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راحة للمتعبين
التـي  اللحظـة  الرحلـة هادئـة حتـى  كانـت 
أعلـن فيهـا القبطان من غرفة القيـادة أن الطائرة 
سـتضطر إلـى عبـور عاصفـة شـديدة.  »الرجـاء 
ربـط أحزمـة المقاعد«، قـال الصـوت مـن غرفـة 
القيـادة فـي ختـام اإلعـالن: »سـنكون فـي جولة 

غيـر مسـتقرة بعض الشـيء.«
فـي  الطائـرة  بـدأت  وجيـزة،  فتـرة  بعـد 
االرتجـاج بعنـف بينمـا كانت تشـق طريقها عبر 
العلويـة  الحقائـب  خزائـن  فُتحـت  العاصفـة.  
نتيجـة االرتجاجـات؛ جلـس النـاس متوتريـن في 
مقاعدهـم.  بعـد ارتجـاف عنيـف فـي الطائـرة، 
َصـرَخ ِمـن الفـزع شـخص مّمـن يجلسـون فـي 
البعـض  وبـدأ  الطائـرة.   مـن  الخلفـي  الجـزء 
يتحطـم  الطائـرة وهـو  لجنـاح  يتخيلـون صـوًرا 
بينمـا الطائـرة تهـوي مشـتعلة إلـى األرض.  بـدا 

وخائفيـن. متوتريـن  الـركاب  جميـع 
الجميـع باسـتثناء فتاة صغيرة كانت تجلس فـي مقاعد الصف األول من الدرجة االقتصادية.  
كانـت مشـغولة برسـم صـورة علـى الطاولة القابلـة للطـي المفتوحة أمامهـا.  كانـت الفتاة بين 
الحيـن واآلخـر تنظـر مـن النافـذة الصغيرة إلـى ضربات البـرق المثيـرة لإلعجاب بشـكل خاص، 

ولكنهـا بعـد ذلك كانت تسـتأنف الرَّسـم بهدوء.
بعـد مـا بـدا أنـه فترة طويلـة من الزمـن، هبطت الطائـرة أخيرًا فـي مطار وجهتهـا.  وهتف 
الـركاب وصفقـوا فرحين مهللين، وشـعروا باالمتنـان واالرتياح للعودة إلـى األرض.  كانت الطفلة 
قـد حزمـت حقيبتهـا وتنتظـر مغـادرة النـاس للطائـرة عندمـا سـألها أحـد المسـافرين مـا إذا لم 
تكـن قـد شـعرت بالخـوف أثنـاء العاصفـة. وتسـاءل، كيف أمكنهـا أن تكـون بهذا الهـدوء خالل 

تلـك العاصفة الشـديدة ومـع اهتزاز الطائـرة بعنف؟
قالـت الفتـاة للرجـل المنذهـل، »لـم أكـن خائفـة. فأبي هـو قبطـان الطائرة، وكنـت متيقنة 

ِمـن أنه سـيأخذني إلـى البيت.«
غالبًـا مـا يسـير القلـق والخـوف جنبًـا إلـى جنـب.  يمكـن أن يـؤدي العيـش فـي عالـم فيه 
معظـم النـاس مشـغولين على مدار السـاعة، إلـى القلق والخـوف في الحياة.  َمـن ال يعاني في 

بعـض األحيـان من الخـوف والقلـق والرهبة ممـا يحمله المسـتقبل؟
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ى، والحاضـر هو اآلن، ولكنَّ المسـتقبل مليء بالتسـاؤالت. وفي هـذا العالم  الماضـي قـد ولَـّ
المضطـرب، قـد ال تكـون اإلجابـات المتوفرة هي ما نريد سـماعه.

نتسـاءل عمـا إذا كنـا سـنكون قادريـن على الوفاء بقسـط يلـوح موعده في األفق، أو سـداد 
قيمـة اإليجـار المقبلة أو دفع الرسـوم المدرسـية، أو ما إذا كنا سنسـتطيع جعـل زواجنا المتعثر 
ينجـو مـن عاصفـة أخـرى.  نتسـاءل مـا إذا كان بمقـدور هللا أن يسـتمر فـي محبتنا، علـى الرغم 

مـن أننـا »نُخيّب« أملـه فينا، مـراًرا وتكراًرا.
فـي دراسـة هـذا الربـع، سـننظر إلـى بعـض هـذه المخـاوف بشـكل مباشـر.  الراحـة فـي 
س، أو شـعار جذاب لسلسـلة  المسـيح ليسـت مجرد عنوان لدليل دراسـي لدراسـة الِكتَاب الُمَقدَّ

اجتماعـات كرازيـة أو لعظـات فـي مخيـم روحي.
الراحة في المسيح هي جوهر الوعد بنوعية الحياة التي َوعد بها يسوع أتباعه:

ـا أَنَا فََقـْد أَتَيُْت لِتَُكـوَن لَُهْم َحيَـاٌة َولِيَُكوَن  ـاِرُق الَ يَأْتِـي إاِلَّ لِيَْسـرَِق َويَْذبَـَح َويُْهلِـَك، َوأَمَّ »اَلسَّ
لَُهـْم أَفَْضـُل« )يوحنا 10: 10(.

عندمـا عمـل المؤلفـان علـى إعـداد دليـل الدراسـة هـذا، أدركا فجـأة مـدى انتشـار ورواج 
مفهـوم الراحـة فـي النسـيج الالهوتـي للكتـاب المقدس.  ترتبـط الراحـة ارتباطًا وثيًقـا بالخالص 
والنعمـة والخليقـة والسـبت وفهمنـا لحالـة الموتـى والمجـيء الوشـيك ليسـوع المسـيح، وبما 

هـو أكثـر ِمـن ذلـك بكثير.
عندمـا دعـا يسـوع النـاس ألن يأتـوا إليه وأن يجـدوا الراحة فيه )متـى 11: 28(، فهو لم يكن 
يخاطـب تالميـذه فقـط أو الكنيسـة المسـيحية األولى.  بل لقـد رأى األجيال القادمة من البشـر 
الذيـن يعانـون مـن الخطيـة والمنهكيـن والُمتَعبيـن والذين يسـعون جاهدين إلـى الوصول إلى 

مصـدر الراحة.
بينمـا تـدرس الـدروس األسـبوعية خـالل هـذا الربـع، تذكـر أْن تأتـي وتسـتريح فـي يسـوع 
المسـيح.  فعلـى كل حـال، أبونـا السـماوي هـو الُممِسـك بزمـام األمـور، وهـو علـى اسـتعداد 

إلعادتنـا إلـى موطننـا السـماوي بأمـان

يتمتـع شـانتال وجيرالـد كلينجبيـل بـزواج متعـدد الثقافـات ويعمـان مًعا كفريـق.  تنحدر 
شـانتال، المديـر المسـاعد لــقسم مؤلفـات إلن هوايـت، من جنوب أفريقيـا، بينما ُولِـَد جيرالد، 
رئيـس التحريـر المشـارك فـي مجلـة »أدفنتسـت ريفيو مينيسـتريز« وأسـتاذ البحث فـي العهد 

القديـم ودراسـات الشـرق األدنـى القديـم بجامعـة أندروز، فـي ألمانيا.
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* 26 حزيران )يونيو( - 2 متوز )يوليو(    الدرس األول    

العيش في مجتمع ال يعرف الراحة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن 2: 	-3؛ إرميـا 	4: 	-	؛ خـروج 20: 		؛ 2صموئيـل 7: 

2	؛ مرقـس 6: 30-32؛ تكويـن 4: 	-7	�

� َقلِْبـي َولَْحِمـي يَْهِتَفـاِن ِباإِللِه  آيـة الحفـظ: »تَْشـَتاُق بَـْل تَُتوُق نَْفِسـي إِلَـى ِديَاِر الـرَّبِّ
« )مزمـور 4	: 2(� الَْحـيِّ

دقت الساعة بثبات وبال رحمة، قبل ساعتين فقط من بدء السبت.  تنهدت ماري وهي تتفقد 
الشقة الصغيرة. كانت ألعاب األطفال ال تزال متناثرة في جميع أنحاء غرفة المعيشة؛ كان المطبخ 
في حالة من الفوضى.  سارة، أصغرهما، ترقد في الفراش وهي تعاني من الحّمى.  وقد وافقت 
ماري على الترحيب بالمتعبدين في الكنيسة يوم السبت، مما يعني أنهم اضطروا لمغادرة المنزل 

قبل 30 دقيقة من الوقت المعتاد.  فكرت ماري بحزن متمنية أن تحظى ببعض الهدوء غًدا.
فـي نفـس الوقـت، علـى الجانـب اآلخـر مـن المدينـة، كان جـوش، زوج مـاري، يقـف فـي 
الطابـور لدفـع ثمـن البقالـة األسـبوعية.  ومـرة أخـرى، كانـت حركـة الزبائـن البطيئـة نتيجـة 
الزحـام كابوًسـا.  وكانـت طوابيـر دفـع ثمـن المشـتريات طويلـة.  وقد بـدا أن الجميـع يقومون 
بالتسـوق فـي تلـك اللحظـة. وبأنيـن داخلي، قـال جـوش فـي نفسـه، »أنـا بحاجـة إلـى بعـض 
الراحـة، ال أسـتطيع أن أسـتمر علـى هـذا النحـو«.  يجـب أن يكون في هـذه الحياة مـا هو أكثر 

مـن مجـرد القيـام بهـذه النشـاطات االعتيادية.
حياتنـا تحكمها سـاعات الذروة، وسـاعات العمـل، والمواعيد الطبية، ومحادثات »سـكايب«، 
أو غيرهـا مـن وسـائل التواصل االجتماعي، والتسـوق، والفروض المدرسـية.  سـواء كنا نسـتخدم 
وسـائل النقـل العـام، أو نركـب َسـكوترة صغيرة، أو نمتلك سـيارة صغيـرة لتنقـالت عائالتنا، فإن 

طبـول التفاعـل المسـتمر مـع العالـم من حولنـا تهـدد بتبديد ما هو مهـم حًقا.
كيف نجد الراحة وسط الكثير من الصخب والضجيج؟

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 3 حزيران)يونيو(.
.
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بالتسـوق فـي تلـك اللحظـة. وبأنيـن داخلي، قـال جـوش فـي نفسـه، »أنـا بحاجـة إلـى بعـض 
الراحـة، ال أسـتطيع أن أسـتمر علـى هـذا النحـو«.  يجـب أن يكون في هـذه الحياة مـا هو أكثر 

مـن مجـرد القيـام بهـذه النشـاطات االعتيادية.
حياتنـا تحكمها سـاعات الذروة، وسـاعات العمـل، والمواعيد الطبية، ومحادثات »سـكايب«، 
أو غيرهـا مـن وسـائل التواصل االجتماعي، والتسـوق، والفروض المدرسـية.  سـواء كنا نسـتخدم 
وسـائل النقـل العـام، أو نركـب َسـكوترة صغيرة، أو نمتلك سـيارة صغيـرة لتنقـالت عائالتنا، فإن 

طبـول التفاعـل المسـتمر مـع العالـم من حولنـا تهـدد بتبديد ما هو مهـم حًقا.
كيف نجد الراحة وسط الكثير من الصخب والضجيج؟

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 3 حزيران)يونيو(.
.

27 حزيران )يونيو(         األحد        

ُمنَهك وُمتَعب

اقرأ تكوين 2: 	- 3�  لماذا خلق هللا يوم راحة قبل أن يبدأ أي شخص بالشعور بالتعب؟

 

إنـه حتـى قبـل أن تنخـرط البشـرية فـي الحياة المجِهـدة التي فرضناها على أنفسـنا، أسـس 
هللا يوًمـا ليكـون بمثابـة عالمـة وطريقـة حيـة لتنشـيط ذاكرتنا. هذا اليـوم هو الوقت المناسـب 
للتوقـف واالسـتمتاع بالحيـاة.  يـوم فيـه نحظـى بالراحـة وال نعمـل شـيئًا، يـوم لالحتفاء بشـكل 
ة والميـاه والناس، واألهـم من ذلك كلـه، االحتفاء  يَـّ خـاص بعطيـة العشـب والهـواء والحيـاة الْبَرِّ

بخالـق كل عطيـة صالحة.
لـم تكـن هـذه دعـوة لمـرة واحـدة انتهـت بطـرد أبوينا األوليـن من جنـة عـدن. أراد هللا أن 
يتأكـد مـن أن الدعـوة يمكـن أن تصمـد أمـام اختبـار الزمـن، وهكـذا منـذ البدايـة قـام بتطريز 
السـبت فـي نسـيج الزمن. سـتكون هنـاك دعـوة، مـراًرا وتكـراًرا، لالحتفـاء بعمـل الَخلـق، مـن 

خـالل الراحة، فـي يـوم السـبت مـن كل أسـبوع علـى مـر الزمـان.
ات المتقّدمـة والمتطـوِّرة، يجـب  قـد يعتقـد المـرء أنـه مـع وجـود اآلالت واألدوات والمعـدَّ
أن نكـون أقـل تعبًـا جسـديًا ممـا كان عليـه الناس قبـل مائتي عام.  ولكـن، في الواقـع، يبدو أن 
هنـاك نقًصـا فـي الراحـة حتـى يومنا هـذا.  حتى اللحظـات التي ال نعمـل فيها تُنفق في نشـاط 
ذهنـي محمـوم.  يبـدو دائًمـا أننـا مقصـرون إلـى حـد مـا ولدينـا مـا ينبغي إنجـازه؛ فإنـه بغض 

النظـر عـن مقـدار مـا يمكننـا إحرازه، هنـاك دائًمـا المزيد لنقـوم به.
تظهـر األبحـاث أيًضـا أننـا نحصـل على قسـط أقـل من النـوم، وأن الكثيـر من النـاس يعتمدون 
بشـكل كبير على الكافيين للبقاء في حالة يقظة.  على الرغم من أن لدينا هواتف خليوية أسـرع، 

وأجهـزة حاسـوب أسـرع، واتصـاالت إنترنت أسـرع، إال أنه ال يبـدو أن لدينا ما يكفـي من الوقت.

مـا الـذي تعلّمـه اآليـات التاليـة عـن سـبب أهميـة الراحـة بالنسـبة لنـا؟ مرقـس 6: 	3؛ 
مزمـور 4: 	؛ خـروج 23: 2	؛ تثنيـة 	: 4	؛ متـى 		: 	2�

 

عـرف هللا الـذي خلقنـا أننـا بحاجة إلـى الراحة الجسـدية.  لقد أوجـد دورات زمنية — الليل 
والسـبت — ليوفـر لنـا فرصـة للراحة الجسـدية.  إن االعتراف بأن يسـوع هـو رب حياتنا ينطوي 
أيًضـا علـى أخـذ مسـؤوليتنا بجديـة بحيـث نعمل علـى توفيـر الوقـت للراحة.  فعلـى كل حال، 

وصيـة السـبت ليسـت مجـرد اقتراح.  بـل هي حًقا وصيـة وأمر!

	



مـاذ عـن حيـاة العجلـة التـي تعيشـها؟  مـاذا يمكنـك أن تفعـل لتختبر بشـكل أفضل، 
جسـديًا وروحًيـا، الراحـة التـي يريـد هللا لنـا أن نختبرها؟

28 حزيران )يونيو(        االثنين        

اإلجهاد الجسدي الشديد
قلـة النـوم واإلرهاق بسـبب اإلجهاد الجسـدي همـا مشـكلتان حقيقيتان.  لكـن األمر األكثر 
إثـارة للقلـق هـو عندمـا نشـعر أننـا نعاني مـن فـراغ عاطفـي. وبالطبع، عندمـا يتـم إضافة قلة 
النـوم إلـى التجـارب العاطفيـة، يمكـن أن نشـعر باإلحبـاط المؤلـم. ال بـد أن بـاروخ، الكاتـب 
الخاص للنبي إرميا، قد شـعر بهذا الشـعور غالبًا خالل السـنوات العاصفة األخيرة في أورشـليم، 

قبـل الفوضـى والمعانـاة والخـراب الـذي كان سـيعقب تدمير المدينـة ِمن ِقبـل البابليين.

اقرأ إرميا 	4: 	- 	�  اكتب تشخيًصا سريًعا للحالة الصحية العاطفية لباروخ�

 

هـل يمكنـك أن تتخيـل كيـف سـيكون شـعورك إذا أرسـل هللا رسـالة مخصصة لك شـخصيًا؟  
تلقـى بـاروخ رسـالة مباشـرة مـن سـاحة َعـرِْش هللا )إرميـا 45: 2(.  قيـل لنـا أن هذا حـدث »في 
ـَنِة الرَّاِبَعـِة لِيَُهويَاِقيـَم بْـِن يُوِشـيَّا َملِـِك يَُهوَذا« حوالـي 605 أو 604 قبل الميـالد.  تمثِّل اآلية  السَّ

فـي ِسـفر إرميـا 45: 3 ملخًصـا جيـًدا لما يشـعر بـه النـاس عندما يركضـون هباًء.
س عـن هـذه الفترة، مـن الواضـح أن شـكاوى باروخ  مـن كل مـا نعرفـه مـن الِكتَـاب الُمَقـدَّ
لـم تكـن عويـاًل سـطحيًا. فقـد كان لديه أسـباب مقنعة للشـعور باإلحبـاط والتعـب الوجداني.  

كانـت تحـدث الكثيـر مـن األشـياء السـيئة، وكان المزيد سـيأتي.

كيف استجاب هللا ألوجاع باروخ وآالمه؟  اقرأ إرميا 	4: 4، 	�

 

تذكرنـا اسـتجابة هللا أللـم بـاروخ الفعلـي بحقيقـة أنـه ال بـد وأن حـزن هللا وألمـه كانـا أكثر 
بكثيـر مـن ألـم بـاروخ.  فبعـد أن بنـى الـرب أورشـليم، كان علـى وشـك تدميرهـا.  وكان هللا قد 
زرع بني إسـرائيل كرًما )إشـعياء 5: 1–7(؛ وكان اآلن على وشـك اقتالعهم وحملهم إلى السـبي.  
لـم يكـن هـذا مـا أراده الـرب لشـعبه، ولكـن ذلك كان يجـب أن يحدث بسـبب تمردهـم عليه. 
ولكـن كان هنـاك نـور فـي نهايـة النفـق بالنسـبة لبـاروخ.  فقد حافـظ هللا على حيـاة باروخ — 

حتـى في خضـم الدمار والسـبي والخسـارة.
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اقـرأ مـرة أخـرى كالم هللا الموجـه إلـى باروخ�  مـا هي الرسـالة العامة التـي يمكن أن 
نأخذهـا مـن ذلـك ألنفسـنا؟ بمعنـى، ما الذي يقوله لنـا ما ورد هنا عـن حقيقة أن هللا 

حاضٌر دائًما لالعتنـاء بنـا، بغـض النظر عـن ظروفنا؟

29 حزيران )يونيو(        الثالثاء        

تعريف الراحة في العهد القديم
بالتأكيـد، نحتـاج جميًعـا إلـى الراحـة، ولهـذا السـبب هـي موضـوع نجـده فـي كافـة أجزاء 
س.  علـى الرغـم مـن أن هللا خلقنـا للحركـة والنشـاط، فـإن هـذا النشـاط يجـب  الِكتَـاب الُمَقـدَّ
أن تتخلَّلـه الراحـة. علـى سـبيل المثـال، يتضمـن العهـد القديـم باللغـة العبريـة عـدًدا مـن 
المصطلحـات التـي تـدل علـى الراحـة.  لوصـف راحـة هللا فـي اليـوم السـابع الـذي كان قـد تم 
تأسيسـه حديثًـا فـي تكويـن 2: 2، 3 يُسـتخدم الفعـل »شـابات«، لإلشـارة إلـى »التوقـف عـن 
العمـل، الراحـة، أخـذ عطلـة«، وهـي صيغـة الفعل من االسـم »السـبت«. يتـم اسـتخدام الفعل 
نفسـه فـي خـروج 5: 5 فـي صيغـة سـببيَّة ويُتَرَجـم علـى أنـه »َجْعـُل شـخٍص مـا يسـتريح« من 
عملـه.  وقـد اتهـم فرعـون الغاضـب موسـى بجعـل بنـي إسـرائيل »يسـتريحون« مـن عملهـم.

اإلشـارة إلـى مفهـوم راحـة هللا فـي يـوم السـبت، اليـوم السـابع، فـي الوصيـة الرابعـة يتـم 
التعبيـر عنهـا مـن خـالل الصيغـة اللفظيـة العبريـة »nuakh« )خـروج 20: 11، تثنيـة 5: 14(.  
ويُترجـم هـذا الفعـل علـى أنـه »راحـة« فـي أيـوب 3: 13 أو بشـكل مجـازي أكثـر علـى أنـه 
»ُمسـتَقر«، باإلشـارة إلـى تابـوت العهـد في ِسـفر العدد 10: 36. وتشـير اآلية فـي 2ملوك 2: 15 

إلـى أن روح إيليـا »اسـتقرت« علـى إليشـع.
شكل لفظي آخر هو »شاكات« بمعنى أن »تستريح، وتمنح الراحة وأن تكون وادًعا«. ويتم 
استخدام هذا المصطلح في يشوع 11: 23، حيث يصف اْستَرَاَحة األرض من الحرب بعد غزوة 

يشوع األولى.  وغالبًا ما يَرد هذا التعبير لإلشارة إلى »السالم« في ِسفري يشوع والقضاة.
يستخدم الفعل » ›رجا‹ أو ›raga‹ « أيًضا لإلشارة إلى الراحة.  في التحذيرات ضد العصيان 
في ِسفر التثنية، يقول هللا لبني إسرائيل إنهم لن يجدوا الراحة في السبي )تثنية 28: 65(.  يظهر 
الفعل نفسه أيًضا في شكل سببي في إرميا 50: 34، حيث يصف عدم القدرة على توفير الراحة.

اقرأ تثنية 	3: 6	 و2صموئيل 7: 2	�  ما نوع الراحة التي يتم التحدث عنها هنا؟

 

تستخدم كلتا اآليتين تعبيرًا اصطالحيًا من الفعل »shaka« الذي يعني حرفيًّا »االضجاع والنوم«.  
في عهد هللا مع داود، وعد هللُا ملك إسرائيل المستقبلي، داود، بأنه »َمتَى كَُملَْت أَيَّاُمَك َواْضطََجْعَت 

َمَع آبَائَِك، أُِقيُم بَْعَدَك نَْسلََك الَِّذي يَْخرُُج ِمْن أَْحَشائَِك َوأُثَبُِّت َمْملََكتَُه« )2صموئيل 7: 12(.
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تسـاعدنا القائمـة الطويلـة )وهنا غيـر المكتملة( لألفعـال العبرية المختلفة التي تشـير إلى 
الراحـة علـى إدراك أن المفهـوم الالهوتـي للراحـة ال يرتبـط بكلمة واحدة أو كلمتيـن معينتين.  
نحـن نرتـاح بشـكل فـردي وجماعـي. الراحـة تؤثـر علينـا جسـديًّا واجتماعيًّـا وعاطفيًّـا، وهي ال 

تقتصـر على يـوم السـبت وحده.

المـوت بالتأكيـد هـو عـدو، وهـو سـوف يبطـل ذات يـوم�  ورغـم حزننـا واشـتياقنا 
لموتانـا، فلمـاذا مـن المعـزي معرفـة أنهـم علـى األقـل راقـدون فـي الوقـت الراهـن؟

30 حزيران )يونيو(        األربعاء       

الراحة في العهد الجديد
غالبًـا مـا توجـد صيغـة لفظيـة للراحة في العهـد الجديد وهـي »الراحة واالسـتجمام وإعادة 
التنشـيط«. ويتـم اسـتخدام أحـد مشـتقات كلمـة الراحـة فـي إحـدى أشـهر عبارات يسـوع عن 
الراحـة، متـى 11: 28: »تََعالَـْوا إِلَـيَّ يَا َجِميَع الُْمتَْعِبيـَن َوالثَِّقيلِي األَْحَماِل، َوأَنَـا أُِريُحُكْم«.  يمكن 
أن تشـير إلـى الراحـة الجسـدية )متـى 26: 45(.  في التحيـة األخيرة إلى أهـل كورنثوس، يعرب 

بولـس عـن فرحـه بوصول األصدقـاء الذين أََراُحـوا روحه )1كورثنـوس 16: 18(.
فعل آخر يستخدم لإلشارة إلى الراحة، وهو يصف راحة التالميذ في يوم السبت حين استراح 
يسوع في القبر )لوقا 23: 56(.  ولكنه يُستخدم أيًضا لوصف عيش حياة هادئة )1تسالونيكي 4: 
11( ويمكن أن يشير إلى أن شخًصا ما ليس لديه اعتراضات، وبالتالي، يبقى َساكتًا )أعمال 11: 18(.

عندمـا تصـف الرسـالة إلـى العبرانييـن، فـي عبرانييـن 4: 4، راحـة خليقـة هللا فـي اليـوم 
السـابع، فإنهـا تسـتخدم الفعـل اليونانـي »katapauō«، أي »اْسـتَرَاَح«، وهـي بذلـك تعكـس 
الترجمـة السـبعينية، التـي هـي الترجمـة اليونانية للعهـد القديـم.  مـن المثيـر لالهتمـام أن 

معظـم اسـتخدامات هـذا الفعـل فـي العهـد الجديـد تَـرُِد فـي عبرانييـن 4. 

اقـرأ مرقـس 6: 30- 32�  لمـاذا طلب يسـوع من تالميذه أن يتنحوا جانًبا وأن يسـتريحوا، 
رغـم الفـرص التبشـيرية العديدة التي كانـت متوفرة؟  انظر إلى السـياق األكبر لألصحاح 

السـادس مـن إنجيل مرقـس بينما أنت تفكر في هذا السـؤال�

 

إنَّ عبـارة »تََعالَـْوا أَنْتُـْم ُمْنَفرِِديـَن إِلَى َمْوِضعٍ َخالٍَء َواْسـتَِريُحوا قَلِيـاًل« )مرقس 6: 31( ال تأتي 
فـي صيغـة دعـوة.  بـل يتـم التعبيـر عنهـا بصيغـة األمـر، وهـو أمـر كان ينبغـي إطاعتـه.  فـإنَّ 

يسـوع يهتم بتالميـذه وبصحتهـم الجسـدية والعاطفية.

	



لقـد كانـوا قـد عـادوا للتـو مـن رحلـة مهمـة واسـعة النطـاق كان قـد أرسـلهم فيهـا يسـوع 
اثنيـن اثنيـن )مرقـس 6: 7(.  يصـف مرقـس 6: 30 عودتهـم الحماسـية.  ال بـد أن قلوبهم كانت 
مليئـة باالختبـارات المثيرة.  وقـد أرادوا مشـاركة انتصاراتهم وإخفاقاتهم مع يسـوع؛ ومع ذلك، 

أوقـف يسـوع كل شـيء ودعاهـم إلى الراحـة أواًل.
ـْر  اِهِبيـَن كَانُـوا كَِثيِريَن، َولَْم تَتَيَسَّ وقـد أورد مرقـس مالحظـة توضيحيـة: »ألَنَّ الَْقاِدِميـَن َوالذَّ
لَُهـْم فُرَْصـٌة لِـألَكِْل« )مرقـس 6: 31(. إن كونـك غارقًـا ومشـغواًل جـًدا فـي أعمـال هللا هـو تحـٍد 
حقيقـي. وقـد واجهـه تالميـذ يسـوع األوليـن أيًضـا.  ويذكّرنـا يسـوع أننـا بحاجـة إلـى العنايـة 

بصحتنـا البدنيـة والذهنيـة مـن خـالل التخطيـط للحصـول علـى فتـرات مـن الراحة.

مـا هـي الطـرق التـي من خاللهـا يمكنكم العمـل على إراحـة قس كنيسـتكم المحلية 
أو شـيخ الكنيسـة أو أي شـخص تعرفـون أنـه منهـك مـن القيـام بعمـل الـرب دون 
الحصـول علـى قسـط مـن الراحـة؟ مـا الـذي يمكنكـم فعلـه للتعبيـر عـن تقديركـم 

ومسـاعدة هـذا الشـخص فـي الحصـول علـى الراحـة؟

١ تموز )يوليو(        الخميس        

تَائًِها َوَهاِربًا

اقرأ تكوين 4: 	- 2	�  ما الذي جعل قايين »تَائًِها َوَهاِربًا« )تكوين 4: 2	( في األرض؟

 

ال يذكـر النـص الكتابـي صراحـًة لمـاذا »نَظَـَر الـرَّبُّ إِلَـى َهاِبيـَل َوقُْربَانِـِه«، َولِكْنه »لَـْم يَْنظُْر 
إلَـى قاييـن َوقُْربَانِـِه« )تكويـن 4: 4، 5(.  لكننـا نعـرف لماذا. »مثـل قايين أمام هللا بـروح التذمر 
واإللحـاد فـي قلبـه فيمـا يختـص بالذبيحـة الموعود بها وضـرورة تقديـم الذبائـح الكفارية. ولم 
تكـن تقدمتـه لتعبـر عـن توبتـه عـن الخطية، وشـعر كما يشـعر كثيرون اليـوم أن اتبـاع التدبير 
الـذي قـد رسـمه هللا هـو اعتـراف بالضعـف، إذ أن ذلـك يتطلـب وضـع ثقتـه الكاملـة للخـالص 
فـي كفـارة المخلـص الموعـود بـه. لقـد اختـار طريـق االعتماد علـى النفـس، فهو يريـد التقدم 

باسـتحقاقه الشـخصي. » )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 52(.
عندمـا قـال هللا إّن قاييـن سـيكون »تَائًِهـا َوَهاِربًـا« علـى األرض، لم يكن هللا هـو الذي جعله 
بهـذه الطريقـة، بـل هـذا مـا حصـل نتيجـة أفعـال قاييـن وعصيانـه. اكتشـف قاييـن أنـه عندما 
لـم يجـد الراحـة فـي هللا، فإنـه لـم يسـتطع العثـور عليهـا بأيـة طريقـة أخـرى، على األقـل ليس 

الحقيقية. الراحـة 
الكلمـة العبريـة المترجمـة »نَظَـَر« )تكوين 4: 4( تعنـي »نظرة فاحصة وبعنايـة«.  إن نظرة 
م الُقْربَـاِن.  إن رفض  صـة لـم تكتـرث بالُقْربَـاِن بقـدر اكتراثهـا بموقـف مقدِّ هللا الفاحصـة الممحِّ
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هللا لُقْربَاِن قاييـن مـن الثمـار لـم يكـن رد فعـل تعسـفي إللـه متقلـب المـزاج.  بـداًل مـن ذلك، 
فإنـه يعكـس عمليـة التفكيـر بعنايـة فـي تقييـم صفـات وموقف وسـلوك الشـخص الـذي يقدم 

القربـان. إنـه مثـال جيد علـى الدينونة االسـتقصائية.

اقرأ تكوين 4: 3	–7	 وُقْم بوصف رد فعل قايين على دينونة هللا�

 

عندمـا نحـاول الهـرب مـن حضـور هللا، نصبـح مضطربيـن وقلقيـن ومتململيـن.  نحـاول أن 
نمـأل التـوق إلـى النعمة اإللهية باألشـياء أو العالقات اإلنسـانية أو الحياة المشـغولة للغاية.  بدأ 
قاييـن فـي بنـاء سـاللة ومدينة. كالهمـا إنجازان عظيمـان ويبرهنان عـن عزيمة واقتـدار، ولكن 

إذا كانـت سـاللة ملحـدة ومدينـة متمـردة، فلن يكـون لذلك قيمـة في نهايـة المطاف.

بنا األمر بمعاناة عواقب خطايانا كما نفعل عادًة، فكيف يمكننا أن  انتهى  لو  حتى 
نتعلم قبول المغفرة المقدمة لنا من هللا عن هذه الخطايا، من خالل الصليب؟

2 تموز )يوليو(        الجمعة        

رس: »وفـي تقديـر معلمـي اليهـود كانـت خالصـة الديـن أن يعيـش  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
اإلنسـان فـي غمـرة ضجيج النشـاط والعمـل. وكانوا يعتمدون علـى بعض الممارسـات الخارجية 
لإلعـالن عـن تقواهـم الممتـازة. وهكـذا فصلـوا أرواحهم عـن هللا واتكلوا علـى الكفايـة الذاتية. 
وال تـزال نفـس تلـك المخاطـر باقيـة. فـإذ يزيـد نشـاط النـاس وينجحون فـي أي عمـل يقومون 
بـه هلل فهنـاك يكمـن خطـر الثقـة بالخطط والوسـائل البشـرية. واإلنسـان في هـذه الحالة يقلل 
مـن الصـالة واإليمـان. فنحـن كالتالميـذ معرضـون لخطـر إغفـال االسـتناد على هللا والسـعي في 
جعـل نشـاطنا مخلِّصـا لنـا. إننـا بحاجـة دائمـة للنظـر إلـى يسـوع موقنين بـأن قوته هـي التي 
تنجـز العمـل. ففـي حيـن أنه ينبغـي لنا أن نكـد ونتعب بكل غيـرة ألجل خـالص الهالكين علينا 
أيضـاً أن نقضـي وقتـا فـي التفكيـر والتأمل والصـالة ودرس كلمـة هللا. إن العمل الـذي يتم بقوة 
الصـالة الحـارة بـدون ملـل، والـذي يتقـدس باسـتحقاق المسـيح هـو وحـده الـذي يتبرهـن في 

النهايـة أنـه فعـال للخيـر.« )روح النبـوة، مشـتهى األجيال، صفحـة 350، 351(.

أسئلة للنقاش

	� الضغـط المسـتمر الناجـم عـن رغبتـك فـي اإللمـام بـكل شـيء، وأن تكـون متاًحا 
)جسـديًا أو فعلًيـا( طـوال الوقـت، ومحاولة االرتقـاء إلى الُمثل الُعليا غيـر الواقعية أو 
غيـر الممنوحـة مـن هللا يمكـن أن يجعـل النـاس مرضـى — عاطفًيا وجسـديًا وروحًيا�  
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كيـف يمكـن أن تصبـح كنيسـتك مكانًـا ُمرّحًبا باألشـخاص المتعبيـن والمنهكين الذين 
يتوقـون للراحة؟

2� الضغـط المسـتمر الناجـم عـن رغبتـك فـي اإللمـام بـكل شـيء، وأن تكـون متاًحا 
)جسـديًا أو فعلًيـا( طـوال الوقـت، ومحاولة االرتقـاء إلى الُمثل الُعليا غيـر الواقعية أو 
غيـر الممنوحـة مـن هللا يمكـن أن يجعـل النـاس مرضـى — عاطفًيا وجسـديًا وروحًيا�  
كيـف يمكـن أن تصبـح كنيسـتك مكانًـا ُمرّحًبا باألشـخاص المتعبيـن والمنهكين الذين 

يتوقـون للراحة؟

3� هـل مـن الممكـن أن نكون مشـغولين للغايـة، حتى في قيامنا بعمل الخير في سـبيل 
هللا؟ فكـر فـي قصة يسـوع وتالميذه في مرقـس 6: 30-32 وناقش تطبيقاتها في مجموعة 

مدرسة السـبت الخاصة بك�

4� تمعـن أكثـر فـي الفكـرة القائلـة بأنـه حتى في عـدن، قبل الخطيـة، تم تأسـيس راحة 
السـبت�  إلـى جانـب المفاهيم الالهوتية لهذه الحقيقة، ما الذي يجـب أن يخبرنا به هذا 

عـن مـدى الحاجـة للراحة حتى فـي عالم كامـل بال خطية؟

		



* 3 - 9 متوز )يوليو(    الدرس الثاين    

َقلٌِق ومتمرّد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسـبوعية: ِسـفر العدد ١١: ١-33؛ ِسـفر العدد ١2: ١-١3؛ ِسـفر العدد ١3: 

27-33؛ ِسـفر العـدد ١4: ١-23؛ ١كورنثـوس ١0: ١-١١؛ ِسـفر العدد ١4: 45-39.

آيـة الحفـظ: »َفهـِذِه األُُمـوُر َجِميُعَهـا أََصابَْتُهـْم ِمَثـااًل، َوكُِتَبـْت إلِنَْذارِنَـا نَْحـُن الَِّذيـَن 
ُهـوِر« )	كورنثـوس 0	: 		(� انَْتَهـْت إِلَْيَنـا أََواِخـُر الدُّ

علـى مـر القـرون، أفـاد الكثيـر مـن الناس عـن سـلوك غريب ومضطـرب يظهر علـى الكالب 
والحيوانـات األليفـة األخـرى قبل حـدوث الـزالزل الكبرى بفتـرة زمنية.

لقـد أثبـت العلمـاء اآلن أن الحيوانـات قـادرة علـى اكتشـاف الموجـات الزلزاليـة األولى من 
الزلـزال — موجـة الضغـط — التـي تصـل قبـل موجـة االهتـزاز الثانوية. ربما يفسـر هذا سـبب 
اإلبـالغ عـن تصرفـات مرتبكـة أو مضطربـة للحيوانـات قبـل أن تبـدأ األرض في االهتـزاز.  يمكن 
لبعـض الحيوانـات، مثـل الفيلـة، أن تـدرك الموجـات الصوتيـة واالهتـزازات منخفضـة التـردد 

الناتجـة عـن الهـزات االرتداديـة، والتـي ال يمكـن للبشـر اكتشـافها علـى اإلطالق.
قبـل دقائـق قليلـة مـن الزلـزال الـذي بلغـت قوتـه 5.8 درجة بمقيـاس ريختر والـذي ضرب 
منطقـة واشـنطن العاصمـة فـي 23 آب )أغسـطس( 2011، بـدأت بعـض الحيوانات فـي حديقة 
الحيـوان الوطنيـة التابعـة لمعهـد سميثسـونيان تتصـرف بغرابة ومن بينهـا حيوانـات اللَّيُْمور أو 
الهبّـار، التـي بـدأت فـي الصـراخ بصوت عـاٍل لمـدة 15 دقيقة قبـل أن تبدأ األرض فـي االهتزاز.

فـي درس هـذا األسـبوع، سـننظر إلى بعـض األمثلة علـى االضطـراب البشـري الغريب الذي 
حـدث، ليـس عـن طريق الكـوارث الطبيعية الوشـيكة مثل الـزالزل، بل باألحرى بسـبب الخطايا 
األساسـية للجنـس البشـري الـذي لـم يسـترح فيمـا يقدمـه المسـيح لجميـع الذيـن يأتـون إليـه 

باإليمـان والطاعة.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق، ١0 تموز )يوليو(.
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4 تموز )يوليو(        األحد       

يَّة تََملُْمٌل في الَْبرِّ
ال بد أن بني إسرائيل شعروا بالقلق وعدم االرتياح عندما غادروا سيناء في طريقهم إلى كنعان.  
كان قد مضى أكثر من عام على مغادرة مصر. )سفر العدد 1: 1(.  وكانوا مستعدين لدخول أرض 
الموعد. وقد تمَّ إحصاؤهم وتنظيمهم.  لقد شهدوا إعالنات مدهشة لنعمة هللا وعالمات واضحة 

لحضوره. ومع ذلك، فقد تمردوا وتذمروا في أول مكان وصلوا إليه بعد رحيلهم من سيناء.

اقرأ عدد 		: 	- 		�  ما الذي كان بنو إسرائيل يتذمرون بشأنه؟

 

تاق اإلسرائيليون إلى اللَّْحم َوالِْقثَّاء َوالْبَطِّيخ َوالُْكرَّاث َوالْبََصل َوالثُّوم في مصر. وكانوا يقولون، 
انًا، َوالِْقثَّاَء َوالْبَطِّيَخ َوالُْكرَّاَث  َمَك الَِّذي كُنَّا نَأْكُلُُه ِفي ِمْصَر َمجَّ »َمْن يُطِْعُمَنا لَْحًما؟ قَْد تََذكَّرْنَا السَّ
! » )سفر العدد  َوالْبََصَل َوالثُّوَم. َواآلَن قَْد يَِبَسْت أَنُْفُسَنا. لَيَْس َشْيٌء َغيَْر أَنَّ أَْعيَُنَنا إِلَى هَذا الَْمنِّ
11: 4-6(. لكن، ال بد أنهم عانوا أيًضا من الذاكرة االنتقائية الشديدة عندما تذكروا الطعام ونسوا 

العبودية والصعوبات التي ال تصدق )قارن مع األصحاح األول من ِسفر الخروج 1(.
لقـد تـم إطعامهـم ِمـن ِقبـل هللا ألكثـر من عـام.  ومـع ذلك، شـعروا بالتملمـل وأرادوا شـيئًا 
آخـر.  حتـى موسـى قـد تأثـر.  إن محاولـة قيـادة مجموعـة مـن األشـخاص المضطربين ليسـت 
باألمـر السـهل.  لكـن موسـى عـرف إلى َمـن يلجـأ. » ›لَِماَذا أََسـأَْت إِلَـى َعبْـِدَك؟ َولَِماَذا لَـْم أَِجْد 
؟‹ » )سـفر العـدد 11: 11(. ـْعِب َعلَيَّ َك َوَضْعَت ثِْقَل َجِميعِ هَذا الشَّ ى أَنَـّ نِْعَمـًة ِفـي َعيَْنيْـَك َحتَـّ

كيف يستجيب هللا للشكاوى؟  اقرأ سفر العدد 		: 6	- 33�

 

إن هللا ال يصـم أذنيـه عـن احتياجاتنـا عند شـعورنا بالقلـق.  في حالة بني إسـرائيل، أعطاهم 
السـلوى إلشـباع رغبتهـم فـي اللحـوم.  لكنهـا لـم تكـن اللحـم الـذي أراده بنـو إسـرائيل حًقـا.  
عندمـا نكـون غيـر سـعداء ومتململيـن وغاضبيـن، فإن ما نشـعر بالغضـب تجاهه هـو في كثير 
مـن األحيـان مجـرد فتيـل التفجيـر — وليـس السـبب الرئيسـي للصـراع.  نحـن نصـارع بسـبب 
وجـود شـيء خاطـئ أعمق، يؤثر على عالقاتنا األساسـية. تمرد بنو إسـرائيل ضـد قيادة هللا، وهو 
أمـر يجـب علينـا جميًعـا توخي الحذر بشـأنه، بغـض النظر عن وضعنا وسـياقنا المباشـرين، ألن 

القيـام بذلـك قـد يكون أسـهل ممـا نعتقد.

لمـاذا مـن السـهل التفكيـر فـي الماضـي وتذكـره علـى أنـه كان أفضـل ممـا كان عليه 
لفعل؟ با
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5 تموز )يوليو(        االثنين        

التمرّد ُمْعٍد

اقرأ ِسفر العدد 2	: 	- 3�  ما الذي أغضب َمْريَم َوَهاُروَن؟

 

ا، مريـم وهـارون كانا غير راضيين عن زوجة موسـى الكوشـية.  كانـت صفورة غريبة  ظاهريًـّ
مـن مديـان )انظـر خـروج 3: 1(. وهكـذا فإنـه حتى بيـن »النخبة« اإلسـرائيلية، ظهـرت طبيعتنا 

السـاقطة، ولـم تظهـر بطريقـة الئقة بالمـرة.  )وهل يمكنهـا الظهور كذلك علـى اإلطالق؟(
لكـن النـص الكتابـي يُظهـر بوضـوح أن هـذا كان مجـرد ذريعـة.  فـإن السـبب الرئيسـي 
لتذمرهمـا كان يتعلـق بالموهبـة النبويـة. فـي األصحـاح السـابق، طلـب هللا مـن موسـى تعيين 
سـبعين من شـيوخ إسـرائيل الذين كانوا سيسـاعدون موسـى على تحمل العبء اإلداري للقيادة 
)سـفر العـدد 11: 16، 17، 24، 25(. كان هـارون ومريـم يلعبـان أدواًرا قياديـة أيًضـا )خـروج 4: 
13-15؛ ميخـا 6: 4(، ولكنهمـا اآلن شـعرا بالتهديـد مـن تطـورات القيادة الجديدة وقـاال، » ›َهْل 

َم الـرَّبُّ ُموَسـى َوْحـَدُه؟ أَلَـْم يَُكلِّْمَنـا نَْحـُن أَيًْضا؟‹ » )سـفر العـدد 12: 2(. كَلَـّ

كيـف اسـتجاب هللا لهـذا التذمـر؟  اقـرأ سـفر العـدد 2	: 4- 3	� لمـاذا تعتقـد أن هللا 
اسـتجاب بشـكل حاسـم؟

 

كان ردَّ هللا فوريًـا ولـم يتـرك مجـاالً للتبريـر.  فالموهبـة النبويـة ليسـت سـالًحا يُسـتخدم 
لممارسـة المزيـد مـن القـوة والنفـوذ.  كان موسـى مالئًمـا تماًمـا للقيـادة ألنـه تعلـم مـدى 

اعتمـاده الشـديد علـى هللا. 
تشـير حقيقـة ِذكـر مريـم قبـل هـارون في اآليـة 1 إلى أنهـا ربما كانـت هي المحـرّض على 
الهجـوم علـى موسـى.  فـي هذا الوقـت، كان هارون بالفعـل رئيس كهنة إلسـرائيل.  فلو كان قد 
أصيـب بالجـذام، لما اسـتطاع دخول المسـكن والخدمـة نيابة عن الشـعب. إن عقاب هللا لمريم 
بـأن أصيبـت بالجـذام المؤقـت عبَّـر بوضـوح عـن اسـتياء هللا مـن كليهمـا وسـاعد علـى إحداث 
تغييـر فـي السـلوك الـذي كانت تحتاجـه هذه العائلة.  يؤكد توسـل هـارون نيابة عنهـا أنه كان 
متورطًـا أيًضـا )ِسـفر العـدد 12: 11(، واآلن بـداًل مـن النقـد والقلـق، نـرى هـارون يتشـفع نيابة 
عـن مريـم، ونرى موسـى يتوسـط نيابة عنها )ِسـفر العـدد 12: 11-13(.  هذا هو السـلوك الذي 

يريـد هللا أن يـراه فـي شـعبه.  وقد اسـتمع هللا، وشـفى مريم.

على الرغم من أنه من السهل دائًما أن تكون ناقًدا لقيادة الكنيسة، على أي مستوى، 
نيابة عن  تشّفعنا  إذا  أفضل  الخاصة  الروحية  وحياتنا  كنيستنا  أي مدى ستكون  إلى 

قادتنا، بداًل من الّشكوى والتَّذمر منهم، حتى عندما نختلف معهم؟
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6 تموز )يوليو(        الثالثاء        

التململ يؤدي إلى التمرد
تبـدأ القصـة بمالحظـة إيجابية.  وصل اإلسـرائيليون أخيـرًا إلى حدود كنعان، وتم إرسـال 12 

جاسوًسـا الستكشـاف األرض.  وقد كان تقريرهم غير عادي.

اقرأ تقرير الجواسيس في ِسفر العدد 3	: 27-33�  عند أيّة نقطة تبددت آمال اإلسرائيليين؟

 

علـى الرغـم مـن تدّخـل كالـب، سـادت أصـوات المشـككين والمنتقديـن.  لـم يبـادر بنـو 
إسـرائيل بـأن يلـوذوا بمـا وعدهم بـه هللا. التململ فـي القلب، لقد اختـاروا البـكاء والتذمر بداًل 

مـن التقـّدم والهتـاف مـن أجـل النصر.
عندمـا نكـون مضطربيـن فـي القلـب، نجـد صعوبـة فـي السـير باإليمـان. غيـر أن التململ، 
ال يؤثـر فقـط علـى مشـاعرنا. يقـول العلمـاء أن هنـاك عالقـة واضحـة مـن السـبب والتأثير بين 
الحصـول علـى القليـل جـًدا من الراحـة )بما في ذلـك نقص النوم( وبيـن الخيارات السـيئة، مما 

يـؤدي إلـى السـمنة واإلدمـان، وهـو مـا يؤدي إلـى مزيد مـن االضطراب والتعاسـة.

اقرأ ِسفر العدد 4	: 	- 0	�  ماذا حدث بعد ذلك؟

 

تحولـت األمـور من سـيئ إلى أسـوأ. فإن مناشـدة كالب اليائسـة للشـعب، »إِنََّمـا الَ تَتََمرَُّدوا 
« )ِسـفر العـدد 14: 9(، ذهبـت هبـاًء دون أن تلقـى أي اهتمام، واسـتعدت الجموع  َعلَـى الـرَّبِّ

بأكملهـا لرجـم قادتهـا. يـؤدي التململ إلـى التمرد، ويـؤدي التمرد إلـى الموت.
»وقـد صـاح الجواسـيس غيـر األمنـاء يَُشـّهرون بكالـب ويشـوع، وصـاح بعضهـم يطلبـون 
رجمهمـا بالحجـارة. فتنـاول أولئـك الرعـاع المعتوهـون حجـارة لقتـل ذينـك الرجليـن األمينين، 
واندفعـوا إلـى األمـام يصرخـون صرخـات مجنونـة، وفجـأة سـقطت األحجـار من أيديهم وسـاد 
السـكوت علـى الجميـع وارتعبوا من شـدة خوفهم، فلقـد تدخل هللا ليحول بينهـم وبين غرضهم 
اإلجرامـي، فأضـاء الخيمـة مجـد حضـوره كنـور مشـتعل. فـرأى الجميع عالمـة حضور الـرب. إن 
سـيدا أعظـم منهـم قد أعلن نفسـه، ولم يجـرؤ أحد على التمـادي في المقاومة. أما الجواسـيس 
الذيـن جـاءوا بذلـك الخبـر السـيِّ فجثمـوا فـي أماكنهـم إذ قد صعقـوا، ثم أسـرعوا يلهثـون إلى 

خيامهـم.« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 344(. 
فـي ذلـك الوقـت، تجلـى مجـد الـرب ذاتـه فـي العلـن. عندما نقـرأ القصـة في ِسـفر العدد 
14، يبـدو وكأن المشـهد بأكملـه قـد تـم تجميـده، ونجـد أنفسـنا نسـتمع بشـكل خـاص إلـى 

		



محادثـة هللا مـع موسـى. أدرك هللا أنـه على الرغم مـن أن حجارة التمرد واالنتقـاد ُوجِّهت صوب 
موسـى وكالـب ويشـوع، إال أن التمـرد فـي نهايـة المطـاف كان موجًهـا ضد هللا نفسـه.

7 تموز )يوليو(        األربعاء        

فيع الشَّ

ما هي الفرصة التي يقدمها هللا لموسى في وجه هذا التمرد؟  اقرأ ِسفر العدد 4	: 		، 2	�

 

عرض هللا تدمير إسرائيل وإقامة أمة جديدة كاملة يكون موسى بمثابة أٍب لهم جميًعا.

كيـف اسـتجاب موسـى لهـذا التمـرّد الصريـح، ليـس ضـده فقـط، بـل ضـد هللا؟  )ِسـفر 
العـدد 4	: 3	-9	(�

 

هـذه هـي اللحظـة التـي يمكننـا أن نـرى فيها رجـل هللا الحقيقـي. إن جواب موسـى آنذاك، 
كان فيـه إشـارة إلـى الشـفيع الـذي، بعـد أكثـر مـن 1400 سـنة، كان سـيصلي من أجـل تالميذه 
س فيما  فـي آالمهـم )يوحنـا 17(. في الواقـع، يرى العديد مـن الالهوتيين وطالب الِكتَـاب الُمَقدَّ
فعلـه موسـى هنـا مثـااًل لمـا يفعلـه المسـيح مـن أجلنـا. فعلـى الرغم من أنـه ليس هناك شـك 
فـي أنهـم كانـوا مذنبين، وكذلك نحن أيًضا، ناشـد موسـى الـرب قائـاًل: »كََعظََمِة نِْعَمِتَك« )ِسـفر 
العـدد 14: 19(، أرجـوك سـامح هـؤالء النـاس. وكمـا فعـل الـرب آنذاك بسـبب شـفاعة موسـى، 

هكـذا يفعـل أيًضا ألجلنا بسـبب اسـتحقاقات يسـوع، بسـبب موتـه وقيامته وتشـفعه ألجلنا.
ـْعِب كََعظََمـِة نِْعَمِتـَك، وَكََمـا َغَفرَْت  لـذا، ناشـد موسـى الـرّب: » ›اِْصَفـْح َعـْن َذنِْب هـَذا الشَّ
ـْعِب ِمـْن ِمْصـَر إِلَى هُهَنا‹ » )ِسـفر العـدد 14: 19(. إن النعمُة تحـارب وتناهض التمرد  لِهـَذا الشَّ

والتملمـل فـي صميميهمـا.  الصفـح والغفـران يقدمان بدايـات جديدة.
ومـع ذلـك، هنـاك تكاليـف.  ال يمكـن أن تكـون النعمـة رخيصـة علـى اإلطالق. علـى الرغم 
مـن مسـامحة هللا لهـم، كان النـاس سـيواجهون عواقـب تمردهـم، ولـم يُسـمح لذلـك الجيل أن 

يدخـل أرض الميعـاد )ِسـفر العـدد 14: 23-20(.
يَّة. وكان سـيطعمهم ويكلمهم  نعـم، كان هللا سـيحفظهم علـى مـدار 38 سـنة أخرى فـي الْبَرِّ
ة. ولكـن بعد ذلـك كانوا سـيموتون، وكان سـيتعين  يَـّ مـن المسـكن، وسـيكون بجانبهـم فـي الْبَرِّ

علـى جيـل جديـد أن يتسـلم المهمـة ويجـد الراحة فـي أرض الموعد.
يبـدو وكأن هـذا كان حكًمـا وإدانـة.  ومـع ذلـك، فقد ذلك نعمـة حًقا.  فكيف سـيكون هذا 
الجيـل قـادًرا علـى غزو شـعوب ُمدن كنعـان القوية إذا كانـوا لم يتعلموا بعد الثقـة باهلل؟  كيف 

سـيكونون نـوًرا لألمم في حيـن كانوا يتعثـرون في الظالم؟
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ما هي الدروس الصعبة التي تعلمتها عن عواقب خطية ما ُغفرت لك؟

8 تموز )يوليو(        الخميس        

اإليمان مقابل االفتراض

يَّة وشـعب هللا الذين  مـا هـي أوجـه الشـبه التـي تراها بيـن تجوال بني إسـرائيل فـي الَْبرِّ
يعيشـون قبـل المجيء الثاني ليسـوع؟  )انظر 	كورنثـوس 0	: 	-		(�

 

ة وهم يبحثون عـن أرض الموعد. هذه  يَـّ علـى مـرِّ التاريـخ، كان شـعب هللا يتجولون في الْبَرِّ
ة لهـا وجـوه عديـدة اآلن.  فيبـدو وكأنـه وابـل إعالمـي ال نهايـة لـه، الصافـرات المسـتمرة  يَـّ الْبَرِّ
يَّة تحـاول بيع المواد  للرسـائل الـواردة، والهديـر الغامر لوسـائل الترفيـه الالمتناهية. إنَّ هذه الْبَرِّ
اإلباحيـة لنـا كمـا لـو كانـت محبّـة، والماديـات كما لـو كانت حلـواًل لمشـاكلنا. وتوحي لـك بأنه 
إذا كان بمقـدورك أن تكـون أكثـر لياقـة، وأن تبـدو أصغـر قليـاًل في السـن، وإذا كنـت أكثر ثراًء 

وأكثـر جاذبيـة جنسـية — فسـيكون في ذلك حل لمشـاكلك.
ة، نحـن قلقـون فـي بحثنا عن السـالم، وكثيـرًا ما  يَـّ مثـل بنـي إسـرائيل عندمـا كانـوا فـي الْبَرِّ

نبحـث عنـه فـي األماكـن الخاطئة. 

كيف كان رد فعل بني اسرائيل على دينونة هللا في ِسفر العدد 4	: 39-	4؟

 

كان رد فعـل بنـي إسـرائيل علـى الحكـم اإللهـي نموذجيًّـا.  فقـد قالـوا »فَِإنََّنـا قَـْد أَْخطَأْنَا«.  
ِذي قَـاَل الـرَّبُّ َعْنُه« )ِسـفر العـدد 14: 40(. »ُهـَوَذا نَْحـُن! نَْصَعـُد إِلَـى الَْمْوِضـعِ الَـّ

التكريـس الفاتـر يشـبه اللقاحـات التـي تدار بشـكل سـيئ — ال تعطي مفعواًل جيـًدا. اليوم، 
يوصـي األطبـاء بالتطعيـم ضـد التهـاب الكبـد الفيروسـي B بعـد الـوالدة مباشـرة خـالل الــ 24 
سـاعة األولـى مـن الحيـاة. هـذه بدايـة جيـدة.  ومـع ذلـك، فبعـد هـذا التطعيـم، إذا لـم يكـن 
هنـاك تطعيمـان أو ثـالث تطعيمـات فـي الوقـت المناسـب وبالجرعـات الصحيحـة، لـن تكـون 

هنـاك حمايـة ضـد التهـاب الكبـد الفيروسـي B علـى اإلطالق.
إنَّ تحـول بنـي إسـرائيل المتمـرد، الـذي ورد في اآليات األخيرة من ِسـفر العـدد 14، قد أّدى 
إلـى المـوت وخيبـة األمـل حيث رفـض بنو إسـرائيل قبـول توجيهـات هللا الجديدة وشـنوا بعناد 

هجوًمـا دون رفقـة تابـوت العهد أو قيادة موسـى.
العجرفـة مكلفـة، فهـي تـؤدي إلـى الموت.  في كثيـر من األحيـان، تكون العجرفـة مدعومة 

بالخـوف. فألننـا خائفـون من شـيء مـا، نتخذ قـرارات نندم عليهـا الحًقا.
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فكـر فـي وقـت تصرفـت فيه باإليمـان وفي وقت تصرفـت فيه بدافع التعجـرف�  ماذا 
كان الفرق الحاسم؟

9 تموز )يوليو(        الجمعة        

رس: »بـدا اآلن أن توبتهـم عـن تصرفهم الخاطـئ كانت توبـة صادقة  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
إال أن حزنهـم كان بسـبب نتائـج مسـلكهم الشـرير ال ألنهم شـعروا بجحودهـم وعصيانهم. ولما 
يَّة.  رأوا أن هللا لـم يتراجـع فـي حكمـه ثـار عنادهم مرة أخـرى وأعلنوا أنهم لـن يعودوا إلـى الْبَرِّ
إن هللا حيـن أمرهـم بالرجـوع عـن أرض أعدائهـم أراد أن يختبـر خضوعهم فتحقـق من أنه ليس 
خضوًعـا حقيقيًـا. لقـد عرفـوا أنهـم أخطأوا خطيـة عظيمة في استسـالمهم لعواطفهم الطائشـة، 
وفـي محاولتهـم قتـل الجاسوسـين اللذيـن ألحـا عليهـم فـي إطاعـة هللا، ولكنهـم ارتعبـوا حيـن 
اكتشـفوا أنهـم فـد ارتكبـوا خطـأ رهيبًـا ال بـد أن تنتـج عنه نتائـج وخيمـة تلحق بهـم. فقلوبهم 
لـم تتغيـر، إنمـا هـم فقـط كانوا يبحثـون عن عذر يدعـو إلى ثـورة مماثلة. وقد وجـدوا ضالتهم 
ة.« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبياء،  يَـّ حيـن أمرهـم موسـى، بنـاء علـى أمـر هللا، أن يعودوا إلـى الْبَرِّ

صفحـة 345، 346(.
»ولكن اإليمان ال يتفق مع الغطرسة بأي معنى من المعاني. فالذي عنده إيمان حقيقي هو 
وحده المحصن ضد الغطرسة. ألن الغطرسة والتهور هما تزييف الشيطان لإليمان. إن اإليمان 
يتمسك بوعد هللا ويثمر ثمار الطاعة. والغطرسة والتهور يتمسكان هما أيًضا بالمواعيد، ولكنهما 
يستخدمانها كما استخدمها الشيطان عذرا للعصيان. كان يمكن أن يقود اإليمان أبوينا األولين 
واثقان  إلى عصيان شريعته وهما  قادهما  التهور  ولكن  أوامره،  وإطاعة  بمحبة هللا  الثقة  إلى 
من أن محبته العظيمة ستنجيهما من قصاص خطيتهما. إن اإليمان ليس هو الذي يطلب رضى 
السماء دون االمتثال للشروط التي بموجبها توهب الرحمة. ولكن اإليمان الحقيقي هو الذي 

ْس على وعود الكتاب ونصوصه« )روح النبوة، مشتهى األجيال، صفحة 113(.  يَُؤسَّ

أسئلة للنقاش 
	� ناقـش الفـرق بيـن اإليمـان واالْخِتَيال� لمـاذا نُِظَر إلى غزو أرض كنعـان في البداية 
علـى أنـه عمـل إيمـان، وبعـد ذلـك، عندمـا هاجـَم بنـو إسـرائيل، نُِظـر إليه علـى أنه 
عمـل متعجـرف؟  كيـف يلعـب كالًّ مـن الدافـع والظـروف دوًرا كبيـًرا في الفـرق بين 

اإليمـان والتعجرف؟

2� أمعـن التفكيـر فـي حقيقـة أنـه علـى الرغم من أنـه يمكن الصفـح عـن الخطايا، إال 
أننـا غالًبـا مـا يتوجـب علينـا العيـش مع عواقب تلـك الخطايـا�  كيف يمكنك مسـاعدة 
أولئـك الذيـن يعانـون مـن معرفة أنَّ هللا قـد غفر لهم خطية ما ومع ذلـك فإنها ما زالت 

تؤثـر عليهم سـلًبا، وربمـا حتى تؤثر علـى أحبائهم؟

		



* ١0-١6 متوز )يوليو(    الدرس الثالث    

جذور التَّْشِويش

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: متى ١0: 34-39؛ لوقا ١2: ١3-2١؛ فيلبي 2: 5-8؛ لوقا 22: ١4-30؛ 

متى 23: ١-١3.

آية الحفظ: »أَلنَُّه َحْيُث الَْغْيرَُة َوالتََّحزُُّب، ُهَناَك التَّْشِويُش وَكُلُّ أَْمٍر رَِديٍء« )يعقوب 3: 6	(�

األسـبن )نَـْوع ِمـن َشـَجر الَْحـْور( هـي أشـجار جميلـة المنظـر قـد تصـل إلـى 45-90 قدًمـا 
)15-30 متـرًا( فـي االرتفـاع.  وهـي تزدهر فـي المناخات البـاردة والصيف المعتدل.  يُسـتخدم 
خشـبها فـي صنـع األثـاث وكذلك صنع الكبريـت والورق.  وغالبًـا ما تتغذى الغـزالن والحيوانات 
األخـرى على أشـجار األسـبن الصغيرة خالل الشـتاء القاسـي، حيـث يحتوي لحاؤهـا على العديد 

من العناصـر الغذائية.
تحتـاج أشـجار األسـبن إلـى الكثيـر مـن أشـعة الشـمس، وتنمـو طـوال العـام — حتـى فـي 

فصـل الشـتاء، ممـا يجعلهـا مصـدر طعـام شـتوي مهـم للحيوانـات المختلفـة.
ومـع ذلـك، فـإن أشـجار األسـبن تشـتهر بحقيقـة أن جذورهـا مـن أعمـق الجذور فـي عالم 
اَحات تحت األرض، وتشـّكل مسـتعمرة يمكن أن تنتشر  النبات.  تتشـعب الجذور بواسـطة َســحَّ
بسـرعة نسـبية، وتغطـي مسـاحات كبيـرة.  يمكـن أن تعيـش شـجرة األسـبن حتـى 150 عاًمـا، 

ولكـن يمكـن لجذورهـا األكبـر حجًمـا تحـت األرض أن تعيش آلالف السـنين.
في دراسـة هذا األسـبوع، نريد اكتشـاف بعض جذور التَّْشـِويِش.  هناك العديد من األشـياء 
التـي يمكـن أن تمنعنـا مـن إيجـاد الراحـة الحقيقيـة فـي يسـوع.  قـد يبـدو بعضهـا واضًحا وال 
يتطلـب الكثيـر مـن االسـتقصاء وقـد يكـون البعـض اآلخـر أقـل وضوًحـا بالنسـبة لنـا. وكمـا هو 
الحـال مـع الجـذور الضخمـة غيـر المرئية لشـجرة األسـبن، قـد ال نكـون دائًما واعيـن للمواقف 

واألفعـال التـي تفصلنا عـن مخلصنا.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١7تموز )يوليو(.
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١١ تموز )يوليو(        األحد        

يسوع يجلب االنقسام!
ا ِمن الناس يستمتعون بالصراع والنزاع مع اآلخرين.  فنحن عادة نتوق إلى الوئام  القليل جدًّ

الم وحلِّ النزاعات في كنائسنا أو مؤسساتنا. الم.  حتى أننا نعقد ندوات حول صنع السَّ والسَّ

اقرأ متى 0	: 34- 39�  ما الذي كان يعنيه يسوع عندما قال »َما ِجْئُت ألُلِْقَي َسالًَما بَْل 
َسْيًفا؟«  ماذا يعني هذا، مع األخذ في االعتبار أن يسوع هو »رئيس السالم« )إشعياء 9: 6(؟

 

إنَّ تصريـح يسـوع فـي متـى 10: 34-39 هـو إعالن غير متوقع بشـكل صادم. فـإنَّ الُمخلِّص، 
الـذي جـاء كطفـل واهـن بـداًل مـن أن يأتي كملـك قوي محاطًـا بحراس مـن النخبـة، وهو الذي 
ـر بمحبـة األقـارب واألعـداء علـى حـد سـواء، يخبـر أتباعـه هنـا إنـه جـاء ليجلـب االنقسـام  بشَّ

والصراعـات. ربمـا تسـاءل تالميـذه وجمهـوره، كما نتسـاءل نحـن اآلن: كيف يكـون ذلك؟
إن الفقـرة فـي متـى 10: 35-39 تتعلـق حًقـا بالوالءات.  باقتباسـه لآلية في ميخا 7: 6، أشـار 
يسـوع علـى جمهـوره بـأْن يختـاروا الحيـاة األبدية. بالتأكيـد، يجب علـى االبن أن يحـب والديه 
ويكرمهمـا.  فقـد كان هـذا مطلبًـا قانونيًـا للشـريعة التـي تلقاهـا موسـى علـى الجبـل. كما كان 
ذلـك جـزًءا مـن تدبيـر هللا وكان واجـب النفـاذ. ومع ذلـك، إذا كانت هـذه المحبة تفـوق مقدار 
تكريـس الشـخص ليسـوع، فـإن ذلك سـيتطلب قـراًرا صعبًـا. يجب علـى الوالدين محبـة ابنائهم 
ورعايتهـم.  ومـع ذلـك، إذا كانـت هـذه المحبـة سـتتفوق علـى تمسـك الوالديـن بيسـوع، فـإن 

ذلـك يتطلـب اختيـار قـرار صعـب.  يذكرنـا يسـوع في هـذه الفقرة بمبـدأ األهم قبـل المهم.
ِني«.  يعبّر يسـوع عن هذا االختيار بصياغة ثالث جمل تسـتخدم كل منها المصطلح »يَْسـتَِحقُّ
إن االسـتحقاق ال يسـتند علـى معاييـر أخالقية عاليـة أو حتى التغلب على الخطية.  إنما يسـتند 
االسـتحقاق علـى عالقـة المـرء بيسـوع. وسـنكون مسـتحقين بيسـوع عندمـا نختـاره فـوق أي 
شـيء آخـر — بمـا فـي ذلـك األم أو األب أو األبنـاء، عندما نختـار معاناة الصليب ونتبع يسـوع.

»ليـس لـدي تـوق يفـوق توقـي إلـى رؤيـة شـبيبتنا مشـبّعين بـروح التديـن الـورع الـذي 
مـن شـأنه أن يقودهـم إلـى حمـل الصليـب واتّبـاع يسـوع. انطلقـوا يـا تالميـذ يسـوع األصاغـر 
مدفوعيـن بالمبـدأ ومتسـربلين بـرداء الطهـارة والبـّر. ولسـوف يرشـدكم مخلّصكـم إلـى العمل 
األنسـب لمواهبكـم بحيـث يمكنكـم أن تكونـوا ذات أقصـى منفعـة« )روح النبـوة، الشـهادات، 

مجلـد 5، صفحـة 87(.

صليًبا  نحمل  وأحيانًا  اختيارنا،  من  ليس  صليب  َحْمل  إلى  نضطر  األحيان  بعض  في 
بصورة طوعية�  في كلتا الحالتين، ما هو الدافع لحمل هذا الصليب بأمانة؟
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١2 تموز )يوليو(        االثنين         

األنانية
كما هو الحال بالنسبة ألشجار األسبن وجذورها الممتدة بعمق تحت األرض األنانية هي جزء 
من نظام خفي باطني مهول يسمى »الخطية«، وهو ما يمنعنا من الحصول على الراحة الحقيقية 
في يسوع. من بين جميع أشكال الخطية في حياتنا، يبدو أن األنانية هي األكثر وضوًحا وانتشاًرا، 

أليس كذلك؟  فبالنسبة لمعظمنا، األنانية أمر طبيعي وتلقائي مثل التنفس.

اقـرأ لوقـا 2	: 3	- 	2�  قـم بوصـف المشـكلة التـي تـم إلقـاء الضـوء عليهـا فـي الَمَثـل 
الـذي أعطـاه يسـوع�  هـل التخطيـط للمسـتقبل يعتبر دربًا مـن دروب األنانيـة، ويعني 
أن الشـخص ال يكتـرث بملكـوت هللا؟  إذا لـم يكـن األمـر كذلـك، أو علـى األقـل ليـس 

بالضـرورة أن يكـون كذلـك، فمـا الـذي يُحّذرنـا منـه يسـوع هنا؟

 

بين  رًدا على سؤال من شخص مجهول من  لوقا، وقد جاء  إنجيل  الَمثَل فقط في  يَرِد هذا 
الحشود. عندما ُسئل يسوع عن مسألة تتعلق بالميراث، رفض أن يُحكِّم بين اإلخوة المتنازعين على 
الميراث.  بداًل من ذلك، اختار أن يضع إصبعه على المشكلة األكبر الكامنة وراء كل ما كان يحدث، 

أال وهي األنانية.  لقد حفر يسوع بعمق إلظهار كتلة الجذور التي منها تبزغ أفعالنا الفردية.

فكـر فـي مظاهـر األنانيـة فـي حياتـك�  كيـف تؤثـر األنانيـة علـى عالقتنـا بـاهلل، وعلـى 
عالقتنـا مـع شـركاء حياتنـا ومع عائالتنـا، ومع عائلتنا الكنسـية، ومع جيراننـا وزمالئنا في 

العمـل؟  مـا هـو الحـل لهـذه المعضلـة والـذي نجده فـي فيلبـي 2: 	-	؟

 

نظـرًا ألن تركيـز الشـاب الغنـي كان منصبًا فقـط على احتياجاته وطموحاتـه، غاب عن ذهنه 
أن يضـع فـي االعتبـار الحقائـق السـماوية غيـر المرئية عند اسـتماعه إلـى الَمثَل الـذي نطق به 
يسـوع. إنَّ المبـادئ األساسـية لملكـوت هللا ال تتعلـق بحصولنـا علـى كلِّ مـا هـو أعظـم وأفضل 
م لنـا بولـس لمحة عـن الدوافع التي كانت لدى يسـوع عندما قـرر أن يصير بديلنا.  وأكثـر.  يقـدِّ
يصـف فيلبـي 2: 5-8 السـمات األساسـية لعـدم األنانيـة والتواضـع والمحبـة.  فـإذا لـم تكن 
محبـة هللا واآلخريـن هـي الدافـع ة وراء خياراتنـا وأولوياتنـا، فسـوف نسـتمر فـي بنـاء المزيـد 
مـن المخـازن ألنفسـنا هنـا علـى األرض، ممـا يجعـل هناك كنـزًا أقل في السـماء )متـى 6: 20(.

لمـاذا مـن السـهل االنغمـاس فـي الرغبـة فـي الحصـول علـى الثـروة والممتلـكات 
الماديـة؟  علـى الرغـم مـن أننـا جميًعـا نحتـاج إلـى مبلـغ معين مـن المال مـن أجل 

المعيشـة، فلمـاذا يبـدو أنـه مهمـا كان لدينـا، فإننـا نريـد دائًمـا المزيـد؟
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١3 تموز )يوليو(        الثالثاء        

الطموح
إن دراسـة األسـبوع األخيـر مـن خدمـة يسـوع علـى األرض قبـل صلبـه هـي دائًمـا مصـدر 
تشـجيع وإلهـام.  كمـا يقـدم لمحـة سـريعة عـن الكيفية التـي يدفع بهـا القلق والطمـوح الناس 

إلـى القيـام بأشـياء غيـر حكيمـة والتفـّوه بهـا كذلك.

اقـرأ لوقـا 22: 4	–30 وفكّـر فـي مشـاعر يسـوع وهـو يسـمع تالميـذه وهـم يتجادلـون 
فيمـا بينهـم خـالل هـذه الوجبـة الجليلـة حـول َمـن يجـب أن يكـون األعظـم )لوقـا 22: 
24(�  لمـاذا انشـغل التالميـذ عـن هذه المناسـبة المهمـة وركَّزوا على العظمة البشـرية؟

 

نـادًرا مـا نناقـش مـع اآلخريـن َمـن هـو األعظم فـي كنيسـتنا أو عائلتنـا أو في مـكان عملنا.  
قـد نفكـر فـي األمـر كثيـرًا، ولكن َمـن الذي يتحـدث عنـه بصراحة؟

لـم تكـن هـذه المـرة األولـى التي يُثـار فيها هذا السـؤال بيـن أتباع يسـوع.  تذكـر اآلية في 
متـى 18: 1 أنَّ التالميـذ قـد جـاءوا بهـذا السـؤال إلـى يسـوع وطرحـوه بطريقـة مجـردة أكثـر: 
ـَماَواِت؟« تتضمـن إجابة يسـوع درًسـا موضوعيًـا.  فقد دعا  »فََمـْن ُهـَو أَْعظَـُم ِفـي َملَُكـوِت السَّ
إليـه طفـاًل صغيـرًا وأوقفـه في وسـط الجمع. وقـد أثار هذا المشـهد دهشـة الجمـوع وانتظروا 
تفسـيرًا. وقـد أجـاب يسـوع على تسـاؤالتهم في متـى 18: 3 : »اَلَْحقَّ أَقُـوُل لَُكْم: إِْن لَـْم تَرِْجُعوا 

ـَماَواِت.« َوتَِصيـُروا ِمثْـَل األَْوالَِد فَلَـْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّ
إن التجديـد هـو األسـاس إليجـاد الراحـة الحقيقيـة في يسـوع.  نحن نـدرك أننـا بحاجة إلى 
مسـاعدة مـن خـارج أنفسـنا.  نـدرك فجـأة أنـه ال يمكننـا االعتمـاد علـى ذواتنـا، ولكننـا بحاجة 
إلـى االعتمـاد علـى يسـوع. وعندهـا سـنختبر تحـّواًل فـي ِقيَِمَنـا وطموحاتنـا. إّن مـا أراد يسـوع 
أن يؤكـده لتالميـذه هـو أن يثقـوا بـه ويتكلـوا عليـه كاتـكال األطفـال علـى والديهـم. العظمـة 

الحقيقيـة هـي التخلـي عـن حقوقـك وتبّنـي ِقيَم ملكـوت هللا.
لكن يا لألسف! فإنه يبدو أن التالميذ لم يتعلموا بعد هذا الدرس في الوقت الذي تناول فيه يسوع 

العشاء األخير معهم.  لقد أفسد شجارهم ومشاحاناتهم فيما بينهم لحظة شركة مثالية لم تتكرر أبًدا.
حـدث كل هـذا حتـى بعد سـنوات مـن تواجدهم مـع يسـوع، وخدمتهم معه، واسـتماعهم 
إليـه وتعلّمهـم عنـد قدميـه؟  يـا لـه من مثال حزيـن على مدى فسـاد قلب اإلنسـان! ومع ذلك، 
وعلـى الجانـب األكثـر إيجابيـة، تأّمـل في حقيقة نعمـة الرب المتاحـة دائًما، والتـي على الرغم 
مـن هـذه المجـادالت المثيرة للشـفقة بين أتباعه، فإنَّ يسـوع لـم ييأس منهـم أو يتخلى عنهم.

لمـاذا يجـب أن يكـون إبقـاء تركيزنا على يسـوع المصلوب عالًجا قويًا ضـد الرغبة في 
تمجيد الذات، وهو الشـيء الذي نقع فريسـة فيه كبشـر سـاقطين؟ 
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١4 تموز )يوليو(        األربعاء        

الرياء
المرائـي هـو الشـخص المّدعـي والمتظاهـر، والـذي يريـد أن يبدو شـخًصا يختلـف عّما هو 
عليـه حًقـا.  يُسـتخدم هـذا المصطلـح سـبع مـرات فـي األصحـاح 23 مـن إنجيل متـى في عظة 
يوبّـخ فيهـا يسـوع عالنيـة الكتبـة والفريسـيين، الذيـن كانـوا مركـز القيـادة الدينيـة اليهوديـة 
آنـذاك )متـى 23: 13، 14، 15، 23، 25، 27، 29(. تظهـر لنـا األناجيـل أن يسـوع يقـّدم النعمـة 
والغفـران للزنـاة وجبـاة الضرائـب والبغايـا، بـل وحتى القتلـة، لكنه أبـدي القليل مـن التعاطف 
مـع المرائيـن )انظـر المراجـع اإلضافيـة العديـدة فـي إنجيـل متـي 6: 2، 5، 16؛ متـى 7: 5؛ متى 

15: 7–9؛ متـى 22: 18(.

اقـرأ متـى 23: 	- 3	 وقـم بسـرد الصفـات األربع الرئيسـية التـي تميز الشـخص المرائي 
كمـا ذكرها يسـوع�

 

ينسـب يسـوع أربـع خصائـص إلـى الكتبـة والفريسـيين.  فـي نطـاق األمـة اليهوديـة فـي 
القـرن األول الميـالدي، كان الفريسـيون يمثلـون اليميـن الدينـي المحافـظ. وقـد كانـوا معنييـن 
بالشـريعة المكتوبـة والشـفوية ومشـددين علـى الطهـارة الطقسـية.  علـى الجانـب اآلخـر كان 
هنـاك الصدوقيـون، وهـم مجموعـة مـن القـادة األثريـاء فـي الغالـب، وكانـوا يرتبطـون بطبقـة 
النخبـة الكهنوتيـة. لقـد كانـوا ِمن الحضـارة الهيلينية )أي كانـوا يتحدثون اللغـة اإلغريقية وكانوا 
ا بالفلسـفة اليونانيـة( ولـم يؤمنـوا بالدينونـة أو بالحيـاة اآلخرة.  ويمكننـا تصنيفهم  ملميـن جـدًّ

بــ »الليبرالييـن«.  وكانـت كلتـا المجموعتيـن مذنبتيـن بخطيـة الرياء. 
بحسـب يسـوع، نحـن مـراؤون إذا كنا ال نفعل مـا نقوله، عندما نُصّعـب الدين على اآلخرين 
دون تطبيـق نفـس المعاييـر علـى أنفسـنا، عندمـا نبتغـي أن يشـيد اآلخـرون بحماسـنا الديني، 

وعندمـا نطلـب الكرامـة والتقديـر اللذيـن هما من حـق أبينا السـماوي وحده.
رغـم حدة كلمات يسـوع وسـدادها، فإن تواصل يسـوع مـع أولئك الذين وصفهـم بالمرائين 

كان مليئًـا بالمحبة واالهتمام، حتـى ألولئك المنافقين. 
»ولقد ارتسم اإلشفاق اإللهي على وجه ابن هللا عندما ألقى نظرة أخيرة على الهيكل ثم على 
سامعيه. وبصوت خنقته العبرات والحزن القلبي العميق صاح قائال: ‹يَا أُورَُشلِيُم، يَا أُورَُشلِيُم! يَا 
َجاَجُة ِفرَاَخَها  قَاتِلََة األَنِْبيَاِء َوَراِجَمَة الُْمرَْسلِيَن إِلَيَْها، كَْم َمرٍَّة أَرَْدُت أَْن أَْجَمَع أَْوالََدِك كََما تَْجَمُع الدَّ

تَْحَت َجَناَحيَْها، َولَْم تُِريُدوا!›
 ]متى 23: 37[« )روح النبوة، مشتهى األجيال، صفحة 607(.
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لمـاذا ال تحتـاج إلـى أن تكـون قائـًدا دينًيا لكـي تكون مذنًبـا بنمط الرياء الـذي أدانه 
يسـوع هنـا بشـكل صريـح؟  كيـف نتعلم أن نـرى مثل هـذا الرياء في أنفسـنا إذا كان 

موجـوًدا، وكيـف نتخلّص منه؟

١5 تموز )يوليو(        الخميس        

استئصال التشويش

اقـرأ يوحنـا 4	: 	- 6�  فـي خضـم التشـويش الخـاص بنـا، مـاذا يمكننـا أن نفعـل حتـى 
ال تشـعر قلوبنـا باالضطـراب؟ مـا هـو سـّر التغلب علـى االنقسـام، واألنانيـة، والمطامح، 

والريـاء؟ وكيـف نجـد الراحـة الحقيقية؟ 

 

إنَّ تغلبنـا علـى التشـويش يبـدأ دائًمـا بلجوئنـا إلـى يسـوع. فيسـوع هـو الطريـق والحـق 
والحيـاة.  إنـه يعـرف االتجـاه الصحيـح عندمـا نتوه بال هـدف في بريَّة عالمنا المشـبع بوسـائل 
اإلعالم.  فبصفته هللا الُمعطي الشـريعة، فإنه هو نفسـه الحّق المتجّسـد، وسـوف يرشـدنا روحه 
القـدوس إِلَـى َجِميـعِ الَْحـقِّ )يوحنـا 16: 13(. فعندمـا نتأذى، ونصـاب بالتعب والمـرض وتثبيط 
الهمـة فإنّـه هـو الحيـاة الحقيقيـة. فـي الواقـع، لقـد وعدنـا بالحيـاة األَفَْضـل )يوحنـا 10: 10(.  
وهـذا يتضمـن موطننـا األبـدي وحياتنـا األبدية، كمـا يعني أيًضا عيـش حياة مختلفـة بينما نحن 
ال نـزال هنـا علـى األرض.  مـن المؤكـد أن الخالـق قادر علـى أن يعطينا، حتى فـي وقتنا الراهن، 

كل مـا هـو أفضـل وكل ما يفـوق خيالنا. 
»إنَّ عبـارة الَ تَْضطَـرِْب قُلُوبُُكـْم« هـي دعوة للعيش فـي ترقب. عندما نشـعر باإلحباط، فإنَّ 
هللا قـادر علـى أن يرفعنـا عاليّـا. وعندمـا نصارع مع الظـالم والخطية، فإنه هـو »الَِّذي ابْتَـَدأَ ِفينا 

لـه« )فيلبي 1: 6(. َعَمـاًل َصالًِحـا، وهو الذي يَُكمِّ
بغض النظر عن مدى سوء األمور هنا )ونعم، يمكن أن تصبح األمور سيئة( تطلّع إلى الوعد 
المقّدم لنا في يسوع.  إنه يُِعد لنا »مكانًا« فيه سيتبدد ألمنا واضطرابنا ومعاناتنا إلى األبد. هذا هو 
ن نكون، بغض  م لنا جميًعا، بغض النظر عمَّ الرجاء الذي أعطينا إياه في المسيح يسوع، وهو ُمقدَّ

النظر عن خلفيتنا، بغض النظر عن مدى ما كانت عليه حياتنا من دناءة، أو ما هي عليه اآلن.
ومع ذلك، فإن الحلَّ هو أن نأتي إلى هللا في كلَّ حال: بضعفنا وجرحنا وانكسارنا، ونحن في حالتنا 
الساقطة بشكل عام. وعلينا أن نتيقن من أنه يقبلنا على الرغم من كّل هذه األمور.  هذا هو معنى 

النعمة، وهذا هو السبب في إنه يجب أن نثق بأننا سُنعطى النعمة متى سعينا في طلبها باإليمان. 

اقرأ ارميا 3: 22�  ماذا يطلب مّنا هللا أن نفعل؟ وما الذي سيفعله هللا استجابة لنا؟ 
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، َحتَّى  فكر في كلمات يسوع: »َوإِْن َمَضْيُت َوأَْعَدْدُت لَكُْم َمكَانًا آتِي أَيًْضا َوآُخُذكُْم إِلَيَّ
َحْيُث أَكُوُن أَنَا تَكُونُوَن أَنُْتْم أَيًْضا« )يوحنا 4	: 3(� ما الذي يجب أن يقوله لنا هذا حول 
مدى أهمية الوعد بمجيء يسوع ثانية؟ وبالنسبة لنا نحن كأدفنتست سبتيين )وفي 

ضوء فهمنا لطبيعة الموت(، لماذا يَُعْد الوعد بالمجيء الثاني ليسوع ثميًنا للغاية؟ 

١6 تموز )يوليو(        الجمعة        

رس: » وال يمكن أن يكون هنالك نمو أو إثمار في الحياة المتركزة في ذاتها.  لَِمِزيد ِمْن الدَّ
فإذا كنت قد قبلت المسيح كمخلصك الشخصي فعليك أن تنسى ذاتك وتجتهد في مساعدة اآلخرين. 
ل بمسؤولية نفوس  ث عن محبة المسيح وأخبر الناس عن جوده. وقم بكّل واجب يعرض لك. تثقَّ تحدَّ
الناس وضعها على قلبك، وبكل وسيلة في مقدورك حاول أن تخلّص الهالكين. وإذ تحصل على روح 
المسيح – روح المحبة المنكرة لذاتها والعمل ألجل اآلخرين فستنمو وتأتي بثمر. وستنضج هبات 
الروح في خلقك. وسيزيد إيمانك وتتعمق اقتناعاتك وتتكمل محبتك. وستعكس صورة المسيح في 

نفسك في كل ما هو طاهر ونبيل وجميل« )روح النبوة، المعلم األعظم، صفحة 36، 37(.
عنـد التعامـل مـع الخالفات بين أعضاء الكنيسـة، »يطول أمد الحديث لسـاعات بين األطراف 
المعنيـة، وهكـذا ال يضيـع وقتهـم فحسـب، بـل يُجبـر خـّدام هللا على االسـتماع إليهـم، في حين 
أن قلـوب الطرفيـن ال تخضـع للنعمـة. إذا تـمَّ التخلـي عـن الكبريـاء واألنانية، فـإن خمس دقائق 

سـتزيل معظـم المصاعب والخالفـات« )روح النبـوة، الكتابات المبكـرة، صفحة 119(.

أسئلة للنقاش 
	� فـي الصـف، فكـروا فـي طـرق عمليـة للتغلب علـى األنانيـة�  كيف يمكنكـم تحّمل 

المسـؤولية بحيـث تقومـون بوضـع ما توصلتـم إليه حّيـز التنفيذ؟

2� الطموحـات ليسـت سـيئة بطبيعتها�  ومع ذلك، كيف يمكننا تجّنـب الوقوع في فخ 
الطمـوح الـرديء الذي يحـول دون حصولنا على بركات هللا العظيمة� 

3� ال يُظهر معظمنا روح الطمع، أو النفاق، أو األنانية، أو الحسـد بشـكل علني�  فنحن 
قـادرون علـى تصديـر واجهـة خارجيـة أكثـر اعتـدااًل� فمثـل الجـذور الضخمـة لشـجرة 
األسـبن، تقبـع هـذه الصفـات السـلبية تحـت السـطح� على المسـتوى العملـي، ما هي 
سـمات التحـّول الشـخصي الـذي يطرأ على اإلنسـان بإرشـاد مـن الروح القـدس؟  كيف 

يمكننـا التغلّـب علـى جـذور التشـويش وإيجاد الراحـة الحقيقية في يسـوع؟

4� أمعـن التفكيـر فـي إجابتـك عـن السـؤال األخيـر بـدرس يـوم الخميس حـول أهمية 
المجـيء الثانـي�  فعلـى كّل حـال، أي رجـاء سـيكون لدينا بدونه؟ ما الذي كان سـيفعله 
ألجلنـا المجـيء األول للمسـيح، مـع الِعلْـم بـأن الموتـى سـيظلون راقديـن إلـى يـوم 

القيامـة، والتـي سـتحدث فقـط عند المجـيء الثاني للمسـيح؟ 
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* ١7-23 متوز )يوليو(    الدرس الرابع    

كلفة الراحة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: 2صموئيـل ١١: ١-27؛ 2صموئيـل ١2: ١-23؛ تكويـن 3: ١-8؛ 

١يوحنـا ١: 9. 

ْد ِفي َداِخلِي« )مزمور 		: 0	(� آية الحفظ: »َقلًْبا نَِقيًّا اْخلُْق ِفيَّ يَا هللَاُ، َوُروًحا ُمْسَتِقيًما َجدِّ

يسـعى الكثيـر مـن النـاس جاهديـن للحصـول على القليـل من السـالم والهـدوء.  وهم على 
اسـتعداد ألن يدفعـوا ثمـن ذلـك، أيًضـا.  في العديـد من المـدن الكبيرة، توجد غـرف خالية من 
اإلنترنـت يمكـن اسـتئجارها بالسـاعة.  والقواعـد في تلـك الغرف صارمـة للغايـة — ال ضوضاء، 
ار.  النـاس علـى اسـتعداد لدفـع المـال حتـى يتمكنـوا مـن الجلـوس بهـدوء أو التفكير أو  وال زوَّ
حتـى مجـرد أخـذ غفـوة أو قيلولـة.  هنـاك »قـرون قيلولـة« يمكـن اسـتئجارها فـي المطـارات، 
وسـماعات لـألذن ِمـن شـأنها الحـّد مـن الضوضـاء. هناك أيًضـا أغطيـة قماشـية، أو دروع خاصة 
قابلـة للطـي يمكنـك شـراؤها ووضـع رأسـك وصـدرك داخلهـا للحصول علـى فترة راحـة قصيرة 

أثنـاء تواجـدك في مـكان العمل.
والراحـة الحقيقيـة لهـا تكلفتهـا أيًضـا. يحـاول األطبـاء االستشـاريون فـي وسـائط اإلعـالم 
الخاصـة بتقديـم المسـاعدة الذاتيـة أن يجعلونا نعتقد أنـه يمكننا تحديد مصيرنـا، وأن ما تبقى 
هـو مجـرد مسـألة اختيـار وتخطيط. ومـع ذلك، وعلـى األقل عندمـا نفّكر في هذا األمـر بأمانة، 
فإننـا نـدرك عـدم قدرتنا على جلـب الراحـة الحقيقية لقلوبنا. فـي القرن الرابع، عبَّر أوغسـطين 
عـن هـذه الفكـرة بإيجـاز فـي اعترافاتـه الشـهيرة )الكتـاب 1(. فعنـد تمّعنـه فـي نعمـة هللِا، 
خاطـَب هللَا بالقـول: »لقـد خلقتنـا ألجل ذاتك، وسـتبقى قلوبنا قلقـة إلى أْن تجـد الراحَة فيك«.

هـذا األسـبوع سـننظر بإيجـاز إلـى حيـاة الرجـل الـذي كان َحَسـَب قَلْـِب هللا لمعرفـة كيف 
اكتشـف التكلفـة الحقيقيـة لراحـة هللا.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم، الموافق 24 تموز )يوليو(.
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١8 تموز )يوليو(        األحد        

ُمْعيى وُمْنَهك
فـي أمسـية ربيعيـة معتدلـة وعطرة، تمشـى الملـك داود على سـطح قصـره.  كان يجب أن 
يكـون مـع جيشـه علـى الضفـة األخـرى مـن نهـر األردن. وكان يجـب عليـه أن يقـود شـعب هللا 

لهزيمـة العمونييـن، ومـن ثـم إحالل السـالم فـي المملكة. 

وقد أدى عدم وجود داود في المكان الذي كان يجب أن يتواجد فيه إلى فتح باب التجربة 
أمامه�  اقرأ القصة في 2صموئيل 		: 	-	�  ماذا حدث، وأيَّة خطية عظيمة اقترفها داود؟

 

ا« تسـتحم. وقد اسـتولت عليه مشـاعره  مـن فـوق سـطح قصره، رأى داود »امرأة جميلة جدًّ
اآلثمـة فـي ذلـك المسـاء، وأضطجـع مع بثشـبع، زوجة ضابط موثـوق به في جيـش داود.  مثل 
جميـع الملـوك القدمـاء، كانـت لـدى داود سـلطة مطلقـة. فهـو كملـك لـم يكـن عليـه أن يتبع 
القوانيـن التـي تحكـم الجميـع.  ومـع ذلك، فإن القصـة المؤلمـة لعائلة داود بعد هـذه اللحظة 

المغيّـرة لألحـداث تذكّرنـا بحقيقـة أن داود رغـم كونـه الملك، لـم يكن أعلى من شـريعة هللا.
اهـا الملـك، واجـه عواقـب  والواقـع أن الشـريعة موجـودة كحمايـة وضمانـة، وعندمـا تعدَّ
وخيمـة.  بمجـرد أن تجـاوز داود حـدود شـريعة هللا، بـدأ يشـعر بتأثيـرات ذلـك علـى جميـع 
جوانـب حياتـه.  اعتقـد داود أن نزوتـه العاطفيـة قـد مـرَّت دون أن يالحظهـا أحـد؛ ومـع ذلـك، 

ا عـن البيـت. فقـد حبلـت بثشـبع بينمـا كان زوجهـا بعيـًدا جـدًّ

اقرأ 2 صموئيل 		: 6- 27�  كيف حاول داود التستر على خطيته؟

 

ا إلـى منزل زوجته بثشـبع قد فشـلت.   ه حتـى أكثـر مخططـات داود دهـاًء إلعـادة أُوِريَـّ إنَـّ
ا لَِداُوَد:  ا رجـاًل ذات سـمعة ممتـازة، وقد ردَّ علـى تلميحات داود الماكـرة: »فََقاَل أُوِريَـّ كان أُوِريَـّ
›إِنَّ التَّابُـوَت َوإِْسـرَائِيَل َويَُهـوَذا َسـاكُِنوَن ِفـي الِْخيَـاِم، َوَسـيِِّدي يُوآُب َوَعِبيـُد َسـيِِّدي نَازِلُوَن َعلَى 
ْحـرَاِء، َوأَنَـا آتِـي إِلَى بَيِْتي آلكَُل َوأَْشـرََب َوأَْضطَجَع َمـَع اْمَرأَتِي؟ َوَحيَاتَِك َوَحيَاِة نَْفِسـَك،  َوْجـِه الصَّ
الَ أَفَْعـُل هـَذا األَْمـَر.‹ »)2صموئيـل 11: 11(. فـي النهايـة لجـأ داود اليائـس إلـى عمليـة اغتيـال 

أدارهـا مـن خـالل »التحكم عـن بعد«، وذلـك لتغطيـة خطيّته.

مـن الصعـب تصديـق أن داود، الـذي أعطاه هللا الكثير، كان يمكـن أن يتدنى إلى هذا 
ـن نكون، مـا هو التحذيـر الذي يجـب أن نلتفت إليـه جميًعا  الحـد�  بغـض النظـر عمَّ

من هـذه القصة؟
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١9 تموز )يوليو(        االثنين        

دعوة ايقاظ واستنهاض
فـي خضـم وقـت مـن أحلـك أوقـات حيـاة داود، كانـت هنـاك أخبـار سـارة: فقد أرسـل هللا 
نبيّـه ناثـان. عـرف ناثـان وداود بَْعُضُهمـا بَْعًضا جيًدا.  في وقت سـابق، كان ناثـان قد نصح داود 
بشـأن األمـور المتعلقـة ببنـاء الهيـكل )2صموئيـل 7(. مـع ذلـك، فقـد جـاء النبـي هـذه المـرة 

للقيـام بمهمـة مختلفـة تخـّص الملك.

برأيـك، لمـاذا اختـار ناثـان أن يسـرد علـى داود قصـة بداًل من أن يشـير إلـى خطية داود 
وتوبيخـه عليهـا على الفـور؟  اقرأ 2صموئيـل 2	: 	- 4	�

 

عرف ناثان ماذا يقول، وقال ذلك بطريقة يمكن أن يفهمها داود.  وقد سرد قصة أمكن لداود، 
بالعدالة واالستقامة.   العالي  أغنام سابق، أن يفهمها. كان يعرف إحساس داود  باعتباره راعي 
وهكذا، يمكن القول، إلى حد ما، أن ناثان قد وضع فًخا لداود، وأن داود قد وقع في هذا الفخ.

عندمـا نطـق داود عـن غيـر قصـد بعقوبـة اإلعـدام علـى نفسـه، قـال لـه ناثـان »أَنْـَت ُهـَو 
الرَُّجـُل!« )2صموئيـل 12: 7(. هنـاك طـرق مختلفـة لقـول »أَنْـَت ُهـَو الرَُّجـُل!« يمكـن للمرء أن 
يصـرخ، يمكـن للمـرء أن يتهـم ويضـع إصبًعـا في وجه الشـخص اآلخـر، أو يمكن للمـرء أن يعبِّر 
عـن االهتمـام والعنايـة.  ال بـد أن كلمـات ناثـان قد كانت مشـبعة بالنعمة. في تلـك اللحظة، ال 
بـد أن داود قـد شـعر باأللـم الـذي يجب أن يشـعر بـه هللا عندما يعصـي أحد أبنائه مشـيئة هللا 

عن عمـد.  وهكـذا نفـذت الفكـرة إلـى عقـل داود، ومزَّق شـيء مـا قلبه.

« بـداًل مـن أن يقـول: »أخطأت إلى  لمـاذا أجـاب داود بالقـول: »َقـْد أَْخطَـأُْت إِلَـى الـرَّبِّ
بثشـبع« أو »أنـا قاتـل« )2صموئيـل 2	: 3	؛ انظـر أيًضـا مزمـور 		: 4(؟

 

أدرك داود أن الخطية، التي تجعل قلبنا مضطربًا، هي في األساس إهانة ضد هللا، الخالق والمخلِّص.  
إننا نؤذي أنفسنا، ونؤثر سلبًا على اآلخرين.  نحن نجلب العار على عائالتنا أو كنائسنا. ولكننا، في نهاية 

المطاف، نؤلم هللا ونغرز مسمارًا آخر في جسد َمن ُعلّق على صليب الجلجثة ألجلنا. 
كما هي في  أمامه  فاستيقظ ضميره، وظهرت جريمته  داود  قلب  النبي  توبيخ  »وقد مس 
شناعتها فانحنت نفسه في توبة وانسحاق أمام الرب، وبشفتين مرتعشتين من فرط التأثر قال: 
› قَْد أَْخطَأُْت إِلَى الرَّبِّ ‹ إن كل ظلم يرتكبه أي إنسان ضد اآلخرين يصل من المظلومين إلى هللا. 
لقد ارتكب داود خطية هائلة في حق أوريا وفي حق بثشبع فأحس بكل هذا وتألم أشد األلم. 
ولكن خطيته ضد هللا كانت أعظم من ذلك بما ال يقاس« )روح النبوة، اآلباء واألنبياء، صفحة 655(.
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20 تموز )يوليو(        الثالثاء        

المغفرة والنسيان
بعـد أن نطـق داود بالحكـم علـى نفسـه دون قصـد )2 صموئيـل 12: 5، 6(، واجهـه ناثـان 
ببشـاعة خطيتـه.  انسـحق قلـب داود واعتـرف بخطيتـه. وعلـى الفـور أكـد ناثـان لـه أن »الرَّبُّ 
أَيًْضـا قَـْد نََقـَل َعْنـَك َخِطيَّتَـَك« )2صموئيـل 12: 13(، وأن الـرب قـد غفـر لـه وسـامحه. ال توجد 
هنـاك فتـرة انتظـار للحصـول علـى مغفـرة هللا.  لـم يكن يجـب علـى داود أن يثبت أنـه صادق 

حًقـا قبـل أن يتـم منحـه المغفرة. 
ومـع ذلـك، فـإن ناثـان، الذي تنبـأ بالفعل بعواقـب خطية داود فـي 2صموئيـل 12: 12-10، 

قـال لـداود إن الطفل المولود سـيموت.

مـاذا يعنـي أن هللا قـد نََقـل خطيـة داود؟  هـل نسـي هللا األمـر بالمـرة؟  هـل ينسـى 
الجميـع األمـر ببسـاطة؟  اقـرأ 2صموئيـل 2	: 0	- 23 بينما أنت تفكّر في هذه األسـئلة�

 

ال بـد أن يكـون داود قـد استفسـر أيًضـا عـن هذه األسـئلة عندمـا رأى عالمه ينهـار — االبْن 
الَْمْولُـود الـذي سـوف يمـوت، وعائلتـه التـي كانت في حالـة من الفوضـى والتفكك )فـإنَّ قصتا 
أمنـون وأبشـالوم همـا مثـاالن جيـدان علـى مشـاكل الحيـاة الواقعية(، ومسـتقبله غيـر المؤكد. 
ومـع ذلـك، علـى الرغـم مـن عواقـب خطيتـه، التـي أثـرت علـى األبريـاء مثـل أوريـا والطفـل 
المولـود حديثًـا، بـدأ داود أيًضـا فـي إدراك أن نعمـة هللا ستسـتر كل هـذا وأنـه يوًمـا مـا سـيتم 
التخلـص مـن جميـع عواقـب الخطيـة. وفـي غضـون ذلـك، كان يمكنـه أن يجـد راحـة لضميـره 

المضطـرب، فـي نعمة هللا.

ما الذي شعر داود أنه بحاجة إليه حًقا؟  ما الذي تاق إليه؟  اقرأ مزمور 		: 	- 6�

 

فـي المزمـور 51، يصـرخ داود ويفتـح هلل قلبـه ويعتـرف بخطايـاه. إن صرخـة داود من أجل 
الرحمـة تلتمـس محبـة هللا التـي ال تسـقط أبًدا ورحمتـه العظيمة. لقـد تـاق داود للتجديد.

عندما نفكر في تكلفة الراحة في يسوع، نحتاج أواًل أن ندرك أننا بحاجة إلى مساعدة خارجية؛ 
نحن خطاة ونحتاج مخلًّصا.  نحن نعترف بخطايانا ونصرخ إلى ذاك الذي وحده يمكنه أن يغسلنا 
ويطهرنا ويجددنا.  عندما نفعل ذلك، يمكننا أن نتحلى بالشجاعة: فتجد زناة وقتلة وَمن ينتهكون ما 

ال يقل عن خمس من الوصايا العشر يصرخون طلبًا في العون – ويطالبون بوعد مغفرة هللا.

إذا كان هللا قد غفر لداود ما اقترفه، فما هو الرجاء المقّدم لك أنت أيًضا؟
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2١ تموز )يوليو(        األربعاء        

شيء جديد
بعـد أن اعتـرف داود بخطيتـه دون أن يحـاول تبريرها أو التسـتر عليها، أخذ يتوسـل إلى 

هللا�  مـا الـذي طلبـه من هللا؟  اقرأ مزمـور 		: 7- 2	�

 

إن داود بإشـارته إلـى التطهيـر بالزوفـا قـد اسـتخدم مصطلًحـا معروفًـا لـدى جميـع بنـي 
إسـرائيل الذيـن حـدث وأن زاروا الهيـكل. كمـا أنه قد أشـار بذلك إلـى أعمال التطهير الطقسـية 
الموصوفـة فـي شـريعة موسـى )الوييـن 14: 4(، لقـد أدرك قوة الذبيحة — يسـوع المسـيح — 

الـذي كان سـيأتي فـي المسـتقبل ليحمـل خطايـا العالم. 
ويتابـع داود أيًضـا ويطلـب »السـرور« و »الفـرح«.  لقـد طلـب هـذا في ظّل هـول خطيته، 
أليـس فـي هـذا جـرأة، نوًعـا ما؟ قد يكـون مـن المفيد االسـتماع إلى إعـادة صياغة لهـذه اآلية: 
»قُـْل لـي إنّـه قـد ُغِفـر لـي حتـى أتمكـن من دخـول الهيـكل مـرة أخرى، حيـث يمكنني سـماع 

فرحة وسـرور أولئـك الذيـن يعبدونك.«

عندما أخطأ آدم وحواء، اِْخَتَبآ من حضور هللا )تكوين 3: 	(�  لماذا تعتقد أنَّ طلب داود، 
ا عّما فعله آدم وحواء؟  اقرأ مزمور 		: 		، 2	� حتى بعد خطيته، كان مختلًفا جدًّ

 

لـم يـرد داود أن يفقـد إحساسـه بالعيـش فـي حضـور هللا.  لقـد أدرك أنـه بـدون الـروح 
القـدس، سـيكون عاجـزًا.  وقـد علِم أنـه كما انزلق بسـهولة إلـى الخطية مع بثشـبع، كان يمكن 
أن ينزلـق إلـى الخطيـة مـرة أخـرى.  لقد تحطمت ثقتـه بنفسـه. لقـد أدرك داود أن االنتصارات 

ا عليه. المسـتقبلية لـن تأتـي بقوتـه، بـل سـتأتي فقـط مـن هللا إذ يتـكل داود كليًـّ
إنَّ الحيـاة المسـيحية المنتصـرة ال يمكننـا إحرازهـا بقوتنا. بل هي تتحقق من خالل يسـوع. 
مـن خـالل توقنـا إلـى حضـوره.  توقنـا إلـى روحـه القـدوس، ورغبتنـا فـي الحصـول علـى فـرح 
خالصـه. وتتحقـق كذلـك مـن إدراك حاجتنـا لالنتعـاش الروحـي واإلصـالح. نحـن بحاجـة إلـى 
الراحـة — وهـي عمـل إلهـي يعـرّف علـى أنـه »إعـادة الَخلْـق«. إنَّ راحـة الَخلِْق ليسـت بعيدة 
ْد ِفـي َداِخلِي« )مزمور  عـن المغفـرة. إن عبـارة »قَلْبًـا نَِقيًّا اْخلُـْق ِفيَّ يَا هللَاُ، َوُروًحا ُمْسـتَِقيًما َجدِّ
51: 10( تسـتخدم مصطلًحـا مـن مصطلحـات عمـل الخلـق.  فـي العهـد القديـم فقـط هللا هـو 

الـذي يمكنـه أن »يَْخلِـق« )بـارا( — وبمجـرد إعـادة خلقنـا، يمكننـا أن نرتاح. 

إذا لـم تختبـر فـرح وسـعادة التحـرر من الضمير المذنـب، فما الذي يمنعـك؟ إذا كان 
الشـعور بالذنـب هـو السـبب، فمـا الـذي يمكـن أن تتعلمه مـن هذه القصـة، ويجب 

أن يسـاعدك علـى التحرر مـن هذا الشـعور بالذنب؟
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22 تموز )يوليو(        الخميس        

عاكسون لنور هللا
ربمـا يكـون الشـيء الطبيعـي للغايـة الـذي نقـوم بـه بعـد أن نفشـل فشـاًل مخجاًل فـي أمر 
مـا ونحصـل علـى المغفـرة القترافه، هـو محاولة نسـيان أن ذلك الحـدث قد وقـع بالفعل.  فإن 

ذكريـات الفشـل يمكـن أن تكـون ذكريات مؤلمـة جًدا.

ماذا أراد داود أن يفعل باختباره األليم؟  اقرأ مزمور 		: 3	- 9	�

 

نتحسر  ما  عادة  فإننا  قطع،  إلى  يتهشم  ثم  األرض  على  ثمين  إناء  أو  وعاء  يسقط  عندما 
ونتخلص من القطع المكسورة عديمة الفائدة.  يوجد في اليابان فن تقليدي يسمى »كينتسوغي«، 
متخصص في إعادة صناعة الفخار المكسور. ويستخدم معدن نفيس، مثل الذهب السائل أو 
الفضة، في لصق القطع المكسورة مًعا وتحويل العنصر المكسور إلى شيء جميل وذات قيمة. 
في كل مرة يغفر هللا فيها تجاوزاتنا ويعيد خلقنا مرة أخرى، يتغير فينا شيء ما.  إنَّ مغفرة 
هللا الثمينة تلصق كسورنا مًعا، ويمكن للكسور الظاهرة أن تلفت االنتباه إلى نعمته.  يمكننا أن 
نصبح مكبرات الصوت الخاصة باهلل. »فَيَُسبَِّح لَِسانِي ِبرََّك« )مزمور 51: 14(. نحن ال نحاول إصالح 
أرواحنا  إن  تدريجي(.   بشكل  )حتى  ألنفسنا  الذاتي  التحسين  على  العمل  أو  بأنفسنا  أنفسنا 
المكسورة، وقلوبنا التائبة، هي تسبيح كاٍف هلل — وهي أشعة نور يمكن للعالم أن يراها تحيط 

بنا. إن اختبارنا لمغفرة هللا يجذب اآلخرين الذين يبحثون عن الغفران.

ما هي العالقة بين مزمور 		 و	يوحنا 	: 9؟

 

اآليـة فـي يوحنـا األولـى 1: 9 هـي ملّخـص موجز لمزمـور 51. فكمـا عـرف داود أن »القلب 
المنكسـر والمنسـحق يـا هللا ال تحتقـره« )مزمـور 51: 17(، يؤكـد لنـا يوحنـا أنـه »إِِن اْعتَرَفَْنـا 
ى يَْغِفـَر لََنـا َخطَايَانَـا َويُطَهِّرَنَـا ِمـْن كُلِّ إِثْـٍم«)1 يوحنـا 1: 9(.  ِبَخطَايَانَـا فَُهـَو أَِميـٌن َوَعـاِدٌل، َحتَـّ

ونحـن دائًمـا يمكننـا الثقـة فيمـا يقولـه هللا.
مـرة أخـرى، لـم يسـتطع داود إصـالح الضـرر الهائل الـذي أحدثه من خـالل أفعالـه والمثال 
السـيء الـذي أعطـاه لعائلتـه.  لقـد عانـى مـن عواقب قراراتـه وأفعالـه.  ومع ذلك، عـرف داود 
أنـه قـد ُغفـر لـه.  كان يعلـم أنه بحاجـة إلى أن يثـق باإليمان بأنه فـي يوم ما سـيأتي َحَمل هللا 

الحقيقـي ويَحمـل ذنوبـه نيابة عنه.

كيف يمكنك أن تتعلم اآلن تطبيق الوعود الواردة 	يوحنا 	: 9 على حياتك الخاصة؟ 
كيف ينبغي أن تشعر بعد أن تفعل ذلك وتعلَم أن الوعد هو لك أنت، أيًضا؟
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23 تموز )يوليو(        الجمعة        

رس: »كانت توبة داود قوية خالصة وعميقة. فهو لم يحاول التماس عذر  لَِمِزيد ِمْن الدَّ
عن جريمته، وليس الذي أوحى إليه تلك الصالة أي رغبة في اجتناب أحكام الرب التي كانت 
تتهدده .... ورأى النجاسة التي تلوثت بها نفسه، فاشمأز من خطيته. إنه لم يطلب في صالته 
الغفران فقط، بل طلب أيضا طهارة القلب.... إذ رأى في مواعيد هللا للخطاة التأديب برهانا على 
غفرانه لخطاياه وقبوله إياه. ›َذبَائُِح هللِا ِهَي ُروٌح ُمْنَكِسرٌَة. الَْقلُْب الُْمْنَكِسُر َوالُْمْنَسِحُق يَا هللَاُ الَ 

تَْحتَِقرُُه‹ ]مزمور 51: 16، 17[. ومع أن داود سقط فقد رفعه هللا.... 
»غير أن داود تذلل معترفا بخطيته وتائبا عنها، بينما شاول احتقر التوبيخ وقسى قلبه ولم يتب.

»إن هـذه الفتـرة مـن تاريـخ ... داود ... مـن أقـوى األمثلـة الفعالـة المؤثرة المعطـاة لنا عن 
محاربـات البشـرية وتجاربهـا وعـن التوبـة الصادقة... وطيلة األجيـال .... فإنَّ ألوفـا من أوالد هللا 
الذيـن سـقطوا فـي الخطيـة .... ذكـروا ... توبـة داود واعترافـه بإخـالص ... فتشـجعوا هـم أيضـا 

علـى أن يتوبـوا ويحاولـوا مـن جديـد أن يسـيروا في طريـق وصايا هللا.
»إن أي إنسـان ... متـى تذلـل باالعتـراف والتوبـة كمـا قد فعـل داود، يمكنـه أن يتحقق من 
أن لـه رجـاء.... إن الـرب لـن يطـرح خارجـا أي نفـس تائبـة توبـة صادقـة« )روح النبـوة، اآلبـاء 

واألنبيـاء، صفحـة 658، 659(.

أسئلة للنقاش
	� كيـف يمكننـا تحقيق التوازن بين االعتراف بخطيتنـا المتأصلة والحاجة إلى الغفران، 

وفـي نفـس الوقت، العيش كأبناء ملـك الكون المغفور لنا؟

2� لمـاذا تُعتبـر كل خطيـة، فـي نهايـة المطـاف، هـي خطيـة ضـد هللا؟  مـاذا تعنـي 
الخطيـة ضـد هللا؟

3� مـاذا نقـول لشـخص غيـر مؤمـن يجـد صعوبة في فهـم معانـاة األبرياء مثـل أوريا 
أو ابـن داود الـذي مـات بعـد والدتـه بفترة وجيزة، أو بثشـبع؟ كيف نشـرح محبة هللا 
وعدلـه فـي مثـل هـذه الحالـة؟ كيـف يقـدم مفهـوم الصـراع العظيـم توضيًحـا مفيًدا 

لهـذا األمر؟

س أصحاحيـن كامليـن للقصـة الدنيئة الخاصـة بداود  4� لمـاذا يكـرّس الِكَتـاب الُمَقـدَّ
وبثشـبع؟ مـا الغـرض مـن إعادة سـرد هـذه القصة؟

	� تمّعـن فـي فكـرة أن الخطيـة تفصلنا عـن هللا كما يرد ذلك في مزمـور 		: 		، 2	� 
مـا هـو اختبـارك فـي كيفيـة حـدوث ذلـك؟ كيـف يكـون شـعورك عندما يحـدث هذا 
االنفصـال؟ كيف تشـرح لشـخص ما الشـعور الذي يصاحـب هذا االنفصـال ولماذا هو 

شـعور غيـر مريـح بالمـرة؟ لمـاذا يعتبر وعـد النعمة هو العـالج الوحيد؟
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* 24-30 متوز )يوليو(    الدرس الخامس    

» ��� » تََعالَْوا إِلَيَّ

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: متـى 		: 20-30؛ متـى 	: 	؛ تثنيـة 		: 		؛ غالطيـة 	: 	؛ 

خـروج 		: 3	-22؛ غالطيـة 6: 2�

آيـة الحفـظ: »تََعالَـْوا إِلَـيَّ يَـا َجِميـَع الُْمْتَعِبيـَن َوالثَِّقيلِـي األَْحَمـاِل، َوأَنَـا أُِريُحكُـْم« 
)متـى 		: 	2(�

»تََعالَْوا إِلَيَّ يَا َجِميَع الُْمتَْعِبيَن َوالثَِّقيلِي األَْحَماِل، َوأَنَا أُِريُحُكْم.«
يـا لـه مـن وعـد رائـع أُعطينـا إياه هنـا ِمـن ِقبل يسـوع. فعلـى كل حال، َمـن مّنا لم يشـعر 
فـي بعـض األحيـان بـأن ِحملـه ثقيـل، ما لم يكـن ِمن العمل نفسـه )علـى الرغم مـن أنه يمكن 
أن يكـون فـي كثيـر مـن األحيان هو السـبب( ولكـن أيًضا من الكـد واألعباء الثقيلـة التي تجلبها 
الحيـاة فـي حـد ذاتهـا؟ ويسـوع هنـا يقول لنا إنـه يعرف ما نَُمـّر به، وبأنـه يمكنه أن يسـاعدنا، 

إذا نحن سـمحنا لـه بذلك.
ثـم بعـد أن طلـب منـا أن نحمل نِيره، يقول يسـوع »ألَنَّ نِيـِري َهيٌِّن َوِحْملِـي َخِفيٌف« )متى 
11: 30(. وبعبـارة أخـرى، هـو يطلـب منَّـا أن نتخلّـص مـن كل نِيـر ومـن كل عـبء نحملـه )أن 

نعطـي كل ذلـك لـه ليحملـه( وأن نحمـل بـداًل مـن ذلك نِيـره، ألنَّ نِيـرِه من السـهل أن نحمله.
 كيـف يمكـن أن نختبـر الراحـة التـي يتحدث عنها يسـوع؟ فعلى كل حال، نحـن نعيش في 
عالـم حيـث، بعـد الخطية، قال الـرب آلدم، »ِبَعرَِق َوْجِهَك تَـأْكُُل ُخبْزًا« )تكويـن 3: 19(. وهكذا، 
فقـد عرفنـا مـا يبدو عليـه العمل وَحمل األعبـاء التي يمكن أن يكـون َحملها صعبًـا للغاية، على 

األقـل لـو حملناها نحن بأنفسـنا فقط دون معونة يسـوع. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 3١ تموز )يوليو(.
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25 تموز )يوليو(        األحد        

» › َوأَنَا أُِريُحكُْم ‹ «

اقـرأ متـى 		: 20-	2، عندمـا قـال يسـوع: »تََعالَـْوا إِلَـيَّ يَـا َجِميـَع الُْمْتَعِبيـَن َوالثَِّقيلِـي 
األَْحَمـاِل، َوأَنَـا أُِريُحكُـْم«� مـاذا كان سـياق هـذا التصريـح؟  كيـف يمنحنـا يسـوع هـذه 

الراحة؟

 

مثلنـا جميًعـا، لـم يتكلم يسـوع أبـًدا بدون سـياق للحديث. مـن أجل فهم ما يقوله يسـوع، 
نحتـاج إلـى فهـم السـياق المحدد الـذي كان يحيط بعبارة معينـة نطق بها، خاصـة إذا كنا نريد 

تجّنب سـوء فهم أقوال يسـوع.
إنَّ األصحاح 11 يشّكل نقطة تحّول في إنجيل متى. فإنَّ التصريحات التي أدانت ُمدن الجليل 
الهامة هي أقسى التصريحات التي تمَّ سماعها حتى اآلن في اإلنجيل. إن يسوع ال يحابي أحًدا وهو 
ينطق بالحق مهما كان مؤلًما؛ ويخالط »الُْخطَاِة« سعيًا لخالصهم )متى 9: 9-13(. وعندما صرّح 

بقدرته على مغفرة الخطايا، كان ذلك مصدر سخرية ِمن ِقبل القادة الدينيين )متى 9: 8-1(.
في الواقع، نطق يسوع ببعض كلمات اإلدانة ضد الشعب، حتى أنه قارنهم، بشكل سلبي، 
بأهل مدينة سدوم، التي كان يُنظر إليها آنذاك )كما اليوم( على أنها موطن شرٍّ فاحٍش. »َولِكْن 

ا لَِك« )متى 11: 24(. يِن ِممَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ أَرَْض َسُدوَم تَُكوُن لََها َحالٌَة أَكْثَُر اْحِتَمااًل يَْوَم الدِّ
كانت التوترات في تزايد مستمر. ومع ذلك، في خضم كل هذا، قام يسوع بتغيير الظروف 
م الراحة الحقيقية. وكان بمقدوره القيام بكل ذلك »ألَنَّ كُلُّ َشْيٍء قَْد ُدِفَع إِلَيَّ ِمْن أَِبي، َولَيَْس  وقدَّ
أََحٌد يَْعرُِف االبَْن إاِلَّ اآلُب، َوالَ أََحٌد يَْعرُِف اآلَب إاِلَّ االبُْن« )متى 11: 27(. إنَّ قدرة يسوع على 

إعطاء الراحة تستند إلى ألوهيته واتحاده مع اآلب.
قبل أن نتمكن من اإللقاء بأعبائنا على يسوع، علينا أن نفهم أنه ال يمكننا حملها بمفردنا.  في 
الواقع، لن يأتي معظمنا إلى يسوع إال إذا أدركنا حالتنا الحقيقية.  فإّن دعوة يسوع أساسها الحاجة.

إن إعالن يسوع في متى 11: 28 يبدأ بصيغة األمر في النص اليوناني األصلي. » ›تعالوا‹ « فإنَّ 
ذلك ليس اختياريًّا. إن عبارة » ›تعالوا‹ « تمثّل الشرط المسبق للحصول على الراحة. » ›تعالوا‹ « 
تعني أننا نحتاج إلى التخلي عن تولي زمام األمر بأنفسنا. في الوقت الذي يمكننا فيه التحكم 
بسهولة في العديد من األمور في حياتنا عبر هواتفنا الذكية، فإن القدوم إلى يسوع ليس النزعة 

الطبيعية.  في الواقع، بالنسبة لمعظم الناس، التسليم هو أصعب جزء في الحياة المسيحية.
نحـن نحـب أن نتحـدث، وبحـق، عـن كل مـا يفعلـه هللا لنا في المسـيح يسـوع، وعن كيف 
أننـا ال نسـتطيع أن نخلّص أنفسـنا، وما شـابه ذلك مـن أمور.  كل هذا صحيـح.  لكن في النهاية، 
ال يـزال يتعيـن علينـا أن نختـار االختيـار الواعـي وأن »نأتي« إلى يسـوع، وهو ما يعني التسـليم 

لـه.  هنـا يصبح واقـع حرية اإلرادة أساًسـا محوريًّا للحياة المسـيحية.

34



مـا هـي األعبـاء التـي تحملها؟  كيـف يمكنك أن تتعلـم أن تعطيها ليسـوع وأن تختبر 
الراحـة التـي يقدمهـا، وبتكلفة كبيـرة ِمن ِقبله؟

26 تموز )يوليو(        االثنين        

» › اِْحِملُوا نِيِري َعلَْيكُْم ‹ «

اقـرأ متـى 		: 29، 30� لمـاذا يأمرنـا يسـوع أن نحمـل نِيـره، ولمـاذا جـاء ذلـك األمـر 
مباشـرة بعـد أن دعانـا ألن نضـع عليـه أعبائنـا ونجـد الراحـة الحقيقيـة؟

 

بعـد فعـل األمـر » ›تََعالَـْوا‹ « فـي متـى 11: 28، يتبعهمـا فعال أمـر آخرين في متـى 11:  9. 
» ›اِْحِملُـوا‹ « و » ›تََعلَُّمـوا‹ « وهمـا يدعـوان انتبـاه السـامع )والقـارئ( للتركيـز علـى يسـوع.  

علينـا أن نَْحمـل نِيـره ونتعلّـم ِمن يسـوع.
إنَّ العالقـة الوثيقـة بيـن أقانيـم األلوهـة الثالثـة، وبيـن اآلب واالبـن )التـي سـبق ذكرها في 
متـى 11: 25-27( تعطـي توضيًحـا قويًـا قـد يفسـر اسـتعارة »النِّيـر« فـي هـذه اآليـات.  يعمـل 
كل مـن اآلب واالبـن بشـكل متحـد إلنقـاذ البشـرية.  في حيـن أن النِّير هو رمـز الخضوع )انظر 
إرميـا 27(، فهـو أيًضـا اسـتعارة توّضح وحدة الهدف.  والهدف هو التسـليم لِنيـره وتقبّل المهمة 
التـي يعطينـا إياهـا بـأن نبـارك َمـن حولنا.  نحـن ال نحمل نِيـره، نحن فقـط نربط أنفسـنا بِنيره 

ألن نِيـره »َهيِّـٌن« َوِحْملـه »َخِفيـٌف« )متى 11: 30(. 
وفعـل األمـر » ›تََعلَُّمـوا ِمنِّـي‹ « هـو تكرار لهـذا المفهوم.  فـي اللغة اليونانيـة يرتبط الفعل 
م« بمصطلـح »تلميـذ«.  عندمـا نتعلـم من يسـوع، نكون حقـاً تالميذه.  الطاعة والتسـليم  »تعلَـّ

همـا سـمتان ِمن ِسـمات التلمذة.

ما الفرق بين أن تكون »ثِقيِل األَْحَماِل« )متى 		: 	2( وبين َحْمل نِيِر يسوع )متى 		: 29(؟

 

كان النِّير في اليهودية اسـتعارة شـائعة لإلشـارة إلى الشـريعة.  يسـتخدم ِسـْفر أعمال الرسل 
15: 10 هـذا المصطلـح لإلشـارة إلـى نامـوس الختـان.  تُبايـن اآلية فـي غالطية 5: 1 بيـن الحرية 
التـي يقّدمهـا يسـوع مـع نِيـر العبوديـة، الـذي هـو إشـارة إلـى الناموس كوسـيلة للخـالص.  أن 
نكـون تحـت نِيـر مـع يسـوع فيـه تأكيـد علـى الطاعـة والتكريـس التباع خطـاه والمشـاركة في 
رسـالته. فـي حيـن ال يمكننـا أن نأمـل فـي إضافـة أي شـيء إلى الخـالص الذي أحرزه يسـوع لنا 
علـى الصليـب، يمكننـا أن نصبـح سـفراء لـه ونشـارك األخبـار السـارة مـع َمـن حولنـا.  تفسـير 
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يسـوع للنامـوس، كمـا هـو موضـح فـي الموعظة علـى الجبل )متـى 5-7( هـو أكثر تشـّدًدا من 
تشـديد الفريسـيين عليـه.  فهـو يتطلـب جراحـة قلبيـة، وفيـه تغييـر لدوافعنـا — ونِيـره َهيِّـٌن 

َوِحْملـه َخِفيٌف )متـى 11: 30(.

يـا لـه ِمـن وعـد رائـع أن تجـد راحـة لنفسـك!  كيـف اختبـرت تلـك الراحـة؟ مـا الـذي 
يمّيزهـا؟  بالتركيـز علـى يسـوع وعلـى مـا يقّدمـه لنا، كيـف نبدأ فـي اختبار تلـك الراحة؟

27 تموز )يوليو(        الثالثاء        

» › ألَنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع الَْقلِْب ‹ «
الوداعـة صفـة يُسـتخف بهـا اليـوم.  والتواضـع مصـدر سـخرية.  علمتنـا وسـائل التواصـل 
االجتماعـي إيـالء االهتمـام بـكل مـا هـو صاخـب، وغريـب، وجامـح، ومبهـرج.  إنَّ الكثيـر مـن 

معاييـر العالَـم تتعـارض حًقـا مـع مـا يـراه هللا ُمهًِّمـا وقيًَّمـا.
»إّن معرفـة الحـق ال تتوقـف باألكثـر علـى قـوة العقـل، بـل علـى نقـاوة القصـد وبسـاطة 
اإليمـان الغيـور المسـتند علـى هللا. فالذيـن فـي وداعة قلوبهـم يطلبون اإلرشـاد اإللهـي يقترب 
منهـم مالئكـة هللا. والـرُّوح الُْقـُدس يُعطـى لهـم ليكشـف لهـم عـن كنـوز الحـق الغنيـة« )روح 

النبـوة، المعلّـم األعظـم، صفحـة 30، 31(.

اقرأ متى 	: 	؛ 	بطرس 3: 4، واشعياء 7	: 		� كيف تُعرِّف الوداعة استناًدا إلى هذه النصوص؟

 

يشير بولس إلى وداعة وتواضع يسوع في 2كورنثوس 10: 1.  إن التحلي بالوداعة والتواضع 
ليس مهمة سهلة، وال يستطيع التحلّي بهما الناس الذين يرفضون تغيير رأيهم وموقفهم. إنَّ يسوع 
نفسه لم يسَع للمواجهة وغالبًا ما كان يتجنبها ألن مرسليته لم تكن قد اكتملت بعد )يوحنا 4: 
الوقت نفسه، تحدث بلطف  المواجهة، قام بذلك بشجاعة. وفي  1-3(. لكن عندما كان عليه 
ووداعة.  إن رثاءه أورشليم قبل الصلب مباشرة، على سبيل المثال، لم يكن تلفظًا باللعنات، بل 

كان صوًرا كالمية مليئة بالدموع حزنًا على مستقبلها الكارثي )لوقا 19: 44-41(.
غالبًـا مـا يتـم تصويـر يسـوع فـي العهـد الجديـد علـى أنـه موسـى الثانـي.  فقـد تكلـم من 
فـوق جبـل عندمـا وضـع األسـس لمبـادئ ملكوتـه )متـى 5: 1(.  وقـد زوَّد جموًعـا كبيـرة مـن 
النـاس بالطعـام بمعجـزة )متـى 14: 13-21(.  ِسـفر العـدد 12: 3 يوَصـف موسـى بأنـه كان 
ا« وهـو صـدى لمـا جاء فـي متـى 11: 29.  وقد هتـف الناس الذين شـهدوا معجزة  »َحلِيًمـا ِجـدًّ
إطعـام الخمسـة آالف قائليـن، »إِنَّ هـَذا ُهـَو ِبالَْحِقيَقِة النَِّبـيُّ اآلتِي إِلَى الَْعالَـِم!« )يوحنا 6: 14( 

– وذلـك فـي إشـارة إلـى ِسـفر التثنيـة 18: 15 ودور موسـى كنبـي.
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مـن الواضـح أن وداعـة يسـوع وتواضعـه يفوقـان، بل ويبطـالن وداعة وِحلم موسـى.  فعلى 
كّل حـال، يسـوع هـو مخلّصنـا اإللهـي.  وفـي حيـن عـرض موسـى أن يضحـي بحياتـه ليخلّـص 
شـعبه )خروج 32: 32(، إال أن موته ما كان ليحقق أي شـيء، ألن موسـى كان آثًما وبحاجة هو 
نفسـه إلـى مخلّـص، كان بحاجـة إلـى َمـن يَحمـل عنه خطايـاه ليدفع ثمـن ذنوبه.  علـى الرغم 

مـن أننـا يمكـن أن نتعلـم مـن موسـى وقصة حياتـه، إال أننـا ال يمكننـا أن نجد الخـالص فيه.
ص يمكنـه الوقـوف نيابة عنَّـا، ليس فقـط كوسـيط لنا، بل  بـدالً مـن ذلـك، نحتـاج إلـى ُمخلّـِ
كبديـل عّنـا. الشـفاعة مهمـة، ولكن هللا وحـده، الذي ُعلَِق علـى الصليب بصفته حامـل الخطية، 
الـذي دفـع بنفسـه عقوبـة خطايانـا، هـو الذي يمكنـه أن يخلّصنـا من العواقـب القانونيـة التي 
تجلبهـا خطايانـا علينـا. لهـذا السـبب، فإنـه رغـم عظمة مثال حياة يسـوع بالنسـبة لنـا، فإن كّل 

لـب والقيامة. ذلـك مـا كان ليمنحنـا الخالص بـدون الصَّ

28 تموز )يوليو(        األربعاء        

» › أِلَنَّ نِيِري َهيٌِّن ‹ «
سـبق والحظنـا أن اسـتخدام متـى للمصطلـح »نِيـر« فـي هـذا الجـزء مـن إنجيله هـو ترديد 
لصـدى اسـتخدام اليهوديـة لـه، وكذلـك ترديد لصـدى اسـتخدام نصـوص العهد الجديـد األخرى 

لهـذا المصطلـح لإلشـارة إلى الفهـم الخاطـئ للناموس. 

إن المصطلـح اليونانـي الـذي يترجم »َهيِّـن« في متى 		: 30 يمكـن أيضا ترجمته »جيد 
ومفيـد، ونافـع، وَخيِّـر«� كثيـر مـن النـاس ِمـن حولنـا يعتبـرون نامـوس هللا ثقيـاًل، ومـن 
الصعـب االمتثـال لـه، وفـي بعـض األوقات ينظـرون إليه على أنـه غيـر ذات صلة� كيف 
يمكننـا مسـاعدتهم علـى اكتشـاف روعـة الناموس وحثهم علـى محبة ُمعطـي الناموس؟

 

الوالدان دائًما يتذكران الوقت الذي مشى فيه طفلهما أولى خطواته. وتتَبع الخطوة األولى 
المتذبذبة والمتأرجحة خطوة ثانية تجريبية، ثم خطوة ثالثة، ومن ثم فمن المرجح أن الطفل 
بعض  حتى  وربما  بالدموع،  البكاء  بعض  هناك  يكون  قد  األرض.  على  ويسقط  يتعثر  سوف 
المحاولة.  ويكرر  ينهض  سوف  فإنه  الحركة،  بحرية  الطفل  يشعر  أن  بمجرد  ولكن  الكدمات، 
المشي، السقوط، النهوض، المشي، السقوط، النهوض. وسوف يتكرر التسلسل نفسه عدة مرات 
قبل أن يتمكن الطفل من المشي بشكل آمن. ومع ذلك، فإنه في وسط هذا المزيج من التعثرات 

والسقطات، سيكون هناك وجه صغير فخور يقول: بابا، ماما، أستطيع المشي!
المشـي مـع يسـوع قـد ال يكون سـهاًل دائًما، ولكنـه جيد دائًمـا، وهو الشـيء الصائب الذي 
ينبغـي القيـام بـه. ونحـن قد نتعثـر؛ بل وقد نسـقط؛ ومع ذلـك، يمكننا النهوض واالسـتمرار في 

السـير معه وهو إلـى جانبنا.
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َرنَا الَْمِسـيُح ِبَها، َوالَ  يَِّة الَِّتي َقـْد َحرَّ فـي غالطيـة 	: 	، كتـب بولـس: »َفاثُْبُتوا إًِذا ِفـي الُْحرِّ
تَرْتَِبكُـوا أَيًْضـا ِبِنيـِر ُعُبوِديَّـٍة�« مـاذا يعني ذلك؟  كيف حررنا يسـوع؟  ما الفـرق بين النِّير 

الـذي يطلـب منَّا يسـوع َحملـه وبين »نِيـر العبودية« الذي حذرنـا منه بولس؟

 

يمكننـا التيّقـن مـن أنـه مهمـا كان ما يعنيه بولـس بالضبط مـن تعبير »نِيـر العبودية«، فإنه 
حتًمـا لـم يكـن يشـير إلـى طاعة شـريعة هللا، الوصايا العشـر. علـى العكس من ذلـك، من خالل 
الطاعـة، باإليمـان، يمكننـا إدراك أن خالصنـا مؤكـد، ليـس اسـتناًدا إلـى الناموس، ولكن اسـتناًدا 

إلـى بـرِّ المسـيح الذي يسـترنا، ومن ثـم يمكننا الحصـول على الراحـة والحريـة الحقيقيتين. 

لمـاذا يعـد عيـش حيـاة طاعـة لنامـوس هللا أكثـر راحـة بالنسـبة لنـا ِمـن عيـش حياة 
عصيـان لهـذا الناموس؟

29 تموز )يوليو(        الخميس        

» › ِحْملِي َخِفيف ‹ «
تسـتخدم عبـارة يسـوع األخيـرة فـي متـى 11: 30 صـورة َحمـل عـبٍء: »ألَنَّ نِيـِري َهيِّـٌن 

َخِفيـٌف.« َوِحْملِـي 

كان موسـى مسـروًرا لرؤيـة والـد زوجتـه يَْثـُرون بعد أن غادر بنو إسـرائيل مصـر وعبروا 
البحـر�  اقـرأ خـروج 		: 3	- 22�  كيـف يبدو َحمل عبء شـخص آخر فـي هذه القصة؟

 

تخبرنـا اآليـة فـي ِسـفر خـروج 18: 13 أن النـاس أتـوا إلـى موسـى لِيَْقِضـَي لهم مـن الصباح 
حتـى المسـاء.  عندمـا رأى حمـو موسـى هـذا، ناشـد صهـره بجديـة أن يؤسـس نظاًمـا يسـمح 
لـه بالتركيـز علـى األمـور الهامـة بينمـا يـوكل لآلخرين مسـألة االهتمـام باألمـور األكثـر دنيوية.  
س أن موسـى اسـتمع إلـى نصيحـة يثـرون وقـام بتطبيق هـذه التغييرات  يخبرنـا الِكتَـاب الُمَقـدَّ

التـي كان لهـا تأثيـر إيجابـي ُمغيِّـر علـى حيـاة موسـى واآلخرين.
عندمـا أخبرنـا يسـوع أن ِحملـه خفيـف، أراد أن يذكرنـا بأنـه يمكننـا االعتمـاد عليـه، فهـو 
حامـل األعبـاء الحقيقـي.  ومثـل موسـى، يجـب أن نتعلـم أننـا بحاجـة إلـى اآلخريـن لمشـاركة 
أحمالنـا معهـم. فـي 1كورنثـوس 12: 12–26، يعطينا وصف بولس باإلشـارة إلى جسـد المسـيح 
توضيًحـا جيـًدا لمـا قـد تبدو عليه مشـاركة األعباء.  فإننا نحتاج إلى جسـم فّعـال لنكون قادرين 
علـى تحمـل أي ثِقـل. نحـن بحاجـة إلـى السـاقين والذراعيـن والكتفيـن والعضـالت واألعصـاب 

لحمل أي شـيء.
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اقـرأ غالطيـة 6: 2�  كيـف يسـاعدنا تحّمـل أعبـاء بعضنـا بعًضـا علـى الوفـاء بمتطلبـات 
نامـوس المسـيح؟

 

قـد يقـدم السـياق المباشـر لهـذا المقطـع بعض المسـاعدة في اإلجابـة على السـؤال أعاله.  
فـي غالطيـة 6: 1، يذكـر بولـس أنـه إذا وقـع أخ أو أخـت فـي تجربـة، فعلينـا أن نعيـد ذلـك 
الشـخص بـروح مـن الرفـق والوداعـة )تذكـر إعـالن يسـوع فـي متـى 11: 29 بأنـه وديـع(. إّن 
َحمـل العـبء يعنـي اسـتعادة شـخص خـرج عـن المسـار، لمسـاعدة ذلك الشـخص علـى رؤية 
النعمـة اإللهيـة.  ولكنـه يعنـي أيًضـا مسـاعدة بعضنـا بعًضـا عندمـا نعانـي نحـن أو هـم مـن 
المشـقة. يمكـن أن يشـير التعبيـر اليونانـي لكلمـة »عبء« إلـى وزن ثقيل أو حجـر.  إنه تذكير 
بأننـا جميًعـا نحمـل أعبـاء وأننـا جميًعا نحتـاج إلى أولئـك الذين يمكنهم مسـاعدتنا فـي تحّمل 
أعبائنـا.  إّن تقاسـم َحمـل أعبـاء بعضنـا بعًضـا هـو نشـاط كنسـي ِمـن تعيين هللا، وهـو يتطلب 

الوداعـة واللطـف الـذي ينتـج الرحمة.

فكـر فـي آخـر مـرة سـاعدك فيهـا شـخص مـا علـى تحّمـل العـبء الـذي كنـت ترزح 
تحتـه�  مـا الـذي جعـل مـا فعلـه ذلك الشـخص من أجلـك يعنـي الكثير بالنسـبة لك؟ 

َمـن هـو الشـخص الـذي يمكـن أن تسـاعده فـي حمـل عبئه فـي الوقـت الحالي؟

30 تموز )يوليو(        الجمعة        

رس: »عندمـا تجـد عملـك شـاقًا، عندمـا تشـتكي مـن الصعوبـات  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
والتجـارب، عندمـا تقـول إنـه ليس لديك القـدرة على تحمـل التجربة، وإنك ال تسـتطيع التغلّب 
علـى الضجـر ونفـاد الصبـر، وإن الحيـاة المسـيحية هـي عمـل شـاق، تيقـن عندهـا مـن أنك ال 
تحمـل نِيـر المسـيح؛ أنـت تحمل نِير سـيد آخـر« )روح النبوة، تشـايلد كايدنـس، صفحة 267(.

»هنـاك حاجـة إلـى اليقظـة المسـتمرة والتفاني الجـاد والُمِحب، ولكن هذه سـتأتي بشـكل 
طبيعـي عندمـا يتـم حفـظ النفـس بقـوة هللا مـن خـالل اإليمـان. ال يمكننـا أن نفعـل شـيئًا، ال 
شـيء علـى اإلطـالق، يمكننا بواسـطته أن نحظـى بالرضا اإللهـي. ال يمكننا على اإلطـالق االتكال 
علـى أنفسـنا أو أعمالنـا الصالحـة؛ ولكـن عندمـا نأتـي إلـى المسـيح ككائنـات آثمـة، فإننـا نجد 
الراحـة فـي محبتـه. سـيقبل هللا كل َمـن يأتي إليه وهـو متيقن تماًمـا في اسـتحقاقات المخلّص 
المصلـوب. عندهـا تنبـع المحبـة فـي القلـب. قـد ال يكـون هنـاك نشـوة فـي الشـعور، ولكـن 
سـيكون هنـاك يقيًنـا راسـًخا يسـوده السـالم.  وسـيكون كل عـبء خفيًفـا ألن النِّير الـذي يضعه 
يسـوع هيِّـن.  وعندهـا يصبـح الواجـب فرحـة، والتضحية سـعادة. والطريـق الذي بـدا من قبل 
مكتنًفـا بالظـالم يصبـح مشـرقًا بأشـعة شـمس البـّر.  هـذا معنـى السـير فـي النـور كمـا سـار 

المسـيح فـي النـور« )روح النبـوة، اإليمـان واألعمـال، صفحـة 38، 39(.
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أسئلة للنقاش: 
	� هـل تتذكـر لحظـة َسـيرك مـع يسـوع عندمـا سـلمته قلبـك فـي نهايـة المطـاف؟  
شـارك هـذه اللحظـة مـع صفـك وركّـز بشـكل خـاص علـى سـبب تسـليمك ليسـوع�

2� ادرس صـالة يسـوع فـي متـى 		: 	2–27 وناقـش في صفك كيف نكتسـب معرفة 
النعمـة�  لمـاذا يخفـي هللا تدبيـر الخـالص )»هـذه األمـور«( َعـِن الُْحكََمـاِء َوالُْفَهَمـاِء 

لِألَطَْفاِل؟ ويعلنهـا 

3� بطريقـة عمليـة، كيـف يمكننـا أن نسـاعد َمـن حولنـا، الذيـن يعانـون مـن تحّمـل 
أعبائهـم، علـى أن يأتـوا إلـى يسـوع ويجـدوا الراحـة؟

4� تمعـن أكثـر فـي فكـرة أن يكـون اإلنسـان »وديًعـا ومتواضـع القلـب«�  أال يعتبـر 
هـذا مضـرًّا فيمـا يتعلـق باحتـرام الـذات لـدى الشـخص؟  أال يجـب أن نشـعر بالرضـا 
عـن أنفسـنا، خاصـًة األشـخاص الذيـن يعانـون مـن شـكوك تتعلـق باحتـرام الـذات 
لديهـم؟  كيـف يجـب أن يسـاعدنا الصليـب، ومـا يمثله الصليـب، على فهم مـا يعنيه 
يسـوع بوجـوب أن يكون اإلنسـان »وديًعـا ومتواضًعـا؟« بمعنى، لماذا تعتبـر الوداعة 
والتواضـع همـا الموقفـان المناسـبان اللذين ينبغـي أن نتحلى بهما في ضـوء ما فعله 

المسـيح ِمـن أجلنـا علـى الصليب؟ 
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* 3١ متوز )يوليو( - 6 آب )أغسطس(    الدرس السادس    

إيجاد الراحة في العالقات العائلية

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن 34؛ عبرانييـن 		: 7	-22؛ تثنيـة 4: 29؛ 	يوحنـا 3: 	، 

2؛ تكويـن 39؛ أفسـس 6: 	-3	�

آيـة الحفـظ: »َفأَنُْتـْم أَيَُّهـا األَِحبَّـاُء، إِْذ َقـْد َسـَبْقُتْم َفَعرَْفُتـُم، اْحَترُِسـوا ِمـْن أَْن تَْنَقـاُدوا 
ِبَضـالَِل األَْرِديَـاِء، َفَتْسـُقطُوا ِمْن ثََباتِكُـْم� َولِكِن انُْموا ِفي النِّْعَمِة َوِفـي َمْعرَِفِة َربَِّنا َوُمَخلِِّصَنا 

ْهـِر� آِميَن« )2بطـرس 3: 7	، 		(� يَُسـوَع الَْمِسـيحِ� لَـُه الَْمْجـُد اآلَن َوإِلَى يَـْوِم الدَّ

بعـد رحلـة بحـٍث عـن إخوته دامت أليام، تمكن الشـاب أخيـرًا من إيجادهـم. وعندما رآهم 
أخـذ يلـّوح بيديـه ويناديهـم بفرحـة واشـتياق. أمـا هـم فقابلـوه بوجوه عابسـة وترحيـب فاتر. 
فـي الواقـع، لقـد أراد إخوتـه قتلـه، ولوال رأوبيـن، لما كانت هنـاك قصة تروى عن يوسـف. أقنع 
رأوبيـن بقيـة إخوتـه بـأن يقومـوا فقـط بتعنيف يوسـف قليـاًل واإللقاء بـه في بئر جـاف كدرب 
مـن دروب التأديـب.  وفـي وقـت الحـق، تبـادرت إلى ذهـن يهوذا خطـة جهنميـة للتخلّص من 
يوسـف وكسـب بعـض المـال أيًضـا، وذلـك عن طريـق بيعه لبعـض تجـار الرقيق الذيـن صادف 

مرورهـم في ذلـك الوقت.
يا له ِمن مثال على الخلل األُسري!

إننـا نختـار أشـياء كثيـرة فـي الحياة، لكننـا ال نختـار عائلتنا.  ال أحد مّنـا مثالـي، وال أحد مّنا 
لديـه عائـالت مثاليـة، وال عالقـات عائليـة مثاليـة.  ينعم بعضنـا بوالدين وأشـقاء وأفـراد آخرين 
ن يعكسـون محبة هللا، ولكـن الكثيرين ال يجدون مثل تلك المثالية في أسـرهم.   مـن األسـرة ممَّ
غالبًـا مـا تكـون العالقات األسـرية معقدة وموجعة، وتتركنـا مضطربين، وتؤذينـا، وتحّملنا الكثير 

مـن األعبـاء العاطفيـة التي نلقيهـا، بدورنا، على كاهـل اآلخرين.
كيـف نجـد راحـة هللا فـي نطـاق األسـرة؟  ننتقـل هـذا األسـبوع إلى قصـة يوسـف وروابطه 
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العائليـة مـن أجـل رؤيـة هللا وهـو يعمل على جلب الشـفاء والراحـة الوجدانية، علـى الرغم من 
العالقات األسـرية المفككـة والمختلة.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 7آب )أغسطس(.

١ آب )أغسطس(        األحد        

الخلل في البيت
عـرف يوسـف عـن الخلـل األُسـري واختبـره بنفسـه كذلـك.  فقـد بـدأ ذلـك بجـّده إبراهيم 
تـه سـارة. فإنـه عندمـا أدركت سـارة أنها عاقر، أقنعـت إبراهيم بالزواج مـن جاريتها هاجر.  وجدَّ
وبمجـرد أن حملـت هاجـر، بـدأ التنافـس والمزاحمة.  تربّى إسـماعيل وإسـحاق في هـذا الجو، 
لـه، وأمضى  وحمـال ذلـك التشـويش والتفـكك إلـى عائلتيهمـا.  انحـاز إسـحاق إلـى عيسـو وفضَّ
يعقـوب حياتـه محـاواًل كسـب حـب والـده واحترامـه. فـي وقـت الحـق، تـم خـداع يعقـوب 
ودفعـه للـزواج مـن شـقيقتين لـم تتفقـا، بـل وتنافسـتا مـع بعضهمـا بعًضـا مـن خـالل سـباق 

اإلنجـاب، حتـى أن كل واحـدة منهمـا قـد جّنـدت جاريتهـا لتنجـب أبنـاًء ليعقوب.

راجـع الوصـف التفصيلـي لتلـك األحـداث فـي تكويـن 34� مـاذا كان تأثيـر كل تلـك 
كذلـك؟  يوسـف  الشـاب  وعلـى  ككل،  األسـرية  العالقـات  علـى  األحـداث 

 

مـن الواضـح أن التنافـس بيـن األمهـات امتـد إلى األطفـال، الذين نشـأوا مسـتعدين لخوض 
المعـارك األسـرية باقتـدار.  فعندمـا كانـوا في سـن الحداثـة، قام إخوة يوسـف األكبر سـنًّا بذبح 
جميـع الذكـور فـي بلـدة شـكيم. كمـا أظهـر األخ األكبـر رأوبيـن روح الهيمنـة والتحـدي لوالده 
المسـن َواْضطََجـَع َمـَع ِبلَْهـَة، خادمة راحيـل ووالدة العديد مـن أبناء يعقوب )تكويـن 35: 22(. 
فـي هـذه األثنـاء، أخطأ شـقيق يوسـف، يهـوذا، واعتقد أن زوجـة ابنه األرملـة زَانِيَـة، وانتهى به 

األمـر أن أنجب منهـا تَْوأََمـان )تكوين 38(.
أضـاف يعقـوب الوقـود إلى نـار كل هذا التوتـر العائلي من خـالل تفضيله الواضح ليوسـف 
بإعطائـه معطًفـا ملونًـا باهـظ الثمـن )تكوين 37: 3(. وهكـذا نجد أن عائلة يوسـف كانت مثااًل 

صارًخـا للتفكك والخلل األُسـريين. 

لمـاذا تعتقـد أن كّل مـن إبراهيـم وإسـحاق ويعقـوب قـد ُذِكـروا كأبطـال لإليمـان فـي 
عبرانييـن 		: 7	-22 علـى الرغـم مـن التفـكك األسـري والعالقـات العائليـة المضطربـة 

التـي اتسـمت بهـا حياتهم؟ 
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غالبًـا مـا يخفـق أبطـال اإليمـان في بلـوغ مسـتوى تطلعاتهم وتطلعـات هللا لهـم.  إنَّ إدراج 
أسـماء أولئك األشـخاص في الرسـالة إلى العبرانيين 11 ليس بسـبب عالقاتهم العائلية الفوضوية 
والمضطربـة وإنمـا علـى الرغـم منهـا.  لقـد تعلمـوا – بالطريقـة الصعبـة في أغلـب األحيان — 

عـن اإليمـان والمحبـة والثقـة باهلل وهـم يتصارعون مع هذه المسـائل األُسـرية.

مـا هـو الخلـل األُسـري الـذي توارثتـه؟  كيف يمكـن إلخضاع نفسـك للـرب وطرقه أن 
يسـاعد فـي وضـع نهايـة لهـذا النمط السـلبي، علـى األقل في المسـتقبل؟

2 آب )أغسطس(        االثنين        

اختيار اتجاه جديد
أخذ يُوُسف األلم، والعالقات المعّقدة، واالضطرابات األُسرية العويصة معه إِلَى ِمْصر، حيث 

تم بيعه كعبد.  لم تكن رحلته الجبرية إلى هناك مريحة، وقد عانى من الحزن الشديد.
»في أثناء ذلك كان يوسف وآسروه سائرين في طريقهم إلى مصر، وإذ كانت القافلة متجهة 
جنوبا إلى حدود أرض كنعان، أمكن ذلك الفتى أن يرى، عن بُعد، التالل التي كانت بينها خيام 
أبيه، فبكى يوسف بمرارة وهو يذكر أباه المحب في وحدته ومحنته، ثم مر أمام خاطره المنظر 
الذي حدث في دوثان، فرأى إخوته الغاضبين وأحس كأن نظراتهم القاسية منصبة عليه، كما 
كانت شتائمهم الجارحة التي أجابوا بها على توسالته تصك أذنيه. وبقلب مرتعد نظر إلى األمام، 
إلى المستقبل، وما كان أعظم التبدل الذي حدث في حياته — من ابن محبوب من أبيه إلى عبد 
حقير قاصر! وإذ كان وحيدا ال صديق له فماذا يكون نصيبه في البالد الغريبة التي هو ذاهب 

إليها؟ استسلم يوسف بعض الوقت لحزن ورعب ال مفر منهما.
»حينئذ اتجهت أفكاره إلى إله أبيه. لقد تعلم منذ طفولته أن يحب هذا اإلله ويتقيه، وقد 
سمع مرارا كثيرة في خيمة أبيه قصة الرؤيا التي رآها يعقوب حين هرب من البيت منفيا شريدا 
آبائه  إله  بأن  يوسف  فآمن  اآلونة،  تلك  في  أمامه  جلية  واضحة  الدروس ظهرت  كل هذه   ....
سيكون إلهه هو. في ذلك المكان وتلك الساعة سلم نفسه للرب تسليما كامال، وصلى طالبا من 

حافظ إسرائيل أن يكون معه في أرض غربته«)روح النبوة، اآلباء واألنبياء، صفحة 185، 186(. 
تؤكـد بعـض الثقافـات علـى دور المجتمـع وحقـه علـى الفـرد، بينما تميـل بعـض الثقافات 
األخـرى إلـى تأكيـد دور الفـرد على حسـاب المجتمع.  لكننـا نجد توازنا بين هذيـن األمرين في 
س، مـن الواضـح أن هنـاك دعوة للتكريس الشـخصي وكذلـك الجماعي تجاه هللا.   الِكتَـاب الُمَقـدَّ

وقـد بـدأ يوسـف بإيجـاد الراحة فـي عالقاته باتخـاذ قرار شـخصي باتباع هللا.

مـاذا تعلمنـا اآليـات التاليـة عـن التكريـس الشـخصي هلل؟ )تثنيـة 4: 29؛ يشـوع 24: 		؛ 
	أخبـار 6	: 		؛ مزمـور 4	: 2؛ أمثـال 	: 0	؛ إشـعياء 		: 6(�
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إليجـاد الراحـة، يجـب علـى كّل واحـد مّنـا أن يتخـذ قـراًرا شـخصيًا باتباع هللا.  حتـى لو كان 
أسـالفنا عمالقـة روحييـن، فـإن هـذا اإليمـان والتقوى الروحيـة ال ينتقـالن إلينا وراثيًـا.  تذكر أنَّ 

هللا لديـه أَبَْنـاء فقط، وليـس أحفاًدا!

لمـاذا مـن المهـم كل يـوم، بـل حتـى فـي كل لحظـة مـن كل يـوم، أن تختـار تكريس 
نفسـك هلل؟  مـاذا يحـدث عندمـا ال تفعـل ذلـك؟

3 آب )أغسطس(        الثالثاء        

إيجاد القيمة الحقيقية للذات
إذا كان يوسـف قـد رسـم آمـااًل للهـروب مـن إخوتـه وإيجاد طريـق عودته إلـى البيت، فقد 
تحطمـت هـذه اآلمـال عنـد وصوله إلـى مصر، حيث تـم إعادة بيع يوسـف إلى شـخصية بارزة. 
ا يُوُسـُف فَأُنْزَِل إِلَـى ِمْصَر، َواْشـتَرَاُه فُوِطيَفار َخِصـيُّ ِفْرَعْوَن  نقـرأ فـي ِسـفر التكويـن 39: 1 »َوأَمَّ
، ِمـْن يَـِد اإلِْسـَماِعيلِيِّيَن الَِّذيـَن أَنْزَلُوُه إِلَـى ُهَناك.« فجـأة تم الدفع  ـرَِط، رَُجـٌل ِمْصـِريٌّ رَئِيـُس الشُّ

بالشـاب إلى لغـة وثقافة جديدتيـن وغريبتين.
إن عائالتنـا وعالقاتنـا الوطيـدة مهمـة جـًدا فـي إنمـاء احترامنا لذاتنا.  نشـأ يوسـف معتقًدا 
أنـه كان شـخًصا مميـزًا — االبـن األكبـر للزوجـة األكثـر محبة ِمن ِقبـل زوجها )تكويـن 29: 18(.  
كان بالتأكيـد هـو المفّضـل لـدى والـده، وهو الوحيد الـذي كان لديـه قَِميًصا جميـاًل ذات ألوان 

كثيرة )تكويـن 37: 3، 4(.
لكن َمن كان يوسف اآلن؟  كان عبًدا. شخٌص يمكن شراؤه أو بيعه حسب رغبة مالكه.  انظر 
إلى مدى سرعة تغير وضعه تَغيُّرًا كليًّا.  انظر إلى مدى السرعة التي بها تغيرت حياته تغييرًا جذريًا.

فـي الواقـع، لقـد تعلـم يوسـف الدرس الـذي يجـب أن نتعلمه جميًعـا.  إذا كنـا نعتمد على 
اآلخريـن ليخبرونـا عـن مدى قيمتنا واسـتحقاقنا، فسـنكون في رحلة صعبة وسـنكون مشوشـين 
ر الجميـع َمـن نحـن أو ما نحـن عليـه.  بداًل مـن ذلك، نحتـاج إلى  بشـكل مـروع، ألنـه لـن يُقـدِّ
أن نجـد قيمتنـا الذاتيـة فيمـا يفكـر بـه هللا فينـا — كيـف يرانـا هللا — وليـس فـي األدوار التـي 

نقـوم بها فـي الوقـت الراهن.

كيـف يـرى هللا كل واحـد منَّـا؟  )إشـعياء 43: 	؛ مالخـي 3: 7	؛ يوحنـا 	: 2	؛ يوحنـا 
		:		؛ روميـة 	: 4	؛ 	يوحنـا 3: 	، 2(�

 

ينظـر هللا إلـى كل واحـد مّنـا بعدسـات ملؤهـا النعمـة.  إنـه يـرى فينـا إمكانـات وجمـال 
وموهبـة ال يمكننـا حتـى تخيلهـا.  فعلـى كل حـال، لقـد كان علـى اسـتعداد للمـوت مـن أجلنا، 
بـل ومـات مـن أجلنـا، حتـى نتمكـن مـن الحصول علـى الفرصـة لنصير كلَّ مـا خلقنـا ألن نكون 
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عليـه. علـى الرغـم مـن أن الصليـب يُظهـر لنا خطايانـا والثمـن الكبير الـذي كلّفه خالصنـا، فإّن 
ا يعتقده اآلخـرون عّنا،  الصليـب يُظهـر لنـا أيًضـا قيمتنـا العظيمـة في نظـر هللا.  بغض النظـر عمَّ
أو حتـى مـا نعتقـده عـن أنفسـنا، فـإن هللا يحبنـا ويسـعى إلـى تخليصنـا ليـس فقط مـن قبضة 

الخطايـا اآلن، ولكـن مـن المـوت األبـدي الـذي تجلبه.
السـؤال األساسـي إذن هـو نفسـه دائًمـا: كيـف نسـتجيب لحقيقـة محبـة هللا لنـا، كمـا هي 

معلنـة في يسـوع المسـيح؟

هناك العديد من المجموعات واألفراد الذين يطلبون مّنا أن نحب أنفسنا كما هي، 
وأن نتقبل أنفسنا بدون انتقاد لها�  لماذا يعتبر هذا خداًعا للذات حًقا؟  لماذا من 

المهم أن نعرف قيمتنا ِمن خالل عيون َمن خلقنا ويعرف إمكاناتنا الحقيقية؟

4 آب )أغسطس(        األربعاء        

تكوين عالقات على طريقة هللا
فـي البدايـة، اتخـذت قصـة يوسـف فـي مصر منعطًفـا إيجابيًـا.  فقد وضع يوسـف ثقته في 

هللا، وبـارك هللا يوسـَف، وقـد عال شـأنه بصـورة لم يكن ليتخيلهـا في منـزل فُوِطيَفار.

بأيـة طـرق عمليـة كان يمكـن رؤيـة بـركات هللا في حياة يوسـف؟  كيف بـدت تعامالت 
يوسـف مـع اآلخريـن؟  اقرأ تكويـن 39: 	- 6�

 

للغاية، وعلى  بُفوِطيَفار كانت تسير بشكل جيد  بدا أن عالقة يوسف  أنه  الرغم من  على 
الرغم من أن عالقاته مع الموظفين في بيت فُوِطيَفار وفي ساحات العمل كانت تبدو َسلَسة — 

إال أن المشكلة كانت تلوح في األفق.  فقد كانت هناك شخصية مضطربة في المنزل.

مـا هـي المشـكلة التـي واجههـا يوسـف وتتعلـق بالعالقـات؟ كيـف اختـار التعامـل مـع 
تلـك المشـكلة؟  اقـرأ تكويـن 39: 7- 0	�

 

واجـه يوسـف مشـكلة مـع زوجـة فُوِطيَفـار. ربمـا يجـب علينـا إعادة صياغـة هـذه العبارة: 
كانـت زوجـة فُوِطيَفـار لديهـا مشـكلة. لقد كانـت تنظر إلى اآلخريـن على أنهم »أشـياء« يمكن 
التالعـب بهـا واسـتخدامها. وقـد أرادت »اسـتخدام« يوسـف. ويوَصـف يوسـف بأنـه »كَاَن ... 
س الصفـات  ـورَِة َوَحَسـَن الَْمْنظَـِر« )تكويـن 39: 6(. نـادًرا مـا يذكـر الِكتَـاب الُمَقـدَّ َحَسـَن الصُّ
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ـا الرَّبُّ  ُه لَيْـَس كََمـا يَْنظُـُر اإلِنَْسـاُن. ألَنَّ اإلِنَْسـاَن يَْنظُـُر إِلَـى الَْعيَْنيِْن، َوأَمَّ الجسـدية للنـاس، »ألَنَـّ
ُه يَْنظُـُر إِلَـى الَْقلْـِب« )1صموئيـل 16: 7(. في هذه الحالة، يبدو أن وسـامة يوسـف وُحْسـن  فَِإنَـّ

منظـره كانـا عائًقـا أكثـر مـن أن يكونـا داعًمـا له فـي سـعيّه للطهـارة واإلخالص لمبـادئ هللا. 
ــه أدى إلــى  ــدا أنّ علــى الرغــم مــن إصــرار هــذه المــرأة الشــريرة، قــام يوســف بشــيء ب
س الخاصــة بكافــة العالقــات، وفــي  نتائــج عكســية. لقــد قــام بتطبيــق مبــادئ الِكتَــاب الُمَقــدَّ
هــذه الحالــة كانــت تختــص بالعالقــة مــع زوجــة فُوِطيَفــار. ويمكــن ألي شــخص )وكّل شــخص( 
ــات  ــة بالعالق س الخاص ــدَّ ــاب الُمَق ــادئ الِكتَ ــأنَّ مب ــهد ب ــة أْن يش ــب الخطي ــن عواق ــى م عان

ليســت باليــة أو جــار عليهــا الزمــن.
ــب زوجــة  ــن جان ــواء م ــى أن هــذا اإلغ س إل ــدَّ ــاب الُمَق ــي الِكتَ ــير أحــداث القصــة ف تُش
فُوِطيَفــار لــم يحــدث لمجــرد مــرة واحــدة. فقــد كانــت تطــارد يوســف مــراًرا وتكــراًرا )تكويــن 
39: 10(. وقــد حــاول يوســف أن يشــرح لهــا بواعــث قــراره الُمتَْخــْذ )تكويــن 39: 8، 9( ولكــن 

يبــدو أن هــذا لــم يُْجــِد نفًعــا.
الحـظ يوسـف أنـه ال يسـتطيع التحكـم فـي اختيـارات اآلخريـن. ومـع ذلـك، فقـد قـرر أن 
يتعايـش مـع َمـن حولـه ويحبهـم ويعاملهـم بطريقـة تُْكـرِم هللا. لقـد تعلّـم يوسـف العيـش في 

حضـور هللا. وقـد سـاعدته هـذه المعرفـة علـى مقاومـة التجربـة. 

س علـى كّل عالقاتـك، حتـى تلـك التي ال  هـل حاولـت تطبيـق مبـادئ الِكَتـاب الُمَقـدَّ
يتعامـل فيهـا الشـخص اآلخر »بشـرف ونزاهة وعدل«؟ مـاذا كانت النتيجـة؟ اقرأ متى 

	: 43-	4� لمـاذا مـن المهـم العيـش وفق هـذه المبادئ؟ 

5 آب )أغسطس(        الخميس        

الصراع العظيم، قريب وشخصي
كمـا نعلـم مـن قراءة القصة )تكوين 39: 11-20(، فقد عانى يوسـف بسـبب قراره المسـتند 
إلـى مبادئـه. أُلِْقـي يوسـف فـي السـجن. وباعتبـاره مـن ممتلـكات فُوِطيَفـار، فقـد كان مـن 
الممكـن قتـل يوسـف علـى الفـور، دون طـرح أيـة أسـئلة. مـن الواضـح أن فُوِطيَفار لـم يصّدق 
زوجتـه، ولكـن كان عليـه أن يحافـظ علـى سـمعته مـن خـالل اتخـاذ إجـراءات ضـد يوسـف. 
س، »َولِكـنَّ الـرَّبَّ كَاَن َمَع  ومـع ذلـك، علـى الرغـم من الظـروف المروعـة، يقـول الِكتَاب الُمَقـدَّ

يُوُسـَف« )تكويـن 39: 21(.
الحيـاة علـى كوكـب األرض ليسـت عادلة. ال يُكافأ الخيـر دائًما، وال يُعاقب الشـر دائًما. لكن 
هنـاك بعـض األخبـار الّسـارة: أمكن يوسـف إيجـاد الراحة، حتى فـي السـجن، ألن هللا كان معه. 
وبينمـا هـو فـي السـجن، كان يمكـن أن يتأمـل فـي الظُّلـم الـذي طالـه، وكان يمكـن أن ينطوي 

علـى ذاتـه ويعتكـف، بل ويتخلـى عن هللا.
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مـاذا فعـل يوسـف أثنـاء وجوده في السـجن؟ كيـف تعامل وتواصـل مع َمن حولـه؟ اقرأ 
تكويـن 39: 	2- 40: 22�

 
فـي السـجن، تعامـل يوسـف مـع ما هـو واقعـي وليس مع ما هـو مثالـي. لذا، فقـد بدأ في 
تكويـن عالقـات. وأخـذ يسـاعد اآلخرين، علـى الرغم مـن أن العالقات في السـجن كانت بعيدة 
عـن الِمثَالِيّـات التـي تمناهـا. ولـم يكـن يوسـف أكبـر مـن أن يطلـب المسـاعدة وأن يعلن عن 

ـر لـه ُحلَْمه. ضعفـه وشـعوره بالخطـر. لـذا طلـب المسـاعدة من حامـل كأس الملك عندما فسَّ

ما هي وجهة النظر األشمل المتعلقة بالعالقات والتي يقّدمها بولس في أفسس 6: 	-3	؟

 

إنَّ عالقاتنـا هـي انعكاسـات مصغـرة للصـراع العظيـم بيـن هللا والشـيطان الـذي يحتدم عبر 
العصـور. هـذا يعنـي، إذن، أنـه ال توجـد عالقـات مثاليـة. يجـب أن يكـون لـكل عالقـة تحرّكات 
نمـو، ولـدى الشـيطان مصلحـة راسـخة فـي اسـتخدام جميـع عالقاتنـا — وخاصـة تلـك األقـرب 
إلينـا — لصالحـه مـن أجـل إضـرار وإحبـاط إرادة هللا فـي حياتنا. يجـب أن نكون شـاكرين ألننا 
لـم نتـرك لخـوض هـذه المعـارك بمفردنـا. تحـدد كلمة هللا مبادئنـا الخاصـة بعالقاتنـا. إنَّ وعده 
بإعطائنـا الحكمـة )يعقـوب 1: 5( يمتـد أيًضـا إلـى عالقاتنا. وكما كان مع يوسـف، فإنـه يعد بأن 

يكـون معنـا عندمـا تكون عالقاتنـا ُملْتَِبسـة ومحفوفـة بالخطر.

فكـر فـي وعـد هللا فـي يعقـوب 	: 	، وخّصـص بعـض الوقـت للصـالة مـن أجـل أن 
يعطيـك هللا الحكمـة فـي عالقاتـك مع اآلخريـن� كيف يمكنـك أن تكـون منفتًحا على 

تحفيـزات الـروح القـدس فيمـا يتعلـق بهـؤالء الناس؟

6 آب )أغسطس(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: فـي سـياق ما حـدث ليوسـف مـع زوجـة فوطيفـار، كتبـت إلن 
هوايـت: »وهنـا مثـال لجميـع األجيـال التـي سـتعيش علـى األرض ... سـيكون هللا عونًـا فـي 
الضيقـات، وروحـه سـيكون درًعـا لهـم. ومـع أنَّ أقسـى التجـارب قد تحيـط بهم، فهنـاك مصدر 
للقـوَّة يمكنهـم طلبهـا لمقاومـة التجـارب. مـا أقسـى الهجـوم الـذي تعرََّضت له أخالق يوسـف! 
لقـد أتـى ِمـن شـخص ذي نفـوذ، وكان الهجوم األكثر احتمـااًل ألْن يقوده إلى الضـالل. ومع ذلك، 
ة وحـزم... لقـد وضـع سـمعته ومصالحـه بيـن يـدّي هللا.  فقـد قـاوم يوسـف تلـك التجربـة ِبِحـدَّ
وبالرغـم ِمـن ُمعاناتـه وابتالئـه لفتـرة ِمـن الوقـت، وهو ما حـدث ألجل إعـداده ليشـغل منصبًا 
ـاها السـواد بواسـطة تلـك الُمتَِّهمة  أعظـم، إالَّ أنَّ هللا رعـاه وحمى تلك السـمعة التي كان قد غشَّ
يرة، وبعـد ذلـك، فـاهلل جعـل تلك السـمعة تتألَّق وتُِشـعُّ بحسـب توقيته الُمناسـب. وحتَّى  الشـرِّ
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السـجن جعلـه هللا طريًقـا لِرِفَْعـة يوسـف. إنَّ الفضيلـة سـتأتي بمجازاتهـا فـي وقتهـا. إنَّ الـدرع 
الـذي صـان قلـب يوسـف كان هـو خـوف هللا، وهو مـا جعله صادقًـا وعاداًل تجـاه سـيِّده وأميًنا 
هلل. لقـد احتقـر ذلـك الجحـود الـذي سـيقوده إلى إسـاءة اسـتخدام ثقة سـيده فيه، علـى الرغم 

مـن أن سـيده قـد ال يعلـم الحقيقـة أبـًدا« )روح النبـوة، قصـة الفـداء، صفحة 87(. 

أسئلة للنقاش: 
	� كوننـا مسـيحّيين باالسـم أو سـبتّيين أدفنتسـت مـن حيـث المعرفة والتنشـئة لن 
يسـاعدنا كثيـًرا علـى إيجـاد الراحـة فـي عالقاتنـا� مـا هي االختالفـات بين »السـبتي 

األدفنتسـتي« مـن حيـث الثقافة والتنشـئة وبيـن المؤمـن الحقيقي؟ 

2� انضمـت األخـت س إلـى الكنيسـة� وهـي متزوجـة مـن شـخص غير مؤمـن� إنها 
تحـب زوجهـا، لكنـه ال يحـب التغييـرات التـي يراهـا فيهـا� مـاذا سـتكون نصيحتك، 

س، لهـذه العضـوة الجديـدة في كنيسـتك؟ بنـاًء علـى مبـادئ الِكَتـاب الُمَقـدَّ

3� كتـب المؤلـف الروسـي ليـو تولسـتوي: »جميـع العائالت السـعيدة متشـابهة� أما 
كل عائلـة غيـر سـعيدة فهي غير سـعيدة بطريقتهـا الخاصة«� تعاني جميـع العائالت، 
بدرجـة أو بأخـرى، مـن خلـل فـي الفعاليـة، ألن جميـع أفـراد العائلة خطـاة، لذا فكل 
واحـد منهـم يجلـب الخلـل الخـاص به إلـى العالقة األسـرية� كيـف يمكن لـكل واحد 
س كالمحبـة والتسـامح  مّنـا، بنعمـة هللا، أن يسـعى إلـى إتبـاع مبـادئ الِكَتـاب الُمَقـدَّ

وتحمـل األعبـاء، ومـا إلـى ذلك إلضفـاء بعض »الشـفاء« علـى عالقاتنا األُسـريّة؟

4� بالنسـبة لبعـض النـاس، تسـير األمـور على ما يـرام فيمـا يتعلق بهـم وبعالئالتهم� 
ثـم فجـأة، وبشـكل غيـر متوقـع، تَِحّل المآسـي� في مثـل هـذه األوقات، لمـاذا يعتبر 
التمسـك باإليمـان، والتشـبث بالوعـود التي فـي كلمة هللا، أمـًرا بالغ األهميـة؟ عندما 
تكـون األمـور علـى مـا يـرام خصوًصـا، لمـاذا مـن المهـم أن تكـون مسـتعًدا روحيًّـا 

لألوقـات السـيئة التـي قـد تطـرأ فجأة؟

4	



* 7-١3 آب )أغسطس(    الدرس السابع    

الراحة، العالقات، والشفاء

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكوين 42: 7-20؛ متـى 25: 4١-46؛ تكوين 42: 2١-24؛ تكوين 

45: ١-١5؛ لوقـا 23: 34؛ تكوين 50: ١5-2١.

ـُفوا َوالَ تَْغَتاظُـوا ألَنَّكُـْم ِبْعُتُمونِـي إِلَـى ُهَنا، ألَنَُّه الْسـِتْبَقاِء  آيـة الحفـظ: »َواآلَن الَ تََتأَسَّ
اَمكُـْم« )تكوين 	4: 	(� َحَيـاٍة أَْرَسـلَِنَي هللُا ُقدَّ

اتُِهـم رجـٌل باالعتداء الجنسـي علـى إحدى السـيدات. وعندما تمَّ عرض المتهميـن عليها في 
قسـم الشـرطة تعرَّفـت عليـه. على الرغم مـن أن األدلة كان موضع تسـاؤل، كانـت المرأة مُصرة 

علـى أن »جوني« كان هو الشـخص المذنب.
ْجِن، حيث قبع هناك لمدة 14 عاًما في جريمة لم يرتكبها. فقط  ِبِه في السِّ وهكذا أُلِْقي 

عندما برأته أدلة الحمض النووي، أدركت المرأة التي كانت تُدعى »جوان« خطأها الرهيب.
أرادت أن تقابـل جونـي بعـد إطـالق سـراحه. مـاذا سـيفعل هـذا الرجـل الـذي عانـى كثيـرًا 
مـن ذنـب لـم يقترفـه، عندمـا يلتقـي وجها لوجـه بالمرأة التـي دمـرت حياته لسـنوات عديدة؟

كانـت تجلـس فـي غرفـة فـي انتظـار أن يأتـي. وعندمـا جـاء، ونظـرا إلـى بعضهمـا بعًضـا، 
انفجـرت »جـوان« فـي البـكاء.

قالت جوان، »انحنى جوني وأمسك يدي، ونظر إليَّ وقال: ‹ أنا أغفر لك ›
. لـم أصـدق ذلـك. فهـذا هو الرجـل الذي كرهتـه وأردت له المـوت. ومع ذلـك، أخبرني، أنا 
الـذي أخطـأت فـي حقـه كثيـرًا، أنـه غفـر لـي؟ عندهـا فقط بـدأت أفهـم ما هـي النعمـة حًقا. 

وعندهـا فقـط أخـذت فـي التعافي واختبـار الراحـة الحقيقية.«
هذا األسبوع سوف ننظر إلى المغفرة وما يمكن أن تفعله لقلوب البشر المضطربة.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١4 آب )أغسطس(.
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8 آب )أغسطس(        األحد        

مواجهة الماضي
فـي النهايـة، سـارت األمـور فـي االتجـاه الصحيـح بالنسـبة ليوسـف. فهـو لـم يخـرج مـن 
السـجن وحسـب، بـل أصبـح رئيًسـا لـوزراء مصـر بعد تفسـير أحـالم فرعـون )تكويـن 41(. وقد 
تـزوج وصـار لديـه طفـالن )تكويـن 41: 50-52(. وكانت مخازن مصـر ممتلئة، وبـدأت المجاعة 

المتوقعـة. ثـم، ذات يـوم، ظهـر إخـوة يوسـف فـي مصر.

اقـرأ اللقـاء األول بيـن يوسـف وإخوتـه فـي تكويـن 42: 7-20� لمـاذا يتـم تقديـم هـذا 
السـرد التفصيلـي؟ مـا الـذي كان يحـاول يوسـف فعلـه فـي هـذا االجتمـاع األول؟

 

كان يوسـف يتمتـع بالسـلطة وكان بإمكانـه االنتقـام مـن إخوتـه دون الحاجـة إلـى تبريـر 
نفسـه. ولكـن بـداًل مـن االنتقـام، شـعر بالقلـق واالنشـغال علـى أفـراد عائلتـه فـي أرض وطنـه 
األم. لقـد كان قلًقـا علـى والـده. هـل كان ال يـزال علـى قيـد الحيـاة، أَْم أنَّ األُسـرة المشـوبة 
بالخلـل قـد باتـت أسـرة بدون أٍب؟ وماذا عن شـقيقه بنياميـن؟ فبنيامين، باعتبـاره مصدر بهجة 
وفـرح لوالـده، كان اآلن فـي نفـس الموقـف الـذي كان فيه يوسـف. فهل تحّول اإلخـوة بغيرتهم 
الخطيـرة إلـى بنياميـن؟ كان يوسـف اآلن فـي وضـع يسـمح لـه بالبحـث عـن هـؤالء األشـخاص 

الضعفـاء فـي عائلتـه، وقـد فعـل ذلـك بالضبط.
إنَّ ممارسـة المبـادئ الكتابيـة فـي عالقاتنـا ال تعنـي أننـا نسـتطيع أو يجـب علينـا قبـول 
اإلسـاءة. كل واحـد ِمنَّـا ذات قيمـة كبيـرة فـي نظـر هللا. فلقـد دفـع يسـوع الثمـن النهائي على 

الصليـب ألجـل كلِّ واحـد منـا.

لمـاذا ينظـر يسـوع إلى اإلسـاءة إلى اآلخريـن أو إهمالهم كمـا لو كانتا إسـاءة أو إهمااًل 
له هو بشـكل شـخصي؟ اقرأ متـى 	2: 	4- 46�

 

جميًعـا اُشـتُرينا بـدم يسـوع المسـيح، ونحن جميًعـا من الناحيـة القانونية ملك لـه. لذا فإنَّ 
أي شـخص ُمسـيء قد يهاجم ممتلكات يسـوع.

فممارسـات مثـل االعتـداء الجنسـي والعنـف الوجداني أو الجسـدي ال ينبغي أبـًدا أن تكون 
جـزًءا مـن سـلوكيات األسـرة. فمثـل هـذه الممارسـات ليسـت مجـرد شـأن عائلـي خـاص يتـم 
التعامـل معـه داخـل نطـاق األسـرة. فقـد يحتـاج هـذا إلـى مسـاعدة متخصصة وتدخـل جهات 
معنيـة مسـؤولة. إذا تعرضـت أنـت أو أحـد أفـراد عائلتـك لإلسـاءة، فيرجـى الحصـول علـى 

مسـاعدة مـن مهنـي متخصـص وموثـوق بـه.

	0



مـا هـي بعـض المبـادئ الكتابيـة التـي تحتـاج إلـى تطبيقهـا علـى العالقـات األسـرية 
الصعبـة التـي قـد تواجههـا اآلن، أيًّـا كانـت تلـك العالقـات؟

9 آب )أغسطس(        االثنين        

إعداد الساحة
لقـد سـامح يوسـف إخوتـه. ال نعلم بالضبـط متى سـامحهم، ولكن من الواضـح أن ذلك كان 
قبـل وقـت طويـل مـن وصولهـم إلى مصر لشـراء الطعام. ربما مـا كان يوسـف ليزدهر في مصر 

لـو لـم يَغفـر. فالغضب والمـرارة كانا على األرجح سـيأكالن روحـه ويضران بعالقاتـه مع الرب.
العديـد مـن الدراسـات التـي أجريـت علـى ناجيـن مـن المآسـي التـي ألحقهـا بهـم آخرون، 
أظهـرت حقيقـة أنـه بالنسـبة لضحايـا المعانـاة األكثـر بشـاعة، كان التسـامح عامـاًل رئيسـيًّا 
للحصـول علـى الشـفاء، والتئـام حياتهـم مرة أخـرى. بدون أن نسـامح ونغفـر، نبقـى ضحايا. إنَّ 

مسـامحتنا لآلخريـن تفيدنـا نحـن أكثـر مـن الشـخص أو األشـخاص الذيـن ظلمونـا.
علـى الرغـم مـن أن يوسـف قـد غفر إلخوتـه، إال أنه لـم يكن على اسـتعداد لتـرك العالقات 
األُسـرية تسـتمر علـى مـا كانـت عليـه مـن خلـل حيـن ألقـى بـه إخوتـه فـي البئـر الجـاف فـي 

دوثـان. كان عليـه أن يـرى مـا إذا كان أي شـيء قـد تغيَّـر.

مـا الـذي سـمعه يوسـف أثنـاء حديـث إخوتـه مـع بعضهـم بعًضـا وهـم ال يعلمـون أنّه 
فاهـم حديثهـم؟ اقـرأ تكويـن 42: 	2- 24� مـاذا َعلِـَم عـن إخوتـه؟

 

كانـت كّل االتصـاالت بيـن يوسـف وإخوتـه تجـري ِمـن خـالل مترجـم، ولـذا فـإن إخوتـه 
لـم يدركـوا أنـه يسـتطيع فهمهـم. سـمع يوسـف اعتـراف إخوتـه. كان اإلخـوة يعتقـدون أنـه 
بالتخلّـص مـن يوسـف سـيتحررون مـن التقاريـر التـي كان يرفعها إلى أبيه بشـأنهم. ظنـوا أنهم 
لـن يضطـروا لتحّمـل أحالمـه، أو رؤيتـه وهـو يحظـى بامتيـاز كونـه االبـن المدلّـل والمفّضـل 
لوالدهـم. ولكـن بـداًل مـن الحصول على الراحـة، عانوا من تأنيـب الضمير طوال تلك السـنوات. 
لقـد أدت أفعالهـم إلـى إصابتهـم باالضطـراب والخـوف القاتل من انتقام هللا. شـعر يوسـف حًقا 

باألسـف علـى معاناتهـم. وقـد بكـي حزنًـا عليهم.
َعلِـَم يوسـف أن المجاعـة كانـت ستسـتمر لعـدة سـنوات أخـرى، ولـذا أصـرَّ علـى أن يأتـوا 
ببنياميـن معهـم فـي المـرة القادمـة التـي يأتون فيها لشـراء الحبـوب )تكويـن 42: 20(. كما أنه 

أبقـى شـمعون رهينة )تكويـن 42:24(.
بعـد أن رأى بعينيـه أن بنياميـن ال يـزال علـى قيـد الحيـاة، أقـام يوسـف وليمـة أظهـر فيهـا 
بوضـوح محابـاة وتفضيـاًل لبنيامين )تكويـن 43: 34( لمعرفة ما إذا كانت أنمـاط الغيرة القديمة 

		



ال تـزال موجـودة فـي نفـوس إخوتـه. لـم يُظهر اإلخـوة أيّة عالمـات على الشـعور بالغيـرة، لكن 
يوسـف كان يعـرف مـدى مـا يمكـن أن يكونـوا عليـه مـن مكـر ودهـاء. فعلـى كل حـال، لقـد 
خدعـوا بلـدة بأكملهـا )تكويـن 34: 13(، والمؤكـد أنـه أدرك أنهـم ال بـد وأن يكونـوا قـد كذبـوا 
علـى والدهـم بشـأن مصيـره عندمـا باعـوه لقافلـة التجـار )تكويـن 37: 31-34(. لـذا، ابتكـر 

ـا آخـر. )انظر تكويـن 44(. يوسـف اختبـاًرا مهمًّ

اقـرأ تكويـن 	4: 	- 		� مـاذا يخبرنـا ذلـك عن شـعور يوسـف تجـاه إخوتـه والغفران 
الـذي منحهـم إيـاه؟ مـا الـدروس التي يجـب أن نسـتخلصها من هـذه القصة ألنفسـنا؟

١0 آب )أغسطس(        الثالثاء        

أْن تغفر وأن تنسى؟
تـمَّ تعريـف الّصفـح علـى أنـه الرغبة فـي التخلي عن حـق المرء فـي الّنقمة واإلدانـة والثأر 
مـن الجانـي أو المجموعـة التي تتصرف بشـكل غير عـادل. كتبت الدكتورة مارليـن آرمور، وهي 
معالجـة نفسـية عائليـة والتـي عملـت مـع الناجيـن مـن المحـارق النازيـة مـن أجـل معرفة ما 
فعلـه هـؤالء الناجيـن السـتيعاب وتقبّـل مـا حدث لهـم: »إن فكـرة المغفـرة بأكملهـا هي عمل 

ا وتلقائيًّا«. حيـة. إنه ليس شـيئًا يحـدث عفويًـّ متعمـد ِمـن ِقبـل الضَّ
الغفـران ال يعنـي أنـه لـن تكون هنـاك عواقب. الغفران ال يعني السـماح للمسـيء بمواصلة 
أنمـاط اإلسـاءة. الغفـران يعنـي، بداًل من ذلـك، أن نأتـي بامتعاضنا ورغبتنا فـي االنتقام إلى هللا. 
إذا لـم يكـن األمـر كذلـك، فـإن الغضـب والمـرارة والسـخط والكراهية سـتجعل كل مـا فعله بنا 

ذلك الشـخص أو األشـخاص أكثر سـوًءا وتأثيرًا سـلبيًّا علينا.

ما الذي تفعله لنا مغفرتنا لآلخرين؟ تأمل متى 		: 	2-	3�

 

ال شـك أن أحـد أسـرار تعلّـم الغفـران هـو إدراك مـا ُغِفـر لنـا فـي المسـيح. لقـد أخطأنـا 
جميًعـا، ليـس فقـط ضـد اآلخريـن، ولكـن ضـد هللا أيًضـا.

إنَّ كل خطيـة هـي فـي الواقـع خطيـة ضـد ربنـا وخالقنـا. ومـع ذلـك، فـي يسـوع، يمكننـا 
أن نطلـب المغفـرة الكاملـة لـكل تلـك الخطايـا، ليـس ألننـا نسـتحقها — نحن ال نسـتحق ذلك 
سـة،  — ولكـن فقـط بسـبب نعمـة هللا نحونـا. بمجـرد أن نتمكن مـن فهم هـذه الحقيقة المقدَّ
بمجـرد أن نجعـل هـذه المغفـرة أمـرًا خاًصا بنا بحيث نغفـر لآلخرين، بمجـرد أن نتمكن من أن 
نختبـر ألنفسـنا حقيقـة مغفـرة هللا لنا، يمكننـا أن نبدأ في مسـامحة اآلخرين. نحـن ال نغفر ألن 
اآلخريـن يسـتحقون ذلـك، بـل ألننـا حصلنـا علـى المغفـرة مـن هللا، ألننا بحاجـة إلـى المغفرة. 

وإلـى جانـب ذلـك، مـا مـدى اسـتحقاقنا للمغفرة نحـن أيًضا؟
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وكمـا رأينـا أيًضـا، فقـد منح يوسـف فرصـة ثانية للعالقـات األُسـريَّة. فلم تكن لديـه ضغائن؛ 
ولـم ينبـش في األشـياء التـي حدثت فـي الماضي.

يـكاد يكـون مـن المسـتحيل البـدء فـي بناء عالقـات طيبة مـرة أخرى في أسـرة أصبـح فيها 
كّل واحـد مّنـا خبيـرًا فـي تعلّـم أفضـل طريقة إليـذاء بعضنـا بعًضا. لكـن هذه ليسـت الطريقة 
التـي تصـرّف بهـا يوسـف. يبـدو أنـه أراد أن يضـع الماضـي خلفه وأن يمضـي قُدًما فـي المحبة 
والقبـول. ولـو كان لـدى يوسـف َموقًفا ُمختلًفـا، لكانت لهذه القصـة نهاية مختلفـة تماًما، نهاية 

مـا كانت لتكـون سـعيدة كثيرًا.

»طُوبَـى لِلَِّذيـَن ُغِفـرَْت آثَاُمُهـْم َوُسـِترَْت َخطَايَاُهـْم� طُوبَـى لِلرَُّجـِل الَّـِذي الَ يَْحِسـُب 
ـا أعطينا إياه في يسـوع،  لَـُه الـرَّبُّ َخِطيَّـًة« )روميـة 4: 7، 	(� مـاذا يخبرنـا بولـس عمَّ
وكيـف يمكـن أن يؤثـر هذا الوعـد الرائع على كيفيـة تعاملنا مع أولئك الذين تسـببوا 

فـي أذيتنا؟

١١ آب )أغسطس(        األربعاء        

جعل األمر عمليًّا
مـن أجـل أْن أْغِفـَر، يجـب أْن أعتـرَف أننـي قد تأذيـت. قد يكون مـن الصعب القيـام بذلك، 
ألننـا نميـل أحيانًـا إلـى محاولة دفن مشـاعرنا بداًل من التعامـل معها. ال بأس مـن االعتراف أمام 
هللا بالمشـاعر غيـر المسـيحية كاالسـتياء، بـل وحتـى الغضـب. فإنَّنـا نـرى أّن هـذا كثيـرًا مـا يتم 
التعبيـر عنـه فـي المزاميـر. فأنـا أسـتطيع أن أشـعر بالحرية ألخبـر هللا أنه لم يعجبنـي ما حدث 

لـي أو كيـف تمـت معاملتي وبـأنَّ ذلك جعلنـي حزيًنـا أو غاضبًـا، أو كليهما مًعا.
في قصة يوسف، نراه يبكي ألنه رأى إخوته مرة أخرى واسترجع بعض مشاعر ماضيه.

ماذا يخبرنا إعالن يسوع على الصليب عن توقيت الغفران؟ اقرأ لوقا 23: 34�

 

لـم ينتظـر يسـوع إلـى أْن نطلـب منـه أْن يغفـر لنـا. وليـس علينـا انتظـار الجانـي ليأتـي 
ويطلـب الصفـح. يمكننـا أن نغفـر لآلخريـن حتـى دون أن يقبلـوا مغفرتنـا.

ماذا يعلِّمنا ما جاء في لوقا 6: 	2 ومتى 	: 44 حول كيف نتعامل مع الذين يؤذوننا؟

 

الغفـران، مثـل المحبـة، يبـدأ باالختيـار وليـس بالشـعور. يمكننـا أن نختـار الصفـح، حتى لو 
لـم توافـق عواطفنـا علـى هـذا القـرار. يعلم هللا أن هـذا اإلقدام علـى مثل هذا االختيـار هو أمر 
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مسـتحيل بقوتنـا، »ألَنَّ كُلَّ َشـْيٍء ُمْسـتَطَاٌع ِعْنـَد هللِا« )مرقـس 10:27(. لذلـك قيـل لنـا أن نصلي 
مـن أجـل الذيـن أذنبـوا فـي حقنـا. فـي بعـض الحـاالت، ربمـا يكـون ذلك الشـخص الذي أسـاء 

إلينـا قـد مـات بالفعـل، ولكـن ال يـزال بإمكاننـا الصالة مـن أجل القـدرة على مسـامحته.
ال شـك، المغفـرة ليسـت سـهلة دائًما. يمكـن أن يكون األلـم والضرر الالحقين بنـا مدمرين، 
ممـا يتركنـا مصابيـن وعاجزيـن ومكسـورين. سـيأتي الشـفاء، إذا سـمحنا بذلـك، لكـن التمسـك 

بالمـرارة والغضـب واالسـتياء سـيجعل الشـفاء أكثـر صعوبـة، مـا لم يكـن غير ممكـن بالمرة.
الصليـب هـو أفضـل مثـال علـى مـا تكبّده هللا كـي يغفر لنـا. فـإذا كان الرب قد اسـتطاع أن 
يختبـر كل هـذا ألجلنـا، علـى الرغـم مـن أنـه كان يعلـم أن الكثيرين سـيرفضونه، فنحـن يمكننا 

بالتأكيـد أن نتعلـم أن نغفـر أيًضا.

َمـن الـذي تحتـاج أْن تسـامحه وتغفـر لـه- إن لـم يكن من أجـل ذلك الشـخص، ليكن 
ِمن أجلـك أنت؟

١2 آب )أغسطس(        الخميس        

إيجاد الراحة بعد الغفران
وصلـت عائلـة يوسـف أخيـرًا إلـى مصـر. لـم تعد هنـاك أسـرار معتمة فـي األسـرة. ال بد أن 
أشـقاءه اعترفـوا ببيـع يوسـف عندمـا شـرحوا لوالدهـم أن االبـن الـذي اعتقـد أنه قُِتـل هو اآلن 

رئيـس وزراء مصر.
فـي حيـن أنـه قـد ال يكـون من الممكـن أو من الحكمـة دائًما اسـتعادة العالقـات، فإن هذا 
ال يعنـي أنـه ال يمكننـا المسـامحة. قـد ال نتمكـن مـن المعانقـة والبـكاء مـع الجانـي، ولكن قد 
نرغـب فـي التعبيـر عـن مسـامحتنا سـواء بصوتنـا أو عبـر رسـالة. ثم يحيـن الوقـت للتخلي عن 
األلـم إلـى أقصـى درجـة ممكنـة. ربمـا سـيبقى بعض األلـم دائًمـا، ولكن علـى األقـل يمكننا أن 

نكـون على طريق الشـفاء.

اقـرأ تكويـن 0	: 		- 	2� مـا الـذي كان يقلـق إخوة يوسـف، ولماذا كانوا قلقين بشـأنه؟ 
مـا الـذي يقوله لنـا خوفهم هـذا عنهم؟

 

كان إخـوة يوسـف يعيشـون فـي مصـر منذ سـبعة عشـر عاًمـا )تكويـن 47: 28(، ومع ذلك، 
عندمـا مـات يعقـوب كانـوا يخشـون أن ينتقم يوسـف منهم. أدركوا مـرة أخرى كم أسـاءوا إليه. 
لكـن يوسـف طمأنهـم مـرة أخـرى بشـأن مغفرته لهم، وذلـك بعد وفـاة والدهم. ربمـا كان هذا 

التذكيـر مفيًدا ليوسـف، وكذلـك إلخوته.
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إذا كان الجـرح عميًقـا، فسـنضطر علـى األرجـح إلـى المسـامحة عـدة مـرات. عندمـا تتبادر 
إلـى الذهـن ذكريـات اإلسـاءة، سـنحتاج إلـى الذهـاب إلـى هللا علـى الفور فـي الصـالة واإلقدام 

فـح مـرة أخرى. علـى خيـار الصُّ

اقـرأ تكويـن 0	: 20� كيـف تسـاعد هـذه اآليـة فـي تفسـير، بشـكل جزئـي علـى األقـل، 
اسـتعداد يوسـف ألن يغفـر خطيـة إخوتـه ضـده؟

 

اعتقـد يوسـف اعتقـاًدا راسـًخا أن حياتـه كانـت جـزًءا مـن خطـة هللا الكبيرة للمسـاعدة في 
إنقـاذ العالـم المعـروف آنـذاك مـن المجاعـة، ومـن ثـم مسـاعدة عائلته علـى الوفـاء بوعد هللا 
بـأن تصبـح أمـة عظيمـة. إن معرفـة أن هللا قد أبطل المخططات الشـريرة إلخوتـه وحّولها للخير 

قد سـاعدت يوسـف علـى أن يغفر.

قصة يوسف كانت لها نهاية سعيدة� كيف تكون ردة فعلنا عندما ال تكون نهاية قصة 
ما سعيدة للغاية؟ أو، هل يمكن للمرء أن يجادل بأنه )على المدى البعيد، أي مع نهاية 
نهاية  هناك  ستكون  القضايا(  جميع  حّل  يتم  عندما  العظيم،  الصراع  ونهاية  الخطية 
سعيدة؟ كيف يمكن أن يساعدنا هذا الرجاء في التعامل مع النهايات األقل من المثالية؟

١3 آب )أغسطس(        الجمعة        

رس: »وكمــا بيــع يوســف بأيــدي إخوتــه إلــى قــوم وثنييــن هكــذا  لَِمِزيــد ِمــْن الــدَّ
بيــع المســيح أللــد أعدائــه بيــد أحــد تالميــذه. إن يوســف اتهــم باطــال وطــرح فــي الســجن 
ــا  ــرة لذاته ــارة المنك ــه الب ــر ورذل ألن حيات ــيح احتق ــك المس ــال، وكذل ــانا فاض ــه كان إنس ألن
كانــت توبيخــا صارمــا للخطيــة. ومــع أنــه لــم يرتكــب ظلمــا وال هفــا هفــوة فقــد حكــم عليــه 
بالمــوت بنــاء علــى شــهادة شــهود الــزور. ثــم أن صبــر يوســف ووداعتــه وهــو يواجــه الظلــم 
ــى  ــز إل ــذا يرم ــن- كل ه ــه المخادعي ــل إلخوت ــانه النبي ــريع وإحس ــه الس ــف، وغفران والتعس
احتمــال المخلــص، مــن غيــر تذمــر أو شــكوى، حقــد األشــرار وافتراءاتهــم وإهاناتهــم، وغفرانــه 
ليــس فقــط لقاتليــه، بــل أيضــا لــكل مــن يأتــون إليــه معترفيــن بخطاياهــم وطالبيــن الغفــران.« 

)روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 207(.
»ال يوجـد مـا يبـّرر الـروح الحاقـدة التـي ال تغفـر. إّن من ليس رحيمـا نحو اآلخريـن يبرهن 
علـى أنـه ليـس شـريكا فـي نعمـة هللا الغافـرة. ففـي غفـران هللا. يُجتـذب قلـب المخطـئ إلـى 
القلـب الكبيـر قلـب المحبـة الالمحـدودة. إّن نهـر رحمـة هللا يفيـض فـي نفـس الخاطـئ، ومنه 
إلـى نفـوس اآلخريـن. إّن الرقـة والرحمـة التي قد أظهرهما المسـيح في حياته الكريمة سـتريان 
فـي حيـاة مـن يصيرون شـركاء فـي نعمتـه. » )روح النبوة، المعلـم األعظم، صفحـة 159، 160(.  

		



أسئلة للنقاش
	� قـال أحدهـم ذات مـرة: »عـدم التسـامح هـو مثـل شـرب المـرء للسـم بينمـا هـو 

يأمـل أن يمـوت الشـخص اآلخـر«� مـاذا يعنـي هـذا القـول؟

2� مـاذا كان الغـرض مـن جميـع الخطط التفصيلية التي وضعها يوسـف قبل الكشـف 
عـن هويته؟ مـاذا فعل هذا لـه وإلخوته؟

3� ال بـد أن وكيـل يوسـف قـد شـارك فـي بعـض المؤامـرات المتعلقة بإخوة يوسـف 
)علـى سـبيل المثـال، تكويـن 44: 	-2	(� كيـف يؤثـر اختبـار المغفـرة علـى أولئـك 

الذيـن هـم مجـرد مراقبين؟

كانـوا يختارونـه  الـذي  الطريـق  أبـًدا فـي طريـق غيـر  يقـود أوالده  4� »إن هللا ال 
ألنفسـهم لـو كانـوا يعرفـون النهايـة مـن البدايـة ويفطنـون إلـى مجـد الغـرض الـذي 
يتممونـه كعامليـن معـه« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحـة 0	2(� فكـر فـي 
حياتـك الخاصـة وأنـت تفكـر فـي هـذه العبـارة� كيـف يمكـن أن يسـاعدنا فهـم هذا 

األمـر فـي التعامـل مـع العديـد مـن التجـارب والصراعـات التـي نواجههـا؟
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* ١4-20 آب )أغسطس(    الدرس الثامن    

ُحريّة الّراحة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: مرقـس 2: ١-١2؛ ١ملـوك ١8؛ ١ملـوك ١9: ١-8؛ متـى 5: ١-3؛ 

إشـعياء 53: 4-6؛ 2ملـوك 2: ١١.

ْن أَْرتَِعُب؟«  ـْن أََخاُف؟ الرَّبُّ ِحْصُن َحَياتِـي، ِممَّ آيـة الحفـظ: »اَلرَّبُّ نُوِري َوَخالَِصي، ِممَّ
)مزمور 27: 	(�

الكثيـر مـن النـاس الذيـن صادفهـم يسـوع أثنـاء خدمته األرضيـة كانـوا مرضـى، وأحيانًا كان 
مرضهـم شـديًدا لدرجـة أنـه كان يـؤدي إلـى المـوت. وكانـوا يحتشـدون حـول يسـوع مـن أجل 
الشـفاء والراحـة مـن معاناتهـم. ودائًمـا ما كانـوا يحصلون من يسـوع علـى ما كانـوا يحتاجونه. 
فـي بعـض األحيـان، كان يسـوع ينطـق بكلمـة فقـط فيتـم الشـفاء بالكامـل. وفـي بعـض 
األحيـان األخـرى، كان يلمـس المرضى فيتم شـفاؤهم بمعجـزة. وأحيانًا أخرى، كان يرسـلهم إلى 
مـكان مـا، فكانـوا يشـفون بينما هـم في طريقهم إلى هناك. لقد شـفى يسـوع الرجال والنسـاء 
واألطفـال واليهـود وغيـر اليهـود، واألغنيـاء، والفقـراء، والمتواضعيـن. ولـم تكـن أسـوأ حـاالت 
الجـذام والعمـى عصيّـة عليـه، حيـث شـفى المصابيـن بهـذه األمـراض أيًضـا. فـي الواقـع، لقـد 

شـفى حتـى أولئـك الذيـن يعانـون مـن »أسـوأ« مـرض علـى اإلطـالق — الموت. 
هـذا األسـبوع، سـوف ننظـر إلـى مثاليـن مختلفين تماًما للشـفاء. فـي إحـدى الحالتين، كان 
المصـاب مريًضـا للغايـة لدرجة أنه لم يسـتطع حتى القدوم إلى يسـوع بمفـرده. كانت أعراضه 
واضحـة للجميـع. فـي الحالـة األخـرى، لـم تكن هنـاك أعـراض واضحة. لكن فـي كلتـا الحالتين، 

جـاء الشـفاء في توقيـت هللا وبطريقته.
بينمـا نستكشـف موضـوع الراحـة مـن األلـم والمعانـاة، سـنتأمل أيًضـا فـي السـؤال الـذي 
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واجهنـاه جميًعـا، فـي مرحلـة أو أخرى، في مسـيرتنا المسـيحية. ماذا يحدث عندما ال تُسـتجاب 
صلواتنـا طلبًـا في الشـفاء؟
كيف نجد الراحة إًذا؟

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 2١ آب )أغسطس(

١5 آب )أغسطس(        األحد        

الّراحة الشافية
إذا كان هنـاك وقـت نحتـاج فيـه إلـى الراحـة، فهـو عندمـا نكـون مرضـى. نحـن بحاجة إلى 

الراحـة الجسـدية حتـى تتمكـن أجسـامنا من تنشـيط جهـاز المناعـة لدينا.
وغالبًـا مـا نحتـاج إلـى الراحـة الذهنيـة أيًضـا. في بعـض األحيان يكـون األمر مجرد شـيء ال 
يهـدد الحيـاة مثـل البـرد أو الصداع النصفـي. وعندها نرقد في فراشـنا ونحـاول أال نفكر في كل 

مـا يجـب علينـا القيام به، ولكننا ببسـاطة ال نسـتطيع.
فـي بعـض األحيان، عندما يكون هناك شـيء يحتمل أن يهدد الحياة، فإننا نبقى مسـتيقظين 
فـي فراشـنا ونقلـق بشـأن نتائـج الفحـص الطبـي. ثم غالبًـا ما نبـدأ بالتسـاؤل عن السـبب. هل 
أّدى بنـا أسـلوب الحيـاة غيـر الصحـي إلـى هـذه الحالـة أخيرًا؟ هـل يعود السـبب إلـى األدوية 
التـي تناولناهـا قبـل 20 عاًمـا؟ هـل كان الوزن الزائـد الذي حملنـاه على مدى السـنوات القليلة 
الماضيـة هـو السـبب؟ هـل هللا يعاقبنـا علـى تلـك الخطيـة السـرية التـي ال يعرفهـا أحـد آخـر 

سوانا؟

اقرأ مرقس 2: 	-4� ما الذي كان يحدث هنا؟

 

بالنسـبة للَمْفلُـوج فـي هـذه القصـة، كانـت الحالـة واضحـة. فـي كتـاب مشـتهى األجيـال 
)صفحـة 267-271(، نحصـل علـى خلفيـة القصـة. قـام المشـلول باقتـراف بعض األمـور التي لم 
يكـن فخـوًرا بهـا. كانـت حياتـه الشـريرة سـببًا فـي هـذا المـرض، وقـد رسـم الخبـراء الروحيون 
خطًـا مسـتقيًما بيـن السـبب والنتيجـة. فبالنسـبة لهـم، لقـد جلـب هذا المشـلول المـرض على 

نفسـه بسـبب خطايـاه، ولـم يكـن هنـاك عالج.
يمكـن أن يكـون هـذا الموقـف نموذجيًـا للغايـة. غالبًـا مـا يبـدو أننا مهووسـون بفكـرة َمن 
هـو السـبب فـي حـدوث أمـٍر ما. فـإذا تـّم ارتكاب جريمـة ما، يجب أن يدفع شـخص مـا مقابل 
ذلـك. إذا كان هنـاك حـادث فـي مـكان ما، يجب مقاضاة شـخص مـا. لكن إلقاء اللـوم ال يجلب 

الشـفاء أو السـالمة للمريض.
لـم تشـمل خليقـة هللا األصلية على األلـم والمرض والمعانـاة. جاء المرض إلـى هذا الكوكب 

		



فقـط مـع دخـول الخطيـة. لهـذا السـبب أعطانـا هللا إرشـادات صحيـة — حتـى نتمكـن مـن 
االسـتمتاع بجـودة حيـاة أفضـل اآلن. ولكـن طالمـا أننـا في هـذا العالـم الخاطئ بالخطيـة، فلن 

تكـون هنـاك ضمانـات للصحـة، مهمـا كانـت جديّتنا فـي اتبـاع المبـادئ الصحية.
األخبـار السـارة هـي أنـه بمقـدور هللا أن يمنحنـا الراحـة سـواء كنـا مرضـى أو أصحاء. سـواء 
كان مرضنـا نتيجـة ألفعالنـا، أو نتيجـة إهمـال شـخص آخـر، أو نتيجـة جيناتنا الوراثيـة، أو مجرد 

نتيجـة ثانويـة للعيـش فـي هـذا العالم الخاطـئ. هللا يعلـم كيـف يُرِيَحَنا.

عندمـا يمـرض شـخص مـا، ليـس من الجيـد البدء فـي إلقاء اللـوم عليه أو علـى غيره� 
فـي الوقـت نفسـه، لمـاذا يمكـن أن يكـون فهـم سـبب المـرض، فـي بعـض الحاالت، 

خطـوة حاسـمة نحـو الشـفاء والتعافي؟

١6 آب )أغسطس(        االثنين        

عالج جذري
تـمَّ إنـزال المفلـوج إلـى حيـث كان يجلـس يسـوع، وكانـت كّل العيـون َشـاِخَصًة إِلَيْـه. فهل 

يختـار يسـوع أْن يشـفي مذنبًـا سـاِفرًا؟ وهـل سـينطق بكلمـة لينتهـر المرض؟

كيف بدأ يسوع في شفاء المفلوج؟ ما هو أول شيء فعله يسوع له؟ اقرأ مرقس 2: 	- 2	�

 

نظـرًا ألننـا غالبًـا مـا نكـون غيـر ُمدركين للمـرض حتى نالحـظ األعـراض، فغالبًا مـا نفّكر في 
المـرض علـى أنّـه مجـرد أعراض. ونعتقـد أن التخلّص من األعراض يعني الشـفاء. يتعامل يسـوع 

مـع المـرض بشـكل مختلـف. إنّه يعرف أصـل كل المعاناة والمـرض ويريد أن يعالـج هذا أواًل.
فـي حالـة المشـلول، بـداًل مـن معالجـة اآلثـار الواضحـة لمرضـه علـى الفـور، ذهب يسـوع 
مباشـرة إلـى أصـل مـا كان يزعـج المريـض أكثر من أي شـيء آخر. شـعر المصاب بالشـلل بثقل 
ذنبـه وانفصالـه عـن هللا أكثر ِمْن شـعوره بالمرض. إنَّ اإلنسـان الذي يسـتريح فـي هللا قادر على 
ة معانـاة جسـدية قد تصيبه فـي هذا العالـم الملـيء بالخطية. وهكذا، ذهب يسـوع  تحّمـل أيَـّ

م المغفـرة أواًل. مباشـرة إلى الجـذور وقدَّ
أُصيـب القـادة الدينيون بالصدمة عندما سـمعوا يسـوع ينطق بالمغفـرة. ردًّا على اتهاماتهم 

غير المعلنة، طرح يسـوع سـؤااًل.

مـه يسـوع للكََتبـة هنـا؟ مـا هـي القضية  اقـرأ مرقـس 2: 	، 9� مـا هـو التَّحـّدي الـذي قدَّ
التـي يتعامـل معهـا حًقا؟

 

	9



ــة هللا  ــم هللا. فبكلم ــا يتكل ــس عندم ــن لي ــيئًا، لك ــف ش ــام ســهل وال يكل ــكالم بشــكل ع ال
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــن 1(. عل ــود )تكوي ــز الوج ــى حيِّ ــياء إل ــاءت كّل األش ــرة ج ــة والقدي القوي
ــى  ــن هللا عل ــاة اب ــف حي ــران كلِّ ــف. الغف ــه ُمكلِّ ــه، إال أن ــا رؤيت ــيئًا يمكنن ــس ش ــامح لي التس
الصليــب. كل شــيء آخــر هــو أمــر ثانــوي. لتوضيــح قــوة وحقيقــة الغفــران، اختــار يســوع إذ 

ــوج. ــفي المفل ذاك أْن يش
يريـد هللا أن يعالجنـا مـن الداخـل أواًل. وبعـد ذلـك، يختـار فـي بعـض األحيـان أن يقـّدم لنا 
الشـفاء الجسـدي بصـورة فوريـة، كمـا هـو الحـال مـع المفلـوج فـي هـذه القصـة. وفـي بعض 
األحيـان األخـرى، يجـب علينـا انتظـار فَْجر القيامة الختبار الشـفاء الجسـدي. في كلتـا الحالتين، 
يريـد مخلّصنـا أن نكـون قادريـن علـى الراحـة فـي يقين محبتـه ونعمتـه ومغفرته حاليًّـا، حتى 

فـي خضـم معاناتنا.

كيـف يمكننـا أن نجـد الراحـة والسـالم، حتـى وإن لـم تُسـتجب صلواتنـا مـن أجـل 
الشـفاء، علـى األقـل فـي الوقـت الّراهـن؟

١7 آب )أغسطس(        الثالثاء        

الهروب بعيًدا
اسـتناًدا إلـى بيانـات منظمـة الصحـة العالميـة )WHO(، فـإن المـرض األكثـر شـيوًعا فـي 
جميـع أنحـاء العالـم، والـذي يصيب أكثر مـن ثالثمائة مليون شـخص كل عام، ال تظهـر له دائًما 
أعـراض مرئيـة واضحـة. االكتئـاب هـو السـبب الرئيسـي لإلعاقـة فـي جميع أنحـاء العالـم، وهو 

مسـاهم رئيسـي فـي العـبء العالمـي للمرض.
المؤسـف هـو أنّـه ال يتـّم الحديـث عـن االكتئـاب فـي كثيـر مـن األحيـان فـي المسـيحية 
ألنـه يمكـن اعتبـاره عالمـة علـى قلـة اإليمـان. فعلـى كلِّ حـال، أليـس مـن المفتـرض أن يمتلئ 
المسـيحيون بالفـرح والسـعادة ومـا شـابه ذلـك؟ لـذا، أليـس االكتئـاب عالمـة على وجـود خطأ 

مـا فـي عالقتنا مـع هللا؟
يعـرف معظـم النـاس أن هذا ليس صحيًحا. فإنّه حتى المسـيحيين، المسـيحيين المخلِصين، 
يمكنهـم أحيانًـا أن يعانـوا مـن االكتئاب، خاصة بعـد اختبار حدث صادم. واالكتئـاب ليس عالمة 
علـى نقـص اإليمـان أو الثقـة بـاهلل. مـرة أخـرى، يمكـن للمـرء أن يقـرأ المزاميـر ويـرى مشـاعر 

األلـم والمعانـاة والكـرب التي عانـى منها شـعب هللا الُمخلِصين.
فـي بعـض األحيـان، يسـيطر علينـا االكتئـاب ببـطء وبهـدوء، وال ندركـه إال عندمـا يحكـم 
قبضتـه. وأحيانًـا أخـرى ينَقـضُّ علينـا بسـرعة، خاصـة بعـد اختبارنـا لحـدث عاطفي أو جسـدي 
ُمْنِهـٍك. علـى سـبيل المثـال، اُْسـتنزِف نبـي هللا األميـن إيليَّـا كلِّيًّـا، عاطفيًّا وجسـديًا، بعـد حادثة 

الَكرَْمل. جبـل 
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فـي 	ملـوك 		، رأى إيليـا للّتـو معجـزة هللا المتعلقـة بالنـار وهـي تنـزل مـن السـماء� 
اسـتجابة لدعواتـه، رأى المطـر يأتـي وينهـي ثـالث سـنوات مـن الجفـاف� لمـاذا تجاوب 

إيليـا مـع تهديـد إِيزَابَـَل بالهـروب بعيـًدا؟ اقـرأ 	ملـوك 9	: 	-	�

 

لقـد مـرَّ إيليـا بأربـع وعشـرين سـاعة مرهقـة للغايـة. فهـذا االختبـار، إضافـة إلـى الطريقة 
ز لالكتئـاب بالنسـبة إليليا.  ة التـي تـّم إيقاظـه بهـا والتهديـد بالمـوت، كانـت بمثابـة محفِّ الفظَـّ
وأيًضـا، كان إيليـا هنـاك عندمـا قُتـل أنبيـاء البعـل، حوالـي 850 نبيّـا، ولعـلَّ إيليا نفسـه قد قتل 
بعضهـم بيـده )1ملـوك 18: 40(. يمكـن لمثـل هـذا الحـدث، حتـى وإْن كان لسـبب صالـح، 
أن يـؤدي بسـهولة إلـى إجهـاد مؤلـم لـدى أولئـك الذيـن يشـاهدون، أو حتـى أسـوأ مـن ذلـك، 

يشـاركون فـي حـدث كهذا.
لذلـك بـدأ إيليـا فـي الركـض، لمحاولة االبتعـاد. أحيانًـا نركض إلـى الثالجة ونحـاول أن نأكل 
إلسـعاد أنفسـنا مـرة أخـرى. وأحيانًـا أخـرى نحـاول التخلّـص مـن إجهادنـا العاطفي بالّنـوم. في 
بعـض األحيـان نبحـث عـن عالقـة أو وظيفـة أو منصـب جديـد فـي سـعينا للهـروب. وأحيانًـا 
ندفـن أنفسـنا فـي المزيـد من العمـل، والمزيد مـن المواعيد النهائيـة واللقـاءات، حيث نحاول 
جاهديـن الهـروب مـن الشـيء المجهـول الـذي يسـتنزف فرحتنـا وراحتنـا. وبالطبـع، كثيـر من 
النـاس يسـتخدمون »العقاقيـر« بشـكل أو بآخـر، كل ذلـك فـي محاولـة لتخفيـف األلـم. فـي 
النهايـة، هـذه األشـياء تخفـي األعـراض فقـط. إنَّهـا ال تحـّل المعضلـة، وغالبًـا مـا تْجعلها أسـوأ.

١8 آب )أغسطس(        األربعاء        

ُمْنَهٌك ال يقوى على الّركض
شـعر إيليـا بالتعـب الشـديد لدرجـة أنـه لم يقـَو علـى المزيد من الركـض. لذلـك، صلى مرة 
أخـرى. اختلفـت هـذه الصـالة كثيـرًا عـن الصـالة المليئـة باإليمـان التـي اسـتجاب لهـا هللا على 
جبـل الكرمـل )1ملـوك 18: 36، 37( أمـام كهنـة وأنبيـاء البعـل وأعضـاء البـالط الَملكـي وعامـة 

النـاس. كانـت هذه صـالة بسـيطة وقصيـرة َمُشـوبًَة ِباليَأِْس.

ث عنه؟ في 	ملوك 9	: 4، يذكر إيليا أنه ليس أفضل ِمن آبائه� ما الذي كان يتحدَّ

 

عندما هدأ إيليا في نهاية المطاف، انقض عليه الشعور بالذنب يسحقه. لقد أدرك أن خروجه 
الذريع اختطف ما كان يمكن أن يكون فرصة عظيمة لإلصالح في إسرائيل. وأدرك أنه خيَّب آمال 
أولئك الذين يحتاجونه. وكان عاجزًا عن فعل أي شيء حيال ذلك. وهكذا، في لحظة مؤلمة من 

فحص الذات، والمعرفة الكاملة بتاريخ شعبه، رأى إيليا نفسه على حقيقتها.
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يمكـن أن يكـون هـذا إعالنًـا مؤلًمـا ألي شـخص منَّـا، أليـس كذلـك — أي رؤية أنفسـنا على 
حقيقتنـا؟ كـم يجـب أن نكـون ممتنيـن للوعـد بأنه، علـى الرغم مـن أن حياتنا خاطئـة، فإنَّ هللا 
فـي المسـيح سـيرانا كمـا يـرى المسـيح. أي رجـاء يمكـن أن نحصـل عليـه أكثر من ذلـك، حيث 

يمكننـا، باإليمـان، أن نُطالـب ِببرِّ المسـيح ألنفسـنا؟ )انظر فيلبـي 3: 9(.
ومـع ذلـك، فـإن لالكتئـاب وسـيلة لجرفنـا إلـى دوامـة مظلمـة مـن كراهيـة الـذات. وأحيانًا 

نبـدأ فـي االعتقـاد بـأن المـوت هـو الَمخـرج الوحيد.
يبـدو أن هـذا كان هـو الحـال بالنسـبة إليليـا. فقـد بدا األمـر ال يحتمل بالنسـبة لـه، لدرجة 

. ُخـْذ نَْفِسـي ألَنَِّني لَْسـُت َخيْرًا ِمـْن آبَائِي« )1ملـوك 19: 4(. أنّـه قـال، »قَـْد كََفـى اآلَن يَـا رَبُّ
الخبـر السـار هـو أن الشـافي األعظـم ال يديـن إيليـا. يدرك هللُا أكثـر مما نفعـل نحن حقيقة 

مـا نواجهـه ونحن نحـارب االكتئاب.
»وقـد ال نـرى دليـال قاطعـا علـى أّن المخلـص يحنـو علينا ويحبونـا برحمته ومحبتـه، وقد ال 
نحـّس بلمسـة يـده على جباهنـا في رفق وحنـان، ومع ذلك هذه هـي الحقيقـة الراهنة« )روح 

النبـوة، طريق الحيـاة، صفحة 82(.
يعلـم هللا ويـدرك أن »الَْمَسـافََة كَِثيـرٌَة« )1ملـوك 19: 7( َعلَيْنـا، ولكـن فـي بعـض األحيـان 

يضطـر إلـى االنتظـار حتـى نتوقـف عـن الركـض. ثـم يمكنـه عندهـا التدخـل.
أحيانًـا يصبـح األشـخاص الذيـن يغرقـون فـي الميـاه مرتبكيـن لدرجـة أنهـم يتصارعـون مع 
منقـذي السـباحة الذيـن يأتـون لنجدتهـم. بعـد ذلـك، يتعيـن علـى المنقـذ التراجـع واالنتظـار 

لتنفيـذ عمليـة اإلنقـاذ إلـى أن يفقـد الغريـق وعيـه بالفعـل.

مـا هـي اآلمـال والراحـة التـي تجدها فـي الفقـرات الكتابيـة التاليـة: مزمـور 34: 		؛ 
متـى 	: 	-3؛ مزمـور 73: 26؛ إشـعياء 3	: 6-4�

١9 آب )أغسطس(        الخميس        

الّراحة، ال بل وأكثر
ِعلـم هللا أن كثـرة الرّكـض قـد جعلـت إيليـا متعبًـا. وَعلـم هللا كذلـك أن إيليـا كان أكثـر مـن 
ـل عبئًـا هائـاًل ِمـن الذنـب. وكمـا كان  مجـرد متعـٍب جسـديًّا، فقـد كان متعبًـا عاطفيًّـا وتحمَّ
سـيفعل يسـوع للمفلـوج بعد ذلك بسـنوات عديدة، فقد َغَفـر هللا إليليا ومنحه الرّاحـة. وأخيرًا، 

اسـتطاع إيليـا أن ينام ويسـترخي. 
نتوقـع أن تكـون هـذه نهايـة القصـة، لكنهـا ليسـت كذلـك. راحـة هللا ليسـت حدثًـا لمـرة 
ص ببـطء مـن أنمـاط  واحـدة. إنَّ الدخـول فـي راحـة هللا لـه عالقـة بالشـفاء — حيـث التخلُـّ
التفكير السـلبية والعادات المدمرة. إنَّ هللا ال يتعجل الشـفاء، إنما يسـعى إلى أن يكون الشـفاء 

وجذريًّا. ـا  تامًّ
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اقرأ 	ملوك 9	: 	-	� إلى أين يذهب إيليا اآلن، ولماذا؟

 

بعـد الراحـة، أخـذ إيليـا يركـض مرة أخـرى. لكن هـذه المـرة أعـاد هللا توجيه مسـاره. يُْدرك 
هللا أن الحيـاة فـي هـذا العالـم الخاطـئ يمكن أن تسـبب االكتئاب، وستسـببه. إنـه يفهم دافعنا 
للركـض، لكنـه يريـد إعـادة توجيـه ركضنـا. بـداًل مـن كل آليـات التأقلـم المدمـرة للـذات التـي 
نحاولهـا، يريدنـا أن نركـض إليـه. وبمجـرد أن نبـدأ فـي الركـض نحـوه، فإنـه يريـد أن يعلّمنـا أن 

نسـتمع إلـى »الَصـْوت الُمْنَخِفـض الَخِفيـف« )1ملـوك 19: 12( الـذي سـيمنحنا الراحة.
لـم يكـن لـدى إيليـا طاقـة إلنهـاض نفسـه والقيـام برحلـة للقـاء هللا. إّن هللا هـو َمـن يوفـر 

الطاقـة للقـاء، وهللا هـو َمـن يَِعـد ِبغـٍد أفضـل.
وبينما كان إيليا يرقد تحت البُطَْمة ويتمنى الموت، كان يعتقد أن أفضل أيامه قد انتهت. 

اقرأ 	ملوك 		:9	, 6	 و2ملوك 2: 		� ما الذي كان ال يزال ُمخّبًئا إليليا؟

 

ـفاء سـيأتي للّنبـي ألنَّه كان سـيتعلّم أْن ينظم  علِـَم هللُا أنَّ أياًمـا أفضـل تنتظـر إيليـا. كان الشَّ
حياتـه وفًقـا إليقاعـات هللا ويقبـل راحتـه. كان ال يـزال هناك ملـوك يجب مسـحهم وخليفة يتّم 
اختيـاره. علـم هللا بالفعـل عـن أَلِيَشـع، الـذي كان سـيصبح قريبًـا مـن إيليـا كابنـه. علِـم هللُا أنَّ 
ـَماِء )2ملـوك 1: 10(. وفيما يتعلـق بإيليا، فإنه لن  إيليـا، باإليمـان، سـيطلب أْن تَْنـزِل نَاٌر ِمَن السَّ

ـماوية. يمـوت يائًسـا تحـت البُطَْمـة بل سيسـتقل مركبـة نارية إلـى الرَّاحة السَّ

مـا الـذي يمكننـا أن نتعلّمـه ِمـن قصـة إيليـا حـول لمـاذا، بغـض النَّظـر عـن مـدى 
شـعورنا بالّسـوء، ال يـزال يتعّيـن علينـا، بقـوَّة هللا، عـدم االستسـالم؟

20 آب )أغسطس(        الجمعة        

رس: »مـع التغييـر المسـتمر للظـروف، نختبر نحـن أيًضـا التغييرات؛  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
وبهـذه التغييـرات نحـن إمـا نبتهـج أو نكتئب. لكـن تغيير الظروف ليـس له القـدرة على تغيير 

عالقـة هللا بنـا. فـاهلُل ‹ُهَو ُهَو أَْمًسـا َوالْيَـْوَم َوإِلَـى األَبَِد›
؛ وهـو يطلـب منَّـا الثّقـة الُمطْلَقـة في محبتـه« )روح النبـوة، في األماكن السـماوية، صفحة 

.)120
»اسـتمروا فـي النَّظـر إلـى يسـوع، وارفعوا صلـوات صامتة باإليمان، وتمسـكوا بقوته، سـواء 
مـوا لألمـام كمـا لـو أنَّ كلَّ صـالة رُِفعتموهـا قـد أودعت  كان لديكـم أي شـعور واضـح أَْم ال. تقدَّ
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عـرش هللا واسـتجاب لهـا ذاك الـذي ال تخفـق وعوده أبًدا. امضـوا على الطريق الصحيـح وترنَّموا 
وأنشـدوا هلل فـي قلوبكـم، حتـى عندمـا تكتئبون من الشـعور بعبء الحزن. أقول لكم، كشـخص 
يعـرف عـن اختبـار، النـور سـيأتي، وسـيكون الفـرح مـن نصيبنـا، وسـتنطوي الغمائـم والغيـوم. 
وسـننتقل مـن قبضـة القوة الجائـرة للحزن والظَّالم إلى نور حضور يسـوع« )روح النبوة، رسـائل 

مختـارة، مجلّد 2، صفحـة 242، 243(.

أسئلة للنقاش
	� غالًبـا مـا يكـون من الصعب جًدا مسـاعدة شـخص يعاني من اضطرابات نفسـية أو 
اكتئـاب� مـا هي الوسـيلة الجيـدة ألن تتعلم كنيسـتك كيف تخدم بشـكل أكثر فعالية 

أولئـك المصابين باالكتئاب؟

2� غالًبـا مـا نصـارع لنكون منفتحيـن وصادقين أمام هللا� تصّفح بعـض المزامير وانظر 
س منفتحين وصادقين أمـام هللا� كيف  إلـى أي مـدى كان كََتَبـة أسـفار الِكَتـاب الُمَقـدَّ

يمكننـا تعزيـز جٍو من الشـفافية والصـدق في مجموعتنـا المحلية؟

3� غالًبـا مـا يكـون مـن الصعـب علينـا أن نُصلـي عندمـا نعاني مـن االكتئـاب� ناقش 
قـوة صـالة الشـفاعة ألجـل أولئـك الذيـن ال يسـتطيعون الصـالة ألجل أنفسـهم�

4� لمـاذا مـن المهم أن نتذكر أن اإليمان ليس شـعوًرا؟ فقط ألننا مكتئبون ومحبطون 
وخائفـون وقلقـون ال يعنـي أننـا نفتقـر إلـى اإليمـان أو الثقـة بـاهلل� هـذا يعني فقط 
أننـا، فـي الوقـت الحالي، نشـعر باالكتئـاب، واإلحبـاط، والخوف، والقلـق، كما يحدث 
لنـا جميًعـا، فـي مرحلـة أو أخرى� كيف يمكننـا أن نتعلم أنه، في مثـل هذه األوقات، 
تكـون الصـالة بإيمـان أمـًرا بالـغ األهميـة، بغـض النظر عن مـدى صعوبة مـا قد يبدو 

عليـه ذلك؟

	� أي رجـاء عظيـم يمكنـك اسـتخالصه مـن قصـة المفلـوج، خاصـة إذا كان أسـلوب 
الحيـاة الخاطـئ الـذي انتهجتـه قـد أصابـك بالمـرض والسـقم؟
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* 2١-27 آب )أغسطس(    الدرس التَّاسع    

إيقاعات الراحة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن ١؛ خـروج 20: 8-١١؛ خـروج ١6: ١4-3١؛ تثنيـة 5: ١2-

١5؛ مزمـور 92؛ إشـعياء 58: ١3.

ُه ِفيـِه اْسـَتَراَح ِمـْن َجِميـعِ َعَملِِه  َسـُه، ألَنَـّ ـابَع َوَقدَّ آيـة الحفـظ: »َوبَـارََك هللُا الَْيـْوَم السَّ
الَّـِذي َعِمـَل هللُا َخالًِقـا« )تكويـن 2: 3(� 

َمـن يمكنـه أن يتصـور مـا بـدت عليـه أعمـال الَخلـق فـي أسـبوع الخليقـة؟ أْن تـرى الّنـور 
وسـط الظـالم، والمحيطـات المليئـة بالحيـاة، والطيـور التي فجأة تأخـذ في التحليـق والطيران؟ 
هـذا كلّـه باإلضافـة إلـى َخلـق آدم وحواء بطريقـة خارقة وعجيبـة. نحن ال يمكننا حتـى أن نبدأ 

فـي اسـتيعاب كيـف عمـل هللا ذلك.
ه هللا إلى عمل شيء آخر. وللوهلة  لكن بعد ذلك، بعد كلَّ أعمال الخلق الحيوية هذه، توجَّ
األولى، ال يبدو أن ما فعله هللا ُمبِْهرًا كمنظر الحيتان وهي تقفز في المياه أو كالطيور وهي تحلِّق 
ا. حتى قبل أن  مستعرضة ريشها المذهل. لقد خلَق هللُا يوًما، اليوم السابع، ثم جعلُه يوًما خاصًّ
تنطلق البشرية نحو الحياة المجهدة التي فرضتها على نفسها، وضع هللا عالمة لتكون بمثابة أداة 
تذكير حيَّة. أراد هللا أن يكون هذا اليوم وقتًا فيه نتوقف لالستمتاع بالحياة عن قَصٍد وَعمٍد – يوم 
يَّة والمياه والناس،  فيه نستريح وال نعمل شيئًا، يوٌم لالحتفاء بعطيّة العشب والهواء والحياة الْبَرِّ

واألهم من ذلك كله، االحتفاء بخالق كُلِّ َعِطيٍَّة َصالَِحٍة.
وتسـتمر هـذه الدعـوة حتـى بعـد إقصـاء الزوجيـن األولين عـن عـدن. أراد هللا أن يتأكد من 
أن الدعـوة للراحـة يمكنهـا أن تصمـد أمـام اختبـار الزمـن، وهكذا، منـذ البداية، قـام هللا بحياكة 

يـوم الراحـة هذا في نسـيج الزمن نفسـه. 
خـالل هذا األسـبوع، سـوف ندرس دعـوة هللا الرائعة للدخـول في راحة حيويّة، بشـكلٍّ دائٍم 

ومتكـّرر، مع حلول اليوم الّسـابع من كلَّ أسـبوع.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 28 آب )أغسطس(
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22 آب )أغسطس(        األحد        

تمهيد للراحة
ُه قَـاَل فَـَكاَن. ُهـَو أََمـَر فََصـاَر.« وقـد جعـل النـور يفصـل  كان هللا هنـاك منـذ البدايـة. »ألَنَـّ
النهـار مـن الليـل؛ نطـق هللا فجـاء كّل ِمـن الجلـد والسـماء والبحـار إلى حيِّـز الوجود فـي اليوم 
الثانـي مـن أيـام الخليقـة، وتبـع ذلك خلق اليابسـة والنباتات فـي اليوم الثالث. شـكَّل هللا اإلطار 
األساسـي للزمـان والمـكان، ثـم مـأل الفضـاء بالمخلوقـات خـالل األيـام الثالثـة التاليـة. وخلـق 
ـَماِء لحكـم النهـار وحكـم الليل. بخـالف قصص معظـم الثقافـات القديمة  األنـوار ِفـي َجلَـِد السَّ
س بما ال يترك مجااًل للشـك أن الشـمس  التـي تتحـدث عـن الخليقـة، توضح قصـة الِكتَاب الُمَقدَّ
والقمـر والنجـوم ليسـت آلهـة. كمـا أنهـا لم تـأِت إلى حيـز الوجود إال فـي اليوم الرابـع من أيام 

الخليقـة، وقد جـاءت إلى الوجود بكلمـة الخالق.   
إنَّ وصـف موسـى لليوميـن الخامس والسـادس مـن أيام الخلقيـة )تكويـن 1: 20-31( مليء 
ة كلها تمـأل الفضاء الذي أعـده هللا لها. يَـّ بالحيـاة والجمـال. فالطيـور واألسـماك والحيوانـات الْبَرِّ

ما الذي يشير إليه تقييم هللا للخلقية؟ اقرأ تكوين 	: 	- 	3�

 

لـم يكـن مـا خلقه هللا مجرد فضاء، بل كان مكانًا نموذجيًّا، حيـث تزخر األرض بالمخلوقات.  
اب، يواصـل هللا بعـد كل يوم مـن أيام الخليقـة القول بـأن كّل ما  ومثـل الزَِمـة )قَـرَار( لَْحـٍن جـذَّ

خلقه كان »حسـًنا«.

مـا هـو الشـيء المختلف في خلق هللا لإِلنَْسـاِن عن خلقـِه لبقيَّة المخلوقـات األخرى في 
العالـم؟ اقـرأ تكوين 	: 26، 27 وتكوين 2: 7، 	24-2�

 

تصـوَّر أن هللَا ينحنـي ويشـرع فـي تشـكيل الطيـن.  إنَّ خلق اإلنسـان على صـورة هللا ومثاله 
هـو درس موضوعـي فـي العالقـة الوثيقـة والتقارب.  لقـد انحنى هللا ونفخ الحياة فـي أنف آدم، 
فصـار هنـاك كائـٌن حـٌي.  وقـد أضـاف خلـق حـواء بطريقـة خاصة مـن ضلـع آدم عنصـرًا مهًما 
مها هللا ألجل البشـرية –  آخـر إلـى أسـبوع الخليقـة.  فالزواج هو جانـب من الجوانب التـي صمَّ

س يقوم على الشـراكة بيـن »رجل واحـد« و »امـرأة واحدة«.  فهـو ميثـاق مقـدَّ
وهـذه المـرة، عندمـا نظـر هللا إلـى كل مـا َعِملَُه فـي اليوم السـادس، بدت العبـارة مختلفة: 

ا« )تكوين 1: 31(.  »َوَرأَى هللُا كُلَّ َمـا َعِملَـُه فَـِإَذا ُهَو َحَسـٌن ِجـدًّ
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س،  فكـر فـي مدى االختـالف الجوهري بين قصة الخلـق كما وردت في الِكَتـاب الُمَقدَّ
وتلـك القصـص التـي تعلَّمهـا البشـرية بـدون إرشـاد مـن كلمـة هللا�  مـاذا يجـب أن 

يخبرنـا هـذا عـن مـدى حاجتنـا لالعتمـاد على كلمـة هللا لفهـم الحق؟

23 آب )أغسطس(        االثنين        

وصّية هللا لنا بأن نستريح
ا« لكنهـا لـم تكـن قـد اكتملت بعـد. انتهـت أعمـال الخليقة  كانـت خليقـة هللا »حسـنة جـدًّ
ُه ِفيـِه  َسـُه، ألَنَـّ ـابَع َوقَدَّ براحـة هللا ومباركتـه لليـوم السـابع، يـوم السـبت. »َوبَـارََك هللُا الْيَـْوَم السَّ

ِذي َعِمـَل هللُا َخالًِقـا« )تكويـن 2: 3(. اْسـتَرَاَح ِمـْن َجِميـعِ َعَملِـِه الَـّ
السـبت هـو جـزء ال يتجـزأ مـن خليقـة هللا. فـي الواقـع، هو تتويـج ألعمـال الخليقـة. أوجَد 
هللُا الراحـة وَخلـَق حيِّـزًا للمجتمـع حيـث يمكـن للبشـر )فـي تلـك األيام كانت األسـرة البشـرية 
تتكـون فـي األسـاس من آدم وحـواء وأوالدهما وبناتهمـا( التوقّف عن القيام بأنشـطتهم اليومية 

والراحـة جنبًـا إلـى جنب مـع خالقهم. 
و يـا لألسـف، فقـد دخلـت الخطية هـذا العالم وغيَّرت كل شـيء. لم يعد هنـاك المزيد من 
الشـركة المباشـرة مـع هللا. بداًل من ذلـك، ُوِجدت الـوالدات المؤلمة، والعمل الشـاق، والعالقات 
الهشـة والمختلـة، ومـا إلـى ذلـك – وهي سلسـلة الويل التـي تُْعـرَف بُمعطيات الحيـاة في هذا 
العالـم السـاقط. ومـع ذلـك، حتى وسـط كل هذا، يظل سـبت هللا رمزًا دائًما بـأن هللَا هو خالقنا، 
وبـأن لنـا الوعـد بـأن هللا سـيعيد خلقنـا. إذا كان البشـر بحاجـة إلى راحة السـبت قبـل الخطية، 

فكـم بالحـري يحتاجونها أكثر بعد السـقوط؟
ص الـرب شـعبه مـن العبوديـة فـي مصـر، ذكّرهم  وبعـد ذلـك بسـنوات عديـدة، عندمـا خلَـّ

مـرة أخـرى بهـذا اليـوم الخاص. 

اقـرأ خـروج 20: 	-		� مـاذا يعلِّمنـا هـذا عـن أهمية السـبت ِمـن حيث صلتـه وارتباطه 
بأسـبوع الخليقة؟

 

بهذه الوصية، يدعونا هللا إلى أن نتذكر أصولنا. على عكس ما يعتقده الكثيرون، نحن لسنا 
نتاج الصدفة الناجمة عن تفاعالت قوى قاسية، وغير مبالية، وخفيّة. على العكس، نحن كائنات 
لنا شركة مع هللا. ورغم أن بني إسرائيل قديًما قد  ُخلقنا لتكون  مخلوقة على صورة هللا. لقد 
عوملوا كعبيد ذات قيمة ضئيلة، إال أنه مع حلول كل يوم سبت، كانت تتم دعوتهم بطريقة 

خاصة ليتذكّروا َمن هم حًقا، كائنات بشرية مخلوقة على صورة هللا نفسه.
»لقـد أفـرز للعمـل المقـدس وأعطـاه هللا آلدم كيوم راحـة وكان تذكاًرا لعمـل الخلق، وهكذا 

صـار رمـزًا لقـدرة هللا ومحبته« )روح النبوة، مشـتهى األجيـال، صفحة 267(.
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فكـر فـي مـدى أهميـة عقيـدة الخلـق التـي تنـص علـى أن هللا خلـق العالم في سـتة 
أيـام حرفيـة� فعلـى كل حـال، هـل مـن عقيـدة أخـرى تتمتـع بنفـس األهميـة لدرجة 
أن هللا يأمرنـا بتكريـس ُسـبع حياتنـا، بصفـة أسـبوعية وبـدون اسـتثناء، لنتذكرهـا؟ ما 
الـذي يجـب أن تعلمنـا إيـاه هـذه الحقيقة في حد ذاتهـا حول مدى أهميـة أن نتذكر 

أصولنـا الحقيقيـة، كمـا هـي موضحة فـي ِسـفر التكوين؟

24 آب )أغسطس(        الثالثاء        

ظروف جديدة
ة، نشـأ جيـل جديـد بذكريـات باهتـة، مـا لـم تكـن  يَـّ بعـد 40 عاًمـا مـن التيهـان فـي الْبَرِّ
معدومـة، عـن مصـر. كان لديهـم اختبـار حيـاة مختلًفـا تماًما عن اختبـار آبائهم. لقد شـهد هذا 
الجيـل الجديـد عـدم إيمـان آبائهـم المتكـرر، ونتيجـة لذلـك، كان عليهـم أيًضـا أن يتوهـوا فـي 

ة بينمـا كان جيـل آبائهـم يالقـي المـوت. يَـّ الْبَرِّ
كان لديهـم امتيـاز وجـود َمْسـَكن َخيَْمـِة االْجِتَمـاِع فـي وسـط مخيمهـم وكان يمكنهم رؤية 
السـحابة التـي تشـير إلـى حضور هللا وبهـاء مجده. عندما كانت السـحابة تتحـرك، كانوا يعلمون 
أن الوقـت قـد حـان لحـزم أمتعتهـم ومتابعـة مسـيرهم. هذه السـحابة التـي كانت توفـر الظل 

أثنـاء النهـار والضـوء والحـرارة فـي الليـل كانت بمثابـة تذكير دائـم بمحبـة هللا ورعايته لهم.

ما هو التذكير المتجّسد الذي كان لديهم بشأن راحة السبت؟ اقرأ خروج 6	: 4	-	3�

 

علـى عكـس الالهـوت السـائد، تثبـت هـذه اآليـات أن سـبت اليـوم السـابع قد سـبق بزمان 
بعيـد إعطـاء الشـريعة في سـيناء.

ماذا حدث هنا؟
( الـذي وفـره هللا بمثابـة تذكيـر يومـي بحقيقـة أن الخالـق قـد  كان الطعـام الخـاص )الَْمـنَّ
حافـظ علـى خليقتـه. بطريقـة ملموسـة للغايـة، كان هللا يوفـر لهـم احتياجاتهـم. كان كّل يـوم 
عبـارة عـن معجـزة حيـث كان الطعـام يظهر أثنـاء النهار ويختفـي مع غروب الشـمس. وفي أي 
وقـت كان يحـاول أي شـخص تخزيـن ذلـك الطعـام لليـوم التالـي، كان الطعـام يتعفن ويفسـد؛ 
ومـع ذلـك، كل يـوم جمعـة كان هنـاك مـا يكفـي لوجبـة مزدوجـة، بحيـث كان مـا يفضـل مـن 

طعـام يـوم الجمعـة يبقـى طازًجـا بشـكل معجـزي ويـؤكل يوم السـبت.
ِسفر  في  المدّونة  واألنظمة  القوانين  وجميع  الَمْقِدس  خدمة  اآلن  إسرائيل  بني  لدى  كان 
سرد  وكرَّر  الجميع  استدعى  السن  في  الطاعن  موسى  فإن  ذلك،  ومع  العدد.  وِسفر  الالويين 
تاريخهم وأعاد على مسامعهم الَْوَصايَا َوالَْفرَائِِض َواألَْحَكاِم التي أعطاها هللا )انظر تثنية 5: 22-6(.
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هـذا الجيـل الجديـد كان مسـتعًدا أخيرًا لدخـول أرض الموعد. كان بنو إسـرائيل على وشـك 
الخضـوع لتغييـر فـي القيـادة، وأراد موسـى المسـن أن يتذكـر هـذا الجيـل َمـن هـم ومـا هـي 
مهمتهـم. لـم يكـن يريـد لهـم أن يكـّرروا أخطـاء آبائهم. ولـذا فهو قد كرَّر سـرد شـرائع هللا. وتمَّ 
كذلـك ترديـد الوصايـا العشـر حتـى ال ينسـاها هـذا الجيل، الـذي كان على وشـك غـزو كنعان.

فـي اختبارنـا الشـخصي، فـإن المجـيء الثانـي ليسـوع سـيحدث كمـا لو بعـد لحظات 
قليلـة مـن موتنـا� ومـن ثـم، فـإن عودته قريبـة الحـدوث دائًمـا، وربما أقـرب مما قد 
نتخيلـه� كيـف يذكّرنـا حفظ يوم السـبت، ليس بمـا فعله هللا ألجلنا وحسـب، بل وبما 

سـيفعله ألجلنا عندمـا يعود؟

25 آب )أغسطس(        األربعاء        

سبب آخر للراحة
خيّـم بنـو إسـرائيل علـى الجانب الشـرقي مـن األردن. وامتلكـوا أراضي ملك باشـان وملكين 
من األموريين. مرة أخرى، في تلك اللحظة الحاسـمة، دعا موسـى شـعب إسـرائيل مًعا وذكَّرهم 
أن العهـد الـذي قُطـع فـي سـيناء لـم يكـن مـن أجـل آبائهم وحسـب، بـل مـن أجلهم أيًضـا. ثم 

قـام بتكـرار الوصايا العشـر مرة أخـرى لمصلحتهم.

قـارن خـروج 20: 	-		 وتثنيـة 	: 2	-		� مـا هـو الفـرق فـي طريقة التعبيـر عن وصية 
السـبت فيهما؟

 

فـي خـروج 20: 8، تبـدأ الوصيـة بكلمـة »اُذْكُـْر«. أمـا اآليـة فـي تثنيـة 5: 12 فتبـدأ بكلمـة 
»اِْحَفـْظ«. تأتـي كلمـة »اُذْكُـْر« بعـد ذلـك بقليـل فـي الوصيـة نفسـها )تثنيـة 5: 15(. فـي هذه 
اآليـة، قيـل لهـم أن يتذكـروا أنهـم كانوا عبيـًدا. على الرغـم من أن هـذا الجيل قد نشـأوا أحراًرا، 
إال أنهـم كانـوا سـيولدون جميًعـا فـي العبوديـة لـوال إنقاذهم من ِقبـل هللا بمعجـزة خارقة. كان 
المقصـود لوصيـة السـبت أن تذكّرهـم بـأن هللا خالق الكـون هو الـذي نّجاهم: »فَأَْخرََجـَك الرَّبُّ 

إِلُهـَك ِمـْن ُهَنـاَك ِبيَـٍد َشـِديَدٍة َوِذَراٍع َمْمـُدوَدٍة« )تثنية 5: 15(.
كانـت هـذه الحقيقـة تتناسـب مـع الظـروف التـي كان يمـر بهـا بنو إسـرائيل آنـذاك، حيث 
وقفـوا للمـرة الثانيـة علـى حـدود أرض الموعد، بعد حوالـي أربعين عاًما من فشـل الجيل األول 
فشـاًل ذريًعـا فـي القيـام بذلك. كانـوا عاجزين عن قهر هـذه األرض كمـا كان أجدادهم عاجزين 
عـن الهـروب مـن مصـر. لقـد احتاجوا إلـى هللا، هذا اإللـه، الذي يعمـل »ِبيَـٍد َشـِديَدٍة« َو »ِذَراٍع 

َمْمُدوَدٍة«.
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كان السـبت علـى وشـك أن يأخـذ بُعـًدا إضافيًّـا. ألن هللا هـو إلـه التحريـر، وكان يجـب على 
بنـي إسـرائيل أن يحفظـوا يوم السـبت )تثنيـة 5: 15(.

بالطبع، الخليقة ليست بمعزٍل عن وصية السبت، حتى في تثنية 5، على الرغم من السبب 
اإلضافي لحفظ السبت. بمعنى ما، فإن تحرير بني إسرائيل من أرض مصر كان هو نقطة البداية 
لخليقة جديدة، على غرار قصة الخلق في سفر التكوين. كان بنو إسرائيل، كشعب ُمحّرر من 

العبودية، هم خليقة هللا الجديدة )انظر أيًضا، على سبيل المثال، إشعياء 43: 15(.
وألن الخـروج يُنظـر إليـه علـى أنـه رمـز للتحرر مـن الخطية، أي الفـداء، يمكننـا أن نجد في 
يـوم السـبت رمـزًا لـكلٍّ مـن الَخلـق والفـداء. ومـن ثـم، بطريقـة حقيقيـة للغايـة، يوجهنـا يـوم 

السـبت إلـى يسـوع، خالقنـا وفادينا.

اقرأ يوحنا 	: 	-3	� ماذا تعلّمنا هذه اآليات عن يسوع بصفته خالقنا وفادينا؟

26 آب )أغسطس(        الخميس        

حفظ السبت
يأمـر هللا شـعبه بـأْن يحفظـوا يـوم السـبت ُمقّدًسـا. جنبًـا إلـى جنب مـع عدم القتـل وعدم 
س ال يقـدم لنا  السـرقة، هنـاك الوصيـة بتذكّـر يـوم السـبت، علـى الرغـم مـن أن الِكتَـاب الُمَقـدَّ

تفاصيـل محـّددة حـول كيفيـة حفظه.

ما هي األجواء التي ينبغي أن نوجدها ونعززها يوم السبت؟ انظر مزمور 92 وإشعياء 		: 3	�

 

ه ُمتّسـًما بالبهجة  ألن حفـظ السـبت يعنـي االحتفـاء بالخلـق والفـداء، يجـب أن يكـون جـوَّ
ا كئيبًا وَعبوًسـا. والفـرح فـي الرب وليـس جـوًّ

تتويًجـا ألسـبوع  السـبت األول كان  السـابع. نظـرًا ألن  اليـوم  السـبت فـي  يبـدأ تذكّـر  ال 
الخليقـة، لذلـك يجـب أن »نتذكـر يـوم السـبت« طـوال األسـبوع وأن نخطـط لـه مسـبًقا حتـى 
نتمكـن مـن تـرك عملنـا األسـبوعي جانبًا قبـل حلول سـاعات السـبت، وبالتالي عندمـا يَحّل يوم 
السـبت »نحفظـه مقّدًسـا«. يَُعـْد التحضيـر المتعّمـد للسـبت، وخاصة خـالل األسـبوع وفي يوم 
ا ويزيـد مـن فرحنـا بينمـا  االسـتعداد، أي يـوم الجمعـة )مرقـس 15: 42(، أمـرًا أساسـيًا وضروريَـّ

نحـن نتطلـع إلـى هـذا اليـوم المميـز للغاية. 

ما هو الجانب المّهم لحفظ السبت الذي يتم تسليط الضوء عليه في الويين 9	: 3؟
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وقتًا  هللا  يوفر  واألصدقاء.  العائلة  مع  عالقاتنا  وتعزيز  رعاية  أيًضا  يعني  السبت  حفظ  إنَّ 
للشركة المكثفة مع جميع أفراد العائلة، وهو وقت يشمل الراحة حتى للمستخدمين والحيوانات 

التي تخّص األسرة )راجع خروج 20: 8-11(. إنَّ السبت واألُسرة مرتبطان ومتالزمان.
فـي حيـن أن الراحـة والوقـت الـذي نقضيـه مـع األسـرة همـا مبـدآن مهمـان، فـإن حفـظ 
السـبت يعنـي أيًضـا المشـاركة فـي عبـادة جماعيـة مكثفـة هلل مـع عائلتنـا الكنسـية. لقد حضر 
يسـوع خدمـات العبـادة وقـاد بعضهـا أثنـاء وجـوده علـى األرض. )انظـر الوييـن 23: 3؛ لوقا 4: 

16 وعبرانييـن 10: 25(.
علـى الرغـم مـن أن نشـاطاتنا األسـبوعية وإيقاعات حياتنا قد تكون سـريعة؛ مـع ذلك، فإنه 
فـي أعمـاق قلوبنـا هنـاك تـوق إلـى راحـة السـبت الحقيقيـة، والشـركة الحقيقيـة مـع خالقنـا. 
عندمـا نتذكـر التوقـف عـن كل أعمالنـا والتخطيـط لقضـاء الوقـت مـع هللا واالعتنـاء بعالقاتنـا، 

يمكننـا أن ندخـل فـي إيقـاع وراحـة يوم السـبت.

مـا هـو اختبـارك الخـاص مـع السـبت والبـركات التـي يمكـن أن تأتـي مـن حفظـه 
مقدًسـا؟ بأيـة طـرق يمكنك القيـام بالمزيد لتجعل من السـبت ذلـك الوقت المقدس 

الـذي يُْفتـرَْض أن يكـون عليـه؟

27 آب )أغسطس(        الجمعة        

رس: »أعطى هللا للنـاس تـذكار قدرته الخالقـة حتى يميـزوه ويعرفوه  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
فـي أعمـال يديـه. والسـبت يأمرنـا بـأن نـرى فـي أعمـال خليقتـه مجـد الخالـق. ... ففـي يـوم 
الراحـة المقـدس أكثـر ممـا فـي األيـام األخرى علينـا أن ندرس الرسـائل التي قد كتبهـا هللا ألجلنا 
فـي الطبيعـة. ... فـإذ نقتـرب مـن قلـب الطبيعـة فالمسـيح يحقق لنا حضـوره ويخاطـب قلوبنا 

بـكالم السـالم والمحبـة« )روح النبـوة، المعلّـم األعظـم، صفحة 12(.
»أحـد األسـباب المهمـة التـي جعلـت الـرب ينقـذ بني إسـرائيل مـن العبودية فـي مصر هو 
سـا....  مـن الواضح أن موسـى وهارون قد جـّددا التعاليـم المتعلقة  لكـي يحفظـوا السـبت ُمقدًّ

بقداسـة السـبت، ألن فرعـون اشـتكى إليهما قائـاًل، ‹َوأَنْتَُمـا تُِريَحانِِهْم ِمـْن أَثَْقالِِهْم›
 خروج 5: 5.  يشـير هذا إلى أن موسـى وهارون بدآ اإلصالح المتعلق بحفظ السـبت بينما 

كان بنـو إسـرائيل ال يزالون في مصر.
»لم يكن المقصود لحفظ بني إسرائيل قديًما للسبت أن يكون إحياًء لذكرى عبوديتهم في 
يشمل كذلك  بحيث  الخلق،  بذكرى  االحتفاء  القصد من حفظه هو  كان  ذلك،  بداًل من  مصر. 
الذكرى السعيدة المتعلقة بالخالص من االضطهاد الديني في مصر. ذلك االضطهاد الذي جعل 
االحتفاء بالسبت أمرًا صعبًا.  وبنفس الطريقة، فإن تحررهم من العبودية كان ينبغي أن يشعل 
في قلوبهم على الدوام اهتماًما رحيًما بالفقراء والمضطهدين، واليتامى واألرامل« )من مالحظة 

في ملحق كتاب بعنوان »من ماضي األبدية« إللن هوايت، صفحة 549(.
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أسئلة للنقاش: 
	� بعـض المسـيحيين، بمـا فـي ذلـك حتـى بعـض األدفنتسـت السـبتيين، يعتبـرون 
الموسـوعة  ويكيبيديـا،  ]مـن    )Theistic evolution )باإلنكليزيـة:  اإللهـي  التطـور 
الحـرة[، تفسـيًرا قابـاًل للتطبيـق فيمـا يتعلـق بقصـة الخلـق كمـا وردت فـي الِكَتـاب 
س�  كيـف يُظهـر سـبت اليـوم السـابع أن التطور اإللهـي والمعتقدات السـبتية  الُمَقـدَّ
األدفنتسـتية ال يتوافقـان؟  فإنـه مـاذا سـيكون الغـرض مـن حفـظ اليوم السـابع سـبًتا 
ـت علـى مـرِّ بالييـن السـنين، خاصـة  ُمقدًسـا احتفـاء بذكـرى خليقـة يُعتقـد أنهـا تمَّ
عندمـا تكـون كلمـة هللا شـديدة الوضوح في التأكيد على أن السـبت قد ُجعل ُمقدًسـا 

بعـد االنتهـاء مـن الخلـق فـي سـتة أيـام حرفية؟

2� مـا رأيـك فـي الحجـة القائلـة بـأن اليـوم الـذي ينبغـي حفظـه هـو مسـألة غيـر 
ذات أهميـة، طالمـا لدينـا يـوم راحـة واحـد فـي األسـبوع؟  أو، مـن ناحيـة أخـرى، 
كيـف نـرد علـى االدعـاء بـأن يسـوع هـو سـبت راحتنـا، وبالتالـي، ليسـت هنـاك 

حاجـة لحفـظ أي يـوم كيـوم للراحـة؟

3� كيـف يمكـن لحفـظ يـوم السـبت ُمقدًسـا أن يكـون تذكيـًرا بالتحـرر؟  كيـف 
يمكننـا تجنـب جعـل حفـظ السـبت أمـًرا مقّيـًدا وفيـه تزّمـت زائـد عـن الحـّد؟

عـي البعـض أن حفـظ السـبت هـو محاولة ممـن يحفظونه لبلوغ السـماء� مع  4� يدَّ
ذلـك، مـا هـو المنطـق وراء االّدعـاء بأننـا مـن خـالل راحتنـا في اليـوم السـابع إنما 

نحـاول أن نشـق طريقنا إلى السـماء؟
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* 28 آب )أغسطس( – 3 أيلول )أيلول )سبتمرب(    الدرس العارش    

راحة السبت

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن ١: 26، 27؛ تكوين 9: 6؛ 2بطـرس 2: ١9؛ رومية 6: ١-7؛ 

خـروج ١9: 6؛ يوحنا 5: ١6-7.

ٌس�  ابُع َفِفيِه َسْبُت ُعطْلٍَة َمْحَفٌل ُمَقدَّ ا الَْيْوُم السَّ آية الحفظ: »ِستََّة أَيَّاٍم يُْعَمُل َعَمٌل، َوأَمَّ
َعَماًل َما الَ تَْعَملُوا� إِنَُّه َسْبٌت لِلرَّبِّ ِفي َجِميعِ َمَساِكِنكُْم« )الويين 23: 3(� 

ًســا. فهنــاك َمــن يزعــم  إننــا نســمع كلَّ أنــواع الحجــج ضــد حفــظ ســبت اليــوم الســابع ُمقدًّ
أنَّ يســوع قــد غيّــر حفــظ الســبت إلــى األحــد، أو أنَّ يســوع قــد أبطــل الســبت، أو أنَّ بولــس 
فعــل ذلــك، أو أنَّ الرّســل اســتبدلوا حفــظ ســبت اليــوم الســابع باألحــد تكريًمــا لقيامــة يســوع 
ــر  ــرة، أصبحــت الحجــج أكث ــم جــرّا. فــي الســنوات األخي ــوم األحــد، وهلّ مــن األمــوات فــي ي
تعقيــًدا حيــث، علــى ســبيل المثــال، يّدعــي البعــض أنَّ يســوع هــو ســبت راحتنــا، وبالتالــي ال 
نحتــاج إلــى أْن نحفــظ يــوم الســبت أو أي يــوم آخــر مقّدًســا. وبالطبــع، ســتكون هنــاك دائًمــا 
الحجــة الغريبــة التــي تزعــم بأننــا مــن خــالل راحتنــا فــي اليــوم الســابع نســعى بطريقــة مــا 

إلــى شــق طريقنــا إلــى الســماء. 
مـن ناحيـة أخـرى، أصبـح بعض المسـيحيين مهتميـن أكثر بفكـرة الراحـة، أي الحصول على 
يـوم راحـة، وعلـى الرغـم مـن أنهـم يجادلـون بأن يـوم الراحة هـو يـوم األحـد أو أن تحديد يوم 

معيـن للراحـة ال يهـم، فقـد أدركوا المفهـوم الكتابـي للراحة، ولماذا هـي مهمة.
بالطبـع، بصفتنـا أدفنتسـت سـبتيين، نحـن نـدرك ديمومـة نامـوس هللا األدبي ونـدرك كذلك 
أن إطاعتنـا للوصيـة الرابعـة، كمـا تـرد فـي الوصايا العشـر، ال تجعلنا مسـتأهلين للسـماء، تماًما 
كمـا ال تؤهلنـا إطاعتنـا للوصية الخامسـة، أو السادسـة، أو األولى، أو أية وصيـة أخرى ألن نكون 

مسـتحقين للسماء. 
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هـذا األسـبوع سـوف نتمعـن أكثـر فـي الراحـة التـي أعطانـا هللُا إياهـا فـي وصيـة السـبت، 
وسـبب أهميـة هـذه الراحـة؟ 

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 4 أيلول )سبتمبر(

29 آب )أغسطس(        األحد        

السبت والخليقة
مـن بيـن جميع الوصايا العشـر، فقـط الوصية الرابعة هـي التي تبدأ بصيغة الفعـل »أُذْكر«. 
إننـا ال نجـد الوصيـة المتعلقـة بالسـرقة تقـول، »أذكـر، ال تسـرق«، أو تلـك المتعلقـة بالشـهوة 

تقـول، »أذكـر، ال تشـتِه.« هنـاك فقـط »أذكر يوم السـبت ...«
إنَّ فكـرة »التذكّـر« تقتضـي وجـود تاريـخ يتـّم تذكّره، وتفترض مسـبًقا أن شـيئًا ما قد حدث 
فـي الماضـي وعلينـا أن نتذكـره جيـًدا. عندمـا نتذكـر، فإننـا نقيـم روابـط مـع الماضـي، ووصية 

ل خطًـا مسـتقيًما يعـود إلى أسـبوع الخلق ذاته. َسـُه« تمثّـِ ـبِْت لِتَُقدِّ »اُذْكُـْر يَـْوَم السَّ

اقـرأ تكويـن 	: 26، 27 وتكويـن 9: 6� مـا الـذي نتعلمه من هذه اآليات عـن مدى تمّيزنا 
كبشـر، وكيـف أننـا مختلفـون جذريًـا عـن بقيـة خليقـة هللا األرضيـة؟ وأيًضـا، لمـاذا ِمـن 

ا أْن نفهم هـذا التَّميُّز؟ المهـم جـدًّ

 

عندمـا نتذكـر الخليقـة، نتذكـر أننـا ُخلقنـا علـى صـورة هللا، وهـو أمـر ال يُقال عن أي شـيء 
ا عـن أي  آخـر يـرد ِذكـره فـي قصـة الخلـق. مـن الواضـح أننـا كبشـر مختلفـون اختالفًـا جوهريًـّ
مخلـوق آخـر علـى هـذا الكوكـب، بغـض النظر عـن مقدار الحمـض النـووي الذي نتشـاركه مع 
بعـض الحيوانـات األخـرى. وعلـى عكـس األسـاطير المشـاعة، نحـن لسـنا مجـرد قـرود متقدمة 
أو نَُسـخ أكثـر تطـوًرا مـن بعـض الثدييـات البدائيـة. كبشـر، مخلوقيـن علـى صـورة هللا، نحـن 

متميـزون عـن كل مـا خلقـه هللا علـى هـذه األرض.

كيف تذكّرنا قصة الخلق بعالقتنا بالخالق؟ تكوين 2 :		، 9	�

 

إنَّ إدراكنا أن هللا قد خلق عالمنا أيًضا يذكّرنا بمسؤوليتنا تجاه الخليقة. علينا أن »نتسلط« 
على الخليقة.  لكن التسلّط على الخليقة ال يعني استغاللها. علينا أن نتسلط على األرض باعتبارنا 

وكالء هلل. علينا أن نتفاعل ونتعامل مع العالم الطبيعي بالطريقة التي يتعامل بها هللا معه.
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نعـم، لقـد شـوهت الخطيـة وعبثـت بـكل شـيء، ولكن هـذه األرض ال تـزال خليقـة هللا، وال 
شـيء يعطينـا الحـق في اسـتغاللها، وخاصة على حسـاب البشـر اآلخريـن، وهذا هـو ما يحدث 

فـي كثير مـن األحيان.

باإلضافـة إلـى كـون السـبت تـذكاًرا هلل باعتبـاره الخالّـق، مـا هـي الطـرق التـي يمكن 
أن يسـاعدنا بهـا حفـظ السـبت علـى أن نكون أكثر وعًيـا بحاجتنا إلـى أن نكون وكالء 

صالحيـن علـى البيئة؟  

30 آب )أغسطس(        االثنين        

االحتفاء بالحّرية
المرة  الخليقة. فإنه في  أيام  وكما رأينا في وقت سابق، يشير السبت إلى أكثر من مجرد 
الثانية التي يرد فيها ِذكر الوصايا العشر، نجد موسى يستعرض فترة الـ 40 عاًما التي قضاها بنو 
يَّة. وفي هذه المرة، نجد أنَّ العبارة التي تشرح سبب حفظ يوم السبت مقدًسا  إسرائيل في الْبَرِّ

ال تتعلق بالخليقة، بل بالتحّرر من العبودية واالستعباد في مصر )تثنية 5: 15-12(. 
وعلـى الرغـم مـن أننـا اليـوم لسـنا عبيًدا فـي »مصـر«، إال أننا جميًعـا يمكن أن نواجـه نوًعا 
آخـر مـن العبوديـة، العبوديـة التـي يمكـن أن تكون، فـي بعض النواحـي، قمعية بنفـس القدر.  

مـا هـي األشـكال األخـرى للعبوديـة التـي نواجههـا اليـوم؟ اقـرأ سـفر التكويـن 4: 7؛ 
�	9  :2 و2بطـرس   ،	  :	2 عبرانييـن 

 

السبت هو احتفال بالتحرر من كل األشياء التي تبقينا في العبودية. في يوم السبت، نتذكر 
بأن هناك تحرًرا من الخطية، ليس بقوتنا، بل بقوة هللا، التي يقدمها لنا باإليمان. كما أننا نتذكر أن 
هذه الحرية لم نكسبها بجهودنا. لقد نجا كُّل ِبْكٍر من بني إسرائيل بدم الَحمل الذي ُجِعَل َعلَى 
الَْقائَِمتَيِْن َوالَْعتَبَِة الُْعلْيَا لألبواب، في ليلة خروجهم من مصر )خروج 12(. نحن أيًضا قد أُنقذنا 

بدّم الَحَمل، واآلن سوف نسير في الحرية التي هي لنا في يسوع المسيف

اقرأ رومية 6: 	-7� ما الذي يقوله بولس هنا والذي يمكن ربطه بما أُعطينا إياه في السبت؟

 

الكلمات الواردة في تثنية 5: 15 »َواذْكُْر أَنََّك كُْنَت َعبًْدا ِفي أَرِْض ِمْصَر، فَأَْخرََجَك الرَّبُّ إِلُهَك 
بِْت« فيها  ِمْن ُهَناَك ِبيٍَد َشِديَدٍة َوِذَراٍع َمْمُدوَدٍة. ألَْجِل ذلَِك أَْوَصاَك الرَّبُّ إِلُهَك أَْن تَْحَفَظ يَْوَم السَّ
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تذكير للناس مرة أخرى أن عمل وقوة هللا نيابة عنهم هو ما أنقذهم. فكم بالحري يجب علينا 
كمسيحيين أن ندرك أن عمل المسيح وقوته نيابة عّنا هو ما خلّصنا من الخطية؟ 

هـذا الوصيـة تطلـب مّنـا الراحـة فـي الخـالص الـذي ربحـه هللا ألجلنـا مـن خـالل ذراعـه 
الَمْمـُدوَدة. نحـن نتحـّرر مـن محاوالتنـا الخاصـة فـي الحصـول علـى البـرِّ إْذ نتذكـر أن هللا هـو 
الخالـق، وأنـه يمكننـا أن نثـق بـه ليعيـد خلقنـا أيًضـا، وأن يحررنـا، حتى فـي هـذه اللحظة، من 

عبوديـة الخطيـة، وذلـك إذا كنـا مسـتعدين للسـماح لـه بالعمـل فينـا.

مـا هـو اختبـارك الخـاص مـع عبوديـة الخطيـة؟ كيـف يمكننـا أن نتعلـم أن نطالـب 
ألنفسـنا بالوعـود التـي أُعطيـت لنـا فـي يسـوع للتحـرر ِمـن تلـك العبوديـة؟

3١ آب )أغسطس(        الثالثاء        

الَْغِريُب الَِّذي ِفي أَبَْواِبَك

اقـرأ خـروج 9	: 6� مـاذا تخبرنـا هـذه اآليـة حـول وضـع األمـة اليهوديـة قديًمـا� )انظـر 
أيًضـا 	بطـرس 2: 9(�

 

لقـد ُدِعـي بنـو إسـرائيل للخـروج من مصـر ليكونوا شـعب عهـد هللا؛ ليكونوا األمـة التي من 
خاللهـا، فـي حـال ظلّـت أمينـة هلل، كان ينبغـي نشـر بشـارة اإلنجيـل فـي العالـم أجمع. ال شـك 
فـي أنهـم كانـوا موضـع عناية واهتمام خاصيـن من ِقبَل هللا. وقـد حصلوا على امتيـازات خاصة، 

وفـي الوقت نفسـه، هـم قد أُْعطَـْوا مسـؤوليات خاصة.  

اقـرأ خـروج 23: 2	� مـاذا يحـدث هنـا أيًضا؟ مـاذا يعلّمنا هذا النص حـول كيف كان هللا 
ينظـر إلـى اآلخرين إلى جانب بني إسـرائيل أنفسـهم؟

 

حقيقـة أنَّ راحـة السـبت هـي لـكّل البشـر يغفـل عنهـا الكثيـر مـن النـاس. بالطبـع، الخطأ 
األكثـر شـيوًعا هـو أن السـبت كان ألجـل اليهـود فقـط، وهـو خطـأ تـمَّ الكشـف عنـه وإيضاحه 
فـي األصحاحيـن األوليـن مـن ِسـفر التكويـن. فعلـى كّل حال، خلـق هللا جميع البشـر، لذا يجب 

علـى جميـع البشـر تذكّر يـوم السـبت باعتبـاره تـذكاًرا للخليقة. 
علـى الرغـم مـن أننـا يجـب أن نضـع فـي اعتبارنا دائًمـا ما يمثّلـه يوم السـبت بالنسـبة لنا، 
يجـب علينـا أن نتذكـر أيًضـا مـا ينبغي ليـوم السـبت أن يخبرنا عـن اآلخرين كذلـك. معنى ذلك 
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هـو أن راحتنـا وتواصلنـا مـع خالقنـا وفادينـا سـتقودنا تلقائيًـا إلـى النظـر إلـى اآلخريـن بعيون 
جديـدة، فتجعلنـا ننظـر إليهـم باعتبارهم خليقة هللا كما نحـن خليقته، وبأنه يحبهـم كما يحبنا، 
ومـات مـن أجلهـم وكذلـك مـن أجلنـا. وكمـا رأينـا )خـروج 20: 10؛ تثنيـة 5: 14(، فـإّن راحـة 

السـبت يجـب أن تُمنـح للخـدم وللغربـاء، وحتـى للحيوانات. 
كثيـرة هـي الـدروس التـي نتعلمها مـن حقيقة أنّـه حتى الغربـاء داخل أبواب بني إسـرائيل 
قديًمـا، وحتـى أولئـك الذيـن لـم يشـاركوا )بعد( في وعـود العهد التـي أعطيت لألمـة اليهودية، 
كان يجـب أن ينعمـوا براحـة السـبت. وينبغي أال يُسـتغل البشـر، بل وحتى الحيوانات، أو يُسـاء 
اسـتخدامهم، أو يُسـاء إليهـم. كل أسـبوع، كان يجب تذكير الشـعب العبري )ونحـن أيًضا اليوم( 
بطريقـة قويـة بمـدى القواسـم المشـتركة بيننـا وبيـن اآلخريـن. وحتـى لو كنـا نتمتـع بالبركات 
واالمتيـازات التـي ال يتمتـع بهـا اآلخـرون، يجـب أن نتذكـر أننـا مـا زلنـا جـزًءا مـن نفس األسـرة 

البشـرية، وبالتالـي يجـب أن نُعامـل اآلخرين باحتـرام وكرامة.

كيـف يمكـن أن يصبح حفظك ليوم السـبت نعمة ألولئك الذين ال يحفظون السـبت؟  
بمعنى آخر، كيف يمكنك اسـتخدام السـبت كشـهادة لآلخرين؟

١ أيلول )سبتمبر(        األربعاء        

خدمة اآلخرين، تُكْرِم سبت هللا
فـي عالـم العهـد الجديـد، كان القـادة الدينيـون يجعلـون مـن حفـظ السـبت أمـرًا معقـًدا 
للغايـة. كان هنـاك العشـرات مـن المحظـورات والقوانيـن الموضوعـة للمسـاعدة فـي حفـظ 

السـبت مقدًسـا.
وكان ذلـك الحظـر يتعلـق بـأدق األمـور مثـل ربـط أو فـك أي شـيء، أو حتى فصـل خيطين 
عـن بعضهمـا البعـض، أو إطفـاء حريـق، أو نقـل شـيء ما بين نطاق خـاص ونطاق عـام، أو نقل 

شـيء ألكثـر من مسـافة معينـة في المجـال العام.

ما هي التهمة الموجهة ضد يسوع في يوحنا 	: 7-6	؟

 

متجاهلين تماًما المعجزة الرائعة التي قام بها يسوع والتحرر من المرض الذي منحه لهذا 
الرجل، كان القادة الدينيين منشغلين بمسألة أن الرجل الذي ُشفي كان يحمل سريره عالنية 
يوم السبت.  بداًل من إدراك كيف استغل »رب السبت« )مرقس 2: 28( هذا اليوم الخاص لفعل 
إلى  بحاجة  نحن  الخاصة.  وأنظمتهم  قواعدهم  على  الحفاظ  على  عازمين  القادة  كان  الخير، 

توخي الحذر حتى ال نرتكب أخطاء مماثلة بطريقتنا الخاصة وفي سياقنا الخاص.
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كيـف تحـدد الفقـرة الكتابيـة فـي إشـعياء 		: 2	-4	، نمـوذج هللا لكيفيـة حفـظ يـوم 
السـبت ُمقدًسـا؟

 

ال يريـد هللا العبـادة الخاويـة الجوفـاء أو الخشـوع الظاهـري، إنمـا يريـد أن يـرى شـعبه 
والمهمشـين. المضطهديـن  وخاصـة  باآلخريـن،  ومهتًمـا  منخرطًـا 

ـبِْت رِْجلََك،  يوضـح إشـعياء هـذا األمـر بوضـوح فـي إشـعياء 58: 13، 14: »إِْن رََدْدَت َعِن السَّ
َس الـرَّبِّ ُمَكرًَّمـا، َوأَكْرَْمتَـُه َعـْن  ًة، َوُمَقـدَّ ـبَْت لَـذَّ َعـْن َعَمـِل َمَسـرَّتَِك يَـْوَم قُْدِسـي، َوَدَعـْوَت السَّ
، َوأَُركِّبُـَك َعلَى  ُذ ِبالـرَّبِّ َك ِحيَنِئـٍذ تَتَلَذَّ ِم ِبَكالَِمـَك، فَِإنَـّ َعَمـِل طُرُِقـَك َوَعـْن إِيَجـاِد َمَسـرَّتَِك َوالتََّكلُـّ
ُمرْتََفَعـاِت األَرِْض، َوأُطِْعُمـَك ِميـرَاَث يَْعُقـوَب أَِبيـَك، ألَنَّ فَـَم الـرَّبِّ تََكلََّم« )إشـعياء 58: 13، 14(.

بعض  في  ترد  كما  الخاصة«  »مصالحنا  أو   ،)13  :58 )إشعياء  »مسرتنا«  وراء  السعي  إن 
وس على السبت«. إن مخططات البشر ليست جزًءا من نموذج هللا المثالي  الترجمات يُعاِدل »الدَّ
لحفظ السبت. بداًل من ذلك، نحن مدعوون في السبت لمساعدة أولئك الذين يعانون واألَسرى 
والجياع والعراة وَمن يسيرون في ظلمات الحياة وال يبدو أن أحًدا يتذكر أسمائهم. أكثر من أي 
يوم آخر من أيام األسبوع، يجب ليوم السبت أن يخلينا من أنفسنا ومن أنانيتنا ويجعلنا نفكر 

في احتياجات اآلخرين أكثر من التفكير في أنفسنا واحتياجاتنا فقط. 

2 أيلول )سبتمبر(        الخميس        

العالمة، أننا ننتمي إلى هللا
خـالل الحـرب العالميـة الثانيـة، كانـت إنجلترا تتوقع غزًوا وشـيًكا ِمن ِقبل الجيـش األلماني.  
تـم اتخـاذ االسـتعدادات للدفـاع عن الوطـن الجزيرة قدر اإلمـكان.  تم إقامة تحصينـات إضافية 
علـى طـول الشـواطئ.  وبالطبـع فـإن الطـرق توفـر للعـدو أسـرع السـبل لتحقيـق أهدافهـم، 
وبالتالـي تـم وضـع الحواجـز فـي النقـاط اإلسـتراتيجية.  ثـم فعلـت السـلطات اإلنجليزية شـيئًا 
غريبًـا.  فمـن أجـل إبطـاء العـدو وإرباكـه، أُزيلـت الفتـات السـكك الحديديـة وأُزيلـت كذلـك 
الفتـات الطـرق.  أمـا عالمـات الطُـرق المحفـورة علـى الحجر أو علـى المباني فال يمكـن إزالتها، 

فقـد تـم تغطيتها باإلسـمنت.
العالمـات مهمـة. أنهـا بمثابـة دليـل. فـي عصـر مـا قبـل نظـام التموضـع العالمـي )جي بي 

إس(، كان لدينـا جميًعـا خرائـط وكنـا نتبـع عالمـات الطريـق المتوفـرة فيها. 

ما هو الشيء الذي يُعتبر يوم السبت عالمة له؟  اقرأ خروج 	3: 3	، 6	، 7	� بأية طرق 
يمكننا تطبيق ما يقال هنا على أنفسنا، اليوم، نحن الذين نؤمن بدوام شريعة هللا؟
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علـى الرغـم مـن أن هـذه الكلمـات قيلـت خصيًصـا لبنـي إسـرائيل قديًمـا، إال أننـا نحـن 
الذيـن ننتمـي للمسـيح نُعتبر »نَْسـل إِبْرَاِهيَم، َوَحَسـَب الَْمْوِعـِد َورَثٌَة« )غالطيـة 3: 29(. ويبقى 
السـبت، فـي يومنـا هـذا، عالمـة بيـن هللا وشـعبه.  يشـير األصحـاح 31 مـن ِسـفر الخـروج إلـى 
أن السـبت هـو عالمـة علـى عهـد هللا الدائـم )أو األبـدي( )خـروج 31: 16، 17(.  تسـاعدنا هذه 
سـنا.  إنهـا مثل الَعلـم الذي يتم رفعه كل سـبعة  العالمـة علـى »معرفـة« خالقنـا، وفادينـا، ومقدِّ

أيـام، وهـي تعمـل كشـيء يسـاعدنا علـى التذكّـر، ألننا نميـل إلى النسـيان.
إن السـبت الـذي أعطـاه هللا هـو تذكيـر دائـم بأصولنـا وتحريرنـا ومصيرنا ومسـؤوليتنا تجاه 
المنبوذيـن والمهمشـين.  فـي الواقـع، السـبت مهم جـًدا لدرجة أنه بـداًل من مجيئنـا إليه، يأتي 
إلينـا، كل أسـبوع وبـدون اسـتثناء، وهـو تذكيـر دائم لنـا بَمن نحن، وَمـن َخلقنا، ومـا يفعله من 

أجلنـا، ومـا سـيفعله فـي النهاية مـن أجلنا عندمـا يصنع سـماوات جديدة وأرًضـا جديدة.
يدعـو هللا القـدوس البشـر الذين شـاركهم العهد إلـى التفكير في اإليقاع الـذي يحكم ما هو 
مهـم حًقـا — عالقـة الخـالص بيـن الخالـق والفـادي وبين خليقتـه الضالـة. كل أسـبوع، وبالقوة 
والسـلطة التـي تأتـي مـن عنـد هللا، نحـن مأمـورون بالدخـول فـي الراحـة التـي أُعطينـا إياهـا 
ـُروِر  لِـِه ...، الَِّذي ِمـْن أَْجِل السُّ مجانًـا فـي المسـيح يسـوع، »نَاِظِريـَن إِلَـى رَئِيـِس اإِليَمـاِن َوُمَكمِّ

لِيـَب« )عبرانيين 12: 2(.  الَْمْوُضـوِع أََماَمـُه، اْحتََمـَل الصَّ

كيف يمكنك أن تتعلم أن يكون لديك اختبار أعمق مع هللا خالل يوم السبت؟

3 أيلول )سبتمبر(        الجمعة        

ـبت ونداوم على االسـتعداد لحفِظه حَسـب  رس: »علينـا أن نذكُر السَّ لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
الوصيَّـة ِخـالل أيَّام األسـبوع كلِّها، وأال نحفظه كمسـألَة قانونيَّة شـرعيَّة« )روح النبوة، إرشـادات 

للكنيسـة، صفحة 253(.
ـبت، ولكن ال بفتور وبطالة، ففي هذا اليوم ينبَغي أن تسـتيِقَظ  ـماء بأسـرها تحَفظ السَّ »السَّ
ـه وبالمسـيح ُمَخلِّصنـا؟ يُمكننا أن  كّل طاقـة ِمـن طاقـات النفـس ألنه أليس علينا أن نجتمع باللَـّ

نـرى الـرَّبَّ باإليمان، وهو مشـتاق أن يُنِعـش ويُبَارك كلَّ نفس« )المرجع نفسـه، صفحة 953(.
» إن االلتزامـات التـي علـى هللا هـي أعظـم فـي يـوم السـبت منهـا فـي أي يـوم آخـر. ففـي 
ذلـك اليـوم يتـرك شـعب هللا أعمالهـم الماديـة ويقضـون وقتهـم في التأمـل والعبـادة. وفي يوم 
السـبت يطلبـون مـن هللا إحسـانات وبـركات أكثـر ممـا فـي باقـي األيـام. وهـم يطلبـون منه أن 
يلتفـت إليهـم التفاتـا خاصـا. ويتوقـون إلـى الحصـول علـى أثمـن بركاتـه. وهللا ال ينتظـر إلى ما 
بعـد السـبت ليمنحهـم هـذه الهبـات. إن عمـل السـماء ال يتوقـف مطلقـا. فينبغي أالّ يسـتريح 
النـاس مـن عمـل الصـالح. ليـس المقصـود بالسـبت أن يكـون بطالـة ال نفـع فيها. إن الشـريعة 
تنهـى عـن مزاولـة األعمـال الدنيويـة فـي يـوم راحـة الـرب، والعمـل ألجـل القيـام بمطاليـب 
المعيشـة ينبغـي أالّ يعمـل. وكل عمـل يقصـد منـه التمتـع بالمسـرات أو الربـح العالمـي هـو 
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عمـل غيـر مشـروع فـي ذلـك اليـوم. ولكـن كمـا أن هللا كف عـن عمل الخلـق واسـتراح في يوم 
السـبت وباركـه فكذلـك يجـب علـى اإلنسـان أن يكـف عـن مزاولـة عملـه اليومي ويكـرس تلك 
السـاعات المقدسـة للراحـة والعبـادة واألعمـال المقدسـة. إن عمـل المسـيح فـي شـفاء الرجل 
المريـض كان علـى وفـاق تـام مـع الشـريعة وبه أكـرم السـبت« )روح النبـوة، مشـتهى األجيال، 

صفحـة 191، 291(.

أسئلة للنقاش
	� لقـد أصبحـت مسـألة العنايـة البيئيـة، أي االعتنـاء بالبيئـة، مصـدر جدال سياسـي 
مشـحون للغايـة فـي العديـد مـن البلـدان� كيـف يمكننـا كـ )أدفنتسـت سـبتيين( أن 

نكـون وكالء جيديـن علـى الطبيعـة دون محابـاة لألجنـدات السياسـية المختلفـة؟

2� الخدمـة تبـدأ فـي العقـل� كيـف يمكننـا تعزيـز عقليـة خدمـة َمـن حولنـا )فـي 
عائالتنـا وكنائسـنا ومجتمعاتنـا( بحمـاس أكبـر؟ كيـف يقـّدم لنـا السـبت المزيـد مـن 

الفـرص لنتمكـن مـن فعـل ذلـك؟

3� كل يـوم سـبت يتـم تذكيرنـا أن البشـرية جمعاء هي خليقة هللا� يسـاعدنا السـبت 
علـى رؤيـة النـاس مـن خالل عيـون هللا� كيف يجب أن يسـاعدنا يوم السـبت على أن 
نتذكـر أن االختالفـات العرقيـة واإلثنيـة واالجتماعيـة واالقتصادية والجنسـية هي غير 

ذات صلـة عنـد معرفـة أننـا ُخلقنا علـى صورة هللا وبأنـه يحبنا حًبـا فائًقا؟
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* 4-١0 أيلول )سبتمرب(    الدرس الحادي عرش    

التوق إلى المزيد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: ١كورنثوس ١0: ١-١١؛ الوييـن 4: 32-35؛ يوحنا ١: 29؛ عبرانيين 

4: ١-١١؛ مزمور 95: 8-١١.

لََنا، َحتَّى الَ نَكُوَن نَْحُن ُمْشَتِهيَن ُشُروًرا كََما  آية الحفظ: »َوهِذِه األُُموُر َحَدثَْت ِمَثااًل 
اْشَتَهى أُولِئَك« )	كورنثوس 0	: 6(� 

متحف كوينز للفنون في نيويورك، بالواليات المتحدة األمريكية، يضم أكبر نموذج معماري 
في العالم لمدينة نيويورك، حيث يصّور جميع المباني فيها. وبمقياس من 1: 1200 )حيث كلَّ 
2.5 سم أو 1 بوصة على الرسم تقابل 33 مترًا أو 100 قدًما في الواقع( يغطي النموذج المعماري 
ما يقرب من 870 مترًا مربًعا )9,335 قدًما مربًعا(.  تم االنتهاء من تصميم هذا النموذج في 
األصل في عام 1964 ِمن ِقبل 100 ِحرفي عملوا ألكثر من ثالث سنوات إلكمال المشروع.  تمَّ 
تحديث النموذج المعماري في فترة التسعينيات ليعكس التطورات التي طرأت على المدينة. 
وحاليًّا، ال يعكس النموذج الصورة الحاضرة للمدينة لعام 2021.  وهكذا أصبح لدينا صورة مركّبة 

ومفّصلة بشكل مذهل للمدينة، كما هي في األصل.
لكـن فـي نهايـة األمـر يبقـى هذا المجسـم مجـرد صـورة أو نمـوذج أو تمثيل لشـيء أعظم 

أال وهـو األصـل، الـذي هـو أكبـر وأعمق وأكثـر تعقيًدا مـن النموذج نفسـه.
وهـذا، فـي الواقـع، هـو الحـال مـع جميـع الصـور والنمـاذج.  إنهـا ليسـت أصليـة، ولكنهـا 
تعمـل فقـط كرمـوز ونمـاذج لألصـول.  يسـاعدنا النمـوذج علـى فهـم جوهـر األصـل، لكـن ال 
يمكـن أبـًدا اسـتبدال األصـل بالنمـوذج.  بـداًل من ذلـك، توجـد النماذج فقـط لمسـاعدة الناس 

علـى فهـم مـا يتعلـق باألصـل بشـكل أفضل.
س نفسـه مليء بنماذج مصغرة ألنشـطة وهياكل تشـير جميعهـا إلى حقائق  الِكتَـاب الُمَقـدَّ
سـماوية أكبـر.  تسـاعدنا رسـالة األصحاح الرابـع من ِسـفر العبرانيين على اكتشـاف إحدى هذه 

الحقائـق من حيث صلتها بمسـألة الراحـة الكتابية.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١١ أيلول )سبتمبر(.

		



5 أيلول )سبتمبر(        األحد        

اْعَتَمُدوا لُِموَسى

اقـرأ 	كورنثـوس 0	: 	- 		�  مـا الـذي أراد بولـس أن يبلّغـه لقرائه فـي كورنثوس عندما 
أشـار إلـى األمور التـي َحَدثَـْت »ِمَثااًل«؟

 

 

المصطلـح اليونانـي المسـتخدم فـي 1كورنثـوس 10: 6 )والُمقتبـس أيًضـا بشـكل مماثل في 
1كورنثـوس 10: 11(، والـذي تُرجـم »ِمثَـااًل« فـي معظـم الترجمـات، هـو »تايبـوز«. والكلمـة 
اإلنكليزيـة »type« تأتـي مـن هـذا االسـم اليونانـي.  إّن »المثـال« ليـس هـو األصل أبـًدا، ولكنه 

رمـز أو تمثيـل لألصـل.  إنـه نمـوذج لشـيء آخر.
تقـدم اآليـة فـي عبرانييـن 8: 5 مثـااًل جيًدا علـى هذا النوع مـن العالقة بين المثـال واألصل: 
ـَماِويَّاِت َوِظلََّهـا، كََما  »الَِّذيـَن ]أي كهنـة خدمـة الهيـكل فـي العهـد القديـم[ يَْخِدُمـوَن ِشـبَْه السَّ
ُه قَاَل: ›انْظُْر أَْن تَْصَنَع كُلَّ َشـْيٍء َحَسـَب  أُوِحـَي إِلَـى ُموَسـى َوُهـَو ُمزِْمـٌع أَْن يَْصَنَع الَْمْسـَكَن. ألَنَـّ
ِذي أُظِْهـَر لَـَك ِفـي الَْجبَـِل‹ «. يسـلّط هـذا المقطـع فـي العبرانيين الضوء علـى الصلة  الِْمثَـاِل الَـّ
المباشـرة بيـن الحقائـق السـماوية واألرضيـة، ثـم يقتبـس خـروج 25: 9، حيـث طلـب هللا مـن 
يَّة »َحَسـَب الِْمثَاِل« الـذي رآه علـى الجبل. النقطة المهمة هي  موسـى أن يبنـي َمسـكًنا فـي الْبَرِّ
أن الَْمْسـَكَن األرضي، بـكل طقوسـه وممارسـاته، كان »أمثلـة« ورمـوزًا ونمـاذج لمـا يجـري فـي 

ـماوي. السـماء، حيـث يخدم يسـوع باعتبـاره رئيـس كهنتنا فـي الَمْقِدس السَّ
بوضـع هـذا فـي االعتبـار، يمكننـا أن نفهـم بشـكل أفضـل مـا كان بولـس يتحـدث عنـه في 
1كورنثـوس 10. فـي هـذه اآليات يسـتعرض بولـس بعض االختبارات الرئيسـية لشـعب هللا بينما 
ة فـي طريقهـم إلـى أرض الموعد.  يشـير مصطلـح »آباؤنا« إلى أسـالفهم اليهود  يَـّ كانوا فـي الْبَرِّ
ـَحابَِة، واْجتَاُزوا ِفـي الْبَْحـِر، وبالتالـي، اْعتََمـُدوا َجِميَعُهُم  الذيـن غـادروا مصـر، وكانـوا تَْحـَت السَّ

لحيـاة جديـدة ِمن التّحـرُّر ِمـن العبودية.
يَّة نوًعا أو مثـااًل للمعموديـة الفردية.   يَعتِبـُر بولـس هـذه المحطـات المهمة فـي رحلـة الْبَرِّ
ووفًقـا لمنطـق بولـس، فـإنَّ »الطعـام الروحي« ال بد أن يكون إشـارة إلى الَمـنِّ )قارن مع خروج 
16: 31-35(.  شـرب بنـو إسـرائيل مـن الصخـرة، التـي وصفهـا بولـس بأنها المسـيح )1كورنثوس 
10: 4(.  علـى سـبيل المثـال، فكِّـر فـي يسـوع باعتبـاره »خبـز الحيـاة« )يوحنـا 6: 48( و »الماء 
الحـي« )يوحنـا 4: 10(، فسـتجد أن هـذا كلـه منطقـي تماًمـا.  وبالتالـي، فـإن مـا نـراه هنـا هو 
اسـتخدام بولـس لتاريـخ العهـد القديـم كمثـال إلظهـار الحقائـق الروحيـة التـي يمكـن تطبيقها 

علـى المسـيحيين اليوم.
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فكِّـر فـي اختبـار خـروج بنـي إسـرائيل مـن مصـر�  مـا هـي الـدروس الروحيـة التـي 
يمكـن أن نتعلمهـا مـن »أمثلتهـم«، الصالحـة والسـيئة التـي تركوهـا لنـا؟

6 أيلول )سبتمبر(        االثنين        

طقوس وذبائح
يقـدم نظـام الطقـوس والذبائـح فـي العهـد القديـم، كمـا هـو موجـود فـي سـفر الالوييـن، 
المزيـد مـن األمثلـة علـى مـا رأينـاه باألمـس — رمـوز العهـد القديـم التـي تشـير إلـى حقائـق 
س المعاصريـن غالبًـا ما يقـرأون هذه  العهـد الجديـد. علـى الرغـم ِمـن أن قُـرَّاء الِكتَـاب الُمَقـدَّ
الطقـوس قـراءة عابـرة، إال أنهـا تحتـوي علـى العديد مـن الحقائـق الروحية المهمـة التي يمكن 

أن تكـون ذات قيمـة كبيـرة لَمـن يدرسـونها. 

فـي الوييـن 4: 32-	3، اقـرأ التعليمـات الخاصـة بذبيحـة الخطيـة التـي كان يقدمهـا 
اليهـودي العـادي�  مـا الـذي يمكـن أن نتعلمـه من هذه الطقـوس، على الرغـم من عدم 
وجـود مسـكن أو هيـكل بـه مذبـح حيـث يمكننـا تقديـم الذبائـح عـن خطايانـا؟  قـم 

بإيجـاد الصلـة بيـن هـذه الطقـوس ومـا يَـرد فـي يوحنـا 	: 29 و	بطـرس 	: 		-	2�

 

تعتبـر الطقـوس وسـيلة انتقـال ممتـازة للِقيَـم والمعلومـات المهمـة، ويجـب فهمهـا فـي 
سـياقها.  وهـي عـادة مـا تتطلـب وقتًـا مخصًصـا وموقًعـا معيًنـا وتسلسـاًل محـدًدا مسـبًقا مـن 
اإلجـراءات لتكـون فّعالـة.  فـي الواقـع، عندمـا نقرأ التعليمـات الكتابيـة في العهـد القديم فيما 
م  يتعلـق بالذبيحـة، يتضـح لنـا أن هللا قـد أعطى تفاصيـل محددة للغايـة حول ما يمكـن أن يُقدَّ

كذبيحـة، ومتـى، وأيـن، ومـا هـي الطقـوس واإلجـراءات التـي يجـب اتباعها.
ـه كانـت مـن األمـور األساسـية فـي كثيـر مـن  وبطبيعـة الحـال، فـإنَّ عمليـة سفك الدم ورشَّ
الطقـوس. بالطبـع، لـم يكـن ذلـك طقّسـا جميـاًل، ولـم يكـن مـن المفترض لـه أن يكـون كذلك، 

ألنـه كان يتعلـق بأبشـع شـيء فـي الكـون، وهـو الخطية.
م، ولمـاذا كان يجـب وضعـه علـى قـرون  مـا هـو الـدور المحـدد الـذي كان يقـوم بـه الـدَّ
المذبـح؟  فـي حيـن أن معظـم الطقـوس المرتبطـة بالمسـكن كانـت تأتـي في صيغـة توجيهية 
)أي أنـه كانـت تُعطـي تعليمـات حـول كيفيـة القيـام بذلـك(، فـإن ذبيحـة الخطيـة لـم تكـن 
تتضمـن دائًمـا جميـع اإليضاحـات.  ربمـا يكـون ذلـك ألن النـاس كانـوا قـد فهمـوا بالفعـل مـا 
م  يعنيـه كل هـذا.  فعلـى كل حـال، لقـد فَِهـم النـاس فـي إسـرائيل قديًمـا مغـزى وداللـة الـدَّ

)الوييـن. 17: 11(.
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لكـن المثـال المأخـوذ مـن الوييـن 4: 32-35 يحتـوي علـى تفسـير مهـم في الوييـن 4: 35: 
ـُر َعْنـُه الَْكاِهـُن ِمـْن َخِطيَِّتـِه الَِّتـي أَْخطَأَ فَيُْصَفـُح َعْنُه. وهكذا، كان الدم أساسـيًّا بالنسـبة  »َويَُكفِّ
لعمليـة الكفـارة بأكملهـا، وهـو الوسـيلة التـي يمكننـا مـن خاللهـا أن نتصالح مـع هللا القدوس.  

إًذا، مـا نـراه مـن هـذه الذبائـح هـو نمـوذج ومثـال لمـوت المسـيح وخدمته مـن أجلنا.

فكـر فـي كـم أن الخطيـة رديئـة وسـيئة حًقـا لدرجـة أنهـا اقتضـت أنَّ أقنوًمـا ِمـن 
أقانيـم األلوهة، يَُسـوع الَْمِسـيح، يبذل نَْفَسـُه كـي يُكَّفر عنها�  ماذا ينبغـي أن يعلّمنا 
هذا عـن السـبب الـذي يحتـم علينا أن نعتمد علـى النعمة فقط، وليـس على األعمال 
أبـًدا؟  فعلـى كل حـال، مـاذا يمكننـا أن نضيـف إلى مـا فعله المسـيح بالفعـل ألجلنا؟

7 أيلول )سبتمبر(       الثالثاء        

»ِمثاَل« الراحة
إلى جانب األمثلة التي نظرنا إليها بالفعل، يمكن أن تنطبق فكرة النماذج والرموز هذه على 
س للراحة أيًضا.  لرؤية هذا، نذهب إلى سفر العبرانيين في العهد الجديد. مفهوم الِكتَاب الُمَقدَّ

ُخوِل إِلَـى َراَحِتِه«؟  كيف  اقـرأ عبرانييـن 4: 	- 		�  مـا الـذي يشـير إليه »بََقـاِء َوْعـٍد ِبالدُّ
يَّـة، أفـكاًرا  يقـّدم لنـا اختبـار بنـي إسـرائيل أثنـاء الخـروج مـن مصـر والتجـوال فـي الَْبرِّ

إضافيـة حـول فكـرة الدخـول فـي راحة هللا؟

 

إن موضوع المثابرة واإلخالص مهم للغاية هنا.  على الرغم من الحديث عن السبت سابع 
أيام األسبوع، فإن التركيز الرئيسي لهذه اآليات )وما ورد قبل ذلك؛ انظر عبرانيين 3: 7-19( هو 
في الحقيقة دعوة لشعب هللا للمثابرة على اإليمان؛ أي البقاء مخلِصين للرب ولبشارة اإلنجيل.

تُذكّر هذه المقاطع القارئ، بأخذ الدروس المستفادة من قيادة هللا في الماضي على محمل 
الجد، »لِئاَلَّ يَْسُقَط أََحٌد ِفي ِعبْرَِة الِْعْصيَاِن هِذِه َعيِْنَها« )عبرانيين 4: 11(.  هناك دعوة لالنتباه. 
فهذه فرصة!  يتابع النص باإلشارة إلى أن بني إسرائيل قديًما قد سمعوا البشارة، لكن الكلمة 
لم تنفعهم.  فبداًل من أن يتقوى إيمانهم بالثقة والطاعة، اختاروا التمرد والعصيان )قارن مع 

عبرانيين 3: 7-15(، وبالتالي، لم يختبروا الراحة التي أرادها هللا لهم.
تشـير رسـالة العبرانييـن 4: 3 إلـى العالقة الوثيقـة بين اإليمان والراحـة.  ال يمكننا أن ندخل 
إلـى راحتـه إال عندمـا نؤمـن ونثـق فـي َمـْن وعـد بالراحـة، والـذي يمكنـه أن يفي بهـذا الوعد، 

وهو بالطبع يسـوع المسـيح.
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اقـرأ عبرانييـن 4: 3 مـرة أخـرى�  مـا هـي المشـكلة الرئيسـية مـع األشـخاص المشـار 
ـرْنَا كََما  إليهـم هنـا؟  أي درس يمكـن أن نتعلمـه مـن هـذا ألنفسـنا، نحن الذين »َقـْد بُشِّ

4: 2(؟ أُولِئَك«)عبرانييـن 

 

قبلـت الجماعـة المسـيحية األولـى إعـالن هللا السـابق )ما نسـميه »العهد القديـم«( وآمنت 
أن يسـوع المسـيح هـو َحَمـل هللا، الذبيحـة المقّدمـة من أجـل خطاياهم.  ومن خـالل إيمانهم 

بالذبيحـة، أمكنهـم أن يختبـروا الخـالص بيسـوع والراحـة المقدمة لنـا جميًعا فيه.

كيف يمكن لفهم معنى الخالص بدم يسوع أن يساعدنا على الدخول في الراحة التي 
يمكن أن نحصل عليها في يسوع، مع الِعلْم بأن خالصنا هو بالنعمة وليس باألعمال؟

8 أيلول )سبتمبر(        األربعاء        

وا ُقلُوبَكُْم الَ تَُقسُّ

اقـرأ عبرانييـن 4: 4-7 ومزمـور 	9: 	-		�  مـا هـو التحذيـر المعطـى هنـا، سـواء فـي 
المزاميـر أو فـي العبرانييـن، ومـا الـذي يجـب أن يقولـه لنـا اليـوم؟

 

تقتبس عبرانيين 4: 4-7 كاًل من قصة الَخلق ومزمور 95: 11 في سياق الحديث عن عدم 
الواقع،  التي أرادها هللا لهم. في  الراحة  أمانة بني إسرائيل، وبالتالي، فشلهم في الدخول إلى 
الَقَسَم  يَّة براحة هللا، وتتضمن  الْبَرِّ بني إسرائيل في  اختبار  تربط اآليات في مزمور 95: 11-8 
اإللهي بأن إسرائيل غير األمينة لن تدخل راحته، وهي الراحة المرتبطة في األساس بأرض الموعد.

بالطبـع، دخـل بنـو إسـرائيل أرض الموعد. فلقـد قـام جيـٌل جديـد بعبـور الحدود واسـتولى 
بمعونـة هللا علـى حصـون األرض واسـتقر فيها.

لكنهـم، مـع ذلـك، لـم يدخلـوا راحـة هللا. والفكـرة هـي أن الكثيريـن لـم يختبـروا حقيقـة 
الخـالص فـي يسـوع، ألن عـدم إيمانهـم تجلّـى في العصيـان الصارخ الـذي أعلنوه.  علـى الرغم 
مـن أن الراحـة كانـت مرتبطـة بـاألرض، إال أنها شـملت أكثر من مجـرد مكان يعيش فيـه الناس.

تشير رسالة العبرانيين 4: 6 إلى أن أولئك الذين سمعوا الوعد اإللهي بالراحة الحقيقية لم 
يدخلوا تلك الراحة بسبب العصيان�  ما هي الصلة بين العصيان وعدم الدخول في راحة هللا؟

 

		



إنَّ تعبيـر »الْيَـْوَم« يعبّـر عـن العجلـة واألهميـة.  تعبيـر »الْيَـْوَم« يعنـي أنـه لـم يعـد هناك 
وقـت للتأرجـح والمراوغـة.  تعبيـر »الْيَـْوَم« يتطلـب اسـتجابة واتخـاذ قـرار فوري.

أكَّـد بولـس علـى كلمـة »اليـوم«، وشـدد حًقـا علـى مـدى أهميتهـا في سـياق الراحـة.  في 
غضـون ذلـك، فـإن الفقـرة فـي مزمـور 95: 7، 8 هـي تحذيـر ومناشـدة لشـعب هللا بـأال يكـرروا 
أخطـاء أسـالفهم، ومـن ثـم يفشـلوا فـي الدخـول فـي الراحـة الحقيقيـة الموجـودة فقـط فـي 

الخـالص الـذي يقدمـه لنـا هللا.

مـا الـذي يجـب أن يعنيه لنـا نحـن اآلن، عندما نسـمع الكلمات، »الَْيـْوَم، إِْن َسـِمْعُتْم 
ـوا ُقلُوبَكُـْم«؟ مـا هو المهم جـّدا في كلمـة »الَْيْوَم«؟  فعلـى كل حال،  َصْوتَـُه َفـالَ تَُقسُّ
اسـتخدم ِسـفر المزاميـر هـذه الكلمـة منذ آالف السـنين�  ومـع ذلك، لمـاذا يجب أن 
تظـل بنفـس األهميـة بالنسـبة لنـا نحـن »اليـوم« كمـا كانـت بالنسـبة ألولئـك الذين 

سـمعوها منذ آالف السـنين؟

9 أيلول )سبتمبر(        الخميس        

إخضاع مدينة سماوية
يتضـح التطـور المنطقـي لألفكار الرئيسـية في عبرانيين 4 بشـكل خاص عند قـراءة عبرانيين 
4: 8-11.  لـم يمنـح يشـوع بني إسـرائيل الراحـة.  وبالتالي، بما أنه حاشـا هلل أن يكون كاذبًا، فال 
بـد أن تكـون هنـاك »راحـة« أخرى لشـعب هللا.  ال تتكون هـذه المجموعة )شـعب هللا( حصريًا 

مـن المؤمنيـن اليهـود.  إنها تشـمل كل أولئك الذين قبلوا يسـوع كمخلّص شـخصي لهم.

اقـرأ غالطيـة 3: 26-29 والحـظ سـجايا شـعب عهـد هللا بعـد الصليـب�  مـاذا يعنـي أنـه 
ال يوجـد فـرق بيـن يهـودي، وال يونانـي، وال عبـد وال حـر، وال ذكـر وال أنثى في السـياق 

الـذي يكتـب فيـه بولس؟

 

يوًما  السبت  يوم  على وجوب حفظ  للتأكيد   4 عبرانيين  استخدام  يتم  األحيان،  بعض  في 
هناك  أن  حقيقة  في ضوء  هذه،  السبت  راحة  لتحدي صحة  آخرون  يستخدمه  بينما  للراحة، 
راحة أخرى في )نهاية الزمان(.  ال يعكس أي من الموضعين النص الكتابي جيًدا.  بداًل من ذلك، 
الَخلق،  الخاصة كان موجوًدا منذ  المنتهى على راحة هللا  التركيز في زمن  أن  إلى  النص  يشير 
وأن االحتفاء براحة السبت يقّدم مذاقًا أسبوعيًا ضئياًل لراحة زمن المنتهى.  في الواقع، بالنسبة 

لليهود، تّم فهم يوم السبت على أنه إشارة مصغرة للـ »أوالم هبا« أي »العالم اآلتي«.
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إنَّ الراحـة التـي تشـبه راحـة السـبت الباقيـة لشـعب هللا، مـرددًة صـدى راحـة هللا فـي أول 
يـوم سـبت فـي تاريـخ األرض، تعنـي أنـه يمكننـا التوقـف عـن أعمالنـا والثقـة فـي هللا لتحقيق 

بخالصنا. وعـده 
علــى عكــس حجــج بعــض المفســرين، فــإن الســياق ال يدعــم اإليحــاء بــأن وصيــة الســبت 
ــى  ــر الضــروري عل ــن غي ــا يجعــل م ــا المســيح، مم ــي قّدمه ــْت براحــة الخــالص الت ــد أُبِْطلَ ق
المســيحيين إطاعــة وصيــة حفــظ الســبت.  لكــن الراحــة النهائيــة التــي ُوعدنــا بهــا بواســطة 
ــى العكــس مــن  ــي؛ عل ــوم الســابع الكتاب ــا ال تحــل محــل ســبت الي ــه المســيح ألجلن مــا فعل

ذلــك، هــي تعــززه وترّســخه.
فـي عالـم يضـع قيمـة كبيـرة فـي األشـخاص العصامييـن، الذيـن يؤمنـون بالعمـل الشـاق 
ويتسـمون بالطمـوح، تُعـد فكـرة الراحـة فـي المسـيح، والثقة فـي أن نعمته تكفـي ألن تخلّصنا 

وتجددنـا، فكـرة مضـادة حًقا.

كيـف يمكنـك مسـاعدة اآلخرين علـى أن يجدوا الراحة في المسـيح عندمـا يعتقدون 
أن خطاياهـم فظيعـة للغايـة، وأن قلوبهـم ال يمكـن أن تتغيـر، وأن حاالتهـم ال رجـاء 

فيهـا حًقـا؟ مـا هـو المرجع الكتابـي الـذي يمكنك مشـاركته معهم؟

١0 أيلول )سبتمبر(        الجمعة        

رس: »نحـن لسـنا على اسـتعداد دائًمـا للمجيء إلـى يسـوع بتجاربنا  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
وصعوباتنـا.  أحيانًـا نسـكب متاعبنـا فـي آذان البشـر، ونفصـح عـن آالمنـا ألولئـك الذيـن ال 
يسـتطيعون مسـاعدتنا، ونغفـل عـن تسـليم كل شـيء ليسـوع، القـادر علـى تغييـر الطريـق 
المحـزن إلـى دروب مـن الفـرح والسـالم.  إنـكار الـذات والتضحيـة بالنفـس يعطيـان المجـد 
والنصـر للصليـب.  إن مواعيـد هللا ثمينـة للغايـة.  إذا كنـا نريد معرفة مشـيئته، يجـب أن ندرس 
كلمتـه.  إن كلمـات الوحـي المقـدس، إذا تـّم دراسـتها بعنايـة وأطيعـت بشـكل عملي، سـتقود 
أقدامنـا فـي طريـق سـهل، حيـث يمكننـا السـير دون أن نعثـر.  آه، لـو أخـذ الجميـع، الخـدام 
والرعيـة، أعبائهـم وحيرتهـم إلى يسـوع الـذي ينتظـر أن يسـتقبلهم ويمنحهم السـالم والراحة!  

إنّـه لـن يتخلـى عـن أولئـك الذيـن يضعـون ثقتهـم فيه.«
»أيمكنكـم، أيهـا الشـبيبة األعـزاء، أن تتطلعـوا برجـاء فرح وترقّـب إلى الوقت الـذي يعترف 
فيـه الـرب، ديّانكـم البـاّر، باسـمكم أمـام اآلب وأمـام المالئكـة القديسـين؟  إن أفضل اسـتعداد 
للمجـيء الثانـي ليسـوع هـو أن ترتاحـوا بإيمـان راسـخ فـي الخـالص العظيـم الـذي جلبـه لنـا 
فـي مجيئـه األول.  يجـب أن تؤمنـوا بيسـوع كمخلّص شـخصي« )روح النبـوة، دعوتنا السـامية، 

صفحـة 368(.
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أسئلة للنقاش
ا بشـأن اليـوم السـابع لدرجـة أنـه يمّثـل راحـة هللا  	� مـا هـو الشـيء الخـاص جـدَّ
السـماوية لشـعبه؟  بمعنـى، كيـف تمنحنـا راحـة السـبت لمحـة مسـبقة عـن األبديـة؟

2� الكفـارة تعنـي المصالحـة وتشـير إلـى طريـق العـودة إلـى هللا�  فكـر فـي هـذه 
العبـارة الهامـة الموجـودة فـي روميـة 	: 		: »َولَْيـَس ذلِـَك َفَقـْط، بَـْل نَْفَتِخـُر أَيًْضـا 
ِبـاهلِل، ِبَربَِّنـا يَُسـوَع الَْمِسـيحِ، الَّـِذي نِلَْنـا ِبـِه اآلَن الُْمَصالََحـَة�« إذا سـألك أحدهـم، »ما 
معنـى أن تتصالـح مـع هللا، ومـا الفـرق الـذي أحدثتـه هـذه المصالحـة فـي حياتك«، 

فمـاذا يكـون جوابك؟

3� كيـف نتجنـب االنشـغال بشـأن األمـور الثانويـة فـي حياتنـا المسـيحية؟  مـا الذي 
يجعلنـا نركّـز علـى الصـورة الكبيـرة المقّدمـة فـي كلمة هللا؟

يَّة�   4� فكر مرة أخرى في كل األخطاء وقلة اإليمان التي أظهرها بنو إسـرائيل في الَْبرِّ
علـى الرغـم مـن اختـالف تفاصيـل تحدياتهـم وصعوباتهـم عـن تحدياتنـا وصعوباتنـا 
)فنحـن ال نرتحـل تائهيـن فـي صحـراء شاسـعة(، ما هي المبـادئ المشـتركة؟  بمعنى، 
كيـف يمكـن أن نواجه في مسـيرتنا المسـيحية نفـس التحديات التـي واجهوها وكيف 

يمكننـا التعلّم مـن أخطائهم؟

		



* ١١-١7 أيلول )سبتمرب(    الدرس الثاين عرش    

النَّبي الُمضطرب

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: يونـان ١-4؛ إرميـا 25: 5؛ حزقيال ١4: 6؛ رؤيـا 2: 5؛ لوقا 9: 5١-

56؛ يهوذا ١-25.

آيـة الحفـظ: » ›أََفـالَ أَْشـَفُق أَنَـا َعلَـى نِيَنـَوى الَْمِديَنـِة الَْعِظيَمِة الَِّتـي يُوَجُد ِفيَهـا أَكَْثُر 
ِمـِن اثَْنَتـْي َعَشـرََة ِربْـَوًة ِمـَن النَّـاِس الَِّذيـَن الَ يَْعرُِفـوَن يَِميَنُهـْم ِمـْن ِشـَمالِِهْم، َوبََهائِـُم 

كَِثيـرٌَة؟‹ « )يونـان 4: 		(� 

س.   مـا مـن شـك فـي أن قصة يونان هي مـن أكثر القصص إثـارة لالهتمام في الِكتَـاب الُمَقدَّ
فهـا هـو نبـي هلل، شـخص تلقـى دعـوة مـن هللا، ومـع ذلـك فقد هـرب من تلـك الدعـوة اإللهية.  
وبعـد أن تـم إقناعـه بطريقـة شـيَّقة للغايـة بتغييـر رأيـه وإطاعـة الرب، نجـده ينصـاع للدعوة. 
ولكـن مـاذا فعـل بعـد ذلـك؟  لقد تذمر من حقيقة أن األشـخاص الذين أُرسـل ليشـهد إليهم قد 

تابـوا فعـاًل ونجـوا مـن الدمار الذي، لـوال ذلك، لكان سـيكون مـن نصيبهم!
يـا لـه مـن مثـال لشـخص ليـس فـي راحـة، وليـس فـي سـالم، حتـى لدرجة أنـه صـرخ قائاًل، 

، ُخـْذ نَْفِسـي ِمنِّـي، ألَنَّ َمْوتِـي َخيْـٌر ِمـْن َحيَاتِـي« )يونـان 4: 3(. »فَـاآلَن يَـا رَبُّ
يـِن َمـَع هَذا  أشـار يسـوع نفسـه إلـى قصـة يونـان قائـاًل: »رَِجـاُل نِيَنـَوى َسـيَُقوُموَن ِفـي الدِّ
الِْجيـِل َويَِديُنونَـُه، ألَنَُّهـْم تَابُـوا ِبُمَنـاَداِة يُونَـاَن، َوُهـَوَذا أَْعظَُم ِمْن يُونَـاَن هُهَنا!« )متـى 12: 41(. 

إنـه أعظـم مـن يونـان حًقـا!  فـإذا لم يكـن كذلـك، فمـا كان يمكـن أن يكـون مخلّصنا.
هـذا األسـبوع، دعونـا نلقـي نظـرة على يونـان وما يمكـن أن نتعلمه مـن اضطرابـه وانعدام 

السـالم لديه.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١8 أيلول )سبتمبر(.
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١2 أيلول )سبتمبر(        األحد        

الهروب
كان يونـان مرسـاًل ناجًحـا بشـكل مذهـل.  فـي الوقت نفسـه، كان أيًضـا متذبذبًا جـًدا، على 
األقـل فـي البدايـة.  بغـض النظـر عمـا كان يفعله يونـان، فإن دعـوة هللا اعترضت حياته بشـكل 
كبيـر.  وبـداًل مـن أن يحمـل نِيـر هللا علـى كتفيـه ويكتشـف بنفسـه أن نِيـره هيّـن وأن ِحملـه 
خفيـف )متـى 11: 30(، قـرر يونـان أن يجـد »راحة« خاصـة به، وكان ذلك من خـالل الركض في 

االتجـاه المعاكـس لمـا كان هللا يدعوه للذهـاب إليه.

أيـن كان يونـان يأمـل أن يجـد السـالم والراحـة مـن دعـوة هللا؟  ما مدى نجاحـه في هذا 
األمـر؟  اقـرأ يونان 	�

 

انطلـق يونـان فـي االتجـاه المعاكـس لمـا دعـاه هللا للذهـاب إليـه.  إنـه حتـى لـم يتوقـف 
س اآلخريـن عندما ُدعـوا ليكونوا  ليتحاجـج مـع هللا، كمـا فعـل العديـد من أنبيـاء الِكتَـاب الُمَقدَّ

رسـل هللا )انظـر، علـى سـبيل المثـال، خـروج 4: 13(.
ومـن المثيـر لالهتمـام أن هـذه ليسـت المرة األولـى التي يُدعى فيهـا يونان للتحـدث نيابة 
عـن هللا، كمـا أشـير إلـى ذلـك في سـفر الملوك الثانـي 14: 25.  ولكـن في تلك الحالـة، يبدو أن 

يونـان قـد فعـل ما طلبـه منه الـرب.  لكن ليـس هذه المـرة. لماذا؟
ـادة اآلشـوريين الجـدد الذين سـيطروا على  توثّـق السـجالت التاريخيـة واألثريـة قسـوة السَّ
الشـرق األدنـى القديـم خـالل القـرن الثامـن قبـل الميـالد، وهـو الوقـت الذي خـدم فيـه يونان 
كنبـي فـي إسـرائيل.  بعـد حوالـي 75 عاًمـا، هاجـم الملك اآلشـوري الجديـد سـنحاريب مملكة 
يهـوذا.  وكانـت مملكـة إسـرائيل ومنطقة السـامرة قد سـقطتا بالفعل قبل حوالي عشـرين عاًما، 

ويبـدو أن الملـك حزقيـا قـد انضـم إلـى تحالف محلـي مناهض لآلشـوريين.
وعندهـا حـان الوقـت لكـي يقـوم اآلشـوريون بتسـوية الحسـابات.  يخبرنـا كل مـن الِكتَاب 
س )الملـوك الثانـي 18، إشـعياء 36(، والوثائـق التاريخيـة اآلشـورية، والنقـوش الجداريـة  الُمَقـدَّ
فـي قصـر سـنحاريب فـي نينـوى بالقصـة القاسـية عـن سـقوط لخيش، إحـدى أهم قـالع حزقيا 
الحدوديـة الجنوبيـة المحصنـة جيـًدا. فـي أحـد النقـوش، يّدعـي سـنحاريب أنـه أََسـر أكثـر من 
مائتـي ألـف أسـيرًا مـن 46 مدينـة محصنـة اّدعـى أنـه دمرهـا.  عندما اسـتولى الملك اآلشـوري 
علـى لخيـش، تـم قتـل مئـات أو آالف السـجناء علـى الخوازيـق؛ وقـد ُسـلخ أنصار الملـك حزقيا 

الُمخلِصيـن أحيـاء، بينمـا تـم إرسـال البقيـة إلـى أشـور كعمالة رقيـق رخيصة.
كان اآلشـوريون قسـاة بشـكل ال يصـدق، حتـى بمعاييـر العالَـم فـي ذلـك الوقـت.  وها هو 

هللا يرسـل يونـان إلـى قلـب تلـك اإلمبراطورية؟
فهل من غرابة في أن يونان لم يرغب في الذهاب؟
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الهـروب مـن هللا؟  هـل فعلـت ذلـك مـن َقبـل؟  إذا كان األمـر كذلك، ما مـدى ما كان 
عليـه نجاحـك فـي ذلـك األمـر؟  مـا هـي الـدروس التي ال بـد وأن تكـون قـد تعلّمتها 

مـن هـذا الخطأ؟

١3 أيلول )سبتمبر(        االثنين        

راحة لمدة ثالثة أيام
لم يكن هروب يونان من هللا بدون مشاكل.  انزعجت »راحته« التي لم تدم طوياًل عندما 
تدخل هللا بأعجوبة بإرسال العاصفة.  وقد أنقذ هللا يونان من الموت غرقًا، بأن أمر سمكة بإنقاذه.

ومـع ذلـك، فإنـه فقـط عندمـا وجـد يونـان نفسـه فـي راحـة قسـرية لمـدة ثالثـة أيـام في 
جـوف السـمكة الكبيـرة، أدرك مـدى اعتمـاده علـى هللا.  فـي بعـض األحيـان، يجـب اإلتيـان بنا 
إلـى مـكان ليـس لدينـا فيـه أي شـيء يقّدمه هذا العالـم، لندرك أن يسـوع هو مـا نحتاجه حًقا.

اقرأ صالة يونان في جوف السمكة )راجع يونان 2: 	-9(� ما الذي صلى يونان بشأنه؟

 

علـى الرغـم مـن أنـه كان فـي أعماق األعماق، فـي وضع خطير جـًدا، صلى يونـان وذكَر في 
صالتـه الهيـكل.  وقال بأنه سـوف ينظر إِلَى »َهيَْكِل قُْدِسـَك«.

ما الذي يحدث هنا؟
يشـّكل الهيـكل نقطـة محوريـة لهـذه الصـالة، ويجـب أن يكـون النقطـة المركزيـة للصـالة 
بشـكل عـام.  فإنـه لـم يكـن يوجـد سـوى مـكان واحد فـي العهـد القديـم كان يمكن للمـرء أن 
 ،» ِذي َصَنْعتَُه يَا رَبُّ لَِسـَكِنَك الَْمْقِدِس الَِّذي َهيَّأَتْـُه يََداَك يَا رَبُّ يتواصـل فيـه مـع هللا. »الَْمَكاِن الَـّ
»فَيَْصَنُعوَن لِي َمْقِدًسـا ألَْسـُكَن ِفي َوَسـِطِهْم« )راجع خروج. 15: 17، خروج. 25: 8(.  إّن الهيكل 

كان هـو النقطـة الرئيسـية للصالة والشـركة مع هللا.
ومـع ذلـك، ال يشـير يونـان إلـى هيـكل أورشـليم.  بـل كان يتحـدث عـن الهيـكل السـماوي 
)يونـان 2: 7(.  كان هـذا هـو المـكان الـذي يوجـد فيـه رجـاؤه، ألن هذا هـو حًقا المـكان الذي 

يأتـي منـه هللا والخـالص الـذي يقّدمه.
لقـد أدرك يونـان أخيـرًا هـذه الحقيقـة المهمـة.  لقـد اختبـر نعمـة هللا.  لقـد تـم خالصـه.  
عندمـا قََذفَتـه السـمكة الكبيـرة، فهـم عـن كثـب محبـة هللا لـه، وهـو نبـي هـارب.  المؤكـد أن 
يونـان قـد تعلّـم )حتـى مـع وجـود بعـض المنحنيـات والمنعطفـات فـي الطريـق( أنَّ المسـار 

اآلمـن الوحيـد ألي مؤمـن هـو السـعي إلـى عمـل مشـيئة هللا.
لذلـك، قـرر يونـان القيـام بواجبـه وإطاعـة أوامـر هللا، وتوجه أخيـرًا إلى نينوى، وال شـك في 
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أنـه أقـدم علـى ذلـك باإليمـان، حيـث كان يتجه نحـو مدينة شـريرة للغايـة والتي قـد ال يرغب 
مواطنوهـا فـي أن يخبرهـم هـذا النبـي األجنبـي عـن مـدى ما هم عليه ِمن شـّر وسـوء. 

المشهد من أجل الحصول على  في بعض األحيان، قد نحتاج فقط إلى االبتعاد عن 
في جوف  بأعجوبة  نجا  الذي  يونان،  أن قصة  الرغم من  على  لألمور�  نظرة جديدة 
سمكة، هي حالة فريدة إلى حد ما، فكيف يمكن لخروجك من بيئتك المعتادة أن 

يُتيح لك فرصة النظر إليها من منظور جديد، بل وربما يكون المنظور المطلوب؟ 

١4 أيلول )سبتمبر(       الثالثاء        

تمَّت المهمة
بالمقارنـة مـع أي مدينـة أو بلـدة فـي إسـرائيل، نجـد أن نينـوى كانـت مدينـة هائلـة. لقـد 

اٍم« )يونـان 3: 3(. »كَانَـْت َمِديَنـًة َعِظيَمـًة هلِل َمِسـيرََة ثثاَلَثَـِة أَيَـّ

اقرأ يونان 3: 	- 0	�  كيف كانت استجابة سكان هذا المكان الشرير؟  ما هي الدروس 
التي يمكن أن نستخلصها من هذه القصة ألنفسنا في محاوالتنا ألن نشهد لآلخرين؟

 
 

أثنـاء سـيره فـي المدينـة، أعلـن يونـان رسـالة هللا: »بَْعـَد أَْربَِعيـَن يَْوًمـا تَْنَقلِـُب نِيَنـَوى!« 
)يونـان 3: 4(.  كانـت الرسـالة مباشـرة وفـي صميـم الموضـوع.  علـى الرغـم مـن عـدم ِذكـر 
التفاصيـل، يتضـح أن الرسـالة القـت آذانًـا صاغيـة، وقـد صـّدق أهـل نينـوى )مجتمعيـن!( كالم 

يونـان التحذيـري.
 وبطريقـة نموذجيـة فـي الشـرق األدنى، صدر مرسـوم ِمـن قبل ملك نينوى مـن أجل إظهار 
تغييـر القلـب.  وجـاء فـي المرسـوم أنـه يجـب على الجميـع — بما فـي ذلك الحيوانـات — أن 
يصومـوا ويحزنـوا )كيـف تحـزن الحيوانـات، ال يقـول النـص شـيئًا عـن ذلـك(.  فََقـاَم الملـك عن 

عرشـه َوَجلَـَس َعلَـى الرََّمـاِد، وهو عمـل رمزي مهـم للغاية.

اقـرأ يونـان 3: 6- 9�  قـارن مـع إرميا 	2: 	، حزقيال 4	: 6، ورؤيـا 2: 	�  ما هي العناصر 
التـي تضمنهـا خطـاب الملك، والتي تبّيـن أنه كان يفهم ما هـي التوبة الحقيقية؟
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كانت العظة قصيرة إلى حد كبير، لكنها كانت مليئة بالالهوت الصحيح فيما يتعلق بالتوبة 
الحقيقية.  فبينما كان يونان يكرز، ال بد أن الروح القدس كان يعمل بجد في قلوب أهل نينوى.

لـم يكـن لـدى أهـل نينـوى امتيـاز معايشـة القصـص التـي قـاد فيهـا هللا بنـي إسـرائيل بكل 
رأفـة وإشـفاق؛ ومـع ذلـك، تجـاوب أهـل نينـوى مـع هللا بطريقـة إيجابيـة.  فـي الواقـع، إنهـم 
بتصرفهـم هـذا إنمـا كانـوا يقولـون، »دعونا نتكّل علـى رحمة هللا، وليـس على إنجازاتنـا!  دعونا 

نعتمـد كليًـا علـى ُجـُوِده ونعمته «.
الغريـب أن يونـان، الـذي اختبـر نعمة هللا بنفسـه وبصفة شـخصية، بدا أنه يعتقـد أن نعمة 
هللا هـي شـيء حصـري، لدرجـة أن البعض فقـط هم الذين قد يكـون لديهم فرصـة للراحة فيها.

ـا مـن االختبار المسـيحي؟ مـاذا يعني حًقـا أن نتوب عن  لمـاذا تعـد التوبـة جـزًءا هامًّ
خطايانـا، وخاصـة الذنوب التـي نرتكبها مـراًرا وتكراًرا؟

١5 أيلول )سبتمبر(        األربعاء        

مبّشر غاضب ومضطرب وُمتملِّمل
يا لألسف، ال تنتهي قصة يونان عند األصحاح الثالث.

اقـرأ يونـان 4: 	- 		�  مـا هـي مشـكلة يونـان؟  أي درس نتعلمـه مـن شـخصيته المعيبة 
نوًعـا ما؟

 

يبدأ األصحاح الرابع من سفر يونان بغضب ِمن ِقبل يونان تجاه هللا ألن مهمته لتحذير أهل 
نينوى كانت ناجحة للغاية.  كان يونان قلًقا من أن يبدو أحمًقا.  وهنا نجد أن هللا يأخذ الوقت 

الكافي للتحدث والتحاجج مع نبيِّه، الذي تصرّف مثل طفل صغير يعاني من نوبة غضب.
هـذا دليـل علـى أن أتبـاع هللا الحقيقيين  — حتـى األنبياء  — قد يكونـون بحاجة إلى مزيد 

مـن النمو الروحـي ومزيد من النصـرة على الذات.
»حيـن علـم يونـان بقصـد هللا فـي اإلبقـاء علـى المدينـة التـي برغـم شـرورها تابـت فـي 
المسـوح والرمـاد كان ينبغـي لـه أن يكـون أّول مـن يفـرح بسـبب نعمـة هللا المدهشـة، ولكـن 
بـداًل مـن ذلـك فقـد سـمح لعقلـه باالسـتنتاج أّن النـاس قـد يحسـبونه نبيّاً كاذبـاً. فـإذ كان يغار 
علـى سـمعته غابـت عـن ذهنـه القيمـُة العظيمـُة التي ال تقـّدر للنفـوس التي في تلـك المدينة 

التعسـة« )روح النبـوة، األنبيـاء والملـوك، صفحـة 182(. 
إنَّ صبـر هللا علـى نبيِّـه أمـر مذهـل.  فقـد بـدا أنـه كان عازًما على اسـتخدام يونـان، وعندما 
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هـرب يونـان، أرسـل هللا العاصفـة والسـمكة إلعـادة الهـارب.  وهنـا، مرة أخـرى، عندمـا يعارض 
يونـان موقـف هللا، يسـعى هللا للتفاهـم مـع يونـان والتعامل مع سـلوكه السـيئ، قائاًل لـه: »َهِل 

ـَواِب؟« )يونان 4: 4(. اْغتَظْـَت ِبالصَّ

اقرأ لوقا 9: 		-6	�  كيف تشبه هذه القصة إلى حد ما، ما حدث في قصة يونان؟

 

ى بَـَذَل ابَْنـُه الَْوِحيَد، لَِكـْي الَ يَْهلِـَك كُلُّ َمْن يُْؤِمـُن ِبِه، بَْل  ُه هَكـَذا أََحـبَّ هللُا الَْعالَـَم َحتَـّ »ألَنَـّ
ُة.« )يوحنـا 3:16( أو كما قال هللا في يونـان 4: 11: »أَفاَلَ أَْشـَفُق أَنَا َعلَى  تَُكـوُن لَـُه الَْحيَـاُة األَبَِديَـّ
نِيَنـَوى الَْمِديَنـِة الَْعِظيَمـِة الَِّتـي يُوَجـُد ِفيَهـا أَكْثَـُر ِمـِن اثَْنتَـْي َعَشـرََة ِربْـَوًة ِمـَن النَّـاِس الَِّذيـَن الَ 
يَْعرِفُـوَن يَِميَنُهـْم ِمـْن ِشـَمالِِهْم، َوبََهائِـُم كَِثيـرٌَة؟‹‹.  فكم يجـب أن نكون ممتنين، فـي النهاية، أن 

هللا — وليـس نحـن أنفسـنا — هـو الحاكـم النهائـي على القلـوب والعقـول والدوافع.

عنـد تعاملنـا مـع اآلخريـن، كيـف يمكننـا أن نتعلـم أن يكـون لدينـا هـذا النـوع مـن 
التعاطـف والصبـر الـذي يظهـره هللا نحونـا؟ أو كيـف يمكننـا علـى األقـل أن نتعلـم 

كيـف نعكـس هـذا التعاطـف والصبـر؟  

١6 أيلول )سبتمبر(        الخميس        

شارع ذو اتجاهين
يبـدو أن يونـان كان يعانـي مـن مشـاكل أكثر مما ينبغـي.  كانت نينوى مدينـة خطيرة، لكن 
فـي قصـة يونـان ال يبـدو أن أهل نينوى كانوا المشـكلة.  لقد فهموا الرسـالة وتابوا بسـرعة.  لذا، 

يبـدو أن المبشـر يونـان كان هو الحلقة الضعيفة في القصة المرسـلية.
فـي هـذا القصـة، الحـق هللا نبيًـا متذبذبًـا ألنـه كان يعلـم أن يونـان كان بحاجة إلـى الرحلة 

التبشـيرية إلـى نينـوى بقـدر مـا كان أهل نينوى بحاجة لسـماع رسـالة الُمرَسـل.

اقـرأ ِسـفر يهـوذا�  كيـف يمكننـا أن »نحفظ أنفسـنا ِفي َمَحبَّـِة هللِا« )اقرأ يهـوذا 	2(�  ما 
الـذي يعنيه مـا ورد في هـذه اآلية؟

 

فـي ِسـْفره القصيـر فـي العهـد الجديد، يتحـدث إلينا يهـوذا في العـدد 21 قائـاًل، »َواْحَفظُوا 
أَنُْفَسـُكْم ِفـي َمَحبَّـِة هللِا، ُمْنتَِظِريـَن رَْحَمَة َربَِّنا يَُسـوَع الَْمِسـيِح لِلَْحيَـاِة األَبَِديَِّة.«
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إن اختبار محبة هللا ونعمته بصفة شخصية ليس حدثًا يحدث لمرة واحدة.  إحدى الطرق 
المؤكدة »لحفظ أنفسنا في محبة هللا« هي التواصل مع اآلخرين.  في األعداد التي تلي اآلية 

أعاله يطلب مّنا يهوذا أن نكون رحماء، وأن نخلّص اآلخرين من خالل اختطافهم من النار«.

اقـرأ يهـوذا 20-23� مـا الـذي تقولـه اآليات هنـا وله عالقة بقصـة يونان، ومـا الذي يقوله 
ذلك لنـا، كذلك؟

 

دعـا هللا يونـان للذهـاب إلـى نينـوى، ربمـا ألن يونـان لـم يمـِض الكثيـر مـن الوقـت فـي 
التفكيـر فـي عالقتـه باألشـوريين قبـل هـذه الدعـوة بالـذات.  ربمـا كان يونـان يعلـم أنـه ال 
يحبهـم، لكـن لـم تكـن لديـه أدنـى فكرة عن مـدى كرهه لهـم، أو مـدى األفعـال المتطرفة التي 
كان علـى اسـتعداد للقيـام بهـا لمجـرد تجّنبهـم. فإنـه حتـى بعـد تلقيه الدعـوة، لم يكـن يونان 
مسـتعًدا ألن يكـون أي شـخًصا مـن أهـل نينـوى جـاًرا له في السـماء.  لم يتعلم يونـان أن يحب 
النـاس كمـا يحبهـم هللا.  دعـا هللا يونـان للذهـاب إلـى نينـوى ألن هللا أحـب أهـل نينـوى وأراد 
لهـم أن يكونـوا فـي ملكوتـه.  لكـن هللا أيًضـا دعـا يونـان ألن هللا أحـب يونـان.  وأراد هللا ليونـان 
أن ينمـو ويتمثّـل بـاهلل أكثـر بينمـا يعمـالن مًعـا.  أراد هللا أن يجـد يونـان الراحـة الحقيقية التي 
تأتـي فقـط مـن خـالل عالقة خـالص معه، ومـن خالل عمـل مشـيئة هللا، والتي تشـمل التواصل 

مـع اآلخريـن وتوجيههـم إلـى اإليمـان والرجـاء اللذيـن لدينا.

كـم مـن الوقـت تقضيـه فـي العمل مـن أجل خـالص اآلخريـن؟  بمعنى روحـي، كيف 
يقودنـا هـذا النـوع مـن العمل إلـى إيجاد الراحـة الحقيقية في يسـوع؟

١7 أيلول )سبتمبر(        الجمعة        

رس: »فـي المهّمة المسـلّمة ليونـان أُنيطت بـه مسـؤوليّة ثقيلة ومع  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
ذلـك فالـذي أمـره بالذهـاب كان قـادراً علـى دعمه ومنحـه النجاح. لـو أطاع النبي دون تسـاؤل 
لوفّـر علـى نفسـه كثيـراً من االختبـارات المـرّة وكان قد بورك بركـًة وافرًة. ومع ذلك ففي سـاعة 
يأسـه لـم يهجـره الـرّب. وعـن طريق سلسـلة من التجـارب وحـوادث العناية الغريبـة كان يجب 
أن تتثبّـت ثقـة النبـّي فـي هللا وفـي قدرتـه الالمتناهيـة علـى الخـالص« )روح النبـوة، األنبيـاء 

والملـوك، صفحة 180(.
»يمكـن الوصـول إلـى ألـوف النـاس بأبسـط الطـرق المتواضعـة. ذوي العقـول الراجحـة 
الذيـن يُنظـر إليهـم علـى أنّهـم موهوبون أكثـر من كل رجـال ونسـاء العالم، في غالـب األحيان 
ينتعشـون عندمـا يسـمعون كالمـا بسـيطا مـن فـم إنسـان يحـب هللا ويسـتطيع أن يتحدث عن 
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تلـك المحبـة علـى سـّجيته كمـا يتحـدث الرجـل الدنيـوي عـن األشـياء التـي تهمـه جـدا« )روح 
النبـوة، المعلـم األعظـم، صفحـة 149(.

أسئلة للنقاش
	� أيُعقـل أن »نبـي هللا« تضايـق ألن النـاس الذيـن دعـاه هللا ليشـهد إليهـم قبلـوا 
الخـالص؟  كيـف نفهـم هـذا السـلوك ِمـن جانـب يونـان؟  يـا لـه مـن مثال قـوي على 

صبـر هللا علـى شـعبه، حتـى عندمـا يتصرفـون بعكـس النـور الـذي لديهـم!

2� يبـدو أن قصـة يونـان توحـي بـأن هللا ليـس مهتًما فقـط بإنقاذ األشـخاص الضالين، 
ولكنـه مهتـم جـًدا بتغييـر أتباعـه� كيـف يمكـن أن يكون لنـا »قلًبا جديـًدا« و  »روًحا 
جديـًدا« حتـى لـو كنـا نعـرف الـرّب بالفعـل، ونعـرف كذلـك الحـق المتعلـق بهـذا 

الزمـان؟  مـا هـو الفـرق بيـن معرفـة الحـق وبيـن أن نتغير بواسـطته؟

3� اقـرأ ِسـفر يهـوذا مـرة أخـرى�  ما هي الرسـالة األساسـية لِسـفر يهـوذا، ولماذا هي 
ذات صلـة بنا ككنيسـة اليوم؟

4� كيـف يعـود اختبارنـا فـي العمـل مـن أجـل خـالص اآلخريـن، بالخيـر الكثيـر على 
حياتنـا الروحيـة نحـن أيًضا؟

	� مهمـا كانـت األسـباب الوجيهـة التـي كانت لدى يونـان، أو اعتقد أنهـا كانت لديه، 
لعـدم رغبتـه فـي الذهـاب إلى نينـوى، فقد أظهـر له هللا كـم كان يونان مخطًئـا حًقا�  
مـا هـو الموقـف الـذي قد يكـون لدينا تجـاه اآلخرين، والـذي يمكـن أن يعكس نفس 

الموقـف الخاطئ الذي أظهـره يونان؟ 

* ١8-24 أيلول )سبتمرب(    الدرس الثالث عرش    

الراحة النهائية

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: رؤيـا ١: 9-١9؛ متى 24: 4-8، 23-3١؛ رؤيـا ١4: 6-١2؛ عبرانيين 

١١: ١3-١6؛ فيلبـي 4: 6-4. 

آيـة الحفـظ: »بَـْل كََمـا ُهـَو َمكُْتـوٌب: ‹َمـا لَـْم تَـَر َعْيـٌن، َولَـْم تَْسـَمْع أُُذٌن، َولَـْم يَْخطُْر 
ُه هللُا لِلَِّذيـَن يُِحبُّونَـُه�‹« )	كورنثـوس 2: 9(� َعلَـى بَـاِل إِنَْسـاٍن: َمـا أََعـدَّ

هل شعرت يوًما أنك في خضم معركة كبيرة، نوع من الصراع بين الخير والشر؟  لقد شعر 
الكثيرون، حتى الدنيويون، بهذه الحقيقة. ونحن نشعر هكذا ألن هذا هو ما يحدث في واقع 

األمر. فنحن في معركة مهولة بين الخير والشر، بين المسيح )القدوس( والشيطان )الشرير(.
فالحيـاة إذن تـدور علـى مسـتويين. الصـراع العظيـم بيـن المسـيح والشـيطان يحـدث على 
نطـاق عالمـي — فـي الواقـع، إنّمـا هو يحـدث على المسـتوى الكوني، ألن السـماء هي المكان 
الـذي بـدأ فيـه الصـراع أّول مـرة )رؤيـا 12: 7(. ومـع ذلـك، فإنـه في ظـلِّ األحـداث المضطربة، 
يمكننـا بسـهولة أن نفقـد الصـورة الكبيـرة المتعلقـة بتدبيـر هللا إلنقـاذ هـذا العالـم.  الحـروب 
واالضطرابـات السياسـية والكـوارث الطبيعيـة يمكـن أن تجعلنـا فـي حالـة رعـب شـديد.  لكـن 
إرشـادات هللا مـن خـالل أنبيائـه يمكـن أن تسـاعدنا علـى أن نتذكـر الصـورة الكبيـرة المتعلقـة 

بأيـن نحـن ذاهبـون، وكيفيـة وصولنا إلـى هناك.
الصـراع العظيـم أيًضـا يـدور علـى المسـتوى الشـخصي بدرجة أكبر.  فـكل واحد مّنـا يواجه 
تحديـات تتعلـق باإليمـان بشـكل فردي فـي حياتنا اليوميـة، وإذا لم نَِعْش حتـى المجيء الثاني 
ليسـوع، فسـنواجه المـوت أيًضا.  في هذا األسـبوع، سـننظر فـي كيف يمكننا إيجـاد الراحة في 
يسـوع لمواجهـة االضطرابـات العالمية ومسـتقبلنا الشـخصي المجهول، على األقـل على المدى 

القصيـر.  أمـا علـى المـدى الطويل، فتبـدو األمور واعـدة جًدا، فـي حقيقة األمر!

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 25 أيلول )سبتمبر(.
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* ١8-24 أيلول )سبتمرب(    الدرس الثالث عرش    

الراحة النهائية

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: رؤيـا ١: 9-١9؛ متى 24: 4-8، 23-3١؛ رؤيـا ١4: 6-١2؛ عبرانيين 

١١: ١3-١6؛ فيلبـي 4: 6-4. 

آيـة الحفـظ: »بَـْل كََمـا ُهـَو َمكُْتـوٌب: ‹َمـا لَـْم تَـَر َعْيـٌن، َولَـْم تَْسـَمْع أُُذٌن، َولَـْم يَْخطُْر 
ُه هللُا لِلَِّذيـَن يُِحبُّونَـُه�‹« )	كورنثـوس 2: 9(� َعلَـى بَـاِل إِنَْسـاٍن: َمـا أََعـدَّ

هل شعرت يوًما أنك في خضم معركة كبيرة، نوع من الصراع بين الخير والشر؟  لقد شعر 
الكثيرون، حتى الدنيويون، بهذه الحقيقة. ونحن نشعر هكذا ألن هذا هو ما يحدث في واقع 

األمر. فنحن في معركة مهولة بين الخير والشر، بين المسيح )القدوس( والشيطان )الشرير(.
فالحيـاة إذن تـدور علـى مسـتويين. الصـراع العظيـم بيـن المسـيح والشـيطان يحـدث على 
نطـاق عالمـي — فـي الواقـع، إنّمـا هو يحـدث على المسـتوى الكوني، ألن السـماء هي المكان 
الـذي بـدأ فيـه الصـراع أّول مـرة )رؤيـا 12: 7(. ومـع ذلـك، فإنـه في ظـلِّ األحـداث المضطربة، 
يمكننـا بسـهولة أن نفقـد الصـورة الكبيـرة المتعلقـة بتدبيـر هللا إلنقـاذ هـذا العالـم.  الحـروب 
واالضطرابـات السياسـية والكـوارث الطبيعيـة يمكـن أن تجعلنـا فـي حالـة رعـب شـديد.  لكـن 
إرشـادات هللا مـن خـالل أنبيائـه يمكـن أن تسـاعدنا علـى أن نتذكـر الصـورة الكبيـرة المتعلقـة 

بأيـن نحـن ذاهبـون، وكيفيـة وصولنا إلـى هناك.
الصـراع العظيـم أيًضـا يـدور علـى المسـتوى الشـخصي بدرجة أكبر.  فـكل واحد مّنـا يواجه 
تحديـات تتعلـق باإليمـان بشـكل فردي فـي حياتنا اليوميـة، وإذا لم نَِعْش حتـى المجيء الثاني 
ليسـوع، فسـنواجه المـوت أيًضا.  في هذا األسـبوع، سـننظر فـي كيف يمكننا إيجـاد الراحة في 
يسـوع لمواجهـة االضطرابـات العالمية ومسـتقبلنا الشـخصي المجهول، على األقـل على المدى 

القصيـر.  أمـا علـى المـدى الطويل، فتبـدو األمور واعـدة جًدا، فـي حقيقة األمر!

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 25 أيلول )سبتمبر(.
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١9 أيلول )سبتمبر(        األحد        

رؤيا تتعلق بزمن المنتهى
كان يوحنـا، أقـدم تالميـذ يسـوع الذيـن كانـوا ال يزالـون علـى قيد الحيـاة، قابًعا فـي جزيرة 
منفـاه الصخريـة البعيـدة عـن كل مـا كان مقّربًـا وعزيـزًا علـى قلبـه.  مـا الـذي كان يـدور فـي 
ذهـن يوحنـا عندمـا وجـد نفسـه ُمحاصـرًا فـي هـذه الجزيـرة المقفـرة؟  كيـف انتهـى بـه األمر 
إلـى هنـا، وبمثـل هـذه الطريقـة أيًضـا؟  فعلـى كل حـال، كان يوحنا قـد رأى يسـوع يصعد إلى 
السـماء، ورأى المالكَيـن واقَفيـن هنـاك، قائلَيـن: »أَيَُّهـا الرَِّجـاُل الَْجلِيلِيُّـوَن، َمـا بَالُُكـْم َواِقِفيـَن 
ـَماِء َسـيَأْتِي هَكَذا كََمـا َرأَيْتُُموُه  ـَماِء؟ إِنَّ يَُسـوَع هَذا الَِّذي ارْتََفَع َعْنُكْم إِلَى السَّ تَْنظُـُروَن إِلَـى السَّ

ـَماِء«)أعمال 1: 11(. ُمْنطَلًِقـا إِلَـى السَّ
مـع ذلـك، فقـد حـدث ذلك منذ سـنوات وسـنوات، ولم يكن يسـوع قـد عاد بعـد.  في تلك 
األثنـاء، كان الرسـل اآلخـرون الحاضـرون فـي اليـوم الذي صعد فيه يسـوع إلى السـماء قد ماتوا 
بالفعـل، واستشـهد معظمهـم بسـبب شـهادتهم ليسـوع.  خضعـت الكنيسـة الفتيـة لتغييـر في 
األجيـال، وواجهـت اضطهـاًدا رهيبًـا مـن الخارج وحـركات هرطقيـة غريبة من الداخـل.  البد أن 

يوحنـا شـعر بالوحـدة والتعـب والقلق.  وفجـأة تسـلّم يوحنا رؤيا.

مـا هـي الراحـة التـي يمكنك أن تتصـور أن يوحنا قد حصـل عليها من هـذه الرؤيا؟  اقرأ 
رؤيا 	: 9-9	�

 

ْهـِر« )متـى 28: 20(، وهـي  اِم إِلَـى انِْقَضـاِء الدَّ قـال يسـوع ألتباعـه، »َوَهاأَنَـا َمَعُكـْم كُلَّ األَيَـّ
كلمـات ال شـك أنهـا شـجعت يوحنـا عندمـا واجـه منفـاه الوحيد.  مـن المؤكـد أن هـذه الرؤيا، 
»إعـالن« يسـوع، كانـت مصـدر تعزية كبيـرة ليوحنا، إذ َعرف أن يسـوع »األَلِـُف َوالْيَـاُء، الِْبَدايَُة 

َوالنَِّهايَـُة«، يعلـن نفسـه بطريقـة خاصة لرسـوله المنفي.
مـا أعقـب هـذه اآليـات هـو رؤى حول مسـتقبل هـذا العالم.  فقد كان سـيتم عرض مشـهد 
بانُوَراِمـّي رائـع للتاريـخ أمامـه، وهو مـا يمثّل لنا أساًسـا لتاريخ الكنيسـة المسـيحية، ولكنه كان 
بالنسـبة ليوحنـا مسـتقبَل الكنيسـة.  ومـع ذلـك، ففـي خضـم التجـارب والضيقـات التـي كانـت 
سـتأتي، أُظهـر ليوحنـا كيـف سـتكون نهاية كل شـيء.  »ثُمَّ َرأَيُْت َسـَماًء َجِديـَدًة َوأَرًْضـا َجِديَدًة، 
ـَماَء األُولَـى َواألَرَْض األُولَـى َمَضتَـا، َوالْبَْحُر الَ يُوَجُد ِفـي َما بَْعُد. َوأَنَا يُوَحنَّـا َرأَيُْت الَْمِديَنَة  ألَنَّ السَّ
ـَماِء ِمـْن ِعْنـِد هللِا ُمَهيَّـأًَة كََعـُروٍس ُمَزيََّنـٍة لِرَُجلَِهـا«  َسـَة أُورَُشـلِيَم الَْجِديـَدَة نَازِلَـًة ِمـَن السَّ الُْمَقدَّ

)رؤيـا 21: 1، 2(.
إن الرؤيـا النبويـة المتعلقـة بزمـن المنتهـى، التـي دّونها يوحنا في ِسـفر الرؤيا، قد سـاعدت 

يوحنـا علـى أن يطمئـن بثقة في تدابيـر هللا ووعوده.

9	



يمكـن أن تكـون الحيـاة اآلن صعبـة، بـل ومخيفـة فـي بعـض األحيـان�  ولكـن كيـف 
يمكـن لمعرفـة أن هللا يعـرف المسـتقبل، وأن المسـتقبل علـى المدى الطويل َحسـٌن، 

أن يمنحنـا التعزيـة والطمأنينـة اآلن؟

20 أيلول )سبتمبر(        االثنين        

العّد التنازلي
علـى جبـل الزيتون، رسـم يسـوع التاريـخ بخطوط عريضة وهـو يجيب على أسـئلة التالميذ: 

ْهِر؟«)متى 24: 3(. »قُـْل لََنـا َمتَـى يَُكوُن هـَذا؟ َوَما ِهَي َعالََمـُة َمِجيِئَك َوانِْقَضـاِء الدَّ
التاريخـي غيـر  الزمنـي  الجـدول  المدونـة فـي متـى 24،  الشـهيرة،  تغطـي عظـة يسـوع 

بعـده. الثانـي ومـا  المجـيء  إلـى  بالجسـد وصـواًل  المنقطـع، منـذ كان علـى األرض 
أراد يسـوع أن يعطـي شـعبه علـى مـّر العصور مخططًـا تقريبيًا لنبـوءات نهاية الزمـان وفًقا 
للجـدول الزمنـي اإللهـي، حتـى يتمكـن أولئـك الذين يعيشـون فـي نهايـة الزمان من االسـتعداد 
للحـدث النهائـي.  لقـد أراد أن نكـون قادريـن علـى االطمئنـان بثقة فـي محبته، حتـى وإن كان 

كل شـيء مـن حولنـا ينهار.
يعـرف األدفنتسـت السـبتيون جيـًدا الوصف الـذي يقدمه دانيال بأنه سـيكون هنـاك »زََماُن 
ـٌة إِلَـى ذلِـَك الَْوقْـِت« )دانيـال 12: 1(.  يريدنـا يسـوع أن نكـون  ِضيـق لَـْم يَُكـْن ُمْنـُذ كَانَـْت أُمَّ

مسـتعدين لهـذا الحـدث الذي يسـبق مجيئـه الثاني.

كيـف سـيكون مجيئـه؟  كيـف يمكننـا تجّنـب أن يتـم تضليلنـا ِمـن ِقبل أي مصـدر كان؟  
اقـرأ متـى 24: 4- 	، 23-	3�

 

سيكون مجيء يسوع حدثًا واقعيًّا وفعليًا في نهاية الزمان. بالنظر إلى الحيّز الُمعطى في النبوة 
للحديث عن عودته، بل وحتى في عظات يسوع، ندرك أنه سيكون حدثًا عظيًما بكل المقاييس.

 في المرة األخيرة التي حدثت فيها كارثة عالمية شاملة )الطوفان(، كان ثمانية أشخاص فقط 
في جميع أنحاء العالم هم المستعدون لها.  وقد قارن يسوع فجائية المجيء الثاني بذلك الحدث 
في الماضي )متى 24: 37-39(.  ولكن بالرغم من أن ال أحد يعرف يوم أو ساعة المجيء الثاني 

)متى 24: 36(، فقد أعطانا هللا عًدا تنازليًا نبويًّا يمكننا مشاهدة حدوثه في العالم من حولنا.

لقـد أُعطينـا دوًرا نقـوم بـه فـي هـذه األحـداث النبويـة�  مـا هو دورنـا؟  ركّـز على متى 
�	4-9 :24
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فـي هـذا الصـراع الكونـي، نحن أكثر من مجـرد مراقبين.  يجـب أن نكون مشـاركين فاعلين 
فـي نشـر بشـارة اإلنجيـل إلـى أقاصي العالم، ممـا يعني أننا نحـن أيًضا سـنواجه االضطهاد.

مـاذا يعنـي »الصبـر إلـى الُمنتهـى«؟  كيـف نفعـل ذلـك؟  مـا هـي الخيـارات التـي 
يتعيـن علينـا القيـام بهـا كل يـوم حتـى ال نتقهقر، كمـا فعـل الكثيرون، وكما سـيفعل 

الكثيـرون؟

2١ أيلول )سبتمبر(        الثالثاء        

أوامر بالُمضي ُقُدًما
ال تسـمح لنـا الصـورة النبويـة الكبيرة للتاريخ بمجـرد الجلوس وعدم القيام بأي شـيء عندما 
تتكشـف األحـداث، وهـي أحـداث ال يمكننـا السـيطرة عليها حًقا.  فـي كثير مـن األحيان يمكن 
أن يكـون موقفنـا كالتالـي، »حسـًنا، سـتجري األحـداث النهائيـة كما هـو متنبأ به، فمـاذا يمكننا 

أن نفعـل حيـال ذلـك بخـالف مجاراتهـا؟  فعلى كل حال، مـاذا يمكننـي أن أفعل وحدي؟«
لكـن هـذه ليسـت الطريقـة التي يجـب أن يتعامل بهـا المسـيحيون مع العالَم مـن حولهم، 
وخاصـة فيمـا يتعلـق باألحـداث المتعلقـة بنهايـة الزمـان.  يخبرنا األصحـاح 14 من ِسـفر الرؤيا 
أن هدفنـا فـي هـذا الوقـت من التاريـخ هو إخبار اآلخرين عـن دينونة هللا العادلة ومسـاعدتهم 

علـى االسـتعداد للمجيء الثاني ليسـوع.

اقـرأ رؤيـا 4	: 6- 2	�  مـا الـذي يتـم التوجيـه إليه هنـا، وما الـذي نعلنه للعالَـم؟  لماذا 
تعـد هذه الرسـالة ملّحـة للغاية؟

 

بصفتنـا أدفنتسـت سـبتيين، نحن نؤمن أن »الَْحـّق الَْحاِضِر« )2 بطـرس 1: 12( موجود، على 
وجـه التحديـد، فـي هـذه اآليـات التـي نشـير إليهـا باسـم »رسـائل المالئكـة الثالثة«. هنـا نجد 

جوهـر وفحـوى دعوتنـا فـي هذا الوقـت من تاريـخ األرض.
ة«، األخبـار الرائعة عـن موت المسـيح وقيامتـه، والتي  الحـظ أنهـا تبـدأ بــ »الِبَشـارَة األَبَِديَـّ
يُبنـى عليهـا رجاؤنـا الوحيد بالخالص. هناك أيًضا رسـالة مفادهـا أنه »قَْد َجاَءْت َسـاَعُة َديُْنونَِتِه« 
)رؤيـا 14: 7(، وهـي »عالمـة طريـق« قويـة تشـير إلـى زمـن المنتهـى. ثـم هنـاك أيًضـا الدعوة 
ـَماِء َواألَرِْض«، علـى عكـس التحذيـر المخيـف بشـأن أولئـك الذيـن يقيمون  لعبـادة »َصانِـعِ السَّ
فـي بابـل، والذيـن يَْسـُجدون »لِلَْوْحـِش َولُِصورَتِـِه«. أخيـرًا هنـاك وصـف لشـعب هللا فـي آخـر 

يِسـيَن. ُهَنـا الَِّذيَن يَْحَفظُـوَن َوَصايَـا هللِا َوإِيَماَن يَُسـوَع.« الزمـان: »ُهَنـا َصبْـُر الِْقدِّ
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اقـرأ رؤيـا 4	: 		�  مـا الـذي تقولـه هذه اآليـة عن انعـدام راحة أولئك الذين يسـجدون 
للوحـش ولصورته؟

 

ليـس هنـاك راحـة نهـاًرا أو لياًل للذين يَْسـُجُدوَن لِلَْوْحـِش َولُِصورَتِِه؟!  علـى الرغم من وجود 
آراء مختلفـة بخصـوص مـا يعنيـه هـذا بالضبط، يتفق الجميـع على أن هؤالء النـاس ال يختبرون 

نـوع الراحة التـي يقدمها هللا ألولئـك المخلِصين له.

لمـاذا تعتقـد أن الجـزء األول مـن رسـائل المالئكة الثالثـة هو »ِبَشـاَرٌة أَبَِديَّـٌة«؟ لماذا 
يجـب أن نُبقـي هـذه الحقيقـة الرائعـة دائًمـا نُصـب أعيننا بينمـا نعلن هذه الرسـائل 

للعالـم؟ كيـف يَُعـّد فهم البشـارة أمـًرا جوهريًّا جـًدا لمفهـوم الراحة؟ 

22 أيلول )سبتمبر(        األربعاء        

الرقاد بسالم
لقـرون طويلـة، ينتظـر المسـيحيون عـودة المسـيح.  فهـي حًقا تتويـج لكل آمالنـا — وليس 

آمالنـا وحسـب، بـل آمال جميـع الُمخلِصيـن واألمناء هلل عبـر التاريخ.

 اقـرأ عبرانييـن 		: 3	-6	�  مـا هـو الوعـد العظيـم الـذي نجـده في هذه اآليـات، ليس 
فقـط بالنسـبة لَمـن عاشـوا قبلنـا، ولكن بالنسـبة لنا نحـن أيًضا؟

 

مـن نـواٍح عديـدة، ال معنـى لهـذه اآليـات إذا كان مـا يُشـاع عـن فكـرة الموت صحيًحـا.  ما 
الـذي تتحـدث عنـه الفقـرة؟ إنهـا تتحـدث عن أولئـك الناس الذيـن »لَـْم يََنالُـوا الَْمَواِعيـَد«. لقد 
ماتـوا، ومـن المفتـرض، وفًقـا لمزاعـم البعـض، أنهـم صعـدوا إلـى السـماء وأنهـم فـي الوقـت 
الحالـي مـع يسـوع يسـتمتعون بمكافأتهـم العظيمـة. عندمـا مـات بيلـي جراهـام، علـى سـبيل 

المثـال، سـمعنا مـراًرا وتكـراًرا مـن يقولـون إنّـه اآلن فـي السـماء مع يسـوع.
هنـاك مناقضـة أيًضـا فـي وجهـة النظـر هـذه، ألنـه فـي كثيـر مـن األحيـان عندمـا يمـوت 
شـخص مـا، نسـمع عبـارة، »ليرقـد بسـالم«.  لكـن مـا الـذي يحـدث هنـا؟  هـل هـؤالء النـاس 
يرقـدون بسـالم، أَْم أنهـم، بحسـب تلـك المزاعم، في السـماء يفعلون ما يًفترض بهـم أن يفعلوه 

)مثـل مشـاهدة كل »المـرح« الـذي يحـدث هنـا علـى األرض(؟
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كيف وصف يسوع الموت؟  اقرأ يوحنا 		:		�

 

فـي الواقـع، فكـرة الرقـاد »بسـالم« هـي، بالطبـع، حقيقـة مـا يحـدث عنـد المـوت، أليـس 
كذلـك؟  الموتـى، حًقـا، راقـدون. »إن المـوت بالنسـبة إلـى المؤمـن هـو أمـر زهيـد. والمسـيح 
يتكلـم عنـه كمـا لـو كان أمـرًا قليل الخطـورة. ›إِْن كَاَن أََحـٌد يَْحَفُظ كَالَِمـي فَلَْن يََرى الَْمـْوَت إِلَى 
األَبَـِد‹. ›لَـْن يَـُذوَق الَْمـْوَت‹ والمـوت للمسـيحي مـا هـو إالّ رقـاد، فتـرة سـكون وظـالم. الحيـاة 
مسـتترة مـع المسـيح فـي هللا. ›َمتَـى أُظِْهـَر الَْمِسـيُح َحيَاتَُنـا، فَِحيَنِئـٍذ تُظَْهـُروَن أَنْتُـْم أَيًْضـا َمَعُه 
ِفـي الَْمْجـِد‹ ]يوحنـا 8: 51 ،52؛ كولوسـى 3: 4[ « )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحة 766(.

يشـبّه يسـوع حالـة الشـخص فـي الفتـرة الزمنية بين موت الشـخص وصبـاح القيامـة بالنوم 
الـذي يكـون فيـه اإلنسـان غائبًـا عـن الوعـي )يوحنـا 11:11، 14(، لكنـه يؤكـد أيًضـا أن كالًّ مـن 
الُمخلّصيـن والهالكيـن سـيحصلون علـى مكافأتهـم بعـد القيامـة )يوحنـا 5: 28، 29(. وقـد لفت 

إلـى ضـرورة االسـتعداد للمـوت فـي أي وقت.

ما هو العزاء الذي تحصل عليه من معرفة أن أحباءك المتوفين هم اآلن في حالة رقاد؟

23 أيلول )سبتمبر(        الخميس        

اِْفرَُحوا ِفي الرَّبِّ كُلَّ ِحيٍن
تعـد خرائـط »غوغـل« مـن أكثـر التطبيقـات اسـتخداًما علـى هواتفنـا الذكيـة.  ال يسـتطيع 
معظمنـا تذكّـر مـا كنـا نفعلـه قبـل ظهور الخرائـط القائمـة على نظـام تحديد المواقـع العالمي 
)جـي بـي إس( علـى هواتفنـا.  قـد نكـون مضطربيـن ونحـن فـي طريقنا إلـى مكان لـم نذهب 
إليـه مـن قبـل، ولكـن مـع خرائـط غوغـل علـى هواتفنـا، يمكننا بثقـة الخـروج وإيجـاد طريقنا 
فـي أي مدينـة غريبـة علينـا.  هـل يمكـن أن تكون هـذه الثقة توضيًحـا لنوع الراحـة التي يريد 

هللا أن يمنحنـا إياهـا فـي جدولـه الزمنـي النبوي؟
ومع ذلك، في بعض األحيان، قد نُدِخل العنوان الخطأ في تطبيقاتنا، أو قد نقرر عدم اتباع 
اإلرشادات ألننا نعتقد أننا نعرف طرقًا مختصرة.  في كلتا الحالتين، قد ينتهي بنا األمر في مكان 

لم نكن نريد أن نكون فيه — وبالتأكيد لن نكون في حالة ذهنية هادئة عندما يحدث ذلك.

اقـرأ فيلبـي 4: 4-6�  مـاذا يقول لنـا بولس هنا عن كيفية الحصول علـى الراحة الحقيقية، 
السـالم الحقيقي، حتى في وسـط عالم ُمجِهد وُمؤلِم؟
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فـي هـذا المقطـع، ال يقـول بولـس أن نفـرح دائًمـا فـي كل المحن التـي تواجهنـا.  بداًل من 
ذلـك يقـول، »اِفْرَُحـوا ِفـي الـرَّبِّ كُلَّ ِحيٍن.«  بغـض النظر عن وضعنـا الحالي، وبغـض النظر عن 
التجـارب التـي نواجههـا، إذا ركزنـا علـى هللا، َوعلى ُجـوِده، ومحبته، وتضحيته علـى الصليب من 

أجلنـا، يمكننـا أن نفـرح فيه وننعم بالسـالم لنفوسـنا المتعبَة.
إن أسـلوب النـص الكتابـي فـي حـد ذاته يشـير إلـى الراحـة والسـالم والرجاء الـذي يتخطى 

هـذا العالم.
تخيـل، أيًضـا، نوع الراحة لنفوسـنا التي سـنحصل عليهـا إذا نحن، حًقا، أمكننـا أن »الَ ]نهتم[ 
ِبَشـْيٍء«.  ال يبـدو هـذا واقعيًـا ألي شـخص في هذا العالـم )حتى أن بولـس كان لديه الكثير من 
المخـاوف(، ومـرة أخـري نقـول إّن معرفة أن هللا الُمِحب هو الممسـك بزمام األمـور في النهاية، 
وبأنـه سـيخلّصنا ويأخذنـا إلـى ملكوتـه، يمكنهـا بالتأكيـد أن تسـاعدنا فـي أن نضع األمـور التي 

تشـعرنا بالقلق في منظورهـا الصحيح.
»الـرب قريـب«!  أي أنـه قريـب منَّـا دائًمـا، وبمجـرد أن نغمـض أعيننـا ونـروح فـي رقـاد 

المـوت، فـإن الشـيء التالـي الـذي سـندركه عنـد القيامـة هـو عـودة يسـوع.
ال شك أن الحياة مليئة بالتوترات والتجارب والصراعات.  ال أحد منَّا يمكنه التملّص من هذه 
كلها. والمؤكد أن الرسول بولس أيًضا لم يستطع التََخلّص منها )راجع 2كورنثوس 11(.  ومع ذلك، 
فإن هدفه هو أن يخبرنا أنه حتى في ظل كل ما نحتمله اآلن، يمكننا أن نفرح بما أُعطينا إياه 

في يسوع؛ وفي الحقيقة، نحن يمكننا أن نجد الراحة لنفوسنا، حتى في وقتنا الراهن.

اقـــرأ فيلبـــي 4: 4-6 مـــرة أخـــرى�  بأيـــة طـــرق يمكنـــك تطبيـــق هـــذه الكلمـــات 
ـــا اآلن،  ـــي تواجهه ـــن الت ـــارب والمح ـــّل التج ـــي ظ ـــي ف ـــارك الحال ـــى اختب ـــة عل الرائع

ـــت؟ ـــا كان أيًّ

24 أيلول )سبتمبر(        الجمعة        

رس: »نحـــن جميًعـــا نرغـــب فـــي إجابـــات فوريـــة ومباشـــرة  لَِمِزيـــد ِمـــْن الـــدَّ
ـــي شـــكل غيـــر  ـــي ف ـــرد أو يأت ـــعور باإلحبـــاط عندمـــا يتأخـــر ال ـــى الش ـــل إل ـــا، ونمي لصلواتن
ـــي  ـــا ف ـــا دائًم ـــتجيب لصلواتن ـــث ال يس ـــة بحي ـــح للغاي ـــة وصال ـــّي الحكم ـــن هللا كُلّ ـــع.  لك متوق
ـــل  ـــر وأفض ـــا أكث ـــيفعل ألجلن ـــو س ـــا.  فه ـــب فيه ـــي نرغ ـــة الت ـــدده وبالطريق ـــذي نح ـــت ال الوق
ـــه  ـــب من ـــي أن نطل ـــال ينبغ ـــه، ف ـــه ومحبت ـــي حكمت ـــق ف ـــا نث ـــا.  وألنن ـــق كّل أمانين ـــن تحقي م
ـــب أن  ـــا.  يج ـــده ألجلن ـــق قص ـــول وتحقي ـــى قب ـــعى إل ـــب أن نس ـــل يج ـــا، ب ـــاع إلرادتن أن ينص

ـــة 219(. ـــل، صفح ـــدام اإلنجي ـــوة، خ ـــه« )روح النب ـــا إلرادت ـــا واهتماماتن ـــخ رغباتن ترض
»لـن تمـر سـوى فتـرة وجيـزة قبـل أن يأتـي الرّب يسـوع ليخلّـص أبنـاءه ويمنحهم اللمسـة 
األخيـرة للخلـود وعـدم المـوت ... والقبـور سـوف تُفتَـح، وسـوف يَخـرج األمـوات منتصريـن 
ويهتفـون قائليـن: »أَيْـَن َشـوْكَتَُك يَـا َمـْوُت؟ أَيْـَن َغلَبَتُـِك يَـا َهاِويَـُة؟« )1كورنثـوس 15: 55(. 
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وأحباؤنـا الذيـن يرقـدون فـي يسـوع سـوف يخرجـون ِمـن قبورهـم وهـم متسـربلون بالخلـود 
وعـدم المـوت« )روح النبـوة، إرشـادات حـول الوكالـة، صفحـة 361(.

أسئلة للنقاش

	� فكـــر فـــي حقيقـــة الصـــراع العظيـــم�  كيـــف تراهـــا متجّســـدة فـــي العالَـــم؟  
ـــس  ـــة، ألي ـــة فعلي ـــو حقيق ـــا ه ـــم فيه ـــراع العظي ـــخصية؟ الص ـــك الش ـــن حيات ـــاذا ع م
كذلـــك؟  فـــي الواقـــع، هـــو حقيقيـــة فعليـــة أكثـــر ممـــا يعتقـــده الكثيـــرون مـــن 
النـــاس، ألن الكثيريـــن ال يؤمنـــون بوجـــود شـــيطان حقيقـــي�  لمـــاذا يعـــد فهـــم 
ـــا جـــًدا فـــي مســـاعدتنا علـــى فهـــم حالـــة  حقيقـــة الصـــراع العظيـــم أمـــًرا مهمًّ
ـــراع  ـــذا الص ـــاء ه ـــة انته ـــا لكيفي ـــر إدراكن ـــاذا يعتب ـــك، لم ـــى ذل ـــة إل ـــا؟  إضاف عالمن

العظيـــم مصـــدر ارتيـــاح كبيـــر للغايـــة بالنســـبة لنـــا؟

ـــيرنا  ـــي تفس ـــا ف ـــاك إذا تجاوزن ـــويش وإرب ـــدر تش ـــوة مص ـــون النب ـــن أن تك 2� يمك
ـــاء  ـــا أعض ـــع فيه ـــي وق ـــرات الت ـــدد الم ـــم ع ـــوح�  ك ـــا بوض ـــن فيه ـــو ُمعل ـــا ه ـــا م له
ـــؤات  ـــم لتنب ـــق أو لتصديقه ـــم تتحق ـــداث ل ـــم ألح ـــاكل، لترقبه ـــي المش ـــة ف الكنيس
ـــوع  ـــم تتحقـــق؟  كيـــف نحمـــي أنفســـنا مـــن الوقـــوع فـــي هـــذا الن ـــي ل ـــن الت اآلخري

ـــراك؟ ـــن الش م

3� فـي الصـف، راجعـوا اآليـات فـي رؤيـا 4	: 9-		 والسـؤال المتعلـق بـأن أولئـك 
الذيـن يعبـدون الوحـش وصورتـه ال يسـتريحون�  مـا الـذي قـد يعنيـه ذلـك؟

ـــوم  ـــذي نق ـــدور ال ـــة بال ـــه عالق ـــة ل ـــي الكنيس ـــدل ف ـــر للج ـــوع مثي ـــاك موض 4� هن
ـــذي  ـــاً كان الموقـــف ال ـــق بتوقيـــت عـــودة يســـوع�  أي ـــه فيمـــا يتعل ـــه أو ال نقـــوم ب ب
ـــدور  ـــزال مـــن المهـــم جـــًدا أن نقـــوم ب يتخـــذه المـــرء فـــي هـــذا الشـــأن، فلمـــاذا ال ي

ـــودة يســـوع؟   ـــالة ع ـــع برس ـــم أجم ـــي تبشـــير العال ـــل ف نشـــط يتمث
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