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مقدمة

الحكيم كلمات 
يف حــÊ Ëتلــئ العديــد مــن أســفار الكتــاب املقــدس بالحقائــق الروحيــة والالهوتيــة 

العميقــة، Ïتلــئ ســفر األمثــال بنصائــح عمليــة وواقعيــة تتعلــق بالحيــاة اليوميــة.
ــع شــعري الذع  ــوازن وطاب ــاز وت ــن إيج ــال م ــه ســفر األمث ــا يتســم ب إن م  
ــهل  ــاً وس ــفراً عاملي ــه س ــان، يجعل ــب األحي ــة يف أغل ــروح الدعاب ــم ب ــاً، ومفع أحيان
الحفــظ وقــادرا عــىل توضيــح النقــاط بصــورة تكــون، يف بعــض األحيــان، أكــ× فعاليــة 

مــن الُخطــب البليغــة والجــدل العنيــف.
ــْن  ــْل طُرُقََهــا وَكُ ــِة أَيَُّهــا الَْكْســالَُن. تَأَمَّ عــىل ســبيل املثــال: «اِْذَهــْب إَِىل النَّْملَ  
يَّــٍة َخــäٌْ ِمــِن اْمــَرأٍَة ُمَخاِصَمــٍة َحــرَِدٍة»  ــْكَنى ِيف أَرٍْض بَرِّ َحِكيــçً» (أمثــال ٦: ٦). أو «اَلسُّ
(أمثــال ٢١: ١٩). أو «إِْن َجــاَع َعــُدوَُّك فَأَطِْعْمــُه ُخبْــزًا، َوإِْن َعِطــَش فَاْســِقِه َمــاًء، فَِإنَّــَك 
ــه أن  ــن Ïكن ــال ٢٥: ٢١و ٢٢). َم ــَك» (أمث ــرَّبُّ يَُجاِزي ــِه، َوال ــَىل َرأِْس ــرًا َع ــُع َجْم تَْجَم

ــل؟ ــة مــن هــذا القبي ينــىس صــوراً وصفي
إن ســفر األمثــال هــو شــاهد عــىل الحكمــة التــي تجمعت عــىل َمــر العصور.   
ــال ١: ١ـ ٩: ١٨و  ــن ِقبــل كل مــن امللــك ســليçن (أمث ــال ِم وقــد كُتبــت هــذه األمث
ــة أســçءهم  ــä معروف ــçء» غ ــال ٢٥ـ ٢٩)؛ وبعــض «رجــال حك ١٠: ١ـ ٢٢: ١٦؛ أمث
مــن عــاò الــرشق األدï القديــم (أمثــال ٢٢: ١٧ـ ٢٤: ٢٢و ٢٤: ٢٣ـ ٣٤)؛ وكذلــك 
ــال  ــْفر األمث ــل إن ِس ــال ٣٠: ١ـ ٣٣). ب ــل (أمث ــي إرسائي ــن بن ــس م ــذي لي ــوٍر ال أَُج
يذكــر املســاهçت التــي قــام بهــا امللــك َحزَِقيَّــا، وهــي املتعلقــة بنقــل وصياغــة هــذه 
األمثــال (أمثــال ٢٥: ١). ويف بعــض الحــاالت، يعكــس الســفر أيضــاً نصوصــاً وفقــرات 

ــي مــن مــرص القدÏــة. ــك الت ــم، خاصــة تل مــن الــرشق األدï القدي
ــوا  ــن قامــوا بكتابتــه فعل ــال هــو كلمــة اللــه ألن َم مــع ذلــك، فســفر األمث  
ــادراً مــا يُذكــر بصيغــة مبــارشة يف  ــه ن ــك بإلهــام إلهــي. وعــىل الرغــم مــن أن الل ذل
ســفر األمثــال، إالَّ أنــه حــارض دا÷ــاً: فاللــه موجــود يف كل مــكان ويف ظــل أي ظــرف: 
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جــاك ب. دوكان هــو اســتاذ اللغــة العربيــة وتفســä العهــد القديــم ومديــر معهــد 
ــدروز.  ــد الالهــوت األدفنتســتي بجامعــة أن ــة املســيحية úعه الدراســات اليهودي
وهــو مواطــن فرنــيس (ُولــد يف الجزائــر) وحاصــل عــىل دكتــوراه يف اللغــة العربيــة 

مــن جامعــة سرتاســبورغ وشــهادة دكتــوراه يف الالهــوت مــن جامعــة أنــدروز.

ســواء كنــا يف الســوق أو بينــç نحــن نتكلــم أو نــأكل أو نــرشب أو نعمــل أو نشــرتي أو 
نبيــع أو نجتمــع مــع بعضنــا البعــض أو نحــب. فــإن اللــه، إلــه ســفر األمثــال، ليــس مجــرد 
إلــه لشــخص متديــن، ســواء كان ذلــك الشــخص كاهنــاً أو متعبــداً يجلــس عــىل مقاعــد 

ــذ. ــز التنفي ــال، موضــوٌع حيِّ ــن، يف ســفر األمث الكنيســة. إن التديُّ
يعلِّمنــا ســفر األمثــال مــا معنــى مخافــة اللــه (أمثــال ١: ٧و ٣١: ٣٠)، ليــس فقــط   
يف الكنيســة ولكــن أيضــاً مــن خــالل حياتنــا اليوميــة. فالطريقــة التــي نعيــش بهــا تتحــدث 
بصــوت أعــىل مــن الطريقــة التــي بهــا نعــظ ونصــيل، بــل وحتــى نَُضحــي (أمثــال ٢٨: ٩؛ 

.(١٥: ٨
ــرَب «ِيف كُلِّ  ــال، تتجــىل الحكمــة يف حياتــك عندمــا تعــرُف ال وفقــاً لســفر األمث  
طُرُِقــَك» (أمثــال ٣: ٦)؛ معنــى ذلــك هــو أن الحكمــة هــي العيــش باإلÏــان والطاعــة؛ إن 

ــق.  ــه الخال ــام الل ــف أم ــان يق ــك إنس ــي إدراك أن ــة ه الحكم
ســنتعلم مــن ســفر األمثــال كيــف نكــون حكــçء، ولكــن بطــرق عمليــة. يجيــب   
ــم أبنــا|؟ كيــف Ïكــن أن أكــون  الســفر عــىل أســئلة مثــل: مــاذا وكيــف ينبغــي أن أعلِّ
ــل؟  ــة يف العم ــىل ترقي ــل ع ــف احص ــة؟ كي ــاكل مالي ــه مش ــاذا أواج ــاً؟ مل ــعيداً وناجح س
كيــف Ïكننــي مقاومــة اإلغــراءات الجنســية؟ كيــف ينبغــي أن أتعامــل مــع غضبــي أو 

ــا]؟ لس
وأخــäاً، الحكمــة ليســت بالــرضورة هــي القــوة الفكريــة. بــل عــىل العكــس مــن   
ذلــك، فــإن الشــخص الواثــق مــن قدراتــه العقليــة هــو يف خطــر أكــرب ألن يكــون أحمقــاً 
ــد  ــل جــداً. ق ــون ســوى القلي ــى أذ_ األشــخاص ال يعرف ــه حت ــك هــو أن والســبب يف ذل
يعتقــد املــرء أنــه حكيــم وبالتــايل ال يحتــاج إىل أن يســعى يف طلــب املزيــد مــن املعرفــة. 
 Ëلكــن الــرشط املســبق للحصــول عــىل الحكمــة، بــدالً مــن ذلــك، هــو أن نكــون متواضعــ

ــا ومــن ثــم نطلــب الحكمــة.  وأن نشــعر بحاجتن
 äإن ســفر األمثــال هــو ســفر عميــق وغنــي باملعلومــات وهــو يتعامــل مــع الكثــ  
مــن املواضيــع. ونظــراً لضيــق املجــال يف هــذا الربــع، مــن حيــث الوقــت وعــدد الصفحات 
املســموح بهــا، كان علينــا أن ننتقــي ونختــار املواضيــع التــي نغطيهــا بالدراســة. نحــن ال 
Ïكننــا تغطيــة كل املواضيــع، مــع ذلــك فــإن كل مــا لدينــا يف هــذا الســفر هــو، يف الواقــع، 

جديــر بــأن ندرســه بــروح الصــالة والــورع. 
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 جامعــة مدرســة الســبت لديهــا األجوبــة!
 جامعــة مدرســة الســبت هــي عبــارة عــن مناقشــة تليفزيونيــة

 مدتهــا ٢٨ دقيقــة لدليــل دراســة الكتــاب املقــدس للكبــار. وأثنــاء هذه

 املناقشــة يتــم تنــاول محتويــات كل درس وكذلــك تســليط الضــوء عــىل

 بعــض االســرتاتيجيات التــي مــن شــأنها إثــراء مدرســة الســبت بــروح

ــاب ــة الكت ــن ودراس ــ§ اآلخري ــىل تبش ــل ع ــل والعم ــة والتواص  الرشك

ــزاء، ــبت األع ــة الس ــادة مدرس ــلية. ق ــ¬ل مرس ــام بأع ــدس والقي  املق

 » نرجــو أال يفوتكــم هــذا البحــث األســبوعي عــىل قنــاة
Hope Channel»، (www.hopetv.org).

هل لديك أسئلة؟
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تواصــل مجلــة المرســلية األدفنتســتية ]االختبــارات الروحّيــة[ تقديــم 
المزيــد مــن قصــص العمــل المرســلي حــول العالــم. وســنتعرف مــن 
فــوا علــى المســيح  ــارات الروحيــة علــى أشــخاص تعرَّ خــال هــذه االختب
وربــح  البشــارة  نشــر  فــي  تســاعد  التــي  الســخية  أعطيتكــم  بفضــل 
ــة‘ فــي أنشــطة مثــل  النفــوس للمســيح. ُتســتخدم ’االختبــارات الروحّي

مدرســة الســبت والكنيســة وصفــوف مدرســة الســبت، وغيرهــا.
ــًا  ــار العمــل مجان ــل قصــص العمــل المرســلي وأخب يمكنكــم اآلن تحمي

ــي: ــا اإللكترون ــى موقعن مــن عل
www.adventistmission.org/dvd 

قصص جديدة كل ربع
نفس املرسلية العظيمة!
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نداء الحكمة

٢٧كانون األول (ديسمبر)- ٢كانون الثاني (يناير) الدرس األول

 السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: أمثال ١ـ ٣؛ تكوين ١: ١؛ خروج ١٩: ١٦و ٢٠: ٢٠؛ أمثال 

١١: ٣٠و ١٣: ١٢؛ ١٥: ٤.
 

ــُروَن  ــوَن َفَيْحَتِق ــا الَْجاِهلُ ــِة، أَمَّ ــرَّبِّ َرأُْس الَْمْعرَِف ــُة ال ــظ:   «َمَخاَف ــة الحف آي
الِْحكَْمــَة َواألََدَب» (أمثــال ١: ٧). 

إن الســبب الرئيــيس يف مأســاة اإلنســان، مــن جنــة عــدن فصاعــداً، يكمــن   
ــر  ــه آث ــكل ألن ــرس ال ــان خ ــا. «إن اإلنس ــدم عليه ــي يُق ــة الت ــارات الخاطئ يف االختي
ــده  ــذي عن ــق ال ــو الح ــذي ه ــك ال ــاء إىل ذل ــن اإلصغ ــدالً م ــادع ب ــاء إىل املخ اإلصغ
وحــده املعرفــة والفهــم. فبواســطة مــزج الــرش بالخــä ارتبــك عقلــه وتشــوش» (روح 

ــة ٢٩).  ــة، صفح ــوة، الرتبيــة الحقيق النب
إن ســفر األمثــال بأكملــه يســعى إىل مســاعدتنا يف اتخــاذ اختيــارات صحيحــة   
ــون إىل  ــا يتحدث ــن، وعندم ــادع. إن الوالدي ــق املُخ ــس طري ــه ولي ــق الل ــار طري واختي
أبنائهــم وبناتهــم، ال يحذرونهــم مــن اإلقــدام عــىل الخيــارات الخاطئــة فحســب لكنهم 
ــداً ألن  ــم ج ــر مه ــذا أم ــاً. وه ــة أيض ــارات الصحيح ــاذ االختي ــىل اتخ ــجعونهم ع يش

ــة.  ــى الكلم ــكل معن ــوت، ب ــاة أو م ــي نتخذهــا هــي مســألة حي ــارات الت االختي
توضــح األصحاحــات الثالثــة األوىل مــن ســفر األمثــال طريقــة التعليــم هــذه.   
ــال، أال وهــو:  ــا كاتــب هــذه األصحاحــات الهــدف مــن ســفر األمث فبعــد أن رشح لن
«أن تعــرف الحكمــة» (أمثــال ١: ٢)، وبعــد أن وضــع شــعاراً لهــذا الســفر، أال وهــو: 
«َمَخافـَـُة الــرَّبِّ َرأُْس الَْمْعرِفـَـِة» (أمثــال ١: ٧، قــارن أمثــال ٩: ١٠)، يتنقــل كاتــب هــذه 
األصحاحــات بــË تحذيرنــا مــن اإلصغــاء إىل الحçقــات وبــË حثنــا عــىل االســتجابة إىل 

نــداء الحكمــة الســçوية. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق ٣كانــون الثــا] (ينايــر).
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األحد
بدء الحكمة

لقد قيل لنا أن نحب الله ونخافه. كيف يرتبط هذان المفهومان باختبارك الشخصي 
مع الرب؟

٢٨ كانون األول( ديسمبر)

نجــد يف أمثــال ١: ١ـ ٦ أن العنــوان « أَْمثـَـاُل ُســلَيçََْن بـْـِن َداُوَد َملِــِك إِْرسَائِيــَل   
 Ëاألصحــاح األول مــن ســفر األمثــال وبــ Ë(أمثــال ١: ١) يعلــن عــن وجــود صلــة بــ »
ــم  ــم تقدي ــه يت ــال) أن ــوك (كــç يف ســفر األمث ــوك ٣: ٥ـ ١٤. فنجــد يف ســفر املل ١مل
ســليçن عــىل أنــه االبــن الــذي يســعى يف طلــب الحكمــة مــن اللــه. وباإلضافــة إىل 
أن كال اآليتــان تشــäان إىل ســليçن عــىل أنــه «ابــن داود»، تســتخدم كال اآليتــان أيضــاً 
صيغــاً كالميــة مشــرتكة: «الفهــم»، «الحكمــة» و «الدينونــة». وال يؤكــد هــذا التــوازي 
عــىل أن ســليçن هــو وراء نظــم هــذا الســفر [بإلهــام مــن اللــه] فحســب لكنــه يظهــر 

أيضــاً أن ســفر األمثــال يتعامــل مــع ســعي اإلنســان يف طلــب الحكمــة مــن اللــه. 

اقــرأ أمثــال ١: ٧. مــا هــي الحكمــة؟ مــا هــي «مخافــة الــرب»؟ كيــف يرتبــط 
هــذان املفهومــان ببعضهــ¬ البعــض؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتــم تعريــف «الحكمــة» هنــا عــىل أنهــا اختبــار دينــي. إنهــا مرتبطــة úخافة   
الــرب. إن هــذا املفهــوم الهــام للديانــة العربيــة هــو املفتــاح لفهــم ســفر األمثــال. وال 
يـَـرِد هــذا املفهــوم بشــكل متكــرر فحســب، لكنــه يشــكِّل اإلطــار العــام لســفر األمثــال 

ــال ١: ٧و ٣١: ٣٠).  ــه (أمث بأكمل
إن مخافــة الــرب ال عالقــة لهــا بالخــوف الوهمــي الــذي يشــعر بــه البعــض   
فيــç يتعلــق بالعقــاب اإللهــي. بــدالً مــن ذلــك، ينبغــي أن تُفهــم مخافــة الــرب عــىل 
أنهــا اإلدراك الجيــد للحضــور الشــخيص للــه يف كل وقــت ويف كل مــكان. إن مخافــة 
ــيناء  ــم يف س ــه له ــيل الل ــد تج ــاس عن ــل الن ــُز ردة فع ــت Êيِّ ــي كان ــي الت ــرب ه ال
(خــروج ١٩: ١٦و ٢٠: ٢٠)، كــç أنهــا كانــت ســبب تكريســهم والتزامهــم بــأن يكونــوا 

ــة ١٠: ١٢).  ــم (تثني ــده معه ــه اســتجابة لعه ــË ل ــاء ومحب أمن
وباختصار، معنى «مخافة الله» هو أن تكون مخلِصاً لله وأن تحبه.  

أمــا عبــارة « َمَخافـَـُة الــرَّبِّ َرأُْس الَْمْعرِفـَـِة» فتعنــي أن الحكمــة أساســها هــذه   
ــة  ــْدُء أو َرأُْس» إىل كلم ــي «بَ ــتخدمة لتعن ــة املس ــة العربي ــä الكلم ــة». وتش «املخاف
ــإن أول درس  ــك، ف ــن ١: ١). لذل ــق (تكوي ــة الخل ــم قص ــتخدمة لتقدي ــدء» املس «الب
مــن دروس الحكمــة يتعلــق بــإدراك أن اللــه هــو خالقنــا، وبأنــه هــو الــذي يعطينــا 
الحيــاة والَنَفــس، وبأنــه حــارض دا÷ــاً- وبأنــه إلــه املحبــة والعــدل والفــداء (يوحنــا ٣: 

.(٩: ١٢ Ë١٦؛ مزمــور ٨٩: ١٤؛ عربانيــ



٨

االثنين

التربية الحقيقية

٢٩كانون األول (ديسمبر)

ــم  ــÛ يت ــÛ واللت ــة» املتناقضت ــا «الرتبي ــ¬ طريقت ــا ه ــال ١: ٨ـ ١٩. م ــرأ أمث اق
ــاء  ــط لآلب ــس فق ــا، لي ــية هن ــالة األساس ــا هــي الرس ــات؟ م ــ¬ يف هــذه اآلي تقدáه

ــرب؟ ــاف ال ــخص يخ ــكل ش ــن ل ــات، ولك واألمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة  ــة؛ واألهــل هــم أســاس الرتبي ــة هــي، يف األســاس، مســالة عائلي إن الرتبي  
يَعــَة». والكلمة  الحقيقيــة. وتســمى الرتبيــة يف هــذه اآليــات «تَأِْديــَب»، بــل حتــى «َرشِ
العربيــة التــي تعنــي رشيعــة هــي «تــوراة» úعنــى «اتجــاه». لــذا، فإنــه ينبغــي عــىل 
اآلبــاء واألمهــات أن يوّجهــوا أبناءهــم صــوب االتجــاه الصحيــح. ويف املقابــل، نجــد أن 
النــوع الثــا] مــن «الرتبيــة» هــو نــوع غــä ُمَعــرٍَّف وò يُعــط اســçً. فهــو يُْعــرَُف بأنــه 

ــاة، وهــو النــوع الــذي يــؤدي إىل االتجــاه الخاطــئ.  صــوت الُْخطَ
ــب  ــد عــىل تأدي ــرات للتأكي ــدة م ــي» ع ــا ابِْن ــارة « يَ ــرار عب ــم تك أيضــاً، يت  
الوالديــن ألبنائهــم، لكــن ال ينبغــي أن تؤخــذ هــذه الكلمــة عــىل أنهــا إشــارة حرصيــة 
ــوح  ــن بوض ــن الوالَدي ــف كالً م ــم تعري ــاء. ويت ــن األبن ــاث م ــور دون اإلن إىل الذك
ــة شــخصية يف  ــان بصف ــç ضالع ــد عــىل أنه ــَك» للتأكي ــَك»، «أُمِّ ــرد «أَِبي ــة املف بصيغ
ــر،  ــق اآلخ ــارة إىل الفري ــم اإلش ــË يت ــذا يف ح ــç؛ ه ــç وبناته ــب أبنائه ــألة تأدي مس
الــذي ينبغــي تجنــب الســلوك يف الطريــق معــه، بصيغــة  «الجمــع للمجهــول» حيــث 

ــاة». ــكلمة «الُْخطَ ــار إليهــم بـ يُش
« إن الــرب يف حكمتــه قــد قــرر أن تكــون العائلــة أعظــم العوامــل التهذيبية.   
 Ëففــي البيــت تبــدأ تربيــة الطفــل. وفيــه مدرســته األوىل. وهنــا إذ يكــون أبــواه معلم
ــة  ــرات الرتبي ــاة .... إن مؤث ــي سرتشــده مــدى الحي ــدروس الت ــم ال ــه أن يتعل ــه علي ل
البيتيــة هــي قــوة فعالــة إن للخــä أو للــرش.... فــإن ò يــرتبَّ الطفــل يف البيــت تربيــة 
ــت  ــوة، البي ــا (روح النب ــل يختاره ــطة عوام ــه بواس ــوىل تربيت ــيطان يت ــة فالش صالح

األدفنتســتي، صفحــة ١٨٢).
إن أفضــل مــا يتكلــم عــن أهميــة وفوائــد الرتبيــة العائليــة هــو نتائــج هــذه   
الرتبيــة. وهــذه النتائــج هــي الصفــات الداخليــة للشــخصية، وهــي التــي كالُحــيل عىل 
الــرأس وحــول العنــق. ويف ثقافــة الــرشق األوســط، كانــت األطــواق واألســاور النفيســة 
تنتقــل مــن اآلبــاء إىل االبنــاء باعتبارهــا مــäاث ذات قيمــة. مــع ذلــك، فالرتبيــة أكــ× 
أهميــة بكثــä مــن الــ×اء املــادي. إن الوقــت الــذي نقضيــه مــع أبنائنــا ســتكون لــه 
قيمــة أعظــم بكثــä، بالنســبة لهــم، مــن الوقــت الذيــن نقضيــه يف أعçلنــا. واإلشــارة 
ــكِّالن ويشــتمالن عــىل وجــه الشــخص، إ)ــا هــي  ــرأس، وهــç مــا يَُش إىل العنــق وال
إشــارة إىل الرتبيــة التــي تعمــل عــىل تشــكيل شــخصية اإلنســان. هــذا يف حــË يتــم 
 çيتعلــق بطريــق الحمقــى أو الخطــاة (أمثــال ١: ١٥)، وكــ çفيــ ،Ëفقــط ِذكْــُر الرِّْجلِــ

لــو أن االبــن الــذي ضــل طريقــه قــد خــرس هويتــه.

ومجتمعنا  ثقافتنا  تعمل  قد  التي  اإلغــراءات  مقاومة  نتعلم  أن  يمكننا  كيف 
وأصدقائنا، بل وحتى عائالتنا، على وضعها في طريقنا؟



٩

الثالثاء 
نداء الحكمة

٣٠كانون األول (ديسمبر)

مين لنا هنا؟  اقرأ أمثال ١: ٣٣. في سياق ما ورد ذكره قبالً، أي وعد ورجاء مقدَّ
كيف يتجلى هذا الوعد في اختبارنا الشخصي؟

اقرأ أمثال ١: ٢٠و ٢١. كيف يتم تقديم الحكمة هنا؟ ما الذي يُقاُل لنا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف حــË «يكمــن» الخطــاة و «يختفــون» (أمثــال ١: ١١و ١٨)، نجــد الحكمــة   
ــِل  ــَواِق، ِيف َمَداِخ ــو ِيف ُرُؤوِس األَْس ــال ١: ٢٠)، «تَْدُع ــا» (أمث ــي َصْوتََه ــاِدي... تُْعِط «تَُن
األَبْــَواِب» (أمثــال ١: ٢١)، و «تُبْــِدي كَالََمَهــا» (أمثــال ١: ٢١). يتــم هنــا تجســيد 
ــَواِرِع. إنهــا متوفــرة للجميــع يف الحيــاة  الحكمــة، وهــي متاحــة للنــاس جميعــاً ِيف الشَّ
العمليــة حيــث األنشــطة التجاريــة «ِيف ُرُؤوِس األَْســَواِق». وال بــد لنــداء الحكمــة مــن 
 äمــن املنتجــات والكثــ äأن يكــون عاليــاً يف وســط الضجيــج الصاخــب ويف ظــل الكثــ
ــمع يف ظــل صخــب األصــوات  ــن تُس ــة ل ــك ألن الحكم ــن، وذل ــة الحاقدي ــن الباع م

ــäة. األخــرى الكث

اقرأ أمثال ١: ٢٢ـ ٣٢. ما هي نتيجة رفض اإلنسان للحكمة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــإن  ــا، ف ــة بالحكمــة يف حــد ذاته ــه عالق ــس ل ــة لي ــاس للحكم ــض الن إن رف  
رفــض الحكمــة يعــود لطبيعــة وصفــات أولئــك الذيــن يرفضونهــا. ويوصــف هــؤالء 
بأنهــم متغطرســون ومــزدرون (أمثــال ١: ٢٥، قــارن مــع عــد ٣٠)، وكــç لــو أن لديهــم 
معرفــة أفضــل. ومعنــى هــذا يف نظرهــم هــو أن الحكمــة هــي للســذج والبســطاء. 
ــم  ــاُل؛ إنه ــاذجون وُجهَّ ــم س ــة ه ــون الحكم ــن يرفض ــك الذي ــإن أولئ ــك ف ــع ذل وم

ــد ٢٩).  ــع ع ــارن م ــَم» (١: ٢٢؛ ق ــوَن الِْعلْ ــى «يُبِْغُض حمق
ــم  ــم. فكونه ــر رفضه ــيحصدون & ــة س ــون الحكم ــن يرفض ــك الذي إن أولئ  
ــهم:  ــاروا ألنفس ــا اخت ú ــوا ــم أن يرض ــرب فعليه ــة ال ــاروا مخاف ــوا أن يخت ــد رفض ق
ــة  ــض الحكم ــا نرف ــا عندم ــال ١: ٣١). إنن ــْم» (أمث ــْن ُمؤَاَمرَاتِِه ــبَُعوَن ِم ــذا «يَْش وهك
الســçوية غالبــاً مــا ينتهــي بنــا األمــر إىل ســهولة قبولنــا الخرافــات واألكاذيــب التــي 
نبتدعهــا ألنفســنا، أو قبــول تلــك الخرافــات واألكاذيــب التــي يبتدعهــا اآلخــرون لنــا. 
ــك  ــات أن أولئ ــن املفارق ــان. وم ــَه باألوث ــتبدلنا الل ــد اس ــون ق ــة نك ــذه الطريق وبه
الذيــن يْســخرون مــن املؤمنــË ويحكمــون عليهــم بأنهــم بســطاء وســاذجË، كثــäاً 
مــا يقومــون بتبنــي الخرافــات عــىل طريقتهــم الخاصــة ويضعــون ثقتهــم يف األمــور 
رسيعــة الــزوال وعدÏــة الجــدوى، والتــي ال Ïكنهــا تلبيــة أبســط احتياجــات القلــب 

ــية. األساس



١٠

فائدة الحكمة

٣١كانون األول (ديسمبر)األربعاء

 إذا كنت، ال سمح الله، تستمتع بعمل الشر فما الذي يقوله هذا الشيء عنك؟ واألسوأ من
 ذلك، ماذا لو أنك لم تعد تنظر إلى ما تفعله من شر على أنه شر من األساس؟

اقــرأ أمثــال ٢: ١ـ ٥. مــا هــي الــرشوط التــي يجــب توفرهــا é نتمكــن مــن فهــم «مخافــة الــرب»؟ 
مــا هــي الخيــارات التــي يجــب علينــا إتخاذهــا يف هــذه املســألة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتــم اســتخدام أداة الــرشط «إِْن» ثــالث مــرات، عنــد الحديــث عــن املعرفــة والحكمــة، ويف ذلــك   
ــي تقــوم  ــة الت ــي تتحــدث عــن املرحل ــة. فنجــد أن الفقــرة الت ــة املعرف ــة لعملي إشــارة إىل املراحــل الثالث
فيهــا بإمالــة أذنــك للســمع تُســتَهُل بــأداة الــرشط «إِْن»، وهــي املرحلــة التــي تتضمــن اإلصغــاء؛ ومعنــى 
هــذا ببســاطة هــو أن تكــون متقبــالً ومهتــçً بتلقــي كلــçت الحكمــة (أمثــال ٢: ١و ٢). أمــا « إِْن « الثانيــة 
فتســتهل االســتجابة التــي تكــون أنــت فيهــا نشــيطاً وفاعــالً حيــث ترفــع صوتــك طلبــاً يف الحكمــة (أمثــال 
٢: ٣). أمــا « إِْن « الثالثــة فتســتهل مرحلــة االنشــغال الحــçيس يف البحــث عــن الحكمــة وكــç لــو كنــت 

ــوِز» املخفيــة (أمثــال ٢: ٤). تبحــث عــن « الُْكُن

ــذي  ــدور ال ــِتَقاَمة؟ مــا هــو ال ــال ٢: ٦ـ ٩. مــا هــي الــرشوط الواجــب توافرهــا لفهــم االْس ــرأ أمث اق
ــا للحكمــة؟ ــه يف مســألة اقتنائن ــه الل يقــوم ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــِه»، يف  ــَة الل ــُد َمْعرِفَ ــارة «تَِج ــي»، يف عــد ٦، هــي اســتجابة لعب ــرَّبَّ يُْعِط ــارة «ال الحــظ أن عب  
عــد ٥. فالحكمــة، مثلهــا مثــل الخــالص، هــي عطيــة مــن اللــه. وبقــدر مــا تصــف الفقــرة األوىل الجهــود 
ــة؛  ــي الحكم ــه يعط ــي: فالل ــل اإلله ــة العم ــرة الثاني ــف الفق ــة، تص ــب الحكم ــة إىل طل ــة الرامي البرشي

ويذخــر معونــة؛ ويحمــي ويحفــظ طريــق األتقيــاء. 

اقرأ أمثال ٢: ١٠ـ ٢٢. ما الذي يحدث عندما تجد الحكمة بيتاً لها يف القلب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــداء.  ــوُّل واالهت ــن التح ــة م ــة الختامي ــل املرحل ــَك» Êث ــُة قَلْبَ ــِت الِْحْكَم ــارة «إَِذا َدَخلَ إن عب  
وعندهــا لــن نســتمتع úعرفــة الــرب فحســب، بــل ســيكون ذلــك اختبــاراً ُمــِرسَّاً لنفوســنا (أمثــال ٢: ١٠). 
يــِر (أمثــال ٢: ١٢)، ومــن إغــواء الــرش (أمثــال ٢: ١٢)، وسنســلك  ِّ وســيتم أيضــاً تخليصنــا ِمــْن طَِريــِق الرشِّ

يف طريــق الــرب والصــدق (أمثــال ٢: ٢٠).

اقرأ أمثال ٢: ١٣و ١٧. ما هي أوىل خطوات الرش، وإىل أين تؤدي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عــىل الرغــم مــن أننــا خطــاة، إال أنــه ليــس علينــا الوقــوع يف الــرش. فــال بــد وأن أولئــك الذيــن   
تــم تصويرهــم عــىل أنهــم يســلكون يف طريــق الــرش كانــوا يف بــادئ األمــر يســلكون يف الطريــق الصحيــح. 
ومــن هنــا نجــد أن الــرش هــو، يف األســاس، االفتقــار إىل األمانــة واإلخــالص. إن الخطيــة تبــدأ بشــكل خفــي 
وبــرئ لكــن رسعــان مــا يجــد الخاطــئ نفســه ال يتــرصف بطريقــة رشيــرة فحســب بــل ويســتمتع بعمــل 

الــرش ايضــاً.



١١

الخميس

ال تنسى!

١كانون الثاني يناير

اقرأ أمثال ٣: ٧. ما هي خطورة أن يكون الشخص َحِكيً¬ ِيف َعْيَنْي نَْفِسه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــؤدي كــون الشــخص حكيــçً يف عينــي نفســه إىل التصــور الواهــم ِمــن ِقبــل   
ذلــك الشــخص بأنــه ال يحتــاج إىل اللــه مــن أجــل أن يكــون حكيــçً. لكــن هــذه حالــة 
ــَ×ُ ِمــَن  ــْي نَْفِســِه؟ الرََّجــاُء ِبالَْجاِهــِل أَكْ ــَت رَُجــالً َحِكيــçً ِيف َعيَْن ميــؤوس منهــا. «أََرأَيْ
ــم وصــف الحكمــة عــىل  ــه يت ــرة أخــرى، نجــد أن ــال ٢٦: ١٢). وم ــِه» (أمث ــاِء ِب الرََّج
ــا  ــçً هــو أن تحفــظ وصاي ــى أن تكــون حكي ــال ٣: ١). فمعن ــي (أمث ــزام دين ــا الت أنه
اللــه (أمثــال ٣: ١)، وأن تُظهــر «الرحمــة والحــق» (أمثــال ٣: ٣)، وأن «تثــق يف الــرب» 
أمثــال ٣: ٥). تعنــي الحكمــة، ضمنــاً، أن تكــون لإلنســان عالقــة وثيقــة باللــه. الحــظ 
 äاإلشــارة املتكــررة إىل القلــب (أمثــال ٣: ١و ٣و ٥) مركــز اســتجابتنا الشــخصية لتأثــ
اللــه. (وقــد َورََد ِذكْــر القلــب يف أمثــال ٢: ١٠ بوصفــه املــكان الــذي ينبغــي للحكمــة 

أن تدخــل إليــه). 

اقرأ أمثال ٣: ١٣ـ ١٨. ما هي املكافأة التي تأ÷ مع عطية الحكمة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترتبــط الحكمــة بــكل ِمــن الحيــاة والصحــة (أمثــال ٣: ٢و ٨و ١٦و ١٨و ٢٢).   
وأكــ× الصــور التــي توحــي بهــذه الرابطــة، هــي اســتخدام كتبــة ســفر األمثــال لعبــارة 
ــذا  ــرات يف ه ــدة م ــرر ع ــذي يتك ــد ال ــو الوع ــال ٣: ١٨)، وه ــاة» (أمث «شــجرة الحي
ــة  ــاً إىل جن ــبيه تلميح ــذا التش ــد يف ه ــال ١١: ٣٠؛ ١٣: ١٢؛ ١٥: ٤). ونج ــفر (أمث الس
ــل  ــة؛ ب ــاة األبدي ــاء الحكمــة ســيوفر الحي ــي أن اقتن عــدن. لكــن هــذا الوعــد ال يعن
املقصــود بــدالً مــن ذلــك هــو أن جــودة الحيــاة مــع اللــه، والتــي كان أبوانــا األوالن 
يســتمتعان بهــا يف عــدن Ïكــن لهــا أن تُْســَرتَد، إىل حــد مــا. فنحــن Ïكننــا أن نحصــل 
عــىل بعــض املعرفــة وبعــض اللمحــات عــن عــدن وذلــك عندمــا نعيــش مــع اللــه؛ بــل 
واألفضــل مــن ذلــك هــو أننــا نتعلــم أن نأمــل يف االســرتداد املوعــود لهــذه الَْمْملََكــَة 

ــال ٧: ١٨). املفقــودة (انظــر داني

اقرأ أمثال ٣: ١٩و ٢٠ ملاذا تَُعّدْ الحاجة إىل الحكمة أمراً غاية يف األهمية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبــدو اإلشــارة املفاجئــة إىل قصــة الخلــق غريبــة يف هــذا الســياق. مــع ذلــك،   
 Ëفــإن اســتخدام الحكمــة يف الخلــق يعــزز الحجــة الــواردة يف عــد ١٨ والتــي تربــط بــ
ــق الســçوات  ــد اســتخدم الحكمــة لخل ــه ق ــإذا كان الل ــاة. ف الحكمــة وشــجرة الحي
واألرض، إذاً فالحكمــة ليســت مســألة تافهــة. إن نطــاق الحكمــة كــو] وهــو يتجــاوز 
ــك. ويتضــح  ــة كذل ــا األبدي ــق بحياتن ــة تتعل ــç أن الحكم ــا األريض. ك حــدود وجودن
ذلــك ضمنــاً مــن خــالل اإلشــارة إىل شــجرة الحيــاة التــي تذكِّرنــا بجنــة عــدن. كــç أننــا 
نجــد وجهــة النظــر هــذه متضمنــة يف الوعــد الــذي يختتــم الفقــرة محــور دراســتنا: 

ــال ٣: ٣٥).  ــًدا» (أمث ُــوَن َمْج ــçَُء يَرِث «الُْحَك
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ــة ٩١ـ ١٠٤ يف  ــي» صفح ــز املخف ــوان «الكن ــذي بعن ــل ال ــوة الفص ــروح النب ــرأ ل أق
كتــاب املعلــم األعظــم؛ واقــرأ صفحــة ٢٣١- ٢٣٤مــن الفصــل الــذي بعنــوان «دراســة 

ــة. ــة الحقيقي ــاب الرتبي ــيولوجيا» يف كت الفيس
«إن الشــباب يحتاجــون إىل أن يدركــوا الحــق العميــق املوجــود يف الحقيقــة   
ــط  ــو فق ــس ه ــور ٣٦: ٩. فلي ــاة’ مزم ــوع الحي ــه ‘ينب ــد الل ــة أن عن ــة القائل الكتابي
املوجــد لــكل يشء ولكنــه أيضــاً حيــاة لــكل األحيــاء. فحياتــه هــي التــي نتناولهــا يف 
إرشاق الشــمس ويف الهــواء النقــي البليــل ويف الطعــام الــذي يبنــي أجســامنا ويســند 
قوتنــا. فبحياتــه نحــن نوجــد ســاعة بعــد ســاعة ولحظــة بعــد أخــرى. إن كل هباتــه 
ــوة،  ــد أفســدتها» (روح النب ــة ق ــوال أن الخطيئ ــاة والصحــة والفــرح ل ــؤول إىل الحي ت

ــة ٢٣٢).  ــة، صفح ــة الحقيقي الرتبي
ــر مــرض بالصحــة  ــه هــو أم ــس لل ــأن التكري ــاع ب ــäون يعــززون االنطب «كث  
وبالســعادة املفرحــة املوجــودة يف العالقــات االجتçعيــة التــي للحيــاة. لكــن أولئــك 
ٍء،  الذيــن يســلكون يف طريــق الحكمــة والقداســة يجــدون أن ‘التَّْقــَوى نَاِفَعــٌة لـِـُكلِّ َيشْ
ــع  ــاٌء للتمت ــم أَْحيَ ــاوس ٤: ٨. إنه ــَدِة’ ١تيموث ــاِرضَِة َوالَْعِتي ــاِة الَْح ــُد الَْحيَ ــا َمْوِع إِْذ لََه
ــاب  ــوة، موســوعة األدفنتســت لتفســä الكت ــاة» (روح النب ــة للحي ــذات الحقيقي باملل

ــة ١١٥٦. ــد ٣، صفح ــدس، مجل املق

١. مــا هــو الفــرق بــË الحكمــة واملعرفــة؟ كيــف Ïكــن أن يكــون لــدى الشــخص 
ــا ال يعــرف شــخصياً، أو  ــن ِمنَّ ــه حكمــة؟ َم ــس لدي ــة ولكــن لي ــä مــن املعرف الكث
يســمع، عــن أشــخاص لديهــم الكثــä مــن املعرفــة لكــن يبــدو أن ال حكمــة لديهــم؟

٢. Êعــن أكــ× يف فكــرة «مخافــة الــرب». فــإذا كان» الَ َخــْوَف ِيف الَْمَحبَّــِة « (١يوحنــا 
٤: ١٨) فكيــف نخــاف اللــه ومــع ذلــك نحبــه؟ كيــف Ïكننــا التوفيــق بــË مفهومــي 

العدالــة واملحبــة فيــç يتعلق بـــ «مخافــة الرب»؟

٣. ملــاذا يَُعــُد كــون الشــخص «حكيــçً يف عينــي نفســه» أمــراً خطــäاً جــداً، خصوصــاً 
عندمــا نأخــذ يف االعتبــار مــدى فســاد القلــب البــرشي ومــدى ســهولة بحثنــا عــن 
ــوأ  ــربرات ألس ــوا م ــخاص أعط ــر يف أش ــره؟ فك ــد تربي ــأ نري ــلوك خط ــربر ألي س م
الســلوكيات والترصفــات التــي قامــوا بهــا. كيــف نتأكــد ِمــن أننــا ال نفعــل األمــور 

ذاتهــا؟



١٣

قصة األسبوع

من «هابمتيوليبز» إلى «أليكناجيك»

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

كانــت الحيــاة صعبــة يف مدينــة هامبتيوليبــز يف غــرب واشــنطن خــالل فــرتة الثالثينــات 
ــز يف  ــدة الواقعــة عــىل نهــر هامبتيوليب مــن القــرن العرشيــن. وقــد كانــت هــذه البل
ــون  ــوا يحاول ــن كان ــË الذي ــن التجاري ــدر رزق للصيادي ــك مص ــرة األوليمب ــبه جزي ش

كســب لقمــة العيــش.
وقــد وجــدت إحــدى العائــالت، عائلــة مــودي، الحيــاة صعبــة للغايــة يف هامبتيوليبــز 
لذلــك قــرروا مرافقــة شــقيق الســيدة مــودي إىل االســكا حيــث الصيــد، وفقــاً ملــا قالــه 
هــذا الشــقيق، كان أفضــل وحيــث كانــت هنــاك إمكانيــة أفضــل لجمــع املــال. وهكــذا 
ــال مــن  ــا وقطعــت مســافة ٢٫٥٠٠مي ــراد أمتعته ــة مــن ســتة أف حزمــت األرسة املكون
ــل  ــون قب ــة ويوك ــا الربيطاني ــروا بكولومبي ــم م ــة، ث ــدود الكندي ــز إىل الح هامبيتوليب
ــام، توجهــوا  ــة يف أالســكا. ومــن ديلينجه ــام الحدودي ــدة ديلينجه ــاً إىل بل التوجــه غرب
ــة لبحــäة  ــة املطــاف إىل الشــواطئ املتنائي ــوا يف نهاي ــä» ليصل ــر «وود ريف صــوب نه

ــك. أليكناجي
وعــىل الرغــم مــن أن كلمــة « أليكناجيــك» هــي كلمــة «يوبيكيــة» تعنــي «الطريــق 
الخطــأ إىل البيــت»، إال أن عائلــة مــودي قــد وجــدت مكانــاً جيــداً لتســتقر بــه بالقــرب 
مــن البحــäة حيــث أمكنهــم بنــاء كــوخ خشــبي صغــä. وقــام الســيد مــودي واالبــن 
البكــر بأخــذ قــارب الصيــد الكبــä إىل خليــج بريســتول، أكــرب مصــدر عاملــي للحصــول 
ــال  ــودي باألطف ــيدة م ــت الس ــË اهتم ــذا يف ح ــر، ه ــلمون األحم ــمك الس ــىل س ع

الصغــار الثالثــة يف املنــزل. 
لألســف، وبعــد بضعــة اشــهر فقــط مــن اســتقرار األرسة يف موطنهــم الجديــد، اصابــت 
ــار  ــن األكــرب يف نهــر ديلينجهــام نتيجــة تي مأســاة أرسة مــودي. فقــد غــرق األب واالب
جــارف رضب قاربهــç. وهكــذا تُركــت األم وحيــدة لتهتــم بابنيهــا الصغäيــن وابنتهــا 
الصغــäة أيضــاً. وكانــت العائلــة تتحــىل باإلÏــان، لذلــك واصلــت األم تجميــع ابنائهــا 
للعبــادة معــاً، ويف يــوم الســبت التقــت عائلــة مــود بالعــم وأرستــه. وأثنــاء األســبوع، 
كانــت الســيدة مــودي تقــوم بأعــçل الصيــد لتحصيــل قــوت األرسة. وúســاعدة ابنيهــا 
 Hــود. يحــ ــن الصم ــت األرسة م ــاً، Êكن ــد، ١٣ عام ــاً وروالن ــد، ١٤ عام ــن لوي الصغäي
ــا  ــاعدانا أن ــد س ــäة ق ــا الصغ ــا وأختن ــول، «إنَّ أمن ــات فيق ــذه الذكري ــن ه ــد ع روالن

وأخــي كثــäاً.»
ومــن أجــل مســاعدة أرستهــç يف البقــاء عــىل قيــد الحيــاة، ò يكــن لــدى لويــد وروالنــد 
ــرب  ــË بالق ــن تجاري ــç كان يعمــالن كصيادي ــاً للذهــاب إىل املدرســة، ألنه ــاً كافي وقت
مــن منزلهــç. وبالوقــت الــذي وصــال فيــه إىل مرحلــة العرشينــات مــن العمــر، كانــا 
بالــكاد قــد انتهيــا مــن مرحلــة التعليــم األســايس. وكان روالنــد، الــذي كان عمــره ٢٠ 
عامــاً، يقــوم كل صبــاح بإعــداد الحطــب يف موقــد املدرســة لتدفئــة املــكان اســتعداداً 

لوصــول الطــالب إىل املدرســة. 
وأثنــاء تلــك الفــرتات الصباحيــة، تعــرّف روالنــد عــىل املُدرِّســة الجميلة الشــابة، اآلنســة 

جــاI. وبنهايــة العــام الــدرايس، تزوجــا وأسســا بيتــاً بجانــب بحــäة أليكناجيك. 
(تتمة القصة يف األسبوع القادم)



١٤

الدرس الثاني

من األذنين إلى القدمين

٣ ـ ٩كانون الثاني (يناير)

 السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: أمثــال ٤؛ ١ملــوك ٣: ٩؛ متــى ١٣: ٤٤؛ أمثــال ٥؛ 

أمثــال ٦: ١ـ ١٩. ١كورنثــوس ١٠: ١٣؛ 

ــْد َســِبيَل ِرْجلِــَك، َفَتْثُبــَت كُلُّ طُرُِقــَك. الَ þَـِـْل áََْنــًة َوالَ يَــْرسًَة.  آيــة الحفــظ: «َمهِّ
» (أمثــال ٤: ٢٦و ٢٧). ِّ بَاِعــْد ِرْجلَــَك َعــِن الــرشَّ

ــىل  ــا ع ــä به ــي نس ــة الت ــر يف الطريق ــمع يؤث ــم أن الس ــت الِعل ــد أثب لق  
اقدامنــا، كــç أن اتزاننــا يتأثــر úــدى ُحســن ســمعنا. لذلــك، فــإن التأديــب أو التعليــم 
ـ أي مــا نســمعه- يعــد أمــراً حاســçً فيــç يتعلــق بطريقــة عيشــنا. تقــول اآليــة يف 

أمثــال ٤: ٧، أن « الِْحْكَمــُة ِهــَي الــرَّأُْس».
مــع ذلــك، فإنــه مهــç كانــت إجــادة املعلــم يف تقديــم الِعلــم، إالَّ أنــه يجــب   
أن يكــون التلميــذ متنبهــاً. أشــار أحــد املعلمــË املرصيــË القدمــاء، بأســلوب ال يخلــو 
مــن بعــض الســخرية، إىل أن «أُُذن الصبــي هــي يف ظهــره؛ لــذا فــإن الصبــي يســمع 
عندمــا يتــم رضبــه». (ونجــد يف الفــن املــرصي القديــم أنــه يتــم تصويــر طالــب العلــم 

بشــخص لــه أذنــË كبäتــË عــىل ظهــره).
ال يكفــي أن نعــرف فقــط عــن مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ؛ نحــن بحاجــة   
إىل نعــرف كيــف نختــار اختيــاراً صائبــاً وليــس خاطئــاً. والتــدرّب عــىل اقتنــاء الحكمــة 
يتكــون مــن اإلصغــاء إىل التعليــم الصحيــح واتبــاع وإطاعــة مــا تعلمنــاه، بحيــث ال 

ــا األمــر ونحــن نســä يف االتجــاه الخاطــئ.   ينتهــي بن

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق ١٠كانــون الثــا] (ينايــر).



١٥

األحد
اِْسَمُعوا!

٤كانون الثاني (يناير)

 تلعــب األحاســيس واملشــاعر دوراً حاســçً يف أســاس وجودنــا كبــرش، وهكــذا فإنــه ال Ïكــن
ــب ــكان املناس ــة امل ــا معرف ــف Ïكنن ــه. كي ــع الل ــا م ــاعر يف عالقتن ــل املش ــي تجاه  وال ينبغ
 والقيمــة التــي ملشــاعرنا فيــç يتعلــق بحياتنــا الروحيــة؟ كيــف قامــت مشــاعرك بتوجيهــك

ــارات؟ نحــو الصــواب (والخطــأ)، ومــا الــذي تعلمتــه مــن تلــك االختب

ــا  ــا، وكيــف áكنن ــة التــي نجدهــا هن ــال ٤. مــا هــي الحقيقــة العملي اقــرأ أمث
تطبيــق هــذه الحقيقــة عــىل حياتنــا الخاصــة، إذ نســعى لعيــش حيــاة أمانــة 

ــه؟ ــالص لل وإخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـل الخطــوة األوىل يف الرتبيــة. كان العربانيــون  إن عمليــة «الســمع» Êثـِّ  
ــذكاء ال يوجــد يف العقــل وإ)ــا يف األذنــË. هــذا  يعتقــدون أن أســاس الحكمــة أو ال
يعنــي ضمنــاً أنــه يجــب علينــا، وقبــل أن نســعى إىل وضــع تصــّور مــا أو حــل مشــكلة 
مــا، أن نســمع املشــكلة أوالً.  وهــذا يعنــي أيضــاً أننــا بحاجــة إىل اإلصغــاء. فعندمــا 
 «çًن الحكمــة، فهــو قــد طلــب بشــكل خــاص أن يكــون لــه «قَلْبًــا فَِهيــçطلــب ســلي

ــة). ــة لآلي ــة الحرفي ــوك ٣: ٩، بالرتجم ــاً» (١مل ــاً صاغي أو «قلب
ــة هــو «أن  ــاء الحكم ــن أجــل اقتن ــه اإلنســان م ــوم ب ــأول عمــل يق إذن، ف  
ــأK مــن مصــدر خارجــي (واملصــدر يف  ــدل عــىل أن الحكمــة ت يســمع»، وهــو مــا ي
ــل  ــن ِقب ــة م ــا اكتشــاف الحكم ــات). نحــن ال Ïكنن ــاء واألمه ــة هــو اآلب هــذه الحال
أنفســنا. إن مفهــوم الحكمــة «التــي مــن صنــع اإلنســان» هــو مفهــوم ال وجــود لــه، 
حيــث أن الحكمــة مصدرهــا ســçوي. فالحكمــة مــن حيــث املبــدأ هــي يشء نتلقــاه 
ــه مــن خــالل  ــا الخاصــة أو نقــوم بكشــف النقــاب عن وليــس شــيئاً نشــكله úهاراتن
ــي  ــاء» (وتعن ــن اإلصغ ــçم أو ُحس ــالء االهت ــىل «إي ــدرة ع ــا. إن الق ــا ومنطقن ذكائن
ــرتاك  ــن اش ــاه] «) تتضم ــكل انتب ــي ب ــه [أي أن يصغ ــرء قلب ــع امل ــة «أن يض بالعربي
القلــب يف عمليــة االنتبــاه واإلصغــاء. لذلــك فــإن البحــث عــن الحكمــة واقتنائهــا هــو 
ليــس أمــر نقــوم بــه بــكل اســتخفاف وعــدم مبــاالة. بــل إن القلــب الــذي هــو جوهــر 
اإلنســان ومركــز املشــاعر (وفقــاً للفكــر العــربا]) هــو الــذي يشــارك يف البحــث عــن 

ــا. ــة واقتنائه الحكم

ــÛ هــذه  ــي تجدهــا ب ــة الت ــا هــي الصل ــا ٢٩: ١٣. م ــى ١٣: ٤٤ وإرمي ــرأ مت اق
ــال ٤؟ ــه يف أمث ــاء الحكمــة كــ¬ هــو معــرب عن ــÛ اقتن ــات وب اآلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٦

االثنين
قم بحماية عائلتك

٥كانون الثاني (يناير)

الخطوات  هي  ما  االعتبار،  في  الوعد  هذا  وضع  مع   .١٣  :١٠ ١كورنثوس  اقرأ 
المحددة والعملية التي قد تحتاج إلى اتخاذها، في الوقت الراهن، من أجل حماية 

نفسك من المشاعر التي قد تكون مختمرة في داخلك؟

ــذر  ــي الح ــة إىل توخ ــنبقى بحاج ــة، س ــق الحكم ــلوك يف طري ــرر الس ــرد أن نق úج  
ــد  ــرس ٥: ٨). وأح ــر ١بط ــق (انظ ــول الطري ــىل ط ــات ع ــه العقب ــوف نواج ــا س ــديد ألنن الش
أكــرب األخطــار التــي نواجههــا تتعلــق بعائالتنــا، وهــي املجــال األعــز واألغــىل واألكــ× حساســية 

وحميميــة يف الحيــاة. 

اقرأ أمثال ٥. ما هي املخاطر التي ينبغي االحرتاس منها؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن أول هــذه األخطــار يتعلــق بنــا؛ فهــو يكمــن يف كلçتنــا. فعلينــا مراقبــة ألســنتنا   
والتأكــد ِمــن أن مــا نقولــه ال ينقــل رســالة غــä مال÷ــة أو رســالة مختلطــة. يجــب أن يكــون مــا 

ــة. ــا الروحي ــات نظرن ــس وجه ــي أن يعك ــا وينبغ ــع معرفتن ــاً م ــه متوافق ــق ب ننط
ويــأK الخطــر الثــا] مــن «املــرأة األخــرى» أو «الرجــل اآلخــر» (وعــىل الرغــم مــن أن   
النــص يشــä إىل أن الخطــر يــأK مــن «الَْمــْرأَِة األَْجَنِبيَّــِة»، إال أنــه ينبغــي أن تُفهــم هــذه العبــارة 
عــىل أنهــا إشــارة إىل الجنســË؛ فإنــه Ïكــن للتجربــة أن تــأK مــن رجــل أو مــن امــرأة) ممــن 
يتدخلــون يف األرسة. فيمكــن لهــذا الشــخص أن يغــوي رشيــك الحيــاة عــىل أن ينتهــك عهــود 
ــا ò يــرى، أو يختــرب، مــا لهــذه الخطيــة مــن تأثــä مدمــر عــىل حيــاة األرسة  الــزواج. ومــن منَّ

واألشــخاص؟
ووفقــاً للنــص، فــإن أفضــل وســيلة ملقاومــة هــذه التجــارب واإلغــراءات، التــي غالبــاً   
ــا، ومــن خــالل اإلذعــان  ــçت الحكمــة. فإنن ــاء إىل كل ــة، هــي االصغ ــçت مغري ــدأ بكل ــا تب م
وإطاعــة التعاليــم املوحــى بهــا، Ïكننــا أن نبقــى مكرتثــË باألمــور الرضوريــة والهامــة وهكــذا 

ــا.  ــأK يف طريقن ــرى ت ــارب أخ ــزï أو أي تج ــة ال ــوع يف خطي ــن الوق ــن م ــون يف مأم نك
وبطبيعــة الحــال، ال ينبغــي فقــط أن نصــون أنفســنا مــن الــزï وإ)ــا يجــب أيضــاً   
تجنــب الذهــاب إىل املــكان الــذي تقيــم فيــه «الَْمــْرأَِة األَْجَنِبيَّــِة» (أمثــال ٥: ١٠)؛ وبالتأكيــد، ال 

ــال ٥: ٨).  ــا (أمث ــاِب بَيِْتَه ــرتاب إَِىل بَ ــا االق ــي لن ينبغ
ــوع الرجــل يف غــرام  ــق بوق ــراء املتعل ــة ضــد اإلغ وأخــäاً، رúــا تكــون أفضــل حçي  
ــك  ــك حيات ــة رشي ــك محب ــو اآلK: علي ــرام رجــل آخــر ه ــرأة يف غ ــوع امل ــرأة أخــرى أو وق ام
ــدى  ــة ص ــفر الجامع ــب س ــد ردد كات ــال ٥: ١٨). وق ــبَاِبَك» أمث ــة أو زوج] َش ــَرْح [ِبزوج «َوافْ
هــذه النصيحــة حــË قــال: «اِلْتـَـذَّ َعيًْشــا َمــَع الَْمــْرأَِة الَِّتــي أَْحبَبْتََهــا كُلَّ أَيَّــاِم َحيَــاِة بَاِطلِــَك الَِّتــي 
ــْمِس، كُلَّ أَيَّــاِم بَاِطلِــَك، ألَنَّ ذلـِـَك نَِصيبُــَك ِيف الَْحيَــاِة َوِيف تََعِبــَك الَّــِذي  يَّاَهــا تَْحــَت الشَّ أَْعطـَـاَك إِ
ــْمِس» (جامعــة ٩: ٩). كــن شــاكراً عــىل مــا لديــك، وعندهــا لــن تنظــر إىل  ــَت الشَّ ــُه تَْح تَتَْعبُ

شــخص آخــر.



١٧

الثالثاء
اعمل على حماية صداقاتك

 ٦كانون الثاني (يناير)

كيف نتعلم تحقيق التوازن بين رغبتنا في تحمل أعباء بعضنا البعض (غالطية ٦: 
٢) وبين الكلمات المقدمة لنا في هذا األصحاح من سفر األمثال؟

ــر  ــويل أم ــي ت ــا Ïكنن ــا|؛ فأن ــي مــن أصدق ــا رب، احمن ــرة: «ي ــال أحدهــم ذات م ق
أعــدا|». يعالــج ســفر األمثــال مســألة الصداقــات ويقــدم لنــا نصائــح متعلقــة بكيفية 
ــم.  ــنا منه ــة أنفس ــة حçي ــر، كيفي ــزم األم ــك، إذا ل ــا وكذل ــىل أصدقائن ــة ع املحافظ
والكلمــة العربيــة لـــ «صديــق» تعنــي «جــار» أيضــاً، úعنــى الشــخص القريــب منــا، 
ــا يف  ــاً لن ــح صديق ــد يصب ــذي ق ــل أو ال ــا بالفع ــق لن ــو صدي ــذي ه ــخص ال أو الش
ــون  ــة، وهــي تناشــد أن يك ــات البرشي ــّدر العالق ــة تق ــة اإللهي املســتقبل. إن الحكم

ــات.  ــادل يف هــذه العالق ــرتاث واحــرتام متب ــçم واك ــاك اهت هن

ــا هــو  ــا ســلي¬ن، وم ــي يشــ§ إليه ــا هــي املشــكلة الت ــال ٦: ١ـ ٥. م ــرأ أمث اق
ــا، أيضــاً؟ ــذي نجــده هن ــام ال ــدأ الروحــي اله ــا هــو املب الحــل؟ م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويف حــË أن التــوراة تحــث النــاس عــىل مســاعدة الفقــراء وإقراضهــم املــال   
دون تحصيــل فوائــد (خــروج ٢٢: ٢٥)، تحذرنــا الحكمــة مــن أن نقــدم الدعــم املــايل 
ع لصديــق مديــون. فــإن واجــب اإلحســان ال يســتبعد واجــب العدالــة (خــروج  املُتـَـَرسِّ
ــا  ــخاء، عندم ــرم والس ــيل بالك ــة إىل التح ــا بحاج ــن أنن ــم م ــىل الرغ ٢٣: ٢و ٣). فع
نســتطيع عمــل ذلــك، إال أنــه علينــا أن نكــون حكــçء يف التأكُّــد مــن أن إحســاننا لــن 
يتحــول إىل فشــل ذريــع فيــه أذيــة ملــن نقــدم لــه اإلحســان (قــارن أمثــال ٢٢: ٢٧).

ــق  ــال. يتعل ــا يف ســفر األمث ــة لن ــأK املشــورة الحكيمــة املقدم ــا ت ومــن هن  
ــم الوضــع وأن  التحذيــر األول úــا ننطــق بــه مــن كلــçت. فمــن املهــم جــداً أن نقيّ
ــك، فعندهــا  ــا. وإذا كان األمــر كذل ــادرون عــىل مســاعدة صديقن ــا ق نتأكــد مــن أنن
ــا، أو  ــا بأصدقائن ــوة عالقتن ــل ق ــد تعم ــع، ق ــْد. يف الواق ــم ونَِع ــا أن نتكل ــط Ïكنن فق
لحظــة مــن العاطفــة واالنفعــال، عــىل جعلنــا نتــرسع بالنطــق بالتزامــات معينــة قــد 

ــد. ــç بع ــا في ــدم عليه نن
وبغــض النظــر عــن مــا لديــك مــن ُحْســِن نِيّــة، إالَّ أنــه مــن األهميــة úــكان   
أن تفكــر قبــل أن تتــرصف، وقبــل أن تتعهــد بعمــل يشء قــد ال Ïكنــك الوفــاء بــه. 
النقطــة األساســية هــي أنــه إذا وقعنــا يف مــأزق مــا بســبب كالمنــا، فعلينــا أن نفعــل 
مــا بوســعنا إلصــالح األمــر، úــا يف ذلــك إظهــار تواضعنــا واالعــرتاف بخطئنــا وطلــب 

الســçح.



١٨

األربعاء

 حماية عملك

 ٧كانون الثاني (يناير)

على الرغم من أنه يتم إدانة الكسل والخمول في هذه اآليات، إال أنه علينا أن 
نتذكر أيضاً أن الحياة تتكون من أكثر من مجرد كسب المال. كيف تساعدنا الراحة 

في يوم السبت على تحقيق التوازن الصحيح بين العمل والراحة؟

اقرأ أمثال ٦: ٦ـ ٨. ما الذي áكننا أن نتعلمه من النمل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يعمــل النمــل بجديــة تفــوق جديــة البــرش (إذ أن مــا يســتطيع النمــل حملــه   
مــن أوزان، مقارنــة úــا يتناســب مــع وزن أجســامه، يفــوق مــا يســتطيع البــرش حملــه 
مقارنــة úــا يتناســب ووزن أجســادهم). لكــن النمــل ال يعمــل بجديــة فحســب لكنــه 
يعمــل بشــكل مســتقل وال يحتــاج إىل َمــن يقــوم بــاإلرشاف عليــه. والســبب الرئيــيس 
وراء العمــل الشــاق للنمــل هــو املســتقبل، فالنمــل «يتوقــع» أوقات الشــدة (الشــتاء) 
ولهــذا يعــد نفســه لتلــك األوقــات. لــذا، فــإن النمــل يعلمنــا حكمــة التفكــä بشــأن 
ــب  ــا. «هــذا ســؤال يتطل ــا يف نشــاط م ــا للخطــط أو انخراطن ــد وضعن املســتقبل عن
مــن كل أب ومعلــم وطالــب أن يفكــر فيــه- صغــäاً كان أو كبــäاً. ال يوجــد مــرشوع 
عمــل أو خطــة حيــاة Ïكــن أن يكــون ســليçً إذا كان يســتوعب فقــط ســني هــذه 
ــا|»  ــتقبل الالنه ــتعداد للمس ــوم باس ــد زاداً أو يق ــäة وال يع ــارضة القص ــاة الح الحي

ــة الحقيقيــة، صفحــة ١٦٩). (روح النبــوة، الرتبي

اقرأ أمثال ٦: ٩ـ ١١. ما الذي áكننا أن نتعلمه من الكسالن؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــس:  ــس العك ــل ولي ــن النم ــم م ــاج إىل أن يتعل ــن يحت ــو َم ــالن ه إن الكس  
ــْن َحِكيــçً» (أمثــال ٦: ٦). فــإن  ــْل طُرُقََهــا وَكُ ــِة أَيَُّهــا الَْكْســالَُن. تَأَمَّ «اِْذَهــْب إَِىل النَّْملَ
الكســاىل ينامــون يف حــË يعمــل النمــل. ويف حــË ينتــج النمــل يف موســم الحصــاد 
يســتمر الكســاىل يف طــي أياديهــم، رمــزاً إىل الخمــول والرتاخــي. يتفــوق النمــل عــىل 
ــتعداد  ــالل االس ــن خ ــمه وم ــن وزن جس ــل م ــوزن أثق ــه ل ــالل حمل ــن خ ــه م ذات
ــم وال ينشــغلون ســوى بأنفســهم. ــش الكســاىل يومه للمســتقبل؛ هــذا يف حــË يعي
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كيف أثرت خطايا اآلخرين علي حياتك؟ ما ِمن شك في أن تأثيرها كان هائال. ما 
هي الدروس التي يمكنك تعلمها من هذا األمر حول الحاجة إلى توخي الحذر حتى 

ال تعمل أفعالك وتصرفاتك على أذية اآلخرين؟

بعــد أن ُحِذرنــا، يف ســفر األمثــال، مــن الــرشور املحــددة التــي تهــدد مجاالت   
ــفر وصفــاً  الحيــاة الثالثــة ـ عائالتنــا وتعامالتنــا االجتçعيــة وأعçلنــا- يقــدم لنــا السِّ
لــألرشار. وهــو عبــارة عــن هجــوم ملــئ بالســخرية واملحاســبة النفســية الشــديدة. إن 
قصيــدK الشــعر املوجودتــË يف أمثــال ٦: ١٢ـ ١٥ و ١٦ـ ١٩ هــç قصيدتــان متوازيتــان 
 Ëــ ــان موضوع ــË تغطي ــç أن القصيدت ــوزن، ك ــعري وال ــاع الش ــس اإليق ــç نف وله
متوازيــË كذلــك. فــإن مــا بداخــل اإلنســان الرشيــر يتــم تصويــره عــىل أنــه مرتبــط 
úــا يتــم التفكــä فيــه يف القلــب؛ ويف الوقــت ذاتــه، يتجــىل كل مــا يف داخــل اإلنســان 

مــن أفــكار مــن خــالل األعــçل الخارجيــة الظاهــرة التــي يقــوم بهــا. 

ــم  ــي يت ــة الت ــة الهام ــي النقط ــا ه ــى ١٥: ١٩. م ــال ٦: ١٤و ١٨ ومت ــرأ أمث أق
ــا؟ ــا هن ــد عليه التأكي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«فــإن اغرقــL يف تصــورات باطلــة عاطلــة وســمحL للعقــل بــأن يفكــر يف مواضيــع   
نجســة، فأنــL إىل حــد مــا مذنبــات أمــام اللــه كــç لــو خرجــت أفكاركــن إىل حيــز العمــل» 

(روح النبــوة، البيــت األدفنتســتي، صفحــة ٣٣٤، ترجمــة اســحق فــرج اللــه).

ما هي التحذيرات املقدمة لنا يف أمثال ٦: ١٢ـ ١٩؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الصــورة الوصفيــة املقدمــة هنــا هــي صــورة فيهــا مفارقــات. فالرشيــر الــذي يســعى   
 Ëــاً لكــن كال املوقفــ ــدو موقــف كل منهــç مختلف ــل الكســول الخامــل. وقــد يب ــه مث يف الــرش مثل
 ،çيحمــالن نفــس الــدرس. فــكالً مــن الكســول والســاعي إىل الــرش ال يســمعان إال لصــوت نفســيه
 çوميولهــ çيتبعــان حكمتهــ çمــن إرشــادات ونصائــح. وكالهــ äــا يقدمــه الغــú çوال يهتــم أي منهــ
الخاصــة. فالكســاىل يبقــون نيامــاً، وال يحركــون أذنــاً وال ســاقاً؛ أمــا األرشار فــال تعمــل لديهــم ســوى 
ــرش  ــاعي إىل ال ــر الس ــول والرشي ــن الكس ــإن كالً م ــدة: ف ــة واح ــن النتيج ــم. لك ــم وأفواهه أرجله

ــالك. مصäهــç اله
ــن أُْخِطــئ يف  ــؤذي األشــخاص الذي ــäان للــرش: فالــرش ال ي ــاك تأث ويف الوقــت نفســه، هن  
ق الكذابــون كذبهــم. ومــن  ــة، ســيصدِّ حقهــم فحســب، لكنــه يــؤذي املخطــئ كذلــك. ففــي النهاي
الجديــر بالذكــر أيضــاً هــو أن املحصلــة النهائيــة للــرش هــي الشــقاق والنــزاع، وهــو مــا Ïكــن أن يؤثر 
عــىل املجتمــع كذلــك. يف الواقــع، إن اآلثــار املرتتبــة عــن الخطيــة نــادراً مــا تقتــرص عــىل الخطــاة، 

ــوأ. ــؤول إىل األس ــلبياً وي ــä س ــذا التأث ــون ه ــا يك ــادة م ــرون، وع فاآلخــرون يتأث
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اقــرأ لــروح النبــوة صفحــة ٥٢٣ـ ٥٢٥ مــن الفصــل الــذي بعنــوان «االحتــكاك 
باآلخريــن» يف كتــاب «آفــاق عيــش أفضــل»؛ وصفحــة ١٣٦ـ ١٤١ مــن الفصــل الــذي 

ــة. ــة الحقيقي ــاب الرتبي ــرى» يف كت ــال أخ ــوان «أمث بعن
«ويجــب أن يتعلــم تلميــذ الكتــاب أن يدنــو منــه بــروح املتعلــم. علينــا أن   
نفتــش صفحاتــه ليــس بحثــاً عــن برهــان يســند آراءنــا بــل لنعــرف مــا الــذي يقولــه 

ــه.... الل
ــز....  ــي انعــدام الرتكي «مــن أهــم أســباب العجــز العقــيل والضعــف الخلق  
فبواســطة الســيل املنهمــر مــن املطبوعــات التــي تــأK مــن دور الطباعــة فــإن الكبــار 
ــىل  ــوة ع ــل الق ــد الع ــة فيفق ــطحية الرسيع ــراءة الس ــادة الق ــون ع ن ــار يكوِّ والصغ
التفكــä املتصــل الناشــط» (روح النبــوة، الرتبيــة الحقيقيــة، صفحــة ٢٢١و ٢٢٢). 
«إن املســاكن التــي يبنيهــا النمــل لنفســه تظهــر املهــارة واملثابــرة. فــال Ïكــن   
لــكل )لــة أن تتعامــل ســوى مــع حبــة واحــدة يف كل مــرة، لكــن مــن خــالل االجتهــاد 

ــب.» ــل العجائ ــز النم ــرة ينج واملثاب
«إن إشــارة ســليçن إىل عمــل النمــل هــي توبيــخ ألولئــك الذيــن يضيعــون   
الســاعات يف الخمــول أو يف مçرســات تفســد النفــس والجســد. يســتعد النمــل 
للمواســم املقبلــة؛ لكــن كثäيــن ممــن أنعــم اللــه عليهــم بقــدرات التفكــä يفشــلون 
ــور  ــاء األم ــوة، ارشــادات ألولي ــدة» (روح النب ــاة املســتقبلية الخال يف االســتعداد للحي

واملعلمــË والطــالب، صفحــة ١٩٠).

١. أمعــن التفكــä أكــ× يف هــذه الفكــرة املتعلقــة بكيــف Ïكننــا مســاعدة اآلخريــن، 
حتــى ولــو تطلــب ذلــك تضحيــة شــخصية مــن جانبنــا. كيــف ننظــر إىل مــا تعلمنــاه 
ــُم ِمــْن  ــٍد ُحــبٌّ أَْعظَ ــَس ألََح يف درس هــذا األســبوع باملقارنــة مــع هــذه اآليــة: «لَيْ

هــَذا: أَْن يََضــَع أََحــٌد نَْفَســُه ألَْجــِل أَِحبَّائـِـِه» (يوحنــا ١٥: ١٣)؟

٢. مــا هــي الــدروس األخــرى التــي Ïكننــا اســتخالصها مــن عــاò الطبيعــة وÏكــن أن 
نطبّقهــا عــىل حياتنــا الخاصــة؟ مــع ذلــك، وبالنظــر إىل أن هــذا العــاò ســاقط، ملــاذا 

يجــب أن نكــون حذريــن بشــأن مــا نســتخلصه مــن دروس مــن عــاò الطبيعــة؟

ــادك  ــاذا يف اعتق ــال ٦: ١٦ـ ١٩. مل ــا يف أمث ــوارد ِذكره ــت ال ــات الس ــرأ املكره ٣. اق
ــه؟ ــة يف نظــر الل ــرب هــذه األمــور ســيئة للغاي تعت
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ــرق  ــن ط ــث ع ــدء يف البح ــودي الب ــاI م ــد وج ــن روالن ــرر كالً م ــç، ق ــد زواجه بع
للوصــول إىل مجتمــع ســكان أالســكا األصليــË وتبشــäهم، لــذا فقــد قــررا بنــاء مدرســة 
أدفنتســتية عــىل ممتلكاتهــç بجــوار البحــäة. وقــد أطلقا عىل املدرســة اســم «املدرســة 
املرســلية» وكانــت صفــوف املدرســة هــي الصــف األول وحتــى الصــف الثامــن. وقــد 
ــن  ــد األماك ــن أبع ــون م ــالب يأت ــور، وكان الط ــاء األم ــالب وأولي ــن الط ــعد كالً م س
لاللتحــاق باملدرســة. وقــد تــم تشــييد قســمË داخليــË مــن أجــل اســتيعاب الطــالب 
ــع مــن  ــن تجمَّ ــك، قــام مــودي بتكوي ــات امللتحقــË باملدرســة. إضافــة إىل ذل والطالب

ــاك.  ــاء أول كنيســة أدفنتســتية هن األدفنتســت الســبتيË وقــام ببن
ــك  ــم، لذل ــد لطالبه ــم املزي ــد وجــاI تقدي ــو، أراد روالن وإذ أخــذت املدرســة يف النم
ــه  ــذ في ــاً نأخ ــا مكان ــن لدين ــد، «ò يك ــول روالن ــبيبة.  يق ــم للش ــاء مخي ــدآ يف إنش ب
األطفــال الصغــار للقيــام ببعــض األنشــطة واأللعــاب. وكان األطفــال يطلبــون الذهــاب 
ــم بوالريــس أو  ــد اســم «مخي ــزَه» وقــد أطلــق عــىل املــكان الجدي إىل مــكان مــا للتن

ــة. ــس- نســبة للضــوء اإلرشــادي لنجمــة الشــçل القطبي كامــب بوالري
ــك  ــة «كري ــن رشك ــة م Ïــة القد ــا] املتنقل ــن املب ــد م ــد العدي ــرتى روالن اش  
كانــäي» التــي قامــت بتصفيــة تجارتهــا. وقــام روالنــد بنقــل هــذه املبــا] عــرب خليــج 
بريســتول إىل أليكناجيــك، ثــم مســافة ١٢ ميــل شــçالً عــرب البحــäة حتــى وصلــت إىل 
مخيــم بوالريــس. وبعــد ٦٠عامــاً، ال تــزال هــذه املبــا] املتنقلــة تســتخدم كل صيــف 

ــال غــرب أالســكا.  ــل أطف ــن ِقب ِم
ــتضافة  ــعدان باس ــد يس ــاI وروالن ــن ج ــان، كان كالً م ــن الزم ــود م ــدى عق ــىل م وع
األطفــال ونقلهــم عــرب البحــäة بواســطة الــزوارق إىل املخيــم. وكل عــام، تقــوم كنيســة 
ــم بإعــداد وليمــة لألطفــال ويقطــع أعضــاء  أليكناجيــك يف الســبت األخــä مــن املخي
ــاب إىل  ــäة للذه ــف يف البح ــاعة ونص ــا س ــة مدته ــة يف رحل ــافة طويل ــة مس الكنيس
مخيــم بوالريــس حيــث يســتمتعون بقضــاء ســبت خــاص مــع املخيمــË. وبعــد رحيــل 
جــاI، تــزوج روالنــد مــن بيفــريل، التــي ســاعدت يف اســتمرار التقليــد املتعلــق بعقــد 

مخيــم بوالريــس ســنوياً. 
وعــىل مــر الســنË، اصبــح املخيــم خدمــة تبشــäية حيويــة للشــبيبة يف غــرب أالســكا. 
وكثــä مــن األطفــال الذيــن يحــرضون املخيــم يأتــون مــن عائــالت تعــا] مــن الفقــر 
ــرى  ــالت. وي ــك العائ ــائعاً يف تل ــراً ش ــاءة أم ــرض لإلس ــç إن التع ــول، ك ــان الكح وإدم
األطفــال أن الذهــاب إىل املخيــم هــو أهــم حــدث يف العــام بالنســبة لهــم ألنــه املــكان 

الــذي Ïكنهــم فيــه أن يشــعروا أنهــم محبوبــون ومقبولــون وُمعتنــى بهــم. 
ويف حــË أن روالنــد وبيفــäيل قــد انتقــال إىل «واال واال» بواشــنطن، إال أن خدمــة مخيــم 
ــال  ــة ألطف ــة الخاص ــذه الخدم ــن ه ــزءاً م ــح ج ــك أن تصب ــل. Ïكن ــس تتواص بوالري
أالســكا وذلــك مــن خــالل مســاهçتك يف عطــاء الســبت الثالــث عــرش لهــذا الربــع. 

ــراءة  ــم بق ــس، ق ــم بوالري ــون إىل مخي ــن يذهب ــال الذي ــض األطف ــىل بع ــرف ع للتع
.(www.adventistmission.org/resources) التــايل:  املوقــع  عــىل  قصصهــم 



٢٢

الدرس الثالث

مسألة حياة أو موت

          ١٠ـ ١٦كانون الثاني (يناير) 

 السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: متــى ٥: ٢١ـ ٣٠؛ أمثــال ٦: ٢١؛ ٧: ٣؛ أمثــال ٦: ٢٣؛ ٧: 
ــال ٧: ٢٦و ٢٧. ٢و ٦: ٢٤و ٦: ٣٠و ٣١؛ أمث

يَعــَة نـُـوٌر، َوتَْوِبيَخــاِت األََدِب طَِريُق  ِ آيــة الحفــظ: «ألَنَّ الَْوِصيَّــَة ِمْصَبــاٌح، َوالرشَّ
الَْحَيــاِة» (أمثــال ٦: ٢٣). 

تركــت األم ابنيهــا االثنــË وحدهــç يف البيــت. وقبــل مغادرتهــا البيــت لــرشاء   
بعــض املســتلزمات، حذرتهــç مــن أكل الكعكــة التــي كانــت قــد خبزتهــا للتــو. وقــد 
ــن  ــرتاب م ــدم االق ــق بع ــا املتعل ــا أمره ــò ç يطيع ــç إذا ه ــددت األم úعاقبته ه

ــا.  ــي أعدته ــة الت الكعك
ــع  ــوى بض ــË س ــن الصبي ــر م ــب األم ــزل، ò يتطل ــادرة األم للمن ــد مغ وبع  
ــه  ــا فعل ــكل م ــال. ف ــة ح ــىل أي ــة ع ــيأكالن الكعك ــç س ــررا أنه ــط ليق ــق فق دقائ
الشــقيقان هــو أنهــç فكــرا بشــأن هــذه املســألة واســتنتجا اآلK: «إنها ليســت مســألة 

ــة!» ــأكل الكعك ــا ن ــذا، دعن ــا. ل ــن تقتلن ــا ل ــوت. إنَّ أُمن ــاة أو م حي
مــع ذلــك، فــإن املســألة التــي يتحــدث عنهــا املـُـرTِّ يف ســفر األمثــال هــي   
ــاة. وبالطبــع،  ــاة أو مــوت. كــç أن لغتــه قويــة ونابضــة بالحي يف الواقــع مســألة حي
ــاة  ــق بالحي ــور تتعل ــن أم ــه ع ــد حديث ــة عن ــçت حازم اســتخدم املســيح نفســه كل
األبديــة واملــوت (انظــر متــى ٥: ٢١- ٣٠). وال عجــب يف ذلــك، فــإن مصäنــا األبــدي 
ــي نتخذهــا  ــارات الت ــك؟)، يعتمــد عــىل الخي ــة مــن ذل (وهــل مــن يشء أكــ× أهمي
يف هــذه الحيــاة. لذلــك، ينبغــي أن نتمعــن يف الرســالة القويــة التــي تقدمهــا هــذه 

ــة. ــرات الكتابي الفق

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق ١٧كانــون الثــا] (ينايــر)



٢٣

األحد
الشريعة في حياتنا

١١كانون الثاني (يناير)

يمكن للرموز أن تكون مفيدة، ولكن لماذا يجب علينا أن نكون حذرين من الوقوع 
في خطأ خلط الرمز بالحقيقة التي يمثلها ويرمز إليها؟

أقــرأ أمثــال ٦: ٢١ و٧: ٣. كيــف لنــا أن نفهــم الصــور الجســدية املســتخدمة يف 
هــذه الفقــرات فيــ¬ يتعلــق بكيــف ينبغــي أن نتعامــل مــع رشيعــة اللــه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كــç رأينــا يف درس ســابق، يُعتــرب القلــب مركــزاً للعواطــف واألفــكار. وعندمــا   
يَطلــب منــا كاتــب هــذا األصحــاح مــن ســفر األمثــال أن نربــط الوصايــا عــىل قلوبنــا 
(أمثــال ٦: ٢١) فهــو يعنــي أنــه علينــا أن نكــون دا÷ــاً عــىل صلــة وثيقــة بالرشيعــة. 
ــا  ــا ألن الوصاي ــال بالوصاي ــا االتص ــد خالله ــة نفق ــاك لحظ ــون هن ــي أن تك وال ينبغ
ــب  ــب أيضــاً عــىل وجــوب أن تُكت ــِرص الكات ــل ويُ ــة ٧: ٧). ب ــة (رومي ــرُِّف الخطي تُع
الوصايــا عــىل لــوح القلــب (أمثــال ٧: ٣)، Êامــاً كــç كانــت الوصايــا العــرش مكتوبــة، 

ــن ِقبــل اللــه، عــىل لَْوَحــِي الْحجــر (خــروج ٢٤: ١٢).  ِم
أن تُكتــب الوصايــا عــىل القلــب معنــاه أنهــا ليســت مجــرد مجموعــة مــن   
القوانــË املفروضــة علينــا. فــال بــد وأن تَْنُفــْذ الوصايــا، أو الرشيعــة، إىل أعçقنــا وإىل 
ــح الوعــد  ــا. وهكــذا يصب ــة، وهكــذا تكــون جــزءاً مــن أعــçق ذاتن ــا الكامن خواطرن

ــا. ــة يف حياتن ــة واقع ــِد» حقيق ــاُء الَْمْج ــْم رََج ــيُح ِفيُك ــل «الَْمِس القائ
ــة مــن  ــا قريب ــق هــو وجــوب أن نبقيه ــط الرشيعــة حــول العن ــى رب ومعن  
أنفســنا. كان النــاس قدÏــاً يربطــون ممتلكاتهــم الثمينــة حــول أعناقهــم. إن العنــق 
ــاة،  ــس والحي ــا التنف ــح لن ــË ويتي ــربه إىل الرئت ــواء ع ــل اله ــذي ينتق ــكان ال ــو امل ه
 «nephesh» مــن خــالل الكلمــة العربيــة Ëالكلمتــ Ëهاتــ Ëوتتضــح الرابطــة التــي بــ
أو («نَْفــس») التــي تشــä إىل «الحيــاة» وهــي مشــتقة مــن كلمــة تعنــي «الحنجــرة» 

و «التنفــس». 
ــز  ــا حي ــع الوصاي ــو أن توض ــع ه ــىل األصاب ــة ع ــط الرشيع ــى أن تُربَ ومعن  
ــات  ــ× الترصف ــا لإلشــارة إىل أك ــع هن ــال عــىل األصاب ــب األمث ــز كات ــد ركَّ العمــل. وق
واألعــçل حساســية ودقــة وخصوصيــة. فــال ينبغــي للرشيعــة أن تؤثــر يف االختيــارات 
الكــربى التــي نتخذهــا فحســب، وإ)ــا ينبغــي لهــا أن تؤثــر يف االختيــارات الصغــäة 

ــا ١٦: ١٠). ــر لوق ــك (انظ كذل
ــاً،  ــاً بحت ــة كان رمزي ــات الكتابي ــا ورد يف هــذه اآلي ــن أن م ــم م ــىل الرغ وع  
إّال أنــه تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه الرمــوز قــد أُخــذت باملعنــى الحــريف يف التقاليــد 
اليهوديــة واملســيحية واإلســالمية. وÏكــن مالحظــة ذلــك مــن خــالل اســتخدام 
ــع، ويضــع  ــرأس واألصاب ــا حــول ال ــي يضعونه ــة الت ــË» أو الِعَصابَ اليهــود للـــ «التفل
املســيحيون صلبانــاً حــول أعناقهــم، كــÏ çســك املســلمون (واملســيحيون) úســبحات 

ــم. ــË أصابعه ب



٢٤

االثنين

النور والحياة

١٢كانون الثاني (يناير)

يَتْبَْعِني فَالَ يَْمِشي ِفي الظُّلَْمِة بَْل يَُكوُن لَُه  الَْعالَِم. َمْن  أَنَا ُهَو نُوُر  قال يسوع: « 
نُوُر الَْحيَاِة « (يوحنا ٨: ١٢). كيف اختبرت حقيقة هذا الوعد الرائع في مسيرك 

مع الرب؟

اقرأ أمثال ٦: ٢٣. كيف ترتبط الرشيعة «بالنور»؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــِيل  ــور: «ِرسَاٌج لِرِْج ــه بالن ــه أو رشيعت ــبَّْه كلمــة الل ــاب املقــدس، تَُش يف الكت  
كَالَُمــَك َونـُـوٌر لَِســِبيِيل» (مزمــور ١١٩: ١٠٥). ويربــط الفكــر العــربا] بــË «الرشيعــة» 
و «النــور». فكــç يــيضء املصبــاح الطريــق الــذي نســä فيــه، تســاعدنا الرشيعــة عــىل 
البقــاء يف املســار الصحيــح؛ معنــى هــذا أن الرشيعــة تســاعدنا عــىل معرفــة مــا هــو 
االختيــار الصائــب عندمــا يكــون علينــا القيــام باختيــارات أخالقيــة، حتــى وإن عمــل 

ــا بتجاهــل الرشيعــة. املنطــق أو املنفعــة الشــخصية عــىل إغوائن

ــاروا  ــخاص اخت ــدس ألش ــاب املق ــا يف الكت ــك أن تجده ــي Ïكن ــة الت ــي األمثل ــا ه م
ــت تحــاول دفعهــم إىل  ــي كان ــة الت ــه بالرغــم مــن األســباب القوي ــاع رشيعــة الل إتب
عــدم القيــام بذلــك؟ مــا الــذي Ïكننــا تعلمــه مــن الطاعــة التــي أظهرهــا هــؤالء للــه 
ولرشيعتــه؟ مــا هــي الحــاالت، إن وجــدت، والتــي بــدا فيهــا أن اختيارهــم أن يكونــوا 

أمنــاء كان اختيــاراً خاطئــاً، عــىل األقــل مــن املنظــور البــرشي؟

اقرأ أمثال ٦: ٢٣، وكذلك أمثال ٧: ٢. ملاذا ترتبط الرشيعة بـ «الحياة»؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منــذ ســقوط الجنــس البــرشي يف الخطيــة ò يعــد رجاؤنــا يف الحيــاة األبديــة   
ــك، ال  ــع ذل ــل فقــط مــن خــالل اإلÏــان بيســوع املســيح. م ــة، ب ــراً يف الرشيع متوف
تــزال إطاعــة الرشيعــة واملبــادئ التــي Êثلهــا تلعــب دوراً محوريــاً يف حيــاة اإلÏــان 
(أنظــر متــى ١٩: ١٧؛ رؤيــا ١٤: ١٢). نحــن نطيــع وصايــا اللــه ألنــه، وكــç قــال اللــه 
لبنــي إرسائيــل منــذ آالف الســنË، «أَنـَـا الــرَّبُّ إِلُهُكــْم» (الويــË ١٨: ٤). ترتبــط رشيعة 
ــة  ــاة الروحي ــدأ الحي ــاة. وÏثــل هــذا املب ــه هــو مصــدر الحي ــاة» ألن الل ــه «بالحي الل
الحقيقيــة: فنحــن نثــق يف اللــه ويف وعــوده املتعلقــة بحياتنــا الحاليــة، Êامــاً كــç نثــق 

ــة. ــا األبدي يف وعــوده املتعلقــة بحياتن



٢٥

الثالثاء
محاربة التجربة

١٣كانون الثاني (يناير)

وكــç رأينــا أعــاله، فــإن كاتــب أمثــال ٦: ٢٣، وبإلهــام مــن الــروح القــدس،   
يربــط بشــكل مبــارش بــË حيــاة النــور وبــË رشيعــة اللــه. ويف اآليــة التاليــة، يقــدم 
الكاتــب مثــاالً رائعــاً حــول كيــف أن الرشيعــة، بوصفهــا نــور وحيــاة، Ïكنهــا أن توفــر 

ــة. ــة قوي ــة روحي ــا حçي لن

مــا الــذي يتــم تحذيرنــا بشــأنه يف أمثــال ٦: ٢٤؟ مــا هــي التحذيــرات الضمنيــة 
املقدمــة لنــا، إضافــة إىل التحذيــرات الواضحــة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا يخطــئ، هــي إيجــاد  ــن، عندم ــة تواجــه الشــخص املتدي إن أعظــم تجرب  
ــر ســلوك ســيئ  ــه لتربي ــه. إن اســتغاللنا لل ــذي اقرتف ــب ال ــر الذن ــي لتربي ســبب دين
قمنــا بــه ال يعــد شــكالً رهيبــاً مــن أشــكال التجديــف فحســب- لكنــه أمــر مضلــل 
بقــوة أيضــاً. فــإذا ظـَـنَّ شــخص مــا أَنَّ «اللــه معــه ويستحســن مــا يفعلــه» فــç الــذي 
Ïكنــك أن تقولــه رداً عــىل ذلــك؟ ويف الواقــع، Ïكــن لبعــض النــاس أن يظنــوا أن اللــه 
معهــم ويستحســن مــا يفعلونــه، حتــى يف حــاالت الــزï. فقــد يقــول أمثــال هــؤالء أن 
اللــه هــو الــذي أظهــر لهــم وجــوب القيــام بذلــك. فــإذا كان هــذا هــو مــا يظنونــه، 

فَمــن هــو أو مــاذا يؤكــد لهــم بــأن هــذا هــو «اللــه» لهــم؟
الحــظ أيضــاً أن مــا يغــوي الشــخص يف «الَْغِريبَــِة» ليــس هــو جçلهــا   
الجســدي فحســب، بــل اســتخدامها لغــة فيهــا إغــراء وإغــواء لتجــذب الضحيــة إىل 
الفــخ الــذي نصبتــه. كــم هــو عــدد املــرات التــي تــم فيهــا اقتيــاد رجــال ونســاء إىل 
مواقــف فيهــا مســاومة وتنــازل عــن املبــادئ األخالقيــة مــن خــالل كلــçت مخادعــة 
ــعى إىل  ــال يس ــفر األمث ــب س ــاً. إن كات ــة أحيان ــة ديني ــة بلغ ــل وُمصاغ ــه، ب وُمضلِّل

ــداع. ــذا الخ ــن ه ــا م تحذيرن
إن الرشيعــة هــي الرتيــاق املثــايل ضــد «الَْغِريبَــِة الَْملَِقــِة ِبَكالَِمَهــا». وال Ïكــن   
لــيشء أن يســاعدنا عــىل مقاومــة كلçتهــا املُغريــة، التــي قــد تبــدو كلــçت مســتقيمة 
ــة»  جــداً وجذابــة، ســوى االلتــزام بالرشيعــة وإطاعتهــا. يف الواقــع، إن هــذه «الَْغِريبَ
ال تزعــم أنهــا تــراك وســيçً فحســب، بــل وتزعــم أنهــا تــراك حكيــçً وذكيــاً كذلــك. 
بــل وقــد تزعــم أن يف إغوائهــا لــك واإليقــاع بــك يف براثــن رشورهــا تلبيــة لحاجتهــا 
ــد  ــا ق ــات الخطــäة أيضــاً هــو أنن ــن املفارق ــل وم ــس هــذا فحســب، ب ــة؛ لي الروحي

ــه». ــا لل ــي نقرتفهــا بحجــة «محبتن ــة الت ــر الخطي نســعى إىل تربي

 فقــط فكــر يف مــدى ســهولة انســياقنا، حتــى بحجــة اإلÏــان، إىل تربيــر ترصفاتنــا الخاطئة
ــه مصــدر ــا برشيعــة الل ــد التزامن ــاذا، إذن، يَُع ــزï فقــط. مل ــس ال ــت، ولي ــوع كان  أي ن

حçيــة حقيقيــة لنــا ضــد عقولنــا ومــا قــد تــأK بــه مــن حيــل تخدعنــا مــن خاللهــا؟



٢٦

األربعاء
«ال تسرق»

 ١٤كانون الثاني (يناير)

ــل’ »  ــة ب ــçل النجس ــن األع ــط ع ــي فق ــة ال تنه ــذه الوصي ــزن’. ه  ال ت
 تنهــي أيضــاً عــن األفــكار والرغبــات الشــهوانية وكذلــك األعــçل التــي تثäهــا.... إن
ــه البعيــدة املــدى أعلــن أن الفكــر ــا عــن حقــوق رشيعــة الل  املســيح الــذي علمن
 الرشيــر والنظــرة الشــهوانية كالهــç خطيــة كالفعــل غــä املــرشوع» (روح النبــوة،

ــة ٢٦٧ ــاء، صفح ــاء واألنبي .(اآلب

ــال ٦: ٢٤ـ  ــزï (أمث ــال مــن ال بعــد أن حــذر كاتــب هــذا األصحــاح مــن ســفر األمث  
ــة  ــر العالق ــد ٣٠و ٣١). وتُظه ــة (ع ــرى: الرسق ــة أخ ــن خطي ــث ع ــارشة بالحدي ــدأ مب ٢٩)، ب
بــË الوصيتــË الخاصتــË بــكل مــن (الرسقــة والــزï) كيــف أن إطاعتنــا إلحداهــÏ çكــن أن 
تؤثــر عــىل إطاعتنــا للوصيــة األخــرى. إن موقــف املســاومة واالنتقــاء واالختيــار، فيــç يتعلــق 
برشيعــة اللــه، Ïكــن أن يكــون أكــ× خطــورة مــن مجــرد املعصيــة التامــة للرشيعــة. «إن أمنــع 
حصــون الرذيلــة يف عاملنــا ليســت هــي الحيــاة اآل&ــة التــي يحياهــا الخاطــئ املتهتــك الخليــع 
أو اإلنســان املنبــوذ املنحــط، ولكنهــا تلــك الحيــاة التــي بالعكــس مــن ذلــك تبــدو حيــاة فاضلــة 
محرتمــة ونبيلــة ولكــن تــرتY فيهــا خطيئــة واحــدة ويدمــن فيهــا اإلنســان رذيلــة واحــدة.... 
فــذاك الــذي وهــو مــزود بــآراء ســامية عــن الحيــاة والحــق والكرامــة ومــع ذلــك فهــو يف إرصار 
يتعــدى وصيــة واحــدة مــن وصايــا رشيعــة اللــه املقدســة- هــذا اإلنســان قــد أفســد مواهبــه 
النبيلــة حتــى لقــد صــارت طعــçً أو رشكاً الرتــكاب الخطيئــة» (روح النبــوة، الرتبيــة الحقيقيــة، 

صفحــة ١٧٥).

اقــرأ أمثــال ٦: ٣٠و ٣١. مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــات حــول مــا ينبغي للشــخص 
الفقــ§ البائــس أيضــاً أن يقــوم به؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبَع  ــو «َرسَِق لِيُْش إن الفقــر والحاجــة ال يــربران الرسقــة. فالســارق مذنــب حتــى ول  
نَْفَســُه َوُهــَو َجْوَعــاٌن» (عــد ٣٠). ولــو أنــه ال ينبغــي االزدراء بالســارق الــذي يتضــور جوعــاً، إال 
أن الســارق كان ال يــزال ملزمــاً بإعــادة ســبعة أضعــاف مــا رسقــه. وهــذا يبــË أنــه حتــى الحالــة 
اليائســة، التــي كان يعــا] منهــا الشــخص مــن الفقــر والحاجــة، ال تــربر خطيئتــه كســارق. ومــن 
ناحيــة أخــرى، يُــرصِّ الكتــاب املقــدس عــىل التأكيــد عــىل أنــه مــن واجبنــا تلبيــة احتياجــات 
الفقــراء بحيــث ال يشــعرون أنهــم مجــربون عــىل الرسقــة مــن أجــل البقــاء عــىل قيــد الحيــاة 

ــة ١٥: ٧و ٨).  (تثني
ومــن املثــä لالهتــçم هــو أن الفقــرة الكتابيــة، وبعــد االنتقــال مــن الحديــث عــن   
 Ë(أمثــال ٦: ٣٢ـ ٣٥). إن هاتــ ïإىل الحديــث عــن الرسقــة، تعــود اآلن للحديــث عــن الــز ïالــز
 äهنــاك َمــن يأخــذ، بصــورة غــ ïمتشــابهتان إىل حــد مــا. ففــي كل مــن الرسقــة والــز Ëاآليتــ
 ،ïالرسقــة والــز Ëمرشوعــة، شــيئاً ينتمــي لشــخص آخــر. ومــع ذلــك هنــاك فــرق حاســم بــ
 .äســألة أخطــر مــن ذلــك بكثــú فيتعلــق ïوهــو أن الرسقــة تتعلــق بفقــدان يشء مــا؛ أمــا الــز
 ،ïــز ــاالت ال ــا يف ح ــه؛ أم ــام برسقت ــن يشء ق ــض ع ــرء التعوي ــن للم ــاالت، Ïك ــض الح ويف بع
وخصوصــاً عندمــا يكــون األطفــال طرفــاً، فــإن الــرضر Ïكــن أن يكــون أشــد بكثــä مــç لــو كان 

األمــر متعلقــاً بالرسقــة.



٢٧

الخميس
التهديد بالموت

١٥كانون الثاني (يناير)

فكر في بعض أشخاص «أقوياء» سقطوا سقوطاً ذريعاً. لماذا ينبغي ألمر سقوطهم أن يجعلك 
ترتعد خوفاً على نفسك؟ ما هو مصدر حمايتك الوحيدة؟

ــون  ــا يك ــاً م ــة؛ فغالب ــم للخطي ــد اقرتافه ــوت عن ــرون يف امل ــاس ال يفك ــم الن معظ  
ذهنهــم مشــغوالً بأمــور أخــرى حينهــا، وعــادة مــا تكــون هــذه األمــور هــي اللــذة الفوريــة 
 ïــز ــدح ال ــد Êت ــة ق ــة الدنيوي ــة. ورغــم أن الثقاف ــا مــن الخطي ــون عليه ــي يحصل واملتعــة الت
وغــäه مــن اآلثــام األخــرى، إال أن ذلــك ال يُجــدي نفعــاً وال يــربر ارتــكاب الخطيــة. ويف املقابــل، 
يضــع ســفر األمثــال الخطيــة يف منظورهــا الصحيــح، وقــد ردد بولــس صــدى هــذا املنظــور بعــد 

ــة ٦: ٢٣). ــْوٌت» (رومي ــَي َم ــِة ِه ــرََة الَْخِطيَّ ــال: «ألَنَّ أُْج ــË ق ــدة، ح ــنوات عدي ــك بس ذل

اقرأ أمثال ٧: ٢٢و ٢٣. ما الذي يجعل الزا@ عرضة لخطر املوت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه،  ــه شــخص فقــد شــخصيته وإرادت ــا» بأن ــَب َوَراَءَه ــذي «َذَه يُوصــف الشــخص ال  
وبأنــه ò يعــد يفكــر. وتشــä الكلــçت الــواردة يف اآليــة إىل أن هــذا الشــخص ال يعطــي نفســه 
ــي  ــك بالغب ــبّه كذل ــِح» ويُش بْ ــُب إَِىل الذَّ ــور « يَْذَه ــبَّه بث ــن. وهــو يُش الوقــت للتفكــä والتمّع
ــؤالء أن  ــن ه ــدرك أي م ». وال ي ــخِّ ُع إَِىل الَْف ــْرسِ ــä «يُ ــاِص»، وبط ــِد الِْقَص ــب «قَيْ ــذي يذه ال

ــددة. ــم مه حياته

اقرأ أمثال ٧: ٢٦و ٢٧. ما الذي يجعل املرأة الزانية فّتاكة ومميتة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة. يف الواقــع،  ــا أكــ× مــن «مجــرد» زاني مــن املمكــن أن تكــون املــرأة املصــورة هن  
إن هــذه املــرأة Êثـّـل القيــم املعارضــة للحكمــة. وقــد اســتخدم ســليçن هــذا التشــبيه ليحــذر 
ــرأة ال  ــك ألن هــذه امل ــة، وذل ــرش. إن املخاطــرة هائل ــن أشــكال ال ــذه ضــد أي شــكل م تالمي
ــت أقــوى الرجــال.  ــا قتل ــة جــداً لدرجــة أنه ــا هائل ــل. كــç أن قوته ــا تقت تجــرح فقــط، لكنه
ــد  ــاء عــىل قي ــن البق ــوا م ــك، ò يتمكن ــوى من ــك، أق ــاك آخــرون قبل ــارة أخــرى، كان هن وبعب
الحيــاة وهــم بــË يديهــا. واللغــة العامليــة لهــذه الفقــرة تشــä بوضــوح إىل أن كاتــب األمثــال 
هنــا إ)ــا يتحــدث عــن الجنــس البــرشي بشــكل عــام. (والكلمــة العربيــة « sheol» أو الَْهاِويـَـِة 
، املســتخدمة يف هــذه الفقــرة، ال عالقــة لهــا بكلمــة «الجحيــم» كــç يُْعتََقــُد عــادًة؛ بــل هــي 

ــرب). ــه املــوc اآلن: الق ــذي يوجــد في إشــارة إىل املــكان ال
والنقطــة الهامــة املــراد التأكيــد عليهــا هنــا هــي أن الخطيــة، ســواء كانــت خطيــة الــزï أو أي 
خطيــة أخــرى، تــؤدي إىل الهــالك الــذي هــو عكــس الحيــاة األبديــة التــي يريــد اللــه أن نحصــل 

عليهــا مــن خــالل يســوع املســيح. 
ــة  ــوم الســبت، أن اللغــة املســتخدمة هــي لغــة قوي ــا يف مقدمــة درس ي ال عجــب، وكــç قلن

ــاة أو مــوت بــكل معنــى الكلمــة. ــا نتعامــل مــع أمــور هــي أمــور حي وحــادة، وذلــك ألنن
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الجمعة  

 لمزيد من الدرس

 أسئلة للنقاش

١٦كانون الثاني (يناير)

 äٌــ ــَك العــاòِ إذا هــم خضعــوا لســيادتِه. وكث ــاِس مçل «يقــدُم الشــيطاُن للن  
ــوَن بالســçء. إنــه مــن األفضــل أن Êــوت عــن أن  مــن النــاِس يفعلــوَن ذلــك ويَُضحُّ
تخطــيء؛ ومــن األفضــل أن تحتــاج عــن أن تحتــال؛ ومــن األفضــل أن تجــوع عــن أن 

تكــذب» (روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، مجلــد ٤، صفحــة ٤٩٥).
«إن اختيــار املعانــاة والفقــر واملالمــة واالنفصــال عــن األصدقــاء هــو أفضــل   
ــة. يجــب أن يكــون شــعار كل مســيحي هــو: ‘املــوت  ــس النفــس بالخطي مــن تدني
أفضــل مــن الخــزي أو التعــدي عــىل رشيعــة اللــه.’ يجــب علينــا، كأنــاس يجاهــرون 
بأنهــم مصلحــون ويصونــون أســمى وأطهــر حقائــق كلمــة اللــه، أن نرفــع معيار ســمو 
[أخالقنــا] إىل مــا هــو أعــىل وأســمى مــç هــو عليــه يف الوقــت الحــارض» (روح النبــوة، 

ــد ٥، صفحــة ١٤٧). شــهادات للكنيســة، مجل

١. كيــف Ïكننــا أن نكــون جاديــن بشــأن خطــورة الخطيــة دون الســقوط يف فــخ التطــرف 
ــب؟ يف الوقــت نفســه، كيــف Ïكننــا أن نكــون مطيعــË لرشيعــة اللــه دون الســقوط  والتعصُّ

يف فــخ التزمــت والتقيــد الحــريف بالرشيعــة؟

ــا البعــض؟ وإذا نحــن  ــا العــرش ببعضه ٢. اقــرأ خــروج ٢٠: ١ـ ١٧. كيــف ترتبــط كل الوصاي
تعدينــا عــىل إحــدى هــذه الوصايــا بشــكل رصيــح، ملــاذا مــن املرجــح أن نتعــدى عــىل وصايــا 
أخــرى؟ (أقــرأ يعقــوب ٢: ١١). مــا هــي األمثلــة التــي Ïكنــك أن تجدهــا حيــث أدى التعــدي 

عــىل وصيــة واحــدة مــن الوصايــا العــرش إىل التعــدي عــىل غäهــا مــن الوصايــا؟

ــر  ــل تربي ــن أج ــن م ــتخدام الدي ــاس اس ــن للن ــف Ïك ــرة كي ــ× يف فك ــä أك ــن التفك ٣. أمع
ــل إىل  ــت Êي ــاً إذا كن ــك، خصوص ــل ذل ــب عم ــن الصع ــس م ــه لي ــة؟ إن ــم الخاطئ ترصفاته
ــا| للصــواب والخطــأ. فعــىل كل حــال، انظــر  ــاس النه ــة» باعتبارهــا املقي التمســك «باملحب
ــام بهــا يف العــاò بحجــة «املحبــة». كيــف إذاً تواصــل  إىل كل األمــور الســيئة التــي تــم القي
الرشيعــة عملهــا لتكــون úثابــة وســيلة لحçيــة النــاس، إمــا مــن أنفســهم أو مــن اآلخريــن 

ــة؟ ــوال وجــود الرشيع ــة ل ــيُْدفَُعون إىل الخطيئ ــوا س ــن كان الذي

٤. يرجــى العــودة مــرة أخــرى إىل الســؤال الــوارد بنهايــة درس يــوم األحــد، والــذي يتعامــل 
مــع مســألة الخلــط بــË الرمــوز وبــË الحقائــق. كيــف Ïكــن أن نفعــل ذلــك؟ عــىل ســبيل 
ــن؟  ــن األمري ــË هذي ــط ب ــة هــي إحــدى طــرق الخل ــف Ïكــن أن تكــون الوثني ــال، كي املث
 Ëكــن الخلــط بينهــا وبــÏ ــة، والتــي ــد التــي تعــد رمــوزاً للحقائــق الروحي مــا هــي التقالي

الحقائــق الروحيــة ذاتهــا؟
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قصة األسبوع
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إّن بــاوال، كونهــا مــن بلــد بورتوريكــو االســتوائية، ò تتخيــل أبــداً انهــا ســتعيش يف بــراري 
االســكا. تقــول بــاوال، «إن أالســكا هــي مــن تلــك األماكــن التــي ò أفكــر أبــداً يف الذهــاب 

إليهــا أبــداً ألنهــا بعيــدة جــداً».
لكــن عندمــا جــاء الفريــق، الــذي يعمــل يف البحــث عــن متطوعــË للعمــل يف املخيــم، إىل 
ــم  ــل ت ــف. وبالفع ــب توظي ــدم بطل ــاوال التق ــررت ب ــنطن، ق ــة واش ــة واال واال بوالي جامع
توظيفهــا ورسعــان مــا وجــدت نفســها تعمــل عاملــة إنقــاذ عــىل ضفــاف بحــäة أليكناجيــك 

ضمــن فريــق مخيــم بوالريــس. 
تعــرتف بــاوال قائلــة، «ò يكــن األمــر كــç كنــت أتوقــع، فقــد كنــت أتصــور الثلــوج واألكــواخ 

فقــط، ولكــن املــكان كان رائعــاً وتكســوه الخرضة!»
ــه  ــة توجي ــاء عملي ــرى. فأثن ــآت أخ ــاوال مفاج ــربت ب ــة، اخت ــçل الطبيع ــة إىل ج وباإلضاف
الفريــق، تــم تحذيــر املوظفــË مــن أن الدببــة تــرتدد عــىل املخيــم. وتســتعيد بــاوال 
ذكرياتهــا قائلــة، «لقــد تلقينــا التعليــçت بــأن تلــك الدببــة ò تكــن مثــل الــدب ‘يوغــي’ 
ــا إىل أن  ــم تحذيرن ــد ت ــه ق ــم أن ــال. ورغ ــدى األطف ــة ل ــة املحبب ــخصية الكرتوني ــك الش تل

ــة.» ــرد دبب ــا مج ــدون أنه ــوا يعتق ــوا ال يزال ــا كان ــن من الكثäي
ويف أحــد األيــام، الحظــت بــاوال اقــرتاب دب مــن املخيــم. وعندهــا أرادت التقــاط صــورة 
ــة يف  ــي منهمك ــäة وه ــوب البح ــت ص ــäا وتوجه ــاك بالكام ــت باإلمس ــك قام ــدب، لذل لل
إعــداد الكامــäاً. وúجــرد أن نظــرت إىل أعــىل، تجمــدت يف مكانهــا، فقــد كان يقــف قبالتهــا 

مبــارشة دب أشــيب!
ــة  ــت بقي ــد كان ــçع أي يشء. وق ــتطع س ــف كل يشء وò اس ــا توق ــاوالً، «عنده ــول ب تق
املجموعــة داخــل املخيــم وò يتمكــن أحــد مــن رؤيتــي. وقــد تجمــد الــدب يف مكانــه ايضــاً. 

وكانــت الفكــرة الوحيــدة املســتحوذة عــىل ذهنــي هــي: هــذا ليــس الــدب ‘يوغــي!’«
ــاوال  ــت ب ــا تحرك ــة، وعنده ــة القçم ــدب األشــيب نحــو حاوي ــأة توجــه ال وفج  
برسعــة وعــادت إىل داخــل املخيــم. تقــول بــاوال، «إنــك لــن تعــرف مــدى ســوء الــيشء إال 
عندمــا تقابلــه وجهــاً لوجــه.» تقــول بــاوال أن العمــل يف املخيــم قــد فتــح عينيهــا مــن عــدة 
نــواح. وهــي تعــرتف قائلــة، «لقــد أدركــت أ] ò أعــد طفلــة، وبــأ] أصبحــت مســؤولة عــن 

ــçم.» ــة واهت ــة إىل رعاي ــال بحاج أطف
ويف بعــض األحيــان كانــت بــاوال تجــد صعوبــة يف وضــع الخطــوط الفاصلــة فيــç يتعلــق 
ــاوالً،  ــول ب ــال. تق ــة األطف ــىل مجموع ــلطتها ع ــرض س ــا ف ــم عليه ــي تحت ــؤوليتها الت úس
«عندمــا كان األطفــال يســيئون التــرصف، كنــت أحــاول التعامــل معهــم بحكمــة بحيــث ال 
أجــرح مشــاعرهم أو أجعلهــم يشــعرون أنهــم أشــخاص غــä مرغــوب فيهــم أو أقــل شــأناً. 
وكنــت أعمــل معهــم بطريقــة Êكنهــم مــن إدراك أنهــم بحاجــة إىل التوقــف عــن نوبــات 

غضبهــم والعــودة للعــب واللهــو مــع اآلخريــن. 
ــى املســؤولية واالعــرتاف  ــى يدركــوا معن «كان ينبغــي وجــود قــدر معــË مــن الحــزم حت
بالســلطة ويف الوقــت نفســه يشــعرون باالرتيــاح عندمــا يأتــون إليــك متــى واجهتهــم أيــة 
مشــكلة مــن املشــكالت، خاصــة املشــكالت الروحيــة. ففــي مخيــم بوالريــس هنــاك جانــب 

روحــي لــكل يشء.»



٣٠

الدرس الرابع

الحكمة اإللهية

              ١٧ـ ٢٣كانون الثاني (يناير)

 السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: أمثــال ٨: ١ـ ٢١؛ متــى ١٦: ٢٦؛ أمثــال ٨: ٢٢ـ ٣١؛ 
تكويــن ١: ٣١؛ أمثــال ٨: ٣٢ـ ٣٦؛ أمثــال ٩: ١ـ ١٨.

ــَدِم»  ــُذ الِْق ــِه، ُمْن ــِل أَْعَ¬لِ ــْن َقْب ــِه، ِم َل طَِريِق ــاِ@ أَوَّ ــرَّبُّ َقَن ــظ: «اَل ــة الحف آي
(أمثــال ٨: ٢٢).

يف هــذه املرحلــة مــن ســفر األمثــال، تعــاود الحكمــة الظهــور (انظــر أمثــال   
١: ٢٠و ٢١)، ويتضــح مــن اآليــات الكتابيــة لهــذا األســبوع أن الحكمــة هــي الحــق، 
إنهــا الحــق كــç هــو موجــود يف اللــه الــذي هــو مصــدر وأســاس كل الحــق. ويتناقــض 
هــذا التوكيــد «املطلــق»، فيــç يتعلــق بتعريــف الحــق، مــع بعــض األفــكار املعــارصة 
خصوصــاً يف عــاò الغــرب حيــث يُنظــر إىل الحــق باعتبــاره مســألة نســبية ومرشوطــة 

وثقافيــة؛ حيــث أن الحــق وفقــاً لهــذا التفكــä يختلــف مــن شــخص إىل شــخص.
ــه يجــب أن يكــون  ــاً. فإن ــاً كتابي ــس مفهوم ــوم نســبية الحــق لي لكــن مفه  
الحــق بالنســبة لــك هــو نفســه الحــق بالنســبة يل، والســبب يف ذلــك ببســاطة هــو أن 
«الحــق» يشء كــو]. إنــه ليــس ِملــكاً ألي شــخص عــىل وجــه الخصــوص، ولكنــه ِملـْـٌك 

ــه. ــق أَْم ò تدرك ــذا الح ــة ه ــت البرشي ــواء أدرك ــاء، س ــة جمع للبرشي
ومــن املثــä لالهتــçم هــو أن الســؤال الشــهä الــذي طرحــه بيالطــس عــىل   
؟» (يوحنــا ١٨: ٣٨)، جــاء رداً عــىل عبــارة املســيح «كُلُّ َمــْن  يســوع، «َمــا ُهــَو الَْحــقُّ
ُهــَو ِمــَن الَْحــقِّ يَْســَمُع َصــْوKِ» (يوحنــا ١٨: ٣٧). إن الحــق، الحــق املطلــق، موجــود 
بالفعــل، بــل ويتحــدث إلينــا؛ ومــا يهــم بالنســبة لنــا هــو مــا إذا كنــا سنســمع لهــذا 

ــه أَْم ال. ــا يقول ــع م الحــق ونطي

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق ٢٤كانــون الثــا] (ينايــر).



٣١

األحد
الحكمة تَُناِدي

 ١٨كانون الثاني (يناير)

ــق ــس الح ــك يف عك ــاح حيات ــدى نج ــن م ــك ع ــأل نفس ــى ١٦: ٢٦ واس ــرأ مت  اق
ــçت ــذه الكل ــذي له ــام ال ــäي واله .املص

اقرأ أمثال ٨: ١ـ ٢١. ما قيمة الحكمة، وفقاً لهذه اآليات؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــق  ــد خل ــع. لق ــل إىل الجمي ــب أن تص ــث يج ــداً حي ــة ج ــة مهم إن الحكم  
اللــه كل البــرش، وقــد مــات املســيح مــن أجــل كل واحــد منــا. لــذا فــإن الحكمــة، أي 

ــرشي. ــن ب ــكل كائ ــي ل ــه، ه ــذي يقدم ــالص ال ــه والخ ــة الل معرف
انظــر الكلــçت املســتخدمة لوصــف الحضــور الصــوK لــكل مــن الحكمــة   
 ،« َشــَفتَيَّ افِْتتَــاُح   » «أُنَــاِدي»،   ، ُح»  والفهم: «تَُناِدي»، « يُْعِطي َصْوتَُه»، « تَُرصِّ

»، « كَلِــçَِت فَِمــي». « َحَنــHِ»، « َشــَفتَيَّ
بغــض النظــر عــن الطريقــة التــي يفهــم بهــا املــرء هــذه االســتعارات، إال أن   
ــن  ــمع ِم ــَغ؛ يجــب للحكمــة أن تُْس ــل وتُبلَّ الواضــح هــو أن الحكمــة يجــب أن تُرَْس
ِقبــل جميــع َمــن هــم عــىل اســتعداد ألن يســمعوا. فكــç رأينــا يف األســبوع املــايض، 

ــوت. ــاة أو م ــألة حي ــي مس ــة ه الحكم
إن الحكمــة يف اآليــات الكتابيــة أعــاله تتحــدث، ٨ مــرات، عــن صــدق   
ــوازي  ــا ي كلçتهــا. ومــن املثــä لالهتــçم هــو أن الوصــف املقــدم عــن الحكمــة هن
ــذا  ــون ه ــي أن يك ــع، ال ينبغ ــة ٣٢: ٤. وبالطب ــرب يف تثني ــن ال ــدم ع ــف املق الوص
التــوازي مســتغرباً ألن اللــه، بوصفــه خالــق كل األشــياء (انظــر يوحنــا ١: ١ـ ٣)، هــو 

أســاس كل الحــق.

اقرأ أمثال ٨: ١٠و ١١. ما الذي تقوله هاتان اآليتان عن الحكمة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقــد عــاش الكثــä مــن النــاس، ومــا زال كثــäون آخــرون، يعيشــون يف الجهــل   
والحçقــة والظــالم. وكثــäون يعيشــون بــال أمــل عــىل اإلطــالق، أو هــم يعيشــون عــىل 
آمــال زائفــة. ومــا يجعــل هــذه الحالــة املحزنــة أكــ× بؤســاً هــو أن الحكمــة والحــق 
رائعــË للغايــة، وهــç مليئــان بالرجــاء والوعــد بحيــاة أفضــل هنــا عــىل هــذه األرض، 
كــç يقدمــان الوعــد بحيــاة أبديــة يف الســçء الجديــدة واألرض الجديــدة، وكل ذلــك 
بفضــل ذبيحــة املســيح. فــكل الــ×وة التــي يف العــاò ال تعنــي شــيئاً (انظــر جامعــة ٢: 

١١ـ ١٣) مقارنــة úعرفتنــا للــه.



٣٢

االثنين
الحكمة والخلق

١٩كانون الثاني (يناير)

اقرأ أمثال ٨: ٢٢ـ ٣١. كيف ترتبط الحكمة بالخلق؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إن الحكمــة يف هــذه اآليــات، مرتبطــة بالــرب، بشــكل مثــä للدهشــة،   
بوصفــه الخالــق. ونجــد أن هــذه اآليــات الشــعرية [يف اللغــة األصليــة التــي كتبــت 
بهــا] تشــتمل عــىل العديــد مــن الكلــçت التــي اســتخدمت يف رسد قصــة الخلــق يف 
األصحاحــË األول والثــا] مــن ســفر التكويــن، بــل هــي تعكــس البنيــة األدبيــة التــي 
ــة: الســçء واملــاء واألرض. والقصــد مــن  تــم نظمهــا حــول العنــارص األساســية الثالث
هــذا التــوازي هــو التأكيــد عــىل أهميــة الحكمــة: فــإذا كان اللــه نفســه قــد اســتخدم 
الحكمــة ليخلــق، وإذا كانــت الحكمــة هــي أقــدم عتــاد، أقــدم مــن الكــون نفســه، 
وإذا كانــت الحكمــة جوهريــة لوجــود الكــون، فإنــه ينبغــي لنــا جميعــاً أن نزيــد مــن 

ــاة.  ــه يف الحي ــوم ب ــة يف كل يشء نق اســتخدام الحكم
ــز قــوي عــىل املصــدر اإللهــي للحكمــة. إن أول كلمــة يف  ــاك أيضــاً تركي هن  
هــذه األبيــات الشــعرية هــي اَلــرَّبُّ ، يهــوه؛ يليها كلمــة «اقتنــا]»، أي أن الــرب اقتنى 
 çالحكمــة. وتعطــي كلمــة «اقتنــا]» داللــة «اإلنجــاب» بــدالً مــن داللــة «اَلَْخلـْـِق» كــ
تظهــر يف بعــض ترجــçت الكتــاب املقــدس األخــرى (انظــر تثنيــة ٣٢: ٦؛ تكويــن ٤: 
١). والكلمــة التاليــة هــي الكلمــة التقنيــة املرتبطــة بقصــة الخلــق الــواردة يف ســفر 
ــن  ــن األصحــاح األول م ــدد األول م ــي نجدهــا يف الع ــْدِء»، والت ــن وهــي «الْبَ التكوي

ــçََواِت َواألَرَْض». ــُه السَّ ــَق الل ــْدِء َخلَ ــن: «ِيف الْبَ ســفر التكوي
مــع ذلــك فــإن كلمــة «البــدء» يف أمثــال ٨: ٢٢ تســتخدم بشــكل مختلــف،   
ــدء  ــة الب ــط كلم ــن ١: ١ ترتب ــي تكوي ــن ١. فف ــتخدامها يف تكوي ــن اس ــا، ع ــاً م نوع
ــِه، الــذي يعنــي  بالخلــق نفســه، بينــç ترتبــط يف أمثــال ٨: ٢٢ باللــه نفســه وبطَِريِق

ــها. ــه نفس ــة الل ــن طبيع ــزء م ــي ج ــة ه ــإن الحكم ــايل، ف ــه. وبالت طبيعت
ــون.  ــق الك ــل خل ــى قب ــن حت ــدة يف الزم ــت متواج ــايل، كان ــة، بالت فالحكم  
فوجــود الحكمــة يف ذلــك الوقــت الــذي كان اللــه وحــده هــو الحــارض واملوجــود إ)ــا 

ــَدِم». ــُذ الِْق ــت «ُمْن ــة كان ــىل أن الحكم ــدل ع ي
لــذا فالحكمــة ال تنشــأ فينــا بــل باألحــرى هــي تُْعلـَـن لنــا؛ إنهــا يشء نتعلمــه،   
يشء يتــم تلقينــه إيّانــا؛ إنهــا ليــس مــا ننشــئه مــن داخــل أنفســنا. فمــن املؤكــد أن 
الســä يف نورنــا نحــن كبــرش معنــاه الســä يف الظــالم. يقــول لنــا الكتــاب املقــدس أن 
املســيح «كَاَن النُّــوُر الَْحِقيِقــيُّ الَّــِذي يُِنــäُ كُلَّ إِنَْســاٍن آتِيًــا إَِىل الَْعالـَـِم» (يوحنــا ١: ٩). 

ــور أيضــاً.  ــاج كل إنســان إىل هــذا الن ويحت



٣٣

الثالثاء
الفرح في الخلق

 ٢٠كانون الثاني (يناير)

تخبرنا هذه  ماذا  ١ـ ١٤.   :١ ٣: ١٤ ويوحنا  رؤيا  ٣؛   :٢ ١: ١٥ـ ١٧و  اقرأ كولوسي 
اآليات الكتابية عن دور المسيح في الخلق نفسه؟ لماذا يعد دوره كخالق غاية في 

األهمية بالنسبة لنا لفهم دوره كفاٍد لنا؟

ــرى أن كل خطــوة مــن خطــوات  ــن، ن يف األصحــاح األول مــن ســفر التكوي  
ــُه َحَســٌن» (انظــر تكويــن ١: ٤و  ــوَر أَنَّ الخلــق تُختتــم بنفــس القــرار: «َوَرأَى اللــُه النُّ
ــا هــو  ــا الخطــوة األخــäة (عــد ٣١) فتذهــب إىل م ١٠و ١٢و ١٨و ٢١و ٢٥و ٣١). أم
ــوى  ــي «حســن» تحت ــي تعن ــة الت ا». والكلمــة العربي eــد ــٌن ِج ــك: «َحَس أبعــد مــن ذل
ــاً وجــود عالقــة  ــا تعنــي ضمن ــه، كــç أنه ــام بعمل ــم القي ــع úــا يت عــىل فكــرة التمت
وِصلــة بــË اللــه وبــË مــا يقــوم اللــُه بخلقــه. ويف نهايــة أســبوع الخلــق، «اســرتاح» 
اللــه ليتمتــع Êتعــاً تامــاً بخليقتــه (تكويــن ٢: ١ـ ٣). ونجــد أن الفــرتة الزمنيــة التــي 
ــها،  ــة نفس ــة. وبالطريق ــرتة مبارك ــي ف ــبت، ه ــرتة الس ــة، ف ــذه الراح ــتغرقتها ه اس
ــق. ــًة بالخل ــي  فَرَِح ــة وه ــال ٨: ٣٠و ٣١ بالحكم ــعرية يف أمث ــات الش ــم األبي تختت

اقرأ أمثال ٨: ٣٠و ٣١. ملاذا كانت الحكمة  َفرَِحًة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يعكــُس فــرُح الحكمــة فرحــَة اللــه عنــد الخلــق. فهــذه الفرحــة ò تحــدث «يوميــاً» 
ــت أيضــاً تتويجــاً لعمــل  ــا كان ــق فحســب، ولكنه يف كل خطــوة مــن خطــوات الخل

الخلــق، وذلــك عندمــا اكتمــل خلــق (الحيــاة عــىل األرض). 
اKِ َمــَع بَِنــي آَدَم» (عــد ٣١).  ونجــد يف أمثــال ٨ ســبب فرحــة الحكمــة: «َولـَـذَّ  
ــا  ــرش. أم ــع الب ــة م ــه يف عالق ــوم الســبت، دخــل الل ــق، يف ي ــة أســبوع الخل ويف نهاي
التطبيــق املبــارش لهــذه الراحــة اإللهيــة والفرحــة، بعــد االنتهــاء مــن عمــل الخلــق، 
فلــه تأثــäات عــىل االختبــار البــرشي فيــç يتعلــق بيــوم الســبت: «فينبغــي لإلنســان 
أن يتبــع )ــط الخالــق وينظــر إىل مــا انجــزه مــن عمــل بفــرح ورسور وارتيــاح ورضــا. 
وبهــذا الطريقــة ال يفــرح اإلنســان بخليقــة اللــه فحســب ولكنــه يفــرح أيضــاً بتســلطه 
عــىل الخليقــة وليــس اســتغالله لهــا. وهــو تســلط يتســم باإلحســاس باملســؤولية نحــو 
الخليقــة واالعتنــاء بهــا» [(جäهــارد ف. هاســل، يف كتــاب كينيــث أ. ســرتاند، الســبت 
يف الكتــاب املقــدس والتاريــخ) جمعيــة ريفيــو آنــد هäالــد للنــرش، ١٩٨٢)، صفحــة 

.[٢٣



٣٤

األربعاء

نداء الحكمة

٢١كانون الثاني (يناير)

الحصول  إلى  جاهدين  سعينا  وكلما  المنال؛  بعيد  شيئاً  تكون  أن  للسعادة  يمكن 
عليها كلما بدا بالنسبة لنا من الصعب تحقيق ذلك. لماذا ينبغي أن تكون األمانة 
لله، بدالً من السعي في طلب الحصول على السعادة، على رأس أولوياتنا؟ إضافة 
إلى ذلك، أي األمرين هو األكثر احتماالً في جلب السعادة (ولماذا): السعي في 

طلب السعادة، أَْم طلب ملكوت الله أوالً؟

ــال، إىل  ــن لســفر األمث ــاح الثام ــن األصح ــة األخــäة، م ــات القليل ــود اآلي تع  
األمــور الشــخصية وإىل التطبيــق العمــيل ملــا يعنيــه أن تكــون لديــك الحكمــة. ومــع 
ذلــك، فــإن املعرفــة الذهنيــة بشــأن وجــود الحكمــة قبــل الخلــق وبشــأن وجودهــا 
عنــد الخلــق هــو بالتأكيــد أمــر ذات أهميــة حقيقيــة. لكننــا نجــد يف الكتــاب املقــدس 
أنــه ال بــد للحــق، عنــد نقطــة مــا، أن يتجــىل يف البــرش، وذلــك مــن خــالل اســتجابتنا 

ــاه يف املســيح. ــا إي ملــا قــد أُعطين

ــرب مســألة  ــي تعت ــا، والت ــواردة هن ــا هــي الرســالة ال ــال ٨: ٣٢ـ ٣٦. م ــرأ أمث اق
ــوت؟ ــاة أو م حي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي «ســعيد». ويف هــذه الفقــرة  ــوYَ» تعن ــة املرتجمــة «طُ إن الكلمــة العربي  
الكتابيــة، تــأK كلمــة «طــوY» ملحقــة باقرتاحــË اثنــË. يصــف االقــرتاح األول عمــالً 
مــا: «طـُـوYَ لِلَِّذيــَن يَْحَفظـُـوَن طُرُِقــي» (عــد ٣٢). ويتــم اســتخدام نفــس هــذه اللغــة 
ــالِِكËَ ِيف  يف مزمــور ١١٩: ١و ٢، فيــç يتعلــق بالنامــوس: «طـُـوYَ لِلَْكاِملِــËَ طَِريقــاً السَّ

ــَهاَداتِِه.» ــي َش ــوYَ لَِحاِفِظ .  طُ ــرَّبِّ ــِة ال يَع َرشِ
أمــا االقــرتاح الثــا] فيصــف موقفــاً: «طـُـوYَ لِِإلنَْســاِن الَّــِذي يَْســَمُع ِيل» (عــد   
٣٤). ويف كلتــا الحالتــË، فــإن املطلــوب ِمــن ِقبــل َمــن يحصــل عــىل هــذه الســعادة 
ــح؛ بــل  هــو أن يبــذل جهــداً متواصــالً. فــال أن نكــون قــد اكتشــفنا الطريــق الصحي
ــا أن «نســهر كل  ــل علين ــه؛ ب ــاً أن نســمع كلمــة الل ــا أن «نحفظــه». ليــس كافي علين
يــوم»، وعلينــا إتبــاع مــا تعلمنــاه. وكــç قــال يســوع: «بَــْل طُــوYَ لِلَِّذيــَن يَْســَمُعوَن 

ــا ١١: ٢٨). ــُه» (لوق ــِه َويَْحَفظُونَ كَالََم الل
«أ هــذه هــي الســعادة املرغــوب فيهــا والتــي نجدهــا يف طريــق العصيــان   
والتعــدي عــىل النامــوس الطبيعــي واألخالقــي؟ إنَّ حيــاة املســيح تشــä إىل املصــدر 
الحقيقــي للســعادة وإىل كيــف Ïكننــا الحصــول عليهــا.... فإذا هــم [أي النــاس] أرادوا 
ــن  ــوا متواجدي ــرح إىل أن يكون ــم أن يســعوا بف ــاً فينبغــي له ــوا ســعداء حق أن يكون
ــة  ــكل أمان ــا أُوكل إليهــم ب ــل م ــوا بعم ــب وأن يقوم ــب، ويج ــداء الواج ــث ن حي
ــوة،  ــايل» (روح النب ــط املث ــع النم ــة م ــم متطابق ــم وحياته ــË قلوبه ــالص جاعل وإخ

ــة ١٦٢). ــوم، صفح ــاK الي حي
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ــب األصحــاح التاســع مــن ســفر  ــام كات ــداء الحكمــة، ق ــاع لن ــه وإتّب ــام مــن الل بإله
األمثــال بدعــوة النــاس إىل أن يختــاروا بــË )طــË اثنــË مــن أ)ــاط الحيــاة: الحكمــة 
أو الحçقــة. إن األعــداد الســتة األوىل واألعــداد الســتة األخــäة متناظــرة وهــي تظهــر 

التناقــض والتبايــن بــË )طــي الحيــاة هذيــن.

قارن أمثال ٩: ١ـ ٦ و أمثال ٩: ١٣ـ ١٨. ما هو الفرق بÛ الحكمة والح¬قة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبعة  ــاك س ــق. وهن ــة يف الخل ــت متضمن ــد كان ــاءة وق ــة وكف ــة ذات فعالي • الحكم
ــق (عــد ١ـ ٣). فاألعمــدة  ــد الخل ــات الحكمــة عن ــال مســتخدمة لوصــف ترصف أفع
ــل،  ــة، يف املقاب ــا الحçق ــبعة. أم ــق الس ــام الخل ــä إىل أي ــا تش ــي نحتته ــبعة الت الس
فتجلــس وال تفعــل شــيئاً، وهــي تتظاهــر بأنهــا شــخص ذات شــأن بينــç يف الواقــع 

ــيْئًا». ــْدِري َش ــٌة .... َوالَ تَ ابَ ــي «َصخَّ ه
• وعــىل الرغــم مــن أن الحكمــة والحçقــة يناشــدان نفــس الجمــع (الحــظ العدديــن 
ــة  ــو الحكم ــاً. تدع ــاً جوهري ــف اختالف ــه يختل ــا يقدمان ــË ٤و ١٦)، إال أن م املتطابق
ضيوفهــا إىل أن يأكلــوا الخبــز ويرشبــوا الــرشاب الــذي أعدتــه (عــد ٥). أمــا الحçقــة 
ــن  ــه م ــا ترسق ــا ببســاطة تفتخــر بشــأن م ــرشب؛ إنه ــؤكل أو لي ــدم شــيئاً لي ــال تق ف

طعــام ورشاب (عــد ١٧).
• تدعونــا الحكمــة إىل التخــيل عــن األنانيــة، وبالتــايل تدعونــا للعيــش. أمــا الحçقــة 
فهــي أكــ× تســاهالً؛ وهــي ال تتطلــب أن نتخــىل عــن أي يشء، لكــن النتيجــة هــي 
ــäون «ِيف  ــوف يس ــم س ــيزدهرون؛ فإنه ــة س ــون النعم ــن يتبع ــك الذي ــوت. وأولئ امل
ــِم» (عــد ٦). وأمــا أولئــك الذيــن يتبعــون الحçقــة فيكونــون جامديــن  طَِريــِق الَْفْه

وهــم «ال يعلمــون» (عــد ١٨).
ــر  ــل الرشي ــم والرج ــل الحكي ــن الرج ــتجيب كل م ــف يس ــال ٩: ٧ـ ٩. كي ــرأ أمث اق
لتعليــçت الحكمــة؟ مــا الــذي يجعــل الرجــل الحكيــم أحكــم مــن الرجــل الرشيــر؟

ــو  ــم ه ــان الحكي ــة. فاإلنس ــبيل إىل الحكم ــو الس ــع ه ــيل بالتواض إن التح  
ــه  ــاة ل ــات املعط ــçت والتوجيه ــتجيب للتعلي ــم ويس ــل التعلي ــذي يقب ــخص ال الش
بذهــن مفتــوح. تــأK الحكمــة إىل َمــن يشــعر أنــه، مثــل الطفــل، بحاجــة إىل أن ينمــو. 
ــَل  ــْم ... تَِصــäُوا ِمثْ وهــذا هــو الســبب يف أن املســيح قــال بــكل وضــوح أنــه « إِْن لَ

ــçََواِت» (متــى ١٨: ٣). األَْوالَِد فَلَــْن تَْدُخلُــوا َملَُكــوَت السَّ
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، فلقــد كان معــه يف العمــل األقنــوم  ِّäينفــرد بعملــه الخــ ò إن ســيد الكــون»  
الثــا] الــذي قــدر أهدافــه، وشــاركه يف فرحــه بإســعاد خالئقــه، ‘يف البــدء كان الكلمــة 
ــا  ــد الله’(يوحن ــدء عن ــذا كان يف الب ــه. ه ــة الل ــه وكان الكلم ــد الل ــة كان عن والكلم
١: ١و ٢). فاملســيح الكلمــة وابــن اللــه الوحيــد كان واآلب الرسمــدي واحــداً- يف 
ــع  ــتطاع أن يطَّل ــذي اس ــد ال ــن الوحي ــو الكائ ــد، وكان ه ــات والقص ــة والصف الطبيع
عــىل كل مشــورات اللــه ومقاصــده.... وقــد أعلــن ابــن اللــه عــن نفســه مــا جــاء يف 
أمثــال ٨: ٢٢ـ ٣٠: ‘الــرب قنــا] أول طريقــه مــن قبــل أعــçل منــذ القــدم. منــذ األزل 
مســحت... ملــا رســم أســس األرض كنــت عنــده صانعــا وكنــت كل يــوم لذتــه فرحــة 
دا÷ــاً قدامــه ’ (أمثــال ٨: ٢٢ـ ٣٠). « (روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة ١٣و ١٤).

ــو  ــدس ه ــاب املق ــç وردت يف الكت ــق ك ــة الخل ــق يف قص ــد التصدي ــاذا يع ١. مل
ــق  ــç يتعل ــور»، في ــوء والتط ــرة «النش ــد فك ــاذا تُع ــة؟ مل ــاT للحكم ــاس الكت األس

بنشــأة الحيــاة عــىل األرض، مناقضــة للكتــاب املقــدس يف كل يشء؟ 

٢. امعــن التفكــä أكــ× يف فكــرة أن الحكمــة الحقيقــة هــي يشء ال Ïكننــا أن 
ــة  ــا هــي بعــض األمثل ــا. م ــن لن ــا يجــب أن يُعل ــن داخــل أنفســنا وإ) ننشــئه م
الهامــة للحــق الــذي مــا كنــا لنعرفــه لــو ò يكــن قــد أُعلــن لنــا بواســطة الوحــي 
اإللهــي؟  عــىل ســبيل املثــال، كيــف كنــا ســنعرف عــن مــوت املســيح عــىل الصليــب 
وعــن مــا يقدمــه لنــا موتــه، مــا ò يكــن قــد أُعلــن لنــا ذلــك؟ ومــاذا عــن ســبت 

ــا] للمســيح؟ ــوم الســابع واملجــيء الث الي

٣. كيــف يشــهد عمــل اللــه، كــç هــو معلــن عنــه يف تكويــن ١، عــىل حقيقــة أن 
 çتــزج مــع الــرش؟ مــا هــي النتائــج املرتتبــة عــىل إجابتــك فيــÏ كــن أنÏ ال äالخــ
ــة النظــر  ــاج وجه ــال، إدم ــدور اإلنســان، عــىل ســبيل املث ــه úق ــق بفكــرة أن يتعل
املتعلقــة بالنشــوء واالرتقــاء مــع قصــة الخلــق كــç هــي واردة يف ســفر التكويــن؟

٤. كيــف تســاعدنا معرفــة أن اللــه قــد Êتــع بعمــل الخلــق عــىل أن فهــم كيــف 
Ïكــن أن يكــون لنــا اختبــاراً أكــ× ثــراء يف حفظنــا للســبت؟
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ò يعــرف ترافيــس مــا الــذي يجــب عملــه مــع أحــد املخيمــË. وعندمــا كان عمــره 
١٢ عامــاً، كان لوغــان أصعــب طفــل يف الفريــق وأراد أن يكــون مســؤوالً عــن كل 
شــخص وكل يشء. ويف إحــدى الليــايل، قــرر لوغــان أنــه لــن يذهــب إىل الفــراش 
ــة  ــه خط ــه يف التوجي ــس وزميل ــن ترافي ــع كالً م ــك وض ــدد، ولذل ــت املح يف الوق

للتعامــل مــع هــذا املوقــف. 
قــال االثنــان للوغــان، «حســناً، Ïكنــك البقــاء ســاهراً بــرشط أن تقــيض الوقــت يف 
قــراءة الكتــاب املقــدس.» وافــق لوغــان، لكــن ò يكــن لديــه الكتــاب املقــدس؛ يف 
الواقــع، هــو ò يقــرأ مــن الكتــاب املقــدس يف حياتــه. لذلــك قــام مســاعد املوجــه 
ــذا،  ــان عــىل ســبيل االســتعارة. وهك ــه للوغ ــاب املقــدس الخــاص ب بإعطــاء الكت
ويف ضــوء القمــر واملصبــاح اليــدوي التقــى الصبــي بأبطــال ســفر التكويــن للمــرة 

األوىل. 
ويف صبــاح اليــوم التــايل، قــال لوغــان للموجــه، «يف الواقــع، لقــد وجــدت أن هنــاك 
بعــض القصــص الرائعــة يف الكتــاب املقــدس.» وقــد أُعجــب بقصــة يوســف بشــكل 
ــف كان يوســف  ــن كي ــد تســاءل ع ــن األســئلة، وق ــد م ــه العدي خــاص وكان لدي

قــادراً عــىل القيــام بــكل مــا قــام بــه. 
ــا ال  ــا كن يقــول ترافيــس متذكــراً مــا حــدث مــع لوغــان، «وعــىل الرغــم مــن أنن
 äنــزال نواجــه صعوبــة يف التعامــل مــع لوغــان، إال أننــا بدأنــا نلحــظ بعــض التغيــ

خــالل األســبوع.»
ــاب  ــم بوالريــس ال يعرفــون قصــص الكت ــون إىل مخي ــن يأت معظــم األطفــال الذي
املقــدس. ويتذكــر ترافيــس أنــه يف أحــد املخيــçت الســنوية ò يكــن هنــاك ســوى 
 ò طفــل واحــد يعــرف قصــة داود وجليــات. يقــول ترافيــس، «نحــن نبــرش ألطفــال
يرتعرعــوا يف بيــوت مســيحية، وهــم ال يقــرأون الكتــاب املقــدس. إن أمــر الوصــول 
إىل هــؤالء األطفــال وتبشــäهم يتطلــب الكثــä مــن الصــالة... وذلــك لــH نعــرف 

كيفيــة الوصــول إليهــم وتبشــäهم.»
ــل  ــدأ العم ــد ب ــة «واال واال»، وق ــة يف جامع ــة امليكانيكي ــس الهندس ــدرس ترافي ي
يف املخيــم يف عــام ٢٠١٢. وباإلضافــة إىل كونــه ناصحــاً وموجهــاً يف املخيــم، يقــوم 
ترافيــس بتدريــس عــدد مــن الصفــوف úــا يف ذلــك التزلــج وتعليــم صنــع )ــاذج 

ــخ.  للصواري
ــه كل  ــود إلي ــا أع ــك أن ــم لذل ــل يف املخي ــي العم ــد أعجبن ــس، «لق ــول ترافي يق
 äة يل. وعــالوة عــىل ذلــك، تعلمــت الكثــäصيــف. لقــد كان ذلــك ســبب بركــة كبــ
عــن الثقــة باللــه وذلــك ألنــك أثنــاء العمــل يف املخيــم تختــرب مواقــف وظــروف 
ال تعــرف التعامــل معهــا بحكمتــك الشــخصية. وعندمــا تجــد أنــه حتــى األمــور 

الصعبــة قــد تحولــت ألمــور إيجابيــة فحينهــا تتعلــم الثقــة باللــه.
«أعتقــد أننــي أتعامــل اآلن بارتيــاح أكــ× مــع أيــة ظــروف تواجهنــي. فقــد تعلمت 
ــأي  ــام ب ــم آراء الغــä والقي ــول وتفهُّ ــ× اســتعداداً لقب ــة وأك ــ× مرون ــون أك أن أك

عمــل يُطلــب منــي، وذلــك ألنــك ال تعــرف مــا قــد يحــدث فيــç بعــد.»
*لوغان ليس اسمه الحقيقي.



٣٨

الدرس الخامس

يِق دِّ بركات الصِّ

٢٤ـ ٣٠كانون الثاني (يناير)  

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: أمثــال ١٠: ١ـ ١٤؛ متــى ١٩: ١٩؛ أمثــال ١١ـ ١٢؛ 

يوحنــا ٣: ١٦؛ أمثــال ١٣.

ــٌم»  ــُم األَْرشَاِر َفَيْغَشــاُه ظُلْ ــا َف يــِق، أَمَّ دِّ ــَركَاٌت َعــَىل َرأِْس الصِّ آيــة الحفــظ: «بَ
ــال ١٠: ٦). (أمث

ــركات  ــن ب ــيتحدث ع ــوان،  س ــي العن ــç يوح ــبوع، وك ــذا األس إن درس ه  
ــة  يــق» هــي الكلمــة الرئيســية يف آي دِّ ــي ترتجــم «صِّ ــة الت ــِق. والكلمــة العربي ي دِّ الصِّ
الحفــظ لهــذا الــدرس وتظهــر كلمــة «ِصــْدق» التــي تشــتق مــن هــذه الكلمــة (والتــي 
ــلَيçََْن ...  ــاُل ُس ــه: « أَْمثَ ــال بأكمل ــفر األمث ــة س ــْدْل») يف مقدم ــم «َع ــن أن ترتج Ïك
لُِقبُــوِل تَأِْديــِب الَْمْعرِفَــِة َوالَْعــْدِل َوالَْحــقِّ َواالْســِتَقاَمِة « (أمثــال ١: ١ـ ٣). ومــا يقولــه 
 äســفر األمثــال لنــا هــو أن الحكمــة هــي ِبــرٌّ واســتقامة، و»االســتقامة» تعنــي الســ
وفقــاً لوصايــا اللــه- أي أن نســä بإÏــان وطاعــة ملــا دعانــا اللــه أن نكــون عليــه وأن 
ــه. وعكــس االســتقامة هــو الحçقــة  ــأK مــن الل ــة ت ــه. إن االســتقامة هــي هب نفعل
وعــدم األمانــة وقلــة الوفــاء. إن الحكمــة هــي عــدل، أو ِبــر واســتقامة؛ أمــا الجهالــة 
 çفهــي خطيــة ورش- وســنجد يف اآليــات التــي سندرســها أن التناقــض والتبايــن بينهــ

شــديد الوضــوح.

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق ٣١كانــون الثــا] (ينايــر)



٣٩

األحد

االستقامة شاملة

٢٥كانون الثاني (يناير)

ما هو القرار الهام التي ستتخذه قريباً؟ وإذا لم تكن قد اتخذت قرارك بعد، فكر 
ملياً في تأثير اختيارك هذا على اآلخرين، سواء للخير أو للشر؟

اقــرأ أمثــال ١٠: ١ـ ٧. مــا هــي املبــادئ املتعــددة، بشــأن الحيــاة واإلáــان، التــي 
يتــم اإلعــالن عنهــا هنــا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنــاك قصــة عــن رجــل كان يجلــس يف قــارب ويقــوم بحفــر ثقــب يف قــاع   
القــارب أســفل املــكان الــذي يجلــس فيــه. وعندمــا طلــب منــه األشــخاص الذيــن معه 
يف القــارب أن يتوقــف عــن عمــل ذلــك، أجــاب قائــالً: «هــذا ليــس شــأنكم. أنــا أحفــر 
يف املــكان الخــاص T!» إن مثــل هــذا الــرد الســخيف هــو يف الغالــب الذريعــة التــي 
يســتخدمها الخاطــئ لتربيــر ســلوكه. «هــذه حيــاK أنــا؛ ال عالقــة لكــم باألمــر». لكــن 
الحقيقــة هــي أن كل يشء نفعلــه، أو ال نفعلــه، لــه تأثــä عــىل اآلخريــن وخصوصــاً 
عــىل أولئــك األقــرب إلينــا؛ فَمــن منــا ò يتأثــر بشــكل كبــä بنتائــج ترصفــات اآلخريــن، 

ســواء كانــت جيــدة أو ســيئة.
ــث  ــال الحدي ــفر األمث ــن س ــارش م ــاح الع ــن األصح ــداد ٣ـ ٥ م ــم يف األع يت  
ــاة الجســدية-املادية.  ــة وبــË الحي ــاة الروحية-األخالقي ــدأ الوحــدة بــË الحي عــن مب
ــى وإن  ــاً، حت ــدي نفع ــي ال يُج ــرش أو النقــص األخالق ــرة الرئيســية هــي أن ال والفك
كان اإلنســان ثريــاً؛ والفكــرة األخــرى هــي أن االســتقامة مجزيــة دا÷ــاً، حتــى وإن كان 

ــäاً. ــان فق اإلنس
ويف عــدد ٦و ٧ نجــد تعبــäاً مســبقاً ملــا قالــه املســيح حــول كيــف أن الشــهوة   
هــي زï يف حــد ذاتهــا، أو كيــف أن الكراهيــة أشــبه بالقتــل. كــç أن إضــçر كراهيتنــا 
خلــف ســتار مــن الكلــçت الرقيقــة ال يجــدي نفعــاً كذلــك. فغالبــاً مــا تُفضــح أفكارنــا 
الرشيــرة مــن خــالل لغــة جســدنا ونــربة صوتنــا. أمــا أفضــل نقطــة انطــالق ألن تكــون 
ــَك كََنْفِســَك» (الويــË ١٩: ١٨؛  لنــا عالقــات جيــدة مــع اآلخريــن فهــي «تُِحــبُّ قَِريبَ
ــه  ــا أيضــاً، فــإن مــا تبدي ــات الكتابيــة هن قــارن مــع متــى ١٩: ١٩). وكــç تشــä اآلي
مــن انطباعــات Ïكــن أن يكــون لــه تأثــäاً دا÷ــاً عــىل اآلخريــن. وباملنطــق، أليــس مــن 

األفضــل أن يكــون صيتــك حســناً بــدالً مــن أن يكــون صيتــك ســيئاً؟



٤٠

االثنين

يِق دِّ َفُم الصِّ

٢٦كانون الثاني (يناير)

الناس  تجعل  أن  تقوله  ما  خالل  من  يمكنك  فإنه  الكلمات.  قوة  مدى  في  فكر 
تدمرهم  أن  أيضاً  بكلماتك  والرجاء، ويمكنك  والفرح  النفس  بالثقة في  يشعرون 
ألذيتهم  أخرى  أداة  أو  يديك  مستخدماً  جسدهم  هاجمت  وكأنك  وتؤذيهم، 

واإلضرار بهم. ما مدى حذرك وحرصك في استخدام قوة لسانك؟

إن الفــم (مــع مكوناتــه مــن شــفتË ولســان) هــو أهــم عضو بالنســبة لســفر   
األمثــال. ويف هــذا الســفر، يتــم اســتخدام كلمــة «فــم» ٥٠ مــرة، ويتــم اســتخدام كلمة 
 Ëشــفاه» ٤١ مــرة وكلمــة «لســان» ١٩ مــرة. إن اســتخدام الفــم واللســان والشــفت»

ــال. ــة قصــوى يف األصحاحــات ١٠ـ ٢٩ مــن ســفر األمث هــو موضــوع ذات أهمي
والســبب يف ذلــك هــو أن مــا نتفــوه بــه مــن كلــçت لــه تأثــä قــوي، ســواء   
للخــä أو للــرش. وÏكــن للســان أن يكــون إمــا أفضــل أو أســوأ عطيــة أُعطينــا إياهــا. 
ــفر  ــدروس يف س ــم ال ــن أه ــي م ــرش ه ــä أو لل ــا للخ ــان إم ــتخدام اللس ــرة اس وفك
ــال ١٨: ٢١). ــاِن» (أمث ــِد اللَِّس ــاُة ِيف يَ ــْوُت َوالَْحيَ ــة: «اَلَْم ــول اآلي ــث تق ــال، حي األمث

 Ûــات بــ ــال ١٠: ١١ـ ١٤. مــا هــو التناقــض الــذي نجــده يف هــذه اآلي اقــرأ أمث
؟ ــيِّ ــة حديــث الَْغِب ــِق وكيفي ي دِّ ــة حديــث الصِّ كيفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــات  ــة إىل صف ــه إشــارة رمزي ــد ١١. إن ــاٍة» يف ع ــوُع َحيَ ــä «يَْنبُ الحــظ التعب  
ــذي هــو  ــور ٣٦: ٩) ال ــرب (مزم ــä يســتخدم لإلشــارة إىل ال ــة. إن هــذا التعب الحكم
ــذي  ــِدس، ال ــاة. ويتــم اســتخدام هــذا التشــبيه نفســه  لإلشــارة إىل املَْق مصــدر الحي
 äمنــه يتدفــق ينبــوع مــن امليــاه (حزقيــال ٤٧: ١و ٢). ويســتخدم املســيح هــذا التعبــ
ــم  ــة فَ ــإن مقارن ــك ف ــا ٤: ١٤). لذل ــدس (يوحن ــروح الق ــة ال ــح هب ــازي لتوضي املج
يــِق وبــË اللــه نفســه. دِّ يــِق بـــ «ينبــوع الحيــاة» يرقــى إىل الربــط بــË فَــم الصِّ دِّ الصِّ
يــِق هــو ارتباطــه «بالحيــاة»، ويف ذلــك إشــارة إىل العمــل  دِّ ومــا Ïيــز فـَـم الصِّ  
الــذي ينبغــي للســان القيــام بــه، حيــث يجــب أن يكــون الفــم قــوة للخــä، وليــس 
قــوة للــرش؛ وأن يكــون مصــدراً للحيــاة وليــس للمــوت. ومــا يقــال هنــا يــرد أيضــاً يف 

يعقــوب ٣: ٢ـ ١٢.
ــام  ــË ١: ٣) ق ــه» (عرباني ــة قدرت ــن خــالل «كلم ــه، وم ــر أيضــاً أن الل لنتذك  
بخلــق الســçوات واألرض. إذن، يجــب أن يكــون كالمنــا للبنــاء واإلبــداع وليــس 

äوالتدمــ للهــدم 



٤١

الثالثاء
 رجاء الصديق

٢٧كانون الثاني (يناير)

فكر في بعض القرارات التي عليك اتخاذها وفي الكيفية التي تتخذ بها مثل هذه 
القرارات. ما مدى ما تتضمنه اختياراتك من تخطيط ألمور طويلة األمد، كاألبدية 

مثالً؟

«اِْســِتَقاَمُة الُْمْســتَِقيِمËَ تَْهِديِهــْم، َواْعِوَجــاُج الَْغاِدِريــَن يُْخِربُُهــْم» (أمثــال ١١: ٣). مــا 
هــي األدلــة التــي لدينــا حــول حقيقــة حــدوث مــا ورد يف هــذه اآليــة؟ ما هــي األمثلة 
التــي رأيتهــا أو ســمعت عنهــا وفيهــا تجلــت هــذه الحقيقــة الروحيــة بوضــوح؟ ويف 
ــى اآلن عــىل  ــك، حت ــه يجــب علي ــي أن ــا وتعن ــي رأيته ــور الت ــا هــي األم ــل، م املقاب

األقــل، أن تؤمــن بصحــة مــا تقولــه هــذه اآليــة؟

اقــرأ أمثــال ١١. عــىل الرغــم مــن أن هــذا األصحــاح يتنــاول الكثــ§ مــن 
ــِق  ي دِّ ــب الصِّ ــن نصي ــون م ــي تك ــربكات الت ــا هــي بعــض أعظــم ال ــات، م املوضوع

ــر؟ ــدث للرشي ــا يح ــة > مقارن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إن اإلحســاس باملســتقبل وبقيمــة مــا ò يُــَر بعــد (انظــر ٢كورنثــوس ٤: ١٨)   
ــاة مســتقيمة. وبســبب رجاءهــم يف  ــِق عــىل عيــش حي ي دِّ ــز الصِّ يســاعد عــىل تحفي

يقــون بتواضــع وصــدق ورأفــة.  دِّ املســتقبل، يتــرصف الصِّ
ومــن ناحيــة أخــرى، يعيــش األرشار يف الحــارض فقــط؛ وهــم يهتمــون فقــط   
ــا. وهــم يفكــرون يف أنفســهم  ــون عليه ــي يحصل ــة الت ــأة الفوري ــه وباملكاف ــا يرون ú
قبــل التفكــä يف اآلخريــن ويلجئــون للخــداع وســوء املعاملــة. عــىل ســبيل املثــال، قــد 
يحصــل منــدوT املبيعــات الذيــن يخدعــون ويغشــون عمالءهــم عــىل مكافــأة فورية، 
وذلــك بــأن يبيعــوا املنتــج بســعر أعــىل مــن الســعر األصــيل مثــالً؛ لكنهــم يف نهايــة 

ــال ١١: ٣و ١٨). ــم (أمث ــا تفشــل تجارته úــد يخــرسون عمالءهــم ور املطــاف ق



٤٢

األربعاء 

يُق والحق دِّ الصِّ

٢٨كانون الثاني (يناير)

متى كانت آخر مرة كذبت فيها؟ كيف كان شعورك عندما فعلت ذلك؟

اقــرأ أمثــال ١٢ وركِّــز عــىل موضــوع الكلــ¬ت، خصوصــاً يف ســياق قــول 
ــدق  الحقيقــة أو التحــدث بأكاذيــب. مــا هــي الرســالة التــي نجدهــا هنــا حــول الصِّ

والكذب؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن  ــف Ïك ــة كي ــورة مقنع ــت بص ــد أثبت ــوك» ق ــيل ب ــوفة «سيس إن الفيلس  
للكــذب أن يكــون ضــاراً باملجتمــع. وقــد كتبــت تقــول: «إن املجتمــع الــذي يكــون 
أفــراده غــä قادريــن عــىل Êييــز رســائل الحــق مــن رســائل الضــالل ســوف ينهــار» 
[الكــذب: خيــار أخالقــي يف الحيــاة الخاصــة والعامــة (نيــو يــورك: مطبوعــات 
البانيتــون، ١٩٧٨)، صفحــة ١٩]. وأشــار أوغســطË كذلــك، يف مقدمــة كتــاب سيســيل 
بــوك، إىل أنــه «عندمــا ينهــار تقديرنــا للحــق أو يضعــف قليــالً، فســتبقى كل األمــور 
ملتبســة ومشــكوك فيهــا» (الصفحــة رقــم ١٥ مــن مقدمــة الكتــاب املذكــور أعــاله).
ــوة تقــول: «إن شــفاه الكــذب مكرهــة للــرب. فهــو يعلــن  كتبــت روح النب  
ٌء َدنـِـٌس َوالَ َمــا يَْصَنــُع رَِجســاً وَكَِذبــاً. ’ إذاً،  قائــالً أن املدينــة املقدســة ‘ لـَـْن يَْدُخلََهــا َيشْ
ــدق يصبــح جــزءاً  لنتمســك بقــول الحقيقــة Êســكاً ال يلــË. دعونــا نجعــل قــول الصِّ
ــاه  ــة معن ــا األناني ــا. إن التالعــب بالحــق وتطويعــه ليتناســب مــع خططن مــن حياتن
تحطيــم اإلÏــان.... إن كل َمــن ينطــق باألكاذيــب يبيــع نفســه يف ســوق رخيصــة. وقــد 
يبــدو أن أكاذيبــه تســعفه يف حــاالت الطــوارئ، وقــد يبــدو بالتــايل أنــه يحــرز تقدمــاً 
يف أعçلــه مــا كان Ïكــن لــه إحــرازه مــن خــالل التعامــل العــادل واملقبــول؛ لكنــه يف 
النهايــة يصــل إىل املرحلــة التــي ال Ïكنــه فيهــا الثقــة بــأي أحــد. فمثــل هــذا الشــخص 
ــوم، صفحــة  ــاK الي ــف» (حي ــزور وُمَزيِّ ــه هــو نفســه م ــن ألن ــق يف كالم اآلخري ال يث

 .(٣٣١
إننــا عندمــا نفكــر يف قــوة الكلــçت علينــا أن نفكــر يف كالم الكــذب كذلــك،   
 òِــاأل ــُعْر ب ــْم يَْش ــا لَ ــْن ِمنَّ ــروَّج بواســطة الكلــçت. َم وذلــك ألن معظــم األكاذيــب تُ
ــِل َشــْخٍص مــا  ــْن ِقبَ ــَذُب عليــه ِم ــِة واإلحســاِس باإلهانــة عندمــا يُْك الشــديد والخيان
أو مجموعــِة أشــخاٍص؟ إن املجتمــع الــذي يكــون فيــه الكــذب هــو القاعــدة وليــس 

ــة.  ــوىض العارم ــه الف ــع تعرتي ــو مجتم ــتثناء ه االس
ــاك  ــذي يكــذب أيضــاً. فهن ــä خطــä عــىل الشــخص ال كــç أن للكــذب تأث  
أشــخاص معتــادون دا÷ــاً عــىل قــول الكــذب لدرجــة أن ذلــك ال يســبب لهــم عنــاء أو 
إزعاجــاً؛ مــع ذلــك، فــإن كثäيــن مــن النــاس يحســون بشــعور مــن الذنــب أو الخجــل 
ــروح  ــتجيبون لل ــوا يس ــم ال زال ــاه أنه ــك معن ــد، ألن ذل ــذا جي ــون. وه ــا يكذب عندم

ــدس. الق
مــع ذلــك، تخيــل الخطــر الــذي يحيــق بالشــخص الــذي يكــذب وال يفكــر   

مرتــË قبــل اإلقــدام عــىل ذلــك.



٤٣

الخميس 

مجازاة الصديق

٢٩كانون الثاني (يناير) 

التي  والمباشرة  اليومية  المزايا  بعض  هي  ما  األبدية،  بالحياة  الوعد  إلى  إضافة 
اختبرتها من خالل عيشك لحياة تتسم باإليمان في المسيح؟

كــç رأينــا يف ســفر األمثــال، تــم تقديــم الكثــä مــن التعاليــم والتوجيهــات   
مــن خــالل التبايــن بــË نوعــË مــن النــاس. فنجــد أن «الرجــل الحكيــم يفعــل هــذا 
الــيشء، بينــç يفعــل الجاهــل ذاك الــيشء». وبطبيعــة الحــال، غالبــاً مــا يكــون هنــاك 
قليــل مــن الحكمــة لــدى كل َمــن هــو جاهــل وقليــل مــن الحçقــة لــدى كل َمــن 
هــو حكيــم. فباســتثناء املســيح، نحــن جميعــاً خطــاة، وجميعنــا أَْعَوزَنــا «َمْجــُد اللــِه» 
ــا هــذا الوعــد الرائــع الــذي نجــده يف  (روميــة ٣: ٢٣). لكــن املشــجع هــو أنــه لدين
ــون  ــا أن نك ــان ، Ïكنن Ïــه، باإل ــاة إالَّ أن ــا خط ــن أنن ــم م ــىل الرغ ــة: فع ــة التالي اآلي

ــة ٣: ٢٤). ــيِح» (رومي ــوَع الَْمِس ــِذي ِبيَُس ــَداِء الَّ ــِه ِبالِْف ــا ِبِنْعَمِت انً ــَن َمجَّ «ُمتََربِِّري
ويف النهايــة، ســيكون البــرش جميعهــم يف أحــد الفريقــË: فســيكون هنــاك   

يهلكــون. مــن  هنــاك  وســيكون  يخلصــون،  َمــن 

أقرأ يوحنا ٣: ١٦. ما ه¬ الخياران اللذان تواجه¬ البرشية جمعاء؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن  ــ§ كل م ــار ومص ــÛ اختب ــاح ب ــذا األصح ــن ه ــف يباي ــال ١٣. كي ــرأ أمث أق
واألَْرشَاِر؟  Ûَيِقــ دِّ الصِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــارن األرشار بالــرساج  ــارن الصديقــون بالــرساج الدائــم التوهــج بينــç يُق يُق  
ــه،  ــد لعمل ــر الجي ــم بالثم ــخص الحكي ــع الش ــال ١٣: ٩). ويتمت ــُئ (أمث ــذي يَْنطَِف ال
ــد  ــم بع ــË ومäاثه ــم الصالح ــدوم اس ــد ٢و ٢٥). وي ــرش (ع ــم ال ــي األثي ــç يجن بين
موتهــم مــن خــالل البنــË وبَِنــي الْبَِنــËَ (أمثــال ١٣: ٢٢)؛ أمــا األرشار، بــدالً مــن ذلــك، 

ــال ١٣: ٢٢). ــË (أمث يق دِّ ــى للصِّ ــل وحت ــاء، ب ــم للغرب ــون ثراءه فيرتك
ــرب  ــة ال ــان وإطاع Ïــاة اإل ــا هــي أن حي ــا هن ــد عليه ــراد التأكي النقطــة امل  

والحçقــة. العصيــان  مــن  أفضــل  هــي 
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٣٠كانون الثاني (يناير)

«فــال يكفــي كوننــا نؤمــن بنظريــة الحــق، وال يكفــي كوننــا نعــرتف بإÏاننــا   
باملســيح وأن تســجل أســçؤنا يف ســجالت الكنيســة.... فمهــç يكــن اعرتافنــا فهــو ال 
ــم األعظــم،  ــوة، املعل ــرب» (روح النب ــر املســيح يف أعــçل ال ــا ò يظه يســاوي شــيئاً م

صفحــة ٣١١و ٣١٢).
« إن أعظــم خــداع للعقــل البــرشي يف أيــام املســيح كان اعتقــاد النــاس أن   
مجــرد املوافقــة عــىل الحــق يُكــّون الــرب. ويف كل اختبــارات النــاس تربهــن أن معرفــة 
الحــق معرفــة نظريــة غــä كافيــة لتخليــص النفــس .... كــç أن أشــد صفحــات 
التاريــخ ســواداً مشــحونة بأنبــاء الجرائــم التــي قــد ارتكبهــا قــوم متدينــون متعصبــون 

ملبادئهــم ....
«إن نفــس هــذا الخطــر ال يــزال باقيــا . فكثــäون يعتــربون أنــه أمــر مســلم بــه أنهــم 
ــوا  ــم Ï òارس ــة ، ولكنه ــة خاص ــد الهوتي ــون عقائ ــم يعتنق ــرد كونه ــيحيون ملج مس
 ò ــم بالحــق ، و لكــن إذا ــاس بإÏانه ــد يعــرتف الن ــة .... ق ــم العملي الحــق يف حياته
يجعلهــم الحــق مخلصــË ومشــفقË وطويــيل األنــاة ، ومــا ò يجعــل تفكäهم ســçويا 

. òلعنــة للعــا äهــم يصــäلعنــة عليهــم ، وعــن طريــق قدوتهــم وتأث äفإنــه يصــ
«أمــا الــرب الــذي علــم بــه املســيح فهــو جعــل القلــب والحيــاة يف وفــاق مــع إرادة 

ــال، صفحــة ٢٨٥و ٢٨٦). ــوة، مشــتهى األجي ــة» (روح النب ــه املعلن الل

 äأو للــرش. ملــاذا يَُعــْد تأثــ ä١. ناقــش كيــف تؤثــر قراراتــك يف اآلخريــن، ســواء للخــ
قرارتنــا عــىل اآلخريــن حقيقــة ال مفــر منهــا يف الحيــاة؟ لقــد أُعلنــت هــذه الحقيقــة 
ــذاك يف  ــواء آن ــار آدم وح ــä اختي ــس تأث ــث يُلَْم ــقوط، حي ــة الس ــرة يف قص أول م
حيــاة كل واحــد منــا. رúــا يكــون مــن املغــري محاولــة قيــاس كميــة الخــä أو الــرش 
التــي تجلبهــا قراراتنــا، لكــن القيــام بهــذا األمــر محفــوف باملخاطــر وذلــك ألننــا يف 
ــه  ــا. ملــاذا إذن، ويف ضــوء الل ــذي الختياراتن ــä ال ــان ال نعــرف التأث ــä مــن األحي كث
وناموســه، يجــب علينــا أن نختــار القيــام úــا هــو صحيــح بغــض النظــر عــن خوفنــا 

مــç قــد تكــون عليــه العواقــب؟

يــق واألحمــق، ومــن خــالل مــا يــرد  دِّ ٢. يقــدم ســفر األمثــال Êييــزاً واضحــاً بــË الصِّ
يف الّســفر مــن إرشــادات نحــن نتعــرف عــىل مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ. مــع 
ــه  ــا عــىل شــخص مــا بأن ــد حكمن ــك، ملــاذا ينبغــي أن نكــون حذريــن جــداً عن ذل
ــا نعتقــد  ــا يف أشــخاص كن ــة أخــرى، كــم مــرة ُخدعن أحمــق وجاهــل؟ ومــن ناحي

يقــون وأبــرار؟ دِّ أنهــم صِّ
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)ــت هيــذر يف «دلتــا جانكشــن» وهــي بلــدة صغــäة يف نهايــة الطريــق الرسيــع 
ــف وهــي  ــم كل صي ــاب إىل املخي ــذر تحــب الذه ــت هي ــة، كان ــكا. وكطفل ألالس
ــم. وكان  ــاء املخي ــة أثن ــه اختباراتهــا ونشــاطاتها اليومي تحتفــظ بدفــرت تســجل في
ــع كان  ــم، «وبالطب ــا للمخي ــن ذهابه ــنوات األوىل م ــه يف الس ــا كتبت ــË م ــن ب م
علينــا أن نتعبــد، وكان ذلــك أمــراً غــä محبّــذ.» لكــن مــع مــرور الســنË، اصبحــت 
فــرتات العبــادة أثنــاء املخيــم أمــراً ذات أهميــة بالنســبة لهيــذر. ومــن بــË مــرات 
العبــادة التــي كان لهــا تأثــäاً كبــäاً عــىل هيــذر، كانــت تلــك املــرة التــي اســتخدم 
فيهــا الواعــظ ومعاونيــه شــمعة وبالــون. تقــول هيــذر متذكــرة تلــك هــذه الفقــرة 
العباديــة، «لقــد وضعــوا بالونــاً فــوق شــمعة مضــاءة وعندهــا فرقــع البالــون عــىل 
ــوق الشــمعة  ــون ف ــوا البال ــون آخــر ووضع ــاء يف بال ــوا بعــض امل ــم صب ــور. ث الف
لكــن البالــون ò يفرقــع! وقــد أوضــح الواعــظ مــا حــدث قائــالً بأننــا مثــل البالــون 
وبــأن املــاء Ïثـّـل املســيح. فــإذا كان املســيح بداخلنــا فإنــه Ïنحنــا الهــدوء والســالم 

والقــوة. فاملســيح مصــدر Ïكننــا االتــكال عليــه.» 
تحــاول هيــذر اآلن Êريــر هــذه الــدروس إىل املخيمــË إذ تعمــل يف مخيــم 
بوالريــس. وهــي تقــول، «األطفــال ليــس أدفنتســت ســبتيË، وال يأتــون مــن أرس 
مثاليــة. وهــم غــä معتاديــن عــىل االنضبــاط أو الرتتيــب، وليــس هنــاك َمــن يهتــم 
ــاً  ــان تجدهــم يســيئون التــرصف. وأحيان ــä مــن األحي ألمرهــم ويرعاهــم. ويف كث
يبــدو وكــç لــو أنهــم يكرهــون املخيــم، ولكنهــم يعــادون الرجــوع. حتــى يف ظــل 

ــا نهتــم ألمرهــم ونبتغــي صالحهــم.» رصاعتهــم الباطنــة، هــم يدركــون أنن
تعــرتف هيــذر بــأن العمــل يف مخيــم بــوالروس قــد علّمهــا الصــرب. وهــي تقــول، 
«إن مهمتــي هــي أن أوّجــه األطفــال إىل اللــه. لــذا فــإن الصــرب واملرونــة هــç غايــة 
يف األهميــة، واألهــم مــن ذلــك هــو الثقــة بالــرب. لقــد علمنــي العمــل يف املخيــم 
ــا يطــرأ  ــة التعامــل مــع م ــاة وكيفي ــي ســتعرتضني يف الحي ــة الظــروف الت مواجه
ــن  ــك الذي ــو أولئ ــر نح ــان والتقدي ــعر باالمتن ــي أش ــد جعلن ــاة. وق ــا يف الحي علين
ــا بــدوري  ــه، وأن ــذي أتحــىل ب قدمــوا يل خدماتهــم وجعلــو] أتحــىل باملوقــف ال

 .òأريــد أن أســاعد اآلخريــن وأن أكــون نــوراً يف العــا
إن مرافــق مخيــم بوالريــس بحاجــة إىل تحديــث. تقــول هيــذر، «نحتــاج   
إىل أن تكــون هنــاك حجــرات مضــادة للدببــة.» وبعــد أن غــادرت عائلــة مــودي 
ــا  ــارب مــدة كل واحــدة منه ــا أن نقطــع عــدة رحــالت بالق ــح علين ــم، أصب املخي
ســاعة ونصــف إلحضــار األطفــال إىل املخيــم. ونحتــاج كذلــك إىل تجديــد املراحيض 

ــة. ــات الخارجي ــد الحçم ــك إىل تجدي ــاج كذل ــتحçم ونحت ــن االس وأماك
ترغــب هيــذر يف تجديــد الحçمــات واملغاســل البدائيــة يف مخيــم بوالريــس. وهي 
تقــول، «لقــد عشــت يف أالســكا طــوال حيــاK. وÏكننــي القــول أن مخيــم بوالريــس 
هــو املــكان األكــ× عزلــة. لكنــه بالتأكيــد مــكان Ïكنــك فيــه الشــعور بأنــك قريــب 

جــداً مــن اللــه. أنــا حقــاً أحــب هــذا املــكان.»
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الدرس السادس  

الطَِريُق َوَعاِقَبُتَها

٣١كانون الثاني (يناير)ـ ٦شباط (فبراير)

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: أمثــال ١٤؛ دانيــال ٧: ٢٥؛ مرقــس ١٢: ٣٠و ٣١؛ أمثــال 
١٥: ٣؛ إشــعياء ٥: ٢٠؛ أمثــال ١٥؛ متــى ٢٠: ٢٦ـ ٢٨.

ــُرُق  ــا طُ ــَتِقيَمًة، َوَعاِقَبُتَه ــاِن ُمْس ــُر لِِإلنَْس ــٌق تَظَْه ــُد طَِري ــظ: «تُوَج ــة الحف آي
الَْمــْوِت» (أمثــال ١٤: ١٢). 

كــç يقــول بولــس: «إِنََّنــا نَْنظـُـُر اآلَن ِيف ِمــرْآٍة، ِيف لُْغــٍز» (١كورنثــوس ١٣: ١٢).   
إننــا ال نــرى ســوى القليــل جــداً، ومــا نــراه يــأK إلينــا بعــد أن يكــون قــد َمــرَّ úصفــاة 
ــة  ــرة ضيق ــوى نظ ــا س ــنا ال Êنحن ــا وكل حواس ــا وآذانن ــع، إن عيونن ــا. يف الواق عقولن

ــا هــو يف الكــون.   ومحــدودة مل
ــن  ــب ولك ــي فحس ــاò الخارج ــأن الع ــس بش ــاً، لي ــَدَع، أيض ــن أن نُْخ وÏك  
بشــأن أنفســنا كذلــك. فإنــه Ïكــن ألحالمنــا ووجهــات نظرنــا وآراءنــا أن تعطينــا صــوراً 

ــة. ــات مضلل ــأن مخادع ــاً وبش ــه حق ــن علي ــا نح ــأن م ــوهة بش مش
فــç الــذي يجــب علينــا القيــام بــه إذن لحçية أنفســنا مــن هــذه الضالالت؟   
يقــدم لنــا ســفر األمثــال نصيحــة أساســية. نحــن ال يجــب أن نثــق بأنفســنا كــç يفعــل 
ــىل  ــيطر ع ــذي يس ــرب ال ــق يف ال ــب أن نث ــك، يج ــن ذل ــس م ــىل العك ــق. ع األحم
مجــرى األحــداث حتــى وإن بــدا أن كل األمــور ال تســä عــىل مــا يــرام. وباختصــار، 
ــون  ــن أن تك ــا Ïك ــان، ألن أبصارن ــس بالعي ــان ولي Ïــش باإل ــة إىل العي ــن بحاج نح
مضللــة للغايــة بحيــث ال تُظهــر ســوى جــزءاً صغــäاً مــç هــو حقيقــي، ثــم تقودنــا 
ــا. إىل مــا هــو اســوأ، أال وهــو تشــويه القليــل جــداً مــن الحقائــق التــي تظهرهــا لن

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق ٧شــباط (فربايــر).



٤٧

األحد 
اِل ضمانة الُْجهَّ

١شباط (فبراير)

إنــه مــن الســهل أن نــرى ســçت الجهــل والحçقــة والغبــاء يف اآلخرين، ولكــن ماذا 
عــن وجــود هــذه الســçت يف داخلنــا نحــن؟ أي مــن هــذه العيــوب الشــخصية، 
إن وجــدت، تحتــاج أنــت إىل إدراك وجودهــا يف حياتــك ومــن ثــم تســعى بنعمــة 

اللــه إىل التغلــب عليهــا؟

اِل؟ اقرأ أمثال ١٤. ما الذي يقوله هذا األصحاح عن الُْجهَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتكلــم الجاهــل بتكــربِّ واســتعالء (أمثــال ١٤: ٣). إن أول ضاللــة يعــا]   
منهــا الجاهــل تتعلــق «بحديثــه املتعــايل». وتشــä صــورة «قَِضيــب» املرتبطــة 
بشــفاه الجاهــل إىل العقوبــة التــي ســينالها يف نهايــة املطــاف. فــإن كلــçت الجاهــل 
املتعجرفــة تــؤدي إىل أن يـُـرضَب عــىل شــفتيه وهــي نتيجــة تبــدو مناقضــة ملــا يحــدث 

ــال ٧: ٨). ــاً داني ــر أيض ــان (انظ ــان تُحفظ ــم اللت ــفتي الحكي ــع ش م
ــه  ــن أن ــال ١٤: ٦ـ ٩). وعــىل الرغــم م ــن الحكمــة (أمث   يســخر الجاهــل م
يبــدو أن الجاهــل يلتمــس الحكمــة، إال أن الحقيقــة هــي أنــه ال يؤمــن بهــا كــç أنــه 
متشــكك منهــا. ولــن يجــد الجاهــل الحكمــة، وذلــك العتقــاده أنــه ال توجــد حكمة إال 
يف ذاتــه. وأكــ× مــا يخيــف يف الجاهــل هــو موقفــه تجــاه انتهــاك النامــوس. فــç هــو 
األكــ× فتــكاً مــن االســتهزاء بفكــرة الخطيــة واالعتقــاد أنــه ليــس هنــاك يشء يدعــى 

ــة؟  خطي
ــه يف حــË يســخر  ــات أن ــال ١٤: ١٥). ومــن املفارق إن الجاهــل ســاذج (أمث  
الجاهــل مــن أولئــك «املثاليــË» الذيــن مــا زالــوا يؤمنــون بقيــم الحكمــة، نجــده قــد 
فقــد قدرتــه عــىل التفكــä بشــكل عقــال] متــوازن فيــç يتعلــق úــا يســمعه، ولذلــك 
ــا هــو أن هــذا هــو حــال املجتمــع  ــٍة». واملثــä للســخرية هن ُق كُلَّ كَلَِم ــدِّ هــو «يَُص
العلــç]. فــإن األشــخاص املشــككË يســخرون مــن اللــه ومــن الديــن ويزعمــون أن 
املعتقــدات الدينيــة هــي لألطفــال وللمتقدمــË يف الســن، ومــع ذلــك تجدهــم هــم 
أنفســهم يؤمنــون ببعــض األمــور األكــ× حçقــة مثــل إÏانهــم بــأن الحيــاة عــىل األرض 

ــز الوجــود عــن طريــق الصدفــة البحتــة وحدهــا.  قــد جــاءت إىل حي
ــك  ــä وذل ــن التفك ــال ١٤: ١٦و ٢٩). وهــو ال Ïع ــرسع (أمث ــق مت إن األحم  
ــه  ــا تكــون ردود أفعال ــاً م ــه هــو نفســه. وغالب ــاده أن الحــق موجــود يف داخل العتق

رسيعــة ومندفعــة. 
ــة  ــون آلي ــا تك ــäاً م ــال ١٤: ٢١و ٣١). وكث ــن (أمث ــم اآلخري ــل يظل والجاه  
القهــر والتعصــب متملّكــة مــن نفســيته، لذلــك تجــده غــä متســامح مــع اآلخريــن 

.(١٢ ١١و   :٨ ٢٥؛   :٧ دانيــال  (انظــر  باحتقــار  ويعاملهــم 



٤٨

االثنين 

مخافة الحكيم

٢شباط (فبراير)

«نحن ال نعرف كم ِمنَّا يترصفون بناًء عىل ما يبرصونه وليس بناء عىل ما يؤمنون 
ر الوعود الثمينة املعطاة لنا يف كلمة  به. إننا نصدق يف األمور املنظورة، لكننا ال نقدِّ
الله» (روح النبوة، دعوتنا السامية، صفحة ٨٥). ما معنى أن تترصف بناء عىل ما 

تؤمن به وليس بناء عىل ما تراه وتبرصه؟ كيف يفرتض بنا عمل ذلك؟

اقرأ أمثال ١٤ مرة أخرى. ما الذي يقوله هذا األصحاح عن الحكيم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتحــدث الحكيــم بتواضــع (أمثــال ١٤: ٣). ويكبــح الحكــçء جçح شــفاههم.   
ويكــون الدافــع وراء تأملهــم الصامــت هــو عــدم شــعورهم بالثقــة الزائــدة يف النفــس 
والتــي تــؤدي إىل التعجــرف والغطرســة. فالحكيــم يــرى أنــه قــد يكــون اآلخــر عــىل 
حــق؛ ولذلــك يأخــذ الحكيــم وقتــاً يف التفكــä املتمعــن ودراســة مــا لديــه مــن أدلــة. 
ويلتــزم الحكــçء الصمــت أيضــاً ألنهــم يكونــون يف حالــة إصغــاء ملــا يقولــه اآلخــرون، 

وهــم عــىل اســتعداد للتعلُّــم مــن اآلخريــن. 
ُر الحكــçُء التعلُّــَم واملعرفــَة (أمثــال ١٤: ٦و ١٨). يصعــب عــىل الجاهــل  يَُقــدِّ  
ــن  ــل، م ــم؛ ويف املقاب ــي ُمعلِّ ــد قدم ــوس عن ــة يف الجل ــد صعوب ــه يج ــم ألن أن يتعل
ــار  ــَم بســبب تواضعهــم. ولهــذا هــم يســتمتعون باختب الســهل عــىل الحكــçء التعلُّ
ــة  ــم عــن الحكم ــا يجعــل الحكــçء حكــçء هــو بحثه ــو. أيضــاً، إن م ــم والنم التعلُّ

وعــن يشء ال Ïتلكونــه.
كــç أن الحكــçء حريصــون ومنتبهــون إىل خطواتهــم (أمثــال ١٤: ١٥).   
يعــرف الحكــçء أن الخطيــة والــرش موجــودان. وهــم ال يثقــون يف مشــاعرهم وآرائهــم 
ــون  ــك يكون ــون النصيحــة. ومــع ذل الشــخصية؛ وهــم يتحققــون مــن األمــور ويطلب
دا÷ــاً مهتمــú Ëــا يقولــه اآلخــرون لهــم؛ ويعملــون عــىل فــرز الَْحَســِن مــن الــرديء 

 .(٥: ٢١ H١تســالوني)
إن الحكــçء رزينــون وهادئــون (أمثــال ١٤: ٢٩و ٣٣). Ïكــن للحكــçء البقــاء   
هادئــË ورزينــË ألنهــم ال يعتمــدون عــىل «طرقهــم الخاصــة»، وإ)ــا يعتمــدون عــىل 
مــا هــو ِمــن «فــوق» (أمثــال ١٤: ١٤). إن إÏــان الحكــçء يف اللــه هــو مــا يجعلهــم 
قــادرون عــىل االســرتخاء ومçرســة ضبــط النفــس (إشــعياء ٣٠: ١٥). إن مخافــة اللــه 

ــال ١٤: ٢٦). ــي Êنحهــم الثقــة (أمث هــي الت
 Ëء رؤوفــون ورقيقــو الشــعور (أمثــال ١٤: ٢١و ٣١). إنَّ الوصيتــçإن الحكــ  
ــْن كُلِّ  ــرَِك، َوِم ــْن كُلِّ ِفْك ــَك، َوِم ــْن كُلِّ نَْفِس ــَك، َوِم ــْن كُلِّ قَلِْب ــَك ِم ــرَّبَّ إِلَه ــبُّ ال «تُِح
ــس ١٢: ٣٠و  ــان (مرق ــان مرتابطت ــç وصيت ــَك» ه ــَك كََنْفِس ــبُّ قَِريبَ ــَك» و «تُِح قُْدرَتِ
٣١). فنحــن ال Ïكننــا أن نحــب اللــه ويف الوقــت نفســه نعامــل النــاس معاملــة ســيئة. 
ــاً  ــن، خصوص ــع اآلخري ــا م ــالل تعاملن ــن خ ــىل م ــا يتج ــن إÏانن ــä ع ــم تعب إن أعظ

ــن. ــË واملعوزي املحتاج



٤٩

الثالثاء 
« بِّ «َعْيَنا الرَّ

٣شباط (فبراير)

التي  الهامة  الرسالة  هي  ما   .١٤  :٥ وعبرانيين   ٢٠  :٥ إشعياء  ٣و   :١٥ أمثال  اقرأ 
والشر»  «الخير  مفاهيم  فيه  تتسم  عصر  في  خصوصاً  إلينا،  اآليات  هذه  تحملها 
بالضبابية وبعدم الوضوح حيث يزعم الناس أن الخير والشر نسبيان أو أنهما مجرد 
أفكار بشرية ليس لها وجود فعلي بمعزل عن ما نقوله نحن بشأنهما؟ ما هو الخطأ 
في مثل هذا التفكير بشأن مفهومي الخير والشر، ولماذا يعد التمسك بمثل هذا 

الرأي أمراً خطيراً جداً؟

الِِحــÛَ» (أمثــال ١٥: ٣). أي  «ِيف كُلِّ َمــكَاٍن َعْيَنــا الــرَّبِّ ُمَراِقَبَتــاِن الطَّالِِحــÛَ َوالصَّ
ــاذا؟ ــة، ومل ــذه اآلي ــراءة ه ــد ق ــك عن ــعور ينتاب ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تتغــä لهجــة الحديــث يف األصحاحــË التاليــË مــن ســفر األمثــال. فهــذان األصحاحــان 
يتســçن بالطابــع الالهــوK أكــ× مــن األصحاحــات التــي ســبقتهç. واإلشــارة إىل الــرب 
يف هذيــن األصحاحــË أكــ× مــن اإلشــارة إليــه يف األصحاحــات الســابقة. كــç أن هــذا 
ــَكاٍن»  ــه «ِيف كُلِّ َم ــو أنَّ عيني ــه وه ــن الل ــش ع ــن يشء مده ــان ع ــان يعلن األصحاح

(أمثــال ١٥: ٣). 
إن هــذا اإلدراك الشــديد لحضــور اللــه هــو بالضبــط مــا أطلــق عليــه بنــو   
 ُËُْهــَوَذا َعــ» :äــاً «مخافــة الــرب». ونجــد هــذا الوصــف نفســه يف املزامــÏإرسائيــل قد
الــرَّبِّ َعــَىل َخائِِفيــِه الرَّاِجــËَ رَْحَمتـَـُه» (مزمــور ٣٣: ١٨). وبصــورة مçثلــة، يشــä أيوب 
إىل اللــه بوصفــه َمــن ينظــر إىل أقــايص األرض ويــرى كل مــا يحــدث تحــت الســçوات 
(أيــوب ٢٨: ٢٤). وبســبب هــذا، يســتدل أيــوب إىل أن «َمَخافـَـُة الــرَّبِّ ِهــَي الِْحْكَمــُة» 

ــوب ٢٨: ٢٨). (أي
ــرى  ــىل أن ي ــه ع ــدرة الل ــال بق ــفر األمث ــن س ــاح م ــذا األصح ــا ه ويذكرن  
الصالــح والطالــح مــن األمــور، بغــض النظــر عــن مــكان وجودهــا. وكــç أدرك ســليçن 
(١ملــوك ٣: ٩)، فــإن الحكمــة الحقيقــة هــي القــدرة عــىل التمييــز بــË الخــä والــرش. 
ــر عمــل  ــذا اإلدراك أن يســاعدنا عــىل أن نتذك وعــىل املســتوى اإلنســا]، ينبغــي له
 ò دا÷ــاً وأن ال نفعــل الــرش أبــداً ألن اللــه يــرى كل مــا نقــوم بــه، حتــى وإن äالخــ
يــرى أي شــخص آخــر مــا نفعلــه. إننــا نخــدع أنفســنا إذا نحــن اعتقدنــا أننــا ســنفلت 
مــن العقــاب عــىل مــا نرتكبــه مــن رشور ملجــرد أننــا ò نعاقــب بصــورة فوريــة عــىل 

ــا. ــا عــىل املــدى البعيــد سنحاســب عــىل أعçلن ــاه. فإنن مــا فعلن
 َäْــ ــٌة َغ ــْت َخلِيَق ــه «لَيَْس ــË ألن ــن ودؤوب ــون مجتهدي ــا أن نك ــك دعون لذل  
ــا»  ــُه أَْمرُنَ ــِذي َمَع ــَك الَّ ــْي ذلِ ــوٌف لَِعيَْن ــاٌن َوَمْكُش ٍء ُعْريَ ــْل كُلُّ َيشْ ــُه، بَ اَم ــرٍَة قُدَّ ظَاِه

.(١٣  :٤  Ëعربانيــ)



٥٠

األربعاء

فرح الرب

٤شباط (فبراير)

ما مدى معرفتك بمحبة الله؟ ما هي األمور التي يمكنك القيام بها وتساعدك على 
أن تفتح قلبك وتتعرف على هذه الحقيقة الهامة المتعلقة بمحبة الله؟ فكر في 

كم ستكون حياتك أفضل لو أنك عرفت حقيقة هذه المحبة؟

اقرأ أمثال ١٥. ملاذا يعترب الفرح شيئاً -يناً ومه¬ً لإلنسان؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ال يعدنــا الكتــاب املقــدس بحيــاة بــال تجــارب أو معانــاة. فكــç قــال املســيح   
ــال ١٥: ١٥ إىل أن  ــة يف أمث ــä اآلي ــى ٦: ٣٤). وتش ــْوَم َرشُُّه» (مت ــي الْيَ ــه: «يَْكِف نفس
ــة  ــون يف وليم ــرة، يك ــام الرشي ــم األي ــعيداً، يف خض ــه س ــون قلب ــذي يك ــخص ال الش
دا÷ــة. إن األò واملعانــاة والتجــارب ســتأK، ويف كثــä مــن األحيــان نحــن ال نســتطيع 
الســيطرة عــىل توقيــت وكيفيــة حدوثهــا. أمــا مــا Ïكننــا الســيطرة عليــه، إىل حــد مــا 

ــة اســتجابتنا لهــذه األمــور.  ــار كيفي عــىل األقــل، فهــو اختي

اقرأ أمثال ١٥: ١٤و ٢٣. ما هو الدور الذي يقوم به الله يف هذا الفرح؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عــىل الرغــم مــن أن اآليــات الكتابيــة ال تذكــر ســبب الفــرح بوضــوح إّال أن   
ــُب  ــو « قَلْ ــاُن « ه ــُب الَْفرَْح ــä إىل أن « اَلَْقلْ ــد ١٤ يش ــد ١٣ وع ــË ع ــابه ب أن التش
ــاً ويــرى الفــداء والخــالص مــا  ــه إÏان ــن لدي ــه قلــب َم ــًة «. إن ــُب َمْعرِفَ ــِم يَطْلُ الَْفِهي
بعــد املحــن املبــارشة. وهــذا هــو الســبب يف أن اإلÏــان باللــه غايــة يف األهميــة؛ وهــذا 
هــو الســبب أيضــاً يف  أهميــة أن نعــرف ألنفســنا، ومــن اختباراتنــا الشــخصية، حقيقــة 
اللــه ومحبتــه. وعندهــا، يكــون úقــدور َمــن لديهــم املعرفــة احتــçل التجــارب التــي 

تــأK مهــç كانــت، وذلــك ألنهــم يعرفــون محبــة اللــه لهــم.
وتأتينــا اآليــة يف أمثــال ١٥: ٢٣ بفكــرة هامــة أخــرى. فالفــرح الــذي نحصــل   
عليــه مــن خــالل مــا نعطيــه هــو أكــ× مــç نحصــل عليــه مــن خــالل مــا نتســلمه. 
إن الكلمــة الطيبــة التــي نشــاركها مــع اآلخريــن هــي التــي تجلــب الفــرح للُمعطــي. 
َمــن ِمنَّــا ò يختــرب الــربكات التــي تــأK مــن خــالل مباركتنــا ومراعاتنــا لآلخريــن، ســواء 
بالقــول أو بالعمــل أو بكليهــç معــاً؟ وكــç رأينــا يف ســفر األمثــال، فــإن لكلçتنــا قــوة 
ــد يف األمــر  ــçً. والجي ــçً أو رشاً عظي ــا أن تعمــل خــäاً عظي ــä. فبمقــدور كلçتن وتأث
هــو أن الكلــçت الطيبــة ال تعــود بالنفــع عــىل َمــن تلّقــى املعاملــة الحســنة فحســب 

لكنهــا تعــود بالنفــع أيضــاً عــىل َمــن أقــدم عــىل معاملــة النــاس معاملــة حســنة.



٥١

الخميس
سيادة الله

٥شباط (فبراير)

الكتاب المقدس ال يجعل مجاالً للصدفة؟ فإنه حتى عندما يعتقد اإلنسان أن  إن 
الصدفة تحدد مسار األحداث، نحن يمكننا الثقة في أن الله ال يزال هو المسيطر.

ــع  ــا نض ــذا فإنن ــا، ل ــة يف حياتن ــور معين ــدوث أم ــى ح ــم ونتمن ــاً نحل ــن جميع نح  
الخطــط لتحقيــق مــا نصبــو إليــه. ومــع ذلــك، تســä األمــور بشــكل مختلــف، أحيانــاً لألفضــل 
وأحيانــاً لألســوأ. يتحــدث الكتــاب املقــدس عــن املســؤولية امللقــاة عــىل عاتــق اإلنســان وعــن 
الحريــة املمنوحــة لــه. مــع ذلــك، يؤكــد الكتــاب املقــدس أيضــاً عــىل ســيطرة اللــه عــىل مســار 

األحــداث (انظــر أمثــال ٢٠: ٢٤؛ ٢١: ٣١ ودانيــال ٢ و٧).

ما الذي تقوله اآلية يف أمثال ١٦: ١؟ كيف لنا أن نفهم هذه الفقرة الكتابية؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نحــن نقــوم باســتعداداتنا ونضــع الخطــط، لكــن اللــه هــو َمــن لــه الكلمــة األخــäة.   
ــان، إذا نحــن  Ïــاة اإل ــق بحي ــç يتعل ــن، وفي ــا. لك ــة له ــي أن اســتعداداتنا ال قيم هــذا ال يعن
اخضعنــا خططنــا للــه فإنــه ســيعمل عــىل هــذه الخطــط وتوجيههــا (أمثــال ١٦: ٩) وســيعمل 
اللــه عــىل تثبيــت وإنجــاح تلــك الخطــط التــي تحظــى برضــاه (أمثــال ١٦: ٣). وعندهــا، فإنــه 

ــال ١٦: ٤و ٧). ــا (أمث ــتخدم لصالحن ــا ستُس ــçل أعدائن ــى أع حت
وعــىل الرغــم مــن أن هــذه ليســت أفــكاراً ســهلة الفهــم، خصوصــاً عندمــا نواجــه   
الظــروف الصعبــة، إال أنــه ينبغــي لهــا أن Êنحنــا الراحــة والعــزاء وتســاعدنا عــىل تعلـّـم الثقــة 
باللــه حتــى عندمــا يبــدو أن األمــور تســوء بشــكل رهيــب، وعندمــا ال تــؤول خططنــا إىل مــا 
كنــا نتمنــى أن تــؤول إليــه. النقطــة األساســية بالنســبة لنــا هــي أن نتعلــم إخضــاع الــكل للــه؛ 
وإذا نحــن فعلنــا ذلــك، فإنــه Ïكننــا التيقــن والتأكــد ِمــن أن اللــه ســيوّجهنا ويرشــدنا، حتــى يف 

ــات. أصعــب األوق

اقرأ أمثال ١٦: ١٨و ١٩. ما هو الدور الذي يلعبه الطموح يف نجاح اإلنسان؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كاملعتــاد، يحــذر الكتــاب املقــدس مــن الغــرور والكربيــاء. فعــىل كل حــال، ما   
الــذي لدينــا لنفتخــر بــه كمخلوقــات برشيــة ســاقطة؟ وهــل ِمــن رذيلــة تَفــُوق رذيلــة 
الكربيــاء، الخطيــة األصليــة، يف تعارضهــا مــع اللــه وطبيعتــه؟ (انظــر حزقيــال ٢٨: ١٧). 
 ًçلقــد علَّــم املســيح بشــكل قاطــع عــن معصيــة الســعي إىل أن يكــون الشــخص عظيــ
ــدالً مــن  ــذه عــىل التحــيل بالتواضــع ب ــد شــجع تالمي ــة وق ــم الدنيوي ــاً للمفاهي وفق

ــى ٢٠: ٢٦ـ ٢٨).  ــاء (مت التعاظــم والكربي

اقرأ أمثال ١٦: ٣٣. ما هو دور الُصدفة يف نجاح اإلنسان؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٦شباط (فبراير) 

ــي Ïكــن  ــم الت ــدء املكاســب واملغان ــاس مــن الب «لقــد صــوَّر الشــيطان للن  
ــان. هكــذا خــدع املالئكــة وهكــذا جــرب آدم وحــواء  ــق العصي ــى عــن طري أن تجن
ــه.  ــا، وهكــذا هــو يبعــد جçهــä غفــäة مــن النــاس عــن طريــق الطاعــة لل ليخطئ
ــوت’  ــا طــرق امل ــن ‘عاقبته ــا، ولك ــاً فيه ــة ومرغوب ــدو مقبول ــان تب ــق العصي إن طري
ــن بعدمــا خاطــروا بأنفســهم وســاروا يف هــذه  ــال ١٤: ١٢). طــوY ألولئــك الذي (أمث
الطريــق يعرفــون هــول مــرارة &ــار الخطيــة ويرجعــون عنهــا يف الوقــت املناســب» 

ــع). ــة ٦٤٧ روج ــاء، صفح ــاء واألنبي ــوة، اآلب (روح النب
« ال يشء يــؤول باألكــ× إىل ترقيــة صّحــِة الجســِد والنفــس أكــ×َ مــç تفعــل   
روُح الشــكر والحمــد .  فهــذا واجــب الزم كّل اللــزوم ملقاومــة الكآبة واألفكار واملشــاعر 
املتربّمــة - وهــو واجــب الزم كالصــالة .  إذا كّنــا ســائحË يف طريقنــا إىل الســçء فكيــف 
نســä كفرقــة مــن النائحــË الباكــË متأّوهــË ومشــتكË طــول الطريــق إىل بيــت أبينا؟ 
إّن املعرتفــË باملســيحيّة الذيــن يشــتكون بــال انقطــاع ،  والذيــن يبــدو أنّهــم يظّنــون أّن 
ــة ،  ليــس عندهــم ديــن حقيقــي» (روح النبــوة، آفــاق عيــش  الفــرح والســعادة خطيّ

أفضــل، صفحــة ٢٦٢).

ــي  ــا ســوى نظــرة محــدودة للحقيقــة. مــاذا يعن ــه ليــس لدين ١. ناقشــوا فكــرة أن
ــا ال  ــة ولكنن ــة واقع ــا حقيق ــرف أنه ــي نع ــودة والت ــور املوج ــي األم ــا ه ــذا؟ م ه
نســتطيع أن نشــعر أو نحــس بهــا بــأي شــكل مــن األشــكال؟ عــىل ســبيل املثــال، 
كــم مــن موجــات الراديــو (الهاتــف الخليــوي، برامــج القنــوات الفضائيــة، برامــج 
القنــوات اإلذاعيــة) موجــودة يف الهــواء مــن حولــك اآلن، ومــع ذلــك أنــت ال 
تســتطيع رؤيتهــا أو ســçعها أو الشــعور بهــا عــىل اإلطــالق؟ كيــف يســاعدنا وجــود 
هــذه الحقائــق عــىل أن نــدرك مــدى محدوديــة حواســنا؟ كيــف يجــب لهــذا الفهــم 
أن يســاعدنا عــىل إدراك حقيقــة األمــور واألشــياء األخــرى، كاملالئكــة مثــالً، التــي ال 

نســتطيع رؤيتهــا؟

ــرش،  ــدى الب ــار ل ــة اإلرادة واالختي ــة حري ــم وإدراك حقيق ــم فه ــن امله ــاذا م ٢. مل
ــىل  ــاف؟ فع ــة املط ــور يف نهاي ــام األم ــىل زم ــيطر ع ــو املس ــه ه ــى وإن كان الل حت
الرغــم مــن أن هذيــن املفهومــË يبــدوان متناقضــË، إال أنــه يتــم التعليــم بشــأن 
كليهــç يف الكتــاب املقــدس. كيــف Ïكننــا إذاً التوفيــق بــË حريــة اإلرادة واالختيــار 

لــدى اإلنســان وبــË ســيطرة اللــه عــىل مســار األحــداث واألمــور؟
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قصة األسبوع

«إنهم بحاجة إلى فرصة أخرى أيضاً»

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

عندمــا انتقــل كالً مــن بــول وكريســتي للعيــش يف حــي أقــل مــن مرغــوب فيــه يف 
منطقــة «إلكنــز»، بفäجينيــا الغربيــة، فإنهــò ç يعرفــا حينهــا أن بيتهــç ســيصبح 

نقطــة جــذب للشــبيبة الباحثــË عــن اللــه. 
ــه  ــك، فإن ــزي دا÷ــاً هــو عــىل الكــرازة للشــبيبة. لذل ــول، «لقــد كان تركي يقــول ب
عندمــا أراد أطفــال الحــي اللعــب مــع أطفالنــا يف البيــت قلنــا لهــم، ‘حســناً، لكــن 

هنــاك قواعــد:
« ‘١. االحــرتام. فإنكــم ســوف تعاملــون أنفســكم واآلخريــن باحــرتام، وكــç نرجــو 

عــدم الســب أو التلفــظ بالشــتائم.
« ‘٢. عدم الكذب. فإذا كذب أحدكم فلن يُسمح له بدخول البيت.

ــدم رشب  ــدرات، ع ــي املخ ــدم تعاط ــة- ع ــذاء والصح ــة بالغ ــور املتعلق « ‘٣. األم
ــاول اللحــوم النجســة.’« ــدم تن الخمــور، وع

ــة،  ــرة والنجس ــة الطاه ــود باألطعم ــا املقص ــبيبة م ــرد أن أدرك الش وúج  
ــد  ــوم الج ــا يق ــول، عندم ــول ب ــم. يق ــع عائالته ــوه م ــا تعلم ــاركة م ــوا مش حاول

بطبــخ جــرذ األرض، يقــول لــه األوالد، ‘ال! نحــن لــن نــأكل ذلــك!’ «
ــول،  ــول ب ــه. يق ــه ورشوط ــع قوانين ــون م ــت يتعايش ــدأ زوار البي ــا ب ــان م ورسع
ــبت  ــة الس ــىل راح ــل ع ــو يحص ــا. فه ــبوع يف بيتن ــة أس ــدن كل نهاي ــيض براي «يق
ويبتعــد عــن منزلــه حيــث الضجيــج واملçرســات التــي تَعلَّــم أنهــا ال تتوافــق مــع 
تعاليــم الكتــاب املقــدس.» وعنــد عودتــه إىل البيــت، يحــاول برايــدن قــدر اإلمــكان 

تجّنــب زوج أمــه املدمــن عــىل الكحــول والــذي يــيسء معاملتــه. 
هانــرت ووايــت هــç شــابان آخــران يقضيــان معظــم أوقاتهــç مــع عائلــة «براونــز» 
يف البيــت. ونظــراً لظروفهــç الصعبــة فإنهــç يشــعران باألمــان مــع بــول وكريســتي 

 .çالشــابان بديــل أهلهــ çاللذيــن يعتربهــ
يقــول بــول، «أحــاول أن أعامــل كل األوالد وكــç لــو كانــوا أوالدي، وذلــك ألنهــم 
ــاب لهــم والدراجــات  ــä الثي ــك توف بحاجــة إىل فرصــة هــم ايضــاً.» ويشــتمل ذل
ــه، «وقمــت أيضــاً بــرشاء ســيارة  ــول قول وبعــض املســتلزمات األخــرى. يواصــل ب

أكــرب Ïكنهــا أن تســع الشــبيبة وذلــك حتــى أقلهــم مــن وإىل املدرســة.»
وبــإذن مــن الوالديــن، قامــت عائلــة بــراون باصطحــاب كالً مــن برايــدن وهانــرت 
إىل نــادي الكشــافة وإىل الكنيســة، بــل وقامــت العائلــة بإلحاقهــç باملدرســة 
ــدة  ــب وال ــف، ò ترغ ــية. ولألس ــومها املدرس ــداد رس ــدة وس ــتية يف البل األدفنتس
 çــ ــن في ــه يف هــذه األنشــطة؛ لك ــع زمالئ ــا باالشــرتاك م ــت يف الســçح ألبنه واي

ــاة.  ــäّاً للحي ــç كان مغ ــإن اختباره ــرت، ف ــدن وهان ــق برباي يتعل
ويف ٢ترشيــن الثــا] (نوفمــرب)، ٢٠١٣ اعتمــد كالً مــن الشــابË وابــن عائلــة براونــز 

بايتــون يف كنيســة ألكينــز الســبتية األدفنتســتية. 
يقــول بــول، «نعيــش هنــا منــذ ثالثــة أعــوام. وتشــعر زوجتــي أن الــرب هــو حقــاً 
الــذي أc بنــا إىل هــذا الحــي. ورغــم أنــه مــا كنــا لنختــار العيــش يف هــذا املــكان، 

لكننــا متيقنــون مــن أن الــرب هــو الــذي قادنــا إىل العيــش هنــا.»
*لقد تم تغيä كل أسçء أطفال الحي الواردة اسçؤهم يف هذه القصة.
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مراحيض 
ومغاسل مخيم 

بوالريس

ــرة  ــن الفت بوالريــس، بأالســكا، واصفي
التــي يقضونهــا فــي المخيــم علــى أنهــا 

»أفضــل أســبوع فــي حياتــي.«
لكــن إذا تــم تجديــد وتحديــث مراحيــض 
ومغاســل مخيــم بوالريــس، فســيحصل 
علــى  المخيــم  عــن  المســؤولون 
ترخيــص يســمح لهــم بإقامــة مخيمــات 
وعــدم  العــام،  أثنــاء  عــدة  كرازيــة 
االكتفــاء بمجــرد أســبوع واحــد فقــط. 
وأنــا وأنــت يمكننــا المســاعدة. مــن 
للعطــاء  اآلن  مــن  خطــط  فضلــك، 
عشــر  الثالــث  الســبت  فــي  بســخاء 
موقعنــا  بزيــارة  قــم  أو  الربــع،  لهــذا 
اآلمــن علــى »الويــب« لتتمكــن مــن 

اإلنترنــت:  عبــر  أعطيتــك  تقديــم 
.)www.adventistmission.org)

علــى مــدى الخمســين عامــًا الماضيــة، 
عملــت هــذه المراحيــض والمغاســل 
علــى  بوالريــس  بمخيــم  الموجــودة 
تلبيــة احتياجــات بعــض أكثــر األطفــال 
فقــرًا وبؤســًا فــي الشــمال األقصــى 
مــن  الرغــم  علــى  ولكــن  بأالســكا. 
تتكــون  التــي  البدائيــة  المرافــق 
والمغاســل،  المراحيــض  هــذه  منهــا 
يواصــل األطفــال اإلقبــال علــى مخيــم 
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تجفيف نهر 
»ستايكس«

كتاب املشاركة لعام ٢٠١٥، بقلم شون بونسرتا

كتاب املشاركة لعام ٢٠١٥، بقلم شون بونسرتا

يف األســاط§ اليونانيــة، كان نهــر «ســتايكس» يفصــل أرض األحيــاء عــن الهاويــة، أو دار املو,. لذا 

فإنــه، ووفقــاً لألســاط§، عندمــا þــوت، يقــوم املراكبــي بحملــك إىل الجانــب اآلخــر مــن النهر. 

ويف كتابــه « تجفيــف نهــر ســتايكس» يذكــر شــون بوناســرتا بأننــا جميعــاً ســوف )ــوت. فهــل 

ــد أن  ــك تري ــة عــىل األســئلة املتعلقــة باملــوت، ومــا وراء املــوت؟ أَْم أن تكفــي األســاط§ لإلجاب

تعــرف حقــاً مــا الــذي ســيحدث بعــد املــوت؟ 

إننــا نعيــش حيــاة صعبــة عــىل هــذه األرض، ومــن ثــم )ــوت. هــذه هــي الحقيقــة. لكــن هنــاك 

رجــاء؟ هــل تريــد معرفــة املزيــد؟ إن كتــاب املشــاركة هــذا قــد كُتــب ليمنحــك الرجــاء وليــرشح 

األمــور الغامضــة وامللتبســة بشــأن املــوت والجحيــم.

áكنك الحصول عىل هذا الكتاب من خالل الطُرق الثالثة التالية:
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الدرس السابع   

التعامل مع النزاعات والخصومات

٧ـ ١٣شباط (فبراير)

السبت بعد الظهر
ــا ٨: ١ـ ١١؛  ــوس ١٣: ٥ـ ٧؛ يوحن ــال ١٧؛ ١كورنث ــبوعية: أمث ــع األس املراج

أمثــال ١٨؛ أمثــال ١٩؛ تثنيــة ٢٤: ١٠ـ ٢٢.

آيــة الحفــظ: «لُْقَمــٌة يَاِبَســٌة َوَمَعَهــا َســالََمٌة، َخــْ§ٌ ِمــْن بَْيــٍت َمــآلٍن َذبَائـِـَح َمــَع 
ِخَصــاٍم» (أمثــال ١٧: ١). 

ــا  ــدو أن لدين ــد يب ــر. فق ــداع املظاه ــدداً، خ ــال، مج ــفر األمث ــتنكر س يس  
ــش يف  ــك نعي ــع ذل ــة والشــهرة- وم ــ×وة والســلطة واملتع ــاò- ال ــره الع كل يشء يوف
توتــر وتعاســة. بــل وحتــى مــن املمكــن أن يكــون الســبب وراء هــذا التوتــر وهــذه 
التعاســة هــو الــ×وة واملتعــة اللتــË يســعى النــاس بجــد للحصــول عليهــç. وهنــاك 
مثــل مــرصي قديــم يقــول: «أكل الخبــز الحــاف بقلــب مــرسور أفضــل مــن الــ×اء مــع 
كآبــة»- مäيــام يختهايــم، «تعليــçت» األدب املــرصي القديــم: كتــاب قــراءات، املجلــد 

ــة ١٥٦.  ــا]، صفح الث
ووفقــاً لســفر األمثــال، فــإن الخطــوة األوىل لحــل هــذه املشــكلة هــو   
االعــرتاف úــا هــي أولوياتنــا: فــإن العالقــات املســاملة هــي أكــ× أهميــة مــن الــ×وة 
والــ×اء (أمثــال ١٧: ١). فليــس مــا يهــم هــو مــا لدينــا مــن ثــراء وإ)ــا مــا يهــم هــو 
مــا نحــن عليــه يف داخــل أنفســنا. والنصيحــة التــي تــيل ذلــك تســاعد عــىل إعــادة 
ترتيــب أولوياتنــا وتوجيهنــا إىل الحصــول عــىل ســالم داخــيل مــن شــأنه أن يضيــف إىل 

ــعادتنا. س

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق ١٤شــباط (فربايــر)



٥٧

األحد
الخطية واألصدقاء

٨شباط(فبراير)

ــك  ــامحتك ونُْصِح ــم مس ــä وت ــكل كب ــرصف بش ــا الت ــأت فيه ــات أس ــر يف أوق فك
ــاً؟ ــك ممكن ــن، إن كان ذل ــل اآلخري ــن أج ــه م ــك فعل ــذي علي ــا ال ــاتك. م ومواس

اقــرأ أمثــال ١٧: ٩و ١٩: ١١. مــا هــي النقطــة الهامــة التــي يتــم التأكيــد عليهــا يف 
ن يســقطون؟ هــذه الفقــرات الكتابيــة؟ كيــف ينبغــي أن نتعامــل مــع اآلخريــن ِممَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندمــا يخطــئ شــخص مــا، فإنــه مــن املغــري نــرش القصــة وإخبــار اآلخريــن   
باألمــر. ونقــول: هــل ســمعت عــن مــا فعلــه فــالن الفــال]؟ وعــىل الرغــم مــن أننــا 
ــزال نرغــب  ــا ال ن ــا نشــعر بالفــزع إزاء مــا حــدث، إال أنن ــو أنن قــد نتــرصف وكــç ل
يف إخبــار اآلخريــن بشــأن مــا حــدث. وباختصــار، إن مــا نفعلــه هــو « )يمــة» وهــو 
 Ëاألمــر الــذي يتــم تحذيرنــا منــه ألن هــذا الســلوك ســوف يولــد الخصومــة حتــى بــ
األصدقــاء املقربــË. وعــىل كل حــال، أي صديــق أنــت لــو أنــك ذهبــت تخــرب الجميــع 

úــا فعلــه صديــق لــك ارتكــب ذنبــاً مــا؟
بــدالً مــن ذلــك، نحــن نُْنصــح بــأن «نســرت» الخطــأ. مــع ذلــك، فــإن هــذا ال   
يعنــي أنــه علينــا إخفــاء وإغفــال الخطيــة املرتكبــة أو التــرصف الخطــأ الــذي حــدث 
ــأ. إن  ــل أي يشء خط ــخص ò يفع ــو أن الش ــç ل ــدث، وك ــيئاً ò يح ــو أن ش ــç ل وك
ــزال موجــودة، عــىل الرغــم مــن أنهــا مســترتة. يف  ــة التــي يتــم «ســرتها» ال ت الخطي
ــة  ــا الدالل ــة له ــذه اآلي ــُرتَ» يف ه ــي أن « تَْس ــي تعن ــة الت ــة العربي ــع، إن الكلم الواق
املحــددة التــي تشــä إىل «املغفــرة» (مزمــور ٨٥: ٢؛ نحميــا ٤: ٥). إن املحبــة، وليــس 

ــا. ــا ارتكــب خطــأ م ــا تجــاه شــخص م ــة، يجــب أن تكــون هــي رد فعلن النميم

اقــرأ أمثــال ١٧: ١٧ و١كورنثــوس ١٣: ٥ـ ٧. كيــف تســاعد املحبــة عــىل التعامــل 
مــع خطــأ ارتكبــه صديــق مــا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا نحبهــم  ــل إنن ــه كامــل. ب ــا ألن ــك حياتن ــا أو رشي ــاً لن ــا ال نحــب صديق إنن  
ــا أن نتعلــم  عــىل الرغــم مــن أخطائهــم وعيوبهــم. وفقــط مــن خــالل املحبــة Ïكنن
عــدم إدانــة اآلخريــن ألننــا، بأخطائنــا وعيوبنــا، Ïكــن أن نكــون مذنبــË مثلهــم Êامــاً. 
ــة  ــكل طريق ــوه ونســعى ب ــا فعل ــىل م ــم ع ــا أن نحــزن معه ــك، Ïكنن ــن ذل ــدالً م ب
ــي ارتكبوهــا. فعــىل كل  ــة إىل أن نســاعدهم عــىل التعامــل مــع أخطائهــم الت ممكن
حــال، مــا هــو دور األصدقــاء مــا ò يكــن هــو القيــام بــيشء مــن هــذا القبيــل عندمــا 

ــب؟ ــم بوقــت عصي ــق له Ïــر صدي



٥٨

 االثنين

كن عادالً!

٩شباط(فبراير)

ــالل  ــن خ ــا م ــخص م ــأ ش ــرت» خط ــأن «نس ــاء. ف ــت عمي ــة ليس إن املحب  
ــك. إن  ــا ال ننظــر إليهــا عــىل أنهــا كذل ــة أو أنن ــرى الخطي ــا ال ن ــي أنن ــا ال يعن محبتن
الكلمــة العربيــة التــي تعنــي العــدل هــي «tsedeq» والتــي تعنــي أيضــاً «املحبــة» و 
«الصدقــة» أو «ُصنــع املعــروف». ونحــن ال Ïكــن أن يكــون لدينــا رحمــة حقيقيــة مــا 
ò نكــن عادلــË، وال Ïكننــا أن نكــون عادلــË مــا ò يكــن لدينــا رحمــة ومحبــة. يجــب 

ــاً.  ــان مع ــذان املفهوم ــالزم ه أن يت
ــىل  ــراء ع ــة اإلحســان إىل الفق ــأK عملي ــي أن ت ــال، ال ينبغ ــبيل املث ــىل س ع  
ــَواُه»  ــِكËِ ِيف َدْع ــاة «الِْمْس ــة بعــد محاب ــا جــاءت التوصي ــة؛ ومــن هن حســاب العدال
 äســاعدة الفقــراء، فســيكون مــن غــú ــا ــة تلزمن ــإذا كانــت املحب (خــروج ٢٣: ٣). ف
ــم  ــË، ملجــرد أنه ــوا مخطئ ــا يكون ــم، عندم ــوف يف صفه ــم أو الوق املنصــف محاباته
ــة  ــق متالزمــان مــع املحب ــدل والح ــون كل مــن الع ــب أن يك ــك يج ــراء. ولذل فق
والرحمــة. إن التــوازن الحكيــم هــو الــذي Ïيــز التــوراة، أي رشيعــة اللــه، التــي يتــم 

ــال.  ــفر األمث ــا يف س ــىل مراعاته ــجيع ع ــا والتش ــم به التعلي

اقــرأ أمثــال ١٧: ١٠و ١٩: ٢٥. مــا الــذي تقولــه هاتــان اآليتــان عــن الحاجــة إىل 
توبيــخ ومواجهــة َمــن يخطــئ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــال ١٧: ١٠ تــيل مبــارشة الدعــوة إىل «ســرت» الخطــأ مــن  إن حقيقــة أن أمث  
خــالل املحبــة (أمثــال ١٧: ٩) هــي ليســت مــن قبيــل الصدفــة. فارتبــاط «التوبيــخ» 
ــخ  ــىل توبي ــة ع ــوي اآلي ــث تنط ــح، حي ــور الصحي ــة يف املنظ ــع املحب ــة» يض «باملحب

ــديد. ش

اقرأ يوحنا ٨: ١ـ ١١. كيف تعامل املسيح مع الخطايا الرصيحة الواضحة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«إن يســوع إذ غفــر لهــذه املــرأة وشــجعها عــىل أن تحيــا حيــاة أفضــل ظهــرت صفاتــه 
ــل  ــة وال يقل ــه ال يلتمــس عــذراً للخطي ــره الكامــل. ففــي حــË أن تتألــق يف جــçل ب
ــص. كان العــاò يضمــر  ــل ان يخل ــن ب ــه ال يقصــد أن يدي ــب فإن مــن الشــعور بالذن
لهــذه املــرأة املخطئــة االحتقــار واالزدراء أمــا يســوع فيكلمهــا بــكالم العــزاء والرجــاء، 
إن الســيد املعصــوم يعطــف عــىل تلــك الخاطئــة الضعيفــة ويقــدم لهــا يــد املعونــة. 
وحــË أن الفريســيË املرائــË يشــتكون عليهــا يقــول هــو لهــا: ‘أذهبــي وال تخطئــي 

أيضــاً» (روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة ٤٣٧).



٥٩

الثالثاء
الكلمات، مرة أخرى

١٠شباط(فبراير)

فكر في وقت تسببت فيه كلمات شخص ما في أذيتك بطريقة رهيبة. ماذا ينبغي 
لهذا أن يعلمك عن مدى ما للكلمات من قوة وتأثير؟ ماذا ينبغي أن يعلمك ذلك 

حول مدى ما ينبغي أن تكون عليه من حذر فيما يتعلق بما تتفوه به وتقوله؟

اقــرأ أمثــال ١٨. عــىل الرغــم مــن أن مواضيــع مختلفــة يتــم تقدáهــا هنــا، ركِّــز 
عــىل مــا يقولــه هــذا األصحــاح عــن الكلــ¬ت. مــا هــي املفاهيــم الهامــة التــي يتــم 

عرضهــا هنــا فيــ¬ يتعلــق >ــا نقــوم بــه أو نقولــه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرة أخــرى، نحــن نواَجــه بحقيقــة وقــوة الكلــçت؛ ويف هــذه الحالــة، نــرى   
كيــف أن الحمقــى يســتعملون أفواههــم لهــالك أنفســهم. ونجــد أن عــد ١٣ يشــä إىل 
يشء غايــة يف األهميــة والخطــورة. فإنــه مــن الســهل التكلــم قبــل اإلصغــاء بعنايــة 
ــب  ــا تجني ــا فيه ــي كان Ïكنن ــرات الت ــدد امل ــو ع ــم ه ــا. ك ــال لن ــç يق ــن في والتمع
أنفســنا، وآخريــن، آالم ونزاعــات ال مــربر لهــا لــو أننــا كنــا قــد تعلمنــا التفكــä باكرتاث 
بشــأن مــا ســمعناه قبــل الــرد عليــه. هنــاك بالفعــل أوقــات يكــون الصمــت فيهــا هــو 

أفضــل رٍد وجــواب. 

اقرأ أمثال ١٨: ٤. ملاذا تعد كل¬ت الحكيم مثل املياه العميقة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن تصويــر «امليــاه العميقة» يســتخدم بشــكل إيجاT يف ســفر األمثــال ليمثّل   
الحكمــة (أمثــال ٢٠: ٥). فــإن امليــاه العميقــة تعــّرب عــن فكــرة الهــدوء ولكنهــا تصــور 
ــم  ــم يســتقون كلçته ــه. فالحكــçء ليســوا ســطحيË. إنه ــيشء وثرائ أيضــاً عمــق ال
مــن أعــçق أفكارهــم وتأمالتهــم واختباراتهــم الشــخصية. َمــن ِمنــا ò يتعجــب أحيانــاً 
مــن األفــكار املتعمقــة ووجهــات النظــر الرزينــة التــي تصــدر عــن أولئــك الذيــن مــن 

الواضــح أنهــم Ïتلكــون الحكمــة واملعرفــة؟

اقرأ أمثال ١٨: ٢١. ما الذي تعنيه هذه اآلية؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــه  ــة ب ــا ينبغــي أن نكــون عــىل دراي ú ،ــرة أخــرى ــال، م ــا ســفر األمث يخربن  
 äت أن تكــون قــوًة مــن أجــل الخــçكــن لهــذه الكلــÏتنــا قــوة، وçبالفعــل: إنَّ لِكل
أو مــن أجــل الــرش، بــل وحتــى Ïكنهــا أن تكــون قــوًة تــؤدي إمــا للحيــاة أو للمــوت. 
لذلــك يجــب أن نتوخــى الحــذر فيــç يتعلــق بكيفيــة اســتخدامنا لهــذه األداة القويــة 

ــه مــن كلــçت. ــة فيــç ننطــق ب املتمثل



٦٠

األربعاء

 وجهان للقصة

١١شباط(فبراير)

اقرأ أمثال ١٨: ٢. ملاذا ال يحتاج الحمقى إىل وقت لتكوين آرائهم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــم  ــä عــن آرائه ــون للتعب ــن أنفســهم ومتلهف ــون جــداً م ــى واثق إن الحمق  
لدرجــة أنهــم ال يهتمــون بالتعلــم مــن اآلخريــن. فــإن عقولهــم املغلقــة تتــçىش مــع 
أفواههــم املفتوحــة. وهــذا مزيــج قاتــل. فكــم ينبغــي أن نكــون حذريــن جــداً حتــى 
ال نجــد أنفســنا نفعــل الــيشء ذاتــه، خصوصــاً عندمــا يتعلــق األمــر úوضــوع نحــن 

ــا «عــىل حــق» بشــأنه. مقتنعــون أنن
فعــىل كل حــال، أ ò يحــدث أننــا جميعــاً، ويف وقــت مــا، شــعرنا بأننــا عــىل   
حــق Êامــاً فيــç يتعلــق úســألة مــا، ثــم وجدنــا يف وقــت الحــق أننــا كنــا مخطئــË؟ 
ــا،  ــات نظرن ــداء وجه ــق بإب ــç يتعل ــاء في ــه يجــب أن نكــون ضعف ــي أن هــذا ال يعن
ــات  ــه كل اإلجاب ــا لدي ــد من ــع وإدراك أن ال أح ــة إىل التواض ــا بحاج ــاه أنن ــل معن ب
الصحيحــة. بــل وحتــى عندمــا يكــون لدينــا اإلجابــات الصحيحــة، علينــا مالحظــة أن 

ــه. ــوره أو ندرك ــç نتص ــاً ع ــ× عمق ــان أك ــن األحي ــä م ــي يف كث ــة ه الحقيق

اقرأ أمثال ١٨: ١٧. ما هي النقطة الهامة املقدمة لنا هنا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــر أو  ــاك «رأي آخ ــون هن ــاج إىل أن يك ــذي ال يحت ــو ال ــده ه ــه وح إن الل  
قــول ثــاٍن» يؤكــد رأيــه أو قولــه. والســبب يف ذلــك هــو أن اللــه بطبيعتــه عــىل علــم 
ــَكاٍن (أمثــال ١٥: ٣). فاللــه لديــه القــدرة عــىل رؤيــة  بــكل يشء ألن عينيــه ِيف كُلِّ َم
ــا  ــك، فلدين ــأي مســألة. أمــا نحــن، وعــىل النقيــض مــن ذل كل الجوانــب املتعلقــة ب
نظــرة محــدودة وضيقــة فيــç يتعلــق بــكل يشء عمومــاً؛ وهــي نظــرة Êيــل إىل أن 
تكــون أكــ× ضيقــاً عندمــا نكــون متشــبثË بــرأي مــا وخصوصــاً يف مســائل نعتقــد أنهــا 

هامــة.
والبــد وأننــا نعــرف اآلن أن هنــاك دا÷ــاً وجهــË أو أكــ× ألي قصــة، وبأنــه   
كلــç كان لدينــا املزيــد مــن املعلومــات كلــç كان ذلــك أفضــل لتكويــن رأي صائــب 

ــا. ــوع م ــأن موض بش

فكر في وقت كنت فيه مقتنعاً بصحة شيء ما تمام االقتناع، وربما كان ذلك رأياً 
كنت متمسكاً به طيلة حياتك، ثم لتجد في وقت الحق أنك كنت على خطأ طيلة 
حياتك. ماذا ينبغي لهذا األمر أن يخبرك عن حاجتك إلى أن تكون مستعداً لتقبل 

إمكانية كونك على خطأ بشأن أمور أنت متحمس لها اآلن؟



٦١

الخميس
كن صادقاً

١٢شباط(فبراير)

اقرأ تثنية ٢٤: ١٠ـ ٢٢. ما هو المبدأ الهام الذي يتجلى هنا، وكيف ينبغي لنا تطبيق 
هذا على أنفسنا وعلى تعامالتنا مع أولئك الذين هم في احتياج؟

كان هنــاك ملــك أراد تعيــË وزيــراً جديــداً ليتــوىل أعــىل منصــب يف اململكــة.   
ــد أراد أن يعــرف  ــم مســابقة خاصــة للكــذب: وق ــك بتنظي ــام املل ــة، ق ــذه الغاي وله
َمــن الــذي úقــدوره إطــالق أكــرب كذبــة. قــام كل وزراء امللــك بالتقــدم للمشــاركة يف 
هــذه املســابقة، وجــاء كل واحــد منهــم ونطــق بأكــرب كذبــة لديــه. لكــن امللــك ò يكن 
ــاً؛ فقــد بــدت أكاذيبهــم ضعيفــة وقدÏــة. ثــم ســأل امللــك مستشــاره األقــرب  راضي
إليــه، والــذي يثــق فيــه امللــك كثــäاً، قائــالً: «ملــاذا ò تتقــدم لالشــرتاك يف املســابقة؟»
أجــاب املستشــار قائــالً: «أنــا آســف لتخييــب أملــك يــا مــوالي، لكنــه ال Ïكننــي أن 

أشــرتك يف املســابقة.»
قال امللك: «ولِم ال؟»

فأجاب املستشار: «ألنني ال أكذب أبداً».
وعىل الفور قرر امللك تعيË مستشاره لهذا املنصب. 

إننــا، كخطــاة، معرضــون ألن نكــذب بســهولة أكــ× مــç نعتقــد؛ ولهــذا الســبب نؤكــد، 
مــرة أخــرى، عــىل وجــوب أن نكــون حذريــن جــداً بشــأن مــا نتلفــظ بــه مــن كالم.

اقــرأ أمثــال ١٩. عــىل الرغــم مــن أن مواضيعــاً كثــ§ة يتــم التعامــل معهــا هنــا، 
مــا الــذي يقولــه هــذا األصحــاح عــن الكــذب؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إن ســفر األمثــال يشــجعنا عــىل التحــّيل úعايــä أخالقيــة عاليــة. فإنــه مــن   
األفضــل أن نبقــى فقــراء، أو حتــى نخــرس ترقيــة، إذا كان علينــا أن نكــذب مــن أجــل 
الحصــول عــىل املــال أو الرتقيــة، أو إن كان علينــا التضحيــة بنزاهتنــا مقابــل الحصــول 
عــىل ذلــك (أمثــال ١٩: ١)، وكذلــك إذا كان علينــا أن نغــش، أو إذا كان ذلــك يــأK عــىل 

ــال ١٩: ٢٢).  ــا (أمث ــا وإخالصن حســاب أمانتن

اقرأ أمثال ١٩: ٩. ما هي املسؤولية امللقاة عىل عاتق الشاهد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة؛ لكــن الكــذب يف املحاكــم  ــه الكفاي ــه، هــو ســيئ úــا في إن الكــذب، يف حــد ذات  
ــزور جرÏــة  ــرب شــهادة ال ــدان، تعت ــد مــن البل ــä. يف عدي وتحــت القســم هــو أمــر أســوأ بكث
يعاقــب عليهــا القانــون. لذلــك يجــب عــىل الشــاهد أن يعطــي شــهادة صادقــة. وليــس مــن 
ــِذي  ــٌب لِ ــارة إىل أن «كُلٌّ َصاِح ــزور اإلش ــهادة ال ــة بش ــة املتعلق ــيل اآلي ــة أن ت ــل الصدف قبي
ــم  ــل أصدقائه ــن ِقب ــË م ــراء مكروه ــارة إىل أن الفق ــك اإلش ــال ١٩: ٦) وكذل ــا» (أمث الَْعطَايَ
بــل وحتــى إخوتهــم (أمثــال ١٩: ٧). النقطــة األساســية هــي أن الشــهود ال يجــب أن يتأثــروا 

ــم. ــهادتهم عنه ــهود بش ــديل الش ــن ي ــك الذي ــي ألولئ ــع االجتçع ــاوى أو بالوض بالرش
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الجمعة 
لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

١٣شباط(فبراير) 

ــائل  ــدى وس ــن إح ــي م ــاعات ه ــح واإلش ــرش الفضائ ــة ون «إن روح النميم  
الشــيطان لــزرع الفتنــة والشــقاق مــن أجــل تفرقــة األصدقــاء وتقويــض إÏــان 
الكثäيــن فيــç يتعلــق بااللتــزام بصــدق مواقفنــا. إن اإلخــوة واألخــوات مســتعدون 
جــداً للحديــث عــن العيــوب واألخطــاء التــي يعتقــدون أنهــا موجــودة يف اآلخريــن، 
وخصوصــاً يف أولئــك الذيــن يحملــون رســائل التأنيــب والتحذيــر املعطــاة لهــم ِمــن 
ــد ٤، صفحــة  ــارة، مجل ــوة، رســائل مخت ــردد أو خــوف» (روح النب ــه، دون ت ــل الل ِقب

.(١٩٥
ــم  ــون س ــة ويتلق ــآذان مفتوح ــتمعون ب ــن يس ــؤالء املتذمري ــاء ه «إن أبن  
ــات  ــاء واألمه ــإن اآلب ــايل، ف ــم. وبالت ــواه والديه ــن أف ــادر ع ــتياء الص ــخط واالس الس
يغلقــون بشــكل أعمــى الســبل التــي Ïكــن مــن خاللهــا الوصــول إىل قلــوب أبنائهــم. 
ــاب!  ــوم بالشــك واالرتي ــم كل ي ــات طعامه ــن Ïلحــون وجب ــالت الذي ــ× العائ ــا أك م
إنهــم يرشّحــون أخــالق أصدقائهــم ويقدمونهــا كالفاكهــة التــي تقــدم بعــد الطعــام. 
ــات  ــدم يف صددهــا التعليق ــدة لتق ــدور حــول املائ ــن الوشــاية ت ــة م ــة &ين إن قطع
ليــس فقــط مــن البالغــË بــل أيضــاً مــن األوالد. إن اللــه يهــان يف هــذا. قــال يســوع: 
‘úَِــا أَنَُّكــْم فََعلْتُُمــوُه ِبأََحــِد إِْخــَوKِ هــؤُالَِء األََصاِغــِر، فَِبــي فََعلْتـُـْم ’ ولذلــك فإن املســيح 
يهــان وتســاء معاملتــه مــن قبــل أولئــك الذيــن يتطاولــون عــىل عبيــده مــن البــرش» 

ــة ١٩٥). ــد ٤، صفح ــارة، مجل ــائل مخت ــوة، رس (روح النب

١. إنــه مــن الصعــب دا÷ــاً أن نــرى أولئــك الذيــن نحبهــم ونهتــم ألمرهــم يرتكبــون 
األخطــاء والذنــوب. ومــن الســهل جــداً أن نحــاول التســرت عليهــم. كيــف نحقــق 
التــوازن الصحيــح يف حــاالت مــن هــذا القبيــل؟ بالتأكيــد، نحــن بحاجــة إىل إظهــار 
الرحمــة والنعمــة، مثلــç أُظهــرت نحونــا الرحمــة والنعمــة عندمــا أخطأنــا- هــذا 
أمــر ال جــدال عليــه. لكــن، هــل النعمــة تعنــي دا÷ــاً، أو عــىل اإلطــالق، أنــه Ïكــن 
للشــخص أن يخطــئ وِمــن ثــم يفلــت ِمــن العقــاب وال يواجــه نتائــج خطئــه؟ مــا 

هــو إذن املســار الصحيــح الــذي ينبغــي إتباعــه يف مثــل هــذه األحــوال؟

٢. وكــç ورد بــدرس هــذا األســبوع، فــإن معظــم األمــور يف الحيــاة معقــدة جــداً 
ولهــا جوانــب عديــدة ومختلفــة. لذلــك، فإنــه حتــى تلــك األمــور التــي حــدث وأن 
كنــا عــىل صــواب بشــأنها عــادة مــا تكــون أكــ× تعقيــداً مــç كنــا نعتقــد أنهــا عليــه. 
ــون  ــه ال نك ــت ذات ــن ويف الوق ــي الذه ــون منفتح ــم أن نك ــا أن نتعل ــف Ïكنن كي

حمقــى بشــأن هــذه األمــور؟

٣. مــا هــي بعــض الطــرق التــي Ïكننــا مــن خاللهــا أن نكــذب دون اســتخدام أيــة 
كلــçت أو ألفــاظ؟
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قصة األسبوع

يجب على والديك أن يكونا فخورين
 جداً بك»

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.
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ــار عــىل  ــه، «لقــد أطلقــوا الن ــون والدمــوع Êــأل عيني ــدن لصديقــه بايت ــال براي ق
ــه!؟» ــوه، هــل Ïكــن أن تتحــدث يف جنازت ــي وقتل كلب

ò يســبق لبايتــون البالــغ ١٢عامــاً مــن العمــر إجــراء مراســم جنــازة، ولكــن نظــراً 
لرغبتــه يف أن يســاعد صديقــه، وافــق أن يفعــل مــا بوســعه. يقــول بايتــون، «لقــد 
خططــت لــكل يشء ســنقوم بــه اثنــاء عمليــة دفــن الكلــب الــذي وارينــاه الــ×ى يف 
ســاحة حديقتنــا بعــد أن قمنــا أنــا وبرايــدن بحفــر قــربه. وبعــد أن ألقــى برايــدن 
ــه  ــك طوق ــب وكذل ــاص بالكل ــق الخ ــع الطب ــدان بوض ــام الولَ ــË، ق ــدة التأب قصي

ولعبتــه إىل جــواره يف القــرب قبــل أن يقومــا بــردم الحفــرة.
وكان عندمــا انتقــل بايتــون وعائلتــه إىل هــذا الحــي، صــار بايتــون صديقــاً لربايــدن 
وتعــرف عــىل الرصاعــات التــي كان يواجههــا يف البيــت. يقــول بايتــون، لقــد قلــت 
ــد  ــا أري ــدن، ‘أن ــال يل براي ــم ق ــه. ث ــداK مع ــي مســيحي وشــاركت معتق ــه بأنن ل

التعــرّف عــىل معتقداتــك!»
ــäاً مــا كان يبيــت  ــد مــن الوقــت يف بيــت بايتــون، وكث ــدن يقــيض املزي ــدأ براي ب
عنــده وخاصــة يف يــوم الجمعــة وذلــك حتــى يتمكــن إىل الذهــاب إىل الكنيســة 
مــع بايتــون والعائلــة يف اليــوم التــايل. وبعــد فــرتة وجيــزة، أراد ابــن عــم برايــدن 
الــذي يدعــى «هانــرت» البقــاء مــع بايتــون أيضــاً. قــال بايتــون، «وهكــذا أصبحنــا 

ثالثــة يف الغرفــة.»
وإن كانــت غرفــة باتيــون صغــäة إال أن قلبــه كبــä. وقــد قــام úصادقــة صبــي آخر 
يدعــى «وايــت» كان والــده قــد انتحــر. وقــد طـُـرد وايــت مــن عــدة مــدارس عامــة 
وهــو يف الثالثــة عــرشة مــن العمــر، وò تعــرف أمــه مــاذا تفعــل معــه. كان بايتــون 
يقــيض الوقــت مــع وايــت، وقــدم لــه الدعــوة لحضــور نــادي الكشــافة والذهــاب 
إىل الكنيســة مــع األوالد اآلخريــن أصدقــاء بايتــون، لكــن والــدة وايــت ò تســمح 

لــه باالنضــçم إىل نــادي الكشــافة أو الذهــاب إىل الكنيســة. 
وخــالل الســنوات الثــالث التاليــة، كان بايتــون يشــارك يف كثــä مــن األحيــان إÏانــه 
مــع وايــت. ويف أحــد األيــام، وبعــد ســçع وايــت بــأن عائلــة بايتــون قــد تغــادر 
الحــي إىل مــكان آخــر، قــام وايــت بتســليم بايتــون وأختــه ورقــة مكتــوب فيهــا 
ــة أن  ــداً لدرج ــراً ج ــة مؤث ــت يف الورق ــه واي ــا كتب ــد كان م ــçت. وق ــض الكل بع

ــة األرسة.  ــون يحتفــظ بهــذه الورقــة يف خزان بايت
وقد كتب وايت ما ييل: 

«بايتون وستورمي العزيزين،
«قبــل أن تغــادراً، أود أن أشــكركç. فعندمــا جئتــç إىل هنــا أول مــرة، كنــت ضــاالً 
ــودة.  ــر يف الع ــن أفك ــة وò أك ــاب إىل الكنيس ــن الذه ــت ع ــد توقف ــق. فق الطري
ــاً، لكــن يف  ــدو قاســياً وعنيف ــاء، كنــت أحــاول أن أب ــا أصدق ــا أصبحن ــا عندم ولكن
داخــيل كنــت أريــد أن أكــون مثلــك يــا بايتــون. وعندمــا جــاءت األوقــات الصعبــة 
وفقــدت والــدي، كان الحديــث إليــك مصــدر راحــة وعــزاء يل. لقــد عرفــت عــن 
اللــه مــن خاللــك. لقــد كنــت وال تــزال بطــالً ومصــدراً لإللهــام و)وذجــاً احتــذي 
بــه. يجــب لوالديــك أن يكونــا فخوريــن بــك ألنــك ســاعدتني يف أن أجــد يســوع.»



٦٤

الدرس الثامن 

كلمات من الحكمة

١٤ـ ٢٠شباط (فبراير)

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: أمثــال ٢٠؛ ١كورنثــوس ١٢: ١٤ـ ٢٦؛ إرميــا ٩: ٢٣و ٢٤؛ 

أمثــال ٢١؛ متــى ٢٥: ٣٥ـ ٤٠؛ أمثــال ٢٢.

 Ûُــ ــُل األَِم ــا الرَُّج ــِه، أَمَّ ــٍد ِبَصالَِح ــاُدوَن كُلُّ َواِح ــاِس يَُن ــ5َُ النَّ آيــة الحفــظ: «أَكْ
ــال ٢٠: ٦). ــُدُه؟» (أمث ــْن يَِج َفَم

ــا.  ــاج بيئتن ــع)، نت ــä يف الواق ــل وإىل حــد كب ــا (ب ــاً، وإىل حــد م ــا جميع إنن  
وعــىل الرغــم مــن أن الوراثــة تلعــب دوراً كبــäاً، إّال أن القيــم التــي نتســمك بهــا تأتينــا 
مــن خــالل مــا يحيــط بنــا – إنهــا تــأK مــن بيوتنــا  وثقافاتنــا ومــا تعلمنــاه. فمنــذ 

ــمعه. ــراه ونس ــا ن ú ــر ــن نتأث ــة، نح الطفول
لألســف، ليــس كل مــا نــراه ومــا نســمعه هــو األفضــل بالنســبة لنــا دا÷ــاً؛   
فــإن العــاò مــن حولنــا متدهــور، وال Ïكنــه ســوى أن يؤثــر ســلباً فينــا. ومــع ذلــك، 
نحــن أُعطينــا الوعــد بالــروح القــدس، كــç أن لدينــا كلمــة اللــه التــي توجهنــا إىل مــا 

 .òــا ــه الع ــç يقدم هــو أفضــل م
ســوف ننظــر يف هــذا األســبوع إىل عــدد مــن األصحاحــات مــن ســفر األمثــال   
ونبحــث يف الحقائــق العمليــة التــي تظهرهــا. وإذا تــم تبنــي هــذه الحقائــق واتباعهــا 
 òٍــا لعــا ن ــاة فستســاعدنا يف التغلــب عــىل ســلبية هــذا العــاò الســاقط وتعدِّ يف الحي

أفضــل. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق ٢١ شــباط (فربايــر).



٦٥

جميعنا متساوون

١٥شباط (فبراير)

هل حدث وأن وجدت نفسك تشعر بأنك أفضل (أو أقل شأناً) من أشخاص آخرين؟ 
بهذا  إن حدث وشعرت  لكن،  أي حال.)  باآلخرين على  ينبغي مقارنة نفسك  (ال 

الشعور، فما الذي ينبغي للصليب أن يقوله لك عن كيف أننا جميعاً متساوون؟

األحد

اقرأ أمثال ٢٠: ١٢. ماذا تعلمنا هذه اآلية عن قيمة كافة البرش؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاً ال يشء ســوى كــون جــاء إىل  ــا جميع ــرب أنن ــي تعت ــة «التطــور»، والت ــاً لنظري خالف  
الوجــود مــن بــاب الصدفــة، يعلمنــا الكتــاب املقــدس أن جميــع البــرش خلقــوا ِمــن ِقبــل اللــه 
ــاس  ــد توم ــة أن يؤك ــل الصدف ــس مــن قبي ــه لي (انظــر أيضــاً أعــçل الرســل ١٧: ٢٦). كــç أن
ــا  ــداً. إنن ــه تحدي ــل الل ــن ِقب ــع البــرش ألنهــم «خلقــوا» ِم جيفرســون عــىل املســاواة بــË جمي

ــه.  ــىل صورت ــاً ع ــا جميع ــذي خلقن ــو ال ــه ه ــاوون ألن الل متس
لكــن، وعــىل الرغــم مــن أن اللــه هــو خالقنــا جميعــاً، إال أن هــذا ال يعني أننــا جميعاً   
متشــابهË تشــابهاً تامــاً دون وجــود أيــة اختالفــات يف شــخصياتنا وطباعنــا. فإنــه حتــى التوائــم 
املتçثلــة ال يتــرصف كل واحــد منهــç مثــل اآلخــر. ويف ســفر كورنثــوس، يتحــدث بولــس عــن 
اختالفاتنــا ويؤكــد عــىل أنــه ال ينبغــي لهــذه االختالفــات أن تــؤدي إىل شــعورنا بالتفــوق عــىل 
بعضنــا البعــض وإ)ــا يجــب، بــدالً مــن ذلــك، أن تســاعدنا عــىل أن نــدرك حاجتنــا إىل بعضنــا 
:‘الَ  ِËْــ ــا لِلرِّْجلَ ــرَّأُْس أَيًْض ــِك!’. أَِو ال ــَة ِيل إِلَيْ ــِد:‘الَ َحاَج ــوَل لِلْيَ ــËُْ أَن تَُق ــِدُر الَْع البعــض. « الَ تَْق

ــوس ١٢: ٢١). ــçَ!’ « (١كورنث ــَة ِيل إِلَيُْك َحاَج

اقرأ أمثال ٢٠: ٩. ما هي األمور األخرى التي تجعلنا متساويÛ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحــن جميعــاً خطــاة. إن اإلجابــة عــىل الســؤال البالغــي الــوارد يف ســفر األمثــال هــي   
«ال أحــد»، وهــي إجابــة تشــä إىل الحالــة املأســاوية وامليــؤوس منهــا التــي للبــرش. إن البــرش 
جميعهــم ضعفــاء وزائلــون، وال Ïكــن لــكل املــال والســلطة يف العــاò تغيــä هــذه الحقيقــة. 
مــع ذلــك، يعلمنــا الكتــاب املقــدس أنــه ال ينبغــي لحالتنــا هــذه أن تدفعنــا إىل اليــأس، وذلــك 
ــق ألي إنســان، مهــç كان إ&ــه،  ــد مهــدا الطري ــه ق ــب وقيامت ألن مــوت املســيح عــىل الصلي
ــة إال  ــاة األبدي ــة. وال Ïكــن الحصــول عــىل هــذه الحي ــاة األبدي أن يحصــل عــىل الوعــد بالحي

ــا.  ــس بواســطة أعçلن ــان باملســيح- ولي Ïبواســطة اإل
«إن ò يكــن اإلنســان مســتحقاً للخــالص بأعçلــه الصالحــة، إذن فــال بــد وأن يكــون   
الخــالص هــو بالنعمــة Êامــاً، وهــو خــالص يتســلمه اإلنســان كخاطــئ ألنــه قَِبــل املســيح وآمــن 
بــه. إن الخــالص هــو عطيــة مجانيــة بالتــçم. كــç أن مســألة الخــالص باإلÏــان هــي أمــر ال 
جــدال عليــه. فمتــى تــم إدراك أن اســتحقاقات اإلنســان الخاطــئ املتمثلــة يف أعçلــه الصالحــة 
ال Ïكنهــا أبــداً كســب الحيــاة األبديــة لــه، عندهــا لــن يكــون هنــاك أي مجــال للجــدال بشــأن 
مــا إذا كان الخــالص هــو باإلÏــان باملســيح أو باألعــçل الصالحــة» (روح النبــوة، اإلÏــان 

ــة ٢٠). ــçل، صفح واألع



٦٦

االثنين
اختبار الحياة

١٦شباط (فبراير)

كيف يمكنك، من خالل ما تتحلى به من صبر ولطف واستعداد لتلبية احتياجات 
استعدادك  مدى  ما  ؟  المسيح  لمحة عن صفات  ما،  لشخص  تظهر  أن  اآلخرين، 

للقيام بذلك، أياً كانت التكلفة من جانبك؟

ــْم.»  ــْم تَتْبَُعُه ــا ١٤: ١٣، «َوأَْعçَلُُه ــة يف رؤي ــول اآلي ــرار، تق ــأة األب ــق úكاف ــç يتعل في
إن املســتقبل وحــده هــو القــادر عــىل إظهــار القيمــة الحقيقــة للفــرد. رúــا يتباهــى 
النــاس اآلن ب×ائهــم وúعرفتهــم ومهاراتهــم الجســçنية العاليــة، ورúــا هــم يتســمون 
بــكل هــذا حقــاً. لكــن مــا الــذي يعنيــه ذلــك يف نظــر اللــه؟ يف كثä مــن األحيــان، نجد 
أن امليــزات واإلنجــازات واألعــçل التــي ينظــر إليهــا النــاس عــىل أنهــا مهمــة ورائعــة، 
تُثِْبــت أنهــا تافهــة وبــال جــدوى. فعــىل كل حــال، أنظــر إىل بعــض الشــخصيات، التــي 
غالبــاً مــا تكــون منخرطــة يف مجــاالت صناعــة الرتفيــه والتســلية، وهــي الشــخصيات 
التــي يعشــقها مشــجعوهم بجنــون. إن مــا نعمــل عــىل تأليهــه وعبادتــه Ïثِّــل شــهادة 

قويــة عــىل مــدى ســقوطنا وتــد] أخالقنــا.

أقــرأ أمثــال ٢٠: ٦ (انظــر كذلــك إرميــا ٩: ٢٣و ٢٤؛ مرقــس ٩: ٣٥). مــاذا تخربنــا 
هــذه اآليــات عــن األمــور التــي هــي ذات قيمــة حقيقــة يف نظــر اللــه؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إن مجــرد القيــام بعمــل واحــد فيــه إظهــار للمحبــة أو للتضحيــة ليــس هــو   
مــا يظهــر الجــودة العاليــة لعالقاتنــا، وإ)ــا مــا يظهــر جــودة عالقاتنــا هــو السلســلة 
الطويلــة واملنتظمــة مــن الترصفــات الصغــäة التــي نقــوم بهــا يومــاً بعــد يــوم بــكل 
مثابــرة وثبــات. إن األمــور االعتياديــة التــي نقــوم بهــا بــكل محبــة وتواضــع، كاالهتçم 
برشيــك الحيــاة واالعتنــاء بالوالديــن وخاصــة يف أوقــات الشــدة واملــرض، هــي دليــل 
ــä مــن أعــçل  ــة الدا÷ــة أكــ× قيمــة بكث عــىل أن إÏانــك حقيقــي وصــادق. فاألمان

فيهــا إظهــار للمحبــة ولكنهــا أعــçل نــادرة الحــدوث.
ــل  ــن أج ــش م ــك. فالعي ــه كذل ــع الل ــا م ــىل عالقتن ــدأ ع ــذا املب ــق ه ينطب  
اللــه هــو أكــ× صعوبــة وأكــ× أهميــة مــن املــوت مــن أجلــه، وســبب ذلــك هــو أن 
العيــش يتطلــب وقتــاً أكــ× مــç يتطلبــه املــوت. فــإن القديــس الــذي يعيــش للــه هــو 
أعظــم مــن الشــهيد الــذي Ïــوت مــن أجــل اللــه. بإمــكان أي شــخص أن يزعــم أنــه 
يؤمــن باللــه ويخدمــه؛ الســؤال هــو: هــل هــذا اإلÏــان وهــذه الخدمــة مســتمران 
ومتواصــالن؟ أَْم، وكــç قــال املســيح: «الَّــِذي يَْصــِربُ إَِىل الُْمْنتََهــى فَهــَذا يَْخلـُـُص» (متــى 

.(١٣  :٢٤



٦٧

الثالثاء
انتظار الرب

١٧شباط (فبراير)

أقــرأ أمثــال ٢٠: ١٧و ٢١: ٥. مــا هــي الــدروس العمليــة التــي áكننــا أن نجدهــا 
يف هاتــÛ اآليتــÛ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــذي يعمــل  ــن الشــخص ال ــه أرسع م ــز يحصــل علي ــرسق الخب ــذي ي إن الشــخص ال
مــن أجــل رشائــه. ومندوبــو املبيعــات الــذي يكذبــون مــن أجــل بيــع مــا لديهــم مــن 
بضائــع رديئــة قــد يصبحــون أثريــاء بشــكل أرسع مــن التاجــر األمــË (قــارن أمثــال 
ــتتحول إىل  ــم س ــة أن حالوته ــول اآلي ــك، تق ــع ذل ــا). م ــي تليه ــة الت ــع اآلي ٢١: ٥ م
«حــىص» وأن الــ×وات املكتســبة برسعــة ســوف تصــä فقــراً. وتعطــي اآليــة عــدداً مــن 

األمثلــة لتوضيــح دقــة هــذه املالحظــة: 

• املــäاث (أمثــال ٢٠: ٢١). تــأK اإلشــارة إىل املــäاث الــذي قــد يتــم الحصــول عليــه 
برسعــة (وهــو مــا يعنــي أن الوالــدان ال يــزاالن عــىل قيــد الحيــاة) بعــد اإلشــارة إىل 
ــُه « (أمثــال ٢٠: ٢٠). إن الرابطــة  العقــاب الــذي يحــل بــكل « َمــْن َســبَّ أَبَــاُه أَْو أُمَّ
بــË هذيــن املثلــË لهــا داللــة هامــة. فكــç لــو أن االبــن (أو االبنــة) يَِســبُّ والديــه 
ويتمنــى موتهــç. بــل ورúــا يكــون االبــن قــد تآمــر عــىل مــوت والديــه مــن أجــل 
الحصــول عــىل املــäاث. وعواقــب مثــل هــذا الســلوك مأســاوية حقــاً: فــإن الــِرساَج 
ــه االبــن ســوف يصبــح «ظالمــاً دامســاً» (عــد ٢٠) كــç أن الشــتائم  ــذي يتمتــع ب ال
ــُه  ُ التــي نطــق بــه ضــد والديــه ســتعود بدورهــا عــىل هــذا االبــن وذلــك ألن «آِخرَت

ــارَُك» (عــد ٢١).  ــالَ تُبَ فَ
• االنتقــام (أمثــال ٢٠: ٢٢). تخاطــب هــذه اآليــة مــن ســفر األمثــال الشــخص الــذي 
قــد يغــوى إىل الســعي إىل االنتقــام بســبب الــرش الــذي اُرتكــب يف حقــه. والنصيحــة 
املقدمــة ملثــل هــذا الشــخص هــي « انْتَِظــِر الــرَّبَّ «. عندهــا فقــط ســتخلص، وهــو 
ــرة  ــىل مخاط ــاً ع ــك ُمْقِدَم ــتكون بذل ــام فس ــعيت لالنتق ــت س ــه إذا أن ــي أن ــا يعن م
ــتخدمة  ــا، مس ــçت ذاته ــىل التعلي ــال ٢٥: ٢١و ٢٢ ع ــان يف أمث ــد اآليت ــäة.  تؤك كب
ــم  ــرصي قدي ــس م ــي طق ــدو، وه ــىل رأس الع ــار ع ــر الن ــع جم ــن يجم ــتعارة َم اس
يُعــرب عــن التوبــة واالهتــداء. أمــا اآليــة يف أمثــال ٢٠: ٢٢ فتقــدم لــك الوعــد بأنــه 
إذا أنــت أحجمــت عــن االنتقــام فســيتم خالصــك مــن قبــل الــرب، وتشــä اآليــة يف 
ــب  ــذا تغل ــدوك، وهك ــالص ع ــىل خ ــك ع ــتعمل بذل ــك س ــال ٢٥: ٢١و ٢٢ إىل أن أمث

ــة ١٢: ٢١). ــرش بالخــä (رومي ال

بمسألة  يتعلق  فيما  أوثق  بشكل  المسيح  صفات  محاكاة  تعلّم  يمكنك  كيف 
فينا؟  المتأصلة  لطبيعتنا  جداً  مناقضاً  ذلك  يعد  لماذا  بالخير؟  الشر  على  التغلب 

لماذا يعد الموت عن الذات هو السبيل الوحيد إلى تحقيق هذه الغاية؟



٦٨

األربعاء
الشفقة على الفقراء

١٨شباط (فبراير) 

كيف تعمل مساعدتك لآلخرين على جعلك تشعر بالرضا عن ذاتك أكثر من الرضا 
أي  إبداء  دون  فقط  الشخصية  منفعتك  فيها  بأمور  قمت  أنك  لو  به  تشعر  الذي 

اهتمام باآلخرين؟

ــى  ــه مــن حكمــة أو حت ــا يتحــىل ب ــاس úــدى م ــات اإلنســان ال تق إن صف  
ــراء  ــاعدة الفق ــخص ملس ــتعداد الش ــاس باس ــا تق ــدر م ــي بق ــه الدين ــدى تكريس ú
ــك وإ)ــا مــن خــالل  ــا لدي واملحتاجــË. إن جــçل الصفــات ال يتجــىل مــن خــالل م
ــاس  ــك» هــو مقي ــح ونفــع «قريب ــه لصال ــا تقــوم ب ــإن م ــن. ف ــك مــع اآلخري تعامالت
ــن  ــه م ــوت الل ــرب إىل ملك ــه أق ــذ قريب ــذي أنق ــامري ال ــد كان الس ــخصيتك. فق ش
ــال.  ــفر األمث ــه س ــد علي ــا يؤك ــو م ــذا ه ــا ١٠: ٢٦ـ ٣٧). وه ــن (لوق ــن املتدي الكاه
ــة يف  ــä أولوي ــçم بالغ ــر االهت ــل أم ــب أن يجع ــا يج ــه: إن م ــبيل الل يف س  
ــل قيامنــا بإظهــار الرحمــة نحــو الفقــراء  حياتنــا لــه عالقــة باللــه نفســه، فاللــه يفضِّ
ــان إىل  ــر باستحس ــه ينظ ــال ١٩: ١٧و ٢١: ١٣). إن الل ــة (أمث ــة الديني ــىل الحçس ع
ــي  ــم أكــ× مــن استحســانه ألي مــن األعــçل الت ــراء واهتçمــك به إحساســك بالفق
تقــوم بهــا بدافــع التزمــت ومحاولــة إظهــار الــورع والتقــوى الســطحيË. يف الواقــع، 
ــو  ــة نح ــار الرحم ــق بإظه ــل املتعل ــذا العم ــخصية يف ه ــة ش ــرط بصف ــه منخ إن الل
الفقــراء لدرجــة أنــه عندمــا نعطــي للفقــراء فــإن األمــر يبــدو وكــç لــو أننــا نعطــي 

ــى ٢٥: ٣٥ـ ٤٠). ــه (مت ــه نفس الل

اقــرأ متــى ٢٥: ٣٥ـ ٤٠. مــاذا تخربنــا هــذه الفقــرة عــن كيــف كان املســيح قريبــاً 
مــن املحتاجــÛ ومتحننــاً عليهــم؟ كيــف ينبغــي لهــذه الحقيقــة أن تؤثــر يف الطريقــة 

التــي نتعامــل ونتواصــل بهــا مــع مثــل هــؤالء النــاس؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف ســبيل الفقــراء: إن الســبب الثــا] الــذي يجــب أن يجعــل أمــر االهتــçم   
ــق  ــد خل ــه ق ــه، فالل ــä نفس ــخص الفق ــن يف الش ــا يكم ــة يف حياتن ــن أولوي باآلخري
الفقــÊ äامــا كــç قــد خلــق الغنــي (أمثــال ٢٢: ٢). إن املســاواة بــË البــرش، اســتناداً 
إىل حقيقــة أن اللــه قــد خلقهــم جميعــاً، تجعــل الفقــراء جديريــن باالهتــçم الــذي 
يحظــى بــه الشــخص الغنــي. ينبغــي أن نحــب إخوتنــا وأخواتنــا البــرش عــىل مــا هــم 

ــه.  ــه: كونهــم قــد خلقــوا عــىل صــورة الل علي
يف الوقــت نفســه، فّكــر يف الــربكات الكثــäة التــي تعــود عليــك مــن خــالل   
مســاعدتك للمحتاجــË. إننــا أنانيــون بالفطــرة؛ فنحــن )يــل بصــورة تلقائيــة إىل النظر 
إىل أنفســنا عــىل أننــا نفــوق اآلخريــن ونســمو عنهــم. لذلــك فإنــه مــن خــالل إعطــاء 
ــل،  ــكل أفض ــيح بش ــورة املس ــس ص ــذات وعك ــن ال ــوت ع ــم امل ــن نتعل ــنا نح أنفس

ــك؟ ــة وقيمــة مــن ذل ــاة مــا هــو أكــ× أهمي وهــل يف الحي



٦٩

الخميس
التربية 

 ١٩شباط (فبراير)

نحــن يف كثــä مــن األحيــان نــرT اآلخريــن (وخاصــة األطفــال) مــن خــالل مثالنــا. 
فكــر يف كونــك )وذجــاً ومثــاالً: مــا هــو نــوع اإلرث الــذي ترتكــه فيــç يتعلــق بهــذا 
املجــال؟ مــا هــي املجــاالت، إن وجــدت، والتــي Ïكنــك فيهــا التحســË مــن مثالــك 

وجعلــه أفضــل مــç هــو عليــه اآلن؟

ــة  ــن الكلم ــأK م ــة» ت ــم أو الرتبي ــي «التعلي ــي تعن ــة الت ــة العربي إن الكلم  
ــة يف مفهــوم  ــدأ». نعــم، كل هــذه املعــا] متضمن التــي تعنــي «أن تبنــي» و «أن تب
ــك  ــا بذل ــال ٢٢: ٦) فإنن ــر أمث ــَد» (أنظ ــَرTِّ الَْولَ ــا :ن ــË: فعندم ــدى العرباني ــة ل الرتبي
ــون  ــاء واألمهــات والرتبوي ــإن اآلب ــك ف ــاء ووضــع األســاس للمســتقبل. لذل ــدأ بالبن نب
مســؤولون عــن مســتقبل أبنائهــم وهــو مــا يعنــي ضمنــاً مســتقبل العــاò. فــإن مــا 

ــع. ــة للمجتم ــال القادم ــر يف األجي ــوف يؤث ــوم س ــا الي ــع أوالدن ــه م ــوم ب نق

اقــرأ أمثــال ٢٢: ٦. مــا الــذي يقولــه هــذا عــن أهميــة تربيــة األطفــال بشــكل 
صحيــح؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ومــç لــه داللتــه، هــو أن الكلمــة العربيــة التــي تعنــي «تــرT» هــي نفــس الكلمــة 
املســتخدمة [يف اللغــة العربيــة أيضــاً] لتعنــي «تكريــس» الهيــكل (١ملــوك ٨: ٦٣). إن 
الرتبيــة املبكــرة تعنــي أن نكــرّس أطفالنــا للــه بنفــس الطريقــة التــي كان يُكــرس بهــا 
الهيــكل. إن لذلــك تأثــä عــىل خالصنــا، فهــو تأثــä يتجــاوز حياتنــا الخاصــة. «إن اآلبــاء 
ــام بهــذا العمــل العظيــم املتعلــق برتبيــة وتدريــب  ــد إليهــم القي واألمهــات قــد ُعِه
أطفالهــم للمســتقبل، للحيــاة األبديــة» (روح النبــوة، توجيــه الطفــل، صفحــة ٣٨). إن 
مثــل هــذه الرتبيــة لهــا تأثــä أبــدي. ويبــدو أن الرســول بولــس كان يشــä إىل هــذه 
ــَب  ــرُِف الُْكتُ ــِة تَْع ــُذ الطُُّفولِيَّ ــَك ُمْن اآليــة عندمــا أثنــى عــىل تيموثــاوس بقولــه، « َوأَنَّ

َســَة، الَْقــاِدرََة أَْن تَُحكَِّمــَك لِلَْخــالَِص» (٢تيموثــاوس ٣: ١٥).  الُْمَقدَّ

اقرأ أمثال ٢٢: ٨و ١٥. ما هي املبادئ التي نجدها هنا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ïكــن مقارنــة الرتبيــة بعمــل «الــزرع وبــذر البــذار» فــإن مســتقبل مجتمعنا   
ــم»، إذن  ــي «اإلث ــا ه ــت بذرتن ــإذا كان ــه. ف ــا بزراعت ــا قمن ــىل م ــد ع ــا يعتم وأطفالن
ــًة (أمثــال ٢٢: ٨).  ــا التــي هــي («العصــا») ستفشــل، وعندهــا ســنحصد البَلِيَّ فرتبيتن
ــا  ــا قــد ملســت قلــوب األطفــال (عــد ١٥)، فســتعمل عصــا تأديبن فــإذا كانــت بذرتن

ــم. ــة عنه ــاد الحçق ــىل إبع ــم ع له
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«يجــب أن يكــون اآلبــاء واألمهــات )ــاذج للصــدق ألن ذلــك هو الــدرس اليومــي الذي 
ينبغــي ترســيخه يف قلــب الطفــل. يجــب للمبــدأ املتســقيم أن يحكــم اآلبــاء واألمهــات 
يف جميــع شــؤون الحيــاة، خصوصــاً فيــç يتعلــق برتبيــة وتدريــب أطفالهــم.... أيهــا 
اآلبــاء واألمهــات، ال تكذبــوا أبــداً ســواء بلســانكم أو ترصفاتكــم. فــإذا كنتــم تريــدون 
ألبنائكــم أن يكونــوا صادقــË، كونــوا صادقــË أنتــم أنفســكم» (روح النبــوة، توجيــه 

الطفــل، صفحــة ١٥١). 
ــاء واألمهــات Ïيلــون إىل االعتقــاد بأنهــم إذا هــم  «يبــدو أن كثــäا مــن اآلب  
ــد  ــك ق ــيكونون بذل ــاò فس ــä الع ــاً ملعاي ــم وفق ــم وربوه ــوا صغاره ــوا وكس أطعم
قامــوا بواجبهــم. إنهــم منشــغلون كثــäاً بأعçلهــم أو متعتهــم الشــخصية بحيــث ال 
ــاً لحياتهــم. إنهــم ال يســعون إىل تدريبهــم بحيــث  يســتطيعون جعــل أبنائهــم هدف
يتســنى لهــم توظيــف مواهبهــم إلكــرام فاديهــم. ò يقــل ســليçن، ‘اخــرب الولــد عــن 
ــه  ــه’، ولكن ــد عن ــه، فمتــى شــاخ أيضــاً ال يحي ــذي ينبغــي أن يذهــب إلي ــق ال الطري
قــال، ‘ رَبِّ الَْولـَـَد ِيف طَِريِقــِه، فََمتـَـى َشــاَخ أَيًْضــا الَ يَِحيــُد َعْنــُه ’ « (روح النبــوة، توجيــه 

ــة ٣٨). ــل، صفح الطف

١.  أمعــن التفكــä يف الفكــرة الــواردة بأمثــال ٢٢: ٦. ملــاذا ينبغــي أن نكــون حذريــن 
بشــأن كيفيــة تطبيــق هــذا األمــر؟ úعنــى، كثــä مــن اآلبــاء واألمهــات قــد أحســنوا 
صنيعــاً يف تربيــة أبنائهــم، ومــع ذلــك فقــد قــام أولئــك األطفــال، عندمــا وصلــوا إىل 
ســن الرشــد، باتخــاذ خيــارات خاطئــة. ملــاذا يجــب أن ال ننــىس أبــداً حقيقــة حريــة 

اإلرادة وحقيقــة الــرصاع العظيــم، عنــد Êعننــا يف معنــى هــذه اآليــة؟

٢. انظــر مــرة أخــرى إىل الســؤال األخــä الــوارد بــدرس يــوم األربعــاء. مــاذا يخربنــا 
ــالل  ــن خ ــنا م ــن أنفس ــا ع ــعر بالرض ــا نش ــق بأنن ــç يتعل ــنا في ــن أنفس ــذا ع ه
ــل؟  ــا ال نحصــل منهــم عــىل أي يشء يف املقاب ــن، خصوصــاً عندم مســاعدتنا لآلخري
مــاذا ينبغــي لهــذه الحقيقــة أن تخربنــا عــن الســبب الــذي يجعــل الكثäيــن مــن 

ــروات العــاò تعســاء وبائســË؟  ــä مــن ث ــن لديهــم الكث ــاس الذي الن

٣. عــىل الرغــم مــن أننــا لســنا متســاوون مــن حيــث املواهــب والرتبيــة واالختبــار 
ــا بحاجــة إىل الصليــب  ــا متســاوون يف الــيشء األهــم: جميعن ــك، إال أنن ومــا إىل ذل
مــن أجــل الخــالص. مــاذا يجــب أن يعلمنــا هــذا عــن املســاواة األساســية والقيمــة 
التــي لجميــع البــرش؟ واألكــ× مــن ذلــك، كيــف ينبغــي لهــذه الحقيقــة أن تؤثــر يف 

كيفيــة تعاملنــا مــع كل النــاس؟
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إن بــول بــراون وعائلتــه هــم مصــدر بركــة حقيقيــة بالنســبة يل. فمنــذ عــدة ســنوات مضت، 
عندمــا جــاءوا للعيــش هنــا، ســأل زوج جــدK الســاكن الجديــد، بــول، إذا كان يرغــب بــأن 
ــدأت أوارص  ــا ب ــان م ــك، ورسع ــول عــىل ذل ــق ب ــه. وواف ــا بقــص حشــائش حديقت ــوم أن أق
الصلــة بينــي وبــË عائلتــه تــزداد، وقــد اكتشــفت أنهــم عائلــة لطيفــة حقــاً. وكان ابنــا بــول، 
بايتــون وســتورمي، متفائلــË وودوديــن للغايــة. كــç أن أمهــç، كريســتي، طيبــة جــداً وهــي 

تســاعد] دا÷ــاً. 
ويف أحــد األيــام، ســالت بايتــون عــن ســبب غيابهــç الدائــم عــن البيــت يف كل يــوم 
ســبت. كــç أننــي شــعرت أنــه مــن الغريــب عــدم ســçحهم يل بالقيــام بأيــة أعــçل لهــم 
يف الســبوت. دعــا] بايتــون إىل الذهــاب معــه إىل الكنيســة. وقــد راق يل الذهــاب إىل 
الكنيســة، ولكنــي بعــد فــرتة بــدأت أتكاســل. وبعــد ذلــك بســتة أشــهر، عــاودت الذهــاب 

ــاب.  ــىل الذه ــت ع ــرة واظب ــذه امل ــة، ويف ه إىل الكنيس
انضممــت إىل نــادي الكشــافة. وعنــد خروجنــا مــن مقــر الكشــافة كنــا، بايتــون وابــن عمــي 
ــاك  ــه كان هن ــا وهانــرت نحــب املدرســة ألن ــا، نتحــدث عــن املدرســة. ò نكــن أن هانــرت وأن
الكثــä مــن املشــاجرات. قــال هانــرت أنــه يتمنــى االلتحــاق بجامعــة مســيحية يف يــوم مــا. 
ــرت  ــدأ بالذهــاب إىل مدرســة مســيحية؟» وقــد وافــق أهــل هان ــون، «ملــاذا ال تب فقــال بايت
وأهــيل عــىل الســçح لنــا بااللتحــاق úدرســة» هايالنــد أدفنتســت ســكوول» هنــا يف منقطــة 
ــذ ودودون  ــç أن التالمي ــاً، ك ــاء حق ــة لطف ــون يف املدرس ــون واملوظف ــز، وكان املعلم إلكن

ــون وال يتشــاجرون.  وصدوق
ويف أحــد االيــام، وبينــç كنــا يف طريقنــا إىل الكنيســة، قــال بايتــون أنــه يرغــب يف أن يعتمــد. 
فقلنــا لــه، هانــرت وأنــا، بأننــا نريــد نحــن أيضــاً أن نعتمــد معــه. لذلــك قمنــا جميعــاً بتلقــي 

دروس يف الكتــاب املقــدس واعتمدنــا يف ٢ترشيــن الثــا] (نوفمــرب)، ٢٠١٣.
ــدون  ــاً متواج ــم دا÷ ــاK. فإنه ــم يف حي ــخاص قابلته ــف أش ــم ألط ــة ه ــاء الكنيس إن اعض
ملســاعدتك متــى احتجــت ملســاعدة. كــç أن القــس، دان، يتمتــع بتقديــم عظــات تلمــس 
ــي  ــة عائلت ــäاً، فإنهــم úثاب القلــب وتدفــع العقــل إىل التفكــä. أحــب أعضــاء الكنيســة كث

ــد االنتــçء إليــه دا÷ــاً. ــة التــي كنــت أري الثاني
إن فرصــة مجيئــي إىل هنــا والتعــرّف عــىل الكنيســة الســبتية األدفنتســتة هــç مصــدر بركــة 
ــة. وهــم ال يفهمــون ملــاذا ال أقــوم  ــا األدفنتســتي الوحيــد يف العائل حقيقــة بالنســبة يل. أن
ــح  ــل أن اصب ــابق قب ــا يف الس ــام به ــىل القي ــاداً ع ــت معت ــي كن ــياء الت ــض االش ــل بع بعم
ســبتياً أدفنتســتي. وال يســتطيع زوج والــدK فهــم ســبب عــدم تنــاويل لحــم الخنزيــر، فقــد 
كنــت أتناولــه طــوال حيــاK املاضيــة. ويف بدايــة األمــر، كان مــن الصعــب عــدم تنــاول لحــم 
الخنزيــر. لكنــي ســعيد جــداً كــو] قــد Êكنــت مــن عــدم تناولــه. وقــد الحظــت أن تغيــäاً 

قــد طــرأ عــىل وز] وشــخصيتي. فمنــذ معموديتــي تغــäت كل األمــور لألفضــل.



٧٢

الدرس التاسع  

كالم الَْحقِّ

٢١ـ ٢٧شباط (فبراير)

السبت بعد الظهر

 املراجــع األســبوعية: أمثــال ٢٢؛ أمثــال ٢٣؛ خــروج ٢٢: ٢١ـ ٢٧؛ أمثــال ٢٤؛ 
أفســس ٥: ٢٠؛ حزقيــال ٣٣: ٨.

ــٍة؟  ــرٍَة َوَمْعرَِف ــِة ُمَؤاَم ــْن ِجَه ــًة ِم يَف ــوًرا َرشِ ــَك أُُم ــْب لَ ــْم أَكُْت ــة الحفــظ: «أَلَ آي
ــَرتُدَّ َجــَواَب الَْحــقِّ لِلَِّذيــَن أَْرَســلُوَك» (أمثــال ٢٢: ٢٠و  ، لِ ألَُعلَِّمــَك ِقْســَط كَالَِم الَْحــقِّ

.(٢١
يتشــابه بعــض مــن أمثــال هــذا األســبوع مــع النصــوص املرصيــة القدÏــة.   
فرúــا يكــون ســليçن قــد قــام، بإلهــام مــن اللــه، بصياغــة هــذه النصــوص يف إطــار 
منظــور عــربي محــدد يف الكتابــة. وهكــذا تكــون كلــçت املرصيــË القدمــاء هنــا قــد 
ــن  ــاً م ــاً إلهي ــت وحي ــذا أصبح ــل، وهك ــه إرسائي ــع روح إل ــا م ــت يف مضمونه تناغم
حيــث املحتــوى الــذي ال يشــتمل عــىل أيــة متناقضــات مــع رشيعــة اللــه ومبادئــه.
وهــذه املالحظــة هامــة ألنهــا تذكّرنــا بالطبيعــة الكونيــة «للحــق». فــإن مــا   
ــو الحــق» بالنســبة  ــون «ه ــي أيضــاً أن يك ــل ينبغ ــي إرسائي هــو حــق بالنســبة لبن
للمرصيــË؛ وإال فإنــه ال يكــون «الحــق». وهنــاك بعــض الحقائــق التــي لهــا تطبيقــات 

ــع.  ــىل الجمي ــق ع ــث تنطب ــة، بحي عاملي
إن نطــاق هــذه التحذيــرات والنصائــح هــو نطــاق يشــمل كل املجتمعــات.   
معنــى ذلــك أن هنــاك بعــض األمــور التــي يتوجــب عليــك عــدم القيــام بهــا بغــض 
النظــر عــن َمــن تكــون، ســواء كنــت مؤمنــاً أو ال، وبغــض النظــر عــن أيــن تعيــش.

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق ٢٨ شــباط (فربايــر).



٧٣

األحد

معرفة الحق

٢٢شباط (فبراير)

فكــر يف كل األســباب املنطقيــة القويــة التــي لدينــا للتمســك بإÏاننــا األدفنتســتي. 
مــا هــي هــذه األســباب، وملــاذا ال ينبغــي أن نــرتدد أبــداً يف اإلبقــاء عــىل مــا نؤمــن 
ــك إىل  ــال بأجوبت ــن؟ تع ــع اآلخري ــاركته م ــك مش ــاً، وكذل ــا دا÷ ــب أعينن ــه نُص ب

الصــف يــوم الســبت.

اقــرأ أمثــال ٢٢: ١٧و ١٨. مــا الــذي يُقــال لنــا حــول كيــف ينبغــي للحــق أن يؤثــر 
حياتنا؟ يف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــَك  ــْل أُْذنَ إن أول واجــب ينبغــي أن يقــوم التلميــذ بــه هــو أن يصغــي وينتبــه. «أَِم  
َواْســَمْع» (أمثــال ٢٢: ١٧. وبعبــارة أخــرى، املطلــوب هــو «الرتكيــز». واملهــم جــداً يف املوضــوع 
هــو أنــه ينبغــي للســاعي يف طلــب الحــق أن يكــون جــاداً وأن يكــون راغبــاً حقــاً يف تعلــم مــا 

ــه. ــه يف حيات ــم يطبق ــن ث هــو الصــواب، وم
لكــن ليــس كافيــاً للطالــب أن يســمع أو حتــى يفهــم، ذهنيــاً، مــا يتــم تعليمــه. فــإن   
بعضــاً ممــن لديهــم الكثــä مــن حقائــق الكتــاب املقــدس مخزونــة يف رؤوســهم ليــس لديهــم 

ــا ١٤: ٦).  ــه (يوحن ــق» نفس ــع «الح ــارا م ــة أو اختب ــة حقيقي معرف
ــارة  ــان. إن الِعب ــçق اإلنس ــق أع ــق إىل أعم ــل الح ــي أن يص ــك، ينبغ ــن ذل ــدالً م ب  
ــذي  ــدرس ال ــه ال ينبغــي لل ــَك» تشــä إىل «املعــدة». فإن ــال ٢٢: ١٨، « ِيف َجْوِف ــة يف أمث العربي
تعلمتــه أن يبقــى عــىل الســطح؛ بــل البــد لــه مــن أن يهضــم ويســتوعب ويصبــح جــزءاً داخليــاً 
مــن أعــçق نفوســنا. ومتــى تعمقــت الرســالة فينــا وتجــذرت بداخلنــا فســتصعد إىل شــفاهنا 

ــة.  ــهادة قوي ــا ش ــون لدين ــن أن تك ــا Ïك وعنده

اقــرأ أمثــال ٢٢: ١٩ـ ٢١. مــا هــي نتائــج اختبــار تعلمنــا للحــق وكيــف تتجــىل 
يف حياتنــا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلÏــان (عــد ١٩). إن الهــدف األول مــن تَعلُّــم الحكمــة هــو ليــس الحصــول عــىل املزيــد مــن 
الِعلــم يف حــد ذاتــه. إن ســفر األمثــال ال يهــدف إىل أن يكــون هنــاك تالميــذ أكــ× ذكاء وأكــ× 

مهــارة. بــل إن هــدف املــرTّ هــو تعزيــز ثقــة التلميــذ يف الــرب.
» مؤكــداً وقاطعــاً؛  • القناعــة (عــد ٢١). يجــب عــىل التالميــذ أن يعرفــوا ملــاذا يعــد «كَالَم الَْحــقِّ
والبــد لهــم ِمــن أن يعرفــوا ســبب إÏانهــم. فاإلÏــان مــن حيــث التعريــف هــو التصديــق يف 
مــا ال نفهمــه فهــçً تامــاً. مــع ذلــك، فإنــه ال بــد وأن يكــون لدينــا ســبباً وجيهــاً لهــذا اإلÏــان.

ــن « كَالَم  ــع اآلخري ــارك م ــي أن نش ــة ه ــäة يف الرتبي ــوة األخ ــد ٢١). والخط ــؤولية (ع • املس
» الــذي تســلمناه. ويعــد ذلــك أمــرا أساســيا فيــç يتعلــق úجمــل مرســليتنا كأتبــاع للــه. الَْحــقِّ



٧٤

 االثنين 

سلب الفقراء

 ٢٣شباط (فبراير)

قام بعض الملحدين في انكلترا بوضع الشعار التالي على حافالت المدينة: «على 
األرجح، ليس هناك إله. لذا توقفوا عن القلق واستمتعوا بحياتكم». وعلى الرغم 
من أن هناك العديد من الردود السريعة التي يمكن تقديمها رداً على هذا الشعار، 
فكر في الرد التالي: إذا لم يكن الله موجوداً فإنه ليس على أولئك الذين يسرقون 
الحالة يكون كل  الفقراء ويفلتون بفعلتهم اآلن أن يقلقوا بشأنها. وفي هذا  من 
من فعلوا شراً عظيماً وأفلتوا من العقاب قد افلتوا منه حقاً. كيف ينبغي لإليمان 
راحة  من  بعضاً  منحنا  يساعدا في  أن  بالدينونة  المتعلقة  بوعوده  واإليمان  بالله 

البال فيما يتعلق بكافة مظاهر الظلم التي نراها في العالم اآلن؟

اقرأ أمثال ٢٢: ٢٢؛ ٢٣: ١٠. ما الذي يتم تحذيرنا منه هنا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــر ضــد  ــاً، إال أن هــذا التحذي ــة هــي فعــل خاطــيء دا÷ عــىل الرغــم مــن أن الرسق
الرسقــة هنــا يتعلــق برسقــة الفقــراء واملظلومــË، الذيــن هــم أكــ× الفئــات ضعفــاً. 
ــروج ٢٢:  ــاص (خ ــه الخ ــçم الل ــرون باهت ــم جدي ــايل ه ــاً، وبالت ــزون حق ــم عاج إنه
٢١ـ ٢٧). وهنــا تــرد إىل ذهننــا قضيــة داود الــذي قتــل أوريــا ليــرسق زوجتــه، ويــرد 
إىل ذهننــا كذلــك َمثَــل الَنْعَجــة الــذي رسده ناثــان لــداود (٢صموئيــل ١٢: ١ـ ٤). إن 
الرسقــة مــن الفقــراء هــي ليســت مجــرد عمــل إجرامــي فحســب: إنهــا خطيــة « إَِىل 
الــرَّبِّ « (٢صموئيــل ١٢: ١٣). فــأن تأخــذ شــيئاً مــن شــخص مــا لديــه أقــل مــç لديــك 
هــو أســوأ بكثــä مــن الرسقــة؛ إنــه عمــل جبــان أيضــاً. أ يظــن هــؤالء اللصــوص أن 

اللــه ال يــرى أعçلهــم؟
ــه حتــى إذا اســتطاع  ــاً أن ــال ٢٢: ٢٣ تعنــي ضمن ــة يف أمث يف الواقــع، إن اآلي  
اللــص أن يفلــت دون عقــاب بــرشي، فــإنَّ اللــه ســوف يعاقبــه. ورúــا تكــون اإلشــارة 
إىل الفــادي أو «الــَوِيلَّ» (أمثــال ٢٣: ١١) هــي تلميــح إىل الســيناريو اإللهــي املتعلــق 

ــوب ١٩: ٢٥).  ــى (أي ــن املنته ــة زم بدينون
ــاب  ــرات يف الكت ــر باإلضافــة إىل غــäه مــن التحذي ــإن هــذا التحذي ــك ف لذل  
املقــدس يتحــدث ضــد أولئــك الذيــن يهتمــون فقــط «باملكاســب» الفوريــة ألفعالهــم، 
وليــس بالنتائــج طويلــة األمــد. فإنهــم يســتحوذون عــىل األشــياء ويوّســعون مــن نطاق 
ــوا مــن  ممتلكاتهــم عــىل حســاب اآلخريــن، وهــم عــىل اســتعداد ألن يغشــوا ويقتل
أجــل تحقيــق هــذا الغــرض. وقــد يتمتعــون úــا يفعلــون اآلن، ولكنهــم سيحاســبون 
ــة  ــن الرسق ــارق ع ــي الس ــة أن تثن ــذه الحقيق ــي له ــه ال ينبغ ــذا فإن ــد. ل ــç بع في
فحســب؛ بــل يجــب أن توضــح لنــا أن مــا لدينــا مــن قيــم أخالقيــة مرتبــط ارتباطــاً 

ــا. ــيّد عــىل حياتن ــق والّس ــه بوصفــه الخال ــاً بالل وثيق



٧٥

الثالثاء

الغيرة من األشرار

٢٤شباط (فبراير)

هل حدث وأن صارعت مع مسألة النظر بعين الحسد إلى نجاح شخص ما؟ ما هو 
أفضل عالج لهذه المعضلة الروحية المميتة؟ (انظر أفسس ٥: ٢٠)

ما الذي تحذرنا منه اآليات يف أمثال ٢٣: ١٧؛ ٢٤: ١و ٢؛ و٢٤: ١٩و ٢٠؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مــا الــذي يجعــل شــخص مــا يحســد األرشار؟ عــىل األرجــح أن ذلــك ليــس   
ــدونه  ــم يحس ــرى، ه ــا. باألح ــرى األرشار يرتكبونه ــي ي ــة الت ــا الفعلي ــبب الخطاي بس
بســبب املكاســب الفوريــة (الــ×اء والنجــاح والســلطة والنفــوذ) التــي يحققونهــا مــن 

ــان. ــن األحي ــä م ــاس ألنفســهم يف كث ــه الن ــا يطلب خــالل رشهــم- هــذا هــو م
وعــىل الرغــم مــن أنــه ليــس كل شــخص ناجــح أو ثــري هــو بطبيعــة الحــال   
ــم  ــن يت ــك الذي ــك- ورúــا هــم أولئ ــر، إال أن البعــض هــم بالفعــل كذل شــخص رشي
تحذيرنــا منهــم يف هــذه اآليــات. فــإذ ننظــر إىل حياتهــم «الوثــäة» يكــون مــن الســهل 
بالنســبة لنــا أن نحســدهم عــىل مــا لديهــم، وخصوصــاً إذا كنــا )ــر بظــروف صعبــة 
وضوائــق. مــع ذلــك، فهــذه وجهــة نظــر ضيقــة ومحــدودة جــداً لألمــور. فــç يغــوي 
ــإنَّ  ــذا ف ــة. وله ــذة الفوري ــوري: فنحــن نســتمتع بالل ــا ف ــو أن عائده ــة ه يف الخطي
نظرتنــا لألمــور úنظــور يتجــاوز الحــارض تعمــل عــىل حçيتنــا مــن التجربــة؛ معنــى 
هــذا هــو أننــا بحاجــة إىل النظــر إىل مــا هــو أبعــد مــن «املكاســب» الفوريــة الناتجــة 

عــن خطيتنــا والتفكــä يف العواقــب املرتتبــة عليهــا عــىل املــدى البعيــد. 
ــر؟  ــر مدم ــن أث ــة م ــا للخطي ــدى م ــرى م ــا ò ي ــْن ِمنَّ ــك، َم ــب ذل وإىل جان  
ــن  ــا ع ــن إخفائه ــن م ــد نتمك ــا. وق ــة خطايان ــن عقوب ــالت م ــا اإلف ــن ال Ïكنن فنح
ــا، أن تكــون لديــه  اآلخريــن بحيــث ال Ïكــن ألي شــخص، حتــى أولئــك األقــرب إلين
أدï فكــرة عــن مــا نقــوم بــه (إال أن هــذه الخطايــا تنكشــف وتلحــق بنــا إن عاجــالً 
أم آجــالً، أليــس كذلــك؟)؛ ورúــا نكــون قادريــن عــىل خــداع أنفســنا واالعتقــاد بــأن 
خطايانــا ليســت بهــذه الدرجــة مــن الســوء والبشــاعة. فعــىل كل حــال، أنظــر إىل كــم 
هــو عــدد األشــخاص الذيــن يقومــون بفعــل أمــور ســيئة!) لكــن إن عاجــالً أم آجــالً، 

ــع الثمــن. ــا وندف ــا خطايان ــة أو بأخــرى، تلحــق بن وبطريق
ــا  ــه بن ــا فعلت ــا بســبب م ــة. ينبغــي أن نكرهه ــا خطي ــة ألنه ينبغــي أن نكــره الخطي
وبعاملنــا وبربنــا. إذا كنــا نريــد أن نعــرف التكلفــة الحقيقيــة للخطيــة علينــا أن ننظــر 
ــون  ــب أن يك ــا. يج ــه خطايان ــا كلفت ــو م ــذا ه ــب. ه ــىل الصلي ــو ع ــيح وه إىل املس
إدراكنــا لهــذه الحقيقــة وحدهــا كافيــاً ألن يجعلنــا نريــد تجنــب الخطيــة واالبتعــاد 

قــدر اإلمــكان عــن اولئــك الذيــن قــد يدفعونــا إىل ارتكابهــا. 



٧٦

االربعاء
 ما نضعه في أفواهنا

٢٥شباط (فبراير)

فكــر يف شــخص تعرفــه، شــخص دمــرت الكحــول حياتــه. ملــاذا يجــب لهــذا املثــال 
وحــده أن يكــون كافيــاً ملســاعدتنا عــىل فهــم ملــاذا ال ينبغــي لنــا أبــداً أن نضــع 

هــذه الســموم يف أجســادنا؟

ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن أول تجربــة لإلنســان كانــت متعلقــة بالطعــام (تكويــن   
ــيشء الخطــأ  ــان واألكل مــن ال ــاò هــو العصي ــة واملــوت إىل الع ــب الخطي ــا جل ــإن م ٣: ٣). ف
(تكويــن ٣: ١ـ ٧؛ روميــة ٥: ١٢). أيضــاً، ال ينبغــي للحقيقــة املـُـرّة أن تغيــب عــن أذهاننــا، وهــي 
أن أول ِذكــر لــرشب الخمــر يف الكتــاب املقــدس ورَد يف قصــة ســلبية ومهينــة للغايــة (تكويــن 

.(٩: ٢١

اقــرأ أمثــال ٢٣: ٢٩ـ ٣٥. مــا هــي األمــور التــي يتــم الربــط بينهــا وبــÛ رشب 
ــات؟  الكحــول يف هــذه اآلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مــن منــا ò يــرى بنفســه كيــف Ïكــن لــرشب الكحــول أن يكــون مدمــراً؟ بالتأكيــد، ليــس كل 
َمــن يــرشب الكحــول يتحــول إىل ِســكäٍِّ عربيــد.

«إن اإلنســان الــذي َشــكََّل عــادة رشب الخمــور املســكرة هــو يف وضــع بائــس. فمثــل   
هــذا اإلنســان ال Ïكــن التفاهــم معــه باملنطــق أو إقناعــه باالمتنــاع عــن االنغــçس يف هــذه 
العــادة ألن معدتــه ودماغــه مريضــان، كــç أن إرادتــه وشــهيته ال Ïكــن الســيطرة عليهــç. إن 
ــه القــدرة عــىل كــرس قيودهــا والتحــرر منهــا»  قــوى الظــالم تســتعبده بحيــث ال تكــون لدي
ــة  ــد ٣، صفح ــدس، مجل ــاب املق ــä الكت ــت لتفس ــوعة األدفنتس ــوة، موس ــات روح النب (تعليق

 .(١١٦٢

اقرأ أمثال ٢٣: ١ـ ٨. ملاذا يجب أن نسيطر عىل شهيتنا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن هــذا التحذيــر يتعلــق úــا هــو أكــ× بكثــä مــن مجــرد آداب املائــدة. إن النــص الكتــاT هــو 
 çتحذيــر إىل أولئــك الذيــن يحبــون أن يأكلــوا والذيــن لديهــم شــهية رشهــة (أمثــال ٢٣: ٢). كــ
أن اســتعارة وضــع ســكË عــىل الحلــق هــي اســتعارة قويــة جــداً: فهــي ال تعنــى كبــح الشــهية 
فحســب ولكنهــا تشــä أيضــاً إىل املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا صحتــك بــل وحياتــك بســبب 
ــالً» تعــرب عن فكرة  ــْل تَأَمُّ الرشاهــة الزائــدة يف تنــاول الغــذاء. فالكلمــة العربيــة املرتجمــة « تَأَمَّ
التمييــز الدقيــق بــË مختلــف أنــواع املــواد الغذائيــة. وهــذه الكلمــة هــي نفســها املســتخدمة 
» (١ملوك  ِّ ِمــن ِقبــل ســليçن عندمــا طلــب الحكمــة لتســاعده عــىل التمييــز «بـَـËَْ الَْخــäِْ َوالــرشَّ
٣: ٩). البــد وأن كاتــب هــذا األصحــاح مــن ســفر األمثــال كان يرمــي إىل مــا هــو أكــ× مــن مجرد 
مســألة الســيطرة عــىل الشــهية. فرúــا تتعلــق نصيحتــه أيضــاً بتحذيرنــا مــن رشب الخمــور يف 
املناســبات االجتçعيــة والوالئــم، وذلــك حË تغــوى النفس أن « تَْشــتَِه أَطَاِيبَُه « (أمثــال ٢٣: ٣).



٧٧

الخميس
مسؤولياتنا

٢٦شباط (فبراير)

ــْن  ــَر ِم ي ِّ َر الرشِّ ــذِّ ــْم لُِتَح ــْم تََتكَلَّ ــإِْن لَ ــوُت. َف ُþَ ــا ــُر َمْوتً ي ــا ِرشِّ ــِر: يَ ي ِّ ــُت لِلرشِّ «إَِذا ُقلْ
ــِدَك أَطْلُُبــُه» (حزقيــال ٣٣:  ــا َدُمــُه َفِمــْن يَ يــُر áَُــوُت ِبَذنِْبــِه، أَمَّ ِّ طَِريِقــِه، َفذلِــَك الرشِّ
٨). مــا هــو املبــدأ الروحــي املعلــن هنــا؟ كيــف áكننــا تبّنــي هــذا املفهــوم وتطبيقــه 

عــىل حياتنــا اليوميــة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد  ــالً يف أح ــرأة لي ــت ام ــäة، هوجم ــة كب ــة غربي ــنوات، ويف مدين ــذ س من  
 ò الشــوارع. وقــد رصخــت طلبــاً للنجــدة وســمعها العــرشات مــن النــاس، ومــع ذلــك
يكلــف أحــداً منهــم نفســه عنــاء االتصــال بالرشطــة. وقــد نظــر معظمهــم مــن النوافذ 
ومــن ثــم عــادوا ملواصلــة مــا كانــوا يفعلونــه. وبعــد فــرتة وجيــزة، توقفــت رصخــات 
ــدة  ــا لع ــر تلقيه ــدة إث ــة هام ــرأة وهــي جث ــ× عــىل امل ــت الحــق، ُع ــرأة. ويف وق امل

ــات.  طعن
 Ëيفعلــوا شــيئاً مســؤول òفهــل كان النــاس الذيــن ســمعوا رصخــات املــرأة  و  
ــن  ــهم، أ ò يك ــم أنفس ــا ه ــم ò يهاجموه ــن أنه ــم م ــىل الرغ ــه ع ــا؟ فإن ــن موته ع

ــا؟ ــذي قتله ــو ال ــا ه ــن نجدته ــهم ع تقاعس

اقــرأ أمثــال ٢٤: ١١و ١٢و ٢٣ـ ٢٨. مــا هــي الرســائل الهامــة التــي لنــا يف هــذه 
اآليات؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رشيعــة مــوىس تحــذر بوضــوح مــن أن أولئــك الذيــن يفشــلون يف اإلدالء   
úــا قــد شــهدوه مــن جرائــم يحملــون هــم أيضــاً الذنــب (الويــË ٥: ١). رúــا قــد ال 
نكــون قادريــن عــىل اتخــاذ إجــراءات ملنــع الجرÏــة، لكــن إذا نحــن واصلنــا التــزام 
الصمــت بشــأن مــا نــراه فإننــا بذلــك نشــرتك يف الذنــب مــع املجــرم. فنحــن نصبــح 

ــا وســكوتنا. ــن خــالل صمتن ــË م متواطئ
ومــن ناحيــة أخــرى، وإذا نحــن أدلينــا بالحقيقــة يف شــهادتنا، وأعطينــا   
«الجــواب املســتقيم» (أمثــال ٢٤: ٢٦)، فســنكون بذلــك قــد اســتجبنا بشــكل مناســب 
ــة عــىل الشــفاه،  ــل هــذا التــرصف بالقبل ــا كأشــخاص مســؤولË. ويقــارن مث وترصفن

úعنــى أن الشــخص يهتــم بالشــخص اآلخــر اهتçمــاً حقيقيــاً وصادقــاً.

إن البقــاء صامتــË دون عمــل أي يشء عندمــا تكــون هنــاك ســيدة يتــم قتلهــا يف 
الشــارع هــو أمــر مأســاوي úــا فيــه الكفايــة. لكــن مــاذا عــن العديــد مــن الــرشور 
األخــرى التــي يف العــاò: املجاعــات، الحــروب، املظــاò، التمييــز العنــرصي، والظلــم 

االقتصــادي؟ مــا هــي مســؤولياتنا فيــç يتعلــق بهــذه األمــور أيضــاً؟
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٢٧شباط (فبراير)

«ال بــد للنفــوس املحيطــة بنــا مــن أن تُْنَهــض وتُْنَقــذ، وإال فســتهلك. ليــس أمامنــا وال 
ــا يشــهد للحــق أو ضــده. أنــا أروم  لحظــة واحــدة لنضيعهــا. لــكل ِمنَّــا تأثــäه الــذي إمَّ
إىل أن حمــل الدالئــل التــي ال لبــس فيهــا عــىل أ] أحــد تالميــذ املســيح. إننــا بحاجــة 
ــق  ــادئ الح ــش مب ــة إىل عي ــن بحاج ــبت، نح ــا للس ــرد حفظن ــى مج إىل يشء يتخط
وإىل الشــعور باملســؤولية الفرديــة. كثــäون يــزدرون úثــل هــذه األمــور وهــو مــا نتــج 
ــهادات  ــوة، ش ــة» (روح النب ــة الروحي ــدم اليقظ ــرتاث وع ــدم االك ــاالة وع ــه الالمب عن

للكنيســة، مجلــد ١، صفحــة ٩٩).
ــة  ــك الســعي إىل محب ــان، وعلي Ïــش إ ــان وعيشــك عي Ïــث إ ــك حدي «ليكــن حديث
اللــه؛ اشــهد للعــاò بــكل مــا يعنيــه املســيح بالنســبة لــك. عظِّــم اســمه القــدوس. َخــربِّ 
ث عــن قوتــه» (روح النبــوة، دعوتنــا الســامية،  ِبُجــوِده؛ تحــدث عــن رحمتــه، وحــدِّ

صفحــة ٢٠).

١. يف الصــف، راجعــوا أجوبتكــم عــىل الســؤال األخــä بــدرس يــوم األحــد. مــا الــذي 
ــا  ــي Ïكنن ــا هــي بعــض الطــرق الت ــا البعــض؟ م ــة بعضن ــه مــن إجاب ــا تعلّم Ïكنن

تعلمهــا فيــç يتعلــق ببنــاء ثقتنــا يف مــا نؤمــن بــه؟

٢. كتــب أحدهــم: «تذكّــر أمريــن: لقــد مــات املســيح ألجلــك، وأنــت ســوف Êــوت 
يف يــوم مــا.» يف ســياق درس يــوم الثالثــاء، والــذي تحــدث عــن كيــف أنــه ســيكون 
علينــا أن نعطــي حســاباً عــن الخطيــة، بطريقــة أو بأخــرى، مــا هــو الــدرس الهــام 

الــذي ينبغــي أن نتعلمــه مــن هــذه الفكــرة؟

٣. فيــç يــيل تكــرار لالقتبــاس الــذي وضــع عــىل الحافــالت يف لنــدن: «عــىل األرجــح، 
ليــس هنــاك إلــه. لــذا توقفــوا عــن القلــق واســتمتعوا بحياتكــم «. باإلضافــة إىل مــا 
تحــدث عنــه الــدرس، مــا هــي املشــاكل األخــرى التــي تتعلــق úثــل هــذه املشــاعر 
التــي أدت بهــؤالء النــاس إىل كتابــة هــذا الشــعار؟ ملــاذا يعــد وجــود اللــه شــيئاً مــن 
شــأنه أن يجعــل النــاس قلقــË أساســاً؟ مــاذا تخربنــا هــذه املشــاعر عــن مــدى نجــاح 
الشــيطان يف تشــويه صفــات اللــه يف أذهــان كثــä مــن النــاس؟ يف الصــف، فكــروا 
يف بعــض الطــرق املختلفــة التــي Ïكنكــم مــن خاللهــا الــرد عــىل شــعار مــن هــذا 
القبيــل. مــا هــي بعــض الشــعارات املوجــزة البليغــة التــي Ïكــن أن تســاعد النــاس 

عــىل إدراك األمــل الــذي Ïكــن أن يكــون لنــا يف اللــه؟
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ــم  ــل مرضــاه عــىل تعلَّ ــو منخرطــاً يف تأهي ــا دان جاك ــي ال يكــون فيه ــات الت يف األوق
الســä مجــدداً، يقــوم úســاعدة أعضــاء الكنيســة يف مســäهم الروحــي. القــس دان هــو 
دكتــور عــالج طبيعــي، كــç يعمــل أيضــاً كقــس علــç] يف كنيســتË يف مقاطعــة إلكينــز 
 Ëلحقــل «مونتــ Ëالتابعتــ Ëالكنيســت çــا الغربيــة وهــ ومقاطعــة بارســونز يف فäجين
ــت  ــد أدفنتس ــة «هايالن ــاء يف مدرس ــاء والكيمي ــادK األحي ــدرِّس م ــه يُ ــç أن ــو». ك ڤي
ســكول» يف إلكينــز. وزوجتــه، شــäيل، هــي معلمــة مدرســية وممرضــة مســجلة وتعمل 
مديــرة مدرســة للتعليــم األســايس واإلعــدادي والثانــوي (مــن الروضــة وحتــى الصــف 
الثــا] عــرش). ويقــوم ابنهــç، جÏäــي، بتدريــس مــادة الديانــة والرياضيــات والتاريــخ. 
يؤمــن القــس دان ان العمــل املرســيل هــام للغايــة. لذلــك، يقــوم القــس دان ســنوياً 
بقيــادة التالميــذ وأعضــاء الكنيســة يف رحلــة مرســلية. وحتــى اآلن، قــام الفريــق بزيــارة 
كالً مــن املكســيك وبنــç وهنــدوراس. ويف عــام ٢٠١٤، قــام الفريــق بزيــارة كوســتاريكا. 
ــاء  ــار ببن ــق يقومــون خــالل ســاعات النه ــاك، كان أعضــاء الفري ــاء وجودهــم هن وأثن
كنيســة، وكانــوا يف املســاء يعقــدون اجتçعــات تبشــäية ويقدمــون دروســاً يف الكتــاب 
ــه املمتلــئ،  إال  املقــدس يف اربعــة كنائــس مختلفــة. وعــىل الرغــم مــن جــدول أعçل
ان القــس دان قــد أُعجــب بتفــا] القــس يف كوســتاريكا والــذي يرعــى ســت كنائــس 

وليــس لديــه ســيارة. 
وال يكتفــي القــس دان وأعضــاء كنيســته ببنــاء كنائــس يف الخــارج، ولكنــه يبنــي 
ــاء كنيســتهم ومدرســتهم عــىل  ــن بن ــوا مؤخــراً م ــث انته ــده ايضــاً، حي ــس يف بل كنائ

ــرة.  ــون بامل ــة دي ــف، دون أي ــة ونص ــة أفدن ــاحتها خمس ارض مس
وأحــدث تحــٍد يواجــه القــس دان وأعضــاء كنيســة إلكينــز البالــغ عددهــم ٨٠ عضــواً 
هــو القــدرة عــىل تلبيــة الطلبــات املقدمــة لدراســة الكتــاب املقــدس والتــي تأتيهــم 

مــن املجتمــع املحيــط بهــم. 
ونتيجــة للمراســالت التــي قامــت بها الكنيســة يف عام ٢٠١٣و ٢٠١٤، تســلم كل شــخص 
ــف  ــوة، اكتش ــوت النب ــىل دروس «ص ــول ع ــوة للحص ــة دع ــا الغربي ــة فäجين يف والي
الكتــاب املقــدس». وكانــت اســتجابة النــاس رائعــة، حيــث أشــار ١٠٫٠٠٠ شــخص إىل 
رغبتهــم يف  الحصــول عــىل دورس لدراســة الكتــاب املقــدس. ومــن بــË هــذا العــدد، 
كان هنــاك أكــ× مــن ٢٠٠ شــخصاً يراســلون الكنيســة مــن منطقتــي إلكينــز وبارســونز. 
ــارشة،  ــا مب ــدس معن ــاب املق ــة الكت ــاس دراس ــض الن ــل بع ــس دان، «يفّض ــول الق يق
بينــç يفضــل آخــرون الدراســة عــن طريــق املراســلة، حيــث يرســلون الــدروس بعــد 
اإلجابــة عــىل األســئلة الــواردة بهــا ومــن ثــم يقــوم أعضــاء الكنيســة úراجعــة األجوبــة 
ــدروس  ــن رشاء ال ــؤولة ع ــي املس ــة ه ــس املحلي ــË.» والكنائ ــع الدارس ــل م والتواص

ــة لطــالب املراســلة. ــع الربيدي ــä الطواب وتوف
يقــول القــس دان، «إن مــا يجعــل هــذه املنطقــة حقــالً مرســلياً أكــ× هــو أنــك ســتجد 
كثــäاً مــن النــاس يقولــون لــك، ‘أنــا أؤمــن بهــذا،’ ولكــن مــا ò تكــن ارسة ذلك الشــخص 
مهتمــة باألمــر، فــإن الكثäيــن منهــم لــن يأخــذوا خطــوة لألمــام ويقــرروا االنضــçم 

« . للكنيسة
ومــع ذلــك، يــرى القــس دان وأعضــاء كنائســه أن تبشــä النــاس باملســيح يف املناطــق 
ــد  ــذل الجه ــتعداد لب ــىل اس ــم ع ــام، وه ــيل ه ــل مرس ــو عم ــا ه ــون فيه ــي يعيش الت

ــيل. ــل املرس ــذا العم ــاح ه ــاعدة يف إنج ــالزم للمس ــال ال ــت وامل والوق
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ما وراء القناع

السبت بعد الظهر

٢٨شباط (فبراير)- ٦آذار (مارس) الدرس العاشر  

 املراجــع األســبوعية: أمثــال ٢٥: ٢و ٣؛ ٢٦: ١١و ١٢؛ ١كورنثــوس ١: ٢٠و ٢١؛ 
أمثــال ٢٦: ١٣ـ ١٦؛ ٢٧: ٥و ٦.

آية الحفظ: «الَ تََتَفاَخْر أََماَم الَْملِِك، َوالَ تَِقْف ِيف َمكَاِن الُْعظََ¬ِء» (٢٥: ٦).

ــن ٣: ١ـ ٦) كان  ــË (تكوي ــا األول ــوت أبوين ــذي كان يخطــط مل ــدو ال إن الع  
ــدا  ــي ب ــçت معســولة، والت ــت تنطــق بكل ــي كان ــرة الت ــة املبه ــف الحي ــاً خل مختبئ
ــبِْه  ــْكلَُه إَِىل ِش ُ َش ِّäــ أنهــا مكرتثــة للغايــة بأمــر ســعادة حــواء. فــإن الشــيطان إذ «يَُغ
ــوٍر»، يقــوم بإعــداد أخطــر مصيــدة للجنــس البــرشي (٢كورنثــوس ١١: ١٤).  َمــالَِك نُ
لكــن مــا هــو أكــ× خطــورة وإضــالال يف هــذا األمــر هــو مــا نصــدره مــن ادعــاءات 
عــي مــا لســنا عليــه فســينتهي بنــا األمــر ونحــن نخــدع اآلخريــن،  ذاتيــة؛ فعندمــا ندَّ

ــى أنفســنا. ــل ونخــدع حت ب
هنــاك طــرق مختلفــة للخــداع والتضليــل، وأكــ× هــذه الطــرق شــيوعاً هــو   
ــال درس هــذا  ــن أمث ــçت. إن بعضــاً م ــن كل ــه م ــا ننطــق ب ــن خــالل م الخــداع م
األســبوع يتعامــل مــع الــكالم، كالم الكــذب والنفــاق، الــذي يوضــع يف صياغــة حلــوة 
ورنَّانــة ومثــäة للعواطــف، وذلــك مــن أجــل إخفــاء األفــكار والنوايــا القبيحــة القابعــة 
بالنفــس. ونحــن بحاجــة إىل أن نكــون حذريــن ليــس فقــط بشــأن مــا نقولــه لآلخريــن 
بــل بشــأن كيفيــة تفســäنا ملــا يقولــه اآلخــرون لنــا. رúــا Ïكــن تلخيــص رســالة هــذا 
األســبوع بهــذه الطريقــة: «َهــا أَنَــا أُرِْســلُُكْم كََغَنــٍم ِيف َوْســِط ِذئـَـاٍب، فَُكونُــوا ُحَكــçََء 

ــى ١٠: ١٦). ــçَِم» (مت ــطَاَء كَالَْح ــاِت َوبَُس كَالَْحيَّ

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، 
املوافــق ٧آذار (مــارس).
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ِسرُّ الله

١آذار (مارس)األحد

الحيــاة مليئــة بالكثــä مــن األســئلة التــي بــدون جــواب، أليــس كذلــك؟ ففــي جــزء 
مــن الثانيــة، Ïكــن ألحــداث قــد تبــدو عشــوائية أن تكــون úثابــة الفــرق بــË الحياة 
 Ëأننــا نجــد يف الحيــاة أشــخاصاً يعيشــون مأســاة تلــو األخــرى، يف حــ çواملــوت. كــ
يكــون أشــخاص آخــرون عــىل مــا يــرام. وينبغــي لــكل هــذه األمــور أن تخربنــا أننــا 
بحاجــة إىل العيــش باإلÏــان. مــا هــي بعــض األمــور التــي تحــدث يف حياتــك حاليــاً 
وعليــك أن تقبلهــا باإلÏــان، واضعــاً ثقتــك باللــه؟ مــا هــو الخيــار اآلخر الــذي لديك؟

ــول  ــش يق ــد دويت ــا| ديفي ــب الفيزي ــاز. كت ــاألرسار واأللغ ــة ب ــاة مليئ الحي  
«إن األحــداث اليوميــة للحيــاة معقــدة للغايــة إذا نظرنــا إليهــا مــن منظــور فيزيــا| 
ــع  ــإن جمي ــغيل ف ــىل زر التش ــت ع ــاء وضغط ــة بامل ــألت غّالي ــت م ــإذا أن ــت. ف بح
أجهــزة الكمبيوتــر العمالقــة عــىل األرض والتــي تحــاول معرفــة ُعمــر الكــون ال Ïكنهــا 
ــا وإىل حــد  ــى وإن أمكنن ــاء، حت ــات امل ــم داخــل جزيئ ــي تت ــادالت الت أن تحــل املع
مــا تعريــف حالــة املــاء األوليــة وكذلــك كل التأثــäات الخارجيــة عــىل املــاء املوجــود 
بداخــل الغّاليــة» [ديفيــد دويتــش (٢٠١١/٧/٢١). بدايــة الالنهايــة: التفســäات التــي 
ــدل]. ــن جــروب. طبعــة كين ــدل لوكاشــنز ١٩٧٢ـ ١٩٧٥). بينجوي تحــول العــاò (كين
فــإذا كانــت مســألة بســيطة مثــل جزئيــات املــاء تحäّنــا وتربــك تفكäنــا مــن   

شــدة تعقيداتهــا، فكيــف Ïكننــا حتــى أن نبــدأ يف فهــم أرسار اللــه؟

اقــرأ أمثــال ٢٥: ٢و ٣. مــا هــي النقطــة التــي يؤكــد عليهــا كاتــب الســفر، وكيــف 
áكننــا تطبيقهــا عــىل حــاالت أوســع نطاقــاً؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــة الل ــو طبيع ــوك ه ــد املل ــن مج ــاً ع ــه مختلف ــد الل ــل مج ــا يجع إن م  
ــه إدراكاً  ــن إدراك الل ــرش ع ــزون كب ــي، عاج ــكل ضمن ــا، وبش ــç أنن ــة»؛ ك «املحجوب
ــي  ــه، وه ــاب الل ــارة إىل احتج ــتخدمة لإلش ــة املس ــة العربي ــاً. إن الكلم ــالً وتام كام
ــا تســتخدم يف  ــاً م ــا، غالب ــارش عنه ــاً غــä مب ــرب كلمــة «رس» انبثاق ــي تعت الكلمــة الت
الكتــاب املقــدس (باللغــة العربيــة) لتشــä إىل مــا يجعــل اللــه هــو اإللــه الحقيقــي 
(إشــعياء ٤٥: ١٤و ١٥). هنــاك أمــوراً عــن اللــه نحــن ببســاطة ال Ïكننــا فهمهــا. ومــن 
ناحيــة أخــرى، مــا يصنــع مجــد امللــوك هــو اســتعدادهم ألن يكونــوا قيــد الفحــص 
والتدقيــق والتمحيــص. إن الشــفافية والقبــول باملســاءلة واملحاســبة هــç مــن 
ــك أن «يفحــص  ــة ١٧: ١٤ـ ٢٠). فمــن واجــب املل ــادة (تثني الســçت األساســية للقي
األمــور»، úعنــى أن يُعطــي تفســäاً وتربيــراً ملــا يــدور يف مملكتــه مــن أحــداث، وكل 

ــه مــن أمــور. مــا يقــوم ب
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األحمق الذي يبدو كالحكيم

٢آذار (مارس)االثنين

كــم مــرة أغويــت عــىل أن تســاوم عــىل مــا تعــرف أنــه القيــم الجوهريــة؟ مــع ذلــك، 
مــا الــذي يحــدث عندمــا تتصــادم بعــض هــذه القيــم األساســية مــع بعضهــا البعــض؟ 
كيــف Ïكننــا أن نعــرف أي مــن هــذه القيــم تتفــوق عــىل غäهــا وتســتحق التمســك 

وااللتــزام بهــا؟

إن فكــرة «الطبيعــة النســبية للحــق» قــد القــت رواجــاً كبــäاً يف الســنوات األخــäة   
 .(Tالغر òخصوصــاً يف العــا) املاضيــة، هــذا عــىل الرغــم مــن أن هــذه الفكــرة ليســت بالجديــدة
ومــا تعنيــه هــذه الفكــرة هــو أنَّ مــا يعتــرب حقيقــة [الحــق] بالنســبة لشــخص مــا، أو لثقافــة 
مــا، قــد ال يعتــرب حقيقــة [الحــق] بالنســبة لشــخص آخــر أو ثقافــة أخــرى. وعــىل الرغــم مــن 
ــزم  ــاò يل ــن يف الع ــاك أماك ــاً ـ فهن ــح دا÷ ــو صحي ــتويات،  ه ــد املس ــىل أح ــر، ع ــذا األم أن ه
فيهــا قائــد الســيارة الجانــب األÏــن مــن الطريــق، بينــç هنــاك أماكــن أخــرى يلــزم فيهــا قائــد 
الســيارة الجانــب األيــرس مــن الطريــق - إالَّ أن موضــوع نســبية الحقيقــة [الحــق] هــذا قــد 
يكــون بالــغ الخطــورة عــىل بعــض املســتويات األخــرى، ال ســيç يف املجــال األخالقــي. فهنــاك 
ــه  ــش في ــذي نعي ــكان ال ــن امل ــر ع ــض النظ ــأ، بغ ــرى خط ــور أخ ــة وأم ــة صحيح ــور معين أم
وبغــض النظــر عــن ميولنــا الشــخصية ووجهــات نظرنــا. مــع ذلــك، فــإن مــا يجــب علينــا فعلــه 
هــو إخضــاع وجهــات نظرنــا لكلمــة اللــه وللحــق املوجــود فيهــا. فيجــب أن تكــون كلمــة اللــه 
هــي املصــدر الرئيــيس بالنســبة لنــا ملعرفــة مــا هــو الصــواب والخطــأ، ومــا هــو الخــä والــرش.

اقــرأ أمثــال ٢٦: ١١و ١٢. (انظــر كذلــك قضــاة ٢١: ٢٥؛ ١كورنثــوس ١: ٢٠و ٢١؛ 
٢: ٦و ٧؛ ٢كورنثــوس ١: ١٢). مــا هــو الــيشء الــذي يجــب علينــا جميعــاً أن نحــرص 

عــىل عــدم فعلــه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه هــي  ــه الــيشء الصــواب بالنســبة ل ــرى أن ــام املــرء úــا ي ــا، إن فكــرة قي كــç رأين  
 çكانــت قبــالً. فكــ çفكــرة ليســت بالجديــدة. لكنهــا ال تــزال فكــرة خاطئــة يف وقتنــا الحــايل كــ
 ًçرأينــا ســابقاً، ال أحــد منَّــا يفهــم ويســتوعب كل يشء؛ يف الواقــع، نحــن ال نفهــم كل يشء فهــ
تامــاً. فــكل واحــد منــا لديــه مجــاالت يحتــاج فيهــا إىل النمــو والتعلّــم، لذلــك يجــب علينــا أن 
نكــون منتبهــË دا÷ــاً ومتقبلــË لحقيقــة أننــا ال )لــك كافــة األجوبــة املتعلقــة بــأي يشء وبــكل 

يشء.
ــة الحمقــى، وكــç نــرى يف هــذا املثــل، فــإن مــا يســبب القلــق هــو أن  أمــا يف حال  
تأثــä حçقتهــم ســوف يتخطاهــم ويطــال غäهــم. فإنهــم يصبحــون أكــ× اقتناعــاً «بحكمتهــم»؛ 
ــاع لدرجــة أن  ــن اإلقن ــäة م ــم ســيكونون عــىل درجــة كب ــل إنه ــم. ب ــرددون حçقته ــذا ي وله
ــاورون  ــم ويتش ــم يكرمونه ــن ث ــçء وم ــم حك ــى ه ــؤالء الحمق ــدون أن ه ــد يعتق ــن ق آخري
معهــم للحصــول عــىل املشــورة، وهــو األمــر الــذي Ïكــن أن يــؤدي إىل مشــاكل كبــäة (أمثــال 
ــا أن  ــن له ــايل Ïك ــة»، وبالت ــا «حكم ــتوصف بأنه ــا س ــة، لكنه ــرش الحçق ــذا تنت ٢٦: ٨). وهك
تكــون أكــ× رضراً وأذيــة. عــالوة عــىل ذلــك، تكــون حçقــة الجهَّــال [الحمقــى] شــديدة لدرجــة 

ــون أنهــم حمقــى. ــم ال يدرك أنه



٨٣

اَلْكَْسالَُن

٣آذار (مارس)الثالثاء

 ò ويف يــوم الدينونــة لــن يــدان النــاس لكونهــم بســالمة نيــة صدقــوا الكــذب، بــل لكونهــم»
يصدقــوا الحــق، وألنهــم أهملــوا فرصــة تعلُّــم مــا هــو حــق» (روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، 
صفحــة ٣٦). كيــف نفهــم دورنــا يف إعطــاء اآلخريــن «فرصــة» تعلّــم مــا هــو الحــق؟ أيــن 

تبــدأ مســؤوليتنا، وأيــن تنتهــي؟

ــِه» (أمثــال ٢٦:  ــِه أَْن يَرُدََّهــا إَِىل فَِم ــِة، َويَُشــقُّ َعلَيْ ْحَف ــَدُه ِيف الصَّ «اَلَْكْســالَُن يُْخِفــي يَ
.(١٥

مــن املفارقــات أن األشــخاص الكســولË يعملــون بجــد إليجــاد أعــذار تــربر   
ــش يف  ــä للغ ــداً يف التحض ــاً وجه ــذ وقت ــض التالمي ــيض بع ــç يق ــاً ك ــلهم، Êام كس
االمتحــان أكــ× مــن الوقــت والجهــد اللذيــن Ïضيانهــç يف االســتذكار والدراســة لهــذا 

االمتحــان!

اقرأ أمثال ٢٦: ١٣ـ ١٦. ما الذي يتم تحذيرنا منه هنا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبُْل ِيف  ــِق، الشِّ ــُد ِيف الطَِّري ــق: «األََس ــىل ح ــول ع ــخص الكس ــون الش ــد يك ق  
ــَواِرِع!» (أمثــال ٢٦: ١٣). بالتــايل، فمــن الحكمــة البقــاء يف البيــت وليــس مواجهــة  الشَّ
ــك نفــّوت عــىل أنفســنا كل الفــرص التــي تقدمهــا  ــا عندمــا نقــوم بذل الخطــر. لكنن
ــىل  ــدم ع ــا ال نُْق ــوردة إذا كن ــداً بجــçل ال ــن نســتمتع أب ــا ل ــايل، فإنن ــاة.  وبالت الحي
مخاطــرة تعرضنــا لــألذى مــن أشــواكها. وال Ïكننــا املـُـيض قدمــاً إذا كنــا نخــاف مــن 
العقبــات. إن األشــخاص الذيــن ال يجــرؤون عــىل تكريــس أنفســهم للعمــل والخدمــة 

ــداً. ــاة وملؤهــا أب ــة الحي ــوا متع ــن يذوق ل
انظــر إىل بعــض الصــور الوصفيــة املقدمــة يف هــذه اآليــات. فكــç يتأرجــح   
البــاب عــىل املفصلــة دون أن ينتقــل مــن مكانــه، كذلــك أيضــاً الكســاىل يتقلبــون يف 
فراشــهم؛ أي أنهــم يغــäّون وضعيــة نومهــم ولكنهــم ال يذهبــون إىل أي مــكان.

عــة. فهــؤالء الكســاىل يضعــون  والصــورة األخــرى، يف عــد ١٥، هــي صــورة مروِّ  
ــع  ــتطيعون رف ــث ال يس ــة بحي ــولون للغاي ــم كس ــام ولكنه ــق الطع ــم يف طب أيديه

ــهم! ــام أنفس ــق إلطع ــن الطب ــم م أيديه
لكــن األســوأ مــن ذلــك هــو كســلهم الفكــري وذهنهم املغلــق الــذي يجعلهم   
متيقنــË مــن مواقفهــم الخاصــة. ولذلــك هــم يشــعرون أنهــم دا÷ــاً عــىل حــق وبأنهم 
أحكــم مــن ســبعة رجــال حكــçء (أمثــال ٢٦: ١٦)، ولهــذا ال يتقبلــون وجهــات نظــر 
اآلخريــن، والتــي رúــا تكــون أكــ× حكمــة مــن وجهــات نظرهــم. إن أولئــك الذيــن 
ــون  ــع ال يعرف ــم يف الواق ــاؤالت ه ــىل كل التس ــة ع ــم كل األجوب ــدون أن لديه يعتق

ســوى القليــل.



٨٤

الصديق كعدو

هل سبق لك أن ُوبِّْخَت على شيء كان يمكن أن يضر بك حقاً لو أنك قمت به؟ 
ر بشأنه؟ ومع وضع هذه النقطة في  ما الذي كان سيحدث لو افترضنا أنك لم تحذَّ
االعتبار، كيف يمكنك توبيخ شخص آخر، إذا لزم األمر، بطريقة بنَّاءة وليس بطريقة 

فيها إدانة وإحراج؟

٤آذار (مارس)األربعاء

ــا  ــا يف أعدائن ــة أملن ــا تفــوق خيب ــة أمــل مــن أصدقائن ــا نشــعر بخيب إذا كن  
فالســبب يف ذلــك هــو أننــا نتوقــع الخــä مــن أصدقائنــا والــرش مــن أعدائنــا. لكــن 
األمــر ليــس هكــذا دا÷ــاً، أليــس كذلــك؟ ولهــذا يحذرنــا ســفر األمثــال مــن أن الصديق 

ــق.  ــه صدي ــدو وكأن ــرصف الع ــد يت ــان، وق ــض األحي ــدو يف بع ــرصف كع ــد يت ق

اقرأ أمثال ٢٧: ٥و ٦. متى áكن للتوبيخ أن يكون داللة عىل املحبة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
إن املحبــة ال تقتــرص فقــط عــىل القبــالت والكلــçت الحلــوة الرقيقــة. بــل   
إن املحبــة ســوف تجربنــا أحيانــاً عــىل توبيــخ صديــق أو ابــن أو ابنــة لنــا. وقــد يبــدو 
ــه إصــدار لألحــكام وإحــراج للشــخص  ــة، غــä ســار وفي ــع عــن املحب ــا، الناب توبيخن
ــك،  ــا إذا نحــن وبخناهــم. مــع ذل ــاء لن ــد نخــرس أصدق ــل ورúــا ق ــذي نوبخــه. ب ال
ــا بشــأن مــا يقومــون بــه، وخصوصــاً تلــك األمــور التــي  ــا مــا ò نحــذر أصدقاءن فإنن

ــاء نكــون نحــن؟ ــوع مــن األصدق ــأي ن ــرضر، ف ــم ال ــب له مــن شــأنها أن تجل
إن التوبيــخ الرصيــح هــو أيضــاً داللــة عــىل أن محبتنــا ليســت مبنيــة عــىل   

الوهــم واالدعــاء، وإ)ــا مبينــة عــىل الحــق وعــىل الثقــة. 

اقرأ أمثال ٢٧: ١٧. ماذا áكن أن يكون تأث§ املواجهة بÛ األصدقاء؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد  ــä إىل فوائ ــد تش ــد بالحدي ــد الحدي ــة بح ــبيهية املتعلق ــورة التش إن الص  
 Ëمتبادلــة. فــإن الصداقــة املمتحنــة باملواجهــة الحقيقيــة ال تعمــل فقــط عــىل تحســ
ــات  ــخصية وصف ــم ش ــز وتدعي ــىل تحفي ــاً ع ــتعمل أيض ــا س ــة ولكنه ــة الصداق نوعي
ــر إىل  ــا األم ــينتهي بن ــاءة. وس ــي كف ــالح املعن ــب الس ــË. وسيكتس ــن الصديق كل م
ــن يلجــؤون إىل  ــتقبلية. إن األشــخاص الذي ــا املس ــ× لرصاعاتن ــن أك ــون مجهزي أن نك
أنفســهم وأفكارهــم فقــط، وال يواجهــون التحــدي املتعلــق بوجهــات النظــر املختلفــة، 

ــات. ــة أو يف الصف ــون يف املعرف ــن ينم ل



٨٥

العدو كصديق

٥آذار (مارس)الخميس

ــذه  ــرد يف ه ــا ي ــص م ــم بتلخي ــاه، ق ــطر أدن ــال ٢٦: ١٧ـ ٢٣. يف األس ــرأ أمث اق
ــات؟ اآلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرة أخــرى، يعــود ســفر األمثــال إىل الحديــث عــن التأثــä الــذي للكلــçت.   
ويتعامــل الســفر يف هــذه املــرة مــع األرضار الناجمــة عــن التشــهä واملشــاجرة. إن 
أولئــك الذيــن يشــّهرون بعــدوك يف وجهــك لجعلــك تعتقــد أنهــم إىل جانبــك، هــم يف 
ــجار ويقــودون طــريف النــزاع إىل املزيــد مــن  الواقــع «كالحطــب»: فإنهــم يغــذون الشِّ

ــزَاِع (عــد ٢١). النِّ
ــَفتَاِن الُْمتََوقَِّدتـَـاِن» اللتــان تبــدوان بليغتــان أن  وباملثــل، فإنــه بإمــكان» الشَّ  
ــد أن يُنتخــب مــن  ــذي يري ــراً» (عــد ٢٣). فــكل مــن الســيايس ال ــاً رشي ــا «قلب تخفي
قبــل الناخبــË، والتاجــر الــذي يريــد بيــع ســلعه واملســتهرت الــذي يريــد إغــواء امــرأة، 

ــكالم. ــة يف ال ــة والفصاح ــوة البالغ ــون ق يعرف
إن الــدرس الــذي تشــتمل عليــه هــذه الفقــرة الكتابيــة هــو أنــه يجــب أن   
ــن أن  ــه Ïك ــمعه. فإن ــق نس ــاب رقي ــدق كل خط ــب أن ال نص ــذر ويج ــى الح نتوخ
يكــون الخطــر يف مثــل هــذه الخطــب الرقيقــة، عــىل وجــه التحديــد، هــو أنهــا لطيفــة 
ورقيقــة. فهنــاك بعــض األشــخاص الذيــن يجيــدون الحديــث كثــäاً؛ وÏكــن أن يبــدو 
كالمهــم مقنعــاً وصادقــاً جــداً وفيــه اهتçمــاً واكرتاثــاً، يف حــË أن مــا يف داخلهــم قــد 
يكــون مختلفــاً Êامــاً. وعــىل الرغــم مــن أننــا جميعــاً كنــا ضحايــا ألشــخاص مــن هــذا 
القبيــل، َمــن منــا ò يكــن يف مرحلــة مــا مذنبــاً بعمــل الــيشء ذاتــه: حيــث قلنــا شــيئاً 
معينــاً لشــخص مــا لكننــا كنــا نفكــر أو نشــعر بــيشء مختلــف Êامــاً؟ وهنــا يحــّذر 

ســفر األمثــال، وبشــدة، ضــد هــذا النــوع مــن الخــداع.
«ينبغــي لــكل مــا يقــوم املســيحيون بــه أن يكــون شــفافاً كأشــعة الشــمس.   
ــد وال  ــي ال تع ــكاله الت ــن أش ــكل م ــأي ش ــداع ب ــا الخ ــه، أم ــد الل ــن عن ــق م إن الح
ــة.  ــة بدق ــول الحقيق ــهل ق ِ أو الس ِّËــ ــن الَه ــس م ــيطان.... لي ــن الش ــو م ــىص فه تح
نحــن ال Ïكننــا أن ننطــق بالحــق مــا ò نعــرف الحــق. ويف كثــä مــن األحيــان، تعمــل 
كل مــن اآلراء املســبقة واالنحيــاز الذهنــي واملعرفــة املنقوصــة وإســاءة الحكــم عــىل 
منعنــا مــن القيــام úــا يتعــË علينــا القيــام بــه وفقــاً للفهــم الصحيــح لألمــور! نحــن 
ال Ïكننــا قــول الحقيقــة مــا ò تكــن عقولنــا مسرتشــدة بــه [أي املســيح] الــذي هــو 

ــة ٧١). ــيح، صفح ــس املس ــوة، أن تعك ــق» (روح النب الح

عدم  مدى  ما  به؟  وتنطق  تقوله  بما  يتعلق  فيما  وشفافيتك  صراحتك  مدى  ما 
يمكن  أنه  حقاً  تعتقد  هل  فيه؟  تفكر  ما  وبين  تقوله  ما  بين  وجد،  إن  الترابط، 

االحتفاظ بهذه االزدواجية إلى أجل غير مسمى؟ (انظر متى ١٠: ٢٦و ٢٧).



٨٦

الجمعة 
لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٦آذار (مارس)

«إن قــوة الــروح القــدس ال تعفينــا مــن رضورة مçرســة قدراتنــا ومواهبنــا   
ــدرات  ــه. إن الق ــد الل ــا ألجــل Êجي ــدرة لدين ــف نســتخدم كل ق ــا كي ــا تعلمن ولكنه
البرشيــة، وعندمــا تكــون تحــت إرشاف خــاص ِمــن ِقبــل نعمة اللــه، Ïكن اســتخدامها 

ــه األرض.  ــىل وج ــدف ع ــل ه ألفض
إن الجهــل ال يزيــد مــن التواضــع أو التعمــق الروحــي ألي تابــع مــن أتبــاع   
ــن ِقبــل  ــراً أفضــل ِم ــة تقــّدر تقدي املســيح املعــرتف بهــم. إن حقائــق الكلمــة اإللهي
ــد أفضــل Êجيــد  ــال للــدرس. Ïكــن للمســيح أن Ïجَّ املســيحي العقــال] املثقــف امليَّ
ــة هــو  ــة. إن الهــدف األســمى مــن الرتبي ــه بفطن مــن خــالل أولئــك الذيــن يخدمون
ــا بطريقــة تعمــل عــىل ُحســن  ــه لن ــا مــن اســتخدام القــوة التــي أعطاهــا الل Êكينن

ــه.  ــز مجــد الل ــدس وتعزي ــاب املق ــم الكت ــل تعالي Êثي
ــم  ــة ت ــن أجــل كل موهب ــز الوجــود م ــا إىل حي ــن جــاء بن ــون مل ــا مدين إنن  
ائتçننــا عليهــا. والواجــب الــذي نديــن بــه لخالقنــا هــو تنمية هــذه املواهب وُحســن 
ــات واملعلمــË والطــالب، صفحــة  ــاء واألمه ــوة، إرشــادات لآلب اســتغاللها» (روح النب

.(٣٦٢ ٣٦١و 

ــا  ــي نجدهــا يف حياتن ــاألرسار واأللغــاز الت ١. ناقشــوا بإســهاب املســألة املتعلقــة ب
ــة  ــائل املتعلق ــانية أو يف املس ــالت اإلنس ــة أو يف التعام ــواء يف الطبيع ــة، س اليومي
 çــه كلــ ــاة هــو أن ــن أكــرب املفارقــات يف الحي ــه والخــالص. ِم باإلÏــان وطبيعــة الل
تعلمنــا أكــ× كلــç أدركنــا مــدى ضآلــة مــا نعرفــه. ملــاذا يعــد هــذا األمــر صحيحــاً 

ــة؟  ــق بالحقائــق الروحي Êامــاً فيــç يتعل

 äة وفقــاً لتغــä٢. مــا هــي بعــض «الحقائــق» التــي هــي يف الواقــع نســبية ومتغــ
ــي هــي  ــق األخــرى الت ــË الحقائ ــق وب ــذه الحقائ ــË ه ــز ب ــف )يِّ ــات؟ كي الثقاف
 Ë؟ ملــاذا مــن املهــم جــداً أن نعــرف الفــرق بــäقابلــة للتغيــ äأبديــة وكونيــة وغــ
 Ëــ ــق املتغــäة وب ــË الحقائ ــط ب ــاذا يعــد الخل ــق؟ مل ــن النوعــË مــن الحقائ هذي

ــة مــن أكــرب األخطــار التــي نواجههــا؟ الحقائــق األبدي

ــون عــىل أن يكــون أصدقاؤهــم  ــن يعمل ــاء هــم الذي ــل أن األشــخاص األذكي ٣. قي
قريبــË منهــم، ولكنهــم يعملــون كذلــك عــىل أن يكــون أعداؤهــم أكــ× قربــاً. مــا 
ــا أن نتعامــل مــع هــذه  ــا كمســيحيË، كيــف لن ــه ذلــك؟ وبالنســبة لن ــذي يعني ال
املســالة؟ بأيــة طريقــة Ïكــن لآليــة يف متــى ١٠: ١٦ أن تســاعدنا عــىل التعامــل مــع 

هــذه املســألة؟
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قصة األسبوع

فتح «المزيد من األبواب»

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

ــدة يف  ــتية الوحي ــة األدفنتس ــاء الكنيس ــع أعض ــة، يجتم ــا الغربي ــورت، فäجين يف بريدجب
مقاطعــة هاريســتون يف الكنيســة املشــيخية املحليــة. وعــىل الرغــم مــن أن أعضــاء 
كنيســة «ســيrال هيلــز» األدفنتســتية ليــس لديهــم مبنــى كنيســة خــاص بهــم بعــد، إال 
أنهــم يقومــون ببنــاء العالقــات مــع املحيطــË بهــم. فاســتجابة للرســائل الربيديــة التــي 
ارســلتها الكنيســة لألشــخاص بشــأن «مدرســة اكتشــف الكتــاب املقــدس»، تســلمت 
كنيســة «ســينرتال هيلــز» مــا يزيــد عــن ٣٠٠ طلــب لدراســة الكتــاب املقــدس مــن داخــل 
مقاطعــة هاريســون. ويبــذل القــس جيمــس فولبــي وأعضــاء كنيســته الثالثــË قصــارى 
ــك.  ــË يف ذل ــاب املقــدس للراغب ــم دروس يف الكت ــات وتقدي ــك الطلب ــة تل جهدهــم لتلبي
وضمــن األعضــاء األكــ× نشــاطاً يف هــذا املجــال، هنــاك أنجيــال، ٢١، هيــذر، ٢٠عامــاً ويل، 

ــاً. ٢٢عام
يقــول هيــذر وهــو يتذكــر نشــاطاتهم التبشــäية، «نقــود ســياراتنا متوجهــË مــن بيــت إىل 
بيــت. ونقــوم بتســليم األشــخاص أول درســË مــن دروس الكتــاب املقــدس ونســالهم إذا 
كانــوا يريــدون أن نقــوم بزيــارات خاصــة لهــم أو إذا كانــوا يرغبــون يف مواصلــة الــدروس 
عــن طريــق املراســلة. وإحــدى الســيدات الــالK التقــË بهــن طلبــت أن نعــود لزيارتهــا، 
لذلــك قررنــا، أنجيــال وأنــا، القيــام بذلــك. وكنــا نــدرس الكتــاب املقــدس معهــا كل اســبوع. 
«ويف شــتاء تلــك الســنة، انتحــر ابــن هــذه الســيدة. توقفنــا عــن تقديــم دروس الكتــاب 
ــد  ــد الشــكر وعي ــا نســاعدها يف فــرتات عي ــا. وكن ــزال نقــوم بزيارته ــا ال ن املقــدس ولكنن
امليــالد املجيــد. وبعــد فــرتة بــدأت تــأK إىل الكنيســة.» ومنــذ ذلــك الحــË، واصــل هيــذر 

وأنجيــال تقديــم دروس الكتــاب املقــدس لهــذه الطالبــة. 
ويف حــË ال يقــوم «يل» بإعطــاء دروس يف الكتــاب املقــدس عــىل املســتوى الشــخيص، إال 
أنــه يســاعد يف إعــداد الرســائل، وهــو يقــول، «أنــا أتأكــد مــن أن الــدروس التــي أتــم الناس 
اإلجابــة عليهــا قــد تــم مراجعتهــا ومــن ثــم إعادتهــا مجــدداً إىل الشــخص لــH نبــدأ الدرس 
الجديــد. وإذا مــّر شــهر دون أن نســمع مــن الشــخص امللتحــق بربنامــج دراســة الكتــاب 

املقــدس، فإننــا نتابــع األمــر ونتأكــد مــن التواصــل معــه واالطمئنــان عليــه.»
ويف حــË ان أعضــاء كنيســة «ســينرتال هيلــز» يدعمــون العمل املرســيل، يســتمتع الشــبيبة 

باالنخــراط يف هــذا العمــل هــم أيضاً.
تقــول أنجيــال، «إن مجموعــة شــبيبتنا قــد أصبحــت أقــوى كثــäاً. فدا÷ــاً كنــت أرغــب يف 

االنخــراط يف العمــل التبشــäي بطريقــة مــا؛ لكنــي ò أكــن أعــرف كيــف.»
يضيــف يل قائــالً، «أعتقــد أن هــذه هــي املــرة الوحيــدة التــي أمكننــا فيهــا وضــع 
ــا املســاهمة يف  ــذ، بحيــث Ïكنن ــز التنفي ــات التــي نحصــل عليهــا كل أســبوع حيِّ التدريب

ــو.» ــة تنم ــة الكنيس ــäي ورؤي ــل التبش العم
يعتقــد هيــذر أن إعطــاء دروس يف الكتــاب املقــدس، مــن شــخص إىل شــخص، هــي 
إحــدى أفضــل الطــرق لنمــو الكنيســة والتكريــس الروحــي. يقــول هيــذر، «كان الشــبيبة 
معــاً يقومــون بتســليم الــدروس إىل األشــخاص الذيــن طلبــوا تلقــي دروســاً مــن الكتــاب 
ــتمتعت  ــدس، اس ــاب املق ــاء دروس يف الكت ــا، إعط ــال وأن ــدأت، أنجي ــا ب ــدس. وعندم املق

ــاً.  بهــذا األمــر كثــäاً. فقــد جعلنــي أ)ــو روحي
«ســتعقد اجتçعــات كرازيــة يف املنطقــة، وقــد ســاعدت دراســات الكتــاب املقــدس التــي 
نقــوم بهــا يف جعــل النــاس يرغبــون يف معرفــة املزيــد، وهــذا مــن شــأنه مســاعدة كنيســتنا 

عــىل النمــو. إن إعطــاء دروس يف الكتــاب املقــدس يفتــح الكثــä مــن األبــواب.»



٨٨

الدرس الحادي عشر 

العيش باإليمان

السبت بعد الظهر

٧ـ١٣ آذار (مارس)

ــة ٣:  ــة ١: ١٦و ١٧؛ غالطي ــال ٢٨: ٤و ٧و ٩؛ رومي املراجــع األســبوعية: أمث
ــال ٢٩: ١٣. ــا ٢: ١٥ـ ١٧؛ أمث ــال ٢٨: ٥؛ ١يوحن ٢٤؛ أمث

ــُع»  ــرَّبِّ يُرَْف ــَىل ال ــِكُل َع ــُع َرشَكًا، َوالُْمتَّ ــاِن تََض ــَيُة اإلِنَْس ــظ: «َخْش ــة الحف آي
(أمثــال ٢٩: ٢٥). 

كثــäة هــي األصــوات التــي تنهــال علينــا مــن العديــد مــن االتجاهــات. كيف   
ــه ويف  ــة يف الل ــا نجــد اإلجاب ــاس أن يعرفــوا مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ؟ إنن للن
كلمتــه املوحــى بهــا. يجــب علينــا أن نتعلــم االعتــçد عــىل اللــه وأن نطيــع ناموســه. 

ــرة. ــور الحســنة والرشي ــË األم ــز ب ــة يف التميي ــن نجــد صعوب ــا ل وعنده
ــرَُّه،  ــوَت اللــِه َوِب ــوا أَوَّالً َملَُك لقــد أخربنــا املســيح بذلــك عندمــا قــال، «اطْلُبُ  
َوهــِذِه كُلَُّهــا تـُـزَاُد لَُكــْم» (متــى ٦: ٣٣). يجــب أن تكــون ثقتنــا وإتباعنــا للــه هــç مــن 
أولوياتنــا؛ وإال فــإن شــيئاً آخــراً ســيكون لــه األولويــة يف حياتنــا، وهــذا اليشء ببســاطة 
ــاة اإلÏــان.  ــه فقــط مــن خــالل عيشــنا لحي ــم الثقــة بالل ــا تعل ــة. وÏكنن هــو الوثني
فالســä املســيحي هــو ليــس ســوى اإلقــدام عــىل خيــارات نقــوم مــن خاللهــا بعمــل 

مــا يطلــب الــرب منــا عملــه، ثــم نــرتك العواقــب للــه. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق ١٤آذار (مــارس).



٨٩

٨آذار (مارس)األحد

احفظ الناموس

مــا هــي املتاعــب واملشــاكل التــي تجنبتهــا ألنــك قــد تعهــدت باإلÏــان أن تحفــظ 
رشيعــة اللــه؟ كيــف كانــت ســتكون حياتــك لــو أنــك ò تكــن تحفــظ الرشيعــة؟

تتكــرر كلمــة التــوراة أو مرادفاتهــا، مثــل «النامــوس» أو التعاليــم» أو   
«الرشيعــة» ١٣ مــرة يف ســفر األمثــال، وتتكــرر هــذه الكلمــة ٤ مــرات يف األصحــاح 
ــك يف عــد ٧و ٩). وعــىل الرغــم مــن أن  ــرد كذل ــË يف عــد ٤ وت ــرد مرت ــث ت ٢٨ (حي
يَعــُة الَْحِكيــِم» (أمثــال ١٣: ١٤)، إال أن  اســتعçل كلمــة تــوراة ينطبــق عــادة عــىل « َرشِ
هــذه الكلمــة لهــا داللــة روحيــة يف الــرتاث اإلرسائيــيل وهــي تشــä إىل وحــي إلهــي، 

ــال ٢٩: ١٨). ــه (أمث ــال نفس ــفر األمث ــن س ــك م ــىل ذل ــتدل ع ــç يُس ك

اقــرأ أمثــال ٢٨: ٤و ٧ و ٩. مــاذا تخربنــا هــذه اآليــات عــن أهميــة الرشيعــة فيــ¬ 
يتعلــق بكيفية عيشــنا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن مــا جعــل شــعب بنــي إرسائيــل قدÏــاً مختلفــË عــن غäهم من الشــعوب   
ò يكــن طريقــة تفكäهــم أو حتــى وجهــات نظرهــم «الروحيــة» والالهوتيــة املجــردة. 
ــق  ــç يتعل ــاة في ــرى،  يف الحي ــور أخ ــة إىل أم ــة، باإلضاف ــم امللموس ــل إن اختياراته ب
ــا  ــي م ــة ه ــäان والعائل ــع الج ــم م ــة وعالقاته ــة الطبيعي ــة والبيئ ــام والراح بالطع
جعلتهــم «مقدســË» أو «مفرزيــن» مــن كل األمــم األخــرى. ومــن الناحيــة املثاليــة، 

ــادئ.  ــه مــن مب ــارات ترتكــز عــىل الرشيعــة ومــا تتضمن كانــت هــذه االختي
ــا كبــرش أن نكــون حكــçء ِمــن ِقبــل  وعــىل كل حــال، نحــن ليــس úقدورن  
ِّ (١ملــوك ٣: ٩). لذلــك نحــن  أنفســنا؛ فإنــه ال Ïكننــا دا÷ــاً التمييــز بـَـËَْ الَْخــäِْ َوالــرشَّ
بحاجــة إىل الرشيعــة اإللهيــة ملســاعدتنا يف الحصــول عــىل الفطنــة. وبعبــارة أخــرى، 
ال يعتمــد اكتســاب الفطنــة عــىل التدريبــات الفكريــة أو الروحيــة؛ بــل هــو يتعلــق 
أساســاً بالطاعــة للرشيعــة، وهــو األمــر الــذي يوجــد خــارج نطــاق أنفســنا وثقافاتنــا 

ــا.   ــخصية ورغباتن ــيكولوجيتنا الش وس
وهــذه الرشيعــة، بطبيعــة الحــال، هــي رشيعــة اللــه األبديــة. وإتباعنــا لهــذه   
ــِل  ــتَِحي ِبِإنِْجي ــُت أَْس ــان. «ألَ]ِّ لَْس Ïل اإلçــ ــن أع ــل م ــع عم ــة هــو يف الواق الرشيع
ُة اللــِه لِلَْخــالَِص لِــُكلِّ َمــْن يُْؤِمــُن: لِلْيَُهــوِديِّ أَوَّالً ثـُـمَّ لِلْيُونَــاِ]ِّ. ألَْن  الَْمِســيِح، ألَنَّــُه قُــوَّ
ــا الْبَــارُّ فَِباِإلÏَــاِن يَْحيَــا’ «  ِفيــِه ُمْعلـَـٌن ِبــرُّ اللــِه ِبِإÏَــاٍن، ِإلÏَــاٍن، كَــçَ ُهــَو َمْكتـُـوٌب: ‘أَمَّ

(روميــة ١: ١٦و ١٧).



٩٠

اطلبوا الرب

٩آذار (مارس)االثنين

ملــاذا يعــد اإلÏــان باللــه موقفــاً عقالنيــاً يتــم اتخــاذه مــن قبــل اإلنســان؟ ملــاذا يعــد رفضنــا 
للــه أمــراً غــä منطقــي وغــä عقــال]، مقارنــة بأمــر إÏاننــا بــه؟

بغــض النظــر عــن مــدى أهميــة النامــوس (التــوراة) بالنســبة لحيــاة اإلÏــان،   
ــك،  ــض مــن ذل ــاة. عــىل النقي ــس هــو مصــدر الحي ــه لي إال أن النامــوس يف حــد ذات
النامــوس هــو الــذي يشــä إىل الخطيــة، والخطيــة تــؤدي إىل املــوت (انظــر روميــة ٧: 
٧ـ ١٣). لكــن مــا يجعــل التــوراة فّعالــة هــو أنهــا تــأK مــن عنــد اللــه. فــإن التــوراة 
[النامــوس] úعــزل عــن اللــه ســتكون عقيــدة قانونيــة متزمتــة ال عالقــة لهــا بقصــد 
اللــه األصــيل. فــإن حيــاة الطاعــة للنامــوس تتعلــق بالحيــاة مــع اللــه. إن التــوراة ال 
تحــل محــل اللــه؛ بــل هــي مجــرد مــرTّ يقــوم (وفقــاً للتشــبيه الــذي يقدمــه بولــس) 

ــة ٣: ٢٤).  ــيد، أي املســيح (غالطي ــه الطــالب إىل السَّ بتوجي

اقــرأ غالطيــة ٣: ٢٤ يف الســياق الــواردة فيــه. كيــف يوجهنــا الناموس إىل املســيح 
حتــى نتمكــن، يف الواقــع، مــن أن «نتــربر باإلáان»؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن ســفر األمثــال ليــس مجــرد كتــاب مــن الحكمــة؛ بــل إنــه وقبــل كل يشء   
ــذي أوحــى بالحكمــة. إن ســعينا يف طلــب الحكمــة مــن خــالل  ــه ال ــاب عــن الل كت
ــا كذلــك إىل الخــالص  ــرب أكــ× وســوف يقربن ــا إىل ال إطاعــة النامــوس ســوف يقربن

ــيح.  ــان يف املس Ïــالل اإل ــن خ ــاً م ــرب مجان ــا ال ــه لن ــذي يقدم ال

ــم «كُلَّ  ــن أن نفه ــا م ــذي áكِّنن ــر األســايس ال ــا هــو األم ــال ٢٨: ٥. م ــرأ أمث اق
ٍء»؟ َيشْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تســتخدم كلمــة «فهــم» مرتــË يف عــد ٥، كــç تُســتخدم كلمــة «الرشيعــة»   
ــإن حفــظ الرشيعــة (عــد ٤)  ــË أيضــاً يف عــد ٤. وهــذان العــددان مرتبطــان: ف مرت
ــإن نطــاق هــذا النشــاط ال يقتــرص  ــك، ف ــان. مــع ذل ــرب (عــد ٥) متالزم ــب ال وطل
ــد ٥]). إن ســبب  ــّق» [ع ــا هــو صــواب («الَْح ــل م ــة وعم ــط عــىل مجــرد معرف فق
ــكل».  ــه «ال ــذي هــو إل ــه ال ــن الل ــأK م ــم ي ــكل» يشء هــو أن هــذا الفه ــا «ل فهمن
ــار  ــة «كل يشء» تنفصــل عــن االختب ــل قدÏــاً، ò تكــن معرف ــي إرسائي فبالنســبة لبن
الدينــي. فقــد كان اإلÏــان مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بالفطنــة والفهــم العقــال]. ال Ïكنــك 
أن تتصــور أن يكــون لــك إÏــان دون تفكــä أو أن يكــون لديــك تفكــä دون إÏــان، 

ــان. Ïــر واإل ــن، أي الفك ــه هــو أســاس األمري ــك ألن الل وذل
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ــا  ــف áكنن ــا، وكي ــه هن ــا من ــم تحذيرن ــذي يت ــا ال ــا ٢: ١٥ـ ١٧. م ــرأ ١يوحن اق
ــات؟ ــذه اآلي ــه ه ــدث عن ــذي تتح ــر ال ــن الخط ــنا م ــة أنفس ح¬ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــف يف تفســäها  ــد تختل ــاً» ق ــون «غني ــه أن تك ــا يعني ــرة م ــن أن فك ــم م ــىل الرغ ع
مــن شــخص إىل شــخص، إال أن ســفر األمثــال يقــدم بعــض التوجيهــات حــول كيفيــة 
الحصــول عــىل «الــ×اء» ومــن ثــم كيفيــة التعامــل مــع «ثرواتــك» úجــرد الحصــول 

عليهــا.

• ال تحصــل عــىل الــ×اء عــىل حســاب الفقــراء (أمثــال ٢٨: ٨). فــإن ثــراءك ليــس لــه 
مــا يــربره إذا كنــت قــد حصلــت عليــه عــىل حســاب الفقــراء. وكــç رأينــا بالفعــل، 
يتحــدث الكتــاب املقــدس بقــوة ضــد أولئــك الذيــن يســتغلون الفقــراء ألجــل تحقيــق 

مكاســب خاصــة بهــم. 
• أعــِط للفقــراء (أمثــال ٢٨: ٢٧). إن الشــخص الســخي مــع الفقــراء يُبــارَك، وهــو عــىل 
ــاً  النقيــض مــن الشــخص «الَجِشــع» الــذي يف أمثــال ٢٨: ٢٥ ( والــذي يوصــف حرفي

بأنــه «اَلُْمْنتَِفــُخ النَّْفــُس».
ــن  ــة أو ع ــة الرسق ــ×وة نتيج ــأK ال ــي أن ت ــال ٢٨: ١٩). ال ينبغ ــد (أمث ــْل بج • إِْعَم
طريــق الصدفــة، بــل ينبغــي أن تكــون مكافــأة عــىل عملنــا الجــاد. ينبغــي أن يكــون 
مــا نحصــل عليــه معتمــداً عــىل جــودة عملنــا. فــإذا كنــا أثريــاء فإنــه ينبغــي أن نكــون 

مســتحقË لذلــك.
• ال تســتعجل إىل الغنــى (أمثــال ٢٨: ٢٠و ٢٢). يقــدم لنــا هــذا األصحــاح مــن ســفر 
األمثــال تصوريــن محتملــÏ Ëكــن لإلنســان مــن خاللهــç أن يصبــح غنيــاً برسعــة: (١) 
 Ëمســتقيم، ونتيجــة لذلــك نصبــح متواطئــ äعندمــا نغــض الطــرف عــن تــرصف غــ
يف هــذا التــرصف (أمثــال ٢٨: ٢٢)؛ (٢) عندمــا نكــون تّواقــË جــداً إىل التمتــع بــ×وة 
والدينــا لدرجــة أننــا نســلبهم مــç يحتاجــون إليــه للعيــش (أمثــال ٢٨: ٢٤). واألســوأ 
ــم  ــر أفعاله ــم تربي ــياء Ïكنه ــذه األش ــون ه ــن يفعل ــك الذي ــو أن أولئ ــك ه ــن ذل م
ــأ.  ــوا أي يشء خط ــم ò يفعل ــهم بأنه ــاع أنفس ــة إقن ــم إىل درج ــة يف عقوله الخاطئ

ــأَْس». ولهــذا يقولــون، «الَ بَ
إن املــال هــو قــوة جبــارة يف هــذا العــاò، ولهــذا يتحــدث الكتــاب املقــدس عنــه كثــäاً. 
فــإذا كنــت، مثــل أي شــخص آخــر، ترغــب يف املــال، كيــف Ïكنــك التأكــد مــن عــدم 

الوقــوع يف الفــخ الــذي أطلــق عليــه املســيح اســم «ُغــُروُر الِْغَنــى» (مرقــس ٤: ١٩)؟
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ــب  ــق مكاس ــل تحقي ــن أج ــا م ــىل ِقيَِمن ــاومة ع ــوى إىل املس ــا نغ ــه عندم ــا أن نفعل ــذي Ïكنن ــا ال م
ــراً  ــه أم ــام ب ــُد القي ــل، وهــو يشء يَُع ــة؟ كيــف نحمــي أنفســنا مــن عمــل يشء مــن هــذا القبي مادي

ــدرك أو نتصــور؟ ــç ن أســهل م

اقرأ أمثال ٢٩: ١٣. ما الذي يتم مناقشته هنا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َËُــ ُر أَْع ــوِّ ــرَّبُّ يَُن ــارة «ال ــç أن عب ــال ٢٩: ١٣). ك ــاوون (أمث ــاء متس ــراء واألغني إن الفق  
كِلَيِْهــçَ» تتنــاول مســألة مســاواة البــرش مــن منظــور الخلــق. فاللــه هــو َمــن خلــق األغنيــاء والفقــراء 
ــç عــىل حــد  ــرشق عليه ــç أن الشــمس ت ــاة، ك ــة الحي ــال ٢٢: ٢). وكالهــç يســتمتعان بعطي (أمث
ســواء. وكــç تــم تحذيــر األغنيــاء بشــأن كيفيــة معاملتهــم للفقــراء، فإنــه يُطلــب مــن الفقــراء أن 
ــى ٥: ٤٤و ٤٥). ــاء يف بعــض الحــاالت (مت ــوا األغني ــن أن يكون ــن Ïك ــم، والذي ــى ظامليه ــوا حت يحب

ما هي الرسالة املتضمنة يف أمثال ٢٨: ٣؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقــع عــىل عاتــق الفقــراء نفــس الواجبــات التــي لألغنيــاء (أمثــال ٢٨: ٣). فــال ينبغــي أن يكــون   
ــم  ــأن تظل ــد ظُلِمــت ال Êنحــك ترصيحــاً ب ــا تكــون ق úــك ر ــة أن ــن. فحقيق ــم اآلخري ــة لظل ــر ذريع الفق
اآلخريــن. وقــد عمــل املَثَــل الــذي أعطــاه املســيح، واملتعلــق بالعبــد غــä الرحيــم الــذي يظلــم مــن هــم 
أفقــر منــه، عــىل توضيــح هــذه النقطــة توضيحــاً جليــاً. وعــىل الرغــم مــن أن مــا فعلــه العبــد غــä الرحيــم 
كان أمــراً غــä متوقــع (فقــد كنــا نظــن أنــه ســيكون أكــ× تعاطفــاً مــع األشــخاص الفقــراء اآلخريــن) إال أن 
حــدوث أمــر مــن هــذا القبيــل ò يكــن مســألة غــä مألوفــة (متــى ١٨: ٢٢ـ ٣٥). ويف أمثــال ٢٨: ٣، نجــد 
املطــر الــذي عــادة مــا يشــä إىل الربكــة قــد تحــول إىل ســيول مدمــرة؛ ويوضــح هــذا التصويــر مــدى غرابــة 
هــذا الســلوك الــذي بــدر عــن ذلــك العبــد غــä الرحيــم وكذلــك خيبــة األمــل التــي يجلبهــا مثــل هــذا 

التــرصف القــايس الــذي ال ينــم عــن وجــود رحمــة بقلــب َمــن يقــوم بــه.

ما هي الرسالة املتضمنة يف أمثال ٢٨: ٦؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الفقــراء املســتقيمË أفضــل مــن األغنيــاء األرشار (أمثــال ٢٨: ٦). لكــن وفقــاً للحكمــة   
ــك ألن  ــäاً وذل ــتقيم فق ــار واملس ــخص الب ــون الش ــرتض أن يك ــن املف ــس م ــة، لي ــة التقليدي البرشي
االعتقــاد الســائد هــو أن الفقــر هــو عقــاب الكســول (أمثــال ٢٤: ٣٤). ومــع ذلــك، فــإن واقــع الحيــاة 
هــو أكــ× تعقيــداً مــن ذلــك بكثــä. فقــد يكــون الفقــراء ضحايــا الظلــم أو ضحايــا ظــروف خارجــة 
عــن إرادتهــم. هــذه هــي الحــال يف كثــä مــن األحيــان. وعــىل الرغــم مــن ذلــك، فــإن معيــار الِقيَــم 
 çالــذي ينــادي بــه ســفر األمثــال واضــح وال لبــس فيــه. فالــرب واالســتقامة، وفقــاً لســفر األمثــال، هــ

ــِربِّ والصــالح. ــداً لل ــة مــن الغنــى؛ كــç أن النجــاح ليــس مــؤرشاً رصيحــاً ومؤكَ أكــ× أهمي



٩٣

أن تحب الحق

١٢آذار (مارس)الخميس

مــا هــي بعــض الــدروس التــي تعلمتهــا كطفــل وال تــزال عالقــة بذهنــك كشــخص 
بالــغ؟ كيــف ســاعدت هــذه املعرفــة يف جعــل حياتــك أفضــل اآلن؟

رúــا يكــون الــدرس األكــ× أهميــة والــذي ينبغــي أن نعلّمــه ألبنائنــا وطالبنــا   
ــه عــن  ــد حديث ــه بولــس عن ــا، هــو مــا قال ــم من أو أي شــخص عــىل اســتعداد للتعل
» (٢تســالونيH ٢: ١٠). وبطبيعــة الحــال،  ــَة الَْحــقِّ ــْم يَْقبَلُــوا َمَحبَّ الهالكــË الذيــن «لَ
وúــا أن املســيح هــو الحــق، لــذا فــإن معنــى أن نعلـّـم النــاس محبــة الحــق هــو أننــا 

ــك؟ ــة مــن ذل ــوا املســيح، وهــل مــن يشء أكــ× أهمي نعلمهــم أن يحب
«ومهــç يكــن مــا نتتبعــه مــن بحــوث، متــى كان عندنــا اإلخــالص يف القصــد   
للوصــول إىل الحــق، فإننــا نصــä عــىل اتصــال بالعقــل والــذكاء الجبــار غــä املنظــور 
الــذي يعمــل يف الــكل وعــن طريــق الــكل. فيصــä عقــل اإلنســان يف رشكــة مــع فكــر 
اللــه، املحــدود مــع الالمحــدود. ولــن Ïكــن لإلنســان تقديــر قيمــة تأثــä مثــل هــذه 
ــة، صفحــة ١٦). ــة الحقيقي ــوة، الرتبي ــه ونفســه» (روح النب ــة يف جســمه وعقل الرشك

اقــرأ أمثــال ٢٩: ١٥ (انظــر أيضــاً أمثــال ٢٩: ١٩). مــا هــو املبــدأ الهــام الــذي 
يتجــىل هنــا، ليــس فقــط يف مجــال الرتبيــة ولكــن يف الحيــاة بشــكل عــام؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــة  ــون ذات أهمي ــد يك ــرصف ق ــش والت ــا يف العي ــن أن مثالن ــم م ــىل الرغ ع  
قصــوى - خصوصــاً فيــç يتعلــق úحاولــة تقويــم أولئــك الذيــن ال Ïكننــا توبيخهــم 
أو معاقبتهــم- إّال أن هنــاك املزيــد الــذي ينبغــي عملــه يف بعــض األحيــان. وينطبــق 
هــذا بشــكل خــاص عــىل أطفالنــا. فأحيانــاً يكــون األطفــال بحاجــة إىل التأديــب مــن 

ــوا. م ــتقيموا ويُقوَّ ــل أن يس أج
إن طبيعتنــا ســاقطة وفاســدة، وهــذا يشــمل حتــى تلــك الكائنــات الرائعــة   
الذيــن نحبهــم، أي أوالدنــا وبناتنــا. إننــا ال نخــدم أطفالنــا أو أنفســنا إذا نحــن ســمحنا 
لهــم بعمــل مــا يحلــو لهــم دون ضوابــط أو حــدود. يف الواقــع، إن األطفــال ال 
يحتاجــون إىل التأديــب فحســب بــل هــم يريدونــه كذلــك. إنهــم بحاجــة إىل معرفــة 
ــك الحــدود.  ــار تل ــاء يف إط ــم بحاجــة إىل البق ــك إدراك أنه ــاك حــدوداً، وكذل أن هن
إن األم التــي تعتقــد أنــه يجــب عليهــا أن تحــرتم حريــة أطفالهــا فتســمح لهــم بــأن 
يفعلــوا مــا يحلــوا لهــم دون أن تقــول لهــم «ال» ســتجلب «الخــزي» عــىل نفســها يف 
نهايــة املطــاف. ليــس هــذا فحســب، بــل وال شــك يف أنهــا ســتجلب الحــزن والحــرسة 
ــا  ــم عندم ــيحدث له ــار فس ــد صغ ــم بع ــم وه ــك له ــدث ذل ــا. وإذا ò يح ألطفاله

.Ëــ ــون بالغ ــربون ويصبح يك



٩٤

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

١٣آذار (مارس)

«إن قوانــË اللــه أساســها االســتقامة والثبــات، وقــد وضعــت لتحقيــق    
ــن يجعــل اإلنســان يف عالقــة شــخصية  ــا.... إن الدي ــن يحفظونه ــك الذي ســعادة أولئ
مــع اللــه، ولكــن هــذا ليــس عــىل وجــه الحــرص؛ فإنــه ينبغــي عيــش مبــادئ الســçء 
ــة ٢٦٧). ــه، صفح ــات الل ــاء وبن ــوة، أبن ــانية» (روح النب ــارك اإلنس ــاعد وتب ــH تس ل
«إن اإلهــçل املطلــق يف تدريــب األطفــال عــىل مخافــة اللــه قــد رســخ الــرش،   
وألقــى يف صفــوف العــدو الكثäيــن ممــن كان Ïكــن أن يكونــوا عاملــË مــع املســيح 
ــة  ــاء املضلل ــة الحمق ــة والعاطف ــكار الزائف ــة. فاألف ــة الحكيم ــوا الرعاي ــم تلق ــو أنه ل
ت الصفــات التــي جعلــت األطفــال مقيتــË وغــä ســعداء ومــألت باملــرارة  ــذَّ قــد َغ
ــل. إن أي  ــل إىل جي ــن جي ــؤذي م ــç امل ــل تأثäه ــد وانتق ــد امت ــم، وق ــاة والديه حي
طفــل يــرتك لعمــل مــا يحلــو لــه دون توجيــه أو ضوابــط ســوف يهــË اللــه ويجلــب 
الخــزي عــىل أبيــه وأمــه.... إن الوالديــن، ومــن خــالل إهçلهــم لواجباتهــم وجعــل 
ــه  ــçوية يف وج ــه الس ــة الل ــواب مدين ــون أب ــأ، يغلق ــون يف الخط ــم ينغمس أطفاله

ــة ٣٢٥و ٣٢٦). ــة، صفح ــهادات للكنيس ــوة، ش ــم» (روح النب ــم وبناته بنيه

١. عــىل الرغــم مــن أن الكاتــب الــرويس ليــو تولســتوي قــد نشــأ يف بيــت مســيحي، 
إال أنــه تخــىل عــن إÏانــه لســنوات عديــدة. وعندمــا تقــدم يف الســن، واجــه أزمــة 
ــاة، وخاصــة أنهــا حتــçً ســتنتهي باملــوت؟ وعــىل  ــة: مــا الــذي تعنيــه الحي عقائدي
ــاالت  ــة مج ــؤال يف كاف ــذا الس ــىل ه ــة ع ــاد إجاب ــعى إىل إيج ــه س ــن أن ــم م الرغ
املعرفــة، إال أنــه ò يجــد ذلــك يف أي منهــا. ويف النهايــة أدرك تولســتوي أن الجــواب 
ــوداً يف  ــون موج ــد وأن يك ــا ال ب ــاة ومعناه ــق بالحي ــç يتعل ــد في ــي الوحي املنطق
اإلÏــان- أي اإلÏــان بــيشء يتجــاوز املنطــق نفســه. معنــى هــذا أن املنطــق الخــاص 
ــأن يتخطــى املنطــق ويخطــو إىل عــاò اإلÏــان مــن أجــل  ــد أخــربه ب بتولســتوي ق
أن يحصــل عــىل األجوبــة املتعلقــة úســألة معنــى الحيــاة. ملــاذا، إذن، يَُعــْد اإلÏــان 
 çــ ــة في ــا عقالني ــا اتخاذه ــي Ïكنن ــارات الت ــ× االختي ــة أك ــو يف الحقيق ــوع ه بيس

يتعلــق úعنــى وهــدف الحيــاة؟

٢. مــا هــو مفهومــك ملعنــى أن تحــب الحــق؟ كيــف نحــب الحــق؟ إن معنــى أن 
نحــب الحــق هــو أنــه يتوجــب علينــا أن نعــرف الحــق أوالً. كيــف Ïكننــا التوصــل 
إىل معرفــة الحــق؟ وكيــف نتأكــد مــن أننــا ال نســمح ألي يشء بالوقــوف يف طريــق 

محبتنــا للحــق وجعــل محبتنــا لــه تســمو فــوق كل اعتبــار؟



٩٥

قصة األسبوع

َمن يزرع لطفاً يحصده

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

ارادت مäانــدا ســتار التــي تعمــل مديــرة ومدرِّســة يف أكادÏيــة باركäســبäغ يف فريجينــا 
الغربيــة أن تجــري تجربــة عــىل تالميــذ الصــف األول والثــا].

ــن  ــف وع ــن اللط ــدرس ع ــدس ن ــاب املق ــة الكت ــف دراس ــا يف ص ــدا، «كن ــول مäان تق
كيــف انــه خصلــة معديــة Ïكــن لآلخريــن تعلــم التحــيل بــه. وأردنــا أن نعــرف مــا إذا 
كان هــذا األمــر صحيحــاً وÏكــن مالحظتــه.» ثــم راودت مäانــدا فكــرة: ملــاذا ال نذهــب 
إىل دار «إيجيــل بوانــت»، وهــي داُر لرعايــة املرشديــن، بحيــث يتمكــن التالميــذ مــن 
مçرســة مهاراتهــم يف القــراءة ويف الوقــت ذاتــه يتصادقــون مــع َمــن يقــرأون لهــم يف 
ــه. نحــن نحــب  ــوم ب ــاً أن اق ــدا، «كان هــذا يشء أردت دا÷ ــول مäان ــة؟ تق دار الرعاي
ــه لتكويــن عالقــات  ــا عمل ــة ولكنــي أتســاءل عــÏ çكنن ــم للنــاس يف دار الرعاي أن نرن

صداقــة معهــم.»
ــذ  ــر) كان التالمي ــا] (يناي ــون الث ــهر كان ــول ش ــاب، وبحل ــäة لألعج ــرة مث ــت الفك كان

ــراءة úفردهــم.  ــن الق ــم م ــة ليمكنه ــه الكفاي ــا في ú ًــدا ــرأون جي يق
يوضــح «بــن» البالــغ &ــا] ســنوات مــن العمــر قائــال، «نذهــب إىل دار ‘إيجيــل بوانــت’ 
مــرة كل اســبوعË، يــوم الجمعــة. ونرنــم للمجموعــة كلهــا، ومــن ثــم يقــوم كل واحــد 
منــا بالقــراءة للشــخص الــذي اختــاره رشيــكاً لــه يف دار الرعايــة. وعندهــا يقــول ريغــان 
ــا  ــكل واحــد من ــن الصعــب بالنســبة ل ــن العمــر ســبع ســنوات، «ò يكــن م ــغ م البال
اختيــار رشيــك مــن الــدار ليقــرأ لــه. فــكل مــا فعلنــاه هــو أننــا تعرفنــا عــىل َمــن يف 
الــدار واختــار كل واحــد منــا شــخصاً وأخــذ يقــرأ لــه.» وكان عــىل كل طالــب أن يختــار 
الكتــاب أو الكتــب التــي يرغــب يف قراءاتهــا لرشيكــه، كــç كان مســموح لهــم تبــادل 

الكتــب مــع بعضهــم بعضــاً إذا هــم انتهــوا مــن قــراءة كتبهــم. 
ــر  ــة، يعمــل الطــالب أيضــاً عــىل تطوي ــراءة الطــالب لألشــخاص يف دار الرعاي ــاء ق وأثن
الصداقــات. تقــول صوفيــا، ٦أعــوام، «اســم رشيكتــي يف القــراءة هــي اآلنســة جــË. وقــد 
كنــت أقــرأ لهــا عــن أنــواع الحيوانــات، وقــرأت لهــا عــن الثعلــب األحمــر. وقالــت يل 
جــË أنــه كان لديهــا ذات مــرة ثعلــب أحمــر كانــت قــد روضتــه ليصبــح حيوانــاً أليفــاً.»
والواضــح هــو أن املقيمــË بــدار الرعايــة كانــوا يســتمتعون بالزيــارة وÏتدحــون إجــادة 
ــه  ــىل وج ــامة ع ــا أرى االبتس ــب أن ــال، «أح ــن» قائ ــف «ب ــراءة. يضي ــذ يف الق التالمي

«.Hــ رشي
وقــد بــدأ تالميــذ الصــف الثالــث وحتــى الثامــن االشــرتاك يف هــذا النشــاط أيضــاً. يقــول 
ــا  ــاك. فأن ــا حقــاً أحــب الذهــاب إىل هن ــغ مــن العمــر تســع ســنوات، «أن رايــيل، البال
ــا  أقــرأ لشــخص يدعــى مــارك. وهــو دا÷ــاً يســعد لرؤيتــي ويقــول، ‘اللــه يحبــك’. وأن
حقــاً أحــب هــذا الشــخص وأÊنــى الذهــاب إىل هنــاك مجــدداً حتــى أقــرأ لــه املزيــد.»
وتقديــراً لزيــارات الطــالب لــدار «إيجيــل بوانــت» للرعايــة، قامــت الــدار بإعــداد وليمة 

تكرÏــاً لهــم وقدمــت ملäانــدا درع رشف مكتــوب عليه: 
«املتطوعــون الصغــار لهــذا العــام، مــن أكادÏيــة باركäســبäغ. لقــد عملتــم عــىل تدفئــة 
ــم. إن  ــا نحوه ــت بإظهاره ــي قم ــة الت ــالل الرعاي ــن خ ــن م ــوب الكثäي ــعاد قل وإس

ــام بهــذا العمــل هــم úثابــة النجــوم الســاطعة.» املتطوعــË للقي
وقــد أدركــت مäنــدا مــن خــالل التجربــة التــي أجرتهــا أن معاملــة النــاس برأفــة تجعــل 
النــاس يعاملونــك برأفــة كذلــك. تقــول مäانــدا، «لقــد ســعينا إىل إســعاد النــاس يف دار 

الرعايــة فأســعدونا هــم أيضــاً كثــäاً.»



٩٦

الدرس الثاني عشر 

السبت بعد الظهر

تواضع الحكيم

 ١٤ـ ٢٠آذار (مارس)

املراجــع األســبوعية: أمثــال ٣٠؛ لوقــا ١٨: ٩ـ ١٤؛ أيــوب ٣٨ـ ٤٠: ٢؛ ١يوحنــا 
١: ٩؛ رؤيــا ٣: ١٤ـ ١٨؛ مزمــور ١٠٤: ٢٤.

ــَ¬َواِت»  ــوَت السَّ ــْم َملَكُ وحِ، ألَنَّ لَُه ــرُّ ــاِكÛِ ِبال ــوBَ لِلَْمَس ــظ: «طُ ــة الحف آي
(متــى ٥: ٣).

يف الكتــاب املقــدس، يعتــرب التواضــع (أو الِحلـْـم) فضيلــة هامــة. وقــد اختــص   
أعظــم األنبيــاء، مــوىس، بأنــه مــن أكــ× األشــخاص الذيــن عاشــوا عــىل األرض تواضعــاً 
ــçً] (ســفر العــدد ١٢: ٣). ووفقــاً لآليــة يف ميخــا ٦: ٨، فــإن الفريضــة الرئيســية  [ِحلْ
التــي يتوقعهــا اللــه مــن اإلنســان هــي أن «تَْســلَُك ُمتََواِضًعــا َمــَع إِلِهــَك». واملســيح 
أيضــاً يؤكــد عــىل أن التواضــع هــو الــيشء املثــايل الــذي ينبغــي للمســيحيË التحــيل 
ــçََواِت»  ــوِت السَّ ــُم ِيف َملَُك ــَو األَْعظَ ــِد فَُه ــَذا الَْولَ ــَل ه ــُه ِمثْ ــَع نَْفَس ــْن َوَض ــه: «فََم ب

ــى ١٨: ٤). (مت
فعــىل كل حــال، مــا الــذي Ïلكــه أي إنســان ويدفعــه للتفاخــر بشــأنه؟ فــإن   
ــا مصدرهــا  ــة لدين ــا وكل موهب ــب داخــل صدورن ــس نتنفســه وكل نبضــة قل كل نََف
اللــه الــذي بــه «نَْحيَــا َونَتََحــرَُّك َونُوَجــُد» (أعــçل ١٧: ٢٨). ويف ضــوء الصليــب، فإنــه 
ٍة» (إشــعياء ٦٤: ٦)؛ فكيــف إذن Ïكننــا أن نتباهــى  حتــى كل ِبرِّنــا هــو «كَثَــْوِب ِعــدَّ

ــر؟ ونتفاخ
ســننظر يف هــذا األصحــاح مــن ســفر األمثــال إىل مســألة التواضــع؛ وبالنظــر   

بالتواضــع.  الغبــاء عــدم تحلينــا  البرشيــة، ســيكون مــن  إىل حالتنــا 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، 
املوافــق ٢١آذار (مــارس).



٩٧

َمن تظن نفسك؟

١٥آذار(مارس)األحد

اقرأ أمثال ٣٠: ١ـ ٣و ٣٢و ٣٣. ما الذي تقوله هذه اآليات مجتمعة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــف  ــة يختل ــرات الكتابي ــذه الفق ــه يف ه ــرأ عن ــذي نق ــذات ال ــكار ال إن إن  
ــه امللــوك يف الــرشق  ــاد الــذي كان يتســم ب ــذاK املعت اختالفــاً تامــاً عــن التعظيــم ال
ــم  ــان أن يتباهــوا بحكمته ــن األحي ــä م ــون يف كث ــوا يحب ــن كان ــم، والذي األدï القدي
وإنجازاتهــم وانتصاراتهــم العســكرية. وقــد قيــل عــن ســليçن نفســه أنــه قــد 
«تََعاظَــَم ...َعــَىل كُلِّ ُملُــوِك األَرِْض ِيف الِْغَنــى َوالِْحْكَمــِة» (١ملــوك ١٠: ٢٣؛ جامعــة ٢: 
ــَل الَْعِظيَمــَة  ح قائــالً، «أَلَيَْســْت هــِذِه بَاِب ٩). وهنــاك بالطبــع نبوخذنــرص، الــذي رصَّ
ــال ٤: ٣٠). ــِدي؟» (داني ــالَِل َمْج ــَداِري، َولَِج ِة اقِْت ــوَّ ــِك ِبُق ــِت الُْملْ ــا لِبَيْ ــي بََنيْتَُه الَِّت

وألن كاتــب ســفر األمثــال كان مــدركاً لجهلــه كمخلــوق بــرشي، لذلــك فهــو   
يدعــو التفاخــر «حçقــة». والكلمــة العربيــة التــي تعنــي «أحمــق» أو «بليــد» هنــا 
هــي « نَابَــاُل» التــي هــي أيضــاً اســم نَابَــال، ذلــك الرجــل الــذي كان ترصَّفــه [تجــاه 
داود] مثــاالً للتفاخــر األحمــق (١صموئيــل ٢٥). إن مثــل هــذا التفاخــر الــذي ينطــوي 
عــىل الكربيــاء قــد يدفــع صاحبــه إىل محاولــة إذالل اآلخريــن وهــو مــا قــد يــؤدي إىل 
ــربوا  الغضــب والنزاعــات. وقــد لقــب بولــس بعضــاً مــن أعضــاء كنيســته ممــن اعت
ــُروَن  ــوا يَْفتَِخ ــم كان ــك هــو أنه ــن ذل ــاء»، واألســوأ م ــم «أغبي أنفســهم حكــçء بأنه

ــوس ١١: ١٨و ١٩).  ــر (٢كورنث بشــأن هــذا األم

اقــرأ لوقــا ١٨: ٩ـ ١٤. ملــاذا مــن الســهل جــداً أن نصبــح مثــل الفريســيÛ مــن 
ــرة  ــذه الفق ــ¬ يف ه ــا منه ــم تحذيرن ــن يت ــس اللذي ــة بالنف ــر والثق ــث التفاخ حي
الكتابيــة؟ كيــف áكننــا التأكــد مــن أننــا لــن نقــع يف هــذا الفــخ نفســه، حتــى وإن 

ــة؟  كان بطــرق مســترتة ومقنََّع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يجــب أن تشــعر باألســف عــىل أولئــك النــاس الــذي يفتخــرون بأنفســهم وúا   
لديهــم (فعــادة مــا يكــون تفاخرهــم هــو غطــاء لعــدم األمــان الــذي يعانــون منــه)؛ 

ــس. ــل وخــداع للنف ــن جه ــاً م ــه حق ــا هــم علي ــدى م ــر م ــو يظه فه



٩٨

معرفة الله؟

١٦آذار (مارس)االثنين

أمعــن التفكــä يف عظمــة واحتجــاب الخليقــة يف حــد ذاتهــا. مــاذا ينبغــي لهــذا 
ــة  ــذه العظم ــي له ــاذا ينبغ ــق؟ مل ــة واحتجــاب الخال ــن عظم ــا ع ــر أن يخربن األم

ــزاء والرجــاء؟ ــا الع ــق أن Ïنحان ــن للخال ــرس اللذي وال

إن التفاخــر ينشــأ عنــد أولئــك الذيــن ال يعرفــون الــرب بطريقــة شــخصية.   
ويف املقابــل، يكــون الشــخص الــذي يعيــش يف رشكــة مــع اللــه متواضعــاً، وذلــك ألنــه 
عــىل اتصــال دائــم úَــن هــو أعظــم مــن أي واحــد منــا. عندمــا نفكــر يف حجــم الكــون 
 òونــدرك أننــا نتعبــد ملـَـن خلــق هــذا الكــون، وأن اللــه الخالــق هــو نفســه الــذي تــأ
يف شــخص يســوع املســيح عــىل الصليــب مــن أجلنــا، فســيكون مــن الصعــب وجــود 

أي مــربر لتفاخرنــا لــو أننــا أبقينــا هــذه األفــكار نُصــب أعيننــا.

اقرأ أمثال ٣٠: ٣ـ ٦. ماذا تخربنا هذه اآليات حول قوة وجالل ورس الله؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالتعبــä «معرفــة اللــه»، الــوارد يف هــذه اآليــات يجــب أن يُفهــم عــىل أنــه   
ــا عــىل  ــارة يتبعهــا خمســة أســئلة ترغمن يعنــي «املعرفــة عــن اللــه». إن هــذه العب

إدراك األمــور الكثــäة جــداً والتــي ال نعرفهــا حقــاً عــن اللــه.

اقــرأ تلــك األســئلة يف أمثــال ٣٠: ٤. مــا هــو التحــدي الــذي تقدمــه لنــا هــذه 
األســئلة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألن اللــه هــو الخالــق (األســئلة األربعــة األوىل)، فالســؤال الخامــس يفــوق   
فهمنهــا وإدراكنــا. ويف ســفر أيــوب، يواجــه اللــُه أيــوب بأســئلة مشــابهة حتــى يــدرك 

أيــوب أن ليــس úقــدوره فهــم اللــه أو طرقــه (أيــوب ٣٨ـ ٤٠: ٢). 
إن حقيقــة أن اللــه هــو الخالــق، وأنــه ال Ïكننــا فهمــه فهــçً تامــاً تعلمنــا   
درســاً بالــغ األهميــة فيــç يتعلــق بكيــف ينبغــي لنــا التعامــل مــع كلمتــه املقدســة 
املكتوبــة واملوحــى بهــا، والتــي يُشــكك فيهــا العلــçء دا÷ــاً. فَمــن نحــن حتــى نتحــدى 
ونشــكك يف كلمــة اللــه، أو حتــى يف تلــك الفقــرات الكتابيــة التــي قــد يســتعيص علينــا 
اســتيعابها وفهمهــا؟ فــإن فهمنــا حتــى ألبســط األمــور يف الطبيعــة غالبــاً مــا يشــوبه 

الغمــوض.



٩٩
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فقــط فكــر يف مــدى اعتــçدك عــىل اللــه. كيــف Ïكــن لإلبقــاء عــىل هــذه الحقيقة 
ــد  ــي ق ــا هــي املخاطــر الت ــك أن تســاعدك عــىل النمــو يف اإلÏــان؟ م ــام عيني أم

نتعــرض لهــا عندمــا ننــىس أن نعتمــد عــىل اللــه؟

تحتــوي الفقــرة يف أمثــال ٣٠: ٧ـ ٩ عــىل الصــالة الوحيــدة يف هــذا الســفر.   
وليــس مــن قبيــل املصادفــة أن يــأK هــذا الطلــب، املتضمــن يف الصــالة، بعــد التأكيــد 
ــد  ــىل الوع ــك ع ــد كذل ــال ٣٠: ٤٠) والتأكي ــم (أمث ــق العظي ــو الخال ــه ه ــىل أن الل ع

املتعلــق بأمانتــه (أمثــال ٣٠: ٥).

اقرأ أمثال ٣٠: ٧ـ ٩. ما الذي يدفع شخصاً ما إىل أن يطلب هذه األمور؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قبــل أن نطلــب مــن اللــه أي يشء، مــن املهــم التأكــد مــن رســوخ عالقتنــا به.   
وإذا كنــا نكــذب، فســنكون بذلــك نتــرصف وكــç لــو أن اللــه، الــذي يعلــم كل يشء، 
ليــس لــه وجــود. ولهــذا يعتــرب االعــرتاف بخطايانــا رشطــاً أساســياً للغفــران (١يوحنــا 
١: ٩). نحــن ال Ïكننــا أن نخــدع اللــه؛ فهــو يرانــا كــç نحــن Êامــاً. وحــË نصــيل، فــإن 
ركوعنــا منطرحــË عــىل األرض مثــل املــوc يف الــرتاب (مــراs إرميــاء ٣: ٢٩)، ال يعلــن 
ــام  ــا الروحــي أم ــا لُعِريَِّن ــدل عــىل إدراكن ــه ي ــا فحســب لكن عــن خشــوعنا وتواضعن

اللــه.  
ويف أمثــال ٣٠: ٨ يطلــب كاتــب الســفر مــن اللــه أن « الَ تُْعِطِنــي فَْقــرًا َوالَ   
ِغًنــى «. إن أول مــرة اُســتخدم فيهــا الفعــل «يعطــي» يف الكتــاب املقــدس فيــç يتصــل 
بالبرشيــة، كان يتعلــق بعطيــة اللــه للطعــام (تكويــن ١: ٢٩). وهــذا هــو الســبب يف 
أن الطعــام يف كثــä مــن الثقافــات يرتبــط عــادة بالصــالة. إن هــذه الحاجــة األساســية 
ــل  ــق، تجع ــه الخال ــىل الل ــاً ع ــن كلي ــا معتمدي ــي تجعلن ــام]، والت [الحاجــة إىل الطع

ــا.  ــاً لوجودن ــار الصــالة أمــراً جوهري اختب
أن نطلــب مــن اللــه أن ال يعطينــا «فَْقــرًا َوالَ ِغًنــى» ليــس املقصــود منــه هــو   
مجــرد تحقيــق التــوازن يف الصفــات البرشيــة، بــل إن الهــدف الوحيــد مــن ذلــك هــو 
 Ëجيــد اللــه. فــإذا حصلنــا عــىل القليــل جــداً مــن الطعــام فســنميل إىل الرسقــة فنهــÊ
بذلــك اللــه؛ وإذا حصلنــا عــىل الكثــä جــداً منــه فإننــا ســوف ال نشــعر بالحاجــة إىل 
اللــه بــل ورúــا حتــى ننكــر وجــوده. مــع ذلــك، فالجديــر بالذكــر هــو أن حصولنــا عىل 
الكثــä جــداً مــن الخــäات ممكــن أن يــؤدي إىل االنفصــال عــن اللــه؛ أمــا الحصــول 

عــىل القليــل جــداً منهــا فمــن املرجــح أنــه يبقينــا عــىل اتصــال باللــه. 
وتحمــل «الصــالة الربانيــة» يف طياتهــا هذيــن املفهومــË كذلــك: (١) فعبــارة   
« ُخبْزَنـَـا كََفافََنــا أَْعِطَنــا الْيَــْوَم « (متــى ٦: ١١) تعنــي أننــا نطلــب مــن اللــه أن يوفــر 
لنــا مــا نحتاجــه وليــس أكــ×؛ و (٢) أمــا عبــارة «َوالَ تُْدِخلَْنــا ِيف تَْجِربـَـٍة» (متــى ٦: ١٣) 

ــة. ــث ال نضطــر إىل الرسق ــا بحي ــة احتياجاتن ــص بتلبي فتخت
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يف حــË أن التواضــع هــو يشء إيجــاT يجلــب الــربكات والنعــم، فــإن عــدم   
التواضــع هــو أمــر خطــä ويجلــب اللعنــات. بعــد أن شــجع األصحــاح الثالثــون مــن 
ــار،  ــأة و& ــن مكاف ــا للتواضــع م ــار م ــن خــالل إظه ــال عــىل التواضــع م ســفر األمث

ــار.  ــن االفتخ ــة ع ــر الناجم ــول املخاط ــاً ح ــراً صارم ــفر تحذي ــا الس ــدم لن يق
ــور»  ــدأ «أَُج ــال ٣٠: ١١و ١٧). يب ــç (أمث ــتهزئ به ــك وتس ــن والدي أن تلع  
بهــذه الفئــة مــن املخاطــر ألنهــا تعتــرب مــن أكــ× أفعــال الغطرســة خطــورة وذلــك 
عندمــا يحتقــر األبنــاء آباءهــم وأمهاتهــم. ويُالحــظ أن إكــرام ومباركــة اإلنســان 
لوالديــه هــي الوصيــة الوحيــدة املرتبطــة بالوعــد بالحيــاة (خــروج ٢٠: ١٢؛ أفســس 
٦: ٢و ٣)، يف حــË أن عقوبــة املــوت هــي النتيجــة املوعــودة ألولئــك الذيــن يخالفــون 

هــذه الوصيــة ويهينــون والديهــم (خــروج ٢١: ١٥و ١٧). 
ــراراً  ــة الخطــاة الذيــن يظنــون أنفســهم أب ــذاK (أمثــال ٣٠: ١٢و ٢٠). إن حال الــرب ال
هــي حالــة ســيئة، ألن معنــى ذلــك هــو أنهــم ســيبقون يف خطيتهــم ويعتقــدون أنهــم 
طاهــرون وال يحتاجــون إىل املغفــرة. ولهــذا يعــد االعــرتاف بالخطيــة أمــراً أساســياً مــن 

أجــل الحصــول عــىل الغفــران (١يوحنــا ١: ٩). 
ــاء  ــم أغني ــون أنه ــوا يزعم ــن كان ــة الذي ــو كنيســة الدوكي ــح مؤمن ــد نُِص وق  
وأذكيــاء ويرتــدون ثيابــاً (عــىل الرغــم مــن أنهــم ò يدركــوا أنهــم كانــوا فقــراء وعميــان 
وعريانــË) بــأن يطلبــوا مــن اللــه الوســائل التــي Êكنهــم مــن إصــالح حالتهم البائســة 

(رؤيــا ٣: ١٤ـ ١٨).
ــة  ــاس يتفاخــرون úمتلكاتهــم وúعرفتهــم الروحي ــا إىل أن ــم اإلشــارة هن «تت  
وúــا لديهــم مــن مزايــا. لكنهــم ò يســتجيبوا للــربكات غــä املســتحقة التــي أغدقهــا 
اللــه عليهــم. فقــد امتــألوا Êــرداً وجحــوداً ونســياناً للــه؛ وكان اللــه ال يــزال يتعامــل 
معهــم كــç يتعامــل األب املحــب املتســامح مــع ابنــه الجاحــد املتمــرد. لقــد قاومــوا 
ــازات، واســتهانوا úــا أتاحــه  نعمتــه وأســاءوا اســتخدام مــا اغدقــه عليهــم مــن امتي
لهــم مــن فــرص وارتضــوا باالنغــçس  يف الرضــا عــن النفــس ويف الجحــود املؤســف 
ويف الشــكليات الجوفــاء وعــدم اإلخــالص والنفــاق» (روح النبــوة، اإلÏــان واألعــçل، 

ــة ٨٣).  صفح
االزدراء (أمثــال ٣٠: ١٣و ١٤). إن الصــورة املقدمــة عــن املســتكربين ليســت   
حســنة. فعــىل الرغــم مــن نظــرات التفاخــر التــي تعلــو وجوههــم إال أن التعجــرف 
ــك  ــه نحــو أولئ ــذي يظهرون ــو يتجــىل يف االزدراء ال ــد هــذا الحــد: فه ــف عن ال يتوق
الذيــن يشــعرون أنهــم أدï منهــم مكانــة. ويُظهــر االصطــالح املجــازي «األســنان» و 

ــم. ــوء أعçله ــدى س ــال ٣٠: ١٤) م «األرضاس» (أمث

فكــر يف الطريقــة التــي عاملــت بهــا اآلخريــن، وال ســيç أولئــك الذيــن قــد تشــعر 
ــان، أليــس  ــك املشــاعر يف بعــض األحي ــه تل ــا تنتاب ــاً عليهــم (فمعظمن أنــك متفوق
كذلــك؟). كيــف Ïكنــك تــدارك مثــل هــذه األمــور؟ كيــف Ïكنــك التحــيل بالتواضع 

املطلــوب لتقويــم األمــور؟



١٠١

١٩آذار (مارس)الخميس

دروس من الطبيعة

فكــر يف بعــض «أبســط» األشــياء يف الطبيعــة: ورقــة شــجر، قطــرة مــاء، أو َصَدفَــة 
بحــِر. كيــف ينبغــي لحقيقــة أنــه حتــى هــذه األشــياء مليئــة بالغمــوض والعجــب 

أن تبقينــا متواضعــË؟

يف كافــة أجــزاء الكتــاب املقــدس يتــم اســتخدام صــور مــن الطبيعــة لتعليمنا   
الحقائــق الروحيــة. وهنــا أيضــاً يعلمنــا كاتــب ســفر األمثــال دروســاً عــن التواضــع، 

ــة.  ــتخدام الطبيع ــك باس وذل

ــول  ــاً ح ــا أيض ــان هن ــان اآليت ــه هات ــذي تقول ــا ال ــال ٣٠: ١٨و ١٩. م ــرأ أمث اق
ــرشي؟ ــم الب ــة الفه محدودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــرى «أَُجــور» غموضــاً وعجبــاً حتــى يف الكثــä مــن األمــور «العاديــة». فــإن   
مــا يقدمــه هنــا هــو مزيــج رائــع مــن االرسار واأللغــاز. واللغــزان األوالن مأخــوذان 
ــçََواِت، وهنــاك الحيــة  مــن عــاò الحيــوان، فهنــاك النــرس الــذي يحلِّــق بصمــت ِيف السَّ
التــي تتحــرك بصمــت عــىل األرض. ثــم ينتقــل بعــد ذلــك إىل عملــË برشيــË: ســفينة 
ــن  ــا م ــا أوتين ــع كل م ــذا، وم ــا ه ــى يف يومن ــه حت ــرأة. إن ــع ام ــل م ــر ورج يف البح
معرفــة علميــة، ال يــزال هنــاك الكثــä مــن األرسار واأللغــاز. كــم هــو مــن الــرضوري 
ــاة. فمــن املؤكــد أن موقفــاً كهــذا ســوف  ــا لعمــق وعظمــة الحي أن ال نفقــد تقديرن

ــه. ــا متواضعــË أمــام الل يســاعدنا عــىل أن يبقين

اقــرأ أمثــال ٣٠: ٢٤ـ ٢٨. مــا هــي األرسار األخــرى مــن الطبيعــة والتــي تجــذب 
انتبــاه كاتــب هــذا األصحــاح وتبهــره؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــال ٣٠: ٢٠ـ ٢٣)  ــاله (أمث ــات أع ــبق اآلي ــي تس ــات الت ــو أن اآلي ــçم ه ــä لالهت املث
ــة. ثــم ينتقــل كاتــب األصحــاح  تتعامــل مــع الحçقــة والغطرســة والنقائــص البرشي
ــىل  ــة، ع ــäة واملتواضع ــات الصغ ــäاً إىل املخلوق ــوان، ُمش ــاò الحي ــك إىل ع ــد ذل بع
ــذه  ــارة إىل ه ــٌة « لإلش ــة « َحِكيَم ــة العربي ــس الكلم ــتخدم نف ــه يس ــن أن ــم م الرغ
الحيوانــات وهــي نفــس الكلمــة التــي اســتخدمها لإلشــارة إىل البــرش «اإلِنَْســاِن الَّــِذي 
يَِجــُد الِْحْكَمــَة» (أمثــال ٣: ١٣)، بــل ولإلشــارة إىل اللــه نفســه (أيــوب ١٢: ١٣؛ مزمــور 
١٠٤: ٢٤). وحتــى يف أيامنــا هــذه، ومــع كل مــا أوتينــا مــن تقــدم يف العلــوم، يبقــى 
مــا تقــوم بــه هــذه الحيوانــات شــيئاً يفــوق Êامــاً قدرتنــا عــىل الفهــم واالســتيعاب. 
فــال بــد وأن حــäة هــذا الرجــل الحكيــم، كاتــب هــذا األصحــاح مــن ســفر األمثــال، 
ــه. وقــد كان حكيــçً بالفعــل، ألن مــن إحــدى العالمــات  كانــت أكــ× بكثــä يف زمان
الهامــة للعظمــة هــي أن نعــرتف úــدى ضآلــة مــا نعرفــه، حتــى عــن األشــياء األكــ× 

شــيوعاً وانتشــاراً.



١٠٢

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٢٠آذار (مارس)

ــال  ــة ف ــه املكتوب ــة الل ــرتم كلم ــا أن نح ــه. علين ــة الل ــر كلم ــا أن نوقّ «علين  
ــاً وال )ســكها بــدون حــرص أو عــدم اكــرتاث. ويجــب أن  نســتعملها اســتعçالً عاديّ
ال نقتبــس منهــا يف مزاجنــا وال أن نرشحهــا رشحــاً بــه نشــä إىل َمثـَـل فيــه تنكيــت أو 
مــزاح. ‘كّل كلمــة مــن ...[اللــه] نقيّــة’، ‘كفّضــة مصّفــاة يف بوطــة يف األرض ممحوصــة 
ســبع مــرّات’ أمثــال ٣٠: ٥؛ مزمــور ١٢: ٦.» (روح النبــوة، الرتبيــة الحقيقيــة، صفحــة 

.(٢٨٧
« إن أول كالم نطــق بــه املســيح يف مســامع تلــك الجمــوع عــىل ذلــك   
الجبــل كان كالم الربكــة فقــال طــوY ملــن يعرتفــون بأنهــم مســاكË روحيــا ويحســون 
بحاجتهــم إىل الفــداء. إن اإلنجيــل كان ســيكرز بــه إىل املســاكË . فهــو ال يعلــن ملــن 
قــد أعمتهــم الكربيــاء الروحيــة الذيــن يدعــون أنهــم أغنيــاء وال حاجــة بهــم إىل يشء ، 
ولكنــه يعلــن للمتواضعــË واملنســحقي القلــوب.... إن الــرب ال Ïكنــه أن يفعــل شــيئا 
إلرجــاع اإلنســان وتخليصــه مــا ò يســلم نفســه لســلطان اللــه وهــو مقتنــع بضعفــه 
ومتجــرد مــن اإلحســاس بكفايتــه الذاتيــة . وحينئــذ يســتطيع أن ينــال العطيــة التــي 
ــس  ــي تح ــس الت ــن النف ــيئا ع ــع ش ــه ال Ïن ــا . إن الل ــه إياه ــرب أن يهب ــر ال ينتظ
بحاجتهــا . فيمكــن أن يــأK ذلــك اإلنســان دون عائــق إىل ذاك الــذي فيــه يحــل كل 

ــة ٢٧٧). ــال، صفح ــوة، مشــتهى األجي ــلء» (روح النب امل

١. أمعــن التفكــä يف خطــة الخــالص ومــا تطلَّبــه أمــر خالصنــا. إن مــا يعنيــه هــذا 
ــن  ــده ل ــد وح ــة أن التجدي ــة، لدرج ــدون وأرشار للغاي ــاقطون وفاس ــا س ــو أنن ه
يكــون كافيــاً ألن يفدينــا ويخصلنــا مــن خطايانــا. وبغــض النظــر عــن مــدى تغäّنــا 
ــا بحاجــة إىل  ــا. إنن ــد وهــذا االســرتداد ال يخلصانن واســتعادتنا، إال أن هــذا التجدي
بديــل، إىل شــخص يقــف موقفــاً قانونيــاً نيابــة عنــا ويكــون بــرَّه وحــده كافيــاً ألن 
يجعلنــا عــىل وفــاق مــع اللــه. مــا الــذي ينبغــي لهــذه الحقيقــة يف حــد ذاتهــا أن 
تخربنــا عــن الســبب الــذي يجعــل الغطرســة والكربيــاء مــن أســوأ الخطايــا املتجليــة 

يف كائنــات ســاقطة مثلنــا؟

٢. مــا هــي بعــض الطــرق املختلفــة التــي يعتمــد فيهــا وجودنــا ذاتــه عــىل اللــه؟ 
مــا هــي بعــض األشــياء يف الطبيعــة نفســها والتــي تظهــر كيــف أن اللــه هــو َمــن 

يعتنــي بنــا ويبقينــا عــىل قيــد الحيــاة؟

٣. امعــن التفكــä أكــ× يف الصــالة املوجــودة يف أمثــال ٣٠: ٧ـ ٩. انظــر إىل التــوازن 
املوجــود يف هــذه الصــالة. كيــف نحقــق التــوازن يف كل مــا نقــوم بــه؟ ملــاذا يعــد 

هــذا األمــر غايــة يف األهميــة؟
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ــاش  ــر، ع ــن العم ــا كان يف التاســعة م ــه. وعندم ــيس والدت ــد جي ــة، فق يف ســن الرابع
جيــيس يف دار للكفالــة ورعايــة األيتــام. ويف ســن املراهقــة، التقــى جيــيس بشــاب يلعب 
كــرة الســلة. وعندمــا أخــرب جيــيس الشــاب باســمه، نظــر إليــه الشــاب مندهشــاً، وقــال 

لــه، «إن أمــك وأT هــç شــقيق وشــقيقة!»
ــىل  ــيس ع ــف جي ــال بتعري ــن الخ ــام اب ــه. وق ــه إىل بيت ــن خال ــع اب ــيس م ــب جي ذه
ــات  ــت نتيجــة املضاعف ــد توف ــه ق ــيس أن والدت ــم جي ــاك عل ــراد األرسة. وهن ــة أف بقي
ــن  ــه م ــه؛ وكان غضب ــع خال ــش م ــيس للعي ــل جي ــا. انتق ــه له ــة عــن رضب أبي الناجم
الظــروف املحيطــة بــه يجيــش يف صــدره. انضــم جيــيس إىل القطــاع الجــوي بالحــرس 
الوطنــي األمريــH ثــم تحــول إىل قســم املشــاة بالبحريــة األمريكيــة. ويف وقــت الحــق 
تــزوج وأنجبــت لــه زوجتــه ثالثــة أبنــاء، لكنــه طلّــق زوجتــه يف وقــت الحــق. يتذكــر 
جيــيس املــايض فيقــول، «شــعرت بــاألذى والفــراغ يف الداخــل. فقــد أصبحــت بــال عائلــة 

مجــدداً وشــعرت أ] وحيــد Êامــاً.»
ولشــعور جيــيس بــأن الحيــاة ال تســتحق العيــش، أخــذ بندقيتــه والذخــäة إىل الشــاطئ 
وهــو يخطــط إلنهــاء حياتــه واالنتحــار. خــاض جيــيس يف امليــاه وجلــس عــىل صخــرة 
بــارزة. وبعــد وقــت قصــä، جــاء ضابــط رشطــة، لكــن جيــيس صــوب بندقيتــه نحــو 
الضابــط وحــذره بالبقــاء بعيــداً. ثــم وصــل عقيــد مــن القاعــدة البحريــة وأمــر جيــيس 
ــده  ــا رأى وال ــه عندم ــك. ولكن ــام بذل ــيس القي ــض جي ــاً. رف ــه أرض ــي بندقيت ــأن يلق ب
ــاك  ــاد. وكان هن ــىل الزن ــط ع ــه وضغ ــة يف فم ــة البندقي ــس فوه ــع جي ــرتب، وض يق
ــاة.  ــد الحي ــىل قي ــزال ع ــه كان ال ي ــوراء، لكن ــره إىل ال ــىل إث ــيس ع ــقط جي ــار س انفج
فــç حــدث هــو أن الرصاصــة قــد حــرشت يف منتصــف ماســورة البندقيــة. تــم ترسيــح 
جيــيس مــن البحريــة وحــاول االنتحــار مجــدداً. وقــد انتهــى بــه األمــر يف هــذه املــرة 
يف غرفــة الطــوارئ باملستشــفى حيــث التقــى هنــاك بالدكتــور نــوزاI، وهــو طبيــب 

أدفنتســتي 
أجــرى الجراحــة لجيــيس. وعندمــا أفــاق جيــيس مــن الجراحــة وجــد الكتــاب املقــدس 
بجــوار رسيــره، وكان الدكتــور نــوزاI قــد وضعــه هنــاك. قــام جيــيس بإخفــاء الكتــاب 
املقــدس، لكنــه كان يجــد نســخة أخــرى مــن الكتــاب املقــدس موضوعــة إىل جــواره 

كل يــوم. 
ــفر  ــراءة س ــىل ق ــوزاI ع ــور ن ــجعه الدكت ــفى ش ــن املستش ــيس م ــرج جي ــا خ وعندم
يوحنــا. وأخــäاً وافــق جيــيس. وكان الطبيــب يتصــل بــه هاتفيــاً كل يــوم ليتأكــد مــن 
أنــه لديــه مــا كيفــي مــن طعــام وملبــس. ومــع مــرور الوقــت، أدرك جيــيس أن الدكتــور 
نــوزاI يهتــم ألمــره، وهكــذا بــدأ جيــيس يف تعلــم الثقــة بالــرب. وبــدأ يف الحصــول عىل 

دروس يف الكتــاب املقــدس، وقــد قــدم الدكتــور لــه الدعــوة للذهــاب إىل الكنيســة. 
ويف أحــد األيــام، عــاد جيــيس إىل الصخــرة التــي حــاول أن يقتــل نفســه فوقهــا وشــكر 
اللــه مــن أجــل إنقــاذ حياتــه. وقــد واصــل دراســة الكتــاب املقــدس واعتمــد إىل كنيســة 

«.Kقــال جيــيس، «شــعرت بالســالم ألول مــرة يف حيــا .Ëاألدفنتســت الســبتي
ــا  ــه. وأقام ــح جيــيس وزوجت ــوزاI، تصال ــور ن ويف وقــت الحــق، وبتشــجيع مــن الدكت

 .Iمراسم إعادة الزواج يف بيت الدكتور نوزا



١٠٤

الدرس الثالث عشر

السبت بعد الظهر

النَِّساُء والُْمْسِكُر

٢١- ٢٧ آذار (مارس)

املراجــع األســبوعية: أمثــال ٣١؛ أيــوب ٢٩: ١٥؛ أمثــال ٨؛ ١كورنثــوس ٢: ٢١؛ 
رؤيــا ١٤: ١٣.

ــوِك. لَْيــَس  ــكَاِت الُْملُ ــَك لِلنَِّســاِء، َوالَ طُرَُقــَك لُِمْهلِ آيــة الحفــظ: «الَ تُْعــِط َحْيلَ
ــِكُر»  ــَ¬ِء الُْمْس ــًرا، َوالَ لِلُْعظَ ــوا َخْم بُ ــوِك أَْن يَْرشَ ــَس لِلُْملُ ــُل، لَْي ــا لَُموئِي ــوِك يَ لِلُْملُ

(أمثــال ٣١: ٣و ٤).
يبــدأ ســفر األمثــال بتعاليــم األب (أمثــال ١: ١و٨؛ ٤: ١) وينتهــي بتعاليــم األم   
(أمثــال ٣١: ١). وقــد يكــون لالســم « لَُموئِيــُل» عالقــة بالنبــي ســليçن؛ وإذا كان األمــر 
ــدة ســليçن، وهــي تحــذر  ــل هــي أيضــاً وال ــدة الموئي ــد وأن وال ــك، إذن فــال ب كذل

ــاُء. ــِكُر والنَِّس ــك: الُْمْس ابنهــا مــن خطريــن هــç أكــ× مــا يهــدد املَل
إن الربــط بــË املســكر والنســاء هــو ربــط متعّمــد. فمــن أجــل أن يكــون   
املَلــك ذات كفــاءة يف الحكــم، كان عليــه أن يكــون حــذراً مــن التأثــäات التــي 
ــا مؤثريــن جــداً. وعــىل الرغــم مــن أن  يواجههــا، وÏكــن للمســكر والنســاء أن يكون
املــرأة املســتقيمة Ïكــن أن تكــون مفيــدة ونافعــة، إال أن املســكر هــو دا÷ــاً مصــدر 

متاعــب ومعضــالت.  
كانــت املقدمــة التــي أعطاهــا األب يف بدايــة ســفر األمثال مهتمة باالكتســاب   
الروحــي للحكمــة. واآلن هــا هــي األم مهتمــة بتطبيــق الحكمــة يف الحيــاة الواقعيــة. 
وذلــك ألن املبــادئ الروحيــة التــي تــم تعليمهــا ِمــن ِقبــل األب مــا كانــت لتعنــي شــيئاً 

مــا ò يتــم اتبــاع النصائــح العمليــة املقدمــة ِمــن ِقبــل األم. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق ٢٨آذار (مــارس).



١٠٥

الشرب من نخب «الحياة»

٢٢آذار (مارس)األحد 

ــاس  ــع الن ــاة. يرف ــول بالحي ــط رشب الكح ــات، يرتب ــن الثقاف ــد م يف العدي  
ــة  ــن أن املفارق ــم البعــض، عــىل الرغــم م ــدة لبعضه ــاة مدي ــون حي الكــؤوس ويتمن
هــي أن كل كأس يحتســونه تعمــل عــىل تدمــä الحيــاة. إن زجاجــات الخمــر املصممــة 
بشــكل جميــل، واألغــا] الشــعرية والهزليــة، واإلعالنــات التجاريــة الذكيــة، بــل وحتــى 
بعــض االســتنتاجات «العلميــة» هــذه جميعهــا تعمــل عــىل تحفيــز النــاس عــىل رشب 
الكحــول ودعــم فكرتهــم التــي تزعــم أن الكحــول مفيــد ملــن يرشبونــه. وقــد ســبق 
لســفر األمثــال أن حذرنــا مــن هــذه الضاللــة املميتــة (أمثــال ٢٣: ٣٠ـ ٣٥). ويف هــذا 
األصحــاح يــربز هــذا املوضــوع مجــدداً فيظهــر لنــا ســفر األمثــال مزيــداً مــن الــرضر 

ــذي يجلبــه رشب الكحــول. ال

اقــرأ أمثــال ٣١: ٤و ٥و ٨و ٩. مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــات مجتمعــة، وكيــف 
تنطبــق رســالتها عــىل كل تابــع مــن أتبــاع الــرب، وليــس فقــط امللــك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبلغــة مشــابهة، يصــف أيــوب نفســه قائــالً، «كُْنــُت ُعيُونـًـا لِلُْعْمــِي، َوأَرُْجــالً   
ــْرِج» (أيــوب ٢٩: ١٥). وباملثــل، ينبغــي للَملــك أو أولئــك الذيــن لديهــم الســبل  لِلُْع
ــا  ú «ــذي هــم «خــرس ــك ال ــراء واملحتاجــË- أي أولئ ــوا الفق ــات أن يدعم واإلمكاني
ــر املدمــر  ــي أن صوتهــم غــä مســموع ألن أحــداً ال يصغــي إليهــم. وÏكــن لألث يعن
ــه.  ــن يرشب ــرارات َم ــكام وق ــىل أح ــäه ع ــهولة تأث ــة س ــظ يف كيفي ــول أن يُالح للكح
ــة بالنســبة لألشــخاص العاديــË، إال  ــه الكفاي ويف حــË أن الكحــول هــو ضــار úــا في
أنــه Ïكــن للكحــول أن يتســبب يف خلــق أوضــاع وحــاالت رهيبــة بالنســبة للملــوك 
أو َمــن يتقلــدون ســلطة مــا. فامللــك الــذي يــرشب الكحــول ال «ينــىس الرشيعــة» وال 
ــة  ــاً مشوش ــك، يصــدر أحكام ــة لذل ــه، ونتيج ــو صــواب فحســب، لكن ــا ه ــرف م يع

ــب. ــار مذن ــار وأن الب ــب ب ــن أن املذن ــديدة: فيعل ــä س وغ
 Ëإن الخطــورة يف رشب الكحــول هــي فقــدان القــدرة عــىل التمييــز بــ  
ــو أن  ــول ه ــر رشب الكح ــبب يف حظ ــرش. إن الس ــä وال ــË الخ ــأ، ب ــواب والخط الص
يبقــى اإلنســان واعيــاً وال يفقــد صوابــه وحكمــه الرصــË. وجديــر بالذكــر أن هــذا هــو 
ِس  ــدَّ ــËَْ الُْمَق ــِز بَ ــط الســبب وراء حظــر الكاهــن مــن رشب الكحــول: «لِلتَّْمِيي بالضب

ـِل َوبَــËَْ النَِّجــِس َوالطَّاِهــِر» (الويــË ١٠: ٩و ١٠). َوالُْمَحلـَّ

َمــن منــا ò يـَـَر اآلثــار املدمــرة لــرشب الكحــول يف الكثــä مــن حيــاة النــاس؟ كيــف 
ــيشء  ــذا ال ــن ه ــاد ع ــىل االبتع ــبيبة، ع ــاً الش ــن، خصوص ــاعدة اآلخري ــك مس Ïكن

الــذي ال يــأK ســوى بالــرضر عليهــم وعــىل غäهــم؟



١٠٦

نخب (الموت)

٢٣آذار (مارس)االثنين 

اقرأ أمثال ٣١: ٦و ٧. كيف لنا أن نفهم هاتÛ اآليتÛ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــَل  ــدة لَُموئِي ــأن وال ــاع ب ــË اآليتــË تعطــي االنطب إن القــراءة الرسيعــة لهات  
ــن  ــا] م ــذي يع ــوت، أو الشــخص ال ــذي عــىل وشــك امل ــت تســمح للشــخص ال كان
ــع  ــد ٦و ٧). م ــِكر األخــرى (ع ــواع الُْمْس ــن أن ــاً م ــذ أو أي ــرشب النبي ــاب، أن ي االكتئ
ــذه  ــارش له ــع الســياق املب ــط م ــارض فق ــوع ال تتع ــن هــذا الن ــراءة م ــإن ق ــك، ف ذل
الفقــرة الكتابيــة، حيــث كانــت والــدة الموئيــل قــد حــذرت امللــك مــن رشب املســكر، 
ــكل  ــر، بش ــذي يُحظ ــال وال ــفر األمث ــام لس ــياق الع ــع الس ــك م ــارض كذل ــا تتع وإ)

ــكر. ــع، رشب املُس ــتمر وقاط مس
باإلضافــة إىل ذلــك، فإنــه مــن غــä املنطقــي أن تكــون املشــورة املقدمــة هنــا   
هــي إعطــاء الشــخص الــذي عــىل وشــك املــوت والهــالك شــيئاً إذا هــو رشبــه فســيزيد 
األمــر ســوءاً. وإعطــاء الكحــول لشــخص يعــا] مــن االكتئــاب هــو مثــل إعطــاء امللــح 
لشــخص يعــا] مــن الجفــاف بالفعــل. فــإذا كان اللــه، وكــç نعلــم، يهتــم بأجســادنا 
وبصحتنــا فإنــه مــن غــä املعقــول النظــر إىل هــذه الفقــرات الكتابيــة، وخصوصــاً يف 

الســياق الــواردة فيــه، عــىل أنهــا تشــجع عــىل اســتخدام الكحــول.
واألهــم مــن ذلــك هــو أن تحليلنــا الســتخدام عبــارة «أَْعطـُـوا ُمْســِكرًا لَِهالـِـٍك»   
ــال ١٠:  ــاألرشار (أمث ــاً ب ــط دا÷ ــل يرتب ــذا الفع ــن أن ه ــف ع ــال يكش ــفر األمث يف س
ــن خــالل  ــل، وم ــدة الموئي ــإن وال ــك ف ٢٨؛ ١١: ٧و ١٠؛ ١٩: ٩؛ ٢١: ٢٨؛ ٢٨: ٢٨). لذل
اســتخدامها لعبــارة «أَْعطـُـوا ُمْســِكرًا لَِهالـِـٍك»، إ)ــا هــي يف الواقــع تربــط هــذه العبــارة 
بــاألرشار. أمــا فيــç يتعلــق بعبــارة «لُِمــرِّي النَّْفــِس» فهي إشــارة إىل الشــخص املكتئب 
(أمثــال ٣١: ٦) وهــو الــذي يصبــح عنــد تناولــه املســكر متبلــد الشــعور، مثلــه مثــل 

ــال ٣١: ٧). ــرَُه « (أمث ــَىس فَْق ــر] « َويَْن ــك [أي الرشي الشــخص الهال
«قــام الشــيطان بجمــع كل املالئكــة الذيــن ســقطوا، وذلــك مــن أجــل ابتــكار   
طريقــة مــا إللحــاق أكــرب قــدر ممكــن مــن الــرش بالعائلــة البرشيــة. وقــد تــم تقديــم 
ــة  ــذه الخط ــت ه ــة. وكان ــه يف خط ــيطان نفس ــر الش ــر إىل أن فك ــو اآلخ ــرتاح تل اق
ــن األشــياء األخــرى  ــة والحنطــة أيضــاً، وغäهــا م ــاج الكرم ــوم بأخــذ نت هــي أن يق
التــي أعطاهــا اللــه كغــذاء ومــن ثــم يحّولهــا إىل ســموم مــن شــأنها أن تدمــر القــوى 
الجســدية والعقليــة واألخالقيــة لإلنســان، وهكــذا يتــم التغلــب عــىل الحــواس وبالتايل 
تكــون للشــيطان ســيطرة كاملــة عــىل اإلنســان. وتحــت تأثــä الخمــور، يقــاد النــاس 
ــراف  ــالل االنح ــن خ ــاò م ــد الع ــواع. وسيفس ــف األن ــن مختل ــم م ــكاب جرائ إىل ارت
الــذي يطــرأ عــىل الشــهية لــدى اإلنســان. وهكــذا يجعلهــم الشــيطان يتدنــون أكــ× 

ــدال، صفحــة ١٢). ــوة، االعت ــة األصعــدة واملســتويات» (روح النب ــ× عــىل كاف فأك



١٠٧

اِْمَرأٌَة َفاِضلٌَة

٢٤آذار (مارس)الثالثاء

«اِْمَرأٌَة فَاِضلٌَة َمْن يَِجُدَها؟ ألَنَّ َ&ََنَها يَُفوُق الآللَِئ» (أمثال ٣١: ١٠).
َمــن هــي «املــرأة الفاضلــة» التــي يف أمثــال ٣١: ١٠؟ يشــä عــدد مــن الدالئل   
إىل أن كاتــب هــذا األصحــاح مــن ســفر األمثــال كان يف ذهنــه أكــ× مــن مجــرد امــرأة 
تقيــة وزوجــة مثاليــة. فمــن خــالل قراءاتنــا للعديــد مــن املقاطــع الــواردة يف ســفر 
األمثــال، ومــن بينهــا (أمثــال ١: ٢٠ـ ٣٣؛ ٣: ١٣ـ ٢٠؛ ٤: ٥ـ ٩؛ أمثــال ٨)، نجــد أن لدينــا 
ســببا وجيهــا لالعتقــاد بــأن «املــرأة الفاضلــة» Êثــل الحكمــة. والكلمــة املســتخدمة يف 
اللغــة العربيــة لتعنــي «الحكمــة» هــي اســم مؤنــث « chokmah أو تشــوكçه»، لكن 
ذلــك وحــده ليــس هــو مــا يــربر تجســيد الحكمــة واإلشــارة إليهــا وكــç لــو كانــت 
ــأن  ــال ب ــفر األمث ــة أصحاحــات س ــمح لكتب ــد س ــة ق ــل إن تجســيد الحكم ــرأة؛ ب ام
يســتخلصوا كافــة أنــواع الــدروس امللموســة يف حياتنــا اليوميــة. فلــم تصــّور الحكمــة 
ــة  ــرأة عملي ــا ام ــىل أنه ــا ع ــم تصويره ــا ت ــال، وإ) ــد املن ــايل بعي ــر مث ــا أم ــىل أنه ع

وودودة، Ïكــن لهــا أن تصبــح رفيقــة حياتنــا.
ويقــدم هــذا التعليــم األخــä عــن الحكمــة مــن خــالل قصيــدة ذات ترتيــب   
ــن الحــروف  ــدة بحــرف م ــذه القصي ــات ه ــن أبي ــت م ــدأ كل بي ــث يب خــاص، بحي
العربيــة حســب ترتيبهــا األبجــدي، كــç هــو الحــال يف ِســفر مــراs إرميــاء ويف العديــد 

 .äــ ــن املزام م

ــال ٨ مــع الفقــرة  ــي تتحــدث عــن الحكمــة يف أمث ــة الت ــارن الفقــرة الكتابي ق
التــي تتحــدث عــن «املــرأة الفاضلــة» يف أصحــاح ٣١. مــا هــي امليــزات املتوفــرة يف 

ــا بالحكمــة يف ســفر األمثــال؟ «املــرأة الفاضلــة» وتذكرن

• هي -ينة وقيِّمة وجديرة بالبحث عنها وإيجادها (أمثال ٣١: ١٠؛ ٨: ٣٥).
• َ-ََنَها يَُفوُق الآللَِئ (أمثال ٣١: ١٠؛ ٨: ١٠و ١١و ١٨و ١٩).

• إنها توفر الطعام (أمثال ٣١: ١٤ ؛ ٨: ١٩).
• إنها قوية (أمثال ٣١: ١٧و ٢٥؛ ٨: ١٤).

• إنها حكيمة (أمثال ٣١: ٢٦؛ ٨: ١).
• إنها þَُْدُح (أمثال ٣١: ٢٨؛ ٨: ٣٤).

عــىل الرغــم مــن أننــا نعيــش يف مــا يســمى «عــرص املعلومــات»، وعــىل الرغــم مــن 
أننــا قــد حصلنــا عــىل معرفــة أكــ× بكثــä مــن األجيــال الســابقة، إال أنــه ليــس هنــاك 
ســوى القليــل مــç يشــä إىل أن جيلنــا أكــ× حكمــة مــن األجيــال الســابقة. يف الواقــع، 

وكــç قــال مارتــن لوثــر كينــغ، «نحــن لدينــا صواريخــاً موجهــة ورجــاالً مضللــة».

اقــرأ ١كورنثــوس ١: ٢١. مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــة لــك، وكيــف áكــن لهــذه 
الفكــرة أن تســاعدك عــىل العيــش باإلáــان؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٠٨

هي تعمل

٢٥آذار (مارس)األربعاء

إذا كانــت لديــك امــرأة خاصــة يف حياتــك (الزوجــة، األم، أو أي إنســانة أخــرى مــن 
أفــراد األرسة، معلمــة، مديــرة العمــل، أو صديقــة)، مــا الــذي Ïكنــك القيــام بــه 

إلظهــار تقديــرك لهــذه اإلنســانة ألجــل كل مــا فعلتــه مــن أجلــك؟

إن املــرأة الفاضلــة يف أمثــال ٣١ ليســت كســولة؛ فهــي تعمــل بجــد وهــي   
نشــيطة جــداً. وتؤكــد القصيــدة الشــعرية يف هــذا األصحــاح عــىل هــذه امليــزة (أمثــال 
٣١: ٢٧)، وهــي األمــر الــذي Ïيــز الحكيــم عــن األحمــق (أمثــال ٦: ٦؛ ٢٤: ٣٣و ٣٤). 
 Ëومجــال أنشــطة املــرأة الفاضلــة شــامل وملمــوس. فليــس معنــى أن نكــون روحيــ
هــو أن نكــون كســاىل بذريعــة أننــا معنيــË ومهتمــË بقضايــا دينيــة هامــة وبالتــايل 
ــرأة  ــا ١٦: ١٠). إن امل ــة». (انظــر لوق ــور «التافه ــçم باألم ــت لالهت ــا الوق ــس لدين لي
» (أمثــال ٣١: ١٣). ومــن املثــä لالهتــçم هــو أن  ِËْالفاضلــة «تَْشــتَِغُل ِبيََديْــِن َراِضيَتَــ
هــذا الشــخص الروحــي (ســواء كان رجــالً أو أمــرأة) ال يصــوَّر أبــداً عــىل أنــه يصــيل 
أو يتأمــل. وإ)ــا يُصــّور الشــخص الروحــي بامــرأة ذات كفــاءة وإنتاجيــة، وهــي تشــبه 

ــوارد ذكرهــا يف األناجيــل (لوقــا ١٠: ٣٨ـ ٤٠). ــا» ال َ إىل حــد كبــä «َمرْث

اقرأ أمثال ٣١: ١٢و ١٥و ١٨. ملاذا تعمل املرأة الفاضلة داDاً؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن املــرأة الفاضلــة تعمــل « كُلَّ أَيَّــاِم َحيَاتَِهــا « (عــد ١٢)، بــل وتعمــل أثنــاء   
ــل أيضــاً (عــد ١٥و ١٨). إن حضورهــا النشــيط واملتيقــظ هــادف وفعــال يف كل  اللي
ــا.  ــىل عاتقه ــاة ع ــؤولية امللق ــو املس ــتمر ه ــا املس ــبب وراء اهتçمه ــت. والس وق

اقرأ أمثال ٣١: ٢٠و ٢٥. ما هو النطاق الزمني ملرشوعات املرأة الفاضلة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتطــرق هنــا إىل نقطــة هامــة تتعلــق بعملنــا وجهدنــا: فكالهــç ســيخضعان   
المتحــان الزمــن.  فاملســتقبل وحــده هــو الــذي سيشــهد عــىل جــودة أعçلنــا. فــأن 
تعمــل بحكمــة هــو أن تعمــل مــع وضــع املســتقبل يف االعتبــار، وليــس العمــل ملجــرد 

ــة. ــأة الفوري الحصــول عــىل املكاف

عــىل الرغــم مــن أن الفقــرة التاليــة ال تتعامــل إىل حــد بعيــد مــع نفــس الــيشء، إال 
أن املبــدأ املأخــوذ مــن ســفر الرؤيــا هــو غايــة يف األهميــة: « ‘طـُـوYَ لِألَْمــَواِت الَِّذيــَن 
ــْم،  ــْن أَتَْعاِبِه ــَرتِيُحوا ِم ــHَْ يَْس ــرُّوُح: ‘لِ ــوُل ال ــْم’ يَُق ــُذ اآلَن’. ‘نََع ــرَّبِّ ُمْن ــوَن ِيف ال Ïَُوتُ

ــا ١٤: ١٣). ــْم’ « (رؤي ــْم تَتْبَُعُه َوأَْعçَلُُه



١٠٩

هي تهتم

٢٦آذار (مارس)الخميس

من  بأس  ال  تحسناً؟  فيها  ترى  أن  إلى  تحتاج  التي  حياتك  مجاالت  بعض  ما هي 
الصالة من أجل هذه النقاط، لكن ما هي الخطوات اإليجابية الملموسة التي يجب 

اتخاذها من أجل أن ترى نمواً وتقدماً لألفضل؟

اقــرأ أمثــال ٣١: ٢٦ـ ٣١. مــا هــي بعــض الســ¬ت األخــرى املوجــودة يف هــذه 
املــرأة الفاضلــة؟ ملــاذا تعــد هــذه الســ¬ت ذات أهميــة بالنســبة لنــا جميعــاً، بغــض 

النظــر عــن َمــن نحــن؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاك  ــاب املقــدس، هن ــل دراســة الكت ــع مــن دلي ــا يف كل هــذا الرب كــç رأين  
تركيــز عــىل الكلــçت وعــىل مــا نقولــه. املــرأة معروفــة بحكمتهــا ولطفهــا. وهاتــان 
الســمتان مرتبطتــان ببعضهــç بعضــاً. فعــىل كل حــال، أ ال Ïكننــا القــول أن اللطــف 
هــو شــكل مــن أشــكال الحكمــة، خصوصــاً عندمــا نــدرك أن الحكمــة هــي ليســت 

ــه؟  ــا نفعل ــه وم ــا نقول ــة هــي أيضــاً م ــا الحكم ــه وإ) ــا نعرف مجــرد م
الحــظ أيضــاً عبــارة «ُســنَُّة الَْمْعــُروِف». ومعنــى هــذا أن اللطــف ليــس مجرد   
بعــض مــن الســçت العابــرة التــي تخــرج مــن فمهــا بــË الحــË واآلخــر. ال، بــل إن 
اللطــف هــو ُســنتها، هــو مبــدأ وجــود املــرأة الفاضلــة. كــم ســيكون قويــاً لــو أن « 

ــا. ــن أفواهن ــا يخــرج م ــكل م ــة ل ه ــت هــي املوجِّ ــُروِف « كان ــنَُّة الَْمْع ُس

ــا  ــا هن ــم اإلعــالن عنه ــي يت ــة الت ــا هــي النقطــة الهام ــال ٣١: ٣٠. م ــرأ أمث اق
ــان؟ ــن األحي ــ§ م ــا يف كث ــم إه¬له ــي يت والت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــط؛  ــي فق ــن الخارج ــىل مظهره ــاء ع ــاء بن ــف النس ــم تصني ــا يت ــاً م غالب  
وهــذا يف الحقيقــة هــو مقيــاس ضحــل وســطحي. ويشــä الكتــاب املقــدس إىل مــدى 
ــçل  ــرأة. فالج ــو امل ــذ نح ــف املتخ ــن املوق ــوع م ــذا الن ــل ه ــة مث ــة» وتفاه «عبثي
ــة  ــا ويف كيفي ــد يف صفاته ــاح يوج ــذا األصح ــة يف ه ــرأة املوصوف ــذه امل ــي له الحقيق
تجــيل هــذه الصفــات يف حياتهــا وأعçلهــا. إن الجــçل الخارجــي دا÷ــاً مصــäه الــزوال؛ 
أمــا الصفــات فتــدوم إىل األبــد. «إن اســçً عظيــçً بــË النــاس هــو كالحــروف املكتوبــة 
ــه  ــة الل ــوة، نعم ــد» (روح النب ــدوم إىل األب ــة ت ــات الناصع ــن الصف ــال، لك ــىل الرم ع

ــة ٨١). ــة، صفح املدهش



١١٠

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

ــا  ــç كان ــذ، وبين ــو شــهيتهç يف النبي ــاداب وأبيه ــن ن ــا غمــس كل م «عندم  
تحــت تحفيــزه املثــä، تلبــد ذهنيهــç وò يســتطيعا إدراك الفــرق بــË مــا هــو مقــدس 
ــاَداَب  ــان نَ ــه الرصيحــة الواضحــة، أه ــçت الل ــاً لتعلي ــاد. وخالف ــا هــو معت ــË م وب
َوأَِبيُهــَو اللــه مــن خــالل تقديــم نــار غريبــة بــدالً مــن النــار املقدســة. وقــد َصــبَّ اللــه 
عليهــç غضبــه؛ ونزلــت نــار ِمــْن ِعْنــِده ودمرتهــç» (روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، 

ــة ٢٩٥). ــد ٣، صفح مجل
«ليتعلــم األطفــال والشــباب مــن الكتــاب املقــدس كيــف أكــرم اللــه شــغل   
العامــل الــذي يكــد كل يــوم، وليقــرأوا.... عــن املــرأة الحكيمــة الفاضلــة املوصوفــة يف 
ســفر األمثــال التــي تطلــب صوفــا وكتانــاً وتشــتغل بيديــن راضيتــË’ والتــي ‘تعطــي 
أكالً ألهــل بيتهــا وفريضــة لفتياتهــا’ والتــي ‘تغــرس كرمــاً’ ‘وتشــدد ذراعيهــا’ والتــي 
‘تبســط كفيهــا للفقــä وÊــد يدهــا إىل املســكË’ والتــي ‘تراقــب طــرق أهــل بيتهــا وال 
ــة  ــوة، الرتبي ــل’/أمثال ٣١: ١٣و ١٥و ١٦و ١٧و ٢٠و ٢٧» (روح النب ــز الكس ــأكل خب ت

ــة ٢٥٥و ٢٥٦). ــة، صفح الحقيقي

١. ملــاذا يعــد االمتنــاع التــام عــن رشب الكحــول هــو الخيــار الصائــب؟ فعــىل كل 
حــال، مــا هــو الــيشء الجيــد الــذي قــد ينجــم عــن رشب الكحــول بــأي شــكل مــن 
ــببها رشب  ــا يس ــاً م ــي غالب ــر يف كل األرضار الت ــرى، فك ــة أخ ــن ناحي ــكاله؟ وم أش

الكحــول.

٢. أمعــن التفكــä أكــ× يف فكــرة أنــه عــىل الرغــم مــن امتالكنــا للمزيــد مــن املعرفــة 
إال أن ذلــك ال يعنــي أننــا بالــرضورة أكــ× حكمــة. بأيــة طــرق Ïكــن لوجــود املعرفة، 
دون وجــود الحكمــة، أن يكــون أكــ× خطــورة مــن نقــص املعرفــة، بــدون وجــود 
الحكمــة؟ مــا هــي بعــض األمثلــة املعــارصة التــي Ïكننــا أن نــرى مــن خاللهــا مــدى 

خطــورة املعرفــة لــو ò تكــن مقرتنــة بالحكمــة؟

٣. راجــع ســçت «املــرأة الفاضلــة». كيــف Ïكــن للمبــادئ الكامنــة وراء مــا يتــم 
إعالنــه يف هــذه الحالــة الخاصــة أن ينطبــق عــىل املؤمنــË بغــض النظر عن جنســهم 

أو حالتهــم الزوجيــة أو أعçرهــم؟

٤. إن ســفر األمثــال مــيلء بالحكمــة العمليــة. وينبغــي لهــذا أن يخربنــا أن إÏاننــا، 
حتــى بــكل مبادئــه الالهوتيــة النبيلــة وأبعــاده الروحيــة الســامية، لــه جانــب عميل 
جــداً أيضــاً. كيــف Ïكننــا أن نتأكــد مــن أننــا ال نهمــل الجوانــب العمليــة لإلÏــان إذ 

نســعى للوفــاء باألبعــاد الالهوتيــة والروحيــة؟

٢٧آذار (مارس)
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ــل  ــا املفض ــت إىل متجره ــك ذهب ــة. لذل ــن األحذي ــد م ــة إىل زوج جدي ــH بحاج ــت بي كان
ــه ò يكــن  ــارت حــذاء لكنهــا اكتشــفت أن ــا واخت ــورت بيتــش، كاليفورني بالقــرب مــن نيوب

ــا.  ــاس املناســب له ــاك املق هن
أكــد منــدوب املبيعــات، دوايــت ماكيفــر، لبيــH أنــه Ïكــن التوصيــة بصنــع حــذاء مقاســها، 
وبأنــه Ïكــن لهــذا الحــذاء أن يكــون جاهــزاً يــوم األربعــاء بعــد الظهــر. عــادت بيــH يــوم 
األربعــاء لكــن الحــذاء ò يكــن قــد وصــل بعــد. وجــاءت يــوم الخميــس لكنــه ò يكــن قــد 
وصــل بعــد. وعندمــا جــاءت بيــH إىل املتجــر بعــد ظهــر اليــوم الجمعــة، أوضــح لهــا دوايــت 
 Hتصــل بعــد، لكنهــا قــد تصــل يف أي وقــت. انتظــرت بيــ ò أن شــاحنة توصيــل الطلبــات
بضــع دقائــق أخــرى، لكنهــا قالــت أنــه عليهــا الذهــاب. وبعــد مغــادرة املتجــر بربــع ســاعة 

وصــل الحــذاء. 
وعــىل الفــور، قــام دوايــت باالتصــال هاتفيــاً úنــزل بيــH وتــرك رســالة. وبعــد فــرتة الحقــة 
 Kبدوايــت وقالــت لــه أنــه بإمكانهــا ارتــداء حذاءهــا القديــم غــداً وبأنهــا ســتأ Hاتصلــت بيــ

مســاء الســبت الســتالم الحــذاء الجديــد.
وبعــد ذلــك ببضــع دقائــق، عــادت بيــH إىل املتجــر وقالــت لدوايــت، «اتيــت فقــط ألخــربك 
بــأ] لســت غاضبــة بســبب عــدم وصــول الحــذاء يف الوقــت املحــدد، وألخــربك أيضــاً بــأ] 
ممتنــة جــداً ألجــل كل مــا قمــت بــه لتســاعد يف حــل تلــك املعضلــة.» ثــم اســتدارت لتغــادر 

. ملتجر ا
ســألها دوايــت، «ولكــن مــاذا عــن حــذاءك الجديــد؟» فأجابتــه بيــH وهــي تخطــو خــارج 
ــدى  ــن ل ــا ò يك úــه ر ــت أن ــد دواي ــد. اعتق ــاء الغ ــذه مس ــوف آK ألخ ــة، «س ــر قائل املتج
ــن  ــال ò يك ــن امل ــال. لك ــض امل ــا بع ــرض أن يقرضه ــذاء فع ــرشاء الح ــكايف ل ــال ال ــH امل بي
هــو املشــكلة. شــعر دوايــت بالحــäة إذ ò يســتطع معرفــة مــا هــي املشــكلة. ويف النهايــة، 
أوضحــت لــه بيــH موقفهــا قائلــة، «أنــا مســيحية واريــد أن أكــرم اللــه يف يــوم الســبت.»

قال لها دوايت، «أنا مسيحي أيضاً، ولكن ما عالقة هذا برشاء الحذاء؟»
فــردت بيــH بابتســامة قائلــة، «إذا كنــت مســيحياً، إذاً فأنــت تعــرف أن هنــاك وصيــة مــن 
بــË الوصايــا العــرش تأمرنــا بحفــظ الســبت مقدســاً، ومعنــى هــذا هــو أنــه ال ينبغــي أن 

نبيــع أو نشــرتي يف يــوم الســبت.»
تشــوق دوايــت ملعرفــة املزيــد عــن هــذا األمــر. لذلــك، قدمــت بيــH لــه الدعــوة لحضــور 
ــا تعقــد úــكان قريــب مــن متجــره، وقــد قبــل دوايــت  حلقــات دراســية عــن ســفر الرؤي
ــد أردت أن  ــة، وق ــرات قليل ــدس ســوى م ــاب املق ــرأ يف الكت ــت، ò أق ــول دواي ــوة. يق الدع
أعــرف املزيــد عــن نهايــة الزمــان لذلــك فتحــت الكتــاب املقــدس عــىل ســفر الرؤيــا لكنــي 
 ò اســتطع أن أفهــم شــيئاً.  فقــد قــرأت عــن وحــش لــه عــدة رؤوس، لكــن هــذا األمــر ò
يقلقنــي ألننــي أعــرف أنــه úقدورنــا نســف كل هــذه الــرؤوس بســهولة، وذلــك يف ضــوء مــا 

أســمعه عــن األســلحة النوويــة ومــدى قدرتهــا عــىل تدمــä أشــياء ضخمــة ومهولــة.»
ــا ترغــب يف املجــيء إىل  úــة، «ر ــH ضحكــت قائل ــور لبي ــت هــذه األم ــال دواي ــا ق وعندم

ــه هــذه املصطلحــات واألســçء.» ــذي تعني ــا ال ــرف م ــية لتع ــات الدراس الحلق
ــه  ــراد أرست ــن أف ــن م ــت وكثäي ــه دواي ــىل توجي ــH ع ــة بي ــت أمان ــف عمل ــرف كي لتع
ــة «العمــل املرســيل»  ــاب املقــدس، واصــل قــراءة القصــة يف مجل ــق الكت ــول حقائ عــىل قب
www.) :املعروفــة باســم «أخبــار العمــل» للربــع األول لعــام ٢٠١٥، أو زيــارة املوقــع التــايل

.(adventistmission.org/mqa-home
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دليل دراسة الكتاب المقدس للربع الثاني، ٢٠١٥
كان لوقــا طبيبــاً أمميــاً اهتــدى إىل املســيحية. وقــد كان معنيــاً بشــكل خــاص إىل توجيــه رســالته إىل 
ــة للمســيح.  ــد عــىل الجــذور اليهودي ــË دون تجاهــل التأكي ــË واألممي ــراد املجتمــع مــن اليوناني أف
ــق اإلنســانية. وســندرس هــذه  ــاò وصدي ــص الع ــه ومخل ــن الل ــه اب ــم املســيح بوصف ــدم له ــد ق وق
األمــور يف الربــع الثــا] مــن دليــل دراســة الكتــاب املقــدس لعــام ٢٠١٥، الــذي بعنــوان «ســفر لوقــا» 
مــن تأليــف جــون م. فاولــر. وكانــت فكــرة «شــمولية الخــالص» [أي أن الخــالص متــاح لــكل البــرش إذا 
هــم قبلــوه] هــي املوضــوع الرئيــيس  يف إنجيــل لوقــا؛ ولهــذا تَتَبـّـَع لوقــا نســب يســوع املســيح وصــوالً 
إىل آدم، وقــد أظهــر الرابطــة التــي تربــط آدم باللــه. وإنجيــل لوقــا هــو أكــرب ســفر يف العهــد الجديــد 
ــد أوىص بعــض  ــل. وق ــال ال نجدهــا إال يف هــذا اإلنجي وهــو يشــتمل عــىل ســت معجــزات و١٣ مث
الالهوتيــË بــأن ســفر لوقــا úثابــة الســäة الذاتيــة للــرب يســوع املســيح. لذلــك، فإنــه بالنســبة لنــا 
ككنيســة أدفنتســتية عامليــة، ســيكون ســفر لوقــا هــو محــور دراســتنا للربــع الثــا] مــن عــام ٢٠١٥.

• الدرس األّول- مجيء املسيح
نظرة خاطفة إىل درس هذا األسبوع:

نظرة خاطفة إىل درس هذا األسبوع

األحد: « أَْن أَكْتَُب َعَىل التََّواِيل « (لوقا ١: ١ـ ٣؛ أعçل الرسل ١: ١ـ ٣)

يِه يُوَحنَّا» (لوقا ١٣: ١: ١٣ـ ١٧) االثنË: «َوتَُسمِّ

يَنُه يَُسوَع» (لوقا ١: ٣١) الثالثاء: «َوتَُسمِّ

األربعاء: مذود بيت لحم (لوقا ٢: ٧)

الخميس: شهوٌد للُمخلِّص (لوقا ٢: ٢٥ـ ٣٢)

آية الحفظ: لوقا ١: ٣٧.

خالصــة الــدرس: وهكــذا ينبغــي لقــرّاء إنجيــل لوقــا الوقــوف موقــف الرهبــة واالندهــاش مــن 
حقيقــة أن املســيح كان شــخصاً حقيقيــاً وأن اللــه مــن خاللــه قــد اجتــاح التاريــخ بـــ «ُمَخلِّــٌص ُهــَو 

» (لوقــا ٢: ١١). الَْمِســيُح الــرَّبُّ

• الدرس الثا@- املعمودية والتجارب
نظرة خاطفة إىل درس هذا األسبوع:

وا طَِريَق الرَّبِّ (لوقا ٣: ١ـ ١٤) االحد: أَِعدُّ

االثنË: «أنت ابني الحبيب» (لوقا ٣: ٢١و ٢٢)

الثالثاء: « لَيَْس ِبالُْخبِْز َوْحَدُه» (لوقا ٤: ٤)

األربعاء: «اسجد يل» (لوقا ٤: ٥ـ ٨). 

الخميس: املسيح املنترص (لوقا ٤: ٩ـ ١٣)

آية الحفظ: لوقا ٣: ٢٢

ــن  ــه «االب ــارة إىل أن ــه واإلش ــçء ل ــة الس ــىل مبارك ــل ع ــيح وحص ــد املس ــدرس: اعتم ــة ال خالص
الحبيــب» للــه (لوقــا ٣: ٢٢). وقــد بــدأ املســيح خدمتــه يف الوقــت الــذي كانــت فيــه اإلمرباطوريــة 

ــارزة.  ــة ب ــل شــخصيات تاريخي ــن ِقب ــم ِم ــة تُْحك الروماني
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