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الَعْهُد
فـي سـنة 1588 نظـرت سـيدة إنكليزيـة في 
الشـهر السـابع مـن الحمـل إلـى البحـر فـرأت 
 130 يضـم  الـذي  اإلسـباني  البحـري  األسـطول 
سـفينة بتسـليحها الثقيـل يقتـرب من الشـواطئ 
جـاء  شـدة خوفهـا  ومـن  ليغزوهـا.  البريطانيـة 
ابنهـا  فولـدت  مبكـرًا  الـوالدة  مخـاض  عليهـا 
قبـل أوانـه فسـمته القابلـة باسـم مسـتعار هـو 

›الخـوف‹.
وهـو الـذي ُعـرف فيما بعد باسـمه الحقيقي 
أعظـم  مـن  أصبـح  الـذي  هوبيـز‹  ›تومـاس 
الُمنظِّريـن السياسـيين فـي أوروبـا. وقـد عـاش 
فـي زمـن تمزقـت فيـه إنكلتـرا من جـراء الحرب 
األهليـة والعنـف الديني المسـتمر. فكتب يقول 
بـأن البشـرية بـدون حكومة قوية سـتظل تعيش 
فـي حالـة ِمـن الخـوف المسـتمر – الخـوف من 
عدم االسـتقرار، الخـوف من الغزو، وفـوق الكّل، 

الخـوف مـن المـوت. لقـد عـاش الناس في ذلـك الزمن فيما سـماه هو ›خـوف الكّل مـن الكّل‹. 
وقـد حـّذر أنـه مـا لـم يتـم عمل شـيء جـذري فـإنَّ الحيـاة البشـرية سـتكون »منزويـة وفقيرة 

وبذيئـة وهائمـة علـى وجههـا وقصيرة.« 
ومـاذا كان الحـل؟ وقـد اقتـرح هوبيـز حاًل واحـًدا لهذه الحالة وهـو أْن يضع الناس أنفسـهم 
تحـت قـوة واحـدة مسـيطرة تعمـل علـى إخضـاع إرادة الجميـع ودمجهـا فـي إرادة واحـدة 
وتمـارس هـي السـيطرة والسـلطة التامـة عليهم. وهـذه القوة الحاكمة، سـواء كانـت ممثلة في 
شـخص واحـد أو مجموعـة أشـخاص تنهـى تلـك الحالـة المخيفـة التي جعلـت حياة النـاس غير 
مسـتقرة، وذلـك مـن خـالل سـيطرتها المطلقة على األمـة بأسـرها. وبمعنى آخر فـإن الناس في 
هـذه الحالـة يتنازلـون عـن كافـة حقوقهـم فـي مقابـل حصولهـم علـى السـالم واألمـان. وذلـك 
التحـول للقـوة مـن الشـعب إلـى الحاكـم المطلـق، هو مـا أطلق عليـه هوبيـز لقـب »الَعْهد«.

ولكـن فكـرة الَعْهـد هـذه لـم تبـدأ بتومـاس هوبيـز. فقبـل توماس بـآالف السـنين دخل هللا 
فـي عهـد مـع شـعبه. عهـد تشـعبت جـذوره حتى إلـى مرحلـة تاريخيـة أبعد مـن ذلـك بكثير. 
فعلـى خـالف عهـد هوبيـز الـذي بـدأ وانتشـر بواسـطة البشـر، فـإن ذلـك الَعْهـد بـدأ واسـتمر 
بواسـطة الحاكـم المطلـق الحقيقـي، خالـق السـموات واألرض. كان عهـد هوبيز دافعـه الخوف 
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بدرجـة أساسـية، ولكـن عهـد هللا دافعـه المحبـة، محبتـه األبديـة للجنس السـاقط. وهـي محبة 
قادتـه، مـن خـالل المسـيح، إلـى الصليب. 

وبسـبب الصليـب نسـتطيع نحـن أن نحـب هللا فـي المقابـل ألنه منحنا بـرًا وقداسـة كاملة. 
وذلـك البـّر وتلـك القداسـة ال توجـد إال فيـه وحـده. وهي تتضمـن وعـد األبدية. كمـا كان على 
النـاس فـي الَعْهـد الـذي تحـدث عنـه هوبيـز أن يتخلوا عـن كُّل شـيء ويخضعوا لحاكـم مطلق، 
كذلـك علينـا فـي الَعْهـد مـع هللا أن نتخلـى عـن طرقنـا الشـريرة وشـهواتنا الجسـدية ومخاوفنـا 
ونزواتنـا المنحرفـة وأفكارنـا المغلوطـة عـن الصواب والخطـأ. ونحن نفعل ذلـك ال لنحصل على 
شـيء مـا فـي المقابـل بـل باألحـرى ألننـا نلنا أفضـل ما يمكـن هلل أن يعطينـا إياه أال وهـو الرَّب 

يسـوع المسـيح والخـالص الـذي ال يوجد إال فيـه وحده. 
وكيـف يكـون هـذا؟ إنّه أمٌر بسـيط يشـبه التبادل بحيـث: يأخذ المسـيح خطايانـا، ويمنحنا 
ِبـرّه حتـى نُْحَسـب، مـن خـالل يسـوع، أبـراًرا فـي نظـر هللا. وبهـذه الطريقـة، ال تعـود الخطيـة 
تْنَسـب إلينـا، وال تعـود تبقينـا منفصليـن عـن هللا. وهكـذا فـإنَّ القتلـة والزنـاة والمتعصبيـن 
والكذابيـن واللصـوص، بـل وحتـى مرتكبـي المحرَّمـات يمكـن اعتبارهـم جميًعـا أبـراًرا في نظر 
هللا، كأنّهـم لـم يخطئـوا أبـًدا. وهـذه الهبـة الرائعـة، هـذا البـّر المحسـوب، يتـّم الحصـول عليـه 

باإليمـان وحـده، ومـن هنـا تأتـي عبـارة »التبريـر باإليمان”.
لكـّن األمـر ال ينتهـي عند هـذا الحد. فـإنَّ القتلة والزنـاة والمتعصبين والكذابيـن واللصوص، 
بـل وحتـى مرتكبـي المحرَّمـات يمكنهـم، بواسـطة المسـيح، الدخول فـي عالقة مـع هللا، ألّن دم 
يسـوع ال يجلـب الغفـران فحسـب، بل يجلـب أَيًْضا التطهير والشـفاء واالسـترداد. إننا، من خالل 
يسـوع، نولـد مـن جديـد، ومـن خـالل هـذا االختبـار يكتـب هللا ناموسـه علـى األلـواح اللحمية 
لقلوبنـا. وهكـذا ال يعـود القتلـة والزنـاة والمتعصبـون والكذابـون واللصوص، بل وحتـى مرتكبو 
المحرَّمـات، يفعلـون األشـياء التي اعتـادوا القيام بها. ومـن خالل هذا القانون الداخلي، تتشـكل 
الحيـاة بأكملهـا بالنسـبة للمؤمنيـن. وهكـذا يرغـب هـؤالء الناس فـي عمل ما وضعـه هللا فيهم، 

وهـذه الرغبـة يقابلهـا الوعـد بالقـوة اإللهيـة. هذا هـو معنى العيـش في عالقة عهـد مع هللا.
بـع، سـوف ننظـر عـن كثـب إلـى مسـألة ما هـو عهـد هللا، ومـا يقّدمه، بـل وما  فـي هـذا الرَّ
بع مسـتخلصة مـن مصادر عديـدة، إال  يتطلبـه هـذا الَعْهـد. علـى الرغـم مـن أن دروس هـذا الرَّ
أَّن الـدروس تعتمـد بشـكل كبيـر علـى عمـل الراحـل جيرهـارد هاسـيل، إْذ تمنحنـا تأمالتـه في 
كلمـة هللا )حيـث يتـم إعـالن وعـود الَعْهـد( التشـجيع والرجـاء والفهـم حتـى نتمكن مـن تعلّم 
شـيء، ربمـا لـم يتعلّمـه هوبيز أبـًدا، أال وهو: »الَ َخْوَف ِفـي الَْمَحبَِّة، بَـِل الَْمَحبَّـُة الَْكاِملَُة تَطَْرُح 

الَْخـْوَف إِلَـى َخارٍِج« )1يوحنـا 4: 18(.

جيرهـارد ف.هاسـيل )دكتـوراه مـن جامعـة فاندربيلـت( كان جـون نيفينـز أسـتاًذا للعهـد 
ـْبتيين في جامعـة أندروز. من  القديـم والالهـوت الكتابـي في المعهد الالهوتي لألدفنتسـت السَّ
عـام ١٩٨١ إلـى عـام ١٩٨٨ شـغل منصـب عميد المعهـد، ولمـدة ٢٦ عاًما عمل كمديـر لبرنامج 

دكتـوراه الفلسـفة ودكتـوراه الالهـوت فـي معهـد الالهوت بجامعـة أندروز.
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حان وقت انخراط كافة الأعضاء
ما هو »انخراط كافة الأعضاء«؟

ـه كـرازي واسـع النطـاق علـى مسـتوى الكنيسـة العالميـة  	 » انخـراط كافـة الأعضـاء › TMI ‹ « هـو تّوجُّ
يَْصاِلّية، وكذلك  يشـارك فيـه كل عضـو، كل كنيسـة، كل كيـان إداري، كل نوع من أنـواع الخدمة العامـة الإِ

يَْصاِلّيـة الشـخصية والمؤسسـاتية.  الخدمـات الإِ

إنهـا خطـة تعتمـد على تواريـخ محددة وتهدف إلى ربـح النفوس المعني وتقف علـى احتياجات العائالت  	
والأصدقـاء والجيـران. ثـم تشـارك كيـف يلّبـي هللا كل حاجـة، ممـا يـؤدي إلـى زرع كنائـس جديـدة ونمـو 

الكنيسـة ككل، مـع التركيـز على إبقـاء الأعضاء، التبشـير، المشـاركة والتلمذة. 

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

» انخـراط كافـة الأعضـاء › TMI ‹ « فـي الوصـول لَمـن ينتمون للكنيسـة: خطط لزيارة الأعضـاء المتغيبين  	
أو المتضرريـن وصـلِّ مـن أجلهـم واعتـِن بهـم، وقـم بتوزيـع مهـام لـكل منطقـة. َصـلِّ وناقـش الطـرق 
ة، الأعضـاء غيـر الفاعليـن، الشـبيبة، الّنسـاء  التـي يمكـن مـن خاللهـا تلبيـة احتياجـات العائـالت الكنسـيَّ

والرجـال، وطـرق مختلفـة لجعـل العائلـة الكنسـية منخرطـة فـي الخدمة. 

» انخـراط كافـة الأعضـاء › TMI ‹ « فـي الوصـول لَمـن ل ينتمـون للكنيسـة: َصـلِّ وناقـش الطـرق التـي  	
رع،  ِمـن خاللهـا يمكـن الوصـول إلـى مجتمعـك، مدينتـك، والعالـم، بإتمـام مهمة البشـارة من خـالل الزَّ
الحصـاد، والحفـاظ علـى مـا نجمعـه. قـم بإشـراك جميـع الخدمـات الكنسـّية إذ تخطـط لمشـاريع ربـح 
النفـوس قصيـرة المـدى وبعيـدة المـدى. إنَّ مبـادرة » انخـراط كافـة الأعضـاء › TMI ‹ « أساسـها أعمـال 
الّترّفـق المكتـرث. فيمـا يلـي بعـض الطـرق العملية لتصبح منخرطاً بشـكل شـخصي:  1. قـم بتنمية عادة 
التعـرّف علـى الحتياجـات فـي مجتمعـك. 2. ضـع الخطـط لتلبيـة هـذه الحتياجـات. 3. َصـلِّ مـن أجل 

انسـكاب الـروح القدس.

ع الأعضاء على النخراط  	 » انخـراط كافـة الأعضـاء › TMI ‹ « للتواصـل مع هللا: دراسـة فصل الكتاب. شـجِّ
س فـي مدرسـة السـبت دراسـة  س – اجعـل دراسـة الِكتـاب الُمَقـدَّ فـي الدراسـة الفرديـة للِكتـاب الُمقـدَّ

يجابـي وليـس مـن أجل الحصـول علـى المعلومات.  تشـاركية. ادرسـوا مـن أجـل التغّيـر 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

	



* ٢٧ آذار)مارس( – ٢ نيسان )إبريل(    الدرس األول    

ماذا حدث؟

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: مزمـور 00	: 3؛ أعمـال 7	: 26؛ تكويـن 2: 7، 8	-25؛ تكويـن 

	: 28، 29؛ تكويـن 3: 5	�

آيـة الحفـظ: »َوَقـاَل هللُا: ›نَْعَمُل اإلِنَْسـاَن َعلَـى ُصوَرتَِنا كََشـَبِهَنا‹، ��� َفَخلََق هللُا اإلِنَْسـاَن 
َعلَـى ُصوَرتِـِه� َعلَـى ُصـوَرِة هللِا َخلََقـُه� َذكًَرا َوأُنَْثـى َخلََقُهْم« )تكويـن 	: 26، 27(�

الّسجل الكتابي لَخلق البشرية مليء بالرجاء والسعادة والكمال. فكل يوم من أيام الخلق انتهى 
بالتصريح اإللهي بأنه كان حسًنا. ومن الطبيعي أن هذا لم يتضمن األعاصير والزالزل والمجاعات والمرض.

ما الذي حدث؟
ا«. وذلك ألن هللا َخلق في ذلك  انتهى اليوم الّسادس من الَخلق بالتصريح اإللهي أنه »حسٌن جدًّ
اليوم كائًنا على صورته، وذلك الكائن هو اإلنسان. وذلك ما لم يفعله مع أي شيء آخر في ِسِجل 
التكوين. خلق هللا اإلنسان كاماًل من كافة النواحي. فال بد وأن يكون األمر كذلك ألن اإلنسان ُخلق على 
صورة هللا. فهو لم يخلق قتلة ولصوص وكّذابين وُمخاِدعين، بل َخلق بشرًا كاملين. وال شك بأننا إذ 
نقارن العالَم الذي نعيش فيه اليوم بالعالَم الذي يصّوره لنا ِسفر التكوين، ندرك أن شيئًا ما قد حدث.

يتطرق درس هذا األسبوع إلى الخليقة التي أبدعها هللا، ثم إلى ما حدث لهذه الخليقة الكاملة. وأخيرًا 
رس عّما يفعله هللا لكي يصّحح األمور مرة أخرى، وهو ما تتطرق إليه بقية دروس الرَّبع. يتحدث الدَّ

نظرة خاطفة إلى موضوع هذا األسبوع:
س بخصوص أصـل الحياة؟ ما هـو نوع العالقة التـي يريدها  مـا الـذي يعلمـه الِكتَـاب الُمَقـدَّ
هللا مـع البشـرية؟ مـاذا كان القصـد من شـجرة معرفة الخير والّشـر؟ مـا هو الرجاء الـذي أُعطى 

آلدم وحواء فور سـقوطهما مباشـرة؟

ْبت القادم الموافق 3 نيسان )إبريل(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
.5



٢٨ آذار )مارس(         األحد        

سالحف على طول المدى
ـْمس حول  ـْمس ودوران الشَّ كان العالِـم قـد ألقـى محاضرتـه عـن دوران الكواكـب حول الشَّ
محـور المجـرة، عندمـا نهضـت سـيدة عجـوز فـي مالبـس سـوداء وقالـت بـأن األرض عبـارة 
عـن قـرص مسـطّح وتسـتقر فـوق ظهـر سـلحفاة. فسـألها العالِـم سـاخرًا، »وعلـى مـاذا تسـتقر 
السـلحفاة؟« فقالـت السـيدة، »علـى سـلحفاة أخرى«. فعـاد العالِم يسـألها مازًحـا، »وعلى ماذا 
تسـتقر السـلحفاة الثانيـة؟« فأجابـت السـيدة بسـرعة، »علـى سـلحفاة أخـرى.« وقبـل أن يعود 
العالِـم ليسـألها مجـدًدا السـؤال ذاتـه، هـزت السـيدة إصبعها فـي وجهـه وقاطعته قائلـة، »وفَّر 

علـى نفسـك السـؤال يـا بُنـي، فالسـالحف تجلـس فـوق بعضهـا البعض علـى طـول الخط.«
رغـم أن هـذه القصـة مضحكـة، إال أنهـا تتنـاول الموضـوع الهـام المتعلـق بوجـود اإلنسـان 
وطبيعـة الكـون ذاتـه. فمـا هـو هـذا العالّـم الـذي نجد أنفسـنا فيـه بغيـر اختيارنا؟ لمـاذا نحن 

هنـا؟ وكيـف وصلنـا إلـى حيـث نحـن اآلن؟ وإلـى أيـن نتجـه أخيرًا؟
تلـك أسـئلة أساسـية يطرحهـا النـاس. فمعرفتنـا ألنفسـنا وكيـف وصلنـا إلـى هذا تؤثّـر على 

مفهومنـا حـول كيـف نحيـا ونتصـرّف أثنـاء وجودنـا هنا.  

اقـرأ المراجـع التاليـة لتـرى كيـف يجيـب كُّل منها بطريقـة أو بأخرى على بعض األسـئلة 
السـابقة: تكويـن 	: 	؛ مزمـور 00	: 3؛ إشـعياء 0	: 28؛ أعمـال 7	: 26؛ أفسـس 3: 9؛ 

حبقـوق 	: 2، 0	� مـا هـي النقطـة المشـتركة بينهـم جميًعا؟

 

 

األمـر المهـم هـو تكويـن 1: 1 )وحتـى المراجـع األخـرى( هـو أن هللا ال يحـاول أن يثبت أنه 
الخالـق فـال توجـد مجادلـة مطّولـة إلثبـات تلـك النقطـة. فحقيقة أن هللا هـو الخالق قـد ذُكرت 
ة محاولـة لتبريرهـا أو توضيحهـا أو إثبـات صحتها. ونحن علينـا إّما أن  ببسـاطة ووضـوح دون أيَـّ
نقبلهـا باإليمـان أو ال نقبلهـا. والحقيقـة أن اإليمـان هـو الوسـيلة الوحيـدة التـي بهـا نقبل هذه 
الحقيقـة لسـبب واحـد بسـيط: ال أحـد ِمنَّـا كان موجـوًدا ليـرى عمليـة الَخلـق تأخـذ مجراهـا. 
فِمـن البديهـي اسـتحالة وجودنـا عندما تـّم خلقنا. والدنيويون أنفسـهم عليهـم أن يأخذوا عامل 
اإليمـان بعيـن االعتبـار، مثلنـا نحـن الذيـن نؤمـن بالخليقة، مهمـا كانت الفكـرة التـي يعّززونها 

بخصـوص أصـل الحيـاة، وذلـك ألن أحـًدا ِمنَّـا لم يكـن موجوًدا ليشـهد حـدث الخلق.

ــا ذلــك دون أن  ــا أن نؤمــن بــه كخالــق، ال يطلــب ِمنَّ ومــع ذلــك فــاهلل إذ يطلــب ِمنَّ
يعطينــا أســبابًا وجيهــة لنؤمــن� إذ تــدرك ضــرورة وجــود قــدر معيــن مــن اإليمــان 
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لكــي تؤمــن بــأي شــيء، اكتــب األســباب التــي تجعــل مــن المعقــول أن نؤمــن أننــا 
ُوِجدنــا ألن الخالــق وضعنــا هنــا عــن قصــد، بعكــس النظريــة التــي تُرجــع وجودنــا 

دفــة العشــوائية� إلــى الصُّ

٢٩ آذار )مارس(        االثنني        

على صورة هللا )تكوين 	: 27(

س أن هللا خلـق البشـر – ذكـًرا وأنثـى – علـى صورتـه )تكويـن 	:  ح الِكَتـاب الُمَقـدَّ يُصـرِّ
27(� وفًقـا لهـذه الفكـرة أجـب علـى األسـئلة التالية: 

	� ماذا يعني أن هللا خلقنا على صورته؟ وبأية طرق نحن على صورته؟ 

 

2� وفًقـا لمـا جـاء فـي سـفر التكويـن، هـل خلـق هللا أي شـيء آخـر علـى صورتـه غيـر 
اإلنسـان؟ وإذا لـم يكـن كذلـك فمـاذا يخبرنا ذلك حـول منزلتنا الفريـدة مقارنة مع باقي 

الخليقـة األرضيـة؟ مـا هـي الـدروس التي نسـتخلصها مـن هـذه المقارنة؟

 

3� مـاذا يوجـد أَيًْضـا فـي ِسـِجل خلـق البشـر ممـا يجعلهـم متميزيـن عـن أي شـيء آخر 
خلقـة هللا؟ انظـر تكويـن 2: 7، 8 و8	-25� 

 

مـع أننـا نضطر للتحّدث عن هللا في لغة بشـرية فال يجب أن ننسـى أنّه كائـن روحاني )يوحنا 
4: 24(، ويمتلـك صفـات إلهيـة وكّل مـا نسـتطيع قولـه هـو أننـا فـي طبيعتنـا الجسـدية والعقلية 
والروحيـة نعكـس بطريقـة ما صـورة هللا الذي خلقنا، رغـم أنه يبقى الكثير عـن هللا الذي ال نعرفه 

د على النواحي الروحيـة والذهنية. س يُشـدِّ بعـد ألنـه محاط باألسـرار. ولكن الِكتَـاب الُمَقدَّ
ـن هـذه النواحي. والعقل البشـري الفريد هو يجعلنـا قادرين على  ويمكننـا أن نطـّور ونُحسِّ

الدخـول فـي شـركة حيـة مع هللا، األمـر الذي يتعذر ألي شـيء آخر فـي الخليقة فعله
ـِجل الفريـد للطريقـة التـي خلـق هللا بهـا المـرأة. فالرّجـل والمرأة يشـاركان  الحـظ أَيًْضـا السِّ
سـويًّا فـي االمتيـاز الهائـل الذي لهما بكونهما على صـورة هللا. ففي خلقهما لم يلمـح هللا أبًدا بأنَّ 
أحدهمـا ينقـص عـن اآلخـر في شـيء. فاهلل نفسـه هو الـذي خلقهما من المـادة ذاتها )فـإذا كان 
آدم قـد ُخلـق مـن تـراب األرض وُخلقـت حـواء مـن ضلـع آدم، تكون حواء مشـاركة لألصـل ذاته 
مثـل أدم(. خلقهمـا هللا متسـاويين منـذ البدايـة ووضعهما مًعـا في عالقة خاصة معـه، وكان لهما 

الفرصـة ذاتهـا لتنميـة وتطويـر الصفات التـي وهبها لهمـا هللا بطريقة كانت تجلـب المجد هلل. 
»إن هللا نفسـه قـد أعطـى آدم رفيقـاً، إذ دبـر لـه ›ُمِعيًنـا نَِظيـرَُه‹ ُمعيًنا يتحـدث معه ويأنس 
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إليـه، أهـاًل ألن يكـون رفيقـا لـه، يتحـد معـه فـي الحـب والعطف. ولقـد خلقت حـواء من ضلع 
أخذهـا هللا مـن جنـب آدم، دليـاًل علـى أن حـواء لـم تكـن لتسـيطر عليـه كمـا لـو كانـت هـي 
الـرأس، وال أن يطأهـا بقدميـه كمـا لـو كانـت أدنـى منه مقاًمـا، بل لتقـف معه جنبًـا إلى جنب 

مسـاويًة لـه، ليحبهـا ويحميهـا« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 25(.

30 آذار )مارس(        الثالثاء        

هللا والبشرية سويًّا )تكوين 2: 28، 29(
س. لقـد أشـار  الحـظ كلمـات هللا التـي تفـوَّه بهـا لإلنسـان كمـا تظهـر فـي الِكتَـاب الُمَقـدَّ
ـه نظرهمـا إلـى قدرتهمـا علـى اإلنجـاب واإلكثـار علـى صورتهمـا. كمـا وّجـه التفاتهمـا  هللا ووجَّ
أَيًْضـا إلـى األرض ذاتهـا وإلـى الخليقـة مـن حولهمـا وأوصاهمـا أن يثمـرا ويكثـرا ويمـآ األرض 
ويخضعانهـا ويتسـلّطا عليهـا. ثـم أرشـدهما أَيًْضـا إلـى النباتـات التـي يأكالنهـا. وباختصـار، فإنَّ 
كلمـات هللا األولـى لإلنسـان كانـت تتنـاول عالقتـه وتفاعلـه مـع العالَـم المـادي مـن حولهمـا.

مـاذا تخبرنـا الفقـرة الكتابيـة فـي تكويـن 	: 28، 29 حـول الطريقـة التـي ينظـر بهـا هللا 
ـح اآليات إلـى وجود أمـر رديء فـي األشـياء المادية وفي  إلـى العالـم المـادي؟ هـل تُلَمِّ
اسـتمتاعنا بهـا؟ مـا هي الـدروس التي يمكـن أن نتعلمها مـن هذه المشـاهد األولى في 

التاريـخ البشـري حـول الطريقـة التـي بها نتعامـل مع الخليقـة ذاتها؟ 

 

بهـذه الكلمـات أَيًْضـا خطـا هللا الخطـوات األولـى باتجـاه إقامـة عالقة مـع الجنس البشـري. 
فقـد تحـدث مـع آدم وحـواء وأعطاهمـا بعـض األوامـر والنواهـي وأخبرهمـا مـاذا يعمـالن. 
تضّمنـت كلمـات هللا أَيًْضـا مسـؤوليتهما وواجبهما. لقـد طلب هللا منهما أن يسـودا على الخليقة 

العجيبـة التـي أبدعهـا هو بنفسـه.

تقـول اآليـة فـي تكويـن 	: 28 أن هللا باركهما� ماذا يعني ذلك؟ ما هـي العالقة المتضّمنة 
بينهما وبين خالقهما؟ 

 

تحـدث هللا إلـى آدم وحـواء بوصفهما كائنين عاقلين يسـتطيعان االسـتجابة لمحبته والدخول 
فـي شـركة وألفة معـه. كان آدم وحواء أَيًْضـا يعتمدان على بَركة خالقهمـا ورعايته لهما بوصفهما 
ابنـه وابنتـه بالخليقـة. وقـد لبّـى هللا كافـة احتياجاتهمـا. أمـا همـا فلم يفعال شـيئًا علـى اإلطالق 

يجعلهمـا مسـتحقين لمـا أغدقـه هللا عليهما مـن بَركات. كانـا يتلقيان ما لَْم يَْكَسـبا.
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إذ نقــرأ ِســجل َخلــق الرجــل والمــرأة نســتطيع أن نــرى بعــض العناصــر التــي ســبقت 
دخــول الخطيــة، عــن نــوع العالقــة التــي يريدهــا هللا أن تكــون بيننــا وبينــه اآلن بعــد 
أن دخلــت الخطيــة إلــى العالــم� راجــع درس اليــوم والحــظ المقارنــة التــي يمكنــك 
اســتخالصها والتــي تســاعدنا علــى أن نــرى كيــف يمكننــا أن ندخــل فــي شــركة وثيقــة 

مــع هللا حتــى فــي حالتنــا الســاقطة هــذه�

3١ آذار )مارس(        األربعاء       

جرة عند الشَّ

ا َشـَجرَُة َمْعرَِفِة  »َوأَْوَصـى الـرَّب اإِللـُه آَدَم َقائِـاًل: »ِمـْن َجِميعِ َشـَجِر الَْجنَّـِة تَـأْكُُل أَكْاًل، َوأَمَّ
ـرِّ َفـالَ تَـأْكُْل ِمْنَهـا، ألَنََّك يَـْوَم تَـأْكُُل ِمْنَها َمْوتًـا تَُموُت« )تكويـن 2: 6	، 7	(� الَْخْيـِر َوالشَّ

أتـاح هـذا االمتحـان الفرصـة آلدم وحـواء ألن يمارسـا إرادتهما الحـرة كما قدم لهمـا التحدي 
ألن يسـتجيبا إما بشـكل إيجابي أو سـلبي لعالقتهما مع خالقهما. ويظهر هذا االمتحان أَيًْضا أن 
يـن مـن الناحيـة األدبية. فـإذا لم تكن هنـاك إمكانيـة العصيان فلمـاذا حّذرهما  هللا خلقهمـا حرَّ

هللا فـي المقـام األول، من مغبّة عـدم الطاعة؟ 
»كل مـا سـبق فـي هـذا األصحـاح قـد مّهـد الطريـق لهـذه الـذروة )تكويـن 2: 16، 17(. 
ومسـتقبل الجنـس البشـري كلـه كان يرتكـز علـى هـذا النهـي الواحـد. ليـس علـى اإلنسـان أن 
يتشـوش بمواضيـع كثيـرة. ولهـذا لـم يضـع هللا فـي رحمتـه أمـام اإلنسـان سـوى ذلـك الفـرض 
الواحـد. وباإلضافـة إلـى ذلـك، فلكـي يظهـر هللا أن هـذا النهـي الواحـد لم يكـن ُمَكـّدًرا، وضعه 
ضمـن خلفيـة السـماح لهمـا بكل شـيء آخر: ›ِمـْن َجِميـعِ َشـَجِر الَْجنَّـِة تَـأْكُُل أَكْاًل.‹ « ]ليوبولد، 

بيـان تفسـيري لسـفر التكويـن )كولمبـس، أوهايـو: مطبعـة وارتبـرغ، 1942(، صفحـة 127[.
إذ دعـا هللا آدم وحـواء ألن يطيعـا إرادتـه، إنَّمـا كان هللا يقـول لهمـا: أنـا خالقكمـا، وقـد 
صنعتكمـا علـى صورتـي، وأنـا الذي أسـند حياتكما ألنكما بي تعيشـان وتتحـركان وتوجدان. لقد 
دبرُت كافة األمور لخيركما األسـمى ولسـعادتكما )المعيشـة، البيت، الرفقة والِعشـرة البشـرية( 
ووضعتكمـا لتحكمـا هـذا العالـم تحـت إشـرافي. فـإذا كنتما تريـدان تأكيـد هـذه العالقة معي 
بدافـع محبتكمـا لـي، فسـأكون عندئـذ إلهكمـا وأنتمـا تكونانـأوالدي. ويمكنكمـا إثبـات هـذه 

د.  العالقـة وتلـك الثقـة المتضّمنـة فيهـا، بطاعتكمـا لهـذا النهـي الُمحدَّ
وفـي النهايـة يمكـن لعالقتنـا مـع هللا أن تكـون فّعالـة ودائمة إذا نحـن اخترنا قبـول إرادته. 
فرفـض إرادة هللا هـو فـي الجوهـر ادعـاء االسـتقالل عنـه. واإلعـالن أننا لسـنا بحاجة إليـه. ذلك 
اختبـار ينتـج عنـه معرفـة الشـّر، والشـّر يقود إلـى الُعزلة والشـعور بالَوحـَدة والخيبـة والموت. 

االمتحــان الــذي قّدمــه هللا آلدم وحــواء كان امتحــان والء وإيمــان� هــل ســيعلنان عــن 
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والئهمــا لخالقهمــا الــذي أعطاهمــا كُّل مــا يحتاجــان إليــه، باإلضافــة إلــى عالــم مــن 
البهجــة، أَْم أنهمــا ســينهجان طريقهمــا الخــاص مســتقلين عــن إرادتــه؟ هــل ســيكون 
لهمــا إيمــان بــه ويصّدقــان كالمــه؟ لقــد امتحــن والءهمــا وإيمانهمــا بواســطة شــجرة 
ــف  ــوم؟ وكي ــة كُّل ي ــات مماثل ــه امتحان ــة نواج ــة طريق ــر� بأي ــر والش ــة الخي معرف

يعمــل نامــوس هللا بشــكل متــواٍز للوصيــة التــي أعطيــت فــي تكويــن 2: 6	 و7	؟ 

١ نيسان )إبريل(        الخميس        

َفْصُم العالقة

إننـا نميـل إلـى تصديـق أولئـك الذي نعرفهـم ونشـك غريزيًّا في الذيـن ال نعرفهـم� وبهذا 
المفهـوم كان التصـرّف الطبيعـي لحـواء هـو أن تشـكك في الشـيطان� وباإلضافـة إلى هذا 
فـإن أي هجـوم علـى هللا كان ينبغي أن يدفعها ألن تتخذ موقف الدفاع� فما هي الخطوات 

التـي اتخذهـا الشـيطان عندئٍذ ليتخطى دفاعـات حواء الطبيعية؟ )تكويـن 3: 	-6(�

 

 

»تعـدي حـواء يبعـث علـى األسـى ومشـحون بالويـالت المحتملـة للعائلـة البشـرية. ولكـن 
رغـم ذلـك فـإن اختيارهـا لـم يتضمـن بالضـرورة الجنـس البشـري فـي الجـزاء الذي جـاء نتيجة 
تعّديهـا. لقـد كان اختيـار آدم المتعّمـد في ضوء مفهومـه الكامل لوصيـة هللا الواضحة هو الذي 
جلـب الخطيـة والمـوت علـى الجنـس البشـري كمصيـر ال منـاص منـه. مسـؤولية آدم إًذا كانت 
أكبـر مـن مسـؤولية حـواء فـي دخول الخطيـة. ›آَدُم لَـْم يُْغَو، لِكـنَّ الَْمـْرأََة أُْغِويَْت‹ « )موسـوعة 

س، مجلـد 1، صفحة 231(. األدفنتسـت لتفسـير الِكتَـاب الُمَقـدَّ
وقـد انفصمـت العالقـة بيـن هللا والبشـرية نتيجـة لهـذا التعـدي الصـارخ. وتحولت الشـركة 
المفتوحـة مـع هللا إلى الشـعور بالخوف من حضرتـه )تكوين 3: 8-10(. وحـلَّ االنفصال والعزلة 
فـي مـكان الشـركة واأللفـة. لقـد أطلّـت الخطيـة بوجههـا البشـع وتبعتهـا نتائـج أبشـع. وما لم 

يُْفعـل شـيء مـا فـإن البشـرية كانت فـي طريقها صـوب الهـالك األبدي. 

ه بهـا هللا فـي وسـط هـذه الكارثـة األليمـة؟  مـا هـي كلمـات الرجـاء والوعـد التـي تفـوَّ
)تكويـن 3: 5	(�
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تضمنـت كلمـات هللا المدهشـة الرجاء النبـوي وصرّحت بحدوث عداوة بيـن الحية والمرأة، 
ل عـن نسـل المـرأة  وبيـن نسـليهما. وتصـل هـذه العـداوة إلـى ذروتهـا بظهـور المسـيح الممثِـّ
ـه ضربـة قاضية إلى رأس الشـيطان )الذي رَمـزت إليه الحية(، بينما ال يقدر الشـيطان  الـذي يوجِّ

إال علـى سـحق قدمه.
إن آدم وحـواء فـي يأسـهما التـام نـاال الرجـاء مـن هـذا الوعـد الَمسـيَّاني. وهـذا الرجـاء كان 
سـيغير وجودهمـا، ألن ذلـك الرجاء كان مصدره هللا. هذا الوعد بقدوم الَمسـيَّا، وبانتصاره النهائي، 
رغـم أنـه لـم يكن واضًحا كُّل الوضوح في ذلك الوقت، أزاح الكآبة التي شـملتهما بسـبب الخطية. 

م لهمـا الوعد بشـركة مجـددة مع هللا هي شـركة النَّْعَمـة والرحمة والغفـران والخالص. وقُـدِّ

اقــرأ تكويــن 3: 9 حيــث يقــول هللا آلدم وحــواء أيــن أنتمــا؟ كان هللا يعلــم بالطبع أين 
همــا� ولكــن كلمــات هللا لــم تكــن محّملــة باإلدانــة بــل كان مــن شــأنها أن تجــذب 
ــى للبشــرية  ــات هللا األول ــإن كلم ــرة أخــرى� وباختصــار، ف ــة م ــه البشــرية اآلثم إلي
الســاقطة جــاءت برجــاء نعمتــه ورحمتــه لهــم� بأيــة طــرق نجــد هللا يســعى، حتــى 

اآلن، ليدعونــا إلــى رحمتــه ونعمتــه؟ 

٢ نيسان )إبريل(        الجمعة        

س بالتوسـالت إلـى الخطـاة والفاسـدين  رس: يزخـر الِكتَـاب الُمَقـدَّ لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
للتوبـة والرجـوع. قـارن مزمـور 95: 7، 8؛ إشـعياء 55: 1، 2، 6، 7؛ لوقـا 15: 3-7؛ لوقا 19: 10. ما 

هـي اآليـات األخـرى التـي يمكنـك إيجادها؟
اقـرأ لـروح النبـوة، فـي كتـاب اآلبـاء واألنبيـاء، الفصـل الـذي بعنـوان »الخلـق«، صفحة 23-

30؛ والفصـل الـذي بعنـوان »التجربـة والسـقوط«، صفحـة 31-41؛ الفصل الذي بعنـوان »تدبير 
الفداء«، صفحـة 50-43.

»كانـت كلمـات هللا ›أيـن أنـت‹ تحمـل فـي طياتهـا عظـة إنجيليـة اخترقـت آذان الزوجيـن 
المثقليـن بالخطيـة. وكأنهـا تقـول للبشـرية فـي شـخص آدم، ال يشـاء هللا أن يفقـدك. لقـد أتـى 
َص أَيًْضا َما  بحثًـا عنـك فـي شـخص ابنه يسـوع المسـيح، وليس ليبحث عنك وحسـب بـل وليَُخلِـّ
س، 1962- الَعْهد القديـم( مجلد  قَـْد َهلَـَك« ]تشـارلز هـادون سـبرغون )خزينـة الِكتَـاب الُمَقـدَّ

1، صفحـة 11[.

أسئلة للنقاش

	� إن هللا فــي لطفــه ورعايتــه يســعى صــوب البشــرية؟ كيــف لنــا أن نســتجيب اآلن 
لهــذا اإلعــالن عــن المحبــة ِمــن ِقبــل اآلب واالبــن يســوع المســيح؟ وكيــف يتوقــع 

ــا هللا أن نســتجيب؟  ِمنَّ

		



س عــن البشــرية بوصفهــا قد ســقطت  2� قــارن الصــورة التــي يقّدمهــا الِكَتــاب الُمَقــدَّ
ــة  ــع نظري ــداء، م ــى الف ــاج إل ــة هللا، وتحت ــي خليق ــع ف ــامي الرفي ــا الس ــن مركزه م

النشــوء واالرتقــاء� أيهمــا يقــّدم رجــاًء أكثــر ولمــاذا؟ 

ــة  ــت الصل ــاذا كان ــرية؟ ولم ــعادة البش ــبة للس ــة بالنس ــات المحب ــة عالق ــا أهمي 3� م
المزدهــرة بــاهلل ضروريــة لعالقــة كهــذه؟ ناقــش تأثيــر العالقــة البشــرية الصحيحــة علــى 
أصحابهــا )األهــل، واألطفــال، األصدقــاء مــع بعضهــم، الــزوج والزوجــة، صاحــب العمــل 

ــخ(�  والموظــف، إل

رس: عندمـا ينسـى شـعب هللا خالقهـم، ويأخـذوا بَركاتـه كأمـٍر ُمسـلّم به،  ـص الـدَّ ُملَخَّ
فإنـه يذكرهـم بمسـؤوليتهم المتضمنـة فـي عهدهـم معه. وهـو في رحمتـه يوّجـه نظرهم إلى 
حالتهـم الحقيقيـة وينذرهـم بالنتائـج المدمرة المترتبة علـى االبتعاد عن حمايتـه ويحثهم على 

السـماح له بشـفائهم وتطهيرهم.
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* 3-٩ نيسان )إبريل(    الدرس الثاين    

الَعْهد التمهيدي

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن ٩: ١٥؛ إشـعياء ٥٤: ٩؛ تكويـن ١٢: ١-3؛ غالطية 3: ٦-٩، 

٢٩؛ خـروج ٦: ١-٨؛ إرميـا 3١: 33، 3٤.

ـًة ِمْن  آيـة الحفـظ: » َفـاآلَن إِْن َسـِمْعُتْم لَِصْوتِـي، َوَحِفظُْتـْم َعْهـِدي تَكُونُـوَن لِـي َخاصَّ
ـُعوِب� َفـإِنَّ لِـي كُّل األَْرِض« )خـروج 9	: 5(� بَْيـِن َجِميـعِ الشُّ

درسـنا األسـبوع الماضـي عـن سـقوط اإلنسـان الـذي حـدث بسـبب خطيـة أبوينـا األوليـن. 
هـذا األسـبوع هـو ملّخص سـريع للّربـع بأكمله، حيث سـيتطرق كّل يـوم من أيام هذا األسـبوع 
إلـى دراسـة عهـد مختلـف مـن تلـك العهـود األولـى، العهـود التـي كانـت جميعهـا، بطريقتهـا 
الخاصـة، إعالنـات للعهـد الحقيقـي، الـذي تـمَّ التَّصديـق عليه في الجلجثة بواسـطة دم يسـوع، 

وهـو العهـد الـذي ندخله نحـن كمسـيحيين مـع ُمخلّصنا.
مار. ثـم ننتقل  ونبـدأ بالَعْهـد الـذي أبرمـه هللا مـع نـوح بحفـظ حياته وحيـاة عائلته مـن الدَّ
ا بالمواعيـد لنا جميًعـا، ومن ثم إلـى الَعْهد الـذي أُبرم  إلـى الَعْهـد مـع إبراهيـم والـذي كان غنيًـّ
فـي سـيناء وأهميـة مـا أُعلـن فيـه، وأخيـرًا نتطرق إلـى الَعْهـد أو الميثـاق الجديد الذي أشـارت 
إليـه كافـة العهـود والمواثيـق األخـرى. وبالطبـع سـندرس كُّل هـذه العهـود بتعمـق أكثـر فـي 

األسـابيع القادمـة. ويقتصـر درس هـذا األسـبوع علـى مراجع مختصرة وسـريعة. 

نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هذا األسـبوع: مـاذا يعني التعبير »عهـد« وما هـي العناصر التي 
يتكـون منهـا؟ ومـاذا كان الَعْهـد الـذي أبرمـه هللا مـع نـوح؟ ومـا هـو الرجـاء المتضمن فـي الَعْهد 
الـذي أُبـرم مـع إبراهيم؟ وأي دور يلعبه كُّل من اإليمان واألعمال في الَعْهد، من الجانب البشـري؟ 

وهـل الَعْهـد هـو مجـرد اتفاقيـة، أَْم أنَّ لـه أوجه أخرى؟ ومـا هو جوهر »الميثـاق الجديد«؟

ْبت القادم، الموافق ١0 نيسان )إبريل( *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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٤ نيسان )إبريل(        األحد       

أساسيات الَعْهد

»فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيًرا جدا« )تكوين 7	: 2(�

الكلمـة العبريـة التـي تُرجمـت »عهـد« هـي »بيريـت« وقـد وردت 287 مـرة فـي الَعْهـد 
القديـم. ويمكـن أَيًْضـا أن تُترجـم بــ »الوصية األخيـرة«. ومع أن أصـل الكلمة غيـر واضح ولكن 
مفهومهـا يعنـي »الشـيء الـذي يربط فريقيـن مًعا. وقـد اسـتخدمت الكلمة للداللة علـى أنواع 
عديـدة مـن االرتبـاط، إمـا بين اإلنسـان وأخيه اإلنسـان أو بين اإلنسـان وهللا. وللكلمة اسـتخدام 
عـام عندمـا يكـون الفريقـان مـن البشـر، واسـتخدام روحـي مميّـز عندما يكـون الَعْهـد بين هللا 
واإلنسـان. وكان االسـتخدام الروحـي هـو في الحقيقة تشـبيه أو اسـتعارة يرتكز على االسـتخدام 

العـام لهـا ولكـن بمعنى أعمـق« )آرثر طومسـون(.
س شـبيه بعهد الـزواج إذ أنـه يعـرِّف العالقة الكائنة بيـن فريقين  والَعْهـد فـي الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س بوصفه ترتيب محـدد، يتضمن العناصر األساسـية التالية:  وينظّمهـا. والَعْهـد فـي الِكتَـاب الُمَقدَّ

1. يؤكد هللا الَعْهد ويثبّته بَقَسم )غالطية 3: 16؛ عبرانيين 6: 13، 17(.
2. كان التزام الَعْهد هو إطاعة إرادة هللا كما تّم التعبير عنها في الوصايا العشر )تثنية 4: 13(.

3. الوسـيلة التـي يتـم بهـا أخيرًا التـزام الَعْهد هي من خالل المسـيح وخطة الفداء )إشـعياء 
.)6 ،1 :42

تأمـل فـي العناصر الثالثة السـابقة )وعـود هللا، طاعتنا، الفداء(� كيف تـرى هذه العناصر 
وهـي تعمـل فـي حياتـك الخاصة وفي مسـيرك مـع الرَّب؟ اكتـب فقرة تصـف فيها كيف 

تتجلـى هذا العناصر فـي حياتك اآلن� 

كان نظـام الذبائـح والرمـوز فـي الَعْهد القديم يعلّم الشـعب ويرشـدهم فيمـا يختص وخطة 
الفـداء برُّمتهـا. فمـن خـالل هـذه الرمـوز تعلّم اآلباء وشـعب هللا قديًمـا أن يمارسـوا اإليمان في 
الفـادي القـادم. ومـن خالل تلك الطقوس اسـتطاع الخاطـئ التائب أن يجد الغفـران والعتق من 
ذنبـه. وبهـذه الوسـيلة أمكـن االحتفاظ ببـركات الَعْهد ومواصلـة النمو الروحي واسـتعادة صورة 

هللا فـي البشـر رغم أن البشـر فشـلوا أحيانًا في الوفـاء بالتزامهم. 

علــى رغــم دخــول البشــر فــي تعهــدات بيــن بعضهــم بعًضــا، إال أن كلمــة »عهــد« في 
األصــل العبــري تتنــاول العالقــة بيــن هللا والبشــرية� فــإذ نتأمــل فــي َمــن هــو هللا وَمن 

نحــن بالمقارنــة معــه، أي نــوع مــن العالقــة يعكســه عهــد كهــذا؟ 

		



٥ نيسان )إبريل(        االثنني        

الَعْهد مع نوح

»َولِكـْن أُِقيـُم َعْهـِدي َمَعـَك، َفَتْدُخـُل الُْفلْـَك أَنْـَت َوبَُنـوَك َواْمَرأَتُـَك َونَِسـاُء بَِنيـَك َمَعـَك« 
)تكويـن 6: 8	(� 

س، حيـث قال هللا لنـوح إنه  فـي هـذه اآليـة تظهـر كلمـة »عهـد« ألول مـرة فـي الِكتَـاب الُمَقدَّ
قرر أن يهلك األرض بسـبب انتشـار الخطية واسـتمرارها على شـكل واسـع. ومع أن هذا الهالك كان 
سـيأتي فـي شـكل طوفـان عالمي، إال أن هللا لـم يهجر األرض التي خلقها. فقـد واصل هللا في تقديم 
شـركة الَعْهـد الـذي بـدأ يتفاعل أواًل بعد السـقوط فـي الخطية. وهللا الـذي قّدم الَعْهـد آلدم وحواء، 
هـو ذاتـه الـذي صـار مركز الرجـاء واألمان لنوح. فهـو إذ حافظ على عهده وعد بحمايـة أفراد عائلة 

نـوح الذيـن أبـدوا الرغبة فـي أن يلتزموا بعالقتهم مـع هللا والتي عبّروا عنهـا بطاعتهم له. 

هـل كان الَعْهـد مـع نـوح مـن جانـب واحـد فقـط؟ تذكّـر أن فكـرة الَعْهـد تتضمـن أكثر 
مـن فريـق واحـد� هـل التزم نـوح بواجبه فـي الَعْهد؟ ما هي الـدروس التـي نتعلمها من 

اإلجابـة على تلك األسـئلة� 

 

أخبـر هللا نُوًحـا بمجـيء الطوفـان الذي سـيهلك العالـم. ولكن هللا دخل في معاهـدة مع نوح 
ووعـد بـأن ينقـذ حياته وحيـاة عائلته. وقـد انطوت هـذه المعاهدة على أخطـار عظيمة ألن هللا 
إذا لـم يلتـزم بعهـده فهـذا يعني أن نُوًحا كان سـيتحطم مع باقي العالم مهما حـاول عكس ذلك. 
صـرح هللا بأنـه سـيدخل فـي عهـد مع نوح. كلمـة »عهد« تتضمن فـي ذاتها الّنيـة ألن يحترم 
اإلنسـان مـا وعـد بتحقيقـه. فهي ليسـت مجرد عبـارة دافعهـا النـزوة الطارئة، بل كلمـة »عهد« 
جـاءت محّملـة بااللتـزام. لنفتـرض أن هللا قـال لنـوح »العالم سـيدمر وينتهي بطوفـان غامر وقد 
أتدّخـل أنـا إلنقـاذك أو قـد ال أتدّخـل. وفـي هذه األثنـاء عليك القيـام بهذا األمـر وذاك، ومن ثم 
سـأرى مـاذا يحـدث. ولكننـي ال أضمـن لـك شـيئًا.« مثـل هـذه العبـارات ال تتفق أبًدا مـع يقين 

الوعـد الـذي تتضمنه كلمـة »عهد«. 

تجــادل بعــض النــاس فــي أن طوفــان نــوح لــم يكــن عالميًّــا بــل باألحــرى محليًّــا� فإذا 
كان األمــر كذلــك فكلمــا حــدث طوفــان محلــي )وهــو أمــر يحــدث باســتمرار( فهــذا 
يعنــي أن هللا قــد نقــض عهــده فــي ســياق وعــده الــوارد فــي تكويــن 9: 5	 )انظــر 
أَيًْضــا إشــعياء 	5: 9(� وفــي المقابــل، فــإّن حقيقــة عــدم وجــود طوفــان عالمــي آخــر 
تثبــت صحــة وشــرعية عهــد هللا ووعــده� وباختصــار، مــاذا يخبرنــا ذلــك عــن كيفيــة 

ثقتنــا فــي وعــود هللا؟
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٦ نيسان )إبريل(        الثالثاء        

الَعْهد مع إبرام

»َوأُبَارُِك ُمَبارِِكيَك، َوالَِعَنَك أَلَْعُنُه� َوتََتَبارَُك ِفيَك َجِميُع َقَبائِِل األَْرِض« )تكوين 2	: 3(�

دة التي قدمها هللا ألَبَْراَم؟ اقرأ تكوين 2	: 	-3 وأدرج الوعود الُمحدَّ

 

الحـظ أن بيـن هـذه الوعود قول هللا ألَبْـَرام، »َوتََتَبارَُك ِفيَك َجِميُع َقَبائِـِل األَْرِض« )تكوين 
2	: 3(� مـاذا يعنـي ذلـك؟ وكيـف تباركـت جميـع قبائـل األرض فـي أبرام؟ انظـر غالطية 
3: 6-9� بأيـة طـرق نسـتطيع أن نـرى فـي هـذا الَعْهـد الوعـد بيسـوع المسـيح الَمسـيَّا؟ 

انظر غالطيـة 3: 29�

 

فـي هـذا اإلعـالن اإللهـي األول الـذي كُِشـف ألبـرام، وَعـَده هللُا بالدخـول معـه فـي عالقـة 
وثيقـة ودائمـة. فـكان ذلـك حتـى قبـل أن يسـتخدم هللا أيّـة لغـة تتحـدث عـن إبْـرام عهـد معه. 
فاإلشـارة المباشـرة للعهـد الـذي كان سـيجريه، جـاءت الحًقـا )تكويـن 15: 4-21؛ تكويـن 17: 
1-14(. وللوهلـة األولـى نجـد أن هللا يقّدم عالقة إلهية بشـرية لها مغزاهـا وأهميتها العظيمة. إن 
األمـور التـي أكـد هللا أنـه سـيتّممها فـي تكويـن 12: 1-3 تُظهر عمـق وعظمة عطيّـة هللا ووعده.

وباإلضافـة إلـى هـذا، تسـلّم أبـرام أمـرًا واحـًدا كان بمثابـة االمتحـان لـه، »أخـرج«، فأطـاع 
أبـرام باإليمـان )عبرانييـن 11: 8(. ولكـن لـم تكـن طاعتـه بهدف جلـب البرَكة الموعـود بها. بل 
كانـت طاعتـه باألحـرى هي اسـتجابة إليمانـه في عالقة المحبـة التي أراد هللا تأسيسـها. وبكلمة 
أخـرى، فـإن أبـرام كان قـد آمـن بـاهلل ووثق بـه وبوعـوده. كان ال بد مـن حدوث ذلـك أواًل، وإال 
لمـا خـرج علـى اإلطـالق تـاركًا أرض آبائه ليذهب إلـى أماكـن ال يعرفها. وقد أعلنـت طاعته عن 

إيمانـه أمام البشـر والمالئكة. 
لقـد أعلـن أبـرام، حتـى في ذلك الزمن السـحيق، عن المفتاح األساسـي للعالقـة بين اإليمان 
واألعمـال. إننـا نَْخلُـص باإليمان. ولكـن هذا اإليمان نتج عنـه أعمال اإليمان. وعـد الخالص يأتي 
أواًل ثـم تتبعـه األعمـال. ومـع أنـه ال يمكـن أن توجـد شـركة الَعْهـد وال يمكـن أن توجـد البرَكـة 
بـدون الطاعـة، فـإن تلـك الطاعـة هـي اسـتجابة اإليمـان لمـا قـد سـبق هللا وفعلـه. مثـل هـذا 

اإليمـان يوضـح المبـدأ الـوارد فـي 1يوحنـا 4: 19، »ونحـن نحبـه ألنه هو أحبنـا أواًل.« 

ــة  ــن الطــرق، أســاس كاف ــد م ــة بالعدي ــر هــذه اآلي ــف تُظه ــن 5	: 6� كي ــرا تكوي اق
ــركَات األخــرى�  ــة الَب ــن بقّي ــة أثمــن م ــت هــذه الَبرك ــاذا كان ــق؟ لم ــود المواثي وع
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٧ نيسان )إبريل(        األربعاء        

الَعْهد مع ُموَسى

اقرأ خروج 6: 	-8 ثم أجب على األسئلة التالية: 
	� أي عهد ذاك الذي تحدث عنه هللا؟ انظر تكوين 2	: 	-3�

 

2� كيف كان الخروج إتماًما لوعود ميثاق هللا؟

 

3� أي تشـابه تجـده بيـن مـا وعـد بـه هللا الشـعب هنـا وبيـن مـا وعـد بـه نوًحـا قبـل 
الطوفـان؟  

 

بعـد الخـروج تسـلّم بنـو إسـرائيل الَعْهـد في سـيناء في سـياق العتق مـن العبوديـة )خروج 
20: 2(. وقـد تضمـن أَيًْضـا نظـام الذبائـح الـذي أقـرَّه هللا للتكفيـر عن الخطيـة وغفرانهـا. ولهذا 

كان ذلـك الَعْهـد مثـل باقـي العهـود والمواثيـق، عهـد نعمة – نعمـة هللا الممنوحة لشـعبه.
كَرَّر هذا الَعْهد، وبطرق كثيرة، التركيز األساسي الذي ورد في الَعْهد مع إبراهيم: 

1. العالقة الخاصة بين هللا وشعبه )قارن تكوين 17: 7، 8 مع خروج 19: 5، 6(.
2. يصيرون أمة عظيمة )قارن تكوين 12: 2 مع خروج 19: 6(.

3. كانت الطاعة مطلوبة )قارن تكوين 17: 9-14؛ تكوين 22: 16-18 مع خروج 19: 5(.
»الحظ الترتيب المتسلسـل الوراد هنا: أواًل، أنقذ هللا شـعبه، ثم أعطاهم ناموسـه ليحفظوه. 
والترتيـب ذاتـه يتجلّـى تحـت اإلنجيل. فالمسـيح يخلّصنـا أواًل مـن الخطية )انظر يوحنـا 1: 29؛ 
1كورنثـوس 15: 3؛ غالطيـة 1: 4(، ثـم يعيـش ناموسـه فـي داخلنـا )غالطيـة 2: 20؛ روميـة 4: 
س، مجلد 1،  25؛ روميـة 8: 1-3؛ 1بطـرس 2: 24« )موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير الِكتَاب الُمَقـدَّ

.)602 صفحة 

د الــذي يتجلّــى للعيــان فــي الجــزء األول مــن  اقــرأ خــروج 6: 7� مــا هــو األمــر الُمحــدَّ
ح هللا بأنهــم ســيكونون لــه شــعًبا وهــو يكــون لهــم إلًهــا؟ فهــم  اآليــة، عندمــا يُصــرِّ
ــى قلوبهــم� فــاهلل أراد أن  ــزًا عل ــى قلــب هللا، وهللا ســيكون عزي ســيكونون أعــزاء عل
تكــون لــه عالقــة خاصــة بهــم وأن تكــون لهــم أَيًْضــا عالقــة خاصــة بــه� هــل للــرَّب 
عالقــة خاصــة بنــا نحــن اليــوم؟ وهــل الجــزء األول مــن خــروج 6: 7 يعكــس عالقتــك 
ل اســمه فــي ســجاّلت الكنيســة؟ إذا كان جوابــك  مــع الــرَّب، أَْم أنــك مجــرد عضــو ســجَّ

باإليجــاب فقــّدم األســباب لذلــك�
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٨ نيسان )إبريل(        الخميس        

الَعْهد )الميثاق( الجديد )إرميا 	3: 	33-3(
تلـك هـي المـرة األولـى التـي يذكـر فيهـا الَعْهـد القديـم مـا يُشـار إليـه بالَعْهـد أو الميثـاق 
الجديـد. وقـد جـاء هـذا الَعْهـد في مضمـون رجوع شـعب هللا من األَسـر. ويتحدث ذلـك الَعْهد 
عـن البَـركَات التـي سـينالونها فـي هللا. وكما هو الحـال في باقي العهود السـابقة، نجـد هنا أَيًْضا 

مه بنعمته. أن هللا هـو الـذي بـدأ ذلـك الَعْهـد وهو الـذي سـيتمِّ
الحظ أَيًْضا اللغة التي اُسـتخدمت في هذا الَعْهد. لقد أشـار هللا إلى نفسـه باعتباره زوًجا لهم. 
وتحـّدث عـن كتابـة ناموسـه في قلوبهـم. وإذ اسـتخدم اللغة المسـتخدمة في الَعْهـد اإلبراهيمي 
قـال إنـه سـيكون إلههـم وهـم يكونون له شـعبًا. وكمـا كان الحال مـن قبل، كان هـذا الَعْهـد أَيًْضا 

أكثـر مـن مجـرد اتفاقيـة شـرعية تربط بين فريقيـن كما هو الحال فـي محاكم القانـون اليوم.

اقـرأ إرميـا 	3: 33 وقـارن هـذا مـع خـروج 6: 7 حيـث تجـد تفاصيل عن جزء مـن الَعْهد 
الـذي أُبْـرم مـع شـعب هللا قديًمـا� مـا هـو العامـل الرئيسـي الـذي يظهـر أَيًْضـا هنـا؟ مـا 

الـذي أراده هللا من شـعبه؟ 

 

 

اقـرأ إرميـا 	3: 	3 وقـارن مـا يُقـال هنـا مـع مـا جـاء فـي يوحنـا 7	: 3� مـا هـو الشـيء 
الرئيسـي الـذي يفعلـه هللا كأسـاس لهـذه العالقـة؟ 

 

 

يسـتطيع اإلنسـان أن يـرى فيمـا جـاء فـي إرميـا 31: 31-34 العناصـر التـي تربـط النَّْعَمـة 
بالطاعـة، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للعهود السـابقة أَيًْضا. فاهلل كان سـيغفر ذنوبهـم ويدخل في 
عالقـة شـركة معهـم ويسـكب نعمتـه في حياتهـم. ونتيجـة لذلك أطاعه الشـعب ليـس بطريقة 
ميكانيكيـة، بـل باألحـرى ألنهـم عرفـوه وأحبـوه وأرادوا خدمتـه. ذلـك هـو جوهـر عالقـة الَعْهد 

الـذي يسـعى هللا للدخـول فيـه مع شـعبه؟

ــك أن  ــي ذل ــل يعن ــا؟ ه ــى قلوبن ــب عل ــذي يُكت ــوس ال ــرة النام ــم فك ــف تفه كي
النامــوس يصيــر موضوعيًّــا وشــخصيًّا ويمكــن تفســيره وتطبيقــه وفًقــا لحالــة قلوبنــا؟ 

ــك، فمــا هــو هــذا الشــيء؟  ــي شــيًئا آخــر؟ وإذا كان كذل ــد يعن أَْم ق
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٩ نيسان )إبريل(        الجمعة        

الفصـل  واألنبيـاء«،  »اآلبـاء  كتـاب  مـن  النبـوة،  لـروح  اقـرأ  رس:  الـدَّ ِمـْن  لَِمِزيـد 
الـذي بعنـوان »إبراهيـم فـي كنعـان«، صفحـة 109- 120. والفصـل الـذي بعنـوان »أنبيـاء هللا 

والملـوك«.  »األنبيـاء  كتـاب  فـي   ،381  -  373 صفحـة  يسـاعدونهم«، 
»إنَّ النِّيـَر الـذي يربطنـا بالخدمـة هـو شـريعة هللا. إن شـريعة المحبـة العظيمـة المعلنـة في 
جنـة عـدن والتـي نودَي بها في سـيناء وفـي الَعْهد الجديـد المكتوب على القلب هـو الذي يربط 
العمـال العامليـن من بني اإلنسـان بـإرادة هللا. فلو تركنا لنتبع ميولنا ورغائبنـا ولنذهب إلى حيث 
تقودنـا مشـيئتنا فسنسـقط بيـن صفوف الشـيطان وسـتكون صفاتنـا كصفاته. ولذلـك يحصرنا هللا 
فـي دائـرة مشـيئته التـي هـي سـامية ونبيلـة وتسـمو بالنفس. إنـه يريدنـا أننا بكل صبـر وحكمة 
نأخـذ علـى عاتقنـا القيـام بالواجبـات التـي تفرضهـا علينـا الخدمة. لقد حمل المسـيح نفسـه نير 
الخدمـة فـي طبيعتـه البشـرية. فهـو القائـل ›أَْن أَفَْعـَل َمِشـيئَتََك يَـا إِلِهـي ُسـِررُْت، َوَشـِريَعتَُك ِفي 
ـَماِء، لَيَْس ألَْعَمَل َمِشـيئَِتي، بَْل َمِشـيئََة  ي قَـْد نَزَلْـُت ِمَن السَّ َوَسـِط أَْحَشـائِي‹ )مزمـور 40: 8(، ›ألَنِـّ
ِذي أَرَْسـلَِني‹ )يوحنـا 6: 38(. إن المحبـة هلل والغيرة على مجده والمحبة البشـرية السـاقطة هي  الَـّ
التـي أتـت بيسـوع إلـى األرض ليتألـم ويمـوت. كانت هـذه هي القوة التي سـيطرت علـى حياته. 
وهـو يأمرنـا بـأن نسـير بموجب هـذا المبـدأ« )روح النبوة، مشـتهى األجيال، صفحـة 316، 317(.

أسئلة للنقاش 
	� هــل كان الَعْهــد مــع نــوح وإبراهيــم وموســى ومعنــا، اســتمراًرا لعهــده مــع آدم، 

أَْم كان شــيًئا جديــًدا؟ قــارن تكويــن 3: 5	؛ تكويــن 22: 8	؛ غالطيــة 3: 8، 6	�

2� لمــاذا كان عنصــر العالقــة الشــخصية للعهــد على هــذا الجانب الكبير مــن األهمية؟ 
وبمعنــى آخــر، يمكنــك الدخــول فــي صفقــة شــرعية رابطــة أو فــي عهــد مــع شــخص 
آخــر دون أن يكــون هنــاك تفاعــل شــخص وثيــق� ولكــن هــذا النــوع مــن الَعْهــد ليــس 

مــا يســعى هللا صوبــه فــي عالقــة عهــده مــع شــعبه� لمــاذا كان األمــر كذلــك؟ ناقــش�

ــر تشــبيه الــزواج  3� بأيــة طــرق كان الــزواج تشــبيًها جّيــًدا للعهــد؟ وبأيــة طــرق يقصِّ
فــي وصــف الَعْهــد بشــكل شــامل؟ 

رس: دخـول الخطيـة حطّـم العالقـة التـي أسسـها الخالـق أصـاًل مـع  ـص الـدَّ ُملَخَّ
البشـرية مـن خـالل أبوينـا األوليـن. ويسـعى هللا اآلن إلعـادة تأسـيس عالقة المحبـة ذاتها 
مـن خـالل الَعْهـد. ويرمـز ذلـك الَعْهـد إلـى عالقـة ملتزمـة بيـن هللا وبيننـا )مثـل رابطـة 
الـزواج( وإلـى االتفـاق علـى تخليصنـا وجعلنـا ننسـجم مـع هللا واضـع ذلـك الَعْهـد. فـاهلل 
نفسـه هـو الـذي بـدأ عالقـة الَعْهد هـذه مدفوًعا بمحبتـه العظيمة لنـا. وهو يتوّسـل إلينا 

مـن خـالل وعـوده الّسـخية وأعمالـه الكريمـة، لكـي نقتـرب منـه ونتحـد به.  
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* ١0-١٦ نيسان )إبريل(    الدرس الثالث    

»إلى أجيال الدهر«

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: تكوين 3: ٦؛ تكوين ٦: ٥، ١١؛ تكوين ٦: ١٨؛ تكوين ٩: ١٢-١٧؛ 

إشعياء ٤: 3؛ رؤيا ١٢: ١٧.

ا نُوٌح َفَوَجَد نِْعَمًة ِفي َعْيَنِي الرَّب« )تكوين 6: 8(� آية الحفظ: »َوأَمَّ

البكتريـا هـي كائنـات نباتية أصغـر من أن تُرى بالعيـن المجردة. فجرثـوم البكتريا، حتى بعد 
تكبيـره ألـف مـرة عـن حجمـه الطبيعـي، ال يبـدو أكثـر حجًمـا مـن رأس القلـم الرّصـاص الرفيع. 
رت لهـا الظـروف المالئمـة للنمـو مـن دفء ورطوبـة  وتتكاثـر البكتريـا بسـرعة هائلـة متـى توفَـّ
وطعـام. فبعـض البكتريـا مثاًل تتكاثر عن طريق االنشـطار البسـيط، أي أّن الخلية المكتملة النمو 
تنشـطر إلـى خليتيـن. فـإذا حدث االنشـطار كُّل سـاعة، تسـتطيع البكتريـا الواحـدة أن تتضاعف 
18 مليـون مـرة فـي 24 سـاعة. وفـي نهاية 48 سـاعة تظهر مئـات الباليين من البكتريـا الجديدة. 
هـذه الظاهـرة التلسـكوبية فـي العالَـم الطبيعي توّضح النمو السـريع للشـّر بعد السـقوط. 
كان النـاس بعـد الخليقـة يتمتعـون بـذكاء خـارق وقوة بدنيـة هائلة ويعّمـرون طويـاًل. ولكنهم 
تخلّـوا عـن هللا وبـّددوا قواهـم الفريـدة فـي السـعي خلـف الشـّر فـي كافـة أشـكاله وصـوره. 
ـْمس أو المـواد الكيمائيـة أو الحرارة  وفـي حيـن يمكـن القضاء علـى البكتريا بواسـطة ضوء الشَّ

المرتفعـة، فقـد اختـار هللا أن يوقـف ذلـك التمـرّد واالنحـراف بواسـطة طوفـان عالمي. 
س لعهـد هللا. فالَعْهد  فـي هـذا المضمـون نجد أول إشـارة واضحـة في ِسـجل الِكتَاب الُمَقـدَّ
ر اإلنقاذ الجسـدي والروحي للبشـر بقـدر ما وفَّر  الـذي أبرمـه هللا مـع نـوح فـي ذلـك الوقت وفَـّ

لهـا أَيًْضا االسـتمرارية والبقاء. 
نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هذا األسـبوع: ما الذي تسـبَّبت به الخطية لخليقـة هللا؟ ما هي 
بعـض الصفـات التـي تحلّـى بها نوح؟ ما هـي العناصر المتضّمنـة في الَعْهد مع نـوح؟ بأي طرق 
أعلنـت نعمـة هللا فـي الَعْهـد مع نوح قبـل الطوفان؟ ما الـذي يعلِّمنا إياه الَعْهـد الذي أبرمه هللا 

مع البشـرية بعـد الطوفان، بخصوص محبته الشـاملة لنا؟ 

ْبت القادم، الموافق ١٧ نيسان )إبريل(.  *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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١١ نيسان )إبريل(        األحد        

مبدأ الخطية )تكوين 6: 5(
ا« )تكوين 1: 31(. ثم دخلت الخطية  رأى هللا في نهاية الخليقة أن كُّل ما عمله »َحَسـٌن ِجدًّ
ا. لقـد تلطّخت خليقة  فأفسـدت وشـوَّهت ذلـك النمـوذج الكامل وما عادت األشـياء حسـنة جدًّ
هللا المنظّمـة، بالخطيـة بكافـة نتائجهـا الوبيلـة. وبحلـول أيـام نـوح كان التمـرّد قـد وصـل إلـى 
س ال يعطينا تفاصيل  أعمـاق سـحيقة. وكاد الشـّر يبتلع الجنس البشـري. ومـع أن الِكتَاب الُمَقـدَّ
يَاِت  كثيـرة )انظـر صفحـة 70-72 فـي كتـاب اآلبـاء واألنبيـاء لمزيـد منهـا(، إال أن التمـرّد والتََّعدِّ

وصلـت إلـى حـد لـم يسـتطع معه حتـى هللا نفسـه أن يحتمله رغم صبـره ومحبتـه وغفرانه. 
كيف فسـدت األمور بهذه السـرعة؟ ربما ال يصعب الجواب على هذا السـؤال. فكم من الناس 

حتى اليوم إذ ينظرون إلى خطاياهم، يرّددون السـؤال ذاته: كيف فسـدت األمور بهذه السـرعة؟ 

م المضطرد للخطية  اقـرأ قائمـة المراجـع التالية ولّخص ما يقولـه كُّل مرجع� الحظ التقـدُّ
التدريجي:  واستفحالها 

	� تكوين 3: 6  
2� تكوين 3: 		-3	  

3� تكوين 	: 5  
	� تكوين 	: 8  

5� تكوين 	: 9	  
6� تكوين 	: 23  
7� تكوين 6: 2  

8� تكوين 6: 5، 		  

مـا جـاء فـي تكويـن 6: 5، 11 لـم يـأِت مـن فـراغ. فقـد كان هناك تاريـخ سـابق. وكان لهذه 
النتيجـة الفظيعـة سـبب. لقـد تدرّجـت الخطية من سـيء إلى أسـوأ. فهذا هو االتجـاه الطبيعي 
لهـا. وال يمكـن تشـبيه الخطيـة بالجـرح الـذي يعـود فيلتئـم تلقائيًّـا بسـبب عمليـات الجسـم 
الداخليـة لالستشـفاء. بـل العكـس هـو الصحيـح، إذ أن الخطيـة لو تُركـت دونمـا رادع تتضاعف 
مـار والمـوت. وال حاجـة بنـا ألن نتخيّـل الحيـاة قبـل الطوفـان لنرى  وال تكتفـي بشـيء غيـر الدَّ

تفاعـل ذلـك المبـدأ. فمبـدأ الخطيـة هـذا موجـود حولنـا اآلن وينتشـر فـي كُّل مكان. 
ال عجـب أن يكـره هللا الخطيـة ويقـّرر أن يسـتأصلها إْن عاجـاًل أَْم آجاًل. فاهلل العـادل الُمِحب 

لـم يسـتطع أن يتصـرّف حيالهـا بطريقة أخرى. 
ولكـن رغـم أن هللا يريـد القضـاء علـى الخطيـة، فاألخبـار السـارة تتلّخص في أنـه يريد إنقاذ 

الخطـاة. ذلـك هو فحـوى الَعْهد. 
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١٢ نيسان )إبريل(        االثنني         

الرّجل نوح )تكوين 6: 9(

وسـط كُّل اآليـات التـي تتحـدث عـن شـّر العالَـم قبـل الطوفـان، نجـد الرّجـل نـوح يقف 
دة التـي يذكرهـا الِكَتاب  علـى نقيـض كُّل مـن عاشـوا حولـه� الحظ النقـاط الثـالث الُمحدَّ
س عـن نـوح كمـا وردت في اآلية السـابقة� اكتـب ما تعنيه كُّل نقطة حسـب رأيك:  الُمَقـدَّ

	� كان »رجاًل بارًّا«

 

2� كان كاماًل

 

3� » َساَر ��� َمَع هللِا »

 

ليـس مـن شـك بـأن نوًحـا كانـت لـه عالقـة خالصيّـة مـع هللا. واسـتطاع هللا أن يعمـل معـه 
ألنَّ نُوًحـا اسـتمع هلل وأطاعـه ووثَـق بـه. ولهـذا اسـتطاع هللا أن يسـتخدم نوًحـا إلتمـام مقاصـده 

« )2بطـرس 2: 5(.  واسـتطاع بطـرس فـي، الَعْهـد الجديـد، أن يُطْلـق عليـه لقـب »كَاِرز لِلِْبـرِّ

اقرأ تكوين 6: 8� كيف تساعدنا هذه اآلية على فهم العالقة بين نوح وبين هللا؟ 

 

 

س. ومـن الواضـح أن لها ذات  الكلمـة »نعمـة« نراهـا هنـا للمـرة األولـى فـي الِكتَـاب الُمَقدَّ
المعنـى مثـل اإلشـارات األخـرى فـي الَعْهـد الجديـد التـي تِصـف رضـى هللا ورحمتـه التـي ال 
نسـتحقها نحـن البشـر الخطـاة. وهكـذا، علينا أن نـدرك أن نوًحا مهمـا كان كاماًل وبـارًّا فقد كان 
خاطئًـا ويحتـاج إلـى النَّْعَمـة اإللهيـة غيـر الُمْسـتَحقة. وبهـذا المعنـى ال يختلـف نـوح عـن أي 

شـخص ِمنَّـا نحـن الذيـن نسـعى بإخـالص التّبـاع الرَّب. 

ــع إلــى حياتــك  ــا احتــاج إلــى نعمــة هللا كمــا نحتاجهــا نحــن، تطلّ إذ تــدرك أن نوًح
واطــرح علــى نفســك الســؤال التالــي: هــل يمكــن أن يُقــال عنــي أننــي بــارٌّ وكامــٌل 
وأســير مــع هللا، كمــا قيــل عــن نــوح؟ اذكــر األســباب خلــف إجابتــك وشــاركها مــع 

أعضــاء صفــك )إذا شــعرت باالرتيــاح لذلــك(� 
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١3 نيسان )إبريل(        الثالثاء        

الَعْهد مع نوح

»َولِكـْن أُِقيـُم َعْهـِدي َمَعـَك، َفَتْدُخـُل الُْفلْـَك أَنْـَت َوبَُنـوَك َواْمَرأَتُـَك َونَِسـاُء بَِنيـَك َمَعـَك« 
)تكويـن 6: 8	(� 

لنـا فـي هـذه اآليـة الواحدة القاعدة األساسـية التـي يرتكز عليهـا الَعْهد الكتابـي الذي يبرمه 
هللا مـع البشـرية: فقـد دخل هللا فـي اتفاقية مع البشـر. األمر بهذه البسـاطة. 

ومـع ذلـك، فهنـاك عناصر أخرى متضّمنة ال تظهر على التو للعيـان. فيوجد أواًل عنصر الطاعة 
مـن ِقبـل البشـر. قـال هللا لنوح بأنـه هو وعائلته سـيدخلون الُفلـك. ذلك هو الجـزء المنوط بهم. 
فـإذا هـم لـم يقومـوا بـه يُنتَهك الَعْهـد. وإذا انتُِهـك الَعْهد فسـيكونون هم في النهاية الخاسـرين 
ألن نوًحـا وعائلتـه كانـوا المسـتفيدين مـن الَعْهـد. فـإذا رفـض نـوح االلتـزام بالَعْهـد، أو إذا وافق 

علـى التقيُّـد بـه ثـم غيّر رأيـه فيما بعد، مـاذا تكون النتائج بالنسـبة لـه ولعائلته؟ 

قـال هللا »أُِقيـُم َعْهـِدي َمَعـَك�« أي أنـه عهد هللا� مـاذا يخبرنا ذلك عن الطبيعة األساسـية 
للعهـد؟ وأي فـرق يحـدث فـي فهمنـا عـن الَعْهـد إذا كان هللا قـد دعـاه »عهدنـا« عوًضـا 

عـن أْن يدعـوه »َعْهِدي«؟

 

هـذه حالـة فريـدة إذ أننـا نجد هذا التفاعل اإللهي البشـري ضمن الَعْهـد. وهللا إذ ثبّت عهد 
مـع نـوح فقـد أعلـن مـرة أخـرى عـن نعمتـه وأظهر رغبـة فـي اتخـاذ المبـادرة لتخليص البشـر 
مـن نتائـج خطاياهـم. وباختصـار ينبغـي عـدم النظر إلى ذلـك الَعْهد علـى أنه نوع مـن االتحاد 
بيـن فريقيـن متعادليـن ومتسـاويين يعتمـد فيـه كُّل فريـق علـى اآلخـر. يمكننـا القـول إن هللا 
»يسـتفيد« مـن الَعْهـد ولكـن بطريقـة مختلفة تماًمـا عن البشـر. ففائدته تنحصر فـي أن الذين 
يحبهـم سـتُعطى لهـم الحيـاة األبدية. وهـذا ليس باألمر البسـيط بالنسـبة هلل )إشـعياء 53: 11(. 

ولكـن هـذا ال يعنـي أنـه يسـتفيد بـذات الطريقة التي نسـتفيد نحـن بها فـي الَعْهد. 
تأّمـل فـي التشـبيه التالـي: سـقط رجـل مـن مركـب وسـط عاصفـة شـديدة فلـّوح لـه أحـد 
ركاب المركـب وأخبـره بأنـه سـيلقي لـه بطوق النجـاة. ولكن علـى الرّجل الذي يغـرق في الماء 
أن يوافـق علـى الـدور المنـوط بـه مـن االتفاقيـة، أي اإلمسـاك بالطوق الـذي يُلقى لـه إلنقاذه. 

وبهـذا التشـبيه يمكننـا أن نفهـم فحـوى الَعْهـد بين هللا والبشـرية. 

كيــف يســاعدك ذلــك التشــبيه علــى فهــم حقيقــة وجــود النَّْعَمة داخــل نطــاق الَعْهد؟ 
وكيــف يســاعد علــى فهــم األســاس الــذي ينبغــي أن ترتكــز عليــه عالقتك بــاهلل اآلن؟ 
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       األربعاء         ١٤ نيسان )إبريل(

عالمة قوس القزح

»َوَقـاَل هللُا: ›هـِذِه َعالََمُة الِْميَثـاِق الَِّذي أَنَا َواِضُعُه بَْيِني َوبَْيَنكُـْم، َوبَْيَن كُّل َذَواِت األَنُْفِس 
ـَحاِب َفَتكُـوُن َعالََمَة ِميَثاق  ْهِر: َوَضْعُت َقْوِسـي ِفي السَّ الَْحيَّـِة الَِّتـي َمَعكُـْم إِلَى أَْجَياِل الدَّ

بَْيِنـي َوبَْيَن األَْرِض‹ « )تكوين 9: 2	، 3	(� 

قـوس القـزح مـن أجمـل المظاهـر الطبيعية. وال شـك أننـا جميًعا نعـود بالذاكرة إلـى المرة 
األولـى التـي انبهرنـا فيهـا بمنظـر قوس القزح عندمـا رأيناه ألول مـرة ونحن بعد صغـاًرا. بل أننا 
مـا زلنـا نسـتمتع بألـوان الطيـف الجميلة حتـى اآلن كلما ظهر قـوس القزح عبـر األفق. ال عجب 
أن يُسـتخدم قـوس القـزح حتـى اليـوم كرمز ألشـياء كثيرة فـي المنظمـات السياسـية والطوائف 
الدينيـة والشـركات السـياحية. حـاول أن تدخـل إلـى الشـبكة المعلوماتيـة علـى الكومبيوتـر 

وأدخـل كلمـة »قـوس قزح«. فسـترى عندئـذ االسـتخدامات الكثيرة لهـذا الرمز.  

ما الذي كان سيرمز إليه قوس القزح بحسب قول الرَّب؟ تكوين 9: 2	-7	�

 

اسـتخدم هللا قـوس القـزح كعالمـة لعهده )تكوين 9: 15(. لقد اسـتخدم هللا هنـا كلمة »عهد«، 
علًمـا بـأن الَعْهـد فـي هذه الحالة يختلف عن اسـتخداماته فـي أماكن أخرى. لم يكـن هناك التزام 
محـدد علـى الذيـن كانوا سيسـتفيدون مـن الَعْهد مـع نوح، بعكـس الَعْهد مـع إبراهيـم أو الَعْهد 
فـي سـيناء. فكلمـات هللا هنـا تشـمل كُّل البشـر »كل نفس حيـة في كُّل جسـد« )تكويـن 9: 15(، 
»إلـى كُّل أجيـال الدهـر« )تكويـن 9: 12(. كلمـات هللا هنا تشـمل العالم كله بغـض النظر عما إذا 
بـأّْم ال. وبهـذا المعنـى فإن فكـرة »الَعْهد« لم تسـتخدم كما اُسـتخدمت  اختـار أحدهـم إطاعـة الرَّ

س في سـياق الحديث عـن العالمة بين هللا والبشـر.  فـي أماكـن أخـرى مـن الِكتَـاب الُمَقدَّ

بـأي معنـى يعلـن هـذا الَعْهـد أَيًْضـا عـن نعمة هللا؟ َمـن الذي بدأ ذلـك الَعْهـد؟ وَمن هو 
المسـتفيد األخير منه؟ 

مــع أن الَعْهــد، كمــا تــم التعبيــر عنــه هنــا، ال يتضمــن أي التــزام محــّدد ِمــن جانبنــا 
)الجانــب الــذي التــزم بــه هللا هــو عــدم إهــالك العالــم بالطوفــان مــرة أخــرى(، كيــف 
ــاة  ــا حي ــا بحيــث نحي ــر علين ــه قــوس القــزح أْن تؤث ــا لمــا يرمــز إلي يمكــن لمعرفتن
الطاعــة للــرَّب؟ وباختصــار، هــل توجــد بعــض االلتزامــات المتضّمنــة مــن جابنــا كلمــا 
تطلّعنــا إلــى الفضــاء ورأينــا قــوس القــزح؟ تأمــل فــي المضمــون الشــامل الــذي ورد 

فيــه قــوس القــزح والــدروس التــي نتعلمهــا مــن ذلــك الســجل�
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١٥ نيسان )إبريل(        الخميس        

ى نُوٌح ��� َفَقْط« »َوتََبقَّ

ـَماِء�  بَّابَاِت، َوطُُيوَر السَّ »َفَمَحـا هللُا كُّل َقائِـٍم كَاَن َعلَـى َوْجِه األَْرِض: النَّـاَس، َوالَْبَهائَِم، َوالدَّ
ـى نُـوٌح َوالَِّذيَن َمَعـُه ِفي الُْفلِْك َفَقـْط« )تكوين 7: 23(�  َفانَْمَحـْت ِمـَن األَْرِض� َوتََبقَّ

س. فالكلمـة  نجـد فـي هـذه اآليـة الواحـدة أول ِذكـر لفكـرة »البَقيَّـة« فـي الِكتَـاب الُمَقـدَّ
ـى« تأتـي مـن كلمـة أخـرى تُسـتخدم صيغتهـا األصليـة كثيرًا فـي الَعْهـد القديم  المترجمـة »تَبَقَّ

حيـث يتـم التعبيـر عـن فكـرة »البَقيَّة«.
اَمُكـْم لِيَْجَعـَل لَُكـْم بَِقيَّـًة ِفـي األَرِْض َولِيَْسـتَبِْقَي لَُكـْم نََجـاًة َعِظيَمـًة«  »فََقـْد أَرَْسـلَِني هللُا قُدَّ

)تكويـن 45: 7(.
وًسـا. كُّل َمـْن  ى قُدُّ ِذي يُتْـرَُك ِفـي أُورَُشـلِيَم، يَُسـمَّ ِذي يَبَْقـى ِفـي ِصْهيَـْوَن َوالَـّ »َويَُكـوُن أَنَّ الَـّ

كُِتـَب لِلَْحيَـاِة ِفـي أُورَُشـلِيَم« )إشـعياء 4: 3(. 
يَِّد يُِعيُد يََدُه ثَانِيًَة لِيَْقتَِنَي بَِقيََّة َشْعِبِه« )إشعياء 11: 11(. َويَُكوُن ِفي ذلَِك الْيَْوِم أَنَّ السَّ

كلمـة »البَقيَّـة« فـي كافـة هـذه الحـاالت ترتبـط بالكلمـة المشـابهة »تبّقـى« الـواردة فـي 
تكويـن 7: 23.

تأمـل فيمـا ورد فـي تكويـن 7: 23 وغيـر ذلـك مـن أمثلـة� كيـف لـك أن تفهـم فكـرة 
»الَبقيَّـة« هنـا؟ مـا هـي األحـوال المحيطـة التـي أدت إلـى هـذه الَبقيَّة؟ وكيف تناسـب 

الَعْهـد مـع فكـرة الَبقيَّة؟ 

 

فـي وقـت الطوفـان صـار خالِـق العالَـم هو قاضيـه أَيًْضـا. إنَّ اقتـراب الدينونـة العالمية أثار 
السـؤال فيمـا إذا كانـت الحيـاة بكافة أشـكالها على األرض – بما فيها الحياة البشـرية – سـتهلك 

وتتدّمـر. وإذا لـم يكـن األمـر كذلك فَمـن هم الذيـن كانوا سـينجون؟ َمن كانـوا البَقيَّة؟ 
البَقيَّـة فـي هـذه الحالـة تكونـت مـن نـوح وعائلتـه. ومـع ذلـك فخـالص نـوح ونجاتـه كانا 
مرتبطيـن بعهـد هللا معـه )تكويـن 6: 18(، وهـو الَعْهـد الـذي أنشـأه ونّفـذه هللا فـي رحمتـه 
ونعمتـه. فنـوح وعائلتـه نجـوا فقـط بسـبب مـا فعلـه هللا لهـم، بغـض النظـر عـن مـدى أهمية 
تعاونهـم معـه. مهمـا كانـت التزامـات الَعْهد التـي تقيَّد بهـا نوح، ومهمـا كانت أمانتـه ومثابرته 

فـي تنفيذهـا، فـإّن رجـاءه الوحيـد كان فـي رحمـة هللا. 

بنــاء علــى مفهومنــا ألحــداث األيــام األخيــرة، التــي تتضمــن زمًنــا يكــون للــرَّب فيــه 
ــا مــن  ــا تعلّمه ــي يمكنن ــة الت ــا 2	: 7	(، مــا هــي األمــور المتماثل ــة )انظــر رؤي بقي
ــة؟ بأيــة طــرق نتخــذ  قصــة نــوح وتســاعدنا علــى التأهــب لنكــون جــزًءا مــن الَبقيَّ
القــرارات كُّل يــوم التــي يمكنهــا أن تؤثــر علــى الموقــف الــذي نتخــذه فــي النهايــة؟ 
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١٦ نيسان )إبريل(        الجمعة        

رس: اقـرأ لـروح النبـوة، مـن كتـاب »اآلبـاء واألنبيـاء«، الفصـل الـذي  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
بعنـوان »الطوفـان«، صفحـة 69-81، والفصـل الـذي بعنـوان »بعـد الطوفـان«، صفحـة88-83.

»قـوس القـزح ظاهـرة طبيعيـة ولكنـه كان رمـزًا مناسـبًا لوعـد هللا بـأال يهلـك األرض ثانيـة 
بالطوفـان. ونظـرًا ألن األحـوال المناخيـة لـألرض كانـت تختلـف كثيرًا بعـد الطوفـان، ونظرًا ألن 
األمطـار كانـت سـتحّل مـكان النـدى، في أماكـن كثيرة مـن العالَم، لترطّـب التّربة، كان اإلنسـان 
بحاجـة لمـا يهـدئ مـن مخاوفه فـي كُّل مرة يتسـاقط فيها المطـر. أما العقل الروحـي فيرى في 
الظاهـرة الطبيعـة إعـالن هللا عـن ذاتـه )انظـر روميـة 1: 20(. وهكـذا كان قـوس القـزح بمثابـة 
الدليـل للمؤمـن علـى أن المطر سـيجلب البَركة وليس التدمير العالمي« )موسـوعة األدفنتسـت 

س، مجلـد 1، صفحة 265(. لتفسـير الِكتَـاب الُمَقـدَّ

أسئلة للنقاش 
	� »تكاثـر النـاس بسـرعة بالغـة في تلـك األيـام، وأخذوا يجـأرون كالثيران المتوحشـة� 
واسـتيقظ اإللـه العظيـم من جرّاء الّصخب� وسـمع صوت الّصخب المـدوي فقال لآللهة 
فـي اجتمـاع خـاص، »إن اهتيـاج البشـر وصخبهـم ال يمكن تحّملـه، وما عدنا نسـتطيع 
النـوم بسـبب هـذه البلبلة�« وهكذا اتفق اآللهة على إبادة البشـر« )عـن قصة الطوفان 
فـي ملحمـة جلجاميـش، الفصـل الخامـس، صفحـة 08	(� قـارن السـبب الـذي تعطيـه 

س� الملحمـة هنـا للطوفان، مع السـبب الذي يعطيـه الِكَتـاب الُمَقدَّ

2� فعـل نـوح مـا هو أكثر من مجـرد إنذار جيله بدينونة هللا الوشـيكة� وكان الهدف من 
إنـذاره هـو مسـاعدة النـاس على الشـعور بحاجتهم إلى الخـالص� لماذا كانـت الحقائق 
المتعلقـة بالخـالص غيـر مشـهورة بوجـه عـام؟ أدرج وناقـش بعـض األمـور التـي تحول 
دون قبـول العديـد مـن النـاس خطة هللا لخالصهم� انظر يوحنا 3: 9	؛ يوحنـا 7: 7	، 8	؛ 

يوحنـا 2	: 2	، 3	؛ يعقوب 	: 	�

رس: عرفنـا مـن درس هـذا األسـبوع أن العهـود والمواثيـق التـي أبرمها هللا  ـص الـدَّ ُملَخَّ
س بشـكل واضح. وهـي تعبّر عـن لطف هللا  مـع نـوح هـي األولـى التـي يناقشـها الِكتَـاب الُمَقدَّ
واهتمامـه بالعائلـة البشـرية ورغبتـه فـي أن يدخـل فـي عالقـة خالصيّـة معهـا. وقـد أعـاد هللا 
ر الحمايـة مـن االرتـداد  تثبيـت عهـده مـع نـوح. وكان التـزام نـوح وتكريسـه هلل هـو الـذي وفَـّ

السـائد وأنقـذه هـو وعائلتـه مـن الدينونـة المدمـرة التـي تجلّـت فـي الطوفان. 
»كان رمـز قـوس القـزح في الّسـحاب ليثبّت إيمان الجميـع ويدعم ثقتهم فـي هللا، ألنه عالمة 
رحمة هللا وصالحه تجاه البشـر، والدليل على أن هللا وإن كان قد غضب بسـبب شـّر الناس فأهلك 

األرض بالطوفـان، إال أن رحمتـه مـا تزال تشـمل األرض« )روح النبوة، قصة الفداء، صفحة 71(. 
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* ١٧-٢3 نيسان )إبريل(    الدرس الرابع    

َعْهٌد أبدٌي

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: خـروج 3: ١٤؛ تكويـن ١٧: ١-٦؛ تكويـن ٤١: ٤٥؛ دانيـال ١: ٧؛ 

تكويـن ١٥: ٧-١٨؛ تكويـن ١٧: ١-١٤؛ رؤيـا ١٤: ٦، ٧.

آية الحفظ: »َوأُِقيُم َعْهِدي بَْيِني َوبَْيَنَك، َوبَْيَن نَْسلَِك ِمْن بَْعِدَك ِفي أَْجَيالِِهْم، َعْهًدا أَبَِديًّا، 
ألَكُوَن إِلًها لََك َولَِنْسلَِك ِمْن بَْعِدَك« )تكوين 7	: 7(�

َمـن ِمنَّـا يذكـر بوضـوح الوقـت الـذي مـرض فيـه أحدنـا وهـو صغير بمـرض خطير. ال شـّك 
بأنـك إذا كنـت أحـد هـؤالء فإنـك تذكر كيـف كان والـدك ]أو والدتك[ يجلس إلى جوار فراشـك 
طـوال الليـل مسـتعًدا ألي طـارئ. ال بـد وأن والديـك تناوبـا الجلـوس إلـى جـوارك فـي محاولـة 

لتقديـم العـون السـتعادة الصحة. 
بهـذا التشـبيه البشـري نسـتطيع أن نقـول إن هللا جلـس أَيًْضـا إلى جـوار فـراش عالَم مريض 
بالخطيـة إذ تزايـدت حلوكـة الظلمـة األبديـة فـي األجيـال التـي تلـت الطوفان. كانـت رغبة هللا 
هـي جلـب الصحـة الروحيـة لجنـس يحتضـر. ولهـذا السـبب دعـا هللا أبـرام ليؤسـس مـن خالل 
عبـده األميـن هـذا شـعبًا يأتمنهـم علـى معرفته ويمنحهـم الخالص. والشـيء األهم هـو أنه من 

خـالل تلـك األمـة المختـارة كان سـيأتي المسـيح يسـوع الناصري، فـادي العالم. 
ولهـذا ركّـز الَعْهـد الـذي أبرمه هللا مع أبرام ونسـله، على خطـة هللا المفّصلة إلنقاذ البشـرية 
مـن نتائـج الخطيـة. لـم يكـن هللا ينـوي أن يهجـر عالَمـه هذا الـذي كان فـي أمـّس الحاجة إلى 
عونـه. سـنتطرق هـذا األسـبوع إلـى إعالن وعـود الَعْهـد والتـي كانت سـتصل أخيرًا إلـى ذروتها 

بمجـيء المسـيح وتقديـم حياته ذبيحـة عن العالـم أجمع. 
نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: مـا هو اسـم هللا؟ ومـاذا يعني؟ وما هـي أهمية 
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األسـماء التـي اسـتخدمها هللا ليعـرّف بهـا عـن نفسـه ألبـرام؟ ومـا هي هذه األسـماء التـي عرَّف 
بهـا عـن نفسـه؟ ولمـاذا غيّـر هللا اسـم أبرام إلـى إبراهيـم؟ ولماذا كانت األسـماء مهمـة؟ ما هي 

الظـروف واألحـوال وااللتزامـات التي تضمنهـا الَعْهد؟ 

ْبت القادم، الموافق ٢٤ نيسان )إبريل(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ

١٨ نيسان )إبريل(        األحد        

يَْهَوه والَعْهد اإلبراهيمي

»َوَقـاَل لَـُه: أَنَـا الـرَّب الَّـِذي أَْخرََجـَك ِمـْن أُوِر الْكَلَْدانِيِّيـَن لُِيْعِطَيـَك هـِذِه األَْرَض لَِترِثََهـا« 
)تكويـن 5	: 7(�

األسـماء قـد تكـون أحيانًـا مثل العالمـات التجارية. وهـي ترتبط في عقولنـا بصفات محددة 
بحيـث أننـا حالمـا نسـمع االسـم نتذكـر للتـو هـذه الصفـات التي يـدل عليهـا. ما هـي الصفات 
الخلقيـة التـي تتبـادر إلـى ذهنـك مثاًل عندما تسـمع اسـم ألبـرت أينشـتاين أو مارتـن لوثر كنج 

أو غانـدي أو طابيثـا؟ كُّل اسـم مـن هـذه األسـماء يرتبـط بصفات وُمثُـل محددة. 
فـي زمـن الِكتَـاب الُمَقـدَّس كان الناس في الشـرق األدنى ينسـبون أهمية كبيرة لمعنى األسـماء. 
ا على الصفات الشـخصية لصاحبه، أو على  »كان العبرانيون ينظرون دائًما إلى االسـم على أنه يدل إمَّ
األفكار والعواطف للشـخص الذي أَطْلق االسـم، أو على الظروف المحيطة والسـائدة في الوقت الذي 
أُعطي فيه االسـم لصاحبه« )موسـوعة األدفنتست لتفسـير الِكتَاب الُمَقدَّس، مجلد 1، صفحة 523(. 

عندمـا دخـل هللا أواًل فـي عالقـة عهـد مـع أبرام، عرَّف نفسـه باسـم »يَْهـَوه«. وهكـذا فاآلية 
ذي أخرََجـَك ِمن ...« الـواردة فـي تكويـن 15: 7 جـاءت فـي أصلهـا الحرفـي هكذا، » أنـا يَْهَوه الَـّ

مـع أن االسـم »يَْهـَوه« تَكـرَّر 6,828 مـرة فـي الَعْهـد القديـم، إال أنه محـاط بالغموض. وهو 
علـى مـا يبـدو صيغـة للفعـل »هايـه« أي الكائـن. وفي هـذه الحالـة يعنـي »األبـدي«، »الكائن 
بذاتـه«، »الُمكتفـي بذاتـه« أو »ذاك الـذي يحيا إلى األبـد«. والصفات اإللهية التـي يبدو أن هذا 
د عليهـا هـي أَنَّ هللَا كَائِـٌن ِبَذاتِـه وأَِميـٌن.. وهي تشـير إلى هللا الحـي بوصفه مصدر  اللقـب يُشـدِّ

الحيـاة، علـى نقيـض آلهـة الوثنييـن التي ال وجـود لها إال فـي تصـّورات المتعبدين لها. 
ِذي أَْهيَـْه«. والمعنى يشـير  ويفّسـر هللا بنفسـه معنـى »يَْهـَوه« فـي خـروج 3: 14، »أَْهيَـِه الَـّ
إلـى حقيقـة وجـود هللا وكينونتـه غيـر المشـروطة. كمـا أنهـا تـدل أَيًْضـا علـى سـيطرته علـى 

الماضـي والحاضـر والمسـتقبل. 
وكلمـة »يَْهـَوه« هـي أَيًْضـا اسـم هللا الشـخصي. وتعريـف هللا نفسـه علـى أنـه الـذي أخـرج 
أبـرام مـن »أور« يشـير إلـى إعالن عهد هللا مـع إبرام في تكوين 12: 1-3. لقـد أراد هللا أن يعرف 
أبـرام اسـمه ألن اسـمه هذا إنَّما يكشـف عن بعض مظاهر شـخصيته وطبيعتـه الذاتية وصفاته. 

ويمكننـا مـن هـذه المعرفـة أن نتعلم الثقة في وعـوده. )مزمـور 9: 10؛ 91: 14(. 
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مــا هــي الصفــات التــي تتبــادر تلقائيًّــا إلــى ذهنــك عندما تســمع االســم »يَْهــَوه«؟ هل 
هــي صفــات المحبــة والعطــف واالهتمــام، أَْم صفــات الخــوف والتزمــت والتأديــب« 

ومــا هــو الفكــر الــذي يتبــادر إلــى ذهنــك حالمــا تفكّــر فــي االســم »يســوع«؟ 

١٩ نيسان )إبريل(        االثنني        

هللُا الَْقِديُر

ـا كَاَن أَبْـَراُم ابْـَن تِْسـعٍ َوتِْسـِعيَن َسـَنًة ظََهـَر الـرَّب ألَبْـَراَم َوَقاَل لَـُه: »أَنَـا هللُا الَْقِديُر�  »َولَمَّ
ِسـْر أََماِمـي َوكُـْن كَاِماًل« )تكويـن 7	: 	(� 

ظهـر هللا إلبراهيـم عـدة مـرات ِمن قَبـل )تكويـن 12: 1، 7؛ تكوين 13: 14؛ تكويـن 15: 1، 7، 
م  18(. واآلن، كمـا فـي اآليـة المذكـورة أعـاله ظهـر يَْهَوه ألبرام مـرة أخرى )ظهر الرَّب ألبـرام( وقدَّ

نفسـه لـه بوصفـه »هللا الَْقِديـر« وهو اسـم لم يسـتخدم إال في ِسـفر التكوين وِسـفر أيوب. 
ويتكـون االسـم »هللا القديـر« فـي األصـل العبـري مـن الحرفيـن االسـتهالليين »El« وهمـا 
ـاميين. ومـع أن المعنـى الدقيـق ألصـل  يشـّكالن اسـم هللا األساسـي الـذي كان شـائًعا بيـن السَّ
االسـم فـي العبريـة غيـر مؤكـد، إال أن ترجمتـه بــ »القديـر« كانـت أدق مـا يُوَصـف بـه هللا 
)قـارن إشـعياء 13: 6؛ يوئيـل 1: 15(. أمـا الفكـرة األساسـية خلف اسـتخدام اسـم »القدير« فهي 

المقارنـة علـى مـا يبـدو، بيـن قـدرة هللا وبيـن ضعـف وهشاشـة البشـرية. 

اقـرأ تكويـن 7	: 	-6 ألنهـا تسـاعد علـى وضـع كُّل شـيء ضمن نطـاق مضمونه األوسـع� 
د على قدرتـه وقوته أمام أبرام؟ مـا الذي قاله  لمـاذا أراد هللا، فـي هـذه المرحلـة، أن يُشـدِّ
ل في العدد السـادس علـى وجه الخصوص�  هللا ممـا يجعـل أبـرام يثق بقدرتـه وقوته؟ تأمَّ

 

الترجمـة الحرفيـة لتكويـن 17: 1-6 هـي، »ظََهـَر يَْهـوه ألَبْـرَاَم َوقَـاَل لَُه: ›أَنَـا هللُا الَْقِديُر. ِسـْر 
ا ... َوتَُكـوُن أَبًـا لُِجْمُهوٍر ِمَن  أََماِمـي وَكُـْن كَاِمـاًل، فَأَْجَعـَل َعْهـِدي بَيِْنـي َوبَيَْنـَك، َوأُكَثِّرََك كَِثيـرًا ِجدًّ
ا.‹ « ويظهـر هـذا االسـم ذاتـه أَيًْضـا فـي تكويـن 28: 3 حيث يقول  األَُمـِم، ... َوأُثِْمـرَُك كَِثيـرًا ِجـدًّ

إسـحاق أن هللا القديـر سـيبارك يعقـوب ويجعلـه مثمـرًا َويَُكثِّره.
وهنـاك وعـود أخـرى قّدمهـا هللُا الَْقِديُر موجـودة في تكوين 35: 11؛ تكويـن 43: 14وتكوين 
49: 25. وهـي وعـود تُظهـر قـدرة هللا وقوته وسـلطته وغناه الفائق. وهو مسـتعد أن يغدق هذا 

الغنـى علـى أولئك الذين يسـعون إليه باإليمـان والطاعة. 

قيــل بــأن الــوردة تظــل رائحتهــا ذكيــة مهمــا كان االســم الــذي يطلــق عليهــا� والفكــرة 
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ــك فمــا مــدى العــزاء  ــًرا� ومــع ذل ــا هــي أن االســم ال يهــم كثي المــراد توضيحهــا هن
والرجــاء اللذيــن يكونــان لــك فيمــا لــو كان اســم هللا هــو »اإللــه الضعيــف«؟ تأمــل 
فــي آيــة اليــوم� اســتبدل الكلمــات »أنــا هللا القديــر« بالكلمــات، »أنــا هللا الضعيــف«� 
م هــو نفســه بهــذه  كيــف يؤثــر هــذا التبديــل علــى إيمانــك وثقتــك بــاهلل فيمــا لــو قــدَّ

الطريقــة؟ وفــي الوقــت ذاتــه، كيــف تمنحنــا الكلمــات »أنــا هللُا القديــُر«، العــزاء؟ 

٢0 نيسان )إبريل(        الثالثاء        

من أبرام إلى إبراهيم )تكوين 7	: 	، 5(
مـع أن أسـماء هللا تحمـل فـي طياتهـا أهميـة روحيـة والهوتية، إال أنهـا ال تنتهـي فقط باهلل. 
فأسـماء النـاس فـي الشـرق األدنـى قديًمـا لـم تكن مجرد أسـماء بال معنـى كما هو الحـال اليوم 
فـي كثيـر مـن األحيـان. فـال يوجد فرق كبيـر اليوم إذا أطلقت اسـم مريم أو سـوزان على إحدى 
البنـات. أمـا بالنسـبة للشـعب السـامي قديًمـا فقـد كان لالسـم أهميـة روحيـة عميقـة. وكافـة 
األسـماء السـامية لهـا معنـى، وغالبًـا مـا تتكـون مـن مقطـع أو جملـة صغيـرة تتضمـن أمنية أو 
تعبيـرًا عـن االمتنـان مـن جانب الوالدين: فاسـم دانيـال مثاًل، يعنـى »هللا هو القاضـي«. ويؤئيل 

يعنـي »هللا هـو يَْهـوه«، وناثان يعنـي، »عطيّة هللا«. 

اقـرأ المراجـع التاليـة: مـا هـي الظروف التـي تتحـدث عنها، ولمـاذا تغيرت األسـماء في 
هـذه الظروف؟ 

	� تكوين 32: 28  
2� تكوين 		: 5	  

3� دانيال 	: 7  

ليـس األمـر بهـذه الصعوبـة حتـى علينـا نحـن اليـوم الذيـن نعيش فـي العصـر الحديث، أن 
نفهـم المغـزى الـذي يحملـه اسـم الشـخص أو األهميـة المرتبطـة باالسـم الـذي يُطلـق عليـه. 
وهنـاك تأثيـر سـلبي أو إيجابـي لالسـم الـذي يطلـق علـى أحـد األشـخاص. فـإذا نعتنـا أحدهـم 
بالغبـاء وأخذنـا نناديـه دائًمـا بكلمـة »يا غبـي« أو »يا قبيح« فسـرعان ما يؤثر ذلك االسـم على 
َمـن نطلقـه عليـه ِمـن حيـث نظرته إلـى نفسـه. وبالطريقة ذاتهـا، إذ نطلـق أسـماء معيَّنة على 
بعـض األشـخاص، أو نغيّـر أسـماءهم، فيمكـن بهـذه الوسـيلة التأثيـر عليهم من حيـث الطريقة 

التـي ينظـرون بهـا إلـى نفوسـهم، وبالتالـي تؤثر علـى طريقـة تصرّفهم.
وبهـذا المفهـوم، ال يبـدو مـن الصعـب أن نفهـم لمـاذا أراد هللا أن يغيّـر أبـرام إلـى أبراهيم. 
فاالسـم أبـرام يعنـي »اآلب ممّجـد«. فغيَّـره هللا إلـى إبراهيـم الـذي يعنـي »أبًـا لجمهـور مـن 
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األمـم«. عندمـا نتأمـل فـي الوعـد المتضّمـن فـي الَعْهـد والـذي يقـول فيـه هللا، »َوأُثِْمـرَُك كَِثيـرًا 
ا، َوأَْجَعلُـَك أَُمًمـا، َوُملُـوٌك ِمْنـَك يَْخرُُجـوَن« )تكويـن 17: 6(، نجـد أن تغييـر االسـم أصبح له  ِجـدًّ
معنـى أفضـل. وربمـا كانـت تلـك هـي وسـيلة هللا ليسـاعد إبراهيـم علـى الثقـة بوعـد الميثاق 
م لرجل  الـذي أبرمـه معـه )تذكّـر، مـرة أخـرى، المضمـون الـذي ورد فيـه هـذا الوعـد الـذي قُـدِّ
بلـغ 99 سـنة مـن عمـره ومتزوج من سـيدة شـاخت وتقدمت في العمـر بل وكانـت عاقرًا حتى 
ذلـك الحيـن(. وباختصـار، قـد غيّـر هللا االسـم ليزيـد مـن إيمـان إبراهيـم في وعـود الَعْهـد له. 

٢١ نيسان )إبريل(        األربعاء        

مراحل الَعْهد )تكوين 2	: 	، 2(
نجـد فـي هاتيـن اآليتين إعالنًـا للمرحلة األولى لعهد هللا مع إبراهيـم )وهناك ثالث مراحل(. 
لقـد اقتـرب هللا مـن إبراهيـم وأعطـاه أمـرًا أو وصية، ثم قـّدم له وعـًدا. وتظهر مبـادرة هللا هذه 

اختيـاره الحكيـم إلبراهيـم ليكون هو الشـخصية الرئيسـة األولى في عهـد نعمته الخاصة. 
أمـا أمـر هللا إلبراهيـم فـكان يتضمن امتحـان ثقته التامة فـي هللا )عبرانييـن 11: 8(. ومع أن 
الوعـد )تكويـن 12: 1-3، 7(، قـد أُعطـي لنسـل أبـرام بوجـه خـاص، إال أنـه يشـتمل فـي النهاية 

علـى وعـد للجنـس البشـري برمته )تكويـن 12: 3؛ غالطيـة 3: 9-6(.

تظهـر المرحلـة الثانيـة لعهـد هللا مـع أبـرام فـي تكويـن 5	: 7-8	� مـا هـي اآليـات التي 
نجـد فيهـا بعـد الخطـوات ذاتهـا التـي ظهر فـي المرحـة األولى؟ 

مبادرة هللا واقترابه من اإلنسان؟ األعداد؟  
الدعوة إلى الطاعة البشرية؟ األعداد؟  

الوعد اإللهي؟ األعداد؟  

أثنـاء الطقـس المهيـب الذي مـورس في المرحلـة الثانية، ظهر هللا ألبرام وسـار بيـن الذبائح 
التـي رتّبهـا أبـرام بحـرص علـى المذبـح. فـكل ذبيحـة مـن الذبائـح الثالث قُِسـمت إلـى جزئين 
بعـد ذبحهـا. وكل جـزء ُوضـع مقابـل الجـزء اآلخـر مـع تـرك بعـض الفـراغ بيـن كُّل شـقين. أمـا 
الطيـور فقـد ذبحهـا أبـرام ولكنه لم يشـقها إلـى نصفين، وربما أنـه وضعها مقابـل بعضها. وكان 
علـى الذيـن يدخلـون فـي ذلـك الَعْهـد أن يسـيروا بيـن قطـع الذبائـح المقّسـمة. وهـذه داللـة 
رمزيـة علـى أن َمـن سـار هكـذا قد تعهـد أن يلتـزم بالطاعـة الدائمة للشـروط التي تـم االتفاق 
عليهـا بهـذه الطريقـة المؤثرة وحيـاة الحيوانات التي اسـتخدمت كذبيحة كانـت ترمز إلى حياة 
أولئـك المشـتركين فـي الَعْهـد. وقـد ظلّت هذه الممارسـة سـارية المفعول لقرون عديـدة، ألننا 

نجـد إعـادة ممارسـتها فـي وقت إرميـا النبي. 
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ِصـف مـا حـدث أثنـاء المرحلـة الثالثة واألخيـرة من عهد هللا مـع إبراهيـم� )انظر تكوين 
�)		-	 :	7

 

 

معنـى االسـم إبراهيـم يؤكـد رغبـة هللا فـي تخليـص كُّل البشـر. فاألمـم الكثيـرة التـي كانت 
سـتأتي مـن إبراهيـم كانـت تتضمـن يهوًدا وأممييـن. ويوّضح الَعْهـد الجديد بكل جالء أن نسـل 
إبراهيـم الحقيقييـن هـم أولئـك الـذي لهـم إيمـان إبراهيـم ويثقـون فـي اسـتحقاقات الَمسـيَّا 
الموعـود بـه )انظـر غالطيـة 3: 7، 29(. وهكـذا نرى أن رغبـة هللا، حتى منذ أيـام إبراهيم، كانت 
فـي تخليـص أكبـر عـدد ممكـن من البشـر بغـض النظر عن الـدول واألمـم التي عاشـوا فيها. وال 

شـك أن رغبـة هللا اليـوم ال تختلـف أبـًدا عّمـا كانت عليه سـابًقا.

ــه المــالك  اقــرأ رؤيــا 		: 6، 7، رســالة المــالك األول� أي تشــابه تــراه بيــن مــا يقول
هنــا وبيــن مــا حــدث فــي الَعْهــد اإلبراهيمــي� وكيــف تتشــابه األمــور بيــن االثنيــن؟ 

٢٢ نيسان )إبريل(        الخميس        

التزامات الَعْهد

ي َعرَْفُتـُه لِكَـْي يُوِصـَي بَِنيـِه َوبَْيَتـُه ِمْن بَْعـِدِه أَْن يَْحَفظُـوا طَِريَق الـرَّب، لَِيْعَملُـوا ِبرًّا  »ألَنِـّ
َوَعـْداًل، لِكَـْي يَأْتِـَي الـرَّب إِلبَْراِهيـَم ِبَمـا تَكَلَّـَم ِبِه« )تكويـن 8	: 9	(�

كمـا رأينـا حتـى اآلن، فـإّن الَعْهـد كان دائًمـا عهـد نعمـة. عهـد يفعـل فيـه هللا لنـا مـا نعجز 
نحـن عـن فعلـه ألنفسـنا. وعهـد هللا مـع إبراهيـم ال يختلـف عـن ذلـك. فاهلل فـي نعمتـه اختار 
إبراهيـم كأداة فـي يـده إلذاعـة خطـة الفداء للعالـم. ومع ذلك فـإن إتمام هللا لوعـوده في هذا 
الَعْهـد ارتبـط برغبة إبراهيم واسـتعداده ألن يفعـل البّر ويطيعه باإليمان. وما كان هللا يسـتطيع 

اسـتخدام إبراهيـم دون تلـك الطاعة مـن جانبه. 
وتوضـح اآليـة فـي تكويـن 18: 19 كيـف ترتبـط النَّْعَمـة بالناموس. فاآليـة تبـدأ بالنَّْعَمة من 
جانـب هللا ) »ألنـي عرفتـه« ( ثـم تتواصـل لتؤكـد أن إبراهيم سـيطيع الرَّب ويجعل عائلتـه أَيًْضا 

تطيعـه. هنـا تتجلـى أمامنـا الرابطـة الوثيقة بيـن اإليمان واألعمـال )انظر يعقـوب 2: 17(.

الحـظ كلمـات اآليـة فـي تكويـن 8	: 9	 وبخاصـة الجـزء األخيـر منهـا� مـا الـذي تقولـه 
اآليـة حـول طاعـة إبراهيـم؟ مـع أن الطاعـة ليسـت وسـيلة الخـالص، فمـا هـي األهميـة 
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التـي تُعطـى للطاعـة هنـا؟ وفًقـا لهـذه اآليـة، هـل كان باإلمـكان إتمـام الَعْهـد بـدون 
الطاعـة؟ أوضـح جوابـك� 

 

مـا كان يمكـن االنتفـاع ببـركات الَعْهـد أو االحتفـاظ بهـا إال إذا تقيّد المنتفعون بها بشـروط 
محـّددة. ومـع أن هـذه الشـروط لـم تكـن هـي أسـاس الَعْهـد إال أنهـا كانـت بمثابـة اسـتجابة 
المحبـة واإليمـان والطاعـة. كانـت هـي التعبيـر عـن العالقـة الكائنة بيـن البشـرية وهللا. كانت 
الطاعـة هـي الوسـيلة التـي يسـتطيع هللا مـن خاللهـا أن يتّمـم عهـده لشـعبه بـكل مـا ينطـوي 

عليـه من بـركات. 
انتهـاك الَعْهـد مـن خـالل العصيـان هـو خيانـة لعالقـة وطيـدة. عندمـا يتـم انتهـاك الَعْهـد 

فالـذي يُْنتهـك ليـس هـو شـرط منـح البرَكـة بـل األحـرى شـرط اإلتمـام. 

مــن اختبــارك الشــخصي مــع الــرَّب، هــل تــرى لمــاذا كانــت الطاعــة مهّمــة هكــذا؟ 
س أو مــن اختبــارك الخــاص حيــث  هــل تتذكّــر بعــض األمثلــة إمــا مــن الِكَتــاب الُمَقــدَّ
تجعــل الطاعــة إتمــام وعــود الَعْهــد أمــًرا مســتحياًل؟ إذا كان األمــر كذلــك فمــا هــي 

هــذه األمثلــة، واألهــم مــن ذلــك، مــا هــو العــالج؟ 

٢3 نيسان )إبريل(        الجمعة        

رس: اقرأ لـروح النبوة الفصل الـذي بعنوان »دعـوة إبراهيم«، صفحة  لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
101- 107، فـي كتـاب »اآلبـاء واألنبيـاء«، والفصل الـذي بعنوان »اليهود واألمـم«، صفحة 139- 

147، مـن كتاب »أعمال الرسـل«.

قـوس القـزح هـو عالمـة الَعْهـد مـع نوح. اقـرأ تكويـن 17: 10 لنكتشـف ماذا كانـت عالمة 
عهـد هللا مـع إبراهيم: 

»أَقّر هللُا الختاَن لألسباب التالية:
1. لكي يتميز نسل إبراهيم عن األمميين )أفسس 2: 11(.

2. ليخلّد ذكرى عهد يَْهَوه )تكوين 17: 11(.
3. ليعّزز تطوير وتعميم الطهارة األدبية )تثنية 10: 16(.

4. ليرمز إلى التبرير باإليمان )رومية 4: 11(.
5. ليرمز إلى اختتان القلب )رومية 2: 29(. 

6. وليشـير مسـبًقا إلـى فريضـة المعموديـة )كولوسـي 2: 11، 12« )موسـوعة األدفنتسـت 
س، مجلـد 1، صفحـة 322(. لتفسـير الِكتَـاب الُمَقـدَّ

سـيظل قـوس القـزح حتـى نهايـة العالـم كرمـز لعالمـة عهـد هللا. ولكـن عالمـة الختـان لـن 
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تظـّل. فالرسـول بولـس يؤكـد أن إبراهيـم نـال الختـان كعالمـة على البّر الـذي نالـه باإليمان في 
هللا )روميـة 4: 11(. ولكـن بتوالـي القـرون نظـر النـاس إلـى الختـان علـى أنه يرمز إلـى الخالص 
بالطاعـة للنامـوس. وبحلـول زمـن الَعْهـد الجديـد فََقـَد الختـان مغـزاه. وأصبـح العنصـر المهـم 
البديـل هـو اإليمـان بيسـوع المسـيح الذي يقود إلـى حياة مطيعـة ومتغيّرة. اقـرأ غالطية 5: 6؛ 

غالطيـة 6: 15؛ و2كورنثـوس 7: 18، 19.

أسئلة للنقاش
	� ناقـش العالقـة بيـن اإليمان واألعمال� هل يمكن أن يتواجد الواحـد دون اآلخر؟ وإن 

لم يكن كذلـك، فلماذا؟ 

2� »إن كثيريـن ال يزالـون يمتحنـون كمـا قـد امتحـن إبراهيم� ال يسـمعون صوت هللا 
يكلمهـم مباشـرة من السـماء، ولكنه يدعوهم بتعاليم كلمته وبحـوادث عنايته� وربما 
يُطلـب منهـم أن يتركـوا حيـاة تضمـن لهـم الثـروة والكرامـة، وأن يتركـوا عشـراءهم 
الذيـن تعجبهـم أخالقهـم ويمكنهـم االسـتفادة منهـم، وأْن ينفصلـوا عـن أقاربهـم، 
ويدخلـوا إلـى مـا يبـدو أنـه طريق إنكار الـذات، والمتاعـب والتضحيـات� إن لدى هللا 
عمـاًل مهًمـا ليعلمـوه، إاّل أن حيـاة الراحـة وتأثيـر األصدقـاء واألقربـاء يعطالنهـم عـن 
تنميـة الميـزات الالزمـة إلنجازه� إنـه يدعوهم ليخرجوا مـن نطاق المؤثرات البشـرية 
والمعونـات اإلنسـانية، ويقودهـم إلـى الشـعور بحاجتهـم إلـى معونتـه هـو واالتكال 
عليـه دون سـواه، ليعلن نفسـه لهم� فمن هو اإلنسـان المسـتعد لقبول دعـوة العناية 
اإللهيـة لنبـذ الخطـط التـي يعتـز بهـا، واألصدقـاء والعشـراء الذيـن يعرفهـم؟« )روح 
النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحـة 02	، 03	(�  ناقـش أمثلـة معاصـرة ألشـخاص تعـرف 

أنهـم اسـتجابوا لتلـك الدعـوة عينها؟ 

رس: دعـا هللا إبراهيـم ليدخل في عالقة خاصة معه، من شـأنها أن تكشـف  ـص الـدَّ ُملَخَّ
عن خطة الفـداء للعالم. 
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* ٢٤-30 نيسان    الدرس الخامس    

أبناء الَعْهد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن 5	: 	-3؛ إشـعياء 25: 8؛ 	كورنثـوس 2: 9؛ رؤيـا 22: 

	-5؛ 	بطـرس 2: 9؛ تكويـن 		: 	؛ تكويـن 2	: 2�

ْهِر« )متى 28: 20(� آية الحفظ: »َوَها أَنَا َمَعكُْم كُّل األَيَّاِم إِلَى انِْقَضاِء الدَّ

»كان األب يقضـي عطلتـه علـى شـاطئ البحـر بصحبـة ابنته التي تبلغ العاشـرة مـن عمرها. 
وفـي ذات يـوم نـزال إلـى البحـر للسـباحة. ومـع أنهمـا كانـا يجيـدان السـباحة إال أنهمـا افترقـا 
عـن بعضهمـا البعـض وهمـا علـى مسـافة تبعـد قليـاًل عـن الشـاطئ. وأدرك األب أن التيـار كان 
يدفعهمـا بعيـًدا إلـى البحـر. فنـادى ابنتـه قائـاًل، ›يـا مريـم، سـأخرج إلى الشـاطئ طلبًـا للعون. 
وإذا تعبـِت مـن السـباحة اسـتديري علـى ظهـرِك واجعلـي المـاء يحملـِك وسـأعود لك سـريًعا.‹

»وسـرعان مـا تقاطـرت المراكـب وبهـا المنقذين بحثًا عن تلـك الفتاة الصغيرة. وسـمع مئات 
النـاس علـى الشـاطئ بالخبـر فأخـذوا يترقبون النتائـج بلهفة بالغـة. وقد مرت أربع سـاعات قبل 
أن يجـدوا الفتـاة بعيـًدا عـن الشـاطئ. ولكنها كانت ترقد بهـدوء على ظهرهـا دون أن يبدو عليها 
الخـوف. وعندمـا عـاد المنقـذون بهـا إلـى الشـاطئ اسـتقبلتهم أصـوات النـاس الَفرَِحـة. ولكـن 
ا طـوال الوقـت. وظّنـت أن هتـاف النـاس كان أمـرًا غريبًا، وقالـت لهم،  الفتـاة بـدت هادئـة جـدًّ
›لقـد أوصانـي أبـي أن أسـتدير علـى ظهـري وأجعل المـاء يحملني، وإنني أسـتطيع البقـاء هكذا 
طـوال اليـوم، وإنـه سـيعود إلّي ، ولهـذا تركت الماء يحملنـي وانتظرت عودته التـي كنت متأكدة 
منهـا.‹ « ]رتشـاردز )عندمـا يعود يسـوع(، أخبار صـوت النبـوة: آذار/مـارس، 1949، صفحة 50[.

نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: لمـاذا أشـار هللا إلـى نفسـه علـى أنـه تُـرٌْس 
إلبراهيـم؟ وكيـف كانـت جميـع قبائـل األرض سـتتبارك فـي إبراهيـم. ومـا هـو أعظـم وعد بين 

وعـود الَعْهـد كلهـا؟

ْبت القادم، الموافق ١ أيار )مايو(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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٢٥ نيسان )إبريل(        األحد        

»تُرٌْس لََك«

ْؤيَـا َقائِـاًل: »الَ تََخْف يَـا أَبْـَراُم� أَنَا  »بَْعـَد هـِذِه األُُمـوِر َصـاَر كَالَُم الـرَّب إِلَـى أَبْـَراَم ِفـي الرُّ
ا« )تكويـن 5	: 	(�  تُـرٌْس لَـَك� أَْجـرَُك كَِثيٌر ِجـدًّ

اقـرأ تكويـن 5	: 	-3 وتأّمـل فـي المضمـون الذي وردت فيـه هذه اآليات� لماذا اسـتهل 
هللا كالمـه مـع أبـرام بالقـول »الَ تََخْف«؟ مـا الذي كان يخافـه أبرام؟ 

 

قال هللا ألبرام »أَنَا تُرٌْس لََك«. واسـتخدام ضمير المتكلم هنا يشـير إلى طبيعة العالقة الشخصية 
التي كانت هلل مع أبرام. فاهلل تعامل معه بشـكل شـخصي كما يفعل مع كُّل فرد ِمنَّا أَيًْضا.

س، وهـي  رس«، تظهـر هنـا للمـرة األولـى فـي الِكتَـاب الُمَقـدَّ اإلشـارة إلـى هللا بوصفـه »التُـّ
المـرة األولـى التـي اسـتخدم فيهـا هللا هذا التعبيـر ليعلن عن ذاتـه، حتى وإن كان كَتبـة الِكتَاب 
س اآلخريـن قـد اسـتخدموا هـذا التعبير للتحدث عـن هللا )تثنية 33: 29؛ مزمـور 18: 30؛  الُمَقـدَّ

مزمـور 84: 11؛ مزمـور 144: 2(. 

مـا المقصـود عندمـا يدعـو هللا نفسـه علـى أنـه ترس لشـخص ما؟ وهـل كان ذلـك يعني 
ـا يعنيـه لنا اليـوم؟ هل نسـتطيع المطالبـة بهذا الوعد ألنفسـنا؟  شـيًئا مختلًفـا ألبـرام عمَّ
وهـل هـذا يعنـي أننـا لـن نَُصـاب بأي ضرر جسـدي؟ بأيـة طرق يكـون هللا ترسـنا؟ كيف 

نفهم هـذه الصورة التشـبيهية؟ 

 

»اهتمـام هللا بنـا ليـس مجـرد اهتمـام عابـر، بل هـو اهتمام أقـوى مـن اهتمـام األم بابنها... 
لقـد اشـترانا فادينـا بتحمل اآلالم البشـرية والحزن واألذى والخزي والشـتائم واالسـتهزاء والرفض 
والمـوت. إنـه يرعـاك يـا ابـن هللا المرتعـد وسـيجعلك آمًنا فـي حمايتـه ... وضعفنا فـي طبيعتنا 
البشـرية لـن يحـول دون قدومنـا إلـى اآلب السـماوي، إن المسـيح مـات ليشـفع فينـا« )روح 

النبـوة، أبنـاء وبنـات هللا، صفحة 77(. 

دلّــت كُّل الظواهــر الخارجيــة علــى أن الســيد خليــل هــو تابــع أميــن للمســيح� ثــم 
ُقتــل خليــل فجــأة فــي حــادث ســيارة� فمــاذا عــن كــون هللا تُرًْســا لــه؟ أَْم نحتــاج أْن 
نَفهــم فكــرة كــون هللا تُرَْســَنا، بطريقــة أخــرى؟ أوضــح جوابــك� مــا الــذي يَِعْدنــا هللُا 

بــأْن يحمينــا منــه دائًمــا؟ )انظــر 	كورنثــوس 0	: 3	(�
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٢٦ نيسان )إبريل(        االثنني        

الوعد بالَمسيَّا: الجزء األول

»َويََتَبارَُك ِفيَك َوِفي نَْسلَِك َجِميُع َقَبائِِل األَْرِض« )تكوين 28: 		(�

»َفإِْن كُْنُتْم لِلَْمِسيحِ، َفأَنُْتْم إًِذا نَْسُل إِبَْراِهيَم، َوَحَسَب الَْمْوِعِد َوَرثٌَة« )غالطية 3: 29(�

كَـرَّر هللا هـذا الوعـد إلبراهيـم أكثـر من مرّة بأنه في نسـله تتبـارك جميع أمـم األرض )انظر 
أَيًْضـا تكويـن 12: 3؛ تكويـن 18: 18؛ تكويـن 22: 18(. لقـد تَكرَّر وعد الميثـاق الجميل هذا ألنّه 
أهـم المواعيـد كلّهـا وأكثرهـا ديمومة. وهو الذي يجعـل كافة المواعيد األخـرى ذات ِقيمة. كان 
هـذا الوعـد، بمعنـى مـا، ُمتعلًِّقا بنشـوء األمـة اليهودية التـي أراد هللا من خاللهـا أن يُعلّم جميع 
أمـم األرض عـن اإللـه الحقيقـي وخطـة الخـالص التـي وضعهـا. ومـع ذلـك، فالوعـد ال يصل إلى 
إتمامـه الكامـل إال فـي المسـيح يسـوع الـذي جاء مـن نسـل إبراهيم وكان سـيدفع الجـزاء عن 

خطايـا كُّل الشـعوب، على الصليب. 

للتأّمـل: أي نفـع يكـون مثـاًل لوعد الميثـاق الذي أُبـرم بعد الطوفان )حيـث وعد هللا فيه 
أال يهلـك األرض بالطوفـان ثانيـة( بـدون وعـد الفـداء الموجـود فـي المسـيح؟ وأي نفـع 

نهائـي يكـون ألي ِمـن وعـود هللا بمعـزل عـن الوعد بالحيـاة األبدية في المسـيح؟ 

 

كيـف تفهـم الفكـرة بأنـه فـي إبراهيـم، وِمن خالل المسـيح، تتبـارك جميع أمـم األرض؟ 
مـاذا يعنـي ذلك؟ 

 

ـن فـي الَعْهـد الخـاص بفـادي العالـم هو أعظـم وعـود هللا كلّها.  ال شـك بـأنَّ الوعـد المتضمَّ
فالفـادي نفسـه أصبـح الوسـيلة التـي ِمـن خاللهـا تتـم شـروط الَعْهـد وتتحقـق كافـة الوعـود 
األخـرى. فالجميـع سـواء كانـوا يهـوًدا أَْم أمميين إذ يتَِّحدون باهلل يحسـبون ضمـن عائلة إبراهيم 
الحقيقيـة وورثـة لوعـد الحيـاة األبديـة )غالطيـة 3: 8، 9، 27-29(، فـي عالَـم كامـل ال أثـر فيـه 

ـر فيمـا بعـد. فهـل هنـاك وعـد أفضل مـن هذا؟  للخطيـة واأللـم والشَّ

ــة  ــه للخطي ــر في ــم ال أث ــي عالَ ــة ف ــاة األبدي ــد بالحي ــى الوع ــا إل ــذي يجذبن ــا ال م
ــا إلــى الّتواجــد فيــه هــو أننــا ُخلقنــا  والعــذاب؟ هــل يمكــن أْن يكــون ســبب توقن
ــى شــيء  ــوق إل ــا نت ــه إنَّم ــوق إلي ــا إذ نت ــه، وأنن ــن في ــي األصــل لنكــون متواجدي ف

ــا؟  ــي لطبيعتن أساس

37



٢٧ نيسان )إبريل(        الثالثاء        

الوعد بالَمسيَّا: الجزء الثاني

ا، أو  »إذا كان لنـا أن نسـتمتع بالسـعادة الحقيقيـة علينـا الّسـفر إلـى دولـة بعيـدة جـدًّ
ـفر خـارج ذواتنـا�« – تومـاس بـراون� حتـى السَّ

تأمـل فـي االقتبـاس الّسـابق الـذي كُتب في القرن الّسـابع عشـر� هل توافـق أَْم ال توافق 
عليـه؟ اقـرأه في مضمـون ما جاء فـي 	تسـالونيكي 	: 6	-8	 ورؤيا 3: 2	� 

كتـب أوغسـطين عـن الظـروف البشـرية يقـو ل: »حياتنـا هـذه مليئـة بالمسـاوئ الكثيـرة 
والعظيمـة بحيـث أنهـا تحمـل في طياتها الشـهادة، لحقيقـة أن الجنس البشـري كان منذ بدايته 
ُمدانًـا. فّكـر أواًل فـي هاويـة الّجهـل التـي منهـا تنبـع كافـة األخطـاء والتـي تحيـط بأبنـاء آدم 
كَِبرْكَـٍة ُمظلمـة بحيـث ال ينجـو منهـا أحـد دون كـدح وعنـاء ودمـوع وخـوف. ثـم تأّمـل فـي 
محبتنـا لكافـة األمـور الباطلة والّسـامة والتي ينتج عنهـا الكثير من المشـاكل واألوجاع واألحزان 
والمخـاوف، تلـك المسـرات المجنونـة التـي تـؤدي إلـى الخـالف والنـزاع والحـروب وتدفع إلى 
الخـداع والسـرقة والسـطو. تأمـل فـي الخيانـة والكبريـاء والحسـد والطمـوح والقتـل والقسـوة 
والهمجيـة والخـروج علـى القانـون والشـهوة واالعتداء الجنسـي والزنا وِسـفاح القربـى )االتصال 
الجنسـي بيـن َمـن تحـرّم الشـريعة الـزواج بينهـم مـن ذوي الُقربـى( وغيـر ذلـك مـن الخطايـا 
غيـر الطبيعيـة واالغتصـاب والنجاسـات التـي هـي أفظع مـن أن نذكرهـا – الخطايا ضـد الديانة 
وانتهـاك الحرمـات والهرطقـة والتجديـف والحلـف باليمين والشـرور فـي حق جيراننـا واالفتراء 
والغـش والكـذب والشـهادة الـزور والعنـف ضـد األشـخاص والممتلـكات وظلم المحاكـم وغير 

ذلـك مـن بـؤس ومـرض يمـأل العالّـم وال يـكاد أحـد ينتبه لـكل ذلك.«
إن اقتبـاس أوغسـطين هـذا يمكـن أن ينطبـق علـى معظـم المـدن الحديثـة اليـوم رغم أنه 
كتبـه منـذ أكثـر مـن 1500 سـنة مضـت. فأحـوال البشـرية وظروفهـا لـم تتغيـر كثيرًا منـذ ذلك 

الحيـن. وهـذا هـو السـبب الـذي يدفـع النـاس للهرب مـن واقعهـم األليم. 
ولكـن مـن الجيـد أن رغـم قسـوة ظروفنـا اآلن فـإن المسـتقبل يبـدو مضيئًـا. وذلـك يرجـع 
فقـط إلـى مـا فعلـه هللا ألجلنـا مـن خـالل حيـاة المسـيح وموتـه وقيامتـه وخدمتـه الشـفاعية 
فـي السـماء بوصفـه رئيـس كهنتنا. فالمسـيح هـو اإلتمام النهائـي لوعـد الميثاق الـذي أٌبْرم مع 

إبراهيـم والداعـي إلـى أن جميـع قبائـل األرض تتبـارك فـي نسـله. 

تأمــل فــي االقتبــاس الــذي أوردنــاه ألوغســطين� اكتــب في كلماتــك الخاصــة ما يصف 
الحالــة المحزنــة الســائدة فــي العالــم اليــوم� وفــي الوقــت ذاتــه، اذكــر مــا تســتطيع 
مــن اآليــات التــي تتحــدث عّمــا وعدنــا بــه هللا فــي المســيح يســوع )مثــاًل: إشــعياء 
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25: 8؛ 	كورنثــوس 2: 9؛ رؤيــا 22: 	-5(� ثــم تأمــل فــي تلــك المواعيــد وطبقهــا علــى 
نفســك� عندئــذ فقــط يمكنــك أن تفهــم المعنــى الحقيقــي الــذي يتضمنــه الَعْهــد� 

٢٨ نيسان )إبريل(        األربعاء        

ة كَِبيرَة َوَقِويَّة���� أُمَّ
لـم يقتصـر وعـد هللا إلبراهيـم علـى أنَّ فيـه تتبـارك جميـع قبائـل األرض، إذ أنـه وعـد أَيًْضـا 
ًة« )تكويـن 18: 18؛ انظـر تكويـن 12: 2؛ تكويـن 46: 3(. ويـا  ـًة كَِبيـرًَة َوقَِويَـّ أن يجعـل ِمنـه »أُمَّ
لـه ِمـن وعـد لرجـل متـزوج مـن امـرأة تجـاوزت سـن اإلنجـاب. وهكـذا، إذ كان إبراهيـم بدون 
نسـل وبـدون أطفـال، وعـده هللا باالثنيـن. ولكـن هـذا الوعـد لم يتـم بصـورة كاملة أثنـاء حياة 
إبراهيـم. كمـا أن إسـحاق ويعقـوب لـم يرياه يتحقق. لقـد كَـرَّر هللُا الوعد ليعقـوب مضيًفا إليه 
بعـض المعلومـات التـي توّضـح بـأنَّ الوعد سـيتم في مصـر )تكويـن 46: 3(، مـع أن يعقوب لم 

يـَر تحقيقـه. ولكـن هـذا الوعد تـّم أخيرًا. 

ـة خاصـة ِمـن نسـل إبراهيم؟ هـل أراد هللا مجـرد دولة أخرى  لمـاذا أراد هللا أن يخـرج أُمَّ
ِمـن أصـل ِعرقـي محـدد؟ مـا هـي األهـداف التـي كان على تلـك األمـة أن تحققهـا؟ اقرأ 
خـروج 9	: 5، 6؛ إشـعياء 60: 	-3؛ تثنيـة 	: 6-8 واكتـب جوابـك علـى األسـطر التالية� 

 

س أن هللا أراد أن يجـذب أمـم العالم إلى نفسـه من خالل  يبـدو واضًحـا مـن الِكتَـاب الُمَقـدَّ
شـهادة شـعبه إسـرائيل الذيـن كانـوا بفضـل بَركتـه يصيـرون سـعداء وأصحـاء ومقّدسـين. مثـل 
هـذه األمـة كانـت سـتعلن بمثالهـا عـن البرَكة التـي تُصاحب إطاعـة إرادة الخالـق فتجذب أمم 
األرض إلـى عبـادة اإللـه الحقيقـي )إشـعياء 56: 7(. وهكـذا ينجـذب انتبـاه البشـرية صـوب هللا 

وشـعبه والَمسـيَّا الـذي كان سـيظهر بينهـم بوصفه فـادي العالم.
»كان علـى بنـي إسـرائيل أن يحتلـوا كُّل اإلقليـم الـذي عيّنـه هللا لهـم. واألمـم التـي رفضـت 
أن تعبـد اإللـه الحقيقـي وتخدمـه كانـت سـتُطرد مـن األرض. ولكـن قصـد هللا كان أنه بواسـطة 
إعـالن صفاتـه عـن طريق إسـرائيل يُجتذب الناس إليـه. وكان يجب أن تُقّدم دعـوة اإلنجيل لكل 
العالَـم. وبواسـطة تعليـم الخدمـة الكفاريـة كان المسـيح سـيُرفع أمـام األمـم وكل َمـن ينظرون 

إليـه يَحيَـون« )روح النبـوة، المعلـم األعظـم، صفحة 189(. 

ــد أن  ــا يري ــه مــن خــالل إســرائيل وم ــا أراد هللا أن يحقق ــن م ــرى أي تشــابه بي هــل ت
يحققــه مــن خــالل كنيســتنا؟ إذا كان كذلــك، فمــا هــو هــذا التَّشــابُه؟ اقــرأ 	بطــرس 2: 9�
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٢٩ نيسان )إبريل(        الخميس        

»َوأَُعظَِّم اْسَمَك«

ًة َعِظيَمًة َوأُبَارِكََك َوأَُعظَِّم اْسَمَك، َوتَكُوَن بََركًَة« )تكوين 2	: 2(� »َفأَْجَعلََك أُمَّ

وعـد هللا فـي تكويـن 2	: 2 أن يعظّم اسـم إبراهيم أي يجعله شـهيًرا� فلمـاذا أراد هللا أن 
يفعـل ذلـك ألي بشـر، مهما كان مطيًعـا وأميًنا؟ فالمعـروف أن الجميع أخطـأوا� ومن ذا 
الـذي يسـتحق اسـًما عظيًمـا؟ )انظـر روميـة 	: 	-5؛ يعقـوب 2: 	2-	2(� هـل كان األمر 

يتعلـق بإبراهيم نفسـه، أَْم بمـا كان يمّثلـه؟ أوضح جوابك؟ 

 

قـارن تكويـن 		: 	 مـع تكويـن 2	: 2� مـا هـو الفـرق بيـن المرجعين؟ كيف يشـير أحد 
المرجعيـن إلـى »الخـالص باألعمـال« بينما اآلخـر إلى »الخـالص باإليمان«؟ 

 

صحيـح أن خطـة الفـداء ترتكـز فقـط علـى عمـل المسـيح مـن أجلنـا. ومـع ذلـك، فنحـن 
كمتلقيـن لنعمـة هللا علينـا دور نلعبـه. فحريّـة اختيارنـا تأتـي هنـا فـي الصـورة ويعـّول عليهـا 
كثيـرًا. فالصـراع العظيـم الـذي احتـدم عبـر األجيـال بين المسـيح والشـيطان مـا زال يـدور فينا 
ومـن خاللنـا. فالبشـر والمالئكـة كالهمـا يراقبـان مـا يحـدث معنا في هـذا الصـراع )1كورنثوس 
4: 9(. وهكـذا فمـا نحـن عليـه ومـا نقوله ونفعلـه تتعدى أهميتـه نطاق محيطنا المباشـر إذ أن 
تأثيـره وتفاعلـه يمكـن أن يرن صـداه عبْر الكـون كلّه. فنحن بكالمنـا وأعمالنا وحتـى بتصرفاتنا، 
يمكننـا أن نسـاعد إّمـا فـي تقديـم المجـد هلل الـذي فعـل كُّل هـذا مـن أجلنـا، أو نجلـب عليـه 
وعلـى اسـمه العـار. وهكـذا، فعندمـا قـال هللا إلبراهيـم إنـه سـيعظّم اسـمه، لـم يكـن بالتأكيـد 
يتحـدث عنـه بـذات الطريقـة التـي يتحـدث بهـا العالَـم عـن شـخص ذات اسـم عظيـم. الـذي 
يجعـل االسـم عظيًمـا فـي نظـر هللا هـو صفـات صاحبـه وإيمانـه وطاعتـه وتواضعـه ومحبتـه 
لآخريـن. والعالَـم قـد يحتـرم مثـل هذه الصفات فـي كثير من األحيـان، إال أنها ليسـت العوامل 

الرئيسـة فـي نظـر العالَـم لتجعـل اسـم صاحبهـا عظيًما. 

ــم اليــوم،  ــع إلــى بعــض الرجــال والنســاء الذيــن لهــم أســماء عظيمــة فــي العالَ تطلّ
ــؤالء  ــص به ــذي يخت ــا ال ــاء� م ــن أو أغني ــن أو سياســيين أو فناني ــوا ممثلي ســواء كان
ــا  ــذي يخبرن ــا ال ــم� م ــك مــع عظمــة إبراهي ــارن ذل ــاس فيجعلهــم مشــهورين؟ ق الن
إيَّــاه هــذا بخصــوص مــدى انحــراف مفهــوم العالَــم حــول العظمــة؟ مــا مــدى تأثيــر 

ذلــك التصــرّف الدنيــوي علــى نظرتنــا نحــن أَيًْضــا للعظمــة؟ 

	0



30 نيسان )إبريل(        الجمعة        

رس: اقـرأ لـروح النبـوة، الفصل الـذي بعنـوان »إبراهيم فـي كنعان«،  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
صفحـة 109- 120، والفصـل الـذي بعنـوان »محّك اإليمان«، صفحـة 121- 129، وذلك في كتاب 

اآلبـاء واألنبياء.

»إن هـذا االمتحـان الـذي اُمتحـن بـه إبراهيـم لـم يكـن امتحانًـا سـهاًل ... غيـر أنه لـم يتردد 
فـي إطاعـة الدعـوة، ولـم يكن لديه سـؤال يسـأله عـن أرض الموعـد ... فمـا دام أن هللا قد تكلّم 
فعلـى عبـده أن يطيـع. إن أسـعد مـكان علـى األرض هو ذاك الـذي يريد هللا إلبراهيـم أْن يكون 

فيـه« )روح النبـوة، اآلباء واألنبيـاء، صفحة 102(.
عندمـا دخـل إبراهيـم إلـى كنعـان، ظهر لـه الـرَّب وأوضح له بأنه سـيتغرب فـي األرض التي 
كان سـيعطيها لنسـله ِمـن بعـده )تكويـن 12: 7. وقـد كَـرَّر هللا ذلـك الوعـد عدة مـرات )تكوين 
13: 14، 15، 17؛ تكويـن 15: 13، 16، 18؛ تكويـن 17: 8؛ تكويـن 28: 13، 15؛ تكويـن 35: 12(. 
وبعـد ذلـك بحوالـي أربع مئة سـنة، وإتماًما للعهـد )تكوين 15: 13، 16(، أعلن هللا لموسـى بأنه 
كان سـيُخِرج شـعبه مـن مصـر إلـى أرض تفيـض لبًنا وعسـاًل )خـروج 3: 8، 17؛ خـروج 6: 8(. ثم 
كَـرَّر هللا ذلـك الوعـد ليشـوع )يشـوع 1: 3(. وفـي أيـام داود تـّم الوعد بشـكل كبيـر ولكن ليس 

كليًّـا )تكويـن 15: 18-21؛ 2صموئيـل 8: 1-14؛ 1ملـوك 4: 21؛ 1اخبـار 19: 1- 19(. 
ـح هـذه اآليـات أن إبراهيـم واآلبـاء األمنـاء  واآلن اقـرأ عبرانييـن 11: 9، 10و 13-16. توضِّ
اآلخريـن نظـروا إلـى كنعـان كرمـز للموطـن األخيـر الـذي يسـتقر فيـه المفديـون. أّما فـي هذا 
العالَـم الخاطـئ فـال يمكـن إيجـاد موطـن دائـم. فالحيـاة عبـارة عـن »بخـار يظهـر قليـاًل ثـم 
يضمحـل« )يعقـوب 4: 14(. وعلينـا نحـن أَيًْضا، بوصفنا نسـل إبراهيم الروحـي، أن ندرك بأنه ال 
توجـد لنـا مدينـة باقيـة هنـا علـى األرض، ولكننـا نتطلّع إلـى مدينة قادمـة )عبرانييـن 13: 14(. 
إّن يقينيـة الحيـاة المقبلـة مـع المسـيح تجعلنـا نواصل مسـيرتنا وكفاحنا في هـذا العالم الدائم 

والتفّسـخ. التغيّر 

أسئلة للنقاش: 
	� أي تأثيـر ينبغـي أن يكـون لوعـد هللا بـأرض جديـدة، علـى اختبارنـا المسـيحي؟ 

)قـارن متـى 5: 5؛ 2كورنثـوس 	: 7	، 8	؛ رؤيـا 	2: 9، 0	؛ رؤيـا 22: 7	(� 

س، مجلد 	، صفحة  2� هدفـه اإللهـي« )موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير الِكَتاب الُمَقـدَّ
293(� ناقـش مـا تعنيه تلـك العبارة�

رس: للوعـد قيمـة كبيـرة بالنسـبة للمؤمـن. فهـل تتّـم تلـك الوعـود؟  ـص الـدَّ ُملَخَّ
يجيـب اإليمـان علـى هـذا السـؤال بنعـم. 

		



* ١-٧ أيار )مايو(    الدرس السادس    

نسل إبراهيم

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: حزقيـال 6	: 8؛ تثنيـة 28: 	، 5	؛ إرميـا 		: 8؛ تكويـن 6: 5؛ 

يوحنـا 0	: 27، 28؛ غالطيـة 3: 26-29؛ روميـة 	: 6	، 7	� 

سـة، َشـْعُب اْقِتَناٍء،  ٌة ُمقدَّ ، أُمَّ ا أَنُْتـْم َفِجْنٌس ُمْخَتـاٌر، َوكََهُنوٌت ُملُوِكيٌّ آيـة الحفـظ: »َوأَمَّ
لِكَـْي تُْخِبـُروا ِبَفَضائِـِل الَِّذي َدَعاكُـْم ِمَن الظُّلَْمِة إِلَـى نُورِِه الَْعِجيـِب« )	بطرس 2: 9(�

فـي مدينـة صغيـرة توقفـت السـاعة فـي دكان المجوهـرات ذات يـوم علـى السـاعة الثامنـة 
وخمـس وأربعيـن دقيقة صباًحا. وكان العديد من المواطنين يعتمدون على تلك السـاعة المعلقة 
د تطلّع رجـال األعمال إلى السـاعة  فـي واجهـة الـدكان ليعرفـوا الوقـت. وفي ذلـك الصباح الُمحـدَّ
والحظـوا أنـه بقـي 15 دقيقـة علـى السـاعة التاسـعة. واندهـش األطفـال وهـم في طريقهـم إلى 
المدرسـة إذ ظنـوا أن أمامهـم المزيـد مـن الوقت للتسـّكع والتواني. وقـد تأّخر العديـد من الناس 
فـي ذلـك الصبـاح عـن مواعيدهـم ألن سـاعة صغيرة فـي دكان المجوهـرات توقّفت عـن العمل. 
وقصة السـاعة هذه هي أدّق تشـبيه لفشـل شـعب هللا قديًما. لقد وضعهم هللا »في وسـط 
الشـعوب« )حزقيـال 5: 5( – فـي مـكان تلتقـي فيـه ثالث قـارات )أفريقيـا وأوروبا وآسـيا(. كان 

عليهـم أن يكونـوا بمثابة السـاعة الروحيـة للعالم. 
ولكنهـم تقاعسـوا عـن العمـل مثلمـا توقفت السـاعة. ومع ذلك لـم يكن فشـلهم كاماًل، ألن 
هللا كان لـه فـي ذلـك الحيـن، كمـا اليوم، بقيـة أمينة. ومع أن هـذه البَقيَّة األمينة لـم تكن كثيرة 
العـدد فـي أي جيـل، إال أن بعضهـم مـن أمثـال صموئيل وأسـتير وإيليـا وراعـوث وداود ونحميا 
كان لهـم تأثيـر إيجابـي. ويركّـز درسـنا هـذا األسـبوع علـى هويـة ودور شـعب هللا الحقيقي في 

كُّل عصـر بمـا فيـه عصرنا الـذي نعيش فيه. 
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نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: ما هـي وعـود الَعْهد التـي قطعها الرّب لشـعبه 
قديًمـا؟ ومـا هـي الشـروط التـي ارتبطـت بها؟ وما مـدى تقيد الشـعب بهـذه المواعيـد؟ وماذا 

حـدث عندمـا عصوا؟ 

ْبت القادم، الموافق ٨ أيار )مايو(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ

٢ أيار )مايو(        األحد        

»َشْعًبا أََخصَّ ����«

ٌس للـرَّب إِلِهـَك� إِيَّـاَك َقـِد اْخَتـاَر الـرَّب إِلُهـَك لَِتكُـوَن لَُه َشـْعًبا  َك أَنْـَت َشـْعٌب ُمَقـدَّ »ألَنّـَ
ـُعوِب الَِّذيـَن َعلَـى َوْجـِه األَْرِض« )تثنيـة 7: 6(� أََخـصَّ ِمـْن َجِميـعِ الشُّ

ما من شـك بأن هللا أختار الشـعب العبراني على وجه التحديد ليكونوا ممثليه االسـتثنائيين 
« فـي اآليـة السـابقة قـد تعنـي أَيًْضـا »كنز خـاص« أي  علـى األرض. والكلمـة المترجمـة »أََخـصَّ
»مقنتـى ذات قيمـة كبيـرة«. النقطـة المهمـة التـي يتوجـب تذكّرهـا هـي أن ذلـك االختيار كان 
ِمـن جانـب هللا كتعبيـر عـن نعمتـه. لم يكن يوجد في الشـعب أنفسـهم ما يجعلهم مسـتحقين 

تلـك النَّْعَمـة. فالنَّْعَمـة ال تعتمـد على أي اسـتحقاق إذ إنها هبة ال نسـتحقها. 

اقرأ حزقيال 6	: 8� كيف تساعد هذه اآلية على تفسير اختيار هللا إلسرائيل؟ 

 

»لمـاذا اختـار هللا إسـرائيل؟ ذلك سـّر غامض ألنهم كانـوا جماعة قليلـة ال تتمتع بصيت كبير 
وال بحضـارة عريقـة. ولـم يمتلكـوا مميـزات ذاتية خاصـة تبّرر مثل ذلـك االختيـار. فاالختيار هو 
عمـل هللا البحـت ... أمـا السـبب النهائـي لهـذا االختيـار فيكمن فـي سـّر المحبة اإللهيـة. ولكن 
تبقـى الحقيقـة أن هللا أحـبَّ إسـرائيل واختارهـم، وبالتالـي تّمـم وعـده لآبـاء ... لقـد اختيـر 
إسـرائيل بفضـل محبـة هللا لهـم. وتحريرهـم مـن العبوديـة فـي مصـر إنَّمـا كان َعرًضـا لقوة هللا. 
س.  ولـو أدرك الشـعب هـذه الحقائـق العظيمـة لعرفـوا أنهـم مقتنـى هللا الخـاص الثميـن المقدَّ
ة محاولـة مـن جانبهـم للتخلّي عن منزلتهـم النبيلة تلـك تسـتحق التوبيخ« ]ج.  ولهـذا كانـت أيَـّ

أ. طومسـون – التثنيـة )لنـدن – مطبعـة انترفارسـتي، 1974(، صفحـة 130[.
ا. كانـوا سـيصيرون ملوكًا  وفًقـا لخطـة هللا وقصـده، كان شـعبه قديًمـا سـيصير كهنوتًـا ملوكيًـّ
فـي عالـم شـرير مـن الناحيـة األدبيـة والروحيـة، بمعنـى أنـه كان عليهـم التغلـب علـى عالـم 
الخطيـة )رؤيـا 20: 6(. وككهنـة كان عليهـم أن يقتربـوا مـن هللا فـي الصـالة والتسـبيح وتقديـم 
الذبائـح. وبوصفهـم وسـطاء بين هللا والوثنييـن كان عليهم أن يلعبوا دور المرشـدين والمعلمين 

واألنبيـاء ويكونـوا مثـااًل للعيـش المقـّدس ونّوابًـا عن السـماء للديانـة الحقة. 
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ــُعوِب الَِّذيــَن َعلَــى  تأمــل فــي كلمــات اآليــة لهــذا اليــوم » َشــْعًبا أََخــصَّ ِمــْن َجِميــعِ الشُّ
َوْجــِه األَرِْض�« فــإذا اعتبرنــا أن العالــم كلــه كان يعلِّــم وينــادي بفضيلــة التواضــع، فمــاذا 
ــع  ــن جمي ــصَّ م ــة طــرق ســيكونون شــعًبا أََخ ــك؟ وبأي ــة حســب رأي ــي هــذه اآلي تعن
الشــعوب؟ هــل لنــا أن نطّبــق هــذه الفكــرة علينــا أَيًْضــا ككنيســة؟ وإذا كان كذلــك، كيــف؟ 

3 أيار )مايو(        االثنني        

تقديم األرض )تكوين 35: 2	(
م إلبراهيـم أواًل ثـم تَكرَّر لـكل من إسـحاق ويعقوب.  الوعـد بإعطـاء األرض لشـعب هللا، قُـدِّ
وقـد كَـرَّر يوسـف ذلـك الوعـد عينـه فـي كلماتـه الوداعيـة قبـل موتـه )تكويـن 50: 24(. ولكن 
هللا أخبـر إبراهيـم أنـه سـتمر حوالـي أربـع مئة سـنة قبـل أن يمتلك نسـله تلـك األرض )تكوين 
15: 13، 16(. وابتـدأ إتمـام الوعـد فـي أيام موسـى ويشـوع. وقـد كَرَّر هللا أمـره لهم »اُنْظُـْر. قَْد 

َجَعلْـُت أََماَمُكـُم األَرَْض. اْدُخلُـوا َوتََملَُّكـوا األَرَْض« )تثنية 1: 8(.

اقـرأ تثنيـة ۲۸: ۱۰، 5	، مـا هـو المتضّمـن فيها؟ وباختصـار، فاألرض كانت سـُتعطى لهم 
بـت عليهم؟  كجـزء مـن الَعْهـد� والَعْهـد يشـتمل على شـروط فما هي الشـروط التي توجَّ

 

 

الجـزء األول مـن تثنيـة ۲۸ يَذكـر البَـركَات التـي كان شـعب هللا سـينالها فيما إذا اتبعـوا إرادة 
هللا. والجـزء األخيـر مـن األصحـاح يتنـاول اللعنات التي سـتنزل عليهم إذا لم يفعلـوا ذلك. وكانت 
»هـذه اللعنـات قـد جاءت عليهم وإن يكن بشـكل جزئي وليس كلّي، بسـبب تـرك الخطية تأخذ 
مجراهـا وتصيبهـم بنتائجهـا الشـريرة ... ›َمن يزرع لجسـده فمن الجسـد يحصد فسـاًدا‹ )غالطية 
6: 8(. ومثلمـا هـو الحـال مـع الماء الجاري الذي إذ يُترك وشـأنه ال يتوقف حتى يصل إلى سـطح 
مسـتٍو، ومثلمـا هـو الحـال مع السـاعة التي إذا تُركـت وشـأنها ال تتوقف حتى تتداعـى وتتعطل، 
ومثلمـا هـو الحـال مـع الشـجرة التي إذ تُتـرك لتنمو ال بـد وأن تأتي بثمرها المناسـب. كذلك هو 
الحـال مـع الخطيـة التـي لهـا مـدى تصـل إليه وثمـر تنضجـه، ›ونهايـة تلك األمـور هـي الموت‹ 

)روميـة 6: ۲۱(" ]موسـوعة المنبـر: التثنية، ۱۸۹۰، مجلـد ۳، صفحة 439[.
بغـض النظـر عـن كافـة الوعود المتعلقة بـاألرض فقد كانت كلها مشـروطة كجزء مـن الَعْهد. 
وكان علـى شـعب هللا أن يفـوا بالجـزء المنوط بهم مـن االتفاقية وإال فَتُلَْغى الوعـود وتبطل. وقد 
أوضـح هللا بـكل جـالء أكثـر من مرة بأنهم إذا عصوا فسـتؤخذ منهـم األرض. اقرأ الوييـن 26: 27-

33. مـن الصعـب أن نتصـور كيف كان يمكـن هلل أن يكون أكثر وضوًحا بالنسـبة لكالمه.

		



إننــا كمســحيين نتطلّــع لنــوال أرض الموعــد الســماوية واألرض الجديــدة واالحتفــاظ 
ــا وعســاًل� ولكــن  بهمــا� فقــد وعدنــا هللا بهمــا مثلمــا وعــد شــعبه بــأرض تفيــض لبًن
الفــرق بيننــا وبينهــم هــو أننــا عندمــا نصــل الــى هنــاك فلــن توجــد أيــة فرصــة ألن 
نفقدهــا ثانيــة )دانيــال ۷: ۱۸(� وفــي الوقــت ذاتــه توجــد شــروط يجــب أن نلتــزم 
ــي ضــوء  ــم هــذه الشــروط وبخاصــة ف ــك أن تفه ــف ل ــاك� كي ــى هن ــا لنصــل ال به

ســياق الخــالص باإليمــان وحــده؟

٤ أيار )مايو(        الثالثاء        

إسرائيل والَعْهد

يِر� َفَجلَْبُت  ـرِّ “َفلَـْم يَْسـَمُعوا َولَـْم يُِميلُـوا أُُذنَُهـْم، بَْل َسـلَكُوا كُّل َواِحـٍد ِفي ِعَنـاِد َقلِْبِه الشِّ
َعلَْيِهـْم كُّل كَالَِم هـَذا الَعْهـد الَّـِذي أََمرْتُُهـْم أَْن يَْصَنُعـوُه َولَْم يَْصَنُعـوُه« )إرميا 		: 8(� 

تقـول اآليـة السـابقة أن هللا جلـب »َعلَيِْهـْم كُّل كَالَِم هـَذا الَعْهـد«. وهـو هنـا يتحـدث عـن 
شـيء رديء. إننـا نميـل للنظـر إلـى الَعْهـد علـى أنـه يقـّدم مـا هو جيـد فقـط. ولكننا نـرى هنا 
أنـه يقـّدم شـيئًا معاكًسـا لمـا نعتقـده. لقـد لُوحـظ هـذا المبـدأ مع نـوح الـذي منحه هللا شـيئًا 
جميـاًل، أي الحمايـة ِمـن الهـالك. ولكـن كان على نـوح أن يطيع لكي ينال بَـركات نعمة هللا. فإذا 

لـم يفعـل ذلـك يتحقـق لـه الوجه اآلخـر مـن الَعْهد.

قـارن اآليـة السـابقة مـع مـا جـاء فـي تكويـن 6: 5 حـول عالَـم ما قبـل الطوفـان� ما هو 
التَّشـابُه بينهمـا؟ ومـاذا يخبرنـا هـذا حـول أهمية السـيطرة علـى أفكارنا؟

 

 

مـن المؤسـف أن تاريـخ إسـرائيل الوطنـي كان فـي معظمـه نمطًـا متَكـرَّرا مـن االرتـداد الذي 
يتبعـه دينونـة هللا وأحكامـه ثم التوبة وفترة من الطاعة. ولم يسـيطر شـعب هللا قديًما على المدى 

ا. الكامـل لـألرض التـي وعدهـم بهـا هللا إال تحـت حكم داود وسـليمان، وهـي فترة وجيـزة جدًّ
َق رَُجـٌل اْمَرأَتَـُه  الحـظ مـا يقولـه النبـي إرميـا حـول ارتـداد إسـرائيل، »]يقولـون[ إَِذا طَلَـّ
ُس تِلَْك األَرُْض نََجاَسـًة؟  فَانْطَلََقـْت ِمـْن ِعْنـِدِه َوَصـارَْت لِرَُجل آَخَر، فََهْل يَرْجـُع إِلَيَْها بَْعُد؟ أاَلَ تَتََنجَّ
ُه كََمـا تَُخوُن  ـا إِنَـّ ، يَُقـوُل الـرَّب. َحقًّ ـا أَنْـِت فََقـْد زَنَيْـِت ِبأَْصَحـاٍب كَِثيِريـَن! لِكـِن ارِْجِعـي إِلَـيَّ أَمَّ

الَْمـْرأَُة قَِريَنَهـا، هَكـَذا ُخْنتُُمونِـي يَـا بَيْـَت إِْسـرَائِيَل، يَُقـوُل الـرَّب« )إرميـا 3: 1، 20(. 
هنـا يصـل بنـا إلـى أمـر تحدثنـا عنـه مـن قبـل: الَعْهـد الـذي يريـده هللا معنـا ليـس مجـرد 
اتفاقيـة شـرعية بـاردة بيـن فريقيـن مـن رجـال التجـارة، وكل فريـق يسـعى ليجـد أكبـر منفعة 
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س مثـل عالقة الـزواج. ولهذا  لـه مـن االتفاقيـة. إن عالقـة الَعْهـد هـي عالقـة التـزام ِجديٍّ وُمقـدَّ
السـبب اسـتخدم هللا تلـك الصـورة التشـبيهية. 

النقطـة المـراد التشـديد عليهـا هنـا هـي أن ارتداد إسـرائيل ال يرجـع جذوره إلـى العصيان 
بـل إلـى انتهـاك العالقـة الشـخصية مـع هللا. وهـذا االنتهـاك يقـود إلـى العصيـان الـذي جلـب 

أخيـرًا العقـاب عليهم. 

ــاة المســيحية؟  ــة بالنســبة للحي ــة الشــخصية بهــذه األهمي لمــاذا كان عنصــر العالق
لمــاذا نكــون ُعرضــة للســقوط فــي الخطيــة والعصيــان، عندمــا ال تكــون عالقتنــا مــع 
هللا علــى خيــر مــا يُــرام؟ ومــاذا تقــول لشــخص يتســاءل »كيــف لــي أن أطــّور عالقــة 

محبــة عميقــة مــع هللا«؟

٥ أيار )مايو(        األربعاء        

الَبقيَّة

ر الرتـداد إسـرائيل ودينونـة هللا وأحكامـه عليهـم ثـم  بغـض النظـر عـن النمـط المتكَـرَّ
توبتهـم التـي يعقبهـا فتـرة مـن الطاعـة، مـا هو الرجـاء الـذي يوجد فـي اآليـات التالية: 

إشعياء 	: 3  
صفنيا 3: 2	، 3	  

ميخا 	: 6، 7  

مـع أن خطـة هللا لشـعبه قديًمـا قد تعطّلت بسـبب عصيانهـم، إال أنها لم تفشـل تماًما. فبين 
األعشـاب واألشـواك كانـت مـا تـزال بعـض الـورود تنمـو. وقـد تحـّدث العديـد مـن أنبيـاء الَعْهد 

القديـم عـن هـذه البَقيَّـة األمينـة التي كانت سـيجمعها هللا لنفسـه كباقـة جميلة مـن الزهور. 
هـدف هللا مـن إيجـاد وحفـظ بقيـة أمينـة لـه كان مماثـاًل الختيـاره إلسـرائيل ككل – أي 
اسـتخدمهم كوسـائطه اإللهيـة المعينـة إلعالن مجـده بين األمـم )إشـعياء 66: 19(. وعن طريق 
البَقيَّـة كان آخـرون سـينضمون إلـى هـذه المجموعـة األمينـة »ليسـجدوا للملـك رب  هـذه 

الجنـود« )زكريـا 14: 16(.
وهكـذا فمهمـا كانـت الحالة الرديئة التي وصل إليها شـعبه فإنَّ هللا كان لـه دائًما بعض األمناء 
الذيـن حافظـوا على دعوتهـم واختيارهم )2بطـرس 1: 10( بغض النظر عن االرتداد المتفشـي في 
ة ككل وسـقوطها فقـد ُوِجد بعض  صفـوف شـعب هللا المختـار. وباختصـار فمهما كان تقاعس األمَّ
األشـخاص الذيـن حاولـوا االلتـزام بالجـزء المنـوط بهم مـن الَعْهد على قـدر ما يسـتطيعون )انظر 
مثـاًل 1ملـوك 19: 14-18(. ومـع أن هـذه البَقيَّـة ربمـا تألمـت مـع األمـة ككل )مثـل الّنفـي مـن 

وطنهـم(، إال أن وعـد الميثـاق األخير سـيكون من نصيبهـم، أال هو الحيـاة األبدية. 
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اقـرأ يوحنـا 0	: 27، 28� مـا الذي يقوله المسـيح هنـا؟ طّبق كلماته ووعـوده المتضّمنة، 
علـى الحالـة التي سـاد فيهـا االرتداد بين شـعب هللا قديًما� كيف تسـاعد هـذه الكلمات 

على تفسـير وجود بقيـة أمينة؟ 

 

 

منــذ بضــع ســنوات تخلّــت ســيدة شــابة عــن إيمانهــا المســيحي بالتمــام ألنها شــعرت 
ــة�  ــتها المحلي ــي كنيس ــه ف ــذي رأت ــاء ال ــداد والري ــة واالرت ــبب الخطي ــاط بس باإلحب
وقالــت مفّســرة العــذر الــذي التمســته لتبريــر تخلّيهــا عــن إيمانهــا، »هــؤالء األعضــاء 
ليســوا مســيحيين حقيقييــن�« إذ تركّــز جوابــك علــى مبــادئ درس اليــوم، لمــاذا كان 

عذرهــا هــذا واهًيــا وضعيًفــا؟ 

٦ أيار )مايو(        الخميس        

إسرائيل الّروحي
مهمـا كانـت أخطـاء وسـقطات شـعب هللا قديًما فـإن هللا لم يكن قـد انتهى بعـد من خطته 
بإيجـاد بقيـة أمينـة تتعبـد لـه. والحقيقـة أن الَعْهـد القديـم تطلّـع إلى األمـام إلـى الوقت الذي 
يؤسـس فيـه هللا إسـرائيل الروحـي، مجموعـة أمينـة تتكـون مـن يهـود وأمميين يواصلـون عمل 

الكـرازة باإلنجيـل للعالـم.  مرحبًـا بكـم في الكنيسـة األولى.

اقرأ غالطية 3: 29-26�
	� ما هو الوعد الذي يتحدث عنه الرسول بولس في العدد 29؟  

 

2� ما العنصر الرئيسي الذي يجعل اإلنسان وارثًا لهذه المواعيد؟ )غالطية 3: 26(�  

 

3� لماذا أزال بولس الفروقات والتمييز بين الجنس والِعرق والمرتبة االجتماعية؟  

 

	� ماذا يعني أن تكون »َواِحٌد ِفي الَْمِسيحِ«؟  
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5� اقرأ رومية 	: 6	، 7	� كيف تساعدنا هاتان اآليتان على فهم ما يقوله الرسول بولس 
في غالطية 3: 26-29؟  

 

صـار المسـيح بوصفـه ابًنـا إلبراهيـم، وراثًـا بشـكل خـاص لوعـود الميثـاق. ونحـن نحصـل 
علـى قرابتنـا للمسـيح بالمعموديـة ومـن خـالل المسـيح نحصل على حق االشـتراك فـي الوعود 
التـي أُْعطيـت إلبراهيـم. وهكـذا يكون كُّل مـا وعد به هللا إبراهيـم موجوًدا في المسـيح. وهذه 
الوعـود تصبـح لنـا ليس بسـبب الجنسـية أو الِعـرق أو اللون بل بفضـل النَّْعَمة التـي يغدقها هللا 

علينـا باإليمان. 
»إن الهبـة المقّدمـة إلبراهيـم ونسـله لـم تقتصـر علـى أرض كنعـان وحدها ولكنها شـملت 
ُه لَيْـَس ِبالنَّاُمـوِس كَاَن الَْوْعـُد إِلبْرَاِهيـَم أَْو لَِنْسـلِِه أَْن  األرض كلهـا، وهكـذا يقـول الرسـول: ›فَِإنَـّ
س يعلِّمنـا صريًحـا أن  يَُكـوَن َوارِثًـا لِلَْعالَـِم، بَـْل ِبِبـرِّ اإِليَمـاِن‹ )روميـة 4: 13( والِكتَـاب الُمَقـدَّ
مـة إلبراهيـم تتـّم فـي المسـيح. ]يصيـر المؤمنـون[ ورثـة ›لِِميـرَاٍث الَ يَْفَنى َوالَ  المواعيـد المقدَّ
‹ )غالطيـة 3: 29؛ 1بطـرس 1: 4( إذ تتحـرر األرض من لعنـة الخطية« )روح  ُس َوالَ يَْضَمِحـلُّ يَتََدنَـّ
النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحـة 142(. وسـيتم هـذا الوعـد حرفيًّـا عندمـا يحيـا القديسـون فـي 

األرض الجديـدة إلـى أبـد اآلبديـن مـع المسـيح يسـوع )دانيـال 7: 27(. 

٧ أيار )مايو(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: اقـرأ لروح النبـوة، من كتـاب »األنبيـاء والملـوك« المقدمـة التي 
بعنـوان »كَـرْم الـرَّب«، صفحـة 11-15؛ والفصل الذي بعنـوان »رجاء لألمم«، صفحـة 245- 251؛ 

والفصـل الـذي بعنوان »بيت إسـرائيل«، صفحـة 465- 475. 
»ال يعتـرف هللا بـأّي امتيـاز مـن ناحيـة القوميّة أو الجنـس أو الطبقة االجتماعيّـة. فهو خالق 
الجنـس البشـري بأكملـه وجميـع النـاس هـم أُسـرة واحـدة بالَخلـق، والجميـع يكونـون واحـداً 
بالفـداء. لقـد جـاء المسـيح ليقـّوض كُّل سـياج وليفتـح كُّل قسـم مـن أروقة الهيكل على سـعته 
كـي تتمّكـن كُّل نفـس مـن المثـول أمـام هللا ِبُحريـة. إّن محبّته رحبة جـداً وعميقة جـداً وكاملة 
بحيـث تنفـذ إلـى كُّل مـكان. فهـي ترفـع الذين أسـرتهم خـدع الشـيطان، وتجعلهم فـي متناول 
عـرش هللا المحـاط بقـوس قـزح الوعـد. وفـي المسـيح ال يوجـد يهـودي وال يونانـي. ال عبـد وال 

حـّر« )روح النبـوة، األنبيـاء والملوك، صفحـة 246، 247(.
اقـرأ 1بطـرس 2: 9، 10 لتكتشـف العناويـن األربعة التي ينسـبها بطرس إلى الكنيسـة. وتُعبِّر 

مراجـع الَعْهـد القديمـة التالية، التي تشـير إلى إسـرائيل، عن معظم هـذه العناوين: 
د عليه كُّل من هذه العناويـن بخصوص عالقة  خـروج 19: 6؛ إشـعياء 43: 20. مـا الـذي يُشـدِّ
المسـيح بـاهلل؟ )مثـاًل العنـوان، »جنـس مختـار« يركّز علـى حقيقـة أن هللا اختار الكنيسـة وعيَّن 

ا(. لها عمـاًل خاصًّ
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أسئلة للنقاش: 
مون الذبائح الحيوانية التي أشـارت إلى الَمسـيَّا،  	� كان كهنة شـعب هللا قديًما يقدِّ

فـأي نـوع مـن »الذبائح« يتحتم علـى أعضاء الكنيسـة تقديمها؟ )	بطرس 2: 5(�

سـة� كان عليهـم أَيًْضا  2� عـزل هللا شـعبه قديًمـا عـن العالـم لكـي يكونـوا أمـة ُمقدَّ
أْن يشـاركوا حـقَّ الخـالص مـع العالـم� والشـيء ذاتـه يَْصـُدق علـى الكنيسـة اليـوم� 
كيـف يمكـن االنفصـال عـن العالـم بينما فـي الوقت ذاتـه نكون في وضع نسـتطيع 
منـه مشـاركة اإلنجيـل مـع العالـم؟ كيـف يسـاعدنا اختبـار شـعب هللا قديًمـا ومثال 

يسـوع علـى اإلجابـة على هذا السـؤال؟ 

3� احتفـظ هللا لنفسـه دائًمـا ببقيـة أمينـة بالنسـبة إلسـرائيل قديًمـا� فكّـر فـي إيليـا 
والَبقيَّـة التـي ُوِجـدت فـي زمنـه )	ملـوك 9	؛ الحـظ العـد 8	 بوجـه خـاص(� لمـاذا 
يكـون مـن األسـهل فـي كثيـر ِمـن األحيـان أْن يظـلَّ اإلنسـان أميًنـا هلل وسـط أنـاس 

عالمييـن، عـن أن يكـون بيـن أعضـاء مرتَّديـن فـي كنيسـته؟

رس: إسـرائيل الحقيقـي الخـاص بـاهلل )سـواء قبـل أو بعـد الصليـب( هـو  ـص الـدَّ ُملَخَّ
إسـرائيل اإليمـان، أولئـك الذين يحيون ضمـن العالقة الروحية للعهد معه. مثل هؤالء األشـخاص 

يعملـون كنـواب وممثليـن عـن هللا، حاملين إلـى العالم بشـارة نعمتـه الخالصية.
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* ٨-١٤ أيار )مايو(    الدرس السابع    

الَعْهد في سيناء

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تثنيـة ١: ٢٩-3١؛ هوشـع ١١: ١؛ رؤيـا ٥: ٩؛ تثنيـة ٢٩: ١0-١3؛ 

خـروج ١٩: ٥، ٦؛ روميـة ٦: ١، ٢؛ رؤيـا ١٤: ١٢؛ روميـة ١0: 3.

آيـة الحفـظ: » ›أَنُْتـْم َرأَيُْتْم َما َصَنْعـُت ِبالِْمْصِريِّيَن� َوأَنَـا َحَملُْتكُْم َعلَى أَْجِنَحِة النُُّسـوِر 
�‹ « )خروج 9	: 	(� َوِجْئـُت ِبكُْم إِلَـيَّ

»وقـع حـادث لصبـي بيـن سـبعة إخـوة وأُِخَذ إلـى المستشـفى. وكان هـذا الصبـي قد عاش 
حيـاة الفقـر والحرمـان فـي بيتـه. فهـو لم يشـرب أبـًدا كوبًا كامـاًل مـن الحليب، بل كان يشـارك 
الكـوب مـع إخوتـه. كان عليـه أن يشـرب جزًءا مـن الكوب ويتـرك الباقي لشـقيقين أو ثالثة من 
إخوتـه. وكان علـى َمـن يشـرب أواًل ِمـن الكوب أن يحترس حتـى ال يتخطى حـدوده في الكأس. 
أمـا اآلن وهـو فـي المستشـفى يسـتريح مـن الحادث فقـد أحضرت لـه الممرضة كوبًـا كبيرًا من 
الحليـب. وبعـد أن نظـر الفتـى إلـى الكـوب بشـوق طويـل اسـتعاد إلـى ذاكرتـه حيـاة الحرمان 
التـي عاشـها فـي منزلـه، فسـأل الممرضـة، ›إلى أي حـد من الـكأس ينبغي أن أصل في شـربي؟‹ 
فقالـت الممرضـة باسـتغراب، »اشـربها كلهـا يـا فتـى، كلهـا.« ]ريتشـاردز )النَّْعَمـة المجانيـة(، 

أخبـار صـوت النبـوة، حزيران/يونيـو، 1950، صفحة 4[.
ومثلمـا هـو الحـال مـع هذا الفتى، فقد كان لشـعب هللا قديًمـا، كما لنا اليـوم، امتياز التعّمق 
ـرب مـن آبـار الخـالص. كان تحريـر شـعب هللا مـن العبوديـة التـي دامـت لعـدة قـرون،  فـي الشَّ
إعالنًـا عجيبًـا للنعمـة اإللهيـة. وهكذا تعمـل النَّْعَمة اإللهيـة اآلن أَيًْضا على تحريرنـا من الخطية. 
نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: ما هـي الصـورة التشـبيهية التي اسـتخدمها هللا 
ليِصـف عالقتـه بشـعبه قديًمـا؟ بأيّـة طرق تتشـابه قصـة الخروج مع إعطاء الشـريعة في سـيناء 

مـن حيـث الخـالص الشـخصي؟ مـاذا كان دور النامـوس فـي الَعْهد الـذي أُبْرم في سـيناء؟ 

ْبت القادم، الموافق ١٥ أيار )مايو(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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٩ أيار )مايو(        األحد        

على أجنحة النسور
غـاص شـعب هللا قديًمـا فـي الوثنيـة المصرية على مـدى قرون عديـدة. وهذه الممارسـات 

طمسـت معرفتهم بـاهلل وبإرادتـه وصالحه؟
كيف كان الرَّب سيكسبهم ويردهم إليه ثانية؟ 

كان سـيُعلِن لهـم عـن ِصـدق محبتـه لهـم. وهذا ما فعلـه من خـالل إنقاذهم مـن العبودية 
بمعجـزات جبّـارة. ثـم قادهـم ليسـتجيبوا بمحبـة للعـرض الـذي قّدمـه لهـم بالدخـول معه في 

عهـد. لقـد ذكّرهـم هللا أواًل بأعمالـه الكريمـة لصالحهـم عندمـا كانوا في سـيناء. 

أي تشبيهين يَِصفان الطريقة التي أخرج بها هللا شعبه من مصر وأحضرهم إلى سيناء؟
خروج 9	: 	؛ تثنية 32: 0	-2	  

 

تثنية 	: 29-	3؛ هوشع 		: 	  

 

مـا الـذي كان علـى شـعب هللا )وعلينـا نحـن( أن يتعلّمـوه مـن هذيـن التشـبيهين فيمـا 
يختـص بطبيعـة تصرّفـات هللا حيالهـم؟ 

 

تـدل تشـابيه كهـذه على أن هللا يـدرك عجزنا »كََما يَتَـرَأَُف األَُب َعلَى الْبَِنيَن يَتَـرَأَُف الرَّب َعلَى 
ُه يَْعـرُِف ِجبْلَتََنـا. يَْذكُـُر أَنََّنـا تُـرَاٌب نَْحُن« )مزمـور 103: 13، 14(. في كال التشـبيهين:  َخائِِفيـِه. ألَنَـّ
اآلب يحمل ابنه والنسـر يحمل صغيره، نسـتطيع أن نستشـعر اهتمام هللا بنا وبصالحنا. فهو في 

عطفـه وتعضيـده وحمايتـه وتشـجيعه، يرغب فـي أن يصل بنا إلى النُّضـج الكامل.
»ُعـرِف عن النسـر أنه شـديد التعلّـق بصغاره. فهو يعيش في قمم الجبـال. ولكي يعلّم صغاره 
الطيـران كان يحملهـم علـى ظهـره إلـى أعالي جبال سـيناء. ومن هـذا العلو الشـاهق يدفعها إلى 
أسـفل. فـإذا كان صغيـره مـا يـزال أعجز من أن يطير بنفسـه، كان اآلب النسـر ينطلـق خلفه حتى 
يكـون أسـفله ثـم يتلقفـه علـى ظهـره ويصعد بـه مجـدًدا إلى القمـة. ويقـول هللا لشـعبه، ›هكذا 

أخرجتكـم مـن مصـر وأحضرتكم إلـّي.‹ « ]جورج نيت )الهـوت القصـة(، 1976، صفحة 128[.

قـارن بيـن اهتمـام هللا بنـا واهتمامنـا أحدنـا باآلخـر� كيـف يجـب أن يؤثـر اهتمامـه بنا 
علـى اهتمامنـا باآلخرين؟ 
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بنــاء علــى اختبــارك الخــاص، مــا هــي األَيًْضاحــات التــي يمكنــك أن تِصــف االهتمــام 
غيــر األنانــي ِمــْن ِقَبــِل هللِا بنــا؟ اســتنبط بعــض األَيًْضاحــات الخاصــة بــك مــن وحــي 

اختبــارك الخــاص أو مــن أيــة حضــارة تعيــش فيهــا� شــاركها مــع أعضــاء صفــك� 

١0 أيار )مايو(        االثنني        

نمط الخالص

»لِذلِـَك ُقـْل لَِبِني إِْسـَرائِيَل: أَنَـا الرَّب� َوأَنَـا أُْخرُِجكُْم ِمْن تَْحـِت أَثَْقاِل الِْمْصِريِّيـَن َوأُنِْقُذكُْم 
ِمـْن ُعُبوِديَِّتِهـْم َوأَُخلُِّصكُـْم ِبِذَراعٍ َمْمـُدوَدٍة َوِبأَْحكَاٍم َعِظيَمـٍة، َوأَتَِّخُذكُْم لِي َشـْعًبا، َوأَكُوُن 
ي أَنَـا الـرَّب إِلُهكُُم الَّـِذي يُْخرُِجكُـْم ِمْن تَْحـِت أَثَْقـاِل الِْمْصِريِّيَن«  لَكُـْم إِلًهـا� َفَتْعلَُمـوَن أَنِـّ

)خـروج 6: 6، 7(� 

مـا هـي المبـادئ التـي تراها في اآليتين السـابقتين بخصـوص دور هللا تجاه البشـرية في 
ر فيها ِذكر الضميـر »أنا«؟ عالقـة الَعْهـد )ركّـز علـى عدد المـرات التي تكَـرَّ

 

 

إن إنقـاذ شـعب إسـرائيل مـن العبوديـة المصريـة وإنقـاذ نـوح وعائلتـه مـن الطوفـان هما 
الحدثـان الخالصيـان الرئيسـيان فـي كتابـات موسـى. فكالهمـا يزودانـا بأفـكار عميقة عـن ِعلم 

الخـالص. ولكـن حـدث الخـروج بالـذات هـو الـذي يمّدنـا بالّنمـط الخالصي األساسـي. 
عندمـا قـال هللا إلسـرائيل قديًمـا )ِمن خالل موسـى(، »أَُخلَِّصُكـم« )خـروج 6: 6(، فهذا يعني 

حرفيًّا أنه سـيفديهم.
»وكلمـة ›أُنِْقـُذ‹ الـواردة فـي أصـل اآلية فـي خروج 6: 6 إنَّما تُشـير إلـى أحد أعضـاء العائلة 
وهـو يعيـد شـراء أو افتـداء ›انقـاذ‹ عضـو آخـر مـن العائلـة، وبخاصـة إذا كان هـذه العضـو 
قـد وقـع فـي العبوديـة أو علـى وشـك الوقـوع فيهـا بسـبب َديْـن. ويبـدو أنـه لم يكن لشـعب 
إسـرائيل قديًمـا مـن أقـارب أرضييـن لفدائهـم. ولكـن هللا هـو اآلن قريبهـم األقرب« ]برنـارد رام 

)طريقـه للخـروج(، 1974، صفحـة 50[.

كيـف تفهـم فكـرة افتـداء هللا لشـعبه أو إعـادة شـرائهم مـن العبوديـة؟ ومـا هـو الثمن 
5	؛   :	0 مرقـس  انظـر  قيمتنـا؟  عـن  ذلـك  يخبرنـا  ومـاذا  دفعـه؟  يتوجـب  كان  الـذي 

	تيموثـاوس 2: 6؛ رؤيـا 5: 9؟ 
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يقـول هللا فـي خـروج 3: 8 »فََنزَلْـُت ألُنِْقَذُهـْم«. وهـذا فعـل عبري مألوف يشـير إلـى تفاعل 
هللا فـي السـماء. ونحـن هنـا علـى األرض وال يمكـن لـه أن ينقذنـا مـا لـم ينـزل إلـى األرض معنا. 
وبالمعنـى الكامـل لهـذه الفكـرة، فخالصنـا تمَّ فقط عندما نزل المسـيح وعاش بيننـا وتألّم ومات 
وقـام. »َوالَْكلَِمـُة َصـاَر َجَسـًدا َوَحـلَّ بَيَْنَنا« )يوحنا 1: 14(، وهي آية تشـير إلـى نزول هللا ليخلصنا.

١١ أيار )مايو(        الثالثاء        

الَعْهد في سيناء
يلفـت ِسـفر الخـروج انتبـاه القـارئ إلى ثالثة أحداث رئيسـية هـي بمثابة الجبال الشـاهقة، 
وهـي: الخـروج، تأسـيس الَعْهـد، بنـاء الَمْقـِدس. والحـدث األبـرز بين الثالثـة هو تأسـيس الَعْهد 
الـذي ورد ِذكـره فـي ِسـفر الخروج، األصحاحات 19-24. هو أشـبه بجبل افريسـت بين األحداث 
الثالثـة. والمخطـط الموجـز لمـا ورد في خـروج 19-24 يُظهـر تتابع األحداث وعالقتهـا ببعضها. 

ر لـك الوقـت لتقـرأ كُّل اآليـات المدرجة أدنـاه، ركّز على تتابـع األحداث  وحتـى إذا لـم يتوفَـّ
المتضّمنـة فيها: 

1. وصول شعب إسرائيل إلى سيناء وتمركزهم هناك بعد أن أنقذهم هللا )خروج 19: 1، 2(.
2. اقتراح هللا بالدخول في عهد معهم )خروج 19: 6-3(.

3. استجابة الشعب وقبولهم للعهد )خروج 19: 7، 8(.
4. االستعدادات الستقبل الَعْهد بشكل رسمي )خروج 19: 25-9(

5. إعالن الوصايا العشر )خروج 20: 17-1(.
6. موسى بوصفه وسيط الَعْهد )خروج 20: 18- 21(.

7. النُّطق بمبادئ الَعْهد وتجديدها )خروج 20: 23-22: 22(.
8. التصديق على الَعْهد )خروج 24: 18-1(.

يلعـب هـذا الَعْهـد دوًرا مهًمـا فـي خطـة الفـداء. فهـو الَعْهـد الرابـع الُمـدرج فـي الِكتَـاب 
س )يسـبقه الَعْهـد مـع آدم والَعْهـد مـع نـوح وإبراهيم(، وفيـه أعلن هللا عن ذاته بشـكل  الُمَقـدَّ
أكمـل ممـا فعـل مـن قبـل، وبخاصـة عندمـا تأّسـس النظـام الطقسـي بكاملـه ضمـن خدمـات 
الَمْقـِدس. وهكـذا أصبـح الَمْقِدس هو الوسـيلة التـي يُظهر هللا من خاللها خطة الفداء للشـعب، 

الذيـن كان عليهـم بدورهـم أن يعلنوهـا للعالم. 
مـع أن هللا فـدى إسـرائيل مـن عبوديـة مصـر، إال أنـه أرادهـم أن يفهمـوا أن الفـداء كان لـه 
مغـزى أهـم وأعمـق من مجـرد التحّرر من العبودية الجسـدية. لقـد أراد أن يفديهم من الخطية 
التـي هـي العبوديـة الُمطْلقـة. وهـذا مـا كان ليتحقـق إال من خـالل ذبيحة الَمسـيَّا كما أشـارت 
إليهـا الرمـوز والطقـوس فـي خدمـات الَمْقـِدس. وال عجب إًذا أن يُرشـد هللا الشـعب ويقّدم لهم 
التعليمـات ببنـاء الَمْقـِدس والبـدء فـي خدماتـه، وذلـك بعـد فتـرة وجيـزة مـن تحريرهـم مـن 
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العبوديـة وإعطائهـم الشـريعة. ففـي الَمْقـِدس أعلـن هللا لهم خطة الفـداء التي تجّسـد المعنى 
والهـدف الحقيقييـن للعهـد. ألن الَعْهـد ال يسـاوي شـيئًا مـا لم يكـن عهد خالص، الخـالص الذي 

يقّدمـه هللا للبشـرية السـاقطة. ذلـك مـا كان الحـال عليـه في عـدن وكذلك في سـيناء. 

لمــاذا كان الَعْهــد بيــن هللا وبنــي إســرائيل ضــرورة؟ )انظــر تثنيــة 29: 0	-3	؛ الحــظ 
مجــدًدا الجانــب المرتبــط بالعالقــات فــي العهــد(�

١٢ أيار )مايو(        األربعاء        

هللا وإسرائيل

بَْيـِن َجِميـعِ  ِمـْن  ـًة  لِـي َخاصَّ تَكُونُـوَن  َعْهـِدي  َوَحِفظُْتـْم  لَِصْوتِـي،  َسـِمْعُتْم  إِْن  »َفـاآلَن 
سـة� هِذِه ِهَي  ًة ُمقدَّ ـُعوِب� َفـإِنَّ لِـي كُّل األَْرِض� َوأَنُْتـْم تَكُونُـوَن لِي َمْملَكَـَة كََهَنٍة َوأُمَّ الشُّ

الْكَلَِمـاُت الَِّتـي تُكَلِّـُم ِبَهـا بَِنـي إِْسـَرائِيَل« )خـروج 9	: 6-5(�

يقتـرح هللا هنـا الدخـول فـي عهـد مـع شـعبه. ولكّنـه بمعنى مـا، دعاهـم، وهـذه الدعوة ال 
تكـون مـن نصيبهـم تلقائيًّـا دون اختيارهـم. كان عليهـم التعـاون مع هللا واالسـتجابة لـه. وحتى 
م على  إنقاذهـم مـن مصـر تضمـن تعاونهـم. فلـو أنهم لم يفعلـوا ما قاله لهـم هللا )مثـل رّش الدَّ

قائمـة األبـواب(، مـا كانوا نالـوا اإلنقاذ، األمـر كان بهذه البسـاطة. 
وهنـا أَيًْضـا ال يقـول لهـم هللا »سـواء أحببتـم ذلـك أَْم ال، تكونـون لـي خاصـة وتكونـون لـي 

. مملكـة كهنـة.« فاألمـر ال يتـم بهـذه الطريقـة. وال تخبرنـا اآليـة بـأن هـذا مـا تـمَّ

اقـرأ خـروج 9	: 5، 6 مـرة أخـرى� كيـف تفهم مـا يقوله هللا في مضمون وسـياق الخالص 
باإليمـان؟ هـل األمـر المتضمـن هنـا بإطاعـة هللا يلغي بشـكل مـا ويُْبِطل فكـرة الخالص 
بالنَّْعَمـة؟ وكيـف تسـاعدك المراجـع التالية على فهـم الجواب: روميـة 3: 9	-	2؛ رومية 

6: 	، 2؛ روميـة 7: 7؛ رؤيـا 		: 2	؟ 

 

»نحـن ال ننـال الخـالص بطاعتنـا، ألن الخـالص هو عطيـة هللا المجانيـة التي ننالهـا باإليمان. 
ولكـن الطاعـة هي ثمـرة اإليمـان« )روح النبـوة، طريق الحيـاة، صفحة 61(.

تأمـل فيمـا كان هللا علـى اسـتعداد ألن يفعلـه مـع شـعبه. فهـو لـم يخلِّصهـم بمعجـزة مـن 
العبوديـة المصريـة وحسـب، ولكنـه أراد أن يجعلهـم خاصته، أمـة من الكهنة. وإذ ركّز الشـعب 
عالقتهـم مـع هللا علـى خالصـه )الزمنـي، كمـا مـن العبوديـة المصريـة، وخالصه األبدي(، سـعى 
هللا إلـى رفعهـم إلـى مسـتوى روحي وعقلي وأدبـي مما يجعلهم مثـار تعّجب واندهـاش العالَم 
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القديـم. وكل هـذا بهـدف اسـتخدامهم للكـرازة باإلنجيـل والخـالص لألمـم األخـرى. وكل ما كان 
عليهـم فعلـه اسـتجابة للرَّب، هـو الطاعة. 

بأيّــة طــرق ينبغــي الختبارنــا الشــخصي مــع هللا أن يعكــس ذلــك المبــدأ ذاتــه الــذي 
تــراه هنــا فــي درس اليــوم؟ 

١3 أيار )مايو(        الخميس        

وعود، وعود ��� )خروج 9	: 8(�
تبـدو األمـور هنـا علـى مـا يـرام، مـن الوهلـة األولـى. فقـد أنقـذ هللا شـعبه وعـرض عليهـم 
بَـركات الَعْهـد. ووافقـوا هـم علـى أن يفعلـوا كُّل ما طلبـه منهم الـرَّب. وهكذا أُبْـرم االتفاق بين 

السـماء واألرض.

اقـرأ المراجـع التاليـة� مـا هـي األفـكار التـي تزودنـا بهـا فيمـا يختص باسـتجابة شـعب 
هللا للعهـد؟ 

رومية 9: 	3، 32  

 

رومية 0	: 3  

 

عبرانيين 	: 	، 2  

 

مهمـا طلـب ِمنَّـا هللا أن نفعـل فـإن عالقتنـا بـه ينبغـي أن تتأسـس علـى اإليمـان. فاإليمـان 
ر لنـا األسـاس الـذي عليـه ترتكـز األعمـال التـي تتبـع اإليمـان. وال يمكـن لألعمـال فـي حد  يوفَـّ
ذاتهـا أن تجعلنـا مقبوليـن فـي عيـن هللا القـدوس، مهمـا كانـت مخلِصـة وكثيرة فهي لـم تحقق 

هـذا الهـدف فـي زمـن إسـرائيل قديًمـا وال تسـتطيع ذلـك فـي أيامنـا أَيًْضا.

س يركـز كثيـًرا علـى األعمـال، فلمـاذا ال تسـتطيع األعمـال أن  طالمـا كان الِكَتـاب الُمَقـدَّ
تجعلنـا مقبوليـن أمـام هللا؟ )انظـر إشـعياء 53: 6؛ إشـعياء 	6: 6؛ روميـة 3: 23(� 
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مـن المؤسـف أن العبرانييـن اعتقـدوا أن طاعتهـم هـي الوسـيلة لخالصهم وليسـت النتيجة 
لهـذا الخـالص. وسـعوا للحصـول علـى البـّر مـن خـالل إطاعتهـم للنامـوس، وليـس بـّر هللا الذي 
يأتـي باإليمـان. وعهـد سـيناء، إن كان يتضمن مجموعة تعليمات وإرشـادات أكثر تفصياًل، إال أنّه 
كان يهـدف ألن يكـون عهـد نعمـة بـذات القدر الـذي كانت عليـه العهود السـابقة أَيًْضـا. وتلك 
النَّْعَمـة المجانيـة المنسـكبة بغـزارة تُحـِدث تغييرًا فـي القلب يـؤدي إلى الطاعة. أمـا المعضلة 
فلـم تكـن فـي محاوالتهـم الطاعـة )فالَعْهـد اشـترط عليهـم الطاعـة(، بل فـي نوع الطاعـة التي 

قدموهـا، والتـي لـم تكـن طاعـة على اإلطـالق، كمـا يتضح مـن التاريخ الالحـق لألمة. 

ــي أراد  ــة الت ــي النقط ــا ه ــر� م ــزء األخي ــة الج ــة 0	: 3، وبخاص ــرص رومي ــرأ بح اق
ــت  ــون تثبي ــن يحاول ــدث لم ــذي يح ــا ال ــا؟ م ــا هن ــديد عليه ــس التش ــول بول الرس
برَّهــم الذاتــي؟ ولمــاذا تــؤدي مثــل تلــك المحاولــة إلــى الخطيــة الحتميــة والعصيــان 

ــه؟  ــا الخاصــة� ألســنا فــي خطــر عمــل الشــيء ذات ــى حياتن ــع إل والشــر؟ لنتطلّ

١٤ أيار )مايو(        الجمعة        

رس: »مـا كان يمكـن للظـّل الـذي علـى المزولة )سـاعة شمسـية( أْن  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
يرجـع عشـر درجـات إلـى الـوراء لـو لـم يتدخـل هللا تدخـاًل مباشـرًا. وكانت هـذه عالمـة لَحزَِقيَّا 
رََجـاِت الَِّتي  لَّ ِبالدَّ أّن هللا قـد سـمع صالتـه. وتبعـاً لذلـك: ›َدَعـا إَِشـْعيَا النَِّبـّي الـرَّّب  فَأَرَْجـَع الظِـّ
ة، األنبياء  نَـزََل ِبَهـا ِبَدرََجـاِت آَحـاز َعْشـَر َدرََجاٍت إِلَى الْـَوَراِء‹ – 2ملـوك 20 : 8 – 11« )روح النُّبُوَّ

والملـوك، صفحة 230(.
»وقـد تّمـت هـذه الزيـارة التـي قـام بهـا رسـل موفـدون ِمـن ِقبـل ملـك فـي أرض بعيـدة، 
وقُّدمـت لَحزَِقيَّـا فرصـة فيهـا يعظّـم ويمّجـد اإللـه الحّي. كـم كان ِمن السـهل عليـه أن يخبرهم 
عـن هللا حامـل كّل الخالئـق الـذي بواسـطة رحمتـه ورضـاه أبقـى على حياتـه عندمـا انتفى عنه 

آخر رجـاء! ...
»ولكـّن الكبريـاء والغـرور تسـلّطت علـى قلـب َحزَِقيَّـا، وفي تعظيمه لنفسـه فتـح أمام تلك 
َة  العيـون الجشـعة الطامعـة الخزائـن التـي أغدقها هللا على شـعبه. فأراهم ›بَيْـَت َذَخائِـرِِه: الِْفضَّ
يْـَت الطَّيِّـَب، وَكُلَّ بَيْـِت أَْسـلَِحِتِه وَكُلَّ َمـا ُوِجـَد ِفـي َخزَائِِنـِه. لَـْم يَُكـْن  َهـَب َواألَطْيَـاَب َوالزَّ َوالذَّ
اُه َحزَِقيَّـا ِفـي بَيِْتـِه َوِفـي كُلِّ ُملِْكـِه‹ – إشـعياء 2:39. ولكّنـه لـم يفعـل هـذا  يَـّ َشـْيٌء لَـْم يُرِِهـْم إِ
ة، األنبيـاء والملوك،  تمجيـًدا هلل بـل ليمّجـد نفسـه في عيون أولئك الرؤسـاء الغربـاء« )روح النُّبُوَّ

.)231 صفحة 

أسئلة للنقاش
	� بأيـة طـرق كانـت تهـدف عالقة الَعْهـد للمحافظة على حرية شـعب هللا الجسـدية 

والروحيـة؟ )انظـر الوييـن 26: 3-3	؛ قارن تثنيـة 28: 	-5	(� 
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2� اقـرأ مـرة أخـرى خـروج 9	: 5، 6� الحـظ أن هللا هو الـذي يقول »لـي كُّل األرض�« 
لمـاذا قـال هللا ذلـك، وبخاصـة فـي هـذه المضمنـون، أي سـعيه ألن يؤسـس عهـًدا 
مـع ذلـك الشـعب؟ وكيـف يتناسـب مفهومنـا للسـبت ومـا يعنيـه، مـع هـذه الصورة 

هنا؟  الموضحـة 

3� المعـروف أننـا ننـال الغفـران عـن خطايانا من خـالل نعمة المسـيح وحدها� كيف 
تفهـم دور نعمـة هللا فـي تمكيننا مـن أن نعيش حياة اإليمـان والطاعة؟ 

رس: الَعْهـد الـذي أبرمـه هللا مـع شـعبه فـي سـيناء كان عهـد نعمـة. فـإذ  ـص الـدَّ ُملَخَّ
م هللا أدلـة كافيـة علـى محبتـه ورحمتـه ورعايتـه خـالل إنقاذ شـعبه بطريقـة اسـتثنائية من  قـدَّ
العبوديـة فـي مصـر، دعاهـم اآلن للدخـول فـي عهـد معـه مـن شـأنه أن يحافـظ علـى حريتهم 
ويدعمهـا. ومـع أن الشـعب أبـدى تجاوبًـا إيجابيًّـا، إال أنهم افتقـروا إلى اإليمـان الحقيقي الذي 
واعـزه المحبـة. وتاريخهـم الالحـق يثبـت أنهـم فشـلوا، فـي معظـم األحيـان، في فهـم الطبيعة 
الحقيقيـة للعهـد فأفسـدوه وحرّفـوه وحّولـوه إلـى وسـيلة للخالص باألعمـال. وال حاجـة بنا ألن 

نسـير فـي أثـر فشـلهم ونتجاهـل النَّْعَمـة العجيبـة التي تُقـّدم للخطـاة مجانًا. 
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* ١٥-٢١ أيار )مايو(    الدرس الثامن    

َشريعُة الَعْهِد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: خـروج ١٩: ٦؛ إشـعياء ٥٦: ٧؛ عبرانييـن ٢: ٩؛ تثنية ٤: ١3؛ تثنية 

١0: ١3؛ عامـوس 3: 3؛ تكوين ١٨: ١٩.

آيـة الحفـظ: »َفاْعلَـْم أَنَّ الـرَّب إِلَهَك ُهـَو هللُا، اإِللـُه األَِميـُن، الَْحاِفُظ الَعْهد َواإلِْحَسـاَن 
لِلَِّذيـَن يُِحبُّونَـُه َويَْحَفظُـوَن َوَصايَـاُه إِلَـى أَلِْف ِجيـل« )تثنية 7: 9(� 

ـة فـي المزمـور 23 إلـى المـكان الـذي يريـد هللا أْن يقودنـا  تُشـير إحـدى العبـارات الهامَّ
إليـه. فـي اآليـة 3، يُصـّرح داود قائـاًل، »يَْهِديِنـي إِلَى ُسـبُِل الِْبـرِّ ِمْن أَْجِل اْسـِمِه«. فبدافـع أمانته 

األخالقيـة، لـن يضلنـا هللا أبـًدا. فهـو سـيوفر ُسـبُاًل آمنـة لمسـيرتنا الروحيـة فـي الحيـاة.
« اآلمنـة«؟ يجيـب كاتـب المزمـور 119 علـى هـذا السـؤال مـن خـالل  مـا هـي »ُسـبُِل الِْبـرِّ
ي ِبِه ُسـِررُْت« )مـزور 119: 35(. »كُّل  بِْني ِفـي َسـِبيِل َوَصايَاَك، ألَنِـّ ِطلْبـة رفعهـا فـي الصـالة »َدرِّ
َوَصايَـاَك َعـْدٌل« )مزمـور 119: 172(. فنامـوس هللا هـو بمثابـة الطريـق اآلمـن عبـر مسـتنقعات 

الوجـود البشـري الغادرة. 
يركِّز درسنا هذا األسبوع على ناموس هللا وعلى مكانه في عهد سيناء.

نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: مـا الـذي يعنيـه اختيـار هللا إلسـرائيل؟ وكيـف 
يتشـابه ويتـوازى اختبارهـم مـع اختيـار هللا لنا؟ ما مـدى أهميـة الناموس بالنسـبة للعهد؟ وهل 

أُبـرم الَعْهـد بـدون شـروط؟ لمـاذا كانـت الطاعـة جـزًءا ال يتجزأ مـن عالقـة الَعْهد؟ 

ْبت القادم، الموافق ٢٢ أيار )مايو(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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١٦ أيار )مايو(        األحد        

اختيار إسرائيل )تثنية 7: 7(
تذهـب التقاليـد اليهوديـة إلى أن هللا أبرم الَعْهد مع إسـرائيل فقـط ألّن األمم األخرى رفضته 
أواًل. ومـع أنـه ال يوجـد دليـل كتابـي لهـذا الزَّعـم، إال أنه، مـع ذلك، يسـاعد على إثبـات حقيقة 
أنـه مهمـا كان السـبب الـذي مـن أجلـه اختـار هللا األمـة العبريـة، فلـم يكـن هـو اسـتحقاقهم 
للكرامـة واالمتيـازات الكبيـرة التـي أغدقهـا عليهـم هللا. فلَـم يوجد فيهـم أي اسـتحقاق يجعلهم 
ـا  أهـاًل لمحبـة هللا واختيـاره لهـم كشـعبه الخـاص. لقـد كانـوا قليليـن فـي العـدد وضعفاء سياسًّ
وعسـكريًّا كمجموعـة مـن القبائـل المسـتعبدة. وباإلضافـة إلـى هـذا فقـد كانـوا مـن حيـث 
الحضـارة والثقافـة والديانـة بال تأثير يُْذكَر ألنهم كانوا يشـكلون خليطًا ضعيًفا. السـبب الرئيسـي 

إًذا الختيارهـم يكمـن فـي سـرِّ محبـة هللا ونعمته. 

ولكـن علينـا فـي الوقـت ذاتـه أن نحتـرس إْذ نتأمـل فـي فكـرة اختيارهـم هـذه ألنهـا 
تحمـل فـي طياتهـا إمكانية إسـاءة فهمهـا الهوتيًّا� لمـاذا اختـار هللا إسـرائيل قديًما؟ هل 
ليخلّصهـم دون باقـي البشـر؟ أي هـل اختارهـم هللا للخـالص بينمـا اختـار باقـي البشـر 
للهـالك؟ أَْم أنـه اختارهـم ليكونـوا قنـوات ويقدمـوا للعالـم مـا منحهـم إيـاه هللا؟ كيـف 

تسـاعدنا المراجـع التاليـة علـى فهـم األجوبـة علـى هـذه األسـئلة: 
خروج 9	: 6  
إشعياء 56: 7  
عبرانيين 2: 9  

إننـا نميـل، كأدفنتسـت سـبتيين، ألن نعتبـر أنفسـنا البديل الحديـث لشـعب هللا قديًما، وأن 
هللا قـد دعانـا، ال ليخلِّصنـا وحدنـا بـل لنعلِـن للعالَـم رسـالة الفداء فـي مضمون رسـائل المالئكة 
الثالثـة. وباختصـار فنحـن نؤمـن أن عندنـا مـا نقولـه ممـا ال يتحـدث بـه أحـد سـوانا. تلـك أَيًْضا 
كانـت الحالـة بوجـه خـاص مع شـعب هللا قديًمـا. فاألمم من حولهـم كانت قد جنحـت منذ زمن 
طويـل صـوب االرتـداد والوثنيـة التـي اتسـمت كثيرًا بالعنـف واألفعال الشـنيعة. لـم يكن هدف 
اختيـار شـعب هللا قديًمـا هـو تحويل األمـة العبرية إلـى ناٍد منعـزل يحتفظ لنفسـه وحده بوعد 
الخـالص والفـداء. بـل العكـس هـو الصحيـح. فـإذا كنا نؤمن أن المسـيح مـات من أجل البشـرية 
جمعـاء )عبرانييـن 2: 9(، إًذا فالفـداء الـذي قّدمـه هللا لشـعبه قديًمـا كان ُمقّدًمـا للعالَـم أجمـع 
أَيًْضـا. وكان المفـروض على شـعب هللا قديًمـا أن يكونوا بمثابة القناة أو الوسـيلة التي من خاللها 

يَعـرِف اآلخـرون عـن هـذا الفـداء اإللهي. وقـد ُدعيت الكنيسـة لتفعل الشـيء ذاتـه اليوم. 

م  ــدُّ ــي تق ــاعد ف ــل لتس ــاك تفع ــاذا عس ــتك� م ــي كنيس ــاص ف ــي دورك الخ ــل ف تأم
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ــا فــي هــذا  ــم تكــن تســاعد عمليًّ ــا ل ــك م ــر بأن ــا إلنجــازه؟ تذكّ ــذي ُدعين العمــل ال
ــه�  ــن أدائ ــرك بدرجــة أو بأخــرى ع ــة لغي ــون ســبب عرقل ــد تك ــك ق ــل، فإن العم

١٧ أيار )مايو(        االثنني        

روابط قوية

»َوأَْخَبَركُـْم ِبَعْهـِدِه الَّـِذي أََمَركُـْم أَْن تَْعَملُـوا ِبـِه، الْكَلَِمـاِت الَْعَشـِر، َوكََتَبـُه َعلَـى لَْوَحـْي 
َحَجـٍر« )تثنيـة 	: 3	(� 

د كثيـرًا علـى أن الَعْهد هو دائًما عهـد نعمة، وإنه يأتي فقط كنتيجة لسـكب  رغـم أننـا نشـدِّ
هللا فضلـه علـى أولئـك الذيـن يدخلـون فـي عالقـة خالصيـة معـه، رغـم عـدم اسـتحقاقهم لهذا 
الفضـل، فهـذا ال يعنـي أن النَّْعَمـة هـي بمثابـة الترخيـص للعصيـان. بـل العكـس هـو الصحيح. 

فالَعْهـد والنامـوس متالزمـان وال يفترقـان أبًدا عـن بعضهما. 

تأمـل فـي اآليـة الـواردة أعـاله� كيـف تربط بشـدة بيـن الَعْهد والنامـوس؟ وكيـف تُظهر 
هـذه اآليـة مدى أهميـة النامـوس بالنسـبة للعهد؟ 

 

عندمـا نفكـر فـي فحوى ومعنـى الَعْهد نجد أن فكرة كـون الناموس جـزًءا ال يتجزأ منه، هي 
فكـرة ذات معنـى. فـإذا فهمنـا الَعْهـد علـى أنـه، بيـن أمـور أخـرى، عالقـة وشـركة، إًذا فالحاجة 
تَمـّس إلـى وجود بعـض القوانين والحدود. ولَِكـم من الزمن تدوم الصداقة أو الشـراكة التجارية 
أو الـزواج إذا لـم توجـد هنـاك حدود وقوانيـن، يتم التعبير عنها بشـكل محـدد، أو تُْفَهم ضمًنا؟ 
فـإذا قـرَّر الـزوج مثـاًل أن يصاحب فتـاة غير زوجتـه ويغازلهـا، أو إذا قرَّر أحـد األصدقاء اختالس 
صديقـه، أو إذا أحـد شـركاء التجـارة قـرَّر فجـأة أن يدعـو شـريًكا آخـر دون أن يخبـر شـركاءه 
اآلخريـن. مثـل هـذه األفعـال هـي انتهـاك لقوانيـن ومبـادئ محـددة. فكـم مـن الزمـن تـدوم 
عالقـات كهـذه وسـط تلـك الظـروف التـي ال وجـود للقوانيـن فيهـا؟ لهذا السـبب لزم أن تُرسـم 
الحـدود وتُوضـع القوانيـن. فمـن خـالل هذه الحـدود وتلك القوانيـن يمكن للعالقة أن تسـتمر. 
والحقيقـة أنـه توجـد تعابيـر مختلفـة تتـوازى تماًما أو تكـون على صلـة وثيقة )إذا لـم يكن لها 
حتـى المعنـى ذاته( مع كلمة عهد. وهذا التعابير هي: الشـريعة: )مزمـور 78: 10(، الفرائض )مزمور 
50: 16(، الشـهادات )مزمـور 25: 10(، الوصايـا )مزمـور 103: 18(، كالم هللا )تثنيـة 33: 9(. إذًا يكـون 
بالنتيجة »كالم هذا الَعْهد« )إرميا 11: 3، 6، 8(، هو ذاته كالم ناموس هللا وفَّرائضه وشهاداته ووصاياه. 
تضمـن عهـد هللا مع شـعبه إسـرائيل متطلبـات مختلفة لهـا أهميتها الكبـرى للمحافظة على 

العالقـة الخاصـة التـي سـعى أن تكـون بينـه وبينهم. فهل األمـر يختلف عن ذلـك اليوم؟
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فكــر فــي شــخص لــك معــه عالقــة خاصــة اآلن، وتخيَّــل مــاذا يمكــن أن يحــدث لمثــل 
تلــك العالقــة إذا لــم تكــن أنــت تشــعر بأنــك مقيــد وملتــزم بأيــة قوانيــن أو قواعــد 
ــَت  ســلوكية، بــل شــعرت أن لــك مطلــق الحريَّــة ألن تفعــل مــا تشــاء� وحتــى إذا ُقلْ
إنّــك تحــب هــذا الشــخص وإّن هــذا الحــب يقــّرر عالقتــك بــه أو بهــا، فلمــاذا تظــل 

الحاجــة قائمــة إلــى قوانيــن؟ ناقــش؟ 

١٨ أيار )مايو(        الثالثاء        

الناموس ضمن الَعْهد )تثنية 0	: 2	، 3	(
مـا هـو أول فكـر يتبـادر إلـى ذهنـك عندما تفّكـر فـي النواميـس والقوانين؟ هـل تفّكر في 
ـجن؟ أَْم أنـك تفّكـر فـي النواهـي  رجـال الشـرطة؟ أَْم المخالفـات المروريـة أَْم القضـاء أَْم السِّ
والوالديـن المتسـلطين والعقـاب؟ أَْم أنـك ربما تفّكر في النظام واالنسـجام واالسـتقرار؟ أو ربما 

حتـى تفّكـر فـي الحب؟ 
الكلمـة العبريـة للنامـوس هي »تـوراة«. وهي تعنـي أَيًْضا »تعليـم« أو »تعليمـات«. ويمكن 
اسـتخدام هـذا التعبيـر لإلشـارة إلـى كافـة تعليمـات هللا سـواء األدبيـة أَْم المدنيـة أَْم االجتماعية 
أَْم الدينيـة. فهـي تتضمـن كُّل المشـورات اإللهيـة الحكيمـة التـي منحها هللا بسـخاء لشـعبه لكي 
يحبـوا الحيـاة فـي ملئها جسـديًّا وروحيًّا. ال عجـب إًذا أن ينطق كاتب المزاميـر بالطوبى )البَركة( 
علـى ذلـك الـذي يجـد فـي ناموس الرَّب مسـرته »وفي ناموسـه يلهج نهـاًرا ولياًل« )مزمـور 1: 2(. 
لة فـي أسـفار موسـى  وراة« – التعليمـات والتعاليـم الُمسـجَّ إننـا إذ نقـرأ النامـوس أو »التَـّ
والتـي أصبحـت جـزًءا مـن عهـد هللا مـع شـعبه قديًمـا، نندهـش للمـدى الواسـع الـذي تشـمله 
هـذه التعليمـات. فالنامـوس يتنـاول كافـة أجـزاء نمـط حيـاة شـعب هللا – الزراعـة، الحكومـة 

المدنيـة، العالقـات االجتماعيـة، والعبـادة.

هـم هللا بكل هـذه التعليمات؟ انظر تثنيـة 0	: 3	� وكيف كانت  لماذا،فـي اعتقـادك، أمدَّ
هـذه التعليمات لخيرهم؟ 

 

كان عمـل النامـوس فـي داخـل الَعْهـد هـو توفيـر الخطـوط االسترشـادية للحيـاة الجديـدة 
لشـركاء الَعْهـد البشـريين. والنامـوس يقدم العضو الشـريك في الَعْهد إلـى إرادة هللا الذي يعرفه 

اإلنسـان بشـكل كامـل مـن خالل طاعـة اإليمـان لوصايـاه وللتعبيـرات األخرى عـن إرادته. 
إنَّ الجـزء الـذي لعبـه النامـوس ضمـن الحقيقـة الحيـة لعالقـة الَعْهـد أظهـر أن شـعب هللا 
قديًمـا مـا كان لهـم أن يتبعـوا طـرق األمـم األخرى. فهم لـم يسـتطيعوا أن يحيوا وفًقـا للناموس 
الطبيعـي واالحتياجـات والرغبـات البشـرية وال حتـى وفًقـا للضروريـات السياسـية واالقتصاديـة 
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سـة وككهنـوت ملوكـي، وكمقتنـى هللا  وحدهـا. كان باسـتطاعتهم أن يسـتمروا كأّمـة هللا الُمقدَّ
الخـاص فقـط مـن خـالل الطاعـة التـي ال مسـاومة فيهـا إلرادة هللا المعلنـة ضمـن الَعْهـد، فـي 

كافـة مجـاالت الحياة. 

ــْبتيون، مثلهــم مثــل شــعب هللا قديًمــا، قــد نالــوا إرشــادات واســعة  واألدفنتســت السَّ
المجــال تتعلــق بكافــة مجــاالت الحيــاة المســيحية مــن خــالل إعــالن حديــث للعطيَّة 
النبويــة� لمــاذا ننظــر إلــى هــذه اإلرشــادات علــى أنهــا عطيَّــة مــن هللا ِعــوض عــن أن 
تكــون ســبب تهديــد وأذى للفكــر المســتقل والعمــل الحــر؟ وفــي الوقــت ذاتــه، مــا 
هــي المخاطــر التــي نواجههــا فــي تحويــل هــذه العطيَّــة إلــى شــيء حرفــي وتمّســك 
ــة  ــا الُمصاحب ــا بالعطاي ــا فعــل شــعب هللا قديًم د، كم ــون أو نهــج محــدَّ مفــرظ بقان

للعهــد؟ )انظــر روميــة 9: 32(� 

١٩ أيار )مايو(        األربعاء        

ثبات ورسوخ الناموس

أي حـق يتعلـق بطبيعـة هللا األساسـية يعلِّمنـا إيـاه وجـود النامـوس ضمن عالقـة الَعْهد؟ 
مالخـي 3: 6؛ يعقـوب 	: 7	�

نامـوس هللا هـو تعبيـر شـفهي أو مكتـوب عـن إرادتـه )مزمـور 40: 8(. نظـرًا ألن النامـوس 
هـو نسـخة طبـق األصـل عـن صفـات هللا، فـإنَّ وجـود الناموس ضمـن الَعْهـد يؤكّد لنـا دوام هللا 
وأنـه جديـر بالثقـة. ومـع أننـا قـد ال نتمكـن دائًمـا مـن معرفـة الكيفية التـي تعمل بهـا العناية 
اإللهيـة، إال أننـا نـدرك أن هللا يمكـن االعتمـاد عليـه. فكونـه الفسـيح يسـير بموجـب قوانيـن 
أدبيـة وطبيعيـة ال تتبـدل وال تتغيـر. هـذه الحقيقة هـي التي تمنحنـا الحرية الحقيقيـة واألمان 

الراسـخ. وانتهـاك القانـون اإللهـي يـؤدي حتًمـا إلـى الفوضـى والهالك.
»إنَّ كـون هللا جديـر بثقتنـا ويمكننـا االعتمـاد عليـه، يكمـن فـي حقيقـة كونه إلـه الناموس 
والقانـون. فإرادتـه وناموسـه همـا واحـد. وهـو يقـول عـن الّصـواب صوابًـا ألنـه يَِصـف أفضـل 
العالقـات الممكنـة. ولهـذا السـبب ال يمكـن لنامـوس هللا أبـًدا أن يكـون متعّسـًفا أو ُعرضـة 
لألمزجـة والنـزوات والخيـال. فهـو أكثـر األمـور ثباتًـا فـي الكـون« ]والتريتـش )أبعـاد الخـالص( 

1963، صفحـة 143[.

ر علـى النامـوس أْن يُخلِّـص اإلنسـان ِمـن الخطيـة، فلمـاذا جعلـه هللا جـزًءا  إذا كان يتعـذَّ
مـن عالقـة الَعْهـد؟ )انظـر عامـوس 3:3 لتجـد تلميًحـا لإلجابة(� 
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ب وجـود اتفاق وانسـجام. ونظـرًا ألن هللا ليس هو خالق العالم وحسـب،  إنَّ أي عالقـة تتطلَـّ
بـل أَيًْضـا حاكمـه األدبي، فـإّن وجود النامـوس أو القانون ضروري لسـعادة خالئقـه العقالء لكي 
يحيـوا فـي انسـجام معـه. وبهـذا يصبح ناموسـه الذي هـو إعالن إلرادتـه، دسـتور حكومته. فهو 
المعيـار الطبيعـي أو االلتـزام المتعلّـق باتفاقيـة الَعْهـد وعالقتـه. الهدف منه ليس هـو تخليصنا 
بـل باألحـرى تعريـف واجبنا تجـاه هللا )الوصايـا 1-4( وواجبنا تجاه إخوتنا وأخواتنا في البشـريَّة 
)الوصايـا 5-10(. وبكلمـة أخـرى، هـو يحـّدد نـوع الحيـاة التي يريدهـا هللا ألبنائـه المتعاهدين 
معـه، مـن أجـل سـعادتهم وسـالمتهم. وقد حـال نامـوس هللا بين شـعبه قديًما وبين اسـتبدالهم 
وتبّنيهـم لفلسـفة أخـرى كوسـيلة ونمـط للحيـاة. لقـد كان الناموس ومـا زال هو الهـدف لعالقة 
الَعْهـد لجلـب المؤمـن إلـى هللا ليختبر نعمتـه المغيّرة ويعيش في انسـجام مـع إرادته وصفاته. 

تطلّــع حولــك، أال تــرى النتائــج المدّمــرة للعصيــان والخــروج علــى القانــون؟ وحتــى 
ــوح عــن  ــه الجن ــذي أحدث ــار ال م ــرى بعــض الدَّ ــك أن ت ــك الخاصــة، يمكن ــي حيات ف
نامــوس هللا وانتهاكــه� كيــف تســاعد هــذه الحقائــق علــى إثبــات صــالح نامــوس هللا 

وضــرورة وجــود النامــوس كجــزء مهــم فــي عالقــة معــه؟ 

٢0 أيار )مايو(        الخميس        

إِْن ���

اقرأ المراجع التالية� ما هي النقطة المشتركة فيها، وماذا تعلّمنا حول طبيعة الَعْهد؟ 
تكوين 8	: 9	  

تكوين 26: 	، 5  
خروج 9	: 5  
الويين 26: 3  

اعتـرف هللا علًنـا بإيمـان إبراهيـم الـذي دفعـه إلطاعـة فرائضـه وشـرائعه وأوامـره )تكويـن 
ع مثـل هـذا النمط الحياتي من شـريكه البشـري فـي الَعْهد.  26: 5(. ومـن المفتـرض أنَّ هللا توقَـّ
ح بمـا ال يرقى إليه الشـك أن  والعبـارة الكتابيـة الكاملـة التـي وردت عـن الَعْهـد في سـيناء توضِّ

شـروط الطاعـة كانـت إحـدى العناصر الرئيسـية فـي الَعْهد: 
وقـد أوضحـت اآليـة فـي خـروج 19: 5 األمـر بـكل جـالء، »فـاآلن إن سـمعتم )أطعتـم( ...«. 
إن العنصـر الشـرطي فـي الَعْهـد ال يمكـن إغفالـه. فمـع أن بَـركات الَعْهد أُغدقت على الشـعب 
بالنَّْعَمـة، ومـع أنهـم لـم يسـتحقوها، ومع أنها كانت عطيَّـة لهم، إال أنها كانت مرتبطة بشـروط. 
فقـد كان باسـتطاعة النـاس أن يرفضـوا العطيَّـة ويتنكـروا للنعمـة ويديـروا ظهورهـم للوعـود. 
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فالَعْهـد كمـا هـو الحـال مع الخـالص، ال يبطل أبًدا حريـة اإلرادة. هللا ال يجبر أحـًدا على الدخول 
فـي عالقـة خالصيـة معـه، وال يفـرض الَعْهـد عليهـم. بـل هـو يقّدمـه مجانًـا للجميـع. الجميـع 
مدعـوون لقبولـه. ومتـى قَِبـل اإلنسـان الَعْهـد يتبـع ذلك بعـض االلتزامـات، ليس كوسـيلة لربح 
بَركـة الَعْهـد بـل كتعبيـر ظاهـري على قبوله لبَـركات ذلك الَعْهـد. كان على شـعب هللا قديًما أن 
يطيعـوا، ليـس لكـي ينالـوا الوعـود، بـل لكـي تتم العهـود لهـم. كانت طاعتهـم تعبيـرًا عن كون 
اإلنسـان قـد تبـارك بواسـطة هللا. فالطاعة ال تربـح البَركَات، بمعنـى أن يكون هللا ملتزًما بسـكبها 

عليهـم. ولكـن الطاعـة ِعوًضـا عـن ذلـك، تخلـق محيطًا يمكن فيـه للبَركـة أن تتجلـى باإليمان.

ــْوا  ــْي تَْحَي ــلُكُوَن، لِكَ ــْم تَْس ــرَّب إِلُهكُ ــا ال ــْم ِبَه ــي أَْوَصاكُ ــِق الَِّت ــعِ الطَِّري ــي َجِمي »ِف
َويَكـُـوَن لَكُــْم َخْيــٌر َوتُِطيلُــوا األَيَّــاَم ِفــي األَْرِض الَِّتــي تَْمَتلِكُونََهــا« )تثنيــة 5: 33(� هــل 
يقــول هللا لشــعبه هنــا بأنهــم إذا أطاعــوا يكونــون مســتحقين للَبــركات، أي أن هــذه 
الَبــركَات هــي مــن حقهــم الــذي يديــن هللا لهــم بــه؟ أَْم أنــه يقــول: هــذه الَبــركَات 
ــح الطريــق أمامــي ألســكب عليكــم  يمكــن أن تنتــج عــن الطاعــة، ألن الطاعــة تفت

ــركَات؟ مــا هــو الفــرق بيــن الفكرتيــن؟  الَب

٢١ أيار )مايو(        الجمعة        

رس: اقرأ لـروح النبوة، من كتاب »اآلبـاء واألنبياء«، ومـن الفصل الذي  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
بعنـوان »يـوم نـزاع«، صفحـة 592-594؛ والفصـل الـذي بعنـوان »الشـريعة والَعْهـدان«، صفحة 

319-328، فـي كتاب »مشـتهى األجيال«. 
كيف يساعدنا ما جاء في متى 22: 34-40 على فهم: 

1. مكان ومعنى ناموس هللا ضمن الَعْهد.
2. كون فكرة الَعْهد موازية للعالقة؟

»ينبغـي أن تتواجـد المحبـة فـي القلب قبل أن يتمكن اإلنسـان، بقوة المسـيح ونعمته، من 
حفـظ وصايـا نامـوس هللا )انظـر روميـة 8: 3، 4(. الطاعـة بـدون محبـة مسـتحيلة بقـدر ما هي 
عديمـة الجـدوى. ولكـن حيـث توجـد المحبـة يبـدأ اإلنسـان تلقائيًّا فـي تنظيم حياته لتنسـجم 
س،  مـع إرادة هللا كمـا هـي معلنـة فـي وصايـا« )موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير الِكتَـاب الُمَقـدَّ

مجلـد 5، صفحة 484(.
سـة المدونـة فـي شـريعته قانونـاً كامـاًل للحيـاة، وقـد  م هللا فـي وصايـاه الُمقدَّ »لقـد قـدَّ
أعلـن أن هـذه الشـريعة باقيـة إلـى انقضـاء الدهـر، وهي باقيـة ال تتغيـر فيها نقطـة واحدة أو 
حـرف واحـد بـل سـتظل محتفظـة بمطاليبهـا علـى بني اإلنسـان. لقد جاء المسـيح لكـي يعظِّم 
الشـريعة ويكرمهـا. وقـد برهـن أنهـا مبنيـة علـى األسـاس المتسـع، أسـاس المحبـة هلل والمحبة 
م نفسـه  للنـاس، وأن الطاعـة لوصاياهـا تسـتوعب واجـب اإلنسـان كلـه. والمسـيح في حياته قدَّ
مثـااًل لنـا فـي الطاعـة لشـريعة هللا. وفـي موعظتـه التـي ألقاهـا علـى الجبـل أَبَـاَن أن مطاليبهـا 
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تمتـد إلـى أبعـد من األعمـال الخارجية وتتغلغـل إلى أفكار القلـب ونيَّاتـه« )روح النبوة، أعمال 
الرسـل، صفحة 360(.

أسئلة للنقاش
	� لماذا يبدي خيط المحبة قوة أكبر من حبل الخوف، لجذب البشر صوب هللا؟

2� لمـاذا كانـت الوصيـة القائلـة، »تحـب الـرَّب إلهـك مـن كُّل قلبـك ومن كُّل نفسـك 
ومـن كُّل فكـرك« )متـى 22: 37(، هـي الوصيـة األولـى والعظمـى؟

3� كتبـت سـيمونا وايـل مـرة تقـول »النظام هـو أكثر الحاجـات إلحاًحـا�« كيف تفهم 
قولهـا هـذا فـي ضـوء ومضمـون درس هـذا األسـبوع، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بفكـرة 

الناموس؟

رس: كان نامـوس هللا جـزًءا ال يتجزأ ِمـن الَعْهد الذي أبرمه هللا مع إسـرائيل  ـص الـدَّ ُملَخَّ
فـي سـيناء. ومـع ذلـك فقـد كان عهـد نعمة حقيقـي – ولكـن النَّْعَمة ال تلغـي أبـًدا الحاجة إلى 
النامـوس. بـل العكس هـو الصحيح. فالناموس هو وسـيلة من خاللها تُْعلَن النَّْعَمـة ويتم التعبير 
عنهـا فـي حيـاة أولئـك الذيـن ينالونهـا. والَعْهـد يعـرِّف ويظهـر العالقـة الكائنـة بيـن األطـراف 
المختصـة. وكافـة العالقـات تحتـاج إلـى بعض القوانيـن والحـدود والتعاريف. وفي حالـة الَعْهد 

فـي سـيناء، كانت هـذه القوانيـن والحـدود والتعاريف يُطلـق عليها لقـب »الناموس«.
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* ٢٢-٢٨ أيار )مايو(    الدرس التَّاسع    

َعاَلَمُة الَعْهِد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن ٢: ٢، 3؛ خـروج ٢0: ١١؛ خـروج ١٦؛ عبرانييـن ٤: ١-٤؛ 

خـروج 3١: ١٢-١٧؛ تثنيـة ٥: ١٤.

ـْبت ِفـي أَْجَيالِِهـْم َعْهـًدا  ـْبت لَِيْصَنُعـوا السَّ آيـة الحفـظ: »َفَيْحَفـُظ بَُنـو إِْسـَرائِيَل السَّ
ا« )خـروج 	3: 6	(� أَبَِديًـّ

ـبْت فـي دورتـه األسـبوعية المنتظمة ليذكِّرنـا بأصلنا ومـا يمكن أن نصـل إليه. إننا  يأتـي السَّ
ننشـغل بالركـض هنـا وهنـاك وبإنفـاق األموال والسـعي للحصول عليهـا وبالذهاب هنـا وهناك. 
ـبْت ويعيد ربطنا بأساسـنا،  وهكذا نسـتمر في أشـغالنا وسـعينا يوًما بعد اآلخر إلى أْن يأتي السَّ
نقطـة البدايـة لـكل شـيء، ألن كُّل ما هـو ذات معنى لنا هو كذلك ألن هللا خلقـه وخلقنا جميًعا 
ـبْت ال يُرجعنـا إلـى نصـف الطريـق أو ُربعـه، عـودة إلى الـوراء، بل هو  فـي المقـام األول. والسَّ

يعـود بنـا إلـى نقطـة البداية بالنسـبة للوجـود البشـري، ولكل ما جـاء بعد ذلك. 
ـبْت علينا بانتظام مسـتمر وبال اسـتثناء ليشـمل حياتنـا برُّمتهـا ويذكّرنا بأننا  ويأتـي يـوم السَّ
ـَمَواِت واألرض. وهي حقيقة  ِملـك هلل بجملتنـا وأنـه هـو الـذي وضعنا هنا، وهـو الذي خلـق السَّ
تبقـى هـي األسـاس الـذي ال يمكـن دحضـه لكافـة المعتقـدات المسـيحية والتـي يأتـي انتظـام 

ـبْت كعالمـة ثابتة وأكيـدة عليها.  دورة السَّ
وسنتأمل هذا األسبوع في تلك العالمة في سياق ومضمون عهد سيناء. 

ـبْت؟ وأي دليـل يثبت أن  نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: أين نجـد مصـدر السَّ
ـبْت عالمـة مناسـبة للعهد؟  ـبْت ُوِجـد قبـل سـيناء؟ ومـا الـذي يجعـل من السَّ السَّ

ْبت القادم، الموافق ٢٩ أيار )مايو(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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٢3 أيار )مايو(        األحد        

ْبت أصل السَّ
ـبْت اليهـودي القديـم«، فـي سـياق الحديث  كثيـرًا مـا نسـمع النـاس يـرّددون التعبيـر، »السَّ
ـبْت  س يوضح بأن السَّ عـون. ومع ذلـك فالِكتَـاب الُمَقدَّ عـن يـوم األحـد وكونـه يوم الـرَّب كما يَدَّ
ـبْت يعود إلـى أصلنـا جميًعا،  ُوِجـد قبـل فتـرة طويلـة مـن وجـود الشـعب اليهودي. وأصـل السَّ

أي إلـى أسـبوع الخليقـة ذاته. 

ـْبت ومنشـأه بـكل  اقـرأ تكويـن 2: 2، 3 وخـروج 20: 		 لتعـرف كيـف نحـّدد أصـل السَّ
وضـوح وبـال أي لبـس أو غمـوض؟ 

 

ـبْت )هذا  مـع أن مـا جـاء فـي تكويـن 2: 2، 3 ال يُعـرِّف ويحدد »اليوم السـابع« على أنه السَّ
التعريـف والتحديـد ظهـر أواًل فـي خـروج 16: 26، 29(، إال أن هـذا أمر يُفهم ضمًنـا من العبارة 
القائلـة: »واسـتراح فـي اليـوم السـابع« )تكويـن 2: 2(. والكلمـة »اسـتراح« تأتـي مـن األصـل 
العبـري »شـابات« ولهـا صلة باالسـم »سـبت«. »فمع أن كلمة ›سـبت‹ لم تُسـتخدم فـي تكوين 
س اليوم السـابع بوصفه  2: 2، 3 إال أنـه مـن المؤكـد أن الكاتـب قصـد أن يؤكّـد بأنَّ هللا بارك وقدَّ
س المصـّور، مجلـد 5، صفحـة 182(. من الواضـح إًذا أّن ما  ـبْت«)عن معجـم الِكتَـاب الُمَقـدَّ السَّ

ـبت بوصفه يـوم بَركة لكافة البشـر. جـاء فـي تكويـن 2: 2، 3 يعلِّمنـا عـن األصـل اإللهـي للسَّ
ـبْت إنَّمـا ُجعـل ألجـل اإلنسـان، أي ألجـل  اقـرأ مرقـس 12: 27 حيـث يقـول المسـيح إّن السَّ

البشـرية جمعـاء وليـس لليهـود وحدهم.

ـْبت؟ هـل كان فـي حاجـة إلـى تلـك الراحـة؟ ومـا هـو  لمـاذا اسـتراح هللا فـي يـوم السَّ
الغـرض الـذي ربمـا كان خلـف اسـتراحته فـي ذلـك اليـوم؟ 

 

رغـم أن بعـض الالهوتييـن اقترحـوا أن هللا مـا كان في حاجة إلى راحة جسـدية بعد أسـبوع 
الخلـق، إال أن الغـرض الحقيقـي من اسـتراحة هللا كان وضع مثال إلهي للبشـرية. فالبشـر عليهم 
ـبْت. ويقتـرح الالهوتي كارل  أَيًْضـا أن يعملـوا سـتة أيام ثم يسـتريحوا في اليوم السـابع، يوم السَّ
بـارت بـأن راحـة هللا فـي نهاية أسـبوع الخليقة كانت جـزًءا من »عهـد النَّْعَمة« الـذي إليه ُدعيَّ 
البشـُر »ليسـتريحوا معه ... أي يشـتركوا في راحة هللا« ]كارل بارت، )تفسـير العقائد الكنسـيَّة(، 

مجلد 3، الجـزء األول، صفحة 98[.
فـي اليـوم التالـي لخلقهمـا، دعـا هللا فـي محبتـه، آدم وحـواء إلى شـركة أُلفة معـه من خالل 
الرّاحـة إذ إنهمـا ُخلقـا علـى صورته. وكانت هذه الشـركة واألُلفة سـتدوم إلى األبد. ومنذ سـقوط 
ر هذه الفرصة لدخول البشـر في شـركة ألفة مـع المخلّص. ـبْت األسـبوعي يوفَـّ اإلنسـان ظـّل السَّ
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بت عالقتك مع هللا، فبماذا تجيبه؟ لو سألك أحدهم، كيف أفاد حفظك للسَّ

٢٤ أيار )مايو(        االثنني        

ْبت قبل سيناء السَّ

ٌس للـرَّب� اْخِبـُزوا َمـا تَْخِبُزوَن  »َفَقـاَل لَُهـْم: هـَذا َمـا َقـاَل الـرَّب: َغـًدا ُعطْلَـٌة، َسـْبٌت ُمَقـدَّ
َواطُْبُخـوا َمـا تَطُْبُخـوَن� َوكُلُّ َمـا َفِضَل َضُعـوُه ِعْنَدكُْم لُِيْحَفَظ إِلَى الَْغـِد« )خروج 6	: 23(� 

ة قبل وصولهـم إلى سـيناء، كما  ـْح قصـة سـقوط المـن إلطعـام بني إسـرائيل فـي البريَـّ تصفَّ
وردت فـي خـروج 16. والحـظ مـا تكشـف عنه هـذه القصة.

1. كان باإلمـكان االسـتفادة فقـط مـن كميـة كافيـة مـن الَْمـنِّ كُّل يـوم. ولكـن فـي اليـوم 
السـادس كان علـى الشـعب أن يجمعـوا ضعـف الكميـة التـي جمعوهـا كُّل يـوم. 

بْت. 2. لم ينزل الَْمنُّ يوم السَّ
ـبْت جمعوهـا فـي اليـوم السـادس ولـم تفسـد،  3. الكميـة اإلضافيـة التـي لزمـت ليـوم السَّ

بينمـا فسـدت أيـة كميـة أبقوهـا مـن أي يـوم آخـر. 

ـريعة في سـيناء؟ )انظر  ـْبت قبل إعطاء الشَّ مـاذا تعلـن لنـا هذه القصة حول ُقدسـية السَّ
خروج 6	: 28-23(�

 

ـبْت  ـبْت باليـوم السـابع، والعبـارة التـي توّضح أن هللا أعطى السَّ »والحقيقـة أن مسـاواة السَّ
ـِجل الـذي يفيـد أن الشـعب اسـتراح فـي اليـوم السـابع وفًقـا لوصيـة الـرَّب، كلها  لشـعبه، والسِّ
ـبْت تأّسـس منـذ البـدء، أي منـذ أسـبوع الخليقـة« ]واترمـان،  تشـير بشـكل جلـي إلـى أن السَّ

)معجـم الكتـاب المصـّور(، مجلـد 5، صفحـة 184[. 

يتضمـن األصحـاح 6	 مـن سـفر الخـروج أكثـر بكثير ممـا نلحظه مـن قراءتنـا العابرة له 
ـْبت� تأمـل فيمـا يعلّمه هـذا األصحاح:  بخصـوص السَّ

	� أي يوم هو يوم االستعداد للسبت؟
ْبت 2� أي يوم من األسبوع هو السَّ

ْبت؟  3� من أين جاء السَّ
ْبت؟ 	� أي نوع من األيام ينبغي أن يكون السَّ

ْبت هو يوم صوم؟  5� هل السَّ
ْبت هو امتحان لوالئنا هلل؟  6� هل السَّ
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ْبت؟  بت اليوم مع ما يعلّمه خروج 6	 حول السَّ كيف يتطابق مفهومك للسَّ

٢٥ أيار )مايو(        الثالثاء        

عالمة الَعْهد

ـْبت ِفـي أَْجَيالِِهْم َعْهًدا أَبَِديًّا� ُهـَو بَْيِني َوبَْيَن  ـْبت لَِيْصَنُعوا السَّ »َفَيْحَفـُظ بَُنو إِْسـَرائِيَل السَّ
ـَماَء َواألَْرَض، َوِفـي  ُه ِفـي ِسـتَِّة أَيَّـاٍم َصَنـَع الـرَّب السَّ بَِنـي إِْسـَرائِيَل َعالََمـٌة إِلَـى األَبَـِد� ألَنّـَ

َس« )خـروج 	3: 6	، 7	(�  ـابعِ اْسـَتَراَح َوتََنفَّ الَْيـْوِم السَّ

ـبْت هـو »عالمـة« )خـروج 31: 13، 17؛ حزقيال  س أربـع مـرات أن السَّ يذكُـر الِكتَـاب الُمَقـدَّ
ل أو يشـير إلـى شـيء  20: 12، 20(. والعالمـة ليسـت »رمـزًا« بمعنـى أنهـا ليسـت شـيئًا يمثِـّ
آخـر ألنَّ االثنيـن يشـتركان فـي خاصيـات متشـابهة )فرمـز قبضـة اليد، مثـاًل، كثيرًا مـا يدل على 
س كان بمثابـة اإلشـارة الخارجيـة إلـى  ـبْت بوصفـه عالمـة فـي الِكتَـاب الُمَقـدَّ »القـوة«(. والسَّ
الغـرض أو الحالـة التـي قُصـد مـن خاللهـا توصيـل رسـالة محـّددة. وال يوجد شـيء فـي العالمة 
ـبْت هـو عالمـة الَعْهـد »بينـي وبينكـم فـي  ذاتهـا يربطهـا بشـكل محـّدد بالَعْهـد. وقـد كان السَّ

أجيالكـم« )خـروج 31: 13(، فقـط ألن هللا قـال ذلـك. 

ـْبت ليجعله رمزًا مناسـًبا  ـْبت كعالمة عهد؟ وما الذي يتضمنه السَّ لماذا اسـتخدم هللا السَّ
للعالقـة الخالصيـة بيننـا وبيـن هللا؟ إذ نتذكـر أن أحـد أوجـه الَعْهـد المهمـة هـي أننـا 
ـْبت يجعله رمزًا  نَْخلُـَص بالنَّْعَمـة وأن األعمـال ال يمكنهـا أن تخلّصنـا، أي أمـر خـاص بالسَّ

جّيـًدا للغايـة، لهـذه العالقـة؟ )انظـر تكويـن 2: 3؛ عبرانييـن 	: 	-	(� 

 

ـبْت على مدى  ـبْت كعالمـة الَعْهـد هو أن اليهـود قد فهمـوا السَّ الشـيء المذهـل عـن السَّ
ـبْت تذوقًا مسـبًقا للخالص  قـرون عديـدة علـى أنـه عالمة الفـداء الَمسـيَّاني. لقـد رأوا في السَّ
بالَمسـيَّا. ونظـرًا ألننـا نفهـم أن الفـداء يأتـي بالنَّْعَمـة وحدهـا، وأن الَعْهد هو عهـد نعمة، فإّن 
ـبْت والفـداء والَعْهـد تصيـر واضحـة لنـا )انظـر تثنيـة 5: 12-15(. وهكـذا،  الرابطـة بيـن السَّ
ـبْت عالمـة علـى نعمـة هللا الخالصيـة وليسـت علـى  وعلـى عكـس الـرأي السـائد، يصبـح السَّ

باألعمال.  الخـالص 

ــْبت؟ وكيــف تســتريح فــي ذلــك اليــوم؟ ومــا  كيــف تفهــم معنــى »الراحــة« يــوم السَّ
ــْبت ممــا يجعلــه »عالمــة؟ وهــل يمكن  هــو الشــيء المختلــف الــذي تفعلــه يــوم السَّ

ــْبت هــو يــوم خــاص حًقــا؟  لشــخص يعرفــك أن يــدرك بالنظــر إلــى حياتــك، أن السَّ
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٢٦ أيار )مايو(        األربعاء        

عالمة الّتقديس

ُه َعالََمـٌة بَْيِنـي َوبَْيَنكُـْم ِفي أَْجَيالِكُـْم لَِتْعلَُموا أَنِّي أَنَـا الرَّب الَِّذي  »ُسـُبوتِي تَْحَفظُونََهـا، ألَنّـَ
ُسـكُْم« )خروج 	3: 3	(� يَُقدِّ

ـبْت. وهذه الفقرة  إننـا نجـد في خـروج 31: 12-17 فقرة غنيّـة بوجه خاص بالمعاني عن السَّ
تتبع مباشـرة تعليمات هللا الخاصة ببناء الَمْقِدس وتأسـيس خدماته )خروج 25: 31-1: 11(. 

ـبْت عالمـة خارجيـة منظـورة وأبدية بين هللا وشـعبه، يتـم التعبيـر عنها هنا  فكـرة كـون السَّ
وبهـذه الطريقـة للمـرة األولـى. والفقـرة الكتابيـة ذاتهـا تتضمـن مفاهيـم مدهشـة تسـتحق أن 

ندرسـها. وهنـاك فكرتـان جديدتـان مرتبطتـان مًعـا في تلـك اآليات: 
بْت بوصفه عالمة على المعرفة. 1. السَّ

بْت بوصفه عالمة على التقديس. 2. السَّ
ـل ُعنصـر العالمـة ذات العالقـة بالمعرفـة. المفهـوم العبـري للمعرفـة يتضمـن مظاهـر  تأمَّ
فكريـة واتصاليـة وعاطفيـة. وكلمـة »لِتَْعلَُمـوا« الـواردة في خـروج 31: 13 لم تعـِن مجرد معرفة 
حقيقـة مـا، خاصـة إذا كان المقصود هو شـخص مـا. فقد كانت تعني أَيًْضـا أن تكون هناك عالقة 
ذات معنـى مـع الشـخص المعـروف. وهكذا فـإنَّ معنى أْن يَعرَف اإلنسـاُن هللَا هـو أْن يكون هذا 
اإلنسـاُن فـي عالقـة صحيحة معه »ليعبده« )1أخبـار 28: 9(، ويخافه )إشـعياء 11: 2(، ويؤمن به 

)إشـعياء 43: 10(، ويتّـكل عليـه ويطلبـه )مزمور 9: 10(، ويدعو باسـمه )إرميـا 10: 25(. 

اقـرأ كافـة المراجـع الـواردة أعـاله� بأيَّـة طـرق تسـاعدنا هـذه المراجع على فهـم معنى 
أن نعـرف هللا؟

 

باإلضافـة إلـى هـذا، فللسـبت أهميـة خاصـة بوصفـه عالمـة التقديـس. وهـو يـدل على أن 
الـرَّب يقـّدس شـعبه )قـارن الوييـن 20: 8؛ تثنيـة 7: 6(. 

وعمليـة التقديـس هـذه هي مـن عمل محبـة هللا الفادية. فالتبريـر والتقديس همـا ِمن عمل 
ـل لآخرين  ـبْت هـو عالمـة تنقـل وتوصِّ ُسـُكْم« )الوييـن 20: 8(. وهكـذا فالسَّ هللا: »أَنَـا الـرَّبُّ ُمَقدِّ
م للعالَم كعالمة مـن هللا على أنه هو الخالق  ـبْت الذي قُدِّ س. »السَّ حقيقـة كـون هللا هـو الذي يقدِّ

هـو أَيًْضـا العالمـة علـى أنه هـو الذي يقـّدس« )روح النبوة، الشـهادات، مجلـد 6، صفحة 350(. 

ــْبت فــي هذه العملية؟  ــْبت وعملية التقديــس� أي دور يلعبه حفظ السَّ تأمــل فــي يــوم السَّ
ــْبت للمســاعدة على تقديســنا؟  وكيف يمكن للرَّب أن يســتخدم اختبارنا في حفظ السَّ
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٢٧ أيار )مايو(        الخميس        

َسُه« )خروج 20: 8(� ْبت لُِتَقدِّ »اُْذكُْر يَْوَم السَّ
ـبْت ومـا زال هـو العالمـة التي على البشـر تذكّرها. واسـتخدام كلمـة »اُذْكُْر« يمكن  كان السَّ
أن يكـون لـه العديـد مـن المعانـي. أواًل، تَذكّـر الشـيء يتضمـن التطلّـع إلـى الخلـف أو الـوراء. 
ـبْت يعـود بنا ويوّجهنـا إلى الخليقـة التي وصلـت إلى ذروتها بتأسـيس  وفـي هـذه الحالـة فالسَّ

ـركة الخاصة مع هللا.   ـبْت األسـبوعي للرَّاحـة والشَّ السَّ
ـبْت  اعيـة للتذكّـر لهـا أَيًْضا تطبيقـات للحاضر. فنحن لـم نُدَع فقط لتذكّر السَّ إنَّ الوصيـة الدَّ
)خـروج 20: 8(، بـل أَيًْضـا إلـى ِحْفظـه )انظـر تثنيـة 5: 12(. وهكـذا نجـد أن للّسـبت تطبيقات 

مهّمـة لنـا اآلن في الوقـت الراهن. 
ـبْت يوّجهنـا أَيًْضـا إلـى المسـتقبل. فاإلنسـان الـذي يتذكّـر حفـظ  وأخيـرًا، فـإن تذكّـر السَّ
ـبْت. فهـو يظـّل ضمن نطـاق عالقـة الَعْهد  ـبْت لـه مسـتقبل غنـي وذات معنـى مـع رب السَّ السَّ
ألنـه يبقـى دائًمـا مـع الـرَّب. مـرة أخـرى نقـول بأننـا عندمـا نفهـم أّن الَعْهـد هـو عالمـة شـركة 
د كثيرًا هـذه العالقة يصبح  ـبْت الذي يمكـن أن يقوي ويُشـدِّ وأُلفـة بيـن هللا والبشـرية، فـإنَّ السَّ

ذات أهميـة بالغـة بالنسـبة لنا. 
إنَّ شـعب هللا إذ يتذكّـرون الخليقـة والخالق، فهـم يتذكّرون أَيًْضا أعمـال هللا الخالصية )انظر 
ـبْت فـي هـذا المضمون، كعالمـة لإلنقاذ والتحـّرر ِمن ِمْصـَر، رمز  تثنيـة 5: 14(، حيـث يُـرى السَّ
للخـالص النهائـي الـذي يوجـد فـي هللا. الَخلـق وإعادة الَخلـق يسـيران جنبًا إلى جنـب. فالَخلق 
ـبْت هـو العالمة التي تخبرنـا أن هللا هو خالـق العالَم وخالق  يجعـل إعـادة الَخلـق ممكنة. والسَّ

ومبـدع خالصنا. 

ــْبت  ــبت نُظهــر للعالــم أننــا شــعب هللا� فكلمتــه تعلــن أنَّ السَّ »إننــا بتقديســنا للسَّ
هــو عالمــة تمّيــز َمــن يحفظــون الوصايــا� ��� والذيــن يحفظــون نامــوس هللا ســيكونون 
واحــًدا معــه فــي الّصــراع العظيــم الــذي بــدأ أواًل فــي الســماء بيــن الشــيطان وهللا« 

)روح النبــوة، رســائل مختــارة، مجلــد 2، صفحــة 60	(� 

ــه  ــْبت فيجعل ــق بالسَّ ــر المتعل ــو األم ــا ه ــاله� م ــوة أع ــه روح النب ــا كتبت ــل فيم تأم
ــا؟  ــظ الوصاي ــا الشــعب الحاف ــى أنن ــا، عل ــي الوصاي ــن باق ــر م ــا أكث ــا، ربم يميِّزن

٢٨ أيار )مايو(        الجمعة        

رس: اقرأ لـروح النبوة، في كتـاب »اآلباء واألنبياء«، صفحـة 245- 257  لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
مـن الفصـل الـذي بعنوان »من بَْحِر ُسـوٍف إلى سـيناء«.
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تُعـرِّف الوصايـا العشـر بشـكل مختصـر شـامل العالقة بين هللا والبشـر وبين البشـر والبشـر. 
ـبْت بطريقة خاصة  ـبْت. وهي تعرّفُنا ِبـربِّ السَّ والوصيـة المركزيـة فـي النامـوس هـي وصية السَّ
ُة هللا: يَْهَوه )الرَّب(  وتوّضـح نطـاق حكمه وسـلطانه وملكيته. الحـظ العنصرين التاليين:  1. ُهِويَـّ
الَخالـق )خـروج 20: 11؛ 31: 17(، الـذي يشـغل مركزًا متميزًا؛  2. نطاق ومجال ملكيته وسـلطته 

ـَماَء َواألَرَْض َوالْبَْحـَر وَكُلَّ َمـا ِفيَهـا« )خـروج 20: 11؛ قارن خروج 31: 17(.  – »السَّ
ـبْت تتضمـن المواصفـات المألوفة لألختـام التي  فـي هذيـن المظهريـن نجـد أن وصيـة السَّ
اُسـتخدمت فـي وثائـق المعاهـدات الدوليـة فـي الشـرق األدنـى قديًمـا. وكانـت هـذه األختـام 
ة اإللـه )وعـادة ما يكـون إله  توضـع عـادة فـي وسـط الوثيقـة، ويتضمـن الختـم أَيًْضـا:  1. ُهِويَـّ
وثنـي(  2. نطـاق ومجـال حكمه وملكيته وسـلطته )عادة مـا تكون منطقة جغرافيـة محدودة(.

»يحـّدد تقديـس الـّروح الفـرق بيـن أولئـك الذيـن عندهـم ختـم هللا وبيـن الذيـن يحفظون 
يـوم راحـة مزيّف.  

»وعندما يأتي االمتحان، سيظهر جليًّا ما هي سمة الوحش، إنها حفظ األحد ....
ًسا له )خروج 31: 13، 17، 16(.  »لقد عيَّن هللا اليوم السابع سبتًا ُمقدَّ

»وهكـذا يتـم التمييـز بيـن األمنـاء وغيـر األمنـاء. وعلـى الذيـن يرغبـون فـي الحصـول على 
ختـم هللا علـى جباههـم أن يحفظوا سـبت الوصيـة الرابعة« )روح النبوة، موسـوعة األدفنتسـت 

س، مجلـد 7، صفحـة 980، 981(.   لتفسـير الِكتَـاب الُمَقـدَّ

أسئلة للنقاش: 
ــِدس� إذ  ــن الَمْق ــْبت وبي ــن السَّ ــط بي ــف ترب ــظ كي ــن 9	: 30 والح ــرأ الويي 	� اق
ــْبت، لمــاذا كانــت  تراعــي مــا تعلمنــاه حتــى اآلن حــول العالمــة التــي يُشــير إليهــا السَّ

ا؟ هــذه الرَّابطــة معقولــة جــدًّ

ــبت ســاعد فــي تقويــة  2� اطــرح علــى نفســك الســؤال التالــي: هــل حفظــي للسَّ
ــي  ــرات الت ــي التغيي ــا ه ــك، فم ــر كذل ــن األم ــم يك ــرَّب؟ وإذا ل ــع ال ــيرتي م مس

ــا؟ ــك إحداثه يمكن

ـبْت هـو عالمـة الَعْهـد الـذي يمتـد إلـى األمـام إلى الوقـت الذي  رس: السَّ ـص الـدَّ ُملَخَّ
تتـم فيـه خطـة الفـداء. كمـا أنـه يشـير أَيًْضـا إلـى الخلـف إلى وقـت الخليقـة، وبوصفـه عالمة 

عهـد النَّْعَمـة، فهـو يوجهنـا إلـى إعـادة الخلـق النهائيـة، عندمـا يخلـُق هللُا كُّل شـيء جديًدا. 
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* ٢٩ أيار)مايو( – ٤ حزيران )يونيو(    الدرس العارش    

الَعْهد )الميثاق( الجديد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: إرميـا 3١: 3١-3٤؛ متـى ٥: ١٧-٢٨؛ هوشـع ٢: ١٨-٢0؛ إشـعياء 

٥٦: ٦، ٧؛ عبرانييـن ٨: ٧، ٨؛ عبرانييـن ١0: ٤؛ متـى ٢٧: ٥١.

آية الحفظ: »َها أَيَّاٌم تَأْتِي، يَُقوُل الرَّب، َوأَْقطَُع َمَع بَْيِت إِْسَرائِيَل َوَمَع بَْيِت يَُهوَذا َعْهًدا 
َجِديًدا« )إرميا 	3: 	3(�

أظهـر رسـم كاريكاتيـري علـى إحـدى المجـالت مديـر إحـدى المؤسسـات الصناعيـة وهـو 
يقـف أمـام مجموعـة مـن المـدراء التنفيذييـن ويحمل في يده علبـة من مادة منظّفـة ليعرضها 
أمامهـم. وبكل افتخار أشـار مدير المؤسسـة إلـى كلمة »جديد« التي كُتبت علـى العلبة بأحرف 
حمـراء كبيـرة. والمعنـى المتضّمـن بالطبـع هـو أنَّ المنتج جديد. ثـم قال مدير المؤسسـة، »إنَّ 
الجديـد هنـا هـو كلمـة ›جديـد‹ المكتوبـة علـى العلبـة.« وبمعنـى آخـر، فـإن كُّل مـا تغيّر هو 

فقـط إضافـة كلمـة »جديـد« علـى العلبـة. أما كُّل شـيء آخـر فقـد كان كما هو. 
وبمعنـى مـا نسـتطيع أن نقـول بـأنَّ الَعْهـد الجديـد شـبيه بذلـك. فأسـاس الَعْهـد والرجـاء 
الرئيسـي الـذي يتضمنـه والشـروط األساسـية لـه، كلهـا كمـا كانت فـي الَعْهـد القديـم. لقد كان 
الَعْهـد دائًمـا هـو عهـد نعمـة هللا ورحمتـه، عهـد يرتكـز علـى المحبـة التـي تتخطـى ضعفـات 

البشـر وهزائمهـم. 
نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هذا األسـبوع: ما هـو التَّشـابُه بين الميثـاق القديـم والجديد؟ 
وأي دور يلعبـه النامـوس فـي الَعْهـد. مـع َمـن أُبرمـت العهـود؟ مـاذا يعنـي ِسـفر العبرانييـن 
ـماوي؟ بالقـول »َعهـد أفَْضـل«؟ )عبرانييـن 8: 6(. أي عالقـة توجد بيـن الَعْهد وبين الَمْقِدس السَّ

ْبت القادم، الموافق ٥ حزيران )يونيو(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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30 أيار )مايو(        األحد        

ستأتي أيام

اقرأ إرميا 	3: 	3-	3 ثم أجب على األسئلة التالية:
	� َمن الذي اتخذ المبادرة إلبرام الَعْهد؟

 

2� أي عهد يتّم الحديث عنه هنا؟ وَعهد َمن هو؟

 

3� ما هي اآليات التي تشّدد على عنصر العالقة التي يريدها هللا مع شعبه؟

 

	� أي عمل قام به هللا في صالح شعبه يشكّل األساس لعالقة هذا الَعْهد؟ 

 

ِمـن الواضـح أنَّ الَعْهـد الجديـد )الميثـاق( ال يختلـف كثيرًا عـن الَعْهد القديم الـذي أُبرم مع 
إسـرائيل علـى جبـل سـيناء. والحقيقـة أنَّ المعضلـة في عهد سـيناء لـم تكن في أنّـه عهد قديم 

أو أنـه قـد أُبِْطـل، بـل كانـت المعضلة تكمن فـي أنه قد اُنْتُِهـَك )انظر إرميـا 31: 32(.
األجوبـة علـى األسـئلة السـابقة توجـد كلها في تلـك اآليات األربـع، وتثبـت أنَّ حقائق كثيرة 
عـن الميثـاق القديـم تبقـى كمـا هي فـي الجديد. فالميثـاق الجديد هـو بمعنى مـا ميثاق أعيد 

ه اإلتمام أو اإلكمـال للعهد األول.  تجديـده. إنَـّ

ركِّـز علـى الجـزء األخيـر ِمـن إرميـا 	3: 	3 حيـث يقول هللا إنه سـيغفر إثمهـم وخطيتهم� 
فمـع أن هللا يقـول إنّـه سـيكتب النامـوس علـى قلوبنـا ويضعـه فـي داخلنـا، إال أنـه يظّل 
يؤكّـد أنـه سـيغفر خطايانـا وآثامنـا التي هـي انتهاك للنامـوس المكتوب علـى قلوبنا� هل 
تـرى أي تناقـض بيـن الفكرتيـن؟ وإذا لـم يكـن كذلـك؟ فلمـاذا ال تـرى هذا التناقـض؟ )ما 
معنـى أن يُكْتـب النامـوس في قلوبنـا، كما جاء في رومية 2: 5	؟ )انظـر متى 5: 7	-28(� 

 

إذ تتأمـل فـي آيـات اليـوم، كيف تسـتخدمها لإلجابة علـى المجادلة الداعية إلـى أنَّ الوصايا 
ـبْت( قـد أُبِْطلـت اآلن تحـت الَعْهـد الجديـد؟ هـل يوجـد فـي  العشـر )أو بالتحديـد، وصيـة السَّ
هـذه اآليـات مـا يـدل علـى هذا الزَّعـم؟ كيف يمكـن اسـتخدام هذه اآليـات ذاتها إلثبـات دوام 

النَّاموس واسـتمراريته؟ 
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3١ أيار )مايو(        االثنني        

َعمٌل َقلبي
عندمـا أوشـكت مملكـة يهـوذا الجنوبيـة علـى نهايتهـا وأوشـك شـعبها علـى الدخـول فـي 
الّسـبي البابلـي، أعلـن هللا لهـم عهـده الجديـد ِمـن خـالل إرميـا النَّبي. وهـذه هي المـرّة األولى 
س. وقبل ذلـك بحوالي 150 سـنة  التـي يتـّم فيهـا التعبيـر عـن هـذه الفكرة فـي الِكتَـاب الُمَقـدَّ
مـن زمـن الّنبـي إرميا، عندما أوشـكت مملكة إسـرائيل الشـمالية المكونة من األسـباط العشـرة، 

مـار، ذَكَـر النبـي هوشـع فكـرة عهد آخـر )هوشـع 2: 20-18(.  علـى الدَّ

اقـرأ هوشـع 2: 8	-20 والحـظ التَّشـابُه بيـن مـا يقولـه هللا هنا لشـعبه وبين مـا قاله في 
إرميـا 	3: 	3-	3� ومـا هـي الصورة المشـتركة الُمسـتخدمة؛ ومـرة أخرى، مـاذا تقول لنا 

عـن المعنى األساسـي للعهد وعـن طبيعته؟ 

 

فـي اللحظـات التاريخيـة التـي أُعيقـت فيهـا خطـط هللا مـن أجـل شـعبه الذيـن دخلـوا في 
عهـد معـه، بسـبب عصيانهـم وجحودهـم، أرسـل هـو لهـم أنبيـاء ليعلنـوا أن تاريـخ الَعْهـد مـع 
األمنـاء لـم ينتـِه. فمهمـا كان جحـود الشـعب وعـدم أمانتهـم، ومهمـا كان ارتدادهـم وتمرّدهم 
وعصيانهـم، واصـل هللا التعبيـر عـن رغبتـه فـي الدخـول فـي عالقـة عهد مـع كُّل الذيـن يبدون 

الرغبـة فـي التّوبـة والطاعـة المطالبـة بمواعيده. 

اقـرأ المراجـع التاليـة� مـع أن هذه المراجـع ال تذكُر بشـكل محّدد الميثـاق الجديد، فما 
هـي العناصـر الموجـودة فيها التي تعكـس المبـادئ المتضّمنة في الميثـاق الجديد؟ 

حزقيال 		: 9	  
حزقيال 8	: 	3  
حزقيال 36: 26  

ي أَنَـا الرَّبُّ » )إرميـا 24: 7(، »َوأَنْـِزُع قَلَْب الَْحَجِر ِمـْن لَْحِمُكْم  »َوأُْعِطيِهـْم قَلْبًـا لِيَْعرِفُونِـي أَنِـّ
َوأُْعِطيُكـْم قَلْـَب لَْحـٍم« )حزقيـال 11: 19(، »وأعطيكـم قلبًـا جديًدا« و »روًحا جديـدة« )حزقيال 
36: 26(، كمـا يقـول هللا أَيًْضـا، »َوأَْجَعـُل ُروِحـي ِفـي َداِخلُِكـْم« )حزقيـال 36: 27(. إنَّ عمـل هللا 

هـذا هو أسـاس الَعْهـد الجديد. 

ــى  ــوس عل ــب النام ــد أن يُكْت ــًدا، وأري ــا جدي ــد قلًب ــال، »أري ــو جــاءك أحدهــم وق ل
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ــاذا  ــه«، فم ــل علي ــف أحص ــرف كي ــي ال أع ــرَّب – ولكن ــرِف ال ــا يَع ــد قلًب ــي، أري قلب
ــه؟  عســاك تقــول ل

١ حزيران )يونيو(        الثالثاء        

الميثاق القديم والجديد

»َوأَبَْنـاُء الَْغِريـِب الَِّذيـَن يَْقَترِنُـوَن ِبالـرَّب لَِيْخِدُمـوُه َولُِيِحبُّوا اْسـَم الرَّب لَِيكُونُوا لَـُه َعِبيًدا، 
ـكُوَن ِبَعْهـِدي، آتِـي ِبِهـْم إِلَـى َجَبـِل  ُسـوُه، َويََتَمسَّ ـْبت لَِئـالَّ يَُنجِّ كُّل الَِّذيـَن يَْحَفظُـوَن السَّ
ُقْدِسـي، َوأَُفرُِّحُهـْم ِفـي بَْيـِت َصالَتِي، َوتَكُـوُن ُمْحرََقاتُُهـْم َوَذبَائُِحُهْم َمْقُبولَـًة َعلَى َمْذبَِحي، 

ـُعوِب« )إشـعياء 56: 6، 7(� ـالَِة يُْدَعـى لِكُلِّ الشُّ ألَنَّ بَْيِتـي بَْيـَت الصَّ

يُصـرِّح النبـي إرميـا أن الَعْهـد الجديـد سـيُبرم »مـع بيـت إسـرائيل ومع بيـت يهـوذا« )إرميا 
م والـوالدة، هم  31: 33(. هـل يعنـي ذلـك إًذا أنَّ نسـل إبراهيـم الحرفـي، أي اليهـود حسـب الدَّ

وحدهـم الذيـن ينالـون مواعيـد الَعْهد؟ 
، فهـذا لـم يكـن الواقـع، حتـى فـي زمـن الَعْهـد القديـم. صحيـح أّن األمـة العبريـة ككّل  كالَّ
أُعطـي لهـا وعـود الَعْهـد، ولكـن هذا لم يكن على حسـاب اسـتثناء أي شـخص آخر. بـل العكس 
هـو الصحيـح، فالجميـع يهـوًدا كانـوا أَْم أُممييـن قُدمت لهم الدعوة لالشـتراك في هـذه الوعود، 
ولكـن كان عليهـم أواًل أن يوافقـوا علـى الدخـول فـي الَعْهد... ومـن المؤكد أن الحـال ال يختلف 

أَيًْضـا عن ذلـك اليوم. 

اقـرأ مـرة أخـرى اآليتيـن أعـاله مـن ِسـفر إشـعياء 56: 6، 7� مـا هـي الشـروط التي تنص 
عليهـا الفقـرة الكتابيـة بالنسـبة للذيـن يريـدون أن يخدمـوا الـرَّب؟ وهل هنـاك أي فرق 

حًقـا فيمـا طلبـه هللا منهـم وفيمـا يطلبـه ِمنَّا اليـوم؟ أوضـح جوابك؟ 

 

مـع أن الَعْهـد )الميثـاق( الجديـد ُدعـي بــ »األفضل« )انظر مـا جاء تحت يـوم األربعاء(، فال 
يوجـد فـرق، فـي الحقيقـة، في المطالب األساسـية التـي منها يتكـون الميثاق القديـم والجديد. 
م الخـالص هـو ذات اإللـه، ويقّدمـه بالطريقـة ذاتهـا، أي ِمن خـالل النَّْعَمـة )خروج  فالـذي يُقـدِّ
34: 6؛ روميـة 3: 24(. إنّـه اإللـه ذاته الذي يسـعى لجعـل الناس يطالبون بوعـد غفرانه باإليمان 
)إرميـا 31: 34؛ عبرانييـن 8: 12(، وهـو اإللـه ذاتـه الـذي يسـعى لكتابـة النامـوس علـى قلـوب 
أولئـك الذيـن يتبعونـه باإليمـان )إرميـا 31: 33؛ عبرانييـن 8: 10(، سـواء كانوا يهـوًدا أَْم أمميين. 
لقـد اسـتجاب اليهـود فـي الَعْهـد الجديـد الختبـار النَّْعَمـة فنالـوا المسـيح يسـوع وإنجيله. 
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ولفتـرة مـن الزمـن شـكَّلوا قلـب الكنيسـة، وبالتالي اسـتمروا بوصفهـم »البَقيَّة«، الذيـن اختيروا 
ـوا )روميـة 11: 7(. وفـي الوقـت ذاتـه،  بالنَّْعَمـة )روميـة 11: 5( علـى نقيـض أولئـك الذيـن تقسَّ
فـإنَّ األممييـن الذيـن لـم يؤمنـوا سـابًقا قبلـوا البشـارة وطُِعمـوا في شـعب هللا الحقيقـي الذين 
يتكونـون مـن المؤمنيـن مهمـا كان الجنـس أو الِعـرق الـذي ينتمون إليـه )روميـة 11: 24-13(. 
وهكـذا فـإنَّ األمميين الذيـن كانوا »ِفي ذلَِك الَْوقِْت ِبُدوِن َمِسـيٍح، أَْجَنِبيِّيَن َعْن َرَعِويَِّة إِْسـرَائِيَل، 
َوُغَربَـاَء َعـْن ُعُهـوِد الَْمْوِعـِد« )أفسـس 2: 12(، صـاروا اآلن قريبيـن بدم المسـيح. فالمسـيح هو 
وسـيط الَعْهـد الجديـد )عبرانييـن 9: 15(، لـكلِّ المؤمنيـن بغـض النَّظر عـن الجنسـية أو الِعرق. 

٢ حزيران )يونيو(        األربعاء        

»عهد أفضل« )عبرانيين 8: 6(
رأينـا مـن درس البارحـة أن الميثاق القديم والجديد هما واحد من حيث العناصر األساسـية. 
فالعامـل المشـترك األهـم هـو الخـالص باإليمـان فـي هللا الـذي يغفـر خطايانـا ليس بسـبب أي 
اسـتحقاق فينـا بـل ِمـن أجـل نعمتـه وحدهـا. ونتيجـة لهـذا الغفـران ندخـل فـي عالقـة معـه 

نَْخَضـع فيهـا لـه باإليمـان والطاعة. 
ومـع ذلـك فِسـفر العبرانييـن يدعـو الَعْهـد الجديـد بــ »األفضل«. كيـف لنا أن نفهـم معنى 

ذلـك؟ كيـف يكـون أحـد الَعْهديـن أفضل مـن اآلخر؟ 

أيـن مكمـن المشـكلة بالنسـبة »للعيـب« الذي فـي الَعْهـد القديـم، أو الَعْهـد األول كما 
يسـميه ِسـفر العبرانييـن؟ )عبرانييـن 8: 7، 8(�

 

لـم تكـن المعضلـة فـي الَعْهـد القديـم ذاتـه، بـل فـي تقاعـس النـاس علـى التمّسـك بـه 
باإليمـان )عبرانييـن 4: 2(. وتفـّوق الجديـد علـى القديـم يكمن في أن المسـيح ِعـوض أن يُْعلَن 
فقـط مـن خـالل الذبائـح الحيوانيـة )كمـا هـو الحـال بالنسـبة للعهـد القديـم(، يظهـر اآلن في 
حقيقـة موتـه وخدمتـه الكهنوتيـة. وبكلمـة أخـرى، فـإنَّ الخالص الـذي قُِدم فـي الَعْهـد القديم 
م فـي الجديـد. ولكن فـي الجديد نجـد إعالنًا أعظـم وأكمل عن إلـه الَعْهد  هـو ذاتـه الـذي يُقـدَّ
وعـن المحبـة التـي يكنها للبشـرية السـاقطة. فهو أفضـل ألن كُّل ما تّم تعليمه سـابًقا من خالل 
الرمـوز والّصـور قـد َوجـد إتماًما في المسـيح الـذي رََمزَت خدمـات الَمْقِدس األرضـي إلى حياته 

الكاملـة المنزّهـة عـن الخطـأ، وإلى موتـه وخدمته الكهنوتيـة )عبرانييـن 9: 14-8(. 
واآلن، فِعـوض الرمـوز والتّشـابيه والّصـور والطقوس واألمثلة، لنا المسـيح نفسـه، ليس فقط 
كالَحمـل المذبـوح الـذي َسـَفك دمـه من أجل خطايانـا )عبرانييـن 9: 12(، بل والذي يقـف أَيًْضا 
كرئيـس كهنتنـا فـي السـماء ليخـدم من أجلنـا )عبرانييـن 7: 25(. ومـع أنَّ الخالص الـذي يقّدمه 
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يسـوع، هـو ذاتـه، إال أّن هـذا اإلعـالن األكمـل عـن نفسـه والخـالص الذي يوجـد فيه كمـا أُْعلَِن 
فـي الَعْهـد الجديـد، يجعـل الَعْهد الجديـد أرفع مقاًمـا أو منزلة ِمـن القديم.

اقرأ عبرانيين 8: 5؛ 0	: 	� ما هي الكلمة التي يستخدمها الكاتب هنا لَيِصف خدمات 
َمْقِدس الَعْهد القديم؟ وكيف يساعدنا استخدام هذه الكلمة على فهم سمو الَعْهد الجديد؟ 

 

ــه  ــيح وموت ــاة المس ــن حي ــا ع ــا معرفتن ــاذا تعطين ــي: لم ــؤال التال ــي الس ــل ف تأم
ــن  ــه م ــا نحصــل علي ــا أفضــل عــن هللا، مم ــا، مفهوًم ــن أجلن ــة م ــه الكهنوتي وخدمت

ــة؟  ــح الحيواني ــة بالذبائ ــه المتعلق ــي وطقوس ــِدس األرض ــات الَمْق ــالل خدم خ

3 حزيران )يونيو(        الخميس        

الَعْهد الجديد أواًل
يضع ِسـفر العبرانيين تركيزًا كبيرًا على المسـيح بوصفه رئيس كهنتنا في الَمْقِدس السـماوي. 
والحقيقـة أن أوضـح شـرح وتفسـير بيانـي موجـود فـي الَعْهـد الجديـد حـول الميثـاق الجديـد، 
يظهـر فـي ِسـفر العبرانييـن الـذي يركّـز علـى المسـيح كرئيـس كهنـة. وذلـك لـم يكـن بمحـض 
الصدفـة العشـوائية. فخدمة المسـيح السـماوية مرتبطة ارتباطًـا وثيًقا بمواعيد الميثـاق الجديد. 
كانـت خدمـات َمْقـِدس الَعْهـد القديـم هـي الوسـيلة التـي مـن خاللهـا تـّم تعليـم الحقائق 
المتعلقـة بالميثـاق القديـم. وكانـت تتركـز وتـدور حـول الذبائـح والشـفاعة. كانـت الحيوانـات 
ع الكهنـة ِمـن خـالل دمائهـا. البديهـي أن هـذه كلهـا كانـت رمـوزًا للخـالص الذي  تُذبـح ويتشـفَّ

يوجـد فـي المسـيح وحـده. فالخـالص لـم يوجـد فـي الذبائح فـي حـد ذاتها. 

اقـرأ عبرانييـن 0	: 	� لمـاذا ال يوجـد الخـالص فـي مـوت هـذه الحيوانـات؟ ولمـاذا كان 
مـوت الحيـوان غيـر كاٍف لجلـب الخـالص؟ 

 

وجـدت كافـة هـذه الذبائـح والشـفاعة الكهنوتيـة المصاحبـة لهـا، إتمامهـا فـي المسـيح. 
فالمسـيح صـار هـو الذبيحـة التي عليهـا يرتكز دم الميثـاق الجديد. لقد َصاَدق دم المسـيح على 
الميثـاق الجديـد، جاعاًل عهد سـيناء مع ذبائحـه »قديًما« أو عديم الجدوى. لقـد قُدمت الذبيحة 
الحقيقـة )المسـيح( مـرة وإلـى األبـد )عبرانييـن 9: 26(. وبموت المسـيح ما عـادت هناك حاجة 

مت الغـرض منها.  لمواصلـة ذبـح الحيوانـات وتقديمهـا. فخدمـات الَمْقـِدس األرضي تمَّ
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اقـرأ متـى 27: 	5 التـي تخبرنـا عـن شـقِّ حجـاب الَمقـِدس األرضـي عند موت المسـيح� 
كيـف يسـاعدنا ذلـك الحدث على فهم الّسـبب خلف إبطـال أو إلغاء الَمْقـِدس األرضي؟ 

 

 

كانـت خدمـة الكهنـة ترتبـط، بالطبـع، بهذه الذبائـح الحيوانيـة، ألنَّ الالويين كانـوا يقّدمون 
الذبائـح ويتوسـطون مـن أجـل الشـعب فـي الَمْقـِدِس األرضـي. ومـا أن انتهـى نظـام الذبائـح 
حتـى انتهـت أَيًْضـا الخدمـات المرتبطـة بهـا. لقـد تّمـت كُّل الرمـوز فـي المسـيح الـذي يخـدم 
اآلن فـي الَمْقـِدِس السـماوي باسـتحقاق دمـه )انظـر عبرانييـن 8: -5(، ويركّـز ِسـفر العبرانييـن 
علـى المسـيح بوصفـه رئيـس كهنة في السـماء التي دخلها بسـفك دمه )عبرانييـن 9: 12(، وهو 

يشـفع اآلن فينـا. وذلـك هـو أسـاس الرجـاء والوعـد الـذي لنا فـي الميثـاق الجديد. 

كيف تشعر إذ تفهم وتدرك أن المسيح يخدم اآلن بدم نفسه في السماء من أجلك؟ 
وما مدى الثقة واليقين اللذين يعززهما ذلك في نفسك بخصوص خالصك؟ 

٤ حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: »إن المسـيح إذ اشـترك مع تالميذه في التناول مـن الخبز والخمر  لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
أخـذ علـى نفسـه الَعْهـد بـأن يكـون فاديًـا لهـم. وقد سـلّمهم الَعْهـد الجديـد الذي بموجبـه كُّل 
مـن يقبلونـه يصيـرون أوالًدا هلل ووارثيـن مع المسـيح. وبموجب هـذا الَعْهد تُمنح لهـم كُّل بَركة 
يمكـن أن تمنحهـا السـماء فـي هـذه الحيـاة والحياة العتيـدة. كان ينبغـي أن تُختـم وثيقة هذا 
سـة تُذكِّر التالميـذ بالذبيحة العظيمة  الَعْهـد بدم المسـيح. وكان ينبغي أنَّ فريضة العشـاء الُمقدَّ
مـة ألجـل كُّل فـرد منهـم شـخصيًّا كواحـد مـن بنـي اإلنسـان السـاقطين« )روح النبـوة،  الُمقدَّ

مشـتهى األجيـال، صفحة 648(.
»أكثـر العناصـر تأثيـرًا وروعـة لعهـد السـالم هـذا هو غنى رحمـة المسـيح الغافـرة التي تّم 
التعبيـر عنهـا للخاطـئ إذا هـو تـاب ورجـع عن خطايـاه. ويَِصـُف الـرُّوُح الُْقُدِس بشـارة اإلنجيل 
ي أَكُـوُن َصُفوًحـا َعـْن آثَاِمِهـْم، َوالَ أَذْكُُر  علـى أنهـا الخـالص مـن خـالل مراحم هللا الواسـعة. ›ألَنِـّ
يَاتِِهـْم ِفـي َمـا بَْعـُد‹ عبرانييـن 8: 12(. فهـل هللا يتحـّول عـن العدالـة بإظهـار  َخطَايَاُهـْم َوتََعدِّ
الرّحمـة للخاطـئ؟ كاّل، فـاهلل ال يمكـن أن يهيـن ناموسـه بالسـماح بانتهاكه دون عقـاب. الطّاعة 
التّامـة كانـت هـي شـرط الحياة فـي الميثاق الجديـد. فإذا تـاب الخاطئ واعتـرف بخطاياه يجد 
م المسـيح نفسـه ذبيحـة عنـه تأّمن لـه الغفـران. لقد أوفـى المسـيح مطالب  الغفـران. فـإْذ قـدَّ

النامـوس نيابـة عـن كُّل تائـب مؤمـن« )روح النبـوة، نعمة هللا الُمدهشـة، صفحـة 138(. 
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أسئلة للنقاش
ــى  ــط عل ــه فق ــوض كتابت ــا ِع ــي قلوبن ــب ف ــوس يُكت ــون النام ــاز ك ــو امتي ــا ه 	� م

ــرع؟ ــى أس ــا يُنس ــر؟ وأيهم ــي الحج لوح

ــد الخــالص فــي المســيح وحــده� حتــى وإن اختلــف  2� منــذ ســقوط البشــرية ُوِج
ــى  ــه عل ــر ذات ــق األم ــة� أال ينطب ــة مختلف ــل تاريخي ــي مراح ــق ف ــك الح ــالن ذل إع

ــاق؟ ــد أو الميث الَعْه

بـــ  المقصــود  مــا  أعــاله�  النبــوة  لــروح  الثانــي  االقتبــاس  فــي  تأمــل   �3 
ــة  ــاع طاع ــذي أط ــد ال ــو الوحي ــن ه ــد؟ وَم ــة الَعْه ــرط لعالق ــة« كش ــة التام »الطاع

ــا؟ ــة عّن ــوس نياب ــب النام ــة مطال ــك الطَّاع ــي تل ــف تلّب ــة؟ وكي تام

رس: يتضمـن الميثـاق الجديـد إعالنًـا أعظـم وأتـّم وأفضـل لخطـة الفداء.  ـص الـدَّ ُملَخَّ
ونحـن الذيـن نشـترك فيـه، نفعـل ذلـك باإليمـان الـذي يتجلّى فـي طاعتنـا للنامـوس المكتوب 

قلوبنا. علـى 
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* ٥-١١ حزيران )يونيو(    الدرس الحادي عرش    

َمْقِدس الَعْهد الجديد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: خـروج ٢٥: ٨؛ إشـعياء ٥3: ٤-١٢؛ عبرانييـن ١0: ٤؛ عبرانييـن ٩: 

١٤؛ عبرانييـن ٨: ١-٦؛ ١تيموثـاوس ٢: ٥، ٦.

ونَ  إِْذ َصاَر َمْوٌت  آية الحفظ: »َوأَلْجِل هَذا ُهَو َوِسيُط َعْهٍد َجِديٍد، لِكَْي يَكُوَن الَْمْدُعوُّ
« )عبرانيين 9: 5	(� ِل يََنالُوَن َوْعَد الِْميَراِث األَبَِديِّ يَاِت الَِّتي ِفي الَعْهد األَوَّ لِِفَداِء التََّعدِّ

كانـت حلوكـة الظـالم تنتشـر فـي كُّل مـكان بينمـا واصل سـامُر سـيره في الشـارع وقـد لّفه 
سـواد الليـل مـن كُّل جانـب. كانـت تلـك منطقـة نائيـة وقـد خلت الشـوارع ِمـن المـارّة. وبعد 
بُرهـة َسـمع سـامُر وقـع خطـوات خلفه وأدرك أن شـخًصا ما كان يحـاول اللحاق به فـي العتمة. 
ولكنـه واصـل سـيره حتـى عندما سـمع وقـع الخطوات خلفـه تقترب منه. وسـرعان مـا لَِحق به 

ـخص الـذي كان خلفـه وقال له متسـائاًل، »سـامر، عامـل المطبعة؟« الشَّ
ف االثنـان وتطلّـع سـامر إلـى وجه ضيفه الـذي لم يسـتطع أن يميّز مالمحـه في الظالم  توقَـّ

وقـال، »نعـم، أنا سـامر عامـل المطبعة. ولكن كيـف عرفتني؟« 
فقـال الغريـب، »أنـا ال أعرفـك. فنحـن لـم نلتِق أبـًدا ِمـن قَبل. ولكننـي أعرف شـقيقك جيًدا 
وقـد حّدثنـي عنـك كثيرًا. ومن طريقة سـيرك وطول قامتك اسـتطعت أْن أعرف أنك شـقيقه الذي 

حّدثنـي عنـه. وقـد عرفتـك رغم شـّدة الظاّلم وعـدم قدرتي على رؤيـة مالمح وجهـك بوضوح.«
هـذه القصـة رغـم بسـاطتها تُعلِـن عـن حقٍّ قـوي فيمـا يختص بخدمـات َمْقِدِس شـعب هللا 
س أنَّ هـذه الخدمـات كانـت ظاًل أو رمـزًا لَِما هـو حقيقي. ورغم  قديًمـا. ويقـول الِكتَـاب الُمَقـدَّ
ذلـك كان يوجـد مـا يكفـي ِمـن هـذه الرّمـوز والظّـالل والّصـور لتعكس بوضـوح الحقائـق التي 

كانـت ترمـز لهـا: مـوت المسـيح وخدمته فـي المْقـِدس الّسـماوي بوصفه رئيـس كهنة. 
نظرة خاطفة إلى موضوع هذا األسـبوع: لماذا أراد هللاُ ِمن شـعبه قديًما أْن يبنوا مْقِدًسـا؟ وما 
ـماء كممثّلنا؟  الذي يعلِّمنا إياه الَمْقِدس عن المسـيح بوصفه بديلنا؟ وماذا يفعل المسـيح في السَّ

ْبت القادم، الموافق ١٢ حزيران )يونيو(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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٦ حزيران )يونيو(        األحد        

العالقات

»َوأَْجَعـُل َمْسـكَِني ِفـي َوَسـِطكُْم، َوالَ تَرُْذلُكُـْم نَْفِسـي� َوأَِسـيُر بَْيَنكُـْم َوأَكُـوُن لَكُـْم إِلًهـا 
َوأَنُْتـْم تَكُونُـوَن لِـي َشـْعًبا« )الوييـن 26: 		، 2	(� 

النُّقطـة التـي يجـب أن تكـون واضحـة لنـا اآلن كُّل الوضـوح هي أن هللا يسـعى صوب عالقة 
محبـة وثيقـة مع شـعبه، سـواء كان ذلـك في الميثـاق القديـم أَْم الجديد. والحقيقـة أن الميثاق 

يسـاعد على تشـكيل وتنظيـم القوانين والّشـروط المتعلقة بهـذه العالقة. 
العالقـة ضـرورة أساسـية للميثـاق مهمـا كان الزمـن والمضمـون. ولكـن لكـي توجـد تلـك 
العالقـة يلـزم وجـود تفاعـل واتصـال، وبخاصـة مـع البشـر الخطـاة المتشـككين والُمعرَّضيـن 
للسـقوط. وهـذه حقيقـة يعرفهـا هللا بالطَّبـع. ولهـذا اتخـذ هـو المبـادرة ليتأكَّـد ِمـن أنـه يعلن 
ذاتـه لنـا ِبطُـرٍُق تتيـح لنـا التّفاعـل معه بطريقـة ذات معنـى – ضمن حدودنا كبشـر سـاقطين. 

اقـرأ خـروج 25: 8 حـول أمـر الـرَّب لشـعبه أن يبنـوا لـه مْقِدًسـا� مـا هـي األسـباب التي 
مهـا الـرَّب لبنـاء َمْقـِدٍس له؟  يقدِّ

 

مـن الطبيعـي أن الجـواب علـى هـذا السـؤال يطـرح سـؤااًل آخر وهـو، لماذا يرغـب هللا في 
ـكن وسـط شعبه؟  السَّ

ربمـا ُوِجـد الّجـواب فـي اآليتيـن الواردتيـن تحـت درس اليـوم. الحـظ أن هللا أعلـن أواًل بأنه 
َسيْسـُكن معهـم ثـم قـال بأنـه لـن يرذلهـم وأنـه سيسـير بينهـم ويكـون لهـم إلًهـا ويكونـون له 
شـعبًا )الوييـن 26: 11، 12(. الحـظ العناصـر التـي تتكـون منهـا اآليتيـن. فعنصـر العالقة واضح 

فـي اآليتيـن كُّل الوضوح. 

تعّمـق فـي قـراءة الوييـن 26: 		، 2	 وخـروج 25: 8� قـم بتجزئـة هاتيـن اآليتيـن إلـى 
اعيـة إلى أنَّ هللا  عناصرهمـا األساسـيَّة واْذكـر كيف تتناسـب هذه العناصـر مع الفكرة الدَّ

يسـعى للدخـول فـي عالقـة شـركة وثيقة مع شـعبه؟ 

ــا  ــي«� م ــْم نَْفِس ــا هللا، »الَ تَرُْذلُكُ ــول فيه ــي يق ــارة الت ــى العب ــاص عل ــه خ ــز بوج ركِّ
ــا  ــي مــن خالله ــر الوســيلة الت ــه ممــا يوفَّ ــِدس ذات ــق بالَمْق ــذي يتعل هــو الشــيء ال
ا  ــا جــدًّ يمكــن للبشــرية الّســاقطة أن تنــال القبــول بواســطة هللا، ولمــاذا كان ذلــك مهمًّ

ــد وصياغتــه؟  بالنســبة لعمليــة تشــكيل الَعْه
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٧ حزيران )يونيو(        االثنني        

الخطية، الذبيحة، القبول )عبرانيين 9: 22(
ص بهـا  كانـت الذبائـح الحيوانيـة هـي الطريقـة التـي عيَّنهـا هللا فـي الَعْهـد القديـم ليتخلَـّ
الخاطـئ ِمـن خطايـاه وآثامـه. وتفاصيـل تقديـم الذبائـح تجدهـا في الوييـن األصحاحـات 7-1. 
وقـد أُعطيـت تعليمـات خاصـة بالنسـبة السـتخدام دم هـذه الذبائـح المختلفـة والتخلّـص منه. 
دة بين  م في تلـك الذبائح الطَّقسـية كان أحد العناصـر الموحِّ ور الـذي لعبـه الـدَّ وال شـكَّ أن الـدَّ

شـعب هللا قديًما. 
كان علـى الخاطـئ الـذي بخطيتـه تلك قد انتهـك عالقة الَعْهـد وانتهك النامـوس الذي ينظّم 
تلـك العالقـة، أن يحضـر ذبيحـة حيوانيـة بديلـة. ومـن خـالل هـذه الذبيحـة كان يسـتطيع أن 
ـركة الكاملـة مـرة أخـرى مـع هللا والبشـر. فالذبائـح والطقـوس المرتبطة بهـا كانت  يسـتعيد الشَّ
سـت هـذه الذبائح  هـي الوسـيلة التـي عيّنهـا هللا لتطهيـر الخاطـئ مـن خطايـاه وآثامه. وقد أُسِّ
م  والطّقـوس لتطهيـر الخاطـئ ونقـل الخطايـا واآلثـام الفرديـة إلـى الَمْقـِدس مـن خـالل رش الدَّ

وإعـادة تأسـيس العالقـة والّشـركة التـي ينـّص عليهـا الَعْهـد، بين الخاطـئ التَّائـب وبين هللا. 

كيـف تسـاعدنا المفاهيـم الـواردة أعـاله علـى فهـم السـؤال الـذي جـاء في نهايـة درس 
البارحة؟ 

 

أيَّة أهمية نبويَّة ُوِجدت في الذبيحة الحيوانية؟ إشعياء 53: 	-2	؛ عبرانيين 0	: 	� 

 

كانـت الذبائـح الحيوانيـة فـي الَعْهـد القديم هي الوسـيلة المعيَّنة مـن هللا لتخليص الخاطئ 
ِمـن خطايـاه وآثامـه. فهـي كانـت تغيّـر وضـع الخاطـئ ِمـن أثيـم يسـتحق المـوت إلى شـخص 
نـال الغفـران واُْسـتعيد إلـى عالقـة الَعْهـد الكائنـة بيـن هللا واإلنسـان. ولكـن كان لهـذه الذبائح 
الحيوانيـة وجـه نبـوي فـي طبيعتـه. فالذبيحـة الحيوانيـة فـي حـد ذاتهـا لـم تكـن بديـاًل كافيًـا 
للتكفيـر عـن خطايـا البشـر وآثامهـم. ويقـول كاتـب ِسـفر العبرانييـن فـي لغتـه الخاصـة: »ألَنَُّه 
الَ يُْمِكـُن أَنَّ َدَم ثِيـرَاٍن َوتُيُـوٍس يَرْفَـُع َخطَايَـا« )عبرانييـن 10: 4(. وهكـذا كان الغـرض ِمـن هـذه 
الذبائـح هـو اإلشـارة إلـى مجـيء المسـيح، العبـد اإللهـي البشـري الـذي كان سـيموت المـوت 
البديـل عـن خطايـا العالَـم. وِمن خـالل هـذه العملية ينـال الخاطئ الغفـران والقبـول أمام هللا، 

ويُسـتعاد أسـاس عالقـة الَعْهد. 

تصــّور أنــك كنــت تعيــش فــي زمــن الَعْهــد القديــم، عندمــا كانــت الذبائــح تُقــّدم فــي 
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الَمْقــِدس� وإذ تتذكّــر أَيًْضــا مــدى أهميــة الثــروة الحيوانيــة القتصادهــم وحضارتهــم 
ونهــج حياتهــم كلــه، فــي تلــك األيــام، فمــا هــي الــدروس التــي كانــت علــى هــذه 

الذبائــح أْن تعلّمهــم إياهــا فيمــا يختــص بالكلفــة الفادحــة للخطيــة؟ 

٨ حزيران )يونيو(       الثالثاء        

البديل

يِر َحَسـَب إَِراَدِة هللِا  ـرِّ »الَّـِذي بَـَذَل نَْفَسـُه ألَْجـِل َخطَايَانَـا، لُِيْنِقَذنَا ِمـَن الَْعالَِم الَْحاِضِر الشِّ
َوأَِبيَنـا« )غالطية 	: 	(� 

مـا مـن شـك أن الموضـوع األساسـي للعهـد الجديد هو أنَّ المسـيح مات كذبيحـة عن خطايا 
ر،  العالـم. ذلـك الحـق هو أسـاس خطة الفداء برُّمتهـا. وأي تعليم الهوتي ينكر دم المسـيح الُمكفِّ

ماء ال يمكـن أن يَُخلِّص أحًدا.  بـُه الدَّ ينكـر قلـب وروح المسـيحية. فالصليـب الذي لم تَُخضِّ

ع المسـيح ليمـوت؟ عن  تأّمـل فـي آيـة اليـوم ثـم أجـب علـى األسـئلة التاليـة: هل تطـوَّ
ـق موته؟  َمـن مـات المسـيح؟ ومـاذا حقَّ

 

موضـوع البديـل هـو الموضـوع الرئيسـي فـي خطـة الفـداء برُّمتهـا. فنحن نسـتحق الموت 
بسـبب خطايانـا، ولكن المسـيح »بذل نفسـه ألجل خطايانـا« بدافع محبته )غالطيـة 1: 4(. لقد 
مـات المـوت الـذي كنـا نسـتحقه. وموت المسـيح كبديل عـن الخطاة هـو الَحـّق العظيم الذي 
يتبعـه كُّل حـّق آخـر. ورجاؤنـا في االسـتعادة والحريـة والغفران والحيـاة األبدية فـي الفردوس، 
إنَّمـا يعتمـد علـى مـا عمله المسـيح بتقديم نفسـه عـن خطايانا. ولـوال ذلك لـكان إيماننا عديم 
المعنـى، ولمـا كان هنـاك مـن فـرق لـو أننـا وضعنـا رجاءنـا وثقتنـا فـي تمثـال لسـمكة مثـاًل. 

ر إال بدّم المسـيح.  الخـالص ال يتوفَـّ

م؟ متـى 26: 28؛ أفسـس 2: 3	؛ عبرانيين 9:  اقـرأ المراجـع التاليـة� مـاذا تخبرنـا عـن الـدَّ
م فـي خطـة الفـداء؟  		؛ 	بطـرس 	: 9	� أي دور، إًذا، يلعبـه الـدَّ

 

»ليسـت هي إرادة هللا أن ترتاب وتعّذب نفسـك وتخاف من أال يقبلك هللا ألنك خاطئ وغير 
مسـتحق... يمكنـك أن تقـول: ›أنـا أعـرف بأننـي خاطـئ، وهـذا هـو سـبب احتياجـي لُمخلِّص... 
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ليـس لـي أي اسـتحقاق أو صـالح ألطالـب بالخـالص، ولكننـي أتقـّدم أمـام هللا باسـتحقاق دم 
المسـيح الُمكّفـر، َحَمـل هللا الـذي بـال عيـب، والـذي يرفـع خطايـا العالـم. ذلـك هـو التماسـي 

الوحيـد« )روح النبـوة، اإليمـان الـذي بـه أحيا، صفحـة 100(. 

تأمــل فــي اقتبــاس روح النبــوة الســابق ثــم أعــد كتابتــه فــي كلماتــك الخاصــة مطّبًقــا 
إيــاه علــى حياتــك الشــخصية واضًعــا فيــه مخاوفــك أنــت وآالمــك، ثــم اذكــر األمــور 
التــي تمــدك بهــا الوعــود المتضّمنــة فيــه� أي رجــاء هــو لــك بســبب دم الَعْهــد الجديــد؟ 

٩ حزيران )يونيو(        األربعاء        

رئيس كهنة الَعْهد الجديد
تركّـز الَمْقـِدس األرضـي الـذي فيـه اختار هللا أن يسـكن مع شـعبه، حـول الذبائـح الحيوانية. 
ولكـن الخدمـة فـي الَمْقـِدس لـم تكـن تنتهـي بمـوت هـذه الحيوانـات. كان الكاهـن يخدم في 

م نيابـة عن الخاطـئ بعد ذبـح الذبيحـة. ولكن  المقـدس مـن خـالل الـدَّ
هـذه الخدمـة كلهـا إنَّمـا كانـت تشـير، كظـلٍّ أو رِمـز، لَِمـا كان المسـيح سـيفعله للعالـم. 
وهكـذا فكمـا أنَّ الرمـوز )ِخدمـُة الَمْقـِدِس( لـم تنته بموت الحيـوان، فكذلك عمل المسـيح من 

أجلنـا لـم ينتـه بموتـه علـى الصليب. 

ادرس عبرانييـن 8: 	-6� ارفـع صالتـك حـول مـا جـاء في هـذه اآليات واطلـب من الرَّب 
أن يسـاعدك علـى فهـم معناهـا ولمـاذا كان مـن المّهـم لنـا أن نفهمهـا� ثـم اكتـب بعد 
ذلـك علـى االسـطر الفارغـة التاليـة، وفـي كلماتـك الخاصـة، مـا تعتقـد أنهـا رسـالة هللا 
لنـا فـي هـذه اآليات� اسـأل نفسـك أَيًْضـا، كيف تسـاعدنا هذه اآليـات على َفهـم الَعْهد 

الجديد؟  )الميثـاق( 

 

مثلمـا وجـد َمْقـِدٌس وكهنـوت وخدمـة أرضيـة تحـت الَعْهـد القديم، فكذلـك يوجـد َمْقِدٌس 
وكهنـوت وخدمـة سـماوية تحـت الَعْهـد الجديد. ومـا كان مجرد رمـوز وصور وظـالل )عبرانيين 

8: 5( فـي الَعْهـد القديـم أصبـح اآلن حقيقـة فـي الَعْهـد الجديد. 
وأَيًْضـا، ِعـوض أن يكـون لنا حيوان كبديل أصبح لنا المسـيح يسـوع الذي بـال خطية، وِعوض 
دم الحيوانـات، أصبـح لنـا دم المسـيح، وعـوض َمْقـِدس ِمـن صنـع البشـر، أصبـح لنا »الَْمْسـَكن 
ِذي نََصبَـُه الرَّبُّ الَ إِنَْسـاٌن« )عبرانييـن 8: 2(، وِعوض كاهن بشـري خاطئ، أصبح لنا  الَْحِقيِقـيِّ الَـّ
يسـوع كاهننـا األعظـم الـذي يخـدم من أجلنـا. إذ تتأمل فـي كُّل هـذه الحقائق فّكـر في معنى 
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كلمـات الرسـول بولـس: »فََكيْـَف نَْنُجو نَْحـُن إِْن أَْهَملَْنا َخاَلصاً هـَذا ِمْقـَدارُُه« )عبرانيين 2: 3(. 

تأمـل فيمـا يلـي: عـاش المسـيح حيـاة ُمنزَّهـة عن الخطيـة ِمن أجلـك، ثم مـات نيابة 
عنـك، وهـو اآلن يخـدم فـي الَمْقـِدِس السـماوي لصالحـك� فعـل المسـيح كُّل ذلـك 
ليخلِّصـك مـن النتائـج األخيـرة والفظيعـة للخطيـة� خطّـط خـالل اليـوم أو اليوميـن 
القادميـن أن تحـّدث أحـد األشـخاص بهـذه األخبار السـارة، شـخص تعتقد أنـه يحتاج 

إلـى سـماعها� وخطِّـط مسـبًقا لمـا سـتقوله لـه بنـاء علـى مـا جـاء فـي درس اليوم� 

١0 حزيران )يونيو(        الخميس        

الخدمة السماوية )عبرانيين 9: 	2(
ادرس عبرانييـن 9: 24، وبخاصـة فـي المضمـون الـذي كُتبـت فيه والمختص بتفسـير خدمة 
م نفسـه ومـات كبديـل عنَّـا. مع أنّـه يوجـد الكثير  المسـيح فـي السـماء مـن أجلنـا بعـد أن قـدَّ
الـذي يمكـن أن نقولـه هنـا، إال أننـا نـود التركيـز على نقطـة واحدة وهـي الدائرة حـول العبارة 

األخيـرة فـي اآليـة والتـي تقول إنَّ المسـيح » يَظَْهـر اآلَن أََمـاَم َوْجـِه هللِا ألَْجلَِنا.«
فكِّـر فيمـا يعنيـه ذلـك. فنحـن الخطـاة السـاقطين الذيـن كنَّـا نفنى مـن بهـاء مجد هللا لـو أننا 
س، أصبـح لنا َمن يَظْهر في  واجهنـاه اآلن، نحـن، بغض النظر عن شـرورنا وتعدينـا لناموس هللا الُمَقدَّ
ل في مدى محبة المسـيح  محضـر هللا مـن أجلنـا. لنـا ممثِّل يقف أمـام اآلب السـماوي نيابة عنا. تأمَّ
وغفرانه وقبوله للخطاة عندما كان هنا على األرض. هذا المسـيح ذاته هو اآلن شـفيعنا في السـماء. 
وذلـك هـو الوجـه اآلخـر لألخبـار السـارة. فالمسـيح لـم يدفـع جـزاء خطايانـا وحسـب، إذ 
أخذهـا علـى نفسـه بالصليـب )1بطـرس 2: 24(، ولكنـه يقـف اآلن أَيًْضا في محضر هللا كشـفيع 

بيـن السـماء واألرض، بيـن البشـرية وهللا. 
فـي هـذا كُّل الصـواب والعقـل. فالمسـيح بوصفـه هللا وإنسـان )إنسـان كامـل منـزَّه عـن 
الخطيـة(، هـو الوحيد الذي يسـتطيع أن يقيم جسـرًا فـوق الهّوة التي حدثت بين هللا والبشـرية 
ـة التـي تسـتحق أن نتذكَّرهـا مـن كُّل هـذا )مع أنـه توجد نقاط  بسـبب الخطيـة. النقطـة المهمَّ
أخـرى كثيـرة( هـي أنَّ المسـيح، ابـن اإلنسـان يوجد اآلن في السـماء ويسـتطيع أن يشـعر معنا 

فـي كُّل تجاربنـا واوجاعنـا وضعفاتنـا )عبرانييـن 4: 14، 15(، ويمثّلنـا أمـام اآلب السـماوي. 

ُه يُوَجـُد إِلـٌه َواِحـٌد َوَوِسـيٌط َواِحـٌد بَْيـَن هللِا َوالنَّـاِس: اإلِنَْسـاُن يَُسـوُع الَْمِسـيُح، الَِّذي  »ألَنّـَ
ـِة« )	تيموثاوس 2: 5، 6(� أي  ـَهاَدُة ِفي أَْوَقاتَِها الَْخاصَّ بَـَذَل نَْفَسـُه ِفْديَـًة ألَْجِل الَْجِميعِ، الشَّ
دوريـن تنسـبهما هـذه اآليات للمسـيح، وكيـف رُِمز إليهما فـي خدمة المقـدس األرضي؟ 
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األخبـار السـارة المتعلقـة بالَعْهـد الجديد هي أن الخطـاة التائبين لهم اآلن بفضل المسـيح، 
َمـن يمثِّلهـم وينـوب عنهـم فـي السـماء أمـام اآلب السـماوي، شـخص كسـب لهم مـا كانوا هم 
يعجـزون عـن كسـبه ألنفسـهم أال وهـو التبريـر الكامـل، التبريـر الوحيـد الـذي يمكنـه الّصمود 
فـي محضـر هللا. لقـد أحـرز المسـيح هـذا التدبير الكامل فـي حياته مـن خـالل اآلالم )عبرانيين 
2: 10(، وهـو يقـف اآلن أمـام هللا مطالبًـا بالغفـران لنـا وبالقـوة على الخطية ألننا بـدون ذلك ال 

يكـون لنا رجـاء اآلن وال فـي الدينونة. 

ــر التجــارب،  ــذي اختب ــروح الصــالة فــي فكــرة وقــوف المســيح اإلنســان، ال تأمــل ب
ــاء  ــوع مــن الرج ــخصيًّا؟ وأي ن ــماء� مــاذا يعنــي ذلــك لــك ش أمــام هللا فــي الس

ــك؟  ــرة ل ــك الفك ــه تل ــجيع تجلب والتش

١١ حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: »لـم يكـن حتـى ألعلـى مالئكة السـماء القـوة لدفـع الفدية عن  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
نفـس واحـدة هالكـة. فالكروبيـم والسـرافيم ليـس لهـم سـوى المجـد الـذي ُمنح لهم بواسـطة 
الخالـق بوصفهـم خالئقـه. أمـا مصالحـة اإلنسـان مـع هللا فمـا كان يمكـن أن تتـم إال بواسـطة 
الوسـيط والشـفيع المسـاوي هلل والذي يمتلك خصائص ومميزات تبّجله وتعلن أنه مسـتحق أن 
يعمـل مـع اآلب السـماوي ألجـل اإلنسـان، وأن يمثّـل هللا أَيًْضـا أمـام العالم السـاقط. وكان ال بد 
لهـذا الضامـن للبشـرية والبديـل عـن اإلنسـان أن تكـون لـه طبيعـة البشـر، وأن يرتبـط بالعائلة 
البشـرية التـي كان سـينوب عنهـا ويمثِّلهـا. وكسـفير عن هللا كان ينبغي أن يشـترك فـي الطبيعة 
اإللهيـة وتكـون لـه صلـة وترابـط مـع هللا السـرمدي لكـي يعلـن هللا أمام العالـم ويكون وسـيطًا 

بيـن هللا واإلنسـان« )روح النبـوة، رسـائل مختـارة، مجلـد 1، صفحـة 257(.  
»ويسـتطرد يسـوع قائـاًل: كمـا تعترفـون بـي قـدام النـاس فسـأعترف أنـا بكـم أمـام هللا 
والمالئكـة القديسـين. إنّكـم سـتكونون شـهودي علـى األرض وقنـوات تجري فيهـا نعمتي ألجل 
شـفاء العالـم. كذلـك سـأكون أنـا نائبًـا عنكـم وممثـاًل لكم فـي السـماء. إنَّ اآلب ال ينظـر إليكم 
فـي نقائصكـم أو أخطائكـم ولكنـه يراكـم وأنتـم متسـربلون بكمالـي. إنـي أنـا القناة التـي فيها 
تنحـدر بَـركات السـماء إليكـم. كُّل َمن يعتـرف بي بكونه يشـاركني في التضحية ألجـل الهالكين 
فسـيُْعتَرف بـه كَمـن هو شـريك فـي أمجاد المفدييـن وفَّرحهـم« )روح النبوة، مشـتهى األجيال، 

صفحـة 345(.

أسئلة للنقاش
	� اقــرأ روميــة 5: 2؛ أفســس 2: 8	؛ أفســس 3: 2	� مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــات 
مّمــا يســاعدنا علــى فهــم موضــوع قدومنــا إلــى اآلب الســماوي ِمــن خــالل المســيح؟
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ــك  ــر ذل ــف يفس ــظ كي ــاله� الح ــوة، أع ــروح النب ــي ل ــاس الثان ــي االقتب ــل ف 2� تأّم
ــا  ــرى صفاتن ــو ال ي ــا فه ــماوي إلين ــر اآلب الس ــا ينظ ــيط� عندم ــاس دور الوس االقتب
ــه هــذه  ــا تعني ــق فيم ــك كمــال المســيح� تعّم ــا عــن ذل ــرى عوًض ــل ي ــة، ب المعيوب

ــف؟ ــع الّص ــكارك م ــش أف ــرة وناق الفك

3� إْذ تُراجــع فــي ذاكرتــك مــا درســناه هــذا األســبوع، اســأل نفســك كيــف لــك أن 
ــاذا  ــِدس الســماوي، ولكــن م ــي الَمْق ــي: »المســيح إًذا ف ــى الســؤال التال ــب عل تجي

ــي علــى المســتوى اليومــي العملــي؟« يعنــي ذلــك بالنســبة ل

رس: لقـد اسـتُبِْدل الَعْهـد القديـم بنظام ذبائحـه بالَعْهـد الجديـد. وِعوض  ـص الـدَّ ُملَخَّ
تقديـم الذبائـح الحيوانيـة بواسـطة كهنة خطاة ومحاطيـن بالّضعف، في َمْقـِدٍس أرضي، لنا اآلن 
المسـيح، ذبيحنـا الكامـل الـذي يمثِّلنـا وينـوب عنَّا أمـام اآلب في الَمْقـِدس السـماوي الذي هو 

أسـاس الَعْهد الجديـد ومواعيده. 
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* ١٢-١٨ حزيران )يونيو(    الدرس الثاين عرش    

إيمان الَعْهد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: غالطيـة ٦: ١٤؛ رومية ٦: ٢3؛ ١يوحنـا ٥: ١١، ١3؛ رومية ٤: ١-٧؛ 

الوييـن ٧: ١٨؛ الوييـن ١٧: ١-٤؛ رومية ٥: ١.

ُر ِبالنَّاُمـوِس ِعْنـَد هللِا َفظَاِهـٌر، ألَنَّ ›الَْبـارَّ  آيـة الحفـظ: »َولِكـْن أَْن لَْيـَس أََحـٌد يََتَبـرَّ
�)		 :3 « )غالطيـة  يَْحَيـا‹�  ِباإِليَمـاِن 

قبـل حوالـي سـبعة قـرون مـن زمـن المسـيح، كتـب الشـاعر هوميـروس ملحمتـه الشـهيرة 
األوديسـة. وهـي تحكـي قصـة أوديسـيون الُمحـارب العظيم الذي، بعـد أن اسـتولى على مدينة 
تـروي ونهبهـا فـي حـرب طـروادة، بدأ رحلة بحرية اسـتمرت عشـر سـنوات في محاولـة للعودة 
إلـى بلدتـه إيثـاكا. وقـد اسـتغرقت الرحلـة هـذه المـدة الطويلة ألن سـفينته تحطمـت مرة تلو 
األخـرى، كمـا أنـه واجـه تمـرّد البحـارة والعواصف والحيوانـات الضخمـة الغريبة الشـكل، وغير 
رتّـه عن الوصول إلـى هدفه. وأخيرًا، وبعـد أن قررت اآللهة أن أوديسـيوس  ذلـك مـن عقبـات أخَّ
ب بمـا فيـه الكفايـة، اتفقـوا علـى أن يسـمحوا للُمحـارب الُمنهك القـوى بالعـودة إلى  قـد تعـذَّ

بيتـه وعائلتـه، وبعـد أن اقتنعـوا أن الِمَحـن التـي جـاز فيهـا كانت تكفيـرًا كافيًّا عـن أخطائه. 
إننـا بمعنـى مـا نشـبه أوديسـيوس، نسـير فـي رحلـة طويلـة صـوب البيـت. ولكـن الفـرق 
الجوهـري بيننـا وبينـه هـو أننـا ال يمكـن أن نتألـم ونعانـي بمـا يكفـي ليجعلنا نكسـب العودة 
ا بحيـث ال يمكننـا أبـًدا أن نكّفـر عـن  ـماء واألرض شاسـعة جـدًّ ونسـتحقها. فالمسـافة بيـن السَّ

أخطائنـا. فـإذا كان لنـا أن نصـل إلـى البيـت فسـيكون ذلـك مـن خـالل نعمـة هللا وحدهـا.
م أن يكـون الخالص عطيَّـة مجانية؟  نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هذا األسـبوع: لمـاذا يتحتَـّ
ولمـاذا لـم يكـن يمكـن ألحـد أن يفتدي نفوسـنا سـوى ذلك المسـاوي هلل؟ وما الـذي يجعل من 
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إبراهيـم مثـاًل ممتـازًا لإليمـان؟ وماذا يعنـي أن التبرير يُوَهب لنـا أو باألحرى يُْحَسـب لرصيدنا؟ 
كيـف لنـا أن نطبّـق علـى أنفسـنا الوعود والرجـاء المتواجد فـي الصليب؟ 

ْبت القادم، الموافق ١٩ حزيران )يونيو(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ

١3 حزيران )يونيو(        األحد        

انعكاسات الصليب
س بـكال عهديـه عـن إلـه واحـد فقـط ونامـوس أدبـي واحـد وخطة  ث الِكتَـاب الُمَقـدَّ يتحـدَّ
واحـدة للفـداء. وطريـق الخـالص فـي الَعْهـد القديـم تحـت الميثـاق الموسـوي ال يختلـف عن 
طريـق الخـالص فـي الَعْهـد الجديد تحـت الميثـاق الجديد. فالخـالص هو باإليمان وحده سـواء 
كان ذلـك فـي الَعْهـد القديـم أو الجديد، سـواء في الميثـاق القديم أو الجديد. فلـو كان الخالص 
بأيّـة وسـيلة أخـرى مثـل األعمـال، لـكان أمرًا نسـتحقه ونكسـبه بجهودنا ويكـون الخالـق ُمجبرًا 
علـى منحنـا إيـاه. أولئـك الذيـن ال يفهمـون خطـورة الخطية هـم وحدهـم الذين يعتقـدون أن 
هللا ُملـزٌَم بخالصنـا أو َمديًنـا لنـا بـه. ولكـن إذا كان هنـاك مـن التـزام فهـو ذاك الـذي نديـن بـه 
نحـن للنامـوس الـذي انتهكنـاه. ونحـن، بالطبع، لم نسـتطع أن نواجه هـذا االلتـزام. ومن الجيد 

أن المسـيح اسـتطاع ذلـك نيابـة عنا. 
»عندما يسـتطيع الناس أن يدركوا بشـكل أكبر ِعظَم التضحية التي أقْدم عليها َملك السـماء 
بموتـه ِعوًضـا عـن اإلنسـان، عندئـذ تتعظّم خطة الخـالص في نظر اإلنسـان، وتوِقظ انعكاسـات 
سـة ومفعمة بالحياة في قلب المسـيحي. وسـترفع القلوب والشـفاه  جلجثة مشـاعر رقيقة ُمقدَّ
التمجيـد هلل وللَحَمـل. وال يمكـن للكبريـاء والتقديـر الذاتـي أن يترعرعـا في قلـوب أولئك الذين 
يعـزِّزون مشـاهد جلجثـة فـي ذاكرتهـم ... فكل غنـى العالم ال تكفـي قيمته لفـداء نفس واحدة 
هالكـة. َمـن ذا الـذي يسـتطيع قيـاس المحبـة التـي اعتملـت فـي قلـب المسـيح تجـاه العالـم 
الهالـك، وهـو ُمعلّـق علـى الصليـب، يتألـم مـن أجـل خطايـا البشـر المذنبيـن؟ لقد كانـت تلك 

المحبـة سـرمدية ال يمكن قيـاس أبعادها.
»أظهـر المسـيح أن محبتـه أقـوى مـن المـوت. ومـع أنـه وهـو يحرز خـالص اإلنسـان خاض 
أفظـع صـراع مـع قـوات الظلمة، إال أنه وسـط كُّل ذلـك، ازدادت محبته وتقّوت أكثـر فأكثر. لقد 
احتمـل احتجـاب وجـه اآلب السـماوي عنـه لدرجـة أنـه صرخ فـي مـرارة نفسـه: ›إِلِهـي، إِلِهي، 
لَِمـاَذا تَرَكْتَِنـي؟‹ لقـد جلبـت ذراعـه الخـالص. وُدِفـع الثمـن لشـراء فـداء اإلنسـان عندمـا نطـق 
المسـيح فـي لحظـات صراعـه األخيـر بتلـك الكلمـات المباركـة التـي بـدا أن صداهـا تـردد عبر 

الخليقـة كلهـا: ›قَـْد أُكِْمَل.‹
»إن مشـاهد جلجثـة تسـتدعي أعمـاق مشـاعرنا. وأنـت معـذور إذا أعربـت عـن حماسـتك 
الزائـدة فيمـا يتعلـق بهـذه الموضـوع. إنَّ أفكارنا وتخياّلتنـا ال يمكنها أبًدا أن تدرك بشـكل واٍف 
كيـف واجـه المسـيح الكامـل البـريء مثل هذا المـوت األليم، وكيـف حمل عبء خطايـا العالم 
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أجمـع. إننـا ال يمكـن أن نقيـس طول وعرض وعلو وعمـق مثل هذه المحبة المدهشـة. والتأّمل 
فـي عمـق محبـة الفـادي التـي ال تبـارى ينبغـي أن يمأل العقـل ويلمـس النَّفس ويذيبهـا وينقي 
ا« )روح النبوة،  المشـاعر والعواطـف ويسـمو بهـا، ويغيّر الصفـات والُخلُق بكاملـه تغييرًا جذريًـّ

الشـهادات، مجلـد 2، صفحة 212(.

ارفــع صالتــك إلــى هللا بخصــوص مــا جــاء أعــاله مــن روح النبــوة� عــّزز فــي ذاكرتــك 
ــم  ــة 6: 		، ث ــرأ غالطي ــك اق ــاس الســابق� وإذ تفعــل ذل ــواردة فــي االقتب ــكار ال األف

اســأل نفســك، كيــف يتســنى لــي أن أفتخــر بصليــب المســيح؟ 

١٤ حزيران )يونيو(        االثنني        

الَعْهد والذبيحة

ـٍة أَْو َذَهـٍب، ِمـْن ِسـيرَتِكُُم الَْباِطلَـِة الَِّتـي  »َعالِِميـَن أَنَّكُـُم اْفُتِديُتـْم الَ ِبأَْشـَياَء تَْفَنـى، ِبِفضَّ
تََقلَّْدتُُموَهـا ِمـَن اآلبَـاِء، بَـْل ِبـَدٍم كَِريـٍم، كََما ِمْن َحَمـل ِبالَ َعْيـٍب َوالَ َدنٍَس، َدِم الَْمِسـيحِ« 

)	بطـرس 	: 8	، 9	(�

ما الذي يقصده الرسول بطرس هنا بقوله إنَّنا اُفتدينا؟

 

عندمـا يتحـدث الرسـول بطـرس عـن مـوت المسـيح الكفاري علـى الصليـب، فـإنَّ »الفداء« 
أو فكـرة دفـع الثمـن التي يشـير إليهـا هنا تذكّرنا بالممارسـة القديمـة لتحرير العبـد من قيوده 
بعـد دفـع الفديـة )غالبًـا بواسـطة أحـد األقـارب(. وبالمقابـل، فقد افتدانا المسـيح مـن عبودية 
الخطيـة ونتائجهـا األخيـرة وهـي المـوت. ولكنـه افتدانا بدمـه الثميـن، بموته البديـل التطوعي 
علـى الصليـب. ومـرة أخـرى نقول بـأن تلـك الحقيقة هي أسـاس كافـة العهود: وبدونها يمسـي 
الَعْهـد فارًغـا وعديـم المفعـول ألنَّ هللا فـي هـذه الحالة ال يكون قـد أوفى بما عليـه كطرف في 

المعاهـدة. فهـو قـد التـزم بتقديم هبـة الحيـاة األبدية لكل َمـن يؤمن.

اقرأ اآليات التالية واذكر ما هو الشيء المشترك بينها كلّها� رومية 6: 23؛ 	يوحنا 5: 		، 3	�

 

 

لنـا وعـد الحيـاة األبديـة هـذا ألن المسـيح وحـده هـو الـذي يسـتطيع سـدَّ الثغـرة والهـّوة 
التـي تسـبَّبت أواًل فـي فقداننـا لتلـك الحيـاة األبديـة. كيـف؟ ألن بـرَّ الخالق وحـده وقيمته غير 
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ين الذي كان علينا بسـبب انتهاكنـا للناموس.  المحـدودة هـي وحدهـا التي اسـتطاعت إلغـاء الدَّ
ه إلـى هـذا الحـدِّ كانـت تلك الثغـرة التـي أحدثتها الخطية واسـعة. كيف سـننظر إلـى جّديّة  إنَـّ
نامـوس هللا األدبـي لـو أنـه كان في اسـتطاعة أي مخلوق دفـع دين انتهاكه؟ مـا كان يمكن ألحد 
فـي الكـون كلـه أن يدفـع الفديـة لتحريرنـا مـن الّدين الـذي كان علينا بسـبب انتهـاك الناموس 
األبـدي، سـوى المسـيح وحـده ألنـه مسـاٍو لآب السـماوي نفسـه، وفيه الحيـاة غير المسـتعارة 
ـت كافـة وعـود الَعْهـد، وبهـذه الكيفيـة لنـا الوعـد بالحياة  وغيـر المسـتمدة. بهـذه الكيفيـة تمَّ

األبديـة، حتـى منـذ اآلن، وبهـذه الكيفيـة اُفْتدينـا من الخطيـة والموت. 

تخيــل أحــد األطفــال فــي معــرض للفنــون يلقــي بالونــة مليئــة بالحبــر علــى لوحــة 
فنيــة نــادرة وغاليــة الثمــن فيفســدها تماًمــا� هــذا اللوحة تســاوي ماليين الــدوالرات، 
وال يمكــن لوالــدي الطفــل حتــى أن يعوضــا ولــو عــن جــزء صغيــر مــن ثمنهــا رغــم 
أنهمــا قــد يبيعــا كُّل مــا يمتلــكان� كيــف يســاعدنا هــذه التشــبيه علــى فهــم مــدى 
خطــورة واتســاع الهــوة التــي أحدثتهــا الخطيــة؟ ومــا مــدى عجزنــا عــن ســّد الهــّوة، 

ولمــاذا كان المســيح وحــده القــادر علــى دفــع الّديــن؟ 

١٥ حزيران )يونيو(       الثالثاء        

إيمان إبراهيم – الجزء األول

»َفآَمَن ِبالرَّب َفَحِسَبُه لَُه ِبرًّا« )تكوين 5	: 6(�

س وأهمهـا. وهي تسـاعد علـى تثبيت  تبقـى هـذه اآليـة مـن أعمـق آيـات الِكتَـاب الُمَقدَّ
س، وهـو القائـل بـأّن التبريـر يأتـي باإليمـان وحـده.  الحـق األساسـي لديانـة الِكتَـاب الُمَقـدَّ
وهـي تخبرنـا بهـذه الحقيقـة قبـل أن كتـب الرسـول بولـس عنهـا فـي سـفر روميـة، بقـرون 
عديـدة. وهـذا كلّـه يسـاعد فـي إثبـات أّن الخالص جـاء بذات الطريقـة دائًما منـذ جنة عدن 

وإلـى نهايـة الزمن. 
يسـاعد المضمـون المباشـرة الـذي وردت فيـه اآليـة علـى فهم مـدى عظمة إيمـان إبراهيم 
إذا وثّـق فـي وعـد هللا لـه بمنحـه ابًنـا رغًمـا عن كافـة الدالئـل الجسـدية والتي بـدت أن تجعل 
مـن تحقيـق ذلـك الوعـد مسـتحياًل. وإيمـان إبراهيـم هـو من ذلـك النـوع الذي يجعـل صاحبه 
يـدرك مـدى عجـزه التـام، إذ أنـه يتطلب تسـليًما كاماًل للـذات وتكريًسـا كاماًل للـرَّب. وهو نوع 
اإليمـان الـذي نتـج عنـه الطاعـة. ذلك كان نـوع اإليمان الـذي كان إلبراهيم، وقد ُحِسـب له برًّا.

ا، بمعنى  س إنـه ُحِسـب لـه برًّا؟ هـل كان إبراهيم نفسـه بـارًّ لمـاذا يقـول الِكَتـاب الُمَقـدَّ
البـّر الكامـل الـذي يطلبـه هللا؟ ومـاذا فعـل إبراهيـم بعد وقـت قصير من إعـالن هللا أنه 
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ـا يسـاعدنا علـى فهم لماذا ُحسـب له ذلك بـرًّا، في مقابـل الحالة  ]أي إبراهيـم[ بـاٌر، ممَّ
الحقيقـة التي كان عليهـا إبراهيم؟ 

 

مهمـا كانـت حيـاة إبراهيـم تتّسـم باإليمـان والطاعـة، فهـي لم تكن حيـاة اإليمـان والطاعة 
الكاملـة. ففـي بعـض األحيان أظهـر إبراهيم ضعًفـا في المجالين )وكلنا نتشـابه فـي هذا معه(. 
وهـذا يقودنـا إلـى النقطـة المهمـة وهـي أن البـّر الـذي يخلّصنا هو بّر محسـوب لنـا. أي أن هللا 
يْعلِـن بأننـا أبـراٌر فـي نظـره بغـض النَّظـر عـن هفواتنا. إنهـا تعنـي أن إله السـماء يعتبرنـا أبراًرا 
حتـى وإْن لـم نكـن نحـن كذلـك بالفعـل. وهـذا مـا فعلـه مـع إبراهيـم، وسـيفعله مـع كُّل َمن 

يأتـون إليـه »بإيمـان إبراهيم« )روميـة 4: 16(. 

اقــرأ روميــة 	: 	-7، وتأّمــل فــي المضمــون الــذي يســتخدم فيــه بولــس مــا جــاء فــي 
تكويــن 5	: 6� ارفــع صالتــك بخصــوص هــذه اآليــات ثــم اكتــب فــي كلماتــك الخاصــة 

مــا تعتقــد أن هــذه اآليــات تقولــه لــك شــخصيًّا:

 

 

١٦ حزيران )يونيو(        األربعاء        

إيمان إبراهيم: الجزء الثاني
التعبيـر »ُحِسـَب« الـوارد عـن إيمـان إبراهيـم فـي تكـون 15: 6، َورَد أَيًْضـا في آيـات أخرى 
مـن أسـفار موسـى، حيـث اسـتخدم ليـدل على شـيء هو عكـس الواقـع الحقيقي. ففـي تكوين 
31: 15 مثـاًل تؤكـد كُّل مـن راحيـل وليئة أن والدهما حسـبهما »أَْجَنِبيَّتَيْن« علـى رغم أنهما كانتا 
ابنتيـه. وعشـور الالوييـن ُحسـب وكأنـه ِحْنطَـة ِمـَن الْبَيْـَدِر أو »كَالِْمـْلِء ِمـَن الِْمْعَصـرَِة« مع أنه 

لـم يكن حنطـة بالتأكيد )ِسـفر العـدد 18: 27، 30(.

كيـف تـمَّ التعبيـر عـن فكـرة شـيء يحسـب لصالح شـخص آخـر، فـي مضمـون الذبائح؟ 
الوييـن 7: 8	؛ 7	: 	-	�

 

ـالََمِة« ( بحلول اليـوم الثالث، تضيـع فائدتها وال  دة ) »َذِبيَحـة السَّ إذا لـم تـؤكل ذبيحـة محـدَّ
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مهـا )الوييـن 7: 18(. وتتحـدث اآلية ذاتها فـي الويين 7: 18 عن حالة تُحَسـب  تُحَسـب لَمـن قدَّ
فيهـا الذبيحـة لفائـدة الخاطـئ )قـارن الوييـن 17: -4( الـذي يقـف عندئـذ أمام هللا مبـرًرا. فاهلل 

يَْحَسـُب الخاطـئ بـارًّا رغم أنـه ليس كذلـك بالفعل. 

تأمـل فـي حقيقـة أنـه رغـم هفواتنـا، نسـتطيع أن نُْحَسـب وكأننـا أبـراٌر فـي نظـر هللا� 
إنهـا حقيقـة مدهشـة بالفعـل� اكتـب فـي كلماتـك الخاصـة مـا تعنيـه هـذه الحقيقـة 

حسـب مفهومـك� 

 

الحـق العظيـم المتعلـق بكوننـا نُْحَسـب أبـراًرا ليـس بسـبب أي عمـل نسـتطيع القيـام بـه، 
بـل فقـط بسـبب اإليمـان فيمـا فعلـه المسـيح ألجلنـا، وهـو جوهـر العبـارة القائلـة »التبريـر 
باإليمـان«. ولكـن هـذا ال يعنـي أن إيماننـا ذاته هو الـذي يجعلنا أبراًرا، بل اإليمـان هو باألحرى 
الوسـيلة التـي مـن خاللهـا نحصـل على عطيـة التبرير. وهذا فـي جوهره هو جمال وسـّر ومجد 
المسـيحية. فـكل مـا نؤمـن بـه كمسـيحيين وأَتْبَـاع المسـيح، يجـد جـذوره فـي هـذه الفكـرة 
العجيبـة. إننـا نُْحَسـب أبـراًرا بواسـطة اإليمـان، فـي نظـر هللا. وكل مـا يتبـع ذلـك مـن طاعـة 

وتقديـس وتكريـس وتطويـر الصفـات، والمحبـة، ينبغـي أن تصـدر عـن هـذا الحـق الجوهر. 

ــول،  ــك يق ــع ذل ــيحيًّا وم ــون مس ــعى ألن يك ــخص يس ــك لش ــون رّد فعل ــف يك كي
«؟  ــارٌّ ــي ب ــعر أنن ــي ال أش »ولكنن

١٧ حزيران )يونيو(        الخميس        

االتكال والركون إلى المواعيد
تحكـي القصـة عـن الكاردينـال الشـهير بيالرميـن الُمدافـع العظيـم عـن الكاثوليكيـة والذي 
ظـلَّ طـوال حياتـه يحـارب ويقـاوم رسـالة التبريـر بالبـّر المحسـوب وحـده. وإذ كان يرقـد على 
فـراش المـوت أحضـروا لـه صـورة لَصلْب المسـيح وبعـض األشـياء األخرى مـن بقايا القديسـين 
ليسـاعدوه علـى التّيّقـن مـن خالصـه، قبـل أن يمـوت، ولكن بيالرمين قـال، »خذوا هذه األشـياء 

بعيـًدا عنـي، أعتقـد أنـه أكثر أمانًـا الثّقة باسـتحقاقات المسـيح.« 
العديـد مـن النـاس، إذ يقتربون من نهايـة حياتهم، يتطلّعون إلى ماضيهم فيـروا أن أعمالهم 
وس.  الماضيـة كانـت عديمـة الجـدوى وعديمـة الّنفـع لتكسـب لهـم الخـالص ِمـن هللا الُقـدُّ

ويشـعرون بالتالـي بمـدى احتياجهـم لبّر المسـيح. 
ومـع ذلـك، فاألخبـار السـارة تكمـن فـي أننـا ينبغـي أال ننتظـر حتـى يأتينـا المـوت لننـال 
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ـس علـى وعود هللا الثابتـة اآلن، أي أنها وعـود لنا في  الحمايـة فـي الـرَّب اآلن. فالَعْهـد كله مؤسَّ
الوقـت الراهـن. وهـي وعـود تسـتطيع أن تحّسـن حياتنـا وتجعلها أفضـل اآلن. 

اقـرأ اآليـات التاليـة ثـم أجـب علـى األسـئلة الـواردة تحتهـا، فـي مضمـون تطويـر عالقة 
الَعْهـد بينـك وبيـن هللا وتقويـة تلـك العالقـة: 
مزمور 	3: 8 )كيف لك أن تتذّوق صالح هللا؟(

 

 

متى 		: 30 )ما الذي عمله المسيح لنا مّما يجعل ذلك النِّير سهاًل؟(

 

 

الم؟( رومية 5: 	 )ما عالقة التبرير بالسَّ

 

 

فيلبي 2: 7 )ما الذي جنيته ِمن اختبارك المسيحي؟( 

 

 

خّصــص بعــض الوقــت للصــالة ناظــًرا إلــى حياتــك وســائاًل نفســك، مــا هــي األشــياء 
التــي أفعلهــا لتقــّوي عالقتــي بالــرَّب، ومــا هــي األشــياء التــي تضــّر بهــذه العالقــة؟ 

ومــا هــي التغييــرات التــي أحتــاج إلــى إحداثهــا؟ 

١٨ حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: »الطريقـة الوحيـدة التـي يسـتطيع بها الخاطـئ أن ينـال التبرير  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
هـي باإليمـان. فهو يسـتطيع باإليمان أن يتقدم أمام هللا باسـتحقاقات المسـيح. عندئذ يحسـب 
هللا طاعـة ابنـه يسـوع لحسـاب الخاطـئ ويُْقبَل بّر المسـيح في مكان فشـل اإلنسـان ويَْقبل هللُا 
الخاطـَئ التائـَب المؤمـن ويغفـر لـه ويبـّرره ويعاملـه كمـا لـو كان بـارًّا ويحبـه كما يحـب ابنه 
يسـوع. تلـك هـي الطريقـة التـي يُحسـب بها اإليمـان بـرًّا« )روح النبوة، رسـائل مختـارة، مجلد 

1، صفحـة 367(. 
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عندمـا نقبـل المسـيح مـن خـالل التوبـة واإليمان كمخلّصنـا، فـإنَّ هللا يغفر خطايانـا ويلغي 
الجـزاء المقـّرر عـن تعّدينـا للنامـوس. عندئـذ يقـف الخاطـئ أمـام هللا كإنسـان بـاّر وينـال رضا 

السـماء وتكـون لـه شـركة مـع اآلب واالبن مـن خـالل الـرُّوح الُْقُدِس. 
»وعندئـذ فهنـاك عمـل يتوجـب إتمامـه، وهـو ذات طبيعـة تدريجيـة. فعلـى النَّفـس أن 
س مـن خـالل الحـق. وهـذا أَيًْضـا يتـّم من خـالل اإليمـان. فبنعمة المسـيح وحدهـا، التي  تتقـدَّ
ننالهـا باإليمـان يمكـن لصفاتنـا وأخالقنـا أن تتغيـر« )روح النبـوة، رسـائل مختـارة، مجلـد 3، 

صفحـة 191(.
»اإليمـان الـذي يُبـّرر يُولّـد دائًمـا توبـة حقيقـة ثـم أعمـااًل صالحـة، التـي هـي ثمـرة ذلـك 
اإليمـان. وال يوجـد إيمـان خالصي ال ينشـئ أثمـاًرا صالحة« )روح النبوة، رسـائل مختـارة، مجلد 

3، صفحـة 195(. 

أسئلة للنقاش
	� مـا هـو الفـرق بيـن اإليمـان الحـّي واإليمـان المّيـت؟ )انظـر يعقـوب 2: 7	، 8	(� 
كيـف يصـف الرسـول بولس اإليمان الحـّي؟ )رومية 6	: 26(� ما هي الكلمة األساسـية 

التـي تسـاعد على إظهار مـا يتضّمنـه اإليمان؟ 

2� كيـف تتجـاوب مـع المجادلـة )التـي تـرد كثيـًرا بتماسـك منطقـي( والداعيـة إلـى 
أننـا إذا كنـا نَْخلُـص بالبّر المحسـوب وحـده، وليس ببّر موجـود فينا، إًذا فـال يهم ماذا 

نفعـل أو كيـف نتصرّف؟ 

3� »قبولنـا مـن الـرَّب يتأكّـد فقـط ِمن خـالل ابنـه يسـوع، واألعمال الصالحة ليسـت 
سـوى تفاعـل محبتـه الغافـرة فينـا� فاألعمـاُل الصالحـُة ليسـت رصيـًدا يُْحَسـُب لنـا، 
م بأعماله  وال يمكننـا مـن خاللهـا أن نطالـب بخالصنـا ��� وال يمكـن للمؤمـن أن يتقـدَّ
كذريعـٍة يلتمـس مـن خاللها الخـالص« )روح النبوة، رسـائل مختارة، مجلـد 3، صفحة 
99	(� إذ تراعـي هـذه العبـارة مـن روح النبـوة، لماذا إًذا كانت األعمـال الصالحة هي 

جـزء مهم ِمـن اختبار المسـيحي؟

يـن الـذي كان  رس: الميثـاق القديـم، الميثـاق الجديـد: دفـع المسـيح الدَّ ـص الـدَّ ُملَخَّ
علينـا للنامـوس لنتمكَّـن نحـن مـن الوقـوف مبرَّريـن أمـام هللا. 

* ١٩-٢٥ حزيران    الدرس الثالث عرش    

الحياة ِوْفَق الميثاق الجديد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسـبوعية: ١يوحنا ١: ٤؛ يوحنا ٥: ٢٤؛ رومية 3: ٢٤، ٢٥؛ ٢كورنثوس ٥: ٢١؛ 

١يوحنـا ٤: ١٦؛ رؤيـا ٢: ١١؛ رؤيـا ٢0: ٦، ١٤؛ رؤيا ٢١: ٨.

ـا أَنَا َفَقْد أَتَْيـُت لَِتكُوَن  ـاِرُق الَ يَأْتِـي إِالَّ لَِيْسـرَِق َويَْذبَـَح َويُْهلَِك، َوأَمَّ آيـة الحفـظ: »اَلسَّ
لَُهـْم َحَيـاٌة َولَِيكُـوَن لَُهْم أَْفَضـُل« )يوحنا 0	: 0	(�

بـع كلّـه عـن الميثـاق، أي أن هللا يقـول لنـا ببسـاطة، »تلـك هـي  كانـت دراسـتنا هـذا الرَّ
الطريقـة التـي أخلّصكـم بهـا مـن الخطية.« وتلـك العبارة تلّخص لنا كُّل ما درسـناه عـن الميثاق 
وتبسـطه لنـا. وبكلمـة أخرى، فـإن الميثاق يعرِّف لنا طريقة هللا لفداء الجنس البشـري السـاقط. 
ومـع أن النتيجـة النهائيـة لوعـد الميثـاق هي طبًعا الحيـاة األبدية في عالم جديـد، إال أنه ال 
يتحتـم علينـا االنتظـار لذلـك اليوم العظيم لكي نسـتمتع ببـركات الَعْهد. فاهلل يهتـم بحياتنا اآلن 
ويريـد األفضـل لنـا اليـوم. فالَعْهـد ليـس نوًعـا مـن المعاهـدة أو االتفاقيـة التي تلتـزم أنت فيها 
بعمـل أشـياء معينـة ثـم تنـال بعـد ذلـك مكافأتـك فـي المسـتقبل البعيـد. فالمجـازاة والعطايا 

هـي بـركات يمكـن للذيـن يدخلـون في عالقـة الَعْهد باإليمـان، أن يسـتمتعوا بها اآلن. 
درس هـذا األسـبوع هـو األخيـر فـي سلسـلة الـدروس التـي تناولـت الميثـاق، وهـو يتنـاول 
بعـض هـذه البَـركَات المباشـرة التـي تأتـي نتيجـة نعمـة هللا التـي انسـكبت فـي قلوبنـا ألننا إْذ 
سـمعناه يطـرق فتحنـا لـه البـاب. وال يتنـاول درس اليـوم كافـة بَـركَات هللا، ولكنهـا مجـرد بداية 

لدراسـة بَـركَات هللا التـي قـد ال تنتهـي أبًدا.
نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: لمـاذا يجب أن نشـعر بالفـرح؟ على أي أسـاس 
يمكننـا المطالبـة بهـذا الوعـد؟ ومـا الـذي يتضمنـه الَعْهـد فيحّررنـا ِمـن عـبء الذنـب؟ ومـاذا 

يعنـي أن يكـون لنـا قلبًـا جديـًدا؟ وكيـف تمنـح عالقـة الَعْهـد مـع المسـيح المعنـى لحياتنا؟ 

ْبت القادم، الموافق ٢٦ حزيران  )يونيو(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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* ١٩-٢٥ حزيران    الدرس الثالث عرش    

الحياة ِوْفَق الميثاق الجديد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسـبوعية: ١يوحنا ١: ٤؛ يوحنا ٥: ٢٤؛ رومية 3: ٢٤، ٢٥؛ ٢كورنثوس ٥: ٢١؛ 

١يوحنـا ٤: ١٦؛ رؤيـا ٢: ١١؛ رؤيـا ٢0: ٦، ١٤؛ رؤيا ٢١: ٨.

ـا أَنَا َفَقْد أَتَْيـُت لَِتكُوَن  ـاِرُق الَ يَأْتِـي إِالَّ لَِيْسـرَِق َويَْذبَـَح َويُْهلَِك، َوأَمَّ آيـة الحفـظ: »اَلسَّ
لَُهـْم َحَيـاٌة َولَِيكُـوَن لَُهْم أَْفَضـُل« )يوحنا 0	: 0	(�

بـع كلّـه عـن الميثـاق، أي أن هللا يقـول لنـا ببسـاطة، »تلـك هـي  كانـت دراسـتنا هـذا الرَّ
الطريقـة التـي أخلّصكـم بهـا مـن الخطية.« وتلـك العبارة تلّخص لنا كُّل ما درسـناه عـن الميثاق 
وتبسـطه لنـا. وبكلمـة أخرى، فـإن الميثاق يعرِّف لنا طريقة هللا لفداء الجنس البشـري السـاقط. 
ومـع أن النتيجـة النهائيـة لوعـد الميثـاق هي طبًعا الحيـاة األبدية في عالم جديـد، إال أنه ال 
يتحتـم علينـا االنتظـار لذلـك اليوم العظيم لكي نسـتمتع ببـركات الَعْهد. فاهلل يهتـم بحياتنا اآلن 
ويريـد األفضـل لنـا اليـوم. فالَعْهـد ليـس نوًعـا مـن المعاهـدة أو االتفاقيـة التي تلتـزم أنت فيها 
بعمـل أشـياء معينـة ثـم تنـال بعـد ذلـك مكافأتـك فـي المسـتقبل البعيـد. فالمجـازاة والعطايا 

هـي بـركات يمكـن للذيـن يدخلـون في عالقـة الَعْهد باإليمـان، أن يسـتمتعوا بها اآلن. 
درس هـذا األسـبوع هـو األخيـر فـي سلسـلة الـدروس التـي تناولـت الميثـاق، وهـو يتنـاول 
بعـض هـذه البَـركَات المباشـرة التـي تأتـي نتيجـة نعمـة هللا التـي انسـكبت فـي قلوبنـا ألننا إْذ 
سـمعناه يطـرق فتحنـا لـه البـاب. وال يتنـاول درس اليـوم كافـة بَـركَات هللا، ولكنهـا مجـرد بداية 

لدراسـة بَـركَات هللا التـي قـد ال تنتهـي أبًدا.
نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: لمـاذا يجب أن نشـعر بالفـرح؟ على أي أسـاس 
يمكننـا المطالبـة بهـذا الوعـد؟ ومـا الـذي يتضمنـه الَعْهـد فيحّررنـا ِمـن عـبء الذنـب؟ ومـاذا 

يعنـي أن يكـون لنـا قلبًـا جديـًدا؟ وكيـف تمنـح عالقـة الَعْهـد مـع المسـيح المعنـى لحياتنا؟ 

ْبت القادم، الموافق ٢٦ حزيران  )يونيو(. *نَرجو الّتعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السَّ
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٢0 حزيران )يونيو(        األحد        

الَفَرُح

»َونَكُْتُب إِلَْيكُْم هَذا لِكَْي يَكُوَن َفرَُحكُْم كَاِماًل« )	يوحنا 	: 	(�

ـل فيمـا كتبـه الرسـول يوحنـا هنـا. فهـو فـي كلمـات قليلـة وبسـيطة يعبّـر عّمـا ينبغـي  تأمَّ
أن يكـون أحـد امتيازاتنـا العظيمـة كشـعب الَعْهـد، أال وهـو الوعـد بالفـرح. كثيـرًا مـا يُقـال لنـا 
كمسـيحيين أالَّ نركـن إلـى المشـاعر واألحاسـيس، وأن اإليمـان ليـس مشـاعر، وأننـا يلزمنـا أن 
نتخطـى مشـاعرنا. وهـذا كلّـه صحيـح. ولكننـا فـي الوقـت ذاتـه ال نكـون بشـرًا إذا ُجردنـا مـن 
مشـاعرنا وأحاسيسـنا وطباعنـا.  ال يمكننـا التنّكـر لمشـاعرنا، بل مـا نحتاجه ِعوًضا عـن ذلك هو 
تفّهـم هـذه المشـاعر وإعطائهـا الـدور المناسـب لهـا، وأن نسـيطر عليهـا على قدر المسـتطاع. 
ولكـن أن نتنكـر لهـا كليًّـا معنـاه أننـا نتنكـر لبشـريتنا. فآيـة اليـوم ال تهيـب بنـا أن يكـون لنـا 
مشـاعر )وهـي فـي هـذه الحالـة مشـاعر الفـرح( وحسـب، بـل أن نعـّزز هـذه المشـاعر حتـى 

المـلء. فاآليـة تشـّجع علـى المشـاعر ِعـوض التنّكـر لها.

اقـرأ المضمـون الـذي وردت فيـه اآليـة السـابقة مبتـدأ مـن أول األصحاح� ما الـذي كتبه 
يوحنـا للمسـيحيين األوائـل وكان يرجـو أن يجعـل فرحهـم كامـاًل؟ ولمـاذا كان ينبغي لما 

كتبـه يوحنا لهـم أن يمنحهـم الفرح؟ 

 

كان يوحنـا أحـد تالميـذ المسـيح االثنـي عشـر األصلييـن. وقـد صاحـب المسـيح منـذ بداية 
خدمـة المسـيح العلنيـة تقريبًـا التـي دامت ثالث سـنوات ونصف. وقد شـهد األحـداث المهّمة 
والعجيبـة فـي حيـاة المسـيح )كان هنـاك عند الصليب، وفـي َجثَْسـيَْمانِي، وعند التجلـي أَيًْضا(. 

فهـو كشـاهد عيـان كان مؤهـاًل للتحـّدث عن هـذا الموضوع. 
ولكـن الحـظ أَيًْضـا أن تركيـز يوحنـا لـم يكـن على نفسـه بل علـى ما فعلـه المسـيح للتالميذ 
لكـي تكـون لهـم اآلن شـركة ليس مع بعضهم بعًضا وحسـب، بل ومع اآلب السـماوي نفسـه. لقد 
فتـح المسـيح البـاب أمامنـا لندخـل فـي هذه الشـركة الحميمة مـع الـرَّب. والفرح هو أحـد نتائج 
هـذه الشـركة وتلـك العالقـة. لقـد أرادهـم يوحنـا أن يتأكـدوا من أن ما سـمعوه عن المسـيح هو 
صحيح )فهو رأى المسـيح ولمسـه وسـمعه بنفسـه(، وبالتالي يمكنهم هم أَيًْضا الدخول في عالقة 
م نفسـه من أجلهم في شـخص ابنه يسـوع.  مفرحـة مـع أبيهـم السـماوي، الـذي يحبهم والذي قدَّ

م، بمعنــى مــا، شــهادته الشــخصية� مــا هــي شــهادتك فيمــا يختــص  إنَّ يوحنــا يقــدِّ
بعالقتــك مــع المســيح؟ مــاذا عســاك تقــول مّمــا يســاعد علــى زيــادة فــرح إنســان 

مــا فــي الــرَّب، كمــا ســعى يوحنــا أن يفعــل هنــا؟ 
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٢١ حزيران )يونيو(        االثنني        

ر من الذنب التحرُّ

ـالِِكيَن لَْيـَس  يُْنونَـِة اآلَن َعلَـى الَِّذيـَن ُهـْم ِفـي الَْمِسـيحِ يَُسـوَع، السَّ »إًِذا الَ َشـْيَء ِمـَن الدَّ
َحَسـَب الَْجَسـِد بَـْل َحَسـَب الـرُّوحِ« )روميـة 8: 	(� 

قُتلـت سـيدة شـابة فـي ذات يوم بطريقة وحشـية، وظـّل القاتل مجهـول الهوية. وقـد َعَمَد 
رجـال الشـرطة إلـى نَصـب مصيدة لمعرفـة القاتل، فخبـأوا جهـازًا لتحويل الصـوت إلى موجات 
كهربائيـة تُسـمع عـن بعـد، مثـل جهـاز الالسـلكي، فـي مقبـرة السـيدة التـي قُتلـت. وفـي ذات 
أمسـية، بعـد الحـادث بشـهور عديـدة، اقتـرب شـاب مـن المقبـرة وركـع بجوارهـا وهـو يبكـي 
ويتوّسـل إلـى السـيدة أن تغفـر لـه. وبالطبـع كان مـن السـهل بعـد ذلـك علـى رجـال الشـرطة 

القبـض عليـه وإدانتـه علـى جريمـة القتل. 
مـع أننـا ربمـا لـم نرتكب جريمـة كهـذه، إال أننا جميًعـا مررنا بأوقـات من الشـعور بالذنب 
ووخـزات الضميـر، ألننـا جميًعـا خطـاة ... جميًعا مذنبون، وقد ارتكبنا أشـياء نخجل منها، أشـياء 

نتمنـى لـو لَم نرتكبهـا أبًدا. 
ولكـن شـكرًا للمسـيح ولِـدّم الَعْهـد الجديـد، فـال يحتـاج أحـد أن يعيـش تحت لعنـة الذنب 
ألنَّ هللَا قـد غفـر لنـا. صحيـح أن اآلخريـن قـد ال يغفـروا لنـا مـا أسـأنا بـه إليهـم، ولكنهم ليسـوا 
هللا وليسـوا هـم الخالـق. اآلخـرون ليسـوا منزهين عن الخطأ وليسـوا قديسـين وال كاملين، وهم 
ان، ووفًقا آليـة اليوم لنـا اليقين بأنه ال توجـد دينونة  حتًمـا ليسـوا القاضـي األخيـر. هللا هـو الديَـّ
ان األخيـر يعتبرنـا غير مذنبيـن وينظر إلينـا كما لو أننا لـم نرتكب أي  علينـا مـن ِقبـل هللا. فالديَـّ

شـيء يشـعرنا بالذنب. 

كيـف تسـاعدنا المراجـع التاليـة علـى فهم آيـة اليـوم: يوحنـا 5: 	2؛ روميـة 3: 	2، 25؛ 
2كورنثـوس 5: 	2� 

 

مـن بيـن الوعـود العظيمـة للعيش وفـق عالقة الَعْهد مـع هللا، هو أننا لسـنا بحاجة ألن نحيا 
تحـت عـبء الذنـب. فيمكـن لعبء الذنـب هذا أن يـزول عّنا، نحـن الذين اخترنـا الدخول إلى 
عالقـة الَعْهـد تلـك مـع هللا، وااللتـزام بشـروط اإليمـان والتوبة. عندما يسـعى الشـيطان للهمس 
فـي آذاننـا بأننـا أشـرار وخطـاة وال يمكـن هلل أن يقبلنـا، فيمكننـا أن نفعـل مـا فعلـه المسـيح 
س، ومن بيـن أفضل ما  عندمـا جربّـه الشـيطان فـي البريّـة: نسـتطيع أن نقتبـس الِكتَـاب الُمَقـدَّ
يمكـن أن نقتبسـه مـا ورد فـي روميـة 8: 1. هـذا ال يعنـي التنّكـر لحقيقـة وجـود الخطيـة فـي 
حياتنـا، بـل يعنـي ِعوًضـا، أننـا مـا ُعدنـا نعيـش تحـت شـرط تلـك الخطيـة، وذلك بفضـل عالقة 
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الَعْهـد التـي لنـا مـع المسـيح. فهـو قد دفـع الجـزاء عّنا ويقـف اآلن فـي حضرة اآلب السـماوي 
يتشـفع فينـا باسـتحقاق دمـه، وُمقّدًمـا بـرّه الخـاص عوًضا عـن خطايانا. 

أي فــرق تحدثــه فــي حياتــك، حقيقــة أننــا قــد نلنــا الغفــران بواســطة المســيح عــن 
كافــة الخطايــا التــي ارتكبناهــا؟ كيــف تســاعدك هــذه الحقيقــة علــى التعامــل مــع 
اآلخريــن الذيــن أخطــأوا فــي حقــك؟ وكيــف ينبغــي أن تكــون بمثابــة المرشــد لــك 

فــي عالقاتــك معهــم؟ 

٢٢ حزيران )يونيو(        الثالثاء        

عهد جديد وقلب جديد

ُسـوَن ِفـي الَْمَحبَّـِة، َحتَّى  لُـوَن َوُمَتأَسِّ »لَِيِحـلَّ الَْمِسـيُح ِباإِليَمـاِن ِفـي ُقلُوِبكُـْم، َوأَنُْتـْم ُمَتأَصِّ
يِسـيَن، َما ُهَو الَْعرُْض َوالطُّوُل َوالُْعْمُق َوالُْعلُْو، َوتَْعرُِفوا  تَْسـَتِطيُعوا أَْن تُْدرِكُوا َمَع َجِميعِ الِْقدِّ

َمَحبَّـَة الَْمِسـيحِ الَْفائَِقـَة الَْمْعرَِفـِة، لِكَْي تَْمَتلُِئوا إِلَـى كُّل ِمْلِء هللِا« )أفسـس 3: 7	-9	(�

الَعْهـد الجديـد هـو ذاك الـذي يضع فيه هللا الناموس فـي قلوبنا )إرميـا 31: 31-33(. وهذا ما 
بـع. وباإلضافـة إلى وجـود الناموس فـي قلوبنا فإن المسـيح  أظهرنـاه فـي دروس سـابقة هـذا الرَّ
أَيًْضـا هنـاك حسـبما توّضـح آيـات اليوم. وهذا أمـر معقول جًدا ألن المسـيح والنامـوس مرتبطان 
ارتباطًـا وثيًقـا. فـإْذ يكون ناموس هللا في قلوبنا، وإْذ يكون المسـيح سـاكًنا فيهـا )الكلمة اليونانية 
ـكن  التـي تُرجمـت »يَِحـّل« فـي اآليـة السـابقة تعيـن أَيًْضـا »االسـتقرار بالداخـل«، بمعنـى السَّ

الدائـم(، نأتـي إلـى فائـدة أخرى مـن فوائـد الَعْهد العظيمـة أال وهي القلـب الجديد. 

لمـاذا نحتـاج إلـى قلـب جديد؟ وما هـي التغييرات التي سـتتجلى في أولئـك الذين نالوا 
الجديد؟  القلب 

 

د علـى عنصـر  اقـرأ مجـدًدا اآليـات الخاصـة بـدرس اليـوم. الحـظ أن الرسـول بولـس يُشـدِّ
المحبـة فيقـول إننـا ينبغـي أن نكـون متأصليـن ومتأّسسـين فيهـا.  وهـذه التعابيـر تتضمـن 
الرسـوخ واالسـتقرار والثبـات والمداومـة علـى أسـاس المحبـة. إيماننا ال يعني شـيئًا مـا لم يكن 
مؤّسًسـا ومتأصـاًل فـي المحبـة هلل والمحبـة لآخريـن )متـى 22: 37-39؛ 1كورنثـوس 13(. وهذه 
المحبـة ال تأتـي مـن فـراغ، بـل العكـس هـو الصحيـح، فهي تأتـي ألننا ننال قبًسـا مـن محبة هللا 
لنـا ) »محبـة تفـوق الوصـف« (، كمـا أُعلنـت وأُظهـرت من خـالل المسـيح. ونتيجة لهـذا تتغير 

	00



حياتنـا ونصبـح متجدديـن، بأفـكار ورغبـات وأهـداف جديـدة. إن اسـتجابتنا لمحبـة هللا لنا هي 
التـي تغيّـر قلوبنـا وتحثهـا على محبـة اآلخرين. وربمـا هذا ما قصده الرسـول بولس، ولـو جزئيًّا 

علـى األقـل، عندمـا تحـدث عـن كوننـا ممتلئين بكل مـلء هللا. 

اقرأ 	يوحنا 	: 6	� ما عالقة هذه اآلية بما قاله بولس في أفسس 3: 7	-9	؟

 

ــح للوعــود  ــا يتي ــاذا عســاك تفعــل مم ــوم� م ــي درســناها الي ــات الت ــي اآلي ــل ف تأمَّ
الــواردة فــي هــذه اآليــات أن تتــم فــي حياتــك؟ هــل ِمــن أمــور تحتــاج إلــى تغييرهــا 
فــي حياتــك، أمــور ربمــا تعطّلــك عــن اختبــار »كّل مــلء هللا« )أفســس 3: 9	(؟ اكتــب 
قائمــة باألمــور التــي تحتــاج إلــى تغييرهــا فــي حياتــك� اعمــل قائمــة لــك، وقائمــة 
ــم  ــف تســاعدون بعضك ــك� كي ــك ال يضايق ــك، إذا كان ذل ــع أعضــاء صف تشــاركها م

بعًضــا علــى إجــراء تلــك التغييــرات الضروريــة؟ 

٢3 حزيران )يونيو(        األربعاء        

الَعْهد الجديد والحياة األبدية

» ›أَنَـا ُهـَو الِْقَياَمـُة َوالَْحَيـاُة� َمـْن آَمَن ِبي َولَـْو َماَت َفَسـَيْحَيا، َوكُلُّ َمْن كَاَن َحيًّـا َوآَمَن ِبي 
َفلَـْن يَُمـوَت إِلَى األَبَـِد� أَتُْؤِمِنيَن ِبهـَذا؟« )يوحنا 		: 25، 26(� 

هنـاك مظهـران للحيـاة األبديـة. المظهـر الحالـي يجلـب للمؤمـن اختيـار الحيـاة فـي ملئها 
)يوحنـا 10: 10(، ويشـتمل هـذا المظهـر علـى الوعـود الكثيـرة التـي أُعطيـت لفائدتنـا اآلن. 

أمـا المظهـر المسـتقبلي فهـو بالطبـع الحيـاة األبديـة، الوعـد بقيامة الّجسـد )يوحنـا 5: 28، 
29؛ يوحنـا 6: 39(. ومـع أن هـذا الَحـدث مـا زال فـي المسـتقبل إال أنـه الَحـدث الواحـد الـذي 

يعـّزز فينـا الرجـاء كمسـيحيين ويجعـل لكل شـيء آخـر قيمة. 

أدرس آيـة اليـوم� مـا الـذي يقوله المسـيح فيهـا؟ أين توجـد الحياة األبدية؟ كيـف لنا أن 
نفهـم كلماتـه القائلـة إّن »َمـْن آَمـَن ِبـي َولَْو َمـاَت َفَسـَيْحَيا، َوكُلُّ َمـْن كَاَن َحيًّـا َوآَمَن ِبي 

َفلَـْن يَُمـوَت إِلَـى األَبَـِد«؟ )انظر رؤيـا 2: 		؛ رؤيـا 20: 6، 		؛ رؤيا 	2: 8(� 

 

إنـه ألمـر ضمنـي أننـا جميًعا سـنموت، ولكـن وفًقا لمـا قاله المسـيح، فهذا المـوت هو مجرد 
ف وقتـي عن الحياة ينتهي بالنسـبة للذين يؤمنون بالمسـيح، عند القيامـة. عندما يعود  نـوم، تَوقُـّ
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المسـيح، يقـوم أواًل الذيـن ماتـوا فـي المسـيح، وأتبـاع المسـيح األحيـاء يتغيَّـرون فـي لحظـة في 
طرفـة عيـن ويلبسـون الخلود. واألموات المؤمنـون الذين قاموا واألحياء المؤمنـون الذين يتغيَّرون 

سـد ذاتـه. وتبدأ حيـاة الخلود في تلك اللحظة بالنسـبة لشـعب هللا.  سـيكون لهـم نـوع الجَّ
يـا لـه مـن فـرح عظيـم أن نعـرف اآلن أن نهايتنـا ليسـت فـي القبـر، بـل باألحرى لـن تكون 

هنـاك نهايـة لحياتنـا، ألننـا سـننال حيـاة جديـدة تدوم إلـى األبد. 
»لقـد صـار المسـيح جسـًدا واحـًدا معنـا لنصيـر نحـن معـه روًحـا واحـًدا. إنّنـا بقـوة هـذا 
االتحـاد سـنقوم مـن قبورنـا – ليـس فقـط لمجـرد إظهـار قـدرة المسـيح، بـل ألنَّ حياتـه صارت 
حياتنـا باإليمـان. إنَّ َمـن يـرون المسـيح فـي صفتـه الحقيقيـة ويقبلونـه فـي قلوبهم لهـم حياة 
أبديـة. إنَّ المسـيح يسـكن فينـا بالـرُّوح الُْقـُدِس، وإذ نقبـل روح هللا باإليمـان فـي قلوبنـا يكون 

ذلـك بـداءة الحيـاة األبديـة« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحـة 374(. 

كيــف لنــا اآلن أن نســتمتع بفوائــد الحيــاة األبديــة؟ وبمعنــى آخــر، مــا الــذي يحّققــه 
ــا ذلــك الوعــد اآلن؟ اذكــر بعــض الفوائــد التــي تحصــل عليهــا مــن وعــد الحيــاة  لن
األبديــة هــذا، بالنســبة لحياتــك أنــت الشــخصية مــن يــوم آلخــر� كيــف لــك أن تتبنــى 
ــبب  ــا بس ــم ربم ــي ويتأل ــخص يعان ــع ش ــاركهما م ــد وتش ــذا الوع ــاء وه ــك الرج ذل

مــوت أحــد أقربائــه؟ 

٢٤ حزيران )يونيو(        الخميس        

الَعْهد الجديد والمرسلية

ُدوُهْم ِباْسـِم اآلب َواالبْـِن َوالرُّوح الُْقُدِس� َوَعلُِّموُهْم  »َفاْذَهُبـوا َوتَلِْمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ
ْهِر« )متى  أَْن يَْحَفظُـوا َجِميـَع َمـا أَْوَصْيُتكُـْم ِبِه� َوَهـا أَنَا َمَعكُـْم كُّل األَيَّاِم إِلَى انِْقَضـاِء الدَّ

�)20 ،	9 :28

كثيـرًا مـا يكافـح النـاس عبـر العالـم أجمـع مـع ما دعـاه الكاتـب »الورنـز فان در بوسـت«، 
ِمـن جنـوب أفريقيـا، بــ »عـبء الُخلُـّو ِمـن المعنـى«. فالنـاس الـذي ُمِنحـوا الحيـاة األبديـة ال 
يعرفـون مـاذا يفعلـون بهـا. ال يعرفـون مـا هـو هـدف هـذه العطيّـة، وال كيـف يسـتخدمونها. 
وهـذا شـبيه بشـخص نعطيـه مكتبـة كاملـة مـن الُكتُـب النـادرة، ولكنـه ال يقـرأ هـذه الُكتُـب، 
بـل يسـتخدمها فقـط فـي إشـعال النـار للتدفئة. فيـا لها من خسـارة فادحة لشـيء ثميـن كهذا. 
ولكـن بالنسـبة للمسـيحي تحـت الَعْهـد الجديـد، فهـذه ليسـت مشـكلة يكافحهـا. بـل على 
العكـس، فالذيـن يعرفـون )وقـد اختبـروا شـخصيًّا( األخبار السـارة الخاصـة بالمخلّـص المصلوب 
والُمقـام، الـذي مـات مـن أجـل خطايـا كُّل البشـر في كلِّ مـكان لكي يتسـنى لهـم أن تكون لهم 
الحيـاة األبديـة، يفرحـون ويبتهجـون اآلن. إنَّ المؤمـن إذْ يتأّمـل في الدعوة الواضحـة الواردة في 
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متـى 28: 19، 20، يشـعر حتًمـا أنَّ أمامـه مرسـلية ولـه هـدف فـي الحيـاة، أال وهـو نشـر الحـق 
العجيـب الـذي اختبره شـخصيًّا في المسـيح يسـوع، إلـى العالم. يا لـه من امتياز. كُّل شـيء آخر 
نفعلـه فـي هـذا العالـم سـينتهي بانتهـاء العالـم. ولكن نشـر بشـارة اإلنجيـل لآخريـن هو عمل 

سـيترك بصماتـه علـى األبديـة بطولهـا. تحـّدث عـن المرسـلية وهدفها والتـزم بها فـي حياتك. 

دة التي يوصينا المسـيح  َجـزِّْء آيـة اليـوم إلى عناصرهـا المختلفة� ما هي األشـياء الُمحـدَّ
نـه كُّل جـزء مـن هـذه األشـياء؟ ومـا هـو الوعـد الـذي لنـا  القيـام بهـا، ومـا الـذي يتضمَّ

دنـا باإليمـان والشـجاعة لنفعـل مـا أمرنا به المسـيح؟ والـذي ينبغـي أن يزوِّ

 

 

ــض واضــح بواســطة المســيح  ــا تفوي ــد أُْعطــي لن ــد ق ــد الجدي ــا كمســحيي الَعْه إنن
ــا،  ــت محدوديتن ــا كان ــاة، ومهم ــي الحي ــا ف ــا كان وضعن ــا ومهم ــا كُنَّ ــه� فمهم نفس
ــدورك؟ وهــل  ــض� فهــل قمــت ب ــي هــذا التفوي ــا أن نلعــب دوًرا ف نســتطيع جميًع
تســتطيع فعــل المزيــد؟ ومــاذا يمكــن ألعضــاء َصّفــك أْن يفعلــوا مًعــا، ليكــون لهــم 

ــر وأعظــم فــي هــذه العمــل�  دور أكب

٢٥ حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: حـــول التطهيـــر األخيـــر لـــألرض مـــن الَْخِطيَّـــة اقـــرأ مـــن  لَِمِزيـــد ِمـــْن الـــدَّ
كتـــاب الصـــراع العظيـــم صفحـــة 732-715.

»وإذ تمـر سـنو األبديـة فسـتأتي بإعالنـات أغنـى وأمجـد عـن هللا والمسـيح. وكمـا تتجـّدد 
المعرفـة فكذلـك سـتتجّدد المحبـة والوقـار والسـعادة وتزيـد أَيًْضـا. وكلمـا عـرف النـاس أشـياء 
أكثـر عـن هللا زاد إعجابهـم بصفاته. وإذ يكشـف يسـوع أََمامهـم غنى الفداء واألعمـال العظيمة 
المدهشـة فـي الصـراع الهائـل مـع الشـيطان فـإن قلـوب المفتديـن تختلـج بتعبّـد حـار عميق، 
وبفـرح مذهـل للعقـل يضربـون علـى قيثاراتهـم الذهبيـة فتتحـد ربـوات ربـوات وألـوف ألوف 

مـن األصـوات فـي إنشـاد أغنيـة الحمـد العظيمة.
ـَماِء َوَعلَـى األَرْض َوتَْحـَت األَرْض، َوَمـا َعلَـى الْبَْحـِر، كُلُّ َما ِفيَها،  ـا ِفـي السَّ » ›وَكُلُّ َخلِيَقـٍة ِممَّ
ـلْطَاُن إلـى  َسـِمْعتَُها قَائِلَـًة: لِلَْجالِـِس َعلَـى الَْعـرِْش َولِلَْخـُروِف الْبَرَكَـُة َوالَْكرَاَمـُة َوالَْمْجـُد َوالسُّ

األبديـن.‹ )رؤيـا 5: 13(.
»لقـد انتهـى الّصـراع العظيـم. ومـا عـاد للخطيئـة أو للخطاة وجـود. وقد صارت المسـكونة 
كلهـا طاهـرة. وفـي عاطفـة واحـدة ِمن الوفاق والفـرح يشـترك كل الخالئق. وَمـن ذاك الذي قد 
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َخلـق الجميـع تفيـض الحيـاة والنـور والبهجـة فـي كل األقاليـم فـي الفضـاء الـذي ال حـدود له. 
فمـن أصغـر ذرة إلـى أعظـم كوكـب، ِمن حي إلى جمـاد، بجمالها وكمالها – كلّها تشـهد شـهادة 

ة، الصراع العظيـم، صفحة 732(.  واحـدة قائلـة: هللا محبـة« )روح النُّبُـوَّ

أسئلة للنقاش

	� قـــال الكاتـــب فرانسيســـكو غـــوزي مورينـــو، »إننـــا نـــرى ذواتنـــا فـــي ضـــوء 
ـــا النهائـــي، وبالتالـــي  ـــا وعجزن ومنظـــور الكـــون ذات النظـــام المتناغـــم، فنـــدرك جهلن
ـــوف  ـــل: الخ ـــان العق ـــن اإليم ـــاف« ]بي ـــك نخ ـــة لذل ـــان� ونتيج ـــدم األم ـــعورنا بع ش
ـــارن  ـــة 6[� ق ـــر، 977	، صفح ـــورك هارب ـــة نيوي ـــانية، )مطبع ـــة اإلنس األساســـي والحال
هـــذه العبـــارة مـــع مـــا درســـته هـــذا األســـبوع مـــن أفســـس 3: 7	-9	� ناقـــش 

االختالفـــات بيـــن العبارتيـــن� 

ـــا هللا بالفـــرح كمؤمنيـــن بالمســـيح� هـــل الفـــرح هـــو ذاتـــه مثـــل الســـعادة؟  2� يَِعدنَ
ـــك، فهـــل  ـــم يكـــن األمـــر كذل ـــن؟ وإذا ل ـــا فرحي ـــا أْن نكـــون دائًم ـــب علين وهـــل يتوجَّ
يوجـــد شـــيء مـــا ليـــس علـــى مـــا يـــرام فـــي اختبارنـــا المســـيحي؟ مـــاذا يمكـــن 
ـــئلة؟  ـــذه األس ـــة له ـــم األجوب ـــى فه ـــاعدنا عل ـــا يس ـــا ممَّ ـــره لن ـــيح أن تُظِه ـــاة المس لحي

ـــْلِء هللِا« )أفســـس  ـــى كُلِّ ِم ـــن »إِلَ ـــا ممتلئي ـــر فـــي فكـــرة كونن ـــق أكث 3� ناقـــش وتعّم
ـــا؟  ـــك فـــي حياتن ـــر ذل ـــا أن نختب ـــف لن ـــك؟ وكي ـــي ذل ـــاذا يعن 3: 9	(� م

رس: ليـس الَعْهـد مجـرد أفـكار الهوتيـة عميقـة، بـل هـو باألحـرى يَُعرِّف  ـص الـدَّ ُملَخَّ
ُعمـق عالقتنـا الخالصيـة مـع المسـيح، وتلـك العالقـة تنيلنـا حصـاًدا وفيرًا مـن الفوائـد العجيبة 

اآلن، وبخاصـة فـي وقـت عودة المسـيح. 
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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.

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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