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تكوين أصدقاء 

وتعريفهم باهلل:

فرح الُمشاركة في 

ُمرسلية هللا

ــذ  ــا. من ــي حياتن ــا ف ــا عميًق ــِدُث اســتيعاب ِفكــرة واحــدة، فرقً ــا يُح ــات عندم ــك أوق ُهنال
ــول  ــاش ح ــي. دار النِّق ــض زمالئ ــع بع ام م ــدَّ ــات ُخ ــرُْت اجتماع ــت، َحَض ــنواٍت خل ــع س بض
ــلية  ــرة: »الُمرس ــن هــذه الِفك ــي ع ــر أحــد أصدقائ ــرازة. عبَّ ــا، والشــهادة والك ُمشــاركة إيمانن
)mission( أساًســا هــي عمــل هللا. وهــو يســتخدم كل مــوارد الســماء ليُخلِّــص كوكبنــا. عملنــا 
هــو أن نتعــاون بفــرٍح معــه لخــالص النفــوس الهالكــة«. بــدا وكأنَّ حمــاًل ثقيــاًل قــد رِفــَع عــن 
كاهلــي. خــالص العالــم الهالـِـك ليــس وظيفتــي. إنَّــه َعَمــل هللا. ومســؤوليتي هــي التعــاون معــه 

فيمــا يقــوم بــه بالفعــل.
ــر  س. يُعبِّ ــاب الُمَقــدَّ فكــرة أنَّ الُمرســلية هــي َعَمــل هللا هــي فكــرة واضحــة عبــر كل الِكتَ
عنهــا ســليمان بهــذه الطريقــة: »جعــل )هللا( األبديــة فــي قلبهــم«. )الجامعــة ٣: ١١(. عندمــا 
يولــد شــخص إلــى هــذا العالــم، يََضــُع هللا رغبــًة عميقــة لألبديــة داخــل بُنيــة وكينونــة ذلــك 
الشــخص. وكمــا قــال أوغســطين ذات مــرَّة: »يــا رب، لقــد ُخلِْقنــا لــك، وقلوبنــا لــن تجــد راحــًة 
حتــى تجــد راحــًة فيــك«. وبحســب إنجيــل يوحنــا، يســوع هــو النــور الــذي يُنيــر كل إنســان 
ــِم« )إنجيــل يوحنــا ١: ٩(. لــم يضــع هللا داخــل كل واحــٍد منــا اشــتياقًا نحــوه  ــا إِلَــى الَْعالَ »آتِيً

فحســب، بــل أنَّــه يُرســل روحــه القــدوس ليجذبنــا نحــوه.

2



ــُدس. كل رغبــة  ــرُّوح الُْق ــة، هــو ِمــن ال كل رغبــة لَِعَمــل الصــواب، كل تبكيــت علــى خطيَّ
ــُدس.  ــرُّوح الُْق ــن ال ــعٍ ِم ــون بداف ــذات تك ــكار ال ــو اللطــف وإن ــل نح ــل الصــالح وكل مي لعم
حتــى وإن كُنَّــا ال نفهــم ذلــك أو ندركــه بشــكل كامــل، فــإنَّ الــرُّوح الُْقــُدس يعمــل فــي حياتنــا 

ليجذبنــا نحــو يســوع )إنجيــل يوحنــا ١٦: ٧-١٥(. لكــنَّ يســوع نفســه هــو أعظــم العطايــا.
عندمــا َســَقَط الجنــس البشــري فــي الخطيــة بــال رجــاء، محكوًمــا عليــه بالمــوت األبــدي، 
أخــذت محبــة هللا الُمبــادرة. كتــب لوقــا: »ألنَّ ابــن اإلنســان قــد جــاء لكــي يطلــب ويُخلِّــص مــا 
ــن لنــا، ألنَّــه ونحــن  قــد هلــك« )إنجيــل لوقــا ١٩: ١0(. يُضيــف الرســول بولــس: »لكــنَّ هللا بيَّ
ــى  ــا. تخلَّ ــادرة فــي خالصن ــة ٥: ٨(. أخــذ هللا الُمب ــا« )رومي بعــد ُخطــاة، مــات المســيح ألجلن
ــي مهمــة  ــة ف ــم بالخطي ــم الُمظل ــى هــذا العال ــاء الســماء، وجــاء إل المســيح عــن مجــد وبه

خالصيــة.
قبــل أن نخطــو نحــن خطــوة طفــٍل نحــوه، أخــذ ُهــَو قفــزًة عمالقــة نحونــا. حتــى قبــل أن 
ــا.  ــا لن ــه كان صديًق ــا أعــداءه، لكنَّ ــه. لقــد كُنَّ ــا الخــالص بموت م هــو لن ــا، قــدَّ ــه حياتن ــلَّم ل نُس
أدرْنـَـا نحــن ظهورنــا لــه، لكنَّــه هــو أدار وجهــه نحونــا. لــم نهتــم نحــن بــِه إال قليــاًل، لكنَّــه يهتــم 

كثيــرًا بنــا.
ــبِّه بالرَّاعــي الصالــح الــذي يبحــث  ــن إنجيــل لوقــا، ُصــوِّر يســوع وُش فــي األصحــاح ١٥ ِم
ِبــال هــوادة عــن خروفــه الضــال، وامــرأة تبحــث بذعــر وارتبــاك عــن درهمهــا الفضــي الضائــع، 
وأٍب ُمِســن يركــض بتهــوُّر لُِمالقــاة ابنــه الضــال. كتبــت إلــن هوايــت هــذه الفقــرة الُمدهشــة 
ــل: »خطَّــة الفــداء العظيمــة ُوضعــت قبــل تأســيس العالــم. لــم يقــف المســيح  الُمســتحقة التأمُّ
ــق  ــل خل ــس الســماوي قب ــي المجل ــداء اإلنســان. ف ــب لف ــي هــذا المشــروع العجي وحــده ف
ــإنَّ  ــه هلل، ف ــدم والئ ــن ع ــان ع ــن اإلنس ــو بره ــه ل ــى أنَّ ــا عل ــن مًع ــد اآلب واالب ــم، تعاه العال
ــة التــي يجــب أن  ــل جــزاء العدال ي، ويتحمَّ المســيح، واحــًدا مــع اآلب، يأخــذ مــكان الُمتعــدِّ
تقــع عليــه« )روح النبــوة، The Advent Review and Sabbath Herald، ١٥ تشــرين الثانــي 

ــر( ١٨٩٨(. )نوفمب
ــل فــي هــذه الفقــرة لِبُرهــة مــن الزمــن. لدينــا امتيــاز رائــع ومســؤولية مهيبــة، كمــا لنــا  تأمَّ
أيًضــا فــرح أبــدي للُمشــاركة مــع المســيح والتعــاون معــه فــي مرســليته. هــذا مــا تــدور حولــه 

دروس هــذا الربــع.

مــارك ِفنلــي هــو مواِطــن ِمــن واليــة  كونيتيكــت، الواليــات المتحدة � 	
األمريكيــة، إنَّــه كارز معــروف دولًيــا، كان نائــب رئيــس المجمــع العــام 
ــح  ــل، أصب ــدوام كام ــل ب ــن العم ــده ع ــد تقاع ــذ 2٠٠5-٠	2٠� بع من
ــتين  ــه إرنس ــي وزوجت ــس ِفنل ــام� الق ــع الع ــس المجم ــاعًدا لرئي ُمس

لديهمــا ثالثــة أبنــاء وخمســة أحفــاد�
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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

٤



* ٢٧حزيران )يونيو( - ٣متوز )يوليو(    الدرس األول    

لماذا نشهد؟

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية:يعقوب 5: 9	، 2٠؛ إنجيــل لوقــا 5	: 	؛ صفنيــا ٣: ٧	؛ إنجيــل 

يوحنــا ٧: ٣٧، ٣٨؛ 	تيموثــاوس 2: ٣، ٤؛ 2كورنثــوس 5: ٤	، 5	.

آيـة الحفـظ: »ألنَّ هـذا حسـن ومقبول لـدى ُمخلِّصنا هللا، الـذي يريـد أنَّ جميع الناس 
يخلصـون، وإلـى معرفة الحـق يُقِبلون« )	تيموثـاوس 2: ٣، ٤(�

إنَّ اشــتياق هللا العظيــم لجميــع النــاس فــي كل مــكان هــو أن يســتجيبوا لمحبتــه، يقبلــوا 
خالصــه، يتجــددوا بروحــه، وأن يخلصــوا إلــى ملكوتــه. ليــس هلل رغبــة أعظــم ِمــن أن نخلــص. 
تــه  إنَّ محبتــه ال حــدود لهــا. رحمتــه غيــر قابلــة للقيــاس. َشــَفَقتَه دائمــة. مغفرتــه ال تنضــب. قوَّ
م إلهنــا الذبيحــة  ال نهايــة لهــا. علــى عكــس اآللهــة الوثنيــة، التــي طالَبَــت بالذبائــح، لقــد قــدَّ
الُعظمــى. مهمــا كانــت رغبتنــا فــي أن نخلــص، فــإنَّ هللا يشــتاق أكثــر لخالصنــا. »ألن هذا حســن 
ــق  ــة الح ــى معرف ــون، وإل ــاس يخلص ــع الن ــد أنَّ جمي ــذي يري ــا هللا، ال ــدى مخلصن ــول ل ومقب

يُقِبلــون« )١تيموثــاوس 2: ٣، ٤(. إنَّ تــوق قلبــه هــو لخالصــك وخالصــي. 
ــر  ــه لتغيي ــا، محورهــا مــا فعل ــه هــو ليُخلِّصن الشــهادة محورهــا يســوع. محورهــا مــا فعل
ــن هــو وعــن جمــال صفاتــه.  حياتنــا، ومحورهــا الحقائــق العجيبــة لكلمــة هللا، التــي تُخبرنــا عمَّ
لمــاذا نشــهد؟ عندمــا نفهــم َمــن ُهــَو هللا ونختَِبــر عجائــب نعمتــه وقــوة محبتــه، ال يمكننــا أن 
نصمــت. لمــاذا نشــهد؟ بينمــا نتعــاون مــع هللا، فإننــا ندخــل معــه فــي فَرَِحــه لرؤيــة النــاس 

دون بمحبتــه. يُفتــدون بنعمتــه ويتجــدَّ

* نرجــو التعمــق فــي موضــوع درس هــذا األســبوع اســتعداًدا لمناقشــته يــوم الســبت القــادم 
الموافــق ٤تمــوز )يوليــو(.
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٢٨حزيران )يونيو(         األحد        

توفير ُفرَص للخالص
ــطة  ــم بواس ــرِّك قلوبه ــه يُح ــوه. إنَّ ــكان ليعرف ــي كل م ــاس ف ــرص للن ــا الف ــر هللا يوميً يوفِّ
روحــه القــدوس. وهــو يُعلــن ذاتــه فــي جمــال وتعقيــد العالــم الطبيعــي. إنَّ اتِّســاع الكــون، 
تــه. فهــو  ونظامــه، وتناســقه تتحــدث عــن إلــه عظيــم غيــر محــدود، ال إحصــاء لحكمتــه وال لقوَّ

يُرتِّــب الظــروف أو تدابيــره اإللهيــة فــي حياتنــا ليجذبنــا إلــى نفســه.
مــع أنَّ هللا يُظهــر ذاتــه مــن خــالل تأثيــرات روحــه القــدوس، وعظائــم الطبيعــة، وأفعــال 
العنايــة اإللهيــة، إال أنَّ الرؤيــا األكثــر جــالء لمحبتــه ُوِجــَدت فــي حيــاة وِخدمة يســوع المســيح. 

عندمــا نُشــارك يســوع مــع اآلخريــن، فنحــن نوفِّــر لهــم أفضــل فُرصــة لخالصهــم.

ــواردة فــي يعقــوب 5: 9	، 2٠�  ــة ال ــة باآلي قــرأ إنجيــل لوقــا 9	: ٠	 وقــارن هــذه اآلي
مــاذا يُعلِّمنــا إنجيــل لوقــا عــن هــدف المســيح ِمــن مجيئــه إلــى األرض؟ كيــف نتعــاون 

مــع المســيح فــي َعَملِــه لخــالص الهالكيــن؟

 

بحســب مــا جــاء فــي يعقــوب: »أنَّ َمــن ردَّ خاطئـًـا عــن ضــالل طريقــه، يُخلِّــص نفًســا ِمــن 
المــوت« )يعقــوب ٥: 02(. يُْســِهب ســفر روميــة فــي هــذه الفكــرة. ففــي روميــة ١ و2، كاًل ِمــن 
ــوا وحــي النبــوة مــن  أبنــاء األمــم الذيــن شــاهدوا إعــالن هللا فــي الطبيعــة واليهــود الذيــن تلقُّ
هللا فــي األســفار المقدســة كالهمــا هالكــون بــدون المســيح. فــي ســفر روميــة ٣-٥، يكشــف 
ــة ٦-٨، يصــف  ــي رومي ــان وحــده. ف ــن خــالل اإليم ــة م ــي بالنعم ــأنَّ الخــالص يأت الرســول ب
الرســول كيــف أنَّ النعمــة التــي تُبــرِّر كل مؤمــن هــي أيًضــا نعمــة التقديــس. فــي روميــة 0١، 
يؤكــد أنَّ »كل َمــن يدعــو باســم الــرب يخلــص« )روميــة 0١: ٣١(، وبعــد ذلــك يُبيِّــن بــأنَّ ال أحــد 
يســتطيع أن يدعــو إن لــم يؤمــن، ولــن يؤمنــوا إن لــم يســمعوا، ولــن يســتطيعوا أن يســمعوا إن 
لــم يُخِبرُهــم شــخص مــا. إننــا نحــن حلقــة وصــل هللا فــي خطــة الخــالص للوصــول إلــى النــاس 

الهالكيــن بمجــد اإلنجيــل.

 
نحــن ال نشــهد للنــاس لنعطيهــم الفرصــة الوحيــدة للخــالص� نحــن نشــهد لنعطيهــم 
ــر فــي  الفرصــة األفضــل� مــا هــو دورنــا فــي خطــة هللا لفــداء الجنــس البشــري؟ فكِّ
هــذا، أيًضــا: كــم عــدد األشــخاص الذيــن َســِمعوا البشــارة ِمــن َشــَفَتيك أنــَت شــخصًيا؟

	



٢٩حزيران )يونيو(        االثنني        

َجْعل يسوع سعيًدا
ــرام بالنســبة  هــل ســألك شــخص مــا، »كيــف حــال يومــك؟« »هــل كل شــيء علــى مــا يُ
ــا  ــك؟« م ــال يوم ــف ح ــا هللا، كي ــئلة؟ »ي ــذه األس ــألت هللا ه ــك س ــو أنَّ ــاذا ل ــوم؟« م ــك الي ل
نــوع اإلجابــة التــي تعتقــد أنــك ســتتلقاها؟ ِمــن الممكــن أن تكــون علــى النحــو التالــي: »كان 
يومــي صعــب للغايــة. لقــد مــألت الدمــوع عينــي علــى ألــف ُمَخيَّــٍم لالجئيــن ُمكتظَّــة بأطفــال 
يُقاســون ِمــن البــرد والجــوع وهــم يبكــون. لقــد مشــيت فــي شــوارع مــدن العالــم المزدحمــة 
ــن  ــاء إليه ــاء الُمس ــى النس ــر عل ــي ينفط ــم. قلب ــأوى له ــن ال م ــين الذي ــع البائس ــت م وبكي
ــالت الحــروب،  ــد شــاهدت وي ــة الجنســية. لق ــون للعبودي ــن يُباع ــن الذي ــال المرعوبي واألطف
ــرة للكــوارث الطبيعيــة، والعــذاب واآلالم الُمبرحــة والُمنهكــة لألوبئــة المميتــة«.  واآلثــار الُمدمِّ
»ولكــن يــا رب، هــل هنــاك ِمــن شــيء يجعلــك فرًحــا؟ هــل هنالــك شــيء يجلــب الفــرح إلــى 

قلبــك؟ هــل هنالــك شــيء يجعلــك تتهلــل؟«.

ــاذا  ــم هــذه القصــص، وم ــف تُْخَتَت ــا 5	: 	، ٧، 9، ٠	، 22-2٤، ٣2� كي ــل لوق ــرأ إنجي اق
ــات عــن هللا؟ تُخبــرك هــذه النهاي

 

الســماء كلهــا تفــرح عنــد العثــور علــى المفقوديــن. فــي عالــٍم ملــيء باألوبئــة، والكــوارث، 
والمــوت، يمكننــا أن نجلــب الفــرح إلــى قلــب هللا إذ نُشــارك اآلخريــن »باألخبــار الســارة« عــن 
الخــالص. أحــد أهــم الدوافــع لُِمشــاركة محبــة المســيح هــو إدراك أنَّ الشــهادة تجلــب الفــرح 

إلــى قلــب هللا. فــي كل مــرة نُعلــن فيهــا محبتــه، فــإنَّ كل الســماء تترنَّــم.

اقرأ صفنيا ٣: ٧	� ما هي استجابة إلهنا عندما نقبل نعمته الُمخلِّصة؟ 

 

ــاة يســوع  ــل هــذا المشــهد: كنتيجــة لشــهادتك يقبــل رجــل أو امــرأة أو صبــي أو فت تخيَّ
ــرح  ــرح، ويف ــم الف ــق بتراني ــرح يســوع. وكل الســماء تنطل ــا. يف ــه أو له ــص شــخصي ل كُمخلِّ
ُمخلِّصنــا القديــر ويترنَّــم لخــالص ذلــك الشــخص. مــاذا يمكــن أن يكــون أكثر إرضــاًء، أو إشــباًعا، 

ِمــن إدراكك أنَّ شــهادتك تجلــب الفــرح إلــى قلــب هللا فــي عالــٍم ِمــن الُحــزن؟

٧



٣٠حزيران )يونيو(        الثالثاء        

النمو عن طريق العطاء
يُمثِّــل البحــر الميِّــت المســتوى األقــل انخفاًضــا فــي العالــم، بانخفــاٍض قــدره ١,٣٨٨ قدًمــا 
ــه يحتــل مرتبــة أوطــأ بحــر فــي بحــار العالــم. تتدفــق  )٤٣2 متــرًا( تحــت مســتوى البحــر. إنَّ
ميــاه نهــر األردن ِمــن بحــر الجليــل ويشــق طريقــه عبــر وادي األردن إلــى أن يصــل إلــى نهايــة 

مســدودة فــي البحــر الميــت.
إنَّ الطقــس الحــار، والجــاف، مــع أشــعة الشــمس الكثيفــة، وظــروف الصحــراء، تتســبب 
ــر الميــاه بســرعة مضطــردة. وبمــا أنَّ محتــوى البحــر الميِّــت مــن األمــالح والمعــادن  فــي تبخُّ
يُســاوي ٣٣,٧٪، القليــل فقــط يســتطيع البقــاء علــى الحيــاة فــي مياهــه. ال يوجــد فيــه أســماك، 

وال نباتــات؛ ســوى بعــض الميكروبــات والبكتريــا فــي القــاع.
فــي حياتنــا المســيحية، إن لــم تتدفَّــق نعمــة هللا التــي تســري فــي حياتنــا إلــى اآلخريــن، 
فإننــا ســُنْصِبح راكديــن، وبــدون حيــاة مثــل البحــر الميــت. وكمســيحيين، ال يجــب أن يكــون 

ذلــك هــو نمــط عيشــنا.

اقــرأ إنجيــل يوحنــا ٧: ٣٧، ٣٨؛ وإنجيــل لوقــا 	: ٣٨� علــى النقيــض مــن اختبــار البحــر 
الميــت، عندمــا يتقبَّــل المؤمنــون ِمــن المســيح جــداول الميــاه الحيَّــة والُمْنِعشــة، مــاذا 

تكــون النتيجــة الطبيعيــة؟
 

»لقـد كان هللا قـادًرا علـى الوصـول إلـى قصـده فـي تخليـص الخطـاة بـدون معونتنـا، ولكن 
لكـي ننمـو فـي أخالقنـا حتـى تصيـر كأخـالق المسـيح، ينبغي لنـا أن نشـاركه في عملـه. وحتى 
ع بفرحـه - فـرح رؤيـة النفوس تفتدى بكفارته - علينا أن نُشـاركه فـي عمله ألجل فدائهم«  نتمتَـّ

)روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحة ١22(.
»أولئـك الذيـن يريـدون أن يكونـوا غالبين، عليهـم أن يتخلوا عن أنفسـهم. والشـيء الوحيد 
ة بخالص اآلخريـن« )روح النبوة،  الـذي يحقـق ذلـك العمـل العظيم هـو أن نصبح مهتمين بشـدَّ

أسـس التربية الحقيقيـة، صفحة 20٧(.
إنَّنـا ننمـو إذ نشـارك اآلخريـن مـا فعلـه المسـيح فـي حياتنـا الخاصـة. إذ ننظـر إلـى كل مـا 
اه فـي المسـيح، أي شـيء سـوى أنانيتنـا البائسـة يمكـن أن يُعيقنـا عـن مشـاركة  أعطانـا هللا إيَـّ
اآلخريـن بمـا أُْعطـي لنـا؟ خـالل ذلـك، إذا فشـلنا فـي مشـاركة إيماننـا، فـإنَّ حياتنـا الروحيـة 

سـتصبح راكـدة مثـل البحـر الميـت.

كيف كانت اختباراتك في شهادتك لآلخرين، صالتك مع اآلخرين، وخدمتك الحتياجات 
اآلخرين؟ كيف أثَّرت هذه االختبارات على إيمانك الخاص وعلى سيرك مع الرَّب؟

٨



١متوز )يوليو(        األربعاء       

األمانة ألمر )وصية( المسيح
ــج عــن  ــاه. فينت ــه ويســتوجب طاعــًة لوصاي ــا لَِعمــل إرادت ــب التزاًم ــوالء للمســيح يتطلَّ ال
ذلــك، قلــب ينبــض مــع قلبــه لخــالص الهالكيــن، ويضــع األولويــة علــى األشــياء التــي يضــع هــو 

عليهــا أولوياتــه.

ــن  ــرات ع ــه هــذه الفق ــا ب ــذي تُخبرن ــا ال ــاوس 2: ٣، ٤ و2بطــرس ٣: 9� م ــرأ 	تيموث اق
ــه؟ ــا هــي أولويات ــب هللا؟ م قل

 

ــه  ــه. إنهــا رغبت ــك بالنســبة ل ــن ذل ــة ِم ــر أهمي هللا شــغوف بخــالص البشــر. وال شــيء أكث
الخالصــة أنَّ »جميــع النــاس يخلصــون، وإلــى معرفــة الحــق يُقِبلــون« )١تيموثــاوس 2: 
ــرس ٣: ٩(.  ــة« )2بط ــى التوب ــع إل ــل الجمي ــل أن يُْقِب ــاس، ب ــك أن ــاء أن يهل ــو ال يش ٤(. »وه
 The Bible( ’س لألدفنتســت ــاب الُمَقــدَّ تعليًقــا علــى هــذه الفقــرة، يقــول كتــاب ’شــرح الِكتَ
Commentary( أنَّ الكلمــة اليونانيــة الُمترجمــة يشــاء «Willing» تُْعــرِب عــن »نزعــة العقــل، 
كأن: ’يُريــد‘ أو ’يرغــب‘.« ثــمَّ يــورد كتــاب الشــرح المالحظــة التاليــة بعــد ذلــك لمفهــوم دقيــق 
وعميــق للكلمــة الصغيــرة ’لكــن’. إنَّ الكلمــة اليونانيــة لكلمــة ’لكــن‘ تُســتَْخَدُم ُهنــا »للتشــديد 
علــى التبايــن بيــن إســاءة تفســير طبيعــة هللا، بالتحديــد لكونــه يشــاء للبعــض أن يهلكــوا، وبيــن 
الحقيقــة بأنَّــه يتــوق أن يخلــص الجميــع« )The Bible Commentary، Vol ٧، صفحــة ٦١٥(. 
ــه،  إنَّ وصيَّــة المســيح لــكل واحــد منــا للُمشــاركة فــي مرســليته كشــهود لمحبتــه ونعمتــه وحقِّ

هــي نتــاج نمــوٍّ طبيعــي )نتيجــة( لرغبتــه بخــالص كل البشــرية.

ــن  اقــرأ أعمــال الرســل ٣	: ٤٧ وقــارن هــذه اآليــة باآليــة فــي إشــعياء ٤9: 	� علــى َم
ــا؟ كيــف اســتخدمها الرســول بولــس؟ تنطبــق هــذه الفقــرة مبدئًي

 

ــق واحــد. يأخــذ  ــن تطبي ــر ِم ــم أكث ــوٍة فــي العهــد القدي ــاك أوقــات حيــث تكــون لنب هن
الرســول بولــس ُهنــا نبــوًة كانــت تُشــير أواًل إلــى إســرائيل ونبويـًـا إلــى المســيا )انظــر إشــعياء 
٤١: ٨؛ إشــعياء ٤٩: ٦؛ وإنجيــل لوقــا 2: ٣2( ويُطبِّقهــا علــى كنيســة العهــد الجديــد. إنَّ إهمــال 
ــا  ــن وجوده ــدف م ــي اله ــل ف ــى الفش ــؤدِّي إل ــيح ي ــة المس ــتخفافها بوصي ــة أو اس الكنيس

وفُقدانهــا لدعوتهــا النبويــة إلــى العالــم.

ــة، إذا أصبــح تركيزهــا ينحصــر  مــا هــي المخاطــر للكنيســة، حتــى الكنيســة المحلي
فــي داخلهــا إلــى درجــة أن تنســى الغــرض مــن وجودهــا؟
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٢متوز )يوليو(        الخميس        

بدافع المحبة
ركَّزنــا هــذا األســبوع علــى اإلجابــة عــن الســؤال: »لمــاذا نشــهد؟« واكتشــفنا أنَّــه إذ نُشــارك 
إيماننــا، يكــون لنــا فــرح التعــاون مــع هللا فــي مرســليته إلــى العالــم. إنَّ شــهادتنا لمحبتــه توفِّــر 

ــه. للنــاس فرًصــا أكثــر للخــالص، حيــث أنــه بإمكانهــم أن يــروا بوضــوح أكثــر نعمتــه وحقِّ
نــا روحيًــا. إنَّ فشــلنا فــي مشــاركة  فــي ذات الوقــت، الشــهادة هــي إحــدى وســائل هللا لنموِّ

مــا فعلــه المســيح ِمــن أجلنــا والكــرازة لآلخريــن يخنــق الحيــاة الروحيــة الحقيقيــة.
ــتجابة  ــا اس ــرية. إنه ــالص كل البش ــوق لخ ــذي يت ــب ذاك ال ــس قل ــا نلم ــهادة تجعلن الش
الطاعــة لوصيتــه وأمــره. فــي درس هــذا اليــوم، ســندرس عــن الدافــع األعظــم للجميــع لكــي 

يشــهدوا.

ــارب،  ــر التج ــي يختب ــس لك ــز بول ــذي حفَّ ــا ال ــوس 5: ٤	، 5	، ٨	-2٠� م ــرأ 2كورنث اق
ــذا  ــس ه ــن لَِنف ــف يُْمِك ــل؟ كي ــل اإلنجي ــن أج ات ِم ــقَّ ــاب، والمش ــات، والصع والضيق

ــيح؟ ــا للمس ــتنهض خدمتن ــع أن يس اِف الدَّ

 

كان الرســول بولــس مدفوًعــا بداِفــع المحبــة. هنــاك أشــياء تفعلهــا ِمــن أجــل المحبــة ولــن 
ث  تفعلهــا ألجــل أي ســبٍب آخــر. عندمــا يعلــن الرســول »محبــة المســيح تحصرنــا«، فهــو يتحــدَّ
ــز  ــيطر، تحــض، أو تُحفِّ ــّوة، تُس ــع بق ــي تحــث، تدف ــا تعن ــة تحصرن ــدي. إنَّ كلم ــن حــقٍّ أب ع
ــزت شــهادته. وبهــدف ال  بشــكل فائــق’. إنَّ محبــة المســيح ســيطرت علــى أفعــال بولــس وحفَّ

يتزعــزع وفكــر ال يحيــد، شــارك بولــس خطَّــة الخــالص عبــر منطقــة البحــر المتوســط.
»المحبــة يجــب أن تســكن فــي القلــب. إنَّ المســيحي األصيــل يســتمد دوافــع أعمالــه مــن 
محبــة قلبــه العميــق لســيِّده. ومــن خــالل عاطفتــه العميقــة للمســيح ينبــع اهتمامــه بإخوتــه« 

)روح النبــوة، البيــت المســيحي، صفحــة ٤2٥(.
عندمــا نــدرك بالفعــل تضحيــة المســيح الهائلــة ِمــن أجلنــا، تغمرنــا محبتــه وتدفعنــا ألن 

نُشــارك اآلخريــن لمــا فعلــه مــن أجلنــا.

ذاك الــذي خلــق كل الخليقــة )المجــرَّات الســماوية، النجــوم، حشــود المالئكــة، ســائر 
الكــون، العوالــم األخــرى( هــو ذاك الــذي مــات علــى الصليــب ألجلنــا� كيــف لهــذا 

الحــق الُمدِهــش أن ال يخلــق فينــا محبــًة هلل ورغبــًة لمشــاركة تلــك المحبــة؟

	٠



٣متوز )يوليو(        الجمعة        

لـدرس: للمزيـد مـن الـدرس: اقرأ لروح النبـوة، الفصل الـذي بعنوان  لمزيـد مـن ا
»قصـد هللا نحـو كنيسـته«، صفحـة ١-٦، ِمـن كتـاب أعمال الرسـل، والفصـل السـادس والثمانين 

الـذي يحمـل عنـوان »المأموريـة العظيمـة«، صفحـة ٧٧٦-٧٨٣، من كتاب مشـتهى األجيال.
واجهـت كنيسـة العهـد الجديد خطر فشـل إدراكها القصـد ِمن وجودها. تَِصـف إلن هوايت 
هـذا الخطـر: »إنَّ االضطهـاد الـذي وقـع علـى الكنيسـة فـي أورشـليم نتـج عنـه إعطـاء عمـل 
اإلنجيـل قـوَّة دفعتـه إلـى األمام. لقـد الزم النجـاح خدمة الكلمة فـي ذلك المـكان وكان هنالك 
ـة التـي أوكلهـا  خطـر مـن أن يبقـى التالميـذ هنـاك وقتًـا أطـول مـن الـالزم غافليـن عـن الُمهمَّ
المخلـص إليهـم بـأن يذهبـوا إلـى العالم أجمع. فإذ نسـوا أنَّ القوة على مقاومة الشـر تكتسـب 
ه ال يوجـد لهـم عمـل يعملونه  فقـط عـن طريـق الخدمـة المناضلـة والكفـاح، بـدأوا يظنـون أنَـّ
بـوا الُمهتديـن  أهـم مـن وقايـة الكنيسـة فـي أورشـليم مـن هجمـات العـدو. وبـداًل ِمـن أن يُدرِّ
الُجـدد علـى حمـل اإلنجيـل إلى َمن لم يسـمعوا عنـه، كانوا فـي خطر اإلقدام علـى عمل يجعل 

الجميـع يكتفـون بمـا قـد أنجـز« )روح النبوة، كتـاب أعمال الرسـل، صفحـة ٨٤، ٨٥(.

أسئلة للنقاش

ــر�  ــن هوايــت، خاصــة فــي الســطر األخي ــا فــي المقتطــف أعــاله ألل ــن ملًي 	� تمعَّ
لمــاذا يجــب علينــا حتــى فــي يومنــا هــذا أن نحــذر ِمــن احتمــال نفــس ذلــك الخطر؟ 
يــات الخدمــة التــي أمامنــا، لمــاذا يُْصِبــح مثــل هــذا الموقــف خطًــأ  فــي مواجهــة تحدِّ

هائــاًل، بــل كارثًيــا؟

2� لمــاذا فــي اعتقــادك أنَّ كُاًل ِمــن األناجيــل يُْخَتَتــم بوصيــٍة ُمَماثِلــة؟ اقــرأ إنجيــل 
ــل  ــا 2٤: 	٤-٤9؛ وإنجي ــل لوق ــس 		: 5	، 		؛ إنجي ــل مرق ــى 2٨: ٨	-2٠؛ إنجي مت
ــرن األول،  ــي الق ــن ف ــبة للمؤمني ــذا بالنس ــه ه ــذي كان يعني ــا ال ــا 2٠: 	2� م يوحن

ــوم؟ ــا نحــن الي ــك لن ــي ذل ومــاذا ينبغــي أن يعن

ــة  ــة الحقيقي ــاة الروحي ــاًل عــن الحي ٣� هــل يمكــن للشــهادة والِخدمــة أن يُصِبحــا بدي
بالمطلــق؟ إذا كان األمــر كذلــك، كيــف يمكــن هــذا، وكيــف يمكننــا أن نتوخــى الحــذر 

مــن هــذا الفــخ؟ 

ث فــي الصــف حــول اإلجابة عن الســؤال فــي ختــام درس يوم الثالثــاء، بخصوص  ٤� تحــدَّ
كيــف يُمِكــن للشــهادة والخدمــة أن تؤثِّــرا علــى نُُمــوِّك الروحــي الخــاص� مــا هــي بعــض 
األشــياء التــي تعلَّمتهــا والتــي يُمِكــن أن تُســاعد اآلخريــن؟ ما هــي األخطاء التــي اقترفتها 

والتــي يمكن أن تُســاعد اآلخريــن لتالفيها؟ 

ــل فــي الحقيقــة الُمذهلــة بــأنَّ هللا يُحــب كل واحــد منــا شــخصًيا� كيــف تفهــم  5� تأمَّ
معنــى ذلــك؟ كيــف يجــب أن يؤثــر هــذا الحــق الــذي قــد يكــون أهــم حقائــق الكــون، 

علــى طريقــة عيشــك؟
		



* ٤–١٠متوز )يوليو(    الدرس الثاين    

شهود رابحون:

ة الشهادة الشخصية قوَّ

السبت بعد الظهر
المراجـع األسـبوعية: المراجـع األسـبوعية: إنجيـل مرقـس ٥: ١٥-٢٠؛ إنجيـل مرقـس 
١٦: ١-١١؛ أعمال الرسـل ٤: ١-٢٠؛ ١يوحنا ١: ١-٣؛ غالطية ٢: ٢٠؛ أعمال الرسـل ٢٦: ١-٣٢.

آيــة الحفــظ: »ألننــا نحــن ال يمكننــا أن ال نتكلَّــم بمــا رأينــا وســمعنا« )أعمــال الرســل 
�)2٤: ٠

فء في  ـهادة الشـخصية. عندمـا تبعـث محبة المسـيح الـدِّ ة فـي الشَّ توجـد قـوَّة غيـر عاديَـّ
قلوبنـا ونتغيَّـر بنعمتـه، يُصبـح لدينا شـيء هام لنقوله عنه. أْن نُشـارِك ما فََعلَه يسـوع لَِشـْخٍص 

آخـر. لكنـه شـيء آخـر تماًمـا عندما نُشـارك مـا فََعله لنا شـخصيًا. 
ـخصي. قـد يُجادلـك النـاس فـي ُمعتقداتـك أو  عـب الُمجادلـة ِضـدَّ االختبـار الشَّ ِمـن الصَّ
يـن عموًمـا. ولكـن عندمـا يسـتطيع شـخص أن يقول:  تفسـيرك إلحـدى اآليـات أو يسـخرون بالدِّ
نب يمألني لكن اآلن لديَّ سـالم؛  »كُنـُت قبـاًل ِبـال رجـاء لكـن اآلن عندي رجـاء؛ كان الشـعور بالذَّ

رون بقـوَّة اإلنجيل. كنـُت ِبـال هـدف ولكـن اآلن عنـدي هـدف«، حتـى الُمشـكِّكون يتأثًـّ
مـع أنَّ بعـض األشـخاص قـد يختبـرون تجديـًدا ُمفاِجئًا وُمثيـرًا، كما َحَدث مع الرسـول بولس 
علـى طريـق دمشـق، ولكـن فـي أغلـب األحيـان يحـدث التجديـد عندمـا يكـون لدى الشـخص 
ـكر  إدراك ُمتنـاٍم بقيمـة يسـوع الكبيـرة، وتقديـر عميـق لنعمتـه الُمدهشـة، وشـعور سـاٍم بالشُّ
مه مجانًا. إنَّ المسـيح يُبَـّدل تركيز حياتنا بشـكل جذري.  واالمتنـان ِمـن أجـل الخالص الـذي يُقدِّ

ـهادة التـي يحتاجهـا العالم ويطمـح إليها بشـكل عاجل. هـذه هـي الشَّ

* نرجو التعمق في دراسة موضوع هذا األسبوع استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١١تموز )يوليو(.
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٥متوز )يوليو(        األحد       

شهود غير مرغوب فيهم

ــك الرجــل إلــى  اقــرأ إنجيــل مرقــس 5: 5	-2٠� لمــاذا فــي اعتقــادك أرســل يســوع ذل
ــه  ــش إيمان ــه لُِيْنِع ــه مع ــن أن يبقي ــداًل ِم ــه ب ــه وأصدقائ ــَهد لِعائِلَت ــُدن لَِيْش العشــرة ُم

ــد؟ الجدي

 

ة ِمــن كلمتيــن: Deca ومعناهــا  إنَّ كلمــة Decapolis الموجــودة باللغــة اإلنجليزيــة ُمشــتقَّ
نــة ِمــن عشــرة ُمــُدن علــى امتــداد  عشــرة، وPolis ومعناهــا ُمــُدن. وكانــت تلــك المنطقــة ُمكوَّ
بحــر الجليــل فــي القــرن األول. كانــت تلــك الُمــُدن ُمرتبطــة بعضهــا ببعــض مــن خــالل لُغــة 
وعــادات ُمشــتركة. وكان المجنــون معروفًــا ِمــن ِقبَــل كثيريــن ِمــن النــاس فــي تلــك المنطقــة. 
وقــد أوقــع الرُّعــب فــي قلوبهــم بواســطة تصرُّفاتــه العنيفــة الُمباغتــة. رأى يســوع فيــه شــخًصا 

يطمــح إلــى شــيٍء أفضــل، فأنقــذه بمعجــزة ِمــن اللجئــون الذيــن كانــوا يُمزِّقونــه.
ــا َســِمَع أهــل المدينــة أنَّ يســوع قــد َســَمح لــألرواح النَّجســة أن تدخــل فــي قطيعهــم  لمَّ
ــروا مــا  ــرف إلــى البحــر، خرجــوا لِيَ ِمــن الخنازيــر، وأنَّ الخنازيــر قــد اندفعــت ِمــن علــى الجُّ
ــُروا  ــوَع فََنظَ ــى يَُس ــاُءوا إِلَ ــس: »َوَج ــل مرق ــي إنجي ــا ورد ف ــب م ــدث. وبحس ــذي كان يح ال
ــوا« )إنجيــل مرقــس ٥: ١٥(.  ــالً، فََخافُ ــا َوالَِبًســا َوَعاِق ــوُن َجالًِس ــِذي كَاَن ِفيــِه اللَِّجئُ ــوَن الَّ الَْمْجُن
ــا. إنَّ جوهــر اإلنجيــل  ــا وروحيً ــا وعاطفيً أصبــح الرجــل صحيًحــا مــرَّة أخــرى - جســديًا وعقليً
هــو الســتعادة النــاس الذيــن حطَّمتهــم الخطيــة إلــى الكمــال الــذي خلقهــم المســيح عليــه.

أيُّ شــخٍص يُمِكــن أن يكــون أفضــل للوصــول إلــى هــذه الُمــُدن العشــر أكثــر ِمــن مجنــون 
ــاح  ــي إيض ــت ف ــن هواي ــَنت إل ــد أحَس ــا؟ لق ــة بأكمله ــع المنطق ــهادته م ــارك ش ــدد يُش ُمتجِّ
ذلــك كاتِبــة: »كشــهود للمســيح علينــا أن نشــهد بمــا نعرفــه ومــا قــد ســمعناه بآذاننــا ورأينــاه 
ــا هــو  ــائرين وراء يســوع خطــوة فخطــوة ، فســنخبر م ــا س ــو كُنَّ ــه. ل ــا شــعرنا ب ــا وم بعيونن
ــا وعــد هللا  بن ــد جرَّ ــا ق ــاس أنن ــول للن ــا أن نق ــا. يمكنن ــا فيه ــي قادن ــق الت ــن الطري ــح ع صحي
ــذه  ــيح. ه ــة المس ــن نعم ــاه م ــد عرفن ــا ق ــهد لم ــا أن نش ــا أيًض ــا… ويمكنن ــاه صادقً فوجدن
هــي الشــهادة التــي يدعونــا إليهــا الســيد، والتــي لعــدم توافرهــا يهلــك العالــم« )روح النبــوة، 
ــروا  مشــتهى األجيــال، صفحــة ٣١٧(. كثيــرًا مــا يســتخدم هللا شــهوًدا غيــر مرغــوب فيهــم تغيَّ

ــا. ــٍر فــي عالمن بنعمتــه إلحــداث تغيي

مــا هــي قصتــك الخاصــة؛ أي مــا هــي قصــة تجديــدك؟ مــا الــذي تقولــه لآلخريــن عــن 
مــه لشــخص غيــر  الكيفيــة التــي أتيــَت بهــا إلــى اإليمــان؟ مــا الــذي يمكنــك أن تُقدِّ

د، يُْمِكنــه أن يســتفيد ِمــن االختبــار الــذي تســتطيع أن تشــاركه معــه؟ ُمتجــدِّ
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٦متوز )يوليو(        االثنني        

اإلعالن عن المسيح الُمقام
كان ذلــك باكــرًا يــوم األحــد، عندمــا أســرعت المريمتــان فــي طريقهمــا إلــى قبــر المســيح. 
لــم يكــن ذهابهمــا ليطلبــا منــه أي شــيء، إذ مــا الــذي يُْمِكــن لشــخٍص ميــت أن يُعطيهمــا؟ 
مــاء، مرضرًضــا، ومنســحًقا. كانــت مشــاهد  عندمــا شــاهدتاه آخــر مــرَّة، كان جســده ملطًَّخــا بالدِّ
ا  ــقَّ ــاطة. ش ــا ببس ــان واجبهم ــا اآلن تُؤدِّي ــا هم ــا. وه ــي ذهنيهم ــق ف ــورة بعم ــب محف الصل
ــة غمــرت حياتهمــا  ــر لِيُحنِّطــا جســده، وظــالل الحــزن الكئيب ــى القب طريقهمــا بــكل ُحــزن إل

فــي ظــالم اليــأس. كان المســتقبل غامًضــا، واألمــل ضئيــاًل. 
ل إنجيــل متــى أحــداث صبــاح  عندمــا وصلتــا إلــى القبــر، ارتعدتــا إذ وجدتــاه فارًغــا. يُســجِّ
تلــك القيامــة بهــذه الكلمــات: »فقــال المــالك للمرأتيــن: ’ال تخافــا أنتمــا، فإنــي أعلــم أنكمــا 

تطلبــان يســوع المصلــوب. ليــس هــو ههنــا، ألنــه قــام كمــا قــال« )إنجيــل متــى 2٨: ٥، ٦(.
ــا وأشــرقت شــمس فجــر  ــُحب الســوداء لُحزنهم ــن. تالشــت الُس ــرح اآلن المرأتي ــر الف غم
ــرح  ــم الف ــت تراني ــا، وحلَّ ــرور وجهيهم ــة والس ــارت البهج ــا. أن ــل حزنهم ــى لي ــة. انقض القيام

ــاء. ــلَّ دمــوع الرَّث َمَح

اقــرأ إنجيــل مرقــس 		: 	-		� كيــف تجاوبــت مريــم عندمــا اكتشــفت أنَّ المســيح قــد 
قــام ِمــن األمــوات؟

 

بعــد أن التقــت مريــم بالمســيح الُمقــام، أســرعت لِتُْخِبــر القصــة. إنَّ األخبــار الســارَّة هــي 
ــا، ويجــب علــى العالــم أن  للمشــاركة، ولــم تســتطع الصمــت. المســيح حــي! قبــره كان فارًغ
يعلــم بذلــك. بعــد أن نلتقــي نحــن، أيًضــا، المســيح الُمقــام علــى طريــق الحيــاة، يجــب علينــا، 

نحــن أيًضــا، أن نُســرع لُِنْخِبــر القصــة، ألنَّ األخبــار الســارة هــي للمشــاركة.
ــا كان  ــا يســوع بم ــي أخبرهــم فيه ــات الت ــه رغــم كل األوق ــا، أن ــش، أيًض ــن الُمْدِه ــم ِم ك
ســيحدث، أنــه ســيموت ثــم يُقــام، فــإنَّ التالميــذ - أولئــك الذيــن اختارهــم يســوع خصيًصــا - 
قــوا«  قــوا شــهادة مريــم. »فلمــا َســِمَع أولئــك أنَّــه حــي وقــد نظرتــه، لــم يُصدِّ رَفَضــوا أن يُصدِّ
)إنجيــل مرقــس ١٦: ١١(. فهكــذا، إذا كان تالميــذ يســوع أنفســهم لــم يؤمنــوا فــي الحــال، علينــا 

أال نســتغرب إذا لــم يقبــل اآلخــرون كلماتنــا فــي الحــال أيًضــا.

متــى كانــت آخــر مــرَّة ُرِفَضــْت فيهــا شــهادتك؟ كيــف كانــت اســتجابتك، ومــا الــذي 
تعلَّمتــه ِمــن ذلــك االختبــار؟

	٤



٧متوز )يوليو(        الثالثاء        

الحياة المتجددة تُْحِدث فرًقا

»فلمــا رأوا ُمجاهــرة بطــرس ويوحنــا، ووجــدوا أنهمــا إنســانان عديمــا الِعلــم وعاّميــان، 
بــوا� فعرفوهمــا أنهمــا كانــا مــع يســوع« )أعمــال الرســل ٤: ٣	(� تعجَّ

ا. كان هنالــك ثالثــة آالف معموديــة َجــرَت فــي يــوم  ــرت كنيســة العهــد الجديــد نمــوًّ تفجَّ
ــك ببضعــة أســابيع  ــى الكنيســة بعــد ذل الخمســين )أعمــال الرســل 2: ٤١(. وانضــمَّ اآلالف إل
ــي  ــدث. إنَّ مؤمن ــذي كان يح ــا ال ــلطات م ــت السُّ ــا أدرك ــرعان م ــل ٤: ٤(. ُس ــال الرس )أعم
العهــد الجديــد هــؤالء كانــوا مــع المســيح. لقــد تغيَّــرت حياتهــم. لقــد تحوَّلــوا بنعمتــه، ولــم 

ــن. ــاء صامتي يســتطيعوا البق

اقــرأ أعمــال الرســل ٤: 	-2٠� مــا الــذي حــدث ُهنــا؟ مــا الــذي حــدث حيــن حاولــت 
ــت اســتجابتهم؟ ــاذا كان ــا؟ م ــِكت بطــرس ويوحن الســلطات أن تُْس

 

 

ــم.  ــروا قصته ــم أن يُخب ــيح، وكان عليه ــي المس دوا ف ــدَّ ــد تج ــوا ق ــن كان ــؤالء المؤمني ه
ــاء الرَّعــد  ــا، أبن ــر بنعمــة هللا. يعقــوب ويوحن ــاد ســمك، ذو صــوت صاخــب، تغيَّ بطــرس، صيَّ
ــكَّاك،  ــم فــي طباعهمــا، تجــددا بنعمــة هللا. تومــا الشَّ اللذيــن كانــا يجــدان صعوبــة فــي التَّحكُّ
ــر بنعمــة هللا. الرُّســل وأعضــاء الكنيســة األولــى، كان لــكل منهــم قصتــه ليخبــر بهــا، ولــم  تغيَّ
ــق  ــاب طري ــت مــن كت ــن هواي ــة إلل ــارة القوي ــن. الحــظ هــذه العب ــاء صامتي يســتطيعوا البق
ــة فــي  ــدت فــي نفســه الرغب ــى المســيح تول ــل إل ــذي إذ أقب ــاة: »المتجــدد الحقيقــي ال الحي
ــه  ــذي خلص ــق ال ــالن الح ــي إع ــيح وف ــي المس ــده ف ــذي وج ــم ال ــق الحمي ــاداة بالصدي الُمن

ــاة، صفحــة ٧٨(. ــق الحي ــوة، طري ــه« )روح النب ــي قلب ــاءه ف ــن إخف ــذي ال يمك ســه وال وقدَّ
ــة  ــاًرا بحقيق ــوا جه ــد اعترف ــدد ١٦. لق ــي الع ــن ف ــادة الدينيي ــه الق ــا قال ــا، م ــظ، أيًض الح
المعجــزة التــي أجريــت - الرجــل الــذي تــمَّ شــفاؤه كان واقًفــا أمامهــم. حتــى مــع ذلــك كلــه، 
ي العلنــي، لــم يتخــاذل بطــرس  رفضــوا تغييــر ســلوكهم. ومــع ذلــك، بالرغــم ِمــن هــذا التحــدِّ

ويوحنــا فــي شــهادتهما.

ــا  ــدُّ معرفتن ــاذا تُع ــيح؟ لم ــاركة المس ــيح وُمش ــة المس ــن معرف ــة بي ــي العالق ــا ه م
ا وأساســية لنكــون قادريــن علــى أن نشــهد لــه وعنــه؟ ــة ِجــدًّ الشــخصية بالمســيح هامَّ

	5



٨متوز )يوليو(        األربعاء        

مشاركة اختبارنا
ــك  ــام المل ــجيٍن أم ــف كََس ــس يق ــول بول ــد الرس ــاح 2٦، نج ــل األصح ــال الرس ــي أعم ف
ثـًـا عــن  م بولــس شــهادته الشــخصية، متحدِّ أغريبــاس. هنــا، إذ تكلَّــم ُمباشــرة إلــى الملــك، قــدَّ
ث عــن  ِده، تحــدَّ ــد ألتبــاع يســوع؛ ولكــن بعــد ذلــك، بعــد تجــدُّ حياتــه ليــس فقــط كُمْضطَِه

ــل 2٦: ٨(. ــال الرس ــوات )أعم ــة األم ــد بقيام ــوع وللوع ــاهد ليس ــه كش حيات
د بولــس فــي الطريــق إلــى دمشــق، تكلَّم الــرب إليــه قائــاًل: »ألني لهــذا ظهرُت  عندمــا تجــدَّ
ــه« )أعمــال الرســل 2٦: ١٦(.  ــَت وبمــا ســأظهر لــك ب ــا وشــاهًدا بمــا رأي لــك، ألنتخبــك خاِدًم
ــال دائًمــا. إنَّــه اختبــار قصــة مــا فعلــه المســيح  إنَّ مشــاركة إيماننــا هــو اختبــار متحــرِّك وفعَّ

ألجلنــا فــي الماضــي، ومــا يفعلــه فــي حياتنــا اليــوم، وبمــا ســيحققه لنــا فــي المســتقبل.
ــذي يغفــر  ــه ال ــه هــو اإلل ــه هــو. إن ــا عن ــا دائًم ــًدا. إنه ــا نحــن أب إنَّ الشــهادة ليســت عنَّ
ــر. )مزمــور ١0٣: ٣-٥(.  ــا بالرحمــة والرأفــة، ويُشــبعنا بالخي ــا، ويُكلِّلن ــا، ويشــفي أمراضن ذنوبن
ــا  ــن لقائن ــهادة ع ــا ش ــة. إنه ــه العجيب ــن نعمت ــا ع ــاركة قصتن ــي مش ــاطة ه ــهادة ببس الش

ــة. ــة العجيب ــه النعم ــه، إل ــع هــذا اإلل الشــخصي م

ــبه التــي  اقــرأ 	يوحنــا 	: 	-٣ وقارنــه بمــا ورد فــي غالطيــة 2: 2٠� مــا هــي أوجــه الشَّ
تراهــا ُهنــا؟ مــا هــو التشــابه بيــن اختبــار يوحنــا واختبــار بولــس؟

 

ــاة مختلــف، إاّل أنَّ كل واحــد منهمــا  ــار حي ــكل منهمــا اختب ــس كان ل ــا وبول مــع أنَّ يوحن
ــن  كان لــه لقــاًء شــخصيًا مــع يســوع. إنَّ اختبارهمــا مــع يســوع لــم يحــدث فــي وقــت ُمعيَّ
فــي الماضــي ثــم انتهــى. بــل كان مســتمرًا، اختبــاًرا يوميًــا ِمــن الفــرح فــي محبَّتــه والســير فــي 

ــه. نــور حقِّ
هــل التجديــد هــو أمــٌر يحــدث فــي الماضــي فقــط؟ انظــر إلــى عبــارة إلــن هوايــت عــن 
أولئــك الذيــن يعتقــدون أن اختبــار تجديدهــم فــي الماضــي هــو كل مــا يســتدعي االهتمــام: 
»كأنهــم إذا مــا عرفــوا شــيئًا عــن الديــن فــي الماضــي، فإنهــم ال يحتاجــون ألن يتجــددوا يوميًــا؛ 
 Manuscript Releases، ،ــا« )روح النبــوة ــا أْن يتجــدد يوميً ــا، علــى كلِّ واحــد ِمنَّ ولكــن علين

vol. ٤، صفحــة ٤٦(.

ـا كانت عليه اختباراتـك في الماضي، حتى وإن كانـت قوية ومؤثِّرة،  بصـرف النظـر عمَّ
لمـاذا مـن المهـم أن تكـون لـك عالقـة مع الـرب يوًما بعد يـوم، حتى تشـعر بحقيقته 

وصالحـه وقدرتـه يوًما بعـد يوم؟ أحضـر إجابتك إلى الصف يوم السـبت�

		



٩متوز )يوليو(        الخميس        

ة الشهادة الشخصية قوَّ
ــام هــذا  ــس أم ــف الرســول بول ــاس. يق ــام أغريب ــس أم ــى بول ــرة أخــرى إل ــا ننظــر م دعن
الرجــل، األخيــر فــي ســاللة ملــوك اليهــود، المكابييــن، ومــن بيــت هيــرودوس. إدَّعــى أغريبــاس 
 ،٦ .The Bible Commentary، vol أنــه يهــودي، لكنــه فــي داخلــه كان رومانيًــا. )انظــر
ــة  ــراح معرك ــه التبشــيرية وِج ــرَّاء رحالت ــن ج ــك ِم ــرِم، الُمْنَه ــك الرســول الَه صفحــة ٤٣٦(. ذل
الصــراع بيــن الخيــر والشــر، يقــف ُهنــاك، وقلبــه ملــيء بمحبــة هللا ووجهــه يشــعُّ بصــالح هللا. 
عــاب التــي اختبرهــا، فهــو  ــا كانــت االضطهــادات والصِّ مهمــا كان قــد حــدث فــي حياتــه، وأيًّ

ــح. ــأنَّ هللا صال ــن ب يســتطيع أن يُعلِ
ــا، وغيــر ُمكتَــرٍِث بــأي نظــام ذي قيمــٍة حقيقيــة.  يبــدو أغريبــاس ســاِخرًا، ُمتشــكًِّكا، متصلّبً
علــى نقيــض ذلــك، يبــدو بولــس مملــوًءا باإليمــان، ُمكرًَّســا للحــق، ِمْقداًمــا وُشــجاًعا فــي الدفاع 
عــن البــر. إنَّ التبايــن بيــن الرجليــن ال يمكــن أن يكــون أكثــر وضوًحــا. عنــد محاكمتــه، طلــب 

بولــس أن يـُـؤَذن لــه بالــكالم، وَســَمح لــه الملــك أغريبــاس بذلــك.

اقــرأ أعمــال الرســل 	2: 	-٣2� كيــف شــهد بولــس ألغريبــاس؟ مــاذا يمكننــا أن نتعلَّــم 
مــن كلماتــه؟

 

اللطــف يفتــح القلــوب، بينمــا الجفــاء يغلقهــم. كان بولــس هنــا لطيًفــا للغايــة مــع 
ــد والمســائل التــي بيــن اليهــود« )أعمــال الرســل 2٦:  أغريبــاس. ودعــاه »عالِــم بجميــع العوائِ

ــده. ــاش حــول تجدي ــي نق ــك وينخــرط ف ــد ذل ــق بع ــمَّ ينطل ٣(. ثُ

اقــرأ قصــة تجديــد بولــس فــي أعمــال الرســل 	2: 2	-٨	 ثــم الحــظ جيــًدا أثــر ذلــك 
علــى أغريبــاس فــي أعمــال الرســل 	2: 	2-2٨� لمــاذا فــي اعتقــادك تجــاوب أغريبــاس 

بالطريقــة التــي تجــاوب بهــا؟ مــا الــذي أثَّــر فــي أغريبــاس حــول شــهادة بولــس؟

 

كانــت لشــهادة بولــس عــن كيــف غيَّــر يســوع حياتــه أثــرًا قويًّــا علــى الملــك الوثنــي. فــال 
دة  ــاة ُمتجــدِّ ــاة متجــددة. إنَّ شــهادة حي ــرًا مــن تلــك المتعلقــة بحي ــر تأثي توجــد شــهادة أكث
دت  ــاة تجــدَّ ــرون بحي ــن يتأث ــوك الوثنيي ــى المل ــن. حت ــى اآلخري ــب عل ــر عجي ــا تأثي بحــق له
بنعمــة هللا. حتــى وإن لــم تكــن لدينــا قصــة مثيــرة كمــا كانــت لبولــس، فــي مقدورنــا جميًعــا 

ــر اآلخريــن عــن معنــى أن نعــرف يســوع وأن نُفتــدى بدمــه. أن نُْخِب

	٧



١٠متوز )يوليو(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان "بقليــل تُقنعنــي"، 
ــاب أعمــال الرســل.  صفحــة     ٣٧2-٣٧٧، مــن كت

إنَّ جوهــر الحيــاة المســيحية هــي عالقــة زاخــرة وحافلــة مــع يســوع حتــى أننــا نشــتاق 
ــاة  ــا ال يمكــن أن تحــل محــل حي ــادئ الصحيحــة، إال أنه ــة المب ــدر أهمي ــى ق لمشــاركتها. عل
دت بنعمــة هللا وتغيَّــرت بمحبَّتــه. توضــح ألــن هوايــت األمــر عندمــا كتبــت: »لقــد عــرف  تجــدَّ
ــة مهمــا تكــن منطقيــة تســتطيع أن تذيــب القلــوب القاســية أو  ــص أنــه ال توجــد حجَّ الُمخلِّ
تختــرق غشــاء محبــة العالــم واألنانيــة. وعــرف أيًضــا أنَّ تالميــذه ينبغــي لهــم أن يقبلــوا هبــة 
الســماء، وأنَّ اإلنجيــل يمكــن أن تكــون لــه فاعليتــه علــى قــدر مــا تذيعــه القلــوب الملتهبــة 
ــق والحــق  ــذي هــو الطري ــذاك ال ــة ل ــا الحيَّ ــن معرفته ــي اكتســبت الفصاحــة ِم ــفاه الت والشِّ
والحيــاة« )روح النبــوة، كتــاب أعمــال الرســل، صفحــة ١٨، ١٩(. وفــي كتــاب مشــتهى األجيــال، 
تضيــف هــذه الفكــرة القويــة: »إنَّ محبــة المســيح العجيبــة تذيــب القلــوب وتخضعهــا فــي 
حيــن أنَّ مجــرَّد تكــرار العقيــدة ال يُجــدي شــيئًا« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة ٧٨2(.
ــم شــهادتهم الشــخصية هــو عــن  ــأنَّ تقدي ــم الفكــرة ب ــن لديه ــك الذي ــاك أولئ يوجــد هن
محاولــة إقنــاع اآلخريــن بالحقائــق التــي اكتشــفوها فــي كلمــة هللا. ومــع أنَّــه ِمــن المهــم فــي 
الوقــت الُمناســب أن نُشــارك حقائــق كلمــة هللا، لكــنَّ شــهادتنا الشــخصية تتعلَّــق أكثــر بالتحــرُّر 
ــة  ــي هب ــاه ف ــذي وجدن ــرح ال ــوة، الرجــاء، والف ــران، الق ــة، الغف ــب، الســالم، الرحم ــن الذن ِم

ــا. الحيــاة األبديــة التــي يمنحهــا هللا مجانًّ

أسئلة للنقاش 
ا فـي تأثيرهـا علـى اآلخريـن؟ كيف  	�لمـاذا تعتقـد أن شـهادتنا الشـخصية قويَّـة ِجـدًّ

رت شـهادات اآلخريـن عليـك أنـت وعلـى اختبارك الشـخصي؟ أثَـّ

2� ناقـش فـي الصـف إجابتـك عـن آخـر سـؤال فـي درس يـوم األربعـاء� لمـاذا يُعتبـر 
ا، ليس فقط لشـهادتنا الشـخصية، بـل أيًضا إليماننا  االختبـار اليومـي مـع الرب مهم ِجدًّ

الشخصي؟

٣� ناقش في الصف إجابتك عن آخر سؤال في درس يوم األربعاء� لماذا يُعتبر االختبار 
ا، ليس فقط لشهادتنا الشخصية، بل أيًضا إليماننا الشخصي؟ اليومي مع الرب مهم ِجدًّ

٤� شارك شهادتك الشخصية مع الصف� تذكَّر أنك تُشارك ما فعله المسيح من أجلك 
وما يعنيه هو بالنسبة لك اليوم� ما الفرق الذي يُحدثه يسوع في حياتك؟
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* ١١-١٧متوز )يوليو(    الدرس الثالث    

رؤية الناس ِمن خالل عيني يسوع

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: إنجيل مرقس ٨: ٢٢-٢٦؛ إنجيل يوحنا ٤: ٣-٣٤؛ إنجيل يوحنا ١: 

٤٠، ٤١؛ إنجيل مرقس ١٢: ٢٨-٣٤؛ إنجيل لوقا ٢٣: ٣٩-٤٣؛ أعمال الرسل ٨: ٢٦-٣٨.

آية الحفظ: »فقال لهما: ’هلُم ورائي فأجعلكما صيادي الناس‘ « )إنجيل متى ٤: 9	(��

يســوع هــو ســيّد رابحــي النفــوس. إذ نُراقــب الطريقــة التــي َعِمــَل بهــا يســوع مــع النــاس، 
نتعلَّــم كيــف نقــود اآلخريــن إلــى معرفــة الخــالص ِمــن خــالل يســوع المســيح. إذ نطــوف معــه 
وســط شــوارع أورشــليم الُمزدحمــة، طــرق اليهوديــة الُمتِْربــة، تــالل الجليــل الخضــراء. نكتَِشــف 

كيــف أظَْهــَر مبــادئ الملكــوت لألنفــس الســاعية إليهــا. 
رأى يســوع إمكانيــة ربــح جميــع الرجــال والنســاء لملكوتــه. لقــد رأى كل شــخص مــن خــالل 
ــمك القاســي، الفــظ، وســليط اللســان بــل  عيــون العطــف اإللهــي. رأى بطــرس ليــس كصيَّــاد السَّ
ككارز جبَّــار لإلنجيــل. رأى يعقــوب ويوحنــا ليــس كأبنــاء الرعــد ذوي الطبــاع الحادَّة بــل كُمنادين 
متحمســين لِِنْعَمتــه. لقــد رأى الشــوق العميــق والصــادق للمحبــة والقبــول فــي قلــوب مريــم 
المجدليــة، المــرأة الســامرية، والمــرأة نازفــة الــدم. وقــد رأى تومــا ليــس كمســتهزئ شــكَّاك بــل 
كشــخٍص يســأل بإخــالص. ســواء كانــوا يهــوًدا أو ِمــن األمــم، رجــاًل أو امــرأة، لًصــا علــى الصليــب، 
قائــًدا للمئــة، أو مجنونًــا متســلِّط عليــه الشــيطان، رأى يســوع فيهــم مــا وهبــه هللا إياهــم مــن 

إمكانيــات، ونظــر إليهــم يســوع ِمــن خــالل النظــرة الُمخلِّصــة.

* نرجو التعمق في دراسة موضوع هذا األسبوع استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٨١تموز 
)يوليو(.
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١٢متوز )يوليو(        األحد        

اللمسة الثانية
س قــام بهــا يســوع علــى مرحلتيــن.  توجــد ُمْعِجــزة واحــدة فقــط فــي كل الِكتَــاب الُمَقــدَّ
م هــذه القصــة دروًســا غيــر محدودة  إنهــا ُمعجــزة شــفاء الرجــل األعمــى فــي بيــت صيــدا. تقــدِّ
بزمــن، لكنيســة المســيح اليــوم. فهــي توضــح خطَّــة هللا باســتخدام كل مؤمــن ليأتــي بشــخٍص 
ــه أعمــى  مــوا إلي ــدا، فقدَّ ــى بيــت صي س: »وجــاء إل ــدَّ ــاب الُمَق ــق الِكتَ ــى يســوع. يُعلِّ آخــر إل
مــوا«  وطلبــوا إليــه أن يلمســه« )إنجيــل مرقــس ٨: 22(. الكلمتــان األساســيتان هنــا همــا »قدَّ
و«طلبــوا«. هــذا الرجــل األعمــى لــم يــأِت ِمــن تِلقــاء نفســه. أصدقــاؤه هــم الذيــن رأوا حاجتــه 
فأتــوا بــه. ربمــا لــم يكــن عنــده الكثيــر ِمــن اإليمــان، لكــنَّ أصدقــاءه كان لديهــم اإليمــان. لقــد 

آمنــوا بــأنَّ يســوع سيشــفي عمــى هــذا الرجــل.
هنــاك تقريبًــا ٥2 معجــزة شــفاء متميــزة فــي العهــد الجديــد أجراهــا يســوع. فــي أكثــر ِمــن 
نصفهــا، كان أقــارب أو أصدقــاء الشــخص يُْحِضرونــه إلــى يســوع ليشــفيه. كثيــرون ِمــن النــاس 
ميــن’  لــن يأتــوا إلــى يســوع إال إذا أحَضرَهــم شــخص لديــه اإليمــان. دورنــا هــو أن نُصبــح ’ُمقدِّ

لنأتــي بالنــاس إلــى يســوع. 
الكلمــة الثانيــة التــي تســتحق اهتمامنــا فــي إنجيــل مرقــس ٨: 22 هــي كلمــة »طلبــوا«. 
ــة، وأكثــر  ــلوا، التمســوا، اســتنجّدوا’. إنَّهــا تــدل علــى ُمناشــدة أكثــر رقَّ يمكــن أن تعنــي ’توسَّ
لطًفــا، وأكثــر ودًّا بــداًل ِمــن الطلــب بالصــراخ والصخــب الشــديد. أصدقــاء هــذا الرجــل ناشــدوا 
يســوع بلطــف، مؤمنيــن أنَّ يســوع لديــه الرَّغبــة والُقــدرة لمســاعدة هــذا الرجــل. ربمــا لــم 
ــم  ــاءه كان لديه ــنَّ أصدق ــفيه، لك ــتطيع أن يش ــوع يس ــأنَّ يس ــان ب ــل اإليم ــك الرج ــن لذل يك
اإليمــان. فــي بعــض األحيــان علينــا أن نحمــل اآلخريــن إلــى يســوع علــى أجنحــة إيماننــا نحــن.

اقــرأ إنجيــل مرقــس ٨: 22-2	� لمــاذا فــي اعتقــادك أنَّ يســوع شــفى الرجــل األعمــى 
ــوم كشــهود  ــا الي ــة لن ــذه القص ــا ه ــي تحتويه ــدروس الت ــي ال ــا ه ــن؟ م ــى مرحلتي عل

ليســوع؟

 

فــي جميــع تجاربــه الثــالث، كان يســوع يــرّد بعبــارة »مكتــوب«. وهــذا يعنــي أن يســوع 
يلجــأ مباشــرة إلــى كلمــة هللا وليــس ألّي شــيء آخــر للتعامــل مــع هجمــات وِخــَدع الشــيطان. 
س  ــاب الُمَقــدَّ س ثــّم الِكتَ ــاب الُمَقــدَّ وهــو مــا ينبغــي أن يكــون درًســا ثمينــا لنــا جميًعــا: الِكتَ

وحــده هــو المعيــار النهائــي إليماننــا وأساســه.
هــل مــن الممكــن أننــا، نحــن أيًضــا، ال نــرى النــاس بوضــوح؟ هــل نراهــم أحيانـًـا »كأشــجار 
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ــذي  ــن أن نراهــم مرشــحين لملكــوت هللا؟ مــا ال ــداًل ِم يمشــون« بأشــكال غامضــة وُمبهمــة ب
يقودنــا أحيانًــا، حســب تفكيــرك، لعــدم رؤيــة النــاس بوضــوح؟

إلــى جانــب الــدرس الواضــح عــن كيفيــة اســتخدام هللا لنــا للوصــول إلــى النــاس، مــا 
الــذي يُمكــن أن نتعلَّمــه أيًضــا ِمــن هــذه القصــة؟ مــا الــذي يمكــن أن تعلمنــا إيــاه، 
مثــاًل، عــن كيــف يُْمِكــن للُمعالجــة الطبيــة والروحيــة مًعــا أن يكــون لهمــا دور فــي 

شــفاء وخدمــة الهالكيــن؟

١٣متوز )يوليو(        االثنني         

درس في القبول
مــن خــالل مثالــه لمــا يعنــي أن نــرى كل فــرد بمنظــور جديــد، علَّــم يســوع تالميــذه كيــف 
يــرون النــاس ِمــن خــالل عيــون الســماء. كانــت نظرتــه للنــاس نظــرة ثوريَّــة. لقــد رآهــم ليــس 
كمــا كانــوا ُهــم عليــه بــل كمــا يُمِكــن أن يُْصِبحــوا عليــه. فــي كل تفاعالتــه مــع النــاس، كان 
يُعاملهــم بكرامــة واحتــرام. وكثيــرًا مــا كان يُفاجــئ تالميــذه بالطريقــة التــي كان يُعاِمــل النــاس 

بهــا. كان ذلــك واضًحــا بالفعــل فــي تفاعلــه مــع المــرأة الســامرية.
ورد فــي كتــاب »The Archaeological Study Bible« المالحظــة التاليــة الُمثيرة لالهتمام 
ــقاق بيــن الســامريين واليهــود يعــود تاريخــه  عــن العالقــة بيــن الســامريين واليهــود: »إنَّ الشِّ
إلــى فتــرة مبكــرة. وبحســب مــا َورََد فــي 2ملــوك ١٧، كان الســامريون ِمــن نســل شــعوب بــالد 
مــا بيــن النهريــن الذيــن اُجِبــروا قســرًا علــى االســتقرار فــي أراضــي شــمال إســرائيل علــى يــد 
ملــك آشــور فــي أعقــاب الســبي عــام ٧22 ق. م. لقــد َجَمعــوا بيــن عبــادة يهــوه والممارســات 
الوثنيــة« )The Archaelolgical Study Bible، Zondervan Publishing، صفحــة ١٧2٧(. 
ســوا كهنوتًــا ُمناِفًســا وهيــكاًل منافًســا علــى  باإلضافــة إلــى تلــك الممارســات الوثنيــة، فقــد أسَّ
ــدَّ وأنَّ التالميــذ  جبــل جرزيــم. بالنظــر إلــى تلــك االختالفــات الالهوتيــة مــع الســامريين، ال بُ
قــد تحيَّــروا عندمــا اختــار يســوع الطريــق الســامري إلــى الجليــل. لقــد تفاجئــوا أنَّ يســوع لــم 
يســمح لنفســه أن ينجــذب إلــى ِجــدال دينــي. فقــد اســتجاب ُمباشــرة إلــى اشــتياق المــرأة 

الســامرية للقبــول والُحــب والُغفــران.

اقــرأ إنجيــل يوحنــا ٤: ٣-٣٤� كيــف تقــرَّب يســوع إلــى المــرأة الســامرية؟ مــاذا كانــت 
اســتجابة المــرأة لحديــث المســيح معهــا؟ كيــف كان تجــاوب التالميــذ لهــذا االختبــار، 

ــع يســوع رؤيتهــم؟ وكيــف وسَّ
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إنَّ الــدرس األبــدي الــذي اشــتاق يســوع أن يُعلِّمــه لتالميــذه ولــكل واحــد منــا هــو هــذا 
بــكل بســاطة: »أولئــك الذيــن عندهــم روح المســيح ســوف يــرون كل النــاس ِمــن ِخــالل عيــون 

العطــف اإللهــي« )روح النبــوة، The Signs of the Times، حزيــران ]يونيــو[ 20، ١٨٩2(.

ــرام نتيجــة  ــازدراء أو عــدم احت ــى النظــر إليهــم ب ــل إل ــن تمي ــاس الذي ــن هــم الن َم
ــذا  ــر ه ــك أن تُغيِّ ــي ل ــاذا ينبغ ــك؟ لم ــك الخــاص ب ــد مجتمع ــادات وتقالي ــر ع تأثي

ــي؟ ــر أن يأت ــذا التغيي ــن له ــف يمك ــلوك، وكي الس

١٤متوز )يوليو(        الثالثاء        

إبدأ ِمن حيث أنت
ــه ال  ــه هــو حيــث أنــت، ألن ــدأ في ــذي تب ــد ال ــاة المــكان الوحي ــال أحدهــم: »فــي الحي ق
يوجــد مــكان آخــر لتبــدأ منــه.« لقــد شــدد يســوع علــى هــذا المبــدأ فــي أعمــال الرســل ١: ٨ 
عندمــا أعلــن: »لكنكــم ســتنالون قــوة متــى حــلَّ الــرُّوح الُْقــُدس عليكــم، وتكونــون لــي شــهوًدا 

فــي أورشــليم وفــي كل اليهوديــة والســامرة وإلــى أقصــى األرض«.
كانــت رســالة يســوع إلــى تالميــذه شــديدة الوضــوح ال يمكــن إســاءة فهمهــا: ابــدأوا ِمــن 
ــرٍَص أفضــل،  حيــث أنتــم. اِشــهد هلل فــي المــكان الــذي أوَجــَدك فيــه. بــداًل ِمــن أن تحلــم ِبُف

ابــدأ ِبَمــن ُهــم حولــك. انظــر بنظــرة ســماوية إلــى الُفــرَص األقــرب إليــك!
لســَت بحاجــٍة ألن تكــون الشــخص األكثــر ثقافــة، وعلًمــا فــي العالــم، أو األكثــر فصاحــة، 
أو األكثــر موهبــة. مهمــا كان لبعــض هــذه الهبــات ِمــن فوائــد إذا اُحِســن اســِتْخداُمها، ففــي 
نهايــة األمــر كل مــا تحتــاج إليــه هــو محبتــك هلل ومحبتــك للنفــوس. إذا كُْنــَت ُمســتَِعًدا وراغبًــا 

ألن تشــهد، فــإنَّ هللا ســيفتح لــك الطريــق لتفعــل ذلــك.

اقــرأ إنجيــل يوحنــا 	: ٤٠، 	٤؛ إنجيــل يوحنــا 	: 5-		؛ وإنجيــل يوحنــا 2	: 2٠-	2� مــاذا 
تقــول لــك هــذه الفقــرات عــن بصيــرة أنــدراوس الروحية وأســلوبه للشــهادة؟

 

ث إلينــا ِجهــاًرا. لقــد ابتــدأ أنــدراوس بالشــهادة فــي عائلتــه. فقد  إنَّ اختبــار أنــدراوس يتحــدَّ
م ليســوع  شــارك المســيح أواًل مــع أخيــه بطــرس. وأنشــأ عالقــة ودِّيــة مــع صبــي صغيــر قــدَّ
مــواد لُِصْنــع معجــزة، وقــد َعــرَف أنــدراوس تماًمــا كيــف يتعامــل مــع اليونانييــن. فبــداًل ِمــن 

مجادلــة الالهــوت، َشــَعر باحتياجهــم وأرشــدهم إلــى يســوع. 
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ــاس  ــي الن ــر ف ــة. فكِّ ــة إيجابي ــات رعاي ــاء عالق ــن بن ــال هــو ف ــح النفــوس الفعَّ ــن رب إنَّ ف
ــا  ــفوقًا ورحيًم ــخًصا ش ــك ش ــون في ــل يلمس ــوع. ه ــون يس ــد ال يعرف ــن ق ــك الذي ــرب إلي األق
وُمْهتًَمــا؟ هــل يــرون فيــك الســالم والهــدف الــذي يشــتاقون إليــه؟ هــل تُمثِّــل حياتــك إعالنًــا 
لإلنجيــل واألخبــار الســارَّة؟ إننــا نربــح أصدقــاًء هلل عــن طريــق مشــاركتنا ليســوع. فيُصبحــون 
ــد  ــل، ق ــق اإلنجي ــن ح ــن ع ــر الزم ــالة هللا آلخ ــارك رس ــي، إذ نُش ــيحيين، وبالتال ــاًء مس أصدق

ــا. يُصبحــون مســيحيون أدفنتســت أيًض

إلى  وأقربائنا  عائلتنا  أفراد  نقود  أن  أحيانًا  ا  ِجدًّ الصعب  ِمن  يكون  أن  يمكن  لماذا 
أصدقائك  أو  عائلتك  أفراد  من  أيٍّ  مع  يسوع  مشاركتك  في  نََجْحَت  هل  المسيح؟ 

بين؟ شارك أيَّ مبادئ يُمِكن أن يجدها الصف مفيدة� الُمقرَّ

١٥متوز )يوليو(        األربعاء        

أناس يصعب التعامل معهم
كان يســوع ســيًِّدا فــي التعامــل مــع األشــخاص صعبــي الِمــراس. لقــد أظهــر وعبَّر عــن قبوله 
مــن خــالل أقوالــه وأفعالــه. فقــد أصغــى باهتمــام إلــى همومهــم، أثــار أســئلة، وتدريجيًــا أظهر 
فيــن داخــل أقســى القلــوب، ورأى إمكانيــة الخــالص فــي  حقائــق إلهيــة. لقــد أدرك التــوق الدَّ
أكثــر األشــرار فســاًدا. بالنســبة ليســوع، لــم يكــن هنــاك شــخص خــارج متنــاول اإلنجيــل. لقــد 
ا وال صــار فاســًدا وشــريرًا  آمــن يســوع بالتأكيــد »إنَّــه لــم ينحــدر أحــد إلــى درجــة ســحيقة ِجــدًّ
ا إلــى حــدِّ أنــه ال يســتطيع أن يجــد النجــاة والخــالص فــي المســيح« )روح النبــوة، مشــتهى  ِجــدًّ
ــا  األجيــال، صفحــة 2٣2(. نظــر يســوع إلــى النــاس ِمــن خــالل عدســات بصريــة تختلــف عمَّ
لدينــا نحــن. لقــد رأى فــي كل كائــٍن بشــري انعكاًســا لمجــد الخليقــة األولــى. فَرَفَــَع مداركهــم 
ليســتوعبوا إمكانيــة مــا يمكنهــم أن يصلــوا إليــه أو يُصبحــوه، وكثيــرون ارتقــوا ليصلــوا إلــى مــا 

يصبــوا هــو إليــه ِمــن أجــل حياتهــم.

اقــرأ إنجيــل متــى ٤: 	٨، 	9؛ إنجيــل مرقــس 	2: ٨2-٤٣؛ إنجيــل لوقــا ٣2: 9٣-٣٤� مــا 
ــم  ــة ل ــا، ومــع أحــد الكتب ــذي تجــده ُمتشــابًها فــي ُمناشــدة يســوع لبطــرس ويوحن ال
يُذكــر اســمه، ومــع اللــص علــى الصليــب؟ ادرس بعنايــة أســلوب المســيح فــي كٍل مــن 

هــذه الحــاالت� مــا الــذي يَظَْهــر لــك؟

 

ــحين ُمحتمليــن لملكــوت  أينمــا ذهــب يســوع كان يــرى إمكانيــات روحيــة؛ لقــد رأى ُمرشَّ
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هللا وســط الظــروف األبعــد احتمــااًل. نحــن نُطْلِــق علــى هذه المقــدرة »عيــون النمو الكنســي«. 
إنَّ عيــون النمــو الكنســي هــي اإلحســاس المتنامــي لرؤيــة النــاس كمــا رآهــم يســوع، أشــخاص 
ــق  ــذي يتعلَّ ــي«، ال ــو الكنس ــا »آذان النم ــذا أيًض ــن ه ــوت هللا. يتضم ــم لملك ــن ربحه يمك
باإلصغــاء إلــى االحتياجــات غيــر الُمعلنــة وغيــر المنطــوق بهــا لَِمــن ُهــم حولنــا. إنهــا تتعلَّــق 
باالســتماع إلــى اشــتهاء قلوبهــم لشــيء ال يمتلكونــه، حتــى وإن لــم يُعبِّــروا عنــه بصــورة علنيــة.
اطلــب ِمــن الــرب أن يجعلــك َحّساًســا لِِخْدَمــة الــرُّوح الُْقــُدس فــي حيــاة اآلخريــن. صلِّــي 
لكــي يُعطيــك هللا اللمســة الثانيــة وليفتــح عينيــك للفــرص الروحيــة التــي يضعها أمامــك في كل 
يــوم لُِمشــاركة إيمانــك مــع اآلخريــن. اطلــب ِمــن هللا أن يمنحــك عيًنــا ُمبِصــرة، وقلبًــا حساًســا 
ــا، ورغبــًة واســتعداًدا لُِمشــاركة المســيح الــذي تعرفــه وتحبــه مــع اآلخريــن، وســتكون  ُمصغيً
فــي طريقــك إلــى رحلــة مثيــرة مــدى الحيــاة. ســتأخذ الحيــاة معنــًى جديــًدا بالكامــل. ســيكون 
لديــك إحساًســا بالشــبع والرِّضــا والفــرح الــذي لــم تختبــره ِمــن قبــل. أولئــك الذيــن يعملــون 

لربــح النفــوس ُهــم فقــط يمكنهــم أن يعرفــوا مــا يجلبــه ذلــك ِمــن رضــا.

١٦متوز )يوليو(        الخميس        

استشعار فرص التدبير اإللهي
إنَّ ســفر أعمــال الرســل حافــل بقصــص عــن كيفيــة اغتنــام التالميــذ فــرص التدبيــر اإللهــي 
م ملكــوت هللا. ِمــن بدايــة الســفر إلــى نهايتــه، نقــرأ قصًصــا رائعــة عــن الكنيســة األولــى  لِتَقــدُّ

وكيــف نََمــْت، بالرَّغــم ِمــن التَّحديــات التــي واجهتهــا داخليًــا وخارجيًــا.
فــي 2كورنثــوس 2: ١2، ١٣ مثــاًل، يُخبــر بولــس الرســول عــن اختبــاره فــي تــرواس: »لكــن 
لمــا جئــت إلــى تــرواس، ألجــل إنجيــل المســيح، وانفتــح لــي بــاب فــي الــرب، لــم تكــن لــي 
ــة«  ــى مكدوني ــم أجــد تيطــس أخــي. لكــن ودعتهــم فخرجــت إل ــي ل راحــة فــي روحــي، ألن
)2كورنثــوس 2: ١٣، ١٤(. فتــح هللا بمعجــزة بابًــا للرســول بولــس ليكــرز باإلنجيــل للقــارة 
األوربيــة، وكان ُمــْدرِكًا أنَّ األبــواب التــي يفتحهــا هللا اليــوم قــد تُْغلـَـق غــًدا. فســافر فــي الحــال 

ــة منتهــزًا الفــرص وناظــرًا إلــى اإلمكانيــات. إلــى مكدوني
ــا  ــا فرًص ــر لن ــذي يوفِّ ــه ال ــواب المفتوحــة - هــو اإلل ــه األب ــد هــو إل ــه العهــد الجدي إنَّ إل
بتدبيــر إلهــي لُِنشــارك إيماننــا. عبــر كل ســفر أعمــال الرســل، هللا يعمــل. هنــاك أبــواب مفتوحــة 

فــي مــدن، فــي محافظــات، فــي بلــدان، وباألغلــب فــي قلــوب النــاس.

اقــرأ أعمــال الرســل ٨: 	2-٣٨� مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه هــذه اآليــات عــن انفتــاح فيلبــس 
لقيــادة هللا واســتجابته لفــرص التدبيــر اإللهــي؟
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»إنَّ مــالكًا أرشــد فيلبــس إلــى الشــخص الــذي كان يبحــث عــن النــور والــذي كان مســتعًدا 
لقبــول اإلنجيــل، واليــوم سيرشــد المالئكــة أولئــك الخــدام الذيــن يســمحون للــروح القــدس بــأن 
ــر قلوبهــم ويشــرفها. إن المــالك الُمرســل إلــى فيلبــس كان يمكنــه أن  س ألســنتهم ويُطهِّ يُقــدِّ
يقــوم بذلــك العمــل للرجــل الحبشــي، ولكــن هــذه ليســت خطَّــة هللا فــي العمــل. إنَّ خطتــه 
ــاب أعمــال  ــوة، كت ــاس يجــب أن يخدمــوا إخوتهــم مــن بنــي اإلنســان« )روح النب هــي أنَّ الن

الرســل، صفحــة ٨٨(.
إذا كانــت لنــا آذانـًـا لنســمع وعيونـًـا لنــرى، فنحــن أيًضــا، ســتقودنا المالئكــة غيــر المنظــورة 

لُِنوِصــل الســاعين إلــى الحــق إلــى حقائــق الملكــوت.

الحــظ كــم كانــت مركزيــة األســفار المقدســة فــي هــذه القصــة� الحــظ أيًضــا مــدى 
ــة  س ــفار المقدَّ ــرف األس ــخًصا يع ــة ش ــذه المرحل ــي ه ــاك ف ــون هن ــة أن يك األهمي

ــا ُهنــا؟ لشــرحها وتفصيلهــا� مــا هــي الــدروس التــي لن

١٧متوز )يوليو(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة، الفصــل الــذي بعنــوان 
»دخــول اإلنجيــل إلــى الســامرة«، مــن كتــاب أعمــال الرســل، صفحــة ٨٣-٩0..

فــي كل مــكان حولنــا، يســعى النــاس وراء األشــياء األبديــة. وكمــا وصفهــا يســوع: »الحصــاد 
كثيــر ولكــن الفعلــة قليلــون« )إنجيــل متــى ٩: ٧٣(. الُمشــكلة لــم تكــن فــي الحصــاد. لقــد رأى 
يســوع بعينيــه الممســوحتين إلهيًــا أنَّ الحصــاد كثيــر لكــن التالميــذ شــاهدوا فقــط الُمقاومــة. 
مــا هــو الحــل الــذي أعطــاه المســيح لهــذه المشــكلة؟ »فاطلبــوا ِمــن رب الحصــاد أن يُرســل 

فعلــة إلــى حصــاده« )إنجيــل متــى ٩: ٨٣(. الحــل هــو أن نُصلِّــي لِيُرِْســلك هللا إلــى حصــاده.
م ملكوتــك. افتــح  لــم ال تُصلِّــي هــذه الصــالة؟ »يــا رب، أنــا ُمســتعد أن تســتخدمني لِتَقــدُّ
عينــّي ألرى فــرص التدبيــر اإللهــي التــي تفتحهــا أمامــي فــي كل يــوم. علِّمنــي أن أكــون حّساًســا 
ــك مــع  لَِمــن ُهــم حولــي. ســاعدني ألنطــق بكلمــات الرجــاء والتشــجيع وألشــارك محبتــك وحقَّ
الذيــن أتَّصــل بهــم كل يــوم.« إذا كُنــَت ســتُصلِّي هــذه الصــالة، ســيعمل هللا أشــياًء اســتثنائية 

وغيــر عاديَّــة فــي حياتــك.

أسئلة للنقاش 
	� إذا كُْنـَت قـد َعِملْـَت لجلـب النفـوس إلـى يسـوع، فهنـاك شـيء واحد تعرفـه: إنه 
د  ليـس ِمـن السـهل دائًمـا، أليـس كذلـك؟ نعـم، بالطبـع، فـاهلل وحـده هـو الـذي يُجدِّ
القلـوب، ولكـن بحكمتـه اختار أن يسـتخدمنا لنكون جزًءا ِمن هـذا التدبير� إنَّ العمل 
لربـح نفـٍس واحدة فقط يسـتغرق وقًتـا، وجهًدا، وصبـًرا، ومحبَّة مولـودة ِمن فوق� ما 
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هـي القـرارات التـي يمكنك اتخاذها لتسـاعدك علـى الموت عن الـذات التي تحتاجها 
لتكون شـاهًدا فعاال للمسـيح؟

ـن ال يعرفون الـرب؟ ماذا  2� َمـن هـم بعـض األشـخاص الذيـن أنت علـى اتصال بهم ِممَّ
فعلـت، أو مـا زلت تفعـل، أو عليك أن تفعله لتشـهد لهم؟

٣� فكِّـر فـي شـاول الطرسوسـي� هذا شـخص يبـدو وكأنه أبعـد ما يكون عـن التجديد 
يمكـن أن تتخيلـه! ومـع ذلـك، فنحـن نعـرف مـا حـدث لـه� مـاذا يجـب أن يقـول لنا 

ع فـي الحكم علـى اآلخريـن بناًء علـى المظهـر الخارجي؟ ذلـك عـن خطـورة التَّسـرُّ

٤� إذ نتذكَّـر قصـة شـاول، مـاذا نفعـل مـع آيـة كاآليـة الـواردة فـي إنجيـل متـى ٧: 	 
ام الخنازير، لئال تدوسـها بأرجلها  س للـكالب، وال تطرحـوا ُدَرركم ُقـدَّ »ال تُعطـوا الُمقـدَّ

وتلتفـت فتمزقكم�«؟
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* ١٨-٢٤متوز )يوليو(    الدرس الرابع    

ة الصالة: قوَّ

الشفاعة من أجل اآلخرين

السبت بعد الظهر
المراجع األسـبوعية: رؤيا يوحنا ١٢: ٧-٩؛ أفسـس ٦: ١٢؛ عبرانيين ٧: ٢٥؛ أفسـس ١: 

١٥-٢١؛ دانيـال ١٠: ١٠-١٤؛ ١يوحنا ٥: ١٤-١٦.

آيـة الحفـظ: »اعترفـوا بعضكـم لبعـض بالـزالت، وصلـوا بعضكـم ألجـل بعـض، لكـي 
تشـفوا� ِطلبـة البـار تقتـدر كثيـًرا فـي فعلهـا« )يعقـوب 5: 		(�

شعر أعضاء كنيسة العهد الجديد بحاجتهم إلى الصالة.
وا تزعـزع المـكان الـذي كانـوا ُمجتمعين فيـه، وامتأل الجميـع ِمن الـرُّوح الُْقُدس،  »ولمـا صلُـّ
وكانـوا يتكلَّمـون بـكالم هللا بمجاهـرة« )أعمال الرسـل ٤: ٣١(. الحـظ، صلَّى التالميـذ. امتألوا ِمن 

الـرُّوح الُْقـُدس، ثم تكلَّمـوا بكالم هللا بمجاهـرة وثقة.
كانـت هنـاك عالقـة ُمباشـرة بيـن صلواتهـم، امتالئهم ِمـن الـرُّوح الُْقـُدس، ومناداتهـم بكالم 
هللا بُمجاهـرة وقـوة. »التالميـذ … لـم يطلبـوا البركـة ألنفسـهم فقـط. ولكنهـم كانـوا مثقليـن 
بعـبء خـالص النفـوس. كانـوا متأكدين ِمن أنَّ اإلنجيـل ينبغي أن يُذاع علـى كل العالم، فجعلوا 
يطالبـون بالقـوة التـي قد وعدهم المسـيح بها« )روح النبـوة، كتاب أعمال الرسـل، صفحة 2٤(.
ع ِمـن أجـل اآلخريـن، يعمـل هللا فـي قلوبنـا نحـن ليجذبنـا أقرب  عندمـا نطلـب هللا ونتشـفَّ
إليـه وليعطينـا حكمـة إلهيـة لنتواصـل معهـم ونُبلغهـم عـن ملكـوت هللا )يعقـوب ١: ٥(. وهـو 
ة أيًضـا فـي قلـوب اآلخريـن بطرق ال نسـتطيع نحـن رؤيتهـا أو حتى فهمهـا بالكامل  يعمـل بقـوَّ

ليجذبهـم إلـى نفسـه )١يوحنـا ٥: ١٤-١٧(.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٥ نيسان )أبريل(. * نرجو التعمَّ
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١٩متوز )يوليو(        األحد        

صراع كوني

قـارن رؤيـا يوحنـا 	2: ٧-9؛ أفسـس 	: 	2؛ و2كورنثوس 	٠: ٤� كيـف تُؤثِّر هذه الفقرات 
على فهمنا للصالة الشـفاعية؟

 

 

ــم المرئــي وغيــر المرئــي )المنظــور وغيــر  س الّســتار مــا بيــن العالَ ــدَّ ــاب الُمَق يرفــع الِكتَ
ــن المســيح  ــوى الظــالم، بي ــر وِق ــوى الِب ــن ِق ــر والشــر، بي ــن الخي ــاك صــراع بي المنظــور(. هن
ــم فــي  ــن يتحكَّ ــة البشــرية. وهــو ل يَّ ــرم هللا الُحرِّ ــي، يحت والشــيطان. فــي هــذا الصــراع الكون
اإلرادة أو يُْجِبــر الضميــر. إنَّــه يُرســل روحــه القــدوس ليُبكِّــت، يُْقِنــع، الرجــال والنســاء بالحــق 
اإللهــي )إنجيــل يوحنــا ٦١: ٧، ٨(. مالئكــة الســماء تدخــل المعركــة لتؤثــر فــي النــاس لألبديــة 
)عبرانييــن ١: ٤١(. كمــا يضــع هللا أيًضــا أحداثـًـا مــن تدبيــره فــي حيــاة النــاس ليقودهــم إليــه.

ــوت  ــد ملك ــا ِض ــام ُهم ــر واإلرغ ــر. إنَّ الَقْه ــام الضمي ــو إرغ ــه هللا ه ــن يفعل ــذي ل ــا ال أم
ــن  ــا تكم ــه. هن ــاس حكم ــي أس ــي ه ــة، الت ــدأ المحب ــن مب ــب ع ــراه غري ــزام أو اإلك هللا. اإلل
أهميــة الصــالة. رغــم أنَّ هللا يفعــل كل مــا يســتطيع لِيَِصــَل إلــى النــاس قبــل أن نُصلِّــي، فــإنَّ 
صلواتنــا تُطْلِــق العنــان لُِقــوَّة هللا العظيمــة. إنَّ هللا يحتــرم حريــة اختيارنــا فــي الصــالة مــن أجــل 
ــي، ممــا يفعلــه عندمــا ال نصلــي، وذلــك فــي  اآلخريــن، ويمكنــه أن يفعــل أكثــر عندمــا نُصلِّ

ضــوء الصــراع بيــن الخيــر والشــر.
ــوات  ــة لصل ــا، إجاب ــر هللا أن يمنحن ــن تدبي ــزء ِم ــه ج ــارة: »إنّ ــذه العب ــي ه ــا ف ــل مليً تأمَّ
اإليمــان، مــا لــم يكــن ليمنحنــا إيــاه لــو لــم نطلبــه« )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة 
2٧٥(. فــي الصــراع العظيــم بيــن الخيــر والشــر، تُحــِدُث الصــالة فرقـًـا. عندمــا نُصلِّــي ِمــن أجــل 
أشــخاٍص أو شــخٍص ال يعــرف المســيح، فذلــك يفتــح قنــوات ِمــن بــركات إلهيــة لِتَْنَســِكب فــي 

ر هللا رغبتنــا فــي الصــالة مــن أجلهــم ويعمــل بأكثــر قــوة مــن أجلهــم. حياتهــم. يُقــدِّ
ــم  ــا ال نفه ــع أنن ــرف بتواض ــا أن نعت ــفاعية، علين ــالة الش ــوع الص ــع موض ــا م ــي تعاملن ف
خــول إلــى البــركات التــي  ــا مــن الدُّ أفعــال هللا بشــكٍل كامــل، ولكــن هــذا ال يجــب أن يمنعن

ــن. ــنا ولآلخري ــالة ألنفس ــا الص تُعطيه

ــا حيــن نُهِمــل  لمــاذا فــي اعتقــادك أنَّ هللا يعمــل بأكثــر قــوة عندمــا نُصلِّــي نحــن ِممَّ
ــا ال نفهــم بشــكٍل كامــل كيــف يكــون ذلــك، لمــاذا يجــب أن  الصــالة؟ حتــى وإن كُنَّ

س للصــالة ِمــن أجــل اآلخريــن علــى فعــل ذلــك؟ تحضنــا نصيحــة الِكَتــاب الُمَقــدَّ
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٢٠متوز )يوليو(        االثنني        

فيع القدير يسوع: الشَّ

اقرأ إنجيل لوقا ٣: 	2؛ إنجيل لوقا 5: 		؛ وإنجيل لوقا 9: ٨	� ماذا تقول لك هذه اآليات 
ة تأثيره أو فعاليته في الخدمة؟ لة بين حياة الصالة التي عاشها يسوع وبين قوَّ عن الصِّ

 

كانـت حيـاة يسـوع حيـاة شـراكة ُمْسـتَِمرَّة مـع أبيـه. فـي وقـت معموديتـه عندمـا اسـتهلَّ 
ة إلهيـة لِيُحقِّق قصـد الّسـماء. منحه الـرُّوح الُْقُدس قـوًة لَِعَمل  ى طالبًـا قُـوَّ خدمتـه كمسـيَّا، صلَـّ
ـة أمامـه. سـواَء كان إطعـام الخمسـة  آاَلف شـخًصا، أو شـفاء  ـم الُمِهمَّ ـق ويُتمِّ إرادة اآلب ولِيُحقِّ
األبـرص، أو إنقـاذ المجانيـن المتسـلط عليهـم الشـيطان، أدرك يسـوع أنـه، فـي المعركـة بيـن 
الخيـر والشـر، تكـون الصـالة سـالًحا جباًرا لهزيمـة قوى الجحيـم. إنَّ الصالة هي طريقة شـرَّعتها 
السـماء لَِضـمِّ َعْجزِنـا وضعفاتنـا إلـى قـوَّة هللا القـادر علـى كل شـيء. إنها وسـيلة لترفع أنفسـنا 

ي ِمـن أجلهم. نحـو هللا، الـذي وحـده يسـتطيع أن يلمـس قلـوب الذيـن نُصلِـّ

إلى  أعطاه يسوع  الذي  التأكيد  ما هو   �52 :٧ لوقا 22: ٣	-٤٣؛ وعبرانيين  إنجيل  اقرأ 
بطرس لُِيِعّده للتجارب التي سيواجهها في الُمستقبل القريب؟ ما هو التأكيد أو الضمان 

الذي يُعطيه لكل واحد منا لُِمجابهة ومواجهة التجارب؟

 

إنَّ رابحـي النفـوس الناجحيـن ُهم رجال ونسـاء صالة. صلَّى يسـوع من أجل بطرس باالسـم. 
ي ِمن أجلـه. أدرَك  وأعـاد التأكيـد لبطـرس أنـه فـي وقـِت تجاربه الُعظْمى، سـيكون يسـوع يُصلِـّ
ر  م ملكـوت هللا. وخطَّط لفعـل كل ما يُْمِكـن أن يُدمِّ الشـيطان جيـًدا قُـْدرَة بطـرس الكامنـة لِتَقدُّ
تأثيـر بطـرس اإليجابـي في الكنيسـة المسـيحية. ولكن خـالل كل تجاربه، كان يسـوع يُصلِّي ِمن 
أجـل بطـرس، وقـد اسـتُِجيبَت صلوات السـيد يسـوع المسـيح. إنها لحقيقـة ُمثيرة أن نُـدرك بأنَّ 
عية  ه يدعونـا لننضـم إليـه فـي عمـل الصـالة التشـفُّ ي ِمـن أجلنـا، نحـن أيًضـا. إنَـّ ص يُصلِـّ الُمخلِـّ

ونرفـع اآلخرين بأسـمائهم أمام عرشـه.
إنَّ مثابرتنـا علـى الصـالة تُِقـر وتُعبِّـر علـى أننا نُـدرك بـأنَّ اعتمادنا الكلـي والمطلق على هللا 

فـي الوصـول إلى الشـخص الـذي نُصلِّي ِمـن أجله.

ا أال تستسـلم أبـًدا، بغض النظر  ِمـن أجـل َمـن تُصلِّـي أنَت اآلن؟ لمـاذا ِمن الُمهـم ِجدًّ
عمـا يبدو عليـه الموقف مـن صعوبة؟
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٢١متوز )يوليو(        الثالثاء        

صالة بولس الشفاعية
ة  ــدَّ ــوال ُم س. ط ــدَّ ــاب الُمَق ــى الِكتَ ــب إل ــي تنتس ــق إنجيل ــي ح ــفاعية ه ــالة الش إنَّ الص
ســها خــالل  خدمتــه، كان بولــس يُصلِّــي ِمــن أجــل الُمتجّدديــن حديثًــا فــي الكنائــس التــي أسَّ
ــن  ــم يك ــي، ل ــا كان يُصلِّ ــدث عندم ــا يح ــيئًا م ــأنَّ ش ــن ب ــس يؤم ــة. كان بول ــه الكرازي خدمت
. وعلــى الرَّغــم ِمــن أنــه كان ُمنَفِصــاًل عــن الذيــن كان يُحبُّهــم، لكنــه أدرَك  ليحــدث لــو لــم يُصــلِّ

ــون مــن أجــل بعضهــم البعــض. أنــه يمكنهــم أن يتَِّحــدوا بقلوبهــم إذ يُصلُّ

اقــرأ أفســس 	: 5	-	2� اكتــب علــى الســطور أدنــاه، قائمــة بالطلبــات الُمختلفــة التــي 
مهــا بولــس إلــى هللا ِمــن أجــل أعضــاء كنيســة أفســس� مــا الــذي ســأل هللا بصــورة  قدَّ

خاصــة أن يُعطيــه لهــم؟

 

صــالة بولــس ِمــن أجــل المؤمنيــن فــي أفســس هــي صــالة ُمذهلــة. لقــد طَلـَـَب ِمــن هللا أن 
يمنحهــم الِحْكَمــة والفهــم الروحــي، وأن تســتنير عيــون أذهانهــم بالحــق اإللهــي وأن يمنحهــم 
رجــاء الحيــاة األبديــة. وصلَّــى أيًضــا أن يختبــروا قــوة عمــل هللا فــي حياتهــم. هــذا اإللــه شــديد 
ــاس  ــكِّل األس ــذي يُش ــَدث ال ــوات، الَح ــن األم ــوع ِم ــام يس ــه أق ــى أن ا، حت ــدًّ ــوي ِج ا، وق ــدًّ ِج
ــرًا إيَّاهــم »بغنــى مجــد  ميراثــه  لرجائهــم بالحيــاة األبديــة فــي المســيح. وختــم صالتــه ُمذكِّ
فــي القديســين«. ال بـُـدَّ وأنَّ األفسســيون قــد  امتـَـألوا بــروح التشــجيع، عالميــن أنَّ بولــس كان 

يُصلِّــي ِمــن أجلهــم وعالميــن مــا كان يُصلِّــي ِمــن أجلــه.

ك كُْنـَت عضـًوا في كنيسـة فيلبي  اقـرأ فيلبـي 	: ٣-		 والحـظ نبـرة صـالة بولـس� لـو أنَـّ
وتسـلَّمَت رسـالة كهـذه ِمـن بولـس، يُشـارِك معـك أنـه لـم يكـن فقـط يُصلِّي ِمـن أجلِك 
ولكـن فحـوى صالته أيًضا، كيف سـيكون شـعورك، ولمـاذا؟ ما هي الوعـود التي تضمنتها 

كلمـات الرسـالة؟ فـي نفـس الوقت، مـا هـي التحذيرات التـي فيها؟

 

ــاب  ــي الِكَت ــا ف ــم وروده ــا، ت ــجيًعا وإنهاًض ــات تش ــر الكلم ــض أكث ــي بع ــذه ه ه
س، الحافلــة بالوعــود، والداعيــة لالمتــالء بالمحبــة والمعرفــة والتمييــز الــذي  الُمَقــدَّ
ــه  ــن أن نُصبــح مــا قصــد هللا أن نكــون علي ــا بيســوع حتــى نتمكَّ ــن معرفتن يأتــي ِم

ــي المســيح� ف
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٢٢متوز )يوليو(        األربعاء        

قوى غير منظورة تعمل
ــذي  ــر وال ــر والش ــن الخي ــراع بي ــذا الص ــي ه ــار ف ــالح جبَّ ــي س ــفاعية ه ــالة الش إنَّ الص
ــراع َورََد فــي ســفر دانيــال  نُطلِــق عليــه ’الصــراع العظيــم’. إنَّ أوضــح مــا كُِشــَف عــن هــذا الصِّ

ــاح ١0. األصح
ــأ بــأنَّ اليهــود ســوف يظلــون فــي الســبي البابلــي لفتــرة  لعلَّــك تتذكــر أنَّ النبــي إرميــا تنبَّ
ســبعين ســنة. عنــد نهايــة حيــاة دانيــال، كانــت هــذه الفتــرة النبويــة للســبي اليهــودي تدنــو 
ــَر ســوى القليــل ِمــن الدالئــل عــن تحقيــق وإتمــام  مــن نهايتهــا. كان دانيــال مهموًمــا. فلــم يَ

كلمــات إرميــا. وكان شــعبه مــا زال فــي الســبي.
ــوا فــي األســر. صــام  كانــت بابــل قــد ُهزمــت علــى يــد مــادي وفــارس، ولكــنَّ اليهــود ظلَّ
دانيــال وصلَّــى لمــدة ثالثــة أســابيع. لقــد تَشــّفَع بــكل صــدق وحــرارة مــن أجــل شــعبه. عنــد 

ــد. نهايــة األســابيع الثالثــة، ظهــر لــه كائــن مالئكــي ُمَمجَّ

اقرأ دانيال ٠	: ٠	-٤	� متى اسُتجيَبت صلوات دانيال، وما الذي أعاقها مؤقًتا؟

 

د بعــض الشــخصيات. َمــن ُهــَو رئيــس  هــذه فقــرة رائعــة. ولكــي نفهمهــا مليًــا، دعونــا نَُحــدِّ
مملكــة فــارس؟ بالتأكيــد لــم يكــن كــورش. فهــو ملــك اإلمبراطوريــة الفارســية. إنَّ تعبيــر »رئيس 
مملكــة فارس«يرُمــز إلــى الشــيطان. وقــد دعــاه يســوع »رئيــس هــذا العالــم« )إنجيــل يوحنــا 
١2: ٣١؛ إنجيــل يوحنــا ١٤: ٣0(. وأســماه بولــس »رئيــس ســلطان الهــواء« )أفســس 2: 2(. إذا 
كان رئيــس فــارس يرمــز إلــى الشــيطان، إًذا َمــن ُهــو ميخائيــل؟ إنَّ لفــظ ميخائيــل ورد خمــس 
س )رؤيــا يوحنــا ١2: ٧؛ يهــوذا ٩؛ دانيــال ١0: ١٣، 2١؛ ودانيــال ١2:  مــرات فــي الِكتَــاب الُمَقــدَّ
١(. الدراســة الُمتأنِّيــة لهــذه الفقــرات تُظِْهــر بــأنَّ ميخائيــل )الــذي معنــاه ’َمــن هــو مثــل هللا’( 
هــو تعبيــر آخــر لَِوصــف يســوع بأنَّــه رئيــس كل المالئكــة فــي معركــة مباشــرة ضــد الشــيطان. 
إنَّ المســيح هــو األبــدي، األزلــي، كلــي القــدرة، وابــن هللا. إحــدى مهــام المســيح كرئيــس لــكل 

المالئكــة هــي هزيمــة وإبــادة الشــيطان فــي النهايــة.
ــال  ــر والشــر. بينمــا كان داني ــن الخي ــح الســتار ويكشــف هــذا الصــراع بي ــال ١0 يزي داني
يُصلِّــي، ميخائيــل، يســوع القديــر، ينــزل ِمــن الســماء ليقهــر قــوى الجحيــم. ومــع أننــا قــد ال 
ــه  نســتطيع أن نــرى ذلــك، إال أنَّ يســوع يعمــل الســتجابة صلواتنــا الشــفاعية، نحــن أيًضــا. إنَّ

ــّر دون ُمراعاتهــا. ــص قديــر. مــا ِمــن صــالة واحــدة تَُم ُمخلِّ

كيف ترى حقيقة الصراع العظيم تتفاعل في حياتك الخاصة؟ ما الذي يجب أن تُخبرك 
به حقيقة هذه المعركة عن نوع القرارات واالختيارات التي تحتاج إلى اتخاذها؟

٣	



٢٣متوز )يوليو(        الخميس        

التركيز في الصالة
ــى أن تكــون الصــالة مخصصــة ومحــددة.  ــاك تشــديد عل س، هن ــدَّ ــاب الُمَق ــر كل الِكتَ عب
دة. لقــد  الصــالة ليســت شــيئًا غامًضــا أو مبهًمــا للنفــس. إنهــا التقــدم إلــى هللا بطلبــات ُمحــدَّ
صلَّــى يســوع مــن أجــل تالميــذه بصفــة خاصــة. بولــس الرســول صلَّــى بالتحديــد وبشــكل خاص 
ــى مــن أجــل زمالئــه الشــباب  ِمــن أجــل المســيحيين فــي أفســس، وفيلبــي، وكولوســي. وصلَّ

مثــل: تيموثــاوس، وتيطــس، ويوحنــا مرقــس.

اقــرأ 	صموئيــل 	2: 22-٤2؛ وأيــوب 		: 2	� مــا الــذي تتشــارك فيــه هاتيــن الفقرتيــن؟ ما 
الــذي تُخبرانــا بــه عــن الصالة الشــفاعية؟

 

ــة،  دة، القلبي ــى الشــفاعة الُمحــدَّ ــى الحاجــة إل دان عل ــدِّ ــوب يُش ــل وأي ــن صموئي إنَّ كُاًل ِم
ــا فحاشــا لــي أن أُخطــئ إلــى  ا، فهــو يصــرخ: »وأمــا أن والحــارة. كلمــات صموئيــل قويــة ِجــدًّ
ــالة  ــدى ص ــمع ص ــا نس ــل 2١: ٣2( وكأنن ــم« )١صموئي ــن أجلك ــالة م ــن الص ــف ع ــرب فأك ال
ــه«  ــدى صاحب ــن آدم ل ــد هللا كاب ــان عن ــم اإلنس ــي يَُحاكَ ــوب: »لك ــات أي ــي كلم ــل ف صموئي
ع إلــى هللا مــن أجــل الرجــال والنســاء الذيــن ال يعرفــون المســيح  )أيــوب ٦١: ١2(. إنَّ التَّضــرُّ

ــا. هــو عملن

اقرأ 	يوحنا 5: ٤	-		� ما الذي يحدث عندما نتشفع ألجل اآلخرين؟

 

عندمــا نُصلِّــي ِمــن أجــل اآلخريــن، فإننــا نُْصِبــح قنــاًة لبركــة هللا لهــم. وهو يســكب نهــر ماء 
الحيــاة ِمــن العــرش الســماوي ِمــن خاللنــا إليهــم. إنَّ كل جنــود الشــيطان يرتعــدون ِمــن صــوت 
شــفاعٍة حــارَّة وُمخلصــة. تَِصــْف إلــن هوايــت قــوة الصــالة بهــذه الكلمــات الهاّمــة: »الشــيطان 
ــه يخــاف ويرتعــد أمــام  ــى منافســة )خصمــه( القــوي، ألن ال يســتطيع أن يتحمــل التضــرع إل
قدرتــه وجاللــه. كل جنــد الشــيطان ترتعــد عنــد صــوت الصــالة الحــارة« )روح النبــوة، شــهادات 
للكنائــس، المجلــد ١، صفحــة ٦٤٣(. إنَّ الصــالة تربطنــا بمصــدر القــوة اإللهيــة فــي المعركــة 

الِّيــن. ِمــن أجــل نفــوس الرجــال والنســاء الضَّ

اقـرأ إنجيـل متـى ٨	: ٨	، 9	� مـا عالقـة هذه الفقـرة بالصالة الشـفاعية، وكيـف تَُعدُّ 
هـذه الفقـرة تشـجيًعا للصـالة مـع اآلخريـن مـن أجل خالص َمـن ال يعرفـون الرب؟

٣2



٢٤متوز )يوليو(        الجمعة        

ــاز  ــوان »امتي ــذي يحمــل عن ــوة الفصــل ال ــروح النب لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ ل
ــاة، صفحــة ٩٣-١0٤. ــق الحي ــاب طري الصــالة«، مــن كت

تــه  عندمــا نُصلــي ِمــن أجــل اآلخريــن، يُكــرم هللا التزامنــا وتكريســنا لــه واعتمادنــا علــى قُوَّ
بتوظيــف كل مصــادر الســماء لتجديــد حيــاة البشــر. وإذ ترتفــع صلواتنــا إلــى عرشــه، تنتفــض 
ــرش  ــول الع ــرون ح ــن ينتظ ــة الخادمي ــره. »المالئك ــااًل ألم ــل امتث ــة للعم ــات المالئكي الكائن
م بحــرارٍة وإيمــان حــي«  ــدَّ ــذوا فــي الحــال أمــر يســوع المســيح الســتجابة كل صــالة تُق لِيُنفِّ
ــع أي  ــن تضي ــه ل ــان أن ــا الضم ــة ٣٧٧(. لدين ــد 2، صفح ــارة، المجل ــائل مخت ــوة، رس )روح النب
ــزَن فــي الســماء لتُْســتَجاب فــي الوقــت والمــكان  صــالة، ولــن ينــَس هللا أي صــالة. فهــي تُْختَ
الــذي يعلــم هللا أنــه األفضــل. »صــالة اإليمــان لــن تضيــع أبــًدا؛ ولكــن االدِّعــاء بأنهــا ستُســتجاب 
بالطريقــة عينهــا ولألمــر ذاتــه الــذي نتوقعــه، فذلــك افتــراء )Presumption(.« )روح النبــوة، 
ع لشــركاء  ــك إذ نتشــفَّ ــا ذل ــد ١، صفحــة 2٣١(. أي تشــجيع يعطين شــهادات للكنيســة، المجل
ــي  ــا ف ــا، وزمالئن ــا، وأصدقائن ــا، وأقاربن ــا وبناتن ــيح أو ألبنائن ــون المس ــن ال يعرف ــا الذي حياتن
العمــل. لــن تضيــع أيَّــة صــالٍة صادقــة. قــد ال نــرى اســتجابات فوريــة فــي أولئــك الذيــن نُصلِّــي 

مــن أجلهــم، لكــنَّ هللا يتحــرَّك فــي قلوبهــم بطــرق لــن نعرفهــا إال فــي األبديــة.

أسئلة للنقاش
	� اقــرأ فيلبــي 	: 9	؛ كولوســي ٤: 2، ٣؛ و2تســالونيكي ٣: 	، 2� أثنــاء فتــرة ســجنه، مــا 
هــي الثقــة التــي كانــت لــدى بولــس بســبب صــالة كنيســة فيلبــي؟ مــا الــذي طلبــه ِمن 
أهــل كولوســي وتســالونيكي أن يُصلُّــوا ِمــن أجلــه نيابــًة عنــه؟ مــا هــي عالقــة طلبــات 

الصــالة الشــفاعية هــذه بربــح النفوس؟

ــل المشــاهد الُعظمــى  ــه يُشــكِّل ُمْجَم ــم وبأنَّ ــة الصــراع العظي ــي حقيق ــل ف 2� تأمَّ
للعالــم الــذي نعيــش فيــه� كيــف تســاعد معرفتــك لهــذا الصــراع فــي إدراكك ألهميــة 
ــه  ــى جانب ــن إل ــأنَّ الذي ــم ب ــن نعل ــرب، ونح ــوع الح ــح يس ــد َرِب ــم، لق ــالة؟ نع الص
ا أن نُصلِّــي  ســيفوزون فــي النهايــة� ولكــن فــي هــذه األثنــاء، لمــاذا ِمــن المهــم ِجــدًّ

ونســعى بــكل مــا نســتطيع لنظــلَّ أمنــاء لــه، ولنعمــل لخــالص اآلخريــن؟

٣� مــا هــي بعــض المعوقــات لحيــاة صــالٍة شــفاعية أكثــر فاعليــة؟ مــا هــي األعــذار 
ــل  ــن أج ــر ِم ــالة أكث ــن الص ــي ع ــك( للتخلِّ ــل ذل ــَت تفع ــتخدمها )إذا كُن ــي تس الت

ــا؟ ــن يحتاجونه ــن الذي اآلخري

٣٣



* ٢٥-٣١متوز )يوليو(    الدرس الخامس    

الشهادة بقوة الرُّوح الُْقُدس

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إنجيــل يوحنــا 5	: 	2، 2٧؛ أعمــال الرســل 2: 	٤، ٤2؛ أعمــال 

الرســل ٨: ٤؛ عبرانييــن ٤: 2	؛ أعمــال الرســل ٧	: ٣٣، ٣٤؛ أعمــال الرســل ٨	: ٨� 

آيـة الحفـظ: »ولمـا صلُّوا تزعـزع المكان الـذي كانوا ُمجتمعيـن فيه، وامتـأ الجميع ِمن 
الـرُّوح الُْقـُدس، وكانـوا يتكلَّمون بـكالم هللا ِبُمجاهرة« )أعمال الرسـل ٤: 	٣(�

عندمــا أمــر يســوع المؤمنيــن األوائــل أن: »اذهبــوا إلــى العالــم أجمــع واكــرزوا باإلنجيــل«، 
ال بــدَّ أنهــا كانــت تبــدو مهمــة ُمســتحيلة )إنجيــل مرقــس ١٦: ١٥(. كيــف يمكنهــم أن يُحققــوا 
ــي  ــدودة. كان ف ــم مح ــت موارده ا. وكان ــدًّ ــاًل ِج ــم قلي ــم؟ كان عدده ي الضخ ــدِّ ــك التَّح ذل
ييــن العادييــن. ولكــن كان لديهــم إلًهــا غيــر عــادي، إلــه  ُمعظمهــم جماعــة ِمــن المؤمنيــن األمِّ

ســيمنحهم الُقــوَّة لهــذه المهمــة غيــر العاديــة.
ــم،  ــُدس عليك ــرُّوح الُْق ــلَّ ال ــى ح ــوة مت ــتنالون ق ــم س ــاًل: »لكنك ــن قائ ــوع أعل ــن يس لك
ــى األرض«  ــى أقص ــامرة وإل ــة والس ــي كل اليهودي ــليم وف ــي أورش ــهوًدا ف ــي ش ــون ل وتكون
ة الــرُّوح الُْقــُدس ســتُمكِّنهم ِمــن ُمشــاركة رســالة الصليــب بقــوة  )أعمــال الرســل ١: ٨(. إنَّ قــوَّ
ــرة. وخــالل  ــة ومؤثِّ ال ــُدس جعــل شــهادتهم فعَّ ــرُّوح الُْق ــم. إنَّ ال ــر العال ــاة، وتغيي ــر الحي لتغيي
عقــود قليلــة وقصيــرة، غمــر اإلنجيــل العالــم بأســره. يُعلِــن ســفر أعمــال الرُّســل بــأنَّ المؤمنيــن 
األوائــل: »فتنــوا المســكونة« أو كمــا جــاء فــي الترجمــة اإلنجليزيــة: ’قلبــوا المســكونة رأًســا 
علــى عقــب’ )أعمــال الرســل ١٧: ٦(. ويُضيــف الرســول بولــس بــأن اإلنجيــل »المكــروز بــه فــي 
كل الخليقــة التــي تحــت الســماء« )كولوســي ١: 2٣(. فــي درس هــذا األســبوع، ســُنركِّز بصفــة 

ــُدس فــي منحنــا القــوة للشــهادة للمســيح. خاصــة علــى دور الــرُّوح الُْق

مق في دراسة موضوع هذا األسبوع استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ١آب )أغسطس(. * نرجو التعُّ

٣٤



٢٦متوز )يوليو(        األحد        

يسوع والوعد بالرُّوح الُْقُدس
ــه  ــم وعودت ــه له ــوص ترك ــذه بخص ــق تالمي ــوع قل ــى يس ــُدس، لبَّ ــرُّوح الُْق ــده بال ــع وع م
ــن  ــزِّي، ولك ــم الُمع ــق ال يأتيك ــم أنطل ــه إن ل ــق، ألن ــم أن أنطل ــر لك ــه خي ــماء. »إن ــى الس إل
ــي  ــزِّي« ه ــة لـــ »الُمع ــة اليوناني ــا ١٦: ٧(. الكلم ــل يوحن ــم« )إنجي ــله إليك ــت أرس إن ذهب
ــاعدة.  ــرض المس ــب’ لغ ــى جان ــي إل ــذي يأت ــى ’ال ــير إل ــا تُش ــوس parakletos(. إنَّه )براكليت
إحــدى المهــام الرئيســية للــروح القــدس هــي أن يأتــي إلــى جانــب جميــع المؤمنيــن ليمنحهــم 
القــوة وليرشــدهم فــي نشــاطات شــهادتهم. عندمــا نشــهد ليســوع، لــن نكــون بمفردنــا. الــرُّوح 
ــاعين بقلــوٍب ُمخلصــة. إنَّــه يُِعــّد قلوبهــم قبــل  الُْقــُدس يكــون إلــى جانبنــا ليرشــدنا إلــى السَّ
دهم  ــدِّ ــاعين، ويُش ــان السَّ ــى أذه ــاع إل ــب اإلقن ــا، ويجل ــد كلماتن ــو يُرِش ــم. وه ــي به أن نلتق

ــره عليهــم. ــه وتأثي للتجــاوب مــع حثِّ

ــذه  ــه ه ــا ب ــذي تخبرن ــا ال ــا 		: ٨� م ــل يوحن ــا 5	: 	2، 2٧؛ وإنجي ــل يوحن ــرأ إنجي اق
ــهادة؟ ــي الش ــُدس ف ــرُّوح الُْق ــن دور ال ــات ع اآلي

 

ــاس  ــر عــدد مــن الن ــود أكب ــه األساســي هــو أن يق ــُدس يشــهد ليســوع. وهدف ــرُّوح الُْق ال
ــد يســوع. فــي هــذا الــدور، هــو يحــض جميــع المؤمنيــن  إلــى يســوع. ورســالته هــي أن يَُمجِّ
ــا  ــن هــم حولن ــاس الذي ــرى االحتمــاالت فــي الن ــا لن ــح أعينن ــه يفت بمســؤوليتهم للشــهادة. إنَّ

ــن القبــول لرســالة اإلنجيــل.  ــة ِم ويعمــل خلــف الســتار ليخلــق حال
ــا ١٦: ٨(.  ــل يوحن ــة« )إنجي ــى خطي ــم عل ــت العال ــوح: »يبكِّ ــا بوض ــا يُقره ــل يوحن وإنجي
بمعنــى آخــر، فهــو يُحــرِّك القلــوب ليجلــب إحساًســا أعمــق باالبتعــاد عــن هللا وبالحاجــة إلــى 
التوبــة. وهــو أيًضــا يُبكِّــت العالــم »علــى ِبــر«. إنَّ الــرُّوح الُْقــُدس ال يكشــف فقط عــن الخطية، 
بــل يُرشــدنا أيًضــا فــي البــر. إنَّــه يكشــف أيًضــا روعــة بــر يســوع علــى نقيــض نجاســتنا. إنَّ دور 
الــرُّوح الُْقــُدس ليــس لُِمجــرَّد إظهــار مــدى رداءتنــا، بــل إلظهــار مــدى صــالح ولطــف وعطــف 

وشــفقة ومحبــة يســوع، ويُشــكِّلنا علــى صورتــه.
ــرُّوح  ــوة ال ــوع. بق ــد يس ــُدس لتمجي ــرُّوح الُْق ــع ال ــاون م ــي التع ــاطة ه ــهادة ببس إنَّ الش

ــا. د حياتن ــدَّ ــر وج ــذي غيَّ ــع ال ــيح الرائ ــذا المس ــن نشــهد له ــاده، نح ــُدس وتحــت إرش الُْق

ــر دائًمــا  فــي رغبتنــا للعمــل مــن أجــل ربــح النفــوس، لمــاذا ينبغــي علينــا أن نتذكَّ
بأننــا نحــن ال نســتطيع إحــداث التغييــر، الــرُّوح الُْقــُدس فقــط هــو الــذي يســتطيع؟

٣5



٢٧متوز )يوليو(        االثنني        

كنيسة بقوة الرُّوح الُْقُدس
ــي  ــرة ف ــرة ُمثي ــه ُمغام ــُدس’. إن ــرُّوح الُْق ــال ال ــق ’أعم ــل وبح ــال الرس ــْفر أعم ــي ِس ُدِع
ــن ُمكرَّســين،  ــال الرســل هــو قصــة مؤمني الشــهادة والكــرازة والنمــو الكنســي. إنَّ ســفر أعم
ــا  ــوا يعتمــدون كليً ــن أجــل المســيح. كان ــم ِم ــى العال ــرون عل ــُدس، يؤث ــرُّوح الُْق ــن بال مملوئي
علــى الــرُّوح الُْقــُدس فــي تحقيــق نتائــج ُمعجزيــة. إنهــم مثــال لِمــا يُْمِكــن للــروح القــدس أن 

ــه. ــا ل ــن خــالل رجــال ونســاء مكرَّســين كليً ــزه ِم يُْنِج

اقرأ أعمال الرسل 2: 	٤، ٤2؛ أعمال الرسل ٤: ٤، 	٣؛ أعمال الرسل 5: ٤	، ٤2؛ أعمال 
الرسل 	: ٧؛ أعمال الرسل 		: 5� ما الذي يُؤثِّر فيك أكثر في هذه الفقرات؟ ما هي الرسالة 

التي أراد لوقا، كاتب سفر أعمال الرُّسل، أن يشاركها بتدوينه مثل هذا النمو السريع؟

 

كان قصــد لوقــا ِمــن كتابتــه لســفر أعمــال الرســل هــو أن يُشــارك مــع كل قــاريء ِخدمــة 
الــرُّوح الُْقــُدس فــي الكنيســة األولــى.

الحــظ أيًضــا، أنــه ال يتوانــى عــن اســتخدام األرقــام لقيــاس حركــة الــرُّوح الُْقــُدس فــي القــرن 
ــِرز حقيقــة أنَّ  ــات. فــي أعمــال الرســل 2: ٤١، يُبْ ــه، كان يحســب عــدد المعموديّ األول. أي أن
ثالثــة آالف ٣,000 شــخص قــد اعتمــد فــي يــوٍم واحــد وفــي مــكاٍن واحــد. فــي أعمــال الرســل 
٤: ٤، يذكــر أنَّ خمســة آالف ٥,000 رجــل اعتمــدوا. فــي أعمــال الرســل ٥: ١٤، جماهيــر ِمــن 

الرجــال والنســاء انضمــوا إلــى الــرب واعتمــدوا.
ســواء كان شــخًصا واحــًدا مثــل ليديــا، حــارس الســجن فــي فيلبــي، الجاريــة التــي بهــا روح 
ل حركــة الــرُّوح الُْقــُدس فــي قلــوب  ِعرافــة، أو الخصــي الحبشــي، فــإنَّ لوقــا يلحظهــم ويُســجِّ
هــؤالء النــاس. األمــر المهــم ُهنــا هــو أنــه وراء كٍل ِمــن األعــداد الكبيــرة، أفــراد مــن الجنــس 
البشــري، كل واحــد منهــم هــو ابــن هلل مــات المســيح مــن أجلــه. نعــم، نحــن نُحــب األعــداد 

الكبيــرة، ولكــن فــي نهايــة األمــر، الشــهادة هــي مســعى ُمشــترك بيــن شــخص وآخــر.
تمهيــًدا للنمــو الســريع لكنيســة العهــد الجديــد، تأّسســت كنائــس جديــدة. أحــد األســباب 
التــي أدَّت إلــى النمــو الســريع للكنيســة هــو التجديــد الُمســتمر مــن خــالل إنشــاء كنائــس 

جديــدة. يــا لــه ِمــن درٍس مهــم لنــا اليــوم.

كان التركيــز الرئيســي لكنيســة العهــد الجديــد هــو الرِّســالة والمأموريــة� كيــف يمكننا 
، جوهــر كل مــا نفعلــه فــي كنيســتنا المحليــة، الرســالة والمأموريــة هــي  أن نتأكَّــد أنَّ

ــا المحور؟ دائًم

٣	



٢٨متوز )يوليو(        الثالثاء        

الرُّوح الُْقُدس والشهادة
ة. كان يخـدم المؤمنيـن وِمن  عبـر كل سـفر أعمـال الرسـل، كان الـرُّوح الُْقـُدس حاضـرًا بُقـوَّ
يات  عة. لقد منحهم القـّوة ليواجهوا تجـارب وتحدِّ خاللهـم إذ كانـوا يشـهدون للـرب بطـرق متنوِّ
ـاعين عـن الحـق ذوي القلـوب  الشـهادة فـي مجتمعـات ِعدائِيـة. وقادهـم إلـى الباحثيـن والسَّ
الُمخلصـة. وأعـدَّ قلـوب أشـخاص فـي ُمـُدٍن بأكملهـا قبـل أن يصـل المؤمنـون إلى تلـك الُمُدن. 

وفتـح أبـواب فُـرٍَص لـم يحلمـوا بهـا علـى اإلطـالق وَمْنِحهم القـوة لكالمهـم وأفعالهم.

اقــرأ أعمــال الرســل ٧: 55؛ أعمــال الرســل ٨: 29؛ أعمــال الرســل 		: 5	؛ أعمــال الرســل 
5	: 2٨، 29؛ وأعمــال الرســل 		: 	-٠	� كيــف َخــَدم الــرُّوح الُْقــُدس التالميــذ فــي 
س؟  نــة فــي هــذه اآليــات ِمــن الِكَتــاب الُمَقــدَّ شــهادتهم فــي كلٍّ ِمــن االختبــارات الُمدوَّ
عــة التــي قــام بهــا الــرُّوح الُْقــُدس فــي هــذه  بمعنــى آخــر، مــا هــي بعــض األشــياء الُمتنوِّ

الحــاالت والمواقــف؟

 

عــة فــي القــرن األول ُمدهشــًة بالفعــل. واالختبــارات  كانــت خدمــة الــرُّوح الُْقــُدس الُمتنوِّ
ة لِيَْشــَهد لَِســيِّده فــي  المذكــورة آنًفــا هــي ُمجــرَّد نمــاذج لِِخْدَمتــه. لقــد َمَنــَح اســتفانوس القــوَّ
ــُدس  ــرُّوح الُْق وجــه حشــٍد وحشــيٍّ خــارٍج عــن الســيطرة رَجمــوه حتــى المــوت. كمــا قــاد ال
ــارة  ــح ق ــق، ليفت ــن الح ــاعي ع ــث والسَّ ــوذ، الباح ــي، ذي النف ــي الحبش ــى الخص ــس إل فيلب
أفريقيــا لقبــول اإلنجيــل. وأعطــى بطــرس إشــارة إثبــات عندمــا تســلم المؤمنــون ِمــن األمــم 
أيًضــا عطيَّــة الــرُّوح الُْقــُدس. وجمــع الكنيســة مًعــا ضمــن وحــدة واحــدة فــي وقــٍت كان ِمــن 
الســهل أن تنَقِســم حــول مســألة الختــان، وفتــح أيًضــا قــارة أوربــا بأكملهــا للكــرازة باإلنجيــل 

بواســطة الرســول بولــس.
كان الــرُّوح الُْقــُدس فاعــاًل وناشــطًا فــي كنيســة العهــد الجديــد ومــا زال فاعــاًل فــي حيــاة 
دنــا ويُرســلنا  الكنيســة اليــوم. إنَّــه يتــوق ألن يمنحنــا القــوة والقــدرة ويُعلِّمنــا ويُرِشــدنا ويُوحِّ
ــه. واألمــر  ــة وُمرســلية فــي العالــم، وهــي قيــادة الرجــال والنســاء ليســوع وحقِّ فــي أهــم ُمهمَّ
الــذي يجــب علينــا أن نتذكَّــره هــو أنَّ الــرُّوح الُْقــُدس مــا زال فاعــاًل وعاِمــاًل اليــوم، تماًمــا كمــا 

كان فــي أيَّــام الرســل والكنيســة األولــى.

ــة  مــا الــذي علينــا أن نفعلــه، يوًمــا بعــد يــوم، لنجعــل أنفســنا أكثــر انفتاًحــا وقابليَّ
ــرارات  ــواع الق ــي أن ــا ه ــخصية؟ م ــا الش ــي حياتن ــُدس ف ــرُّوح الُْق ة ال ــوَّ ــادة  ق لقي

ــا؟ ــن خاللن ــا وِم ــل فين ــن العم ــُدس ِم ــرُّوح الُْق ــن ال ــي تَُمكِّ ــة الت الصحيح

٣٧



٢٩متوز )يوليو(        األربعاء        

الرُّوح الُْقُدس، الكلمة، والشهادة
كانــت كلمــة هللا فــي قلــب شــهادة كنيســة العهــد الجديــد. كانــت أغلــب موعظــة بطــرس 
ة ِمــن العهــد القديــم لِتُثِبــت أنَّ المســيح كان هــو الَمســيَّا. شــهادة  فــي يــوم الخمســين ُمْســتََمدَّ
اســتفانوس وهــو علــى وشــك المــوت اســتَرَْجَعت تاريــخ إســرائيل فــي العهــد القديــم. أشــار 
بطــرس إلــى »الكلمــة التــي أرســلها )هللا( إلــى بنــي إســرائيل« )أعمــال الرســل ١0: ٣٦( وبعــد 
ذلــك شــارك قصــة القيامــة مــع كرنيليــوس. أشــار الرســول بولــس َمــرَّة تلــو األخــرى إلــى نبــوَّات 
ــر فيلبــس بعنايــة للخصــي الحبشــي الســاعي  العهــد القديــم الخاصــة بمجــيء المســيّا، وفسَّ
والباحــث عــن الحــق أهميــة النبــوة الُمتعلِّقــة بالمســيا والــواردة فــي إشــعياء ٥٣. فــي كلٍّ مــن 
الحادثتيــن، أعلــن التالميــذ كلمــة هللا، ال كالمهــم. إنَّ الكلمــة الُموحــى بهــا ِمــن الــرُّوح الُْقــُدس 

كانــت هــي أســاس ســلطانهم.

اقــرأ أعمــال الرســل ٤: ٤، 	٣؛ أعمــال الرســل ٨: ٤؛ أعمــال الرســل ٣	: ٤٨، ٤9؛ أعمــال 
ــاه هــذه الفقــرات عــن  الرســل ٧	: 2؛ أعمــال الرســل ٨	: 2٤، 25� مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّ

العالقــة بيــن الــرُّوح الُْقــُدس، وكلمــة هللا، وشــهادة كنيســة العهــد الجديــد؟ 

 

ــذي يعمــل مــن خــالل الكلمــة  ــذي أوحــى بكلمــة هللا، هــو ال ــه ال ــُدس ذات ــرُّوح الُْق إنَّ ال
لِيُغيِّــر الحيــاة. هنــاك قـُـوَّة واِهبــة للحيــاة فــي كلمــة هللا ألنهــا، مــن خــالل الــروح، هــي كلمــة 

المســيح الحيــة.
 

ا في تغيير الحياة؟ اقرأ 2بطرس 	: 	2 وعبرانيين ٤: 2	� لماذا كلمة هللا قوية ِجدًّ

 

ــح  ــة تمن ــذه الكلم ــة هللا. وه ــي كلم ــي ف ــم ه ــدت العوال ــي أوج ــة الت ــوة الخالق »إنَّ الق
القــوة وهــي تلــد حيــاة. كل أمــر هــو وعــد. فــإذ تذعــن لــه اإلرادة وتقبلــه النفــس فهــو يجلــب 
معــه حيــاة اإللــه الســرمدي. وهــو يُغيِّــر الطبيعــة ويخلــق النفــس مــن جديــد علــى صــورة هللا« 

)روح النبــوة، كتــاب التربيــة الحقيقيــة، صفحــة ١٤٨(.
س بمثــل هــذه القــوة لتغييــر الحيــاة هــو ألنَّ نفــس  الســبب الــذي يجعــل الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س فــي بدايــة األمــر هــو الــذي يلهمنــا ويغيرنــا  ــاب الُمَقــدَّ ــُدس الــذي أوحــى الِكتَ الــرُّوح الُْق
عندمــا نقــرأه. وإذ نشــارك كلمــة هللا مــع اآلخريــن، يعمــل الــرُّوح الُْقــُدس علــى تغييــر حياتهــم 
ــارك كلمتــه هــو، ال كلماتنــا نحــن.  مــن خــالل الكلمــة التــي أوحــى بهــا. لقــد َوَعــد هللا أن يُب

والقــوَّة هــي فــي كلمــة هللا، وليــس فــي النظريــات البشــرية.

٣٨



٣٠متوز )يوليو(        الخميس        

قوة الرُّوح الُْقُدس تجدد الحياة
الدراسـة المتأنيـة لسـفر أعمـال الرسـل تكشـف هللا ِمـن خـالل روحـه القدوس الـذي يعمل 
المعجـزات فـي حيـاة البشـر. سـفر أعمـال الرسـل هو دراسـة بحثيَّة حـول انتصـار اإلنجيل على 
بـات والتحيـزات الِعرِْقيَّـة والثقافيـة، وتغييـر العـادات الرَّاسـخة بعمـق على مـدى الحياة،  التعصُّ
وتعليـم البشـرية بأكملهـا عـن نعمـة وحق المسـيح. إنَّ الـرُّوح الُْقـُدس يتقابل مـع الناس حيث 

د. هـم، لكنَّـه ال يتركهـم هناك. ففـي حضـوره، يتغيَّـرون. تتغيَّر حياتهـم وتتجدَّ

اقـرأ أعمـال الرسـل 		: 		-5	، 2٣-٣٤؛ أعمـال الرسـل ٧	: ٣٣، ٣٤؛ أعمـال الرسـل ٨	: 
س� ما الـذي تُعلِّمنا  ٨� هـذه ُمجـرَّد قصـص قليلـة ِمن قصـص التجديد فـي الِكَتـاب الُمَقدَّ
إيَّـاه هـذه األحـداث الُمختلفـة عـن ُقـوَّة هللا فـي تغييـر حيـاة كل فئـات النـاس وِمـن 

متنوعة؟ خلفيـات 

 

ٍع ُمْدهش مـن الناس. كانـت ليديا ربَّة عمـل يهودية ناجحة، وحارس السـجن  يـا لـه ِمـن تنـوُّ
الفيلبـي كان رومانيًـا ِمـن الطبقـة الوسـطى فـي الخدمـة المدنيـة. يسـتطيع الـرُّوح الُْقـُدس أن 
تـه للتغييـر والتجديـد تصـل إلـى الرجـال والنسـاء،  يصـل إلـى كل أطيـاف المجتمـع. كمـا أنَّ قُوَّ

فين. فيـن وغيـر الُمثقَّ األغنيـاء والفقـراء، الُمثقَّ
الشـخصيتان األخيرتـان فـي قائمتنـا كالهمـا جديـر بالُمالحظـة. أعمال الرسـل ١٧: ٣٤ يُشـير 
إلـى تجديـد ديونيسـيوس األريوباغـي. األريوباغينيـون اليونانيـون كانـوا جـزًءا ِمـن المجلـس 
الشـرعي للُقضـاة الذيـن يحكمـون فـي قضايـا المحكمـة. لقد كانـوا أعضـاًء بارزيـن، وُمحترمين 

فـي المجتمـع اليوناني.
بواسـطة الـرُّوح الُْقـُدس، وصلـت خدمـة الرسـول بولـس حتـى إلـى الطبقـات الُعليـا ِمـن 
المجتمـع. كريسـبس )أعمـال الرسـل ١٨: ٨( كان رئيًسـا للمجمـع اليهـودي. وكان قائـًدا دينيًـا 
ًقـا فـي ِفكـر العهـد القديـم اليهـودي، فجـاء الـرُّوح الُْقـُدس وغيَّـر حياتـه. هـذه الحـاالت  ُمتعمِّ
التاريخيـة تُظِهـر بأنَّه عندما نشـهد للمسـيح ونُشـارك كلمته مع اآلخرين، سـيقوم الـرُّوح الُْقُدس 
بأعمـاٍل ُمدهشـة فـي حيـاة كل أصناف النـاس ومن جميع أنـواع الخلفيات والثقافات ومسـتوى 
ـن نسـتطيع أو ال  التعليـم والُمعتََقـدات. ال نسـتطيع وال يجـب علينـا أن نضـع افتراضـات عمَّ
نسـتطيع الوصـول إليهـم. َعَملُنـا هـو أن نشـهد ألي شـخص ولِـُكلِّ شـخص يظهـر فـي حياتنـا. 

والـرَّب سـيفعل الباقي.

مــوت المســيح كان عالمًيــا؛ أي أنــه كان لــكل كائــٍن بشــري، علــى اإلطــالق� مــا الــذي 
ينبغــي أن يعلمنــا إيَّــاه هــذا الحــق األساســي عــن أننــا ال يجــب أن نفتــرض أبــًدا أن 

أي شــخص هــو أبعــد مــا يكــون علــى الخــالص؟
٣9



٣١متوز )يوليو(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي يحمــل 
ــذي يحمــل  ــاب أعمــال الرســل، صفحــة ٣٣-٤١؛ والفصــل ال ــروح«، مــن كت ــة ال ــوان »عطي عن

ــال، صفحــة ٦٣٤-٦٤0. ــاب مشــتهى األجي ــوان »ال تضطــرب قلوبكــم« مــن كت عن

يتعــاون الــرُّوح الُْقــُدس مــع اآلب واالبــن فــي عمليــة الخــالص. وفــي كل أنشــطتنا للشــهادة، 
فإننــا ننضــم معــه فــي عملــه لخــالص البشــر. إنَّــه يُبكِّــت القلــوب. يفتــح أبــواب الفــرص. وِمــن 
ــم قيــود األحقــاد التــي تســتعبدنا،  ــر العقــول ويكشــف الحــق. وهــو يُحطِّ ــه، يُني خــالل كلمت
وينتصــر علــى التحيُّــزات الثقافيــة والتقليديــة التــي تغشــي أنظارنــا عــن الحــق، ويُخلِّصنــا ِمــن 

قيــود العــادات الشــريرة التــي تُقيِّدنــا.
م  ا أن نتذكَّــر بأننــا نتعــاون مــع الــرُّوح الُْقُدس. إنــه يتقدَّ وإذ نشــهد ليســوع، ِمــن المهــم ِجــدًّ
أمامنــا، لِيُِعــّد القلــوب لتقبُّــل رســالة اإلنجيــل. وهــو يُرافقنــا، ُمتحــرِّكًا ومؤثِّــرًا فــي العقــول بينما 
نقــوم نحــن بأعمــال رحمــة ُمتفرِّقــة، ُمشــاركين شــهادتنا، ُمنظِّميــن دراســة للكتــاب المقــدس، 
ُموزِّعيــن بعــض المطبوعــات العامــرة بالحــق، أو ُمشــاركين فــي نهضــة كرازيــة. إنَّــه ســيواصل 
ــك  ــود ذل ــزم ليق ــا يل ــاًل كل م ــل، عاِم ــت طوي ــا بوق ــد مغادرتن ــب الشــخص بع ــي قل ــه ف عمل

الشــخص لمعرفــة الخــالص.

أسئلة للنقاش: 
	� شــارك مــع أعضــاء صــف مدرســة الســبت وقًتــا َشــَعرَْت فيــه بــأنَّ الــرُّوح الُْقــُدس 

يعمــل بقــوة مــن خــالل شــهادتك�
ــل  ــك؟ ه ــاركتك إيمان ــوص مش ــوِّف بخص ــق أو ُمَتخ ــك قل ــط بأن ــَعرَْت ق ــل َش 2� ه
ــف ذلــك الخــوف  ــض أو يُخفِّ يمكــن لمعرفتــك بخدمــة الــرُّوح الُْقــُدس أن يُخفِّ

ــهادتك؟ ــي ش ــان ف ــك االطمئن ويمنح
ــهادتنا�  ــي ش ــُدس ف ــرُّوح الُْق ــة’ ال ــن ’فاعلي ــبوع ع ــذا األس ــي درس ه ــا ف ٣� تكلمن
ناقــش بعــض الطــرق الُمختلفــة التــي يعمــل بهــا الــرُّوح الُْقــُدس معنــا فــي مســاعينا 
ــن إذ  ــاة اآلخري ــي حي ــل ف ــهد ونعم ــُدس لنش ــرُّوح الُْق ــا ال ــف يؤهلن ــهادة� كي للش

نشــهد؟
س  ث الــدرس عــن مركزيــة اإلنجيــل فــي الشــهادة� لمــاذا يُعــّد الِكَتــاب الُمَقدَّ ٤� تحــدَّ
نًــا أساســًيا إليماننــا وشــهادتنا؟ كيــف يمكننــا أن نتجنَّــب فخــاخ أولئــك الذيــن،  ُمكوِّ
ــلطته  ــن ُس ــم ِم ــون بدهائه س، يُقلِّل ــدَّ ــاب الُمَق ــان بالِكَت ــم اإليم عائه ــع ادَّ ــى م حت

وشــهادته؟
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* ١-٧آب )أغسطس(    الدرس السادس    

ُفرٌَص ال حدود لها

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية:المراجع األســبوعية: 	كورنثــوس 2	: 2	؛ إنجيــل متــى ٣: 		-

٨	؛ 	كورنثــوس 2	: ٧؛ 	كورنثــوس 	: ٤-9؛ إنجيــل متــى 25: ٤	-٣٠�

آيــة الحفــظ: »ولكــن هــذه كلهــا يعملهــا الــروح الواحــد بعينــه، قاِســًما لــكل واحــد 
بمفــرده، كمــا يشــاء« )	كورنثــوس 2	: 		(�

ــة  ــت عطيَّ ــهادة ليس ــعياء ٤٣: ١0(. الش ــل ١: ٨؛ إش ــال الرس ــه )أعم ــهد ل ــا هللا لنش يدعون
روحيــة خاصــة يمتلكهــا أشــخاص قالئــل مختــارون. الشــهادة هــي دعــوة إلهيــة لــكل مســيحي.

ــا أن نكــون  ــام هللا. علين ــا أم ــة لوصــف دعوتن ــر ُمختلف س تعابي ــدَّ ــاب الُمَق يســتخدم الِكتَ
»نــور العالــم«، »ُســفراء عــن المســيح«، و»كهنــوت ملوكــي« )إنجيــل متــى ٥: ١٤؛ 2كورنثــوس 
ــا  ــذي يؤهلن ــا لنشــهد ولنخــدم، هــو ال ــذي يدعون ــه ال ــه ذات ٥: 20؛ ١بطــرس 2: ٩(. هــذا اإلل
ــل  لتلــك المهمــة. إنَّــه يهــب العطايــا الروحيــة لـِـُكلِّ مؤمــن. إنَّ هللا ال يدعــو المؤهليــن. إنــه يُؤهِّ
أولئــك الذيــن يدعوهــم. وكمــا يهــب الخــالص مجانـًـا لـِـُكلِّ َمــن يؤِمــن، فهــو يََهــب عطايــاه لهــم 

مجانًــا أيًضــا.
وإذ نُســلِّم أنفســنا هلل ونُكــرِّس حياتنــا لخدمتــه، تُصبــح إمكانياتنــا للخدمــة ال حــدود لهــا. 
»إنــه ال توجــد حــدود مقــدار النفــع والخيــر العميــم الــذي يمكــن تحقيقــه علــى يــد اإلنســان 
الــذي، إذ يلقــي بالــذات جانبًــا، يفســح المجــال لعمــل الــرُّوح الُْقــُدس فــي قلبــه ويحيــا حيــاة 

ُمكرَّســة هلل بالتمــام« )روح النبــوة، خدمــة الشــفاء، صفحــة ١٥٩(.
ــر المحــدودة للخدمــة مــن خــالل  ــا غي فــي درس هــذا األســبوع، ســندرس عــن إمكانياتن

ــُدس. ــرُّوح الُْق ــة ال عطي

ق في دراسة موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٨آب )أغسطس(. * نرجو التعمُّ

٤	



٢آب )أغسطس(        األحد        

اختالف العطايا: ُمتَّحدون في الخدمة
ــم،  ــر؟ خلفياته ــن اآلخ ــم ع ــذ واحده ــالف التالمي ــدى اخت ــي م ــرة ف ــرت ذات م ــل فكَّ ه
ــا علــى  َعــت بشــكل كبيــر. ولكــن هــذا لــم يكــن ِعبئً وشــخصياتهم، وطباعهــم، ومواهبهــم تنوَّ
ــل،  ــي الُمقاب ــا. ف ــا، ومتقًن ــب، كان دقيًق ــي الضرائ ــى، جاب ة. متَّ ــوَّ ــل كان مصــدر ق الكنيســة. ب
ــات  م ــك مقوِّ ــا كان يمتل ــه أيًض ــا، ولكن ــا، وُمنَدِفًع ًس ــكالم، ُمتحمِّ ــي ال ــرًعا ف ــرس كان ُمتسِّ بط
ــدراوس كان  ــا. أن ــَح اللســان أيًض ــه كان فصي ــب لكن ــق القل ــا كان رقي ــادة. يوحن ــة للقي طبيعي
اًســا تجــاه اآلخريــن. تومــا  شــخًصا يحــب النــاس مــن حولــه، ُمــدركًا تماًمــا بمــا يُحيــط بــه، وحسَّ
كان لديــه ميــاًل طبيعيًــا لالستفســار أو الســؤال، وكثيــرًا مــا كان يُشــكِّك. كل واحــد مــن هــؤالء 

ــه. ــه الُمختلفــة، اســتخدمهم هللا بقــوة للشــهادة مــن أجل ــذ، رغــم شــخصيته ومواهب التالمي

ــن  ــرات ع ــذه الفق ــي ه ــفه ف ــذي نكتش ــا ال ــوس 2	: 2	، ٣	، ٨	-22� م ــرأ 	كورنث اق
الحاجــة إلــى أشــخاص لهــم عطايــا ومواهــب ُمختلفــة فــي جســد المســيح، الكنيســة؟

 

يُســرُّ هللا إذ يأخــذ أناًســا ِمــن خلفيــاٍت مختلفــة ولهــم مواهــب وقُــدرات ُمختلفــة ليهبهــم 
مواهــب للخدمــة. إنَّ َجَســد المســيح ليــس مجموعــًة ُمتجانســة ِمــن النــاس الذيــن يتشــابهون. 
ــرون ِبَنْفــس الطريقــة. إنَّ جســد  إنَّــه ليــس نــاٍد ترفيهــي ألشــخاص لهــم نفــس الخلفيــة ويُفكِّ
ــي  ــن ف ــة، ُمتَّحدي ــب ُمختلف ــم مواه ــخاٍص له ــطة ألش ــة ناش ــن حرك ــارة ع ــو عب ــيح ه المس
ــه مــع العالــم )روميــة ١2:  محبَّتهــم للمســيح واإلنجيــل، وهــم ُملتَزمــون ِبُمشــاركة محبَّتــه وحقِّ
٤؛ ١كورنثــوس ١2: ١2(. إنَّ أعضــاء جســد المســيح لديهــم مواهــب ُمختلفــة، لكــنَّ لـِـُكلِّ واحــدة 
ــن،  ــا أنَّ للعيني ــألداء الصحــي لجســد المســيح. كم ــية ل ــة هــي أساس ــة؛ وكل موهب ــا قيم منه
واألذنيــن، واألنــف لديهــم وظائــف ُمختلفــة، لكنَّهــم ضروريــون للجســد، كل المواهــب 

ــوس ١2: 2١، 22(. ــا )١كورنث ــة أيًض ضروري
لــت جســم اإلنســان بعنايــة، ســتاُلحظ بــأنَّ حتــى أصغــر األعضــاء لــه دور أساســي.  إذا تأمَّ
ــل فــي رمــوش العيــن. مــاذا لــو لــم يكــن لدينــا مــا يبــدو وكأنــه ال قيمــة لــه مثــل رمــوش  تأمَّ
العيــن؟ يُمِكــن لـِـذرَّات الُغبــار أن تجعــل رؤيتنــا ضبابيَّــة وغيــر واضحــة، وقــد ينتــج عــن ذلــك 
احتمــال حــدوث ضــرر غيــر قابــل لإلصــالح. إنَّ عضــو الكنيســة الــذي يبــدو أنــه ’غيــر مهــم‘ 
هــو عضــو أســاس فــي جســد المســيح وقــد ُوِهــَب ِمــن الــرُّوح الُْقــُدس. عندمــا نَُكــرِّس هــذه 

المواهــب كليًــا هلل، يُمكــن لِــُكلِّ واحــٍد ِمّنــا أن يُْحــِدَث فرقًــا أبديًــا.

مهمـا كُْنـَت موهوبًـا، مـا هـي األشـياء التـي ال تجيدهـا أنـت جيِّـًدا لكـنَّ آخريـن فـي 
الكنيسـة يُجيدونَهـا؟ كيـف يجـب أن يُسـاِعْدك هـذا فـي أن تلتـزم بمكانـك الصحيـح؟

٤2



٣آب )أغسطس(        االثنني        

هللا: ُمعطي كل عطيَّة صالحة
حســب ١كورنثــوس ١2: ١١، ١٨؛ أفســس ٤: ٧، ٨؛ ويعقــوب ١: ١٧، هللا هــو منشــئ كل 
العطايــا، و "كل عطيــة صالحــة" تأتــي ِمــن لدنــه. لذلــك، يمكننــا أن نتأكَّــد بأنــه ســيهبنا عطايــا 
ــة  ــى أفضــل وجــه لِِخْدَم ــا عل ــه سيســتخدم مهاراتن ــُدس األنســب لشــخصيَّاتنا، وأن ــرُّوح الُْق ال

ــد اســمه. مقاصــده ولتمجي

اقرأ إنجيل مرقس 	٣: ٤٣؛ و	كورنثوس 	2: 		� لَِمن يهب هللا عطايا ومواهب روحية؟ 

 

س واضــح. لــدى هللا مهمــة خاصــة لــكل واحــٍد ِمنَّــا لمشــاركة اإلنجيــل مــع  الِكتَــاب الُمَقــدَّ
اآلخريــن. فــي َمثـَـل يســوع عــن َمالـِـك البيــت الــذي تـَـرََك بيتــه لَِعبيــِده وطلــب منهــم أن يعتنوا 
ــا خاًصــا )إنجيــل مرقــس ١٣:  بــه، وأعطــى مالــك البيــت كُلَّ واحــٍد مــن عبيــده مهمــًة وواجبً
ــة لــكل شــخص، وهللا يهــب عطايــا روحيــة للجميــع إلتمــام المهمــة اإللهيــة  ٣٤(. هنالــك ُمهمَّ
أو الخدمــة التــي ُدُعــوا إليهــا. عندمــا نُســلِّم حياتنــا للمســيح، وبالمعموديــة نُصبــح أعضــاًء فــي 
جســده، الكنيســة، يهبنــا الــرُّوح الُْقــُدس مواهــب أو عطايــا حتــى نســتطيع أن نخــدم الجســد 

ونشــهد للعالــم.
ــتخدم  عه ليس ــجِّ ــن لِتُش ــخٍص ُمعيَّ ــى ش ــالة إل ــت رس ــن هواي ــت إل ــنة ١٩0٣، كتب ــي س ف
المواهــب التــي أعطاهــا هللا لــه فــي الخدمــة. »كُلُّنــا أعضــاء فــي عائلــة هللا، الجميــع مؤتمنــون 
بمواهــب ُمعطــاة ِمــن هللا بدرجــات أعظــم أو أقــل، والتــي تقــع علينــا مســؤولية اســتخدامها. 
ســواء كانــت موهبتنــا كبيــرة أو صغيــرة، علينــا أن نســتخدمها فــي خدمــة هللا، وعلينــا أن نـُـدرك 

حــق كل شــخص آخــر فــي اســتخدام المواهــب التــي أؤتمــن عليهــا.
»ال يجــب علينــا أبــًدا أن نســتخف أو نحــط ِمــن شــأن أصغــر موهبــة جســدية )مادِّيَّــة(، أو 

ثقافيــة، أو روحيــة.« )روح النبــوة، رســالة رقــم 2٦0، 2كانــون األول/ديســمبر ١٩0٣(.

اقــرأ أعمــال الرســل ٠	: 	٣-٣٨؛ إنجيــل متــى ٣: 		-٨	؛ وأعمــال الرســل 2: ٣٨-٤2� مــا 
الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه هــذه اآليــات عــن وعــد الــرُّوح الُْقــُدس عنــد المعموديــة؟

ه ويؤهلــه تماًمــا  تماًمــا كمــا ُمِســح يســوع بمســحة الــرُّوح الُْقــُدس عنــد معموديتــه ليعــدَّ
لخدمتــه للعالــم، فــإنَّ كل واحــد مّنــا موعــود بالــرُّوح الُْقــُدس عنــد معموديتنــا. يتــوق هللا أن 
يكــون لدينــا التأكيــد اإليجابــي بأنــه قــد أتــمَّ كلمتــه ووهبنــا عطايــا روحيــة ليبــارك كنيســته 

والعالــم.

٤٣



٤آب )أغسطس(        الثالثاء        

القصد ِمن العطايا الروحية

اقــرأ 	كورنثــوس 	2: ٧؛ وأفســس ٤: 		-		� لمــاذا يهــب هللا عطايــا روحيــة لــكل 
ــا؟ ــذه العطاي ــن ه ــداف ِم ــي األه ــا ه ــن؟ م مؤم

 

دة. يهبهــا هللا لِِرعايــة وتنميــة وتقويــة كنيســته  إنَّ العطايــا الروحيــة تخــدم مقاصــد ُمتعــدِّ
ــم.  ــه فــي العال ت ة إلتمــام ُمِهمَّ ــتَِعدَّ ــدة ُمْس ــة كنيســة ُمَوحَّ ــأة لِتَنمي ــا ُمهيَّ ــه. إنَّه إلتمــام ِخْدَمِت
ــل: الوعــظ،  ــا هللا لكنيســته، مث ــي يهبه ــة الت ــا الروحي ــة للعطاي ــل أْمِثلَ ــة اإلنجي ــا كَتَبَ م لن ــدِّ يُق
ــة،  ياف ــرَْم الضِّ ــا كَ ــن عطاي ــا ع ــم أيًض ــاء. ويتكلَّ ــجيع، والعط ــم، التَّش ــالن، التَّعلي ــة، اإلع الِخْدَم
ــر  ــة أكث ــى قائم ــول عل ــر. للحص ــن الكثي ــض ِم ــذا بع ــرح، وه ــاَعَدة، وروح الم ــة، الُمَس الرَّحم

ــوس ١2. ــة ١2 و١كورنث ــرأ رومي ــااًل، اق اكتم
ــب ِمــن العالقــة بيــن العطايــا الروحيــة والمواهــب الطبيعيــة. العطايــا الروحيــة  قــد تتعجَّ
لهــم لخدمتهم  هــي خصائــص أو ميــزات إلهيَّــة تُْمَنــح ِمــن ِقبَــل الــرُّوح الُْقُدس لـِـُكلِّ ُمؤمــن لِتُؤهِّ
ــة فــي الكنيســة والخدمــة فــي العالــم. قــد تشــمل أيًضــا المواهــب الطبيعيــة الُمكرَّســة  الخاصَّ
بواســطة الــرُّوح الُْقــُدس والُمســتخدمة فــي الخدمــة ألجــل المســيح. كل المواهــب الطبيعيــة 

ُمعطــاة مــن هللا، ولكنهــا ليســت جميعهــا ُمســتخدمة فــي الخدمــة ألجــل المســيح.
»إنَّ عطايــا الــرُّوح الُْقــُدس الخاصــة ليســت هــي فقــط الممثلــة فــي المثــل. فهــي تشــمل 
ــب أن  ــا يج ــة. كله ــة أو روحي ــبة، طبيعي ــة أو ُمكتس ــواء أصلي ــات س ــب والهب ــع المواه جمي
توظَّــف فــي خدمــة المســيح. ولكــي نصيــر تالميــذ المســيح، يجــب أن نُســلِّم لــه أنفســنا لــكل 
مــا نحــن عليــه وكل مــا نمتلكــه. وهــذه العطايــا يعيدهــا إلينــا ُمطهَّــرة ومتســامية. لتســتخدم 

لمجــد هللا فــي بركــة اآلخريــن« )روح النبــوة، المعلــم األعظــم، صفحــة ٨2٣(.
ــة فــي الكنيســة،  ــس هللا أيًضــا مواهــب خاّصــة مثــل روح النبــوة ووظائــف خاصَّ وقــد أسَّ
تشــمل القساوســة والشــيوخ، الذيــن يعملــون كُمعلِّميــن داخــل جســد المســيح لرعايــة وتأهيل 
كل عضــو للخدمــة )انظــر أفســس ٤: ١١، 2١(. إنَّ َعَمــل )وظيفــة( كل قيــادات الكنيســة هــو 
ُمســاعدة كل عضــو فــي اكتشــاف مواهبهــم وعطاياهــم الروحيــة وتعليمهــم كيفيــة اســتخدام 

هــذه المواهــب لدعــم وبنــاء جســد المســيح.

ــة أو  ــة التــي تمتلكهــا أنــت، مهمــا كانــت ُمجدي مــا هــي بعــض المواهــب الطبيعي
ــا؟ ــة للكنيســة أيًض ــة، يمكــن أن تكــون بََركَ ــة العالمي ــدة فــي المحيــط أو البيئ ُمفي

٤٤



٥آب )أغسطس(        األربعاء        

اكتشاف مواهبك )عطاياك(

ــذه  ــا ه ــه لن ــذي تقول ــا ال ــوس 	: 2٠-22� م ــوس 	: ٤-9؛ و2كورنث ــن 	كورنث ــارن بي ق
ــيء  ــل مج ــة قب ــب الروحي ــا أو المواه ــن العطاي ــة ع ــود هللا خاصَّ ــن وع ــرات ع الفق

ــي؟ ــيح الثان المس

 

ــا. إنَّ وعــوده  ــُدس قُبَيــل عــودة إلهن ــرُّوح الُْق ــا ال ــأنَّ كنيســته ســتُظِْهر كُل عطاي ــد هللا ب يَِع
ــى  ــا إل ــَد كل واحــد ِمنَّ ــا لتُرِش ــي قلوبن ــُدس ف ــرُّوح الُْق ــا شــهادة ال ــد أعطان ــدة. لق ــة وأكي ثابت
فهــم العطايــا التــي أعطانــا إياهــا. إنَّ هللا هــو الــذي يهــب العطايــا وهللا هــو الــذي يكشــفها 

ــا بواســطة روحــه. لن

ــف  ــا أن نكتش ــى ٧: ٧� إذا أردن ــل مت ــوب 	: 5؛ إنجي ــا 		: ٣	؛ يعق ــل لوق ــرأ إنجي اق
ــه؟ ــا ألن نفعل ــذي يدعون ــا ال ــا، م ــد من ــكل واح ــا هللا ل ــي أعطاه ــات الت الهب

 

نحــن نَْقبَــل عطايــا الــرُّوح الُْقــُدس عندمــا نُكــرِّس أنفســنا هلل ونطلــب منــه أن يكشــف لنــا 
الهبــات التــي أعطانــا إياهــا. عندمــا تفــرغ قلوبنــا ِمــن المجــد الذاتــي وتكــون أولويتنــا هــي 
أن نخــدم يســوع، فــإنَّ روحــه ســيطبع فينــا العطايــا الروحيــة التــي لديــه ألجلنــا. »لــم ينــل 
التالميــذ انســكاب الــرُّوح الُْقــُدس إلــى أن ســلَّموا أنفســهم كامــاًل لعمــل الــرُّوح الُْقــُدس عــن 
طريــق اإليمــان والصــالة. بعــد ذلــك وبــإدراك خــاص، عطايــا الســماء يعهــد بهــا إلــى التابعيــن 
للمســيح… العطايــا هــي لنــا بالفعــل ولكــن امتالكهــا الفعلــي يتوقــف علــى قبولنــا لــروح هللا« 

)روح النبــوة، المعلــم األعظــم، صفحــة ٣2٧(.
العطايــا الروحيــة )انظــر ١كورنثــوس ١2: ٤-٦( هــي خصائــص أو ميــزات يهبهــا هللا 
ــي  ــة الت ــات )ministries( هــي المجــاالت العامَّ ــة. الخدم ــه بفاعلي ــي نســتطيع أن نخدم لك
يمكننــا أن نُظهــر مواهبنــا مــن خاللهــا، والنشــاطات هــي األحــداث الُمعيَّنــة التــي تســمح لنــا 
باســتخدام مواهبنــا. المواهــب الروحيــة ال تأتــي كاملــة النمــو. إذ يظهــر لــك الــرُّوح الُْقــُدس 
بعــض مجــاالت الخدمــة، َصلِّــي أن يقــودك إلــى ِخْدَمــة ُمعيَّنــة لتُمــارس موهبتــك مــن خــالل 

نشــاط خدمــة التواصــل.

ــن هــذه  مــا هــي مواهبــك الُمعيَّنــة، واألكثــر أهميــة، كيــف يمكنــك أن تُحسِّ
المواهــب لِِخْدَمــة الــرب؟

٤5



٦آب )أغسطس(        الخميس        

تنمية مواهبنا

اقــرأ َمَثــل الَوزْنــات فــي إنجيــل متــى 25: ٤	-٣٠� مــا هــي الفكــرة األكثــر أهميــة التــي 
تبــرز أمامــك فــي هــذه القصــة؟ لمــاذا ُمــِدَح الَعْبــدان األوَّالن ِمــن ِقَبــل هللا بينمــا اُديــن 
العبــد األخيــر؟ مــا الــذي يقولــه لنــا هــذا المثــل عــن اســتخدام مواهبنــا؟ الحــظ بشــكلٍّ 

خــاص إنجيــل متــى 25: 29�

 

ـيِّد لَِعبيـده وزنـات »كل واحد على قـدر طاقته« )إنجيل متـى 2٥: ١٥(. كل واحد  أعطـى السَّ
تََسـلَّم ِمْقـَداًرا ُمختلًفـا. أحدهـم تََسـلَّم خمس وزنات، واآلخـر وزنتين، واألخير وزنـة واحدة. كان 
لـكلِّ عبـٍد االختيـار فـي كيفية اسـتثمار أو اسـتخدام الوزنـات التـي أُْعِطيَت لهم. نقطة أساسـية 
ُهنـا هـي أنَّ مـا اُْعِطـَي لهـم لـم يكـن ملـًكا لهـم. إنـه يخـص شـخًصا آخـر وهـو الـذي أعطاهم 

التَّصـرُّف بها. َحق 
ـيِّد َمـن ِمنهم لـه الوزنـات األعلـى، أو َمن لـه الوزنات األدنـى. لم يكن  لـم يكـن اهتمـام السَّ
كـم هـو عـدد الوزنـات التـي أُْعِطيَـت لـكل واحـد منهـم. كان االهتمام هو مـاذا فََعـل كل واحد 

بما قـد اُْعِطـَي له.
يضعهـا بولـس بهـذه الصيغـة فـي 2كورنثـوس ٨: ١2»ألنـه إن كان النشـاط موجـوًدا فهـو 
مقبـول علـى حسـب ما لإلنسـان ال على حسـب مـا ليس لـه«. ألنَّ هللا ال يهتم بمقـدار ما لديك، 

بـل بمـا تفعلـه بمـا لديك.
َمـَدَح هللا العبديـن األوَّليـن ألنهمـا كانا أمينـان في اسـتخدام وزناتهما. لقـد ازدادت وزناتهما 
عـن طريـق االسـتخدام. العبـد »الشـرير« لـم يسـتخدم وزنتـه التـي أعطاهـا لـه السـيد، ولـم 
ه حـقٌّ أبـدي »إنَّ قانـون الخدمـة يُصبح حلقـة الوصل التـي تربطنا بـاهلل وبإخوتنا  تتضاعـف. إنَـّ
ال أضاع فرصته للخدمة،  م األعظم، صفحة ٣2٦(. إنَّ العبد البطَـّ مـن البشـر« )روح النبـوة، الُمعلِـّ

وفـي النهايـة فََقـَد مقدرته علـى الخدمة.
عندمـا نسـتخدم الهبـات التـي أعطاهـا لنا هللا لمجد اسـمه، سـتزداد، وتتَّسـع، وتنمـو. كيف 
يمكنـك أن تكتشـف الهبـات التـي أعطاهـا هللا لـك؟ اطلـب ِمـن هللا بتواضـع أن يكشـف لـك 
المجـاالت التـي يريـدك أن تخـدم فيها للكـرازة والخدمـة. وإذ ينطبـع ويؤثِّر على قلبـك، اندمج 

وشـارِك. إنَّ مواهبـك سـتنمو عندمـا تسـتخدمها، وستشـعر بالرِّضـا واالكتفـاء فـي خدمته. 

ــل فــي هــذا الَمَثــْل وطبِّقــه علــى حياتــك الخاصــة� مــا الــذي يقولــه لــك، إذا كان  تأمَّ
ــك هــو  ــر: أي شــيء لدي ــاه؟ )تذكَّ ــا أعطــاك هللا إيَّ ــَت بم ــه أن ــا تفعل أي شــيء، عمَّ

ــة ِمــن هللا أيًضــا(� عطيــة وِهَب

٤	



٧آب )أغسطس(        الجمعة        

ــن  ــات«، ِم ــوان »الوزن ــذي بعن ــوة، الفصــل ال ــروح النب ــرأ ل ــدرس: اق ــد مــن ال لمزي
ــة ٣2٥-٣٦٥.  ــم، صفح ــم األعظ ــاب الُمعلِّ كت

س عــن المواهــب الروحيــة يجلــب الوحــدة إلــى  إنَّ الفهــم الصحيــح لِتَعليــم الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
الكنيســة. كمــا أنَّ إدراكنــا بــأنَّ كلَّ واحــٍد منــا لــه قيمــة وعضــو ضــروري فــي جســد المســيح 
ــة المســيح. وكل عضــو  ــا. إنَّ كل عضــو فــي الكنيســة ضــروري إلتمــام رســالة ومأموري دن يُوحِّ

قــد أُْعِطــى للخدمــة.
ــه  ام ــن ُخدَّ ــٍد ِم ــكل واح ــيِّد. فل ــل السَّ ــن أج ــه م ــاًل ليعمل ــٍد عم ــُكلِّ واح ــَي لِ ــد اُْعِط »لق
أوِدَعــت ِهبــات خاّصــة، أو وزنــات. ’أعطــى واحــًدا خمــس وزنــات، وآخــر وزنتيــن، وآخــر وزنــة 
ــا؛  ــي هــو مســؤول عنه ــات الت ــه بعــض األمان ــه.’ كل خــادم لدي ــدر طاقت ــى ق - كل واحــد عل
ــمة أو ُمتناِســبة حســب قدراتنــا المتنوعــة. وفــي منحــه تلــك  عــة ُمقسَّ وتلــك األمانــات الُمتنوِّ
امــه )عبيــده(،  الهبــات، لــم يتعامــل هللا بانحيــاز. لقــد وزَّع الهبــات حســب القــوة الكامنــة لُِخدَّ
وهــو يترقَّــب مــردودات مناســبة« )روح النبــوة، شــهادات الكنيســة، المجلَّــد 2، صفحــة 2٨2(.

تذكَّــر أيًضــا بــأنَّ مواهــب الــرُّوح الُْقــُدس ُمعطــاة ألجــل تمجيــد هللا وليــس لمجدنــا الخــاص. 
م عملــه. لقــد أعطاهــا هللا لتمجيــد اســمه ولتقــدُّ

أسئلة للنقاش: 
ــاٍت ِمــن هللا� مــا هــي  ــل أكثــر فــي فكــرة أنَّ كل واحــد منــا قــد اســتلم ِهَب 	� تأمَّ
ــه  ــذي تحدث ــا هــو الفــرق ال ــة؟ م ــى كنيســتك المحلي ــك عل ــة لذل التَِّبعــات العملي

ــرَة فــي انضمــام كل عضــو فــي الخدمــة؟ هــذه الِفكْ

2� شــارك مــع أعضــاء صــف مدرســة الســبت كيــف أنَّ مواهــب عضــو آخــر قــد 
باركــت حياتــك أنــت� شــارك مــع الصــف كيــف اكتشــفت أنــت مواهبــك الروحيــة 

الخاصــة� مــا هــي فــي اعتقــادك مواهبــك، وكيــف تســتخدمها لبركــة اآلخريــن؟

ــي  ــى ماض ــر إل ــتخدمها� انظ ــو إذ نس ــا تنم ــى أنَّ مواهبن ــدرس إل ــذا ال ــار ه ٣� أش
ــعت إذ اســتخدمتها  حياتــك� هــل تســتطيع أن تُفكِّــر بمواهــب منحها هللا لك وقد توسَّ
ــِرَح ألول  ــذي طُ ًدا الســؤال ال لمجــد اســمه؟ فــي ذات الوقــت، اســأل نفســك ُمجــدَّ
ــاه� مــرة فــي نهايــة درس يــوم الخميــس، حــول مــدى أمانتــك مــع مــا أعطــاك هللا إيَّ

٤٧



* ٨-١٤آب )أغسطس(    الدرس السابع    

ُمشاركة الكلمة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: مزمور ١١٩: ١٠٥؛ إرميــا ٢٣: ٢٩؛ عبرانييــن ١: ١-٣؛ ٢تيموثاوس 

٣: ١٤-١٧؛ ١يوحنــا ١: ٧-٩؛ الجامعــة ٣: ١؛ ٢تيموثاوس ٤: ٢.

آيــة الحفــظ: »هكــذا تكــون كلمتــي التــي تخــرج مــن فمــي� ال ترجــع إلــيَّ فارغــة، 
بــل تعمــل مــا ُســِرْرُت بــِه وتَْنَجــح فيمــا أرســلتها لــه« )إشــعياء 55: 		(� 

م عـن يسـوع. ولكـن ما الـذي نعرفـه عن يسـوع بـدون الِكتَاب  عندمـا نشـهد، فنحـن نتكلَـّ
س؟ فـي الحقيقـة، مـا مـدى مـا سـنعرفه عن الصـراع العظيـم، عـن محبَّة هللا، عـن ميالد،  الُمَقـدَّ
وحيـاة، وِخْدَمـة، ومـوت، وقيامـة، وعـودة سـيِّدنا المسـيح إذا لم تكن لدينا األسـفار المقدسـة؟

ة  تـه، إال أنَّهـا ال تكشـف عـن خطَـّ مـع أنَّ الطبيعـة تكشـف عـن جـالل هللا وعظمتـه وقوَّ
الخـالص. إنَّ يسـوع، ِمـن خـالل شـخص الـرُّوح الُْقـُدس، هـو »النـور الحقيقـي الـذي يُنيـر كل 
ـر الحق  إنسـان آتيًـا إلـى العالـم« )إنجيـل يوحنـا ١: ٩(. ومـع ذلـك، فبـدون كلمـة هللا التي تُفسِّ
اإللهـي بشـكٍل كامـل، يظـل إلهـام الـرُّوح الُْقـُدس لقلوبنـا محـدوًدا. إنَّ كلمـة هللا المكتوبة هي 

األكثـر جـالًء واألكمـل رؤيـة عـن يسـوع الـذي هـو الكلمـة الحيَّـة.
رغـم أنَّ القـادة الروحييـن َدرَسـوا كلمـة هللا، كثيرون منهم غفلوا عن رسـالتها األساسـية. قال 
يسـوع: »فتِّشـوا الكتـب ألنَّكـم تظنـون أنَّ لكم فيهـا حياة أبدية. وهي التي تشـهد لـي« )إنجيل 
س، بمفهومـه الصحيح، يعكس جمال شـخصيَّة  يوحنـا ٥: ٣٩(. إنَّ كل تعليـم فـي الِكتَـاب الُمَقـدَّ
يسـوع. عندمـا نُشـارك كلمـة هللا، فإنَّ هدفنا الرَّئيسـي ليـس لُِنبَرِْهن أننا على حق وأنَّ الشـخص 

اآلخـر علـى خطـأ؛ بل لنكشـف ونُظِهر يسـوع في كل جوانـب الحق الذي نُشـاركه.

ق في دراسة موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٥١آب )أغسطس(.  * نرجو التعمَّ
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٩آب )أغسطس(        األحد        

رموز كلمة هللا

ــا  ــى ٤: ٤� م ــل مت ــا ٨: 		؛ وإنجي ــل لوق ــا 2٣: 29؛ إنجي ــور 9		: ٠5	؛ إرمي ــرأ مزم اق
هــي الرمــوز الخمســة الُمســَتْخَدَمة لوصــف كلمــة هللا فــي هــذه الفقــرات؟ لمــاذا فــي 

ــار هــذه الرمــوز الخمســة لُِتمثيــل كلمــة هللا؟ ــمَّ اختي اعتقــادك ت

 

ــْف بعــض الوظائــف الرئيســة  ــتَْخَدَمة فــي هــذه الفقــرات تَِص عــة الُمْس إنَّ الرمــوز المتنوِّ
ــه مثــل النــور الــذي يُضــيء  ســة مــع اآلخريــن، فإنَّ لكلمــة هللا. عندمــا نُشــارك األســفار الُمقدَّ
ــه.  ــن هــو هللا وطبيعــة صفات ــَدم فهمهــم لَِم ــرق ظــالم َع ــم« يخت ــور العال ــاة. يســوع: »ن الحي
والعقــول التــي أُظلَِمــت بســبب ســوء فهمهــا هلل تســتنير بواســطة الــرُّوح الُْقــُدس ِمــن خــالل 

كلمــة هللا.
بحســب إرميــا، كلمــة هللا هــي مثــل نــاٍر وِمطْرَقـَـة. إنَّهــا تحــرق شــوائب الخطيــة فــي حياتنــا 
س،  ــدَّ ــاب الُمَق ــروا مجــد يســوع فــي الِكتَ ــاس لِيَ ــاعد الن ــا القاســية. عندمــا نُس ــم قلوبن وتُحطِّ
ــهوة، والتمركــز  ــر قلوبهــم القاســية، وتلتهــم نــار محبتــه شــوائب األنانيــة، والطََّمــع، والشَّ تتكسَّ

حــول الــذات.
تُشــبَّه كلمــة هللا بالبــذار. إنَّ الصفــة األساســية للبــذار هــي أنَّهــا تُعطــي الحيــاة. تســتغرق 
ــا لتنمــو. وال تنبــت جميــع البــذور فــي نفــس الوقــت. وال تنمــو جميــع النباتــات  البــذار وقتً
ــذار وتشــق  ــن الب ــاة ِم ــق الحي ــة، تتدفَّ ــروف الصحيح ــلِّ الظ ــي ظ ــن ف ل. ولك ــدَّ ــس الُمع بنف
التُربــة وتبــدأ فــي حيــاٍة جديــدة. عندمــا نــزرع بــذرة كلمــة هللا فــي قلــوب وعقــول اآلخريــن، 
ــت هللا  ــي وق ــدوء، وف ــو به ــذرة تنم ــن الب ــريعة، ولك ــج ُمباشــرة أو س ــا نتائ ــرى دائًم ــد ال ن ق

ــذرة حصــاًدا لملكــوت هللا. ــُدس، ســتُْنِتُج الب ــرُّوح الُْق ــثِّ ال ــن، إذا اســتجابوا لَِح الُمعيَّ
ي. كمــا يعــرف الكثيــرون منــا، يوجــد القليــل فقــط ِمن  يَُشــبِّه يســوع كلمتــه بالخبــز الُمغــذِّ
ي  ــبَع مثــل رغيــف خبــٍز جيِّــد. كلمــة هللا تُْشــِبع جــوع النَّفــس وتُغــذِّ األشــياء التــي تُشــعرنا بالشَّ
اخلــي. إذ تُشــارك مواعيــد الكلمــة مــع اآلخريــن وتُســاعدهم الكتشــاف بــأنَّ  شــوقنا الروحــي الدَّ
د حياتهــم بصالحــه، وسيُســحرون بمحبتــه، ويندهشــون  يســوع هــو الكلمــة، ســتتغيَّر وتتجــدَّ

بنعَمِتــه، وَسيَُســرُّون بحضــوره.

س فقــط� كــم ينبغــي  ــر مــرَّة أخــرى بالحقائــق التــي نعرفهــا ِمــن الِكَتــاب الُمَقــدَّ فكِّ
أن نكتنــز مــا تعلمنــا إيــاه؟ 
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١٠آب )أغسطس(        االثنني        

ة كلمة هللا الخالِقة  قوَّ

قــارن عبرانييــن 	: 	-٣؛ عبرانييــن ٤: 2	، ومزمــور ٣٣: 	، 9� مــا الــذي تقولــه لنــا هــذه 
ة كلمــة هللا؟  الفقــرات عــن قــوَّ

 

إنَّ كلمـة هللا هـي كلمـة حيَّـة. إنَّهـا تحمـل معهـا القـوَّة لتحقيـق وإلتمـام األمور التـي تُعلِن 
م عـن أمـوٍر لـم  ـا هـو قائـم، ولكـن هللا يتكلَـّ م عمَّ عنهـا. تسـتطيع الكلمـات البشـرية أن تتكلَـّ
تحـدث بعـد وثـم يخلقها بقـوَّة كلمته. إنَّ كلمة هللا هـي كلمة خالقة. والكلمة المسـموعة التي 

تخـرج ِمـن فـم هللا لهـا القـوَّة لخلق كل شـيء تُْعلِـن عنه.
ـة الخليقـة المذكورة في سـفر التكوين األصحاح ١، تُسـتَخدم عبارة »قـال هللا« ِمراًرا  فـي قصَّ
ه  )تكويـن ١: ٣، ٦، ١١، ١٤، 20، 2٤، 2٦، 2٩(. كان لكلمـات هللا الُمعلَنـة تلـك القـوَّة بحيـث أنَـّ
عندمـا نَطَـَق بهـا، ظََهـرَت اليابسـة، أفرَخت ونبتـت النباتـات، تفتَّحت األزهـار، اِزَْدَهرَت أشـجار 

الفاكهـة، ووثبـت وظهـرت الحيوانات إلـى الوجود.
هنـاك كلمـة عبريـة سـاِحرة اسـتُخِدَمت في تكويـن األصحـاح ١ لعملية هللا فـي الخلق. إنها 
كلمـة )Bara(. فـي هـذه الصيغـة الخاصـة، تسـتخدم الكلمـة لوصـف عمليـة خلـق هللا لشـيٍء 
ِمـن ال شـيء أو ِمـن الَعـَدم. هـذا الفعل يُسـتخدم فقط عندما يكـون هللا هو الفاِعل أو الُمسـَند 
إليـه. أي أنَّ هللا وحـده هـو الـذي يخلـق "bara" شـيئًا ِمـن ال شـيء، وهـو يفعل ذلـك من خالل 

قـوَّة كلمتـه المنطوقة. 
لـم يخلـق هللا فقـط هـذا العالم بواسـطة قوَّة كلمتـه، بل أنـه يُثبِّته ويدعمه بواسـطة كلمته 
ة التـي هـي فـي كلمـة هللا المنطوقـة، هي ذاتهـا في كلمتـه المكتوبـة. نفس  أيًضـا. نفـس القـوَّ
الـرُّوح الُْقـُدس الـذي كان فاعـاًل فـي الخليقـة، كان فاعـاًل أيًضـا في إيحـاء الكتب المقدسـة. إنَّه 
س أو نشـاركه مـع اآلخرين. ُهناك قـوَّة مانحة للحيـاة، ُمغيِّرة  حاضـر عندمـا نقـرأ الِكتَـاب الُمَقدَّ
ة الخالقة التـي أوجدت العوالم هـي في كلمة هللا.  للحيـاة، قـوَّة خالقـة فـي كلمة هللا. »إنَّ القـوَّ
وهـذه الكلمـة تمنـح القـوَّة وهـي تلـد حيـاة. وكل أمر هـو وعد. فـإذ تذعـن لـه اإلرادة وتقبله 
النفـس فهـو يجلـب معـه حيـاة اإلله السـرمدي. وهـو يُغيِّـر الطبيعة ويخلـق النفس ِمـن جديد 

علـى صـورة هللا« )روح النبـوة، كتاب التربيـة، صفحة ١٤٨(.
ـك بالوعـود الموجـودة فـي كلمـة هللا، تتغيَّـر حياتنـا، وإذ نُسـاعد  وإذ نحـن شـخصيًا نتمسَّ

اآلخريـن للتمسـك بهـذه الوعـود الُمدهشـة، سـيُغيِّر الـرُّوح الُْقـُدس حياتهـم هـم أيًضـا.

تخيَّـل: قـال هللا ليكُـن… فـكان� كيـف يمكننـا أن نسـتوِعب مـا يعنيـه هذا؟ مـا الذي 
تقولـه لنـا هـذه الحقيقـة الُمذهلـة عـن قـوَّة هللا؟ لمـاذا ينبغـي أن يكـون هـذا الحق 

عـن قـوَّة هللا الخالقـة مصـدر عـزاٍء لنا؟
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١١آب )أغسطس(        الثالثاء        

فوائد دراسة كلمة هللا
ــن  ــه ِم ــرس أنَّ ــول بط ــا الرس ــة هللا. يُخبرن ــة كلم دة لدراس ــدِّ ــة وُمتع ــد ُمضاعف ــاك فوائ هن
س نصيــر: »ُشــركاء الطبيعــة اإللهيــة« )2بطــرس ١: ٤(. والرســول  خــالل مواعيــد الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــص نفوســكم« )يعقــوب ١: 2١(.  ث عــن: »الكلمــة المغروســة القــادرة أن تُخلِّ يعقــوب يتحــدَّ
ويُضيــف الرســول بولــس أنَّ »كلمــة نعمتــه، القــادرة أن تبنيكــم وتُعطيكــم ميراثـًـا مــع جميــع 
ــرى  ــداء. وإذ ن ــو الف س ه ــدَّ ــاب الُمَق ــرض الِكتَ ــل 20: ٣2(. إن غ ــال الرس ــين« )أعم س الُمقدَّ
ســة، نتغيَّــر. وبالنظــر إليــه فــي كلمتــه، نصيــر مثلــه )2كورنثــوس  يســوع فــي كل األســفار الُمقدَّ
٣: ١٨(. »إنَّ قانــون الطبيعــة العقليــة والروحيــة كلتيهمــا أنَّ اإلنســان يتغيَّــر بالرؤيــة. والعقــل 
ــل فيــه« )روح النبــوة، الصــراع  يُكيِّــف نفســه بالتدريــج مــع المواضيــع التــي يُْســَمح لــه بالتأمُّ

العظيــم، صفحــة ٦0٣(.

ــة  ــد اإلضافي ــي الفوائ ــا ه ــا 	٧: 	٤-	٧� م ــل يوحن ــاوس ٣: 	٤-	٧؛ وإنجي ــرأ 2تيموث اق
التــي تأتــي مــن دراســة كلمــة هللا؟

 

كتــب الرســول بولــس إلــى زميلــه الشــاب تيموثــاوس ليحثــه علــى أن يكــون أميًنــا للُكتُــب 
س  ســة وليُشــارك منافــع دراســة الكلمــة الُموحــى بهــا. وبحســب بولــس، الِكتَــاب الُمَقــدَّ المقدَّ
د خطَّــة هللا للجنــس  »نافــع للتعليــم«. فهــو يكشــف الحــق ويعــرض )يفضــح( الخطــأ. إنَّــه يُحــدِّ
. والكتب  البشــري. كمــا أنَّــه يوبّخنــا علــى خطايانــا، ويُقــوِّم تفكيرنــا الخاطــئ، ويُرشــدنا إلى البــرِّ
المقدســة تكشــف لنــا بــر المســيح. وتقودنــا األســفار المقدســة ِمــن َحَماقــة حياتنــا الخاطئــة 
ــة يســوع الُمْنِكــرَة لذاتهــا بالمقارنــة مــع تركيزنــا  إلــى جمــال بــر المســيح. عندمــا نــرى محبَّ
ــِه وعنايتــه،  ات وأنانيتنــا، نقــف فــي ذهــول. وإذ نُشــاهد فــي اإلنجيــل ُعْمــق َعطِْف علــى الــذَّ
تتغيَّــر حياتنــا. عندمــا نُشــارك كلمتــه مــع اآلخريــن، فإنَّهــم هــم أيًضــا يتغيَّــرون بشــكلٍّ جــذري. 
بالنَّظــر إلــى يســوع فــي كلمتــه، نُصبــح ُمشــابهين لــه بصــورة أكبــر. إنَّ الشــهادة ليســت عبــارة 
عــن ُمشــاركة مــا نعتقــده نحــن، أو حتــى مــا نؤمــن بــه. فهــي كلهــا عــن ُمشــاركة الحقائــق 
األبديــة الموجــودة فــي كلمــة هللا. عندمــا تكــون كلمــة هللا قــد باركــت حياتنــا بشــكلٍّ هائــل، 

يُصِبــح لدينــا المصداقيــة ألن نُخبــر اآلخريــن كيــف يمكــن أن تُبــارك حياتهــم هــم أيًضــا.

ٍة واجهتهــا أنــَت شــخصًيا وكيــف أثَبتــت كلمــة هللا بأنَّهــا مصــدر  فكِّــر فــي وقــِت ِشــدَّ
ة� مــا الــذي  تعلَّمتــه ِمــن ذلــك االختبــار؟ عــوٍن لــك وقــوَّ
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١٢آب )أغسطس(        األربعاء        

تطبيق كلمة هللا
ــود  ــن هــذه الوع ــٍد ِم ــي كلمــة هللا. كلُّ وع ــد ف ــة آالف َوْع ــن ثالث ــر ِم د أحدهــم أكث ــدَّ ع
ــب أو  ــا نطل ا مم ــدًّ ــر ِج ــيء، أكث ــوق كل ش ــل ف ــاِدر أن يفع ــب »ق ــه ُمِح ــب إل ــن قل ــع ِم ينبُ
ة التــي تعمــل فينــا« )أفســس ٣: 20(. مواعيــد هللا هــي تعهُّــدات يقطعهــا  نفتكــر، بحســب الُقــوَّ
ــا،  ــوا به ــن أن يُطالب ــم اآلخري ــان ونُعلِّ ــد باإليم ــذه المواعي ــب به ــا. وإذ نُطالِ ــد منَّ ــكل واح ل
ــة  ــة اإللهي ــى هــذه الحقيق ــس عل د الرســول بول ــدِّ ــا. يُش ــركات الســماء داخــل حياتن ــض ب تفي
فــي روميــة ٨: »الــذي لــم يُشــِفق علــى ابنــه، بــل بذلــه ألجلنــا أجمعيــن، كيــف ال يهبنــا أيًضــا 
ــه  : »قدرت ــا أنَّ ــد، ُمعلًن ــة ٨: ٣2(. يوضــح الرســول بطــرس هــذا الوع ــه كل شــيء؟« )رومي مع
ــوت  ــالل م ــن خ ــرس ١: ٣(. ِم ــوى« )2بط ــاة والتق ــو للحي ــا ه ــا كل م ــْت لن ــد َوَهبَ ــة ق اإللهي
المســيح علــى الصليــب، وانتصــاره علــى الشــيطان والســالطين وقــوَّات الجحيــم، وفَّــر لنــا كل 
دنــا باحتياجاتنــا الجســدية  مــا هــو ضــروري لنحيــا حيــاًة روحيَّــًة تَِقيَّــة. لقــد َوَعــَد أيًضــا أن يُزوِّ

ــة( األساســية. )المادِّيَّ

قــارن 	يوحنــا 	: ٧-9 وفيلبــي ٤: ٣	، 9	� مــع أنَّ هذيــن الوعديــن ُمختلفــان، مــا الــذي 
يُعلِّمانــه عــن صفــات هللا؟ كيــف أثَّــرَّ كُلٌّ ِمــن هذيــن الوعديــن فــي حياتــك؟

 

إنَّ الوعــود التــي قرأناهــا فــي هــذه الفقــرات، كل واحــٍد منهــا يتكلَّــم عــن شــيء ُمختلــف، 
لكــنَّ صــورة هللا التــي يُعطيانهــا لنــا ُمتشــابهة تماًمــا. إنَّهمــا يكشــفان عــن إلــه ُمِحــب، غفــور، 
ــي  ــأنَّ هللا يعتن ــان ب م ــا الضَّ ــا يُعطيانن ــية. إنَّهم ــا األساس ــم باحتياجاتن ــه يهت ــدرة، وإل ــي الق كُلِّ

ويهتــّم بنــا بعمــق.
 

ــا  ــه لن ــذي تقول ــا ال ــى ٣	: 5٨� م ــل مت ــن ٤: 	-٣؛ وإنجي ــن ٣: 9	؛ عبرانيي ــرأ عبرانيي اق
ــا إلــى اإليمــان؟ هــذه اآليــات عــن حاجتن

 

س، وعندمــا نطلــب ونُطالـِـب  ا ِمــن وعــود هللا الرائعــة فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ هنــاك الكثيــر ِجــدًّ
ــركات  ــْد، فــإنَّ ب قهــا ألنَّ المســيح قــد َوَع ــد كلمــة هللا بــكل إيمــان ونؤمــن بهــا ونُصدِّ بمواعي
هــذه المواعيــد تُصِبــح لنــا. إنَّ ِقلَّــة اإليمــان فــي قـُـدرة هللا علــى إتمــام مــا َوَعــَد بــه فــي كلمتــه 
هــو الــذي يِحــدُّ مــن تحقيــق مواعيــد هللا فــي حياتنــا. صلِّــي لكــي يقــودك هللا هــذا األســبوع 

إلــى شــخٍص يحتــاج إلــى مواعيــد الرجــاء الموجــودة فــي كلمــة هللا.
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١٣آب )أغسطس(        الخميس        

ُمشاركة الكلمة
ــَت  ــِررَْت أو ابْتََهْج ــي ُس ــر فــي المــرَّات واألوقــات الت ــار الســارَّة هــي للُمشــاركة. فكِّ األخب
ــت خطوبتــك للــزواج، أو مولــد طفــل، أو وظيفــة  فيهــا بســبب أخبــاٍر ســارَّة. ربمــا عندمــا تمَّ
ا وُمنفعــاًل إلــى درجــة  ًســا ِجــدًّ جديــدة، أو شــراء ســيارة جديــدة، أو منــزل جديــد. كُْنــَت متحمِّ

أنــك لــم تســتطع االنتظــار لتُشــارك أخبــارك.
شــيء رائــع أن نُشــارك أفراحنــا مــع اآلخريــن، ولكــن أفضــل األخبــار فــي المســكونة كلهــا 
ــو  ــذي ه ــالص ال ــن الخ ــة هللا ع ــي كلم ــدة ف ــف رؤى جدي ــا نكتش ــوع. عندم ــة يس ــي قصَّ ه
فــي المســيح، تفيــض قلوبنــا بالفــرح، ونتــوق إلخبــار شــخٍص آخــر. عندمــا حاولــت الســلطات 
الدينيــة أن توِقــف كِــرازة الرُّســل، أعلــن بطــرس: »ال يمكننــا أن ال نتكلَّــم بمــا رأينــا وَســِمْعنا« 

)أعمــال الرســل ٤: 20(.
»المتجــدد الحقيقــي الــذي إذ أقبــل إلــى المســيح تولَّــدت فــي نفســه الرَّغبــة فــي الُمنــاداة 
ســه والــذي ال يمكــن  بالصديــق الحميــم الــذي وجــده وفــي إعــالن الحــق الــذي خلَّصــه وقدَّ
إخفــاءه فــي قلبــه، ألنَّ الــذي قــد لَِبــَس بــر المســيح وامتــأل قلبــه مــن فــرح الــروح ال يســتطيع 

الســكوت« )روح النبــوة، طريــق الحيــاة، صفحــة ٧٨(.
فــي روميــة ١: ١٤-١٦، كَتـَـَب بولــس: »إنــي مديــون لليونانيين والبرابــرة، للُحكمــاء والُجهالء. 
فهكــذا مــا هــو لــي ُمســتعد لتبشــيركم أنتــم الذيــن فــي روميــة أيًضــا، ألنــي لســت أســتحي 

بإنجيــل المســيح، ألنــه قــوَّة هللا للخــالص لــكل َمــن يؤمــن: لليهــودي أواًل ثــم لليونانــي«.
ــة تجديــده. لقــد فــاض قلبــه بالفــرح فــي  لــم يــكّل الرســول بولــس أبــًدا عــن ســرِده لِِقصَّ

يســوع. بالنســبة لــه كانــت األخبــار الســارة للُمشــاركة، ولــم يســتطع أن يصمــت.

أيَّــة مبــاديء حيويــة عــن ُمشــاركة كلمــة هللا تُعطينــا إياهــا اآليــات الــواردة فــي إشــعياء 
٠5: ٤؛ الجامعــة ٣: 	؛ و2تيموثــاوس ٤: 2؟

 

ــرز  ــا "نك ــي م ــرص لك ــا للف ــا أبوابً ــيفتح لن ــو س ــه، فه ــيح ولِِخْدَمِت ــا للمس ــلِّم حياتن إذ نُس
بالكلمــة فــي وقــت مناســب" ألولئــك الذيــن قــد فتــح هللا قلوبهــم. فــي كل شــهادتنا، علينــا أن 
نتذكَّــر ثالثــة مبــادئ كتابيــة فــي عقولنــا: مــاذا نقــول، كيــف نقــول ذلــك، ومتــى نقــول ذلــك.

ــك أن  ــف يمكن ــم، وكي ــى تواصــٍل معه ــت عل ــن أن ــم بعــض األشــخاص الذي ــن ُه َم
ــم؟ تكــون شــاهًدا أفضــل له
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١٤آب )أغسطس(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان »التَّعــرُّف إلــى هللا« 
مــن كتــاب طريــق الحيــاة، صفحــة ٨٧-٩١. 

يعمــل هللا فــي قلــوب كل َمــن هــم حولنــا. إذا كان لدينــا التمييــز الروحــي لرؤيــة المــكان 
الــذي يعمــل هللا فيــه بالفعــل، فســوف نالحــظ بانتظــام فُرًَصــا لمشــاركة كلمتــه مــع اآلخريــن. 
وإذ يُِعــّد هللا تُْربـَـَة القلــب، تكــون لنــا الفرصــة لــزرع بــذرة اإلنجيــل. لقــد أعــدَّ الــرُّوح الُْقــُدس 
قلــوب نيقوديمــوس، المــرأة الســامرية عنــد البئــر ، المــرأة النازفــة الــّدم، اللــص علــى الصليــب، 
ــن  ــل أن يلتقــي يســوع بهــم. ِم ــه قب ــوا كلمت ــن ليقبل ــن آخري ــي، وكثيري ــة الرومان ــد المائ قائ

خــالل ظــروف حياتهــم وتأثيــر الــرُّوح الُْقــُدس، كانــوا مســتعدين لقبــول رســالة المســيح.
قــد يكــون لدينــا تــردَّد طبيعــي لنطلــب مــن النــاس إذا كان ِمــن الُمْمِكــن أن نُصلِّــي معهــم، 
س، أو لُنعطيهــم نبــذة روحيــة. كثيــرًا مــا  أو لُنشــارك معهــم وعــًدا ِمــن مواعيــد الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
نشــعر أو يمتلكنــا انطبــاع لُنشــارك إيماننــا مــع شــخص آخــر، هــذا ألنَّ الــرُّوح الُْقــُدس الــذي 
طَبَــَع فينــا هــذه الرَّغبــة قــد أثَّــر ســابًقا وبالفعــل علــى قلــب ذلــك الشــخص ليقبــل شــهادتنا. 

أسئلة للنقاش
ـــا وكان  ـــب بســـبب شـــيء م ـــا بالذن ـــه شـــعوًرا عميًق ـــك ولدي 	� إذا جـــاء أحدهـــم إلي
مها لـــه، وأيَّـــة آيـــات  بحاجـــة إلـــى مغفـــرة هللا، مـــا هـــي النصيحـــة التـــي ســـُتقدِّ
ـــوَّة هللا  ـــب ومـــع ق ـــارك الشـــخصي مـــع الذن ـــة سُتشـــاركها معـــه؟ مـــاذا كان اختب كتابي

ـــة؟  ـــك الخاصَّ ـــي حيات ـــران ف للغف

2� فــي بعــض األحيــان يجلــب هللا أشــخاًصا إلــى حياتنــا ألنــه يشــتاق لهــم أن يعرفــوا 
ــه� كيــف يمكننــا أن نكــون ُمرهفــي الحــس وشــاعرين بقيــادة هللا؟ حقَّ

ــة الخليقــة وفــي الخليقــة  ــل أكثــر فــي قــوَّة هللا وكلمــة هللا كمــا ظََهــرَت فــي قصَّ ٣�تأمَّ
ذاتهــا� إننــا بالــكاد نســتطيع أن نســتوِعب مفهــوم الكــون ذاتــه ألنــه كبيــر وشاســع 
ا� فكــم بالحــري التفكيــر بــأنَّ اإللــه الــذي خلــق هــذا الكــون يجــب أن يكــون  ِجــدًّ
أكبــر وأعظــم ممــا قــد خلقــه� كيــف يمكننــا أن نســتمدَّ العــزاء والراحــة ِمــن معرفتنــا 
ــه قــوي، ولكنــه  بــأنَّ هللا الــذي نخدمــه ونعبــده هــو بهــذه القــوَّة؟ وليــس فقــط أنَّ
ــا لهــذه األشــياء عــن  ــن معرفتن ــا أن نأخــذه ِم ــا� أيُّ رجــاٍء عظيــم يمكنن ــا أيًض يحبن
هللا؟ وكيــف يمكــن لهــذه المعرفــة أن تســاعدنا لنكــون شــهوًدا أفضــل لآلخريــن عنــه؟
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* ١٥-٢١آب )أغسطس(    الدرس الثامن    

الخدمة ِمْثل يسوع

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إنجيــل متــى ٥: ١٣، ١٤؛ فيلبــي ٢: ١٥؛ إنجيــل مرقــس ١٢: ٣٤؛ 

أفســس ٤: ١٥؛ إنجيــل متــى ٤: ٢٣-٢٥؛ إنجيــل متــى ٢٥: ٣١-٤٦.

ــن  ــن وُمنطرحي ــوا ُمنزعجي ــم إذ كان ــن عليه ــوع تحنَّ ــا رأى الجم ــظ: »ولمَّ ــة الحف آي
ــى 9: 	٣(� ــل مت ــا« )إنجي ــي له ــم ال راع كََغَن

كان يســوع يهتــم بالنــاس بصــدق. كان يهتــم بهمومهــم واحتياجاتهــم أكثــر ممــا كان يهتــم 
بأمــور نفســه. كانــت حياتــه بأكملهــا ترتكــز وتتمحــور علــى اآلخريــن. كانــت حياتــه خدمــة 
وعطــف ومحبــة. لقــد لبَّــى الحاجــات الجســدية، والعقليــة، والعاطفيــة للنــاس الذيــن حولــه، 
وبذلــك انفتحــت قلوبهــم للحقائــق الروحيــة التــي علَّمهــا. وإذ شــفى البــرص، وفتــح األعيــن 
ــى  ــاع، واعتن ي ــم الجِّ ــس، وأطع ــم إبلي ــلِّط عليه ــذ الُمتس ــاء، وأنق ــح اآلذان الصمَّ ــاء، وفت العمي

ــرت الحيــاة. بالمحتاجيــن، لُِمَســت القلــوب وتغيَّ
ــي  ــة الت ــق الروحي ــن للحقائ ــوا ُمْنَفِتحي ــي، كان ــه الحقيق ــاس إذ رأوا اهتمام ــك ألنَّ الن ذل
كان يُعلِّمهــا. »إنَّ طريقــة المســيح هــي وحدهــا التــي تُعطــي لنــا النجــاح فــي الوصــول إلــى 
الشــعب. لقــد اختلــط الُمخلِّــص بالنــاس كمــن يُِحــب لهــم الخيــر. وبرهــن لهــم شــفقته عليهــم. 
وخــدم حاجاتهــم وظفــر بثقتهــم ثــم أمرهــم قائــاًل: ’اتبعونــي’« )روح النبــوة، خدمــة الشــفاء، 
صفحــة ١٤٣(. َعلِــَم يســوع أنَّ العالــم بحاجــة إلــى بَرَْهَنــة لإلنجيــل بقــدر مــا هــو بحاجــة إلــى 
إعــالن اإلنجيــل. إنَّ الشــهادة الحيَّــة لحيــاٍة ُمماثِلــة لحيــاة المســيح ُمكرَّســة لخدمــة اآلخريــن 

هــي شــهادة قويــة للكلمــات التــي نقولهــا وتُعطــي مصداقيــة لشــهادتنا.

ــوم الســبت  ــدرس اســتعداًدا لمناقشــته ي ــي دراســة موضــوع هــذا ال * نرجــو التعمــق ف
ــطس(. ــادم 22آب )أغس الق
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١٦آب )أغسطس(        األحد        

موقف يسوع تجاه الناس

اقرأ تكوين 	: 	� ماهي الحقائق العميقة المعلنة هنا؟

 

 

ــا  ــل م ــتخلص أفض ــن. كان يس ــي اآلخري ــح ف ــو صال ــا ه ــى م ــر إل ــا ينظ ــوع دائًم كان يس
ــل ُخطــاة  ــه: »يقب ــى يســوع أنَّ ــون عل ــادة الديني ــي ســاقها الق لديهــم. إحــدى االنتقــادات الت
ويــأكل معهــم« )إنجيــل لوقــا ١٥: 2(. كانــوا قلقيــن ألنَّــه كان يُعاشــر »ُخطــاة«. كانــت نظرتهــم 
إلــى الديــن نظــرة القطيعــة واإلقصــاء بــداًل مــن االندمــاج والتَّرابــط. لقــد ُدِهُشــوا عندمــا قــال 
يســوع عــن نفســه: »ألنــي لــم آت ألدعــو أبــراًرا بــل ُخطــاة إلــى التوبــة« )إنجيــل متــى ٩: ١٣(.
كانــت ديانــة الَكتَبــة والفريســيين والصدوقييــن هــي ديانــة التجنُّــب واالبتعــاد. كان 
ــت  ــوع كان ــم يس ــة«. تعالي ــدوى بالخطي ــب الع ــتطيع لتتجنَّ ــا تس ــل كل م ــم »افع اعتقاده
ُمختلفــة بشــكل كبيــر. لقــد غــاص فــي حفــرة أفاعــي العالــم هــذا ليفتديــه، ال ليتجنَّبــه. إنَّــه 

ــا ٨: ١2(. ــل يوحن ــم« )إنجي ــور العال ــو »ن ه

اقــرأ إنجيــل متــى 5: ٣	، ٤	� أيُّ رمزيــن توضيحييــن اســتخدمهما يســوع لوصــف 
ــا  ــر أيًض ــه اســتخدم هــذه اإليضاحــات بصــورة خاصــة؟ انظ ــد أنَّ ــاذا تعتق ــه؟ لم أتباع

إنجيــل يوحنــا 	: 9؛ إنجيــل يوحنــا 2	: 	٤؛ فيلبــي 2: 5	�

 

 

كان الملــح أحــد أهــم المــوارد والمصــادر فــي العالــم القديــم. كان ذو قيمــٍة كبــرى، وفــي 
ــة. كان رمــزًا للثــراء العظيــم. كان  بعــض األحيــان اســتخدمته الجيــوش الرومانيــة كُعملــة ماليَّ
يُســتخدم أيًضــا ليحفــظ ويمنــح الطعــام نكهتــه. عندمــا اســتخدم يســوع تشــبيه الملــح ليرمــز 
إلــى تابعيــه، كان فــي الواقــع يقــول أنَّ ِغنــى العالــم الحقيقــي ليــس النــاس األكثــر قــوَّة واألكثــر 
ثــراًء. ِغنــى العالــم الحقيقــي هــو المســيحيون الُمكرَّســون الذيــن يُْحِدثــون فرقـًـا لملكــوت هللا. 

إنَّ أعمــال الُمِحبَّــة لخدمتهــم غيــر األنانيــة تحفــظ صــالح العالــم وتُطَيِّــب أجــواءه.
إنَّ الرمــز الثانــي الــذي اســتخدمه يســوع )فــي إنجيــل متــى ٥: ١٤( كان هــو »نــور العالــم«. 
إنَّ النــور ال يتجنَّــب الظُّلَمــة. إنَّــه يشــع فــي الظــالم. وهــو ال ينفصــل عــن الظــالم. إنَّــه يختــرق 
الظــالم، جاِعــاًل الظلمــة نــوًرا. علــى أتبــاع يســوع أن يخترقــوا ظــالم هــذا العالــم فــي أحيائهــم، 

وقُراهــم، وبلدانِهــم، وُمُدنهــم ليضيئوهــا بمجــد هللا.
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ــف  ــا ٧	: 5	-٨	، كي ــل يوحن ــي إنجي ــورة ف ــات يســوع المذك ــي كلم ــا ف لن ــد تأمُّ بع
ــم فكــرة االنعــزال أو االنفصــال عــن العالــم وتجنُّــب العالــم؟ هــل كالهمــا نفــس  نتفهَّ
الشــيء؟ مــا الــذي قصــده يســوع حيــن صلَّــى بــأن أتباعــه فــي العالــم ولكــن ليســوا 

ِمــن العالــم؟ كيــف نفعــل ذلــك؟

١٧آب )أغسطس(        االثنني        

ُمعاملة يسوع للناس
ــت الظــروف  ــا كان ــى عندم ــاس. حت ــا فــي الن ــر أفضــل م كان هــدف يســوع هــو أن يُظِه
يــات غيــر عاديــة، كانــت اســتجابته ِبِنْعَمــة. يــورِد إنجيــل لوقــا أنَّ الجمــوع كانــوا  تحمــل تحدِّ
بــون ِمــن كلمــات النِّعمــة الخارجــة ِمــن فمــه« )إنجيــل لوقــا ٤: 22(، ويضيــف إنجيــل  »يتعجَّ
ــلوب  ــا ١: ١٧(. كان أس ــل يوحن ــارا« )إنجي ــيح ص ــوع المس ــق فبيس ــة والح ــا أنَّ »النِّْعَم يوحن
د الخــوف والقلــق. وكلمــات النعمــة الخارجــة مــن  ــدِّ ــا، يُبَ ئً يســوع مــع النــاس مطمئنــا وُمهدِّ

فمــه لمســت وتــرًا ُمســتحبًّا فــي قلوبهــم.

اقــرأ إنجيــل متــى ٨: 5-٠	 وإنجيــل مرقــس 2	: ٣٤� مــا هــي الكلمــات المليئــة بالرَّجــاء 
التــي قالهــا يســوع لشــخصين غيــر عادييــن - قائــد مائــة رومانــي وكاتِــب يهــودي؟

 

ــدَّ  ــي ال بُ ــة الت ــي الكيفي ــر ف ــا. فَكِّ ــي ثوريً ــكري الرومان ــد العس ــوع للقائ ــر يس كان تعبي
ــه لــم يجــد هــذا  وأن َشــَعر بهــا هــذا الضابــط العســكري الُمحتــرف عندمــا أعلــن يســوع بأنَّ
ــر أيًضــا بأفــكار الكاتــب اليهــودي عندمــا قــال  المقــدار مــن اإليمــان حتــى فــي إســرائيل. فَكِّ
يســوع: »لســَت بعيــًدا عــن ملكــوت هللا« )إنجيــل مرقــس ١2: ٣٤(. كان ليســوع المقــِدرة علــى 
أن يُظِْهــر أفضــل مــا فــي النــاس. هنــاك أشــياء قليلــة تصــل إلــى حــّد الُمجاملــة لتفتــح القلــوب 

رهــم. ــد فــي األشــخاص ِمــن حولــك وأْعلِْمُهــم أنَّــك تُقدِّ لإلنجيــل. ابحــث عــن الصالــح والجيِّ

قــارن إشــعياء ٤2: ٣؛ كولوســي ٤: 5، 	؛ وأفســس ٤: 5	� مــا هــي المبــادئ الحيويَّــة التي 
تُعلِّمنــا إيَّاهــا هــذه اآليــات عــن ُمشــاركة إيماننــا مــع اآلخريــن وعــن عالقتنــا معهــم؟

 

ــاة  ــر إيجابــي علــى حي ــة بالنِّعمــة، يكــون لهــا تأثي عة ومليئ ــا ُمشــجِّ عندمــا تكــون كلماتن
اآلخريــن. تُظهــر كلمــات إشــعياء النبويــة بــأنَّ يســوع »قصبــة مرضوضــة ال يقصــف« أو »فتيلــة 
ــه كان حــذًرا لئــال يجــرح  ا حتــى أنَّ ــا ِجــدًّ خاِمــدة ال يُطفــئ«. بمعنــى آخــر، كان يســوع حنونً

ــا حديثًــا إلــى اإليمــان أو يُطفــئ أصغــر جمــرة إيمــان فــي قلوبهــم. أحــًدا، بــدون داٍع، آتيً
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ــا  ــة، م ــر أهمي ــا أكث ــة، أو ربم ــذات األهمي ــا ب ــا لشــيء م ــة قولن ــر كيفيَّ ــاذا يُْعَتب لم
نقولــه؟ مــا هــو رد فعلــك لهــذه العبــارة: ’الحــق حــق، وعلــى النــاس أن يقبلــوه أو 

يرفضــوه‘؟ مــا هــو الخطــأ فــي هــذه العبــارة الصحيحــة؟

١٨آب )أغسطس(        الثالثاء        

خدمة يسوع الشفائية: الجزء األول
ــه  ــة؛ إنَّ ــات المحفوظــة والعــروض الُمعلَّب ــى الخطاب ــرازة يتخطَّ ــي الك ــا ف إنَّ أســلوب إلهن
غنــي ونشــط كالحيــاة ذاتهــا. فــي كل يــوم نحتــك بأشــخاص لديهــم كل صنــوف االحتياجــات: 
ــن  ــي هــذه االحتياجــات ِم ــة. المســيح ُمشــتاق ألن يُلبِّ ــة، وروحي ــة، وعاطفي جســدية، وعقلي
خاللنــا نحــن إذ نُظهــر اهتمامنــا بعزلــة النــاس، ووحشــتهم، وأحزانهــم، وآالمهــم، وهمومهــم، 

ــا بأفراحهــم، وآمالهــم، وأحالمهــم.  ــر أيًضــا اهتمامن وكمــا نُظِْه
َخــَدَم يســوع احتياجــات النــاس الملموســة ليتمكَّــن بالنهايــة مــن تلبيــة أعمــق احتياجاتهم. 
االحتيــاج الملمــوس هــو أحــد نواحــي الحيــاة حيــث يشــعر النــاس فعــاًل بأنَّهــم ال يســتطيعون 
ــوزن،  ــن، أو إنقــاص ال ــد تكــون الحاجــة هــي اإلقــالع عــن التدخي ــا بأنفســهم. ق ــٍر م حــلَّ أم
ــام، أو  ــى الطع ــا إل ــون احتياًج ــد تك ــوط. ق ــل الضغ ــي أفضــل، أو تقلي ــاٍم غذائ ــاد نظ أو اعتم
ــزواج أو  ــي ال ــاد ف ــح أو اإلرش ــى النص ــة إل ــون الحاج ــد تك ــة. ق ــة الطبي ــكن، أو العناي المس

العائلــة.
ــى عالقــة  ــة هــي حاجــة البشــر القصــوى - الحاجــة إل ولكــن، الحاجــة األســمى أو النهائي
ــة أبديــة. إنَّ الُمصالحــة مــع هللا فــي عالــم  شــخصية مــع هللا واإلدراك بــأنَّ حياتهــم لهــا أهميَّ

ــا الُعظمــى. منكســر هــي حاجتن

اقــرأ قصــص المفلــوج فــي إنجيــل متــى 9: 	-٧ والمــرأة نازفــة الــدم فــي إنجيــل مرقــس 
ــط  5: 25-٣٤� مــا هــي الدالئــل التــي لنــا فــي كلٍّ ِمــن هاتيــن القصتيــن أنَّ يســوع َربَ

ــفاء الجســدي مــع تلبيــة الحاجــة القصــوى للُمصالحــة مــع هللا؟ الشِّ

 

نــت خدمــة شــفاء المســيح مــا هــو أبعــد بكثيــر ِمــن الشــفاء الجســدي والعاطفــي.  تضمَّ
كان يســوع يتــوق ألن يختَِبــَر النــاس الحيــاة الكاملــة التــي تحطَّمــت ِبِفْعــل الخطيــة. بالنســبة 
للمســيح، الشــفاء الجســدي بــدون الشــفاء الروحــي كان غيــر ُمكتمــل. فــإذا َدفََعتْنــا محبَّــة هللا 
لنرغــب فــي خيــر وســعادة شــخص مــا - جســديًا وعاطفيـًـا، فــإنَّ محبتــه ســتدفعنا أكثــر بكثيــر 
ــى يســتطيع هــو أو هــي أن يعيشــوا  ــا حت ــك الشــخص روحيً ــر وســعادة ذل ــي خي لنرغــب ف
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حيــاًة علــى أكمــل وجــه ُهنــا وفــي األبديــة. علــى أي حــال، كل شــخص شــفاه يســوع، مــات 
فــي النهايــة. وبالتالــي، فقــد كانــت حاجتهــم الحقيقيــة، فــوق أي شــيٍء آخــر، هــي الحاجــة 

الروحيــة، أليــس كذلــك؟

أي أنــواعٍ ِمــن الُمبــادرات يمكــن لكنيســتنا أن تتخذهــا فــي مجتمعنــا لتلبيــة 
احتياجــات النــاس ولُِتظهــر بأننــا نهتــم بهــم حقيقــة؟ فكِّــر فــي النــاس فــي مجتمعك� 

ــاة النــاس؟ مــا الــذي تقــوم بــه كنيســتك فــي إحــداث فــرٍق فــي حي

١٩آب )أغسطس(        األربعاء        

خدمة يسوع الشفائية: الجزء الثاني

اقــرأ إنجيــل متــى ٤: 2٣-25؛ وإنجيــل متــى 9: ٣5� مــا هــو المنهــج الثالثــي الــذي شــكَّل 
األســاس لخدمــة المســيح؟ كيــف لبَّــى احتياجــات النــاس، ومــاذا كان تأثيــر ذلــك علــى 

تهم؟ حيا

 

َدَمــج يســوع الخدمــة الثالثيــة للتعليــم والكــرازة والشــفاء. لقــد شــارك مبــادئ أبديــة كــي 
ــُت لتكــون لهــم  ــال: »أتي ــاًة ذات معنــى وهــدف. وق ــا حي ــن أن نحي ــا ِم ــن نحــن جميًع نتمكَّ
حيــاة وليكــون لهــم أفضــل« )إنجيــل يوحنــا ١0: ١0(. لقــد أظهــرت خدمتــه فيًضــا مــن النعمــة. 

وقــد جــاء يســوع لِيُمكِّننــا ِمــن أن نحيــا حيــاًة تفيــض وفــرة اآلن وإلــى األبــد.

اقــرأ إنجيــل مرقــس 	: ٣2-٣9� أمضــى يســوع طــوال النهــار فــي شــفاء المرضــى وإخراج 
عــت حشــود  الشــياطين� وبعــد قضــاء وقــٍت فــي الصــالة فــي الصبــاح التالــي حيــن تجمَّ
أكبــر طالبيــن المزيــد مــن الشــفاء، غــادر إلــى مدينــة أخــرى� لمــاذا لــم يشــفهم؟ الحظ 

الســبب الــذي َذكَــرَه بنفســه فــي األعــداد ٣٨ و٣9�

 

تزودنــا هــذه القصــة بنظــرة ثاقبــة. فبعــد شــفائه للحشــود فــي اليــوم الســابق، يترك يســوع 
ــي. وتفســيره  ــوم التال ــي الي ــى الشــفاء، ف ــت بحاجــٍة إل ــا زال ــه وم ــي تســعى إلي الحشــود الت
هــو أنَّ القصــد ِمــن مجيئــه إلــى العالــم كان لِِكــرازة اإلنجيــل. لــم يكــن يســوع ُمجــرَّد صانــع 
ــا  ــم يكــن مكتفيً ــة. ل ــة فدائي ــذي جــاء فــي ُمهمَّ ــن هللا ال معجــزات ُمذهــل. لقــد كان هــو اب
بمجــرَّد شــفاء األمــراض الجســدية. لقــد تــاق ألن يقبــل النــاس ِهبَــة الحيــاة األبديــة التــي  كان 

59



مهــا. وقــد صــرَّح بوضــوح القصــد ِمــن مجيئــه إلــى العالــم بهــذه الكلمــات: »ألنَّ  عليــه أن يُقدِّ
ــص مــا قــد هلــك« )إنجيــل لوقــا ١٩: ١0(. إنَّ كُل  ابــن اإلنســان قــد جــاء لكــي يطلــب ويُخلِّ
ِفْعــل شــفاء كان فُرَْصــة إلظهــار صفــات هللا، وتخفيــف اآلالم، وتوفيــر فرصــة للحيــاة األبديــة.

مهــا يســوع إذا كُنــَت تُعانــي  هــل مــن الممكــن أن تحيــا الحيــاة األفضــل التــي يُقدِّ
م يســوع للنــاس شــيًئا أعمــق ِمــن الشــفاء  ِمــن الفقــر الشــديد أو الَمــرَض؟ هــل قــدَّ
الجســدي؟ بأيَّــة طــرق عمليــة يمكننــا أن نقــود النــاس إلــى الحقائــق الروحيــة عندمــا 

نخــدم احتياجاتهــم الجســدية والعاطفيــة؟  

٢٠آب )أغسطس(        الخميس        

األمور التي تهم يسوع
رســالة يســوع لتالميــذه فــي إنجيــل متــى 2٤ التــي تدمــج األحــداث الخاصة بهالك أورشــليم 
واأليــام التــي تســبق عودتــه، تتبعهــا ثالثــة أمثلــة تُشــير إلــى األيــام األخيــرة فــي إنجيــل متــى 
د الصفــات األخالقيــة التــي تهــم يســوع حقيقــة بالنســبة للنــاس الذيــن  2٥. هــذه األمثلــة تُحــدِّ
د َمثَــل العشــر عــذارى علــى أهميــة حيــاٍة صادقــة، ُمْخلَِصــة،  ينتظــرون مجيئــه الثانــي. يُشــدِّ
ومليئــة بالــرُّوح الُْقــُدس. َمثـَـل الوزنــات العشــر يُؤكِّــد علــى أهميَّــة اإلســتخدام األميــن للعطايــا 
ــر بــأنَّ المســيحية الحقيقيــة  ــل الِخــراف والِجــداء يُظِْه التــي أعطاهــا هللا لــكل واحــد منــا. َمثَ

تخــدم بحــق احتياجــات أولئــك الذيــن يضعهــم هللا فــي طريقنــا كل يــوم.

ــة؟  ــة الصادق ــف يصــف يســوع المســيحية الحقيقي ــى 25: ٣	-	٤� كي ــل مت ــرأ إنجي اق
ــا هــذه الفقــرة� ــي تتحــدث عنه اســرد مجــاالت الخدمــة الت

 

ــذا  ــة - وه ــدية الحقيقي ــاس الجس ــات الن ــة احتياج ــن تلبي ــم ع ــل يتكلَّ ــذا المث ــع أنَّ ه م
جانــب مــن القصــة علينــا أال نهملــه - أليــس ِمــن الممكــن أن يكــون هنالــك شــيء أكثــر مــن 
ذلــك ُهنــا؟ هنالــك جــوع وعطــش كاِمــن فــي نفــوس الجنــس البشــري يتــوق ألن يشــبع مــن 
يســوع )إنجيــل يوحنــا ٦: ٣٥؛ إنجيــل يوحنــا ٤: ١٣، ١٤(. كلنــا ُغربــاء مشــتاقون إلــى وطــن إلــى 
أن نكتشــف هويتنــا الحقيقيــة فــي المســيح )أفســس 2: ١2، ١٣، ١٩(. كلنــا ُعــراة روحيًــا إلــى 

أن نلبــس بــر المســيح )رؤيــا يوحنــا ٣: ١٨؛ رؤيــا يوحنــا ١٩: ٧، ٨(.
ــن المــرض  ــة م ــا حال ــى أنه ــة البشــرية عل ــم الحال ــد القدي ــاء العه ــف أنبي ــا َوَص ــرًا م كثي
ــي  ــت، ولكــن النب ــة ممي ــا ٣0: ١2- ١٥(. إنَّ مــرض الخطي ــا )إشــعياء ١: ٥؛ إرمي ــؤوس منه المي
يدلُّنــا إلــى العــالج. »ألنــي أرفــدك وأشــفيك ِمــن جروحــك يقــول الــرب« )إرميــا ٣0: ١٧(. يســوع 
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هــو العــالج لألمــراض التــي تُهــدد الحيــاة لنفوســنا. 
َمثـَـل الِخــرَاف والِجــَداء يحضنــا علــى تلبيــة االحتياجــات الجســدية لَِمــن هــم حولنــا، ولكنــه 
ــة المســيح الــذي يُلبِّــي أعمــق احتياجــات النفــس، وهــو  يفعــل أكثــر ِمــن ذلــك بكثيــر. إنَّــه ِقصَّ
ات  دعوتــه لنشــاركه فــي ِخْدَمــة الذيــن هــم حولنــا. أن نحيــا حيــاة تتمركــز حــول النفــس  والــذَّ
وتهمــل االحتياجــات الجســدية، والنفســية، والروحيــة لآلخريــن هــو الُمخاطــرة بخســارة 
أبديــة. فــي الَمثـَـل، أولئــك الذيــن يهبــون حياتهــم لشــيٍء أســمى ِمــن أنفســهم يُمتََدحــون ِمــن 
ــة برامجهــم الخاصــة ويهملــون  الــرب ويُســتَْقبَلون إلــى األبديــة، بينمــا أولئــك يتابعــون بأنانيَّ

احتياجــات اآلخريــن يُدانــون ِمــن الــرب.

٢١آب )أغسطس(        الجمعة        

ــاس.  ــم بالن ــت ثقته ــد ضاع ــاهلل. وق ــون ب ــرون ال يؤمن ــدرس: »كثي ــن ال ــد م لمزي
رون أعمــال الشــفقة والعــون. فعندمــا يــرون إنســانًا يدخــل إلــى بيوتهــم ليخــدم  ولكنهــم يُقــدِّ
ــه أنظارهــم جميًعــا  المرضــى ويُطعــم الجائــع ويكســو الُعــراة ويُعــزي الحزانــى وبــكل رقــة يوجِّ
إلــى ذاك الــذي ليــس الخــادم البشــري إلــى رســول محبتــه ورحمتــه - عندمــا يــرون هــذا أو 
ــا فــي  ــاس أو طمًع ــا فــي كســب مــدح الن ــى هــذا العمــل حبً ــه ليــس مســوقًا إل يعلمــون أنَّ
جــزاء أرضــي، فــال بــد أن تتأثَّــر قلوبهــم حينئــذ ينبثــق الشــكر مــن قلوبهــم ويضطــرب فيهــم 
اإليمــان، ويــرون أنَّ هللا يهتــم بهــم. حينئــذ يكونــون ُمســتعدين لالســتماع إلــى كلمتــه عندمــا 

تتلــى عليهــم« )روح النبــوة، خدمــة الشــفاء، صفحــة ١٤٥(.

ــب، وتخلــق قبــواًل لإلنجيــل.  إنَّ خدمــة يســوع غيــر األنانيَّــة تفتــح القلــوب، وتُحطِّــم التَّعصُّ
الكنيســة هــي جســد المســيح لتلبيــة االحتياجــات بمحبــة فــي كل مــكان. يرســلنا المســيح إلــى 
مجتمعاتنــا لنصنــع فرقـًـا باســمه. ومــع أننــا بالتأكيــد نحتــاج ألن نكــون حذريــن ِمــن أن نتلــوَّث 
ا لكنيســتنا(، مــا زال يجــب علينــا أن نَِصــَل  ِمــن العالــم )وذلــك تهديــد حقيقــي وخطيــر ِجــدًّ
إلــى النــاس حيــث ُهــم وأن نُْســتَْخَدم ِمــن هللا، الــذي يريــد أن يأخذهــم ِمــن حيــث ُهــم ويأتــي 

بهــم إلــى حيــث يجــب أن يكونــوا.

أسئلة للنقاش
ا فـي تحطيم التعصـب وفتح قلوب  	� لمـاذا تُعـّد خدمـة المسـيح الشـفوقة قوية ِجدًّ
النـاس ليسـمعوا الحقائـق الروحيـة؟ حـاول أن تتخيَّـل كـم يمكـن أن تكـون خدمـة 
شـهادتنا، كمؤمنيـن، أكثـر فاعليـة لو أننا نعكس نفـس االهتمام غيـر األناني باآلخرين 

كمـا فعل يسـوع�

2�فكِّـر فـي وقـت عندما ُقلَْت فيه شـيًئا يمكـن أن يكون صحيًحـا، أو حقيقًيا، أو حتى 
مطلوبًـا - ولكنـك قلتـه بطريقـة خاطئـة، أي بنبـرة صـوت سـيِّئة أو أسـلوب سـيء� ما 

		



الـذي تعلَّمتـه مـن ذلـك االختبـار ممـا قد يسـاعدك لئـال تفعل ذلـك مرة أخـرى، مثاًل 
ـل إلـى أن تهـدأ قبـل أن تتكلَّـم، أو ما شـابه ذلك؟ أن تتمهَّ

ه حتـى جميـع النـاس الذين ُشـفوا أو حتـى أقيموا من  ـل أكثـر فـي الفكـرة بأنَـّ ٣� تأمَّ
األمـوات سـوف يموتـون فـي النهايـة� مـا الـذي ينبغـي أن يقولـه لنـا ذلك عـن كيف 

يجـب علينـا أن نُديـر خدمتنـا وتواصلنـا لَِمن ُهـم حولنا؟

٤� مـا هـي أنـواع الخدمـات التـي يمكن لكنيسـتك أن تبدأهـا في مجتمعـك والتي ال 
تزاولهـا حالًيا؟

5� كيـف يمكننـا أن نخلـق فرًصـا روحيـة للسـاعين والباحثيـن ِمـن خـالل خدماتنـا 
الملموسـة والمحسوسـة لآلخريـن؟ لتلبيـة االحتياجـات 
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* ٢٢-٢٨آب )أغسطس(    الدرس التاسع    

تنمية سلوك رابح للنفوس

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية:إنجيل يوحنــا ٤: ٢٧-٣٠، ٣٩-٤٢؛ إنجيــل متــى ١٥: ٢١-٢٨؛ 

٢تســالونيكي ١: ١-٤؛ روميــة ١٥: ٧؛ أفســس ٤: ٣٢؛ ١بطــرس ٣: ١٥.

ســوا الــرَّب اإللــه فــي قلوبكــم، ُمســتعدين دائًمــا لمجاوبــة كل  آيــة الحفــظ: »بــل قدِّ
َمــن يســألكم عــن ســبب الرَّجــاء الــذي فيكــم، بوداعــة وخــوف« )	بطــرس ٣: 5	(�

ــاس وتثبيتهــم.  ــول الن ــى قب ــه عل ــا بمقدرت بً ــا تعجُّ ــر، إزددن ــاة يســوع أكث كُلَّمــا درســنا حي
ــك  ــَل بســرور أولئ ــد قَِب ــه، فق ــي زمان ــن ف ــادة الدينيي ــه أصــدر توبيخــات قاســية للق ــع أنَّ وم
ــه  ــاء. نعمت ــال رج ــون ب ــوب، والُمدان ــون بالذن ــة، والُمبْتَل ــع الخطي ــون م ــوا يتصارع ــن كان الذي
ــه الالمتناهــي، كان  ــى أشــرِّ الُخطــاة. إنَّ ُعمــق غفران ــى إل ــه حت ت رحمت ــدَّ ــم. وامت ــت له كان

ــم تعــرف حــدوًدا. ــه ل ــن أعمــاق خطاياهــم. ومحبت أعمــق ِم
لــم يُظِهــْر يســوع قــط مســحة مــن الكبريــاء أو االســتعالء. لقــد رأى فــي كل كائــن بشــري 
ــوع  ــاء يس ــان ج ــة، إنس ــل الخطي ــاِقط ِبِفْع ــان س ــه إنس ــورة هللا، لكن ــى ص ــَق عل ــانًا ُخلِ إنس
ليخلِّصــه. لــم يكــن أحــد بعيــًدا عــن محبتــه. ولــم يســقط أحــد قــط إلــى ُمنحــدٍر أعمــق ِمــن 
أن تصلــه نعمــة هللا. أظهــر يســوع احتراًمــا لـِـُكلِّ َمــن تواصــل معهــم وعاَملَهــم بالكرامــة التــي 
ــرت  يســتحقونها. لقــد أثَّــر فــي النــاس للملكــوت ألنــه كان يؤمــن بهــم. كمــا أنَّ حياتهــم تغيَّ
فــي حضــوره ألنــه كان يهتــم بهــم اهتمامــا عميًقــا. لقــد ارتقــوا ليُصبحــوا علــى الصــورة التــي 

َوثَــَق أن باســتطاعتهم أن يرتقــوا إليهــا.
فــي درس هــذا األســبوع ســنتفحَّص بُعمــٍق أكثــر موقــف يســوع تجــاه النــاس وسنكتشــف 

ــة. أيًضــا كيــف نُطبِّــق هــذه المبــادئ فــي حياتنــا الخاصَّ

ق في دراسة موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٩آب )أغسطس(. * تعمَّ

	٣



٢٣آب )أغسطس(        األحد        

تقّبل اإلنجيل

اقــرأ إنجيــل يوحنــا ٤: 2٧-٣٠، ٣9-٤2� كيــف يوضــح تفاعــل يســوع مع المرأة الســامرية 
حقيقــة أنَّ كل أصنــاف النــاس ُمنفتحيــن لإلنجيــل، حتــى فــي األماكن غيــر المتوقَّعة؟

 

المــكان األخيــر الــذي توقَّــع فيــه التالميــذ أن يجــدوا قلوبًــا تتقبَّــل اإلنجيــل كان الســامرة. 
ــتمرَّت هــذه  ــادة. اس ــادئ والِعب ــود حــول المب ــع اليه ــي صــراٍع ُمســتمر م كان الســامريون ف
ــكل فــي أورشــليم  ــاء الهي ــَب الســامريون الُمســاهمة فــي بن ــى مــدى عقــود. َرِغ العــداوة عل
لكنَّهــم رُِفضــوا تلــك الُفرَْصــة بســبب تزاوجهــم مــع المجتمعــات الوثنيــة التــي حولهــم وآرائهــم 
غيــر القويمــة )الُمســتقيمة(. نتيجــة لذلــك، قــام الســامريون ببنــاء هيكلهــم الخــاص علــى جبل 
ــة للبشــارة  ــر خصب ــذ أن يتجــاوزوا الســامرة كأرٍض غي ــى التالمي ــن الســهل عل ــم. كان ِم جرزي

باإلنجيــل.
ــة المــرأة عنــد البئــر  رأى يســوع مــا لــم يـَـرَه التالميــذ: قلــوب ُمتقبِّلــة. إنَّ َســرْد يوحنــا لِِقصَّ
تبــدأ بهــذه الكلمــات: »تــرك اليهوديــة ومضــى أيًضــا إلــى الجليــل. وكان ال بــدَّ لــه أن يجتــاز 
الســامرة« )إنجيــل يوحنــا ٤: ٣، ٤(. أراد يســوع أن يجتــاز الســامرة ألنَّ الــرُّوح الُْقــُدس أقنعــه 
ــا ُمتقبِّلــة فــي هــذا المــكان غيــر الُمحتمــل. عندمــا تكــون عيوننــا  ــه ســتكون هنــاك قلوبً بأنَّ
ممســوحة مــن الــرُّوح الُْقــُدس، نــرى اإلمكانيــات بينمــا يــرى اآلخــرون الصعوبــات. نــرى حصــاد 

نفــوٍس وفيــر لملكــوت هللا بينمــا يــرى اآلخــرون أرًضــا جدبــاء قاحلــة.

ــة يســوع فــي  ــة لِِخْدَم ــة النهائي ل اقــرأ أعمــال الرســل ٨: ٤، 5، ٤	� مــاذا كانــت الُمحصِّ
الســامرة؟

 

كان يُمكــن للتالميــذ أن يجتــازوا الســامرة دون أن يوفِّــروا فُرصــة للســامريين ليســمعوا حــق 
ــاًل فــي  كلمــة هللا. رأى يســوع مــا لــم يــروه ُهــم. لقــد أدرك أنَّ الــرُّوح الُْقــُدس قــد خلــق تقبُّ
ــا علــى العشــرات مــن النــاس فــي  دهــا الُمثيــر كان لــه تأثيــرًا قويً قلــب امــرأٍة واحــدة. وتجدُّ
تلــك المدينــة. قــد ال نــرى دائًمــا نتائــج فوريــة مــن نشــاطات شــهادتنا، ولكــن إذ نــزرع البــذار 

فــي القلــوب الُمتَقبِّلــة، ســيجلبون فــي يــوٍم مــا حصــاًدا لمجــد هللا.

ال يمكننــا أن نعــرف يقيًنــا تأثيــر كلماتنــا وأفعالنــا علــى اآلخريــن، إن كان للخيــر أو 
للشــر�  ولذلــك، لمــاذا يجــب علينــا دائًمــا أن نكــون حذريــن بخصــوص مــا نقــول ومــا 

نفعــل فــي حضــور اآلخريــن؟

	٤



٢٤آب )أغسطس(        االثنني        

ضبط السلوك
د قدرتنــا فــي التأثيــر علــى اآلخريــن. فالســلوك الَخِشــن،  مواقفنــا وســلوكيَّاتنا غالبًــا مــا تُحــدِّ
واالنتقــادي، والِعدائــي ســيُبعد النــاس بعيــًدا عنــك، وحتــى إذا كان بإمكانــك أن تشــهد، فــإنَّ 

كلماتــك، مهمــا كانــت صادقــة، ِمــن غيــر الُمحتََمــل أن تحظــى بالقبــول.
علــى النقيــض، الســلوك اإليجابــي والثِّقــة باآلخريــن تجــذب النــاس إلينــا. إنَّــه يخلــق رباطـًـا 
يكم عبيــًدا،  داقــة. أقــرَّ يســوع هــذا المبــدأ بشــكٍل جميــل عندمــا قــال: »ال أعــود أســمِّ ِمــن الصَّ
ــا  ــكل م ــي أعلمتكــم ب ــاء ألن يتكم أحبّ ــد ســمَّ ــي ق ــا يعمــل ســيِّده، لكن ــم م ــد ال يعل ألنَّ العب
َســِمْعتُه ِمــن أبــي« )إنجيــل يوحنــا ٥١: ٥١(. األصدقــاء )األحبَّــاء( يقبلــون واحدهــم اآلخــر علــى 

يَّــة. الرَّغــم مــن ضعفاتهــم وأخطائهــم ويتشــاركون بأفراحهــم وأحزانهــم بــكلِّ ُحرِّ

اقـرأ إنجيـل متـى 5	: 	2-2٨ وإنجيـل مرقـس ٤	: 	-9� هـذه اآليـات تَِصـف امرأتيـن 
تختلـف ظروفهمـا اختالًفـا كبيًرا� يبدو لنا يسـوع قاسـًيا مـع إحداهنَّ ورقيًقـا مع األخرى� 
الالت التي لديك في هـذه الفقرة بأنَّ يسـوع كان يتواصل بنعمتـه الُمخلِّصة  مـا هـي الـدَّ

مـع كُّل واحـدة منهما لبنـاء الثِّقة؟

 

ــًدا  ــة ُمتَعمِّ ــي البداي ــا ف ــَض يســوع طلبه ــد رَفَ ــة. وق ــى ١٥ كنعاني ــل مت ــي إنجي ــرأة ف الم
ليــزداد إيمانهــا وينمــو مــن خــالل إصرارهــا. فــي النهايــة اســتجاب لطلبهــا ثُــمَّ أصــدر عبــارة 
ُمذهلــة ال يمكــن ألي قائــٍد دينــي فــي اليهوديــة، فــي ذلــك العصــر، أن يقولهــا المــرأة كنعانيــة 
فقيــرة. وقــال عالنيــة: »يــا امــرأة، عظيــم إيمانــك!« )إنجيــل متــى ١٥: 2٨(. لقــد منحهــا يســوع 
ــل  ــا. ه ــالق أن يمنحه ــى اإلط ــي عل ــم دين ــن ألي ُمعلِّ ــي يُمك ــالت الت ــم الُمجام ــدى أعظ إح

ــر حياتهــا؟ ــل مــدى فــرح قلبهــا وتغيُّ يمكنــك أن تتخيَّ
ــة، امــرأة ذات  ــي الثمــن كانــت يهودي المــرأة التــي َمَســَحْت قدمــي يســوع بالطِّيــب غال
دت  ــدَّ ــا، وتََج ــَر له ــرًا، ولكــن ُغِف ــا وأخطــأت كثي ــَقطَت ســقوطًا ُمخزيً ــرأة َس ــت ســيء، ام صي
وأصبحــت إنســانة جديــدة مــرة أخــرى. عندمــا ينتقدهــا اآلخــرون، يمتدحهــا يســوع ويؤيِّــد مــا 
ــن قائــاًل: »حيثمــا يُكــرز بهــذا اإلنجيــل فــي كل العالــم، يُخبــر أيًضــا بمــا فعلتــه  فعلتــه. ويُعلِ

ــْذكاًرا لهــا« )إنجيــل مرقــس ١٤: ٩(. هــذه، تِ

تيــن اللتيــن قرأناهمــا آنًفــا، مــا هــي أساســيات الســلوكيات  بالنظــر إلــى القصَّ
اإليجابيــة لربــح النفــوس؟ مــا هــو نــوع اإلصــالح أو التَّعديــل الَمْســلَكي الــذي تحتــاج 

ــة؟ ــاة بصــورة عامَّ ــل للحي ــه، ليــس فقــط للشــهادة، ب إلي

	5



٢٥آب )أغسطس(        الثالثاء        

تقديم الحق بمحبَّة
الصداقـة وحدهـا ال تربـح النـاس للمسـيح. قد يكـون لنا أصدقاء كثيرون، أشـخاص نسـتمتع 
ا يعنيه يسـوع  بوجودنـا معهـم، ويسـتمتعون بوجودهـم معنـا، ولكـن إذا لـم نُخبرهـم أبـًدا عمَّ
بالنسـبة لنـا وكيـف غيَّـر حياتنا، فإنَّ صداقتنا لـن تُحِدث إال فرقًـا أبديًا قليـاًل. بالتأكيد، قد نكون 
مصـدر فـرح وتسـلية لَِمـن ُهـم ِبُصْحبَِتنـا، ولكـنَّ هللا يدعونا لنكـون أكثر ِمـن ُمجرَّد َمْصـَدر فََرٍح 
وتَْسـلِيَة. الصداقـة وحدهـا لـن تجلـب النـاس إلى المسـيح، ولكـن السـلوكيات غيـر الودِّية مثل 

الجفـاء والِعدائيـة قـد تطرد النـاس بعيًدا عن المسـيح.
ـس روابـط  يُذكِّرنـا الرسـول بولـس أن نكـون »صادقيـن فـي المحبـة« )أفسـس ٤: ١٥(. تتأسَّ
الصداقـة وتُبنـى عندمـا نتوافـق مـع النـاس على قـدر الُمسـتطاع، ُمظهريـن قبولنا لهـم ومدحنا 
لهـم فـي الحـاالت المناسـبة. كـم ِمـن المهـم أن نجعـل فينـا عـادة البحـث عّمـا هـو جيِّـد فـي 

النـاس علـى عكـس مـا هو سـيء.

ــول  ــا الرس ــي به ــي يثن دة الت ــدَّ ــياء الُمح ــض األش ــرد بع ــالونيكي 	: 	-٤� اس ــرأ 2تس اق
ــالونيكي� ــل تس ــى أه ــس عل بول

 

هنـاك أولئـك الذيـن يبـدو بأنَّهـم يَُسـرُّون بالنَّظـر إلـى والبحـث عـن األشـياء السـيئة فـي 
اآلخريـن. يبـدو أنَّهـم يفرحـون إذا اسـتطاعوا أن يجدوا شـيئًا أخطأ أحدهم في أدائـه، حتى وإن 

لـم يكـن السـبب سـوى شـعورهم بقيمـة ذاتيَّـة أفضل.
كان الرسـول بولـس علـى نقيـض ذلـك. كان ينظـر إلـى األشـياء اإليجابيـة في الكنائـس التي 
خ الخطـأ ولـم يتغـاَض عن الخطيـة، ولكنَّ تركيـزه كان على بنـاء وَدْعم  َخـَدم فيهـا. بالتأكيـد، وبَـّ
سـها. وإحـدى الطـرق التـي فعل بهـا ذلك هـي بإبـراز الصواب فيمـا فعلوه.  الكنائـس التـي أسَّ

اإليجابيـة هـي عبـارة جديـرة  العالقـات  أهميـة  إلـن هوايـت عـن  كتبتهـا  التـي  العبـارة 
بالمالحظة. »إذا ما أخضعنا أنفسـنا أمام هللا، وكُنَّا لطفاء ورحماء وذوي قلوب رقيقة وُمشـفقين 
د إلى الحق حيـث يوجد اآلن واحـد فقط« )روح  ـفقة[، لـكان هنـاك مائة ُمتَجـدِّ ]ممتلئيـن بالشَّ

النبـوة، شـهادات للكنيسـة، مجلد ٩، صفحـة ١٨٩(.

ــل فــي العبــارة الســابقة للحظــة� لــو أنَّ كل عضــو فــي كنيســتك كان يفيــض قلبــه  تأمَّ
باللطــف، واالحتــرام، ورقَّــة القلــب، والشــفقة )الرَّحمــة(، مــا الــذي كان ســيعنيه ذلــك 
بالنســبة إلــى كنيســتك؟ كيــف ســتبدو كنيســة مثــل هــذه؟ انظــر إلــى داخــل قلبــك 

ــن فــي هــذا المجــال� واســأل نفســك عــن طريقــة يمكنــك مــن خاللهــا أن تتحسَّ

		



٢٦آب )أغسطس(        األربعاء        

أساس القبول

اقــرأ روميــة 5	: ٧؛ وأفســس ٤: ٣2� كيــف تصــف األســاس لــكل القبــول؟ مــا هــو جوهــر 
ــلوك القبول؟ س

 

ــا لآلخــر.  ــا واحدن ــادئ األساســية لقبولن ــس المب م الرســول بول ــدِّ ــن يُق ــن الفقرتي فــي هاتي
ــَل كل واحــد منــا، هــل نســتطيع نحــن أن نرفــض ُمســاَمحة وقبــول  ألنَّ المســيح ســامحنا َوقَِب
واحدنــا اآلخــر؟ فــي الحقيقــة، إنهــا بالتحديــد ألن يســوع قــد قبلنــا نحــن لذلــك نســتطيع نحــن 

أن نتقبَّــل أحدنــا اآلخــر، حتــى رغــم عيــوب اآلخريــن.
فكِّــر ِبُعْمــق فــي معنــى ذلــك. فكِّــر بنفســك وفــي بعــض األشــياء التــي قُْمــَت بفعلهــا والتي 
ربمــا ال تــزال تتصــارع معهــا، ربمــا أشــياء أنــت وحــدك الــذي تعرفهــا، أشــياء قــد ترعبــك أيًضــا 

إذا َعلِــَم عنهــا اآلخــرون.
مــع ذلــك، مــاذا؟ باإليمــان، أنــت مقبــول فــي المســيح، الــذي يعــرف كل شــيء عــن كل 
األشــياء التــي قــد ال يعلــم عنهــا اآلخريــن شــيئًا. نعــم، إنَّــه يعلــم كل ذلــك، ورغــم ذلــك، فهــو 

يقبلــك علــى كل حــال، ليــس بســبب صالحــك الشــخصي، لكــن بســبب صالحــه هــو.
ماذا إًذا يجب أن يكون سلوكك تجاه اآلخرين؟ 

هنــا مفهــوم يصعــب لبعــض النــاس فهمــه. إنَّ القبــول الحقيقــي يعنــي بأننــا نقبــل النــاس 
كمــا هــم، بــكل عاداتهــم الخاطئــة، ألنهــم كائنــات بشــرية ُخلِقــوا علــى صــورة هللا. ألنَّ المســيح 
ــتطيع أن  ــداءه، نس ــا أع ــا كُن ــع هللا« عندم ــا م ــاة« و«ُصولِحن ــد ُخط ــن بع ــا »ونح ــات ألجلن م
نُســامح ونَْقبَــل اآلخريــن. إنَّ محبتــه نحونــا تُْصِبــح األســاس الحقيقــي لقبولنــا ومغفرتنــا تجــاه 

اآلخريــن )روميــة ٥: ٦-١0(.
لكــن مــا أن تتأســس عالقــة قبــول واهتمــام، فإنَّــه غالبـًـا مــا يكــون مــن الضــروري أن نُواجــه 
ــة.  ــال للمحب ــو إهم ــذا ه ــل ه ــي فع ــلنا ف ــل. إنَّ فش ــق اإلنجي ــة، بحقائ ــر، بمحب ــخًصا آخ ش
وكأصدقــاء، نحــن نهتــم بمــا فيــه الكفايــة لنشــارك أصدقائنــا بالحقائــق األبديــة الُمغيِّــرة للحياة.

لــم يكــن موقــف يســوع: ’افعــل مــا يحلــو لــك. كل شــيء علــى مــا يـُـرام. مــا زلــت أقبلــك’. 
ك بالقــوة  ــا اقترفتــه، أنــا ُمســتَِعد أن أغفــر لــك وأن أمــدَّ بالحــري، كان موقفــه: ’بغــضِّ النظــر عمَّ
م الحــق الكتابــي بتواضــع بــروح المســيح مــع ســلوك المحبــة، تُربـَـح القلــوب  لتتغيَّــر’. إذ يُقــدَّ

وتتغيَّــر الحيــاة.

ــا أن نكــون  ــن قبــول شــخص دون قبــول ســلوكه الخاطــئ؟ كيــف يمكنن كيــف يُْمِك
ــة؟  ــر ُمتغاضيــن أو ُمتســاهلين مــع الخطي ُمتقبِّليــن بينمــا فــي نفــس الوقــت غي

	٧



٢٧آب )أغسطس(        الخميس        

تقديم الحق بمحبَّة
ــة   ــة. المحب ــدُّ محب ــك ال يع ــة، ألنَّ ذل ــل المحب ــن أج ــق م ــم الح ــوع تقدي ــل يس ــم يُهم ل
م  دائًمــا تســعى لمــا هــو األفضــل للغيــر. ال يوجــد تعــارض بيــن المحبــة والحــق. والحــق الُمقــدَّ
بتواضــع ولُطــف هــو إقــرار بالمحبــة. قــال يســوع: »أنــا هــو الطريــق والحــق والحيــاة« )إنجيــل 
يوحنــا ١٤: ٦(. يســوع هــو الطريــق الوحيــد للخــالص )أعمــال الرســل ٤: ١2(. نعمتــه تُخلِّصنــا 
ــذي  ــق، ال ــت الخانِ ــى التَّزمُّ ــؤدِّي إل ــة ي ــدون محب ــه. الحــق ب ــا حيات ــه ونحي ــى نعــرف حقَّ حت
يخنــق الحيــاة الروحيــة. ومــا يُطلــق عليــه »محبَّــة« بــدون حــق يقــود إلــى التهــاون واالنســياق 
بالعاطفــة الخاليــة مــن الجوهــر، ممــا يجعــل الشــخص ينجــرف إلــى بحــٍر ِمــن االرتيــاب وعــدم 
ــر اإلرشــاد والهــدف  م بمحبــة يقــود إلــى اختبــار مســيحي حقيقــي يوفِّ اليقيــن. الحــق الُمقــدَّ

واليقيــن الواضــح.

اقــرأ 	بطــرس ٣: 5	؛ 2تيموثــاوس ٤: 2؛ وتيطــس ٣: ٤، 5� مــا هــي العبارات الُمســتخدمة 
ــروح  س وال ــدَّ ــاب الُمَق ــم حــق الِكَت ــن تقدي ــوازن بي م الت ــدِّ ــي تُق ــات الت فــي هــذه اآلي

المتواضعــة القابلــة؟

 

ــل كُتَّــاب العهــد الجديــد أبــًدا المحبــة فــوق الحــق. لقــد مزجــوا بجماليــة المحبــة  لــم يُفضِّ
والحــق، النعمــة والشــريعة، العطــف واألمانــة. ينصــح الرســول بطــرس رفاقــه المؤمنيــن 
ــم،  ــذي فيك ــاء ال ــبب الرج ــن س ــألكم ع ــن يس ــة كُل َم ــا لُِمجاَوب ــتعدين دائًم ــوا: »ُمس ليكون
بوداعــة وخــوف« )١بطــرس ٣: ١٥(. بمعنــى آخــر، عليكــم أن تعرفــوا مــا تؤمنــون بــه، ولمــاذا 
تؤمنــون بــه، وتكونــون قادريــن علــى تفســير مــا تؤمنــون بــه وســبب إيمانكــم. هــذا ال يعنــي 
ــه.  ــن ب ــا تؤم ــن بم ــاع اآلخري ــى إقن ــادًرا عل ــك أن تكــون ق ــات أو علي ــك كل اإلجاب ــك تمتل أن
هــذا يعنــي فقــط أنَّــه »بوداعــة وخــوف« - أي، بتواضــع وبإحســاس ِبِعظـَـم األمــور التــي علــى 

فــاع عــن إيمانــك. المحــك - يمكنــك تفســير والدِّ
ينصــح بولــس تلميــذه الشــاب تيموثــاوس ويقــول لــه: »اكــرز بالكلمــة. اعكــف علــى ذلــك 
فــي وقــت مناســب وغيــر مناســب. وبِّــخ، انتَِهــر، ِعــْظ بــكل أنــاة وتعليــم« )2تيموثــاوس ٤: 2(. 
ويذكِّــر تيطــس بأنَّــه: »بمقتضــى رحمتــه )هللا( خلَّصنــا بغســل الميــالد الثانــي« )تيطــس ٣: ٥(.

نحــن أيًضــا مدعــوون لتقديــم الحــق بمحبــة وبــكل وداعــة وتواضــع. يدعونــا الــرب لننضــّم 
إليــه بــكل محبــة وبســلوك ُمتََقبِّــل للُمشــاركة برســالته لأليــام األخيــرة فــي عالــم يمــوت بــدون 

لمسيح. ا

لو سألك أحدهم: ’لماذا أنت مسيحي؟‘ كيف سُتجيبه، ولماذا؟

	٨



٢٨آب )أغسطس(        الجمعة        

ــة  ــة اآلب ونعم ــي ومحب ــب الرَّاع ــة قل ــيح رقَّ ــي المس ــدرس: »إنَّ ف ــن ال ــد م لمزي
م بركاتــه بنــاًء علــى أعظــم الشــروط ترغيبًــا. وهــو  الُمخلِّــص الرحيــم التــي ال تُبــارى. إنَّــه يُقــدِّ
مهــا بطريقــة تجعلهــا علــى أشــد  ــه يُقدِّ ال يكتفــي بمجــرد اإلعــالن عــن هــذه البــركات، ولكن
امــه  جانــب مــن الجاذبيــة ليوقــظ فــي النفــوس الرغبــة فــي امتالكهــا. وهكــذا يجــب علــى ُخدَّ
مــوا غنــى مجــد العطيــة التــي ال يُعبَّــر عنهــا. إنَّ محبــة المســيح العجيبــة تذيــب القلوب  أن يُقدِّ
ــزُّوا،  ــة. ’َع ــي بنتيج ــيئًا وال يأت ــدي ش ــدة ال يُج ــرار العقي ــرَّد تك ــن أن ُمج ــي حي ــا ف وتخضعه
ــرََة ِصْهيَــْوَن. ارْفَِعــي َصْوتـَـِك  َعــزُّوا َشــْعِبي، يَُقــوُل إِلُهُكــْم ‘. ’َعلَــى َجبَــل َعــال اْصَعــِدي، يَــا ُمبَشِّ
ــرَاٍع  ــِك … كَ ــَوَذا إِلُه ــوَذا: ُه ــُدِن يَُه ــي لُِم ــي. قُولِ ــي الَ تََخاِف ــلِيَم. ارْفَِع ــرََة أُورَُش ــا ُمبَشِّ ٍة، يَ ــوَّ ِبُق
يَْرَعــى قَِطيَعــُه. ِبِذَراِعــِه يَْجَمــُع الُْحْمــالََن، َوِفــي ِحْضِنــِه يَْحِملَُهــا‘ )إشــعياء ٤0: ١، ٩-١١(.« )روح 

النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة ٧٨2(.

أسئلة للنقاش: 
	� إنَّــه لَِمــن المؤســف أنَّ بعــض النــاس يشــعرون بتميُّزهم عــن اآلخريــن وأفضليتهم 
ــد مــن أننــا ال نقــع فــي  مــن خــالل كشــف أخطــاء اآلخريــن� كيــف يمكننــا أن نتأكَّ

هــذا اإلطــار أو المســلك الذهنــي؟
ــا  ــذا م ــاز وه ــيم جنَّ ــن مراس ــو م ــك للت ــاد صديق ــهد: ع ــذا المش ــي ه ــر ف 2� فكِّ
� هــذا  ــيَّ ــع إل ــي الســماء تتطل ــي هــي اآلن ف ت ا ألنَّ عمَّ ــدًّ ــا مســرور ِج ــه: »أن يقول
ــنا  ــي درس ــا ف ــي تُعلَّمناه ــادئ الت ــى المب ــاًء عل ا«� بن ــدًّ ــًدا ِج ــعوًرا جي ــي ش يُعطين
لهــذا األســبوع، كيــف ســتكون اســتجابتك؟ بمعنــى، مهمــا كانــت أهميــة موضــوع 
حالــة الموتــى، كيــف يمكــن أن يكــون هــذا الوقــت غيــر مناِســب إلعطــاء صديقــك 

س حــول هــذا الموضــوع؟ ــدَّ ــاب الُمَق ــا مــن الِكَت درًس
ــة البحــث عــن  ــن: »إنَّ عملي ــي ضــوء شــهادتنا لآلخري ــة ف ــارة التالي ــش العب ٣� ناق
الشــر فــي حيــاة اآلخريــن يولِّــد شــرًّا فــي قلــوب الذيــن يبحثــون عنــه� إننــا إذ نُفكِّــر 
ــا� ولكــن إذ ننظــر  ــر بحيــث نصيــر علــى شــاكلتهم تماًم فــي أخطــاء اآلخريــن، نتغيَّ
ــر إلــى صورتــه� وإذ  ث عــن محبتــه وكمــال صفاتــه، فإننــا نتغيَّ إلــى يســوع، ونتحــدَّ
ــل فــي النمــوذج الســامي الــذي وضعــه أمامنــا، ســنرتفع ونرتقــي إلــى جــوٍّ نقــي  نتأمَّ
ــا نــور يشــع علــى كل  س، حتــى إلــى محضــر هللا� فــإذ نســكن ُهنــا، ينبعــث منَّ ُمقــدَّ

ام الكلمــة، صفحــة ٤٧9(� َمــن يتَّصلــون بنــا« )روح النبــوة، خــدَّ
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* ٢٩آب )أغسطس( - ٤أيلول )سبتمرب(    الدرس العارش    

طريقة ُمثيرة للُمشاركة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: تكويــن ١: ١، ٢، ٢٦؛ خــروج ١٨: ٢١-٢٥؛ ١كورنثــوس ١٢: ١٢-

٢٥؛ أعمــال الرســل ١٦: ١١-١٥، ٤٠؛ أعمــال الرســل ٤: ٣١؛ أعمــال الرســل ١٢: ١٢.

آيــة الحفــظ: »حينئــذ قــال لتالميــذه: ’الحصــاد كثيــر ولكــن الفعلــة قليلــون� فاطلبــوا 
مــن رب الحصــاد أن يُرســل َفَعلــة إلــى حصــاده‘ « )إنجيــل متــى 9: ٣٧، ٣٨(�

قـال أحدهـم: »توجـد قوَّة فـي األعداد«. بمفهـوم ما، هذا القـول صحيح. هـل الحظَت يوًما 
ـز أكثـر بكثيـر لُِممارسـة الرياضة إذا كُنَت تُمارسـها مـع مجموعٍة من النـاس بداًل ِمن  أنـك ُمتَحفِّ
حيَّـة،  أن تكـون وحيـًدا فـي ممارسـة الرياضـة يوميًـا؟ كثيـر مـن النـاس يلتحقـون بالنـوادي الصِّ
يَّاضـة، ووسـائل التمريـن ألنهم يعتقـدون بأنَّهم سـيتمرَّنون أكثر وسيسـتمتعون بها  والمراكـز الرِّ
ـركة.  أكثر إذا كانوا يمارسـونها برفقة أشـخاص آخرين. بطريقة مماثلة، خلقنا هللا للعشـرة أو الشَّ
نحـن كائنـات اجتماعيـة، وكمـا هو الحال مع ممارسـة الرياضـة فهو كذلك أيًضا بخصوص أشـياء 
كثيـرة أخـرى فـي الحيـاة: أداؤنـا يكـون أفضـل إذا كان لدينـا نظام دعـٍم اجتماعي. هـذا صحيح 

بشـكلٍّ خـاص في األمـور الروحية.
س، تبـرز المجموعـات الصغيرة كإحدى أسـاليب هللا لتقويـة إيماننا،  عبـر كل الِكتَـاب الُمَقـدَّ
وتنميـة معرفتنـا بكلمتـه، وتعميـق حيـاة الصـالة لدينـا، وإعدادنـا وتأهيلنـا للشـهادة. إنَّ اآلب، 
قائـًدا  موسـى  كان  الصغيـرة.  المجموعـات  خدمـة  فـي  يتشـاركون  الُْقـُدس  والـرُّوح  واالبـن، 
لمجموعـة صغيـرة. أنشـأ يسـوع مجموعتـه الصغيـرة مـن التالميـذ، والرسـول بولـس تجـوَّل في 

نـة ِمـن رفاقـه الكارزيـن. أنحـاء العالـم الرومانـي مـع مجموعتـه الصغيـرة المكوَّ
خـالل درس هذا األسـبوع، سـُنركِّز على األسـس الكتابيـة للمجموعات الصغيرة، وسنكتشـف 

طريقة ُمثيرة للمشـاركة.
ق في موضوع درس هذا األسبوع استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٥أيلول )سبتمبر(. * نرجو التعمَّ
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٣٠آب )أغسطس(        األحد        

المجموعات الصغيرة: ِفكْرَة هللا أواًل

اقــرأ تكويــن 	: 	، 2، 	2؛ عبرانييــن 	: 	، 2؛ وأفســس ٣: ٨، 9� كيــف تُظِْهــر هــذه اآليــات 
وحدانيــة الالهوت؟

 

ــات مختلفة  اآلب، واالبــن، والــرُّوح الُْقــُدس تشــاركوا مًعــا فــي الخليقــة. كان لــكل منهم مهمَّ
ــم )الُمبــِدع(، الرئيــس، الُمهنــدس  ولكنهــم َعِملـُـوا مًعــا باتِّحــاد ال ينفصــم. كان اآلب هــو الُمصمِّ
ــال فــي الخليقــة فــي تناســق مــع قــوَّة  ــذ خططــه ِمــن خــالل يســوع، العاِمــل الفعَّ األعظــم. ونفَّ
ــار الخــارق للطبيعــة يفــوق كثيــرًا مــدى إدراكنــا. مــا  ــُدس. مثــل هــذا العمــل الجبَّ الــرُّوح الُْق
يمكننــا إدراكــه بــكل وضــوح ليــس حقيقــة وجــود العالــم والكــون الــذي خلقــه هللا فحســب، 

بــل أنَّ هللا ذاتــه هــو الــذي صنعهــا كلهــا )انظــر روميــة ١: ١٨-20(.
ــون  ــان أن يك ــى اإلنس ــب عل ــه يج ــع أنَّ ــرة هللا أواًل. وم ــت ِفك ــرة كان ــات الصغي المجموع
ــة  ــب الغامض ــن الجوان ــر ِم ــوص الكثي ــات بخص ــبيهات أو الُمقارن ــتخدام التش ــد اس ــِذًرا عن َح
ــوا  ــُدس ألَّف ــرُّوح الُْق ــن، وال ــأنَّ هللا اآلب، واالب ــول ب ــا ونق ــا نســتخدم تشــبيًها فضفاًض هلل، دعون
أوَّل ’مجموعــة صغيــرة’ فــي تاريــخ الخــالص. لقــد تشــاركوا مًعــا فــي خليقــة الجنــس البشــري 

وبعــد ذلــك فــي فــداء الجنــس البشــري بعــد الســقوط.

قــارن إنجيــل يوحنــا ٠	: ٧	، ٨	 مــع روميــة ٨: 		؛ و	كورنثــوس 5	: 5	� كيــف تُظِْهــر 
قيامــة المســيح وحــدة اآلب واالبــن والــرُّوح الُْقــُدس فــي خطَّــة الخــالص؟

 

د هــو  ــرَض ُمحــدَّ ــرة« لَِغ ــُدس ُمتَّحــدون فــي »مجموعــة صغي ــرُّوح الُْق هللا اآلب واالبــن وال
ــذ  ــر الُمحــدود من ــا فــي مجالــس هللا غي ــة الخــالص مكانه فــداء الجنــس البشــري. »كان لخطَّ
األزل« )روح النبــوة، مبــادئ التعليــم المســيحي، صفحــة ١٨٦(. ال يوجــد مــا هــو أهــم بالنســبة 
هلل ِمــن خــالص أكبــر عــدد ُمْمِكــن ِمــن النــاس )١تيموثــاوس 2: ٤؛ 2بطــرس ٣: ٩(. قــد يكــون 
للمجموعــات الصغيــرة أغراًضــا ُمتَعــددة ســندرس عنهــا فــي درس هــذا األســبوع، ولكــن الغــرض 
الــة ليســوع. ذلــك يعنــي أنَّــه ِمــن خــالل  األعــم واألســاس هــو التركيــز علــى ربــح النفــوس الضَّ
ــن  ــن اآلخري ــنا ولك ــط أنفس ــس فق ــاعد لي ــا أن نُس ــرة يمكنن ــات الصغي ــي المجموع ــا ف عملن

كذلــك. أي أنَّ الهــدف األســمى لمجموعاتنــا الصغيــرة يجــب أن يكــون ربــح النفــوس. 

ل في سر وحدة هللا� ِمن الصعب استيعابه، أليس كذلك؟ ومع ذلك، ال نزال نستطيع  تأمَّ
يعدُّ هذا،  لماذا  أليس صحيًحا؟  كامل،  فيما ال نستطيع فهمه بشكل  نؤمن ونثق  أن 

بالنسبة للمسيحيين، مبًدأ في غاية األهمية ليتبعوه عندما يتعلَّق األمر بإيماننا؟
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٣١آب )أغسطس(        االثنني        

س المجموعات الصغيرة في الِكَتاب الُمَقدَّ
عون  م اإلنجيــل أمثلــة ُمتعــددة عــن مجموعــات صغيــرة يَُصلُّــون، ويشــتركون، ويُشــجِّ يُقــدِّ
واحدهــم اآلخــر، ويعملــون مًعــا ألجــل المســيح. هــذه المجموعــات الصغيــرة وفَّــرت لشــعب 
ــى أقصــى حــد. أي أنَّ  هللا الفرصــة لُِمشــاركة المســؤوليات واســتخدام مواهبهــم المتنوعــة إل
المجموعــات الصغيــرة يمكــن أن توفِّــر فُرصــًة للــرب ليســتخدم كل واحــٍد ِمنَّــا بشــكل أشــمل.

مهــا يثــرون حمــو  اقــرأ خــروج ٨	: 	2-25� مــا هــي المشــورة الُملهمــة ِمــن هللا التــي قدَّ
ــك  ــت هــذه الخطــة بتل ــاذا كان ــدى موســى؟ لم ــًرا ل ــا كبي ــت فرًق ــي أحدث موســى والت

األهميــة الحيويــة؟

 

ــرة  ــن عش ــة ِم ن ــة ُمكوَّ ــن مجموع ــزًءا ِم ــرائيليين ُج ــة اإلس ــي محلَّ ــخص ف ــح كل ش أصب
أشــخاص، بقيــادة شــخٍص صالــٍح تقــي ُمعيَّــن رســميًا. كانــت تلــك المجموعــات الصغيــرة مكانـًـا 
لَِحــلِّ المشــاكل، ولكنهــا كانــت أكثــر ِمــن ذلــك بكثيــر. كانــت أماكــن للشــركة حيــث يمكــن 
ــن ُمشــاركة  ــث يُْمِك ــة حي ــن للرؤي ــت أماك ــة. كان ــاة الروحي ــاش الحي ــب المشــاكل وانتع تجنُّ
نــوا عالقــات  خطــط هللا لشــعب إســرائيل. فــي مجموعــات مثــل هــذه، يســتطيع النــاس أن يُكوِّ
وثيقــة تتَِّســم بالرِّعايــة واالهتمــام يمكــن أن تُســاعد كل المشــمولين للتعامــل مــع أيَّــة أمــور أو 
قضايــا قــد تواجههــم. ال شــك أنَّ النــاس - قديًمــا وحديثـًـا، يتصارعــون مــع أمــور يُمكــن آلخريــن 
ــة، ونمــو  أن يُســاعدوهم فــي حلِّهــا. والمجموعــات الصغيــرة توفِّــر فُرًصــا لعالقــات ودِّيَّــة ومهتمَّ

روحــي، وحــلٍّ للمشــاكل.
ــأنَّ الحجــم  ــا ب ــرة يُخبرن ــن الُمدِهــش أن المتخصصيــن فــي شــؤون المجموعــات الصغي ِم
المثالــي للتفاعــل الجماعــي لمجموعــة هــو مــا بيــن الســتَّة واإلثنــي عشــر شــخًصا. هــذا هــو 

ــن موســى ويســوع فــي تكويــن مجموعتيهمــا. ــذي اعتمــده كاًل ِم بالتمــام الحجــم ال

 اقــرأ إنجيــل لوقــا 	: 2	، ٣	؛ إنجيــل متــى ٠	: 	؛ وإنجيــل مرقــس ٣: ٣	-5	� مــاذا كان 
قصــد يســوع الُمــزدوج ِمــن دعــوة تالميــذه واختيارهــم ليكونــوا جــزًءا مــن مجموعتــه 

الصغيــرة للخدمــة؟

 

تهــم وخدمتهــم  كان قصــد يســوع ِمــن دعــوة تالميــذه هــو إعدادهــم روحيًــا وعمليًــا لمهمَّ
للعالــم. بشــراكتهم وشــركتهم معــه، ينمــون فــي النِّعمــة. وفــي ســياق اجتماعــات مجموعتهــم 
ــا بعــد  ــة يســوع، يوًم الصغيــرة، يتعلَّمــون كيــف يخدمــون بفاعليــة أكثــر. وإذ يراقبــون ِخْدَم
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يــوم، وهــو يُلبِّــي احتياجــات النــاس الذيــن حولــه، يتعلمــون مــن خــالل متابعتهــم ليســتخدموا 
ــى  ــرة هــو النمــو الروحــي والوصــول إل ــن مجموعــة يســوع الصغي مواهبهــم. كان الهــدف ِم

اآلخريــن.

ــا  ــن األشــخاص، أيًّ ــرة ِم ــه ُمشــتركًا ضمــن مجموعــة صغي ــَت في ــٍت كُن ــر فــي وق فكِّ
كانــت الظــروف، كانــوا يهتمــون بعضهــم ببعــض وكانــوا يعملــون مًعــا ألجــل هــدٍف 
ُمشــترك� مــا الــذي تعلَّمتــه ِمــن ذلــك والــذي يمكــن أن يســاعدك فــي فهــم قيمــة 

المجموعــات الصغيــرة فــي ســياق إيماننــا؟

١أيلول )سبتمرب(        الثالثاء        

ُمَنظَّمون ألجل الخدمة

م الجســم البشــري مثــااًل ممتــاًزا للعمــل مًعــا  اقــرأ 	كورنثــوس 2	: 2	-25� كيــف يُقــدِّ
بتناغــم ضمــن المجموعــات الصغيــرة؟

 

م  ــدِّ ــه يُق ــط، لكن ــة فق ــاة الكنيس ــي حي ــة ف ــب الروحي ــة المواه ــس أهمي ــف بول ال يكش
أيًضــا نموذًجــا عــن كيــف يمكــن تنظيمهــا. إنَّــه يناقــش المواهــب الروحيــة فــي ســياق جســد 

المســيح وكيــف يمكــن أن يكــون عملهــا.
ــأنَّ أعضــاء الجســم تنتظــم  ــف أعضــاء الجســم ب ــِم التشــريح ووظائ تكشــف دراســة لِِعلْ
ــة،  ــة الدموي ــب واألوعي ــاز القل ــي، جه ــاز الهضم ــاًل: الجه ــة. مث ــة مترابط ــزة ُمختلف ــي أجه ف
الجهــاز التنفســي، جهــاز الهيــكل العظمــي ُهــم قليــل ِمــن كثيــٍر ِمــن أجهــزة الجســم المعقــدة. 
المواهــب الروحيــة تُْشــِبه األجــزاء الُمختلفــة فــي الجســم. إنَّهــا تــؤدِّي وظائفهــا بشــكٍل أفضــل 
عندمــا تنتظــم فــي أجهــزة أو مجموعــات. والحقيقــة، أنَّــه فــي معظــم الحــاالت ال يمكنهــا أن 
تــؤدِّي وظائفهــا بصــورة ُمنفــردة. إنَّ أجســادنا ليســت ُمجــرَّد تكتــاًل مــن أعضــاٍء ُمتََفرِّقــة ُحــرَّة 
طليقــة فيمــا تفعلــه. كل وظيفــة جســدية ُمْنتَظََمــة داخــل جهــاز محبــوك بإحــكام يعمــل مًعــا 

مــن أجــل هــدٍف ُمشــترك.
كل هــذا يقــول لنــا شــيئًا عــن البيئــة التــي يمكننــا فيهــا أن نســتخدم مواهبنــا الروحيــة على 
ا أن تثبــط عزيمتنــا عندمــا نعمــل ُمنفرديــن، ولكــن عندمــا نكون  أفضــل وجــه. ِمــن الســهل ِجــدًّ
نــة ِمــن أشــخاٍص لديهــم نفــس االهتمامــات واألهــداف، نجــد  جــزًءا ِمــن مجموعــة صغيــرة ُمكوَّ

بــأنَّ جهودنــا يمكــن أن تكــون أكثــر تركيــزًا وتعاظًمــا.
ــا أن  ــة ويمكنه ــا الروحي ــة مواهبن ــل لُِمَمارس ــة األفض ــرة البيئ ــات الصغي ــر المجموع توفِّ
ــرازة والتواصــل. ــة الك ــي خدم ــى ينخرطــوا ف ــن حت ــض لألعضــاء المحليي ــب الناب ــح القل تُصب
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د إلــن هوايــت علــى قيمــة المجموعــات الصغيــرة بهــذه الكلمــات: »تشــكيل  تُشــدِّ
م لــي ِمــْن ِقبـَـل َمــن ال يُخطــئ. إذا كان  مجموعــات صغيــرة كأســاس للســعي المســيحي قــد قـُـدَّ
هنــاك عــدد كبيــر فــي الكنيســة، فليتشــكَّل األعضــاء فــي مجموعــات صغيــرة، ليعملــوا ليــس 
فقــط ألجــل أعضــاء الكنيســة، ولكــن لغيــر المؤمنيــن. إذا كان فــي مــكان مــا يوجــد اثنــان أو 
ام. ليحتفظــوا  ــدَّ ــن الُخ ــا ِم ــون الحــق، فليُشــكِّلوا مــن أنفســهم فريًق ــن يعرف ــة فقــط ِممَّ ثالث
م، وُمكتســبين الشــجاعة  عين بعضهــم البعض للتقدُّ بربــاط وحــدة ال ينفصــم فيمــا بينهــم، ُمشــجِّ
والقــوَّة مــن ُمســاعدة اآلخريــن« )روح النبــوة، شــهادات الكنيســة، الُمجلَّــد ٧، صفحــة 2١، 22(.
ــو  ــن النم ــة م ــي الكنيس ــو ف ــن كل عض ــمها هللا ليُمكِّ ــرة رس ــات الصغي ــة المجموع خدم
روحيًــا، وليختبــر دفــيء الشــركة، وليســتخدم المواهــب التــي منحهــم هللا إيَّاهــا فــي الخدمــة. 

ــف  ــو األخــرى� كي ــارًة تل ــه عب ــاله� حلِّل ــوارد أع ــت ال ــن هواي ــح إل ــي تصري ــل ف تأمَّ
ــتك؟ ــي كنيس ــة ف ــة اإللهي ــذه النصيح ــق ه ــن تطبي يمك

٢أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

المجموعات الصغيرة في العهد الجديد
كانــت كنيســة العهــد الجديــد تنمــو بســرعة هائلــة. خــالل بضعــة ســنوات قليلــة نََمــت 
ِمــن مجموعــة صغيــرة ِمــن المؤمنيــن إلــى عشــرات اآلالف ِمــن العابديــن. كان هنــاك عوامــل 
كثيــرة ســاَهَمت فــي هــذا التَّدفُّــق للمؤمنيــن وظاهــرة النمــو الســريع هــذا. لقــد بــَذرَت ِخْدَمة 
ــيح،  ــود المس ــد صع ــذ. وبع ــرازة التالمي ــول كِ ــر لقب ــدت الجماهي ــل ومهَّ ــَذار اإلنجي ــوع ِب يس
ــذ.  ــن التالمي ــن م ــن الُمصلِّي ــى المؤمني ــين عل ــوم الخمس ــي ي ــوَّة ف ــُدس بق ــرُّوح الُْق ــلَّ ال ح
أحــد العوامــل الُمســاهمة فــي النمــو الســريع لكنيســة العهــد الجديــد كان البنــاء التنظيمــي 

ــا. للمجموعــات الصغيــرة. لقــد أحدثــت المجموعــات الصغيــرة فرقً

اقــرأ أعمــال الرســل ٨	: 	-5؛ أعمــال الرســل 2٠: 	-٤� لمــاذا فــي اعتقــادك أوَرَد لوقــا 
قائمــًة بأســماء بعــض الذيــن َعِمــَل بولــس معهــم عــن ُقــرب؟

 

ِمــن الُمدِهــش ُمالحظــة أنَّ لوقــا يأتــي علــى ِذكْــِر أســماِء بعــض الذيــن َعِمــل بولــس معهــم. 
بالنســبة لــه كان كل واحــد منهــم مهًمــا. لقــد عرفهــم بأســمائهم. وقــد تبادلــوا دعــم واحدهــم 
ــاعد  ــك يُس ــاًل، فذل ــي ذَكَرهــا كان قلي ــع أنَّ عــدد األســماء الت ــة الكــرازة. وم ــي خدم لآلخــر ف
علــى إثبــات النقطــة حــول أهميــة العمــل فــي تضاُمــن بعضنــا مــع بعــض، حتــى ضمــن أعــداد 

صغيــرة.
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ــا  ــي يمتلكه ــن الت ــف ع ــَب تختل ــخاص مواه ــؤالء األش ــن ه ــٍد ِم ــُكل واح ــد كان لِ بالتأكي
اآلخــرون. لقــد جــاؤوا ِمــن خلفيَّــاٍت وحضــاراٍت ُمختلفــة. ونظرتهــم لألشــياء لــم تكــن ُمتشــابهة 
ــل  ــن أج ــل م ــي العم ــة ف ــاهمته القيِّم ــم مس ــد منه ــكل واح ــن كان ل ــة، ولك ــورة دائم بص
ــد  ــو الكنيســة. وق ــي نم ــم، ف ــم، واختباراته ــم، وخلفياته ع مواهبه ــوُّ ــَهَم تن ــد أْس المســيح. لق
ــم  ــم واختباراته ــى خلفياته ــن غن ــة المســيح ِم ــالة ومأموري ــي رس ــم ف ــٍد منه ســاهم كل واح

ــع يســوع. الشــخصية م

ــوة  ع ــا هــي الدَّ ــال الرســل 2	: 		، 2	� م ــال الرســل 		: 		-5	، ٤٠؛ وأعم ــارن أعم ق
ــن  ــب كل م ــن ذه ــى أي ــرة؟ إل ــا ُمباش ــد تجّدده ــس بع ــى بول ــا إل ــا ليدي هته ــي وجَّ الت

ــن الســجن؟ ــم م ــد نجاته ــس وبطــرس بع بول

 

 

 

كان مؤمنــو العهــد الجديــد يجتمعــون بانتظــام فــي البيــوت. وأصبحــت البيــوت المســيحية 
مراكــز تأثيــر وقلــب خدمــة المجموعــات الصغيــرة.

ــع  ــك م ــك أو بانضمام ــي بيت ــرة ف ــٍة صغي ــة مجموع ــن خدم ــي تكوي ــرت ف هــل فكَّ
صديــق إلنشــاء خدمــة مجموعــة صغيــرة فــي بيــت ذلــك الصديــق؟ إن كُنــَت فعــاًل 
عضــًوا فــي خدمــة مجموعــة صغيــرة، فكِّــر بمــا تســتطيع ُمشــاركته مــع صف مدرســة 

الســبت هــذا األســبوع عــن فوائــد المجموعــات الصغيــرة�

٣أيلول )سبتمرب(        الخميس        

تفاعل المجموعات الصغيرة
المجموعــات الصغيــرة هــي وســيلة يســتخدمها هللا لنمــو كنيســته. إنهــا ’مــالذ آمــن’ للنــاس 
للتعبيــر عــن مشــاكلهم ولُِمناقشــة همومهــم واهتماماتهــم الُمشــتركة. إنَّهــا تتيــح فرًصــا للنمــو 
الروحــي فــي ســياق عالقــات االهتمــام والرِّعايــة. الكثيــرون ِمــن غيــر المســيحيين سيشــعرون 
بارتيــاٍح أكثــر للُمشــاركة فــي اجتمــاع مجموعــة صغيــرة فــي بيــت بــداًل ِمــن حضورهــم ِخْدَمــة 

كنيســة نمطيــة ألوَّل مــرة. 
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اقــرأ أعمــال الرســل ٤: 	٣؛ أعمــال الرســل 2	: 2	؛ أعمــال الرســل 2٠: ٧	-9	، ٣2-2٧� 
اُكُتــب قائمــة بــكل العوامــل الُمختلفــة فــي هــذه المجموعــات فــي العهــد الجديــد� مــا 

هــي النشــاطات التــي انخرطــت فيهــا هــذه المجموعــات؟

 

كان المســيحيون األوائــل يجتمعــون مًعــا للشــفاعة مــن أجــل اآلخريــن، الصــالة مــن أجــل 
ــل للخدمة، الُمســاعدة  همومهــم ُمتباَدلــة، الُمشــاركة فــي عالقــة ودِّيَّــة، دراســة كلمــة هللا، التأهُّ
فــي حمايــة بعضهــم البعــض مــن الُمعلِّميــن الكذبــة، والُمشــاركة مًعــا فــي نشــاطات الكــرازة 

لتبشير. وا
ــدون مواهبهــم فــي الخدمــة، أشــخاص  المجموعــات الصغيــرة تُْحــِدُث فَرْقـًـا. أشــخاص يَُوحِّ

ة الــرُّوح الُْقــُدس ِمــن أجــل الكــرازة، ُهــم ِســالح قــوي فــي يـَـَدّي الــرَّب. يُرَكِّــزون علــى قــوَّ

ــه يســوع عــن الحصــاد، ومــا هــو الحــل  اقــرأ إنجيــل متــى 9: ٣٧، ٣٨� مــا الــذي يقول
للُمشــكلة حســب كالم يســوع؟

 

م اإلنجيــل، لكــنَّ يســوع رأى فرًصــا عظيمــة.  لــم يــَر التالميــذ ســوى إمكانيــات خافتــة لتقــدُّ
ــة  ــكلة: »الفعل د الُمش ــدَّ ــمَّ ح ــر«، ثُ ــاد كثي ــأنَّ »الحص ــارَّة ب ــار الس ــم األخب ــارك معه ــد ش لق
قليلــون« )إنجيــل متــى ٩: ٣٧(. كان الحــل لــدى المســيح هــو أن »أطلبــوا ِمــن رب الحصــاد أن 
يُرِســل فََعلــة إلــى حصــاده« )إنجيــل متــى ٩: ٣٨(. المجموعــات الصغيــرة هــي اســتجابة لصــالة 

ــيَّة )ُمضاعفــة( لعــدد العامليــن فــي حصــاد المســيح. المســيح وزيــادة اُسِّ
ــوف  ــة. س ــهادة والخدم ــى الش ــو عل ــة ه ال ــرة الفعَّ ــات الصغي ــكل المجموع ــز ل إنَّ التركي
تنقــرض قريبًــا خدمــة المجموعــات الصغيــرة إذا كان تركيزهــا إلــى الداخــل وليــس إلــى 
ــة  ــة( وُمجــرَّد مجموع ــة ذاتي ــا )خدم ــرة تخــدم ذاته ــات الصغي الخــارج. إذا صــارت المجموع
للُمناقشــة، فستفشــل فــي قصدهــا وســتفقد األســباب األساســية لوجودهــا. الهــدف ِمــن وجــود 
المجموعــات الصغيــرة هــو إلرشــاد النــاس إلــى يســوع، ولتقويــة إيمانهــم بيســوع، ولتأهيلهــم 

ليشــهدوا عــن يســوع.

هــل ِمــن الممكــن أنَّ هللا يدعــوك لتبــدأ فــي تكويــن مجموعــة صغيــرة فــي بيتــك؟ 
لمــاذا ال تبــدأ بالصــالة حــول مــا قــد يكــون هللا يحثــك ألن تفعلــه؟ قــد تكــون علــى 

مشــارف أكثــر أوقــات الرِّضــا واإلشــباع الروحــي فــي حياتــك�
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٤أيلول )سبتمرب(        الجمعة        
لمزيـد مـن الدرس:قَبَْل سـنوات مضـت، قرَّرَت إحـدى الكنائس األوربيـة خارج إحدى 
المـدن الرئيسـية للقـارة أنَّ عليهـا أن تقوم بعمٍل مهـم من أجل الرب. كانت الكنيسـة راكدة. لم 
يعتمـد فيهـا أحـد لسـنوات. وإذا اسـتمرَّ الحـال علـى ما هـو عليه، لن يكون للكنيسـة ُمسـتقباًل 

ى قـس الكنيسـة ومجلس إدراتها بحـرارة وتداولـوا بعناية ما يمكـن أن يقوموا به. يُذكـر. صلَـّ
إذ درسـوا العهـد الجديـد، قـرَّروا تكويـن خدمـة للمجموعـات الصغيـرة. تسـعة أشـخاص 
ِمـن األعضـاء العلمانييـن انجذبـوا إلـى الرؤيـة. وكرَّسـوا أنفسـهم للصـالة مًعـا وتدارسـوا كيـف 
يُقيمـون خدمـة مجموعتهـم الصغيـرة بفاعلية. وبسـرعة قـرروا أن يجعلوا كل بيـٍت ِمن بيوتهم 
مركـزًا كرازيًـا. لقـد تعلَّمـت المجموعـات أن تُمـارس مواهبهـا بطـرق ُمتعـددة. وابتـدأوا خدمة 
نـوا صداقـات فـي المجتمـع. وتواصلـوا معهم بأعمـال الرَّحمـة لعائالتهم  الصـالة والضيافـة. وكوِّ
وأصدقائهـم واألدفنتسـت القدامـى. ابتـدأ قـادة المجموعة الصغيـرة بإعطاء دروٍس مـن الِكتَاب 
س فـي تسـع بيـوت حضرهـا أربعـون ضيًفـا. لقـد ُذِهلـوا بمـا كان يفعلـه الـرُّوح الُْقُدس.  الُمَقـدَّ
فـي النهايـة، اعتمد سـبعة عشـر شـخًصا ِمن ضمن األربعيـن. إنَّ شـهادة تلك الكنيسـة الصغيرة 
والراكـدة هـي أنَّ المجموعـات الصغيـرة تُْحـِدُث فرقًـا هائـاًل. إنهـا إحـدى وسـائل هللا النخـراط 

ـة ومأمورية الكنيسـة ورسـالتها. أعـداٍد ُمضاعفـة ِمـن أعضـاء الكنيسـة مـن ُمِهمَّ

أسئلة للنقاش
عوا، داخل الصف، في ُمناقشة العناصر األساسية في كل مجموعة صغيرة كما  	� توسَّ
وردت في درس يوم الخميس� ما نوع النشاطات األخرى التي يمكن أن تنخرط فيها 
التي بواسطتها يمكن للمجموعات الصغيرة أن  المجموعات الصغيرة؟ ما هي الطرق 
تساعد أولئك الذين يملكون مواهب خاصة ليتمكنوا بالفعل ِمن استخدام تلك المواهب 

أكثر من أي وقت مضى؟

ا للمجموعات الصغيرة أن تُحافظ على التركيز نحو الخارج  2� لماذا هو ِمن المهم ِجدًّ
في الخدمة؟ معنى ذلك، أيًا كان مدى ما يمكن للمجموعة أن تُساعد في إنعاش ودعم 
أعضائها، لماذا يجب عليها أن تحافظ على مركزية هدفها وقصدها في نشر اإلنجيل؟ 
الكنيسة  مع  باتصالها  دائًما  تحتفظ  أن  الصغيرة  المجموعات  على  أيًضا يجب  لماذا 

المحلية؟ ما األهمية القصوى لذلك؟

٣� هل كُنَت في يوٍم ما جزًءا ِمن مجموعة صغيرة أو َسِمْعَت عن مجموعة صغيرة لم 
تعمل بفاعلية وتالشت في النهاية؟ ناقش األسباب التي أدَّت إلى ذلك حسب رأيك�

٤� فكِّر في القصة الواردة أعاله، عن ما الذي حدث في أوربا مع خدمة المجموعات  
الصغيرة� لماذا حسب رأيك أنها نجحت بشكل جيِّد؟ ما الذي فعلوه الذي كان،  بطرق 
ا؟ لماذا أيًضا يمكن أن يكون العمل من داخل  ال ِجدًّ ا ومع ذلك فعَّ كثيرة، بسيط ِجدًّ
بيئة ’أكثر أمانًا’ كما في البيوت، ُمقارنة مع مبنى كنيسة، وسيلة فعالة لبدء الكرازة 

والتواصل مع األحياء الُمجاورة أو المجتمع؟
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* ٥-١١أيلول )سبتمرب(    الدرس الحادي عرش    

ة يسوع ُمشاَركة قصَّ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أفســس ٢: ١-١٠؛ ١يوحنــا ٤: ٧-١١؛ إنجيــل مرقــس ٥: ١-٢٠؛ 

ــة ٢: ٢٠؛ ١كورنثــوس ١: ٣٠. ــن ١٠: ١٩-٢٢؛ غالطي عبرانيي

آيــة الحفــظ: »كتبــُت هــذا إليكــم، أنتــم المؤمنيــن باســم ابــن هللا، لكــي تعلمــوا أنَّ 
لكــم حيــاة أبديــة، ولكــي تؤمنــوا باســم ابــن هللا« )	يوحنــا 5: ٣	(�

ـة أكثـر فصاحـة لقـوة اإلنجيـل ِمـن حيـاة  كمـا ذُكِـر فـي درٍس سـابق، ليـس هنـاك ِمـن حجَّ
تغيَّـرت. قـد يجادلـك البعـض فـي الهوتـك. قـد يحاججونك حـول مبادئك. وقـد يُسـائلونك في 
ـا يعنيه  فهمـك للكتـب المقدسـة، ولكنهـم ِمـن النـادر أن يُشـكِّكوا فـي شـهادتك الشـخصية عمَّ

يسـوع بالنسـبة لـك ومـا فعلـه فـي حياتك.
الشـهادة هـي ُمشـاركة مـا نعرفـه عـن يسـوع. الشـهادة هـي أن نُعـرِّف اآلخريـن مـا يعنيه 
ة مـا نُؤمن به  يسـوع لنـا ومـا فعلـه ألجلنـا. إذا اقتصرت شـهادتنا فقـط على محاولـة إثبات صحَّ
وخطـأ مـا يُؤمـن بـه اآلخـرون، فسـنواجه ُمقاومة شـديدة. ولكـن إذا كانت شـهادتنا عن يسـوع 
ـه، فسـوف يُعَجـب اآلخـرون  د بنعمتـه، وفُِتـن بمحبتـه، وانبهـر بحقِّ تنبـع ِمـن قلـٍب قـد تجـدَّ
ر بهـا الحـق الذي نؤمن بـه في حياتنـا. إنَّ الحـق إذ يُقّدم في سـياق حياٍة قد  بالكيفيـة التـي أثَـّ

تغيَّـرت يصنـع كل االختالف.
عندمـا يكـون المسـيح هـو محـور كل تعليـم أو مبـدأ، وكل تعليـم كتابـي يعكـس صفاتـه، 
س سـيكون احتمال قبولهـم للكلمة أكثـر بكثير. فأولئـك الذيـن نشـاركهم تعليـم الِكتَـاب الُمَقـدَّ

ــق  ــادم المواف ــبت الق ــوم الس ــته ي ــتعداًدا لمناقش ــدرس اس ــذا ال ــوع ه ــة موض ــي دراس ــق ف ــو التعم * نرج
ــبتمبر(. ــول )س ١٢أيل
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٦أيلول )سبتمرب(        األحد        

يسوع: أساس شهادتنا
كمســيحيين، لــدى كُّل واحــد ِمّنــا قصــة شــخصية لِيُْخِبــر بهــا، قصــًة عــن كيــف غيَّــر يســوع 

حياتنــا ومــا فعلــه مــن أجلنــا.

اقرأ أفسس 2: 	-	٠� كيف كان حالنا قبل معرفتنا للمسيح؟ ما الذي أصبح لنا منذ أن 
قبلنا المسيح؟

أ �  قبل معرفتنا بالمسيح )أفسس 2: 	-٣(�

 

ب� بعد معرفتنا بالمسيح )أفسس 2: ٤-٠	(�

 

ــا«،  ــوب والخطاي ــا بالذن ــا: »أمواتً ــا بالمســيح، كُنَّ ــل معرفتن ــر ُمذهــل! قب ــن تغيي ــه ِم ــا ل ي
ــاء  ــا بالطبيعــة أبن ــم«، »عامليــن مشــيئات الجســد«، »وكُنَّ ســالكين »حســب دهــر هــذا العال
ــا تائهيــن فــي الحيــاة  الغضــب« )أفســس 2: ١-٤(. بعبــارة أبســط، قبــل معرفتنــا بالمســيح، كُنَّ

ِبــال َهــَدف فــي حالــة ضيــاع.
ربمــا نكــون قــد اختبرنــا مــا بــدا أنَّــه الســعادة، ولكــن كان هنــاك قلــق وخــوف فــي النفــس 
ــف  ــه اختل ــا لمحبت ــى المســيح واختبارن ــا إل ــا. ولكــن بمجيئن ــم يتحقــق فــي حياتن وهــدف ل
الحــال كليـًـا. اآلن وفــي المســيح أصبحنــا بالحقيقــة ’أحيــاًء’. ِمــن ِخــالل »غنــى نعمتــه الفائــق«، 
ــا َمَعــُه، َوأَْجلََســَنا  ــة الخــالص. لقــد »أَقَاَمَن وِغنــاه »فــي الرَّحمــة« »باللطــف علينــا«، نِلنــا عطيَّ
ُهــوِر اآلتِيَــِة ِغَنــى نِْعَمِتــِه الَْفائـِـَق،  ــَماِويَّاِت ِفــي الَْمِســيِح يَُســوَع،  لِيُظِْهــَر ِفــي الدُّ َمَعــُه ِفــي السَّ
ِباللُّطْــِف َعلَيَْنــا ِفــي الَْمِســيِح يَُســوَع« )أفســس 2: ٦-٧(. فــي المســيح، أخــذت الحيــاة معنــًى 
جديــًدا وهدفـًـا جديــًدا. وكمــا أعلــن يوحنــا: »فيــه كانــت الحيــاة، والحيــاة كانــت نــور النــاس« 

)إنجيــل يوحنــا ١: ٤(.

ــال  ــة األعم ــدى أهمي ــن م ــة ع ــذه اآلي ــه ه ــا ب ــذي تُخبرن ــا ال ــس 2: ٠	� م ــرأ أفس اق
الصالحــة بالنســبة إلــى اإليمــان المســيحي؟ كيــف نفهــم هــذه الفكــرة ضمــن ســياق 

ــة ٣: 2٨(؟ ــوس« )رومي ــال النام ــدون أعم ــان »ب ــالص باإليم الخ

 

ــًرا قــد يُســاعد شــخًصا آخــر ليتعــرَّف  ــرت حياتــك بســبب المســيح، تغيي كيــف تغيَّ
علــى يســوع؟
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٧أيلول )سبتمرب(        االثنني        

ة التغيير للشهادة الشخصية قوَّ
كان يوحنــا ويعقــوب، ابنــا زبــدي، يُْعرَفــان بـــ »ابنــي الرَّعــد« )إنجيــل مرقــس ٣: ١٧(. فــي 
الحقيقــة، كان يســوع هــو الــذي أطلــق عليهمــا هــذا اللقــب. وكمثــال علــى النَّزعــة الناريــة 
ليوحنــا هــو مــا َحــَدث عندمــا كان يســوع وتالميــذه يرتحلــون عبــر الســامرة. فعندمــا ســعوا 
ــب الســامريين ضــد اليهود.  ليجــدوا مكانـًـا للمبيــت خــالل الليــل، واجهــوا ُمقاومــة بســبب تعصُّ

فُمِنعــوا حتــى ِمــن أدنــى وســائل اإلقامــة.
ــا رأى ذلــك تلميــذاه يعقــوب  اعتقــد يعقــوب ويوحنــا بــأنَّ لديهمــا الحــل للمشــكلة. »فلمَّ
ويوحنــا، قــاال: ’يــا رب، أتريــد أن نقــول أن تنــزل نــار ِمــن الســماء فتنفيهــم كمــا فعــل إيليــا 
ــة  ــة. إنَّ طريق ــا القري ــادروا جميًع ــن، وغ ــخ يســوع األخوي ــا ٩: ٥٤(. وبَّ ــل لوق ــا؟’« )إنجي أيًض

يســوع هــي طريقــة المحبــة، ليســت طريقــة العنــف والقتــال.
فــي محضــر محبَّــة يســوع، تحــوَّل تهــوُّر وغضــب يوحنــا إلــى محبَّــٍة عاطفــة وروح رحمــٍة 
وديعــٍة هادئــة. فــي رســالة يوحنــا األولــى، تظهــر كلمــة المحبــة مــا يقــرب ِمــن أربعيــن مــرة؛ 

وتظهــر خمســين مــرَّة بأشــكالها المختلفــة.

اقــرأ 	يوحنــا 	: 	-٤؛ 	يوحنــا ٣: 	؛ 	يوحنــا ٤: ٧-		؛ و	يوحنــا 5: 	-5� مــا الــذي تقولــه 
لــك هــذه اآليــات عــن شــهادة يوحنــا والتغييــر الــذي َحــَدَث فــي حياتــه بســبب تفاعلــه 

ــوع؟ مع يس

 

ــدأ بشــكلٍّ  ــن هوايــت عــن هــذا المب ــون الكــون. صرحــت إل ــدأ أبــدي هــو قان ــاك مب هن
ــد فــي هــذه الكلمــات: »فاســتخدام القــوة ُمناقــض لمبــادئ ُحكــم هللا، فهــو  يرغــب فــي  جيِّ
غيــر خدمــة المحبــة فقــط، والمحبــة ال تجــيء باألمــر أو اإلكــراه واإلرغــام. وال يمكــن اكتســاب 
ة الســلطان، فالمحبــة ال يوقظهــا ســوى المحبــة« )روح النبــوة،  محبــة القلــوب بالُعنــف أو قــوَّ

مشــتهى األجيــال، صفحــة ١٩(.
ــم  ــن. إنَّ أعظ ــى اآلخري ــا إل ــن خاللن ــه ِم ــع محبت ــيح، ستش ــنا للمس ــرِّس أنفس ــا نُك عندم
شــهادة للمســيحية هــي حيــاة تغيَّــرت. هــذا ال يعنــي بأننــا لــن نُخطــئ أبــًدا وبأننــا أحيانـًـا قــد 
ال نكــون قنــوات للمحبــة والنعمــة التــي ينبغــي أن نكونهــا. لكــن ذلــك يعنــي، بشــكل مثالــي، 

بــأنَّ محبــة المســيح ســتفيض ِمــن حياتنــا، وســنكون بركــة لمــن هــم حولنــا.

ــن فــي النتائــج الُمترتِّبــة  إلــى أي مــدى تعكــس محبــة المســيح إلــى اآلخريــن؟ تمعَّ
علــى إجابتــك�
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٨أيلول )سبتمرب(       الثالثاء        

ة يسوع إخبار قصَّ
َمـن ُهمـا أوَّل ُمرَْسـلَين أرسـلهم يسـوع؟ لـم يكونـا ِمـن ضمـن التالميـذ. لـم يكونـا ِمـن بين 
أتبـاع المسـيح لمـدًى طويـل. إنَّ الُمرَْسـلين األوليـن اللذيـن أرسـلهما يسـوع كانـا مجنونيـن، 
ُمتسـلِّط عليهمـا إبليـس، اللذيـن كانـا قبـل سـاعات قليلـة مضـت يُرِْهبـان ويوِقعـان الرُّعب في 

قلـوب قاطنـي القـرى المجـاورة.
بقـوَّة شـيطانية خارقـة للطبيعـة، كََسـر أحـد المجنونين السالسـل التي كانت تُقيِّـده، وصرخ 
بأصـواٍت ُمرعبـة، ومـزَّق جسـده بالحجـارة الُمدبَّبة. إنَّ األسـى والبـؤس في أصواتهما لم يعكسـا 

إال أسـًى وبؤًسـا أعمـق فـي نفسـيهما )إنجيل متـى ٨: 2٨، 2٩؛ إنجيل مرقـس ٥: ١-٥(.
ولكّنهمـا بعـد ذلـك قابـال يسـوع، وتغيَّـرت حياتهمـا. لَـْم يعـودوا أبـًدا كمـا كانـا. لقـد طَـرََد 
يسـوع شـياطين التعذيـب إلـى خارج جسـديهما وإلى داخل قطيـعٍ ِمن الخنازيـر، فاندفعوا ِمن 

علـى الجـرف إلـى البحـر )إنجيل متـى ٨: ٣2-٣٤؛ إنجيـل مرقـس ٥: ١٣، ١٤(.

اقــرأ إنجيــل مرقــس 5: 	-٧	� مــا الــذي حــدث لهذيــن الرجليــن، ومــا الــذي وجــده أهــل 
المدينــة عندمــا خرجــوا لُمشــاهدة مــا حدث؟

 

لقـد أصبـح المجنونـان اآلن رجليـن جديديـن، إذ قـد تحـوَّال بقـوَّة المسـيح. وقـد وجدهمـا 
أهـل المدينـة جالسـين عنـد قدمي يسـوع، ُمصِغييـن إلى كل كلمة تخـرج من فم السـيِّد. علينا 
أن نالحـظ بـأنَّ إنجيـل متـى يقـول أنه كان هنالـك مجنونان تـمَّ إنقاذهما، في حيـن يُركِّز إنجيل 
ـة رجـل واحد فقـط ِمن اإلثنيـن. ولكن النقطة هي أنَّ يسـوع أعادهما جسـديًا  مرقـس علـى قصَّ

وعقليًا وعاطفيًـا وروحيًا.

اقــرأ إنجيــل مرقــس 5: ٨	-2٠� ِمــن الواضــح أنَّ هذيــن المجنونيــن الُمتغيِّريــن، هذيــن 
ديــن حديًثــا، أرادا أن ياُلزمــا يســوع، ولكــن مــا الــذي أرســلهما المســيح ليفعلوه؟ الُمَتجدِّ

»لقـد اُعِطـَي لهذيـن الرجليـن امتيـاز سـماع تعاليـم المسـيح لمـدى لحظـات قليلـة. إنهمـا 
لـم يسـمعا ِمـن فمـه عظـة واحدة، ولـم يكونـا يسـتطيعان أن يُعلِّما الشـعب كما كان يسـتطيع 
التالميـذ الذيـن كانـوا يالزمونـه كل األيـام. ولكنهمـا كانـا يحمـالن فـي قلبيهما الدليـل على كون 
ـا بـه  يسـوع هـو مسـيا. كانـا يسـتطيعان أن يقـوال مـا يعرفانـه، ومـا قـد رأيـاه، وسـمعاه، وأحسَّ
ـت نعمة هللا قلبـه« )روح النبوة،  ة المسـيح. وهـذا ما ال يسـتطيع أن يفعلـه كل َمن مسَّ مـن قـوَّ
ت شـهادتهما الُمـُدن العشـرة، الواقعـة علـى شـاطئ  مشـتهى األجيـال، صفحـة ٣١٧(. لقـد أعـدَّ

بحـر الجليـل، لقبـول تعاليـم يسـوع. هذه هـي قوة الشـهادة الشـخصية.

٨	



٩أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

الشهادة بيقين

ــن  ــا هــو يقي ــوس 5	: 	، 2� م ــن ٠	: 9	-22؛ و	كورنث ــا 5: 		-٣	؛ عبرانيي ــرأ 	يوحن اق
ــهد  ــا أن نش ــمح لن ــذي يس س وال ــدَّ ــاب الُمَق ــا الِكَت ــه لن ــذي يعطي ــة ال ــاة األبدي الحي

ــة؟ ــي المســيح بثق ــا ف لخالصن

 

إذا لــم يكــن لدينــا اليقيــن الشــخصي بالخــالص بيســوع، ليــس ِمــن الممكــن أن نُشــاركه 
مــع شــخٍص آخــر. ال يمكننــا أن نُشــارك مــا ال نمتلكــه شــخصيًا. هنــاك مســيحيون ذوي ضمائــر 
حساســة يعيشــون فــي حالــٍة ُمســتمرة ِمــن عــدم اليقيــن، ُمتســائلين فيمــا إذا كانوا ســيصبحون 
صالحيــن بمــا يكفــي ليخلصــوا. قــال أحــد الواعظيــن الُمســنين الُحكمــاء ذات مــرة: »عندمــا 
أنظــر إلــى نفســي، ال أرى أيَّــة إمكانيــة للخــالص. عندمــا أنظــر إلــى يســوع، ال أرى أيَّــة إمكانيــة 
للهــالك.« تــرنُّ كلمــات الــرَّب بيقيــن عبــر العصــور واألجيــال قائلــة: »اِلْتَِفتـُـوا إِلـَـيَّ َواْخلُُصــوا يـَـا 

َجِميــَع أَقَاِصــي األَرِْض، ألَنِّــي أَنـَـا هللُا َولَيْــَس آَخــَر« )إشــعياء ٤٥: 22(.
إنَّ إلهنــا يريــد ِمــن كل واحــٍد منَّــا أن يفــرح بالخــالص الــذي يقدمــه لنــا مجانـًـا. إنَّــه يتــوق 
ــوب  ــا ذن ــي تجلبه ــة الت ــن الدينون ــرَّر م ــه وأن نتح ــرَّر بنعمت ــى أن نتب ــن معن ــر نح ألن نختب
الخطيــة. وكمــا قــال بولــس فــي روميــة ٥: »فــإذ قــد تبررنــا باإليمــان، لنــا ســالم مــع هللا بربنــا 
ــا اليقيــن أن: »ال شــيء  يســوع المســيح« )روميــة ٥: ١(. ويضيــف أنــه يمكــن أن يكــون لدين
مــن الدينونــة اآلن علــى الذيــن هــم فــي المســيح يســوع« )روميــة ٨: ١(. يؤكِّــد الرســول يوحنــا 
أن: »َمــن لــه االبــن فلــه الحيــاة، وَمــن ليــس لــه ابــن هللا فليســت لــه الحيــاة« )١يوحنــا ٥: ١2(.
ــا قــد قبلنــا يســوع باإليمــان، وهــو يســكن فــي قلوبنــا بواســطة روحــه القــدوس،  فــإذا كُنَّ
فــإنَّ عطيــة الحيــاة األبديــة هــي لنــا اليــوم. هــذا ال يعنــي القــول أنَّــه حالمــا اختبرنــا نعمــة 
هللا والخــالص بالمســيح، ال يمكننــا أن نفقدهــا أبــًدا )2بطــرس 2: ١٨-22؛ عبرانييــن ٣: ٦؛ رؤيــا 
ــا  ــا أن اختبرن ــن م ــن هللا، ولك ــاد ع ــار لالبتع ــة االختي ــك حري ــا نمتل ــن دائًم ــا ٣: ٥(. نح يوحن
محبتــه وفهمنــا ُعْمــَق تضحيتــه، يجــب علينــا أال نختــار أبــًدا االبتعــاد عــن ذاك الــذي يحبنــا 
بهــذا القــدر. يوًمــا بعــد يــوم ســنبحث عــن فــرٍص لنشــارك مــع اآلخريــن النعمــة التــي ُمِنَحــت 

لنــا بيســوع.

هــل لديــك اليقيــن بالخــالص فــي يســوع؟ إذا كان األمــر كذلــك، علــى مــاذا يرتكــز 
ــة  ــن ناحي ــن؟ م ــذا اليقي ــد ه ــن يوج ــن؟ أي ــذا اليقي ــك ه ــاذا لدي ــن؟ لم ــذا اليقي ه
ــد؟ كيــف يمكنــك  أخــرى، إذا لــم يكــن لديــك هــذا اليقيــن، لمــاذا أنــت غيــر متأكِّ

إيجــاد هــذا اليقيــن؟
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شيء يستحق أن نشهد له

ــي  ــاه اآلن ف ــا أحي � فم ــيَّ ــا ف ــيح يحي ــل المس ــا، ب ــا ال أن ــت، فأحي ــيح ُصلِْب ــع المس »م
ــه  ــلم نفس ــي وأس ــذي أحبَّن ــن هللا، ال ــان اب ــان، إيم ــي اإليم ــاه ف ــا أحي ــد، فإنَّم الجس

ألجلــي« )غالطيــة 2: 2٠(�

ــي بهــا.  هنــاك بالتأكيــد تضحيــات عندمــا نقبــل المســيح. هنــاك أشــياء يطلــب منــا أن نُضحِّ
ــي فلينكــر  ــي ورائ ــوب لمــن يتبعــه: »إن أراد أحــد أن يأت ــزام المطل لقــد أوضــح يســوع االلت
نفســه ويحمــل صليبــه كل يــوم ويتبعنــي« )إنجيــل لوقــا ٩: 2٣(. المــوت علــى الصليــب هــو 
ــة  ــان الخطي ــق« إنس ــاننا العتي ــيح وإنس ــوات المس ــا لدع ــلِّم حياتن ــا نُس ــم. عندم ــوت مؤل م
ــا  ــة إلين ــات ُمحبَّب ــي عــن رغب ــا التَّخلِّ ــم أحيانً ــن المؤل ــم. ِم ــة ٦: ٦(، نتألَّ ــب )انظــر رومي يُصلَ

ــم. ــا طــوال العمــر، ولكــن المجــازاة تفــوق األل وعــادات الزمتن
إنَّ الشــهادات القويــة التــي تؤثِّــر علــى تغييــر حيــاة اآلخريــن تُركِّــز علــى مــا فعلــه المســيح 
ألجلنــا، وليــس علــى مــا تََخلَّينــا عنــه نحــن مــن أجلــه. إنَّهــا تُركِّــز علــى تضحيتــه، وليــس علــى 
ــون  ــيء يك ــن أي ش ــى ع ــًدا أن نتخلَّ ــا أب ــب منَّ ــيح ال يطل ــا‘. ألنَّ المس ى ’تضحياتن ــمَّ ــا يُس م

االحتفــاظ بــه هــو لصالحنــا.
ــات  ــوا تضحي م ــن قدَّ ــك الذي ــن أولئ ــيء بقصــص ع ــخ المســيحية مل ــإنَّ تاري ــك، ف ــع ذل م
هائلــة ألجــل المســيح. ليــس ألن هــؤالء النــاس كانــوا يربحــون الخــالص، أو ألنَّ أفعالهــم، مهمــا 
كانــت منكــرة للــذات وُمضحيــة، منحتهــم اســتحقاقًا أمــام هللا. بــداًل مــن ذلــك، وفــي أغلــب 
ــح  ــى مذب ــيء عل ــوا كل ش ــتعداد ألن يطرح ــى اس ــاء عل ــال والنس ــؤالء الرج ــاالت، كان ه الح

ــا لدعــوة هللا فــي حياتهــم، ألنهــم أدركــوا مــا فعلــه المســيح مــن أجلهــم. التضحيــة، وفًق

اقــرأ إنجيــل يوحنــا 	: 2	؛ إنجيــل يوحنــا ٠	: ٠	؛ إنجيــل يوحنــا ٤	: 2٧؛ و	كورنثــوس 
د بعــض عطايــا  	: ٣٠� ترتكــز شــهادتنا دائًمــا علــى مــا فعلــه المســيح مــن أجلنــا� عــدِّ

نعمتــه الــواردة فــي اآليــات أعــاله�

 
ــون مســيحيًا  ــا تك ــك. ربم ــن أجل ــه المســيح م ــا فعل ــر فيم ــاله، فكِّ ــات أع ــي ضــوء اآلي ف
ــل  ُمكرًَّســا طــوال حياتــك، أو ِمــن الممكــن أن تكــون قــد اختَبَــرَْت تجــدًدا مفاجئًــا ومثيــرًا. تأمَّ
ــل فــي الهــدف والســالم والســعادة التــي منحهــا لــك.  فــي كــم كان يســوع صالًحــا معــك وتأمَّ

ــاز االختبــارات الصعبــة فــي حياتــك. ــوَّة لتجت ــر فــي األوقــات التــي أعطــاك فيهــا الُق فكِّ

مهــا ِمــن أجــل المســيح؟ مــا الــذي تعلَّمتــه  مــا نــوع التضحيــات التــي ُدعيــت ألن تُقدِّ
مــن اختباراتــك والــذي يُْمِكــن أن يكــون بركــة لآلخريــن؟

٨٣
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لمزيد ِمن الدرس:اقرأ إنجيل مرقس 5: 52-٤٣�

»إنَّ ذلــك الجمــع الُمنَدِهــش الــذي كان يزحــم المســيح لــم يكــن يحــس بقــوة حيــاة أو 
ــفى  ــا ستُش ــة بأنه ــه مؤمن ــا لتلمس ت يده ــدَّ ــا م ــة حينم ــرأة الُمتألم ــك الم ــن تل ــاط. ولك نش
ــم عــن  ــة. فكــون اإلنســان يتكل ــة الروحي ــك الحــال فــي الناحي ــه الشــافية. كذل ــت بقوت أحسَّ
الديانــة فــي غيــر اكتــراث، وكونــه يُصلــي بــدون جــوع فــي النفــس وبــدون إيمــان حــي فــكل 
ذلــك ال يجــدي فــي النفــس فتيــاًل. إنَّ اإليمــان اإلســمي بالمســيح الــذي يقبلــه علــى أنَّــه ُمجــرَّد 
ُمخلِّــص للعالــم ال يمكنــه أن يمنــح النــاس الشــفاء. فاإليمــان الــذي للخــالص ليــس هــو ُمجــرَّد 
قبــول الحــق قبــواًل عقليًــا… ال يكفــي كوننــا نؤمــن عــن المســيح بــل علينــا أن نؤمــن بــه. إنَّ 
اإليمــان الوحيــد الــذي يمكــن أن ينفعنــا هــو الــذي يُعانــق يســوع ويقبلــه كمخلــص شــخصي، 

اإليمــان الــذي يُخصــص اســتحقاقات الفــادي ألنفســنا…
»إنَّ اعترافنــا بأمانــة هللا هــو الوســيلة التــي قــد اختارتهــا الســماء إلعــالن المســيح للعالــم. 
علينــا أن نعتــرف بنعمتــه كمــا قــد أعلنهــا القديســون منــذ الِقــَدم. ولكــن مــا يمكــن أن يكــون 
أعظــم فاعليــة هــو شــهادتنا االختباريــة. إننــا نكــون شــهوًدا هلل عندمــا نُعلــن فــي ذواتنــا فاعليــة 
ــا  القــوة اإللهيــة. إنَّ كل فــرد لــه حيــاة تختلــف عــن حيــاة اآلخريــن واختبــار يختلــف اختالفً
بيًِّنــا عــن اختباراتهــم. وهللا يرغــب فــي أن يرتفــع تســبيحنا إليــه وأن يكــون مميــزًا لشــخصياتنا. 
فهــذه االعترافــات الثمينــة فــي تســبيح مجــد نعمتــه متــى كانــت تســندها حيــاة شــبيهة بحيــاة 
المســيح ســتكون لهــا قــوة ال تُقــاوم تعمــل لخــالص النفــوس.« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، 

صفحــة ٣2٣(.

أسئلة للنقاش
ــي  ــاس ف ــام أغريب ــس أم ــهادة بول ــرأ ش ــة؟ اق ــا هــي عناصــر الشــهادة الُمقنع 	� م

ــهادته؟ ــاس ش ــاذا كان أس ــل 	2: 	-2٣� م ــال الرس أعم

ا؟  ــا فعلــه المســيح مــن أجلنــا قويــة ِجدًّ 2� لمــاذا تعتقــد بــأنَّ شــهادتنا الشــخصية عمَّ
ــك  ــا حــدث ل ــن الســؤال: حســٌن، هــذا م ــب ع ــف تســتطيع أن تجي ــك، كي ــع ذل م
أنــت، ولكــن مــاذا لــو أننــي ال أمتلــك مثــل هــذا االختبــار؟ لمــاذا ينبغــي الختبــارك 
أن يكــون قــادًرا علــى أن يعلِّمنــي أي شــيء عــن لمــاذا يجــب علــيَّ أن أتبــع يســوع؟

٣� مــا هــي بعــض األشــياء التــي ترغــب فــي أن تتحاشــاها عندمــا تُشــارِك شــهاداتك 
مــع إنســاٍن غيــر مؤمــن؟

ــل فــي الســؤال المتعلِّــق بيقينيَّــة الخــالص� لمــاذا يعــد هــذا جــزًءا مهًمــا ِمــن  ٤� تأمَّ
ــي ذات  ــا، ف ــا بينم ــر خالصن ــن أم ــن م ــا أن نتيقَّ ــف يمكنن ــيحي؟ كي ــار المس االختب

الوقــت، ال نكــون متغطرســين ومتعجرفيــن؟

* ١٢-١٨أيلول )سبتمرب(    الدرس الثاين عرش    

رسالة تستحق الُمشاركة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: ٢بطــرس ١: ١٢، ١٦-٢١؛ رؤيــا يوحنــا ١٩: ١١-١٨؛ رؤيــا يوحنــا 

١٤: ١٤-٢٠؛ الجامعــة ١٢: ١٣، ١٤؛ رؤيــا يوحنــا ١٤: ٦-١٢.

آيــة الحفــظ: »ثـُـمَّ رأيــت مــالكًا آخــر طائــًرا فــي وســط الســماء معــه ِبشــارة أبديــة، 
ــة وقبيلــة ولســان وشــعب، قائــاًل بصــوت عظيــم:  ــاكنين علــى األرض وكل أمَّ ــر السَّ لُيبشِّ
ا ألنــه قــد جــاءت ســاعة دينونتــه، واســجدوا لصانــع الســماء  ’خافــوا هللا وأعطــوه مِجــدًّ

واألرض والبحــر وينابيــع الميــاه‘ « )رؤيــا يوحنــا ٤	: 	، ٧(�

ا وشـاِماًل العالـم كلَّه؛ أي أنَّه كان يخص الناس الذين عاشـوا  ـاري عامًّ كان مـوت المسـيح الكفَّ
س  علـى األرض منـذ الخليقـة، بغـضِّ النظر عـن المـكان أو الزَّمان. لهـذا، يُخاِطب الِكتَـاب الُمَقدَّ
كل الشـعوب بـكل اللغـات والثَّقافـات والخلفيـات. إنَّه يبني جسـوًرا بيـن االنقسـامات العرقية. 
ه األخبـار السـارة الُمدهشـة بأنَّ يسـوع، في حياتـه وموته وقيامتـه قد انتصر على السـالطين  إنَـّ
وقـوَّات الجحيـم. اإلنجيـل كلـه هـو عـن يسـوع. لقـد مـات ِمـن أجلنـا، وهـو حـّي اآلن ألجلنـا. 
لقـد جـاء مـرَّة ليفتدينـا ِمـن قصـاص الخطيـة وسـلطانها، وهو سـيأتي ثانيـة لينقذنا ِمـن حضور 
الخطيـة. لقـد مـات المـوت الـذي نسـتحقه نحـن حتـى نعيش الحيـاة التي يسـتحقها هـو. في 

سـون، ويوًما مـا ممجدون. المسـيح نحـن ُمبـررون، وُمقدَّ
س علـى المجـيء األول والمجيء الثاني ليسـوع. لقد جاء مـرَّة ليفتدينا  يُركِّـز الِكتَـاب الُمَقـدَّ
وسـيأتي ثانيـة ليأخذنـا إلـى الوطـن الـذي اشـتراه بدمـه الثميـن. السـفر األخيـر فـي الِكتَـاب 
س، سـفر الرؤيـا )رؤيـا يوحنـا(، كُِتـَب خصيًصـا إلعـداد العالـم لعـودة يسـوع. إنَّه رسـالة  الُمَقـدَّ
ـة لهـذا الجيـل. في درس هذا األسـبوع، سـندرس ُمالئمة سـفر الرؤيا مـع المجتمع  عاجلـة وُملحَّ
الُمعاصـر فـي القـرن الواحـد والعشـرين. ومًعا سنكتشـف ِمـن جديد طلب والتماس يسـوع من 

كنيسـته فـي األيـام األخيـرة لُِمشـاركة ونشـر هـذه الرسـالة الخاصة بنهايـة الزمن.

٩١أيلول  الموافق  القادم  السبت  يوم  لمناقشته  استعداًدا  الدرس  هذا  موضوع  دراسة  في  التعمق  نرجو   *
)سبتمبر(.
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* ١٢-١٨أيلول )سبتمرب(    الدرس الثاين عرش    

رسالة تستحق الُمشاركة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: ٢بطــرس ١: ١٢، ١٦-٢١؛ رؤيــا يوحنــا ١٩: ١١-١٨؛ رؤيــا يوحنــا 

١٤: ١٤-٢٠؛ الجامعــة ١٢: ١٣، ١٤؛ رؤيــا يوحنــا ١٤: ٦-١٢.

آيــة الحفــظ: »ثـُـمَّ رأيــت مــالكًا آخــر طائــًرا فــي وســط الســماء معــه ِبشــارة أبديــة، 
ــة وقبيلــة ولســان وشــعب، قائــاًل بصــوت عظيــم:  ــاكنين علــى األرض وكل أمَّ ــر السَّ لُيبشِّ
ا ألنــه قــد جــاءت ســاعة دينونتــه، واســجدوا لصانــع الســماء  ’خافــوا هللا وأعطــوه مِجــدًّ

واألرض والبحــر وينابيــع الميــاه‘ « )رؤيــا يوحنــا ٤	: 	، ٧(�

ا وشـاِماًل العالـم كلَّه؛ أي أنَّه كان يخص الناس الذين عاشـوا  ـاري عامًّ كان مـوت المسـيح الكفَّ
س  علـى األرض منـذ الخليقـة، بغـضِّ النظر عـن المـكان أو الزَّمان. لهـذا، يُخاِطب الِكتَـاب الُمَقدَّ
كل الشـعوب بـكل اللغـات والثَّقافـات والخلفيـات. إنَّه يبني جسـوًرا بيـن االنقسـامات العرقية. 
ه األخبـار السـارة الُمدهشـة بأنَّ يسـوع، في حياتـه وموته وقيامتـه قد انتصر على السـالطين  إنَـّ
وقـوَّات الجحيـم. اإلنجيـل كلـه هـو عـن يسـوع. لقـد مـات ِمـن أجلنـا، وهـو حـّي اآلن ألجلنـا. 
لقـد جـاء مـرَّة ليفتدينـا ِمـن قصـاص الخطيـة وسـلطانها، وهو سـيأتي ثانيـة لينقذنا ِمـن حضور 
الخطيـة. لقـد مـات المـوت الـذي نسـتحقه نحـن حتـى نعيش الحيـاة التي يسـتحقها هـو. في 

سـون، ويوًما مـا ممجدون. المسـيح نحـن ُمبـررون، وُمقدَّ
س علـى المجـيء األول والمجيء الثاني ليسـوع. لقد جاء مـرَّة ليفتدينا  يُركِّـز الِكتَـاب الُمَقـدَّ
وسـيأتي ثانيـة ليأخذنـا إلـى الوطـن الـذي اشـتراه بدمـه الثميـن. السـفر األخيـر فـي الِكتَـاب 
س، سـفر الرؤيـا )رؤيـا يوحنـا(، كُِتـَب خصيًصـا إلعـداد العالـم لعـودة يسـوع. إنَّه رسـالة  الُمَقـدَّ
ـة لهـذا الجيـل. في درس هذا األسـبوع، سـندرس ُمالئمة سـفر الرؤيا مـع المجتمع  عاجلـة وُملحَّ
الُمعاصـر فـي القـرن الواحـد والعشـرين. ومًعا سنكتشـف ِمـن جديد طلب والتماس يسـوع من 

كنيسـته فـي األيـام األخيـرة لُِمشـاركة ونشـر هـذه الرسـالة الخاصة بنهايـة الزمن.

٩١أيلول  الموافق  القادم  السبت  يوم  لمناقشته  استعداًدا  الدرس  هذا  موضوع  دراسة  في  التعمق  نرجو   *
)سبتمبر(.
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١٣أيلول )سبتمرب(        األحد        

رسالة بطرس عن الحق الحاضر
ـة مـن خـالل الكلمـة  علـى مـدى تاريـخ الخـالص، أرسـل هللا، بتتابُـعٍ ُمنتظـم، رسـالة خاصَّ
النبويـة لِيُِعـدَّ النـاس لمـا كان سـيأتي. إنَّ هللا ال يخضـع للمفاجئـات وال يؤخـذ علـى حيـن غـرّة 
)إشـعياء ٤٦: ٩، ١0(. فهـو يعـّد شـعبه للُمسـتقبل بإرسـاله أنبيـاء لِيُظِْهـروا رسـالته قبـل حلـول 
ام مـا قبـل الطوفان، أرسـل هللا رسـالًة إلى العالم بواسـطة نوح  الدينونـة )عامـوس ٣: ٧(. فـي أيَـّ
بـأنَّ الطوفـان آٍت. فـي مصـر، أقـام هللا يوسـف لِيُِعـدَّ للمجاعـة خـالل السـبع سـنين من الشـبع 
مـار والهالك اآلتي على أورشـليم على  والرَّخـاء. أنـذر األنبيـاء اليهـود القادة اإلسـرائيليين ِمن الدَّ
ـة لمجيء يسـوع األوَّل. ت األمَّ يـد أعدائهـم البابلييـن. رسـالة يوحنـا المعمـدان عـن التوبة أعـدَّ

اقـرأ 2بطـرس 	: 2	� مـا هـو التعبير الذي اسـتخدمه بطرس ليصف رسـالة هللا إلى الجيل 
الـذي انتمـى هو إليه؟

 

اقرأ 2بطرس 	: 		-	2� ماذا كانت رسالة »الحق الحاضر« التي أعلنها بطرس والتالميذ؟

 

الرسـالة ذات الداللـة األبديـة للقـرن األول كانـت أنَّ المسـيح قـد جـاء. لقـد ظهـرت محبـة 
اآلب ِمـن خـالل تضحيـة المسـيح علـى الصليـب. وبالرغـم مـن أّن »أجـرة الخطية هـي موت«، 
فبواسـطة المسـيح تأمنـت الحيـاة األبديـة للجميـع. إنَّ القـرار هـو لنـا إذا قبلنـا ذلـك باإليمـان 
)روميـة ٣: 2٣؛ روميـة ٦: 2٣؛ أفسـس 2: ٨(. إنَّ رسـالة الخـالص هـذه فـي يسـوع لـن تنتـِه 

صالحيتهـا. إنهـا حـٌق حاضـر لـكل األجيـال.
م يسـوع وخالصه األبدي في سـياق  س، سـفر الرؤيا، يُقـدِّ السـفر األخيـر فـي الِكتَـاب الُمَقـدَّ
آخـر الزمـن ليعـدَّ شـعبًا لعودتـه القريبـة. إنَّه يفضح كـذب التقاليـد البشـرية والتقـوى الذاتيَّة. 

ِمـن البدايـة وحتـى النهايـة، يُظهـر سـفر الرؤيا يسـوع وعملـه نيابة عن البشـرية. 
ه »رئيـس ملـوك األرض«. وهـو »الـذي  إنَّ يسـوع هـو الشـاهد الحقيقـي لصفـات أبيـه. إنَـّ
أحبَّنـا، وقـد غسـلنا ِمـن خطايانـا بدمه، وجعلنـا ملـوكًا وكهنة هلل أبيـه« )انظر رؤيـا ١: ١-٦(. كل 
سـفر الرؤيـا عـن يسـوع وعن رسـالته لوقت نهايـة الزمن لِيُِعدَّ شـعبه من أجل عودته السـريعة.

عندمــا تفكِّــر بســفر الرؤيــا )رؤيــا يوحنــا(، مــا الــذي يتبــادر إلــى ذهنــك؟ هــل تتَّجــه 
أفــكارك إلــى الحيوانــات والرمــوز النبويــة أكثــر ِمــن التفكيــر بيســوع؟ لمــاذا حســب 
اعتقــادك أعطانــا يســوع النبــوات فــي ســفر الرؤيــا؟ كيــف تكشــف هــذه النبــوات 

تدابيــر محبَّــة هللا للجنــس البشــري؟

٨	



١٤أيلول )سبتمرب(        االثنني        

تركيز سفر الرؤيا على وقت المنتهى
تتمحــور األناجيــل بصفــة مبدئيــة حــول مجــيء المســيح األول. إنَّهــا تســرد قصــة مولــده، 
ث عــن مجيئــه الثانــي، فــإنَّ ذلــك ليــس  وحياتــه، وخدمتــه، وموتــه، وقيامتــه. ومــع أنهــا تتحــدَّ
هــو تركيزهــا األســاس. أمــا ســفر الرؤيــا، فتركيــزه المبدئــي واألســاس هــو ذروة صــراع األجيــال 

ة قــرون. كل نبــوة ِمــن نبواتــه الرئيســية تُْختَتَــم بالعــودة المجيــدة لربِّنــا. الــذي امتــدَّ لعــدَّ

اقــرأ رؤيــا يوحنــا 	: ٧؛ رؤيــا يوحنــا 		: 5	؛ رؤيــا يوحنــا ٤	: ٤	-2٠؛ ورؤيــا يوحنــا 9	: 
		-٨	� أي اســتنتاجٍ أو ُخالصــٍة ُمتشــابهة تجدهــا فــي كلٍّ ِمــن هــذه الفقــرات؟

 

مــن أوَّل أصحــاح وإلــى األخيــر ِمــن ســفر الرؤيــا، نجــد بــأنَّ ذروة كل نبــوة هــي مجــيء 
ــوك ورب  ــك المل ــرة أخــرى ـ»كمل ــا م ــا ٥: ١2( آتيً ــا يوحن ــوح« )رؤي يســوع. »الخــروف المذب
ــه ســيغلب كل األعــداء الذيــن ظلمــوا واضطهــدوا شــعبه  ــا يوحنــا ١٩: ١٦(. إنَّ األربــاب« )رؤي
ــن كابــوس الخطيــة ويحضرهــم إلــى وطــن  ــا ١٧: ١٤(. وســينقذهم ويُخلِّصهــم ِم ــا يوحن )رؤي
المجــد. ســينتهي الصــراع العظيــم بيــن الخيــر والشــر. واألرض ســتُْخلَق ِمــن جديــد، والمفديــون 

سيعيشــون مــع الــرب إلــى األبــد )رؤيــا يوحنــا 2١: ١-٤(.
فــي رؤيــا يوحنــا 22: ٧ )انظــر أيًضــا األعــداد ١2، ١٧، و20(، يقــول يســوع: »هــا أنــا آتــي 
ســريًعا. طوبــى لَِمــن يحفــظ أقــوال نبــوة هــذا الكتــاب«. وهكــذا، فــإنَّ نــداء يســوع األخيــر 
ــوا  ــه ليكون ــوا حقَّ ــه، ويتبع ــوا نعمت ــه، ويقبل ــس البشــري هــو أن يســتجيبوا لمحبت ــكل الجن ل
ــم ســفر الرؤيــا بدعــوة يســوع: »والــروح والعــروس يقــوالن:  ــا. يُْختَتَ ين لعودتــه قريبً ُمْســتَِعدِّ

ــا 22: ١٧(. ــا يوحن ــل: ’تعــال!’« )رؤي ــَمْع فَلْيَُق ــن يَْس ’تعــال!’ وَم
الــرب يدعــو كل الذيــن يســعون ويبحثــون عــن الحيــاة األبديــة أن يأتــوا إليــه. ثــم يدعونــا 
نحــن الذيــن قَِبلــوا رســالة الخــالص ويتطلَّعــون بشــوٍق لعودتــه لَِنْنَضــمَّ إليــه في دعــوة اآلخرين 
تــه ومأموريتــه لُِمشــاركة رســالته فــي إعــداد العالم  ليقبلــوا رســالة َمَحبَّتــه. إنَّــه يُرِْســلُنا فــي ُمِهمَّ
ــه  ت ــي ُمهمَّ ــوع ف ــاركة يس ــن مش ــاًء ِم ــباًعا وإرض ــر إش ــيء أكث ــد ش ــة. ال يوج ــه القريب لعودت
ورســالته إلــى العالــم. وليــس ِمــن شــيٍء أكثــر إرضــاًء للنفــس مــن التَّعــاون مــع المســيح فــي 

خطَّــة نهايــة الزَّمــان للخــالص.

ــا هــذه الكلمــات منــذ حوالــي 2٠٠٠ ســنة  ــَب يوحن المســيح، آٍت ســريًعا؟ لقــد كََت
ــي،  ــى، لمــاذا يُعــدُّ مجــيء المســيح الثان ــة الموت ــا لحال ــك، وبفهمن مضــت� مــع ذل
بالنســبة لــكلِّ واحــٍد ِمنَّــا فــي اختبــاره الشــخصي، ليــس أكثــر ِمــن ُمجــرَّد لحظــة بعــد 

موتنــا؟ كيــف تســاعدنا هــذه الحقيقــة فــي فهــم مــدى ســرعة مجــيء المســيح؟
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١٥أيلول )سبتمرب(       الثالثاء        

رسالة سفر الرؤيا لوقت الُمْنَتهى
ــعب هللا  ــة لش ــة بالغ ــه أهمي ــاح ل ــذا األصح ــاح ١٤. ه ــو األصح ــا ه ــفر الرؤي ــز س إنَّ مرك
الذيــن يعيشــون فــي األيــام األخيــرة مــن تاريــخ البشــرية. إنَّــه يكشــف رســالة هللا فــي األيــام 

ــا. ــة لشــعب هللا وللبشــرية كله ــام هــذه جوهري ــرة للبشــرية. رســالة آخــر األي األخي

اقرأ رؤيا يوحنا ٤	: ٤	-2٠� ما هي الرمزية الُمستخدمة ُهنا لتصور عودة إلهنا؟

 

س لِتَِصَف عودة المسـيح )إنجيـل متى ١٣:  اسـتُخِدَمت رمزيـة الحصـاد عبـر الِكتَـاب الُمَقـدَّ
٣٧-٤٣؛ إنجيـل مرقـس ٤: 2٩(. فـي رؤيـا يوحنـا ١٤، الحصـاد اليابـس يرمـز إلـى فـداء األبـرار، 
وحصـاد )قطـف( عناقيـد كـرم األرض الناضـج ترمـز إلـى هـالك األشـرار. رؤيـا يوحنـا ١٤: ٦-١2 
ـة لأليام األخيـرة لِتُِعـدَّ الرجال والنسـاء لحصـاد األرض األخير. تحتـوي علـى رسـالة عاجلـة وُملحَّ

اقــرأ رؤيــا يوحنــا ٤	: 	، ٧� مــا هــو جوهــر الرســالة الموجــودة فــي هاتيــن اآليتيــن؟ 
كيــف تُســاعدنا علــى فهــم َمــن نحــن كأدفنتســت ســبتيين؟

 

رســالة المــالك األول فــي رؤيــا يوحنــا ١٤ تُناِشــد جيــل القــرن الواحــد والعشــرين الذيــن 
ــذي  ــل نعمــة هللا ال م إنجي ــدِّ ــا تُق ــد أو هــدف فــي حياتهــم. إنَّه يتوقــون ألن يكــون لهــم قَْص
يوفِّــر الُغفــران للجميــع. إنَّهــا تطهرنــا ِمــن ذنــب الخطيــة وتمنحنــا قــوَّة للغلبــة. هــذه الرســالة 
توفِّــر األســاس للجميــع بالقيمــة الذاتيــة المؤسســة علــى حقيقــة أنَّ المســيح خلقنــا وافتدانــا. 
إنَّهــا تُشــير إلــى أنَّــه وفــي يــوٍم مــا ســينتهي كل الظلــم فــي دينونــة هللا األخيــرة. إنهــا أخبــار 

ســارة وُمدهشــة ألنهــا تكشــف بــأنَّ اإلثــم لــن يــدوم إلــى األبــد.

»بمفهــوم خــاص، لقــد أقيــم األدفنتســت الســبتيون فــي العالــم كُحــرَّاٍس وكحاملــي النــور. 
اُســند إليهــم اإلنــذار األخيــر لعالــم هالـِـك. وعليهــم يشــعُّ نــور عجيــب مــن كلمــة هللا. لقــد 

اُعطــوا عمــاًل هــو أكثــر األعمــال أهميــة، اإلعــالن عــن الرســائل: األولــى والثانيــة والثالثــة. 
للمالئكــة. ليــس هنــاك ِمــن عمــٍل آخــر بهــذه األهميــة العظيمــة. عليهــم أال يســمحوا لشــيء 
ــن  ــرازة، صفحــة ١١٩، ١20(. ككنيســة، ولك ــوة، الك ــم« )روح النب آخــر أن يســتوعب اهتمامه

األكثــر أهميــة، كأفــراد، كيــف يمكننــا أن نأخــذ هــذه الكلمــات إلــى القلــب؟

كيـف تحقـق توازنـا صحيًحـا بيـن التواضع واليقيـن؟ على سـبيل المثـال، كيف تجيب 
علـى تهمـة، كيـف يمكنكـم أنتـم األدفنتسـت السـبتيون أن تكونـوا علـى يقيـن مـن 

أنكـم علـى صـواب فيمـا يخـص يـوم السـبت وأن معظـم اآلخريـن مخطئون؟
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١٦أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

فهم رسالة هللا بصورة أكمل
ــكل  ــه الُمخلِّصــة ل ــي كمــال نعمت م يســوع ف ــدِّ ــرة تُق ــام األخي ــا لألي ــا يوحن إنَّ رســالة رؤي
البشــرية )رؤيــا يوحنــا ١٤: ٦(. إنَّهــا دعــوة ُمْخلِصــة لـــ ’الخــوف‘ أو الخشــوع وتوقيــر هللا فــي 
كل مــا نعملــه - أن نحتــرم وصايــاه ونُطيــع شــريعته فــي ضــوء دينونــة هللا )رؤيــا يوحنــا ١٤: ٧(. 
أن »خافــوا هللا« لهــا عالقــة بطريقــة تفكيرنــا. إنَّهــا دعــوة لنعيــش بطريقــة تُرضــي هللا ولنجعلــه 
ــوى  ــاة التق ــا حي ــى أن نحي ــا إل ــة يقودن ــر عــن الطاع ــا ســلوك يُعبِّ ــا. إنَّه ــي كل أفكارن األوَّل ف
)أمثــال ٣: ٧؛ أعمــال الرســل ٩: ٣١؛ ١بطــرس 2: ١٧(. هــذه الرســالة تدعونــا أيًضــا ألن نُعطــي 
ا« هلل. إنَّ إعطــاء المجــد هلل يرتبــط مــع مــا نفعلــه فــي كل ناحيــة مــن نواحــي حياتنــا. » مِجــدًّ

اقــرأ الجامعــة 2	: ٣	، ٤	؛ 	كورنثــوس 	: 9	، 2٠� كيــف تُســاعدنا هــذه اآليــات علــى 
ا؟ َفْهــِم مــا يعنيــه كل ِمــن أن نخــاف هللا وأن نُعطيــه مِجــدًّ

 

فـي عصـٍر مـن عـدم المسـؤولية األخالقيـة، فـي وقٍت يشـعر فيه المالييـن من النـاس بأنهم 
غير مسـؤولين أمام أحد سـوى أنفسـهم، فإنَّ رسـالة سـاعة الدينونة هذه تذكِّرنا بأننا مسـؤولون 
عـن أفعالنـا. هنـاك عالقـة بين سـلوك أو موقف الخشـوع هلل، الطاعة هلل والدينونـة. الطاعة هي 
ثمـرة عالقـة الخـالص مـع يسـوع. وبـرُّه فقـط هـو الكافـي والوافـي ليجتـاز الدينونة، وفـي ِبرِّه، 

د اسـمه في كل مـا نفعل. نكـون آمنيـن. بواسـطة برِّه نعيـش لُِنمجِّ

اقــرأ رؤيــا يوحنــا ٤	: ٧؛ رؤيــا يوحنــا ٤: 		؛ تكويــن 2: 	-٣؛ وخــروج 2٠: ٨-		� مــا هــو 
األســاس لــكل العبــادة الحقيقيــة هلل، وكيــف يعكــس الســبت هــذا المفهوم؟

 

ــد  ــه يُمجِّ ــادة. إنَّ ــأنَّ الســبت هــو قلــب العب ــم ب ــه يعل لقــد هاجــم الشــيطان الســبت ألن
المســيح كخالــق ويدعــو جميــع الرجــال والنســاء فــي كل مــكان ألن »اســجدوا لصانــع الســماء 
ــة  ــم عــن عالقــة هللا بالخليقــة فــي عصــر نظري ــا ٤١: ٧(. والســبت يتكلَّ ــا يوحن واألرض« )رؤي
ــا  ــذي يعطين ــا وال ــذي خلقن ــوع ال ــادة يس ــى عب ــودة إل ــا للع ــه يدعون ــاء. إنَّ ــوء واالرتق النش

ــه. ــة في ــا الحقيقي ــا وإدراكًا بقيمتن إحساًس

فكِّر في مدى أهمية السبت كُمذكِّر لنا بأنَّ هللا هو خالقنا، وإذ ذاك، فهو وحده الذي 
يستحق عبادتنا� على أي حال، أي تعليٍم آخر له تلك األهمية بحيث أنَّ هللا يأمر بجزء 

من سبعة من حياتنا في كل أسبوع لكي يُساعدنا على أن نتذكَّره كخالٍق لنا؟ 
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١٧أيلول )سبتمرب(        الخميس        

دعوة هللا األخيرة

اقــرأ رؤيــا يوحنــا ٤	: ٨؛ رؤيــا يوحنــا ٧	: ٣-	؛ ورؤيــا يوحنــا ٨	: 	-٤� مــا الــذي نتعلَّمــه 
عــن بابــل الروحيــة مــن هــذه اآليات؟

 

يانــة الكاذبــة التــي ترتكــز  فــي ســفر رؤيــا يوحنــا، يرمــز ُمصطلــح »بابــل« إلــى نظــام الدِّ
ــن  ــع ِم ــا ترف ــة. إنَّه ــادئ كاذب ــم ومب ــع البشــر، وتعالي ــن صن ــد م ــال البشــر، وتقالي ــى أعم عل
ــا  ــا تضــع وصاي ــه الطاهــرة. إنَّه ــوق حيات ــوق يســوع وف ــي ف ــن ِبرِّهــم الذات ــأن البشــر وِم ش
ــادة الشــمس،  ــة، وعب ــا هللا. كانــت بابــل مركــزًا للوثني ُمعلِّمــي الديــن مــن البشــر فــوق وصاي
ــر  ــد أدخــل بشــكل ماك ــكاذب ق ــي ال ــود النفــس. هــذا النظــام الدين ــم الخاطــئ لخل والتعلي
الكثيــر ِمــن الممارســات الدينيــة لبابــل القديمــة ضمــن نظــام عبادتــه. رســالة األيــام األخيــرة 
التــي أعطاهــا هللا لكوكبنــا الهالــك هــي رســالة يســوع وبــره. إنَّهــا تـُـردد صــدى دعــوة الســماء: 
»ســقطت! ســقطت بابــل العظيمــة!… اخرجــوا منهــا يــا شــعبي« )رؤيــا يوحنــا ١٨: 2، ٤(. لقــد 
أقــام هللا بطريقــة إلهيــة كنيســة األدفنتســت الســبتيين إلعــالء رســالة المســيح بــكل كمالهــا. 
ــو  ــذي ه ــالن ذاك ال ــه إع ــه. إنَّ ــو ب ــم ه ــا علَّ ــع كل م ــو أن نرف ــوع ه ــد يس ــالء وتمجي وإلع
ــة  ــل ُمقارن ــي باب ــاء ف ــح األخط ــه فض ــا ١٤: ٦(. إنَّ ــل يوحن ــاة« )إنجي ــق والحي ــق والح »الطري

بالحــق والحقيقــة فــي يســوع.

اقــرأ رؤيــا يوحنــا ٤	: ٧، 9-		� مــا هــي مواضيــع العبــادة الُمتناقضــة البــارزة فــي هــذه 
اآليات؟

 
يصـف رؤيـا يوحنـا ١٤ نوعيـن ُمختلفيـن مـن العبـادة - عبـادة الخالِـق، وعبـادة الَوْحـش. 
هـذان النوعـان ِمـن العبادة يتمحوران حول يوم هللا للعبادة، السـبت الحقيقي، والسـبت البديل 
مـان، واألمـان الـذي لنـا فـي المسـيح خالقنـا، وفادينا،  ل الراحـة، والضَّ ف. السـبت يُمثِـّ أو الُمزيَـّ
ل شـخًصا وبديـاًل كاذبًـا باالرتـكاز علـى التفكيـر والمنطـق  ف يُمثِـّ والملـك اآلتـي. اليـوم الُمزيَـّ

البشـري وأحكاًمـا ومراسـيم مـن ُصنع البشـر.

اقــرأ رؤيــا يوحنــا ٤	: 2	� مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــة، خاصــة فــي ســياق مــا جــاء 
قبــاًل؟ كيــف يظهــر النامــوس والنعمــة كالهمــا فــي هــذه اآليــة، ومــا الــذي يجــب 
ــي  ــالن ف ــان ال ينفص ــا جانب ــة هم ــوس والنعم ــف أنَّ النام ــن كي ــذا ع ــا ه أن يُعلِّمن

ــل؟ اإلنجي
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١٨أيلول )سبتمرب(        الجمعة        
لمزيـد ِمـن الـدرس: »لقد دعا هللا كنيسـته في هـذا اليوم، كمـا دعا إسـرائيل القديم، 
لتقـف كنـوٍر فـي األرض. وبسـيف )سـاطور cleaver( الحـق الجبَّـار - رسـائل المالئكـة األول 
والثانـي والثالـث - فصلهـم عـن الكنائـس وعـن العالـم ليضعهـم في قرابة مقدسـة إلى نفسـه. 
لقـد جعلهـم مسـتودعات لشـريعته وأوكل لهم حقائـق النبوة العظيمـة لهذا الزمـن. مثل أقوال 

سـة لتوصيلها إلـى العالم. هللا المقدسـة التـي أودعهـا هللا إلسـرائيل القديـم، هـذه أمانـة ُمقدَّ
»إنَّ المالئكـة الثالثـة فـي رؤيـا يوحنـا ١٤ يُمثِّلـون النـاس الذيـن يقبلـون نـور رسـائل هللا 
ويذهبـون كُعمـالء هلل إلذاعـة اإلنـذار عبـر طـول األرض وعرضهـا. يعلـن المسـيح ألتباعـه: ’أنتم 
ث إليها صليـب الجلجثة  نـور العالـم’ )إنجيـل متـى ٥: ١٤(. إلـى كُلِّ نفـٍس تقبـل يسـوع، يتحـدَّ
ليقـول: انظـروا قيمـة النفس. ’اذهبـوا إلى العالم أجمـع واكرزوا باإلنجيل للخليقـة كلها’ )إنجيل 
مرقـس ١٦: ١٥(. ال يجـب أن يُسـمح ألي شـيء أن يُعيـق هـذا العمـل. إنَّه العمل األهـم لزماننا؛ 
يجـب أن يصـل إلـى أبعـد مـدى كاألبديـة. إنَّ المحبـة التـي أظهرهـا يسـوع لنفـوس البشـر في 

مهـا من أجـل ِفدائِهـم، سـتُحرِّك كل تابعيه. التضحيـة التـي قدَّ
»المسـيح يقبـل، نعـم، وبـكل بسـرور! كل إنسـان يخضـع له. وهـو يضم البشـري في وحدة 
م بها، امأل  ث بها، صـلِّ عنها، ترنَـّ ـمة. تحـدَّ مـع اإللهـي، لكـي يوصـل للعالم أسـرار محبته الُمجسَّ
م إلـى المناطـق البعيـدة« )روح النبـوة، نصائح للكنيسـة،  ـه، واسـتمر بالتَّقـدُّ العالـم برسـالة حقِّ

صفحـة ٥٨، ٥٩(. 

أسئلة للنقاش
د رسـائل المالئكـة الثـالث المذكـورة في رؤيـا يوحنا ٤	 جوهر كنيسـة  	� كيـف تُحـدِّ

األدفنتسـت السبتيين؟

س صعبة التفسـير  2� لمـاذا يجـب أال نتفاجـأ عندمـا نجـد أشـياء فـي الِكَتـاب الُمَقـدَّ
والفهـم؟ وعليـه، كم من أشـياء فـي العالم الطبيعي يصعب فهمهـا في بعض األحيان؟ 

حتـى يومنـا هذا، على سـبيل المثـال، تمتلئ الميـاه )المياه!( باألسـرار�

ــر فــي الســبت وفــي أهميــة مــا يُمثِّلــه� كمــا رأينــا فــي هــذا األســبوع، فــإنَّ  ٣� فكِّ
ــْبًعا  ــص ُس ــأن نُخص ــر ب ــى أنَّ هللا يأم ا حت ــدًّ ــة ِج ــي هامَّ ــا ه ــي يحتويه ــالة الت الرس
س أو مدينــة  مــن حياتنــا لكــي نتذكَّــره كخالقنــا وكفادينــا� أيًضــا، ليــس كجبــٍل ُمقــدَّ
ــي  ــرعة حوال ــبوع، بس ــي كل أس ــد� ف ــا للتعب ــب إليه ــا أن نذه ــس علين ــة، لي س ُمقدَّ
ــا�  ألــف ميــل فــي الســاعة )علــى األقــل، قــرب خــط االســتواء(، يأتــي الســبت إلين
ــه؟ ــا يُشــير إلي ــوم وم ــة هــذا الي ــا فــي فهــم أهمي كيــف يُســاعدنا هــذا الحــق أيًض

س صعبة التفسـير  ٤� لمـاذا يجـب أال نتفاجـأ عندمـا نجـد أشـياء فـي الِكَتـاب الُمَقـدَّ
والفهـم؟ وعليـه، كم من أشـياء فـي العالم الطبيعي يصعب فهمهـا في بعض األحيان؟ 

حتـى يومنـا هذا، على سـبيل المثـال، تمتلئ الميـاه )المياه!( باألسـرار�
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* ١٩-٢٥أيلول )سبتمرب(    الدرس الثالث عرش    

خطوة باإليمان

السبت بعد الظهر
ــل ٩:  ــال الرس ــى ٤: ١٨-٢٠؛ أعم ــل مت ــي ٢: ٥-١١؛ إنجي ــبوعية: فيلب ــع األس المراج

٣-٦، ١٠-٢٠؛ إنجيــل يوحنــا ٢١: ١٥-١٩؛ ١يوحنــا ٣: ١٦-١٨.

آيــة الحفــظ: »َفلَْيكُــْن ِفيكُــْم هــَذا الِْفكْــُر الَّــِذي ِفــي الَْمِســيحِ يَُســوَع أَيًْضــا: الَّــِذي إِْذ 
كَاَن ِفــي ُصــوَرِة هللِا، لَــْم يَْحِســْب ُخلَْســًة أَْن يَكـُـوَن ُمَعــاِدالًِ هلِل� لِكنَّــُه أَْخلَــى نَْفَســُه، آِخــًذا 

ُصــوَرَة َعْبــٍد، َصائِــًرا ِفــي ِشــْبِه النَّــاِس« )فيلبــي 2: 5-٧(�

ــد المالئكــة، ورِفقــة  ــرَك يســوع أمجــاد الســماء، وتعبُّ ــًة فــوق التصــوُّر، إذ تَ ــت تضحي كان
اآلب. مــع ذلــك، جــاء يســوع إلــى هــذا العالــم، عالــم األلــم والمــوت لكــي يُظهــر لنــا صفــة هللا 
المحبــة، وليســتعيد مــودَّة الجنــس البشــري، وليفتــدي كل البشــر. »ولــن يمكــن تقديــر ثمــن 
فدائنــا حتــى يقــف المفديــون مــع فاديهــم أمــام عــرش هللا. فحينئــذ عندمــا تســتطع أمجــاد 
الســماء علــى حواســنا الفرحــة الُمتهللــة، ســنذكر أنَّ يســوع قــد تخلَّــى عــن كل ذلــك ألجلنــا، 
وأنَّــه فضــاًل عــن كونــه قــد تغــرَّب عــن بيــت اآلب الســماوي فقــد خاطــر بنفســه فــي ســبيلنا 
إلــى حــدِّ الفشــل والخســارة األبديــة. وحينئــذ ســنطرح أكاليلنــا عنــد قدميــه ونتغنَّــى قائليــن: 
ــَة  َة َوالَْكرَاَم ــوَّ ــَة َوالُْق ــى َوالِْحْكَم ــْدرََة َوالِْغَن ــَذ الُْق ــوُح أَْن يَأُْخ ــرُوُف الَْمْذبُ ــَو الَْخ ــتَِحق ُه ’ُمْس

ــا ٥: ١2(.« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة ١١١(. ــا يوحن ــَة!‘ )رؤي ــَد َوالْبَرَكَ َوالَْمْج
ر بثمــن. وعندمــا  مهــا يســوع ألجــل خالصنــا كانــت تضحيــَة ال تُقــدَّ إنَّ التضحيــة التــي قدَّ
ــن  ــن م الِّي ــاس الضَّ ــى الن ــول إل ــي الوص ــه ف ــد مع ــاه، ونتَِّح ــل وصاي ــه، ونقب ــتجيب لِِقياَدتِ نس
أجــل ملكوتــه، فهــذا يدعونــا للتضحيــة. ومــع أنَّ تضحياتنــا ال يُمكــن وبأيَّــة طريقــة أن تُقــارن 
بتضحيتــه هــو، فــإنَّ خدمــة ربــح النفــوس، بالنســبة لنــا نحــن أيًضــا، هــي وثبــة بإيمــان. إنَّهــا 

92



م  ــدِّ ــا لُِنق ــا إلُهن ــا يدعون ــة. أحيانً ــق مجهول ــى مناط ــة إل ــا الُمريح ــاط حياتن ــن أنم ــا ِم تُخرجن
ــا. ــا أعظــم بكثيــر ِمــن تضحياتن مهــا لن تضحيــات، ولكــنَّ األفــراح التــي يقدِّ

٢٦أيلول  الموافق  القادم  السبت  يوم  لمناقشته  استعداًدا  الدرس  هذا  موضوع  دراسة  في  ق  التعمَّ نرجو   *
)سبتمبر(.

٢٠أيلول )سبتمرب(        األحد        

ية بالنفس محبة يسوع الُمضحِّ
ــا.  ــُكن فين ــر المســيح أن يَْس ــأَذن‘ لِِفْك ــَمح‘ أو ’لَِن ــن« أو ’لَِنْس ــس »لِيَُك ــا الرســول بول يحثّن
هــذا يقودنــا إلــى بعــض األســئلة الُمدهشــة. كيــف كان فكــر المســيح؟ مــا الــذي حكــم نمــط 

تفكيــره؟ مــا هــو جوهــر فكــره؟

ــر المســيح والنَّمــط  اقــرأ فيلبــي 2: 5-		� كيــف تكشــف لنــا هــذه اآليــات جوهــر ِفكْ
الــذي حكــم حياتــه كلهــا؟

 

منــذ األزل كان يســوع ُمعــاِداًل هلل. يُْعلِــن بولــس الرســول هــذا الحــق األبــدي فــي الكلمــات: 
»الــذي إذ كان فــي صــورة هللا، لــم يحســب خلســة أن يكــون ُمعــاِداًل هلل« )فيلبــي 2: ٦(. الكلمــة 
ــة. وهــي تعنــي ’جوهــر الشــيء  الُمترجمــة »صــورة« هــي كلمــة )morphe( باللغــة اليوناني
ذاتــه’. إنَّهــا تربــط شــيئين متســاويين )متعادليــن( فــي قيمتهمــا. كتــاب التعليــق علــى الِكتـَـاب 
س لألدفنتســت )The SDA Bible Commentary( يشــرح ذلــك كاآلتــي: »هــذا يضــع  الُمَقــدَّ
د بولــس على  المســيح فــي تعــادل مــع اآلب، ويقيمــه أعلــى بكثيــر مــن كُلِّ قــوَّة أخــرى. ويُشــدِّ
ــة« )المجلــد ٧،  هــذا لكــي يُعطــي صــورًة أكثــر وضوًحــا عــن أعمــاق اتِّضــاع المســيح الطوعيَّ
ث عــن طبيعــة المســيح األبديــة قائلــة: »فــي  صفحــة ١٥٤(. تُضيــف إلــن هوايــت وهــي تتحــدَّ
ــاب ُمشــتهى  ــوة، كت ة« )روح النب ــي ليســت ُمســتعارة وال ُمشــتقَّ ــة الت ــاة األصيل المســيح الحي

األجيــال، صفحــة ٥00(. 
ــي  ــر يونان ــا تعبي ــذا أيًض ــه«. ه ــى نفس ــذ األزل، »أخل ــاداًل هلل من ــذي كان ُمع ــوع، ال يس
ُمدِهــش. يمكــن ترجمتــه حرفيًــا إلــى ’أفــرغ‘. إنَّ يســوع »أخلى نفســه« طوعيًّــا ِمــن االمتيازات 
والحقــوق كُمعــادٍل هلل ليأخــذ صــورة إنســان وليُصبــح عبــًدا متواضًعــا للبشــرية. وكعبــد أظهــر 
ــى الصليــب. لقــد  ــة عل ــذ ذروة أعمــال المحب ــرًا نفَّ ــكل الكــون، وأخي ــماء ل ــة السَّ ــون محب قان

ــَذَل حياتــه ليُخلِّــص حياتنــا، إلــى األبــد. بَ
يــة بذاتهــا. واتِّبــاع يســوع يعنــي بــأن نُِحــْب  إنَّ جوهــر ِفكــر المســيح كان المحبــة الُمضحِّ
كمــا أحــبَّ هــو، وأن نَْخــِدم كمــا َخــَدَم هــو، وأن نكــرز كمــا كــَرز هــو. إنَّ ســماحنا ليســوع، 
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ِمــن خــالل روحــه القــدوس، بــأن يُخلــي حياتنــا ِمــن مطامعنــا األنانيــة ســيكلِّفنا شــيئًا. إال أنَّــه 
س يقــول عــن يســوع: »لذلــك رفعــه هللا أيًضــا،  ــاب الُمَقــدَّ كلَّــف يســوع كل شــيء. لكــنَّ الِكتَ

وأعطــاه اســًما فــوق كل اســم« )فيلبــي 2: ٩(.
مهــا علــى األرض. ســيكون هنالــك تضحيــات علــى  إنَّ الســماء ستســتحق أيَّــة تضحيــة نُقدِّ
ــع  ــاة م ــدي للحي ــرح األب ــوم، والف ــا الي ــة ســتتفوق عليه ــراح الِخْدَم ــنَّ أف ــق، ولك طــول الطري

ــا بــال قيمــة. مهــا ُهن ــة تضحيــة نُقدِّ المســيح علــى مــدى األبديــة ســيجعل ِمــن أيَّ

ــل  ــن أج ــس ِم ــن النف ــوت ع ــا أن تم ــا حًق ــك فيه ــرة كان علي ــر م ــت آخ ــى كان مت
ــيحي؟ ــيرك المس ــن مس ــك ع ــك إجابت ــه ل ــذي تقول ــا ال ــيح؟ م المس

٢١أيلول )سبتمرب(        االثنني        

دعوة للتكريس )لاللتزام(
تخيَّــل أنــك أنــت بطــرس ويوحنــا. لقــد بــدأت الشــمس بالشــروق فــي صبــاح يــوٍم جليلــيٍّ 
جميــل، ُمطــاردًة بــرد هــواء الليــل. أفــكارك ُمنصبَّــة علــى شــيء واحــد: صيــد الســمك، الكثيــر 
ــمَّ مــع  ــر. ثُ ــد الوفي ــوٍم آخــر مــن الصي ــى ي ــع إل ــَت تتطلَّ ــًدا مؤخــرًا، وأن ــد جي ــه. كان الصي من
ــع  ــد بض ــك بع ــتعلم أن ــل س ــد قلي ــاًل. بع ــري، ُمقب ــوع الناص ــرى، يس ــوم ت ــر الي ــات فج بداي

ــًدا كمــا كُنــَت عليــه. ــَق أب لحظــات ســتتغير حياتــك بالكامــل. لــن تب

اقــرأ إنجيــل متــى ٤: ٨	-2٠� لمــاذا حســب اعتقــادك، كان كٌل مــن بطــرس ويوحنــا علــى 
اســتعداٍد التِّخــاذ مثــل هــذا االلتــزام )التكريــس( الراديكالــي ليتبعــا المســيح؟ مــا الــذي 
تجــده فــي النــص يُشــير إلــى أنَّ يســوع كان يدعوهمــا إلــى َغــرٍَض وهــدٍف أســمى مــن 

صيــد الســمك؟

 

ــر  ــا شــيئًا عــن يســوع ألكث ــد َعلَِم ــا ق ــن كان ــن الرجلي ــا أنَّ هذي ــل يوحن ــن إنجي ــم ِم نتعلَّ
ــدَّ وأن  ــك، ال بُ ــع ذل ــه. م ــل ل ــس الكام ــى التكري ــزم عل ــدا الع ــم يعق ــك ل ــع ذل ــنة، م ــن س ِم
ــن  ــه التــي أوضحــت لهذي ــه، وأفعال ــة، شــيء خــاص بمظهــره، كلمات ــة إلهي كان للمســيح هيئ
الصيَّاَديــن الجليليّيــن بأنــه كان يدعوهمــا إلــى دعــوٍة إلهيــة. الســبب فــي تركهمــا ســفينتهما، 
ومهنتهمــا، ومحيطهمــا المألــوف ليتبعــا يســوع كان إلحساســهما بالدعــوة إلــى غــرٍض وهــدٍف 
أســمى. لقــد أدرك هــذان الصيَّــادان العاديَّــان بأنَّهمــا قــد ُدِعيــا لَِغــرٍض وهــدٍف غيــر عــادي. قــد 
ال يدعــوك هللا لتتــرك مهنتــك اليــوم، ولكنــه يدعــوك لَِغــرٍَض وهــدٍف غيــر عــادي - هــذا هــو، أن 

ــه لمجــد اســمه. تُشــارك محبتــه وأن تشــهد لَِحقِّ
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ــار، جابــي الضرائــب، فــي إنجيــل متــى 9: 9� مــا الــذي تــراه  فكِّــر فــي دعــوة متَّــى العشَّ
فــي هــذه الفقــرة والــذي هــو جديــر بالمالحظــة فعــاًل؟

 

ــارون فــي العالــم الرومانــي مبتزيــن علــى األغلــب، كانــوا يســتخدمون ســلطتهم  كان العشَّ
ــة الشــعب. كانــوا يُشــكِّلون بعًضــا ِمــن أكثــر شــخصيات النــاس كراهيــة  الرســمية ليقهــروا عامَّ
فــي كل إســرائيل. إنَّ دعــوة يســوع: »اتبعنــي« تفتــرض بــأنَّ متــى كان قــد َســِمَع عــن يســوع 
وكان فــي قلبــه اشــتياق ألن يتبعــه. عندمــا جــاءت الدعــوة، كان ُمســتعًدا. وقــد ُذِهــل متــى ألنَّ 

المســيح ســيقبله وســيدعوه ليكــون واحــًدا مــن تالميــذه.
ــا  ــاة. نحــن أيًض ــر فــي الحي ــا يوجــد اشــتياق لشــيء أكث ــا جميًع فــي ُعمــق أعمــاق قلوبن
نُريــد أن نحيــا لغــرٍض وهــدٍف جديــر باالهتمــام، أعظــم، وأنبــل. بالتالــي، يدعونــا المســيح كمــا 

دعــا متَّــى، لنتبعــه.

ــة،  ــه ليتبعــوا يســوع� لمــاذا، فــي النهاي ــوا عن ــاس أن يتخلُّ ــى الن ــر فيمــا كان عل فكِّ
ــا؟ ــر ُمســتحًقا دائًم ســيكون األم

٢٢أيلول )سبتمرب(        الثالثاء        

بولس: إناء ُمختار

ــيح  ــاه المس ــد أعط ــا� لق ــًرا جذريً ــه تغيُّ ــرت حيات ــيح، تغيَّ ــس المس ــل بول ــا َقِب عندم
ُمســتقباًل جديــًدا� أخرجــه ِمــن دائــرة الراحــة والتَّــرف إلــى اختبــارات لــم يكــن ليتخيلهــا� 
وبواســطة قيــادة الــرُّوح الُْقــُدس، أعلــن الرســول بولــس كلمــة هللا إلــى آالف النــاس فــي 

ــرت تاريــخ المســيحية والعالــم� جميــع أنحــاء دول البحــر المتوســط� إنَّ شــهادته غيَّ

اقــرأ أعمــال الرســل 9: ٣-	، ٠	-2٠� كيــف تُظِْهــر هــذه اآليــات أنَّ يســوع كان لــه قصــًدا 
وهدًفــا إلهًيــا لحيــاة بولس؟

 

كثيــرًا مــا كان يســوع يختــار َمــن ُهــم األقــل أهليــة ليشــهدوا الســمه. فكِّــر فــي المجنونيــن، 
ــد َشــرِس للمســيحية.  ــار، الصيَّاديــن الجليلييــن، واآلن ُمْضطَِه ــة، العشَّ المــرأة الســامرية، الزاني
كل هــؤالء تغيــروا بالنعمــة ثــمَّ اُرســلوا والفــرح فــي قلوبهــم لِيُخِبــروا قصــة مــا فعلــه المســيح 
فــي حياتهــم. لــم يمــّل أحــد منهــم ِمــن ســرد القصــة. إنَّ مــا فعلــه المســيح ألجلهــم كان رائًعــا 

ا حتــى أنــه كان عليهــم أن يشــاركوه. لــم يســتطيعوا الصمــت. ِجــدًّ
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قــارن أعمــال الرســل 2٨: 2٨-	٣؛ و2تيموثــاوس ٤: 5-٨� مــا هــي الــدالالت التــي لدينــا 
م حياتــه كلهــا  فــي هــذه اآليــات بــأنَّ بولــس لــم يتزعــزع عــن التزامــه وتكريســه لُِيقــدِّ

للمســيح فــي خدمــة ربــح النفــوس؟

 

 

 

ــد بولــس قائــاًل: »إنَّ خــالص هللا  فــي ختــام حياتــه، وأثنــاء اإلقامــة الجبريــة فــي رومــا، أكَّ
قــد اُرِســل إلــى األمــم، وهــم سيســمعون!« )أعمــال الرســل 2٨: 2٨(. ويقــول اإلنجيــل بأنَّــه قَِبــَل 
كل الذيــن قامــوا بزيارتــه كارزًا لهــم بالكلمــة )أعمــال الرســل 2٨: ٣0، ٣١(. وفــي نهايــة حياتــه، 
ناشــد تيموثــاوس أن يقــوم بعمــل الــكارز بالكلمــة، واســتطاع بولــس أن يقــول عــن نفســه: »قــد 

جاهــدُت الجهــاد الحســن، أكملــت الســعي، حفظــت اإليمــان« )2تيموثــاوس ٤: ٧(.
رغــم أنَّ دعوتنــا قــد ال تكــون ُمثيــرة ودراماتيكيــة كالتــي كانــت لبولــس، فــاهلل يدعــو كل 
ــي  ــاب الت ــه رغــم كل الصع ــن الواضــح أنَّ ــم. ِم ــر العال ــه لتغيي ــي عمل ــا لُِنشــاركه ف واحــٍد منَّ
ــه فــي  ــا لدعوت ــوس ١١: 2٥-٣0(، فقــد ظــلَّ أميًن ــر الســنين )انظــر 2كورنث ــس عب ــا بول واجهه
الــرب. إنَّ قصــة هــذا الُمْضطَِهــد الســابق ألتْبَــاع يســوع وكيــف أصبــح الُمداِفــع األكثــر نفــوًذا 
وفاعليــة فــي اإليمــان المســيحي )باســتثناء يســوع(، تبقــى شــهادًة قويــة لمــا يســتطيع الــرب 

أن يفعلــه ِمــن خــالل شــخص يُكــرِّس حياتــه أو حياتهــا لعمــل الــرب.

ما الذي دعاك الرب لتفعله؟ هل تقوم به؟

٢٣أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

ُمتطلَّبات المحبة
ــل شــيء  ــى فع ــا عل ــا للمســيح تحضن ــال. محبتن ــي األفع ــا ف ــر نفســها دائًم ــة تُظِْه المحب
للبشــرية الهالكــة. أعلنهــا بولــس بوضــوح عندمــا قــال لكنيســة كورنثــوس: »ألنَّ محبــة المســيح 
ــا، المســيحية ليســت التَّخلــي عــن األشــياء الســيئة حتــى  تحصرنــا« )2كورنثــوس ٥: ١٤( مبدئيً
يمكننــا أن نخلــص. لــم يتخــلَّ يســوع عــن أشــياٍء ســيئة فــي الســماء حتــى يَْخلـُـص. لقــد تخلَّــى 
ــي  ــرد أن نُعط ــا لمج ــوع ال يدعون ــوا. يس ــن أن يخلص ــن آلخري ــى يُمك ــدة حت ــياٍء جيِّ ــن أش ع

وقتنــا، ومواهبنــا، وكنوزنــا ألجــل عملــه؛ إنَّــه يدعونــا ألن نُعطــي حياتنــا. 
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هــه يســوع لبطــرس ثــالث  ــذي وجَّ ــا 	2: 5	-9	� مــا هــو الســؤال ال اقــرأ إنجيــل يوحن
مــرَّات، ومــاذا كانــت اســتجابة بطــرس؟ لمــاذا ســأل يســوع بطــرس هــذا الســؤال بالذات 

ثــالث مــرَّات؟

 

كثيــرًا مــا كان يســوع يختــار َمــن ُهــم األقــل أهليــة ليشــهدوا الســمه. فكِّــر فــي المجنونيــن، 
ــد َشــرِس للمســيحية.  ــار، الصيَّاديــن الجليلييــن، واآلن ُمْضطَِه ــة، العشَّ المــرأة الســامرية، الزاني
كل هــؤالء تغيــروا بالنعمــة ثــمَّ اُرســلوا والفــرح فــي قلوبهــم لِيُخِبــروا قصــة مــا فعلــه المســيح 
فــي حياتهــم. لــم يمــّل أحــد منهــم ِمــن ســرد القصــة. إنَّ مــا فعلــه المســيح ألجلهــم كان رائًعــا 

ا حتــى أنــه كان عليهــم أن يشــاركوه. لــم يســتطيعوا الصمــت. ِجــدًّ

قــارن أعمــال الرســل 2٨: 2٨-	٣؛ و2تيموثــاوس ٤: 5-٨� مــا هــي الــدالالت التــي لدينــا 
م حياتــه كلهــا  فــي هــذه اآليــات بــأنَّ بولــس لــم يتزعــزع عــن التزامــه وتكريســه لُِيقــدِّ

للمســيح فــي خدمــة ربــح النفــوس؟

 

 

لقــد أنكــر بطــرس ســيِّده ثــالث مــرَّات، واســتنبط يســوع اســتجابة َمَحبَّــة ِمــن فــم بطــرس 
نفســه ثــالث مــرات. فــي محضــر التالميــذ، كان يســوع يُِعيــد بنــاء ثَِقــة بطــرس فــي أنَّــه قــد 
ُغِفــَر لــه بواســطة المحبــة اإللهيــة وأنَّ يســوع مــا زال لديــه عمــل لبطــرس ليقــوم بــه ألجلــه.

ــة اســتجابة يســوع  اقــرأ إنجيــل يوحنــا 	2: 5	-9	 مــرة أخــرى، والحــظ ُهنــا بصفــة خاصَّ
ــه  ــوم ب ــال يســوع لبطــرس أن يق ــذي ق ــا ال ــه للمســيح� م ــى محبت ــد بطــرس عل لتأكي

كاســتجابة؟

 

الــة، ليســت ســلبية. المحبــة الحقيقيــة هــي أكثــر ِمــن مشــاعر  المحبَّــة اإللهيــة عاملــة وفَعَّ
نــا علــى العمــل.  دافئــة، أكثــر ِمــن فكــرة جميلــة. إنَّهــا تتضمــن التزاًمــا وتكريًســا. المحبــة تَُحضُّ
ــة. عندمــا قــال يســوع  ــاء هللا فــي حاجــة ماسَّ ــا ألن نتواصــل مــع عالــم هالــك مــن أبن تقودن
ــه. لقــد طلــب  ــا لغــرض طمأنت ــه كان أيًض ــة أمــٍر، لكن لبطــرس: »اْرَع َغَنِمــي« كان ذلــك بمثاب
ع بطــرس أيًضــا بأنــه مــا زال لديــه عمــل ليعملــه، علــى  الســيِّد اســتجابة للمحبــة، وقــد شــجَّ
الرغــم مــن ِفْعــل بطــرس الشــنيع حيــن قُِبــَض علــى يســوع، ولــم ينكــر بطــرس فقــط معرفتــه 

بيســوع بــل أنكــر ذلــك بســباب أيًضــا، تماًمــا كمــا كان المســيح قــد أخبــره بأنــه ســيفعل.
ــا. ربمــا تكــون قــد أنكرتــه مــن  ــا؟ ربمــا تكــون قــد أفشــلت الــرب فشــاًل ذريًع األمــر ُهن
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خــالل أفعالــك أكثــر ِمــن مــرة. األخبــار الســارة هــي أنَّ النعمــة مــا زالــت ُمتاحــة ومتوافــرة، 
والــرب لــم ينتــِه مــن أمــرك بعــد. ال يــزال هنــاك مــكان فــي عملــه إذا كُنــَت أنــت مســتعًدا 

للعمــل.

ــه  مثــل بطــرس، هــل ســبَق لــك أن ’أنكــرت‘ الــرب؟ إن كان كذلــك، مــا الــذي تقول
ــق بإنــكار بطــرس فقــط، بــل أيًضــا كلمــات المســيح  لــك القصــة، ليســت بمــا يتعلَّ

لبطــرس؟

٢٤أيلول )سبتمرب(        الخميس        

التزام )تكريس( المحبة
فــي ختــام الُمحادثــة بيــن بطــرس ويســوع، نُشــاهد رجليــن يســيران علــى الشــاطئ. وإذ 
تتالطــم األمــواج علــى الشــاطئ، يُخبــر يســوع بطــرس عــن تكلفــة )ثمــن( التلمــذة. أراد يســوع 

ِمــن بطــرس أن يـُـدرك بوضــوح مــا ســيواجهه إذا قَِبــَل دعــوة يســوع لـــ »اِْرَع ِخرَافــي«.

ــن التلمــذة؟  ــه يســوع لبطــرس عــن ثََم ــا 	2: ٨	، 9	� مــا الــذي قال اقــرأ إنجيــل يوحن
ًعــا في هــذه المرحلة  لمــاذا حســب اعتقــاِدك كََشــَف يســوع لبطــرس شــيًئا ُمذهــاًل وُمروِّ

مــن حياتــه؟

 

بهــذه الكلمــات، َســبََق المســيح وأنبــأ عــن المــوت االستشــهادي الــذي ســيختبره بطــرس 
م المســيح لبطــرس خيــاًرا. لقــد  يوًمــا مــا. يــداه ســتمتدان علــى الصليــب. فــي هــذه الرؤيــا، قــدَّ
م لــه أعظــم فــرٍح فــي الحيــاة: رؤيــة نُفــوٍس تُربــح لملكــوت هللا. فــي يوم الخمســين ســيرى  قــدَّ
ــن  ــد ِم ده أمــام العدي ــى المســيح. ســيصنع ُمعجــزاٍت باســم يســوع وســيُمجِّ ــون إل آالف يُقبل

تــه وُمرســليَّته. اآلالِف األخريــن. ســيكون لــه الفــرح األبــدي بمشــاركته مــع المســيح فــي ُمهمَّ
لكــنَّ ذلــك االمتيــاز ســيأتي مــع ثََمــن. ســيتطلَّب تضحيــة، التضحيــة النهائيــة الُعظمــى. لقــد 
طُلِــَب ِمــن بطــرس أن يقــرَّ بهــذا االلتــزام والتكريــس بوعــٍي كامــل. بالنســبة لبطــرس، أدرَك اآلن 

بأنَّــه ليــس ِمــن تضحيــة أعظــم ِمــن أن ننضــم مــع يســوع فــي مهمتــه وُمرســليَّته إلــى العالــم.

اقــرأ 	يوحنــا ٣: 		-٨	� مــا هــو البديــل الــذي قدمــه يوحنــا لمحبــة نظريــة غامضــة؟ 
د ويُعــرِّف يوحنــا التضحيــة النهائيــة والُعظمــى للمحبــة؟ كيــف يُحــدِّ
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ــا،  ــا وجهدن ــة. اســتثمارنا لوقتن ــاه ســيبدو كتضحي ــا ممــا فعلن ــة، ال شــيء ُمطلًق فــي األبدي
اســتثمارنا لحياتنــا، ســيبدو كأنــه نــال ُمجــازاًة فائضــة وفيــرة. يــا لــه ِمــن فــرح أن نَُحــوِّل المحبة 
إلــى ِفْعــل، أن نَُحــوِّل النوايــا إلــى تكريــس والتــزام. عندمــا نســتجيب للمحبــة اإللهيــة بعــدم 
ــق  ــك بــأي شــيء ونتواصــل فــي خدمــة الشــهادة لآلخريــن كُســفراء للمســيح، فإننــا نُحقِّ التَّمسُّ
ــْم  ــاة. وكمــا قــال يســوع: »إِْن َعلِْمتُ ــر أعظــم أفــراح الحي ــا ونختب ــن حياتن القصــد والهــدف ِم
هــَذا فَطُوبَاكُــْم إِْن َعِملْتُُمــوُه« )إنجيــل يوحنــا ١٣: ١٧(. إنَّ أعظــم فــرح فــي الحيــاة والســعادة 
ــد هللا بطريقــة عيشــنا وبُمشــاركة محبتــه  ــم معنــى وجودنــا ونُمجِّ الدائمــة تأتيــان عندمــا نُتمِّ

ــه مــع العالــم. وحقِّ

ِمــن الصعــب اســتيعاب ِفكــرة األبديــة، حيــث أنَّ كل مــا نعلمــه هــو فتــرة قصيــرة 
ــاة  ــة، حي ــاة األبدي ــل الحي ــاول أن تتخيَّ ــتطاعتك، ح ــدر اس ــن، بق ــت� ولك ــن الوق ِم
أبديــة جيِّــدة - أفضــل ِمــن أي شــيء يمكننــا الحصــول عليــه ُهنــا -، وهكــذا، خــالل 
هــذه الفتــرة الزمنيــة القصيــرة، لمــاذا ال يوجــد شــيء يســتحق مــن أجلــه أن نخســر 

وعــد الحيــاة األبديــة التــي لنــا فــي يســوع؟ 

٢٥أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: »أولئــك الذيــن لهــم اإلشــراف الروحــي علــى الكنيســة عليهــم 
ــا وأســاليب، مــن خاللهــا يمكــن أن تُعطــى فرصــة لــكل عضــو فــي الكنيســة  أن يبتكــروا طرقً
ليقــوم بعمــل جــزء مــا فــي عمــل هللا. فــي الماضــي لــم يتــم ذلــك فــي كثيــر مــن األحيــان. لــم 
توضــع الخطــط بوضــوح ولــم يتــم تنفيذهــا بالكامــل بحيــث تُســتخدم مواهــب الجميــع فــي 

خدمــة فاعلــة. هنــاك فقــط القليلــون الذيــن يُدركــون مــدى مــا قــد فقــد جــراء ذلــك.
مــة علــى  »القــادة فــي عمــل هللا، كقــادة ُحكمــاء، عليهــم أن يضعــوا خططـًـا لتحــرُّكات ُمتقدِّ
طــول الخــط. وفــي خططهــم عليهــم أن يقومــوا بدراســة خاصــة للعمــل الــذي يُمكــن إنجــازه 
بواســطة األعضــاء العلمانييــن ألصدقائهــم وجيرانهــم. ال يمكــن لعمــل هللا علــى هــذه األرض 
ــع الرجــال والنســاء للعمــل ويوحــدون جهودهــم مــع أولئــك القساوســة  أن ينتهــي حتــى يتجمَّ

وموظفــي الكنيســة.
»إنَّ خــالص الُخطــاة يتطلَّــب عمــاًل شــخصيًا ُمخلًصــا. علينــا أن نحمــل لهــم كلمــة الحيــاة، 
وأال ننتظــر منهــم أن يأتــوا إلينــا. يــا ليتنــي أســتطيع أن أنطــق كلمــات للرجــال والنســاء يمكــن 
ــى  ا. نحــن نقــف عل ــدًّ ــة ِج ــا اآلن قليل ــح لن ــي تُمّن ــم للعمــل الجــاد! اللحظــات الت أن توقظه
حــدود العالــم األبــدي. ليــس لدينــا وقــت لنضيعــه. كل لحظــة ذهبيــة وهــي أثمــن كليًــا مــن 
ــه القــوة  ــى هللا ويســتلهم من ــة. مــن سيســعى بإخــالص إل أن نُكرســها لمجــرد الخدمــة الذاتي

والنعمــة ليكــون عاملــه األميــن فــي حقــل الخدمــة؟
ــح، يمكــن أن تتطــور  ــق العمــل الصحي ــي عــن طري ــة، الت ــي كل كنيســة توجــد موهب »ف
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ــد  ــل الجي ــو العم ــنا ه ــة كنائس ــوب اآلن لتنمي ــل. المطل ــذا العم ــي ه ــرًا ف ــا كبي ــح عونً لتصب
ــن أن  ــي يمك ــب الت ــة - المواه ــي الكنيس ــب ف ــوروا المواه ــزوا ويط ــاء ليمي ــا الُحكم لعاملين
ــد ٩، صفحــة ١١٦، ١١٧(. ــوة، شــهادات للكنيســة، المجل ــف الســتخدام الســيد« )روح النب تُثقَّ

أسئلة للنقاش

	� مــا هــي الفكــرة األساســية القتبــاس إلــن هوايــت أعــاله؟ مــا هــو التأثيــر الــذي 
يمكــن أن  تتركــه علــى شــهادتك الشــخصية وعلــى خدمــة كنيســتك الكرازيــة؟

2� كيــف تَظَْهــر المحبــة الحقيقيــة؟ مــا هــي األشــكال الزائفــة للمحبــة التــي ليــس 
لهــا صلــة بالمحبــة الحقيقيــة؟

مهــا أشــخاص مــن أجــل الــرب، بمــا  ٣� تكلَّــم فــي الصــف عــن التضحيــات التــي قدَّ
فــي ذلــك فقدانهــم لحياتهــم� مــا الــذي يمكنــك أن تتعلمــه مــن هــذه القصــص؟

ــا كُنــَت  ٤� فكِّــر فــي إجابتــك علــى الســؤال الــوارد فــي نهايــة درس يــوم األحــد، عمَّ
ــه فــي الحقيقــة؟ لمــاذا  ــت ب ــذي ضحيَّ ــا ال ــه مــن أجــل المســيح� م قــد ضحيــت ب
أقَدْمــَت علــى ِفعــِل ذلــك؟ هــل كان األمــر يســتحق ذلــك؟ كيــف يمكنــك أن تشــرح 

لشــخص، ليــس مســيحًيا، مــا الــذي فعلتــه ولمــاذا فعلتــه؟

	٠٠



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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