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مة الُمقدِّ

ونََحْميَــا  َعــْزَرا  كان 
ــتثنائيين. كان هللا  ــن اس قائدي
والكلمــة  حياتهمــا،  مركــز 
ــدس  ــروح الق ــا، وال موجهتهم
يرغبــان  كانــا  مرشــدهما. 
بعمــق أن يزدهــر شــعب هللا، 

ــدت حياتهمــا مــا يســتطيع  وأنَّ اســمه يعلــو ويرتفــع وينتشــر فــي كل أنحــاء العالــم. وقــد جسَّ
وأمنــاء. ُمكرَّســين  خادميــن  قــادة  خــالل  مــن  هللا  يفعلــه  أن 

لــة، والضعفــات الوراثيــة، يمكننــا أن نختبــر  وبســبب طبيعتنــا الخاطئــة، والعــادات المتأصِّ
ــاعدة  دة وبمس ــدِّ ــة هللا الُمج ــتنا لكلم ــالل دراس ــن خ ــط م ــتديمة فق ــة ومس ــرات حقيقي تغي
ــا ٤: ٦(.  ــي« )زكري ــل بروح ــّوة، ب ــدرة وال بالق ــون: »ال بالق ــون يعيش ــدس. المؤمن ــروح الق ال
ــطة  ــة ناش ــاة روحي ــه حي ــج عن ــا ينت ــوق 2: ٤( مم ــان )حبق ــد هللا باإليم ــا لمواعي وباحتضانن

ــة. وحيوي
ــدة. فبمجــرد أن نحــاول فعــل الصــالح، تظهــر  ــاة ُمعقَّ ــع توضــح أنَّ الحي دروس هــذا الرب
العقبــات وتنشــأ الُمقاومــة. حتــى األصدقــاء قــد يُعارضوننــا أو يُقاوموننــا ســرًّا أو علًنــا، ولربمــا 
ــر أنَّ الشــيطان حــي وناشــط وأنَّ  ــر تُظِه ــا. الحواجــز والُمقاومــة لفعــل الخي يُصبحــون أعداءن
ــن  ــوى م ــر مســتحيل بشــريًا ألن الشــر أق ــة الشــيطان هــو أم ــع. إن محارب ــر واق ــة أم الخطي
قــدرة اإلنســان. فقــط هللا وحــده يضمــن لنــا النُّصــرة، ينيــر ويطــور تفكيرنــا، ويمنحنــا القــوة 
ــل مــن  ــر والتعجي ــاة هــي فرصــة للتغيي ــة. إن مفشــالت ومحبطــات الحي ــاة ُمتَّزن ــش حي لنعي

ــا إيَّاهــا.  ــا الروحــي، إذ نُحقــق االنتصــار علــى كل أزمــة بواســطة قــوَّة هللا التــي يمنحن نمون
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ــا بصيغــة تفــاؤل. الخطيــة أمــر خطيــر جــًدا، تنتشــر  ال يُختتــم ســفر َعــْزَرا وال ســفر نََحْميَ
ي األكبــر ال يأتــي مــن الخــارج بــل مــن الخيانــة هلل مــن ِقبَــل شــعبه  بســرعة وســهولة. التَّحــدِّ
الخــاص بعــدم إتِّباعهــم إرادتــه الُمعلنــة. أن نكــون أمنــاء هلل وأن نثبــت فــي إتِّبــاع تعاليمــه: 
ــا  ــر، كمــا فهمه ــد أو التغيي ــدة للتجدي ــوة الوحي ــار لكنيســة هللا. إنَّ الق ــوى اختب ــك هــو أق ذل
َعــْزَرا بشــكل صحيــح، تأتــي مــن خــالل البحــث الجــاد للكتــاب المقــدس وإدراكــه واســتيعابه.

ولكــي يتمــم نقطــة البدايــة لنبــوات الســبعين أســبوًعا والـــ 2,٣00 صبــاح ومســاء )واللــذان 
ــل هللا برحمتــه ليؤثِّــر علــى الملــك أَرْتَْحَشْســتَا األول  بــدأ كليهمــا مًعــا ســنة ٤٥٧ ق. م.(، تدخَّ
ــن لهــم ســالمة  ليســمح لَعــْزَرا برفقــة مجموعــة مــن اإلســرائيليين بالعــودة إلــى أورشــليم، وليؤمِّ
رحلتهــم، وحتــى ليوفِّــر لهــم مــا يحتاجونــه مادِّيـًـا ومعنويًّــا لخدمــة الهيــكل )َعــْزَرا ٧: 11-2٨(.

إنَّ الموضوعــات الالهوتيــة األساســية لهذيــن الســفرين هــي تدابيــر هللا، األمانــة، والعهــد. 
ــه  ام ــن خــالل ُخدَّ ــك، إال أنَّ هللا م ــق وُمشــوَّش وُمرْتِِب ــق األف ــن أنَّ شــعبه كان ضيِّ ــم ِم وبالرغ

دعاهــم ِمــن خمولهــم وُســباتهم إلــى حالــة ِمــن النَّهضــة واإلنتعــاش واإلصــالح.
»يُصــوِّر لنــا عمــل االســترداد واإلصــالح الــذي قــام بــه العائــدون مــن الســبي تحــت قيــادة 
زربابــل وَعــْزَرا ونََحْميَــا، نمــوذج عمــل إســترداد روحــي ســيحدث فــي األيــام األخيــرة مــن تاريخ 
هــذا العالــم. كانــت بقيَّــة إســرائيل شــعبًا ضعيًفــا ُمعرًَّضــا لغــارات أعدائهــم ونهبهــم، ولكــن هللا 
ــه عــن طريقهــم. كانــوا ُحرَّاًســا للعبــادة الحقيقيــة وأمنــاء  قصــد أن يحفــظ معرفــة ذاتــه وحقِّ

ســة« )روح النبــوة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة ٤٤9 – الطبعــة الجديــدة(. ألقــوال هللا الُمقدَّ
َعــْزَرا ونََحْميَــا ُمتَّصــالن تاريًخــا ويغطّيــان فتــرة زمنيــة كانــت نقطــة تحــول بالغــة األهميــة 
ــرة  ــدة كبي ــة واح ــكِّل قص ــرين تُش ــة والعش ــات الثالث ــك األصحاح ــعب هللا. تل ــاة ش ــي حي ف
ــة  ــابهة. وبالدراس ــة ُمتش ــادئ الهوتي ــي مب ــة وتُغطِّ ــي ُمتكامل ــة، وه ــدات فرعيَّ ــن وح تتضم
ــال هللا  ــز أفع ــا أن نُميِّ ــفرين، يمكنن ــن الس ــن هذي ــي تكوي ــر ف ــذي ظه ــلوب ال ــة لألس الُمتأنِّي

ــة.  ــه الرَّحيم ــى وقيادت ــة الُعظم التاريخي
تذكَّــر دائًمــا أنَّ كل األشــياء المذكــورة فــي هذيــن الســفرين لــم تُكتـَـب بالتسلســل الزمنــي، 

وأنَّ بعــض األجــزاء ُمركَّبــة بأســلوب موضوعــي.
ي أمــام َعــْزَرا ونََحْميَــا هــو إعــادة بنــاء الهيــكل )تــمَّ االنتهــاء  وكمــا ســنرى، لــم يكــن التَّحــدِّ
ي كان إعــادة بنــاء مدينة أورشــليم  مــن بنــاء الهيــكل وتكريســه ســنة ٥1٥ ق. م.(، ولكــن التَّحــدِّ

وإدارتهــا واســتقاللها الوطنــي - كل ذلــك لكــي يُمهِّــد الطريــق للمســيا اآلتــي.

جيفــي موســكاال، دكتــوراه فــي الالهــوت ودكتــوراه فــي الفلســفة. هــو عميــد وأســتاذ 
تفســير العهــد القديــم فــي كليــة الالهــوت فــي جامعــة آنــدروز األدفنتســتية. انضــمَّ إلــى هيئــة 
ة  التدريــس فــي 1999. قبــل مجيئــه إلــى جامعــة آنــدروز، خــدم موســكاال فــي مجــاالت عــدَّ
)قــس مرســوم وُمــدرِّس ومديــر مدرســة( فــي الجمهوريــة التشــيكيَّة. وهــو عضــو فــي جمعيِّــات 
دة. ألَّــف وحــرَّر عــدًدا مــن المقــاالت والكتــب باللغتيــن التشــيكيَّة واإلنكليزيــة.  الهوتيــة متعــدِّ

باإلضافــة إلــى ذلــك اشــترك فــي رحــالت استكشــافية فــي تــل جلــول - األردن.
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حان وقت انخراط كافة الأعضاء
ما هو »انخراط كافة الأعضاء«؟

ــه كــرازي واســع النطــاق علــى مســتوى الكنيســة العالميــة  _ » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « هــو تّوجُّ
ــة،  يَْصاِلّي ــواع الخدمــة العامــة الإِ ــوع مــن أن ــان إداري، كل ن ــه كل عضــو، كل كنيســة، كل كي يشــارك في

ــة الشــخصية والمؤسســاتية.  يَْصاِلّي ــك الخدمــات الإِ وكذل

إنهــا خطــة تعتمــد علــى تواريــخ محــددة وتهــدف إلــى ربــح النفــوس المعنــي وتقــف علــى احتياجــات  _
العائــات والأصدقــاء والجيــران. ثــم تشــارك كيــف يلّبــي هللا كل حاجــة، ممــا يــؤدي إلــى زرع كنائــس 

جديــدة ونمــو الكنيســة ككل، مــع التركيــز علــى إبقــاء الأعضــاء، التبشــير، المشــاركة والتلمــذة. 

بت كيفية تطبيق »انخراط كافة الأعضاء« في مدرسة السَّ
خّصص أول 15 دقيقة * من كل درس للتخطيط والصالة والمشاركة:

ــاء  _ ــارة الأعض ــط لزي ــة: خط ــون للكنيس ــن ينتم ــول لَم ــي الوص ــاء › TMI ‹ « ف ــة الأعض ــراط كاف » انخ
ــِن بهــم، وقــم بتوزيــع مهــام لــكل منطقــة. َصــلِّ  المتغيبيــن أو المتضرريــن وصــلِّ مــن أجلهــم واعت
ة، الأعضــاء غيــر الفاعليــن،  وناقــش الطــرق التــي يمكــن مــن خالهــا تلبيــة احتياجــات العائــات الكنســيَّ

ــة الكنســية منخرطــة فــي الخدمــة.  الشــبيبة، الّنســاء والرجــال، وطــرق مختلفــة لجعــل العائل

» انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « فــي الوصــول لَمــن ل ينتمــون للكنيســة: َصــلِّ وناقش الطــرق التي ِمن  _
رع،  خالهــا يمكــن الوصــول إلــى مجتمعــك، مدينتــك، والعالــم، بإتمــام مهمــة البشــارة مــن خــال الــزَّ
الحصــاد، والحفــاظ علــى مــا نجمعــه. قــم بإشــراك جميــع الخدمــات الكنســّية إذ تخطــط لمشــاريع ربــح 
النفــوس قصيــرة المــدى وبعيــدة المــدى. إنَّ مبــادرة » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « أساســها أعمــال 
الّترّفــق المكتــرث. فيمــا يلــي بعــض الطــرق العمليــة لتصبــح منخرطــاً بشــكل شــخصي:  1. قــم بتنميــة 
عــادة التعــرّف علــى الحتياجــات فــي مجتمعــك. 2. ضــع الخطــط لتلبيــة هــذه الحتياجــات. 3. َصــلِّ 

مــن أجــل انســكاب الــروح القــدس.

ــى  _ ع الأعضــاء عل ــاب. شــجِّ ــة الأعضــاء › TMI ‹ « للتواصــل مــع هللا: دراســة فصــل الكت » انخــراط كاف
س في مدرســة الســبت  س – اجعــل دراســة الِكتــاب الُمَقــدَّ النخــراط فــي الدراســة الفرديــة للِكتــاب الُمقــدَّ

يجابــي وليــس مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات.  دراســة تشــاركية. ادرســوا مــن أجــل التغّيــر الإ

› TMI ‹ الّشرحالوقتانخراط كافة الأعضاء

التبشير بالمشاركة 

المرسلية العالمية

َصّل، خطِّط، نّظم للعمل. اهتم بالأعضاء المتغيبين. 15 دقيقة.*
ضع جدولً زمنياً للتواصل. العطاء المرسلي.

درس دليل دراسة الِكتاب 

س الُمَقدَّ

س. اطرح 45 دقيقة.* قم بإشراك الجميع في درس الِكتاب الُمَقدَّ
أسئلة. سّلط الضوء على النصوص الرئيسية. 

ف بعد العبادة.الغداء خطط للغداء مع أعضاء الصَّ
ثم فليخرج كل واحد منكم ويتواصل مع شخص ما. 

*يمكن تعديل الوقت حسب الضرورة. 

انخراط كافة الأعضاء



5

www.middle-east-publishers.com

+961 1 690290 | www.middle-east-publishers.com
شارع الفردوس، السبتية، جديدة المتن، بيروت، لبنان 12022040

لكتروني قم بزيارة الموقع الإ
الخاص بالشرق الأوسط للنشر
للحصول على المزيد من الموارد باللغة العربية

اشترك في
رسالتنا الإخبارية

المجانية

تزّود بآخر المعلومات المتعلقة بكل

 إصداراتنا الجديدة!



6

* ٢٨ أيلول )سبتمرب( – ٤ ترشين األول )أكتوبر(    الدرس األول    

الفهم الصحيح للتاريخ َعْزَرا وزربابل

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إرميــا ٢٥: ١١، ١٢؛ دانيــال ٩: ١، ٢؛ َعــْزَرا ٤: ١-٧؛ إشــعياء ٥٥: 

٨، ٩؛ َعــْزَرا ٧: ١-٢٨.

آيـة الحفـظ: »هكـذا قـال كـورش ملـك فـارس: جميـع ممالـك األرض دفعهـا لـي الرب 
إلـه السـماء، وهـو أوصانـي أن أبنـي لـه بيًتا في أورشـليم التـي في يهـوذا« )َعـْزَرا 1: 2(�

فــي كتابــات النبــي إرميــا، كان هللا قــد وعــد أن يعــود شــعبه إلــى وطنهــم بعــد ٧0 ســنة من 
الســبي البابلــي. كان الملــك كــورش هــو األداة التــي اســتخدمها هللا للســماح لهــذه العــودة أن 
تحــدث. كــورش الممســوح مــن هللا )إشــعياء ٥٤: 1(، أصــدر مرســوًما حوالــي ســنة ٥٣٨ ق. م.، 

قضــى بتحريــر شــعب هللا ليعــودوا إلــى وطنهــم ويعيــدوا بنــاء الهيــكل.
ـم بشــأن أورشــليم: »ســتُبنى« وعــن الهيــكل  كان هللا )وليــس كــورش( هــو الــذي تكلَـّ
اِمــن بــأنَّ أورشــليم ســتُبنى وقــد حــرَّك قلــب  »ستؤســس« )إشــعياء ٤٤: 2٨(. كان هللا هــو الضَّ

ــكل. ــاء الهي ــي اإلذن ببن ــورش ليعط ك
مــن المشــّجع دائًمــا أيًضــا رؤيــة شــعب هللا يســتجيبون بشــكل إيجابــي ألفعــال هللا: »فقــام 
رؤوس آبــاء يهــوذا وبنياميــن والكهنــة والالويــون مــع كل مــن نبَّــه هللا روحــه، ليصعــدوا ليبنــوا 

بيــت الــرب الــذي فــي أورشــليم« )َعــْزَرا 1: ٥(.
ــة الرحيمــة. إنَّ أفضــل  ــا ألفعــال هللا القوي ــااًل لشــعب هللا يســتجيبون إيجابيً ــرى مث ــا ن هن
ــل هللا بمحبــة  إنجازاتنــا تأتــي مــن إدراكنــا لَِمــن ُهــَو هللا ومــا فعلــه وِمــن معرفتنــا كيــف يتدخَّ

نيابــة عــن شــعبه.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٥تشرين األول )أكتوبر(.
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٢٩ أيلول )سبتمرب(         األحد        

أوَّل عودة من السبي

اقــرأ إرميــا 25: 11، 12؛ إرميــا 29: 10؛ ودانيــال 9: 1، 2� متــى حدثــت أوَّل عــودة مــن 
الســبي؟ ومــا هــي النبــوة التــي حققتهــا هــذه العــودة؟

 

ــا  ــي عامه ــا ف ــوة إرمي ــة لنب ــى تَِتمَّ ــورش ليســمح بالعــودة األول ــب ك ــي قل ــرب ف ــل ال َعِم
ــا تحــت ُحكــم  ــة لمــدى ٧0 عاًم ــا قــد كتــب أنَّ أرض يهــوذا ســتبقى َخِربَ الســبعين. كان إرمي
ــك يفتــح هللا  ــى ٥٣٦/٥٣٧ ق. م.(. ولكــن بعــد ذل ــك مــن ٦0٥/٦0٦ ق. م. إل ــل )حــدث ذل باب
أبوابـًـا لعــودة األَســرى. وإذ درس دانيــال كتابــات إرميــا، أدرك أنَّ الوقــت قــد حــان لهــذه العــودة 

الموعــود بهــا.
ــى  ــال إذ أنَّ الســبعين ســنة كانــت عل ــال األصحــاح التاســع، اضطــرب داني فــي ســفر داني
ــد  ــدة ق ــية الجدي ــة الفارس ــرات. واإلمبراطوري ــر أي تغيي ــن دون أن تظه ــاء ِم ــك االنقض وش
ــي  ــده. وف ــام مواعي ــه وإتم ــاًل لرحمت ــرب متوسِّ ــى ال ــا إل ــال ودع ــلطة. بكــى داني ــت السُّ اعتل
ــة  ــه خطَّ ــيء ولدي ــب كل ش ــه يُراق ــال أن ــد هللا لداني ــال 9: 2٤-2٧(، أكَّ ــاح )داني ــس األصح نف
ــر عــن خطاياهــم، ويجلــب البــر ويتــم نظــام  مســتقبليَّة وُمخلِّــص ســيموت عــن الشــعب لِيُكفِّ
ــق. بمــا أن المنقــذ الحقيقــي )يســوع(  ــال، ال تقل ــع، كان هللا يقــول: ›داني ــي الواق ــح. ف الذبائ
ســوف يأتــي بالتأكيــد، فسأرســل لكــم منقــًذا اآلن أيًضــا‹. بعــد ذلــك بوقــٍت قصيــر، حــرَّك هللا 
كــورش ملــك فــارس ليُْصــِدر األمــر بإطــالق األســرى. هللا دائًمــا صــادق بوعــوده )انظــر دانيــال 

ــى ازدهــار شــعبه فــي وطنهــم(. ــل هللا لكــي يُحافــظ عل 10 كيــف تدخَّ
ســفر َعــْزَرا األصحــاح األول يُوثِّــق إعــالن الملــك كــورش أنَّ األمــة اليهوديــة أصبحــت ُحــرَّة 
ــن ســنة  ــا بي ــت م ــي وق ــَدَر هــذا المرســوم ف ــرب. َص ــت ال ــوا بي ــى أورشــليم ليبن ــودة إل للع
٥٣9-٥٣٧ ق. م. لــم يســمح كــورش بمغادرتهــم فقــط، لكنــه أصــدر أيًضــا بــأن يعــودوا ومعهــم 
هبــات وتقدمــات تشــمل اآلنيــة األصليــة التابعــة للهيــكل التــي كانــت قــد ُســرِقَت بواســطة 
ــرة  ــذ ســنين كثي ــم مصــر من ــد مغادرته ــة باإلســرائيليين عن ــا هــذه الحادث نبوخذنصــر. تُذكِّرن
مــوا لهــم هدايــا الــوداع. هــذه كانــت المجموعــة  خلــت، عندمــا حــرَّك هللا قلــوب النــاس ليُقدِّ
ــن  ــذي كان ِم ــي ٥0,000 شــخص، وال ــن حوال ــف ِم ــت تتألّ ــوذا وكان ــى يه ــدة إل ــى العائ األول

ــح أن يضــم نســاًء وأطفــااًل مــن مناطــق أخــرى. الُمرجَّ

ــة كمــا ُوعــد بهــا فــي  مــا هــي النبــوات التاريخيــة األخــرى التــي تحققــت بصــورة تامَّ
ــا أن نســتمد منهــا الثقــة أنَّ هللا يعــرف المســتقبل  الكتــاب المقــدس؟ كيــف يمكنن

وأننــا يمكننــا أن نثــق بمواعيــده لنــا؟
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٣٠ أيلول )سبتمرب(        االثنني        

ة على الملوك واألحداث نظرة عامَّ
ــن  ــدرس ع ــكل هللا. ســوف ن ــاء هي ــادة بن ــة إع ــن تســلَّموا ُمِهمَّ ــن العائدي ــوج األول م الف
الُمعارضــة لبنــاء الهيــكل فــي درٍس الحــق. اآلن ســنناقش تتابــع الملــوك الفــرس خــالل فتــرة 
البنــاء الممتــد وإعــادة بنــاء أورشــليم. إنــه مــن المهــم معرفــة التاريــخ فيمــا وراء قصــص َعــْزَرا 

ــر رؤيــة أعمــق لرســائلهما. ــا، إذ أنهــا توفِّ ونََحْميَ

اقــرأ َعــْزَرا 4: 1-7� َمــن ُهــم الملــوك المختلفــون المذكــورون، الذيــن ظهــرت الُمعارضــة 
لبنــاء الهيــكل خــال ُحكمهــم؟

 

هذه قائمة بالملوك الفرس في ترتيبها الزمني:  
- كورش الثاني »العظيم« )٥٥9-٥٣0 ق. م.(

- قمبيز الثاني )٥٣0-٥22 ق. م.(
- داريوس األول )٥22-٤٨٦ ق. م.(

- أََحْشِويُروش األول )٤٨٥-٤٦٥ ق. م.(
- أَرْتَْحَشْستَا األول )٤٦٥-٤2٤ ق. م.(

ــوك  إذ نــدرس هــذه األســفار )الكتــب(، مــن المهــم جــًدا مالحظــة أنَّ ظهــور هــؤالء المل
ــل  ــْدَرج قب ــْزَرا ٤: ٦-2٤ ُم ــك، َع ــال ذل ــي. مث ــب الزمن ــْزَرا حســب الترتي ــي ســفر َع ــر ف ال يُْذكَ
َعــْزَرا ٥ الــذي يواصــل قصــة الُمعارضــة إلعــادة بنــاء الهيــكل. بنــاء علــى ذلــك، فالرســائل التــي 
ــن أََحْشــِويُروش األول وأَرْتَْحَشْســتَا األول المذكوريــن فــي األصحــاح الرابــع بعــد األحــداث  تتضمَّ
لة فــي األصحاحيــن الخامــس والســادس المتعلقــة بداريــوس األول هــذا التتابــع يمكــن  الُمســجَّ
ــر العصــور  ــاس عب ــدى الن ــذي كان ل ــاك ال ــرًا للقــراء، ويُمكــن أن يتســبب لالرتب أن يبــدو ُمحيّ
حــول هــذه األســفار )الكتــب(. وإذ نُتابــع دروس هــذا الفصــل، فــإنَّ معرفتنــا بترتيــب األحــداث 

سيســاعدنا علــى فهــم أفضــل لرســائل َعــْزَرا ونََحْميَــا.

ــم أن  س؟ كيــف يمكنــك أن تتعلَّ كــم ِمــن مــرَّة أربكتــك أشــياء فــي الكتــاب المقــدَّ
ــى؟  ــا معن ــدو وكأن ليــس له ــا تصادفــك أشــياء تب ــى عندم ــه، حت ــاهلل وبكلمت ــق ب تث

ــك؟ )انظــر إشــعياء 55: 8، 9(� ــك أن تفعــل ذل لمــاذا مــن المهــم بالنســبة ل
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١ ترشين األول )أكتوبر(        الثاثاء        

العودة الثانية من السبي
فــي َعــْزَرا ٧: 1-10 وَعــْزَرا ٨: 1-1٤، نــرى الملــك أَرْتَْحَشْســتَا األول يســمح لَعــْزَرا أن يعــود 
ــى أورشــليم )الســنة هــي ٤٥٧ ق. م.( وأن يأخــذ معــه أي شــخص يرغــب فــي العــودة. ال  إل
يُْعــرَف الكثيــر عــن العالقــة بيــن الملــك وَعــْزَرا أو إن كان َعــْزَرا يعمــل فــي القصــر. فــي َعــْزَرا 
األصحــاح الثامــن توجــد قائمــة بــرؤوس آبــاء العائــالت التــي عــادت. بــدأت بعــودة الكهنــوت، 
يت  ــة الشــعب اليهــودي. اثنتــا عشــر عائلــة ُســمِّ يتبعهــا الســلك الملوكــي ومنتهيًــا بعامَّ
ــرًا مقصــوًدا باإلثنــي عشــر ســبطًا لإلســرائيليين. ــا االنطبــاع أنَّ ذلــك كان مذكِّ بالتحديــد، ُمعطيً

ــا والتــي يمكــن أن تضــم كل منهــا حوالــي ٥000 إلــى  ــن القائمــة 1٥00 رجــل تقريبً تتضمَّ
٦000 فــي الُمجمــل، محتســبًا النســاء واألطفــال. كانــت هــذه المجموعــة أصغــر بكثيــر مــن 

المجموعــة األولــى التــي كانــت قــد عــادت مــع زُربابــل ويشــوع.

اقرأ َعْزَرا 7: 1-10� ما الذي يُعلِّمنا ذلك عن َعْزَرا؟ 

 

هــو كاتــب ذو تــراث كهنوتــي. وكونــه كاهــن فهــو ِمــن ســبط هــارون أخــي موســى الــذي 
ــة إســرائيل. وبفضــل األعمــال الــواردة فــي كتابــات َعــْزَرا كمــا فــي التقاليــد  كان أوَّل كاهــن ألمَّ
ــْزَرا قــد  ــرف مــا إذا كان َع ــا هــذا. ال يُع ــْزَرا يقــف شــامًخا حتــى يومن ــة، فــإنَّ اســم َع اليهودي
عمــل فــي بــالط الملــك أَرْتَْحَشْســتَا أو ال. وعلــى ذلــك فــإنَّ وصــف َعــْزَرا ككاتــب إمــا أنــه يُشــير 
إلــى مســؤولياته الســابقة أو إلــى قدراتــه التــي بــدأ فــي اســتخدامها عقــب وصولــه إلــى يهــوذا. 
علــى أي حــال، فــال بــدَّ أن يكــون َعــْزَرا قــد عمــل فــي خدمــة أَرْتَْحَشْســتَا عــن قُــرب حتــى أنَّ 

الملــك أرســله كقائــد لالرتحــال.
فــي َعــْزَرا ٧: ٦ و10 يوصــف َعــْزَرا علــى إنــه كاتــب ومعلــم »ماهــر« و »ُمكــرَّس«. كلمــة 
ــا »ســريع«، وتُشــير إلــى شــخص ســريع الفهــم واالســتيعاب والمحــاورة  »ماهــر« تعنــي حرفيً

الذهنيــة للمعلومــات.
كان لــدى َعــْزَرا عقــاًل نبيًهــا - وقــد اشــتهر بمعرفتــه وفطنتــه العقليــة بالنســبة لشــريعة هللا. 
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإنَّ حقيقــة اختيــار الملــك لَعــْزَرا ليحضــر فوًجــا مــن اإلســرائيليين إلــى 

يهــوذا تعــد شــهادة لشــجاعة َعــْزَرا فــي قدراتــه القياديــة.

ــق هــذا  ــأ َعــْزَرا قلبــه لطلــب »شــريعة الــرب« )َعــْزَرا 7: 10(� كيــف نُطبِّ الحــظ: هيَّ
ــة اآلن؟ المبــدأ فــي حياتنــا الخاصَّ
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٢ ترشين األول )أكتوبر(        األربعاء       

أمر أَْرتَْحَشْسَتا

نــات مرســوم الملــك؟ لمــاذا كانــت هــذه  اقــرأ َعــْزَرا 7: 11-28� مــاذا كانــت ُمكوِّ
ــة لشــعب إســرائيل؟ التعليمــات هامَّ

 

مرســوم أَرْتَْحَشْســتَا يُشــابه أمــر كــورش األوَّل. ينصــح الملــك كل شــخص يرغــب، خاصــة مــن 
الســلك الكهنوتــي، ليقــوم بالرِّحلــة إلــى أورشــليم. مــع أنَّــه بحســب الوثائــق التاريخيــة للمــؤرِّخ 
ماراشــو فــإنَّ الغالبيــة مــن اإلســرائيليين بالنهايــة بقــوا فــي فــارس )كمــا هــو موّضــح فــي قصــة 
ــه  أســتير(. كان هنــاك َمــن كان ينتظــر الُفرصــة ليبــدأ حيــاة جديــدة، فــي وطــن أســالفهم. وجَّ
الملــك ُمعظــم تعليماتــه لمســؤولي الخزائــن فــي منطقــة عبــر الُفــرات. كان علــى مســؤولي 
الخزائــن أن يُوفِّــروا لَعــْزَرا كل مــا يحتاجــه إلعــادة بنــاء المدينــة «ألجــل تجميــل بيــت الــرَّب« 
)َعــْزَرا ٧: 2٧(. بالنهايــة أعطــى الملــك تفويًضــا لَعــْزَرا ليضمــن الحفــظ الصحيــح لشــريعة هللا 
وكذلــك قوانيــن البــالد عــن طريــق تأســيس النظــام القضائــي. هــذا الترتيــب والنظــام الــذي 
ســينتج عــن هــذا األمــر جوانــب هامــة ألي مجتمــع. باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد ســهَّل الملــك 

لَعــْزَرا ولإلســرائيليين إلعــادة بنــاء وطنهــم.
ــا  ــه صــار مؤمًن ــاء المدينــة والهيــكل مؤشــرًا علــى أنَّ ــد اهتمــام الملــك إلعــادة بن هــل يَُع
بإلــه َعــْزَرا؟ يدعــو أَرْتَْحَشْســتَا هللا أنَّــه »إلــه إســرائيل الــذي فــي أورشــليم مســكنه« )َعــْزَرا ٧: 
ــه رأى الــرب علــى  ــى أنَّ ــه إســرائيل يُشــير إل ــذي اســتخدمه الملــك عــن إل 1٥(. المصطلــح ال
أنَّــه ُمجــرَّد إلــه آخــر محلِّــي يحتــاج أن يُســتَرضى بواســطة العطايــا والهبــات. لــم يكــن يرغــب 
فــي أن يغضــب منــه ومــن أبنائــه هــذا اإللــه المحلِّــي )َعــْزَرا ٧: 2٣(. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب 
علينــا أن ناُلحــظ أنَّ عــام ٤٥٧ ق. م. هــو أيًضــا ســنة التَّمــرُّد المصــري ضــد الُحكــم الفارســي؛ 
مــت لكســب الــوالء مــن  ــح أنَّ تســاهل وليونــة الملــك قــد ُصمِّ وعلــى ذلــك فإنَّــه مــن الُمرجَّ

محافظــة يهــوذا.
ــم  ــا، ل ــْزَرا ونََحْميَ ــك وَع ــن المل ــذي كان بي ــل ال ــن التفاع ــم م ــه بالرغ ولســوء الحــظ، فإنَّ
يجعــل منــه مؤمًنــا بــاهلل. وليــس هنــاك علــى األقــل مــن تلــك اآليــات مــا يــدل علــى ذلــك. ذلــك 
ديــن لعمــل مشــيئته علــى األرض. يعنــي أنَّ هللا يســتطيع أن يســتخدم حتــى َمــن ُهــم غيــر ُمَجدَّ

ــلطة هللا  ــي ُس ــق ف ــم أن نث ــا أن نتعلَّ ــف يمكنن ــرة، كي ــي وســط اآلالم الكثي ــى ف حت
ــا؟ ــى األرض كمــا رأيناهــا هن عل
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٣ ترشين األول )أكتوبر(        الخميس        

أهميَّة التعليم

اقرأ َعْزَرا 7: 6 و10� ماذا تُعلِّمنا هذه اآليات حول أهمية التعليم الديني الصحيح؟

 

ــٍة  ــْزَرا لِِخْدم ت َع ــم كلمــة هللا، أعــدَّ ــراره لدراســة وممارســة وتعلي تكريســه الكامــل هلل وق
أعظــم فــي إســرائيل. إنَّ اآليــة فــي الكتــاب المقــدس تنــصُّ حرفيًــا أنــه كــرَّس نفســه للدراســة 

وللعمــل ولتعليــم شــريعة هللا.
ــة، »ُولــد َعــْزَرا ِمــن نســل هــارون وتربَّــى ليكــون كاهًنــا،  تقــدم إلــن ج. هوايــت رؤيــة هامَّ
ميــن والُحكمــاء فــي مملكــة مــادي وفــارس. إال  كمــا كان علــى درايــة بكتــب المجــوس والُمنجِّ
أنَّــه لــم يكــن راضيًــا عــن حالتــه الروحيــة. فــكان يتــوق أن يكــون علــى وفــاق تــام مــع هللا، كان 
ــأ قلبــه لطلــب  ُمشــتاقًا إلــى الحكمــة التــي يســتطيع بهــا تنفيــذ إرادتــه تعالــى. وهكــذا ›هيَّ
ــخ  ــى درس تاري ــاب عل ــى االنكب ــاده إل ــذا ق ــْزَرا ٧: 10(. وه ــا‹ )َع ــل به ــرب والعم ــريعة ال ش
شــعب هللا بــكل اجتهــاد كمــا هــو ُمــدوَّن فــي كتــب األنبيــاء والملــوك. فجعــل يُفتِّــش األســفار 
التاريخيــة والشــعرية فــي الكتــاب المقــدس ليعــرف لمــاذا ســمح هللا بخــراب أورشــليم، ولمــاذا 
ــوك، صفحــة  ــاء والمل ــوة، األنبي ــة« )روح النب ــالد وثني ــأن يؤخــذ شــعبه للســبي فــي ب ســمح ب

٤01، ٤02 – الطبعــة الجديــدة(.
»إنَّ محــاوالت َعــْزَرا فــي إنعــاش اهتمــام الشــعب بــدرس الكتــاب كان لهــا البقــاء وذلــك 
ســة واإلكثــار منهــا. فقــد جمــع  عــن طريــق اجتهــاده مــدى حياتــه فــي حفــظ الكتــب الُمقدَّ
كل نســخ الشــريعة التــي أمكنــه العثــور عليهــا وأمــر بنســخها وتوزيعهــا. فتلــك الكلمــة النقيــة 
ر  التــي تضاعفــت هكــذا ووصلــت إلــى أيــدي أنــاس كثيريــن، أكســبت الشــعب معرفــة ال تُقــدَّ

قيمتهــا« )روح النبــوة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة ٤02، ٤0٣ – الطبعــة الجديــدة(.
الحــظ أنَّــه بالرغــم مــن معرفــة َعــْزَرا ِبطـُـرُق الوثنييــن، فقــد رأى أنَّهــم ليســوا علــى صــواب، 
وهكــذا فقــد ســعى ليعــرف الحــق مــن مصــدر الحــق والتــي كانــت هــي كلمــة هللا »شــريعة 
الــرب«. كان عليــه أن يتخلَّــى عــن الكثيــر ممــا كان قــد تعلَّمــه فــي الجامعــات العالميــة، فبــال 
شــك كان الكثيــر ممــا يُعلِّمــوه خطــأ. وعلــى كل حــال فمــا هــو الخيــر الكثيــر الــذي تُْســِدي 

ميــن؟ ــَحرة والُمنجِّ إليــه كتابــات السَّ

بأيَّــة طُــرق، وحتــى اليــوم، نحــن فــي حاجــة للتخلِّــي عــن الكثيــر ممــا تعلَّمنــاه مــن 
العالــم؟
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٤ ترشين األول )أكتوبر(        الجمعة        

ــْزَرا  ــوان »َع ــذي بعن ــل ال ــن الفص ــوة، م ــروح النب ــرأ ل اق ــدرس:  ل ا ــن  ــد م لمزي
ــدة. ــة الجدي ــوك – الطبع ــاء والمل ــاب األنبي ــن كت ــة ٤01-٤0٧، م ــب«، صفح ــن والكات الكاِه

ــادئ التــي  ــه المب ــم مــن حول ــْزَرا كليــم هللا إذ علَّ ــْزَرا الُمِجــد »صــار َع ــل فــي عمــل َع تأمَّ
ــي  ــك ف ــالط المل ــن ب ــرب م ــة ســواء أكان بالق ــه الباقي ــدى ســنوات حيات ــم الســماء. وم تحك
مــادي وفــارس أو فــي أورشــليم، فــإنَّ أهــم عمــل قــام بــه هــو التعليــم. وإذ أطلــع غيــره علــى 
الحقائــق التــي تعلَّمهــا، زادت قدرتــه علــى العمــل، وغــدا رجــاًل غيــوًرا تقيًــا وشــاهًدا هلل أمــام 
ة الكتــاب المقــدس فــي الســمو بالحيــاة اليوميــة« )روح النبــوة، مــن كتــاب  العالــم علــى قــوَّ

ــاء والملــوك، صفحــة ٤02 – الطبعــة الجديــدة(. األنبي
ــة إلــى رجــال كَعــْزَرا  »فــي عمــل اإلصــالح الــذي ينبغــي القيــام بــه اليــوم توجــد حاجــة ماسَّ
ــا ال يلتمســون عــذًرا للخطيئــة وال يتســامحون معهــا، وال يتراجعــون عــن تبريــر كرامــة  ونََحْميَ
هللا وتأييدهــا. والذيــن عليهــم القيــام بهــذا العمــل لــن يصمتــوا عنــد ارتــكاب شــر أو ظلــم وال 
ــي الوجــوه، وأنَّ  ــل يذكــرون أنَّ هللا ال يُحاب ــة. ب ــة الكاذب ــرداء المحب ــة ب هــم يســترون الخطيئ
الصرامــة تجــاه األقليــة قــد تبرهــن علــى أنهــا رحمــة لألكثريــة. وســيذكرون أيًضــا أنَّ روح هللا 
ــوك،  ــاء والمل ــوة، األنبي ــن يوبِّخــون الشــر« )روح النب ــدوام فــي الذي ــى ال ينبغــي أن يظهــر عل

صفحــة ٤٤٨ ـ الطبعــة الجديــدة(.

أسئلة للنقاش

1� نعــم، لدينــا الكثيــر مــن المواعيــد الرائعــة مــن هللا� ولكــن فــي ذات الوقــت فهــو 
ــة يمكــن أن  ــا الخاصَّ ــي حياتن ــد نتَّخذهــا ف ــرارات ق ــة ق ــا� أيَّ ــرض نفســه علين ال يف

تُعيــق تحقيــق مواعيــده لنــا؟

2� اقــرأ صــاة دانيــال فــي دانيــال 9: 1-23� مــا هــي المبــادئ التــي تراهــا ُهنــا والتــي 
يُمِكــن أن تطبَّــق بطريقــة شــخصية الختبــارك الخــاص؟ بمعنــى، مــاذا كان يفعــل دانيــال، 
مــاذا كان موقفــه، ومــاذا يســأله مــن هللا؟ مــا الــذي تــراه أيًضا هنــاك الــذي يُمكن تطبيقه 

فــي حياتنــا اليومية؟

3� فــي درس يــوم الخميــس نقــرأ حيــن كتبــت إلــن هوايــت حــول مركزيــة كلمــة هللا في 
يتــه فــي عملــه لنشــرها بيــن النــاس� مــا هــو الــدرس الظاهــر  خدمــة َعــْزَرا وحــول جدِّ
والهــام بالنســبة لنــا اليــوم الخــاص بمركزيــة كلمــة هللا التــي يجــب أن تكــون لدينــا ولدى 

الكنيسة؟
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* ٥–١١ ترشين األول )أكتوبر(    الدرس الثاين    

نََحْمَيا

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: نََحْمَيا ١-٢؛ تثنية ٧: ٩؛ مزمور ٢٣: ١-٦؛ العدد ٢٣: ١٩.

آيــة الحفــظ: »فلمــا ســمعُت هــذا الــكام جلســُت وبكيــت ونحــت أيَّاًمــا وصمــت 
وصليــت أمــام إلــه الســماء� وقلــت: أيهــا الــرب إلــه الســماء، اإللــه العظيــم المخــوف، 

ــا 1: 4، 5(� الحافــظ العهــد والرحمــة لمحبيــه وحافظــي وصايــاه« )نََحْمَي

ــى  ــي عل ــٍق ُجزئ ــى يهــوذا فــي تحقي ــخ عــاد فَوجــان مــن المســبيين إل ــك التاري ــى ذل حت
ــة. ــة العبري ــود هللا لألم ــل لوع األق

ولكــن هنــاك فريــق آخــر مــن المســبيين يُِعــّده هللا. الفــوج األخيــر مــن المســبيين فُّوضــوا 
ــاء أورشــليم وإلكمــال جــزء مــن  ــلِّ ُمشــكلة. ومــع أنَّ الفريقيــن األوليــن عــادوا إلعــادة بن لَِح
ذلــك المشــروع مــن خــالل االنتهــاء ِمــن الهيــكل، تــمَّ التَّخلــي عــن بقيَّــة البنــاء عندمــا ظهــرت 
ــرائيليون  ــي اإلس ــة أن يبن ــم المحيط ــب األم ــم ترغ ــة. ل ــم الُمحيط ــل األم ــن ِقبَ ــة ِم الُمعارض
ــة قويــة كمــا كانــوا فــي الســابق  المدينــة وأســوارها لخوفهــم ِمــن أن يُصِبــح اإلســرائيليون أمَّ
)َعــْزَرا ٤: ٦-2٤(. وهكــذا فــإنَّ عــودة اإلســرائيليين بــدت كأنهــا تُمثِّــل تهديــًدا. تهديــًدا أصــرُّوا 
ــذي  ــل ال ــم بالعم ــاء قيامه ــم أثن ــى عنه ــي يتخلَّ ــو شــعبه لك ــم يدع ــن هللا ل ــوه. ولك أن يوقف

ــه. دعاهــم هللا لعمل
ــا،  ــم مقاصــده. كان اســمه نََحْميَ ــه ليتم ــذ إرادت ــاًل آخــر ليُنفِّ ــدُّ رج ــط كان يُع ــذا فق وهك

ــه. ــرب نتوجَّ ــه لل ــه ولعمل وإلي

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢١تشرين األول )أكتوبر(.
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٦ ترشين األول )أكتوبر(        األحد       

نََحْمَيا يتسلَّم أخباًرا سيِّئة
يُْفتـَـح ســفر نََحْميَــا بطريقــة ُمشــابهة بشــكٍل مــا بالطريقــة التــي كانــت لســفر دانيــال )اقــرأ 
ــى أرض  ــادوا إل ــد ع ــوا ق ــرون كان ــم، كثي ــار الســيئة. نع ــت باألخب ــك كان ــال 1: 1، 2(، وتل داني

أجدادهــم، ولكــن لــم تكــن األشــياء تســير بشــكل جيِّــد بالنســبة لهــم هنــاك.

اقــرأ نََحْمَيــا 1: 1-4� لمــاذا كان نََحْمَيــا ُمكَتِئًبــا إلــى هــذا الحــد؟ كيــف كان تجاوبــه مــع 
األخبــار الســيئة التــي تســلَّمها؟

 

بعض اليهود الذين اُخذوا أسرى قبل ذلك بسنوات تم إحضارهم إلى شوشان، إحدى المراكز 
اإلدارية األربعة لإلمبراطورية الفارسية، حيث خدم نََحْميَا في القصر الملكي كساقي للملك. إن 
المصطلح الُمْستَْخَدم السم »حناني واحد من إخوتي« يُشير على األرجح إلى أٍخ شقيق أو أٍخ 
بالدم ألنه يوجد إشارة مماثلة ولكن أكثر ارتباطا بالعائلة لحناني في نََحْميَا ٧: 2، رغم أنها قد 
ت على األرجح بين منتصف شهر  تكون إشارة إلى ُمجرَّد زميل إسرائيلي. المحادثة مع حناني تَمَّ
تشرين الثاني )نوفمبر( ومنتصف شهر كانون األول )ديسمبر( من سنة ٤٤٥ ق. م.، ما يقرب 
من 1٣ سنة بعد عودة َعْزَرا إلى أورشليم. قال حناني إنَّ الحالة في أورشليم ُمزرية. لم يستطع 

نة وخربة. الشعب إعادة بناء أورشليم وقد هدم األعداء أسوار المدينة تاركين إيَّاها غير ُمحصَّ
تجدر اإلشارة إلى أّن الملك أَرْتَْحَشْستَا سحق رجاء العائدين من خالل وقف تقّدم عمل البناء 
بعد احتجاج شعوب ما وراء النهر )َعْزَرا ٤(. هذا سمح لألعداء بتدمير أسوار المدينة )َعْزَرا ٤: 
2٣(. كان نََحْميَا قد سمع شائعات عن مثل هذه الكارثة، لكّنه لم يكن لديه إجابات محددة حتى 

ذلك الوقت. 
مع أنَّ بناء الهيكل قد اكتمل، إال أنَّه لم يكن يعمل بشكل كامل ألنَّ األشخاص المطلوبين 
لخدمة الهيكل لم يستطيعوا اإلقامة في أورشليم. أحزنت تلك الحالة نََحْميَا إذ اخترقت تَِبَعات 
د اليهود هللا برغم أنهم عادوا لنفس هذا الهدف. بداًل من  هذه األخبار إلى داخل نفسه: لم يُمجِّ

ذلك فقد أهملوا بيت هللا والمدينة المقدسة بسبب خوفهم من العدو واالضطهاد.
ر ِمن أنَّ شعب يهوذا ينقصهم اإليمان أو  ه نََحْميَا تلقائِيًا إلى هللا. هو ال يتذمَّ وهكذا يتوجَّ
يصفهم كجبناء، وال يقبل الحالة على أنها كَُمجرَّد وضع راهن. يجثو نََحْميَا على ركبتيه ويبدأ في 

الصالة والصوم.

عنــد هــذه األخبــار الســيئة، بكــى نََحْمَيــا، وصــام، وصلَّــى� مــاذا يقــول لنــا ذلــك عــن 
ــل بهــا إلــى الــرب خاصــة فــي أوقــات الِمَحــن؟ الكيفيــة التــي نتوسَّ
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٧ ترشين األول )أكتوبر(        االثنني        

صاة نََحْمَيا

نــات المختلفــة لتلــك  ــا 1: 5-11� مــا هــي الُمكوِّ ــا الــواردة فــي نََحْمَي اقــرأ صــاة نََحْمَي
الصــاة؟ لمــاذا يشــمل نفســه فــي الصــاة كمــا أولئــك المذنبيــن؟

 

1- يا هللا أنت عظيم ولديك الرحمة )نََحْميَا 1: ٥(.
2- استمع إليَّ )نََحْميَا 1: ٦(.  

٣- االعتراف بالخطية )نََحْميَا 1: ٦، ٧(.   
٤- اذكر مواعيدك )نََحْميَا 1: ٨، 9(.    

٣- أنَت قد افتديتنا )نََحْميَا 1: 10(.   
2- اصغ إليَّ )نََحْميَا 1: 11(.  

1- يا هللا أعط النجاح وامنح الرحمة )نََحْميَا 1: 11(.

د فيهــا َعظََمــة هللا، وخطيئتهــم الشــخصية، ويختمهــا بصرخــة  صــالة نََحْميَــا إنشــاء بديــع يُعــدِّ
طلــب للعــون. هــذه الصــالة تُماثــل صــالة دانيــال فــي دانيــال 9، ومــن الُمحتمــل أن يكــون نََحْميَا 
ــا ال يبــدأ صالتــه بصرخــة للعــون، لكــن  ــا بتلــك الصــالة. مــن الجديــر بالمالحظــة أن نََحْميَ ُملمًّ
باألحــرى يُعبِّــر عــن حقيقــة َمــن هــو هللا، عظيــم ومهــوب. كمــا يُبيِّــن أيًضــا أنَّ هللا يحفــظ عهــده 

ويرحــم ُمحبيــه وكأنَّــه يُذكِّــر هللا أنــه كان دائًمــا أميًنــا وال يمكنــه أن يكــون خــالف ذلــك اآلن.
ــة  ــت أعــاله( تتمحــور حــول اآلي ــة( خاصــة )كمــا ُوِصَف ــة )تَركيبَ ــك الصــالة هــي بُْنيَ إن تل
ث نََحْميَــا فيهــا بوضــوح عــن مواعيــد هللا. يقــول نََحْميَــا »اذكــر« بمعنــى  الثامنــة حيــث يتحــدَّ
ــر يــا رب أنَّــك وعــدت بــأن تُشــتِّتنا حيــن نكــون غيــر أمنــاء ولكنــك وعــدت أيًضــا  آخــر: تذكَّ
ــق  ــد حــدث، اآلن هــو وقــت تحقي ــإن كان الوعــد األول ق ــا وتســتعيد كل شــيء. ف أن تُرجعن
ــر هللا  ــد هللا ولتذكي ــه لمواعي ــن ادِّعائ ــا م ــك. ال يخــاف نََحْميَ ــا راجعــون إلي ــد اآلخــر ألنن الوع
بهــا. بالطبــع ليــس ألنَّ هللا ال يعــرف أو يتذكَّــر مواعيــده بــل بالحــري أنَّ هللا يَُســرُّ باســتعدادنا 
ورغبتنــا فــي ادِّعــاء مواعيــده. يريدنــا أن نثــق بهــا. وهكــذا ننطــق بهــا لــه بصــوٍت عــاٍل. وإذ 
ــظ بمــا وعدنــا بــه هللا يمكننــا أن نتقــوَّى فــي عزمنــا الخــاص بتلــك المواعيــد خاصــة فــي  نتلفَّ

األوقــات التــي يبــدو فيهــا كل شــيء بــال رجــاء.
مــا هــي بعــض مواعيــد هللا التــي يُْمِكــن أن تطلبهــا لنفســك فــي الوقــت الحاضــر؟ 
ــى كلٍّ إذا  ــد؟ )وعل ــك المواعي ــاء تل ع ــي ادِّ ــًدا ف ــى أب ــم أن ال نتخلَّ ــن المه ــاذا م لم

ــاذا يبقــى؟( ــت، م تخلَّي
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نََحْمَيا يتكلَّم علًنا
نََحْميَــا 1: 11 يخبرنــا أنَّ نََحْميَــا هــو ســاقي الملــك. بالنســبة لنــا، قــد ال تبــدو تلــك المهنــة 
ــقاة يمكــن أن يكونــوا رجــااًل ذوي نفــوٍذ كبيــر، حيــث أن لهــم  ذات شــأن أو أهميــة، إال أن السُّ
قــون الشــراب لكــي يمنعــوا المــرض أو  ــقاة يتذوَّ تواصــل مســتمر وُمقــرَّب ِمــن الملــك. كان السُّ
ــقاة مراكــز شــرفيَّة عليــا إذ  المــوت عــن الملــك. يُشــير هيــرودوت إلــى أن الفــرس منحــوا السُّ
كانــوا يعتبرونهــم شــخصيات رســمية عليــا. فعلــى ســبيل المثــال كان ســاقي الملــك اآلشــوري 
أســرحدون هــو أيًضــا رئيًســا للــوزراء فــي المملكــة. وعليــه كان نََحْميَــا يحتــل مركــزًا ســاميًا فــي 
ــل إلــى هللا ليســتخدمه فــي التحــدث إلــى  المملكــة. وبســبب تواصلــه مــع الملــك، فهــو يتوسَّ

الملــك حــول الوضــع فــي يهــوذا.

اقرأ نََحْمَيا 2: 1-8� ماذا حدث نتيجة صاة نََحْمَيا وصومه؟

 

 

 

اسـتُجيبَت الصـالة في شـهر نيسـان، الـذي هو تقريبًا شـهر نيسـان )أبريل( سـنة ٤٤٤ ق. م. 
أربعـة أشـهر قضـت منـذ أن جـاء حنانـي واليهـود باألخبـار المزعجة عـن أورشـليم إلـى نََحْميَا. 
وعلـى مـدى أربعـة أشـهر كان نََحْميَـا يصلـي ويصـوم، وفـي كل يـوم كان يبـدو لـه أنَّ هللا ال 
يسـتجيب. ولكـن توقيـت هللا دائًمـا كامل. هيَّأ هللا الملك ليسـمع نََحْميَا ويسـتجيب لـه إيجابيًا.

لـم تكـن تلـك واقعـة اعتيادية أن يُسـمح للسـاقي بأن يتـرك واجباتـه لفترة مـن الزمن حتى 
م الـرب من خـالل نََحْميَـا وأقنـع الملـك الفارسـي أَرْتَْحَشْسـتَا  يصبـح حاكًمـا فـي بلـٍد آخـر. تكلَـّ
األول ليجعـل نََحْميَـا حاكًمـا علـى منطقـة يهـوذا. إنَّ ذكـر الملكـة هنـا يوحـي بـأنَّ هـذه كانت 
ـة إذ أنـه ليـس من الُمعتـاد أن تكون الملكة حاضـرة دائًما في الوالئم الرسـمية. ال  مناسـبة خاصَّ
يبـدأ نََحْميَـا ِبِذكْـر أورشـليم مباشـرة ذلـك لكي يتفـادى جعل الملـك أن تكون له أفكار مسـبقة. 
ـاًل عاطفيًا للملـك بخصوص شـيء يخصه شـخصيًا: وبمرور  م توسُّ ولكـن بـداًل مـن ذلك هـو يُقـدِّ

الوقـت يذكـر المـكان المحـدد، وهكـذا تم ربـح الملك إلـى صفه. 
بأيَّــة طــرق يمكننــا أن نــرى توازنـًـا بيــن مركــز نََحْمَيــا فــي البــاط الملكــي وبيــن مركــز 
ــا  ــك عــن أخــاق نََحْمَي ــا ذل ــل؟ مــاذا يقــول لن ــال فــي البــاط الملكــي فــي باب داني

التــي جعلــت الملــك يســتميله إلــى هــذا الحــد؟



17

٩ ترشين األول )أكتوبر(        األربعاء        

نََحْمَيا يُرَسل
بعــث الملــك برســائل مــع نََحْميَــا إلــى ســنبلط الحورونــي وطوبيــا العمونــي كبــار 
ــدوا الطريــق لمــا كان علــى نحيمــا أن ينجــزه.  المســؤولين فــي منطقــة عبــر النهــر حتــى يُمهِّ
د نََحْميَــا بــكل  باإلضافــة إلــى ذلــك صــدر أمــر مــن الملــك آلســاف حــارس فــردوس الملــك لِيُــزوِّ

ــكل. ــواب الهي ــة واألســوار وألب ــاء المدين ــادة بن ــة إلع األخشــاب الضروري

ــى  ــي كان عل ــة الت ــول المقاوم ــان ح ــان اآليت ــا هات ــاذا تخبرن ــا 2: 9، 10� م ــرأ نََحْمَي اق
ــا؟ ــود أن يواجهوه ــة اليه ــا وعامَّ نََحْمَي

 

ــا إلــى أورشــليم فــي وقــت مــا مــن الجــزء الثانــي مــن عــام٤٤٤ ق. م. يبــدو  وصــل نََحْميَ
ــا القيــام بــأي عمــل، حيــث إنَّ المطالــب  أنَّ المقاومــة انطلقــت حتــى قبــل أن يُحــاول نََحْميَ
مــت للُحــكَّام أثــارت المشــاكل. ومــع أنَّ طوبيــا هــو اســم يهــودي ومعنــاه ›هللا صالــح‹  التــي قُدِّ
ــذا  ــون. وهك ــم لعام ــدم كحاك ــم‹(، خ ــا ›هللا رحي ــًما يهوديً ــل اس ــاُن يحم ــا يُوَحَن ــه أيًض - )ابن
كانــت أورشــليم ُمحاطــة باألعــداء: ســنبلط، حاكــم الســامرة إلــى الشــمال، وطوبيّــا حاكــم أّمــون 
ــا 2: 1٨، 19( إلــى الجنــوب الــذي احتــلَّ  ]َعّمــان حاليــا[ إلــى الشــرق، وجشــم العربــي )نََحْميَ
ــا لكونــه يهتــم بمصلحــة  أدوم ومــوآب. مــن المؤســف أنَّ القيــادة فــي المنطقــة نبــذت نََحْميَ

المقهوريــن. فهــؤالء العدوانييــن المتنمريــن ال يطيــب لهــم الخيــر لمــن يُرهبونهــم.
ــا بكتيبــة مــن الجنــود، األمــر الــذي برهــن علــى  ــا »إلــى أورشــليم محاطً إنَّ وصــول نََحْميَ
أهميــة مأموريتــه، أثــار حســد القبائــل الوثنيــة الســاكنة بقــرب المدينــة، التــي كانــت تضمــر 
العــداء لليهــود وتُعبّــر عــن ذلــك باإلســاءات واإلهانــات المتكــررة التــي كانــت تنهــال عليهــم. 
وكان فــي طليعــة مــن قامــوا بتلــك األعمــال الشــريرة بعــض زعمــاء تلــك القبائــل وهــم ســنبلط 
ــون  ــاء يُراقب ــة كان هــؤالء الزعم ــذ البداي ــي. فمن ــي وجشــم العرب ــا العمون ــي وطوبي الحورون
تحــرُّكات نََحْميَــا بعيــن االنتقــاد وحاولــوا بــكل وســيلة ممكنــة عرقلــة خططــه وتعطيــل عمله.« 

)روح النبــوة، مــن كتــاب األنبيــاء والملــوك، صفحــة ٤21 – الطبعــة الجديــدة(.

أيَّـة قصـص كتابيـة أخـرى يمكنـك أن تجدها والتـي تُظِْهر كيـف أنَّ أولئـك المدعوون 
مـن هللا لعمـل إرادتـه واجهـوا ُمعارضـة؟ أحضر إجابتـك للصف يوم السـبت�
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ب للمهمة نََحْمَيا يتأهَّ
ال شــك أنَّ هللا قــد دعــا نََحْميَــا لهــذه المهمــة وســوف يمــّده بــكل مــا يحتــاج إليــه. تقــدم 
ــذر  ــَرَع بح ــا َش ــن نََحْميَ ــه. لك ــوة هللا ل ــه لدع ــد هللا ويقين ــه لمواعي ــلًِّحا بمعرفت ــا متس نََحْميَ
ــذه  ــه، إال أن ه ــأنَّ هللا كان مع ــه ب ــن علم ــم م ــه بالرغ ــر أن ــى آخ ــالة. بمعن ــوع وبص وبخش

ــه. ــا أن يفعل ــا كان مزمًع ــا فيم ــر مليً ــن التفكي ــا م ــه أساًس ــم تمنع ــة ل المعرف

ب لمشروع إعادة بناء السور؟ اقرأ نََحْمَيا 2: 11-20� ماذا يفعل نََحْمَيا للتأهُّ

 

دروس فـي القيـادة: الـدرس 1: ال يُخبـر نََحْميَـا أي أحـد مـا هـي الخطـط »بما جعلـه إلهي 
ه أخفـاه  فـي قلبـي ألعملـه فـي أورشـليم« )نََحْميَـا 2: 12(. ليـس فقـط لـم يُخبـر العـدو بـل إنَـّ
عـن القـادة اليهـود أيًضـا. إنـه فـي رحلـة استكشـافية ليسـتدل علـى ما يجـب عمله. الـدرس 2: 
م أي شـيء، يـؤدي نََحْميَـا واجبـه ويضـع الخطـط لـكل األعمـال المطلوبـة. الدرس  قبـل أن يُقـدِّ
3: عندمـا يبـدأ فـي الـكالم عـن المهمـة، يُوِجـْز نََحْميَـا أواًل مـا صنعـه هللا إلـى اآلن فـي قيـادة 
ع( قبـل أن يطلب  د الِهَمم )يُشـجِّ هـذه الحملـة، ومـن ثـم يضيـف كلمـات الملـك. فَنَحْميَا يُشـدِّ
االلتـزام أو التَّعهُّـد. إنهـا أقـرب إلـى المعجـزة أن يسـتجيب اليهـود بهـذا القبـول ويُقـرروا البناء 
رغـم المقاومـة التـي سـتأتي. لقـد هيـأ هللا ليس الملـك فقط من خالل صـالة نََحْميَـا وصومه بل 

أيًضـا الشـعب اليهـودي حتـى يسـتجيبوا بإقدام وشـجاعة.

اقــرأ نََحْمَيــا 2: 19، 20� مــاذا تخبرنــا هــذه اآليــات عــن إيمــان نََحْمَيــا؟ كيــف يمكــن أن 
تكــون آيــات مثــل تثنيــة 7: 9؛ مزمــور 23: 16؛ العــدد 23: 19 عونـًـا لَنَحْمَيــا؟

 

 

تُظِهـر محادثاتنـا بشـكل واضـح َمـن نحـن ومـا نؤمـن بـه حًقـا. نـرى أن نََحْميَـا يميـل نحـو 
التحـدث بكلمـات مشـجعة. فهو ال يخشـى أن يذكـر هللا ويمجده في كل ما يقولـه، حتى عندما 
تتهكـم النـاس وتضحـك عليـه. وبالرغـم مـن معرفـة نََحْميَـا بمـا يشـعر بـه األعـداء مـن ازدراء 
ـظ فـي كلماتـه أو يُْسـِقط هللا ِمـن حديثه. مثل يوسـف فـي مصر قبل  تجاهـه، إلـى أنـه ال يتحفَّ

ذلـك بسـنوات، ال يخشـى نََحْميَـا مـن أن يرفـع إلهـه وسـط النـاس الذيـن ال يؤمنـون به.
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لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة، مــن الفصــل الــذي بعنــوان »رجــل الُفــرَص«، 
صفحــة ٤1٧–٤20، مــن كتــاب األنبيــاء والملــوك – الطبعــة الجديــدة.

كان نََحْميَــا رجــل صــالة: »كثيــرًا مــا كان نََحْميَــا يســكب قلبــه فــي الصــالة ألجــل شــعبه. أمــا 
س. فقــد عــزم أنــه إذا أمكنــه الحصــول علــى  اآلن ففيمــا كان يُصلِّــي بــرز فــي ذهنــه غــرض ُمقــدَّ
ــر المــواد الالزمــة فسيشــرع هــو بنفســه  ــة فــي تدبي ــة الضروري رضــى الملــك وعلــى المعون
ة القوميــة لشــعبه. وقــد ســأل الــرب  فــي بنــاء أســوار أورشــليم مــن جديــد، معيــًدا بذلــك القــوَّ
ــاًل: ›أعــِط النجــاح اليــوم  ــل قائ لمنحــه رحمــة أمــام الملــك ليتــم تنفيــذ هــذه الخطــة. فتوسَّ

لعبــدك وامنحــه رحمــة أمــام هــذا الرجــل‹ )نََحْميَــا 1: 11(.
ــك« )روح  ــى المل ــه إل م بطلب ــدَّ ــة ليتق ــة مواتي ــر فرص ــهر ينتظ ــة أش ــا أربع ــلَّ نََحْميَ »وظ

ــدة(. ــة الجدي ــة ٤1٨ - الطبع ــوك، صفح ــاء والمل ــوة، األنبي النب

أسئلة للنقاش
1� فــي اإلجابــة عــن الســؤال ليــوم األربعــاء، مــاذا يعنــي أنَّــه َعْبــَر الكتــاب المقــدس 
كلــه - العهــد القديــم والعهــد الجديــد، واجــه أولئــك الذيــن ُدُعــوا مــن هللا مقاومــة 
ــا واجهــوا ُمقاومــة؟  ــه فــي كل الحــاالت تقريًب هائلــة؟ فــي الحقيقــة، مــاذا يعنــي أنَّ
وقــد يكــون الســؤال األفضــل هــو: أيَّــة أمثلــة يمكنــك أن تجدهــا عــن أحــد األشــخاص 
ــك  ــا ذل ــاذا يُخبرن ــة؟ م ــه ُمقاوم ــم يواج ــل إرادة هللا ول ــن هللا ليعم ــي م ــذي ُدِع ال
كيــف أنَّــه ال يجــب علينــا أن نفشــل حتــى فــي أثنــاء قيامنــا بعمــل إرادة هللا، نواجــه 

العقبــات الشــديدة فــي إنجــاز مــا نؤمــن بــه بــأنَّ هللا قــد دعانــا إلنجــازه؟
ة التي تكمن في الشـهادة الشـخصية،  2� اقـرأ نََحْمَيـا 2: 18� مـاذا يُخبرنا ذلك عن القوَّ

وكيـف كانـت حاسـمة في إحراز الـرد اإليجابي التي حصل عليه مـن رفقائه اليهود؟
3� لــم يكــن نََحْمَيــا وال َعــْزَرا أن ينجــزا أي شــيء دون ُمســاعدة الملــك� بمعنــى آخــر، 
رجــال هللا أولئــك عمــا بالتعــاون مــع ســلطات سياســية وثنيــة� أي درس يمكننــا أن 
ــوى  ــع الق ــل م ــة أن نعم ــا ككنيس ــف يمكنن ــى وكي ــول مت ــك ح ــن ذل ــتخلصه م نس
ــا كانــوا؟ وفــي ذات الوقــت، عنــد القيــام بذلــك، لمــاذا يجــب  السياســية القائمــة أيًّ

علــى الكنيســة أن تكــون شــديدة الحــرص؟
4� راجــع صــاة نََحْمَيــا )نََحْمَيــا 1: 1-11( فــي الصــف� مــاذا يمكنــك أن تأخــذ منهــا 
مــا مــن شــأنه أن يُســاعدك فــي تعميــق صلتــك مــع هللا؟ مــاذا تُعلِّــم عــن الخضــوع 

عــاء مواعيــد هللا؟ واالعتــراف وادِّ
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* ١٢-١٨ ترشين األول )أكتوبر(    الدرس الثالث    

دعوة هللا

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: َعْزَرا ٧: ١٠؛ نََحْمَيا ١: ١-١١؛ دانيال ٩: ٢٤-٢٧؛ دانيال ٨؛ رومية 

٨: ٢٨، ٢٩؛ رومية ٩؛ خروج ٣، ٤.

آيـة الحفـظ: »ُمبـارك الـرب إلـه آبائنـا الـذي جعـل مثـل هـذا في قلـب الملـك ألجل 
تزييـن بيـت الـرب الـذي فـي أورشـليم« )َعـْزَرا 7: 27(�

كفــاءة مــن اآلخريــن لمهمــة ُمعيَّنــة؟ هــل هــذه المعاييــر مختلفــة فــي نظــر البشــر عنهــا 
فــي نظــر هللا؟ األكثريــة منــا ربمــا تجيــب بنعــم، خاصــة للســؤالين األخيريــن. هنــاك أوقــات 
دة، وفــي أوقــات أخــرى يختارنــا  نــا هللا، مــن خــالل التعليــم أو الخبــرة، لمهمــة ُمحــدَّ حيــن يُعدَّ
لنخــدم لمجــرَّد أننــا مســتعدون ومتواضعــون. ومــع ذلــك، ليــس مــن الســهل أن نعــرف دائًمــا 
مــا هــي دعــوة هللا فــي حياتنــا. أليــس كذلــك؟ علــى أي حــال، الكتــاب المقــدس ملــيء بقصــص 

أنــاس اختارهــم هللا لمهمــة ُمعيَّنــة.
ــا ُدعــوا لمهمــة ُمعيَّنــة ِمــن ِقبــل هللا: ليعيــدوا بنــاء  ِمــن الُمثيــر لالهتمــام أنَّ َعــْزَرا ونََحْميَ
مــا تراكــم مــن أنقــاض. ومــع ذلــك فــإنَّ البنــاء فــي هــذه الحالــة شــمل مهمــات متعــددة. كان 
عليهــم أن يقــودوا شــعب إســرائيل للعــودة إلــى أورشــليم وليعيــدوا بنــاء الهيــكل والمدينــة. 
وفــي ذات الوقــت، كان عليهــم أن يُعلِّمــوا الشــعب عــن هللا، وفــوق كل شــيء يرجعوهــم إلــى 

عالقــة تكريــس لــه. هــا هــي دعــوة هللا. يــا لهــا مــن دعــوة مهمــة.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٩١تشرين األول )أكتوبر(.
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١٣ ترشين األول )أكتوبر(        األحد        

دعوة َعْزَرا ونََحْمَيا
يمكننــا القــول أنَّ َعــْزَرا قــد اختيــر ألســباب متعــددة: )1( كان لديــه االســتعداد أن يذهــب؛ 
)2( كان قائــًدا؛ )٣( كان كاتبًــا ماهــرًا وُمعلًِّمــا. ويمكــن ذكــر المزيــد مــن األســباب أيًضــا. لكــن 

هنــاك آيــة واحــدة ربمــا تكــون األفضــل لتوضــح ســبب إعطــاء هــذه المهمــة لَعــْزَرا.

مــاذا تقــول اآليــة فــي َعــْزَرا 7: 10 عــن َعــْزَرا؟ كيــف يُمكــن أن يكــون َعــْزَرا قــد »هيَّــأ« 
قلبــه »لطلــب شــريعة الــرب« وأن يفعــل ذلــك؟

 

 

ــن. إذن فالمعنى  كلمــة »هيَّــأ« أو أعــدَّ تُعطــي معنــى الثبــات، أســاس راســخ، متــوازن ومحصَّ
الحقيقــي لهــذه الجملــة هــو أنَّ َعــْزَرا هيَّــأ قلبــه بثبــات وطيــد لطلب هللا.

ــد َعــْزَرا مفهــوم أن يكــون اإلنســان مكرًســا هلل، كمــا علَّــم  بعــد وصولــه إلــى أورشــليم جسَّ
كلمــة هللا فــي أورشــليم علــى مــدى 1٣ عاًمــا. ربمــا كان يبــدو لــه أنَّــه لــم يعمــل أي اختــالف 
ــاد  ــا الشــعب النعق ــاء األســوار، دع ــل بن ــا اكتم ــك عندم ــد ذل ــن بع خــالل الـــ 1٣ ســنة، ولك
مجلــس - ليــس ألن أي شــخص أجبرهــم، ولكنهــم أرادوا أن يفعلــوا ذلــك. لقــد تجــذرت فــي 

ــْزَرا. قلوبهــم كلمــة هللا التــي كانــوا يســمعونها مــن َع

لماذا اختير نََحْمَيا؟ اقرأ نََحْمَيا 1: 11-1�

 

كان قلــب نََحْميَــا مكرًســا هلل وللنــاس. انزعــج عندمــا اكتشــف أنَّ العمــل فــي أورشــليم قــد 
ع للمهمــة. اســتجاب هللا  ــا تطــوَّ ــْزَرا تماًم ــل َع ــرب ومث ــا شــغف لعمــل ال ــف. كان لَنَحْميَ توقَّ
لصلواتهمــا ورغباتهمــا. أحيانـًـا نعتقــد أنَّــه إن أحببنــا شــيئًا فهــو ليــس مــن هللا، ألن هللا يعطينــا 
فقــط المهــام الصعبــة التــي ال نرغــب فــي القيــام بهــا. ولكــن إذا كنــا نســير مــع هللا فالرَّغبــة 
فــي أداء شــيء مــا نحبــه هــي فــي الغالــب ُمعطــاة مــن هللا. يُريــد هللا أن يكــون لدينــا شــغف 

لمــا نعملــه مــن أجلــه.

بأيَّة طرق اختبرت حقيقة أنَّ هللا يدعوك ألن تؤدِّي له أشياء تحبها؟
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١٤ ترشين األول )أكتوبر(        االثنني         

التوقيت النبوي
فــي الــدرس األول مــن هــذا الربــع درســنا كيــف دعــا هللا زربابــل )٥٣٨ ق. م.( وَعــْزَرا )٤٥٧ 
ــا )٤٤٤ ق. م.(.  ق. م.( ألجــل خدمــات خاصــة. فــي الــدرس الثانــي تدارســنا دعــوة هللا لَنَحْميَ
ــاًل، حــرَّك هللا  ــام مــع ســابق ِعلــم هللا. فمث ــذت فــي وئ يجــب أن نــدرك أنَّ تلــك الدعــوات نُفِّ
ــة محــددة اســتجابة لختــام الـــ ٧0 ســنة للســبي الــذي تنبَّــأ بــه إرميا. قلــب زربابــل ليــؤدِّي ُمهمَّ

فــي أي ســنة ُدعــي َعــْزَرا للخدمــة؟ كانــت نفــس الســنة التــي أصــدر فيهــا أَْرتَْحَشْســَتا 
ــز هــذه الســنة فــي النبــوة؟ راجــع دانيــال 9: 27-24� أمــًرا� كيــف تتميَّ

 

ــى  ــا إل ــد أورشــليم وبنائه ــر لتجدي ــن خــروج األم ــه »م ــال 9: 2٥ أنَّ ــي داني ــة ف ــول اآلي تق
المســيح الرئيــس ســبعة أســابيع واثنــان وســتون أســبوعا«. األســبوع األخيــر مــن هــذه النبــوة 
ذكــر فــي اآليــة 2٧. وبمــا أنَّ األســبوع يحتــوي ســبعة أيَّــام، إًذا األســبوع النبــوي يُســاوي ســبع 
ــبعين  ــن س ــوة ع ــذه النب ــدث ه ــي، تتح ــال ٤: ٥، ٦(. وبالتال ــدد 1٤: ٣٤؛ حزقي ــنوات )الع س
أســبوًعا تُعــادل ٤90 ســنة. الســؤال الــذي ينبغــي اإلجابــة عليــه هــو: مــا هــو تاريــخ بــدء نبــوة 
الـــ ٧0 أســبوًعا. تنــص اآليــة أنــه ســيكون مــن الوقــت الــذي خــرج فيــه األمــر لتجديــد وبنــاء 

أورشــليم.
ــورش،  ــودي. ك ــعب اليه ــودة الش ــأن ع ــت بش ــر أعطي ــة أوام ــه ثالث ــا مجموع ــك م هنال
داريــوس، وأَرْتَْحَشْســتَا. جميعهــم أصــدروا أوامــر للتجديــد. ومــع ذلــك فاألمــر الوحيــد الــذي 
ــن االهتمــام بمدينــة أورشــليم نفســها هــو الــذي صــدر مــن أَرْتَْحَشْســتَا. كمــا أن هــذا  يتضمَّ

ــْزَرا ٧: 2٧، 2٨(. ــه )َع ل ــن أجــل تدخُّ ــع تســبيح هللا م ــط م ــر فقــط هــو المتراب األم
نحــن نحتســب بدايــة نبــوة الـــ ٧0 أســبوًعا مــن العــام ٤٥٧ ق. م.، وهــي الســنة الســابعة 
للملــك أَرْتَْحَشْســتَا األول كمــا ذكــرت فــي َعــْزَرا ٧: ٧-2٦. باإلضافــة إلــى ذلــك، وألنَّ ســنة ٤٥٧ 
ق. م. هــي أيًضــا بدايــة نبــوة الـــ 2,٣00 يوًمــا الــواردة فــي دانيــال ٨: 1٤ )انظــر درس يــوم غد(، 
فــإن هــذا األمــر يُســتخدم كنقطــة البدايــة لهاتيــن النبوتيــن. نبــوة الـــ ٧0 أســبوًعا تنتهــي فــي 
الســنة ٣٤ ميالديــة، التــي اتَّســعت فيهــا كــرازة اإلنجيــل وذهبــت إلــى األمــم أيًضــا )موســومة 
باضطهــاد الكنيســة األولــى واستشــهاد اْســِتَفانُوس( فيكــون منتصــف األســبوع األخيــر هــو عــام 

٣1 ميالديــة، الــذي مــات فيــه المســيح علــى الصليــب.

ــة ُمدهشــة؟  ــال 9: 24-27� كيــف تظهــر خدمــة يســوع بدقَّ راجــع النبــوة فــي داني
كيــف ينبغــي علــى نبــوة مثــل هــذه أن تســاعد فــي ترســيخ إيماننــا؟
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١٥ ترشين األول )أكتوبر(        الثاثاء        

70 أسبوًعا و2,300 يوًما
كلمة »قضيت« الواردة في دانيال 9: 2٤ - »َسـبُْعوَن أُْسـبُوًعا قُِضيَْت«، تعني حرفيًا ›َسـبُْعوَن 
أُْسـبُوًعا قُِطَعـْت‹. مـع أنَّ الكلمـة الُمترجمـة »قضيـت« غيـر ُمسـتخدمة فـي أي مـكان آخر في 
الكتـاب المقـدس، إال أنهـا توجـد في األدب اليهـودي، ومعناهـا »قُِطَعت« من شـيء أكثر طواًل. 
وحيـث أنَّ دانيـال ٨ يعـرض نبـوة الـ 2,٣00 سـنة، التي لم تـرد نقطة بدايتها فـي دانيال ٨، فمن 
م األصحـاح التالـي )دانيال 9( عـن ٤90 سـنة ›قُِطَعـت‹ أو »قُِضيَت«  المنطقـي أنـه عندمـا يتكلَـّ
فهـي »قُِطَعـت« فقـط مـن الــ 2,٣00 سـنة نبوية التي ذُكـرت في األصحـاح الذي سـبقه. وعلى 

كل حـال: مـن أي شـيء يُمكـن قطـع هذه الفتـرة إال ِمن فتـرة أخرى أكثـر طواًل؟

اقــرأ دانيــال 8� مــا هــو الجــزء الوحيــد مــن الرؤيــا الــذي لــم يُعــط لــه تفســيًرا )انظــر 
ــال 8: 14، 26، 27(؟ خاصــة داني

 

 ،2٧-2٤  :9 دانيال  في  أسبوًعا  سبعين  الـ  نبوة  أن  توضح  التي  األسباب  من  العديد  هناك 
ونبوة الـ 2,٣00 صباًحا ومساًءا في دانيال ٨: 1٤ منتسبتان مًعا: )1( كلتاهما نبوتان زمنيتان؛ )2( 
مصطلح »الرؤيا« و »الفهم« يربطهما مًعا )انظر دانيال ٨: 2٦، 2٧؛ دانيال 9: 2٣(؛ )٣( تفسير 
كال النبوتين أعطاهما المالك جبرائيل )انظر دانيال ٨: 1٦ ودانيال 9: 21(؛ )٤( الجزء الوحيد من 
ر في دانيال ٨ كان الرؤيا الخاصة بالـ 2٣00 صباًحا ومساًءا )أحيانًا تترجم  الرؤيا الذي لم يُفسَّ
»أيام«( في دانيال ٨: 1٤؛ )٥( دانيال ٨ يشمل الرؤيا ثم تفسيرًا جزئيًا لها. بينما دانيال 9 يحتوي 
ر وهو نبوة  على تفسير فقط، في هذه الحالة، التفسير للجزء الوحيد من دانيال ٨ الذي لم يُفسَّ
الـ 2,٣00 يوم في دانيال ٨: 1٤ وهو الجزء الوحيد الذي لم يفهمه دانيال )انظر دانيال ٨: 2٧(.

ــفر  ــوات س ــي نب ــودة ف ــع المفق ــراغ القط ــأل ف ــْزَرا تم ــا َع ــا إيَّاه ــي أعطان ــات الت المعلوم
ــب الحاســمة  ــوي الخــاص بالجوان ــا احتســاب الزمــن النب ــدأ تاريخي ــى نب ــال، أال وهــو مت داني

ــا. ــة عن ــه نياب ــة المســيح وعمل لخدم

70 أسبوًعا

٤٥٧ ق.م.

٣٤ م.٤٥٧ ق.م.

٣٤1٨٤٤ م.
1٨10 سنة٤90 سنة

)٤90 سنة(

2300 يوًما )2300( سنة
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١٦ ترشين األول )أكتوبر(        األربعاء        

اختيار هللا
هنــاك الكثيــر مــن الــكالم حــول اختيــار هللا لنــا أو دعوتــه لنــا لنعمــل شــيئًا. كثيــرون لديهــم 

أفــكاًرا مختلفــة عــن معنــى ذلــك االختيــار. مــاذا يقــول الكتــاب المقــدس حــول اختيارنا؟

اقرأ رومية 8: 28، 29� ماذا يدعونا هللا لنعمله؟ وألي شيء يدعونا؟

 

ــى صــورة  ــار البشــر ليتشــكَّلوا عل ــى أنَّ هللا ســبق فاخت ــد عل ــرة بالتحدي ــصُّ هــذه الفق تن
ابنــه. إنهــا ال تقــول أنَّ هللا َســبََق فاختارنــا إمــا أن ننــال الخــالص أو أن نـُـدان، وأنــه ليــس لنــا أي 
خيــار فــي ذلــك األمــر. بمعنــى آخــر، فاالختيــار هــو لغــرض تجديدنــا وتغييرنــا. علينــا أن نتغيَّــر 
لنعكــس صــورة ابــن هللا. هــذا التحــوُّل ُوِعــَد بــه بعدئــذ فــي اآليــة التاليــة )روميــة ٨: ٣0( التــي 
يقــول فيهــا بولــس، المؤلــف، أن أولئــك الذيــن يدعوهــم هللا هــو يبررهــم أيًضــا )يجعلنــا أبــراًرا( 
ــر أنفســنا، بــل بالحــري، يعــد هللا  دنــا )يجعلنــا مقدســين(. وهكــذا فلــم نُتْــرَك لكــي نُغيِّ ويُمجِّ

أن ينجــز ذلــك التّحــوُّل بواســطة قدرتــه.

عــوة مــن هللا التــي تــم وصفهــا فــي هــذه  اقــرأ روميــة 9� مــا هــو نــوع االختيــار أو الدَّ
الفقــرة؟

 

يُناِقــش بولــس فــي روميــة 9 اختيــار هللا لمهمــة محــددة. لقــد تــمَّ اختيــار شــعب إســرائيل 
ــوب  ــُت يعق ــارة »أحبب ــم العب ــاء فه ــا يُس ــادة م ــم. ع ــن هللا للعال ــارة ع ــار الس ــوا األخب ليجلب
وأبغضــُت عيســو« )روميــة 9: 1٣( لتعنــي أنَّ هللا أحــبَّ واحــًدا مــن األخويــن فقــط، ومــع ذلــك 
فمــن ضمــن ســياق هــذه الفقــرة، يقــول بولــس أن يعقــوب اختيــر )تــمَّ اختيــاره( ولكــن عيســو 
ــا لألمــة اإلســرائيلية. وهكــذا، فهنــاك  لــم يتــم اختيــاره. ألي غــرض اختيــر يعقــوب؟ ليكــون أبً
نوعــان مــن االختيار/الدعــوة التــي يقدمهــا هللا. أواًل، يختــار هللا كل فــرد منــا للخــالص ويريدنــا 

أن نتغيــر إلــى صــورة يســوع. ثانيًــا، هللا يختــار أشــخاًصا مختلفيــن ألجــل مهمــات محــددة.

ــك َســَبَق اختيــارك للخــاص؟ ولمــاذا ال يعنــي  ع أن تعــرف أنَّ لمــاذا هــو أمــر ُمشــجِّ
ذلــك أن اختياراتــك ال تتســبَّب فــي فقدانــك الخــاص الــذي يقدمــه هللا لــك؟
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١٧ ترشين األول )أكتوبر(        الخميس        

مسؤوليتنا
إذا كُنــا قــد ُدعينــا مــن هللا، فــال زلنــا نملــك القــرار الُحــر فــي قبــول أو رفــض تلــك الدعــوة، 
مــه هللا للجميــع. قــد يضعنــا هللا  كمــا كان لنــا الحريــة فــي قبــول أو رفــض الخــالص الــذي يُقدِّ
فــي مكانــة ُمعيَّنــة، ولكــن يمكننــا أن نختــار أال نتبــع مــا يعرضــه علينــا. نعــم فهــو يريدنــا أن 
نقــوم بأعمــال ُمعيَّنــة لــه بقــدر مــا يدعونــا لكــي نُصبــح علــى صورتــه. إنَّ اختيــار هللا أن نقــوم 
بمهمــة ُمعيَّنــة هــو جــزء مــن خطَّتــه لخالصنــا، وإذ نفعــل مــا يدعونــا للقيــام بــه، نُظِْهــر فــي 

حياتنــا حقيقــة الخــالص الــذي أعطانــا هللا إيَّــاه.
اُْعِطــَي الملــك شــاول مقــام الملــك. ولكــن لألســف، لــم يهــب شــاول أبــًدا قلبــه هلل كامــاًل 
برغــم المهمــة الُمعطــاة لــه. فقــط، ألنَّ شــخص مــا ُدعــي مــن هللا للقيــام بشــيء خــاص لــه ال 
يعنــي أنَّ ذلــك الشــخص ســوف يحتضــن هللا. إنَّ حريــة إرادتنــا تبقــى هــي العامــل الحاســم، 

وإن لــم نتبــع قيــادة هللا يمكــن أن نفقــد كل شــيء.

ــام  ــا يحــدث عندمــا يدعــو هللا شــخًصا للقي ــك عمَّ ــا ذل اقــرأ خــروج 3 و4� مــاذا يُعلِّمن
بمهمــة؟

 

 

ــردُّد. أو  ــا دون ت ــن ذهب ــا، اللذي ــْزَرا ونََحْميَ ــتجابة َع ــل اس ــون مث ــن أن تك ــتجابتنا يمك اس
يمكــن أن تكــون مثــل تلــك التــي كانــت لموســى، الــذي كانــت لديــه اعتراضــات وأعــذار. ذهب 
ــرض،  ــه. اعت ــة ل ــن المهمــة الموكل ــرب م ــة للته ــن دون محاول ــة، ولكــن م ــي النهاي موســى ف
ــا أنــه لــم يكــن صالًحــا بشــكل كاٍف وليــس لــه قيمــة، وليــس لــه مركــز مهــم. إًذا كيــف  عيً مدَّ
يمكــن أن يســتمع لــه فرعــون؟ كمــا كان يخشــى أال يصدقــه الشــعب اليهــودي أو يصغــي إليــه، 
ــر أنَّــه ليــس مؤهــاًل: »لســُت أنــا صاحــب  فيصبــح عملــه بــال جــدوى. باإلضافــة إلــى ذلــك، تذمَّ
كالم… بــل أنــا ثقيــل الفــم واللســان« )خــروج ٤: 10( - ولســُت أمتلــك المهــارات المطلوبــة. 
وأخيــرًا، طلــب مــن هللا بشــكل واضــح أن يُرســل شــخًصا آخــر. ومــع ذلــك إذ نقــرأ قصــة موســى، 
ــذي أدَّى  ــخص ال ــو الش ــه. كان ه ــم ضعفات ــح »موســى« رغ ــوي أصب ــد ق ــن قائ ــم ِم ــم ك نعل

المهمــة التــي دعــاه هللا إلنجازهــا.

مــا هــي األعــذار التــي نجدهــا عــادة والتــي تمنعنــا عــن فعــل األشــياء التــي نعــرف 
أنَّ هللا يريدنــا أن نفعلهــا؟
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١٨ ترشين األول )أكتوبر(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة، مــن نبــوة الـــ ٧0 أســبوًعا وتحقيقهــا نبويـًـا، 
صفحــة ٤٦1-٤٦2، مــن كتــاب األنبيــاء والملــوك – الطبعــة الجديــدة.

»لقــد أشــير إلــى أيــام المســيح ومســحه بالــروح القــدس وموتــه وتقديــم اإلنجيــل لألمــم، 
بــكل وضــوح. وكان امتيــازًا للشــعب اليهــودي أن يفهمــوا هــذه النبــوات ويتحققــوا مــن إتمامها 
ــا ضــرورة وأهميــة درس  فــي مهمــة يســوع وعملــه. وقــد شــدد المســيح علــى تالميــذه مبيًن
ــارئ‹  ــم الق ــال: ›ليفه ــم ق ــال الخاصــة بزمانه ــوة الُمعطــاة لداني ــى النب ــوات. وإذ أشــار إل النب
ــع  ــدأ مــن موســى ومــن جمي ــل متــى 2٤: 1٥(. وبعــد قيامــة الســيد مــن األمــوات ›ابت )إنجي
ــم  ــر األمــور المختصــة بــه فــي جميــع الكتــب‹ )إنجيــل لوقــا 2٤: 2٧(. لقــد تكلَّ األنبيــاء يُفسِّ
المخلــص علــى أفــواه جميــع األنبيــاء، ›روح المســيح الــذي فيهــم‹ شــهد ›بــاآلالم التــي للمســيح 
ــة 21٤ –  ــال، صفح ــتهى األجي ــوة، مش ــرس 1: 11(« )روح النب ــا‹ )1بط ــي بعده ــاد الت واألمج

الطبعــة الجديــدة(.

أسئلة للنقاش 
ـل أكثـر فـي فكـرة أن هللا يدعـوك ألن تفعـل شـيًئا تحـب أن تفعلـه� مـا هـي  1� تأمَّ
بعـض المبـادئ التـي يمكنـك اتباعهـا لكـي تعرف أنـك تعمـل مشـيئة هللا، ليس فقط 

فـي حالـة عمـل شـيء تحـب أن تعملـه بصـورة عامة؟

2� اقـرأ قصـة يونـان وكيـف اسـتجاب لدعـوة هللا فـي حياتـه� أيَّـة دروس يمكـن أن 
تسـتخلصها مـن هـذا االختبـار؟ فـي ذات الوقـت، قـارن بين مـا فعله يونـان بما فعله 
بولـس عندمـا ُدعـي مـن ِقَبـل الـرب )انظر أعمـال الرسـل 9: 1-20(� مـاذا كانت بعض 

االختافـات الرئيسـية بينهما؟

3� »إنَّ تاريـخ يهـوذا يرينـا الخاتمـة المؤلمـة لحيـاة كان يمكـن أن تكـون ُمكرَّمة من 
هللا� لـو كان يهـوذا قـد مـات قبـل الرحلـة األخيرة إلـى أورشـليم العتبر جديـًرا بمكانة 
بيـن اإلثنـي عشـر، وألحسـوا بالخسـارة عنـد موتـه« )روح النبـوة، من كتاب مشـتهى 

األجيـال، صفحـة 699 – الطبعـة الجديدة(�
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* ١٩-٢٥ ترشين األول )أكتوبر(    الدرس الرابع    

مواجهة الُمقاومة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: َعــْزَرا ٤: ١-٥؛ ٢كورنثــوس ٦: ١٤؛ َعــْزَرا ٥: ١-٥؛ حجــي ١؛ َعــْزَرا 

٤: ٦-٢٤؛ نََحْمَيــا ٤؛ نََحْمَيــا ٦: ١-١٣.

آيــة الحفــظ: »وكانــت علــى شــيوخ اليهــود عيــن إلههــم فلــم يوقفوهــم حتــى وصــل 
األمــر إلــى داريــوس، وحينئــذ جاوبــوا برســالة عــن هــذا« )َعــْزَرا 5: 5(�

َعــْزَرا ٣-٦ هــو تركيــب موضوعــي، يُغطِّــي فتــرات تاريخيــة مختلفــة تظهــر فيهــا ُمقاومــة 
ــالة  ــح الرس ــي توضي ــاعد ف ــوف يُس ــي س ــج الموضوع ــذا النه ــكل. إنَّ إدراك ه ــد الهي لتجدي

بصــورة شــاملة.
تــم ذكــر َعــْزَرا باســمه ألوَّل مــرة فــي َعــْزَرا ٧: 1. وبوصولــه فــي عــام ٤٥٧ ق. م.، تغيَّــرت 
ــع. بعــد  األشــياء، وبــدأ إعــادة بنــاء مدينــة أورشــليم بأســوارها لكــن بشــكل ُمتباطــئ وُمتقطِّ
ــا )ُمرَســل مــن أَرْتَْحَشْســتَا فــي ٤٤٤ ق. م.(، واســتؤنِف  ذلــك بثالثــة عشــر ســنة، وصــل نََحْميَ
أخيــرًا بنــاء الســور. ورغــم أنَّ المقاومــة كانــت عنيفــة، إال أن البنــاء اكتمــل فــي مــدى ٥2 يوًمــا 

ــا ٦: 1٥(. )نََحْميَ
إن ُمقاومــة عمــل هللا هــو موضــوع ُمنتشــر وواضــح فــي ســفري َعــْزَرا ونََحْميَــا، وعلــى ذلــك 
فليــس مــن الُمســتغرب أنَّ تجديــد الهيــكل والمدينــة أثــار المقاومــة واالضطهــاد. أينمــا نتَّجــه 
فــي عالــم اليــوم، نــرى أن عمــل هللا يُقــاَوم. يُحــاول الشــيطان جاهــًدا لكــي ال ينتشــر اإلنجيــل 
بســرعة، إذ أنَّ اإلنجيــل يُهــدد ســلطانه. كيــف تعامــل اليهــود مــع الُمقاومــة فــي َعــْزَرا ونََحْميَــا؟

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٦٢تشرين األول )أكتوبر(. * نرجو التعمَّ
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٢٠ ترشين األول )أكتوبر(        األحد        

الُمقاومة تبدأ

ــة الباقيــة فــي إســرائيل العــون مــن الشــعوب  ــْزَرا 4: 1-5� لمــاذا رفضــت البقيَّ اقــرأ َع
األخــرى فــي بنــاء الهيــكل؟

 

 

ــاذا  ــرة، فلم ــن الجي ــى حس ــدل عل ــم ي ــل كري ــه عم ــل أن ــب ع ــر الطل ــي الظاه ــدا ف ب
مــوا  تــم رفــض الُمســاعدة إًذا؟ نجــد الجــواب فــي اآليــة ذاتهــا. جــاء »األعــداء« ليُقدِّ
ــه  ــذي ألجل ــة للســبب ال مســاعدتهم… »األعــداء«؟ هــذا اللفــظ وحــده يُعطــي إشــارة قويَّ

ــوا. ــا فعل ــرائيليون كم ــرَّف اإلس تص
ي هــؤالء بـــ »أعــداء«؟ يَُفّســر لنــا ملــوك الثانــي 1٧: 2٤-٤1 أنَّ هــؤالء النــاس  لمــاذا ُســمِّ
ــل اإلســرائيليين  ــة الُمحيطــة بعــد رحي ــى الســامرة والمنطق ــم أخــرى إل ــدوا مــن أم ــد وف ق
ــف  ــم كي ــم أن يُعلِّموه ــة كان عليه ــور كهن ــك آش ــم مل ــل له ــمالية. أرس ــة الش ــن المملك م
ــة  ــت آله ــك أدمج ــن ذل ــة ع ــة الناتج ــر أنَّ الديان ــرائيل. غي ــه إس ــه األرض، أي إل ــدوا إل يعب
الكنعانييــن أيًضــا، ولذلــك كان اإلســرائيليون »البقيــة« يخشــون مــن أن تدخــل تلــك الديانــة 
إلــى عبادتهــم فــي الهيــكل. وبالتالــي كان أفضــل وأذكــى مــا يمكــن عملــه هــو مــا فعلــوه. 

وهــو قولهــم: ›ال، شــكرًا‹.
علينــا أن نتذكَّــر أيًضــا، لمــاذا كان يحــدث كل ذلــك بــدًءا ذي بــدء. لقــد كانــت مســاومات 
آبائهــم المســتمرة مــع األديــان الوثنيــة الُمحيطــة بهــم هــي التــي قــادت إلــى خــراب الهيــكل، 
كمــا إلــى ســبيهم. بافتــراض، أنــه أثنــاء عمليــة بنــاء الهيــكل مــن جديــد، آخــر شــيء يريــدون 

بــوا كثيــرًا مــن الشــعوب التــي حولهــم. فعلــه هــو أن يتقرَّ

مــاذا يوجــد أيًضــا فــي هــذه اآليــات يظهــر أنَّ هــذا الرَّفــض كان هــو الفعــل الصائــب؟ 
)انظــر َعــْزَرا 4: 4، 5(�

 

 

ــي  ــة ف ــا اآلي ــول لن ــاذا تق ــون� م ــذا الع ــول ه ــر قب ــهولة تبري ــدى س ــي م ــر ف فكِّ
ــياق؟ 2كورنثــوس 6: 14 فــي هــذا السِّ
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٢١ ترشين األول )أكتوبر(        االثنني        

األنبياء يُشجعون
لألســف، الُمقاومــة )االعتــراض( التــي واجههــا اليهــود ِمــن األمــم الُمحيطــة، كمــا ُوِصَفــت 

فــي َعــْزَرا ٤-٦، جعلتهــم ُمرتعبيــن وغيــر راغبيــن فــي العمــل لبنــاء الهيــكل.
وكمــا ســبق ذكــره، أنَّ َعــْزَرا ٤: ٦-٦: 22، ليــس مكتــوب حســب الترتيــب الزمنــي. ولذلــك، 

ســوف نطالــع األصحــاح الخامــس قبــل األصحــاح الرابــع.

اقــرأ َعــْزَرا 5: 1-5� لمــاذا يُرِســل هللا النبييــن حجــي وزكريــا إلــى اليهــود؟ مــا هــي نتيجــة 
تنبؤاتهما؟

 

 

توقَّــف اليهــود عــن البنــاء ألنَّهــم خافــوا. لكــن هللا كان قــد أرســلهم إلــى يهــوذا إلعــادة بنــاء 
عهم. ولذلــك  الهيــكل والمدينــة، وحيــث أنَّهــم خافــوا، كان عليــه أن يفعــل شــيئًا لكــي يُشــجِّ
ــي  ــاركوا ف ــود ش ــو أنَّ اليه ــى ول ــف هللا؛ حت ــرية ال توق ــة البش ــا. المقاوم م ــن ليتقدَّ ــا نبيي دع
ــاء  ــن خــالل األنبي ــَل ِم ــم يتخــلَّ عنهــم هللا. لقــد َعِم هــذه المقاومــة عــن طريــق أفعالهــم، ل

لتحفيزهــم ودفعهــم ليُعــاودوا العمــل.

اقرأ حجي 1� ما هي الرسالة لهم وماذا يُمكن أن نستخلصه من ذلك ألنفسنا؟

 

 

»لقــد أقــام الــرب النبييــن حجــي وزكريــا لمواجهــة تلــك األزمنــة. فأعلنــا للشــعب 
ــادي كان  ــاح الم ــن النج ــم م ــم، وإنَّ حرمانه ــم واضطرابه ــة متاعبه ــرة علَّ ــهاداتهما المثي بش
نتيجــة إهمالهــم فــي إعطــاء مصالــح هللا ومطالبــه المقــام األول. فلــو أكــرم بنــو إســرائيل هللا 
ــاء بيتــه عملهــم األول وشــغلهم  ــه بجعلهــم بن ــرام والكــرم الالئقيــن بجالل وأبــدو نحــوه االحت
الشــاغل، لكانــوا حصلــوا علــى حضــوره وبركتــه« )روح النبــوة، مــن كتــاب األنبيــاء والملــوك، 

ــدة(. ــة الجدي ــة ٣٧٧ – الطبع صفح
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٢٢ ترشين األول )أكتوبر(        الثاثاء        

توقُّف العمل

ماذا فعل »األعداء« في َعْزَرا 4: 6-24 لكي يوقفوا العمل في أورشليم؟

 

 

كتــب »شــعب األرض«، رســائل شــكوى ضــد اليهــود وعملهــم أواًل إلــى داريــوس )َعــْزَرا ٥ 
و٦(، ثــمَّ إلــى الملــك أََحْشــِويُروش كمــا إلــى أَرْتَْحَشْســتَا. كانــوا يقومــون بــكل مــا اســتطاعوا 

ليوقفــوا العمــل فــي أورشــليم.
َعــْت شــعوب األمــم الُمحيطــة أنَّــه إذا بُِنيَــت المدينــة، ســوف يفقــد الملــك ســلطانه  إدَّ
عليهــا ألنَّ أورشــليم كانــت دائًمــا مدينــة عاصيــة ومحــل عصيــان واضطرابــات فــي 
ــون فقــط  ــوا يبن ــود كان ــاد أنَّ اليه ــى االعتق ــتَا إل الماضــي. ولســوء الحــظ، رضــخ أَْرتَْحَشْس
ــَر  ــة. أَم ــرون المواجه ــوا يثي ــك كان ــى اســتقاللهم، ولذل ــدون الحصــول عل ــوا يري ــم كان ألنه
ــلوب ذراع  ــة. وبأس ــاء المدين م بن ــدُّ ــع تق ــا لمن ــعب جيًش ــل الش ــاء وأرس ــف البن أن يتوقَّ

ــف عمــل هللا. ــك، توقَّ ة ذل ــوَّ الق

اقــرأ َعــْزَرا 4: 23، 24� لمــاذا توقَّــف اليهــود عــن البنــاء؟ ألــم يعلمــوا أنَّ هللا أرادهــم أن 
يبنــوا المدينــة؟ مــاذا عرقــل العمــل؟

 

مــن الواضــح أنَّ اليهــود أدركــوا أنَّ هللا قــد دعاهــم ليُعيــدوا بنــاء المدينــة والهيــكل، ولكــن 
بســبب الُمقاومــة العنيفــة، خافــوا. لربمــا اختلقــوا أعــذاًرا مثــل ›لعــلَّ الوقــت غيــر مناســب‹ 
أو ›إذا كان ذلــك حًقــا مــا أرادنــا هللا أن نعملــه، لــكان قــد مهَّــد ســبياًل‹ أو ›ربمــا لــم يكــن ِمــن 
المفتــرض أن نرجــع إلــى ُهنــا علــى اإلطــالق‹. عندمــا تقــف الُمعارضــة فــي ســبيل عمــل مــا 
نؤمــن بــأنَّ هللا قــد دعانــا لنعملــه، يُصبــح لدينــا الميــل للشــك فــي قيــادة هللا. يمكننــا أن نُقنــع 
أنفســنا بســهولة أننــا قــد أخطأنــا. يمكــن للخــوف أن يشــل عقولنــا وتَتّجــه أفكارنــا نحــو اليــأس 

والعجــز بــداًل مــن كوننــا ُمركِّزيــن علــى قــوَّة هللا.

هــل اختبــرت شــيًئا مماثــًا، تكــون مقتنًعــا أنَّ هللا قــد دعــاك لتقــوم بعمــل مــا، ومــن 
ــر مثــًا، بخصــوص  بعــد ذلــك تســاورك الشــكوك حينمــا تُصبــح األمــور صعبــة؟ )فكِّ

يوحنــا المعمــدان( مــاذا تعلَّمنــا مــن ذلــك االختبــار؟ 
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نََحْمَيا يتَّخذ إجراًءا )444 ق� م�(

اقــرأ نََحْمَيــا 4� مــاذا فعــل اليهــود تحــت قيــادة نََحْمَيــا ليقفــوا ضــدَّ الُمقاومة؟ لمــاذا كان 
بــوا للقتــال بــداًل مــن عــدم القيــام بــأي شــيء باعتقــاد  مــن المهــم بالنســبة لهــم أن يتأهَّ

أنَّ هللا ســوف يحميهــم؟

 

بعــد بدايــات وتوقُّفــات متكــررة، بــدأ الشــعب يعمــل مــن جديــد. صلَّــى اليهــود. بعــد ذلك 
ــا ُحرَّاًســا ناشــطين. تنــاوب الشــعب فــي دوريــات خــالل الليــل والنهــار اســتعداًدا  أقــام نََحْميَ
ألي هجــوم يلــوح فــي األفــق. نظَّــم نََحْميَــا الشــعب أيًضــا حــول الســور بأســلحة حتــى تكــون 
ــا  ــن، إحداهم ــى مجموعتي ــه إل ــم غلمان ــك، قسَّ ــى ذل ــة إل ــال. باإلضاف ــأة للقت ــة ُمهيَّ كل عائل
ــة ألولئــك الذيــن  تعمــل والمجموعــة األخــرى تحمــل الســالح. كان هنــاك أيًضــا تدابيــر خاصَّ
يعملــون علــى الســور، إذ أنهــم كانــوا األقــرب إلــى الخطــر. كل فــرد مــن البنَّائيــن كان يحمــل 
ســيًفا بيــد وباليــد األخــرى يضيــف قالبًــا مــن الحجــارة إلــى الســور. كانــوا ُمتأهبيــن لمواجهــة 
الُمقاومــة. عندمــا قامــوا بواجبهــم، أكمــل الــرب الباقــي. إنَّ إيمــان نََحْميَــا الراســخ فــي حمايــة 
هللا كان شــيئًا مهلًمــا. ومــع ذلــك لــم يجلــس ُمســترخيًا منتظــرًا أن يقــوم هللا بــكل شــيء. لقــد 

اســتعدوا بــكل مــا فــي اســتطاعتهم.
ــن أجــل  ــوا م ــم المرهــوب، وحارب ــروا الســيد العظي ــل اذك ــن، »ال تخافوهــم ب إن الفقرتي
ــارب  ــا يُح ــا ٤: 1٣، 1٤(، و«إلهن إخوتكــم وبنيكــم وبناتكــم ونســائكم وبيوتكــم« )انظــر نََحْميَ
عنَّــا« )انظــر نََحْميَــا ٤: 19، 20( هــي بعــض أكثــر التعبيــرات إلهاًمــا لنــا فــي الكتــاب المقــدس.

كان يُمكــن أن يتوقَّــف اليهــود مــرة أخــرى عــن البنــاء بســبب الُمقاومــة الُمســتمرة، ولكــن، 
ــيُحارب  ــد أنَّ هللا س ــكوا بالوع ــوف، تمسَّ ــق الخ ــن طري ــرة ع ــذه الم ــم، ه ــن هزيمته ــداًل م ب
ــا أو ألجــل مــا دعانــا هللا  عنهــم. عندمــا نُواجــه الُمقاومــة ألجــل اســم هللا بالنســبة لمعتقداتن

ــا«. لنعملــه فــإنَّ »هللا ســيُحارب عنَّ
ــجاعة  ــم الش ــد أعطاه ــه. وق ــون ب ــا يقوم ــرب كان وراء م ــة أنَّ ال ــي النهاي ــود ف أدرك اليه

ــا.  للمضــي قُُدًم

لمــاذا هــو مــن المهــم جــًدا أن تتيقــن أنَّ مــا تفعلــه هــو بحســب إرادة هللا؟ وعليــه 
يكــون الســؤال المهــم: كيــف أعــرف أن مــا أقــوم بــه هــو إرادة هللا؟
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َعَمَل عمًا عظيًما

ــه  ــليم بأنَّ ــي أورش ــه ف ــذي يعمل ــل ال ــا العم ــرى نََحْمَي ــاذا ي ــا 6: 1-13� لم ــرأ نََحْمَي اق
ــة لتوقيفــه؟ ــت المحــاوالت فــي هــذه الحال ــاذا كان ــا 6: 3(؟ م ــم« )نََحْمَي »عمــل عظي

 

يصــف األصحــاح الســادس محــاوالت اعتــداءات متكــررة علــى حيــاة نََحْميَــا. ظــلَّ 
ــي إليهــم تحــت ذريعــة عقــد اجتمــاع،  ــوه يأت ــون رســائل لكــي يجعل ســنبلط وجشــم يبعث
مــع العلــم أنَّ االجتمــاع كان فــي ســهل أونــو الــذي كان منطقــة العــدو. وهكــذا أُفشــي ســر 
ــتظل  ــة س ــة فرص ــم ثمَّ ــنبلط وجش ــا وس ــرى طوبي ــارة. ي ــي للزي ــد الحقيق ــدف أو القص اله
ســانحة فقــط حتــى اكتمــال بنــاء الســور وإغــالق األبــواب. كان اليهــود تحــت حمايــة الملــك 
الفارســي لذلــك ال يســتطيع أعداؤهــم أن يغزوهــم عــن طريــق هجــوم شــامل علــى الجبهــة. 
م اليهــود وقــد يوقفوهــم إلــى األبــد. هــم  ولكنهــم إن تخلَّصــوا مــن القائــد فســيعيقوا تقــدُّ
ال يستســلمون حتــى إن لــم يتجــاوب نََحْميَــا. إنَّهــم يواصلــون المحاولــة. ال بــد أن األمــر كان 
ــْوْن عليــه التعامــل مــع الُمقاومــة فــي كل اتجــاه. جاوبهــم بالقــول: »أنــا  ــا كَ ــا لَنَحْميَ محبطً

ــا ٦: ٣(. ــا« )نََحْميَ عامــل عمــاًل عظيًم
ــت  ــك كان ــك. وتل ــاٍق للمل ــا كس ــاًل عظيًم ــل عم ــا يعم ــم، كان نََحْميَ ــر العال ــب معايي حس
وظيفــة مرموقــة، إحــدى أعلــى الوظائــف فــي البــالد، حيــث خــدم كُمستشــار للملــك. هــل 
ــا، أهــذا مــا  بنــاؤه لمدينــة فــي حالــة خــراب والتــي لــم يكــن لهــا أيــة أهميــة ظاهــرة عالميً
يه »عمــاًل عظيًمــا«؟ اعتبــر نََحْميَــا عملــه هلل »عظيًمــا« وأكثــر أهميــة ألنــه أدرك أنَّ إكــرام  يُســمِّ

اســم هللا كان علــى المحــك فــي أورشــليم.
ــكل  ــى الهي ــكل، أســس الكهنــوت لكــي يُحافــظ عل ــا، عندمــا أقــام هللا خدمــات الهي أيًض
ــل  ــعائر داخ ــوا الش ــة ليُمارس ــط للكهن ــمح هللا فق ــعب. س ــول الش ــي عق ــزًا ف ــا وُمميَّ ًس ُمقدَّ
ــاعد  ــرًا ليس ــدَّ هللا تدبي ــك أع ــة هللا؛ ولذل ــة قداس ــا رؤي ــا بمحدوديتن ــب علين ــكل. يصع الهي
ــكل هــي  ــم أنَّ ســاحات الهي ــا يعل ــى حضــرة هللا بخشــوع. كان نََحْميَ ــوا إل اإلســرائيليين ليأت
للجميــع، ولكــن ليــس الحجــرات الداخليــة. بحســب كالمــه بشــأن االجتمــاع داخــل الهيــكل، 
ــات هللا  ــا لتوجيه ــا باقتراحــه شــيئًا مناقًض ــا كذابً ــس فقــط نبيً ــه لي ــر شــمعيا نفســه بأن أظه

ــن. ــه فضــح نفســه كخائ ولكن

ــا  ــي أمامن ــكل أرضــي، أن نُبق ــدون هي ــا نحــن، ب ــن به ــي نتمكَّ ــا هــي الطــرق الت م
إحساًســا بقدســية هللا؟ كيــف يقودنــا إلــى الصليــب إدراكنــا لقدســيَّة هللا - فــي مقابــل 

إثمنــا نحــن؟
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ــاؤون  ــوان »البن ــي بعن ــوة، مــن الفصــول الت ــروح النب ــرأ ل ــدرس: اق ــد مــن ال لمزي
ــن  ــم«، صفحــة ٤21-٤29 م ــرات األم ــزاز«؛ و »مؤام ــخ ضــدَّ االبت ــى الســور«؛ »توبي ــن عل الذي

ــدة. ــة الجدي ــوك – الطبع ــاء والمل ــاب األنبي كت
ــداء  ــن األع ــا م ــد نََحْميَ ــي عه ــاؤون ف ــا البن ــي القاه ــم الت ــط الهم ــة وتثبي »إن المقاوم
ــن كانــوا يتظاهــرون بالصداقــة، هــي رمــز لالختبــار الــذي ال بــد  الُمجاهريــن بعداوتهــم وممَّ
أن يجتــازه َمــن يخدمــون هللا فــي هــذه األيــام. فالمســيحيون يُمتحنــون ليــس فقــط بالغضــب 
واالحتقــار والقســوة التــي يُبديهــا لهــم األعــداء، بــل أيًضــا بالبــالدة والكســل والتذبــذب وعــدم 
الثبــات والفتــور والخيانــة التــي يُبديهــا َمــن يتظاهــرون بالصداقــة والمعاونــة« )روح النبــوة، 

ــدة(. ــوك، صفحــة ٤2٦ – الطبعــة الجدي ــاء والمل األنبي
»إنَّ الســبب فــي إخفــاق أعــداء نََحْميَــا فــي اجتذابــه ليكــون تحــت ســلطانهم هو تكريســه 
الثابــت وإخالصــه لعمــل هللا وكذلــك اعتمــاده الثابــت علــى هللا. فالنفــس البليــدة الُمتكاســلة 
ــة، أمــا النفــس التــي أمامهــا غــرض نبيــل وقصــد  ــال أمــام التجرب تســقط فريســة ســهلة المن
م دائًمــا إلــى األمــام  متفــوِّق، فقلَّمــا يجــد الشــر فيهــا وطــأة قــدم. إنَّ إيمــان الشــخص الُمتقــدِّ
ــه  ــب، ومحبت ــن كل جان ــه م ــط ب ــرمدي، يحي ــه الس ت ــع قوَّ ــظ أنَّ هللا نب ــه ياُلح ــف ألن ال يضع
ام هللا األمنــاء يعملــون  الُمطلقــة تجعــل كل األشــياء تعمــل مًعــا إلتمــام قصــده الصالــح. وخــدَّ
ــوك،  ــاء والمل ــوة، األنبي ــم« )روح النب ــم الدائ ــو معتمده ــة ه ــرش النعم ــكل ألنَّ ع ــزم ال ي بع

ــدة(. صفحــة ٤٣9 – الطبعــة الجدي

أسئلة للنقاش
1� ضــع نفســك فــي مــكان زربابــل ويشــوع وقــادة آخريــن حينمــا أتــى إليهــم هــؤالء 
الرجــال يعرضــون الُمســاعدة� فــإذ ننظــر إلــى الماضــي اآلن، يمكننــا أن نرى أنَّهــم فعلوا 
الصــواب بعــدم قبولهــم ذلــك العــرض� نحــن كأدفنتســت، كيــف يمكننا أن نعــرف متى 
يجــب أو ال يجــب علينــا التعــاون مــع آخريــن ليســوا ضمــن طائفتنــا؟ كيــف نقــرر مــا 

إذا كان األمــر صوابًــا أو خطًــا؟ مــا هــي المعاييــر التــي يمكننــا اتِّباعهــا؟

ــع  ــا م ــى إيمانن ــاومة عل ــار المس ــرى أخط ــدس، ن ــاب المق ــخ الكت ــر كل تاري 2� عب
العالــم� حقيقــة، كان تاريــخ إســرائيل القديــم بالكامــل وحتــى الســبي البابلــي، مثــااًل 
صارًخــا لهــذه المســاومة� فــي ذات الوقــت، مــاذا يحــدث عندمــا يذهــب النــاس إلــى 
التَّطــرُّف فــي محاولتهــم تجنُّــب ذلــك الخطــر؟ عندمــا اتُّهــم يســوع نفســه بانتهــاك 
ــه  ــن متَّهمي ــا ع ــااًل قويً ــا مث ــس لدين ــا 9: 14-16(، ألي ــل يوحن ــر إنجي ــبت )انظ الس

للذهــاب إلــى الطــرف اآلخــر؟ كيــف نجــد التــوازن الصحيــح؟
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* ٢٦ ترشين األول )أكتوبر( - ١ ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس الخامس    

انتهاك روح الشريعة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: نََحْمَيــا ٥: ١-٥؛ خــروج ٢١: ٢-٧؛ ميخــا ٦: ٨؛ نََحْمَيــا ٥: ٧-١٢؛ 

تثنيــة ٢٣: ٢١-٢٣؛ نََحْمَيــا ٥: ١٤-١٩.

آيـة الحفـظ: »ردُّوا لهـم هـذا اليـوم حقولهم وكرومهـم وزيتونهـم وبيوتهـم، والجزء من 
مئـة الفضـة والقمـح والخمـر والزيـت الذي تأخذونـه منهم ربـا« )نََحْمَيـا 5: 11(�

حتــى يومنــا هــذا، نناضــل نحــن البشــر حــول مســألة الثــراء والفقــر والفّجــوة بيــن الغنــي 
ــي كل  ــراء معكــم ف ــال المســيح: »الفق ــد ق ــك. نعــم، فلق ــه إزاء ذل ــا يمكــن فعل ــر وم والفقي
ــأي شــيء  ــام ب ــدم القي ــذًرا لع ــكاد يكــون ع ــك ال ي ــى 2٦: 11(، ولكــن ذل ــل مت ــن« )إنجي حي
ــا للمســاعدة. وال  ــام بواجبن ــا للقي ــك، فــإنَّ اإلنجيــل يحثن لمســاعدتهم. علــى العكــس مــن ذل

ــك. ــا خــالف ذل ــا تصرّفن ــو أنن ــكاد نســتطيع أن ندعــو أنفســنا مســيحيين ل ن
كمـا هـو ُمدِهش أيًضـا أنَّه حتى في خضم التجـارب والِمَحن الُمصاحبة للمسـبيين العائدين 
مـن إعـادة بنائهـم ألورشـليم، يعود هـذا الموضوع للظهـور ليس فقـط موضوع الفقـر والفقراء 
ق بالسـؤال األكثـر إشـكالية الخـاص بظلـم األغنيـاء للفقـراء. كانـت تلـك  بـل الموضـوع الُمتعلِـّ

ُمشـكلة قائمـة قبـل السـبي، واآلن حتـى بعـد رجوعهم إلـى وطنهم، تعـود للظهور.
فــي هــذا األســبوع، ســوف نُشــاهد مظهــرًا آخــر لهــذا الموضــوع الحيــوي القديــم الزمــان 
ــا للتعامــل معــه. كمــا ســنرى، أنَّ مــا جعــل هــذا الظلــم أكثــر ســوًءا هــو  وكيــف عمــل نََحْميَ
أنَّــه كان يُمــارس ضمــن »حرفيَّــة النامــوس«، كمــا يُقــال: هــو مثــال قــوي لحاجتنــا للحــذر مــن 
أن نســمح للنظــم واألحــكام ألن تكــون هــي الغايــة فــي حــدِّ ذاتهــا، بــداًل مــن كونهــا وســيلة 

لبلــوغ الغايــة، وهــي أن نعكــس صفــات يســوع.

مق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٢تشرين الثاني )نوفمبر(. * نرجو التعُّ
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٢٧ ترشين األول )أكتوبر(        األحد        

شكوى الشعب

اقرأ نََحْمَيا 5: 1-5� ماذا يحدث ُهنا؟ ضدَّ ماذا يصرخ الشعب؟

 

بــدا الُمجتمــع اليهــودي ُمتَّحــد تحــت قيــادة نََحْميَــا ضــدَّ الضغــوط الخارجيــة. ولكــن الحــال 
ــة التــي كانــت تقــف فــي وجــه االضطهــاد وتُدافــع  ــرام فــي داخــل األمَّ لــم يكــن علــى مــا يُ
عــن نفســها ضــدَّ االعتــداءات األجنبيــة. وبالرغــم مــن مظاهــر الصالبــة وجهــود التماســك ضــدَّ 
العــدو، إال أنَّ المجتمــع كان ُمحطًَّمــا فــي الداخــل. فقــد كان القــادة واألغنياء يســتغلون الفقراء 
ــة. وأصبــح الحــال ســيئًا لدرجــة أن كانــت العائــالت تصــرخ  والمعدميــن ألجــل مكاســبهم الخاصَّ
ــام  ــن الطع ــيئًا م ــم ال يملكــون ش ــول إنه ــالت تق ــت بعــض العائ ــة. كان ــا للغــوث واإلعان طلبً
ــم،  ــوا أمالكه ــد رهن ــا ق ــم بســبب مجاعــة م ــوا يصرخــون أنَّه ليُطعمــوا أبناءهــم. البعــض كان
واآلن ليــس لديهــم شــيء. عائــالت أخــرى كانــت تنتحــب بســبب أنــه كان عليهــم أن يســتقرضوا 

ــة لســداد ضرائــب الملــك حتــى أنَّ أبناءهــم أصبحــوا عبيــًدا. فضَّ
ــة مجاعــة ومدفوعــات الضرائــب،  يظهــر أنَّ الســبب الرئيســي لهــذه االضطرابــات كانــت ثمَّ
ــة  ــر فقــرًا لطلــب العــون مــن جيرانهــم. كانــت الحكومــة اليوناني ــت العائــالت األكث ممــا َدَع
تطلــب ضريبــة قدرهــا ٣٥0 وزنــة مــن الفضــة ســنويًا مــن مقاطعــة اليهوديــة. فــإن لــم يســتطع 
شــخص أن يدفــع الجــزء الُمعيَّــن للضريبــة المفروضــة، كانــت العائــالت عــادة مــا تقــوم برهــن 
ــنة  ــي الس ــال ف ــع الم ــتطع أن يجم ــم يس ــه إن ل ــر أنَّ ــال أواًل. غي ــراض الم ــا أو اقت ممتلكاته
ــادة  ــت الع ــه اآلن. وكان ــون ب ــذي يدين ــن ال ي ــال الدَّ ــيئًا حي ــوا ش ــم إًذا أن يفعل ــة، فعليه التالي
ــم  ــم. واآلن عليه ــدوا أرضه ــبق وفق ــد س ــن. فلق ي ــاًءا للدَّ ــتعباد وف ــار االس ــك خي ــع ذل أن يتب
ــن لكــي يعمــل  ائِ ــة الدَّ ــا األوالد، ليكــون فــي ِخْدَم ــلوا واحــًدا مــن أفــراد العائلــة، غالبً أن يُرِْس

يــن. لســداد الدَّ
هنــاك أوقــات فــي الحيــاة حيــن نجد أنفســنا في مشــكلة نتيجــة عواقــب أفعالنا الشــخصية 
بالطبــع. هنــاك أيًضــا أوقــات حيــن يصــل بنــا األمــر ألن نمــرض أو نواجــه ضائقــة ماليــة ألســباب 
ــا الذاتيــة. القصــة ســالفة الذكــر تــروى عــن زمــن أدَّت فيــه سياســات  ليســت نتيجــة أخطائن
الحكومــة إلــى حرمــان الشــعب وإفقــاره، وصــواًل إلــى الفقــر المدقــع. وقــد ســقطوا فــي دوَّامــة 

مــن الفقــر المتفاقــم، ال مخــرج منــه. 

كــم هــو ُمدِهــش، أنَّــه فــي ذلــك الزمــان، كمــا هــو اآلن، يتصــارع النــاس مــع الظلــم 
ــاب  ــة أنَّ الكت ــن حقيق ــا م ــي أن نأخذه ــي ينبغ ــالة الت ــي الرس ــا ه ــادي� م االقتص

ــًرا مــا تنــاول هــذا الموضــوع؟ المقــدس كثي
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٢٨ ترشين األول )أكتوبر(        االثنني        

مخالفة روح الناموس

اقرأ نََحْمَيا 5: 6-8 )انظر أيًضا خروج 21: 2-7(� لماذا تفاعل نََحْمَيا بطريقة غاضبة؟

 

مهمـا يكـن اسـتيعاب األمـر صعبًا علينـا اليوم، فـإنَّ العبودية كانت ُسـنَّة أو ُعـرف في ثقافة 
العالـم القديـم. كان محتمـالً أن يُصبـح األب أو األم نفسـيهما عبيـًدا، أو أن يبيعـا أحـد أبنائهمـا 
ه، بمـا أنَّ هللا بطبعـه هـو مانـح الحريـة، فقـد نظَّم تلك الممارسـة في  قانونيًـا واجتماعيًّـا. إال أنَـّ
إسـرائيل بمطالبتـه الدائـن بإطـالق سـراح عبيـده كل سـبع سـنوات. وهكـذا، حمى هللا الشـعب 

ِمـن أن يُصبحـوا عبيـًدا بصفـة دائمـة وأظهـر رغبته فـي أن يعيش النـاس بحرية.
ــى القــرض  ــد عل ــرض فوائ ــه حســب النامــوس، إال أنَّ ف ــراض كان مســموًحا ب ــع أنَّ االقت م
بــا، انظــر خــروج 22: 2٥-2٧؛ الوييــن 2٥:  ــم الكتابيــة ضــدَّ الرِّ لــم يكــن كذلــك )لمعرفــة النُّظُ
٣٦، ٣٧؛ تثنيــة 2٣: 19، 20(. ومــع ذلــك، فقــد كانــت الفوائــد التــي فرضهــا الُمقرضــون صغيــرة 
ُمقارنــة بمــا كانــت تفرضهــا األمــم الُمحيطــة بهــم. كان يُطلــب منهــم دفــع واحــد مــن المائــة 
شــهريًا. مخطوطــات القســطنطينية مــن القــرن الســابع تُظهــر فــرض رســوم بمقــدار ٥0 بالمائــة 
للفضــة و100 بالمائــة بالنســبة للحبــوب ســنويًا. وهكــذا فــإنَّ رســوم 12 بالمائــة ســنويًا تُعتَبَــر 
منخفضــة ُمقارنــة بمــا يُتْبَــع فــي بــالد القســطنطينية. ولكــن إجمــااًل، بحســب كلمة هللا، الشــيء 
الوحيــد الــذي أخطــأ فيــه الدائنــون هــو فــرض الفوائــد )الربــا( )نََحْميَــا ٥: 10(، الشــيء المثيــر 
لالنتبــاه أنَّ الشــعب لــم يأتــوا إلــى ذكــر ذلــك فــي شــكواهم. فيمــا عــدا ذلــك كان كل شــيء 
ــا  ــا غاضبً ضمــن الُعــرف االجتماعــي كمــا فــي مضمــون أحــكام النامــوس. إًذا، لمــاذا كان نََحْميَ
ــه يُعطــي األمــر بعــض الوقــت  ــل فــي الحــال ولكن ــم يتدخَّ ــه ل ــر بالمالحظــة أنَّ جــًدا؟ الجدي

ي. للتفكيــر الجــدِّ
حقيقــة أن يتعامــل نََحْميَــا مــع هــذه المســألة بهــذا الحســم، شــيء مثيــر جــًدا لإلعجــاب. 
فهــو ال يتجنَّــب مظلًمــا لمجــرَّد كونــه تقنيًــا ال يخالــف النامــوس، أو أنَّــه مقبــول اجتماعيًــا، أو 
حتــى أنَّــه »جيِّــد أو حســن« ُمقارنــة بالممارســات المعمــول بهــا فــي البلــد. لقــد كانــت روح 
النامــوس هــي التــي تُنتهــك فــي تلــك الحالــة، خاصــة خــالل فتــرة مــن الُمعانــاة االقتصاديــة، 
ــن  ــب المظلومي ــى جان ــف إل ــض. هللا يق ــم البع ــن بعضه ــعب أن يُعي ــب الش ــن واج كان م
والُمحتاجيــن، وكان عليــه أن يُكلِّــف األنبيــاء ليتكلمــوا ضــدَّ الشــرور والُعنــف الــذي كان يُرتكب 

ضــدَّ الفقــراء. 

مــا هــي الطــرق التــي يمكننــا بهــا، حتــى دون قصــد، أن نتبــع حرفيَّــة القانــون بينمــا 
نكــون ُمخالفيــن لــروح القانــون؟ )انظــر ميخــا 6: 8(�
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نََحْمَيا يعمل
بــا كل واحــد مــن أخيــه«  ــه للعظمــاء والــوالة: »إنَّكــم تأخــذون الرِّ يبــدو أن التبكيــت الُموجَّ
ــا عنــد هــذا الحــد،  ة. وبالتالــي لــم يتوقَّــف نََحْميَ ــا ٥: ٧( - لــم يــأِت بالنتيجــة المرجــوَّ )نََحْميَ
ــول  ــه أن يق ــطهم. كان يمكن ــي وس ــن ف ــن الذي ــل المظلومي ــن أج ــه م ــل دفاع ــه واص ولكن
ببســاطة أنَّــه حــاول أن يُعلِّــم العظمــاء والــوالة ولكــن ذلــك لــم ينجــح، وعلــى ذلــك فإنَّــه كان 
ُمرغًمــا علــى التخلِّــي عــن القضيــة. وعلــى أي حــال فــإنَّ هــؤالء كانــوا هــم األغنيــاء واألقويــاء 
ــا حتــى يتــم تنفيــذ حــل للمشــكلة، حتــى لــو  الذيــن كان ســيواجههم. إال أنــه لــم يكــن راضيً

تســبب ذلــك فــي ظهــور ألــد األعــداء. 

اقــرأ نََحْمَيــا 5: 7-12� مــا هــي الحجــج التــي يســتند إليهــا نََحْمَيــا ضــدَّ مــا يجــري؟ مــا 
الــذي يســتخدمه إلقنــاع الشــعب لتصحيــح الخطــأ؟

 

ــا إلــى إقامــة اجتمــاع ضخــم - جميــع شــعب إســرائيل تجمعــوا مًعــا للتعامــل  دعــا نََحْميَ
ــعب  ــور كل الش ــد حض ــه عن ــة أن ــى إمكاني ــّول عل ــن كان يَُع ــب الظ ــر. وبغال ــذا األم ــع ه م

ــم. ــة ظلمه ــن مواصل ــوا م ــا يخاف ــا أيًض ــادة، ولربم ســيخجل الق
كانــت ُمناقشــة نََحْميَــا تتمحــور مبدئيًــا حــول العبوديــة. كثيــرون مــن اليهود، ومــن ضمنهم 
ــب أو  ــة ألجان ــن هــم فــي عبودي ــة ليهــود آخري ــوا يشــترون الحري ــى األرجــح، كان ــا عل نََحْميَ
ــا العظمــاء والــوالة مــا إذا كان مــن المقبــول شــراء أو بيــع شــعبهم  غربــاء. اآلن، يســأل نََحْميَ
ــر  ــم األم ــي به ــة لينته ــم الحري ــوًدا ويمنحونه ــل أن يشــتري اإلســرائيليون يه ــه. هــل يُعق ذات

كعبيــد لنفــس شــعبهم؟
ــة، ولذلــك يواصــل  لــم يســتطع القــادة تقديــم أي جــواب ألنَّهــم يــرون معقوليــة هــذه الحجَّ
نََحْميَــا ويســألهم: »أمــا تســيرون بخــوف إلهنــا بســبب تعييــر األمــم أعدائنــا؟« )نََحْميَــا ٥: 9(. 
ــه هــو نفســه كان يُقــرض النــاس مــااًل وقمًحــا. وبإعالنــه »فلنتــرك  ــا أنَّ بعــد ذلــك، يقــّر نََحْميَ
بــا« )نََحْميَــا ٥: 10(، فقــد ثبَّــت الشــريعة التــي حرَّمــت هــذه الممارســة مــع زمالئهــم  هــذا الرِّ
اليهــود وأظهــر أنَّــه تحــت واليتــه يرغــب أن يكــون النــاس ُمراعيــن ومهتميــن بعضهــم ببعــض. 

وبشــكل ُمذِهــل كان الجــواب باإلجمــاع. وافــق القــادة لــردِّ كل شــيء للشــعب.

هـــل أخطـــأت فـــي حـــقِّ أي شـــخص؟ الغالبيَّـــة منَّـــا، إن كُنـــا صادقيـــن، علينـــا أن 
ـــى  ـــا يُمكـــن، حت ـــدر م ـــه ق ـــى صاحب ـــاذا يُعيقـــك مـــن ردِّ الحـــق إل ـــب »نعـــم«� م نُجي

ـــر؟ ـــت الحاض ـــي الوق ف
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َقَسًما

اقــرأ نََحْمَيــا 5: 12، 13� لمــاذا نطــق نََحْمَيــا بلعنــة علــى أولئــك الذيــن ال يلتزمــون بمــا 
عليهــم مــن هــذه االتِّفاقيــة؟

 

ـــن  ـــم يك ـــا ل ـــا، إال أنَّ نََحْميَ ـــا أخـــذوه رب ـــادة م ـــرد وإع ـــادة ل ـــة الق ـــن موافق ـــم م ـــى الرَّغ عل
ـــذا  ـــة. ه ـــام الكهن ـــتحلفهم أم ـــك اس ـــا، لذل ـــا ثابتً ـــد برهانً ـــو يري ـــات. فه ـــرَّد الكلم ـــا بمج راضيً
ـــه أن  ـــال كان علي ـــي ح ـــة ف ـــة القانوني ـــن المصداقي ـــا م ـــراءات طابًع ـــى اإلج ـــا أعط ـــل أيًض الفع

ـــا. ـــاق الحًق ـــع االتف يُراج
ـــه  ـــم رداءه وكأنَّ ـــا، إذ يض ـــاًل رمزيً ـــا فع ـــا هن ـــؤدي نََحْميَ ـــة؟ ي ـــق باللعن ـــاذا ينط ـــن، لم ولك
ـــذا  ـــيء. وهك ـــذا الش ـــدان ه ـــى فق ـــارة إل ـــه إش ـــم ينفض ـــن ث ـــه، وم ـــي داخل ـــيئًا ف ـــل ش يحم
فـــإنَّ أولئـــك الذيـــن يخلفـــون هـــذا الحلـــف أو اليميـــن ســـيفقدون كل شـــيء. كان مـــن 
ـــة.  ـــريعة ُمعيَّن ـــون أو ش ـــة قان ـــول أهمي ـــا ح ـــا قويً ـــي انطباًع ـــات ليُعط ـــق باللعن ـــاد النَّط الُمعت
ـــا  ـــعر نََحْميَ ـــة. ش ـــرن باللعن ـــا تُق ـــاال عندم ـــل احتم ـــح أق ـــون تصب ـــاس للقان ـــة الن ـــا أنَّ مخالف كم
ـــه كان فـــي حاجـــة ألن يفعـــل شـــيئًا  ـــى أن ـــة حت ـــة ذات أهمي ـــت قضي ـــك كان ـــدو أنَّ تل ـــا يب فيم

ـــه. ـــال نجاح ـــن احتم ـــزز م ـــًما ليُع حاس

مــاذا تُعلِّمنــا اآليــات التاليــة عــن قدســية الّقَســم بالنســبة لهــذا الشــعب؟ )العــدد 30: 
2؛ تثنيــة 23: 21-23؛ جامعــة 5: 4، 5؛ الوييــن 19: 12؛ تكويــن 26: 31(�

 

فــي نهايــة األمــر فــإن فــن الخطابــة والــكالم هــو عطيَّــة قويــة منحهــا هللا للبشــر؛ وهكــذا 
نتميــز جوهريـًـا عــن الحيوانــات. وتوجــد قــوَّة فــي كلماتنــا، قــوَّة حتــى للحيــاة والمــوت. وعلــى 
ــي  ــه، وف ــأن نعمل ــد ب ــا نع ــه وفيم ــا نقول ــة لم ــن للغاي ــون حذري ــك، نحــن بحاجــة أن نك ذل
ــا مــع  ــة التــي نتَّخذهــا. مــن المهــم أيًضــا أن تتطابــق أفعالن االلتزامــات أو التعهــدات اللفظي
كلماتنــا. كــم مــن شــخص ارتــدَّ عــن المســيحية عــن طريــق أولئــك الذيــن كلماتهــم لهــا صــدى 

المســيحية لكــنَّ أفعالهــم ال تــدلُّ علــى المســيحية بشــيء؟

ــم أن  ــا أن نتعلَّ ــف يمكنن ــن� كي ــى اآلخري ــك عل ــر كلمات ــي مــدى تأثي ــر فقــط ف فكِّ
ــه؟ ــة قول ــه، وطريق ــى نقول ــه، ومت ــن جــًدا فيمــا نقول نكــون حذري
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مثال نََحْمَيا

اقــرأ نََحْمَيــا 5: 14-19� مــا هــي األســباب التــي يُعطيهــا نََحْمَيــا لعــدم مطالبتــه »خبــز 
ــا 5: 18( مــن الشــعب؟ الوالــي )الضرائــب(« )نََحْمَي

 

ســجل نََحْميـَـا هــذه اآليــات علــى األرجــح بعــد عودتــه إلــى قصــر الملــك أَرْتَْحَشْســتَا، بعــد 
ــه كان يحــق للــوالة أن ينالــوا دخــاًل مــن  اثنتــي عشــرة ســنة مــن واليتــه فــي يهــوذا. ومــع أنَّ
ــته  ــل إعاش ــام بتموي ــل ق ــالق، ب ــى اإلط ــق عل ــذا الح ــب به ــم يطال ــا ل ــم إال أنَّ نََحْميَ رعاياه
بنفســه. فهــو لــم يدفــع نفقاتــه الخاصــة فحســب، ولكنــه أعــال أيًضــا عائلتــه باإلضافــة إلــى كل 
بــالط الوالــي. زربابــل، الوالــي األول، هــو الوالــي الوحيــد اآلخــر الــذي نعــرف اســمه. فعندمــا 
ــن  ــوالة الذي ــى ال ــير إل ــى األرجــح يُش ــه عل ــي« فإنَّ ــن قبل ــون الذي ــوالة األول ــا: »ال يقــول نََحْميَ
ــه، مــن المحتمــل  ــه فــي منصب ــرة بقائ ــد انتهــاء فت ــه. بالنتيجــة، عن جــاؤوا بيــن زربابــل وبين
جــًدا أن يكــون قــد َخِســَر مــااًل كثيــرًا. فبــداًل مــن اكتســابه الثــراء كمــا يتوقعــه الشــخص مــن 
ــا، وهــذا هــو الســبب فــي  ــا ثريً ــكات. كان نََحْميَ ــروة والممتل ــَر الث مركــز مرمــوق، فقــد َخِس
ــا ٥: 1٧، 1٨(. اســتطاعته توفيــر الطعــام للكثيــر مــن النــاس. وكان ســخيًا مــع اآلخريــن )نََحْميَ

مــع أنَّــه لــم يكــن ذات الشــيء مثــل مــا فعلــه إبراهيــم بعــد إنقــاذ الذيــن اُخــذوا أســرى 
علــى يــد بعــض األمــم المحيطــة )انظــر تكويــن 1٤(، غيــر أنَّ مــا يفعلــه نََحْميَــا هنــا يكشــف 

ذات المبــدأ األساســي.

ــاب  ــة الكت ــك مــن ناحي ــف نفهــم ذل ــا وكي ــا ُهن ــاذا يقــول نََحْمَي ــا 5: 19� م ــرأ نََحْمَي اق
ــدس؟ المق

 

مــا نــراه فــي نََحْميَــا هــو مثــال لشــخص يضــع الــرب وعمــل الــرب قبــل مكاســبه وامتيازاتــه 
ــد لنــا جميًعــا، بغــض النظــر عــن أحوالنــا المتنوعــة. إنَّــه مــن الســهل  الخاصــة. إنَّــه درس جيِّ

العمــل للــرب عندمــا ال يُكلِّفنــا ذلــك الكثيــر.

اقــرأ فيلبــي 2: 3-8� بأيَّــة طــرق، فــي الوقــت، الحالــي يمكنــك أن تُظهــر فــي حياتــك 
الخاصــة مبــادئ إنــكار الــذات الُمعبَّــر عنهــا ُهنــا؟



40

١ ترشين الثاين )نوفمرب(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة، مــن الفصــل الــذي بعنــوان »توبيــخ ضــدَّ 
ــدة. ــوك – الطبعــة الجدي ــاء والمل ــاب األنبي ــزاز«، صفحــة ٤29-٤٣٤، مــن كت االبت

ــًدا  ــت ج ــال ›غضب ــًدا. فق ــب ج ــوة غض ــذه القس ــم وه ــذا الظل ــا به ــِمع نََحْميَ ــا َس »فلمَّ
ــم  ــي تحطي ــح ف ــه إذا أفل ــد رأى أنَّ ــا ٥: ٦( وق ــكالم‹ )نََحْميَ ــم وهــذا ال ــن ســمعُت صراخه حي
ــفي فينبغــي لــه أن يقــف موقًفــا حاســًما إلــى جانــب العدالــة. فبنشــاط  عــادة االبتــزاز التَّعسُّ
م للعمــل لنجــدة إخوتــه« )روح النبــوة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة ٤٣0  وتصميــم فريديــن تقــدَّ

ــدة(. – الطبعــة الجدي
م يسـوع ليضـع أسـاس مبـدأ يجعـل الحلـف أمـرًا ال لـزوم لـه. فهـو يُعلِّمنـا أنَّ  »لقـد تقـدَّ
الصـدق المضبـوط ينبغـي أن يكـون قانـون كالمنـا، فيقـول: ›ليكـن كالمكـم نعـم نعـم ال ال وما 
زاد علـى ذلـك فهـو من الشـرير‹ « )روح النبـوة، خواطر من جبـل البركة، صفحـة ٦٧ إنجليزي(. 
ــاعد  ــذي يس ــو ال ــكالم الحش ــى وال ــة المعن ــارات العديم ــن كل العب ــوال تدي ــذه األق »ه
ــق  علــى الفســاد. وهــي تديــن الُمجامــالت الخادعــة والمراوغــة مــن الصــدق وعبــارات التَّملُّ
والمبالغــات والتمويــه فــي التجــارة التــي هــي ســائدة فــي المجتمــع وفــي دنيــا األعمــال وهــي 
ــه ميــل القلــب  ــه ومــن ال تنقــل أقوال ــر حقيقت ــا أنَّ كل مــن يحــاول أن يبــدو علــى غي تُعلِّمن
ــا فــي داخلــه ال يمكــن أن يُدعــى صادقـًـا« )روح النبــوة،  الحقيقــي وال يعبِّــر تعبيــرًا صادقـًـا عمَّ

خواطــر مــن جبــل البركــة، صفحــة ٦٨ إنجليــزي(.

أسئلة للنقاش: 
1� لمـاذا تكمـن أنانيتنـا فـي قلـب مشـاكلنا البشـرية عندمـا نتعامـل فـي النواحـي 

الماليـة والعاقـات بيـن األشـخاص؟

مـه هللا لنـا لتجنُّـب  2� كيـف يمكـن لشـعب هللا أن يتجنَّبـوا الطمـع؟ مـا الـذي يُقدِّ
الطمـع؟ راجـع اآليـات التاليـة: إشـعياء 58: 3-12؛ ميخـا 6: 8-6�

ـل أكثـر فـي هبـة الـكام وقـوَّة كامنـا� مـاذا تعنـي اآليـة فـي إنجيـل يوحنا 1:  3� تأمَّ
ي يسـوع »الكلمـة«؟ كيف يُسـاعدنا ذلـك في فهم أهميـة الكلمات  1، 2 عندمـا تُسـمِّ

ومـا تعنيه؟

ه منذ آالف السـنين مضت أن يقول يسـوع أنَّ الفقراء سـيكونون  4� مـن الُمدِهـش أنَـّ
دائًمـا بيننـا� ويحثنـا اآلن ألن نُسـاعد َمـن هـم فـي حاجـة� كيـف تتوافـق هاتيـن 

الفكرتيـن للمسـاعدة فـي تحضيـر المسـيحيين للعمـل ألجـل َمـن هـم فـي محنـة؟
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* ٢-٨ ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس السادس    

قراءة الكلمة

السبت بعد الظهر
ــا ٨: ١-٨؛ تثنيــة ٣١: ٩-١٣؛ إنجيــل متــى ١٧: ٥؛ أعمــال  المراجــع األســبوعية: نََحْمَي

ــا ٨: ٩-١٢؛ الوييــن ٢٣: ٣٩-٤٣. الرســل ٨: ٢٦-٣٨؛ نََحْمَي

وأفهموهم  المعنى،  روا  وفسَّ ببيان،  هللا،  شريعة  من  السفر،  من  »وقرأوا  الحفظ:  آية 
القراءة« )نََحْمَيا 8: 8(�

ــل  ــذا أكم ــا، به ــي أماكنه ــع( ف ــات )المصاري ــت البواب ــليم. وبتثبي ــور أورش ــاء س ــمَّ بن ت
ــا، المهمــة الرئيســية. عندمــا اكتمــل الســور، صــارت األمــم  ــادة نََحْميَ اإلســرائيليون، تحــت قي
المحيطــة فــي رهبــة وعلمــوا: »أنَّــه مــن ِقبَــل إلهنــا ُعِمــَل هــذا العمــل« )نََحْميـَـا ٦: 1٦(. وأدرك 
ــي  ــة الت ــة والكراهي ــة الهائل ــه، برغــم المقاوم ــي ألنَّ ــه حقيق ــه إســرائيل هــو إل ــداء أنَّ إل األع

ــه. ــام ب ــذي شــرعوا فــي القي ــوا العمــل ال ــك أكمل اختبرهــا اإلســرائيليون، مــع ذل
ــا حاكًمــا علــى أورشــليم )أخــاه حنانــي( وقائــًدا للحصــن  بعــد اكتمــال الســور، أقــام نََحْميَ
ــار كال مــن هذيــن الرجليــن علــى أســاس األمانــة والثقــة والوقــار هلل  ــا(. وقــد تــمَّ اختي )حنني
ــول )الشــهر  ــاء الســور خــالل شــهر أيل ــا ٧: 2( وليــس علــى أســاس النََّســب. اكتمــل بن )نََحْميَ

ــا ٦: 1٥(. الســادس، نََحْميَ
ــا ٨-10(  ــا )نََحْميَ ــن نََحْميَ ــة م ــات الالحق ــال؟ األصحاح ــي لألعم ــب التال ــاذا كان الترتي م
ــة خــالل شــهر تشــرين، الشــهر الســابع )نََحْميَــا ٨: 2( فــي  تَِصــف سلســلة مــن األحــداث الهامَّ
هــذه اآليــات يمكننــا أن نــرى أمثلــة لشــعب إســرائيل كيــف أنَّهــم أصــرُّوا علــى طاعــة كلمــة 

هللا وكيــف ابتهجــوا بهــا.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٩تشرين الثاني )نوفمبر(. * نرجو التعمُّ
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٣ ترشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

الشعب يجتمع

ــا 8: 1، 2� مــاذا تقــول لنــا هــذه اآليــات حــول مــدى األهميــة التــي كانــت  اقــرأ نََحْمَي
لكلمــة هللا للشــعب؟

 

عــوا جميًعــا  عندمــا أكمــل اليهــود أخيــرًا بنــاء الســور وزحفــوا إلــى داخــل أورشــليم، تجمَّ
ــا كان أهــم  ــهر تشــرين، لربم ــي الشــهر الســابع. الشــهر الســابع، ش ــليم ف ــاحة أورش ــي س ف
ــوم  ــة، الي ــوم الدينون ــواق )اســتعداًدا لي ــد األب ــا لعي شــهر بالنســبة لإلســرائيليين، إذ كان ُمكرًَّس
ــارة )يــوم الدينونــة، العاشــر مــن الشــهر(، وعيــد المظــال )تــذكار  األول مــن الشــهر(، يــوم الكفَّ
لنجــاة هللا لهــم وخالصهــم مــن مصــر ومصــدر رعايتــه لهــم خــالل ترحالهــم فــي البريــة، اليــوم 
ــع فــي اليــوم األول مــن الشــهر، الــذي فيــه  الخامــس عشــر مــن الشــهر(. وحــدث ذلــك التَّجمُّ
ــة مًعــا لهــذا االجتمــاع الخــاص حتــى، مــن  احتُِفــل بعيــد األبــواق. دعــا القــادة رجــال ونســاء األمَّ

خــالل قــراءة الشــريعة يمكــن أن يوفِّــر لهــم فرصــة ليتعلَّمــوا عــن إلههــم وتاريخهــم.
دعــا الشــعب َعــْزَرا لِيُْحِضــر أمامهــم كتــاب شــريعة موســى وليقرأهــا، حتــى أنَّهــم شــيَّدوا 
منبــرًا للمناســبة. لــم يكــن ذلــك أمــرًا فرضــه القــادة علــى الجمهــور. بــل علــى العكــس، فإنَّهــم 
»هــم« الشــعب، أخبــروا َعــْزَرا أن يُْحِضــر الكتــاب. علــى غالــب الظــن أنَّ َعــْزَرا قــرأ للشــعب 

نــت الشــرائع التــي أُْعِطيَــت لموســى علــى جبــل ســيناء. مــن كُتُــب موســى، تلــك التــي تضمَّ

اقــرأ تثنيــة 31: 9-13� مــاذا قــال لهــم الــرب هنــا، ومــا هــي الــدروس التــي يمكــن أن 
نأخذهــا مــن ذلــك ألنفســنا؟

 

فــي تثنيــة ٣1: 9-1٣، أخبــر موســى اإلســرائيليين أنَّــه، فــي أثنــاء عيــد المظــال، كان عليهــم 
ــا شــريعة هللا، وذكــر المجموعــات التــي عليهــا أن تجتمــع: الرجــال،  أن يجتمعــوا ويقــرأوا مًع

والنســاء، األطفــال، والغربــاء الذيــن داخــل أبوابهــم.

قــراءة حرفيــة لَنَحْمَيــا 8: 1 تقــول أنَّهــم اجتمعــوا مًعــا »كرجــل واحــد«� مــاذا يقــول 
لنــا هــذا بخصــوص أهميَّــة الوحــدة بيــن جماعــة المؤمنيــن؟
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٤ ترشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

قراءة وسماع الشريعة
َعــْزَرا أتــى »بالشــريعة أمــام الجماعــة« ليقــرأ. مــاذا قــرأ لهــم؟ هــل الوصايــا العشــر مــرَّة 
بعــد مــرَّة علــى مــدى نصــف نهــار؟ يجــب أن يُفهــم أنَّ اإلشــارة إلــى ســفر الشــريعة علــى أنَّــه 
كُتـُـب موســى الخمســة، مــن التكويــن إلــى التثنيــة، التــي تُعــرف بتــوراة العبرانييــن. فمصطلــح 
»الشــريعة« يُغطِّــي جــزًءا فقــط ممــا كانــت تشــمله القــراءة، وقــد يكــون مــن األفضــل ترجمتــه 
ــي أن  ــي ينبغ ــق الت ــة الطري ــن معرف ــا م ــادات هللا لتمكنن ــا إرش ــادات«. إنه ــه »إرش ــى أن عل
ــِمَع الشــعب عــن تاريخهــم كشــعب  ــْزَرا، َس نســلكها حتــى ال نخطــئ الهــدف. عندمــا قــرأ َع
هللا، بــدًءا مــن الخليقــة عبــر زمــن يشــوع. ومــن خــالل القصــص واألناشــيد واألســفار والبــركات 
والشــرائع، تذكَّــروا نضالهــم فــي إتِّبــاع هللا، وأمانــة هللا وصدقــه نحوهــم. تحتــوي التــوراة علــى 
»الشــريعة«، ولكنهــا تحتــوي علــى أكثــر مــن ذلــك. فهــي تضــم تاريــخ شــعب هللا وتكشــف 

بشــكل خــاص قيــادة هللا. ونتيجــة لذلــك فإنهــا أعطــت للمجتمــع جــذوره وهويتــه.

اقــرأ نََحْمَيــا 8: 3؛ تثنيــة 4: 1؛ تثنيــة 6: 3، 4؛ يشــوع 1: 9؛ مزمــور 1: 2؛ أمثــال 19: 20؛ 
ــة التفاعــل  ــات عــن كيفي ــا هــذه اآلي ــاذا تُعلِّمن ــى 17: 5� م ــل مت ــال 37: 4؛ إنجي حزقي

مــع كلمــة هللا؟

 

 

ــْزَرا  ــراءة َع ــا جــاءت كنتيجــة لق ــة هللا ربم ــا الشــعب لســماع كلم ــي أبداه ــة الت إنَّ الرَّغب
وتعليمــه للكلمــة منــذ وصولــه إلــى أورشــليم منــذ نحــو ثالثــة عشــر ســنة خلــت. كان ُمكرًَّســا 
لخدمــة هللا وُمصــرًّا علــى إحــداث فــرق. أصبحــت كلمــة هللا حقيقيــة أمــام الشــعب إذ واظبــوا 
ــا ليســمعوا ويصغــوا ألنهــم كانــوا  ــْزَرا. نتيجــة لذلــك اتَّخــذوا قــراًرا واعيً علــى ســماعها مــن َع
ُمهتميــن ألن يســمعوا مــن هللا. وهكــذا فقــد أقبلــوا علــى التــوراة فــي هــذه الُمناســبة بوقــار 

ورغبــة ليتعلَّمــوا.
عندما نُشبِّع أنفسنا بكلمة هللا، ذلك سوف يخلق فينا اشتياق أعمق هلل في حياتنا.

عائــك بأنَّــك تؤمــن بهــا، كيــف يظهــر  مــا هــي عاقتــك بكلمــة هللا؟ بمعنــى، رغــم اِدَّ
ــدى  ــا م ــه؟ م ــم ب ــا تُعلِّ ــة م ــعيك إلطاع ــة س ــن ناحي ــك م ــي حيات ــاء ف ــذا االّدع ه

ــاب المقــدس؟ ــع الكت ــم تُِط ــك ل ــو أنَّ ــك ل ــى حيات ــذي يطــرأ عل ــاف ال االخت
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٥ ترشين الثاين )نوفمرب(        الثاثاء        

قراءة وتفسير الكلمة

اقرأ نََحْمَيا 8: 4-8� كيف كانت تجري قراءة الشريعة؟

 

كانــت هنــاك مجموعتــان تتألــف كل منهمــا مــن 1٣ رجــاًل، وقفــوا مــع َعــْزَرا أثنــاء القــراءة. 
المجموعــة األولــى مــن الـــ 1٣ رجــاًل )نََحْميَــا ٨: ٤( ســاعدوا فــي قــراءة كلمــة هللا، والمجموعــة 
ــا أي  ــس لدين ــرات. لي ــعب للفق ــام الش ــي إفه ــاعدوا ف ــا ٨: ٧( س ــن الـــ 1٣ )نََحْميَ ــة م الثاني
معلومــات عــن كيــف جــرى هــذا التنظيــم فــي الســاحة الخارجيــة؛ ومــع ذلــك فالرجــال الذيــن 
ــة  ــت ثقيل ــة كان ــدرج العبري ــف ال ــوراة )لفائ ــون الت ــوا يحمل ــا كان ــراءة ربم ــي الق ــاعدوا ف س
الــوزن وتحتــاج لبســط لفائفهــا بواســطة آخريــن( وكذلــك القــراءة منهــا بتتابــع، بالتنــاوب بيــن 
القارئيــن. وألنهــم ظلــوا يقــرأون مــن الصبــاح حتــى ُمنتصــف النهــار، فــكان عليهــم أن يجــدوا 

طريقــة ليصلــوا إلــى كل فــرد فــي الســاحة.
ــى  ــير إل ــن أن تُش ــا ٨: ٨( يمك ــراءة« )نََحْميَ ــم الق ــى« و »أفهموه ــروا المعن ــارة »فسَّ العب
ــة. كان الشــعب قــد  ــز فــي هــذه الحال ــن جائ التفســير أو الترجمــة للفقــرات. وكال المفهومي
عــاد مــن بابــل، حيــث كانــوا قــد أقامــوا لســنوات كثيــرة. وكانــت اللغــة الرئيســية هــي اللغــة 
ــبة  ــم بالنس ــهلة الفه ــت س ــة ليس ــراءة العبري ــماع الق ــون س ــد يك ــك فق ــى ذل ــة. وعل اآلرامي
لكثيريــن، خاصــة منهــم جيــل الشــباب. فــي ذات الوقــت، يمكــن للقارئيــن للكتــاب المقــدس 
االســتفادة مــن التفســير أو التعليــق. إنَّ الوعــظ والتفســير يبعثــان الحيــاة فــي اآليــات الكتابيــة 

وتحــث الســامعين لتطبيــق تلــك المعلومــات فــي حياتهــم الشــخصية.

ــا لمــا حــدث فــي  اقــرأ أعمــال الرســل 8: 26-38� مــاذا حــدث ُهنــا ممــا يجعلــه موازيً
ــة دروس نجدهــا ألنفســنا هنــا؟ أورشــليم فــي الفقــرة الكتابيــة أعــاه؟ أيَّ

 

 

نحـن كبروتسـتانت، نُـدرك أنَّ المؤمنيـن كأفراد يجـب أن يعرفوا كلمة هللا بأنفسـهم، وأنَّه ال 
يجـب علينـا أن نقبـل بصـورة عميـاء كالم أي شـخص آخـر بخصـوص حـق اإلنجيل، بغـض النظر 
عـن اختصاصهـم. وفـي ذات الوقـت، َمـن منـا لـم ينـل بركـة مـن وجـود شـخص يُسـاعده فـي 
تفسـير معنـى اآليـات؟ نحـن جميًعـا، كل فـرد منا، نحتـاج أن نعرف مـا نؤمن به بأنفسـنا، ولكن 

ه - فـي بعـض األوقـات - ال يمكننـا االسـتنارة من تعاليـم اآلخرين. ذلـك ال يعنـي أنَـّ
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٦ ترشين الثاين )نوفمرب(        األربعاء        

استجابة الشعب
ــْزَرا،  ــْزَرا كلمــة هللا، التــوراة العبريــة، وقــف كل الشــعب. وقبــل أن يقــرأ َع عندمــا فتــح َع
بــارك الــرب. وبعــد قراءتــه، اســتجاب الشــعب: »آميــن، آميــن« )نََحْميَــا ٨: ٥، ٦( بلســان واحــد، 

رافعيــن أيديهــم نحــو الســماء. ثــم ســجدوا للــرب ووجوههــم إلــى األرض.

اقرأ نََحْمَيا 8: 9-12� لماذا قال القادة للشعب أن »ال تنوحوا وال تبكوا«؟

 

 

»وهكــذا، وبعــد مــرور ســنين عديــدة، عندمــا قُرِئــت الشــريعة فــي أورشــليم فــي مســامع 
المســبيين الراجعيــن مــن بابــل، وبكــى الشــعب حزنـًـا علــى معاصيهــم، جاءتهــم هــذه الرســالة 
ــه، ألنَّ  ــم يعــد ل ــة لمــن ل ــوا أنصب ــو وابق ــوا الســمين واشــربوا الحل ــوا كل ›ال تنوحــوا… اذهب
ــا ٨: 9، 10(«  س لســيدنا وال تحزنــوا ألنَّ فــرح الــرب هــو قوَّتكــم‹ )نََحْميَ اليــوم إنمــا هــو ُمقــدَّ

)روح النبــوة، خدمــة الشــفاء، صفحــة 209-20٨(.
وإذ كان الشــعب يســتمع إلــى كلمــات هللا، فإنَّهــم ُصِدُمــوا بســبب آثامهــم وبــدأوا يبكــون. 
ــر هللا ذاتــه لنــا ونبــدأ نحــن فــي إدراك أن هللا فائــض المحبــة والصــالح والرحمــة  عندمــا يُظِْه
واألمانــة، فــإنَّ نقائصنــا وفشــلنا فــي أن نكــون كمــا ينبغــي علينــا أن نكــون تبــرز أمامنــا جليًــا. 
ــور  ــوء ن ــي ض ــا ف ــة حالن ــرى فظاع ــا ألن ن ــه تحملن ــالل كلمت ــن خ ــة هللا م ــا لقداس إنَّ رؤيتن
جديــد. هــذا اإلدراك حمــل شــعب إســرائيل ألن يبكــوا وينوحــوا، ولكــن لــم يكــن عليهــم أن 
يحزنــوا »ألنَّ فــرح الــرب هــو قوَّتكــم« )نََحْميَــا ٨: 10(. بمعنــى آخــر، فبالرغــم مــن ســقطاتهم، 

يمكنهــم أن يثقــوا فــي قــوَّة هللا.
س، عيــد األبــواق )الترشــانا( الــذي  كان ذلــك اليــوم أيًضــا يوًمــا خاًصــا ومميــزًا، يــوم ُمقــدَّ
ــر إلــى أهميــة اســتعداد القلــب لدينونــة الــرب )يــوم  فيــه تُطلــق نفخــات قصيــرة بالبــوق تؤشِّ
ــل بــه فــي اليــوم العاشــر مــن شــهر تشــرين(. كان نفــخ البــوق إشــارة لدعــوة  ــارة يُحتََف الكفَّ
الشــعب ليقفــوا أمــام هللا ويتوبــوا. وألنَّ ذلــك اليــوم كان المقصــود بــه تذكيــر الشــعب للرجــوع 
ــك يمكــن فهــم بكائهــم. ولكــن القــادة ذكَّروهــم بأنَّهــم بمجــرَّد توبتهــم، فقــد  ــى هللا، لذل إل

ســمع لهــم هللا، ولذلــك فالوقــت هــو وقــت فــرح لمغفــرة هللا.

ــب  ــى الصلي ــوع عل ــت يس ــي علَّق ــة الت ــوء الخطي ــدى س ــن م ــك ع ــول ذل ــاذا يق م
ــاء؟ ــا الرج ــة ويُعطين ــكلة الخطي ــل مش ــد لح ــق الوحي ــون الطري ليك
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٧ ترشين الثاين )نوفمرب(        الخميس        

فرح الرب
إن عبــارة »فــرح الــرب هــو قوَّتكــم« )نََحْميَــا ٨: 10( تُمثِّــل تــذكاًرا بــأنَّ إرادة هللا لنــا هــي 
ــه ليــس ُمجــرَّد أي فــرح، بــل إنــه الفــرح الــذي  أن نفــرح ونســتمتع بالحيــاة. وأهــم شــيء أنَّ
يأتــي نتيجــة معرفتنــا هلل وحقيقــة محبتــه. مســرَّتنا فــي هللا، فــي صالحــه، وفرحنــا ألنَّ كل شــيء 
وفَّــره هللا لنــا هــو شــيء علينــا أن نســعى لعملــه كل يــوم. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ الفــرح فــي 

ة لنواجــه اليــوم والتَّعاُمــل مــع مــا يطــرأ فــي طريقنــا. الــرب يُعطينــا القــوَّ

ــا عــن الشــعب وقادتهــم فــي  ــاذا يُخبرن ــا، وم ــاذا حــدث ُهن ــا 8: 13-18� م ــرأ نََحْمَي اق
ــك الوقــت؟ ذل

 

 

فــي اليــوم التالــي، جــاء قــادة الشــعب إلــى َعــْزَرا ليتعلَّمــوا أكثــر ِمــن كتــاب هللا. أظهــرت 
هــذه الُمبــادرة مــن القــادة رغبتهــم فــي قيــادة المجتمــع نحــو هللا. وفهمــوا أنَّ قيــادة الشــعب 
بطريقــة صحيحــة ال يُمكــن حدوثهــا إن لــم يطلبــوا هللا هــم أنفســهم ويطلبــوا منــه المعرفــة.

اقرأ الويين 23: 39-43� بماذا اُِمَر اإلسرائيليون، ولماذا؟

 

 

ــا  ــا لم ــه كان وفًق ــوا يفعلون ــا كان ــى أنَّ م ــات إل ــير اآلي ــا ٨: 1٥، تُش ــي نََحْميَ ــظ أنَّ ف الح
يتهــم اآلن فــي رغبتهــم إلطاعــة كلمــة هللا،  هــو »مكتــوب«. نــرى ُهنــا مثــااًل آخــرًا لمــدى جدِّ
علــى نحــو مثالــي، ألنهــم بعــد عقــود مــن الســبي، تعلَّمــوا درســهم عــن العصيــان. أيًضــا، فــي 
اآليــات الــواردة فــي الالوييــن كان عليهــم أن يحتفلــوا بالعيــد و »تفرحــون أمــام الــرب إلهكــم 
ســبعة أيَّــام« )الوييــن 2٣: ٤0(. بمعنــى آخــر أنَّهــم عندمــا يتذكَّــرون أفعــال الرحمــة والنِّعمــة 

ــه هللا ِمــن أجلهــم. والخــالص مــن هللا، كان علــى الشــعب أن يفــرح لمــا َعِملَ

ــاد إســرائيل  ــه فــي كل أعي ــز إلي ــذي كان يُرَْم ــاه فــي يســوع، ال ــد نلن ــل فيمــا ق تأمَّ
القديــم� كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم أن نفــرح فــي الــرب حتــى أثنــاء التجــارب الصعبــة 

والمؤلمــة؟ لمــاذا علينــا أن نفــرح خاصــة فــي تلــك األوقــات الصعبــة؟
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٨ ترشين الثاين )نوفمرب(        الجمعة        

لمزيد من الدرس:  اقرأ لروح النبوة من الفصل الذي بعنوان »فهم شريعة هللا«، صفحة 
٤٤1-٤٤٤، من كتاب األنبياء والملوك – الطبعة الجديدة.

ــده. لقــد قبــل هللا توبتهــم، فــكان عليهــم  »أمــا اآلن فعليهــم أن يُظهــروا إيمانهــم بمواعي
ــرب للرضــى عنهــم… ــذ أن يفرحــوا بيقيــن غفــران خطاياهــم ورجــوع ال حينئ

ـــي  ـــم ف ـــرح الدائ ـــه الف ـــن نتائج ـــون م ـــدَّ أن يك ـــرب ال ب ـــى ال ـــي إل ـــوع حقيق »إنَّ كل رج
ـــى  ـــرى إثمـــه ونجاســـته عل ـــروح القـــدس، فهـــو ي ـــر ال ـــاة. فعندمـــا يخضـــع أي خاطـــئ لتأثي الحي
 . ـــدٍّ ـــا( كُمتع ـــا )ُمدانً ـــه مديًن ـــرى نفس ـــو ي ـــم. فه ـــوب العظي ـــص القل ـــرب فاِح ـــة ال ـــض قداس نقي
ـــا.  ـــار مضمونً ـــاه ص ـــران خطاي ـــك، ألنَّ غف ـــبب ذل ـــاس بس ـــلم للن ـــه أال يستس ـــي ل ـــن ينبغ ولك
ـــرَت.  ـــد ُغِف ـــاه ق ـــأنَّ خطاي ـــور، وب ـــماوي الغف ـــة اآلب الس ـــه بمحب ـــرح بإحساس ـــه أن يف ويمكن
ـــد  ـــه وتضمي ـــي محبت ـــن ذراع ـــة بي ـــة التائب ـــرية الخاطئ ـــق البش ـــه الخالئ ـــد الحتضان ـــاهلل يتمجَّ ف
جراحهـــم وتطهيرهـــم مـــن الخطيئـــة وتجميلهـــم بثيـــاب الخـــالص« )روح النبـــوة، األنبيـــاء 

ـــدة.( ـــة الجدي ـــة ٤٤٤ – الطبع ـــوك، صفح والمل

أسئلة للنقاش: 
ة لــك؟ أي،  1� بأيَّــة شــروط يمكنــك أن تختبــر »فــرح الــرب« )نََحْمَيــا 8: 10( كقــوَّ
ة هللا وغفرانــه فــي  ــة شــيء ينبغــي علينــا أن نفعلــه لكــي نختبــر قــوَّ هــل هنــا ثمَّ

حياتنــا؟ وإن كان ذلــك صحيًحــا، مــا هــو ذلــك الشــيء؟

2� كيــف نجــد التــوازن الصحيــح فــي البــكاء علــى خطايانــا ومــع ذلــك، فــي نفــس 
الوقــت نفــرح فــي الــرب؟ أليــس هــذان متناقضــان واحدهمــا مــع اآلخــر؟ كيــف 

تُعطينــا الشــريعة واإلنجيــل الجــواب؟ )انظــر روميــة 3: 24-19(�

ــو الســمين  ــوا كل ــا للشــعب: »اذهب ــه نََحْمَي ــول في ــذي يق ــا 8: 10، ال ــرأ نََحْمَي 3� اق
س  ــدَّ ــو ُمق ــا ه ــوم إنم ــه� ألنَّ الي ــد ل ــم يع ــن ل ــة لم ــوا أنصب ــو وابعث ــربوا الحل واش
ــو،  ــو الســمين، اشــربوا الحل تكــم«� كل ــرب هــو قوَّ ــوا، ألنَّ فــرح ال لســيدنا� وال تحزن
ودبــروا ألولئــك الذيــن ليــس لديهــم مــا يعّدونــه وافعلــوا كل ذلــك »ألن اليــوم إنمــا 
س لســيدنا«؟ مــاذا يُعلِّمنــا ذلــك عــن الطــرق التــي بهــا يمكننــا أن نفــرح  هــو ُمقــدَّ

س« فــي هــذا الســياق؟ ــه »ُمقــدَّ فــي الــرب؟ مــاذا تعنــي حقيقــة أنَّ



48

* ٩-١٥ ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس السابع    

إلهنا الغفور

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: نََحْمَيا ٩: ١-٣؛ دانيال ٩: ٤-١٩؛ نََحْمَيا ٩: ٤-٨؛ كولوسي ١: ١٦، ١٧؛ 

نََحْمَيا ٩: ٩-٣٨؛ رومية ٥: ٦-٨.

آيــة الحفــظ: »َمــن يكتــم خطايــاه ال ينجــح وَمــن يقــرُّ بهــا ويتركهــا يُرَحــم« )أمثــال 
  �)13 :28

ــد  ــرَّة أخــرى. لق ــاء الشــعب م ــع الرؤس ــد المظــال، جم ــال بعي ــن االحتف ــاء ِم ــد االنته بع
أمضــوا وقتـًـا فــي االحتفــال؛ واآلن حــان الوقــت الســتئناف مــا لــم يُكتمــل مــن عمــل االعتــراف 

والتوبــة عــن خطاياهــم أمــام هللا.
ــوا عــن النــدم وعــن الحــزن علــى أخطائهــم،  نعــم، كان الرؤســاء قــد قالــوا لهــم قبــاًل أن يكفُّ
يــن. واآلن وإذ قــد احتفلــوا باألعيــاد، فقــد  ولكــن ذلــك ال يعنــي أنَّ الحــزن واالعتــراف ليســا ُمهمِّ

حــان الوقــت لمباشــرة االعتــراف الصحيح.
ترتيــب األحــداث الُمبيَّــن هنــا ال يعنــي بالضــرورة أنَّــه التسلســل التتابعــي الــذي يتــم فيــه 
الفــرح واالعتــراف فــي جميــع األحــوال. وال يعنــي أيًضــا أنَّ الترتيــب العكســي هــو مــا يجــب 
أن يُتبــع. ومــع أننــا بالطبيعــة قــد نتبــع نظــام االعتــراف أواًل، يتلــوه االحتفــال، فلعــلَّ االحتفــال 
بوجــود هللا فــي حياتنــا يجــب أن يأتــي أواًل، علــى كل حــال، فــإنَّ اآليــة فــي روميــة 2: ٤ تُخبرنــا 
أنَّ »لُطــف هللا« إنَّمــا يقتادنــا إلــى التوبــة. ولطفــه إًذا يجــب أن يُثيــر فينــا التســبيح واالحتفــال، 

بينمــا يُذكِّرنــا أيًضــا أننــا نحتــاج أن يغفــر لنــا هللا ويُطهِّرنــا ويخلقنــا مــن جديــد.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٦١تشرين الثاني )نوفمبر(. * نرجو التعمَّ
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١٠ ترشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

الصوم والعبادة

ل الشعب أنفسهم عن الُغرباء؟ اقرأ نََحْمَيا 9: 1-3� لماذا كان يفضَّ

 

 

ــا كان حريًصــا علــى التأكيــد مــن أن يربــط الشــعب هــذا الوقــت بالفــرح،  رغــم أنَّ نََحْميَ
إال أنــه اآلن يقــود جميــع الشــعب إلــى الصــوم. لقــد تواضعــوا أمــام هللا ونثــروا التُــراب علــى 
رؤوســهم ولبســوا المســوح. وألنَّ الُغربــاء لــم يكــن لهــم شــراكة فــي الخطيــة الجامعــة لشــعب 
ــون أنَّ خطاياهــم هــي  ــم العبراني ــم، إذ عل ــرائيليون أنفســهم عنه ــد فصــل اإلس ــرائيل، فق إس

التــي كانــت فــي حاجــة إلــى الغفــران. اعترفــوا بخطايــا أمتَّهــم التــي قادتهــم إلــى الســبي.
أدت صلواتهــم واعترافاتهــم الجماعيــة إلــى فهــم عميــق لطبيعــة الخطيــة. كان يمكــن أن 
ــة كلهــا إلــى  يشــعر اإلســرائيليون بالغضــب مــن أســالفهم ألنهــم أخفقــوا وفســدوا وقــادوا األمَّ
ــار  ــرارات رؤســائهم واالفتق ــى ق ــر عل ــي التَّذمُّ ــم أن يقضــوا الوقــت ف الســبي. أو كان بإمكانه
إلــى التَّقــوى التــي أظهرتهــا األجيــال الســابقة، والتــي قادتهــم إلــى مــا هــم عليــه اآلن - ُمجــرَّد 
مجموعــة صغيــرة مــن المســبيين العائديــن. ولكــن بــداًل مــن إضمارهــم الكراهيــة والحــزن، 

رجعــوا إلــى هللا فــي تواضــع واعتــراف.
ــا 9: ٣، تذكــر أنَّ الشــعب قــرأوا فــي ســفر الشــريعة لمــدة ربــع  اآليــة الــواردة فــي نََحْميَ
النهــار. وفــي الربــع اآلخــر اعترفــوا بخطاياهــم وســجدوا هلل. هــذه هــي القــراءة الثامنــة للتوراة. 
إن قــراءة التــوراة هــي محوريــة لالعتــراف الــذي يجــب أن يكــون مؤسًســا علــى الحــق الــذي 
ــروح  ــتطيع ال ــا، ويس ــرَّب هللا منَّ ــدس، يتق ــاب المق ــا للكت ــالل قراءتن ــن خ ــن هللا. وم ــي م يأت
ــا  ــا. إن الحــق الكامــن فــي كلمــة هللا مــن شــأنه أن يشــكل أفكارن ــا ويُعلِّمن ثَن القــدس أن يَُحدِّ
عنا ويرفعنــا. لقــد حــزن اإلســرائيليون وبكــوا، ألن قضــاء وقــت فــي حضــرة  وإدراكنــا، وهــو يُشــجِّ
قداســة هللا يجعلنــا واعيــن لجمالــه وصالحــه، بينمــا يطبــع فــي نفوســنا كــم هــو ُمدِهــش أنَّ 
خالــق الكــون يختــار أن يكــون معنــا، رغــم عــدم اســتحقاقنا. وهكــذا نـُـدرك أنَّــه بــدون هللا فــي 
ــن فــي اإليمــان. فقــط مــن خــالل  ــأي شــكل عــن أســالفنا الروحيي ــا ال نختلــف ب ــا فإنن حياتن

عمــل هللا فينــا يمكننــا أن نكــون مــا ينبغــي علينــا أن نكونــه.

اقــرأ دانيــال 9: 4-19� بأيَّــة طــرق تنطبــق صاتــه علينــا اليــوم؟ مــاذا يجــب أن يقولــه 
لنــا هــذا التطبيــق شــخصًيا، وككنيســة؟
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١١ ترشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

بداية الصاة
إن اسـتجابة الشـعب لقـراءة الكتـاب المقـدس، كانـت صـالة طويلـة رددوا فيهـا جـود هللا 
وصالحـه، علـى نقيـٍض ِمـن َعـَدم أمانـة إسـرائيل. ناُلخـظ أنَّ االسـتجابة كانت أشـبه بعظـة أكثر 

منهـا صـالة، ألنـه كل آيـة تقريبًـا لهـا مـا يوازيهـا فـي مـكان آخـر بالكتـاب المقدس.

اقــرأ نََحْمَيــا 9: 4-8� مــا هــي المواضيــع الرئيســية التــي ركَّــزت عليهــا الصــاة فــي هــذه 
اآليــات البدائيــة؟

 

 

ــي  ــمه. ف ــوص، اس ــه الخص ــى وج ــعب هللا، وعل ــارك الش ــالة، ب ــن الص ــزء األوَّل م ــي الج ف
ــه كان يُعطــي  ــا، لكن ــاس شــخًصا م ــه الن ــا يدعــوا ب ــس ُمجــرَّد م ــن، االســم لي ــة العبرانيي ثقاف
الشــخص هويتــه. وعلــى ذلــك، فــإنَّ تســبيح اســم هللا هــو أمــر ذات مغــزى ألنــه يُظِْهــر للعالــم 
أنَّ هــذا االســم يســتحق التســبيح واإلكــرام. إنــه اســم خالــق الكــون. تبــدأ الصــالة بالســجود 
هلل كخالــق، فهــو ›الُمحيــي‹ لــكل شــيء )نََحْميَــا 9: ٦، انظــر أيًضــا كولوســي 1: 1٦، 1٧(. كلمــة 

›الُمحيــي‹ باللغــة العربيــة تتطابــق مــع معنــى الكلمــة باللغــة العبريــة.
ذاك الــذي خلــق كل شــيء، هــو الــذي اختــار إبراهيــم، كائــن بشــري، لــم يكــن مميــزًا بــأي 
شــكٍل ِمــن األشــكال ســوى أنَّ ›قلبــه‹ كان ›أميًنــا‹. ربمــا كان يبــدو إن إبراهيــم قليــل اإليمــان 
ة. ولكــن عندمــا طُلِــب منــه أن يُســلِّم ابنــه لــم يتــردَّد )انظــر تكويــن 22(.  فــي مناســبات عــدَّ
تعلَّــم أن يكــون أميًنــا - ليــس بيــن عشــيَّة وضحاهــا، ولكــن علــى مــدى مســيرته الطويلــة مــع 
ــم أن  ــم تعلَّ ــى العقــل. بمعنــى آخــر إن إبراهي ــن، يشــير القلــب إل هللا. فــي مفهــوم العبرانيي

ــي أو يُطــوِّر أمانتــه فــي الفكــر والعمــل وقــد كافــأه هللا علــى أمانتــه. يُنمِّ
العبـارات القليلـة األولـى للصـالة تُركِّز علـى هللا بكونه )1( الخالـق، )2( الحاِفـظ  )الُمحيي(، 
)٣( حافـظ للوعـد. يُذكِّـر الشـعب نفسـه بمـن هـو هللا: هـو ذاك األمين الـذي خلقنـا ويحفظنا، 
ودائًمـا يحفـظ وعـوده معنـا. إن تذكرنـا لتلـك الحقيقـة مـن شـأنها أن تسـاعدنا علـى االحتفاظ 
م أنَّ نثـق بـه في أقصـى الحـاالت صعوبة، حين يبـدو أنَّ  بحياتنـا ضمـن ذلـك المنظـور، ولنتعلَـّ

يات التـي تواجهنا. هللا علـى مسـافة بعيـدة عنَّـا وال يهتـم بالتحدِّ

لمــاذا تُعــدُّ عقيــدة أنَّ هللا هــو خالقنــا، أمــر محــوري جــًدا إليماننــا؟ أي تعليــم هــام 
آخــر يتعلــق بهــذه العقيــدة التــي فيهــا أمرنــا هللا بــأن نقضــي ُســْبَع حياتنا كل أســبوع 

فــي تذكُّرنــا لــه كخالــق لنــا؟
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١٢ ترشين الثاين )نوفمرب(        الثاثاء        

دروس من الماضي

نََحْمَيا 9: 9-22� كيف يختلف هذا الجزء من الصاة عن الجزء األول؟

 

 

ــان  ــر عصي ــس يُظه ــرد معاك ــى س ــه، إل ــل أمانت ــن أج ــبيح هلل م ــن التس ــالة م ــوَّل الص تتح
وتمــرُّد اإلســرائيليين خــالل اختباراتهــم فــي مصــر وفــي البريــة. إنهــا تحــدد ُمختلــف األشــياء 
التــي أعطاهــا هللا لإلســرائيليين. ولكــن لألســف، كانــت اســتجابة ›اآلبــاء‹ لهــذه العطايــا هــي 

ــدة وتجاهــل أعمــال هللا فــي وســطهم. ــاء والُمعان الكبري
ــة نحــو  إنَّ اإلقــرار بالفشــل البشــري والتقصيــر فــي التكريــس الحقيقــي هلل هــو خطــوة هامَّ
االعتــراف والتوبــة. ورغــم أنَّ هــذه اآليــات تتحــدث عــن أشــخاص رحلــوا عنَّــا منــذ زمــن بعيــد، 
فــال يمكــن ألي شــخص أن يُنكــر أنَّ كل فــرد منَّــا لديــه مشــكلة تتعلَّــق بنفــس هــذه المواضيــع.

بالطبــع، هنــا يأتــي دور اإلنجيــل بالنســبة لنا كمــا لهم كذلــك. اعترافنــا بخطايانــا ال يُخلِّصنا؛ 
تضحيــة المســيح مــن أجلنــا فقــط هــي التــي تُخلِّصنــا. إن االعتــراف المتــالزم مــع التوبــة، هــو 
أمــر محــوري إلقرارنــا أننــا نتبــرَّر بالمســيح وحــده. »عندمــا نقبــل المســيح ِمــن خــالل التوبــة 
ي  واإليمــان بــه كمخلِّــص لنــا، يغفــر لنــا الــرب خطايانــا ويســقط القصــاص المفــروض للتعــدِّ
علــى الشــريعة. حينئــذ يقــف الخاطــئ أمــام هللا كشــخص بــار وينــال رضــى الســماء - وبواســطة 
الــروح القــدس تكــون لــه شــراكة مــع اآلب واالبــن« )روح النبــوة، رســائل ُمختــارة الُمجلَّــد ٣، 

صفحــة 191 باإلنجليزيــة(.
وفــي نفــس الوقــت، وألنَّ صــالح هللا يدفعنــا إلــى االعتــراف بخطايانــا والتوبــة عنهــا، يتحتَّــم 

علينــا أن نعتــزم بقــوَّة هللا، كذلــك أن نتخلَّــى عنهــا.
ــا. وبالنظــر  خالصــة القــول هــو أنَّ اإلســرائيليين كانــوا ُعصــاة، وفــي المقابــل كان هللا محبً
ــه بمــا أنَّ هللا قــد فعــل  ــر الشــعب أنَّ إلــى مــا فعلــه هللا لألمــة اإلســرائيلية فــي الماضــي، تََذكَّ
ــي  ــر وف ــت الحاض ــي الوق ــم ف ــه له ــل رعايت ــوف يواص ــه س ــل، فإنَّ ــن قَبْ ــم م ــر ألجله الكثي
المســتقبل. هــذا هــو الســبب الــذي ِمــن أجلــه كان علــى الشــعب أن يتذكَّــر دائًمــا كيــف كان 

ــد نســيانهم، كان ذلــك هــو وقــت وقوعهــم فــي المشــاكل. هللا يعمــل فــي تاريخهــم. وعن

تذكَّـر الماضـي حيـن كُنـَت على يقيـن أنَّ هللا كان يعمـل في حياتك� كيـف يمكنك أن 
تسـتمد تعزيـة مـن ذلك لنفسـك في المـرة القادمة التـي تواجه فيهـا صراعات؟ كيف 
يمكنـك أن تتعلَّـم بشـكل أفضـل أن تثـق فـي صـاح هللا فـي ظـل أوقـات تشـعر فيها 

ـة وخائف من المسـتقبل؟ ك ُمحَبـط أو بائـس بشـكل كامـل، مثبط الِهمَّ أنَـّ
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١٣ ترشين الثاين )نوفمرب(        األربعاء        

الشريعة واألنبياء

اقـــرأ نََحْمَيـــا 9: 23-31� كيـــف يوصـــف اإلســـرائيليون ُمقارنـــة ›بخيـــر هللا العظيـــم‹ 
ــا 9: 25(؟ )نََحْمَيـ

 

 

ــك  ــاة فــي كنعــان عندمــا تملَّ ــى الحي ــز عل ــي مــن الصالة/الموعظــة يُركِّ هــذا الجــزء الثان
ــا وكروًمــا وأشــجاًرا  اإلســرائيليون األرض التــي كان هللا قــد أعطاهــا لهــم. وتســلَّموا أرًضــا وُمُدنً
ُمثمــرة بكثــرة، ولكنهــم أخــذوا كل ذلــك كأمــٍر ُمســلَّم بــه. فــي نهايــة العــدد 2٥ تقــول اآليــة: 
ــاب  ــي الكت ــة ف ــرَّات قليل ــر ورد م ــي تعبي ــمنوا« ه ــة »س ــمنوا«. كلم ــبعوا وس ــوا وش »فأكل

ــول ســلبي. ــا مدل ــرَّة كان له ــي كل م ــا ٥: 2٨(، وف ــة ٣2: 1٥؛ إرمي ــدس )تثني المق
ذوا بخيــرك العظيــم«. تلذذهــم لــم يكــن فــي هللا بــل كان فيمــا  قــد يكــون الشــعب »تلــذَّ
ــر ›لــو  ــا كثيــرة نُفكِّ بنــا إلــى هللا. أحيانً امتلكــوه. علــى مــا يبــدو أن امتــالك كل األشــياء ال يُقرِّ
ــرى أنَّ اإلســرائيليين كان  ــك هــذا أو ذاك، عندهــا أكــون ســعيًدا.‹ لألســف، ن ــي فقــط أمتل أنن
لهــم كل شــيء مــن هللا، ومــع ذلــك ›ســعادتهم‹ فــي هــذه األشــياء جعلتهــم فقــط أقــل تكريًســا 
هلل. فــي كثيــر مــن األحيــان يكــون مــن الســهل جــًدا لنــا أن نُركِّــز علــى العطايــا بينمــا ننســى 

الُمعطــي. هــذه خدعــة مميتــة.
بالطبــع، ذلــك ال يعنــي أننــا ال نســتطيع أن نكــون ُســعداء باألشــياء التــي أعطاهــا هللا لنــا. 
ــاهلل.  ــن عالقــة ب ــا باألشــياء التــي يُعطيهــا ال تؤمِّ ــاه. ولكــن فرحن فهــو يرغــب أن نفــرح بعطاي

وبالحقيقــة، إن لــم ننتبــه، فــإنَّ هــذه األشــياء يمكــن أن تكــون حجــر عثــرة.
ــاء هلل.  ــر أمن ــا غي ــوا فيه ــي كان ــرق الت ــاء بالط ــرََف الرؤس ــاح، اْعتَ ــذا األصح ــي ه ــن ف ولك
ــة. وهنــا تبــرز  يــات التــي اقترفوهــا كأمَّ عندمــا نظــروا عبــر تاريخهــم، ذكــروا بالتحديــد التعدِّ
ــريعة هللا  ــرائيل بش ــت إس ــا: أواًل: ألق ــرار ظهورهم ــك لتك ــة، وذل ــة خاص ــان ذات أهمي ناحيت

ــاء.  ــدوا األنبي ــا: اضطه ــًدا، وثانيً بعي
بعبـــارة أخـــرى، لقـــد أدركـــوا أنَّ شـــريعة هللا وأنبيـــاءه أساســـيان لنموهـــم وتطويرهـــم 
د الصـــالة علـــى هـــذا االســـتنتاج بالقـــول: »إذا عملهـــا  ـــة تتبـــع هللا وكأشـــخاص. تُشـــدِّ كأمَّ
ـــراز  ـــن 1٨: ٥( وبإب ـــن الويي ـــاس ُمباشـــر م ـــا 9: 29؛ اقتب ـــا« )نََحْميَ ـــا به ـــا هللا( يحي إنســـان )وصاي
ـــل  ـــاه ألج ـــا هللا وصاي ـــد أعطان ـــاء. لق ـــالل األنبي ـــن خ ـــم م ـــذي تكلَّ ـــو ال ـــدس ه ـــروح الق أن ال
ـــا  ـــا جميًع ـــي لن ـــؤال األساس ـــه. الس ـــا لحقِّ ـــي فهمن ـــدونا ف ـــاءه ليرش ـــل أنبي ـــل، وأرس ـــاة أفض حي

ـــا؟ ـــذه العطاي ـــل به ـــاذا نفع ـــو، م ه



53

١٤ ترشين الثاين )نوفمرب(        الخميس        

تسبيح والتماس

اقرأ نََحْمَيا 9: 32-38� ما هو محور خاتمة صاة االعتراف؟

 

ــار المخــوف، الــذي  تتجــه الصــالة مــرَّة أخــرى إلــى تســبيح هللا الــذي هــو: العظيــم، الجبَّ
يحفــظ العهــد والرَّحمــة. يبــدو أنَّهــم صادقــون فــي اعترافهــم بجــود هللا وكرمــه لهــم.

ــاح  ــي األصح ــوف ف ــع هللا، الموص ــاق م ــع ميث ــة قط ــي هيئ ــاس ف ــا بالتم ــون أيًض م يتقدَّ
ــهم؟ ــو التماس ــا ه ــر. م العاش

»واآلن يــا إلهنــا، اإللــه العظيــم الجبَّــار المخــوف، حافــظ العهــد والرَّحمــة، ال تصغــر لديــك 
ات التــي أصابتنــا« )نََحْميَــا 9: ٣2(. كل المشــقَّ

ــرب  ــم يض ــم. الظل ــلَّطوا عليه ــن تس ــوك الذي ــة للمل ــع جزي ــع أن يدف ــى الُمجتم كان عل
لــوا  جماعــة اإلســرائيليين الصغيــرة مــن كل جانــب، وقــد أنهكهــم ذلــك. كان عليهــم أن يتحمَّ

ــة. ــي ُمهل ــون ف اســتبداًدا بعــد اســتبداد، وهــم يأمل
تهــم  ــن الُمثيــر لالهتمــام، أنَّهــم يدعــون أنفســهم »عبيــد«. فبعــد ســردهم لخيانــات أمَّ ِم
ــع يطيعــون مــن يتســلَّطون عليهــم. إن  ــد بالطب ــى أنفســهم بهــذه الكلمــة. العبي يشــيرون إل
اســتعمال هــذا اللفــظ، إًذا، يــدلُّ علــى إدراكهــم بأنَّهــم فــي حاجــة ألن يُطيعــوا الــرب بطــرق 
لــم يســلكها َمــن جــاء قبلهــم. ذلــك تعبيــر لرغبتهــم أن يكونــوا أمنــاء للــرب ولوصايــاه. وكعبيــد 

ــل نيابــة عنهــم. هلل، يطلبــون منــه أن يتدخَّ
تصــف جماعــة َعــْزَرا ونََحْميَــا اختبارهــم الحالــي أنَّهــم »فــي كــرب عظيــم« )نََحْميَــا 9: ٣٧(، 
ــا 9: 9(. صالتهــم  ــذي اختبــره اإلســرائيليون فــي مصــر )نََحْميَ ل ال ــذُّ ــه بال الــذي يمكــن مقارنت
تســبِّح هللا لرؤيتــه مذلَّتهــم فــي مصــر وعــدم إغفالــه عنهــا. تطلــب الجماعــة اآلن مــن هللا أن 
ــه ال يوجــد أحــد -  ــم ال يســتحقونها، ألن ــي الماضــي، رغــم أنَّه ــل ف ــا تدخَّ ــا كم ــل تماًم يتدخَّ
ملــوكًا، أو رؤســاء أو كهنــة أو أنبيــاء أو آبــاء - كان أميًنــا. وهكــذا فقــد كانــوا يعتمــدون علــى 
ــل  نعمــة هللا ورحمتــه لهــم، وليــس علــى أنفســهم أو علــى أعمــال أســالفهم، علــى أمــل أن يتدخَّ

هللا نيابــة عنهــم.

اقــرأ روميــة 5: 6-8� كيــف تعكــس هــذه اآليــات مــا كان يطلبــه اإلســرائيليون مــن 
ــا كان  ــرائيليون وم ــه اإلس ــا كان يطلب ــن مم ــتخلصه نح ــا أن نس ــزاء يمكنن هللا؟ أي ع

بولــس يقولــه فــي روميــة؟
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١٥ ترشين الثاين )نوفمرب(        الجمعة        

لمزيد ِمن الدرس: اقرأ لروح النبوة من كتاب خدمة المجتمع، من الفصل الذي بعنوان 
»في خطى السيد«، صفحة 11٧-12٤؛ من كتاب خدمة الشفاء، من الفصل الذي بعنوان »أيام 
الخدمة«، صفحة 1٦-29؛ من كتاب مشتهى األجيال، الفصل الذي بعنوان »لصوص في الهيكل«، 

صفحة ٥٥٣-٥٦٥؛ والفصل الذي بعنوان »هوذا اإلنسان«، صفحة ٦٨٤-٧12.
م هللا فــي كتابــه البرهــان الناصــع الحاســم علــى أنــه ال بــد أن يُعاقــب كل مــن  »لقــد قــدَّ
ــذ  ــن أن ينف ــم م ــول أن هللا أرح ــهم بالق ــون أنفس ــن يخدع ــك الذي ــريعته. فأولئ ــدون ش يتع
عدالتــه فــي الخاطــئ عليهــم فقــط أن ينظــروا إلــى صليــب جلجثــة. إنَّ مــوت ابــن هللا الــذي 
بــال عيــب هــو شــهادة صريحــة علــى أن »أجــرة الخطيــة هــي مــوت«، وأن كل انتهــاك لشــريعة 
ــة  ــار خطيئ ــة ص ــال خطي ــذي ب ــيح ال ــادل. إن المس ــزاء الع ــئ الج ــع بالخاط ــد أن يوق هللا ال ب
ألجــل اإلنســان. لقــد حمــل جــرم الخطيــة واحتجــاب وجــه اآلب عنــه حتــى لقــد انســحق قلبــه 
وأزهقــت روحــه. وقــد قُّدمــت كل هــذه التضحيــة لكــي يُفتــدى الخطــاة. ولــم تكــن هنالــك 
طريقــة أخــرى يتحــرر بهــا اإلنســان مــن قصــاص الخطيئــة. فــكل نفــس ترفــض االســتفادة مــن 
ــه  ــا بنفس ــل صاحبه ــن أن يتحم ــد م ــة ال ب ــة العظيم ــذه الكلف ــدت به ــد اُع ــي ق ــارة الت الكف

جريمــة التعــدي وقصاصــه« )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة ٥٨٧(.

أسئلة للنقاش
ــذا  ــم ه ــة، وه ــمع الكلم ــذي يس ــو ال ــوك ه ــن الش ــزروع بي ــوع: »الم ــال يس 1� ق
ــى 13: 22(�  ــل مت ــا ثمــر« )إنجي ــر ب ــان الكلمــة فتصي ــى يخنق ــم وغــرور الغن العال
ــي درســناها  ــك بالصــاة الت ــف يتَّصــل ذل ــى« وكي ــرور الغن ــارة »غ ــي بعب ــاذا يعن م

هــذا األســبوع؟

ــا 9  ــل فــي تعليــم الخليقــة� الحــظ أنَّ فــي الصــاة الــواردة فــي نََحْمَي 2� أعــد التأمُّ
أنَّهــم فــي الحــال، تقريًبــا، تكلَّمــوا عــن الــرب كخالــق وحافــظ� مــاذا يقــول لنــا ذلــك 

حــول األهميــة األساســية لهــذا المبــدأ إليماننــا؟

3� كيــف يمكننــا أن نُْقِحــم التــوازن الصحيــح فــي إدراك خطيئتنــا الكامنــة أو 
لــة فينــا، وفــي ذات الوقــت عــدم الســماح للشــيطان أن يســتخدم خطيئتنــا  المتأصِّ

ــل؟ ــا بالكام ــن إيمانن ــى ع ــلنا ونتخل ــي فش ــبب ف ــا أن تتس ــرق يمكنه بط
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* ١٦-٢٢ ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس الثامن    

هللا والعهد

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: نََحْمَيــا ١٠: ١-٢٩؛ تكويــن ٤: ٨-١٩؛ عبرانييــن ١٣: ٢٠؛ يشــوع 

٢٤؛ نََحْمَيــا ١٠: ٣٠-٣٩؛ عبرانييــن ٨: ١-٧.

آيـة الحفـظ: »ومـن أجـل كل ذلـك نحـن نقطـع ميثاًقـا ونكتبـه� ورؤسـاؤنا والويونـا 
وكهنتنـا يختمـون… وال نتـرك بيـت إلهنـا« )نََحْمَيـا 9: 38؛ نََحْمَيـا 10: 39(�

مــاذا يعنــي الكتــاب المقــدس حينمــا يتكلــم عــن »الميثــاق« أو العهــد؟ التفســير األســهل 
لمثــل هــذا النــوع مــن الميثــاق فــي الكتــاب المقــدس هــو تأســيس شــرعي لعالقــة بيــن هللا 
وشــعبه. إنــه قــول هللا: »أنتــم شــعبي وأنــا إلهكــم«. ومــا بعــد ذلــك يمكننــا أن نجــد اســتخدام 
المواثيــق أو المعاهــدات المكتوبــة بيــن شــعوب أخــرى مــن العالــم القديــم، غالبًــا مــا تكــون 

بيــن الرؤســاء ومرؤوســيهم.
ــس أن  ــى الرئي ــن. فعل ــكال الطرفي ــدة ل ــت ذات فائ ــا كان ــدات ألنه ــك الُمعاه ــأت تل اُنِش
يعتنــي بالشــعب، وعلــى الشــعب أن يدفــع الجزيــة. ولكــن مــع هللا كان العهــد مختلًفــا. فلــم 
يحصــل هللا علــى شــيء فــي المقابــل، ومــع ذلــك فقــد وعــد أن يكــون أميًنــا لتعهداتــه، حتــى 
ــا لهــا. وفــي الحقيقــة، فالبــركات واللعنــات الُمتَّصلــة بالعهــد،  عندمــا لــم يكــن الشــعب أميًن

جعلــت بنــي إســرائيل أن يدركــوا نقضهــم للعهــد كلمــا ســارت األحــداث بشــكل ســيء. 
ده اإلســرائيليون مــع هللا، فــي  فــي هــذا األســبوع ســوف نطلــع علــى الميثــاق الــذي جــدَّ
ــة حــول تاريــخ وأهميــة صنــع العهــد -  ــا 10. وســنناقش أيًضــا بعــض المعلومــات العامَّ نََحْميَ

الميثــاق فــي الكتــاب المقــدس.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٣٢تشرين الثاني )نوفمبر(.
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١٧ ترشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

فكرة الميثاق

اقــرأ نََحْمَيــا 10: 1-29 )وأنعــش ذاكرتــك بقراءتــك نََحْمَيــا 9: 36-38(� َمــن الــذي يصنــع 
هــذا الميثــاق، ولمــاذا دخلــوا فيــه؟

 

ة أن كل  ــات توضــح بشــدَّ ــاق، إال أنَّ اآلي ــن ختمــوا الميث ــع أنَّ الرؤســاء هــم فقــط الذي م
»باقــي الشــعب« دخلــوا فــي قََســٍم َوَحلَــٍف أن يســيروا فــي شــريعة هللا )نََحْميَــا 10: 2٨، 29(. 
مــا هــو الشــيء المميــز الخــاص بالميثــاق الــذي جعلهــم جميًعــا يرغبــون فــي إبــرام اتفاقيــة 
مــع هللا؟ ولكــي نجيــب علــى هــذا الســؤال، علينــا أن نرجــع إلــى البدايــة لنفهــم فكــر الكتــاب 

المقــدس للميثــاق.
ــه مــع الجنــس  ــه كان جــزًءا مــن قصــة هللا فــي تعامل ــا ألن كان العهــد أو الميثــاق ضروريً
البشــري الخاطــئ، وتُظِهــر تــوق هللا إلقامــة عالقــة مــع اإلنســان. وســمحت أيًضــا لإلنســان أن 

يُظِهــر رغبتــه فــي تكريــس نفســه هلل.
ــاب المقــدس عــن الخليقــة فــي تكويــن 1، 2 تكشــف ليــس فقــط خليقــة  إنَّ قصــة الكت
ــا. ولكــن،  ــم البعــض أيًض ــن بعضه ــن هللا وبي ــم وبي ــة بينه ــا العالق ــل ولكــن أيًض البشــر األوائ
ــمت كل تلــك العالقــات. الخطيــة هــي نقيــض الخليقــة، إنهــا  دخلــت الخطيــة بعــد ذلــك وهشَّ

هــدم الخليقــة )المــوت(.
ــا  ــن ٤: ٨-19( بينم ــر )تكوي ــق الش ــن طري ــار قايي ــل آدم، إذ يخت ــق نس ــة ينش ــي النهاي ف
يتبــع شــيث هللا )تكويــن ٥: ٣-2٤(. يبلــغ نســل قاييــن نهايتــه فــي المــك )تكويــن ٤: 19-1٧(، 
ــا العنــف واالنتقــام  ــرى هن د الزوجــات. ن ــذي أدخــل تعــدُّ ــا( وهــو ال الســابع مــن آدم )ضمًن
مــن جانــب قاييــن جنبًــا إلــى جنــب مــع نســل شــيث األميــن. يتــم تعــداد نســل شــيث أيًضــا، 
ولكــن الســابع مــن هــذا النســل هــو أخنــوخ، الــذي ســار مــع هللا )تكويــن ٥: 2٤(، وقــد اُِخــذ 

إلــى الســماء. 
ــة  ــه ذريَّ ــت أصبحــت في ــه هلل. وجــاء وق ــن اعتناق ــر م ــم الشــر أكث ــق العال لألســف، اعتن
ــة واحــدة يســتطيع هللا مــن خاللهــا أن  ــن تبقــى عائل ــا قريــب ل ــة جــًدا، وعمَّ المؤمنيــن قليل
ــل هللا  ــك النقطــة، تدخَّ ــد تل ــه لخــالص البشــر. عن ــه بإرســال النســل الموعــود ب يُحقــق كلمت
ــا للخليقــة، انعكاًســا وهــالكًا للحيــاة، إال أنَّ هللا  بالطوفــان. غيــر أنَّ الطوفــان كان دمــاًرا إضافيً

ــن ٦: 11-1٣(. ــد أفســدوه بالفعــل )تكوي ــا كان البشــر ق ــك فقــط م أهل

ة الوحيــدة  ة التدميريــة للخطيــة؟ مــا هــي القــوَّ كيــف اختبــرت شــخصًيا حقيقــة القــوَّ
المضــادة للخطيــة وكيــف يمكننــا الحصــول عليهــا؟
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١٨ ترشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

المواثيق - الُمعاهدات في التاريخ
بعــد الطوفــان، بــدأ هللا بدايــة جديــدة، هــذه المــرة مــع نــوح والنــاس الذيــن جــاءوا مــن 
بعــده. ومعهــم، ســعى هللا أيًضــا إلقامــة عالقــة تتمركــز حــول فكــرة الميثــاق أو العهــد. يحــدد 

الكتــاب المقــدس ســبعة مواثيــق رئيســية أقامهــا هللا مــع النــاس:
الميثاق األول — آدم )تكوين 1-٣(

الميثاق الثاني — نوح )تكوين ٦-9(
الميثاق الثالث — إبراهيم )تكوين 12: 1-٣(

ــى؛  ــد موس ــيناء أو عه ــد س ــروف بعه ــرائيلية )المع ــة اإلس ــى واألم الميثاق الرابع —  موس
خــروج 19-2٤(

الميثاق الخامس — ميثاق فينحاس )العدد 2٥: 10-1٣(
الميثاق السادس — ميثاق داود )2صموئيل ٧: ٥-1٦(

الميثاق السابع — الميثاق أو العهد الجديد )إرميا ٣1: ٣1-٣٤(.

ــن 17: 7؛  ــن 9: 16؛ تكوي ــدي؟ )تكوي ــاق األب ــي بالميث ــة� ومــاذا تعن ــات التالي ــرأ اآلي اق
ــن 13: 20(� ــعياء 55: 3؛ عبرانيي إش

 

ــن الكتــاب المقــدس تعبيــر »الميثــاق األبــدي« ســتة عشــر مــرة. ثالثــة عشــر منهــم  يتضمَّ
تنطبــق بالتحديــد علــى المواثيــق أو العهــود مــع إبراهيــم، وبنــي إســرائيل فــي ســيناء، ومــع 
داود. كل ميثــاق مــن المواثيــق المذكــورة أعــاله، رغــم تفــرده، يحمــل طابــع »الميثــاق األبدي«. 
ــا كمــا أُعلنــت البشــارة األبديــة ألول مــرة فــي تكويــن ٣: 1٥، ثــم بعــد ذلــك انكشــفت  تماًم
ــا عبــر الكتــاب المقــدس، ينطبــق الشــيء نفســه علــى الميثــاق األبــدي. فــكل ميثــاق  تدريجيً
ُمتتــال يُســاعد فــي شــرح وتوضيــح وتعميــق فهمنــا لميثــاق المحبــة األبديــة والــذي انكشــف 
بأكملــه فــي خطَّــة الخــالص. المواثيــق القديمــة والجديــدة كمــا يَُصنَّفــان فــي غالــب األحيــان، 

يحتويــان علــى نفــس المكونــات:
1. التقديــس: »أجعــل شــريعتي فــي داخلهــم، وأكتبهــا علــى قلوبهــم« )إرميــا ٣1: ٣٣؛ قــارن 

عبرانييــن ٨: 10(.
2. الُمصالحة: »وأكون لهم إلًها وهم يكونون لي شعبًا« )إرميا ٣1: ٣٣؛ عبرانيين ٨: 10(.

٣. الُمرسلية: »وال يعلِّمون بعد كل واحد صاحبه، وكل واحد أخاه، قائلين: اعرفوا الرب، ألنهم 
كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب« )إرميا ٣1: ٣٤؛ عبرانيين ٨: 11(.

٤. التبرير: »ألني أصفح عن إثمهم، وال أذكر خطيتهم بعد« )إرميا ٣1: ٣٤؛ عبرانيين ٨: 12(.
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البناء الميثاقي
ــة للمواثيــق  ــة معين ــه يوجــد تركيب ــدرك المتخصصــون فــي دراســة الكتــاب المقــدس أنَّ يُ
ــون القدمــاء. أي  ــا الحثِّي ــق التــي صنعه ــك فــي المواثي ــاب المقــدس؛ وقــد ظهــر ذل فــي الكت
أنَّ هللا تواصــل مــع النــاس باألســلوب الــذي يمكنهــم أن يفهمــوه ضمــن ثقافتهــم وحضارتهــم.

ــة:  ــزاء التالي ــن األج ــت تتضم ــاء كان ــرائيليين القدم ــر اإلس ــالل عص ــائعة خ ــق الش المواثي
التمهيــد )َمــن هــو هللا(؛ المقدمــة التاريخيــة )تعريــف العالقــة الســابقة(؛ الشــروط أو األحــكام؛ 
ــك فليــس مــن  ــع المعاهــدة. وعلــى ذل ــة أو توقي ــات؛ الشــهود، شــروط خاصَّ ــركات واللعن الب
الُمســتغرب أن يســتعمل هللا شــيئًا شــبيًها للتواصــل مــع شــعبه فــي ذلــك الوقــت. فقد اســتخدم 

مــا كانــوا ُمعتاديــن عليــه.
ــو  ــى يدع ــاق، ألنَّ موس ــة ميث ــى هيئ ــوب عل ــه مكت ــة بكامل ــفر التثني ــك، إنَّ س ــال ذل مث
ــر عنــه علــى النحــو التالــي:  شــعب هللا ليدخلــوا فــي عالقــة ميثــاق جديــد مــع إلههــم. ويُعبّ
مــة تاريخيــة )تثنيــة 1: ٦-٤: ٤٣(؛ )٣( شــروط أو أحــكام  )1( التمهيــد )تثنيــة 1: 1-٥(؛ )2( ُمقدِّ
ــة ٣0: 19(؛  ــهود )تثني ــة 2٧-٣0(؛ )٥( الش ــات )تثني ــركات ولعن ــة ٤: ٤٤-2٦: 19(؛ )٤( ب )تثني

ــة ٣1: 9-1٣(. ــة )تثني ــروط خاصَّ ــرًا )٦( ش وأخي

اقرأ يشوع 24� كيف ظهر نمط هذا الميثاق في هذا األصحاح أيًضا؟

 

 

ينطبق الشيء ذاته على تجديد العهد الذي صنعه يشوع.
م هللا نفســه أنَّــه »الــرب إلــه إســرائيل« )يشــوع 2٤: 2(. يتبــع  أواًل تمهيــد ذُكِــر حيــث يُقــدِّ
مــة تاريخيــة طويلــة حيــث يُذكِّــر يشــوع الشــعب بمــا فعلــه هللا لهــم فــي الماضــي  ذلــك ُمقدِّ
)يشــوع 2٤: 2-1٣(. بعــد هــذا التاريــخ تتعــدد الشــروط واألحــكام )يشــوع 2٤: 1٤، 1٥، 2٣(. 
ثــمَّ يأتــي ذكــر البــركات واللعنــات )يشــوع 2٤: 19، 20(. ثــم تحديــد الشــهود )يشــوع 2٤: 22، 
2٧(. والشــروط الخاصــة يتــم ســردها )يشــوع 2٤: 2٥، 2٦(. هنــا أيًضــا تــم اســتخدام الشــكل 
ــي  ــم ف ــادة هللا له ــط قي ــس فق ــم لي ــر له ــرائيليين ليظه ــع اإلس ــل م ــد للتواص ــي للعه النمط

ماضيهــم بــل المطلــوب منهــم للوفــاء بمــا عليهــم للعهــد.

ــي  ــه ف ــا أن نطبق ــذي يمكنن ــا ال ــور هن ــدأ المذك ــا هــو المب ــرأ يشــوع 24: 15� م اق
ــوم؟ ــا الي حياتن
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تعهُّدات

ــد اإلســرائيليون القيــام بهــا  اقــرأ نََحْمَيــا 10: 30-39� مــا هــي األمــور األربعــة التــي تعهَّ
كجــزء مــن الميثــاق الجديــد؟

 

تعهَّد الشعب بما يلي:
ال زيجات ُمختلطة )عدم الزواج من شخص يمكن أن يقود أحًدا إلى عبادة األوثان(.. 1
الحفظ الحقيقي للسبت )عدم االنشغال بأمور عبر المعامالت التجارية(.. 2
إلغاء الدين وترك السنة السابعة للعناية بالفقراء ومنحهم الحرية.. ٣
دعـم الهيـكل وخدماتـه والقائمين عليه ماليًا عـن طريق تقديم باكـورات األرض وأبكار . ٤

ن اسـتمرار العبـادة الحقيقية. الثمـر وأبكار البنين والعشـور، وبذلك يتأمَّ

ق بالعالقـة مـع اآلخريـن )الـزواج وإلغـاء الديـن( ومـع هللا  التَّعهُّـدات الثالثـة األولـى تتعلَـّ
ق التعهُّـد الرابـع بنظـم الهيـكل )نََحْميَـا 10: ٣2-٣9(. )السـبت(، بينمـا يتعلَـّ

كان هـدف المجتمـع أن يظهـروا أنهـم ملتزمـون بالميثاق، ومـن أجل ذلك، سـيطبقون طرقًا 
عمليـة لبنـاء عالقتهـم مـع هللا ومـع اآلخرين، حتـى وإن كانوا لم يحفظـوا الميثاق بشـكل كامل 
وفـي جميـع األوقـات، لقـد أدركـوا أنَّ العادات والممارسـات الصحيحة سـوف يكون لهـا تأثيرها 
علـى المسـتقبل. إذا كان لألمـة اإلسـرائيلية أن تسـلك فـي الطريق الصحيح، فعليهم أن يؤسسـوا 
لممارسـات وعـادات تسـاعد علـى وصولهم إلى حيث يريـدون. إن أرادوا أن يسـيروا بالقرب من 

هللا، فـإنَّ َجْعـل يـوم السـبت مهًمـا، واالهتمـام بالهيكل هي خطـوات مهمة في ذلـك االتجاه.
مـع األسـف، لـم يحفظـوا تعهداتهـم بشـكل جيِّـد كمـا يتَّضـح فـي األصحاحات األخيـرة من 
سـفر نََحْميَـا. بالرغـم مـن ذلـك، حتى وإن لم يحفـظ الجميـع تعهداتهم، إال أنَّ بعض األشـخاص 
ـي العـادات  أو كثيريـن منهـم حفظوهـا. بمعونـة هللا وبتركيـز أنظارنـا عليـه نسـتطيع أن نُنمِّ

الصحيحـة ونلتـزم بالطريـق الصحيح.

ـــن  ـــد م ـــا ب ـــيح، ف ـــك للمس ـــلَّمت نفس ـــك، وس ـــتخدام إرادت ـــنت اس ـــك إذا أحس »لكن
أن يشـــمل حياتـــك تغييـــر كلـــي، وتصبـــح محالًفـــا مـــع القـــوة التـــي هـــي فـــوق 
ة علويـــة ليحفظـــك ويُثبِّتـــك�  كل رياســـة وســـلطان� عندئـــذ يملـــك هللا بـــكل قـــوَّ
وهكـــذا بخضوعـــك الدائـــم، تســـتطيع أن تحيـــا حيـــاة جديـــدة� حيـــاة اإليمـــان 
ـــك  ـــذي يعيق ـــا ال ـــة 41(� م ـــاة، صفح ـــق الحي ـــوة، طري ـــة« )روح النب ـــل بالمحب العام

ـــا؟ ـــوب ُهن ـــو مكت ـــا ه ـــار م ـــن اختب ع
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الهيكل

ــكل أساســية بالنســبة  ــت ممارســات الهي ــاذا كان ًدا� لم ــا 10: 32-39 ُمجــدَّ ــع نََحْمَي طال
لإلســرائيليين كمــا هــو ظاهــر فــي »وال نتــرك بيــت إلهنــا« )نََحْمَيــا 10: 39(؟ لمــاذا كان 

الهيــكل مهًمــا جــًدا لإليمــان بأكملــه؟ )انظــر أيًضــا عبرانييــن 8: 7-1(�

 

تعهَّــد اإلســرائيليون بالعنايــة بالهيــكل. حتــى مــع كونهــم مجموعــة صغيــرة، تحــت ضغــوط 
ــوا  ــذي كان ــل ال ــن القلي ــوا م ــم أن يُعط ــرروا أنَّ عليه ــد ق ــوك، فق ــن المل ــة م ــة مفروض مالي
ــث  ــوا ثُل ــرروا أن يُعط ــك ق ــتمر. ولذل ــرَّد أن يس ــس ُمج ــكل ولي ــر الهي ــي يزده ــه لك يملكون
ــة الحاجــة ألن  ــون. رأت األم ــا يفرضــه القان ــس فقــط م ــكل كل ســنة ولي ــة الهي شــاقل لخدم
ــك، فقــد قســموا مســؤولية  ــى ذل ــا. باإلضافــة إل ــى مــا هــو أبعــد ممــا كان مطلوبً ــوا إل يذهب
جلــب الحطــب إلحراقــه علــى المذبــح لعائــالت محــددة، إذ أنهــم أدركــوا أنّــه بــدون تنظيــم 

ــك الممارســات وتضمحــل. ســتتداعى تل
كانــت باكــورات األرض وأبــكار األبنــاء والعشــور، جوانــب أو نواحــي مــن خدمــات الهيــكل 
ــر لحاجــات خدمــة الكهنــة والالوييــن. ُعشــٌر مــن كل شــيء كان ليذهــب إلــى الالوييــن.  توفِّ
ــى القيمــة التــي يحصــل عليهــا  ــذي يُضــاف إل ــدون بالمــال ال ــوا يُفتَ ــاء كان ــكار األبن ــك أب كذل

الالويــون. إال أنَّ ُعشــرًا مــن الُعشــر الــذي يتقاضــاه الالويــون كان يذهــب إلــى الكهنــة.
ل نبـض القلـب بالنسـبة لألمـة اليهوديـة. كان جوهريًا جـًدا إليمانهم حتى  كان الهيـكل يمثِـّ

سـة. أنَّ المأسـاة الُكبـرى حدثـت عندمـا هـدم نبوخذنصر الهيـكل واسـتولى على اآلنية الُمقدَّ
ــدار بشــكل صحيــح، كان ذلــك يمــد األمــة بحيــاة روحيــة منتعشــة  عندمــا كان الهيــكل يُ
ــة التــي كانــت تتــم  ــه أنظــار الشــعب إلــى الحــل النهائــي لمشــكلة الخطي ألنهــا كانــت توجِّ
ــر ذلــك الحــل )روميــة ٥:  بواســطة مــوت خــروف. عندمــا مــات المســيح علــى الصليــب، توفَّ
ــم الشــعب أنَّ  ٥-10(. باإلضافــة إلــى ذلــك، فمــن خــالل الخدمــة الســنوية ليــوم الكفــارة تعلَّ
ــة  ــكل كان بمثاب ــى آخــر أنَّ الهي ــة. بمعن ــة للخــالص مــن الشــر والخطي ــة نهائي ــه خطَّ هللا لدي
ــة الخــالص كاملــة. الــدروس التــي يمكننــا االســتفادة منهــا مــن  إطــار ليكشــف للشــعب خطَّ
خــالل النظــر إلــى خدمــات الهيــكل، كثيــرة جــًدا وضروريــة وتُعطينــا صــورة أشــمل لصفــات هللا 

ــة الخــالص. وتُلقــي الضــوء علــى خطَّ

»صادقــة هــي الكلمــة وُمســتحقة كل قبــول: أن المســيح يســوع جــاء إلــى العالــم 
ــص الخطــاة الذيــن أولهــم أنــا« )1تيموثــاوس 1: 15(� مــاذا كان رجــاء بولــس،  لُيخلِّ

ــا الخــاص؟ وكيــف يمكننــا أن نجعلــه رجاءن
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لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة مــن طريــق الحيــاة، الفصــل الــذي بعنــوان 
»التســليم«، صفحــة ٣٧-٤1.

»لقــد كانــت خدمــة القــدس األرضــي تنحصــر فــي قســمين، فالكهنــة كانــوا يخدمــون كل 
يــوم فــي القــدس، بينمــا كان رئيــس الكهنــة يُمــارس مــرة واحــدة فــي الســنة خدمــة تكفيريــة 
ــب  ــوم كان الخاطــئ التائ ــد ي ــا بع ــدس. ويوًم ــر الق ــداس ألجــل تطهي ــدس األق ــي ق ــة ف خاصَّ
يأتــي بذبيحتــه إلــى بــاب خيمــة االجتمــاع، وإذ يضــع يــده علــى الذبيحــة يعتــرف بخطايــاه، 
ــك  ــد ذل ــة. وبع ــة البريئ ــى الذبيح ــه إل ــل من ــاه تنتق ــت خطاي ــة كان ــة الرمزي ــذه الطريق وبه
ــس  ــرة‹. ›ألنَّ نف ــل مغف ــفك دم ال تحص ــدون س ــول: ›ب ــول يق ــح. والرس ــة تُذب ــت الذبيح كان
الجســد هــي فــي الــدم‹ )الوييــن 1٧: 11(. إنَّ شــريعة هللا التــي كُِســرَت تطلــب حيــاة مــن قــد 
خالفهــا. فــكان الكاهــن يأخــذ الــدم، وهــو رمــز الحيــاة التــي خســرها الخاطــئ الــذي حملــت 
الذبيحــة ذنبــه، إلــى القــدس ويرشــّه أمــام الحجــاب الــذي كان خلفــه التابــوت الــذي يحتــوي 
اهــا الخاطــئ. فبهــذا الطقــس كانــت الخطيئــة بواســطة الــدم تنتقــل  علــى الشــريعة التــي تعدَّ
إلــى القــدس بطريقــة رمزيــة. وفــي بعــض الحــاالت لــم يكــن الــدم يحمــل إلــى القــدس بيــد 
الكاهــن كمــا أمــر موســى ابنــي هــرون قائــاًل: ›قــد أعطاكمــا )هللا( إياهــا لتحمــال إثــم الجماعــة‹ 
)الوييــن 10: 1٧(. وكان كال الطقســين يرمــزان إلــى نقــل الخطيئــة مــن التائــب إلــى الُقــْدس« 

)روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة ٣٨٣ – الطبعــة الجديــدة(.

أسئلة للنقاش
ـدات التـي قطعتهـا ولكنـك كسـرتها، مهمـا كان مـدى إخاصـك  ـل فـي التَّعهُّ 1� تأمَّ
وصدقـك لنيَّتـك فـي الوفـاء بهـا� مـاذا تعلَّمـت مـن ذلـك االختبـار، مـا قـد يسـاعدك 

لعـدم فعـل مثـل تلـك الغلطـة مـرَّة أخـرى؟

ــن هللا  ــع هللا� ولك ــرناها م ــة كس ــرعية لعاق ــة ش ــو مؤسس ــد ه ــاق أو العه 2� الميث
دائًمــا أميــن لعهــده حتــى عندمــا نكــون نحــن غيــر أمنــاء لتعهداتنــا� كيــف يمكــن 
لهــذا المفهــوم لجــود هللا وأمانتــه أن يجــذب البشــر إلــى عاقــة أوثــق مــع هللا وهكذا 

يُســاعدنا ألن نحيــا حياتنــا كمــا ينبغــي؟

3� فكِّــر فــي كــم ِمــن مــرَّة كُنــَت غيــر أميــن هلل وللوعــود التــي لنــا تحــت »الميثــاق 
الجديــد« )انظــر إنجيــل لوقــا 22: 20؛ عبرانييــن 8: 13؛ عبرانييــن 9: 15(� لمــاذا مــن 
المهــم جــًدا إًذا ألن نفهــم خطَّــة الخــاص ووعــد الغفــران الــذي لنــا نتيجــة لتضحيــة 

المســيح الــذي بدمــه ختــم »الميثــاق الجديــد« ألجلنــا؟
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* ٢٣-٢٩ ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس التاسع    

يقات التَّجارب والضِّ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: َعــْزَرا ١: ٩-١١؛ دانيــال ١: ١، ٢؛ دانيــال ٥؛ تثنيــة ٣٠: ١-٦؛ َعــْزَرا 

٨: ١-٢٣؛ نََحْمَيــا ١١: ١، ٢؛ نََحْمَيــا ١٢: ١-٢٦.

آيـة الحفـظ: »لصقـوا بإخوتهـم وعظمائهـم ودخلـوا في قسـم وحلف أن يسـيروا في 
شـريعة هللا التـي أعطيـت علـى يد موسـى عبـد هللا، وأن يحفظـوا ويعملوا جميـع وصايا 

الـرب سـيِّدنا، وأحكامـه وفرائضه« )نََحْمَيـا 10: 29(� 

ــاب  ــي الكت ــرد ف ــي ت ــة الت ــم المفــردات الطويل ــا نتجــاوز أســماء األنســاب وقوائ عــادة م
نهــم فــي الكتــاب المقــدس لســبب. إنَّ رب الكتــاب المقــدس هــو  المقــدس. ولكــن الــرب ضمَّ
إلــه التفاصيــل ويالحــظ التفاصيــل الدقيقــة. ذلــك يؤكِّــد لنــا أننــا غيــر منســيين مــن هللا أبــًدا.

هــذه األمثلــة القليلــة لألنســاب تُعلــن أنَّ هللا يعلــم كل مــا يتعلَّــق بعائالتنــا. وقوائم األشــياء 
تُخبرنــا أنَّ هللا يهتــم حتــى بمــا قــد يعتبــره اآلخــرون ›تافًهــا‹ أو عديــم األهميــة. ذكــر يســوع أنَّ 
هللا يعتنــي بالعصافيــر، حتــى أنَّ شــعور رؤوســنا ُمحصــاة عنــده: »أليســت خمســة عصافيــر تُباع 
بفلســين، وواحــد منهــا ليــس منســيًا أمــام هللا؟ بــل شــعور رؤوســكم أيًضــا جميعهــا ُمحصــاة! 
ــذي يهتــم  ــه ال ــرة!« )إنجيــل لوقــا 12: ٦، ٧(. اإلل ــر كثي فــال تخافــوا. أنتــم أفضــل مــن عصافي
بتلــك التفاصيــل، يعتنــي بنــا نحــن أيًضــا، وهــو يعلــم حتــى تفاصيــل كل األشــياء التــي تقلقنــا.

ولذلــك يمكــن أن يكــون لنــا ثقــة كاملــة واتــكال كامــل وطمأنينــة بــأن هللا يهتــم بجميــع 
نواحــي حياتنــا. وفــي حيــن أن ذلــك يبعــث علــى االطمئنــان، ويجــب أن يكــون هكــذا، فهــو 

يخبرنــا أنَّ علينــا نحــن االهتمــام كذلــك بــكل نواحــي حياتنــا.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٠٣تشرين الثاني )نوفمبر(. * تعمَّ
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٢٤ ترشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

إله التاريخ

اقــرأ َعــْزَرا 1: 9-11 ودانيــال 1: 1، 2� كيــف تُســاعدنا اآليــات الــواردة فــي دانيــال علــى 
فهــم مــا كان يُشــير إليــه َعــْزَرا؟

 

 

الحظ كيف أنَّ التفاصيل وردت في َعْزَرا، بينما في دانيال تُعرض الصورة شاملة.
ث إلينـا تاريـخ األمـم فـي هـذه األيـام أنَّ هللا عيَّـن لـكل أمـة ولـكل فـرد مكانًـا فـي  »يتحـدَّ
تدبيـره العظيـم. واليـوم يمتحـن النـاس واألمـم بواسـطة الفـادن )ميـزان الخيـط( الـذي فـي يد 
ذاك الـذي ال يُخطـئ أبـًدا. فالجميـع يُقـرون مصيرهـم بمحـض اختيارهـم. وهللا ُمسـيطر علـى 
الجميـع ألجـل إتمام مقاصـده« )روح النبوة، األنبياء والملوك، صفحـة ٣٥٤ – الطبعة الجديدة(.

اقرأ دانيال 5� ماذا تُعلِّمنا هذه اآليات عن دينونة بيلشاصر؟

 

 

ســقطت بابــل فــي تشــرين األول )أكتوبــر( ســنة ٥٣9 ق. م.، عندمــا هزمهــا جيــش كــورش 
ــي  ــه وشــهرته. وف ــه ورفاهيت ــى نجاحات ــارس. كان بيلشــاصر يســتند خطــأً عل ــادي وف ــك م مل
ــد  ــت الي ــاًل. كتب ــه قتي ــي ســتنتهي ب ــة الت ــي الليل ــام وليمــة عظيمــة ف ــه وغطرســته أق كبريائ
ــة  اإللهيــة علــى حائــط القصــر أنَّ أيَّامــه قــد أُْحصيــت وتصــل إلــى نهايتهــا. ورغــم معرفتــه بقصَّ
ــه ألمــر مأســاوي  ــم درســه. إنَّ ــم يتعلِّ ــه ل ــه، إال أن ــر الملــك العظيــم نبوخذنصــر واهتدائ مصي

ــا عندمــا ال نســتمع إلــى إنــذارات هللا وال نتبــع تعليماتــه. دائًم
ــنا  ــد إحساس ــا نفق ــه. عندم ــوا يتجاهلون ــم كان ــا ولكنه ــًدا دائًم ــال متواج ــي داني كان النب
ــاكل  ــدات والمش ــا بالتعقي ــا محفوفً ــلك طريًق ــا نس ــاة فإنن ــي الحي ــوره ف ــة هللا وحض بقداس

ــوت. ــى الم ــة إل ــي النهاي ــؤدي ف ــي ت ــي الت والمآس

ــة نبوخذنصــر، قــال دانيــال: »وأنــت يــا بيلشــاصر، ابنــه، لــم  بعــد ســرِده للملــك بقصَّ
ــد  ــا أن نتأكَّ ــف يمكنن ــال 5: 22(� كي ــَت كل هــذا« )داني ــك َعرَف ــك مــع أنَّ ــع قلب تََض
ــه بيلشــاصر؟  ــذي اقترف ــه ال ــك الخطــأ ذات ــرف ذل ــا الخــاص، ال نقت ــي مجالن ــا، ف أنن

ــا أمــام هللا؟ ــا حقيقــة الصليــب ُمتَّضعيــن دائًم كيــف يجــب أن تجعلن
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٢٥ ترشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

في مدنهم

ح القوائم في َعْزَرا 2 ونََحْمَيا 7� ماذا تُاحظ بشأنهما؟ تصفَّ

 

 

إنَّ تكــرار مــا َورََد فــي َعــْزَرا 2 )قائمــة أولئــك الذيــن عــادوا مــن الســبي البابلــي مــع زربابــل 
ــد. مــرة أخــرى، قــد تبــدو هــذه القوائــم ُمملَّــة بالنســبة لنــا،  ويشــوع( فــي نََحْميَــا ٧ هــو ُمتعمَّ

ــة، وهــي أنَّ هللا يهتــم بتفاصيــل قــد ال نهتــم نحــن بهــا. ولكنهــا تكشــف عــن نقطــة هامَّ
اكتملــت اآلن أســوار أورشــليم، وآيــات الكتــاب المقــدس تُريــد قصــًدا أن تُظهــر أنَّ العائدين 
مــن جيــل َعــْزَرا ونََحْميَــا، كانــوا يُســاهمون جميًعــا فــي تحقيــق ذلــك اإلنجــاز العظيــم، بالرغــم 
مــن أن هللا هــو الــذي منحهــم هــذا النجــاح. الجيــل الحالــي بنــى علــى مــا تــمَّ إنجــازه ِمــن 
ــة  ــر مكتمل ــات وغي ق ــة بالمعوِّ ــدة وحافل ــت ُمعقَّ ــة كان ــم أنَّ المهم ــابق رغ ــل الس ــل الجي ِقبَ

بالســرعة التــي كانــوا يرغبونهــا.
ــه. اندمــج كل  ــام بعمل ــا ق ــا، ولكــن الشــعب أيًض ــا قيمته ــا له ــْزَرا ونََحْميَ ــادة َع ــت قي كان
ــة  ــة ُمدهش ــت الحصيل ــن كان ــة، ولك ــات مختلف ــي أوق ــذ ف ــة تَُنفَّ ــام مختلف ــي مه ــق ف فري
ــا ٧(. لــم يتــم فقــط بنــاء الهيــكل الثانــي،  ورائعــة. البدايــة )َعــْزَرا 2( مرتبطــة بالنهايــة )نََحْميَ

ــد. ــا بشــكل جيِّ ــا وتثبيته ــد تجديده ــل إنَّ أورشــليم أُعي ب

اقرأ نََحْمَيا 7: 73� ماذا يُعلِّمنا ذلك عن مدى نجاحهم في رغبتهم لعمل مشيئة هللا؟

 

 

»بنو إسرائيل في مدنهم«.
ــرت مدينتهــم  مــن نــواٍح عديــدة، كانــت العــودة وإعــادة البنــاء بأكملهــا مذهلــة. شــعب ُدمِّ
ــت أرضهــم، رجعــوا اآلن إلــى نفــس األرض ونفــس  ــِدم هيكلهــم ونُِهبَ منــذ ســنين خلــت، وُه
المدينــة ليعيــدوا بنــاء كل شــيء، حتــى الهيــكل. ال بــد أنَّ ذلــك قــد بــدا بمثابــة ُمعجــزة لهــم 

ولَِمــن هــم حولهــم كذلــك. إال أنَّ كل ذلــك كان حســب إرادة ووعــود هللا.

مــاذا فــي حياتــك اآلن يبــدو بــا أمــل ومــع ذلــك أنــت مــا زلــت تثــق فــي الــرب 
ــه؟ ــب علي ــي التَّغلُّ ليســاعدك ف
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أين الكهنة؟
ال شك - كما رأينا البارحة، لقد كان تحقيًقا ُمذهاًل للنبوة التي أعادت اليهود من بابل.

ــت إحــدى المشــكالت  ــَدت مشــاكل. وكان ــّص البشــر، ُوِج ــي أي شــيء يَُخ ــا ف ولكــن، كم
ــم  الكبــرى هــي أن، رغــم الوعــود الُمدهشــة لالســترداد بعــد الســبي، كثيريــن مــن اليهــود ل

ــل. ــاء فــي باب ــوا البق ل ــى أرض أســالفهم أي أنهــم فَضَّ ــن فــي العــودة إل ــوا راغبي يكون
لماذا يكون ذلك؟

ــا ولمــاذا  ــر ُهن ــم األكب ــاذا كان اله ــى عــدد 15� م ــز خاصــة عل ــْزَرا 8: 1-15� ركِّ ــرأ َع اق
ــة إســرائيل في وطنهم الســابق؟ ــا لشــخص أراد أن يُعيــد تثبيــت أمَّ ينبغــي أن يكــون همًّ

 

الحقيقــة هــي أن ليــس جميــع اليهــود الُمقيميــن فــي بابــل بمــا فــي ذلــك بعــض الالوييــن 
ــوا فــي  ــُدوا وتربّ ة عوامــل. كثيــرون منهــم ُولِ ــن ذلــك عــدَّ ــوا يريــدون العــودة. قــد يتضمَّ كان
ــي  ــن ف ــر راغبي ــوا غي ــا كان ــرون ربم ــه. كثي ــا يعلمون ــو كل م ــك ه ــدة، وكان ذل األرض الجدي
اإلقــدام علــى تلــك الرحلــة الطويلــة والتــي هــي بــدون شــك محفوفــة بالمخاطــر إلــى أرٍض لــم 
يعرفوهــا قــط مــن قبــل مــن حيــث المبــدأ. مــع ذلــك، نعــرف أنَّهــم أخيــرًا اصطحبــوا معهــم 
عــدًدا كافيًــا مــن الالوييــن ليخدمــوا فــي الهيــكل رغــم التَّحديــات )انظــر درس يــوم الخميــس(.

ــرن  ــة الق ــا قُراب ــوا فيه ــبي، أقام ــي أرض الس ــوا ف ــن بق ــود الذي ــت، اليه ــذا الوق ــد ه »عن
ونصــف القــرن. وقــد كشــفت حفريــات نيبــور وثائــق عديــدة أنَّ كثيريــن مــن اليهــود األثريــاء 
أقامــوا فــي منطقــة بــالد مــا بيــن النهريــن خــالل ُحكــم أَرْتَْحَشْســتَا األول. بالتالــي، ربمــا كانــت 
مهمــة َعــْزَرا والقــادة المرافقيــن لــه صعبــة فــي إقنــاع أكبــر عــدد ممكــن ممــن اســتطاع أن 
ــاة  يصطحبهــم معــه. أولئــك المســتعمرون األوائــل العائــدون ال يمكنهــم إال أن يتوقعــوا الحي
الشــاقَّة فــي الوطــن القديــم. بوســائل راحــة أقــل بكثيــر ممــا فــي بابــل. وبالنظــر إلــى هــذه 
االعتبــارات فمــن المدهــش أن نجــد َعــْزَرا ينجــح فــي إقنــاع 2,000 عائلــة ليقرنــوا مصيرهــم 
.)The SDA Bible Commentary, vol. 3, p.376( »ــم ــي الوطــن القدي ــم ف ــر إخوته بمصي

»َوأَنَّــُه ِبِضيَقــاٍت كَِثيــرٍَة يَْنَبِغــي أَْن نَْدُخــَل َملَكـُـوَت هللِا« )أعمــال 14: 22(� مــاذا تخبرنا 
هــذه اآليــة عــن حقيقــة التجــارب والصعــاب بالنســبة ألولئــك الذيــن يرغبــون فــي 

خدمــة الــرب بأمانــة؟ 
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متواضعين أمام هللا

اقــرأ تثنيــة 30: 1-6� أي وعــد أعطــي للشــعب اليهــودي ُهنــا؟ مــاذا ينبغــي أن يعنــي 
هــذا الوعــد - مــن بيــن مواعيــد أخــرى مثلــه، لرجــال مثــل َعــْزَرا ونََحْمَيــا؟

 

 

كان َعــْزَرا ونََحْميَــا يعرفــان النبــوات. كانــا يعرفــان أنَّ هللا ســوف يــرّد الشــعب مــن الســبي. 
تهــم واألســباب التــي أدَّت إلــى مشــاكلهم. عرفــا  وقــد رأينــا فــي نََحْميَــا 9 أنهمــا فهمــا تاريــخ أمَّ

أيًضــا فــي ذات الوقــت لطــف هللا ورحمتــه وقيادتــه علــى الرغــم مــن خطاياهــم.
ــم تكــن  ــد ل ــك العــودة. ولكــن هــذه المواعي ــرب ليُنجــح تل ــي ال ــم ف ــت ثقته ــك كان لذل
تعنــي أنهــم لــن يواجهــوا الكثيــر مــن التحديــات علــى طــول الطريــق. فــي الكثيــر مــن هــذا 

ــد هللا. ــى التجــارب والضيقــات التــي واجهوهــا وســط مواعي ــا عل ــع، اطلعن الرب

اقرأ َعْزَرا 8: 16-23� ماذا كان التَّحدي ُهنا، وكيف كانت استجابتهم له؟

 

 

ــم المواعيــد، كان َعــْزَرا يُــدرك تماًمــا خطــورة تلــك الرِّحلــة. ولذلــك كان صيامهــم  رغ
ــرب ألجــل نجاحهــم.  ــى ال ــراف منهــم بمــدى اعتمادهــم عل ــة اعت وتواضعهــم أمــام هللا بمثاب
فــي ذلــك الوقــت ومــع وجــود الكثيــر مــن المخاطــر أمامهــم، خطــرت علــى بــال َعــْزَرا فكــرة 
الطلــب مــن الملــك للمســاعدة والحمايــة. ولكنــه فــي النهايــة قــرَّر أال يفعــل ذلــك. بعكــس 
نََحْميَــا )نََحْميَــا 2: 9(، الــذي كان معــه مرافقــون لحراســته. مــن الواضــح أنَّ َعــْزَرا َشــَعَر بأنــه إن 
طلــب فذلــك ســوف يجلــب اإلهانــة للــرب، ألنــه كان قــد قــال للملــك: »إنَّ يــد إلهنــا علــى كل 
طالبيــه للخيــر. وصولتــه وغضبــه علــى كل َمــن يتركــه« )َعــْزَرا ٨: 22(. فــي هــذه الحالــة ســارت 
األمــور بشــكل جيــد بالنســبة لهــم، ألنــه كتــب فيمــا بعــد )َعــْزَرا ٨: ٣1( أنَّ الــرب قــد حماهــم 

ووصلــوا إلــى نهايــة رحلتهــم بســالم.

بالطبـع علينـا أن نتَّـكل على هللا في كل شـيء� في ذات الوقت أيًضـا، ما هي األوقات 
التـي فعـًا نطلـب فيهـا الُمسـاعدة حتـى مـن أولئـك الذين ليسـوا مـن طائفتنـا؟ في 

حـاالت كثيـرة، لمـاذا ال يُعتبـر ذلـك خطـأ؟ بل قد يكـون أيًضا ُمناسـًبا؟
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سة في المدينة الُمقدَّ

ــوا  ــم أن يُلق ــاذا كان عليه ــرة؟ لم ــي هــذه الفق ــدث ف ــاذا يح ــا 11: 1، 2� م ــرأ نََحْمَي اق
ــل الســكن فــي المــدن  ــه أن يعيــش فــي أورشــليم مقاب ــن كان علي ــار َم القرعــة الختي

األخــرى؟

 

مــاذا يُعلِّمنــا األصحــاح الحــادي عشــر مــن نََحْميَــا؟ كان ضروريـًـا اســتقدام ُســكَّان جــدد مــن 
القادميــن حديثـًـا وعــادوا إلــى األرض بعــد ســبيهم.

علــى مــا يبــدو، كان العيــش فــي الريــف أســهل منــه فــي المدينــة. كان النــاس يملكــون 
ــال للســكن  ــا واالنتق ــي عنه ــا والتَّخل ــكان تركهــم له ــي ورثوهــا عــن أجدادهــم. ف ــم الت أرضه
ــن منهــم أن يشــعروا بأنهــم اقتُلِعــوا مــن  ــة. وكان يحــق للكثيري ــة تضحي فــي أورشــليم بمثاب
ــط  ــدة. نم ــات جدي ي ــا تحدِّ ــون له ــوف يك ــاة س ــك. الحي ــعور بذل ــم الش ــو انتابه ــم ل جذوره
ــة  ــى وضعي ــال إل ــة. واالنتق ــق الريفي ــي المناط ــش ف ــن العي ــف ع ــدن يختل ــي الم ــاة ف الحي

ــا. ــر صعــب دائًم ــة، أم ــر معروف ــدة وغي جدي
ل فـي االنتقـال إلـى مدينـة أو بلـد جديـد حيـث يجب نشـر  ي الـذي يتمثَـّ مـا مـدى التَّحـدِّ
ـل المخاطـر والصعوبات. اإلنجيـل فيهـا؟ الُمرسـلية إلـى المـدن تتطلـب اسـتعداًدا ورغبـة لتحمُّ

ــذي يجــب  ــن للعمــل ال ظي ــر ُمتيقِّ ــا غي ــم. قادتن ــا يجــب عليه ــون كم ــا ال يتواصل »خدامن
ــر فــي الُمــُدن التــي لــم يتــم فيهــا ســوى القليــل جــًدا، التــي يوجــد بهــا  أن يُنجــز. عندمــا أفكِّ
ــة شــديدة ألن أرى  ــص، أشــعر برغب ــن يجــب إنذارهــم بقــرب مجــيء الُمخلِّ اآلالف مــن الذي
ــوس  ــيح للنف ــة المس ــن بمحب ــدس مملوئي ــروح الق ة ال ــوَّ ــل بق ــون للعم ــاًء ينطلق ــااًل ونس رج

ــة ٤0(. ــد ٧، صفح ــس المجل ــهادات للكنائ ــوة، ش ــة« )روح النب الهالك

ــي  ــا ه ــا 12: 1-26؟ م ــي نََحْمَي ــن ف ــة والاويي ــة للكهن ــة الطويل ــرت القائم ــاذا ُذك لم
الصلــة بيــن هــؤالء وتكريــس ســور أورشــليم التــي ُوِصَفــت فــي القســم الثانــي مــن ذات 

ــا 12: 27-47(؟ ــاح )نََحْمَي األصح

 

ــون  ــون مطلوب ــون ومكرس ــاس متفان ــة. أن ــة صحيح ــيء بطريق ــم كل ش ــب هللا أن يت يرغ
ــا فــي بنــاء  أواًل قبــل أن تتحقــق األشــياء العظيمــة. هــذه العائــالت الكهنوتيــة ســاعدت نََحْميَ
ــل مــن الخــارج. كانــت  ــادة هللا الحــي فــي الهيــكل دون تدخُّ ــوا مــن عب األســوار لكــي يتمكن
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األســوار مهمــة ألجــل الســالمة، ولكــن بــدون كهنــة مكرســين، تكــون العبــادة الحقيقيــة فــي 
ــا. ــع الشــعب فــي مهامهــم المتنوعــة أدوار يقومــون به ــي كان لجمي خطــر، وبالتال

٢٩ ترشين الثاين )نوفمرب(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة مــن طريــق الحيــاة، الفصــل الــذي بعنــوان 
»الطاعــة«، صفحــة ٤9-٥٦.

»وبيـن المؤمنيـن قـوم يعرفـون محبـة المسـيح الصفـوح ويرغبون فـي أن يكونـوا أوالد هللا. 
غيـر أنَّهـم يشـعرون بأنَّ حياتهـم مليئة بالتناقض والعيـوب مما يحملهم على االرتيـاب من أنَّهم 
تجـددوا بالـروح القـدس. فألمثـال هـؤالء أقـول: لمـاذا التخـاذل؟ ألننا كثيرًا مـا نلتزم بعـد قبولنا 
المسـيح أن نبـادر إليـه ونرتمـي عند قدميه ُمعترفين بدموع سـخيَّة بخطايانـا وتقصيراتنا، ولكن 
علينـا أن ال نيـأس. ألن هللا، وإن كان العـدو قـد غلبنـا، ال يرفضنـا وال يهملنـا وال يتركنا. فالمسـيح 
عـن يميـن اآلب يشـفع فيهـا. وقـد قـال يوحنـا الحبيـب فـي هـذا: ›يـا أوالدي أكتـب إليكم هذا 
لكـي ال تُخطئـوا. وإن أخطأ أحد فلنا شـفيع عند اآلب، يسـوع المسـيح البـار‹ )1يوحنا 2: 1(. وال 
ننسـى أيًضـا كلمـات يسـوع: ›اآلب نفسـه يُحبكـم‹ )يوحنـا 1٦: 2٧(. وهـو يريد أن يرّدكـم إليه. 
ويطبـع علـى حياتـك طهارتـه وقداسـته. فـإذا كُنت تُسـلم نفسـك له ال بـد من أن يكمـل العمل 
الصالـح الـذي ابتـدأه فيـك حتـى يـوم المسـيح يسـوع. فلنصـلِّ بأكثـر لجاجـة، ولنؤمـن إيمانًـا 
راسـًخا. وكلمـا شـعرنا بضعفنـا فلنـردد ثقـة بقـدرة الفـادي. ولنرتـِج هللا ألننا بعـد نحمده خالص 

وجهـا وإلهنـا )مزمـور ٤٣: ٥(« )روح النبـوة، طريق الحيـاة، صفحة ٥٥(.

أسئلة للنقاش: 
ــأ  ــر فيمــا جــاء فــي دانيــال 2 كيــف أنَّ دانيــال منــذ آالف الســنين خلــت، تنبَّ 1� فكِّ
قــة بقيــام وســقوط اإلمبراطوريــات حتــى أنــه وصــف بصــورة دقيقــة جــًدا  بهــذه الدِّ
االنقســامات التــي تســود أوربــا الحديثــة اليــوم� كيــف يمكننــا أن نســتمد العــزاء مــن 
هــذه النبــوة، التــي تظهــر لنــا بقــوة، حتــى فــي وســط فوضــى العالــم أنَّ هللا علــى 

علــم بــكل مــا يحــدث حتــى أن ســبق وأنبــأ بــه؟
2� يعلــم هللا كل شــيء عنــا� ذلــك ُمطمئــن ويمنحنــا األمــان والضمــان أننــا تحــت 
ــرائيل:  ــا إس ــك ي ــوب وجابل ــا يعق ــك ي ــرب، خالق ــول ال ــذا يق ــه� »واآلن، هك رعايت
ــف  ــي�‹ « )إشــعياء 43: 1(� كي ــت ل ــك باســمك� أن ــك� دعوت ــي فديت ›ال تخــف ألن
ــات  ــي أزم ون ف ــرُّ ــا يم ــه عندم ــور هللا وعنايت ــن بحض ــن اآلخري ــك أن تُطَْمِئ يمكن

ــة؟ ــة أو مالي ــات - اجتماعي ــة بالعاق ــة - خاص عاطفي
ـل أكثـر فـي موضـوع درس يـوم األربعـاء حـول عـدم رغبـة َعـْزَرا فـي طلـب  3� تأمَّ
المسـاعدة والحمايـة مـن الملـك خشـية منـه أن تُصبـح كلماته عن حمايـة هللا تبدو 
فارغـة� نعلـم مثـًا أنَّ هللا هـو شـافينا� هـل يعنـي ذلك إًذا أننـا نبدي ضعـف إيماننا 

بـه لكـي يشـفينا إذا ذهبنـا إلـى الطبيـب؟ ناقـش هـذا األمر فـي الصف؟



69

* ٣٠ ترشين الثاين )نوفمرب( - ٦كانون األول )ديسمرب(    الدرس العارش    

عبادة الرَّب

السبت بعد الظهر
ــا ١٢: ٢٧-٤٧؛ ١أخبــار األيــام ٢٥: ٦-٨؛ ١يوحنــا ١: ٧-٩؛  المراجــع األســبوعية: نََحْمَي

إنجيــل يوحنــا ١: ٢٩، ٣٦؛ ١كورنثــوس ٥: ٧؛ عبرانييــن ٩: ١-١١.

على  رحمته  األبد  إلى  ألن  صالح  ألنه  للرب،  والحمد  بالتسبيح  »وغنوا  الحفظ:  آية 
إسرائيل« )َعْزَرا 3: 11(�

ــف  ــن وكي ــدى العبرانيي ــادة ل ــة لممارســات العب ــذا األســبوع رؤي ــدرس له ــة ال ــا آي تُعطين
فــاض امتنانهــم وحمدهــم هلل بالتســبيح لــه. فــي ســنة ٥1٥ ق. م. احتفلــوا بتدشــين الهيــكل 
ــا، احتفــل الشــعب باكتمــال بنــاء  ــا تقريبً ــْزَرا ٦: 1٥-1٨(، ثــم بعــد مضــي ٦0 عاًم الجديــد )َع

ــا بعــد(. ــا 12: 2٧ وم ــا ٦: 1٥- ٧: ٣؛ نََحْميَ ــة أورشــليم. )نََحْميَ ســور مدين
بعــد ســرد قائمــة األنســاب فــي نََحْميَــا 11 و12، يتحــوَّل الكاتــب إلــى الوقــت الــذي احتفلوا 
فيــه بتدشــين ســور المدينــة. لقــد كان مألوفـًـا لألمــة اإلســرائيلية أن يُكرِّســوا أشــياًء هلل: الهيــكل، 
ــة. وكان هــذا التكريــس يُعــدُّ لــه بعنايــة وكان  ســور المدينــة، وحتــى البيــوت والمبانــي العامَّ
مصحوبـًـا بالغنــاء، والموســيقى واالحتفــال والذبائــح واالبتهــاج والمــرح وتطهير الشــعب. أســس 
داود ممارســة تقديــم الذبائــح أثنــاء التكريــس، وبعــد ذلــك اتّبــع مثالــه القــادة اإلســرائيليون، 

بــدًءا مــن ســليمان عندمــا أدخــل التابــوت إلــى الهيــكل )1ملــوك ٨: ٥(.
فــي هــذا األســبوع، ســوف ننظــر إلــى طريقــة عبادتهــم للــرب خــالل ذلــك الزمــن ونــرى 

أشــياء يمكننــا نحــن الذيــن نعبــد ذات الــرب، أن نُطبِّقهــا علــى أنفســنا.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٧كانون األول )ديسمبر(. * نرجو التعمَّ
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١ كانون األول )ديسمرب(        األحد        

الترنُّم بترانيم الرب 

اقــرأ نََحْمَيــا 12: 27-29� الحــظ بعــض الكلمــات األساســية التــي تكشــف عــن مــا كانــت 
عليــه عبادتهــم وتســابيحهم� كيــف تصــف ذلــك؟

 

ــة مــن الالوييــن ليكونــوا ُمغنيين وموســيقيين  كانــت األمــة اإلســرائيلية قــد عيَّنــت فئــة خاصَّ
ــه هللا تلــك الممارســات وأعطــى تعليمــات بشــأن الخدمــة، إذ أنَّ  لخدمــات الهيــكل. وقــد وجَّ

عبــادة الهيــكل يجــب أن تكــون جميلــة وتــؤدَّى بصــورة مهيبــة.
ــا كان  ــة عمَّ ــاًل وروع ــر تفصي ــام أكث ــي نظ ــة ف ــذه الممارس ــم ه ــد نظَّ ــك داود ق كان المل
يُعمــل بــه مــن قبــل. ولذلــك كان أحفــاد آســاف، الــذي عيَّنــه داود قائــًدا للعبــادة فــي الهيــكل، 

ــا 11: 22(. كانــوا اليزالــون ُمعيّنيــن كُمرنميــن ُمكلَّفيــن بخدمــة بيــت هللا )نََحْميَ

اقــرأ 1أخبــار األيــام 25: 6-8� مــاذا يُعلِّمنــا ذلــك عــن مــدى محوريــة وأهمية الموســيقى 
وترنيمهــم وعبادتهــم »لغنــاء بيــت الــرب« )الغنــاء للرب(؟

 

 

ــر  ــذا، كان توفي ــكل. وهك ــميًا للهي ــم رس ــمَّ تعيينه ــك ت ــن، لذل ــن الالويي ــون م كان المرنم
الموســيقى لخدمــات الهيــكل هــو عمــل مدفــوع األجــر. خــالل عهــد الملــك داود تــمَّ إنشــاء 
معهــد متكامــل للموســيقى والــذي كان هــو يشــرف عليــه. كان بــه معلمــون وتالميــذ، كبــاًرا 
مــون الموســيقى. كان البعــض يمتهــن  ــكل، يُقدِّ ــي الهي ــاوب ف ــون بالتن ــوا يعمل ــاًرا. وكان وصغ
العــزف علــى اآلالت الموســيقية، آخــرون مرنمــون، والبعــض اآلخــر يهتمــون باآلالت الموســيقية 
والثيــاب المســتخدمة للخدمــات. مــاذا كان الغــرض مــن هــذه المنظومــة االحترافيــة؟ عملــت 
ــا  علــى تطويــر المواهــب ورؤيــة اإلتقــان فــي العبــادة. اإلتقــان يجــب أن يكــون دائًمــا هدفً
فــي العبــادة، والتســابيح يجــب أن تأتــي مــن القلــب ويتــم التعبيــر عنهــا بأحســن الطــرق لكــي 
ينهــض النــاس روحيًــا. يمكننــا االفتــراض أنَّ أولئــك الموســيقيين والُمرنِّميــن الذيــن خدمــوا فــي 

الهيــكل قــد تــمَّ اختيارهــم بعنايــة لقيــادة خدمــة العبــادة.

مــا هــي الطــرق التــي اختبــرت بهــا فــرح العبــادة مــن خــال الموســيقى؟ ومــا أهمية 
ذلــك بالنســبة لك؟
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٢ كانون األول )ديسمرب(         االثنني        

التطهير
بعــد حديــث األســفار عــن تدشــين )تكريــس( الســور، ومــن ثــم جمــع المرنميــن، تتحــدث 
ــعب  ــروا الش ــون وطهَّ ــة والالوي ــر الكهن ــر. »وتطهَّ ــن التطهي ــا 12: ٣0، ع ــة، نََحْميَ ــة التالي اآلي

واألبــواب والســور«.
أصــل كلمــة »تطهيــر« باللغــة العبريــة )ثــر( تعنــي أن تكــون نظيًفــا - تكــون نقيًــا. 
وتُســتخدم هــذه الكلمــات فــي كثيــر مــن اآليــات فــي العهــد القديــم، كمــا تشــمل تلــك التــي 

ــام هللا. ــة أم ــة والنظاف ــة أو الروحي ــارة األخالقي ــرة الطه ــي فك تُعط

»ولكــن إن ســلكنا فــي النــور، كمــا هــو فــي النــور، فلنــا شــركة بعضنــا مــع بعــض، ودم 
ــة نضــل  ــا خطي ــس لن ــه لي ــا: أن ــة� إن قلن ــن كل خطي ــا م رن ــه يطهِّ يســوع المســيح ابن
أنفســنا وليــس الحــق فينــا� إن اعترفنــا بخطايانــا فهــو أميــن وعــادل، حتــى يغفــر لنــا 
رنــا مــن كل إثــم« )1يوحنــا 1: 7-9(� مــاذا تُعلِّمنــا هــذه اآليــات عــن: 1(  خطايانــا ويُطهِّ

الطبيعــة البشــرية، 2( مغفــرة هللا، 3( قــوَّة هللا فــي حياتنــا؟

 

ــم.  ــرائيل القدي ــدى إس ــة ل ــن للديان ــن( محوريي ــن )عنصري نَي ــه ُمكوِّ ــكل وخدمات كان الهي
ولكــن كان الهيــكل وخدماتــه وســيلتين لغايــة، وليــس غايــة فــي حــدِّ ذاتهمــا. وتلــك الغايــة 
كانــت، بالطبــع، أن تقــود الشــعب إلــى عالقــة خــالص مــع إلــه العهــد، الــرب يســوع المســيح، 
ــرة فــي حياتهــم. وإنهــا المعرفــة لمــا فعلــه هللا، ومــا خلَّصنــا منــه هــو  تــه الُمطهِّ ولمعرفــة قوَّ
الــذي يقودنــا ألن نحبــه ونعبــده. وذلــك كان أحــد األســباب الــذي جعــل اإلســرائيليين القدمــاء 
ــي إدراك  ــك ف ــاعدهم ذل ــد س ــي، فق ــي الماض ــم ف ــه هللا له ــا فعل ــراًرا م ــراًرا وتك ــرددون م ي
محاســن هللا ومحبتــه والــذي كان محــوًرا للفــرح والتســبيح الــذي كان يتخلــل اختبــار عبادتهــم.

ــكر  ــب الش ــب أن يجل ــا يج ــرة خطايان ــا لمغف ــا وتقديرن ــوم، إن اختبارن ــا الي ــبة لن بالنس
واالمتنــان هلل والشــعور بالرجــاء والفــرح، حينئــذ يكــون مــن الســهل أن نُســبِّح الــرب ونُعبِّــر عــن 
تقديرنــا ألجــل جمــال صفاتــه. وأي رؤيــة أعظــم لصفــات هللا يمكــن أن ننالهــا أكثــر مــن رؤيــة 

يســوع علــى الصليــب حامــاًل قصــاص خطايانــا حتــى ال نحمــل نحــن ذلــك القصــاص؟

بغــض النظــر عــن خطايــاك فــي الماضــي أو أخاقــك فــي الحاضــر، فعلــى الصليــب 
يمكنــك الحصــول علــى الغفــران التــام وفــي هــذه اللحظــة بالــذات� لمــاذا ال تطلــب 

مهــا لــك يســوع فــي هــذه اللحظــة؟ المغفــرة التــي يُقدِّ
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٣ كانون األول )ديسمرب(        الثاثاء        

جوقة الشكر الكبرى

اقرأ نََحْمَيا 12: 31-42� لماذا كانت الموسيقى جزًء هاًما من ذلك االحتفال؟

 

جــزء مــن خدمــة العبــادة فــي زمــن نََحْميَــا كان إنشــاء فرقتيــن )جوقتيــن( تجــوالن حــول 
أورشــليم وهمــا ترنمــان بمصاحبــة اآلالت الموســيقية. بــدأوا مــن نفــس المــكان ثــم تفرَّقــوا، 
كل منهــا تذهــب فــي اتِّجــاه مختلــف حــول أســوار المدينــة، إحــدى الفرقتيــن كانــت بقيــادة 
َعــْزَرا الــذي وقــف أمامهــم. والفرقــة الثانيــة وقــف نََحْميَــا إلــى الخلــف منهــا. تقابلــت الفرقتــان 
ــواق  ــة نافخــي األب ــكل. والكهن ــى الهي ــوا إل م ــاك تقدَّ ــاب ومــن هن ــد وادي الب ــان( عن )الجوقت
كانــوا تكملــة لــكال الفرقتيــن. وحــال دخــول الفرقتيــن إلــى الهيــكل، وقفتــا متواجهتيــن. كانــت 

المســيرة وخدمــة العبــادة غايــة فــي التنظيــم.
لإلجابــة عــن الســبب فــي أنَّ الموســيقى هــي جــزء هــام مــن االحتفــال وخدمــة العبــادة، 
علينــا أن ننظــر إلــى معناهــا فــي ســياق الهيــكل. لــم تكــن الموســيقى فــي الهيــكل ُمجــرَّد حفل 
موســيقي يتوافــد النــاس إليهــا ليســتمتعوا بهــا مثــل الذهــاب لالســتماع إلــى الســمفونية الرابعة 
ــام فــي قاعــة للحفــالت الموســيقية. ولكــن بالحــري، بينمــا عــزف الموســيقيون  لبيتهوفــن تُق

علــى آالتهــم ورنَّمــوا، كان الشــعب ينحنــي للصــالة. لقــد كانــت جــزًءا مــن العبــادة.
كان محــور عمــل الهيــكل والعبــادة هــو الذبائــح، وذلــك فــي حــدِّ ذاتــه فصــل غيــر ُمِســّر. 
ــك كان  ــة؟ لذل ــات البريئ ــاق الحيوان ــون ســوى نحــر عن ــوا يفعل ــاذا كان ــر، م ــة األم ــي نهاي فف
ــة، إلــى جانــب كونهــا ترفــع أفــكار النــاس نحــو الســماء، كانــت  عــزف تلــك األلحــان الجميل

ــه أكثــر بهجــة. ِت أيًضــا تســاعد فــي جعــل اختبــار العبــادة ِبرُمَّ

ـا للعبادة�  ابحـث عـن حـاالت فـي الكتـاب المقـدس حيث كانـت الموسـيقى جانًبـا هامًّ
ـل خاصـة مـا جاء في خـروج 15: 1؛ 2أخبار األيـام 20: 21، 22؛ رؤيـا يوحنا 15: 4-2� تأمَّ

 

ــات  ــي اآلي ــي كل مــن األرض والســماء. الحــظ ف ــادة ف ــار العب الموســيقى جــزء مــن اختب
المبينــة أعــاله أنَّ الترنيــم كلــه يــدور حــول مــا فعلــه هللا لشــعبه، شــاماًل منحهــم »الغلبــة علــى 
الوحــش« )وعلــى أي حــال، كيــف كان ممكًنــا أن يحصلــوا علــى تلــك الغلبــة بغيــر ذلــك؟( إنهــا 

تســبيح هلل ألجــل أفعــال الخــالص.

اذكر بعض األشياء التي عملها هللا لك وتعتبرها أسبابًا وجيهة لُِترنَِّم التسابيح له؟
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٤ كانون األول )ديسمرب(        األربعاء        

الذبائح كجزء من العبادة

ــح عظيمــة« كجــزء مــن  ــم »ذبائ ــة بتقدي ــزة الخاصَّ ــا 12: 43� مــا هــي المي ــرأ نََحْمَي اق
ــادة؟ ــم بالعب احتفاله

 

ــت  ــكل. وكان ــادة خــالل زمــن الهي ــي العب ــة ف ــر أهمي ــب األكث ــح هــي الجان ــت الذبائ كان
تُســتخدم ذبائــح متنوعــة، إمــا للوعــد بالغفــران أو للتعبيــر عــن فــرح الشــراكة والعرفــان هلل. 
وفَّــرت الذبائــح مــادة للعبــادة، إذ كانــت تُذكِّــر العابديــن بحقيقــة هللا ومــن هــو، وتُشــير إلــى 

م نفســه ذبيحــة ألجلهــم، ألنــه هــو حمــل هللا. النســل الموعــود بــه، المســيا، الــذي ســيُقدِّ

اقــرأ إنجيــل يوحنــا 1: 29، 36؛ 1كورنثــوس 5: 7؛ رؤيــا يوحنــا 5: 6، 12، 13� مــاذا 
ــإن  ــر؟ ف ــة األم ــي نهاي ــح ف ــه الذبائ ــير إلي ــت تُش ــا كان ــى م ــات عل ــذه اآلي ــا ه تُعلِّمن
ــدًرا  ــذي كشــف ق ــك المــوت ال ــَراعٍ، ذل ــوان َم كان لإلســرائيليين أن يفرحــوا لمــوت حي

ــم؟ ــر منه ــن أكث ــرح نح ــب أن نف ــري يج ــم بالح ــق، فك ــن الح ــدوًدا م مح

 

ــا 12: ٤٣ فقــط. معنــى ذلــك أنــه  الحــظ كذلــك كــم مــرَّة ظهــرت فكــرة الفــرح فــي نََحْميَ
ــي اختبرهــا الشــعب فــي خدمــة عبادتهــم )ففــي  ــة هللا الت فــي وســط الخشــوع وربمــا هيب
ــاج.  ــرح وابته ــا ف ــاك أيًض ــا(، كان هن ــيئًا مهيبً ــم كان ش ــل خطاياه ــوان ألج ــل حي ــة، قت النهاي
عندمــا نُقبــل إلــى هللا يجــب أن يكــون ذلــك بهيبــة وخشــوع كمــا أيًضــا بفــرح. يُظهــر المزمــور 
ــيقى  ــزف الموس ــرح وع ــاف بف ــم والهت ــا للترني ــن تجمًع ــي هلل يتضمَّ ــجود الحقيق 9٥ أنَّ الس
ــرب )مزمــور 9٥: ٦(. إنَّ  ــام ال ــو أم ــع ونجث ــك نســجد ونرك ــاهلل )مزمــور 9٥: 1( كذل ــااًل ب احتف
الســعي لتحقيــق تــوازن بيــن االبتهــال والخشــوع لهــو أمــر بالــغ األهميــة عندمــا يتعلــق األمــر 

ــا. ــادة خالقن بالســجود هلل والتســبيح وعب

ــق  ــا 1: 1-3( ُمعلَّ ــل يوحن ــر إنجي ــق )انظ ــد ُخلِ ــا ق ــق كل م ــر أنَّ خال ــا نُفكَّ عندم
علــى الصليــب، يمــوت ألجــل خطايــا خليقتــه، مــا هــي المشــاعر واالنفعــاالت التــي 
نختبرهــا فــي البدايــة؟ مــا هــو الــدور الــذي يمكــن، بــل ويجــب أن يلعبــه الفــرح 

ــب؟  ــا للصلي ــي اختبارن ف
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٥ كانون األول )ديسمرب(         الخميس        

الكهنة والاويون كجزء من العبادة

ــاذا  ــن«؟ لم ــن الواقفي ــة والاويي ــوذا »بالكهن ــرح يه ــاذا ف ــا 12: 44-47� لم ــرأ نََحْمَي اق
ــن؟ ي ــوا ُمهمِّ كان

 

 

إلى ماذا كان يرمز عمل الكهنة )الذين كانوا الويين(؟ )انظر عبرانيين 9: 11-1(�

 

 

»إنَّ شـفاعة المسـيح فـي القـدس األعلـى ألجـل اإلنسـان أمر جوهري جـًدا لتدبيـر الخالص، 
لـه في  كمـا كان موتـه علـى الصليـب. فبموتـه بـدأ ذلـك العمـل الـذي بعـد قيامتـه صعـد ليكمِّ
السـماء. وينبغـي لنـا أن ندخـل باإليمـان وراء الحجـاب: ›حيـث دخـل يسـوع كسـابق ألجلنـا‹ 

)عبرانييـن ٦: 20(« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة ٤٤٥ – الطبعـة الجديـدة(.
مـرَّة أخـرى، مـع أنَّ الشـعب فـي ذلـك الوقـت، بالتأكيـد، لـم يكـن يملـك النـور الـذي لدينا 
اليوم، إال أنهم كان لهم الفهم الكافي ليعرفوا أنَّ عمل الالويين، الذين هم وحدهم يسـتطيعون 

سـين بأنَّ عمل هللا سـيتم مـن خاللهم. العمـل فـي الهيـكل، كان مهًمـا جًدا. وكانوا متحمِّ
كانــت األمــة تقضــي وقتًــا مــع هللا فــي قــراءة كلمتــه، والصــالة، والتعبُّــد وتجديــد تكريــس 
أنفســهم لــه. وفــي وســط كل ذلــك أدركــوا أنَّ خدمــات الهيــكل كانــت قــد أُهملــت وكانــت 
ــعب  ــج الش ــات، ابته ــك الخدم ــت تل ــد تأسس ــد. واآلن وق ــن جدي ــتعادتها م ــة الس ــي حاج ف
ــأنَّ خدمــات  ــون مــن أجلهــم. لقــد أقنــع هللا األمــة ب ــه الالوي ــذي ســيقوم ب للعمــل المهــم ال

الهيــكل كانــت جــزًءا مــن خطَّتــه للعبــادة.
ام ومعلِّمــو الكلمــة والموســيقيون أمــرًا  مــع األســف، فــي كثيــر مــن األحيــان يُعتبــر الخــدَّ
ــا  ــا وأحيانً ــا قويً ــا، كان دعــم الالوييــن أحيانً ــام نََحْميَ ــا أو أمــرًا ُمســلًَّما بــه. حتــى فــي أيَّ بديهيً
أخــرى ضعيًفــا جــًدا. كان علــى الالوييــن فــي كثيــر مــن األحيــان أن يقومــوا بعمــل آخــر لكــي 

يســتوفوا حاجــات عائالتهــم ألنَّ الشــعب توقَّــف عــن دفــع العشــور والتقدمــات.
ــزم بدعــم  ــا أن نلت ــة. علين ــة منظم ــن توجــد كنيســة عالمي ــات ل ــدون العشــور والتقدم ب
ــى  ــة عل ــون الكنيس ــد ال تك ــر. ق ــات التقدي ــى كلم ــة إل ــة باإلضاف ــاهمات مالي ــا بمس امن ُخدَّ
ــى يمكــن للعمــل أن  ــا هلل حت ــوِّض عطاءن ــك ال يجــب أن يُق ــًدا، ولكــن ذل مســتوى الكمــال أب

ــم. يســتمر حــول العال
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٦ كانون األول )ديسمرب(        الجمعة        

لمزيد من الدرس: اقرأ لروح النبوة، من طريق الحياة، الفصل الذي يحمل عنوان »النمو«، 
صفحة ٥٧-٦٤.

ــي  ــة. فف ــدى األبدي ــن م ــد للمفتدي ــة الحم ــم وأغني ــع العل ــيح نب ــب المس ــيكون صلي »س
شــخص المســيح الممجــد ســيرون أيًضــا المســيح المصلــوب. ولــن يُنســى أبــًدا أنَّ ذاك الــذي 
بقدرتــه خلــق العوالــم التــي ال تُحصــى ويدعمهــا فــي أقاليــم الفضــاء الواســعة، وحبيــب هللا 
ــه،  ــجدوا ل ــأن يس ــاء ب ــون بالضي ــاروفيم المتألق ــم والس ــر الكروبي ــذي يس ــماء، ال ــالل الس وج
ــا،  ــة وعاره ــرم الخطيئ ــل ج ــاقط، وحم ــئ الس ــان الخاط ــع اإلنس ــه ليرف ــى نفس ــع وأخل اتَّض
واحتجــاب وجــه أبيــه عنــه إلــى أن كســرت قلبــه ويــالت العالــم الهالــك وســحقت حياتــه علــى 
صليــب الجلجثــة. فكــون خالــق كل العوالــم والحكــم فــي مصائــر الجميــع يطــرح عنــه مجــده 
ــة لإلنســان، هــذا ســيكون مبعــث اندهــاش  ــك بدافــع المحب ــى ذل ــا إل ويضــع نفســه مدفوًع
هــر. وإذ ينظــر شــعوب المخلصيــن إلــى فاديهــم ويــرون  المســكونة وتمجيدهــا إيَّــاه أبــد الدَّ
مجــد اآلب الســرمدي يشــرق مــن وجهــه، وإذ يــرون عرشــه الــذي هــو مــن األزل وإلــى األبــد 
ــون أغنيــة الفــرح الُمذِهــل للعقــل  ــه لــن يكــون لُملكــه انقضــاء ســيهتفون ويُغنُّ ويعرفــون أنَّ
قائليــن: ›ُمســتحق مســتحق هــو الخــروف الــذي ُذِبــح واشــترانا هلل بدمــه الكريــم الثميــن‹ « 

ــدة(. ــم، صفحــة ٥90 – الطبعــة الجدي ــوة، الصــراع العظي )روح النب

أسئلة للنقاش
ــوع  ــن الخش ــادة بي ــي العب ــح ف ــوازن الصحي ــاد الت ــن إيج ــم ع ــف، تكلَّ ــي الص 1� ف
واالبتهــال� أو ابحــث فــي هــذا الســؤال: هــل الخشــوع والفــرح مســتقان، ال يرتبــط 

ــع اآلخــر؟ ــا م حــدوث أحدهم

2� وضـع اإلسـرائيليون سـور أورشـليم تحت العنايـة اإللهية من خال حفل تكريسـه� 
وبهـذا اعترفـوا أنَّ السـور غيـر ذات فائـدة إن لـم يحميـه هللا� عبَّـر سـليمان عـن ذلك 
جيـًدا بقولـه: »إن لـم يبـِن الـرب البيـت فباطًا يتعـب البنـاؤون� إن لم يحفـظ الرب 
المدينـة، فباطـًا يسـهر الحـارس« )مزمـور 127: 1(� ماذا يجب أن يقـول لنا هذا حول 

مسـاعينا في عمـل الرب؟

3� ما هو دور الموسيقى في العبادة في كنيستك؟
4� الكتــاب المقــدس واضــح: يســوع هــو رئيــس كهنتنــا فــي المقــدس فــي الســماء� 
مــاذا يفعــل بالضبــط مــن أجلنــا هنــاك؟ مــاذا يمكــن أن تُعلِّمنــا خدمــة الكهنــة فــي 

ــا يقــوم بــه المســيح مــن أجلنــا فــي المقــدس الســماوي؟ الهيــكل األرضــي عمَّ
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* ٧-١٣ كانون األول )ديسمرب(    الدرس الحادي عرش    

الشعب الُمرْتَْد

السبت بعد الظهر
المراجـع األسـبوعية: نََحْمَيـا ١٣: ١-٩؛ تثنيـة ٢٣: ٣-٦؛ نََحْمَيـا ١٣: ١٠-١٤؛ العدد ١٨: 

٢١-٢٤؛ نََحْمَيـا ١٣: ١٥-٢٢؛ إنجيـل يوحنـا ٥: ٥-١٦.

ــُروا َويَأْتـُـوا َويَْحرُُســوا األَبـْـَواَب ألَْجــِل تَْقِديــِس  آيــة الحفــظ: »َوُقلْــُت لِاَِّويِّيــَن أَْن يََتطَهَّ
ــَك«  ــرَِة َرْحَمِت ــَب كَْث ــيَّ َحَس ــَرأَْف َعلَ ــي، َوتَ ــا إِلِه ــي يَ ــا اْذكُرْنِ ــَذا أَيًْض ــْبِت� ِبه ــْوِم السَّ يَ

ــا 13: 22(� )نََحْمَي

فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن أصحاحــي 12 و1٣، يعــود نََحْميَــا إلــى بابــل. مــع أننــا ال نعــرف 
ة التــي غــاب فيهــا، وعندمــا عــاد )غالبًــا حوالــي ٤٣0-٤2٥ ق. م.( كان الشــعب قــد ارتــّد.  الُمــدَّ
ــا،  ــن؛ ثانيً ــزاوج مــع الوثنيي ورغــم أنَّهــم تعاهــدوا مــع هللا بشــأن هــذه األمــور: أواًل، عــدم الت
ــه بواســطة العشــور  ــن علي ــكل وبالقائمي ــا، االهتمــام بالهي ــة؛ وثالثً ــوم الســبت بعناي حفــظ ي

ــا 10( - إال أنَّهــم انتهكــوا كل هــذه الوعــود. والتقدمــات )نََحْميَ
عنــد عــودة نََحْميـَـا وجدهــم متراخيــن جــًدا فــي تكريســهم هلل. توقَّــف الشــعب عــن دفــع 
ــوا عــن  ــة، وتخلَّ ــكل ألغــراض مختلف ــدأوا يســتخدمون حجــرات الهي ــات، وب العشــور والتقدم
حفــظ الســبت بطريقــة صحيحــة، حتــى أنَّهــم عــادوا إلــى التــزاوج مــع األمــم المحيطــة بهــم. 
واألســوأ مــن كل ذلــك هــو أنَّ القــادة الذيــن تركهــم خلفــه هــم الذيــن ســاهموا فــي تدهــور 
ــد  ــا اســتياًء شــديًدا عن ــس مــن المســتغرب أن يســتاء نََحْميَ ــة اإلســرائيليين مــع هللا. ولي عالق
ــداًل مــن أن يقبــل األمــر كمــا هــو، قــام بمــا  ــه ب ــر الــذي حــدث. ولكن اكتشــافه مــدى التغيي

أملتــه عليــه أخالقــه لمجــد هللا.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٤١كانون األول )ديسمبر(.
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٨ كانون األول )ديسمرب(        األحد        

قيادة فاسدة في الهيكل
ــب  ــن أجان ــن وموآبيي ــود عمونيي ــول وج ــق ح ــداء القل ــر بإب ــث عش ــاح الثال ــدأ األصح يب
ــات ال تتحــدث عــن طــرد أشــخاص مــن  ــا 1٣: 1-٣(. هــذه اآلي ووثنييــن فــي وســطهم )نََحْميَ
أمــم مختلفــة أو أعــراق مختلفــة مــن الذيــن يتبعــون هللا، ولكــن باألحــرى إبعــاد أولئــك الذيــن 

ديــن، بــل وثنييــن )انظــر أيًضــا تثنيــة 2٣: ٣-٦(. كانــوا مــن عقيــدة مختلفــة، ليســوا متجدِّ

اقــرأ نََحْمَيــا 13: 1-9� مــن هــم إلياشــيب وطوبيــا؟ لمــاذا كان مــا قامــوا بــه غيــر مقبول؟ 
انظــر نََحْمَيــا 2: 10، 19؛ نََحْمَيــا 3: 1؛ نََحْمَيــا 12: 10، 22؛ نََحْمَيــا 13: 28�

 

كان كل مــن إلياشــيب وطوبيــا شــخصيات معروفــة فــي ســفر نََحْميَــا. كان إلياشــيب رئيــس 
كهنــة األمــة وكان أيًضــا مســؤواًل عــن الهيــكل. ويذكــر طوبيــا علــى أنَّــه العــدو األمونــي لَنَحْميَــا 
ــة  ــوِّج بعالق ــا تُ ــيب وطوبي ــن إلياش ــف بي ــليم. التحال ــي أورش ــه ف ة عمل ــدَّ ــارض بش ــذي ع ال

توثَّقــت مــن خــالل الــزواج.
ت الروابــط الزوجيــة لــم تكــن تُحفــظ، نعلــم أنَّ طوبيــا كان لــه اســم يهــودي  ومــع أنَّ ســجالَّ
ــح جــًدا أنــه مــن أصــل يهــودي. عائلــة زوجتــه  )بمعنــى ›الــرَّب صالــح‹(، وإذ ذاك فمــن الُمرجَّ
مــن نســل أرح، مــع أنَّهــم غيــر معروفيــن، يعتقــد أنهــم مرتبطــون بعائلــة إلياشــيب. باإلضافــة 
ــا، ابنــة كانــت متزوجــة مــن حفيــد إلياشــيب.  إلــى ذلــك، كان لســنبلط، الخصــم اآلخــر لَنَحْميَ
ة إذ أنَّ المســؤولين  لذلــك فمــن المؤكــد أن دائــرة التآمــر الُمحيطــة بَنَحْميَــا كانــت بالغــة الحــدَّ

األعلــى مرتبــة فــي البــالد كانــوا أنســباء وفــي تحالــف ضــدَّ قيــادة نََحْميَــا.
أثنــاء غيــاب الحاكــم، أعطــى رئيــس الكهنــة إحــدى الحجــرات فــي الهيــكل لطوبيــا التــي 
صــة لخــزن العشــور والهبــات والتقدمــات. اُعطــي طوبيــا إقامــة دائمــة فــي الهيكل  كانــت ُمخصَّ
ــا  ــة م ــي النهاي ــا ف ــداء نََحْميَ ــق أع ــة. حق ــادة األم ــن ق ــًدا م ــون واح ــُه ألن يك لَ ــة تَُخوِّ بطريق
ــا وأن يكونــوا ُهــم أصحــاب المســؤولية. ولُحســن الحــظ،  ابتغــوه طيلــة الوقــت: إزاحــة نََحْميَ

ــا دون أن يفعــل شــيئًا. ــا ينــوي أن يقــف جانبً لــم يكــن نََحْميَ

هــل يســمح شــعب هللا - إن كان اليهــود فــي إســرائيل القديــم، أو المســيحيون الذيــن 
تبعوهــم خــال وبعــد العهــد الجديــد، ألن ينقــادوا إلــى االنحــراف؟ كيــف يمكننــا أن 

ــادى أخطاءهم؟ نتف
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٩ كانون األول )ديسمرب(        االثنني        

الاويون في الحقول

اقرأ نََحْمَيا 13: 10-14� ماذا يسعى نََحْمَيا لمعالجته ُهنا؟

 

 

 

ام الهيــكل أن يعــودوا للعمــل فــي حقولهــم  كان علــى الُمغنيــن والبّوابيــن وآخريــن مــن ُخــدَّ
ــذي  ــه ال ــات بأكمل ــور والتقدم ــام العش ــه. نظ ــم دعم ــم يت ــل هللا ل ــم، ألنَّ عم ــة عائالته إلعال
تأســس بعنايــة فائقــة صــار ُحطاًمــا. كان علــى نََحْميَــا أن يبــدأ مــن جديــد. وفعلــه فــي طــرح 

كل األشــياء خــارج المخــدع تُظهــر يأســه.
ـس، بل حتـى التقدمـات أسـئ اسـتخدامها. وأدَّى  »ولـم يكـن الهيـكل وحـده هـو الـذي تنجَّ
ـخيَّة. لقد فقدوا حماسـتهم وغيرتهم  ة الشـعب عن تقديـم عطاياهم السَّ ذلـك إلـى إضعـاف همَّ
ونفـروا مـن دفـع عشـورهم. وصـارت اإلمـدادات الـواردة إلـى خزانة بيـت هللا قليلة وشـحيحة. 
وكثيـرون مـن المغنيـن وغيرهـم مـن كانـوا يخدمـون في الهيـكل تركوا عمـل هللا ليشـتغلوا في 

أماكِـن أخـرى« )روح النبـوة، األنبيـاء والملـوك، صفحـة ٤٤٦ – الطبعـة الجديدة(.
ِمــن الُمدِهــش أن نــرى ُســكَّان يهــوذا وقــد جــاءوا جميًعــا مــرَّة أخــرى وأعــادوا بنــاء مــا قــد 
ــا ضــد طوبيــا وإلياشــيب، ألنهــم ال بــد قــد أدركــوا  ــر. انضــمَّ الشــعب إلــى جانــب نََحْميَ تدمَّ
أنَّ نََحْميَــا قــام بــكل مــا يســتطيع لفائــدة الشــعب. باإلضافــة إلــى ذلــك أقــام نََحْميَــا مراقبيــن 
فــي الهيــكل مــن أشــخاص ُحِســبُوا أمنــاء. كانــت مهمتهــم جمــع العشــور والتقدمــات وتوزيــع 
المــوارد علــى األطــراف المناســبة. بمعنــى آخــر، جــاء نََحْميَــا واقتلــع نظــام القــادة الفاســدين 

مــن جــذوره بضربــة واحــدة.
ــد  ــة الفاس ــس الكهن ــكل، إال أنَّ رئي ــام الهي ــى نظ ــاء عل ــال أمن ــا لرج ــن نََحْميَ ــم تعيي برغ
إلياشــيب لــم يفقــد وظيفتــه، ألنهــا كانــت متوارثــة مــن نســب هــارون. ربمــا كان عملــه قــد 
ــا فــي تعييــن آخريــن لبعــض مســؤوليات رئيــس الكهنــة إال أنَّــه  تقلَّــص جــرَّاء إجــراءات نََحْميَ

ال يــزال رئيــس كهنــة.

ــى قائــًا: »اذكرنــي يــا إلهــي مــن أجــل هــذا وال تمــح حســناتي  ــا قــد صلَّ كان نََحْمَي
ــا هــو الوجــه  ــا 13: 14(� م ــت إلهــي ونحــو شــعائره« )نََحْمَي ــا نحــو بي ــي عملته الت

اإلنســاني لهــذه الصــاة؟
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١٠ كانون األول )ديسمرب(       الثاثاء        

العشور والتقدمات
إصالحات نََحْميَا لخدمات الهيكل شملت تطبيق نظام العشور والتقدمات.

ــوس 9: 7-14؛  ــى 23: 23؛ 1كورنث ــل مت ــي 3: 10؛ إنجي ــا 18: 21-24؛ ماخ ــرأ نََحْمَي اق
2كورنثــوس 9: 6-8؛ عبرانييــن 7: 1، 2� مــاذا تُعلِّمنــا هــذه اآليــات حــول أهميــة العشــور 

والتقدمــات، ليــس لخدمــات الهيــكل فحســب بــل ليومنــا هــذا أيًضــا؟

 

بــدون جمــع العشــور والتقدمــات ال يُمكــن للهيــكل أن يعمــل. عندمــا توقف دفع العشــور، 
ــى  ــون عل ــا للخطــر. وإذ ذهــب القائم ــه ُمعرًَّض ــادة بأكمل ــح نظــام العب ــكل، وأصب ــار الهي انه
الهيــكل بحثًــا عــن أعمــال أخــرى إلعالــة عائالتهــم، لــم يتمكنــوا مــن التركيــز علــى االهتمــام 

بالهيــكل، فتضاءلــت عبــادة هللا.
ــاء  ــي أن األغني ــن ف ــه تكم ــا أن عدالت ــاطته. كم ــي بس ــل ف ــام جمي ــور، نظ ــام العش »نظ
ــا حــق  ــد منحن ــدون األمــوال بحســب النســبة. وبمــا أن هللا ق ــى حــد ســواء يعي ــراء عل والفق

ــه. ــور ل ــد العش ــا أن نعي ــه، فعلين ــتخدام ممتلكات اس
عندمــا يدعونــا هللا إلعــادة العشــور لــه )مالخــي ٣: 10(، فهــو ال يلتمــس كرمنــا أو امتناننــا. 
ــر كل شــيء ألن  ورغــم أن الكــرم ينبغــي أن يكــون جــزًء أساســيًا فــي عالقتنــا بــاهلل، إال أننــا نَُعشِّ
هللا أمرنــا بذلــك. العشــور هــي ملــك للــرب، وهــو يطالبنــا بإعادتهــا لــه.« )إيمــان األدڤنتســت، 

صفحــة ٣0٤(. 
ــاء  ــم األعض ــدون دع ــتنهار ب ــنا س ــإنَّ كنائس ــرائيليين، ف ــكل اإلس ــدث لهي ــا ح ــا كم تماًم
بعشــورهم وتقدماتهــم. وخدمــات كنائســنا ال يمكــن أن تعمــل بــدون أشــخاص ينالــون 
رواتبهــم، يمضــون الوقــت فــي خدمــة نوعيــة وتخطيــط وإدارة الكنائــس هلل. ويمكــن أيًضــا أن 
تتضــاءل قيمــة العبــادة هلل. واألهــم مــن ذلــك كلــه هــو أنَّــه بــدون العشــور والتقدمــات يمكــن 

ــل. ــرازة باإلنجي ــر الك أن تندث
م العشــور ألن هللا أســس هــذا النظــام فــي كلمتــه. هنــاك  باإلضافــة إلــى ذلــك، نحــن نُقــدِّ
ــع منــا أن  أوقــات حيــن ال يكــون هللا ملزًمــا ألن يعطــي تفســيرًا إلقامتــه شــيئًا مــا. وهــو يتوقَّ
نثــق بــه أنَّــه مســيطر. علينــا أن نبحــث ونتعلــم كيــف يعمــل هــذا النظــام، ومــن ثــم نتــرك 

األمــر بيــن يديــه.

لماذا يُعتبر دفع العشور في غاية األهمية لحياتنا الروحية وكمعيار لثقتنا باهلل؟
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يدوسون معاصر في السبت

اقرأ نََحْمَيا 13: 15، 16� ما هو الموضوع الذي يتناوله نََحْمَيا ُهنا؟

 

 

ليــس مــن الســهل أن تقــف إلــى جانــب هللا حينمــا تكــون ضمــن األقليَّــة. وألنَّ هللا قــال أنَّ 
ًســا ويجــب أن ال يقــوم فيــه أي شــخص بــأي عمــل، اعتــزم  الســبت يجــب أن يكــون يوًمــا ُمقدَّ
نََحْميَــا أن يتأكَّــد أن هــذه الوصيــة قــد طُبَّقــْت فــي أورشــليم. ال شــك أنَّــه شــعر بالتــزام أخالقــي 

)روحــي( أن يتَّخــذ الموقــف الــذي اتَّخــذه ثــم يعمــل لتنفيــذه.
ُخلِــَق الســبت كــذروة ألســبوع الخليقــة ألنــه كان يوًمــا مميــزًا الــذي فيــه يجــب أن يتجــدد 
النــاس ويســتعيدوا حيويتهــم بقضــاء وقــت مــع هللا بطــرق ال يمكنهــم قضاءهــا عنــد انشــغالهم 

بوظائفهــم أو مســاعيهم الدنيويــة األخــرى.
ــرة هــي أنَّ  ــظ الســبت إســرائيل‹. الفك ــظ إســرائيل الســبت، حف ــا حف ــل: ›عندم ــد قي لق
ــؤالء  ــا له ــان حيًّ ــظ اإليم ــي حف ــاعدة ف ــة للمس ــيبقى أداة قوي ــابع كان وس ــوم الس ــبت الي س
مهــا لهــم. الذيــن بنعمــة هللا يســعون لحفظــه ويتمتعــون بالمنافــع المادِّيَّــة والروحيــة التــي يُقدِّ

اقرأ نََحْمَيا 13: 17-22� ماذا يفعل نََحْمَيا لكي يوقف البيع والشراء يوم السبت؟

 

 

ألنَّ نََحْميَــا هــو الحاكــم ليهــوذا، فإنــه يــرى دوره كََمــن يفــرض القوانيــن. وألنَّ القوانيــن فــي 
يهــوذا مؤسســة علــى شــريعة هللا، أصبــح هــو حارًســا للشــريعة متضّمنــة يــوم الســبت. ربمــا لو 
أنَّ نبــالء يهــوذا كانــوا قــد وقفــوا ضــدَّ الفســاد الــذي أدخلــه رئيــس الكهنــة، لمــا وجــد نََحْميَــا 
نفســه فــي ذلــك الموقــف. غيــر أنَّ القــادة والنبــالء ربمــا كانــوا فعــاًل قــد اســتاءوا مــن نََحْميَــا 
ألنَّــه أجبرهــم ســابًقا أن يُرِْجعــوا للفقــراء مــا أخــذوه منهــم. ولذلــك يبــدو أنَّهــم لــم يعترضــوا 

علــى التغييــرات التــي أدخلهــا إلياشــيب وطوبيــا فــي وقــت ســابق.
يوبِّــخ نََحْميَــا أواًل النبــالء، بعــد ذلــك يأمــر بــأن تُْغلـَـق األبــواب وأقــام الُحــرَّاس علــى األبواب 
لحراســتها. وعندمــا ينتقــل الســوق مــن داخــل المدينــة إلــى الخــارج، يتَّخــذ إجــراءات أشــد 
ــا كان رجــاًل يلتــزم  ــار الســبت التالــي. ال بــدَّ أنَّ نََحْميَ قســوة ويُهــدد بإلقــاء القبــض علــى التَّجَّ

بكلمتــه، ألن التجــار فهمــوا الرِّســالة وابتعــدوا منــذ ذلــك الوقــت فصاعــًدا.
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ألم يفعل آباؤكم هكذا؟
إنَّ حماسـة نََحْميَا للسـبت يُثير اإلعجاب. كان نََحْميَا متحمًسـا جًدا حول حفظ يوم السـبت 
ه وعـد بـأن ›يُلقي يـًدا‹ على التُّجـار من األمـم األخـرى. بمعنى آخر  بطريقـة صحيحـة، حتـى أنَـّ
ه سـيتدخل شـخصيًا إذا أمسـك بهـم فـي المدينـة أو بجانب األبـواب مرة أخرى يوم السـبت.  أنَـّ

وكحاكـم، كانـت مسـؤولياته الرَّسـمية أن يتأكَّد أن هـذه الوصية تُحفظ بشـكل صحيح.
ــال لهــم بغضــب: ›مــا هــذا  ــى إهمالهــم لواجبهــم. إذ ق ــال خــوف عل ــا ب »فوبخهــم نََحْميَ
ــب  ــذا فجل ــم هك ــل آباؤك ــم يفع ــبت؟ أل ــوم الس ــون ي ــه وتُدنِّس ــذي تعملون ــح ال ــر القبي األم
ــى إســرائيل إذ  ــا عل ــدون غضبً ــم تزي ــة؟ وأنت ــى هــذه المدين ــا كل هــذا الشــر وعل ــا علين إلهن
ــا أظلمــت أبــواب أورشــليم قبــل الســبت‹ أصــدر أمــره ›بــأن  تُدنِّســون الســبت‹. حينئــذ: ›لمَّ
تُغلــق األبــواب وال يفتحوهــا إلــى مــا بعــد الســبت‹. وإذ كان يثــق فــي عبيــده أكثــر مــن الذيــن 
ــم  ــد مــن أنَّ أوامــره يت ــواب للتأكُّ ــى األب كان يمكــن أن يُعيِّنهــم حــكَّام أورشــليم، أوقفهــم عل

ــدة(. ــوك، صفحــة ٤٤٦ – الطبعــة الجدي ــاء والمل ــوة، األنبي تنفيذهــا )عــدد 19(« )روح النب
إنذارات نََحْميَا عن تدنيس السبت إلى جانب إنذارات أخرى عن انتهاكاته، يبدو من الواضح 
أنَّ صداها قد تردَّد خالل العصور حتى أيَّام المسيح. نحن نعلم ذلك ألن األناجيل )األربعة( مرَّات 

ومرَّات تُصوِّر يسوع يُناضل مع القادة الدينيين حول الحفظ الصحيح ليوم السبت.

اقــرأ إنجيــل متــى 12: 1-8؛ إنجيــل مرقــس 3: 1-6؛ إنجيــل لوقــا 6: 6-11؛ إنجيــل يوحنــا 
5: 5-16� مــاذا كان موضــوع الخــاف ُهنــا، وكيــف يمكــن فهمنــا لتاريــخ إســرائيل قديًمــا 

أن يســاعدنا فــي تفســير الســبب فــي قيامــة هــذا الصــراع؟

 

 

ــس، كان  ــم يُدنَّ ــدوا أنَّ الســبت ل ــاس، ليؤك ــا هــذا الحم ــا كان منحرفً ــي حماســهم، مهم ف
أولئــك القــادة الدينيــون متعّصبيــن إلــى حــدِّ أنَّهــم اتَّهمــوا يســوع »رب الســبت« )إنجيــل لوقــا 
٦: ٥( أنَّــه كســر الســبت. الُمفارقــة الســاخرة هــي أنَّــه بينمــا كثيــرون ِمــن هــؤالء الرجــال كانــوا 
يُعبِّــرون عــن اهتمامهــم بالنامــوس إال أنَّهــم تركــوا »أثقــل النامــوس: الحــق والرَّحمــة واإليمــان« 

)إنجيــل متــى 2٣: 2٣(.

كيـف يمكننـا كأشـخاص وككنيسـة أال نقتـرف نفـس نـوع الخطـأ الـذي فعلـه أولئـك 
ه أمـر هـام إليماننـا؟ الرجـال؛ إن كان ذلـك بحـق السـبت أو بـأي شـيء آخـر نعتقـد أنَـّ
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لمزيـد ِمـن الـدرس: اقرأ لـروح النبـوة، من كتـاب أعمال الرسـل، الفصل الـذي يحمل 
عنـوان »مدعـوون لبلوغ مقياس أسـمى«، صفحـة 2٦٤-2٧٥؛ ومن الصراع العظيـم، الفصل الذي 

يحمـل عنوان »خـراب األرض«، صفحة ٧0٦-٧1٤.
ــروا كل  ــد خس ــن ق ــة للذي ــة مخيف ــتكون يقظ ــعبه س ــبي ش ــوت هللا س ــرد ص ــا ي »وعندم
شــيء فــي معركــة الحيــاة العظيمــة. ففــي أثنــاء زمــن النعمــة أعمتهــم مخادعــات الشــيطان 
وبــرروا مســلكهم وهــم ســائرون فــي الخطيئــة. فاألغنيــاء تفاخــروا بتفوقهــم علــى مــن كانــوا 
ــى ثروتهــم بانتهــاك شــريعة هللا. لقــد  ــوا عل ــوا قــد حصل ــى، لكنهــم كان أقــل منهــم فــي الغن
أهملــوا إطعــام الجيــاع وتقديــم كســاء للعــراة والســلوك بالعــدل ومحبــة الرحمــة… لقــد باعــوا 
نفوســهم بغنــى األرض وتنعماتهــا ولــم يطلبــوا أن يكونــوا أغنيــاء فيمــا هــو هلل. والنتيجــة هــو 
أن حياتهــم كانــت فشــاًل ومســراتهم اســتحالت اآلن إلــى مــرارة وكنوزهــم صــارت فســاًدا« )روح 

النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة ٧0٦-٧0٧(.
»لقــد انتهــى الصــراع العظيــم. ومــا عــاد للخطيئــة أو للخطاة وجــود. وقد صارت المســكونة 
كلهــا طاهــرة. وفــي عاطفــة واحــدة مــن الوفــاق والفــرح يشــترك كل الخالئــق. ومــن ذاك الــذي 
ــذي ال  ــاء ال ــي الفض ــم ف ــي كل األقالي ــة ف ــور والبهج ــاة والن ــض الحي ــع تفي ــق الجمي ــد خل ق
حــدود لــه. فمــن أصغــر ذرة إلــى أعظــم كوكــب، مــن حــي إلــى جمــاد، بجمالهــا وكمالهــا — 
كلهــا تشــهد شــهادة واحــدة قائلــة: هللا محبــة« )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة ٧٣2(.

أسئلة للنقاش
1� اقــرأ االقتبــاس أعــاه وناقــش فــي الصــف مــا رأيــك فيمــا فعلــه نََحْمَيــا فــي عــدم 
ــم  ــق ول ــم بح ــون زوجاته ــم يحب ــدا أنَّه ــن ب ــك الذي ــى ألولئ ــتثناء حت ــل أي اس عم
يريــدوا أن ينفصلــوا عنهــن� برأيــك هــل كان نََحْمَيــا عنيًفــا أكثــر ممــا يجــب، أو أكثــر 
ــه كان مــن الممكــن أن يســمح ببعــض االســتثناءات؟ لمــاذا ولمــاذا ال؟  عنــاًدا، أو أنَّ
ــم، وفــي  ــق الكنيســة التأديــب بمحبــة وبتفهُّ وفــي نفــس هــذا الســياق، كيــف تُطبِّ

نفــس الوقــت تكــون ثابتــة وال تضعــف مبــادئ حــق هللا؟
2� رغــم علمنــا بعــدم وجــود حرفيــة تشــريعية بشــأن حفــظ ســبت اليــوم الســابع 
- تماًمــا كمــا ال يوجــد حرفيــة تشــريعية حــول الحســد والســرقة أو الحلفــان - كيــف 
يمكننــا أن نكــون حذريــن مــن جعــل يــوم الســبت )أو إطاعــة أي وصيــة( أن يكــون 
ــب  ــى الصلي ــا عل ــا دائًم ــز أنظارن ــد تركي ــة الشــريعة؟ إذ يَُع ــد بحرفي ــع التقيُّ ــه طاب ل
وعلــى مــا فعلــه المســيح ألجلنــا علــى الصليــب، لمــاذا يُعــدُّ أقــوى حمايــة لنــا ضــدَّ 

ــك بحرفيــة الشــريعة؟ التَّمسُّ
3� فــي ذات الوقــت، كيــف يمكننــا أن نحمــي أنفســنا مــن المخاطــر التــي تأتــي مــن 

المســاومات البطيئــة الُمطــردة، مثــل تلــك التــي واجههــا نََحْمَيــا؟
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* ١٤-٢٠ كانون األول )ديسمرب(    الدرس الثاين عرش    

التعامل مع القرارات السيئة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: نََحْمَيــا ١٣: ٢٣-٢٥؛ تثنيــة ٧: ٣، ٤؛ ٢كورنثــوس ٦: ١٤؛ َعــْزَرا ٩؛ 

َعــْزَرا ١٠؛ ١كورنثــوس ٧: ١٠-١٧.

آيـة الحفـظ: »وقلـت: ›اللهـم، إني أخجـل وأخزى مـن أن أرفع يا إلهـي وجهي نحوك، 
ألنَّ ذنوبنـا قـد كثـرت فوق رؤوسـنا، وآثامنا قد تعاظمت إلى السـماء‹ « )َعـْزَرا 9: 6(�

أصبــح َعــْزَرا ونََحْميَــا قــادة فــي مجتمعــات صــار فيهــا الــزواج المختلــط مــع غيــر 
ــا  ــة تجــاه هــذا األمــر، إذ كان ــن للغاي ــا. كان كالهمــا قلَقي ــواًل اجتماعيً ــا مقب اإلســرائيليين ُعرفً
ــر  ــلبي لغي ــر الس ــدركان التأثي ــا يُ ــع هللا. كان ــة م ــة وثيق ــى عالق ــة إل ــادة األم ــي قي ــان ف يرغب
المؤمنيــن أو عبــدة األوثــان الــذي يُمكــن أن يكــون علــى شــعب إســرائيل، إذ كانــا قــد شــاهدا 
ــة فــي كل ربــوع إســرائيل إلــى حــدِّ  ــة الكنعاني يان ــر التاريــخ. انتشــرت الدِّ ــة عب ــار الرهيب اآلث
أنَّ عبــادة البعــل وعشــتروث كانــت تُمــارس علــى كل تــٍل عــاٍل. عــالوة علــى ذلــك، كان تأثيــر 
األزواج الوثنييــن علــى العائــالت اإلســرائيلية، تأثيــرًا وخيًمــا. أوصــى بلعــام الموآبييــن أن يُرســلوا 
نســاءهم إلــى اإلســرائيليين، واثًقــا، أن اإلســرائيليين ســوف يبتعــدون عــن هللا بارتباطهــم بهــؤالء 
النســوة. ولســوء الطالــع، كان صائبًــا. ال يؤثِّــر الزوجــان واحدهمــا علــى اآلخــر فحســب، ولكــن 

لهمــا تأثيــر قــوي علــى إيمــان األبنــاء.
مــاذا ســيفعل َعــْزَرا ونََحْميَــا إزاء حالــة الــزواج الُمختلــط لــدى اإلســرائيليين؟ هــل ســيََدَعانَه 
ه؟ ســنرى هــذا األســبوع الطريقــة التــي قــارب بهــا هــذان القائــدان هــذا  يَُمــر أم ســيقفان ِضــدَّ

الموضوع.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢١كانون األول )ديسمبر(
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١٥ كانون األول )ديسمرب(        األحد        

رد فعل نََحْمَيا

ر رد فعل نََحْمَيا تجاه تلك الحالة؟ اقرأ نََحْمَيا 13: 23-25� ماذا حدث ُهنا، وكيف تُفسِّ

 

 

ــبي( أو  ــالل الس ــتعملة خ ــة الُمس ــة اآلراميــة )اللغ ــوا اللغ ــم يتحدث ــاء ل ــث إنَّ األبن حي
ــك  ــه بذل ــة ألن ــك ُمشــكلة حقيقي ــت تل ــم األســفار. كان ــم تعالي ــم يســتطيعوا فه ــة، فل العبري
ــر الكتبــة والكهنــة التــوراة  يمكــن أن تُصبــح معرفــة رؤيــا هللا ُمشوَّشــة أو حتــى أن تختفــي. فسَّ
هــات كُــنَّ مــن  أساًســا باللغــة اآلراميــة حتــى يكــون الوعــظ واضًحــا للشــعب. ولكــن بمــا أنَّ األمَّ
عمــون وأشــدود ومــوآب، وكُــنَّ الراعيــات األساســيات لألبنــاء، فليــس مــن الُمســتغرب أنَّ األبنــاء 
لــم يتكلمــوا بلغــة آبائهــم كذلــك. إنَّ اللغــة التــي نتحــدث بهــا تُعطــي شــكاًل وقيمــة للطريقــة 
ــدان لغــة  ــة. وإنَّ فُق ــك الثقاف ــردات تل ــا نســتعمل مف ــم ألنن ــال المفاهي ــا حي ــر به ــي نُفكِّ الت
الكتــاب المقــدس كانــت تعنــي فُقــدان الطابــع الخــاص بهــا. فمــن غيــر الــوارد بالنســبة لَنَحْميَــا 

أن تفقــد العائــالت الصلــة بكلمــة هللا، رب العبرانييــن.
ـــا كانـــت  ـــا نََحْميَ ـــام به ـــي ق ـــى أنَّ األفعـــال الت ـــل إل ـــير المتخصصـــون فـــي دراســـة اإلنجي يُش
علـــى األرجـــح إهانـــة عامـــة للشـــعب كجـــزء مـــن العقوبـــات المعمـــول بهـــا فـــي ذلـــك 
ـــتخدم  ـــه اس ـــر أن ـــا أن نُفكِّ ـــي لن ـــم، ال ينبغ ـــم ولعنه ـــا وبخه ـــول أنَّ نََحْميَ ـــا يق ـــت. عندم الوق
ـــاح  ـــة أصح ـــفر التثني ـــد. س ـــات العه ـــم بلعن ـــري كان يلعنه ـــل بالح ـــة، ب ـــة البذيئ ـــتائم واللغ الش
ـــًدا أن  ـــل ج ـــن المحتم ـــد. م ـــرون العه ـــن يكس ـــق بم ـــن أن تلح ـــي يُْمِك ـــات الت د اللعن ـــدِّ 2٨ يَُع
ـــب  ـــة وعواِق ـــم الخاطئ ـــون أفعاله ـــم يُدرك ـــفر ليجعله ـــات الس ـــار كلم ـــد اخت ـــا ق ـــون نََحْميَ يك

ـــة. ـــم الدنيئ خياراته
عـــالوة علـــى ذلـــك، عندمـــا تقـــول اآليـــة: »ضربـــت منهـــم أناًســـا ونتفـــت شـــعورَهم« 
ـــا أن  ـــراوة، علين ـــل بض ـــب ويتعام ـــورة غض ـــي ث ـــا ف ـــة نََحْميَ ـــن رؤي ـــداًل م ـــا 1٣: 2٥(، فب )نََحْميَ
نلحـــظ أنَّ الضـــرب كان نوًعـــا مـــن العقوبـــات العلنيـــة. كان هـــذا النـــوع مـــن العقوبـــات 
ـــوا  ـــن دعم ـــبَّبوا أو الذي ـــن تس ـــادة الذي ـــى الق ـــه إل ـــط، ويوجَّ ـــم فق ـــض منه ـــى بع ـــق عل ينطب
هـــذا التَّصـــرُّف الخاطـــئ. كانـــت هـــذه األفعـــال تُســـتخدم كوســـائل للخـــزي )اإلخجـــال( العـــام. 
ـــي مـــن شـــأنها  ـــج الت ـــَم جســـامة خياراتهـــم. والنتائ ـــد أنَّ الشـــعب فَِه ـــد أن يتأكَّ ـــا يُري كان نََحْميَ

ـــا. ـــب عليه أن تترتَّ

كيف يجب أن نتعامل عندما نرى أنَّ ما نعتقد أنَّه أفعال خاطئة في الكنيسة؟
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١٦ كانون األول )ديسمرب(        االثنني        

توبيخ نََحْمَيا

ــاب  ــي الكت ــخ ف ــة التاري ــدى أهميَّ ــك عــن م ــر ذل ــاذا يُظه ــا 13: 26، 27� م ــرأ نََحْمَي اق
ــح؟ ــق الصحي ــن الطري ــن مخاطــر االنحــراف ع ــا ع ــدس إلنذارن المق

 

ــن  ــون م ــد يك ــا. وق ــي اتَّخذه ــرارات الت ــة نتيجــة الق ــي الخطي ــر ف ــليمان أكث انغمــس س
ــوك إســرائيل:  ــرب لمل ــر ال ــه أم ــار نفســه بعصيان ــي دم ــليمان تســبَّب ف ــول أنَّ س ــة الق ق الدَّ
»وال يُكثــر لــه )الملــك( نســاء لئــال يزيــغ قلبــه« )تثنيــة 1٧: 1٧(. تُتََّخــذ حيــاة ســليمان كمثــال 
ســلبي، ليــس فقــط ألنــه تــزوَّج بأكثــر ِمــن زوجــة واحــدة، ولكــن بشــكل خــاص، كمــا أشــار 

ــن لــم يعبــدن هللا. ــار نســاًء ِممَّ ــا، فقــد اخت نََحْميَ

لمــاذا كان نََحْمَيــا ُمصيًبــا فــي توبيخــه لألمــة لزواجهــم الُمختلــط مــع الوثنييــن؟ تكويــن 
6: 1-4؛ تكويــن 24: 3، 4؛ تكويــن 28: 1، 2؛ تثنيــة 7: 3، 4؛ 2كورنثــوس 6: 14�

 

ــاك  ــان. هن ــادة األوث ــة ولكــن بعب ــا بالقومي ــزواج الُمختلــط خاًص ــم يكــن األمــر بعــدم ال ل
أشــخاص فــي الكتــاب المقــدس ممــن تزوجــوا مــن غيــر اإلســرائيليات. موســى تــزوَّج صفــورة، 
امــرأة مديانيــة؛ بوعــز تــزوَّج مــن راعــوث، امــرأة موآبيــة. ولكــن موضــوع الــزواج الُمختلــط في 
هــذه األمــور يختــص بــزواج شــخص مــن عقيــدة مختلفــة أو بــال عقيــدة. كانــت الُمشــكلة فــي 
ــاهلل. يقــول ريتشــارد  ــزواج مــن مؤمنيــن ب ــاروا ال ــا هــي أنَّ النــاس لــم يخت ــْزَرا ونََحْميَ زمــن َع
ــض  ــا البع ــال بعضهم ــريكين أن يَُكمِّ ــو الش ــدن… تدع ــي ع ــزواج ف ــة ال ــون »إنَّ خطَّ دافيدس
بإيمــان روحــي واحــد وقيــم متميــزة أخــرى«. الزوجــات الوثنيــات فــي هــذه القصــة لــم يُقــررن 
التَّخلِّــي عــن عبادتهــن لألوثــان. نتيجــة لذلــك، لربمــا كان نََحْميَــا حزيًنــا أكثــر مّمــا هــو غاضبًــا 

مــن اختيــارات النــاس، حيــث إنَّ بالنســبة لــه، أظهــر تقصيــرًا فــي التكريــس الحقيقــي هلل.
يُعطينــا الكتــاب المقــدس صيًغــا نمارســها لتحفظنــا ثابتيــن فــي هللا ومــن شــأنها تعظيــم 
ســعادتنا. وبنفــس الطريقــة كان الهــدف مــن وصيــة ال تكونــوا تحــت نيــر مــع غيــر المؤمنيــن، 

هــو أن تســاعدنا لنعيــش حيــاة أفضــل وتحثنــا علــى التكريــس المتبــادل مــع هللا.

أي مبــادئ يمكننــا اســتخاصها مــن هــذه القصــص اليــوم والتــي يمكــن أن تســاعدنا 
ألن نحمــي إيماننــا وإيمــان عائاتنــا؟
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١٧ كانون األول )ديسمرب(       الثاثاء        

رد فعل َعْزَرا

اقرأ َعْزَرا 9� كيف يتجاوب َعْزَرا عند سماعه عن الزواج الُمختلط عند اإلسرائيليين؟ َعْزَرا 
اآليات  في  أيًضا  اسُتخِدَمت  »ينفصل«  كلمة  ينفصل«�  »لم  الشعب  إنَّ  تقول   2  ،1  :9
التالية: الويين 10: 10؛ الويين 11: 47؛ خروج 26: 33؛ تكوين 1: 4، 6، 7، 14، 18� إلى 

ماذا يُشير استخدام هذه الكلمات حول مسألة أن يتزوَّج مؤمن بغير مؤمنة؟

 

 

م الشــعب إلــى َعــْزَرا بخصــوص زواجهــم الُمختلــط. المصطلحــات التــي اســتخدموها  تقــدَّ
ــوراة، إذ أنَّ  ــم بالت ــرت معرفته ــات أظه ــا الرجاس ــي تكتنفه ــم الت ــة األم ــردهم لقائم ــي س ف
ــر لالهتمــام أنَّ القــادة  ــاب المقــدس ُمباشــرة. ومــن الُمثي القائمــة مأخــوذة مــن قصــص الكت
ــة  ــون والكهن ــة الروحي ــادة األم ــى أّن ق ــْزَرا، حت ــى َع ــار إل ــاءوا باألخب ــاء( ج ــن )الرؤس المدنيي

ي. ــذا التَّعــدِّ ــن به ــوا ُمذنبي ــون كان والالوي
»لقــد أدرك َعــْزَرا وهــو يتــدارس األســباب التــي أدَّت إلــى الســبي البابلــي أنَّ ارتداد الشــعب 
ــو أطاعــوا أمــر هللا  يرجــع بالدرجــة األولــى إلــى اختالطهــم باألمــم الوثنيــة. وقــد رأى أنَّهــم ل
ــارات  ــن االختب ــرًا م ــهم كثي ــى أنفس ــروا عل ــوا وفَّ ــم لكان ــة به ــم الُمحيط ــن األم ــال ع باالنفص
ــي  ــم ف ــي أصابته ــر الت ــدروس والِعب ــن ال ــم م ــه بالرغ ــم اآلن أن ــا َعلِ ــة. فلمَّ ــة الُمذلَّ الُمحزن
الماضــي، تجــرَّأ بعًضــا مــن ذوي المكانــة علــى انتهــاك الشــرائع الُمعطــاة لهــم لتقيهــم مــن 
ت روحــه فيــه. وإذ فكَّــر فــي صــالح هللا الــذي أعطــى لشــعبه مــن جديــد مكانـًـا  االرتــداد، احتــدَّ
ــًدا بســبب جحودهــم.« )روح  س، وحــزن ج ــدَّ ــه غضــب ُمق ــتولى علي ــم، اس ــي وطنه ــا ف ثابتً

ــدة(. ــوك، صفحــة ٤10 – الطبعــة الجدي ــاء والمل ــوة، األنبي النب
تُســتخدم كلمــة »االنفصــال« للكيانــات أو األمــور الُمتناقضــة. وفــي الحقيقــة فإنَّهــا ترمــز 
إلــى التناقــض الكامــل. ومــن خــالل هــذا النَّــص يعتــرف الشــعب بســابق فهمهــم ومعرفتهــم 
بأمــر هللا لالبتعــاد عــن الديانــات الكاذبــة. لقــد فهمــوا أنَّــه ال يُمكــن ألي فــرد أن يقــول أنَّــه/

أنهــا ســيتزوج مــن زوج أو زوجــة، أن يكــون لمعتقداتــه الُمتناقضــة أثــر كبيــر علــى عالقتهــم 
الزوجيــة أو كيفيــة تربيــة أبنائهــم. وأدركــوا مــدى الخطــورة التــي وصلــت إليهــا تلــك الحالــة.

ــا  ــا فــي بيوتنــا وعائاتنــا، حتــى وإن كُنَّ مــاذا يمكننــا أن نفعلــه لنحفــظ اإليمــان حيَّ
قــد اتَّخذنــا قــرارات خاطئــة فــي الماضــي؟
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١٨ كانون األول )ديسمرب(        األربعاء        

َعْزَرا يفعل

اقرأ َعْزَرا 10� كيف عالَج َعْزَرا والرؤساء قضية الزواج الُمختلط؟

 

قــرَّرت كل جماعــة الشــعب أن يُْخرِجــوا )يُبعــدوا( الزوجــات الغريبــات. والُمثيــر للعجــب 
أن حتــى أولئــك الذيــن تزوَّجــوا بهــم قَِبلــوا هــذه الخطَّــة، فيمــا عــدا األربــع رجــال المذكــورة 
أســماؤهم فــي َعــْزَرا 10: 1٥. وتعهَّــد اليهــود بإخــراج )إبعــاد( زوجاتهــم وقــد اســتغرق تنفيــذ 
ــْزَرا 10: 1٨-٤٣(.  ــا نســاءهم )َع ــاًل يهوديً ــد 111 رج ــة، أبع ــهر. بالنهاي ــة أش ــة ثالث ــك الخط تل
والُمثيــر للعجــب، أنَّ اآليــة األخيــرة )َعــْزَرا 10: ٤٤( تُِقــر أنَّ بعــض هــذه الزيجــات الُمختلطــة 
كانــت لديهــم أبنــاء. وإبعــاد األمهــات مــن العائــالت عــن أبنائهــن شــيء غيــر منطقــي أو حتــى 
ــدأ  ــث كان هللا يب ــًدا حي ــا فري ــك كان زمًن ــر أنَّ ذل ــا أن نتذكَّ ــن، علين ــا. ولك ــا بالنســبة لن صائبً
ــة اليهوديــة، أو باألحــرى، كانــوا ُهــم يبــدأون معــه. إنَّ اإلتِّبــاع الكامــل هلل  مــن جديــد مــع األمَّ

يتطلَّــب تدابيــر جذريــة.
دة الُمســتعملة فــي َعــْزَرا 10: 11، 19 »انفصلــوا« و »إخــراج« لم تُســتخدم  الكلمــات الُمحــدَّ
ــرف  ــه كان يع ــدَّ أنَّ ــْزَرا ال ب ــى الطــالق. ألنَّ َع ــي األســفار لتُعطــي معن ــكان آخــر ف ــي أي م ف
المصطلحــات الُمســتخدمة عــادة للطــالق، ولكنــه اختــار أال يســتخدمها. ولذلــك مــن الواضــح 
ــوراة.  ــر الت ــع أم ــي تناقــض م ــه كان ف ــا بعــد اكتشــافه أن ــزواج صحيًح ــر ال ــم يعتب ــْزَرا ل أنَّ َع
بمعنــى آخــر أنَّ الزيجــات أُبِْطلَــت ألنهــا كانــت متناقضــة مــع النامــوس. كانــت العمليــة هــي 
حــل الزيجــات غيــر الصحيحــة. ومــع ذلــك، نحــن لــم نُعــَط أي معلومــات لمــا حــدث ألولئــك 
الزوجــات واألبنــاء ومــدى التأثيــر الــذي خلقــه ذلــك االنفصال علــى المجتمــع. وبحســب تقاليد 
ذلــك الزمــن، كان علــى الــزوج الســابق أن يهتــم بانتقــال زوجاتــه الســابقات وأبنائهــن. كان مــن 

الطبيعــي أن تعــود الزوجــات إلــى بيــوت آبائهــن فــي أوطانهــم األصليــة.
وبمــرور الزمــن، بــدأ بعــض اليهــود فــي العــودة إلــى الــزواج بغيــر المؤمنيــن. ولربمــا عــاد 
بعــض منهــم للــزواج مــن الزوجــات الالتــي كانــوا قــد أبعدوهــن. إنَّ الحــل الســريع للمشــكلة 
يرجــع إلــى الطبيعــة البشــرية وتذبــذب تكريســنا هلل صعــوًدا وهبوطـًـا. حتــى البعــض منَّــا نحــن 
الذيــن نعتبــر أنفســنا مؤمنيــن أقويــاء، علينــا أن نُقــر أننــا َمررنــا بفتــرات كان تكريســنا هلل أقــل، 
حيــن كانــت مســيرتنا مــع هللا، إذا وصفناهــا بدقَّــة، ناقصــة. ولألســف البشــرية تناضــل لجعــل 

هللا أواًل.

مــاذا كان اختبــارك فــي أوقــات التكريــس الناقــص هلل؟ مــا الــذي تعلَّمتــه مــن تلــك 
ــارات؟ االختب
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١٩ كانون األول )ديسمرب(        الخميس        

الزواج اليوم
ممــا رأينــاه فــي َعــْزَرا ونََحْميَــا حــول موضــوع الــزواج الُمختلــط، مــن الواضــح أنَّ هللا يأخــذ 
ــر  موضــوع الــزواج علــى محمــل الجــد، وأنَّــه ينبغــي علينــا نحــن كذلــك. يجــب علينــا أن نُفكِّ
بــروح الصــالة فــي الشــريك الُمحتمــل للــزواج ونشــمل هللا فــي اتِّخــاذ القــرار. ويجــب علينــا أن 

نُقــرر أن نكــون أمنــاء لمبــادئ هللا التــي تســتطيع أن تحمينــا مــن أحــزان ومــآٍس كثيــرة.

طالــع كيــف كان يتعامــل بولــس مــع هــذا األمــر عندمــا يتــزوَّج مســيحي بــزوج غيــر 
مؤمــن� ادرس بعنايــة 1كورنثــوس 7: 10-17� كيــف يجــب علينــا التعامــل مــع الزيجــات 

التــي تحــت نيــر مــع غيــر المؤمنيــن اليــوم؟

 

ــه  ــب عمل ــا يج ــدس عمَّ ــاب المق ــي الكت ــة ف ــة واضح ــر أو وصيَّ ــود أم ــدم وج ــبب ع لس
حيــال الزيجــات متعــددة األديــان، فإنَّــه مــن غيــر الِحكمــة أن نســير ضــدَّ المقصــود بــه فــي 
نــص اآليــات مــن مبــادئ، واإلصــرار علــى أن االنفصــال مــن الــزوج غيــر المؤمــن هــو النهــج 
ــة  ــت حال ــْزَرا. لقــد كان ــص مــن َع ــى الن ــاًء عل ــه يجــب أن يوصــى بمــا جــاء بن ــح. وأن الصحي
ــا حدثًــا لمــرة واحــدة، وبحســب إرادة هللا )َعــْزَرا 10: 11(، ألنَّ مســتقبل وعبــادة  َعــْزَرا ونََحْميَ
كل المجتمــع اإلســرائيلي كان فــي خطــر. كانــوا يفقــدون هويتهــم كشــعب يعبــد هللا الحــي.

ـه فــي المســتوطنة اليهوديــة الضخمــة فــي مصــر )المعاصــرة لَعــْزَرا  كمــا نعلــم أنَـّ
ونََحْميَــا(، ســمح القــادة بالــزواج المختلــط وبعــد ذلــك بوقــت قصيــر أنشــأوا ديانــة مختلطــة 
ــل  ــل نس ــك، كان تسلس ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف ــات الكنعاني ــة - عن ــه اآلله ــوه وقرينت ــن يه م
المســيا فــي خطــر. وعلــى ذلــك، ال يجــب اتخــاذ ذلــك الحــدث الــذي صــار لمــرَّة واحــدة 
فقــط علــى أنــه تفويــض لتفريــق العائــالت عندمــا يتــزوج مؤمــٌن بغيــر مؤمنــة أو بالعكــس. 
بــداًل مــن ذلــك فــإنَّ النــص يظهــر القيمــة الكبيــرة التــي يضعهــا هللا علــى الشــراكة المتســاوية 
ــزواج مــن شــخص ال يدعــم التكريــس  ــَعد الشــيطان عندمــا ننتهــي إلــى ال ــزواج. يُْس فــي ال
ــه يعلــم إن كان لــدى كال الزوجيــن نفــس المعتقــدات ســيكونان أكثــر شــجاعة فــي  هلل، ألن

عملهمــا هلل مــن أن يكــون أحدهمــا فقــط مؤمــن.
فــي حيــن ينصــح الكتــاب المقــدس بوضــوح ضدَّ الــزواج غيــر المتســاوي )»ال تكونــوا تحت 
نيــر مــع غيــر المؤمنيــن« 2كورنثــوس ٦: 1٤(؛ إال أننــا نجــد فقــرات فــي الكتــاب المقــدس يمــد 
هللا فيهــا نعمــة لمــن اتَّخــذ قــرارات مختلفــة. فــاهلل يمنــح قــوَّة ألولئــك الذيــن تزوجــوا مــن غيــر 
المؤمنيــن ليكونــوا أمنــاء هلل وألزواجهــم. هللا ال يتركنــا عندمــا نتَّخــذ قــرارات ُمعاكســة إلرادتــه، 
وإن طلبنــا منــه أن يُســاعدنا فســوف يمدنــا بالعــون. ال يعنــي ذلــك أن نفعــل مــا نريــده ثــم 
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ننتظــر أن يباركنــا هللا، ولكــن بــداًل مــن ذلــك أنــه عندمــا نأتــي إليــه بحاجتنــا وبقلــب ُمتَّضــع، 
دائًمــا يســتمع إلينــا، ألننــا جميًعــا خطــاة.

٢٠ أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: اقــرأ روح النبــوة، مــن األنبيــاء والملــوك، الفصــل الــذي يحمــل 
عنــوان »اإلصــالح«، صفحــة ٤٤٥–٤٥2 – الطبعــة الجديــدة.

»فالُمثابرة في القيام بواجب عيَّنه هللا هي جزء هام من الدين الحقيقي. على الناس انتهاز 
الحاسم في  السريع  فالعمل  ذ مشيئته.  ويُنفِّ بها عمله  م  يُتمِّ التي  باعتبارها وسائل هللا  الفرص 
التباطؤ واإلهمال ينتج عنهما الخيبة والعار هلل.  الوقت الصائب يحوز انتصارات مجيدة، بينما 
فإذا لم يُبِد القادة في قضية الحق أيَّة غيرة وكانوا عديمي الُمباالة وبال هدف، فالكنيسة تُمسي 
س  عديمة االهتمام وخاِملة ومحبة للملذات والُمتع الحسيَّة. أما إذا امتألت قلوبهم بغرض ُمقدَّ

لخدمة هللا، وهللا وحده، فسيتَّحد الشعب بقلب واحد ومسعى واحد.
»فــي كلمــة هللا مفارقــات حــادَّة ُمدهشــة. فالخطيئــة والقداســة يوضعــان جنبًــا إلــى جنــب 
حتــى إذا رأيناهمــا ننبــذ الواحــد ونقبــل اآلخــر. الصفحــات التــي تصــف حقــد ســنبلط وطوبيــا 
ــا وتكريســهما وتضحيتهمــا. ثــم تتــرك لنــا  وكذبهمــا وغدرهمــا تصــف أيًضــا نُبــل َعــْزَرا ونََحْميَ
ي  الحريــة القتفــاء أثــر أحــد الفريقيــن حســبما نختــار. إنَّ النتائــج الرهيبــة الناجمــة عــن التَّعــدِّ
ــن  ــا نح ــة. فعلين ــن الطاع ــة ع ــركات الناتج ــل الب ــي مقاب ــع ف ــره توض ــا هللا وأوام ــى وصاي عل
أنفســنا أن نقــرر مــا إذا كنــا نرغــب فــي مقاســاة آالم أحــد النهجيــن أو التَّمتُّــع ببــركات اآلخــر« 

)روح النبــوة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة ٤٤9- الطبعــة الجديــدة(.

أسئلة للنقاش
1� وإذ نحـن نقـرأ هـذه القصص، يبدو مـن الواضح أنَّ الكثيرين مـن الناس لم يكونوا 
ُمكرَّسـين هلل مبدئًيـا، وهـذا هـو سـبب اختيارهـم لزوجات وثنيِّـات� ولذلـك ال يتركهم 
َعـْزَرا علـى طرقهـم الخاصـة ولكنـه يسـعى لتوبيخهـم وإصاحهـم علـى أمـل إحـراز 
دوا داخلًيـا؟  ـا حـدث هـذا التغييـر؟ بتغييرهـم لتصرفاتهـم، هـل تجـدَّ تغييـر� هـل حقًّ
هـل حًقـا تنامـى تكريسـهم هلل؟ أي دليـل لدينـا أنَّ كثيريـن منهـم لـم يتغيـروا حًقـا؟ 

مـاذا يمكننـا أن نتعلَّـم مـن أخطائهـم عـن مدى أهميـة التغييـر الحقيقـي للقلب؟

ــع  ــون م ــتنا يناضل ــي كنيس ــن ف ــك الذي ــا أولئ ــاعد به ــا أن نس ــرق يمكنن ــة ط 2� أيَّ
ــة؟ ــر الحكيم ــات غي ــن الزيج ــي م ــي تأت ــكات الت المش

3� رغــم أنَّ مبــادئ هللا أبديــة وُمطلقــة، فــإنَّ الثقافــات والحضــارات تختلــف اختاًفــا 
ــا إذ نســعى أن  ــي عقولن ــات ف ــذه االختاف ــظ به ــا أن نحتف ــاذا يجــب علين ــا� لم بيًِّن

ــق مبــادئ هللا فــي حياتنــا وفــي أحوالنــا؟ نُطبِّ
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* ٢١-٢٧ كانون األول )ديسمرب(    الدرس الثالث عرش    

القادة في إسرائيل

السبت بعد الظهر
ــا  ــل يوحن ــوك ١٢: ١-١٦؛ أعمــال الرســل ١٥: ٧-١١؛ إنجي المراجــع األســبوعية: ١مل

١١: ٤٦-٥٣؛ نََحْمَيــا ٤: ٧-٢٣؛ َعــْزَرا ٨: ٢١-٢٣، ٣١، ٣٢.

آيــة الحفــظ: »فذهــب كل الشــعب ليأكلــوا ويشــربوا ويبعثــوا أنصبــة ويعملــوا فرًحــا 
عظيًمــا، ألنهــم فهمــوا الــكام الــذي علَّموهــم إيَّــاه« )نََحْمَيــا 8: 12(�

ــذ  ــل تنفي ــن أج ــين هلل م ــن الُمكرَّس ــادة الُملِْهِمي ــن للق ــا مثالي ــا كالهم ــْزَرا ونََحْميَ كان َع
المهــام التــي دعاهمــا هللا إلنجازهــا. محبتهمــا هلل بثَّــت فيهمــا الرَّغبــة ليكونــا خادميــن أمينيــن 

ــا فــي دراســتنا. لــه. وفــي حقيقــة األمــر، فقــد كانــت أمانتهمــا جــزًءا محوريً
فــي هــذا األســبوع ســوف نتأمــل فــي أمثلــة للقيــادة وردت فــي الكتــاب المقــدس، بمــا 
فــي ذلــك أمثلــة َعــْزَرا ونََحْميَــا. بالطبــع، لــن تكــون هــذه الــدروس جامعــة أو شــاملة، إذ أنــه 
هنــاك الكثيــر جــًدا يمكــن مناقشــته. بيــد أنَّ الــدروس التــي اختيــرت هــي حيويــة ألي قائــد. 
قــد ال تعتبــر نفســك قائــًدا فــي الوقــت الحالــي مــن حياتــك، ولكننــا جميًعــا لنــا تأثيــر علــى 

بعــض النــاس؛ ولــذا فالــدروس تنطبــق علــى كل واحــد مّنــا.
ــة هــؤالء القــادة. الكلمــة غيَّــرت تفكيرهــم وحياتهــم ونجــم عنهــا  كلمــة هللا هــي محــور قصَّ
ــا لكلمــة هللا ووصايــاه التــي وجدوهــا  البرنامــج الكامــل للنهضــة واإلصــالح. كانــوا مدينيــن كليً
فيهــا. وفــي نفــس الطريقــة، ال يهــم َمــن نحــن وأيَّــا كان دورنــا، يجــب علينــا أن نحتفــظ بكلمــة 

هللا محوريــة فــي طريقــة حياتنــا كمســيحيين أدفنتســت ســبتيين.

األول  ٢٨كانون  الموافق  القادم  السبت  يوم  لمناقشته  استعداًدا  الدرس  هذا  موضوع  في  ق  التعمَّ نرجو   *
)ديسمبر(
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٢٢ كانون األول )ديسمرب(        األحد        

تأثير القادة
يمكننــا أن نجــد عبــر الكتــاب المقــدس كلــه أمثلــة للقيــادة - الصالــح منهــا والســيء. وفــي 
ــا بأفعــال صالحــة، بينمــا أتــى  ــا مــن كليهمــا. قــادة ســيئون قامــوا أحيانً بعــض األحيــان خليطً
قــادة صالحــون أحيانـًـا بأفعــال ســيئة. وعلــى أي حــال، فــكل القــادة هــم بشــر، وإذ ذاك فهــم 

يصيبــون ويخطئــون. َمــن ِمنَّــا لــم يختبــر هــذه الحقيقــة فــي حياتــه الخاصــة؟
ــر  ــا إمــا للخي ــرًا عظيًم ــارس تأثي ــك تُم ــًدا، فإنَّ ــه عندمــا تكــون قائ إال أنَّ المشــكلة هــي أن
أو للشــر. مــن الســيئ أن تكــون ذات تأثيــر ســلبي فــي بيتــك الخــاص أو فــي محــل عملــك أو 
ــا أو سياســيًا،  حيثمــا شــعروا بوجــودك. ولكــن عندمــا تكــون فــي موقــع قيــادي، إن كان روحيً
ة. فكــم هــو أساســي إًذا، مهمــا يكــن دورك، ولكــن بصفــة  أو كليهمــا، فالتأثيــر يتضاعــف بشــدَّ

ــة، كقائــد، أن تعكــس مبــادئ وتعاليــم الكتــاب المقــدس. خاصَّ

طالــع اآليــات التاليــة� أي نــوع مــن أمثلــة القيــادة تجــده هنــا؟ إن كانــت قيــادة صالحة، 
ــح لمــاذا كانــت قيــادة صالحــة، وإن كانــت ســيئة لمــاذا كانت ســيئة� وضِّ

رحبعام )1ملوك 12: 16-1(  

 

بطرس )أعمال الرسل 15: 11-7(  

 

يوشيَّا )2ملوك 23: 10-1(  

 

دبّورة )قضاة 4: 16-1(  

 

آخاب )1ملوك 21: 16-1(  

 

 

مــع أنَّهــا ُمجــرَّد معرفــة ســطحية، مــا هــي الــدروس التــي يمكــن أن نســتخلصها مــن 
هــذه القصــص حــول مــا الــذي يجعــل القيــادة صالحــة أو ســيئة، وكيــف يمكننــا أن 

نُطبِّــق مــا نتعلَّمــه علــى أنفســنا فــي أي دور نكــون فيــه؟
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٢٣ كانون األول )ديسمرب(        االثنني        

الشر في عيني الرب

طالــع اآليــات التاليــة� مــاذا تُخبرنــا عــن أولئــك القــادة وتأثيرهــم علــى الشــعب الــذي 
يحكمونــه؟

1ملوك 15: 26، 34  

 

2ملوك 13: 3-1  

 

إنجيل يوحنا 11: 53-46  

 

ــا الذيــن يشــغلون مراكــز قياديــة فــي أي نطــاق  ــه أمــر يســتحق التفكيــر للكثيريــن منَّ إنَّ
ــي كل  ــم. وف ــا أو أن تحــط به ــاس روحيً ــع الن ــة ألن ترف ــا اإلمكاني ــا لديه كان، وهــو أنَّ قيادتن

ــرًا. ــر ســلبيًا ُمدمِّ ــا، كان التأثي الحــاالت هن
أكثــر تحديــًدا، إنَّ صفاتنــا وتكريســنا للمســيح يحدثــان فرقـًـا مــع مــن نحتــك بهــم. القــادة 
الروحيــون يؤثــرون علــى اآلخريــن، إمــا نحــو هللا، إن كانــوا هــم أنفســهم يســعون نحــو هللا، أو 

نحــو الشــر إن لــم يفعلــوا ذلــك.
ــة  ــة قوي ــا كان لهمــا صل ــْزَرا ونََحْميَ ــاه اليــوم، فــإنَّ حقيقــة أنَّ َع وعلــى النقيــض ممــا رأين
بــاهلل هــو أمــر ال يمكــن إنــكاره. إّن َمقــدار الصــوم والصــالة المذكــورة فــي هــذه األســفار عــن 
ــا ورد ذكــره فــي الكتــاب المقــدس عــن قــادة عظمــاء آخريــن. تحــت  َعــْزَرا ونََحْميَــا تفــوق عمَّ
ــغ كل شــيء مســتوى الكمــال. كان  ــم يبل قيادتهمــا كان الشــعب يســير مــع هللا، حتــى وإن ل
اتجاههمــا فــي الحيــاة نحــو هللا. مــن ناحيــة أخــرى، فــإنَّ حقيقــة أن كان هنــاك أولئــك الذيــن 
ــا، تشــهد أنــه مــا ِمــن إيمــان أي شــخص  ــْزَرا ونََحْميَ ــروا بواســطة تأثيــر َع لــم يتأثَّــروا أو يتغيَّ
آخــر ســوى إيماننــا الشــخصي هــو فــي النهايــة الــذي يُحــِدث التغييــر فينــا. علــى أي حــال، 
انظــر إلــى النــاس الذيــن كانــت لديهــم الفرصــة ألن يــروا يســوع فــي الجســد، ويســمعوه يكــرز 
ويشــاهدوا أو يســمعوا عــن معجزاتــه، ومــع ذلــك كانــوا هــم الذيــن رفضــوه فــي النهايــة. نعــم، 
لدينــا دور نلعبــه، أيَّــا كان موقفنــا فــي الحيــاة. يمكننــا أن نكــون ذوي تأثيــر للخيــر أو للشــر. 

ولكــن فــي النهايــة، علــى كل شــخص أن يجيــب عــن نفســه أو نفســها أمــام هللا.

فكِّــر فــي النــاس الذيــن هــم فــي دائــرة تأثيــرك� مــا هــي الطُــرق التــي يمكنــك بهــا 
ــي قدرتــك علــى التأثيــر؟ أن تُنمِّ
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جاعة والتمكين الشَّ

ــك  ــاه تل ــذي أعط ــا ال ــجاعته؟ م ــا ش ــر نََحْمَي ــرق أظه ــة ط ــا 4: 7-23� بأيَّ ــرأ نََحْمَي اق
الشــجاعة؟

 

ــاذه  ــا باتِّخ ــم نََحْميَ ــود. ردَّ عليه ــع اليه ــوا تروي ــن حاول ــم الذي ــدَّ أعدائه ــا ض ــف نََحْميَ وق
الُمبــادرة ليهيــئَّ الشــعب للقتــال. لــم يكتــِف نََحْميَــا بالقــول: ›حســًنا يــا رب، قــم أنــت بكامــل 
العمــل‹، بــل باألحــرى جعــل الشــعب يقــوم بــدوره. حملــوا الســيوف وأســلحة أخــرى وفــي 
ــا تحــت  نفــس الوقــت كانــوا يعملــون فــي بنــاء الســور. لــم ينكمــش اليهــود مرتعديــن خوفً
ع الشــعب،  ــا شــجَّ ــا، ولكنهــم حملــوا الســالح بجــرأة للدفــاع عــن أنفســهم. نََحْميَ قيــادة نََحْميَ
ووثــق بهــم وعمــل معهــم وأعطاهــم المســؤولية للعمــل. وقــد مكَّنهــم بالقيــام بالعمــل وذلــك 
ــوارى  ــم ت ــون ث ــا الشــعب مــاذا يفعل ــر نََحْميَ ــم يُخب بإســناده وتفويضــه المســؤوليات لهــم. ل

ــا فــي حجرتــه. لكنــه وقــف إلــى جانبهــم وقــام بالعمــل الشــاق المطلــوب إنجــازه. خوفً
توجــد فــي الكتــاب المقــدس أوقــات حيــن قــال هللا للشــعب أن يقفــوا ويثبتــوا وينظــروا هللا 
بــوا للعمــل وســأمنحكم  يُقاتــل عنهــم. هنــاك أيًضــا حــاالت كثيــرة أخــرى عندمــا قــال هللا: ›تأهَّ

النُّصــرة‹. علينــا أن نقــوم بواجبنــا إذا أردنــا أن نــرى خــالص الــرب وبركاتــه.
»إنَّ الســبب فــي إخفــاق أعــداء نََحْميَــا فــي اجتذابــه ليكــون تحــت ســلطانهم هو تكريســه 
الثابــت وإخالصــه لعمــل هللا وكذلــك اعتمــاده الثابــت علــى هللا. فالنفــس البليــدة الُمتكاســلة 
ــة، أمــا النفــس التــي أمامهــا غــرض نبيــل وقصــد  ــال أمــام التجرب تســقط فريســة ســهلة المن
م دائًمــا إلــى األمــام  ُمتفــوِّق فقلَّمــا يجــد الشــر فيهــا وطــأة قــدم. إنَّ إيمــان الشــخص الُمتقــدِّ
ــه  ــب، ومحبت ــن كل جان ــه م ــط ب ــرمدي، يحي ــه الس ت ــع قوَّ ــظ أنَّ هللا نب ــه يالح ــف ألن ال يضع
ام هللا األمنــاء يعملــون  الُمطلقــة تجعــل كل األشــياء تعمــل مًعــا إلتمــام قصــده الصالــح. وُخــدَّ
ــوك،  ــاء والمل ــوة، األنبي ــم« )روح النب ــم الدائ ــو ُمعتمده ــة ه ــرش النِّعم ــكل ألنَّ ع ــزم ال ي بع

ــدة(. صفحــة ٤٣9 – الطبعــة الجدي
ــك وكمــا  ــه. ومــع ذل ت ــا شــجاعته مــن فهمــه لحقيقــة هللا وقوَّ ــة، اســتمدَّ نََحْميَ فــي النهاي

ــه. ــه يعمــل بحســب إيمان ــه هلل جعلت ــإنَّ معرفت ــا، ف رأين

ــا: »لكــن  ــاه فــي نََحْمَي ــة مــا رأين برغــم اختــاف الســياق، كيــف تعكــس هــذه اآلي
يقــول قائــل: ›أنــت لــك إيمــان، وأنــا لــي أعمــال‹� أرنــي إيمانــك بــدون أعمالــك، وأنــا 

أريــك بأعمالــي إيمانــي« )يعقــوب 2: 18(؟
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هدف وعاطفة

ــا؟  ــْزَرا ونََحْمَي ــن َع ــاة كلٍّ م ــي حي ة الدافعــة ف ــوَّ ــة عــن الق ــات التالي ــا اآلي ــاذا تُعلِّمن م
)نََحْمَيــا 2: 1-10؛ َعــْزَرا 7: 10-8(�

 

فــي كل مــا قامــا بــه مــن أعمــال كان َعــْزَرا ونََحْميَــا يســعيان لتحقيــق إرادة هللا فــي حيــاة 
ــن  ــك. ولكــن هللا أمي ــى ذل ــوا عل ــد عوِقب شــعبه. نعــم لقــد أخفــق الشــعب وفســد، نعــم وق
لوعــوده باالســترداد، فتــح الطريــق لشــعبه ليعــودوا إلــى أرض الميعــاد. وإن ُهــم كانــوا أمنــاء 
هلل فســيُحقِّق األهــداف التــي أقامهــا هللا لهــم. والــرب فــي حكمتــه، اختــار رجليــن ُمكرَّســين 
جــًدا، رجليــن علــى َشــبَه موســى ليلعبــا دوًرا محوريـًـا فــي ذلــك االســترداد. تماًمــا كمــا اســتخدم 

موســى منــذ أجيــال ســابقة فــي مهمــة خاصــة.
قــادة ُعظمــاء مثــل هذيــن الرجليــن لديهــم هــدف. لهــم قصــد فــي الحيــاة يدفعهــم فــي 
ــاة. كانــت  ــا كان لهمــا قصــد فــي الحي ــْزَرا ونََحْميَ ــه. يُمكــن القــول أنَّ َع كل عمــل يقومــون ب
ــات  ــم حشــدوا كل الطاق ــه شــعب هللا، ث ــان أن يكــون في ــذي يرغب ــا للموضــع ال ــا رؤي لديهم

لتحقيــق ذلــك الهــدف.
ع  ــا شــجَّ فعــل َعــْزَرا ذلــك مــن خــالل دراســته لألســفار وتعليــم الشــعب كلمــة هللا. ونََحْميَ
الشــعب لفعــل مــا هــو صائـِـب والوقــوف هلل بجــرأة. أراد كال الرجليــن رؤيــة أورشــليم ُمســتردَّة، 
ــاة  ــي حي ــا ف ــا وإصالًح ــاهدا انتعاًش ــا أن يُش ــا أرادا أيًض ــا. ولكنهم ــس اســترداًدا مادِّيً ولكــن لي
قاطنيهــا. ولهــذا الســبب قامــا بالتقويــم والتوبيــخ وأحيانًــا إتَّبعــا نهًجــا خاًصــا للعمــل. القــادة 
الُعظمــاء يؤمنــون بمــا هــو أعظــم مــن العــادي أو المتوّســط. كان َعــْزَرا ونََحْميَــا يؤمنــان بإلــه 
ُمِحــب قــوي، إلــه يســتطيع أن يصنــع ُمعجــزات - وكانــا يرغبــان فــي أن يكــون لــكل شــخص 

اتّصــال عميــق مــع هللا.
ــل هللا  ــا لعم ــس نََحْميَ ــدى تكري ــارئ بم ــر الق ــا، يتأث ــن نََحْميَ ــالح األوَّل م ــن اإلص ــدًءا م ب
ــا عندمــا يخبرونــه  ومــدى حزنــه وقلقــه علــى محنــة شــعبه. فــي اإلصــالح األول، يبكــي نََحْميَ
ات ومصاعــب اإلســرائيليين فــي يهــوذا. وجثــى علــى ركبتيــه وتعهَّــد بالقيــام بــكل مــا  عــن مشــقَّ
يدعــوه هللا ليعملــه. يظهــر نََحْميَــا وكأنَّــه مدفــوع بفكــرة إحــداث فــرق فــي العالــم. كان نََحْميَــا 
رجــل أفعــال، أفعــال مــن أجــل هللا. لــم يكــن ســعيه إلحــداث فــرق عــن طريــق الحصــول علــى 
أعلــى أجــر أو راتــب أو اعتــالء أرفــع المراكــز )رغــم أنــه كان يملــك كليهمــا فــي بــالد فــارس(، 
ــة لــم تكــن بهــذا القــدر مــن االزدهــار، ومقاومــة عنــد كل  ولكــن بالذهــاب إلــى يهــوذا، إلــى أمَّ

م بإيمــان بغــض النظــر عــن العقبــات التــي تواجهــه. خطــوة، تقــدَّ
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ل( التَّواضع والُمثابرة )التَّحمُّ
اقــرأ َعــْزَرا 8: 21-23، 31، 32� هــل تعتبــر قــرار َعــْزَرا بعــدم ُمخاطبــة الملــك قــراًرا أحمًقــا 

أم ُشــجاًعا؟ كيــف أظهــر َعــْزَرا والشــعب تواضعهــم؟

 

فــي وقــٍت الحــق قَِبــَل نََحْميَــا حاشــية الملــك للحمايــة. ولكــن فــي حالــة َعــْزَرا فقــد آَمــن 
أنَّ هللا يُمِكــن أن يُظِهــر ذاتــه علــى أفضــل حــال إن لــم يطلبــوا أي شــيء مــن الملــك. وهكــذا 
ــوا بضــرر فقــد نُِســب ذلــك إلــى إلههــم. ربمــا فــي  ــى يهــوذا دون إن يصاب ــوا إل عندمــا وصل
حــاالت ُمعيَّنــة نعتمــد أكثــر ممــا يجــب علــى أشــخاص آخريــن دون االعتمــاد بالقــدر الكافــي 
علــى هللا ليُظِهــر ذاتــه. قــرَّر َعــْزَرا فــي هــذه الحالــة أن يـَـَدع هللا يقــوم بالعمــل وأثبَــت للملــك 

أنَّ هللا هــو إلــه قــوي.
ولكــنَّ َعــْزَرا لــم يفعــل ذلــك اِدَّعــاًءا. فقــد َجَمــع الشــعب مًعــا، وصامــوا وصلُّــوا بخصــوص 
ــا جــادًّا مــع هللا. قدمــوا أمــام هللا  تلــك الحالــة. ولــم يبــدأوا فــي رحلتهــم قبــل أن يُمضــوا وقتً

بتواضــع، طالبيــن أن تكــون حمايتــه لهــم لتكــون دليــاًل علــى قدرتــه، واســتجاب هللا لهــم.

اقرأ نََحْمَيا 5: 14-19� كيف أظهر نََحْمَيا التَّواُضع؟

 

اًمــا.  يجــب علــى القــادة الحقيقييــن أن يكونــوا علــى اســتعداد بــأن يتواضعــوا ويكونــوا ُخدَّ
ــواب  ــت أب ــرف. كان ــهرة والشَّ ــبوا الشُّ ــا‹ ليكتس ــوا ›لقبً ــعوا أو يطلب ــن يس ــاء ل ــادة األكفَّ الق
نََحْميَــا مفتوحــة، وأعطــى الشــعب بســخاء. أظهــر إيمانــه بــاهلل، وكان تكريســه الرائــع هلل مثــااًل 
ــم يرفــع نفســه  ــه ل ــل التَّفاهــات ولكن ــع جــاد ال يقب ــة وطب للشــعب. كان ذات شــخصية قويَّ
ــة اليهوديــة فــي  فــوق أي شــخٍص آخــر كأرفــع مقاًمــا منــه. كانــت لــه أعلــى المراكــز فــي األمَّ
ــم  ــاة وتعالي ــس حي ــد عك ــة ق ــذه الطريق ــخيًّا. وبه ــا وس ــك كان كريًم ــع ذل ــت وم ــك الوق ذل
المســيح الــذي علَّمنــا أنَّ أفضــل الطــرق للقيــادة هــي خدمــة اآلخريــن. هكــذا فََعــل يســوع، 

وهكــذا نحــن، بغــض النظــر عــن مراكزنــا، علينــا أن نفعــل مثلــه.

»فجلــس ونــادى اإلثنــي عشــر وقــال لهــم: ›إذا أراد أحــد أن يكــون أواًل فيكــون آخــر 
ــا  ــا كلمــات يســوع ُهن ــا للــكل‹ « )إنجيــل مرقــس 9: 35(� مــاذا تُعلِّمن الــكل وخادًم

عــن معنــى أن يكــون المــرء قائــًدا حقيقًيــا فــي نظــر هللا؟ 



٢٧ كانون األول )ديسمرب(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة مــن كتــاب طريــق الحيــاة، الفصــل الــذي 
ــوان »الصــالة«، صفحــة ٧9-٨٧. يحمــل عن

»يُصــّور لنــا عمــل االســترداد واإلصــالح الــذي قــام بــه الرَّاجعــون مــن الســبي تحــت قيــادة 
ــن  ــرة م ــام األخي ــي األي ــيحدث ف ــي س ــترداد روح ــل اس ــوذج عم ــا، نم ــْزَرا ونََحْميَ ــل وَع زرباب
ــا ُمعرًَّضــا لغــارات أعدائهــم ونهبهــم،  ــة إســرائيل شــعبًا ضعيًف تاريــخ هــذا العالــم. كانــت بقيَّ
ــه عــن طريقهــم. كانــوا ُحراًســا للعبــادة الحقيقيــة  ولكــن هللا قََصــد أن يحفــظ معرفــة ذاتــه وحقِّ
ــدون  ــة وهــم يُعي ــا ُمتباين ــارات التــي جــازوا فيه ســة. وكانــت االختب ــاء ألقــوال هللا الُمقدَّ وأمن
بنــاء الهيــكل وســور أورشــليم، وكان عليهــم أن يواجهــوا ُمقاومــة عنيفــة. وكانــت األعبــاء التــي 
مــوا إلــى األمــام بإيمــان وثقــة ال  اضطلــع بهــا القــادة فــي ذلــك العمــل ثقيلــة، ولكنهــم تقدَّ
ــى  ــه إل ــدَّ ســيُخِرج حقَّ ــه ال بُ ــن بأنَّ ــروح واعتمــاٍد ثابــت علــى هللا مؤمني تتزعــزع وبوداعــة ال
ــاه…  ــل حفــظ وصاي ــه، ب ــم يحــد عن ــرَّب ول ــا ›التصــق بال ــك حزقيَّ ــا كالمل النُّصــرة. كان نََحْميَ
ــوك، صفحــة ٤٤9-٤٥0 –  ــاء والمل ــوة، األنبي ــوك 1٨: ٦، ٧(.« )روح النب ــرب معــه‹ )2مل وكان ال

الطبعــة الجديــدة(.

أسئلة للنقاش

1� لماذا يجب علينا أن نفعل كل ما نستطيع أمام هللا لنكون داعمين لقادتنا؟

ــا جــًدا ويتطلــب  2� لمــاذا يُعتبــر أســلوب القيــادة بالخدمــة ]القائــد الخــادم[ صعًب
جهــًدا، وفــي نفــس الوقــت ُمجزيـًـا؟ لمــاذا هــو مــن المهــم جــًدا للقائــد المســيحي أن 

يكــون خادًمــا أيًضــا؟

ـفر وفـي نهايتـه كمـا فيمـا بينهمـا، كان نََحْمَيـا يُصلِّـي� كان َعـْزَرا  3� فـي بدايـة السِّ
د بعنايـة كـم مـرَّة ُذِكرَت كلمـة »صـاة« أو »صلَّى«  ونََحْمَيـا كاهمـا رجـال صـاة� عـدِّ
فـي سـفري َعـْزَرا ونََحْمَيـا� كان هـؤالء القـادة يُصلُّون باسـتمرار� ماذا ينبغـي أن يقوال 

ـة بنا؟ لنـا عـن حيـاة الصـاة الخاصَّ

4� »والتصـق بالـرَّب ولـم يحـد عنـه، بـل حفـظ وصايـاه التـي أمـر بها الرب موسـى« 
)2ملـوك 18: 6(� كيـف يُمِكـن للشـخص أن »يلتصـق بالرب«؟ ماذا يعنـي ذلك؟ كيف 

يرتبـط االلتصـاق بالرب بحفـظ وصاياه؟



الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.
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