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مقدمة

المأمورية العظيمة
ــاَمِء َوَعــىَل األَْرِض،  َم يَُســوُع َوكَلََّمُهــْم قَائِــالً: ‘ُدِفــَع إِيَلَّ كُلُّ ُســلْطَاٍن ِف السَّ »َفَتَقــدَّ  

ــْم أَْن  ــُدِس. َوَعلُِّموُه وِح الُْق ــرُّ ــِن َوال ــِم اآلب َواالبْ ــْم ِباْس ُدوُه ــِم َوَعمِّ ــَع األَُم ــُذوا َجِمي ــوا َوتَلِْم فَاْذَهبُ

ــى 28 :  ــِر’ « )مت ْه ــاِء الدَّ ــاِم إَِل انِْقَض ــْم كُلَّ األَيَّ ــا َمَعُك ــا أَنَ ــِه. َوَه ــْم ِب ــا أَْوَصيْتُُك ــَع َم ــوا َجِمي يَْحَفظُ

.)20 18ـ

ــام، املســيح الــذي  وهــل ميكــن لألمــر أن يكــون أوضــح مــن ذلــك؟ فهــا هــو املســيح املُق  

َســَجد التالميــذ لـَـُه )متــى 28 : 17( يقــدم الدعــوة لشــعبه، حتــى ف األيــام األول للكنيســة، ويعطيهــم 

ــِم.  ــَع األَُم ــُذوا َجِمي ــة: تَلِْم ــة العظيم املأموري

ــا  ــي نطــق به ــامت الت ــني هــذه الكل ــة ب ــرى الصل ــن الصعــب أن ن ــس م ــه لي وأيضــاً، فإن  

املســيح إل األحــد عــرش تلميــذاً ف الجليــل وبــني الكلــامت التــي نطــق بهــا إل يوحنــا عــىل جزيــرة 

ــاَمِء َمَعــُه ِبَشــاَرٌة أَبَِديَّــٌة،  بطمــس بعــد ســنوات الحقــة. » ‘ثـُـمَّ َرأَيـْـُت َمــالَكًا آَخــَر طَائـِـًرا ِف َوَســِط السَّ

ــٍة َوقَِبيلـَـٍة َولَِســاٍن َوَشــْعٍب، قَائِــالً ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم : ‘َخافُــوا اللــَه  ــاكِِننَي َعــىَل األَْرِض َوكُلَّ أُمَّ َ السَّ لِيُبَــرشِّ

ــاَمِء َواألَْرِض َوالْبَْحــِر َويََناِبيــعِ  َوأَْعطـُـوُه َمْجــًدا، ألَنَّــُه قـَـْد َجــاَءْت َســاَعُة َديُْنونَِتــِه، َواْســُجُدوا لَِصانـِـعِ السَّ

ــا 14 : 6 و 7(. ــاِه’ « )رؤي الِْميَ

ميكــن للمــرء أن يقــول أن رســائل املالئكــة الثالثــة ف رؤيــا 14 هــي أعظــم مأموريــة تــم   

األرض. تاريــخ  مــن  األخــرية  لأليــام  ســياقها 

ال شــك ف أن اللــه قــد طلــب مــن كنيســته، شــعبه، أن يذهبــوا ويعلنــوا بشــارة اإلنجيــل إل   

العــامل أجمــع. إن هــذا هــو مــا ُدعينــا للقيــام بــه. إن نــرش الحــق عــن املســيح وعــن مــا قــام بــه مــن 

ــا )روميــة 8 : 34(، ومــا ســيقوم بــه مــن أجلنــا ف  ــا 3 : 16(، ومــا يقــوم بــه مــن أجلن ــا )يوحن أجلن

ــا. ــع مأموريتن ــو ف الواق ــالونييك 4 : 16( ه ــتقبل )1تس املس
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إن كلمــة »مرســلية« ف حــد ذاتهــا تعنــي »إرســال شــخص مــا، أو أن تُْرَســل أنــت للقيــام   

بخدمــة مــا«. معنــى هــذا هــو أن النــاس يذهبــون إل مــكان مــا مــن أجــل أن يقومــوا بعمــل مــا. 

ــامل.  ــارة إل الع ــل البش ــو َحْم ــه ه ــون ب ــا يقوم ــإن م ــة، ف ــة العظيم ــق باملأموري ــام يتعل وفي

ســوف ننظــر ف هــذا الربــع إل املرســلية بوصفهــا، ف املقــام األول، وســيلة اللــه لتوصيــل   

ــع الــذي  البشــارة إل أولئــك الذيــن ال يعرفونهــا. إن املرســلية هــي جــزء أســايس مــن العمــل الرائ

يقــوم بــه اللــه ف عمليــة فــداء البرشيــة. وهكــذا، فإننــا ســندرس كيــف أن قصــد اللــه األبــدي قــد 

ــني.  ــلني إل الضال ــوا ُمرس ــه ليكون ــتخدمهم الل ــدس اس ــاب املق ــخاص ف الكت ــاة أش ــَم ف حي ُتِّ

وأخــرياً، فــإن املُرســلية املســيحية هــي ُمرســلية اللــه وليــس ُمرســليتنا. ولقــد نشــأت هــذه   

املُرســلية ف قلــب اللــه. وهــي تســتند عــىل محبــة اللــه. وســيتم إنجازهــا مبشــيئة اللــه. ولــيك نفهــم 

ــايل مــن  ــع ترتكــز عــىل النمــوذج الت ــإن دروس هــذا الرب ــه، ف ــس واملشــاركة ف مرســلية الل التكري

ــالص: ــخ الخ تاري

1. خلق الله البرش، الرجل واملرأة، وأعطاهم حرية اإلرادة.

2. أساء آدم وحواء استخدام إرادتهام بعصيانهام الله، ولذا كان عليهام أن يرتكا الفردوس.

3. مل يكن مبقدور الله استخدام القوة إلعادتهام إل الفردوس.

4. ارسل الله ابنه ف مهمة وهي املوت نيابة عن البرش ومصالحتهم مع الله.

5. إن مأموريــة اللــه هــي جعــل الخــالص الــذي يَُقّدَمــُه اللــُه، معلومــاً لجميــع النــاس وبالتــايل فتــح 

الطريــق أمامهــم للحصــول عــىل الفــداء.

وببســاطة، فاملرســلية هــي جعــل العــامل كلــه يعــرف عــن يســوع وعــام قــام بــه مــن أجــل   

كل واحــد منــا، وعــام وعــد بــأن يقــوم بــه مــن أجلنــا، اآلن وف األبديــة. وباختصــار، لقــد ُدعينــا، نحــن 

ــاً. ــا أيض ــن عنه ــر اآلخري ــود، إل أن نخ ــذه الوع ــن ه ــرف ع ــن نع الذي

ايريس  ليندا. وقد خدم هو وزوجته  لوما  بجامعة  أستاذاً  )فولر( كان  بورغ شانز  الدكتور   

واطسون،  واين  ستيفن  عمل  تقاعده،  قبل  األوسط.  والشرق  أفريقيا  في  عاماً   ١٤ لمدة  كمرسلين 

عميداً  عمل  كما  )١98٤ـ١990(،  إنكلترا  في  نيوبولد  لكلية  رئيساً  الربع،  هذا  كتابة  في  المشترك 

ومحاضراً في معهد الالهوت بكلية أفوندال باستراليا )١99١ـ2008(.
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Launching on July 12, 2015, as a sequel to Revived by His Word, 
Believe His Prophets is a five-year journey through the Bible and 
selected writings of Ellen White. This journey includes daily Bible 
readings, daily interactive blogs, and weekly selections from the 
Spirit of Prophecy. Participants will read through the entire Bible, 
Steps to Christ, Christ’s Object Lessons, Patriarchs and Prophets, 
Prophets and Kings, The Desire of Ages, The Acts of the Apostles, 
and The Great Controversy.  

• Join this life-changing journey.
• Discover divine insights in the inspired writings.
• Explore His prophetic Word like never before.
• Invite your Sabbath School to participate.

Sign up along with thousands of believers around the world at:
www.BelieveHisProphets.org. Follow on Twitter at #BHP20.

A five-year journey through Scripture and 
the Spirit of Prophecy

evival

, 

“Believe in the Lord your God, and you will be established; believe his prophets,  
and you will succeed.”—2 Chronicles 20:20, ESV

رحلة ملدة خمس سنوات َعْر َالكتاب املقدس وروح النبوة

إن مبــادرة »آِمُنــوا ِبأَنِْبيَائـِـِه«، التــي هــي تتمــة ملبــادرة »منتعشــون بكلمتــه«، هــي عبــارة عن 

ــْرَ الكتــاب املقــدس وكتابــات الــن هوايــت. وتشــتمل هــذه الرحلــة عــىل قــراءات  رحلــة َع

يوميــة، ُمدّونــات تفاعليــة يوميــة، ومختــارات أســبوعية مــن كتابــات روح النبــوة. وســيقوم 

ــوة:  ــروح النب ــة ل ــب التالي ــة إل الُكت ــه، باإلضاف ــدس بأكمل ــاب املق ــراءة الكت ــاركون بق املش

طريــق الحيــاة، املعلّــم األعظــم، اآلبــاء واألنبيــاء، امللــوك واألنبيــاء، مشــتهى األجيــال، أعــامل 

الرســل، والــرصاع العظيــم. 

انضم إل هذه الرحلة املغرّية للحياة.  •

اكتشف الحكمة اإللهية ف الكتابات املُوحى بها.  •

تأمل ف كلمته النبوية بطريقة مل يسبق لها مثيل.  •

ادعو َصفَّ مدرسة السبت الخاص بك للمشاركة.  •

انضم إل آالف املؤمنني الذين سجلوا أسامءهم عىل املوقع التايل: 

)www.BelieveHisProphets.org(

)www.BelieveHisProphets.org( :تابعونا عىل تويرت

آِمُنوا

          ِبَأْنِبَياِئِه

بِّ إِلِهكُْم َفَتأَْمُنوا. آِمُنوا ِبأَنِْبَيائِِه َفُتْفلُِحوا« )٢أخبار األيام ٢٠ : ٢٠(. »آِمُنوا ِبالرَّ



٥ www.al-waad.tv

rasilna@al-waad.tv

www.facebook.com/al.waad

www.youtube.com/alwaadfan
www.twitter.com/al.waad

www.instagram.com/alwaadtv
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الطبيعة الُمرسلية لله

الدرس األول 2٧ حزيران)يونيو( - ٣ تموز)يوليو(

 السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية: تكوين ١ : 26ـ28؛ 2 : ١5ـ١٧؛ ١يوحنا 2 : ١6؛ يوحنا ٣ : ١٤ و ١5؛ 
2كورنثوس 5 : 2١؛ متى 5 : ١٣ و ١٤. 

ــُعوِب« )إشــعياء     ــُعوِب، َرئِيًســا َوُموِصًيــا لِلشُّ آيــة الحفــظ: »ُهــَوَذا َقــْد َجَعلُْتــُه َشــاِرًعا لِلشُّ
 .)٥٥ : ٤

إن عاملنــا ف حالــة مــن الفــوىض. وكبــرش، نحــن املســبب الرئيــي لــكل هــذه الفــوىض.   

والســبب ف ذلــك هــو أننــا خطــاة، نحــن مخلوقــات ســاقطة ذات طبيعــة رشيــرة ف جوهرهــا. ومهــام 

ــا نتقــدم ونتحســن، إال أن تاريــخ القــرن املــايض ليــس مشــجعاً. وهــا نحــن قــد  ــا ف أنن زاد اعتقادن

خطونــا اعتــاب قــرن جديــد، ورغــم أننــا مل نقطــع منــه شــوطاً طويــالً إال أن األمــور ال تبــدو ُمرشقــة 

ف هــذا القــرن كذلــك. وإذا كان املــايض هــو مقدمــة املســتقبل، فــكل مــا ميكــن أن نتوقعــه، عــىل حــد 

تعبــري ســيايس بريطــاين ســابق هــو »الــدم والكــدح والدمــوع والعــرق.«

مــع ذلــك، فإننــا مل نفقــد كل يشء. عــىل العكــس مــن ذلــك، لقــد مــات املســيح مــن أجــل   

ــدة  ــا الوعــد بالخــالص واالســرتداد، حيــث ســتصري كل االشــياء جدي ــه لن ــا، ومــن خــالل موت خطايان

ــاَمَء األُوَل َواألَْرَض األُوَل َمَضتَــا« )رؤيــا 21 : 1(.  »ثـُـمَّ َرأَيـْـُت َســاَمًء َجِديــَدًة َوأَْرًضــا َجِديــَدًة، ألَنَّ السَّ

لكننــا مل نـُـرتَك وحيديــن لالعتنــاء بأنفســنا ف الكــون الشاســع الــذي يبــدو غــري مكــرتث بنــا.   

فنحــن ال ميكننــا أن نفعــل ذلــك أبــداً؛ فــإن القــوات املحتشــدة ضدنــا أعظــم منــا بكثــري. وهــذا هــو 

الســبب ف أن اللــه، وحتــى قبــل بدايــة عاملنــا، قــد وضــع خطــة الخــالص يك يعمــل مــن أجلنــا مــا مل 

ــه ألجــل أنفســنا.  ــداً أن نعمل ــاً أب يكــن ممكن

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق ٤ متــوز 

)يوليــو(.



٧

األحد

خلق الله الرجل والمرأة

 28 حزيران)يونيو(

مــن بــني األســئلة التــي يســألها البــرش باســتمرار، هنــاك الســؤال التــايل: ِمــن أيــن أتيــت؟ وف األصحاحــني األولــني مــن 

الكتــاب املقــدس )بــل ف كافــة أجــزاء الكتــاب املقــدس( نحــن أُعطينــا اإلجابــة عــىل مــا ميكــن أن يعتــره الكثــريون 

أهــم ســؤال ميكــن لبــرش أن يســأله. فعــىل كل حــال، تعــد معرفــة ِمــن أيــن أتينــا مبثابــة بدايــة قويــة ملعرفــة َمــن نحــن 

وملــاذا نحــن موجــودون، وكيــف ينبغــي أن نعيــش حياتنــا، وإل أيــن نحــن ذاهبــون ف نهايــة املطــاف. 

تصّفــح األصحاحــن األولــن مــن ســفر التكويــن، ولكــن ركّــز بصفــة خاصــة عــى تكويــن 1 : ٢٦ـ٢٨. مــا هــي 
االختالفــات الكبــرة التــي تظهــر يف عمليــة خلــق البــر مقارنــة بــكل يشء آخــر تــم خلقــه ووَرَد ِذكــره يف هــذه 

النصــوص الكتابيــة؟ مــا هــو الــيء املمّيــز يف البــر ويجعلهــم مختلفــن عــن األشــياء واملخلوقــات األخــرى يف هــذه 

الخليقــة؟ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

1. لقــد كان آدم وحــواء هــام آخــر مــا قــام اللــه بخلقــه، وذلــك ف اليــوم الســادس مــن أســبوع الخليقــة. وبهــذا كانــت 

الخليقــة املرئيــة كلهــا أمــام أعينهــام لدرســها واالعتنــاء بهــا.

2. كانــت الطريقــة التــي اتبعهــا اللــه ف خلــق الرجــل واملــرأة مختلفــة عــن طريقتــه ف خلــق املخلوقــات األخــرى. 

فقبــل خلــق آدم وحــواء، كان اللــه يأمــر قائــالً: »ليكــن )نــور، َجلــد، مــاء، أســامك، وطيــور وحيوانــات، إل آخــره(.« 

أمــا ف حالــة خلــق اإلنســان فقــد تحــول فعــل »األمــر« إل مســألة تشــاور: »نَْعَمــُل اإِلنَْســاَن...« إن أقانيــم األلوهيــة 

الثالثــة - اآلب واالبــن والــروح القــدس - قــد تشــاوروا حــول مســألة خلــق اإلنســان. وعــىل الرغــم مــن أن هذيــن 

األصحاحــني يتعامــالن مــع خلــق األرض واملخلوقــات التــي عليهــا، إال أنــه ليــس هنــاك شــك ف أن الرتكيــز األســايس 

هــو عــىل خلــق البرشيــة.

3. لقــد ُخلــق آدم وحــواء عــىل صــورة اللــه وشــبهه، وهــو أمــر مل يتــم قولــه عــن أي يشء آخــر تــم خلقــه ف ذلــك 

الوقــت. وعــىل الرغــم مــن أن اآليــة ال تذكــر مــا معنــى أن نُخلــق عــىل صــورة اللــه وشــبهه، إال أنــه ال بــد وأن مــا 

يعنيــه ذلــك هــو أن البــرش، وبطريقــة أو بأخــرى، يعكســون صفــات الخالــق. ومبــا أن البــرش لديهــم قــدرة أخالقيــة 

مل تـُـَر ف غريهــم مــن املخلوقــات )فالفراشــات قــد تكــون جميلــة، ولكنهــا ال تصــارع مــع مســألة الصــواب والخطــأ(، 

ــه  ــا، يعكســون صفات ــه وشــبهه هــو أن البــرش، وإل حــد م ــَق البــرش عــىل صــورة الل ــه أن يُْخلَ ــا يعني فاملؤكــد أن م

األخالقيــة.  

4. كان ينبغــي أن يكــون للرجــل واملــرأة تســلطاً، وذلــك مــن أجــل أن يكونــوا وكالء اللــه عــىل األرض، وأن يســودوا 

عــىل بقيــة الخليقــة. إن دعــوة مــن هــذا القبيــل تقتــي التحــي بــروح املســؤولية.

 يَِرُد أول حديث عن البر يف األصحاح األول من سفر التكوين، أول أسفار الكتاب املقدس. لكنه ال يتم الحديث 

عن البر يف عزلة، فإننا كبر موجودون، ولكن يف عالقة مع الله خالقنا. ماذا يخربنا هذا األمر عن مدى وجوب 

أن يكون الله مركزياً لحياتنا، وعن السبب يف أننا لن نكون »كاملن« حقاً بدونه؟ انظر أعامل الرسل 1٧ : ٢٨.

________________________________________________________



٨

االثنين

اإلرادة الحرة

29 حزيران)يونيو(

« )تكويــن 2 : 9( هــو  ِّ إن التحذيــر الــذي أعطــاه اللــه حــول عــدم األكل مــن »َشــَجَرَة َمْعِرفـَـِة الَْخــرْيِ َوالــرشَّ  

جــزء ال يتجــزأ مــن قصــة الخلــق. لذلــك، فإنــه منــذ البدايــة، نحــن ميكننــا أن نــرى العنــرص األخالقــي الــذي يتســم بــه 

البــرش، وهــو يشء ال يـُـرى ف أي مــن املخلوقــات الحيــة األخــرى. وكــام قلنــا بــدرس األمــس، فــإن القــدرة عــىل إصــدار 

أحــكام أخالقيــة هــي مــن إحــدى الطــرق التــي ميكــن للبــرش مــن خاللهــا إعــالن صــورة اللــه وشــبهه.

ما الذي تقوله اآليات يف تكوين ٢ : 1٥ـ1٧ عن حقيقة حرية اإلرادة يف البر؟
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ــذه  ــايئ. فه ــكل تلق ــيئته بش ــل مش ــون بعم ــم يقوم ــة تجعله ــرش بطريق ــق الب ــه أن يخل ــدور الل كان مبق  

هــي الطريقــة التــي تعمــل بهــا املخلوقــات األخــرى، مثــل الضــوء والشــمس والقمــر والنجــوم. فهــذه األشــياء تطيــع 

ــه  اللــه دون وجــود عامــل االختيــار لديهــا. فهــي تتمــم مشــيئة اللــه تلقائيــاً مــن خــالل القوانــني الطبيعيــة التــي توجِّ

ــا.  أفعاله

لكــن َخلـْـْق الرجــل واملــرأة كان أمــراً خاصــاً ومميــزاً. لقــد خلقهــام اللــه ألجــل نفســه. وقــد أراد اللــه لهــام   

أن يقومــا باتخــاذ خياراتهــام الخاصــة بهــام، وأن يختــارا أن يعبــداه هــو طوعــاً دون أن يُكرهــا عــىل القيــام بذلــك؛ 

ــة.  ي ــى ِبُحرِّ ــب أن تُعط ــة يج ــة الحقيقي ــه، ألن املحب ــة الل ــن محب ــا م ــا تّكن ــك مل ــوال ذل ــه ل فإن

وألن اللــه هــو مصــدر حريــة اإلرادة لــدى البــرش، لذلــك فــإن هــذه الحريــة ُمصانــة ومقــّدرة ِمــن ِقبــل   

اللــه. إن الخالــق ال يتدخــل ف ُصلـْـْب الخيــارات املســتمرة للبــرش. صحيــح أن الخيــارات الخاطئــة لهــا عواقــب، وأحيانــاً 

تكــون هــذه العواقــب رهيبــة جــداً، إال أن إجبارنــا عــىل االمتثــال أو الطاعــة هــو أمــر مناقــض لطبيعــة الــرب خالقنــا. 

إن مبدأ اإلرادة الحرة لدى اإلنسان ترتتب عليه ثالث نتائج:

ــة  ــة أحادي ــان بطريق ــارات اإلنس ــه إرادة واختي ــدرة بتوجي ــه كّي الق ــوم الل ــن: ال يق ــق بالدي ــام يتعل في  

إرادة.  أو  رأي  لإلنســان  يكــون  ال  بحيــث  الجانــب، 

فيام يتعلق باألخالق: سيكون األشخاص، من الناحية األخالقية، مسؤولني عن أفعالهم وأعاملهم.  

وفيــام يتعلــق بالعلــوم : فاملعــروف هــو أن أعــامل الجســد واملــخ ال يقررهــا، بشــكل كامــل، مبــدأ الســبب   

والنتيجــة. فــإن القوانــني الفيزيائيــة تلعــب دوراً ف ترصفاتنــا، لكــن حريــة اإلرادة تعنــي أننــا بالفعــل قــادرون عــىل 

ــا. ــي منه ــة األخالق ــلوكياتنا، وخاص ــا وس ــق بترصفاتن ــام يتعل ــار في االختي

ما هي بعض الخيارات األخالقية التي سيكون عليك اتخاذها خالل الساعات واأليام واألسابيع 

القليلة القادمة؟ كيف ميكنك أن تتأكد من أنك تستخدم هذه العطية املقدسة بطريقة صحيحة؟ 

فكر يف النتائج املرتتبة عى االستخدام الخاطئ لحرية اإلرادة. 
________________________________________________________



9

الثالثاء 

السقوط

٣0 حزيران)يونيو(

في سياق درس اليوم، اقرأ 1يوحنا ٢ : 1٦. كيف تجلّت األمور التي يتمَّ التحذير منها في هذه 

اآلية الكتابية في مشهد سقوط آدم وحواء في الخطية. بأية طرق يجب علينا التعامل مع نفس 

هذه اإلغراءات والتجارب في حياتنا نحن أيضاً؟
________________________________________________________
________________________________________________________

ــَجَرَة َشــِهيٌَّة لِلنَّظَــِر. فَأََخــَذْت ِمــْن  ــَجَرَة َجيِّــَدٌة لـِـألَكِْل، َوأَنََّهــا بَِهَجــٌة لِلُْعيُــوِن، َوأَنَّ الشَّ »فَــَرأَِت الَْمــْرأَُة أَنَّ الشَّ

َثَِرَهــا َوأَكَلـَـْت، َوأَْعطـَـْت َرُجلََهــا أَيًْضــا َمَعَهــا فـَـأَكََل. فَانَْفتََحــْت أَْعيُُنُهــاَم َوَعلِــاَم أَنَُّهــاَم ُعْريَانـَـاِن. فََخاطـَـا أَْوَراَق 

تِــنٍي َوَصَنَعــا ألَنُْفِســِهاَم َمــآِزَر« )تكويــن 3 : 6 و 7(. 

إن أكل ثــرة صغــرية مل يكــن ترصفــاً خاطئــاً ف حــد ذاتــه. مــع ذلــك، علينــا النظــر إل الظــروف   

التــي تــم فيهــا تنــاول تلــك الثمــرة. فقــد كان آدم وحــواء وكيــالن للــه يتمتعــان بــإرادة حــرة، وقــد خلقهــام 

اللــه عــىل صورتــه. وقــد انطــوى عــىل ذلــك تتــع آدم وحــواء بالحريــة واملســؤولية. وكانــت مســؤوليتهام 

ــره لهــام بعــدم األكل مــن شــجرة معرفــة  ــة ف تحذي ــِن عنهــا واملتمثل ــه املُْعلَ ــال إل مشــيئة الل هــي االمتث

ــا كان  ــام وإمن ــاول الطع ــع الحاجــة القصــوى إل تن ــن ثــر الشــجرة بداف ــام م ــرش. ومل يكــن أكله الخــري وال

دافعهــام باألحــرى هــو مامرســة القــدرة التــي لديهــام عــىل االختيــار. لقــد كان تــرصف آدم وحــواء ترصفــاً 

ــه الواضحــة واملحــددة.  ــامت الل ــام الحــرة ف تحــٍد لتعلي ــاً عــن إرادته نابع

ونحــن أيضــاً، يجــب علينــا أن نختــار ألنفســنا مــا إذا كنــا ســنتبع اللــه أَْم ال، ومــا إذا كنــا ســنعتز   

ونتمســك بكلمــة اللــه أو ســنتحداها ونعمــل عكــس مــا تقولــه لنــا. إن اللــه لــن يُجــر أي شــخص عــىل اإلميــان 

بكلمتــه. وهــو ال يجرنــا عــىل إطاعتــه أبــداً، كــام أنــه ال يســتطيع أن يرغمنــا عــىل أن نحبــه. يســمح اللــه 

لــكل واحــد منــا أن يختــار لنفســه الطريــق الــذي ســوف يتبعــه. ولكــن، وف نهايــة املطــاف، يجــب أن نكــون 

ــا.  ــة عــىل خياراتن مســتعدين للعيــش مــع العواقــب املرتتب

إن آدم وحــواء، مــن خــالل تناولهــام للثمــرة، كأنهــام قــاال للــه أنــه مل يكــن الحاكــم املثــايل الكامــل.   

وقــد تــم بذلــك تحــدي ســيادته وســلطانه. لقــد أثبــت آدم وحــواء أنهــام عاصيــان، وكنتيجــة لذلــك، جلــب 

ــرشي.  ــس الب ــىل الجن ــوت ع ــة وامل ــواء الخطي آدم وح

ــَرَد اإِلنَْســاَن، َوأَقَــاَم  ــِة َعــْدٍن لِيَْعَمــَل األَْرَض الَِّتــي أُِخــَذ ِمْنَهــا. فَطَ »فَأَْخَرَجــُه الــرَّبُّ اإِللــُه ِمــْن َجنَّ  

ِقــيَّ َجنَّــِة َعــْدٍن الَْكُروِبيــَم، َولَِهيــَب َســيٍْف ُمتََقلِّــٍب لِِحَراَســِة طَِريــِق َشــَجَرِة الَْحيَــاِة« )تكويــن 3 : 23 و 24(.  رَشْ

وكان عــىل آدم وحــواء أن يغــادرا الجنــة. وقــد كانــت هــذه عاقبــة حتميــة ورضوريــة، ولكنهــا   

كانــت تتســم بالرحمــة كذلــك. فاللــه مل يســمح بــأن يتمكــن البــرش العصــاة مــن الوصــول إل شــجرة الحيــاة. 

فــإن اللــه مبحبتــه ورعايتــه أبقــى آدم وحــواء بعيــداً عــن الثمــر الــذي يجعلهــام خالديــن وبالتــايل يعيشــان 

ــة ف  ــاة األبدي ــه الحي ــا تكــون علي ــل م ــا. )تخي ــة فيه ــام الخطي ــي أوجدته ــة الت ــة الرهيب باســتمرار ف الحال

عــامل مــيء مبثــل هــذا األمل وتلــك املعانــاة التــي نعيشــها ف عاملنــا هــذا!( لقــد طـُـرد آدم وحــواء مــن الجنــة 

ــن 3 : 23 و 24(.  ــوّدًة )تكوي ــل م ــة أق ــارج الجن ــال ف أرض خ ــة ليعم الرائع
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مبادرة الله لخالصنا

١ تموز)يوليو(األربعاء

يُظهــر الكتــاب املقــدس أنــه بعــد ســقوط أبوينــا األولــني، كان اللــه هــو َمــن جــاء يبحــث عنهــام، وليــس   

العكــس. وعــىل النقيــض مــن ذلــك، حــاول الرجــل واملــرأة إخفــاء نفســيهام عــن الــرب. إن مــا فعــاله هــو تامــاً مــا 

ــن جــاء للبحــث عنهــام  ــة عــدن، مــن وجــه َم ــه جنســهام البــرشي الســاقط: فكــام هــرب آدم وحــواء، ف جن يفعل

وطلــب خالصهــام يقــوم بنــو جنســهام اليــوم بعمــل الــيء ذاتــه. ومــا مل يخضــع البــرش لتوســالت الــروح القــدس، 

ــم.  ــب خالصه ــذي يبحــث عنهــم ويطل ــرب ال ــون مــن وجــه ال ــوم ويهرب ــه الي ــيء ذات فإنهــم ســيواصلون عمــل ال

لكــن الــيء املشــجع هــو أن اللــه مل يرفــض أبوينــا األولــني، كــام أنــه ال يرفضنــا نحــن أيضــاً. فمنــذ أن   

نادى الله آدم وحواء ف جنة عدن قائالً »أَيَْن أَنَْت؟« )تكوين 3 : 9( وحتى يومنا هذا، هو ال يزال ينادينا. 

ــواء الكــرة  ــط اله ــد أحــاط العــامل بجــو مــن النعمــة كــام يحي ــه يســوع املســيح ق ــه إذ أعطــى ابن »فالل  

األرضيــة، وكل َمــن يختــار أن يستنشــق هــواء هــذا الجــو املنعــش يحيــا وينمــو إل قيــاس قامــة مــلء املســيح« )روح 

النبــوة، طريــق الحيــاة، صفحــة 58 و 59(.

وبطبيعــة الحــال، فــإن أعظــم إعــالن للعمــل التبشــريي الــذي يقــوم بــه اللــه قــد تجــىل ف تجســد وخدمــة   

يســوع املســيح. وعــىل الرغــم مــن أن املســيح قــد جــاء إل هــذه األرض للقيــام بأمــور كثــرية- كأن يدمــر الشــيطان 

ويعلــن الصفــات الحقيقيــة لــآب ويثِْبــت زيــف اتهامــات إبليــس ويرهــن عــىل أن نامــوس اللــه ميكــن حفظــه- إال أن 

الســبب الرئيــي والحاســم الــذي جــاء املســيح مــن أجلــه هــو أن ميــوت عــىل الصليــب بــدالً مــن البــرش، ومــن أجــل 

ــا مــن النتيجــة الحتميــة للخطيــة، أال وهــي املــوت األبــدي. أن يخلصن

ماذا تعلمنا النصوص التالية عن موت املسيح؟
 

 يوحنا ٣ : 1٤ و 1٥؛ ________________________________________________

__________________________________________________

 إشعياء ٥٣ : ٤ـ٦؛  ________________________________________________

__________________________________________________

٢كورنثوس ٥ : ٢1. ________________________________________________

__________________________________________________

اللِه ِفيِه« )2كورنثوس 5 : 21(. لقد  ِبرَّ  لَِنِصيَر نَْحُن  الَِّذي لَْم يَْعِرْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة ألَْجلَِنا،  إن الله »َجَعَل   

أُطلق على هذه الخطة اسم »المبادلة الُعظمى« حيث أخذ المسيح على عاتقه خطايانا ومعاناتنا، كي نتمكن نحن، 

رغم إثمنا، من أن نُحسب أبراراً أمام الله، كالمسيح نفسه.
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الخميس

استعارات ُمرسلية

2 تموز)يوليو(

إن العمــل املرســي هــو مبــادرة اللــه لخــالص البرشيــة الهالكــة. ومحبــة اللــه لــكل واحــد منــا كانــت هــي   

الدافــع الــذي جعلــه يرســل املســيح ف مأموريــة جلــب الخــالص للعــامل أجمــع. ونجــد ف الكتــاب املقــدس الكثــري مــن 

اإلعالنــات حــول البُعــد الكــوين ملأموريــة املســيح. فعــىل ســبيل املثــال، نجــد ف إنجيــل يوحنــا مــا يزيــد عــن أربعــني 

إعــالن عــن هــذه املأموريــة )انظــر مثــالً، يوحنــا 3 : 17؛ 12 : 47(. وكــام أُرســل املســيح مــن قبــل اآلب لخــالص العــامل، 

ــا’ « )يوحنــا 20 : 21(. ــاَم أَْرَســلَِني اآلُب أُْرِســلُُكْم أَنَ يرســل املســيح أيضــاً تالميــذه قائــالً، » ‘كَ

ــرة  ــذه الفق ــي يف ه ــل املرس ــارة إىل العم ــتخدمتان لإلش ــتعارتان املس ــام االس ــا ه ــى ٥ : 1٣ و 1٤. م ــرأ مت اق
ــه؟ ــذي ميثالن ــا ال ــة، وم الكتابي

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

إن اســتعاريت امللــح والنــور تعربــان عــن املهــام األساســية التــي للتأثــري املســيحي عــىل البرشيــة. فبينــام   

يعمــل امللــح ف الداخــل، بحيــث يتحــد بالكتلــة التــي يتواجــد فيهــا، نجــد أن النــور يعمــل مــن الخــارج فيــيء كل 

ــط  ــع أن يختل ــن املتوق ــن م ــح إل الرجــال والنســاء الذي ــح »األرض« ف اســتعارة املل ــه. ويشــري مصطل ــا يصــل إلي م

ــارة.  ــون إن ــالم ويحتاج ــن ف الظ ــخاص الذي ــامل األش ــري إل ع ــامل« فيُش ــور الع ــح »ن ــا مصطل ــم؛ أم ــيحيون به املس

وقــد تــم تشــجيع بنــي إرسائيــل عــىل االرتقــاء إل مســتوى املبــادئ األخالقيــة والقواعــد الصحيــة التــي   

أعطاهــا اللــه لهــم. فقــد كان ينبغــي لهــم أن يكونــوا نــوراً يــيء ويجــذب: »فََقــْد َجَعلْتـُـَك نـُـوًرا لأِلَُمــِم« )إشــعياء 49 : 

6(. وكان ينبغــي لوجودهــم الجامعــي ف حالــة مــن الصحــة والرخــاء والــوالء لســبت اللــه وللوصايــا األخــرى أن يعلــن 

لألمــم املحيطــة عــن أعــامل اللــه العظيمــة املتمثلــة ف الخلــق والفــداء. وكان املفــرتض أنــه عندمــا يالحــظ النــاس مــن 

األمــم مــا يتمتــع بــه بنــو إرسائيــل مــن ازدهــار، هــو أنهــم يقرتبــون منهــم ويعرفــون الــرب مــن خاللهــم. )كان هــذا 

هــو الُْمْفــرَتَض عــىل أيــة حــال.(

وعندمــا جــاء املســيح إل األرض متجســداً، تحــدث هــو أيضــاً عــن امللــح بوصفــه طريقــة أخــرى للشــهادة   

لآخريــن. فإنــه ينبغــي للمســيحيني أن يحــدوا مــن الفســاد ف العــامل وذلــك مــن خــالل مثالهــم وتأثريهــم. ففــي كثــري 

مــن األحيــان، ميتنــع غــري املؤمنــني عــن ارتــكاب الــرش بســبب الوعــي األخالقــي الــذي يرجــع الفضــل فيــه إل التأثــري 

ــم  ــد عــىل العــامل الفاســد فحســب، لكنه ــري جي ــم تأث ــس له ــامل، لي املســيحي. فاملســيحيون، بحكــم تواجدهــم ف الع

ــاس مــن أجــل مشــاركة رســالة الخــالص املســيحية معهــم. يختلطــون أيضــاً مــع الن

ما مدى إجادتك، أنت وكنيستك، في أن تكونوا نوراً و/أو ملحاً للعالم المحيط بكم؟ هل يخفت 

نوركم شيئاً فشيئاً؟ وهل يفقد ملحكم ملوحته؟ وإذا كان األمر كذلك، كيف يمكنك أن تعرف 

أن االنتعاش الروحي واإلصالح يبدأ بك أنت، بصفة شخصية؟
________________________________________________________
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أسئلة للنقاش

٣ تموز)يوليو(

لقــد تعاملنــا مــع بعــض جوانــب الطبيعــة املرســلية التــي للــه. إن اللــه ثــاليث األقانيــم هــو مؤســس   

املرســلية. فاملرســلية ف األســاس مرتبطــة بيســوع املســيح الــذي يعــد تجســده مســألة محوريــة بالنســبة لإلميــان 

واملرســلية املســيحية. فــإن املســيح مــن خــالل حياتــه وموتــه قــد مّهــد الطريــق لخــالص كل الجنــس البــرشي. 

ويجــب علينــا كأتبــاع لــه ومرســلني ِمــن ِقبلــه أن نجعــل النــاس يعرفــون األخبــار الســارة املتعلقــة مبــا فعلــه 

املســيح مــن أجلهــم. 

ــة  ــه ف رؤي ــد أُقيمــت ألهــداف مرســلية تبشــريية، ويرغــب الل »إن كنيســة املســيح عــىل األرض ق  

الكنيســة بأكملهــا تبتكــر الســبل والوســائل التــي ميكــن مبوجبهــا لــكٍل ِمــن العظــامء والودعــاء، األغنيــاء والفقــراء 

أن يســمعوا رســالة الحــق. ليــس الجميــع مدعويــن للعمــل بصفــة شــخصية ف حقــول خارجيــة، ولكــن مبقــدور 

الجميــع عمــل يشء بصلواتهــم وتقدماتهــم ملســاعدة العمــل املرســي« )روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، مجلــد 

ــة 29(.  6، صفح

1. أمعــن التفكــر أكــر يف املوضــوع املتعلــق بأصولنــا البريــة )وبأصــل األشــياء بصفــة عامــة(. مــا هــي أهميــة األصــول؟ 

كيــف يســاعدنا الفهــم الصحيــح ألصولنــا عــى أن نفهــم بشــكل أفضــل َمــن نحــن ومــا هــو حقــاً الهــدف مــن وجودنــا؟

٢. كيــف يســاعدنا االقتبــاس التــايل عــى فهــم وجــود اإلرادة الحــرة واملحبــة والــر يف عاملنــا؟ »وهكــذا، فإنــه إذا كان اللــه 

ــة )محــاكاة ملحبتــه الكاملــة(، فقــد كان عليــه أن يخلــق كائنــات حــرة ميكــن لهــا أن تســبب  يريــد خلــق مخلوقــات ُمِحّب

املعانــاة والــر يف العــامل مــن خــالل مــا تقــوم بــه مــن خيــارات. إن مفهــوم املحبــة والحريــة يتطلــب أن يتيــح اللــه لنــا 

املجــال لننمــو يف املحبــة مــن خــالل حريتنــا البريــة. فبالنســبة للــه، البديــل الوحيــد عــن الســامح للكائنــات الحــرة بــأن 

ــٍة« ]روبــرت ج. ســباتزر، براهــن جديــدة  تختــار القيــام بأفعــال بغيضــة هــو أن ميتنــع بالتــامم عــن خلــق مخلوقــات ُمِحبَّ

لوجــود اللــه: مســاهامت الفيزيــاء املعــارصة والفلســفة، طبعــة كنــدل )رشكــة إيرمانــدز املحــدودة للنــر، ٢٠1٠(، صفحــة 

 .]٢٣٣

٣. كان مــوت املســيح عبــارة عــن عمــٍل واحــٍد حــدث يف أمــة صغــرة داخــل اإلمرباطوريــة الرومانيــة مرتاميــة األطــراف، 

وذلــك منــذ مــا يقــرب مــن ألفــي عــام مضــت. ومــع ذلــك، فــإن هــذا العمــل الواحــد هــو ذات أهميــة أبديــة بالنســبة 

لــكل إنســان. مــا هــي املســؤولية التــي تقــع عــى عاتقنــا، نحــن الذيــن نعــرف عــن هــذا الحــدث ومــا يعنيــه، فيــام يتعلــق 

بإخبــار أولئــك الذيــن ال يعرفــون شــيئاً عــن هــذا األمــر؟ فكيــف ســيعرف أولئــك النــاس مــا عملــه املســيح مــن أجلهــم مــا 

مل يقــوم الذيــن يعرفــون هــذا العمــل بإخبارهــم عنــه؟ 
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كتبها ماكس دي لوس رييس، الفلبني

منــا فرنانــدو لوبيــز ف بلــدة تقــع عــىل بعــد 40 ميــالً جنــوب مانيــال. ومثــل الكثرييــن ف الفلبــني، مل يكــن 

لــدى عائلــة فرنانــدو الكثــري مــن املــال. ومثــل الكثرييــن مــن األوالد الصغــار، تــرك فرنانــدو املدرســة 

ليســاعد والديــه عــن طريــق بيــع الســلع والقيــام باألشــغال. 

كان فرنانــدوا نشــيطاً ف كنيســته، وهــو مــا ســاعد عــىل تخفيــف الشــعور بامللــل الــذي كثــرياً مــا كان 

يشــعر بــه. وأكــر مــا كان يتــوق إليــه فرنانــدو هــو الحصــول عــىل التعليــم حتــى يتمكــن مــن خدمــة 

اللــه بطريقــة أفضــل، لكنــه كان يعلــم أن هــذا األمــر مســتحيل، عــىل األقــل مــن الوجهــة البرشيــة. 

وف أحــد األيــام، ســمع فرنانــدوا عــن مبــادرة »األلــف مرســل« التــي هــي عبــارة عــن برنامــج يعمــل 

عــىل تدريــب املرســلني لخدمــة اللــه ملــدة عــام ف الفلبــني أو ف أي دولــة أخــرى مــن بــني عــدة دول. 

وقــد تحمــس فرنانــدو لهــذا الرنامــج وطلــب مــن والديــه أن يســمحا لــه باالنضــامم. وبعــد موافقتهــام، 

قــدم فرنانــدو طلــب التحــاق وتــم قبولــه. 

وقــد ســاعد التدريــب الــذي حصــل عليــه فرنانــدو عــىل تلبيــة رغبتــه ف الحصــول عــىل التعليــم وإعداده 

لخدمــة اللــه ف مــكان مــا ف الفلبــني. وعنــد انتهــاء مرحلــة التدريــب، كان فرنانــدو ينتظــر بفــارغ الصــر 

معرفــة املنطقــة التــي ســيخدم فيهــا، لكــن مشــاعره اختلطــت عندمــا علــم أنــه قــد تــم تعيينــه للعمــل 

ف منطقــة تبعــد نحــو 400 ميــالً عــن منزلــه. 

وصــل فرنانــدو إل محــل خدمتــه التبشــريية الجديــد وبــدأ ف البحــث عــن أولئــك الذيــن لديهــم الرغبــة 

ف معرفــة املزيــد عــن اللــه. وبعــد فــرتة وجيــزة بــدأ ف تقديــم العديــد مــن دروس الكتــاب املقــدس 

أســبوعياً. كان بعــض ممــن يدرســون الكتــاب املقــدس معــه يعيشــون ف مســتوطنات صغــرية ف الجبــال. 

وكان أمــر الوصــول إليهــم يتطلــب منــه قطــع مســافة طويلــة تســتغرق 4 ســاعات بالدراجــة.

ــه  ــان ينفــق راتب ــري مــن األحي ــه كان ف كث ــه لدرجــة أن ــدوا ف عمل ــات، انغمــس فرنان  ورغــم الصعوب

الشــهري ف رشاء املــواد الالزمــة لبنــاء كنيســة أدفنتســتية ف تلــك املقاطعــة، ومل يكــن يتبقــى معــه ســوى 

قليــل مــن املــال لــرشاء الطعــام. وقــد عمــل ذلــك األمــر عــىل اختبــار إميانــه وإعــداده الختبــارات أعظــم 

كانــت ســتأيت. لكــن إميانــه باللــه مل يتزعــزع خــالل هــذه التجــارب واالختبــارات. 

وكانــت جــويل تاجونــود مــن بــني الــاليت تعرفــن عــىل الحــق عــن طريــق فرنانــدو. وكانــت هــي واختهــا 

قــد درســتا الكتــاب املقــدس مــع فرنانــدو ومــن ثــم قامتــا بحضــور اجتامعــات تبشــريية. وقــد اعتمــدت 

جــويل وأختهــا مؤخــراً عــىل الرغــم مــن اعــرتاض زوج جــويل، الــذي اســمه ليــم. 

كان فرنانــدو يعــرف اعــرتاض ليــم عــىل اهتــامم زوجتــه باألمــور الدينيــة. وكان ليــم قــد منــع زوجتــه 

مــن الذهــاب إل الكنيســة وهــدد بأذيتهــا إذا هــي اســتمرت ف الذهــاب إل هنــاك. لكــن جــويل وقفــت 

ثابتــة وواظبــت عــىل الذهــاب إل الكنيســة. وقــد قــّدر فرنانــدو رغبــة جــويل الصادقــة ف إكــرام املســيح. 

ــك هــو  ــا يكــون الســبب ف ذل ــه جــويل إل الكنيســة. رمب ــم ف تجاهــل مســألة ذهــاب زوجت ــدأ لي وب

إدراكــه أنــه لــن يســتطيع أن مينعهــا مــن إتبــاع املســيح. 

تتمة القصة يف األسبوع التايل. 
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 السبت بعد الظهر

ــة ٣ :  ــن ١١ : 8ـ١9؛ غالطي ــن ١2 : ١ـ٣؛ ١٤ : 8ـ2٤؛ عرباني املراجــع األســبوعية: تكوي
ــن ١2 : 6و ٧؛ ١8 : ١8 و ١9. 6؛ تكوي

ا’. اْعلَُمــوا إًِذا أَنَّ الَِّذيــَن ُهــْم ِمــَن  آيــة الحفــظ: »كـَـاَم ‘آَمــَن إِبَْراِهيــُم ِباللــِه َفُحِســَب لَــُه ِبــرًّ
ــَبَق  ــَم، َس ــرَبُِّر األَُم ــاِن يُ ــَه ِباإِلميَ ــَرأَى أَنَّ الل ــَبَق َف ــاُب إِْذ َس ــَم. َوالِْكَت ــو إِبَْراِهي ــْم بَُن ــَك ُه ــاِن أُولِئ اإِلميَ

َ إِبَْراِهيــَم أَْن ‘ِفيــَك تََتَبــاَرُك َجِميــُع األَُمــِم’ « )غالطيــة ٣ : ٦ـ٨(. َفَبــرَّ

ليــس مــن قبيــل املصادفــة أن ثالثــاً مــن ديانــات العــامل الرئيســية، اليهوديــة واملســيحية   

ــذه  ــو أن ه ــك ه ــبب ف ذل ــة«. والس ــات اإلبراهيمي ــان »الديان ــض األحي ــّمى ف بع ــالم، تُس واإلس

الديانــات الثــالث، بطريقــة أو بأخــرى، تعــود جذورهــا إل رجــل اللــه العظيــم هــذا، أي إبراهيــم. 

ــا إبراهيــم نظــرة توقــري وإعجــاب بوصفــه منوذجــا  وعــىل الرغــم مــن أنــه يُنظــر إيل أبين  

لألمانــة واإلخــالص، إال أن درس هــذا األســبوع ســينظر إل هــذه األمانــة مــن زاويــة مختلفــة. 

واملقصــود هنــا هــو أننــا نريــد أن ننظــر إل إبراهيــم كُمْرَســل، كشــخص ُدعــي ِمــن ِقبــل الــرب ألن 

ــادي.  ــق والف ــه الخال ــي، الل ــه الحقيق ــن اإلل ــاس ع ــالده ويشــهد للن ــري ب ــالد أخــرى غ يذهــب إل ب

لقــد طلــب اللــه مــن إبراهيــم، ونســله ِمــن بعــده )انظــر غالطيــة 3 : 29( مهمــة ثالثيــة   

ــَد ف  الجوانــب: )1( أن يكــون متســلامً ووصيــاً عــىل الحــق اإللهــي املتعلــق مبلكــوت اللــه الــذي فُِق

وقــت مبكــر مــن تاريــخ البرشيــة؛ )2( أن يكــون القنــاة التــي مــن خاللهــا يدخــل الفــادي إل التاريــخ 

ــن هــم ف  ــك الذي ــوراً ألولئ ــوراً لألمــم، ن ــه، ن ــه الخــادم األمــني لل البــرشي؛ و )3( أن يكــون، بوصف

ــرب.  ــة ال ــة إل معرف حاج

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق ١١ متــوز 

)يوليو(.
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ــَراَم: ‘اْذَهــْب ]ألجــل نفســك[ ِمــْن  بُّ ألَبْ يف اللغــة العربيــة، تُقــرأ اآليــة يف تكويــن هكــذا، »َوَقــاَل الــرَّ

أَْرِضــَك ....« لقــد طلــب اللــه منــه أن يذهــب »ألجــل نفســه«؛ مبعنــى أن يذهــب مــن أجــل منفعــة 

إبراهيــم وفائدتــه. كيــف لنــا أن نفهــم مــا يعنيــه ذلــك، وكيــف ميكننــا تطبيقــه عــى أنفســنا؟

________________________________________________

»َوقـَـاَل الــرَّبُّ ألَبـْـَراَم: ‘اْذَهــْب ِمــْن أَْرِضــَك َوِمــْن َعِشــرَيتَِك َوِمــْن بَيْــِت أَِبيــَك إَِل األَْرِض الَِّتــي أُِريــَك. 

ــًة. َوأُبَــاِرُك ُمبَاِركِيــَك، َوالَِعَنــَك أَلَْعُنــُه.  ــًة َعِظيَمــًة َوأُبَــاِركََك َوأَُعظِّــَم اْســَمَك، َوتَُكــوَن بََركَ فَأَْجَعلَــَك أُمَّ

ــِل األَْرِض’ « )تكويــن 12 : 1ـ3(. ــاَرُك ِفيــَك َجِميــُع قَبَائِ َوتَتَبَ

م« والــذي تغــريَّ اســمه إل إبراهيــم »أبــاً  إن إبــرام - الــذي كان اســمه يعنــي »األب املُكــرَّ  

لجمهــور« - نشــأ وتــرىب ف »أور«، العــراق حاليــاً. لقــد دعــاه اللــه إل أن يفصــل نفســه عــن ســياقه 

االجتامعــي والروحــي املألــوف ويهاجــر إل بلــد غريــب، حيــث قــام اللــه بإحــداث تغيــري روحــي ف 

حيــاة إبراهيــم محــوالً إيــاه إل »أيب املؤمنــني«. وف خضــم الرصاعــات الشــخصية والعائليــة، أصبــح 

ــِهد  ــرا َش ــدا موق ــك قائ ــح كذل ــاس، وأصب ــل إل جامعــات متعــددة مــن الن ــم منوذجــاً للُمرَس إبراهي

ــه.  ــه بالل إلميان

اقــرأ تكويــن 1٢ : 1ـ٣. مــا هــي املبــادئ التــي تجدهــا يف هــذه األصحاحــات وميكــن أن تنطبــق 
عــى أي واحــد منــا يف ظروفنــا الخاصــة؛ مبعنــى، مــا الــذي اختــربه إبراهيــم وقــد نختــربه بطريقتنــا 

الخاصــة، أيضــاً؟ انظــر أيضــاً عربانيــن 11 : ٨ـ1٠.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

لقــد ُدعــي أبونــا إبراهيــم إل أن يــرتك ماضيــه وراء ظهــره، وأن يخطــو باإلميــان وأن يؤمــن   

مبــا بــدا أنــه أمــر ال يصــّدق، وأن يقــوم مبــا دعــاه اللــه إل القيــام بــه. وكنتيجــة ألمانتــه وإخالصــه، 

ــة.   ــم كاف ــت األم تبارك

ــه  ــوت الل ــمع ص ــد ال نس ــن ق ــع نح ــم. وبالطب ــِر إبراهي ــام اُْختُ ــا، ك ــريون ِمنَّ ــَرُ الكث يُْختَ  

يتحــدث إلينــا مبــارشة، ولكنــه يدعونــا بتعاليــم كلمتــه وظواهــر عنايتــه اإللهيــة. رمبــا يطلــب منــا 

ــد بالــراء واإلكــرام؛ وقــد نضطــر إل تــرك مؤسســات مربحــة وننفصــل عــن  التخــي عــن مهنــة تَِع

ــل  العائلــة؛ ف الواقــع، رمبــا يكــون علينــا الدخــول إل مــا يبــدو أنــه إنــكار للــذات واســتعداد لتحمُّ

ــض؟. ــن أن نرف ــف ميك ــا، فكي ــن ُدعين ــة. وإذا نح ــقة والتضحي املش
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فكر في تعامالتك مع اآلخرين. ما هو نوع الشهادة التي تقدمها لآلخرين عن إيمانك؟ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

كان لــوط مــن أقــارب إبراهيــم وكان يرافقــه ف بعــض رحالتــه. وقــد عمــل اختيــار لــوط ألرايض   

وادي »األُْرُدنِّ التــي َجِميَعَهــا َســْقٌي« عــىل جعلــه يختلــط باألشــخاص األرشار ف ســدوم )تكونــني 13 : 1ـ13(. 

وف املــرة األول، قــام إبراهيــم بإنقــاذ لــوط مــن يــدي هــؤالء األرشار )تكويــن 14 : 11ـ16(، كــام تــم إنقــاذه 

ــن 19(.  ــنْيِ )تكوي ف وقــت الحــق بواســطة ماَلكَ

ــرأس  ــد ت ــور. وق ــىل الف ــاعدته ع ــرر مس ــأزق، ق ــوط ف م ــه ل ــم أن قريب ــمع إبراهي ــا س وعندم  

إبراهيــم قــوة عســكرية قوامهــا أكــر مــن 300 رجــل مــن أهــل بيتــه إلنقــاذ لــوط. وقــد شــارك العديــد مــن 

امللــوك ف املعركــة التــي خاضهــا إبراهيــم ضــد ســدوم، وقــد خــرج إبراهيــم مــن املعركــة منتــرصاً. 

اقرأ تكوين 1٤ : ٨ـ٢٤. ما الذي تقوله أعامل إبراهيم عن شخصيته، وبالتايل عن إميانه وإلهه؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

قــد أعلــن إبراهيــم عــن قــوة اللــه للملــوك الذيــن انتــرص عليهــم. فإنــه حتــى خــالل مهمــة اإلنقــاذ   

هــذه مل ينــَس »أبــو املؤمنــني« دعوتــه اإللهيــة ألن يكــون بركــة لألمــم. 

»فذلــك الرجــل الــذي كان يعبــد اللــه فضــال عــن كونــه قــدم خدمــة جليلــة لبــالده قــد برهــن أنــه   

رجــل شــديد البــأس ، وظهــر مــن هــذا أن حيــاة االســتقامة والــر ليســت حيــاة الخنــوع والجــن ، وأن ديانــة 

إبراهيــم جعلتــه شــجاعا ف إعــادة الحــق إل أصحابــه والدفــاع عــن املظلومــني ، وهــذا العمــل الباهــر الــدال 

عــىل البطولــة جعــل تأثــري إبراهيــم ينتــرش بــني القبائــل املجــاورة . وعنــد عودتــه خــرج ملــك ســدوم عــىل 

رأس حاشــيته إلكــرام ذلــك القائــد الظافــر ، وقــال امللــك إلبراهيــم أن يأخــذ األمــالك ، وإمنــا رجــاه أن يعيــد 

لــه األرسى فقــط ، ومبوجــب العــرف املصطلــح عليــه ف الحــروب كانــت الغنائــم مــن حــق الغالبــني ، ولكــن 

ــم مــادي ، فرفــض أن يســتفيد بــيء مــن  ــة مل يكــن الحصــول عــىل مغن ــك الحمل ــم مــع تل غــرض إبراهي

أولئــك األرسى املنكــودي الحــظ ، إمنــا اشــرتط فقــط أن يأخــذ حلفــاؤه النصيــب الــذي يســتحقونه« )روح 

النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 112 و 113(.
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بأية طرق اختبرت ما يعنيه أن تخطو باإليمان؟ ما هي الصعوبات التي واجهتها؟ ما هي األفراح 

بشكل  بها  تقوم  أن  يمكن  كان  التي  األمور  ما هي  اآلن،  تعرفه  ما  اختبرتها؟ وفي ضوء  التي 

مختلف، آنذاك؟
________________________________________________________

ــِه«. ومــراراً وتكــراراً  ــان الل ــاً »إِنَْس ــه كان إنســاناً تقيَّ عــىل الرغــم مــن أن إبراهيــم مل يكــن كامــالً، إال أن  

يُشــار إل إبراهيــم ف الكتــاب املقــدس، حتــى ف العهــد الجديــد، كنمــوذج لألمانــة واإلخــالص ومــا يعنيــه أن تكــون 

مخلَّصــاً باإلميــان )انظــر تكويــن 15 : 6؛ غالطيــة 3 : 6(.

اقــرأ عربانيــن 11 : ٨ـ19. مــاذا تخربنــا هــذه الفقــرة عــن إبراهيــم وعــن إميانــه الــذي يَُعــد التحــيِّ بــه غايــة يف 
األهميــة، بالنســبة ألي شــخص يريــد أن يكــون مرســالً ِمــن ِقبــل اللــه بغــض النظــر عــن القــدرة التــي يتمتــع بهــا؟ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

أراد الــرب اســتخدام إبراهيــم ف العمــل املرســي، لكــن أول يشء طلبــه اللــه مــن إبراهيــم هــو أن يــرتك   

ــك  ــا، وخاصــة أولئ ــدرس املتضمــن ف هــذا الطلــب واضحــاً ألي واحــد من ــه وراء ظهــره. ويجــب أن يكــون ال ماضي

ــر.  ــع األم ــاً ف واق ــا جميع ــق علين ــا ينطب ــو م ــه، وه ــة الل ــع إرادة ورشيع ــامً م ــم متناغ ــن ماضيه ــن مل يك الذي

واملدهــش أيضــاً هــو أنــه عــىل الرغــم مــن أن إبراهيــم قــد َخــَرَج، إال أنــه »َخــَرَج َوُهــَو الَ يَْعلـَـُم إَِل أَيـْـَن   

ــأيِْت« )عرانيــني 11 : 8(. وعــىل الرغــم مــن أن معظــم املرســلني يعرفــون إل أيــن هــم ذاهبــون، عــىل األقــل فيــام  يَ

يتعلــق باملــكان الــذي ســيذهبون إليــه؛ مــع ذلــك، ومــن ناحيــة أخــرى، فإننــا عندمــا نخطــو خطــوة إميــان عمالقــة 

ونســلِّم قلوبنــا بالتــامم للــه، فنحــن ف الحقيقــة ال نعــرف )عــىل املــدى القصــري، عــىل األقــل( أيــن ســتنتهي بنــا األمــور 

)هــذا عــىل الرغــم مــن أنــه لدينــا الضــامن األكيــد، عــىل املــدى البعيــد(. فإنــه إذا كنــا نعــرف بالفعــل مــا ســتؤول إليــه 

األمــور ف عملنــا املرســي لـَـاَم تَطَلَّــب ذلــك الكثــري مــن اإلميــان؛ وبالتــايل، فــإن عــدم معرفتنــا مبــا ســتنتهي إليــه األمــور 

هــو رشط أســايس ألن نكــون حقــاً قادريــن عــىل العيــش باإلميــان.

ــي  ــاُت، الَِّت ــا األََساَس ــي لََه ــَة الَِّت ــُر الَْمِديَن ــم »كَاَن يَْنتَِظ ــي أن إبراهي ــا وه ــرى هن ــة أخ ــة هام ــة نقط وث  

ــا اللــُه« )عرانيــني 11 : 10(. ومل تغــب عــن ذهــن إبراهيــم مواعيــد اللــه املتعلقــة باملســتقبل؛ وقــد  ــا َوبَاِرئَُه َصانُِعَه

كان يعــرف أنــه مهــام حــدث هنــا، ومهــام كان مقــدار العنــاء والرصاعــات، إال أن األمــر ســيكون مســتحقاً لــكل هــذا 

ــاف.  ــة املط ــاء ف نهاي العن

وقــد َعلِــَم، أيضــاً، إنــه مل يكــن فقــط غريبــاً ف »أرض امليعــاد« ولكنــه كان واحــداً مــن العديــد مــن النــاس   

الذيــن كانــوا »ُغَربـَـاُء َونـُـَزالَُء َعــىَل األَْرِض« )عرانيــني 11 : 13(. إن هــذا العــامل وحياتنــا فيــه، وبقــدر مــا يبــدوان ذات 

قيمــة كبــرية بالنســبة لنــا اآلن )حيــث أنهــام كل مــا لدينــا ف الوقــت الراهــن( هــام ليــس كل القصــة ف حــد ذاتهــام 

بــل وســيلة إل مــا هــو أبــدي وأفضــل. 

وبطبيعــة الحــال، فــإن أعظــم منــوذج لإلميــان ف العهــد القديــم قــد تجــىلَّ مــن خــالل مــا كان إبراهيــم   

عــىل اســتعداد للقيــام بــه عــىل جبــل الُْمِريَّــا، حيــث كان عــىل وشــك تقديــم ابنــه إســحق ذبيحــة، وذلــك بأمــر مــن 

ــه. الل



1٨

األربعاء

حالة إبراهيم، الرَّ

8 تموز)يوليو(

إننــا إذ نــدرس عــن إبراهيــم نكتشــف أن إميانــه كان يتخللــه رصاعــات صعبــة مــع الشــك   

ــه. فقــد كان أســالف إبراهيــم يعبــدون آلهــة أخــرى )يشــوع 24 : 2(،  وعــدم التصديــق ف قــوة الل

ــد  ــه. فق ــوة الل ــة دامئــة ف ق ــه ثق ــم مل تكــن لدي ــة الســبب ف أن إبراهي ــّر هــذه الخلفي ــا تف ورمب

أظهــر تخوفــه مرتــني وطلــب مــن ســارة أن تقــول نصــف الحقيقــة فقــط )تكويــن 12 : 11ـ13 و 20 

: 2(. وقــد َضِحــَك )تكويــن 17 : 17( عندمــا أُخــر أنــه ســيكون لــه أبنــاً مــن ســارة. وعــىل الرغــم مــن 

عيوبــه واخطائــه، اْســتُْخِدَم إبراهيــم ِمــن ِقبــل الــرب ألنــه أراد أن يُســتخدم ِمــن ِقبــل الــرب؛ وهكــذا، 

كان الــرب قــادراً عــىل تشــكيل شــخصيته. 

وكانــت كــرة الرتحــال هــي مــن إحــدى الوســائل التــي اســتخدمها اللــه لتشــكيل إبراهيــم   

وجعلــه ُمْصلِحــاً ومرســالً. إن الرتحــال هــو تعليــم ف حــد ذاتــه. فهــو يعــّرض الشــخص ألفــكار جديــدة 

وإلمكانيــات واحتــامالت التغيــري. لقــد كان القيــام بزيــارات دينيــة إل أورشــليم جــزأً هامــاً ومطلوبــاً 

ف نظــام العبــادة الــذي كان ميارســه بنــو إرسائيــل. فــإن التغيــريات التــي كان يخترهــا الرحالــة عنــد 

الســري ملســافات طويلــة والنــوم ف أماكــن أخــرى غــري أماكنهــم املعتــادة وتنــاول أطعمــة مختلفــة 

ومواجهــة منــاخ آخــر والتعــرف عــىل أشــخاص آخريــن، هــذه كلهــا كانــت تعمل عــىل تقويــة إميانهم، 

وذلــك مــن خــالل إظهارهــا لضعفهــم. إن العبــادة مبــا اشــتملت عليــه مــن ذبائــح وتقدمــات ورقــص 

مقــدس وترتيــل للمزامــري قــد ســاعد شــعب اللــه قدميــاً عــىل التأكيــد عــىل ُهويتهــم وتقاليدهــم. 

إن إبراهيــم، منــذ ترحالــه مــن مســقط رأســه ف »أور« وحتــى وصولــه إل »َحــْرُوَن« التــي   

ــام أن معظــم  ــة. ك ــة مختلف ــة جغرافي ــل عــن 15 منطق ــا ال يق ــارة م ــام بزي ــد ق ــا، كان ق ــَن فيه ُدِف

األحــداث اإلصالحيــة واملرســلية الهامــة ف حياتــه كانــت ترتبــط برحالتــه.

ما هي بعض الدروس الروحية التي اختربها إبراهيم يف األماكن التالية؟ 

ُموَرَة ف شكيم )تكوين 12 : 6 و 7(________________________________

__________________________________________________
َحْرُوَن )تكوين 13 : 18ـ14 : 20( _________________________________

_________________________________________________
َمْمَرا )تكوين 18 : 1 و 20ـ33( __________________________________

__________________________________________________
جبل الُْمِريَّا )تكوين 22 : 1ـ14( _________________________________

__________________________________________________
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الخميس

إبراهيم: ُمْرَسٌل في بيته

9 تموز)يوليو(

ــًة كَِبــرًَة َوَقِويَّــًة، َويََتَبــاَرُك ِبــِه َجِميــُع أَُمــِم األَْرِض؟ ألَنِّ َعَرْفُتــُه لِــَيْ يُــوِصَ  » ‘َوإِبَْراِهيــُم يَكُــوُن أُمَّ

بُّ إِلبَْراِهيــَم  ا َوَعــْدالً، لِــَيْ يَــأِْتَ الــرَّ ، لَِيْعَملُــوا ِبــرًّ بِّ بَِنيــِه َوبَْيَتــُه ِمــْن بَْعــِدِه أَْن يَْحَفظُــوا طَِريــَق الــرَّ

مِبـَـا تَكَلَّــَم ِبــِه’ « )تكويــن 1٨ : 1٨ و 19(. مــا هــي الــدروس الهامــة التــي نجدهــا يف هــذه الفقــرات 

الكتابيــة عــن األمانــة وخدمــة اللــه؟

__________________________________________________
__________________________________________________

»إنَّ اللــه قــد دعــا ابراهيــم ليكــون معلـّـامً لكالمــه. واختــاره ليكــون أبــاً ألّمــة عظيمــة ألنـّـه   

رأى أنَّ ابراهيــم ســيعلّم أوالده وبيتــه مبــادئ رشيعــة اللــه. وكان تأثــري حيــاة ابراهيــم هــو الــذي 

أضفــى قــّوة عــىل تعليمــه. كانــت عائلتــه العظيمــة مكّونــة مــن ألــف نســمة، وكان كثــريون منهــم 

أربــاب عائــالت، وكان عــدد غــري قليــل منهــم مهتديــن مــن الوثنيّــة منــذ عهــٍد قريــب« )روح النبــوة، 

ــة 219(. ــة، صفح ــة الحقيقي الرتبي

إن النشــاطات التبشــريية واملرســلية ســتكون أكــر نجاحــاً عندمــا تكــون مدعومــة بحيــاة   

ــخ الكنيســة  ــدس وتاري ــاب املق ــخ الكت ــن تاري ــه. إن كالً م ــع مقاصــد الل ــم م ــة تكــون ف تناغ عائلي

يخراننــا أن معظــم الكنائــس املســيحية األول كان عامدهــا البيــت واألرسة. ومــن أحــد األســباب التــي 

اختــري إبراهيــم عــىل أساســها هــو أن اللــه قــد رأى ف إبراهيــم قــدرة عــىل توجيــه أبنائــه وأهــل بيتــه 

إل طريــق الــرب. فــإن مقصــد اللــه لــألرسة هــو نفــس مقصــده للمرســلية؛ وهــذا املقصــد تحديــداً 

ــال 21 : 3(.  « )أمث ــقِّ ــْدِل َوالَْح ــُل الَْع هــو »ِفْع

أيــة أمثلــة ميكنــك إيجادهــا يف عائلــة إبراهيــم وتُظهــر أنهــم كانــوا مخلِصــن للــرب؟ انظــر، عــى 
ســبيل املثــال، عربانيــن 11 : 11 و ٢٠.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

وبطبيعــة الحــال، ميكننــا أيضــاً أن نجــد ف الكتــاب املقــدس أمثلــة ألنــاس أتقيــاء مل تكــن   

عائالتهــم تتبــع طريــق الــرب. ومــع ذلــك، فــإن النقطــة التــي تؤكــد عليهــا آيــات الكتــاب املقــدس 

ــه قويــني مبــا فيــه الكفايــة لدرجــة أن أهــل  لــدرس اليــوم واضحــة: لقــد كان إميــان إبراهيــم ومثال

ــن 18 : 19(. « )تكوي ــرَّبِّ ــَق ال ــوا طَِري ــوا أن »يَْحَفظُ ــد تعلم ــه ق بيت

«؟ بِّ ما الذي تعنيه لك عبارة أن »تحفظ طريق الرب«؟ كيف لنا أن نحفظ »طَِريَق الرَّ
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الجمعة

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

١0 تموز)يوليو(

»دعــا اللــه إبراهيــم وأنجحــه وأكرمــه ، وإن والء ذلــك الشــيخ كان نــورا للنــاس ف كل البــالد التــي 

ــه ، فلقــد احتفــظ  ــن حول ــاس الذي ــا عــن الن ــم عــىل نفســه محتجب ــا . ومل ينطــو إبراهي تغــرب فيه

ــت  ــرتام ، وكان ــكل اح ــم ب ــه بعضه ــد عامل ــه ، وق ــاورة ل ــم املج ــوك األم ــع مل ــة م ــات صداق بعالق

ــان  ــن وف كنع ــني النهري ــا ب ــه . وف م ــات الل ــاره وشــجاعته وإحســانه انعكاســا لصف اســتقامته وإيث

ــم(« )روح  ــذا )إبراهي ــه ه ــق ممثل ــن طري ــامء ع ــه الس ــتعلن إل ــدوم اس ــكان س ــى لس ــرص وحت وم

ــة 322(. ــاء، صفح ــاء واألنبي ــوة، اآلب النب

1. إن قصــة إبراهيــم وإســحاق عــى جبــل الُْمِريَّــا تحظــى بإعجــاب املؤمنــن يف حــن تثــر االزدراء والســخرية 

لــدى أولئــك الذيــن نظــروا إىل هــذه القصــة عــى أنهــا عمــل مــن أعــامل القســوة والوحشــية. اقــرأ القصــة مــرة 

أخــرى يف تكويــن ٢٢. مــا هــي الــدروس العظيمــة التــي ميكننــا تعلّمهــا مــن هــذه القصــة؟ مــاذا تعلمنــا عــن 

الصليــب والتكلفــة الرهيبــة التــي للخطيــة؟ مــاذا تعلمنــا عــن مــا يرتتــب عــى قيامنــا باتخــاذ خطــوة اإلميــان؟ 

ملــاذا تُعــد هــذه القصــة مصــدر عــدم ارتيــاح بالنســبة للكثريــن؟

ــه، مــن خاللهــام عــدم  ــل الل ــم، خلي ــر إبراهي ــن أَظه ــن 1٢ : 11ـ1٣ و ٢٠ : ٢، حيــث نجــد قصت ــرأ تكوي ٢. اق

ــا اســتخالصه ِمــن هاتــن القصتــن؟ اإلميــان. مــا الــذي ميكنن

 

٣. إن تكويــن 1٥ : ٦ هــي مــن إحــدى أشــهر الفقــرات يف الكتــاب املقــدس. مــا الــذي تقولــه هــذه الفقــرة؟ 

مــا هــو الســياق الــذي وردت فيــه؟ كيــف تــم اســتخدام هــذه الفقــرة يف العهــد الجديــد )انظــر روميــة ٤ : ٣؛ 

غالطيــة ٣ : ٦؛ يقعــوب ٢ : ٢٣(؟ مــاذا تعلمنــا عــن اإلميــان واألعــامل والخــالص؟

٤. َمــن هــم بعــض القــادة الدينيــن العظــامء الذيــن مل يتبــع أفــراد عائالتهــم »طريــق الــرب«؟ مــا الــذي ميكننــا 

تعلّمــه مــن قصصهــم وميكــن أن يســاعد أي شــخص يســعى جاهــداً إىل مســاعدة أفــراد األرسة عــى أن يكونــوا 

ــاء ومخلِصن؟ أمن
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كان ليــم جنديــاً، وف كثــري مــن األحيــان كان عملــه يتطلــب غيابــه عــن البيــت. وعندمــا يكــون ف البيــت، 

كان ميــي معظــم الوقــت ف رشب الكحــول مــع أصدقائــه. 

وف أحــد األيــام، بــدأ أصدقــاء ليــم ف إغاظتــه بشــأن اهتــامم زوجتــه بالديــن. فقــال لــه أحدهــم، »مــا 

ــا ليــم؟ أال ميكنــك منــع زوجتــك مــن االنضــامم إل تلــك الكنيســة؟« وعندمــا ازدادت إغاظــة  األمــر، ي

األصدقــاء لليــم، شــعر بالغضــب الشــديد. 

ــي!«  ــي الســيطرة عــىل زوجت ــه ميكنن ــا ســأبرهن لكــم أن ــون! أن ــم مخطئ ــٍد، »أنت ــد وتََوعَّ ــال بتهدي فق

ــت.  ــار مرتنحــاً وتوجــه رأســاً إل البي ــم مــن الب وبهــذه الكلــامت خــرج لي

وف عــرص ذلــك اليــوم كان فرنانــدو يــزور بيــوت بعــض األشــخاص املهتمــني بدراســة الكتــاب املقــدس. 

ــاب  ــة الكت ــد دراس ــي موع ــد ع ــا ويؤك ــر ببيته ــرر أن مي ــا ق ــويل عندم ــزل ج ــن من ــداً ع ــن بعي ومل يك

ــه  ــدأ أن ــذي ب ــت، انزعــج مــن الصــوت ال ــدو مــن البي ــا اقــرتب فرنان ــايل. وعندم ــوم الت املقــدس ف الي

طلقــة ناريــة. ف البدايــة، مل يهتــم باألمــر، لكــن عندمــا ســمع صــوت طلقــة رصــاص أخــرى، تطلــع حولــه 

لــريى مــن الــذي يطلــق النــار. 

وف تلــك اللحظــة رأى جــويل تركــض نحــوه. وقالــت جــويل لفرنانــدو، »اركــض! ابتعــد بعيــداً! إن ليــم 

يحــاول قتلــك!«

اختبــأ فرنانــدو خلــف شــجرة كبــرية. كان يعــرف أن ليــم قناصــاً محرتفــاً، وأنــه مــن الســهل عليــه قتــل 

فرنانــدو إن هــو أراد ذلــك. ركضــت جــويل عائــدة إل املنــزل وهنــاك وجــدت زوجهــا يحــاول بغضــب 

ــا كان يحــدث، تجــرأت  ــا رأت جــويل م ــه. وعندم ــي حــرشت ف ماســورة بندقيت إخــراج الرصاصــة الت

وقالــت لزوجهــا، »يــا ليــم، أنــت تعلــم أن اللــه قــد حــرش الرصاصــة ف ماســورة البندقيــة حتــى ال تــؤذي 

فرنانــدو!«

ومل تفلــح محــاوالت ليــم ف إخــراج الرصاصــة مــن ماســورة  البندقيــة. ومــن دهشــته مــام حــدث، وضــع 

ليــم البندقيــة جانبــاً واســتمع إل جــويل وهــي تــرشح لــه كيــف أن اللــه قــد عمــل عــىل إنقــاذ حيــاة 

خادمــه مــن املــوت. وعندمــا هــدأ غضبــه وعــاد إل صوابــه، اقــر ليــم بــأن زوجتــه كانــت عــىل حــق. 

فــإن فرنانــدو مل يلحــق بــه األذى مــن خــالل تبشــريه بكلمــة اللــه. 

ومــن بعدهــا مل يعــد ليــم يعــرتض عندمــا كان كالً مــن جــويل واألبنــاء يذهبــون للكنيســة. وقــد قبــل 

صداقــة فرنانــدو ووافــق عــىل تلقــي دورســاً مــن الكتــاب املقــدس. وقــال لرفاقــه ف البــار أنــه ســعيد 

ألن عائلتــه تذهــب إل الكنيســة، وهكــذا توقــف الرفــاق عــن إغاظتــه.

ويتفــق كل مــن شــاهدوا مــا حــدث ف ذلــك اليــوم أن اللــه قــد أجــرى بالفعــل معجــزة إلنقــاذ حيــاة 

فرنانــدو. لكــن التغيــري الــذي حــدث ف قلــب ليــم مل يكــن ســوى معجــزة أخــرى، ال تقــل عــن األول. 

كان ماكــس دي لــوس رييــس الســكرتري التنفيــذي ملرســلية »مونتــن بروفينســيز« يف الفلبــن عندمــا 

كتبــت هــذه القصــة. 



٢٢

الدرس الثالث

المرسل غير الُمتوّقع

١١-١٧ تموز)يوليو(

 السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: 2ملــوك 5؛ مرقــس ١ : ٤0ـ٤5؛ 2ملــوك 2 : ١ـ١5؛ يوحنــا ١5: 5؛ روميــة 
6 : ٤ـ١١؛ روميــة 6 : ١.

ــٌد  ــْر َواِح ــْم يُطَهَّ ، َولَ ــيِّ ــاِن أَلِيَشــَع النَِّب ــَل يِف َزَم ائِي ــوا يِف إِرْسَ ــرُوَن كَانُ ــْرٌص كَِث آيــة الحفــظ: »َوبُ
ــا ٤ : ٢٧(. ــاِنُّ« )لوق يَ ْ ــاَمُن السُّ ــْم إِالَّ نُْع ِمْنُه

ــل مــن حــوايل 970  ــخ مملكــة إرسائي ــذان يــردان تاري ــاين، والل ــوك األول والث إن ســفريِّ املل  

ــات سياســية كان  ــة واضطراب ــاً مثــرية ودراماتيكي ــل امليــالد، يســجالن أحداث ــل امليــالد إل حــوايل 560 قب قب

لهــا تأثــرياً بعيــد املــدى عــىل شــعب اللــه. وف نســيج هــذه األحــداث نجــد رسداً لقصتــيِّ نبيَّــني شــجاعني مــن 

ــرص. ــار ف كل ع ــال والكب ــال األطف ــىل خي ــرية ع ــام املث ــتحوذت اختباراته ــن اس ــه، واللذي ــاء الل أنبي

واملثــري لالهتــامم أيضــاً هــو أوجــه الشــبه بــني خدمــة إليشــع واملســيح. ففــي خدمــة كل منهــام   

كان هنــاك أمــوات يُقامــون وبـُـرص يطهــرون وجيــاع يُطعمــون ويشــبعون ف ظــل توفــر كميــات قليلــة مــن 

ــام. الطع

وســننظر ف درس هــذا األســبوع إل إحــدى هــذه املعجــزات: شــفاء نعــامن، ذلــك الرجــل الــري   

وذو النفــوذ والوثنــي شــديد التفاخــر والكريــاء. وف ظــل حاجتــه الشــديدة إل الشــفاء، اختــر نعــامن قــوة 

اللــه الحــي، وقــد تعــّرف نعــامن عــىل مصــدر هــذه القــوة مــن خــالل شــهادة فتــاة ُمْرَســلة غــري مرغــوب 

ــا. فيه

ومــن بــني العديــد مــن الحقائــق الروحيــة التــي ميكــن إيجادهــا ف هــذه الســجالت التاريخيــة،   

ميكننــا التعــّرف عــىل منــوذج حــول الشــهادة عــر الثقافــات املختلفــة وف خضــم التوتــر والتنافــس بــني األمــم. 

ــالص. ــة الخ ــا خط ــل به ــي تعم ــة الت ــاً للكيفي ــة منوذج ــذه القص ــرى ف ه ــاً أن ن ــا أيض وميكنن

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق ١8 متوز )يوليو(.



٢٣

األحد

لديه كل شيء.... ولكن

١2 تموز)يوليو(

فمن ناحية، كان يبدو أن نعمان يمتلك كل شيء؛ ومن ناحية أخرى، كان نعمان رجالً محبطاً 

بدون أمل. بأية طرق نُواَجه جميعاً بشيء من هذا القبيل حيث يكون لدينا في حياتنا أموراً 

جيدة وأخرى سيئة؟ كيف يمكننا أن نتعلم البقاء على اتصال بالرب في كلتا الحالتين؟
___________________________________________________
___________________________________________________

ــى  ــِدِه أَْعطَ ــْن يَ ــُه َع ــِه، ألَنَّ ــوَع الَْوْج ــيِِّدِه َمْرفُ ــَد َس ــاًم ِعْن ــالً َعِظي ــِك أََراَم َرُج ــِش َملِ ــُس َجيْ ــاَمُن َرئِي »َوكَاَن نُْع

ــوك 5 : 1(. ــَرَص« )2مل ــأٍْس، أَبْ ــاَر بَ ــُل َجبَّ ُج ــا ألََراَم. َوكَاَن الرَّ ــرَّبُّ َخالًَص ال

ــة  ــاب وضعــت نعــامن ف قم ــة أوصــاف أو الق ــل عــن أربع ــا ال يق ــة عــىل م ــوي هــذه اآلي تحت  

ــرتام  ــى باح ــك أرام، وكان يحظ ــىل مل ــرياً ع ــرياً كب ــه تأث ــد كان ل ــذاك. فق ــي( آن ــوري )األرام ــع الس املجتم

وتقديــر شــديدين، وكان اليــد اليمنــى للملــك ف األمــور الدينيــة فضــالً عــن األمــور العســكرية )عــد 18(. كــام 

ــد 5(. ــة )ع ــاً للغاي كان ثري

ــاً بالــرص. وقــد بــات كل مــا يتحــىل بــه  ومــع ذلــك، نجــد ف العــدد األول أن نعــامن كان مصاب  

نعــامن مــن نفــوذ ورشف وشــجاعة، تافهــاً وال قيمــة لــه ف ضــوء إصابتــه مبــرض الــرص الــذي كان املــرض 

األكــر رعبــاً ف تلــك األيــام. وهكــذا كان الــرص يلقــي بظاللــه القاتــة عــىل كل يشء آخــر كان نعــامن قــد 

حققــه. مــع ذلــك، فقــد عملــت هــذه الِعلــة عــىل جعــل نعــامن يتواصــل مــع نبــي اللــه، ومــن خــالل هــذا 

ــي. ــه الحقيق ــه، اإلل ــاً بالل ــح مؤمن االتصــال أصب

اقــرأ مرقــس 1 : ٤٠ـ٤٥؛ لوقــا ٨ : ٤1ـ٥٦ ومرقــس ٢ : 1ـ1٢. عــى الرغــم مــن الحقيقــة الواضحــة بــأن 
يســوع قــد أجــرى معجــزة شــفاء هنــا، مــا هــو القاســم املشــرتك يف هــذه القصــص؟ مــا هــو الــيء الــذي 

أىت بــكل هــؤالء النــاس إىل يســوع؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ميكــن الضطرابــات الحيــاة واملــآيس والتحــوالت أن تجعــل النــاس أكــر انفتاحــا عىل الحــق الروحي   

ــاس  ــه. وميكــن لألمــراض الجســدية والنفســية والسياســية أن تعــّرف الن وأن تقودهــم إل البحــث عــن الل

بحقيقــة األمــور اإللهيــة. كــام أن الخســارة الشــخصية والكــوارث القوميــة والحــروب هــي مــن املحفــزات 

الرئيســية التــي تدفــع النــاس إل الســعي ف طلــب قــوة أعظــم مــن أنفســهم. وقــد أدركــت الكنيســة منــذ 

ــاة  ــا ملعان ــاس فيه ــرض الن ــي يتع ــق الت ــن املناط ــأيت م ــوس ي ــح النف ــج رب ــد ف نتائ ــل أن التزاي ــن طوي زم

ــة.  ــخصية أو اجتامعي ش



٢٤

االثنين

شاهدة غير محتملة )غير مرّجحة(

 ١٣ نيسان)أبريل(

اقــرأ ٢ملــوك ٥ : 1ـ٧. مــا الــذي يجــري هنــا؟ مــا الــذي يجعــل أشــخاصاً أراميــون يســتمعون إىل مــا لــدى فتــاة 
أســرة لتقولــه؟ مــا هــي األمــور الخفيــة املتضمنــة والتــي قــد تكــون الســبب وراء مــا يتضــح يف هــذه الفقــرة؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ــت  ــاة الصغــرية تتــرصف ف بي ــت هــذه الفت ــف كان ــل حــول كي ــة تفاصي ــاب املقــدس أي ــا الكت ال يعطين  

نعــامن، لكــن مــن الواضــح أنــه كان هنــاك يشء بشــأن هــذا الفتــاة قــد لفــت انتبــاه األرسة إليهــا. فقــط فكــر ف هــذا 

األمــر: فإنــه بنــاًء عــىل مــا قالتــه هــذه الفتــاة األســرية ف بيــت نعــامن، قــام هــذا القائــد الــري وذات النفــوذ، بالذهاب 

إل امللــك وإخبــاره مبــا قالتــه هــذه الفتــاة ومــن ثــم حصــل عــىل إذن مــن امللــك بالذهــاب إل الشــخص الــذي تحدثــت 

عنــه. بــل واألكــر مــن ذلــك، هــو أن نعــامن قــد قــام بتحميــل هدايــا ليأخذهــا إل النبــي. لــذا، فإنــه مــن الواضــح أن 

ف القصــة مــا هــو أكــر مــن مجــرد مــا ُذكــر بشــكل رصيــح ف الفقــرات الكتابيــة حــول هــذا املوضــوع. مــع ذلــك، فــإن 

الشــخص الــذي اختــاره اللــه لنــرش املعرفــة عنــه ف الدوائــر الحاكمــة ف ســوريا كان عبــارة عــن أســرية عرانيــة صغــرية 

ال نعــرف حتــى اســمها. إنهــا فتــاة تــم انتزاعهــا مــن منزلهــا بقســوة مــن ِقبــل فرقــة مداهمــة ســورية. وبــدالً مــن 

التفكــري ف قســوة هــذا التــرّصف مــن جانــب الجيــوش الســورية قدميــاً، وبــدالً مــن رثــاء حالهــا بســبب حيــاة العبوديــة 

التــي تعيشــها، قامــت هــذه الفتــاة مبشــاركة إميانهــا الراســخ ف قــوة اللــه املغــرّية للحيــاة مــع املحيطــني بهــا. إن اللــه، 

الــذي شــاركته معهــم، هــو الــذي كان يعمــل مــن خــالل إليشــع ف الســامرة )عــد 3(. وهكــذا اســتطاعت هــذه الفتــاة، 

مثــل دانيــال ورفاقــه، أن تحــّول محنتهــا الخاصــة إل وســيلة لتمجيــد اللــه، وبالتــايل قــام اللــه بتحويــل َســبْيِّها إل فرصة 

ملشــاركة إميانهــا. ووفقــاً لــروح النبــوة، »إن تــرصف تلــك الفتــاة األســرية والنهــج الــذي ســارت عليــه ف ذلــك البيــت 

الوثنــي هــام شــهادة قويــة عــىل قــوة الرتبيــة البيتيــة ف بكــور حيــاة األطفــال« )األنبيــاء وامللــوك، صفحــة 210(.

ــا أن تجــذب  ــا وألعاملن ــا ولنمــط حياتن ــي ميكــن إلميانن ــة الت ــا عــن الكيفي ــذا األمــر أن يخربن ــاذا ينبغــي له م
ــا؟ ــا عليه ــم ائتامنن ــي ت ــق الت ــا وإىل الحقائ ــن إلين اآلخري
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واملدهــش، أيضــاً، ف هــذه القصــة هــو رد فعــل ملــك إرسائيــل فــور تســلّمه الرســالة، حيــث قــال: »َهــْل   

أَنـَـا اللــُه ... َحتَّــى إِنَّ هــَذا يُْرِســُل إِيَلَّ أَْن أَْشــِفَي َرُجــالً ِمــْن بََرِصــِه؟« )2ملــوك 5 : 7(. إن كلامتــه تكشــف عــن كــم كان 

ــزة. ــفاءه إال مبعج ــن ش ــرض ال ميك ــذا امل ــبب ف أن ه ــن الس ــك ع ــف كذل ــاً، وتكش ــرض مرعب ــك امل ذل

وأيــاً كان الســبب، فقــد كانــت الرســالة تتوقــع ضمنــاً أن يجلــب ملــك إرسائيــل الشــفاء لنعــامن. وقــد أدرك امللــُك 

أنــه ال يســتطيع القيــام بذلــك ولهــذا اعتقــد أن ذلــك كان مجــرد خدعــة مــن قبــل ملــك ســوريا إلثــارة املتاعــب لبنــي 

إرسائيــل وَملِكهــم.



٢٥

الثالثاء

إليشع، النبي

 ١٤ تموز)يوليو(

إن خدمــة النبــي إليشــع ف القــرن التاســع قبــل امليــالد تأتينــا ف سلســلة مــن 18 حلقــة تتــد عــىل   

ــاء؛ وإل  ــه هــذه بوصفــه رئيــس مدرســة األنبي ــاً. وكان إليشــع يقــوم بخدمت مــدى أكــر مــن خمســني عام

حــد كبــري، كانــت هــذه الخدمــة علنيــة. وكانــت تتضمــن إعالنــاً آليــات وعجائــب عــىل املســتوى الشــخيص، 

وكذلــك عــىل املســتوى القومــي. وقــد كان إليشــع نبيــاً يســعى امللــوك وعامــة الشــعب ف طلــب مشــورته 

ــه.  وعون

اقرأ ٢ملوك ٢ : 1ـ1٥. ماذا يخربنا هذا عن الدعوة والخدمة اللتان تلقاهام إليشع من الرب؟ 
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ــة  ــارات الرائع ــد كان إلليشــع بعــض االختب ــه؛ وق ــل الل ــن قب ــي م ــد ُدع ال شــك ف أن إليشــع ق  

التــي وال بــد أنهــا قــد عملــت عــىل جعلــه يتأكــد مــن دعــوة اللــه لــه. واألهــم مــن ذلــك هــو أن طلبــه ف 

ــة  ــه كان بحاجــة إل قــوة إلهي ــروح يُظهــر أن إليشــع كان مــدركاً أن « مــن ال ــنْيِ ــُب اثَْن الحصــول عــىل »نَِصي

للقيــام مبــا ُدعــي للقيــام بــه، وذلــك ألنــه بــدون القــوة اإللهيــة ســيكون عاجــزاً هــو نفســه عــن القيــام بــأي 

يشء. وهكــذا، فإنــه حتــى ف ذلــك الوقــت، كان رجــل اللــه مــدركاً ملــا قالــه املســيح بعــد عــدة قــرون الحقــة: 

ــُت ِفَّ َوأَنَــا ِفيــِه هــَذا يَــأيِْت ِبثََمــٍر كَِثــريٍ، ألَنَُّكــْم ِبــُدويِن الَ تَْقــِدُروَن  ــُم األَْغَصــاُن. الَّــِذي يَثْبُ » ‘أَنَــا الَْكْرَمــُة َوأَنْتُ

أَْن تَْفَعلـُـوا َشــيْئًا’ « )يوحنــا 15 : 5(. إنــه درس نحــن جميعــاً بحاجــة إل إدراكــه بغــض النظــر عــن مركزنــا أو 

ــا ف عمــل الــرب.  مكانتن

ــل.  ــه بالفع ــت ل ــد ُمنح ــوة ق ــذه الق ــع، أن ه ــوة إليش ــة دع ــرى ف قص ــام ن ــح، وك ــن الواض وم  

وهكــذا أظهــر إليشــع أن لديــه إدراكاً ســليامً وصادقــاً لــدوره ودعوتــه، وذلــك عندمــا قــال للملــك: »فَيَْعلَــَم 

ائِيــَل« )2ملــوك 5 : 8(. ـُه يُوَجــُد نَِبــيٌّ ِف إِرْسَ أَنَـّ

وال بــد وأن مشــهد وقــوف املوكــب املهيــب لنعــامن أمــام بيــت إليشــع، الــذي كان عــىل األرجــح   

ــرياً  ــام نعــامن، كان مشــهداً مث ــع به ــني كان يتمت ــة اللت ــة والفخام ــة بالرفاهي ــاً مقارن ــرياً ومتواضع ــاً صغ بيت

لالهتــامم حقــاً. مــع ذلــك، فإنــه ال يبــدو أن إليشــع قــد أرهبــه نعــامن وقواتــه. ف الحقيقــة، إن إليشــع مل 

يخطــو ولــو خطــوة واحــدة خــارج البيــت ملالقــاة هــذا الزائــر ذات النفــوذ والقــوة؛ بــدالً مــن ذلــك، أرســل 

ــد العســكري! ــذا القائ ــر له ــام بإعطــاء األوام إليشــع رســوالً ق

ــه  ــن دمشــق هــي التوجي ــامن م ــا نع ــي قطعه ــة الت ــة الطويل ــدة للرحل ــأة الوحي ــت املكاف وكان  

الرصيــح بالذهــاب إل نهــر األردن واالغتســال فيــه! لكــن هــذا التوجيــه كان مصحوبــاً بوعــد: »َوتَطُْهــَر« )عــد 

.)10

مــام ال شــك فيــه هــو أن كريــاء هــذا الرجــل املهــم قــد ُجرحــت. ومــع ذلــك، رمبــا كان ذلــك هــو   

املقصــود.



٢٦

األربعاء

شفاء نعمان

١5 تموز)يوليو(

اقــرأ ٢ملــوك ٥ : 11ـ1٤. مــاذا تعلّمنــا هــذه القصــة عــن نعــامن وعــن بعــض مــن الــدروس التــي 
كان عليــه تعلّمهــا؟ مــا الــذي ميكننــا اســتخالصه مــن هــذه القصــة ألنفســنا أيضــاً؟
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عــىل األرجــح أن نعــامن مــا كان ليــرتدد لــو أن النبــي إليشــع كان قــد القــاه بصفــة شــخصية   

وقــام مبامرســة بعــض الحــركات املصحوبــة بصيــغ ســحرية وطقــوس أخــرى كانــت شــائعة االســتخدام 

ــي  ــتقبال النب ــان باس ــران متعلق ــاك أم ــن كان هن ــرة. لك ــرد األرواح الرشي ــة لط ــات الوثني ف الديان

ــف  ــي مل يكت ــإن النب ــم: ف ــد العســكري العظي ــة هــذا القائ ــد تســببا ف إهان ــا ق إليشــع لنعــامن كان

بعــدم الخــروج مــن بيتــه ملالقــاة نعــامن شــخصياً فحســب، لكنــه قــام أيضــاً بتوجيهــه إل نهــر األردن 

بوصفــه املــكان الــذي كان ســيحصل فيــه عــىل عــالج لرصــه. 

وفيــام يتعلــق بأعــراف مقابــالت الضيــوف والزائريــن، فقــد كان نعــامن عــىل حــق. فقــد   

ــه الســتقبال ضيفــه. ومــام ال شــك فيــه هــو أن األنهــار ف  كان ينبغــي إلليشــع أن يخــرج مــن منزل

دمشــق كانــت أفضــل، ألن ميــاه تلــك األنهــار كانــت أكــر صفــاًء مــن نهــر األردن الطينــي املوحــل. 

ــه نعــامن إل نهــر األردن، وهــو نهــر ف إرسائيــل.  مــع ذلــك، فــإن اللــه، مــن خــالل إليشــع، قــد وجَّ

ــي ف  ــه الحقيق ــي لإلل ــي: أوالً، وجــود نب ــا ي ــح م ــًة لتوضي َم ــا ُمَصمَّ ــة الشــفاء بأكمله ــت عملي وكان

ــق. ــة والتصدي ــىل الثق ــة ع ــة املبنيّ ــئ الطاع ــه يكاف ــاً، أن الل ــل؛ وثاني إرسائي

وقــد قــام أفــراد حاشــية نعــامن بإقناعــه بالخضــوع »لقائــده« اإللهــي الجديــد والقيــام مبــا   

طُلــب منــه، عســاه يــأيت بالنتيجــة املرجــوة. 

ــِم  ــُه كَلَْح ــَع لَْحُم ــِه، فََرَج ــِل الل ــْوِل َرُج ــَب قَ اٍت، َحَس ــرَّ ــبَْع َم ــَس ِف األُْرُدنِّ َس ــَزَل َوَغطَ »فََن  

.)14  :  5 )2ملــوك  َوطَُهــَر«  َصِغــريٍ  َصِبــيٍّ 

لقــد كانــت املتطلبــات األوليــة لشــفاء نعــامن هــي اإلميــان والطاعــة. فقــد ُشــفي نعــامن   

مبجــرد أن انتــرص عــىل كريائــه وأمتثــل ملشــيئة اللــه املتمثلــة ف االغتســال ســبع مــرات ف نهــر األردن 

ــل.  املوح

اقــرأ روميــة ٦ : ٤ـ11. كيــف تعكــس قصــة نعــامن هنــا بعــض املبــادئ التــي يتــم التعليــم بهــا 

يف هــذه اآليــات؟ بأيــة طــرق اختــربت حقيقــة »الحيــاة الجديــدة« يف املســيح؟
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٢٧

الخميس

مؤمن جديد

 ١6 تموز)يوليو(

ــِدَك«  ــْن َعبْ ــًة ِم ــْذ بََركَ ــَل، َواآلَن فَُخ ائِي ــٌه ِف كُلِّ األَْرِض إِالَّ ِف إِرْسَ ــَس إِل ــُه لَيْ ــُت أَنَّ ــْد َعَرفْ ــَوَذا قَ »ُه

)2ملــوك 5 : 15(. بــأي طريقــة تســاعد هــذه الكلــامت ف توضيــح اختبــار الخــالص؟ انظــر رؤيــا 14 : 

ــة 6 : 1. ــا 5 : 2 و 3؛ رومي 12؛ 1يوحن

بعــد شــفاء نعــامن، كان مــن الســهل عليــه أن يعــود مــن نهــر األردن إل دمشــق مبــارشة.   

مــع ذلــك فإنــه، وكبــادرة شــكر وامتنــان، عــاد هــو ومرافقــوه إل بيــت النبــي إليشــع. وف هــذه املرة، 

التقــوا بإليشــع شــخصياً. إن االعــرتاف بــأن إلــه إرسائيــل هــو إلــه ذو ســيادة عــىل العــامل هــو املوضــوع 

الرئيــي للكتــاب املقــدس. وقــد خرجــت هــذه الكلــامت مــن بــني شــفتي نعــامن الوثنــي، وهــي تعــد 

مــن أروع العبــارات التــي فيهــا إعــالن عــن اللــه وعــن طبيعتــه، ف العهــد القديــم. إن اهتــداء نعــامن 

ــذي  ــل. فقــد كان النبــي ال ــه إرسائي ــه، إل ــد كان مرتبطــاً ومتصــالً بالل ــاره الجدي قــد أوضــح أن اختب

اعطــاه األمــر باالغتســال ف النهــر إرسائيليــاً وكان النهــر الــذي اغتســل فيــه نعــامن هــو النهــر األكــر 

أهميــة ف إرسائيــل، وكان للرقــم »ســبعة« صلــة واضحــة باللــه الخالــق.

ــد اســتلم  ــة عمــل اإلميــان الحقيقــي: لق ــال عــىل كيفي ــا حــدث مــع نعــامن هــو مث إنَّ م  

نعــامن شــيئاً مــا كان ميكــن لــه أن يكســبه بنفســه وبجهــوده. وحقيقــة أن إليشــع قــد رفــض الهدايــا 

)2ملــوك 5 : 16( كانــت وســيلة إلظهــار كيــف أن الخــالص ال ميكــن كســبه أو رشاءه، فالخــالص هــو 

نعمــة اللــه بالتــامم. مــع ذلــك، وف الوقــت نفســه، فــإن رغبــة نعــامن ف أن يعطــي شــيئاً إلليشــع مــن 

أجــل مــا فعلــه يُظهــر اســتجابة اإلميــان مــن جانــب نعــامن، وهــي اســتجابة شــكر وامتنــان لـِـام قــد 

أُعطــي لــه. وقــد رفــض إليشــع الهدايــا، وقــد اتبــع إليشــع بذلــك مثــال إبراهيــم حــني ســاعد امللــوك 

ــَراَم« )تكويــن 14 : 23(. لقــد  ــُت أَبْ ــا أَْغَنيْ الوثنيــني  لكنــه رفــض املكافــآت حتــى ال يقــول أحــٌد: »أَنَ

كان إليشــع يعلــم أن قبــول الهديــة كان مــن شــأنه أن يفســد الــدرس الــذي كان يجــب عــىل نعــامن 

أن يتعلمــه. لقــد كان الشــفاء هــو عمــل اللــه، وهــو عمــل نعمــة َمْحــْض. 

»لتكــن هــذه النقطــة واضحــة تامــاً ف كل ذهــن: إذا كنــا نقبــل املســيح فاديــاً ومخلِّصــاً   

فيجــب علينــا أن نقبلــه حاكــامً ومســيطراً. فإنــه ال ميكــن أن يكــون لدينــا اليقــني والثقــة الكاملــة ف 

املســيح كمخلــٍص لنــا مــا مل نعــرتف بــه ملــكاً علينــا ومــا مل نكــن مطيعــني لوصايــاه. وهكــذا نقــدم 

ــة« )روح  ــالً باملحب ــاً عام ــه ســيكون إميان ــاً ألن ــا صادق ــه. وعندهــا يكــون إميانن ــا لل ــالً عــىل والئن دلي

ــة 16(. ــامل، صفح ــان واألع ــوة، اإلمي النب

إذا كان اآلخــرون ســينظرون إىل حياتــك، فــام الــذي ســرونه فيهــا ويُظهــر محبتــك للــه بســبب 

مــا فعلــه مــن أجلــك يف املســيح؟ 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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الجمعة  

 لمزيد من الدرس

 أسئلة للنقاش

 ١٧ تموز)يوليو(

»بعــد عــودة نعــامن الريــاين إل وطنــه بعــّدة قــرون وقــد ُشــفي جســده واهتــدت روحــه: أشــار 

املخلّــص إل إميانــه العجيــب وامتدحــه كــدرس مــريّئ لــكّل مــن يّدعــون بأنّهــم يعبــدون اللــه فقــال: 

ــاَمُن  ــْم إِالَّ نُْع ــٌد ِمْنُه ــْر َواِح ــْم يُطَهَّ ــيِّ ، َولَ ــَع النَِّب ــاِن أَلِيَش ــَل ِف َزَم ائِي ــوا ِف إِرْسَ ــرُيوَن كَانُ ــْرٌص كَِث ‘َوبُ

يـَـايِنُّ’ )لوقــا 4 : 27(. لقــد مــّر اللــه بــرص كثرييــن ف شــعبه ألّن عــدم إميانهــم أغلــق ف وجوههــم  ْ الرُّ

ــّس  ــّق وأح ــه بالح ــاً القتناع ــذي كان أمين ــني ال ــد ارشاف الوثني ــن أح ــان. ولك ــري واالحس ــاب الخ ب

بحاجتــه إل املعونــة كان ف نظــر اللــه أكــر اســتحقاقاً لركتــه مــن املــرىض واملتأملــني ف شــعبه الذيــن 

اســتخّفوا وازدروا باالمتيــازات املمنوحــة لهــم مــن اللــه. واللــه يعمــل لخــري مــن يقــّدرون احســاناتِه 

ويســتجيبون للنــور املُعطــى لهــم مــن الســامء« )روح النبــوة، األنبيــاء وامللــوك، صفحــة 215 و 216(.

1. عــى مــر الســنن، كان هنــاك قــدر كبــر مــن النقــاش حــول مــا حــدث بعــد شــفاء نعــامن. يف ٢ملــوك ٥ : 

ُب بَْعــُد َعْبــُدَك ُمْحَرَقــًة َوالَ َذِبيَحــًة آللَِهــٍة أُْخــَرى بَــْل  1٧ـ19، يقــدم نعــامن اعرتافــاً قويــاً فيقــول، »ألَنَّــُه الَ يَُقــرِّ

ــوَن لَِيْســُجَد  « )عــد 1٧(. ومــع ذلــك، فإنــه يقــول بعــد ذلــك مبــارشة، » ‘ِعْنــَد ُدُخــوِل َســيِِّدي إِىَل بَْيــِت ِرمُّ بِّ لِلــرَّ

بُّ لَِعْبــِدَك َعــْن  ــوَن يَْصَفــُح الــرَّ ــوَن، َفِعْنــَد ُســُجوِدي يِف بَْيــِت ِرمُّ ُهَنــاَك، َويَْســَتِنُد َعــَى يَــِدي َفأَْســُجُد يِف بَْيــِت ِرمُّ

هــَذا األَْمــِر’ « )عــد 1٨(. مــا الــذي يتضمنــه الــرد الــذي أعطــاه إليشــع عــى هــذا الطلــب؟ إىل أي مــدى يتعــن 

عــى املرســلن املســيحين التحــي بالصــرب والتفهــم للمهتديــن الجــدد، وخصوصــاً عندمــا يأتــون مــن خلفيــات 

دينيــة وثقافيــة مختلفــة؟ 

ــات  ــم متطلب ــن الجــدد وتعليمه ــة للمهتدي ــات الثقافي ــر يف الصف ــة وجــوب حــدوث التغي ــدى رسع ــا م ٢. م

الثقافــة الجديــدة املحيطــة بهــم والعمــل عــى جعلهــم يكتســبون الِقَيــم والســلوكيات املناســبة والرضوريــة يف 

تلــك الثقافــة الجديــدة؟ »فارملــة رصفــة ونعــامن السيــان عاشــا مبوجــب النــور املعطــى لهــام، ولهــذا فقــد 

ُحســبا أكــر بــراً مــن شــعب اللــه املختــار الذيــن قــد ارتــدوا عنــه وضحــوا باملبــادئ طلبــاً للراحــة والكرامــة 

ــوة، أعــامل الرســل، صفحــة ٣٥٧ و ٣٥٨(. ــة« )روح النب الدنيوي

٣. إن نعــامن السيــان قــد حصــل عــى كل مــن الشــفاء والخــالص مــن خــالل إميــان تجــى يف ترصفاتــه. ناقشــوا 

باســتفاضة أكــر مجمــل املســألة املتعلقــة بالعالقــة بــن اإلميــان واألعــامل. ملــاذا مــن املهــم جــداً فهــم األدوار 

الحاســمة واملتميــزة لــكل منهــام يف اختبــار الخــالص؟



٢9

قصة األسبوع
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كتبتها ناتايل فيالنويفا، الفلبني

كانــت أعضــاء عائلــة فيالنويفــا مكرســني لبعضهــا البعــض ولكنيســتهم. وكان األب، الــذي يدعــى نابليــون، يعمــل 

بعيــداً عــن البيــت ف كثــري مــن األحيــان. وبعــد فــرتة مــن الوقــت، بــدأ األب ينّمــي عــادة الســهر لوقــت متأخــر 

مــع زمالئــه ف العمــل. وكان ينفــق جــزءاً كبــرياً مــن راتبــه عــىل ملذاتــه الشــخصية وال يرســل ســوى مبالــغ قليلــة 

للبيــت. 

قلقــت زوجتــه، لوليتــا، مــن مبالــغ املــال الضئيلــة التــي كان يرســلها زوجهــا إل البيــت. وعلمــت أن هنــاك شــيئاً 

مــا مل يكــن عــىل مــا يــرام وســافرت لرؤيــة زوجهــا. وعندمــا علمــت بنشــاطاته، حاولــت أن تقنعــه بالتوقــف عنهــا، 

لكنهــا عــادت إل البيــت محبطــة ومتأملــة. 

حصلــت لوليتــا عــىل الكتــاب املقــدس وبــدأت تبحــث فيــه عــن اإلرشــاد والراحــة. وف أحــد األيــام، وبينــام كانــت 

تقــرأ الوصايــا العــرش ف االصحــاح العرشيــن مــن ســفر الخــروج، توقفــت لوليتــا عنــد الوصيــة الرابعــة التــي تقــول 

»أذكــر يــوم الســبت لتقدســه.« كانــت دامئــاً تتعبــد ف يــوم األحــد. لكــن إذا كان املســيح قــد مــات ف يــوم الجمعــة 

وارتــاح ف يــوم الســبت وقــام مــن األمــوات ف أول أيــام األســبوع، إذن فــال بــد وأن اليــوم الســابع هــو يــوم الســبت. 

وقــررت أنــه إذا كان اللــه قــد أمــر أبنــاءه بحفــظ يــوم الســبت مقدســاً، فإنهــا ســتطيع هــي أيضــاً وتحفــظ الســبت. 

لكنهــا وجــدت صعوبــة أكــر ف حفــظ الوصيــة األول والثانيــة. فطــوال حياتهــا كانــت تصــي وهــي تنظــر إل تاثيــل 

للمســيح أو للقديســني. فصلــت قائلــة، »يــارب، أنــا آســفة، لكنــي ال أســتطيع الصــالة دون النظــر إل تاثيــل لــك أو 

إل واحــد مــن القديســني! مــن فضلــك أعطنــي عالمــة بأنــه ال ينبغــي يل أن أصــي إل التامثيــل!«

وأثنــاء الليــل، اســتيقظت لوليتــا عــىل صــوت زجــاج يتكــر، تبعــه أجنحــة تــرضب ف الهــواء. ظنــت لوليتــا أن ديــك 

الجــريان قــد دخــل إل بيتهــا. لكنهــا قبــل أن تتحقــق مــن ذلــك، خلــدت إل النــوم مــرة أخــرى. وعندمــا اســتيقظت 

ــىل  ــت ع ــع. ركع ــات القط ــرت إل مئ ــقطت وتك ــد س ــت ق ــل بالبي ــدت أن  التامثي ــايل، وج ــوم الت ــاح الي ف صب

ركبتيهــا وطلبــت مــن اللــه أن يغفــر لهــا شــكها ف كلمتــه. 

وجــدت لوليتنــا كنيســة أدفنتســتية ســبتية وقــررت الذهــاب إليهــا. وقــد وصلــت إل هنــاك قبــل أن تبــدأ خدمــة 

ــادة بكــت. وبعــد الخدمــة قدمــت  ــاء خدمــة العب ــة. وركعــت بهــدوء وأخــذت تصــي. وأثن ــادة بفــرتة طويل العب

ــا كان جاهــزة  ــان م ــوة بحامســة ورسع ــا الدع ــت لوليت ــا. قبل ــدس معه ــاب املق ــدرس الكت ــا لت ــوة له ــيدة الدع س

ــة. للمعمودي

ــوا  ــم كان ــة، لكنه ــا إل الكنيس ــوا معه ــة ليذهب ــن املراهق ــن ف س ــة الذي ــا الخمس ــوة ألبنائه ــا الدع ــت لوليت  قدم

مشــغولني. ومــع ذلــك، كانــوا يذهبــون معهــا عندمــا ال يكــون لديهــم أشــغاالً. وقــد كانــوا يشــعرون أن خدمــات 

ــت تعقــد بعــد الظهــر. ــي كان ــوا يســتمتعون باجتامعــات الشــبيبة الت ــة لكنهــم كان ــة طويل ــادة الصباحي العب

 عــاد نابليــون إل البيــت وســمع أن زوجتــه قــررت أن تعتمــد. ومــن بــاب االحــرتام، كان أفــراد األرسة يذهبــون 

معهــا إل الكنيســة كلــام كانــت ظروفهــم تســمح بذلــك. ومــع مــرور الوقــت، اعتمــد الــزوج وتبعــه األبنــاء، واحــداً 

تلــو اآلخــر. 

تتمة القصة يف األسبوع التايل.



٣٠

الدرس الرابع

قصة يونان الملحمية

         ١8-2٤ تموز)يوليو(

 السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: يونــان ١ـ٤؛ 2ملــوك ١٤ : 25؛ إشــعياء 56 : ٧؛ إشــعياء ٤٤ : 8؛ متــى ١2 
: ٤0؛ رؤيــا ١٤ : 6ـ١2.

ــٍة، الَّــِذي يَتَِّقيــِه َويَْصَنــُع  آيــة الحفــظ: » ‘ِبالَْحــقِّ أَنـَـا أَِجــُد أَنَّ اللــَه الَ يَْقَبــُل الُْوُجــوَه. بَــْل يِف كُلِّ أُمَّ
الْرِبَّ َمْقُبوٌل ِعْنَدُه’ « )أعامل الرسل 1٠ : ٣٤(. 

 

إن ملحمــة يونــان هــي قصــة نبــي عــراين عمــل بشــكل جيــد خــارج محيطــه املريــح. ويعــد   

يونــان، الــذي عــاش ف عهــد يربعــام الثــاين حــوايل 750 قبــل امليــالد )2ملــوك 14 : 25(، النبــي الوحيــد مــن 

أنبيــاء العهــد القديــم، الذيــن نعرفهــم، الــذي تــت دعوتــه بشــكل مبــارش ألن يكــون مرســالً ف بلــد آخــر. 

ــِرُد  ــار، تَ ــط عــىل شــعبه املخت ــرصا فق ــوي أن يكــون الخــالص مقت ــاس مل ين ــق كل األجن ــة أَنَّ خال إِنَّ حقيق

مــراراً وتكــراراً ف العهــد القديــم وخصوصــاً ف ســفري إشــعياء واملزامــري، هــذا عــىل الرغــم مــن أن التعاليــم 

الالهوتيــة اإلرسائيليــة الشــائعة ف زمــن يونــان مل تكــن تقبــل بفكــرة أن األمــم كانــوا هــم أيضــاً مشــمولني ف 

خطــة اللــه للخــالص. بــل وحتــى ف زمــن العهــد الجديــد كان ذلــك درســاً صعبــاً بالنســبة للمؤمنــني اليهــود 

ليتعلمــوه. 

ــرتدد  ــم بال ــادي املتس ــار الري ــاً لالختب ــجالً نزيه ــان س ــفر يون ــة لس ــات األربع ــرأ ف األصحاح ونق  

الــذي عاشــه يونــان باعتبــاره مرســالً أجنبيــاً. وقــد اتســم هــذا الســجل بــرد لألحــداث اإليجابيــة والســلبية 

ــه أو رفضهــا. ومــع  ــول دعــوة الل ــة ف قب عــىل حــد ســواء. فنجــد ف هــذه القصــة أن البــرش لديهــم الحري

ذلــك، فإنهــا تقــدم مناشــدة قويــة بشــأن الحاجــة إل القيــام بأعــامل مرســلية ف بلــدان غريبــة. ونجــد ف ســفر 

يونــان بضعــة مبــادئ إرشــادية للمرســلني إل بلــدان غريبــة وإل الذيــن يشــهدون إلميانهــم ف أماكــن متعــددة 

ــون.  ــا املرســلون العرصي ــي يواجهه ــا واملشــاكل الت ــوالً لبعــض القضاي الثقافــات، كــام يقــدم الســفر حل

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 25 متوز )يوليو(.



٣1

األحد

النبي الَمِعيب

 ١9 تموز)يوليو(

َمــن هــم الشــخصيات األخــرى يف الكتــاب املقــدس الذيــن اســتخدمهم اللــه عــى الرغــم مــن 

ــه  ــا اســتخالصه ألنفســنا مــن حقيقــة أن الل ــذي ميكنن عيوبهــم الشــخصية؟ مــا هــو الرجــاء ال

ــن وتبشــرهم؟  ــرازة  إىل اآلخري ــه يف الك ــن أجل ــم، للعمــل م ــم عيوبه يســتخدم أشــخاصاً له
________________________________________________________

اقــرأ ٢ملــوك 1٤ : ٢٥. مــاذا تخربنــا هــذه اآليــة عــن يونــان؟ مــا هــي الظــروف التــي يتــم عــى ضوئهــا الحديــث 
ــن يونان؟ ع

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

باإلضافــة إل ســفر يونــان، يـَـِرد ِذكــر النبــي يونــان ف فقــرة واحــدة أخــرى ف العهــد القديــم، 2ملــوك 14   

: 25. وف هــذه الفقــرة يُْكــرم يونــان بوصفــه النبــي الــذي تنبــأ باســرتداد إرسائيــل إلقليــم كان قــد تــم االســتيالء عليــه 

ــل ســوريا.  ــن ِقب ِم

ــد  ــذي يعنــي »املعــرصة التــي عن ــان للمصطلــح ال ــان عرانيت ــَر« )وهــام كلمت ــان ف »َجــتَّ َحافَ ــد يون ُول  

ــوَن« ف شــامل إرسائيــل، عــىل بُعــد بضعــة أميــال فقــط مــن النــارصة. وهــذا  حفــرة امليــاه«(، وهــي بلــدة ف »َزبُولُ

يعنــي أن كالً مــن املســيح ويونــان كانــا نبيــني مــن الجليــل، يفصــل بينهــام 750 عامــاً.

اقــرأ يونــان 1 : 1ـ٣ و 9 و 1٢؛ ٣ : ٣ـ1٠؛ ٢ : 1ـ9. مــا هــي الصــورة التــي تقدمهــا هــذه اآليــات عــن يونــان، ليــس 
فقــط فيــام يتعلــق باألمــور الجيــدة عنــه ولكــن فيــام يتعلــق باألمــور الســيئة أيضاً؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

إننــا نــرى ف يونــان، ومــن خــالل قراءتنــا للســفر الــذي يحمــل اســمه، خليطــاً غريبــاً مــن القــوة والضعــف:   

ــوة  ــاً بق ــام كان مؤمن ــه وشــجاعاً، ك ــاً. وكان مخلِصــاً لل ــم ومطيع ــالً للتعلّ ــه كان قاب ــرداً ولكن ــداً ومتم ــد كان عني فق

ــام.  ــة ف االنتق ــه الرغب ــاً ولدي ــق وأناني ــق األف ــاً ضيّ ــه كان أيض ــالة؛ لكن الص

ــة  ــه صــورة حزين ــا نجــد ل ــرب، إال أنن ــُد ال ــه عب ــىل أن ــوك 14 : 25 ع ــان ف 2مل وف حــني يُنظــر إل يون  

ومأســاوية، إل حــد مــا، ف الســفر الــذي يحمــل اســمه. إن تقديــم الكتــاب املقــدس ليونــان بهــذه الطريقــة الرصيحــة 

ــة  ــه ونقــاط ضعفــه عــىل حــد ســواء، هــي دليــل عــىل صــدق ومصداقي الواضحــة، والتــي فيهــا وصــف لنقــاط قوت

ــي ال تلقــى  ــل الطبيعــي ألي كاتــب بــرشي هــو أن يحجــب ويخفــي الســامت الســلبية الت ــاب املقــدس. إن املي الكت

كثــري مــن االستحســان ف شــخصيات الكتــاب املقــدس. لكــن، وبإلهــام مــن الــروح القــدس، قــام كتبــة األســفار املقدســة 

بوصــف شــخصيات الكتــاب املقــدس بأمانــة مطلقــة ُمظهريــن نقــاط قوتهــم وضعفهــم عــىل حــد ســواء. وقــد فعلــوا 

ذلــك مــن أجــل التأكيــد عــىل الحقيقــة التــي مفادهــا أن اللــه قــادر عــىل العمــل مــن خــالل تلــك الشــخصيات، مهــام 

ــأن يســتخدمهم.  ــه ب ــوا عــىل اســتعداد للســامح لل كان ضعــف وبشــاعة صفاتهــم، ولكــن فقــط إن كان



٣٢

االثنين

مرسٌل من أوائل الُمرسلين

20 تموز)يوليو(

كان أمر الله إل يونان هو »اْذَهْب إَِل نِيَنَوى«.   

ــه  ــت خطــة الل ــْوَن«. كان ــوا إَِل ِصْهيَ ــاد إل األمــم هــو »تعال ــداء املعت ــم، كان الن ــد القدي ف العه  

األصليــة لبنــي إرسائيــل هــي أن يعيشــوا وفقــاً للمبــادئ املثاليــة التــي كانــت تتســم بهــا ديانتهــم فيكونــون 

أمــة تنجــذب إليهــا األمــم األخــرى طلبــاً ف اإلرشــاد والتوجيــه )إشــعياء 56 : 7(.

وقــد طُلِــب مــن يونــان، كــام طلــب مــن التالميــذ ف العهــد الجديــد  )متــى 28 : 18ـ20(، أن يبــرش   

ويكــرز. وكان عليــه الذهــاب إل »نِيَنــَوى« التــي كانــت تبــدو بالنســبة لــه مركــزاً نجســاً للوثنيــة والوحشــية 

واالســتبداد. وقــد قــام يونــان باتخــاذ كل التدابــري للذهــاب إل الغــرب عــن طريــق البحــر، عــىل الرغــم مــن 

أن اللــه قــد أمــره بالذهــاب رشقــاً عــن طريــق الــر. إن يونــان، الــذي كان غــري راغــب ف االنصيــاع ألوامــر 

اللــه، قــد هــرب ف االتجــاه املعاكــس.

اقرأ يونان 1 : ٣ـ1٧. ما هي الدروس التي ميكننا أن نتعلمها من هذه القصة املدهشة؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

إن رد فعــل اللــه عــىل هــروب يونــان قــد جــاء عــىل هيئــة عاصفــة قويــة. لقــد أطاعــت الريــح   

خالقهــا، ف حــني أن نبيــه مل يفعــل ذلــك )مرقــس 4 : 41(. لقــد نــام يونــان أثنــاء العاصفــة بينــام صــىل البحــارة 

الوثنيــون )يونــان 1 : 5(. وبــكل أمانــة، اعــرتف يونــان بأنــه هــو املتســبب ف الكارثــة وشــهد لإللــه الحقيقــي 

ــه  ــه وجنســيته عــىل حــد ســواء. وف ظــل تنبُّ ــارة إل ديانت ــراين« إش ــا ع ــه »أن ــق. الحــظ أن ف قول والخال

البحــارة األممــني لــرضاوة العاصفــة، حاولــوا إنقــاذ انفســهم والــركاب، كــام أنهــم أظهــروا تحننــاً عــىل يونــان 

ــىل  ــرتدد ع ــي امل ــد كان النب ــه ف البحــر. )لق ــاء ب ــه واإللق ــال لتعليامت ــن خــالل ترددهــم ف االمتث اتضــح م

ــه أخــرياً توقفــت العاصفــة وهــدأ  ــوا لتعليامت ــن.( وعندمــا امتثل ــة بنفســه إلنقــاذ اآلخري اســتعداد للتضحي

ــذي  ــان ال ــه بواســطة يون ــدوا إل الل ــن اهت ــح البحــارة املدهوشــني هــم أول َم ــد أصب البحــر )عــد 15(. وق

ــه إليــه. ــه، حتــى حــني هــرب مــن الدعــوة التــي أوكلهــا الل ــه أن يعمــل مــن خالل اســتطاع الل

وكــام أُنقــذت الســفينة مــن الغــرق مبعجــزة، أُنِْقــَذ يونــان مــن املــوت مبعجــزة كذلــك. فقــد أعــد   

الــرب »ســمكة كبــرية.« وال يحــدد النــص العــري نــوع الســمكة التــي انقــذت يونــان مــن خــالل ابتالعهــا لــه. 

ومــن املؤكــد أن الحادثــة األكــر شــهرة ف قصــة يونــان امللحميــة هــي عندمــا كان ف جــوف الســمكة؛ ومــع 

ذلــك، ال ينبغــي لهــذا الجــزء مــن القصــة أن يطغــي عــىل الرســالة األعمــق لســفر يونــان وهــي أن اللــه يحــب 

ويهتــم بــكل النــاس ويــروم خــالص الجميــع.

ليس هناك سوى إله واحد، إنه الله خالق السماوات واألرض )انظر إشعياء ٤٤ : ٨؛ ٥٤ : ٥ و 
٦(. وأي شيء آخر يعبده اإلنسان هو عبادة أوثان وضالل. كما أن أي »إله« آخر يتعبد الناس 
إليه هو إله وهمي وأكذوبة. لماذا تعد هذه الحقيقة هامة جداً بالنسبة لنا بحيث يجب علينا 

فهمها واستيعابها، وخاصة في سياق العمل المرسلي؟



٣٣

الثالثاء

في جوف السمكة الكبيرة

2١ تموز)يوليو(

أصبــح اختبــار بقــاء يونــان ملــدة ثالثــة أيــام ف بطــن الســمكة الكبــرية رمــزاً ملــوت وقيامــة املســيح   

ــرية.  ــه هــذه الســمكة الكب ــري وتوجي ــام بتدب ــذي ق ــه هــو ال ــى 12 : 40(. إن الل ــان 1 : 17 ـ 2 : 10؛ مت )يون

وعــىل الرغــم مــن أن هنــاك قصصــاً حــول أنــاس نجــوا ف البحــر بعــد أن اُبْتُلُِعــوا مــن قبــل الحيتــان، إال أنــه 

علينــا أن نتذكــر أن اللــه هــو الــذي وفَّــر هــذه الســمكة عــىل وجــه الخصــوص، كــام قــام كذلــك بتوفــري هــذه 

القــوة املهولــة التــي حفظــت عبــده يونــان حــني كان داخــل جــوف الســمكة. لقــد كان ذلــك حدثــاً خارقــاً مــا 

كان ميكــن حدوثــه إال مــن خــالل التدخــل الخــارق للطبيعــة ِمــن ِقبــل الــرب الــذي يتــم اإلعــالن عنــه ف كل 

الكتــاب املقــدس باعتبــاره إلــه شــخيص يتدخــل حقــاً بطــرق عجيبــة ف حيــاة النــاس.  

هنــاك أدلــة عــىل أن عبــارة »ثالثــة أيــام وثــالث ليــاٍل« كانــت تشــبيهاً بالغيــاً قدميــاً يُعــرب عــن   

الوقــت املطلــوب للرحلــة الوهميــة إل الهاويــة، والهاويــة هــي االســم العــري لعــامل املــوىت. فإنــه ال بــد وأن 

ــوىت.  ــداد امل ــة ف ع ــه، كان بالحقيق ــدث ل ــا ح ــر إل م ــان، وبالنظ يون

ــه  وبينــام كان يونــان ف جــوف الســمكة، بــدأ يصــي. وقبــل ذلــك، كان قبطــان الســفينة قــد توجَّ  

ــة  ــذه الحال ــل. واآلن، وف ه ــان مل يفع ــن يون ــان 1 : 6(، لك ــَك« )يون ْخ إَِل إِلِه ــِم ارْصُ ــالً: »قُ ــان قائ إل يون

امليــؤوس منهــا، بــدأ يونــان ف الصــالة وبجديــة أيضــاً. لقــد تطلــب األمــر حــدوث يشء بهــذه الفظاعــة لجعــل 

صــاً لصــالة يونــان ف  يونــان يقــوم ف نهايــة املطــاف مبــا كان ينبغــي عليــه القيــام بــه عــىل الــدوام. ونجــد ملخَّ

شــكل مزمــور حمــد وشــكر. وعــادة مــا يشــتمل مثــل هــذا النــوع مــن املزامــري عــىل خمســة أجــزاء هــي: )1( 

املقدمــة؛ )2( وصــف للمحنــة أو الضائقــة؛ )3( الــرصاخ إل اللــه طلبــاً للمســاعدة؛ )4( اإِلْخبــار بعمــل اللــه؛ 

)5( الوعــد بحفــظ أي عهــد قُِطــَع والشــهادة لعمــل اللــه الخــاليص. ومعنــى هــذا هــو أنــك تقــول: يــارب، 

إذا اخرجتنــي مــن هــذا املــأزق، أو هــذه املأســاة، فســأفعل كــذا وكــذا. َمــن منَّــا مل يصــي مثــل هــذه الصــالة 

ِمــن قَبــل؟ الســؤال هــو، هــل أوفيــت مبــا تعهــدت أن تفعلــه؟

ــا ٢ :  ــان وطبقهــا عــى نفســه؟ انظــر أيضــاً يوحن ــاول املســيح قصــة يون اقــرأ متــى 1٢ : ٤٠. كيــف تن
19ـ٢٢.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ــان 2  ــَرِّ« )يون ــاَن إَِل الْ ــَذَف يُونَ ــوَت فََق ــرَّبُّ الُْح ــَر ال ــامت: »َوأََم ــذه الكل ــاح به ــي األصح ينته  

ــان.  ــه ليون ــِة ف تحقيق ــُنو الّنيّ ــارة َحَس ــق البح ــا أخف ــق م ــد حق ــرية ق ــمكة الكب ــه للس ــر الل : 10(. إن أم

وبالطريقــة نفســها أمــر املســيح بعــد قيامتــه، التالميــذ أن يذهبــوا إل العــامل أجمــع؛ لذلــك ذهــب يونــان، 

بعــد »مغامرتــه« تحــت املــاء، إل األمــم وأصبــح أكــر املبرشيــن نجاحــاً ف العهــد القديــم. وقــد شــهدت نجــاة 

يونــان عــىل رحمــة اللــه املُنِقــذة واملخلِّصــة. وعنــد وصولــه إل الشــاطئ شــهد جســده املكســو باألعشــاب 

ــوت. ــن امل ــة م ــوريني األث ــاذ اآلش ــى ف إنق ــه حت ــة الل ــىل رغب ــة ع ــب البحري والطحال



٣٤

األربعاء

جيل نينوى

22 تموز)يوليو(

لقد أعطانا الله بعض الوعود الرائعة، وأعطانا كذلك بعض التحذيرات الصارمة. ماذا ينبغي لهذه 

القصة أن تعلمنا حول كيف أن هذه الوعود والتحذيرات مشروطة؟ 
________________________________________________________

اقرأ يونان ٣. ما هي الرسالة الهامة املوجودة هنا فيام يتعلق بالكرازة والتبشر؟
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ــا  ــاِد لََه ــِة، َونَ ــِة الَْعِظيَم ــَوى الَْمِديَن ــْب إَِل نِيَن ــِم اْذَه ــالً: ‘قُ ــًة قَائِ ــاَن ثَانِيَ ــرَّبِّ إَِل يُونَ ــْوُل ال ــاَر قَ ــمَّ َص »ثُ  

الُْمَنــاَداَة الَِّتــي أَنـَـا ُمَكلُِّمــَك ِبَهــا’ « )يونــان 3 : 1 و 2(. تشــتمل هــذه الفقــرة الكتابيــة عــىل فعلــني هامــني. أوالً، هــذه 

هــي املــرة الثانيــة التــي يقــول فيهــا اللــه »أذهــب!« فاللــه ال ييــأس، وهــو مينــح البــرش الســاقطني فرصــة ثانيــة. وهنــا 

نجــد، مــرة أخــرى، انعكاســاً ملفهــوم العهــد الجديــد فيــام يتعلــق بالعمــل املرســي، وهــو وجــوب الذهــاب إل األمــم 

ــك لتبرشهــم.  ــاس مــن األمــم إلي ــأيت الن ــار أن ي ــدالً مــن إنِْتظَ للكــرازة إليهــم ب

ــاِد.« إن املنــاداة كانــت دامئــاً مســألة هامــة ف الكتــاب املقــدس. وال تــزال  والفعــل الهــام اآلخــر هــو »نَ  

املنــاداة هــي الطريقــة األكــر فعاليــة ف نــرش رســالة اإلنجيــل. وقــد أكــد اللــه ليونــان أنــه يجــب أن تكــون الرســالة 

التــي يعلنهــا هــي الرســالة التــي يعطيهــا لــه الــرب. معنــى هــذا أنــه يجــب أن تكــون الرســالة التــي ننــادي بهــا هــي 

ــه. ــالة الل ــن رس ــة أو منّقحــة م ــى نســخة معّدل ــالتنا نحــن أو حت ــه وليســت رس ــالة الل رس

إن رســالة اللــه، بشــكل عــام، هــي عبــارة عــن تهديــد ووعــد، ودينونــة وبشــارة. وقــد كان النــداء الصــارخ   

الــذي أعلنــه يونــان هــو »بَْعــَد أَْربَِعــنَي يَْوًمــا تَْنَقلِــُب نِيَنــَوى« )يونــان 3 : 4(. هــذه كانــت الدينونــة. مــع ذلــك، فقــد 

كان هنــاك أيضــاً وعــد الرجــاء واإلنقــاذ والخــالص )وال بــد وأن يونــان قــد ذكــر الوعــد، ألن النــاس اســتجابوا للرســالة 

ــذوا(.  وانق

كــام أن »البشــارة األبديــة« ف رؤيــا 14 : 6ـ12 تحــذر هــي أيضــاً مــن الدينونــة. فــإن البشــارة والدينونــة   

يســريان جنبــاً إل جنــب: تقــدم لنــا البشــارة طريقــة اللــه التــي تكننــا مــن تجنــب اإلدانــة التــي تجلبهــا الدينونــة 

ــة.  العادل

ــد  ــد والوع ــارص: أي التهدي ــذه العن ــه ه ــر في ــا مل تتواف ــة م ــل الفعالي ــري كام ــاك تبش ــون هن ــن يك ول  

والدينونــة والبشــارة. لذلــك فــإن »التصحيــح الســيايس« الــذي يــؤدي إل تبســيط هــذه العنــارص الصارخــة الوضــوح 

والتقليــل مــن شــأن االختالفــات بــني األديــان أو حتــى بــني التقاليــد املســيحية املختلفــة هــو أمــر محفــوف باملخاطــر. 

وعــىل الرغــم مــن أنــه يجــب علينــا، ف العمــل املرســي، مراعــاة أن تكــون الطريقــة التــي نقــدم بهــا الحــق مالمئــة 

ملحيــط وطبيعــة األشــخاص الذيــن نحــاول الوصــول إليهــم وتبشــريهم )أي وضــع الحقائــق التــي ننــادي بهــا ف ســياق 

يســتطيع معــه الســامعون اســتيعاب مــا نحــاول تقدميــه لهــم(، إال أنــه ال يجــب علينــا أبــداً فعــل ذلــك عــىل حســاب 

ــادي بهــا.  ــه لنن ــا الل الرســالة الواضحــة التــي أعطاهــا لن

مــا الــذي يحــدث ف يونــان 3 : 5ـ10؟ فلقــد آمــن أهــل نينــوى مبــا قالــه لهــم يونــان ووضعــوا إميانهــم حيِّــز   

التنفيــذ وأُنِقــذوا.



٣٥

الخميس

يونان يرثي لحاله

2٣ تموز)يوليو(

ــِه يونــان ينخــرط ف  تؤكــد اآليــات ف يونــان 4 : 1ـ11 أن أكــر عقبــة واجههــا اللــه ف جعــل نَِبيِّ  

العمــل املرســي للعــامل مل تكــن بُعــد املســافة أو الريــاح أو البحــارة أو الســمكة أو أهــل نينــوى. لقــد كانــت 

ــان وروح  ــَرَف نَِقيــض مــن عــدم إميــان يون ــوى كان عــىل طَ ــي نفســه. إن إميــان أهــل نين ــة هــي النب العقب

الرغبــة ف االنتقــام لديــه. إن يونــان هــو الشــخص الوحيــد ف الكتــاب املقــدس الــذي يتهــم اللــه بأنــه رؤوف 

ورحــوم وبطــيء الغضــب وكثــري املحبــة إذا أذعــن النــاس لتحذيراتــه وتابــوا. فــإن مــا نعرفــه هــو أن معظــم 

ــان.  ــروح الشــكر واالمتن ــة ب ــاس ينظــرون إل هــذه الســامت اإللهي الن

»حــني علــم يونــان بقصــد اللــه ف اإلبقــاء عــىل املدينــة التــي برغــم رشورهــا تابــت ف املســوح   

والرمــاد كان ينبغــي لــه أن يكــون أّول مــن يفــرح بســبب نعمــة اللــه املدهشــة ولكــن بــدالً مــن ذلــك فقــد 

ســمح لعقلــه باالســتنتاج أّن النــاس قــد يحســبونه نبيّــاً كاذبــاً. فــإذ كان يغــار عــىل ســمعته غابــت عــن ذهنــه 

القيمــُة العظيمــُة التــي ال تقــّدر للنفــوس التــي ف تلــك املدينــة التعســة. إّن الرفــَق واالشــفاَق الــذي أظهــره 

اللــه ألهــل نينــوى التائبــني: ‘غــم .. يونــان غــامً شــديداً فاغتــاظ’ « )روح النبــوة، األنبيــاء وامللــوك، صفحــة 

.)222

اقــرأ يونــان ٤ : 1٠ و 11. مــاذا تعلمنــا هاتــان اآليتــان عــن طبيعــة اللــه، عــى نقيــض الطبيعــة اآلمثــة 
للبــر؟ ملــاذا يجــب أن نكــون ســعداء ألن اللــه، وليــس بــر مثلنــا، هــو الــذي ســوف يديننــا يف النهايــة؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

أظهــر يونــان غضبــه مرتــني، ف األصحــاح الرابــع مــن ِســفره. فقــد كان غاضبــاً ألن اللــه غــريَّ رأيــه   

وأنقــذ أهــل نينــوى الذيــن كان يزيــد عددهــم عــن 120.000 شــخصاً. كــام غضــب أيضــاً الن اليقطينــة قــد 

ــه. ــب أولويات ــادة ترتي ــة إل إع ــي بحاج ــه، كان النب ــل أنانيت ــت. وف ظ ذبُل

ــَه اللــُه يونــاَن إل االعــرتاف بــأن جميــع البــرش هــم إخــوة وأخــوات اســتناداً إل حقيقــة  لقــد َوجَّ  

أن اللــه هــو أبــو جميــع البــرش. وكان عــىل يونــان أن يقبــل بحقيقــة أن هــؤالء »األغــراب« هــم أيضــاً بــرش 

ــة؟ ً ــن اليقطين ــة م ــر أهمي ــخصاً أك ــن 120.000ش ــم يك ــني. أفل ــوا ضال ــم كان ــن أنه ــم م ــىل الرغ ــه، ع مثل

اقرأ مجدداً توبيخ الرب ليونان. ما هي الطرق التي يمكن للرب من خاللها أن يقول لنا شيئاً مماثالً لما 

قاله ليونان؟ بمعنى، كم مرة نجد أنفسنا مهتمين بأمورنا الخاصة، والتي يمكن للعديد منها أن يكون 

تافهاً في بعض األحيان، أكثر من اهتمامنا بالنفوس الضالة التي سفك المسيح دمه ليخلَِّصها؟

___________________________________________________
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الجمعة

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

2٤ تموز)يوليو(

ــق  ــايب املتعل ــاس الكت ــا لألس ــبة لفهمن ــرى بالنس ــة ك ــد ذات أهمي ــان يع ــفر يون »إن س  

بالعمــل املرســي، وذلــك ألن هــذا الســفر يتعامــل مــع مســألة تكليــف اللــه لشــعبه فيــام يختــص 

باألمــم، وبالتــايل فهــو يعــد مبثابــة الخطــوة التمهيديــة للتكليــف املرســي ف العهــد الجديــد. لكــن 

أهميــة ســفر يونــان تكمــن أيضــاً ف إعطائنــا ملحــة عــن املقاومــة البالغــة التــي القاهــا هــذا التكليــف 

ِمــن ِقبــل الخــادم الــذي اختــاره الــرب النطــالق عملــه املرســي ف جميــع أنحــاء العــامل« ]يوهانــس 

فريكويــل، العمــل املرســي املعــارص )جرانــد رابيــدز، واليــة ميشــيغان: رشكــة وم. ب. إيردمانــز للطبــع 

ــة 96[. ــرش، 1978(، صفح والن

1. »إننــا نجــد يف تاريــخ نينــوى درســاً يتحتــم علينــا دراســته بعنايــة.... يجــب عليــك أن تعــرف واجباتــك نحــو 

إخوتــك وأخواتــك يف البريــة، أولئــك الذيــن يجهلــون الحــق ويشــوبهم الدنــس ويحتاجــون ملســاعدتك« )روح 

النبــوة، العمــل الجنــويب، صفحــة ٨٠(. مــا هــو واجبنــا نحــو البريــة؟ 

٢. كانــت آشــور مــن القــوى العظمــى التــي تســيطر عــى الــرق األدىن القديــم مــن حــوايل ٨٨٥ قبــل امليــالد 

إىل ٦٢٥ قبــل امليــالد. وقــد عانــت إرسائيــل واليهوديــة مــراراً وتكــراراً يف ظــل الحكــم القــايس ململكــة آشــور. 

وقــد أُجــرب ملــك إرسائيــل »ياهــو« عــى دفــع الجزيــة لحاكــم آشــور املســيطر، شــلمنرص الثالــث. ويف النهايــة، 

ــه مل يكــن مــن  ــك، فإن ســقطت إرسائيــل وخضعــت للقــوات اآلشــورية يف حــوايل عــام ٧٢٢ قبــل امليــالد. لذل

املســتغرب أن يــرتدد يونــان يف الذهــاب إىل نينــوى التــي كانــت مــن إحــدى املــدن الرئيســية األربــع آلشــور، 

ــل أرض  ــارة معاق ــان إىل زي ــه يون ــا الل ــة الحــب والحــرب. لقــد دع ــادة »عشــتار« إله ــزاً لعب ــت مرك كــام كان

ــام  ــك في ــن ذل ــا م ــي نتعلمه ــدروس الت ــا هــي ال ــة. م ــوة اآلشــورين املولعــن بالحــرب إىل التوب ــدو ودع الع

يتعلــق بالعمــل املرســي؟

٣. كيــف ميكــن للكنيســة الباقيــة تجنــب افــرتاض أن إرشــادات وبــركات اللــه يف مجــاالت مثــل الســبت والصحــة 

والتعليــم قــد اُعطيــت إليهــم مــن أجــل منفعتهــم ومصلحتهــم الخاصــة وليــس لصالــح ومنفعــة األمــم؟ أقــرأ 

رؤيــة ٣ : 1٧ و 1٨.

٤. بأية طرق تعكس رسائل املالئكة الثالثة يف رؤيا 1٤ : ٦ـ1٢ الرسالة التي حملها يونان إىل أهل نينوى؟ 

ــو يف  ــان وه ــن يون ــي ع ــذي يح ــزء ال ــيام الج ــايئ، وال س ــكل تلق ــان بش ــة يون ــاس قص ــض الن ــض بع ٥. يرف

بطــن الســمكة. مــا هــي بعــض االفرتاضــات املســبقة التــي تتســبب يف جعلهــم يرفضــون قصــة يونــان جملــة 

ــان؟ ــي تصــدق قصــة يون ــا ل ــي تحتاجه ــا هــي بعــض االفرتاضــات املســبقة الت ــاً؟ م وموضوع
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قصة األسبوع

منتصر مرتين: الجزء الثاني

 من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.
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كتبتها ناتايل فيالنويفا، الفلبني

ــد كان  ــع للكنيســة. وق ــادي الكشــافة التاب ــوا ف ســن املراهقــة، إل ن ــن كان ــا، الذي ــة فيالنويف ــاء عائل انضــم أبن

ــال الخــاص  ــل »كيتانجــالد« عــىل رجــاء كســب شــارة تســلق الجب ــرر الذهــاب ف نزهــة إل جب ــد ق ــادي ق الن

ــافة.  بالكش

ــه و12  ــة أخت ــاعات برفق ــا ســت س ــل مدته ــة تســلق للجب ــى جيمــس رحل ــذي يدع ــاء األرسة ال ــدأ أحــد أبن ب

عضــو آخريــن مــن أعضــاء الكشــافة. ورسعــان مــا وجــد نفســه ف مقدمــة املجموعــة لذلــك قــرر االنتظــار. وقــد 

وقــف عــىل جــذع شــجرة ليحصــل عــىل رؤيــة أفضــل للمنظــر الخــالب. وكان هنــاك ثالثــة أســالك، شــبيهة بتلــك 

املوجــودة ف املمــرات الجبليــة لتوجيــه املتســلقني، مشــدودة بالقــرب مــن الشــجرة. فقــام جيمــس باإلمســاك 

بإحداهــا للقيــام ببعــض حــركات التــوازن. وعندمــا رأى اختــه تقــرتب اســتدار محــاوالً تثبيــت قدميــه عــىل جــذع 

الشــجرة. وعندمــا المســت قدمــاه جــذع الشــجرة شــعر بــأمل شــديد ف رأســه وســقط عــىل األرض.

 كانــت اختــه ناتــايل قــد رأتــه يقفــز. وقــد رأت رشارات تخــرج مــن يديــه بينــام كان يســقط عــىل األرض. ركضــت 

إل املــكان الــذي يــكان يرقــد فيــه بــال حــراك. وكانــت يــداه وقدمــاه محرتقــة بشــكل يسء للغايــة وكان جلــده 

قــد تســلخ. 

ــاك شــخص  ــايئ!« وبينــام كان هن ــار الكهرب ــة: »النجــدة! النجــدة! لقــد صعــق أخــي بالتي رصخــت األخــت قائل

يركــض لتقديــم املســاعدة، قامــت ناتــايل بتمزيــق قميصهــا لتصنــع منــه ضــامت لذراعــي أخيهــا. وقــام توتــو، قائد 

فريــق الكشــافة، بتســلق ســفح الجبــل الزلــق. وطلــب مــن بعــض أفــراد الكشــافة أن يتســلقوا إل القمــة ليطلبــوا 

املســاعدة. وأرســل بقيــة الفريــق إل أســفل الجبــل الســتدعاء ســيارة اإلســعاف. وقــد بقــي كالً مــن توتــو ونتــايل 

مــع جيمــس وكانــا يصليــان مــن أجــل أن تــأيت املســاعدة ف الوقــت املناســب. 

ــوم  ــس الن ــن كي ــة م ــع نقال ــوا بصن ــادث. وقام ــكان الح ــل إل م ــىل الجب ــون أع ــن يعمل ــال مم ــة رج ــزل ثالث ن

وبــدأوا رحلــة نــزول الجبــل الزلــق وهــم يتوخــون أشــد الحــذر حتــى ال تتزايــد آالم جيمــس وهــم يحملونــه 

ــة. عــىل النقال

 وكان الظــالم قــد حــل عندمــا وصلــوا إل َســْفِح الجبــل. وقــد ُوضــع جيمــس ف عربــة يجرهــا ثــور حملته مســافة 

ميلــني ونصــف إل حيــث كانــت هنــاك ســيارة إســعاف بانتظــاره، ومل يكــن مــن املمكــن لســيارة اإلســعاف هــذه 

أن تقــرتب مــن املــكان أكــر مــن ذلــك بســبب وعــورة الطريــق وضيقــه الشــديد. وصــل جيمــس إل املستشــفى 

بعــد 12 ســاعة مــن الحــادث.

 بقيــت نتــايل مــع أخيهــا إل أن وصــل والداهــام. طلــب األطبــاء ترصيحــاً مــن الوالديــن ببــرت كل مــن ذراعــي 

جيمــس، لكــن نتــايل رفضــت وتوســلت إيل والديهــا مــن أجــل أن يرســال جيمــس إل مانيــال حيــث ميكنــه تلقــي 

رعايــة طبيــة أفضــل. لكــن حتــى ف مانيــال قــال األطبــاء أن ذراع جيمــس اليمنــي كانــت محرتقــة حروقــاً بالغــة 

وال ميكــن إنقاذهــا. 

وف الشــهور الصعبــة التــي أعقبــت الحــادث، كان ميكــن لــألرسة أن تفقــد إميانهــا. لكــن صلــوات ودعــم أعضــاء 

الكنيســة ســاعدهم عــىل التمســك بإميانهــم.

 يخطــط جميــس للعــودة لتســلق جبــل »كيتانجــالد« لكســب شــارة الــرشف الخاصــة بالكشــافة. لكنــه ف نظــر 

الكثرييــن قــد انتــرص بالفعــل عــىل مــا هــو أصعــب مــن الجبــل. 

ناتايل فيالنويفيا هي ابنة نابليون ولوليتا وأخت جيمس. 



٣٨

الدرس الخامس

المسبيون كمرسلين

 25ـ٣١ تموز)يوليو(

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: دانيــال ١ـ١2؛ إشــعياء ٣9 : 5ـ٧؛ دانيــال ٤٤ : 2؛ متــى 2٤ : ١٤و 
١5؛ تكويــن ٤١.

ــِم  ــُعوِب َواألَُم ــُه كُلُّ الشُّ ــَد لَ ــا لَِتَتَعبَّ ــًدا َوَملَكُوتً ــلْطَانًا َوَمْج ــَي ُس ــظ: » ‘َفأُْعِط ــة الحف آي
ــال ٧ : 1٤(.  ــِرُض’ « ) داني ــا الَ يَْنَق ــُه َم ــُزوَل، َوَملَكُوتُ ــْن يَ ــا لَ ــِديٌّ َم ــلْطَاٌن أَبَ ــلْطَانُُه ُس ــَنِة. ُس َواألَلِْس

إن األدفنتســت الســبتيني، بوصفهــم شــعب نُبــوة، يؤمنــون بعــودة يســوع املســيح   

ــه  ــة، ســوف يســتهل ملكــوت الل ــامل الحــايل. وف النهاي ــاء الع ــه عــىل إنه الوشــيكة. وســيعمل مجيئ

ــُة  ــلْطَاُن َوَعظََم ــُة َوالسُّ ــايل: »َوالَْمْملََك ــال كالت ــفر داني ــف ف س ــذي يُوص ــوت ال ــو امللك ــدي، وه األب

، َوَجِميــُع  ــِديٌّ . َملَُكوتُــُه َملَُكــوٌت أَبَ ــِي الَْعــِيِّ ي ــى لَِشــْعِب ِقدِّ ــاَمِء تُْعطَ ــَت كُلِّ السَّ الَْمْملََكــِة تَْح

ــالَِطنِي إِيَّــاُه يَْعبـُـُدوَن َويُِطيُعــوَن« )دانيــال 7 : 27(. إن هــذا امللكــوت هــو تتويــج إلمياننــا؛ وهــو مــا  السَّ

يدعــوه ســفر العرانيــني »الَْمِديَنــَة الَِّتــي لََهــا األََساَســاُت« وهــي املدينــة التــي آمــن جميــع شــعب الله 

ــُه« )عرانيــني 11 : 10(. ــا الل ــا َوبَاِرئَُه ف كل العصــور بأنهــا ســوف تــأيت، إنهــا املدينــة التــي »َصانُِعَه

ــه  ــي. فمن ــريي واملرس ــل التبش ــق بالعم ــب متعل ــة كتي ــاً مبثاب ــو أيض ــال ه ــفر داني إن س  

ميكننــا اســتخالص دروســاً تتعلــق بقــدرة الــرب عــىل اســتخدام بعــض مــن شــعبه ليشــهدوا ألولئــك 

الذيــن كانــوا غارقــني ف الجهــل الروحــي والالهــويت. فمــن خــالل أمانتهــم واجتهادهــم وثباتهــم ف 

اإلميــان، أعلــن أولئــك املؤمنــون حقيقــة اللــه الحــي ألولئــك الــذي مل يعرفــوا ســوى اآللهــة الزائفــة، 

ــدي. ــوت األب ــذا امللك ــكان ف ه ــىل م ــول ع ــة الحص ــاً فرص ــني أيض ــك الوثني ــوا ألولئ ــد أتاح وق

ــق ١ آب  ــادم املواف ــوم الســبت الق ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال

ــطس(. )أغس



٣9

األحد

بي السَّ

26 تموز)يوليو(

فكر في كم كان من السهل بالنسبة لدانيال أن يساوم ويتنازل عن الحق، ال سيما في ضوء ما كان يكتنفه من ظروف. 

ماذا يعلّمنا مثاله، كم هي واهية وضعيفة تلك الذرائع التي نعطيها كمبررات لما نُْقِدُم عليه من تنازالت ومساومات؟ 

اقرأ إشعياء ٣9 : ٥ـ٧ ودانيال 1 : 1 و ٢. كيف ترتبط هاتان الفقرتان معاً؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

« أســرياً مــن أورشــليم املهزومــة إل العاصمــة  أُِخــَذ دانيــال، الــذي معنــى اســمه هــو »اللــه قــايضَّ  

ــارس. وبعــد أن  ــالد ف ــل وب ــة لباب ــه ف القصــور امللكي ــال ملحــات مــن حيات ــا ســفر داني ــة. ويقــدم لن البابلي

امــى دانيــال ثالثــة أعــوام مــن »التعليــم« ف بابــل تــم تعيينــه موظفــاً مدنيــاً ومستشــاراً ملكيــاً. ومــن خــالل 

قــوة اللــه، ارتقــى دانيــال مــن مكانــة األســري العــادي ليصبــح مرســالً رفيــع املســتوى لقوتــني عظمتــني آنــذاك. 

ــفر يُواَجــه  إن ســفر دانيــال هــو أكــر مــن مجــرد كنــز مــن األدب النبــوي. فــإن َمــن يقــرأ هــذا السِّ  

ببعــض التحديــات التــي واجهــت العرانيــني الذيــن كانــوا يعيشــون ف ثقافــة غريبــة مل تُقــدم لهــم أي دعــم 

ظاهــٍر لوالئهــم إللــه إرسائيــل، كــام كانــت هــذه الثقافــة ُمعاديــة لهــم معــاداًة رصيحــة وعلنيــة ف بعــض 

األحيــان. كــام أن ســفر دانيــال يرســم أيضــاً صــورة جميلــة ألنــاس تعلمــوا أن يعيشــوا مكرســني للحــق حتــى 

ــح. ــكل والكهنــوت والذبائ ــاب الهي ف ظــل غي

 

ــا هــذه الفقــرات الكتابيــة عــن شــخصية  اقــرأ دانيــال 1 : ٨ـ1٣ و ٥ : 1٢؛ ٦ : ٤؛ 9 : ٣ـ19. مــاذا تخربن
دانيــال التــي جعلــت منــه هــذا املرســل العظيــم الــذي نعرفــه؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

»يجــب عــىل كل مؤسســة تحمــل اســم األدفنتســت الســبتيني أن تكــون للعــامل كــام كان يوســف   

ف مــرص، وكــام كان دانيــال ورفاقــه ف بابــل. فقــد شــاءت العنايــة اإللهيــة أن يؤخــذ هــؤالء الرجــال أرسى 

يك مــا يَحملــوا معرفــة اإللــه الحقيقــي إل األمــم الوثنيــة. وكان عليهــم أن يكونــوا وكالء عــن اللــه ف العــامل. 

ــون  ــوا يحتك ــي كان ــة الت ــم الوثني ــع األم ــاومات م ــازالت أو مس ــة تن ــوا أي ــم أن يقدم ــي له ــا كان ينبغ وم

ــق  ــذي خل ــه ال ــَدُة الل ــني لقــب ‘َعبَ ــاء إلميانهــم حامل ــوا أمن ــل كان عليهــم أن يظل ــا، ب ــون معه ــا ويتفاعل به

ــة،  ــهادات للكنيس ــوة، ش ــم« )روح النب ــاص له ــم خ ــة تكري ــب مبثاب ــك اللق ــون ذل ــاموات واألرض’ ليك الس

ــة 153(. ــد 8، صفح مجل



٤٠

االثنين

أن نكون شهوداً )دانيال ٢-٥(

2٧ تموز)يوليو(

كم هو مهم أن ننظر إلى حياتنا الخاصة ونسأل: ما نوع الشهادة التي تظهرها حياتي 
للعالم؟ ما الذي يُخبُرَك به جوابَك؟

إننــا نجــد ف األصحــاح الثــاين مــن ســفر دانيــال أن النبــي كانــت لديــه فرصــة، أوجدتهــا الــرضورة،   

ــة  ــال، برفق ــام داني ــل. فبعــد أن ق ــي لباب ــة الت ــة املزيف ــه الحقيقــي، عــىل عكــس اآلله ألن يشــهد لقــوة الل

بنــي شــعبه مــن اليهــود، بإنشــاد تســبيحة حمــد َشــَكَر فيهــا اللــه مــن أجــل اســتجابته لصلواتــه هــو ورفاقــه 

ــك  ــىل كل املامل ــلطانه ع ــه وس ــة الل ــهد لعظم ــك وش ــم املل ــري حل ــال بتفس ــام داني ــال 2 : 20ـ23(، ق )داني

ــة. األرضي

ما الذي قاله امللك ويُظهر أنه تعلّم شيئاً عن اإلله الحقيقي؟ انظر دانيال ٢ : ٤٧.
______________________________________________________
______________________________________________________

ف األصحــاح الثــاين مــن ســفر دانيــال، مل تكــن هنــاك اختيــارات متاحــة لدانيــال: فقــد كان يجــب   

عليــه إمــا أن يُقــدم للملــك مــا أراده أو أن يواجــه املــوت. لكــن ف املقابــل، نجــد أن رفــاق دانيــال الثالثــة، 

ُّــوِن النَّــاِر الُْمتَِّقــَدِة إذا هــم فقــط أطاعــوا أمــر امللــك.  ف األصحــاح الثالــث،  كان ميكنهــم تجنُّــب مواجهــة أَت

لكنهــم بــدالً مــن ذلــك، ومــن خــالل شــهادتهم األمينــة، كانــوا قادريــن عــىل أن يشــهدوا لقــوة اإللــه الحقيقي.

»كيــف عــرف نبوخــذ نــرص أن هيئــة الشــخص الرابــع كانــت شــبيهة بابــن اللــه؟ لقــد ســمع عــن   

ابــن اللــه مــن االرسى العرانيــني الذيــن كانــوا ف مملكتــه. فلقــد جلبــوا معهــم إل الســبي معرفــة اللــه الحــي 

الــذي لــه ســلطان عــىل كل األشــياء واألمــور« )روح النبــوة، ذا أدفنــت ريفيــو آنــد ســاباث هريالــد، 3 أيــار/

.)1892 مايو، 

 يف األصحــاح الرابــع مــن ســفر دانيــال، مــا هــو االعــرتاف الــذي نطــق بــه امللــك نبوخــذ نــرص فيــام يتعلــق 

باإللــه الحقيقــي، وذلــك نتيجــة الشــهادة األمينــة التــي اعطاهــا دانيــال؟

______________________________________________________
______________________________________________________

ف األصحــاح الخامــس مــن ســفر دانيــال، نجــد آخــر ظهــور لدانيــال ف البــالط البابــي، حيــث ُدعي   

ليفــّر الكتابــة الَعِجيبــة التــي ظهــرت عــىل جــدران قــرص بيلشــارص، والتــي تنبــأت باإلطاحــة باإلمراطوريــة 

البابليــة عــىل أيــدي قــوات مــادي وفــارس. وعــىل الرغــم مــن أنــه ليــس هنــاك شــك ف أن بيلشــاطر قــد تأثــر 

مبــا فعلــه دانيــال، إال أنــه قــد فــات األوان: فمصــري امللــك كان قــد تحــدد بالفعــل. الــيء املحــزن هــو أنــه، 

ووفقــاً للكتــاب املقــدس )انظــر دانيــال 5 : 17ـ23(، كانــت لــدى بيلشــاطر فرصــة معرفــة الحــق وفرصــة أن 

يتواضــع مــن خــالل معرفتــه لهــذا الحــق. لكنــه، وكــام نعــرف، مل يســتفد مــن تلــك الفرصــة.



٤1

الثالثاء

دانيال في مملكة فارس

28 تموز)يوليو(

ــا َدانِيــآُل  ــُك َوَقــاَل لَِدانِيــآَل: ‘يَ ــاَدى َدانِيــآَل ِبَصــْوٍت أَِســيٍف. أََجــاَب الَْملِ ــامَّ اْقــرَتََب إِىَل الُْجــبِّ نَ »َفلَ

َيــَك ِمــَن األُُســوِد؟’ « )دانيــال ٦ :  ، َهــْل إِلُهــَك الَّــِذي تَْعُبــُدُه َداِئـًـا َقــِدَر َعــَى أَْن يَُنجِّ َعْبــَد اللــِه الَْحــيِّ

.« مــا هــو املعنــى الضمنــي لهــذه  ٢٠(. لقــد نــادى امللــك دانيــال مســتخدماً لقــب »َعْبــَد اللــِه الَْحــيِّ

الكلــامت؟

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ف األصحــاح الســادس مــن ســفر دانيــال، نجــد أنــه بالرغــم مــن تغيــري اإلمراطوريــة واملَلِــك   

إاّل أن دانيــال كان ال يــزال محتفظــاً مبنصبــه، بــل وتــت ترقيتــه ليصبــح واحــداً مــن ثثاَلَثـَـة ُوَزَراَء كان 

ينبغــي أن تـُـَؤدَِّي الَْمَراِزبـَـُة، البالــغ عددهــم 120، إِلَيِْهــِم الِْحَســاَب. بــل لقــد فكــر امللــك داريــوس ف 

تعيــني دانيــال رئيــس وزراء عــىل كل مملكتــه، وهــو مــا أثــار كراهيــة الــوزراء اآلخريــن لدانيــال. وقــد 

ــال وحــده هــو  ــة، هــذا ف حــني كان داني اقنعــوا امللــك بإصــدار مرســوم عــىل مســتوى اإلمراطوري

املســتهدف بهــذا املرســوم ومــا ترتــب عليــه مــن عواقــب. فقــد أُلقــي ف جــب األســود، لكــن اللــه 

تدخــل بشــكل عجيــب ف هــذه املســألة التــي مل يســتطع حتــى امللــك نفســه تغيــري مســارها. وقــد 

فــرح امللــك كثــرياً لنجــاة دانيــال لدرجــة أنــه أصــدر مرســوماً عــىل نطــاق اإلمراطوريــة كلهــا ميّجــد 

فيــه إلــه دانيــال. 

ــاكِِننَي ِف األَْرِض كُلَِّهــا:  ــُعوِب َواألَُمــِم َواألَلِْســَنِة السَّ ــُك َداِريُّــوُس إَِل كُلِّ الشُّ »ثـُـمَّ كَتَــَب الَْملِ  

اَم إِلــِه  ‘لِيَْكــُرْ َســالَُمُكْم. ِمــْن ِقبَــِي َصــَدَر أَْمــٌر ِبأَنَّــُه ِف كُلِّ ُســلْطَاِن َمْملََكِتــي يَْرتَِعــُدوَن َويََخافُــوَن قُــدَّ

ــَو  ــى. ُه ــُزوَل َوُســلْطَانُُه إَِل الُْمْنتََه ــْن يَ ــُه لَ ــِد، َوَملَُكوتُ ــوُم إَِل األَبَ ــيُّ الَْقيُّ ــُه الَْح ــَو اإِلل ــُه ُه ــآَل، ألَنَّ َدانِي

ــى َدانِيــآَل ِمــْن يـَـِد  ــاَمَواِت َوِف األَْرِض. ُهــَو الَّــِذي نَجَّ ــي َويُْنِقــُذ َويَْعَمــُل اآليـَـاِت َوالَْعَجائـِـَب ِف السَّ يَُنجِّ

ــال 6 : 25ـ27(. ــوِد’ « )داني األُُس

ــال كان بالفعــل  ــوارد يف هــذا األصحــاح ويشــر إىل أن داني ــيء ال ــا هــو ال ــال ٦. م ــرأ داني اق

شــاهداً عظيــامً للــه أمــام امللــك؟ أيضــاً، مــا الــذي ورد يف مرســوم امللــك ويشــر إىل أن مــا كان 

ــا  ــا به ــي نج ــة الت ــة العجيب ــن خــالل الطريق ــط م ــن فق ــال مل يك ــه داني ــن إل ــك ع ــه املل يعرف

ــك؟ ــا هــذا عــن شــهادة دانيــال للَملِ دانيــال مــن جــب األســود؟ مــاذا يخربن

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



٤٢

األربعاء 

دانيال وملكوت الله األبدي

29 تموز)يوليو(

يجب أن يُكرز بالبشارة إلى »كل المسكونة«، وعندها فقط سوف يعود المسيح. وقد ُدعينا إلى أن 

نكرز بهذه البشارة. ولهذا يقول البعض أن المسيح ال يمكن أن يعود إاّل عندما نقوم بعملنا. كيف لنا 

أن نفهم دورنا فيما يتعلق بتوقيت عودة المسيح؟ تعال بإجابتك إلى الصف في يوم السبت.

________________________________________________

ــة  ــن أهمي ــم م ــىل الرغ ــن، ع ــخاص اآلخري ــالم األش ــّر ألح ــرد مف ــال مج ــن داني مل يك  

قيامــه بذلــك ف هــذا الســياق املتعلــق بحلــم امللــك نبوخــذ نــرص. إننــا نقــرأ ف ِســفر دانيــال 7ـ12 

كان لدانيــال رؤى خاصــة مــن اللــه، وهــي التــي أعلنــت عــن القــوى العامليــة املســتقبلية العظمــى. 

ــم  ــني ومخططاته ــكام األرضي ــن الح ــم م ــه بالرغ ــىل أن ــة ع ــال بصــورة خاص ــدت رؤى داني ــد أك لق

ومكائدهــم، إالَّ أن اللــه هــو املســيطر عــىل األمــور ف نهايــة املطــاف. فاللــه وملكوتــه ســينترصان ف 

ــل 2 : 44(. ــر داني ــة )انظ ــة وأبدي ــرصة تام ــذه الن ــتكون ه ــة، وس النهاي

اقــرأ دانيــال ٧ : 1٣ و 1٤. مــا الــذي يتــم وصفــه يف هــذه الفقــرة الكتابيــة وكيــف يرتبــط بفكــرة 
حمــل املســحين لبشــارة اإلنجيــل إىل العــامل أجمع؟

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

وأيــا كانــت األمــور األخــرى التــي تتحــدث عنهــا هاتــان اآليتــان، إال أن املســألة الرئيســية   

هــي إقامــة ملكــوت اللــه األبــدي، الــذي لــن يــأيت إال بعــد عــودة املســيح.

ــأيِْت  ــمَّ يَ ــِم. ثُ ــعِ األَُم ــَهاَدًة لَِجِمي ــُكونَِة َش ــِذِه ِف كُلِّ الَْمْس ــوِت ه ــاَرِة الَْملَُك ــَرُز ِبِبَش » ‘َويُْك  

ِس    ــًة ِف الَْمــَكاِن الُْمَقــدَّ الُْمْنتََهــى فََمتـَـى نَظَْرتـُـْم ‘ِرْجَســَة الَْخــَراِب‘ الَِّتــي قـَـاَل َعْنَهــا َدانِيــآُل النَِّبــيُّ قَامِئَ

ـِة إَِل الِْجبَــاِل’ « )متــى 24 : 14ـ16(.  لِيَْفَهــِم الَْقــاِرئُ   فَِحيَنِئــٍذ لِيَْهــُرب الَِّذيــَن ِف الْيَُهوِديَـّ

إن تنبــؤات املســيح عــن زمــن املنتهــى، والتــي تــرد ف متــى 24، مرتبطــة بنبــوات دانيــال.   

فــإن »رجســة الخــراب« التــي تنبــأ بهــا دانيــال )11 : 31 و 12 : 11( قــد حظيــت مبزيــد مــن التفســري 

ِمــن ِقبــل املســيح، وقــد طبَّقهــا املســيح عــىل زمانــه ومــا تــاله مــن أزمنــة. والنقطــة األساســية هــي 

ــس  ــط لي ــرَيِة؛ وهــذا الرب ــِة األَِخ ــني األَْزِمَن ــال وب ــني ســفر داني ــاً ب ــط ربطــاً وثيق ــد رب أّن املســيح ق

مســتغرباً ألن دانيــال يشــري بالفعــل إل األَْزِمَنــِة األَِخــرَيِة )دانيــال 8 : 17 و 19؛ 11 : 35؛ 12 : 4 و 13(. 

ووفقــاً للمســيح، فــإن املنتهــى لــن يــأيت إال عندمــا »يُْكــَرُز ِبِبَشــاَرِة الَْملَُكــوِت هــِذِه ِف كُلِّ الَْمْســُكونَِة« 

ــى 24 : 14(. )مت



٤٣

الخميس 

مزيد من المسبيين كمرسلين

٣0 تموز)يوليو(

ــك كان  ــم، وكذل ــل دون إرادته ــن إرسائي ــم م ــم نفيه ــن ت ــل الذي ــي إرسائي ــن بن ــداً م ــال واح كان داني  

يوســف ومــوىس ف مــرص، ونحميــا ف بابــل، واســتري ف بــالد فــارس، كل ف عــرصه وزمانــه. وتكشــف حياتهــم أنــه مــن 

املمكــن أن يعيــش اإلنســان بإخــالص وأمانــة للــه حتــى ف ظــل الظــروف غــري الداعمــة روحيــاً وثقافيــاً. وبتوجيــه مــن 

اللــه، كان مــن املمكــن ألولئــك املســبيني الوصــول إل مناصــب إداريــة بــارزة ف هــذه البلــدان األجنبيــة والغريبــة. 

وقــد عــاش كل واحــد منهــم حيــاة حافلــة مليئــة باإلبــداع، وتعايشــوا براعــة مــع التفاعــالت الدينيــة واالجتامعيــة 

والسياســية واالقتصاديــة املعقــدة، والتــي كانــت تختلــف كثــرياً عــن تلــك التفاعــالت التــي كانــت تتســم بهــا ثقافــة 

ــني  ــراداً مخلِص ــوا أف ــم كان ــة إل أنه ــة. فباإلضاف ــم الديني ــىل مبادئه ــاومة ع ــازل أو املس ــي، دون التن ــم األص موطنه

ــل.  ــه إرسائي ــني إلل ــن فاعل ــم الخاصــة، مبرشي ــوا، بطرقه ــد كان ــى، فق ــة ف املنف ــم العراني لجالياته

وكانــت شــهادة املســبيني للــه تتضمــن كالً مــن: عيــش حيــاة صالحــة، دون اإلفصــاح عــن ديانتهــم، وكذلــك   

ــال عــن إميانهــم باللــه، وهــذا مــا نــراه ف املثالــني التاليــني: اإلعــالن الرصيــح الفعَّ

                                                

اقــرأ األصحــاح ٤1 مــن ســفر التكويــن. بأيــة طــرق كان يوســف قــادراً عــى أن يشــهد للمرصيــن؟ كيــف تتــوازى 
هــذه القصــة مــع تلــك التــي لدانيــال ورفاقــه يف بابــل؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________

تشهد شهادة  تشهد إليمانك من خاللها؟ هل  أن  ويمكنك  فيها  تتواجد  التي  المواقف  ما هي 

سلبية أَْم إيجابية، أَْم االثنين معاً؟ ما هي بعض األمور التي يمكنك أن تقولها أو تعملها ومن 

شأنها أن تترك انطباعاً أكثر فعالية لدى اآلخرين فيما يتعلق بوجود الله ومحبته للبشرية؟
________________________________________________________
________________________________________________________

دانيال استر

• ُعرَِف عىل أنه عراين • مل تُْعرَف عىل أنها عرانية إل أن 

طُلِب منها القيام بذلك

• أعلن عن قناعاته ومعتقداته الدينية • احتفظت بديانتها لنفسها إل أن 

طُلَِب منها القيام بذلك

• قام الله بحاميته هو ورفاقه • قام الله بحاميتها هي وأرستها

• شهد إلميانه ف أماكن رفيعة املستوى 

إلنقاذ حياته وحياة أشخاص آخرين كذلك
• شهدت إلميانها ف أماكن رفيعة 

املستوى لتنقذ حياتها وحياة شعبها

• قام بشكل غري مبارش بالتأثري عىل امللك 

أحشويرش وجعله يسمح للمسبيني 

العرانيني ببناء هيكل أورشليم

• ساعدت ف تأسيس الحرية الدينية 

وحق األقلية ف الدفاع عن النفس



٤٤

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٣١ تموز)يوليو(

»إن كثرييــن جــداً ســيُدعون لخدمــة أوســع. إن العــامل كلــه ينفتــح لإلنجيــل... فمــن كل أركان عاملنــا 

هــذا ترتفــع رصخــة القلــوب املبتليــة بالخطيــة طالبــة معرفــة إلــه املحبــة... فعلينــا نحــن الذيــن قــد 

قبلنــا املعرفــة، مــع أوالدنــا التــي ميكننــا أن نقدمهــا لهــم، أن نجيــب عــىل تلــك الرصخــات. فــإل كل 

ــذه  ــل، ف ه ــور اإلنجي ــم ن ــد أرشق عليه ــن ق ــل مم ــم وطف ــة وكل أب وكل معل ــة وكل مدرس عائل

ــل:  ــخ إرسائي ــن تاري ــرية م ــة الخط ــة ف األزم ــتري امللك ــه إل اس ــذي وّج ــؤال ال ــه الس ــة، يوجَّ األزم

‘َوَمــْن يَْعلـَـُم إِْن كُْنــِت لَِوقـْـٍت ِمثـْـِل هــَذا َوَصلـْـِت إَِل الُْملـْـِك؟’ / إســتري 4 : 14.« )روح النبــوة، البيــت 

األدفنتســتي، صفحــة 484 و 485(.

1. ناقــش النبــوءات الــواردة يف ســفر دانيــال، وخصوصــاً يف دانيــال ٢ و ٧ و ٨. بأيــة طــرق تعــد هــذه النبــوءات 

ــق  ــام يتعل ــا في ــدس، وإمن ــاب املق ــة الكت ــة ومصداقي ــق مبوثوقي ــام يتعل ــط في ــس فق ــة، لي ــة شــهادة قوي مبثاب

مبعرفــة اللــه املســبقة للمســتقبل؟ عــى ســبيل املثــال، الحــظ كيــف أنــه تــم ذكــر أســامء ثــالث مــن املاملــك 

الرئيســية األربعــة. كيــف ينبغــي لهــذا أن يســاعدنا عــى أن نتعلــم الثقــة بكلمــة اللــه ويف وعــوده لنــا؟

٢. إننــا نجــد يف القصــص الــواردة يف ســفر دانيــال، وبعــض القصــص األخــرى )مثــل قصــة يوســف(، أنــه كانــت 

هنــاك بعــض املعجــزات التــي، وبطبيعــة الحــال، قــد أضافــت إىل مصداقيــة شــهادة أولئــك األشــخاص للوثنيــن 

ــت عــى  ــا هــؤالء وعمل ــي تحــّى به ــا هــي الســامت الشــخصية الت ــن حولهــم. يف الوقــت نفســه، أيضــاً، م ِم

ــى،  ــب؟ مبعن ــزات والعجائ ــن املعج ــا م ــوى يف تأثره ــت أق ــن وكان ــهادتهم لآلخري ــى ش ــة ع ــاء مصداقي إضف

ــات  ــى مــن اآلي ــوى حت ــات الشــخصية واإلخــالص أن تكــون شــهادة أق ــل الصف ــة طــرق ميكــن ألمــور مث بأي

والعجائــب، وذلــك عنــد شــهادتنا لآلخريــن عــن حقيقــة اللــه  وحقيقــة مــا ميكــن أن يفعلــه يف حياتنــا؟ 

 

ــا يف درس يــوم األربعــاء، تقــول اآليــة يف متــى ٢٤ : 1٤ أنــه ال بــد للبشــارة أن تصــل إىل أقــاص  ٣. كــام رأين

ــا  ــذي دعان ــن يعــود إىل أن نقــوم بالعمــل ال ــى هــذا أن املســيح ل ــأت املنتهــى. هــل معن ــم ي األرض، ومــن ث

ــه؟ ناقــش هــذه النقطــة. ــام ب للقي
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قصة األسبوع

هدية من النهر: الجزء األول
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بقلم دينوشور تريبورا، بنغالديش

كان دينوشــور ســعيداً بعودتــه إل املنــزل ملشــاهدة الجاموســة الخاصــة بهــم وهــي تســبح ف النهــر. لقــد 

كان مســافراً للدراســة وقــد تخــرج للتــو مــن املدرســة الثانويــة بعــد االنتهــاء مــن االمتحانــات. وقــد 

ازدادت حــرارة الجــو لــذا قــرر دينوشــور الذهــاب للســباحة ف النهــر القريــب ف حــني كانــت الجاموســة 

ترعــى ف مــكان قريــب. خــاض دينوشــور ف امليــاه البــاردة، وهــو يبحــث عــن مــكان عميــق مبــا فيــه 

للكفايــة ليســبح فيــه. لقــد كان موســم الجفــاف وكان النهــر ضحــالً وغــري عميــق. 

وقــف دينوشــور ف امليــاه التــي وصلــت إل خــرصه ونظــر نحــو منبــع النهــر ورأى شــيئاً يطفــو فــوق 

املــاء. مل يكــن مــن غــري املعتــاد وجــود حطــام ف النهــر، لــذا مل يكــن متأكــداً مــن الســبب الــذي جعــل 

هــذا الــيء يلفــت انتباهــه. انتظــر إل أن اقــرتب هــذا الــيء منــه، ثــم مــد دينوشــور يــده وأنتشــله 

ــدس، لكــن  ــاب املق ــه أن رأى الكت ــدس. مل يســبق ل ــاب املق ــا وجــده هــو الكت ــد كان م ــاء. وق ــن امل م

شــعوره حدثــه بــأن هــذا هــو الكتــاب املقــدس. خــرج إل الشــاطئ ووضــع الكتــاب املقــدس بحــرص ف 

الشــمس ليجــف. وعندمــا جفــت بضــع صفحــات، كان يقلـّـب الكتــاب ويعــّرض صفحــات مبتلــة أخــرى 

ألشــعة الشــمس حتــى تجففهــا. 

يــأيت دينوشــور مــن عائلــة متدينــة. ويتعبــد أفــراد األرسة آللهتهــم بصفــة يوميــة ويضعــون الهدايــا مــن 

ــاب  ــك الكت ــه احــرتام كل املقدســات مبــا ف ذل ــه أهل ــد علّم ــح ف بيتهــم. وق األرز والبخــور عــىل املذب

الــذي وجــده ف النهــر.

 وعندمــا حــل املســاء مل يكــن الكتــاب املقــدس قــد جــف بالتــامم لــذا أخــذه معــه إل البيــت. وف اليــوم 

التــايل حملــه إل الحقــل مجــدداً وتركــه مفتوحــاً ف الشــمس. وبعــد ثالثــة أيــام، جــف الكتــاب مبــا فيــه 

الكفايــة ليتمكــن دينوشــور مــن قراءتــه. وبــكل حــرص فتــح الصفحــات األول وبــدأ يقــرأ: »ف البــدء 

خلــق اللــه....« 

أُعجــب دينوشــور كثــرياً بقصــة الخلــق مبــا ف ذلــك قصــة خلــق آدم وحــواء. وتذكــر أنــه قــرأ عــن أول 

البــرش ف كتــاب »غيتــا غيتــا« وهــو الكتــاب الدينــي للهنــدوس. وفجــأة خطــرت عــىل بالــه فكــرة وأخــذ 

يقــارن الكتــاب املقــدس بالكتــاب الدينــي للهنــدوس.

 وف أحــد األيــام قــرأ الصــالة التــي علـّـم املســيح تالميــذه أن يصلوهــا وقــارن ذلــك بصلواتــه هــو. وقــال 

لنفســه أنــه ال يفعــل شــيئاً ف صالتــه ســوى أن يطلــب أشــياء لنفســه ولعائلتــه. وأدرك أن املســيحيني 

يُصلــون مــن أجــل اآلخريــن.

ــة  ــول هب ــاس ويدعوهــم إل قب ــم بالن ــذي يهت ــه ال ــراءة عــرف عــن الل ــا واصــل دينوشــور الق  وعندم

ــا  ــه كله ــه قــى حيات ــم ويحــب أن يغفــر. وفكــر دينوشــور ف كيــف أن ــه حلي الخــالص. وأدرك أن الل

محــاوالً كســب رضــا اآللهــة مــن خــالل تقديــم هديــا باهظــة الثمــن لهــم ومــن خــالل القيــام بقطــع 

ــة الســرتضائهم.  ــة ومتعب رحــالت طويل

تتمة القصة يف األسبوع القادم. 
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الدرس السادس  

أَْسِتيُر ومردخاي

١-٧ آب)أغسطس(

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: أَْســترِيُ ١ـ١0؛ ١كورنثــوس 9 : ١9-2٣؛ يوحنــا ٤ : ١ـ26؛ أعــال الرســل ١٧ : 
26؛ متــى 22 : 2١؛ روميــة ١ : ١8ـ20.

ــكَاٍن  ــْن َم ــوِد ِم ــاُة لِلَْيُه ــَرُج َوالنََّج ــوُن الَْف ــِت يَكُ ــكُوتًا يِف هــَذا الَْوْق ــكَتِّ ُس ــِك إِْن َس ــة الحفــظ: » ‘ألَنَّ آي
ــا أَنْــِت َوبَْيــُت أَِبيــِك َفَتِبيــُدوَن. َوَمــْن يَْعلَــُم إِْن كُْنــِت لَِوْقــٍت ِمْثــِل هــَذا َوَصلْــِت إِىَل الُْملْــِك؟’ « )٤ : 1٤(. آَخــَر، َوأَمَّ

لقــد تــم اســتخدام أســتري للقيــام مبهمــة خطــرية ورفيعــة املســتوى داخــل الدوائــر السياســية املركزيــة   

ــات  ــن التناقض ــلة م ــتري ف سلس ــوض أس ــة خ ــذه املهم ــت ه ــد تطلب ــية. وق ــة الفارس ــورة لإلمراطوري ــة الخط بالغ

ــة  ــت تعيــش ف الدول ــي كان ــرة الت ــة املحتق ــات الِعرقي ــاث اليتامــى لألقلي ــت إحــدى اإلن ــا كان الصارخــة. فرغــم أنه

الفارســية العظمــى آنــذاك، إال أنهــا أصبحــت زوجــة للملــك الفــاريس. ومل يكــن مــا حــدث لهــا شــبيهاً مبــا يحــدث ف 

القصــص الخياليــة حيــث االنتقــال مــن الفقــر الشــديد إل الــراء والشــهرة. بــدالً مــن ذلــك، تــم انتشــال أســتري مــن عامل 

اإلغفــال وعــدم الشــهرة ألجــل القيــام مبهمــة ذات درجــة عاليــة مــن التخصــص. وقــد تطلبــت تلــك املهمــة مــن أســتري 

تَبَنِّــي اســرتاتيجية العمــل املحفوفــة باملخاطــر، حيــث كان ينبغــي لهــا أن تعمــل ف رسيــة تامــة ف البدايــة. وف وقــت 

الحــق، كان عليهــا الكشــف عــن ِعْرِقهــا )جنســيتها( وإميانهــا، وهــو األمــر الــذي كان محفوفــاً باملخاطــر كذلــك.

وبدعــم مــن مردخــادي، ابــن عمهــا وأبوهــا بالتبنــي، عملــت شــهادة أســتري الجريئــة ف البــالط الفــاريس،   

ــم موضــع  ــدين وجعله ــم االجتامعــي املت ــري وضعه ــاذ شــعبها وتغي ــد، عــىل إنق ــذي كان يتســم بالدســائس واملكائ ال

إعجــاب ف جميــع أنحــاء اإلمراطوريــة. 

وال شــك ف أن معرفــة اإللــه الحقيقــي أصبحــت أكــر انتشــاراً بــني رعايــا آرسيهــم ف األمــة الوثنيــة. وعــىل   

الرغــم مــن أن قصــة أســتري ليســت قصــة »منوذجيــة« للشــخص املُرَســل إلعــالن الحــق، إال أن قصــة أســتري ومردخــاي 

تقــدم بعــض املبــادئ املثــرية لالهتــامم والتــي ميكــن أن تســاعدنا عــىل فهــم مــا يعنيــه أن تشــهد إلميانــك ف ظــروف 

ــة. غريب

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 8 آب )أغسطس(.
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األحد 

أستير في مملكة فارس

2 آب)أغسطس(

ــِتي« التــي اختفــت مــن التاريــخ. وقــد  ــة الحقيقيــة يف هــذه القصــة، حتــى اآلن، هــي »َوْش إن البطل

عمــل احتشــامها ووقوفهــا للمبــدأ عــى متهيــد الطريــق ألســتر. ومــع ذلــك، فإنــه ويف بعــض الحــاالت، 

ــْرٍ واضــح وملحــوظ. فــام الــذي يدفعنــا إىل الوقــوف  نجــد أن الوقــوف للمبــدأ ال يــؤدي دائــاً إىل َخ

للمبــدأ حتــى وإن كنــا ال نعــرف مــا قــد يرتتــب عليــه قيامنــا بذلــك؟ 
________________________________________________________

اقــرأ أســتر 1 : ٢ـ٢٠. مــا الــذي يحــدث هنــا؟ يف هــذه القصــة، مــا هــي بعــض األمــور التــي نجــد صعوبــة يف 
فهمهــا مــن منظورنــا نحــن اليــوم؟ )وبينــام أنــت تقــرأ، تذكّــر أن هنــاك الكثــر مــن التفاصيــل التــي مل يتــم ذكرهــا.(

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

إن الوليمــة التــي أقامهــا امللــك أََحْشــِويُروُش للنبــالء واملســؤولني ف مملكتــه ورشفــاء البلــدان ورؤســائها،   

والتــي اســتمرت ملــدة أســبوع كامــل، بــدا أنهــا تتســم بــاإلرساف والبــذخ، حتــى بالنســبة لشــخص ف قمــة الســلطة 

السياســية؛ كــام أنَّ وليمــة مــن هــذا القبيــل مــا كانــت لتلقــى قبــول معظــم املســيحيني. وكان اســتهالك الخمــر دون 

قيــود )أســتري 1 : 7 و 8( أمــرا متوقعــاً ف مثــل هــذه املناســبات، ومل تكــن مثــل هــذه الحفــالت غــري مســبوقة، فــإن 

ــوك القدمــاء باســتضافتهم آلالف مــن الضيــوف ف مناســبات خاصــة.  ــة تشــري إل تفاخــر املل ــاك ســجالت تاريخي هن

ــه  ــك، لدرجــة أن ــز املل ــل هــذه املناســبات، عــىل تشــويش ُحكــم وَتِْيي وقــد عمــل اإلفــراط ف رشب الكحــول، ف مث

أََمــَر أَْن يُــْؤىَت بزوجتــه »َوْشــِتي« لرُتَفِّــه عــن ُجُمــوِع املَلِــك الســكارى، والذيــن كانــوا كلهــم مــن الذكــور. وكان ف مــا 

طلبــه امللــك إهانــة لكرامــة »َوْشــِتي« بوصفهــا ســيدة متزوجــة وفــرداً مــن أفــراد العائلــة املالكــة. وأيــاً كان جوابهــا، 

فقــد واجهــت معضلــة فقــدان مركزهــا. وقــد عمــل خيارهــا الشــجاع، باالحتفــاظ باحــرتام الــذات ف وجــه الرغبــات 

اء لســفر أســتري، مــدى مــا كان ميكــن المــرأة ذات مبــادئ، أن تفعلــه حتــى  الدنيئــة لحاكــم مســتبد، جعلنــا نــدرك، كقــرَّ

ــيِكِّ يهيمــن عليــه الذكــور.   ف بــالٍط َملَ

وف الوقــت نفســه علينــا أن نتَطـَـّرَق إل ترصفــات أســتري. فــإن اآليــة ف أســتري 2 : 3 تعطينــا االنطبــاع بــأن   

هــؤالء النســاء مل يَُكــّن متطوعــات يتمتعــن بالحريــة. فقــد أصــدر امللــك مرســوماً وعــىل أساســه كان عــىل أســتري أن 

ــة؟  ــون النتيج ــاذا تك ــرف م ــن يع ــت، فَم ــي رفض ــأيت. وإن ه ت

اقــرأ 1كورنثــوس 9 : 19ـ٢٣. بأيــة طــرق ميكننــا تطبيــق املبــادئ الــواردة يف هــذه اآليــات عــى مــا حــدث مــع 
أســتر؟ وهــل تنطبــق عليهــا؟ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



٤٨

االثنين 

أستير في بالط الملك

 ٣ آب)أغسطس(

هل سبق لك وأن وجدت نفسك في موقف أعتقدت فيه أنه من الحكمة عدم قول الكثير عن 

الذي كان  ما  الوراء،  إلى  تنظر  لديك؟ وإذ  التي كانت  أو معتقداتك؟ ما هي األسباب  إيمانك 

يمكن أن تفعله بشكل مختلف؟

اقــرأ أســتر ٢ : 1٠ و ٢٠. مــا هــي املواقــف التــي قــد تطــرأ بحيــث يكــون علينــا أثناءهــا إخفــاء جنســيتنا 
أو انتامئنــا الدينــي، عــى األقــل لفــرتة مــن الوقت؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

اقــرأ يوحنــا ٤ : 1ـ٢٦، حيــث قصــة املســيح واملــرأة التــي عنــد البــر. ملــاذا أخربهــا املســيح برصاحــة 
تامــة أنــه كان هــو املســيا، يف حــن أنــه مل يكــن يتكلــم بهــذا الوضــوح عندمــا يكــون وســط بنــي شــعبه؟ 

كيــف تســاعدنا هــذه القصــة يف فهــم كلــامت مردخــاي إىل أســتر؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

لقــد أمــر مردخــادي أســتري، مرتــني، بعــدم اإلفصــاح عــن جنســيتها وخلفيــة عائلتهــا. ولقــد أزعــج   

ــاك  ــت هن ــه كان ــروا أن ــْن مل ي ــن واملعلقــني ِممَّ ــذي أعطــاه مردخــاي ألســتري، بعــض املفري ــر ال هــذا األم

حاجــة إل أن يخفــي اليهــود جنســيتهم أو ديانتهــم خصوصــاً ف الوقــت الــذي مل يكــن فيــه اليهــود املوجوديــن 

ف مملكــة أََحْشــِويُروش مهدديــن بالخطــر. أفــام كان ميكــن لهــا أن تشــهد ألولئــك الوثنيــني لــو أنهــا أعلنــت 

عــن هويتهــا وعــن اللــه الــذي تعبــده؟ أو هــل ميكــن القــول أن اليهــودي آنــذاك كان يفتقــر إل املصداقيــة 

ف البــالط الفــاريس، وأن كشــف إســتري عــن أصلهــا كان مــن شــأنه إعاقتهــا مــن الدخــول إل امللــك عندمــا 

ر أســتري بعــدم الكشــف عــن  توســلت إليــه مــن أجــل شــعبها؟ مــع ذلــك، فإنــه يبــدو أن مردخــاي قــد حــذَّ

هويتهــا حتــى قبــل وقــوع الخطــر. والحقيقــة هــي أن الكتــاب املقــدس ال يخرنــا عــن الســبب الــذي دفــع 

مردخــاي إل أن يقــول ألســتري هــذا الــكالم؛ ومــع ذلــك، وكــام نــرى ف مثــال املســيح، ليــس عــىل اإلنســان أن 

يكشــف عــن كل يشء دفعــة واحــدة وف كل ظــرف مــن الظــروف. فــإن الحــذر )التعقــل( فضيلــة.

وف الوقــت نفســه، ملــاذا تكلــم املســيح برصاحــة مطلقــة مــع املــرأة التــي عنــد البــر وملــاذا مل   

يفعــل ذلــك مــع بنــي شــعبه؟

»كان املســيح أكــر تحفظــا ف الحديــث معهــم . فــام قــد حــرم منــه اليهــود ، ومــا أوىص املســيح   

ــن لتلــك الســامرية ، إذ قــد رأى يســوع أنهــا ستســتخدم مــا قــد  ــك أن يحفظــوه رسا أعل ــذه بعــد ذل تالمي

عرفتــه لإلتيــان بآخريــن ليقاســموها تلــك النعمــة« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 167(.



٤9

الثالثاء 

»لَِوْقٍت ِمْثِل َهَذا« )أستير ٢ : 19 ـ ٥ : ٨(

٤ آب)أغسطس(

ــد  ــإن مردخــاي، اليهــودي الجنســية، ق ــدأت تنكشــف. ف ــد ب نجــد ف أســتري 3 : 1ـ5 أن حبكــة القصــة ق  

ــان ف  ــه، فكــر هام ــان. وف أوج غضب ــادة األوث ــي عــن عب ــي تنه ــة الت ــاً للوصي ــك إتباع ــان، وذل ــاء لهام رفــض االنحن

وســيلة لالنتقــام لنفســه ملــا اعتــره إهانــة وازدراء. وبطريقــة مــا، كان مردخــاي يشــهد لإللــه الحقيقــي بــني أولئــك 

ــه.  ــه وترصفات ــالل أفعال ــن خ ــني، م ــاس الوثني الن

ــا هــذا األمــر  ــة تطهــر اإلمرباطوريــة مــن اليهــود؟ مــاذا يخربن مــا هــي الحجــة التــي اســتخدمها هامــان ملحاول
ــا عــن حقيقــة أن جميــع النــاس هــم إخــوة وأخــوات  عــن مــدى ســهولة الســامح لالختالفــات الثقافيــة أن تعمين

ــٍة ِمــَن النَّــاِس«؟ أســتر ٣ : ٨ـ1٣؛ انظــر أيضــاً أعــامل  يف اإلنســانية وبــأن اللــه هــو َمــن »َصَنــَع ِمــْن َدٍم َواِحــٍد كُلَّ أُمَّ

ــل 1٧ : ٢٦. الرس

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

وعندمــا باتــت مؤامــرة هامــان معروفــة، أعــرب مردخــاي عــن حزنــه بشــكل مــريئ وملحــوظ مــن خــالل   

مامرســته للطقــوس الدينيــة اليهوديــة التــي ورد ذكرهــا ف ســفر أســتري: »َشــقَّ ُمْرَدَخــاُي ثِيَابـَـُه َولَِبــَس ِمْســًحا ِبَرَمــاٍد 

ًة« )أســتري 4 : 1(. وف غضــون ذلــك، اســتعدت أســتري للذهــاب والوقــوف أمــام امللــك.  َخــًة َعِظيَمــًة ُمــرَّ َخ رَصْ ... َورَصَ

وكيهوديــة، فقــد انتهكــت أســتري القانــون امللــيك إلمراطوريــة فــارس وذلــك بدخولهــا بجســارة إل محــرض امللــك دون 

تلقــي دعــوة منــه، وكان مــا فعلتــه جــزءاً مــن خطــة إلفشــال مؤامــرة هامــان.  وقــد ســمح امللــك لهــا بالدخــول إل 

محــرضه وقَِبــل دعوتهــا لــه لتنــاول الطعــام معهــا. وبهــذا أخــذت أســتري زمــام املبــادرة للتعامــل مــع املأســاة التــي كان 

املنفيــون اليهــود يواجهونهــا ف جميــع أنحــاء بــالد فــارس. وف هــذه القصــة، أظهــرت أســتري إنــكاراً للــذات وبســالة 

ــة )أســتري 5 : 8( وشــجاعة )أســتري 7 : 6(. )أســتري 4 : 16( ولباق

»مــن خــالل أســتري امللكــة، حقــق الــرب إنقــاذاً عظيــامً لشــعبه. وف الوقــت الــذي بــدا فيــه أنــه ليــس   

ف  ــرصُّ ــا، ومــن خــالل الصــوم والصــالة والت ــات به ــت أســتري والنســاء املقرتن ــم، عمل ــا أن تخلِّصه ــوة ميكنه ــاك ق هن

املتــزن الحثيــث، عــىل التعامــل مــع األمــر وجلــب الخــالص لشــعبهن. «

»إن التمعــن ف العمــل الــذي قامــت بــه النســاء، فيــام يتعلــق بإتــام مشــيئة اللــه ف أزمنــة العهــد القديــم،   

يُعلِّمنــا دروســاً ســوف تكننــا مــن التعامــل مــع األمــور الطارئــة واملتعلقــة بعمــل الــرب ف وقتنــا الراهــن. وقــد ال 

منــر باختبــارات حرجــة وخطــرية كتلــك التــي مــرَّ بهــا شــعب اللــه ف زمــن أســتري؛ لكــن، وف كثــري مــن األحيــان، ميكــن 

للنســاء املهتديــات أن يقمــن بــأدوار هامــة، حتــى وإن كــن يحظــني مبكانــة أكــر تواضعــاً مــن املكانــة التــي كانــت 

ــد 3، صفحــة  ــاب املقــدس، مجل ــوة، ف موســوعة األدفنتســت لتفســري الكت ــات روح النب ــا أســتري« )تعليق تحظــى به

.)1140

اقــرأ أســتر ٤ : 1٤، حيــث كلــامت مردخــاي الشــهرة إىل أســتر: » ‘َوَمــْن يَْعلَــُم إِْن كُْنــِت لَِوْقــٍت 

ــِك؟’ «. بأيــة طــرق قــد ينطبــق املبــدأ املتضمــن يف هــذه الكلــامت  ــِت إِىَل الُْملْ ِمْثــِل هــَذا َوَصلْ

عليــك أنــت يف الوقــت الراهــن؟
________________________________________________________



٥٠

األربعاء

مردخاي وهامان

5 آب)أغسطس(

وفقاً ألستر ٥ـ٦، كيف استطاعت أستر إنقاذ شعبها؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

إن رسد أحــداث الوليمتــني اللتــني أقامتهــام أســتري قــد وصــل بالقصــة إل نقطــة الــذروة. كــام أن   

هــذا الــرد قــد أظهــر أيضــاً التغيــري الهائــل الــذي طــرأ عــىل مخطــط اإلبــادة الِعرقيــة الــذي تــم التآمــر عــىل 

تنفيــذه. وف هــذه األثنــاء، كشــفت القصــة عــن الفــرق بــني التكريــم الحقيقــي وبــني التكريــم الــذايت، كــام 

أظهــرت كذلــك العقــاب الــذي نالــه الرشيــر. وقــد كان لهــذه املؤامــرات التــي تــت ف البــالط امللــيك عواقــب 

بعيــدة املــدى. وهــي تعطينــا ملحــة عــن األعــامل التــي كان يقــوم بهــا امللــوك املســتبدين وحاشــيتهم. وقــد 

اســتخدم كل مــن أســتري ومردخــاي منصبيهــام وإملامهــا بالثقافــة التــي عاشــا فيهــا، وكذلــك إميانهــام ف وعــود 

عهــد اللــه لشــعبه، مــن أجــل العمــل عــىل نجــاة نفســيهام وبنــي شــعبهام.

ــة التــي عاشــها، عــىل التعريــف  ــاة الخدمــة الهادئ وف الوقــت نفســه عمــل مردخــاي، رغــم حي  

بإميانــه. ورمبــا كان رفــض مردخــاي الركــوع والســجود أمــام هامــان هــو ِمــن إحــدى الوســائل التــي أظهــر 

مــن خاللهــا إميانــه باللــه. وقــد الحــظ النــاس مــا فعلــه مردخــاي ونصحــوه بــأن يركــع ويســجد لهامــان لكنــه 

ــن.  ــهادة لآخري ــه كان ش ــام ب ــا ق ــد أن م ــن املؤك ــتري 3 : 3ـ5(. وم ــه )أس ــىل إميان ــاومة ع ــض املس رف

ــي  ــدروس الت ــا هــي ال ــات عــن مردخــاي؟ م ــا ورد يف هــذه اآلي ــا م ــاذا يخربن ــرأ أســتر ٦ : 1ـ٣. م اق
ميكننــا اســتخالصها حــول الكيفيــة التــي ميكــن لشــعب اللــه أن يعملــوا بهــا، بــل ويشــهدوا مــن خاللهــا، يف 

ــة؟ األرايض الغريب

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

عــىل الرغــم مــن أنــه مــن الواضــح أن مردخــاي كان يتبــع الــرب، إاّل أنــه مــع ذلــك قــد أظهــر   

الــوالء واإلخــالص لرؤســاء األمــة التــي كان يعيــش فيهــا. ففــي حــني رفــض مردخــاي الســجود أمــام إنســان، 

إال أنــه كان ال يــزال مواطنــاً صالحــاً، فقــد قــام بكشــف املؤامــرة التــي أحيكــت ضــد امللــك. وعــىل الرغــم 

مــن أننــا ال نعــرف ســبب عــدم تكرميــه الفــوري عــىل هــذا العمــل، إال أنــه مــن املحتمــل أنــه قــام بــدوره ف 

كشــف املؤامــرة ضــد امللــك ومــن ثــم مــى ف حــال ســبيله دون توقــع أي مكافــأة. مــع ذلــك، فإنــه ومــع 

مــرور الوقــت، تُظِْهــر القصــة أن عملــه الصالــح قــد كوفــئ عــىل أكمــل وجــه. ورمبــا أفضــل كلــامت ميكنهــا 

توضيــح الطريقــة املثاليــة التــي تــرصف بهــا مردخــاي فيــام يتعلــق بأمانتــه التامــة للــه ووالئــه للملــك هــي: 

ــِه’ « )متــى 22 : 21(. ــِه لل ــا لل ــرَصَ َوَم ــرَصَ لَِقيْ ــا لَِقيْ ــوا إًِذا َم » ‘أَْعطُ
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الخميس

عندما أصبح بعض األممين يهوداً

 6 آب)أغسطس(

كيف يمكننا التأكد من أننا، في كرازتنا وشهادتنا لآلخرين، ال نفعل أي شيء من شأنه أن يجعل 

الناس يشككون في دوافعنا؟ لماذا يعد هذا األمر مهماً للغاية؟ 

اقــرأ األصحــاح ٨ مــن ســفر أســتر وركّــز عــى اآليــة 1٧ بصفــة خاصــة. كيــف لنــا أن نفهــم هــذا األمــر، 
فيــام يتعلــق بالكــرازة والشــهادة؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ال شــك ف أن ســفر أســتري ال يَُعــد قصــة »منوذجيــة« فيــام يتعلــق بكيفيــة الكــرازة والشــهادة. ومع   

ذلــك، ميكننــا أن نــرى ف نهايــة القصــة مــا يشــري إل أن الشــهادة التــي قدمهــا كل مــن أســتري ومردخــاي وَمــن 

معهــام قــد جــاءت بثمــر. فإنــه نتيجــة ملرســوم امللــك الــذي جــاء لصالــح اليهــود، حــدث أن كثرييــن »ِمــْن 

ــَع َعلَيِْهــْم« )أســتري 8 : 17(. يــرى بعــض املعلقــني عــىل هــذه  ُدوا ألَنَّ ُرْعــَب الْيَُهــوِد َوقَ ــوَّ ُشــُعوِب األَْرِض تََه

اآليــة أنــه ال ميكــن أن يكــون مــا حــدث هــو اختبــار اهتــداء حقيقــي، إذ أنــه ال يجــب أن يكــون للخــوف 

والقلــق مــكان ف الكــرازة والتبشــري. وف حــني أن هــذا صحيــح، إال أنــه َمــن يعــرف كيــف اســتجاب هــؤالء 

النــاس لعمــل الــروح القــدس، مهــام كانــت دوافعهــم ف البدايــة، خصوصــاً بعــد أن رأوا االختالفــات الكبــرية 

بــني معتقداتهــم وبــني اإلميــان باللــه الواحــد الحقيقــي وعبادتــه؟ 

اقــرأ روميــة 1 : 1٨ـ٢٠. كيــف ميكــن للمفاهيــم التــي يتــم التعليــم بهــا هنــا أن تنطبــق عــى أولئــك 
النــاس، وال ســيام يف ســياق هــذه القصــة؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

إن املرســوم األصــي الــذي صــدر ضــد اليهــود مل يكــن ينــص عــىل مجــرد االكتفــاء بقتــل وإبــادة   

اليهــود، بــل لقــد أُبلــغ الذيــن كانــوا ســيقومون بعمليــة القتــل واإلبــادة أن عليهــم »أَْن يَْســلِبُوا« )أســتري 3 : 

ــر ثــالث مــرات محــددة ف ســفر أســتري )9 : 10 و 15 و 16( أن  13( غنيمــة أعدائهــم. ومــع ذلــك، فقــد ُذكِ

وا أَيِْديَُهــْم إَِل النَّْهــِب«. وعــىل الرغــم مــن أن النصــوص الكتابيــة ال تذكــر ســبب ذلــك، إال  ــدُّ ــْم مَيُ اليهــود »لَ

أن حقيقــة أن هــذا األمــر قــد ُذكــر ثــالث مــرات تــدل عــىل التشــديد والتأكيــد عــىل وجــوب االلتــزام بهــذا 

ــوا  ــاس أنهــم كان ــم أرادوا أن يعــرف الن ــب الظــن هــو أنهــم مل ميــدوا أيديهــم إل النهــب ألنه األمــر. وأغل

ــع. ــاب الَجَشــع والطََم يترصفــون مــن منطلــق الدفــاع عــن النفــس وليــس مــن ب
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٧ آب)أغسطس(

اقــرأ لــروح النبــوة، مــن الكتــاب الــذي بعنــوان امللــوك واألنبيــاء، الفصــل الــذي بعنــوان »ف عهــد 

امللكــة أســتري«، صفحــة 492-487(.

ــذي  ــه قريــب الشــبه بال ــة شــعب الل ــذي ســيصدر أخــرياً ضــّد بقيّ »وســيكون املنشــور ال  

أصــدره احشــويروش ضــّد اليهــود. فأعــداء الكنيســة الحقيقيّــة اليــوم يــرون ف الجامعــة القليلــة التــي 

ــة الســبت، ‘ مردخايــاً ‘ آخــر واقفــاً عــىل البــاب. ألّن اكــرام شــعب اللــه لرشيعتــه هــو  تحفــظ وصيّ

توبيــخ مســتمر للذيــن طرحــوا مخافــة الــرّب جانبــاً وهــم يدوســون ســبته باســتمرار« )روح النبــوة، 

ــة 492(. ــوك، صفح ــاء واملل األنبي

1. مــا هــو التشــابه الــذي ميكــن أن نســتخلصه بــن املرســوم الــذي صــدر ضــد اليهــود يف إمرباطوريــة فــارس 

وبــن مــا ســيحدث يف األيــام األخــرة عندمــا تكــون »ســمة الوحــش« متصــدرة املشــهد؟

ــم.  ــد القدي ــة العه ــتر يف رشيع ــفر أس ــود س ــة وج ــدى مالئ ــول م ــيحين ح ــود واملس ــن اليه ــازع كل م ٢. تن

فــإن هــذا الســفر مل يَظهــر يف أســفار العهــد القديــم التــي كانــت مســتخدمة ِمــن ِقبــل املؤمنــن الذيــن نقلــوا 

مخطوطــات البحــر امليــت، ومل يظهــر كذلــك يف العهــد القديــم الخــاص بكنائــس تركيــا القدميــة ]آســيا الصغــرى[ 

وســوريا. فــإن اســم اللــه ال يــرد يف ســفر أســتر يف حــن أن هنــاك حــوايل 19٠ إشــارة إىل امللــك الوثنــي. كــام أنــه 

ليــس هنــاك أي إشــارة إىل الصــالة أو الذبائــح أو الهيــكل أو العبــادة، عــى الرغــم مــن أنــه ورد ِذكــر الصــالة 

والصــوم. إضافــة إىل ذلــك، ال يوجــد يف ســفر أســتر أي ِذكــر للرتكيــز الــذي يضعــه العهــد عــى كل مــن املغفــرة 

ــدرس  ــا هــو ال ــاذا؟ م ــه مــن املناســب إدراج ســفر أســتر يف الريعــة. مل ــرب أن ــك، رأى ال والرحمــة. ومــع ذل

الروحــي الهــام الــذي ميكننــا اســتخالصه مــن ســفر أســتر حــول كيــف ميكــن للــه أن يعمــل يف حياتنــا ملــا فيــه 

خرنــا حتــى يف خضــم مــا قــد يبــدو أنــه ظــروف صعبــة للغايــة؟

ــرازة  ــون يف الك ــن يعمل ــم مم ــلون وغره ــا املرس ــوم خالله ــي ال يق ــات الت ــرة األوق ــر يف فك ــن التفك ٣. أمع

والتبشــر باإلفصــاح الرصيــح عــن ُهويتهــم وطبيعــة عملهــم. مــا هــي بعــض األســباب املقبولــة )إن وجــدت( 

التــي تجعلنــا نفعــل ذلــك، وخصوصــاً يف ســياق العمــل املرســي؟ عــى ســبيل املثــال، أحيانــاً يكــون املرســلون 

حريصــن جــداً عــى عــدم اإلفصــاح عــن هويتهــم خصوصــاً يف البلــدان املعاديــة للشــهادة املســيحية. فــإذا أوعــز 

اللــه إلينــا بعــدم اإلفصــاح املبــارش عــن هويتنــا، فكيــف ميكننــا أن نفعــل ذلــك بطريقــة ليــس فيهــا خــداع أو 

عــدم أمانــة ورشف؟



٥٣

قصة األسبوع

هدية من النهر: الجزء الثاني

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.

 www.AdventistMission.org:الموقع على اإلنترنت

بقلم دينوشور تريبورا، نبغالديش

شــعر دينوشــور برغبــة جارفــة ملعرفــة الحــق. وقــرر أن يضــع عالمــات باللــون األحمــر عــىل كل مــا 

يجــده جيــداً ومفيــداً ف كال مــن الكتــاب املقــدس وف كتــاب الهنــدوس. ورسعــان مــا الحــظ أنــه يضــع 

عالمــات حمــراء ف الكتــاب املقــدس بأكملــه تقريبــاً. وقــرر دينوشــور أنــه ف يــوم مــا ســيصبح مســيحياً، 

عــىل الرغــم مــن أنــه مل تكــن لديــه أدىن فكــرة حــول كيــف ومتــى ميكنــه عمــل ذلــك. 

التحــق بالجامعــة وكان لديــه بعــض الوقــت للقــراءة، لكــن رغبتــه ف معرفــة اللــه مل تفارقــه. وعندمــا 

عــاد إل البيــت بعــد انتهــاء العــام الــدرايس بالجامعــة التقــى بصديــق قديــم ف الســوق. 

قــال لــه صديقــه، »لقــد اصبحــت مســيحياً.« انبهــر دينوشــور مــام ســمعه وأخــر صديقــه عــن الكتــاب 

املقــدس الــذي وجــده ف النهــر ثــم قــال لصديقــه، »قــل يل، كيــف ميكننــي أن أصبــح مســيحياً؟«

أرشق وجــه صديقــه وعانقــه. ثــم أخــره أنــه ف مدينــة تبعــد مــا يقــرب مــن حــوايل 45 كيلومــرتاً توجــد 

كنيســة  ميكــن فيهــا لدينوشــور أن يتعلــم كيــف يصبــح مســيحياً. 

وباكــراً ف صبــاح الســبت، ركــب دينوشــور الحافلــة إل املدينــة املوجــودة بهــا الكنيســة. وجــد الكنيســة 

التــي كانــت تشــبه املنــزل وخطــا إل الداخــل. وهنــاك وجــد الجميــع جالســني وعيونهــم مغمضــة. مل 

ــني.  ــدون أشــخاصاً عادي ــم يب ــال ف نفســه أنه ــم وق ــون. نظــر إليه ــوا يصل ــم كان يعــرف دينوشــور أنه

ــه ودعــوه  ــوا ب ــاب. رحب ــن الب ــرب م ــاً بالق ــم تفاجــأوا لوجــود دينوشــور واقف ــا فتحــوا عيونه وعندم

لالنضــامم إليهــم. 

كان دينوشــور يذهــب إل الكنيســة كلــام ســمحت ظروفــه بذلــك، لكنــه مل يســتطع الذهــاب أســبوعياً 

ألن أجــرة الحافلــة كانــت غاليــة. لكنــه شــعر بفــرح كبــري بــكل مــا كانــت يتعلمــه وبــدأ يخــر أصدقــاءه 

عــن األمــر. أراد البعــض منهــم زيــارة الكنيســة هــم أيضــاً، لذلــك اتفقــت مجموعتهــم الصغــرية عــىل 

ــون  ــم يقوم ــون إل الكنيســة منه ــن يذهب ــة. وكان الذي ــات الحافل ــاوب الذهــاب ومشــاركة مرصوف تن

بتعليــم مــا تعلمــوه إل أصدقائهــم الذيــن مل يذهبــوا.

ــد أن  ــه يري ــس بأن ــور الق ــر دينوش ــم أخ ــل. ث ــام كام ــك لع ــون ذل ــاؤه يفعل ــور وأصدق ــل دينوش ظ

يعتمــد. فــرح القــس ورتــب للمعموديــة لكنــه اعتــذر ألن الكنيســة ليــس بهــا حــوض معموديــة، وقــال 

ــر شــينغي.« ــا أن نعمــدك ف نه لدينوشــور، »علين

ــذي  ــو ال ــدس ه ــاب املق ــب يل الكت ــذي جل ــر ال ــس النه ــإن نف ــع! ف ــذا رائ ــالً، »ه ــور قائ ــرد دينوش  ف

ــه.« ــع الل ــدي م سيشــهد عه

اعتمــد دينوشــور و24 آخــرون ف النهــر، وهــو املــكان الــذي بــدأ فيــه دينوشــور البحــث عــن اللــه. ومــن 

بــني الـــ 24 اآلخريــن كان هنــاك ســبعة منهــم ممــن دعاهــم دينوشــور ليعرفــوا عــن املســيح. وهــم أول 

مســيحيني مــن شــعب تريبــورا. 

درس دينوشور تريبورا الالهوت يف معهد وكلية األدفنتست ببنغالش. 
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الدرس السابع   

المسيح: رئيس اإلرساليات

8ـ١٤ آب)أغسطس(

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: 2تيموثــاوس ١ : 8 و 9؛ إشــعياء ٤2 : ١ـ9؛ دانيــال 9 : 2٤ـ2٧؛ لوقــا 
2 : 8ـ١٤؛ متــى ١0 : 5 و 6؛ أعــال الرســل ١ : ١ـ١٤(. 

آيــة الحفــظ: »َفَقــاَل لَُهــْم يَُســوُع أَيًْضــا: ‘َســالٌَم لَكُــْم! كَــاَم أَْرَســلَِني اآلُب أُْرِســلُكُْم أَنَــا’. « 
)يوحنــا ٢٠ـ٢1(.

وفقــاً للكتــاب املقــدس، العمــل املرســي هــو النشــاط األســايس للثالــوث األقــدس. فــإن   

اآلب واالبــن والــروح القــدس منخرطــون ومشــاركون ف خــالص البرشيــة. وقــد بــدأ عملهــم الخاليص 

عنــد الســقوط وسيســتمر حتــى نهايــة عاملنــا. وعندهــا ســيعمل كل مــن اآلب واالبــن والــروح القدس 

ــدى إل وحــدة تامــة مــع املشــيئة اإللهيــة.  عــىل اســتعادة هــذا العــامل املُْفتَ

ووفقــاً لألناجيــل، خضــع املســيح لتغيــريٍ جــذري آخــذاً الهيئــة البرشيــة التــي كانــت الزمــة   

لنجــاح مأموريتــه. وف يســوع املســيح، يجــد التاريــخ معنــاه ويتحقــق بالتــامم الهــدف املرســي للــه 

ــدف.  ــى وه ــوداً ذات معن ــم وج ــون له ــة ف أن يك ــرش املتمثل ــات الب ــق احتياج ــى أعم ــث تُلب بحي

ــف  ــه كي ــد في ــيح. فنج ــوع املس ــد يس ــداف تجّس ــىل أه ــرف ع ــد، نتع ــد الجدي وف العه  

ــص املســيح منهــج مرســليته، ونحصــل عــىل ملحــات حــول كيــف التقــى يســوع بأشــخاص مــن  يلخِّ

أمــم أخــرى ومعتقــدات أخــرى. وف كلمــة اللــه، ميكننــا أن نــرى العمــل الخــاليص املدهــش الــذي 

ــاقطة.   ــة الس ــن البرشي ــة ع ــه نياب ــه الل ــام ب ق

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، املوافــق ١5 آب 

)أغســطس(.
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األحد

المسيح في العهد القديم

 9 آب)أغسطس(

ــازل وأخــذ زي  ــة التــي مفادهــا أن املســيح، الخالــق، قــد تن أمعــن التفكــر يف الفكــرة املذهل

بريتنــا ومــات بالطريقــة التــي مــات بهــا. أي رجــاء عظيــم يقدمــه لــك هــذا األمــر يف عــامل ال 

يقــدم، يف حــد ذاتــه، أي رجــاء عــى اإلطــالق؟ 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ــِل  ــِل اإِلنِْجي اِت ألَْج ــقَّ ــاَمِل الَْمَش ــرَتِْك ِف اْحِت ــِل اْش ــرَيُه، بَ ــا أَِس ــا، َوالَ يِب أَنَ ــَهاَدِة َربَِّن ــْل ِبَش ــالَ تَْخَج »فَ

ــَى الَْقْصــِد  ــْل مِبُْقتَ ــا، بَ ــَى أَْعاَملَِن َســًة، الَ مِبُْقتَ ــا َدْعــَوًة ُمَقدَّ ــا َوَدَعانَ ــِذي َخلََّصَن ِة اللــِه، الَّ ــوَّ ِبَحَســِب قُ

ــاوس 1 : 8 و 9(.  ــِة« )2تيموث ــِة األََزلِيَّ ــَل األَْزِمَن ــوَع قَبْ ــيِح يَُس ــا ِف الَْمِس ــْت لََن ــي أُْعِطيَ ــِة الَِّت َوالنِّْعَم

إن هــذه الفقــرة الكتابيــة، باإلضافــة إل كونهــا فقــرة هامــة حــول عــدم جــدوى محاولــة   

الحصــول عــىل الخــالص بواســطة األعــامل، تكشــف عــن الطبيعــة األزليــة للخــالص، فهــي تظهــر أن 

ــداً. ــة ج ــرتة طويل ــذ ف ــت من ــد ُوضع ــا ق ــة فدائن خط

ــم  ــد القدي ــا ف العه ــيح معلن ــوع املس ــد يس ــتغرب أن نج ــن املس ــس م ــه لي ــك، فإن لذل  

بطريقــة أو بأخــرى، وال ســيام ف النبــوات العظيمــة التــي تظهــر بوضــوح أن املســيح هــو حقــاً املســيا. 

اقــرأ الفقــرات الكتابيــة التاليــة مــن العهــد القديــم والتــي تنطبــق جميعهــا عــى املســيح. مــا 
الــذي تقولــه هــذه الفقــرات عــن املســيح وعــن دوره كمســيا؟ إشــعياء ٦1 : 1؛ دانيــال 9 : ٢٤ـ٢٧؛ 

ــعياء ٧ : 1٤؛ 9 : ٦؛ ٤٢ : 9. أش

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ــِذي أَْعُضــُدُه،  ــِدي الَّ ــَوَذا َعبْ يصــف إشــعياء النبــي مرســلية املســيح بهــذه الكلــامت: » ‘ُه  

ــْد  ــرَّبَّ قَ ــا ال ــِم.... أَنَ ــقَّ لأِلَُم ــِرُج الَْح ــِه فَيُْخ ــي َعلَيْ ــُت ُروِح ــِي. َوَضْع ــِه نَْف ْت ِب ــِذي رُسَّ ــاِري الَّ ُمْختَ

ــوَن  ــَح ُعيُ ــِم،  لِتَْفتَ ــوًرا لأِلَُم ــْعِب َونُ ــًدا لِلشَّ ــَك َعْه ــَك َوأَْجَعلُ ــِدَك َوأَْحَفظُ ــُك ِبيَ ــِرِّ، فَأُْمِس ــَك ِبالْ َدَعْوتُ

ــْجِن الَْجالِِســنَي ِف الظُّلَْمــِة’ « )إشــعياء 42 :  الُْعْمــِي، لِتُْخــِرَج ِمــَن الَْحبْــِس الَْمُْســوِريَن، ِمــْن بَيْــِت السِّ

1 و 6 و 7(. 
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 االثنين

مشتهى األجيال

١0 آب)أغسطس(

إن يســوع املســيح هــو رب كل مــن الكنيســة والعــامل. وقــد كان مجيئــه إتامــاً لتطلعــات العهــد القديــم   

التــي ترقبــت أن يكــون هنــاك مجتمعــاً ُمَخلََّصــاً يتجــاوز ف امتــداده وتوســعه األمــة اليهوديــة. إن مجــيء املســيح، 

وخاصــة آالمــه وقيامتــه، كان إيذانــاً ببــدء عــرص فيــه تــزول التفرقــة والتمييــز بــني اليهــودي واألممــي، وذلــك مــن 

خــالل البشــارة املقدمــة لجميــع البــرش. وكان ينبغــي ألورشــليم أن تبقــى مركــزاً للبشــارة، عــىل األقــل لفــرتة مــن 

الزمــان. ومــع ذلــك، فــإن نقطــة انطــالق البشــارة مل تعــد هــي الهيــكل الــذي كان هــريودس قــد شــيَّده ف أورشــليم، 

وإمنــا كان اليهــود املهتــدون إل يســوع هــم نقطــة انطــالق البشــارة؛ فقــد أصبحــوا هــم الهيــكل الحــي. وكان أولئــك 

اليهــود املســيحيون هــم »البقيــة« الحقيقيــة إلرسائيــل ف ذلــك الوقــت ف الكنيســة األول، وهــم الذيــن تــم دعوتهــم 

ِمــن ِقبــل اللــه لحمــل بشــارة اإلنجيــل إل العــامل.  

إن هــذا اإلعــالن عاملــي النطــاق، واملتعلــق مبرســلية املســيح بوصفــه مخلِّــص كل األمــم، قــد تكــرر عنــد   

كذلــك.  معموديتــه  وعنــد  وأثنــاء طفولتــه  والدتــه 

ما الذي تقوله الفقرات الكتابية التالية حول مرسلية املسيح للعامل أجمع؟

 لوقا ٢ : ٨ـ1٤؛ ___________________________________________

__________________________________________________

 لوقا ٢ : ٢٥ـ٣٣؛ __________________________________________

__________________________________________________

 لوقا ٣ : ٣ـ٦؛ ___________________________________________

__________________________________________________

 يوحنا 1 : ٢9.____________________________________________

__________________________________________________

ال شــك ف أن املســيح جــاء كمخلـّـص للبرشيــة جمعــاء. مــا الــذي تعنيــه هــذه الحقيقــة بالنســبة لنــا ف ســياق العمــل 

املرســي؟

»إن روح العمــل املرســي بحاجــة إل إحيــاء وإنعــاش ف كنائســنا. يجــب عــىل كل عضــو ف الكنيســة أن   

ــدول  ــك ف ال ــه ف الحقــول املرســلية بالداخــل وكذل ــّدم عمــل الل ــة كيــف ميكــن أن يســاعد ف تق يســعى إل معرف

األجنبيــة. إن مــا يتــم القيــام بــه مــن عمــل ف الحقــول املرســلية هــو بالــكاد يكــون جــزءاً مــن األلــف مــن العمــل 

الــذي ينبغــي القيــام بــه. إن اللــه يدعــو فََعلَتـَـُه إل أن يبــرشوا باســمه ف مناطــق جديــدة. هنــاك حقــول غنيــة بانتظــار 

ــة 29(. ــد 6، صفح ــة، مجل ــهادات للكنيس ــوة، ش ــاء« روح البن ــِة األمن ــاعي الَفَعلَ مس



٥9

الثالثاء

المرسلية إلى اليهود

١١ آب)أغسطس(

فكر في كنيستك المحلية. ما مدى إجادتها في االقتداء باألفكار الواردة أعاله؛ بمعنى، ما مدى قوة 

واستقرار القاعدة المرسلية لكنيستك مما يجعلها قادرة على الوصول إلى اآلخرين وتبشيرهم؟ كيف 

يمكنكم تجّنب الخطر الذي تواجهه العديد من الكنائس بحيث تكون الكنيسة متمركزة حول الذات 

ومنشغلة بشأن احتياجاتها الخاصة، وهكذا تهمل العمل المرسلي والشهادة لآلخرين؟ 
________________________________________________________
________________________________________________________

الَِّة’ « )متى 15 : 24(. ائِيَل الضَّ » ‘لَْم أُْرَسْل إِالَّ إَِل ِخَراِف بَيِْت إِرْسَ

ــز املســيح  ف الفــرتة الزمنيــة الواقعــة بــني أول ظهــور علنــي للمســيح ف بدايــة خدمتــه وبــني صلبــه، ركَّ  

ــه الــرب بتبشــريه إل بنــي إرسائيــل أوالً.  خدمتــه عــىل اليهــود وحدهــم، تقريبــاً، وخاصــة ف منطقــة الجليــل. لقــد توجَّ

فإنــه قبــل الصليــب مل يكــن هنــاك ســوى عــدد قليــل جــداً مــن رســائل األخبــار الســارة املوجهــة إل األمــم. فيبــدو 

ــه الشــعب اليهــودي إل مكانهــم وهدفهــم ودورهــم ف مرســلية اللــه الشــاملة للبرشيــة  أن املســيح قــد أراد أن ينبِّ

ــامل. ــه إل الع ــوا شــهوداً لرســالة الل ــل الفرصــة ألن يكون ــي إرسائي ــاح لبن ــد كان ينبغــي أن تت ــة. فق الضال

اقــرأ متــى 1٠ : ٥ و ٦. مــا الــذي دفــع املســيح إىل أن يقــول مــا قالــه يف هاتــن اآليتــن؟ كيــف لنــا أن نفهــم 
هــذه الكلــامت يف ســياق النطــاق الكــون ملــا جــاء املســيح للقيــام بــه، ويف ســياق العمــل املرســي ككل؟ قــارن هــذه 

الفقــرة الكتابيــة مبــا جــاء يف متــى ٢٨ : 19.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ــن  ــاة وخدمــة املســيح، أن نالحــظ أن هنــاك تييــزا واضحــا بــني كل ِم ــا، عنــد النظــر إل حي يجــب علين  

ــه ومبادئــه وتخطيطــه مــن جهــة، وبــني الطريقــة التــي بهــا أنجــز املســيح تلــك األهــداف مــن  تفكــري املســيح وُمثُلِ

جهــة أخــرى. ففــي حياتــه وخدماتــه اليوميــة، عــاش املســيح وتعايــش وفقــاً للثقافــة اليهوديــة، تامــاً كــام تنبــأ العهــد 

القديــم باألمــور املتعلقــة بكيفيــة عيــش وســلوك املســيا. لكــن فاعليــة تجســده كانــت عامليــة النطــاق وشــاملة. فقــد 

ــا 1 : 29(.  ــِم )يوحن ــَة الَْعالَ ــرَيْفَُع َخِطيَّ ــه، س ــه وقيامت ــن خــالل موت كان املســيح، م

وهنــا نكتشــف مبــدأً كتابيــاً هامــاً فيــام يتعلــق بإعــداد املرســليات. فبالنســبة للمســيح، كانــت أول خطــوة   

ف العمــل املرســي تهــدف إل إقامــة مركــزاً للمرســلية مــن أجــل أن تكــون هنــاك قاعــدة جغرافيــة وثقافيــة قويــة 

ومســتقرة. وقــد كان ينبغــي لألمــة اليهوديــة أن تكــون هــي نقطــة انطــالق البشــارة. ومتــى تــم إنجــاز ذلــك، كان 

ــاع  ــذ ف االتس ــث يأخ ــارج حي ــة إل الخ ــة والثقافي ــدة الجغرافي ــذه القاع ــن ه ــد م ــي أن ميت ــل املرس ــي للعم ينبغ

ــتمرار. ــد باس ــل واملتزاي املتواص



٦٠

األربعاء

المرسلية إلى األمم

 ١2 آب)أغسطس(

عــىل الرغــم مــن أن املســيح قــد قــى جــزءا كبــرياً مــن وقتــه بــني اليهــود، حيــث خدمهــم   

ف الســياق الخــاص بثقافتهــم، إال أنــه أوضــح ف تعاليمــه وخدمتــه أن مرســليته كانــت للعــامل أجمــع. 

ــة.  ــدة املبدئي ــي القاع ــل ه ــون إرسائي ــث تك ــم، بحي ــارة إل األم ــرز بالبش ــي أن يُك ــد كان ينبغ فق

إن خــالص األمــم هــو جــزء مــن خطــة اللــه. وقــد كانــت تعاليــم املســيح تجســيداً لهــذه الحقيقــة 

ــا.   ــاً له وتوضيحــاً جلي

كيف تشر تعاليم املسيح التالية إىل املرسلية والكرازة إىل غر اليهود؟

 متى ٥ : 1٣ و 1٤؛ ________________________________________

__________________________________________________

 مرقس 1٤ : 9؛ __________________________________________

__________________________________________________

 لوقا 1٤ : 1٠ـ٢٤؛ ________________________________________

__________________________________________________

 متى 1٣ : ٣٦ـ٤٣. ________________________________________

__________________________________________________

عــىل الرغــم مــن حقيقــة أن يســوع قــد خــدم بــني اليهــود بشــكل أســايس، إال أنــه ال شــك ف   

أن مرســليته منــذ البدايــة كانــت إل العــامل أجمــع. فعنــد معموديتــه، قــال يوحنــا املعمــدان: »ُهــَوَذا 

َحَمــُل اللــِه الَّــِذي يَْرفَــُع َخِطيَّــَة الَْعالـَـِم!« )يوحنــا 1 : 29(. تــِرد كلمــة »العــامل« مــا يقــرب مــن مائــة 

ــا  ــا كلمــة »العــامل«، تكــون فيه ــرد فيه ــي ت ــرات، الت ــل. وف حــوايل نصــف هــذه امل ــرة ف األناجي م

ــادي العــامل أجمــع. اإلشــارة إل املســيح بوصفــه ف

في الَمَثل الذي سرده المسيح في لوقا 1٤ : 1٦ـ٢٤، قام أولئك الذين تمت دعوتهم إلى وليمة العرس بإعطاء 

كل أنواع األعذار لعدم مجيئهم إلى الوليمة. اقرا تلك األعذار مجدداً. فمن ناحية، ال يبدو أن أي عذر منها هو 

عذر غير معقول، أليس كذلك؟ ما هو الدرس الهام الذي يجب أن نستخلصه ألنفسنا من هذا المثل؟

________________________________________________
________________________________________________
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الخميس

المأمورية العظيمة

١٣ آب)أغسطس(

ما الذي أُْعِطيَت إياه في المسيح؟ كيف ينبغي لجوابك )على سؤال أُْعِطيَت إياه في المسيح( 

أن يؤثر في موقفك من الشهادة لآلخرين والكرازة إليهم؟

________________________________________________
________________________________________________

ــذ  ــداد التالمي ــوده ف إع ــه وصع ــني قيامت ــة ب ــاً الواقع ــني يوم ــدة األربع ــيح م ــى املس أم  

وكنيســته للكــرازة لجميــع أنحــاء العــامل. إن أشــهر رسد لقصــة قيامــة املســيح، وأكــره اقتباســاً نجــده ف 

إنجيــل متــى. مــع ذلــك، فإنــه خــالل تلــك الفــرتة الزمنيــة، كانــت هنــاك مناســبات أخــرى كان ميكــن 

خاللهــا للمســيح املُقــام أن يعطــي مزيــداً مــن التفاصيــل حــول مأموريــة الكــرازة ببشــارة اإلنجيــل. 

وقــد كان للمســيح ظهــوران ف أورشــليم، وظهــوران ف الجليــل )أحدهــام بالقــرب مــن بحــر طريــة، 

ــر ف أعــامل )1 : 1ـ14(.  ــذي ُذك ــاء ال ــة إل اللق ــل( إضاف ــور اآلخــر أعــىل الت وكان الظه

هنــاك خمــس مناســبات منســقة يف األناجيــل ويف ســفر أعــامل الرســل فيهــا يتــم، مــن زوايــا 
مختلفــة، تنــاول قصــة املأموريــة العظيمــة التــي كلــف بهــا املســيح تالميــذه: عــى جبــل يف الجليــل 

ــة  ــا ٢٤ : 1٣ـ٣1(؛ يف العلّي ــس 1٦ : 1٤ـ٢٠(؛ )لوق ــام )مرق ــدة الطع ــى مائ ــى ٢٨ : 1٨-٢٠(؛ ع )مت

ــا ٢1 : ٤ـ٢٥(؛ قبــل صعــوده إىل الســامء مبــارشة  ــا ٢٠ : 19ـ٣1(؛ عــى شــاطئ البحــر )يوحن )يوحن

)أعــامل 1 : ٦-9(. مــا هــي النقــاط الرئيســية التــي تــرد يف كل هــذه املناســبات؟

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

بقــوة مــن الــروح القــدس وامتثــاالً لــكالم املســيح، انتــرش الرســل برعــة ف جميــع أنحــاء   

العــامل القديــم. فقــد كــرز بولــس ف البلــدان املطلــة عــىل الســاحل الشــاميل للبحــر األبيــض املتوســط؛ 

ــُس ف الســامرة. ووفقــاً للتقليــد املســيحي املبكــر، فقــد ســافر متــى إل أثيوبيــا وســافر  وعمــل ِفيلُبُّ

ــد.  ــا إل الهن توم

وعــىل الرغــم مــن أن التبشــري الــذي قــام بــه أتبــاع املســيح املُْخلِصــني مل يكــن واســع النطاق   

ف البدايــة، وعــىل الرغــم مــن املعارضــة الشــديدة التــي القوهــا، إال أنهــم تكنــوا بنعمــة الــرب مــن 

نــرش بشــارة اإلنجيــل إل العــامل. وأيــاً كانــت عيوبهــم وضعفاتهــم ومخاوفهــم وشــكوكهم ورصاعاتهم، 

إال أنهــم قبلــوا الدعــوة وعملــوا مــن أجــل خــالص العــامل. فقــد ســعوا إل أن يشــاركوا مــع اآلخريــن 

مــا عرفــوه عــن املســيح، ومــا حصلــوا عليــه منــه. أليــس هــذا هــو مــا يعنيــه أن يكون املــرء مســيحياً؟ 



٦٢

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

١٤ آب)أغسطس(

وفقــاً إلنجيــل متــى، تنبــأ املســيح بأنــه ســيُْكَرُز »ِبِبَشــاَرِة الَْملَُكــوِت هــِذِه ِف كُلِّ الَْمْســُكونَِة َشــَهاَدًة 

لَِجِميــعِ األَُمــِم. ثـُـمَّ يـَـأيِْت الُْمْنتََهــى« )متــى 24 : 14(. وف الوقــت نفســه، يؤكــد الكتــاب املقــدس عــىل 

ــاَمَواِت، إِالَّ  ــُم ِبِهــاَم أََحــٌد، َوالَ َمالَئَِكــُة السَّ ــالَ يَْعلَ ــاَعُة فَ ــَك السَّ ــْوُم َوتِلْ ــا ذلِــَك الْيَ نقطــة أخــرى: »‘َوأَمَّ

أيَِب َوْحــَدُه’« )متــى 24 : 36(. الحــظ أيضــاً قــول املســيح: » ‘لَيْــَس لَُكــْم أَْن تَْعِرفـُـوا األَْزِمَنــَة َواألَْوقـَـاَت 

الَِّتــي َجَعلََهــا اآلُب ِف ُســلْطَانِه’ « )أعــامل 1 : 7(. 

ــر مــن أي  ــا أك ــرشَّ به ــزال يُبَ ــل الســارة وال ي ــار اإلنجي َ بأخب ــرشِّ ــه ف حــني بُ وهكــذا، فإن  

وقــت مــى، وف حــني نؤمــن أن مجــيء املســيح قريــب، إالَّ أنــه ال يجــب علينــا أن ننشــغل بالتواريــخ 

ــات  ــد مجــيء املســيح. »فنحــن ال ينبغــي أن ننغمــس ف التكهن ــة مبوع ــخ املتعلق ــن بالتواري والتكه

ــن  ــهروا’، ولك ــذه ‘اس ــيح لتالمي ــال املس ــد ق ــه. لق ــا الل ــي مل يعلنه ــة الت ــات واآلون ــة باألوق املتعلق

ليــس لوقــت محــدد. فيجــب أن يكــون أتباعــه ف موضــع أولئــك الذيــن يســتمعون ألوامــر قائدهــم؛ 

فعليهــم أن يســهروا وينتظــروا ويصلــوا ويعملــوا، إذ يقرتبــوا مــن وقــت مجــيء الــرب« )روح النبــوة، 

ــد 1، 189(. ــارة، مجل ــائل مخت رس

1. عــى الرغــم مــن التعاليــم الكتابيــة الواضحــة بشــأن وجــوب عــدم تحديــد تاريــخ لعــودة املســيح، إال أنــه ال يــكاد ميــر 

عــام قبــل أن نســمع شــيئاً يف األخبــار عــن مجموعــة أو أخــرى مــن املســيحين يحــددون موعــداً لعــودة املســيح. ملــاذا، 

يف اعتقــادك، يــرص النــاس عــى القيــام بذلــك، باســتثناء أن القيــام بذلــك هــو أســلوب بــارع لجمــع التربعــات؟ ) فعــى أي 

حــال، إذا كان املســيح ســيأت يــوم 19حزيران/يونيــو مــن العــام القــادم ]أو ميكنــك وضــع أي تاريــخ تريــده[، فــام هــي 

فائــدة مــا لديــك مــن أمــوال اآلن؟ وهكــذا يغــوى النــاس إىل التــربّع بأموالهــم!( ملــاذا تعــد مســألة تحديــد موعــد ملجــيء 

املســيح هــي مســألة ذات تأثــر ســيئ للغايــة عــى الشــهادة املســيحية، خصوصــاً وأننــا نعــرف أن هــذه املواعيــد كاذبــة 

إذ أنــه، ووفقــاً للكتــاب املقــدس، ليــس هنــاك إنســان عــى اإلطــالق يعــرف متــى ســيأت املســيح تحديــداً؟

٢. فكــر يف العقبــات التــي واجهــت املؤمنــن األوائــل يف الســنوات القليلــة األوىل مــن عملهــم املرســي، وال ســيام بالنظــر 

ــذي  ــا ال ــوم؟ م ــا يف العمــل املرســي الي ــي نواجهه ــات الت ــا هــي بعــض العقب ــن جــداً يف العــدد. م ــوا قليل إىل أنهــم كان

اَحــٍة ، إىل  ميكننــا أن نتعلمــه مــن نجــاح الكنيســة األوىل وميكــن أن يســاعدنا عــى القيــام مبــا ُدعينــا، بــكل وضــوح َورَصَ

القيــام بــه؟
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قصة األسبوع
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بقلم رينا مورميو، بنغالدش

ــد  ــوىف والدهــا. وق ــا ت ــزال صغــرية عندم ــت ال ت ــزل مســيحي ف بنغــالدش. وكان نشــأت شــانتي ف من

كافحــت األم مــن أجــل إطعــام أرستهــا. وعندمــا كانــت شــانتي ف الثالثــة عــرشة مــن العمــر، زوجتهــا 

أمهــا مــن رجــل هنــدويس. 

ووفقــاً للتقاليــد، عندمــا ذهبــت شــانتي للعيــش مــع أرسة زوجهــا، كان املتوقــع لهــا أن تديــن بديانتــه. 

لكــن شــانتي رفضــت. عاملتهــا أرسة زوجهــا معاملــة ســيئة، وعمــل الجميــع عــىل فصــل شــانتي عــن 

إميانهــا املســيحي. لكــن شــانتي تشــبثت باللــه.

كان املتوقــع مــن شــانتي أن تخــدم حامتهــا، التــي كانــت تعامــل شــانتي وكــام لــو كانــت عبــدة، وكانــت 

تــرصخ ف وجههــا وتلعنهــا. وألن شــانتي رفضــت التخــي عــن إميانهــا وإلههــا، اعترتهــا األرسة نجســة ومل 

تســمح لهــا باســتخدام أدوات الطهــي ف املطبــخ إلعــداد الطعــام. لكــن حامتهــا كانــت تعطيهــا أشــغاالً 

كثــرية جــداً للقيــام بهــا. 

كان زوج شــانتي، بوهــدرو، أكــر ســناً بكثــري مــن شــانتي وكان يعاملهــا بلطــف ولكنــه كان عاجــزاً عــن 

مســاعدة عروســه الشــابة، ألنــه مل يجــرؤ عــىل مخالفــة أوامــر والدتــه. 

ــد  ــه كان يتوقــع للزوجــني أن يعيشــا مــع األرسة إل أن يول ــاك مفــر للعــروس الشــابة ألن ومل يكــن هن

لهــام أول مولــود. وبعــد زواجهــام بثالثــة أعــوام، ولــدت ابنتهــام رينــا. 

حاولــت شــانتي مشــاركة إميانهــا مــع زوجهــا كلــام ســمحت الظــروف، ومــع مــرور الوقــت بــدأ يؤمــن ف 

أن شــانتي تتبــع الديــن الصحيــح. كان هنــاك قــس أدفنتســتي يعيــش ف نفــس القريــة التــي تعيــش فيهــا 

شــانتي. وكان يــزور األرسة ويــرشح معتقــدات الكنيســة عــىل رجــاء أن يخفــف آالم شــانتي. رفضــت 

ــزور األرسة بشــكل  ــامم. وكان القــس ي حــامة شــانتي االســتامع إل القــس لكــن حامهــا اســتمع باهت

مســتمر ويشــارك إميانــه ووعــود الكتــاب املقــدس مــع َمــن لديــه الرغبــة ف االســتامع مــن أفــراد األرسة. 

وأثنــاء عملــه ف القريــة، وجــد القــس عــدداً مــن النــاس مهتمــني بالتعلّــم عــن الكتــاب املقــدس. رتـّـب 

القــس لعقــد اجتامعــات كرازيــة. وبــدون معرفــة شــانتي، طلــب زوجهــا مــن القــس أن يــدرس الكتــاب 

ــد  ــيحية إال بع ــة املس ــا بالديان ــامم زوجه ــن اهت ــانتي ع ــرف ش ــد رساً. مل تع ــم اعتم ــه. ث ــدس مع املق

معموديتــه، ولكنهــا شــعرت بالفرحــة الغامــرة.  

مــع ذلــك، فــإن حــامة شــانتي مل تكــن ســعيدة عندمــا علمــت أن ابنهــا قــد تــرك آلهــة عائلتــه وتعبــد 

ــني  ــه ذاهب ــا وزوجت ــرى ابنه ــا ت ــديد عندم ــب الش ــعر بالغض ــت تش ــه. وكان ــده زوجت ــذي تعب ــه ال لل

إل الكنيســة معــاً. وف كثــري مــن األحيــان كان تحــاول إعاقتهــام عــن الذهــاب. وكانــت تخفــي بعــض 

أغــراض املنــزل وتطلــب مــن الزوجــني البحــث عنهــا قبــل أن يغــادرا إل الكنيســة. وكثــرياً مــا كانــت 

ــة البحــث تؤخرهــام عــىل الذهــاب.  عملي

ــة شــانتي  ــِد حيلهــا نفعــاً ، طلبــت الحــامة مــن كَّنتهــا األخــرى أن تســاعدها ف عرقل وعندمــا مل مل تُج

وزوجهــا عــن الذهــاب إل الكنيســة والتســبب ف حــدوث مشــاكل بينهــام. وكانــت هــذه الَكّنــة أنانيــة 

وكثــرياً مــا كانــت تختلــف وتتشــاجر، وكانــت تجعــل الحيــاة مريــرة بالنســبة للجميــع. 

تتمة القصة يف األسبوع القادم.
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الدرس الثامن 

العمل المرسلي عبر الثقافات

 ١5ـ2١ آب)أغسطس(

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: يوحنــا ٤ : ٤ـ٣0؛ متــى 8 : 5ـ١٣؛ مرقــس 5 : ١ـ20؛ متــى ١5 : 2١ـ28؛ 
لوقــا ١٧ : ١١ـ١9؛ يوحنــا ١2 : 20ـ٣2. 

ْت ِبــِه نَْفــِي. أََضــُع ُروِحــي َعلَْيــِه  آيــة الحفــظ: » ‘ُهــَوَذا َفَتــاَي الَّــِذي اْخرَتْتُــُه، َحِبيِبــي الَّــِذي رُسَّ
’ « )متــى 1٢ : 1٨(.  َفُيْخــرِبُ األَُمــَم ِبالَْحــقِّ

املثــر لالهتــامم هــو أن املســيح أمــى الكثــري مــن ســني عمــره املبكــرة ف الجليــل، املعروفــة   

باســم »َجلِيــُل األَُمــِم« )متــى 4 : 15(، وال شــك ف أن التأثــري غــري اليهــودي ف هــذه املقاطعــة كان هــو الســبب 

ف تســمية الجليــل بهــذا االســم. وف هــذه املنطقــة، ف النــارصة، أمــى املســيح معظــم ســني عمــره قبــل 

بــدء خدمتــه العلنيــة. وكانــت النــارصة تتــاز مبوقعهــا الــذي كان بالقــرب مــن الطــرق الرئيســية الواســعة 

التــي كانــت تــر مــن خاللهــا وحــدات الجيــش الرومــاين وكذلــك قوافــل التجــار. نتيجــة لذلــك، فإنــه ال بــد 

وأن املســيح قــد كان عــىل اتصــال مــع غــري اليهــود طــوال الفــرتة املبكــرة مــن حياتــه )باإلضافــة إل املــدة 

التــي قضاهــا ف مــرص(؟

وبعــد أن ُرِفــَض ف النــارصة )انظــر لوقــا 4 : 16ـ31(، ركَّــز املســيح خدمتــه ف مدينــة كفرناحــوم   

ف مقاطعــة الجليــل، والتــي كانــت تتســم بطابعهــا العاملــي. إن هــذه التعامــالت مــع األمــم وعاملهــم قــد 

أثــرت بشــكل ملحــوظ ف خدمــة املســيح وتعاليمــه. وعــىل الرغــم مــن أنــه ركّــز عــىل إرسائيــل، إال أن العــامل 

األوســع كان محــور اهتاممــه أيضــاً. وخــالل خدمتــه العلنيــة التــي دامــت ألكــر مــن ثــالث ســنوات، وهــي 

الفــرتة مــا بــني معموديتــه وصعــوده، كانــت هنــاك ســت مناســبات عــىل األقــل كان للمســيح فيهــا اتصــال 

ــل عــن هــذه  ــه األناجي ــا تقول ــم. وســننظر ف هــذا األســبوع إل م ــن األم ــع أشــخاص م ــارش م ــل مب وتعام

ــالت. ــاالت والتعام االتص

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 22 آب 

)أغســطس(.
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المرأة السامرية

١6 آب)أغسطس(

إلى أي مدى أنت مستعد للخروج من »منطقة الراحة« الخاصة بك من أجل الذهاب للكرازة لآلخرين 

وتبشيرهم؟ إلى أي مدى يجب أن تذهب في تبشيرك وكرازتك للغرباء؟

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

األحد

ف زمــن املســيح، كانــت إرسائيــل مقســمة إل ثــالث مقاطعــات: الجليــل والســامرة واليهوديــة.   

ــس  ــن لي ــل ولك ــه إرسائي ــدون إل ــامرة يعب ــل الس ــة. وكان أه ــل واليهودي ــني الجلي ــع ب ــامرة تق ــت الس وكان

ــة  يل، كانــت الســامرة منطقــة منوذجي ــا. وكحقــل مرســي أوَّ ــه به ــي كان اليهــود يعبدون بنفــس الطريقــة الت

ــاً. ــل جغرافي ــن إرسائي ــة م ــت قريب ــا كان ــل ألنه ــبة للرس بالنس

اقــرأ يوحنــا ٤ : ٤ـ٣٠. مــا الــذي ميكننــا أن نتعلمــه مــن هــذه القصــة وكيــف شــِهد املســيح لغــر اليهــود؟ 
بأيــة طــرق خطــى املســيح إىل خــارج حــدود التقليــد مــن أجــل أن يكــرز لهــذه املــرأة؟  

______________________________________________________
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كانــت املــرأة الســامرية ف حالــة تأهــب، وكانــت مطلعــة عــىل تاريــخ شــعبها، وقــد طرحــت عــىل   

املســيح أســئلة ذكيــة. وقــد وجهــت مجــرى الحــوار بأســئلتها. مــع ذلــك، فقــد اختــار املســيح مــن أســئلتها 

وعباراتهــا األمــور التــي كان مــن شــأنها أن تعــود بالنفــع عــىل املــرأة روحيــاً. والنقطــة الوحيــدة التــي غــريَّ 

املســيح عندهــا الحــوار كانــت عندمــا طلــب منهــا أن تُحــرض زوجهــا، وهــو يعلــم أنهــا مل تكــن متزوجــة وإمنــا 

كانــت مــع عــدة رجــال. وبطبيعــة الحــال، فــإن كــون املســيح قــد طلــب منهــا القيــام بذلــك قــد فتــح الطريــق 

أمامــه للكــرازة إليهــا، رغــم مــا بــدا عليهــا مــن عــدم ارتيــاح نتيجــة إدراكهــا أن املســيح قــد عــرف حقيقــة 

أمرهــا. ومــع ذلــك، فقــد اســتطاع املســيح، مــن خــالل مــا قــام بــه، أن يشــهد لهــا شــهادة قويــة عــادت عليهــا 

بالنفــع. 

أيضــاً، يجــب أن ال يغيــب عــن بالنــا مــا حــدث ف يوحنــا 4 : 27. فقــد تفاجــأ التالميــذ واندهشــوا   

ــة:  ــادات يهودي ــع ع ــك بض ــيح بذل ــك املس ــد انته ــة. فق ــرأة األجنبي ــذه امل ــع ه ــم م ــيح كان يتكل ألن املس

ــاً للعــادات  ــاً، كان يتحــدث معهــا عــىل انفــراد. ووفق أوالً، طلــب مــن امــرأة ســامرية أن تســقيه مــاًء؛ ثاني

اإلرسائيليــة قدميــاً، مل يكــن مســموح للرجــل أن يتواجــد مــع امــرأة مبفردهــام، مــا مل تكــن مــن أحــد أفــراد 

األرسة. لقــد اتبــع املســيح العــادات اليهوديــة عندمــا كان ف إرسائيــل. مــع ذلــك، فقــد كان ف هــذه املناســبة 

ــاً بإتِّبــاع التقاليــد اليهوديــة، هــذا عــىل الرغــم  ف الســامرة، خــارج األرايض اليهوديــة ومل يكــن بذلــك ُملَْزَم

مــن أن املســيح، وكــام رأينــا ف أماكــن أخــرى، كان مييّــز بــني التقاليــد التــي ِمــن صنــع البــرش وبــني تعاليــم 

ــا اللــه. ووصاي



٦٦

االثنين

قائد المائة الروماني

١٧ آب)أغسطس(

أن  نرى  أن  يمكننا  أنه  إالَّ  هذه،  الشفاء  قصة  من  استخالصها  لإلنسان  يمكن  التي  األخرى  األمور  كانت  أياً 

ما هي  الروماني.  اإلنسان  هذا  وبين  اليهود  بين  ق  تفرِّ أن  تستطع  لم  الهائلة  الثقافية  والفوارق  االنقسامات 

خالص  )بضمير  نتجاوز  أن  نتعلم  أن  علينا  يجب  وكيف  القصة،  هذه  من  استخالصها  يمكننا  التي  الدروس 

ومستريح( ما في وسعنا من االختالفات الثقافية أياً كانت، وذلك من أجل الوصول إلى اآلخرين وتبشيرهم؟ 

________________________________________________
________________________________________________

اقــرأ متــى ٨ : ٥ـ1٣ )انظــر أيضــاً لوقــا ٧ : 1ـ1٠(. مــاذا تعلمنــا هــذه القصــة حــول كيــف ميكــن 
ألكــرب الفــوارق الثقافيــة أن تتحطــم يف ســبيل نــر بشــارة اإلنجيــل؟ 

__________________________________________________
__________________________________________________
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ــب  ــدي( ف طل ــة جن ــد مئ ــة )قائ ــد مئ ــة قائ ــاين برتب ــط روم ــعى ضاب ــوَم، س ف كَْفَرنَاُح  

املســيح. وكان اليهــود مســتائني مــن الجيــش الرومــاين، كــام كان الكثــريون مــن الرومــان يكرهــون 

اليهــود. وعــىل الرغــم مــن هــذا االنقســام الثقــاف والســيايس الواســع، ميكننــا أن نــرى هنــا العالقــة 

ــود.  ــني اليه ــاين وب ــخص الروم ــذا الش ــني ه ــة ب الوثيق

ويقــول لوقــا ف إنجليــه أن قائــد املئــة قــد ذهــب إل »شــيوخ اليهــود« )لوقــا 7 : 3( ليطلــب   

منهــم إحضــار املســيح ليشــفي غالمــه. واملذهــل ف األمــر هــو أنهــم فعلــوا ذلــك وطلبــوا مــن املســيح 

أن يــأيت ليشــفي عبــد قائــد املئــة. َمــن هــم هــؤالء الشــيوخ؟ ال تخرنــا الفقــرة الكتابيــة بذلــك، لكــن 

يبــدو أن تعاملهــم مــع املســيح كان مختلفــاً عــن تعامــل بعــض مــن القــادة اآلخريــن.

ــْل  وف الوقــت نفســه، نــرى أن قائــد املئــة كان رجــل إميــان؛ فــإن كلامتــه إل املســيح، »قُ  

ــْرَأَ ُغالَِمــي« )متــى 8 : 8(، كانــت مبثابــة شــهادة مذهلــة إلميانــه باملســيح. إن قائــد  ــْط فَيَ ــًة فََق كَلَِم

ــه  ــه أن ــن نفس ــال ع ــذي ق ــيقبلون ف ذاك ال ــود أنفســهم س ــا إذا كان اليه ــريى م ــر ل ــة »مل ينتظ املئ

ــِم’  ــا إَِل الَْعالَ ــاٍن آتِيً ــرُي كُلَّ إِنَْس ــِذي يُِن ــور: ‘الَّ ــك الن ــه ذل ــإذ أرشق علي ــه . ف ــيحهم أو ال يقبلون مس

)يوحنــا 1 : 9( رأى ، ولــو مــن بعــد ، مجــد ابــن اللــه« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 294(.

لقــد فَهــم قائــد املئــة واحــرتم الحساســيات الدينيــة اليهوديــة. وعــرف أنــه وفقــاً للقوانــني   

الدينيــة اليهوديــة مل يكــن يُســمح لليهــودي دخــول بيــت شــخص أممــي؛ لذلــك طلــب مــن املســيح 

أن يقــدم خدمتــه عــن بُعــد. وقــد ُشــفي الغــالم، وكُُوِفــَئ إميــان قائــد املئــة غــري اليهــودي. وقــد أشــار 

املســيح إل أن قائــد املئــة كان رمــزا لليــوم العظيــم حــني ينضــم النــاس مــن جميــع أنحــاء العــامل إل 

ــة الســاموية. ــود ف املأدب ــاء اليه اآلب



٦٧

الثالثاء

التعامل مع الشياطين

١8 آب)أغسطس(

اقــرأ لوقــا ٨ : ٢٦ـ٣9؛ متــى 1٥ : ٢1ـ٢٨. كيــف تســاعدنا هاتــان القصتــان عــى أن نفهــم كيــف تعامــل 
املســيح مــع غــر اليهــود؟ كيــف لنــا أن نفهــم كلــامت املســيح إىل املــرأة الكنعانيــة؟ أيضــاً، مــا هــي الدروس 

التــي ال بــد وأن يكــون التالميــذ قــد تعلموهــا وهــم يــرون املســيح يكــرز ويقــدم خدماتــه ألولئــك الذيــن 

مل يكونــوا جــزءاً مــن شــعب العهــد؟

______________________________________________________
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كانــت كُــوَرة الَْجَدِريِّــنَي تقــع عــىل الشــاطئ الرشقــي مــن بحــر الجليــل. وكانــت منطقــة ُمســيطٌر   

عليهــا ِمــن ِقبــل اليونــان ف الســابق، ولكنهــا قــد أصبحــت جــزءاً مــن مقاطعــة اليهوديــة الرومانيــة. وكان مــن 

الواضــح أن الرجــل الــذي ف كــورة الجدريــني مســكوناً بــاألرواح الرشيــرة، وقــد تجــىل اســتحواذ الشــيطان 

ــه بالفعــل.  ــاً بحاجــة إل العــون اإللهــي، وهــو مــا حصــل علي ــه بطــرق مروعــة. وقــد كان حق علي

ومــا يــدل عــىل أن هــذا التحريــر مــن األرواح الرشيــرة قــد حــدث ف منطقــة غــري يهوديــة هــو   

وجــود الخنازيــر. ومــن املثــري لالهتــامم مالحظــة ردة فعــل األهــايل عــىل هــذه الخســارة االقتصاديــة وذلــك 

ــْم. أمــا املســيح فقــط  ــدة مــن املســيح أن يغــادر تُُخوِمِه ــر؛ فلقــد طلــب أهــايل البل عندمــا غرقــت الخنازي

طلــب مــن الرجــل الــذي شــفي أن يبقــى ف البلــدة. فقــد كان هــذا الرجــل شــاهداً لشــعبه عــن يســوع؛ فمــام 

ال شــك فيــه أيضــاً هــو أن حيــاة هــذا الرجــل التــي تغــريت ســتكون شــهادة أقــوى حتــى مــن الــكالم الــذي 

ينطــق بــه هــذا الرجــل.

ــت »  ــرة وكان ــكنها األرواح الرشي ــدون تس ــن صي ــة م ــاك طفل ــت هن ــايل، كان ــادث الت وف الح  

ــك  ــاف ف تل ــار الثق ــة االنصه ــن بوتق ــة ع ــا الكنعاني ــفت أمه ــد كش ــى 15 : 22(. وق ا’ « )مت ــدًّ ــة ِج ‘َمْجُنونَ

املنطقــة. فقــد كان أســالفها الكنعانيــون قــد نزحــوا مــن أراضيهــم عندمــا ورثهــا بنــو إرسائيــل تحــت قيــادة 

ــودي.  ــل يه ــن أص ــوا م ــن مل يكون ــك الذي ــع أولئ ــل م ــيح يتواص ــرى املس ــدداً، ن ــا، مج ــوع. وهن يش

وف حديثــه مــع املــرأة الكنعانيــة، اســتخدم املســيح لغــة قاســية بعــض الــيء، مشــبِّهاً بني شــعبها   

بالــكالب، لكــن ذلــك كان اختبــاراً إلميانهــا وقــد أظهــر اســتعدادها املتواضــع ألن تحصــل عــىل املســاعدة التــي 

كانــت بحاجــة إليهــا. 

»اكتفــى املخلــص وشــبعت نفســه . لقــد امتحــن إميانهــا بــه. وبترصفــه معهــا برهــن عــىل أنهــا   

هــي التــي كانــت معتــرة منبــوذة مــن إرسائيــل مــا عــادت غريبــة بــل صــارت ابنــة ف بيــت اللــه . وكابنــة 

ــدم  ــدرس املق ــم ال ــا ويختت ــا اآلن طلبه ــيح مينحه ــا املس ــه . وه ــات الل ــرتك ف هب ــاز أن تش ــا االمتي كان له

لتالميــذه« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 377 و 378(.

وكان الدرس هو أن البشارة، وخالفاً لمفهوم التالميذ وغيرهم من اليهود، لم تكن لليهود فحسب وإنما كان 

ينبغي للبشارة أن تحمل لألمم األخرى كذلك.



٦٨

األربعاء

َعَشَرُة ِرَجال بُْرٍص 

 ١9 آب)أغسطس(

على الرغم من أن كل هؤالء الرجال العشرة قد أظهروا إيماناً بالمسيح، إال أن واحداً فقط هو الذي عاد وشكر 

الرب من أجل الشفاء الذي حصل عليه. ماذا يخبرنا هذا عن السبب الذي يجعل تقديم التسبيح والشكر لله 

أمرين هامين بالنسبة لإليمان؟ ما هي األشياء واألمور التي يجب أن تكون شاكراً من أجلها؟ فكر في كم ستكون 

أكثر سعادة لو أنك أبقيت على هذه األشياء واألمور دائماً نصب عينيك، وهل من طريقة أفضل من تقديم 

الشكر لله على كل ما لديك من نِعم وبركات ينبغي أن تكون ممتناً لحصولك عليها؟ 

 اقــرأ لوقــا 1٧ : 11ـ9. مــا هــي الــدروس التــي نتعلمهــا مــن هــذه الفقــرة الكتابيــة، بغــض النظــر عــن 
جنســيتنا أو أصلنــا؟ 
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______________________________________________________
______________________________________________________

أوالً، الحــظ أن جميــع هــؤالء الرجــال البائســني كانــوا يعرفــون املســيح. ولقــد نــادوه مســتخدمني   

ــن  ــفوا م ــم مل يش ــو أنه ــاً ه ــش أيض ــفيهم. واملده ــل ويش ــه أن يتدخ ــلني إلي ــه متوس ــمه ولقب ــن اس كالً م

ــة، عــىل النحــو املحــدد ف  ــوا ويقدمــوا أنفســهم للكهن ــل لهــم أن يذهب ــل قي مرضهــم ف نفــس اللحظــة، ب

ــفائهم. ــىل ش ــه ع ــيح وبقدرت ــوا باملس ــم آمن ــر أنه ــوا تُظه ــتداروا ومض ــم اس ــة أنه ــني 14 : 2. وحقيق الوي

ورغــم ذلــك، فــإن الســامري هــو فقــط الــذي أعــرب عــن امتنانــه ملــا فعلــه املســيح مــن أجلــه. مل   

ــم الشــكر لشــافيهم.  ــوا تقدي ــوا وتجاهل ــة، لكنهــم أهمل ــن الذهــاب إل الكهن ينــس التســعة رجــال اآلخري

ــل أن يذهــب إل  ــى قب ــاد إل املســيح حت ــتدار وع ــد اس ــة أن الســامري ق ــرة الكتابي ــر الفق تذك  

الكهنــة. وعــىل الرغــم مــن أن النــص الكتــايب ال يذكــر أن التســعة اآلخريــن كانــوا يهــوداً، إال أن املــكان الــذي 

التقــوا فيــه باملســيح يجعــل أمــر كونهــم يهــوداً أمــراً محتمــالً جــداً؛ إل جانــب ذلــك، فــإن حقيقــة أن لوقــا 

ــِس«  ــِب الِْجْن ــأن يســوع قــد دعــاه »الَْغِري ــد، أن هــذا الرجــل كان ســامرياً وب قــد ذكــر، عــىل وجــه التحدي

ــوداً. وعــىل الرغــم مــن أن  ــع يه ــوا ف الواق ــن كان ــح أن التســعة اآلخري ــا 17 : 18(، تجعــل مــن املرّج )لوق

اليهــود مل يكــن لهــم ف العــادة أي تعامــالت مــع الســامريني، إال أن مــرض أولئــك الرجــال العــرشة قــد تجــاوز 

تلــك الحواجــز. إن املصيبــة واملأســاة املشــرتكة، والتــي  وصفهــا ألــرت شــفايتزر بأنهــا »رشاكــة املعانــاة« قــد 

قـَـات العرقيــة. فــإن حاجتهــم املشــرتكة إل التطهــري والشــفاء والخــالص قــد أتــت  عملــت عــىل تحطيــم املَُفرِّ

بهــم، بشــكل جامعــي، إل املســيح.

مــع ذلــك، مل يكــن الســامريون وغريهــم مــن الغربــاء هــم الهــدف املبــارش لخدمــة يســوع، »لَــْم   

ــدة  ــس قاع ــيح أن يؤس ــزم املس ــد اعت ــى 15 : 24(. فق ــِة« )مت الَّ ــَل الضَّ ائِي ــِت إِرْسَ ــَراِف بَيْ ــْل إِالَّ إَِل ِخ أُْرَس

مرســلية قويــة بــني اليهــود أوالً. لكــن املســيح، وطــوال خدمتــه، قــد أعطــى أتباعــه الدليــل عــىل أنــه يجــب 

لبشــارة اإلنجيــل أن تذهــب إل العــامل أجمــع. وعــىل الرغــم مــن أن هــذه النقطــة مل تتضــح لهــم إالَّ بعــد 

ــح أذهــان  ــأنها أن تفت ــن ش ــور كان م ــل أم ــري، بعم ــك بكث ــل ذل ــى قب ــام، حت ــد ق ــه، إالَّ أن املســيح ق قيامت

ــية. ــم الرئيس ــيصبح مهمته ــامل كان س ــري إل الع ــرة أن التبش ــذ لفك التالمي
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اليونانيون واليهود

 20 آب)أغسطس(

ــَس  ــُؤالَِء إِىَل ِفيلُبُّ َم ه ــدَّ ــِد. َفَتَق ــُجُدوا يِف الِْعي ــُدوا لَِيْس ــَن َصِع ــَن الَِّذي ــوَن ِم ــاٌس يُونَانِيُّ »َوكَاَن أُنَ  

ــاَل  ــُس َوَق ــأىََت ِفيلُبُّ ــوَع’ َف ــَرى يَُس ــُد أَْن نَ ــيُِّد، نُِري ــا َس ــَن: ‘يَ ــأَلُوُه َقائِلِ ــِل، َوَس ــَدا الَْجلِي ــِت َصْي ــْن بَْي ــِذي ِم الَّ

ــَد  ــاَعُة لَِيَتَمجَّ ــا يَُســوُع َفأََجابَُهــاَم ِقائِــالً: ‘َقــْد أَتـَـِت السَّ ألَنـْـَدَراُوَس، ثـُـمَّ َقــاَل أَنـْـَدَراُوُس َوِفيلُبُّــُس لَِيُســوَع. َوأَمَّ

ــِة يِف األَْرِض َومَتُــْت َفِهــَي تَْبَقــى َوْحَدَهــا.  ــُة الِْحْنطَ ــْم تََقــْع َحبَّ ــْم: إِْن لَ ــُن اإِلنَْســاِن. اَلَْحــقَّ الَْحــقَّ أَُقــوُل لَكُ ابْ

ــم  ــى تفّه ــة ع ــذه الحادث ــاعدنا ه ــف تس ــا 1٢ : ٢٠ـ٢٣(. كي ــرٍ’ « )يوحن ــٍر كَِث ــأِْت ِبَثَم ــْت تَ ــْن إِْن َماتَ َولِك

الرصخــة القلبيــة الصادقــة للبــر يف كل مــكان طلبــاً يف الخــالص والرجــاء والحصــول عــى أجوبــة ال ميكــن 

إيجادها إال يف املسيح وحده؟ 

______________________________________________________
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ــليم  ــاءوا إل أورش ــم ج ــث أنه ــة، حي ــن إل اليهودي ــون مهتدي ــؤالء اليوناني ــح، كان ه ــىل األرج ع  

ــَس الــذي،  ــدوا  ف العيــد. وقــد الحــظ املعلقــون واملفــرون أن هــؤالء اليونانيــني قــد ذهبــوا إل ِفيلُبُّ ليتعبّ

وعــىل الرغــم مــن أنــه كان يهوديــاً، كان يحمــل اســامً يونانيــاً، وهــو األمــر الــذي رمبــا يكــون قــد جذبهــم 

ــن  ــب الذي ــادي بواســطة املرســلني األجان ــه ف حــني ميكــن إنجــاز العمــل املســيحي الري ــه. وهكــذا، فإن إلي

ــادي  ــدون ربحهــم للمســيح، إالَّ أن العمــل الري ــن يري ــاس الذي ــاً للن ــة وتفهــامً متعاطف لديهــم حاســة ثقافي

ــاس  ــة التــي للن ــل أشــخاص لديهــم نفــس الخلفي ــن ِقب ــه ِم ــام ب ــم القي ــذي يت ــة هــو العمــل ال األكــر فعالي

ــم.  ــرازة إليه ــريهم والك ــَى تبش ــن يُبْتََغ الذي

لقــد جــاء اليونانيــون فقــط قبــل أيــام مــن صلــب يســوع. وال شــك ف أنهــم اندهشــوا مــن ســامع   

كالم املســيح عــن معاناتــه وموتــه ونرصتــه النهائيــة. )كــام أن الصــوت الــذي ســمعوه قادمــاً مــن الســامء قــد 

ــاً  حريهــم كذلــك(. وال بــد وأن املســيح قــد تشــجع برغبتهــم ف أن »يــروه«. فقــد كان مجيئهــم إليــه إيذان

ــَوَذا  ــني، » ‘ُه ــوا قائل ــن تعجب ــل الفريســيني الذي ــن ِقب ــى ِم ــك حت ــدء الكــرازة إل العــامل. وقــد لوحــظ ذل بب

ــا 12 : 19(. ــَب َوَراَءُه!’ « )يوحن ــْد َذَه ــُم قَ الَْعالَ

إن مــا نــراه هنــا هــم رجــال، مــن خــارج الديانــة اليهوديــة، يريــدون أن يأتــوا إل املســيح. يــا لهــا   

مــن عالمــة عــىل أن العــامل كان مســتعداً ملوتــه الكفــاري! إن هــؤالء اليونانيــني، الذيــن ميثلــون أمــم وقبائــل 

وشــعوب العــامل، قــد انجذبــوا إل املســيح. وكان صليــب املخلِّــص عــىل وشــك أن يجــذب شــعوب كل األرض 

ف كل العصــور الالحقــة إل املســيح )عــد 32(. وهكــذا، فإنــه عندمــا بــدأ التالميــذ كرازتهــم  للعــامل وجــدوا 

ــول بشــارة اإلنجيــل. ــاس مســتعدين لتســلُّم وقب الن

اقــرأ يوحنــا 1٢ : ٢٠ـ٣٢. مــا الــذي يقولــه املســيح حــول خســارة حياتــك مــن أجــل أن تربحهــا؟ 

ملــاذا قــال املســيح ذلــك يف هــذا الســياق املبــارش؟ كيــف اختــربت مــا كان يتحــدث املســيح عنــه 

يف هــذه الفقــرة الكتابيــة؟  
___________________________________________________
___________________________________________________
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ــَحاَق  ــَم َوإِْس ــَع إِبَْراِهي ــوَن َم ــاِرب َويَتَِّكئُ ــاِرِق َوالَْمَغ ــَن الَْمَش ــيَأْتُوَن ِم ــَن َس ــْم: إِنَّ كَِثريِي ــوُل لَُك »َوأَقُ

ــاَك  ــِة. ‘ُهَن ــِة الَْخاِرِجيَّ ــوَن إَِل الظُّلَْم ــوِت فَيُطَْرُح ــو الَْملَُك ــا بَُن ــاَمَواِت،  َوأَمَّ ــوِت السَّ ــوَب ِف َملَُك َويَْعُق

يــُر األَْســَناِن’ « )متــى 8 : 11 و 12(. رغــم أن هــذه الكلــامت قــد نُِطــق بها ف ســياق  يَُكــوُن الْبـُـَكاُء َورَصِ

معــني، ف إشــارة إل أشــخاص معينــني، إاّل أنــه ال ينبغــي أن يغيــب املبــدأ املتضمــن فيهــا عــن أذهاننــا. 

فأولئــك الذيــن أُْعطـُـُوا امتيــازات عظيمــة، مزايــا عظيمــة مــن حيــث الحقائــق الروحيــة والالهوتيــة، 

هــم بحاجــة إل أن يكونــوا حذريــن. فإنــه مــن الســهل أن نشــعر بالرضــا عــن الــذات بشــأن مــا قــد 

أُعطينــا إيــاه مــن حقائــق هــي، ف بعــض الحــاالت، حقائــق ال يَِعــُظ أو يعلِّــُم بهــا أحــٌد ســوانا. أوالً، 

ــاً،  ــم، ثاني ــق؛ ث ــا نُبقــي أنفســنا راســخني ومتمســكني بهــذه الحقائ ــد مــن أنن نحــن بحاجــة إل التأكّ

نحــن نحتــاج إل أن نكــون مســتعدين لتعليــم هــذه الحقائــق إل أولئــك الذيــن ال يعرفونهــا. 

ــالص.  ــة للخ ــة إىل النعم ــا بحاج ــاة، وأن جميعن ــٌر خط ــاً ب ــا جميع ــا أنن ــب لن ــر الصلي ــد أظه 1.  لق

ــاً مــا يعتــربون أنفســهم متفوقــن  ــة الذيــن غالب ــاك العديــد مــن املجموعــات البري ومــع ذلــك، هن

عــى غرهــم. هــذا أمــر شــائع ويحــدث عــى مــر التاريــخ. مــاذا عنــك أنــت نفســك، وعــن جامعتــك 

ــت  ــك، فأن ــدع نفس ــي )وال تخ ــت تخف ــرق أن ــة ط ــة؟ بأي ــة، أو الثقافي ــة، املالي ــة، االجتامعي العرقي

ــل  بالفعــل تخفــي( شــعوراً بالتفــوق عــى اآلخريــن املختلفــن عنــك؟ مــا هــو الخطــأ يف االتســام مبث

ــب؟  ــدام الصلي ــد أق ــره عن ــم تغي ــك أن تتعل ــف ميكن هــذا املوقــف، وكي

٢. عــادت املــرأة التــي عنــد البــر إىل قريتهــا وشــهدت لبنــي شــعبها عــن املســيح. مــاذا يعلمنــا هــذا 

عــن العمــل املرســي وأهميــة اســتخدام أولئــك الذيــن ينتمــون لثقافــة معينــة يف الوصــول إىل بنــي 

شــعبهم وتبشــرهم بأخبــار اإلنجيــل الســارة؟

٣. لقــد أراد اليونانيــون أن يــروا املســيح. ال شــك يف أنهــم قــد ســمعوا عنــه أو أنهــم هــم أنفســهم قــد 

رأوا أمــوراً قــد صنعهــا. املســيح، بالطبــع، هــو اآلن يف الســامء؛ والكنيســة، أي شــعبه، متّثلــه هنــا عــى 

األرض. مــا الــذي يعنيــه هــذا بالنســبة لنــا فيــام يتعلــق بنوعيــة الحيــاة التــي نعيشــها ونــوع الشــهادة 

التــي نقدمهــا لآلخريــن؟ 
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قصة األسبوع

العروس الوفية: الجزء الثاني
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www.AdventistMission.org :الموقع على اإلنترنت

بقلم رينا مورميو، بنغالدش

وبعــد مــرور عــام عــىل الوقــت الــذي أصبــح فيــه بوهــدرو، زوج شــانتي، ســبتياً أدفنســتي، مــات أخــوه 

ــة وازداد  ــتجب لألدوي ــرية. ومل تس ــا خط ــت أصابته ــا وكان ــرض املالري ــانتي مب ــت ش ــم أصيب ــر. ث األك

مرضهــا شــدة وخطــورة. وعندمــا فارقتهــا الحمــى، اتهمتهــا حامتهــا بأنهــا كانــت تتدعــي املــرض. صلــت 

شــانتي متوســلة إل اللــه وهــي تقــول، »ملــاذا تســمح يل بــأن أعــاين هكــذا ف هــذه األرسة؟ مــن فضلــك، 

خلصنــي« كــام أن زوجهــا شــعر باإلحبــاط هــو أيضــاً وألقــى باللــوم عــىل اللــه بســبب مشــاكلهم. 

ســمعت والــدة شــانتي مــن أهــل القريــة عــن املــرض الخطــري الــذي أصــاب ابنتهــا، لــذا قــررت الذهــاب 

لزيــارة ابنتهــا. وعندمــا التقــت حــامة شــانتي بــاألم قالــت لهــا آمــرة، »خــذي ابنتــك إل البيــت معــك. 

إنهــا عدميــة الجــدوى بالنســبة لنــا.« أخــذت األم ابنتهــا شــانتي إل البيــت، لكنهــا تركــت ابنــة شــانتي، 

رينــا، مــع زوج ابنتهــا والحــامة. 

ــاء  ــاء معالجتهــا بطريقــة الئقــة. وف أثن أخــذت األم ابنتهــا شــانتي إل املستشــفى، حيــث ميكــن لألطب

ــن  ــث ع ــامة ف البح ــذت الح ــامً، وأخ ــتموت حت ــانتي س ــن أن ش ــدة م ــانتي متأك ــامة ش ــك، كان ح ذل

ــزواج مــرة أخــرى.  ــه ال يرغــب ف ال ــا بوهــدرو. لكــن بوهــدرو أخرهــا بأن زوجــة  البنه

ومــع مــرور الوقــت، تعافــت شــانتي مــن مرضهــا ولكنهــا بــدالً مــن أن تعــود لبيــت حامتهــا، بقيــت 

مــع أمهــا.

ــن أرايض  ــة م ــا الثالث ــب أوالده ــى نصي ــه أن تُعط ــت أرملت ــدرو وطلب ــو بوه ــات أخ ــك، م ــاء ذل وأثن

ــأنه أن  ــن ش ــك كان م ــض األرايض، إال أن ذل ــىل بع ــول ع ــا الحص ــق له ــه كان يح ــني أن ــة. وف ح العائل

يجعــل األرسة تــر بضائقــة ماليــة ألنهــم ال يســتطيعون العيــش بــدون هــذه األرض. لقــد أرادت هــذه 

األرملــة األنانيــة الحصــول عــىل كل مــا ميكنهــا الحصــول عليــه لهــا وألبنائهــا. وتدريجيــاً بــدأت حــامة 

شــانتي تــدرك أن شــانتي كانــت وفيــة وأمينــة ف حــني كانــت كنتهــا األخــرى أنانيــة وجشــعة. طلبــت 

األم مــن بوهــدرو أن يذهــب ويحــرض شــانتي إل البيــت. 

ــارة شــانتي. وأخرهــا عــن تغــريِّ قلــب أمــه نحوهــا ودعاهــا للعــودة إل البيــت  ذهــب بوهــدرو لزي

ــع  ــادت م ــا وع ــت بحــزم أمتعته ــرية مجــدداً. فقام ــا الصغ ــة ابنته ــانتي شــغوفة لرؤي ــت ش ــه. كان مع

ــا. زوجه

ــرياً، لألفضــل. وقــد رحبــت الحــامة  ــا قــد تغــريت كث ــا الفرحــة عندمــا وجــدت أن حامته وقــد غمرته

املتقدمــة ف الســن بشــانتي ف البيــت وعاملتهــا باحــرتام ولطــف. وكانــت شــانتي عازمــة عــىل أن تكــون 

مســيحية حقــة متمنيــة أن تعطــي حامتهــا، التــي كانــت قاســية، قلبهــا للمســيح. وبعــد عــدة ســنوات، 

أعطــت الحــامة قلبهــا للمســيح قبــل أن تــوت. 

وقــد جــدد بوهــدرو أيضــاً تكريســه للمســيح واآلن تعيــش األرسة معــاً ف ســالم ورشكــة مســيحية. لقــد 

تحملــت العــروس الشــابة املصاعــب والتعنيــف وقــادت زوجهــا وحامهــا وحامتهــا إل املســيح. 

رينا مورمو هي األبنة البكر لشانتي وبوهدرو. وهي تتمنى أن تصبح طبيبة. 
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الدرس التاسع  

بطرس واألمم

 22ـ28 آب)أغسطس(

السبت بعد الظهر

 املراجــع األســبوعية: أعــال 2 : 5ـ2١؛ ١0 : ١ـ8 و 2٣ـ٤8؛ روميــة 2 : ١٤ـ١6؛ أعــال الرســل 
١0 : 9ـ22؛ ١١ : ١ـ١0؛ ١5 : ١ـ٣5.

آيــة الحفــظ: »َفَقــاَل لَُهــْم بُطْــُرُس : ‘تُوبُــوا َولَْيْعَتِمــْد كُلُّ َواِحــٍد ِمْنكُــْم َعــَى اْســِم يَُســوَع الَْمِســيحِ 
ــَى  ــَن َع ــكُلِّ الَِّذي ــْم َولِ ــْم َوألَْوالَِدكُ ــَو لَكُ ــَد ُه ــُدِس. ألَنَّ الَْمْوِع وحِ الُْق ــرُّ ــَة ال ــوا َعِطيَّ ــا، َفَتْقَبلُ ــَراِن الَْخطَايَ لُِغْف

بُّ إِلُهَنــا’ « )أعــامل الرســل ٢ : ٣٨ـ٣9(. بُْعــٍد، كُلِّ َمــْن يَْدُعــوُه الــرَّ

كان بطــرس هــو أول رســول يعلــن الخــالص إل األمــم. وقــد واصــل القيــادة ف الكنيســة لعــدة   

ســنوات بعــد تأسيســها، حتــى بعــد أن أصبــح بولــس مرســالً لألمــم بامتيــاز. وقــد ســاعد بطــرس، جنبــاً إل 

ــة وشــمولية  ــود، مــدركاً عاملي ــن كان معظمهــم مــن اليه ــا، الذي ــس، الكنيســة األول وقادته ــب مــع بول جن

ــة.  ــة العظيم املأموري

لقــد عمــل بطــرس عــىل أن تكــون هنــاك كنيســة متكاملــة تعمــل عــىل توحيــد كل مــن املهتديــن   

ــك  ــة، وكذل ــة اليهودي ــة بالثقاف ــة املتعلق ــاط الدقيق ــم بالنق ــىل عل ــوا ع ــن مل يكون ــم الذي ــم، وه ــن األم م

املهتديــن مــن اليهــود والذيــن كانــوا مييلــون إل االعتقــاد بــأن عاداتهــم كانــت إلهيــة ثابتــة ال ريــب فيهــا. 

ومثــل جميــع املبرشيــن الــرواد، فقــد كان عــىل بطــرس التمييــز بــني الثوابــت اإللهيــة غــري القابلــة للتغيــري 

وبــني تلــك املامرســات التــي هــي نســبية وذات طابــع ثقــاف وليــس لهــا عواقــب هامــة عــىل حيــاة املؤمــن، 

ســواء اليهــودي أو األممــي. وهكــذا، فقــد كان بطــرس هــو َمــن أعلــن، ف مجمــع أورشــليم، أن اللــه، وفيــام 

ٍء« )أعــامل الرســل 15 : 9(. وكان بطــرس أيضــاً هــو َمــن َعِمــل  يتعلــق باألمــم »لـَـْم مُيَيِّــْز بَيَْنَنــا َوبَيَْنُهــْم ِبــَيْ

عــىل التعامــل مــع األمــور التــي كانــت تهــدد وحــدة الكنيســة األول. 

نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 29 آب )أغسطس(.
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األحد

بطرس في »يوم الخمسين«

2٣ آب)أغسطس(

ــا؟ مــا هــي  ــا التامــة إىل الــروح القــدس يف حياتن مــا الــذي تكشــفه قصــة يــوم الخمســن عــن حاجتن

الخيــارات التــي ميكننــا اإلقــدام عليهــا لــي نكــون أكــر تناغــامً مــع قيــادة وتوجيــه الــروح القــدس لنــا؟

___________________________________________________

ًة َمتَــى  لقــد كانــت كلــامت املســيح األخــرية قبــل صعــوده تتســم بالطابــع التبشــريي: »لِكنَُّكــْم َســتََنالُوَن قُــوَّ

ــَى  ــاِمَرِة َوإَِل أَقْ ــِة َوالسَّ ــلِيَم َوِف كُلِّ الْيَُهوِديَّ ــُهوًدا ِف أُوُرَش ــوَن يِل ُش ــْم، َوتَُكونُ ــُدُس َعلَيُْك وُح الُْق ــرُّ ــلَّ ال َح

األَْرِض« )أعــامل الرســل 1 : 8(. ونجــد هنــا مــرة أخــرى التفويــض بنــرش بشــارة اإلنجيــل ف العــامل أجمــع. 

وبعــد ذلــك بعــرشة أيــام فقــط بــدأت هــذه الدعــوة ف النمــو، وكان لبطــرس الــدور الرئيــي فيهــا. 

اقــرأ أعــامل الرســل ٢ : ٥ـ٢1. كيــف يُظهــر هــذا الحــدث قصــد اللــه يف أن تذهــب بشــارة اإلنجيــل إىل 
العــامل أجمــع ومــا هــو الــدور الــذي كان عــى اليهــود أن يقومــوا بــه يف هــذا اإلعــالن؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ــوم الخمســني. فقــد كان هــدف انســكاب  ــا ف ي ــة العظيمــة أول إتــام له لقــد وجــدت املأموري  

يل للــروح القــدس نتائــج عظيمــة ف يــوم  الــروح القــدس هــو الكــرازة للعــامل. وقــد كان لهــذا االنســكاب األوَّ

الخمســني. مــع ذلــك، فقــد كان هــذا هــو مجــرد عيِّنــة لنتائــج أعظــم بكثــري كانــت ســتأيت ف الســنوات التــي 

ــك.  ــت ذل تل

وقد اشتملت عظة بطرس عىل بضع نقاط رئيسية ال تزال ذات صلة وداللة حتى اليوم:   

أوالً، إن نبــوءات ووعــود العهــد القديــم قــد وجــدت إتامــاً لهــا ف املســيح )أعــامل 2 : 17ـ21(،   

وهــي حقيقــة تــم إعالنهــا مــن خــالل األعــامل العظيمــة والعالمــات التــي صاحبــت خدمــة املســيح، وكذلــك 

ــداد 22ـ24(. ــه )أع ــه وقيامت ــالل موت ــن خ م

ثانيــاً، لقــد تّجــد املســيح وجلــس عــن ميــني اللــه، وهــو اآلن املســيح )املســيا( رب الــكل )أعــداد   

33ـ36(. وف املســيح، يحصــل كل َمــن يتوبــون ويعتمــدون عــىل غفــران الخطايــا )أعــداد 38 و 39(. 

هنــا نــرى بطــرس، التلميــذ النشــيط املتكلِّــم الجهــوري، يقــف إلميانــه باملســيح. لقــد ُدعــي مــن   

ــل  ــرس كان أق ــن أن بط ــم م ــىل الرغ ــة. وع ــام األول للكنيس ــاً ف األي ــداً قوي ــون قائ ــيح ألن يك ــل املس ِقب

مــن الرســول بولــس مــن حيــث نظرتــه لعامليــة البشــارة ومــن حيــث كفاءتــه وقدرتــه عــىل التكيــف مــع 

ــارة  ــام بش ــق أم ــح الطري ــد فت ــرس ق ــة 2 : 11ـ14(، إال أن بط ــر غالطي ــرى )انظ ــات األخ ــات والديان الثقاف

اإلنجيــل لتذهــب إل أكــر مــن 15 أمــة، وذلــك عندمــا  بــرّش ليهــود الشــتات ف أورشــليم. وبهــذه الطريقــة 

ــذاك.  ــط آن ــرشق األوس ــامل ال ــارة إل ع ــار الس ــب األخب ــاً ليجل ــراً هام ــرس ج ــتخدم بط اس



٧٤

 االثنين 

اهتداء كَْرنِيلُِيوس: الجزء األول
ــن  ــيح ع ــاً للمس ــح تابع ــذي أصب ــي، ال ــذا األمم ــة ه ــا قص ــاذا تخربن ــامل 1٠ : 1ـ٨؛ ٢٣ـ٤٨. م ــرأ أع اق

ــن؟ ــهادة لآلخري ــالص والش الخ

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

لقــد أُطلــق عــىل حــدث اهتــداء كَْرنِيلِيُــوس، ذلــك الوثنــي الــذي كان ضابطــاً ف الجيــش الرومــاين،   

ــوس هــي قصــة هامــة جــداً ف ســفر أعــامل الرســل، فقــد  ــوم الخمســني األممــي«. وقصــة كَْرنِيلِيُ اســم »ي

ــت الكنيســة األول: هــل ميكــن للشــخص األممــي أن  ــي واجه ــة الكــرى الت ــة الخالفي ــع القضي ــت م تعامل

يصبــح مســيحياً دون أن يصبــح يهوديــاً أوالً؟

كانــت قيرصيــة هــي املقــر الرئيــي للجيــش الرومــاين ف كل اليهوديــة، مبــا فيهــا أورشــليم. وكان   

كَْرنِيلِيُــوُس واحــداً مــن القــادة الســتة الذيــن كانــوا يقــودون الـــ 600 جنــدي الذيــن يتكــون منهــم »الفيلــق 

اإليطــايل« املتمركــز هنــاك. ويشــري اســمه إل أنــه كان ينتمــي إل عائلــة عســكرية المعــة وهــي التــي انحــدر 

منهــا ف وقــت ســابق القائــد الــذي هــزم »هنيبعــل«، ذلــك القائــد الــذي مــن قرطــاج والــذي خلــف دمــاراً 

كبــرياً للرومــان عــىل مــدى ســنوات. واألهــم مــن ذلــك هــو أن كَْرنِيلِيُــوس كان رجــالً يخــاف اللــه ويســتمتع 

برشكــة روحيــة مــع أرستــه ويصــي بانتظــام، وكان كرميــاً مــع املحتاجــني. وقــد ســمع اللــه لصالتــه وأرســل 

إليــه مــالكاً يحمــل رســالة خاصــة لــه.

»فــإذ كان كرنيليــوس يؤمــن باللــه عــىل أنــه خالــق الســامء واألرض كان يوقــره ويعــرتف بســلطانه   

ــه  ــؤون وظيفت ــة وف ش ــه البيتي ــرب ف حيات ــاً لل ــد كان أمين ــاة . لق ــؤون الحي ــورته ف كل ش ــأل مش ويس

ــالع  ــه أو االضط ــذ خطط ــىل تنفي ــرؤ ع ــن يج ــه مل يك ــه ألن ــاً لل ــه مذبح ــام ف بيت ــه أق ــام أن ــا . ك وواجباته

مبســؤولياته بــدون معونــة اللــه« )روح النبــوة، أعــامل الرســل، صفحــة 110(.

الحــظ، أيضــاً، مــا حــدث عندمــا التقــى كرنيليــوس ببطــرس أخــرياً. لقــد ركــع وســجد لبطــرس،   

ع بطــرس. وهكــذا ميكننــا أن نــرى أن هــذا األممــي، الــذي وجــد نعمــة ف  وهــو عمــل ال بــد وأنــه قــد روَّ

عينــي الــرب، ذلــك الرجــل التقــي، كان ال يــزال أمامــه الكثــري مــن الحقائــق ليتعلمهــا، حتــى عــىل أبســط 

ــا. ــك أن يتعلمه ــىل وش ــه كان ع ــك أن ــه ال ش ــك، فإن ــع ذل ــتويات؛ م املس

2٤ آب)أغسطس(

مــا هــي بعــض الصفــات التــي كان يتســم بهــا كرنيليــوس، حتــى يف جهلــه باملبــادئ املســيحية، 

والتــي سنحســن جميعنــا صنعــاً إذا نحــن اتســمنا بهــا يف حياتنــا الروحيــة الخاصــة بنــا؟ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



٧٥

الثالثاء

اهتداء كرنيليوس: الجزء الثاني

25 آب)أغسطس(

ــِه  ــِذي يَتَِّقي ــٍة، الَّ ــْل ِف كُلِّ أُمَّ ــوَه. بَ ــُل الُْوُج ــَه الَ يَْقبَ ــُد أَنَّ الل ــا أَِج ــقِّ أَنَ ــاَل: ‘ِبالَْح ــاُه َوقَ ــُرُس فَ ــَح بُطْ »فََفتَ  

َويَْصَنــُع الـْـِرَّ َمْقبُــوٌل ِعْنــَدُه.’ « )أعــامل الرســل 10 : 34 و 35(. وعــىل الرغــم مــن أن هــذه الكلــامت ليســت غريبــة، إال 

أن كونهــا قــد خرجــت مــن فــم بطــرس فــإن ذلــك يعــد اعرتافــاً مذهــالً. علينــا أن نتذكــر َمــن كان بطــرس وِمــن أيــن 

أىت ومــا هــي املواقــف والســلوكيات التــي كان، وال يــزال، يصــارع معهــا. )انظــر غالطيــة 2 : 11ـ16(. مــع ذلــك، فــإن 

مــام ال شــك فيــه هــو أن اختبــاره مــع كرنيليــوس قــد ســاعده عــىل أن يــرى، حتــى بوضــوح أكــر، الخطــأ الــذي كان 

يشــوب مواقفــه، وســاعده كذلــك عــىل أن يحصــل عــىل صــورة أوضــح ملــا كان اللــه يعتــزم أن يفعلــه برســالة بشــارة 

اإلنجيــل. 

اقــرأ أعــامل الرســل 1٠ : ٣٣. مــا الــذي قالــه كرنيليــوس لبطــرس ويبــن أن كرنيليــوس قــد أدرك، حتــى عــى 
الرغــم مــن جهلــه بالكثــر مــن األمــور، أن إتِّبــاع الــرب معنــاه أيضــاً إطاعــة الــرب؟ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

اقــرأ أعــامل الرســل 11 : 1٤. مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــة ويبــن لنــا الحاجــة إىل حمــل بشــارة اإلنجيــل حتــى 
إىل شــخص بنفــس تقــوى وورع كرنيليــوس؟ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

كيف تساعدنا الفقرة الكتابية يف رومية ٢ : 1٤ـ1٦ عى فهم ما كان يحدث مع كرنيليوس؟
__________________________________________________________
__________________________________________________________

كــام رأينــا، كان كرنيليــوس أمميــاً »َخائـِـُف اللــِه« )أعــامل 10 : 2(، عــىل الرغــم مــن أنــه كان ال يــزال لديــه   

الكثــري ليتعلمــه )أولســنا جميعــاً بحاجــة إل ذلــك؟(. مــع ذلــك، فــإن صومــه وصالتــه، ومــا كان يصنعــه مــن حســنات، 

كل ذلــك قــد أظهــر أن كرنيليــوس كان لديــه قلبــاً مفتوحــاً للــرب؛ وهكــذا، فإنــه عندمــا كان الوقــت مناســباً، عمــل 

ــه.  ــة ف حيات ــرب بطريقــة عجيب ال

والنقطــة الهامــة التــي ينبغــي أن نتذكرهــا ف هــذه القصــة هي كيــف أن املالك، رغــم ظهــوره لكرنيليوس،   

مل يبــرّشه باإلنجيــل. بــدالً مــن ذلــك، مّهــد املــالك الطريــق أمــام كرنيليــوس ملقابلــة بطــرس، الــذي أخــره عــن املســيح 

)انظــر أعــامل 10 : 34 ـ 44(. ميكننــا أن نــرى هنــاك مثــاالً حــول كيــف يســتخدم الــرب البــرش كرســل لــه إل العــامل.



٧٦

االربعاء

الرؤيا التي رآها بطرس

 26 آب)أغسطس(

كيــف نظهــر احرتامنــا لألشــخاص الذيــن نعتقــد أن إميانهــم خاطــئ مــن دون أن نعطــي 

ر تلــك املعتقــدات؟ مــا هــو الفــرق بــن احرتامنــا وتقديرنــا للنــاس  االنطبــاع بأننــا نحــرتم ونقــدِّ

ــة[؟ ــم ]الخاطئ ــا ملعتقداته ــا وتقديرن ــض احرتامن عــى نقي

كــام رأينــا باألمــس، فإنــه بحلــول الوقــت الــذي تواصــل فيــه بطــرس مــع كرنيليــوس كان بطــرس قــد اختــر 

تغــرّياً ف موقفــه فيــام يتعلــق باألمــم، وهــو تغــريُّ مل يكــن املؤمنــون باملســيح مــن اليهــود قــد أدركــوه أو 

اختــروه بعــد )أنظــر أعــامل 10 : 44 و 45(. فــام هــو الــيء الــذي حــدث وغــريَّ بطــرس؟ 

اقــرأ أعــامل الرســل 1٠ : 9ـ٢٢ و 11 : 1ـ1٠. مــا الــذي تقولــه هاتــان الفقرتــان الكتابيتــان حــول مــدى 
رســوخ املواقــف الخاطئــة يف ذهــن بطــرس لدرجــة أن األمــر قــد تطلــب حــدوث يشء مــن هــذا القبيــل 

لفتــح ذهنــه وتغيــر مواقفــه؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ــة  ــا مهمــني للغاي ــة الشــهادة كان ــه بطــرس ف مهم ــام ب ــذي ق ــدور ال ــوس وال ــداء كرنيلي إن اهت  

ــل  ــن املُْرَس ــع كل م ــة م ــة للطبيع ــة خارق ــد تواصــل بطريق ــه ق ــلية الكنيســة لدرجــة أن الل بالنســبة ملرس

ومســتضيفه: وف حــني قــام مــالك بزيــارة كرينليــوس، فقــد أُعطــي بطــرس رؤيــة. 

ــل  ــي تفاصي ــامل 9 : 43؛ 10 : 6 و 32(، وه ــر أع ــاغ )انظ ــع دب ــا« م ــرس ف »ياف ــي بط ــاً، بق أيض  

ال نريــد أن تغيــب عــن بالنــا. فقــد كان كل مــن الدباغــة والدباغــني مصــدر اشــمئزاز ِمــن ِقبــل اليهــود ألن 

ــوا يتعاملــون مــع األجســاد امليتــة ويســتخدمون الفضــالت البرشيــة ف عمليــات الّدباغــة. ومل  الدبّاغــني كان

ــَد الْبَْحــِر« )أعــامل 10 : 6(.  يكــن يُســمح للدبّاغــني بدخــول املــدن؛ الحــظ أن بيــت ســمعان كان يقــع »ِعْن

إن إقامــة بطــرس ف بيــت دبـّـاغ قــد دلــت عــىل أن بطــرس قــد أدرك بالفعــل، قبــل الرؤيــا التــي   

رآهــا، أن بعضــاً مــن مواقفــه الســابقة كانــت متعارضــة مــع بشــارة اإلنجيــل. وهكــذا كان كل مــن بطــرس 

وعائلــة كرنيليــوس بحاجــة إل التخــّي عــن بعــض العــادات الباليــة لديهــم. فــإن كل النــاس، املَُمثَلــني بـــ »كُلُّ 

ــه.  ــاء الل ــم أبن ــرس ه ــا بط َدَوابِّ األَْرِض« ف رؤي

إن دعــوة بطــرس ألن يشــهد لكرنيليــوس تعنــي ضمنــا أنــه، بالرغــم مــن أن كل النــاس مقبولــني   

عنــد اللــه، إالَّ أنَّــه ليــس كل الديانــات مقبولــة عــىل حــد ســواء. لقــد كان كرنيليــوس بالفعــل رجــالً »متدينــاً«، 

مثــل أي شــخص آخــر تقريبــاً ف املجتمــع القديــم. وكجنــدي، فالبــد وأنــه كان عــىل إطــالع بعبــادة »ميــرا«؛ 

وكضابــط، فــال بــد وأنــه قــد اشــرتك ف عبــادة اإلمراطــور. لكــن هــذه املامرســات مل تكــن مقبولــة لــدى اللــه. 

إن ف هــذا درســاً اليــوم ألولئــك الذيــن ينظــرون إل األديــان غــري املســيحية عــىل أســاس مســاواتها   

باملســيحية. وعــىل الرغــم مــن أنهــم يفعلــون ذلــك بــروح مــن الصــواب الســيايس ف بعــض األحيــان، إال أن 

موقفــاً مــن هــذا القبيــل يــؤدي إل التقليــل مــن شــأن تأكيــدات الكتــاب املقــدس عــىل تفــرد املســيحية ومــا 

تنــادي بــه مــن حــق.



٧٧

الخميس

مرسوم أورشليم

2٧ آب)أغسطس(

إن النجــاح املبكــر للمرســلية إل األمــم قــد أثــار مســألة ف غايــة األهميــة بالنســبة للكنيســة األول   

مــني  وهــي املســألة املتعلقــة باملتطلبــات التــي ينبغــي توقعهــا مــن املهتديــن مــن األمــم، أي مــن أولئــك املطعَّ

ف اإلميــان )روميــة 11 : 17(. ودامئــاً مــا تظهــر حــدة التوتــرات عندمــا ينضــم أشــخاص مــن ديانــات وثقافــات 

ــٍخ مــن املؤمنــني. وف مثــل هــذه الحالــة، كان املســيحيون مــن اليهــود، وفيــام يختــص  أخــرى إل مجتمــع ُمرسَّ

بتقديرهــم العظيــم ملتطلبــات قوانــني وطقــوس العهــد القديــم، يفرتضــون أن املهتديــن ِمــن األمــم ســيقبلون 

ويطيعــون هــذه القوانــني والطقــوس. وكان الرتكيــز الرئيــي عــىل الختــان بوصفــه الداللــة األساســية عــىل 

دخــول الذكــور املهتديــن إل املســيحية إل املجتمــع اليهــودي؛ واعتــروا أن الختــان يرمــز إل االمتثــال لجميــع 

متطلبــات الديانــة اليهوديــة. فهــل ينبغــي أن يُطلــب مــن املهتديــن إل املســيحية مــن األمــم أن يخضعــوا 

لعمليــة الختــان؟ اعتقــد بعــض املســيحيني اليهــود الذيــن ف اليهوديــة اعتقــاداً راســخاً أنــه ينبغــي لألممــني 

الخضــوع لعمليــة الختــان وقــد أعلنــوا عــن قناعتهــم هــذه بلغــة الهوتيــة صارمــة: فبالنســبة لهــم، كانــت 

مســألة الختــان رضوريــة للخــالص. 

ما الذي حدث يف مجمع أورشليم وساعد يف تسوية هذه املسألة الهامة؟ أعامل 1٥ : 1ـ٣٥.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

عــىل الرغــم مــن أن مســألة الختــان كانــت هــي الســبب الرئيــي النعقــاد مجمــع أورشــليم، إال أن   

املجمــع قــد تعامــل مــع مجموعــة مــن املامرســات الثقافيــة التــي مل تتطلبهــا تعاليــم اإلنجيــل مــن املهتديــن 

إل املســيحية. وقــد قــدم مرســوم املجمــع )أعــامل 15 : 23ـ29( أرضيــة مشــرتكة ميكــن مبوجبهــا للمســيحيني 

مــن اليهــود واألمــم التعايــش ف رشكــة مســيحية. فقــد تــم احــرتام القيــم اليهوديــة األساســية، ولكــن ُســمح 

لألمميــني تجنــب الخضــوع لعمليــة الختــان. وكان قــرار املجلــس عمليــاً والهوتيــاً. وقــد وضــع هــذا القــرار 

ــة ومثــرية لالنقســام. إن املرســلني  ــا واملشــاكل قبــل أن تصبــح خالفي ــج القضاي منطــاً للكنيســة يجعلهــا تعال

مــن ذوي الخــرة يتعلمــون كيفيــة تحديــد املســائل األساســية لإلميــان املســيحي ويركّــزون عليهــا بــدالً مــن 

الغــوص  ف أمــور ليســت رضوريــة لإلميــان.

مــا هــي الــدروس التــي ميكننــا أن نســتخلصها مــن مجمــع أورشــليم وميكن أن تســاعد الكنيســة 

اليــوم إذ تتعامــل مــع قضايــا خالفيــة مثــرة للجــدل؟ مــا الــذي فعلــه مجمــع أورشــليم وميكــن 

أن يكــون مبثابــة منــوذج بالنســبة لنــا؟ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



٧٨

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

28 آب)أغسطس(

ــاب أعــامل  ــوان »اليهــود واألمــم«، صفحــة 156-167، ف كت ــذي بعن ــوة الفصــل ال ــروح النب ــرأ ل  أق

الرســل.

»وقــد أخرهــم بطــرس عــن دهشــته إذ فيــام كان ينطــق بــكالم الحــق هــذا ف مســامع   

أولئــك الذيــن كانــوا مجتمعــني ف بيــت كرنيليــوس شــاهد الــروح القــدس يحــل عــىل ســامعيه مــن 

األممــني واليهــود ســواء بســواء.« فنفــس النــور واملجــد اللــذان أضــاءا عــىل اليهــود املختونــني أضــاءا 

كذلــك عــىل وجــوه األمميــني الغلــف أي غــري املختونــني. وقــد كان هــذا إنــذارا مــن اللــه لبطــرس يك 

ال يعتــر إنســانا أقــل شــأنا مــن إنســان آخــر ، ألن دم املســيح يســتطيع أن يطهــر مــن كل نجاســة ....

»وقــد هيــأ خطــاب بطــرس أعضــاء املجمــع يك يســتمعوا بصــر إل بولــس وبرنابــا اللذيــن   

ــوة، أعــامل الرســل، صفحــة 160 و  قصــا عليهــم اختبارهــام وهــام يخدمــان بــني األمــم« )روح النب

.)161

ــن املتعلقــة بالطعــام يف العهــد  ــة أن القوان ــل البعــض، لدعــم الحجــة القائل ــن ِقب ــا بطــرس، ِم ــم تفســر رؤي  1. لقــد ت

ت رؤيــا بطــرس بهــذه الطريقــة تحديــداً لتكــون مــربراً ألكل اللحــوم النجســة.  القديــم مل تعــد ســارية املفعــول؛ وقــد ُفــسِّ

ــا أَنـَـا َفَقــْد أََراِن اللــُه أَْن الَ أَُقــوَل َعــْن  أمــا معنــى الرؤيــا فقــد تــم رشحــه بوضــوح شــديد ِمــن ِقبــل بطــرس نفســه: »َوأَمَّ

إِنَْســاٍن َمــا إِنَّــُه َدنِــٌس أَْو نَِجــٌس« )أعــامل 1٠ : ٢٨(. لذلــك، فــإن الرؤيــا مل تكــن تتكلــم عــن الطعــام وإمنــا عــن قبــول البر 

اآلخريــن كأبنــاء للــه، بغــض النظــر عــن الِعــرق أو الجنســية أو املهنــة أو الديــن. ملــاذا، رغــم ذلــك، يســتخدم النــاس هــذه 

الرؤيــا كذريعــة فيــام يتعلــق مبــا يجــب تناولــه مــن طعــام؟ مــاذا ينبغــي لهــذا أن يخربنــا عــن مــدى مــا يجــب أن نكــون 

عليــه مــن حــذر فيــام يتعلــق بكيفيــة تعاملنــا مــع نصــوص الكتــاب املقــدس وتفســرنا لهــا؟

ــق  ــام يتعل ــا ككنيســة أن نتعامــل مــع هــذه الفكــرة في ــف ينبغــي لن ــة ٢ : 1٤ـ1٦. كي ٢. أمعــن التفكــر أكــر يف رومي

ــاً عــى قلوبهــم؟ ــم النامــوس مكتوب ــن لديه ــك الذي ــاج إىل التبشــر ألولئ ــاذا نحت ــى، مل بالعمــل املرســي؟ مبعن

ــة  ــرأ الفقــرات الكتابي ــوم. اق ــاره منوذجــاً للكنيســة الي ــا عــن مجمــع أورشــليم باعتب ــس، تحدثن ــوم الخمي ٣. يف درس ي

التاليــة التــي تتحــدث عــن هــذا املجمــع )أعــامل الرســل 1٥ : 1ـ٣٥(. مــا هــي بعــض األمــور املحــددة التــي قــام بهــا 

ــي  ــل: )1( الشــهادات الشــخصية الت ــور مث ــر إىل أم ــال، انظ ــبيل املث ــى س ــوم؟ ع ــاً للكنيســة الي ــدم منوذج ــع وتق املجم

يقدمهــا األفــراد عــن الشــهادة لآلخريــن، )٢( دور بشــارة اإلنجيــل، )٣( دور الكتــاب املقــدس، )٤( دور املرســليات، و )٥( 

كيــف تعامــل النــاس مــع بعضهــم بعضــاً يف املجمــع.
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قصة األسبوع

من اليأس إلى الرجاء: الجزء األول

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.

www.AdventistMission.org :الموقع على اإلنترنت

بقلم تشينجورن ثيان، كامبوديا

عاشت تشن ف مخيم فقري للنازحني ف »فوم بينه«، كامبودياً.

ــدث  ــم يتح ــمعت أحده ــازل س ــد املن ــن أح ــرب م ــر بالق ــن ت ــت تش ــام كان ــام، وبين ــد األي  وف أح

ــذة. هــل هــذه كنيســة؟ أرادت  ــن الناف ــا إل النظــر م ــا فضوله ــد دفعه ــاس. وق ــن الن ــة م إل مجموع

ــة  ــم اللغ ــان تعلّ ــن األحي ــري م ــس ف كث ــمعت أن الكنائ ــد س ــت ق ــة، وكان ــة اإلنجليزي ــدرس اللغ أن ت

ــزل وقــّدم نفســه عــىل  ــة. انتظــرت بالخــارج إل أن انتهــى الرنامــج. خــرج شــخص مــن املن اإلنجليزي

ــغ.  ــه القــس هان أن

قالــت تشــن، »أريــد أن أتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة.« قــال لهــا القــس هانــغ أن درس اللغــة اإلنجليزيــة 

ينعقــد ف املبنــى يــوم األربعــاء بعــد  الظهــر. 

وبعــد ظهــر يــوم األربعــاء، عــادت تشــن لــدرس اللغــة اإلنجليزيــة. بــدأ املــدّرس الــدرس بصــالة، وعندما 

ــارة الكنيســة ف يــوم الســبت. وقــد جــاءت يــوم الســبت إل  انتهــى الــدرس قــدم الدعــوة لتشــن لزي

خدمــة العبــادة ولكنهــا مل تكــن تعــرف شــيئاً عــن اللــه ومل تفهــم العظــة. ومــع ذلــك، أرادت العــودة 

مــرة أخــرى. واصلــت دراســة اللغــة اإلنجليزيــة كل يــوم أربعــاء. وبعــد أســبوعني، قــام القــس هانــغ 

بدعــوة تشــن لحضــور دروس ف الكتــاب املقــدس ف يــوم الجمعــة بعــد الظهــر. واســتمتعت تشــن كثــرياً 

بالتعلـّـم عــن اللــه وفقــاً للتعاليــم املســيحية وقدمــت الدعــوة للقــس هانــغ بزيــارة منــزل أرستهــا ليقــوم 

بتعليمهــا املزيــد عــن اللــه. 

أخــرت تشــن القــس هانــغ بأنهــا كانــت تعــاين مــن بعــض املشــاكل الزوجيــة. وأوضحــت بــأن زواجهــا 

مل يكــن زواجــاً قانونيــاً وبــأن حامتهــا كانــت تحــاول أن تفصلهــا عــن زوجهــا مــن أجــل أن يتــزوج ابنهــا 

ــن  ــة. انتقــل الزوجــان للعيــش مبفردهــام لكــن حــامة تشــن أخــذت ابنيهــام الصغريي ــاة صيني مــن فت

ورفضــت الســامح لتشــن برؤيتهــام. 

ثــم رفــض زوجهــا إعطائهــا نقــوداً مــام يكســبه لتشــرتي طعامــاً. اســتمع القــس بتعاطــف إل قصــة تشــن 

املحزنــة؛ ثــم قــدم حــالً ممكنــاً. الحــظ القــس أن تشــن كانــت مندوبــة مبيعــات بالفطــرة. لذلــك اقــرتح 

عليهــا أن تقــوم ببيــع الكتــب األدفنتســتية لكســب بعــض النقــود. وافقــت تشــن عــىل أن تحــاول القيــام 

بذلــك. واصــل القــس دراســة الكتــاب املقــدس معهــا وأرشــدها إل املســيح. 

ــاب.  ــع أي كت ــتطع بي ــا مل تس ــه لكنه ــني تعليامت ــت تش ــد اتبع ــب. وق ــع الكت ــف تبي ــس كي ــا الق علّمه

وكانــت املطاعــم هــي أفضــل مــكان لبيــع الكتــب ف الصبــاح الباكــر وف أثنــاء وجبــات املســاء. لكنــه 

كان موســم الشــتاء ومل تتمكــن تشــن مــن الذهــاب إل هــذه املطاعــم بســهولة بســبب شــدة األمطــار. 

وعندمــا توقفــت األمطــار، صلــت تشــن قائلــة، »يــارب، إذا كنــت أنــت اللــه الحقيقــي، إذا كنــت تريــدين 

أن أتبعــك، مــن فضلــك اظهــر قوتــك مــن خــالل مســاعديت عــىل بيــع بعــض الكتــب ف هــذا املســاء.« ثــم 

وضعــت لنفســها هدفــاً وهــو بيــع مــا بــني 3 إل 4 كتــب قيمــة كل كتــاب منهــا دوالراً واحــداً.

تتمة القصة يف األسبوع القادم.



٨٠

ِفيلُبُُّس كمرسل

السبت بعد الظهر

29 آب)أغسطس( - ٤ أيلول)سبتمبر( الدرس العاشر  

ــال الرســل 2 : ٤٤ـ٤٧؛ ٤ : ٣٤ـ٣٧؛ 6 : ١ـ٧؛  ــوس ٤ : ١8؛ أع املراجــع األســبوعية: 2كورنث
ــال الرســل 8 و 2١ : ٧ـ١0. أع

ــْم، َوتَكُونُــوَن يِل ُشــُهوًدا  وُح الُْقــُدُس َعلَْيكُ ًة َمَتــى َحــلَّ الــرُّ ــْم َســَتَنالُوَن ُقــوَّ آيــة الحفــظ: » ‘لِكنَّكُ
ــاِمَرِة َوإِىَل أَْقــَى األَْرِض’ « )أعــامل 1: ٨(. ــِة َوالسَّ يِف أُوُرَشــلِيَم َويِف كُلِّ الَْيُهوِديَّ

ــرتة  ــالل ف ــام خ ــيح املُق ــاغل للمس ــغل الش ــي الش ــامل ه ــرازة إل الع ــة الك ــت مهم ــد كان لق  

ــذه  ــن ه ــة م ــد خمس ــد الجدي ــجل العه ــامء. ويس ــوده إل الس ــه وصع ــني صلب ــة ب ــاً الواقع ــني يوم األربع

الترصيحــات التــي فيهــا تحــدث املســيح عــن هــذه املأموريــة العظيمــة املتعلقــة بالكــرازة إل العــامل أجمــع: 

متــى 28 : 18ـ20؛ مرقــس 16 : 15؛ لوقــا 24 : 47ـ49؛ يوحنــا 20 : 21؛ أعــامل الرســل 1 : 5ـ8. وتُشــكِّل هــذه 

الترصيحــات معــاً أعظــم مأموريــة أُعطيــت للمســيحيني. ومــن بــني مــا اشــتمل عليــه هــذا التفويــض كانــت 

الوصيــة الخاصــة بوجــوب وضــع اســرتاتيجية جغرافيــة للعمــل املرســي تبــدأ مــن قاعدتــه التــي ف أورشــليم 

وصــوالً إل اليهوديــة والســامرة، ثــم إل أقــايص األرض. وقــد أخــذ املســيحيون هــذه الوصيــة عــىل محمــل 

ــوا عــىل إتامهــا.  الجــد حقــاً، وعمل

وقــد كانــت هــذه االســرتاتيجية الجغرافيــة أمــراً بــارزاً ف العمــل املرســي الــذي قــام بــه ِفيلُبُّــُس   

ــس إل خــارج أورشــليم ف شــكل دوائــر أخــذت ف  املبــرش. فإنــه وفقــاً ألعــامل الرســل 8، أمتــد عمــل ِفيلُبُّ

ــت.  ــرور الوق ــع م ــيئاً م ــيئاً فش ــاع ش ــذ ف االتس ــريه أخ ــذا أن تبش ــى ه ــع. معن التوس

ِ هــذا؟ مــاذا تخرنــا كلمــة اللــه عنــه وعــن العمــل الــذي قــام بــه خــالل  َمــن كان ِفيلُبُّــُس املُبَــرشِّ  

األيــام األول للكنيســة؟ وأخــرياً، مــا هــي الــدروس التــي ميكننــا اســتخالصها ألنفســنا مــن القصــة املوحــى بهــا 

ــيحية؟  ــة املس ــخ الكنيس ــل ف تاري ــلني األوائ ــد املرس ــن أح ع

نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 5 أيلول )سبتمرب(.



٨1

ُر ِفيلُبُُّس الُْمَبشِّ

٣0 آب)أغسطس(األحد

ــا  »َونَْحــُن َغــرْيُ نَاِظِريــَن إَِل األَْشــيَاِء الَِّتــي تـُـَرى، بَــْل إَِل الَِّتــي الَ تـُـَرى. ألَنَّ الَِّتــي تـُـَرى َوقِْتيَّــٌة، َوأَمَّ  

ــذا  ــدرس ه ــاً وإذ ن ــا، خصوص ــس هن ــه بول ــام يقول ــر في ــوس 4 : 18(. فك ــٌة« )2كورنث ــَرى فَأَبَِديَّ ــي الَ تُ الَِّت

، الــذي ال نعــرف عنــه شــيئاً باســتثناء القليــل مــن اإلشــارات الــواردة عنــه ف  ــَس املبــرشِّ األســبوع عــن ِفيلُبُّ

الكتــاب املقــدس. مــع ذلــك، وكــام ســرى، فقــد قــام ِفيلُبُّــُس بعمــل ممتــاز، عــىل الرغــم مــن أننــا ال نعــرف 

ســوى القليــل عــن معظــم مــا حققــه. َمــن هــم بعــض األشــخاص الذيــن تعرفهــم ممــن قامــوا بعمــل أمــور 

عظيمــة ف ســبيل اللــه ولكنهــم مل يحظــوا ســوى بالقليــل مــن التقديــر الظاهــر. ملــاذا مــن املهــم دامئــاً أن 

نُبقــي عــىل مبــدأ كلــامت بولــس ف أذهاننــا، خصوصــاً إذا كنــا نقــوم بعمــل ال يحصــل عــىل كثــري مــن اإلشــادة 

ــوس 4 : 13.  ــر أيضــاً 1كورنث ــامم؟ انظ أو االهت

كان االســم »ِفيلُبُّــُس« اســامً يونانيــاً شــائعاً ومعنــاه »ُمِحــُب الخيــول«. وهنــاك أربعــة أشــخاص ف   

العهــد الجديــد يُْدَعــْوَن بهــذا االســم. اثنــان منهــام يحمــل اســمهام اســامً إضافيــاً هــو »هــريودس« وكالهــام 

كانــا جــزءاً مــن أرسة هــريودس الحاكمــة، وهــي األرسة التــي مارســت حكــامً قاســياً بشــكل عــام عــىل بنــي 

إرسائيــل ف أزمنــة العهــد الجديــد. أمــا الشــخصان اآلخــران اللــذان يحمــالن هــذا االســم وورد ذكرهــام ف 

ــزة ف العمــل املرســي والكــرازي.  ــد أيضــاً فقــد كان لهــام أدواراً متمي ــد الجدي العه

األول، ِفيلُبُّــُس مــن بيــت صيــداً،  وكان هــو التلميــذ الــذي قــام بــدور فعــال ف جلــب نَثََنائِيــَل إل   

و 21(.   20 : )يوحنــا 12  يســوع  إل  بيونانيــني  أىت  وقــت الحــق،  : 43ـ46(. وف   1 )يوحنــا  يســوع 

« ف أعــامل 21 : 8 وذلــك للتمييــز بينــه وبــني ِفيلُبُّــَس  ِ أمــا ِفيلُبُّــُس الثــاين فقــد لُقــب بـــ » الُْمبَــرشِّ  

ِ ف كنيســة أورشــليم حيــث  ــرشِّ ــَس الُْمبَ الــذي كان واحــداً مــن تالميــذ املســيح. وقــد كان أول ظهــور لِفيلُبُّ

كان يعمــل »خــادم موائــد« )أعــامل 6: 2ـ 5( وتحــّول إل مبــرش ومرســل )أعــامل الرســل 8: 12(. إن خدمــة 

فيلبــس املرســلية، والتــي امتــدت ألكــر مــن عرشيــن عامــاً واُســتكملت ببناتــه األربــع الــاليت كــن يتنبــأن، 

نجدهــا مدونــة ف ســفر أعــامل الرســل. وفيــام عــدا ذلــك، نحــن ال نعــرف ســوى القليــل جــداً عــن خلفيتــه.

»لقــد كان فيلبــس هــو َمــن بــرشَّ باإلنجيــل إل الســامريني؛ وكان فيلبــس هــو َمــن كانــت لديــه   

الشــجاعة ليُعّمــد الخــيص الحبــي. ولفــرتة مــن الزمــان، كان تاريــخ خادمــا اإلنجيــل هذيــن ]فيلبــس وبولس[ 

متداخــال بشــكل وثيــق. لقــد كان االضطهــاد العنيــف الــذي مارســه شــاول الفريــي هــو الــذي قــد شــتت 

ــن  ــروب م ــد أدى اله ــبعة. لق ــة الس ــة الشاممس ــة منظم ــر فعالي ــليم ودم ــت ف أورش ــي كان ــة الت الكنيس

أورشــليم إل أن يقــوم فيلبــس بتغيــري نوعيــة عملــه، وأفــى كذلــك إل أن يقــوم بنفــس الدعــوة التــي كــّرس 

لهــا بولــس حياتــه. وقــد قــى كل مــن بولــس وفيلبــس ســاعات مثمــرة جــداً ف مجتمعهــام؛ وقــد اســتحرضا 

ذكريــات اليــوم الــذي فيــه أرشق نــور عــىل وجــه اســتفانوس الشــاخص نحــو الســامء وهــو يعــاين االستشــهاد، 

وكيــف أن هــذا املشــهد قــد أضــاء ف مجــده عــىل شــاول املضطِهــد وجــاء بــه عنــد قدمــي يســوع متوســالً 

ــاة بولــس، صحفــة 204(. عاجــزاً« )روح النبــوة، مالمــح مــن حي



٨٢

خدمة الموائد

٣١ آب)أغسطس(االثنين

اقرأ أعامل ٢ : ٤٤ـ٤٧؛ ٤ : ٣٤ـ٣٧. ما هي الصورة املقدمة عن الكنيسة األوىل يف هذه اآليات؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ــل.  ــني األوائ ــني املؤمن ــرام ب ــا ي ــت تســري عــىل م ــان، كان ال شــك ف أن األمــور، ولفــرتة مــن الزم  

ــرات  ــدأت بعــض التوت ــزة ب ــرتة وجي ــد ف ــه بع ــذا فإن ــرش ســاقطون، وله ــاً ب ــة الحــال، نحــن جميع وبطبيع

الظهــور.   ف  والخالفــات 

ــع هــذه  ــت الكنيســة م ــف تعامل ــي نشــأت، وكي ــا هــي املشــاكل الت ــرأ أعــامل الرســل ٦ : 1ـ٧. م اق
ــاكل؟  املش

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ــم  ــد ت ــي. وق ــر االجتامع ــه بعــض التوت ــب مع ــد جل ــع للكنيســة ف أورشــليم ق ــو الري إن النم  

اختيــار فيلبــس ليكــون مــن ضمــن فريــق يتعامــل مــع هــذه املســألة. ومــا حــدث هــو أن ِمــن بــني املهتديــن 

إل املســيحية كان هنــاك أشــخاص فقــراء وبحاجــة إل أن يتــم تزويدهــم بالطعــام بصفــة يوميــة وهــو األمــر 

ــري  ــع غ ــر حــول التوزي ــد حــدث تذم ــادة الكنيســة. وق ــدة عــىل ق ــات متزاي ــاً ومتطلب ــذي وضــع ضغوط ال

العــادل للمــواد الغذائيــة عــىل األرامــل اليونانيــات. وقــد كانــت هــذه املســألة ذات حساســية خاصــة نظــراً 

ــام. ــل واأليت ــدم إهــامل األرام ــون حــول وجــوب ع ــاء العراني ــي أعطاهــا األنبي ــري الت لرســائل التذك

ــا عــرش رســوالً بجمــع كل املؤمنــني واقرتحــوا تعيــني  ــام االثن ولحــل هــذه املشــكلة الخطــرية، ق  

ــى  ــَد« حت ــة »َمَوائِ ــي بخدم ــون بشــكل فع ــٍة«، يقوم ــُدِس َوِحْكَم وِح الُْق ــرُّ ــَن ال ــَن ِم ي ــال »َمْملُوِّ ــبعة رج س

يتمكــن االثنــا عــرش رســوالً مــن »ِخْدَمــِة الَْكلَِمــِة« )انظــر أعــامل الرســل 6 : 3 و 4(. وكان الســبعة الذيــن تــم 

اختيارهــم يحملــون أســامء يونانيــة، رمبــا للداللــة عــىل تحقيــق التــوازن ف خدمــة الرعايــة املقدمــة لألرامــل 

اليونانيــات الــاليت تــم إهاملهــن. ومــن بــني الســبعة الذيــن تــم اختيارهــم كان هنــاك فيلبــس، وهــي املــرة 

األول التــي يذكــر فيهــا ف الكتــاب املقــدس اســم هــذا الشــخص الــذي يُدعــى »فيلبــس« أيضــاً.  وقــد أشــار 

الرســل إل أن هنــاك حاجــة إل مزيــد مــن القــادة حتــى يك يُرهــق الرســل باألمــور املتعلقــة بــإدارة املــوارد 

ــه  ــة الل ــس أنفســهم لكلم ــت هــي تكري ــم كان ــدوا عــىل أن دعوته ــد أك ــة. وق ــاة املجتمعي ــة للحي الرضوري

والصــالة. 

مــا هــي بعــض القضايــا التــي ميكــن أن تكــون باعثــة عــى االنقســامات يف كنيســتك املحليــة وكيــف 

ميكــن أن تســمح للــه بــأن يســتخدمك للمســاعدة يف التخفيــف منهــا؟

___________________________________________________



٨٣

فيلبس في السامرة

١ أيلول)سبتمبر(الثالثاء

إنَّ أول ظهــور لشــاول - الــذي صــار رســوالً ومرســالً ف املســتقبل - ف الكتــاب املقــدس، كان عنــد   

ــؤدي  ــاد مل ت ــإن هــذه املوجــة مــن االضطه ــك، ف رجــم الشــامس اســتفانوس، أول شــهيد مســيحي. مــع ذل

ــل.  ــارة اإلنجي ــار بش ــن انتش ــد م ــوى إل املزي س

اقرأ أعامل الرسل ٨ : 1ـ٦. ماذا كانت نتيجة االضطهاد الذي القته الكنيسة يف أورشليم؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

كانــت الســامرة هــي املحطــة األول ف االنتشــار الجغــراف للمســيحية. كان الســامريون يعتــرون   

ــني  ــل عندمــا قامــت أشــور بســبي معظــم اإلرسائيلي ــن تُِركــوا ف إرسائي ــل الذي ــي إرسائي أنفســهم نســل بن

ــن  ــب الذي ــن نســل األجان ــرون أن أهــل الســامرة هــم ِم ــك، كان اليهــود يعت ــالد. مــع ذل ــل املي ف 722 قب

ــة العهــد  ــل. وقــد تيــزت العالقــات بــني اليهــود والســامريني ف حقب أســكنهم اآلشــوريون قــراً ف إرسائي

الجديــد بحــدة التوتــرات وانــدالع حــوادث العنــف. مــع ذلــك، فإنــه وكــام رأينــا ف وقــت ســابق، كان املســيح 

قــد مهــد الطريــق للعمــل املرســي ف الســامرة عندمــا تعامــل مــع املــرأة الســامرية عنــد البــر، والتــي قامــت 

ــي شــعبها.  بدورهــا »بالكــرازة« إل بن

وقــد أصبحــت دعــوة فيلبــس ألن يكــون »خــادم موائــد« مبثابــة مبــرش مرســل إل أهــل الســامرة.   

وبوصفــه الجــئ هــارب مــن االضطهــاد الدينــي ف أورشــليم، فــإن فيلبــس مل يضيِّــع وقتــه وأعلــن أن املســيا، 

ــامل 8 : 5 و 12(.  ــل )أع ــد أىت بالفع ــامريني، ق ــود والس ــن اليه ــل كل م ــن قب ــر م املنتظ

اقرأ أعامل ٨ : ٦ـ1٥. ما مدى نجاح خدمة فيلبس الكرازية يف السامرة؟ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ــر. وكان  ــي املبك ــل املرســي األجنب ــرب ف هــذا الحق ــل ال ــن ِقب ــوة ِم ــَس بق ــتُْخِدم فيلب ــد اُس لق  

ــح اآلن شــيئاً مــن  ــد أصب ــا 4 : 9( ق ــاِمِريِّنَي« )يوحن ــوَن السَّ ــوَد الَ يَُعاِملُ ــأن »الْيَُه ــر ب ــد الب ــرأة عن إعــالن امل

املــايض.

َمت نفســك وهــي بحاجــة إىل  مــا هــي العــداوات واألحقــاد والتحّيــزات واألحــكام املســبقة التــي َســمَّ

أن تكــون »أشــياء مــن املــايض«؟ أمل يحــن الوقــت للتخــي عــن كل هــذه األمــور الســيئة؟

___________________________________________________



٨٤

مع الخصي الحبشي

شرح فيلبس للخصي الحبشي نصوص العهد القديم الهامة حول موت المسيح. لماذا ينبغي أن 

يكون المسيح، وموته وقيامته، محور الرسالة التي نعطيها للعالم؟ ما هي أهمية رسالتنا بدون 

أن يكون المسيح محورها؟ 
___________________________________________________

2 أيلول)سبتمبر(األربعاء

وفقــاً ألعــامل الرســل 8 : 26ـ39، كان لقــاء فيلبــس مبســؤول الخزانــة اإلثيوبيــة هــو االتصــال التــايل   

الــذي قــام بــه، وهكــذا انتقــل فيلبــس بالعمــل املرســي خطــوة أخــرى » ‘إَِل أَقـْـَى األَْرِض’ « )أعــامل الرســل 

1 : 8(. وكان فيلبــس هــو حلقــة الوصــل بــني الســامرة ومرســلية غــزة. فــإن فيلبــس قــد ُدعــي مــن الســامرة، 

شــامل أورشــليم، إل غــزة، الواقعــة إل الجنــوب مــن املدينــة. وكان عملــه ف الشــامل يركِّــز عــىل مجموعــة 

مــن األشــخاص؛ أمــا هنــا فقــد ركَّــز عــىل شــخص واحــد. وف الســامرة، كان مبقــدور فيلبــس أن يعلــن املســيح 

مــن أســفار مــوىس الخمســة، ألن هــذه األســفار فقــط كانــت هــي املقبولــة مــن ِقبــل أهــل الســامرة؛ أمــا هنــا 

فقــد أمكنــه اســتخدام ســفر إشــعياء فقــط، وعــىل األرجــح الرتجمــة اليونانيــة لــه.  

اقــرأ أعــامل الرســل ٨ : ٢٦ـ٣9. وبينــام أنــت تفعــل ذلــك، أجــب عــى مــا يــي مــن أســئلة: مــا هــي 
ــاذا  ــا، ومل ــي يقرأه ــي الحب ــي كان الخ ــاح ٥٣( الت ــداً األصح ــعياء )وتحدي ــفر إش ــي يف س ــوص الت النص

ــي؟ ــي الحب ــرازة إىل الخ ــة للك ــة مثالي ــس فرص ــت لفيلب أتاح

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

عــى النقيــض مــن عمــل فيلبــس يف الســامرة، حيــث أجــرى هنــاك معجــزات )أعــامل الرســل ٨ : ٦(، 
كان كل مــا فعلــه مــع الخــي الحبــي هــو أنــه درس الكتــاب املقــدس معــه. مــا هــي النقطــة التــي ميكننــا 

اســتخالصها مــن هــذا ألنفســنا إذ نكــرز لآلخريــن؟ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ــن  ــارة ع ــار الس ــري »األخب ــن رشح وتفس ــه م ــرد انتهائ ــس مبج ــرب فيلب ــف روح ال ــد اختط لق  

يســوع« وتعميــد الخــيص الحبــي. مل تكــن لــدى فيلبــس الفرصــة لنقــل معتقداتــه وتعاليمــه لذلــك الشــخص 

الــذي قــام بهدايتــه حديثــاً. لقــد تـُـرك الخــيص الحبــي ملزاولــة إميانــه املســيحي ف ســياق ثقافتــه األفريقيــة، 

مسرتشــداً بالعهــد القديــم وروح اللــه، الــذي كان يعمــل فيــه بالفعــل، ألن الخــيص كان متعبــداً للــرب ومؤمنــاً 

ــه.  بكلمت



٨٥

فيلبس ككارز وأب ومضيف

٣ أيلول)سبتمبر(الخميس

مــن الواضــح أن فيلبــس قــد ُمِســَح للقيــام بعمــل الــرب. إن مفــري الكتــاب املقــدس منقســمني حــول مــا 

تعنيــه عبــارة »َخِطــَف ُروُح الــرَّبِّ ِفيلُبُّــَس« )أعــامل الرســل 8 : 39(. فهــل تعنــي ببســاطة أنــه قــد قيــل لــه 

أن يذهــب إل أشــدود )عــد 40( أَْم أنــه انتقــل إل هنــاك بطريقــة خارقــة؟ وف كلتــا الحالتــني، فــإن النقطــة 

ــادراً عــىل  ــه ق ــروح القــدس؛ وهكــذا كان الل ــاً لل ــس كان رجــالً خاضع ــا هــي أن فيلب الحاســمة بالنســبة لن

اســتخدام فيلبــس للقيــام بعمــل عظيــم مــن أجــل اللــه. 

«؟ اقرأ أعامل ٨ : ٤٠. ماذا تخربنا هذه اآلية عن فيلبس ويساعدنا يف أن نفهم ملاذا ُسميَّ »املَُبرِّ
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

اقرأ أعامل الرسل ٢1 : ٧ـ1٠. ما الذي نتعلمه عن فيلبس من هذه األعداد القليلة؟  
______________________________________________________
______________________________________________________

نعــرف ف هــذه املرحلــة مــن القصــة، أن فيلبــس كان رّب أرسة لديــه أربــع بنــات غــري متزوجــات.   

وقــد تطلــب انتقــال فيلبــس مــن العمــل كشــامس إل العمــل كمبــرش أن يســافر بكــرة. ونحــن نعــرف عــن 

ــىل  ــة ع ــدن« الواقع ــَفره إل »كل امل ــك َس ــىل ذل ــد ت ــزة، وق ــم إل غ ــامرة ث ــليم إل الس ــن أورش ــة م الرحل

ــة.  ــدود وقيرصي ــني أش ــرت( ب ــالً )80 كيلوم ــه 50 مي ــغ طول ــذي يبل ــاحل ال الس

ــن  ــِرد ذكرهــا. وككل املبرشي ــام برحــالت تبشــريية مل يَ ــد ق ــس ق ومــن املحتمــل أن يكــون فيلب  

ــي  ــات« الت ــاً »للتقلب ــرض أيض ــاج وتع ــة واإلزع ــّرض للمضايق ــد تع ــس ق ــون فيلب ــد وأن يك ــال ب ــرّواد، ف ال

ينطــوي عليهــا مثــل هــذا التكريــس للعمــل الكــرازي. ومــع هــذا فقــد تكــن مــن االعتنــاء بأرستــه لدرجــة 

أن أربعــاً مــن بناتــه قــد اعتــرن، ِمــن ِقبــل الــروح القــدس، مهيئــات لتســلّم هبــة النبــوة. وهــذا شــهادة عــىل 

ــد.  ــيحي الرائ ــرش املس ــذا املب ــة ه ــة ف عائل ــوى الحقيقي ــة والتق ــّوة الصالح األب

ــامل  ــرَيًة« )أع ــا كَِث ــس »أَيَّاًم ــع فيلب ــام م ــد أق ــس ق ــة إل أن الرســول بول ــرة الكتابي وتشــري الفق  

الرســل21 : 10(. وقبــل ذلــك بخمــس وعرشيــن ســنة كان بولــس، الــذي كان اســمه حينهــا شــاول، ُمْضطِهــداً 

ــار  ــا رشســا للمســيحيني )أعــامل 9 : 1 و 2(. وقــد عمــل اضطهــاده للمؤمنــني ف أورشــليم عــىل إجب عدواني

فيلبــس عــىل الهــرب إل الســامرة )أعــامل 8 : 1ـ5(. واآلن، وبعــد عــدة ســنوات، التقــى املُْضطََهــُد واملُْضطَِهــْد 

ــن ورفيقــي عمــٍل مــع  ــامع شــيِّق ألخوي ــه مــن اجت ــا ل ــس. ي ــر بول ــذي اســتضاف الزائ ــس، ال ــت فيلب ف بي

ــود! ــري اليه ــن غ ــامل م ــل إل الع املســيح ف الوصــول ببشــارة اإلنجي

في عملنا من أجل اآلخرين، ما أهمية أن ال ننسى أبداً التزامنا األول، أال وهو أسرتنا؟
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٤ أيلول)سبتمبر(

»دخول اإلنجيل إل السامرة«، أعامل الرسل، صفحة 83ـ90(.

»وعندمــا تشــتتوا بســبب االضطهــاد خرجــوا ممتلئــني بالحامســة الكرازيــة ، وكانــوا   

ــز  ــوا ميســكون بخب ــام مبأموريتهــم . لقــد عرفــوا أنهــم كان متحققــني مــن مســؤولية كرازتهــم والقي

الحيــاة بــني أيديهــم للعــامل الــذي يتضــور جوعــاً ، وقــد كانــت محبــة املســيح تحرصهــم ألن يكــروا 

ــة 85(. ــل، صفح ــامل الرس ــوة، أع ــه« )روح النب ــة الي ــوا بحاج ــن كان ــكل م ــز ل ــذا الخب ه

»فعندمــا تشــتت تالميــذ املســيح مــن أورشــليم وجــد بعضهــم ملجــأ لهــم يلــوذون بــه ف   

الســامرة . وقــد رحــب الســامريون برســل اإلنجيــل هــؤالء . وجمــع املهتــدون مــن اليهــود حصــاداً 

ثينــاً مــن بــني أولئــك الذيــن كانــوا قبــالً ألــد أعدائهــم« )روح النبــوة، أعــامل الرســل، صفحــة 86(.

 1. كــام رأينــا، يعمــل اإلنجيــل عــى كــس الحواجــز بــن النــاس. عــى األقــل، هــذا هــو الــيء املثــايل الــذي 

نرجــو حدوثــه؛ إال أن الواقــع كان يف كثــر مــن األحيــان مختلفــاً عــن ذلــك اختالفــاً جذريــاً. مــا الــذي يجعــل 

البــر، حتــى املســيحين الذيــن يدركــون أن الصليــب يســاوي ويعــادل بــن البــر، يســمحون للحواجــز الثقافية 

واالجتامعيــة وغرهــا مــن حواجــز أن تعمــل عــى تقســيمنا والتفريــق بيننــا بالطريقــة التــي ال نــزال نختربهــا 

يف العــامل اليــوم؟ كيــف ميكــن لكنيســة األدفنتســت الســبتين، والتــي تتســم بأنهــا عامليــة، حيــث أن أعضاءهــا 

ينتمــون إىل مختلــف اللغــات والجنســيات والثقافــات، أن تعمــل عــى تثبيــط مثــل هــذا التحيــزات والتعصبات؟

ــذا  ــرار، وهك ــى الف ــن ع ــار املؤمن ــة األوىل يف إجب ــه الكنيس ــذي واجهت ــاد ال ــبب االضطه ــا، تس ــام رأين ٢. ك

ــاد.  ــاك اضطه ــو مل يكــن هن ــا ل ــام به ــل يف االنتشــار بطــرق رمبــا مل يكــن بإمكانهــم القي ــدأت بشــارة اإلنجي ب

ــه  ــه الكنيســة األوىل يعمــل ملــا في ــذي واجهت ــادراً عــى جعــل االضطهــاد ال ــه كان ق وعــى الرغــم مــن أن الل

صالــح انتشــار البشــارة، يجــب علينــا أن نتذكــر أن االضطهــاد الدينــي ليــس أمــراً جيــداً عــى اإلطــالق، كــام أن 

اضطهــاد اآلخريــن ال يصــح وليــس لــه مــا يــربره. مــاذا ينبغــي أن يكــون موقفنــا تجــاه أولئــك الــذي يواجهــون 

اضطهــاداً دينيــاً، حتــى وإن كنــا ال نتفــق مــع معتقداتهــم الدينيــة؟ )انظــر لوقــا ٦ : ٣1(. 
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قصة األسبوع

من اليأس إلى الرجاء: الجزء الثاني

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.

)www.AdventistMission.org( :الموقع على اإلنترنت

بقلم تشينجورن ثيان، كامبوديا

وف هــذا املســاء، باعــت تشــن خمســة كتــب بخمســة دوالرات. واقتنعــت بــأن اللــه هــو اإللــه 

الحقيقــي. ولكــن بعــد ذلــك بشــهر، طلــب منهــا زوجهــا أن تتوقــف عــن بيــع الكتــب. وقــال لهــا، 

»إن بيعــك للكتــب يجلــب يل العــار.«

ــه، »ال  ــت ل ــوع. فقال ــان بيس ــن اإلمي ــف ع ــا أن تتوق ــا زوجه ــب منه ــك، طل ــة إل ذل وباإلضاف

ميكننــي عمــل ذلــك. أنــا أؤمــن باملســيح ولقــد رأيــت قوتــه تعمــل ف حيــايت. وأنــا أبيــع الكتــب 

ــي أي نقــود.« ــك ترفــض أن تعطين ألطعــم نفــي ألن

فقــال لهــا، »إن رفضتــي التخــي عــن هــذا الهــراء، فأســرتكك.« لكــن تشــن رفضــت التخــي عــن 

إميانهــا الجديــد. وعندمــا اعتمــدت بعــد عــدة أشــهر، تركهــا زوجهــا للعيــش مــع امــه وابنيــه. 

ولعــدة ســنوات، حاولــت تشــن زيــارة ابَنيهــا لكنــه مل يســمح لهــا برؤيتهــام. وعــىل الرغــم مــن 

ــل  ــي تواص ــا. وه ــأن تحبطه ــخصية ب ــاكلها الش ــمح ملش ــن مل تس ــة، إال أن تش ــا صعب أن حياته

ــم  ــرى أنه ــا ت ــة عندم ــور الكنيس ــاس لحض ــو الن ــاً ولتدع ــها مادي ــم نفس ــات لتدع ــع املطبوع بي

يبــدون اهتاممــاً بالكتــب التــي تبيعهــا. وعندمــا يكــون هنــاك أشــخاص فقــراء للغايــة وال ميكنهــم 

رشاء مــا لديهــا مــن كتــب فإنهــا تحثهــم عــىل املجــيء إل الكنيســة ملالقــاة اللــه. وهــي تشــارك 

شــهادتها معهــم وتشــهد لهــم بــأن اللــه أمــني ألولئــك الذيــن يثقــون بــه.

ســألت إحــدى الســيدات، التــي كانــت تطلــب مــن تشــن أن تطــي لهــا أظافرهــا، عــن الســبب 

ــوي  ــه ق ــه هــو إل ــت للمــرأة أن الل ــح مســيحية. ابتســمت تشــن وقال ــذي جعــل تشــن تصب ال

ــان، الحظــت  ــت تتحدث ــت الســيدتان خــارج البي ــوات. وإذ وقف ــه يســتجيب الصل ــر وبأن وقدي

ــي.«  ــن أم ــه ع ــد ورثت ــده، فق ــد أن نج ــيدة، »ال ب ــت الس ــد. فقال ــد فق ــا ق ــيدة أن قرطه الس

ــرتاب. ــي ف ال ــرط الذهب ــن الق ــان ع ــان تبحث وأخــذت االثن

ــل ورمبــا تتهــم  ــه، ب ــه إن مل تجــد الســيدة القــرط فرمبــا تتهمهــا برقت وقــد أدركــت تشــن إن

الكنيســة كذلــك. وأخــرياً تــم العثــور عــىل القــرط. وقــد تأثــرت الســيدة كثــرياً مــن فكــرة أن اللــه 

الــذي تعبــده تشــن ميكنــه املســاعدة ف العثــور عــىل القــرط، لدرجــة أنهــا طلبــت مــن تشــن أن 

تأخذهــا إل الكنيســة التــي تتعبــد بهــا ف يــوم الســبت.

ُصدمــت تشــن عندمــا قــال لهــا زوجهــا أنــه مل يعــد يريدهــا زوجــة لــه. لكنهــا وضعــت ثقتهــا ف 

اللــه؛ ومؤخــراً التقــت برائــد مــن رواد الكــرازة حــول العــامل، ويخطــط االثنــان للــزواج. تقــول 

تشــن بابتســامة لطيفــة، »حقــاً، لقــد عمــل اللــه عــىل تأمــني كل احتياجــايت.«

ــه،  ــوم بن ــوس يف بن ــح النف ــات ورب ــن باملطبوع ــرز الكارزي ــن أب تشــنجورم )أو تشــن( هــي م

ــا. كمبودي
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الدرس الحادي عشر 

بولس: خلفية حياته والدعوة للخدمة

السبت بعد الظهر

5-١١ أيلول)سبتمبر(

املراجــع األســبوعية: أعــال الرســل 9 : ١؛ فيلبــي ٣ : 6؛ ١كورنثــوس ١5 : ١0؛ أعــال 9 : ١ـ22؛ 
ــة 2 : ١ـ١٧. 26 : ١8؛ غالطي

ــوٍك  ــاٌء ُمْخَتــاٌر لَِيْحِمــَل اْســِمي أََمــاَم أَُمــٍم َوُملُ : ‘اْذَهــْب! ألَنَّ هــَذا يِل إِنَ بُّ ــُه الــرَّ آيــة الحفــظ: »َفَقــاَل لَ
ــَم ِمــْن أَْجــِل اْســِمي’ « )أعــامل الرســل 9 : 1٥ و 1٦(.  ــْم يَْنَبِغــي أَْن يََتأَلَّ ائِيــَل. ألَنِّ َســأُِريِه كَ َوبَِنــي إِرْسَ

إن بولــس، والــذي كان اســمه ف األصــل شــاول الطرســويس، هــو واحــد مــن أكــر الشــخصيات املحوريــة   

ف العهــد الجديــد. وقــد كان بولــس بالنســبة للكنيســة املســيحية األول مبثابــة مــا كان عليــه مــوىس بالنســبة لبنــي 

إرسائيــل قدميــاً. والفــرق هــو أنــه بينــام أخــرج مــوىس شــعب اللــه مــن بــني األمــم الوثنيــة يك يتمكــن بنــو إرسائيــل 

عمــل مشــيئة اللــه، أىت بولــس بكلمــة اللــه مــن إرسائيــل إل األمــم الوثنيــة يك يتمكــن النــاس فيهــا مــن عمــل الــيء 

ــه، أي عمــل مشــيئة اللــه. ذات

إن مــا نعرفــه عــن بولــس يفــوق بكثــري مــا نعرفــه عــن أي مســيحي آخــر ف القــرن امليــالدي األول. ومــا   

يجعــل بولــس ُمتََذكّــٌر وحــارٌض بصــورة خاصــة هــو مســاهامته الهامــة  التــي أثَّــرت ف الكــرازة املســيحية خــالل األلفــي 

ســنة املاضيــة. فقــد عملــت زياراتــه التبشــريية وأعاملــه بــني الشــعوب ف جميــع أنحــاء البحــر األبيــض املتوســط عــىل 

ــة. ــال القادم ــيحية ف األجي ــريية املس ــليات التبش ــوي للمرس ــال ق ــع مث وض

ويعــود لبولــس الفضــل ف اســتخالص املبــادئ األساســية للكتــاب املقــدس وفرزهــا عــن ثقافتهــا اليهوديــة.   

فقــد كانــت القوانــني املدنيــة والطقســية واألدبيــة مندمجــة جــداً ف نســيج الحيــاة اليهوديــة لدرجــة أنــه كان بالــكاد 

ــم.  ــة إل األم ــه األبدي ــالة الل ــه رس ــدون أن ــوا يعتق ــا كان ــني م ــودي وب ــد اليه ــني التقلي ــز ب ــاك أي تيي هن

وف هــذا األســبوع، ســنلقي نظــرة مبدئيــة عــىل شــخصية يعتقــد الكثــريون أنهــا، أهــم شــخصية ف العهــد   

نفســه.  املســيح  يســوع  باســتثناء  الجديــد، 

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق ١2 أيلول )سبتمرب(.
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6 أيلول)سبتمبر(األحد

شاول الطرسوسي
ُولــد شــاول ف طرســوس، وهــي مدينــة هامــة عــىل الطريــق التجــاري بــني ســوريا وغــرب آســيا   

)أعــامل الرســل 22 : 3(. وكانــت طرســوس مركــزاً صناعيــاً وتعليميــاً متعــدد الثقافــات كــام كانــت موطنــاً، 

ــيرشون«.  ــيوخ »ش ــس الش ــو مجل ــهر وعض ــا األش ــب روم ــرية، لخطي ــرتة قص لف

كان والــدا شــاول مــن يهــود الشــتات )اليهــود الذيــن مل يكونــوا يعيشــون ف أرض إرسائيــل( مــن   

ــة(؛  ــه« باللغــة العري ــوٌب مــن الل ــه »شــاول« )والــذي يعنــي »َمطْلُ ســبط بنيامــني. وكان اســمه منــذ والدت

لكــن بعــد أن بــدأ مرســليته إل األمــم )أعــامل الرســل 13 : 9(، حمــل اســم بولــس )بولــوس باللغــة الالتينيــة، 

وهــو اســم عائلــة رومانيــة بــارزة(. ومبــا أنــه كان فريســياً، فرمبــا كان لبولــس زوجــة، رغــم أننــا ال نعــرف 

شــيئاً عنهــا. ف الواقــع، نحــن ال نعــرف الكثــري عــن عائلتــه، عــىل الرغــم مــن أنــه ورد ذكــر اســم شــقيقة لــه 

وكذلــك ابــن اخــت لــه )أعــامل 23 : 16(. وكان بولــس مواطنــاً رومانيــاً أيضــاً )أعــامل الرســل 22 : 25ـ28(.

ورمبــا تقــىل شــاول تعليمــه ف مدرســة تابعــة للمجمــع اليهــودي ف أورشــليم إل أن بلــغ 12 عامــاً   

ــل )أعــامل  ــد غامالئي ــة« ف أورشــليم عــىل ي ــك دراســة »حاخامي ــد أعقــب ذل مــن العمــر، ورمبــا يكــون ق

الرســل 22 : 3(، ذلــك »الربَّــان« الشــهري )وكان هــذا اللقــب الفخــري يعنــي »ُمَعلُِّمَنــا«(. ومثــل معظــم اليهــود 

الذكــور، فقــد تعلــم بولــس حرفــة – وف هــذه الحالــة كانــت الحرفــة هــي صنــع الخيــام )أعــامل الرســل 18 

.)3 :

  وكــام ُذكــر ِمــن قَبــل، كان بولــس فريســياً )فيلبــي 3 : 5(. وكان الفريســيون )الذيــن يعنــي اســمهم 

»املُْفــَرُزون«( معروفــني بإرصارهــم عــىل أن كل قوانــني اللــه، ســواء تلــك املكتوبــة ف أســفار مــوىس، أو تلــك 

ــت قوميتهــم الشــديدة  ــع اليهــود. وكان ــت ُملِْزمــة لجمي ــة، كان ــال الكتب ــا شــفهياً عــر أجي ــم تناقله ــي ت الت

وإطاعتهــم التفصيليــة للقوانــني اليهوديــة تجعلهــم يبــدون لبنــي جنســهم كــام لــو كانــوا مرائــني أو ُمْصِدريــن 

ــا فريســيني )أعــامل 23 : 6(.  ــده كان ــه هــو ووال ــف أن ــة. مــع ذلــك، فــإن بولــس مل يُْخ لألحــكام االنتقادي

ــود  ــن اليه ــكل م ــح ل ــريي الناج ــه التبش ــاً ف عمل ــالً هام ــية عام ــس الفريس ــة بول ــت خلفي وكان  

واألمــم. فقــد زّودتــه هــذه الخلفيــة مبعرفــة تفصيليــة للعهــد القديــم، الــذي كان هــو الكتــاب الوحيــد املتــاح 

للمســيحيني األوائــل آنــذاك. كــام جعلتــه أيضــاً مطلعــاً عــىل امللحقــات التفســريية لقوانــني العهــد القديــم. 

وهكــذا كان بولــس هــو الرســول األكــر أهليــة للتمييــز بــني »الثوابــت اإللهيــة األبديــة« وبــني »اإلضافــات 

الثقافيــة اليهوديــة« التــي جــاءت ف وقــت الحــق، والتــي مل تكــن ملِزمــة والتــي ميكــن بالتــايل التغــايض عنهــا 

ِمــن ِقبــل أتبــاع املســيح مــن األمــم. وكــام رأينــا، فقــد أصبحــت هــذه املســألة ذات أهميــة بالغــة ف حيــاة 

الكنيســة األول. واليــوم، أيضــاً، يعمــل الــدور الــذي تقــوم بــه الثقافــة املحيطــة عــىل ظهــور قضايــا ومســائل 

يكــون عــىل الكنيســة التعامــل معهــا؟ 

ــا؟ كيــف  ــا املســيحية، تبــدو أنهــا تتعــارض تعارضــاً حــاداً مــع الثقافــة املحيطــة بن أي معتقــد، مــن معتقداتن

تتعامل مع مثل هذا االختالف دون املساومة عى ما ال يجب املساومة عليه أو التنازل عنه؟ 

___________________________________________________
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بولس، اإلنسان

 ٧ أيلول)سبتمبر(االثنين

إن مــا يُعــرِّف شــخصية اإلنســان هــو اســتجابته النموذجيــة للظــروف املحيطــة بــه، ســواء كانــت   

ظروفــاً عائليــة أو ثقافيــة أو تربويــة. إن الشــخصية هــي مزيــج مــن الصفــات واملقــدرات التــي تجعــل مــن 

ــزات.  ــجايا ومي ــن س ــه م ــم ب ــا نتس ــه وم ــن علي ــا نح ــا م ــد من كل واح

ــة 1 : 1٤؛  ــاوس 1 : 1٦؛ غالطي ــوس 1٥ : 9 و 1٠؛ 1تيموث ــي ٣ : ٦ و ٨؛ 1كورنث ــرأ أعــامل 9 : 1؛ فيلب اق
٢كورنثــوس 11 : ٢٣ - ٣٣. مــا الــذي تخربنــا عنــه هــذه اآليــات عــن صفــات بولــس وشــخصيته؟

______________________________________________________
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ــار  ــل اختب ــه قب ــان. فإن ــىل اإلمي ــرْيًَة ع ــخ َوَغ ــان راس ــالً ذات إمي ــس كان رج ــح أن بول ــن الواض م  

والدتــه الجديــدة، اســتخدم بولــس َغرْيَتـَـُه عــىل اإلميــان اليهــودي ف اضطهــاد الكنيســة األول. وقــد أيـّـد رجــم 

ــك الرجــال  ــجن النســاء املســيحيات وكذل ــادرة ف َس ــام املب اســتفانوس )أعــامل الرســل 7 : 58(، وأخــذ زم

)أعــامل 8 : 3(، كــام أطلــق تهديــدات قاتلــة ضــد التالميــذ )أعــامل الرســل 9 : 1(، وقــام بتنظيــم هجــوم عــىل 

ــة 1 : 13(. ــامل 9 : 2؛ غالطي ــب )أع ــد غري ــيحيني ف بل املس

ــري،  ــتخدَمان للخ ــته ستُس ــه وحامس ــت غريت ــف كان ــرى كي ــا أن ن ــاً، ميكنن ــه أيض ــت نفس ف الوق  

وذلــك عندمــا كــّرس حياتــه للكــرازة باإلنجيــل عــىل الرغــم مــن املصاعــب والتحديــات املهولــة. إن تكريــس 

بولــس التــام هــو مــا جعلــه قــادراً عــىل القيــام مبــا قــام بــه. وعــىل الرغــم مــن أنــه قــد خــر كل يشء مــن 

ــة التــي  ــأيت مــن اللغــة اليوناني ــي ت ــة«، وهــي الكلمــة الت ــر كل مــا فقــده »نفاي ــه اعت أجــل املســيح، إال أن

ــدرك مــا هــو مهــم ف  ــل القاممــة. لقــد كان بولــس ي ــه، مث ــه وال قيمــة ل ــل من ــذي ال طائ ــي الــيء ال تعن

ــك.  ــس كذل ــا هــو لي ــاة وم الحي

وكان بولــس إنســاناً متواضعــاً أيضــاً. ومــام ال شــك فيــه هــو أن جــزءاً مــن الســبب الــذي جعلــه   

ــر  ــب إث ــل كان شــعوره بالذن ــرازة باإلنجي ــة بالك ــذه الدعــوة الســامية املتعلق ــر به ــر نفســه غــري جدي يعت

اضطهــاده الســابق للمســيحيني. وكإنســان، كان بولــس يبــرّش ِبــرِّ املســيح بوصفــه رجاؤنــا الوحيــد للخــالص، 

أدرك بولــس مــا كان عليــه مــن إثــم مقارنــة بقداســة اللــه، وكان إدراك مــن هــذا القبيــل كافيــاً ألن يبقيــه 

ــاً.  ــاً وممتنن ــاً وخاضع متواضع

»فــإّن النفــس إذ يتخللهــا شــعاع يســري مــن مجــد اللــه، وقبــس ضئيــل مــن طهــارة املســيح، يتضــح   

لهــا ف أمٍل مــا بهــا مــن لوثــة ودنــس، وتنكشــف لهــا نقائــص الصفــات البرشيــة واعوجاجهــا، وتتبــني مــا هــي 

عليــه مــن فســاد ف امليــول وجحــود ف القلــب ونجاســة الشــفاه،« )روح النبــوة، طريــق الحيــاة، صفحــة 24(.

ال أحــد منــا محصــن ضــد الكربيــاء. كيــف ينبغــي للرتكيــز عــى الصليــب، ومــا يعنيــه، أن يعالــج أي 

شــخص مــن خطيــة الكربيــاء؟

___________________________________________________
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من شاول إلى بولس

8 أيلول)سبتمبر(الثالثاء

ــذي اختــربه  ــار، ال ــداء بولــس. كيــف كان هــذا االختب اقــرأ أعــامل الرســل 9 : 1ـ٢٢، حيــث قصــة اهت
ــه املرســلية؟ أنظــر أيضــاً أعــامل الرســل ٢٦ : 1٦ـ1٨.  ــس، مرتبطــاً بدعوت بول
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منــذ البدايــة، كان واضحــاً أن الــرب كان يعتــزم اســتخدام بولــس لتبشــري كالً مــن اليهــود واألمــم.   

وليــس هنــاك حــدث آخــر، مــن األحــداث املتعلقــة بإعــداد بولــس ألن يكــون مرســالً والهوتيــاً، يضاهــي ف 

ــن.  ــار ف شــهادته لآخري ــك االختب ــس يتحــدث عــن ذل ــد كان بول ــع، لق ــه؛ ف الواق ــار اهتدائ ــه اختب أهميت

ــَت  ــا َرأَيْ ــا َوَشــاِهًدا مِبَ ــَك َخاِدًم ــَك، ألَنْتَِخبَ ــْرُت لَ ــَذا ظََه ــَك أليَنِّ لِه ــْف َعــىَل ِرْجلَيْ ــْم َوِق » ‘َولِكــْن قُ  

َومِبَــا َســأَظَْهُر لَــَك ِبــِه’ « )أعــامل الرســل 26 : 16(. مل يســتطع بولــس أن يبــرّش أو يُعلّــم مبــا مل يكــن يعرفــه. 

بــدالً مــن ذلــك، كان يبــرّش ويعلـّـم مــن واقــع اختباراتــه ومعرفتــه بالــرب، وكان كل مــا يبــرّش ويعلـّـم بــه ف 

ــة 1 : 1 و 2(.  ــر رومي ــه. )انظ ــة الل ــع كلم ــم م ــم دائ تناغ

اقــرأ أعــامل ٢٦ : 1٨. مــاذا كانــت نتائــج عمــل بولــس؟ مــن خــالل قراءتنــا لهــذه اآليــة نســتطيع أن 
نــرى خمــس نتائــج للعمــل التبشــري الحقيقــي األصيــل:
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• فتح أعني الناس. جعل الناس يعرفون محبة الله لهم ويدركون أن املسيح حارض وعامل ف وسطهم. 

• االنتقــال بالنــاس مــن الظلمــة إل النــور، مــن الجهــل إل املعرفــة- وهــو موضــوع أســايس ف اإلنجيــل. )انظــر 

لوقــا 1 : 78 و 79(. 

ل من االعتامد عىل قوة الشيطان إل االعتامد عىل الله. • التحوُّ

• تعريــف النــاس بــأن خطاياهــم ميكــن أن تغتفــر وبــأن معضلــة الخطيــة لهــا حــل. فــإن رســالة املســيحيني 

إل العــامل هــي أن النــاس ميكنهــم إيجــاد الحيــاة والشــفاء ف املســيح. 

• حصــول املهتديــن عــىل مــكان بــني املقدســني؛ هــذا يعنــي الحصــول عــىل العضويــة ف كنيســة اللــه، بغــض 

النظــر عــن الِعــرق أو الجنــس أو الجنســية. 

إذا حــدث وســألك شــخصاً مــا الســؤال التــايل: »مــاذا عــن اختبــارك أنــت مــع املســيح؟ مــا الــذي 

ميكنــك أن تخــربن بــه عــن املســيح؟« فــام الــذي ســتقوله حينئــذ؟
___________________________________________________
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ِة ُروحِ اللــِه. َحتَّــى إِنِّ ِمــْن أُوُرَشــلِيَم َوَمــا َحْولََهــا إِىَل إِللِّرِيكُــوَن، َقــْد أَكَْملْــُت  ِة آيَــاٍت َوَعَجائِــَب، ِبُقــوَّ »ِبُقــوَّ

التَّْبِشــرَ ِبإِنِْجيــِل الَْمِســيحِ« )روميــة 1٥ : 19(. مــا هــو العنــرص الهــام ألي نــوع مــن أنــواع العمــل املرســي، 

والــذي ميكننــا إيجــاده يف هــذه الفقــرة الكتابيــة؟ انظــر أيضــاً 1كورنثــوس 1 : ٢٣؛ ٢ : ٢؛ غالطيــة ٦ : 1٤؛ 

فيلبي 1 : 1٥ـ1٨. 

______________________________________________________
______________________________________________________

ــه بغــض النظــر عــن  ــاك يشء واحــد مؤكــد بشــأن كافــة مســاعي بولــس التبشــريية وهــو أن هن  

ــاً ف رســالته. ومــن  ــاً أمــراً محوري ــاه مصلوب ــه، كان التبشــري عــن املســيح وإي ــذي كان يذهــب إلي املــكان ال

خــالل القيــام بذلــك، كان بولــس وفيّــاً للدعــوة التــي كان املســيح قــد أعطاهــا لــه ف البدايــة، وهــي أن يبــرّش 

ــم  ــرّش ونعلّ ــي نب ــاً كانــت األمــور األخــرى الت ــوم واضحــة: أي ويعــظ عــن املســيح. والرســالة التبشــريية الي

ــه  ــاج إل مشــاركته مــع العــامل( إال أن ــذي نحت ــا الكثــري جــداً ال بهــا )ونحــن كأدفنتســت ســبتيني قــد أُعطين

يجــب علينــا أن نُبقــي حقيقــة املســيح وإيــاه مصلوبــاً ف مركــز وف صــدارة كل نشــاطاتنا املتعلقــة بالتوعيــة 

ــري.  ــرازة والتبش والك

مــع ذلــك، مل يُبــرشِّ بولــس باملســيح كــام لــو كان املســيح نوعــاً مــن أنــواع الحقائــق املجــردة التــي   

ينتهــي التعامــل معهــا مبجــرد االنتهــاء مــن التبشــري. ال، إن شــيئاً مــن هــذا القبيــل مل يحــدث، بــل لقــد عكــف 

بولــس عــىل تأســيس كنائــس وبــدء مجتمعــات مســيحية ف منطقــة تلــو األخــرى وف أي جــزء مــن العــامل 

ــس.«  ــس هــو »تأســيس كنائ ــى األصــح، كان عمــل بول ــه. وباملعن ــه الذهــاب إلي أمكن

وثة عنرص آخر أيضاً متعلق بالعمل التبشريي الذي كان يقوم به بولس.  

اقــرأ كولــويس 1 : ٢٨. مــا الــذي يبــدو وكأن بولــس يقولــه هنــا؟ مبعنــى، هــل هــذه كــرازة أَم 
تلْمذة؟ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

لذلــك نحــن ميكننــا أن نــرى عــىل األقــل ثالثــة عنــارص أساســية متعلقــة بنشــاط بولــس التبشــريي:   

إعــالن املســيح، إنشــاء كنائــس، والعنايــة بالكنائــس القامئــة واملؤسســة بالفعــل.

فكــر يف آخــر مــرة شــهدت فيهــا لشــخص مــا، وبــأي صفــة كانــت. إىل أي مــدى كان املســيح هــو محــور مــا 

قلتــه؟ كيــف ميكنــك أن تتأكــد مــن أنــك تجعــل املســيح محــور حديثــك دائــاً عندمــا تشــهد لآلخريــن؟ 
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إن »التعدديــة الثقافيــة« هــو مصطلــح حديــث ظهــر ألول مــرة ف الكتــب املطبوعــة ف فــرتة الســتينات مــن 

القــرن العرشيــن، وذلــك وفقــاً لقامــوس أوكســفورد باللغــة اإلنجليزيــة. أمــا بالنســبة لكثــري مــن الشــعوب 

القدميــة، فلــم يكــن هنــاك ســوى فئتــان مــن البــرش: نحــن وهــم، فإمــا أن تكــون واحــداً مــن »ســبطنا« وإالَّ 

فأنــت ليــس ِمنَّــا. وبالنســبة لليونانيــني، كان كل غــري اليونانيــني يعتــرون »برابــرة« أو »همجيــني«. وبالنســبة 

لليهــود، كان كل غــري اليهــود »أمــامً وثنيــني«.

وكــام رأينــا ســابقاً، فقــد أجــر نجــاح املرســلية إل األمــم، الكنيســة األول وقادتهــا، عــىل التعامــل   

ــدور الشــخص  ــا إذا كان مبق ــو م ــري ه ــم. وكان الســؤال الجوه ــود واألم ــني اليه ــل ب ــع االنقســام الحاص م

األممــي أن يصبــح مســيحياً دون أن يصبــح يهوديــاً أوالً. 

اقــرأ غالطيــة ٢ : 1ـ1٧. مــاذا حــدث هنــا وكيــف تســاعد هــذه القصــة، بطريقتهــا الخاصــة، يف توضيــح 
التحــدي املتمثــل يف »التعدديــة الثقافيــة« فيــام يتعلــق بالكــرازة والعمــل املرســي؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

»وعندمــا زار بطــرس أنطاكيــة بعــد ذلــك ظفــر بثقــة كثرييــن بترصفــه الحكيــم نحــو املهتديــن   

مــن األمــم . فقــد ظــل لبعــض الوقــت يتــرصف مبوجــب النــور املعطــى مــن الســامء. وقــد انتــرص عــىل تعصبه 

الفطــري إل حــد أنــه كان يــأكل مــع املهتديــن مــن األمــم. ولكــن عندمــا أىت مــن أورشــليم بعــض اليهــود 

الغيوريــن عــىل النامــوس الطقــي ، تــرصف بطــرس ترصفــاً غــري حكيــم حيــال املهتديــن مــن الوثنيــة.... إن 

إظهــار هــذا الضعــف مــن جانــب الذيــن كانــوا موقريــن ومحبوبــني كقــادة، تــرك أثــراً مؤملــاً جــداً ف نفــوس 

ــوة، أعــامل الرســل، صفحــة 164 و 165(. ــم. وهــدد الكنيســة باالنقســام« )روح النب ــن األم ــني م املؤمن

لقــد ناقــش بولــس هــذه املســألة مــع بطــرس وأخــذ موقفــاً حازمــاً حيــال مــا ميكــن أن يســمى   

ــني أن يصــريوا  ــري مرغم ــم غ ــن األم ــن إل املســيحية م ــإن املهتدي ــات«. ف ــددة الثقاف ــوم »الكنيســة متع الي

يهــوداً مــن أجــل أن يصبحــوا مســيحيني. إن خلفيــة بولــس املركّبــة، بوصفــه فريــي متديــن وتلميــذ للمعلــم 

»غامالئيــل« ومواطــن رومــاين ومتعصــب أصــويل ُمضطِهــد، وأخــرياً مهتــٍد ورســول ليســوع املســيح، كل هــذا 

ــني  ــة؛ وب ــي ال تتغــري، مــن جه ــة الت ــة األبدي ــت اإللهي ــني الثواب ــز ب ــادراً وبجــدارة عــىل التميي ــه ق ــد جعل ق

ــة أخــرى. ــن جه ــود، م ــة الخاصــة باليه ــة املؤقت ــة والثقافي الوســائل والوســائط الديني

أو  ثقافية  تفضيالت  مجرد  هي  التي  األمور  وبين  إليماننا  الالزمة  األمور  بين  التمييز  يمكنك  كيف 

اجتماعية أو حتى شخصية؟

___________________________________________________
___________________________________________________
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

١١ أيلول)سبتمبر(

1. اقرأ 1كورنثوس 9 : ٢٠. ما هي الدروس التي يمكننا استخالصها من هذه الكلمات ويمكن أن تساعدنا في أن نفهم 

كيفية القيام بالعمل المرسلي ووضعه في السياق المناسب، أو حتى كيف يمكننا القيام بالخدمات التبشيرية الشخصية 

والشهادة لآلخرين؟

 

٢. على الرغم من خطية بولس، بل وحتى أعماله الُمْخزية في الماضي، إاّل أن الله قد غفر له واستخدمه بطريقة قوية. 

كيف يمكننا أن نتعلم أن نغفر ألنفسنا ما قد نكون قد ارتكبناه ونطالب ببّر المسيح كما لو كان بّرنا نحن، وأن نسعى 

إلى أن نُْسَتْخَدم بقوة ِمن ِقَبلِه، أيضاً؟ 

ــا.  ــال قَْوًم ــىَل كُلِّ َح ــَص َع ٍء، ألَُخلِّ ــُكلِّ كُلَّ يَشْ ُت لِلْ ــاَء. رِصْ َعَف ــَح الضُّ ــٍف ألَْربَ ــاِء كََضِعي َعَف ُت لِلضُّ »رِصْ

ــوس 9 : 22 و 23(.  ــِه« )1كورنث ــًكا ِفي ي ــوَن رَشِ ــِل، ألَكُ ــِل اإِلنِْجي ــُه ألَْج ــا أَفَْعلُ َوهــَذا أَنَ

اقــرأ 1كورنثــوس 9 : 19ـ23. إن املؤسســة املرســلية الحديثــة تشــري إل طــرق بولــس   

ــراد  ــات امل ــة ف الثقاف ــياقات مفهوم ــري ف س ــح »التبش ــتخدمة مصطل ــا مس ــورة هن ــريية املذك التبش

التبشــري فيهــا«. ويتــم تعريــف »التبشــري الســياقي« عــىل أنــه »املســاعي الراميــة إل توصيــل بشــارة 

اإلنجيــل مــن خــالل القــول والفعــل والعمــل عــىل تأســيس الكنيســة بطــرق تكــون موضوعيــة وذات 

ــق  ــي أعم ــة تلب ــيحية بطريق ــم املس ــاف املحــي وتقدي ــياقهم الثق ــاس داخــل س ــى بالنســبة للن معن

ــن  ــاء ضم ــاع املســيح والبق ــايل بإتب ــم بالت ــامل، فتســمح له ــم للع ــاس وتخــرتق نظرته احتياجــات الن

ــرشة  ــدي« الن ــوة، والتح ــة، الفج ــياق: النظري ــامن، »الس ــل ل. وايت ــم«  ]داري ــة به ــم الخاص ثقافته

ــة 2[. ــر، 1997(، صفح ــون الثاين/يناي ــد 21، )كان ــريية، مجل ــوث التبش ــة للبح الدولي

»فاملســيحيون مــن اليهــود الذيــن كانــوا ســاكنني عــىل مــرأى مــن الهيــكل ارتــدت عقولهــم   

ــوس  ــرتك الطق ــيحية ت ــة املس ــا رأوا الكنيس ــة . وعندم ــة كأم ــود الخاص ــازات اليه ــع إل امتي بالطب

ــة ، وأدركــوا أن القدســية الخاصــة التــي أضيفــت إل العــادات اليهوديــة مزمعــة  والتقاليــد اليهودي

أن تغيــب عــن األنظــار ف نــور اإلميــان الجديــد ، غضــب كثــريون منهــم عــىل بولــس عــىل اعتبــار أنــه 

الشــخص الــذي أحــدث هــذا التغيــري إل حــد كبــري . بــل حتــى التالميــذ أنفســهم مل يكونــوا مســتعدين 

كلهــم لقبــول قــرار املجمــع بــكل رىض . كان كثــريون غيوريــن عــىل النامــوس الطقي وكانــوا ينظرون 

ــا كانــت  ــاط به ــة واالرتب ــه الخاصــة بحقــوق الرشيعــة اليهودي ــازدراء لظنهــم أن مبادئ إل بولــس ب

ــوة، أعــامل الرســل، صفحــة 164(. ــل إل التهــاون والرتاخــي« )روح النب تي
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قصة األسبوع

العظات المسروقة: الجزء األول

 من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.

)www.AdventistMission.org( :الموقع على اإلنترنت

بقلم غاميني ميندز

ــا بحاجــة إل  ــديت بســرييالنكا. فقــد رأيــت أنن ــن ف بل ــع رجــال الدي أردت عقــد اجتــامع لجمي

الصــالة والرشكــة معــاً. راجعــت القامئــة للتأكــد مــن أننــي مل أنــس أي قــس. كنــت أعــرف أن 

ــس أدفنتســتي لحضــور هــذه  ــوة ق ــرة أين قمــت بدع ــن تســعدهم فك ــن ل بعــض رجــال الدي

االجتامعــات، ألنهــم كان يعتقــدون أن األدفنتســت الســبتيني كانــوا مجــرد جــزء مــن طائفــة غــري 

ــي أردت أن أشــمل كل قــس.  ــة، لكن معروفــة أو مرغوب

مل أكــن قــد التقيــت بالعديــد مــن رجــال الديــن الذيــن حــرضوا مــن قبــل، وكانــت فرصــة جيــدة 

للحديــث معهــم. وكنــت مهتــامً بصفــة خاصــة ملعرفــة املزيــد عــن كنيســة األدفنتســت الســبتيني. 

وعندمــا أخــرين القــس األدفنتســتي أن كنيســته كانــت تتعبــد ف يــوم الســبت بــدالً مــن األحــد 

ــارة  ــررت زي ــة. ق ــة البحت ــه األناني ــي كان دافع ــن اهتامم ــد. لك ــة ف ســامع املزي شــعرت برغب

ــوى اســتخدام  ــت أن ــوم الســبت واالســتامع إل عظــات القــس. وكن الكنيســة األدفنتســتية ف ي

عظاتــه ف كنيســتي يــوم األحــد. وبهــذه الطريقــة أوفــر الوقــت الــذي أقضيــه ف تحضــري العظات!

ــل  ــاوة مــن قب ــب يب بحف ــم الرتحي ــارة الكنيســة األدفنتســتية وت ــايل قمــت بزي وف الســبت الت

القــس وأعضــاء كنيســته. أصغيــت إل العظــة وكنــت أدون بعــض املالحظــات بدقــة. وف اليــوم 

التــايل، وعظــت نفــس العظــة التــي ســمعتها ف كنيســة األدفنتســت مــع إجــراء بعــض التغيــريات 

الطفيفــة. وفكــرت ف أن ذلــك مــن شــأنه أن يجعــل حيــايت أســهل بكثــري. وف يــوم الســبت التــايل، 

ذهــب إل كنيســة األدفنتســت مــرة أخــرى ودونــت مالحظــات مــن العظــة، واســتخدمت تلــك 

املالحظــات ألعــظ أعضــاء كنيــي ف يــوم األحــد. وف األســبوع التــايل، فعلــت الــيء ذاتــه. وف 

مســاء ذلــك الســبت ذهبــت للنــوم وأنــا ابتســم مــن فكــريت العبقريــة التــي أمكننــي مــن خاللهــا 

توفــري بعــض الوقــت والجهــد. 

وأثنــاء الليــل، اســتيقظت وأنــا أشــعر بــأمل حــاد ف كتفــي. قفــزت مــن فــرايش وأضــأت املصبــاح. 

لقــد لدغنــي ثعبــان. بحثــت أنــا وزوجتــي عــن الثعبــان ف الغرفــة لكننــا مل نتمكــن مــن إيجــاده. 

أخذتنــي زوجتــي إل املستشــفى، لكننــا مل نســتطع إخبــار االطبــاء عــن نــوع الثعبان الــذي لدغني 

لــذا مل يتمكنــوا مــن إعطــايئ مضــاد الســم املناســب. فقــدت الوعــي، واعتقــد األطبــاء أين توفيــت. 

ــايئ ف  ــي وأصدق ــراد عائلت ــدأ أف ــوت. وب ــان والتاب ــم نقــي إل املرشحــة، وأحــرض أخــي األكف ت

البــكاء فــوق جســدي. وبعــد مــرور بعــض الوقــت، قــام أحدهــم بوضــع يــده عــىل جســدي. ورمبا 

شــعر أن جســدي دافئــاً بينــام كان ينبغــي أن يكــون بــارداً لــو أين كنــت ميتــاً. وهكــذا فحصــوا 

جســدي ووجــدوا أنــه كان هنــاك نبضــاً ضعيفــاً. وبــكل تهليــل وحامســة هرعــوا يب إل وحــدة 

العنايــة املركــزة باملستشــفى.

تتمة القصة يف األسبوع القادم.
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الدرس الثاني عشر 

السبت بعد الظهر

بولس: المرسلية والرسالة

١2ـ١8 أيلول)سبتمبر(

املراجــع األســبوعية: ١كورنثــوس ١ : 22ـ2٤؛ ١تيموثــاوس 6 : ١2؛ 2تيموثــاوس ٤ : ٧؛ ١كورنثــوس 
١5 : ١2ـ22؛ أعــال الرســل ١5 : ٣8ـ٤١.

آيــة الحفــظ: »أَيَُّهــا اإِلْخــَوُة، أَنـَـا لَْســُت أَْحِســُب نَْفــِي أَنِّ َقــْد أَْدَركْــُت. َولِكنِّــي أَْفَعــُل َشــْيًئا َواِحــًدا: إِْذ 
اُم، أَْســَعى نَْحــَو الَْغــَرِض ألَْجــِل َجَعالَــِة َدْعــَوِة اللــِه الُْعلَْيــا يِف الَْمِســيحِ  أَنـَـا أَنـْـَى َمــا ُهــَو َوَراُء َوأَْمَتــدُّ إِىَل َمــا ُهــَو ُقــدَّ

يَُســوَع« )فيلبــي ٣ : 1٣ و 1٤(. 

ــم  ــك إل تعالي ــودي، وكذل ــخ اليه ــم، وإل التاري ــد القدي ــي للعه ــة الت اســتناداً إل الرســائل النبوي  

املســيح، قــام بولــس بتوضيــح املفهــوم املســيحي لتاريــخ الخــالص الــذي يرتكــز برمتــه عــىل حيــاة ومــوت وقيامــة 

ــة  ــع بفطن ــة ف كل مــن املجتمعــني اليهــودي واليوناين/الرومــاين، يتمت ــه الثقافي املســيح. كان بولــس، وبســبب خلفيت

كافيــة جعلتــه قــادراً عــىل أن يرقــى بالبشــارة بعيــداً عــن تعقيــدات املامرســات املدنيــة والطقســية واألدبيــة التــي 

ــهولة.  ــر س ــات أك ــدد الثقاف ــامل متع ــارة إل الع ــول البش ــل وص ــة وجع ــاة اليهودي للحي

إن رســائل بولــس الـــ 13 إل املؤمنــني كانــت تحثهــم عــىل وضــع إميانهــم حيــز العمــل والتطبيــق. وقد ملس   

بولــس ف رســائله موضوعــات عقائديــة وعمليــة كذلــك. وقــد نصــح بولــس وشــجع وحــّذر بشــأن األمــور املتعلقــة 

باملســيحية عــىل املســتوى الشــخيص والعالقــات وحيــاة الكنيســة. ومــع ذلــك، فــإن املوضــوع الرئيــي ف كافــة رســائله 

ــوس 2 : 2(.   ــاً« )1كورنث ــاه مصلوب ــيح وإي كان »املس

ــد شــهد  ــاز، وق ــه مرســل بامتي ــىل أن ــِرف أيضــاً ع ــد ُع ــل لق ــائل فحســب، ب ــب رس ــس يكت ــن بول مل يك  

لإلنجيــل مــن ســوريا إل إيطاليــاً، بــل ورمبــا حتــى وصــوالً إل إســبانيا. وف غضــون ِعقــد مــن الزمــان، أســس بولــس 

كنائــس ف أربــع مقاطعــات مــن اإلمراطوريــة الرومانيــة. 

سوف نلقي ف هذا األسبوع نظرة عىل كل من مرسلية بولس ورسالته.  

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق ١9 أيلول )سبتمرب(.
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اليونانيون واليهود

 ١٣ ايلول)سبتمبر(األحد

اقــرأ 1كورنثــوس 1 : ٢٢ـ٢٤. كيــف تســاعدنا هــذه اآليــات الكتابيــة عــى أن نفهــم الطــرق املختلفــة 
ــا وميكــن أن يســاعدنا يف شــهادتنا  ــا أن نتعلمــه هن ــذي ميكنن ــا ال ــاس مــع الحــق؟ م ــه الن ــي يتعامــل ب الت

ــاس املختلفــة؟ لجامعــات الن

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

عنــد الخــروج مــن العبوديــة ف مــرص، عمــل اللــه عجائــب رائعــة كان فيهــا إعــالن للعنايــة اإللهيــة   

ــل أن يقــوم أي  ــي إرسائي ــال الالحقــة مــن بن ــل. وهكــذا توقعــت األجي ــي إرسائي ــا بن ــه به ــي أحــاط الل الت

ــزات.  ــب ومعج ــات وعجائ ــالل آي ــن خ ــه م ــن نفس ــف ع ــه بالتعري ــن الل ــل م مرس

ــون  ــون يطلب ــي، كان اليوناني ــفي والعم ــم الفلس ــع تراثه ــياً م ــك، وتش ــن ذل ــض م ــىل النقي وع  

ــة. ومل  ــات الحكمــة البرشي ــاع وإرضــاء متطلب ــذا األســاس مــن إقن ــد له ــم، وكان ال ب ــاً إلميانه أساســاً منطقي

يرفــض بولــس الــرتاث الثقــاف والروحــي للشــعوب التــي كان يبرشهــا، لكنــه اســتخدم هــذا الــرتاث كنقطــة 

انطــالق وكمدخــل إلعــالن املســيح املصلــوب. وكل الذيــن كانــوا يرغبــون العجائــب واملعجــزات وجدوهــا ف 

حيــاة وخدمــة املســيح وف الكنيســة األول. وكان َمــن يريــدون الُحكــم املنطقــي والعقــالين يجدونــه ف ُحجــج 

بولــس بشــأن اإلنجيــل. وف نهايــة املطــاف، كان لــدى هذيــن النوعــني مــن األشــخاص احتيــاج واحــد وهــو أن 

َة ِقيَاَمِتــِه« )فيلبــي 3 : 10(. وكانــت طريقــة بولــس ف تعريفهــم لهــذه الحقيقــة  يعرفــوا املســيح املقــام »َوقـُـوَّ

تتوقــف عــىل األشــخاص الذيــن كان يشــهد لهــم. 

فعندمــا كان بولــس يبــرش اليهــود، كان يبنــي عظاتــه عــىل تاريــخ إرسائيــل ويربــط املســيح بــداود،   

ويركّــز عــىل نبــوءات العهــد القديــم التــي تشــري إل املســيح وتتنبــأ عــن صلبــه وقيامتــه )أعــامل الرســل 13 : 

16ـ41(. معنــى هــذا أنــه كان يبــدأ مبــا كان مألوفــاً لديهــم، أي مبــا كانــوا يقدســونه ويؤمنــون بــه. ومــن هــذا 

ــق، كان يســعى إل هدايتهــم إل املســيح.  املنطل

وفيــام يتعلــق باألمــم، كانــت رســالة بولــس تتضمــن: الحديــث عــن اللــه بوصفــه الخالــق واملُِعيــل   

والديـّـان؛ دخــول الخطيــة إل العــامل؛ الخــالص مــن خــالل يســوع املســيح )أعــامل 14 : 15ـ17؛ 17 : 22ـ31(. 

وكان عــىل بولــس أن ينطلــق مــن نقــاط بدايــة تختلــف عــن نقــاط انطالقــه عنــد الحديــث إل اليهــود )أو 

األمــم الذيــن يؤمنــون باإلميــان اليهــودي(. مــع ذلــك، فــإن هــدف بولــس هنــا أيضــاً هــو أن يقــود الجميــع 

ــيح.  إل املس

فكــر يف إميانــك أنــت. مــا الــذي يتأســس عليــه إميانــك؟ مــا هــي األســباب الوجيهــة إلميانــك؟ 

ــذه  ــة إدراك ه ــا أهمي ــن، وم ــباب اآلخري ــن أس ــة ع ــون مختلف ــبابك أن تك ــن ألس ــف ميك كي

ــات؟  االختالف
___________________________________________________
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ــري  ــا هــو غ ــرشح وتفســري م ــوف ل ــا هــو مأل ــه املرســي م ــد اســتخدم ف عمل ــه محــاور ماهــر، ق ــس، بوصف إن بول

ــاة  ــي للحي ــع العم ــح الواق ــاين لتوضي ــاين/ الروم ــامل اليون ــة ف الع ــاة اليومي ــح الحي ــتغل كل مالم ــد اس ــوف. وق مأل

ــم إل  ــن كان يعمــل عــىل هدايته ــامل َم ــة خاصــة ف ع ــد اســرتعى انتباهــه اســتعارتني بصف ــدة ف املســيح. وق الجدي

ــتمرة.   ــة مس ــب بصف ــاين املتأه ــدي الروم ــم والجن ــون بألعابه ــيح- الرياضي املس

إن الولــع بإنجــازات الرياضيــني قــد اســتحوذ عــىل العــامل ف زمــن بولــس تامــاً كــام يســتحوذ عــىل عاملنــا   

اليــوم. وقــد نقــل اليونانيــون حبهــم للمنافســة مــن خــالل تنظيمهــم، عــىل مــدى قــرون، ألربــع دورات منفصلــة مــن 

أنــواع املســابقات األوملبيــة التــي تقــع ف أربــع مناطــق مختلفــة مــن اليونــان. وقــد ورث الرومــان املنافســات الرياضية 

وعملــوا عــىل تطويرهــا أكــر. وكانــت ســباقات الركــض أكــر األلعــاب شــعبية، وقــد كانــت عبــارة عــن ســباق للرجــال 

وهــم يرتــدون زيــاً مدرعــاً عســكرياً. كــام كانــت املصارعــة تحظــى بشــعبية كبــرية أيضــاً. كان الرياضيــون يتدربــون 

باجتهــاد، وكان الفائــزون يكافئــون بوفــرة. ومل يكــن الِعــرق أو الجنســية أو الطبقــة االجتامعيــة ذات أهميــة تُْذكــر، 

حيــث أن املثابــرة واألداء كانــا هــام الهدفــان املنشــودان. 

مــا هــي الــدروس األساســية املتعلقــة بالحيــاة املســيحية والتــي ميكــن ملــن يقــرأون كتابــات بولــس أن يجدوهــا يف 
الفقــرات التاليــة: 1كورنثــوس 9 : ٢٤ـ٢٧؛ غالطيــة ٥ : ٧؛ 1تيموثــاوس ٦ : 1٢؛ ٢تيموثــاوس ٢ : ٥.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

ــني  ــود املؤقت ــن الجن ــتعاضة ع ــان باالس ــرة الروم ــام األباط ــوس«، ق ــاين »ماري ــور الروم ــن اإلمراط ــدءاً م ب  

ــة،  ــة الروماني ــع أنحــاء اإلمراطوري ــات ف جمي ــم الثكن ــيدت له ــد ُش ــل، وق ــدوام كام ــون ب ــني متفرغــني يعمل مبحارب

وتــم رفــع كفاءتهــم وتوحيــد دروعهــم وأســلحتهم. وبحلــول زمــن بولــس، كان يتــم تجنيــد الجنــود مــن مختلــف 

ــة  ــل الحصــول عــىل مكافــآت ف نهاي ــوا مواطنــني رومــان أَْم ال. وف مقاب ــة، ســواء كان األعــراق واملجموعــات القومي

فــرتة خدمتهــم العســكرية، كان الجنــود يتعهــدون بالــوالء التــام لإلمراطــور الحاكــم، وهــو الــذي كان يقــوم شــخصياً 

ــرى.  ــة ودول أخ ــة الروماني ــني اإلمراطوري ــاً ب ــب رصاع ــا ينش ــة عندم ــم ف املعرك بقياده

يف الفقــرات الكتابيــة التاليــة، مــا هــي املقارنــات التــي أعطاهــا بولــس بــن حيــاة الجنديــة وبــن الحيــاة املســيحية؟ 
٢كورنثــوس 1٠ : ٤ و ٥؛ أفســس ٦ : 1٠ـ1٨؛ 1تيموثــاوس ٦ : 1٢؛ ٢تيموثــاوس ٢ : ٣ و ٤.

__________________________________________________________

ف رســالة تيموثــاوس الثانيــة التــي يُعتقــد أنهــا آخــر رســالة قــام بولــس بكتابتهــا، قــام بتطبيــق كل ِمــن   

حيــاة الجنديــة وألعــاب القــوى عــىل وجهــة نظــره الخاصــة فيــام يتعلــق بحياتــه هــو بوصفــه مرســل مســيحي. »قـَـْد 

ــْعَي، َحِفظْــُت اإِلميَــاَن« )2تيموثــاوس 4 : 7(. َجاَهــْدُت الِْجَهــاَد الَْحَســَن، أَكَْملْــُت السَّ

بأيــة طــرق يُعتــرب اإلميــان معركــة، وبأيــة طــرق يعتــرب اإلميــان ســباقاً، كذلــك؟ كيــف اختــربت 

ــدم أفضــل  ــن االســتعارتن تق ــن هات ــك املســيحية؟ أي م ــن االســتعارتن يف حيات ــة هات حقيق

وصــف الختبــارك املســيحي الخــاص، وملــاذا؟ 
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ــد وأن  ــذي ال ب ــا هــو النامــوس ال ــة ٣ : ٣1(. م ــوَس« )رومي ــُت النَّاُم ــْل نَُثبِّ ــا! بَ ــاِن؟ َحاَش ــوَس ِباإِلميَ ــُل النَّاُم »أََفُنْبِط

ــا؟ ــه هن بولــس يتحــدث عن

__________________________________________________________
__________________________________________________________

ــامل  ــفر أع ــرة ف س ــوايل 20 م ــر ح ــس، وتَظه ــائل بول ــرة ف رس ــوايل 130 م ــوس« ح ــة »نام ــر كلم تَظه  

الرســل. وقــد ســعى بولــس إل أن يجعــل َمــن يســمعون لــه ويقــرأون رســائله، بغــض النظــر عــن خلفياتهــم الثقافيــة، 

ــا العــرش هــو  ــإن نامــوس كالوصاي ــود. ف ــوا أن كلمــة »نامــوس« تحمــل عــدة معــاين، خاصــة بالنســبة لليه أن يدرك

ســاري املفعــول وملــِزم لجميــع النــاس ف كل األزمنــة والعصــور. لكــن كانــت هنــاك أنــواع أخــرى مــن النواميــس ف 

ــيحيني. ــكل املس ــة ل ــا ملِزم ــىل أنه ــس ع ــا بول ــر إليه ــة مل ينظ ــة اليهودي ــم وف الثقاف ــد القدي العه

وقــد اســتخدم الرســول بولــس ف كتاباتــه كلمــة »نامــوس« عــىل نطــاق واســع ليشــري إل القوانــني املتعلقــة   

باملراســم والطقــوس الدينيــة، وإل القانــون املــدين وإل القوانــني الصحيــة وقوانــني التطهــري. وقــد كتــب عــن كوننــا 

ــد  ــة 7 : 6(. وق ــوِس« )رومي ــَن النَّاُم ــا ِم ْرنَ ــد »تََحرَّ ــا ق ــة 3 : 19( وعــن كونن ــوِس]أي تحــت حكــم[« )رومي »ِف النَّاُم

ٌس« )روميــة 7 : 12(. وقــد  ــدَّ ــِة« )روميــة 7 : 25( ولكنــه أشــار أيضــاً إل أن »النَّاُمــوُس ُمَق أشــار إل »نَاُمــوَس الَْخِطيَّ

ذكــر »نَاُمــوِس ُمــوىَس« )1كورنثــوس 9 : 9( ولكنــه ذكــر أيضــاً »نَاُمــوَس اللــِه« )روميــة 7 : 25(. وبقــدر مــا قــد تبــدو 

َة بالنســبة لغــري اليهــود؛ إال أنــه، وبالنســبة للمؤمــن اليهــودي الــذي منــا وترعــرع ف الثقافــة  هــذه العبــارات محــريِّ

العريــة، كان ســياق الــكالم الــذي تــِرد فيــه هــذه العبــارات يوضــح أي نامــوس مــن النواميــس املختلفــة هــو الــذي 

تتــم اإلشــارة إليــه.

اقــرأ روميــة 1٣ : ٨ـ1٠؛ روميــة ٢ : ٢1ـ٢٤؛ 1كورنثــوس ٧ : 19؛ أفســس ٤ : ٢٥ و ٢٨؛ ٥ : ٣؛ ٦ : ٢. كيــف تســاعدنا 
هــذه اآليــات عــى إدراك أن نامــوس اللــه األديب، الوصايــا العــر، مل يَْبطُْل عــى الصليب؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________

أدرك بولــس أن النواميــس )الرشائــع( الطقســية، التــي كانــت تــرشح بالتفصيــل كيــف كان ينبغــي   

للشــخص االقــرتاب مــن اللــه مــن خــالل الخدمــة الكهنوتيــة واملَْقــِدس العــراين والذبائــح، قــد أُبِْطلـَـت ومل تعــد ســارية 

ــة.  ــه، لكنهــا مل تعــد مطلوب ــع قــد أدت الهــدف املقصــود لهــا ف حين املفعــول بعــد صلــب املســيح. إن هــذه الرشائ

ــكل.( ــار الهي ــد دم ــة بع ــورة خاص ــة بص ــذه النقط ــت ه ــد اتضح )وق

أمــا فيــام يتعلــق بالنامــوس األديب، املتمثــل ف الوصايــا العــرش، فاألمــر مختلــف. فقــد اقتبــس بولــس ف   

رســائله بعضــاً مــن الوصايــا العــرش، كــام أشــار إل بعضهــا اآلخــر بوصفهــا متطلبــات أخالقيــة عامليــة النطــاق وملِزمــة 

لــكل النــاس، اليهــود واألمــم كذلــك. فــإن بولــس، وبعــد أن كتــب ضــد مامرســة الخطيــة، مــا كان بــأي شــكل مــن 

األشــكال ليقلــل مــن شــأن النامــوس الــذي يَُعــرِّف مــا هــي الخطيــة. فلــو أن بولــس قــد فعــل هــذا لبــدا ذلــك غــري 

معقــول تامــاً كــام لــو أنــك طلبــت مــن شــخص مــا أن ال ينتهــك الحــد االقــى للرعــة بينــام تقــوم ف الوقــت نفســه 

ــاره أن إشــارات الحــد األقــى للرعــة مل تعــد ســارية املفعــول. بإخب
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»أليَنِّ لَْم أَْعِزْم أَْن أَْعِرَف َشيْئًا بَيَْنُكْم إالَّ يَُسوَع الَْمِسيَح َوإِيَّاُه َمْصلُوبًا« )1كورنثوس 2 : 2(. 

ال شــك ف أن صليــب املســيح كان مركزيــاً وأساســياً بالنســبة لــكل مــا عاشــه بولــس وعلَّمــه. لكــن   

ــم بولــس عــن الصليــب ف ســياق التعاليــم  ــم عــن صليــب املســيح ُســداً؛ بــدالً مــن ذلــك، علَّ بولــس مل يعلِّ

ــا  ــي بدونه ــة الت ــب، هــو القيام ــاً بالصلي ــا ارتباط ــا أكره ــم، ورمب ــك؛ وكان أحــد هــذه التعالي األخــرى كذل

ــدوى.  ــال ج ــاً وب ــب عبث ــون الصلي يك

ــة مــوت وقيامــة  ــر مــدى أهمي ــات ويُظه ــره هــذه اآلي ــذي تذك ــا ال ــوس 1٥ : 1٢ـ٢٢. م ــرأ 1كورنث اق
ــاً  ــراً رضوري ــاد( أم ــه رق ــوت )بوصف ــح للم ــم الصحي ــد الفه ــاذا يُع ــل؟ مل ــارة اإلنجي ــيح بالنســبة لبش املس

ــذي  ــام ال ــوات يف املســيح هــم بالفعــل يف الســامء، ف ــى، إذا كان األم ــات؟ مبعن ــم هــذه اآلي وحاســامً لفه

ــا؟ ــس هن ــه بول يتحــدث عن

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

املؤســف هــو أن معظــم التقاليــد الكنســية املســيحية، وكذلــك الديانــات غــري املســيحية، تؤمــن   

بشــدة بخلــود النفــس البرشيــة. مــع ذلــك، وخالفــاً لهــذا االعتقــاد، يؤكــد بولــس مــراراً وتكــراراً عــىل أن: 

• الله هو الَِّذي َوْحَدُه لَُه َعَدُم الَْمْوِت )1تيموثاوس 6 : 16(؛ 

• إن الخلود هو هبة من الله للمخلّصني )1تسالونييك 4 : 16(؛

• املوت هو رقاد حتى يعود املسيح )1تسالونييك 4 : 13ـ15؛ 1كورنثوس 15 : 6 و 18 و 20(. 

تشــتمل العبــادة ف كل األديــان، تقريبــاً، عــىل العديــد مــن التعاليــم الزائفــة املســتندة إل مفهــوم   

خلــود النفــس. وتتضمــن هــذه األخطــاء أمــوراً مثــل التقمــص، الصــالة للقديســني، تبجيــل أرواح األســالف، 

نــار الجحيــم األبديــة، وكثــرياً مــن مامرســات »العــرص الجديــد« مثــل التوجيــه أو اإلســقاط النجمــي. إن الفهم 

ــدة ضــد هــذه املغالطــات  ــة الحقيقــة الوحي ــاب املقــدس بشــأن املــوت هــو الحامي ــم الكت ــح لتعالي الصحي

الكبــرية. كــم هــو مؤســف، أيضــاً، أن أولئــك الذيــن يُظهــرون أقــوى ميــل لعــدم قبــول هــذا الحــق، املتعلــق 

بزيــف وبُهتــان فكــرة خلــود النفــس، هــم مســيحيون مــن الطوائــف األخــرى.

يغلــق املؤمــن عينيــه عنــد املــوت، وبعــد مــا يبــدو أنــه لحظــة مــن الظــالم والصمــت، يســتيقظ 

إىل حيــاة أبديــة عنــد املجــيء الثــان للمســيح. مــا الــذي يُظهــره الحــق املتعلــق بحالــة املــوىت 

عــن طبيعــة وِصفــات اللــه؟ 
___________________________________________________
___________________________________________________
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١٧ أيلول)سبتمبر(الخميس

الَتعايش
كان بولــس عامــالً مجتهــداً ذات شــخصية قويــة وهــدف واضــح ال يحيــد عنــه. وميكــن ألشــخاص مــن هــذا   

القبيــل أن يكونــوا منعزلــني وأن يكــون لديهــم عــدداً قليــالً مــن األصدقــاء، ولكــن عــادة مــا يكــون لديهــم العديــد مــن 

املعجبــني. ومــع ذلــك، فغالبــاً مــا كان يرافــق بولــس ف رحالتــه التبشــريية اثنــان أو ثالثــة مــن رفقائــه ف العمــل. وقــد 

ورد ذكــر أســامء مــا ال يقــل عــن ثانيــة مــن رفقــاء العمــل هــؤالء )أعــامل 13 : 2؛ 15 : 22 و 37؛ 16 : 1ـ3؛ 19 : 22؛ 

كولــويس 4 : 7 و 10 و 11؛ فيلمــون 24(. ويجــب أن يُضــاف إل هــؤالء التحيــات الــواردة ف ســفر روميــة والتــي وجههــا 

بولــس إل مــا بــني 16-24 شــخصاً، إضافــة إل التحيــات العامــة التــي وجههــا بولــس لــألرَُس التــي كان قــد تعامــل معهــا. 

لقــد كان الرســول بولــس يؤمــن بالعمــل الجامعــي، خصوصــاً ف الحــاالت الرياديــة. مــع ذلــك، فقــد كان   

بولــس يختلــف مــع رفقائــه ف بعــض األوقــات. 

اقــرأ أعــامل الرســل 1٥ : ٣٨ـ٤1. مــاذا حــدث هنــا، ومــاذا يخربنــا هــذا عــن الطبيعــة البريــة حتــى ألولئــك 
العاملــن العظــامء مــن أجــل الــرب؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________

»ف هــذا املــكان ، إذ كان مرقــس مكتنفــاً بالخــوف وخــور العزميــة، تــردد بعــض الوقــت ف عزمــه عــىل   

أن يكــرس نفســه بقلــب كامــل لعمــل الــرب. فــإذ مل يكــن معتــاداً عــىل املشــقات خــار عزمــه أمــام مخاطــر الطريــق 

والضنــك والحرمــان. . . .  فهــذا الهجــران جعــل بولــس يحكــم عــىل مرقــس حكــامً جائــراً بــل قاســياً لبعــض الوقــت. 

أمــا برنابــا فــكان مييــل إل مســامحته نظــرا لقلــة اختبــاره. وكان مهتــام أال يــرتك مرقــس الخدمــة ، ألنــه كان يــرى فيــه 

ــوة، أعــامل الرســل، صفحــة 141 و 142(. ــاً للمســيح« )روح النب ــاً نافع ــه خادم مؤهــالت ميكــن أن تجعل

إن القصــة الــواردة ف ســفر أعــامل الرســل تكشــف عــن أن بولــس كان يَْرتََجــي أن يثابــر رفقــاؤه ف خضــم   

الكــد واملخاطــر املتضمنــة ف عملهــم التبشــريي. فبالنســبة لبولــس، كان فريــق التبشــري املرتابــط يعــد مبثابــة كنيســة 

ــا. ــذى به ــاىك ويُحت ــدوة تُح ــي ق ــرش املرس ــون املب ــة أن يك ــىل أهمي ــد ع ــد أك ــرة. وق مصغ

ــس  ــه الكنائ ــذي ب ــاً تحت ــق منط ــاء الفري ــني أعض ــة ب ــة واملحب ــمة بالطاع ــات املتس ــت العالق ــد أصبح لق  

التــي كانــت ف كثــري مــن األحيــان تُْعَقــد ف البيــوت. كــام أدى العمــل بــروح الفريــق إل توفــري بيئــة مثاليــة لتدريــب 

ــا  ــة يوحن ــام ف حال ــان، ك ــور بسالســة، ف بعــض األحي ــر األم ــة الحــال، مل ت ــدد. وبطبيع ــن الجُّ ــن واملبرشي الكارزي

ــس. مرق

اقرأ ٢تيموثاوس ٤ : 11. ما الذي تعلنه هذه الفقرة عن النمو الروحي واملغفرة؟
__________________________________________________________

جميعنــا نرتكــب األخطــاء. كيــف ميكنــك أن تتعلــم أن تغفــر ألولئــك الذيــن عملــت أخطاؤهــم 

عــى أذيتــك واإلرضار بــك؟ فكــر أيضــاً يف أولئــك الذيــن أذيتهــم أنــت بأخطائــك. كيــف ســعيت 

إىل تحقيــق الشــفاء يف هــذه الحــاالت؟ وإذا مل تقــم بذلــك بعــد، َفلِــَم ال تفعــل هــذا اآلن؟ 
________________________________________________________
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش
1. لقد تجنب بولس االستشهاد وذلك بالفرار إلى أثينا، المركز الفكري الثقافي في العالم اليوناني/الروماني. فقد وفرت 

أن الحظ  بمجرد  فإنه  أثينا؛  في  أي وقت  بولس  الرسول  يضيع  ولم  المسيحيين.  ذلك  بما في  لالجئين،  المأوى  المدن 

المعالم الدينية للمدينة، قام بمحاورة اليهود والوعظ في السوق. اقرأ أعمال الرسل 1٧ : 1٦ـ٣1. ما هو النهج الذي اتبعه 

بولس مع هؤالء الناس، وكيف يساعدنا على فهم الحاجة إلى تكييف الرسالة لتتناسب ومختلف مجموعات الناس؟ في 

الوقت نفسه، الحظ كيف أن بولس لم يتساهل أو يساوم على الحق من أجل أن يصل إلى هؤالء الناس ويبشرهم. في 

محاوالتنا للوصول إلى اآلخرين وتبشيرهم، كيف يمكننا أن نتأكد من أننا ال نساوم على المعتقدات األساسية؟ 

٢. لماذا تعد التعاليم المتعلقة بحالة الموتى غاية في األهمية؟ ما هي بعض أكثر األخطاء والضالالت التي يمكن لفهمنا 

للحقائق المتعلقة بحالة الموتى أن تحمينا منها؟ ماذا عن ثقافتك أنت؟ ما هي بعض المتعقدات التي يمكن لهذه الحقائق 

نك ضدها؟فهو يرى أنه إذا كنت محبطاً أو مكتئبا فإن ما عليك عمله هو  المتعلقة بحالة الموتى أن تحميك منها وتحصِّ

تعاطي المخدرات. قارن وجهة النظر هذه مع ما نؤمن به فيما يتعلق بيسوع المسيح وما فعله من أجلنا على الصليب. 

لماذا يعد اشتراكنا في فريضة العشاء الرباني دحضاً صريحاً وقوياً للعدمية والالمعنى اللذين يتم الترويج لهما من ِقبل 

روزنبرغ وفكره الملحد؟

 

٣. أمعن التفكير أكثر في المسألة المتعلقة بدور العالمات واآليات والعجائب فيما يتعلق باإليمان، وكذلك دور المنطق 

والعقل. في الصف، اسمح لَمن هم على استعداد لمشاركة اختبارهم أن يتحدثوا عن كيف آمنوا، وما هو الدور الذي 

لعبته عوامل مثل اآليات أو العجائب أو المنطق، أو غيرها، في اختبار اإليمان الخاص بهم. أيضاً، ما هو الدور الذي ينبغي 

لهذه األمور أن تقوم به، ليس فقط فيما يتعلق بجعل اإلنسان يؤمن بل بجعله يبقى متمسكاً باإليمان؟

٤. ماذا عن غالبية الناس في مجتمعك؟ ما هي الخلفيات التي يأتون منها؟ ما هي المعتقدات األكثر شيوعاً؟ وبناًء على 

فهمك لمعتقداتهم وخلفياتهم، فكّر بإمعان في أفضل وسيلة يمكن استخدامها للوصول إليهم وتبشيرهم؟ ما هي بعض 

الُسُبل التي تسمح لك بالتواصل معهم بطريقة ال تسيء إليهم بمجرد البدء في التواصل معهم؟

١8 أيلول)سبتمبر(

لقــد تــم مقارنــة أثــر تعاليــم وكتابــات بولــس باألثــر الــذي للفراشــة ف نظريــة »الفــوىض أو الهرجلــة« وهــي النظريــة 

التــي تــرى أن ] »رفرفــة جنــاح فراشــة ف الصــني قــد يتســبب عنــه فيضانــات وأعاصــري وريــاح هــادرة ف أبعــد األماكــن 

ــة  ــا.« وهــذا التعبــري املجــازي يصــف تلــك الظواهــر ذات الرتابطــات والتأثــريات املتبادل ــا أو أفريقي ف أمريــكا أو أوروب

ــج  ــد سلســلة متتابعــة مــن النتائ ــه يول ــه، لكن ــد يكــون بســيطا ف حــد ذات ــي تنجــم عــن حــدث أول، ق ــرة الت واملتوات

والتطــورات املتتاليــة والتــي يفــوق حجمهــا مبراحــل حــدث البدايــة، وبشــكل قــد ال يتوقعــه أحــد، وىف أماكــن أبعــد مــا 

يكــون عــن التوقــع: ويكيبيديــا املوســوعة الحــرة[. وهكــذا، فقــد ســاعد عمــل بولــس، ككاتــب ومبــرش، ف تحويــل طائفــة 

يهوديــة تقبــع ف زاويــة محجوبــة مــن اإلمراطوريــة الرومانيــة إل ديانــة عامليــة. ورمبــا كان لألفــكار الــواردة ف الـــ 13 

رســالة التــي كتبهــا بولــس تأثــري أكــر مــن أي مؤلفــات يونانيــة قدميــة ذات حجــم مامثــل. 
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قصة األسبوع

العظات المسروقة: الجزء الثاني

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.
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بقلم غاميني ميندز

ــاً. جــاء  ــدأت أتحســن تدريجي ــي ب ــأمل شــديد، لكنن ــا أشــعر ب بقيــت ف املستشــفى ملــدة أســبوعني وأن

ــت  ــيء ألين قم ــذا ال ــي به ــد اصابن ــه ق ــم أن الل ــال يل بعضه ــاريت. وق ــة لزي ــن القساوس ــد م العدي

بزيــارة كنيســة األدفنتســت الســبتيني. قــام القــس األدفنتســتي بزيــاريت عــدة مــرات واحــرض يل كتابــاً 

بعنــوان »الــرصاع العظيــم«. كان لــدي الكثــري مــن الوقــت للقــراءة. ومــع حلــول الوقــت لخروجــي مــن 

املستشــفى كنــت قــد انتهيــت مــن قــراءة الكتــاب. وعندمــا جــاء القــس األدفنتســتي لزيــاريت ف البيــت، 

كان لــدى العديــد مــن األســئلة.

 وعندمــا تعافيــت مبــا فيــه الكفايــة ألعــظ ف كنيســتي مجــدداً. عــاودت زيــاريت إل كنيســة االدفنتســت 

ــه، كــام مل أخــر أعضــاء كنيســتي  ــت أفعل ــع مل أخــره مبــا كن ألســتعري مالحظــات عظــة القــس. بالطب

مبصــدر مــواد عظــايت. 

ــه ف  ــام الســبوت، وعــظ القــس األدفنتســتي عظــة عــن الســبت. وقمــت باســتعارة عظت وف أحــد أي

هــذه املــرة أيضــاً. وبعــد أن وعظــت، ســألني بعــض أعضــاء كنيســتي عــن الســبب الــذي يجعلنــا نتعبــد 

ف يــوم األحــد،  إذا كان الســبت هــو اليــوم الــذي قدســه اللــه. 

وفجــأة أدركــت أين وقعــت فريســة لخداعــي ومكــري. كنــت بحاجــة إل مزيــد مــن املعلومــات حتــى 

أتكــن مــن اإلجابــة عــىل أســئلة أعضــاء كنيســتي. قمــت بزيــارة قــس الكنيســة األدفنتســتية وطلبــت أن 

يــدرس الكتــاب املقــدس معــي بــدءاً مبوضــوع الســبت. وبعــد دراســتنا، ســألته كل األســئلة التــي شــعرت 

أن أعضــاء كنيســتي قــد يســألونها. ثــم دعــوت أعضــاء كنيســتي جميعــاً ألعطيهــم نفــس دروس الكتــاب 

املقــدس املتعلقــة بيــوم الســبت. مل يكــن الجميــع مهتمــني مبعرفــة هــذا الحــق الجديــد، لكــن كثرييــن 

أرادوا معرفــة املزيــد. 

ــم باملعتقــدات األدفنتســتية. وقالــوا يل أنــه إن  بلــغ الخــر قــادة الكنيســة ف طائفتــي بأننــي كنــت أعلّ

كنــت ســأرص عــىل الوعــظ كــام لــو كنــت قســاً ســبتياً أدفنتســتي، فإنــه ال ميكننــي االســتمرار ف أن أكــون 

قســاً ف كنيســتي. وف ذلــك الوقــت، كنــت قــد آمنــت بعقيــدة الســبت وغريهــا مــن حقائــق الكتــاب 

املقــدس األخــرى التــي تعلمتهــا مــن خــالل اســتعاريت لعظــات القــس.

ــر  ــح ســبتياً أدفنتســتي، وأن أحــّول كنيســتي إل كنيســة أدفنتســتية، وأن أحــرض أك ــررت أن أصب  وق

عــدد ممكــن مــن أعضــاء كنيســتي ليصغــوا إل التعاليــم املتعلقــة بيــوم الســبت وغــريه مــن معتقــدات. 

ــة  ــن القساوس ــدد م ــاء ع ــتي، وج ــدس ف كنيس ــاب املق ــة الكت ــاً لدراس ــاد أيام ــام اآلح ــت أي وأصبح

األدفنتســت ملســاعديت ف تعليــم النــاس. وملــدة ثالثــة أو أربعــة أشــهر، درســنا الكتــاب املقــدس بكثافــة 

وحاولنــا فهــم مشــيئة اللــه لحياتنــا ولكنيســتنا. ثــم أجرينــا فريضــة معموديــة اعتمــد فيهــا 20 عضــواً 

مــن كنيســتي الســابقة وانضمــوا ألرسة كنيســة األدفنتســت. وبعدهــا بفــرتة، اعتمــد 13 عضــواً آخريــن. 

وانضــم أكــر مــن نصــف أعضــاء كنيســتي الســابقة إل كنيســة األدفنتســت الســبتيني.

يواصــل غامينــي مينــدز عملــه كقــس يف نفــس املنطقــة برسيالنــكا حيــث كان ذات مــرة يرعــى كنيســة 

ضخمــة. ولــدى غامينــي اآلن ثــالث كنائــس ســبتية أدفنتســتية. 



1٠٤

الدرس الثالث عشر

السبت بعد الظهر

أينبغي للعالم كله أن يسمع بشارة اإلنجيل؟

١9ـ25 أيلول)سبتمبر(

املراجــع األســبوعية: أعــال الرســل ٤ : ١2؛ مزمــور 8٧ : ٤ـ6؛ يوحنــا ١0 : ١6؛ روميــة 2 : ١2ـ١6؛ 
يوحنــا ١٤ : 6؛ روميــة ١ : ١8.

 ِّ ــْم، َحَســَب إِنِْجيــِي َوالِْكــَراَزِة ِبَيُســوَع الَْمِســيحِ، َحَســَب إِْعــالَِن الــسِّ آيــة الحفــظ: »َولِلَْقــاِدِر أَْن يَُثبَِّتكُ
ــِر  ــِة َحَســَب أَْم ــِب النََّبِويَّ ــِم ِبالْكُُت ــِه َجِميــُع األَُم ــَم ِب ــَر اآلَن، َوأُْعلِ ــْن ظََه ــِة، َولِك ــِة األََزلِيَّ ــا يِف األَْزِمَن ــِذي كَاَن َمكُْتوًم الَّ

ــة 1٦ :  ــَن« )رومي ــِد. آِم ــُد إِىَل األَبَ ــُه الَْمْج ــيحِ، لَ ــوَع الَْمِس ــَدُه، ِبَيُس ــِم َوْح ــِه الَْحِكي ــاِن، لل ــِة اإِلميَ ــِه األََزيِلِّ، إِلطَاَع اإِلل

٢٥ـ٢٧(.

كــام رأينــا، يســتخدم الــرب أناســاً لتوصيــل رســالة اإلنجيــل إل اآلخريــن. مــع ذلــك، فإنــه وعــىل مــر   

العصــور، مــات املاليــني دون أن يعرفــوا عــن خطــة الخــالص كــام هــي ُمعلنــة ف الكتــاب املقــدس. والحقيقــة هــي أن 

غالبيــة أولئــك الذيــن عاشــوا مل يســمعوا قصــة الفــداء أو يعرفــوا عــن األخبــار الســارة املتعلقــة بنعمــة اللــه كــام هــي 

معلنــة ف يســوع املســيح. وهــذا يقــود إل ســؤالني دامئــني. األول، كيــف ســيتعامل اللــه ف يــوم الدينونــة مــع أولئــك 

الباليــني مــن األشــخاص الذيــن مل يعرفــوا املســيح؟ الســؤال الثــاين، هــل هنــاك خــالص لألشــخاص الذيــن مل يعرفــوا 

خطــة الخــالص كــام هــي ف املســيح؟ 

قــد يجيــب البعــض قائلــني أن الخــالص متــاح ف طائفــة مســيحية واحــدة؛ وف املقابــل، يعتقــد البعــض   

اللــه والحيــاة األبديــة. اآلخــر أن كافــة األديــان عــىل حــد ســواء تقــود إل 

  وف نهايــة املطــاف، فــإن النقطــة الحاســمة هــي أن نتذكــر بــأن املســيح قــد أعلــن لنــا طبيعــة وصفــات 

اللــه، وهــذا يخرنــا بالكثــري عــن محبتــه للبرشيــة جمعــاء وعــن رغبتــه ف خــالص أكــر عــدد ممكــن منهــم. إن اللــه 

هــو إلــه العدالــة وأيــاً كانــت طريقتــه ف تحقيــق هــذه العدالــة، فــإن الهتــاف ســوف يســمع عــر الســامء: »َعِظيَمــٌة 

يِســنَي!« )رؤيــا  ٍء! َعاِدلـَـٌة َوَحــق ِهــَي طُُرقـُـَك يـَـا َملِــَك الِْقدِّ َوَعِجيبَــٌة ِهــَي أَْعاَملـُـَك أَيَُّهــا الــرَّبُّ اإِللــُه الَْقــاِدُر َعــىَل كُلِّ يَشْ

.)3 : 15

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 26 أيلول )سبتمرب(
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َماِء ألَْن لَْيَس اْسٌم آَخُر تَْحَت السَّ

20 أيلول)سبتمبر(األحد 

لــدى بعــض املســيحيني القناعــة بأنــه فقــط أولئــك الذيــن يســمعون ويســتجيبون بشــكل إيجــايب لبشــارة   

اإلنجيــل هــم الذيــن ميكنهــم الخــالص. أمــا األشــخاص الذيــن يُطلــق عليهــم أحيانــاً اســم »الحرصيــون« فيعتــرون أن 

كل الديانــات غــري املســيحية هــي مبثابــة أنظمــة مــن صنــع البرشيــة الســاقطة وتُعــرِّ عــن تــرد متعمــد ضــد اللــه. 

ولهــذا الســبب، يعتقــد مثــل هــؤالء األشــخاص أن غــري املســيحيني هــم خــارج نطــاق النعمــة املَُخلَِّصــة التــي يقدمهــا 

يسوع املسيح.   

ــه ال خــالص ملَــن ال ينتمــون إل  ــة أبعــد فيزعمــون أن ويتخــذ بعــض املســيحيني اآلخريــن خطــوة إضافي  

طائفتهــم وَمــن ال يؤمنــون مبعتقداتهــم، حتــى وإن كانــوا مســيحيني مجاهريــن بإميانهــم. ويعتقــد هــؤالء املســيحيني 

أن املعتقــدات املختلفــة للطوائــف األخــرى قــد وضعــت أعضاءهــا خــارج نطــاق العنايــة اإللهيــة وأن ال فرصــة لــدى 

ــا بونيفــاس الثامــن ف مرســومه  ــن الباب ــال، أعل هــؤالء لدخــول ملكــوت الســموات.  ف عــام 1302، عــىل ســبيل املث

البابــوي »أنــه مــن الــرضوري جــداً، لــكل َمــن يبتغــي الخــالص، أن يخضــع كل مخلــوق بــرشي للحــر الرومــاين ]أي 

للبابــا[.« وقــد علَّــم الروتســتانت بــيء مــن هــذا القبيــل فيــام يتعلــق بطوائفهــم الخاصــة كذلــك، إذ يزعمــون هــم 

ــه ال خــالص ملَــن ال ينتمــي إل طائفتهــم. أيضــاً أن

 

اقرأ أعامل الرسل ٤ : 1٢. ما الذي تقوله هذه اآلية، وكيف لنا أن نفهم هذه الكلامت؟
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

  إن مــا يقولــه الكتــاب املقــدس هنــا واضــح جــداً: الخــالص هــو بيســوع املســيح وحــده وليــس بــأي اســم 

آخــر تحــت الســامء. مــع ذلــك، فإنــه مــن املهــم عــدم تحميــل القــول مــا ال يحملــه تحديــداً.

تخيّــل وجــود شــخص ف بنايــة تحــرتق وقــد اختنــق بالدخــان وانهــار فاقــداً الوعــي قبــل أن يتــم إخراجــه   

مــن البنايــة. وتخيــل رجــل إطفــاء يجــد هــذا الشــخص ملقــى عــىل األرض فيقــوم بانتشــاله وإخراجــه مــن البنايــة 

ــي.   ــتعيد الوع ــاعات يس ــع س ــد بض ــفى وبع ــه إل املستش ــون ب ــؤولية، فيهرع ــعفون املس ــول املس ــث يت حي

والنقطــة املــراد توضيحهــا بهــذا املثــال هــي أن هــذا الشــخص، الــذي أُنِْقــذ مــن املبنــى املحــرتق، ليــس   

لديــه فكــرًة عــن َمــن أنقــذه. وبالطريقــة نفســها، فــإن أي شــخص ينــال الخــالص - ســواء قبــل مجــيء املســيح بالجســد 

أو بعــده - ســيخلص باملســيح وحــده، ســواء كان ذلــك الشــخص قــد ســمع عــن اســم املســيح أو خطــة الخــالص، أو مل 

يســمع. 

»بــل حتــى بــني الوثنيــني يوجــد بعــض مــن يتصفــون بالرفــق والرحمــة والحنــان. فقبلــام ســمعوا كالم   

الحيــاة صــاروا أصدقــاء للكارزيــن وخدموهــم مخاطريــن بحياتهــم. وبــني الوثنيــني يوجــد مــن يعبــدون اللــه بجهــل. 

أولئــك الذيــن مل يصــل إليهــم النــور قــط بواســطة أي إنســان ، ومــع ذلــك فإنهــم لــن يهلكــوا. فمــع جهلهــم للنامــوس 

ــه فقــد ســمعوا صوتــه يكلمهــم ف الطبيعــة وتمــوا مطاليــب النامــوس. وأعاملهــم تــدل عــىل أن  املكتــوب بيــد الل

ــة 606(. ــال، صفح ــتهى األجي ــوة، مش ــه« )روح النب ــم أوالد الل ــرون بأنه ــم فيعت ــس قلوبه ــد مل ــدس ق ــروح الق ال
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ما مقدار ما يجب للمرء أن يعرفه؟ 

2١ أيلول)سبتمبر(االثنين 

متابعــة ملــا توقفنــا عنــده ف درس يــوم األحــد، ميكننــا أن نــرى أنــه بالرغــم مــن أن مــا قــام بــه املســيح هــو وحــده   

ســبيلنا الوحيــد للخــالص، إال أن هنــاك البعــض الذيــن يعتقــدون أن معرفــة املســيح معرفــة واضحــة رصيحــة ليســت رضوريــة 

ــان. ــالص االنس لخ

هــذا ال يعنــي أن الخــالص متــاح بــدون املســيح وإمنــا يعنــي أن اللــه قــادر ومســتعد لتقديــم اســتحقاقات عمــل   

املســيح ملـَـن يشــاء. ويعتقــد البعــض أن أولئــك الذيــن ال يعرفــون املســيح ومل يتعرفــوا عــىل البشــارة ســوف يخلصــون ألنهــم 

وتحــت تأثــري الــروح القــدس قــد شــعروا بالحاجــة إل الخــالص وســعوا إل الحصــول عليــه. وهــذا هــو تامــاً مــا يعنيــه ضمنــاً 

ــاِدق(. ــيِك َص ــوب َوَملْ ــر ف أي ــس )فكِّ ــدرس األم ــوة ب ــن روح النب ــوذ م ــاس املأخ االقتب

ما هو الضوء الذي تسلطه اآليات التالية عى هذه الفكرة؟
 مزمور ٨٧ : ٤ـ٦؛ __________________________________________

__________________________________________________

 يوحنا 1٠ : 1٦؛ ___________________________________________

__________________________________________________

 أعامل 1٤ : 1٧؛ ___________________________________________

__________________________________________________
 

أعامل 1٧ : ٢٦ـ٢٨؛ __________________________________________

__________________________________________________

 رومية ٢ : 1٢ـ1٦. __________________________________________

__________________________________________________

ــاِة  ــوَن الَْمْجــَد َوالَْكَراَمــَة َوالْبََقــاَء، فَِبالَْحيَ الِــِح يَطْلُبُ ــا الَِّذيــَن ِبَصــْرٍ ِف الَْعَمــِل الصَّ »الَّــِذي َســيَُجاِزي كُلَّ َواِحــٍد َحَســَب أَْعاَملِــِه. أَمَّ

ــِة« )روميــة 2 : 6 و 7(.  األَبَِديَّ

ــن هــم خــارج املســيحية ســوف يحصلــون عــىل الحيــاة األبديــة وذلــك  يبــدو أن بولــس يشــري هنــا إل أن بعضــاً ممِّ  

نتيجــة ملبــدأ »الطاعــة للحيــاة«. إن إطاعــة نامــوس الضمــري، وطاملــا كانــت ف تناغــم مــع نامــوس اللــه وطاملــا كانــت مدركــة 

لالختــالف األســايس بــني الخــري والــرش، ســوف تُْحــِدث فرقــاً ف يــوم الدينونــة بالنســبة ألولئــك الذيــن مل يســمعوا عــن خطــة 

ــم. ــدس ف قلوبه ــروح الق ــل ال ــتجيبون لعم ــاس يس ــؤالء الن ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــط. م ــالص ق الخ

ــن هــم خــارج املســيحية ســوف يحصلــون عــىل الحيــاة األبديــة وذلــك نتيجــة ملبــدأ  يعلــن بولــس هنــا أن بعضــاً ممِّ  

ــروح القــدس ف حياتهــم، مــن خــالل  ــني 18 : 5(. وألن هــؤالء االشــخاص يســتجيبون لعمــل ال ــاة« )راجــع الوي »الطاعــة للحي

إظهارهــم »َعَمــَل النَّاُمــوِس َمْكتُوبـًـا ِف قُلُوِبِهــْم« و »َشــاِهًدا أَيًْضــا َضِمرُيُهــْم َوأَفَْكاُرُهــْم«، فــإن ذلــك ســيحدث فرقــاً بالنســبة لهــم 

ــة. ــوم الدينون ف ي

ــدار  ــدم إص ــى ع ــرص ع ــاالت أن نح ــا يف كل الح ــب علين ــاذا يج ــاس، مل ــوب الن ــرف قل ــا ال نع وألنن

األحــكام بشــأن خــالص نفــوس النــاس، ســواء كانــوا مســيحين معرتفــن بإميانهــم أو غــر مســيحين؟



1٠٧

الشمولية والتعددية

22 أيلول)سبتمبر(الثالثاء

يَُعلِّــُم بعــض النــاس بــأن اللــه ف النهايــة ســوف يخلِّــص جميــع البــرش بغــض النظــر عــن مــا كانــوا يؤمنــون بــه أو حتــى 

الكيفيــة التــي كانــوا يعيشــونها. إن »الشــمولية« هــي االقتنــاع بــأن جميــع األشــخاص مرتبطــون باللــه لدرجــة أنهــم 

جميعــاً ســيخلَصون ف نهايــة املطــاف، حتــى لــو مل يســمعوا أو يؤمنــوا ببشــارة اإلنجيــل أبــداً. وتجــد هــؤالء يقتبســون 

اآليــة ف يوحنــا 3 : 16 التــي تقــول: »ألنــه هكــذا أحــب اللــه العــامل«. وهكــذا فإنــه إذا كان اللــه، وفقــاً لهــذا النــوع 

مــن التفكــري، قــد أحــب الجميــع فكيــف ميكــن أن يهلــك أي شــخص، وخاصــة إذا كان الهــالك يعنــي العــذاب األبــدي 

ف جهنــم؟ كيــف ميكــن للــه أن يحــرق إنســاناً هــو يحبــه؟ ومــن هنــا ميكننــا أن نــرى كيــف أن عقيــدة زائفــة واحــدة 

)العــذاب األبــدي( تقــود إل عقيــدة زائفــة أخــرى أال وهــي »شــمولية الخــالص«. 

ومــا هــو ذات صلــة بالشــمولية هــو »التعدديــة«، وهــي االقتنــاع بأن جميــع الديانــات صحيحة بالتســاوي،   

وبأنهــا جميعــاً تقــود بالتســاوي إل اللــه والخــالص. وهكــذا فإنــه، ووفقــاً لهــذا الفكــر الالهــويت عــىل األقــل،  ليــس 

ــا عــىل  ــة كاليفورني ــس ف والي ــب قــس إحــدى الكنائ ــة أخــرى. كت ــوق ف جوهرهــا عــىل أي ديان ــة تتف ــاك ديان هن

املوقــع اإللكــرتوين للكنيســة أن أعضــاء كنيســته »ال يؤمنــون بــأن املســيحية متفوقــة بــأي شــكل مــن األشــكال عــىل أي 

ــة أخــرى«.  ــدات ديني معتق

ــوز  ــدات والرم ــة واملعتق ــوس الديني ــن الطق ــعة م ــة الواس ــإن املجموع ــن« ف ــق »بالتعددي ــام يتعل وفي  

واالســتعارات هــي مجــرد اختالفــات ســطحية تخفــي وراءهــا جوهــراً مامثــالً ف جميــع الديانــات. عــىل ســبيل املثــال، 

يشــري »التعدديــون« إل أن معظــم الديانــات تؤكــد عــىل وجــوب أن يحــب البــرش اللــه وأن يحبــوا إخوتهــم وأخواتهــم 

مــن بنــي البــرش، ومــا هــذا ســوى شــكل مــن أشــكال القانــون الذهبــي، والرجــاء ف حيــاة مباركــة ف الحياة املســتقبلية. 

ووفقــاً للتعدديــني، فــإن كل األديــان ف جوهرهــا تعلّــم الــيء نفســه؛ وبالتــايل، فهــي جميعهــا ُســبل صحيحــة تقــود 

إل اللــه. وهــم يــرون أنــه مــن التعصــب والتغطــرس أن نحــاول فــرض املعتقــدات املســيحية عــىل َمــن هــم ِمــن غــري 

املســيحيني. 

مــا الــذي لــدى الكتــاب املقــدس ليقولــه عــن كل مــن الشــمولية والتعدديــة؟ يوحنــا 1٤ : ٦؛ رؤيــا ٢٠ : 1٤ و 1٥؛ 
٢1 : ٨؛ دانيــال 1٢ : ٢؛ يوحنــا ٣ : 1٨؛ متــى ٧ : 1٣ و 1٤؛ ٢تســالونيي ٢ : 9 و 1٠.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ال شــك ف أن كالً مــن الشــمولية والتعدديــة هــام مفهومــان يتعارضــان مــع الكتــاب املقــدس. فإنــه ليــس   

الجميــع ســيخصلون؛ كــام أنــه ليــس كل الديانــات تقــود إل الخــالص.

ــق  ــا الطري ــيحية بأنه ــاء املس ــول أن ادع ــخص يق ــتعطيها لش ــت س ــي كن ــة الت ــي اإلجاب ــا ه م

الحقيقــي الوحيــد للخــالص )انظــر يوحنــا 1٤ : ٦( هــو ادعــاء فيــه غطرســة ومحاولــة لحــرص 

إمكانيــة الخــالص داخــل نطــاق الديانــة املســيحية؟ شــارك إجابتــك مــع صفــك يف يــوم الســبت.

________________________________________________________



1٠٨

خطاة بحاجة إلى النعمة
2٣ أيلول)سبتمبر(األربعاء

»ألَنَّــُه لَــْم يُْرِســِل اللــُه ابَْنــُه إِىَل الَْعالَــِم لَِيِديــَن الَْعالَــَم، بَــْل لَِيْخلُــَص ِبــِه الَْعالَــُم« )يوحنــا ٣ : 1٧(.   

مــا هــو الرجــاء العظيــم املقــدم للبريــة جمعــاء، والــذي نجــده يف هــذه اآليــات؟ كيــف ميكننــا أن نجعــل 

مــن هــذه الحقيقــة الحاســمة حقيقــة خاصــة بنــا؟ كيــف ميكننــا اســتخدام هــذه الحقيقــة لتحفيزنــا عــى 

ــرهم؟  ــن وتبش ــول إىل اآلخري الوص

______________________________________________________
______________________________________________________

ــع  ــوب الجمي ــه أن يت ــد الل ــة 3 : 23(، ويري ــاب املقــدس، نحــن جميعــاً خطــاة )رومي ــاً للكت وفق  

ــداً، كان  ــدن فصاع ــذ ع ــاوس 2 : 4(. ومن ــوا )1تيموث ــرس 3 : 9( وأن يخلص ــامل 17 : 30؛ 26 : 20؛ 2بط )أع

هــدف اللــه، وال يــزال، هــو أن يخلـّـص البرشيــة مــن الدمــار واملــوت األبــدي اللذيــن جلبتهــام الخطيــة عــىل 

البرشيــة. وهــل نحتــاج إل دليــل أكــر مــن الصليــب ليُظِْهــر محبــة اللــه لنــا ورغبتــه ف خالصنــا؟ مــع ذلــك، 

ــح.  ــردون ضــده بشــكل رصي ــن يتم ــك الذي ــص أولئ ــن يخلّ ــه ل ــدس واضــح ف أن الل ــاب املق فالكت

اقــرأ تكويــن ٦ : 11ـ1٣؛ روميــة 1 : 1٨؛ ٢تســالونيي ٢ : 1٢؛ رؤيــا ٢1 : ٨؛ ٢٢ : 1٥. مــا هــو التحذيــر 
الشــديد الــذي نجــده يف هــذه اآليــات؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

إن اللــه يحــب جميــع النــاس، لكــن جميــع النــاس خطــاة وبحاجــة إل النعمــة، وقــد تجلـّـت هــذه   

ــار  ــامل، وهــي األخب ــار الســارة إل الع ــرش هــذه األخب ــا املســيح كنيســته إل ن ــد دع النعمــة ف املســيح. وق

ــة.  ــذه النعم ــة به املتعلق

ــل  ــت ألج ــد نُظِّم ــاس. لق ــالص الن ــل خ ــتخدمها ألج ــي يس ــه الت ــيلة الل ــي وس ــة ه »إن الكنيس  

الخدمــة، ورســالتها هــي حمــل اإلنجيــل للعــامل. ولقــد كان تدبــري اللــه منــذ البــدء أنــه عــن طريــق كنيســته 

ــب  ــوره العجي ــة إل ن ــن الظلم ــن دعاهــم م ــه. وأعضــاء الكنيســة الذي ــؤه وكفايت ــامل مل ــىل الع ينعكــس ع

عليهــم أن يعلنــوا مجــده. إن الكنيســة هــي مســتودع غنــى نعمــة املســيح وبواســطة الكنيســة ســيظهر أخــريا 

عنــد ‘الرؤســاء والســالطني ف الســامويات ‘ اإلعــالن األخــري الكامــل ملحبــة اللــه« )روح النبــوة، أعــامل الرســل، 

ــة 1(. صفح

ــة  ــم بطريق ــت( أن تتعل ــا أن ــس القــس، أو الشــيخ، أو الشــامس، وإمن ــت شــخصياً )ولي ــك أن ــة طــرق ميكن بأي

أفضــل عــن »إعــالن مجــده« لعــامل يحتــرض؟ مــا الــذي يجــب أن تغــّره يف حياتــك مــن أجــل القيــام بذلــك؟ 
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الدعوة المرسلية

2٤ أيلول)سبتمبر(الخميس

ٍء، ألَُخلِّــَص َعــَى كُلِّ َحــال َقْوًمــا. َوهــَذا أَنـَـا  ُت لِلْــكُلِّ كُلَّ يَشْ َعَفــاَء. رِصْ َعَفــاِء كََضِعيــٍف ألَْربَــَح الضُّ ُت لِلضُّ »رِصْ

يــكًا ِفيــِه« )1كورنثــوس 9 : ٢٢ و ٢٣(. مــا هــو املبــدأ الهــام الــذي يتبنــاه  أَْفَعلـُـُه ألَْجــِل اإِلنِْجيــِل، ألَكـُـوَن رَشِ

بولــس هنــا، وكيــف ميكننــا أن نعكــس هــذا املبــدأ نفســه يف حياتنــا؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

إن اللــه، رب العمــل املرســي، قــد اختــار، ف حكمتــه، أن يعمــل مــن خــالل البــرش عــىل جلــب   

رســالة الغفــران والخــالص إل العــامل. لقــد اختــار اللــه رجــاالً ونســاء، عــىل الرغــم مــن ضعفاتهــم، للعمــل 

ــة  ــل ف أزمن ــه املُتَواِص ــور« الل ــل »ن ــو إرسائي ــروح القــدس واملالئكــة. لقــد كان ينبغــي أن يكــون بن مــع ال

ــاِل« )متــى 5 : 15(. وف  العهــد القديــم، لكنهــم ف كثــري مــن األحيــان كانــوا يضعــون نورهــم »تَْحــَت الِْمْكيَ

كثــري مــن األحيــان كان يُْحتََفــُظ بالــركات التــي يتــم الحصــول عليهــا داخــل إرسائيــل. فبــدالً مــن املخالطــة 

ــس«. ــن »التدنّ ــاً م ــم، هرب ــكاك باألم ــب االحت ــهم وتجّن ــىل أنفس ــالق ع ــوا باالنغ ــاركة، قام واملش

وقــد اســتدعت خطــة اللــه التاليــة، فيــام يتعلــق بالعمــل املرســي إل العــامل، اســتخدام طريقــة   

امللــح- أي أن تذهبــوا »وتتلمــذوا« )متــى 28 : 19؛ مرقــس 16 : 15 و 20؛ أعــامل الرســل 1 : 8(. إن تاريــخ 

العمــل املرســي املســيحي يتــألأل بقصــص مرســلني ضحــوا بنفوســهم وذهبــوا ليكونــوا مبثابــة امللــح إل العــامل، 

ــا.  ــم بأكمله ــاً إل أم ــات، وأحيان ــراد واملجتمع ــاة إل األف ــارة الحي ــل بش ولتوصي

ــد  ــليات ق ــذه املرس ــات ه ــإن نجاح ــاً، ف ــة قدمي ــة العري ــع األم ــال م ــو الح ــام ه ــك، وك ــع ذل م  

ــاً.  ــلية عموم ــاريعهم املرس ــهم، ومش ــلني أنفس ــري املرس ــالل تقص ــن خ ــان، ِم ــن األحي ــري م ــت، ف كث تعرقل

ــري كاٍف  ــٌم غ ــريي وفَْه ــل التبش ــط للعم ــوء التخطي ــايل: )1( س ــىل الت ــرشي ع ــري الب ــه التقص ــتمل أوج وتش

للمهمــة املــراد القيــام بهــا؛ )2( ضيــق أفــق العمــل املرســي الــذي يتــم القيــام بــه، حيــث يقتــرص فقــط عــىل 

التعليــم والرعايــة الصحيــة واإلغاثــة مــن الكــوارث أو التنميــة، وهــي األنشــطة التــي تطغــي عــىل الكــرازة 

بالبشــارة؛ )3( ُضعــف التمويــل ونقــص املوظفــني املرســلني مــن قبــل املنظــامت املُرِســلة؛ )4( مرســلون غــري 

ــا. ــىل أراضيه ــل ع ــرازة باإلنجي ــر الك ــي تحظ ــدول الت ــة؛ )5( ال ــني للمهم مالمئ

ــهلة. »فنحــن  ــة س ــو مهم ــل املرســي ه ــىل اإلطــالق أن العم ــل أحــد ع ــال، مل يق ــة الح وبطبيع  

نعيــش ف خضــم رصاع عظيــم، وســيعمل الشــيطان بــكل وســيلة ف وســعه إلحبــاط جهودنــا التبشــريية ســواء 

ف األحيــاء املحيطــة بنــا أو ف أقــايص األرض«. مــع هــذا، ال يجــب أن نُحبــط، وذلــك ألننــا قــد أُعطينــا العديــد 

مــن الوعــود الرائعــة املتعلقــة بحصولنــا عــىل القــوة، وميكننــا أن نكــون عــىل يقــني مــن أن اللــه ســوف يتمــم 

مقاصــده عــىل األرض. وكــام قيــل لنــا ف الكتــاب املقــدس: » ‘هَكــَذا تَُكــوُن كَلَِمِتــي الَِّتــي تَْخــُرُج ِمــْن فَِمــي. 

ــُه’ « )إشــعياء 55 : 11(.  ــلْتَُها لَ ــا أَْرَس ــُح ِف َم ــِه َوتَْنَج ْرُت ِب ــا رُسِ ــُل َم ــْل تَْعَم ــًة، بَ الَ تَْرجــُع إِيَلَّ فَاِرَغ
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ــري عــن النطــاق العاملــي  « للتعب ــني بكلمــة »كُلِّ ــني مصحوب ــد اســمني يوناني  يســتخدم العهــد الجدي

للمرســلية املســيحية: فنجــد عبــارة »ِف كُلِّ الَْعالـَـِم« ف متــى 26 : 13، مرقــس 9 : 14 و 16 : 15وعبــارة 

»ِف كُلِّ الَْمْســُكونَِة« ف متــى 24 : 14. وف حــني أن كلمــة »العــامل« هــي مصطلــح أكــر عموميــة فيــه 

إشــارة إل عــامل مــن الوجــود املنظــم عــىل كوكــب األرض )وقــد وردت هــذه العبــارة مــا يقــرب مــن 

150 مــرة ف العهــد الجديــد(، إال أن الكلمــة األكــر تحديــداً »املســكونة« ففيهــا تركيــز عــىل ســكان 

األرض ف العــامل. 

ــون  ــل. ف غض ــيحيني األوائ ــبة للمس ــِم« بالنس ــه »كُلِّ الَْعالَ ــا كان علي ــاع م ــدى اتس ــا م م  

بضــع ســنوات مــن صلــب املســيح، كان املســيحيون األوائــل قــد وصلــوا إل قــرص املعــارصة ولبنــان 

ــل ف  ــرشوا اإلنجي ــد ن ــم ق ــىل أنه ــة ع ــاك أدل ــا. وهن ــان وإيطالي ــة واليون ــا ومقدوني ــوريا وتركي وس

ــبانيا ف  ــرشق وإس ــد ف ال ــوب والهن ــا ف الجن ــامل، وإثيوبي ــة( ف الش ــيثيا القدمي ــيا )س ــوب روس جن

ــرب.  الغ

ــامل  ــارة إل الع ــول بالبش ــم الوص ــه كان عليه ــدون أن ــل يعتق ــيحيون األوائ ــل كان املس فه  

أجمــع؟ وفقــاً لســفر أعــامل الرســل، حــدث ف يــوم الخمســني، الــذي هــو »تاريــخ امليــالد« بالنســبة 

للكنيســة املســيحية، أن بــدأ الــروح القــدس ف إعــالن »أعــامل اللــه العظيمــة« للزائريــن مــن األمــم 

واملناطــق الجغرافيــة واملجموعــات العرقيــة املختلفــة )أعــامل الرســل 2 : 5ـ11(. منــذ اليــوم األول 

ــذا  ــم ه ــإذا كان لديه ــليتها. ف ــي ملرس ــاق العامل ــة للنط ــيحية مدرك ــة املس ــت الكنيس ــا، كان مليالده

الوعــي آنــذاك، فكــم ينبغــي أن يكــون وعينــا نحــن، بالنطــاق العاملــي للعمــل املرســي، أكــر بكثــري 

ــوم؟  الي

   25 أيلول)سبتمبر(

1. يف الصــف، عــودوا إىل إجابتكــم عــى الســؤال األخــر الــوارد بــدرس يــوم الثالثــاء الخــاص باملزاعــم التــي 

تــرى أن املســيحية هــي ديانــة حرصيــة ومتغطرســة. هــل بالــرضورة أن يُرَتَْجــم التفــّرد عــى أنــه غطرســة؟ إذا 

مل يكــن كذلــك، فلــامذا ال؟

٢. إن مفهــوم الكنيســة لحجــم ونطــاق »كُلِّ الَْعالَــِم« قــد توســع منــذ »يــوم الخمســن«. إن مأموريــة املســيح 

ألتباعــه بــأن »يذهبــوا للعــامل أجمــع ويتلمــذوا جميــع األمــم« )متــى ٢٨ : 19( ســتظل حقــاً حــارضاً بالنســبة 

ــا 1٤ : ٦ـ1٢ أن  ــة يف رؤي ــة الثالث ــائل املالئك ــالن رس ــن إلع ــف ميك ــة. كي ــيح ثاني ــود املس ــة إىل أن يع للكنيس

يتناســب مــع املأموريــة العظيمــة؟

٣. كيــف تجيــب عــى هــذا الســؤال: إذا كان ميكــن للنــاس أن يخلصــوا دون أن يكونــوا قــد ســمعوا عــن بشــارة 

اإلنجيــل، فــام هــي فائــدة املعانــاة واملخاطــرة بالحيــاة مــن أجــل أن نحمــل بشــارة الخــالص لآلخريــن؟
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ــس  ــو، عاصمــة ســرييالنكا. وكان يجل ــة إل كوملب ــة املتوجه ــت اســتقل الحافل ــام كن ــاح أحــد األي ف صب

بالقــرب منــي فرانســيس، وهــو صديــق للعائلــة منــذ فــرتة طويلــة. وأنــا مل أكــن قــد رأيتــه منــذ فــرتة 

طويلــة وفوجئــت عندمــا علمــت أنــه أصبــح ســبتياً أدفنتســتي. وكنــت أنــا نفــي قــد رصت مســيحية 

منــذ عامــني.

ــيحيني  ــض املس ــىل بع ــم ص ــل أي يشء. ث ــىل فع ــادرة ع ــري ق ــلولة وغ ــت مش ــيس، »كن ــت لفرانس  قل

ــا  ــون به ــي يقوم ــور الت ــاك بعــض األم ــن هن ــا أذهــب إل كنيســتهم، لك ــه. أن ــن أجــي، فشــفاين الل م

ــاح. فإنهــم يقفــزون ويرصخــون ويتدحرجــون عــىل األرض  ف عبادتهــم وتجعلنــي أشــعر بعــدم االرتي

ــة.« ــب إل الكنيس ــا مل أذه ــرية، أن ــة األخ ــة. وف اآلون ــات غريب ــون بلغ ويتحدث

عــرض فرانســيس أن يطلــب مــن قــس كنيســته أن يقــوم بزيــاريت. وقــال يل، »ميكننــا دراســة الكتــاب 

املقــدس معــاً. ســأخرك قليــالً عــن األدفنتســت الســبتيني وعــن مــا نؤمــن بــه.«

وبعــد بضعــة أســابيع، جــاء فرانســيس برفقــة قــس الكنيســة الســبتية. وقــد كانــت زيــارة رائعــة حيــث 

تحــدث القــس عــن اللــه وعــن املســيح بطريقــة بســيطة ولغــة ســهلة الفهــم لدرجــة شــعرت معهــا أين 

قريبــة مــن اللــه. ثــم صــىل القــس مــن أجــل عائلتــي ومــن أجــي. وكانــت صالتــه كمحادثــة جميلــة 

مــع صديــق. 

ــت  ــي. وكن ــة مع ــق اإللهي ــاركان الحقائ ــان ويش ــن األحي ــري م ــزوراين ف كث ــس ي ــيس والق وكان فرانس

ــه. ــن الل ــرف ع ــرد يل أن أع ــدس، لكــن زوجــي مل ي ــاب املق اســتمتع بدراســة الكت

ــت  ــزاالن بالبي ــس ال ي ــيس والق ــام كان فرانس ــوراً بين ــت مخم ــي إل البي ــاد زوج ــام ع ــد األي وف أح

ــاً كان يصبــح  يفــران يل بعــض آيــات الكتــاب املقــدس. كان زوجــي يكــر مــن رشب الكحــول وأحيان

ــي. ــال ويرعبن ــب األطف ــاث ويرع ــاً ويحطــم األث عنيف

وعندمــا رأى القــس حالــة زوجــي، صــىل مــن أجلــه. أنــا أعــرف أن زوجــي لــن يتذكــر أنــه رأى حتــى 

القــس ولكنــي كنــت ســعيدة ألن القــس كان مســتعداً ألن يصــي مــن أجلــه. 

وف صبــاح اليــوم التــايل كان زوجــي واعيــاً. لكنــه مل يتذكــر أي يشء تقريبــاً عــن إفراطــه ف الــرشب ليلــة 

أمــس، لكنــه تذكــر أن القــس قــد صــىل مــن أجلــه. وبطريقــة عجيبــة ملســت تلــك الصــالة زوجــي، وقــال 

أنــه شــفي مــن إدمــان الكحــول. وجــدت صعوبــة ف تصديقــه، فقــد وعــد بــأن يتوقــف عــن الــرشب مــن 

قبــل، لكنــه مل يتمكــن مــن حفــظ وعــده. لكــن منــذ ذلــك اليــوم فصاعــداً، مل يلمــس زوجــي الكحــول 

مــرة أخــرى. 

ــاريت مجــدداً، أخرتهــام مبــا قــد حــدث لزوجــي وفرحــا  وعندمــا قــام كل مــن القــس وفرانســيس بزي

معــي. وعندمــا انتهيــت مــن تلقــي دروس الكتــاب املقــدس، اعتمــدت وأصبحــت ســبتية أدفنتســتية. 

وعــىل الرغــم مــن أن زوجــي مل يعــط حياتــه للــرب بعــد، إال أين أعــرف أنــه يؤمــن وبأنــه ســوف يــأيت 

ــص ف يــوم مــا.  إل املخلّ

كوصوماوايث برييرا هي زوجة أحد املزارعن يف شامل وسط سرييالنكا.
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دليل دراسة الكتاب المقدس للربع الرابع ٢٠1٥
تــدور دراســة الربــع التــايل، للمؤلــف إميــري توكيكــس، حــول »ســفر إرميــا«. وهــو الســفر الــذي فيــه إعــالن عــن حقيقــة تــوق 

اللــه إل طاعــة البــرش لــه وعــدم ميــل البــرش إل القيــام بذلــك. ويــرد ِســْفُر إرميــا الخدمــة التــي قــام بهــا إرميــا النبــي بــكل 

محبــة وأمانــة، حيــث بَــرشَّ برســالة اللــه إل أنــاس معظمهــم مل يرغــب ســامعها.

بــدءاً مــن الدعــوة النبويــة التــي تلقاهــا إرميــا، يأخذنــا الســفر عــر عقــود مــن تاريــخ الكتــاب املقــدس، حيــث اســتخدم اللــه 

ــة التــي كانــت هــي األســاس لرســالة الكتــاب  ــا، هــذا النبــي الشــاب )ثــم املتقــدم ف العمــر(، إلعــالن الحقائــق الجوهري إرمي

املقــدس منــذ البدايــة.

ومــن بــني جميــع الحقائــق الروحيــة الــواردة ف ســفر إرميــا، نجــد أن هــذه الكلــامت تــرشح جوهــر الكثــري مــام يطلبــه اللــه 

: الَ يَْفتَِخــَرنَّ الَْحِكيــُم ِبِحْكَمِتــِه، َوالَ يَْفتَِخــِر الَْجبَّــاُر ِبَجَرُوتِــِه، َوالَ يَْفتَِخــِر الَْغِنــيُّ ِبِغَنــاُه. بـَـْل ِبهــَذا  مــن شــعبه: »هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ

 » ، يَُقــوُل الــرَّبُّ انـِـُع َرْحَمــًة َوقََضــاًء َوَعــْدالً ِف األَْرِض، أليَنِّ ِبهــِذِه أرَُسُّ لِيَْفتَِخــَرنَّ الُْمْفتَِخــُر: ِبأَنَّــُه يَْفَهــُم َويَْعِرفُِنــي أيَنِّ أَنـَـا الــرَّبُّ الصَّ

)إرميــا 9 : 23 و 24(. 

إننــا، ومــن خــالل قراءتنــا لســفر إرميــا، نســافر ف رحلــة روحيــة تأخذنــا مــن أســفل أعــامق الفســاد اإلنســاين إل   

عظمــة وســمو وجــالل الــرب. إنــه الــرب الــذي ينادينــا مــن ُعــاله، حتــى ف حالتنــا الســاقطة، قائــالً: يـَـا لَيْــَت ِفيكــم هَكــَذا قَلـْـب!

الدرس األول- الدعوة النبوية التي تلقاها إرميا
نظرة خاطفة إىل درس هذا األسبوع:

األحد: األنبياء )إشعياء 1 : 19؛ إرميا 11 : 2ـ6؛ حزقيال 18 : 23(.

االثنني: خلفية عائلة إرميا )إرميا 1 : 1(

الثالثاء: الدعوة النبوية التي تلقاها إرميا )إرميا 1 : 4 و 5(

األربعاء: األنبياء املَُقاِومون واملَُعاِرضون )إرميا 6 : 1(

الخميس: فرع اللوز )إرميا 1 : 11ـ19(

آية الحفظ- إرميا 1 : 5.

ــًة َوَعُمــوَد َحِديــٍد َوأَْســَواَر  ــًة َحِصيَن خالصــة الــدرس: رغــم املعارضــة التــي القاهــا إرميــا، إال أنــه ظــل راســخاً مثــل »َمِديَن
نَُحــاٍس« )إرميــا 1 : 18(، ومل يكــن ذلــك بقوتــه هــو وإمنــا بقــوة الــرب. 

الدرس الثان- األزمٌة )يف الداخل ويف الخارج(
نظرة خاطفة إىل درس هذا األسبوع

األحد: ملحة تاريخية رسيعة )قضاة 2 : 1ـ15(

االثنني: اململكتان )1ملوك 12 : 26ـ31(

ان )إرميا 2 : 1ـ28( َّ الثالثاء: الرشَّ

األربعاء: التهديد البابي )إرميا 27 : 6(

الخميس: الحلفان بالكذب )إرميا 7 : 4(

آية الحفظ- إرميا 2 : 3.

خالصــة الــدرس: لقــد واجــه شــعب اللــه العديــد مــن التحديــات مــن الداخــل والخــارج عــىل 

حــد ســواء. إال أن أكــر األزمــات كانــت تــأيت، وبطــرق عــدة، مــن الداخــل. وهــو مــا يعنــي أن 

النــاس كانــت قلوبهــم قــد تقّســت للغايــة وأُفِســدت بالخطيــة واالرتــداد لدرجــة أنهــم رفضــوا 

اإلصغــاء إل التحذيــرات التــي كان يرســلها اللــه إليهــم.
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