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التَّْربَية الَْمِسيِحيَُّة

َوَمْعرِفَــُة   ، الــرَّبِّ َمَخافَــُة  الِْحْكَمــِة  »بَــْدُء 
.)10  :9 )أمثــال  فَْهــٌم«  وِس  الُْقــدُّ

ــي  ــا، ف ــة أعــاله. إنّه ــة الكتابي ــي اآلي ــر ف فكِّ
ــة:  ل الواقــع، تنطــوي علــى مبدئيــن وثيقــيِّ الصِّ
»المخافــة« بمعنــى الــورع واإلعجــاب بمجــد هللا 

وقوتــه؛ و »المعرفــة« بمعنــى تعلـّـم الحــق المتعلـّـق بوجــود هللا. وبالتالــي، فالحكمــُة والمعرفــُة 
والفهــُم هــي أمــور مرتبطــة بــاهلِل نفســه.

وهــذا أمــٌر منطقــٌي للغايــة. فــاهلُل هــو مصــدر كلِّ الُوُجــود، وهــو وحــده الــذي َخلــَق كلَّ 
الُوُجــود ويحفظــه ويعيلــه ويرعــاه )يوحنــا 2: 1-3؛ كولوســي 1: 16، 17(. أيـّـا كان مــا نتعلّمــه، 
أيًّــا كان مــا نعرفــه عــن الكــواركات، اليرقــات، المســتعرات، المالئكــة، الشــياطين، وأيًّــا كان مــا 
ــَماِويَّاِت« )أفســس 3: 10(، فــإنَّ كّل شــيء موجــود  ــالَِطيِن ِفــي السَّ نتعلّمــه عــن »الرَُّؤَســاِء َوالسَّ
فقــط بقــدرة هللا. وبالتالــي، فــإنَّ هللا نفســه هــو مصــدر كل معرفــة وحكمــة وفهــم حقيقــي. 

ــاس  ــي أس ــي ه ــَة الت ــا 4: 8(، »إّن المحبّ ــٌة« )1يوحن ــح: »هللُا َمَحبَّ س واض ــدَّ ــاب الُْمَق الِكتَ
ــح فــي الّشــريعة التــي أعطاهــا  ــة الحّقــة. هــذا موضَّ الَخلْــِق والفــداء هــي أيًضــا أســاس التَّْربيَ
ــَك،  ــْن كُلِّ قَلِْب ــَك ِم ــَة األولــى والعظمــى هــي: ›تُِحــبُّ الــرَّبَّ إِلَه هللُا لتوجيــه الحيــاِة. إّن الوصيّ
َوِمــْن كُلِّ نَْفِســَك، َوِمــْن كُلِّ قُْدرَتـِـَك، َوِمــْن كُلِّ ِفْكــرَِك‹ )لوقــا 10: 27(. إّن محبّتــُه هــو الّســرمدي 
العليــم بــكّل شــيء بــكّل القــدرة والفكــر والقلــب معناهــا أســمى نضــوج لــكّل القــوى. ومعنــى 
ــك«  ــس كذل ــل والّنف ــم والعق ــان – الجس ــى كّل الكي ــود إل ــب أن تع ــورة هللا يج ــذا أنَّ ص ه

ــة الحقيقيــة، صفحــة 17(. )التَّْربيَ
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وألنَّ الــرََّب هــو مصــدر كّل معرفــٍة حقيقيــٍة، كّل تعليــٍم حقيقــي، فيجــب للتعليم المســيحي 
ــن خــالل  ــا نحــو هللا، ونحــو مــا يعلنــه عــن نفســه. فِمــن خــالل الطبيعــة، ِم ــه عقولن أْن يُوجِّ
س، نحــن أُْعِطينــا  كلمتــه المكتوبــة، وِمــن خــالل إعــالن يســوع المســيح فــي الِكتــاب الُمقــدَّ
ــْن كُلِّ  ــه ِم ــرَّب، وألْن نحب ــع ال ــٍة م ــة ُمَخلَِّص ــا عالق ــون لن ــر ألْن تك ــه وأكث ــاج إلي ــا نحت كلَّ م
قَلِْبنــا َوِمــْن كُلِّ نَْفِســنا. حتــى الطبيعــة، التــي تدنََّســت كثيــرًا بالخطيّــة آلالف الســنين، ال تــزال 
تتحــدث إلينــا وبقــوة عــن ُجــُوِد وَصــاَلِح هللِا، وعــن صفاتــه، وذلــك عندمــا يتــم دراســتها ِمــن 
س، هــي  س. فــإنَّ الكلمــة المكتوبــة، الِكتَــاب الُْمَقــدَّ م لنــا فــي الِكتَــاب الُْمَقــدَّ المنظــور الُمقــدَّ
المقيــاس الكامــل للحــّق، أعظــم إعــالن لدينــا عــن صفــات هللا وعّمــا فعلــه ومــا يفعلــه ِمــن 
ــا  ــب أْن يكون ــداء يج ــق والف ــة بالَخلْ ــالته المتعلق س ورس ــدَّ ــاب الُْمَق ــرية. إنَّ الِكتَ ــل البش أج

محــور كّل التَّْعلِيــم المســيحي. 
ــى  ــا إِلَ ــاٍن آتِيً ــُر كُلَّ إِنَْس ــِذي يُِني ــيُّ الَّ ــوُر الَْحِقيِق ــا الرَّســول إنَّ المســيح هــو »النُّ قــال يوحن
الَْعالـَـِم« )يوحنــا 1: 9(. بعبــارة أخــرى، كمــا أّن للجميــع الحيــاة فقــط ِمــن خــالل يســوع، فإنـّـه 
فقــط ِمــن خــالل يســوع يحصــل البشــُر علــى بعــٍض ِمــن أشــعة النــور اإللهــي، وعلــى بعــٍض 

بَّانــي. ــالح الرَّ ِمــن الَفهــم للحــق الفائــق والصَّ
ومــع ذلــك، فنحــن جميًعــا فــي صــراع، الّصــراع العظيــم، الــذي فيــه يعمــل عــدو النفــوس 
ــا كان مــا يســتلزمه التَّْعلِيــم  ــي، أيًّ ــا علــى هــذه المعرفــة. وبالتال ــة دون حصولن ــدِّ للحيلول ِبِج
ــكل  ــوا بش ــى أْن يفهم ــالب عل ــاعدة الطُّ ــى مس ــا إل ــعى حتًم ــب أن يس ــه يج ــيحي، فإنّ المس

ــَماء.   ــن السَّ ــا هللُا ِم ــور الــذي يمنحــه لن أفضــل الّن
خــالف ذلــك، مــا هــي النتيجــة؟ كمــا قــال يســوع، »َمــاَذا يَْنتَِفــُع اإلِنَْســاُن لَــْو َرِبــَح الَْعالَــَم 
كُلَّــُه َوَخِســَر نَْفَســُه؟« )مرقــس 8: 36(. مــا الفائــدة ِمــن التَّْعلِيــم الجيّــد فــي العلــوم أو األدب 
ــار؟  ــرة الن ــي فــي بحي ــة ســتواجه المــوت الثان ــت فــي النهاي أو االقتصــاد أو الهندســة، إذا كن

الجــواب واضــح، أليــس كذلــك؟ 
وِمــن هنــا جــاءت فكــرة موضــوع درســنا لهــذا الربــع. مــاذا يعنــي الحصــول علــى »تعليــم 
ــى يتســنى  ــا حت ــة م ــة أو بأخــرى، إيجــاد طريق ــا ككنيســة، بطريق ــف يمكنن مســيحي«، وكي

لجميــع أعضــاء الكنيســة الحصــول علــى مثــل هــذا التَّْعلِيــم؟ 
ــات  ــن رؤســاء الكلّيَّ ــَب بواســطة عــدد ِم ــع كُِت س لهــذا الرب ــدَّ ــاب الُْمَق ــل دراســة الِكتَ دلي

ــكا الشــمالية.  ــي أمري ــبْتية األدفنتســتية ف ــات السَّ والجامع
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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

	



ين األول )أكتوبر( * ٢٦ أيلول )سبتمرب(- ٢ تِـْشِ    الدرس األول    

التَّْعلِيم في جنة عدن

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: تكويــن 2: 7-23؛ تكويــن 3: 	-6؛ 2بطــرس 	: 3-		؛ 2بطــرس 

2: 	-7	؛ عبرانييــن 3	: 7، 7	، 	2�

آية الحفظ: »ُهَوَذا هللُا يََتَعالَى ِبُقْدَرتِِه� َمْن ِمْثلُُه ُمَعلًِّما؟« )أيوب 36: 22(�

ــات 3-1،  ــي األصحاح ــن، ف ــفر التكوي ــة ِس س قص ــدَّ ــاب الُْمَق ــاّلب الِكتَ ــم ط ــرف معظ يَع
والشــخصيات الــواردة فيهــا: هللا، آدم، حــواء، المالئكــة، والَْحيَّــة. والخلفيــة هــي َجنَّــة رائعــة فــي 
فــردوس تدعــى »عــدن«. ويبــدو أْن بْنيَــَة القصــة تتبــع سلســلة منطقيــة مــن األحــداث: يقــوم 
هللُا بعمليــة الَخلــق. يُعطــي هللُا تعليماتــه آلدم وحــواء. يقــع آدم وحــواء فــي الخطية. يُطــرَد آدم 
وحــواء ِمــن عــدن. ومــع ذلــك، فــإّن نظــرة فاحصــة إلــي األصحاحــات القليلــة األولــى مــن ِســفر 
التكويــن، خاصــة ِمــن خــالل عدســة التَّْربيَــة والتَّْعلِيــم، ســوف تســلّط مزيــًدا ِمــن الضــوء علــى 

الشــخصيات والخلفيــة والقصــة. 
»إّن نظــام التَّْربيَــة الــذي ُوضــع فــي بدايــة العالــم قــد ُوضــع ليكــون نموذًجــا لإلنســان مدى 
ــة فــي عــدن، البيــت الــذي  األزمنــة المتعاقبــة بعــد ذلــك. وكمثــال لمبادئــه مدرســة نموذجيّ
ــة عــدن هــي الفصــل المدرســي وكانــت الطّبيعــة هــي  عــاش فيــه أبوانــا األّوالن، فكانــت جّن
كتــاب الــّدرس، وكان الخالــُق نفســه هــو الُمَعلِّــم، وكان أبــوا األســرة البشــريّة همــا الطّالبــان« 

ــة الحقيقيــة، صفحــة 22(.  )التَّْربيَ
كان الــرَّب هــو مؤســس ومديــر ومعلِّــم هــذه المدرســة األولــى. لكــن وكمــا نعلــم، اختــار 
آدم وحــواء فــي النهايــة ُمعلًّمــا آخــر وتَعلّمــا الــّدروس المغلوطــة. مــاذا حــدث؟ ولمــاذا؟ ومــا 
الــذي يمكننــا أن نتعلّمــه مــن هــذه القصــة الغابــرة عــن التَّْربيَــة ويمكــن أْن يســاعدنا اليــوم؟ 

ْبت القادم الموافق 3تشرين األول )أكتوبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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٢7 أيلول )سبتمرب(         األحد        

المدرسة األولى
ــا ِدَراِســيًّا، إال أنَّ  َعلـَـى الرُّْغــِم ِمــْن أَنََّنــا اَل نَتََصــوَّر ِفْكــرََة أنَّ بُْســتَانًا َمــا يُْمِكــُن أَْن يكــون صفًّ
األمــر يبــدو منطقيًّــا تماًمــا، ال ســيما فــي بســتان مثــل جنــة عــدن، حيــث كانــت هــذه الجنَّــة 
مليئــة بخيــرات خليقــة هللا التــي لــم تكــن الخطيــة قــد دنســتها بعــد. مــن الصعــب أن نتخيــل، 
مــن وجهــة نظرنــا اليــوم، مــدى مــا كانــت هــذه الكائنــات غيــر الســاقطة تتعلمــه فــي ذلــك 

»الّصــف« علــى يــد خالقهــا مباشــرة، فــي عالــم غيــر ســاقط.

ــِق آدَم ووضعــه فــي  اقــرأ تكويــن 2: 7-23� مــا الــذي تالحظــه عــن هــدف هللا ِمــن َخلْ
الجنــة وإســناد المهــام إليــه؟ 

 

خلق هللُا الرجَل والمرأَة على صورته وأعطاهما بيتًا وعمالً هادفًا. وعندما نُفّكر في النشاط 
التفاعلي بين الُمَعلِّم والطالب، فسنجد أنَّ هذه كانت عالقة مثالية. فقد كان هللُا يعرف قدرات 
آدَم ألنُّه هو الذي َخلَق آدَم. كان بوسع هللا تعليم آدَم لِعلْمه أنَّ بإمكان آدَم بلوغ قدراته الكاملة. 
أعطــى هللُا اإلنســاَن مســؤوليًة، ولكنــه أراَد لــه الســعادَة كذلــك. وربمــا كان تكليــف اإلنســاِن 
بمســؤوليات جــزًءا ِمــن وســائل منحــه الســعادة. فعلــى كل حــال، َمــن ال يشــعر بالرضــا، بــل 
والســعادة، ِمــن تَقلُّــِد المســؤوليات، وِمــن ثــم الوفــاء بهــا بإخــالص. َعــرََف هللُا قلــَب آدَم ومــا 
ــَذ الــرَّبُّ اإِللــُه آَدَم  يحتــاُج إليــه ليزدهــر، لذلــك أعطــى هللُا آدَم مهمــَة االعتنــاء بالجنــة. »َوأََخ
عــب علينــا أْن نتخيــل،  َوَوَضَعــُه ِفــي َجنَّــِة َعــْدٍن لِيَْعَملََهــا َويَْحَفظََهــا« )تكويــن 2: 15(.  مــن الصَّ
ونحــن ال نعــرف ســوى عالــم الخطيــة والمــوت، مــا الــذي كان يســتلزمه العمــُل والــدروس التي، 

بــال شــك، تعلَّمهــا آدم وحــواء وهمــا يعمــالن ويعتنيــان ببيتهمــا، الَْجنَّــِة. 
فــي ســفر التكويــن 2: 19-23، خلــَق هللُا آلدَم رفقــاء ِمــن الحيوانــات، وخلــَق كذلــك حــواَء 
زوجــًة آلدم. َعــرََف هللُا أنَّ آدَم كان بحاجــة إلــى رفقــة معيــٍن نظيــره، لذلــك خلــَق هللُا المــرأَة.  
َعرََف هللُا أيًضا أنَّ اإلنساَن بحاجة إلى أْن يكون على عالقة وثيقٍة معه، لذلك أوجَد منطقًة 
قُْدِسيّة وديَّة في عدن داخل حدود الَْجنَِّة. كّل هذا يَشهُد لَقْصد هللا ِمن الخلق ومحبته لإلنسانية. 
ومرة أخرى نقول إنَّ بُْعَد المسافة الزمانية والمكانية بيننا وبين جنة عدن يجعل ِمن الصعب 

تصّور ما كان عليه الحال – رغم أنّه ِمن الُممتع محاولة تخيّل هذا، أليس كذلك؟

رغــم إننــا بعيــدون عــن عــدن، إال إنَّــه ال يــزال بإمكاننــا تعلّــم دروٍس ِمــن الطبيعــة� 
مــا هــي بعــض هــذه الــدروس، وكيــف يمكــن أْن نســتفيد منهــا ونحــن نُفّســرها ِمــن 

س؟  خــالل عدســة الِكَتــاب الُْمَقــدَّ
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٢8 أيلول )سبتمرب(        االثنني        

التَّسلّل
الّصفوف  وتهيئة  إعداد  عملية  هي  الُمعلمين  ِمن  العديد  سرور  دواعي  أعظم  بين  من 
المدرسية: تعليق لوحات اإلعالن، وتنسيق المستلزمات، وترتيب الصفوف بأفضل طريقة ممكنة. 
ف المدرسي الذي كان في جنة عدن، نجد الحرص الذي أبداه في  عندما نتأّمل في تصّور هللا للصَّ
إعداد بيئة تعليمية آلدم وحواء. أراد أْن يحيط الجماُل بهما. يمكننا أْن نتصور أنَّ كلَّ زهرة وطائٍر 

وحيوان وشجرة أتاحت الفرصة آلدم وحواء لِتعلّم المزيد عن عالَمهما وعن خالقهما. 
ومــع ذلــك، هنــاك تحــّول مفاجــئ عنــد االنتقــال ِمــن ِســفر التكويــن 2 إلــى ِســفر التكويــن 
3. ففــي األصحــاح الثانــي نجــد قائمــة بــكل الخيــرات التــي خلقهــا هللا ِوفْــَق مشــيئته. ولكــن 
فــي ِســفر التكويــن 3: 1 تســترعينا ُحّريَّــة اإلرادة التــي منحهــا هللُا لإلنســاِن. أّمــا وجــود الَْحيَّــِة 
يَّــِة« فــكان خروًجــا عــن اللغــِة الُمســتخدمة حتــى  التــي »كَانـَـِت ... أَْحيـَـَل َجِميــعِ َحيََوانـَـاِت الْبَرِّ
ــج« هــي ســمات تســتخدم  ــالَِن« و »بَِهي ا« و »الَ يَْخَج ــدًّ ــٌن ِج ــل »َحَس ــاٍت مث ــإّن كلم اآلن.  ف
ــر  ــاك تغيُّ ــة، فهن ــع وجــود الَْحيَّ ــا اآلَن، وم ــِة هللِا. أم ــي األصحاحــات الســابقة لوصــف خليق ف
فــي اللغــة. فهنــاك كلمــة »أَْحيَــل« التــي تُترجــم »أَْمَكــر« فــي بعــض اإلصــدارات. فجــأة يظهــر 

عنصــر ســلبي فيَمــا كَان، حتــى تلــك اللحظــِة، كََمــاالً ُمطْلًَقــا. 
فـي المقابـل، يُقـدم ِسـفر التكويـن هللَا باعتبـارِه الَعكـس ِمـن »الَماكـر«. فاهلُل واضٌح بشـكل 
قاطـع فيمـا يتعلـق بتوقعاتـه مـن الزوجيـن في الجنـة. نَعرف ِمن وصيـة هللا في تكويـن 2: 16، 

ـجرة الُمحرّمة.  ه وضـع قانونًـا أساسـيًا كان عليهمـا إطاعتـه، وهـو أْن ال يأكال ِمـن الشَّ 17 أنَـّ
بغض النظر عن أي شي آخر يمكننا استخالصه من هذه القصة، يبرز شيء واحد أساسي: 
ُخلَِق آدُم وحواَء ككائنات أخالقية ُحرّة، كائنات كانت قادرًة على االختيار بين الطاعة والعصيان. 

ِمن هنا، ومن البداية، حتى في عالَم غير ساقط، يمكننا أن نرى حقيقة اإلرادة الحرّة لإلنسان.

ــة والتــي كررتهــا  فــي ســفر التكويــن 3: 	-6، تفّحــص األوصــاف التــي اســتخدمتها الَْحيَّ
ــاذا  ــة لِحــواء؟ م ــا الَْحيَّ مته ــي قدَّ ــات الت ــاذا تالحــظ عــن المعلوم ــك� م حــواء بعــد ذل
؟  ــرِّ الحظــت حــول الكيفيــة التــي نظــرت بعدهــا حــواء إلــى َشــَجرَِة َمْعرَِفــِة الَْخْيــِر َوالشَّ

 

في تكوين 2: 17، أخبر هللُا آدَم إنَّه إذا أكل من الشجرة فإنَّ آدَم »َمْوتًا يَُموُت«. وعندما كرَّرت 
حواء، في تكوين 3: 3، ما أمرهما هللا به، فإنَّها لم تُعبّر عن ذلك بقوة، ولم تذكُر كلمة التأكيد 
»َمْوتًا«. في سفر التكوين 3: 4، تُعيُد الَْحيَُّة تكرار الكالم مرة أخرى، ولكن في تناقض تام لِما قاله 
هللُا. يبدو أنّه على الرغم ِمن أنَّ حواء كانت قد تعلّمت على يّد هللا في الجّنة، إال أنها لم تأخذ 

ما تعلّمته بجّدية كما كان ينبغي، هذا ما نراه ِمن اللغة التي استخدمتها.
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٢9 أيلول )سبتمرب(        الثالثاء        

العجز عن فهم الرسالة
ــذي أعطــاه هللُا لحــواء، إال  ــر الواضــِح ال ــن األم ــى الرغــم ِم ــدرس األمــس، عل ــا ب ــا رأين كم
أنهــا أبــدت اســتخفافًا – حتــى فــي لغتهــا – بمــا كانــت قــد تعلّمتــه. علــى الرغــم ِمــن أنَّهــا 
ــد.  ــم تأخــذ األمــر علــى محمــل الّج ــن الواضــح أنَّهــا ل ــرّب، ِم ــه ال ــْم تســيء تفســير مــا قال لَ

ــا.  ــة ألفعاله ــب الوخيم ــا يعــرف العواق وجمعين
وهكــذا، عندمــا صادفــت حــواُء الَْحيَّــَة، فإنّهــا قــد كــرَّرت )ولكــن ليــس بالضبــط( للَحيَّــة مــا 
قالــه هللُا فيمــا يتعلــق بأشــجار الجنــة )تكويــن 3: 2، 3(. بالطبــع، لــم تكــن هــذه الرســالة أخبــاًرا 
ــُة علــى درايــة باألمــر، وبالتالــي كانــت مســتعدة جيــًدا  ــة. كانــت الَْحيَّ جديــدة بالنســبة للَحيَّ

لتحريــف الرســالة، ومــن ثــم تحايلــت علــى بــراءة حــواء.

تمعــن فــي قــراءة تكويــن 3: 	-6� باإلضافــة إلــى النفــي المباشــر لمــا قالــه هللُا تحديــًدا، 
مــا هــو أيًضــا الشــيء الــذي قالتــه الَْحيَّــة واتضــح أنــه نجــح فــي اســتقطاب حــواء؟ مــا 

هــي المبــادئ التــي اســتفادت منهــا الَْحيَّــة واغتنمتهــا؟

 

عندمـا أخبـرت الَْحيَّـُة حـواَء أنَّ ُجـزًءا مـن الرسـالة كان غيـر صحيـح، كان بإمـكان حـواء أن 
تتشـاور مـع هللا بشـأن هـذه المسـألة. وهـذا هـو جمـال التَّْعلِيم في عـدن: كان وصـول الطُّالب 
إلـى معلِّمهـم األعظـم أمـرًا متاًحا بشـكل ال يمكننا تصـّوره اآلن على األرض. ومع ذلـك، بدالً ِمن 
السـعي طلبًـا فـي المسـاندة اإللهيـة، تقبّلت حـواء رسـالة الَْحيَّـة. كان قبولهـا للرسـالة المحرّفة 

مـن ِقبَـل الَْحيَّـة يتطلـب بعـض الشـكوك مـن جانب حـواء حـول هللا وما قالـه لهما.  
وفــي الوقــت ذاتــه، يقــع آدم نفســه فــي موقــف صعــب. »أدرك آدم أن شــريكته قــد تعدت 
أمــر هللا، واســتخفت بالنهــي الوحيــد الــذي قــدم لهمــا كامتحــان لوالئهمــا ومحبتهمــا، ونشــب 
فــي ذهنــه صــراع رهيــب، وحــزن أشــد الحــزن لكونــه ســمح لهــا باالبتعــاد عنــه. ولكــن هــا قــد 
وقــع المحظــور، وال بــد مــن أن ينفصــل عــن تلــك التــي وجــد فــي صحبتهــا فرحــه وســعادته، 
فكيــف يكــون لــه هــذا؟« )روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 35(. ولألســف، رغــم معرفتــه 

الصــواب مــن الخطــأ، انتقــى آدم أيًضــا االختيــار الخطــأ. 

فكر في المفارقة الخادعة هنا: قالت الحية إنه إذا أكال من الشجرة فسيكونان »مثل 
هللا« )تكوين 3: 5(� لكن، أَلَْم يذكر سفر التكوين أنهما كانا بالفعل على صورة هللا؟ ما 
الذي يمكن لهذا أن يعلّمنا عن مدى سهولة خداعنا، ولماذا يعد اإليمان والطاعة هما 
حمايتنا الوحيدة، حتى عندما نكون قد حصلنا على أفضل تعليم، كما فعل آدم وحواء؟
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30 أيلول )ديسمرب(        األربعاء       

استعادة ما قد ُفِقَد
ــن  ــد م ــن العدي ــن بي ــا، م ــد واَجه ــة، فق ــالة الحيَّ ــا رس ــواء أن يتبع ــار آدم وح ــا اخت عندم
العواقــب األخــرى، اإلقصــاء عــن الّصــف المدرســي هلل. فكــر فــي مــا فقــده آدم وحــواء بســبب 
ــم  ــم بشــكل أفضــل القصــد مــن التَّْعلِي ــا أن نفه ــا نفهــم ســقوطهما، يمكنن ــا. عندم خطيئتهم
ــم غيــر  ــا الحالــي. علــى الرغــم مــن إبعادهمــا، أدى العيــش فــي عالَ ــا فــي عصرن بالنســبة لن

ــٍد للتعليــم.  كامــل إلــى وجــود قَصــد جدي
فــإذا كان التَّْعلِيــم قبــل الســقوط هــو طريقــة هللا لِتََعــرُِّف آدم وحــواء عليــه، وعلــى صفاتــه 
وعلــى ُجــوِدِه ومحبتــه، فيجــب أْن يعمــل التَّْعلِيــم بعــد الســقوط علــى المســاعدة فــي إعــادة 
تعريــف اإلنســانية بهــذه األمــور، باإلضافــة إلــى إعــادة َخلــِق صــورة هللا فينــا. علــى الرغــم مــن 
إبعادهــم الجســدي مــن حضــور هللا، ال يــزال بإمــكان أبنــاء هللا معرفته ومعرفــة ُجــُوِدِه وَمحبّته. 
ســة، يمكننــا أْن نقتــرب مــن الــرّب إلهنــا  ــالة والخدمــة ودراســة الكلمــة الُمقدَّ ِمــن خــالل الصَّ
ــارة هــي أنّــه بفضــل يســوع، وتدبيــر الفــداء،  كمــا فعــل آدم وحــواء فــي عــدن. واألخبــار السَّ
ــم  ــل التَّْعلِي ــي أن يعم ــترداد. وينبغ ــالص واالس ــاء الخ ــا رج ــن لدين ــيء. فنح ــد كّل ش ــم يُْفَق ل
مــه.  المســيحي علــى توجيــه الطُّــالب نحــو يســوع، ومــا فعلــه مــن أجلنــا، واالســترداد الــذي يقدِّ

اقرأ 2بطرس 	: 3-		� في ضوء ما قد تّم خسارته عندما غادر البشر الجنة، تأتي هذه 
اآليات الكتابية بمثابة تشجيع بأنه يمكن استرداد الكثير مما ُفِقَد� ما الذي كََتَبه بطرس 

بأن علينا القيام به من أجل أن نسعى إلى استعادة صورة هللا في حياتنا؟  

 

 

ــن وعــد! مــاذا  ــه ِم ــا ل ــَوى«. ي ــاِة َوالتَّْق ــَو لِلَْحيَ ــا ُه ــا كُلَّ َم ــَب »لََن مــن خــالل يســوع، ُوِه
عســاها تكــون بعــض هــذه األشــياء؟ حســًنا، يُعطينــا بطــرس قائمــة بذلــك: اإليمــان، الفضيلــة، 
المعرفــة، التعفــف، الصبــر، ومــا إلــى ذلــك. الحــظ أيًضــا أن المعرفــة هــي إحــدى هــذه األمــور 
ــم ]أو  ــم. إنَّ التَّْعلِي ــوم التَّْعلِي ــى مفه ــع، إل ــود، بالطب ــرة تق ــا بطــرس. هــذه الفك ــي يذكره الت
التَّْربيَــة[ الحقيقــي يقــود إلــى معرفــة حقيقيــة، معرفــة يســوع، وهكــذا نحــن لــن نصبــح أكثــر 

َشــبًَها بــه وحســب، بــل وسنســعى أيًضــا لمشــاركة معرفتنــا بــه مــع اآلخريــن.  

فكِّــر للحظــة فــي حقيقــة أنَّ الشــجرة الُمحرّمــة كانــت »َشــَجرَُة َمْعرَِفــِة الَْخْيــِر 
ــبب فــي أنَّ ليــس كل معرفــة جيــدة؟  «� مــاذا ينبغــي أن يخبرنــا هــذا عــن السَّ ــرِّ َوالشَّ
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1 تشين األول )أكتوبر(        الخميس        

يادة االستهانة بالسِّ
إلى  يحتاجون  بالكاد  إنّهم  المدرسي.  الّصف  في  بالفطرة«  »طاُّلبًا  األشخاِص  بعض  يُْعتَبَر 
رِْس واالستذكار ليحصلوا على عالمات ممتازة. إنهم يتشربون المواد الدراسية بسهولة. يبدو  الدَّ
ح األصحاحان األول والثاني من رسالة بطرس األولى أن تعليمنا  أن معرفتهم »تَرْكُْز وتَثْبُْت«. يوضِّ

في يسوع هو اختبار تكافؤ الفرص بالنسبة ألولئك الذين يكرّسون أنفسهم له. 
الكلمــات المشــجعة الــواردة فــي األصحــاح األول مــن رســالة بطــرس الثانيــة تتبايــن مــع 

ــْفر.  التحذيــر الّجــاد الــوارد فــي األصحــاح الثانــي مــن نفــس السِّ

التي يستعملها هنا؟ في نفس  القوية والمنّددة  الكلمة  اقرأ 2بطرس 2: 	-7	� ما هي 
الوقت، في ظل هذا التحذير الصارم واإلدانة، ما هو الرجاء العظيم الذي وِعْدنَا به؟

 

يادة. يا له من توبيخ  الحظ ما يكتبه بطرس في العدد 10 عن أولئك الذين يستهينون بالسِّ
شديد صارم لما هو حقيقة واقعة في يومنا هذا، أيًضا. يجب علينا كجسد كنسي أن نعمل على 
يادة )راجع الرسالة إلى العبرانيين 13: 7، 17، 24(، ونحن  افتراض وجود مستويات معينة من السِّ
مدعوون إلى إطاعة ُمرِْشِدينا والخضوع لهم، على األقل طالما كانوا هم أنفسهم ُمْخلِصين للرّب. 
مع ذلك، فوسط هذه اإلدانة القاسية، يقدم بُطْرُُس )في عدد 9( نقطًة ُمَقاِبلًَة، فيقول إنّه 
على الرغم من أن هللَا قادٌر على إهالك أولئك الذين اختاروا الضالل، »يَْعلَُم الرَّبُّ أَْن يُْنِقَذ األَتِْقيَاَء 
ِمَن التَّْجِربَِة«. هل ِمن الُممكن أْن يكوَن ُجزء ِمن تَعلِيمنا في الَْمِسيِحيَّة هو ليس مجرد تجنُّب 
للتجربة وحسب، وإنما تَعلُّم الطُّرق العديدة التي بواسطتها يستطيع هللا من خاللها أن ينجينا 
من التجربة، بل وينجينا بالفعل، ويحمينا كذلك ِمن أولئك الذين يحّذرنا بُطْرُُس من أنهم سوف 
يادة هي مسألة ُمدانة للغاية،  وَن ِبَدَع َهالٍَك« )2بطرس 2: 1(؟ وأيًضا، بما أنَّ االستهانة بالسِّ »يَُدسُّ
أال ينبغي لتعليمنا المسيحي أْن يتألف ِمن تعلُّم الطريقة الصحيحة ألْن نَْفَهَم ونَْخَضَع ونُطُِيَع 

»ُمرِْشِدِيَنا« )عبرانيين 13: 7(. 
ــة، إال  ــيادة اإللهي ــتهانا بالسِّ ــد اس ــواء ق ــول إنَّ آدم وح ــرء أْن يق ــن للم ــه ال يمك ــم أنَّ رغ
ــيادة. ومــا جعــل ِمــن تعديهمــا أمــرًا ســيئًا للغايــة  أنهمــا اختــارا فــي النهايــة عصيــان تلــك السِّ
ــيادة، التــي هــي هللا  هــو أنهمــا فعــال ذلــك اســتجابة لتناقــض صــارخ لمــا قالتــه لهمــا تلــك السِّ

ــيادة التــي فعلــت الكثيــر ألجلهمــا. نفســه، وهــي كذلــك السِّ

ــيادة، ليــس فقــط فــي الكنيســة أو فــي األســرة، ولكــن  تمعــن أكثــر فــي مســألة السِّ
ــيادة،  ــيادة، ســواء الممارســة الصحيحــة للسِّ فــي الحيــاة بشــكل عــام� لمــاذا تعــد السِّ
ــْبت�  ــة للغايــة؟ تعــال بأجوبتــك إلــى الّصــف يــوم السَّ أو الخضــوع المناســب هلل، هامَّ
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٢ تشين األول )أكتوبر(        الجمعة        

»إنَّ ذينـك الزوجيـن القديسـين لـم يكونـا فقـط طفليـن  لـدرس:  ا مـن  لمزيـد 
يتمتعـان برعايـة هللا أبيهمـا، بـل كانا أيًضـا تلميذين يتلقيـان التَّْعلِيم من الخالـق الكلي الحكمة. 
كان المالئكـة يزورونهمـا، كمـا سـمح بـأن تكـون لهما شـركة مع جابلهمـا دون أن يكـون هنالك 
حجـاب يفصلـه عنهمـا. كانـا ممتلئيـن نشـاطًا بفضـل أكلهما من شـجرة الحيـاة، وكانـت قواهما 
العقليـة أقـل قليـالً ممـا للمالئكـة. وإن أسـرار الكـون المنظـور و ’ُمْعِجـزَاِت الَْكاِمـِل الَْمَعـارِِف‘ 
)أيـوب 37: 16( فتحـت أمامهمـا نبًعـا ال ينضـب مـن المعرفة والسـرور. ثم أن قوانيـن الطبيعة 
وأعمالهـا التـي ظلـت موضـع دراسـة البشـر مـدة سـتة آالف سـنة انفتحـت. وانكشـفت أمـام 
ذهنيهمـا بواسـطة ذاك الـذي هو مصـّور الكّل وحامل الـكّل. كانا يتحدثان مع األزهار واألشـجار 
ويسـتخلصان منهـا أسـرار حياتهـا. وقـد كان آدم عارفًـا بـكل الخالئـق الحية من لوياثـان العظيم 
الـذي يلعـب فـي المـاء إلـى الهـوام الصغيـرة التـي تطيـر فـوق وجـه األرض، وقـد دعـا كل تلك 
الخالئـق بأسـمائها، كمـا كان خيـرًا بطبيعـة كل منهـا وعاداتهـا. إن مجـد هللا فـي السـموات، 
ـَحاِب‘ )أيوب 37: 16( وأسـرار  والعوالـم التـي ال حصـر لهـا فـي دوراتهـا المنتظمة و’ُموازَنَـَة السَّ
النـور والصـوت والنهـار والليـل- كل هـذه كانـت موضوع دراسـة أبوينا األولين. فعلـى كل ورقة 
مـن أوراق أشـجار الغابـات وكل حجـر فـي الجبـال، وفـي كل كوكب سـاطع وفـي األرض والهواء 
والجلـد، كان اسـم هللا مكتوبًـا. وإنَّ النظـام واالنسـجام العجيـب فـي الخليقـة حدثاهمـا عـن 
حكمـة هللا وقوتـه اللتيـن ال حـد لهمـا. كانـا علـى الـدوام يكتشـفان بعـض الجوانـب التي مألت 
قلبيهمـا بحـب أعمـق هلل، وكانـا يرغبـان فـي التعبير عـن شـكرهما لجاللـه« )روح النبـوة، اآلباء 

واألنبيـاء، صفحـة 29، 30(. 

أسئلة للنقاش

	� إذا كان هللا قــد قصــد فــي األصــل أن تكــون المدرســة/العمل فرصــة للَبَشــِر لاللتقاء 
بــه وبخليقتــه، فهــل مــا زلنــا متمســكين بقصــد هللا فــي عملنــا اليــوم؟ كيــف يمكننــا 
أن نتعــرف علــى هللا بشــكل أفضــل مــن خــالل عملنــا )ســواء كان مدفــوع األجــر أو 

تربويًــا أو تطوعيًّــا أو خدماتيًّــا، إلــخ(؟ 

2� عندمــا نفكــر فــي َمكْــر الشــيطان فــي جنــة عدن، مــن الســهل أن نشــعر باإلحباط 
بســبب ضعفنــا البشــري� َعــرََف آدُم وحــواء أنَّ الــرََّب كان قريًبــا منهمــا، ومــع ذلــك 
َقِبــاَل نِْصــف الحقيقــة، التــي نطــق بهــا الشــيطان� كيــف يمكننــا نحــن، الذيــن أُبْعــدوا 
عــن التقــارب الجســدي مــن هللا، أْن نحصــل علــى القــوة مــن عنــده لمســاعدتنا علــى 

التغلّــب علــى التجربــة؟

ــيادة؟ مــا  ــيادة ولمــاذا مــن األهميــة بمــكان أن نطيــع هــذه السِّ 3� ناقــش مســألة السِّ
ــيادة غير واضحــة؟ كيف يمكن إســاءة اســتخدام  الــذي يحــدث عندمــا تصبــح حــدود السِّ

ــيادة، وكيــف تكــون ردة فعلنــا عنــد حــدوث ذلــك؟  السِّ

		



* 3-9 تشين األول )أكتوبر(    الدرس الثاين    

العائلة

السبت بعد الظهر
المراجـع األسـبوعية: تكويـن 3: 1-15؛ ٢كورنثـوس 4: ٦؛ لوقـا 1: ٢٦-38؛ متى 1: 18-

٢4؛ أفسـس 4: 15؛ 1يوحنـا 3: 18؛ تثنية ٦.

َك« )أمثال 	: 8(� آية الحفظ: »اِْسَمْع يَا ابِْني تَأِْديَب أَِبيَك، َوالَ تَرُْفْض َشِريَعَة أُمِّ

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

ْبت القادم الموافق 10تشرين األول )أكتوبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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4 تشين األول )أكتوبر(        األحد       

العائلة األولى
لـَـْم نُعــَط الكثيــر ِمــن التفاصيــل، فــي الواقــع نحــن لــم نُْعــَط أيـّـة تفاصيــل، فــي الصفحــات 
س فيمــا يتعلــق بنــوع التَّْعلِيــم األُســري الــذي كان يتــم فــي األيــام  األولــى مــن الِكتَــاب الُْمَقــدَّ
األولــى مــن تاريــخ البشــرية، علــى الرغــم مــن أنــه يمكننــا التيقــن مــن أنَّ التَّْعلِيــم كان يحــدث 

داخــل إطــار الكيــان األَُســري نفســه.
»إن نظــام التَّْربيَــة الــذي أُقيــم فــي جنــة عــدن كان مركّــزًا فــي العائلــة. فقــد كان آدم ’ابــن 
هللا‘ )لوقــا 3: 38(. وقــد تلقــى بنــو العلــي تعليمهــم مــن أبيهــم. وكانــت مدرســتهم بأصــدق 

المعانــي مدرســة إلهيــة« )روح النبــوة، التَّْربيَــة الحقيقيــة، صفحــة 38(. 
على الرغم من أننا ال نعرف بالضبط ما تم تدريسه، إال إنّه يمكننا التأكّد من أّن ما تّم تدريسه 
كان يدور حول عجائب الَخلْق، ثم وبعد السقوط في الخطيّة، كان التَّْعلِيم يتمحور حول تدبير الفداء.

مــا الــذي تعلّمــه النصــوص الكتابيــة التاليــة، ولمــاذا كانــت هــذه األمــور حتًمــا جــزًءا 
ــن 3: 	-5	؛  ــن 	-2؛ تكوي ــا؟ تكوي ــى أبنائهم ــواء إل ــه آدم وح ــذي نقل ــم ال ــن التَّْعلِي م

ــا 22: 2	� ــة 3: 		؛ رؤي ــا 0	: 27؛ غالطي ــوس 	: 6؛ لوق 2كورنث

 

ــا لإلنســان  ــع ليكــون نموذًج ــد ُوِض ــم ق ــة العال ــي بداي ــذي ُوضــع ف ــة ال »إن نظــام التَّْربيَ
مــدى األزمنــة المتعاقبــة بعــد ذلــك. وكمثــال لمبادئــه أنشــئت مدرســة نموذجيــة فــي عــدن، 

ــة، صفحــة 22(.  ــا األوالن« )روح النبــوة، التَّْربيَ ــه أبوان البيــت الــذي عــاش في
ــة الَْمِســيِحيَّة هــي تكريــس لتعليــم العائــالت واألفــراد العقيــدة والعبــادة والتوجيــه  التَّْربيَ
ــم ألفــراد األســرة عــن  ــه تتكل ــذي في ــَت هــو المــكان ال والشــرّكة والكــرازة والخدمــة. إّن البي
ــم  ــاره ربه ــال باعتب ــيح لألطف ــم المس ــم تقدي ــه يت ــذي في ــكان ال ــه الم ــود هللا. إن ــة ووع محب
س باعتبــاره كلمــة هللا. العائلــة هــي المــكان  ومخلِّصهــم وصديقهــم، وفيــه يُرْفـَـُع الِكتـَـاُب الُْمَقــدَّ

ــليمة مــع أبينــا الســماوي.   م نموذًجــا لمــا تبــدو عليــه العالقــة السَّ الــذي فيــه تُقــدِّ
ــا  ــد يمكنن ــرب. بالتأكي ــى ال ــن إل ــان بقرابي ــَل يأتي ــن وَهاِبي ــن 4: 1-4، نجــد قَاِيي ــي تكوي ف
أن نفتــرض أنهمــا تعلّمــا عــن معنــى وأهميــة القرابيــن، حيــث كان هــذا التَّْعلِيــم جــزًءا ِمــن 
ــم  ــإّن التَّْعلِي ــة، ف ــر القص ــا تُظه ــع، وكم ــداء. بالطب ــر الف ــق بتدبي ــا يتعل ــريّة فيم ــة األَُس التَّْربيَ

ــا.    ــي يأمــل المــرء فــي تحقيقه ــى النتيجــة الت ــا إل ــد ال يقــود دائًم الجيّ

أيًّــا كان الوضــع األُســري الخــاص بــك، مــا هــي الخيــارات التــي يمكنــك اتخاذهــا مــن 
أجــل أن تكــون فــي بيئــة يمكــن فيهــا تعليــم الحــِق وُممارســِتِه؟ 
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5 تشين األول )أكتوبر(        االثنني        

طفولة يسوع
ا مــن التفاصيــل عــن طفولــة يســوع. يبقــى الكثيــر  س القليــل ِجــدًّ يعطينــا الِكتَــاب الُْمَقــدَّ
مــن تلــك الســنوات المبكــرة مــن حيــاة يســوع مجهــوالً بالنســبة لنــا. ومــع ذلــك، فقــد حصلنــا 
علــى بعــض اللمحــات عــن الّصفــات الّشــخصية ألبويــه األرضييــن، مريــم ويوســف. ومــا نعرفــه 

عنهمــا يمكنــه أْن يســلّط بعــض الضــوء علــى طفولتــه وتربيتــه المبّكــرة.  

مــاذا تعلّمنــا هــذه النصــوص الكتابيــة عــن مريــم ويوســف وكيــف يمكنهــا أن تمنحنــا 

نظــرة ثاقبــة حــول كيــف تربّــى يســوع مــن ِقَبــل والديــه األرضييــن؟ 
لوقا 	: 38-26  

 
لوقا 	: 6	-55  

 
متى 	: 8	-	2  

 

ــن  ــا يهوديي ــم ويوســف كان ــرى أن كالً مــن مري ــا أن ن مــن خــالل هــذه النصــوص، يمكنن
ُمخلِصيــن، يســيعان إلــى العيــش فــي طاعــة لقوانيــن هللا. وبالفعــل، عندمــا أتــى الــرب إليهمــا 

وأخبرهمــا بمــا ســيحدث معهمــا، فََعــاَل بإخــالص كل مــا قيــل لهمــا.
»أمـا الصبـي يسـوع فلـم يتلـقَّ علومـه فـي مدرسـة المجمـع. ولكـن أمـه كانـت أول معلـم 
بشـري لـه. لقـد تعلـم عـن األمـور السـماوية مـن فمهـا ومـن كتـب األنبيـاء. وعنـد ركبتـي أمه 
تعلـم نفـس مـا نطـق هـو به فـي مسـمع موسـى ليقولـه إلسـرائيل. فلما انتقـل من طـور الصبا 
إلـى طـور الشـباب لـم يذهـب إلى مـدارس معلمي اليهـود إذ لم يكـن محتاجا أن يتلقـى العلم 

مـن تلـك المصـادر ألن هللا كان معلمـه« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحـة 58(. 
ال شــك فــي أنهمــا كانــا معلميــن ممتازيــن وُمخلَِصيــن للطفــل يســوع، لكــن وكمــا تكشــف 
القصــة فــي لوقــا 2: 41-50، كان هنــاك الكثيــر عــن ابنهمــا ممــا لــم يفهمــاه ألن يســوع كانــت 

لديــه المعرفــة والحكمــة اللّتــان ُمِنَحتـَـا لـَـه مــن ِقبَــل الــرَّب َوْحــَدُه. 

ــن  ــه إل ــا كتبت ــم م ــا فه ــف يمكنن ــاله، كي ــوة أع ــاس روح النب ــرة أخــرى اقتب ــرأ م اق
ــه؟  ــم عنــد ركبتــي أمــه نفــس مــا نطــق هــو ب هوايــت حــول كيــف أن يســوع تعلّ
مــاذا يخبرنــا هــذا عــن محبــة هللا المدهشــة؟ كيــف ينبغــي لنــا نحــن، المخلوقــات 

ــتجيب؟  ــة، أن نس ــاقطة والخاطئ الس

		



٦ تشين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

التَّواصل
بمعنى حقيقي للغاية، التَّْعلِيم في أي مستوى هو عبارة عن تواصل واتصال. الُمَعلِّم هو الشخص 
خص  الذي لديه المعرفة والحكمة والمعلومات والحقائق وما إلى ذلك، لنقلها إلى الطالب. إنَّ الشَّ
الزاخر بالمعرفة يجب أن يكون قادرًا على إيصال هذه المعرفة لآلخرين؛ بخالف هذا، ما هي فائدة 

كل ما يعرفه ذلك الّشخص، على األقل فيما يتعلق بالتَّْعلِيم َما لَْم يُشاركه َمع الَغير؟
مــع ذلــك، وعلــى صعيــد آخــر، فــإن مهــارات التَّْعلِيــم الجيــدة هــي ليســت فقــط القــدرة 
علــى التواصــل. فالمهــم لعمليــة التَّْربيَــة بأكملهــا هــو أيًضــا بنــاء العالقــة. »إنَّ الُمَعلِّــم األميــن 
يســتطيع أن يقــّدم لتالميــذه هدايــا قليلــة ولكــن أثمــن هديـّـة هــي هديـّـة مصاحبتــه لهــم. إنـّـه 
ــا نســتطيع أن  حــق بالّنســبة إلــى الرّجــال والّنســاء وباألحــرى بالّنســبة للّشــباب واألطفــال أنّن
نفهمهــم عــن طريــق االحتــكاك بهــم عــن طريــق العطــف، ونحــن بحاجــة إلــى التّفاهــم حتــى 

يمكــن أن نقــّدم نفعــاً فّعــاالً« )روح النبــوة، التَّْربيَــة الحقيقيــة، صفحــة 249(. 
بمعنى آخر، يَْعَمُل التَّْعلِيم الجيِّد على المستوى العاطفي والذهني كذلك. ويعد هذا أمرًا 
ا للغاية عند النظر إلى العائلة باعتبارها مدرسة. ينبغي بناء عالقة جيدة بين الطالب والُمَعلِّم.  مهمًّ
تترســخ العالقــات وتتطــور عــن طريــق التواصــل. عندمــا ال يتواصــل المســيحيون مــع هللا، 
س أو بالصــالة، فــإن عالقتهــم مــع هللا ســتكون راكــدة.  ــاب الُْمَقــدَّ كمــا ِمــن خــالل قــراءة الِكتَ

تحتــاج العائــالت إلــى اإلرشــاد اإللهــي إذا هــم أرادوا الّنمــو فــي نعمــة ومعرفــة المســيح. 

اقــرأ النصــوص الكتابيــة التاليــة� مــا الــذي يمكننــا أن نتعلمــه منهــا حــول كيفيــة بنــاء 
عالقــات أُســريّة قويــة )أو أي نــوع آخــر مــن العالقــات(؟ مزمــور 37: 7-9؛ أمثــال 0	: 
	3، 32؛ أمثــال 27: 7	؛ أفســس 	: 5	؛ 	يوحنــا 3: 8	؛ تيطــس 3: 	، 2؛ يعقــوب 	: 		� 

 

إن اســتغراق الوقــت الكافــي لغــرس بــذار التواصــل المناســبة لــن يُِعــدَّ أفــراد األســرة لعالقة 
شــخصية مــع يســوع وحســب، بــل سيســاعد أيًضــا علــى تطويــر العالقــات الشــخصية داخــل 
األســرة. إن ذلــك ســوف يفتــح قنــوات اتصــال ستشــعر بالســعادة ألنــك شــكلتها بمجــرد بلــوغ 
أطفالــك ســن الرشــد. وحتــى إذا لــم يكــن لديــك أطفــال، فــإن المبــادئ الموجــودة فــي هــذه 

النصــوص يمكــن أن تنطبــق علــى جميــع أنــواع العالقــات.

فكر كذلك في سبب أنه ليس فقط ما نقوله هو المهم للغاية، بل المهم للغاية أيًضا 
هو كيفية قول ذلك� ما الذي تعلمته من حاالت َعَملَْت الطريقة التي قلت بها أمًرا ما، 

إلى حد كبير، على إفساد ما قلته، حتى لو كان ما قلته صحيًحا؟
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7 تشين األول )أكتوبر(        األربعاء        

دور اآلباء
»َوأَنُْتْم أَيَُّها اآلبَاُء، الَ تُِغيظُوا أَْوالََدكُْم، بَْل َربُّوُهْم ِبَتأِْديِب الرَّبِّ َوإِنَْذارِِه« )أفسس 6: 	(�

»اِْمَرأٌَة َفاِضلٌَة َمْن يَِجُدَها؟ ألَنَّ ثََمَنَها يَُفوُق الآللَِئ« )أمثال 	3: 0	(�

اآلباء واألمهات لديهم مسؤولية مدهشة. األب هو رأس العائلة، والعائلة هي الحصن األمين 
للكنيسة وللمدرسة وللمجتمع. إذا كان األب ضعيًفا وغير مسؤول وغير كفؤ، فإّن األسرة والكنيسة 
والمدرسة والمجتمع سيعانون جميًعا ِمن العواقب. ينبغي على اآلباء السعي إلظهار ثمر الروح – 

ٌف« )غالطية 5: 22، 23(.  »َمَحبٌَّة فََرٌح َسالٌَم، طُوُل أَنَاٍة لُطٌْف َصالٌَح، إِيَماٌن َوَداَعٌة تََعفُّ
ــه. فاألمهــات  واألمهــات، أيًضــا، ربمــا يكــون دورهــن هــو الــّدور األهــم فــي الُمجتمــع كُلِّ
لديهــن تأثيــر كبيــر فــي تشــكيل صفــات وشــخصيات أطفالهــن وإرســاء طابــع ومــزاج البيــت. 

يجــب علــى اآلبــاء القيــام بــكل مــا بوســعهم للعمــل مــع األمهــات فــي تعليــم أبنائهــن. 

ما الذي يمكن لآلباء واألمهات تعلّمه من هذه النصوص الكتابية؟ أفسس 5: 22، 23، 25، 
26؛ 	كورنثوس 		: 3؛ 2كورنثوس 6: 		؛ رومية 3	: 3	، 		؛ 2بطرس 	: 5-7؛ فيلبي 	: 8�

 

من  والكنيسة  للمسيح  كتابٍي  نموذٍج  بتقديم  أخالقيًا  التزاًما  المسيحيون  الوالدون  يتحمل 
الوالدون  يرفض  عندما  بالكنيسة.  المسيح  لعالقة  تشبيه  الزواج هي  إن عالقة  خالل سلوكهم. 
القيادة في البيت أو إذا كانوا يقودون بطريقة استبدادية، فإنّهم يرسمون صورة زائفة للمسيح 
تعليم  على  بجد  يعملوا  بأن  المسيحيين  الوالدين  جميع  هللا  يأمر  العالَم.  وأمام  أبنائهم  أمام 
أبنائهم )انظر تثنية 6: 7(. يتحمل الوالدون مسؤولية تعليم أبنائهم محبة الرّب من كّل قلوبهم. 

يجب عليهم تعليم أبنائهم مخافة الرب، وتعليمهم التكريس والخضوع لَُه بمحبة.
فــي تثنيــة 6: 7، أُْعِطــى شــعب هللا تعليمــات محــددة حــول تربيــة أبنائهــم وتعليمهــم األمــور 
العظيمــة التــي فعلهــا هللا مــن أجــل شــعبه. بغــض النظــر عــن القصــة العظيمــة التــي كان علــى 
الشــيوخ ســردها علــى أبنائهــم، نحــن الذيــن نعيــش بعــد َصلـْـِب المســيح لدينــا قصة أفضــل بكثير، 

أليــس كذلــك؟
ــه  ــتمر في ــتباقي مس ــدث اس ــو ح ــه ه ــذي نمنح ــب ال ــفاء أو التدري ــإنَّ الش ــي، ف وبالتال

ــوع.  ــة بيس ــم الخاص ــم لعالقته ــا ونِعّده ــل أبنائن ــي داخ ــق اإلله ــكب الح نس
في النهاية، نحن جميًعا قد حصلنا على الِهبة المقّدسة التي هي حّرية اإلرادة. ِبالّنِتيَجة، فإن 

أطفالنا عندما يبلغون سن الرّشد، سيتعين عليهم اإلجابة عن أنفسهم أمام هللا.
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8 تشين األول )أكتوبر(        الخميس        

لَِئالَّ تَْنَسى
ًرا سرد الطّرق  قبل دخول بني إسرائيل إلى أرض الموعد، تحدث إليهم موسى مرة أخرى ُمكرِّ
الرب  فعله  ما  نسيان  بعدم  وتكراًر  مراًرا  موسى  نصحهم  وقد  الرَّب،  بها  قادهم  التي  الرائعة 
ألجلهم. من نواٍح كثيرة، كان ِسفر التثنية هو وصية موسى وشهادته األخيرة. وعلى الرغم من 
أنه كُِتب منذ آالف السنين، في ثقافة وظروف حياة تختلف اختالفًا جذريًا عن أي شيء نواجهه 

اليوم، إال أن المبادئ الواردة فيه تنطبق علينا نحن أيًضا. 

اقــرأ تثنيــة 6� مــاذا يمكــن أن نتعلــم مــن هــذا األصحــاح حــول مبــادئ التَّْعلِيــم 
ــس  ــه، لي ــوم بتدريس ــا نق ــي كل م ــيًّا ف ــون أساس ــي أن يك ــذي ينبغ ــا ال ــيحي؟ م المس
فقــط ألطفالنــا ولكــن ألي شــخص ال يعــرف مــا نعرفــه عــن هللا وعــن أعمالــه العظيمــة 

ــات؟   ــي هــذه اآلي ــرات الموجــودة ف ــا التحذي ــا هــي أيًض للخــالص؟ م

 

 

كان عمــُل هللِا الرَّائــع فــي وســط شــعبه هــو األمــر األساســي بالنســبة لــكّل مــا كان يجــب 
علــى بنــي إســرائيل تعليمــه ألطفالهــم. وكان ينبغــي تعليمهــم أيًضــا مــدى وضــوح التحذيــر 

الُمعطَــى بعــدم نســيان كل مــا فعلــه هللُا ِمــن أْجلِهــم.
ــم  ــج تعالي ــي دم ــي األول ف ور الرئيس ــدَّ ــوا ال ــن أْن يلعب ــال، إذا كان للوالدي ــة الح بطبيع
س فــي حيــاة أبنائهــم، فــإن عليهــم مســؤولية تنظيــم وإعــداد حياتهــم الخاصــة  الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ

بطريقــة تجعــل لديهــم المعرفــة والوقــت الكافــي لقضائــه مــع أبنائهــم. 
ا وسـريع  م للطفـل هـو أمـه. ففـي الفتـرة التـي يكـون فيهـا سـريع التأثـر جـدًّ »إّن أوَّل ُمعلِـّ
الّنمـو تكـون تربيتـه بيـن يديهـا إلى حـد كبيـر« )روح النبـوة، التَّْربيَـة الحقيقية، صفحـة 322(.

ــود هللا.  ــة ووع ــم عــن محب ــدون ألبنائه ــم الوال ــا يتكلّ ــت الضــروري عندم هــذه هــو الوق
ــا علــى  إن تحديــد وقــت منتظــم لتعليــم حكمــة ووعــود هللا شــخصيًا ألطفالــك ســيؤثر إيجابً

ــة.  ــال القادم ــك لألجي عائلت

َهــا َعلَــى أَْوالَِدَك، َوتَكَلَّــْم ِبَهــا ِحيــَن تَْجلِــُس ِفــي بَْيِتــَك، َوِحيــَن  اقــرأ هــذا النَّــص: »َوُقصَّ
ــا هــي النقطــة  ــة 6: 7(� م ــوُم« )تثني ــَن تَُق ــاُم َوِحي ــَن تََن ــِق، َوِحي ــي الطَِّري ــي ِف تَْمِش
هنــا، ومــاذا تخبرنــا عــن مــدى أهميــة اإلبقــاء علــى الحقائــق المتعلّقــة بالــرَّب، ليــس 

نُْصــَب أعيــن أطفالنــا وحســب، ولكــْن نُْصــَب أعيننــا نحــن أيًضــا؟ 
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9 تشين األول )أكتوبر(        الجمعة        

ــة الحقيقيــة«، الفصــل  لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة مــن كتــاب »التَّْربيَ
الــذي بعنــوان »اإلعــداد«، صفحــة 322- 331؛ الفصــل الــذي بعنــوان »التعــاون«، صفحــة 332- 

336؛ الفصــل الــذي بعنــوان »التدريــب«، صفحــة 337- 349.
»فعلــى األب كمــا علــى األم تقــع مســؤوليّة تربيــة الطفــل فــي ســني حياتــه األولــى وكذلــك 
تربيتــه بعــد ذلــك، ولذلــك فمــن ألــزم األمــور لكليهمــا أن يعــّدا نفســيهما لذلــك إعــداًدا كامــالً 
ــات  ــاء وأّمه ــم آب ــة صيرورته ــى أنفســهم إمكانيّ ــذ الرجــال والنســاء عل ــا يتّخ ــا. فقبلم وحريًص
يجــب عليهــم أن يلّمــوا بقوانيــن النمــو والتطــور الجســماني ...؛ كمــا يجــب عليهــم أن يفهمــوا 

قوانيــن النمــو العقلــي والتَّْربيَــة األدبيّــة« )روح النبــوة، التَّْربيَــة الحقيقيــة، صفحــة 323(.
»وعمـل التّعـاون يجـب أن يبـدأ بـه األب واألم بنفسـيهما فـي الحيـاة البيتيّـة. ففـي تربيـة 
أوالدهمـا عليهمـا مسـؤوليّة مشـتركة ويجب أن يسـعيا دائًما إلـى العمل مًعا. فليسـلّما حياتهما 
هلل طالبيـن منـه العـون ليعضد أحدهمـا اآلخر.... والوالـدون الذين يقّدمـون ألوالدهم مثل هذه 
التَّْربيَـة ليسـوا هـم الذيـن ينتقـدون المـدرِّس. فهـم يحّسـون أنَّ اهتمامهم بأوالدهـم واإلنصاف 
للمدرسـة يتطلّبـان أنّهـم، بقـدر اإلمـكان يسـاندون ذاك الـذي يشـاركهم في حمل مسـؤوليّاتهم 

ويكرمونـه« )روح النبـوة، التَّْربيَـة الحقيقية، صفحـة 332، 333(.

أسئلة للنقاش 
	� سـواء كان لدينـا أطفـال أَْم ال، نحـن جميًعـا نعيـش فـي بيـوت وجميعنـا نتفاعـل 
مـع اآلخريـن أيًضـا� مـا الذي تعلمتـه من درس هذا األسـبوع ويمكن أن يسـاعدك في 
التفاعـل، أو حتـى فـي الشـهادة لآلخريـن، سـواء فـي المكان الـذي تعيش فيـه أو في 

أي مـكان آخر؟

2� نحـن نميـل إلـى النظـر إلـى التَّْعلِيم باعتباره شـيًئا جّيـًدا� )على أي حـال، َمن يمكن 
أن يكـون ضـد التَّْعلِيـم؟( ولكـن هـل هـذا هو دائًمـا الحال؟ مـا هي بعـض األمثلة على 
تعليـٍم تـمَّ تحريفـه وتحـوَّل إلـى شـيء َسـيِّئ؟ مـاذا يمكـن أن نتعلـم مـن تلـك األمثلة 

السـلبية ويمكـن أن يسـاعدنا في جعـل التَّْعلِيم شـيًئا جيًدا؟ 

3� كما ورد في درس يوم األربعاء، نحن جميًعا قد أُعطينا حرية اإلرادة� إْن عاجالً أم 
آجالً، عندما يصبح أطفالنا صبية أو حتى شبيبة راشدين، سيتعين عليهم اتخاذ قراراتهم 
الخاصة بهم، فيما يتعلق باهلل الذي تمَّ تعليمهم عنه طوال فترة الطفولة� لماذا يجب 
لآلخرين  الشهادة  إلى  يسعون  ن  ِممَّ وأي شخص —  واألمهات —  اآلباء  على جميع 
الحاسمة  الحقيقة  هذه  دائًما  اعتبارهم  في  يضعوا  أن  اإلنجيل،  بشارة  وتعليمهم 

المتعلقة ِبحّريَّة اإلرادة؟
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* 10-1٦ تشين األول )أكتوبر(    الدرس الثالث    

ريعة باعتبارها ُمَعلِّم الشَّ

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: تثنية ٦: 5؛ تثنية 31: 9-٢7؛ رومية 3: 19-٢3؛ رؤيا 1٢: 17؛ 14: 

1٢؛ مرقس ٦: ٢5-٢7؛ عبرانيين 5: 8.

آية الحفظ: »َفُتِحبُّ الرَّبَّ إِلَهَك ِمْن كُلِّ َقلِْبَك َوِمْن كُلِّ نَْفِسَك َوِمْن كُلِّ ُقوَّتَِك« تثنية 6: 5(�

عنــد تحذيــره ألهــل غالطيــة مــن التقيّــد بحرفيــة الّنامــوس، كتــب بولــس مــا يلــي: »ألَنَّــُه 
لـَـْو أُْعِطــَي نَاُمــوٌس قـَـاِدٌر أَْن يُْحِيــَي، لـَـَكاَن ِبالَْحِقيَقــِة الِْبــرُّ ِبالنَّاُمــوِس« )غالطيــة 3: 21(. بالطبــع، 
لــو كان يمكــن ألي نامــوس أن »يمنــح الحيــاة« فســيكون ذلــك النامــوس هــو نامــوس هللا. ومــع 
ــى  ــا كخطــاة، فحت ــه بالنســبة لن ــد عليهــا هــي أن ــس التأكي ــي أراد بول ــإّن النقطــة الت ــك، ف ذل
ــَت  ــُكلِّ تَْح ــى الْ ــَق َعلَ ــاَب أَْغلَ ــنَّ الِْكتَ ــاذا؟ »لِك ــاة؟ لم ــا الحي ــه أن يمنحن ــوس هللا ال يمكن نام

ــِة، لِيُْعطَــى الَْمْوِعــُد ِمــْن إِيَمــاِن يَُســوَع الَْمِســيِح لِلَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن« )غالطيــة 3: 22(.  الَْخِطيَّ
ومع ذلك، إذا كان الناموس ال يمكنه أن يعطي الحياة للخطاة، فما الهدف منه سوى إظهار 

حاجتنا إلى النعمة؟ هل الناموس، إذن، سلبي في مهمته، موجود فقط ليُظهر لنا خطايانا؟ 
بالطبــع ال. النامــوس موجــود أيًضــا لتوجيهنــا إلــى طريــق الحيــاة، وهــو الطريــق الــذي ال 
يوجــد إال فــي يســوع المســيح. وهــذا هــو أيًضــا مــا يجــب أن يكــون عليــه التَّْعلِيــم الحقيقــي، 
توجيهنــا إلــى حيــاة النعمــة واإليمــان والطاعــة ليســوع المســيح. لهــذا الســبب ســنقوم هــذا 
األســبوع بدراســة دور نامــوس هللا فــي مســألة التَّْعلِيــم المســيحي بأكملهــا. وإِْذ نقــوم بذلــك، 
دعونــا نــرى مــا الــذي ال يــزال بإمــكان النامــوس، رغــم إنــه ال يمكنــه أن يخلِّصنــا، أن يعلّمنــا عن 

اإليمــان، وعــن النعمــة، وعــن محبــة إلهنــا للبشــرية الســاقطة. 

ْبت القادم الموافق 17تشرين األول )أكتوبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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11 تشين األول )أكتوبر(        األحد        

محبة هللا ومخافته
يحتــوي ســفر التثنيــة علــى كلمــات موســى األخيــرة إلــى بنــي إســرائيل مــن الجيــل الجديد، 
الجيــل الــذي كان ســيدخل أخيــرًا إلــى أرض الموعــد. ولكــن قبــل أن يفعلــوا ذلــك، كان لــدى 

موســى بعــض النصائــح والتَّْعلِيمــات الشــديدة الوضــوح ليوجههــا إليهــم. 

اقرأ تثنية 	3: 9-3	� ما معنى أْن نخاف الرَّب؟ 

 

كانــت طــرق هللا فــي إعطــاء شــريعته لبنــي إســرائيل مقصــودة ومدروســة. وقــد اتخــذ كل 
ــا. فهــو يُعلِّــم  التدابيــر كــي ال تُنســى نواميســه. وبهــذه الطريقــة، كان هللا طويــل األنــاة وُمربِّيً
ويُكــّرر تعليمــه ويُرســل األنبيــاء ويســتخدم ُخّدامــه لنقــل رســالته. وقــد فعــل ذلــك مــرة تلــو 
ــعى  ــو يس ــول هللا وه ــدور ح ــم ت ــد القدي ــات العه ــة كتاب ــت غالبي ــع، أليس ــي الواق ــرة. ف الم

لتعليــم شــعبه أن يتبعــوا طريــق الحيــاة؟ 
الحــظ فــي هــذه اآليــات كيــف يؤكــد موســى علــى أهميــة تعلـّـم األجيــال القادمــة لنامــوس 
هللا. يَِصــف موســى ذلــك بأنــه عمليــة مــن خطوتيــن. أوالً، يســمع األطفــال النامــوس، ومــن ثــم 

»يَتََعلَُّمــوَن أَْن يَتَُّقــوا الــرَّبَّ إِلَهُكــْم« )تثنيــة 31: 13(. 
يسمعون أوالً، ثم يتعلمون أن يَتَُّقوا هللا. هذا يعني أنَّ تعلّم الناموس يفترض أنَّ مخافة هللا 
لن تكون نتيجة طبيعية لمعرفة الناموس. إّن عملية اتّقاء هللا يجب أن يتم تَعلِّمها. يشير موسى 

إلى أنَّ المعرفة والتقوى هما إجراء يُتََّخذ، وليس عالقة سبب ونتيجة مباشرة. 
ــْن كُلِّ  ــَك ِم ــرَّبَّ إِلَه ــبُّ ال ــاس، »فَتُِح ــاُل للن ــه »اتِّقــاء هللا« عندمــا يُق ــذي يعني ــا، مــا ال أيًض
تـِـَك« )تثنيــة 6: 5(؟ ربمــا يمكننــا مقارنــة األمــر بالطريقــة  قَلِْبــَك َوِمــْن كُلِّ نَْفِســَك َوِمــْن كُلِّ قُوَّ
ــه  ــه ورعايت ــن محبت ــذي يعل ــح، األب ال ــاه الصال ــا يحــب الطفــُل ويخــاف )يتَّقــي( أب ــي به الت
مــن خــالل إظهــار أنــه يقــول مــا يعنيــه ويعنــي مــا يقولــه. فََمــَع ِمثـْـِل هــذا األب، إذا أخطــأت، 
فإنــك ســتعاني حًقــا ِمــن عواقــب هــذا الخطــأ. نعــم، يمكننــا، بــل يجــب، أن نحــب هللا ونخافــه 
ــا  ــا عــن هللا أكثــر، كلمــا أخذن فــي نفــس الوقــت. إنَّهــا ليســت أفــكار متناقضــة. فكلمــا َعلِْمَن
ــا عــن هللا أكثــر، كلمــا كان  نحبــه أكثــر بســبب ُجــُوِده؛ ولكــن فــي الوقــت نفســه، كلمــا َعرفَْن
ــي  ــاّر؛ وف وس وبَ ــدُّ ــو قُ ــم ه ــرى ك ــا أْن ن ــا حينه ــه يمكنن ــا، ألنَّ ــه أيًض ــن أن نتقي ــن الممك م
ــا هــو  ــدم هالكن ــف أنَّ ع ــك كي ــرى كذل ــن. ون ــر صالحي ــة وغي ــم نحــن أثم ــرى ك ــل، ن المقاب

ــر الُمْســتََحَقِة. ــَدارَُة َغِي بفضــل النعمــة – الجَّ

كيف تفهم ما يعنيه أْن تحب وتخاف هللا في نفس الوقت؟ 

20



1٢ تشين األول )أكتوبر(        االثنني         

ك شاهٌد ِضدَّ
ــه.  ــيتركه خلف ــذي س ــع ال ــا الوض ــا، أدرك تماًم ــيموت قريبً ــه س ــى أن ــم موس ــا َعلِ عندم
كان يَعــرف أنَّ بعــد موتــه ســيدخل بنــو إســرائيل أرض الموعــد، كنعــان. وعــرف أيًضــا أنهــم 

ــا. ــال انتظاره ــي ط ــم الت ــى وجهته ــول إل ــد الوص ــيتمرَّدون عن س

اقــرأ تثنيــة 	3: 		-27� مــا هــي االســتعدادات التــي أجراهــا موســى قبــل موتــه؟ مــاذا 
كانــت مخــاوف موســى األساســية، وكيــف تعامــل مــع هــذه المخــاوف؟ 

 

ــم أنَّ  ــه يَعلَ ــل. إنّ ــه بدي ــون ل ــٍم يســتعد ألن يك ــل ُمعلّ ــا ِمث ــدو لهجــة موســى هن ــد تب ق
ــف؛ وهــو ليــس واهًمــا حتــى يظــن أنهــم لــن يتمردوا  تالميــذه قــد ســلكوا ســلوكًا ســيِّئًا فــي الصَّ
فــي غيابــه. وقــد وّجــه موســى الالوييــن الذيــن حملــوا تابــوت العهــد لوضــع ِســفر الشــريعة 
بجانــب التابــوت كــي يكــون »شــاهًدا«. إنَّ موســى ال يُْعِطــي »خطــة تدريــٍس« لَِمــن ســيحلَّ 
محلَّــه، بــل هــو يعطيــه َشــاِهًدا. يتحــدث موســى عــن ِســفر الشــريعة كمــا لــو كان كائًنــا حيًّــا 

لــه القــدرة علــى توبيــخ قلــوب النــاس. 

هم«� كيف نفهم هذه الفكرة في العهد الجديد  فكر في الناموس باعتباره »َشاهًدا ضدَّ
أيًضا؟ انظر رومية 3: 9	-23� بمعنى، كيف يوّجهنا الناموس إلى حاجتنا للنعمة؟ 

 

ــرّب قــد علَّمــه لموســى.  ــة 31، أمــر هللُا موســى أْن يكتــب نشــيًدا كان ال فــي ســفر التثني
ومــن ثــم كان يجــب علــى موســى أْن يعلّــم هــذا النَِّشــيد لبنــي إســرائيل حتــى، كمــا ورد فــي 
اآليــة 19«يَُكــوَن لِــي هــَذا النَِّشــيُد َشــاِهًدا َعلَــى بَِنــي إِْســرَائِيَل.« مــرة أخــرى نــرى توجيهــات 
ــد، تتــم مشــاركته وانتشــاره بســهولة أكبــر. وعندمــا يكــون  هللا مجّســدة. فالنشــيد، متــى أُنِْش
النشــيد شــاهًدا فســتكون لديــه القــدرة علــى جعــل النــاس ينظــرون إلــى أنفســهم، وأن يــروا 

مــا تقولــه عنهــم وإليهــم. 

ــا مــن هللا،  ــا الُمعطــاة لن ــكل قدرتن ــى إطاعــة نامــوس هللا ب ــى عندمــا نســعى إل حت
بأيــة طــرق يعمــل نامــوس هللا كـــ »َشــاِهد« علينــا؟ مــاذا تعلمنــا هــذه الشــهادة عــن 

الحاجــة إلــى بشــارة اإلنجيــل فــي حياتنــا؟ 
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13 تشين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

لِكَْي تُْفلَِح
س، نسمع عن نتائج أخرى لمعرفة وإطاعة ناموس هللا. في كلِّ الِكتَاب الُْمَقدَّ

اقــرأ يشــوع 	: 7، 8� مــاذا كان الــرب يقــول ليشــوع، وكيــف تنطبــق المبــادئ الموجــودة 
هنــا علينــا نحــن اليوم؟ 

 

ا  ــدًّ ْع ِج ــجَّ ًدا، َوتََش ــدِّ ــْن ُمتََش ــا كُ ــى كنعــان »إِنََّم ــد الدخــول إل ــه عن ــرب يشــوع أن ــر ال أخب
ــِريَعِة الَِّتــي أََمــرََك ِبَهــا ُموَســى َعبْــِدي. الَ تَِمــْل َعْنَهــا يَِميًنــا  ــَظ لِلَْعَمــِل َحَســَب كُلِّ الشَّ لَِكــْي تَتََحفَّ

ــَح َحيْثَُمــا تَْذَهــُب« )يشــوع 1: 7(.  َوالَ ِشــَماالً لَِكــْي تُْفلِ
إنَّ فكــرة النجــاح هــذه، كنتيجــة ثانويــة للطاعــة، قــد تبــدو مخالفــة للطريقــة التــي يتــم 
بهــا قيــاس النجــاح فــي عالمنــا اليــوم. يعتقــد الكثيــرون اليــوم أن عالمــات النجــاح هــي االبتكار 
ــب  ــا يتطل ــا م ــة، غالبً ــة معين ــي صناع ــق النجــاح ف ــذات. لتحقي ــى ال ــاد عل ــداع واالعتم واإلب

موهبــة غيــر اعتياديــة وتحّمــل المخاطــرة.
ومع ذلك، فإنَّ النجاَح ِمن منظور هللا يتطلُب مجموعًة مختلفًة ِمن الَموارد.

اقرأ رؤيا 2	: 7	؛ رؤيا 		: 2	؛ رومية 	: 5؛ رومية 6	: 26؛ يعقوب 2: 0	-2	� ما الذي 
تقوله هذه اآليات الكتابية لنا اليوم عن إطاعة ناموس هللا؟ بمعنى، وإْن كُّنا ال نَْخلُْص ِمْن 

ا أن نستمر في حفظه؟  خالل إطاعة ناموس هللا، فلماذا ِمن المهم ِجدًّ

 

العهــد القديــم، العهــد الجديــد، الميثــاق القديــم، الميثــاق الجديــد: كمســيحيين يؤمنــون 
س، نحــن مدعــوون إلــى إطاعــة نامــوس هللا. إّن انتهــاك نامــوس هللا، االنتهــاك  بالِكتَــاب الُْمَقــدَّ
المعــروف أيًضــا باســم الخطيــة، ال يــؤدي ســوى إلــى األلــم والمعانــاة والمــوت األبــدي. َمــن 
ــى  ــّدي عل ــج التّع ــة، ونتائ ــج الخطي ــَر بنفســه نتائ ــم ي ــم مــن تلقــاء نفســه أو ل ــم يتعل ــا ل ِمنَّ
نامــوس هللا؟ فكمــا ازدهــر بنــو إســرائيل قديًمــا مــن خــالل إطاعتهــم لنامــوس هللا )علــى الرغــم 
ــوم.  ــا الي ــبة لن ــف بالنس ــر ال يختل ــإّن األم ــك(، ف ــة كذل ــى النعم ــة إل ــوا بحاج ــم كان ــن أنه م
ــا  ــاره مكّونً ــوس هللا باعتب ــظ نام ــى حف ــاج إل ــيحي، نحت ــم المس ــن التَّْعلِي ــزء م ــي، كج وبالتال

ــا باإليمــان والثقــة بنعمــة هللا.  ــا يعنيــه أن تحي أساســيًّا لَِم

ــك  ــه ويمكن ــذي تعلمت ــا ال ــة؟ م ــب الخطي ــع عواق ــخصي م ــارك الش ــو اختب ــا ه م
ــاء؟  ــس األخط ــوا نف ــي ال يتركب ــن ك ــع اآلخري ــاركته م مش
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14 تشين األول )أكتوبر(        األربعاء        

معاناة وصراعات َحَفظَُة النَّاُموس
هنــاك فوائــد عظيمــة التّبــاع نامــوس هللا، كمــا اتضــح ذلــك مــن خــالل النــاس الذيــن وفََّقهم 
ــع يشــوع عــن كثــب تعليمــات هللا وقــاد بنــي إســرائيل بشــكل جيــد. مــراًرا وتكــراًرا،  هللا. اتّب

أخبــر الــرُّب بنــي إســرائيل أنهــم إذا أطاعــوا النامــوس فإنّهــم ســيزدهرون.

اقــرأ 2أخبــار األيــام 	3: 20، 	2� مــا هــي األســباب األساســية فــي هــذا المقطــع التــي 
كانــت ســبًبا فــي ازدهــار حزقيــا؟ 

 

أيًّــا كان الموقــع التَّْعلِيمــي الــذي نحــن فيــه، يجــب أن نؤكــد علــى أهميــة الطاعــة. ومــع 
ذلــك، فطالبنــا ليســوا أغبيــاء. فإنهــم، إْن عاجــالً أَْم آجــالً، ســيدركون الحقيقــة القاســية المتمثلــة 
ــدائد قــد تحيــق حتــى ِبَمــْن يتَِّســمون بالمحبــة واإلخــالص والطاعــة.  فــي أّن المصائــب والشَّ

فكيــف نفّســر ذلــك؟ 
الحقيقــة هــي أننــا ال يمكننــا تفســير ذلــك. نحــن نعيــش فــي عالــم الخطيــة والّشــر، عالــم 

ــن ضــّده. يحتــدم فيــه الصــراع العظيــم، وال أحــد ِمّنــا ُمَحصَّ

مــاذا تعلّمنــا هــذه النصــوص الكتابيــة عــن هــذا الســؤال الصعــب المتعلــق باالزدهــار 
والَفــاَلح؟ مرقــس 6: 25-27؛ أيــوب 	، 2؛ 2كورنثــوس 		: 29-23� 

 

ــروا  ــم يزده ــوس ل ــون بالنام ــون والملتزم ــون والمخلِص ــخاص الطيب ــك، األش ــن دون ش م
بصــورة دائمــة، علــى األقــل وفًقــا للمفهــوم العالمــي لالزدهــار. وهــذا أيًضــا قــد يكــون إجابــة 
جزئيــة علــى الســؤال الصعــب، وهــو الســؤال الــذي بــال شــك ســيتم طرحــه إذ نســعى لتعليــم 
ــال  ــاذا ق ــار«؟ م ــن »االزده ــدث ع ــا نتح ــط عندم ــه بالضب ــذي نعني ــا ال ــوس. م ــة النام أهمي
ــاِم  ــَكِن ِفــي ِخيَ ــِة ِفــي بَيْــِت إِلِهــي َعلَــى السَّ صاحــب المزاميــر؟ »اْختَــرُْت الُْوقُــوَف َعلَــى الَْعتَبَ
ــى  ــه حت ــم، فإنّ ــر العالَ ــا لمعايي ــه وفًق ــي أن ــك ف ــاك ش ــس هن ــور 84: 10(. لي ــرَاِر« )مزم األَْش
ــي  ــل ف ــى األق ــة، عل ــورة دائم ــون بص ــوس ال يفلح ــن للنام ــاهلل والمطيعي ــن ب ــك المؤمني أولئ

ــَك. ــاَلَف َذلِ ــو َعلَّْمَناُهــم ِخ ــا لَ ــَرًرا بَالًِغ ــا َض ِبَن ــُق ِبطاُلَّ ــُن نُلِْح ــي. نَْح الوقــت الحال

اقــرأ عبرانييــن 		: 3	-6	� كيــف تســاعدنا هــذه اآليــات الكتابيــة علــى فهــم الســبب 
الــذي يجعــل أولئــك الذيــن يتســمون باألمانــة واإلخــالص يعانــون فــي هــذه الحيــاة؟ 
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15 تشين األول )أكتوبر(        الخميس        

المسيح، ِمَثالَُنا
يســوع المســيح، ابــن هللا، هــو الوحيــد الــذي عــاش حيــاة بشــرية فــي طاعــة كاملــة لــآلب، 
وطاعــة كاملــة لنامــوس هللا. لقــد فعــل هــذا حتــى ال يكــون بديلنــا وحســب، بــل هــو أيًضــا 

مثالنــا، وبالفعــل كان المســيح بديلنــا ومثالنــا. 

اقــرأ الفقــرات الكتابيــة التاليــة: لوقــا 2: 	5، 52؛ فيلبــي 2: 8؛ عبرانييــن 5: 8؛ يوحنــا 8: 
28، 29� كيــف تذكِّرنــا هــذه الفقــرات بالطاعــة التــي أظهرهــا المســيح طيلــة حياتــه؟ 

 

 

 

ربمــا أفضــل تعبيــر عــن المعنــى الحقيقــي للطاعــة هــو مــا قالــه يوحنــا: »َمــْن قَــاَل: إِنَّــُه 
ثَاِبــٌت ِفيــِه يَْنبَِغــي أَنَّــُه كََمــا َســلََك َذاَك هَكــَذا يَْســلُُك ُهــَو أَيًْضــا« )1يوحنــا 2: 6(. عندمــا نُثبّــت 
أعيننــا علــى حيــاة يســوع وخدمتــه علــى األرض، فمــن الســهل أْن نــرى كيــف أرضــى يســوُع 

اآلَب بطاعتــه. لقــد أتــّم يســوع الّنبــوءة، وقــد حفــظ نامــوس هللا طــوال حياتــه. 
ــل هللا بــأْن يكتــب ناموســه ]نامــوس هللا[ حتــى يكــون شــاهًدا  ــَر موســى ِمــن ِقبَ وكمــا أُم
ــا للشــهادة إلــى الرســل والتالميــذ، إلــى الخطــاة  علــى بنــي إســرائيل، كان يســوع تجســيًدا حيًّ
والقديســين. وبــدالً ِمــن أْن يكــون لدينــا مجموعــة مــن القوانيــن التباعهــا، نحــن لدينــا يســوع، 

ِمثَالنــا، كائــن مــن دم ولحــم، لنتبعــه كذلــك. 
كمعلمين، هل من قدوة يمكننا أن نقّدمها للطالب أفضل من يسوع وإطاعته لآلب؟

»إذاً، فاإليمــان المزعــوم الــذي يحــرر النــاس مــن التزامــات الطاعــة لنامــوس هللا، ليــس هــو 
ــِة  ــا ’ِبالنِّْعَم ــح أّن الرســول بولــس يقــول: إنن ــا وتطــاوالً. صحي ــل تصلًّف ــا، ب فــي الحقيقــة إيمانً
ُمَخلَُّصــوَن، ِباإِليَمــان‘ أَفَُســس 8:2. ولكــن يجــب أال يغــرب عــن بالنــا أّن ’اإِليَمــان أَيًْضــا، إِْن لـَـْم 
ــِه‘ يعقــوب 17:2. ولقــد أكــد يســوع نفســه وجــوب الطاعــة  ــٌت ِفــي َذاتِ ــُه أَْعَمــاٌل، َميِّ يَُكــْن لَ
ــي  ــا إِلِه ــيئَتََك يَ ــَل َمِش ــى هــذه األرض، ’أَْن أَفَْع ــه إل ــل مجيئ ــال عــن نفســه قب للنامــوس إذ ق
ــَماء  ُســِررُْت، َوَشــِريَعتَُك ِفــي َوَســِط أَْحَشــائِي‘ مزمــور 8:40. وقــال أيًضــا قبــل صعــوده إلــى السَّ
’أَنـَـا قـَـْد َحِفظـْـُت َوَصايـَـا أَِبــي َوأَثْبُــُت ِفــي َمَحبَِّتــِه‘ يوحنــا 10:15. وكذلــك يقــول الــروح القــدس 
ــُه  ــاَل إِنَّ ــْن قَ ــاُه.… َم ــا َوَصايَ ــاُه: إِْن َحِفظَْن ــْد َعرَفَْن ــا قَ ــرُِف أَنََّن ــَذا نَْع ــا ’َوِبَه ــان يوحن ــى لس عل
ثَاِبــٌت ِفيــِه، يَْنبَِغــي أَنَّــُه كََمــا َســلََك َذاَك َهَكــَذا يَْســلُُك ُهــَو أَيْضــاً‘ 1يوحنــا 3:2-6« )روح النبــوة، 

طريــق الحيــاة، صفحــة 61(.
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ما الذي يمكنك القيام به لتتبع مثال المسيح بشكل أفضل في كافة مجاالت حياتك، 
وبالتالي تكون ُمعلًّما أفضل لآلخرين كذلك؟ على الرغم من أنها فكرة قديمة شهيرة، 

لماذا يتحدث ما نقوم به — أفعالنا — بصوت أعلى بكثير مما نقوله؟

1٦ تشين األول )أكتوبر(        الجمعة        

ــة التــي هــي أســاس الخلــق والفــداء هــي أســاس  لمزيــد مــن الــدرس: » إّن المحبّ
ــح فــي الّشــريعة التــي قــد أعطاهــا هللا إلرشــاد الحيــاة. إّن الوصيّــة  التَّْربيَــة الحّقــة. هــذا موضَّ
ــن كّل  ــك وم ــن كّل نفس ــك وم ــن كّل قلب ــك م ــّب ...]هللا[ إله ــي: »تح ــى ه ــى والعظم األول
قدرتــك ومــن كّل فكــرك« )لوقــا 10: 27(. إّن محبّتــه هــو الّســرمدي العليــم بــكّل شــيء بــكّل 
القــدرة والفكــر والقلــب معناهــا أســمى نضــوج لــكّل القــوى. ومعنــى هــذا أن صــورة هللا يجــب 

أن تعــود إلــى كّل الكيــان – الجســم والعقــل والّنفــس كذلــك.
» وكالوصيّــة األولــى كذلــك الثّانيــة: »تحــّب قريبــك كنفســك« )متّــى 22: 39(. إّن شــريعة 
المحبّــة تتطلّــب تكريــس الجســم والعقــل والّنفــس لخدمــة هللا وخدمــة بنــي جنســنا. وهــذه 
ــار هــو  ــا أعظــم بركــة. إّن اإليث ــن تجلــب علين ــا بركــة لآلخري ــا تجعلن ــن أنّه الخدمــة فــي حي
ــة نحصــل علــى أســمى  أســاس كّل نضــوج حقيقــي. فعــن طريــق الخدمــة الخاليــة مــن األنانيّ
ــن  ــر مؤّهلي ــة ونصي ــة اإللهيّ ــركاء الطّبيع ــر ش ــر فأكث ــر أكث ــا نصي ــوى. وإنّن ــكّل الق ــب ل تهذي
ــة الحقيقيــة، صفحــة 17، 18(.  ــَماء فــي قلوبنــا« )روح النبــوة، التَّْربيَ ــا نقبــل السَّ للّســماء ألنّن

أسئلة للنقاش 
	� ِمْثـل بنـي إسـرائيل قديًمـا، نحن يجب أن نحـب هللا ونخافه في الوقت نفسـه )متى 
ـف، ناقشـوا باسـتفاضة كيـف يمكننـا القيـام باألمريـن�  22: 37؛ رؤيـا 		: 7(� فـي الصَّ

أيًضـا، أجيبـوا علـى السـؤال: لمـاذا ال تتعـارض هاتـان الوصيتان مع بعضهمـا بعًضا؟

2� مـا هـو الفـرق بيـن وضـع معيـاٍر وبين وضع قانـوٍن؟ وفًقـا الختبارك الشـخصي، هل 
ـْبتية األدفنتسـتية أكثر اهتماًما بوضع معايير سـاميٍة في مجتمع المؤمنين  الكنيسـة السَّ
التابـع لهـا، أَْم هـي أكثـر اهتماًمـا بوضـع القوانيـن التـي توّحـد مجتمعهـا؟ مـاذا يقـول 

س عـن وضـع المرء لمعايير سـاميٍة لنفسـه؟ لعائلته؟ لكنيسـته؟ الِكَتـاب الُْمَقـدَّ

3� كيـف يمكننـا أن نحقـق التـوازن الصحيـح فـي إظهار أهميـة الطاعـة لناموس هللا، 
وفـي نفـس الوقـت، إظهـار كيـف أّن هـذه الطاعة هي ليسـت مصـدر خالصنا؟

	� اقـرأ مزمـور 9		 والحـظ عـدد المـرات التـي يتـم فيهـا ِذكْـر مفاهيـم الطاعـة 
والحريـة والشـرائع والقوانيـن واألوامر� ما الـذي أراد صاحب مزمور 9		 اإلشـارة إليه 

حـول هـذه الموضوعات؟ 
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* 17-٢3 تشين األول )أكتوبر(    الدرس الرابع    

: نظرة الِكَتاب   َعْيَنا الرَّبِّ
س للعالَم الُْمَقدَّ

السبت بعد الظهر
المراجـع األسـبوعية: أمثـال 15: 3؛ أيـوب 1٢: 7-10؛ أفسـس ٦: 1٢؛ رؤيـا ٢0: 5، ٦؛ 

يوحنـا 1: 1-14؛ مرقـس 1٢: ٢9-31.

الِِحيَن« )أمثال 5	: 3(� آية الحفظ: »ِفي كُلِّ َمكَاٍن َعْيَنا الرَّبِّ ُمَراِقَبَتاِن الطَّالِِحيَن َوالصَّ

اعر البولندي تشيسالف ميلوش قصيدة بدأها بالكتابة عن حيوانات خيالية: األرانب  كتب الشَّ
ناجب النَّاطقة، وما شابه ذلك. وكتب يقول، »إنَّ هذه الحيوانات لديها الكثير من القواسم  والسَّ
المشتركة مع الحيوانات الحقيقة، كما هو الحال بالنسبة لمفاهيمنا عن العالَم وقواسمه المشتركة 

مع العالم الحقيقي.« ثم وإلنهاء قصيدته كتب ما يلي: »فَكِّْر ِفِي َهَذا وارْتَِعد.«
ــده  ــا يعتق ــر مم ــح أن الكثي ــن الصحي ــة. لكــن ِم ــْد« قاســية للغاي ــد تكــون كلمــة »ارْتَِع ق
البشــر حــول العالـَـم قــد يكــون ُمْخِطئـًـا تماًمــا. علــى ســبيل المثــال، منــذ مــا يقــرب مــن ألفــي 
عــام، العديــد ِمــن أذكــى النــاس وأفضلهــم ِعلًْمــا وتعليًمــا فــي العالـَـم اعتقــدوا أنَّ األرض ثابتــة 
ال تتحــرك فــي محــور الكــون. اليــوم، يعتقــد العديــد مــن أذكــى النــاس وأفضلهــم ِعلًْمــا وتثقيًفــا 

ــا كان فــي األصــل شــكالً بســيطًا مــن أشــكال الحيــاة. أنَّ البشــر قــد تطــوروا ممَّ
ــَر  ــه َعبْ ــر إلي ــا ننظ ــن دائًم ــد. نح ــف ُمحاي ــن موق ــم م ــى العالَ ــر إل ــن ال ننظ ــر، نح كبش
ــح  ــحات تؤثــر علــى كيفيــة تفســيرنا وفهمنــا للعالَــم ِمــن حولنــا. يُطْلَــق علــى هــذا الُمرشِّ ُمرَشِّ
اســم »رؤيــة العالـَـم« أو »الرؤيــة الكونيــة«، لــذا فمــن األهميــة بمــكان أن نُعلـّـم شــبيبتنا، بــل 

ــم.  س[ للعالَ ــاب الُْمَقــدَّ وحتــى أعضــاء الكنيســة األكبــر ســًنا، النَّظــرة الِكتابيــة ]نظــرة الِكتَ

ْبت القادم الموافق ٢4تشرين األول )أكتوبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ

26



18 تشين األول )أكتوبر(        األحد        

َعْيَنا الرَّبِّ
ــك  ــواء كان ذل ــي، س ــيء حقيق ــأنَّ ال ش ــول ب ــة تق ــفورد نظري ــة أكس ــتاذ بجامع ــع أس وض
نحــن كبشــر، أو العالـَـم، أو أي شــيء حولنــا. بــدالً ِمــن ذلــك، تقــول هــذه النظريــة أننــا مجــرد 

ابتــكارات رقميــة نتيجــة ســباق للدخــالء مــع أجهــزة حاســوب قويــة للغايــة. 
في حين أن هذه نظرية مثيرة لالهتمام، فإنها تطرح تساؤالً بالغ األهمية: ما هي طبيعة الحقيقة؟

ا، حتـى وإْن كانـت إجابـة واحدة فقط هـي إجابة  هنـاك إجابتـان محتملتـان متباينتـان ِجـدًّ
عقالنيـة. األولـى هـي أنَّ الكـون – وكل مـا فيـه، بمـا فـي ذلـك نحـن – موجـود ِمن تلقـاء ذاته. 
ه فقـط موجـود. إنهـا ببسـاطة حقيقـة بهيميـة عمياء.  أي أن ال شـيء َخلَقـه، ال شـيء شـكَّله. إنَـّ
ليـس هنـاك إلـه، وال آلهـة. الحقيقـة مادية بحتـة، طبيعية بحتـة. كما قال أحدهم منـذ أكثر من 

رَّات والفراغ.« 2500 سـنة )هـذه ليسـت فكـرة جديـدة(، ال يوجد سـوى »الـذَّ
وجهـة النظـر األخـرى حـول كيـف جـاء الكون إلـى الوجـود هـي أن كائًنـا إلهيًّـا )أو كائنات 
إلهيـة( أوجـد الكـون. هـذا، فـي الواقع، يبـدو أكثر منطقيـة، وأكثر عقالنيـة ِمن فكـرة أنَّ الكون 
موجـود مـن تلقـاء ذاتـه، دون وجـود تفسـير لذلـك. هـذا الرأي يشـمل العالَـم الطبيعـي وعالَم 
رَّات والفـراغ«، لكنـه ال يقتصـر علـى ذلـك. إنّـه يشـير إلـى حقيقـة أوسـع وأعمـق وأكثـر  »الـذَّ

ًدا للجوانـب ِمـن النظريـة الماديـة الملِحـدة التـي يُْسـَمُع عنها كثيـرًا اليوم. تعـدُّ

مــا الــذي تقولــه النصــوص الكتابيــة التاليــة حــول األفــكار التــي أثيــرت فــي درس اليــوم؟ 
مزمــور 53: 	؛ أمثــال 5	: 3؛ يوحنــا 3: 6	؛ إشــعياء 5	: 	2؛ لوقــا 	: 35-26�

 

ــاهلل  ــف ب ــا التّعري ــب، وإنَّم ــة هللا وحس ــالن حقيق ــس إع ــيحي لي ــم مس ــاس أي تعلي أس
باعتبــاره اإللــه الّشــخصي الــذي يحبنــا ويتفاعــل معنــا. إنـّـه إِلـَـُه الُمعجــزات الــذي وعلــى الرغــم 
مــن اســتخدامه للقوانيــن الطبيعيــة، إال أنــه غيــر ُملْــزٍَم بهــذه القوانيــن ويمكنــه تجــاوز هــذه 
القوانيــن متــى يشــاء )كََمــا ِفــي َحْمــِل الَْعــْذَراء ِبيَُســوع(. إنَّ تعليــم وجهــة النظــر هــذه هــو 
ــم  ــي، يزُْع ــم العقالن ــن العالَ ا م ــر جــدًّ ــا هــذا، ألن الكثي ــي عصرن ــم بشــكل خــاص ف ــر مه أم
)َخطـَـأً( أنَّ الِعلـْـَم يدعــم وجهــة نظــره، وهــو بصــورة عالنيــة وبشــكل غيــر قابــل لالعتــذار يُعلِّــم 

وجهــة النَّظــر اإللحاديــة والمذهــب الطبيعــي )الطبيعانيــة(.

فكــر فــي مــدى ضيــق أُُفــق ومحدوديــة وجهــة النظــر اإللحاديــة، علــى عكــس وجهــة 
ــم الطبيعــي  ــر أعــاله( تشــمل العالَ ــي )كمــا ُذِك ــم، والت ــة بشــأن العالَ النظــر الكتابي
س للعالــم،  ــاب الُْمَقــدَّ لكنهــا ال تقتصــر عليــه� لمــاذا، فــي النهايــة، تعــد نظــرة الِكَت

النظــرة اإليمانيــة، أكثــر منطقيــة وعقالنيــة مــن منافســتها اإللحاديــة؟ 
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19 تشين األول )أكتوبر(        االثنني        

سؤال »ليبنتز«
قبل عدة سنوات، سأل مفكر وكاتب ألماني يُدعى كوتفريد فيلهلم ليبنتز السؤال الذي هو 

على األرجح أكثر األسئلة الَجْوَهِريّة الممكنة: »لَِم يوجد شيء بدالً ِمن ال شيء؟«

كيــف تجيــب النصــوص الكتابيــة التاليــة علــى ســؤال ليبنتــز؟ تكويــن 	: 	؛ يوحنــا 	: 
ــوب 2	: 0-7	� ــا 		: 6، 7؛ أي ــروج 20: 8-		؛ رؤي 	-	؛ خ

 

س. فاآليــة  ِمــن المدهــش كيــف أنَّ وجــود هللا هــو أمــٌر مفتــرٌض َســلًَفا فــي الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ
فــي تكويــن 1: 1 ال تبــدأ بمجموعــة ِمــن الحجــج المنطقيــة )علــى الرغــم ِمــن وجــود العديــد 
ــا خــروج  ــبًقا وتعتقــد بوجــود هللا )راجــع أيًض ــرض ُمْس ــل هــي تفت ــا( حــول وجــود هللا. ب منه
ــاره الخالــق، يتضــح  ــا مــن نقطــة البدايــة هــذه، أي النظــر إلــى هللا باعتب 3: 13، 14(. وانطالقً

س، وتتّضــح كذلــك كّل الحقائــق الُمســطَّرة علــى صفحاتــه.  ــاب الُْمَقــدَّ الِكتَ
ــه  ــإّن كل شــيء نؤمــن ب ــم مســيحي. ف ــكل تعلي ــا أساســية ل ــِق أيًض ــَدُة الَخلْ ــر َعِقي وتُْعتَب
س  ــاب الُْمَقــدَّ ــْم يبــدأ الِكتَ ــِق فــي ســتة أيــام حرفيــة. لَ كمســيحيين يســتند إلــى َعِقيــَدِة الَخلْ
ببيــان عــن الدينونــة أو عــن النامــوس أو عــن الصليــب أو عــن القيامــة أو عــن المجــيء الثانــي. 
ــم  ــن هــذه التعالي ــا ِم ــق، ألنَّ أيّ ــاره الخال ــان عــن هللا باعتب س ببي ــدَّ ــاب الُْمَق ــدأ الِكتَ ــل ب ال، ب

األخــرى ال معنــى لهــا بمعــزٍل عــن حقيقــِة أنَّ هللَا هــو َخالُِقنــا.
ــق.  ــدة الَخل ــة عقي ــى أهمي ــة عل ــر الكتابي ــة النَّظ ــد وجه ــدًدا، تأكي ــد، مج ــا نج ــن هن وِم
ا نَظــرًا ألّن التَّْعلِيــم بعقيــدة الَخلــق قــد واجــه اعتــداًء مباشــرًا  ــا جــدًّ ويصبــح هــذا التأكيــد هامًّ
ــن الســنين  ــن باليي ــي تتحــدث ع ــاء – الت ــة النشــوء واالرتق ــإّن نظري ــم.  ف ــِم الِعلْ ــالً ِباْس كام
ِمــن الحيــاة التــي تطــورت ببــطء وعلــى نحــو متقطّــع، وكل ذلــك عــن طريــق الّصدفــة – قــد 
عــب تصــوُّر وجــود تعليــم  س لــدى مالييــن البشــر. ِمــن الصَّ ــدَّ ــاب الُْمَق دمــرت اإليمــان بالِكتَ
س، ومــع اإليمــان المســيحي بشــكل عــام، أكثــر مــن تعليــم نظريــة  يتناقــض مــع الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ
النشــوء واالرتقــاء. وهــذا هــو الســبب فــي خطــورة فكــرة أنَّ نظريــة النشــوء واالرتقــاء يمكــن 
س. فهــذا التوافــق، فــي  لهــا بطريقــة مــا أن تتوافــق مــع عقيــدة الَخلــق وفًقــا للِكتَــاب الُْمَقــدَّ
ــه ال يمكــن  ــة فــي حــّد ذاتهــا. فإن ــة النشــوء واالرتقــاء اإللحادي ــن نظري الواقــع، هــو أســوأ ِم

س وِمــن اإليمــان المســيحي ككل.  ــاب الُْمَقــدَّ ــخرية مــن الِكتَ التوفيــق بينهمــا دون السَّ

يطلـب هللا ِمّنـا أن نقضـي ُسـْبع )جـزء واحـد مـن سـبعة أجزاء متسـاوية من الّشـيء( 
حياتنـا، كل أسـبوع، فـي تذكّـر الخلـق الـذي تـّم فـي سـتة أيـام حرفية، وهو شـيء ال 
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يطلبـه فيمـا يتعلـق بأي تعليـم آخر� ماذا يجـب أن يخبرنا هذا عن مـدى أهمية هذه 
العقيـدة بالنسـبة لوجهـة النظـر الَْمِسـيِحيَّة الخاصـة بكيف جـاء عالمنا إلـى الُوُجود؟ 

٢0 تشين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

وجهة النظر الكتابية للعالَم
كمــا قيــل فــي الُمقدمــة، ال أحــد ِمّنــا ينظــر إلــى العالَــم ِمــن موقــع ُمحايــد. علــى ســبيل 
ــرة  ــوى ظاه ــيئًا س ــه ش ــرى في ــَماء وال ي ــي السَّ ــزح ف ــوس الق ــى ق ــد إل ــر الملِح ــال، ينظ المث
طبيعيــة. فقــوس القــزح ليــس لــه معنــى غيــر المعنــى الــذي يقــرِّره البشــر. علــى النقيــض مــن 
ذلــك، فــإنَّ الشــخَص الــذي ينظــر إلــى قــوس القــزح مــن وجهــة النَّظــر الكتابيــة ال ينظــر إليــه 
علــى أنــه ظاهــرة طبيعيــة وحســب، ناجمــة عــن تفاعــل المــاء والضــوء، ولكنــه أيًضــا يــرى فيــه 
ــم مــرة أخــرى بالمــاء )تكويــن 9: 13-16(. »كــم  ــد لِوعــد هللا بعــدم إهــالك العالَ إعــادة تأكي
كان هللا عظيًمــا فــي تنازلــه وشــفقته علــى خالئقــه الخاطئــة فــي وضــع قوســه الجميــل فــي 
الســحاب عالمــة ميثــاق مــع النــاس!... وكان قصــد هللا أنــه عندمــا يســأل أبنــاء األجيــال الالحقــة 
ــَماء فــإن آباءهــم ســيرددون علــى  عــن معنــى وجــود ذلــك القــوس المجيــد الظاهــر فــي السَّ
أســماعهم قصــة الطوفــان، ويقولــون لهــم إن هللا العلــي قــد وضــع هــذا القــوس فــي الســحاب 

كضمــان علــى أن الميــاه لــن تعــود لتغمــر األرض« )اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 84، 85(. 
ــص والمرجــع األساســي  س هــو النَّ ــدَّ ــاب الُْمَق ــبْتيين، يبقــى الِكتَ بالنســبة لألدفنتســت السَّ
ــح« التــي يمكننــا ِمــن خاللهــا رؤيــة العالــم وفهمــه،  إليماننــا. فهــو يقــدم وجهــة الّنظــر »الُمرَشِّ
ــوذج  س النم ــدَّ ــاب الُْمَق ــّدم الِكتَ ــة. يُق ــًدا للغاي ــوالً ومعّق ــا مه ــون مكانً ــن أن يك ــذي يمك وال
لمســاعدتنا علــى أن نفهــم بشــكل أفضــل الواقــع الــذي نجــد أنفســنا فيــه، والــذي نحــن جــزء 

ــا مــا نشــعر نحــوه باالرتبــاك والحيــرة.  منــه، والــذي غالبً

مــا هــي الحقائــق الموجــودة فــي النصــوص الكتابيــة التاليــة التــي يمكــن أن تســاعدنا 
ــس 6: 2	؛  ــه؟ أفس ــودون في ــن موج ــذي نح ــع ال ــل الواق ــكل أفض ــم بش ــى أن نفه عل

ــا 20: 5، 6� ــة 9: 5؛ رؤي ــة 5: 8؛ جامع ــس 3	: 7؛ رومي مرق

 

 
س، ألّن ذلــك هــو  كأدفنتســت ســبتيين، يجــب أن نتســمك بشــّدة بتعاليــم الِكتَــاب الُْمَقــدَّ
الحــق اإللهــي الُمعلــن للبشــر والــذي يوّضــح لنــا الكثيــر ِمــن األمــور عــن العالـَـم، وهــي األمــور 
التــي بخــالف ذلــك مــا كنــا لنعرفهــا أو نفهمهــا. وبالتالــي، يجــب للتعليــم المســيحي أن يكــون 

ُمتجــذًرا ومترّســًخا فــي كلمــة هللا، ويجــب رفــض أي تعليــم يتعــارض مــع ذلــك. 
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ــرى  ــدات أخ ــع معتق ــض م ــي تتناق س الت ــدَّ ــاب الُْمَق ــم الِكَت ــض تعالي ــي بع ــا ه م
ــة  ــدى أهمي ــا حــول م ــالف أْن يعلِّمن ــذا االخت ــاذا يجــب له ــاس؟ م ــا الن يتمســك به

ــة هللا؟ ــاِدِق بكلم ــِكنا الصَّ تمّس

٢1 تشين األول )أكتوبر(        األربعاء        

اْسُجُدوا للفادي
على الرغم من أهمية عقيدة الَخلق بالنسبة إليماننا، فإنَّ هذه العقيدة ال تظهر منفردة، 
خاصة في العهد الجديد. فغالبًا ما تأتي مقترنة، بل هي مرتبطة بشكل ال ينفصم، مع عقيدة 
الفداء. وذلك ألن عقيدة الَخلق وحدها ال تكفي، في عالم ساقط تشوبه الخطية والموت. نحن 
جميًعا نعيش ونصارع ونعاني، وبعد ذلك نموت. وفي نهاية المطاف ال تختلف جثثنا عن جثث 

الحيوانات المتروكة على جانب الطريق. ما رأيك في هذا األمر؟ 
ــة للغايــة، أال وهــي عقيــدة الفــداء.  وِمــن ُهنــا، نحــن لدينــا مــا نَْعتَِبــرَُه ِوْجَهــَة النَّظــر الُمهمَّ

وهــذا يَعنــي أّن المســيَح وإيَّــاُه َمصلوبـًـا هــو األََســاُس لـِـكلِّ َمــا نُؤِمــن بــه. 

اقرأ يوحنا 	: 	-		� ماذا تخبرنا هذه النصوص الكتابية عن يسوع وعّما فعله من أجلنا؟ 

 

 

َماء َمَعُه ِبَشارٌَة  انظر كذلك إلى رسالة المالك األول: »ثُمَّ َرأَيُْت َمالَكًا آَخَر طَائِرًا ِفي َوَسِط السَّ
ٍة َوقَِبيلٍَة َولَِساٍن َوَشْعٍب، قَائاِلً ِبَصْوٍت َعِظيٍم: ›َخافُوا  اكِِنيَن َعلَى األَرِْض وَكُلَّ أُمَّ َر السَّ أَبَِديٌَّة، لِيُبَشِّ
َماء َواألَرِْض َوالْبَْحِر َويََناِبيعِ  هللَا َوأَْعطُوُه َمْجًدا، ألَنَُّه قَْد َجاَءْت َساَعُة َديُْنونَِتِه، َواْسُجُدوا لَِصانِعِ السَّ
الخالق.  باعتباره  مباشرة،  باهلل  ترتبط  األبدية«  »البشارة  أن  الحظ   .)7  ،6  :14 )رؤيا  الِْميَاِه‹.« 
وعندما ندرك أن هللا الذي خلقنا هو نفسه هللا الذي، في الجسد البشري، حمل عقاب خطايانا 
على نفسه، فال عجب إذن في أننا مدعوون للّسجود والتّعبِّد له. وهل ِمْن استجابة أخرى يجب 

أْن نعطيها عندما ندرك حقيقة إلهنا؟
لهــذا الســبب، يجــب أن تبقــى حقيقــة المســيح وإيــاه مصلوبـًـا فــي صــدارة ومحــور كل مــا 
نقــوم بتعليمــه. وهــذا التَّْعلِيــم، فــي الواقــع، يجــب أن يتضمــن الحديــث عــن المجــيء الثانــي 
أيًضــا، ألنَّ المجــيء األول ليســوع ال يفيدنــا كثيــرًا بمعــزل عــن المجــيء الثانــي، أليــس كذلــك؟ 
س، أن المجــيء األول والمجــيء  يمكــن للمــرء أن يقــول، فــي ضــوء مــا جــاء فــي الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ

الثانــي للمســيح همــا جــزءان مــن حــدث واحــد – تدبيــر الخــالص. 
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تمعــن أكثــر فــي الفكــرة الُمْعــرَِب عنهــا فــي األصحــاح األول مــن إنجيــل يوحنــا، بــأّن 
ــب  ــى الصلي ــات عل ــن م ــا 	: 3( هــو َم ــا كَاَن« )يوحن ــْيٍء ��� ِممَّ ــق » كُلُّ َش ــن خل َم
ألجلنــا؟ لمــاذا يجــب أن يكــون الســجود والعبــادة همــا االســتجابة الطبيعيــة الغامــرة؟  

٢٢ تشين األول )أكتوبر(        الخميس        

ناموس هللا
ــب  ــل يج ــدام: ه ــة اإلع ــألة عقوب ــش مس ــة تناق ــت األم ــا، كان ــي فرنس ــنوات، ف ــذ س من
ــى  ــهير يُدع ــي ش ــوف فرنس ــب وفيلس ــاء بكاتِ ــذا اإللغ ــن ه ــون ع ــل المدافع ــا؟ اتص إلغاؤه
ــة عنهــم. ولكــن مــا اقترحــه ميشــيل  ــة مقــال افتتاحــي نياب ــه كِتاب ــوا من ميشــيل فوكــو وطلب
فــي مقالــه لــم يكــن مؤيـّـًدا إللغــاء عقوبــة اإلعــدام وحســب، ولكــن إللغــاء منظومــة الســجون 

ــع الســجناء.  ــل وإطــالق ســراح جمي بالكام
لمــاذا؟ ألّن جميــع األنظمــة األخالقيــة، فــي نظــر ميشــيل فوكــو، هــي مجــرد أفــكار بشــرية 
وضعهــا أشــخاص موجــودون فــي الســلطة للســيطرة علــى الجمــوع. وبالتالــي، لــم يكــن لهــذه 

القوانيــن األخالقيــة مشــروعية حقيقيــة. 
ــة  ــو نتيج ــا ه ــراه هن ــا ن ــإن م ــو، ف ــيل فوك ــّدد لميش ــف المتش ــن الموق ــر ع ــض النظ بغ
ــي  ــع هــذه المشــكلة ف ــل موســى م ــد تعام ــل. وق ــدة بالفع ــة لمشــكلة ليســت جدي منطقي
ــْوَم، أَْي  إســرائيل قديًمــا منــذ آالف الســنين. »الَ تَْعَملُــوا َحَســَب كُلِّ َمــا نَْحــُن َعاِملُــوَن ُهَنــا الْيَ
ــِه« )تثنيــة 12: 8؛ انظــر أيًضــا قضــاة 17: 6؛ أمثــال 12: 15(.  ــَح ِفــي َعيَْنيْ كُلُّ إِنَْســاٍن َمْهَمــا َصلَ
ومع ذلك، فإنّه إذا كان ينبغي عدم القيام بما يصلح في أعيننا فقط، حيث إنَّنا لسنا أبراًرا 
حيح أخالقيًّا، فكيف نعرف إًذا ماذا يجب  أو أتقياء أو موضوعيين بما يكفي لمعرفة ما هو الصَّ
أن نفعل؟ والجواب هو أنَّ الرّب الذي َخلقنا، أعطانا أيًضا شريعة نحيا بموجبها. ربما ال تستطيع 

أعيننا رؤية فائدة هذه الشريعة، لَِكنَّ َعيَْنِي الرَّبِّ ترى ذلك دائًما.

مــاذا تعلّمنــا النصــوص الكتابيــة التاليــة عــن النامــوس األدبــي؟ تثنيــة 6: 5؛ مرقــس 2	: 
29-	3؛ رؤيــا 		: 2	�  

 

ــا  ــا رأين ــذ )كم ــم، فعندئ ــيِحيَّة للعالَ ــا الَْمِس ــة نظرن ــا لوجه ــداء أساًس ــنجعل الف ــا س إذا كن
ــا العشــر، أساســية كذلــك.  فــي درس األســبوع الماضــي( يجــب أن تكــون شــريعة هللا، الوصاي
فعلــى كل حــال، مــا هــو الــذي نُْفتــدى منــه إْن لــم يكــن الخطيــة، التــي هــي انتهــاك النامــوس 
ــا بمعــزل عــن شــريعة هللا، وهــذا هــو  )روميــة 3: 20(؟ إنَّ بشــارة اإلنجيــل ال معنــى لهــا حًق
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أحــد األســباب التــي نعــرف مــن خاللهــا أّن الشــريعة ال تــزال ُملزِمــة بالنســبة لنــا، علــى الرغــم 
مــن عــدم قدرتهــا علــى أْن تخلِّْصنــا )لهــذا الســبب نحــن بحاجــة إلــى بشــارة اإلنجيــل التــي 

تَُحّدثنــا عــن الفــداء(.  
ــت  ــن هواي ــا أســمته إل ــى م ــت الســبتيين عل ــم األدفنتس ــب أن يركّــز تعلي ــك، يج لذل
ــإذا  ــبْت. ف ــة السَّ ــك وصي ــي ذل ــا ف ــة 63(، بم ــم، صفح ــراع العظي ــوس« )الص ــة النام »ديموم
كان التَّْعلِيــم هــو المســاعدة فــي اســتعادة صــورة هللا فينــا إلــى أقصــى حــد ممكــن فــي هــذه 
الحيــاة، فإنّــه ال بــد مــن التمســك بنامــوس هللا وإعــالء شــأنه حتــى فــي أبســط األمــور. وفــي 
ضــوء ِمثـَـاِل يســوع، علينــا الّنظــر إلــى شــريعة هللا باعتبارهــا التَّْعلِيمــات األدبيــة التــي تُظِهــر لنا 

. ــِي الــرَّبِّ ــُواُب ِفــي َعيَْن ــا الصَّ مــا هــو َحًق

٢3 تشين األول )أكتوبر(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: »إن الغايــة الحقيقيــة مــن التَّْعلِيــم هــي إرجــاع صــورة هللا إلى 
النَّفــس« )روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 542(. مــع وضــع هــذه الفكــرة فــي االعتبــار، 
ــم  ــبة للتعلي ــة بالنس ــم ضروري ــيِحيَّة للعالَ ــر الَْمِس ــة النظ ــر وجه ــاذا تعتب ــرى لم ــا أن ن يمكنن
ــس بالضــرورة  ــه لي ــي حــد ذات ــم ف ــا أشــرنا ســابًقا، التَّْعلِي ــى كل حــال، وكم األدفنتســتي. فعل
َجيِّــًدا. يمكــن للنــاس أن يكونــوا متعلّميــن، بــل ومتعلميــن تعليًمــا عاليًــا فيمــا يتعلــق بتعلّــم 

س.  ــاب الُْمَقــدَّ األفــكار والمواقــف التــي تتناقــض مــع المبــادئ الموجــودة فــي الِكتَ
ــَس علــى وجهــة النظــر  لهــذا الســبب، كأدفنتســت ســبتيين، يجــب لنظــام تعليمنــا أْن يؤسَّ
الَْمِســيِحيَّة للعالـَـم. وهــذا يعنــي، إًذا، أّن جميــع المجــاالت العامــة للتعليــم والعلــوم والتاريــخ 
واألخــالق والثقافــة ومــا إلــى ذلــك، ســيتم تدريســها مــن هــذا المنظــور، علــى عكــس المجــال 
ــر ســابًقا أيًضــا،  ــم. وكمــا ذُكِ الــذي يتعــارض أو حتــى يتجاهــل وجهــة النظــر الَْمِســيِحيَّة للعالَ
وإْن كان األمــر يســتحق التكــرار: ال يوجــد شــيء اســمه وجهــة نظــر مســيحية؛ فــكل الحيــاة 
ــَحات وجهــة نظــر المــرء، ســواء كانــت وجهــة النظــر  وكل الواقــع يُنظــر إليــه مــن خــالل ُمرشَّ
ــر  ــة النظ ــّكل وجه ــروري أن تش ــن الض ــي، ِم ــي، أَْم ال. وبالتال ــق ومنهج ــكل الئ ــة بش مدروس

الكتابيــة األســاس لــكل تعاليــم األدفنتســت الســبتيين. 

أسئلة للنقاش
	� مــا هــي األمثلــة التــي يمكنــك التفكيــر فيهــا مــن التاريــخ والتــي كانــت فيهــا بعض 
ــك  ــة؟ مــا هــي بعــض تل ــرًة للغاي ــا ُمدمِّ ــزال( فــي مجمله ــل وال ت ــم )ب أنظمــة التَّْعلِي
األماكــن، ومــا الــذي كان يتــّم تعليمــه للطــالب فيهــا، ومــاذا يمكننــا أن نتعلّــم منهــا؟ 

ــرة؟ كيــف يمكننــا حمايــة أنظمتنــا التَّْعلِيميــة ِمــن هــذه التأثيــرات الُمدمِّ

ــيِحيَّة  ــة النظــر الَْمِس ــاط الرئيســية لوجه ــَش درس هــذا األســبوع بعــض النق 2� ناَق
س، تدبيــر الفــداء ونامــوس هللا� مــا هــي  للعالَــم: وجــود هللا، الَخلــق، الِكَتــاب الُْمَقــدَّ
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بعــض العناصــر المهمــة األخــرى التــي يجــب إدراجهــا فــي أي صياغــة كاملــة لوجهــة 
النظــر الَْمِســيِحيَّة للعالَــم؟

ــت  ــر! أن ــا ضمي ــر! ي ــا ضمي ــي: »ي ــا يل ــر مــن القــرن الثامــن عشــر م 3� كتــب ُمفكّ
ــم  ــر، رغ ــد لإلنســان الجاهــل والمحاَص ــل والمرشــد األكي ــت الدلي ــة، أن ــزة إلهي غري
ــا يجعــل  ــر والشــر، ال يخطــئ، وهــو م ــٌم للخي ــَت َحكَ ــا وحــرًّا – أن ــا ذكيًّ ــه كائًن كون

ــي هــذا الموقــف؟ ــا هــو الصــواب، أو الخطــأ، ف ــه« م اإلنســان شــبيًها بخالق

	� انظــر إلــى عبــارة إلــن ج� هوايــت مــرة أخــرى: »إن الغايــة الحقيقيــة مــن التَّْعلِيــم 
هــي إرجــاع صــورة هللا إلــى النَّفــس�« مــاذا يعنــي ذلــك؟ كيــف يوّضــح لنــا هــذا األمر 
ــبب وراء أْن يكــون تعليــم األدفنتســت الســبتيين مختلًفــا تماًمــا عــن الكثيــر مــن  السَّ

الطــرق التــي ينظــر بهــا العالــم إلــى التَّْعلِيــم؟
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* ٢4-30 تشين األول )أكتوبر(    الدرس الخامس    

يَُسوُع، الُمَعلُِّم األَْعظَُم

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: عبرانييــن 	: 	-	؛ 2كورنثــوس 	: 	-6؛ يوحنــا 	: 		، 8	؛ 		: 

	-		؛ فيلبــي 2: 	-		؛ 2كورنثــوس 5: 6	-	2� 

آيـة الحفـظ: »ألَنَّ هللَا الَّـِذي َقاَل: ›أَْن يُْشـرَِق نُوٌر ِمْن ظُلَْمـٍة‹، ُهَو الَِّذي أَْشـرََق ِفي ُقلُوِبَنا، 
إلِنَارَِة َمْعرَِفِة َمْجِد هللِا ِفي َوْجِه يَُسـوَع الَْمِسـيحِ« )2كورنثوس 	: 6(�

ــوا  ــي وكان ــود فــي مستشــفى ميدان ــارة جن ــام بزي ــي كراهــام القصــة عندمــا ق يحكــي بيل
د ووجهــه  ــه تمــدَّ ًها جــًدا لدرجــة أن ــود الشــبّان »كان مشــوَّ ــش. أحــد الجن ــد الَجيْ برفقــة قائِ
ألســفل، علــى لــوح مصنــوع مــن قمــاش القنــب الّشــّفاف.« همــس الطبيــب لكراهــام قائــالً، 
»أشــّك فــي أنــه ســوف يكــون قــادًرا علــى المشــي مجــّدًدا«. تقــّدم الجنــدي بطلــب مــن قائــد 
الجيــش قائــالً: »ســيدي، ... لقــد حاربــت مــن أجلــك، لكننــي لــم أَرَك أبًدا. هــل يمكننــي أن أرى 
وجهــك؟« لذلــك، تمــدد قائــد الجيــش علــى األرض وانزلــق أســفل اللــوح الّشــّفاف المصنــوع 
ــا يحــدث، ســقطت  ــب م ــام يراق ــدي. وإذ كان كراه ــع الجن ــب، وتحــدث م ــاش القن ــن قم م

دمعــة مــن عيــن الجنــدي علــى خــّد قائــد الجيــش. 
فــي زمــن والدة يســوع، كانــت البشــرية تــرزح مشــوَّهًة نازفــًة، فــي حاجــة إلــى نظــرة هللا 
ــا  ــا هللا، هــل يمكنن ــالً، »ي ع قائ ــد تضــرَّ ــو أنَّ الجنــس البشــري ق ــدو األمــر كمــا ل ــافية. يب الشَّ
رؤيــة وجهــك؟« ومــن خــالل إرســال ابنــه إلــى هــذا الكوكــب، أرســل اآلُب الُمَعلِّــم األَْعظـَـَم فــي 
مهمــة: أْن يُظْهــر للجنــس البشــري وجــَه اآلب. منــذ ذلــك الحيــن، كان لدينــا االمتيــاز المدهــش 

المتمثــل فــي رؤيــة »َمْعرِفَــِة َمْجــِد هللِا ِفــي َوْجــِه يَُســوَع الَْمِســيِح« )2كورنثــوس 4: 6(. 
إذ نشاهد الُمَعلِّم األَْعظََم وهو يشق طريقه إلى األرض، ماذا يمكننا أن نتعلم منه؟ 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 31تشرين األول )أكتوبر(. 
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٢5 تشين األول )أكتوبر(        األحد        

يسوع يعلن لنا اآلب

مــا هــي أهــم النقــاط المتعلقــة بيســوع والتــي يشــير إليهــا الرســول بولــس فــي بدايــة 
رســالته إلــى العبرانييــن؟ )عبرانييــن 	: 	-	(�

 

ــى  ــى فكــرة مهمــة: جــاء يســوع إل ــد مــراًرا وتكــراًرا عل ــة أســفار العهــد الجدي يؤكــد كَتَب
األرض ليُظهــر للبشــرية َمــْن هــو اآلب. فــي األزمنــة الماضيــة، جــاء إعــالن هللا بطريقــة مجــزأة 

ــام هلل.  ــَر األنبيــاء؛ مــع ذلــك، فقــد رأينــا فــي يســوع اإلعــالن النهائــي والتّ َعبْ
ال  نحن  آثمين،  3(. وكبشر   :1 )عبرانيين  َمْجِد ]هللا[«  بََهاُء  »ُهَو  أيًضا، يسوع، في شخصه، 
يمكننا معاينة مجد هللا بشكل كامٍل. وباعتباره االبن المتجّسد، يعكس يسوع هذا المجد. فإّن 

هذا المجد َواِدٌع وَساكٌِن في بشرية المسيح كي نراه، وكي نَُميَِّز بوضوح جوهر وحقيقة هللا. 
المصطلح  اليونانية،  اللغة  في   .)3  :1 )عبرانيين  ]هللا[«  َجْوَهِر  »رَْسُم  أيًضا  هو  المسيح 
الصورة  أو  الشمع،  في  الختم  يحدثه  الذي  األثر  إلى  لإلشارة  يُستخدم  أحيانًا  هنا  المستخدم 

المدموغة على عملة معدنية. لذلك فإنَّ يسوع هو »رَْسُم َجْوَهِر ]هللا[« )عبرانيين 1: 3(.
إذا كنــا نرغــب فــي معرفــة اآلب، يجــب أن نصغــي بعنايــة لمــا يقولــه الُمَعلِّــم األَْعظـَـم عنه. 

ويجــب علينــا أيًضــا أن ننظــر إلــى الُمَعلِّــم األَْعظـَـم. فــإن اآلب يـُـرى فــي االبــن.  

ــو  ــن ه ــوس 	: 	-6، َم ــي 2كورنث ــوس 	: 	-6� ف ــع 2كورنث ــن 	: 	-	 م ــارن عبرانيي ق
ــه؟  ــه ِمن ــذي نتعلّم ــا ال ــوع، وم يس

 

ــي  بينمــا كانــوا يُعلِّمــون اآلخريــن عــن هللا، ســعى بولــس ورفقــاؤه فــي الخدمــة إلــى تَبَّن
ــا يســوع  تعاليــم المســيح نفســه عــن اآلب. وباعتبــاره »ُصــورَة هللِا« )2كورنثــوس 4: 4(، علّمن
عــن هللا اآلب. وعلــى نحــو مماثــل، يرفــض بولــس أْن تتعــرض كلمــة هللا للتنديــس والتَّشــويه، 

ــاِر الَْحــقِّ ِبَجــاَلٍء )2كورنثــوس 4: 2(.  ويقــوم بــدالً ِمــن ذلــك ِبِإظَْه
وكمــا اســتخدم هللا، فــي الَخلـْـق، النــور لتبديــد الظــالم، فقــط أعطانــا ابنــه، يســوع، لتبديــد 
ــه »ِفــي َوْجــِه يَُســوَع الَْمِســيِح«  وجهــات النَّظــر الكاذبــة عنــه، وإلظهــار الحقيقــة عــن هللا. إنّ

ــٍة هلِل. )2كورنثــوس 4: 6(.  أنّنــا نحصــل علــى أوضــح َمْعرِفَ

عمل يسوُع على عكس صورة اآلب بدقة، وهو شيء نحن أيًضا مطالبون بعمله ألننا 
مدعوون إلى أْن نكون »ُمَتَمثِّلِيَن ِباهلِل كَأَْوالٍَد أَِحبَّاَء« )أفسس 5: 	(� ماذا يعني هذا، 

وما الذي يمكن أن نتعلَّمه ِمن يسوع حول كيف نكون »ُمَتَمثِّلِيَن ِباهلِل«؟
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٢٦ تشين األول )أكتوبر(        االثنني        

إعالن اآلب )تتمة(
»الكلمة  باعتباره  يسوع  عن  يوحنا  يتحدث   ،)18-1  :1 )يوحنا  إلنجيله  مؤثِّرة  مقدمة  في 
في  وكونية  جريئة  بل هي  محدودة؛  أو  متوارية  ليست  يسوع  عن  يوحنا  ُحَجَج  إنَّ  األبدية«. 
نطاقها. كان يسوع موجوًدا قبل تأسيس العالم – ِفي الَْواِقعِ، إِنَّ يَُسوَع أَزَلُِي الُْوُجوِد. في الحقيقة، 
يسوع كان هو العامل الوسيط في الَخلْق )يوحنا 1: 2، 3(. هو »نُور النَّاِس« )يوحنا 1: 4(، وبما 

أنه »الكلمة« الذي أتى إلى العالم، فهو »الَِّذي يُِنيُر كُلَّ إِنَْساٍن« )يوحنا 1: 9(.

وفًقــا ليوحنــا، مــا هــي نتيجــة تجّســد يســوع؟ باعتبــاره الكلمــة، مــا هــو النــور الــذي 
أتــي بــه يســوع؟ مــا هــي المؤهــالت التــي يملكهــا للقيــام بذلــك؟ يوحنــا 	: 		، 8	�  

 

»وقد ظهر الّنور عندما كانت ظلمة العالم على أشّدها. ...
» ولم يبَق للبشريّة غير رجاء واحد – وهو .... أن تعود إلى العالم معرفة هللا.

ــكاذب الــذي  ــا التَّْعلِيــم ال » وقــد جــاء المســيح ليعيــد هــذه المعرفــة. جــاء ليلقــي جانبً
بواســطته شــّوه صــورة هللا أولئــك الذيــن اّدعــوا أنّهــم يعرفونــه. جــاء ليظهــر طبيعــة شــريعته 

ــة الحقيقيــة، صفحــة 68- 89(. وليعلــن فــي صفاتــه جمــال القداســة« )روح النبــوة، التَّْربيَ
ــه هــدف واحــد: »إعــالن هللا  ــى األرض كان ل ــه عل ــي حيات ــه المســيح ف ــام ب كل شــيء ق

ــة 96(.  ــة، صفح ــة الحقيقي ــوة، التَّْربيَ ــريّة« )روح النب ــأن البش ــع ش ــل رف ألج

ــا 		: 9(� مــاذا كان ســياق  ــْد َرأَى اآلَب« )يوحن ــي َفَق ــِذي رَآنِ يســوع نفســه يقــول، »اَلَّ
ــا 		: 	-		� ــك؟ يوحن ــا؟ ولمــاذا صــّرَح بذل كالم يســوع هن

 

يميــل المــرء إلــى انتقــاد العبــارة المتخبطــة التــي أدلــى بهــا فيلبــس )يوحنــا 14: 8(. فبعــد 
ــر مــدرك للنقطــة الهامــة  ــزال غي ــس ال ي ــن شــركته الوثيقــة مــع يســوع، كان فيلب ســنوات ِم
ــا يمكــن  ــات اآلب. ربم ــر طبيعــة وصف ــى ليُظه ــد أت ــد، وهــي أنَّ يســوع ق ــة بالتجّس المتعلق
للُمعلميــن اليــوم أْن يشــعروا ببعــض الرَّاحــة فــي حقيقــة أنَّ أحــد تالميــذ الُمَعلِّــم األَْعظـَـم قــد 
تصــرّف بشــكل ســيئ، وِمــن ثــم يجــدون مــا ينتقدونــه فــي ذلــك التلميــذ! لكــن ربمــا ُدوِّنــت 
ــى  ــذ مت ــنا. من ــص أنفس ــة لفح ــا الفرص ــل لمنحن ــاده ب ــببًا النتق ــا س ــس ال لتعطين ــارة فيلب عب
ونحــن نســير مــع يســوع؟ وهــل عرفنــا يســوع بشــكٍل أفضــل ِمــن فيلبــس؟ فــإنَّ يســوع يقــول 

لنــا نحــن أيًضــا، » ’اَلَّــِذي رَآنِــي فََقــْد َرأَى اآلَب‘ »، فمــا هــو موقفنــا!  
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٢7 تشين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

قراءة ذهن الُمَعلِّم األَْعظَم

مــا الــذي كان يشــغل ِفكْــَر بولــس ويثقــل قلبــه بشــأن المجتمــع المســيحي فــي فيلبــي 
بينمــا كان يكتــب رســالته إليهــم؟ فيلبــي 2: 	-	؛ فيلبــي 	: 2، 3� 

 

س.  الفقـرة الكتابيـة فـي فيلبـي 2: 1-11 هـي من إحـدى أعمق الفقرات فـي الِكتَـاب الُْمَقدَّ
إنّهـا تناقـش الُوُجـود األزلـي ليسـوع، ألوهيته، تجسـده، بشـريته، وقبوله الموت علـى الصليب. 
ـَماء إلـى ُجلُْجثَة  وهـي تَِصـف الطريـق الطويل والصعب والسـحيق الذي سـلكه يسـوع من السَّ
)فيلبـي 2: 5-8(. وهـي تَِصـُف كيـف رَفََّع اآلُب يسـوَع »َوأَْعطَاُه اْسـًما فَْوَق كُلِّ اْسـٍم« لَِكْي يَْجثُو 

أمامـه الجميـع )فيلبـي 2: 9-11(. إنَّ الكثيـر ِمـن الحقائـق المذهلة ُمكّدس فـي تلك اآليات.  

كيف يعرض بولس ما جاء في فيلبي 2: 5-		؟ ِمن بين أحداث حياة يسوع التي أشاد بها بولس، 
أي منها في اعتقادك يتطلع بولس إلى أْن يعكسها المؤمنون في حياتهم؟ فيلبي 2: 6-		�

 

كان بولس يأمل في أْن يتعلم المؤمنون في فيلبي، الذين يمكن وصفهم بأنهم كانوا »ُمِثيرين 
لِلَجَدل«، ِمن يسوع وِمن تجّسده. فإذا كان بإمكان يسوع أْن يأخذ هيئة بشرية — »آِخًذا ُصورََة 
َعبٍْد، َصائِرًا ِفي ِشبِْه النَّاِس« )فيلبي 2: 7( — بل ويخضع لدرجة أن يُرفَع على الصليب، فكم 

بالحري ينبغي أن يخضعوا لبعضهم البعض أكثر، بدافع المحبة؟ 
يتــم تَْذكِيرنــا بــأنَّ هنــاك الكثيــر لنتعلمــه مــن الُمَعلِّــم األَْعظَــم، يســوع. نحــن نتعلــم ِمــن 
الرســائل التــي شــاركها معنــا الُمَعلِّــم األَْعظَــم أثنــاء خدمتــه األرضيــة. نتعلّــم ِمــن المعجــزات 
التــي أجراهــا، والطريقــة التــي تعامــل بهــا مــع اآلخريــن. وقــد نســعى إلــى جعــل تعامالتنــا 
ــتعداده  ــي اس ــن ف ــن خــالل التمّع ــك ِم ــم كذل ــم، ونتعل ــه العظي ــي تَحنَُّن ــن تحاك ــع اآلخري م

ــَماء بمــذود )يــا لــه مــن درس لنــا!(. الســتبدال أمجــاد السَّ
علــى النقيــض ِمــن ذلــك، فــإنَّ العالـَـم فــي كثيــر مــن األحيــان يدعونــا إلــى تمجيــد أنفســنا، 
ــم  ــا نتعل ــم، فإنن ــم األَْعظَ ــا. أمــا فــي المــذود فــي بيــت لحــم، ومــن الُمَعلِّ للتباهــي بإنجازاتن
درًســا مختلًفــا – إنَّ َعَمــال التَّْعلِيــم والخــالص العظيميــن ال يتحققــان مــن خــالل تمجيــد أنفســنا 

بــل بتذليــل ذواتنــا أمــام هللا، وبــأن نصبــح خّداًمــا لآلخريــن. 

مــا هــو الظَّــرْف الــذي تواجهــه، ربمــا اآلن، والــذي يمكــن لــه ِمــن خــالل تواضعــك، 
أن يتيــح لــك فرصــة كبيــرة لتعكــس المســيح لآلخريــن؟ 
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٢8 تشين األول )أكتوبر(        األربعاء        

الُمَعلِّم األَْعظَم والُمصالحة
العالقــات اإلنســانية فــي كثيــر مــن األحيــان تنهــار. أصبحنــا متباعديــن عــن بعضنــا بعًضــا. 
فالشــخص الــذي كان ذات مــرة صديقنــا الُمقــرب أصبــح بمــرور الوقــت شــخًصا ال نثــق بــه. 
ومــع ذلــك يمكــن تصحيــح هــذه العالقــة. وعندمــا يحــدث ذلــك، نختبــر روعــة الُمصالحــة. 

القليــل مــن االختبــارات البشــرية هــي بمثــل هــذا الجمــال.

كيــف تأتــي الُْمَصالََحــُة فــي مركــز القصــد وراء تجّســد المســيح وَدُوره باعتبــاره الُمعلِّــم 
األْعظَــم؟ 2كورنثــوس 5: 6	-	2�  

 

إذا كنــا نشــعر بالســعادة عنــد اســتعادة عالقتنــا مــع شــخص آخــر، فمــا مــدى مــا ينبغــي 
أن تكــون عليــه ســعادتنا عندمــا نتصالــح مــع هللا؟ فــي 2كورنثــوس 5: 16-21، نجــد أن بولــس 
واضــٌح جــًدا بشــأن َمــن يقــوم بالمصالحــة – لقــد أخــذ هللا اآلب زمــام المبــادرة فــي إصــالح 
عالقتنــا المقطوعــة معــه. وقــد قــام بهــذا العمــل التصالحــي »ِبيَُســوَع الَْمِســيِح« )2كورنثــوس 

ــَم لَِنْفِســِه« )2كورنثــوس 5: 19(.  ــا الَْعالَ 5: 18(. »إِنَّ هللَا كَاَن ِفــي الَْمِســيِح ُمَصالًِح
ــرَكَاِت الُمصالحــة، بــل علينــا أْن نتعلــم  مــرة أخــرى نؤكــد أننــا لســنا مجــرد ُمْســتَْهلِِكيَن لِبَ
ــا  ــن أيًض ــة. ونح ــل الُمصالح ــي عم ــيح ف ــارك المس ــده، ش ــي تجّس ــم. فف ــم األَْعظَ ــن الُمَعلِّ م
ــى نفســه بالمســيح يســوع. واآلن، نحــن مــع  ــا هللا إل ــا. لقــد صالحن مدعــوون للمشــاركة فيه

ــوس 5: 18(. ــِة« )2كورنث ــَة الُْمَصالََح ــا »ِخْدَم ــد أُعطين ــس، ق بول
التي  الجديد  العهد  فقرات  أعظم  أيًضا إحدى  1: 5- 20 هي  الكتابية في كولوسي  الفقرة 
تتحدث عن تجّسد يسوع. غالبًا ما يُْعتََقد أّن هذه الفقرة هي عبارة عن ترنيمة، يناقش النصف 
األول من الفقرة دور يسوع في الَخلِْق )كولوسي 1: 15-17(، في حين يركّز النصف األخير على 
دور يسوع في الِْفَداء )كولوسي 1: 18-20(. من خالل دور يسوع كخالق، صالح هللا كل شيء إلى 
نفسه. إن عمل المصالحة الذي ينجزه هللا من خالل يسوع هو كوني في نطاقه، وهو »يَُصالِح ِبِه 

لَْح ِبَدِم َصلِيِبِه« )كولوسي 1: 20(.  الُْكلَّ لَِنْفِسِه، َعاِمالً الصُّ
فــي حيــن أننــا ال يمكــن أن نصــل إلــى المقيــاس الكونــي لعمــل الُمَعلِّــم األَْعظـَـم كُمصالـِـح، 
ــوس 5: 18(. هــل  ــا )2كورنث ــي نطاقن ــة المصالحــة« ف ــي »خدم ــوون للمشــاركة ف ــا مدع فإنن
يمكــن أن يكــون هــذا هــو مــا كان يــدور فــي فكــر يســوع عندمــا صلــى، »كََمــا أَرَْســلْتَِني إِلـَـى 

الَْعالَــِم أَرَْســلْتُُهْم أَنَــا إِلَــى الَْعالَــِم« )يوحنــا 17: 18(.  

ما هي الطرق العملية التي يمكننا من خاللها أن نعكس دور هللا كُمصالِح؟ بمعنى، في 
أي موقف اآلن )إْن ُوِجد( يمكنك أن تساعد الناس على التَّصالح مع بعضهم البعض؟ 
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٢9 تشين األول )أكتوبر(        الخميس        

تالميذ الُمَعلِّم األْعظَم األوَّلون
فــي لحظــة، نجــد مجموعــة مــن الرعــاة العادييــن يعتنــون بقطيــع متوســط الحجــم مــن 
األغنــام خــارج بلــدة صغيــرة. وفــي اللحظــة التاليــة، يشــهدون ظهــوًرا باهــرًا لمالئكــة يُشــاركون 
معهــم أخبــاًرا مذهلــة ورائعــة ومدهشــة. وقــد دفعهــم هــذا المنظــر إلــى الّســعي فــي البحــث 

عــن الطفــل الــذي أعلنــت عنــه المالئكــة.

تخيل نفسك واقًفا مع الرعاة وُمحّدًقا في الِمْذَود� ماذا ترى؟ لوقا 2: 20-8�

 

ينبغــي أن نُُولـِـي تقديرنــا لتالميــذ الُمَعلِّــم األعظــم األوَّليــن: يوســف ومريــم والرُّعــاة. فــإنَّ 
ــة  ــد العجيب ــزة التجّس ــى معج ــارة إل ــة إش ــِط أيَّ ــم تُع ــوع ل ــالد يس ــة لمي ــروف المتواضع الظ
ــه  التــي ِمــن خاللهــا صــار هللا، فــي شــخص هــذا الرضيــع، واحــًدا مــع البشــر. مــع ذلــك، فإن
وبمســاعدة الــرؤى واألحــالم والمالئكــة، أمكــن ألولئــك التالميــذ األوليــن أن ينظــروا إلــى مــا 
ــل  ــْن هــو هــذا الطف ــن َم ــع اآلخري ــاة م ــارك الرع ــالد يســوع. ش ــر الخارجــي لمي وراء المظه

ــا 2: 17(.  ــارن لوق ــا 2: 11؛ ق « )لوق ــرَّبُّ ــيُح ال ــَو الَْمِس ــٌص ُه ــه »ُمَخلِّ ــّروا بأنّ ــع، وأق الرضي

كيــف كانــت رّدة فعــل المجــوس تجــاه أخبــار والدة يســوع؟ وكيــف كانــت رّدة فعــل 
هيــرودس إزاء ذلــك؟ متــى 2: 	-2	� 

 

إِنَّــُه َحتَّــَى قَبْــَل أْن يَْنطــَق الُمَعلِّــم األَْعظَــم ِبــأَْوِل َمثـَـٍل لــه أو إجــراء أُُولَــَى ُمْعِجزَاتِــِه، فإنـّـه 
مســتحٌق لعبادتنــا ألنـّـه الَْمِســيُح ابـْـُن هللِا. ولكــي نُقــّدر تقديــرًا كامــالً خدمــة المســيح التربويــة 
ــم  ــم للمعلِّ ــي عبادته ــوس، ف ــن، المج ــذ األولي ــك التالمي ــى أولئ ــم إل ــب أن ننض ــة، يج الالحق
ــه هللُا  ــٍم. إنّ ــم حكي ــن مجــرد ُمعلّ ــر ِم ــذي نُعجــب بتعاليمــه ونقّدرهــا هــو أكث األعظــم. إنَّ ال
الــذي أتــى ليســكن مــع البشــر. إّن التَّْعلِيــَم المســيحي متجــّذر فــي تَقديــِم الّســجود للمســيح.

ــيد يســوع المســيح،  ــادة السِّ ــى عب مــع المجــوس والرعــاة والمالئكــة، نحــن مدعــوون إل
ــد نفســه.   ــع يســوع المســيح، هللا المتجّس ــل الرضي ــي الطف ــرى ف ــود، وأن ن ــك المول المل

فكر فيما يعنيه تجّسد يسوع، فيما يتعلق بشخص هللا� فخالق كل الكون، هذا الكون 
ا لدرجة أننا ال نستطيع اِْستيعابه – هذا اإلله »َوَضَع نَْفَسُه« بأْن أتى إلى  اسع جدًّ الشَّ
البشرية، في شخص يسوع المسيح الذي عاش في الهيئة كإنسان ومات على الصليب 

حامالً على نفسه عقوبة خطايانا� لماذا يَُعد ذلك أخباًرا سارة للغاية؟ 
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30 تشين األول )أكتوبر(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة، مــن كتــاب التَّْربيَــة الحقيقيــة، الفصــل الــذي 
بعنــوان »الُمَعلِّــم الُمرَســل من هللا«، صفحــة 97-85.

ــص يتحــّدث  ــز كّل عمــل تربــوي حقيقــي. إنَّ المخلّ ــم المرســل مــن هللا يتركّ »وفــي الُمَعلِّ
عــن هــذا العمــل اليــوم بــكّل يقيــن كمــا قــد تحــّدث عــن العمــل الــذي أتّمــه منــذ أكثــر مــن 
ــاء البدايــة  ــا هــو األلــف والي ــا هــو األّول واآلخــر والحــي‘، ’أن ــاً. ويقــول: ’أن ثمانيــة عشــر قرن

ــا 21: 6(. ــا 1: 17، 18؛ راجــع رؤي والّنهايــة‘ )رؤي
»ففي حضرة مثل هذا الُمَعلِّم، ومثل هذه الفرصة للتّربية اإللهيّة فأيُّ غباء أردأ من أن يحاول 
اإلنسان الحصول على تربية بعيداً عنه، وأن يحاول أن يكون حكيماً بعيداً عن الحكمة. وأن تكون 
صادقاً في حين أنّك ترفض الّصدق، وأن تطلب االستنارة بعيداً عن الّنور، والُوُجود بدون الحياة، 

وأن تنصرف عن نبع المياه الحيّة وتنقر لنفسك آباًرا مشّققة ال تضبط ماء.
»هــا هــو اليــزال يدعــو: ›إن عطــش أحــد فليقبــل إلــيَّ ويشــرب. مــن آمــن بــي كمــا قــال 
الكتــاب تجــري مــن بطنــه أنهــار مــاء حــي.‹ ›المــاء الــذي أعطيــه يصيــر فيــه ينبــوع مــاء ينبــع 

ــة الحقيقيــة، صفحــة 97(. إلــى حيــاة أبديّــة‹ يوحنــا 7: 37، 38 – 4: 14« )التَّْربيَ
»فيا أيّها الُمَعلِّم العزيز: عندما تفّكر في حاجتك إلى القّوة واإلرشاد – تلك الحاجة التي ال يمكن 
لمصدر بشري أن يسّدها – فأنا أشير عليك بأن تفّكر في مواعيد ذاك الذي هو العجيب المشير. 
فهو يقول: ’هأنذا قد جعلت أمامك بابًا مفتوًحا وال يستطيع أحد أن يغلقه‘ )رؤيا 3: 8(. ›ادعني 
فأجيبك‹، ›أعلّمك وأرشدك الطّريق التي تسلكها. أنصحك. عيني عليك‹ )إرميا 33: 3، مزمور 32: 8(. 
›ها أنا معكم كّل األيّام إلى انقضاء الّدهر‹ )متى 28: 20(. إنّي أوّجهك إلى أقوال وحياة وأساليب 
معلّم الُمَعلِّمين كأسمى إعداد لعملك. وأنا أريدك وأشير عليك بأن تالحظه. فهنا مثالك الحقيقي. 
انظر إليه وتأّمل فيه حتى يسيطر على قلبك وحياتك روح الُمَعلِّم اإللهي. فإذ تكون: ناظرًا ’مجد 
...]هللا[ بوجه مكشوف‘ تتغيّر ’إلى تلك الّصورة عينها‘ )2كورنثوس 3: 18(. هذا هو الّسر في قّوتك 

على تالميذك. انظر إليه واعكس مجده« )روح النبوة، التَّْربيَة الحقيقية، صفحة 330، 331(.

أسئلة للنقاش: 
	� مــا هــي الِقَيــم والتَّدابيــر التــي ســتكون مهمــة للمعلميــن والطُّــالب المســيحيين 

ــد الُمَعلِّــم األَْعظَــم؟  الذيــن يأخــذون بجديــة فكــرة التعلّــم ِمــن تجسَّ
2� أَمــاَم اآلبــاِء والُمعلميــن المســيحيين معيــار َســِنيٍّ ليبلغــوه – أْن يعكســوا صفــات 
ــا  ــه عندم ــذي يجــب أن نفعل ــا ال ــد� م ــي المســيح المتجّس ــة ف هللا، كمــا هــي ُمعلن

ــر فــي عكــس هــذا المعيــار العالــي؟ نَُقصِّ
ــا  ــف، ناقشــوا الســؤال الــوارد بنهايــة درس يــوم الخميــس؟ مــاذا يعلِّمن 3� فــي الصَّ
ــه؟ لمــاذا يجــب أن يكــون هــذا  ــاة ومــوت يســوع عــن ذات هللا وصفات ــالد وحي مي

ــة الشــديدة؟ ــا، خاصــة فــي أوقــات التجرب مصــدر تشــجيع لن
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* 31 تشين األول )أكتوبر( – ٦ تشين الثاين )نوفمرب(    الدرس السادس    

المزيد ِمن الّدروس ِمن الُمَعلِّم األَْعظَم

السبت بعد الظهر
ــن 28: 0	-7	؛  ــة 5: 		-9	؛ تكوي ــن 3: 	- 		؛ رومي ــبوعية: تكوي ــع األس المراج

يوحنــا 	: 	-		؛ متــى 5	: 	2-28؛ مرقــس 0	: 6	-52� 

ــَر،  ــِت أَبَْص ــَفاَك‹� َفلِلَْوْق ــْد َش ــَك َق ــْب� إِيَمانُ ــوُع: ›اْذَه ــُه يَُس ــاَل لَ ــة الحفــظ: » َفَق آي
ــس 0	: 52(�  ــِق« )مرق ــي الطَِّري ــوَع ِف ــَع يَُس َوتَِب

ــا لــم يفعــل أمــوًرا يؤلمنــا التفكيــر  ــا لــم يحــدث وأَْن خجــل ِمــن نفســه؟ َمــن ِمنَّ َمــن ِمّن
ــى األرجــح، نحــن  ــا؟ عل ــد يعرفونه ــن ق ــأنَّ اآلخري ــر ب ــد التفكي ــا الّرعــب عن بشــأنها، ويصيبن

ــك؟  ــل، أليــس كذل ــا شــيئًا مــن هــذا القبي ــا قــد اختبرن جميًع
تخيــل، إًذا، مــا كان عليــه األمــر بالنســبة آلدم وحــواء بعــد أكلهمــا ِمــن الشــجرة الُمحرّمــة. 
ــِب  ــْن نَِصِي ــوَن ِم ــي أْن تَُك ــرَكَاٍت كَاَن يَْنبَِغ ــُه لِيَْنِطــق ِببَ ــده َوَدفََع أو عندمــا َخــدع يعقــوُب وال
أَِخِيــِه اأْلَكْبَــر، َوِمــْن ثـُـمَّ كَاَن َعلِيــه الهــروب ِمــن غضــب أخيــه. كيــف كان ينــام يعقــوب ليلــه؟ 
وتخيــل لــو كنــت الَْمــْرأَة التــي أُْمِســَكْت َوِهــَي تَزْنِــي »ِفــي َذاِت الِْفْعــِل« )يوحنــا 8: 4(. كمــا 
اختبــر داود شــيئًا مماثــالً أيًضــا، ومــا المزمــور 32 ســوى تعبيــر صــادق واعتــراف ُمْخلِــص بمــا 

كان عليــه الحــال بالنســبة لــه.
هــة للعالـَـم أجمــع، وأنَّ مــوت  بالطبــع، هــذا هــو أحــد األســباب فــي أنَّ بشــارة اإلنجيــل موجَّ
ــة  ــو أنَّ ثم ــد ه ــا، فالمؤك ــن اختالفاتن ــر ع ــض النَّظ ــاء. وبغ ــرية جمع ــل البش ــوع كان ألج يس

ــأُوا. ــُة، إِِذ الَْجِميــُع أَْخطَ دنــا: َخِطيَّتنــا األَْصلِيَّ شــيء واحــد يوحِّ
وبالتالــي، فــإّن التَّْربيَــة الَْمِســيِحيَّة الحقيقيــة يجــب أْن تهــدف إلــى توجيهنــا للحــل الوحيــد 

لحالتنــا الُمْحزِنـَـِة، إلــى حــٍد َمــا.

ْبت القادم الموافق 7 تشرين الثاني )نوفمبر(. *نرجو التعّمق في موضع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ

		



1 تشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

بدالً من االختباء

اقرأ تكوين 3: 	-		� لماذا سأل هللُا آدَم، »أَيَْن أَنَْت؟«

 

القصـص المألوفـة التـي تتحـدث عـن الّسـقوط فـي الخطيـة األصليـة فـي جنة عـدن تُصّور 
س. فإنَّ مـا نقرأه  الثَّمـرة علـى أنهـا تفاحـة. ولكـن هـذا ليس مـا يَرِد فـي نصـوص الِكتَاب الُمقـدَّ
ـَجرَِة« )تكويـن 3: 3(. لكـنَّ نـوع الثمر ال يهـم. كان األكل مـن هذا الثمر  ببسـاطة هـو »ثََمـُر الشَّ
ـقوط  ـجرة كانـت تَرُمـز إلـى أمـر مـا. فقـد كان فـي األكل منهـا دليـل علـى السُّ ممنوًعـا ألنَّ الشَّ
ة.  فـي تجربـة تنحيـة هللا جانبًـا وقول اإلنسـان لنفسـه، »يمكنني أْن أكون معيـاًرا لَِحيَاتِـي الَخاصَّ

ـلطة علـى كلمة هللا.« يمكننـي أْن أكـون إلًهـا لنفسـي، وأْن يكـون لدي السُّ
ــة« آَدم وحــواَء يــأكالن ثمــر الشــجرة،  والمؤكــد هــو أنَّــه عندمــا جعلــت األفعــى أو »الحيَّ
ــاء  ــاُواَلَ االختب ــراب هللا، َح ــا شــعرا باقت ــك، وعندم ــد ذل ــن مســارها. وبع ــا ع ــت حياتهم انحرف

ــِة« تكويــن 3: 8. ــَجِر الَْجنَّ ــِط َش ــي َوَس »ِف
كــم هــو غريــب أْن يســأل هللُا آدَم »أيــن أنــت؟« فالمؤكــد أنَّ هللَا كاَن يَْعــرُِف أيــن هــو آدم. 
ــاء –  ــا يفعالنــه – االختب ــرّب الســؤال لمســاعدة آدم وحــواء علــى إدراك مــا كان ربمــا ســأل ال

نتيجــة لمــا قامــا بــه. معنــى هــذا أنَّــه كان يســاعدهما علــى رؤيــة نتائــج أفعالهمــا. 

ــي  ــه آدم ف ــا فعل ــن م ــدة بي ــرات عدي ــس م ــط بول ــث يرب ــة 5: 		-9	، حي ــرأ رومي أق
ــا هــذا حــول  ــه المســيح علــى الصليــب� مــاذا يجــب أْن يخبرن عــدن وبيــن مــا قــام ب

ــه آدم؟ ــا اقترف ــى إلبطــال م ــد أت ــف أنَّ يســوع ق كي

 

يمكــن للمــرء أْن يجــادل بــأنَّ تدبيــر الخــالص هــو اســتجابة هللا لـِـردَّ آدم وحــواء. لقــد كانــا 
ــن  ــي، يمك ــا. وبالتال ــاء هللا إلنقاذهم ــد ج ــا، وق ــار خطيئتهم ــا وع ــن هللا بخزيهم ــن ِم مختبئي
ــي  ــت ف ــن أن ــي أي ــك. وهــذا يعن ــا كذل ــى كل واحــد ِمنَّ ــَرح عل ــت؟« أْن يُطْ ــن أن للســؤال »أي

ــه إلنقــاذك منهمــا؟   خطيئتــك وإثمــك، فــي ضــوء يســوع ومــا فعل

ــب أْن  ــاذا يج ــيحي، فلم ــم المس ــا التَّْعلِي ــي يقتضيه ــرى الت ــور األخ ــت األم ــا كان أيًّ
يقتضــي، بــل ويؤكِّــد علــى حقيقــة أنَّ موقفنــا الطبيعــي هــو االختبــاء ِمــن هللا، وِمــن 

ثــم ينبغــي أْن توّجهنــا هــذه الحقيقــة إلــى يســوع باعتبــاره الَحــلَّ والخــالص؟ 
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٢ تشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

الهروب

ــا عــن نعمــة هللا  اقــرأ تكويــن 28: 0	-7	� مــا هــو ســياق هــذه القصــة، ومــاذا تعلمن
نحــو أولئــك الذيــن هــم، بمعنــى مــن المعانــي، هاربيــن ِمــن خطاياهــم؟ 

 

إنَّ يعقــوب فــي تعامالتــه مــع بقيــة أفــراد األســرة، وبمســاعدة مــن أمــه، قــد أنخــرط فــي 
ــدات  ــده بتهدي ــو أخــوه يتوع ــا ه ــك. فه ــن ذل ــع ثم ــو اآلن يدف ــا ه ــديدة، وه ــات ش مخادع
عنيفــة، ونتيجــة لذلــك أصبــح يعقــوب هاربـًـا وتوّجــه نحــو مســكن َخالــه فــي حــاران. وقــد كان 

كل شــيء غيــر مســتقر ومخيــف. 
وفي يوم ِمن األيام، وجد يعقوُب نفسه مجتازًا في غياهب الغسق وِمن ثم الظالم الدامس. 
َماء سقًفا له. وقد اتخذ ِمن صخرة وسادة  وقد كان شريًدا بعيًدا في بريّة حيث لم تكن سوى السَّ
بالالوعي والناجم عن شدة اإلعياء واإلرهاق،  الشبيه  العميق،  الّنوم  الّنوم. ولكنَّ  له، وراح في 
سرعان ما قُوِطَع. فقد رأى يعقوُب الُحلم الّشهير حيث »ُسلٌَّم َمْنُصوبٌَة َعلَى األَرِْض َوَرأُْسَها يََمسُّ 

َماء ... وَمالَئَِكُة هللِا َصاِعَدٌة َونَازِلٌَة َعلَيَْها« )تكوين 28: 12(. السَّ
ــُه إِبْرَاِهيــَم.« ثــم يعــود الصــوت إلــى تكــرار وعــود  ثــم ســمع صوتًــا يقــول، »أَنَــا الــرَّبُّ إِل
ــله  ــوت أنَّ نس ــره الّص ــرته. وأخب ــن أس ــا م ــد تعلّمه ــث كان ق ــوب، حي ــة ليعق ــت مألوف كان
ســيكون عظيًمــا وبــأنَّ نســله ســيكون بَرَكَــة لــكل شــعوب األرض. وواصــل الصــوت بقولــه »َوَهــا 
أَنـَـا َمَعــَك، َوأَْحَفظـُـَك َحيْثَُمــا تَْذَهــُب، َوأَرُدَُّك إِلـَـى هــِذِه األَرِْض، ألَنِّــي الَ أَتـْـرُكَُك َحتَّــى أَفَْعــَل َمــا 

ــِه« )تكويــن 28: 15(.  ــَك ِب كَلَّْمتُ
ــلَّم  كتبــت إلــن ج. هوايــت حــول كيــف أنَّ بولــس فــي وقــت الحــق بكثيــر قــد رأى »السُّ
ــَماء، واإلنســان المحــدود  التــي رآهــا يعقــوب وهــي ترمــز إلــى المســيح الــذي ربــط األرض بالسَّ
بــاهلل غيــر المحــدود. ثــم إن إيمانــه يتقــوى عندمــا يذكــر كيــف اعتمــد اآلبــاء واألنبيــاء علــى 
ذاك الــذي هــو اآلن ســنده وعــزاؤه والــذي فــي ســبيله سيســلم حياتــه للمــوت. » )روح النبــوة، 

كتــاب أعمــال، صفحــة 365(.
ــا إِنَّ الــرَّبَّ ِفــي هــَذا الَْمــَكاِن َوأَنـَـا لـَـْم أَْعلـَـْم!‘ »  وقــد اســتيقظ يعقــوب وقــال لنفســه: » ’َحقًّ
)تكويــن 28: 16(. وقــد رأى يعقــوب أّن مــا حــدث كان »رائًعــا«. وهــو مــا كان لينســى المــكان، 

بــل وأعطــاه اســًما. ثــم تعّهــد بــوالء هلل مــدى الحيــاة. 

مــاذا يمكننــا أْن نتعلــم ِمــن هــذه القصــة حــول كيــف أّن هللا، فــي المســيح، يســعى 
إلــى البحــث عّنــا، علــى الرغــم ِمــن خطايانــا؟ مــرة أخــرى، لمــاذا يجــب علــى التَّْعلِيم 

المســيحي أْن يضــع هــذا المبــدأ فــي طليعــة مــا يعلِّمــه؟
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3 تشين الثاين )نوفمرب(        الثالثاء        

يسوع، الُمَعلِّم
مــن بيــن بدايــات كلِّ أســفار العهــد الجديــد، لَِيــَس ُهَنــاَك أَْشــَهر ِمــْن َهــِذِه البدايــة: »ِفــي 
ــْدِء كَاَن الَْكلَِمــُة، َوالَْكلَِمــُة كَاَن ِعْنــَد هللِا، وَكَاَن الَْكلَِمــُة هللَا« )يوحنــا 1: 1(.  واألصحــاح األول  الْبَ
مــن إنجيــل يوحنــا ســرعان مــا يأخــذك إلــى اآليــة التــي ال تُْنســى: »َوالَْكلَِمــُة َصــاَر َجَســًدا َوَحــلَّ 

ــا« )يوحنــا 1: 14(.  بَيَْنَنــا، َوَرأَيَْنــا َمْجــَدُه، َمْجــًدا كََمــا لَِوِحيــٍد ِمــَن اآلِب، َمْملـُـوًءا نِْعَمــًة َوَحقًّ

ــا  اقــرأ يوحنــا 	: 	-		� مــاذا تخبرنــا هــذه النصــوص الكتابيــة عــن َمــْن كان يســوع، وعمَّ
كان يفعلــه هنــا علــى األرض؟ مــاذا ينبغــي لهــذا األمــر أْن يخبرنــا عــن يســوع باعتبــاره 

المثــال العظيــم لمــا يجــب أْن يكــون عليــه الُمَعلِّــم� 

 

إنَّ هللا نفســه، الــذي تحــدث إلــى آدم وحــواء فــي جنــة عــدن، وإلــى يعقــوب فــي مــكان 
ــّد كان  ــَد الجدي ــول هللُا إِنَّ العه ــة إنســان. يق ــي هيئ ــر اآلن ف ــه، يظه ــوب يعرف ــم يكــن يعق ل
ُمجّســًدا فــي يســوع. فِمــن خــالل يســوع، يمكننــا أْن نتعلــم عــن مشــيئة َوطَريــِق الــرَّّب، ألنَّ 

ــَر ِفــي الَْجَســِد.  يســوَع هــو هللُا ظََه
ويمضــي األصحــاح ليقــول كيــف أنَّ يوحنــا المعمــدان كان واعظًــا قديــرًا، حتــى أنَّ القــادة 
الدينييــن مــن أورشــليم الحظــوا أنــه قــد يكــون شــخًصا ُمميَّــزًا. لكنَّــه كان يعــد الطريق لشــخٍص 
أعظــم ِمنــه. كان هنــاك شــخص باهــر بشــكل خــاص علــى وشــك الظهــور، بحيــث أنَّ يوحنــا 

المعمــدان لــن يكــون مســتحًقا ألْن »يَُحــلَّ ُســيُوَر ِحَذائـِـِه« )يوحنــا 1: 27(. 
وفي اليوم التالي، رأى يوحنا المعمدان يسوَع، وأعلَن أّن يسوع هذا هو »ابن هللا.« وفي ذلك 

اليوم، وأيًضا بعد ذلك اليوم بيوم، أشار يوحنا إلى يسوَع على أنَّه »َحَمُل هللِا«. 
أيًضــا، قــرر اثنــان ِمــن أَتْبَــاِع يوحنــا المعمــدان إتِّبَــاَع يَُســوَع. وعندمــا ســألهما يســوُع عّمــا 

كان يطلبانــه، »قـَـاالَ: ’َربِّــي، الَّــِذي تَْفِســيرُُه: يـَـا ُمَعلِّــُم‘» )يوحنــا 1: 38(. 
ــه كمــا  ــك ألنَّ ــه وذل ــٌم بشــرٌي مثل ــاك ُمعلّ ــم يكــن هن ــم، ولكــن ل فالمســيُح إًذا هــو ُمعلّ
ذكرنــا، هــو هللا. وبعبــارة أخــرى، نــزل هللُا إلــى البشــرية فــي هيئــة إنســان، وفــي هــذه الهيئــة 
ــم حــدث  ــت يســوَع بلقــب »أعظــم معلِّ بَ ــت لقَّ ــن هواي ــي أن إل ــٍم. ال عجــب ف ــَل كُمعلّ َعِم
وأْن شــهده العالــم« )ســاينز أوف ذا تايمــز، 10 حزيران/يونيــو، 1886(. فعلــى كل حــال، هــذا 

ــي الَْجَســِد. ــَر ِف ــم كان هــو هللُا الــذي ظََه الُمَعلِّ

بالنَّظــر إلــى َمــن كان يســوع، لمــاذا ِمــن المنطقــي أن نتعلــم ِمنــه أفضــل األســاليب 
لتعليــم الحقائــق الروحيــة؟ مــا الــذي يمكننــا أن نتعلمــه ِمــن يســوع حــول أهميــة 

مــا نقــوم بــه وليــس فقــط مــا نقولــه، فيمــا يتعلــق بمســألة التَّْربَيــة والتَّْعلِيــم؟ 

		



4 تشين الثاين )نوفمرب(        األربعاء        

امرأٌة تتطاوُل في الحديث
يسوع هو الُمَعلِّم األَْعظَم. إّن صفات هللا الحقيقية كانت تتضح من خالل تعاليم يسوع، ومن 
خالل حياته أيًضا. وهكذا، فإننا نجد في إحدى قصص اإلنجيل مثاالً رائًعا يُظهر كيف أنَّ يسوع 

كان ال يزال يصغي باهتمام لآلخرين، حتى عندما كانوا يتطاولون عليه بالكالم.

اقــرأ قصــة لقــاء يســوع مــع المــرأة التــي ِمــن األمــم )أو َمــن تُْعــرَف بالمــرأة 
»الكنعانيــة«( ِمــن منطقــة صــور وصيــدا )متــى 5	: 	2-28؛ مرقــس 7: 	2-30(� الحــظ 
ــدا أنَّ  ــل وب ــا، ب ــر معه ب ــوا بالصَّ ــم يتحل ــرة يســوع ل ــي دائ ــوا ف ــن كان ــاَل الذي أنَّ الرج
يســوَع كان يتجاهلهــا ويَْصرَِفَهــا عنــه� مــا الــذي تتعلمــه ِمــن َجــرأة المــرأة؟ مــاذا تُعلِّمنــا 

ــَن؟  ــَم يســوُع اآلخري ــا علَّ ــي به ــة الت هــذه القصــة عــن الكيفي

 

كان يســوع بالقــرب ِمــن صــور وصيــدا. لقــد عبــر إلــى مــكان حيــث يكثــر الغربــاء، وحيــث 
ــة الناطقيــن باليونانيــة ينظــرون باحتقــار إلــى  تتفاقــم التوتــرات العرقيــة. كان ســكان المدين
المزارعيــن اليهــود فــي الّريــف، وكان المزارعــون اليهــود ينظــرون إليهــم باحتقــار فــي المقابــل. 
ــة لمنطقــة الجليــل  ــة، كان هيــرودس، الحاكــم األلعوب وقبــل ذلــك بفتــرة ليســت بالطويل
التــي ُولـِـَد فيهــا يســوع، قــد أَْعــَدَم يوحنــا المعمــدان. لكــنَّ يوحنــا كان َشــخًصا َشــاَركه يســوُع 
رؤيتــُه إلــى حــٍد كبيــٍر، ويبــدو أنَّ اإلعــدام كان نذيــر ســوء. وقــد بــدأ يســوع يأتــي وجًهــا لوجــه 

مــع الخطــر الُمصاحــب لمرســليته.
يقــول مرقــس فــي إنجيلــه إنَّ يســوع، وبدافــع الّشــعور بالضيــق، دخــل إلــى أحــد البيــوت 

ُمتمنيًّــا أال يَعلـَـم أحــٌد أنــه كان موجــوًدا هنــاك )مرقــس 7: 24(. لكــنَّ المــرأَة وجدتــُه. 
وفــي ثقافــة ذلــك الزمــان والمــكان، لــم يكــن يحــق للمــرأة أْن تُدافــع عــن نفســها. واألكثــر 
ــم يُولِِيُهَمــا اليهــوُد  ــة لَ ِمــن ذلــك هــو أنَّ تلــك المــرأة كانــت تنتمــي لثقافــة ومجموعــة ِعرِْقيَّ

اهتماًمــا، وهــذا مــا جعلهــا فــي وضــع أكثــر مأســاوية.
لكن ابنة المرأة كانت مريضة. وقد َسَعت المرأة في طلب َمن يساعدها، وأَلَحَّت في طلبها.

أجابهــا يســوُع قائــالً: »لَيْــَس َحَســًنا أَْن يُؤَْخــَذ ُخبْــُز الْبَِنيــَن َويُطْــَرَح لِلْــِكالَب« )مرقــس 15: 
26(. كان يمكــن لهــذا الَقــْول أْن يــؤذي مشــاعرها.

المرأة. فقد كانت على دراية بالكالب – خالفًا  وبعد ذلك حدث شيء رائع، تمثَّل في ردِّ 
لليهود الذين لم يكونوا يقتنون الكالب كحيوانات أليفة في بيوتهم – وقالت: » ’نََعْم، يَا َسيُِّد! 

َوالِْكالَُب أَيًْضا تَأْكُُل ِمَن الُْفتَاِت الَِّذي يَْسُقُط ِمْن َمائَِدِة أَْربَاِبَها!‘ » )متى 15: 27(.  
وقد أحدثت مالحظتها فرقًا. وقد بدا األمر ُمْقِنًعا، وشفى يسوع ابنتها. 
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» ’لَِيكُــْن لَــِك كََمــا تُِريِديــَن‘ » )متــى 5	: 28(� كيــف نتجــاوب مــع هــذه الكلمــات؟ 
ومــع ذلــك، كيــف تكــون رّدُة ِفْعلنــا عندمــا ال تحــدث األمــور وفًقــا لَِمــا نبتغيــه؟ 

5 تشين الثاين )نوفمرب(        الخميس        

رس  التلميذ الذي استوعب الدَّ
ه يسوع وأتباعه صوب أورشليم. وكما كان هيرودس قلًقا بشأن يوحنا المعمدان، فإنَّ  توجَّ
السلطات، بما في ذلك هيرودس، كانوا يشعرون بالقلق اآلن بشأن يسوع. ومن بين أتباعه كان 

الفقراء وغيرهم من الناس الضعفاء الذين كانوا يأملون بشدة في التغيير. 
أراد يسوع قبل كل شيء أْن يجلب الرجاء للعالم. لكنه كان متأكًدا اآلن من أّن أصحاب القوة 

والنفوذ كانوا سيفعلون ما في وسعهم إلبطال هذه المهمة. إنّهم لم يريدوا له أْن ينجح. 
أمــا بالنســبة للدائــرة الداخليــة لتالميــذ يســوع، االثنــا عشــر تلميــًذا، فقــد بــدوا حريصيــن 
علــى أن يكونــوا بجانــب يســوع. لكنهــم، فــي الوقــت نفســه، بــدوا مرتبكيــن – أو عميــان. علــى 
ســبيل المثــال، فــي مرقــس 8: 31-33، َحــثَّ الُمَعلِّــم األَْعظَــُم تالميــذه علــى رؤيــة أشــياء كان 
يصعــب عليهــم رؤيتهــا. معنــى هــذا أنّهــم، مــن نــواٍح عديــدة، كانــوا ال يزالــون عميانـًـا روحيًّــا، 

وكانــوا عاجزيــن عــن رؤيــة مــا هــو حًقــا ذات أهميــة )راجــع مرقــس 8: 37(. 
كلُّ هذا كان الخلفية للقاء يسوع مع شخص يُبْصر.

اقــرأ قصــة يســوع وشــفاء بارتيمــاوس، المتســول األعمــى� )انظــر مرقــس 0	: 6	-52(� 
الحــظ الرَّحمــة العظيمــة التــي أظهرهــا يســوع� اآلن فكــر فــي كيــف أن رغبــة األعمــى 
فــي أن يُْبِصــر أدَّت إلــى قــراره بإتّبــاع يســوع فــي الطريــق إلــى أورشــليم� هــل تعتقــد 
ــلِّط  ــف تُس ــن؟ كي ــذ اآلخري ــاوس والتالمي ــن بارتيم ــة بي ــرى مقارن ــا يج ــس ربم أن مرق
هــذه القصــة الّضــوء علــى مــا يعنيــه بالنســبة لــك أْن تكــون مســتجيًبا للُمعلّــم األعظــم؟ 

 

لقــد أراد بارتيمــاوس أن يُبِْصــَر الجديلــة فــي َشــْعِر الطفــل الصغيــر، ولــون حقــول القمــح 
عنــد الحصــاد. لكــن البصــر يتضمــن أكثــر مــن مجــرد رؤيــة مــا هــو مــادي فقــط. فــإّن هــذه 
القصــة، بعبــارة أخــرى، تتعلــق بــأْن تكــون قــادًرا علــى أْن تُبِْصــَر روحيًّــا.  إنّهــا تتعلق باســتيعاب 
األمــر – بــأن تــدرك حقيقــة مــا يصبــو إليــه الُمَعلِّــم األَْعظَــم. اإلبصــار الجســدي مهــم، ويَْعلَــُم 
يســوُع ذلــك األمــر. لكــن يســوَع يَْعلـَـُم أيًضــا أنَّ أعمــق تــوق لــدى كل شــخص يتمثــل فــي أْن 

تكــون لــه حيــاة جديــدة، وحيــاة أفضــل.

اقرأ عبرانيين 5: 2	-		� ماذا تعلّمنا هذه الفقرة الكتابية عن التَّْربَية الحقيقية؟
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٦ تشين الثاين )نوفمرب(        الجمعة        

ــوان »َمحــكُّ التلمــذة«  ــذي بعن ــوة الفصــل ال ــروح النب ــدرس: اقــرأ ل ــد مــن ال لمزي
ــاة.  ــق الحي ــاب طري صفحــة 57-65، مــن كت

تخبرنــا إلــن هوايــت )مــن بيــن أمــور أخــرى( أننــا عندمــا نســتجيب حًقــا للمعلِّــم األعظــم، 
»فإننــا نشــتاق إِْذ ذاك إلــى أنَّ نكــون مثلــه، ونقتفــي آثــاره، ونمتلــئ مــن روحــه، ونطلــب رضــاه 
فــي كل شــيء« )طريــق الحيــاة، صفحــة 58(. وتقــول إلــن هوايــت أيًضــا إنَّ فــي شــركتنا مــع 
يســوع المســيح فــإنَّ الواجــب »يصيــر لــذة« )طريــق الحيــاة، صفحــة 40(. ونجــد فــي الِكتـَـاب 
س، راجــع متــى األصحاحــات 5-7، الموعظــة علــى الجبــل التــي هــي واحــدة مــن أعظــم  الُْمَقــدَّ
ــوت  ــادئ الملك ــق بمب ــا يتعل ــوه فيم ــذه أن يعرف ــم لتالمي ــم األَْعظَ ــا أراد الُمَعلِّ الخالصــات لَِم

الــذي جــاء ليؤسســه.

أسئلة للنقاش: 
ــك�  ــا يســوع نحــن كذل ــا، يخاطبن 	� كمــا خاطــب هللُا آدم وحــواء، ويعقــوب أيًض
إنَّــه يشــعر بعمــق توقنــا، وهــو يذهلنــا )كمــا أذهــل بارتيمــاوس( ويحثنــا للتفكيــر 
ــة  ــي كيفي ــر ف ــك، فكّ ــوء ذل ــي ض ــون� ف ــن ذاهب ــن نح ــى أي ــون وإل ــْن نَك ــي َم ف
ــا� مــا الفــرق بيــن  ــا بعًض ــا وإلــى بعضن س ألبنائن ــدَّ ــاب الُْمَق ــادئ الِكَت ــا لمب تعليمن
ــع  ــن تعليمهــا بشــكل مقن ــل بطريقــة متواضعــة وبي ــادئ اإلنجي ــم مب ــام بتعلي القي

ــاة النــاس؟  ــا فــي حي يُْحــِدث فرًق

ــألة  ــاة مس ــة الحي ــي رحل ــود اآلن ف ــت موج ــث أن ــودك حي ــألة وج ــل مس 2� ه
شــخصية بحتــة، أَْم أنـّـه ربمــا يكــون مــن المفيــد مناقشــة ذلــك مــع أشــخاص تثــق 
بهــم؟ كيــف تشــير فكــرة الكنيســة باعتبارهــا »جســد المســيح« )	كورنثــوس 2	: 
27( إلــى أنَّ التحــاور مــع اآلخريــن يمكــن أْن يكــون إحــدى الطّــرق الســتيعاب مــا 

يريــد لــك يســوع أْن تَْعرِفــه؟

3� تَعلّمنا في درس يوم الخميس أنه بمجرد أْن استطاع بارتيماوس أْن يُْبِصر – بمجرد 
أن أُنِْقَذ ِمن عماه الجسدي )والروحي( – قام باتِّباع يسوع في الطريق إلى أورشليم� 
على هذا الطريق، كان بارتيماوس، بصفة يومية، يصغي إلى حكمة الُمَعلِّم األَْعظَم� 
وبهذا، قد نفترض أنه أراد أْن يحمل صورة يسوع ويتنسم روحه، ويفعل مشيئته� لماذا 
يجد اإلنسان »لذة«، كما يذكر كتاب »طريق الحياة«، في إتّباع معيار عاٍل، كالمعيار 

الذي أشار إليه يسوع في الموعظة على الجبل؟ 

	� تمعن أكثر في السؤال الوارد بنهاية درس يوم الخميس� كيف نتعلم التمييز بين 
؟ كيف نَُعرّف ما هو الخير وما هو الشّر؟ ولماذا قد يكون ما نفعله حيال  الخير والشرِّ

هذه المعرفة هو أكثر أهمية ِمن امتالك تلك المعرفة في حد ذاتها؟
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* 7-13 تشين الثاين )نوفمرب(    الدرس السابع    

ُجوُد( ِفي التَّْربَية العبادة )السُّ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: دانيــال 3: رؤيــا 14: ٦-1٢؛ مزمــور 78: 1-17؛ يوحنــا 4: 7-٢٦؛ 

1أخبــار األيــام 1٦: 1-3٦؛ مرقــس 7: 13-1.

آيــة الحفــظ: »َهُبــوا الــرَّبَّ َمْجــَد اْســِمِه� اْحِملـُـوا َهَدايَــا َوتََعالَــْوا إِلَــى أََماِمــِه� اْســُجُدوا 
َســٍة« )	 أخبــار األيــام 6	: 29(� لِلــرَّبِّ ِفــي ِزيَنــٍة ُمَقدَّ

العبــادة هــي جــزء ِمــن الممارســات البشــرية، هــي جــزء ِمــن الطبيعــة اإلنســانية، حتــى 
الطبيعــة اإلنســانية الســاقطة. ال شــك أننــا، بدافــع الحريــة الممنوحــة لنــا ِمــن هللا، قــد ُخلقنــا 
ــك  ــل تل ــد أنَّ ِمث ــادة والســجود. ال ب ــه مســتحق للعب ــه ونعــرف أنّ ــا نحب ــك ألنن ــده، وذل لنعب
ا فــي عالَــم مــا قبــل الســقوط، حيــث كان بمقــدور البشــر االلتقــاء  العبــادة كانــت ســهلة جــدًّ
بــاهلل وجًهــا لوجــه فــي خليقــة لــم تكــن مشــّوهة بالخطيــة والمــوت والدمــار – خليقــة، نحــن 

الذيــن ال نعــرف ســوى العالَــم الســاقط، بالــكاد يمكننــا تصّورهــا. 
ــادة والســجود هلل ال  ــة للعب ــن أنَّ الحاجــة الفطري اليــوم، بطبيعــة الحــال، وعلــى الرغــم ِم
تــزال متواجــدة فــي داخلنــا، إال أنّهــا ِمثــل كل شــيء آخــر فــي هــذا العالَــم قــد تــمَّ تحريفهــا 
وتشــويهها بســبب الخطيــة. وهــو مــا يعنــي، ِمــن بيــن أمــور أخــرى، أننــا ككائنــات ُمتعبــدة 
يمكــن أن ينتهــي بنــا المطــاف إلــى عبــادة مــا هــو زائــف، أو ربمــا ينتهــي بنــا المطــاف ونحــن 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــر، عل ــا )انظ ــده به ــرض أْن نعب ــن المفت ــي ِم ــة الت ــرَّب بالطريق ــد ال ال نعب

ــا 7: 4(.  ــس 7: 1-13؛ إرمي مرق
ا بالنســبة لالختبــار المســيحي، فــإّن التَّْربيَــة  وبالتالــي، ألنَّ العبــادة جوهريــة وأساســية جــدًّ

الَْمِســيِحيَّة يجــب أْن تتطــرق إلــى َمســألة العبــادة والّســجود، موضــوع درس هــذا األســبوع.

ْبت القادم الموافق 14تشرين الثاني )نوفمبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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8 تشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

كلنا نعبد شيًئا ما
ــل هللا، ولكــن وكمــا  ــا مــن ِقبَ ــال شــك، كان منســوًجا بداخلن ــا – شــيء ب يوجــد شــيء فين
هــو الحــال مــع كل شــيء آخــر، أصبــح ُمشــّوًها بالخطيــة، هــذا الشــيء يتــوق إلــى ممارســة 
ــتحق  ــد المس ــن الوحي ــد الكائ ــا نعب ــة كُّن ــي البداي ــا ف ــح إنن ــن الواض ــادة. ِم ــجود والعب الّس

ــرًا.  ــر كثي ــل وتغيّ ــر كّل هــذا، ب ــذ الســقوط تغيَّ ــا. لكــن من ــا وخالقن ــادة، ربن للعب
ولكــن نَعــم، نحــن جميًعــا نعبــد شــيئًا مــا، كائــن مــا، أيًّــا كان. وهــذا يســاعد علــى تفســير 
الســبب الــذي يجعــل البشــر، علــى مــّر التاريــخ وحتــى اليــوم، يمارســون العبــادة. فــي مصــر 
ــد النــاس  ــد بعــض النــاس لفرعــون؛ فــي أزمنــة أخــرى، وفــي أراٍض أخــرى، تعبّ القديمــة، تعبَّ
ــرُّؤوس، وغيرهــا مــن اآللهــة المزعومــة األخــرى. بعــض  َدِة ال ــدِّ ــٍة ُمتََع ــمك َوآللَِه ــل السَّ لتماثي

ــمس والقمــَر والنجــوَم.  النــاس عبــدوا الشَّ
ا بحيــث ال يســجدون أمــام تمثــال لضفــدع،  اليــوم، معظــم النــاس أصبحــوا متطّوريــن جــدًّ
ــجود أمــام تمثــاٍل لمريــم(،  أو مــا شــابه، )ولكنهــم، علــى مــا يبــدو، ال يجــدون غضاضــة فــي السِّ
ولكــن هــذا ال يعنــي أنَّ البشــر، حتــى البشــر العلمانييــن، ال يعبــدون شــيئًا مــا: المال، الســلطة، 
ــه  ــا كان مــا نحب ــّروك، الممثليــن أو السياســيين. فــإنَّ أيًّ ممارســة الجنــس، أنفســهم، نجــوم ال
ــا  ــذا هــو م ــه، فه ــن أجل ــش ِم ــا نعي ــا كان م ــر، أيًّ ــه أكث ــا علي ــا نضــع تركيزن ــا كان م ــر، أيًّ أكث
ــا للشــيء  ــه إذا تعبَّدن ــن أنّ ــب العلمانــي »ديفيــد فوســتر والس« ِم ــا الَكاتِ رن نعبــده. وقــد حذَّ

الخطــأ فــإن هــذا الشــيء »ســوف يأكلنــا أحيــاًء.«

ــة  ــن أهمي ــال ع ــْفر داني ــن ِس ــث ِم ــاح الثال ــي األصح ــواردة ف ــة ال ــا القص ــاذا تخبرن م
ــة؟   ــادة الحقيقي العب

 

مــن الواضــح أنَّ الفتيــة اليهــود الثالثــة قــد أخذوا الوصيــة الثانيــة )خــروج 20: 4-6( بالجّديّة 
التــي قصــد هللُا أْن تؤخــذ بهــا. فعلــى كل حــال، هــي جــزء ِمــن الوصايــا العشــر، الوصايــا التــي 
تنهــى عــن القتــل والســرقة، ومــا إلــى ذلــك. إنَّ العبــادة، العبــادة الصحيحــة، هــي ذات أهميــة 
بالغــة لدرجــة أنهــا ســتصبح أساســية بالنســبة لألمــور المتعلقــة بنهايــة األيــام، قبــل المجــيء 
الثانــي للمســيح. وهكــذا، فــإّن التَّْربيَــة الَْمِســيِحيَّة تحتــاج إلــى أْن تشــتمل علــى كافَّــة جوانــب 

العبــادة: مــا هــي العبــادة، كيــف نمارســها، لمــاذا هــي مهمــة، وَمــن ذا الــذي نعبــده؟ 

اقــرأ رؤيــا 		: 6-2	� مــاذا تعلّمنــا هــذه اآليــات الكتابيــة حــول مــدى مــا ســتكون 
عليــه مســالة العبــادة ِمــن أهميــة فــي الضائقــة األخيــرة، قبــل عــودة يســوع؟ 
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9 تشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

ويعلنون هذه األمور ألبنائهم
كانــت المزاميــر فــي الَعهــد القديــم تقــوم بــدور مهِّــم فــي الحيــاة الدينيــة لبنــي إســرائيل 
قديًمــا. كانــت تلــك المزاميــر تُتلــى وتُرنَّــم بمصاحبــة آالت موســيقية. فــي كثيــر مــن األحيــان، 
ــي كانــت فــي  ــادة المشــتركة الت ــادة، خاصــة العب ــات العب ــُد خــالل أوق ــُر تُْنَش كانــت المزامي
ــت  ــام. كان ــكل ع ــجود بش ــادة والس ــة العب ــاس بكيفي ــف الن ــية لتعري ــم أساس ــد القدي العه

ــا. ــا تعمــل كمجتمــع، وكمجتمــع كانــوا يتعبــدون مًع إســرائيل قديًم
ــة  ــرّب. الكلمــة العبري ــم لتســبيح ال ــارة عــن أشــعار، تراني ــر هــي فــي األســاس عب المزامي
للمزاميــر هــي »تيهيلـّـم« وتعنــى »تراتيــل التســبيح.« وعندمــا نترنـّـم بتســابيح الحمــد هلل، فــإنَّ 

نفوســنا تُصبــح ُمهيــأة لعبــادة الــرَّب بــكلِّ وجودنــا. 

ــا، وكيــف تتناغــم مــع مســألة  اقــرأ مزمــور 78: 	-7	� مــا هــي الرســالة األساســية هن
ــادة بشــكل عــام؟  ــة والعب التَّْربَي

 

ــف  ــر آســاف كي ــة، يذك ــة الثاني ــي اآلي ــور 78. ف ــة حــول رســالة المزم ــاك نقطــة معين هن
ســيذيع »أَلَْغــازًا ُمْنــُذ الِْقــَدِم.« كلمــة » أَلَْغــازًا« ال تعنــي »نذيــر ســوء« وإنمــا باألحــرى تعنــي 
غامــض أو غابــر، كمــا يمكــن أن يصبــح عليــه التاريــخ عندمــا تتــوارى أحداثــه فــي الماضــي 
ــق  ــرار« أو »الحقائ ــا »األس ــا باعتباره ــار إليه ــاز يُش ــرى، األلغ ــات أخ ــي ترجم ــر. ف ــر فأكث أكث
ــى كل شــيء  ــة إل ــه باإلضاف ــا هــي إنَّ ــا هن ــد عليه ــراد التأكي ــة«. النقطــة الُم القديمــة الجميل
آخــر كان يتضمنــه التَّْعلِيــم فــي إســرائيل قديًمــا، فإنَّــه كان يتضّمــن تعليــم األطفــال القصــص 

ــة. ــرّب مــع األمــة اليهودي ــة بتعليمــات وتعامــالت ال المتعلق

انظــر مزمــور 78: 6-7	� مــا هــي الــدروس المحــددة التــي كان اليهــود يعلِّمونهــا 
ــم؟ ــذه التعالي ــن ه ــي م ــدف النهائ ــاذا كان اله ــم؟ م ألطفاله

 

كان مــن بيــن أهــداف التَّْعلِيــم، كمــا يُــرى فــي اآليــات الكتابيــة أعــاله، هــو أْن يََتَعلَّــَم 
اأْلَطَْفــاُل الثَّقــة ِفــي هللِا وِحْفــِظ وصايــاه� كيــف يُمكــن لفقــرة كتابيــة كرؤيــا 		: 2	 

أْن تعكــس نفــس الفكــرة لنــا اليــوم؟ 
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10 تشين الثاين )نوفمرب(        الثالثاء        

بالروح والحق
ــوس  ــع النف ــوع م ــل يس ــف تعام ــول كي ــد ح ــد الجدي ــي العه ــص ف ــدى أروع القص إح

ــر.  ــد البئ ــي عن ــرأة الت ــوع والم ــة يس ــي قص ــا ف ــرة نجده المنكس

اقــرأ يوحنــا 	: :7-26� مــاذا قــال يســوع للمــرأة حــول العبــادة؟ بدايــة، كيــف اســتهل 
يســوع والمــرأة الحديــث عــن موضــوع العبــادة؟

 

على الرغم ِمن أنّها حاولت تغيير الموضوع ِمن خالل الحديث عن العبادة، استخدم يسوع 
أسلوبها إلطالعنا على بعض الحقائق األساسية حول العبادة وحول ما تنطوي عليه. ربما األمر 
األكثر أهمية بالنسبة ألهدافنا المباشرة من درس هذا األسبوع، هو ما قاله يسوع في يوحنا 4: 

24: »هللَاُ ُروٌح. َوالَِّذيَن يَْسُجُدوَن لَُه فَِبالرُّوِح َوالَْحقِّ يَْنبَِغي أَْن يَْسُجُدوا.«  
ــع  ــا يجــب أن تنب ــى هــذا أنه ــروح«. معن ــرب يجــب أن تكــون »بال ــة لل ــادة الحقيقي العب
عــن محبتنــا هلل، عــن اختبــار معرفتنــا لــه بصفــة شــخصية. »إنمــا الديانــة التــي تأتينــا مــن هللا 
هــي وحدهــا التــي ترشــدنا إليــه. فلكــي نخدمــه خدمــة ُمرضيــة ينبغــي لنــا أن نُولــد ِمــن روح 
هللا. هــذا يطّهــر القلــب ويجــدد الذهــن واهبًــا إيانــا قــدرة جديــدة علــى معرفــة هللا ومحبتــه 
ويجعلنــا نطيــع كل مطاليــب هللا بمحــض اختيارنــا. هــذا هــو الســجود الحقيقــي وهــو ثمــرة 

عمــل الــروح القــدس« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 172(.
ــا بعــض  ــادة »بالحــق.« يجــب أْن يكــون لدين وفــي الوقــت نفســه، يجــب أْن تكــون العب
ــا يتطلبــه ِمنَّــا. وبعبــارة أخــرى، فــإنَّ  المعرفــة الصحيحــة عــن هللا، وعــن طبيعتــه وصفاتــه، وعمَّ
المعتقــداَت متضمنــٌة فــي العبــادة أيًضــا. )كــم هــو مفيــد، علــى ســبيل المثــال، أْن نعــرف أنّنــا 

نعبــد هللَا الــذي ال يَحــرِق النــاس فــي الجحيــم إلــى األبــد.(
ــي مــن  ــذي يأت ــار ال ــادة: االختب ــن فــي العب ــن متضمني ــا عنصري ــرى هن ــي، نحــن ن وبالتال
معرفــة وإطاعــة هللا، والحقائــق الموضوعيــة المعلنــة لنــا عــن هللا. فــإّن الــروح بــدون الحــق 
يمكــن أن يــؤدى إلــى عاطفــة ضحلــة مبنيــة علــى األحاســيس المتقلبــة أكثــر ِمــن أْن تكــون 
ــن أن  ــروح يمك ــإّن الحــق دون ال ــك، ف ــن ذل ــض ِم ــى النقي ــى أي شــيء آخــر. وعل ــة عل مبني

ــى األمَريــن.  ــاة فيهــا. ولهــذا نحــن بحاجــة إل يــؤدي إلــى شــكليات هامــدة ال حي

كيــف يمكنــك أْن تســعى إلــى تعليــم شــخص مــا أْن يتعّبــد »بالــروح والحــق«؟ مــا 
هــي الحــاالت التــي قــد يكــون الشــخص فيهــا بحاجــة إلــى التركيــز علــى أحدهمــا 

أكثــر ِمــن اآلخــر؟ 
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َسٍة ِفي ِزيَنٍة ُمَقدَّ

اقــرأ 	أخبــار األيــام 6	: 	-36� حــاول أن تتصــور المشــهد� هــل تتصــوره مهيًبــا ورهيًبــا 
ــذي  ــا ال ــن؟ م ــن االثني ــا م ــة يمكــن أن يكــون مزيًج ــأي طريق ــا؟ ب ــا وُمْفرًِح أَْم احتفاليًّ
ــم، بــل  يمكــن أن نتعلمــه مــن هــذا المشــهد عــن العبــادة وعــن كيــف ينبغــي أن نَُعلِّ

ونختبــر العبــادة؟

 

ــا،  ــرائيل قديًم ــع إس ــكن م ــث كان هللا يس ــاع، حي ــة االجتم ــو خيم ــادة ه ــكان العب كان م
وحيــث أُعلــن لهــم تدبيــر الفــداء. لذلــك، يجــب أْن يكــون يســوع وتدبيــر الفــداء همــا األمريــن 
ــارة  ــا واإلش ــؤ عنهم ــم التنب ــه كان يت ــادة. فإنَّ ــة بالعب ــا المتعلق ــا ولتعاليمن ــيين لعبادتن الرئيس
ــا الكثيــر الــذي يجعلــه مســتحًقا  إليهمــا فــي خدمــات خيمــة االجتمــاع. لقــد فعــل هللا ألجلن
ــجود هــو  ــادة والسَّ ــه العب ــا ويســتحق ألجل ــه هللُا لن م ــا قدَّ ــنَّ أهــمَّ م ــادة، لك للســجود والعب

ــا. الرجــاء فــي الحيــاة األبديــة مــن خــالل مــوت يســوع الكفــاري علــى الصليــب نيابــة عنَّ
ــم أجمــع أْن يعــرف  ــة: كان ينبغــي للعال ــه »الكــرازي« للفقــرة الكتابي ــا التَّوجُّ الحــظ أيًض

ــه إســرائيل.  عــن هللا، إل

أََماِمِه�  إِلَى  َوتََعالَْوا  َهَدايَا  اْحِملُوا  اْسِمِه�  َمْجَد  الرَّبَّ  األيام 6	: 29 »َهُبوا  انظر 	 أخبار 
َسٍة�« جمال القداسة؟ ما الذي قد يعنيه هذا؟  اْسُجُدوا لِلرَّبِّ ِفي ِزيَنٍة ُمَقدَّ

 

بدايــة، فّكــر فــي مــدى بشــاعة الخطيــة ومــا تشــكلّه ِمــن أذى ومذلــة. أيًضــا، مــن الصعــب 
بالنســبة لنــا اآلن أن نتصــور مــدى مــا كانــت عليــه ممارســات العبــادة مــن رداءة وقبــح ومهانــة 
فــي األمــم المحيطــة بإســرائيل قديًمــا. وهــي ممارســات اشــتملت، مــن بيــن أمــور كثيــرة، علــى 
تقديــم األطفــال ذبائــح لآللهــة. وال شــك فــي أن هــذه الممارســات كانــت تعكــس طبيعــة مــا 

كان عليــه األشــخاص الذيــن يمارســونها.
ــة  ــوا أّم ــا أْن يكون ــي إســرائيل قديًم ــى بن ــه كان يجــب عل ــك، فإن ــض مــن ذل ــى النقي وعل
ــوا  ــم أْن يكون ــب عليه ــم. كان يج ــة به ــريرة المحيط ــادات الش ــن الع ــن ع ــة، منفصلي مقّدس
ــراًرا  ــام هللا. م ــًة أم ــى وِزيَن ــم معن ــا أعطــى عبادته ــم؛ هــذا م ــم وعقوله ــي قلوبه مقدســين ف
وتكــراًرا، تكلـّـم أنبيــاُء العهــد القديــم ِضــدَّ النــاس الذيــن كانــوا يعبــدون الــرّب، فــي حيــن كانــوا 

منخرطيــن فــي الفســاد، وكانــت قلوبهــم بعيــدة عنــه. 
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الوثنية في التَّْعلِيم
ــادة  ا لعب ــاٌس مكرَّســون جــدًّ ا. أن ــاس متدينيــن جــدًّ ــا ُمحاطــة بأن كانــت إســرائيل قديًم
واســترضاء آلهتهــم لدرجــة أنهــم كانــوا يقّدمــون أطفالهــم إليهــم كذبائــح. هــذا تكريــس، 

أليــس كذلــك؟ 
ــي  ــا ف ــت جــزًءا مهمًّ ــي، كان ــه الحقيق ــة هلل، اإلل ــادة الحقيق ــادة، العب ــإنَّ العب ــي، ف وبالتال
حمايــة العبرانييــن ِمــن االنغمــاس فــي الوثنيــة والعبــادة الزائفــة المحيطــة بهــم. ومــع ذلــك، 
وعلــى الرغــم ِمــن كل التحذيــرات، فقــد ســقطوا فــي الممارســات الوثنيــة التــي كان قــد تــم 

تحذيرهــم منهــا علــى وجــه التحديــد. 
مــاذا عنَّــا نحــن اليــوم؟ لمــاذا تَُعــّد عبادتنــا هلل، اإللــه الحقيقــي، مــع الوضــع فــي االعتبــار 

ا، وخاصــة فــي ظــلِّ أخطــار الوثنيــة الحديثــة؟  كل مــا فعلــه مــن أجلنــا، ُمهمــة جــدًّ

ــن  ــذي يمك ــات 7-9 وال ــي اآلي ــده ف ــذي نج ــدأ ال ــو المب ــا ه ــس 7: 	-3	� م ــرأ مرق اق
ــن خطــر التعاليــم الزائفــة  ــا ِم ــيِحيَّة، لحمايتن ــة الَْمِس تطبيقــه اليــوم فــي ســياق التَّْربَي

ــا؟  ــى إيمانن ــلًبا عل ــر َس ــي يمكــن أن تؤثّ ــم، والت ــن العال المأخــوذة ِم

 

 

ــوم تســتند إلــى وجهــة النظــر الخاصــة  ــم الي ــة فــي العال ــد مــن األفــكار الذهني إّن العدي
بالمذهــب الطبيعــي ونظرتــه للواقــع. فالعديــد ِمــن المــواد التــي يتــّم تدريســها فــي المــدارس 
اليــوم يتــّم تناولهــا ِمــن هــذا المنظــور، والــذي غالبًــا مــا يعنــي أّن مــا يـُـدرَّس ســيكون متناقًضــا 
ــاء  ــاء وعلم ــفة والعلم ــة للفالس ــول البارع ــه العق ــا تألي ــا أيًض س. يمكنن ــدَّ ــاب الُْمَق ــع الِكتَ م
الرياضيــات الذيــن قامــوا ببلــورة هــذه األفــكار. المشــكلة هــي أنَّ هــذه األفــكار يمكــن لهــا، 
س. ولكــن نظــرًا ألنَّــه يتــمَّ تعليــم هــذه  فــي كثيــر مــن األحيــان، أْن تتعــارض مــع الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ
ــة الَْمِســيِحيَّة.  ــا ويُْعتََقــد أنهــا صحيحــة، فــإنَّ النــاس يحاولــون دمجهــا فــي التَّْربيَ األفــكار حاليًّ
ومــع ذلــك، فــإنَّ الســبيل الوحيــد لدمــج هــذه األفــكار هــو المســاومة علــى اإليمان المســيحي، 
ســة مــن أجــل  ــا مــا يعنــي محاولــة تَْحِويــر وتشــويه محتــوى األســفار المقدَّ األمــر الــذي غالبً

س يتماشــى مــع األفــكار الراهنــة.  محاولــة جعــل الِكتَــاب الُْمَقــدَّ

س،  ما هي بعض المعتقدات الشائعة في الوقت الراهن التي تتعارض مع الِكَتاب الُْمَقدَّ
وكيف يمكننا ككنيسة حماية أنفسنا من دمجها في نظامنا التَّْعلِيمي الخاص؟ 
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ــا 17: 9(.  ــَو نَِجيٌس‘)إرمي ــْيٍء َوُه ــْن كُلِّ َش ــَدُع ِم ــُب أَْخ ــن الــدرس: » ’اَلَْقلْ لمزيــد ِم
إنَّ علمــاء الّديــن ليســوا علــى اســتعداد لفحــص أنفســهم عــن كثــب ليــروا مــا إذا كانــوا فــي 
ــض  ــف. البع ــاء زائ ــى رج ــتندون إل ــم يس ــن منه ــة أنَّ الكثيري ــة مخيف ــا لحقيق ــان، وإنه اإليم
يعتمــدون علــى اختبــار قديــم كان لهــم منــذ ســنوات؛ لكــن عندمــا يصــل األمــر إلــى الوقــت 
ــار يومــي مــع هللا،  ــكّل اختب ــدى ال ــا ينبغــي أن يكــون ل ــب، عندم ــا للقل ــذي يتطلــب فحًص ال
ــيخلّصهم.  ــان س ــم باإليم ــدون أن اعترافه ــم يعتق ــدو أنه ــه. يب ــيئًا يعلنون ــم ش ــون لديه ال يك
عندمــا يتــم كبــح الخطايــا التــي يكرههــا هللا، يأتــي يســوع ويتعشــى معــك وأنــت معــه. عندهــا 
ــول  ــى أْن تق ــادًرا عل ــه، وتكــون ق ــن يســوع، وســوف تنمــو في ــة ِم ــوة إلهي ــى ق ســتحصل عل
بانتصــار ُمقــّدس، مبــارك هللا الــذي يمنحنــا الّنصــرة مــن خــالل يســوع المســيح. ســيكون أكثــر 
ــاس.  ــن األس ــرّب ِم ــم ال ــادوا باس ــم ين ــم ل ــالن إيمانه ــي إع ــن ف ــو أنَّ الفاتري ــرّب ل ــاًء لل إرض
إنَّهــم عــبٌء متواصــٌل علــى َمــْن يتبعــون يســوع بإخــالص. إنَّهــم حجــر عثــرة لغيــر المؤمنيــن، 
ــة هللا. إنَّ  ــون مالئك ــة يهين ــم الملتوي ــالل طرقه ــن خ ــم. وم ــون به ــرار يبتهج ــة األش والمالئك
أمثــال هــؤالء هــم لعنــة للعمــل فــي الداخــل والخــارج. إنهــم يقتربــون مــن هللا بشــفاهم بينمــا 

ــد 2، صفحــة 227(. ــوة، سبريتشــوال غيفتــس، مجل ــه« )روح النب ــدة عن قلوبهــم بعي

أسئلة للنقاش
ــة  ــة هــي معضل ــادة الزائف ــا أنَّ العب ــس 7: 	-3	، عرفن ــا لمرق ــن خــالل قراءتن 	� ِم
متعلقــة بالقلــب فــي المقــام األول� فــإّن هللا ال يكتــرث إلــى عبادتنــا لــه بشــفاهنا مــا 
لــم تنبــع هــذه العبــادة ِمــن قلوبنــا� لمــاذا يَُعــدُّ اإلنجيــل وقصــة مــوت يســوع نيابــة 

عنَّــا همــا أقــوى وســيلة لفتــح القلــوب لمحبــة هللا بإخــالص؟ 

2� تمّعــن أكثــر فــي فكــرة عبــادة هللا »بالــروح والحــق«� هــل مــن الممكــن القيــام 
ــا؟ وإذا كان  بأحدهمــا وليــس اآلخــر، أّْم أن العبــادة الحقيقيــة تتطلــب األمريــن مًع

األمــر كذلــك، لمــاذا؟ 

ــا إلــى أن تكــون مســتقيمة مــن أجــل أن تعبــد هللا بالحــّق،  3� نعــم، تحتــاج قلوبن
ولكــن مــاذا يعنــي ذلــك؟ هــل عليــك أن تنتظــر حتــى تكــون متصــالً تماًمــا بــاهلل، وأن 
تكــون حياتــك فــي أحســن حــال، قبــل أن تتمكــن ِمــن عبادتــه؟ مــن ناحيــة أخــرى، 

كيــف يمكــن للعبــادة الحقيقــة أْن تســاعد فــي جعــل قلبــك ُمطيًعــا هلل؟
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* 14-٢0 تشين الثاين )نوفمرب(    الدرس الثامن    

التَّْربَية والِفَداء

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: تكويــن 1: ٢٦، ٢7؛ إشــعياء 11: 1-9؛ ٢تيموثــاوس 3: 14-17؛ 

1ملــوك 4: ٢9-34؛ يوحنــا 14: 17؛ 1كورنثــوس ٢: 1-1٦.

ــخِ،  ــِم َوالتَّْوِبي ــٌع لِلتَّْعلِي ــَن هللِا، َونَاِف ــِه ِم ــى ِب ــَو ُموًح ــاِب ُه ــظ: »كُلُّ الِْكَت ــة الحف آي
« )2 تيموثــاوس 3: 6	(� لِلتَّْقِويــِم َوالتَّأِْديــِب الَّــِذي ِفــي الِْبــرِّ

س قصــًة مطوَّلــة عــن هللا وعــن شــعبه. فــي بعــض األحيــان يُنظــر  نقــرأ فــي الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ
إليهــا علــى أنهــا قصــة ُحــبٍّ بــاءت بالفشــل، علــى األقــل بصــورة مؤقتــة.  أو يمكــن أْن يُنظــر 

إليهــا علــى أنهــا قصــة تــدور حــول أٍب وأبنائــه المتمرديــن الُعَصــاة. 
س موضوًعا  لكنَّنا في درس هذا األسبوع، سنكتشف في قصة شعب هللا في الِكتَاب الُْمَقدَّ
آخر، وهو العالقة بين الُمَعلِّم وتالميذه. ففي حين يواصلون اإلخفاق في اختباراتهم، فإنّه بصبٍر 

وَجلٍَد يشرح لهم الدرس مراًرا وتكراًرا، إلى أن يتعلَّمه البعض منهم في نهاية المطاف.
س ال تختلــف عــن قصصنــا البشــرية التــي نعرفهــا  إّن قصــة هللا وشــعبه فــي الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ
ا، إاّل أّن هنــاك اســتثناء واحــًدا: قصــة هللا وشــعبه مؤكــٌد لها نهايــة رائعة، وَســتبلُغ أهدافها.   جيــدًّ
فــإنَّ نعمــة هللا تجــاه شــعبه تضمــن هــذه النتيجــة. المســؤولية البشــرية فــي هــذه العالقــة، 
كثيــرًا مــا أُســيء فهمهــا، بــل وكانــت مصــدر تخــّوف ِمــن ِقبــل الكثيريــن مّمــن نظــروا إلــى هذه 
س حــول هللا  المســؤولية علــى أنّهــا شــاقة وُمْجِهــدة. ولكــن القصــة الــواردة فــي الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ
وشــعبه، هــي فــي األســاس دعــوة لمعرفــة هللا وفَهــم مشــيئته. فــي الواقــع، إنَّ تَعلُِّمَنــا َمْعرِفـَـِة 
هللا هــو اســتجابة لنعمتــه. ونحــن ال يمكننــا كســب هــذه النعمــة، لكــن يمكننــا أن نتعلّمهــا. 
ومــا جــدوى التَّْربيَــة الَْمِســيِحيَّة مــا لـَـم تكــن فــي جوهرهــا تربيــًة تعلّمنــا عــن هــذه النعمــة؟ 

ْبت القادم الموافق ٢1 تشرين الثاني )نوفمبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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15 تشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

صورة هللا

اقرأ تكوين 	: 26، 27 وتكوين 5: 	، 3� ما الذي تعلّمنا إيَّاه هذه النصوص الكتابية حول 
كيف خلق هللا البشرية في األساس، وحول ما حدث للبشرية بعد السقوط في الخطية؟

 

س لعدة قـرون. ما هي  إنَّ عبـارة »صـورة هللا« كانـت مصـدر اهتمام مفسـري الِكتَـاب الُْمَقدَّ
هـذه الصـورة التـي عليهـا ُخلِـق آدم وحـواء؟ علـى سـبيل المثـال، هـل تعنـي أن هللا نظـر فـي 
المـرأة وشـّكل خليقتـه الجديـدة لتبـدو مثـل صورتـه؟ أّْم تعنـي أنَّ البشـر هم أشـبه بصورة هللا 
دونًـا عـن كل أشـكال الحيـاة األخـرى؟ أّْم أنّهـا تشـير إلـى التشـابه الروحـي والذهنـي والتوافـق 
س أي تفسـير دقيق لهـذه العبارة على  بيـن الخالـق وخليقتـه البشـرية؟ ال يقـدم الِكتَـاب الُْمَقدَّ
س العديد مـن التفسـيرات لما يمكن  الرغـم مـن أن الدارسـين قـد اسـتمدوا من الِكتَـاب الُْمَقـدَّ
أن تعنيـه هـذه العبـارة. ومـع ذلـك، يمكننـا أْن نـرى أّن هـذه الصـورة قـد تغيّرت بعـد الخطية، 
وهـذا هـو السـبب فـي أن إلـن هوايـت كتبـت تقـول إن الغايـة مـن التَّْربيَـة هـي أن تعيـد في 

اإلنسـان صـورة جابلـه )التَّْربيَـة الحقيقية، صفحـة 16-14(.
كيف يمكن للتعليم أن يحقق مثل هذا الهدف الرائع؟

أوالً علينا أن نتذكر أنَّ هللا خلقنا كي تكون لنا عالقة معه، وهي إلى حد ما كتلك العالقة التي 
بين الوالدين وأبنائهم وبناتهم. لقد خلقنا هللُا على صورته، بنفس الطريقة التي يكون للوالدين 
ئَْنا ألْن نكون أبناءه  البشريين أبناء وبنات على صورتهما )تكوين 5: 1(، بحيث يمكنه أْن يَُنشِّ
وبناته الذين ينتمون لعائلته؛ وبهذا يمكنه التواصل معنا وتكون له عالقة دائمة بخليقته. ولذلك 
فإّن صورة هللا هي أقرب إلى »صورة ذهنية« تمكِّن كائنين، أحدهما إلهي والثاني بشري، من 
أن تكون لهما ذهنيتين متوافقتين. هذا هو بالضبط ما يحدث في التَّْربيَة، بداية في البيت بين 
الوالدين واألطفال، والحًقا في المدرسة عندما يتولى الُمَعلِّمون مهمة التَّْربيَة. ِمن الواضح أنَّ هللَا 
ا، عندما خلقنا على صورته، مميِّزًا إيَّانا عن  قََصَد القيام بعملية التَّْربيَة هذه، التي نعرفها جيدًّ
العديد من أشكال الحياة األخرى. لقد فعل ذلك لكي يتمكن ِمن تعليمنا، ولكي نتمكن نحن ِمن 

التعلّم ِمنه حتى تنعكس صورته )ِفْكرُه( في صورتنا.

إّن قصــة الفــداء هــي قصــة التَّْربَيــة، مــن الخلــق إلــى التجّســد، ومــن التجســد إلــى 
ــَماء هــي مدرســة لــكل العصــور )انظــر إلــن هوايــت،  إعــادة الخلــق� هللا معلـّـم، والسَّ
التَّْربَيــة الحقيقيــة، صفحــة 	30(� مــا هــي اآلثــار المترتبــة علــى هــذه الفكــرة فيمــا 
ــي  ــة، ف ــي الكنيس ــت، ف ــي البي ــيحي ف ــم المس ــنا للتعلي ــا وتكريس ــق بالتزامن يتعل

المدرســة، فــي الجامعــة، وطــوال الحيــاة؟
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1٦ تشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

يسوع، الُمَعلِّم األعظم
س العديـد ِمـن المصطلحات لوصف يسـوع. فيسـوع هـو ابن هللا،  يسـتخدم الِكتَـاُب الُْمَقـدَّ
ص، الفـادي، الـرّب، حمـل هللا. هـذه كلّهـا علـى سـبيل المثـال ال  المسـيَّا، ابـن اإلنسـان، الُمخلِـّ
الحصـر. لكـن بالنسـبة ألولئـك النـاس الذيـن عرفـوه بشـكل أفضل خالل فتـرة ما يقـارب الثالث 
سـنوات والنصـف مـن خدمتـه العلنيـة فـي اليهوديـة والجليـل، كان يسـوع ُمعلًّمـا. ولقـد كانوا 

م«. ينادونـه »َربُّونِـي« و »َسـيِّد«، والكلمتـان كلتاهمـا تعنيـان نفـس الشـيء، أي »ُمَعلِـّ
ــاص  ــكل خ ــبة بش ــيلة مناس ــا وس ــم كان ــل التَّْعلِي ــم وعم ــة التَّْعلِي ــد وأن مهن ــك، ال ب ولذل
بالنســبة ليســوع للقيــام بخدمتــه العلنيــة. إنَّ عمــل الفــداء الــذي قــام بــه يســوع هــو بطريقــة 
مــا أقــرب إلــى عمــل التَّْعلِيــم. واألكثــر مــن ذلــك، هــو إنـّـه قــد تــمَّ التنبــؤ بــه ِمــن ِقبَــل الّنبــي 

اإلنجيلــي ]إشــعياء[.

اقرأ إشعياء 		: 	-9� ما الذي تكشفه هذه الفقرة الكتابية عن دور يسوع كَُمَعلِّم؟

 

س نجدها فـي األصحاح 11 من  إحـدى أروع النبـوءات المتعلقـة بالمسـيا في الِكتَـاب الُْمَقدَّ
سـفر إشـعياء. األعـداد 1-3 تصـّور مجـيء المسـيّا بمصطلحات تربوية، فالمسـيّا هـو َمن يجلب 
المعرفـة والمشـورة والحكمـة والفهـم. ويُختتـم المقطع بأكمله بهـذا الوعد الرائـع: »ألَنَّ األَرَْض 
ي الِْميَـاُه الْبَْحـَر« )إشـعياء 11: 9(. ربمـا كان هـذا التَّْعلِيـم  تَْمتَلِـُئ ِمـْن َمْعرِفَـِة الـرَّبِّ كََمـا تَُغطِـّ
الكتابـي هـو الـذي ألهـم إلـن ج. هوايت فـي كتابها عـن التَّْربيَة أن تشـير إلـى أنَّ عمـل التَّْربيَة 

وعمـل الفـداء همـا واحـد في أسـمى المعاني )انظـر التَّْربيَـة الحقيقيـة، صفحة 30(.
ــم«، ثــم وصــف  اقــرأ يوحنــا 3: 1-3. خاطــب نيقوديمــوس يســوع مســتخدًما لقــب »معلِّ
ــا  ــي أجراه ــب الت ــبب العجائ ــد هللا بس ــن عن ــة م ــا آتي ــى أنه ــة عل ــوع التَّْعلِيمي ــب يس مواه
يســوع، تحديــًدا معجزاتــه ووجهــة نظــره حــول معنــى الحيــاة. فمــن المؤكــد أن يســوع قــد 
ــاوب  ــا ج ــة عندم ــه التربوي ــدر مواهب ــأن مص ــه، ب ــَب ب ــذي لُِق ــب ال ــن اللق ــْم يك ــَل، إن ل قَِب
نيقوديمــوس بأنــه ينبغــي أن يولــد ثانيــة كــي يــرى )يفهــم وكذلــك يدخــل( ملكــوت هللا. وهــذا 

يعنــي أن ســلطة تعليــم اآلخريــن، حتــى فــي حالــة يســوع، تأتــي مــن عنــد هللا. 
بالتأكيد، التَّْعلِيم هو هبة من هللا. إنّه يأتي بتكليف ِمْنه، وقد اُْعتُِمَد التعليُم من ِقبَل يسوع، 

وقد أُْعتُرَف به من ِقبَل أولئك الذين تعلَّموا ِمن يسوع باعتباره صاحب سلطان إلهي. 

ــوءة المتعلقــة  ــة إتمــام هــذه النب ــه فــي رؤي ــام ب ــا القي ــذي علين ــدور ال مــا هــو ال
ــم؟ ــع أنحــاء العال ــرب فــي جمي ــة ال بنشــر معرف
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17 تشين الثاين )نوفمرب(        الثالثاء        

موسى واألنبياء

ــاب  ــة عــن دور الِكَت ــا هــذه الفقــرات الكتابي ــاوس 3: 		-7	� مــاذا تعلّمن اقــرأ 2تيموث
ــيِحيَّة؟ ــة الَْمِس س فــي التَّْربَي ــدَّ الُْمَق

 

 

س، »التــوراة« تُترجــم  الكلمــة المســتخدمة لإلشــارة إلــى القســم األول ِمــن الِكتَــاب الُْمَقــدَّ
ــي هــذه  ــس ف ــن النوامي ــد ِم ــاك العدي ــى أنَّ هن ــا إل ــك جزئيً ــوس«، ويرجــع ذل ــا »النام أحيانً
ــا  ــٌف تماًم ــم« أو »اإلرشــاد«. هــذا المفهــوم مختل ــا »التَّْعلِي ــي َحقًّ ــوراة تعن األســفار. لكــّن التّ
س. فإنّهــم ينظــرون إليــه  عّمــا يعتقــده الكثيــرون حــول معنــى »النامــوس« فــي الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ
الحــة. لكــن  باعتبــاره القواعــد والقوانيــن التــي يجــب أن نتبعهــا للبقــاء فــي ظــلِّ نعمــة هللا الصَّ
النامــوس ليــس كذلــك؛ فالمقصــود للنامــوس هــو أن يكــون مــادة تعليميــة تتعامــل مــع كيفيــة 
عيــش الحيــاة بنجــاح وبأمــان، فــي عالقــة العهــد التــي قصدهــا هللا عندمــا خلقنــا فــي البدايــة. 

ــاء اآلخــرون( يقدمــان  ــون واألنبي ــاء األوَّل س )األنبي ــدَّ ــاب الُْمَق ــن الِكتَ ــان ِم القســمان التالي
ــا يجــب  تقريــرًا عــن مــدى إتقــان شــعب هللا لهــذه المــواد التَّْعلِيميــة وعيشــهم وفًقــا لهــا، وعمَّ

أْن يكونــوا قــد تعلَّمــوه ِمــن هــذه المــواد التَّْعلِيميــة.
القســم المتبقــي مــن العهــد القديــم )المســّمى »كتابــات« باللغــة العبريــة( ملــيء بأمثلــة 
ــوا أقــل  ــْن كان ــن ِمّم ــوا ناجحيــن، وحــول معلميــن وطــالب آخري حــول ُمعلميــن وطــاّلب كان
نجاًحــا، باإلضافــة إلــى اختباراتهــم التَّْعلِيميــة. وِمــن األمثلــة علــى النجــاح التربــوي فــي هــذه 
ــوب  ــاء أي ــاك أصدق ــات هن ــن اإلخفاق ــوب. وم ــال وأي ــوث وداني ــتير وراع ــاك أس ــفار هن األس
األربعــة. وبطبيعــة الحــال، فــإنَّ ِســْفَر الَمزَاِمِيــِر ُهــو كِتـَـاُب تَرَاتِِيــل، ولَِكنَّــه يحتــوي أيًضــا علــى 

ــٍة، علــى األقــل: المزمــور 1، المزمــور 37 والمزمــور 73. ثالثــة مزاميــر تَْربَُويَّ
تزخــر األناجيــل بالمــواد الُمَعــّدة لألغــراض التَّْعلِيميــة، خاصــة فــي أمثــال يســوع. العديــد 
مــن رســائل بولــس تبــدأ بإعــالن إنجيلــي قــوي، ولكّنهــا تنتهــي بمــواد تعليميــة وعمليــة حــول 
ــبيل  ــى س ــة. عل ــواد التَّْعلِيمي ــيء بالم ــا مل ــفر الرؤي ــا أن ِس ــيحيين. كم ــة للمس ــاة اليومي الحي
المثــال، اإلعــالن الكامــل، أو الكشــف عــن مســتقبل كنيســة المســيح، مُعلـَـٌن فــي ِســْفٍر وحــده 

ــم- يســتطيع أن يفتحــه )رؤيــا 5: 5-1(. ــم األَْعظَ َحَمــل هللا- يســوع، الُمَعلِّ

قد يقول البعض أنَّ ليس كّل المواد التَّْعلِيمية في أسفار موسى تنطبق على عصرنا، 
وهذا صحيح� الفقرة الكتابية في تثنية 7	: 		-20، المتضمنة تعليمات بشأن الملوك، 
بها بعض التَّْعلِيمات الواضحة للغاية حول اختيار شخص ما لتولي منصب َملَِكي� اليوم، 
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د التطبيق الصحيح لكل هذه  بالطبع، نحن ال نعّين أي ملوك في كنيستنا� كيف نحدِّ
س في عصرنا؟ المواد التَّْعلِيمية في الِكَتاب الُْمَقدَّ

18 تشين الثاين )نوفمرب(        األربعاء        

رجال ُحكماء ونساء حكيمات
إّن الكلمــات »َمْدرََســة« و »دراســة« و »تعليــم« و »تربيــة« هــي كلمــات مفهومــة بوضــوح 
ــة  ــت كلم ــل، كان ــي المقاب س. ف ــدَّ ــاب الُْمَق ــي الِكتَ ــائعة ف ــت ش ــا ليس ــا، ولكنه ــي عصرن ف
»حكمــة« ومشــتقاتها أكثــر شــيوًعا بكثيــر. علــى ســبيل المثــال، يذكــر العهــد القديــم الرجــال 

ــال 16: 23(. ــل 14: 2؛ أمث ــات )2صموئي ــاء والنســاء الحكيم الحكم

اقرأ 	 ملوك 	: 29-	3� ماذا يعلّمنا هذا عن أهمية الحكمة؟

 

ا، فقــد تحــدث عــن الحيــاة الحيوانيــة  يتميــز الملــك ســليمان بأنّــه كان رجــالً حكيًمــا جــدًّ
ــا )1 ملــوك 4:  ــه كان إنســانًا تربويًّ والنباتيــة ونطــق باألمثــال بحكمــة هائلــة، وهــذا يعنــي أنّ
29-34(. يتضمــن ِســْفرَا األمثــال والجامعــة الكثيــر مــن التعاليــم الحكيمــة حــول العديــد ِمــن 
المواضيــع، وتُْنَســب هــذه التعاليــم إلــى ســليمان وكذلــك إلــى ُمعلِّميــن ُحكمــاء آخريــن فــي 

العصــور القديمــة )أمثــال 1: 1؛ أمثــال 25: 1؛ أمثــال 30: 1؛ أمثــال 31: 1(.
س، الحكمـة هـي إلـى حد كبير مثـل نظامنـا التربوي اليوم. إنها شـيء  وفًقـا للِكتَـاب الُْمَقـدَّ
يتعلّمـه اإلنسـان مـن والديـه ومعلّميـه، خصوًصـا عندمـا يكـون المـرء فـي سـن صغيـرة )ِسـْفر 
الجامعـة 12: 1(، ولكـن اإلنسـان فـي الواقـع يواصـل تحصيـل الحكمـة طـوال حياتـه. ثانيًـا، 
الحكمـة بصفـة عامـة لهـا جانب عملـي كذلك؛ على سـبيل المثال، تعلّموا مـن النَّْملَـِة التي تُِعدُّ 

يْـِف طََعاَمَهـا، مـن أجـل أْن يكـون لديهـا مـا يكفي للشـتاء )أمثـال 6: 8-6(. ِفـي الصَّ
ومــع ذلــك، فــإّن الحكمــة ليســت عمليــة وحســب، بــل هنــاك جانــب نظــري لهــا أيًضــا؛ 
ألنهــا تبــدأ باإليمــان بــاهلل وتتبــع مبــادئ أساســية معينــة )أمثــال 1: 7(. تســاعدنا الحكمــة علــى 
ــرًا،  ــن المكــروه. وأخي ــا ِم ــى حمايتن ــا عل ــن، وتســاعد أيًض ــح اآلخري العيــش بمســؤولية ولصال
تماًمــا مثــل التَّْعلِيــم اليــوم، الحكمــة ال تجيــب علــى جميــع األســئلة التــي قــد نطرحهــا، لكنهــا 
ــوالً، وهــذا  ــزال مجه ــا ال ي ــي البحــث عّم ــه مــع االســتمرار ف ــا نعرف ــاء بم ــن االكتف ــا ِم تمكِّنن
موقــف جيــد يمكننــا ِمــن خاللــه أْن نتعلّــم أْن نعــرف هللَا وأْن نثــق فــي نعمتــه. وفًقــا إلرميــا 
18: 18، دور الُمَعلِّــم الحكيــم هــو علــى قــدم المســاواة مــع أدوار الكهنــة واألنبيــاء. فثالثتهــم 
ينقلــون رســائل ِمــن هللا إلــى شــعبه، فــي شــكل التعاليــم التــي فــي النامــوس وتقديــم المشــورة 

التربويــة وحمــل رســائل خاصــة ِمــن هللا.
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كيـف يمكّننـا أْن نتعلّـم الحكمـة وِمـن ثـم ننقلها إلى أولئـك الذين يأتون ِمـن بعدنا؟ 
ا بالنسـبة لنا، كشـعب، بحيث ينبغـي القيام به؟ لمـاذا يعـد هـذا أمـًرا هاًما جـدًّ

19 تشين الثاين )نوفمرب(        الخميس        

التَّْعلِيم في الكنيسة األولى
الُمَعلِّم  باعتباره  يسوع،  كان  حين  س  الُْمَقدَّ الِكتَاب  في  التربوية  المبادئ  أروع  أحد  يبرز 
األَْعظَم، يستعد لترك طاّلبه أو تالميذه. لقد كانوا معه لمدة ثالث سنوات ونصف، وهو تقريبًا 
الفترتين،  الثانوي أو الجامعي. وعند االنتهاء من أيٍّ من  للتعليم  الوقت الذي نخصصه  مقدار 

اعتماًدا على الشخص، غالبًا ما يُعتبر الطالب مستعدين للتصرّف من تلقاء أنفسهم.
لكــن يســوع كان يعــرف بشــكل أفضــل، ولهــذا وفّــر ألتباعــه تعليًمــا متواصــالً أو مســتمرًّا 
س، يتــم تعريــف هــذا  ــدَّ ــاب الُْمَق تحــت إرشــاد الــروح القــدس. فــي أماكــن أخــرى مــن الِكتَ
ــذي  ــط(، ال ــة الباراقلي ــة اليوناني ــع )باللغ ــزّي أو الُمداف ــه الُمع ــى أنّ ــد عل ــم أو المرش الُمَعلِّ
ــه روح  ــى أن ــه عل ــم تعريف ــا 14: 16، 17(. ويت ــم )يوحن ــكل دائ ــوع بش ــاع يس ــيُْعطى ألتب َس
الحــق. فــي حيــن أّن الــروح القــدس ال يَُعــرَّف علــى أنّــه معلّــم أو مربّــي، إال أّن عمــل الــروح 

ــه يتعلــق بالبحــث عــن الحــق وإيجــاده.  القــدس هــو بالتأكيــد عمــٌل تربــوي، ال ســيما وأنّ

اقــرأ 	كورنثــوس 2: 	-6	� مــا الــذي يقولــه بولــس ويعــد ذات أهميــة كُبــرى فــي ســياق 
ــم والتَّْربَية؟ التَّْعلِي

 

ه لـم  يبـدأ بولـس بتذكيـر الكنسـية فـي كورنثـوس بأنـه عندمـا جـاء إليهـم ألول مـرة، فإنَـّ
يتحـدث عن شـيء سـوى يسـوع المسـيح وإيـاه مصلوبًا )1كورنثـوس 2: 2( – لم يشـارك حكمة 
حاذقـة، فقـط قـام بإعـالن اإلنجيـل. لكـن هـذه لـم تكـن نهايـة األمـر )1كورنثـوس 2: 6(، ألنـه 
بمجـرد أن ينضـج هـؤالء المسـيحيين الجـدد، كان الرسـول بولـس سـيعود ليعلّمهـم الحكمـة، 
األمـور التـي كتمهـا هللا قبـل بـدء العالم )1كورنثـوس 2: 7(، حتـى األمور العميقـة المتعلقة باهلل 

)1كورنثـوس 2: 10(. وسـيتم دراسـتها بتوجيـه مـن روح هللا إذ يتّحـد مـع روح الُمتعلّـم.
ــا  ــيكون متاًح ــذي س ــم ال ــدى التَّْعلِي ــا م ــة، وم ــك الدراس ــه تل ــتكون علي ــا س ــدى م ــا م م
ألولئــك الذيــن يقودهــم الــروح القــدس؟ يُختتــم األصحــاح باقتبــاس مــن ِســفر النبــي إشــعياء: 
، َوَمــْن ُمِشــيرُُه يَُعلُِّمــُه؟« )إشــعياء 40: 13(. لــو أنَّ نبيًّــا كان يتحــدث إلــى  »َمــْن قـَـاَس ُروَح الــرَّبِّ
النــاس العادييــن فــي عصــره، كان ســيقول إنــه ال يمكــن ألحــد أن يفعــل ذلــك. لكــن بولــس 
ــا نَْحــُن فَلََنــا ِفْكــُر الَْمِســيِح« )1كورنثــوس 2: 13-10(  صّحــح هــذا التصــّور بقولــه مختتًمــا، »َوأَمَّ
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ممــا يعنــي أن المســيحيين المملوئيــن بالــروح لديهــم إمكانيــة الوصــول حتــى إلــى ِفْكــِر هللا، 
ــوس 2: 13-10(  ــة )1كورنث ــة والفطن ــن المعرف ــدر م ــى أي ق ــول عل ــم الحص ــي يمكنه وبالتال

. اللتــان ســتكون هنــاك حاجــة إليهمــا لمعرفــة ســبيل البــرِّ

٢0 تشين الثاين )نوفمرب(        الجمعة        

ــق  ــى 28: 18-20( تُطْلِ ــى )مت ــل العظم ــة اإلنجي ــدرس: إنَّ مأموري ــن ال ــد م لمزي
حركــة دينيــة رائعــة فــي كافــة أنحــاء العالــم. فيمــا يلــي بعــض الرُّســل أو الُمرســلين )الكلمتــان 
ــن ذهبــوا إلــى شــتّى أنحــاء العالــم وجمعوا  تعنيــان الشــيء نفســه »أولئــك الذيــن أُرِْســلوا«( ممَّ
حولهــم طاّلبًــا وجعلوهــم تالميــذ، ودعوهــم إلــى اإليمــان بيســوع، وعمدوهــم وشــرعوا 
ــى  ــن إل ــا يســوع. الصــورة الُمقّدمــة هــي لمهتدي ــي أمرهــم به فــي تعليمهــم كل األشــياء الت
الَْمِســيِحيَّة مــن جميــع أنحــاء العالــم، يمثّلــون ثقافــات مختلفــة ويتحدثــون لغــات مختلفــة. 
وقــد خــرج هــؤالء مــن ميــاه المعموديــة ليدخلــوا المدرســة ويبــدأوا تلّقــي تعليمهــم. وهــذا 

ليــس مــن المســتغرب، ألنَّــه كان ال يــزال أمامهــم الكثيــر ليتعلّمــوه. 
الســبب الــذي يجعــل المســيحيين يســعون للتّعلّــم دائًمــا ليــس مجــرد فضــول ذهنــي أو 
حــرص علــى اإللمــام بالمعرفــة، بــل إنَّ الحيــاة الَْمِســيِحيَّة واإليمــان يتخلــالن كل ركن مــن أركان 
الحيــاة اليوميــة. هنــاك الكثيــر لنتعلَّمــه. وبســبب ذلــك، تشــتمل رســائل العهــد الجديــد علــى 
كل مــن اإلعــالن عــن يســوع، وتََعلُّــِم كّل األشــياء التــي يجــب علــى المســيحيين تََعلُِّمَهــا. مثــال 
جيّــد لإلعــالن عــن يســوع نجــده فــي 1كورنثــوس 2: 2، مــع أنَّ التَّْعلِيــم يبــدأ فــي 1كورنثــوس 4 

ويســتمر متقطًّعــا فــي بقيــة الرســالة. ومــا الــذي يجــب علــى المســيحيين أْن يتعلّمــوه؟ 
ـا يلـي: العمـل، الراحـة، المسـائل االجتماعيـة، العالقـات بيـن أفـراد  يجـب أن يتعلمـوا عمَّ
الّنصـح  السـلطات،  مـع  العالقـات  الخيـري،  العمـل  االقتصـاد،  والعبـادة،  الكنيسـة  المجتمـع، 
واإلرشـاد، األنظمـة األُسـريّة، عالقـات الـزواج وتربيـة األطفال، الطعـام وإعداده، الثيـاب، ويجب 
أْن يتعلمـوا أيًضـا عـن الشـيخوخة واالسـتعداد لنهايـة الحيـاة، كالً مـن الحيـاة الشـخصية للفـرد 
والحيـاة فـي هـذا العالـم. أْن تكون مسـيحيًّا يعني أْن تتعلّم شـيئًا عن كل هذه األمـور، وغيرها. 

وفهـم هـذه األمـور ال يأتـي بشـكل تلقائـي، إنّمـا يجـب تعلّم اسـتيعابها.

أسئلة للنقاش
	� ما مدى أهمية العمل التربوي بالنسبة لمرسلية الكنيسة؟

ـَماء مدرسـة« )التَّْربَية  2� مـا الـذي كانـت تعنيـه إلـن ج� هوايـت عندمـا كتبـت »السَّ
الحقيقيـة، صفحـة 352(�

3� اقرأ 	كورنثوس 2: 	-6	، مرة أخرى� تمعن فيما يخبرنا به بولس عّما يعلنه هللا 
ْهِر وحكمته  لنا ِمن خالل الوحي الُمقّدس� فكر في هذا التأكيد بأن ُعظََماِء هَذا الدَّ

يُْبطَلُوَن� إذا كان بإمكانه قول ذلك آنذاك، فماذا عن »حكمة« عصرنا أيًضا؟
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* ٢1-٢7 تشين الثاين )نوفمرب(    الدرس التَّاسع    

الكنيسة والتَّْربَية

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: لوقــا 10: 30-37؛ متــى 5: 14-1٦؛ لوقــا 4: 18-٢3؛ إرميــا ٢9: 

13؛ متــى 7: 7؛ 1تســالونيكي ٢: ٦-8.

آيـة الحفـظ: »َوالَ طَلَْبَنـا َمْجـًدا ِمـَن النَّـاِس، الَ ِمْنكُـْم َوالَ ِمـْن َغْيرِكُْم َمـَع أَنََّنا َقـاِدُروَن 
أَْن نَكُـوَن ِفـي َوَقـاٍر كَرُُسـِل الَْمِسـيحِ� بَـْل كُنَّـا ُمَترَفِِّقيَن ِفي َوَسـِطكُْم كََمـا تَُربِّـي الُْمرِْضَعُة 
أَْوالََدَهـا، هكَـَذا إِْذ كُنَّـا َحانِّيـَن إِلَْيكُـْم، كُنَّـا نَرَْضـى أَْن نُْعِطَيكُـْم، الَ إِنِْجيـَل هللِا َفَقـْط بَـْل 

أَنُْفَسـَنا أَيًْضـا، ألَنَّكُـْم ِصرْتُـْم َمْحُبوِبيـَن إِلَْيَنـا« )	تسـالونيكي 2: 8-6(�

منذ أقدم العصور التي فيها اجتمع المؤمنون لعبادة هللا – في المعابد، وفي البيوت والكنائس 
س عن أشخاص، من خالل دراستهم لألسفار المقدسة ومن خالل عبادتهم،  – يُعلن الِكتَاب الُْمَقدَّ
س مراًرا وتكراًرا  تاقوا إلى أْن يعرفوا هللا وإلى أن يفهموا مشيئته لحياتهم. كما يعلن الِكتَاب الُْمَقدَّ
أن الكنيسة هي المكان الذي يجب أْن تجري فيه المناقشات الّجاّدة والهادفة، وحيث يمكن 

للناس الّنمّو في معرفتهم باهلل وبإرادته لحياتهم.
س، نجــد  ــاب الُْمَقــدَّ فــي بعــض األحيــان نخــاف ِمــن طــرح األســئلة. ومــع ذلــك، فــي الِكتَ
فــي كثيــر مــن األحيــان أن األســئلة تُســتخدم لجعــل النــاس يحصلــون علــى فهــم أوضــح فيمــا 
س لَخلــق  يتعلــق بــاهلل. وبطريقــة مماثلــة، تُســتخدم القصــص فــي جميــع أجــزاء الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ
فُــرص للنــاس إلعــادة النظــر فــي التزاماتهــم. وقــد ركّــز يســوع علــى هــذا النــوع ِمــن التَّْعلِيــم 

مــع تالميــذه وأتباعــه.
إذا كان للكنيسـة أن تكـون مكانًـا للتربيـة، فيجـب أْن توفّـر المجـال لحـوار حقيقـي أصيـل. 
وكمـا قيـل لنـا مـراًرا وتكـراًرا كطـالب فـي المدرسـة، »ليـس هناك سـؤال غبـي«، علينـا أن نوفر 
داخـل الكنيسـة بيئـة آمنـة لـكل شـخص لينمـو فـي النعمة وفي فهـم هللا وفـي تدبيـره لحياتنا.

ْبت القادم الموافق ٢8 تشرين الثاني )نوفمبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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٢٢ تشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

التَّْربَية الَْمِسيِحيَّة الحقيقية
تُْحَكــى قصــة عــن معلّــم يهــودي كان ينظــر فــي العيــون الناعســة للشــبّان الذيــن جلســوا 
ــِه الّدراســي، وســألهم قائــالً: »أيهــا الطُّــالب، متــى يعــرف المــرء أنَّ الليــل قــد انتهــى  فــي َصفِّ

وأّن النهــار قــد اُْســتُِهَل؟«
ــم،  ــٍر. ثــم ســأل أحدهــم األســتاذ قائــالً: »يــا معلِّ رفــع العديــد مــن الطُّــالب أيديهــم ِبتََفكُّ

هــل يحــدث ذلــك عندمــا يمكنــك معرفــة الفــرق بيــن شــجرة التيــن وشــجرة الزيتــون؟«
أجابه الُمَعلِّم، »ال«.

ــد  ــك تحدي ــا يمكن ــك عندم ــم، هــل يحــدث ذل ــا ُمعلّ ــالً: »ي ــده قائ ــر ي ــب آخ ــع طال ورف
ــز؟« ــاة والَماِع ــن الّش ــرق بي الف

بعــد االســتماع إلــى مجموعــة مــن اإلجابــات، أعلــن الُمَعلِّــم قائــالً: » أيهــا الطُّــالب، يَعــرف 
المــرء أنَّ الليــل قــد انتهــى وأن النهــار قــد بــدأ عندمــا يمكنــك أْن تنظــر إلــى وجــه شــخص لـَـم 
ــا لــَك. وإلــى أْن يحــدث ذلــك،  ــَرى فــي ذلــك الشــخص الغريــب أًخــا أو أُْختً تَــرَْه ِمــن قَبــل فَتَ

فــإنَّ الليــَل ســيكون قابًعــا فــي النَّفــس حتــى وإْن كان الوقــُت نهــاًرا.« 

اقــرأ لوقــا 0	: 30-37� مــا هــي النقطــة التــي كان يؤكــد عليهــا يســوع مــن خــالل ســرده 
لهــذه القصــة؟ ومــاذا ينبغــي أن يخبرنــا هــذا عــْن األمــر الــذي يجــب أن يكــون جــزًءا 

مــن أي تعليــم مســيحي حقيقــي؟

 

ــق  ــدي )المتعل ــق العقائ ــور والح ــن الن ــض م ــا بفي ــم هللا علين ــبتيين، أنع ــت س كأدفنتس
ــبْت، عــام 1844 والدينونــة، الّصــراع العظيــم، هــذا علــى ســبيل المثــال ال  بحالــة الموتــى، السَّ
الحصــر(، وهــي األمــور التــي ال يــزال العالَــم المســيحي غيــر مــدرك لهــا. ومــع ذلــك، فمهمــا 
ــا غيــر لطفــاء مــع النــاس، إذا أظهرنــا  كانــت أهميــة تلــك الحقائــق، فمــا هــي منفعتهــا إذا كُنَّ
تحيّــزًا ضــدَّ اآلخريــن، وإذا ســمحنا للتحيّــزات الثقافيــة واالجتماعيــة لمحيطنــا أْن تجعلنــا نعامل 

اآلخريــن كمــا لــو كانــوا أدنــى ِمّنــا مكانــة أو حظــوة؟
ــرور  ــص والش ــذه النقائ ــن ه ــع ع ــا نترف ــي أْن يجعلن ــيحي الحقيق ــم المس ــب للتعلي يج
ــم،  ــن أجله ــو ِم ــات ه ــات م ــوع، كائن ــم يس ــا يراه ــن كم ــى اآلخري ــر إل ــرية، وأن ننظ البش
ــا. وإذا نحــن  ــا باهظً ــم ثمًن ــن أجله ــع ِم ــب، ودف ــى الصلي ــل هــو خطاياهــم عل ــات َحَم كائن
رفعنــا الصليــب عاليًــا، فعندهــا ســنرى قيمــة وقــدر كل كائــن بشــري، ومــن الناحيــة المثاليــة، 
ســنعاملهم كمــا يســتحقون حًقــا، تمشــيًّا مــع القيمــة التِّــي يُولِيَهــا لهــم يســوع. يجــب للتربيــة 

ــة مســيحية«.  ــم، وإاّل فإنَّهــا ال تســتحق اســم »تربي ــيِحيَّة أْن تتضمــن هــذا التَّْعلِي الَْمِس
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مــا هــي التحّيــزات واألحــكام الُمســبقة التــي تعلِّمهــا ثقافتــك ومجتمعــك، إما بشــكل 
مســتتر أو حتــى عالنيــة، والتــي يجــب عليــك، كمســيحي، أن تترفــع عنهــا؟

٢3 تشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

مدعوون ألْن نكون نوًرا
حيثمــا نظرنــا، فإنـّـه يبــدو كمــا لــو أّن كوكبنــا ينقلــب علــى ذاتــه، مســتبدالً النــور بالظــالم. 
ومــع ذلــك، فإننــا نواجــه أيًضــا ظالًمــا أقــرب إلينــا بكثيــر، إْذ نفّكــر فــي اختبارنــا الخــاص فــي 
عــب الــذي يشــّكل تحّديًّــا. ألننــا نحــن أيًضــا نفهــم األهــوال التــي تجلبهــا علينــا  هــذا العالـَـم الصَّ
هــذه الحيــاة إذ نصــارع مــع المــرض، وإذ نتعامــل مــع فقــدان أحبائنــا، وإذ نشــهد العائــالت 
تستســلم لالنفصــال والطــالق، وإذ نصــارع مــن أجــل فهــم العديــد مــن األشــياء الشــريرة فــي 

مجتمعنــا وثقافتنــا.
ومــع ذلــك، فإنـّـه وســط هــذا المشــهد ِمــن اإلفــالس األخالقــي والظــالم الروحــي، فــي خضــم 

كل هــذا الضجيــج الخارجــي والداخلــي، نســمع كلمــات يســوع لــكل واحــد ِمّنا:

ــُدوَن  ــل، َوالَ يُوِق ــى َجَب ــٌة َعلَ ــٌة َمْوُضوَع ــى َمِديَن ــُن أَْن تُْخَف ــِم� الَ يُْمِك ــوُر الَْعالَ ــْم نُ “أَنُْت
ــي  ــَن ِف ــعِ الَِّذي ــيُء لَِجِمي ــاَرِة َفُيِض ــى الَْمَن ــْل َعلَ ــاِل، بَ ــَت الِْمكَْي ــُه تَْح ــَراًجا َويََضُعونَ ِس
ــُدوا  ــُم الَْحَســَنَة، َويَُمجِّ ــَرْوا أَْعَمالَكُ ــْي يَ ــاِس، لِكَ اَم النَّ ــَذا ُقــدَّ ــْم هكَ الَْبْيــِت� َفلُْيِضــْئ نُوُركُ
ــَماَواِت« )متــى 5: 		-6	(� مــاذا تعلّمنــا هــذه اآليــات حــول كيــف  أَبَاكُــُم الَّــِذي ِفــي السَّ
ينبغــي لنــا أْن نحيــا، وحــول كيــف أنَّ مــا نقــوم بــه، كمســيحيين، يؤثــر فــي الكيفيــة 

التــي ينظــر بهــا اآلخــرون إلــى هللا؟

 

جمهــور يســوع، الذيــن كانــوا يجلســون علــى ضفــاف بحــر الجليــل فــي ذلــك اليــوم تحــت 
الشــمس المحرقــة، كيــف فهمــوا كالمــه؟ أولئــك الذيــن ســمعوا كالمــه كانــوا يعرفــون كل شــيء 
متعلــق بالنــور والظــالم. بالتأكيــد كان لديهــم الكثيــر مــن الظــالم ليخافــوه. فقــد عاشــوا تحــت 
ــف  ــى الهوات ــاره إل ــى الرغــم مــن افتق ــذي عل ــي مجتمــع عســكري، ال ــي، ف ــالل الرومان االحت
ــس  ــرة بنف ــواح كثي ــن ن ــة، كان م ــة العالمي ــبكة العنكبوتي ــوب والش ــزة الحاس ــة وأجه الذكي

فعاليــة أيامنــا هــذه فــي ترويــع النــاس وفــي بعــض النواحــي كان أكثــر ترويًعــا. 
ــن  ــك الذي ــأّن أولئ ــالل ب ــى ســفوح الت ــوع عل ــرون الجم ــكان يذكِّ ــي كل م ــان ف كان الرُّوم
ــن  ــون ِم ــن- ويعان ــى الجاّلدي ــرعة إل ــلّمون بس ــوف يَُس ــب س ــداث المتاع ــى إح ــرون عل يُصِّ

ــا علــى صليــب رومانــي.  المــوت عراي
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ــور، ويعلِّمهــم أن يكونــوا  ومــع ذلــك، كان هنــاك يســوع يدعــو الجمــوع إلــى العيــش كَُن
رحمــاء وأنقيــاء القلــب وصانعــي ســالم. يجــب للتربيــة الَْمِســيِحيَّة إًذا أْن تتضمــن تعليــم كل 
تالميذنــا أْن يكونــوا نــوًرا فــي العالَــم، وأن يكونــوا قادريــن علــى اتخــاذ الخيــارات والقــرارات 

التــي ِمــن شــأنها أْن تكشــف لآلخريــن حقيقــة ُوُجــوِد هللا ومــدى ُجــُوِده وصالحــه.

مــا هــي الطــرق التــي يمكننــا مــن خاللهــا توجيــه اآلخريــن إلــى حقيقــة وجــود هللا 
ومــدى ُجــُوِده وصالحــه؟

٢4 تشين الثاين )نوفمرب(        الثالثاء        

العيش كتالميذ ليسوع
إذا كانــت الكنيســة جــادة بشــأن كونهــا قــوة للتعليــم المســيحي، فِمــن الضــروري أْن نبــدأ 
بيســوع. لقــد دعــا يســوع إليــه مجموعــة تالميــذ. ودّربهــم علــى القيــام بالعمــل المرســلي مــن 
ــير معهــم. أتــاح لهــم يســوع الفرصــة لالنخــراط فــي حيــاة النــاس الذيــن كان علــى  خــالل السِّ
التالميــذ رعايتهــم ومحبتهــم. وبصفــة يوميــة، قــّدم لهــم يســوع التحــدي المتمثــل فــي جعلهــم 
يشــاركونه رؤيتــه لَِمــا يمكــن أْن يكــون عليــه العالـَـم عندمــا يبــدأ النــاس فــي معاملــة بعضهــم 

بعًضــا كإخــوة وأخــوات.

اقرأ لوقا 	: 8	-23� ما هي رسالة يسوع لنا جميًعا، كأتباع له؟

 

علــى مــدى ثــالث ســنوات ونصــف شــاهد التالميــذ يســوع، معلّمهــم، يعيــش الُمثـُـل العليــا 
للملكــوت- الُمثُــل التــي أعلــن عنهــا فــي موعظتــه األولــى فــي الهيــكل فــي مدينــة الناصــرة. 
المغفــرة والنعمــة والمحبــة ســارت جنبًــا إلــى جنــب مــع الّشــعور بالوحــدة والتقيّــد والَمشــّقة. 
ــأن التلمــذة ليســت شــيئًا  ــق ب ــدرس المتعلّ ــو ال ــه، فه ــن درس يمكــن تعلّم ــاك ِم إذا كان هن

يَْســتَِخُف بــه المــرُء. فأنــت تلميــذ لمــدى الحيــاة وليــس ليــوم واحــد فقــط.
“وقــد شــمل تفويــض المخلِّــص لتالميــذه ... كل المؤمنيــن بالمســيح فــي كل العصــور ... إّن 
كّل َمــن قــد أتــى إليهــم الوحــي اإللهــي قــد اســتؤمنوا علــى اإلنجيــل. وكّل َمــن يقبلــوا حيــاة 
المســيح هــم معنيــون ألن يعملــوا علــى خــالص بنــي جنســهم. لقــد أقيمــت الكنيســة ألجــل 
هــذا العمــل، وكل مــا يأخــذون علــى أنفســهم عهودهــا المقدســة قــد ارتبطــوا بموجــب تلــك 

العهــود أن يكونــوا عامليــن مــع يســوع« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفــة 799(.
كتالميــذ للمســيح، يجــب علينــا نحــن اليــوم أْن نتأكــد ِمــن أنَّ يســوع هــو دائًمــا فــي َمركــز 
ــذي أنشــأ التَّلمــذة. علــى  ــو ال ــد أْن نَتذكــر أنَّ يســوَع ُه ــن الّجيّ ــا. ِم ــركتنا وِعبادتن ــن َش كالً ِم
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ــا لهــم، فقــد كان يســوع هــو  ــوا يســتقطبون أتباًع ــن فــي َعصــره كان ــن أنَّ الُمَعلِّمي الرُّغــم ِم
َمــْن يدعــو رجــاالً ونســاًء ليتبعــوه. لــم يتصــوَّر ُمعلِّمــو الشــريعة أنَّ دعــوة يســوع هــذه كانــت 

ــة ِمــن كُلِّ وصاياهــم. الَــًة للغايــة لِدرجــة أنَّ ُمجــرّد التّواجــد َمــع يَســوع كَان أكْثــر أَهْميَّ فَعَّ
ــى  ــنعمل عل ــل س ــب، ب ــاس وحس ــع الن ــرم جمي ــي ونحت ــن ال نراع ــوع، نح ــذ ليس وكتالمي

ــا. ــار ُرُوحيًّ ــو واالزده ــاس الّنم ــع الن ــن لجمي ــث يمك ــة حي ــر البيئ توفي
ومــن ثــم، يجــب علــى كلِّ تعليــم مســيحي أنَّ يتضمــن هــذا الّشــعور بالمرســلية والهــدف؛ 
ــا  ــاص بم ــا الخ ــي مجالن ــام ف ــا للقي ــط، وإنَّم ــش فق ــة العي ــب لقم ــون لكس ــب أْن يك وال يج
ــى يســوع فــي خدمتــه للمحتاجيــن ومشــاركة  ــه: أْن نتبــع ُخطَ ــام ب ــا يســوع إلــى القي يدعون

ــارة معهــم. أخبــار اإلنجيــل السَّ

٢5 تشين الثاين )نوفمرب(        األربعاء        

البحث عن الحّق
ألِْبــرْت أيْنشــتاين، الــذي غالبًــا مــا يُْعتبــر رائــد الفيزيــاء الحديثــة، كتــب مــا يلــي: »الشــيء 
المهــم هــو عــدم التوقـّـف عــن التســاؤل. الفضــول لــه ســبب خــاص للوجــود. ال يمكــن للمــرء 
إال أن يكــون فــي حالــة مــن الهلــع عندمــا يتأمــل أســرار األبديــة، الحيــاة، والتركيبــة الرائعــة 
ــر كل يــوم. أبــًدا ال تفقــد  للواقــع. يكفــي إذا حــاول المــرء مجــرد فهــم القليــل مــن هــذا السِّ

س.« خصلــة حــب االســتطالع الُمَقــدَّ
ــث  ــم الحدي ــا الِعل ــر لن ــك؟ لقــد أظه ــس كذل ــم مــن الغمــوض، ألي ــي عال ــش ف نحــن نعي
ــك  ــر كذل ــود. وإذا كان األم ــن مســتويات الُوُج ــى كل مســتوى م ق عل ــدَّ ــد ال يُص وجــود تعقي

ــة؟  ــور الروحي ــر بالنســبة لألم ــر بكثي ــم بالحــري هــو أكث ــة، فَك بالنســبة لألشــياء المادي

مـاذا تعلّمنـا النصـوص الكتابيـة التاليـة حول البحـث عن الحق، عـن إجابـات؟ إرميا 29: 
3	؛ متـى 7: 7؛ أعمـال الرّسـل 7	: 26، 27؛ مزمـور 25: 5؛ يوحنـا 6	: 3	؛ يوحنا 7	: 7	�

 

ــا  س زاخــر بقصــص أشــخاص كانــوا محبيــن لالســتطالع مثــل كل واحــد ِمّن ــاب الُْمَقــدَّ الِكتَ
ــوا،  ــم. أشــخاص كان ــم وأفراحه ــم وآماله ــم تســاؤالتهم ومخاوفه ــت لديه – رجــال ونســاء كان

ــاة.  ــة ألصعــب أســئلة الحي ــون عــن الحقيقــة وعــن أجوب بطريقتهــم الخاصــة، يبحث
ــْدرُِك  ــا الَ يُ ــي ِبالََه ــِم، الَِّت ــي قَلِْبِه ــَة ِف ــَل األَبَِديَّ ــا َجَع ــِه، َوأَيًْض ــي َوقِْت ــًنا ِف ــُكلَّ َحَس ــَع الْ »َصَن
ــاذا  ــفر الجامعــة 3: 11(. م ــِة« )ِس ــى النَِّهايَ ــِة إِلَ ــَن الِْبَدايَ ــُه هللُا ِم ــِذي يَْعَملُ ــَل الَّ ــاُن الَْعَم اإِلنَْس
يعنــي ســليمان هنــا؟ يترجــم البعــض كلمــة »الِْبَدايَــِة« علــى أنهــا »إحســاس بالماضــي 
ــا  ــه إحساًس ــان وعقل ــب اإلنس ــي قل ــع هللا ف ــد وض ــة، فق ــذه اآلي ــا له ــتقبل«. إًذا، وفًق والمس
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ــر  ــى التفكي ــادرون عل ــا كبشــر ق ــى هــذا أنن ــة نفســها. معن بالماضــي والمســتقبل، أي باألبدي
ــام.  ــكل ع ــا بش ــاة ووجودن ــول الحي ــة[« ح ــة ]الهائل ــئلة العويص ــّمى »األس ــا يُس فيم

ــا؟  ــن هن ــاذا نح ــن؟ لم ــن نح ــا. َم س دوًرا جوهريًّ ــدَّ ــاب الُْمَق ــب الِكتَ ــا يلع ــع، هن وبالطب
كيــف يجــب أن نعيــش؟ مــاذا يحــدث عندمــا نمــوت؟ لمــاذا هنــاك الّشــر والمعانــاة؟ هــذه 
ل. يــا لــه مــن  هــي األســئلة التــي يطرحهــا الباحثــون عــن الحــّق منــذ بدايــة التاريــخ الُمســجَّ
امتيــاز، ويــا لهــا مــن مســؤولية، أن نكــون قادريــن علــى توجيــه أولئــك الباحثيــن عــن الحــق 
نحــو بعــض اإلجابــات اآلن. مــا جــدوى التَّْعلِيــم المســيحي مــا لــم يوّجــه النــاس إلــى هــذه 

ــات، كمــا هــي موجــودة فــي كلمــة هللا.  اإلجاب

س الــدور الرئيســي فــي اإلجابــة علــى األســئلة  لمــاذا يجــب أن يلعــب الِكَتــاب الُْمَقــدَّ
الكبيــرة فــي الحيــاة؟

٢٦ تشين الثاين )نوفمرب(        الخميس        

مشاركة حياتنا

اقــرأ 	تســالونيكي 2: 6-8� مــا الــذي يقولــه بولــس هنــا ويمكــن، بــل ويجــب، علينــا أن 
نعلنــه فــي مدارســنا وكنائســنا؟ 

 

ــي  ــة، نحــن نعيــش فــي عصــٍر المفهــوم الكتاب ــار المنظومــة االجتماعي فــي مواجهــة انهي
ــن أي وقــت مضــى. ــا ِم ــر وضوًح ــه هــو أكث للكنيســة في

 كمــا تذكّرنــا اآليــة فــي متــى 18: 20 »ألَنَّــُه َحيْثَُمــا اْجتََمــَع اثَْنــاِن أَْو ثثاَلَثـَـٌة ِباْســِمي فَُهَنــاَك 
ــي  ــّكلت ف ــي تش ــع الكنس ــه المجتم ــا يعني ــد لم ــد الجدي ــة العه ــِطِهْم«. رؤي ــي َوْس ــوُن ِف أَكُ
المقــام األول فــي بيــوت المؤمنيــن. ففــي البيــوت التقــى المجتمــع فــي مجموعــات صغيــرة 
وكانــوا يصلـّـون ويرنمــون وهــم يحتفلــون بالعشــاء الّربانــي ويتعلّمــون ويشــاركون كالم يســوع 

مــع بعضهــم بعًضــا. 
أصبحــت هــذه المجموعــات الُمتعبــدة أول َمدرســة كنســيّة، حيــث كان هــذا هــو المــكان 
ــدة  ــاة الجدي ــذه الحي ــى ه س وإل ــدَّ ــاب الُْمَق ــدد للِكتَ ــاء الج ــم األعض ــّم تقدي ــه ت ــذي في ال
التــي ُوِجــدت فــي يســوع. تشــير كتابــات بولــس إلــى أنَّ الكنيســة كانــت تأخــذ هــذا العمــل 
التَّْعلِيمــي بأقصــى درجــات الجديـّـة. علــى ســبيل المثــال، نقــرأ فــي روميــة 12: 2، مــا يلــي: »َوالَ 

ــُروا َعــْن َشــْكلُِكْم ِبتَْجِديــِد أَْذَهانُِكــْم«. ْهــَر، بَــْل تََغيَّ تَُشــاكِلُوا هــَذا الدَّ
وُســرعان مــا اكتشــف هــؤالء المؤمنــون األوَّلــون أنَّ الُمجتمــع هــو الَمــكان الــذي يُمكــن 
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للِبشــارة أْن تُعــاش فيــه علــى أكَْمــِل وجــه. ففــي الُمجتمــع يكــون لدينــا دافــٌع للترنُّــم بصــوت 
ــالة بحماســة أكبــر، وأْن نكــون أكثــر رِعايــة ورأفــة. عندما نســمع اآلخريــن يتحدثون  أعلــى، والصَّ
عــن صــالح هللا، فإننــا نشــعر بمــدى ُجــُوده نحونــا؛ عندمــا نســمع عــن صراعــات وآالم بعضنــا 
ــي أن نكــون  ــة متجــددة ف ــر رغب ــا، ونختب ــي حياتن ــوة هللا الشــافية ف ــا نشــعر بق ــا، فإنن بعًض

أدوات نعمــة وشــفاء. 
فــي فقــرة اليــوم، يؤكــد بولــس أن إنجيــل هللا هــو كل شــيء: قــوة الصليــب وقيامــة الــرّب 
والوعــد بعودتــه. ببســاطة، لــم تكــن هنــاك أخبــار أفضــل ِمــن هــذه فــي كل أنحــاء العالــم. 
ــة  ــاركة قص ــي مش ــل ف ــي المتمثِّ ــّدي األول واألساس ــا للتح ــه مكرًّس ــس حيات ــى بول ــد قض وق

يســوع بأكبــر قــدر مــن األمانــة والتكريــس.
وَمـع ذلـك، يُشـير بولـس هنـا إلـى أنَّ رسـالة اإلنجيـل يُمكـن فَهمهـا واختبارهـا علـى أفضل 
وجـه ِمـن خـالل َعمل ُمشـاركة الحيـاة مًعا. يجب أن ال ننسـى أبـًدا أن الناس يراقبـون عن كثب 

س.  ليـروا مـا إذا كانـت حياتنـا توّضح رسـالة النعمـة الموجودة فـي الِكتَـاب الُْمَقدَّ

فكّر مليًّا في كيف تعيش حياتك، واسأل نفسك: أي نوع من الشهود أنا لَمن حولي؟

٢7 تشين الثاين )نوفمرب(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: »ولكــن المســيح خيّــب آمالهــم فــي العظمــة الدنيويــة، ففــي 
ــكاذب، وأن يعطــى ســامعيه  ــم ال ــاه التَّْعلِي ــا بن ــل حــاول أن يهــدم كل م ــى الجب ــه عل موعظت
فكــرة صحيحــة عــن ملكوتــه وصفاتــه هــو، إال أنــه لــم يهجــم علــى أخطــاء الشــعب هجوًمــا 
مباشــرًا. لقــد رأى شــقاء العالــم الــذي كانــت الخطيــة ســببه، إال أنــه لــم يقــدم للشــعب صــورة 
ــدالً  ــوه. وب ــد عرف ــا ق واضحــة لشــقائهم. لقــد علمهــم شــيئًا أفضــل بمــا ال يقــاس مــن كل م
مــن أن يجادلهــم فــي آرائهــم عــن ملكــوت هللا بســط لهــم شــروط الدخــول فيــه، تــاركًا إياهــم 
ــادئ ملكــوت هللا ليســت  ــم أســاس مب ــا لتعلُّ ــه. وإنَّ حاجتن ــه عــن طبيعت ليســتنتجوا مــا يرون

أقــل مــن حاجــة أولئــك النــاس« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 284، 285(.

أسئلة للنقاش: 
	� ُولِــَد روربــرت لويــس ستيفنســون فــي إدنبــرة، اســكتلندا، فــي عــام 850	� يـَـروى 
ــه تضعــه فــي  ــت مربّيت ــه فــي إحــدى األمســيات، وبينمــا كان ستيفنســون كيــف أنّ
ــاك  ــاًذا� كان هن ــهًدا آّخ ــذة ورأى مش ــوب الناف ــه ص ــوم، توّج ــتعد للن ــراش ليس الف
الشــخص الــذي يضــيء مصابيــح الغــاز فــي الشــارع وهــو يتنقــل مــن مصبــاح إلــى 
ــذة  ــن الناف ــرب ِم ــه لتقت ــادى ستيفنســون مربيت ــة، ن ــه� بفرحــة طفولي ــر إلضاءت آخ
ــا فــي الظــالم!« مــا هــو الــدور  ــه يثقــب ثقوبً وقــال، »انظــري إلــى هــذا الرجــل! إنّ

68



ــن  ــم تك ــك؟ إذا ل ــى مجتمع ــة إل ــور والمحب ــب الن ــي جل ــك ف ــاه هللا ل ــذي أعط ال
ــا  ــك ومناقشــة م ــوس مع ــن أعضــاء الكنيســة للجل ــد م ــوة العدي ــم بدع ــًدا، ق متأك

ــا� ــم أن تنجــزوه مًع يمكنك

2� إذا كان للكنيســة أن تتشــارك مــع هللا فــي الوصــول إلــى العالــم، فعلينــا تبّنــي 
ــي  ــش ف ــا، ليعي ــدوم هللا إلين ــد – أي ق ــة التجّس ــه� إنَّ حقيق ــوع وخدمت كالم يس
ــن  ــة َم ــا مدعــوون لرعاي ــا بأنن ــا – يذكّرن ــا، ليصــارع وليضحــك وليبكــي معن عالمن
ــك  ــي مجتمع ــبيبة ف ــف الش ــك توظي ــف يمكن ــك؟ كي ــنفعل ذل ــف س ــا� كي حولن

ــل؟ ــذا العم ــي ه ــاعدة ف ــي للمس الكنس

3� فكّــر فــي المســؤولية التــي علــى عاتقنــا كأدفنتســت ســبتيين فــي تعليــم اآلخرين 
الحقائــق الرائعــة التــي أُعطيــت لنــا� كيــف يمكــن، بــل وينبغــي، للكنيســة المحليــة 
ــي الوقــت نفســه،  ــن؟ ف ــق لآلخري ــم هــذه الحقائ ــي تعلي ــب دوًرا رئيســيًّا ف أن تعل
ــن  ــع م ــق م ــذه الحقائ ــة ه ــا لمناقش ــا آمًن ــون مكانً ــة أن تك ــن للكنيس ــف يمك كي
ــة  ــه لتهيئ ــام ب ــا القي ــذي يمكنن ــا ال ــق؟ م ــة عــن هــذه الحقائ يســألون أســئلة صعب

بيئــة يمكــن فيهــا اإلجابــة عــن هــذه األســئلة؟ 

	� فــي الّصــف، تحدثــوا عــن التحّيــزات الثقافيــة للمجتمــع الــذي تعيشــون فيــه� مــا 
هــي الطــرق التــي تســتطيع كنيســتك مــن خاللهــا تعليــم اآلخريــن أن يرتقــوا فــوق 

س؟  تلــك التحيــزات وأن يتبعــوا، بــداًل مــن ذلــك، تعاليــم الِكَتــاب الُْمَقــدَّ
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* ٢8 تشين الثاين )نوفمرب(- 4كانون األول )ديسمرب(    الدرس العارش    

التَّْربَية في الفنون والعلوم

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: روميــة 1: 18-٢1؛ مزمــور 19: 1-٦؛ مزمــور 9٦: 9؛ تكويــن 3: 

٦؛ 1تيموثــاوس ٦؛ أمثــال 1؛ أيــوب 38.

ُث ِبَمْجِد هللِا، َوالَْفلَُك يُْخِبُر ِبَعَمِل يََديِْه« )مزمور 9	: 	(� َماَواُت تَُحدِّ آية الحفظ: »اَلسَّ

ــون  ــم الفن ــم أو نُعلِّ ــا نتعل ــن عندم ــوم«. لك ــون والعل ــّمى »الفن ــا يُس ــم م ــن التَّْعلِي يتضم
س، فمــا الــذي يعنيــه هــذا؟ هــل نحــن ببســاطة نقتــرح  والعلــوم ِمــن منظــور الِكتَــاب الُْمَقــدَّ
ــب الحديــث أو  ــن الطِّ ــن ِم س تتعلــق بجانــب معي ــدَّ ــاب الُْمَق ــن الِكتَ ــارة ِم ــات مخت إدراج آي
تاريــخ الفــن، علــى ســبيل المثــال؟ مــن خــالل القيــام بذلــك، يمكننــا ربــط الــدروس العمليــة 
بقــدرة هللا المذهلــة فــي خلــق عالمنــا الُمركَّــب والمعّقــد. لكــن مجــرد إدمــاج آيــات الِكتَــاب 
ــب الدراســية ليــس ســوى جــزء صغيــر ِمــن التَّْعلِيــم الحقيقــي – التَّْعلِيــم  س فــي الُكتُ الُْمَقــدَّ

ــن تدبيــر الخــالص والفــداء.   الــذي يُْعلِ
ولكــي يعمــل مثــل هــذا التَّْعلِيــم حًقــا، نحتــاج إلــى كلمــة هللا لتعلــن لنــا كيفيــة تعليــم كّل 
َمْنَهــج ِدراِســّي، مــن العلــوم اإلنســانية إلــى ِعلــم األحيــاء الجزيئــي. وبــدون ذلــك، يمكــن أْن 
نغفــل عــن عظمــة هللا وســيادته كخالــق وُمِعيــل لَِعالَِمَنــا. عندمــا نتعلــم أْن نــرى كيــف ينظــر 
ــرُِب أَكْثَــر  ــا نَْقتَ هللا إلــى خليقتــه باعتبارهــا ذات أهميــة بالغــة، وبأنهــا مليئــة باألهــداف، فإنّن

ِمــْن فَْهــم كَِيــَف يُْمِكــن بَــْل َويَِجــُب تَْدِرِيــِس التَّخّصصــات المعينــة. 
ــا تدريــس  ــة فــي كيــف يمكنن ــادئ المتضمن هــذا األســبوع ســوف ننظــر فــي بعــض المب

ــم.  ــه للعالَ ــن المنظــور المســيحي ونظرت ــوم ِم ــون والعل الفن

ْبت القادم الموافق 5كانون األول )ديسمبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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٢9 تشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

هللُا َوْحَدُه
هنــاك دليــل علــى وجــود هللا الحــي فــي كلِّ خليقتــه. وقــد تكــّرر هــذا القــول فــي كثيــر 
مــن األحيــان لدرجــة أنــه أصبــح قــوالً مأثــوًرا. عندمــا نفّكــر، علــى ســبيل المثــال، فــي قصــد هللا 
ِمــن خلــق هــذا العالَــم، العالَــم الــذي شــرع البشــُر فــي اإلضــرار بــه وتشــويهه، فقــد نقتــرب 

ِمــن فهــم كيــف يمكننــا تدريــس الفنــون والعلــوم بشــكل أفضــل.
ــاًة  ــاء أنَّ حي ــم األحي ــا ِعل ــال. يخبرن ــى ســبيل المث ــِل البشــري، عل ــرة الَحْم ــي فت ــن ف تمّع
ــا تســعة  ــٍل مدته ــرة َحْم ــة فت ــة تنمــو طيل ب ــن بويضــة واحــدة مخصَّ ــق ِم ــًة تنبث بشــريًة ذكيَّ
ــان هللا يمكــن  ــق الُمِحــب طــوال هــذه الــدورة. فــإنَّ محبــة وحن أشــهر. ونجــد أمــارات الخالِ
مالحظتهمــا فــي المــكان الــذي فيــه ينمــو الجنيــن: فهــو يقــع مباشــرة أســفل قلــب األم النابــض 
ــى  ــا. واألم الحبل ــن فــي الحجــم، يتوســع بطــن األم أمــام ناظريه ــر الجني باســتمرار. وكلمــا كب
ــه  ــود أبنائ ــماوي وج ــا الس ــدرك أبون ــا يُ ــا كم ــا، تماًم ــي بطنه ــا ف ــود جنينه ــا وج ــدرك دائًم تُ

ــم بهــم.  ــى رعايتهــم واالهتمــام الدائ ويعمــل عل

ــا هــذه النصــوص  ــاذا تخبرن ــا 9: 6� م ــور 9	: 	-6، ونحمي ــة 	: 8	-	2؛ مزم ــرأ رومي اق
ــا؟ ــٍق لن ــة عــن عمــل هللا كَخال الكتابي

 

 

ــذي  ــي ال ــار العالم ــن الدم ــنين م ــد آالف الس ــة، وبع ــن الخطي ــام م ــد 6000 ع ــى بع حت
أحدثــه الطوفــان، توجــد أدلــة قويــة للغايــة ليــس حــول هللا كخالقنــا وحســب، ولكــن حــول 
ا لدرجــة أنَّ بولــس، فــي  قــوة ومحبــة وإحســان هــذا اإللــه كخالــق لنــا. إنّهــا أدلــة قويــة جــدًّ
روميــة 1: 18-21 يقــول إنَّ أولئــك الذيــن يرفضــون هللا ســوف يكونــون »بــال عــذر« فــي يــوم 
الدينونــة، ألّن مــا يكفــي عــن هللا يمكــن معرفتــه مــن خــالل عمــل يديــه. بعبــارة أخــرى، إنهــم 
لــن يكونــوا قادريــن علــى ادِّعــاء الجهــل وعــدم المعرفــة! وخاصــة فــي زمــن وعصــر أصبــح 
فيهمــا كثيــر مــن البشــر يعبــدون الخليقــة بــدالً ِمــن الخالــق. لذلــك، فِمــن المهــم دائًمــا أْن 
يعمــَل التَّْعلِيــم المســيحي للفنــون والعلــوم ِمــن منطلــق وفرضيّــة أّن هللَا هــو الخالــُق والُمعيــُل 
لــكلِّ مــا هــو موجــود. فــي النهايــة، فــإّن أيّــة أيديولوجيــات وافتراضــات تُنكــر هللَا أو تَســتبعد 
ــى  ــه عل ــي مجمل ــوي ف ــم الدني ــل التَّْعلِي ــأ. يعم ــى الخط ــط إل ــؤدي فق ــن أْن ت ــوده يمك وج
افتــراض عــدم وجــود هللا؛ يجــب أال يقــع التَّْعلِيــم المســيحي فــي هــذا الفــخ، وال يجــب كذلــك 
أْن يعمــل بطريقــة مضمــرة بنــاًء علــى المبــادئ القائمــة علــى افتــراض أنَّ ال وجــود هلل. وفــي 

كلتــا الحالتيــن، البشــر ميّالــون للخطــأ.
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ــف  ــة� كي ــد الخطي ــى بع ــا، حت ــي عالِمن ــال ف ــة َوالَْجَم ــب المذهل ــي العجائ ــر ف فكّ
ــي  ــة ف ــك، خاص ــالل ذل ــن خ ــة م ــاء والّراح ــى الرّج ــول عل ــم الحص ــا أْن نتعل يمكنن

أوقــات المحــن والمعانــاة الشــخصية؟ 

30 تشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

َجَماُل الَقَداَسة

اَمــُه� الِْعــزُّ َوالَْجَمــاُل ِفــي َمْقِدِســِه�«  نقــرأ فــي مزمــور 96: 9 مــا يلــي، »َمْجــٌد َوَجــالٌَل ُقدَّ
كيــف نســتوعب هــذا المفهــوم، »الَْجَمــاُل ِفــي َمْقِدِســِه«؟ مــاذا ينبغــي أْن يعنــي ذلــك 
ــن  ــال، الَّلذي ــون والجم ــن الفن ــه ع ــا نعلَِّم ــى م ــر عل ــف يجــب أن يؤثّ للمســيحي، وكي

غالًبــا مــا يرتبطــان بهــذا المفهــوم؟ 

 

علــى الرغــم مــن أنّــه قيــل إنَّ »الَجَمــال فــي العيــن الناظــرة«، يجــب أاّل ننســى َمــن هــو 
ــْدٍء )انظــر أمثــال 20: 12(. وعلــى الّرغــم ِمــن أننــا يجــب أْن  ــاِدئَ ِذي بَ الــذي خلــق العيــن، بَ
نكــون حذريــن حتــى ال نعبــد الخليقــة نفســها )أنظــر دراســة األمــس(، يمكننــا أْن نتعلــم ِمــن 
جمــال الخليقــة عــن هللا، بــل وعــن محبتــه للجمــال. فــإذا كان عالمنــا الّســاقط ال يــزال يبــدو 
ــذا  ــقوط؟ وه ــل الس ــال قب ــن جم ــا ِم ــه عالَمن ــا كان علي ــّور م ــه أْن يتص ــن يمكن ــالً، فّم جمي

يعلّمنــا أنَّ هللَا هــو فــي الواقــع خالــق الَجمــال.
دراســة الفنــون والعلــوم يمكــن، ومــن ثــم ينبغــي، أَْن تقّربنــا ِمــْن ِصَفــاِت َوقَلـْـِب هللِا. وألننــا 
ــد عــن  ــا معرفــة المزي ــا أيًض ــدة، يمكنن ــة الفري ــع والنســقية العلمي ــن عمــل هللا البدي جــزٌء ِم

هويتنــا فــي يســوع. 
»يريــد هللا أن يســتمتع أوالده بحســن صنعتــه ويبتهجــوا بالجمــال البســيط المحتشــم الــذي 
ــذي  ــالق ال ــال األخ ــيما جم ــال، وال س ــب الجم ــذا، ألّن هللا يح ــي ه ــكننا األرض ــه مس ــن ب زيّ
يفّضلــه علــى كل زينــة خارجيــة مهمــا كانــت، ويشــتاق إلــى أن يرانــا مرتديــن جمــاالً كجمــال 

الزهــور الهــادئ العجيــب« )روح النبــوة، طريــق الحيــاة، صفحــة 71(. 

ــس  ــده لي ــال وح ــف أن الجم ــول كي ــة ح ــذه اآلي ــا ه ــاذا تعلمن ــن 3: 6� م ــرأ تكوي اق
بالضــرورة جّيــد أو مقــّدس؟ انظــر أمثــال 6: 25؛ 	3: 30� 

 

كمـا هـو الحـال مع كلِّ ما خلقه هللا، لدينا عدو يشـّوه الخليقة ويسـتغلها. ال ينبغي أْن يكون 
ِمـن المسـتغرب إذن أنَّ الجمـال ومفاهيـم الجمال يمكن اسـتخدامها ضّدنا كذلـك. وهكذا، فإنَّ 
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س، يجـب أْن يعلِّمنـا أْن نكـون حذريـن في فهم  التَّْعلِيـم المسـيحي المسترشـد بالِكتَـاب الُْمَقـدَّ
س، وخاصة فيما يتعلـق بالفنون.  أنَّ ليـس كل مـا هـو جميـل هو بالضـرورة جيّد أو ُمقـدَّ

مــا هــي بعــض األشــياء »الجميلــة« التــي ليســت بالضــرورة مقّدســة أو جّيــدة؟ أو، مــا 
هــي األشــياء الجميلــة التــي يمكــن أن تُْجَعــل غيــر مقّدســة أو تُْجَعــل ســيئة، اعتمــاًدا 

علــى الظــروف؟ مــا هــو المعيــار الــذي نســتخدمه لتحديــد هــذه الفــروق؟ 

1 كانون األول )ديسمرب(        الثالثاء        

خبراء في الخطأ
ا ِمن الفنون والفلسـفة التـي ال تجلب اإلكـرام والمجد  نحـن نعلـم أنَّ عالمنـا بـه الكثيـر جـدًّ
ه ال ينبغي للمسـيحيين دراسـة هـذه المجاالت من األسـاس. يجب  هلل. قـد يجـادل الكثيـرون بأنَـّ
ـبْتيين التفكيـر بعناية فـي أعمالهم الخاصـة، فيما يتعلق  علـى المسـيحيين ِمـن األدفنتسـت السَّ
باالنخـراط فـي مجـاالت معينـة، ورعايـة منشـآت معينـة، والتعاطـي مـع وسـائل إعـالم معيّنـة. 

فينبغـي لـكّل مـا نقـوم بـه أن يجلـب المجد هلل ويعمـل على خـالص الّنفـوس الهالكة. 

فــي 	تيموثــاوس 6، نُْعطــى تعليمــات واضحــة حــول مــا هــي المجــاالت التــي يجــب 
علينــا تجّنبهــا، ولكننــا نُعطــى أيًضــا شــرًحا وافــًرا ألســباب تجّنبهــا� فــي 	تيموثــاوس 6: 

9، 0	، مــا هــي المجــاالت التــي يحــّذر منهــا بولــس؟

 

 

اقرأ بقية 	تيموثاوس 6� ما هي المجاالت الرئيسية التي يؤيّدها بولس؟ 

 

 

ر بولس مّما يُسـمى »الِْعلْـِم الَْكاِذِب االْسـِم«. على  الحـظ فـي 1تيموثـاوس 6: 20 كيـف يحذَّ
الرغـم ِمـن أنَّ بولـس يتحـدث عن سـياق مختلـف، إال أنَّ المبدأ ال يـزال قابالً للتطبيـق. بمعنى، 
فّكـر فـي كل المعلومـات، كل التعاليـم، كل المعتقـدات، ليـس فقـط حاليًّـا ولكـن َعبْـَر تاريـخ 

البشـرية، التـي كانـت خاطئـة تماًمـا. حًقـا، يمكن للنـاس أْن يكونـوا خبراء فـي الخطأ. 
طــوال مــا يقــرب مــن 2000 عــام، أعتقــد أذكــى النــاس فــي العالــم، الخبــراء، أنَّ األرَض تقبع 
ســاكنة فــي مركــز الكــون، بينمــا النجــوم والكواكــب تــدور دوائــر مكتملــة. تــمَّ اســتخدام بعــض 
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الرياضيــات والعلــوم المعقــدة للغايــة لدعــم هــذه االعتقــاد، علــى الّرغــم ِمــن أنـّـه تبيــن الحًقــا 
أنَّ ذلــك خطــأ فــي كل شــيء تقريبًــا. وبالتالــي، يمكننــا أْن نقــول إنَّ هــؤالء النــاس كانــوا خبــراء 

فــي الخطــأ، وإنَّ ذلــك التَّْعلِيــم كان بالتأكيــد »الِْعلـْـم الـْـَكاِذِب االْســِم.«

العلوم البيولوجية اليوم، على سبيل المثال، مبنيَّة على فرضية أنَّ الحياة بدأت منذ 
باليين السنين عن طريق الصدفة، مع عدم وجود هلل، أو وجود هدف أو قصد وراء 
بداية هذه الحياة� في الوقت نفسه، نشأت كمية مذهلة من األدبيات العلمية المعقدة 
والمفّصلة بناًء على هذا التَّْعلِيم� ما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذا 
حول كيف يمكن للناس أن يكونوا خبراء في الخطأ؟ كيف يجب أن يؤثر هذا اإلدراك 

على التَّْعلِيم المسيحي بشكل عام، وعلى تعليم العلوم بشكل خاص؟

٢ كانون األول )ديسمرب(        األربعاء        

الحماقة والحكمة

اقــرأ األصحــاح األول مــن ِســفر األمثــال� مــاذا يعلّمنــا هــذا فيمــا يتعلــق بمــا يجــب أن 
يكــون عليــه التَّْعلِيــم المســيحي الحقيقــي؟ 

 

س مقارنــة منتظمــة بيــن الحماقــة والحكمــة. إن ِســْفر األمثال يُحِســن  يرســم الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ
صنيًعــا بتذكيرنــا بمخاطــر الســلوك الطائــش والبقــاء بصحبــة الحمقــى. الفــرق واضــح: يــروم هللا 

إلــى أْن يســعى شــعبه فــي طلــب الحكمــة وأْن يحفظوهــا وأْن يذخروهــا. 
ــي  ــز ف ــة التميّ ــة ومواصل ــاب المعرف ــم الكتس ــوم مواهبه ــون والعل ــالب الفن ــتخدم ط يس
دراســاتهم. ويفعــل معلمــو هــذه التخصصــات بالمثــل. يمكننــا أن نكــون قادريــن علــى التألـّـق 

ــدرَة. الفنــي واإلنجــاز العلمــي بســبب المعرفــة والَمْق
ومع ذلك، من وجهة النظر الَْمِسيِحيَّة، ماذا تعني معرفة الفنون والعلوم حًقا إذا لم تتضمن 
معرفة الفرق بين الصواب والخطأ، الخير والشر، والحقيقة والزيّف؟ كل ما على المرء فعله، على 
سبيل المثال، هو قراءة القليل عن حياة بعض أولئك الذين يُعتَبرون أعظم فنانين في العالم 
ٍة ما، ال يعني بالضرورة أنَّ أصحاب هذه المهارات  لنرى أنَّ وجوَد َمهارٍة رائعة ما أو َموهبٍة فَذَّ
أو المواهب لديهم حياة أخالقية مستقيمة. يمكن للمرء أْن يجادل، أيًضا، بأنَّ العلماء العظماء 
المنخرطين في عمل تصنيع أسلحة دمار شامل، بيولوجية أو كيميائية، قد يكونون على درجة 
عالية ِمن التَّْعلِيم، وموهوبين للغاية، ولكن ما هي ثمار عملهم؟ كما ذُكِر من قبل، فإنَّ المعرفة 

في حد ذاتها ليست باألمر الجيّد. 
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اقرأ أمثال 	: 7� كيف تكشف هذه اآلية السبيل الوحيد للتعليم المسيحي الحقيقي؟

 

كتب أحد الحاصلين على جائزة نوبل، وهو ملحد، مّمن يدرسون الكون والقوة المادية 
الكامنة وراءه: »كلما بدا الكون مفهوًما أكثر، كلما بدا غير ذي نفع أكثر�« ما الذي 
يجب أن يخبرنا به هذا عن كيف أّن المعرفة في حد ذاتها يمكن أْن تكون بال معنى، 

بل واألسوأ من ذلك، هو أنها يمكن أن تؤدي إلى خطأ فادح؟ 

3 كانون األول )ديسمرب(        الخميس        

أجاَب الرَُّب أيوَب

اقــرأ األصحــاح 38 مــن ِســفر أيــوب� مــاذا يعلّمنــا هــذا األصحــاح عــن هللا، ليــس كخالــق 
وحســب، ولكــن كمعيــل وحافــظ لــكّل الحيــاة؟ كيــف ينبغــي لهــذه الحقيقــة الهامــة أْن 

تؤثــر علــى كيفيــة فهمنــا للفنــون والعلــوم؟ 

 

ــم الكثيــرون أنَّ المــادة تملــك فــي ذاتهــا قــوة حيويــة، وأنَّ بعــض الخــواص معطــاة  »يعلّ
ــير  ــة تس ــن الطبيع ــري، وأنَّ قواني ــاطها الفط ــق نش ــن طري ــل ع ــرك لتعم ــا تت ــادة، وأنه للم
بموجــب قوانيــن ثابتــة ال يســتطيع هللُا نفســه أْن يتدخــل فيهــا. هــذا هــو الِعلــم الــكاذب، وهــو 
ليــس لــه مــا يؤيــده ِمــن كلمــة هللا. إنَّ الطبيعــة خادمــة لخالقهــا .... وهــي تشــهد بوجــود ذكاء 
وحضــور قــوة عاملــة، تعمــل فــي قوانينهــا وعــن طريقهــا، ففــي الطبيعــة يوجــد علــى الــدوام 
عمــل اآلب واالبــن. والمســيح يقــول: ’أَِبــي يَْعَمــُل َحتَّــى اآلَن َوأَنـَـا أَْعَمُل‘]يوحنــا 5: 17[.« )روح 

النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 92، 93(. 
ــة  ــى افتراضــات مادي ــوم عل ــن العل ا ِم ــر جــدًّ ــل الكثي ــابًقا، يعم ــر س ــا ذُكِ المؤســف، وكم
ــة فــي الجمــال، وفــي  ــا مــا يمكــن أْن يُحــّدق فــي شــيء غاي إلحاديــة. وهــذا يعنــي أنَّ عالًِم
أقصــى درجــات التعقيــد، بــل وحتــى فــي أقصــى درجــات الجمــال والتعقيــد مًعــا، ومــع ذلــك 
قــد يزعــم ذاك العالـِـم أّن هــذا الشــيء قــد جــاء إلــى الُوُجــود بالصدفــة، دون أْن يكــون هنــاك 

أي قصــد أو هــدف وراء وجــوده.
هذا هو، في الواقع، ما يزعمه الِعلم طوال الوقت. فهو ينظر إلى الحياة على األرض، بكل 
نتيجة تفاعالت مواد  أنها ال شيء سوى  البشر – على  إلى  الفراشات  جمالها وتعقيدها – ِمن 
الطَّفرات  ِمن خالل  تطورت  بسيطة  حياة  السنين،  باليين  مرِّ  على  بالصدفة،  َشّكلت  كيميائية 

العشوائية واالنتقاء الطبيعي، إلى كّل ما يعيش ويتحرك ويتنفس اليوم. 
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يــرى العلمــاء أّن فكــرة وجــود الخالــق الخــارق فــي حــد ذاتهــا هــي فكــرة »غيــر عمليــة«، 
ــا، وبالتالــي فهــي فكــرة ال يمكــن للِعلــم التَّعامــل معهــا.  نظــرًا ألنــه ال يمكــن اختبارهــا َعمليًّ
لكــنَّ هــذا االفتــراض ليــس هــو مــا يُِقــّر بــه الِعلــم فــي حــد ذاتــه )فــي الواقــع، يبــدو أنَّ الِعلــم 
يُنــادي بالعكــس: فــكّل جمــال العالَــم وتعقيــده يشــير، فــي واقــع األمــر، إلــى وجــود خالــق(. 
إًذا فهــذا االفتــراض، بــدالً مــن ذلــك، هــو عبــارة عــن موقــف فلســفي يفرضــه العلمــاء أنفســهم 

علــى الَمْنَهــج الدراِســّي.
س يعلّمنــا أنَّ هللَا لــم يخلــق كل  لكــّن المســألة األساســية، مــع ذلــك، هــي أنَّ الِكتـَـاب الُْمَقــدَّ
شــيء وحســب، بــل هــو يعيــل ويعتنــي بــكّل شــيء أيًضــا. هــذا يعنــي أنَّ أي تعليــم مســيحي 
ــا عّمــا يّدعيــه الِعلــم  حقيقــي للعلــوم يجــب أْن يعمــل ِمــن خــالل افتراضــات مختلفــة جذريًّ

بشــكل عــام. َحتًْمــا ســيحدث تعــارض وتضــارب، خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر باألصــول. 

4 كانون األول )ديسمرب(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: يوجــد ســببان وراء خطــأ الِعلـْـم فــي فهــم أصــول الُوُجــود، هــذا 
ــْدرِس  علــى الرغــم مــن صّحــة اســتنتاجاته بشــأن الكثيــر ِمــن األمــور: أوالً، إنَّ الِعلــم، الــذي يَ
ــا، يفتــرض  ــم الطبيعــي للحصــول علــى إجابــات؛ ثانيً ــم الطبيعــي، يلجــأ فقــط إلــى العالَ العالَ
الِعلــم أنَّ قوانيــن الطبيعــة يجــب أْن تظــل ثابتــًة. ومــع ذلــك، فهــذان األمــران كالهمــا علــى 

خطــأ عندمــا يتعلــق األمــر باألصــول.
ــذا  ــة. ه ــداث الطبيعي ــة لألح ــبابًا طبيعي ــب أس ــي تتطل ــى، والت ــة األول ــى النقط ــر إل انظ
يصلــح عنــد تتبــع اإلعصــار، لكنــه عديــم الجــدوى عندمــا يتعلــق األمــر بدراســة األصــول التــي 
ــَماَواِت َواألَرَْض« )تكويــن 1: 1(. مــاذا يمكــن للِعلــم،  ــَق هللُا السَّ ــْدِء َخلَ ــي الْبَ ــارة »ِف ــدأ بعب تب
ــا عــن أصــل الوجــود  ــر األمــور الخارقــة للطبيعــة فيمــا يتعلــق باألصــول، أْن يعلّمن الــذي يُْنِك

ــا؟  ــا للطبيعــة تماًم الــذي كان هــو أيًضــا خارقً
ــه  ــا أنّ ــة 5: 12 تخبرن ــا، باســتثناء أن رومي ــدو هــذا منطقيً ــات الطبيعــة؟ يب ــاذا عــن ثب وم
ــْوُت،  ــِة الَْم ــِم، َوِبالَْخِطيَّ ــى الَْعالَ ــُة إِلَ ــِت الَْخِطيَّ ــٍد َدَخلَ ــاٍن َواِح ــا ِبِإنَْس ــَك كَأَنََّم ــِل ذلِ ــْن أَْج »ِم
ــأَ الَْجِميــُع.« وبالتالــي فهــي تتحــدث عــن  ــاِس، إِْذ أَْخطَ ــاَز الَْمــْوُت إِلَــى َجِميــعِ النَّ َوهَكــَذا اْجتَ
ــذي  ــم ال ــم اآلن. إّن العالَ ــه الِعل ــيء يَْدرَس ــن أي ش ــا ع ــة تماًم ــت مختلف ــة كان ــة طبيعي بيئ
ــا عــن أي شــيء آخــر يمكننــا دراســته اليــوم،  ــا جذريًّ لــم يوجــد فيــه المــوت يختلــف اختالفً
وافتــراض أنَّهمــا كانــا متشــابهين للغايــة، بينمــا همــا ليــس كذلــك، ســيؤدي أيًضــا إلــى الخطــأ. 
وبالتَّالــي، فــإنَّ العلــوم تخطــئ فــي فهمهــا ألصولنــا ألنهــا تنكــر جانبيــن أساســيين متعلقيــن 
بالَخلِقيــة: القــوة الخارقــة التــي أوجدتهــا، والفجــوة الجذريــة بيــن الخليقــة األصليــة ومــا هــو 

بيــن أيدينــا اآلن. 
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أسئلة للنقاش
مــال؟ كيــف نَُعرَِّفــه؟ كيــف  مــال� مــا هــو الجَّ 	� فــي الصــف، تحدثــوا عــن مســألة الجَّ
ــف عــن شــخص  مــال بشــكل مختل ــم الجَّ ــف وفه يمكــن للشــخص المســيحي تعري

غيــر مســيحي؟

ــة  ــيكافأ بجزال ــعٍ، وكان س ــٍم الم ــى األرض كَعالِ ــي إل ــوع أْن يأت ــدور يس 2� كان بمق
ــال  ــي مج ــدع ف ــهرة كمب ــكل الّش ــى ب ــن أْن يحظ ــدة� كان يمك ــه الرائ ــى أبحاث عل
الموســيقي� بــدالً مــن ذلــك، جــاء وتــدّرب كحرفــي متواضــع� كان حاضــًرا وفاعــالً فــي 
الَخلــق، لكنــه تــدّرب كشــخٍص عــادي وأّدى واجباتــه بطاعــة عندمــا جــاء إلــى عالمنــا 
متجّســًدا� مــا هــو التشــجيع الــذي يقّدمــه لنــا هــذا األمــر، أينمــا كنــا فــي رحلتنــا 

ــة؟  ــة أو المهني التَّْعلِيمي

ــدارس أو  ــي الم ــس ف ــوة كّل مســيحي للتدري ــم دع ــه ال يت ــن أن ــم ِم ــى الرغ 3� عل
الجامعــات، إال أنـّـه يمكــن للمســيحيين تعليــم اآلخريــن بالقــول والعمــل، ســواء عــن 
قصــد أو حتــى دون أْن يكونــوا مدركيــن لذلــك� لهــذا الســبب، مــا هــي العــادات التــي 

يجــب علــى كل مســيحي تنميتهــا، كتلميــذ للمســيح وكمعلِّــم للعالَــم؟ 
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* 5-11 كانون األول )ديسمرب(    الدرس الحادي عرش    

المسيحي والَعَمل

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: تكويــن 3: 19؛ تثنيــة 1٦: 15؛ خــروج ٢5: 10-30: 38؛ غالطيــة 

5: ٢٢-٢٦؛ جامعــة 9: 10؛ 1كورنثــوس 10: 31.

آية الحفظ: »إًِذا يَا إِْخَوتِي األَِحبَّاَء، كُونُوا َراِسِخيَن، َغْيَر ُمَتَزْعِزِعيَن، ُمكِْثِريَن ِفي َعَمِل 
« )	كورنثوس 5	: 58(� الرَّبِّ كُلَّ ِحيٍن، َعالِِميَن أَنَّ تََعَبكُْم لَْيَس بَاِطالً ِفي الرَّبِّ

َس مفهوم العمل. في العالَم المثالي قبل الخطية، أعطى هللُا آدم وحواء مهمة  هللا هو الذي أسَّ
االعتناء بالجنة )تكوين 2: 15(. وتمثاّلً بخالقهما، الذي ُخلقا على صورته، كان ِمن المقرر لهما 
القيام بعمٍل ُمبدٍع وِخدمٍة أساسها الَمحبة. معنى هذا أنه حتى في العالَم غير الساقط، العالَم 

الذي كان خاليًا ِمن الخطية والموت والمعاناة، كان على البشر أْن يعملوا. 
وفــي هــذا »الفاصــل الزمنــي« )بعــد العالَــم المثالــي فــي عــدن وقبــل العالَــم الموعــود(، 
نحــن مدعــوون إلــى النَّظــر إلــى العمــل كإحــدى بـَـرَكَات هللا. فــي األمــة اليهوديــة قديًمــا، كان 
علــى كّل طفــل أْن يتعلَّــم ِحرْفـَـة أو َصْنَعــة أو تِجــارَة مــا. فــي الواقــع، لقــد ِقيــل إنَّ األب الــذي 
ــَك، أمضــى يســوع ابــن هللا المتجســد  ــي اثنــاء َذلِ ــا. ِف ــي مجرًم ــم ابنــه حرفــة إنمــا يَُربِّ ال يعلِّ
ــه  ــا فــي عمل ــماوي[، وكان أميًن ــه ]الّس ــام بعمــل مشــيئة أبي ــن الســنوات فــي القي ــد ِم العدي
كَِحرَفــّي بــارع، وربمــا كان يــزّود أهــل الناصــرة باألثــاث الــالزم واألدوات الزراعيــة )مرقــس 6: 
3(. كان هــذا أيًضــا جــزًءا ِمــن التدريــب إلعــداده للخدمــة الُمْقِبلـَـِة. وكمــا أّن محاججــة بولــس 
ــبٍْت )أعمــال 18: 1-4؛ 2تيموثــاوس 3: 8-12( كانــت تُعتبــر عمــاًل للــرَّب،  ــي الَْمْجَمــعِ كُلَّ َس ِف
ــا إلــى جنــب مــع أَكِيــالَ َوِبِريْســِكالَّ لمــدة  فالمؤكــد أنَّ انخــراط بولــس فــي صنــع الخيــام جنبً

عــام ونصــف كان هــو أيًضــا َعْمــل الــرَّب. 
سننظر هذا األسبوع في مسألة العمل برمتها ودورها في التَّْعلِيم المسيحي.

ْبت القادم الموافق 1٢كانون األول )ديسمبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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٦ كانون األول )ديسمرب(        األحد        

جوانب العمل المتعددة

ُه لَْيـَس لَُهـْم َخْيـٌر، إِالَّ أَْن يَْفرَُحـوا َويَْفَعلُـوا َخْيـًرا ِفي َحَياتِِهـْم� َوأَيًْضـا أَْن يَأْكَُل  »َعرَْفـُت أَنَـّ
كُلُّ إِنَْسـاٍن َويَْشـرََب َويَـَرى َخْيـًرا ِمـْن كُلِّ تََعِبـِه، َفُهـَو َعِطيَُّة هللِا« )جامعـة 3: 2	، 3	(� 

ــع  ــن مقطــع لفظــي واحــد، وم ــة العمــل )work( ِم ــة، تتكــون كلم ــة اإلنجليزي ــي اللغ ف
ــع الضــرورة، نحــن نعمــل  ــة. بداف ــي المحتمل ــن المعان ــد ِم ــى العدي ــوي عل ــا تحت ــك فإنَّه ذل
ــا مــا  لكســب لقمــة العيــش وســداد الفواتيــر وتوفيــر القليــل تحّســبًا لألوقــات الّصعبــة. وغالبً

ــه للوضــع الســيئ فــي العمــل.  ل ــن تحمُّ ــه أســوأ ِم يكــون فقــدان المــرء لعمل
يمكـن للعمـل أْن يمنـح الشـخص الشـعور بالقيمـة. العمل هـو طريقة سـائدة لإلجابة على 
السـؤال »مـاذا تفعـل؟« أو حتـى »َمـْن أنـت؟« يواصل معظـم المتقاعديـن العمل بـدوام جزئي 
م العمُل سـببًا لالسـتيقاظ  طالمـا أنهـم قادرون على العمل، سـواء مقابل أجر أو كمتطوعين. يُقدِّ

فـي الصبـاح. إنَّ توفيـر فـرص عمـل للمراهقين يحّد ِمـن جنوحهم ونزوعهـم للجريمة. 

ــن  ــر ِم ــب اآلخ ــن الجان ــا ع ــاذا يخبرن ــا، وم ــياق هن ــو السِّ ــا ه ــن 3: 9	� م ــرأ تكوي اق
ــض؟  ــبة للبع ــل بالنس ــى األق ــل، عل ــب العم جوان

 

فجـأة يتغيـر العمـل الُمْعطـى قبـل السـقوط عنه بعد السـقوط. هنا إشـارة إلـى جانب آخر 
مـن جوانـب العمـل. بالنسـبة للبعـض، العمـل يعني فقـط الكـدِّ اليومي الـذي ينتهـي بالموت. 
إنّهـم يعملـون فـي وظائـف يحتقرونهـا، علـى أمل التقاعـد، بينمـا ال يزالون يتمتعـون بصحتهم. 
بالنسـبة آلخريـن يمكـن للعمـل أْن يسـيطر علـى حيـاة الشـخص، بحيـث يصبح محـور وجوده، 
بـل يصبـح المصـدر األساسـي للهويـة الشـخصية للمرء. وبـدون العمل، يشـعر هؤالء األشـخاص 
ـا يجـب عليهـم فعلـه، أو إلـى أيـن يذهبـون. وعنـد  باالكتئـاب أو االرتبـاك، أو عـدم التيّقـن ممَّ

التقاعـد، قـد ينهـارون جسـمانيًّا ونفسـيًّا، وغالبًا مـا يموتون قبـل األوان.
يحتـاج المسـيحيون إلـى تعلّـم كيفيـة العمـل وفًقـا لتدابيـر هللا. العمـل هو أكثر ِمـن مجرد 
ضـرورة اقتصاديـة، واإلنسـان هـو أكثـر ِمـن مجـرد عامـل. العمـل، بمفهومـه الصحيـح، هـو أْن 
تكـون حيـاة الّشـخص وسـيلة للخدمـة، وتعبيـرًا عـن عالقـة الّشـخص بالـرّب. جـزء مـن مهمـة 
الب علـى النَّظر إلـى العمل على أنه النشـاط الذي ِمـن خالله تتالقى  م هـو مسـاعدة الطُـّ الُمَعلِـّ

ـعي نحـو تلبيتها.  مهارتهـم واهتماماتهـم الممنوحـة لهـم مـن هللا مـع احتياجـات العالـم والسَّ

مــاذا أنــت فاعــل؟ بمعنــى، مــاذا تفعــل بحياتــك، كيــف يمكنــك تمجيــد الــرَّب بشــكل 
أفضــل ِمــن خــالل مــا تقــوم بــه؟ 
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7 كانون األول )ديسمرب(        االثنني        

العمل والّرعاية
ــة.  ــب نشــاطًا وحرك ــاة يتطلّ ــي الحي ــا ف ــام بشــيء م ــط بالقي ــة ترتب ــة أو الوظيف إّن المهن
فحتــى أولئــك الذيــن لديهــم وظائــف ذهنيــة، ينتهــي بهــم األمــر بطريقــة مــا وهــم يقومــون 
غــط علــى مفاتيــح الحاســوب.  بأعمــال بدنيــة مــن نــوع مــا، حتــى لــو كان ذلــك هــو مجــرد الضَّ

ماذا تعلّمنا النصوص الكتابية التالية عن العمل باستخدام »الَيَدِيِن« كرمز؟
تثنية 6	: 5	  

 
جامعة 9: 0	  

 
أمثال 	2: 25  

 
إرميا 	: 6	  

 

ــعور بالرضــا والفــرح )انظــر أمثــال  لقــد أعطانــا هللا »َعَمــَل أيدينــا« حتــى نتمكــن ِمــن الشُّ
ــأنَّ كّل شــخٍص  10: 4، 12: 14(. فــي ِعلــم النفــس، »الكفــاءة الذاتيــة« تشــير إلــى االعتقــاد ب
لديــه القــدرة علــى تحقيــق شــيء ذات معنــى وأهميــة فــي الحيــاة. الكفــاءة الذاتيــة ال تزيــد 
عــن طريــق التكــرار اللفظــي، »أعتقــد أننــي أســتطيع! أعتقــد أننــي أســتطيع!« فــي الواقــع، 

فقــط القيــام بشــيء مــا هــو الــذي يعمــل علــى زيــادة الكفــاءة الذاتيــة. 
فــي حيــن أّن »َعَمــَل أيدينــا« هــو نعمــة ِمــن هللا تجاهنــا )راجــع مزمــور 90: 17(، بحيــث 
ــا«  ــَل أيدين ــاة ذات معنــى، فــإنَّ تدبيــر هللا األساســي هــو أْن يكــون »َعَم ــا عيــش حي يتيــح لن
بَركَــة لآلخريــن. كتــب بولــس أنــه يجــب علينــا العمــل، والقيــام بشــيء مفيــد بأيدينــا، كــي مــا 

يكــون لدينــا شــيء مــا نشــاركه مــع اآلخريــن. المؤكــد أنَّ بولــس عــاش وفًقــا لهــذا المبــدأ: 
»أَنْتـُـْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ َحاَجاتـِـي َوَحاَجــاِت الَِّذيــَن َمِعــي َخَدَمتَْهــا َهاتـَـاِن الْيَــَداِن. ِفــي كُلِّ َشــْيٍء 
َعَفــاَء، ُمتََذكِِّريــَن كَلَِمــاِت الرَّبِّ يَُســوَع  أََريْتُُكــْم أَنَّــُه هَكــَذا يَْنبَِغــي أَنَُّكــْم تَتَْعبُــوَن َوتَْعُضــُدوَن الضُّ

أَنَّــُه قـَـاَل: ’َمْغبُــوٌط ُهــَو الَْعطـَـاُء أَكْثـَـُر ِمــَن األَْخــِذ‘ » )أعمــال 20: 34، 35(. 
يجــب أْن تكــون صــالة نحميــا البســيطة هــي أيًضــا صالتنــا: » ألَنَُّهــْم كَانـُـوا َجِميًعــا يُِخيُفونََنــا 

« )نحميــا 6: 9(. ْد يـَـَديَّ قَائِلِيــَن: »فـَـاآلَن يـَـا إِلِهــي َشــدِّ

ــل  ــتخدامها لجع ــك اس ــي يمكن ــرق الت ــي الطّ ــا ه ــَك؟ م ــن عمل ــَك ِم ــو موقف ــا ه م
ــن؟  ــة لآلخري ــر بََركَ ــون أكث ــك يك عمل
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8 كانون األول )ديسمرب(       الثالثاء        

العمل والتَّميُّز

تصفح من سفر الخروج ما يلي: 25: 0	-30: 38� ما مدى ما كان عليه هللا ِمن دقة وتحديد 
عندما طلب ِمن موسى إقامة خيمٍة للعبادة؟ ماذا يخبرنا هذا عن طبيعة وصفات هللا؟

 

 

عندمــا أمــر هللُا موســى ببنــاء خيمــٍة »للــرب«، كان يمكــن لموســى أْن يقــول، »ال مشــكلة 
ــط  ــا .... فق ــذ 40 عاًم ــر من ــن مص ــت ِم ــذ أْن هرب ــا من ــب ِخياًم ــُت أنص ــا كن ــارب! فلطالم ي
ــَن آنــذاك، فــإنَّ نَصــب  امنحــي برهــة. بالنســبة ألي شــخص كان يعيــش فــي ثقافــة الِْمْديَانِيِّي
ــن. وكان  ــوب العيني ــو معص ــك وه ــل ذل ــى عم ــكان موس ــيطًا. كان بإم ــرًا بس ــة كان أم خيم
يمكنــه تركيــز تفكيــره علــى القيــام بأمــور أخــرى أكثــر أهميــة. مــا لَــْم يكــن موســى يتوقعــه 
ا ِمــن الرّســومات الهندســية )لتشــييد مســكن بســيط للغايــة(.  هــو المجموعــة التفصيليــة ِجــدًّ
فباإلضافــة إلــى قائمــة مطوَّلــة حــول كيفيــة القيــام بالمهمــة، فيمــا يتعلــق بــكّل قطعــة ِمــن 
األثــاث بالداخــل وكذلــك الثيــاب الكهنوتيــة، فقــد كان هنــاك مــا يقــرب مــن 150 نقطــة مــن 
التَّْعلِيمــات الُمفّصلــة. ولُِصْنــعِ َمائـِـَدٍة بســيطة، كان علــى موســى إتبــاع عمليــة تجميــع وتركيــب 

تتكــون ِمــن ســبع خطــوات )خــروج 25: 30-23(. 
إنَّ االهتمــام بالتفاصيــل الــذي أظهــره هللا فــي بنــاء َمْســَكِنه )وكذلــك الحًقــا فــي التَّْعلِيمــات 
ــِة  ــن اإلبــداع واإلتقــان، والرَّغب المتعلقــة بطقــوس تقديــم الذبائــح( يــدل علــى روٍح فائقــٍة ِم
ــٍز. كانــت المــواد المســتعملة علــى أعلــى مســتويات الجــودة،  فــي تصنيــعِ شــيٍء رائــعٍ ومتميِّ
ــالة  ــت الرس ــا – كان ــل رائًع ــون العم ــن أن يك ــد م ــائبة، وكان ال ب ــوبه ش ــم ال تش كان التصمي

واضحــة: »مــع هللا، ال يتــم قبــول العمــل غيــر الُمتَْقــن!«
وافــع  ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم ِمــن أّن المعيــار يبــدو عاليًــا، إال أنَّ هللَا نفســه لــم يُعــِط الدَّ
ــي خــروج 31: 1-6؛ 35: 30- ــرأ ف ــا. نق ــا المــوارد البشــرية لبلوغه ــر أيًض ــه وفّ وحســب، ولكن

36: 1 أّن هللَا نفســه قــد منــح النــاس المهــارات الالزمــة. لقــد كان هــؤالء األشــخاص »ممتلئيــن 
بالــروح«، األمــر الــذي أتــاح لهــم القــدرة والمعرفــة فــي كافــة أنــواع الِحــرف اليدويــة، حتــى 
« )خــروج 36: 1(. عــالوة علــى ذلــك،  يســير بنــاء الَمْســكن وأثاثــه »ِبَحَســِب كُلِّ َمــا أََمــَر الــرَّبُّ
ــث تســتمر  ــم« )خــروج 35: 34( بحي ــى التَّْعلِي ــدرة عل ــن الرئيســييَن »الق َمي ــح الُمصمِّ ــمَّ من ت
ــن أّن هذيــن  معرفتهــم ومهاراتهــم فــي البقــاء داخــل المجتمــع اإلســرائيلي. وعلــى الرغــم ِم
الشــخصين قــد أُشــير إليهمــا فــي القصــة علــى أنهمــا قائــدان تــمَّ اختيارهمــا ِمــن ِقبَــل هللا، إاّل 

أنَّ أشــخاًصا آخريــن تســلّموا مواهــب مماثلــة وانضمــوا إلــى العمــل )خــروج 36: 2(.  
وبالتالــي، فــإّن كوننــا بشــرًا ســاقطين آثميــن هــو ليــس عــذًرا مقبــوالً للتعامــل مــع أي مهّمة 
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بــأي شــيء أقــل مــن التفانــي الفائــق. يتوقــع هللُا ِمّنــا دائًمــا أْن نَْعمــل بأفضــل مــا لدينــا، وأن 
نســتخدم بشــكل جيــد مواهبنــا ومهاراتنــا ووقتنــا وتعليمنــا ألســباب عظيمــة. 

9 كانون األول )ديسمرب(        األربعاء        

وحِ العمل ِبَحَسِب الرُّ
»إِْن كُنَّا نَِعيُش ِبالرُّوِح، فَلَْنْسلُْك أَيًْضا ِبَحَسِب الرُّوِح« )غالطية 5: 25(. إنَّ عمل الفرد وحياته 
الروحية ال ينفصالن. الَْمِسيِحيَُّة ليست ثوبًا يمكن ارتداؤه أو خلعه عند تَغيّر الحالة المزاجية 
للشخص، أو مروره عبر مراحل مختلفة من الحياة. بدالً من ذلك، تَُشكُِّل الَْمِسيِحيَُّة كائًنا جديًدا 

يبرهن ذاته في كل بُعد ِمن أبعاد الحياة، بما في ذلك العمل.

ــا بولــس والتــي تَِصَفــك أنــت  اقــرأ غالطيــة 5: 22-26� مــا هــي المواهــب التــي يَِصْفَه
أيًضــا وتِصــف عملــك؟ 

 

القامــوس التعريفــي لكلمــات العهــد الجديــد يصــف الشــخص »الروحــي« بأنــه »الشــخص 
الــذي يُظهــر ثمــر الــروح بطريقتــه الخاصــة.« بنــاًء علــى ذلــك، قــد نســتنتج أنــه مــن خــالل 

اتصالنــا بالمســيح، فإننــا كبشــر ســوف نعمــل كمؤمنيــن فــي كافــة جوانــب حياتنــا. 
كان هناك مريٌض يرقد في »مستشـفى فلوريدا« بينما كان صديقه الُمقرّب يبقى مسـتيقظًا 
عنـد سـريره. كانـت الممرضات تتحركن داخـل وخارج الغرفة، لتقديم الرعايـة الصحية للمريض. 
أراد الصديـق بـدء حديـث مـع الممرضـات فسـألهن عـن المـكان الـذي تلقيـن فيـه تدريباتهن. 

الكثيـرات منهـن قلـن إنَّهن قـد تعلّمن في كلية مستشـفى فلوريدا األدفنتسـتية.
تــرك ذلــك انطباًعــا هائــالً علــى الصديــق. ِمــن ثــم، قــام بعــدة زيــارات إلــى كلية مستشــفى 
ــه الحــظ أّن الممرضــات  ــه أخبــر النــاس أنَّ فلوريــدا لمعرفــة مــا كان عليــه الحــال. لمــاذا؟ ألنّ
ْمــَن المزيــد مــن الّرعايــة  الالئــي تــّم تدريبهــن فــي هــذه المؤسســة التَّْعلِيميــة كُــنَّ دائًمــا يَُقدِّ
ــّم تدريبهــن فــي  ــي ت ــك الممرضــات الالئ ــن تل ــر ِم ــة لصديقــه المحتضــر أكث ــة الُمِحبَّ الحنون
ــن  ــر بينه ــرق كبي ــى مالحظــة ف ــادًرا عل ــق كان ق ــك أن هــذا الصدي ــى ذل ــن أخــرى. معن أماك

وبيــن األخريــات فيمــا يتعلــق بموقفهــن ِمــن صديقــه المحتضــر. 
وهكــذا طــرح العديــد مــن األســئلة حــول الكليــة ومرســليتها، وفــي نهايــة المطــاف تــرك 
ــاَم  ــك الالتــي قَ هديــة بقيمــة 100.000 دوالر لتعليــم المزيــد ِمــن الممرضــات مثــل أولئ

ــاة!  ــلُوُب َحيَ ــو أُْس ــيِّ ه ــُف الرُُّوِح ــْم، الَْموِق . نََع ــنَّ ــنَّ يَْعَملْ ــنَّ وُه ِبُرْؤيَِتِه

كيــف يمكنــك إظهــار حياتــك الروحيــة فــي المهــام اليوميــة التــي تقــوم بهــا؟ مــا هــو 
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االنطبــاع الــذي تعتقــد أنــك تتركــه لــدى اآلخريــن )ألنــك فــي النهايــة تتــرك انطباًعــا 
مــا علــى أيّــة حــال(؟

10 كانون األول )ديسمرب(        الخميس        

الَعَمُل والوكالة الَْمِسيِحيَّة
ــَك« )جامعــة 9: 0	(� يســتخدم أحكــم النــاس  تِ ــُه ِبُقوَّ ــُه َفاْفَعلْ ــُدَك لَِتْفَعلَ »كُلُّ َمــا تَِجــُدُه يَ

كلمــات الّنصــح هــذه فيمــا يتعلــق بالوكالــة فــي كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة� 
ــي  ــرون أفكارهــم ف ــيِحيَّة، يحصــر الكثي ــة الَْمِس ــى الوكال ــب منهــم شــرح معن ــا يُطل عندم
ــب هــام مــن  ــد جان ــن أنَّ المــال هــو بالتأكي ــى الرغــم ِم ــة للمســيحي. عل المســؤولية المالي
ــديد  ــزال ش ــه اخت ــر في ــو أم ــده ه ــال وح ــى الم ــورة عل ــا مقص ــإّن جعله ــة، ف ــب الوكال جوان
ــر  ــة إلــى مســؤولية اإلدارة عــن تطوي ــة، تشــير الوكال ــة التنظيمي ــة. فــي النَّظري لمعنــى الوكال

ــح.  ــة بشــكل صحي ــوارد المتاح ــع الم ــتخدام جمي واس
فـي الكنيسـة، مـا هـي الموارد التـي باركنا هللا بها؟ يَْذكُـر بطرس بوضوح أّن كلَّ شـخص لديه 
مواهـب ممنوحـة لـه ِمـن ِقبـل الَخالق، ويشـير إلـى هـؤالء المسـيحيين الموهوبين علـى أنهم 
س« )1بطـرس 2: 5( ويشـير إلـى أنّهـم مسـؤولون أمـام هللا عن وكالتهـم على كل  »كهنـوت ُمقـدَّ

المواهـب التـي منحهـم هللا إياهـا: المال والوقـت والطاقة والموهبـة، وغيرها. 

اقـرأ جامعـة 9: 0	 و	كورنثـوس 0	: 	3� مـا هـي الرسـالة التي لنا في هـذه اآليات حول 
كيـف ينبغـي لنـا أْن نعمل وكيـف ينبغي لنا تعليـم وتدريب اآلخريـن على العمل؟

 

أحـد تحديـات الحيـاة اليوميـة الشـائعة هـو الميـل إلى تجزئـة الجوانـب المختلفـة للحياة. 
فنقـول مثـالً أنَّ هنـاك الحياة العمليـة، والحياة العائليـة، والحياة الروحية، بل والحيـاة الترفيهية 
للمـرء! إنَّ الفصـل بيـن مجـاالت الحيـاة هذه بحيـث يكون هنـاك تقاطع ضئيل أو شـبه معدوم 
بينهـا هـو أمـر مرغـوب فيـه فـي بعـض الحاالت. علـى سـبيل المثـال، ليس ِمـن الجيِّـد أْن يأتي 
المـرء بمشـاغل عملـه إلـى المنـزل بحيـث تتعـارض مـع مسـؤولياته األَُسـريَّة. كمـا ال ينبغي أْن 

يـؤدي الّسـعي وراء التسـلية إلـى التقليـل مـن الوقـت الذي نقضيـه مع هللا. 
ــا  ــه حياتن ــذي يجــب أْن تلعب ــدور ال ــى ال ــد عل ــق هــذا التقيي ــك، يجــب أال ينطب ومــع ذل
ــع هللا.  ــركة والعمــل م ــن خــالل الّش ــه. ينمــو العمــل المســيحي ِم ــا كلّ ــي وجودن ــة ف الروحي
ــم  ــا أْن نقسِّ ــور هللا. أّم ــار حض ــا اختب ــن خالله ــا ِم ــي يمكنن ــرق الت ــدى الط ــو إح ــل ه فالعم
حياتنــا الدينيــة، أو أْن نحــّد هللا فــي يــوم واحــد، أو فــي ســاعة واحــدة، أو حتــى فــي مجــال 

ــي هــذه المجــاالت األخــرى.  ــه ف ــو رفــض لوجــود هللا ذات معيشــي واحــد، فه
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ســؤاالن: أوالً، اســأل نفســك مــا إذا كنــت، فــي الواقــع، تقــوم بتجزئــة حياتــك 
ــك  ــَدع حيات ــم أْن تَ ــك أْن تتعل ــك، كيــف يمكن ــت تقــوم بذل ــا، إذا كن ــة� ثانًي الروحي

ــه؟  ــا تفعل ــي كل م ــود ف ــة تس الروحي

11 أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

لمزيـد ِمـن الـدرس: تكويـن 3؛ جامعـة 2: 18-23؛ أفسـس 6: 5-8؛ اقـرأ لـروح النبوة 
الفصـل الـذي بعنـوان »التجربـة والسـقوط«، صفحـة 31-42، فـي كتـاب اآلبـاء واألنبياء.   

العمــل – لعنــة أَْم بَرَكَــة؟ قــد يبــدو أنَّ العَمــَل قــد أتــى كجــزء ِمــن لعنــة الخطيــة )تكويــن 
ــت وليــس  ــة تكشــف أنَّ األرَض هــي التــي لُِعَن ــة لآلي ــإنَّ القــراءة المتأني ــك، ف 3: 17(. مــع ذل
ــاة الكــدح والهمــوم  ــة: »إنَّ حي العمــل. تقــول إلــن هوايــت إنَّ هللَا أراَد للعمــل أْن يكــوَن بَرَكَ
التــي صــارت مــن نصيــب اإلنســان منــذ ذلــك الحيــن فُرضــت عليــه فــي محبــة. لقــد كانــت 
ــط  ــادة ضب ــة ع ــل تنمي ــهواته وألج ــه وش ــاح أهوائ ــح جم ــة لكب ــه الخطي ــه علي ــا فرضت تدريبً
النفــس فيــه، وكانــت جــزًءا مــن تدبيــر هللا العظيــم ألجــل إرجــاع اإلنســان إلــى هللا مــن تلــك 
ــاء واألنبيــاء، صفحــة 39(. هــل يمكــن أْن نكــون قــد  الخطيــة وانحطاطهــا« )روح النبــوة، اآلب
جعلنــا العمــل لعنــًة ِمــن خــالل التملّمــل واإلرهــاق، أو المبالغــة فــي تقديــر دوره فــي حياتنــا؟ 
أيًّــا كانــت أحوالنــا، يجــب أْن نتعلــم أْن نضــع العمــَل فــي منظــوره الصحيــح، ويجــب أْن يســاعد 
التَّْعلِيــم المســيحي فــي تدريــب النــاس علــى تعلّــم قيمــة العمــل، بينمــا فــي الوقــت نفســه 

ال نجعــل ِمنــه معبــوًدا.

أسئلة للنقاش
	� اقــرأ جامعــة 2: 8	-	2� كيــف أمكــن لســليمان أْن ينظــر إلــى العمل باعتبــاره بَركَة 
س؟ مــا هــي التلميحــات الموجــودة  ونقمــة فــي نفــس القســم مــن الِكَتــاب الُْمَقــدَّ

فــي النــص حــول مــا يمكــن أن يُْحــِدث الفــرق فــي كيفيــة النَّظــر إلــى عملنــا؟ 

ــا أن  ــف يمكنن ــا� كي ــي( بعائالتن ــى ونعتن ــم )نرع ــن نهت ــل، نح ــالل العم ــن خ 2� ِم
ــا؟  ــى عائالتن ــل إل ــن العم ــا ِم ــا إيجابيًّ م موقًف ــدِّ نق

3� إنَّ الخـطَّ الفاصـَل بيـن القيـام بعمـل ممتـاز وبيـن إدمـان العمـل هـو فـي بعـض 
ا� كيـف يمكننـا تجّنب عبـور هـذا الَخـّط؟ انظر جامعـة 2: 23� األحيـان َخـطٌّ رقيـق جـدًّ

ــْم ِبهــَذا:  ــْم، أَْوَصْيَناكُ ــا ِعْنَدكُ ــَن كُنَّ ــا ِحي ــا أَيًْض 	� قــال بولــس بوضــوح شــديد: »َفإِنََّن
ــأْكُْل أَيًْضــا« )2تســالونيكي 3: 0	(� هــذا  أَنَّــُه إِْن كَاَن أََحــٌد الَ يُِريــُد أَْن يَْشــَتِغَل َفــالَ يَ
ا� مــا هــي بعــض األمثلــة التــي ال ينطبــق  المبــدأ، بطبيعــة الحــال، يبــدو منطقيًّــا جــدًّ
عليهــا ذلــك؟ بمعنــى، لمــاذا يجــب أْن نتأكــد ِمــن عــدم جعــل هــذا القــول قاعــدة 

صارمــة ال ينبغــي أبــًدا كســرها؟ 

* 1٢-18 كانون األول )ديسمرب(    الدرس الثاين عرش    

ْبُت: اِْخِتَباُر وُمَعايََشِة  السَّ
ِصَفاِت هللِا

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: تكويــن 1، ٢؛ خــروج 1٦: 14-٢9؛ إشــعياء 58: 1-14؛ متــى 1٢: 

1-13؛ لوقــا 13: 17-10.

ــْبت إِنََّمــا ُجِعــَل ألَْجــِل اإلِنَْســاِن، الَ اإلِنَْســاُن ألَْجــِل  آيــة الحفــظ: »ثـُـمَّ َقــاَل لَُهــُم: ’السَّ
ــْبت أَيًْضــا‘ » )مرقــس 2: 27، 28(� ــْبت� إًِذا ابْــُن اإلِنَْســاِن ُهــَو َربُّ السَّ السَّ

ــا،  ــات العلي ــج الدراس ــي برنام ــدة ف ــتية الوحي ــبْتية األدفنتس ــي السَّ ــودي« ه ــت »ج كان
ــى  ــوء عل ــلّط الض ــبْت س ــوم السَّ ــة ي ــبات االجتماعي ــض المناس ــور بع ــدم حض ــا ع واختياره

ا.  ــدًّ ــة ج ــا واضح ــا وَجَعله معتقداته
ذات يــوم، اتصلــت بهــا إحــدى صديقاتهــا وتُدعــى »غايــل«. كان زوج »غايــل« ســيغيب عــن 
المدينــة لمــدة ســتة أســابيع، فاستفســرت »غايــل« ِمــن »جــودي« بشــأن مــا إذا كانــت تريــد 
تمضيــة ليالــي الجمعــة الّســت التاليــة فــي منزلهــا، ألنهــا كانــت تعــرف أنَّ »جــودي« »ليــس 

لديهــا مــا تقــوم بــه« فــي تلــك الليالــي علــى أيـّـة حــال. 
وعزفتا  مًعا،  الطعام  السيّدتان  تناولت  األولى،  التالية  األربع  الجمعة  ليالي  مدة  وطوال 
الموسيقى وتبادلتا اختباراتهما الَْمِسيِحيَّة، واستمتعتا عموًما برفقة أحدهما األخرى. في عطلة 
المدينة  أنها كانت تتسوق في وسط  بإخبار »جودي«  الخامس، قامت »غايل«  نهاية األسبوع 
ا. وقد  بْت قد اقتربت جدًّ يوم الجمعة، وعندما نظرت إلى ساعتها الحظت أنَّ حلول ساعات السَّ
شعرت بارتياح كبير وفرحة. أدركت »غايل« فجأة أنَّ ليالي الجمعة األربع الماضية قد أضافت 
شيئًا جديًدا الختبارها المسيحي. لقد نضج فكرها وتعلّمت المزيد عن إلهها، وتعّمق إيمانها. كان 

بْت فرصة للتعلُّم والّنمو الشخصي. السَّ
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* 1٢-18 كانون األول )ديسمرب(    الدرس الثاين عرش    

ْبُت: اِْخِتَباُر وُمَعايََشِة  السَّ
ِصَفاِت هللِا

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: تكويــن 1، ٢؛ خــروج 1٦: 14-٢9؛ إشــعياء 58: 1-14؛ متــى 1٢: 

1-13؛ لوقــا 13: 17-10.

ــْبت إِنََّمــا ُجِعــَل ألَْجــِل اإلِنَْســاِن، الَ اإلِنَْســاُن ألَْجــِل  آيــة الحفــظ: »ثـُـمَّ َقــاَل لَُهــُم: ’السَّ
ــْبت أَيًْضــا‘ » )مرقــس 2: 27، 28(� ــْبت� إًِذا ابْــُن اإلِنَْســاِن ُهــَو َربُّ السَّ السَّ

ــا،  ــات العلي ــج الدراس ــي برنام ــدة ف ــتية الوحي ــبْتية األدفنتس ــي السَّ ــودي« ه ــت »ج كان
ــى  ــوء عل ــلّط الض ــبْت س ــوم السَّ ــة ي ــبات االجتماعي ــض المناس ــور بع ــدم حض ــا ع واختياره

ا.  ــدًّ ــة ج ــا واضح ــا وَجَعله معتقداته
ذات يــوم، اتصلــت بهــا إحــدى صديقاتهــا وتُدعــى »غايــل«. كان زوج »غايــل« ســيغيب عــن 
المدينــة لمــدة ســتة أســابيع، فاستفســرت »غايــل« ِمــن »جــودي« بشــأن مــا إذا كانــت تريــد 
تمضيــة ليالــي الجمعــة الّســت التاليــة فــي منزلهــا، ألنهــا كانــت تعــرف أنَّ »جــودي« »ليــس 

لديهــا مــا تقــوم بــه« فــي تلــك الليالــي علــى أيـّـة حــال. 
وعزفتا  مًعا،  الطعام  السيّدتان  تناولت  األولى،  التالية  األربع  الجمعة  ليالي  مدة  وطوال 
الموسيقى وتبادلتا اختباراتهما الَْمِسيِحيَّة، واستمتعتا عموًما برفقة أحدهما األخرى. في عطلة 
المدينة  أنها كانت تتسوق في وسط  بإخبار »جودي«  الخامس، قامت »غايل«  نهاية األسبوع 
ا. وقد  بْت قد اقتربت جدًّ يوم الجمعة، وعندما نظرت إلى ساعتها الحظت أنَّ حلول ساعات السَّ
شعرت بارتياح كبير وفرحة. أدركت »غايل« فجأة أنَّ ليالي الجمعة األربع الماضية قد أضافت 
شيئًا جديًدا الختبارها المسيحي. لقد نضج فكرها وتعلّمت المزيد عن إلهها، وتعّمق إيمانها. كان 

بْت فرصة للتعلُّم والّنمو الشخصي. السَّ
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ــوم  ــس فقــط كمجــرد ي ــبْت، لي ــي السَّ ــر ف ــا التفكي ــف يمكنن ــا قصــٌة رائعــٌة حــول كي إنَّه
ــا.  ــِة أيًض ــيلٍة للتربي للراحــة، ولكــن كوس

ْبت القادم الموافق 19كانون األول )ديسمبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ

13 كانون األول )ديسمرب(        األحد        

ِب وقٌت للتَّعجُّ
هــل تســاءلت يوًمــا لمــاذا اختــار هللا أْن يُعطينــا قصتيــن ُمتَّســقتين للخليقة فــي األصحاحين 
ــة  ــبوع الخليق ــروي أس ــن ي ــفر التكوي ــن ِس ــاح األول ِم ــن؟ األصح ــفر التكوي ــن ِس ــن ِم األوَّلي
ــِق الرّجــل  ــى َشــْكالً، ِومــن ثــم حيــاة. وقــد توَِّجــت بَخلْ والعجائــب المتزايــدة لــألرض إذ تُْعطَ
والمــرأة فــي اليــوم الســادس. أّمــا األصحــاح الثانــي ِمــن ِســفر التكويــن فيســرد نفــس القصــة 
ولكــن ِمــن منظــور مختلــف، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى اليــوم الســادس. آدم هــو فــي 
ــَق ألجــل آدم والمــرأة:  ــه قــد ُخلِ ــى أنَّ ــَق عل ــمُّ وصــَف كّل شــيء ُخلِ مركــز الصــورة اآلن، ويت

الجنــة واألنهــار والحيوانــات. 
ــغ التعقيــد والتركيــب بحيــث يصعــب ســرده  إِنَّ موضــوع َخلــق الكــون هــو موضــوع بال
ــى  ــو إل ــذي يصب ــدع ال ــر والمب ــق القدي ــن الخال ــم ع ــن نتعل ــة، نح ــدة. بداي ــة واح ــي قص ف
ــر وأْن  ــه البش ــى أْن يحبَّ ــوق إل ــذي يت ــات ال ــه العالق ــاهلل، إل ــي ب ــم نلتق ــي. ث ــال المثال الجم

ــك.  ــة كذل ــة الخليق ــوا ببقي ــا، ويعتن ــم بعًض ــوا ببعضه يهتم

ْبت األول للخليقة )تكوين 2: 	-3( يربطنا  اقرأ تكوين 	 و2 وِمن ثم فكّر في كيف أنَّ السَّ
كيف  الَخلِْق�  بإعادة  الُمتعلّقة  الثانية  الَقصة  إلى  ُقُدًما  يُشير  ثم  األولى  الَخلِق  بقصة 

تساعدك استنتاجاتك على فهم ما قد تَعنيه ُمباركة هللِا للسبت وتقديسه؟  

 

ــى  ــه إل ــي في ــوم تأت ــه أول ي ــل أن ــبْت األول. تخي ــك السَّ ــك آدم أو حــواء فــي ذل ــل أن تخيَ
ــة  ــوٍم للتربي ــن ي ــه ِم ــا لَ ــع هللا. ي ــك، ويومــك األول م ــع شــريك حيات الوجــود، يومــك األول م
والتَّعلّــم! فإنّــك حينهــا ســتبدأ فــي المعرفــة عــن هللا الــذي أمكنــه َخلْــق مثــل هــذا الجمــال. 
ــب إِْذ تَــَرى ِفِيــالً تَــارًَة أو ضفدًعــا تَــارًَة أُْخــَرى، وكاّلً منهمــا فريــد ِمــن نوعــه. وتبتســم  وتَتََعجَّ
ــوان واألشــكال  ــن األل ــر ِم ــة الكثي ــن رؤي ــوس. وتندهــش ِم ــة أو الجام ــرُّف الزراف ــرى تََص إْذ ت
بينمــا أنــت تســتمتع باإلصغــاء إلــى ســمفونية ِمــن األصــوات واأللحــان الطبيعيــة. كمــا تنعــم 
كذلــك ببوتقــة البَــرَكَات الَعِطــرة متباينــة المــذاق، وتُْذَهــُل باستكشــاف روعــة تناغــم وانســجام 
األشــكال المختلفــة للحيــاة. واألهــم مــن ذلــك كلــه، تبــدأ فــي التعلّم عــن العالقات: المســؤولية 
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ــي  ــا ف ــدأ بتطبيقه ــم تب ــن ث ــك، وِم ــع خالق ــا م ــور تختبره ــة. كّل هــذه األم ــة والمحب والرعاي
تعامالتــك مــع بقيــة المخلوقــات. 

ــبْت األول تجربــة ســلبية آلدم وحــواء. بــل لقــد كان فرصــة أوجدهــا هللا لهمــا  لــم يكــن السَّ
ــِب واالنِْبَهــار. ْهَشــِة والتََّعجُّ ــن فــي خالقهمــا وفيمــا خلقــه ألجلهمــا. لقــد كان وقتـًـا للدَّ للتَّمعُّ

ــْبت األول�  أذكــر الفــرص التَّْعلِيميــة المختلفــة التــي تمتــع بهــا آدم وحــواء أثنــاء السَّ
أي ِمــن هــذه الفــرص ال يــزال متاًحــا اليــوم، حتــى ولــو كان بشــكٍل مختلــٍف؟ كيــف 

يمكــن لهــذه الفــرص أْن تُْثــري ُســُبوتَك؟ 

14 كانون األول )ديسمرب(        االثنني        

الوقت إلعادة االكتشاف
عندمــا طلــَب هللُا ِمــن موســى أْن يقــود بنــي إســرائيل إلــى خــارج مصــر، كان ِمــن الواضــح 
أنَّ النــاس قــد فقــدوا الشــعور بأنهــم شــعب هللا. كانــوا بحاجــة إلــى إعــادة اكتشــاف َمــن هــو 
م لهــم الكثيــر مــن الوعــود بمســتقبل مدهــش.  هللا الــذي يطلــب منهــم عبادتــه والــذي يُقــدِّ
ــبْت اختبــاًرا تعليميًّــا أساســيًّا فــي رحلتهــم الخاصــة بإعــادة االكتشــاف. كمــا كان أيًضــا  كان السَّ
ــار  إشــارة واضحــة إلــى األمــم األخــرى للعالقــة الخاصــة بيــن هللا وبيــن هــذه األمــة. إنَّ اختب

الَْمــّن كان يُجّســد طريقــة هللا فــي تعليــم بنــي إســرائيل. 

في ِسفر الخروج 6	: 		-29، ما هي الدروس التي كان على بني إسرائيل قديًما تعلّمها؟ 

 

ــة  ــام بصف ــن الطع ــي ِم ــا يكف ــم م ــرائيل، وأعطاه ــي إس ــنِّ لبن ــزة الَْم ــر هللا معج ــد وفّ لق
ــرَّزَّاُق  ــو ٱل ــن ه ــوَن َم ــوا يَْنَس ــا كان ــة، فلربم ــذه الكمي ــن ه ــر ِم ــم أكث ــو أعطاه ــة. فل يومي
ــُل. لذلــك كان يجــري هللُا معجــزة ألجلهــم كل يــوم، وقــد رأوا عنايــة هللا بهــم ورعايتــه  والُمِعِي
ــبْت  ــا، فقــد كان ينبغــي أْن يكــون يــوم السَّ ــبْت كان الوضــع مختلًف لهــم. لكــن فــي يــوم السَّ
ــزًا. وهكــذا كان يتــمُّ إجــراء معجزتيــن: األولــى كانــت نــزول كميــة طعــام مضاعفــة  يوًمــا مميَّ
يــوم الجمعــة، والمعجــزة الثانيــة هــي أنَّ ذلــك الطعــام لــم يفســد فــي اليــوم التالــي ]هــذا 
علــى خــالف بقيــة أيــام األســبوع األخــرى التــي كان يفســد فيــه الَْمــنُّ إذا ُخــزَِّن لليــوم التالــي[. 
عمــل ذلــك األمــر علــى جعــل بنــي إســرائيل يبــدون إعجابهــم بــاهلل ُمخلِّصهــم، وأْن يكتشــفوا 

معنــى كونهــم شــعب هللا. 
كان على اإلِْسرَائِيلِيّين أْن يأكلوا هذا الَْمّن لمدة 40 عاًما )خروج 16: 35(. وقد أََمَر هللُا موسى 
يَِّة )خروج  أْن يحتفظ بملء الُْعِمِر من الَْمنِّ لتذكير اإلِْسرَائِيلِيّين بكيفية إطعام هللا لهم في الْبَرِّ
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بْت. هناك أيًضا  16: 32، 33(. كما أنَّ ذلك سيكون بمثابة ُمَذكٍِّر لهم باالختبار الخاص بيوم السَّ
ا. بْت كَاَن يَْوًما َخاصًّ مناسبات أخرى فيها أَُوَضَح هللُا لإلِْسرَائِيلِيّين أنَّ السَّ

ــبْت هــو الطريقــة التــي بهــا ســاعَد هللُا اإلِْســرَائِيلِيّين علــى إعــادة اكتشــاف هويتهــم  كان السَّ
ــا، ولكــّن هــذا كان فــي  ــبْت مقّدًس ــَب ِمنهــم أْن يُطيعــوا وأْن يحفظــوا السَّ وإلههــم. لقــد طُلِ

ســياق تنميــة فَْهــٍم أَْعَمــق لصفــات خالِِقهــم، وفــي إطــار بنــاء عالقــة عهــد دائمــة معــه. 

ــْبت فقــط  ــاّلً«� فهــو يحفــظ السَّ ــْبَت »ُممِّ تخّيــل أنــك تتحــدث إلــى ُغــالٍم يجــد السَّ
ــْبت�  ــظ السَّ ــى حف ــجعانه عل ــه يش ــك، وألّن والدي ــُر بذل س يَأم ــدَّ ــاب الُْمَق ألّن الِكَت
مــا هــي النصائــح التــي ســتقدمها لهــذا الّصبــي لمســاعدته علــى اكتشــاف وإعــادة 

ــا؟  ــا إيجابيًّ ــاًرا تعليميًّ ــاره اختب ــْبت باعتب اكتشــاف السَّ

15 كانون األول )ديسمرب(       الثالثاء        

وقٌت لترتيب أولويات التَّعلّم
ــا وثيًقــا  كانــت النجاحــات واإلخفاقــات فــي اختبــار بنــي إســرائيل مــع هللا مرتبطــة ارتباطً
ــبْت  ــر السَّ ــي توقي ــم ف ــدم رغبته ــبْت. رأى هللُا ع ــوم السَّ ــع ي ــا م ــوا به ــي تعامل ــة الت بالطريق
ــا 17: 19-27(. كان  ــم )إرمي ــي حياته ــة هللِا ف ــدم أهمي ــعورهم بع ــى ش ــًة عل ــا دالل باعتباره
تجديــد تكريســهم للســبت جــزًءا مــن االســترداد – إشــارة إلــى أنَّ األولويــات كانــت صحيحــة. 

ــرًا لالهتمــام.  ــا ُمِثي ــْفر إشــعياء يصــّور تبايًُن األصحــاح 58 مــن ِس

اقرأ إشعياء 58: 	-		� ما الذي يقوله هللُا لشعبه هنا ويُعتبر ذات عالقة ِبَنا نحن اليوم؟

 

اّدعــى اإلســرائيليون أنّهــم أتبــاع هللا – فــي عبادتهــم وفــي صيامهــم – لكــن الطريقــة التــي 
كانــوا يعيشــون بهــا حياتهــم بعــد االنتهــاء ِمــن العبــادة أظهــرت أنَّهــم كانــوا يتصرفــون بطريقــة 

صحيحــة ظاهريًّــا، بينمــا لــم يكــن هنــاك تكريــس قلبــي صــادق لنامــوس هللا.
ــي  ــبْت ف ــى السَّ د هللا عل ــدِّ ــاذا يش ــعياء 58: 13، 14. لم ــرأ إش ــيء. اق ــس كّل ش ــذا لي ه
نهايــة األصحــاح؟ يســتخدم الّنبــي هنــا عبــارات تحذيريــة مماثلــة لتلــك الموجــودة فــي بقيــة 
ــب »إِيَجــاِد َمَســرَّتَِك  األصحــاح: تََحــاَش »َعَمــِل َمَســرَّتَِك« ال تذهــب فــي »َعَمــِل طُرُِقــَك«؛ تجنَّ
ــادة  ــارس العب ــه تم ــذي في ــت ال ــو الوق ــس ه ــبْت لي ــارة أخــرى، السَّ ــَك.« بعب ــِم ِبَكالَِم َوالتََّكلُّ
ــاة  ــا بحي ــة له ــاة ال عالق ــش حي ــة، وتعي ــكارك الخاص ــي أف ــر ف ــث تفك ــي، بحي ــكل روتين بش
العبــادة الَحّقــة. المقصــود للســبت هــو أن يكــون »َمَســرًَّة« وأْن يكــون »ُمَكرًَّمــا«. وفــي ســياق 
ــبْت يرتبــط ِبَمَســرَّتَِنا فــي التعلُّــم عــن صفــات ومقاصــد هللا، ومــن  بقيــة األصحــاح، نجــد أّن السَّ
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ثــم عيــش هــذه الصفــات وتلــك المقاصــد فــي عالقتنــا وتعامالتنــا مــع اآلخريــن. فــإّن معرفــة 
ــبْت والعبــادة ليســت كافيــة. فإنـّـه ال بــّد لهــذه المعرفــة أْن  كيفيــة ممارســة طقــوس حفــظ السَّ

ــم وترتيــب األولويــات.  ــبْت هــو وقــت للتعلّ تؤثــر علــى الحيــاة. السَّ

ــْبت؟ إذا لــم يكــن األمــر كذلــك، فمــا الــذي يمكنــك القيــام بــه  هــل تَُســرُّ فــي السَّ
ــْبت؟ ناقــش مــا قــد يعنيــه هــذا مــع بقيــة  لتغييــر ذلــك؟ هــل تعلّمــت »إكــرام« السَّ

ــا قــدر اإلمــكان؟  ــْبت الخــاص بــك� كُــْن عمليًّ َصــفِّ مدرســة السَّ

1٦ كانون األول )ديسمرب(        األربعاء        

وقت لتحقيق التوازن
ــوع  ــّدى يس ــد تح ــك، فق ــع ذل ــى 5: 17، 18(. وم ــه )مت ــوَس هللِا وَحِفظَ ــوُع نام ــَر يس وقَّ
د  ــدِّ ــه يه ــن تحديات ــم يكــن أٌي ِم ــوس. ول ــن بســبب تفســيرهم الخاطــئ للنام ــادة الدينيي الق
ــْر  المؤسســة الدينيــة أكثــر ِمــن االختيــارات التــي أقــدم عليهــا فــي حفظــه للســبت. لــم تَُقصِّ
ــبْت فرصــة للتعلـّـم، فإنـّـه كان يتــم قــراءة التــوراة وتفســيرها  المعابــد اليهوديــة فــي جعــل السَّ
دونمــا إهمــال أو اســتهتار. كان الكتبــة والفريســيون يعرفــون المعنــى الحرفــي للنامــوس، لكــنَّ 
ــبْت.  المســيح ذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك بكثيــر فــي تعليــم أتباعــه فــي يــوم السَّ

اقــرأ متــى 2	: 	-3	 ولوقــا 3	: 0	-7	� مــا الــذي كان يعلّمــه يســوع للنــاس فــي زمانــه، 
ويعلّمنــا إيــاه نحــن اليــوم، بهــذه األحداث؟ 

 

ــبْت إلــى نقاشــات  أدَّت الخالفــاُت حــول شــفاء يســوع لإلنســان ذي اليــّد اليابســة فــي السَّ
ــن يســوع  ــة بي ــبْت، والعالق ــة، والســبب وراء إعطــاء السَّ ــة مهمــة حــول طبيعــة الخطي روحي

واآلب، وطبيعــة ســلطان يســوع. 
ــبْت تلخيًصــا جيّــًدا فــي آيــة الحفــظ لهــذا األســبوع: »ثـُـمَّ  لُِخــَص موقــُف يســوَع تجــاه السَّ
ــاِن  ــُن اإلِنَْس ــبْت. إًِذا ابْ ــِل السَّ ــاُن ألَْج ــاِن، الَ اإلِنَْس ــِل اإلِنَْس ــا ُجِعــَل ألَْج ــبْت إِنََّم ــُم: ’السَّ ــاَل لَُه قَ
ــبَْت ال  ــى أنَّ السَّ ــد عل ــا‘ » )مرقــس 2: 27، 28(. لقــد أراد يســوُع التأكي ــبْت أَيًْض ــَو رَبُّ السَّ ُه
ــبْت قــد ُجِعــَل )ُخلِــق( فرصــًة فريــدًة للنــاِس لمعرفــِة صفــاِت هللِا  ينبغــي أْن يكــوَن عبئـًـا. فالسَّ

ــبَْت، وللتَّعلّــم باالختبــار، وذلــك ِمــن خــالل تقديرهــم لخليقتــه.  الــذي خلــَق السَّ
وِمــن خــالل طــرح أســئلة مترتبــة علــى أفعالــه، كان يســوُع يدفــُع تالميــذه وقــادة اليهــود 
ــه إيمانهــم  ــر بشــأن األســفار المقّدســة، وبشــأن مــا يعني ــر بعمــق أكث ــى التفكي والجمــوع إل
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ا بالنســبة ألي شــخص ِمّنــا االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح التــي قــد ال  ــهل جــدًّ وإلههــم. ِمــن السَّ
تكــون ســيئة فــي حــد ذاتهــا. تكمــن المشــكلة عندمــا تصبــح هــذه القوانيــن واللوائــح غايــة 
فــي حــد ذاتهــا، بــدالً مــن أن تكــون وســيلة لتحقيــق غايــة، وهــذه الغايــة يجــب أْن تكــون 
هــي معرفــة طبيعيــة وصفــات هللا الــذي نعبــده ونخدمــه. ومــن ثــم، يقودنــا هــذا إلــى إظهــار 

ــة علــى ثقتنــا فــي اســتحقاقات يســوع وِبــرِّه ألجلنــا.  طاعــة ُمْخلَِصــة لــه مبنيّ

ــْبت؟ هــل جعلــت منــه يوًمــا يتعلــق بمــا يجــب  مــاذا عــن حفظــك أنــت ليــوم السَّ
ومــا ال يجــب عملــه فــي هــذا اليــوم، بــدالً مــن جعلــه وقًتــا للّراحــة حًقــا فــي الــرّب 
ــث  ــر بحي ــك أْن تتغي ــف يمكن ــك، كي ــر كذل ــل؟ إذا كان األم ــكل أفض ــه بش ومعرفت

ــاُه؟  يَّ ــَك إِ ــْبت علــى المزيــد ممــا َقَصــَد هللُا أْن يََهْب تحصــل مــن السَّ

17 كانون األول )ديسمرب(        الخميس        

َوْقٌت لِِخْدَمِة الُمْجَتَمع
لقــد تــرك المســيُح مثــاالً لتالميــذه بمواظبتــه علــى الحضــور إلــى الهيــكل بشــكل أســبوعي. 
وبعــد قيامتــه، واصلــوا فعــل هــذا، وكذلــك فعــل أتبــاع يســوع اآلخريــن. أصبــح الهيــكل أحــد 
ــاح  ــد أت ــوع، وق ــة يس ــة بقيام ــئلة المتعلق ــل األس ــرح الرُّس ــا ط ــي فيه ــية الت ــن الرئيس األماك
ــبْت فرصــة أساســية ألفــراد المجتمــع لالحتشــاد مًعــا والتعلـّـم. فعلــى كل حــال، كان يســوع  السَّ
هــو المســيّا العبــري، المســيح الــذي تــّم التنبــؤ عنــه فــي أســفار العهــد القديــم التــي كانــت 
ــه  ــن في ــكل كان يمك ــن الهي ــل ِم ــكان أفض ــن م ــل ِم ــبت. وه ــوم س ــكل كل ي ــي الهي ــرأ ف تُْق
ــَن  ــن »الَِّذي ــود واآلخري ــهدون لليه ــوا يش ــا كان ــة عندم ــوع، خاص ــن يس ــرازة ع ــن الك للمؤمني

ــال 13: 16، 26(؟ ــوَن هللَا« )أعم يَتَُّق

ــاحات  ــي السَّ ــوع ف ــاع يس ــهد أتب ــف ش ــن كي ــا ع ــاذا تخبرن ــة� م ــوص التالي ــرأ النص اق
ــر فــي المــكان الــذي كانــوا يتحدثــون فيــه،  العامــة؟ وبينمــا تقــرأ هــذه النصــوص، فكّ
ولَمــن كانــوا يتحدثــون، وفيمــا قيــل، ومــا هــي النتائــج التــي ترتبــت علــى ذلــك: أعمــال 

ــال 8	: 	�  ــال 7	: 	-5؛ أعم ــال 6	: 3	، 		؛ أعم 3	: 		-5	؛ أعم

 

 

كانــت شــهادُة الرّســِل شــهادًة شــخصيًة، وكتابيــًة كذلــك. كتــب بولــس بإســهاب واســتفاضة 
عــن تاريــخ بنــي إســرائيل ِبــدًءا ِمــن »اآلبــاء« )أعمــال 13: 17( فــي مصــر، وتتبَّــع تاريخهــم منــذ 

90



االســتقرار فــي أرض الموعــد إلــى فتــرة الُقضــاة والملــوك، وصــوالً إلــى حقبــة حكــم داود، ومــن 
ثــّم انتقــل بالحديــث بأريحيــة عــن يســوع.  

ــن  ــا متوافقي ــم كان ــخصي وفهمه ــم الشَّ ــف أنَّ اختباره ــا كي ــرون أيًض ــس وآخ ــر بول أظه
ــوا يتحاجــون  ــم كان مــون المعلومــات ومــن ث ــوا يقدِّ مــع ســياق األســفار المقدســة. فقــد كان
مــُع بيــن الّشــهادات الّشــخصية وتعاليــم األســفار المقدســة علــى  ويتناقشــون. وقــد عمــل الجَّ
س، كان  تقديــم وعــًظ وتعليــم ونقــاٍش ذات تأثيــر كبيــر. وكمــا تُظهــر مقاطــع الِكتَــاب الُْمَقــدَّ
بعــض القــادة الدينييــن يشــعرون بالغيــرة ِمــن ســلطان التالميــذ وَمــا نتــج ِمــن تأثيــر لهــم علــى 

ــعب، يهــوًدا وأممييــن علــى حــد ســواء.  الشَّ
ــى مشــاركة  ــز عل ــن التحفي ــل ِم ــخ حاف ــا بتاري ــبْتيين أيًض ــع كنيســة األدفنتســت السَّ تتمت
ســة، ِمن خــالل كلٍّ من الوعــظ والتَّْعلِيم والمشــاركة.  الشــهادة الشــخصية وإعــالن الكلمــة الُمقدَّ
ــبْت  ــبْت وخدمــة العبــادة )العظــة( وغيرهــا مــن اجتماعــات السَّ فــإّن المــزج بيــن مدرســة السَّ
)اجتماعــات الشــبيبة، علــى ســبيل المثــال( يتيــح قاعــدة تعليميــة أساســية للعبــادة في كنيســة 
ــَم بخبــرات تعليميــة أخــرى، إال  ــبْتيين. وفــي حيــن أنَّ هــذا يحتــاج إلــى أن يُتَمَّ األدفنتســت السَّ

ــبْت.  أنــه ضــروري لالختبــار التَّْعلِيمــي ليــوم السَّ

18 كانون األول )ديسمرب(        الجمعة        

ـبْت«، صفحة 267-  لمزيـد ِمـن الدرس: اقـرأ لروح النبـوة الفصل الـذي بعنـوان »السَّ
274، فـي كتاب مشـتهى األجيال. 

»ال توجـد شـريعة أخـرى ُسـلِّمت لليهـود كانـت هـي المميِّـز العظيم الـذي به امتـازوا على 
ـبْت. وقـد قصـد هللا مـن هـذا أن حفـظ يـوم  سـائر الشـعوب المجـاورة كمـا كانـت شـريعة السَّ
ـبْت يخصصهـم لذاتـه كعابديـه، كمـا كان ينبغـي أْن يكون رمـزًا العتزالهم عن عبـادة األوثان  السَّ
وارتباطهـم باإللـه الحقيقـي. ولكـن ينبغـي أن يكـون النـاس أنفسـهم قديسـين حتـى يمكنهـم 
ـبْت مقّدًسـا وباإليمـان يكونـون شـركاء فـي بـرِّ المسـيح. وعندما قُـِدم إلسـرائيل هذا  حفـظ السَّ
ِسـيَن‘  َسـُه‘. قـال لهم الـرّب أيًضـا: ’تَُكونُوَن لِي أُنَاًسـا ُمَقدَّ ـبْت لِتَُقدِّ األمـر القائـل: ’اُذْكُـْر يَـْوَم السَّ
ـبْت عالمـة لفـرز  )خـروج 20: 8؛ 22: 31(. وبهـذه الكيفيـة وحدهـا كان يمكـن أن يكـون السَّ

إسـرائيل كعبـاد هللا« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحـة 269(.
ــبْت  ــا مقّدســين. والسَّ ــى أن يجعلن ــز لقــدرة المســيح عل ــبْت هــو عالمــة أو رم »إًذا فالسَّ
كرمــز لقوتــه المقّدســة أُعطــي لــكل َمــن قــد صــاروا جــزًءا ِمــن شــعب هللا بواســطة المســيح« 

ــال، صفحــة 274(.  ــوة، مشــتهى األجي )روح النب

أسئلة للنقاش
ـْبتيون وقًتـا فـي التفكيـر فيمـا هـو غيـر مقبـول  	� غالًبـا مـا يمضـي األدفنتسـت السَّ
ـْبت� ُقـْم بإعـداد قائمـة مـن األسـئلة التـي ِمـن شـأنها أْن تُبقـي  فعلـه فـي يـوم السَّ
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ـْبت مركِّزيـن علـى الُمُثـل العليـا التـي نُوِقَشـت فـي درس هـذا األسـبوع،  َحَفظَـة السَّ
ـْبت باعتبـاره اختبـاًرا تعليميًّـا� على سـبيل المثال: »ما الـذي بإمكاني  والتـي تُْبـِرُز السَّ

ـْبت ويَُمكِّننـي ِمـن تعلّـم المزيـد عـن صفـات هللا؟  فعلـه فـي يـوم السَّ

2� تأمـل فـي االقتباسـين المذكوريـن أعـاله، مـن كتابـات إلـن هوايـت� إنّهـا تشـير 
ـْبت في  ـْبت ليسـت هـي وحدهـا التـي تمّيـز َحَفظَة السَّ إلـى أنَّ شـكليات حفـظ السَّ
المجتمـع� مـا الـذي سـيكون عليـه أولئـك األشـخاص الذيـن صـاروا »شـركاء فـي بـرِّ 

ـْبت؟  سـين«؟ مـا عالقـة هـذا كلّـه بالسَّ المسـيح« والذيـن أصبحـوا »ُمقدِّ

ــْبت؟ حــدد  3� مــا هــي الطــرق التــي يمكنــك ِمــن خاللهــا إثــراء اختبــار حفــظ السَّ
ــْبت فــي الـــ 2	  ثالثــة أهــداف تركّــز علــى مــا تريــد أن تتعلّمــه ِمــن خــالل حفــظ السَّ

شــهًرا المقبلــة�
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* 19-٢5 كانون األول )ديسمرب(    الدرس الثالث عرش    

َماء، التَّْربَية، والتَّعلّم األبدي السَّ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: يوحنــا 3: 1٦؛ 1يوحنــا 5: 13؛ 1تيموثــاوس 1: 1٦؛ 1كورنثــوس 

13: 1٢؛ زكريــا 13: ٦. 

ــْم  ــَمْع أُُذٌن، َولَ ــْم تَْس ــٌن، َولَ ــَر َعْي ــْم تَ ــا لَ ــوٌب: ’َم ــَو َمكُْت ــا ُه ــْل كََم ــظ: »بَ ــة الحف آي
ــوس 2: 9(� ــُه‘�« )	كورنث ــَن يُِحبُّونَ ُه هللُا لِلَِّذي ــدَّ ــا أََع ــاٍن: َم ــاِل إِنَْس ــى بَ ــْر َعلَ يَْخطُ

تســاءل شــاعٌر، يخشــى المــوَت، عــن كيــف يمكــن للشــخص العيــش دون »أْن يعــرَف يقيًنــا 
أّي فجــٍر وأّي مــوٍت وأّي هــالٍك ينتظــر اإلنســان فيمــا وراء المــوت؟« وقــد تحــّدث فــي قصائــده 
عــن مقتــرٍح أســماه )IPH(، أو معهــد اإلعــداد لآلخــرة. ولكــن كيــف يمكــن للمــرء االســتعداد 

لآلخــرة، إذا كان ال يعــرف مــا الــذي يحــدث لإلنســان فــي اآلخــرة؟ 
ـَماء،  م لنا معلومات وافرة حول موضوع السَّ س يقـدِّ الجميـل فـي األمـر هـو أنَّ الِكتَاب الُْمَقدَّ
األرض الجديـدة، والعيـش والتعلّـم الذي سـنختبره طـوال األبدية. كمـا رأينا في هـذا الربع، فإنَّ 
»معهـد اإلعـداد لآلخـرة« موجـود هنـا بالفعـل، فـي هـذه الحيـاة، وكّل مـا نتحصـل عليـه ِمـن 

نا لتلـك »اآلخرة«. تعليـم – بغـض النظـر عن مجـال الدراسـة – يجـب أْن يَِعدَّ
فعلى كل حال، يمكن ألي مدرسة أْن توفِّر الكثير ِمن المعلومات الجيدة، والكثير ِمن المعرفة 
العملية المفيدة. ولكن ما الفائدة ِمن كلِّ ذلك لو أنَّ الشخص اكتسب كل هذه المعرفة وخسر 
س عن مدرسة الدراسات  الحياة األبدية؟ سنبحث في هذا األسبوع فيما يخبرنا به الوحي الُمقدَّ
األبدية. في مدرسة  األبد، حيث سنتعلم وننمو طيلة  إلى  الُعليا األخيرة، وهي مدرسة تستمر 

اآلخرة هذه، سنتعلّم أموًرا ال يمكننا في هذا العالَم أْن نبدأ حتى في تصّورها.

ْبت القادم الموافق ٢٦كانون األول )ديسمبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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٢0 كانون األول )ديسمرب(        األحد        

مصير الموتى
في القرن السابع عشر الميالدي، كان هناك كاتب فرنسي يدعى »بليز باسكال«، وكان يفكِّر 
النظر عن  ا: بغض  نقطة واحدة واضحة جدًّ له، كانت هناك  بالنسبة  اإلنسانية.  مليًّا في حالة 
متوسط  من  بكثير  أطول  حياة  يعيشون  الماضي  في  كانوا  )وقد  اإلنسان  يعيشها  التي  المدة 
ذلك  في  أروع  الحياة  )وكانت  اإلنسان  حياة  جودة  مدى  عن  النظر  وبغض  الحالية(،  األعمار 

الوقت، أيًضا(، فإّن اإلنسان، إْن عاجالً أَْم آجالً، سوف يموت.
ــن مــّدة  ــا أطــول ِم ــك، فــإنَّ كل مــا ســيحدث بعــد المــوِت ســيكون حتًم عــالوة علــى ذل
ــإنَّ  ــي تســبق المــوت. وهكــذا، بالنســبة لباســكال، ف ــاة الت ــا، الحي ــرة هن ــاة القصي هــذه الحي
الشــيء األكثــر عقالنيــة الــذي يمكــن، بــل ويجــب، علــى اإلنســان أن يقــف علــى حقيقتــه هــو 
المصيــر الــذي ينتظــر الموتــى. وقــد ُدِهــش مــن رؤيــة النــاس ينشــغلون بأمــور مثــل »فقــدان 
ــا  ــألة م ــون بمس ــم ال يهتم ــن أنه ــي حي ــم«، ف ــة لكرامته ــة وهمي ــعور بإهان ــب أو الّش منص

ســيحدث لهــم بعــد موتهــم. 
س يكــرِّس  ــاب الُْمَقــدَّ ــا. وهــذا بــال شــك هــو الســبب فــي أنَّ الِكتَ وقــد كان باســكال ُمحقًّ
الكثيــر مــن الوقــت فــي الحديــث عــن الوعــد الــذي ينتظــر أولئــك الذيــن وجــدوا الخــالص فــي 

يســوع، الوعــد بمــا ينتظرهــم فــي المســتقبل. 

اقرأ الفقرات الكتابية التالية� ما هو الرجاء الُمقّدم لنا هنا؟ يوحنا 6: 	5؛ يوحنا 3: 6	؛ 
	يوحنا 5: 3	؛ 	تيموثاوس 	: 6	؛ يوحنا 	: 		؛ يوحنا 6: 0	؛ يهوذا 	: 	2؛ تيطس 3: 7� 

 

ــب،  ــا؛ ففــي ضــوء الصلي ــى عظيًم ــة معن ــاة األبدي ــب يكــون للحي ــي ضــوء الّصلي فقــط ف
ــُق الكــوِن، هللُا الــذي  ــة. فخال ــاة األبدي ــا وذات مغــزى ســوى الحي ال شــيء آخــر يكــون عقالنيً
»َعِمــَل الَْعالَِميــَن« )عبرانييــن 1: 2(، هللُا الــذي »ِبــِه نَْحيَــا َونَتََحــرَُّك َونُوَجــُد« )أعمــال 17: 28(، 
ــد فــي هيئــٍة بشــريٍة ليمــوت بالجســد. ولمــاذا مــات؟ هــل فعــل  هــو نفســه هللُا الــذي تجسَّ

ذلــك لكــي نتعفــن فــي نهايــة المطــاف، مثــل حيــوان مدهــوٍس علــى الطريــق؟ بالطبــع ال!
ــبُب فــي أنَّ العهــَد الجديــَد زاخــٌر بوعــود تقتــرُن بالحيــاة األبديــة، ألّن فقــط  وهــذا هــو السَّ
األبديــة هــي التــي تضمــن االْســِترَْداد التـّـام. نحــن ال نتحــدث عــن مليــون ســنة أو حتــى بليــون 
ــة، علــى  ــا محــدود للغاي ــا هن ــة. كان باســكال علــى حــق: وقتن ســنة، بــل عــن أبديــة ال نهائي

عكــس مــا ســيأتي. فمــن الحماقــة أن ال نكــون مســتعدين لألبديــة التــي تنتظرنــا.

ماذا تقول لشخص يُظهر عدم مباالة تاّمة بشأن ما سيحدث بعد الموت؟ كيف يمكنك 
مساعدة ذلك الشخص على معرفة كيف أنَّ موقًفا كهذا يَُعدُّ َغْيُر َمْنِطِقّي تماًما؟ 
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٢1 كانون األول )ديسمرب(        االثنني        

وجوٌد جديٌد

ــوُن  ــُد، َوالَ يَكُ ــا بَْع ــي َم ــوُن ِف ــْوُت الَ يَكُ ــْم، َوالَْم ــْن ُعُيونِِه ــٍة ِم ــُح هللُا كُلَّ َدْمَع »َوَسَيْمَس
ُحــْزٌن َوالَ ُصــَراٌخ َوالَ َوَجــٌع ِفــي َمــا بَْعــُد، ألَنَّ األُُمــوَر األُولَــى َقــْد َمَضــْت« )رؤيــا 	2: 	(� 
مــاذا تخبرنــا هــذه اآليــة عــن مــدى اختــالف وجودنــا الجديــد عــن هــذا العالَــم، وهــو 

الُوُجــود الــذي لــن يكــون فيــه مــوت وال حــزن وال وجــع؟ 

 

 

كان شــخص مســيحي يتحــدث إلــى صديــق لــه عــن رجــاء اإلنجيــل، الوعــد بالحيــاة األبديــة 
بواســطة يســوع المســيح. كانــت رّدة فعــل الصديــق ســلبيّة تجــاه الفكــرة بأكملهــا. وقــد قــال 
مرتجًفــا، »حيــاة أبديــة؟ يــا لهــا ِمــن فكــرة ُمريعــة! فــإنَّ الـــ 70-80 ســنة التــي نقضيهــا هنــا 
علــى األرض ســيئٌة بمــا فيــه الكفايــة. َمــن يريــد تمديــد هــذه المــدة إلــى األبــد. ذلــك ســيكون 

الجحيــم بحــق.«
هــذا الشــخص يبــدو منطقيًّــا، باســتثناء إنـّـه لــم يفهــم أنَّ الحيــاة األبديــة الموعــودة ليســت 
مجــرد اســتمرار لهــذه الحيــاة هنــا. فََمــن يريــد ذلــك؟ بــدالً ِمــن ذلك، كمــا تقــول اآليــة الكتابية 

أعــاله، األُُمــوَر األُولـَـى قـَـْد َمَضــْت، وكُلَّ َشــْيٍء َصــاَر َجِديًدا.

ماذا تخبرنا النصوص الكتابية التالية عن الُوُجود الجديد القادم؟
2بطرس 3: 0	-3	  

 

 

رؤيا 	2: 	-6  

 

 

الســؤال المهــم بالنســبة لنــا فــي كّل هــذا هــو: مــا الــذي يتطلبــه األمــر ألْن يكــون 
الشــخص جــزًءا مــن هــذا الُوُجــود الجديــد؟ كيــف يمكننــا أْن نتأكــد ِمــن أنَّنــا ســنكون 
جــزًءا ِمنــه؟ فــي حياتنــا، مــا هــي األمــور التــي يمكــن أْن تَُحــُول ُدوَن أْن نكــوَن جــزًءا 

ِمّمــا َوَعَدنـَـا هللُا بــه، ِمــن خــالل يســوع المســيح؟ 

95



٢٢ كانون األول )ديسمرب(        الثالثاء        

ِعْنَدَها َسَنْعرُِف

َماء مدرسة� وميدان الدراسة فيها هو الكون، ومعلّمها هو اإلله السرمدي� وقد اُْفُتِتح  »السَّ
فرع من هذه المدرسة في جنة عدن، وحيث أُكِْمَل تدبير الفداء فستستأنف التَّْربَية ثانية 

في مدرسة جّنة عدن« )روح النبوة، التَّْربَية الحقيقية، صفحة 352(�

إذا كُنت ِمثل ُمعظم الناس، فَأنت لَديك الْكثير ِمن األسئلة َحول الَخطية والُمعاناة والَمرض 
والُموت، وَحول َسبِب ُحدوِث َهذا وَسبِب ُحدوِث َذاك، وَسبِب ُحدوث األُمور األُخرى. 

ــن كلِّ  ــم ِم ــى الرغ ــراره. عل ــول كّل أس ــا، وح ــي، أيًض ــم الطبيع ــول العالَ ــئلة ح ــا أس لدين
التقــّدم الــذي أحــرزه الِعلـْـم فــي مســاعدتنا علــى فهــم المزيــد عــن العالـَـم والكــوِن ككّل، فــال 

ــا.  يــزال هنــاك الكثيــر الــذي يفــوق إدراكن
ــَماء فــوق رؤوســنا، ِمــن حركــة الجســيمات دون الّذرية  ِمــن أبســط أشــكال الحيــاة إلــى السَّ
ــر وأعمــق  ــه بحقيقــٍة أكب ــع أنحــاء الكــون، نواَج ــّدوارة المنتشــرة فــي جمي ــى المجــرّات ال إل
ــا  ــا إدراكــه، خاصــًة فــي ظــلِّ القليــل ِمــن الوقــت الــذي لدينــا هن بكثيــر ممــا يمكــن لعقولن

علــى األرِض لدراســة هــذه األمــور بأنفســنا. 
َراَســِة والتََّعلُّــِم، فــال شــك فــي أنَّ الكثيــر  ِمــن ناحيــة أخــرى، عندمــا يكــون لديــك األبديــة لِلدِّ

ِمــن األســرار ســوف تتَّضــح لنا.

مــاذا تخبرنــا النصــوص الكتابيــة التاليــة حــول مــا ســنتعلّمه بمجــرد انتهــاء هــذه الحلقــة 
المؤســفة ِمــن الخطيــة والمعانــاة والمــوت؟ 

	كورنثوس 3	: 2	  
	كورنثوس 	: 5  

لقد ُوِعدنا بأننا سنحصل على فهم لألشياء التي ال تزال مخفية بالنسبة لنا في الوقت الحالي. 
أيًضا، يا له ِمن رجاء ُمدهش أنَّه بمجرد أْن نرى ونفهم األمور التي تبدو اآلن صعبة للغاية، فإنّه 
لن يكون لدينا شيء سوى تسبيح هللا! األمر األهم بالنسبة لنا اآلن هو التَّمّسك بإيماننا، والثَّقة 
ارة هي  بْر إِلَى الُْمْنتََهى. واألخبار السَّ في وعود هللا، والعيش وفًقا لمعايير النور الذي لدينا، والصَّ

يَنا« )فيلبي 4: 13(. أننا نستطيع »كُلَّ َشْيٍء ِفي الَْمِسيِح الَِّذي« يَُقوِّ

ما هي األسئلة العويصة ]المعقدة[ التي تُْثِقل على قلبك؟ ما هي األشياء التي تبدو 
اآلن غير مفهومة؟ كيف يمكن لَِتَعلّم الثقة في هللا، فيما يتعلق باألمور التي تفهمها 

أْن يساعدك في التعامل مع األمور التي ال تفهمها في الوقت الرَّاِهِن؟ 
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٢3 كانون األول )ديسمرب(        األربعاء        

المدرسة في األَبَِديَّة

ا� َونَْحُن َغْيـُر نَاِظِريَن  ـَة ِضيَقِتَنـا الَْوْقِتيَّـَة تُْنِشـُئ لََنـا أَكَْثـَر َفأَكَْثـَر ثَِقَل َمْجـٍد أَبَِديًـّ »ألَنَّ ِخفَّ
ـا الَِّتـي الَ تَُرى  إِلَـى األَْشـَياِء الَِّتـي تُـَرى، بَـْل إِلَـى الَِّتـي الَ تُـَرى� ألَنَّ الَِّتـي تُـَرى َوْقِتيَّـٌة، َوأَمَّ
َفأَبَِديَّـٌة« )2كورنثـوس 	: 7	-9	(� مـا هـو الرّجـاء الـذي تقّدمـه لنا هذه النصـوص؟ ماذا 
يمكـن أْن تكـون بعـض هـذه األشـياء التـي ال تُـرى التـي ننتظرهـا، والتـي ُوِعدنَـا بها ِمن 

خـالل يسـوع؟ انظـر أيًضـا رؤيـا 	2: 	، 2؛ رؤيـا 2: 7؛ رؤيـا 7: 		-7	�

بغــض النظــر عــن الوعــود الحقيقــة المقّدمــة لنــا فــي يســوع، وبغــض النظــر عــن األســباب 
ــل ال  ــي أّن اإلنجي ــية وه ــة األساس ــى الحقيق ــود، تبق ــذه الوع ــن به ــا لنؤم ــي لدين ــدة الت الجيِّ
ــا أْن  ــاك شــيء واحــد يمكنن ــك، هن ــا. مــع ذل ــا ينتظرن ــا ســوى تلميحــات ولمحــات َعمَّ يعطين
ــم ســتكون الحيــاة  ــه، وهــو أنَّ األمــر ســيكون عظيًمــا، فقــط فّكــر فــي كَ نكــون متأكديــن ِمّن

ــم بــدون ويــالت الخطيــة! رائعــة فــي عالِ
كلُّ آالمنـا، كلُّ معاناتنـا، وكّل األشـياء التـي نصـارع معهـا هنـا تأتـي ِمـن الخطيَّـة وعواقـب 
الخطيَّـة. جـاء يسـوع ليمحـو كل ذلـك، وسـيعيد األرَض إلـى مـا كان هللُا قـد قصـَد لهـا أْن تكون 
عليـه قبـل دخـول الخطيَّـة. فـي الواقـع، سـيكون األمـر أفضـل، ألننـا وسـط كل هـذه األمجـاد 

سـنكون إلـى األبـد قادريـن علـى رؤيـة الُْجـُروح فـي يـدي وقدمـي يسـوع، تكلفـة فدائنـا. 
»وهنــاك عندمــا يُرفــع البرقــع الــذي يحجــب كّل شــيء عــن أنظارنــا وتــرى عيوننــا عالــم 
ــى  ــا ننظــر إل ــر، وعندم ــه اآلن ســوى لمحــات بواســطة المجه ــرى من ــذي ال ن الجمــال ذاك ال
ــة  أمجــاد الّســموات التــي نتفــرّس فيهــا اآلن بواســطة المنظــار المقــرِّب، وعندمــا تُرفــع ضرب
الخطيّــة فــإنَّ األرَض كلّهــا ســتبدو فــي »جمــال هللا إلهنــا، فمــا أعظــم الحقــل الــذي يتّســع أمــام 
دراســتنا! هنــاك يمكــن لطالــِب العلــم أْن يقــرأ قّصــة الَخلــِق وال يــرى مــا يذكّــره بناموس الّشــر. 
ــوت  ــل أو ص ــوت عوي ــظ ص ــة وال ياُلح ــوات الطّبيع ــيقى أص ــى موس ــتمع إل ــه أْن يس ويمكن
ــع كتابــة واحــدة – فــي الكــون الواســع  الحــزن المنخفــض. ويمكنــه فــي كّل الخالئــق أن يتتبّ
ــَماء عالمــة واحــدة مــن  يُشــاَهد »اســم ...]هللا[ مكتوبــاً« ولــن تبقــى فــي األرض أو البحــر أو السَّ

ــة الحقيقيــة، صفحــة 354، 355(. عالمــات الّشــر« )روح النبــوة، التَّْربيَ

ــد  ــم جدي ــد فــي عال ــى األب ــا إل ــل كيــف ســيكون األمــر عندمــا تحي حــاول أن تتخي
تماًمــا، عالَــم يخلــو ِمــن كل شــيء يجعــل الحيــاة هنــا صعبــة للغايــة� مــا هــو تصّورك 
لمــا ســتكون عليــه الحيــاة هنــاك؟ مــا هــي األمــور التــي تتطلــع إليهــا بشــكل خــاص؟ 
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٢4 كانون األول )ديسمرب(        الخميس        

الُمَعلِّم األَْعظَم
ــم هــو أحــد الجوانــب الرئيســية لخدمــة  ــه، كان التَّْعلِي ــع بأكمل ــا فــي هــذا الّرب كمــا رأين
ــال، كان  ــال أو األعم ــن خــالل األفع ــه، ســواء ِم ــة خدمت ــذ بداي ــى األرض. فمن ــا عل يســوع هن
ــن الرَّجــاء  ــن الخــالص وع ــن اآلب وع ــن نفســه وع ــه الحــقَّ ع ــم أتباع يســوع باســتمرار يعلّ

ــا 6: 59(.  ــا 19: 47؛ يوحن ــس 4: 2؛ لوق ــى 5: 2؛ مرق ــر مت ــا )انظ ــذي ينتظرن ال
فـــي الواقـــع، كّل مـــا عليـــك عملـــه هـــو إلقـــاء نظـــرة علـــى أي إنجيـــل ِمـــن األناجيـــل 
ـــه  ـــة، إنَّ ـــي الحقيق ـــم. ف ـــوع يُعلّ ـــتجد يس ـــه س ـــر صفحات ـــد، وعب ـــد الجدي ـــي العه ـــة ف األربع
ـــم  ـــي العالَ ـــم ف ـــذا التَّْعلِي ـــا، وســـوف يســـتمر ه ـــرّب تعليمن ـــذا، يواصـــل ال ـــا ه ـــي وقتن ـــى ف حت
ـــة  ـــٍل بالخطيَّ ـــر مثق ـــٍم غي ـــي عالَ ـــا ف ـــر مختلًف ـــيكون األم ـــف س ـــل كي ـــن تخيَّ ـــا. لك ـــد أيًض الجدي

ـــا.  ـــا علين ـــي تفرضه ـــود الت وكل القي

»َفَيُقــوُل لَــُه: َمــا هــِذِه الُْجــُروُح ِفــي يََديْــَك؟ َفَيُقــوُل: ِهــَي الَِّتــي ُجرِْحــُت ِبَهــا ِفــي بَْيــِت 
أَِحبَّائِــي« )زكريــا 3	: 6(� مــا الــذي تتحــدث عنــه هــذا اآليــة برأيــك؟

 

 

 

»وإذ تمـــر ســـنو األبديـــة فســـتأتي بإعالنـــات أغنـــى وأمجـــد عـــن هللا والمســـيح. وكمـــا 
ـــرف  ـــا ع ـــا. وكلم ـــد أَيًْض ـــعادة وتزي ـــار والس ـــة والوق ـــتتجدد المحب ـــك س ـــة فكذل ـــدد المعرف تتج
النـــاس أشـــياء أكثـــر عـــن هللا زاد إعجابهـــم بصفاتـــه. وإذ يكشـــف يســـوع أََمامهـــم غنـــى الفـــداء 
ـــن  ـــوب المفتدي ـــإن قل ـــيطان ف ـــع الش ـــل م ـــراع الهائ ـــي الّص ـــة ف ـــة المدهش ـــال العظيم واألعم
تختلـــج بتعبّـــد حـــاٍر عميـــٍق، وبفـــرٍح مذهـــٍل للعقـــل يضربـــون علـــى قيثاراتهـــم الذهبيـــة 
ـــة الحمـــد العظيمـــة.... ـــن األصـــوات فـــي إنشـــاد أغني ـــوات ربـــوات وألـــوف ألـــوف ِم فتتحـــد رب

»لقـــد انتهـــى الصـــراع العظيـــم. ومـــا عـــاد للخطيـــة أو للخطـــاة وجـــود. وقـــد صـــارت 
ـــق.  ـــرح يشـــترك كّل الخالئ ـــاق والف ـــن الوف ـــة واحـــدة م ـــي عاطف ـــرة. وف ـــا طاه المســـكونة كله
ـــي  ـــم ف ـــي كل األقالي ـــة ف ـــور والبهج ـــاة والن ـــض الحي ـــع تفي ـــق الجمي ـــد خل ـــذي ق ـــن ذاك ال وم
ـــاد،  ـــى جم ـــي إل ـــن ح ـــب، ِم ـــم كوك ـــى أعظ ـــر ذرة إل ـــن أصغ ـــه. فِم ـــدود ل ـــذي ال ح ـــاء ال الفض
ـــوة، الصـــراع  ـــة« )روح النب ـــة: هللا محب ـــا تشـــهد شـــهادة واحـــدة قائل ـــا ــــــ كله ـــا وكماله بجماله

ـــة 614(. ـــم، صفح العظي
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ِمــن بيــن كلِّ الحقائــق المذهلــة التــي ســنتعلّمها طيلــة األبديــة، لــن يبهرنــا ويأســر 
عقولنــا شــيء أكثــر ِمــن ذبيحــة يســوع نيابــة عّنــا� فكّــر فــي مــدى مــا ســيكون عليــه 
ــة�  ــة األبدي ــا ســوف نَْدُرســه طيل ــن عمــق ووفــرة وغــزارة لدرجــة أنّن هــذا األمــر ِم
ــا  ــكل أْفضــل َم ــّدر ِبَش ــم أْن تُق ــك أْن تَتعلّ ــف يُمكن ــا الراهــن، كَِي ــي وقتن ــى ف وحت

َفَعلــه يَســوع ألْجلنــا علــى الصليــب؟ 

٢5 أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

ــاة  ــوان »مدرســة الحي ــذي بعن ــوة الفصــل ال ــروح النب ــرأ ل ــدرس: اق ــن ال ــد ِم لمزي
ــة الحقيقيــة؛ والفصــل الــذي بعنــوان »الّنصــرة  األخــرى«، صفحــة 252-262، فــي كتــاب التَّْربيَ

ــم. ــاب الصــراع العظي ــي كت ــة«، صفحــة 601-614، ف النهائي
»إنَّ األســد، الــذي ينبغــي أن نخشــاه ونرهبــه هنــا ســوف يربــض مــع الَحَمــل، وكل شــيء 
ــة  ــدة قويم ــجار األرض الجدي ــتكون أش ــام. وس ــالم والوئ ــوده الّس ــدة سيس ــي األرض الجدي ف

ــّوه.... ــامخة، دون تَش وش
»ليكـن كّل مـا هـو جميل فـي موطننا األرضـي ُمَذكِّـرًا لنا بالنَّهـر البلوري والمـروج الخضراء، 
واألشـجار المتأللئـة والينابيـع النابضـة بالحيـاة، والمدينـة الُمشـرقة، والمرتّليـن ذوي الثيـاب 
البيضـاء فـي موطننـا السـماوي – عالَـم الجمـال الـذي ال يمكـن لفّنان تصّوره وال للسـان بشـري 
وصفـه. اسـمح لخيالـك أْن يتصـّور موطـن المفدييـن، وتذكّـر أنه سـيكون فائق التألّـق بحيث ال 

ـَماء، صفحـة 133، 134(. يمكـن أِلَفْطَـِن ُمَخيّلَـٍة لديـك أْن تَتصـّوره« )روح النبـوة، السَّ
ــن  ــل كثيري ــالزم جع ــن ال ــر ِم ــا أكث ــدو ماديًّ ــد يب ــراث العتي ــل المي ــن جع »إن الخــوف م
ــا يُفقدهــا معناهــا. لقــد  يفســرون الحقائــق التــي تقودنــا إلــى اعتبــاره وطننــا، تفســيرًا روحيًّ
أكــد المســيح لتالميــذه أنَّــه مــاٍض ليعــد لهــم منــازل فــي بيــت اآلب. فالذيــن يقبلــون تعاليــم 
ــا مــا يختــص بالمســكن الســماوي.... إنَّ لغــة البشــر قاصــرة  كلمــة هللا لــن يجهلــوا جهــالً تاًم
عــن وصــف مكافــأة األبــرار. ولــن يعرفهــا إال َمــن يرونهــا. وال يمكــن لعقــل محــدود قاصــر أْن 

يــدرك مجــد فــردوس هللا« )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة 612(. 

أسئلة للنقاش

ــدو  ــن يب ــي أثارهــا باســكال، حــول األشــخاص الذي ــر فــي النقطــة الت ــن أكث 	� تمّع
ــر النــاس  ــُة� لمــاذا يفكّ ــاُة األَبَِديَّ أنّهــم غيــر مكترثيــن بشــأن مــا ســتكون عليــه الَْحَي
ــي اتخــاذه؟ ــر العقالن ــْن َغْي ــا ِم بهــذه الطريقــة فــي رأيــك؟ لمــاذا يُعــد هــذا موقًف

ــبب الــذي يجعــل رجــاء الحيــاة األبديــة بالــغ األهميــة  2� أمعــن التفكيــر فــي السَّ
بالنســبة إليماننــا� لمــاذا يُعتبــر أي شــيء آخــر ال قيمــة لــه بــدون هــذا الرّجــاء؟
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ــم  ــي ِعل ــك ف ــم الطبيعــي، ســواء كان ذل ــي العالَ ــة ف ــي األســرار المذهل ــر ف 3� فكّ
األحيــاء، الجيولوجيــا، الفلــك، الفيزيــاء، أو الكيميــاء� فــي كل هــذه المجــاالت 
ــالً�  ــاس أص ــده الن ــا كان يعتق ــًدا مّم ــر تعقي ــو أكث ــيء ه ــتجد أنَّ كلَّ ش ــا، س وغيره
علــى ســبيل المثــال، لــم يعــد العلمــاُء يتحدثــون عــن »أشــكال الحيــاة البســيطة« 
ــه حتــى أبســط أشــكال الحيــاة ليســت بهــذه البســاطة علــى  ــه، كمــا اتضــح، فإنَّ ألنّ
ــد  ــر المزي ــد، يثي ــاف جدي ــة، كل اكتش ــي المعرف م ف ــدَّ ــدو أنَّ كلَّ تق ــال� يب كلِّ ح
ِمــن األســئلة لدينــا، والتــي تحتــاج إلــى إجابــة� كيــف يســاعدنا كّل هــذا علــى فهــم 

ــاة األخــرى«؟ ــي »مدرســة الحي ــنتعلمه ف ــا س ــدار م مق
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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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