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مقدمة

تأثيراً  أحدثوا  ن  ِممَّ العظماء  معلماته  أو  معلميه  ِمن  بعضاً  يتذكر  معظمنا   
رين لهم. ويتجاوز بعض ِمن هؤالء المعلمين  على حياتنا وجعلنا معجبين بهم وُمَقدِّ
إن  لهم.  الحقة  أجيال  حياة  على  تأثير  إحداث  ويواصلون  عصورهم  والمعلمات 
المعلمين البارزين، الذين يؤثرون بشكل حاسم في حياة الناس وأفكارهم، غالباً ما 
على  ُمَعلٍِّم  أعظم  المسيح  كان  وبالطبع،  العالمي.  المستوى  على  معروفين  يكونوا 

اإلطالق.
إن معاصري المسيح قد اعترفوا به معلماً ألنه أظهر السمات العامة التي   
أرضاً  يجلس  المسيح  كان  العادة،  جرت  وكما  األول.  القرن  أحبار  بها  يتحلى  كان 
وهو يعلِّم الناس. وكان في أغلب األحيان يقتبس من األسفار المقدسة؛ وبعد ذلك، 
كان يقوم بالتعليق على ما يقرأه من األسفار المقدسة. وأخيراً، كانت لدى المسيح 
اتبعوا  أنهم  كما  وانتباه،  بيقظة  كلماته  إلى  استمعوا  الذين  التالميذ  من  مجموعة 

المسيح وخدموه. هذه كانت الخواص األساسية للمعلمين في زمن المسيح.
والمعلمين  المسيح  بين  أساسية  اختالفات  هناك  كانت  فقد  ذلك،  مع    
ما،  لموضوع  الثقافية  السمات  على  اآلخرون  المعلمون  ركََّز  حين  ففي  اآلخرين. 
بإتباع  اتخاذ قرار  الكامل للجموع، وكان يدعوهم إلى  الكيان  كان المسيح يخاطب 
الله. إضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين سمعوا المسيح »بُِهتُوا ِمْن تَْعلِيِمِه ألَنَُّه كَاَن 
يَُعلُِّمُهْم كََمْن لَُه ُسلْطَاٌن َولَيَْس كَالَْكتَبَِة« )مرقس 1: ٢٢(. لقد حظيت سلطة المسيح 
أن مصدر  األهم من ذلك هو  لكن  به.  يَُعلُِّم  ما  ويُطَبِّق  يمارس  كان  بمصداقية ألنه 
سلطة المسيح كان هو نفسه.لقد َعلَِّم المسيُح الحَق ألن المسيَح هو نفسه »الحق«. 
« ومع ذلك،  كان يضيف  فقد قال المسيح، بوصفه الله المتجسد: »هكذا يَُقوُل الرَّبُّ

اإللهي المعلم 
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ا أنا فأقوُل لُكم«.  قائالً: »أمَّ
في  مدونة  هي  كما  المسيح،  تعاليم  من  بعضاً  الربع  هذا  في  سندرس   
والعملية.  الروحية  التي تخص حياتنا  األمور  الكثير من  ُمَخلُِّصنا  علَّم  لقد  األناجيل. 
تكييف  على  حريصاً  وكان  الناس،  من  مختلفة  لحشود  تعاليمه  المسيح  قدم  وقد 
طريقة تعليمه لتناسب كل شخص. فكان، في بعض األحيان، يعظ عظة؛ وفي أحيان 
أخرى، كان يتحاور مع أفراد أو مع مجموعات. وبين حين وآخر، كان يتكلم عالنية؛ 
كان  فقد  ذلك،  مع  كلماته.  معنى  يخفي  أن  عليه  كان  األخرى،  األحيان  بعض  وفي 

المسيح، في كل الحاالت، يعلِّم الحَق عن الله وعن الخالص. 
يمكن أن تكون هناك مناهج وطرق عدة لترتيب وتفسير تعاليم المسيح.   
المختلفة.  أو تحليل عظاته  المسيح  أمثال  المثال، دراسة  الممكن، على سبيل  فمن 
ويمكن اتباع أسلوب آخر للقيام بذلك، وهو النظر إلى محادثات المسيح مع األفراد 
المثير لالهتمام  أو الجموع ومناقشاته مع معارضيه. وبطريقة مماثلة، سيكون من 
استخدمها  كانت طرقاً  التي  المسيح ومواقفه ومعجزاته، وهي  أعمال  التركيز على 
المسيح لتعليم دروس هامة. وسيكون من المفيد التركيز على أي من هذه المناهج. 
الربع  هذا  دراسة  ستقوم  المسيح،  لتعاليم  شاملة  صورة  على  نحصل  ولكي  لكن، 
بالجمع بين العديد من هذه المناهج. فسوف تتناول هذه الدروس تعاليم المسيح، 
في  معينة،  مواضيع  بتعليم  قام  قد  المسيح  أن  كيف  وستُظِْهُر  تنظيماً،  أكثر  بشكل 
لمعظم  أفضل  فهماً  يمنحنا  الذي  األمر  وهو  مختلفة،  وبطرق  مختلفة  مناسبات 
تعاليمه. وعندما نفتح الكتاب المقدس في هذا الربع، ونقرأ كلمات المسيح، دعونا 
البحر  بجانب  أو  الجبل،  إليه عند سفح  كانوا يستمعون  َمن  بين  ِمن  أنفسنا  نتخيل 
أو في الهيكل. دعونا نصلي طلباً في الفطنة الروحية لنفهم رسالة المسيح وندرك 
محبته الفائقة لنا، وهي المحبة التي تجلَّت على الصليب. وإذ نسمع صوته الحنون، 
باإليمان  يومية،  بصفة  معه،  للسير  تكريسنا  نجدد  دعونا  نتبعه،  أن  إلى  يدعونا 
وعملنا  قولنا  كان  كلما  المسيح،  أقدام  عند  وقت  قضاء  من  أكثرنا  وكلما  والطاعة. 
مشابهاً لما قاله تلميذا عمواس: »أَلَْم يَُكْن قَلْبَُنا ُملْتَِهبًا ِفيَنا إِْذ كَاَن يَُكلُِّمَنا ... َويُوِضُح 

لََنا الُْكتَُب؟« )لوقا ٢4: 3٢(.

عمل كارلوس أ. ستيجير كقس ومعلم ورئيس تحرير وإداري. وهو، حالياً، يعمل 
كارلوس  ولدى  األدفنتستية".  باليت  "ريفير  جامعة  في  الالهوت  لكلية  عميداً 

وزوجته "إثيل" ثالثة أبناء وثالثة أحفاد.
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ــه كنيســة  ــدن: هــو مــروع أطلقت املرســلية للُم
األدفنتســت الســبتيني للحــث والتشــجيع عــى مشــاركة محبّــة 

املســيح ورجــاء عودتــه رسيعــاً. ويهــدف املــروع إىل توصيــل 

ــدن  ــر م ــن أك ــة م ــن ٦3٠ مدين ــر م ــالة إىل أك ــذه الرس ه

العــامل. بــدأ هــذا املــروع يف مدينــة نيويــورك يف العــام املايض 

وسيســتمر أيضــاً يف مناطــق أُخــرى يف هــذا العــام ولغايــة عــام 

ــز أنشــطة التبشــر يف هــذا املــروع بشــموليّتها  ٢٠15. تتميّ

واســتهداف احتياجــات الــروح والنفــس والجســد. ومــن خــالل 

اســتمراريّة هــذا املــروع سنســاعد يف وضــع بصمــة الكنيســة 

ــري  ــّي والتبش ــل املرس ــرق العم ــمل طُ ــدن. تش ــذه امل يف ه

ــرة،  ــات صغ ــاء مجموع ــة، وإنش ــن الصّح ــم ع ــات تتكلّ ِعظ

ــر  وتوفــر نشــاطات للمجتمــع املحــّي، وإنشــاء مراكــز للتأث

اإليجــايب، والّصــالة وغرهــا مــن الخدمــات: كخدمــات املــرأة 

والشــبيبة وتنظيــم حمــالت تبشــريّة، أيضــاً.

ــروح القــدس  ــاة مــن أجــل انســكاب ال الرجــاء الّص
ــدن: عــى مــروع املرســلية للُم

• نصّي من أجل أعضاء الكنيسة وخّدامها يف هذه املُدن
• نصــّي مــن أجــل األشــخاص الذيــن سيســمعون كلمــة 

التبشــر يف هــذه املُــدن
• نصــّي مــن أجــل األقســام واالتّحــادات لــي مــا يعملــوا عــى 
تطويــر االســراتيجيّات إليصــال الكلمــة إىل املـُـدن الُكــرى يف 

منطقتهــم.
• نصــّي مــن أجــل اآلالف مــن املشــاريع التبشــريّة املختلفــة 

التــي تقــام حاليــاً.
ــس، وأن  ــود إبلي ــرب كل قي ــن أجــل أن يحطــم ال • نصــّي م

ــة باملســيح. ــة قويّ ــاس عالق تكــون للن
التــي يتضمنهــا هــذا الرنامــج، أو  ملعرفــة قامئــة املُــدن 
ــارة املوقعــني  ــالة، الرجــاء زي ــا ومشــاركتنا الّص االنضــام إلين

التاليــني: اإللكرونيــني 

املرسلية للُمدن
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جاهزون ومنتظرون

يواجــه األدفنتســت الســبتيون يف   

قســم اوروبا-آســيا تحديـّـات مثــل العلانيّــة 

والتعّصــب  املناطــق  بعــض  يف  والتحــّر 

ــذا  ــرى، وه ــق أُخ ــات يف مناط ــة األقليّ لديان

ــل البشــارة إىل هــذه  ــر توصي ــل أم ــا يجع م

ــراً  ــابقاً( أم ــوفيتي س ــاد الس ــق )االتّح املناط

ليــس بالســهل فعلــه. ولكــن، ويف قلــب 

مدينــة تتارســتان، توجــد فرصــة ذهبيّــة 

وســط  يف  لألدفنتســت  كنيســة  لبنــاء 

ــه  ــش في ــكان يتعاي ــة كازان، وهــو م مدين

املســيحيون واملســلمون يف ســالم معــاً. 

ويف مدينــة »منســك« بروســيا البيضــاء، 

ــات  ــة احتياج ــت إىل تلبي ــوق األدفنتس يت

مركــز  بنــاء  طريــق  عــن  مجتمعهــم 

ــال إىل  ــاج األطف ــا، يحت ــر. ويف اكراني للتأث

مؤّسســات تعليميــة لألدفنتســت يكــون 

املســيح مركزهــا. نســتطيع املســاعدة يف 

هــذا املــروع وغــره عــن طريــق دعمنــا 

ــر.  ــث ع ــبت الثال ــاء الس ــادي يف عط امل

ــا  ــاعد اخوتن ــخاء لنس ــاء بس ــاء العط الرج

إىل  للوصــول  توفــر طــرق  واخواتنــا يف 

األشــخاص املســتعّدين واملنتظريــن لســاع 

رســالة الســاء التــي نقّدمهــا لهــم!



٦

        أبونا السماوي الُمِحب

المراجع األسبوعية: متى 7: ٩ـ 11؛ يوحنا 14: ٨ـ 1٠؛ لوقا 15: 11ـ ٢4؛ متى ٦: 
٢5ـ 34؛ عبرانيين ٩: 14.

آية الحفظ: »اُنْظُُروا أَيََّة َمَحبٍَّة أَْعطَانَا اآلُب َحتَّى نُْدَعى أَْوالََد اللِه! ِمْن أَْجِل هَذا 
الَ يَْعِرُفَنا الَْعالَُم، ألَنَُّه الَ يَْعِرُفُه« )١يوحنا ٣: ١(. 

استخدم  لألناجيل،  فوفقاً  اآلب.  بوصفه  الله  عن  بالحديث  يَُسرُّ  المسيُح  كان   
المسيح، عند الحديث عن الله، اسم »اآلب« أكثر من 13٠ مرة. كما أنه، وفي مناسبات 
‘ » )متى ٦:  َماِويُّ مختلفة، أضاف المسيُح أوصافاً أو نعوتاً إلى كلمة اآلب: » ’أَبُوكُُم السَّ
14(، » ’اآلب الحي‘ » )يوحنا ٦: 57(، » ’اآلب القدوس‘ » )يوحنا 17: 11(، و » ’اآلب 
البار‘ » )يوحنا 17: ٢5(. ويصف اسم »اآلب« الرابطة الوثيقة التي يجب أن توحدنا بإلهنا 

وربنا.
والرعاية  واألمان  والحماية  المحبة  هو  العادة،  في  »أب«،  كلمة  تعنيه  ما  إن   
واالنتماء إلى عائلة. إن األب هو َمن يمنح اسماً للعائلة ويعمل على إبقاء أفرادها معاً. 

ونحن يمكننا أن نتمتع بكل هذه المنافع، وغيرها، عندما نقبل الله أباً سماوياً لنا. 
الرغم من أنه من الضروري جداً معرفة اآلب السماوي، إال أن هدفنا ال  على   
أن  يعلمنا  المقدس  فالكتاب  له.  والنظرية  الذهنية  المعرفة  يكون هو مجرد  أن  ينبغي 
معرفة شخص ما تعني أن تكون لك عالقة شخصية حميمة معه. فكم، باألحرى، ينبغي 

أن تكون عالقتنا باآلب السماوي أكثر من ذلك بكثير؟
سنبحث، في هذا االسبوع، في ما علَّم به المسيح عن أبينا السماوي وعن محبته   

الالمتناهية لنا. وسننظر أيضاً إلى عالقة اآلب الوثيقة باالبن وبالروح القدس.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم، 5 تموز 
)يوليو(. 

٢٨ حزيران )يونيو(- 4 تموز )يوليو( الدرس األول

 السبت بعد الظهر
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إن اسم “اآلب” لم يكن اسماً جديداً على الله. فقد قدم العهد القديم الله   
على أنه اآلب )إشعياء ٦3: 1٦؛ ٦4: ٨؛ إرميا 3: 4و 1٩؛ مزمور 1٠3: 13(. مع ذلك، لم 
لله،  الشخصي  إليه. كان االسم  المستخدمة لإلشارة  يكن هذا االسم هو من االسماء 
بالنسبة لإلسرائيليين،  هو “يهوه”، والذي َوَرَد أكثر من ٦٨٠٠ مرة في العهد القديم. 
ولم يأِت المسيح ليعلن إلهاً مختلفاً عن “يهوه”. كانت مرسلية المسيح، باألحرى، هي 
م المسيح  إتمام اإلعالن الذي قدمه الله عن نفسه في العهد القديم. وللقيام بذلك، قدَّ

الله على أنه اآلب السماوي.
لقد أوضح المسيح أن اآلب هو “في السماء”. ومن المهم جداً أن نتذكر هذه   
يكترث  سماوياً”  “آباً  لنا  نحن  الله.  نحو  الصحيح  الموقف  لدينا  يكون  الحقيقة حتى 
الحتياجات أبنائه. وندرك، في الوقت ذاته، أن هذا اآلب المهتم “في السماء” تتعبد 
القدوس والقدير.  الكون وهو  السيادة على  الذي له  الوحيد  المالئكة ألنه  له ماليين 
وحقيقة أن الله هو أبونا تشجعنا على أن نأتي إليه ونقترب منه بثقِة طفٍل يدنو من 
بتفّوقه وضرورة  تَُذكِّرنا  السماء  في  الله موجود  أن  أخرى، حقيقة  ناحية  أبيه. ومن 
عبادته بوقار وخشوع. وإذا نحن ركَّزنا على سمة واحدة من سمات الله، دون التركيز 
على السمات األخرى، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى أن يكون لنا مفهوماً مشوهاً 

عن الله، وهو ما ستكون له نتائج سلبية بعيدة المدى على حياتنا العملية واليومية.

لألب  يمكن  كيف  عن  الكتابية  الفقرة  هذه  تخبرنا  ماذا   .١١ ٩ـ   :٧ متى  اقرأ 
“األرضي” أن يعكس صفات أبينا السماوي؟ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
وبناته.  بأبنائه  واالهتمام  والرعاية  المحبة  بسمات  أرضي  أب  كل  يتسم  ال   
فإن  ولهذا  أبيهم.  هو  َمن  يعرفون  ال  قد  ممن  البعض  هناك  مختلفة،  وألسباب  فإنه 
مخاطبتهم لله مستخدمين لقب “اآلب” قد ال تعني لهم الكثير، بل وربما ال تعني لهم 
الجيدة  المواصفات  منا فكرة حول  لدى كل واحد  اإلطالق. مع ذلك،  أي شيء على 
لألب األرضي. إضافة إلى ذلك، نحن قد نعرف أشخاصاً ممن جسدوا، بالفعل، صفات 

األب الجيد.
نحن نعرف أن اآلباء البشريين هم أبعد ما يكونوا عن الكمال، لكننا نعرف   
يمكننا  ما  أفضل  لهم  م  نقدِّ أن  ونحاول  أبناءنا  نحب  عيوبنا،  من  وبالرغم  أننا،  أيضاً 

تقديمه وعمله. لك أن تتخيل، إذاً، ما يمكن ألبينا السماوي أن يفعله من أجلنا.

األحد
أبانا الذي في السماوات

ما الذي يعنيه بالنسبة لك، بصفة شخصية، مخاطبة الله على أنه أبوك السماوي؟ ما 
الذي ينبغي أن يعنيه ذلك بالنسبة لك؟

٢٩ حزيران )يونيو(



٨

االثنين

اللُه االبن يُْعلُِن الله اآلب
إن   .)1٨  :1 )يوحنا   ” قَطُّ أََحٌد  يََرُه  لَْم  “اَللُه  اآلب:  عن  حديثه  عند  يوحنا،  يقول   
الخطيئة، منذ سقوط آدم وحواء، قد أعاقتنا عن معرفة الله. أراد موسى أن يرى الله، 
لكن الله شرح له قائالً: “ ’الَ تَْقِدُر أَْن تََرى َوْجِهي، ألَنَّ اإِلنَْساَن الَ يََرانِي َويَِعيُش‘ “ 
)خروج 33: ٢٠(. مع ذلك، يجب أن تكون أولويتنا هي معرفة الله، ألن الحياة األبدية 

هي أن نعرف اآلب )يوحنا 17: 3(.

على وجه التحديد، ما الذي نحتاج أن نعرفه عن الله؟ انظر إرميا ٩: ٢٣و ٢٤. 
لماذا من المهم بالنسبة لنا معرفة هذه األمور؟ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

كان هجوم الشيطان الرئيسي، في الصراع العظيم، موجهاً ضد صفات الله.   
لقد بذل الشيطان كل جهد من أجل أن يقنع كل شخص بأن الله أناني وقاٍس ومستبد. 
وكانت أفضل طريقة يواجه بها الله هذا االتهام هي أن يعيش على األرض حتى يُظهر 
بطالن التَُّهِم التي يوجهها الشيطان ضده. جاء المسيح إلى األرض ليمثِّل طبيعة الله 
نه الكثيرون عن األلوهية: “ااَلبُْن الَْوِحيُد  ه الذي كوَّ ح المفهوم المشوَّ وصفاته ويُصحِّ

الَِّذي ُهَو ِفي ِحْضِن اآلِب ُهَو َخبََّر “ )يوحنا 1: 1٨(.

اقرأ يوحنا ١٤: ٨ـ ١٠. الحظ مدى قلة ما كان يعرفه التاميذ عن الله، بعد أن 
كانوا قد عاشوا مع المسيح ألكثر من ثاث سنوات. ما الذي يمكننا أن نتعلمه من 

قلة معرفتهم لآلب؟ 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

لقد حزن المسيح واندهش لسماع سؤال فيلبس. في الواقع، يظهر توبيخ   
المسيح اللطيف محبته الصبورة نحو تالميذه بطيئيِّ الفهم. وكان كالمه يعني ضمناً 
أن التالميذ لم يعرفوه، رغم سيرهم معه وسماع كالمه ورؤية معجزاته في إطعام 
الجموع وشفاء المرضى وإقامة الموتى. فكما لو أن المسيح يقول: “هل يعقل أنكم 

ال تعرفون اآلب في األعمال التي يقوم بها من خاللي؟”
إن إخفاق التالميذ في معرفة اآلب، من خالل المسيح، ال يعني أن المسيح   
قد أساء تمثيل اآلب. على العكس، كان المسيح متأكداً من أنه قد أتم مرسلية إعالن 
اآلب على نحو أكمل، لم يسبق وأن أُْعلَِن به من قَبل. وهكذا، أستطاع المسيح أن 
َرأَى  فََقْد  َرآنِي  اَلَِّذي  أَيًْضا...  أَِبي  لََعَرفْتُْم  َعَرفْتُُمونِي  قَْد  كُْنتُْم  “لَْو  للتالميذ:  يقول 

اآلَب...” )يوحنا 14: 7و ٩(.

3٠ حزيران )يونيو(



٩

الثالثاء 
محبة أبينا السماوي لنا

لقد جاء المسيح ليؤكد على ما سبق للعهد القديم أن أكد عليه: ينظر الله   
اآلب إلينا بمحبة ال تضاهى )إرميا 31: 3؛ مزمور 1٠3: 13(.

»اُنْظُُروا أَيََّة َمَحبٍَّة أَْعطَانَا اآلُب َحتَّى نُْدَعى أَْوالََد اللِه! ِمْن أَْجِل هَذا الَ يَْعِرفَُنا   
الَْعالَُم، ألَنَُّه الَ يَْعِرفُُه« )1يوحنا 3: 1(. ومن المدهش أن الله كلي العظمة والقدرة، 
الذي يحكم الكون الهائل، يسمح لنا نحن الخطأة الضئيلين والبؤساء الذين يعيشون 
لقب  مستخدمين  نناديه  أن  المجرات،  باليين  وسط  في  جداً  صغير  كوكب  على 

»أبينا«. وهو يسمح لنا بأن ندعوه أباً لنا ألنه يحبنا. 

ما هو الدليل القوي البارز الذي يقدمه اآلب لنا لُيظهر محبته؟ انظر يوحنا ٣: ١٦و 
  .١٧

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ر المسيح على الصليب لكي ينشئ في قلب اآلب محبة للبشرية.  لم يَُسمَّ  
ُصلب  وإنما  يحبنا؛  بأن  اآلب  إلقناع  وسيلة  هو  الكفاري  المسيح  موت  يكن  لم 
المسيح ألن اآلب كان قد أحبنا، بالفعل، حتى قبل تأسيس العالم. وهل لدينا دليالً، 
أو هل يمكن أن يكون لدينا دليل، على محبة الله لنا، أعظم من ذبيحة المسيح على 

الصليب. 
»فالكفارة، إذن، لم تكن هي علة المحبة التي أحبنا بها اآلب، وإنما اآلب   

أحبنا فأعد لنا الكفارة« )روح النبوة، طريق الحياة، صفحة ٩(.
يميل البعض إلى االعتقاد بأن اآلب متردد ]غير راغب[ في محبتنا. مع ذلك،   
فحقيقة أن المسيح هو وسيطنا ال تعني أن عليه أن يقنع اآلب بأن يحبنا. إن المسيح 
نفسه قد نفى هذه الفكرة الخاطئة عندما قال: »ألَنَّ اآلَب نَْفَسُه يُِحبُُّكْم« )يوحنا 1٦: 

.)٢7

اقرأ لوقا ١٥: ١١ـ ٢٤ وتأمل في محبة األب لابن الضال. اكتب قائمة بالعديد 
من األدلة التي كانت لدى االبن وتثبت أن أباه كان يحبه. 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

1 تموز )يوليو(

كيف يُْشِبه، كل واحد منا، بطريقته الخاصة، االبن الضال؟ بأية طرق اختبرنا شيئاً 
شبيهاً بما اختبره االبن الضال؟



1٠

العناية الرحيمة ألبينا السماوي

أن  الرغم من  بنا ويهتم ألمرنا. وعلى  يعتني  الله  أن  أن نعرف  المهم  من   
بعض الناس قد ال يكترثون بنا ويتركوننا، إال أن المسيح قد علمنا بأن أبينا السماوي 
متغيرتين  غير  ورأفته  الله  رحمة  أن  كما  ممكنة.  طريقة  بكل  ويرعانا  بنا  يهتم 
بالطريقة الشائعة عند البشر، نظراً لتغير أمزجتهم؛ إن محبة الله راسخة وثابتة وال 

تتغير، بغض النظر عن الظروف. 

اقرأ متى ٦: ٢٥ـ ٣٤. ما هي الكلمات المشجعة التي نجدها هنا؟ كيف يمكننا 
تعلُّم الثقة في الله، كما هو معلن في هذه اآليات؟ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

يقرأه وال في حياتنا معضلة ال  أن  اختباراتنا فصل ال يستطيع  »فليس في   
يعرف حلها، وال تصيب أحد أوالده االصاغر نكبة، وال يبهجهم فرح، وال يساورهم 
خوف، وال تصعد صالة خالصة من شفاههم، إال ويعلم بها أبونا السماوي ويهتم لهم 
بها، فهو ’يشفي المنكسري القلوب ويجبر كسرهم‘ مزمور 147: 3. ويعامل كل نفس 
معاملة فارقة كاملة كأنها هي الوحيدة التي بذل ابنه ألجلها« )روح النبوة، طريق 

الحياة، صفحة ٨5(. 
المآسي  أن  المشجعة هنا، تجاهل حقيقة  الكلمات  ال يمكننا، في ظل كل   
والمعاناة تضربنا وتصيبنا. بل، وحتى في آيات درس اليوم، تحدث المسيح عن كيف 
األمور قد ال  أن  إلى  الذي يشير ضمناً  األمر  ُه« )متى ٦: 34(،  َشرُّ الْيَْوَم  »يَْكِفي  أنه 
تسير على ما يرام دائماً. نحن يجب علينا أن نعيش مع الشر ومع عواقبه الُمحِزنة. 
لنا،  متيقنون من محبة اآلب  إنه حتى في وسط كل هذا نحن  والنقطة  هنا هي: 
وهي محبة معلنة لنا بطرق عديدة جداً، وأكثر هذه الطرق وضوحاً هو الصليب. كم 
هو مهم إذاً أن نُبْقي نُْصَب أعيننا دائماً العطايا والبركات التي يغدقها أبونا السماوي 

علينا؛ فإنه لوال ذلك ألُْحِبطَْنا بسهولة، عندما يضربنا الشر، وهو حتماً سيضربنا.

٢ تموز )يونيو(األربعاء

الله لك؟ ما الذي أثناء وقت األزمات، أن ترى حقيقة محبة   بأية طرق استطعت، 
 تعلمته من هذا االختبار ويمكنك مشاركته مع شخص آخر ربما يكون هو أيضاً في

صراع مع الشر ويتساءل، في وسط هذا الصراع، عن حقيقة محبة الله؟



11

الخميس

اآلب واالبن والروح القدس
إن يسوع قد علَّم وأثبت، بطرق مختلفة، أن األقانيم الثالثة تشكِّل األلوهية:   
اآلب و االبن والروح القدس. وعى الرغم ِمن أننا ال نستطيع تفسر هذه الحقيقة 
يف  املعلنة  الحقائق  من  الكثر  )مثل  باإلميان  نقبلها  أننا  إالَّ  ومنطقياً،  عقلياً  تفسراً 
الكتاب املقدس(. ونحن نسعى، مع بولس “لَِمْعِرفَِة رِسِّ اللِه” )كولويس ٢: ٢(. معنى 
هذا أنه بالرغم من أن هناك الكثر الذي ال نفهمه، إالَّ أنه ميكننا أن نسعى، باإلميان 

والطاعة والصالة والدراسة، لتَعلُِّم املزيد واملزيد. 

حياة  من  الفارقة  اللحظات  يف  وفاعلني  نشيطني  الثاثة  األلوهية  أقانيم  كانت  لقد 
ْص دور كل أقنوم من األقانيم الثاثة يف األحداث التالية:  يسوع. لَخِّ

مياد يسوع: لوقا ١: ٢٦ـ ٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املعمودية: لوقا ٣: ٢١و ٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الصلب: عربانيني ٩: ١٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
سرسل  بأنه  األرضية،  خدمته  انتهاء  قُرب  املحبطني،  تالميذه  املسيح  وعد   
املسيح  أكد  فقد  معاً.   يعملون  الثالثة  األقانيم  نرى  مجدداً  وهنا  القدس.  الروح 
يًا آَخَر لِيَْمُكَث َمَعُكْم إِىَل األَبَِد،  للتالميذ قائالً: “ ’َوأَنَا أَطْلُُب ِمَن اآلِب فَيُْعِطيُكْم ُمَعزِّ

...‘ “ )يوحنا 14: 1٦و 17؛ انظر كذلك يوحنا 14: ٢٦(. ُروُح الَْحقِّ
لقد أوضح املسيح أن هناك توافقا تاماً وتعاوناً بني أقانيم األلوهية الثالثة يف   
خطة الخالص. فكا قام االبُن بتمجيد اآلب، معلناً محبته )يوحنا 17: 4(، هكذا أيضاً 
يقوم الروح القدس بتمجيد االبن، معلناً نعمته )ومحبته( للعامل أيضاً )يوحنا 1٦: 14(. 

3 تموز )يوليو(

التفكير  خالل  من  فهمها  يصعب  والتي  األخرى  المعلنة  الحقائق  بعض  في  فّكر 
الطبيعة  عالم  في  األمور  من  الكثير  في  فكِّر  نفسه،  الوقت  وفي  العقالني وحده. 
والتي يصعب، أيضاً، فهمها. ماذا ينبغي لهذه األسرار والعجائب أن تخبرنا عن مدى 
محدودية تفكيرنا العقالني وعن الحاجة إلى العيش باإليمان؟ تعالوا بأجوبتكم إلى 

الصف يوم السبت.



1٢

الجمعة

لمزيد من الدرس
»إن المسيح لكي يقوي ثقتنا في الله يعلمنا أن نخاطبه باسم جديد، اسم   
مرتبط بأعز صالت القلب البشري. إنه يعطينا امتياز مخاطبة اإلله السرمدي بالقول: 
به وضمان  له وثقتنا  أو يطلق عليه هو رمز محبتنا  به  ينادى  إذ  أبانا.  هذا االسم 
يقع  فإنه  بركته  أو  االسم عندما نطلب رضاه  بهذا  ننطق  فإذ  بنا.  الهتمامه وصلته 
على أذنيه وقع الموسيقى. وحتى ال نظن أنها غطرسة منا إذ نناديه بهذا االسم فقد 

ردده مراراً وتكراراً. وهو يريد أن يكون هذا االسم مألوفاً لدينا.
االكتراث  العديم  العالم  بين  من  افتدانا  لقد  له.  أوالداً  يعتبرنا  الله  »إن   
واختارنا لنصير أعضاء في األسرة الملكية، أبناء وبنات ملك السماء. وهو يدعونا ألن 
أوالدهم،  يحبون  الوالدون  األرضي.  بأبيه  االبن  ثقة  من  وأقوى  أعمق  ثقة  به  نثق 
ولكن محبة الله أرحب وأعرض وأعمق مما يمكن إن تصل إليه المحبة البشرية. إنها 

ال تقاس« )روح النبوة، المعلم األعظم، صفحة 1٢٩(.
واحد  لكل  محبته  عن  الجلجثة،  صليب  على  السماوي،  أبونا  أعرب  »لقد   
ِمنَّا بصفة شخصية. كما أن اآلب يحبنا وقلبه مليء بالرأفة والرحمة الحنونة« )روح 

النبوة، عالمات األزمنة، 3٠ أيلول/سبتمبر، 1٨٨٩(. 

أسئلة للنقاش

1. إذا اخبرك شخص ما أنه يجد صعوبة في أن يحب الله ويثق به، باعتباره اآلب 
السماوي، ألن ذلك الشخص كان له اختباراً سيئاً مع أبيه األرضي، فكيف تساعد ذلك 

الشخص على محبة الله، وكيف تساعده على أن تكون له ثقة بالله؟
٢. نحن نعرف أن الله يحبنا. لماذا، إذن، هناك معاناة وألم؟

يوم  بدرس  األخير  السؤال  على  أجوبتكم  راجعوا  السبت،  لمدرسة  كصف   .3
الخميس. 

4. فكر في االتساع الشاسع للكون. فكر، كذلك، في أن المسيح، الذي خلق الكون، 
لعقولنا فهم هذه  الصليب. كيف يمكن  أجلنا على  الذي مات من  كان هو نفسه 
األخبار الرائعة والمفعمة بالرجاء؟ كيف نتعلم أن نفرح، لحظة بلحظة، بهذا اإلعالن 

المدهش حول محبة الله لنا؟

4  تموز )يوليو(



قصة األسبوع
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ــة  ــا يف جمهوريّ ــرة يف قريتن ــة صغ ــت أدرس يف مدرس ــا كن ــص بين ــت املخلّ قابل  
الكونغــو الدميوقراطيّــة. وضــع اللــه يف قلبــي الرغبــة يف أن انــر رســالة إميــان األدفنتســت، 

فبــدأت يف مشــاركة إميــاين يف الحــي الــذي بالقــرب مــن كنيســتنا.
ــى تأســيس كنيســة يف  ــل ع ــدأت يف العم ــل املرســي وب ــن العم ــم ســمعت ع ث  
ــة  ــت يف املنطق ــخاص األدفنتس ــض األش ــدت بع ــا. ووج ــة كنشاس ــرة يف مدين ــة فق ضاحيّ
ــه. ومــن ثــم جلــب  ــاء كنيســة ل ــه إىل بن ودعوتهــم لنصــّي معــاً مــن أجــل أن يرشــدنا الل
هــؤالء األشــخاص أصدقاءهــم لدراســة كلمــة اللــه، وبعــد فــرة وجيــزة، اعتمــد منهــم 17 

ــخصاً. ش
ــت  ــتيّة كان ــالت أدفنتس ــدت 3 عائ ــا، ووج ــرى يف كنشاس ــة أخ ــت إىل منطق نُقل  
تعيــش بعيــداً عــن أقــرب كنيســة إليهــم. وبدأنــا بعقــد اجتاعــات يف ســاحة لبيــت عضــو 
معنــا بصفــة يوميــة يف متــام الســاعة الخامســة. بــدأ الجــران باالنضــام إلينــا عندما ســمعونا 
نرنّــم ونعــظ يف الخــارج. قــام الجــران بدعــوة أصدقائهــم كذلــك. وبعــد وقــت قصــر، كان 

ــرة. ــك الســاحة الصغ ــاً يف تل ــرب مع ــدون ال ــاك 3٠ شــخصاً يعب هن
واصلنــا النمــو وكان عددنــا يتزايــد، واآلن يوجــد أكــر مــن ٦٠ شــاب وطفــل. ومل   
تعــد الســاحة التــي كّنــا نجتمــع فيهــا تكفــي هــذا العــدد مــن املتعبديــن، لــذا اســتأجرنا بناء 
غــر ُمكتمــل ليــس لــه ســقف. ومــن ثــم وضعنــا قاشــة مــن القنــب لتحمينــا مــن املطــر 
وأشــعة الّشــمس. وبالرغــم مــن قلـّـة االمكانيّــات، إاّل أنّنــا غــر مســتائني. اســتمر األشــخاص يف 
القــدوم واالنضــام إلينــا. وبدأنــا يف برنامــج لدراســة الكتــاب املقــّدس، ونحــن واثقــون بــأّن 

املزيــد مــن األشــخاص ســيأتون ملشــاركتنا العبــادة أيضــاً.
عندمــا يُقــرر مالــك املبنــى الــذي نجتمــع فيــه للصــالة إمتــام البنــاء، ســنضطر إىل   
إيجــاد مــكان آخــر للعبــادة. أعضاؤنــا ال ميلكــون املــال الــكايف للمســاعدة يف بنــاء كنيســة 
ــاس. ولكــن  ــن أكل ولب ــم م ــال لتســديد احتياجــات عائالته ــم ال ميلكــون امل ــا، ومعظمه لن

ــادة. ــاً للعب ــا بيت ــر لن ــي يّوف ــه ل ــّي لل ــان ونص ــا إمي لدين
ــاد أرض  ــاعدنا يف ايج ــامل« سيس ــول الع ــرازة ح ــم »الك ــأّن قس ــا ب ــراً، علمن ومؤخ  
لبنــاء كنيســة عليهــا. نحــن فرحــون ألّن الكنيســة العامليّــة تهتــم بنــا وتســاعدنا يف بنــاء بيــت 

ــيط. ــادة بس عب
نحــن ال منلــك كتــب مقدســة ملشــاركتها مــع املؤمنــني الُجــدد، لــذا مــن الصعــب   
علينــا أن نقــّدم لهــم الغــذاء الروحــي. يوجــد العديــد مــن األعضــاء ال يقــدرون عــى دفــع 
املواصــالت للقــدوم إىل الكنيســة كل أســبوع. ولّكــن هــذه الحالــة هــي ليســت غريبــة علينــا 
يف افريقيــا، ولــن نــدع هــذه الظــروف تجعلنــا محبطــني. نحــن مســتمرون يف طريقنــا فرحــني 
ألّن ملــك الســاء هــو أبونــا، وهــو يعــد لنــا بيوتــاً ســاويّة هنــاك. ولكــن يف الوقــت الراهــن، 
نحــن نشــكر اللــه عــى اوالده يف كل مــكان الذيــن ال يتذكرونــا فحســب ولكنهــم يقدمــون 
أعطيتهــم بــكل أمانــة يك مــا يتــم جمــع املزيــد مــن أبنــاء اللــه وإعدادهــم للحصــاد العظيم. 
جــني لونغومــو، هــو رائــد يف العمــل املرســي يف إحــدى ضواحــي مدينــة كنشاســا، يف 

جمهوريّــة الكونغــو الدميوقراطيّــة.
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الدرس الثاني

االبُْن

المراجع األسبوعية: متى ٢4: 3٠؛ دانيال 7: 13و 14؛ متى 11: ٢7؛ لوقا 5: 
17ـ ٢٦؛ يوحنا ٨: 5٨؛ متى ٢٠: ٢٨.

آية الحفظ: “ ’ألَنَّ ابَْن اإِلنَْساِن أَيًْضا لَْم يَأِْت لُِيْخَدَم بَْل لَِيْخِدَم َولَِيْبِذَل نَْفَسُه 
ِفْديًَة َعْن كَِثيِريَن‘ “ )مرقس ١٠: ٤٥(.

سأل المسيح تالميذه، بعد أكثر من عامين من خدمته العلنية، قائالً: “َمْن    
بالنسبة  الصعب،  من  يكن  ولم   .)13  :1٦ )متى  اإِلنَْساِن؟”  ابُْن  أَنَا  إِنِّي  النَّاُس  يَُقوُل 
للتالميذ، أن يقولوا ما سمعوا الناس يقولونه عن المسيح. مع ذلك، فقد كان السؤال 
التالي للمسيح لتالميذه هو السؤال األصعب: “َوأَنْتُْم، َمْن تَُقولُوَن إِنِّي أَنَا؟” )متى 1٦: 
15(. وهكذا أصبحت المسألة، بهذا السؤال، مسألة شخصية. إن المسيح لم يسألهم 
عن رأيهم في مظهره الخارجي أو عن صفاته الشخصية. لكن سؤاله، بدالً من ذلك، 
يعبِّروا  التالميذ أن  المسيح من  المسيح ذاته. لقد تطلب سؤال  تعلق بجوهر كيان 

عن قناعتهم الفردية وإيمانهم.
يجب على كل شخص أن يجيب على هذا السؤال ذاته، إن عاجالً أم آجالً.   
البد لكل شخص من أن يقرر، بصفة شخصية، َمن هو المسيح. ال يُجدي نفعاً ترديد 
ما يقوله اآلخرون أو ما يؤمنون به؛ يجب أن تكون اإلجابة، على هذا السؤال، هي 
معتقدنا الشخصي الصادق. وبالطبع، يتوقف مصير الكيان البشري على هذه اإلجابة.

سنسعى، في هذا األسبوع، إلى إيجاد اإلجابة على هذا السؤال، استناداً إلى   
ما فعله المسيح وما قاله. وسيكون هدفنا هو الوصول، باإليمان، إلى نفس الجواب 

!‘ “ )متى 1٦: 1٦(. الذي أعطاه بطرس: “ ’أَنَْت ُهَو الَْمِسيُح ابُْن اللِه الَْحيِّ

لمناقشته يوم السبت القادم، 1٢  *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً 
تموز )يوليو(.

5- 11  تموز )يوليو(

 السبت بعد الظهر
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األحد
ابُْن اإِلنَْساِن

له المسيح. فلقد أشار إلى  إن لقب »ابُْن اإِلنَْساِن« هو اللقب الذي كان يفضِّ  
نفسه على انه »ابن اإلنسان« أكثر من ٨٠ مرة. ولم يخاطبه اآلخرون، أبداً، مستخدمين 

هذا اللقب. لكن المسيح، بالطبع، قد اختار لنفسه هذا االسم الخاص لغرض. 
كانت هذه العبارة االصطالحية، »ابن اإلنسان« شائعة في العهد القديم. فإنه،   
باستثناٍء واحٍد فقط، كان يُشار بهذه العبارة إلى البشر. وقد اختارها المسيح للتأكيد 

على بشريته عندما جاء في الجسد.
ُف الكتاُب المقدُس المسيَح على أنه »إنسان حق«. فقد ُولَِد كطفل رضيع  يَُعرِّ  
وكان، كطفل، )يزداد في الحكمة والقامة ]لوقا ٢: 4٠و 5٢ٍ[(، وكان له إخوة وأخوات 
)متى 13: 55و 5٦(. وكان يأكل )متى ٩: 11(، وينام )لوقا ٨: ٢3(، ويتعب )يوحنا 4: 
٦(، ويعاني من الجوع والعطش )متى 4: ٢؛ يوحنا 1٩: ٢٨(. وقد اختبر الحزن واألسى 

)متى ٢٦: 37(.
الناس  بين  يمشي  عادياً  رجالً  العادي،  للمراقب  بالنسبة  المسيح،  بدا  لقد   
 :7 )يوحنا  إنسان  مجرد  من  أكثر  معاصريه  معظم  فيه  يَر  ولم  الجموع.  من  كواحد 
4٦(. وقد تعامل معه بعض الناس على هذا األساس؛ حيث َضِحُكوا َعلَيِْه، )لوقا ٨: 53(، 
وانتقدوه )متى 11: 1٩(، بل واستهزئوا به وضربوه )لوقا ٢٢: ٦3(. فقد كان المسيح، 

بالنسبة لهم،  هو مجرد إنسان آخر مثلهم.
وقد فشلوا، ولألسف، في إدراك أن لقب »ابن اإلنسان« له داللة كبرى. فإنه،   
َماِء ِمثُْل ابِْن إِنَْساٍن .... إِلَى الَْقِديِم األَيَّاِم  وفقاً لدانيال 7: 13 و 14، جاء » ’َمَع ُسُحِب السَّ
‘ » وحصل على سلطان أبدي ومجد وملكوت. ولقد ميَّز اليهود ابن اإلنسان هذا على 
كان يكشف،  إنما  فهو  اللقب  المسيح هذا  استخدم  فإنه عندما  لذلك،  »المسيّا«.  أنه 

بطريقة ِشبْه خفية، أنه كان المسيّا الموعود به، المسيح المتجّسد.

اقرأ متى ٢٤: ٣٠و ٢٥: ٣١و ٢٦: ٦٤. أية مبادئ، في كلمات المسيح المدونة في 
هذه اآليات، تَُذكِّرنا بدانيال ٧: ١٣و ١٤؟ 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

٦ تموز )يوليو(

ــا، معرفــة أن املســيح كان »إنســاناً كامــالً«؟ مــا  ملــاذا مــن املهــم جــداً، بالنســبة لن
ــة، ــا اليومي ــا وعــى حياتن ــالً« عــى خالصن ــون املســيح »إنســاناً كام ــج ك  هــي نتائ

ــة؟ ــة والخطيئ ــع التجرب ــا م خصوصــاً يف حروبن



1٦

االثنين
ابن الله

إن لقب »ابن الله« لم يُستخدم من قبل الَْمالَُك جبرائيل )لوقا 1: 35(، وإنما اُستخدم   
من قبل كثيرين من الناس عند مخاطبتهم للمسيح )متى 14: 33، مرقس 15: 3٩، يوحنا 1: 4٩، 
11: ٢7(. وقد قَِبل المسيح هذا اللقب، لكنه كان حريصاً على عدم تطبيقه على نفسه مباشرة 
خشية أن يُرجم حتى الموت. مع ذلك، فإن الكتاب المقدس يعلن بطرق مختلفة عن عالقة 

المسيح الخاصة باآلب.
حدث  وقد  17(؛   :3 )متى  له  أبناً  بالمسيح  اآلُب  اعترف  المسيح،  معمودية  وعند   

الشيء ذاته عند التجلي )متى 17: 5(. 
الذي  الكون  في  الوحيد  الكائن  والمسيح هو  فريدة.  باالبن عالقة  اآلب  إن عالقة   
ونحن،  اآلب.  طبيعة  نفس  ِمن  الذي  الوحيد  هو  ألنه  العالقة،  من  النوع  هذا  بمثل  يتمتع 
كمؤمنين، قد أُْعِطينا امتياز أن نصبح أبناء الله. لكن المسيح كان دائماً، وال يزال وسيظل، ابن 

الله. 

ما الذي تكشفه اآليات التالية عن الوحدة الكاملة التي لآلب واالبن؟ متى ١١: ٢٧؛ يوحنا 
٣: ٣٥؛ ٥: ١٧؛ و ١٠: ٣٠. 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

إن الوحدة الكاملة بين المسيح واآلب تتضمن المعرفة المتبادلة والكاملة لواحدهما   
اآلخر؛ فهي وحدة في اإلرادة والغرض واألهداف. عالوة على ذلك، تتضمن هذه الوحدة، بين 
اآلب واالبن، وحدة في طبيعة كل منهما. إن االبن واآلب هما أقنومان اثنان )» ’أنا واآلب‘ »( 
لكن كالهما ذات طبيعة واحدة » ’أنا واآلب واحد‘ »، وهي حقيقة مؤكدة باستخدام الضمير 

»واحد« )قارن مع 1كورنثوس 3: ٨(.
كإنسان،  األرض  على  هنا  للعيش  المسيح  بسبب مجيء  أنه  إدراك  علينا  ذلك،  مع   
قام طوعاً بإخالء ذاته اإللهية وخضع لآلب )فيلبي ٢: ٦ـ ٨(. وقد كان هذا »الخضوع« وظيفياً 
والزماً لخطة الخالص، لكنه ليس جزءاً من جوهر المسيح نفسه. لكن المسيح أَْخلَى ذاته لَقْصٍد 

وهدٍف ُمَعيََّنين. 
ويمكننا، مع وضع هذا المفهوم في الذهن، أن نفهم لماذا قال المسيح: » ’الَ يَْقِدُر   
أَطْلُُب  الَ  ’ألَنِّي  يَْعَمُل‘ » )يوحنا 5: 1٩(؛ »  اآلَب  يَْنظُُر  َما  إِالَّ  َشيْئًا  نَْفِسِه  ِمْن  يَْعَمَل  أَْن  االبُْن 
َمِشيئَِتي بَْل َمِشيئََة اآلِب الَِّذي أَْرَسلَِني‘ » )يوحنا 5: 3٠(. وبناًء على وجهة النظر هذه، أمكن 
ذاته  أخلى  قد  فالمسيح  إذاً،   .)٢٨  :14 )يوحنا   « ِمنِّي‘  أَْعظَُم  أَِبي  ’ألَنَّ   « يقول:  أن  المسيُح 

وخضع طوعاً لآلب، رغم أنه »لَْم يَْحِسْب ُخلَْسًة أَْن يَُكوَن ُمَعاِدالً لِلَِّه«.

7 تموز )يوليو(

لقد كان المسيح إلهاً كامالً وإنساناً كامالً. ماذا يخبرنا هذا الحق المدهش عن الصلة 
الوثيقة بين السماء واألرض؟ أي عزاء يمكننا استخالصه من هذه الصلة الوثيقة؟
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الثالثاء
الطبيعة اإللهية للمسيح: الجزء األول

٨ تموز )يوليو(

فكر في مدى ما كان عليه بعض أولئك القادة من قسوة تجاه المسيح. أََما كان ِمن 
المفترض أن يكون هؤالء القادة رعاة روحيين للناس؟ كيف يمكننا أن نتأكد ِمن 

أننا ال نصبح، نحن أيضاً، قساة القلوب بأساليبنا الخاصة؟

إن ألوهية المسيح هي أساس إيماننا. ال يمكن لكائن بشري أن يكون ُمَخلَِّصناً، بغض   
النظر عن مدى ما تكون عليه حياة الشخص من روعة. إننا نجد في كافة أسفار العهد الجديد 
دليالً على ألوهية المسيح. سنركز في درس اليوم، ودرس الغد، على ما علَّمه المسيح نفسه 

حول هذا الموضوع المتعلق بألوهيته.
بداية، لم يكن من السهل على المسيح تفسير َمن كان هو. لقد تطلبت مرسليته أن   
يقوم بإعالن أنه كان المسيا، الله الظاهر في الجسد؛ مع ذلك، ليس هناك ِسِجل كتابٌي َوَرَد 
فيه أن المسيح قال عالنية »أنا هو الله أو أنا المسيا«. فلو كان المسيح قد قال ذلك، لتم قتله 
على الفور. لذلك، اختار المسيح التلميح بطبيعته اإللهية، وعمل بشكل غير مباشر على جعل 
أدرك معظم  تدريجية،  بصورة  اإللهية،  المسيح طبيعته  أعلن  وإذ  ألوهيته.  يعرفون  سامعيه 
عن  المسبق  فهمهم  فكرة  مع  يتناسب  لم  ألنه  ادعائه  قبول  رفضوا  لكنهم  قاله،  ما  سامعيه 
المسيا. وقد اتضح ذلك من خالل تساؤالتهم: » ’إِلَى َمتَى تَُعلُِّق أَنُْفَسَنا؟ إِْن كُْنَت أَنَْت الَْمِسيَح 
فَُقْل لََنا َجْهًرا‘ » )يوحنا 1٠: ٢4(. ويُظِْهُر سياق الحديث أن سؤالهم، ولألسف، لم يكن صادقاً. 

وكما رأينا في درس األمس، فقد أشار المسيح، عدة مرات، إلى عالقته الخاصة   
بأبيه السماوي. وكانت هذه اإلشارة هي إحدى الطرق المستخدمة إلعالن ألوهيته. لقد 
فهم الكثيرون بشكل واضح، أن المسيح، عندما قال أن الله هو أبوه، كان بذلك يساوي 

نفسه بالله )يوحنا 5: 1٨(.

اقرأ لوقا ٥: ١٧ـ ٢٦. بأية طرق قوية جداً أعلن المسيح هنا عن ألوهيته، دون 
قول ذلك عانية؟ 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

»إن األمر كان يحتاج إلى قدرة الله الخالقة لكي تعود إلى ذلك الجسم الواهن   
تراب  من  المجبول  لإلنسان  الحياة  منح  الذي  الصوت  ذلك  إن  ونضارته.  الذابل صحته 
النبوة،  )روح  يحتضر«  كان  الذي  المفلوج  لذلك  الحياة  منحه  الذي  نفسه  هو  األرض 

مشتهى األجيال، صفحة ٢٦٩و ٢7٠(.
 « نفسه  هو  أنه  أيضاً  وقال  الخطايا.  يغفر  أن  في  الحق  المسيح  ادعى  لقد   
المصير  ويقرر  األمم  كل  سيدين  وبأنه   )31  :٢5 )متى   « َمْجِدِه‘  كُْرِسيِّ  َعلَى  ’سيَْجلُِس 
األبدي لكل شخص، الله وحده هو له السلطة للقيام بذلك. فما الذي كان يمكن للمسيح 

أن يفعله، أكثر مما فعل، ليُْعلَِن عن ُهُويِِّته ]بوصفه الله المتجسد[؟ 



1٨

األربعاء

طبيعة المسيح اإللهية: الجزء الثاني
لقد أعلن املسيح وبرهن عى أنه كانت لديه نفس القوة، التي لدى اآلب،   
عى قهر املوت. » ’ألَنَُّه كََا أَنَّ اآلَب يُِقيُم األَْمَواَت َويُْحِيي، كَذلَِك االبُْن أَيًْضا يُْحِيي 
َمْن يََشاُء‘ » )يوحنا 5: ٢1(. الله وحده هو القادر أن يقول: » ’أَنَا ُهَو الِْقيَاَمُة َوالَْحيَاُة‘ 

» )يوحنا 11: ٢5(.
إشارة واضحة أخرى إىل ألوهية املسيح نجدها يف تأكيده عى أزلية وجوده.   
َاِء‘ » )يوحنا 3: 13( ألن اآلب أرسله )يوحنا 5: ٢3(. ثم  فهو » ’الذي نََزَل ِمَن السَّ
ْديِن أَنَْت أَيَُّها اآلُب ِعْنَد َذاتَِك ِبالَْمْجِد  أكد عى أزلية وجوده مرة أخرى: » ’َواآلَن َمجِّ

الَِّذي كَاَن ِل ِعْنَدَك قَبَْل كَْوِن الَْعالَِم‘ » )يوحنا 17: 5(. 

ملاذا تُعد اآلية يف يوحنا ٨: ٥٨ من أهم إعانات املسيح، املبارشة والجوهرية، 
فيام يتعلق بألوهيته؟ انظر كذلك خروج ٣: ١٣و ١٤. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 
اعلن املسيح أنه كائن بذاته، عى عكس إبراهيم الذي جاء إىل حيِّز الوجود.   
واملسيُح موجود منذ األزل وإىل األبد. وتدل عبارة »أنا كائن« عى رسمديته. عالوة 
عى ذلك، فإن كلمة »أَْهيَِه« هي لقب من ألقاب »الله« نفسه )خروج 3: 14(. ولقد 
فَِهَم القادُة الدينيون، بشكل واضح، أن املسيح أدََّعى أنه هو »يهوه« املُْعلَُن يف الُْعلَّيَْقِة 
ِحَجاَرًة  »َرفَُعوا  ولذلك  بالتجديف؛  مذنباً  نظرهم،  يف  املسيح،  كان  وقد  املتوقدة. 

لَِرُْجُموُه« )يوحنا ٨: 5٩(. 
تُظِْهر األناجيل أن املسيح قد قَِبَل السجود من اآلخرين، دون إظهار رفض   
أو اعراض. لقد َعلَِم املسيُح جيداً أن الله وحده، وفقاً لألسفار املقدسة، هو املستحق 
لسجود وعبادة اإلنسان له، فقد قال املسيح للشيطان: » ’َمْكتُوٌب... لِلرَّبِّ إِلِهَك تَْسُجُد 
يعلن  كان  السجود،  بقبوله  املسيح،  فإن  لذلك،   .)1٠  :4 )متى   « تَْعبُُد‘  َوْحَدُه  َوإِيَّاُه 
ألوهيته. وقد سجد كثر من األشخاص للمسيح عالنية، معرفني بألوهيته، ومن بني 
هؤالء: التالميذ يف البحر )متى 14: 33(، والرجل األعمى الذي ُشفي )يوحنا ٩: 3٨(، 
واملرأة التي عند قر املسيح )متى ٢٨: ٩( والتالميذ يف الجليل )متى ٢٨: 17(. وما كان 
ميكن لشخص يهودي، مثل توما، أن يخاطب املسيح مستخدماً عبارة »ريب وإلهي« لو 

مل يكن توما قد أدرك، بشكل واضح، أنه كان يتكلم إىل الله. 

٩ تموز )يوليو(

اقرأ يوحنا ٢٠: ٢٩. ما هي األمور التي لم ترها، ومع ذلك أنت تؤمن بها وبوجودها؟ 
ما هي النتائج المترتبة على إجابتك، فيما يتعلق بمجمل مسألة اإليمان؟ 



1٩

الخميس

مرسلية المسيح
لقد أصبحنا، بعد دراستنا لمسألة »َمن كان المسيح«، في وضع أفضل لفهم   

ما جاء المسيح ليفعله من أجلنا.
االتهامات  الرد على هذه  الله. ومن أجل  اتهامات ضد  الشيطاُن  ه  لقد وجَّ  
جاء المسيح لتمثيل صفات اآلب ولتصحيح المفهوم الخاطئ الذي كان لدى الكثيرين 
عن األلوهية. لقد أراد المسيح لنا أن نعرف الله ألن معرفة الله أمر ال غنى عنه من 

أجل الحصول على الحياة األبدية )يوحنا 17: 3(. 
مع ذلك، نحن بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد المعرفة لكي نخلص. إننا   
بحاجة إلى أن يُوفِّر الله لنا ُمخلَِّصاً، وهذا هو بالضبط ما يعنيه اسم يَُسوع: الخالص 
)متى 1: ٢1(. لقد وصف المسيح مرسليته بعبارات واضحة: » ’ألَنَّ ابَْن اإِلنَْساِن قَْد 
البشُر، في عدن،  لقد خسر  )لوقا 1٩: 1٠(.  َهلََك‘»  قَْد  َما  َويَُخلَِّص  يَطْلَُب  لَِكْي  َجاَء 
جاء  وقد  األبدية.  الحياة  وخسروا  وبيتهم،  قداستهم  وخسروا  الله،  مع  عالقتهم 
يغفر  وهو  51(؛   :1 )يوحنا  اآلب  مع  عالقتنا  يعيد  وهو  كل شيء:  ليسترد  المسيح 
ِمثَاالً للعيش )1بطرس ٢: ٢1(؛ وبالطبع،  لََنا  تََرك  خطايانا )متى ٢٦: ٢٨(؛ وهو  قد 

يُْعِطيَنا المسيُح الحياة األبدية )يوحنا 3: 1٦(. 

كيف قام المسيح بتعريف جوهر مرسليته؟ يوحنا ١٠: ١١؛ متى ٢٠: ٢٨. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

لماذا كان يجب على المسيح أن يموت؟ كان ينبغي للمسيح أن يموت ألنه   
ل عقاب خطيتنا. نحن جميعاً خطأة )رومية 3: 1٠ـ 1٢(. وبناء  أََخَذ مكاننا طوعاً وتحمَّ
على ذلك، نحن نستحق الموت األبدي )رومية ٦: ٢3(. وقد كان ثمن خالصنا باهظاً 

جداً لدرجة أن حياة ابن الله وحدها هي التي كانت كافية لدفع الثمن. 
»إن شريعة الله التي اُنْتُِهكت كرامتها تطلب موت الخاطئ، وفي كل الكون   
لم يكن غير واحد يمكنه أن يتمم مطاليب الشريعة كنائب عن اإلنسان، وحيث أن 
شريعة الله مقدسة مثله تماماً فالذي يكفر عن خطايا العالم ينبغي أن يكون معادالً 
لله، ولم يكن أحد غير المسيح يستطيع أن يفتدي اإلنسان الساقط من لعنة الناموس 

ويعيده إلى حالة الوفاق مع السماء« )روح النبوة، اآلباء واألنبياء، صفحة 44(. 

1٠ تموز )يوليو(

انظر إلى عالمنا من حولك، وإلى مصيرنا جميعاً في هذا العالم. إذا كان القبر هو 
نهاية كل شيء، فأي رجاء سيكون لنا؟ إنه لوال خطة الخالص، لََما كان لنا أي رجاء 
بالمرة. كيف، إذن، يمكننا إظهار امتناننا وشكرنا لله من أجل ما قام به من أجلنا 

في المسيح؟



٢٠

الجمعة

لمزيد من الدرس
“وفي حين تتحدث كلمة الله عن بشرية المسيح عندما كان موجوداً على   
هذه األرض، تتحدث بتأكيد تام، كذلك، عن سابق وجوده. فإن المسيح، الكلمة، كان 
اتحاد  لله، وكان في  السرمدي  بوصفه االبن  إلهية، بل كان موجوداً  كذات  موجوداً 
ا كَاَن ‘ )يوحنا 1:  لَْم يَُكْن َشْيٌء ِممَّ ’َوِبَغيِْرِه  ِبِه كَاَن،  ووحدانية مع اآلب.... والعالم 
3(. فإذا كان المسيح قد خلق كل شيء، فهو موجود قبل كل شيء. إنَّ الكلمات التي 
تتحدث عن هذا األمر واضحة للغاية بحيث ال تترك مجاالً للشك. فالمسيح هو الله 
بكل معنى الكلمة. لقد كان المسيح مع الله منذ األزل، وهو المبارك إلى األبد. إن 
الرب يسوع المسيح، ابن الله، موجود منذ األزل، وهو اقنوم متميز، لكنه واحد مع 

اآلب” )روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد 1، صفحة ٢47(.
“في المسيح الحياة األصلية التي ليست مستعارة وال مشتقة  ’َمن له االبن   
األبدية”  بالحياة  المؤمن  يقين  المسيح هي  ألوهية  إن   .1٢  :5 1يوحنا  الحياة‘  فله 

)روح النبوة، مشتهى األجيال، صفحة 5٠٠(. 

أسئلة للنقاش

 11 تموز )يوليو(

وُس اللِه‘ “ )مرقس 1: ٢4(،  1. لقد عرفت الشياطين واعترفت بأن يسوع هو “ ’قُدُّ
وأنه “ابُْن اللِه” )مرقس 3: 11(، وبأنه “ ’ ابُْن اللِه الَْعلِيِّ ‘ “ )مرقس 5: 7(. أنظر 
أيضاً يعقوب ٢: 1٩. لماذا ال يُعُد مثل هذا النوع من االعتراف كافياً للخالص؟ كيف 

يمكننا تَجنُّب الوقوع في فخ أن نكون قانعين بمجرد القبول العقلي للمسيح؟

ا كَاَن هَذا  ٢. عندما رأى قائد المئة المسيح، وهو يموت على الصليب، قال: “َحقًّ
اإِلنَْساُن ابَْن اللِه!” )مرقس 15: 3٩(. إن “أقدام الصليب” هي أفضل مكان نتعرف 
فيه على المسيح. كم هي عدد المرات التي تذهب فيها إلى الصليب؟ متى كانت 
آخر مرة كنت فيها عند أقدام الصليب؟ لماذا ال تقضي بعض الوقت، اآلن، لتتأمل 

في الذبيحة األبدية التي قدمها المسيح ألجل خالصك؟

الناس كانت لديهم  أولئك  ِقبَِل عدٍد كبيٍر من معاصريه ألن  المسيُح من  ُرِفَض   .3
اليوم، تسليم حياتهم  الناس،  المسيا. ولألسف، يرفض كثير من  أفكاراً خاطئة عن 
نساعد  كيف  المسيح.  عن  مشوهاً  مفهوماً  أو  مسبقة،  أفكاراً  لديهم  ألن  ليسوع 
هؤالء على أن يروا المسيح كما هو حقاً؟ ما الذي لدينا، كأدفنتست سبتيين على 
وجه الخصوص، ويمكن أن يساعد في أن تكون لهم نظرة أكثر وضوحاً، فيما يتعلق 

بَمن هو المسيح حقاً؟



قصة األسبوع

قّوتنا في وحدتنا

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.
www.AdventistMission.org :الموقع على اإلنترنت

يعمــل املؤمنــون معــاً يف غــرب روســيا عــى ربــح الجــران، أو حتـّـى اللصــوص   
ــدون الصــاّلة  ــن يري ــة اســاء األشــخاص الذي ــون بكتاب ــاً، للمســيح. وهــم يقوم أحيان
مــن أجلهــم يف كتــاب ُمخّصــص يضعونــه يف الكنيســة، ثــم يقومــون بإرســال تأّمــالت 

ــبوع. ــاء األس ــخاص أثن ــؤالء األش ــة له ــرات دينيّ ون
ــخص  ــن ش ــا ع ــف له ــه أن يكش ــن الل ــرأة م ــت ام ــام، طلب ــد األيّ ويف أح  
ــة املاعــز.  ــك مزرعــة لربي ــك املــرأة متتل ــت تل ــه، وكان بحاجــة إىل أن تصــّي مــن أجل
وقــد اســتجاب اللــه لطلبهــا بطريقــة مل تخطــر عــى بالهــا. ففــي أحــد األيــام، الحظــت 
ــرات، وجــدت رجــالً  ــا. ويف إحــدى امل ــن مزرعته ــاً م ــز ينقــص تدريجيّ ــرأة أّن املاع امل
يحمــل واحــدة مــن املاعــز مــن الحظــرة، فأوقفتــه. قــال لهــا الرجــل، »عائلتــي جائعــة، 

ــام.« ــن رشاء الطع ــي م ــن عائلت ــوف تتمّك ــزة فس ــذه املع ــع ه ــت ببي إذا قم
طلبــت املــرأة مــن الرجــل أن يُرجــع املاعــز إىل الحظــرة بينــا ذهبــت هــي   
ــة إىل  ــام للرجــل، باإلضاف ــرأة الطع ــه. أعطــت امل ــه ولعائلت ــام ل ــوم بتحضــر الطع لتق
ــالت.  ــراءة هــذه التأّم ــه بق ــة. قامــت عائلت ــالت دينيّ ــن تأّم ــارة ع ــات عب بعــض كتيب
ــت  ــا انضم ــيدة، ك ــذه الس ــة ه ــز يف مزرع ــاً للاع ــل راعي ــذا الرج ــل ه واآلن، يعم

ــة. ــت يف املدين ــع األدفنتس ــع تجّم ــادة م ــه للعب عائلت
ــت  ــار. وعرض ــقة لإليج ــاد ش ــل إيج ــن أج ــني م ــوات يصلّ ــد 3 اخ كان يوج  
ــك  ــّن إىل تل ــوات وانتقل ــت االخ ــتأجرنها، فوافق ــي يس ــقة ل ــوز ش ــرأة عج ــم ام عليه

الشــقة.
ــّررت  ــع االرواح. فق ــدث م ــقة تتح ــة الش ــوات أّن صاحب ــفت االخ ــم اكتش ث  
االخــوات أن يصلّــني مــن أجلهــا، لكّنهــن كــّن خائفــات مــن الحديــث إليهــا عــن هــذا 
األمــر. وعوضــاً عــن ذلــك، قامــت االخــوات بــرك بعــض النــرات الدينيّــة عــى املائــدة 
ــرات  ــذه الن ــذ ه ــرأة بأخ ــت االم ــا. قام ــا وقراءته ــرأة ايجاده ــتطيع االم ــث تس حي
ــت  ــا كان ــس. وبين ــن خــدع ابلي ــم ع ــرات تتكلّ ــت إحــدى هــذه الن ــا. وكان وقرأته
ــر. طلبــت الســيدة مــن  ــع الري ــا كانــت تتب ــة البيــت بأنّه تقرأهــا، اكتشــفت صاحب

ــه. ــن الل ــّدث ع ــي تتح ــة الت ــب الدينيّ ــرات والكت ــذه الن ــن ه ــد م ــوات املزي االخ
ومــن خــالل أمانــة االخــوات يف مشــاركة   
ــر مــن األشــخاص مــن  ــع، أىت الكث إميانهــن مــع الجمي
الخــارج وقامــوا بتشــكيل تجّمــع كنــي صغــر. ولكــن 
األعضــاء مل يكــن لديهــم كنيســة ليجتمعــوا فيهــا. كانت 
أقــرب كنيســة عــى بعــد عــدة أميــال وهو موجــودة يف 
املدينــة األُخــرى. كان األعضــاء يعانــون مــن أجــل توفــر 
املــال الــكايف لبنــاء كنيســة إىل أن ســاعد عطــاء الســبت 
الثالــث عــر يف جعــل حلمهــم حقيقــة. واليــوم تقــف 
كنيســة بســيطة يف هــذه املدينــة يف غــرب روســيا، كمنــارة 

ــه. ــم عمــل الل وشــهادة لقــّوة العمــل الجاعــي لتتمي



٢٢

الدرس الثالث

الروح القدس

المراجع األسبوعية: يوحنا 14: 1٦ـ 1٨؛ 14: ٢٦؛ 15: ٢٦؛ متى 1٢: 31و 3٢؛ 
يوحنا 1٦: ٨؛ يوحنا 5: 3ـ ٨؛ لوقا 11: ٩ـ 13.

يًا آَخَر لَِيْمكَُث َمَعكُْم إِلَى  آية الحفظ:  » ’َوأَنَا أَطْلُُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيكُْم ُمَعزِّ
األَبَِد‘ » )يوحنا ١٤: ١٦(.

إن الروح القدس، من بين األقانيم الثالثة األلوهية، ال يحظى بفهم واسع النطاق   
ِفينا  يُْحِدُث  والذي  إلينا،  األقرب  الكائن  القدس،  الروح  أن  المفارقات  ومن  ِقبَلَِنا.  من 

الوالدة الجديدة ويعيش بداخلنا ويغيِّرنا، هو الكائن الذي ال نعرف عنه سوى القليل.
وما سبب عدم فهمنا للروح القدس؟ السبب هو أن الكتاب المقدس يبدو، في   
حديثه عن الروح القدس، أقل وضوحاً من حديثه عن كل من اآلب واالبن. هناك إشارات 
يقدم  رمزي.  أو  مجازي  معظمها  لكن  المقدس،  الكتاب  في  القدس  الروح  إلى  عديدة 
الكثير عن  يقول  لكنه ال  القدس،  الروح  وافرة عن عمل  المقدس معلومات  الكتاب  لنا 

طبيعته.
سبب آخر وراء محدودية فهمنا للروح القدس هو العمل الذي يقوم به. فهو   
يحاول، باستمرار، أن يجعلنا نركِّز انتباهنا على المسيح، وليس على شخصه هو. ويقوم 
الروح القدس بدور »ثانوي« في خطة الخالص، إذ يعمل بخدمة كل من اآلب واالبن. مع 

ذلك، فهذه الوظيفة ال تعني نقص الروح القدس في الجوهر.
َعلََّمُه المسيُح عن الروح القدس، دعونا  وإذ نستمع، في هذا األسبوع، إلى ما   

نصلي بلجاجة من أجل حضور الروح القدس الُمَغيِِّر للحياة.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم، 1٩ تموز 
)يوليو(. 

  1٢- 1٨ تموز )يوليو(

 السبت بعد الظهر
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األحد
ممثل المسيح

استمع التالميذ للمسيح، بخوف وحزن، وهو يعلن لهم عن موته الوشيك.   
ِمْنُه؟ وألن المسيح كان  فَمن سيكون معلمهم وصديقهم وناصحهم عندما يُْحَرُموَن 

يعرف حاجتهم الماسة، فقد وعدهم بأن يُْرِسَل ممثله ليكون معهم. 

ما هو االسم المعين الذي أطلقه المسيح على ممثله؟ انظر يوحنا ١٤: ١٦ـ ١٨. 
بأي معنى كان هذا االسم مناسباً جداً؟ انظر أيضاً يوحنا ١٤: ٢٦. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
إن كلمات مثل: مساعد وناصح وُمَعزِّي هي ترجمات مختلفة للكمة اليونانية   
» parakletos« أي »الباراقليط« أو »الُمَعزِّي« وتتكون هذه الكلمة ]في اللغة اليونانية[ 
من حرف الجر »بارا« »بمعنى »إلى جانب« والصفة »كليتوس« بمعنى »ُدِعَي«. وهذه 
ُدِعَي ليكون إلى جانب ]شخص ما[«، وهو ما يُعطي فكرة  الكلمة مجتمعة تعني »َمن 
أن »شخصاً ما قد اُْستُْدِعَي ليساعد شخصا آخرا«. وقد تشير إلى »وسيط« أو »شفيع« أو 

»مساعد« أو »ناصح«، بل وقد تشير إلى »مستشار قانوني«. 
)أي  الباراقليط   « أو   »parakletos« المصطلح استخدم  َمن  يوحنا، وحده، هو   
الُمَعزِّي(« في العهد الجديد. والمثير لالهتمام هو أن يوحنا قد استعمل إحدى مرادفات 

هذه الكلمة، أيضاً، لإلشارة إلى المسيح نفسه )1يوحنا ٢: 1(. 
للتالميذ.  والمعزِّي  والُمعِين  الناصح  هو  األرضية،  خدمته  خالل  المسيح،  كان   
الروُح  أُْرِسَل  لقد  أن يحصل »ممثله« على نفس االسم.  تماماً  المناسب  فإنه من  لذلك، 
القدس من ِقبل اآلب بناء على طلب من االبن، وباسم االبن )يوحنا 14: 1٦و ٢٦(. ويواصل 

الروح القدس القيام بعمل يسوع على هذه األرض. 
وقد كان المسيح حاضراً مع تالميذه، من خالل الروح القدس، فقال الرب: » ’الَ   
أَتُْركُُكْم يَتَاَمى. إِنِّي آتِي إِلَيُْكْم‘ » )يوحنا 14: 1٨(. ولم يكن المسيح يتحدث عن القيام 
بزيارتهم على فترات متقطعة، وهو األمر الذي ما كان ليجلب الكثير من العزاء لـ »أيتام« 
وبين  بينه  وحميمة  دائمة  عالقة  وجود  عن  يُعلن  باألحرى،  المسيح،  كان  لقد  بائسين. 
تالميذه: » ’أَنَا ِفيُكْم‘ » )يوحنا 14: ٢٠(. وكان هذا ممكناً فقط من خالل سكنى الروح 

القدس فيهم. 
وبطبيعة الحال، فإن طبيعة المسيح البشرية قد أعاقته ِمن أن يكون حاضراً   
أخرى،  ناحية  ومن  القدس،  الروح  أما  الوقت.  نفس  في  مكان،  كل  في  بشخصه 
الروح  خالل  من  لمخلَِّصنا،  أمكن  وقد   .)7  :13٩ )مزمور  مكان  كل  في  فموجود 
التي  النظر عن مكان تواجدهم أو المسافة  للجميع، بغض  القدس، أن يكون متاحاً 

كانت تفصلهم عن المسيح. 

13تموز )يوليو(

بأية طرق اختبرت حقيقة وجود الروح القدس، رغم أنه ليس من السهل أن نفهم 
طبيعته وكيفية عمله في حياتنا؟
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االثنين

الروح القدس هو ذاتية شخصية
كتبت روح النبوة تقول: »إن طبيعة الروح القدس هي سر. فليس في مقدور الناس   
أن يوضحوها ألن الرب لم يعلنها لهم.... ففيما يختص بمثل هذه األسرار التي هي أعمق من 

أن يسبر غورها اإلدراك البشري، يكون السكوت من ذهب« )أعمال الرسل، صفحة 37(. 
ذاتية شخصية،  القدس هو  »الروح  أن  على  أيضاً  النبوة  أكدت روح  مع ذلك، فقد   
إلهياً، وإال لما  اللِه.... وال بد للروح القدس ِمن أن يكون كائناً  أَْوالَُد  أَنََّنا  يَْشَهُد ألَْرَواِحَنا  ألنه 
أمكنه أن يَْفَحص كُلَّ َشْيٍء، َحتَّى أَْعَماَق اللِه« )روح النبوة، الكرازة، صفحة ٦1٦و ٦17(. إن 
هذه الفقرة تستند إلى الكتاب المقدس )رومية ٨: 1٦و 1كورنثوس ٢: 1٠و 11(. لذلك، فإنه 
رغم أننا محدودون بطبيعتنا البشرية، إالَّ أنه يمكننا، على األقل، أن نعرف من خالل الكتاب 
المقدس أن الروح القدس هو ذاتية شخصية وبأنه أحد أقانيم األلوهية. وما قاله المسيح عن 

الروح القدس، يؤكد على هذا الشيء. 

ما هي بعض أعمال الروح القدس التي تُظهر أنه ذاتية شخصية؟ انظر يوحنا ١٤: ٢٦؛ ١٥: 
٢٦؛ ١٦: ٧ـ ١٤. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

َذكََر المسيُح العديد من األنشطة التي يقوم بها الروح القدس، وجميعها تدل  لقد   
على أنه ذاتية شخصية. وَمن أفضل ِمن كائن ذات ذاتية شخصية، مثل الروح القدس، يمكنه 
أو، َمن هو أفضل ِمن  المسيح  )يوحنا 14: ٢٦(؟  قالها  التي  األشياء  يَُعلِّمنا ويذكِّرنا بكل  أن 
كائن ذي ذاتية شخصية، مثل الروح القدس، يمكنه أن يشهد للمسيح )يوحنا 15: ٢٦(، ويبكِّت 
العالم )يوحنا 1٦: ٨(، ويرشدنا إلى الحق. ويمكنه، أيضاً، أن يسمع ويتكلم )يوحنا 1٦: 13(؟ 

َد المسيح )يوحنا 1٦: 14(.  وفقط الكائن العاقل هو الذي يمكنه أن يَُمجِّ
بالروح  المتعلقة  المسيح  لتعاليم  سماعهم  بعد  الجديد،  العهد  أسفار  كتبة  ح  صرَّ  
القدس، أن الروح القدس لديه الصفات األساسية للذاتية الشخصية مثل: المشيئة )1كورنثوس 

1٢: 11(، الِفطنة )أعمال 15: ٢٨، رومية ٨: ٢7(، والمشاعر )رومية 15: 3٠؛ أفسس 4: 3٠(.
أنفسنا  نُْخِضع  أن  علينا  يجب  لذا  األلوهية،  أقانيم  أحد  هو  القدس  الروح  وألن   
لمشيئته وإرشاده؛ وعندها، سندعوه إلى السكن في قلوبنا )رومية ٨: ٩(، ليُغيَِّر حياتنا )تيطس 
3: 5( وأن ينتج ثمار الروح في صفاتنا  )غالطية 5: ٢٢و ٢3(. إننا، بمفردنا، عاجزون عن عمل 
أي شيء؛ وفقط من خالل قوة الروح القدس العاملة فينا يمكننا أن نصبح ما ُوِعدنا بأن نكون 

عليه في المسيح. 

14 تموز )يوليو(

الروح القدس هو عطية؛ ومثل معظم العطايا، فإنه يمكن رفضه. كيف يمكنك أن 
تتأكد من أنك لن تبتعد، يوماً بعد يوم، عن ما يسعى الروح القدس إلى القيام به 

في حياتك؟
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الثالثاء
الروح القدس هو إله حقاً

يًا آَخَر«  عندما تحدث المسيح إلى التالميذ، عن الروح القدس، دعاه »ُمَعزِّ  
نفس  آَخَر من   « تعنى  المسيح  استخدمها  التي  اليونانية  والكلمة  )يوحنا 14: 1٦(. 
]لم يستخدمها  اليونانية  اللغة  أخرى موجودة في  كلمة  نقيض  النوع«، وذلك على 
المسيح[ وتعني »آَخَر من نوعية مختلفة، أو جودة مختلفة«. إن نفس التشابه في 
االبن  بين  العالقة  في  الُمْعلن  التشابه  نفس  باالبن، هو  اآلب  يربط  الذي  الطبيعة، 

والروح القدس. 
لقد قال المسيح أن الروح القدس سوف » ’ يُْخِبُركُْم ِبأُُموٍر آتِيٍَة‘ » )يوحنا   
1٦: 13(. ونحن نعرف من الكتاب المقدس أن الله فقط هو الذي يمكنه أن يُخبر 

بالمستقبل )إشعياء 4٦: ٩و 1٠(. 
الوحي  في  دوره  خالل  من  أيضاً،  لها،  مشهوٌد  القدس  الروح  ألوهية  إن   
ها المسيح صراحة، حيث قال: » ’ألَنَّ َداُوَد نَْفَسُه  بالكتاب المقدس، وهي وظيفة أقرَّ
َمْوِطئًا  أَْعَداَءَك  أََضَع  َحتَّى  يَِميِني،  َعْن  اْجلِْس  لَِربِّي:  الرَّبُّ  قَاَل  الُْقُدِس:  وِح  ِبالرُّ قَاَل 

لَِقَدَميَْك ‘ » )مرقس 1٢: 3٦(، وهذا ما نجده في مزمور 11٠: 1. 
القدس  الروح  إرشاد  األرض، تحت  أثناء وجوده على هذه  المسيح،  وكان   
دائماً. فبعد أن ُمِسَح المسيُح بالروح، عند معموديته )متى 3: 1٦و 17( كان »يُْقتَاُد 
ِة  ِبُقوَّ يَُسوُع  »َرَجَع  الُمجرِّب،  على  انتصاره  وعند   .)1  :4 )لوقا  يَِّة«  الْبَرِّ ِفي  وِح  ِبالرُّ
أجراها  التي  المعجزات  )لوقا 4: 14(. وكانت  بمرسليته  للقيام  الَْجلِيِل«  إِلَى  وِح  الرُّ
المسيح تتم من خالل الروح القدس )متى 1٢: ٢٨(. أما حقيقة أن ابن الله قد اعتمد 
من  ألنه  القدس،  للروح  اإللهية  الطبيعة  على  آخر  دليل  فهي  القدس  الروح  على 

الصعب أن نتصور أن ابن الله يعتمد على أي شيء دون الله. 
دليل آخر على ألوهية الروح القدس نجده في ارتباطه باآلب واالبن، في   
فقرات كتابية تذكر أن األقانيم الثالثة متساوون. ولهذا كَلََّف المسيُح الرسل بتعميد 

وِح الُْقُدِس‘ » )متى ٢٨: 1٩(. التالميذ الجدد »’ِباْسِم اآلب َواالبِْن َوالرُّ

متى  انظر  القدس؟  الروح  ألوهية  نفهم  أن  على  التالية  اآليات  تساعدنا  كيف 
١٢: ٣١و ٣٢.

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

إنَّ المقارنة بين اعتبار التجديف على ابن االنسان خطيئة يمكن أن تُْغتََفر   
وِح القدس خطيئة ال تغتفر، تُظِْهُر أن الروح القدس  الرُّ َعلَى  التَّْجِديف  وبين اعتبار 
فإننا  وهكذا،  مباشرة.  الله  ضد  تقترف  خطيئة  هو  التجديف  إن  عادياً.  كائناً  ليس 
نستنتج أن الروح القدس هو واحد من األقانيم الثالثة لأللوهية. وعلى الرغم من أن 
المباشر، الذي وردت  تُْغتفر«، إالًّ أنَّ السياق  التي ال  الكثير قد كُتب عن »الخطيئة 
فيه هذه اآلية المتعلقة بالتجديف على الروح القدس، تُظهر أناساً قلوبهم متحجرة 
للغاية ضد الروح القدس، وضد دوره في الخالص، لدرجة أنهم يَْنِسبُون عمل الروح 

القدس للشيطان!

15 تموز )يوليو(



٢٦

األربعاء
عمل الروح القدس

وكذلك  د،  الُمتََجسِّ المسيح  حياة  في  القدس  للروح  الهام  الدور  وذكرنا  سبق  لقد   
الدور الهام للروح القدس في الوحي بأسفار الكتاب المقّدس. دعونا نركز اآلن على ما َعلََّمه 

المسيح عن عمل الروح القدس من أجل خالصنا.

ما هو العمل الذي ال غنى عنه والذي يقوم به الروح القدس من أجل إعدادنا لقبول 
الُملِّخص؟ انظر يوحنا ١٦: ٨. 

________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

ال يتناول الدواَء إِالَّ َمْن يُِقرَّ بأنه مريٌض. ومن نفس المنطلق، نحن ال يمكننا أن نَْخلََص   
وبأننا  أخطأنا  بأننا  باستمرار،  ولكن  بلطف،  يقنعنا  القدس  الروح  إن  خطأة.  أننا  ندرك  لم  ما 

مذنبون، وبأننا واقعون تحت دينونة الله العادلة. 
المسيح[  ]أي  بوصفه   )٢٦  :15 )يوحنا  له  ويشهد  المسيح،  إلى  القدس  الروح  يوجهنا   
الوحيد القادر أن يَُخلَِّصنا. وبما أن المسيح هو الحق )يوحنا 14: ٦(، فإن الروح القدس، ومن خالل 
« أيضاً )يوحنا 1٦: 13(. وال يمكن أن يكون  إرشادنا إلى المسيح، إنما هو يأخذنا »إِلَى َجِميعِ الَْحقِّ

« )يوحنا 14: 17(. هناك أي سبيل آخر يأخذنا إلى الحق؛ فالروح القدس يُدعى »ُروح الَْحقِّ
إلى  ُه  ونُوجَّ الخطية(  عن  التوبة  يتضمن  الذي  )األمر  خطيتنا  على  نُبَكََّت  أن  وبمجرد   
المسيح وإلى حق المسيح، عندها نكون مستعدين ألن يقوم الروح القدس بعمله العظيم، فينا ومن 

خاللنا. 

لماذا من المهم جداً أن نكون »مولودين من الروح« انظر يوحنا ٣: ٥ـ ٨. 
________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________
بأنفسهم مدى عدم جدوى جهودهم  حياتهم  تقويم  الذين حاولوا  أولئك  يعرف         
إلى  اآلثمة  المتردية  حياتنا  َل  نَُحوِّ أن  لنا،  بالنسبة  المستحيل،  فمن  المجال.  هذا  في 
قَة التي ال  حياة جديدة، دون التدخل اإللهي. إن تجديد الخاطئ يتطلب نوع القوة الخالَّ
يستطيع أحد سوى الروح القدس اإللهي أن يقدمها. نحن مخلَّصون »ِبُغْسِل الِْميالَِد الثَّانِي 
وِح الُْقُدِس« )تيطس 3: 5(. إن ما يقوم به الروح القدس هو ليس مجرد تغيير  َوتَْجِديِد الرُّ
ل في طبيعتنا، إنه َخلُْق حياٍة جديدٍة. ويمكن رؤية  أو تحسين للحياة القديمة ولكنه تحوُّ

نتائج مثل هذه المعجزة بوضوح تام، وهي تشكُِّل حجة دامغة على قوة البشارة.
نحن  بل  فقط؛  المسيحية  بداية حياتنا  في  ليس ضرورياً  القدس  الروح  وعمل   
من خالل  الروحي  نا  نُموِّ تعزيز  على  القدس  الروح  ويعمل  باستمرار.  عمله  إلى  نحتاج 
تعليمنا وتذكيرنا بكل األشياء التي َعلََّمها المسيُح )يوحنا 14: ٢٦(. وإذا نحن سمحنا له، 
فسيمكث الروح القدس معنا إلى األبد بوصفه معيننا ومعزينا ومشيرنا )يوحنا 14: 1٦(. 

1٦ تموز )يوليو(

 إن العــادات الســيئة يصعــب تغيرهــا، أليــس كذلــك؟ ومــا مل نكــن يقظــني باســتمرار،
 وحتــى عندمــا نتوقــف عــن مارســة هــذه العــادات الســيئة، فإنــه ميكــن لهــا أن تقهرنــا
ــة، أن ــا للخطيئ ــة، وميولن ــا املتأصل ــاذا ينبغــي لضعفاتن ــا مــرة أخــرى. م ــب علين  وتتغل

تخرنــا عــن حاجتنــا املســتمرة إىل أن نكــون خاضعــني للــروح القــدس؟



٢7

الخميس

وحِ الُْقُدِس  ُمْمَتلًِئا ِمَن الرُّ
لكن هذه  القدس.  الروح  َمن هو  نعرف  أن  لنا  المهم  من  أنه  في  ال شك   
المعرفة تكون عديمة الجدوى ما لم تقودنا إلى أن نفتح حياتنا لتكون مملؤة بالروح 
القدس. لقد أوضح المسيح، جلياً، أنه إذا أخفقنا في دعوة حضور »الضيف السماوي 
]أي الروح القدس[« ليسكن فينا، بصفة يومية، فسيكون هناك نوع آخر من الروح 
43ـ   :1٢ )متى  بها  روحية  كارثة  وإحداث  الفارغة  الحياة  إلى دخول  اقاً  وتوَّ متلهفاً 
وِح الُْقُدِس« )لوقا 4: 1(. »وفي كل يوم كان  45(. كان المسيح نفسه »ُمْمتَلِئًا ِمَن الرُّ
األعظم،  المعلم  النبوة،  القدس من جديد« )روح  الروح  يحصل على معمودية من 

صفحة 1٢٦(.
 

الذي تقوله الفقرة الكتابية في لوقا ١١: ٩ـ ١٣ عن الطريقة التي قد نتسلم  ما 
بها الروح القدس؟ ما الذي تظهره لنا هذه اآليات، فيما يتعلق باستعداد اآلب ألن 

يعطينا الروح القدس؟ 
________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

وعد المسيح تالميذه، في العشاء األخير، بأنه سيُرسل الروح القدس. وقد   
تلبية الحتياجهم، في ذلك  القدس سيعزيهم ويعلَِّمَهم،  الروح  أن  المسيح على  أكد 
الوقت. فقد واجه التالميذ، بعد صعود المسيح، تحديات جديدة األمر الذي تطلب 

أن يقوم الروح القدس بتعزيتهم وتعليمهم بما يتناسب وتغير ظروف حياتهم.

ما هو العمل الذي كان سيقوم به الروح القدس، وفقاً للوعد الذي أعطاه المسيح، 
فيما يتعلق بهذه المسألة؟ انظر أعمال ١: ٤ـ ٨. 

________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

فيه حديث  نجد  الذي  الوحيد  السرد  على   ،5  :1 أعمال  في  اآلية،  تحتوي   
وِح الُْقُدِس‘ ». وكان يوحنا المعمدان قد أعلن  المسيح عن معمودية الشخص« ’ِبالرُّ
المعمودية لم  الخاصة )متى 3: 11؛ يوحنا 1: 33(، لكن هذه  المعمودية  عن هذه 

تحدث إال بعد صعود المسيح إلى السماء. ما الذي تعنيه المعمودية بالروح؟
حيث  مواٍز  بتعبير  المسألة  هذه  نفسه،  المسيح،  أوضح   ،8  :1 أعمال  في   
وِح الُْقُدِس« )أعمال 1: 5(. ومعنى أن تعتمد هو أن  ُدوَن ِبالرُّ ا أَنْتُْم فََستَتََعمَّ قال: »َوأَمَّ
تغطس بالتمام في شيء، وعادة ما يكون ذلك الشيء هو الماء. وتشمل المعمودية 
الشخص كله. ومعنى أن تعتمد من الروح القدس هو أن تكون بجملتك تحت تأثير 
الروح القدس، وأن تكون »ممتلئاً بالروح القدس« )أفسس 5: 81(. وهذا ليس اختبار 

نختبره »مرة واحدة وإلى ألبد«، لكنه اختبار يحتاج إلى أن يتجدد بشكل مستمر.

17 تموز )يوليو(

إذا سألك شخص ما، هل سبق وأن »امتألت من الروح القدس«، فماذا يكون جوابك، ولماذا؟



٢٨

الجمعة  

 لمزيد من الدرس

كتاب  في   ،41 33ـ  الروح« صفحة  »عطية  بعنوان  الذي  الفصل  النبوة،  لروح  اقرأ   
»أعمال الرسل«.

»ففي كل األوقات وكل األماكن، وفي كل األحزان والتجارب عندما يبدو كل شيء   
مظلماً ومتجهماً والمستقبل محيراً، وحين نحس بعجزنا ووحدتنا سيرسل إلينا المعزي إجابة 
لصالة اإليمان. قد تفصلنا الظروف عن كل أصدقائنا األرضيين ولكن ال يوجد ظرف أو ساعة 
لتباعد بيننا وبين المعزي السماوي. فأينما نكون وأينما نذهب هو عن يميننا دائماً ليسندنا 

ويعضدنا ويشجعنا ويبهج قلوبنا« )روح النبوة، مشتهى األجيال، صفحة ٦3٦(. 
»لقد كانت عطية الروح القدس أسمى كل العطايا التي أمكنه أن يطلبها من اآلب   
ذبيحة  تجدي  لن  بدونه  إذ  مجددة،  كقوة  سيعطى  القدس  الروح  كان  شعبه.  تمجيد  ألجل 
لعبودية  الناس  خضوع  وكان  طويلة،  أجياالً  وتفاقمت  الشر  قوة  زادت  لقد  فتيالً.  المسيح 
الشيطان مذهالً ومحيراً. ولم يكن ممكناً مقاومة الخطيئة أو االنتصار عليها إال بقوة األقنوم 
الثالث من الالهوت الذي ال يأتي بقوة ضعيفة بل في ملء القوة اإللهية. إن الروح هو الذي 

يجعل عمل فادي العالم ذا تأثير فعال« )المرجع نفسه، صفحة ٦3٨(.

 أسئلة للنقاش

1. نظراً للميل البشري إلى تمجيد الذات، ما هي الدروس التي يعلمنا إياها عمل الروح 
القدس، المتسم بالتواضع والخضوع؟

الدروس  ما هي  بالريح؟  القدس  الروح  نيقوديموس،  المسيح، في حواره مع  ٢. شبَّه 
الروحية التي يمكننا أن نتعلمها من هذا التشبيه؟

3. يزُعم بعض الناس أن الدليل على كون المرء »مملوًء بالروح القدس« هو أن يكون 
قادراً على التكلُّم بما يُشار إليه عادة باسم »التكلم بألسنة«. كيف ينبغي أن نرد على 

هذا الزعم واالدعاء؟

بالفرد، بصفة  الروح القدس على أنه عمل يتعلق  التفكير في عمل  إننا نميل إلى   .4
شخصية، وهذا صحيح. في الوقت ذاته، كيف يمكننا، كمجتمع كنسي، أن نختبر حقيقة 

حضور الروح القدس في كنيستنا ككل؟

 1٨ تموز )يوليو(



قصة األسبوع

نهر الحياة

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.
www.AdventistMission.org :الموقع على اإلنترنت

أنــا مــن الجيــل الرابــع لألدفنتســت يف جمهوريّــة التشــيك، وهــي تُعــد ثــاين أكــر   
ــا. كان الذهــاب إىل الكنيســة جــزءاً مــن حيــايت،  دولــة مــن حيــث نســبة اإللحــاد يف اوروب
مثــل التســّوق واألكل. كنــت اســتمتع بوجــودي يف الكنيســة ألنـّـه كان لــدي أصدقــاء هنــاك، 

ــه. ــع الل ــة م ــة حقيقيّ ــدي عالق ولكــن مل تكــن ل
لقــد كّونــت يف مخيلتــي صــورة مغلوطــة عــن اللــه. وكان لــدى الكثــر مــن الشــبّان   
نفــس الصــورة أيضــاً وقــد توقــف العديــد منهــم عــن الذهــاب إىل الكنيســة عندمــا التحقــوا 

ــات. بالجامع
ــن أجــل إيجــاد وســيلة للوصــول إىل  ــالة م ــادة كنيســة األدفنتســت بالّص ــام ق ق  
ــالل  ــن خ ــم م ــرب صلواته ــتجاب ال ــد اس ــلوفاكيا. وق ــاد التشيك-س ــاق اتح ــبان يف نط الّش

برنامــج »طريــق املســيح«. وهــو برنامــج لطلبــة الجامعــات ِخّصيصــاً.
ــج  ــويت لحضــور برنام ــس شــاب بدع ــام ق ــة، ق ــدأت دراســتي الجامعي ــا ب وعندم  
ــوي عــى  ــة الشــبيبة إذ كان يحت ــزاً جــداً ويجــذب كاف ــج مميّ ــق املســيح. كان الرنام طري
اجتاعــات مســائيّة تّوفــر فرصــا لتكويــن صداقــات مــع طلبــة آخريــن. كــا كان يحتــوي 
عــى دروس للكتــاب املقــدس، ومحادثــات لغويـّـة، وفرقــا رياضيّــة، ونشــاطات أُخــرى كثــرة 
ــذه  ــاب إىل ه ــت الذه ــاك، واصل ــدي هن ــاء ل ــن األصدق ــر م ــود الكث ــبب وج ــاً. وبس أيض

االجتاعــات.
مــارك، وهــو مؤّســس برنامــج طريــق املســيح وقائــد املجموعــة يف املدينــة التــي   
أدرس فيهــا، ســألني إن كنــت أرغــب يف االنضــام لفريــق التخطيــط. فوافقــت عــى طلبــه. 
ــا متحّمســني لتجربــة أفكارنــا الخاصــة للعمــل املرســي لــرى إن كانــت ســتنجح. وكان  وكّن

ــيح. ــق املس ــج طري ــا برنام ــّون منه ــي يتك ــات الت ــن املجموع ــر م ــد الكث يوج
عــى ســبيل املثــال، قامــت فتــاة أدفنتســتيّة تــدرس مجــال الطــب بدعــوة   
صديقتهــا املســيحيّة للصــالة وســط أكــوام مــن الكتــب يف قاعــة املكتبــة. ثــم انضــم آخــرون 
إليهــم، وبــدأت املجموعــة بالنمــو. وأرادوا إيجــاد مــكان آخــر يلتقــون فيــه، فقــام برنامــج 
ــي مــن  ــة الت ــه هــذه هــي الطريقــة املثاليّ ــق املســيح بدعوتهــم لالنضــام إليهــم. إن طري
خاللهــا ينمــو هــذا الرنامــج. أغلبيّــة أعضــاء الرنامــج هــم ليســوا مــن األدفنتســت، بــل هــم 

ــن. ــت آخري ــخاص أدفنتس ــاء ألش أصدق
ــي  ــة الت ــاب املقــدس، والدراســة املتعّمق ــني لدراســة الكت انضممــت إىل مجموعت  
ندرســها كشــفت أعــاق جديــدة يف كلمــة اللــه بطــرق جديــدة ومدهشــة ل. أرى إىل أّي 
مــدى قــد أخــذين اللــه يف رحلتــي معــه. لقــد تعلمــت أن اعتمــد عــى اللــه يف كل يشء. وهــو 
ــن. ــع اآلخري ــاين م ــّوة ملشــاركة إمي ــه وأيضــاً الق ــد تعلّمت ــا ق ــق م ــرص لتطبي ــي الف يعطين

ــاة الخدمــة. كــا  ــه وعــن حي ــه عــن الل ــد تعلّمت ــا ق ــن م ــد أن أنقــل لآلخري أري   
أريــد أن أســاعد اآلخريــن يف أن يــروا أّن حياتهــم هــي هبــة مــن عنــد اللــه، وأن مســؤوليتهم 
ــايت بالكامــل. ــكل مــا لديهــم. إّن فهمــي لهــذا األمــر قــد غــّر حي ــن ب هــي خدمــة اآلخري

قــام برنامــج طريــق املســيح يف الســنة املاضيــة باســتالم جــزء مــن عطــاء الســبت الثالــث 
عــر ملســاعدته يف تطويــر وتوســيع برنامجــه ليشــمل جامعــات أُخــرى يف املدينــة وتدريــب 
القــادة، وتوفــر املصــادر التــي ستســاعدهم يف جلــب املزيــد مــن األشــخاص ليعرفــوا عــن 

الــرب املخلّــص. نشــكركم كثــراً مــن أجــل اهتامكــم.
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الدرس الرابع

المراجع األسبوعية: لوقا 1٨: ٩ـ 14؛ يوحنا ٦: 44؛ لوقا 15: 3ـ 1٠؛ متى 
٢٠: ٢٨؛ يوحنا ٨: 34ـ 3٦؛ يوحنا ٦: 35و 47ـ 51.

آية الحفظ:  » ’ألَنَُّه هكََذا أََحبَّ اللُه الَْعالََم َحتَّى بََذَل ابَْنُه الَْوِحيَد، لِكَْي الَ يَْهلَِك 
كُلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَْل تَكُوُن لَُه الَْحَياُة األَبَِديَُّة‘ » )يوحنا ٣: ١٦(.

نقول، في كثير من األحيان، أن الموت هو »جزء من الحياة«. ال، الموت هو نقيض   
الحياة، وليس جزءاً منها. مع ذلك، وألننا معتادون كثيراً على مشهد الموت فإننا نخطئ في 
تسميته ونصوره بعكس ما هو عليه حقاً. وبغض النظر عن كيفية فهمنا للموت، هناك نقطة 

واحدة مؤكدة: إنه لوال العون اإللهي لكان الموت األبدي سيكون مصيرنا جميعاً.
والجيد هو أن هذا العون قد جاء. فإن الله، في محبته الالمتناهية، يقدم لنا الخالص   
من خالل يَُسوع المسيح. فعندما أعلن المالك ميالد المسيا، قال أن اسمه سيدعى » يَُسوع« 
)من الكلمة العبرية التي تعني الخالص(، » ’ألَنَُّه يَُخلُِّص َشْعبَُه ِمْن َخطَايَاُهْم‘ » )متى 1: ٢1(.  
سوف ننظر، في هذا األسبوع، إلى عمل الخالص الذي قام به المسيح. أوالً، سنقوم   

بالتركيز على أساس خالصنا، ومن ثم نَُركُِّز على نتائج هذا الخالص.
الكتاب المقدس واضح. فنحن ليس لدينا سوى خيارين، فيما يتعلق بآثامنا: إما أن   
ندفع نحن ثمن خطايانا، وذلك بأن يكون نصيبنا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت؛ أو أْن 
خية لنعمة  نقبل تسديد المسيح لثمن هذه الخطايا على الصليب. وإذ نستعرض العطية السَّ
الله المتمثلة في المسيح دعونا نجدد، بتواضع، إيماننا في المسيح بوصفه مخلصنا الشخصي. 

تموز   ٢٦ القادم،  السبت  يوم  لمناقشته  استعداداً  الدرس  هذا  موضوع  في  التعمق  *نرجو 
)يوليو(.

الخاص

                1٩- ٢5 تموز )يوليو(

السبت بعد الظهر
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األحد
الخاص عطية من الله

في يوحنا ٣: ١٦، يتم استخدام فعلين لوصف ما فعله الله من أجل خاصنا. كيف 
يرتبط هذان الفعان ببعضهما البعض؟ وما الذي يُظهره، هذان الفعان، فيما يتعلق 

بأصل خاصنا؟  
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

«، خاصة بالطريقة المعتادة التي يُستخدم بها هذا الفعل  إن استخدام الفعل »أََحبَّ  
اليوم، يَُعُد غير كاٍف بالمرة للتعبير عن عمق االهتمام، الُمراعي لمشاعر اآلخرين، والذي يتم 
اإلعراب عنه باستخدام الفعل اليوناني »أجابي«، بمعنى »أن تحب«. وفي العهد الجديد، تُعلن 
الذين ال  العميقة والمستمرة لمخلوقاته  الله  أو »المحبة« عن محبة   »agape« الكلمة هذه 
يستحقون هذه المحبة بالمرة. إن المحبة هي السمة البارزة لطبيعة الله. فإن الله ال يحبنا 
فحسب، ولكنه هو نفسه محبة )1يوحنا 4: ٨(. إن محبة الله ليست حافزا أساسه مشاعر الله 
الله يحب  إن  به.  نقوم  ما  تعتمد على  انتقائية، وهي ال  ليست  أن محبته  أو تفضيالته. كما 

العالم، ومعنى هذا أنه يحب كل البشر، بما في ذلك أولئك الذين ال يحبونه.
إن المحبة الحقيقية تُْعَرُف من خالل األعمال التي تنتجها هذه المحبة. أحياناً، قد   
نقول، كبشر، أننا نحب شخصاً ما، في حين تثبت أعمالنا عكس ذلك )1يوحنا 3: 17و1٨(. لكن 
شيئاً من هذا القبيل ال يحدث مع الله، إذ أنَّ محبة الله تتجلى وتنعكس في أعماله وتصرفاته. 
فقد بََذَل اللُه ابنه الوحيد، بدافع المحبة، ألجل خالصنا. وعندما قام بذلك، فإنه قد أعطى كل 

ما لديه، لقد بََذَل نفسه ألجلنا.

اقرأ لوقا ١٨: ٩ـ ١٤. ماذا تعلِّمنا هذه القصة عن ما يجب أن يكون عليه موقفنا 
تجاه الله ونعمته؟ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ربما نكون قد قرأنا هذا المثل أعاله مرات عديدة لدرجة أننا ال نفاجأ بالحكم الذي   
ًرا ُدوَن َذاَك‘ » )لوقا 1٨: 14(. مع  نطق المسيح به قائالً: » ’إِنَّ هَذا ]العشار[ نََزَل إِلَى بَيِْتِه ُمبَرَّ
ذلك، فال بد وأن أولئك الذين سمعوا المسيح وهو ينطق بالحكم قد ُدِهشوا. أفلم تكن هذه 

نتيجة غير عادلة؟ 
نعم، لقد كان تبرير العشار غير ُمْستََحٍق بالتمام، وهذا هو الخالص. إنه عطية من   
الله. والعطايا ال تُْكتَسب؛ إنما هي، ببساطة، تُْقبَل. نحن ال يمكننا شراء الخالص؛ إنما يمكننا 
فقط تقبُّلَه وتَسلَُّمه. وعلى الرغم ِمن أن المسيح نادراً ما استخدم مصطلح »النعمة«، إالَّ أنه 

علَّم بوضوح أن الخالص هو بالنعمة. والنعمة هي أن تُْعطَى ما ال تستحقه.

٢٠ تموز )يوليو(

إذا أعطاك الله ما تستحقه، فاذا عساه يكون هذا الذي تستحقه، وملاذا؟
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االثنين

الخاص: مبادرة من الله
بالتمام، للمسيح في خالصنا. لم يأِت  أننا مدينون،  إن مجرد قراءة األناجيل يُظهر   
المسيُح إلى هذا العالم ألننا دعوناه للمجيء. لكنه جاء ألن اآلب، وبدافع محبته لنا، أرسله. 
وعبارة  أرسلني«  الذي   « لعبارة  المتكرر  المسيح  استخدام  اآلب هو  مبادرة  على  يؤكد  وما 

»اآلب الذي أرسلني« )اقرأ يوحنا 7: ٢٨؛ ٨: ٢٩؛ 1٢: 4٩(.

ما الذي يفعله اآلب من أجل خاصنا، وفقاً ليوحنا ٦: ٤٤؟ 
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

على الرغم من حقيقة أننا كنا خطأة ولم نحب الله، إالَّ أنه أحبنا وَدبَّر وسيلة لمحو   
خطايانا، من خالل ابنه )1يوحنا 4: 1٠(. وهذه المحبة العجيبة هي التي تجذبنا نحو الله.

أيضاً، كان له دور حيوي  المكترث لخالصنا؛ لكن االبن،  ولم يكن اآلب وحده هو   
للغاية في خالصنا. ولقد جاء المسيح في مهمة محددة. » ’ألَنَّ ابَْن اإِلنَْساِن قَْد َجاَء لَِكْي يَطْلَُب 
َويَُخلَِّص َما قَْد َهلََك‘ » )لوقا 1٩: 1٠(. وكلما تأملنا فيه وهو يرتفع عن األرض، فإنه سيجذبنا 

إلى نفسه )يوحنا 1٢: 3٢(. 

ما مدى استعداد الرب لبذل كل الجهود الرامية إلى خاصنا؟ انظر لوقا ١٥: ٣ـ ١٠. 
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

إن هذان المثالن »التوأم« يظهران أن الله ال ينتظر، بسلبية، إلى أن نأتي إليه، لكنه   

ٍة في طلبنا واستردادنا. إن إلهنا يسعى في طلبنا. وال يهم إذا كنا ضالين وبعيدين  يسعى ِبِهمَّ
في مكان خطر، أو كنا حتى ضالين في البيت؛ فإن الله سيسعى بال كلل للبحث عنا إلى أن 

يعثر علينا. 
»فما أن يضل الخروف حتى تمتلئ نفس الراعي حزناً وجزعاً. فيعد القطيع مراراً   
وتكراراً. وعندما يتأكد أن خروفاً قد ضاع فهو ال ينام. بل يترك التسعة والتسعين في الحظيرة 
خطورة  وزادت  والعواصف،  الليل  ظالم  اشتد  فكلما  الضال.  الخروف  عن  مفتشاً  ويذهب 
د في بحثه. فهو يبذل كل جهده ليجد ذلك الخروف الواحد  الطريق ازداد جزع الراعي، وجَّ

الضال.
يتسلق  الصوت  يتتبع  فإذ  بعد.  من  الواهنة  صرخاته  أول  يسمع  راحة  »فبأي   
في  يبحث  وهكذا  بحياته.  مخاطراً  الهوة  حافة  إلى  ويذهب  االنحدار  السريعة  المرتفعات 
حين تنبئه الصرخة التي صارت أضعف مما كانت بأن خروفه موشك على الموت. أخيراً يكافأ 

مسعاه فقد ُوِجد الضال )روح النبوة، المعلم األعظم، صفحة 17٦و 177(.

٢1  تموز )يوليو(
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الثالثاء
الموت المطلوب

وصف يوحنا المعمدان المسيَح بأنه » ’ُهَوَذا َحَمُل اللِه الَِّذي يَْرفَُع َخِطيََّة   
الَْعالَِم!‘ » )يوحنا 1: ٢٩(. لقد كانت هذه الصورة سهلة التخيُّل بالنسبة ألي إسرائيلي 
على علم بالذبائح التي كانت تُقدم في الهيكل والتاريخ المقدس المدون في العهد 
القديم. لقد أعرب إبراهيم عن إيمانه بأن » ’الله سيرى لنفسه الخروف للمحرقة‘ »؛ 
وبالفعل دبَّر الله الحيوان الذي قُدم ذبيحة بدالً من إسحق )تكوين ٢٢: ٨و 13(. وفي 
مصر، قام بنو إسرائيل بذبح خروف كرمٍز لإلنقاذ اإللهي من عبودية الخطيئة )خروج 
1٢: 1ـ 13(. وفي وقت الحق، وعندما تم تأسيس خدمات المقِدس، كان يجب تقديم 
خروفين كذبيحة على المذبح، كل يوم وبشكل مستمر: خروف في الصباح واآلخر 
المنتظر،  للمسيا  رموزاً  الذبائح  هذه  كل  كانت   .)3٩ 3٨و   :٢٩ )خروج  المساء  في 
بِْح« ألن »الرَّبُّ َوَضَع َعلَيِْه إِثَْم َجِميِعَنا« )إشعياء53: ٦و  والذي »كََشاٍة تَُساُق إِلَى الذَّ
7(. لذلك، فإن يوحنا المعمدان كان يُعلن الطبيعة البديلة لموت المسيح الكفاري، 
وذلك عندما قام بتقديم المسيح على أنه » ’َحَمُل اللِه الَِّذي يَْرفَُع َخِطيََّة الَْعالَِم‘ » 

)يوحنا 1: ٢٩(. 
أنه  الرغم من  وتكراراً، على  وأثناء خدمته، أعلن المسيح عن موته، مراراً   
كان من الصعب على التالميذ أن يفهموا لماذا كان عليه أن يموت )متى 1٦: ٢٢(.  

وقد شرح المسيح، بشكل تدريجي، الهدف العظيم من موته.

ما هي اإليضاحات التي استخدمها المسيح ليشير إلى أنه كان سيموت كبديل عنا؟ 
انظر متى ٢٠: ٢٨و يوحنا ١٠: ١١. 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

» ’لَيَْس ألََحٍد ُحبٌّ أَْعظَُم ِمْن هَذا: أَْن يََضَع أََحٌد نَْفَسُه ألَْجِل أَِحبَّائِِه‘ » )يوحنا   
15: 13(؛ ينطبق هذا الشيء أيضاً على األحباء الذين ال يقبلون التضحية المقدمة من 
أجلهم. ولقد سفك المسيح دمه على الصليب » ’ِمْن أَْجِل كَِثيِريَن لَِمْغِفَرِة الَْخطَايَا‘ » 

)متى ٢٦: ٢٨(.
من المهم أن نالحظ أن المسيح مات طوعاً واختياراً. فكما أن اآلب قد بذل   
ابنه الوحيد، هكذا أيضاً االبن بذل حياته لفداء وخالص الجنس البشري. إن أحداً لم 
يُْجِبر المسيح على القيام بذلك. فقد أعلن يسوع: » ’لَيَْس أََحٌد يَأُْخُذَها ]حياتي[ ِمنِّي، 

بَْل أََضُعَها أَنَا ِمْن َذاتِي« )يوحنا 1٠: 1٨(. 
قد  لقتله،  المؤامرة  وقاد  صراحة  المسيَح  رفَض  الذي  »قيافا«،  وحتى  بل   

أدرك، ال إرادياً، الموت البديل للمسيح )يوحنا 11: 4٩ـ 51(.

٢٢ تموز )يوليو(

فكِّر في ما لدى البشر من جحود تجاه الله وتجاه ما أعطاه لنا في المسيح. كيف يمكننا أن 
نتأكد من أننا ال نقع في فخ الجحود هذا؟ لماذا من السهل جداً القيام بذلك، خصوصاً عندما 

نمر بأوقات صعبة؟
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األربعاء

أحرار من الخطيئة
لقد كنا، من دون المسيح، عبيداً للخطيئة ولدوافع الشر التي لطبيعتنا البشرية   
الساقطة. لقد عشنا بطريقة أنانية تتمحور حول المصالح الذاتية محاولين إسعاد أنفسنا 
بدالً من العيش لمجد الله. وكانت النتيجة الحتمية، لهذه العبودية الروحية، هي الموت، 

ألن أجرة الخطيئة هي موت. 
لكن المسيح جاء لينادي » ’للَْمأُْسوِريَن ِباإِلطاْلَِق ... ]وليُْرِسل[ الُْمْنَسِحِقيَن ِفي   
يَِّة‘ » )لوقا 4: 1٨(. هؤالء ليسوا مأسورين جسدياً لكنهم مأسورين روحياً للشيطان  الُْحرِّ
)انظر مرقس 5: 1ـ ٢٠؛ لوقا ٨: 1و ٢(. لم يقم المسيح بإطالق سراح يوحنا المعمدان من 
التي كانوا  الحياة اآلثمة  الذين كانوا مقيدين بقيود  أولئك  سجن هيرودس، لكنه أطلق 

اهم من األعباء الثقيلة التي للذنب واإلدانة األبدية. يعيشونها، ونَجَّ

أي وعد عظيم نجده في اآليات التالية؟ أنظر يوحنا ٨: ٣٤ـ ٣٦. 
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

إن استخدام كلمة »فَِبالَْحِقيَقِة« في عد 3٦ يُظهر أن هناك، أيضاً، نوعاً من الحرية   
لله.  عصيانهم  في  يتمادون  وتجعلهم  البشرية  الكائنات  تقييد  على  تعمل  التي  الزائفة 
التي تعود بهم إلى إبراهيم، وكانوا يرون  لقد كان سامعو المسيح يثقون في أصولهم، 
العدو  يريدنا  ذاته، حيث  للخطر  أيضاً  نحن  ونتعرض  الحرية.  في  لرجائهم  فيها مصدراً 
العقائدية  معرفتنا  على  نعتمد  أن  المثال،  سبيل  على  يريدنا،  أي شيء:  على  نعتمد  أن 
نَا الذاتي، أو على تاريخ خدمتنا لله. يريد الشيطان أن نعتمد، في خالصنا، على  وعلى ِبرِّ
أي شيء باستثناء المسيح. لكن ال شيء من كل هذا، بغض النظر عن ما قد تكون عليه 
هذه األشياء من أهمية، لديه القدرة على تحريرنا من الخطيئة ومن إدانتها. إن الُمْعِتَق 

الحقيقي الوحيد هو »ابن الله« الذي لم يُْستَْعبَد أبداً من ِقبَل الخطيئة.   
رجالً  األربعة  الرجال  إليه  أَحضر  وعندما  الخطايا.  يغفر  بأن  المسيُح  ُسرَّ  لقد   
مشلوالً، عرف المسيُح أن هذا الرجل كان مريضاً نتيجة عيشه لحياة ماجنة، لكنه عرف 
إلى  قلبه  المتوسلتين، شوق  الرجل  عينيِّ  الرب، في  رأى  تاب. وقد  قد  الرجل  أن  أيضاً 
 ، المغفرة وشعوره بأن المسيح هو معينه الوحيد. وقد قال له المسيح بلطف: » ’يَا بَُنيَّ
َمْغُفوَرٌة لََك َخطَايَاَك‘ » )مرقس ٢: 5(. تلك كانت أجمل كلمات سمعها هذا الرجل في 
فقد وجد، في  الغفران روحه.  اليأس من ذهنه ومأل سالم  حياته. وهكذا تالشى عبء 

المسيح، الشفاء الروحي والجسدي.
المسيح  قدمّي  بغسل  خاطئة  امرأة  قامت  الفريسيين،  أحد  بيت  وفي   
بدموعها َوَدَهَنتُْهَما ِبالطِّيِب )لوقا 7: 37و 3٨(. وعندما أدرك المسيح استنكار الرجل 
الفريسي لما قامت به المرأة، قال له المسيح موضحاً: » ’قَْد ُغِفَرْت َخطَايَاَها الَْكِثيَرُة‘ 

» )لوقا 7: 47(. ثم قال للمرأة: » ’َمْغُفوَرٌة لَِك َخطَايَاِك‘ » )لوقا 7: 4٨(.

٢3 تموز )يوليو(

منا  واحد  ألي  يمكن  كلمات  أفضل  هذه  تُعد  لماذا   .« َخطَايَاِك‘  لََك  ’َمْغُفوَرٌة   «
سماعها؟
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الخميس

المسيح يمنحنا الحياة األبدية
نحن نستحق الموت بسبب خطايانا. لكن المسيح أخذ مكاننا على الصليب   
ودفع عقوبة الموت التي كانت ستقع علينا نحن لو لم يفعل المسيح ذلك. فالمسيح، 
لكونه باراً، أخذ على نفسه إثمنا وحمل عقوبتنا حتى يمكننا نحن، األثمة، أن نتبرر 
ه. فنحن، من خالل المسيح، قد حصلنا على الحياة األبدية، بدالً من الهالك. وتُقدم  ِببرِّ
لنا اآلية في يوحنا 3: 15 هذا الوعد المدهش: » ’...الَ يَْهلَِك كُلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه بَْل تَُكوُن 

لَُه الَْحيَاُة األَبَِديَُّة‘ »، وهو الوعد الذي يتكرر في الجزء األخير من يوحنا 3: 1٦.
يعتقد البعض أنه حتى بعد قبولنا للمسيح مخلصاً، لن يكون الوعد بالحياة   
بالحياة  الوعد  للمسيح. مع ذلك، فإن  الثاني  المجيء  إالَّ بعد  األبدية حقيقة واقعة 
األبدية يَِرْد في صيغة المضارع: » ’الَِّذي يُْؤِمُن ِباالبِْن لَُه َحيَاٌة أَبَِديٌَّة‘ » )يوحنا 3: 3٦(. 
فإن كل َمن يؤمن بالمسيح » ’لَُه َحيَاٌة أَبَِديٌَّة‘ » اآلن » ’َوالَ يَأْتِي إِلَى َديُْنونٍَة‘ » في 
اليوم األخير، » ’بَْل قَِد انْتََقَل ِمَن الَْمْوِت إِلَى الَْحيَاِة‘ » )يوحنا 5: ٢4(. وهكذا، فإنه 
حتى وإن ُمتنا ورقدنا في القبر، فإن هذه الراحة المؤقتة ال تأخذنا بعيداً عن حقيقة 

الحياة األبدية.
عندما يصبح المسيح ُمخلِّصنا، تكتسب حياتنا معنى جديداً تماماً، وعندها   
يمكننا االستمتاع بوجودنا. قال المسيح: » ’أَتَيُْت لِتَُكوَن لَُهْم َحيَاٌة َولِيَُكوَن لَُهْم أَفَْضُل‘ 
» )يوحنا 1٠: 1٠(. فبدالً من ملذات الحياة العابرة التي تمألنا دون أن تشبعنا حقاً، 
ُم لنا المسيُح حياًة نحياها فيه، بطريقة مختلفة تماماً؛ حياة مليئة بالشبع الذي ال  يَُقدِّ
ينضب. إن هذه الحياة األفضل تتضمن كياننا بأكمله. وقد أجرى المسيح العديد من 
المعجزات ليعيد الحياة الجسدية للكثير من الناس. ولكنه أراد، في المقام األول، أن 
يمنحهم حياة روحية متجددة، حياة فيها تطهير من الخطية، حياة مليئة باإليمان في 

المسيح ومليئة باليقين في الخالص.

الذي  ما  له؟  قبولنا  نتائج  للتعبير عن  المسيح  استخدمها  التي  االستعارة  ما هي 
٤٧ـ  ٣٥و   :٦ يوحنا  انظر  العملية؟  اليومية  حياتنا  بعيش  يتعلق  فيما  ذلك  يعنيه 

 .٥١
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

٢4  تموز )يوليو(

الحياة األبدية. فالحياة األبدية ليست مجرد وجود دائم، لكنها  تمعن في مفهوم 
وقبل كل شيء، حياة مباركة وُمْرِضية وسعيدة نحياها في شركة مع الله في األرض 
الجديدة. وعلى الرغم من أننا ال نزال نعيش في هذا العالم، كيف يمكننا البدء في 

التمتع، ولو جزئياً، بما يعنيه أن تكون لنا الحياة األبدية؟
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الجمعة
لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

المسيح«، صفحة 1٢ـ 1٨، في  الذي بعنوان »الحاجة إلى  الفصل  النبوة،  أقرأ لروح 
كتاب طريق الحياة.

كامالً عظمة ومعنى  إدراكاً  المصلوب ندرك  فادينا  إذ نشخص في  »ونحن   
الذبيحة العظيمة التي قدمها جالل السماء. وتدبير الخالص يتمجد في نظرنا. كما أن 
تفكيرنا في جلجثة يوقظ في قلوبنا انفعاالت حية ومقدسة. وتمتلئ قلوبنا وتنطق 
أفواهنا بالشكر لله وللحمل ألن الكبرياء وعبادة الذات ال يمكن أن تنمو أو تترعرع 

في النفس التي تذكر دائماً مناظر جلجثة.
قلبه  ويتطهر  تفكيره  سيسمو  تبارى  ال  التي  المخلص  محبة  يرى  »والذي   
وتصلح أخالقه. وسيخرج ليكون نوراً للعالم ويعكس في حياته هذه المحبة العجيبة 
قاله  بما  ننطق  أن  أمكننا  المسيح  في صليب  التأمل  أطلنا  كلما  إننا  ما.  درجة  إلى 
الرسول بكيفية أكمل إذ قال: ’حاشا لي أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح الذي 
األجيال،  ،مشتهى  النبوة  )روح   »14 :٦ للعالم‘ غالطية  وأنا  لي  العالم  قد صلب  به 

صفحة ٦٢٩(.

٢5 تموز )يوليو(

1. إن الخالص عطية، األمر الذي يعني أن الخالص مجاني. في الوقت نفسه، أال 
الخالص  يُعد  العطية، ولماذا  تقبل هذه  أن  يُكلِّفه  الذي  ما  الخالص شيئاً؟  يُكلِّف 

أكثر من مستأهل ومستحق لهذه التكلفة، أياً كانت؟

٢. قرأنا في درس يوم االثنين فقرات كتابية تظهر أن الخالص هو مبادرة من الله. 
فالله يبذل كل جهد ليخلّصنا. قال المسيح، أيضاً، أننا بحاجة إلى أن نطلب ملكوت 
الْبَاِب  ِمَن  تَْدُخلُوا  أَْن  ’اْجتَِهُدوا   « القائلة  كلماته  وتعني   .)33 :٦ )متى  ه  وبرَّ الله 
يِِّق‘ » )لوقا 13: ٢4( أننا بحاجة إلى أن نطلب خالصنا. كيف لنا أن نفسر هذا؟ الضَّ

الله؟ كيف يعلن موته رحمة  الصليب، عدالة  المسيح، على  3. كيف يعلن موت 
الله أيضاً؟

الخاصة  جهودنا  خالل  من  األبدية،  الحياة  على  الحصول  بمقدورنا  كان  إذا   .4
وأعمالنا الصالحة، بل وحتى من خالل حفظنا للناموس، فما الذي كان سيقوله هذا 
عن خطورة وجدية الخطيئة؟ بدالً من ذلك، فكر في مدى ما يجب أن تكون عليه 
الخطيئة، من سوء ورداءة، لدرجة أن موت المسيح كان هو الوحيد القادر على 

التكفير عنها.

5. يرى، المتدينون اليهود، في السبت مجرد لمحة لما ستكون عليه الحياة األبدية. 
بأية طرق تبدو، تلك الفكرة المتعلقة بأن السبت هو تصور مسبق للحياة األبدية، 

منطقية ومعقولة؟
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أرســل اللــه حلــاً إىل ألــن وكيــي فولــر ليخدمــا وســط الشــعب النافاجــي يف شــال   
ــا إىل  ــة. فذهــب ألــن وكيــي كمتطوعــني وقــد صلّي واليــة اريزونــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيّ
اللــه مــن أجــل أن يســتخدمها للوصــول إىل األشــخاص الذيــن أحبّوهــا. قــام ألــن وكيــي بخدمــة 
ــاج،  ــرى احتي ــا ن ــج«. تقــول كيــي، »حيث ــة »بي ــن يعيشــون بالقــرب مــن مدين ــني الذي النافاجي

ــديده«. ــرب لتس ــّي لل نص
قــام الزوجــان بدعــوة فريــق عمــل مرســي ملســاعدتها يف اعــادة بنــاء بعــض املنــازل   
ــواد  ــن امل ــالل م ــات وس ــف والبطانيّ ــرة كاملعاط ــالت الفق ــة للعائ ــات الالزم ــر االحتياج وتوف
الغذائيّــة. كــا قامــا بدعــوة العاملــني يف املجــال الطبّــي لقضــاء اجازتهــم بتقديــم رعايــة صحيّــة 
ــة لهــؤالء األشــخاص الذيــن ال يقــدرون عــى دفــع تلــك املصاريــف، وكــا قــام العاملــون  مجانيّ
ــل الســكّري  ــراض مث ــن األم ــة م ــة الوقاي ــاس كيفيّ ــم الّن ــة لتعلي ــن الصّح ــم محــارضات ع بتقدي

ــع. ــدم املرتف ــط ال وضغ
كان يوجــد العديــد مــن الشــغل لتقدميــه لهــؤالء األشــخاص الريفيــني، لكن اللــه دعاهم   
أيضــاً للخدمــة يف املـُـدن. مدينــة بيــج هــي مركــز ملنطقــة ســياحيّة مزدهــرة. ولكــن نصــف عــدد 

ــديد. ــر ش ــم يف فق ــش معظمه ــن يعي ــني، الذي ــني األصلي ــن األمريكي ــم م ــّكان ه الس
ــخاص  ــن أش ــني ع ــة، باحث ــوت املتنّقل ــورات والبي ــد املقط ــن تواج ــارة أماك ــان بزي ــام الزوج ق
ــأّن  ــون ب ــك االحتياجــات. وعندمــا رأى النافاجي محتاجــني ملســاعدتها والعمــل عــى تســديد تل

ــه. ــن الل ــد ع ــوا املزي ــّرروا أن يتعلّم ــالً، ق ــم فع ــّان به ــني يهت ــن الزوج هذي
وخــالل وقــٍت قصــر، كان هنــاك 7٠ شــخصاً يريــدون دروســاً يف الكتــاب املقــدس. فقــام   
ــات. ــك االجتاع ــة تل ــد نهاي ــد 1٢ شــخصاً بع ــج. واعتم ــة بي ــات تبشــريّة يف مدين ــل اجتاع الزوجــان بعم

لكــن مل يكــن لديهــم كنيســة ليجتمعــوا فيهــا. لــذا قامــت املجموعــة بعقــد اجتاعاتهــا   
يف مركــز قــام ببنائــه متطوعــون مــن خــارج املدينــة. وقامــوا بالّصــالة أيضــاً مــن أجــل بنــاء كنيســة 
ــة  ــم بالنســبة لهــم يصعــب تحقيقــه. ألّن األرايض كانــت غالي خاصــة لهــم، وقــد كان هــذا الحل
ــاء الكنيســة كان يســتغرق عــّدة ســنوات. ــاً، باإلضافــة إىل أّن بن الثمــن، كــا كان إيجادهــا صعب

قــام قســم شــال امــركا مبســاعدة العمــل املرســي بــني جاعــة النافاجــو بجــزء مــن   
عطــاء الســبت الثالــث عــر. وانتعشــت اآلمــال حــني أىت زائــر أدفنتســتي إىل املدينــة واكتشــف 
ــى، إاّل أن  ــة عــى املبن ــه مل تكــن توجــد الفت ــع أنّ ــاء كنيســة غــر مســتعمل، وم ــه يوجــد بن بأنّ
ــتمرت  ــر، واس ــذا األم ــل ه ــن أج ــالة م ــاء بالّص ــام األعض ــع. ق ــة للبي ــت معروض ــة كان الكنيس
ــة، وذلــك  املفاوضــات، وأخــراً قامــوا بــراء الكنيســة باإلضافــة إىل بيــت للقــس وســاحة خارجيّ

ــاء  ــن عط ــذا املــروع م ــذي خّصصــوه له ــال ال بواســطة امل
ــر. ــث ع ــبت الثال الس

ــّوة،  ــل بق ــه تتدخ ــد الل ــا ي ــان، »رأين ــال الزوج ق  
وقــام الّنــاس حــول العــامل مبســاعدتنا يف جعــل »ُحلــم« اللــه 
حقيقــة.« شــكراً لعطائكــم يف الســبت الثالــث عر، الكنيســة 
تــم تكريســها للــه يف كانــون األّول لعــام ٢٠1٢. شــكراً لكــم!

ــة  ــم اجاب ــني لتمي ــل املتطوع ــن أج ــالة م ــم الّص ــو منك أرج
دعــوة اللــه للعمــل وســط النافاجيــني، يك مــا يتمّكنــوا مــن التعلّــم 
ــة معهــم. ــد قضــاء األبديّ ــه يري ــه لهــم ومعرفــة أن ــة الل عــن محبّ

ألــن وكيــي فولــر، مســتمرّان يف خدمــة أحبّائهــم النافاجيــني 
يف مدينــة بيــج، واليــة أريزونــا.
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الدرس الخامس

كيف نخلص

المراجع األسبوعية: لوقا 5: ٢7ـ 3٢؛ 13: 1ـ 5؛ متى ٢٢: ٢ـ 14؛ زكريا 3: 
1ـ 5؛ يوحنا ٨: 3٠و 31؛ لوقا 14: ٢5ـ ٢7.

ابُْن  يُْرَفَع  يَْنَبِغي أَْن  يَِّة هكََذا  الَْبرِّ الَْحيََّة ِفي  َرَفَع ُموَسى  آية الحفظ: » ’َوكََما 
 :٣ )يوحنا   « األَبَِديَُّة‘  الَْحَياُة  لَُه  تَكُوُن  بَْل  ِبِه  يُْؤِمُن  َمْن  كُلُّ  يَْهلَِك  الَ  لِكَْي  اإِلنَْساِن، 

١٤و ١٥(.
 

عندما تعرض بنو إسرائيل للدغات الَْحيَّاِت الُْمْحِرقََة في البرية، أعطى الرب تعليماته   
َرايٍَة حتى يتكمن كل َمن لدغته حية أن  َعلَى  َويَضْعَها  ُمْحِرقَة  َحيَّة  لموسى بأن يقوم بصنع 

ينظر إلى َحيَِّة النَُّحاس فيَْحيَا. 
ما هي الخصائص الشفائية التي يمكن أن تكون موجودة في َحيَِّة النَُّحاِس؟ ال شيء.   
لقد جاء الشفاء فقط من عند الله. لكن بني إسرائيل، ومن خالل النظر إلى التمثال النحاسي، 

كانوا يُظهرون إيمانهم بالله، بوصفه رجائهم الوحيد للحياة والخالص.
ل رمز الموت إلى  لقد أراد الرب أن يَُعلَِّم بني إسرائيل درساً روحياً. لذلك، فقد حوَّ  
لكي  الذي أصبح حامالً لخطايانا  للمسيح،  النحاسية رمزاً  الحية  كانت هذه  لقد  للحياة.  رمٍز 
على  والحصول  الصليب  على  المرفوع  المسيح  إلى  النظر  يمكننا جميعاً  وباإليمان،  يخصلِّنا. 
عالج للّدغة المميتة التي للحية القديمة المدعو إبليس. وما لم نفعل ذلك، فإن مصيرنا هو 
بشكل مؤلم: نحن،  ينبغي أن يكون واضحاً  تُْعِرُب عن ما  الله  الموت في خطايانا. إن كلمة 

ككائنات بشرية، خطاة وبحاجة إلى النعمة. ولقد قُِدَمت النعمُة لنا في يسوع المسيح. 

العملية  بالخطوات  يتعلق  فيما  المسيح  تعاليم  إلى  نظرة  األسبوع،  هذا  في  نلقي،  سوف 
البسيطة الالزمة للخالص؟

 ٢ القادم،  السبت  يوم  لمناقشته  استعداداً  الدرس  في موضوع هذا  التعمق  *نرجو 
آب )أغسطس(.

         ٢٦ تموز )يوليو(- 1 آب )أغسطس(

السبت بعد الظهر
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األحد

أدرك حاجتك
المجموعتين  من  مجموعة  أي  في  تعرف  أن  لك  كيف   .٣٢ ٢٧ـ   :٥ لوقا  اقرأ 

أنت؟ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

مع  طبيب«.  إلى  يحتاجون  »وال  جيدة  جسدية  بصحة  الناس  من  كثير  يتمتع   
َمًعا،  َزاُغوا  ذلك، َمن منا يتمتع بصحة روحية جيدة؟ فبالنسبة لجميع البشر، »الُْكلُّ قَْد 
فََسُدوا. لَيَْس َمْن يَْعَمُل َصاَلًحا، لَيَْس َوالَ َواِحٌد« )مزمور 14: 3(. ال أحد صالح من تلقاء 
ذاته )رومية 3: 1٠(. قد نقوم ببعض األعمال الجيدة أخالقياً، لكننا ال نستطيع أن نجعل 
أنفسنا أبراراً أمام الله. ومن هنا، فإن المسيح عند قوله أنه » ’لَْم آِت ألَْدُعَو أَبَْراًرا... إِلَى 
التَّْوبَِة‘ » إنما كان يشير إلى الفريسيين الذين اعتقدوا أنهم أبراٌر، على الرغم من أنهم لم 
يكونوا كذلك. ولألسف، فإنه على الرغم من أنهم كانوا يعتقدون أنه ال غبار عليهم أمام 

الله، إال أنهم كانوا عمياناً روحياً )يوحنا ٩: 4٠و 41(. 
لذلك، فالخطوة األولى لتقلي العالج من الخطيئة هي أن ندرك حالتنا اآلثمة   
وعدم قدرتنا المطْلقة على شفاء أنفسنا. لكن، كيف يمكننا أن نرى حاجتنا الحقيقية إذا 
كنا عمياناً؟ كيف يمكن أن نعترف بأننا خطأة إذا كانت خطايانا نفسها هي التي تمنعنا 

من إدراك حالتنا الحقيقية؟

إلى  الماسة  حاجتنا  إدراك  لنا  يتسنى  حتى  الروحية  عيوننا  تُفتح  أن  يمكن  كيف 
مخلِّص؟ انظر يوحنا ١٦: ٨. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

الوحيد الذي يمكنه أن يجعلنا نبصر حالتنا  العين  الروح القدس هو بلسم  إن   
بأي  قيامه  قبل  خطيئتنا،  على  يبكتنا  أن  من  القدس  للروح  بد  وال  الحقيقية.  الروحية 
عمل في حياتنا. ويدعو الروح القدس ضمائرنا، باستمرار، من أجل أن ينشئ فينا إدراكاً، 
ضرورياً، آلثامنا وشعوراً عميقاً بالذنب، وهو األمر الذي يجعلنا نتوق إلى مخلِّص. ويجب 
علينا، عند سماع هذا الصوت، اإلصغاء إليه وإطاعته؛ وإال فإننا، إن عاجالً أم آجالً، سنكون 
قساة جداً ضد الروح القدس بحيث ال يكون هناك ما يمكن عمله ألجلنا. يا لها من فكرة 

مخيفة!

٢7 تموز )يوليو(

على الرغم من أن الشعور بالذنب هو أمر سيئ، بأية طرق كان الروح قادراً على 
استخدام الشعور بالذنب لصالحك الروحي؟
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االثنين

توبوا
مصحوباً  يكون  أن  من  لالعتراف  بد  ال  يكفي؛  ال  بخطايانا  االعتراف  إن   
بخطيئته،  المرء  اعتراف  جوانب:  ثالثة  يتضمن  للتوبة  الكتابي  المعنى  إن  بالتوبة. 
غاب  وإذا  أخرى.  مرة  الخطيئة  ارتكاب  عدم  في  والرغبة  أخطأ،  أنه  على  األسف 
أحد هذه الجوانب، فلن تكون هناك توبة حقيقية. على سبيل المثال، اعترف يهوذا 
بخطيئته، لكنه افتقر إلى الحزن واألسف كونه قد خان سيده )متى ٢7: 3و 4(. لقد 
كان يهوذا مغموراً في الندم وليس التوبة. لقد كان دافع اعترافه هو الخوف وعواقبه 

وليس محبته للمسيح.
يمكننا أن نرى أهمية التوبة في ضوء حقيقة أن كالً من يوحنا المعمدان   
َملَُكوُت  اقْتََرَب  قَِد  ألَنَُّه  ’تُوبُوا،   « قائلين:  بالتبشير  خدمتهما  بدأا  قد  والمسيح 
ماَواِت‘ » )متى 3: ٢؛ 4: 17(. وفي وقت الحق، وعندما أرسل المسيح االثني عشر  السَّ
في رحلتهم التبشيرية األولى، مضوا يبشرون طالبين من الناس »أَْن يَتُوبُوا« )مرقس 
٦: 1٢(. وبعد يوم الخمسين، حثَّ بطرس الجموع على عمل الشيء ذاته )أعمال ٢: 

3٨؛ 3: 1٩(.

للتأكيد على حاجة جميع  المسيح  التي استخدمها  القوية  الكلمات  تمعن في 
البشر إلى التوبة من أجل أن يخلصوا. ما هي رسالة المسيح لنا هنا؟ انظر لوقا ١٣: 

١ـ ٥. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

لقد أكد المسيح على أن الجميع أخطأوا. ولذلك فهو يحث سامعيه قائالً: »   
’إِْن لَْم تَتُوبُوا فََجِميُعُكْم كَذلَِك تَْهلُِكوَن‘ » )لوقا 13: 5(. إن الخالص مستحيل بدون 

التوبة، ألن غياب التوبة يدل على أن الناس يرفضون الخضوع للرب.
ماذا   .)4  :٢ )رومية  التَّْوبَِة؟«  إِلَى  يَْقتَاُدَك  إِنََّما  اللِه  لُطَْف  »أَنَّ  لنا:  قيل  قد   
ر كتلة الجليد إلى قطع صغيرة، ال ينفي أن هذه القطع الصغيرة  يعني ذلك؟ إن تَكسُّ
ال تزال جليداً. لكن، يمكن لنفس كتلة الجليد هذه أن توضع بالقرب من جهاز تدفئة 
فيذوب الجليد ويتحول إلى ماء. وهكذا، فإن جليد كبرياءنا يمكن أن يذوب فقط إذا 
نحن تعرَّضنا لدفء صالح الله ومحبته. لذلك، فإنه من المهم، بالنسبة لنا، أن نسهب 

التفكير، بقدر ما نستطيع، في كل األدلة التي أعطينا إياها عن محبة الله لنا.
نتوب« )روح  لنا محبته لكي  يعلن  الله، ولكنه  نتوب لكي يحبنا  »نحن ال   

النبوة، آفاق عيش أفضل، صفحة 17٨(.

٢٨ تموز )يوليو(

ووفر  وتعلمته  واختبرته  رأيته  الذي  ما  الله؟  محبة  لديك عن  التي  األدلة  ما هي 
لك األسباب القوية للثقة في صالح الله؟ لماذا من المهم دائماً أن نفتكر في هذه 

األسباب، خصوصاً في األوقات العصيبة؟
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الثالثاء
آمن بالمسيح

إن التوبة الحقيقية تسير جنباً إلى جنب مع اإليمان بيسوع المسيح بوصفه   
أجل  من  به  اإليمان  إلى  الحاجة  عن  كثيراً  المسيح  تحدث  لقد  الوحيد.  مخلصنا 
الحصول على بركاته. » ’إِْن كُْنَت تَْستَِطيُع أَْن تُْؤِمَن. كُلُّ َشْيٍء ُمْستَطَاٌع لِلُْمْؤِمِن‘ » 
الشيطان  الخالص. ويعرف  نريد  كنا  إذا  أساسي،  اإليمان عنصر  إن  )مرقس ٩: ٢3(. 
ذلك، وهذا هو السبب في أنه يبذل قصارى جهده من أجل أن يمنعنا من اإليمان 

)لوقا ٨: 1٢(. 
وما معنى أن »تؤمن«، وفقاً للمسيح؟ إن اإليمان هو أكثر من مجرد شعور   
غامض بأن شيئاً ما سوف يحدث. إنه أكثر من مجرد تدرب عقلي على مسلك معين. 
ذلك،  من  العكس  على  المضمون.  من  يخلو  ال  الخالص  إلى  يقود  الذي  اإليمان  إن 
اإليمان له هدف واضح هو يسوع المسيح. فاإليمان هو ليس فقط التصديق في شيء 
ما، ولكنه التصديق في المسيح. اإليمان هو الثقة في المسيح وفي موته من أجلنا. 
ويعني اإليمان في المسيح معرفة وإدراك َمن هو المسيح )يوحنا ٦: ٦٩(، وقبوله 

شخصياً )يوحنا 1: 1٢(.
هكذا أحب الله العالم حتى بذل المسيح، لَِكْي تَُكون الَْحيَاُة األَبَِدية لُكّل َمْن   
يُْؤِمُن ِبِه. مع ذلك، فإن موت المسيح ال يعني أن الجميع سيخلصون، إذ ال بد لنا من 
أن نتغطى ببّره. ونحن، من خالل إيماننا بالمسيح، لدينا البرَّ واليقين والوعد العظيم 

بأن المسيَح سوف يقيمنا ِفي الْيَْوِم األَِخيِر )يوحنا ٦: 4٠(.

لَِك  ’َمْغُفوَرٌة   « التأكيدية:  العبارات  هذه  آثمة،  حياة  عاشت  المرأة  المسيح،  قال 
إِيَمانُِك َقْد َخلََّصِك‘ » )لوقا ٧: ٤٨و ٥٠(. ما الذي يعنيه ذلك؟ هل يَُخلِّصنا  َخطَايَاِك ... 

إيماننا؟ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 « للشخص:  يقول  الناس،  لبعض  شفائه  عند  المسيح  كان  لألناجيل،  وفقاً   
’إيمانك قد شفاك‘ » )متى ٩: ٢٢؛ مرقس 1٠: 5٢؛ لوقا 17: 1٩(. إن المسيح، بقوله 
ذلك، لم يكن يضع أية قوة شفائية في إيمانهم، في حد ذاته. لقد كان إيمانهم مجرد 
ثقة كاملة في قدرة المسيح على شفائهم. إن قوة اإليمان ال تأتي من الشخص الذي 

يؤمن وإنما تأتي من الله الذي يؤمن به ذلك الشخص.

٢٩ تموز )يوليو(

لماذا يجب أن نكون حذرين للغاية في كيفية فهم دور اإليمان فيما يتعلق بالصالة، 
الصالة من أجل الشفاء؟ ما هو الخطأ في ضوء اآليات أعاله، أن نستنتج  خصوصاً 
أنه إذا لم يحدث شفاء صلينا في طلبه فإن السبب في ذلك هو أنه ليس لدينا ما 

يكفي من إيمان؟
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األربعاء 

 رداء العرس
جلس المسيح أمام الجموع ونطق بكلمات ال بد وأنها صدمتهم: » ’إِنَُّكْم إِْن   
ماَواِت‘ » )متى 5: ٢٠(.  يِسيِّيَن لَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّ كُْم َعلَى الَْكتَبَِة َوالَْفرِّ لَْم يَِزْد ِبرُّ
قليلون هم َمن كانوا أكثر تدقيقاً من الفريسيين، في حفظهم للناموس. ومع ذلك، 
فقد فشلوا ألن تصرفاتهم كان المقصود منها التأثير في الناس أكثر من إرضاء الله. 

رنا المسيح من التصرُّف مثلهم )متى ٦: 1(.  ويُحذِّ
م لنا مثل »وليمة العرس«  كيف، إذن، يمكننا أن نكون أبراراً أمام الله؟ يقدِّ  

ل إلى مصدر البّر الحقيقي. لمحة عن التوصُّ

اقرأ متى ٢٢: ٢ـ ١٤. لماذا أراد الملك أن يتأكد ِمن أن كل ضيف من ضيوفه كان 
لديه رداء وليمة العرس؟ ما الذي يمثِّله الرداء؟ انظر كذلك إشعياء ٦١: ١٠؛ زكريا 

٣: ١ـ ٥. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

عشوائي،  بشكل  دعوتهم  تمت  قد  كانت  العرس  الذين حضروا  أولئك  إن   
بينما كانوا مسافرين على الطرقات السريعة، وربما لم يكن لديهم الثياب المناسبة 
الدعوة  من  كل  كانتا  لقد  لشرائه.  المال  لديهم  ليس  ربما  أو  وليمة عرس،  لحضور 
والرداء عطيتين من الملك. وكان المطلب الوحيد الالزم لحضور الوليمة هو قبول 

هاتين العطيتين. 
إن كل إنسان، منذ السقوط في جنة عدن، هو عريان روحياً. لقد شعر كل   
من آدم وحواء أنهما عريانان بعد عصيانهما، وقد حاوال تغطية نفسيهما بأن َخاطَا 
أَْوَراَق تِيٍن َوَصَنَعا ألَنُْفِسِهَما َمآِزَر، وهو شيء غير مريح وغير نافع )تكوين 3: 7(. إن 

ٍة« )إشعياء ٦4: ٦(. أفضل برٍّ يمكن للجهود البشرية تحقيقه هو »كَثَْوِب ِعدَّ
اإِللُه  الرَّبُّ  الذي نحتاجه. فقد »َصَنَع  الرداء  لنا  الله  يوفِّر  المثل،  وكما في   
ه الذي يغطي  آلَدَم َواْمَرأَتِِه أَقِْمَصًة ِمْن ِجلٍْد َوأَلْبََسُهَما« )تكوين 3: ٢1( وهي رمز لبرِّ
ا نَِقيًّا  ويستر الخاطئ. ويوفر الله كذلك رداء برِّ المسيح لكنيسته، لكي ما »تَلْبََس بَزًّ
بَِهيًّا« )رؤيا 1٩: ٨(، »الَ َدنََس ِفيَها َوالَ َغْضَن أَْو َشْيٌء ِمْن ِمثِْل ذلَِك« )أفسس 5: ٢7(. 
إن لباس العرس هو« بر المسيح وصفاته التي بال لوم التي تُعطى لكل َمن يقبلونه 

بإيمان كمخلصهم الشخصي« )روح النبوة، المعلم األعظم، صفحة3٠٩(.

3٠ تموز )يوليو(

وعالوة على كل ما نؤمن به، لماذا يجب أن ندرك أن خالصنا يأتي فقط من الكساء 
الذي يمنحه المسيح، كعطية، لنا؟ لماذا يجب علينا أن نتذكر هذا دائماً؟
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الخميس 

اتبع يسوع
نتوب  وعندما  حاجتنا؛  باإليمان،  ندرك،  عندما  للمسيح  تالميذاً  نصبح  إننا   
خدمته،  أثناء  المسيح،  قام  لقد  ألنفسنا.  المسيح  ببرِّ  ونطالب  بخطايانا  ونعترف 
ليكونوا تالميذه. وهي دعوة  أناس مختلفين، مثل بطرس ويعقوب ويوحنا،  بدعوة 
كانت تتضمن ترك كل شيء من أجل إتِّباع المسيح )متى 4: ٢٠و ٢٢؛ مرقس 1٠: ٢٨؛ 
لوقا 5: ٢٨(. في الواقع، إننا نجد في األناجيل أن الفعل »أن تتبع« قد أصبح مرادفاً، 

تقريباً، لكلمة »تلميذ«. 

ما هما العنصران الضروريان من أجل يكون المرء تلميذاً للمسيح؟ انظر يوحنا ٨: 
٣٠و ٣١. 

________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

يحاول بعض الناس الفصل بين اإليمان بالمسيح وبين االلتزام بتعاليم المسيح، وكما 
لو أن اإليمان بالمسيح أكثر أهمية من االلتزام بتعاليمه. لكن المسيح لم يضع مثل 
الزمان  وكالهما  بقوة  مترابطان  للمسيح،  بالنسبة  كالهما،  فاألمران  التمييز.  هذا 
تكريسه  بنفس  المسيح  لتعاليم  ساً  مكرَّ يكون  المسيح  فتلميذ  الحقيقية.  للتلمذة 
المعتقدات  في  االنغماس  خطر  دائماً  هناك  أن  من  الرغم  وعلى  المسيح.  لشخص 
بالنا،  المسيح نفسه ونجعله يغيب عن  أننا قد نغفل عن  اإليمان، لدرجة  ومظاهر 
إال أنه يجب علينا دائماً أن نكون مدركين لخطورة االعتقاد في أن كل ما يَُهْم، في 

مسيرنا مع الرب، هو أن نؤمن بالمسيح.

ما هي التكلفة الباهظة لكون المرء تلميذاً للمسيح؟ انظر لوقا ١٤: ٢٥ـ ٢٧. 
________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

أقل«.  تحب  »أن  لمعنى  مبالغة  كصيغة  »تكره«  الفعل  المسيح  استخدم   
 « المسيح:  كلمات  معنى  متى،  ِسفر  في  الفقرة،  لهذه  الموازية  الفقرة  ح  وتوضِّ
فاَلَ  ِمنِّي  أَكْثََر  ابَْنًة  أَِو  ابًْنا  أََحبَّ  َوَمْن  ِني،  يَْستَِحقُّ فاَلَ  ِمنِّي  أَكْثََر  ا  أُمًّ أَْو  أَبًا  أََحبَّ  ’َمْن 
ِني‘ » )متى 1٠: 37(. ال بد وأن يكون للمسيح المكان األول في حياتنا، إذا  يَْستَِحقُّ

كنا نريد أن نكون تالميذه.

 31  تموز )يوليو(

ماذا كلفك إتباع المسيح، كونك تلميذاً له؟ ما الذي تقوله عن »سيرك مع الرب«؟
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

كتاب طريق  في   ،31  -1٩ »التوبة«، صفحة  بعنوان  الذي  الفصل  النبوة،  لروح  اقرأ 
الحياة. 

»ولكن الحقيقة هي أن كل مجهود إصالحي يقومون به عن رغبة خالصة   
لعمل ما هو حق وصواب إنما هو تأثير روح المسيح الذي يجتذبهم إليه، إذ يستحث 
قلوبهم، من حيث ال يشعرون فتحيا ضمائرهم« )روح النبوة، طريق الحياة، صفحة 

.)٢3
»ألننا، إذ نراه، حمل الله، مرفوعاً على صليب جلجثة، نأخذ ندرك شيئاً من   
سر الفداء، فيقتادنا لطف الله إلى التوبة، فالمسيح بموته عن الخطاة أماط اللثام عن 
حب يفوق الوصف واإلدراك، وكلما تأمل الخاطئ في هذا الحب الن قلبه، وذابت 

روحه وانسحقت نفسه فيه« )روح النبوة، طريق الحياة، صفحة ٢3(.

أسئلة للنقاش

1 آب )اغسطس(

1. يحاول الكثيرون التخلُّص من شعورهم بالذنب من خالل االنغماس في الكحول 
والمخدرات والمتع الدنيوية، أو ملء حياتهم بنشاطات ماجنة. لماذا ال تجدي كل 
إيجاد  الظروف، على  يعاني من هذه  ما،  نفعاً؟ كيف تساعد شخصاً  األمور  هذه 

الحل للتخلُّص من الشعور بالذنب؟

تليق  أثماًرا  ونتوب عن خطايانا من دون »صنع  نعترف  أن  الممكن  من  ٢. هل 
الثمار  هذه  قيمة  ما  صادقة؟  توبة  النوع،  هذا  من  توبة،  تعد  ال  لماذا  بالتوبة«. 
الناتجة عن التوبة الحقيقية؟ هل هي أعمال صالحة يتم القيام بها من أجل كسب 

رضا الله؟ اشرح جوابك.

اً  ِبرَّ ليس  لكنه  مجاني،  برٌّ  هو  المسيح  برَّ  أن  مفادها  التي  الحقيقة  في  تأمل   .3
، إال أنه  رخيصاً. بالرغم من عدم حاجتنا لدفع شيء مقابل الحصول على هذا البرِّ
كان على الرب أن يدفع ثمناً، هائالً، على الصليب. فكِّر في مدى ما نحن عليه من 
سقوط، وفي مدى ما يجب أن تكون عليه الخطيئة من خطورة، لدرجة أن األمر 
قد تطلب شيئاً »بالغاً يتجاوز المألوف« مثل موت ابن الله نفسه لكي يخلصنا من 

عواقب الخطيئة.
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ــي  ــل املرس ــن يف العم ــان كرائدي ــابان يخدم ــان ش ــا زوج »زو« و »الي« ه  
ــتيّون.  ــون أدفنتس ــا مؤمن ــد فيه ــة ال يوج ــا يف مدين ــه ليخدم ــلها الل ــني. أرس يف الص
ــات كنســية يف  ــد اجتاع ــة كنيســة لعق ــون مبثاب ــا ليك ــزالً له ــان من ــتأجر الزوج فأس

بتيهــا مــع جرانهــم الُجــدد.
ــع بدراجــة  ــت الي رجــال عجــوزا يف الشــارع. كان يدف ــام، قابل ويف أحــد األيّ  
ثالثيــة العجــالت ُمحّملــة ببضائــع للبيــع. فقامــت الي مبســاعدة هــذا الرجــل وذلــك 
ــن  ــت تخــره ع ــاء ســرها كان ــه وأثن ــع الدراجــة إىل بيت ــن خــالل مشــاركته يف دف م
اللــه. وبعــد ذلــك بفــرة، قــام زو بزيــارة الرجــل العجــوز ودعــاه لحضــور مناقشــات يف 

ــات. ــك االجتاع ــب لتل ــوة وذه ــل الدع ــل الرج ــدس. قَِب ــاب املق الكت
قابــل زو والي بعــض األشــخاص املُســّنني الذيــن كانــوا يســكنون بالقــرب مــن   
بيتهــا.  والحظــا بــأّن الســّكان مل يكــن لديهــم املــال حتــى لحلــق شــعرهم، لــذا قامــا 
ــم  ــع أصدقائه ــه م ــة الل ــارك الزوجــان محبّ ــد ش ــاً. ق ــق شــعرهم مجان ــم لحل بدعوته
الُجــدد، ووافــق 15 شــخصاً منهــم عــى دراســة الكتــاب املقــدس معهــا. وبالرغــم مــن 
أّن أحــداً منهــم مل يــأت خلفيّــة مســيحيّة، إاّل أنّهــم كانــوا جائعــني ملعرفــة املزيــد عــن 

اللــه.
عندمــا قــام زو بطــرح موضــوع يــوم الســبت عليهــم، قــّرر الجميــع أن يعبــدوا   
ــال أّن زو والي ال ميكنهــا عقــد  ــزل ق ــه يف الســبت. لكــن املســؤول عــن إدارة املن الل
اجتاعــات دينيّــة يف املنــزل مــرّة أُخــرى. لــذا وجــد زو مكانــاً آخــر قريبــاً حيــث ميكنهم 
ــة  ــدة 15 دقيق ــر مل ــه الس ــّنني كان علي ــؤالء املُس ــن ه ــدداً م ــّن ع ــه. ولك ــادة في العب
بضعــة مــرّات يف األســبوع للوصــول إىل كنيســتهم الجديــدة. لذلــك اســتمر زو يف زيــارة 

ــك املســافة إىل الكنيســة. ــن ال يقــدرون عــى الســر تل األشــخاص الذي
ــح  ــة ملســاعدة املزارعــني يف حصــاد محصولهــم. وأصب ــة قريب ذهــب الزوجــان إىل قري
لديهــا أصدقــاء ُجــدد يف القريــة، وقــد قامــا بدعوتُهــم لالنضــام إليهــا يف العبــادة. 
رأى املزارعــون بــأّن زو والي هــا شــخصان جيّــدان، لــذا قـّـرروا فيــا بينهــم أنــه ال بــد 
أن يكــون إلــه زو والي ُمحبّــاً وعطوفــاً مثلهــا. اســتمع املزارعــون لرســالة زو عــن الــرب 
يســوع. واليــوم، وبعــد مــرور وقــت طويــل عــى حصــاد املحاصيــل، يوجــد 3٠ قــروي 
يدرســون الكتــاب املقــدس مــع زو. ويومــاً مــا قريبــاً ســيكون هنــاك كنيســة يف هــذه 

القريــة.
يقــول زو، »نحــن نســعى لتلبيــة احتياجــات الّنــاس املُســّنني واملــرىض   
واملحبطــني أيضــاً«. يــزداد عــدد األشــخاص الذيــن يجتمعــون للعبــادة، ويوجــد العديــد 

قريبــاً. ليعتمــدوا  يخطّطــون  منهــم 
عــات يف املدينــة  يقــوم الزوجــان بتدريــب الّنــاس املحليّــني عــى قيــادة التجمُّ  

عنهــم. ارتحالهــا  عنــد  والخدمــة  العمــل  ليُكملــوا مســرة 
يســاعد عطاؤنــا رّواد العمــل املرســي يف ُمــدن عديــدة حــول العــامل. شــكراً لكــم عــى 
تقدماتكــم يك مــا يعــرف الّنــاس بــأّن اللــه يحبّهــم ويُعــّد لهــم مكانــاً يف مملكتــه. نصــّي 

أن يبــارك الــرب مجهوداتهــم ليصلــوا إىل أكــر عــدد ممكــن مــن الّنــاس يف الصــني.
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الدرس السادس  

النُُّمّو في المسيح

المراجع األسبوعية: يوحنا 3: 1ـ 15؛ متى 13: 33؛ ٢كورنثوس 5: 17؛ يوحنا 
15: 4ـ 1٠؛ متى ٦: ٩ـ 13؛ لوقا ٩: ٢3و ٢4.

آية الحفظ: »أََجاَب يَُسوُع َوَقاَل لَُه: ’الَْحقَّ الَْحقَّ أَُقوُل لََك: إِْن كَاَن أََحٌد الَ يُولَُد 
ِمْن َفْوُق الَ يَْقِدُر أَْن يََرى َملَكُوَت اللِه‘ » )يوحنا ٣: ٣(.

على  يتجاسر  لم  لكنه  المسيح،  يسوع  إلى  منجذب  أنه  نيقوديموس  شعر   
زيارته بشكل علني. قام نيقوديموس بتحية المسيح بطريقة مهذبة، معترفاً به كمعلم 
من الله. عرف المسيح أن وراء هذه التحية المهذبة باحث عن الحق؛ لذلك، وبدون 
أن يُضيع الوقت، قال المسيح لنيقوديموس أنه ال يحتاج إلى معرفة الهوتية بقدر ما 

كان بحاجة إلى تجديد روحي، والدة جديدة. 
كان من الصعب على نيقوديموس أن يستوعب هذا المفهوم. وألنه كان من   
نسل إبراهيم، فقد كان متأكداً ِمن أن له مكاناً في ملكوت الله؛ إضافة إلى ذلك، فقد 
الله وقبوله.  بأنه مستحٌق لرضى  أنه كان يشعر  المؤكد  متشدداً، ومن  كان فريسياً 

فلماذا، إذاً، كان نيقوديموس بحاجة إلى مثل هذا التغيير الجذري؟ 
أوضح المسيح لنيقوديموس، بصبر وأناة، أن التغيُّر الروحي هو عمل خارق   
يُْحِدثَه الروح القدس. وعلى الرغم من أننا ال نستطيع أن نرى أو نفهم كيف يحدث 
أو  التجديد  ندعوه  ما  الروحي هو  التغيير  إن  النتائج.  نميّز  أن  يمكننا  أنه  إال  ذلك، 

االهتداء، إنه الحياة الجديدة في المسيح.
إالَّ  وهدانا،  الرب  دعانا  كيف  دائماً  نتذكر  أن  يجب  أنه  من  الرغم  وعلى   
أن التحدي هو أن نتمسك بالمسيح، بثبات كل يوم، لكي يتمكن ِمن أن يُغيِّرنا إلى 

صورته أكثر فأكثر.
 ٩ القادم،  السبت  يوم  لمناقشته  استعداداً  الدرس  في موضوع هذا  التعمق  *نرجو 

آب )أغسطس(.

٢ ـ  ٨ آب )أغسطس(

السبت بعد الظهر
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األحد 
أن تولد ثانية

السياسة وسألها، »هل  في  تعمل  بسيدة  المتحمسين،  المسيحيين،  أحد  التقى   
ِت ثانية؟« غضبت السيدة من سؤاله معتبرة إياه سؤاالً شخصياً، فردت قائلة: »فأنا  ُولِدِّ

مكتفية بوالدتي األولى وال أريد أن أُُولََد ثانية، شكراً لك«.
ربما كان هذا صحيحاً. لكن بالتفكير في حالتنا الساقطة، ال تعد والدتنا األولى   

كافية، أو على األقل هي ال تكفي للحياة األبدية. ولهذا، يجب أن »نولد ثانية ».

اقرأ حوار المسيح مع نيقوديموس في يوحنا ٣: ١ـ ١٥. كيف شرح المسيح ما يعنيه 
أن تولد ثانية؟ 

________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

ال شك في أن نيقوديموس، بوصفه معلماً دينياً في إسرائيل، كان يعرف أسفار   
العهد القديم التي تتحدث عن الحاجة إلى »قلب جديد« وعن استعداد الله ألن يخلق 
قلباً جديداً فينا )مزمور 51: 1٠؛ حزقيال 3٦: ٢٦(. لقد أوضح المسيح هذه الحقيقة إلى 

نيقوديموس وشرح له كيفية حدوثها.
أي  يَِرْد  لم  ولكن  المسيح  بكلمات  يوحنا،  إنجيل  في  ون،  المدَّ الحوار  ينتهي   
وقد  عميقة.  تأمالت  في  غارق  وهو  بيته  إلى  مضى  فربما  نيقوديموس.  من  جواب 
عمل الروح القدس، رويدا رويدا، في حياة نيقوديموس. فبعد ذلك بثالث سنوات، كان 

نيقوديموس مستعداً ألن يصبح تلميذاً للمسيح.
وحقيقة أنه من الضروري أن نُولَد ثانية تُظِْهُر، من دون شك، أن والدتنا السابقة   
غير كافية، من وجهة النظر الروحية. ال بد وأن تكون الوالدة الجديدة والدة مزدوجة: 
بالماء والروح. ومن خالل خدمة يوحنا المعمدان، فهم نيقوديموس، بسهولة، أن الوالدة 
من الماء هي إشارة إلى المعمودية بالماء. وما كان نيقوديموس بحاجة إلى أن يعرفه، 

أيضاً، هو أن الوالدة من الروح هي تجديد القلب بالروح القدس.
هناك أوجه تشابه بين الوالدة الجسدية والروحية. فكالهما يشيران إلى بداية   
نكن  لم  بينهما: نحن  هاماً  اختالفاً  أيضاً  لكن، هناك  لنا.  حياة جديدة. وكالهما يحدثان 
أَم ال؛ مع ذلك، نحن يمكننا اختيار أن  قادرين على اختيار إذا كنا نريد أن نولد جسدياً 
نولد روحياً. وفقط أولئك الذين يختارون، بحرية، السماح للروح القدس بأن ينشئ ذاتاً 
روحية جديدة داخلهم هم المولودون ثانية. يحترم الله حريتنا، وعلى الرغم من أنه تواق 

إلى تغييرنا، إالَّ أنه ال يغيرنا بالقوة.

3 آب )أغسطس(

ــك  ــم إذا كان ذل ــك. ال يُه ــراً يف حيات ــا تغي ــه به ــي أحــدث الل ــْر يف الطريقــة الت فَكِّ
التغيــر قــد حــدث مــن خــالل مــرورك بظــروف قاســية أو مــن خــالل املــرور بعملية 

، الغــر املــدرك بالحــس. كيــف اختــرت الــوالدة الجديــدة؟ طويلــة مــن التغــرُّ
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االثنين 

الحياة الجديدة في المسيح 
ال ميكن للمرء أن يُولد ثانية إال من خالل عمل الروح القدس. لقد أحسن   

يِح« لي  املسيح استخدام الكلمة اليونانية »بنيوما« التي تعني كل من »الروح« و »اَلرِّ
يَح تَُهبُّ وال يستطيع أي واحد منا أن يبدأها  ح عمل التغير )يوحنا 3: ٨(. فإن اَلرِّ يوضِّ
أو يوجهها أو يوقفها، فقوتها الهائلة خارجة عن سيطرة البر. نحن فقط ميكننا أن 

نتفاعل معها، سواء مبقاومتها أو استخدام طاقتها الكامنة ملنفعتنا.
إىل  ويجذبه  إنسان  كل  قلب  يف  باستمرار،  القدس،  الروح  يعمل  وباملثل،   
ة التي للروح القدس.  املسيح. وليس ألحد أي سيطرة عى القوة املخلِّصة والقوة املغرِّ
ونحن ميكننا إما مقاومته أو الخضوع له. وعندما نخضع أنفسنا لتأثره املُبَكِِّت، فإن 

الروح القدس َسيُْنِشُئ فينا حياة جديدة.
هل هناك أي طريقة ملعرفة إذا كنا اخترنا الوالدة الجديدة؟ اإلجابة هي   
مرئية.  نشاطه  نتائج  أن  إال  مريئ،  غر  بشكل  القدس  الروح  يعمل  حني  ففي  نعم. 
القدس  الروح  فإن  قلباً جديداً.  فينا  َخلَق  املسيح قد  أن  الناس من حولنا  وسيعرف 
يقدم، باستمرار، مظاهر خارجية للتغرُّ الداخي الذي يُْحِدثَُه فينا. وكا قال املسيح: 

»فَِإًذا ِمْن ِثَاِرِهْم تَْعِرفُونَُهْم« )متى 7: ٢٠(.
ببعض  وترقيعها  ترميمها  تم  حياة  ليست  املسيح،  يف  الجديدة،  الحياة  إن   
اإلصالحات الخارجية القليلة. والحياة الجديدة ليست تعديالً للحياة القدمية ولكنها 

تَغرُّ تاٌم يطرأ عى الحياة. 

ماذا تخربنا اآليات التالية عن ما تحققه الوالدة الجديدة فينا؟ تيطس ٣: ٥ـ ٧؛ 
٢كورنثوس ٥: ١٧؛ غاطية ٦: ١٥. 

________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

ودوافعاً  ومشاعراً  أفكاراً  فينا  يزرع  القدس،  الروح  ومن خالل  املسيح،  إن   
جديدة. وهو يُوِقظ ضائرنا ويُغرِّ أذهاننا ويُْخِضع فينا كل رغبة غر مقدسة، وميالًنا 
بسالم الساء اللطيف. وعى الرغم من أن التغير ال يحدث يف الحال، إال أننا نصبح، 
مبرور الوقت، خليقة جديدة يف املسيح. والبد أن يحدث لنا هذا التغير، ألننا ُولِْدنَا 

الوالدة األوىل ونحن يف عدم وفاق مع الله بسبب الخطيئة.

 4 آب )أغسطس(

تأمل يف حياتك خالل األربع والعرين ساعة املاضية. إىل أي مدى يرى أولئك الذين 
يتعاملون معك »املسيح« يف كلاتك ومواقفك وترصفاتك؟ َصيِّ بشأن تلك الصفات 

الشخصية لديك والتي ال تزال بحاجة إىل أن تشكَّل من ِقبَِل الروح القدس. 
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الثالثاء 
الثبات في المسيح

إال من خالل  يتحقق  أن  يمكن  ال  مزدهرة  روحية  على حياة  الحصول  إن   
كيف  ليعلِّمنا  الكرمة  َمثََل  المسيُح  استعمل  وقد  باستمرار.   المسيح  على  االعتماد 
ر األمة العبرانية،  نحقق هذا: » ’أَنَا الَْكْرَمُة َوأَنْتُُم األَْغَصاُن‘ » )يوحنا 15: 5(. وتُصوَّ
في العهد القديم، على أنها الكرمة التي قد غرسها الرب )إشعياء 5: 1ـ 7؛ مزمور ٨٠: 
٨و ٩؛ إرميا ٢: ٢1(، لكن المسيح يقدم نفسه على أنه »الَْكْرَمُة الَْحِقيِقيَُّة« )يوحنا 15: 

1( وهو يحث أتباعه على أن يثبتوا فيه كما تثبت األَْغَصاُن في الكرمة.

المسيح؟  في  باستمرار،  الثبات،  حول  إياه  الكتابية  اآليات  هذه  تعلمنا  الذي  ما 
انظر يوحنا ١٥: ٤ـ ١٠. 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

إن الغصن المنفصل عن الكرمة حديثاً قد يبدو حياً لفترة، ولكن من المؤكد   
أنه سيذبل ويموت ألنه قد قُطع عن مصدر الحياة. والشيء ذاته ينطبق علينا، فنحن 
يمكننا الحصول على الحياة فقط من خالل ارتباطنا بالمسيح. لكن البد لهذا االتحاد 
شركتنا  لكن  الصباحية ضروري،  العبادة  وقت  إن  مثمراً.  يكون  حتى  يَُصان  أن  من 
مع الله يجب أن تستمر طوال اليوم. ومعنى الثبات في المسيح هو أن نسعى في 
طلب الله وطلب توجيهاته باستمرار، والصالة طلباً في القوة من أجل إطاعة مشيئته 

والتماس كي تمألنا محبته.
عن  بمعزل  المسيحيِة  الحياِة  عيَش  نحاوَل  أن  هو  خداعاً  الفخاِخ  أكثَر  إِنَّ   
ِبُدونِي الَ تَْقِدُروَن أَْن تَْفَعلُوا َشيْئًا‘ » )يوحنا 15: 5(. إننا، من دون  الرب. » ’ألَنَُّكْم 
الرب، ال نستطيع حتى مقاومة تجربة واحدة أو التغلُّب على خطيئة واحدة أو إنماء 
فقط  تنمو  أن  الجديدة  الروحية  للحياة  يمكن  المسيح.  صفات  تشبه  واحدة  صفة 

بواسطة ُسبُل الشركة المستمرة مع المسيح.
إننا نتغذى ونتقوى من خالل كلمة الله والتأمل فيها. قال يسوع: » ’اَلَْكالَُم   
القلب  الله في  تُْكَنز كلمة  َوَحيَاٌة‘ » )يوحنا ٦: ٦3(. فإذ  ُهَو ُروٌح  ِبِه  أُكَلُِّمُكْم  الَِّذي 
ه صلواتنا من أجل أن تُبقينا على اتصال بالرب. وعلى الرغم من  والذهن، فإنها توجِّ
أنه يسهل أن ننشغل بـ » ’ُهُموُم هَذا الَْعالَِم‘ » )مرقس 4: 1٩(، إال أنه يجب أن نبذل 

جهوداً مكثفة للثبات في المسيح.

5 آب )أغسطس(

الثبات، باستمرار، في المسيح؟ ما هي الخطوات  التي تمنعك من  العقبات  ما هي أصعب 
التي يمكنك اتخاذها لكي تزيل هذه العقبات أو تتغلب عليها؟
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األربعاء

الصاة
إن الصالة، باإلضافة إلى دراسة الكتاب المقدس، ال غنى عنها من أجل أن   
إلى  احتاج  نفسه  المسيح  حتى  إنه  روحياً.  والنمو  المسيح  في  الثبات  من  نتمكن 
فقد  الصالة.  لحياة  مثاالً  المسيح  لنا  ترك  وقد  اآلب.  مع  متحداً  يكون  لكي  الصالة 
صلى عند معموديته. وفي أغلب األحيان، كان المسيح يصلي في أماكن معزولة قبل 
طلوع ضوء الشمس أو على الجبل بعد الغروب. وأحياناً، كان يقضي الليل كله مصلياً. 
وقد فعل الشيء ذاته عندما اختار االثنا عشر تلميذاً. وقد صلى ليقيم لعازر. بل حتى 

الصليب لم يمنع المسيح عن الصالة.
  ،)٨  :٦ )متى   « تَْسأَلُوُه‘  أَْن  قَبَْل  إِلَيِْه  تَْحتَاُجوَن  َما  يَْعلَُم  ’أَبَاكُْم   « كان  إذا   
فلماذا نحتاج إلى أن نتقدم باحتياجاتنا إليه في الصالة؟ نحن نفعل ذلك ألننا نتعلم، 

من خالل الصالة، أن نُْفِرَغ ذواتنا وأن نصبح أكثر اعتماداً عليه.
» ’اِْسأَلُوا تُْعطَْوا. اُطْلُبُوا تَِجُدوا. اِقَْرُعوا يُْفتَْح لَُكْم‘ » )متى 7: 7(. وعلى الرغم   
من أننا ال نحتاج إلى التأثير في الله، من خالل صلوات فيها ترديد أجوف للكالم )متى 
٦: 5ـ ٩(، إالَّ أننا بحاجة إلى أن نثابر في الصالة متمسكين بوعود الله )يوحنا 15: 7؛ 

1٦: ٢4(، مهما كانت الظروف.

في  النمو  على  تساعدنا  أن  الربانية  للصاة  المختلفة  للمقاطع  يمكن  كيف 
المسيح؟ انظر متى ٦: ٩ـ ١٣. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ه صلواتنا لآلب  المسيح هو وسيطنا في السماء. ولذلك، فهو يأمرنا بأن نوجِّ  
باسمه هو. » ’اَلَْحقَّ الَْحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ كُلَّ َما طَلَبْتُْم ِمَن اآلِب ِباْسِمي يُْعِطيُكْم‘ » 
م هذه الوعود  )يوحنا 1٦: ٢3(. لقد علَّم المسيح بأن هناك شروطاً معينة لكي تُتَمَّ
الرائعة. إننا بحاجة إلى اإليمان بأن الله يمكن أن يستجيب لنا )متى ٢1: ٢٢(. كما 
أنه ينبغي أن يكون لدينا موقفاً متسماً بالمسامحة نحو إخواننا وأخواتنا من البشر 
)مرقس 11: ٢5(. واألهم من ذلك، يجب أن تكون إرادتنا خاضعة لمشيئة اآلب )متى 
يحبطنا؛  أن  لصالتنا  الله  استجابة  ر« في  »تأخُّ ينبغي ألي  لوقا ٢٢: 4٢(. وال  ٦: 1٠؛ 
بالعكس، نحن نحتاج إلى الصالة دائماً، وإلى عدم االستسالم أو اليأس )لوقا 1٨: 1(.

٦ آب )أغسطس(

، َعلِّْمَنا أَْن نَُصلَِّي » )لوقا 11: 1( هي دائماً ِطلبة ذات معنى، بغض  إن عبارة »يَاَربُّ
ما هي  لنا.  ُمَخلَِّصاً  المسيح  قبولنا  منذ  علينا  التي مرت  الزمنية  المدة  النظر عن 
بعض جوانب حياة الصالة الخاصة بك، والتي ال تزال بحاجة إلى أن تنمو بنعمة 

الله؟
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الخميس
الموت عن النفس كل يوم

عند  ونحن،  الموت.  خالل  من  إال  الحياة  يمكننا  ال  أنه  المفارقات،  ومن   
حياة  إلى  ثانية  ونَُقام  القديمة  طبيعتنا  عن  نموت  المثالية(،  الناحية  )ومن  معموديتنا 
جديدة. وسيكون من الرائع لو »أَنَّ إِنَْساَن الخطيئة الَْعِتيق« قد مات بشكل دائم، حين 
ُدِفَنا تحت مياه المعمودية. مع ذلك، فإنه إن عاجالً أم آجالً، يكتشف كل واحدنا منا أن 
عاداتنا القديمة وميولنا ال تزال حية وتصارع من أجل أن تستعيد السيطرة على حياتنا 
القديمة أن تُمات، بصفة مستمرة، بعد معموديتنا. ولهذا ربط  مجدداً. ينبغي لطبيعتنا 

المسيُح بين الحياة المسيحية وبين الصليب.

ما الذي تعنيه اآليتان في لوقا ٩: ٢٣و ٢٤؟ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

أمراض  عن  عبارة  هو  يحملوه  أن  عليهم  الذي  الصليب  أن  الكثيرون  يعتقد   
خطيرة، أو ظروف غير مواتية في الحياة، أو عجز دائم. وفي حين أن أياً من هذه األمور 
أبعد من ذلك.  إلى ما هو  المسيح يرمي  أن معنى كلمات  إال  ثقيل،  بالتأكيد حمل  هو 
فمعنى أن نحمل صليبنا هو أن ننكر ذواتنا بصفة يومية. وال يكون إنكار الذات هذا لمرة 
واحدة، في فترة معينة، وإنما ينبغي أن يكون كل يوم؛ يجب إنكار كياننا بأكمله، وليس 

جزءاً منه.
إن الحياة المسيحية هي حياة محورها الصليب. » ’َمَع الَْمِسيِح ُصلِبُْت، فَأَْحيَا الَ   
. فََما أَْحيَاُه اآلَن ِفي الَْجَسِد، فَِإنََّما أَْحيَاُه ِفي اإِليَماِن، إِيَماِن ابِْن اللِه،  أَنَا، بَِل الَْمِسيُح يَْحيَا ِفيَّ
َوأَْسلََم نَْفَسُه ألَْجلِي‘ » )غالطية ٢: ٢٠(. في العالم القديم، لم يكن َمن يتم  أََحبَِّني  الَِّذي 
َصلْبَهم يموتون على الفور. فقد كانوا يتعذبون وهم على الصليب لعدة ساعات، وأحياناً 

لعدة أيام. تصارع طبيعتنا القديمة، رغم أنها قد ُصلبت، من أجل النزول عن الصليب.
ليس من السهل أن ننكر ذواتنا. فإن طبيعتنا العتيقة تبقى مخيمة؛ وال يرغب   
على  أنفسنا  ر  نَُسمِّ أن  يمكننا  ال  نحن  ذلك،  على  يموت. وعالوة  أن  في  العتيق  إنساننا 
الصليب. »وال يستطيع أي إنسان أن يخلي ذاته بنفسه. ويمكننا إخالء ذواتنا فقط عندما 
نعتمد كلياً على المسيح. وحينئذ تكون لغة النفس هكذا: خلصني بالرغم من ذاتي، ذاتي 
الضعيفة التي ليست كالمسيح. يا رب امتلك قلبي إذ ال يمكنني أن أعطيه لك. إنه ملكك. 
نقي  جو  إلى  وارفعني  وشكلني  لك. صغني  أحفظه  أن  أستطيع  ال  ألني  طاهراً  احفظه 

ومقدس حيث يمكن لنهر محبتك الغنية أن يفيض في نفسي.
من  بد  ال  بل  المسيحية.  الحياة  بدء  عند  فقط  يتم  ال  هكذا  الذات  نبذ  »إن   
اعتراف  مع  السماء....  طريق  في  نخطوها  تقدمية  خطوة  كل  عند  اإلنكار  هذا  تجديد 
مستمر بالخطية من قلب منسحق واتضاع النفس وتذللها أمام الله، فبواسطة نبذ الذات 
واالعتماد الدائم على المسيح، يمكننا بذلك وحده أن نسير آمنين« )روح النبوة، المعلم 

األعظم، صفحة 14٩و 15٠(. يجب أن يكون هناك خضوع يومي للرب.

 7 آب )أغسطس(

متى كانت آخر مرة ُمتَّ فيها عن الذات؟ ما الذي تقوله لك إجابتك، خصوصاً في 
ضوء اآليات الكتابية لدرس اليوم؟
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

كتاب طريق  في   41 37ـ  “التسليم”، صفحة  بعنوان  الذي  الفصل  النبوة  لروح  اقرأ 
مشتهى  كتاب  في   ،155 14٦ـ  صفحة  “نيقوديموس”،  بعنوان  الذي  الفصل  الحياة؛ 

األجيال.
“إن محاربة األثرة فينا هي أعظم معركة دارت رحاها إطالقاً، ألن تسليم   
النفس لله وإخضاع المشيئة لمشيئته يستلزمان حرباً عواناً وصراعاً عنيفاً، والنفس 
ال تتجدد في القداسة ما لم تخضع لربها خضوعاً مطلقاً” )روح النبوة، طريق الحياة، 

صفحة 37(.
“نحن ال يمكننا اإلبقاء على الذات والبقاء، في الوقت ذاته، ممتلئين بكل   
ملء الله. يجب أن نفّرغ نفوسنا. وإذا نحن حصلنا على السماء في نهاية المطاف، 
فإن ذلك لن يكون إال من خالل نبذ الذات وتََقبُِّل ِفْكِر وروح ومشيئة يسوع المسيح” 

)روح النبوة، في األماكن السماوية، صفحة 155(.
تطرد  الشريرة  فاألفكار  الحياة،  يُغيِّر  القلب  على  الله  روح  يملك  “عندما   
بعيداً واألعمال الخاطئة يبتعد اإلنسان عنها. وفي موضع الحسد والغضب والخصام 
تملك المحبة والوداعة والسالم. ويحل الفرح في مكان الحزن والكآبة، وتسطع على 
الوجه أنوار السماء.... إن البركة تجيء عندما تسلم النفس ذاتها لله. وحينئذ فالقوة 
التي ال يمكن ألي عين أن تراها تخلق كائناً جديداً على صورة الله” )روح النبوة، 

مشتهى األجيال، صفحة 15٠(.

 ٨ آب )أغسطس(

1.  ما هو اختبارك، فيما يتعلق بما يعنيه أن تثبت في المسيح؟ ماذا يحدث عندما 
تتواصل مع المسيح؟ وما الذي يحدث عندما ال تفعل ذلك؟

٢. َمن ِمنَّا لم يُصارع مع مسألة الصالة التي لم تُستجاب، على األقل بالطريقة التي 
بالله ووعوده، في  اإليمان  تُبْقي، في داخلك، على  بها؟ كيف  تُستجاب  أن  طلبنا 
ظل الِطلبات التي لم تُستجات بالطريقة التي كنت تريدها؟ ما هي األمور الحاسمة 

التي ينبغي أن نضعها في اعتبارنا، في مثل هذه الحاالت؟

3. ما هو الشيء الذي في الذات، في طبيعة الذات نفسها، والذي نحن مدعوون 
إذا  ذاتك،  تنكر  لم  إذا  الطريقة:  بهذه  األمر  إلى  انظر  يومية؟  بصفة  إنكاره  إلى 
سمحت للذات بأن تسود على كل ما تفكر فيه وما تفعله، فأي حياة ستحياها؟ 
وهل ستشبه هذه الحياة، بأي شكل من األشكال، حياة يسوع المسيح؟ ماذا يخبرك 

جوابك عن ما ستكون عليه حياتك بمعزل عن المسيح؟



قصة األسبوع

رينالتو الُمْخلِص

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.
 www.AdventistMission.org:الموقع على اإلنترنت

ــا كان  ــرو. وعندم ــال ب ــاطئ ش ــى ش ــدة ع ــه يف بل ــع عائلت ــو م ــكن رينالت يس  
ــة. وكان  ــة صعب ــات ماليّ ــة تحّدي ــت العائل ــا. واجه ــه وظيفته ــوام، خــرت أّم ــره ٨ أع عم
شــقيق رينالتــو األصغــر مريضــاً، فاضطــرت أّمــه إىل البقــاء معــه يف املنــزل. لــذا كان رينالتــو 
يذهــب إىل الكنيســة ســراً مبفــرده. وكان يطلــب مــن اللــه أن يســاعد عائلتــه لتقــدر عــى 

ــاً. ــة مع ــاب للكنيس الذه
ــأّن  ــا ب ــو. وعل ــت رينالت ــن بي ــرب م ــش بالق ــتيّان للعي ــان ادفنتس ــل زوج انتق  
والدتــه تحــرف مهنــة الطبــخ، فدعاهــا الزوجــان لفتــح مطعــم يف رشفــة بيتهــا. وقــاال لهــا، 
»ميكنــك حتّــى أن تســتأجري جــزءاً مــن منزلنــا يك تتمّكنــي مــن البقــاء قريبــة مــن عملــك 

وأوالدك.«
ــو  ــدة رينالت ــره وال ــو إىل بيــت الزوجــني، وأصبــح املطعــم الــذي تدي ــة رينالت انتقلــت عائل
معروفــاً جــداً عنــد الســيّاح الزائريــن القادمــني إىل الشــاطئ. أكمــل والــد رينالتــو دراســته 
ــادة معــاً يف الكنيســة  ــة قــادرة عــى الذهــاب للعب ووجــد عمــالً أفضــل. وأصبحــت العائل

األدفنتســتيّة الصغــرة التــي يف القريــة.
دعــا الزوجــان األدفنتســتيّان رينالتــو لدراســة الكتــاب املقــدس، فوافــق رينالتــو   
وانضــم إليهــا. وقــام رينالتــو أيضــاً بدعــوة زمالئــه لدراســة الكتــاب املقــدس معــه. ولكــن 
عندمــا أخــر رينالتــو الزوجــني بأنـّـه يريــد أن يــدرس الكتــاب املقــدس برفقــة أصدقائــه، قــام 
الزوجــان بحثّــه وتشــجيعه عــى وجــود مجموعــة صغــرة تــدرس الكتــاب املقــدس معــه، 

ــك،«. ــه، »ســنقوم مبســاعدتك يف ذل ــاال ل وق
بــدأ رينالتــو بدراســة الكتــاب املقــدس مــع أصدقائــه. ومــن ثــم انضــّم أشــخاص   
آخــرون إىل املجموعــة. وعندمــا انهــوا دراســة الكتــاب املقــدس، اعتمــد رينالتــو وزميلتــه 
ســاندرا يف نفــس اليــوم. قامــت ســاندرا بدعــوة رينالتــو للبــدء يف تكويــن مجموعــة صغــرة 
لدراســة الكتــاب املقــدس والّصــالة يف منزلهــا. وبعــد فــرة وجيــزة تشــكلّت مجموعــة أُخــرى 

أيضــاً.
مل يكــن والــد ســاندرا مســيحيّاً، ولكّنــه رأى التغيــر الواضــح يف حيــاة ابنتــه. وكان   
والدهــا يســتمع إىل حــوارات ونقاشــات املجموعــة الصغــرة التــي كانــت تدور يف بيتــه. ومع 
الوقــت، قَِبــَل الــرب يســوع مخلّصــاً لــه. وبــدأت عائلــة ســاندرا أيضــاً بالذهــاب للعبــادة يف 
الكنيســة األدفنتســتيّة الصغــرة. قــام والــدا ســاندرا بدعــوة البعــض مــن أصدقائهــا لحضور 
اجتاعــات املجموعــة الصغــرة، ورسعــان مــا أصبــح عــدد البالغــني الحارضيــن أكــر مــن 
عــدد األطفــال املوجوديــن. عرضــت امــرأة يف الكنيســة أن تقــوم بقيــادة مجموعــة البالغــني. 

واليــوم، هنــاك مــا بــني 15-1٨ شــخصاً يحــرون اجتــاع البالغــني أســبوعيّاً.
انتقلــت مجموعــة رينالتــو وســاندرا الصغــرة إىل الكنيســة لالجتــاع هنــاك   
أســبوعيّاً، وكانــت املجموعــة تضــم أكــر مــن ٢5 شــخصاً معظمهــم مــن الجــران. وبالرغــم 
مــن أّن رينالتــو هــو مــن أصغــر أعضــاء املجموعــة، إاّل أنـّـه يســاعد هنــاك يف القيــادة بشــكل 
فّعــال. يقــول لهــم رينالتــو، »هــل تتذكّــرون عندمــا دعوتكــم إىل هــذه املجموعــة الصغــرة؟ 
اآلن هــو دوركــم أنتــم لتدعــوا أصدقائهــم للمجــيء أيضــاً.« وبســبب قيــام األشــخاص بهــذا 

األمــر، تنمــو املجموعــة بشــكل ملحــوظ.
ــة  ــر أدوات تعليميّ ــام ٢٠1٢ يف توف ــر يف ع ــث ع ــبت الثال ــاء الس ــن عط ــزء م ــاعد ج س
ــن يقــودون مجموعــات صغــرة يف بــرو. نشــكركم مــن أجــل مســاعدتنا يف  لألطفــال الذي
ــة اللــه مــع اآلخريــن عــن طريــق هــذا الرنامــج الناجــح يف بــرو ويف ُمــدن  مشــاركة محبّ

ــة. ــكا الجنوبي أمري
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  صدر حديثاً كتاب »ساعة من التأمل«
من تأليف جريي د. توماس

ــل،  ــة لألناجي ــكايف للدراســة املتأني ــت ال ــاد الوق ــن الصعــب إيج م

حيــث الــرد الرائــع لقصــة حيــاة املســيح. لذلــك، تــم إعــداد هــذا 

الكتــاب خصيصــاً ليجعــل مــن الســهل بالنســبة لنــا تكريــس ســاعة 

ــزة  ــة ومركّ ــة عملّي ــّدم طريق ــه يق ــيح، إذ أنّ ــاة املس ــل يف حي للتأم

لدراســة حيــاة الــرب يســوع.

ميكنك الحصول عى هذا الكتاب من خال الطُرق الثاثة التالية:

• محلياً: دار األدفنتست للكتاب

• هاتفياً: ٦٩٥٥-٧٦٥-٨٠٠-١
AdventistSookCenter.com :عر اإلنرنت
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قصص جديدة مرسلّيات ُعظمى كثرية!

تستمر مجلة العمل املرسيل ’االختبارات الروحّية‘ يف تقديم 
املزيد من قصص العمل املرسيل حول العامل. نقابل أشخاصا 
ُجددا، ونُظهر لهم محّبة وغنى املسيح التي تلمس حياتهم 
وتغرّيها. تُستخدم ’االختبارات الروحّية‘ يف مدرسة السبت، 

والكنيسة، وصفوف مدرسة السبت، وغريها.
ميكنكم اآلن تحميل قصص العمل املرسيل وأخبار العمل مجاناً 

عى موقعنا اإللكرتوين:
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الدرس السابع   

العيش كما عاش المسيح

المراجع األسبوعية:  متى ٩: 3٦؛ مرقس 1٠: ٢1؛ لوقا 1٠: 3٠ـ 37؛ متى 
٢5: 31ـ 4٦؛ لوقا ٦: 3٢ـ 35؛ يوحنا 15: 4ـ 1٢.

آية الحفظ: “ ’َوِصيًَّة َجِديَدًة أَنَا أُْعِطيكُْم: أَْن تُِحبُّوا بَْعُضكُْم بَْعًضا. كََما أَْحَبْبُتكُْم أَنَا 
تُِحبُّوَن أَنُْتْم أَيًْضا بَْعُضكُْم بَْعًضا‘ “ )يوحنا ١٣: ٣٤(.

تعليماً  ليست  الكثيرون،  يعتقد  ما  عكس  وعلى  القريب،  محبة  وصية  إن   
جديداً جاء به العهد الجديد. فإن الله، في العهد القديم، قد أمر شعبه بأن “تُِحّب 
قَِريبََك كََنْفِسَك” )الويين 1٩: 1٨( وأن “تحب ]الَْغِريَب[ كنفسك” )الويين 1٩: 34(.

في  الجديد  إن  “؟  أُْعِطيُكْم‘  أَنَا  َجِديَدًة  ’َوِصيًَّة   “ يسوع:  قال  إذن،  لماذا،   
تعليمات المسيح يكمن في البُعد الجديد الذي أعطاه المسيح لهذه الوصية: “ كََما 
أَْحبَبْتُُكْم أَنَا”. فالناس، قبل تجّسد المسيح، لم يعرفوا ملء إعالن محبة الله. واآلن، 
ومن خالل حياته المضحية وموته،  أعلن المسيح المعنى الحقيقي واألعمق لمحبته.

“لقد كانت المحبة هي المجال الذي فيه تحرك المسيح وسار وعمل. لقد   
جاء المسيح الحتضان العالم بين ذراعي محبته.... ويجب علينا االقتداء بمثاله، وعلينا 
التي أظهرها  لنا حتى تكون لدينا محبة لآلخرين، كتلك  أن نجعل المسيح نموذجاً 

المسيح نحونا” )روح النبوة، أبونا السماوي يهتم، صفحة ٢7(.
والمراعية  والعطوفة  الحنونة  المسيح  األسبوع في حياة  سنبحث في هذا   
المعيار  الذي هو  المسيح  تُلَْمس وتَُشكَّل بمبدأ محبة  لشعور اآلخرين، ليت قلوبنا 

األسمى للمسيحية الحقيقية. 
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم، 1٦آب 

)أغسطس(.

٩ـ 15 آب )أغسطس(  

السبت بعد الظهر
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األحد

 كيف عاش المسيح حياته
عى الرغم من أن املسيح كان دامئاً ُعرضة ألرشس هجومات الشيطان، إالَّ أنه عاش   
باآلخرين.  االهتام  دائم  املسيح  كان  األثرة.  والخالية من  باملحبة  املتسمة  الخدمة  حياة من 
فقد أظهر، منذ طفولته وحتى الصليب، سلوكا متساً بالعطاء وخدمة اآلخرين. وكانت يداه 
رأتها  التي  املعاناة  حاالت  من  حالة  كل  لتخفيف  دامئاً،  استعداد،  عى  الخدمة  يف  الراغبتان 
عيناه. فقد اهتم املسيح بأولئك الذين كان املجتمع يعترهم بال قيمة تُْذكَر، كاألطفال والنساء 
والغرباء واملصابني بالرص وجباة الرائب. فاملسيح » ’لَْم يَأِْت لِيُْخَدَم بَْل لِيَْخِدَم ‘» )متى ٢٠: 
٢٨(. لذلك، فقد » ’َجاَل يَْصَنُع َخْرًا َويَْشِفي َجِميَع الُْمتََسلِِّط َعلَيِْهْم إِبْلِيُس‘ » )أعال 1٠: 3٨(. 
لقد كانت رأفته واهتامه بصحة اآلخرين أكر أهمية، بالنسبة للمسيح، من اهتامه بتلبية 
احتياجاته هو املادية من طعام ومأوى. يف الواقع، لقد أبدى املسيح عى الصليب اهتاماً بأمه 

أكر من اهتامه مبعاناته )يوحنا 1٩: ٢5ـ ٢7(.

إىل  املسيح  ينظر  كان  ٩: ٣٦؛ ١٤: ١٤ و١٥: ٣٢، عن كيف  اآليات، يف متى  تعلمنا  ماذا 
الناس؟ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
لقد كان املسيح مكرثا الحتياجات الناس؛ بقلب متأله الرحمة وقد اهتم بهم اهتاماً   
حقيقياً. وقد تعامل مع الحشود الغفرة التي كانت مرهقة ومشتتة، بقلب متأله الرحمة. وقد 
تحنن عى الضعفاء، مثل الرجلني األعميني بالقرب من أريحا )متى ٢٠: 34(، واألبرص املتوسل 

)مرقس 1: 4٠و 41(، واألرملة التي كانت قد فقدت للتو ابنها الوحيد )لوقا 7: 1٢و 13(.

ه املسيح، عند تعامله مع مختلف األشخاص؟ انظر  ما هي املبادئ العملية التي كانت توجِّ
مرقس ١٠: ٢١و يوحنا ١١: ٥. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

كان  املسيح  بها  تفوه  كلمة  وكل  معجزة،  كل  الرحمة،  أعال  من  عمل  كل  إن   
الدافع وراءها محبته الالمتناهية، وهي محبة دامئة ال تتزعزع. ويف نهاية حياته عى األرض، 
أظهر املسيح لتالميذه بشكل واضح أن كونه قد أحبهم منذ البداية يعني أنه قد »أََحبَُّهْم إِىَل 
املنكرة  املحبة  أن  كله  للكون  املسيح  أظهر  الصليب،  فبموته عى    .)1 )يوحنا 13:  الُْمْنتََهى« 
للذات تنترص عى األنانية. فإنه من الواضح، يف ضوء جلجثة، أن مبدأ املحبة املبنية عى »نبذ 

ال للحياة يف األرض ويف الساء. الذات« هو األساس الوحيد الفعَّ

1٠آب )أغسطس(

ــِه‘ »  ــِل أَِحبَّائِ ــُه ألَْج ــٌد نَْفَس ــَع أََح ــَذا: أَْن يََض ــْن ه ــُم ِم ــبٌّ أَْعظَ ــٍد ُح ــَس ألََح » ’لَيْ
ــة  ــا 15: 13(. كيــف لــك أن تفهــم مــا يعنيــه هــذا الــكالم يف حياتــك اليومي )يوحن

ــوم؟ ــاً بعــد ي ــر، يوم ــرء بعمــل هــذا األم ــوم امل ــف يق ــة؟ كي والعملي
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 االثنين
  أن تحب قريبك

11 آب )أغسطس(

فكر في شخص أساء معاملتك. كيف تعاملت معه، في المقابل؟ ماذا يعلِّمك مثال 
المسيح، والطريقة التي عامل بها أولئك الذين أساءوا معاملته، كيف يمكنك أن 

تتعامل، على نحو أفضل، مع أولئك الذين ال يتعاملون معك بلطف؟

معنــى أن تعيــش مثــل املســيح هــو أن تُظهــر نفــس املحبــة التــي أظهرهــا   
هــو. ولقــد أوضــح املســيح مثــل هــذا النــوع مــن املحبــة مــن خــالل َمثـَـِل الســامري 
. لقــد  الصالــح )لوقــا 1٠: 3٠ـ 37(، وهــو املثــل الــذي رسده أثنــاء حــواره مــع نَاُمــويِسٍّ
لخــص الَناُمــويِسٌّ واجبنــا نحــو اللــه ونحــو إخوتنــا وأخواتنــا مــن بنــي البــر: » ’تُِحــبُّ 
ــرَِك،  ــْن كُلِّ ِفْك ــَك، َوِم ــْن كُلِّ قُْدرَتِ ــْن كُلِّ نَْفِســَك، َوِم ــَك، َوِم ــْن كُلِّ قَلِْب ــَك ِم ــرَّبَّ إِلَه ال
ــة  ــفار املقدس ــويِسٌّ األس ــرف الَناُم ــد ع ــا 1٠: ٢7(. وق ــَك‘ » )لوق ــَل نَْفِس ــَك ِمثْ َوقَِريبَ
جيــداً )فقــد اقتبــس، عــن ظهــر قلــب، مــن تثنيــة ٦: 5 والويــني 1٩: 1٨(، لكــن البــد 
وأنــه كان قــد شــعر بالذنــب ألنــه مل يُظهــر محبتــه لقريبــه. ويف محاولــة منــه لتريــر 

ــي؟‘ » )لوقــا 1٠: ٢٩(. ــْن ُهــَو قَِريِب ذاتــه، ســأل الَناُمــويِسٌّ املســيَح قائــالً: » ’َم

كيــف فــرَّ املســيح عبــارة »َمــن هــو قريبــي«؟ مــا هــي النتائــج املرتتبــة عــى 
هــذا املثــل، بالنســبة لنــا؟ انظــر لوقــا ١٠: ٣٠ـ ٣٧. كيــف ترتبــط وصيــة أن »تحــب 

قريبك كنفسك« بالقانون الذهبي؟ متى ٧: ١٢. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

إجابــة عــى الســؤال: »َمــن هــو قريبــي؟« قــال يســوع أن قريبنا، يف األســاس،   
هــو كل شــخص يحتــاج إىل مســاعدتنا. وهكــذا، فإنــه بــدالً مــن أن نســأل: »مــا الــذي 
ميكــن لقريبــي أن يفعلــه مــن أجــي؟« ينبغــي أن نســأل: »مــا الــذي ميكننــي ِفعلــه 

مــن أجــل قريبــي؟«
لقــد ذهــب املســيح إىل مــا هــو أبعــد مــن مجــرد التفســر الســلبي املعتــاد   
ــي أن »ال  ــه ينبغ ــة أن ــاس بطريق ــه الن ــث فهم ــت، حي ــك الوق ــون يف ذل ــذا القان له
تفعــل لآلخريــن مــا تكرهــه أنــت نفســك«. لقــد قــدم املســيح »القانــون الذهبــي« 
بطريقــة إيجابيــة، فهــو مل يتحــدث عــن مــا يجــب علينــا تجنُّــب القيــام بــه فحســب، 
وإمنــا تحــدث عــن مــا يجــب علينــا عملــه أيضــاً. نحتــاج إىل أن نتذكــر، بصفــة خاصــة، 
ــا.  ــا به ــي يعاملونن ــة الت ــن بالطريق ــل اآلخري ــا أن نُعام ــب ِمنَّ ــدأ ال يطل أن هــذا املب
ــا،  ــاء معن ــن هــم لطف ــع َم ــاء م ــن الســهل، عــى كل  حــال، أن نكــون لطف ــه م فإن
ــا، فبمقــدور معظــم  ــن يســيئون معاملتن والتعامــل بطريقــة ســيئة مــع أولئــك الذي
ــا غــر  ــا تجــاه قريبن النــاس القيــام بذلــك. يجــب، بــدالً مــن ذلــك، أن تكــون محبتن

ــا. ــا قريبن ــا به ــي يعاملن معتمــدة عــى الطريقــة الت
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الثالثاء

الخدمة بدافع المحبة

1٢ آب )أغسطس(

فكر في وقت كنت فيه بحاجة ماسة إلى المساعدة، وجاء شخص ما لمساعدتك. 
كيف كان تأثير تلك المساعدة لك، في معاناتك وآالمك؟ كيف أظهر ذلك االختبار 
ن هم في حاجة، بكل طريقة  أهمية أن نكون على استعداد لمساعدة اآلخرين، ممَّ

ممكنة؟

ما هي الرسالة األساسية لآليات التي يف متى ٢٥: ٣١ـ ٤٦؟ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ســيكون هنــاك العديــد مــن املفاجــآت، يف اليــوم األخــر. فــإن أولئــك الذيــن   
ــر  ــة غ ــم للمحب ــداً أن إظهاره ــوا أب ــن يتخيل ــان، ل ــن اإلنس ــني اب ــن مي ــيكونون ع س
ــاً للعظــات  ــم وفق ــن يدينه ــإن املســيح ل ــه.  ف ــه أهميت ــة ســيكون حاســاً ول األناني
البليغــة التــي قدموهــا، أو العمــل القيِّــم الــذي قامــوا بــه، أو الترعــات الســخية التــي 
جــادوا بهــا. بــل ســرحب املســيح بهــم إىل الســاء مــن أجــل األمــور الصغــرة التــي 

ــر.  ــه األصاغ ــاً بأخوت ــة واهتام ــا رعاي ــروا فيه أظه
ــه امللــك  ــذي يعطي وســيندهش أولئــك الذيــن عــن اليســار مــن الســبب ال  
 ! ــارَبُّ ، يَ ــارَبُّ ــم ســيقول: » ’يَ ــل إن البعــض منه ــة. ب ــذه الطريق ــه به لصــدور حكم
أَلَيْــَس ِباْســِمَك تََنبَّأْنـَـا، َوِباْســِمَك أَْخرَْجَنــا َشــيَاِطنَي، َوِباْســِمَك َصَنْعَنــا قـُـوَّاٍت كَِثــرًَة؟‘ » 
)متــى 7: ٢٢(. وعــى الرغــم مــن أن هــذه أعــال مطلوبــة ومحبــذة، إال أنــه ال قيمــة 
ح هــؤالء النــاس بأنهــم يخدمــون  لهــا بــدون توفــر موقــف متســم باملحبــة. لقــد رصَّ
املســيح، لكــن الــرب مل يعرفهــم قــط )متــى 7: ٢3(، ألنهــم مل يحبــوه أو يحبــوا أخوتــه 

ــة« )يعقــوب 1: ٢7(. ــرَة النَِّقيَّ ــة الطَّاِه يَانَ ــادئ »اَلدِّ ــداً. إنهــم مل ميارســوا مب أب
لقــد أشــار املعلقــون إىل تفســرات مختلفــة فيــا يتعلــق مبَــن هــم »إِْخــَويِت   
هــؤاُلَِء األََصاِغــِر« )متــى ٢5: 4٠(. مــن املهــم تحديــد َمــن هــم هــؤالء حتــى نعــرف 
مــدى مســؤوليتنا املســيحية تجاههــم. يقــول بعــض املفريــن أن »اإلخــوة األصاغــر« 
ــن  ــاول هــؤالء املفري ــن. ويح ــن املســيحيني اآلخري للمســيح هــم الرســل واملبري
ــه، هــم يســتنتجون أن  ــاء علي ــى 1٠: 4٠ـ 4٢. وبن إيجــاد دعــم آلرائهــم هــذه يف مت
مصــر جميــع البــر يعتمــد عــى كيفيــة معاملــة املبريــن واملرســلني املســيحيني. 
ــى 1٢: 4٨ـ 5٠، أن إخــوة املســيح األصاغــر  ــاء آخــرون، واســتناداً إىل مت ويزعــم عل
هــم أتباعــه، بصفــة عامــة. ليــس هنــاك شــك يف أن كل تالميــذ املســيح هــم إخوتــه؛ 
لكــن يبــدو أن كلــات املســيح أوســع نطاقــاً، حتــى مــن ذلــك. إن املســيح »مرتبــط 
بــكل واحــد مــن بنــي اإلنســان.... إنــه ابــن اإلنســان، ولذلــك فهــو أخ لــكل ابــن وابنــة 

ــال، صفحــة ٦٠٦(. ــوة، مشــتهى األجي مــن نســل آدم« )روح النب
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األربعاء

أحبوا أعداءكم 

13 آب )أغسطس(

ــني.  ــا مســيحيني حقيقي ــل األســمى عــى أنن ــا هــي الدلي ــا ألعدائن إن محبتن  
لقــد وضــع املســيح هــذه املعايــر الرفيعــة، التــي كانــت مناقضــة لألفــكار الســائدة 
يف عــرصه. وقــد اســتنتج الكثــرون مــن الوصيــة القائلــة » ’تُِحــبُّ قَِريبَــَك كََنْفِســَك‘ » 
أمــوراً مل ينطــق بهــا الــرب أو يقصدهــا: وهــي أن تكــره عــدوك. لكــن شــيئاً مــن هــذا 

ــة.  ــصِّ الوصي ــاً يف نَ ــن متضمن ــل مل يك القبي

بأيــة طــرق عمليــة تتجــى محبتنــا ألعدائنــا، وفقــاً ملــا قالــه املســيح؟ انظــر لوقــا 
٦: ٢٧و ٢٨. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ميكــن للشــخص الــذي يعاديــك أن يظهــر عداوتــه نحــوك بثالثــة طــرق مختلفــة:   
مــن خــالل إظهــار موقــف عــدايئ نحــوك )»أن يكرهــك«(، ومــن خــالل التفوهــه بكلــات 
ــة  ــك بطريق ــام بأعــال تعســفية ضــدك )يعامل ــك«(، ومــن خــالل القي ســيئة )»أن يلعن
ســيئة حاقــدة وأن يضطهــدك«( ]متــى 5: 44[. وللــرد عــى العــداوة ثالثيــة املظاهــر هــذه، 
يعلّمنــا املســيح أن نــرد بثالثــة مظاهــر للمحبــة: القيــام بأعــال صالحــة ألجلهــم )»أعمــل 
ــه  ــام الل ــم أم ــفع ألجله ــم«(، والتش ــر )أن »تباركه ــم بالخ ــدث عنه ــم«(، التح ــراً« له خ
»صــِي مــن أجلهــم«(. إن الجــواب املســيحي عــى العــداء والخصومــة هــو أن »تغلــب 

ــة 1٢: ٢1(.  ــْرِ« )رومي َّ ِبالَْخ ــرَّ ال
مالحظــة: يطلــب املســيح منَّــا أن نحــب أعدائنــا أوالً، ومــن ثــم، ونتيجــة لذلــك،   
ــا  ــة وصلواتن ــا الرقيق ــا الحســنة وكلاتن ــن خــالل أعالن ــة م ــر نحوهــم هــذه املحب نُظه
التشــفعية مــن أجلهــم. ومــن دون املحبــة املســتوحاة مــن الســاء، ســتكون هــذه األعال 

ــة.  ــيحية الحقيقي ــاً للمس ــاً فاضح ــة وتزييف ــاءة بليغ ــوات إس ــات والصل والكل

مــا هــي األســباب التــي ذكرهــا املســيح لتوضيــح ملــاذا ينبغــي أن نحــب أعداءنــا؟ 
انظر لوقا ٦: ٣٢ـ ٣٥. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ــة العظيمــة،  ــم هــذه الوصي ــة مناهــج ليســاعدنا عــى فه ــرب ثالث اســتخدم ال  
املتعقلــة مبحبــة األعــداء. أوالً، نحــن بحاجــة إىل العيــش وفــق معايــر تفــوق معايــر العــامل 
املتدنيــة. فإنــه حتــى الخطــأة يحبــون بعضهــم بعضــاً، بــل ويســاعد املجرمــون بعضهــم 
ــة  ــب بطريق ــش ونح ــا نعي ــا وجعلن ــى رفعن ــيح ع ــا للمس ِّبَاُعن ــل إِت ــإذا مل يعم ــاً. ف بعض
أفضــل واســتقامة تفــوق أبنــاء هــذا العــامل، فــا هــي قيمــة إتباعنــا لــه؟ ثانيــاً، إن اللــه 
ــا بهــدف  ــا ال نحــب أعدائن ــا؛ وعــى الرغــم مــن أنن ــا ألعدائن ســيكافئنا مــن أجــل محبتن
أن نكافــأ، إال أن اللــه ســيكافئنا بســخاء. وثالثــاً، إن هــذا النــوع مــن املحبــة هــو دليــل 
ــاكِِريَن  عــى تواصلنــا الوثيــق مــع أبينــا الســاوي الــذي هــو » ’ُمْنِعــٌم َعــَى َغــْرِ الشَّ

َواألرَْشَاِر‘ » )لوقــا ٦: 35(. 
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الخميس
كيف تعيش كما عاش المسيح

14 آب )أغسطس(

اقرأ، مرة أخرى، يوحنا 15: 4ـ 1٢. ما هو الفرح الذي يتحدث المسيح عنه هنا؟ 
كيف يمكننا أن نختبر ألنفسنا الفرح الذي يأتي من خدمتنا لآلخرين، حتى عندما 

ال نشعر، بالضرورة، بالسعادة حيال ظروفنا المباشرة؟

إن تعاليــم املســيح تضــع منوذجــاً ســامياً مــن حيــاة املحبــة املنكــرة للــذات   
ــا نحــن، األنانيــون  ــأس. فكيــف ميكنن ــاك والي ــا قــد يشــعر باالرتب لدرجــة أن معظمن
بطبيعتنــا، أن نحــب قريبنــا، بــال أنانيــة؟ عــالوة عــى ذلــك، هــل حتــى مــن املمكــن 
ــة،  ــة النظــر البري ــن وجه ــر، وم ــذا األم ــدو ه ــا؟ يب ــا أن نحــب أعداءن بالنســبة لن

ــاً.  ــتحيالً متام مس
لكــن الــرب ال يطلــب منــا، أبــداً، أن نحــب ونخــدم أولئــك املبغوضــني وغــر   
املحبوبــني دون أن ميدنــا بوســائل تحقيــق ذلــك. »وهــذا املقيــاس ليــس مــا نعجــز 
ــد جــداً  ــه يوجــد وعــد إيجــايب وأكي ــة يقدمهــا الل عــن بلوغــه. ويف كل أمــر أو وصي
يكمــن يف ذلــك األمــر. ولقــد أعــد اللــه العــدة لــي نصــر مثلــه وهــو ســيتمم هــذا 
لــكل مــن ال يدخلــون إرادة فاســدة منحرفــة وهكــذا يبطلــون نعمتــه« )روح النبــوة، 

ــة 5٠٩و 51٠(. ــم، صفح ــم األعظ املعل
مــا هــو الوعــد الــذي تســتند إليــه الوصيــة بــأن نحــب أعداءنــا؟ إنــه اليقــني   
ــو  ــا ٦: 35و 3٦(، وه ــاكرين واألرشار )لوق ــر الش ــع غ ــم م ــف ورحي ــه لطي ــأن الل ب
مــا يشــملنا نحــن أيضــاً. فنحــن ميكننــا أن نحــب أعداءنــا ألن اللــه أحبنــا أوالً، عــى 
الرغــم مــن أننــا كنــا أعــداءه )روميــة 5: 1٠(. فإننــا عندمــا نؤكــد، بصفــة يوميــة، عــى 
قبولنــا لتضحيــة محبتــه لنــا عــى الصليــب، فستســود حياتنــا محبتــه املنكــرة للــذات. 
وكلــا أدركنــا واخترنــا محبــة الــرب لنــا، كلــا تدفقــت محبتــه ِمنَّــا لآلخريــن، حتــى 

ــا.  أعداءن

ــا؟ انظــر  ــة قريبن ــني محب ــه، وب ــات يف املســيح ومحبت ــني الثب ــة ب ــا هــي العاق م
يوحنا ١٥: ٤ـ ١٢. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ــيح  ــوت املس ــدداً، م ــل، مج ــط أن نقب ــس فق ــي لي ــة ه ــا اليومي إن حاجتن  
مــن أجلنــا، وإمنــا حاجتنــا هــي تســليم مشــيئتنا لــه والثبــات فيــه. كــا أن املســيح مل 
يطلــب مشــيئته هــو ولكــن مشــيئة اآلب )يوحنــا 5: 3٠(، لذلــك نحــن بحاجــة إىل أن 
نعتمــد عــى املســيح وعــى مشــيئته. ألننــا مــن دونــه ال نســتطيع أن نفعــل شــيئاَ. 
وإذ نختــار بصفــة يوميــة أن نســلِّم ذواتنــا للمســيح، فإنــه ســيحيا فينــا ومــن خاللنــا. 
ــة ٢: ٢٠( وعندهــا ســيُغّر  ــا يِفَّ‘ » )غالطي ــيُح يَْحيَ ــِل الَْمِس ــا، بَ ــا الَ أَنَ وعندهــا » ’أَْحيَ

ــذات. ــرة لل ــة وُمْنِك ــاة متســمة باملحب ــة، إىل حي ــي، املتســم باألناني املســيح موقف
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الجمعة 
لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

هو  الخالص  أن  يعلِّم  والجداء«  »الخراف  َمثََل  وكأن  األولى،  للوهلة  يبدو،   .1
باألعمال؛ وبأنه كلما زاد ما نقوم به من أعمال صالحة كلما كان لدينا فرصاً أفضل 
المحبة في  يُظهروا  لم  أنهم  تُظهر  المخلَّصين  لكن مفاجأة  الله.  لدخول ملكوت 
المسيح بوضوح أن  حياتهم من أجل الحصول على مزايا واستحقاقات. لقد علَّم 
 .)٢٦ ٢5و   :11 47؛  4٠و   :٦ 15؛   :3 )يوحنا  به  اإليمان  نتيجة  هي  األبدية  الحياة 
فأعمال المحبة الحقيقية تنتج عن إيماننا بالله ومحبتنا له )غالطية 5: ٦(. إن هذه 
األعمال هي دليل الخالص، وليس سببه. كيف يمكننا العمل على التصرُّف بطريقة 
متسمة بالمحبة بينما نتجنب، في الوقت ذاته، الوقوع في فخ االعتقاد بأننا نقوم 
بهذه األمور من أجل كسب حقنا في السماء؟ لماذا يجب أن نَُميَِّز، دائماً، بين ثمر 

الخالص وبين وسائل الخالص؟

٢. إنه لمن الصعب محبة »أعدائك« عندما يكونوا مزعجين وغير ودودين؛ مثل 
زمالء عمل عنيدين أو معارف متطاولين أو جيران ناكرين للجميل. لكن ماذا عن 
األعداء الحقيقيين، أولئك الذين ألحقوا بك ضرراً أو الذين أرادوا إلحاق األذى بك، 
أو بأفراد أسرتك؟ كيف لنا أن نحب أمثال هؤالء؟ أي عزاء، إن وجد، في حقيقية 

أننا ُمجبرون بأن نحبهم »كأنفسنا«؟ 

حياتنا،  ونمط  ومذهبنا  الالهوتية  معتقداتنا  بشأن  يجادلوننا  أن  للناس  يمكن   .3
بل ويجادلوننا بشأن كل شيء تقريباً. لكن َمن يمكنه أن يجادل ضد محبٍة نزيهٍة 
وغير أنانية؟ إن المحبة غير األنانية تكشف عن قوة تتخطى الُحجج العقالنية أو 

المنطقية. كيف يمكننا التعبير عن هذه المحبة، بغض النظر عن ما تكلفنا إياه؟

 15 آب )أغسطس(

ــة 47٠ـ 47٦؛  ــح، صفح ــامري الصال ــوان »الس ــذي بعن ــل ال ــوة الفص ــروح النب ــرأ ل اق
ــتهى  ــاب مش ــة ٦٠5- ٦1٠ يف كت ــط«، صفح ــاء فق ــوان »كأس م ــذي بعن ــل ال والفص

ــال. األجي
ــاج إىل كلــات العطــف  ــة وتحت ــا نفــوس مســكينة مجرب »فــكل مــن حولن  
وأعــال العــون. فتوجــد أرامــل يحتجــن إىل العطــف واملســاعدة. كــا يوجــد يتامــى 
أمــر املســيح تابعيــه أن يقبلوهــم كأمانــة مســلمة لهــم مــن اللــه.... وهــم أفــراد يف 
أرسة اللــه العظيمــة، واملســيحيون كــوكالء للــه مســؤولون عنهــم. وهــو يقــول ’دمــه 

ــة 3٨٩(. ــم، صفح ــم األعظ ــوة، املعل ــه‘ » )روح النب ــدك أطلب ــن ي م
»ليــس مــا نقــوم بــه مــن عمــٍل عظيم هــو الــذي يحظــى بقبــوِل واستحســان املخلِِّص، 
بــل مــا يحظــى بقبولــه ورضــاه هــو مــا نتحــى بــه مــن محبــة وإخــالص عنــد قيامنــا 

بهــذا العمــل« )روح النبــوة، يف األماكــن الســاوية، صفحــة 3٢5(.



قصة األسبوع
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ــع يف رشق  ــرة تق ــرة كب ــش يف مدغشــقر، وهــي جزي ــو. وأعي ــا انجيل أن  
ســاحل أفريقيــا. عائلتــي مســيحيّة، لكّنهــم يذهبــون إىل كنائــس مختلفــة، وغالبــاً 
مــا يتشــاجرون عــى مــا يؤمنــون بــه. وبالنســبة ل، أصبحــت العبــادة يف الكنيســة 

ــة. ــن املحبّ ــراً ع ــت تعب ــداالت، وليس ــدراً للج ــي مص ه
ــة  ــي مبدرس ــي إلحاق ــري، أرادت أّم ــن عم ــارشة م ــت يف الع ــا كن عندم  
مســيحيّة حرصــاً منهــا عــى أن أكــون يف بيئــة أفضــل. ثــم وجــدت والــديت مدرســة 
ــا وطلبــت مــن أيب الســاح ل بالذهــاب والدراســة  ــة مــن بيتن أدفنتســتيّة قريب

ــاك. ــة هن ــلني للدراس ــراح وأرس ــذا االق ــى ه ــة ع ــق أيب يف النهاي ــا. واف فيه
وحتـّـى ذلــك الوقــت، كان كل مــا أعرفــه عــن اللــه هــو مــا علّمنــي إيـّـاه   
أيب. ولكــن يف مدرســتي الجديــدة، كّنــا نــدرس الكتــاب املقــّدس كمنهــاج تعليمــي. 
كنــت معتــاداً عــى مجادلــة اآلخريــن إن قالــوا شــيئاً مــا يتعــارض مــع مــا أؤمــن بــه.

عــى أيّــة حــال، رسعــان مــا أدركــت بــأّن الطــالب األدفنتســت يعرفــون   
ــع  ــي تدعــم اجابتهــم. وكانــت درايتهــم يف هــذه املواضي ــات الت ــر مــن اآلي الكث
تُلِهُمنــي أكــر لقــراءة الكتــاب املقــدس ألســتطيع أن أدعــم وجهــة نظــري بشــكل 
أفضــل. ولكــن قــام أصدقــايئ األدفنتســت الُجــدد بتشــجيعي عــى دراســة الكتــاب 
املقــدس ملعرفــة مــا يقولــه اللــه، وليــس فقــط ملجادلــة وجهــات النظــر املختلفــة.

ــت  ــرة قبل ــة ع ــت يف الخامس ــا أصبح ــن، وعندم ــي بالدي زاد اهتام  
الــرب يســوع مخلّصــاً لحيــايت وطلبــت أن أصبــح أدفنتســتيّاً. تَقبلـَـت أّمــي قــراري 
هــذا وكانــت ســعيدة جــداً بشــأنه. ولكــن أيب مل يكــن ســعيداً كثــراً بهــذا القــرار. 
وغالبــاً مــا كّنــا نتناقــش يف مواضيــع الكتــاب املقــدس، وكان كاّلً منــا يقتبــس آيــات 

ــه. ليدعــم رأي
ــد  ــوا إميــاين الجدي ــة أعــوام، ولكــن أهــي مل يقبل ــذ ثالث أصبحــت أدفنتســتّي من
حتــى اآلن، لكّنهــم تقبلــوا قــراري. أصــّي أن يذهبــوا معــي يومــاً مــا إىل كنيســة 
األدفنتســت. أســتطيع أن أرى تغيــرات واضحــة يف حيــاة عائلتــي بســبب صمودي 

الراســخ يف إميــاين باللــه، وهــذا األمــر يجعلنــي ســعيداً للغايــة.
أشــكر عائلتــي إلرســال إىل مدرســة األدفنتســت ألتعلّــم فيهــا. كــا   

أشــكر املدرســني وزمــاليئ الطلبــة لتوجيهــي إىل 
ــع  ــكر جمي ــوع. وأش ــرب يس ــح لل ــق الصحي الطري
الذيــن ســاهموا يف عطــاء الســبت الثالــث العــر 
ــاعد  ــد س ــام ٢٠1٢. ق ــتي يف ع ــاعدة مدرس يف مس
هــذا العطــاء يف تحســني بنــاء املدرســة وتوفــر 
املزيــد مــن الغــرف الصفيّــة وأماكــن للســكن 
لهــؤالء الذيــن يريــدون الدراســة هنــا ومعرفــة بــأّن 

اللــه يريــد أن يكــون صخرتهــم كذلــك.
ماهاجانيــا  مدرســة  يف  طالــب  هــو  أنجيلــو، 
األدفنتســتيّة يف شــال غــرب مدينــة مدغشــقر.
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الدرس الثامن 

الكنيسة

1٦ـ ٢٢ آب )أغسطس(

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: تثنيــة 3٢: 4؛ مزمــور ٢٨: 1؛ يوحنــا 17؛ يوحنــا 15: 1ـ 

5؛ متــى 7: 1ـ 5؛ متــى 5: ٢3و ٢4؛ 1٨: 15ـ 1٨.

ــْل أَيًْضــا ِمــْن أَْجــِل  آيــة الحفــظ: » ’َولَْســُت أَْســأَُل ِمــْن أَْجــِل هــُؤالَِء َفَقــْط، بَ
ــاَم أَنَّــَك أَنْــَت أَيَُّهــا اآلُب يِفَّ  ــوَن الَْجِميــُع َواِحــًدا، كَ الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن ِب ِبكَاَِمِهــْم، لَِيكُ
َوأَنـَـا ِفيــَك، لَِيكُونـُـوا ُهــْم أَيًْضــا َواِحــًدا ِفيَنــا، لُِيْؤِمــَن الَْعالَــُم أَنَّــَك أَْرَســلَْتِني‘ » )يوحنــا 

١٧: ٢٠و ٢١(. 

الكنيســة املســيحية إىل آدم وإبراهيــم وبنــي  الرجــوع بجــذور  ميكــن   
إرسائيــل. لقــد دعــا اللــه إبراهيــم، وبنــي إرسائيــل الحقــاً، إىل الدخــول يف عالقــة عهــد 
معــه حتــى يبــارك العــامل مــن خاللهــم. وعــى مــر التاريــخ املقــدس، نجــد أن عالقــة 

ــة. ــل الكنيس ــن ِقبَ ــتمرت م ــت واس ــد تواصل ــذه ق ــد ه العه
مل تكــن الكنيســة مــن اخــراع الرســل، أو أي إنســان. بــل إن املســيح، وأثنــاء   
ــِتي‘ »  ــي كَِنيَس ــته: » ’أَبْن ــيس كنيس ــى تأس ــه ع ــن عزم ــن ع ــة، أعل ــه األرضي خدمت
)متــى 1٦: 1٨(. والكنيســة مدينــة ليســوع املســيح يف وجودهــا. فيســوع املســيح هــو 

ــها. مؤسس
إن مصطلــح »كنيســة«، وفقــاً لألناجيــل، قــد َورََد عــى شــفتي املســيح ثــالث   
مــرات فقــط )متــى 1٦: 1٨و 1٨: 17(. مــع ذلــك، فهــذا ال يعنــي أنــه مل يتعامــل مــع 
مســألة الكنيســة. لقــد علَّــم املســيح مبفاهيــم هامــة جــداً تتعلــق بالكنيســة. ســركز 

ــا. ــني رئيســيتني: تأســيس الكنيســة ووحدته ــذا األســبوع عــى فكرت دراســتنا له
*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، 

٢3آب )أغســطس(.
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تأسيس الكنيسة
17 آب )أغسطس(

لماذا من المهم أن نعرف أن الكنيسة، بما قد تبدو عليه من وهن وضعف أحياناً، 
مؤسسة على يسوع المسيح نفسه؟

األحد

ْخــرَِة أَبْنــي كَِنيَســِتي‘ » )متــى 1٦: 1٨(. َمــن  قــال يســوع: » ’َوَعــَى هــِذِه الصَّ  
ــد  ــى الكنيســة؟ يعتق ــه تُبن ــذي علي ــة( ال ــة اليوناني ــرا باللغ هــو هــذه الصخــرة )بي
بعــض املفريــن أن بطــرس هــو الصخــرة. وهــم يقولــون أن املســيح قــد اســتعمل 
ــرة«  ــرس« و »الصخ ــي »بط ــتخدامه لكلمت ــد اس ــاظ« عن ــب باأللف ــلوب »التالع أس
ــة(،  ــة اليوناني ــوال، يف اللغ ــى الت ــرا« ع ــروس« و »بي ــا »بي ــان ه ــان الكلمت )وهات
وهــو تالعــب باأللفــاظ رمبــا يبــدو أكــر وضوحــاً يف اللغــة اآلراميــة، التــي رمبــا يكــون 
املســيح قــد اســتخدمها، عنــد حديثــه عــن هــذه املســألة. مــع ذلــك، فالحقيقــة هــي 
أنــه ال أحــد يعلــم، عــى وجــه اليقــني، الكلــات املحــددة التــي نطــق بهــا املســيح 
باللغــة اآلراميــة. فنحــن لدينــا فقــط النــص اليونــاين املــدون ِمــن ِقبــل متــى، والــذي 
ــُز بــني »بيــروس: »الحــى« و »بيــرا: الصخــرة«، وهــو متييــز ال ينبغــي تجاهلــه. مُييِّ

وهنــاك أســباب وجيهــة للتأكيــد عــى أن »بيــرا أو الصخــرة« إمنــا تشــر إىل   
ــز عــى  املســيح. فــإن الســياق املبــارش لترصيــح املســيح ) يف متــى 1٦: 13ـ ٢٠( يركِّ
ــد  ــك، كان املســيح ق ــة املســيح ومرســليته، وليــس عــى بطــرس. إىل جانــب ذل ُهُويِّ
ــاً بوضــوح أن هــذه  ــاء عــى الصخــر، معرِّفَ اســتخدم، يف وقــت ســابق، اســتعارة البن

ــى 7: ٢4و ٢5(. ــه )مت ــو وإىل تعاليم ــه ه ــارة إلي ــي إش ــرة ه الصخ

ْخــر أو الصخــرة« يف العهــد القديــم؟ تثنيــة ٣٢: ٤؛  مــا هــو املعنــى الرمــزي »للصَّ
مزمور ٢٨: ١؛ ٣١: ٢و ٣؛ ٤٢: ٩؛ ٦٢: ٢؛ إشعياء ١٧: ١٠. 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

عندمــا ســمع بطــرس، والرســل اآلخــرون، املســيح يتحــدث عــن بنــاء كنيســته   
ــد  ــرة« يف العه ــة »الصخ ــه كلم ــا تعني ــق م ــن منطل ــك م ــروا ذل ــرة، ف ــى الصخ ع

ــه. ــز إىل الل ــي ترم ــم، فه القدي
وقــد أكــد بطــرس نفســه أن املســيح هــو » ’الَْحَجــُر الَّــِذي اْحتََقرمُْتُــوُه أَيَُّهــا   
الْبَنَّــاُؤوَن، الَّــِذي َصــاَر َرأَْس الزَّاِويـَـِة‘ » )أعــال 4: 11(، كــا طبَّــق مصطلــح »الَصْخــرََة 
ــني  ــرس ٢: 4ـ ٨(. ويف ح ــة )1بط ــس الكنيس ــه مؤس ــيح بوصف ــى املس ــر« ع أو الحج
ــق مصطلــح  ــٍة«، نجــده يُطَبِّ قــارن بطــرس املســيحيني، بشــكل عــام، بـــ »ِحَجــارٍَة َحيَّ
»الحجــر أو )بيــرا(« عــى املســيح وحــده. ويف الكتــاب املقــدس، ال يُدعــى أي شــخص، 

ســوى املســيح، »صخــرة أو حجــراً«.
ــارة إىل  ــرة« يف إش ــرا أو صخ ــح »بي ــس املصطل ــول بول ــتخدم الرس ــد اس لق  
ــٌد  ــتَِطيُع أََح ــه »الَ يَْس ــداً أن ــن مؤك ــوس 1٠: 4( وأعل ــة ٩: 33؛ 1كورنث ــيح )رومي املس
ــيُح« )1كورنثــوس  ــوُع الَْمِس ــَو يَُس ــِذي ُه ــَع، الَّ ــِذي ُوِض ــْرَ الَّ ــَر َغ ــا آَخ ــَع أََساًس أَْن يََض
ــيح  ــاع أن املس ــت باإلج ــد فهم ــولية ق ــة الرس ــتنتج أن الكنيس ــك، نس 3: 11(. لذل
يســوع نفســه هــو الصخــرة األساســية التــي تُبنــى عليهــا الكنيســة، وبــأن كل األنبيــاء 
ــة يف رصح  ــن الحجــارة الحي ــة األوىل« م ــك بطــرس، هــم »الطبق ــا يف ذل والرســل، مب

الكنيســة الروحــي )أفســس ٢: ٢٠(.



٦٦

االثنين
 صاة المسيح من أجل الوحدة

1٨ آب )أغسطس(

د الوحدة سوى األنانية. كيف يمكننا التأكد من أننا  وفي كثير من األحيان، ال يَُهدِّ
لسنا مذنبين بتهديد وحدة الكنيسة، بدون سبب معقول؟

ــل  ــو جب ــذه نح ــيح وتالمي ــى املس ــس، م ــة خمي ــر، يف ليل ــاء األخ ــد العش بع  
ــن  ــه وم ــل نفس ــن أج ــى م ــيح وص ــف املس ــياين، توق ــم إىل جثس ــون. ويف طريقه الزيت
أجــل تالميــذه ومــن أجــل كل َمــن كانــوا ســيؤمنون بــه يف وقــت الحــق، مــن خــالل تبشــر 
ــه  ــه، اال أن اهتام ــت أمام ــب كان ــات الصلي ــرازة الرســل. وعــى الرغــم مــن أن عذاب وك
بأتباعــه كان أكــر مــن اهتامــه بنفســه. ويقــدم األصحــاح 17، مــن ســفر يوحنــا، أطــول 
ع أن نعــرف أن املســيح  نــة يف الكتــاب املقــدس. ومــن املشــجِّ صــالة تشــفعية للمســيح مدوَّ

ــا. ــك كل واحــد ِمنَّ ــه، مبــا يف ذل قــد صــى مــن أجــل كل شــخص يؤمــن ب

اقــرأ يوحنــا ١٧. مــاذا كانــت ِطلبــة املســيح الرئيســية، فيــام يتعلــق باملؤمنــني، 
عند صاته لآلب؟ انظر، عى وجه التحديد، اآليات ٢١ـ ٢٣. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

إن مــا يوضــح أهميــة الوحــدة، بالنســبة لحيــاة الكنيســة، هــو أن املســيح قــد   
كــرَّر أربــع مــرات رغبتــه الشــديدة يف أن يكــون أتبــاع املســيح واحــداً فيــه )يوحنــا 17: 
ــب،   ــل الصلي ــه قب ــرب، يف هــذه الســاعة األخــرة مــن حيات 11و ٢1ـ ٢3(. وكان ميكــن لل
أن يصــى مــن أجــل أمــور أخــرى كثــرة ذات أهميــة كــرى. لكنــه، بــدالً مــن ذلــك، ركَّــز 
صالتــه مــن أجــل وحــدة املؤمنــني. لقــد عــرف املســيح أن الخطــر األكــر عــى الكنيســة 

ــام.  ــس واالنقس ــو روح التناف ه
إن صــالة املســيح مل تكــن مــن أجــل أن يتســم أتباعــه بالوحــدة والوفــاق،   
وإمنــا كانــت صالتــه، باألحــرى، مــن أجــل أن تكــون وحدتهــم شــبيهة بعالقتــه مــع اآلب. 
فاملســيح واآلب أقنومــان، متميــزان عــن بعضهــا البعــض، ولــكل واحــد منهــا وظائــف 
مختلفــة. ومــع ذلــك، فإنهــا واحــد يف الطبيعــة والهــدف. ومــن نفــس املنطلــق، نحــن 
لدينــا أمزجــة مختلفــة، وكذلــك ومقــدرات وأدوار مختلفــة، لكــن يجــب علينــا جميعــاً أن 

ــوع.  ــيح يس ــد يف املس نتح
وال يحــدث هــذا النــوع مــن الوحــدة بصــورة تلقائيــة. فإنــه مــن أجــل التمتــع   
بهــذه الوحــدة، يجــب علينــا أن نقبــل، بشــكل تــام، ســيادة املســيح عــى حياتنــا. فالبــد 

ــيئته.  ــيئتنا ملش ــع مش ــا أن نُخض ــب علين ــا، ويج ــكِّل أخالقن ــن أن يش ــه م ل
إن الوحــدة ليســت غايــة يف حــد ذاتهــا، بــل هــي بَيَِّنــٌة يهتــدي العــاملُ بواســطتها   
إىل اإلميــان باملســيح، بوصفــه املخلِّــص املُرَْســل ِمــن ِقبَــل اآلب. إن التناغــم والوحــدة، بــني 
النــاس مــن مختلــف التوجهــات، هــا أقــوى بَيَِّنــٍة ممكنــة عــى أن اللــه قــد أرســل ابنــه 
ة  ليخلِّــص الخطــأة. إنهــا دليــل ال يرقــى إليــه الشــك عــى قــوة املســيح املخلِّصــة واملُغــرِّ

ــاز أن نكــون شــهوداً عــى هــذه القــوة. ــا امتي ــاة. ونحــن لدين للحي
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مــا هــو أســاس الوحــدة التــي صــى املســيح يف طلبهــا مــن أجــل كنيســته؟ انظــر 
يوحنا ١٧: ٢٣ ويوحنا ١٥: ١ـ ٥. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ــة  ــن العالق ــا 14: ٢٠(، ع ــْم‘ » )يوحن ــا ِفيُك ــْم يِفَّ، َوأَنَ ــارة » ’أَنْتُ ــرُِب عب تُْع  
الحميمــة التــي نحتــاج إىل أن تكــون لنــا مــع املســيح. إن حضــور املســيح يف حياتنــا 
ينشــئ الوحــدة. ويجلــُب املســيُح إىل حياتنــا أمريــن ال غنــى للوحــدة عنهــا: الكلمــة 

ــة. ــة اإللهي ــة واملحب اإللهي
فــإذا كان لدينــا املســيح، ســيكون لدينــا كالمــه أيضــاً، الــذي هــو يف الواقــع   
كالم اآلب )يوحنــا 14: ٢4؛ 17: ٨و 14(. املســيح هــو »الحــق« )يوحنــا 14: ٦(، وكالم 
اآلب هــو »الحــق« كذلــك )يوحنــا 17: 17(. فالوحــدة يف املســيح تعنــى الوحــدة يف 
كلمــة اللــه. ومــن أجــل أن تكــون لنــا وحــدة، نحــن نحتــاج إىل االتفــاق عــى مضمــون 
ــق الوحــدة، دون  ــة لتحقي ــه. وأي محاول ــة الل ــدم يف كلم ــو وارد ومق ــا ه الحــق ك

ــة، مصــره الفشــل. ــدات الكتابي ــة املعتق ــك مبجموع ــزام والتمسُّ االلت
أيضــاً، يريــد اللــه ِمــن تابعيــه أن يكونــوا متحديــن باملحبــة الحقيقيــة. فــإذا   
كان لدينــا املســيح، ســتكون لدينــا املحبــة الكاملــة التــي لــدى اآلب لالبــن )يوحنــا 17: 
٢٦(. وهــذه املحبــة ليســت عاطفــة أو شــعوراً مؤقتــاً، ولكنهــا مبــدأ حــي ودائــم مــن 
العمــل والســلوك. ومــن أجــل أن يكــون لدينــا محبــة حقيقيــة، يجــب أن يكــون لدينــا 
»قليــالً مــن الــذات« و«كثــراً مــن املســيح«. والبــد لكريائنــا األنــاين مــن أن ميــوت، 
والبــد للمســيح مــن أن يحيــا فينــا. وعندهــا، َســنحب بعضنــا البعــض بحــق وإخــالص. 

وهكــذا، نجعــل الوحــدة الكاملــة، التــي صــي املســيح مــن أجلهــا، أمــراً ممكنــاً. 
ــك  ــا يتقــدس بالحــق أولئ ــة يف الكنيســة عندم ــة وتام ــاك وحــدة كامل »ســيكون هن
ُعــَون اإلميــاَن بالحــق، وعندمــا يتعلمــون مــن املســيح وداعتــه وتواضعــه«  الذيــن يَدَّ

ــبتمر، 1٩٠٠(. ــة، 1٩أيلول/س ــات األزمن ــوة، عالم )روح النب
ــك الشــديد  مل يكــن مــن الســهل دامئــاً تحقيــق التــوازن الصحيــح بــني التمسُّ  
ــاك دامئــاً خطــر  ــا البعــض. فهن ــة عميقــة لبعضن ــا محب ــني أن تكــون لدين بالحــق وب
ــه  ــرت في ــت اُعت ــاك وق ــد كان هن ــر. فق ــاب اآلخ ــى حس ــا ع ــى أحده ــز ع الركي
ــار  ــن األخب ــة[. لك ــدة ]يف الكنيس ــم للوح ــرص األه ــي العن ــا« ه ــدة وحده »العقي
الســارة هــي أن هــذا النقــص، يف التــوازن بــني هذيــن األمريــن، قــد تــم تصحيحــه، 
تدريجيــاً. مــع ذلــك، فإننــا نخاطــر اليــوم بالجنــوح صــوب الجانــب اآلخــر، فنعتقــد 
أن املحبــة أكــر أهميــة ]مــن الحــق[ مــن أجــل تحقيــق الوحــدة يف الكنيســة. لكــن، 
ــة  ــأن الحــق مــن دون املحب ــاء، وب ــة مــن دون الحــق عمي ــا أن نتذكــر أن املحب علين

ــاً.  ــب أن يعمــال مع ــل والقل ــد للعق ــر. الب ــم وغــر مثم عقي
لقــد أظهــرت الكنيســة، يف زمــن الرســل، الوحــدة التــي صــى املســيح مــن   
ِكَــِة  أجــل تواجدهــا يف كنيســته. »وَكَانـُـوا يُواِظبُــوَن َعــَى تَْعلِيــِم الرُُّســِل ]الحــَق[، َوالرَّ

]املحبــة[ » )أعــال ٢: 4٢(.
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ليس هناك شك في أن انتقادنا لآلخرين يجعلنا نشعر بالرضا عن أنفسنا. مع ذلك، 
ما الذي يحدث عندما نَُقاِرن أنفسنا بالمسيح؟

ــامات  ــب االنقس ــى تجن ــى ٧: ١ـ ٥ ع ــيح يف مت ــامت املس ــاعدنا كل ــف تس كي
والنزاعات يف الكنيسة؟ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 
ــا  ــا. مينحن ــا ألخطائن ــن رؤيتن ــر م ــهل بكث ــن أس ــاء اآلخري ــا ألخط إن رؤيتن  
ــد يُقــارن نفســه ببــٍر آخريــن  انتقادنــا لآلخريــن شــعوراً زائفــاً بالتفــّوق، ألن املُْنتَِق
يبــدو أنهــم أكــر ســوءاً منــه. مــع ذلــك، فهدفنــا هــو ليــس مقارنــة أنفســنا باآلخريــن، 

ــيح.  ــنا باملس ــة أنفس ــا مقارن وإمن
كــم مــن املشــاكل التــي ميكننــا تجنبهــا إذا أطــاع كل واحــد منــا األمــر اإللهــي   
القائــل: » ’الَ تَْســَع يِف الِْوَشــايَِة بـَـنْيَ َشــْعِبَك. الَ تَِقــْف َعــَى َدِم قَِريِبــَك‘ » )الويــني 1٩: 

ــال 1٦: ٢٨(. ــاَء« )أمث ــرُِّق األَْصِدقَ م يَُف ــاَّ ــي أن »النَّ ــة ه ــة املؤمل 1٦(. إن الحقيق
ــث  ــروري الحدي ــن ال ــا م ــاك ظــروف يكــون فيه ــد آخــر، هن وعــى صعي  
عــن شــخص آخــر. مــع ذلــك، فإنــه قبــل القيــام بهــذا، علينــا أن نســأل أنفســنا ثالثــة 

ــئلة:  أس
• هــل مــا أنــا عــى وشــك أن أقولــه صحيــح؟ » ’الَ تَْشــَهْد َعــَى قَِريِبــَك َشــَهاَدَة ُزوٍر‘ 
» )خــروج ٢٠: 1٦(. أحيانــاً، قــد نتحــدث عــن يشء كــا لــو كان حقيقــة يف حــني أنــه، 
ــدون إدراك  ــا، وب ــك، نحــن رمب ــب ذل ــني. إىل جان ــراض أو تخم ــع، مجــرد اف يف الواق
ــا، نضيــف تقييمنــا الــذايت لألمــور، مــا يعرضنــا لخطــر الحكــم الخطــأ عــى نوايــا  ِمنَّ

األشــخاص اآلخريــن.
• هــل مــا أنــا عــى وشــك أن أقولــه يهــدف للبنيــان؟ هــل ســيكون مــا أقولــه مفيــداً 
ــا كَاَن  ــط بـــ »كُّل َم ــأن نتحــدث فق ــس ب ــا بول ــن سيســمعونه؟ ينصحن ــك الذي ألولئ
َصالًِحــا لِلْبُْنيَــاِن، َحَســَب الَْحاَجــِة« )أفســس 4: ٢٩(. لكــن، إذا كان مــا ســأقوله 

ــه؟ ــن األفضــل عــدم قول ــال يكــون م ــان، أف ــس للبني ــه لي صحيحــاً، لكن
• هــل مــن املمكــن أن أقــول مــا أريــد قولــه بأســلوب يتســم باملحبــة؟ إن الطريقــة 
التــي نقــول بهــا شــيئاً مــا ال تقــل أهميــة عــن الــيء الــذي نقولــه )انظــر أمثــال ٢5: 
11(. فــإذا كان الــيء صحيــح وللبنيــان، علينــا أن نتيقــن مــن أن نقولــه بطريقــة ال 

تــيء إىل األشــخاص اآلخريــن.
ــوب 3: 5و  ــرة )يعق ــة كب ــرق غاب ــي تح ــِة الت ــار الَقلِيلَ ــان بالن ــوب اللس ــارن يعق يق
ــار  ــى الن ــب ع ــن الحط ــد م ــف املزي ــي أن نضي ــال ينبغ ــًة، ف ــمعنا منيم ــإذا س ٦(. ف
ــال ٢٦:  ــاُم« )أمث ــَدأُ الِْخَص ــاَم يَْه ــُث الَ مَنَّ ــاُر، َوَحيْ ــُئ النَّ ــِب تَْنطَِف ــَدِم الَْحطَ ــه »ِبَع ألن
٢٠(. تتطلــب النميمــة سلســة ممــن يقومــون بتناقــل املوضــوع محــور النميمــة مــن 
شــخص إىل شــخص. ونحــن ميكننــا إنهــاء ذلــك مبجــرد رفــض االســتاع إل النميمــة؛ 
أو، إذا كنــا قــد ســمعناها بالفعــل، تجنُّــب التحــدث عنهــا مــع آخريــن. فإنــه »بــدالً 
ُ بقــدرة املســيح التــي ال مثيــل لهــا،  مــن النميمــة، وبالتــال إحــداث األذى، دعونــا نَُخــرِّ

ــة، صفحــة 3٠٦(. ــوة، النظــرة التصاعدي ونتحــدث عــن مجــده« )روح النب



٦٩

الخميس
استعادة الوحدة

٢1 آب )أغسطس(

ــخص  ــكل ش ــفاء ل ــب الش ــة لجل ــل طريق ــو أفض ــرداد ه ــر أن االس ــب أن نتذك يج
متــورط يف نــزاع مــا، مــع شــخص آخــر أو أشــخاص آخريــن. ملــاذا نحــن، غالبــاً، ال نتبــع 
الطريقــة التــي قدمهــا لنــا املســيح للتعامــل مــع شــخص مــا تســبب يف أذيتنــا؟ كيــف 

ميكننــا أن نتعلــم عــدم الســاح للرغبــة يف االنتقــام بــأن تشــوش تفكرنــا؟

ملــاذا يَُعــْد التصالــح مــع أخٍ ]أو أخــت[، تــأذى مــن ِقَبلِنــا، رشطــاً أساســياً لَِتَقبُّــل 
الرب لعبادتنا؟ انظر متى ٥: ٢٣ـ ٢٤. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ــح، لكــن  ــا إىل املذب ــْؤىَت به ــي يُ ــواع مختلفــة مــن التقدمــات الت ــاك أن كانــت هن  
ــن  ــل أن يتمك ــن أج م م ــدَّ ــت تَُق ــة كان ــح، إىل ذبيح ــى األرج ــا، ع ــر هن ــيح كان يش املس
الخاطــئ مــن الحصــول عــى املغفــرة اإللهيــة. مــع ذلــك، فإنــه قبــل أن نتمكــن مــن الحصول 
عــى مغفــرة اللــه علينــا أن نَُســّوي أمورنــا مــع اآلخريــن. يتطلــب التصالــح إدراكاً ألخطائنــا، 
ــه؟  ــرة الل ــب مغف ــذا، أن نطل ــف كه ــاذ موق ــدون اتخ ــا، ب ــف ميكنن متســاً بالتواضــع. كي

مــا هــي الخطــوات الثــاث التــي ينبغــي علينــا اتباعهــا، إذا تســبب شــخص مــا يف 
أذيتنــا؟ انظــر متــى ١٨: ١٥ـ ١٨.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 
ث  ث عــن إســاءة اآلخريــن إلينــا، علينــا التحــدُّ يخرنــا املســيح أنــه بــدالً مــن التحــدُّ  
ــاءه  ــه أخط ــر ل ــي نُظِْه ــل ل ــاده، ب ــل انتق ــن أج ــس م ــا، لي ــئ يف حقن ــخص املخط إىل الش
وندعــوه إىل التوبــة )الويــني 1٩: 17(. وعلينــا، بــروح الوداعــة واملحبــة اللطيفــة، أن نقــوم 
بــكل محاولــة ممكنــة ملســاعدته عــى أن يــرى أخطــاءه ونســمح لــه بــأن يتــوب ويعتــذر. 
ومــن املهــم جــداً عــدم جعلــه يشــعر بالخــزي مــن خــالل قيامنــا بنــر الخطــأ، الــذي ارتكبه 
ــه  ــه بخطئ ــب مــن أمــر اســرداده واعراف الشــخص، عــى املــأل. فمــن شــأن هــذا أن يُصعِّ

ومــن ثــم توبتــه عــن هــذا الخطــأ.
ومــن الناحيــة املثاليــة، يقــود الحــوار الشــخيص إىل التوبــة واملصالحــة. مــع ذلــك،   
فإنــه إذا مل يعــرف املذنــب بخطئــه، ومــا مل يكــن مســتعداً لتقويــم األمــور، فعندهــا ميكــن 
اللجــوء إىل شــخص أو شــخصني )تثنيــة 1٩: 15( يف محاولــة إلقنــاع الشــخص املخطــئ 
باالعــراف بذنبــه. وال ينبغــي أن تكــون لهذيــن الوســيطني عالقــة مبــارشة باملوقــف حتــى 
يكونــا يف موضــع أفضــل يســمح لهــا بدعــوة املخطــئ إىل التوبــة واالعــراف بالخطــأ. وإذا 
رفــض املتعــدي االســتاع إىل نصيحتهــا، فيمكنهــا أن يكونــا شــاهدين عــى الجهــود التــي 

ــة. ــه والتوب ــه عــى االعــراف بخطئ بُذلــت مــن أجــل تقوميــه وَحثِّ
وأخــراً، فقــط إذا فشــلت املحاولــة األوىل والثانيــة، يجــب إطــالع الكنيســة باألمــر،   
ليــس التخــاذ إجــراء تأديبــي، ولكــن مــن أجــل توجيــه نــداء نهــايئ يََحــثِّ املذنــب عــى 
التوبــة. فالهــدف مــن هــذه العمليــة، مــن البدايــة، هــو اســرداد الشــخص واســتعادة 

ــة ٦: 1(. ــه )غالطي ــن أخطــأ هــو يف حق ــني َم ــه وب ــة بين ــة الطيب العالق
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٢٢ آب )أغسطس(

رغم  والمحبة،  والقبول  باللطف  يتسمون  الذين  الناس  مع  تتعامل  كيف   .1
أن معتقدهم خطأ؟ كيف  متأكٌد( من  )أنك  العقيدة، ورغم  في  اختالفكم معهم 
ينبغي التواصل والتعامل معهم؟ ومن ناحية أخرى، كيف تتعامل مع الناس الذين، 
بالقسوة واإلدانة وعدم  الالهوتية، يتسمون  المعتقدات  اتفاقك معهم في  ورغم 

محبة أي شخص ال يرى األمور كما يرونها هم بالتمام؟
نجاح  مدى  ما  المسيحية،  للكنيسة  بالنسبة  الوحدة  أهمية  من  الرغم  على   .٢
الكنيسة في الحفاظ على هذه الوحدة؟ في اعتقادك، كيف ينظر غير المسيحي 

إلى فكرة »الوحدة المسيحية«؟ 
3. علَّمَنا المسيُح أن نغفر ألولئك الذين يُلِْحُقون بنا األذى. لكن، ماذا لو لم يتوبوا 

ويطلبوا ِمنَّا أن نسامحهم؟ كيف ينبغي لنا أن نتعامل معهم؟
4. ما هي العالقة بين المحبة والتأديب؟

الوحدة  لتحقيق  محاولة  عن  عبارة  أنها  العالمية«  المسيحية  »الحركة  تَزُعم   .5
التي صلى المسيح من أجلها. وبغض النظر عن النوايا الحسنة، والدوافع التي قد 
تكون لدى البعض في هذه الحركة، ما هي بعض المشاكل التي يمكننا رؤيتها في 
»الحركة المسيحية العالمية«، بصرف النظر عن األمور الواضحة المتعلقة بأحداث 

زمن المنتهى؟
إخوتنا وأخواتنا في  الناس، خاصة  الظن في كل  ُحْسِن  إلى  أن نسعى  ٦. »يجب 
هذه  نفهم  أن  لنا  ينبغي  كيف  ذلك«.  التفكير خالف  إلى  نضطر  لم  ما  اإليمان، 

العبارة، ال سيما في ضوء الطبيعة البشرية الساقطة؟

»إنَّ االتحــاد قــوة، واالنقســام ضعــف. وعندمــا يتحــد أولئــك الذيــن يؤمنون   
ــدرك  ــم. وي ــن حوله ــوس َم ــاً يف نف ــراً قوي ــيُْحِدثُوَن تأث ــم َس ــارض، فإنه ــق الح بالح
الشــيطاُن ذلــك األمــر جيــداً. إن إرصار الشــيطان، اآلن وأكــر مــن وقــت أي مــى، 
هــو العمــل عــى إبطــال تأثــر الحــق اإللهــي، مــن خــالل التســبُّب يف إحــداث املــرارة 
ــة  ــد 5، صفح ــة، مجل ــهادات للكنيس ــوة، ش ــرب« )روح النب ــاِع ال ــني أَتْبَ ــالف ب والخ

.)٢3٦
»يجــب أن نســعى إىل ُحْســِن الظــن يف كل النــاس، خاصــة إخوتنــا وأخواتنــا   
يف اإلميــان، مــا مل نضطــر إىل التفكــر خــالف ذلــك. ال ينبغــي لنــا أن نُســارع يف إصــدار 
ــل نتيجــة الحســد أو ســوء  ــون هــذه األقاوي ــا تك ــاً م ــن. فغالب ــن اآلخري ــل ع أقاوي
التفاهــم، أو ِمــن قبيــل املبالغــة، أو الكشــف الجــزيئ عــن الحقائــق« )املرجــع نفســه، 

ــة 5٨(. صفح
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ذهــب تشــارل تــوي، مثــل الكثــر مــن الشــبّان يف جزيــرة فانواتــو، إىل العاصمــة   
بحثــاً عــن عمــل. وجــد تشــارل عمــالً وانتقــل إىل ثكنــة جيــش مــع مجموعــة شــبّان آخريــن 
ــول  ــبوع يف رشب الكح ــة األس ــة نهاي ــون عطل ــاء يقض ــرة. وكان األصدق ــس الجزي ــن نف م

ــني. والتدخ
ولكــن واحــداً مــن هــؤالء الشــبّان كان مختلفــاً. مل يكــن جيفــري مهتــّاً بالتدخــني   
والــرب أو باســتعال املاريجوانــا. وقــد علــم الرجــال اآلخــرون أّن جيفــري كان قــد أصبــح 
أدفنتســتّي بعــد التحاقــه مبدرســة ثانويّــة أدفنتســتيّة. وكان تشــارل وأصدقــاؤه يســتهزئون 

ــراً. بجيفــري كث
ــة ورق  ــة، قصاص ــبّان يف الثكن ــد الش ــو أح ــك، وه ــد فران ــام، وج ــد األيّ ويف أح  
بالقــرب مــن رسيــر جيفــري. وكانــت هــذه الورقــة هــي عبــارة عــن إيصــال للعشــور مــن 
كنيســة أدفنتســتيّة. وســأل فرانــك بســخريّة، »هــل حّقــاً تدفــع كل هــذا املبلــغ مــن املــال 

للكنيســة؟«.
أجــاب جيفــري ببســاطة وقــال بــأّن اللــه يطلــب مّنــا أن نعيــد لــه عــر دخلنــا.   
وعندمــا ســمع الشــبّان هــذا اندهشــوا، ألّن األهــال اعتــادوا يف جزيرتهــم عــى تقديــم ســلّة 
ــا كان يــرح  ــس األشــخاص ليســتمعوا لجيفــري بين مــن الطعــام أو دجاجــة للقــس. جل
ــة الهامــة مــن الكتــاب املقــدس. وســأل جيفــري اصدقــاءه مــا إذا  بعــض املعتقــدات الدينيّ
كانــوا يريــدون معرفــة املزيــد عــن كنيســة األدفنتســت، وافــق بعــض زمالئــه عــى طلبــه. 
فقــام جيفــري بدعــوة القــس لزيــارة الثكنــة لدراســة الكتــاب املقــّدس مــع أصدقائــه. وكان 
يجتمــع القــس مــع عــرة مــن أصدقــاء جيفــري يف كل أســبوع لدراســة الكلمــة املقدســة.

فقــد تشــارل اهتامــه بــدروس الكتــاب املقــدس، ولكــن انضــّم ثالثــة أشــخاص   
آخريــن إىل كنيســة األدفنتســت. تغــّرت حيــاة تشــارل إىل األســوأ. وبينــا كان يحتفــل مــع 
أصدقائــه، أُصيــب يف حــادث ســر ماتــت فيــه صديقــة الســائق. وبعدمــا أفــاق تشــارل مــن 
ــه كان ميكنــه أن ميــوت  الحــادث، كانــت صــورة الحــادث ال تــزال عالقــة بذهنــه، عاملــاً بأنّ

أيضــاً.
ومــن ثــم قــام فرانــك، وهــو أحــد أصدقــاء تشــارل الذيــن أصبحــوا أدفنتســت،   
ــرّة  ــذه امل ــور. ويف ه ــى الحض ــارل ع ــق تش ــته. واف ــات يف كنيس ــور اجتاع ــه لحض بدعوت
ــة  ــق، وزادت رغب ــو الح ــه ه ــا يعلم ــأّن م ــظ وأدرك ب ــكالم الواع ــة ل ــارل بدقّ ــتمع تش اس

تشــارل يف معرفــة املزيــد أكــر.
دعــا تشــارل صديقتــه اجنيــس لحضــور االجتاعــات أيضــاً. مل ترغــب اجنيــس يف   
املجــيء يف بدايــة األمــر، ولكّنهــا وافقــت أخــراً. طلــب تشــارل الّصــالة مــن أجــل أن يتوقـّـف 
عــن التدخــني والــرب، واســتجاب الــرب لطلبتــه هــذه. اســتعد تشــارل للمعموديـّـة، بينــا 
ــاً أطــول التّخــاذ هــذا القــرار. وبعــد ســنتني، انضّمــت هــي أيضــاً إىل  أخــذت اجنيــس وقت

ــة. وتزوجــا. ــه الباقي كنيســة الل
رفضــت عائلتــا تشــارل واجنيــس دعوتهــا للتفكــر يف االنضــام لكنيســة   
األدفنتســت. لكــن العائلتــني قــد بدأتــا، عــى األقــل يف الحديــث إىل الزوجــني. يصــّي تشــارل 
وزوجتــه مــن أجــل أن تتــاح لهــا فرصــة ملشــاركة إميانهــا الجديــد مــع عائلتيهــا.

ــة نقطــة التحــّول يف  ــت بداي ــي كان ــة إيصــال العشــور الت يُرجــع تشــارل الفضــل إىل ورق
حياتــه وفتــح قلبــه لرســالة اللــه. األمانــة إىل اللــه يف إعــادة العشــور والتقدمــات يجلبــان 

ــة. ــركات غــر متوقّع ب
تشارل توي، هو قبطان قارب صيد يف ميناء فيال، فانواتو.
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الدرس التاسع  

مرسليتنا

٢3 -٢٩ آب )أغسطس(

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: متى 5: 14ـ 1٦؛ لوقا ٢4: 4٨و 4٩؛ يوحنا ٢٠: ٢1؛ متى 

٢٨: 1٩و ٢٠؛ رؤيا 14: ٦ـ 1٢.

آية الحفظ: » ’َويُكَْرُز ِبِبَشاَرِة الَْملَكُوِت هِذِه ِفي كُلِّ الَْمْسكُونَِة َشَهاَدًة لَِجِميعِ 
األَُمِم. ثُمَّ يَأْتِي الُْمْنَتَهى‘ » )متى ٢٤: ١٤(. 

دعا المسيح، في وقت مبكر من خدمته، كالً من بطرس وأندراوس ليكونا   
تلميذيه، وهو ما يعني أنه كان عليهما أن يقودا آخرين إلى المسيح: » ’َهلُمَّ َوَرائِي 
فَأَْجَعلُُكَما َصيَّاَدِي النَّاِس‘ » )متى 4: 1٩(. وفي وقت الحق، أَقَاَم المسيح اثَْني َعَشَر 
تلميذاً »لِيَُكونُوا َمَعُه، َولِيُْرِسلَُهْم لِيَْكِرُزوا« )مرقس 3: 14(. أرسل المسيح االثني عشر 
تلميذاً، كما أرسل في وقت الحق سبعين تلميذاً ليكرزوا هم أيضاً )متى 1٠: 5ـ 15؛ 
لتالميذه عدة  المسيح  لقيامته، ظهر  التالية  يوماً  األربعين  لوقا 1٠: 1ـ 1٢(. وخالل 
مرات )1كورنثوس 15 : 3ـ ٨(، ووضع مسؤولية الكرازة ببشارة اإلنجيل بين أيديهم 
)أعمال 1: ٢و 3(. وقد ائتمنهم، مراراً وتكراراً، على مأمورية البشارة. وعلى الرغم 
ه المسيح بها، إال أن كل  ِمن أن أياً ِمن كتبة األناجيل لم يقم بتسجيل كل كلمة تفوَّ
المسيح. وتؤكد كل مجموعة  تعليمات  ِمن  ُجَمٍل  بتدوين بضع  قام  واحد منهم قد 
من هذه التعليمات على جانب مختلف من جوانب مرسلية بشارة اإلنجيل، وهكذا 

تمدنا بمعلومات قيَِّمة حول هدف ومنهجية ونطاق البشارة.
سوف نبحث، هذا األسبوع، في مرسلية البشارة، كما قدمها المسيح نفسه.  

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم، 3٠ 
آب )أغسطس(.
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األحد
أن تكون نور العالم

٢4  آب )أغسطس(

يف الواقــع، إن النــور خفــٌي. فإنــه ال بــد للنــور ِمــن أن ينعكــس عــى يشء مــا؛ وإال 
ملــا أمكننــا رؤيتــه. مــا هــي الــدروس الروحيــة التــي ميكننــا اســتخالصها كمؤمنــني؟ 

كيــف ينبغــي لنورنــا أن يــيء؟

ــا، بصفــة  ــا لــكل واحــد من ــه املســيح هن اقــرأ متــى ٥: ١٤ـ ١٦. مــا الــذي يقول
فردية، وكمجتمع كنيس؟ 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ــم  ــد ترنَّ ــه. فق ــاً بالل ــاً وثيق ــور ارتباط ــط الن ــدس، يرتب ــاب املق يف كل الكت  
ســليان قائــالً: »اَلــرَّبُّ نُــوِري« )مزمــور ٢7: 1(، وقــال يوحنــا: » إِنَّ اللــَه نُــوٌر َولَيْــَس 
ِفيــِه ظُلَْمــٌة الْبَتَّــَة« )1يوحنــا 1: 5(. اللــه هــو مصــدر النــور. يف الواقــع، كان النــور هــو 

ــاة.  ــه للحي ــى عن ــور ال غن ــه، ألن الن ــه الل ــا خلق أول م
ــدس، يف  ــاب املق ــه، يســتخدم الكت ــور والل ــني الن ــة ب ــة الوثيق ونظــراً للعالق  
كثــر مــن األحيــان، النــور لرمــز إىل الحــق واملعرفــة والتقــوى. ومعنــى أن تســر يف 
النــور هــو أن تكــون لــك صفــات كصفــات اللــه )أفســس 5: ٨؛ 1يوحنــا 1: 7(. ويرمــز 
ــَل »  ــا يرمــز الظــالم إىل الشــيطان. هــذا هــو الســبب يف أن َجْع ــه بين ــور إىل الل الن

ــة. ــة فادح ــد خطيئ ــعياء 5: ٢٠( يَُع ــا » )إش ــوَر ظاَلًَم ــوًرا َوالنُّ ــالََم نُ الظَّ
ــوُر  ــاِس .... كَاَن النُّ ــوَر النَّ ــه الرمــدي هــو » ’نُ إن يســوع املســيح، ابــن الل  
الَْحِقيِقــيُّ الَّــِذي يُِنــُر كُلَّ إِنَْســاٍن‘ » )يوحنــا 1: 4و ٩(. وهــو وحــده النــور الــذي ميكنــه 
ــا، مــن خــالل املســيح، أن نحصــل  ــة. وميكنن ــِف بالخطيئ ــامل املَُغلَّ ــر ظــالم الع أن ين

ــيح. ــات املس ــي صف ــوس 4: ٦(، أال وه ــِه« )٢كورنث ــِد الل ــِة َمْج ــارَِة َمْعرِفَ ــى »إِنَ ع
إننــا، وعندمــا نقبــل املســيح مخلِّصــاً شــخصياً لنــا، نصبــح » ’أبنــاء النــور‘ »   
)يوحنــا 1٢: 3٦؛ 1تســالونيي 5: 5(. لكــن، نحــن ليــس لنــا نــوٌر يف أنفســنا. فإننــا مثــل 
القمــر، كل مــا ميكننــا القيــام بــه هــو أن نعكــس النــور الــذي يســطع علينــا. وعندمــا 
نســمح للمســيح بــأن يــيء ويــرق مــن خاللنــا، فإننــا لــن نقــوم بأعــال صالحــة 

ــه. ــد الل ــاس إىل متجي ــه الن ــا وإمنــا لنوجِّ لنســتعرض فضيلتن
»فــإن كان املســيح يســكن يف القلــب فمــن املســتحيل إخفــاء نــور حضــوره.   
وإن مل يكــن املعرفــون بأنهــم أتبــاع يســوع... عندهــم نــور ليعطــوه فســبب ذلــك 
ــم،  ــم األعظ ــوة، املعل ــور« )روح النب ــع الن ــني نب ــم وب ــة بينه ــود صل ــدم وج ــو ع ه

.)47٢ 471و  صفحــة 
أليــس مــن املضحــك أن تــيء مصباحــاً وتضعــه » ’تَْحــَت الِْمْكيـَـاِل أَْو تَْحــَت   
يــِر؟‘ » )مرقــس 4: ٢1(. ملــاذا إذن نقــوم، أحيانــاً، بعمــل الــيء ذاتــه مــع نــور  ِ الرَّ
ــاح موضــوع تحــت  ــدة مــن مصب ــذ املَْخفــي« ليــس أكــر فائ ــإن »التلمي املســيح؟ ف
مكيــال يف ليلــة مظلمــة. لذلــك »قُوِمــي اْســتَِنرِي ألَنَّــُه قـَـْد َجــاَء نـُـورُِك، َوَمْجــُد الــرَّبِّ 

ــعياء ٦٠: 1(. ــِك« )إش أرَْشََق َعلَيْ
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 االثنين 

أن تكون شاهداً

٢5  آب )أغسطس(

أن  ويمكنك  حياتك  في  الله  فعل  ماذا  الرب؟  مع  الشخصي  اختبارك  كان  ماذا 
تشهد به لآلخرين، بناء على ما اختبرته بصورة مباشرة؟ تعال بإجابتك للصف يوم 

السبت.

كان أول لقــاء للمســيح مــع تالميــذه، بعــد قيامتــه، مهــاً للغايــة. فقــد كان   
التالميــذ خائفــني ومكتئبــني ومثبطــي العزميــة ومتحريــن. وقــد أغلقــوا أبــواب الغرفــة 
بدافــع الخــوف، لكــن املســيح جــاء ووقــف يف وســطهم. وبصــوت صــاٍف دافــئ، قــال 
املســيح لهــم: »ســالماً لكــم«. وقــد كان مــن الصعــب، بالنســبة لهــم، يف ظــل مــا كانــوا 
ــم  ــر له ــودة، أظه ــكل م ــم. وب ــم وآذانه ــوا عيونه ق ــزع، أن يصدِّ ــه مــن خــوف وف في
ــه األســفار املقدســة. وعمــل  ــه عن ــم كل يشء قالت ــه ورشح له ــه وقدمي املســيح يدي
حضــور املســيح وكلاتــه، يف تلــك الليلــة، عــى تغيــر التالميــذ بشــكل مثــر. وعمــل، 
كذلــك، عــى تبديــد شــكوكهم وقلقهــم ومألهــم بالســالم والفــرح الــذي يــأيت نتيجــة 

اليقــني يف قيامــة املســيح.
ثــم بــدأ املســيح بتفســر مرســليته ومســاعدة التالميــذ، تدريجيــاً عــى إدراك   
ــا  ــرة الخطاي ــى مغف ــه ع ــه وقدرت ــه وقيامت ــى موت ــة مســؤوليتهم، كشــهود ع أهمي
وتغيــر حيــاة النــاس )لوقــا ٢4: 4٦ـ 4٨(. واملؤكــد أنهــم قــد شــهدوا مــوت املســيح؛ 
ولكنهــم رأوه حيــاً ثانيــة، أيضــاً. لذلــك، كان مبقدورهــم أن يشــهدوا لــه بأنــه مخلِّــص 

العــامل. 
إن الشــاهد هــو شــخص رأى حدثــاً مــا. وميكــن ألي شــخص أن يكون شــاهداً   
ــمه  ــاك يشء اس ــس هن ــا. ولي ــيئاً م ــخصية، ش ــة ش ــد رأى، بصف ــون ق ــرط أن يك ب
»شــاهد غــر مبــارش«. فنحــن ميكننــا أن نشــهد فقــط بنــاًء عــى تجربتنــا الشــخصية، 
ــا  ــا، لدين ــا خطــأة تــم خالصن ــاًء عــى تجربــة شــخص آخــر. ونحــن بوصفن وليــس بن

ــا. ــن أجلن ــه املســيح م ــا فعل ــن مب ــار اآلخري ــاز إخب امتي

ــلُّمنا للــروح القــدس وبــني أن نشــهد للمســيح؟ انظــر  مــا هــي العاقــة بــني تََس
لوقا ٢٤: ٤٨و ٤٩؛ أعامل ١: ٨. انظر كذلك إشعياء ٤٣: ١٠و ١٢؛ ٤٤: ٨. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 
ــا  ــي يعطيه ــه ميكــن أن يكــون للشــهادة الت ــر ســفر أعــال الرســل أن يُظه  
ــوب.  ــروح القــدس الســاكن يف القل ــاع فقــط مــن خــالل حضــور ال ــوة إقن املؤمــن ق
ــَهاَدَة  ٍة َعِظيَمــٍة .... يُــَؤدُّوَن الشَّ فقــد كان الرســل، بعــد تســلُّم الــروح القــدس »َوِبُقــوَّ
ِبِقيَاَمــِة الــرَّبِّ يَُســوَع« )أعــال 4: 33(. معنــى هــذا أنهــم كانــوا قادريــن عــى الــكالم، 
عالنيــة وبقــوة عظيمــة، حــول مــا قــد شــهدوه واختــروه هــم أنفســهم. لذلــك، ينبغي 

ــا الشــخيص معــه. لشــهادتنا عــن املســيح أن تتضمــن، دامئــاً، اختبارن
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الثالثاء

أُْرِسلُكُْم أَنَا

٢٦  آب )أغسطس(

لقد دعاك المسيح إلى أن تكون شاهداً. ما الذي يمكنك أن تشهد عنه؟ بمعنى آخر، 
ما الذي رأيته أو اختبرته ويمكن مشاركته مع اآلخرين عن يسوع؟

ل رســالة يوحنــا أول لقــاء ليســوع مــع التالميــذ يف العليــة بعــد قيامتــه،  تُســجِّ  
ل كذلــك مواضيــع أخــرى غــر واردة يف إنجيــل لوقــا. كــا تُســجِّ

َد املســيُح مرســلية املؤمنــني؟  وفقــاً إلنجيــل يوحنــا، بأيــة طريقــة َعــرََّف وَحــدَّ
انظر يوحنا ٢٠: ٢١. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

كان قــد ســبق للمســيح وأن ذكــر مســألة »اإلرســال واملرســلية« قبــل ذلــك   
ــا  ــلْتُُهْم أَنَ ــِم أَرَْس ــلْتَِني إِىَل الَْعالَ ــَا أَرَْس ببضعــة أيــام، وذلــك عندمــا صــى قائــالً: » ’كَ
إِىَل الَْعالَــِم‘ » )يوحنــا 17: 1٨(. يتضمــن إرســال شــخٍص مــا، يف مأموريــة مــا، أن 
يكــون لــدى الشــخص املُرِْســِل ســلطة عــى الشــخص الــذي يتــم إرســاله. والبــد أيضــاً، 
ــد  ــا. فلق ــة ليتممه ــُل يف مهم ــخَص يُرَْس ــإن الش ــدف. ف ــلية ه ــون للمرس ــن أن يك م
أُرِْســل املســيُح ِمــن ِقبــل اآلب ليخلِّــص العــامل )يوحنــا 3: 17(؛ وقــد أُرســلنا نحــن مــن 
ِقبــل املســيح، لنعلــن الخــالص مــن خــالل املســيح. ومــن الواضــح أن مرســليتنا هــي 
اســتمرار لعمــل املســيح الــذي تضمــن تقديــم خدمــات مختلفــة لــكل النــاس )متــى 
٩: 35(. فــإن املســيح ال يتوقــع ِمنــا أن نواصــل مــا قــد بــدأه فحســب، ولكنــه يريــد 
ــا أن نذهــب إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. »َويِف الَْغــِد َســِمَع الَْجْمــُع الَْكِثــُر الَّــِذي  ِمنَّ

ــا 14: 1٢(. ــلِيَم« )يوحن ــوَع آٍت إِىَل أُورَُش ــِد أَنَّ يَُس ــاَء إِىَل الِْعي َج

لقــد أعطــى املســيُح الــروَح القــدس ليَُمكِّــَن التالميــَذ مــن تنفيــذ مرســليتهم.   
ــاٍة« )تكويــن  ومــا حــدث عنــد الخلــق هــو أن اللــه »نََفــَخ يِف أَنِْفــِه ]آدم[ نََســَمَة َحيَ
٢: 7(.  وهــا هــو املســيح قــد »نََفــَخ« » ’الــرُّوَح الُْقــُدَس‘ » عــى التالميــذ )يوحنــا ٢٠: 
٢٢(. وكــا حوَّلــت »نســمة الحيــاة« الــراب الــذي بــال حيــاة إىل كائــن حــي، هكــذا 
ــة  ــة حي ــذ، الخائفــني واملحبطــني، إىل شــهادة قوي ــروُح القــدس التالمي أيضــاً حــوَّل ال
ملواصلــة عمــل املســيح. واليــوم، ال غنــى لنــا عــن »نســمة الحيــاة« هــذه، مــن أجــل 

إمتــام املهمــة املوكلــة إلينــا.
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االربعاء
أن تصنع تاميذاً

٢7 آب )أغسطس(

فكــر يف كنيســتك املحليــة. مــا الــذي يتــم القيــام بــه فيهــا للمســاعدة يف رعايــة 
ــا؟ اســأل  ــي ميكــن عمله ــدد؟ مــا هــي األمــور األخــرى الت ــني الُج وتلمــذة املؤمن
ــذا  ــتخدمها يف ه ــن أن تس ــك وميك ــي لدي ــب الت ــي املواه ــا ه ــاً: م ــك أيض نفس

ــل؟ ــة بإمتــام مهمــة بشــارة اإلنجي ــام املتعلق الجــزء اله

اجتمــع يســوع، بعــد قيامتــه، مــع التالميــذ عــى »الَْجبَــِل، َحيْــُث أََمرَُهــْم يَُســوُع«   
ــن  ــر م ــاك أك ــع هن ــا اجتم ــط وإمن ــر فق ــد ع ــاك األح ــع هن ــى ٢٨: 1٦(. ومل يجتم )مت
خمســائة مــن اإلخــوة ملالقــاة الــرب املقــام )1كورنثــوس 15: ٦(. وقــال لهــم يســوع الــذي 
ــَى األَرِْض‘ » )متــى ٢٨: 1٨(. إن قــوة  ــَاِء َوَع ــلْطَاٍن يِف السَّ ــَع إَِلَّ كُلُّ ُس غلــب املــوت: » ’ُدِف
املســيح وســلطانه مل يعــودا محدوديــن طواعيــة، كــا كان هــو الحــال أثنــاء خدمتــه األرضية،. 
بــدالً مــن ذلــك، صــار ســلطان املســيح شــامالً الكــون كلــه، متامــاً كــا كان هــو الحــال قبــل 
ــليته إىل  ــيُح مبرس ــُد املس ــك، يَْعَه ــه الش ــى إلي ــذي ال يرق ــلطانه ال ــتناداً إىل س ــده. واس تجسُّ

أتباعــه. 
نَــه متــى، فــإن املســيح، وعنــد إعطائــه املرســلية العظمــى لتالميــذه،  ووفقــاً ملــا َدوَّ  
ــاك  ــن، ولألســف، هن ــوا. لك ــدوا، وَعلُِّم ــذوا، عمِّ ــوا، تلم ــال هــي: اذهب ــة أفع اســتخدم أربع
ــة،  ــذه اآلي ــد يف ه ــر الوحي ــل األم ــُر أن فع ــي ال تُظِْه ــدس الت ــاب املق ــات الكت ــض ترج بع
يف اللغــة اليونانيــة، هــو »تلمــذوا« يف حــني أن األفعــال الثالثــة األخــرى هــي مجــرد »اســم 
ــام بعمــل التلمــذة، يف حــني  ــة هــو عــى القي ــز يف الجمل مفعــول«. ومعنــى هــذا، أن الركي

ــذوا«. ــل »تلم ــى الفع ــرى ع ــة األخ ــطة الثالث ــد األنش تعتم

مــا هــو دور الذهــاب والتعميــد والتعليــم يف إمتــام األمــر الــذي أعطــاه املســيح 
بتلمذة الناس؟ انظر متى ٢٨: ١٩و ٢٠. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

إن تكليــف املســيح لنــا بتلمــذة اآلخريــن يشــر إىل أن هنــاك ثالثة أنشــطة متضمنة   
ــاص؛  ــي خ ــب تسلس ــم برتي ــة إىل أن تت ــطة الثالث ــذه األنش ــاج ه ــل. وال تحت ــذا العم يف ه
ــن  ــا إىل أماك ــد ذهابن ــي، عن ــه ينبغ ــض. فإن ــا البع ــطة بعضه ــذه األنش ــُل ه ــرى، تَُكمِّ باألح
ــَد أولئــك الذيــن  مختلفــة يف العــامل أجمــع، أَْن نَُعلِّــَم كل يشء قــام املســيح بتعليمــه وأن نَُعمِّ
ــه املســيح.  ــا يأمــر ب ــكل م ــزام ب ــن هــم عــى اســتعداد لاللت ــاً لهــم، والذي ــه مخلَِّص يقبلون
نحــن نفــرح عندمــا يعتمــد شــخص مــا، لكــن املعموديــة ليســت نهايــة املطــاف،   
إمنــا هــي مجــرد جــزء ِمــن عمليــة جعــل شــخص مــا تلميــذاً للمســيح. مهمتنــا هــي دعــوة 
ــوا  ــوا بــه وأن يطيعــوا تعاليمــه وأن يتبن ــاع املســيح، وهــو مــا يعنــي أن يؤمن ِّبَ النــاس إىل إِت
طريقتــه يف العيــش وأن يقومــوا هــم أيضــاً، بدعــوة آخريــن إىل أن يصبحــوا تالميــذاً للمســيح.

ــَع  ــا. وألن املســيح قــد » ُدِف ــُز هــذه الفقــرة بأكمله « هــي مــا مُييِّ إن كلمــة » كُلُّ  
إِلَيــه كُلُّ ُســلْطَاٍن« فإنــه ميكننــا الذهــاب إىل » كُلِّ أمــة« وتعليــم النــاس بــأن يحفظــوا » كُلَّ 
األمــور« املتعلقــة باإلنجيــل؛ ونحــن يف كل ذلــك، متيقنــون ِمــن أنَّ املســيح معنــا »دامئــاً« إىل 

ــام«(. ــاً: »كل األي ــر )حرفي ــاء الده انقض
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الخميس
الكرازة باإلنجيل

٢٨ آب )أغسطس(

ــلية يف  ــه، املرس ــن ل ــه املميزي ــازه ووضوح ــس، بإيج ــل مرق ــا إنجي ــدم لن يق  
جملــة واحــدة قصــرة: » ’اْذَهبُــوا إِىَل الَْعالـَـِم أَْجَمــَع َواكْــِرُزوا ِباإلِنِْجيــِل لِلَْخلِيَقــِة كُلَِّهــا‘ » 
)مرقــس 1٦: 15(. وكــا هــو الحــال يف إنجيــل متــى، فــإن الفعــل »اذهبــوا« يف اليونانيــة 
هــو نعــت ال يشــر إىل املهمــة وإمنــا إىل الحركــة واالنتقــال املطلوبــني إلمتــام املهمــة. أمــا 
املهمــة أو املرســلية، يف حــد ذاتهــا، فقــد تــم اإلعــراب عنهــا بالفعــل اليونــاين »كروســو 
ــَن بصــوت  ــا. وتعنــي هــذا الكلمــة أن »تُْعلِ ــرد بصيغــة األمــر هن kerusso«، والتــي ت
ــرة،  ــح 14 م ــذا املصطل ــس ه ــل مرق ــتخدم إنجي ــرز«. ويس ــع وأن تك ــاٍل، أو أن تذي ع
ليصبــح بذلــك أكــر األناجيــل األربعــة اســتخداماً لهــذا املصطلــح. فالبــد للكنيســة، إذاً، 

مــن أن تُعلــن البشــارة.
وأثنــاء خدمــة املســيح األرضيــة، مل يُرَْســل التالميــذ االثنــا عــر لألمــم وإمنــا » إِىَل   
الَّــِة« )متــى 1٠: ٦(. أمــا بعــد صعــوده، فقــد تــم إرســال األحــد  ِخــرَاِف بَيْــِت إِرْسَائِيــَل الضَّ
عــر تلميــذاً »للعــامل أجمــع« و«لِلَْخلِيَقــِة كُلَِّهــا«. ومــا كان هــؤالء التالميــذ ليســتطيعوا، 
أبــداً، إعــالن البشــارة إىل العــامل أجمــع والكــرازة إىل كل البــر الذيــن يعيشــون فيــه. فــإن 
مهمــة، عامليــة النطــاق كهــذه، تتطلــب مشــاركة الكنيســة بأكملهــا. إن مهمــة الكــرازة قــد 

ــَدت إىل كل املؤمنــني باملســيح يف كل العصــور. وهــذا يشــملك ويشــملني.  ُعِه

ــة  ــلية العاملي ــى املرس ــات ع ــذه اآلي ــتمل ه ــف تش ــا ١٤: ٦ـ ١٢. كي ــرأ رؤي اق
للكنيسة؟ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

مــع ذلــك، فالكــرازة باإلنجيــل للخليقــة كلهــا ال تعنــى أن الجميــع ســيقبلونه.  فقــط   
» ’َمــْن آَمــَن َواْعتََمــَد َخلـَـَص‘ » )مرقــس 1٦: 1٦(. يجــب علينــا أن نكــرز بحاســة، آملــني أن كل 
َمــن يســمع البشــارة يقبــل دعــوة اإلنجيــل. ومــع ذلــك، يجــب أن نــدرك أن كثريــن لــن يقبلــوا 

ــِق« هــذا األمــر بوضــوح )متــى 7: 13و 14(.  يِّ ــاب الضَّ ــُل »الْبَ الكلمــة، ويُظهــر َمثَ

ــم؟ انظــر  مــا هــو الضــامن الــذي لدينــا بــأن هــذه املرســلية العامليــة ســوف تُتمَّ
ــى ٢٤: ١٤. مت

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

عٍ بــني مرقــس 1٦: 15 ومتــى ٢4: 14. فــكال اآليتــني تشــران  هنــاك تــواٍز مشــجِّ  
ــذ  ــض املســيح للتالمي ــرة األوىل تفوي ــدم الفق ــع. ويف حــني تق ــامل أجم ــل للع ــالن اإلنجي إىل إع

ــم. بالتبشــر، نجــد الفقــرة الثانيــة تقــدم وعــد املســيح بــأن املرســلية ســوف تُتَمَّ
»وهكــذا أعطــى املســيح لتالميــذه تفويضــاً، وأعــد كل مــا يلزمهــم إلمتــام ذلــك العمل   
وأخــذ عــى نفســه مســؤولية نجــاح العمــل. وطاملــا كانــوا مطيعــني لكالمــه وقامــوا بعملهــم 
وهــم مرتبطــون بــه فــا كانــوا ليفشــلوا« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 77٦(. إذن، 
الســؤال الــذي نحتــاج إىل أن نســأله ألنفســنا هــو، مــا مــدى اســتعدادنا ألن نُســتخدم مــن ِقبــل 

املســيح يف هــذا العمــل الحاســم والهــام؟
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٢٩  آب )أغسطس(

1. ليس بمقدور كل شخص السفر حول العالم للوعظ والكرازة باإلنجيل. مع ذلك، 
ما هي الطرق التي من خاللها يمكن لكل واحد منا أن ينخرط في مأمورية نشر 

وإعالن بشارة اإلنجيل للعالم، في سياق رسائل المالئكة الثالثة؟

في  المسيح  خدمة  المحلية  كنيستك  تواصل  خاللها  من  التي  الطرق  هي  ما   .٢
مجتمعك؟ كيف يمكنك المساعدة في تحسين الخدمة المرسلية للكنيسة؟

منذ  االتصاالت  تكن  لم  أجمع.  العالم  إلى  سيذهب  اإلنجيل  أن  المسيح  قال   .3
مائتي عام مضت، أسرع بكثير مما كانت عليه منذ ألفي عام، حين أعطانا المسيُح 
مأمورية الكرازة باإلنجيل. لكن قد تغير كل ذلك، بالطبع، وخصوصاً في الخمسين 
سنة الماضية، والتي عمل فيها اإلنسان على إحداث تَطّور مذهل في سبل التواصل 
لنا،  أتيحت  التي  التكنولوجيا،  استخدام  ُحْسن  نتعلم  أن  يمكننا  كيف  واالتصال. 

للقيام بالعمل الذي َوَعَدنا الله بأنه سيُتممُه؟

لَمن  اسمح  االثنين،  يوم  بدرس  الوارد  األخير  السؤال  ضوء  وفي  الصف،  في   .4
استخدام  يمكننا  كيف  ذلك.  يفعل  بأن  المسيح،  مع  اختباره  مشاركة  في  يرغب 
شهادتنا الخاصة عن المسيح والبشارة لتكون بمثابة شاهد لآلخرين؟ لماذا ينبغي 

أن نستخدم اختباراتنا الشخصية عند الكرازة والتبشير؟

اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان »املأموريــة العظيمــة«، صفحــة 77٢ـ 7٨3، 
ــة العظمــى« صفحــة  ــوان »املأموري ــذي بعن ــال؛ والفصــل ال ــاب مشــتهى األجي يف كت

14ـ ٢1، يف كتــاب أعــال الرســل.
»إن كل تلميــذ حقيقــي يولــد يف ملكــوت اللــه هــو مرســل. والــذي يــرب   
مــن املــاء الحــي يصــر فيــه ينبــوع حيــاة، فالــذي يأخــذ ســيبذل ويعطــي، ونعمــة 
املســيح يف النفــس تشــبه نبــع مــاء يف الصحــراء يتفجــر منــه املــاء لينعــش الجميــع، 
ويجعــل أولئــك املرفــني عــى الهــالك راغبــني يف أن يربــوا مــن مــاء الحيــاة« )روح 

ــة 17٢(. ــال، صفح ــتهى األجي ــوة، مش النب
ــمل كل  ــو يش ــني، وه ــذه كل املؤمن ــص لتالمي ــض املخل ــمل تفوي ــد ش »وق  
ــا  ــوس وتخليصه ــح النف ــل رب ــأن عم ــن ب ــور. إن الظ ــيح يف كل العص ــني باملس املؤمن
ــون  ــن يقبل ــكل َم ــل... ف ــأ قات ــو خط ــم ه ــمني وحده ــدام املرتس ــى الخ ــرص ع مقت
ــاة املســيح هــم معينــون ألن يعملــوا عــى خــالص بنــي جنســهم. لقــد أقيمــت  حي
الكنيســة ألجــل هــذا العمــل، وكل مــن يأخــذون عــى أنفســهم عهودهــا املقدســة 
قــد ارتبطــوا مبوجــب تلــك العهــود أن يكونــوا عاملــني مــع املســيح« )املرجــع نفســه، 

صفحــة 77٦(.
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مدرسة ماي الجديدة
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وجــدت مــاي صعوبــة يف مدرســتها الجديــدة. كانــت تــدرس مواضيــع ودروس   
ــد  ــدة. ويف أح ــن جيّ ــة مل تك ــا االنجليزيّ ــة إاّل أّن لغته ــل، باإلضاف ــن قب ــها م مل تدرس
األيـّـام، مالــت مــاي برأســها إىل األمــام وأخــذت تبــي. جــاءت املعلمــة ووضعــت يدهــا 
عــى كتــف مــاي وســألتها إن كانــت بحاجــة لــيء. أومــأت مــاي برأســها بخجــل. ثــم 
ــه.« ــي مبــا تحتاجين ــا ملســاعدتك. أخرين ــا هن ــة بلطــف، »ال تقلقــي، أن ــت املعلّم قال

مل تكــن مــاي قــد اختــراً عطفــا واهتامــا بهــذا املقــدار مــن جانــب معلّمــة لهــا مــن 
ــداً.« ركعــت  قبــل. ومــن ثــم، أجابــت مــاي املعلّمــة قائلــة، »أنــا ال أفهــم الــدرس جيّ
املعلّمــة بجانبهــا ورشحــت لهــا الــدرس مــن جديــد. وبعدمــا أنتهــت املعلّمــة مــن رشح 

املـّـادة لهــا، ابتســمت مــاي إذ فهمــت مــا قالتــه املعلّمــة لهــا.
ــم  تعيــش مــاي يف مدينــة ميامنــار. والدهــا، وهــو مســيحي، أرادهــا أن تتعلّ  
ــت ليســت  ــي كان ــا ســمع عــن مدرســة يونغــان األدفنتســتيّة، والت ــه. وعندم عــن الل
ببعيــدة عــن بيتهــم، ذهــب لزيــارة املدرســة. وكانــت املدرســة قدميــة ولكــّن صفوفهــا 
املدرســية كانــت مليئــة بالطلبــة والطالبــات، ومــع هــذا كان يبــدو عــى وجــوه األطفال 
الســعادة، كــا الحــظ والــد مــاي بــأّن املعلّمــني هنــاك يهتّمــون بالتالميــذ كثــراً. فقــام 

ــة. ــه يف املدرســة للســنة الدراســيّة التالي ــد بتســجيل ابنت الوال
ــي  ــدة، والت ــة يف املناهــج الدراســيّة يف مدرســتها الجدي وجــدت مــاي صعوب  
كانــت تختلــف عــن تلــك التــي يف مدرســتها الســابقة. مل تكــن تعــرف اللغــة اإلنجليزيـّـة 
جيــداً وبالتــال مل تكــن تفهــم مــا تقولــه املعلّمــة. كــا كانــت حّصــة الديــن جديــدة 
عليهــا كليّــاً. ولكــن قامــت املعلـّـات هنــاك مبســاعدتها، كــا عملــت مــاي بجهــد عــى 

ــا يف الدراســة. اللحــاق مبســتوى زمالئه
مــا أعجــب مــاي يف مدرســتها الجديــدة هــو أّن الطــاّلب كانــوا يعملــون ســويّاً   
ــم الــدروس بــدالً مــن املنافســة للحصــول عــى أعــى الدرجــات يف الصــف. كــا  لتعلّ

ــد! ــع وجيّ ــر ممت ــو أم ــم ه ــأّن التعلي ــاي ب ــفت م اكتش
أصبــح لــدى مــاي أصدقــاء ُجــدد وكانــوا جميعــاً يســتمتعون بتعلـّـم املواضيــع   
ــذا.  ــا ه ــا بقراره ــت عائلته ــد، ورّحب ــاي أن تعتم ــت م ــنتني، طلب ــد س ــدة. وبع الجدي
اســتمرّت مــاي بالدراســة والنمــو، وتعلّمــت مــا معنــى أن تتبــع الــرب يســوع بشــكٍل تــام.

أكملت ماي دراستها الثانويّة والتحقت بكليّة األدفنتست االبتدائيّة يف ميامنار.  
ــن  ــه. ولك ــة الل ــوة يف عائل ــتيّة وعض ــت أدفنتس ــا أصبح ــعيدة ألنه ــي س وه  
ــن  ــدة ع ــا بعي ــاً بأنّه ــاي أحيان ــعر م ــا، تش ــدة يف عائلته ــتيّة الوحي ــا األدفنتس لكونه
أقاربهــا. تقــول مــاي، »أمتّنــى أن نتمّكــن جميعــاً مــن عبــادة اللــه معــاً بنفــس اإلميــان. 
أنــا ممتّنــة جــداً لحصــول عــى فرصــة للدراســة يف مــدارس أدفنتســتيّة والتعلّــم عــن 

ــه.« ــق إىل الل الطري
واليــوم، مــاي هــي معلّمــة تســاعد األطفــال اآلخريــن عــى فهــم دروســهم   
والنمــو روحيّــاً وفكريـّـاً أيضــاً. تقــول مــاي، »أنــا ممتّنــة لحصــول عــى الفرصة للدراســة 
ــن  ــاعدوا م ــن س ــامل الذي ــع حــول الع ــتيّة، أشــكر الجمي ــون األدفنتس ــة يانغ يف مدرس
خــالل عطــاء الســبت الثالــث عــر لتوســيع بنــاء املدرســة لتســتوعب طاّلبــاً أكــر.«

ــول  ــبّان ح ــال والش ــاة األطف ــاً يف حي ــاً حقيقيّ ــدث فرق ــي يُح ــل املرس ــم للعم عطاؤك
ــامل. شــكراً لكــم. الع

ماي، تدرّس يف مدرسة يونغان، ميامنار



٨٠

ناموس الله

السبت بعد الظهر

3٠ آب )أغسطس(- 5 أيلول )سبتمبر( الدرس العاشر  

ــى  ــى 5: 17ـ 1٩؛ 5: ٢1ـ 44؛ مرقــس 7: ٩ـ 13؛ مت املراجــع األســبوعية: مت
1٩: 1٦ـ ٢٢.

آية الحفظ: » ’إِْن كُْنُتْم تُِحبُّونَِني َفاْحَفظُوا َوَصايَاَي‘ » )يوحنا ١٤: ١٥(.

ــراً  ــون كث ــوا يرفع ــني كان ــادة العراني ــن الق ــد م ــن أن العدي ــم م عــى الرغ  
مــن شــأن النامــوس، إال أن البعــض منهــم قــد أســاء فهــم الهــدف منــه واعتقــدوا أنــه 
ــْم إِْذ  ــس: »ألَنَُّه ــب بول ــا كت ــوس. وك ــم للنام ــِرِّ بإطاعته ــى ال ــول ع ــم الحص ميكنه
ــِرِّ اللــِه«  ــوا لِ ــْم يُْخَضُع ــرَّ أَنُْفِســِهْم لَ ــوا ِب ــوَن أَْن يُثِْبتُ ــِه، َويَطْلُبُ ــرَّ الل ــوَن ِب ــوا يَْجَهلُ كَانُ

)روميــة 1٠: 3(. 
ــى ال  ــل وحت ــكك، ب ــا كان يش ــراً م ــيح كث ــبب يف أن املس ــو الس ــذا ه وه  
ــيُوِخ )مرقــس 7: 1ـ 13(. وكان ســوء فهمهــم هــو الســبب  يتفــق مــع، مــع تَْقلِيــِد الشُّ
وراء انتقادهــم للمســيح واعراضهــم عــى وجهــات نظــره املتعلقــة بالنامــوس. ومــن 
املهــم أن نــدرك أنــه، عــى الرغــم مــن أن املســيح قــد انتَقــد عــى املــأل املارســات 
ــا العــر ويؤكــد بوضــوح  ــه كان يرفــع مــن شــأن الوصاي ــة للفريســيني، إال أن املتزمت
عــى دميومتهــا ويــرح معناهــا والغــرض منهــا. وقــد قــال املســيح نفســه أنــه جــاء 
ــل النامــوس )متــى 5: 17(. ومــن نــواح كثــرة، كان مــوت املســيح هــو اإلعــالن  ليَُكمِّ

ــه.  ــوس الل ــة نام ــايئ الســتمرار صالحي النه
ســنقوم يف هــذا األســبوع بتحليــل تعاليــم املســيح املتعلقــة بالنامــوس   

حياتنــا. عــى  التعاليــم  لهــذه  يكــون  أن  يجــب  الــذي  والتأثــر 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، 
٦أيلــول )ســبتمر(.
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 المسيح لم يُغيِّر الناموس
31 آب )أغسطس(األحد

املســيح مــن  اآليــات يف متــى ٥: ١٧ـ ١٩ عــن موقــف  تعلِّمــه  الــذي  مــا 
الناموس؟ 
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عــى الرغــم مــن أن كلمــة »نامــوس« تُســتخدم، يف كثــر مــن األحيــان، لإلشــارة   
إىل األســفار الخمســة األوىل مــن الكتــاب املقــدس )واملعروفــة أيضــاً باســم أســفار مــوىس 
أو التــوراة(، إال أن الســياق يف هــذه الحالــة يبــدو أنــه يشــر إىل أن املقصــود بالنامــوس، 
يف املقــام األول، هــو الوصايــا العــر. فــإن املســيح، عندمــا قــال أنــه مل يــأت »لينقــض« 
النامــوس، إمنــا كان يقــول حرفيــاً أنــه مل يــأِت ليجعــل الوصايــا العــر غــر ســارية املفعــول 
أو ُمبْطَلـَـة. لقــد كانــت عبــارة املســيح واضحــة جــداً، ورمبــا كان املقصــود منهــا هــو إظهــار 
ــّدون  ــوا ينقضــون ويبطلــون النامــوس ويُح أن الشــيوخ، وليــس املســيح، هــم الذيــن كان
ــيح  ــاء املس ــل، ج ــى 15: 3و ٦(. يف املقاب ــر مت ــم )انظ ــالل تقليده ــن خ ــره، م ــن تأث م
ــاالً ملــا  ــا مث »ليكمــل« النامــوس، وذلــك بإضفــاء معنــى أعمــق للنامــوس، وهكــذا أعطان

ــة ٨: 3و 4(. ــه. )انظــر رومي ــه الطاعــة التامــة ملشــيئة الل ــدو علي تب

اقــرأ أعــامل ٧: ٣٨. َمــن هــو املــاك الــذي تكلــم إىل مــوىس وأعطــاه النامــوس 
ــذه  ــد ه ــاذا تُع ــوس ١٠: ٤(. مل ــعياء ٦٣: ٩؛ ١كورنث ــر إش ــيناء؟ )انظ ــل س ــى جب ع

املسألة مهمة؟ 
____________________________________________________________________________
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ــو  ــه ه ــة.... ولكن ــني يف الري ــد العراني ــط قائ ــو فق ــن ه ــيح مل يك »إن املس  
الــذي أعطــى الريعــة إلرسائيــل، ففــي وســط مجــد ســيناء الرهيــب أعلــن املســيح 
ــذي أعطــى الريعــة  ــه العــر، وهــو ال ــا رشيعــة أبي يف مســامع كل الشــعب وصاي
ــاء، صفحــة 3٢٠(. ــاء واألنبي ملــوىس مكتوبــة عــى لوحــي الحجــر« )روح النبــوة، اآلب

إن حقيقــة أن املســيح، نفســه، هــو َمــن أعطــى الريعــة ملــوىس عــى جبــل   
ــة عــى محمــل الجــد.  ــا، أخــذ الريع ــم جــداً، بالنســبة لن ــن امله ــل م ســيناء يجع
أيضــاً، إذا كان ُمعطــي الريعــة نفســه ]املســيح[ قــد أعطــى املزيــد مــن التوضيــح 
ــا  ــل، فحســناً إذا نحــن أطعن للريعــة مــن خــالل تعاليمــه، كــا نجدهــا يف األناجي
هــذه الريعــة. إنــه ملــن الصعــب أن يجــد املــرء يف حيــاة املســيح وتعاليمــه أي يشء 
يــدل عــى أن الوصايــا العــر مل تعــد ملزِمــة بالنســبة للمســيحيني. بالعكــس، تعلمنــا 

ــزال ســارية املفعــول. ــة ال ت ــه أن الريع ــم املســيح ومثال تعالي

عــى الرغــم مــن أننــا نعــرف أن الريعــة ال تــزال واجبــة الحفــظ، إال أننــا نعــرف 
أيضــاً أنهــا، يف واقــع األمــر، ال تخلِّصنــا. )انظــر غالطيــة 3: ٢1(. كيــف نفهــم العالقــة 

بــني الريعــة والنعمــة؟
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ق المسيح معنى الشريعة  لقد عمَّ

1 ايلول )سبتمبر(االثنين

ــل  ــه عــى الجب ــا العــر، واصــل موعظت بعــد أن أكــد املســيح عــى دميومــة الوصاي
وأعطــى أمثلــة قليلــة محــددة مــن رشائــع العهــد القديــم. وكان النــاس قــد أســاءوا، 
إىل حــد كبــر، فهــم هــذه الوصايــا املحــددة لدرجــة أن املســيح شــعر بالحاجــة املاســة 

إىل رشح وتفســر معناهــا الحقيقــي.

ــورة يف  ــب النامــوس املذك ــب مــن جوان ــره املســيح مــع كل جان أي تعــارض أظه
املوعظــة عــى الجبــل؟ مــا هــي الســلطة التــي اســتند إليهــا املســيح يف كل حالــة؟ 

متى ٥: ٢١ـ ٤٤. 
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ــرة  ــاله، فق ــاالت أع ــن الح ــة م ــس، يف كل حال ــد اقتب ــيح ق ــظ أن املس الح  
ــروج ٢1:  ــة 5: 17و 1٨؛ خ ــروج ٢٠: 13و 14؛ تثني ــم )خ ــد القدي ــرات العه ــن فق م
ــدا أن املســيح يجــادل ضــد هــذه  ــا، ب ــة 1٩: ٢1( ومــن هن ــني ٢4: ٢٠؛ تثني ٢4؛ الوي
ــيح كان  ــل إن املس ــع ال. ب ــة؟ بالطب ــكك يف الريع ــيح يش ــل كان املس ــرات. فه الفق
ــى الحقيقــي للريعــة.  ــني املعن ــم الفريســيني وب ببســاطة، يُظهــر الفــرق بــني تعالي
ــع يف رشح  وقــد فعــل املســيح ذلــك مــن خــالل تقديــم املزيــد مــن التفســر والتوسُّ

ــر.  ــكلياً ال أك ــراً ش ــه أم ــه وجعل ــى تقليص ــون ع ــادة الديني ــل الق ــد عم ــا ق م
ــد اليهــودي بوصفــه ســلطتهم  كان معلمــو الريعــة يقتبســون مــن التقلي  
لتفســر الريعــة. ويف املقابــل، تكلــم املســيح بســلطانه هــو، بوصفــه ُمعطــي 
الريعــة. تَظهــر عبــارة »أمــا أنــا فأقــول لكــم« ســت مــرات يف هــذا األصحــاح. فمــن 

ــيء؟ ــذا ال ــول ه ــق، أن يق ــه، بح ــه ميكن ــرب نفس ــوى ال س
ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــت إىل م ــيح ذهب ــات املس ــو أن متطلب ــاً، ه ــع أيض والرائ  
ــس  ــة ولي ــى روح الريع ــه ع ــتملت تعاليم ــد اش ــة. فق ــوم الســطحي للريع املفه
ــا ميكــن  ــاة عــى م ــى وحي ــي تُضفــى معن ــروح الت ــا ال ــة( الريعــة. إنه ــصِّ )َحرِْفيَ نَ
أن يكــون شــكي بحــت. إن حفــظ الريعــة، كغايــة يف حــد ذاتــه، ال يــؤدي إىل يشء 
ســوى املــوت. فإنــه البــد وأن يُْنظَــر إىل النامــوس عــى أنــه تعبــٌر عــن مــا يعنيــه أن 

ــالص. ــيلة للخ ــس وس ــة، ولي ــاً بالنعم ــون مخلَّص تك

متعــن يف موقــف الكتبــة والفريســيني كــا هــو مصــور يف متــى ٢3: 3ـ 5و ٢3ـ ٢٨. كيف 
ميكننــا حفــظ وصايــا اللــه بــكل إخــالص، دون ريــاء وتزمــت، كــا فعــل هــؤالء؟ مــا 
ــب والتزمــت؟ هــو الــدور الهــام الــذي يقــوم بــه فهمنــا للنعمــة يف حايتنــا مــن التعصُّ
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المسيح والوصية السابعة
٢ ايلول )سبتمبر(الثالثاء

كيــف قــام املســيح بتقديــم رشح تفصيــيل ملعنــى الريعــة كــام يتضــح يف متــى ٥: 
٢٧و ٢٨؟ ماذا قال املسيح يف عد ٢٩و ٣٠؟ كيف لنا أن نفهم هذه الكلامت؟ 

____________________________________________________________________________
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أشــار املســيح، يف هــذه الفقــرة، إىل وصيتــني: الســابعة والعــارشة. فقــد كان العرانيــون،   
وحتــى ذلــك الحــني، يعتــرون أن الــزىن هــو فقــط انخــراط املــرء يف مارســة جنســية جســدية 
ــات  ــكار والرغب ــار إىل أن األف ــد أش ــيح ق ــن املس ــر. لك ــخص آخ ــاة ش ــك حي ــع رشي ــة م علني

ــارشة. ــة الع ــى الوصي ــاًء ع ــرى، بن ــي األخ ــد زىن، ه ــهوانية تَُع الش
ويف العدديــن ٢٩و 3٠، اســتخدم املســيُح تشــبيهاً مســتعاراً. بالطبــع، ميكــن القــول بأنــه   
ســيكون مــن األفضــل للمــرء أن يعيــش الحيــاة مشــوَّهاً جســدياً بــدالً مــن أن يتنــازل عــن الحيــاة 
األبديــة مــع املســيح. مــع ذلــك، كان املســيح يشــر هنــا إىل وجــوب أن يســيطر املــرء عــى أفــكاره 
ودوافعــه، وليــس إىل إحــداث تشــويه جســاين مــن شــأنه أن يكــون مخالفــاً للتعاليــم الكتابيــة 
األخــرى )انظــر الويــني 1٩: ٢7و ٢٨؛ ٢1: 17ـ ٢٠(. لــذا، فــإن املســيح، عنــد إشــارته إىل قلــع العــني 
أو قطــع اليــد، إمنــا كان يتحــدث، مجازيــاً، عــن أهميــة اتخــاذ قــرارات حازمــة وإجــراءات حاســمة 

لحايــة النفــس ضــد اإلغــواء والخطيئــة.

ــَاً؟  مــا هــو الســؤال الــذي طرحــه الفريســيون عــى املســيح يف متــى ١٩: ٣، وملــاذا كان ســؤاالً ُمَضلِّ
)انظر عد ٧(. ماذا كان جواب املسيح؟ انظر متى ١٩: ٤ـ ٩؛ قارن مع متى ٥: ٣١و ٣٢. 
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ــاك  ــت هن ــة ٢4: 1. كان ــى 5: 31 و1٩: 7، تقتبســان تثني ــني، يف مت إن كال الفقرت  
مدرســتان مــن مــدارس املعلمــني الدينيــني، يف زمــن املســيح. وكانــت كل مدرســة منهــا 
ــى  ــة ع ــذه اآلي ــل« ه ــم »هلي ــَم املعل ــد فَِه ــة: فق ــة مختلف ــة بطريق ــذه اآلي ــر ه تف
أنهــا تعنــى الســاح بالطــالق ألي ســبب مــن األســباب، تقريبــاً؛ يف حــني فرهــا املعلــم 
»شــاي« لتنطبــق فقــط عــى الــزىن الفعــي الواضــح. كان الفريســيون يحاولــون خــداع 
يســوع وجعلــه ينحــاز إلحــدى املدرســتني. مــع ذلــك، فقــد غابــت عنهــم حقيقــة أنــه مل 
يكــن قصــد اللــه األصــي أن يُطَلِّــق أي شــخص رشيــك حياتــه البتــة، وهــذا هــو الســبب 
ــاٌن‘ » )متــى 1٩: ٦(. ويف وقــت  ــُه إِنَْس ــُه الَ يَُفرِّقُ ــُه الل ــِذي َجَمَع يف قــول املســيح: » ’فَالَّ
ــد  ــه ق ــبب  يف أن الل ــن الس ــعُب ع ــأل الش ــم، س ــاوة« قلوبه ــبب »قس ــق، وبس الح
ســمح للرجــل بــأن يكتــب لزوجتــه » ’ كِتـَـاَب طـَـالَق ‘ » إذا هــو » ’َوَجــَد ِفيَهــا َعيْــَب 
ــرة،  ــح ســوء اســتخدام هــذه الفق ــام املســيح بتصحي ــد ق ــة ٢4: 1(. وق ٍء‘ » )تثني يَشْ
وذلــك مــن خــالل االرتقــاء بقدســية ودميومــة الــزواج: فــإن الســبب الوحيــد للطــالق، 
ــي تعنــي  ــة، والت ــا يف اليوناني ــزىن« )ݒورني ــه، هــو »الفجــور الجنــي« أو »ال أمــام الل

ــاً »عــدم العفــة«(. حرفي

إن تأثــر الخطيئــة عــى مصرنــا األبــدي خطــر جــداً لدرجــة أن املســيح قــد اســتخدم تشــبيهات 
مســتعارة مخيفــة، مثــل قلــع العــني أو قطــع اليــد، للتأكيــد عــى أهميــة مقاومــة التجربــة. هــل 
ِمــن تشــبيه أقــوى ِمــن قلــع العــني أو قطــع اليــد كان ميكــن إعطــاؤه لتوضيــح أهميــة مقاومــة 
التجربــة ألجــل الحصــول عــى الحيــاة األبديــة؟ وإذا كان التحذيــر الــوارد بهــذا التشــبيه يخيفــك، 

فهــذا حســٌن، ألنــه ينبغــي لــه أن يفعــل ذلــك.
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المسيح والوصية الخامسة

ما هي الطرق التي ربما أنت تسعى، من خاللها، إلى إيجاد بعض الذرائع لتجنب 
القيام بما هو واجب عليك، بشكل واضح؟

3 ايلول )سبتمبر(األربعاء

ــد  ــم مــع يســوع، عــن تقلي ــاء له ــة والفريســيون، خــالل لق اســتفر الكتب  
ــر  ــى 15: 1ـ ٢٠؛ انظ ــوىس )مت ــة م ــوداً يف رشيع ــن موج ــيوخ مل يك ــد الش ــن تقالي م
أيضــاً مرقــس 7: 1ـ 13(. وكان هــذا التقليــد ينــص عــى أنــه ينبغــي للمــرء، طقســياً، 
أن يغســل يديــه قبــل األكل، وهــو يشء كان تالميــذ املســيح قــد أهملــوا القيــام بــه يف 
هــذه املناســبة. وقــد أجــاب املســيح عــى الفــور، مقتبســاً تقليــداً آخــراً مــن تقاليــد 

ــة الخامســة.  ــذي أَبطــل الوصي ــد ال ــو التقلي الفريســيني، وه
ــذي  ــد ال ــذا التقلي ــرف أن ه ــيح، أن نع ــة املس ــل حج ــل تحلي ــاج، قب ونحت  
ــذي  ــأيت مــن اللفــظ ال ــي ت ــان« وهــي الكلمــة الت وضعــه الفريســيون يســمى »قرب
ــاٌن » فــكان  ــه » قُْربَ ــٌة«. وعندمــا كان الشــخص يقــول عــن يشء مــا أن يعنــي »َهِديَّ

ــكل. ــه وللهي ــاً لل ــيء مكرس ــح ال ــَاً: فيصب ــر قََس ــك يعت ذل

ــارة عــن طريقــة  ــد الفريســيني عب ــة طــرق كان تقلي اقــرأ مرقــس ٧: ٩ـ ١٣. بأي
ــه  ــام الل ــني أم ــم القراب ــة تقدي ــر يف أهمي ــة؟ فكِّ ــة الخامس ــاك الوصي ــرة النته ماك
)خــروج ٢٣: ١٥و ٣٤: ٢٠(؛ وفكِّــر كذلــك يف قدســية الَقَســِم الــذي ينطــق بــه املــرء 

أمام الرب )تثنية ٢٣: ٢١ـ ٢٣(. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

يبــدو وكأن الفريســيني كانــوا قــد وجــدوا الذريعــة املثاليــة لحرمــان والــدا املــرء   
ــطُوا  مــن الدعــم املــروع الــذي ينبغــي لألبنــاء أن يقدمــوه آلبائهــم وأمهاتهــم. فقــد بَسَّ
ــا مــن صنــع  ــادئ الراســخة املوجــودة يف أســفار مــوىس الخمســة وحوَّلوهــا إىل وصاي املب
البــر، والتــي ميكنهــا، وفقــاً العتقــاد قادتهــم الدينيــني، أن تحــل محــل واحــدة مــن وصايــا 

اللــه.
ــس  ــع نف ــيح م ــا املس ــل فيه ــي تعام ــدة الت ــرة الوحي ــي امل ــذه ه ــت ه وليس  
ــَع  وَن النَّْعَن ُ ــرِّ ــْم تَُع ــيُّوَن! ألَنَُّك يِس ــا الَْفرِّ ــْم أَيَُّه ــٌل لَُك ــْن َويْ ــي: » ’َولِك ــراف الروح االنح
ــَذاَب وَكُلَّ بَْقــل، َوتَتََجــاَوُزوَن َعــِن الَْحــقِّ َوَمَحبَّــِة اللــِه. كَاَن يَْنبَِغــي أَْن تَْعَملُــوا هــِذِه  َوالسَّ
َوالَ تَْرُكـُـوا تِلـْـَك‘ » )لوقــا 11: 4٢(. فــكان ينبغــي للنــاس أن يحفظــوا كال الوصيتــني، وذلــك 

ــرب. ــان لل ــم القرب ــن تقدي ــي ع ــن، دون التخ ــرام الوالدي ــالل إك ــن خ م
ــص حجتــه بــأن وصــف الفريســيني باألوصــاف  وال عجــب يف أن املســيح قــد لخَّ  
ــَرُِب  التــي وصــف بهــا إشــعياء بنــي إرسائيــل، قبــل ذلــك الحــني بســبعائة ســنة: » ’ يَْق
ــالً  ــًدا. َوبَاِط ــي بَِعي ــٌد َعنِّ ــُه فَُمبْتَِع ــا قَلْبُ ــَفتَيِْه، َوأَمَّ ــي ِبَش ــِه، َويُْكرُِمن ــْعُب ِبَفِم إَِلَّ هــَذا الشَّ
ــاِس ‘ » )متــى 15: ٨و ٩(. وهنــا نجــد،  يَْعبُُدونَنــي َوُهــْم يَُعلُِّمــوَن تََعالِيــَم ِهــَي َوَصايَــا النَّ
ــَد ودعــم الوصايــا العــر. وقــد ناقــض موقفــه هــذا موقــف  مجــدداً، أن املســيح قــد أيَّ

ــيني. الفريس
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المسيح وجوهر الشريعة

4 ايلول )سبتمبر(الخميس

اقــرأ متــى ١٩: ١٦ـ ٢٢. مــن خــال التفاصيــل املبــارشة لهــذه القصــة املحــددة، 
ــا اســتخاصها مــن هــذه القصــة  ــي ميكنن ــة الت ــق الواضحــة والهام ــا هــي الحقائ م

حول الريعة وحول ما ينطوي عليه حفظ الريعة؟ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ــأيت  ــة ال ي ــن الخطيئ ــالص م ــن إدراك أن الخ ــي م ــاب الغن ــن الش مل يتمك  
ــرى،  ــالص، باألح ــأيت الخ ــة. ي ــة ودق ــو برصام ــى ول ــوس، حت ــظ النام ــالل حف ــن خ م
ــة،  ــوا هــذه الحقيقــة مــن البداي ــل قــد عرف ــو إرسائي مــن ُمعطــي الريعــة. كان بن
ــار  لكنهــم نســوها. وهــا هــو املســيح يحــدد مــا كان ينبغــي أن يؤخــذ بعــني االعتب
منــذ البدايــة: إن الطاعــة والخضــوع التامــني للــه متحــدان ومتالزمــان للغايــة لدرجــة 
ــاة  ــش حي ــر بعي ــاء وتظاه ــرد ادع ــح مج ــر يصب ــن دون اآلخ ــا م ــود أحده أن وج
مســيحية. »فــال يقبــل يشء أقــل مــن الطاعــة الكاملــة. إن تســليم النفــس للــه هــو 
خالصــة تعاليــم املســيح. ويف غالــب األحيــان يقــدم لنــا هــذا األمــر ويطلــب منــا يف 
ــص اإلنســان غــر  ــة أخــرى لتخلي ــه ال توجــد طريق ــة، ألن ــة وحازم ــدو ملزم ــة تب لغ
التخلــص مــن األشــياء التــي لــو أبقــي عليهــا ألضعفــت اإلنســان كلــه« )روح النبــوة، 

ــة 4٩٢(. ــال، صفح ــتهى األجي مش
ويف لقــاء آخــر للمســيح مــع الصدوقيــني ســألوه عــن القيامــة، وقد أدهشــهم   
املســيح وأســكتهم بجوابــه. لذلــك، اجتمــع الفريســيون معــاً وكانــوا عــى اســتعداد 
ــه  ــى أن ــره ع ــم تفس ــيء ميكنه ــق ب ــص ينط ــل املخلِّ ــرة لجع ــة أخ ــراء محاول إلج
ــَي  ــٍة ِه ــُة َوِصيَّ ــن  أَيَّ ــيح ع ــأل املس ــويِسٌّ ليس ــَر نَاُم ــد اُْخِت ــة. وق ــف للريع مخال

الُْعظَْمــى يِف النَّاُمــوِس )متــى ٢٢: 35ـ 4٠(.
ورمبــا كان الدافــع وراء ســؤال الرجــل النامــويس هــذا ناجــاً عــن محاولــة   
معلمــي الريعــة ترتيــب الوصايــا العــر مــن حيــث أهميتهــا. فــإذا بــدا أن هنــاك 
ــة  ــا األولوي ــة كان له ــر أهمي ــا أك ــرض أنه ــة املف ــإن الوصي ــني، ف ــني متعارضت وصيت
ــيون  ــة. وكان الفريس ــل أهمي ــة األق ــك الوصي ــخص لينته ــة للش ــْرَك الحري ــت تُ وكان
ــن  ــة م ــر أهمي ــا أك ــداً، بوصفه ــع األوىل، تحدي ــا األرب ــر الوصاي ــق تقدي ُروَن ح ــدِّ يَُق
الوصايــا الســت األخــرى، ومــن هنــا جــاء فشــل الفريســيني حــني تََعلَّــق األمــر بالديانة 

ــة.  العملي
وقــد أجــاب يســوع بطريقــة بارعــة: أوالً، واألكــر أهميــة، البــد وأن تكــون   
هنــاك محبــة يف القلــب قبــل أن يتمكــن الشــخص مــن البــدء يف حفــظ نامــوس اللــه. 
إن الطاعــة، بــدون محبــة، مســتحيلة وعدميــة الجــدوى. ولهــذا، كلــا كانــت هنــاك 
محبــة حقيقيــة للــه كلــا وضــع الشــخص حياتــه، دون قيــد أو رشط، يف تناغــم مــع 
مشــيئة اللــه كــا هــي معلنــة يف وصايــاه العــر. وهــذا هــو الســبب يف أن املســيح 
قــال، يف وقــت الحــق: » ’ إِْن كُْنتـُـْم تُِحبُّونَِنــي فَاْحَفظـُـوا َوَصايـَـاَي ‘ » )يوحنــا 14: 15(.
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الجمعة 
لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

5 ايلول )سبتمبر(

يشبه تزمت  للناموس تزمتاً  بأية طرق يمكن أن نكون »متزمتين« في حفظنا   .1
الفريسيين في زمن المسيح؟ ومن ناحية أخرى، ما هو الخطر الكامن في افتراض 
أن إلهنا المحب يعفينا من إطاعة الناموس؟ قم بإعداد قائمة من الطرق العملية 
التي يمكننا، من خاللها، تجنُّب الوقوع في أحد الفخين أو اآلخر، في عصرنا الحالي. 

تعال بأفكارك وشاركها مع الصف.

٢. كما نعلم، إن الجدل حول استمرار صالحية وسريان مفعول الوصايا العشر ليس 
سوى محاولة لاللتفاف حول سبت اليوم السابع. قم بمراجعة كل القصص المدونة 
السبوت.  أيام  التي أجريت في  الشفاء  األناجيل، والتي تتحدث عن معجزات  في 
مفعول  وسريان  صالحية  استمرار  على  فقط  ليس  القصص،  هذه  تؤكد  كيف 
الناموس، وإنما على استمرار صالحية وسريان مفعول سبت اليوم السابع؟ لماذا ال 

يرغب، َمن يريدون إنكار السبت، في الرجوع إلى أقوال ومثال المسيح؟

الذي يعنيه  الالهوتيون، في بعض األحيان، عن »الكون األخالقي«. ما  3. يتحدث 
ذلك؟ كيف يَُعد عالمنا عالماً أخالقياً؟ وإذا كان عالمنا، بالفعل، كذلك؛ فما هو، في 
الكون  الله في  ناموس  به  يقوم  الذي  الدور  الذي يجعله كذلك؟ ما هو  اعتقادك، 
األخالقي؟ هل يمكن للكون أن يكون مكاناً أخالقياً من دون وجود ناموس أخالقي 
الله، في  المسألة. كيف تساعد فكرة وجود ناموس  يحكمه وينظِّمه؟ ناقش هذه 

كون أخالقي، على تفسير محاولة الشيطان لإلقالل من شأن الناموس؟

ــة الريعــة«، صفحــة 47٦ـ 511،  ــوان »روحاني ــذي بعن ــوة الفصــل ال ــروح النب ــرأ ل اق
ــة ٢75ـ  ــعادة«، صفح ــوان »أرسار الس ــذي بعن ــل ال ــم؛ والفص ــم األعظ ــاب املعل يف كت
٢٩1، وصفحــة 57٠ـ 574 مــن الفصــل الــذي بعنــوان »يــوم نــزاع«، يف كتــاب مشــتهى 

ــال.  األجي
»إن يســوع وهــو يتكلــم عــن الريعــة قــال: ’مــا جئــت ألنقــض بل ألكمــل‘...   
ــل إلرادة  ــال الكام ــة واالمتث ــدوة للطاع ــدم ق ــة ليق ــب الريع ــال مطالي ــأل مكي أي مي

ــه.... الل
»وكانــت خدمتــه أن ’يعظــم الريعــة ويكرمهــا‘ إشــعياء 4٢: ٢1. كان ال بــد   
لــه مــن أن يبــني طبيعــة الريعــة الروحيــة ويقــدم مبادئهــا البعيــدة املــدى ويوضــح 

حقوقهــا األبديــة....
ــادي  ــاء مجــده، الف ــذات اآلب، وبه ــذي هــو الصــورة الواضحــة ل »يســوع ال  
املنكــر لذاتــه، طــوال مــدة اغــراب محبتــه عــى األرض كان صــورة حيــة لصفــة رشيعــة 
اللــه. ففــي حياتــه بــدا واضحــاً أن املحبــة التــي هــي ابنــة الســاء واملبــادئ املســيحية 
تكمــن تحــت رشائــع االســتقامة األبديــة« )روح النبــوة، املعلــم األعظــم، صفحــة 4٨٠ـ 
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»موثــو« هــو ُمــدرّس ملــادة الكتــاب املقــّدس يف مدرســة األدفنتســت الثانويـّـة   
يف جنــوب رشق الهنــد. ولكــن مل تكــن خدمتــه فقــط ُمقتــرصة عــى التعليــم يف 
ــد  ــرى لعق ــت أيضــاً تشــتمل عــى أخــذ الطــاّلب والشــبّان إىل الُق ــل كان ــوف، ب الصف
اجتاعــات ملدرســة الســبت. كان القرويــون هنــاك يعرفــون قليــالً عــن الــرب يســوع.

كان األطفــال يأتــون أّوالً ويجتمعــون تحــت الشــجرة لســاع القصــص والرانيــم. وكان 
أعضــاء الفريــق يقومــون بزيــارة بيــوت القرويــني للصــاّلة مــن أجــل املــرىض والُضعفــاء 

فيــا بينهــم. وأخــراً، أصبــح الشــبّان مــن تلــك القريــة يحــرون االجتاعــات أيضــاً.
ويف أحــد األيـّـام، وبينــا كان موثــو يقــوم بزيــارة إحــدى القــرى، اكتشــف بــأّن   
ريحــا عاصفــة ومطــرا شــديدا قــد عمــال عــى انهيــار بيــت مــن الطــني كانــت تســكنه 
امــرأة وجــدت نفســها بــال مــأوى بعــد انهيــار منزلهــا. كانــت تلــك املــرأة مصابــة مبــرض 

الجــذام، ومل يجــرؤ أحــد عــى االقــراب منهــا.
ــة  وعوضــاً عــن عقــد اجتاعــات ملدرســة الســبت، قــام موثــو وفريقــه بإزال  
الُحطــام مــن أمــام املنــزل. ومــن ثــم جــاء القرويــون ملســاعدتهم أيضــاً. وقــام الجميــع 
بقطــع أفــرع بعــض األشــجار لتكــون مبثابــة أعمــدة للبيــت ووضعــوا قــاش النقــب 

ــت. ــأً مؤق ــة ملج ــون مبثاب ــا لتك فوقه
ــد  ــني للســيدة. وق ــزل مت ــاء من ــه يف بن ــو وفريق ــدأ موث ــبوع، ابت ــاء األس وأثن  
ــة  ــدأوا مبعامل ــذا ابت ــاي مكــروه، ل ــوا ب ــاءه مل يصاب ــو وأصدق ــون أّن موث الحــظ القروي
ــم  ــض منه ــام البع ــا ق ــم. وك ــدة منه ــا واح ــّدداً واعتروه ــدة مج ــة جي ــرأة معامل امل
ــد  ــا عن ــي فقدته ــك الت ــن تل ــدالً م ــة ب ــس واملــؤن الغذائي ــرأة بعــض املالب بإعطــاء امل

ــزل. ــار املن انهي
ــت.  ــا يف البي ــة أن يزوره ــو مرجيّ ــت الســيدة اىل موث ــال، أت ويف الســبت الت  
ــش  ــن الخي ــن م ــرأة إىل كيســني كبري ــاك، أشــارت امل ــة هن ــت املجموع ــا وصل وعندم
مملوئــني بجــوز الهنــد. ومــن ثــم قالــت، »هــذه هــي تقدمتــي للكنيســة«. تأثـّـر موثــو 
ــد  ــة مــن جــوز الهن ــد قامــت بجمــع 1٠٠ حبّ ــأّن هــذه الســيدة ق ــا اكتشــف ب عندم
ــا بهــذا العمــل  ــا الصغــر. وقــد تطلــب قيامه ــرى إىل بيته ــو األُخ ــا واحــدة تل وحملته

ــالً. ــبوعاً كام ــا أس ــن امتنانه ــا ع ــن خالله ــرت م ــذي ع ال
ــد يف  ــادة. وال يوج ــة للعب ــع يف القري ــرة تجتم ــة كب ــد مجموع ــوم، توج والي  
ــت  ــون باألدفنتس ــة يرحبّ ــّكان املنطق ــّن س ــة ، ولك ــن أي طائف ــة م ــة أي كنيس القري
ــرب كنيســة  ــد أق ــالً. تبُع ــم فع ــون به ــأّن هــؤالء األشــخاص يهتّم ــم ب بســبب معرفته
عــن القريــة حــوال 5-٦ كــم، كــا ال توجــد هنــاك مواصــالت مؤمّنــة. يتعلـّـم املؤمنــون 
ــم. ــاء كنيســة يف قريته ــن بن ــوا م ــه أن يتمكن ــن الل ــون م ــالة وهــم يطلب ــدد الّص الُج

اآلالف مــن الُقــرى كهــذه القريــة يعبــدون إلهــاً مــن الحجــر. وال يــزال هــؤالء األشــخاص 
بانتظــار ســاع أّن الــرب يســوع يحبّهــم ويريــد قضــاء األبديـّـة معهــم. سيســاعد العطاء 
املرســي يف بنــاء كنيســة بســيطة ليعبــدوا اللــه فيهــا ويدعــون آخريــن للعبــادة معهــم أيضــاً.

موثو كويت، هو خادم يعيش يف مودوراي، تامل نادو، يف الهند.
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الدرس الحادي عشر 

ْبُت  السَّ

السبت بعد الظهر

٦ - 1٢ أيلول)سبتمبر(

املراجــع األســبوعية: يوحنــا 1: 1ـ 3؛ متــى 1٢: 1ـ5؛ لوقــا 4: 1٦ـ ٢1؛ يوحنــا 
5: 1٦و 17؛ متــى ٢4: ٢٠.

ـَـا ُجِعــَل ألَْجــِل اإلِنَْســاِن، الَ اإلِنَْســاُن  ــْبُت إِنَّ آيــة الحفــظ: » ثـُـمَّ َقــاَل لَُهــُم: ’السَّ
ــْبِت أَيًْضــا ‘ » )مرقــس ٢: ٢٧و ٢٨(. ــْبِت. إًِذا ابْــُن اإلِنَْســاِن ُهــَو َربُّ السَّ ألَْجــِل السَّ

ــن  ــى الطع ــة، ع ــيح األرضي ــة املس ــوال خدم ــون، ط ــادة الديني ــل الق عم  
ــد  ــاد، أك ــه االنتق ــَه إلي ــا ُوجِّ ــه الســبت. وعندم ــذي حفــظ املســيح ب يف األســلوب ال
املســيح عــى ســلطته بوصفــه رب الســبت )متــى 1٢: ٨؛ مرقــس ٢: ٢٨؛ لوقــا ٦: 5(. 
ــبت. ــح للس ــظ الصحي ــه الحف ــون علي ــي أن يك ــا ينبغ ــار م ــاً بإظه ــام أيض ــا ق ك

ــح  ــق »بالحفــظ الصحي ــه، ليــس فقــط بالتحــدي املتعل ــوم، نحــن نُواَج والي  
للســبت«، ولكننــا نُواَجــه أيضــاً بالتحــدي املتعلــق باالعتقــاد الســائد، لــدى كثــر مــن 
ــك،  ــع ذل ــة. م ــوم الراح ــو ي ــبت، ه ــوم الس ــس ي ــد، ولي ــوم األح ــأن ي ــيحيني، ب املس
فــإن أولئــك الذيــن يؤيــدون فكــرة حفــظ يــوم األحــد ال يجــدون، يف األناجيــل، مــا 
يدعــم وجهــة نظرهــم. فــإن الخالفــات املتعلقــة بالســبت، يف األناجيــل، كانــت تتعلــق 
فقــط بالكيفيــة التــي كان ينبغــي حفــظ الســبت بهــا، ومل تكــن تتعلــق بيــوم الســبت 
ــوم الســبت كان  ــاالً للشــك يف أن ي ــدع مج ــه مل ت ــاة املســيح وتعاليم نفســه. إن حي

ــه.  ــى بعــد مــوت املســيح وقيامت ــرب للراحــة، حت ــوم ال ــه ي ســيواصل كون
ــق  ــه خال ــة املســيح بالســبت بوصف ســوف نناقــش يف هــذا األســبوع، عالق  
ــا  ــيح في ــم املس ــال وتعالي ــك، مث ــد ذل ــندرس بع ــا. وس ــبِْت أَيًْض ــبت، ورَبُّ السَّ الس
يتعلــق بحفــظ الســبت. وأخــراً، ســوف ننظــر إىل الســبت كــا هــو معلــن يف تعاليــم 

ــه.  ــد قيامت ــذه بع ــال تالمي ــاة ومث ــيح ويف حي املس

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، 
13أيلــول )ســبتمر(.



٨٩

7 ايلول )سبتمبر(األحد

المسيح، خالق السبت

حــه النصــوص التاليــة عــن دور املســيح يف الخلــق؟ ملــاذا يُعــد هــذا  مــا الــذي توضِّ
األمــر مهــامً للغايــة، خصوصــاً عنــد النظــر يف مســألة الســبت؟ انظــر يوحنــا ١: ١ـ ٣؛ 

كولويس ١: ١٦؛ عربانيني ١: ١و ٢. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ٍء  ــُة.... كُلُّ يَشْ ــْدِء كَاَن الَْكلَِم ــارة الشــهرة: »يِف الْبَ ــه بالعب ــا انجلي ــدأ يوحن يب  
ٌء ِمــاَّ كَاَن« )يوحنــا 1: 1ـ 3(. وال يــرك كل مــن يوحنــا  ِبــِه كَاَن، َوِبَغــْرِِه لـَـْم يَُكــْن يَشْ
وبولــس أي مجــال للشــك فيــا يتعلــق بــدور املســيح يف الخلــق. فاللــه االبــن، يســوع 
ــَى  ــا َع ــَاَواِت َوَم ــا يف السَّ : َم ــُكلُّ ــَق الْ ــِه ُخلِ ــُه ِفي ــياء: »فَِإنَّ ــق كل األش ــيح، خل املس
األَرِْض، َمــا يـُـَرى َوَمــا الَ يـُـَرى .... الـْـُكلُّ ِبــِه َولـَـُه قـَـْد ُخلِــَق« )كولــويس 1: 1٦و 17(. إن 

ــَاد. ــه مــن َحــيٍّ وَج ــه، باملســيح، قــد خلــق الكــون وكل مــا في الل
ــا  ــيفديهم عندم ــذي س ــاً ال ــو أيض ــر، كان ه ــق الب ــذي خل ــيح، ال إن املس  
ــاً  ــرب يوم ــا ال ــارشة، أعطان ــق مب ــة اســبوع الخل ــد نهاي ــاِن«. وعن ــْلُء الزََّم يجــيء »ِم
ــك  ــه ِملْ ــرب. إن ــوم ال ــو ي ــل ألجــل اإلنســان فه ــد ُجِع ــون الســبت ق ــة. »فلك للراح
املســيح.... ومبــا أنــه خلــق كل األشــياء، إذاً فهــو خالــق الســبت أيضــاً. فلقــد أفــرزه 

ليكــون ُمَذكِّــرَاً بعمــل الخلــق« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة ٢٦4(.
ــن  ــق البــر، ولديهــم الحاجــة إىل الراحــة، هــو أيضــاً َم ــذي خل ــه ال إن الل  
قــام بتوفــر ســبيل الراحــة لهــم، وذلــك بتخصيــص يــوٍم أســبوعٍي فيــه تضــع الكائنــات 
ــد  ــق. وبع ــه، الخال ــريح يف الل ــاً لتس ــبوعية جانب ــا األس ــا ومتاعبه ــة معاناته البري
االنتهــاء مــن عمــل الخلــق، اســراح اللــه، نفســه، يف اليــوم الســابع. ومل يســرح اللــه 
ســه، ومــن أجــل أن يعطينــا  بســبب التعــب، وإمنــا مــن أجــل أن يبــارك الســبت ويقدِّ
مثــاالً نتبعــه. وقــد اســراح املســيح يف الســبت، أيضــاً، عندمــا انتهــى مــن فدائنــا عــى 
الصليــب. ومل يســرح املســيح يف الســبت بعــد الصليــب ألنــه كان بحاجــة إىل الراحــة، 
ــذي  ــة للســبت. إنَّ املســيح، ال ــد عــى القيمــة األبدي وإمنــا اســراح مــن أجــل التأكي
يدعــو البــر، املتعبــني، إىل الراحــة فيــه )متــى 11: ٢٨و ٢٩(، يدعونــا إىل أن نســريح، 

بطريقــة خاصــة، مــرة يف األســبوع، كل يــوم ســبت.

ــاس  ــل وأس ــا بأص ــه يربطن ــق األرض؛ إن ــة خل ــا ببداي ــبت يربطن ــا للس إن حفظن
ــة  ــل يف املســألة الهام ــوم الســبت للتأم ــن ي ــت أفضــل م ــن وق ــل م ــا. فه وجودن

ــاه؟ ــه إي ــاين الل ــذي أعط ــود ال ــه بالوج ــاَ فاعل ــا أَنَ ــة مب املتعلق
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اقــرأ متــى ١٢: ١و ٢. مــا الــذي يجــري هنــا؟ ملــاذا اعتــرب الفريســيون أن هــذا 
ْبِت«؟  العمل »الَ يَِحلُّ ِفْعلُُه يِف السَّ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
ــْف  ــَك فَاقِْط ــَت َزْرَع َصاِحِب ــي: »إَِذا َدَخلْ ــا ي ــة ٢3: ٢5، م ــة يف تثني ــول اآلي تق  
ــال،  ــكلة، بالت ــن املش ــَك«. مل تك ــَى َزْرِع َصاِحِب ــْع َع ــالً الَ تَرْفَ ــْن ِمْنَج ــِدَك، َولِك ــَناِبَل ِبيَ َس
متعلقــة بالعمــل، يف حــد ذاتــه، الــذي أقــدم التالميــذ عليــه وإمنــا كانــت متعلقــة باليــوم 
الــذي تــم فيــه القيــام بهــذا العمــل. لقــد كانــت قوانــني املعلمــني الدينيــني اليهــود تحظــر، 
ــِة. وكان  ــدّراَس والتَّْذِريَ ــي وال ــل الجن ــبت مث ــل يف الس ــواع العم ــح، كل أن ــكل رصي بش
ــا  ــك عندم ــور، وذل ــكل هــذه األم ــام ب ــة القي ــني بتهم ــذ، يف رأي الفريســيني، مذنب التالمي

ــش. ــن الق ــح ع ــوا القم ــم وفصل ــا يف أيديه ــح وفركوه ــنابل القم ــوا س قطف

مــا هــو مغــزى وأهميــة األســئلة التــي اســتخدمها املســيح للــرد عــى الفريســيني؟ انظــر متــى 
١٢: ٣ـ ٥.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
يقــول املســيح يف املثــال األول املأخــوذ مــن )1صموئيــل ٢1: 1ـ ٦(، إنــه عــى الرغــم   
ــذي  ــز ال ــوا مــن الخب ــة، أن يأكل ــه، يف الظــروف العادي ــداود ورجال ــه مل يكــن ينبغــي ل مــن أن
مل يكــن مســموح بــه ســوى للكهنــة )الويــني ٢4: ٩(، إالَّ أن انتهاكهــم للنامــوس الطقــي كان 
ــره املســيح  ــذي ذك ــاين ال ــال الث ــت يف خطــر. وكان املث ــم كان ــك ألن حياته ــه، وذل مســموحاً ب
ــكل،  ــوم الســبت يف خدمــات الهي ــق باملحرقــات والتقدمــات املخصصــة لي ــى 1٢: 5( يتعل )مت
وهــي املحرقــات والتقدمــات التــي كانــت ضعــف عــدد املحرقــات والتقدمــات التــي كانــت 
ــدم يف أي يــوم آخــر )ســفر العــدد ٢٨: ٩و 1٠(. وقــد أدرك اليهــود، أنفســهم، أن خدمــات  تُق

ــل الســبت. ــة قب ــا األولوي ــت له ــكل كان الهي
ــرران ســلطته عــى  ــني، أدىل بترصيحــني ي ــن املثال ــد ان أشــار املســيح إىل هذي وبع  
ــح  ــا. الترصي ــي كان الفريســيون يحفظــون الســبت به ــِة الت ــل يف الطريقــة املُتِْعبَ إجــراء تعدي
ــبِْت‘ » )مرقــس ٢: ٢7(.  ـَـا ُجِعــَل ألَْجــِل اإلِنَْســاِن، الَ اإلِنَْســاُن ألَْجــِل السَّ ــبُْت إمِنَّ األول هــو: » ’السَّ
ــات  ــا عــى أن منشــأ حفــظ الســبت كان يف عــدن، كــا يشــر إىل األولوي ويؤكــد املســيح هن
الخاطئــة التــي وضعهــا الفريســيون بشــأن اإلنســان والســبت: فقــد ُخلــق الســبُت مــن أجــل 
فائــدة ومنفعــة الكائنــات البريــة؛ وهــو يواصــل كونه كذلــك، باعتبــاره َعِطيَّــة اللــِه. واملقصود 
هــو أن يكــون الســبت يف خدمــة اإلنســان وليــس اإلنســان يف خدمــة الســبت. والترصيــح الثــاين 
ــبِْت أَيًْضــا‘ » )متــى ٢: ٢٨(.  الــذي أدىل بــه املســيح هــو قولــه أن » ’ابـْـُن اإلِنَْســاِن ُهــَو رَبُّ السَّ
ِع وصيــة الســبت.  ويَْصــُدق هــذا الترصيــح عــى مكانــة املســيح بوصفــه خالــق الكــون وُمــَرِّ
لذلــك، فاملســيح، وحــده، هــو َمــن لديــه الســلطة عــى تحريــر الســبت مــن القوانــني التــي مــن 

صنــع البــر.

ََّهــَم القــادُة الروحيــون، لألمــة اليهوديــة، املســيَح، رب الســبت، بأنــه ينتهــك اليــوم الــذي  لقــد اَت
ســه. مــا هــي الرســالة التــي يجــب أن نســتخلصها نحــن جميعــاً  كان هــو نفســه قــد خلقــه وقدَّ
حــول مخاطــر العمــى الروحــي بــني أولئــك الذيــن ينبغــي أنهــم يعرفــون األمــور بشــكل أفضــل؟
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مــاذا تخربنــا اآليــة يف لوقــا ٤: ١٦ عــن موقــف املســيح مــن الســبت؟ ملــاذا يعــد 
االقتــداء مبثــال املســيح أمــراً هامــاً جــداً بالنســبة لنــا نحــن اليــوم؟ انظــر يوحنــا ١٤: 

١٥؛ ١بطــرس ٢: ٢١.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
ــة  ــة يوناني ــن كلم ــأيت م ــد 1٦، ت ــا يف ع ــتخدمها لوق ــي اس ــِه«، الت ــة »َعاَدتِ إن كلم  
متعلقــة بعــادات ثابتــة، مــن حيــث وقــت حدوثهــا والنشــاطات التــي تتــم يف هــذه األوقــات 
الثابتــة. وبعبــارة أخــرى، كان املســيح يذهــب إىل الهيــكل، بانتظــام، يف كل يــوم ســبت، مــا مل 
مينعــه عــن القيــام بذلــك عائــق قهــري. وعــالوة عــى ذلــك، فقــد كانــت هــذه املســألة مهمــة 
جــداً، بالنســبة للوقــا، لدرجــة أنــه ذَكَــَر، أربــع مــرات يف إنجليــه، دخــول املســيح إىل الهيــكل يف 
أربعــة ســبوت مختلفــة )لوقــا 4: 1٦؛ ٦: ٦؛ 13: 1٠(. أيضــاً، يُعــرِّف لوقــا، عــى وجــه التحديــد، 
الســبت عــى أنــه اليــوم الســابع مــن األســبوع )لوقــا ٢3: 54ـ ٢4: 1(. وحقيقــة أن املســيح قــد 
حفــظ ســبت اليــوم الســابع، أثنــاء خدمتــه األرضيــة، وحقيقــة أن اليهــود قــد حفظــوه كذلــك، 
تشــهدان بــأن الــدورة األســبوعية مل تُْفَقــْد أو تضيــع منــذ إعطــاء النامــوس عــى جبــل ســيناء، أو 
حتــى منــذ الخلــق. إن مثــال املســيح، فيــا يتعلــق بالســبت، هــو منــوذج للمســيحيني ليتبعــوه، 
مــن حيــث اليــوم الــذي حفظــه املســيح وكذلــك الطريقــة التــي حفــظ املســيح هــذا اليــوم. 

مــا الــذي قــرأه املســيح يف الهيــكل يف تلــك املناســبة الخاصــة؟ وملــاذا يعــد هــذا 
مهامً؟ انظر لوقا ٤: ١٦ـ ٢١. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
ــكل.  ــم يف الهي ــا املســيح ويتكل ــي يقــرأ فيه مل تكــن هــذه هــي املــرة األوىل الت  
وعندمــا قــرأ املســيح يف تلــك املــرة، كان قــد َمــرَّ أكــر مــن عــام عــى الوقــت الــذي اعتمــد 
فيــه املســيح يف نهــر األردن. مــع ذلــك، فقــد كانــت هــذه أول زيــارة للمســيح إىل النــارصة، 
بعــد مغادرتــه لحانــوت النجــارة، حيــث كان قــد أمــى ثالثــني عامــاً مــن حياتــه، وحيــث 
ــه أن  ــه الصغــرة. وخــالل فــرة شــبابه، »كان يطلــب من كان يذهــب إىل الهيــكل يف بلدت
يقــرأ الــدرس مــن األنبيــاء، فكانــت تهتــز مشــاعر الســامعني حــني كان يــراق نــور جديــد 
ــال، صفحــة  ــوة، مشــتهى األجي ــاب املقــدس املألوفــة« )روح النب ــوال الكت عــى بعــض أٌق

.)٦1
لكــن األمــر كان مختلفــاً يف هــذه املــرة. فقــد اختــار املســيح فقــرة كتابيــة خاصــة   
ــح عمــل »املســيا« عــى األرض، وتوضــح أيضــاً  وهــي إشــعياء ٦1: 1و ٢، وهــي فقــرة توضِّ
كيــف أنــه ســيأيت ليكــرز »ِبَســَنِة الــرَّبِّ الَْمْقبُولـَـِة« )لوقــا 4: 1٩(. وهــذه الَســَنة هــي َســَنة 
ــوم  ــيح، بشــكل مناســب، ي ــار املس ــد اخت ــة. وق ــت للراح ــل، وهــي وق ــة أو اليوبي الراح
الراحــة، أي الســبت، ليُْعلِــن فيــه عــن خدمتــه للخــالص والتحريــر والشــفاء. وإننــا لنجــد 

ــاًّ يف كل ســبت. ــرَب عنهــا َجلِيَّ يف املســيح راحــة حقيقيــة، وهــي راحــة يُْع
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 معجزات في السبت

1٠ ايلول )سبتمبر(األربعاء

تذكــر األناجيــل العديــد مــن معجــزات الشــفاء التــي أجراهــا املســيح يف يوم الســبت.   
ومــن املثــر لالهتــام أن تعــرف أن الشــفاء يف الســبت كان يــأيت، يف معظــم الحــاالت، مببــادرة 
مــن املســيح وكــا لــو أنــه أراد أن يشــفي، عــن قصــد، يف يــوم الســبت عــى الرغــم من أنــه كان 
ميكــن لــه القيــام بذلــك يف أي يــوم آخــر. لقــد كان املســيح يحــاول التأكيــد عــى نقطــة معينــة 
وهــي أن الشــفاء مل يكــن غــر محظــور يف يــوم الســبت. عــى العكــس مــن ذلــك، لقــد كان 
الشــفاء يف يــوم الســبت أكــر مروعيــة مــا كان العديــد مــن الفريســيني والقــادة الدينيــني 

معتاديــن عــى عملــه يف الســبت. 

ــيح  ــفاء املس ــر ش ــوص لتربي ــذه النص ــن ه ــة يف كل م ــج املقدم ــي الحج ــا ه م
للمرىض يف السبت؟ متى ١٢: ١٠ـ ١٢؛ لوقا ١٣: ١٥و ١٦؛ يوحنا ٥: ١٦و ١٧. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
عــى الرغــم مــن صــواب فكــرة أنــه مــن الــروري، أثنــاء ســاعات الســبت، أن نضــع   
مصالحنــا الخاصــة جانبــاً )خــروج ٢٠: ٩؛ إشــعياء 5٨: 13(، إال أنــه ال ينبغــي أبــداً اعتبار ســاعات 
ــه مــع  ــم الجــدوى. لقــد أشــار املســيح، بوضــوح، يف مجادالت الســبت فــرة مــن الكســل عدي
ــبُوِت!« )متــى 1٢: 1٢(. ووفقــاً لتعاليــم القــادة  الفريســيني، إىل أنــه »يَِحــلُّ ِفْعــُل الَْخــْرِ يِف السُّ
الدينيــني، كان ميكــن معالجــة املريــض يف يــوم الســبت إذا كانــت حياتــه مهــددة. وباملثــل، فإنــه 
إذا ســقطت شــاة أو ســقط ثــوٌر يف حفــرة، كان يجــوز انتشــال الحيــوان مــن الحفــرة يف يــوم 
الســبت إنقــاذاً لحياتــه. أمل تكــن حيــاة اإلنســان أكــر قيمــة مــن حيــاة الحيــوان؟ لقــد أظهــر 
ــاد املســيح، ولألســف، تعاطفــاً نحــو حيواناتهــم أكــر ِمــن تعاطفهــم نحــو الكائنــات البريــة  نُقَّ
التــي كانــت تعــاين وتتعــب. وكانــوا يوافقــون عــى إرواء حيــوان ولكنهــم مل يوافقــوا عــى شــفاء 

واســرداد شــخص مريــض يعــاين. 
قــال يســوع أيضــاً: » ’أيَِب يَْعَمــُل َحتَّــى اآلَن َوأَنـَـا أَْعَمــُل‘ » )يوحنــا 5: 17(، وهــو يشــر   
بذلــك إىل عمــل اللــه لخــر وصالــح مخلوقاتــه. فــإن اللــه، حتــى يف يــوم الســبت، يواصــل منــح 

ــني 1: ٢و 3(.  ــون )عراني ــة الك ــاة ورعاي الحي
ــا للســبت. فمعنــى  ــه ال يجــب أن نكــون متزمتــني يف حفظن ــا املســيُح أن لقــد علَّمن  
ــة  ــر أهمي ــل واألك ــني 4: 1٠(، ب ــا الخاصــة )عراني ــن أعالن أن نحفظــه هــو أن »نســريح« ِم
مــن ذلــك، هــو أن نتوقــف عــن محاولــة العمــل مــن أجــل الحصــول عــى الخــالص بجهودنــا 
ــأن نحفــظ  ــا ب ــد الشــيطان أن يقنعن الشــخصية، ألن هــذا أمــر مســتحيل عــى أي حــال. يري
ــيحاول أن  ــه س ــبت، فإن ــظ الس ــن حف ــا ع ــتطع أن يحيدن ــو مل يس ــإذا ه ــة. ف ــبت بأناني الس

ــبت. ــظ الس ــديد يف حف ــت الش ــو التزم ــر، أال وه ــض اآلخ ــا إىل النقي يدفعن

عــى الرغــم مــن أنــه مــن الســهل أن نكــون متزمتــني، فيــا يتعلــق بحفظنــا للســبت، إالَّ أنــه ميكــن 
آلخريــن أن يكونــوا متســاهلني جــداً يف حفظــه. كيــف نحقــق التــوازن الصحيــح؟ أيضــاً، ملــاذا يجــب أن 
نكــون حذريــن بشــأن ردة فعلنــا نحــو الكيفيــة التــي يحفــظ اآلخــرون الســبت بهــا )ال تنــى كيــف 

كان ينظــر الفريســيون إىل الطريقــة التــي كان يحفــظ املســيح الســبت بهــا(؟
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11 ايلول )سبتمبر(الخميس

ــون  ــم يُْعطُ ــبت، وه ــن الس ــدالً م ــد، ب ــيحيني األح ــن املس ــر م ــظ كث يحف  
لذلــك مجموعــة مــن األســباب أهمهــا قيامــة املســيح يف يــوم األحــد. لكــن، ال يشء يف 
العهــد الجديــد، مبــا يف ذلــك الفقــرات املتعلقــة بالقيامــة، يَُعلِّــُم بــأن الســبت اُْســتُبِْدَل 
باألحــد. كــا يُظِْهــُر العهــد الجديــد أن قصــد املســيح هــو أن يُْحَفــَظ الســبت، حتــى 

ــه مــن األمــوات.  بعــد قيامت

مــا الــذي تقولــه اآليــة يف متــى ٢٤: ٢٠ عــن الســبت يف الســنوات التــي أعقبــت 
قيامة املسيح؟ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
تُظِْهــُر لنــا كلــات املســيح، يف متــى ٢4: ٢٠، إنــه يف العــام 7٠ ميالديــة، وبعد   
حــوال 4٠ عامــاً مــن مــوت املســيح عــى الصليــب، كان الســبت ســيبقى مقدســاً، كــا 
كان دامئــاً. فــإن الصخــب واإلثــارة والخــوف والرحــال الــذي كان الزمــاً للهــرب مــن 

ــوم الســبت. ــه يف ي ــام ب ــذاك، مل يكــن يصــح القي أورشــليم، آن

أي دليــل آخــر نجــده يف العهــد الجديــد ويُظهــر أن ســبت اليــوم الســابع قــد ظَــلَّ 
مقدســاً بعــد قيامــة املســيح؟ انظــر أعــامل الرســل ١٣: ١٤و ٤٢؛ ١٤: ١؛ ١٧: ١و ٢؛ 

 .١٨: ٤
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
كان الذهــاب إىل الهيــكل، بالنســبة للتالميــذ، هــو مبثابــة ذهابنا إىل الكنيســة   
ــي ميكــن  ــن أفضــل الطــرق الت ــرب هــو ِم ــت ال ــا الحــال. والذهــاب إىل بي يف عرصن
حفــظ الســبت مــن خاللهــا. وياُلحــظ عــن بولــس، بصفــة خاصــة، أنــه كان ِمــن بــني 
ــت عــادة  ــد كان ــكل بانتظــام يف الســبوت. لق ــات الهي ــن عــى حضــور خدم املعتادي
بولــس هــي إتبــاع مثــال املســيح )أعــال 17: ٢(. وعــى الرغــم مــن أن بولــس كان 
رســوالً لألمــم، وعــى الرغــم ِمــن أنــه ِمــن أوائــل املناديــن مببــدأ التريــر باإلميــان، إال 
أنــه كان معتــاداً عــى الذهــاب إىل الهيــكل يــوم الســبت، ال ليبــر لليهــود فحســب، 

ولكــن ليحفــظ يــوم الســبت مقدســاً.
ــل النــاس مــن  ويف ســبت مــن الســبوت، وبعــد انتهــاء خدمــات الهيــكل، توسَّ  
األمــم إىل بولــس ليبرهــم ببشــارة اإلنجيــل. وكان ميكــن للرســول بولــس أن يدعوهــم 
ــاِل  ــبِْت التَّ لالســتاع إليــه يف اليــوم التــال، األحــد، لكنــه انتظــر أســبوعاً. » ’ َويِف السَّ
اْجتََمَعــْت كُلُّ الَْمِديَنــِة تَْقِريبًــا لِتَْســَمَع كَلَِمــَة اللــِه ‘ » )أعــال 13: 44(. تُقــدم هــذه 
النصــوص دليــالً قويــاً عــى أن الكنيســة األوىل مل تعــرف شــيئاً اســمه اســتبدال الســبت 

باألحــد.

إذاً، نحــن نعــرف أننــا عــى حــق فيــا يتعلــق بحفظنــا للســبت الحقيقــي. كيــف 
يجعلنــا حفظنــا للســبت مســيحيني أكــر عطفــاً ومحبــة واهتامــاً؟
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

1٢ ايلول )سبتمبر(

1. نحن ِملٌْك للمسيح، بالخلق والفداء. كيف يذكِّرنا السبت، بصورة خاصة، بهاتين 
الحقيقتين الهامتين؟

ناحية  ومن  الرابعة؟  للوصية  المتزمتة  الحرفية  الطاعة  في  المشكلة  هي  ما   .٢
هو  ما  المفرط؟  للتزمت  حالً  السبت  في حفظ  االستخفاف  يعد  ال  لماذا  أخرى، 

العنصر األساسي الذي يجعل ِمن حفظ السبت بركة حقيقية؟

خاصاً  السبت، مذكِّراً  يوم  للراحة في  السبت، والفرصة  أن يكون  ينبغي  لماذا   .3
بواسطة  وإنما  أعمالنا  بواسطة  مخلَّصين  لسنا  أننا  مفاده  الذي  الهام  بالحق  لنا 

استحقاقات يسوع نيابة عنَّا؟

أعمق  اختباراً  لنا  يكون  كيف  نتعلم  أن  بواسطتها  يمكننا  التي  الطرق  ما هي   .4
وأجدى مع الرب في يوم السبت؟

5. ما هي الدروس، المتعلقة بيوم السبت، والتي يمكننا تعلّمها من مثال المسيح 
في الشفاء يوم السبت؟ كيف تساعدنا معجزات المسيح التي أجراها في السبوت 
على أن نفهم على نحو أفضل ما ينبغي أن يكون عليه حفظ السبت والنشاطات 

التي يمكننا القيام بها في يوم السبت؟

الخاصة، في  ٦. يجب علينا أن نحفظ السبت »مقدساً«. فكِّر في بعض نشاطاتك 
يوم السبت. ما مدى ما تتسم به هذه النشاطات ِمن قدسية؟

اقــرأ لــروح النبــوة، مــن كتــاب مشــتهى األجيــال، الفصــل الــذي بعنــوان »الســبت«، 
صفحــة ٢57ـ ٢٦5. 

» ’إن ابــن اإلنســان هــو رب الســبت أيضــاً‘. إن هــذه الكلــات مليئــة   
ِس. وهــو يعلمنــا أن ذاك  بالتعليــم والعــزاء... ويشــر ]الســبت[ إليــه كالخالــق واملَُقــدِّ
الــذي خلــق كل مــا يف الســاء ومــا يف األرض وفيــه يقــوم الــكل هــو رأس الكنيســة 
وبقوتــه قــد صولحنــا مــع اللــه. ألنــه إذ يتكلــم عــن إرسائيــل يقــول: ’وأعطيتهــم أيضــاً 
ــرب مقدســهم‘ أي جعلهــم  ــا ال ــي وبينهــم ليعلمــوا أين أن ــة بين ســبويت لتكــون عالم
مقدســني، حزقيــال ٢٠: 1٢. إذاً فالســبت هــو عالمــة أو رمــز لقــدرة املســيح عــى أن 
يجعلنــا مقدســني. والســبت كرمــز لقوتــه املقدســة أُعطــى لــكل مــن قــد صــاروا جــزءاً 
مــن شــعب اللــه بواســطة املســيح« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة ٢٦4(.



قصة األسبوع

القّوة الُعظمى

 من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.
)www.AdventistMission.org( :الموقع على اإلنترنت

ــا ســاحرة. وكانــت  ــا عــى أنّه ــرف يف مجتمعهــا يف غــرب بلغاري ــزا تُع كانــت تري  
بالفعــل تقــوم بأعــال الســحر والشــعوذة أيضــاً، وكان تخــر النــاس بطالعهــم وتزعــم أنهــا 

تتنبــأ باملســتقبل. وكان الّنــاس يحرمونهــا بســبب القــّوة التــي كانــت لديهــا.
أتــت حفيــدة تريــزا الُصغــرى، ســارة، لزيــارة جّدتهــا. وكانــت تريــزا تحــّب ســارة   
كثــراً! ويف يــوم الســبت، طلبــت ســارة مــن جّدتهــا أن تأخذهــا إىل الكنيســة. تعّجبــت تريــزا 
ــد  ــدة يف أح ــي منعق ــا ه ــون فيه ــاء يجتمع ــي كان األعض ــة الت ــدت أّن الكنيس ــا وج عندم

ــة. ــك الكنيس ــارة لتل ــذ س ــزا بأخ ــت تري ــة. قام ــي يف املدين املقاه
ــاب  ــن الكت ــاب قصــص م ــارة كت ــام بإهــداء س ــارة يف الكنيســة، وق ــزا وس رأى شــخص تري
املقــدس. وكانــت ســارة يف كل مســاء، تطلــب مــن جّدتهــا أن تقــرأ لهــا مــن هــذا الكتــاب.

وأثنــاء اللعــب أو مســاعدة الجــدة، كانــت ســارة تحــب االســتاع إىل الرانيــم التــي   
تتحــدث عــن املســيح. ولكــن تريــزا كانــت يف كثــر مــن األحيــان ترفــض االســتاع للرانيــم. 
ــه حفيدتهــا كثــراً، هــو ليــس بالشــخص  ولكّنهــا وبعــد أن اكتشــفت أّن يســوع الــذي تحبّ

ــه. ــد عن ــم املزي ــّررت الرجــوع إىل الكنيســة وتعلّ ــادي، ق الع
بــدأت تريــزا بالحضــور إىل الكنيســة بشــكل منتظــم بعــد رجــوع ســارة إىل بيتهــا   
يف إيطاليــا. كانــت تريــزا تّدخــن براهــة ومل تكــن قــادرة عــى االمتنــاع عــن التدخــني. ويف 
أحــد األيّــام، وقفــت تريــزا أثنــاء فقــرة تقديــم الشــهادات الشــخصية يف الكنيســة وقالــت، 
»إن كنتــم تريدوننــي يف هــذه الكنيســة، فيجــب عليكــم الّصــالة للــه يك يســاعدين عــى أن 

ــص مــن عــادة التدخــني هــذه.« أتخلّ
ــأن  ــا ب ــزا ووعدوه ــل تري ــن أج ــالة م ــدأوا يف الص ــة وب ــاء الكنيس ــف أعض تّوق  
يســتمّروا يف الّصــالة مــن أجلهــا. ويف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم، شــعرت تريــزا بالغثيــان 
وبــدأت بالتقيــؤ. وقالــت يف نفســها، »حســناً يــا رب، أعتقــد بــأّن هــذه هــي طريقتــك إلزالــة 
ُســموم التدخــني مــن خــارج جســمي.« اســتمرّت تريــزا بالتقيــؤ لبضعــة ســاعات. وعندمــا 

ــداً. ــني أب ــة يف التدخ ــاً بالرغب ــعر الحق ــان،  مل تش ــب الغثي ذه
وبعــد مــا تعرّفــت تريــزا بالــرب يســوع أكــر، قامــت بالتخلــص مــن كل أدوات الســحر بــكل 
أشــكاله. وعندمــا أىت زبائنهــا الُقدامــى ليطلبــوا منهــا خدمــة تتعلــق بالســحر، كانــت تقــول 
لهــم بأنّهــا مل تعــد تعمــل يف العرافــة بعــد اآلن. بــل وكانــت تســألهم عــا إذا كان يريــدون 
منهــا الّصــالة للــه مــن أجلهــم. وافــق العديــد مــن زبائنهــا أن تصــّي مــن أجلهــم، والبعــض 
منهــم رجعــوا وأخــروا تريــزا بــأّن صلواتهــا قــد اســتجيبت. وهنــاك عــدد قليــل منهــم قــام 

بزيــارة الكنيســة أيضــاً.
ــه  ــا الل ــد خلصه ــة. لق ــّوة العراف ــن ق ــّوة أعظــم م ــا وجــدت ق ــزا بأنّه ــم تري تعل  

وســاعدها عــى التخلــص مــن العرافــة، كــا ســاعدها 
عــى تعلّــم القــراءة والكتابــة لتتمّكــن مــن مشــاركة 
ــرب  ــن مل يســمعوا عــن ال ــه مــع الذي مــا قــد تعلّمت

ــل. ــن قب يســوع م
تريــزا ممتّنــة ألن املؤمنــني حــول العــامل أعطــوا مــن 
ــاعدة  ــر ملس ــث ع ــبت الثال ــاء الس ــم يف عط ماله
املؤمنــني يف مدينتهــا عــى البــدء يف بنــاء كنيســة 
يتعبــدون فيهــا. وعندمــا يتــم بنــاء الكنيســة، ســيأيت 
املزيــد مــن األشــخاص ليتعلّمــوا عــن قــّوة اللــه 

ــر. ــة للب ــه العظيم ومحبّت
تشارك تريزا اميانها يف بالغويفغارد، بلغاريا.



٩٦

الدرس الثاني عشر 

السبت بعد الظهر

الموت والقيامة

13 ـ 1٩ أيلول )سبتمبر(

املراجــع األســبوعية: يوحنــا 11: 11؛ يوحنــا 1: 1ـ 4؛ لوقــا ٨: 54و 55؛ يوحنــا 
5: ٢٨و ٢٩؛ متــى 5: ٢٢و ٢٩؛ يوحنــا 11: 3٨ـ 44.

آيــة الحفــظ: »َقــاَل لََهــا يَُســوُع: ’أَنـَـا ُهــَو الِْقَياَمــُة َوالَْحَيــاُة. َمــْن آَمــَن ِب َولَــْو 
َمــاَت َفَســَيْحَيا‘ » )يوحنــا ١١: ٢٥(.

ــا فقــط،  ــا لنحي ــا ُخلقن ــاً مــن املــوت ألنن ــوراً فطري ــا نف ــر، لدين نحــن، كب  
يكــون.  أن  لــه  املفــرض  يكــن  ومل  دخيــل؛  املــوت  إن  لنمــوت.  وليــس 

ولهــذا الســبب، أظهــر املســيح، خــالل خدمتــه األرضيــة، تحننــا هائــالً نحــو   
املفجوعــني مبــوت أهاليهــم وذويهــم. وعندمــا رأى املســيح ارملــة »نايــني« تأخــذ ابنهــا 
ــام  ــد ق ــا 7: 13(. وق ــِي‘ » )لوق ــا: ’الَ تَبْ ــاَل لََه ــا، َوقَ ــَن َعلَيَْه ــر »تََحنَّ ــد إىل الق الوحي
املســيح مبواســاة األب الحزيــن ملــوت ابنتــه، البالغــة 1٢ عامــاً مــن العمــر، قائــالً: » الَ 
تََخــْف! آِمــْن فََقــْط » )مرقــس 5: 3٦(. ويف كل مــرة يــرب املــوت فيهــا أحباءنــا، يتــأمل 

املســيح آلالمنــا، ويبــي قلبــه الحنــون معنــا.
ــوت،  ــب امل ــد غل ــه ق ــكاء. فكون ــن مجــرد الب ــر م ــل أك ــن املســيح يفع لك  
ــن  ــم كل َم ــأن يقي ــد ب ــة، وهــو يَِع ــح الهاوي ــه مفاتي ــو لدي ــه، فه ــه هــو وقيامت مبوت
يؤمــن بــه إىل الحيــاة األبديــة. وهــذا، إىل حــد بعيــد، هــو أعظــم وعــد اُعطينــا إيــاه 
يف كلمــة اللــه؛ فإنــه لــو كان للمــوت الكلمــة االخــرة، لكانــت حياتنــا كلهــا، وكل يشء 

ــدوى.  ــن دون ج ــاه، م أنجزن

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، 
٢٠أيلــول )ســبتمر(.



٩7

حالة الموتى

14 ايلول )سبتمبر(األحد

اعتقــد كتبــة أســفار العهــد القديــم أن اإلنســان هــو كائــن حــي ال يتجــزأ.   
ــد« أو  ــا »جس ــى أنه ــادة ع ــم ع ــي تَُرَْج ــة، الت ــة املختلف ــات العري ــا املصطلح وم
ــن  ــن م ــان ككل، ولك ــف اإلنس ــة لوص ــرق مختلف ــرد ط ــس« أو »روح« إالَّ مج »نف
وجهــات نظــر مختلفــة. ويســتخدم الكتــاب املقــدس، ومبــا يتفــق مــع هــذا املنظــور، 
اســتعارات ومجــازات مختلفــة لوصــف املــوت. ومــن بــني هــذه االســتعارات، يــرز 
ــاب  ــر عــن مفهــوم الكت ــاره الرمــز املناســب للتعب ــوم[ باعتب ــاد« ]الن ــح »الرق مصطل
املقــدس لحالــة املــوىت )انظــر أيــوب 3: 11ـ 13؛ 14: 1٢؛ مزمــور 13: 3؛ إرميــا 51: 3٩؛ 
ــة مــن الالوعــي  ــه حال ــاة. إن ــة للحي ــة اإلجالي ــال 1٢: ٢(. إن املــوت هــو النهاي داني
الــذي ال توجــد فيــه أفــكار أو مشــاعر أو أعــال أو عالقــات مــن أي نــوع )جامعــة ٩: 

5و ٦و 1٠؛ مزمــور 115: 17؛ 14٦: 4(. 
ــيح إىل األرض يف  ــه املس ــاء في ــذي ج ــت ال ــول الوق ــه بحل ــك، فإن ــع ذل م  
ــه  ــا يقول ــداً م ــان، وتحدي ــة باإلنس ــة، املتعلق ــر الكتابي ــة النظ ــت وجه ــد، كان الجس
ــرة  ــل الفك ــن ِقب ــا م ــراض عليه ــم االع ــد ت ــوىت، ق ــة امل ــن حال ــدس ع ــاب املق الكت
»اإلِثَنيْنيــة« لخلــود النفــس، والتــي شــهدت انتشــاراً رسيعــاً يف جميــع أنحــاء العــامل 

املعــروف آنــذاك.

كيف وصف املسيح موت صديقه لعازر؟ انظر يوحنا ١١: ١١.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
عــى الرغــم مــن هــذه الفقــرة وغرهــا، يجــادل عــدد مــن املســيحيني قائلــني   
ــب: »  ــص عــى الصلي ــال لِلِّ ــه ق ــك ألن ــود النفــس، وذل ــأن املســيح كان يؤمــن بخل ب
الَْحــقَّ أَقـُـوُل لـَـَك: إِنَّــَك الْيَــْوَم تَُكــوُن َمِعــي يِف الِْفــرَْدْوِس » )لوقــا ٢3: 43(. لكــن معنــى 
ــاً، اعتــاداً عــى املــكان الــذي يتــم فيــه وضــع الفاصــالت.  هــذه الفقــرة يتغــر كلي
ــات  ــد مل تكــن تشــتمل عــى »عالم ــد الجدي ــة للعه ــدم املخطوطــات اليوناني )إن أق
ــه  ــا تفعل ــَك«، وهــذا م ــم »:« بعــد كلمــة »لَ ــإذا ُوِضعــت عالمــة الرقي ــم«(. ف الرقي
ــا إىل  ــد ذهب ــص ق ــي أن املســيح والل ــذا يعن ــاب املقــدس، فه معظــم ترجــات الكت
ــة  ــد كلم ــم »:« بع ــة الرقي ــت عالم ــا إذا ُوِضع ــه؛ أم ــوم نفس ــك الي ــردوس يف ذل الف
ــتقبي. يف  ــه املس ــى خالص ــص ع ــد لل ــد أك ــيح ق ــة أن املس ــتعني اآلي ــوم«، فس »الي
الواقــع، لقــد كان تأكيــد وتركيــز كلــات املســيح هــو عــى ضــان ويقــني الخــالص 
وليــس عــى توقيــت دخــول اللــص إىل الســاء. ويؤكــد ســياق النــص، الــواردة فيــه 
هــذه اآليــة، عــى هــذا األمــر. بدايــة، مل يطلــب اللــص انتقــاالً مبــارشاً إىل الســاء عنــد 
ــرَه عندمــا يــأيت الــرب يف ملكوتــه. عــالوة  موتــه؛ وإمنــا طلــب، باألحــرى، أن يتــم ِذكْ
عــى ذلــك، أكــد املســيح نفســه، بعــد حديثــه مــع اللــص بثالثــة أيــام، عــى أنــه مل 
ــة ال  ــرة الكتابي ــإن هــذه الفق ــك، ف ــا ٢٠: 17(. لذل ــردوس )يوحن يصعــد بعــد إىل الف

ــم أن نفــوس املــوىت تذهــب إىل الســاء بعــد موتهــم. تُعلِّ

ً جــداً بالنســبة لنــا، يف ضــوء إدراكنــا  ملــاذا يَُعــُد التعليــم املتعلــق بالقيامــة، ُمِهــاَّ
أن املــوت هــو حالــة مــن الرقــاد والالوعــي؟



٩٨

رجاء القيامة

15 ايلول )سبتمبر(االثنين

إن اللــه، عنــد الخلــق، قــد »َجبـَـَل الــرَّبُّ اإِللــُه آَدَم تُرَابـًـا ِمــَن األَرِْض، َونََفــَخ يِف   
أَنِْفــِه نََســَمَة َحيَــاٍة«. ونتيجــة لذلــك، »َصــاَر آَدُم نَْفًســا َحيَّــًة« )تكويــن ٢: 7(. وهكــذا، 
فإنــه طاملــا أبقــى اللــه نســمة الحيــاة يف املخلوقــات الحيــة، فهــي تبقــى عــى قيــد 
الحيــاة. لكــن، عندمــا يأخــذ اللــه نســمة الحيــاة منهــم، فإنهــم ميوتــون ويعــودون إىل 
تــراب  )مزمــور 1٠4: ٢٩؛ جامعــة 1٢: 7(. وال يَُعــُد هــذا قــراراً تعســفياً ِمــن ِقبــل اللــه؛ 
إمنــا هــو النتيجــة الحتميــة للخطيئــة. لكــن األخبــار الســارة هــي أنــه، ومــن خــالل 

املســيح، هنــاك رجــاء، حتــى يف املــوت. 

ــدرة  ــني ق ــات ويب ــيء املتضمــن يف هــذه اآلي ــا هــو ال ــا ١: ١ـ ٤. م ــرأ يوحن اق
املسيح عى إقامة املوىت؟ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
إن للمســيح حيــاة يف ذاتــه، ألنــه هــو الحيــاة )يوحنــا 14: ٦(. فاملســيح هــو   
َمــن خلــق كل يشء ولديــه القــدرة عــى منــح الحيــاة إىل َمــن يشــاء )يوحنــا 5: ٢1(. 

ــوىت. ــة امل ــيح إقام ــن للمس ــه ميك ــذا، فإن وهك

كيف تَْحُدث القيامة؟ انظر لوقا ٨: ٥٤و ٥٥. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

القيامــة، وفقــاً للكتــاب املقــدس، هــي عكــس املــوت. وتتــم اســتعادة حيــاة   
ــة  ــه. وهــذه هــي الطريق ــد الل ــه مــن عن ــاة إلي ــا تعــود نســمة الحي اإلنســان عندم
ــاة  ــيح أن الفت ــم املس ــد أن علِ ــرس«. فبع ــة »ياي ــة ابن ــا قيام ــا لوق ــح به ــي أوض الت
البالغــة 11 عامــاً مــن العمــر قــد ماتــت، ذهــب إىل بيــت »يايــرس« وأخــر املُشــيِّعني 
ــْت  ــي!‘. فَرََجَع ــُة، قُوِم ــا َصِبيَّ ــالً: ’يَ ــاَدى قَائِ ــا َونَ ــَك ِبيَِدَه ــم »أَْمَس ــاة نامئــة. ث أن الفت
ُروُحَهــا َوقَاَمــْت يِف الَْحــاِل« )لوقــا ٨: 54و 55(. فإنــه، مــن خــالل األمــر اإللهــي الــذي 
أعطــاه املســيح، عــاد مصــدر الحيــاة، املُْعطـَـى ِمــن ِقبــل اللــه، إىل الفتــاة. واملصطلــح 
ــس« أو »روح«.  ــح«، »نََف ــي »ري ــا، يعن ــتخدمه لوق ــذي اس ــاين »pneuma« وال اليون
وعندمــا يســتخدم الكتــاب املقــدس هــذا املصطلــح، فيــا يتعلــق بالكائنــات البريــة، 
فإنــه ال يشــر إىل كيــاٍن واٍع قــادٍر عــى الوجــود مبعــزل عــن الجســد. ولــذا، فــإن هــذه 

ــاة. الكلمــة، يف هــذه الفقــرة، تشــر بوضــوح إىل نســمة الحي

إن املــوت منتــٌر جــداً لدرجــة أننــا نعتــره أمــراً مفروغــاً منــه. كيــف ميكننــا تعلُّــم 
الثقــة يف وعــود اللــه بشــأن الحيــاة األبديــة، عــى الرغــم مــن أنــه يبــدو، يف الوقــت 

الراهــن، أن املــوت هــو املنترص.



٩٩

القيامة والدينونة

1٦ ايلول )سبتمبر(الثالثاء

ميكــن ملــا درســناه حتــى اآلن، أن يقودنــا إىل االعتقــاد بــأن القيامــة ســوف   
تكــون ِمــن نصيــب عــدد قليــل فقــط مــن النــاس. لكــن املســيح أكــد عــى أنــه تــأيت 
ــُه  فَيَْخــُرُج]وَن[‘ » )يوحنــا 5:  ــوِر َصْوتَ ــَمُع َجِميــُع الَِّذيــَن يِف الُْقبُ ــا يَْس ســاعة » ’ ِفيَه
٢٨و ٢٩(. إن الجميــع ســيقومون، ســواء كانــوا مؤمنــني أو غــر مؤمنــني، وســواء كانــوا 
ــَواِت،  ــٌة لأِلَْم ــوُن ِقيَاَم ــْوَف تَُك ــه » ’ َس ــس، فإن ــن بول مخلَّصــني أو هالكــني. وكــا أعل

ــال ٢4: 15(.  ــِة ‘ » )أع َ ــرَاِر َواألََث األَبْ

عــى الرغــم مــن أن جميــع البــر ســيقومون مــن األمــوات، يف نهايــة املطــاف، 
إالَّ أن جميعهــم ســيواجهون واحــداً مــن مصرييــن أبديــني، ال ثالــث لهــام. مــا هــام 

هذان املصريان؟ يوحنا ٥: ٢٨و ٢٩. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
إن قيامــة الجميــع، يف اليــوم األخــر، ال تعنــي أنــه ســيؤَذْن لجميــع البــر   
الدخــول إىل حيــاة أبديــة مباركــة وبهيجــة. » ’وَكَِثــرُوَن ِمــَن الرَّاِقِديــَن يِف تـُـرَاِب األَرِْض 
‘ » )دانيــال  يَْســتَيِْقظُوَن، هــؤاُلَِء إِىَل الَْحيَــاِة األَبَِديَّــِة، َوهــؤاُلَِء إِىَل الَْعــاِر لـِـالزِْدَراِء األَبـَـِديِّ

 .)٢  :1٢
يعلمنــا الكتــاب املقــدس أن اللــه ســيدين حيــاة كل إنســان ويقــرر املصــر   
األبــدي لــكل شــخص عــاش عــى األرض عــى مــر العصــور )جامعــة 1٢: 14؛ روميــة 
ــوت كل شــخص  ــد م ــم بع ــي ال يت ــم اإلله ــذ الحك ــه تنفي ــك، فإن ــع ذل ٢: 1ـ 11(. م
ــه  ــذا، فإن ــوات. وهك ــن األم ــة الشــخص م ــد قيام ــدث بع ــك يح ــن ذل ــارشة، ولك مب
إىل ذلــك الحــني، يبقــى كل مــن املخلَّصــني والهالكــني راقديــن يف الــراب بــال وعــٍي. 
والقيامــة، يف حــد ذاتهــا، ليســت مكافــأة وال عقابــاً. إمنــا هــي رشط مســبق للحصــول 

ــة. ــة أو اإلدان ــاة األبدي ــى الحي ع
وقــد أشــار املســيح عنــد حديثــه عــن القيامتــني، إىل أن مصرنــا ســيتقرر عــى   
أســاس الجــودة األخالقيــة ألعالنــا )ســواء صالحــة أَْم ســيئة(. إالّ أن هــذه الحقيقــة، 
مــع ذلــك، ال تعنــي أن األعــال تخلّصنــا. عــى العكــس مــن ذلــك، لقــد علَّــم املســيح 
بوضــوح أن خالصنــا يعتمــد كليــاً عــى إمياننــا بــه، بوصفــه مخلّصنــا )يوحنــا 3: 1٦(. 
ملــاذا، إذن، تؤخــذ األعــال بعــني االعتبــار؟ الســبب يف ذلــك هــو أن أعالنــا تُظهــر إذا 
مــا كان إمياننــا يف املســيح وخضوعنــا لــه حقيقيــني أَْم ال )يعقــوب ٢: 1٨(. إن أعالنــا 
ــا  ــا« )أفســس ٢: 1( أو »أَْمَواتً ــوِب َوالَْخطَايَ نُ ــا ِبالذُّ ــزال »أَْمَواتً ــا ال ن ترهــن إذا مــا كن

ــِة« )روميــة ٦: 11(. َعــِن الَْخِطيَّ

أمعــن التفكــر يف املصــر النهــايئ الــذي ينتظــر كل واحــد منــا. فــإذا كان هنــاك أي 
يشء يقــف حائــالً بينــك وبــني الحيــاة األبديــة، فَلِــَم ال تختــار، اآلن، التخلُّــص مــن 
هــذا الــيء؟ فعــى كل حــال، هــل مــن يشء جديــر بــأن تخــر الحيــاة األبديــة 

مــن أجلــه؟



1٠٠

ما قاله المسيح عن جهنم
17 ايلول )سبتمبر(األربعاء

ــا »hades« و »gehenna« أي  ــني، وه ــني اثن ــني يوناني ــيح مصطلح ــتخدم املس اس  
»الهاويــة« أو »جهنــم«، للحديــث عــن املــوت وعقــاب األرشار. ونظــراً لالعتقــاد الســائد عــن 

معنــى »جهنــم« أو »الجحيــم«، نحــن بحاجــة إىل النظــر إىل هــذه املســألة بدقــة.
ــر  ــح األك ــح العــري »she‘ôl«، وهــو املصطل ــح »Hades« يعــادل املصطل إن مصطل  
شــيوعاً يف العهــد القديــم للحديــث عــن عــامل املــوىت. وهــذه الكلــات، ببســاطة، هــي مجــرد 
إشــارة إىل القــر أو املــكان الــذي ينحــدر إليــه الجميــع عنــد املــوت، دون وجــود أي داللــة عــى 
العقــاب أو الثــواب مرتبطــة بهــذا املصطلــح. مــع ذلــك، هنــاك فقــرة واحــدة يبــدو فيهــا أن 

ــاَزر«. ــي ولَِع ــل »الغن ــرة يف مث ــاب، ونجــد هــذه الفق ــط بالعق ــِة« مرتب ــح »الَْهاِويَ مصطل

اقــرأ لوقــا ١٦: ١٩ـ ٣١. مــا هــو الــدرس األســايس الــذي يعلمــه هــذا املثــل )انظــر األعــداد 
٢٧ـ ٣١، بصفــة خاصــة(؟ مــا هــو الخطــأ يف اســتخدام هــذا املثــل للتعليــم بــأن البــر يذهبون 

إما للفردوس أو للجحيم بعد موتهم مبارشة؟ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
ــل  ــذا املث ــي ه ــد أُعط ــوت. وق ــان يف امل ــة اإلنس ــى حال ــُز ع ــل ال يُرَكِّ ــذا املث إن ه  
ــه  ــأن اإلنســان عنــد موت يف ضــوء االعتقــاد الســائد، لــدى الكثريــن مــن معــارصي املســيح، ب
يذهــب، مبــارشة، إمــا إىل الفــردوس أو إىل الجحيــم، بحســب أعالــه. هــذا عــى الرغــم مــن 
ــدرس  ــا ال ــد. أم ــن بعي ــب أو م ــن قري ــاد، م ــذا االعتق ــل ه ــم مث ــدس ال يدع ــاب املق أن الكت
الهــام الــذي يُعلَِّمــه هــذا املثــل، باألحــرى، فهــو أن مصرنــا املســتقبي يتحــدد بالقــرارات التــي 
نتخذهــا بصفــة يوميــة يف هــذه الحيــاة. فــإذا نحــن رفضنــا النــور الــذي يعطينــا اللــه إيــاه، هنــا 
عــى هــذه األرض، فلــن تكــون هنــاك فرصــة بعــد املــوت. إن أي محاولــة لتفســر هــذا املثــل، 
بشــكل َحــْريْفٍ، تــؤدي إىل العديــد مــن املشــاكل املســتعصية. يف الواقــع، إن التفاصيــل الوصفيــة 
َ لنــا أن املســيح مل يكــن  التــي وردت باملثــل كانــت غريبــة، وذلــك عــن َعْمــٍد، مــن أجــل أن تُبَــنيِّ

ــاً. يقصــد أن تؤخــذ كلاتــه باملعنــى الحــريف، وإمنــا مجازي

ــَم؟ أنظــر متــى ٥: ٢٢و  مــا هــي التحذيــرات التــي نطــق بهــا املســيح، فيــام يتعلــق بَجَهنَّ
٢٩و ٣٠؛ ٢٣: ٣٣. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
يف كثــر مــن ترجــات الكتــاب املقــدس، تَــرُِد كلمــة »جهنــم« عــى لســان املســيح   
ــاين »gehenna«، وهــو  ــح اليون ــد اســتخدم املســيح املصطل ــع، لق ــرة. يف الواق أحــد عــرة م
مأخــوذ مــن االســم العــري »Gê Hinnom«، أي »Valley of Hinnom« أو »َواِدي ابْــِن 
ــوس  ــان الطق ــى« ميارس ــك »من ــاُز« واملل ــك »آَح ــم، كان املل ــد القدي ــاً للعه ــوَم«. ووفق ِهنُّ
ــام ٢٨: 3؛ 33:  ــار األي ــَك )٢أخب ــة لُِمولَ ــال محرق ــان األطف ــا يقدم ــث كان ــة البشــعة، حي الوثني
٦(. ويف وقــت الحــق، قــام امللــك التقــي »يوشــيا« بوقــف هــذه املارســة )٢ملــوك ٢3: 1٠(. 
وبســبب الخطايــا التــي كانــت تُرتكــب يف هــذا الــوادي تنبــأ إرميــا بــأن اللــه ســيجعل املــكان  
ــود،  ــبة لليه ــكان، بالنس ــح امل ــذا أصب ــا 7: 3٢و 33؛ 1٩: ٦(. وهك ــِل« )إرمي ــى »َواِدي الَْقتْ يُْدَع
ــاً، دون  ــة األخــرة وعقــاب غــر التائبــني. ولقــد اســتخدم املســيح االســم، مجازي رمــزاً للدينون
ــح أيــة تفاصيــل، فيــا يتعلــق بزمــان ومــكان العقــاب، وهــي التفاصيــل التــي نجدهــا  أن يوضِّ
ــاً  ــس مكان ــم لي ــإن جهن ــك، ف ــم ذل ــدس. ورغ ــاب املق ــرات الكت ــن فق ــرات أخــرى م يف فق

ــدي. ــاب األب للعق
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1٨ ايلول )سبتمبر(الخميس

لقد غلب المسيُح الموَت

ــة؟  ــة املســيح األرضي ــة لخدم َج ــازر هــي املعجــزة املَُتوِّ ــة لع ــت قيام ــاذا كان مل
انظر يوحنا ١١: ٣٨ـ ٤٤؟ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
ــوات،  ــن األم ــني م ــخصني اثن ــام ش ــد أق ــن أن يســوع كان ق ــم م ــى الرغ ع  
يف مناســبتني ســابقتني، إال أن أيــاً مــن هاتــني الحالتــني مل تكــن بنفــس تأثــر معجــزة 
إقامــة لعــازر مــن املــوت. فقــد كان لعــازر ميتــاً، منــذ أربعــة أيــام، وهــي الحقيقــة 
التــي أكدتهــا »مرثــا« عنــد القــر. كــا أن املســيح قــد أجــرى هــذه املعجــزة يف وضــح 
النهــار وأمــام جمــع مــن الشــهود املوقريــن والعقــالء مــن أورشــليم. لــذا، فقــد كانــت 

ــكاره.  ــالً ال ميكــن رفضــه أو إن إقامــة لعــازر مــن األمــوات دلي
واألهــم بكثــر مــن إقامــة لعــازر مــن املــوت، هــو قيامــة املســيح نفســه.   
فبــا أن املســيح لــه حيــاة يف ذاتــه، فهــو ليــس لديــه القــدرة عــى  أن يُِقيــم األَْمــَواَت 
ــاُء فحســب، )يوحنــا 5: ٢1(، ولكــن املســيح لديــه القــدرة عــى أن  ــْن يََش ويُْحِيــي َم
ــه هــذا  ــت قيامت ــد أثبت ــا 1٠: 17و 1٨(. ولق ــا أيضــاً« )يوحن »يضــع نفســه ويأخذه

ــه.  ــكاره أو رفض ــن إن ــكل ال ميك ــر بش األم

ــة  ــد قيام ــاذا تُع ــن؟ مل ــا نح ــيح وب ن قيامتن ــة املس ــني قيام ــة ب ــي العاق ــا ه م
املسيح مهمة جداً، بالنسبة لخاصنا؟ انظر ١كورنثوس ١٥: ١٧ـ ٢٠. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
ــه. فقــد  إن قــدرة املســيح عــى كــر قيــود املــوت هــي أمــر ال جــدال في  
ــان  ــي ض ــيح ه ــة املس ــه. وقيام ــن« في ــورة للراقدي ــر »كباك ــن الق ــيح م ــام املس ق
قيامــة كل مؤمــن، وذلــك ألن املســيح لــه َمَفاتِيــح الَْمــْوِت )رؤيــا 1: 17و 1٨(.

»واملســيح للمؤمــن هــو القيامــة والحيــاة. ففــي مخلصنــا أعيــدت لنــا   
الحيــاة التــي ضاعــت بســبب الخطيئــة ألن لــه حيــاة يف ذاتــه ليُحيــي َمــن يشــاء. ولــه 
مطلــق الســلطان ألن يَهــب الخلــود. فالحيــاة التــي وضعهــا )بذلهــا( يف جســم بريتــه 
ــال، صفحــة 744(. ــوة، مشــتهى األجي ــة« )روح النب ــا للبري ــة ويعطيه يأخذهــا ثاني

بعــد وفــاة »فالدميــر لينــني«، تــم تجميــد جثتــه عــى رجــاء أن يتمكــن الِعلــم، يف 
نهايــة املطــاف، مــن عودتــه إىل الحيــاة مجــدداً. وحتــى اآلن، ال تبــدو االحتــاالت 
ــاة،  ــق الحي ــن خل ــة أن َم ــر لدرج ــار قاه ــوت جبَّ ــك؟ إن امل ــس كذل ــدة، ألي جي
ــاذا ينبغــي لهــذه  ــاة. م ــادر عــى اســتعادة هــذه الحي ــدء، هــو وحــده الق يف الب
ــادٌر عــى أن  ــة يف أن املســيح ق ــا الثق ــاذا يجــب علين ــا عــن مل ــة أن تخرن الحقيق

يقيمنــا مــن األمــوات، بــل وســيفعل ذلــك، كــا وعــد؟
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

1. جميعنا نصارع مع حقيقة الموت. فما الذي تعينه حياة اإلنسان، ذاتها، إذاً ما 
الحياة  الكثيرون، وما لم يكن هناك رجاء في  يعتقد  الله موجوداً، كما  لم يكن 
َمن عاشوا على  أن جميع  لو  الحياة  ما معنى  قيامة؟  لم تكن هناك  األبدية وما 
األبد؟  إلى  لهم ستنتهي  أن كل ذكرى  ولو  آجالً،  أو  إن عاجالً  األرض سيموتون، 
كيف يمكن لفهمنا للقيامة أن يساعدنا على التعامل مع معضلة الموت، التي يبدو 

أنها غير قابلة للحل، لو لم يقدم الكتاب المقدس لنا الجواب؟

يحرص  لماذا  النفس«؟  »خلود  فكرة  وراء  الكامنة  المخاطر  بعض  هي  ما   .٢
المقدس؟ ما هو  الكتاب  الذي ال أساس له في  الشيطان على نشر هذا االعتقاد 
الدور الذي ستقوم به فكرة »خلود النفس« في المشهد الديني في زمن المنتهى؟ 
فَكِّْر في كل الضالالت المحتملة التي يمكن أن يتجنبها أولئك الذين يدركون أن 

الموت هو مجرد رقاد إلى أن تأتي القيامة.

1٩ ايلول )سبتمبر(

اقــرأ لــروح النبــوة، مــن كتــاب مشــتهى األجيــال، الفصــل الــذي بعنــوان »   
’لعــازر هلــم خارجــاً‘ »، صفحــة 4٩3ـ 5٠5؛ والفصــل الــذي بعنــوان » ’صبــح مجيــد‘ 

»، صفحــة 73٩ـ 745(.
ــم.  ــن قبوره ــوا م ــن ليخرج ــني الراقدي ــه القديس ــه بصوت ــن الل ــو اب »يدع  
ــالً:  ــرصح قائ ــاء ي ــو الس ــه نح ــع يدي ــذ إذ يرف ــرار وحينئ ــور األب ــر إىل قب ــه ينظ إن
’اســتيقظوا اســتيقظوا وقومــوا يــا ســكان الــراب!‘ ويف طــول األرض وعرضهــا سيســمع 
األمــوات ذلــك الصــوت. والســامعون يحيــون.... وســيخرجون مــن بيــت ســجن املــوت 
متربلــني مبجــد ال يــرذل صارخــني وقائلــني: ’أيــن شــوكتك يــا مــوت. أيــن غلبتــك يــا 
هاويــة‘ 1كورنثــوس 15: 55. ثــم يشــرك األبــرار األحيــاء مــع القديســني املقامــني يف 
هتــاف انتصــار عــاٍل وطويــل وبهيــج« )روح النبــوة، الــرصاع العظيــم، صفحــة 7٩٦(.
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صندوق القصص
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مــوكا هــي الزوجــة الثالثــة لزعيــم مــن قبيلــة الهيمبــا، وهــي تعيــش يف   
ناميبيــا. شــال 

ــوا إىل  ــن ذهب ــن الذي ــا، م ــة الهيمب ــال قبيل ــل مــن أطف يوجــد عــدد قلي  
املــدارس، يســتطيعون القــراءة والكتابــة. ينقــل أفــراد قبيلــة الهيمبــا الــراث 

ألوالدهــم عــن طريــق تــالوة القصــص حــول النــار مســاًء.
وألكــر مــن 15 عامــاً، قــام املرســلون األدفنتســت بالعمــل وســط جاعــة الهيمبــا، 
ــوا  عــن طريــق مصادقتهــم وتعليمهــم عــن اللــه واالهتــام بهــم أيضــاً. كــا صلّ
مــن أجــل مــوكا عندمــا كانــت مريضــة جــداً، واســتمع اللــه صلواتهــم وشــفاها. 
يحــرم زوج مــوكا املرســلني مــن أجــل مــا يفعلــوه ملســاعدة العائلــة وأفــراد القبيلة.

تســتمتع مــوكا بزيــارة املرســلني، كــا تنتظــر بفــارغ الصــر لالشــراك يف   
الّصــالة معهــم. تتمّنــى مــوكا أن تتمكــن مــن الذهــاب إىل أماكــن انعقــاد خدمــات 
العبــادة، ولكــّن أقــرب مــكان تعقــد فيــه هــذه الخدمــات بعيــداً جــداً وال ميكــن 
الذهــاب إليــه ســرا عــى األقــدام، كــا أن عــدد أفــراد أرستهــا كبــر جــداً ومــن 
ــذا تكتفــي  ــاك. ل ــة يجرهــا حــار لتقلهــم إىل هن الصعــب عليهــم اســتخدام عرب

ــا. ــات فراغه ــالة يف أوق ــوكا بالص م
ــكل  ــا. وال ــة الهيمب ــاص لقبيل ــم خ ــم مخيّ ــرّاً بتنظي ــلون مؤخ ــام املرس ق  
كان مدعــواً، وقــد حــر أغلــب أعضــاء قبيلــة الهيمبــا إىل املخيــم. قــام املرســلون 
بتقديــم مشــّغل صــويت يُشــَحن بالطاقــة الشمســيّة. وقــد قامــوا أيضــاً بتعليمهــم 
ــم  ــة بلغته ــص الكتابيّ ــتاع إىل القص ــتطيعوا االس ــحنه ليس ــغليه وش ــة تش كيفيّ

ــة. الخاص
ــام بإعطــاء مشــّغل الصــوت إىل  ــت، ق ــوكا إىل البي ــا رجــع زوج م وعندم  
ــه إىل  ــن ســاع القصــص، أعطت ــت م ــا انته ــه. وعندم ــه األُوىل لتســتمع إلي زوجت
مــوكا لتتمّكــن هــي وأوالدهــا مــن ســاع القصــص أيضــاً. وقامــت مــوكا بتمريــر 
مشــّغل الصــوت للزوجــة األُخــرى، وبهــذا يقــوم جميــع أفــراد العائلــة باالســتاع 

ــوع. ــرب يس ــن ال ــّدث ع ــي تتح ــص الت إىل القص
تقــول مــوكا، »أنــا اآلن أعــرف اللــه بشــكل أكــر بعــد ســاعي للقصــص   
التــي قــد اهــداين إيّاهــا املرســلون بصنــدوق القصــص الصغــر. أريــد تعلـّـم املزيــد 

ــل.« ــكل أفض ــه بش ــة اتّباع ــة كيفيّ ــه ومعرف ــن الل ع
ــا يعــرف جاعــة  ــي مــن خالله ــة الت كان مشــّغل الصــوت هــو االنطالق  
الهيمبــا عــن اللــه أكــر، وقــد ســاعد جــزء مــن عطــاء الســبت الثالــث عــر بتوفــر 
ــم الخاصــة.  ــن القصــص بلغته ــد م ــن مشــّغالت الصــوت لســاع املزي ــات م املئ
شــكراً لكــم مــن أجــل عطائكــم الــذي يســاعد أشــخاصاً مثــل مــوكا وعائلتهــا عــى 

ــه. ــص واتّباع ــة املخلّ معرف
موكا، تعيش يف مستوطن ريفي يف شال ناميبيا مع عائلتها الكبرة.
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الدرس الثالث عشر

السبت بعد الظهر

المجيء الثاني للمسيح

 ٢٠ - ٢٦ ايلول )سبتمبر(

املراجــع األســبوعية: يوحنــا 14: 1ـ 3؛ متــى 1٦: ٢7؛ 1تســالونيي 4: 13ـ 1٨؛ 
متــى ٢4: 3ـ 14؛ ٢4: 4٢و 44.

آيــة الحفــظ: » ’ الَ تَْضطَــرِْب ُقلُوبُكُــْم. أَنُْتــْم تُْؤِمُنــوَن ِباللــِه َفآِمُنــوا ِب. يِف بَْيــِت 
ــا،   ــْم َمكَانً ــدَّ لَكُ ــِي ألُِع ــا أَْم ــْم. أَنَ ــُت لَكُ ــْد ُقلْ ــُت َق ــإِينِّ كُْن ــريٌَة، َوإِالَّ َف ــاِزُل كَِث أَِب َمَن
ــا  ــوُن أَنَ ــُث أَكُ ــى َحْي ، َحتَّ ــْم إَِلَّ ــا َوآُخُذكُ ــا آِت أَيًْض ــْم َمكَانً ــَدْدُت لَكُ ــُت َوأَْع َوإِْن َمَضْي

ــْم أَيًْضــا ‘ » )يوحنــا ١٤: ١ـ ٣(.  ــوَن أَنُْت تَكُونُ

ــد  ــرة يف العه ــن 3٠٠ م ــر م ــر أك ــذي ذُكِ ــيح، وال ــاين للمس ــيء الث إن املج  
الجديــد، هــو تتويــج لــكل تعاليمنــا. فاملجــيء الثــاين للمســيح رضوري لُهُويَّتنــا 
كأدفنتســت ســبتيني. بــل إن هــذه العقيــدة محفــورة يف اســمنا، ككنيســة. واملجــيء 
ــه  ــا. فإن ــا إلعالنه ــي ُدعين ــل الت ــارة اإلنجي ــن بش ــام م ــزء ه ــو ج ــيح ه ــاين للمس الث
ــدة  ــا باطــالً. إن هــذه الحقيقــة املجي ــدون الوعــد مبجــيء املســيح، ســيكون إميانن ب
تُعطينــا الشــعور بــأن لنــا مصــرا مجيــدا مــع الــرب وتحفزنــا عــى القيــام مبرســليتنا 

ــر.  ــرازة والتبش ــة بالك املتعلق
وميكــن القــول أن تباطــؤ مجــيء املســيح بصــورة تفــوق توقعاتنــا، قــد يعمل   
ــإن هــذا مل يحــدث.  ــك، ف ــع ذل ــودة. م ــد املســيح بالع ــا يف وع ــاف إميانن عــى إضع
فإنــه، بالنســبة للكثريــن منــا، يُعــد تحمســنا لرجــوع املســيح أقــوى مــن أي وقــت 

مــى.
ســراجع، يف هــذا األســبوع، مــا قالــه املســيح عــن »الرََّجــاء الُْمبـَـارَك َوظُُهــور   

)تيطــس ٢: 13(.   الَْمِســيِح«  يَُســوَع  َوُمَخلِِّصَنــا  الَْعِظيــِم  اللــِه  َمْجــِد 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، 
٢7أيلــول )ســبتمر(.
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 الوعد

٢1  ايلول )سبتمبر(األحد 

كيف يمكنك إبقاء نيران الشوق، إلى مجيء المسيح، متقدة في قلبك؟

ــكان ال  ــه ســيذهب إىل م ــاين، أن ــد العشــاء الرب ــذه، بع ــال املســيح لتالمي ق  
ميكنهــم، عــى األقــل حينهــا، أن يذهبــوا إليــه )يوحنــا 13: 33(. وحقيقــة أنهــم كانــوا 
ســينفصلون عــن املســيح مــألت قلوبهــم حزنــاً وخوفــاً. وســأل بطــرس، » ’ يَــا َســيُِّد، 
ــد  ــا 13: 3٦و 37(. وق ــَك اآلَن؟ ‘ » )يوحن ــِدُر أَْن أَتْبََع ــَاَذا الَ أَقْ ــُب؟... لِ ــَن تَْذَه إِىَل أَيْ

ــاً.  ــيكون مؤقت ــال س ــم أن االنفص ــد له ــم وأك ــيح رغبته ــم املس َعلِ

اقــرأ وعــود املســيح لنــا يف يوحنــا ١٤: ١ـ ٣. قــم بتطبيــق هــذه الكلــامت عــى 
نفسك. ملاذا ينبغي لهذه الكلامت أن تعني الكثري بالنسبة لك؟ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 

ال ميكــن للوعــد الــذي أعطــاه ربنــا يســوع املســيح أن يكــون أكــر تأكيــداً   
مــن هــذا. يــأيت هــذا الوعــد، يف اللغــة اليونانيــة، يف صيغــة الزمــن الحــارض فيقــول 
»ســوف أعــود مــرة أخــرى«، مــا يؤكــد عــى يقينيــة حــدوث مــا يتــم الوعــد بــه. 
وميكــن أيضــاً ترجمــة هــذه املصطلــح حرفيــاً، كــا يف اللغــة العربيــة، فيكــون » آيِت 

ــا ». أَيًْض
ــا آيت  ــا أن ــل »رمب ــو مل يق ــاين. فه ــه الث ــا املســيح اليقــني يف مجيئ ــد أعطان لق  
ــَر فيهــا املســيح مجيئــه، كان يشــر  أيضــاً«، ولكنــه قــال »آيِت أَيًْضــا«. ويف كل مــرة ذَكَ

إل هــذا املجــيء مســتخدماً عبــارات مؤكِــدة. 
ــا، يف وقــت الحــق، الوفــاء بهــا، عــى  ــاً، نحــن نُْعطــي وعــوداً ال ميكنن أحيان  
الرغــم ِمــن عزمنــا وبذلنــا ألفضــل الجهــود مــن أجــل الوفــاء بتلــك الوعــود. لكــن هــذا 
ليــس هــو الحــال مــع املســيح. فقــد أثبــت املســيح، مــرات عديــدة، وبشــكل ال لبــس 

ــة. ــرة بالثق ــوده جدي ــه، أن وع في
ويف إشــارة منــه إىل تجســده، أعلــن الــرب، مــن خــالل داود، قائــالً: » ’ هأَنـَـَذا   
ــه  ــني 1٠: 5ـ 7(. فحقيقــة مجيئ ــك )عراني ــد فعــل ذل ــُت ‘ » )مزمــور 4٠: 7(. وق ِجئْ

ــاين. ــه الث ــني ملجيئ ــن اليق األول تضم
لقــد وعــد املســيُح، أثنــاء خدمتــه األرضيــة، أبــاً يائســاً وقــال لــه: » ’ الَتََخــْف!   
ــَفى ‘ » )لوقــا ٨: 5٠(. وبــكل تأكيــد، ُشــفيت ابنــة »يايــرس«،  ــَي تُْش ــْط، فَِه ــْن فََق آِم
عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت قــد ماتــت. وقــد أعلــن املســيح أنــه، وبعــد ثالثــة أيــام 
ــدس؛  ــروح الق ــَذ بال ــد التالمي ــد وع ــل. وق ــد فع ــر؛ وق ــن الق ــيقوم م ــه، س ــن موت م
ــظ  ــد حف ــيح ق ــوع املس ــا يس ــإذا كان ربن ــب. ف ــت املناس ــله يف الوق ــل، أرس وبالفع
عهــوده ووعــوده يف املــايض، حتــى تلــك الوعــود التــي بــدت مســتحيلة، مــن املنظــور 
اإلنســاين، فإنــه ميكننــا أن نتيقــن مــن أنــه ســيحفظ وعــده املتعلــق باملجــيء ثانيــة.
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الغاية من المجيء الثاني للمسيح

٢٢ ايلول )سبتمبر(االثنين 

ــاين للمســيح.  ــد املجــيء الث ــا عن ــداء العظيمــة ســتبلغ ذروته إن خطــة الف  
ــه أن  ــه وقيامت ــده وموت ــا كان لتجسُّ ــدون عــودة املســيح إىل هــذه األرض، م ــه ب فإن

يكــون لهــم أي تأثــر بالنســبة لخالصنــا.

ــى ١٦:  ــر مت ــيح؟ أنظ ــاين للمس ــيء الث ــية للمج ــباب الرئيس ــد األس ــو أح ــا ه م
 .٢٧
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ــر مــن  ــة يف كث ــا ليســت عادل ــع، إنه ــة دامئــاً؛ يف الواق ــاة ليســت عادل الحي  
ــون، يف حــني  ــاء يعان ــإن األبري ــا. ف ــة دامئــاً يف مجتمعن ــرى العدال ــان. نحــن ال ن األحي
يبــدو أن األرشار يزدهــرون. وال يحصــل كثــر مــن النــاس عــى مــا يســتحقونه. لكــن 
الــر والخطيئــة لــن يســودا وميلُــكا إىل األبــد. فســيأيت املســيح ليجــازي » كُلَّ َواِحــٍد 

ــا ٢٢: 1٢(. ــُه » )رؤي ــوُن َعَملُ ــَا يَُك كَ
ويشــر هــذا التأكيــد، ضمنــاً، إىل أنــه ال بــد مــن أن تكــون هنــاك دينونــة قبل   
عــودة املســيح. وعندمــا يــأيت املســيح، ســيكون مصــر كل إنســان قــد تــم البَــّت فيــه، 
بالفعــل. وقــد أشــار املســيح، بوضــوح، إىل هــذه الدينونــة التحقيقيــة يف َمثـَـل وليمــة 
ــا  ــي أنن ــا ال تعن ــدان مــن خــالل أعالن ــا نُ العــرس )متــى ٢٢: 11ـ 13(. وحقيقــة أنن
ــا. إن الخــالص هــو بنعمــة  ــاً أو بواســطة اســتحقاقاتنا الخاصــة بن مخلَّصــون بأعالن
اللــه، ونحــن نتســلمه باإلميــان باملســيح )مرقــس 1٦: 1٦؛ يوحنــا 1: 1٢(، وهــو اإلميــان 

الــذي نُظهــره بأعالنــا وأفعالنــا.
واملهــم يف هــذا الوعــد، الــذي يف متــى 1٦: ٢7، هــو أن العدالــة ســتتحقق.   
ــاين للمســيح،  ــد املجــيء الث ــك. أيضــاً، وعن ــه هــو أن ننتظــر ذل ــا عمل ــا علين وكل م
ــت  ــا، يف وق ــا رأين ــة. وك ــاة أبدي ــيح، إىل حي ــدوا، يف املس ــن رق ــؤالء الذي ــيقوم ه س
ــإن الوعــد  ــذا ف ــام يف القــر، ل ــا نعــرف أن األمــوات هــم ني ــه نظــراً ألنن ســابق،  فإن
باملجــيء الثــاين والقيامــة إىل الحيــاة األبديــة، التــي تــي مجــيء املســيح ثانيــة، يُعدان 

ــا.   ــبة لن ــة بالنس ــة خاص ذات أهمي
»وفيــا األرض ترنــح، ويف وســط وميــض الــروق وهزيــم الرعــود، يدعــو ابــن   
اللــه بصوتــه القديســني الراقديــن ليخرجــوا مــن قبورهــم. إنــه ينظــر إىل قبــور األبــرار 
ــوا  ــالً: ’اســتيقظوا اســتيقظوا وقوم ــه نحــو الســاء يــرصح قائ ــع يدي ــذ إذ يرف وحينئ
ــوت.  ــك الص ــوات ذل ــمع األم ــا سيس ــول األرض وعرضه ــراب!‘ ويف ط ــكان ال ــا س ي
ــم  ــش العظي ــك الجي ــدام ذل ــن دوس أق ــا م ــز األرض كله ــون. وتهت ــامعون يحي والس
ــة ولســان وشــعب. وســيخرجون مــن بيــت ســجن املــوت  جــداً مــن كل أمــة وقبيل
متربلــني مبجــد ال يــرذل صارخــني وقائلــني: ’أيــن شــوكتك يــا مــوت. أيــن غلبتــك يــا 
هاويــة‘ 1كورنثــوس 15: 55. ثــم يشــرك األبــرار األحيــاء مــع القديســني املقامــني يف 
هتــاف انتصــار عــاٍل وطويــل وبهيــج« )روح النبــوة، الــرصاع العظيــم، صفحــة ٦7٩(.
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كيف سيأتي المسيح؟

٢3 ايلول )سبتمبر(الثالثاء

ــال  ــاين، أف ــيء الث ــل املج ــل مث ــدث مذه ــق بح ــا يتعل ــرب، في ــق بال ــا نث إذا كن
ــا؟ ــب حياتن ــن جوان ــب م ــكل جان ــق ب ــا يتعل ــه في ــق ب ــي أن نث ينبغ

أعــرب املســيح، يف عظتــه التــي تحــدث فيهــا عــن مــا ســيحدث يف املســتقبل،   
ر املســيح  عــن قلقــه إزاء التعاليــم الخاطئــة، فيــا يتعلــق مبجيئــه الثــاين. وقــد حــذَّ
ــا ُهــَو الَْمِســيُح!  ــنَي: ”أَنَ تالميــذه مــن أولئــك النــاس الذيــن ســيأتون باســمه، » ’ قَائِلِ
“ ‘ » )متــى ٢4: 5؛ انظــر أيضــاً عــد ٢3ـ ٢٦(. وهــو ال يريــد ألتباعــه أن يُخدعــوا أو 

ــا. ــي ســيأيت به ــة الت ــك، أشــار املســيح، بوضــوح، إىل الطريق ــوا. لذل يَُضلَّل

مــاذا تخربنــا اآليــة يف متــى ٢٤: ٢٧ عــن الكيفيــة التــي ســيعود املســيح 
بها؟ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ــاء  ــيء يف كل أرج ــض وي ــو يوم ــف، فه ــى أو يَُزيَّ ــرق أن يُْخَف ــن لل ال ميك  
ــذه  ــل ه ــيح مبث ــيء املس ــيكون مج ــا. وس ــع رؤيته ــن للجمي ــة ميك ــاء بطريق الس
ــاس إىل حــدث  ــاه الن ــات لتلفــت انتب ــاك حاجــة إىل إعالن ــن تكــون هن الطريقــة. ول
مجيئــه الثــاين. فــإن كل إنســان، ســواء كان صالحــاً أو رشيــراً، مخلَّصــاً أو هالــكاً، بــل 

وحتــى » الَِّذيــَن طََعُنــوُه » )رؤيــا 1: 7(، ســوف يرونــه آتِيًــا )متــى ٢٦: ٦4(.

كيــف تســاعدنا اآليــات، يف ١تســالونييك ٤: ١٣ـ ١٨، عــى أن نفهــم مــا ســيكون 
عليه املجيء الثاين؟ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

إن املســيح، عنــد مجيئــه الثــاين، ســُرى يف كل مجــده بوصفــه » َملِــُك الُْملُوِك   
ــاء  ــن وحــده، دون أي به ــد التجســد، جــاء االب ــا 1٩: 1٦(. وعن ــاِب » )رؤي َورَبُّ األَْربَ
خارجــي. وكان »الَ ُصــورََة لَــُه َوالَ َجــَاَل فََنْنظُــَر إِلَيْــِه، َوالَ َمْنظَــَر فََنْشــتَِهيَُه« )إشــعياء 
53: ٢(. ولكــن املســيح ســينزل، يف هــذه املــرة، بــكل جاللــه وعظمتــه محاطــاً بـــ » 
ــْوِت » )متــى ٢4:  يِســنَي« )متــى ٢5: 31( و » ِببُــوق َعِظيــِم الصَّ َجِميــع الَْمالَئَِكــِة الِْقدِّ

ــة. ــاة أبدي ــك، ســيقوم األمــوات يف املســيح إىل حي ــة إىل ذل 31(. وإضاف
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 متى سيأتي المسيح؟

٢4  ايلول )سبتمبر(األربعاء

ــرب« املجــيء  ــرة »قُ ــم فك ــى أن نفه ــاله، ع ــوارد أع ــوم، ال ــف يســاعدنا املفه كي
ــاين للمســيح؟ الث

ــا َحَجــٌر َعــَى َحَجــٍر  ــْرَُك هُهَن ــُه الَ يُ عندمــا قــال يســوع عــن الهيــكل » ’ إِنَّ  
الَ يُْنَقــُض! ‘ » )متــى ٢4: ٢(، ُدهــش التالميــذ وقالــوا لــه متســائلني » ’ قُــْل لََنــا 
ــى ٢4: 3(.  ــِر؟ ‘ » )مت ْه ــاِء الدَّ ــَك َوانِْقَض ــُة َمِجيِئ ــَي َعالََم ــا ِه ــوُن هــَذا؟ َوَم ــى يَُك َمتَ
وقــد اعتقــد تالميــذ املســيح أن خــراب الهيــكل ســيكون متزامنــاً مــع نهايــة التاريــخ 

ــة.  ــيح ثاني ــودة املس ــد ع ــري، عن الب
لكــن، وألن التالميــذ مل يكونــوا عــى اســتعداد إلدراك الفــرق بــني الحدثــني،   
ــني: ســقوط  ــن كال الحدث ــات م ــني عالم ــارة، ب ــع جــواب املســيح، مبه ــد جم ــذا فق ل

أورشــليم يف عــام 7٠ م، ومجيئــه الثــاين.  
مــن املهــم، بالنســبة لنــا، أن نفهــم طبيعــة هــذه العالمــات والغــرض منهــا.   
ــا لــي نحــدد موعــد وتاريــخ عــودة املســيح، وذلــك  ــَط لن إن هــذه العالمــات مل تُْع
ــَاَواِت، إاِلَّ  ــاَعُة فَــالَ يَْعلَــُم ِبِهــَا أََحــٌد، َوالَ َمالَئَِكــُة السَّ ــْوُم َوتِلْــَك السَّ ألن » ’ ذلِــَك الْيَ
أيَِب َوْحــَدُه ‘ » )متــى ٢4: 3٦(. بــدالً مــن ذلــك، تعمــل العالمــات عــى إظهــار االتجــاه 
التاريخــي لألحــداث مــن أجــل تنبيهنــا إىل أن مجيئــه قريــب، بــل وعــى األبــواب. ويف 
حــني ال يجــب علينــا، أبــداً، أن نحــدد تواريخــاً ملجــيء املســيح، إال أنــه ال يجــب علينــا، 

كذلــك، أن نتجاهــل الوقــت الــذي نعيــش فيــه. 

ــاً  ــر أيض ــاً، انظ ــى ٢٤: ٣ـ ١٤و ٢١ـ ٢٦و ٢٩و ٣٧ـ ٣٩ )وإذا كان ممكن ــرأ مت اق
مرقــس ١٣ ولوقــا ٢١(. أي صــورة للعــامل يقدمهــا املســيح هنــا؟ وبأيــة طرق تتناســب 

هذه الصورة مع العامل الذي نعيش فيه اآلن؟ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
ــه  ــذ هــي أن مجيئ ــا يف عقــول التالمي إن أهــم نقطــة أراد املســيح أن يُثَبِّته  
ــتقبل،  ــداث املس ــن أح ــا ع ــأ فيه ــي تنب ــيح، الت ــة املس ــع، إن موعظ ــب. يف الواق قري
كانــت تخاطــب التالميــذ وكــا لــو أنهــم ســيكونون عــى قيــد الحيــاة عندمــا يعــود 

ثانيــة )انظــر متــى ٢4: 3٢و 33و 4٢(. 
ــا، ، هــو ليــس  ــكل واحــد من ــاين، ومــن املنظــور الشــخيص ل إن املجــيء الث  
ــه  ــق نكــون في ــاد عمي ــا املــوت ســوى رق ــا. ف ــي موتن ــي ت أبعــد مــن اللحظــة الت
فاقديــن للوعــي. وســيكون املجــيء الثــاين للمســيح هــو أول يشء ندركــه بعــد قيامتنــا 
مــن املــوت، ســواء كان قــد َمــرَّ عــام أو ألــف عــام عــى موتنــا. وهكــذا، فــإن فكــرة 
قـُـرب املجــيء الثــاين للمســيح، والتــي تحــدث عنهــا كل من بولــس وبطــرس ويعقوب، 
تبــدو منطقيــة متامــاً. لــذا، فاملجــيء الثــاين، بالنســبة لــكل واحــد منــا بصفــة فرديــة، 
ليــس أبعــد مــن اللحظــة التــي تــي موتنــا، إذ أن املــوىت ال يعلمــون شــيئاً، مبــا يف ذلــك 

ِقــرَص أو طــول الوقــت الــذي مــر عــى موتهــم.
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الناموس في مملكة الرب

٢5  ايلول )سبتمبر(الخميس

ما مدى تفكيرك في المجيء الثاني للمسيح؟ وما مدى تأثير حقيقة مجيئه على 
العيش،  وبين  اليومية  أعمالنا  بين ممارسة  الصحيح  التوازن  حياتك؟ كيف نحقق 

في الوقت ذاته، في تَرقٍُّب لعودة المسيح؟

ملــاذا مــن املهــم جــداً، بالنســبة لنــا، أن نســهر ونســتعد ملجــيء املســيح؟ انظــر 
متــى ٢٤: ٤٢و ٤٤.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
ــو  ــتقبل، ه ــن املس ــا ع ــأ فيه ــي تنب ــيح الت ــة املس ــايس، يف موعظ ــوع األس إن املوض  
رضورة الســهر والتأهــب. وليــس معنــى هــذا هــو أن ننتظــر مكتــويف األيــدي، وإمنــا ينبغــي أن 
نكــون ســاهرين ومتيقظــني بحيويــة، متامــاً مثــل صاحــب البيــت الــذي يبقــى ســاهراً وحارســاً 
ــباً ألي ســارق قــد يــأيت لرقــة بيتــه )متــى ٢4: 43(. فنحــن لدينــا عمــل نقــوم بــه، أثنــاء  تحسُّ
ســهرنا مرقبــني، متامــاً مثــل العبــد الــذي قــام ُمخلِصــاً، بتنفيــذ املهــام التــي أوكلهــا إليــه ســيده، 

ــس 13: 34ـ 37(.  ــى ٢4: 45؛ مرق ــاب هــذا الســيد )مت ــاء غي أثن

عــي أننــا  مــا هــو الســلوك الــذي ســيكون مميتــاً، إذا تحلينــا بــه، نحــن الذيــن ندَّ
نؤمــن باملجــيء الثــاين للمســيح؟ انظــر متــى ٢٤: ٤٨ـ ٥١؛ لوقــا ٢١: ٣٤و ٣٥. كيــف 
ميكننــا تجنــب الوقــوع يف هــذا الســلوك؟ ملــاذا يعــد مــن الســهل جــداً ارتــكاب هــذا 

الخطأ، إذا مل نكن حذرين؟ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
ــا كأدفنتســت  ــل واقعــي جــداً، خاصــة بالنســبة لن ــر هــو مث ــد الري ــل العب إن َمثَ  
ســبتيني. إن هــذا العبــد ميثِّــل أولئــك الذيــن يُْعلِنــون أنهــم يؤمنــون أن املســيح ســيأيت ثانيــة، 
ــر، أنــه ال  ولكــن ليــس عــى الفــور. ويعتقــد أولئــك، الــذي لديهــم القناعــة بــأن الــرب قــد تأخَّ
يــزال لديهــم الوقــت للعيــش بأنانيــة واالنغــاس يف امللــذات اآلثــة؛ وهــم يعتقــدون أن لديهــم 
بالتأكيــد، متســعاً مــن الوقــت للتحضــر واإلعــداد للمجــيء الثــاين. لكــن، ولألســف، مــا هــذه 
الفكــرة إال فخــاً قاتــالً، ألنــه ال أحــد يعــرف متــى ســيأيت املســيح. إضافــة إىل ذلــك، فإنــه حتــى 
ــه، بشــكل  ــا ال يعــرف الوقــت الــذي يُدعــى في ــأِت املســيح بعــد، إالَّ أن أي واحــد ِمنَّ ــو مل ي ل
غــر متوقــع، إىل الراحــة والرقــاد يف القــر، وهكــذا تنتهــي فرصتنــا لتقويــم األمــور مــع اللــه. 
لكــن األخطــر مــن ذلــك هــو أن االنغــاس املتكــرر يف الخطيئــة يعمــل تدريجيــاً، عــى تقســية 
وبــالدة الضمــر بحيــث يصبــح أمــر توبتــه أكــر صعوبــة. إن الشــيطان ال يهتــم كثــراً بإمياننــا 
النظــري باملجــيء الثــاين للمســيح، طاملــا كان مبقــدور الشــيطان أن يجعلنــا نؤجــل اســتعدادنا 

لهــذا املجــيء.  
كيــف ميكــن أن نكــون مســتعدين اليــوم؟ ميكننــا عمــل ذلــك مــن خــالل التوبــة ومــن   
ــا يف مــوت املســيح  ــا املســترة، ومــن خــالل تجديــد إميانن خــالل االعــراف للمســيح، بخطايان
ــا، مــن  ــه. وميكنن ــا بالتــام ل ــا، ومــن خــالل إخضــاع إرادتن الكفــاري عــى الصليــب مــن أجلن
خــالل الســر يف رشكــة مــع املســيح، أن نتمتــع بالســالم العميــق الناجــم عــن كوننــا مســتورين 

ــرِِّه. ــرداء ِب ومشــمولني ب
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

1. على الرغم من أننا بحاجة إلى اإليمان بقرب عودة المسيح، كيف يمكننا تجنُّب 
مخاطر التعصب؟ ليس من السهل تجنُّب هذا األمر، أليس كذلك؟ على كل حال كم 

هو عدد المتعصبين الذي يعتقدون حقاً أنهم متعصبون؟
عن أي واحد منا،  بعيداً  الثاني ليس  المجيء  أن  أكثر في فكرة  التفكير  أمعن   .٢
على المستوى الشخصي، مهما طال زمان عيشنا. ماذا تخبرنا هذه الفكرة عن مدى 

قرب المجيء الثاني، فيما يتعلق بكل شخص منا؟ 
أن  وقبل  الثاني؟  المجيء  فكرة  من  يسخرون  الذين  أولئك  على  ترد  كيف   .3
من  األمور  إلى  تنظر  أن  وحاول  مكانهم،  في  نفسك  تضع  أن  حاول  عليهم،  تُرد 
التي  الُسبُل  بعض  في  فكر  لُحَجِجهم،  واستماعك  بذلك،  قيامك  وبعد  منظورهم. 
تزيد  أن  من  بدالً  هدايتهم،  على  تساعد  بطريقة  عليهم،  الرد  خاللها  من  يمكنك 

إصرارهم على التمسك بمعتقداتهم الخاطئة.
4. ماذا عن فكرة أنه بإمكاننا، كبشر، أن نساعد إما في تسريع أو تأجيل المجيء 
الثاني للمسيح؟ ما هي الحجج التي يعطيها مختلف الناس عند الحديث عن هذه 

الفكرة؟
5. إذا كنت تعرف أن المسيح سيأتي األسبوع القادم، فما الذي ستغيره في حياتك 

اآلن؟

ــوان »إزاحــة  ــذي بعن ــال، الفصــل ال ــاب »مشــتهى األجي ــوة، مــن كت ــروح النب ــرأ ل اق
ــرُون  ــوان »البَِش ــذي بعن ــل ال ــة 5٩4ـ ٦٠4؛ والفص ــتقبل«، صفح ــن املس ــتار ع الس

ــم. ــرصاع العظي ــاب ال ــن كت ــة 334ـ 35٢، م ــاح«، صفح ــدوم الّصبَ ِبُق

»ورسعــان مــا تظهــر يف الــرق ســحابة صغــرة ســوداء بقــدر نصــف كــف   
إنســان. وهــي الســحابة التــي تحيــط باملخلــص وتبــدو مــن بُعــد كأنهــا مســترة يف 
الظــالم. وشــعب اللــه يعرفــون أن هــذه هــي عالمــة ابــن اإلنســان. فينظــرون إليهــا 
يف صمــت مقــدس وهــي تقــرب مــن األرض وتزيــد نــوراً ومجــداً حتــى تصــر ســحابة 
عظيمــة بيضــاء ويكــون  أســفلها مجيــداً كنــاٍر آكلــٍة ومــن فوقهــا قــوس قــزح الوعــد، 
وفوقهــا يســوع كفاتــح عظيــم.... فيحــف بــه جمــع كبــر مــن املالئكــة  القديســني  
وهــم ينشــدون أناشــيد الفــرح الســاوي ويكتنفونــه يف الطريــق. ويبــدو كأن جلــد 
الســاء قــد غــص بجمــوع ال تحــى مــن الخالئــق النورانيــة: ’ربــوات ربــوات وألــوف 
ألــوف.‘ وال يســتطيع قلــم إنســان أن يصــور ذلــك املشــهد، وال ميكــن لعقــل بــري أن 

ــوة، الــرصاع العظيــم، صفحــة ٦٩٢و ٦٩4(. ــه« )روح النب يــدرك بهــاءه وروعت



قصة األسبوع

أِرنا كنيستك

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.
)www.AdventistMission.org( :الموقع على اإلنترنت

منــا كل مــن إيفــان ورافيتــا يف الكنيســة التقليديّــة يف مقدونيــة. وبعــد   
زواجهــا، اســتمرّت رافيتــا يف الذهــاب إىل الكنيســة بــني الحــني واآلخــر، إاّل أّن إيفــان مل 

يكــن يذهــب.
ــا  ــت رافيت ــة، قام ــة املقدوني ــاً باللغ ــّدس متاح ــاب املق ــح الكت ــا أصب وعندم  
بــراء نســخة منــه. ولّكنهــا مل تقــرأه، بــل وضعتــه عــى الــرف ونســيانه هنــاك.

ــة.  ــة قلبي ــاً، بنوب ــل محامي ــذي يعم ــان، ال ــب إيف ــنوات، أٌصي ــّدة س ــد ع وبع  
وفيــا هــو يتعــاىف، طلــب مــن رافيتــا أن تُحــر لــه الكتــاب املقــدس. وقــال لهــا، »أنــا 
ــا  ــان الوصاي ــه.« وجــد إيف ــني الل ــن قوان ــرأ ع ــد أن أق ــا، واآلن أري ــني دولتن أعــرف قوان
العــر وأخــر رافيتــا بأنـّـه اكتشــف بأنــه وزوجتــه كان يكــران وصايــا اللــه طيلــة أيـّـام 
حياتهــا. وقــال أيضــاً، » يقــول اللــه أنّــه ال يجــب أن يكــون لنــا إلهــاً آخــر غــره، ومــع 
هــذا نحــن نضــع صــور القديســني يف بيتنــا ويف الكنيســة، ويقــول اللــه أيضــاً أنــه إلــه 
غيّــور. وهــو يريدنــا أن نعبــده هــو وليــس القديســني. ويقــول اللــه أيضــاً أنــه يريدنــا أن 

ــوم األّول.« ــس الي ــوم الســبت، ولي ــوم الســابع ي ــّدس الي نحفــظ ونق
أخــذت رافيتــا الكتــاب املقــدس مــن إيفــان وبــدأت تقــرأُه مبفردهــا لســاعات   
طويلــة يف اليــوم. وقامــت بالتخلــص مــن الصــور والتاثيــل وبحثــت عــن كنيســة تحفــظ 
يــوم الســبت، ولكّنهــا مل تجــد، لــذا قــام الزوجــان بالعبــادة يف يــوم الســبت يف بيتهــا. 

ــا كنيســتك!« ــا رب أرِن ــًة، »أرجــوك ي ــا محبط ــت رافيت وقال
قامــت رافيتــا بتشــغيل التلفــاز وســمعت قســاً يتحــّدث عــن املجــيء الثــاين-   
ــع اســم »كنيســة  ــج مل ــة الرنام ــاً. ويف نهاي ــا يدرســانه حديث ــذي كان وهــو املوضــوع ال
األدفنتســت الســبتيني« عــى الشاشــة. فســارعت رافيتــا باالتّصــال مبحطّــة التلفــاز 
ــرت  ــة وأخ ــال بالكنيس ــت باالتّص ــم قام ــن ث ــت. وم ــة األدفنتس ــم كنيس ــت رق وطلب
ــا. ــت لزيارته ــأيت إىل البي ــس أن ي ــرض الق ــه. فع ــّدث إلي ــدان التح ــا يري ــس بأنّه الق

ــات  ــا العــر وآي ــر مــن األســئلة عــى القــس حــول الوصاي ــام الزوجــان بطــرح الكث ق
ــق. ــم بشــكل عمي ــس ورشح كل موضــوع له ــم الق ــد أجابه ــرى. وق ــة أُخ كتابيّ

شــعر إيفــان ورافيتــا باالرتيــاح ألنّهــا وجــدا الكنيســة الصحيحــة التــي   
ــدان فيهــا. وقــام الزوجــان مبشــاركة مــا قــد تعلّــاه مــع عائلــة إيفــان. وانضمــت  يتعبّ
ــن التدخــني.  ــالع ع ــن أجــل اإلق ــارع م ــه كان يُص ــه ألنّ ــة قبل ــان إىل الكنيس ــة إيف عائل
ــه أن يســاعده وقــد وجــد  ــع إيفــان عــن التدخــني بعــد أن طلــب مــن الل وأخــراً، أقل
الُنــرصة والغلبــة فيــه. ومــن ثــم اعتمــد الزوجــان معــاً. تقــول رافيتــا، »نحــن نشــكر اللــه 

عــى برامــج التلفــاز التــي قادتنــا إىل الكنيســة التــي 
ــا.« ــون فيه ــه أن يك ــب الل يح

عطاؤكــم املرســي سيســاعد يف دعــم خدمــة التلفــاز 
ــة  ــة مقدوني ــا الكنيســة يف دول ــي تقدمه ــو الت والرادي
الصغــرة، حيــث يوجــد أقــل مــن 5٠٠ عضــو هنــاك. 

شــكراً لكــم.
ســكويب،  يف  يعيشــان  ســراتروف  وإيفــان  رافيتــا 

مقدونيــة.
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دليل دراسة الكتاب المقدس للربع الثالث، ٢٠١٤
ــن كان  ــا. َم ــي يســاء فهمه ــاب املقــدس الت إّن رســالة يعقــوب هــي إحــدى رســائل الكت  
يعقــوب، عــى أيــة حــال؟ هــل كان متشــدداً ومحاربــاً لفكــرة بولــس املتعلقــة بالتريــر باإلميــان؟ أَْم 
أنــه، ببســاطة، كان يقــدم وجهــة نظــر مختلفــة قليــالً بشــأن هــذا املوضــوع، ومتشــابهة مــع املبــادئ 
املتعــّددة لتعاليــم الســيّد املســيح التــي نجدهــا يف األناجيــل؟ اإلجابــة ســتكون واضحــة الحقــاً بينــا 
نكتشــف يف دليــل دراســة الكتــاب املقــدس للربــع الرابــع ٢٠14 تحــت عنــوان »ســفر يعقــوب« بقلــم 

ــني. ــون واهل كلينت
لقــد كانــت ليعقــوب معرفــة مبــارشة باملســيح. يف الواقــع، قــد تكــون رســالته، مــن بــني كل   
ــود. ــز الوج ــاءت إىل حي ــي ج ــيحية الت ــات املس ــل الكتاب ــن أوائ ــي م ــد، ه ــد الجدي ــائل العه رس

ــدم  ــوب تق ــالة يعق ــو أن رس ــة، بالنســبة لألدفنتســت الســبتيني، ه ــر أهمي ــيء األك وال  
الثقــة يف عــودة املســيح؛ كــا تقــدم أيضــاً وجهــة نظــر حاســمة بشــأن النامــوس والدينونــة واملجــيء 
الثــاين. وهكــذا، فــإن رحلتنــا لهــذا الربــع ستتوســع، يف بعــض النواحــي، لتغطــي الحقبــة املســيحية 
بأكملهــا. كــا وســتتضمن التبشــر الــذي تــم يف العصــور املســيحية األوىل. وســتتضمن كذلــك إلقــاء 

ــام األخــرة. ــى أحــداث األي الضــوء ع

الدرس األّول- يعقوب، أخو الرب يسوع املسيح
نظرة خاطفة إىل درس هذا األسبوع:

األحد: يعقوب، أخو املسيح )مرقس ٦: 3(

االثنني: يعقوب املؤمن )غالطية ٢: ٩(

الثالثاء: يعقوب والبشارة )يعقوب ٢: ٢3و٢٢(

تَاِت )أعال الرسل 11: ٢1-1٩( االربعاء: لالثنى َعَرَ ِسبْطًاً الَِّذيَن يِف الشَّ

الخميس: يعقوب واملسيح )يعقوب 4: 1٢، متّى 7: 1(

آية الحفظ- يوحنا 15: 14

خاصــة الــدرس: َمــن كان يعقــوب؟ ومــا هــي خلفيّتــِه؟ وكيــف كانــت عالقتــه بالــرب يســوع؟ 
ومــا هــو الــدور الــذي أخــذه يف الكنيســة؟ ســنجيب عــى هــذه األســئلة يف درس هــذا األســبوع.

ُل إمياننا • الدرس الثاين- ُمكَمِّ
 نظرة خاطفة إىل درس هذا األسبوع:

األحد: اإلميان الذي يدوم ويبقى )يعقوب 1: ٢و 3(

االثنني: الكال )يعقوب 1:4(

الثالثاء: أن تطلب بإميان )يعقوب 1: 5و 7(

األربعاء: الجانب اآلخر من اإلميان )يعقوب 1: 7و ٨(

الخميس: الفقر والغني )يعقوب 5: 4-1(

آية الحفظ- عرانيني 1٢: ٢

خاصــة الــدرس: ال يجــب أن نهتــم كثــراً يف مــا إذا كانــت صفاتنــا ســتكون جيّــدة كفايــة يف نهايــة 
املطــاف. هــذا هــو عمــل الــرب. واجبنــا نحــن هــو أن نجاهــد جهــاد اإلميــان الحســن )1 تيموثــاوس 

٦: 1٢( ونُبقــي أعيننــا عــى املســيح، »رئيــس اإلميــان وُمكّملــه.«


