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مقدمة

لوقا سفر 
ــَض  ــَن َوَركَ ــوُه، فَتََحنَّ ــزَْل بَِعيــًدا رَآُه أَبُ ــْم يَ ــاَم َوَجــاَء إَِل أَِبيــِه. َوإِْذ كَاَن لَ »فََق  

.)20  :15 )لوقــا  َوقَبَّلَــُه«  ُعُنِقــِه  َعــَى  َوَوقَــَع 
نحــن نعــرف هــذه اآليــة جيــداً. فهــي تــأيت يف ســياق قصــة مــن أكــر القصص   
ــة أو  ــواء املقدس ــة، س ــات األدبي ــع املؤلف ــن جمي ــن ب ــا، م ــة لدين ــة واملحبب املعروف
الدنيويــة. واملدهــش كثــراً يف األمــر هــو أننــا مــا كنــا لنســمع عــن هــذه القصــة لــو 
مل يقــوم ذلــك الطبيــب املبــر بــإدراج هــذه »الجوهــرة الثمينــة« يف رســالة كتبهــا إل 

ــس. ــف ثَاُوِفيلُ ــه املثق صديق
ــم.  ــن األم ــيحية م ــٍد إل املس ــو مهت ــا، وه ــو لوق ــب ه ــذا الطبي ــم ه واس  
والرســالة هــي »اإلنجيــل بحســب لوقــا«. وباإلضافــة إل قيامــه بكتابــة اإلنجيــل الــذي 
يحمــل اســمه، قــام لوقــا بكتابــة ســفر األعــال كذلــك. وألن لوقــا كان رفيقــاً لبولــس 
يف الســفر، فقــد كان مراقبــاً متيقظــا ومشــاركاً يف الحركــة املســيحية العظيمــة التــي 
اجتاحــت اإلمرباطوريــة الرومانيــة. ومل تعمــل صلــة لوقــا الوثيقــة ببولــس عــى جعلــه 
ــب  ــت راســخة ضــد طل ــي وقف ــق للكنيســة املســيحية الت ــى العمي يســتوعب املعن
قيــر يف أن يَُكــرَّْم إكرامــاً إلهيــاً وحســب؛ ولكنهــا عملــت كذلــك عــى جعلــه يعــرف 
عــن يســوع املســيح، محــور الكتــاب املقــدس،  بصــورة أعمــق ومــن مصــادر موثوقــة. 
لذلــك، فــإن لوقــا، وبإلهــام مــن الــروح القــدس، قــام بكتابــة عمــل مؤلــف مــن جزئــن 
حــول مــا ميكــن أن يســمى »منشــأ وتاريــخ الكنيســة املســيحية«. الجــزء األول مــن 
هــذا العمــل هــو »إنجيــل لوقــا« الــذي كُتــب وارســل إل ثَاُوِفيلُــس وذلــك قبــل أن 
يُكتــب ســفر أعــال الرســل )أعــال 1: 1(. ويعتقــد كثــٌر مــن علــاء الكتــاب املقدس 

املحافظــن أن تاريــخ كتابــة ســفر لوقــا يعــود إل حــوايل 61- 63 ميالديــة. 
كان ثَاُوِفيلـُـُس مــن املهتديــن إل املســيحية مــن بــن اليونانيــن. وعندمــا قــام   
ــُس فهــو إمنــا كان معنيــاً بشــكل خــاص إل توجيــه  لوقــا بتوجيــه رســالته إل  ثَاُوِفيلُ
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خدم جون فاولر الكنيسة لمدة 53 عاماً عمل خاللها قساً ومدرساً لعلم   
للعديد من  أدبياً ومسؤوالَ تعليمياً. وبوصفه مؤلفاً  الالهوت والفلسفة، ومحرراً 
المقاالت والكتب، فقد قام فاولر بكتابة دليلين من دالئل مدرسة السبت لدراسة 
سفر  والشيطان؛  المسيح  بين  الكوني  الصراع  وهما:  للكبار  المقدس  الكتاب 

أفسس: رسالة العالقات )2005(.

رســالته إل أفــراد املجتمــع مــن اليونانيــن واألمميــن دون تجاهــل التأكيــد عــى الجــذور 
اليهوديــة للمســيح. أمــا متــى فكتــب لليهــود يف املقــام األول، ولهــذا أكــد متــى يف إنجيلــه 
عــى املســيح بوصفــه املســيا. وكتــب مرقــس للرومــان، ونــرى يف إنجيلــه املســيح يجــول 
يف األرض باألخبــار الســارة عــن امللكــوت. وكان يوحنــا مفكــراً عميقــاً، لذلــك كان إنجيلــه 
ــه. لكــن لوقــا كان يكتــب وهــو  إظهــاراً للمســيح بوصفــه »الكلمــة« والخالــق وابــن الل
واضــع األمميــن يف االعتبــار. وقــد قــدم لهــم املســيح بوصفــه ابــن اللــه ومخلــص العــامل 
وصديــق اإلنســانية. وكانــت فكــرة »شــمولية الخــالص« ]أي أن الخــالص متــاح لــكل البــر 
إذا هــم قبلــوه[ هــي املوضــوع الرئيــي  يف إنجيــل لوقــا؛ ولهــذا تَتَبـّـَع لوقــا نســب يســوع 
املســيح وصــوالً إل آدم، وقــد أظهــر الرابطــة التــي تربــط آدم باللــه. هــذا يف حــن يتوقــف 
ــا 3: 23ـ 38؛  ــود )لوق ــو اليه ــم، أب ــد إبراهي ــى عن ــل مت تسلســل نســب املســيح يف إنجي

قــارن مــع متــى 1: 1ـ 17(. 
وإنجيــل لوقــا هــو أكــرب ســفر يف العهــد الجديــد. فنجــد أن هنــاك معجــزات مل   
يــرد ذكرهــا إال يف إنجيــل لوقــا فقــط، وهــي معجــزات مثــل إقامــة ابــن ارملــة نايــن )لوقــا 
ــَس )لوقــا 22: 50و 51(. )لقــراءة معجــزات أخــرى، انظــر لوقــا  7: 11ـ 18( وشــفاء َملُْخ
5: 4ـ 11و 13: 11ـ 17و 14: 1ـ 6و 17: 11ـ 19(. كــا أن هنــاك الكثــر مــن األمثــال التــي 
اختــص بهــا ســفر لوقــا دون غــره، مبــا يف ذلــك العديــد مــن األمثــال الشــهرة: الســامري 
الصالــح )لوقــا 10: 30ـ 37(، الرجــل الغنــي الغبــي )لوقــا 12: 16ـ 21(، االبــن الضــال )لوقــا 
15: 11ـ 32(؛ الغنــي ولعــازر )لوقــا 16 19ـ 31(، ومثــل الفريــي والعشــار )لوقــا 18: 10ـ 

14(. كــا أن قصــة زكا العّشــار )لوقــا 19: 1ـ 10( ال نجدهــا إال يف إنجيــل لوقــا.
ــة  ــه قــد اســتطلع املــواد التاريخي ــا أن ــروح القــدس، يقــول لوق وبإرشــاد مــن ال  
ٍء  ــع »كُلَّ َشْ ــام بتتب ــك ق ــد ذل ــا 1: 2(، وبع ــان )لوق ــهود العي ــع ش ــالت م ــرى مقاب وأج
ــَة  ِمــَن األَوَِّل ِبتَْدِقيــق« وقــام بالكتابــة »َعــَى التَّــَوايِل« حتــى يتســنى للقــراء معرفــة »ِصحَّ

ــد 3و 4(. ــيح )ع ــة باملس ــارة املتعلق ــار الس ــن األخب ــوع وع ــن يس ــَكالَِم » ع الْ
وعندمــا ُســِئل الالهــويت الكبــر جيمــس ِدين عــا إذا كان ســيويص بقــراءة ســرة   
ذاتيــة ممتــازة عــن يســوع املســيح، أجــاب قائــالً، »هــل فحصتــم الســرة الذاتيــة التــي 

ــيح؟« ــن املس ــا ع ــا لوق كتبه
دعونــا نحــاول معــاً، ككنيســة عامليــة، التعــرف عــى الســرة الذاتيــة للمســيح يف   

هــذا الربــع مــن دليــل دراســة الكتــاب املقــدس.
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هل لديك أسئلة؟
جامعة مدرسة السبت لديها اإلجوبة!

جامعــة مدرســة الســبت هــي عبــارة عــن مناقشــة مدتهــا 28 دقيقــة 

ــذه  ــاء ه ــدس. وأثن ــاب املق ــة الكت ــار لدراس ــبت للكب ــة الس ــل مدرس لدلي

ــى  ــوء ع ــليط الض ــك تس ــات كل درس وكذل ــاول محتوي ــم تن ــة يت املناقش

بعــض االســراتيجيات التــي مــن شــأنها إثــراء مدرســة الســبت بــروح الركــة 

والتواصــل والعمــل عــى تبشــر اآلخريــن ودراســة الكتــاب املقــدس والقيــام 

 Hope( بأعــال مرســلية. ال تفّوتــوا الربنامــج األســبوعي عــى قنــاة الرجــاء

.)Channel

مدرسة السبت

www.hopetv.org
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دروس أخبار العمل

ــال تفــوت  ــرن! ف ــذ أكــر مــن ق ــة من ــك بالكنيســة العاملي تقــدم دروس رائعــة وتصل

الفرصــة!

تناسب هذه الدروس لـ :

• مدرسة السبت

• الصالة العائلية

• الصالة يف املدارس

• اجتاعات الكشافة

• اجتاعات الشبيبة

• اجتاعات الصالة واملزيد!

مجــالت أخبــار العمــل للكبــار والصغــار مقدمــة مــن مكتــب املجمــع العــام للخدمــة 

ــذه  ــل ه ــاً تحمي ــك أيض ــع. وميكن ــكل رب ــتك ل ــاً لكنيس ــت مجان ــلية لألدفنتس املرس

www.adventistmission.org/resources :ــايل ــروين الت ــد اإللك ــرب الربي ــص ع القص
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مجيء المسيح

28آذار)مارس(- 3نيسان )أبريل( الدرس األول

 السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: لوقا 1: 2و 3؛ 2تيموثاوس 3: 16؛ لوقا 1: 5ـ 22؛ تثنية 

18: 15؛ لوقا 2: 9ـ 12و 25ـ 32.
 

ٌء َغْيَ ُمْمِكٍن لََدى اللِه‘ » )لوقا 1: 37(. آية الحفظ:   » ’ألَنَُّه لَْيَس َشْ
يف املقــام األول، كُتــب إنجيــل لوقــا إل األمــم. وكان لوقــا نفســه أمميــاً )وهــو   

ــه  ــت إلي ــذي ُوجه ــُس، ال ــويس 4: 10ـ 14(. وكان ثَاُوِفيلُ ــاً يف كول ــده متضمن ــا نج م
ــك. ــاً كذل ــالة، أممي الرس

وباإلضافــة إل كونــه طبيبــاً، كان لوقــا مؤرخــاً دقيقــاً كذلــك. ففــي مقدمــة   
انجيلــه، يضــع لوقــا املســيح يف إطــار التاريــخ البــري؛ أي أنــه يضــع قصــة املســيح 
ــو  ــرودس ه ــد كان ه ــيح: فق ــه املس ــاش في ــذي ع ــن ال ــي للزم ــياق التاريخ يف الس
ملــك اليهوديــة )لوقــا 1: 5(، وكان أوغســطس حاكــاً عــى كافــة أنحــاء اإلمرباطوريــة 
ــِه يف  ــِة ِفرْقَِت ــُن يِف نَْوبَ ــا يَْكَه ــاك كاهــن يدعــى زكري ــا 2: 1(، وكان هن ــة )لوق الروماني
الهيــكل يف أورشــليم )لوقــا 1: 5و 9(. ويف األصحــاح الثالــث، يذكــر لوقــا ســتة تواريــخ 
ــق  ــد الطري ــذي أع ــدان، ال ــا املعم ــة يوحن ــق بخدم ــت تتعل ــيح كان ــارصة للمس مع

ــيح. ــيء األول للمس للمج
وهكــذا يضــع لوقــا قصــة املســيح يف التاريــخ- حيث يـَـرد ِذكر أنــاٍس حقيقين   
وأزمنــة حقيقيــة- وذلــك مــن أجــل اســتبعاد أيــة فكــرة تزعــم بــأن مــا يــرده هــو 
ــة واالندهــاش مــن  ــه موقــف الرهب ــون إلنجيل مجــرد أســاطر. وهكــذا يقــف القارئ
حقيقــة أن املســيح كان شــخصاً حقيقيــاً وأن اللــه مــن خاللــه قــد اجتــاح التاريــخ بـــ 

ــا 2: 11(.  « )لوق ــرَّبُّ ــيُح ال ــَو الَْمِس ــٌص ُه »ُمَخلِّ

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق 4نيســان )أبريــل(.
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األحد
» أَْن أَكُْتَب َعلَى التََّوالِي » )لوقا 1: 1ـ 3؛ أعمال الرسل 1: 1ـ 3(

29آذار )مارس(

ــفر »أعــال الرســل«، قــام  ــة ِس ــل كتاب ــه قب ــة يف أعــال 1: 1 أن ــا اآلي تخربن  
كاتــب هــذا الســفر بكتابــة » اَلـْـَكالَُم األَوَُّل«. وهــذه العبــارة، باإلضافــة إل حقيقــة أن 
هتــا إل ثَاُوِفيلُــس، تســاعدنا عــى أن نســتنتج أن كاتــب هذيــن  كال الرســالتن قــد ُوجِّ
الســفرين هــو نفــس الشــخص. وميكــن النظــر إل هذيــن الســفرين عــى أنهــا ُمَؤلَّف 
يتكــون مــن الجــزء األول والجــزء الثــاين مــن »منشــأ وتاريــخ الكنيســة املســيحية.« 
الجــزء األول هــو عبــارة عــن رسد لحيــاة وأعــال املســيح )أي إنجيــل لوقــا( والجــزء 
الثــاين )أي أعــال الرســل( هــو رسد النتشــار رســالة يســوع املســيح والكنيســة األول. 

كيف كُتب إنجيل لوقا؟ اقرأ لوقا 1: 2و 3 و2تيموثاوس 3: 16.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــة  ــي هــزت مدين ــن األحــداث الت ــوا ع ــن كتب ــن الذي ــن م ــرف الكثري ــا يع كان لوق  
أورشــليم وخارجهــا، وهــي األحــداث املتعلقــة بيســوع املســيح. وقــد اشــتملت مصــادر هذيــن 
اًمــا لِلَْكلَِمــِة » )لوقــا 1: 2(، وهــي  الســفرين عــى شــهادات وإفــادات َمــن كانــوا » ُمَعاِيِنــَن َوُخدَّ
إشــارة واضحــة إل التالميــذ وغرهــم ممــن عــارصوا املســيح. وقــد التقــى لوقــا بهــؤالء الشــهود 
والخــدام )مثــل بولــس والقــادة اآلخريــن مــن الرســل(، ورمبــا كان قــد قــرأ أيضــاً اإلنجيــل الــذي 
كتبــه مرقــس، واإلنجيــل الــذي كتبــه متــى. مــن الواضــح أن لوقــا مل يكــن شــاهد عيــان عــى 

قصــة يســوع، ولكــن اهتــداءه إل املســيح كان يتســم باملصداقيــة واألصالــة. 
لقــد كتــب متــى إل جمهــور اليهــود مقّدمــاً املســيح بوصفــه املعلــم األعظــم   
وبوصفــه إمتامــاً للنبــوة وَملِــِك اليهــود. ويف أغلــب األحيــان، كان متــى يشــر إل نبــوات العهــد 
القديــم ُمبَيَِّنــاً أن هــذه النبــوات متــت يف املســيح. أمــا مرقــس فقــد كتــب إل جمهــور الرومــان 
عــن املســيح بوصفــه اإلنســان الــذي جــال يصنــع خــراً. هــذا يف حــن كتــب لوقــا، الطبيــب 
األممــي، إل اليونانيــن واألمــم عــن املســيح الكــوين، مخلــص العــامل. ويذكــر لوقــا أن الهــدف 
مــن قيامــه بالكتابــة هــو هــدف ذات شــقن: أن يقــدم »رسداً دقيقــاً ومتتاليــاً« )لوقــا 1: 3( وأن 
يؤكــد عــى أن التعاليــم العظيمــة للعهــد الجديــد هــي تعاليــم مؤكــدة وجديــرة بالثقــة. إذن، 
ــد عــى الحــق، كــا هــو متمثــل يف املســيح، هــو مــن أحــد األهــداف التــي  فقــد كان التأكي

ــه.  ــة إنجيل ــا إل كتاب دفعــت لوق
اســتخدم لوقــا، الــذي كتــب ســفري لوقــا وأعــال الرســل بإلهــام مــن اللــه، مصــادر   
أخــرى يف كتاباتــه. وهــذا أمــر مثــر لالهتــام. والواضــح أن اســتخدامه ملصــادر أخــرى ال ينفــي 
ــا  ــب أن نتعلمه ــي يج ــدروس الت ــي ال ــا ه ــدس. م ــروح الق ــن ال ــام م ــه كان بإله ــا كتب أن م
مــن هــذا األمــر كأدفنتســت ســبتين فيــا يتعلــق مبســألة الكيفيــة التــي يتعامــل بهــا اإللهــام 
ــة  ــن قامــوا بكتاب ــة املتعــارف عليهــم والذي ــة األســفار املقدســة، ســواء الكتب اإللهــي مــع كتب
ــفاراً يف  ــم أس ــد له ــن ال نج ــم والذي ــارف عليه ــر املتع ــة غ ــدس أو الكتب ــاب املق ــفار الكت أس

ــدس؟ ــاب املق الكت
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االثنين

يِه يُوَحنَّا« »َوتَُسمِّ

30آذار )مارس(

ــل بدايــة صمــت  ــي« ميثِّ ــِد َمالَِخ ــْن يَ ــَل َع ــرَّبِّ إلرِْسَائِي ــِة ال ــُي كَلَِم كان »َوْح  
ــالد  ــالن مي ــع إع ــة. وم ــة اليهودي ــخ األم ــن تاري ــنة م ــة س ــذي دام ألربعائ ــه ال الل

يوحنــا املعمــدان واملســيح، كان الصمــت اإللهــي عــى وشــك االنتهــاء. 
إن قصتــي ميــالد كالً مــن يوحنــا املعمــدان واملســيح متشــابهتان إل حد كبر.   
ــات قــد تقدمــت  ــا كانــت إليصاب ــة يوحن فميــالد كالً منهــا كان معجــزة: ففــي حال
كثــراً يف الســن بحيــث ال ميكنهــا اإلنجــاب؛ ويف حالــة املســيح، كانــت العــذراء ســتلد 
ابنــاً. وكان املــالك جربائيــل هــو الــذي اعلــن الوعديــن املتعلقــن مبيــالد كليهــا. وقــد 
ــه.  ــروح مــن التعجــب والفــرح والخضــوع ملشــيئة الل ــن ب ــم اســتقبال كال اإلعالني ت

ــا 1: 8؛ 2: 40(. ــروح )لوق ــان يف ال ــالن كالهــا ســينموان ليصبحــان قوي وكان الطف
لكــن املرســلية والخدمــة لــكال الطفلــن اللذيــن ولــدا مبعجــزة كانتــا متميزتن   
ــا  ــا 1: 13ـ 17(. أم ــيح )لوق ــق للمس ــداد الطري ــيقوم بإع ــا س ــن. كان يوحن ومختلفت
ــِيِّ ‘ » وإمتامــا للنبــوات املتعلقــة باملســيا )عــد 31ـ 33(. ــَن الَْع املســيح فــكان » ’ ابْ

اقــرأ لوقــا 1: 5ـ 22. عــى الرغــم مــن أن زكريــا يوصــف عــى أنــه » ِبــاَ لَــْوٍم«، 
إال أن عــدم إميانــه مبــا أعلنــه لــه املــاك قــد جلــب عليــه التوبيــخ. كيــف يســاعدنا 
هــذا عــى أن نفهــم مــا يعنيــه مفهــوم » ِبــاَ لَــْوٍم« بالنســبة للشــخص الــذي يؤمــن 

باملســيح؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا كــوالدة ابــن إلبراهيــم وابــن ملريــم ، كانــت لتعلــم  »إن والدة ابــن لزكري  
درســا روحيــا عظيــا ، درســا نحــن متباطئــون يف تعلمــه ورسعــان مــا ننســاه . إننــا 
ــا عاجــزون عــن عمــل أي صــالح ، ولكــن مــا ال نســتطيعه نحــن ســيتحقق  يف ذواتن
بقــوة اللــه لــكل نفــس خاضعــة مؤمنــة . لقــد أعطــي ابــن املوعــد باإلميــان: وباإلميــان 
تولــد الحيــاة الروحيــة وبــه نســتطيع أن نعمــل أعــال الــرب« )روح النبــوة، مشــتهى 

ــة 79(. ــال، صفح األجي
لقــد كان ملعجــزة ميــالد يوحنــا هدفــاً حاســاً يف تعامــالت اللــه مــع شــعبه.   
فإنــه بعــد 400 ســنة مــن الغيــاب النبــوي يف تاريــخ إرسائيــل، بــرز يوحنــا يف ذلــك 
التاريــخ برســالة محــددة وبقــوة حاســمة. كان املقصــود ملرســلية يوحنــا ورســالته هــو 
ا« )لوقــا 1: 17(. لقــد قُِصــَد ليوحنــا أن يكــون هــو  أن يهيئــا » لِلــرَّبِّ َشــْعبًا ُمْســتَِعدًّ

ــق ملرســلية املســيح. ــذي يعــد الطري الشــخص ال
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الثالثاء 
يَنُه يَُسوَع« »َوتَُسمِّ

31آذار )مارس(

في بعض الثقافات العالمية يسود االعتقاد بأن كل شيء له تفسير طبيعي وعلمي. 
وعظمة  لروعة  وسطحية  بل  ضيقة  نظرة  بمثابة  االعتقاد  هذا  مثل  يعد  لماذا 
التي قد ال تجد تفسيراً  المعجزات  الله قادر على صنع  التي مفادها أن  الحقيقة 

طبيعياً أو علمياً لكيفية حدوثها؟

مل تكــن والدة يســوع املســيح حدثــاً اعتياديــاً، وإمنــا كان حدثــاً مميــزاً   
ــَل اللــُه  ــاِن، أَرَْس ــْلُء الزََّم ــاَّ َجــاَء ِم ــْن لَ َاً عليــه يف تقويــم اللــه األبــدي، »َولِك ــَؤشَّ َوُم
ــَرأٍَة« )غالطيــة 4: 4(. إن والدتــه هــي إمتــام ألول وعــد أعطــاه  ــِن اْم ــوًدا ِم ــُه َمْولُ ابَْن

اللــه بعــد دخــول الخطيــة يف عــدن )تكويــن 3: 15(.

اقــرأ كل زوج مــن أزواج الفقــرات الكتابيــة التاليــة. كيــف يتجــى، يف كل زوج 
مــن هــذه اآليــات، أن ميــاد املســيح كان إمتامــاً مذهــاً للنبــوة؟ مــاذا يخربنــا ذلــك 
عــن كيــف يجــب أن نتعلــم الثقــة يف كل وعــود اللــه؟ تثنيــة 18: 15؛ أعــال 3: 22ـ 

24؛ إشعياء 7: 14؛ متى 1: 22و 23؛ ميخا 5: 2؛ لوقا 2: 4ـ 7. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بعــد ســتة أشــهر مــن إعــالن جربائيــل لزكريــا عــن ميــالد يوحنــا، قــام نفــس   
املــالك بإعــالن معجــزة أعظــم ملريــم التــي مــن النــارصة، واملعجــزة هــي أن عــذراء 

ــا 1: 31(. ــوَع » )لوق يَنُه يَُس ــمِّ ــا َوتَُس ــد »ابًْن ــتحبل وتل س
ــه ال  ــا أن ــاً، ك ــف للطبيعــة متام ــر مخال إن والدة العــذراء ليســوع هــي أم  
ميكــن تفســره وفقــاً لقانــون الطبيعــة أو بالفلســفة الطبيعيــة. بــل إن مريــم نفســها 
تســاءلت قائلــة: »كَيْــَف يَُكــوُن هــَذا َوأَنـَـا لَْســُت أَْعــرُِف رَُجــالً؟ » )لوقــا 1: 34(. وقــد 
ٌء  أكــد املــالك لهــا أن هــذا ســيكون عمــل الــروح القــدس )عــد 35( وبأنــه »لَيْــَس َشْ
َغــْرَ ُمْمِكــٍن لـَـَدى اللــِه« )عــد 37(. وقــد كان التصديــق واالمتثــال الفوريــن ِمــن ِقبــل 
ــد 38(. يجــب عــى كل ســؤال  ــَك« )ع ــْن يِل كََقْولِ ــن باملالحظــة: »لِيَُك ــم جديري مري
ــواب  ــاع الج ــال لس ــح املج ــاً، أن يفس ــاً ومنطقي ــا كان طبيعي ــر، مه ــه الب يطرح
ــب  ــة أو بالصلي ــة بالخليق ــك املتعلق ــت تل ــواء كان ــة، س ــادرة اإللهي ــي. إن املب اإلله
ــوم الخمســن،  ــروح القــدس يف ي ــول ال ــزول املــن أو حل ــة أو ن أو التجســد أو القيام

ــة.  ــه للمشــيئة اإللهي ــب خضــوع اإلنســان وتقبل ــا تتطل جميعه
ــدف األســمى هــو رد  ــه واله ــال والتســليم بســيادة الل ويف حــن كان االمتث  
ــا بجــواب  ــل بطأمنته ــام جربائي ــه هــي نفســها، ق ــذي طرحت ــم عــى الســؤال ال مري
ــا  ــَك أَيًْض ــِك، فَلِذلِ ــِيِّ تُظَلِّلُ ُة الَْع ــوَّ ــِك، َوقُ ــلُّ َعلَيْ ــُدُس يَِح ــرُّوُح الُْق ــر: »اَل ــم آخ عظي

وُس الَْمْولُــوُد ِمْنــِك يُْدَعــى ابْــَن اللــِه« )عــد 35(. الُْقــدُّ



10

مذود بيت لحم

1نيسان )أبريل(األربعاء

 فكر فيما نؤمن به كمسيحيين: فإن خالق كل ما قد ُخلق )يوحنا 1: 1ـ 3( لم يدخل إلى هذا
 العالم الساقط بوصفه كائن بشري وحسب، ولكنه عاش حياة صعبةـ في شخص المسيح،
 وانتهى به األمر على الصليب. فإذا كنا نؤمن بذلك حقاً، فلماذا ينبغي أن نعيش كل جانب
التي حياتك  جوانب  هي  ما  المدهشة؟  الحقيقة  بهذه  يَن  ُمِقرِّ ونحن  حياتنا  جوانب   من 

تعكس إيمانك بقصة المسيح، وما هي الجوانب التي ال تعكس هذا األمر؟

يبــدأ لوقــا قصــة مــذود بيــت لحــم مبعلومــة مــن التاريــخ. فقــد تــرك يوســف ومريــم   
بيتهــا يف النــارصة ليســافرا إل بيــت لحــم، بلــدة أجدادهــم، نتيجــة ملرســوم التعــداد الــذي 
أصــدره أُوُغْســطَُس قَيـْـَرَ إمرباطــور رومــا، وذلــك عندمــا كان كِرِيِنيُــوُس َوايِلَ ُســوِريََّة. إن مثــل 
رون خضــوع لوقــا  هــذه التفاصيــل التاريخيــة يجــب أن تجعــل طــالب الكتــاب املقــدس يَُقــدِّ

ــخ البــري.  ــل التجســد داخــل إطــار التاري ــروح القــدس وقيامــه بتســجيل تفاصي لل

أمعــن التفكــي يف حقيقــة أن املســيح كان فقــياً، وذلــك كــا هــو واضــح يف لوقا 
2: 7. قــارن الصــور املقدمــة حــول »القــاط« و »املــذود« وعــدم وجــود »َمْوِضــع 
ــيح يف  ــة املس ــد وجال ــة مبج ــس املتعلق ــاف بول ــع أوص ــِزِل«، م ــيح[ يِف الَْمْن ]للمس
ــيح  ــا املس ــي احتمله ــات الت ــور اآلالم والعذاب ــك أن تتص ــل ميكن ــي 2: 5ـ 8. ه فيلب
ــا؟ وهــل ميكنــك تصــور مــدى مــا تحــىَّ بــه املســيح مــن تواضــع وطاعــة  نيابــة عنَّ

ألجلنــا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اٍر للطفــل املولــود يف املــذود لتتواصــل بذلــك قصــة الظــروف  وكان الرعــاة هــم أول زوَّ  
الســيئة التــي تجّســد رب الســاء نفســه فيهــا. فــإن »برى الفــرح العظيــم« )انظر لوقــا 2: 10( 
مل تصــل إل األثريــاء أو ذوي النفــوذ، وال إل الكتبــة أو الفريســين، وال إل الحــكام والســلطات 
التــي ســادت عــى األرض، بــل وصلــت إل الرعــاة املتواضعــن واملــزدرى بهــم. الحــظ عظمــة 
وبســاطة الرســالة: ُولــد لكــم مخلــص يف مدينــة داود. هــو يســوع الــرب، املمســوح. ســتجدونه 
ملفوفــاً يف قــاط )صياغــة املؤلــف لآليــة(. إن أمثــن عطيــة مــن عطايــا الســاء قــد جــاءت يف 
مثــل هــذه الصــورة البســيطة، وغالبــاً مــا تأتينــا عطايــا الســاء بهــذه الطريقــة. لكــن العطيــة 

ــاِس الَْمــَرَُّة ‘ » )عــد 14(. تجلــب » ’املجــد للــه‘ » و » ’َعــَى األَرِْض الســالم ‘ » و » ’ ِبالنَّ
ــة يف  ــائل حيوي ــالث مس ــربز ث ــا 2: 9ـ 12( ي ــالك )لوق ــه امل ــا قال ــا مل ــن لوق إن تدوي  
الالهــوت املســيحي. أوالً، أخبــار اإلنجيــل الســارة هــي »لــكل النــاس«. ففــي املســيح يصبــح كالً 
مــن اليهــود واألمــم شــعباً واحــداً للــه. ثانيــاً، املســيح هــو املخلـّـص، وليــس هنــاك آخــر. ثالثــاً، 
يســوع املســيح هــو الــرب. إن هــذه املواضيــع الرئيســية الثالثــة قــد تــم التأكيــد عليهــا مبكــراً 
يف ســفر لوقــا، وقــد أصبحــت هــذه املواضيــع يف وقــت الحــق هــي األســاس للتبشــر الرســويل، 

وال ســيا التبشــر الــذي قــام بــه بولــس.
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الخميس

شهود للُمخلِّص

 2نيسان )أبريل(

عــى الرغــم مــن أن لوقــا كان يكتــب إل األمــم يف املقــام األول، إال أنــه كان   
ــد  ــك فق ــم. لذل ــد القدي ــات العه ــل يف كتاب ــودي املتمث ــراث اليه ــة ال ــدركاً ألهمي م
ــم  ــهد مري ــم مش ــام بتقدي ــم وق ــد القدي ــد بالعه ــد الجدي ــة العه ــط قص ــم برب اهت
ــكل يف  ــه إل الهي ــوم الثامــن ويأخذان ــان الطفــل يســوع يف الي ويوســف وهــا يختن
يَعــِة ُمــوَس« )لوقــا 2: 22ـ  أورشــليم، وكل هــذا وفقــاً للريعــة اليهوديــة »َحَســَب َشِ

.)24

اقــرأ لوقــا 2: 25ـ 32. الحــظ أن هنــاك ثــاث نقــاط متعلقــة بالخــاص يتناولهــا 
ِســْمَعاُن بالحديــث هنــا: الخــاص هــو بواســطة املســيح؛ الخــاص ُمَعــد مــن ِقبــل 
اللــه؛ الخــاص هــو لجميــع الشــعوب- لألمــم وكذلــك لإلرسائيليــن. كيــف تتــاىش 

هــذه الحقائــق مــع رســالة املــاك األول يف رؤيــا 14: 6و 7؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــأت بخاصيتــن هامتــن مرتبطتــن بخدمــة  ــوءة ســمعان قــد تنب كــا أن نب  
املســيح. 

أوالً، املســيح »قـَـْد ُوِضــَع لُِســُقوِط َوِقيَــاِم كَِثرِيــَن يِف إِرْسَائِيــَل« )لوقــا 2: 34(. صحيــح   
أن املســيح قــد جلــب النــور والخــالص للجميــع، لكــن ليــس بــدون تكلفــة ِمــن ِقبــل املُْنتَِفــع. 
فمــع املســيح ليــس هنــاك أرض محايــدة وال حلــول وســط: فإمــا أن تقبــل املســيح أو ترفضــه، 
وهكــذا يتوقــف خــالص عــى اســتجابة اإلنســان املناســبة. إن املســيح يطلــب التكريــس التــام؛ 
فإمــا أننــا نثبــت فيــه أو ال نثبــت. وأولئــك الذيــن ســيثبتون فيــه ســوف يرتفعــون ويكونــون 
جــزءاً مــن ملكوتــه؛ وأولئــك الذيــن يرفضونــه أو يبقــون غــر مبالــن ســوف يســقطون عــى 
األرض ويهلكــون بــدون أي أمــل أو رجــاء. إن اإلميــان باملســيح هــو أمــر غــر قابــل للتفــاوض 

ــه أو املســاومة عليــه. حول
ــوُز يِف  ــا يَُج ــِت أَيًْض ــم » َوأَنْ ــمعان إل مري ــوءة س ــق بنب ــا يتعل ــاً، وفي ثاني  
ــوءة،  ــذه النب ــا 2: 35(، فه ــرٍَة » )لوق ــوٍب كَِث ــْن قُلُ ــَكاٌر ِم ــَن أَفْ ــيٌْف، لِتُْعلَ ــِك َس نَْفِس
وبــال شــك، هــي إشــارة إل الصليــب الــذي كانــت مريــم ستشــهده. فــإن مريــم وكل 
األجيــال التــي تبعتهــا كان ينبغــي لهــم أن يتذكــروا أنــه بــدون الصليــب لــن يكــون 
هنــاك خــالص. فالصليــب هــو املحــور الــذي تتمركــز حولــه خطــة الخــالص بأكملهــا.

إن الخالص هو هبة وعطية ألننا ال نستطيع القيام بأي شيء لنكسبه. ومع ذلك، 
يمكن للصليب ان يبقى مكلِّفاً للغاية بالنسبة ألولئك الذين يطالبون به ألنفسهم. 
زهيدة  كانت،  أياً  التكلفة،  هذه  تعد  ولماذا  للمسيح،  إتباعك  تكلفة  كانت  ماذا 

للغاية؟
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الجمعة

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

3نيسان )أبريل(

»إن لوقــا، كاتــب اإلنجيــل الــذي يحمــل اســمه، كان طبيبــاً مرســالً. فالكتــاب املقــدس   
يقــول عنــه أنــه ’الطبيــب الحبيــب‘ )كولــويس 4: 14(. وقــد ســمع بولــس الرســول عــن مهارتــه 
ــه. وكان  ــه عمــالً خاصــاً، فظفــر بتعاون ــرب إلي ــه كمــن قــد وكل ال ــاً عن ــه باحث كطبيــب وطلب
لوقــا يرافقــه بعــض الوقــت يف ســفراته مــن مــكان إل مــكان. وبعــد وقــت تــرك بولــس لوقــا يف 
فيلبــي مبكدونيــة. ويف هــذه املدينــة ظــل يخــدم عــدة ســنن كطبيــب وكمعلــم لإلنجيــل. ويف 
عملــه كطبيــب كان يخــدم املــرىض وحينئــذ كان يصــي طالبــاً أن تســتقر قــوة اللــه الشــافية 
عــى املــرىض، وهكــذا انفتــح الطريــق لرســالة اإلنجيــل. إن نجــاح لوقــا كطبيــب أتــاح لــه فرصــاً 
كثــرة للكــرازة باملســيح بــن األمــم. وتدبــر اللــه لنــا هــو أن نخــدم كــا قــد خــدم التالميــذ« 

)روح النبــوة، آفــاق عيــش أفضــل، صفحــة 132(.

1. إذا كان لوقــا، عنــد كتابتــه للســفر الــذي يحمــل اســمه، قــد أخــذ يف االعتبــار اإلشــارة إل 
ــاوس 3:  ــا أن نفهــم الوحــي اإللهــي؟ )2تيموث ــف لن ــة املنشــورة ســابقاً، فكي املصــادر األدبي

16(. كيــف يعمــل الوحــي اإللهــي؟ 

ــه  ــه وجالل ــه إعــالن لقدرت ــر في ــه. وهــو أم ــب الل ــر مــن ترتي 2. إن والدة العــذراء هــي أم
ــا.  ــا وإدراكن ــوق فهمن ــر يف ــل أم ــي بالفع ــر. وه ــالص الب ــة إل خ ــه الهادف ــك لخطت وكذل
ــك  ــه شء مســتحيل الحــدوث، وذل ــر عــى أن ــا أن ننظــر إل هــذا األم ولكــن، ال ينبغــي لن
ــامل  ــي نراهــا يف الع ــور واألشــياء الت ــدد األم ــم هــو ع ــرب شء. ك ــه ال يســتحيل عــى ال ألن
وتفــوق يف غرابتهــا وغموضهــا قــدرة البــر عــى فهمهــا واســتيعابها؟ فــإذا كان اللــه موجــوداً 
بالفعــل ولديــه القــدرة عــى خلــق الكــون وإعالتــه واالعتنــاء بــه، فلــاذا يكــون شء مثــل 
ــه  ــن تقتــر نظرتهــم إل العــامل وأحداث ــك الذي ــه؟ إن أولئ والدة العــذراء أمــراً يفــوق قدرت
عــى القوانــن الطبيعيــة وحدهــا )عــى األقــل تلــك القوانــن التــي نفهمهــا حاليــاً( هــم فقــط 
الذيــن يرفضــون فكــرة أن تلــد العــذراء البتــول. وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن أولئــك الذيــن 
ــون  ــرض أن يك ــة ال يف ــا وراء الطبيع ــامل م ــود ع ــراف بوج ــى االع ــادرة ع ــرة ق ــم نظ لديه
لديهــم ســبباً بديهيــاً لرفــض فكــرة أن عــذراء بتــوالً تحبــل وتلــد. فعــى كل حــال، تأمــل فيــا 
ٌء َغــْرَ ُمْمِكــٍن  ــَس َشْ قالــه املــالك ملريــم بعــد أن أطلعهــا عــى األخبــار املدهشــة: »ألَنَّــُه لَيْ

ــِه« )لوقــا 1: 37(. ــَدى الل لَ

ــار محــاورة  ــو كانــت لديــه فرصــة اختي ــه ل ــاً قــال أن ــاً أمريكي 3. يُذكــر أن محــاوراً تلفزيوني
شــخص مــا مــن الشــخصيات التاريخيــة لــكان ســيختار محــاورة املســيح. وقــال املحــاور أنــه 
كان سيســأل املســيح ســؤاالً واحــداً فقــط: »هــل أنــت حقــاً مولــود مــن عــذراء؟« ملــاذا يعــد 

هــذا الســؤال، وكذلــك اإلجابــة، عليــه هــا مســألتان غايــة يف األهميــة؟
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قصة األسبوع

لقاء إلهي

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

تانغ يو، الصن
ــاور  ــوق املج ــا إل الس ــدث يف طريقه ــاد يح ــر معت ــو أي شء غ ــغ ي ــع تان مل تتوق
وهــي تســر ممســكة بيــد ابنهــا البالــغ عمــره 6 ســنوات. كــا أنهــا مل تكــن تعــرف 

بأنهــا عــى وشــك أن تشــهد لقــاء إلهــي.
كانــت تانــغ يــو تؤمــن باللــه وتجتمــع مــع مؤمنــن آخريــن يف يــوم األحــد. ولكــن 
يف ذلــك الوقــت، كانــت أفكارهــا مرتكــزة عــى مــا تحتــاج أن تجلبــه مــن الســوق. 
وبينــا كانــت تســر يف الشــارع، أىت رجــالن لطيفــان وأوقفاهــا قائلــن، »هــل تعلمي 
بــأّن حفــظ يــوم األحــد ليــس مذكــوراً يف الكتــاب املقــدس.« ومــن ثــم فتــح الكتــاب 
املقــدس وأراهــا بعــض اآليــات عــن اليــوم الســابع، يــوم الســبت، بينــا كانــت هــي 
مندهشــة مــا تســمعه. وقــد شــجعاها عــى أن تبحــث عــرب األنرنــت وتــرى أي 

يــوم هــو اليــوم الســابع حقــاً.
ثــم قــام الرجــالن بتلخيــص رســالتها القصــرة قائلــن، »املســيح أىت إل هــذا العــامل، 
وكنيســة اليــوم الســابع هــي حقــاً كنيســة اللــه.« ومــن ثــم اختفــى الرجــالن وســط 

زحمــة النــاس.
أّدى تعجبهــا مــن رســالة الشــخصن املوجــزة إل البحــث عــرب األنرنــت عــن أجوبــة 
ــا  ــو موقعــا الكروني ــغ ي لألســئلة التــي طرحهــا الرجــالن. ولدهشــتها، صادفــت تان
ــوم  ــة واضحــة حــول الي ــة إل أجوب ــة، باإلضاف ــك األجوب ــوي عــى تل مســيحيا يحت
الســابع، الســبت، بوصفــه يــوم الــرب الحقيقــي. واحتــوى املوقــع أيضــاً عــى دروس 
ــة  ــو خدم ــع ه ــذا املوق ــأّن ه ــا ب ــد معرفته ــدس. وبع ــاب املق ــع للكت ــهلة التتب س
مقدمــة مــن كنيســة األدفنتســت، تســاءلت يف نفســها مــا إذا كانــت توجــد كنيســة 

لألدفنتســت قريبــة مــن بيتهــا بحيــث تســتطيع زيارتهــا.
وخــالل بحــث آخــر عــرب اإلنرنــت، فرحــت تانــغ يــو عندمــا علمــت بوجــود كنيســة 
ــها  ــرت يف نفس ــة. وفك ــك الكنيس ــارة تل ــررت زي ــذا ق ــا، ل ــت يف مدينته لألدفنتس

قائلــة، بالتأكيــد يوجــد شء مميــز حــول هــذه الكنيســة.
ــابن  ــن الش ــت ع ــادم، بحث ــبت الق ــة يف الس ــا إل الكنيس ــقت طريقه ــا ش وبين
اللذيــن تقابــال معهــا يف الشــارع، ولكنهــا مل تــَر أيــاً منهــا. ويف واقــع األمــر، هــي مل 

تــَر أيــاً منهــا  مــرة أخــرى أبــداً.
ــا  ــو إل كنيســة األدفنتســت وتؤمــن بأنهــا قــد وجــدت بيته ــغ ي واآلن تذهــب تان
ــم طبقــاً للكتــاب املقــدس، وهــي  الروحــي. تقــول تانــغ يــو، »هــذه الكنيســة تعلّ
مختلفــة كثــراً عــن كنيســة يــوم األحــد. أؤمــن بــأن مــا تعلّمــه كنيســة األدفنتســت 

هــو الحــق، وبــأن املجــيء الثــاين للــرب يســوع بــات وشــيكاً.«
تســتمر تانــغ يــو يف الذهــاب والعبــادة يف كنيســة األدفنتســت مــع املؤمنــن الذيــن 

يتقابلــون يف شــقة يف مدينــة بوســط الصــن.
جــزء مــن عطــاء الســبت الثالــث عــر لهــذا الــرب سيســاعد يف توفــر املزيــد مــن 

األماكــن للعبــادة للمؤمنــن يف الصــن.
جينا واهلن، محررة مجلة أخبار العمل، كتبت هذه القصة.
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الدرس الثاني

المعمودية والتجارب

4-10نيسان )أبريل(

 السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: لوقــا 3: 1ـ 14؛ روميــة 6: 1ـ 6؛ لوقــا 3: 21و 22؛ لوقــا 

4: 5ـ 8؛ إشــعياء 14: 13؛ لوقــا 4: 9ـ 13.

ــٍة.  ــِل َحَاَم ــِميٍَّة ِمْث ــٍة ِجْس ــُدُس ِبَهْيَئ وُح الُْق ــرُّ ــِه ال ــَزَل َعلَْي ــة الحفــظ: » َونَ آي
ْرُت‘ » )لوقــا 3: 22(. ــَاِء َقائِــاً: ’أَنْــَت ابِْنــي الَْحِبيــُب، ِبــَك رُسِ َوكَاَن َصــْوٌت ِمــَن السَّ

كــا رأينــا يف األســبوع املــايض، يقــدم لوقــا قامئــة كبــرة مــن الشــخصيات التاريخيــة   
التــي، يف اعتقادنــا، تســاعد عــى إظهــار أن مــا قدمــه لنــا مــن معلومــات عــن املســيح ويوحنــا 
هــي معلومــات حقيقيــة ومؤكــدة تاريخيــاً كتلــك الشــخصيات القويــة الــوارد ذكرهــا يف إنجليــه 

ــخ عــى حقيقــة وجودهــا.  ــي يؤكــد التاري والت
لكــن كان هنــاك ســبب هــام آخــر جعــل لوقــا يذكــر أولئــك الرجــال ذوي الســلطة   
والنفــوذ. وكان الســبب هــو أن يقــارن بينهــم وبــن رجــل الربيــة املتواضــع، أي يوحنــا املعمدان، 
ــار مــن قبــل اللــه والــذي كان مــن شــأنه أن »يعــد الطريــق« ألهــم حــدث يف  الرســول املخت
التاريــخ البــري حتــى اآلن: املجــيء األول للمســيح مخلّــص العــامل. وكــم هــو مثــر لالهتــام 
أن اللــه مل يخــر واحــداً مــن »عظــاء« العــامل ليبــر بقــدوم املســيا ولكنــه بــدالً مــن ذلــك 

ــاس تواضعــاً«.  ــار واحــداً مــن » أكــر الن اخت
وقــد قــام الباحثــون يف التاريــخ بوضــع كل هــذه الشــخصيات التاريخيــة معــاً   
ــة  ــة خدم ــخ بداي ــت هــي تاري ــة كان ــن عامــي 27 أو 28 ميالدي ــا ب ــوا إل أن الفــرة م وتوصل
كالً مــن يوحنــا املعمــدان واملســيح. ففــي هــذا اإلطــار الزمنــي والتاريخــي لتلــك الشــخصيات 
البــارزة يف اإلمرباطوريــة الرومانيــة اعتمــد املســيح وحصــل عــى مباركــة الســاء لــه واإلشــارة 
إل أنــه »االبــن الحبيــب« للــه )لوقــا 3: 22(. وقــد أدرج لوقــا هــذه الحقيقــة يف بدايــة إنجليــه 
مبــاشة، بــل وحتــى قبــل أن يعــرض لقرائــه »َعــَى التَّــَوايِل« مــا يتعلــق مبرســلية وخدمــة يســوع 

املســيح. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، املوافــق 
11نيســان )أبريــل(.
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األحد
بِّ وا طَِريَق الرَّ أَِعدُّ

5نيسان )أبريل(

ــن ــس م ــول بول ــتخلصها الرس ــي يس ــة الت ــدروس الروحي ــي ال ــا ه ــة 6: 1ـ 6. م ــرأ رومي  اق
 فريضــة املعموديــة؟ الحــظ املقارنــة التــي يجريهــا بــن عمليــة التغطيــس والخــروج مــن املــاء،
 وبــن املــوت عــن الخطيــة والعيــش للــربِّ. كيــف اختــربت حقيقــة هــذه الحيــاة الجديــدة يف

املســيح؟ مــا هــي بعــض مجــاالت حياتــك التــي ال تــزال »مغمــورة ’مدفونــة‘ »؟

يف لوقــا 3، يظهــر يوحنــا بــدوره الفريــد والهــام يف تاريــخ الخــالص. وأيــا كان   
مــا ميكــن للشــخص أن يقولــه بشــأن التبشــر الــذي قــام بــه يوحنــا املعمــدان، إال أن 
مــن املؤكــد أنــه مل يعمــل عــى أن تكــون كلاتــه معســولة مــن أجــل إرضــاء الجمــوع.

اقــرأ لوقــا 3: 1ـ 14. إن كلــات يوحنــا كانــت وال تــزال مليئــة بحقائــق هامــة 
ليــس فقــط ملــن كانــوا عــى مرمــى الســمع منــه وإمنــا لنــا جميعــاً. مــا هــي النقــاط 

املحــددة التــي ميكنــك اســتخاصها مــا يقولــه يوحنــا هنــا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوبــة ليســت مجــرد مفهــوم نظــري، إمنــا هــي طريــق حيــاة. وتــأيت كلمــة   
ــاة  ــؤدي إل حي ــدوره ي ــذا ب ــر، وه ــر الفك ــي تغي ــة تعن ــة يوناني ــن كلم ــة« م »توب

جديــدة. 
ــل.  ــكل كام ــاء بش ــس يف امل ــس أو تُغطِّ ــو أن تغِم ــَد« ه ــى أن »تَُعمِّ ومعن  
وللتغطيــس معنــى عميــق، فإنــه حتــى قبــل زمــن يوحنــا كان للمعموديــة بالتغطيــس 
ــام إل  ــار االنض ــم يخت ــن األم ــن م ــد املهتدي ــا كان أح ــود. فعندم ــدى اليه ــة ل دالل

ــاء. ــت امل ــه تح ــم تغطيس ــودي، كان يت ــان اليه اإلمي
وعندمــا دعــا يوحنــا اليهــود إل أن يعتمــدوا، فقــد كان بذلــك يضــع مبــدأ   
جديــداً: فاملعموديــة قــد أصبحــت مناســبة فيهــا يعلــن املــرء عالنيــة عــن نبــذه لطرقه 
القدميــة اآلمثــة وإعــداد النفــس ملجــيء املســيح. وهكــذا قــام يوحنــا املعمدان بــإدراج 
عمــل رمــزي يشــر إل نبــذ األشــخاص املعتمديــن للخطيــة وتكريــس أنفســهم لطريقة 
ــرُّوِح  ُدكُْم ِبال ــيَُعمِّ ــاة بوصفهــم مواطنــن للملكــوت الســاوي. »َس جديــدة مــن الحي
ــة،  ــا عــى نقطــة هامــة: فاملعمودي ــا يؤكــد يوحن ــا 3: 16(. وهن ــاٍر« )لوق ــُدِس َونَ الُْق
ــر داخــي وهــو  ــة إل تغي ــاء، هــي مجــرد إشــارة خارجي ــر تحــت امل باعتبارهــا غم

ــة الــروح القــدس للشــخص. ــة املطــاف، مبعمودي تغيــر يتــوج، يف نهاي



16

االثنين
»أنت ابني الحبيب«

6نيسان )أبريل(

فكر في األمر: إن ابن الله الذي بال خطية، خالق الكون، قد اعتمد على يد إنسان 
بشري. كيف ينبغي لهذا التواضع المدهش من جانب المسيح أن يساعدنا على أن 

نكون مستعدين ألن نتواضع؟

نقــرأ يف لوقــا 2: 41ـ 50 القصــة الشــهرة املتعلقــة بفقــدان مريــم ويوســف   
للمســيح يف أورشــليم. واألمــر الرائــع بصفــة خاصــة هــو رد املســيح عــى مريــم عندمــا 
وبََّختْــُه )عــد 48(. إن جــواب املســيح هــو تأكيــد عــى إدراكــه لذاتــه اإللهيــة، وبأنــه 
ــوَن يِف َمــا ألَِب؟«  ــَا أَنَّــُه يَْنبَِغــي أَْن أَكُ ــْم تَْعلَ ــَا تَطْلُبَانِِنــي؟ أَلَ ابــن اللــه. » لِــَاَذا كُْنتُ
)عــد 49(. وكــا تقــول اآليــة التاليــة، فــإن يوســف ومريــم مل يســتوعبا مضمــون مــا 
ــه  ــك؟ فإن ــاب اإلنصــاف، فكيــف ميكنهــا اســتيعاب ذل ــه املســيح لهــا. ومــن ب قال
ــر  ــون غ ــوا ال يزال ــيح، كان ــع املس ــا م ــنوات قضوه ــدة س ــد ع ــذ وبع ــى التالمي حت
متيقنــن بشــكل تــام بشــأن َمــْن كان املســيح أو بشــأن مــا كان ينبغــي لــه القيــام بــه.
عــى ســبيل املثــال، كان املســيح بعــد قيامتــه يتحــدث إل التلميذيــن اللذيــن   
كانــا يف طريقهــا إل عمــواس. ويف إشــارة إل املســيح، قــال واحــد منهــا أن املســيح 
ــْعِب«)لوقا 24:  » كَاَن إِنَْســانًا نَِبيًّــا ُمْقتَــِدًرا يِف الِْفْعــِل َوالَْقــْوِل أََمــاَم اللــِه َوَجِميــعِ الشَّ
19(. وبالطبــع كان املســيح أكــر مــن نبــي. فإنــه حتــى يف ذلــك الحــن مل يـُـدرك النــاس 

َمــن كان املســيح ومــا هــو العمــل الــذي جــاء للقيــام بــه.

اقــرأ متــى 3: 13ـ 17، يوحنــا 1: 29ـ 34 ولوقــا 3: 21و 22. مــا هــي أهميــة معموديــة 
املســيح؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنــد معموديــة املســيح، شــهدت الســاء بأنــه ابــن اللــه. ومل يســعى املســيح   
إل املعموديــة ألنــه كان بحاجــة إليهــا كجــزء مــن عمليــة مــا بعــد التوبــة ]فاملســيح 
ــذى  ــاالً يُحت ــا[، وإمنــا أعتمــد املســيح ليكــون مث ــا ليتــوب عنه ــة خطاي مل يرتكــب أي
بــه مــن قبــل اآلخريــن )متــى 3: 14و 15(. وهنــاك ثالثــة عوامــل هامــة تــربز فيــا 
ــِذي  ــِه الَّ ــُل الل ــَوَذا َحَم ــا املعمــدان، »ُه ــة يســوع: )1( إعــالن يوحن ــق مبعمودي يتعل
ــا 1: 29(؛ )2( مســح الــروح القــدس للمســيح إعــداداً  ــِم!« )يوحن ــَة الَْعالَ ــُع َخِطيَّ يَرْفَ
ملرســليته املقبلــة؛ )3( اإلعــالن الســاوي بــأن يســوع املســيح هــو ابــن اللــه، الــذي 

ــه اآلب. رُسَّ ب
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الثالثاء
» لَْيَس ِبالُْخْبِز َوْحَدُه«

 7نيسان )أبريل(

جعلك  إلى  تهدف  التي  الشيطان  لتجارب  الخضوع  عدم  تعلّم  يمكنك  كيف 
تشكك]وهو يحاول جعل كل واحد منا يشكك[ في وعود الله؟

ــاُد ِبالــرُّوِح يِف  ــُدِس، وَكَاَن يُْقتَ ــا ِمــَن الــرُّوِح الُْق ــا يَُســوُع فَرََجــَع ِمــَن األُرُْدنِّ ُمْمتَلِئً »أَمَّ
ــْن إِبْلِيــَس« )لوقــا 4: 1و 2(. إن املســيح، الــذي ُولــد  ــرَُّب ِم ــا يَُج ــَن يَْوًم ــِة  أَْربَِع الرَْبِّيَّ
ــه إل  ــة عنــد معموديتــه وُزوِّد بقــوة الــروح القــدس، توجَّ بتعيــن إلهــي وكُلــف مبهمَّ

ــة التــي كانــت تنتظــره. الربيــة ليتأمــل يف املَهمَّ
إن التجربــة التــي تعــرض لهــا املســيح يف الربيــة كانــت معركــة هامــة   
ــذ متــرد لوســيفر  ــدم من ــذي احت ــم ال ــراع العظي ــن املســيح والشــيطان ضمــن ال ب
ــوم،  ــن الص ــاً م ــة 40 يوم ــاً نتيج ــة ضعيف ــص يف الربي ــا كان املخل ــاء. وعندم يف الس
وعندمــا بــدا املســر قدامــه كئيبــاً ومضجــراً، أخــذ الشــيطان عــى عاتقــه الشــخيص 
أمــر الهجــوم عــى املســيح. »رأى الشــيطان أن عليــه أن يكــون إمــا قاهــراً أو مقهــوراً، 
وكان يعلــق أهميــة عظيمــة عــى نتيجــة ذلــك الــراع إذ كان ينطــوي عليهــا أشــياء 
كثــرة، فلــم يســتأمن عليهــا أحــد مالئكتــه املتحالفــن معــه، بــل ينبغــي لــه أن يقــود 

ــة 97(.  ــال، صحف ــتهى األجي ــوة، مش ــه« )روح النب ــة بنفس املعرك

الحــظ مــا قالــه الشــيطان للمســيح: » إِْن كُْنــَت ابْــَن اللــِه، َفُقــْل لِهــَذا الَْحَجــِر 
أَْن يَِصــيَ ُخْبــزًا » )لوقــا 4: 3(. مــا الــذي كان الشــيطان يحــاول عملــه يف هــذه اآليــة 

ويظهــر مــا كان يحــاول القيــام بــه يف الســاء؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الخبــز ليــس هــو القضيــة املركزيــة هنــا. صحيــح أن أربعــن يومــاً مــن   
الصــوم يف الربيــة ال بــد وأنهــا قــد جعلــت املخلــص جائعــاً، وقــد اســتخدم الشــيطان 
ــون.  ــق الك ــو خال ــيح ه ــرف أن املس ــيطان كان يع ــن الش ــم. لك ــرف كطُْع ــذا الظ ه
ــل  ــر جع ــن أم ــدم، مل يك ــن ع ــون م ــق الك ــذي خل ــيح ال ــبة للمس ــه، بالنس ــذا فإن ل
الحجــارة خبــزاً يشــّكل معضلــة. بــل إن النقطــة الحاســمة يف التجربــة كانــت تكمــن 
ــهد  ــط، ش ــاً فق ــن يوم ــك بأربع ــل ذل ــه قب ــه.« فإن ــن الل ــت اب ــا: »إن كن يف مقدمته
صــوت مــن الســاء أن املســيح كان هــو حقــاً ابــن اللــه، فهــل يشــك املســيح اآلن يف 
هــذا التأكيــد الســاوي؟ إن الشــك يف كلمــة اللــه هــو أول خطــوة للرضــوخ للتجربــة. 
ومــا فعلــه الشــيطان يف الســاء هــو أنــه تحــدى ســلطان املســيح؛ وهــو يفعــل الــيء 
ذاتــه هنــا عــى األرض أيضــاً؛ حتــى وإن كان بطريقــة أكــر دهــاء مــا حــاول عملــه 

يف الســاء.
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األربعاء

»اسجد لي«

 8نيسان )أبريل(

إيماننا حتى  التي تجعلنا نساوم على  التجارب  إن أي واحد منا معّرض لمواجهة 
وإن كان »بطرق بسيطة«. فقد تتطلب وظيفتك أو نجاحك في امتحان جامعي أو 
ترقيتك في العمل مساومة وتنازالً فيما يتعلق بمسألة حفظك للسبت. وقد يعتمد 
حصولك على تأشيرة إلى بلد أفضل على تغيير اسمك إلخفاء ديانتك أو إيمانك. 
إلى أي حد يمكن أن يكون القيام بشيء من هذا القبيل مقبوالً في نظر الله؟ وهل 

يمكن أن تكون هناك حاالت تكون فيها المساومة على اإليمان أمراً مجزياً حقاً؟

ــي  ــا ه ــه؟ م ــيح أمام ــجد املس ــيطان أن يس ــاذا أراد الش ــا 4: 5ـ 8. مل ــرأ لوق اق
ــا؟ ــر هن ــة للخط ــت معرض ــي كان ــة والت ــة األهمي ــألة البالغ املس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اللــه وحــده هــو املســتحق للعبــادة والســجود. إن العبــادة هــي العامــل   
ــن إحــدى  ــادة م ــت العب ــد كان ــق. وق ــوق والخال ــن املخل ــد ب ــذي يفصــل إل األب ال
املســائل املتعلقــة بتمــرد لوســيفر. واآليتــان يف إشــعياء 14: 13و 14 توجــزان بشــكل 
ــَاَواِت وأن يرفــع كرســيه  جيــد طمــوح لوســيفر: فقــد كان يرغــب يف الصعــود إَِل السَّ
ــة مــن لوســيفر  ــك محاول . لقــد كان ذل ــِيِّ ــَل الَْع ــِه وأن يصــر  ِمثْ ــِب الل ــْوَق كََواكِ فَ
الغتصــاب الســلطة التــي كانــت تخــص الخالــق وحــده وال تخــص أي مخلــوق أبــداً، 

ــه وســموه. مهــا كانــت درجــة رفعت
يف هــذا الســياق ميكننــا أن نفهــم بشــكل أوضــح مــا الــذي كان يحــدث يف   
هــذه التجربــة التــي تعــرّض لهــا املســيح يف الربيــة. فعندمــا كان املســيح عــى وشــك 
ــرة أخــرى،  ــه م ــة وســلطان الل ــامل إل ملكي ــة باســرداد الع ــه املتعلق ــدء يف مهمت الب
ــن  ــة م ــك األرض يف لحظ ــامالً ملال ــراً ش ــاٍل وأراه منظ ــل ع ــُس إل جب ــَدُه إِبْلِي أَْصَع
الزمــان وقدمهــا للمســيح مقابــل قيــام املســيح بعمــل بســيط: »فـَـِإْن َســَجْدَت أََماِمــي 

ــا 4: 7(.  ــُع« )لوق ــَك الَْجِمي ــوُن لَ يَُك
لقــد كان الشــيطان يحــاول تحويــل نظــر املســيح عــن أولوياتــه الســاوية   
وإغرائــه بالبهــاء واملجــد مقابــل أن يســجد املســيح لــه. ومــرة أخــرى حــاول الشــيطان 
ــول  ــل يف الحص ــن فش ــادة اللذي ــلطة والعب ــى الس ــل ع ــى األرض أن يحص ــا ع هن

ــاء. ــا يف الس عليه
الحــظ كيــف انتهــر املســيُح الشــيطاَن بــازدراء تــام. » ’ اْذَهــْب يـَـا َشــيْطَاُن! ‘   
» )عــد 8(. إن العبــادة ومــا يصحبهــا مــن خدمــات تعبديــة هــي أمــر يختــص بــه اللــه 
وحــده. ونجــد هنــا مجــدداً أن كلمــة الــرب كانــت ُمِعيَنــًة للمســيح يف تجربتــه. أ فلــم 
يقــل الوحــي اإللهــي عــى لســان مــوس، »اِْســَمْع يـَـا إِرْسَائِيــُل: الــرَّبُّ إِلُهَنــا رَبٌّ َواِحــٌد. 
ِت ... كَالــرَّبَّ إِلَهــَك  فَتُِحــبُّ الــرَّبَّ إِلَهــَك ِمــْن كُلِّ قَلِْبــَك َوِمــْن كُلِّ نَْفِســَك َوِمــْن كُلِّ قـُـوَّ
ــُف« )تثنيــة 6: 4و 5و 13(؟ إن العــزم التــام عــى  ــُد، َوِباْســِمِه تَْحلِ ــاُه تَْعبُ يَّ تَتَِّقــي، َوإِ
إتبــاع اللــه باإلميــان والطاعــة هــو الجــواب النهــايئ عــى أكاذيــب الشــيطان وحيلــه.
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الخميس
المسيح المنتصر

9نيسان )أبريل(

ــاء  ــد ج ــة ق ــة يف الربي ــة والثالث ــيح الثاني ــي املس ــد أن رسد تجربت ــا نج إنن  
ــك ليــس واضحــاً، لكــن ال ينبغــي  ــى. والســبب يف ذل ــا ومت ــي لوق معكوســاً يف إنجي
ألمــر مــن هــذا القبيــل أن يشــّكل عائقــاً بالنســبة لنــا. فالنقطــة الهامة هــي أن كالها 
يعلنــان نــرة املســيح النهائيــة عــى الشــيطان. والعامــل الهــام الــذي يربز من دراســة 
هــذه التجــارب هــو أن املســيح هــو إنســان حقــاً - ُمَجــرٌَّب ِمثْلَُنــا، ولكــن ِبــالَ َخِطيَّــٍة 
)عربانيــن 4: 15(.  إن املســيح، بانتصــاره يف كل تجربــة مــن هــذه التجــارب وبنرتــه 
عــى الشــيطان، ومــن خــالل وجــود كلمــة اللــه يف فمــه وباتصالــه بقــوة الســاء مــن 

ــَن العــر امليســاين. ــَن ملكــوت اللــه وليُدشِّ خــالل الصــالة، قــد بــرز ليُْعلِ

اقــرأ لوقــا 4: 9ـ 13 ومتــى 4: 5ـ 7. اســتخدم املســيح، يف التجربتــن األوىل 
ــة  ــا يف التجرب ــيطان. أم ــراءات الش ــى إغ ــب ع ــة للتغل ــفار املقدس ــة، األس والثاني
الثالثــة فنجــد أن الشــيطان يفعــل الــيء ذاتــه ويقتبــس األســفار املقدســة ليختــرب 
مــا إذا كان املســيح يأخــذ حقــاً كلمــة اللــه عــى محمــل الجــد. مــا الــذي يحــدث 

ــيطان؟ ــى الش ــيح ع ــف رد املس ــا، وكي هن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخــذ الشــيطان املســيح إل قمــة الهيــكل يف أورشــليم، وهــو املــكان األكــر   
قدســية يف التاريــخ اليهــودي. فقــد أصبــح كالً مــن مدينــة صهيــون واملَْقــِدس الــذي 
ــت  ــع املســيح. وكان ــة الشــيطان م ــيلتا مواجه ــه وســط شــعبه، وس ــه يســكن الل في
املقدمــة مــرة أخــرى هــي » ’إن كنــت ابــن اللــه‘ ». الحــظ مــا يقولــه الشــيطان هنــا 
هــو: إذا كان اللــه هــو حقــاً أبــاك، وإذا كانــت مرســليتك هــي حقــاً عمــل مشــيئته، 
فاطــرح نفســك مــن عــى قمــة الهيــكل وتحقــق مــن صحــة هــذا األمــر. فلــو أن مــا 
تقولــه صحيحــاً فاملؤكــد هــو أن اللــه لــن يســمح بــأن تتــأذى أو تتــرر. ثــم اقتبــس 
ــَيْ  ــَك لِ ــُه ِب ــويِص َمالَئَِكتَ ــُه يُ ــالً للمســيح » ’ أَنَّ الشــيطان مــن األســفار املقدســة قائ

ــا 4: 10(. ــوَك ‘ » لوق يَْحَفظُ
إن الشــيطان يعــرف األســفار املقدســة ولكنــه يــيء تفســرها. صحيــح أن   
اللــه قــد وعــد بحايــة مالئكتــه لنــا، ولكــن فقــط يف ســياق قيامنــا بعمــل مشــيئته، 
ــيطان  ــى الش ــم ع ــيح بحس ــرى، رد املس ــرة أخ ــه. وم ــال ورفاق ــة داني ــا يف حال ك
مســتخدماً األســفار املقدســة ومعلنــا أنــه ال ينبغــي لنــا أن نجــرِّب اللــه )عــد 12(. إن 
واجبنــا هــو أن نخضــع أنفســنا ملشــيئة اللــه، وأن نســمح لــه بالقيــام مبــا يــراه مناســباً. 
الحــظ تعاليــم الكتــاب املقــدس األربعــة املتعلقــة بالتجــارب: )1( ليــس هناك شــخص 
غــر معــرّض للتجــارب؛ )2( عندمــا يســمح اللــه بــأن تأتينــا التجــارب فإنــه يوفّــر لنــا 
ــس  ــارب بنف ــأيت التج ــا؛ )3( ال ت ــر عليه ــوة لننت ــا الق ــر لن ــا ويوفّ ــة ملقاومته النعم
الطريقــة يف كل مــرة؛ )4( ال أحــد يَُجــرَّْب بتجربــة تفــوق قدرتــه عــى تحمــل هــذه 

ــوس 10: 13(. ــك )1كورنث ــة أو تل التجرب
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الجمعة

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

10نيسان )أبريل(

ــد  ــا ق ــالة لكان ــل والص ــه بالتأم ــا يف الل ــا أفكاره ــد ثبت ــم ق ــف ومري ــو كان يوس »ل
ــن  ــاب يســوع ع ــد غ ــا كان ق ــا ومل ــن أيديه ــي ب ــة الت ــن قداســة الوديع ــا م تحقق
ــوم إهــال واحــد جعلهــا يفقــدان املخلــص ، وقــد كلفهــا ذلــك  أنظارهــا . إن ي
عنــاء البحــث عنــه ثالثــة أيــام يف حــزن وجــزع ليجــداه . كذلــك الحــال معنــا فإننــا 
ــد  ــوم واح ــر يف ي ــد نخ ــالة ق ــال الص ــاس أو إه ــدح يف الن ــال أو الق ــا البط بكالمن
ــاء البحــث عنــه يف حــزن أيامــا  ــا ذلــك عن ــا ، وقــد يكلفن بركــة وجــود املخلــص معن
كثــرة حتــى نجــده ونســتعيد الســالم الــذي أضعنــاه« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، 

ــة 98و 99(. صفح

ــاب  ــور الكت ــاً ملنظ ــة، وفق ــة. فالتجرب ــت خطي ــا ليس ــد ذاته ــة يف ح 1. إن التجرب
املقــدس، لديهــا القــدرة عــى التأكيــد عــى إمكانيــة القداســة. فهنــاك فــرق بــن أن 
تجــرَّب وبــن أن تســقط يف الخطيــة. يف الوقــت نفســه، مــا هــي مســؤوليتنا فيــا 

ــة؟ ــق بعمــل كل مــا بوســعنا لتجنــب التجرب يتعل

ــا  ــا يســمونه »م ــون عــن م ــان، يتحــدث الفالســفة والالهوتي ــن األحي ــر م 2. يف كث
وراء القصــة«، وهــو املضمــون أو املوضــوع الشــامل الــذي تحــدث يف ســياقه قصصــاً 
أخــرى. ولتوضيــح ذلــك بطريقــة أخــرى نقــول: إن »مــا وراء القصــة« هــو الخلفيــة 
ــبتين،  ــت س ــرى. وكأدفنتس ــاً أخ ــاً أو أحداث ــه قصص ــور في ــذي تتط ــياق ال أو الس
نحــن ننظــر إل الــراع العظيــم باعتبــاره »مــا وراء القصــة« أو الخلفيــة ملــا حــدث 
ــا عــى األرض أيضــاً. مــا هــي  ــزال يحــدث هن ــك مــا حــدث وال ي يف الســاء، وكذل
فقــرات الكتــاب املقــدس التــي تبــّن لنــا حقيقــة الــراع العظيــم وكيــف تســاعد 

عــى تفســر مــا يجــري يف العــامل؟

3. مــا هــي بعــض أقــوى الفقــرات الكتابيــة التــي تقــدم لنــا الوعــد بالنــرة عــى 
التجــارب التــي تــأيت يف طريقنــا؟ مــع ذلــك، ملــاذا ال يــزال مــن الســهل جــداً وقوعنــا 

يف هــذه التجــارب حتــى يف ظــل هــذه الوعــود؟

4. مــن النقــاط الهامــة التــي أكــد عليهــا درس هــذا األســبوع هــي النقطــة الــواردة 
ــوخ  ــو الرض ــوة األول نح ــو الخط ــه ه ــة الل ــك يف كلم ــة: »إن الش ــرة التالي يف الفق

ــذي يجعــل هــذا األمــر صحيحــاً؟  ــا الســبب ال ــة.« م للتجرب

5. بأيــة طــرق ميكــن للمارســات الوثنيــة أن تــأيت يف أشــكال غــر ملحوظــة وتفــوق 
يف خطورتهــا مجــرد الســجود أو التعبّــد لــيء آخــر غــر الــرب؟
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قصة األسبوع

شهادة بيت الكنيسة

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.
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زانق وي*، الصن 
ــي،  ــش الصين ــة يف الجي ــدم بأمان ــد خ ــاً. فلق ــاً عادي ــق وي« مواطن ــن »زان مل يك

ــة. ــمعته الطيب ــبب س ــه بس ــدة يف قريت ــدم كعم وخ
وأىت يــوم قــرر فيــه »زانــق وي« أن يرتحــل إل مدينــة أكــرب حيــث ميكنــه جنــي 

املزيــد مــن املــال يف البنــاء.
ــم  ــه صــوت ترني ــة، لفــت انتاب ــا كان ميــي يف شــارع املدين ــام بين ويف أحــد األي
قــادم مــن الشــقة األرضيــة للبنايــة. وبينــا اتجــه مقربــاً مــن الصــوت، رأى مــن 

خــالل النافــذة املفتوحــة أشــخاصا يصلــون ويرمنــون معــاً.
وفجــأة خــرج شــخص مــن العــارة ودعــا »زانــق وي« للدخــول. تــردد »زانــق وي« 
يف الدخــول وأدعــى أنــه بــوذي، ولكــن ألنــه كان شــغوفاً لتعلـّـم املزيــد، قــّرر أخــراً 

الدخــول إل بيــت كنيســة األدفنتســت الســبتين.
الحــظ »زانــق وي« بــأن العديــد مــن األشــخاص كانــوا يحملــون الكتــاب املقــدس، 
ــام األدفنتســت  ــه. فق ــوف ل ــر املأل ــاب غ ــد عــن هــذا الكت ــم املزي وأراد أن يتعل

الســبتيون مبشــاركته ببعــض الحقائــق الكتابيــة املهمــة والصــالة معــه.
ــان. ويف  ــن األحي ــر م ــت يف كث ــة األدفنتس ــب إل كنيس ــق وي« يذه ــح »زان أصب
ــة  ــة والوجب ــاة الصحي ــق بالحي ــدرس يتعل ــاول بال ــام كان املوضــوع املتن أحــد األي

ــة. الغذائي
ــة،  ــة واملحرم ــوم املحلل ــأن اللح ــدس بش ــاب املق ــه الكت ــا يقول ــاء م شح األعض
وأخــربوا »زانــق وي« بــأّن الخنازيــر غــر نظيفــة أو طاهــرة وبأنّهــا مليئــة بالديدان.

مل يصــدق »زانــق وي« مــا قالــه األشــخاص لــه، فقــرر أن يجــري اختبــارا صغــرا. 
كان كثــر مــن النــاس يعملــون يف نفــس موقــع البنــاء الــذي يعمــل هــو فيــه، وكان 

طبــاخ الركــة يشــري أحيانــاً لحــم الخنزيــر ليطعــم مجموعــة العاملــن.
ذهــب »زانــق وي« بفضــول لــرى صحــة هــذا الــكالم، فعندمــا مل يكــن أحــد ينظــر 
إليــه، أخــذ برعــة ســكيناً وقطــع الخنزيــر، ووجــد بــأّن الجلــد مــيء بالديــدان 
ــدم أكل  ــق وي« ع ــّرر »زان ــمئزاز، ق ــتغراب واش ــن. وباس ــرأس إل القدم ــن ال م

الخنزيــر مــرة أخــرى.
وبعــد فــرة وجيــزة، قَِبــل »زانــق وي« كل الحقائــق الكتابيــة واعتمــد يف كنيســة 
األدفنتســت الســبتين. وبعــد معموديتــه، قــام القــس بتشــجيع »زانــق وي« عــى 

الرجــوع إل قريتــه ليعكــس نــور املســيح هنــاك.
عــاد »زانــق وي« إل قريتــه وبــدأ هنــاك بيــت كنيســة أدفنتســتية مبفــرده! ومــن 
ــت  ــد وق ــن، وبع ــع اآلخري ــدس م ــاب املق ــه يف الكت ــا تعلم ــاركة م ــدأ مبش ــم ب ث

ــدأت الكنيســة بالنمــو. قصــر ب
ــالث كنائــس يف املــدن  ــة 5 كنائــس أدفنتســتية، وث ــك املدين ــوم، يوجــد يف تل والي

ــة. ــق وي« وشــهادته القوي ــوات »زان املجــاورة بســبب صل
*ليس اسمه الحقيقي.
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الدرس الثالث

َمن هو يسوع المسيح؟

11-17نيسان )أبريل(

 السبت بعد الظهر

ــا 9: 18ـ  ــا 4: 16ـ 30؛ 6: 5؛ أفســس 1: 3ـ 5؛ لوق املراجــع األســبوعية: لوق
ــرس 1: 16ـ 18. 27؛ 2بط

ــيُح  ــرُُس َوَقاَل:’َمِس ــاَب بُطْ ــا؟ َفأََج ــوَن أَنِّ أَنَ ــْن تَُقولُ ــْم، َم ــة الحفــظ: » َوأَنُْت آي
ــا 9: 20(.   ــِه!‘ » )لوق الل

َمن هو يسوع املسيح؟  
إن هــذا الســؤال ليــس ســؤاالً فلســفياً أو وســيلة للتحايــل. إنــه ســؤال يتعلــق   
بجوهــر هويــة البــر، بــل واألهــم مــن ذلــك ، هــو ســؤال يتعلــق مبــا ينتظــر البــر 

ــة.  يف األبدي
ميكــن للنــاس إبــداء اإلعجــاب بأعــال املســيح واحــرام أقوالــه واإلطــراء عى   
صــربه ومــدح وداعتــه ونبــذه للعنــف واإلشــادة بحســمه لألمــور والثنــاء عــى نكرانــه 
للــذات والوقــوف منذهلــن  إزاء النهايــة القاســية لحياتــه. بــل ورمبــا يكــون الكثــرون 
عــى اســتعداد لقبــول املســيح بوصفــه رجــل صالــح حــاول وضــع األمــور يف نصابهــا 
الصحيــح، فقــد عمــل عــى نــر العــدل بــدالً مــن الظلــم الــذي كان متفشــياً، وقــدم 
الشــفاء ملـَـن كانــوا يعانــون مــن املــرض وقــدم الراحــة والعــزاء للبائســن واليائســن. 
نعــم، لقــد اســتحق املســيح عــن جــدارة اســم »املعلــم األعظــم« و »الثوري«   
و«الزعيــم املتميــز« و«عالِــم النفــس« الــذي أمكنــه ســرب أعــاق روح اإلنســان. لقــد 

ــر.   ــك بكث ــن ذل ــر م ــذا وأك ــيح كل ه كان املس
مــع ذلــك، فــإن ال شء مــن هــذه األمــور، يقــرب مــن اإلجابــة عــى الســؤال   
ــا؟« )لوقــا 9: 20(. إنــه ســؤال يتطلــب  ــوَن أيَنِّ أَنَ ــْن تَُقولُ ــْم، َم البالــغ األهميــة: »َوأَنْتُ

ــانية. ــر اإلنس ــف مص ــة يتوق ــذه اإلجاب ــى ه ــة، وع إجاب

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، 
املوافــق 18نيســان )أبريــل(.
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األحد
استجابة الناس للمسيح

12نيسان )أبريل(

بمعنى آخر، كان يمكن لإلجابة التي أعطاها يسوع أن تسبب مزيداً من الذعر لدي 
يوحنا؟  فكان من الممكن أن يتساءل في نفسه قائالً: إذا كان المسيح لديه القدرة 
لم  منا  السجن؟ وَمن  قابع هنا في  أنا  فلماذا  المذهلة  األمور  على عمل كل هذه 
يسأل أسئلة من هذا القبيل في خضم مآسينا ومعاناتنا الشخصية حيث نقول: إذا 
كان الله لديه كل هذه القدرة، فلماذا يحدث هذا لي؟ لماذا يعد الصليب، بكل ما 

يمثِّله وبكل الوعود التي يحملها، هو الجواب الوحيد عن كل تساؤالتنا؟

ــه، فســتجد يف كل  ــد بأكمل ــرأ العهــد الجدي ــل أق ــل األربعــة؛ ب ــرأ األناجي اق  
هــذه األســفار أنــه قــد تــم التحــدث عــن أمــور مذهلــة، ليــس فقــط بشــأن مبــا فعلــه 
ــة املســيح. )وبطبيعــة الحــال، فقــد  ــك، بشــأن هوي املســيح ولكــن، واألهــم مــن ذل
شــهدت أعــال املســيح عــن حقيقــة َمــن كان هــو. أمــا التريحــات املتعلقــة بــأن 
املســيح هــو اللــه وبأنــه فادينــا وبأنــه وحــده الطريــق إل الحيــاة األبديــة، فتتطلــب 
أن نولِيهــا اهتامــاً ألنهــا مليئــة بالتطبيقــات التــي لهــا عواقــب أبديــة بالنســبة لــكل 

كائــن بــري.

ــي  ــة الت ــتجابة بالطريق ــاس إىل االس ــع الن ــذي دف ــا ال ــا 4: 16ـ 30. م ــرأ لوق اق
ــا 3: 19. ــاً يوحن ــر أيض ــا؟ انظ ــتجابوا به اس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا  ــرة عندم ــة بســعادة غام ــاس يف البداي يف مســقط رأس املســيح، شــعر الن  
ــد  ــب، وق ــزات والعجائ ــن املعج ــد م ــرى العدي ــد أن أج ــارصة بع ــود إل الن رأوه يع
ــَاِت النِّْعَمــِة الَْخارَِجــِة ِمــْن فَِمــِه« )لوقــا 4: 22(. لكــن رد  ــوَن ِمــْن كَلِ بُ كانــوا »يَتََعجَّ
فعلهــم عــى التوبيــخ الــذي وّجهــه إليهــم قــد أظهــر مــا هــي الــروح التــي حركتهــم 

ــاً. حق

ــا بشــأن املســيح،  ــذي طرحــه يوحن ــا 7: 17ـ 22. مــاذا كان الســؤال ال ــرأ لوق اق
وملــاذا طــرح هــذا الســؤال؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح بــأن  إنــه حتــى يوحنــا املعمــدان الــذي مهــد ملجــيء املســيح والــذي رصَّ  
املســيح »هــو حمــل اللــه« كانــت لديــه شــكوكاً تزحــف إل أعــاق ذاتــه. فقــد أرســل 

ــا 7: 19(. ــَر؟« )لوق ــُر آَخ ــَو اآليِت أَْم نَْنتَِظ ــَت ُه ــالً: »أَنْ ــيح قائ إل املس
ــل  ــا، ب ــؤال يوحن ــى س ــاشاً ع ــاً مب ــدم جواب ــيح مل يق ــاً أن املس ــظ أيض الح  
ــِرُوَن،  ــَي يُبْ ــى أن »الُْعْم ــاهدة ع ــف ش ــي تهت ــيح[ الت ــه ]أي املس ــار إل أعال أش
ــمَّ يَْســَمُعوَن، َوالَْمــْوىَت يَُقوُمــوَن، َوالَْمَســاكَِن  َوالُْعــْرَج مَيُْشــوَن، َوالـْـرُبَْص يُطَهَّــُروَن، َوالصُّ
ُوَن« )عــد 22(. ميكــن للمــرء أن يجــادل قائــالً: إن املســيح مل يكــن بحاجــة إل  ــرَّ يُبَ
اإلجابــة عــى ســؤال يوحنــا مبــاشة؛ فــإن أفعالــه وأعالــه تقــدم شــهادة كافيــة حــول 

ــه. ُهويت
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ما الذي يعنيه بالنسبة لنا أن المسيح كان إلهاً كامالً؟ على الرغم من أن لهذه الحقيقة العديد 
من اآلثار المترتبة عليها، إال أن أكثر هذه اآلثار دهشة هو أنه بالرغم من أن المسيح هو 
الله إال أنه تنازل ال ليأخذ زي بشريتنا بل ليقدم نفسه كذبيحة في هذا الجسد البشري من 
أجلنا. نحن نتحدث عن الله هنا! ما هو الرجاء الرائع الذي تتضمنه هذه الحقيقة، بناًء على 

ما تقوله لنا بشأن طبيعة الله الحقيقية؟

ــل  ــتخدمان يف األناجي ــان يس ــا اس ــه« ه ــن الل ــان« و »اب ــن اإلنس إن »اب  
ليصفــا »َمــن هــو املســيح«. يشــر االســم األول إل املســيح بوصفــه »اللــه املتجســد«؛ 
ويشــر االســم الثــاين إل ألوهيــة املســيح بوصفــه األقنــوم الثــاين مــن أقانيــم األلوهيــة 
ــب:  ــيح العجي ــوع املس ــر يف يس ــل والتفك ــا للتأم ــاً تدعوانن ــان مع ــة. والعبارت الثالث
فــإن املســيح هــو إلــه كامــٌل وإنســاٌن كامــٌل. إنــه مفهــوم يصعــب اســتيعابه، لكــن 
هــذه الصعوبــة ال تنتقــص بــأي شــكل مــن األشــكال مــن الحقيقــة املدهشــة والرجــاء 

ــاً.  ــاً وإنســاناً حق ــاً حق ــن ميثلهــا كــون املســيح إله ــم اللذي العظي

ــو  ــن ه ــن َم ــات ع ــذه اآلي ــا ه ــاذا تخربن ــا 1: 31و 32و 35؛ 2: 11. م ــرأ لوق اق
ــاً؟ املســيح حق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

« الذي  يف لوقــا 1: 31و 31، يربــط املــالك بــن اســم »يَُســوَع« وبــن اســم »ابــن الَْعــِيِّ  
ــريِْسَّ َداُوَد ». إن يســوع هــو ابــن اللــه. وهــو أيضــاً املســيح، املســيا،  ــُه كُ ــِه الــرَّبُّ اإِلل » يُْعِطي
الــذي يســرد عــرش داود، ليــس بوصفــه مخلصــاً أرضيــاً ولكــن باملعنــى املتعلــق بنهايــة الزمــان 
حيــث يقــوم املســيح بإخفــاق محاولــة الشــيطان الراميــة إل اغتصــاب عــرش اللــه واالحتفــاظ 
بــه لنفســه. وقــد أعلــن املــالك للرعــاة أن الطفــل الــذي يف املــذود هــو » ُمَخلِّــٌص ُهــَو الَْمِســيُح 

ــرَّبُّ » )لوقــا 2: 11(. ال
يف الوقــت نفســه، فــإن لقــب »ابــن اللــه« ال يؤكــد فقــط عــى كــون املســيح أقنومــاً   
ــي  ــة الت ــة والحميم ــة الوثيق ــن العالق ــه يكشــف أيضــاً ع ــة، لكن ــة الثالث ــم األلوهي ــن أقاني م

كانــت للمســيح مــع اآلب، عندمــا كان املســيح عــى األرض.  
مــع ذلــك، فــإن العالقــة بــن اآلب واالبــن ليســت هــي نفــس العالقــة التــي لنــا مــع   
ــا باللــه هــي نتيجــة عمــل املســيح بوصفــه الخالــق والفــادي، إالَّ  اللــه. ففــي حــن أن عالقتن
أن عالقــة املســيح ، بوصفــه االبــن،  بــاآلب هــي عالقــٌة املســيُح فيهــا هــو واحــٌد ِمــْن أقانيــِم 
األلوهيــة الرمديــون الثالثــة؟ وقــد اســتطاع املســيح مــن خــالل ألوهيتــه االحتفــاظ بأوثــق 

ــع اآلب.   ــة م ــط املمكن الُربُ
ــه  ــه يف حــن أن ــذه ان ــر تالمي ــذا يذكّ ــذي يف الســموات‘ وبه ــول املســيح: ’أب ال »يق  
متحــد بهــم ببريتــه ويشــاركهم يف تجاربهــم ويــريث لهــم يف آالمهــم، فإنــه بألوهيتــه مرتبــط 
ــع  ــاد الســاوين يتحــدون م ــن! إن األجن ــذا اليق ــا أعجــب ه ــر املحــدود. م ــه غ ــرش الل بع
ــع  ــد م ــاء تتح ــوة الس ــك. وكل ق ــد هل ــا ق ــص م ــاد، لتخلي ــة وجه ــف وخدم ــاس، يف عط الن
ــال،  ــتهى األجي ــوة، مش ــيح« )روح النب ــوس إل املس ــذاب النف ــان يف اجت ــي اإلنس ــدرة بن مق

صفحــة 420(.
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ــه )لوقــا  ــه ابــن اإلنســان وابــن الل عــى الرغــم مــن أن يســوع كان مــدركاً متامــاً أن  

ــارة إل  ــة لإلش ــص املفضل ــة املخلِّ ــو طريق ــان« كان ه ــن اإلنس ــب »اب 22: 67ـ 70(، إال أن لق
ــرى  ــدة األخ ــاالت الوحي ــب. والح ــذا اللق ــتخدماً ه ــر مس ــان آخ ــه أي إنس ــه. ومل يخاطب نفس
ــا 1:  ــا هــذا اللقــب كان يف عظــة اســتفانوس )أعــال الرســل 7: 56( ويف رؤي ــر فيه ــي ظه الت
13 و14: 14. ويظهــر هــذه املصطلــح أكــر مــن 80 مــرة يف األناجيــل منهــا 25 مــرة يف إنجيــل 
ــْفر، لهــذا اللقــب اهتامــه ببريــة املســيح باعتبــاره  لوقــا. ويُظهــر اســتخدام لوقــا، كاتــب السِّ

ــار الخــالص الســارة.  ــه إلعــالن أخب ــل الل ــن ِقب ــذي أُرســل م اإلنســان الكــوين الشــامل ال
»إن بريــة ابــن اللــه غايــة يف األهميــة بالنســبة لنــا. إنهــا السلســلة الذهبيــة التــي   
ــه بواســطة املســيح. ينبغــي لهــذه الحقيقــة أن تكــون  ــا بالل ــط نفوســنا باملســيح وتربطن ترب
محــور دراســتنا. لقــد كان املســيح إنســاناً حقــاً؛ لقــد أعطــى املســيُح دليــالً عــى بريتــه بــأن 
ــوة،  ــِد ‘ » )روح النب ــَر يِف الَْجَس ــُه ظََه ــو ’ الل ــيح ه ــد كان املس ــك، فق ــع ذل ــاناً. وم ــار إنس ص

ــة 244(.  ــد 1، صفح ــارة، مجل ــائل مخت رس
ــن  ــددة ع ــات متع ــدم إيضاح ــا يق ــان« يف لوق ــن اإلنس ــح »اب ــتخدام مصطل إن اس  
طبيعــة ومرســلية وقــدرة املســيح املتجســد. أوالً، يُعــرُِّف هــذا اللقــب املســيح عــى أنــه بــر 

)لوقــا 7: 34(، ’لَيْــَس لَــُه أَيْــَن يُْســِنُد َرأَْســُه‘ )لوقــا 9: 58(. 
ثانيــاً، يســتخدم لوقــا هــذا اللقــب للتأكيــد عــى طبيعــة املســيح ومكانتــه اإللهيتــن:   
ــبِْت أَيًْضــا ‘ » )لوقــا 6: 5(. ولذلــك فاملســيح هــو أيضــاً الخالــق  » ’ إِنَّ ابـْـَن اإلِنَْســاِن ُهــَو رَبُّ السَّ

ــا 5: 2(.  ــا )لوق ــرة الخطاي ــى مغف ــدرة ع ــه الق ول
ثالثــاً، اســتخدم لوقــا هــذا اللقــب للتأكيــد عــى أن املســيح قــد جــاء لتحقيــق مهمــة   
ــة ]وقــد كان هــو واحــد منهــم[ قبــل  ــة الثالث ــه مــن ِقبــل أقانيــم األلوهي ــة إلي الفــداء املوكل
ــا 9: 56و  ــك )لوق ــد هل ــا ق ــص م ــيح ليخلِّ ــاء املس ــد ج ــس 1: 3ـ 5(، لق ــامل )أفس ــيس الع تأس
ــرًا،  ــن اإلنســان[ كَِث ــُم ]اب ــم »يَتَأَلَّ ــا لَ ــا كان ليكتمــل م ــه م 19: 10(. لكــن الفــداء يف حــد ذات
َويُرْفـَـُض ... َويُْقتـَـُل، َويِف الْيـَـْوِم الثَّالـِـِث يَُقــوُم » )لوقــا 9: 22(.  إن إدراك املســيح ]ابــن اإلنســان[  
للــدرب الــذي كان عليــه أن يســلكه والثمــن الــذي كان عليــه أن يدفعــه ألجــل افتــداء البريــة 
مــن الخطيــة، ال يعلــن فقــط عــن القصــد اإللهــي لخطــة الفــداء ولكنــه يظهــر أيضــاً خضــوع 

ــة. املســيح، يف ناســوته، لهــذه الخطــة اإللهي
رابعــاً، الحــظ مــدى وضــوح واكتــال صــورة »املســيا املتــأمل« والتــي يصورهــا لوقــا يف   
الفقــرات التاليــة: معرفــة املســيح املســبقة بــكل ِمــن الصليــب )لوقــا 31ـ 33(، وخيانــة يهــوذا 
لــه )لوقــا 9: 44( ومــوت املســيح باعتبــاره إمتامــاً للنبــوة )لوقــا 22: 22(، وصلبــه وقيامتــه )لوقــا 

ــا 12: 8(. اَم اآلب )لوق ــدَّ ــر قُ ــا 11: 30(، ودوره كوســيط للب ــع لوق ــارن م 24: 7؛ ق
خامســاً، وفيــا يتعلــق بزمــن املنتهــي، ينظــر لوقــا إل املســيح باعتبــاره ’ابــن   
اإلنســان‘ الــذي ســيعود إل األرض ليكافــئ قديســيه وينهــي الــراع العظيــم )لوقــا 9: 26؛ 12: 

.)69  :22 36؛   :21 30؛  26و  24و   :17 4؛ 
وباختصــار، ينطــوي لقــب ’ابــن اإلنســان‘ عــى جوانــب متعــددة ليــس فقــط فيــا   
يتعلــق مبَــن كان املســيح ولكــن أيضــاً فيــا يتعلــق مبــا جــاء املســيح للقيــام بــه، وكذلــك وفيــا 

ــالص. ــة الخ ــا يف خط ــن أجلن ــيحققه م ــا س ــه وم ــا حقق ــق مب يتعل
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األربعاء
»َمِسيُح اللِه«

15نيسان )أبريل( 

 إن معرفــة َمــن كان املســيح وحدهــا ال تكفــي. باألحــرى، نحــن بحاجــة إل أن نعــرف املســيح
ــذي ــا ال ــه؟ م ــه عن ــذي تعرف ــك تعــرف املســيح، فــا هــو ال ــت تزعــم أن ــإذا كن  ألنفســنا. ف

تعلمتــه مــن معرفتــك الشــخصية باملســيح، فيــا يتعلــق بــه وبصفاتــه؟

اقــرأ لوقــا 9: 18ـ 27. ملــاذا ســأل املســيُح التاميــذ ســؤاالً يعــرف إجابتــه بالفعــل؟ مــا هــي 
الــدروس التــي كان يســعى املســيح إىل تعليمهــا لتاميــذه ليــس فيــا يتعلــق بــه فحســب، 

ولكــن فيــا يتعلــق مبــا يعنيــه أن نتبعــه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــذي طرحــه املســيح  ــك الســؤال ال ــا 9: 20(. إن ذل ــا؟‘ » )لوق ــوَن أيَنِّ أَنَ ــْن تَُقولُ » ’َم  
منــذ ألفــي عــام مضــت ال يــزال يطــارد التاريــخ. وقــد أعطــى النــاس العديــد مــن اإلجابــات 
ــال  ــق. مث ــيد للح ــق. تجس ــي متعمِّ ــم. أخالق ــم عظي ــو: معل ــيح ه ــوا أن املس ــة، فقال املختلف
للتضحيــة بالنفــس. نبــي شــجاع ال يعــرف الخــوف. مصلــح اجتاعــي. منــوذج لــكل شء رائــع 
ينبغــي لإلنســان أن يكــون عليــه. لكــن ليــس هنــاك جــواب يقــرب مــن الجــواب الــذي خــرج 

ــذاك. ــن شــفتي بطــرس عندمــا طــرح املســيح هــذا الســؤال آن مــن ب
إن املســيح - وبعــد أن أعلــن عــن ســلطته عــى الطبيعــة )لوقــا 8: 22ـ 25(، وســلطانه   
عــى الشــياطن )عــد 26ـ 35(، واقتــداره عــى األمــراض )لوقــا 5: 12ـ 15؛ 8: 43ـ 48(، ومقدرتــه 
عــى إطعــام 5000 شــخص مــن ال شء تقريبــاً، ومَتَّكنــه مــن قهــر املــوت نفســه )لوقــا 8: 51ـ 
56( – واجــه تالميــذه بســؤالن: الســؤال األول كان يتعلــق مبــا يقــول النــاس عــن املســيح أنَّــه 
هــو ]أي َمــن هــو املســيح حســب اعتقــاد الجمــوع[؛ وكان الســؤال الثــاين يتعلــق مبــا يقــول 
ــذ[.  ــاد التالمي ــب اعتق ــيح حس ــو املس ــن ه ــو ]أي َم ــه ه ــيح أن ــن املس ــهم ع ــذ أنفس التالمي
وهــو مل يســأل هذيــن الســؤالن مــن أجــل أن يعــرف شــيئاً مل يعرفــه بالفعــل؛ باألحــرى، كان 
ــه، بوصفــه  ــذ عــى إدراك أن ُهويَّت ــن الســؤالن هــو أن يســاعد التالمي الســبب يف طــرح هذي

ــن شــأنه أن يكلفهــم كل شء.  ــه املتجســد، تتطلــب منهــم تكريســاً ِم الل
»ال يجــب أن تكــون معرفتنــا باملســيح نابعــة عــن مصــدر ثانــوي. فنحــن قــد نعــرف   
كل قــرار اتخــذه وســيتخذه النــاس بشــأن املســيح؛ وقــد نعــرف كل األمــور املتعلقــة بالدراســات 
التــي تناولهــا العقــل البــري فيــا يتعلــق بالطبيعــة اإللهيــة والبريــة للمســيح؛ وقد نســتطيع 
تقديــم ملّخــص موجــز لــكل التعاليــم املتعلقــة باملســيح والصــادرة عــن كل مفكــر والهــويت 
عظيــم ـ إنــه ميكننــا معرفــة كل ذلــك ويف الوقــت نفســه ال نكــون مســيحين. فاملســيحية هــي 
ليســت أن نعــرف عــن املســيح بــل أن نعــرف املســيح. إن يســوع املســيح يطلــب اتخــاذ قــرار 
ــايل عــى بطــرس وحســب،  ــا. وهــو مل يطــرح الســؤال الت ــب كل واحــد من ــن جان شــخيص م
ولكنــه يســأل كل واحــد منــا: ’ َوأَنْتـُـْم، َمــْن تَُقولـُـوَن أيَنِّ أَنـَـا؟ ‘ » ]ويليــام بــاركي، إنجيــل متــى، 

)بنغالــور: منشــورات الهوتيــة يف الهنــد، 2009(، مجلــد 2، صفحــة 161[.
ــل  ــون أي شء أق ــن أن تك ــيح ال ميك ــأله املس ــذي س ــؤال ال ــى الس ــا ع إن إجابتن  
مــن اعــراف بطــرس: املســيح هــو » َمِســيُح اللــِه« )لوقــا 9: 20(. معنــى كلمــة املســيح هــو 
»املمســوح« أو املســيا الــذي مرســليته ليســت هــي أن يكــون محــرراً سياســياً وإمنــا مخلِّصــاً 

يحــرر البريــة مــن قبضــة الشــيطان والخطيــة، وتدشــن ملكــوت الــرب.
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الخميس
التجلّي

 16نيسان )أبريل(

اقــرأ مــا ورد يف األناجيــل الثاثــة التاليــة عــن التجــي )لوقــا 9: 27ـ 36؛ متــى 17: 1ـ 9؛ 
مرقــس 9: 2ـ 8(. )اقــرأ أيضــاً مــا قالــه بطــرس عــن الحــدث الــذي شــهده هــو بنفســه والحــظ 
ــخه كلاتــه بوصفــه شــاهد عيــان رأى بنفســه مشــهد التجــي؛ انظــر 2بطــرس  الحــق الــذي ترسِّ
1: 16ـ 18(. مــا هــي املعلومــات اإلضافيــة التــي يقدمهــا لوقــا، وملــاذا هــي معلومــات هامــة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبــدأ لوقــا رسده لحــدث التجــي بتقديــم تفاصيــل مل يذكرهــا متــى وال مرقــس: أخــذ   
ــه وفكــره  ــت املســيح عيني ــاك ثبّ ــوا. وهن ــل ليصل ــا ويعقــوب إل الجب املســيح بطــرس ويوحن
ــي كانــت بانتظــاره. لقــد أراد  ــرة‘ الت ــأ عــن ’كأس الهــوان والعــذاب املري نحــو أورشــليم وتنب
املســيح أن يتيقــن ِمــن أن مــا كان يقــوم بــه، كان هــو مــا يريــد اللــه منــه القيــام بــه. ويف مثــل 
هــذه اللحظــات تكــون الصــالة هــي الطريــق الوحيــد للحصــول عــى اليقــن واالطمئنــان. وقــد 
أدت عمليــة الصــالة إل الســكب املبــاش للمجــد اإللهــي عــى شــخص املســيح: »َوِفيــَا ُهــَو 

ــا 9: 29(.  ــا« )لوق ــا الَِمًع ــُه ُمبْيَضًّ ًَة، َولِبَاُس ــرِّ ــِه ُمتََغ ــُة َوْجِه ــارَْت َهيْئَ ــيِّ َص يَُص
لقــد كان املســيح املتجــّي يف محادثــة مــع مــوس وإيليــا »َعــْن ُخُروِجــِه الَّــِذي كَاَن   
ــه  ــن: موت ــروج« بطريقت ــة »خ ــم كلم ــن فه ــد 31(. وميك ــلِيَم« )ع ــُه يِف أُورَُش لَ ــًدا أَْن يَُكمِّ َعِتي
ــة املســتخدمة يف  ــة اليوناني ــن أن الكلم ــم م ــد أن يحــدث يف أورشــليم، هــذا عــى الرغ العتي
ــي  ــة أن تعن ــذه الكلم ــن له ــذا ميك ــوت؛ وله ــارة إل امل ــراً لإلش ــتخدم كث ــرة ال تُس ــذه الفق ه
ايضــاً »الخــروج« العظيــم الــذي كان املســيح عــى وشــك تحقيقــه يف أورشــليم، وهــو الخــروج 

ــة.  ــن الخطي ــالص م ــب الخ ــأنه أن يجل ــن ش ــذي كان م ــم ال ــدايئ العظي الف
وقــد اُْختتــم االجتــاع الثــاليث بــن املســيح ومــوس وإيليــا بصــوت موافقــة وتأييــد   
مــن الســاء، » هــَذا ُهــَو ابِْنــي الَْحِبيــُب. لـَـُه اْســَمُعوا » )عــد 35(. لقــد مســح التجــي املســيَح 
باملجــد وأكــد عــى بُُنــوَّة املســيح لــآلب الســاوي وأعلــن أن تكلفــة الفــداء ســتكون هــي حيــاة 
ــوالء  ــدون الطاعــة وال ــه ب ــه اســمعوا. فإن ــذ هــو: ل ــن. ولهــذا كان األمــر الســاوي للتالمي االب

ــاك تلمــذة.  ــن يكــون هن التامــن للمســيح ل

ــا واللذيــن قــد »وقــع عليهــا  ــن الرجلــن أي مــوس وإيلي ــوة تقــول أن هذي كتبــت روح النب
االختيــار دون كل املالئكــة الواقفــن حــول العــرش أتيــا ليتحدثــا مــع يســوع عــن مناظــر آالمــه 
ــث هــو رجــاء  ــد كان عــاد هــذا الحدي ــه. وق ــاه بيقــن عطــف الســاء علي ــه وليعزي وعذاب
ــيح  ــى املس ــه حت ــذا فإن ــة 401(. وهك ــال، صفح ــتهى األجي ــاس« )مش ــالص كل الن ــامل وخ الع
نفســه، الــذي كان قــد واس وعــزى الكثريــن، قــد ســعى إل الحصــول عــى العــزاء والراحــة 
لنفســه. مــاذا ينبغــي لهــذا األمــر أن يخربنــا عــن كيــف أنــه ميكــن حتــى ألقــوى النــاس روحيــاً 
ــجيع  ــزاء والتش ــوا إل الع ــدونا، أن يحتاج ــا ومرش ــا ومعلمون ــك قادتن ــا يف ذل ــا، مب ــا بينن في
ــن أن  ــم اآلن وميك ــن تعرفه ــخاص الذي ــم األش ــن ه ــع، َم ــن؟ يف الواق ــن اآلخري ــاعدة م واملس

ــزاء والراحــة والتشــجيع؟ ــوا بحاجــة إل الع يكون
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الجمعة  

 لمزيد من الدرس

 أسئلة للنقاش

 17نيسان )أبريل(

»تجنــب كل ســؤال ميكــن أن يســاء فهمــه فيــا يتعلــق بناســوت املســيح.   
إن خيطــاً رفيعــاً يفصــل بــن الحقيقــة واالفــراض. ففــي تعاملــك مــع مســألة ناســوت 
ــل  ــال تُحمِّ ــه لئ ــاء تدعي ــاج إل توخــي الحــرص الشــديد بشــأن كل ادع املســيح تحت
ــة  ــورات الواضح ــت التص ــو أو تبه ــذا متح ــه وهك ــا تتضمن ــر م ــى أك ــك معن كلات
ــة...  ــالده معجــزة إلهي ــد كان مي ــه. لق ــران ناســوت املســيح بالهوت ــك بشــأن اق لدي
وال ينبغــي بــأي شــكل مــن األشــكال أن نــرك أدىن انطبــاع لــدى العقــل البــري بــأن 
وصمــة فســاد أو ميــل إل الفســاد كانــت تشــوب صفــات املســيح، أو أن املســيح بــأي 
حــال مــن األحــوال قــد خضــع للفســاد. لقــد ُجــرِّب يف كل شء كــا يجــرب اإلنســان، 
وُس ‘. والــر الــذي يبقــى دون تفســر للبــر هــو،  ــدُّ ومــع ذلــك فهــو يُدعــى ’ الُْق
كيــف ُجــرب املســيح يف كل شء مثلنــا لكنــه كان بــدون خطيــة. إن تجّســد املســيح 
كان وال يــزال وســيبقى دامئــاً رّساً ال يَســرُب غــوره« )تعليقــات روح النبــوة، املوســوعة 

ــة 1128و 1129(. ــد 5، صفح ــرية، مجل التفس

1. اقــرأ عبــارة روح النبــوة أعــاله حــول الطبيعــة البريــة للمســيح. يجــب علينــا أن نواجــه 
الحقيقــة املتعلقــة بــأن طبيعــة املســيح البريــة وكذلــك طبيعتــه اإللهيــة هــا الحقيقتــان 
العظيمتــان اللتــان لــن نســرب غورهــا أبــداً يف الوقــت الراهــن. فكــا كتبــت روح النبــوة: » إن 
تجســد املســيح كان وال يــزال وســيبقى دامئــاً رّساً ال يَســرُب غــوره.« ملــاذا إذن يجــب أن نكــون 
حذريــن جــداً بشــأن إصــدار أحــكام قاســية عــى أولئــك الذيــن قــد ال يدركــون بالــرورة هذا 

»الــر« بالطريقــة التــي ندركــه نحــن بهــا؟

2. فكــر بشــأن مــا حــدث عــى جبــل التجــي. مــاذا كان التالميــذ الذيــن اختارهــم املســيح 
ليصعــدوا معــه عــى الجبــل يفعلــون يف البدايــة، عندمــا كان هــذا الحــدث املدهــش يف تاريــخ 
الخــالص عــى وشــك الحــدوث؟ لقــد كانــوا نيامــاً! بأيــة طــرق ميكــن ألمــر نــوم التالميــذ أن 
يكــون وصفــاً لنــا نحــن أنفســنا، ســواء كأفــراد مؤمنــن أو ككنيســة تعيــش قبــل وقــوع حــدث 

عظيــم آخــر يف تاريــخ الخــالص: املجــيء الثــاين للمســيح؟ 

3. اقــرأ بعــض األشــياء التــي قالهــا املســيح عــن نفســه. ملــاذا، إذن، تعــد فكــرة أن املســيح 
هــو مجــرد رجــل عظيــم أو نبــي عظيــم أو قائــد روحــي عظيــم هــي فكــرة معيبــة منطقيــاً؟ 
ملــاذا يجــب علينــا إمــا أن نقبــل مــا قالــه املســيح عــن نفســه وعــن هويتــه، أو أن نقبــل بأنــه 
كان شــخصاً مضلَّــالً ومنخدعــاً إل حــد كبــر بشــأن حقيقــة نفســه؟ ملــاذا ال يوجــد خيــار آخــر 

بالنســبة لنــا فيــا يتعلــق ِبُهويَّــِة املســيح؟
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قصة األسبوع

الكتاب المقدس

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

قسيس من الصن 
خــالل الثــورة الثقافيــة يف الصــن، كان مــن الصعــب الحصــول عــى  نســخة مــن 
ــا مــن الحصــول عــى  ــن أحــد معارفن ــاب املقــدس. لكــن، وبطريقــة مــا، متّك الكت
نســخة. وحيــث أنــه كان كتــاب نــادر ومثــن، فقــد أراد مشــاركته مــع أكــر عــدد 
ممكــن مــن األشــخاص، لذلــك قــام بتجزئــة الكتــاب املقــدس إل أســفار، وأعطــى 
ــفار  ــن أس ــفرين م ــفراً أو س ــة س ــتية املختلف ــالت األدفنتس ــن العائ ــة م كل عائل

ــاب املقــدس.  الكت
ــراراً  ــا م ــا بقراءته ــاين، وقمن ــل األول والث ــفري صموئي ــى س ــا ع ــت عائلتن حصل
وتكــراراً محتفظــن بــكل كلمــة يف قلوبنــا. وكطفــل، اســتمتعت بالقصــص الرائعــة 
ــفرين  ــخ الس ــام بنس ــة، فق ــد الكتاب ــرب يجي ــي األك ــفرين! كان أخ ــن الس يف هذي

ــن. ــع اآلخري ــاركتها م ومش
وبعــد بضعــة ســنن، وجــد شــخص أدفنتســتي نســخة صغــرة الحجــم مــن الكتــاب 
املقــدس يف كيــس بالســتيي مدفــون يف األرض. وبســبب ضعــف بــره، مل يتمكــن 
الشــخص مــن القــدرة عــى قــراءة النــص بحــروف صغــرة، لــذا قــام بإعطائــه يل 
ــدس  ــاب املق ــد كان الكت ــة! فق ــت ســعيداً للغاي ــاً. كن ــا كان عمــري 18 عام عندم

بأكملــه بــن يــدي ألول مــرة!
ــه مــن أول أصحــاح إل آخــر  ــاً جــداً يل، وقرأت ــح مثين ــز املدفــون« أصب هــذا »الكن
أصحــاح أكــر مــن 10 مــرات. قضيــت الكثــر مــن الوقــت بوضــع عالمــات عــى 

ــة بعــض األفــكار أيضــاً. األصحاحــات الهامــة وكتاب
ــت صغــراً جــداً،  ــا كن ــوح عندم ــي عــن قصــة ن ــدة جــديت اخربتن ــأن وال ــر ب أتذك

ــرة. ــان ألول م ــن قصــة الطوف ــرأ ع ــة عــر أق ــت يف ســن الثامن ــي كن ولكن
وحــن بــدأت أقــرأ الكتــاب املقــدس، أخــذت أدرك مــا هــو مغــزى هــذا الكتــاب. 
لقــد تعلمــت املزيــد عــن الــرب يســوع وتعاليمــه. واكتشــفت يف الكتــاب املقــدس 
ــا  ــرأت، كل ــا ق ــاة أفضــل. وكان كل ــذي يســاعدنا يف الحصــول عــى حي الحــق ال

أصبحــت مهتــاً أكــر.
عندمــا كان عمــري 20 عامــاً، قمــت بزيــارة منطقــة كان معظــم الســكان فيهــا ال 
يعلمــون شــيئاً عــن الكتــاب املقــدس. فُدعيــُت ألتكلــم إل مجموعــات يف بيــوت 
مختلفــة. وأريتهــم نســخة الكتــاب املقــدس صغــرة الحجــم التــي بحوزيت وشــاركت 
معهــم مــا قــد تعلمتــه منــه. وبينــا كانــت كلمــة الــرب تنتــر أكــر، كنــت أدعــى 

ألبــر يف بيــوت أخــرى أيضــاً.
ــبيبة  ــة والش ــت أن الصبي ــدس الحظ ــاب املق ــم الكت ــارك تعالي ــت أش ــا كن وبين

ــه. ــة الل ــتاع إل كلم ــراً باالس ــاً كب ــدون اهتام ــن يب ــار الس صغ
لقــد كانــوا شــغوفن جــداً لدرجــة اين نســخت لهــم 1000 آيــة مــن الكتــاب املقدس 
وأعطيتهــا لهــم حتّــى يتذكــروا تلــك اآليــات. وقــد وجــدت هــذه الطريقــة ممتــازة 

يف تعليــم آيــات مــن الكتــاب املقــدس!
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الدرس الرابع

دعوة إلى التلمذة

18-24 نيسان )أبريل(         

 السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: لوقــا 5: 1ـ 11؛ 6: 12ـ 16؛ 9: 1ـ 6؛ متــى 10: 5ـ 15؛ 
لوقــا 10: 1ـ 24؛ لوقــا 9: 23ـ 25؛ متــى 16: 24ـ 28.

ــُه  ــأِْتَ َوَراِئ، َفلُْيْنِكــْر نَْفَســُه َويَْحِمــْل َصلِيَب آيــة الحفــظ: » ’إِْن أََراَد أََحــٌد أَْن يَ
ــي‘ » )لوقــا 9: 23(. ــْوٍم، َويَْتَبْعِن كُلَّ يَ

كلمــة »تلميــذ« تعنــي تابــع. وتظهــر هــذه الكلمــة أكــر مــن 250 مــرة يف   
الكتــاب املقــدس، يَــرُِد معظمهــا يف األناجيــل األربعــة ويف ســفر أعــال الرســل.
ــروح ومتحيــص العقــل،  ــرب يســاعدك عــى تنشــيط ال ــذاً لل ــك تلمي إن كون  
ويتطلــب بــذل قصــارى جهدنــا يف عالقتنــا مــع اللــه ومــع غرنــا مــن البــر.. ومــن 
ــوة  ــن دع ــل م ــذة. فه ــاك تلم ــون هن ــن يك ــالته ل ــيح ورس ــام للمس ــوالء الت دون ال

ــا؟ ــرء أن يتلقاه ــن للم ــذة ميك ــوة التلم ــن دع ــمى م أس
ــلموا  ــى س ــه مت ــى خدمت ــم ع ــم ويدربه ــا ه ــاس ك ــذ الن ــه يأخ »إن الل  
ــه اإلنســان يف نفســه فهــو يحيــي كل قواهــا  ــه إذ يقبل ــك روح الل ــه. كذل أنفســهم ل
وملكاتهــا. إن العقــل املكــرس للــه بــدون تحفــظ متــى كان منقــاداً بالــروح القــدس 
فهــو ينمــو يف حالــة توافــق وانســجام واتــزان، ويتقــوى ليــدرك مطاليــب اللــه 
ويتممهــا. والخلــق الضعيــف املرنــح يصــر قويــاً وثابتــاً. إن التعبــد املســتمر يوجــد 
ــر  ــيده يف الفك ــل س ــيحي مث ــر املس ــى ليص ــذه حت ــوع وتلمي ــن يس ــة ب ــة وثيق صل

والخلــق« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 223(. 
ــن  ــك الذي ــيح أولئ ــا املس ــف دع ــى كي ــرة ع ــبوع نظ ــذا األس ــُنلقي يف ه س  
كانــوا ســيتبعونه وســرى مــا هــي الــدروس التــي ميكننــا تعلمهــا وميكــن أن تســاعدنا 

يف مواصلــة العمــل الــذي كان املســيح قــد بــدأه عــى األرض.

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق 25نيســان )أبريــل(.
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األحد
 صيادو الناس

 19نيسان )أبريل(

 أَِعــْد قــراءة اعــراف بطــرس املتعلــق بكونــه رجــالً خاطئــاً. الحــظ كيــف دفعــه إمثــه
 إل أنــه أراد االنفصــال عــن املســيح. مــا األمــر املتعلــق بالخطيــة ويدفعنــا بعيــداً

عــن اللــه ويجعلنــا نريــد االنفصــال عنــه؟

ــا  ــا كان ــد. وألنه ــه يف الصي ــل كل ــا اللي ــد أمضي ــدراوس ق ــمعان وان كان س  
صياديــن محرفــن يعرفــان فــن الصيــد، فقــد كانــا يعرفــان متــى يتوقفــان عــن الصيد. 
وكانــا قــد حــاوال الصيــد الليــل كلــه لكــن محاولتهــا مل تســفر عــن أي شء. ويف غمرة 
ــبَاكَُكْم  ــوا ِش ــِق َوأَلُْق ــْد إَِل الُْعْم ــه: » ابُْع ــا أمــراً غــر مرغــوب في ــة أملهــا، تلقي خيب
ــْد  ــُم، قَ ــا ُمَعلِّ ــِد » )لوقــا 5: 4(. وكان رد ســمعان مليئــاً باليــأس والحــرة: » ’ يَ يْ لِلصَّ

ــَك ...‘ » )عــد 5(. ــَى كَلَِمِت ــْن َع ــيْئًا. َولِك ــْذ َش ــْم نَأُْخ ــُه َولَ ــَل كُلَّ ــا اللَّيْ تَِعبَْن
ــدم  ــذي يق ــار ال ــذا النج ــن ه ــه: َم ــول يف نفس ــرس أن يق ــن لبط كان ميك  
مشــورة لصيــاد بشــأن كيفيــة الصيــد؟ وكان ميكــن لبطــرس أن يرفــض طلــب املســيح، 
ــه بعــض التأثــر عــى  لكــن يبــدو أن مــا وعظــه املســيح يف وقــت ســابق قــد كان ل

ــَك ‘ ».  ــَى كَلَِمِت ــْن َع ــي: » ’ َولِك ــه ه ــت إجابت ــا كان ــن هن ــرس. وم بط
وهكــذا، كان الــدرس األول مــن دروس التلمــذة هــو: إطاعــة كلمــة املســيح.   
ورسعــان مــا عــرف أنــدراوس ويوحنــا ويعقــوب ايضــاً أن الليــل الطويــل وغــر املثمــر 
قــد أفســح الطريــق للفجــر املــرق يف ضــوء هــذا الكــم الهائــل مــن األســاك التــي 
ــْن  ــُرْج ِم ــالً: » اْخ ــه ورصخ قائ ــى ركبتي ــرس ع ــرَّ بط ــور خ ــى الف ــا. وع ــم صيده ت
ــا  ــه وبإمثن ــة الل ــا بقداس ــد 8(. إن اعرافن ــٌئ! » )ع ــٌل َخاِط ، أليَنِّ رَُج ــارَبُّ ــِفيَنِتي يَ َس
كبــر هــو خطــوة أساســية أخــرى يف الدعــوة إل التلمــذة. وكــا اتخــذ إشــعياء هــذه 

ــه. ــيء ذات ــام بطــرس بعمــل ال ــه )إشــعياء 6: 5(، ق الخطــوة واعــرف بإمث

ــي يف  ــن التفك ــس 1: 16ـ 20. أمع ــى 4: 18ـ 22 ومرق ــا 5: 1ـ 11؛ مت ــرأ لوق اق
املعجــزة ويف دهشــة الصياديــن ويف اعــراف بطــرس وســلطة املســيح. مــا الــذي تقوله 

كل فقــرة مــن هــذه الفقــرات الكتابيــة فيــا يتعلــق بطريــق التلمــذة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

» الَتََخــْف! ِمــَن اآلَن تَُكــوُن تَْصطـَـاُد النَّــاَس! » )لوقــا 5: 10(. إن التحــّول ِمــن   
ــاداً للنــاس هــو أمــر غــر عــادي: فهــو  ــاداً للســمك إل كونــه صي ــون اإلنســان صي كَ
يتطلــب خضوعــاً تامــاً للّســيّد املســيح، ويتطلــب إدراكاً لعجزنــا وإمثنــا ويدعونــا إل 
التواصــل مــع املســيح باإلميــان طلبــاً يف الحصــول عــى القــوة التــي متكِّننــا ِمــن الســر 
ــى  ــتمر ع ــاد املس ــر، واالعت ــهولة أو الي ــم بالس ــذي ال يتس ــذة ال ــق التلم يف طري
ــو يصــارع  ــة باملخاطــر، فه ــدة ومحفوف ــاد غــر مؤك ــاة الصي املســيح وحــده. إنَّ حي
ــه التأكــد مــن وجــود دخــل مــادي ثابــت. كــا أن  األمــواج التــي ال ترحــم وال ميكن
ــوا.« إن  ــالً، »ال تخاف ــا قائ ــرب يَِعدن ــن ال ــورة، لك ــل خط ــاس ال تق ــاد الن ــاة صي حي
ــا  ــا، أفراحه ــا وإخفاقاته ــا نجاحاته ــذة له ــهل؛ فالتلم ــق الس ــت بالطري ــذة ليس التلم
وتحدياتهــا، لكــن التلميــذ غــر مدعــو للســر وحــده. إن َمــن قــال »ال تخــف« يقــف 

ــص األمــن. ــذ املخلِ ــب التلمي إل جان
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االثنين
اختيار االثنا عشر تلميذاً

20نيسان )أبريل(

ــوة  ــتجابة لدع ــة االس ــا نتيج ــذات. إنه ــع ال ــن صن ــت ِم ــذة ليس إنَّ التلم  

ــدراوس  ــن بطــرس وأن ــا بالفعــل كالً م ــد دع ــا أن املســيح كان ق ــر لوق املســيح. يذك
ويوحنــا ويعقــوب )لوقــا 5: 11( ومتــى الــالوي، جــاب الرائــب )عــد 27ـ 32(. ونجــد 
أن لوقــا يضــع حــدث اختيــار االثنــي عــر يف موضــع حيــوي يف إنجيلــه: فقــد وضعــه 
ــوم  ــد اليابســة، وكان ذلــك يف ي ــل ذي الي مبــاشة بعــد معجــزة شــفاء املســيح للرَُج
الســبت )لوقــا 6: 6ـ 11(، مــا أدى إل قيــام الفريســين بالتآمــر عــى قتــل املســيح. 
وقــد عــرف الــرب أن الوقــت قــد حــان لتعزيــز عملــه وإعــداد فريــق مــن الخــدام 

ــه. ــد صلب ــي تنتظرهــم بع ــة الت ــم وإعدادهــم للمهم ــه تدريبه ــن ميكن الذي

اقــرأ لوقــا 6: 12ـ 16؛ 9: 1ـ 6. مــاذا تخربنــا هــذه اآليــات الكتابيــة حــول دعــوة 
االثنــي عــر تلميــذاً؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــذ بــن الجمــوع الذيــن يتبعــون املســيح، وقــد  ــد مــن التالمي ــاك العدي كان هن  
كان هــؤالء التالميــذ يتبعونــه بنفــس الطريقــة التــي يتبــع بهــا الطــالب معلــاً أو أســتاذاً 
لهــم. لكــن مهمــة املســيح كانــت أكــر بكثــر مــن مجــرد التدريــس والتعليــم. فلقــد كان 
عليــه بنــاء مجتمــع مــن املفديــن، أي بنــاء كنيســة تحمــل رســالة الخــالص الــذي يقدمــه 
ــرد  ــن مج ــر م ــيح إل أك ــاج املس ــدف، يحت ــذا اله ــام ه ــايص األرض. وإلمت ــيح إل أق املس
ُهْم أَيًْضــا  ، الَِّذيــَن َســاَّ تالميــذ. » َولـَـاَّ كَاَن النََّهــاُر َدَعــا تاَلَِميــَذُه، َواْختـَـاَر ِمْنُهــُم اثَْنــْي َعــَرَ
’رُُســالً‘ » )لوقــا 6: 13(. إن مــا تعنيــه كلمــة »رســول« هــو أن شــخصاً يتــم إرســاله برســالة 
خاصــة لهــدف خــاص. واســتخدم لوقــا هــذه الكلمــة ســت مــرات يف إنجليــه وأكــر مــن 
25 مــرة يف ســفر أعــال الرســل. )هــذا يف حــن اســتخدم متــى هــذه الكلمــة ]رســول[ مــرة 

واحــدة يف إنجليــه، وهكــذا فعــل مرقــس(.
ــم  ــم أو خلفيته ــم وثقافته ــبب علمه ــذا بس ــر تلمي ــي ع ــار االثن ــم اختي مل يت  
ــم  ــم ويجعله ــم أو أي شء مييزه ــمو أخالقه ــة أو س ــم االجتاعي ــة أو اهميته االقتصادي
جديريــن بــأن يتــم اختيارهــم. بــل لقــد كانــوا رجــاالً اعتياديــن مــن خلفيــات اعتياديــة: 
صيــادون، جبــاة رضائــب، وكان مــن بينهــم املتعصــب واملشــكك، وآخــٌر اتضــح أنــه خائــن. 
ــك  ــوا ســفراء للَمل ــذا لغــرض واحــد فقــط: أن يكون ــوا تالمي ــم دعوتهــم ألن يكون ــد ت وق

ــه. وملكوت
ــم  ــم ث ــي يف أخالقه ــة الت ــارص البري ــم بالعن ــا ه ــاس ك ــذ الن ــه يأخ »إن الل  
يدربهــم عــى خدمتــه إذا كانــوا يرغبــون يف أن يتدربــوا ويتعلمــوا منــه. إنهــم مل يُْختــاروا 
لكونهــم كاملــن، بــل لــي يتغــروا إل صورتــه عــن طريــق معرفــة الحــق ومارســته وعــن 
طريــق نعمــة املســيح بالرغــم مــن نقائصهــم« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 

.)270

دعونا نواجه األمر: نحن لسنا كاملين، كما أن اآلخرين في الكنيسة ليسوا كاملين. نحن جميعاً 
أبطأ مما نريدهم!(. وفي غضون  في عملية نمو )حتى وإن بدا أن اآلخرين ينمون بشكل 

ذلك، كيف يمكننا أن نتعلم العمل مع اآلخرين وقبولهم كما هم؟
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الثالثاء
تكليف التاميذ

21نيسان )أبريل(

» ’ الَ تَْحِملُوا َشيْئًا لِلطَِّريِق ‘ » )لوقا 9: 3(. ما هو المبدأ الوارد هنا ويعد من المهم 
بالنسبة لنا أن نفهمه ونختبره بأنفسنا؟

اقــرأ لوقــا 9: 1ـ 6 ومتــى 10: 5ـ 15. مــا هــي الحقائــق الروحيــة التــي ميكننــا 
تعلمهــا مــن هــذه اآليــات الكتابيــة حــول دعــوة املســيح لهــؤالء الرجــال؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يصف لوقا مسألة تكليف التالميذ باعتبارها عملية من ثالث خطوات.  
أوالً، دعــا املســيح التالميــذ معــاً )لوقــا 9: 1(. إن كلمــة دعــوة أو يدعــو هــي   
كلمــة جوهريــة يف املرســلية املســيحية، وكذلــك يف املفــردات املســيحية. ويجــب لهــذه 
ــاً. كــا يجــب  ــح مصطلحــاً الهوتي ــل أن تصب ــاراً شــخصياً قب ــح اختب الكلمــة أن تصب
عــى التالميــذ اإلصغــاء إل َمــن يدعوهــم ويجــب أن يأتــوا إليــه وأن يكونــوا »معــاً.« 
إن كالً مــن إطاعــة َمــن يدعونــا وإخضــاع كل شء لــه هــا أمــران رضوريــان الختبــار 

الوحــدة التــي تعــد أمــراً رضوريــاً لنجــاح املهمــة املوكلــة إلينــا كتالميــذ للمســيح.
ًة َوُســلْطَانًا » )لوقــا 9: 1(. إن  ثانيــاً، إن املســيح أعطــى التالميــذ » قُــوَّ  
املســيح ال يرســل مبعوثيــه خالِيــيِّ الوفــاض أبــداً، كــا أنــه ال يتوقــع منــا أن نكــون 
ــا  ــا االجتاعــي وذكاءن ــا ووضعن ــا وثقافتن ــإن علمن ــا الشــخصية. ف ــه بقوتن ــن ل ممثل
جميعهــا تعجــز عــن إنجــاز مرســلية املســيح. إن املســيح هــو الــذي ميّكننــا ويؤّهلنــا. 
ــي  ــة الت ــي الكلم ــس« وه ــي »داينامي ــوة« ه ــي »ق ــي تعن ــة الت ــة اليوناني إن الكلم
نســتمد منهــا كلمــة »دينامــو« الــذي هــو مصــدر مــن مصــادر الضــوء، ونســتمد منهــا 
كذلــك كلمــة »ديناميــت« الــذي هــو مصــدر للطاقــة التــي ميكنهــا تفجــر الجبــال. إن 
القــوة والســلطان اللتــن يعطيهــا املســيح كافيتــن لســحق الشــيطان وهزميــة غاياتــه 
ومقاصــده. إن املســيح هــو قوتنــا. »وإذ تتعــاون إرادة اإلنســان مــع إرادة اللــه فهــي 
تصبــح مقتــدرة. وكل مــا ميكــن أن يعمــل بأمــره ميكــن أن يتــم بقدرتــه. وكل ملزماتــه 

ــم األعظــم، صفحــة 327(. ــوة، املعل ــات« )روح النب تصــر إمكاني
ــرىَْض » )9:  ــُفوا الَْم ــوِت اللــِه َويَْش ــِرُزوا مِبَلَُك ــلَُهْم لِيَْك ثالثــاً، إن املســيح »أَرَْس  
2(. إن الكــرازة والشــفاء متالزمــان، ومهمــة التالميــذ هــي العنايــة بالشــخص بأكملــه: 
ــك  ــه، ولذل ــى اإلنســان بأكمل ــد اســتحوذ الشــيطان ع ــروح. لق ــل وال الجســد والعق
ــي للمســيح. ــة الت ــه تحــت الســلطة املقدس ــه يجــب أن يوضــع اإلنســان بأكمل فإن
ــه  ــي حيات ــا يعط ــاً إال عندم ــذاً حقيقي ــان تلمي ــون اإلنس ــن أن يك   وال ميك
ــام  ــه بالت ــرء حيات ــل يحــول دون تســليم امل ــق أو معرق ــام للمســيح، دون عائ بالت
للمســيح. يجــب أن ال يكــون هنــاك حائــالً يحــول بــن التلميــذ واملســيح ســواء كان 
ــاة أو مــوت، أو مــا  ــة، حي ــاً أو أبن ــاً أو أمــاً زوجــاً أو زوجــة أو ابن ــاً أو فضــة، أب ذهب
ــذ هــو  ــد وأن يكــون كل مــا يشــغل التلمي ــوم أو غــداً. فــال ب ــا الي يطــرأ عــى حياتن

ــال. ــامل الض ــهادة إل الع ــه والش ــيح وملكوت املس
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األربعاء

إرسال السبعين

22نيسان )أبريل(

اقرأ لوقا 10: 24. ما هي بعض األمور التي رأيناها والتي كان أنبياء وملوك يريدون 
رؤيتها ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك؟ ما الذي يجب أن يعنيه ذلك بالنسبة لنا؟

اقــرأ لوقــا 10: 1ـ 24. فيــا يتعلــق بإرســال الســبعن تلميــذاً، مــا الــذي نتعلمــه مــن هــذه 
اآليــات عــن عمــل ربــح النفــوس يف ضــوء حقيقــة الــراع العظيــم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا  ــذاً. وعندم ــوا أكــر مــن مجــرد 12 تلمي ــه كان ــاء خدمت ــن تبعــوا املســيح أثن إن َم  
خاطــب بطــرس املؤمنــن قُبيــل اختيــار بديــل عــن يهــوذا، كانــت املجموعــة تتكــون مــن 120 
ــه  ــد صعــوده إل الســاء بعــد قيامت ــس أن املســيح، عن ــا بول ــذاً )أعــال 1: 15(. ويخربن تلمي
مــن األمــوات، كان لديــه مــا ال يقــل عــن 500 تابــع )1كورنثــوس 15: 6(. لذلــك فــإن إرســال 
الســبعن ال يعنــي أن هــذا هــو فقــط عــدد أتبــاع املســيح آنــذاك، وإمنــا هــو إشــارة إل اختيــار 
ــل  ــه إل مــدن الجلي ام ــام مبهمــة محــددة وهــي الذهــاب قدَّ املســيح ملجموعــة خاصــة للقي

ــة.  ــه الالحق ــق لزيارات ــداد الطري وإع
ل قصــة إرســال الســبعن، وهــو مــا  إن إنجيــل لوقــا هــو الســفر الوحيــد الــذي يســجِّ  
يُظهــر بوضــوح تــام العقليــة التبشــرية التــي اتســم بهــا لوقــا. إن العــدد 70 هــو عــدد رمــزي يف 
الكتــاب املقــدس وكذلــك يف التاريــخ اليهــودي. فنجــد أن األصحــاح العــاش مــن ســفر التكويــن 
ــاً يهــدف إل  ــا كاتب ــوح، وقــد كان لوق ــة ن ــدرج قامئــة مــن 70 أمــة يف العــامل باعتبارهــا ُذري ي
الكــرازة للعــامل أجمــع، وهــذا مــا قــد يفــر الســبب الــذي جعــل لوقــا يــدرج يف إنجيلــه حــدث 
إرســال الســبعن رســوالً. كــا اختــار مــوس 70 شــيخاً ليســاعدوه يف عملــه )ســفر العــدد 11: 
16و 17و 24و 25(. وكان الســنهدريم يتكــون مــن 70 عضــواً. والكتــاب املقــدس ال يذكــر مــا إذا 
كانــت هنــاك أيــة داللــة يف دعــوة املســيح للســبعن، كــا أنــه ال ينبغــي ألمــر مــن هــذا القبيــل 
أن يجعلنــا نخــوض يف تكهنــات ال أهميــة لهــا. لكــن مــا يهــم هــو أن املســيح، كَُمــَدرِِّب قَــادٍة 
ــدي عــدد  ــن ي ــز الســلطة واملســؤولية ب ــق بعــدم تركي ــا منوذجــاً يتعل ــرك لن ــد ت للكنيســة، ق

قليــل مــن األشــخاص بــل يجــب توزيــع الســلطات واملســؤوليات عــى كافــة التالميــذ. 
ــى  ــاً: » َحتَّ ــاً وحيوي ــيئاً هام ــز ش ــن أنج ــعور َم ــرح وبش ــبعون بف ــاد الس ــد ع وق  
ــيَاِطُن تَْخَضــُع لََنــا ِباْســِمَك! » )لوقــا 10: 17(. إن النجــاح يف ربــح النفــوس هــو ليــس عمــل  الشَّ
املبــر أبــداً. فاملبــر ليــس ســوى وســيط. ويــأيت النجــاح مــن خــالل »اْســِم املســيح«. إن اســم 

ــي. ــل املرس ــاح يف العم ــاس كل نج ــا أس ــيح ه ــوة املس وق
لكــن الحــظ ثالثــة ردود أفعــال رائعــة أبداهــا يســوع فيــا يتعلــق بنجــاح مرســلية   
الســبعن. أوالً، يــرى املســيُح يف نجــاح الكــرازة هزميــًة للشــيطان )عــد 18(. ثانيــاً، كلــا انخــرط 
الشــخص يف عمــل اإلنجيــل أكــر كلــا ازدادت الســلطة املوعــودة لــه )عــد 19(. ثالثــاً، يجــب 
أن ال يكــون الســبب يف فــرح املبــر هــو مــا أنجــزه عــى األرض وإمنــا يجــب أن يكــون ســبب 
فرحــه هــو أن اســمه قــد كُتــب يف الســاء )عــد 20(. إن الســاء تفــرح وتتهلــل بــكل نفــس 
يتــم اســتخالصها مــن براثــن الشــيطان. إن كل نفــس تُربــح للملكــوت هــي رضبــة قويــة ضــد 

مخططــات الشــيطان.
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الخميس
كلفة التلمذة

23نيسان )أبريل(

ــاً  ــز أيض ــذ ممي ــل تلمي ــون. وكان لغاالئي ــو أفالط ــز ه ــذ ممي ــقراط تلمي كان لس  
ــن التلمــذة يف  ــان املختلفــة لديهــم أتباعهــم املكرســن. والفــرق ب ــادة األدي هــو شــاول. إن ق
الحالتــن الســابقتن وبــن التلمــذة للمســيح هــي أن التلمــذة الدنيويــة، كتلــك التــي لســقراط 
ــها  ــيح أساس ــذة للمس ــن أن التلم ــة يف ح ــفة البري ــون الفلس ــتند إل مضم ــل، تس وغاالئي
ــم  ــإن التلمــذة املســيحية ال ترتكــز عــى تعالي شــخص وانجــازات املســيح نفســه. وهكــذا، ف
املســيح وحســب ولكنهــا ترتكــز أيضــاً عــى مــا فعلــه مــن أجــل خــالص البريــة. ومــن ثــم، 
ــاع  ــم وإتب ــل صليبه ــه وحم ــام ب ــم الت ــن ارتباطه ــالن ع ــه اإلع ــن كل أتباع ــب املســيح م يطل
توجيهاتــه. وبــدون أنــاس يســرون عــى ُهــدى الجلجثــة لــن تكــون هنــاك تلمــذة مســيحية. 

ــا 9: 23ـ 25؛ متــى 16: 24ـ 28؛ مرقــس 8: 34ـ 36. مــا هــي الرســالة  ــرأ لوق اق
الهامــة هنــا ألي شــخص يّدعــي أنــه مســيحي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـص؛ فعلينــا  إن التلمــذة املســيحية هــي الرابــط الفاعــل بــن املَُخلَِّصــن واملَُخلِـّ  
كُمَخلَِّصــن أن نتبــع املخلِّــص. وهكــذا أمكــن لبولــس القــول: »َمــَع الَْمِســيِح ُصلِبْــُت، فَأَْحيَــا الَ 

أَنَــا، بَــِل الَْمِســيُح يَْحيَــا يِفَّ« )غالطيــة 2: 20(. 
ــْر  ــأيِْتَ َوَرايِئ، فَلْيُْنِك ــٌد أَْن يَ يتــم تعريــف تكلفــة التلمــذة يف لوقــا 9: 23: »إِْن أََراَد أََح  
ــُه كُلَّ يَــْوٍم، َويَتْبَْعِنــي« )لوقــا 9: 23(.  الحــظ هــذه الكلــات التــي تنــم  نَْفَســُه َويَْحِمــْل َصلِيبَ
عــن الفعاليــة واالنخــراط: » يُْنِكــْر »، » يَْحِمــْل »، » يَتْبَــْع ». وعندمــا نقــرأ أن بطــرس قــد أنكــر 
املســيح فإننــا ال ميكــن أن نحصــل عــى تعريــف لكلمــة »ينكــر« أفضــل مــا قالــه بطــرس، »أنــا 
ال أعــرف املســيح«. لذلــك فإنــه عندمــا تتطلــب الدعــوة إل التلمــذة أن أنكــر ذايت، فــال بــد وأن 
أكــون قــادراً عــى قــول أننــي »أنكــر ذايت«، أي أن أمــوت عــن الــذات. وبــدالً مــن ذلــك، يكــون 
ــا يِفَّ )غالطيــة 2: 20(. ثانيــاً، إن الدعــوة إل حمــل الصليــب  املســيح هــو الــذي يجــب أن يَْحيَ
بصفــة يوميــة هــو دعــوة إل أن نختــرب صلــب الــذات بصفــة مســتمرة. ثالثــاً، يتطلــب إتباعــك 

للمســيح أن يكــون املســيح وحــده دون ســواء هــو محــور تركيــز ووجهــة حياتــك.  
ويف لوقــا 9: 57ـ 62، نجــد أن املســيح قــد جعــل تكلفــة التلميــذة أكــر مــن مجــرد   
ــذي  ــاك أي شء ســوى املســيح ال ــه ال يجــب أن يكــون هن ــة أعــاله: فإن ــام باألمــور الثالث القي
لــه األولويــة يف حياتنــا. فــال بــد أن يكــون املســيح، واملســيح وحــده، هــو األهــم يف صداقاتنــا 
وشاكاتنــا وأعالنــا وعبادتنــا. ففيــا يتعلــق بالتلمــذة املســيحية، ال يعــد املــوت عــن الــذات 
خيــاراً بــل هــو رضورة. »عندمــا يدعــو املســيح إنســاناً فإمنــا هــو يدعــوه إل أن يــأيت وميــوت.... 
ــان  ــن اإلنس ــوت ع ــه امل ــيح، إن ــوع املس ــوت يف يس ــه امل ــرة، إن ــوت يف كل م ــس امل ــو نف وه
ــذات،  ــن ال ــوت ع ــذي مي ــان ال ــط اإلنس ــخص.... وفق ــذا الش ــيح له ــوة املس ــد دع ــق عن العتي
بإرادتــه الحــرة، هــو الــذي ميكنــه أن يتبــع املســيح« ]ديريــش بونهوفــر، تكلفــة التلمــذة )نيــو 

ــة 99[. ــالن، 1965(، صفح ــة ماكمي ــورك: شك ي

ما الذي يكلِّفك إياه إتباعك ليسوع المسيح؟ فكر ملياً في إجابتك وفي اآلثار المترتبة عليها.
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الجمعة

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

24نيسان )أبريل(

»إن حملنــا للصليــب يعمــل عــى تخليــص النفــس مــن أنانيــة الــذات بحيث   
ــا. نحــن ال  ــه حمله ــب املســيح من ــي يطل ــاء الت ــم اإلنســان كيــف يحمــل األعب يتعل
ــه ونســر خلفــه.  ــاع املســيح دون أن نحمــل نــره، ودون أن نحمــل صليب ــا إتب ميكنن
فــإذا مل تكــن إرادتنــا عــى وفــاق مــع املتطلبــات اإللهيــة، فعلينــا التخلـّـص مــن ميولنــا 
ــوة، أوالد  ــا والســر يف ُخطــى املســيح« )روح النب ــة إلين ــا املحبب والتخــّي عــن رغباتن

ــه، صفحــة 69(. ــات الل وبن

1. بالرجــوع إل الســؤال الــوارد بــدرس يــوم األربعــاء، واملتعلــق باآليــة التــي يف لوقــا 
10: 24، مــا هــي بعــض األشــياء التــي نشــهدها ونســمعها نحــن الذيــن نعيــش يف 
العــر الحــايل، يف حــن أنَّ »أَنِْبيَــاَء كَِثرِيــَن َوُملـُـوكًا أََراُدوا أَْن يَْنظـُـُروا« َوأَْن يَْســَمُعوا 
َمــا ننظــره ومــا نســمعه لكنهــم مل يتمكنــوا مــن ذلــك؟  عــى ســبيل املثــال، مــاذا 
عــن إمتــام النبــوات؟ فكــر يف مــا ورد يف دانيــال 2و 7 و8 مــن نبــوات كانت بالنســبة 
للكثريــن مــن أولئــك امللــوك واألنبيــاء ســتجد إمتامــاً لهــا يف املســتقبل، لكنهــا باتــت 
اآلن حقائــق تاريخيــة بالنســبة لنــا. مــا هــي األمــور األخــرى التــي ميكنــك التفكــر 
فيهــا والتــي نشــهدها ونســمعها يف حــن مل تتــاح ملـَـن جــاءوا قبلنــا فرصــة رؤيتهــا 

وساعها؟

2. امعــن التفكــر أكــر يف كلــات املســيح عــن الشــخص الــذي يربــح العــامل كلــه 
ــرة أن  ــن فك ــاذا ع ــك؟ أو، م ــه املســيح بذل ــذي يعني ــا ال ــه يخــر نفســه. م ولكن
ــك؟ إن التشــبّث  ــه ذل ــذي يعني ــه مــن أجــل أن يربحهــا؟ مــا ال يخــر املــرء حيات
األنــاين للشــخص غــر املؤمــن بأمــور هــذا العــامل قــد يكــون لــه مــا يــربره. والســبب 
يف ذلــك هــو أن أمثــال هــؤالء يعتقــدون أنــه ليــس هنــاك شء آخــر ميكــن للمــرء 
الحصــول عليــه ســوى مــا يقدمــه هــذا العــامل. فــا الــذي لــدى هــؤالء ليتشــبثوا 
بــه؟ ولكــن ملــاذا يســعى النــاس، مبــا يف ذلــك املؤمنــون باملســيح والذيــن يعرفــون 
أن هــذا العــامل ســيزول وبــأن عالَــاً جديــداً ســيبدأ، إل الحصــول عــى أكــرب قــدر 
ــة أنفســنا مــن هــذا الفــخ  ــا حاي ممكــن مــا يقدمــه هــذا العــامل؟ كيــف ميكنن

الروحــي الخطــر للغايــة؟

ــم  ــخاص وه ــك األش ــة أولئ ــم دهش ــرء تفه ــن للم ــا 10: 17ـ 20. ميك ــرأ لوق 3. اق
يــرون أنــه حتــى الشــياطن تخضــع لهــم باســم املســيح. متعــن فيــا قالــه املســيح 
ــه املســيح بهــذا الشــأن  ألولئــك األشــخاص. مــا هــو الــيء الهــام جــداً الــذي قال

ــكل شــخص منخــرط يف الكــرازة والتبشــر أن يســتوعبه ويفهمــه؟ وينبغــي ل

4. باإلضافــة إل شــخصيات الكتــاب املقــدس، َمــن هــم األشــخاص الذيــن كان 
خيــار إتباعهــم للمســيح مكلفــاً للغايــة، رمبــا أكــر تكلفــة مــن تلــك التــي يتحملهــا 
ــا  ــاس، م ــك الن ــذي خــره أولئ ــا ال ــا؟ يف الصــف، أســأل نفســك، »م ــرون ِمنَّ الكث
التكلفــة التــي تكلفوهــا بســبب إتباعهــم للمســيح، وهــل أنــا عــى اســتعداد لعمــل 

الــيء نفســه؟



37

قصة األسبوع

كنت منتظرة منذ فترة

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

أحد القساوسة يف الصن
ــاء  ــى بن ــدرة ع ــة والق ــة ديني ــى حري ــول ع ــا بالحص ــن، بدأن ــرن العري ــر الق ــذ أواخ من
كنائــس. توجــد كنيســة لألدفنتســت بالقــرب مــن معمــل هــام للتجــارة والتصديــر. وكانــت 
ــا  ــان، كانت ــن األحي ــر م ــة لعضــوة يف كنيســة األدفنتســت، ويف كث ــل صديق ــة املعم صاحب
تتجاذبــان أطــراف الحديــث. ويف أحــد األيــام، بــرز موضــوع اإلميــان يف نقاشــها، وشــاركت 
األخــت األدفنتســتية إميانهــا باللــه مــع هــذه الســيدة، وتحدثــت إليهــا عــن الكتــاب املقدس 

وعــن مــا يعنيــه أن يكــون املــرء ســبتياً أدفنتســتي. 
ــة  ــك كنيس ــة، »لدي ــا قائل ــربت صديقته ــا وأخ ــاركته معه ــا ش ــل مب ــة املعم ــت صاحب أعجب
جيــدة. كــا أن التعاليــم التــي تؤمنــون بهــا تســاعد النــاس حقــاً. هــل بإمكانــك التحــدث 
ــة إذ قالــت يف  مــع موظفــي شكتــي؟« فكــرت الصديقــة بالدعــوة ولكنهــا شــعرت بالرهب

ــأّن كل موظفيهــا هــم غــر مؤمنــن، بــل وحتــى ملحديــن. نفســها ب
ــددا،  ــوع مج ــر املوض ــتراد والتصدي ــة االس ــة شك ــرت صاحب ــت، ذك ــن الوق ــرة م ــد ف بع
ــي يل  ــاذا مل ترس ــرة. مل ــذ ف ــرة من ــت منتظ ــتية، »كن ــة األدفنتس ــوة الكنيس ــت لعض وقال
شــخصاً ألتحــدث معــه؟« وإذ أدركــت العضــوة بــأن تلــك كانــت فرصــة جيــدة إلخبارهــم 

ــر. ــار راعــي الكنيســة عــن هــذا األم ــرب يســوع، قامــت بإخب عــن ال
وعندمــا وصــل القــس إل املعمــل، قامــت صاحبــة املعمــل بدعــوة رؤســاء األقســام لعقــد 
اجتــاع. تحــدث القــس عــن الــرب يســوع وتعاليمــه. ومــن ثــم قــال رؤســاء األقســام لــه، 
ــاة أفضــل  ــا يف الحصــول عــى حي »كانــت هــذه رســالة جيــدة وميكنهــا مســاعدة موظفين

والتمتــع بنظــرة إيجابيــة يف الحيــاة. وقالــوا لــه، »لِــَم ال تــأيت وتتحــدث مــع املوظفــن؟«
تــم االتفــاق عــى موعــد وعــاد القــس إل املعمــل. وحــر 60 موظفــاً تقريبــاً إل االجتــاع 
االختيــاري، وقــد تقبــل النــاس الرســالة بشــكل جيــد. قَِبــَل القــس الدعــوة إلعطــاء محارضات 
ــرب  ــول ال ــن لقب ــس املوظف ــا الق ــارضات، دع ــتة مح ــد س ــبوعن. وبع ــن كل أس للموظف

يســوع مخلصــاً لحياتهــم، وقــد قبــل ثالثــون منهــم الدعــوة.
يف موســم االحتفــاالت بعيــد امليــالد املجيــد، نظمــت كنيســة األدفنتســت احتفاليــة كبــرة 
ــة املعمــل  ــا. وقامــت صاحب ــغ عددهــم 200 موظف ــن يبل ــكل املوظفــن يف املعمــل الذي ل
ــركات  ــل وال ــا حــر أصحــاب املعام ــة. وعندم ــا مــن شكات أخــرى قريب ــوة زمالئه بدع
األخــرى قالــوا لصاحبــة املعمــل أنهــم الحظــوا تغيــراً يف موظفيهــا، وقالــوا لصاحبــة العمــل، 
ــد نحــن  ــدت عليهــم الســعادة والبهجــة. نري ــه، ب ــك بالل ــا أن آمــن املوظفــون لدي »بعدم
أيضــاً أن نشــّجع موظفينــا عــى عمــل نفــس الــيء.« واآلن، يقــوم القــس باالجتــاع مــع 
املوظفــن مســاء كل أحــد. باإلضافــة إل هــذا، متتلــك صاحبــة املعمــل شكات أخــرى وهــي 

تخطــط للبــدء يف برنامــج تبشــري مشــابه يف مناطــق أخــرى.
بعــد انتهــاء احتفاليــة عيــد امليــالد املجيــد، أتــت صاحبــة املعمــل إل كنيســة األدفنتســت 
ــة  ــراً وشــجعتها عــى مواصل ــاين. رحبــت صديقتهــا بهــا كث وحــرت فريضــة العشــاء الرب

املجــيء. وتخطــط صاحبــة املعمــل للمعموديــة هــي وثالثــن موظفــاً يف شكتهــا.
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الدرس الخامس

ْبِت المسيُح، َربُّ السَّ

 25نيسان )أبريل(- 1أيار )مايو(

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: مرقــس 1: 21و 6: 2؛ لوقــا 4: 17ـ 19و 31ـ 37؛ 

لوقــا 6: 1ـ 11؛ 13: 10ـ 16. 2كورنثــوس 5: 17؛ 

ــْبِت.  ـَـا ُجِعَل ألَْجــِل اإلِنَْســاِن، الَ اإلِنَْســاُن ألَْجِل السَّ ــْبُت إمِنَّ آيــة الحفــظ: » ’ السَّ
ــْبِت أَيًْضا ‘ » )مرقــس 2: 27و 28(. إًِذا ابْــُن اإلِنَْســاِن ُهــَو َربُّ السَّ

عــى الرغــم مــن أن لوقــا قــد كتــب إنجيلــه إل األمــم يف املقــام األول، إال أنــه   
مــن املهــم االلتفــات إل عــدد املــرات التــي أشــار فيهــا إل الســبت. فإنــه مــن بــن 
54 مــرة أُشــر فيهــا إل الســبت يف األناجيــل األربعــة وســفر أعــال الرســل، نجــد أن 
الســبت يُشــار إليــه 17 مــرة يف إنجيــل لوقــا و9 مــرات يف ســفر أعــال الرســل، الــذي 
ــى و10 مــرات يف مرقــس و9  ــل مت ــه 9 مــرات يف إنجي ــار إلي ــا أيضــاً؛ ويُش ــه لوق كتب
مــرات يف إنجيــل يوحنــا. ومــن املؤكــد أن لوقــا، كواحــد ممــن اهتــدوا إل املســيحية 
ــإن  ــك لألمــم. ف ــوم الســابع هــو لليهــود وكذل ــأن ســبت الي ــد آمــن ب مــن األمــم، ق

ــق بحفــظ الســبت.  ــا يتعل املجــيء األول للمســيح مل يحــدث إي فــرق في
ــة  ــب امللزم ــى املطال ــيح ع ــد املس ــى األرض أكّ ــه ع ــاء خدمت ــه »يف أثن إن  
بحفــظ الســبت مشــّدداً عليهــا، ويف كّل تعاليمــه أبــدى إجاللــه للريعــة التــي 
كان قــد ســّنها بنفســه. ويف عــره كان الســبت قــد انحــرف عــن غايتــه الصحيحــة 
ــه. وقــد  بحيــث عكــس حفظــه صفــات النــاس األنانيــن اإلســتبدادين ال صفــات الل
ألقــى املســيح بالتعليــم الزائــف جانبــاً الــذي أســاء أدعيــاء الحــّق واملعرفــة بواســطته 

تصويــر اللــه« )روح النبــوة، األنبيــاء وامللــوك، صفحــة 155و 156(.
ــننظر إل  ــبت: فس ــه رب الس ــيح بوصف ــبوع إل املس ــذا األس ــر درس ه يش  
كيــف حفــظ املســيح الســبت وكيــف وضــع لنــا مثــاالً يك نتبعــه فيــا يتعلــق بحفــظ 
الســبت. إن عــادة حفــظ أول أيــام األســبوع عــى أنــه يــوم الراحــة ال تجــد إقــراراً لهــا 
أو تصديقــاً عليهــا ســواء مــن ِقبــل املســيح أو مــن ِقبــل كتبــة أســفار العهــد الجديــد. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، 
املوافــق 2أيــار )مايــو(.
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األحد

»َحَسَب َعاَدتِِه« )لوقا 4: 16ـ 30؛ أنظر كذلك إشعياء 61: 1و 2(.

26نيسان )أبريل(

من الواضح أن البركات العظيمة التي يجلبها حفظ السبت قد غابت عن أذهان أولئك الذين 
يتهموننا بالتزمت الشديد أو الذين يعتقدون أننا نعيش في عبودية ألننا نحفظ السبت. ما 
السبت  اللتين يمكن لحفظ  الحرية واالنطالقة  التي اختبرت من خاللها مدى  الطرق  هي 

إتاحتهما وتوفيرهما لنا؟

ــْوَم  ــِه يَ ــَب َعاَدتِ ــَع َحَس ــَل الَْمْجَم . َوَدَخ ــَربَّ ــْد تَ ــُث كَاَن قَ ــارِصَِة َحيْ ــاَء إَِل النَّ »َوَج  
.)16  :4 )لوقــا  لِيَْقــَرأَ«  َوقَــاَم  ــبِْت  السَّ

إن هــذه اآليــة تــروق لنــا كأدفنتســت ســبتين. ومعظمنــا يســتخدمها يف االجتاعــات   
التبشــرية أو يف دراســة الكتــاب املقــدس مــع اآلخريــن مــن أجــل التأكيــد عــى النقطــة التــي 

ــبت.  ــظ الس ــى حف ــاداً ع ــيح كان معت ــا أن املس مفاده
ــاء الســبي،  ــة. وأثن ــة اليهودي ــاة الديني ــع تلعــب دوراً حاســاً يف الحي ــت املجام كان  
ــال  ــم األطف ــادة وتعلي ــن أجــل العب ــى م ــع تُبن ــت املجام ــكل، كان ــاك هي ــد هن ــا مل يع وعندم
ــر  ــن ع ــل ع ــا ال يق ــه م ــد في ــكان يوج ــودي يف أي م ــع يه ــاء مجم ــن بن ــار. وكان ميك الصغ

عائــالت يهوديــة.
  إن املســيح الــذي تـَـَربَّ يف النــارصة كان يتبــع »عــادة« الذهــاب إل املجمــع كل يــوم 
ســبت؛ وحتــى بعــد أن تــرك النــارصة وأقــام يف الجليــل عنــد بدايــة خدمتــه، كان أول شء فعلــه 
املســيح عنــد زيارتــه إل مســقط رأســه هــو الدخــول إل املجمــع للعبــادة، وهــو الــيء الــذي 

كان معتــاداً عــى فعلــه منــذ طفولتــه.

اقــرأ مرقــس 1: 21؛ 6: 2؛ لوقــا 4: 16ـ 30؛ 6: 6ـ 11؛ 13: 10ـ 16؛ 14: 1ـ 5. 
ــت  ــا أن ــة عــن املســيح وعــن الســبت؟ وبين ــرات الكتابي ــا هــذه الفق ــاذا تعلمن م
تقــرأ هــذه الفقــرات، اســأل نفســك مــا إذا كانــت هنــاك دالئــل تشــي إىل أن املســيح 
ــا بحفــظ الســبت، أو يشــي إىل يــوم آخــر يحــل محــل  كان يلغــي أو يبطــل التزامن

الســبت ويســتبدله؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبِْت » )لوقــا 4: 16(. إن لوقــا هــو الوحيــد الــذي اســتخدم  ــِه يَــْوَم السَّ » َحَســَب َعاَدتِ  
هــذه العبــارة: ففــي لوقــا 4: 16نجــد أن املســيح قــد دخــل املجمــع يف النــارصة؛ ويف لوقــا 22: 39، 
يْتُــوِن.« ويف كل مــرة مــن  نقــرأ أن املســيح قبــل صلبــه قــد »َخــَرَج َوَمــَى كَالَْعــاَدِة إَِل َجبَــِل الزَّ

ــادة والصــالة.  ــق بالعب ــت تتعل ــادة« كان ــة »الع ــن نجــد أن اســتخدام كلم املرت
ملــاذا يجــب أن نجعــل مــن الذهــاب إل الكنيســة يــوم الســبت »عــادًة« لنــا، كــا كان   

املســيح يذهــب إل املجمــع يــوم الســبت؟ 
ــاك شــيئاً  ــه يف أي مــكان، لكــن هن ــادة الل ــه موجــود يف كل مــكان. ميكــن عب أوالً، الل  
مميــزاً يف تجمعنــا معــاً يف مــكان مشــرك يف يــوم تــم تعيينــه عنــد الخلــق وتــم إدراجــه يف نامــوس 

اللــه األدب، أي الوصايــا العــر.  
ثانياً، إن السبت يتيح لنا فرصة علنية للتأكيد عى أن الله هو خالقنا وفادينا.  

ــا  ــا الســبت فرصــة الركــة معــاً ومشــاركة أفــراح واهتامــات بعضن وأخــراً، يتيــح لن  
البعــض.
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االثنين

رسالته ومعناه

27نيسان )أبريل(

مفهوم  أفضل  نحو  على  تستوعب  جعلك  في  السبت  ليوم  حفظك  ساعد  كيف 
»الخالص باإليمان وحده«، بحيث أنه يمكننا في يوم السبت أن نستريح في ما قد 

فعله المسيح من أجلنا، بدالً من السعي إلى كسب طريقنا إلى السماء؟

ــْفَر« )لوقــا 4: 17(. إن يــوم الســبت مل يكــن فقــط مخصصــاً  » َولـَـاَّ فَتـَـَح السِّ  
ــدون  ــاة ب ــه. إن الحي ــادة ولكــن أيضــاً لســاع كلمــة الل للذهــاب إل الكنيســة للعب
كلمــة اللــه ال تبعــد كثــراً عــن فــخ الخطيــة: »َخبَّــأُْت كَالََمــَك يِف قَلِْبــي لَِكيْــالَ أُْخِطــَئ 

ــور 119: 11(.  ــَك« )مزم إِلَيْ

اقــرأ لوقــا 4: 17ـ 19. واليــوم، وبالنظــر إىل مــا نعرفــه عــن املســيح وعــن َمــن 
كان هــو ومــا حققــه مــن أجلنــا، كيــف لنــا أن نفهــم معنــى هــذه الكلــات؟ كيــف 

اختــربت يف مســيك مــع الــرب حقيقــة أن املســيح كان هــو املســيَّا املنتظــر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعــد أن قــرأ املســيح مــن إشــعياء 61: 1و 2 قــال، »إِنَّــُه الْيَــْوَم قـَـْد تـَـمَّ هــَذا   
ــا املســيح  ــي نطــق به ــوم« الت ــة »الي ــا 4: 21(. وكلم ــاِمِعُكْم« )لوق ــوُب يِف َمَس الَْمْكتُ
جديــرة باملالحظــة. فقــد كان اليهــود يتوقعــون أن يــأيت ملكــوت اللــه يف وقــت مــا يف 
املســتقبل بطريقــة دراماتيكيــة وعســكرية تعمــل عــى اقتــالع نظــام الحكــم األجنبــي 
الــذي كان يســود اليهوديــة وإعــالن بــدء ُملْــِك عــرش داود. لكــن املســيح كان يقــول 
ــوة  ــيكر ق ــيح، س ــه، أي املس ــو وبأن ــخصه ه ــل يف ش ــاء بالفع ــد ج ــوت ق أن امللك

ــس.  ــة ويســحق الشــيطان ويحــرر االرسى واملظلومــن مــن ســطوة إبلي الخطي
ــن املســيح بوصفــه  ــن الســبت وب ــق ب ــاط الوثي فكــر أيضــاً يف مــدى االرتب  
املســيا. فالســبت هــو يــوم الراحــة، والراحــة هــي يف املســيح )عربانيــن 4: 1ـ 4(؛ إن 
ــا يف يســوع  ــن لن ــق اللذي ــة والعت ــق، وهــا الحري ــة والعت ــز الحري الســبت هــو رم
)روميــة 6: 6و 7(؛ كــا أن الســبت ال يشــر إل خليقــة اللــه فقــط لكنــه يشــر أيضــاً 
ــوس 15: 51ـ 53(.  ــوس 5: 17؛ 1كورنث ــق يف املســيح )2كورنث ــادة الخل إل الوعــد بإع
كــا أنــه ليــس مــن قبيــل الصدفــة أيضــاً أن املســيح اختــار يــوم الســبت ليجــري فيــه 
العديــد مــن معجــزات الشــفاء ليحــرر أولئــك الذيــن كانــوا منهكــن ومأســورين مــن 

ِقبــل املــرض. 
إن يــوم الســبت هــو تذكــر أســبوعي مبــا تــم إعطــاؤه لنــا يف املســيح، وهــو   
ــه »الزمــن«. ــر مــن الحجــر، إن ــل للتغي ــاً وغــر قاب تذكــر محفــور يف شء أكــر ثبات
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28نيسان )أبريل(

فكر في مدى ما كان عليه الصراع العظيم من عالنية ووضوح في هذه القصة. في 
الغالب، ال يكون الصراع بين قوى الخير والشر بهذا الوضوح والجالء. مع ذلك، كيف 
ترى هذا الصراع دائراً في حياتك الخاصة؟ ما هو رجاؤك الوحيد للنصرة في هذه 

المعركة؟ انظر أيضاً 1كورنثوس 15: 2.

بســبب الرفــض الــذي القــاه املســيح يف النــارصة، عــاد إل كَْفرَنَاُحــوَم التــي   
ــة نقطــة  ــد أصبحــت هــذه املدين ــى 4: 13(. وق ــل )مت ــا مــن قب ــد خــدم فيه كان ق
ــاك مجمــع يف هــذه  ــل. وكان هن ــا املســيح يف الجلي ــام به ــي ق ــة الت انطــالق للخدم
املدينــة، رمبــا يكــون الرومــان هــم مــن قامــوا ببنائــه )لوقــا 7: 5(، وقــد ذهب املســيح 

ــبت. ــوم الس ــع يف ي ــه إل املجم ــب عادت حس
ويف ذلــك الســبت بالتحديــد، تضمنــت خدمــة املســيح مجموعــة كبــرة مــن   
األنشــطة، فقــد قــام بالتعليــم والشــفاء والوعــظ. وال يذكــر لوقــا شــيئاً عــن املوضــوع 
ــب  ــا تعج ــاس كان فيه ــل الن ــن ردة فع ــه، لك ــه يف عظت ــيح عن ــدث املس ــذي تح ال
واندهــاش » ألَنَّ كَالََمــُه كَاَن ِبُســلْطَاٍن » )لوقــا 4: 32(. وكان تعليمــه مختلفــاً اختالفــاً 
واضحــاً عــن تعليــم القــادة الدينــن. فهــو مل يقــدم مســّكنات تــروق ملســامع النــاس، 
بــل كان يعــظ بســلطان وكانــت تعاليمــه متجــذرة يف األســفار املقدســة وكان يقدمهــا 
بقــوة الــروح القــدس. وكان املســيح يدعــو الخطيــة باســمها الصحيــح ويحــث النــاس 

عــى التوبــة. 

ــذه  ــا ه ــف عنه ــي تكش ــة الت ــق الهام ــي الحقائ ــا ه ــا 4: 31ـ 37. م ــرأ لوق اق
اآليــات الكتابيــة حــول )1( الــراع العظيــم، )2( حقيقــة الشــياطن، )3( الغايــة مــن 
الســبت، و )4( قــدرة اللــه عــى قهــر الــر؟ مــا هــي األمــور األخــرى التــي ميكنــك 

إيجادهــا يف هــذه اآليــات؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا  نه ــبت دوَّ ــفاء يف الس ــزات ش ــس معج ــا 4: 31ـ 41، أول خم ــد، يف لوق نج  
ــد  ــا 4: 38و 39؛ 6: 6ـ 11؛ 13: 10ـ 16؛ 14: 1ـ 16(. وق ــر لوق ــه )انظ ــا يف إنجلي لوق
أعلــن املســيح أثنــاء عظتــه يف النــارصة أن مرســليته هــي أن يريــح ويشــفي ويســرد 
ــن  ــاً باملتعبدي ــع ممتلئ ــا كان املجم ــوَم، وعندم ــن. ويف كَْفرِنَاُح ــوِريَن واملظلوم الأَْمُْس
ــه بهــذا  ــٍس« باملســيَح وأدل ل ــيْطَاٍن نَِج ــِه ُروُح َش ــٌل ِب ــك الســبت، التقــى »رَُج يف ذل
ــْن  ــَك َم ــا أَْعرِفُ ــا! أَنَ ــَت لِتُْهلَِكَن ؟ أَتَيْ ــارِصِيُّ ــوُع النَّ ــا يَُس ــَك يَ ــا َولَ ــا لََن االعــراف: »آِه! َم
وُس اللــِه!« )لوقــا 4: 34(. إن »الــروح النجــس« بوصفــه واحــد مــن الحشــود  أَنـْـَت: قـُـدُّ
الشــيطانية التــي تعــد كائنــات خارقــة، كان رسيعــاً يف التعــرّف عى املخلّص املتجســد. 

ــرى قــد انــزاح. ــرى وبــن مــا ال يُ ونجــد يف هــذه القصــة أن الحجــاب بــن مــا يُ



42

األربعاء 

رب السبت

29نيسان أبريل

فكر في كم كان القادة الدينيون معميين بقوانينهم وأنظمتهم الخاصة والتي كانوا 
الفخ وأن ال  أننا ال نقع في نفس  التأكد من  الله. كيف يمكننا  أنها من  يعتقدون 
أهمية  األكثر  اإللهية  الحقائق  عن  تعمينا  أن  البشرية  والتعاليم  للتقاليد  نسمح 

وعمقاً؟

ــن تعامــل املســيح فيهــا مــع الفريســين  ــا 6: 1ـ 11 قصت ــات يف لوق ــا اآلي تقــدم لن
فيــا يتعلــق مبســألة الســبت.

اقــرأ القصــة األوىل يف لوقــا 6: 1ـ 5. كيــف تعامــل املســيح مــع االتهــام املوّجــه 
إليــه بأنــه وتاميــذه ال يكرثــون بالنامــوس وال بالســبت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن التالميــذ، وبينــا كانــوا يســرون بَــْنَ الــزُُّروِع، أخــذوا يقطفــون الســنابل   
ــذ  ــوا الحقيقــة ليتهمــوا التالمي ــا. لكــن الفريســن حرّف ــا بأيديهــم ويأكلونه ويفركونه
بكــر وصيــة الســبت. أمــا املســيح فقــام عــى الفــور بتوجيــه الفريســين إل املَلــك 
داود الــذي وعندمــا كان جائعــاً، دخــل هــو وجنــوده بيــت الــرب وأكلــوا مــن خبــز 
الوجــوه الــذي ال يحــل أكلــه إال للكهنــة فقــط. وأراد املســيح بهــذا القــول أن يشــر إل 
أن الفريســين ومــن خــالل تاريــخ طويــل مــن التزمــت والتمســك الحــريف بالنامــوس 
قــد عملــوا عــى تكديــس قانــون فــوق قانــون وتقليــد فــوق تقليــد حتــى جعلــوا مــن 
ــذي كان مــن املفــرض لحفــظ  ــدالً مــن أن يكــون مصــدراً للفــرح ال ــاً ب الســبت عبئ

ــه.  الســبت أن يجلب

اقــرأ القصــة الثانيــة يف لوقــا 6: 6ـ 11. مــا هــي الــدروس التــي نجدهــا هنــا أيضــاً 
فيــا يتعلق بالســبت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل  عــى الرغــم مــن أن األناجيــل األربعــة تــروي هــذه القصــة، إال أن إنجي  
لوقــا فقــط هــو الــذي يخربنــا أن اليــد اليمنــى للرجــل هــي اليــد التــي كانــت يابســة. 
ــر  ــم التأث ــى فه ــاعدنا ع ــا تس ــب لوق ــا الطبي ــي يقدمه ــة الت ــل اإلضافي إن التفاصي
الخطــر الــذي ال بــد وأن هــذا العجــز البــدين قــد أحدثــه يف قــدرة الرجــل عــى عيــش 
حيــاة طبيعيــة. وقــد عملــت هــذه املناســبة عــى إثــارة رديت فعــٍل اثنتــن: األول، كان 
الفريســيون ينتظــرون اتهــام املســيح بكــر الســبت يف حــال اختــار أن يشــفي الرجل. 
الثانيــة، قــرأ املســيح قلوبهــم وشع يف إظهــار أنــه رب الســبت، أي أنــه هــو الــذي 
خلــق الســبت وأنــه مل يقــّر يف مرســليته املتعلقــة بإنقــاذ اإلنســان املنســحق مــن 
عبوديــة العــامل املريــض بالخطيــة. وهكــذا وضــع املســيح الســبت يف منظــوره اإللهــي: 

ــاة يف يــوم الســبت )لوقــا 6: 9ـ 11(. فإنــه يحــل فعــل الخــر وإنقــاذ الحي



43

الخميس 

السبت: الشخص المريض مقابل الثور والحمار

30نيسان )أبريل(

مــن بــن األناجيــل الســينوبتية الثالثــة ]هــي األناجيــل القانونيــة الثالثــة األول متــى   
ومرقــس ولوقــا. ســميت كذلــك ألنهــا متآلفــة أو متشــابهة حيــث تخــرب نفــس القصــص عــن 
يســوع وتتبــع ترتيــب األحــداث نفســها: ويكيبيديــا املوســوعة الحــرة[، نجــد أن إنجيــل لوقــا 
فقــط هــو الــذي قــام بتدويــن حدثــا الشــفاء هذيــن واللذيــن أُجريــا يف يــوم الســبت )لوقــا 
ــس املجمــع عــى  ــد تســبب حــدث الشــفاء األول يف ســخط رئي 13: 10ـ 16و 14: 1ـ 15(. وق
ــن كان أعــداء  ــا الحالت ــاين فقــد أصمــت الفريســين. ويف كلت ــا حــدث الشــفاء الث املســيح؛ أم
املســيح يســتخدمون تفســراتهم الخاطئــة للنامــوس مــن أجــل اتهــام املســيح بكــر الســبت. 

اقــرأ لوقــا 13: 10ـ 16و 14: 1ـ 6. مــا هــي الحقائــق الهامــة التــي يتــم الكشــف عنهــا هنــا 
حــول مــدى ســهولة تحريــف الحقائــق الكتابية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َوَمْحلُولَــٌة  ُمْنَحِنيَــًة...  وَكَانَــْت   ... َضْعــٍف  ُروُح  ِبَهــا  التــي »كَاَن  املــرأة  فكــر يف   
]مشــلولة[«. لقــد كانــت تنتمــي إل جنــس كان يُنظــر إليــه بــازدراء مــن ِقبــل الفريســين؛ وقــد 
كانــت مشــلولة ملــدة 18 عامــاً، وهــي فــرة كافيــة جــداً الختبــار صــرب أي شــخص، كــا عمــل 
طــول مــدة مرضهــا عــى مضاعفــة شــعورها بــأن الحيــاة ال معنــى لهــا؛ واألســوأ مــن ذلــك هــو 

ــها. ــر نفس ــى تحري ــادرة ع ــن ق ــرأة مل تك ــذه امل أن ه
ــا  ــيح إل مرضه ــر املس ــد نظ ــرأة. فق ــذه امل ــدة إل ه ــة متجس ــاءت النعم ــد ج وق  
ودعاهــا لالقــراب منــه وتحــدث إليهــا مــن أجــل أن تشــفى » َوَوَضــَع َعلَيَْهــا يََديـْـِه، فَِفــي الَْحــاِل 
اْســتََقاَمْت« )لوقــا 13: 13(. إن 18 عامــاً مــن العــذاب واملعانــاة واألمل قــد أفســحت الطريــق 
ــَدِت اللــَه » )عــد 13(. إن كل فعــل  فجــأة للحظــة مــن الفــرح الغامــر، أمــا املــرأة فقــد » َمجَّ
مــن األفعــال أعــاله، والتــي اســتخدمها لوقــا يف وصــف أحــداث هــذه القصــة، مــا هــو إال طريقة 
الوحــي اإللهــي يف التأكيــد عــى قيمــة وكرامــة هــذه املــرأة، بــل هــو يف الحقيقــة تأكيــد عــى 

ــه وظروفــه.  قيمــة وكرامــة كل شــخص محتقــر، بغــض النظــر عــن حالت
ويف املعجــزة الثانيــة )لوقــا 14: 1ـ 6(، وبينــا كان املســيح يف طريقــه إل بيــت أحــد   
الفريســين لتنــاول وجبــة طعــام يف يــوم الســبت، قــام املســيح بشــفاء رجــل كان يعــاين مــن 
مــرض االستســقاء ]تراكــم الســوائل يف تجويــف البطــن[. وألن املســيح كان يتوقــع اعراضــاً عــى 
ذلــك األمــر مــن قبــل القــادة الدينيــن الذيــن كانــوا يراقبونــه عــن كثــب، لذلــك قــام بطــرح 
ــبِْت؟ ‘ »( ]عــد 3[(؛ ثانيــاً،  ســؤالن: أوالً، فيــا يتعلــق بالنامــوس )» ’ َهــْل يَِحــلُّ اإِلبـْـرَاُء يِف السَّ
فيــا يتعلــق بقيمــة اإلنســان )» ’ َمــْن ِمْنُكــْم يَْســُقُط ِحــَارُُه أَْو ثـَـْورُُه يِف ِبــْرٍ َوالَ يَْنُشــلُُه َحــاالً 
ــبِْت؟ ‘ » ]عــد 5[(. كان ينبغــي أن تكــون النقطــة التــي أراد املســيح التأكيــد عليهــا  يِف يـَـْوِم السَّ
واضحــة؛ يف الواقــع، لقــد كانــت بالفعــل كذلــك، ألنــه ووفقــاً ملــا ورد يف إنجيــل لوقــا مل تكــن 
لــدى القــادة الدينيــن إجابــة عــى مــا قالــه ومل تكــن لديهــم أيــة حجــة يــردون بهــا عــى مــا 
نطــق بــه املســيح مــن حقائــق. فلقــد كشــف املســيح عــن ريائهــم الــذي كان مــن أســوأ أنــواع 
الريــاء ألنــه جــاء تحــت ســتار قداســتهم املزعومــة وســخطهم ]الــذي كانــوا يعتربونــه ســخطاً 
لــه مــا يــربره[ عــى مــا كانــوا ينظــرون إليــه عــى أنــه انتهــاك فظيــع لريعــة اللــه املقدســة.
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الجمعة 
لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

1أيار )مايو(

» إن اللــه ال ميكنــه أن يكــف يــده عــن العمــل لحظــة واحــدة ، وإال فســيغىش   
عــى اإلنســان وميــوت . وكذلــك عــى اإلنســان عمــل يؤديــه يف هــذا اليــوم إذ ينبغــي لــه 
أن يقــوم بروريــات الحيــاة ، كــا يجــب العنايــة باملــرىض ، وســد حاجــة املعوزيــن . إن 
ــرب  ــوم راحــة ال ــربر . إن ي ــن يت ــوم الســبت ل ــف آالم املتأملــن يف ي مــن يهمــل يف تخفي
املقــدس خلــق ألجــل اإلنســان ، وأعــال الرحمــة هــي عــى وفــاق تــام مــع قداســة ذلــك 
اليــوم . إن اللــه ال يريــد أن تتــأمل خالئقــه ســاعة واحــدة لــو أمكــن تخفيــف ذلــك األمل يف 

ــال، صفحــة 184(. ــوة، مشــتهى األجي ــوم آخــر » )روح النب ــوم الســبت أو أي ي ي
» ال توجــد شيعــة أخــرى ســلمت لليهــود كانــت هــي املميــز العظيــم الــذي بــه   
امتــازوا عــى ســائر الشــعوب املجــاورة كــا كانــت شيعــة الســبت . و قــد قصــد اللــه 
مــن هــذا أن حفــظ يــوم الســبت يخصصهــم لذاتــه كعابديــه  ، كــا كان ينبغــي أن يكــون 
رمــزا العتزالهــم عــن عبــادة األوثــان وارتباطهــم باإللــه الحقيقــي . ولكــن ينبغــي أن يكــون 
النــاس أنفســهم قديســن حتــى ميكنهــم حفــظ الســبت مقدســا وباإلميــان يكونــون شكاء 

ــال، صفحــة 259(. ــوة، مشــتهى األجي ــر املســيح » )روح النب يف ب

1. أ ليــس مــن املدهــش مــدى وضــوح الكتــاب املقــدس بشــأن مــا يتعلــق بــكل مــن املســيح 
ــوا  ــامل ال يزال ــس حــول الع ــرددون عــى الكنائ ــن ممــن ي ــإن املالي ــك، ف ــع ذل والســبت؟ وم
يــرون عــى أن ســبت األدفنتســت الســبتين مل يعــد ملزِمــاً أو أن حفــظ يــوم الســبت ال يهــم، 
أو أن حفظــه هــو مبثابــة تزمــت والتــزام حــريف بالنامــوس ليــس لــه مــا يــربره. مــاذا ينبغــي 
ــزع  ــة ووالء ال يتزع ــة تام ــا إطاع ــون لدين ــة أن يك ــدى أهمي ــن م ــا ع ــر أن يخربن ــذا األم له
ــة وهــي أن  ــاس مخدوعــن بشــأن مســألة أساســية هام ــن الن ــن م ــه؟ إن الكثري لكلمــة الل

شيعــة اللــه مقدســة. مــا هــو التحذيــر الهــام الــذي يعطيــه املســيح يف مرقــس 13: 22؟

2. انظــر كيــف عمــل الشــيطان جاهــداً عــى القضــاء عــى الســبت: فهــو إمــا اســتخدم القــادة 
ــا كان  ــن كل م ــك م ــردوه بذل ــل فج ــبء ثقي ــبت إل ع ــوا الس ــل ليحول ــن يف إرسائي الديني
ــزال  ــتخدم، وال ي ــيطان[ اس ــه ]أي الش ــه؛ أو أن ــون علي ــه وأن يك ــبت أن يعني ــاً للس مفرض
ــن دروب  ــاً م ــاً ودرب ــيئاً عتيق ــاره ش ــبت باعتب ــوا الس ــة لرفض ــادة يف الكنيس ــتخدم، الق يس
التزمــت، أو أنــه ليــس ســوى مجــرد تقليــد يهــودي ال ميــت للمســيحية ِبصلــة. مــا هــي األمــور 

التــي ينطــوي عليهــا الســبت وتجعلــه هدفــاً لعــداوة الشــيطان؟
 

ــا  ــة في ــذه الحقيق ــى ه ــة ع ــار املرتب ــي اآلث ــا ه ــبت‘ ». م ــو » ’رب الس ــيح ه 3. إن املس
ــبت؟ ــن الس ــم م ــيحين وموقفه ــق باملس يتعل
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قصة األسبوع

  ُمْسَتْرَشٌد وُمتجّدد

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

هيليو، اليابان
كانــت ديانــة والــدي هــي الديانــة البوذيــة. وقــد هاجــر إل الربازيــل، وهــو مــن أصــول 
يابانيــة. وأمــا والــديت فهــي أيضــاً مــن أصــول يابانيــة لكنهــا منــت وترعرعــت يف كنيســة 
الــروم الكاثوليــك. لذلــك، فــإّن بيتنــا هــو خليــٌط مــا بــن الديانــة الكاثوليكيــة والديانــة 

البوذية.
عندمــا كان عمــري 14 عامــاً، تــويف والــدي مبــرض الســل. وكان يتمنــى أن يشــفى مــن 
مرضــه، ورمبــا كان ذلــك هــو الســبب وراء عــدم مانعتــه وجــود الديانــة املســيحية يف 

بيتــه. وكان يصــي كل يــوم.
كان لــدى أب معمــل صغــر لصناعــة الســاعات. وبعــد وفاتــه، كان عــي أن أتــول إدارة 
هــذا العمــل مــن بعــده. وقــد كان مــن الصعــب عــيَّ تقبــل أمــر وفاتــه وأن أصبــح 
ــة األرسة. ويف ذلــك الوقــت، بــدأت بقــراءة الكتــاب  ــه إعال فجــأة الشــخص الــذي علي
ــاة. ليــس  ــق والحــق والحي ــا هــو الطري ــذي يقــول، »أن املقــدس، وقــرأت اإلصحــاح ال

ــا 14: 6(. ــأيت إل اآلب إاّل ب.« )يوحن أحــد ي
ــل  ــان ألحص ــت إل الياب ــاً، ذهب ــري 26 عام ــا كان عم ــة، فعندم ــة صعب ــت املعيش كان
عــى فرصــة أخــرى للعمــل، ولكــن األمــور ســارت مــن ســيئ إل اســوأ. كنــت أعــاين مــن 
أمل حــاد يف الظهــر وأنفقــت الكثــر مــن املــال محــاوالً إيجــاد عــالج لهــذا األمل، ولكــن 
مل يفــي شــيئاً بالغــرض. والــذي زاد األمــر ســوء هــو انهيــار زواجــي الــذي دام لثــالث 

ســنوات.
كانــت حيــايت ضائعــة حتــى بــدأ شــخص أدفنتســتي اســمه ســيلفيو بالعمــل يف املصنــع 
الــذي أعمــل فيــه. ومــا جــذب انتباهــي يف هــذا الرجــل هــو هــدوءه وفرحــه يف كل 
الظــروف، عــى الرغــم مــن معاناتــه إلالم شــديدة نتيجــة تعرضــه لحــادث منــذ ســنن. 

وبعــد أن علمــت مــا أصابــه، أعجبــت جــداً بــه. 
يف ذلــك الوقــت، كنــت عضــواً يف طائفــة يابانيــة روحانيــة اســمها »ماهيــكاري«. كنــا 
نؤمــن بإلهــن- إلــه الكــون وإلــه األرض. ويف كل مــرة كنــت أســجد فيهــا لهذيــن اإللهن، 

كنــت أتذكــر اآليــة يف يوحنــا 14: 6 وأتســاءل أيــن هــو يســوع املســيح.
ــويت لحضــور الكنيســة.  ــام بدع ــع، ق ــيلفيو يف املصن ــل س ــن عم ــة أشــهر م ــد بضع بع
وأصبحنــا صديقــن مقربــن. وأثنــاء تنــاول وجبــات الغــذاء، كان ســيلفيو يخــربين عــن 
ــة  ــن كنيس ــرف ع ــايت. وأردت أن أع ــر حي ــه أن يغ ــف ميكن ــن كي ــوع وع ــرب يس ال

ــخيص. ــيلفيو الش ــار س ــبب اختب ــت بس األدفنتس
بــدأت بحضــور الكنيســة مــع ســيلفيو يف مدينــة هاماماتســو، ودرســت الكتــاب املقدس 
مــع القــس. وبعــد فــرة وجيــزة، اعتمــدت. لقــد مــر عــى ذلــك الحــدث عــرة أعــوام، 
ــوم باملشــاركة  ــا أق ــي. ك ــاين الكن ــا أعمــل اآلن كارزاً باملطبوعــات يف اتحــاد الياب وأن
ــا  ــزو. وأن ــة يي ــاً يف مدين ــة الكنســية ألعضــاء كنيســة تأسســت حديث ــم الرعاي يف تقدي

متــزوج مــن ممرضــة أدفنتســتية يابانيــة، ولدينــا طفــالً يبلــغ مــن العمــر عامــن. 
أشكر الله من أجل قيادته لحيايت وهدايته لقلبي.
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الدرس السادس  

النساء في مرسلية المسيح

2ـ 8أيار )مايو(

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: لوقــا 1: 39ـ 55؛ 2: 36ـ 38؛ 7: 11ـ 17و 36ـ 50؛ 

روميــة 10: 17؛ لوقــا 8: 1ـ 3؛ 18: 1ـ 8.

آيــة الحفــظ: » ألَنَّكُــْم َجِميًعــا أَبَْنــاُء اللــِه ِباإِلميـَـاِن ِبالَْمِســيحِ يَُســوَع.... لَْيــَس 
. لَْيــَس َذكَــٌر َوأُنَْثــى، ألَنَّكُــْم َجِميًعــا َواِحــٌد يِف  يَُهــوِديٌّ َوالَ يُونـَـاِنٌّ. لَْيــَس َعْبــٌد َوالَ ُحــرٌّ

الَْمِســيحِ يَُســوَع« )غاطيــة 3: 26ـ 28(.
إن إنجيــل لوقــا هــو مــن أكــر األناجيــل التــي تشــر إل مــدى مــا أظهــره   
املســيح مــن اهتــام باحتياجــات النســاء وكذلــك إل مــدى انخــراط النســاء يف 

الخدمــة التــي جــاء املســيح ليقــوم بهــا عــى األرض. 
يف زمــن املســيح، وكــا هــو أيضــاً الحــال يف بعــض الثقافــات اليــوم، كانــت   
ــك  ــة. ويف ذل ــل قيم ــرب أق ــا تعت ــت حياته ــن الرجــل وكان ــأناً م ــل ش ــرب أق ــرأة تعت امل
ــداً  ــوا عبي ــم مل يخلق ــى أنه ــه ع ــكرون الل ــود يش ــال اليه ــض الرج ــت، كان بع الوق
ــان  ــا يف بعــض األحي ــاين والرومــاين كان ــن أو نســاء. كــا أن املجتَمعــن اليون أو أممي
ــد  ــن. وق ــودي له ــع اليه ــة املجتم ــن معامل ــى م ــوأ حت ــكل أس ــاء بش ــالن النس يعام
وصلــت الثقافــة الرومانيــة يف اســتباحتها للمحرمــات التــي فيهــا اســتخفاف وإهانــة 
للمــرأة إل مرحلــة مــن الفســق والفجــور تــكاد تكــون غــر محــدودة. فغالبــاً مــا كان 
الرجــل يتــزوج فقــط مــن أجــل إنجــاب أبنــاء شعيــن يرثــون ممتلكاتــه مــن بعــده. 

ــة.  ــه اآلمث ــل ملذات ــن أج ــات م ــل محظي ــت للرج ــة، كان ــة إل الزوج وباإلضاف
وعــى نقيــض هــذه الخلفيــة التــي كانــت تُعامــل النســاء فيها بســوء شــديد،   
قــدم املســيح األخبــار الســارة بــأن النســاء هــن يف الواقــع بنــات إبراهيــم )انظــر لوقــا 
ــرح الشــديد لســاع أن  ــد شــعرن بالف ــام ق ــك األي ــد وأن النســاء يف تل 13: 16(. ال ب
كل واحــدة منهــن هــي ، يف املســيح،  ابَْنــُة اللــه، وبــأن قيمتهــن متســاوية مــع قيمــة 
الرجــال يف نظــر اللــه. واليــوم، ال تــزال الرســالة إل كل نســاء العــامل هــي ذاتهــا: نحــن 

جميعــاً، رجــال ونســاء، واحــد يف املســيح. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، 
املوافــق 9ايــار )مايــو(.
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األحد 
النساء الاتي رحبن بمجيء المسيح

3أيار )مايو(

حــاول أن تتخيــل عجــب ودهشــة هــؤالء النســاء مــن األحــداث التــي كانــت تنجــي 
حولهــن. مــا الــذي ميكننــا عملــه للمســاعدة يف الحفــاظ عــى إبقــاء قلوبنا مندهشــة 

ومتعجبــة مــن الحقائــق العظيمــة التــي ُدعينــا إل إعالنهــا؟

إن إنجيــل لوقــا فقــط هــو الــذي يســجل ردة فعــل النســاء بشــأن الحــدث   
ــاً مــن أجــل  التاريخــي الكــوين العجيــب، وهــو أن ابــن اللــه قــد أخــذ جســداً بري
ــيا.  ــة باملس ــعبه املتعلق ــال ش ــق آم ــآلب وأن يحق ــي ل ــداء الت ــلية الف ــم مرس أن يتم
وعــى الرغــم مــن أن هــؤالء النســاء مل يســتوعنب مــا كان يحــدث عــى نحــو كامــل، 
ــن  ــرت إميانه ــن بشــأن هــذه األحــداث املدهشــة أظه ــن وردود أفعاله إال أن أقواله

ــه.  ــال الل ــهن بأع واندهاش

ــا  ــم. م ــاَت ومري ــن أَلِيَصابَ ــذي جمــع ب ــاء ال ــث اللق ــا 1: 39ـ 45 حي ــرأ لوق اق
الــذي قالتــه أليصابــاُت ويظهــر فهمهــا، وإن كان محــدوداً، لألحــداث العظيمــة التــي 

كانــت تــدور؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا 1: 46ـ 55(.  ــث )لوق ــم بالحدي ــا مري ــاُت، تبعته ــت أليصاب ــد أن تحدث بع  
ــن  ــر م ــا يف كث ــار إليه ــي يُش ــم، والت ــا مري ــت به ــي نطق ــات الت ــت الكل ــد كان وق
األحيــان عــى أنهــا تســبيحة، مليئــة مبقتطفــات مــن العهــد القديــم، وهــو مــا يــدل 
عــى أن مريــم كانــت تلميــذة مكرســة لألســفار املقدســة وبالتــايل كانــت تصلــح ألن 
ــق  ــد فقــط عــى تعّم ــم ال تؤك ــاً مناســبة للمســيح. كــا أن تســبيحة مري تكــون أم
مريــم يف دراســتها لألســفار املقدســة ولكنهــا تظهــر أيضــاً عمــق عالقتهــا باللــه. وهكذا 
نــرى تآلفــاً بــن نفــس مريــم وبــن الــرب وبــن إميانهــا ورجــاء إبراهيــم الــذي رأى، 

ــامل. ــداء الع ــص لف ــان، مجــيء املخل بعــن اإلمي

اقــرأ لوقــا 2: 36ـ 38. مــا هــي الحقائــق الهامــة التــي يُســلَُّط عليهــا الضــوء يف 
ــُة يف الَْهْيــكَِل؟  قصــة َحنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة  ــة األرمل ــإن حن ــه يف املســيح. ف ــاً ل ــاً نهائي إن الرجــاء املنتظــر يجــد إمتام  
ــك الحــن فصاعــداً، أخــذت  ــذ ذل ــالد املســيح. ومن العجــوز قــد أدركــت معجــزة مي
عــى عاتقهــا إعــالن ميــالد املخلــص لجميــع َمــن كانــوا يأتــون إل الهيــكل وينتظــرون 
مجــيء الفــادي. وهكــذا أصبحــت حنــة أول ســيدة تكــرز باألخبــار الســارة املتعلقــة 

ــالد املســيا. مبي
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االثنين 

النساء وخدمة الشفاء التي كان المسيح يقدمها

4أيار )مايو(

في هاتين القصتين، كانت قوة كلمات المسيح هي التي أعادت االبن الميت إلى 
وأنه  بد  ال  الذي  واالندهاش  الذهول  مدى  في  فكر  أبيها.  إلى  الميتة  واالبنة  أمه 
انتاب أولئك الذين رأوا هذه األعمال، وخاصة اآلباء واألمهات. ماذا تخبرنا هاتان 
القصتان عن قوة الله وعن مدى محدوديتنا في فهم وإدراك تلك القوة )فإن الِعلم، 
على كل حال، ليس لديه في الوقت الراهن أدنى فكرة عن كيف يمكن حدوث أمر 
من هذا القبيل(. واألهم من ذلك، ما الذي يجب علينا عمله كي نتعلم الثقة في 
هذه القوة، وفي ُجود الله الذي يملك هذه القوة، بغض النظر عن ظروفنا الراهنة؟

اقــرأ لوقــا 7: 11ـ 17 حيــث نجــد القصــة التــي تــدور حــول املعجــزة التــي أجريــت 
يف »نايــن«. كانــت هنــاك امــرأة تعــاين مــن الفقــر والرّمــل. لكــن معاناتهــا مل تنتــِه 
عنــد هــذا الحــد، فقــد مــات ابنهــا الوحيــد أيضــاً. وقــد رافــق املــرأة حشــد كبــر مــن 
ــا.  ــن عــن حزنهــم ومواســاتهم له ــازة معرب ــن ســاروا يف موكــب الجن املشــيعن الذي
وقــد اقــرن مــوت ابنهــا الوحيــد بغمــوض مســتقبل حياتهــا التــي ستعيشــها وحيــدة، 

وهــو األمــر الــذي جعــل الحيــاة بالنســبة لهــا تبــدو حزينــة وبائســة متامــاً.
لكــن موكــب الجنــازة الــذي كان خارجــاً مــن املدينــة التقــى مبوكــب آخــر   
كان داخــالً إل املدينــة. وعــى رأس املوكــب الخــارج مــن املدينــة كان هنــاك املــوت 
ــاة املتجســدة يف عظمــة  ــاك الحي ــت هن يف نعــش؛ وعــى رأس املوكــب الداخــل كان
وجــالل الخالــق. وعندمــا تالقــى املوكبــان رأى املســيح األرملــة يائســة وحزينــة. »فَلـَـاَّ 
ــِي ‘» )لوقــا 7: 13(. إن هــذه املناشــدة  ــا:’ الَ تَبْ ــاَل لََه ــا، َوقَ ــَن َعلَيَْه ــرَّبُّ تََحنَّ ــا ال رَآَه
كانــت ســتكون بــال معنــى مــا مل تــأيت مــن املســيح، رب الحيــاة. ألن املســيح الــذي 
قــال لهــا »ال تبــي« كانــت لديــه القــدرة عــى إزالــة ســبب بكائهــا: تقــدم املســيح 
وملــس النعــش وأمــر الشــاب بــأن يقــوم. وكان ملــس املســيح للنعــش يعتــرب نجاســة 
ــر  ــت الرحمــة أك طقســية )ســفر العــدد 19: 11ـ 13(، لكــن بالنســبة للمســيح كان
أهميــة مــن الطقــوس. وكان العمــل عــى تلبيــة احتياجــات اإلنســان أكــر أهميــة مــن 

مجــرد التمســك بالطقــوس.
ــا تلقــت رســالة  ــن مل تشــهد معجــزة عظيمــة وحســب ولكنه ــة ناي إن قري  
ــية  ــة والنفس ــن اآلالم العاطفي ــرق ب ــاك ف ــس هن ــيح لي ــي املس ــك: فف ــة كذل رائع
ــل  ــيح يعم ــور املس ــا أن حض ــاء. ك ــية للنس ــة والنفس ــن اآلالم العاطفي ــال وب للرج

عــى مواجهــة وإبطــال قــوة املــوت. 
ــن ذوي  ــخصاً م ــرس ش ــد كان ياي ــا 8: 41و 42و 49ـ 56. لق ــاً لوق ــرأ أيض اق  
النفــوذ بحكــم أنــه كان رئيســاً للمجمــع ومســؤوالً عــن االهتــام بخدمــات املجمــع. 
ويف كل يــوم ســبت، كان يايــرس مســؤوالً عــن اختيــار الشــخص الــذي مــن شــأنه أن 
ــارزاً وذات  ــرس شــخصاً ب ــن ياي ــاب ويعــظ. ومل يك ــرأ فصــل الكت ــود الصــالة ويق يق
نفــوذ وحســب، لكنــه صاحــب ثــروة وســلطة. وكان يايــرس يحــب ابنتــه ومل يــردد يف 

ــه. ــه شــفاء طفلت ــدوم إل املســيح ليطــب من الق
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الثالثاء 
نساء تتحلين بروح االمتنان واإليمان

5أيار )مايو(

إنه من السهل جداً النظر إلى الناس وإدانتهم، أليس كذلك؟ حتى وإن كُنَّا في كثير 
من األحيان ال نتلفظ بهذه اإلدانة، إال أننا ندين الناس في قلوبنا، وهذا ال يزال خطأ. 
كيف نتعلم الكف عن إدانة اآلخرين، حتى في أفكارنا، فإننا ال نعرف ما سنفعله 

لو أننا كنا في ظروفهم؟

يف لوقــا 7: 36ـ 50، قــام املســيح بتحويــل جلســة لتنــاول وجبــة طعــام إل   
ــة. فــا حــدث هــو أن شــخصاً  ــه الكرامــة إل امــرأة خاطئ ــدم في ــدى روحــي ق منت
يهوديــاً فريســياً بــارزاً يدعــى ســمعان دعــا املســيح أن يــأكل معــه يف بيتــه. وبينــا 
كان املدعــوون جلوســاً، كان هنــاك تشويشــاً مفاجئــاً: فقــد توجهــت »اْمــَرأٌَة يِف 
ــاُرورَِة  ــت بكــر قَ ــاشة وقام ــد 37( نحــو املســيح مب ــًة« )ع ــْت َخاِطئَ ــِة كَانَ الَْمِديَن
ِطيــٍب باهــظ الثمــن وســكبت مــا بهــا مــن طيــب عــى املســيح وجثــت عنــد قدميــه 

ــا. ــلتها بدموعه وغس

مــا هــي الــدروس التــي نتعلمهــا مــن ســكب املــرأة للطيــب تعبــياً عــن امتنانهــا 
للمســيح، ومــا الــذي نتعلمــه كذلــك ِمــن قبــول املســيح للعمــل الــذي قامــت بــه 

وكان دليــل عــى اإلميــان؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» وحــن بــدا لعيــون النــاس أن حالتهــا ميــؤوس منهــا رأى املســيح يف مريــم إمكانيــات   
للصــالح والخــر. رأى الجانــب األفضــل مــن أخالقهــا. إن تدبــر الفــداء منــح البريــة إمكانيــة 
عظيمــة ، وقــد تحققــت تلــك اإلمكانيــات يف حيــاة مريــم . فبنعمتــه صــارت شيكــة الطبيعــة 
اإللهيــة .... وكانــت أول مــن وصــل إل القــرب بعــد قيامتــه ، كــا كانــت أول مــن بــرن بقيامــة 

ــال، صفحــة 533(. ــوة، مشــتهى األجي املخلــص » )روح النب
ويف لوقــا 8: 43ـ 48 نجــد املخلـّـص يكــرث اكراثــاً بالغــاً بحالــة إنســانة كانــت تعيــش   
يف بــؤس شــديد. فقــد كانــت هــذه املــرأة تعــاين لزمــن طويــل مــن مــرض عضــال دمــر جســدها 
وروحهــا. ومــع ذلــك، فإنــه ويف خضــم هــذه املأســاة التــي دامــت الثنتــي عــر عامــاً، بــرز يف 
املشــهد وميضــاً مــن األمــل بشــكل مفاجــئ، فــإن املــرأة قــد »َســِمَعْت ِبيَُســوَع » )مرقــس 5: 

.)27
ــر  ــل أو الكث ــن القلي ــرة ع ــا أدىن فك ــس لدين ــن لي ــوع؟ نح ــن يس ــمعت ع ــاذا س م  
الــذي كانــت هــذه املــرأة تعرفــه عــن املســيح. لكنهــا عرفــت أن املســيح يهتــم بالفقــراء؛ فقــد 
احتضــن املنبوذيــن مــن املجتمــع؛ وملــس مــرىض الجــذام؛ وحــّول املــاء إل خمر؛ وقبــل كل شء، 
اهتــم املســيح بالبائســن اليائســن الذيــن كانــت هــي واحــدة منهــم. لكــن الســاع وحــده مل 
يكــن كافيــا؛ فيجــب للســاع أن يقــود إل اإلميــان )روميــة 10: 17(. وقــد قادهــا ذلــك اإلميــان 
إل القيــام بهــذا العمــل البســيط املتمثــل يف ملــس أطــراف ثوبــه. لقــد كانــت هــذه اللمســة 
مدفوعــة باإلميــان، كــا كانــت ملســة هادفــة وفعالــة. وقــد كان املســيح هــو مركــز ارتكازهــا. 
وفقــط إميــان مــن هــذا القبيــل هــو الــذي ميكنــه أن يحظــى مبباركــة ُمعطــي الحيــاة: » ’إِميَانـُـِك 

ــَفاِك‘ » )لوقــا 8: 48(. ــْد َش قَ
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األربعاء

بعض النساء الاتي تبعن المسيح

6أيار )مايو(

عندما ندرك أن المسيح مات من أجل كل البشر، فإنه يمكننا أن نستوعب بشكل 
التعبير عن هذا  ما مدى صدقنا في  الله.  أمام  الجميع متساوون  أن  أفضل كيف 
الحق في موقفنا من اآلخرين؟ بمعنى، كيف يمكنك إذا لزم األمر، اقتالع جذور أي 
موقف قد تميل فيه إلى النظر بعين االزدراء إلى اآلخرين وكما لو كان اآلخرون 

هم، نوعاً ما، أقل قيمة منك؟

اقــرأ لوقــا 10: 38ـ 42. مــا هــي الحقائــق الروحيــة الهامــة التــي ميكننــا 
اســتخاصها مــن هــذه القصــة ألنفســنا )أنظــر أيضــاً لوقــا 8: 14(؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانــت مرثــا، كمســتضيفة للمســيح ومــن معــه، » ُمرْتَِبَكــًة يِف ِخْدَمــٍة كَِثــرٍَة »   
)لوقــا 10: 40( وكان مــا يشــغلها هــو تقديــم أفضــل مــا ميكــن للضيــوف. أمــا مريــم 
فقــد » َجلََســْت ِعْنــَد قََدَمــْي يَُســوَع وَكَانـَـْت تَْســَمُع كَالََمــُه » )عــد 39(. وقــد أطالــت 
ــا اشــتكت إل يســوع وأشــارت  ــد قدمــي يســوع لدرجــة أن مرث ــوس عن ــم الجل مري
إل أنهــا هــي وحدهــا التــي تقــوم بهــذا العمــل الشــاق. ورغــم أن املســيح مل يوبــخ 
ــه أشــار إل رضورة  ــا عــى انشــغالها يف العمــل عــى خدمتهــم وضيافتهــم، إال أن مرث
أن تكــون لنــا األولويــات الصحيحــة يف الحيــاة. إن الركــة مــع املســيح هــي أول شء 

رئيــي والزم يف التلمــذة؛ ومــن ثــم ميكــن إلعــداد الطعــام أن يــأيت الحقــاً. 
ل حريصــن نشــيطن . يوجــد حقــل  ــاج إل عــاَّ »إن ملكــوت املســيح يحت  
واســع ملــن يشــبهن مرثــا يف غرتهــن عــى العمــل الدينــي النشــيط . ولكــن عليهــن أن 
يجلســن أوال مــع مريــم عنــد قدمــي يســوع . ليتقــدس االجتهــاد والحــزم والنشــاط 
بنعمــة املســيح . وحينئــٍذ تصــر الحيــاة قــوة عاملــة للخــر ال تُقهــر« )روح النبــوة، 

ــة 494و 495(. ــال، صفح ــتهى األجي مش

اقــرأ لوقــا 8: 1ـ 3؛ 23: 55و 56؛ 24: 1ـ 12. مــاذا تعلمنــا هــذه اآليــات عــن دور 
املــرأة يف الخدمــة التــي جــاء املســيح إىل األرض ليقــوم بهــا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُ ــٍة يَْكــِرُز َويُبَــرِّ وإذ توســعت خدمــة املســيح، » كَاَن يَِســُر يِف َمِديَنــٍة َوقَْريَ  
ــا أيضــاً هــذه  ــل لوق ــا 8: 1(. يســجل إنجي « )لوق ــَرَ ــا َع ــُه االثَْن ــِه، َوَمَع ــوِت الل مِبَلَُك
ــُهنَّ  الشــهادة القويــة بــأن بعــض النســاء الــاليت كان املســيح قــد شــفاهن، والــاليت َمسَّ
تبشــره، والــاليت كــن يتمتعــن بالــراء قــد تبعــن املســيح أيضــاً يف خدمتــه املوســعة. 
وفيــا يــي البعــض ممــن ذكرهــن لوقــا: )1( بعــض النســاء الــاليت شــفاهن املســيح 
ــا اْمــَرأَُة ُخــوِزي وَكِيــِل  مــن األرواح الريــرة، مبــا يف ذلــك مريــم املجدليــة؛ )2( َويَُونَّ
« )عــد 3(. ِهــرُوُدَس؛ َو )3( ُسوَســنَُّة؛ و )4( »أَُخــُر كَِثــرَاٌت كُــنَّ يَْخِدْمَنــُه ِمــْن أَْمَوالِِهــنَّ
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الخميس
المواظبة على الصاة والتضحية والعطاء

7أيار )مايو(

ما مدى ما تقدمه من تضحية بالذات من أجل خير ومصلحة اآلخرين ومن أجل 
إتمام عمل الله؟

يبــن لوقــا كيــف أن املســيح قــد لفــت االنتبــاه إل أرملتــن مــن أجــل تعليــم حقائــق   
روحيــة هامــة.

ــة فقــرة وعاجــزة وقفــت  ــا 18: 1ـ 8(، أشــار املســيح إل أرمل ــة األول )لوق يف الحال  
يف وجــه قــاض شيــر وذات نفــوذ، طالبــة منــه أن ينصفهــا مــن خصمهــا. لقــد كانــت ضحيــة 
للظلــم والغــش ومــع ذلــك فقــد آمنــت بســيادة القانــون والعدالــة. لكــن القــايض الــذي لجــأت 
ــاعدة  ــب يف مس ــه ال يرغ ــح أن ــن الواض ــانًا، وكان م ــاُب إِنَْس ــَه َوالَ يََه ــاُف الل ــه كان الَ يََخ إلي
األرملــة. هــذا عــى الرغــم مــن أن االعتنــاء باألرامــل هــو مطلــب كتــاب )خــروج 22: 22ـ 24؛ 
مزمــور 68: 5؛ إشــعياء 1: 17(، لكــن القــايض كان يجــد متعتــه يف تجاهــل القانــون. ومــع ذلــك، 
فقــد كان لــدى األرملــة ســالحاً واحــداً أال وهــو املثابــرة. وقــد عملــت بهــذا الســالح عــى إنهــاك 

القــايض ومــن ثــم حصلــت عــى حقوقهــا.
يعلمنــا املثــل ثالثــة دروس هامــة: )1( أن نصــي دامئــاً يك ال تثبــط عزميتنــا )لوقــا 18:   
1(، )2( إن الصــالة تغــّر األمــور، حتــى يف قلــب قــاض شيــر، )3( إن اإلميــان املثابــر هــو إميــان 
ظافــر. إن اإلميــان الحقيقــي يقــدم مشــورة أبديــة لــكل مســيحي: ال تيــأس أبــداً، حتــى ولــو كان 

ــاِن« )عــد 8(. ــُن اإلِنَْس ــى َجــاَء ابْ معنــى هــذا أن تنتظــر إل التربئــة النهائيــة »َمتَ
ويف الحالــة الثانيــة )لوقــا 21: 1ـ 4؛ مرقــس 12: 41ـ 44(، ومبجــرد أن انتهــى املســيح   
مــن التنديــد بالنفــاق والتظاهــر الدينــي الــذي اتســم بــه الكتبــة والفريســيون وهــم يف وســط 
الهيــكل، كانــت هنــاك أرملــة فقــرة أعلنــت هــي أيضــاً الطبيعــة الصادقــة للتقــوى والــورع. 
لقــد وصــف يســوع بعــض القــادة الدينيــن بأنهــم » ’ اَلَِّذيــَن يَأْكُلـُـوَن بُيُــوَت األََراِمــِل‘   
» )لوقــا 20: 47( والذيــن ينتهكــون الوصيــة الكتابيــة التــي تأمــر باالعتنــاء باألرامــل والفقــراء. 
ــر  ــروا مبظه ــات يك يظه ــون تقدم ــوم، يعط ــال الي ــو الح ــا ه ــذاك، وك ــرون آن ــد كان الكث وق
الــورع والتقــوى؛ واألســوأ مــن ذلــك هــو أن مــا كانــوا يقدمونــه كان فقــط مــن فائــض ثروتهــم. 
فإنــه مل تكــن تنطــوي عــى عطاياهــم أيــة تضحيــة شــخصية مــن جانبهــم. ويف املقابــل، طلــب 
املســيح مــن تالميــذه أن ينظــروا إل األرملــة كنمــوذج للتقــوى الحقيقيــة وذلــك ألنهــا أعطــت 

كل مــا عندهــا.
لقــد كان التظاهــر هــو الدافــع وراء قيــام بعــض القــادة الدينيــن بالعطــاء؛ أمــا فيــا   
يتعلــق باألرملــة، فقــد كان الدافــع وراء عطائهــا هــو التضحيــة ومتجيــد اللــه. إن مــا دفــع املــرأة 
إل أن تعطــي الفلســن هــو إدراكهــا أن اللــه هــو الــذي ميلــك كل شء ورغبتهــا يف أن تخدمــه 
بــكل مــا يتوفــر لديهــا مــن إمكانيــات. إن اللــه ال يهتــم مبــا نعطيــه بقــدر اهتامــه بالســبب 
الــذي مــن أجلــه نعطــي؛ وال يهتــم مبقــدار مــا نعطــي بقــدر اهتامــه مبــدى مــا ينطــوي عليــه 

عطاؤنــا مــن تضحيــة مــن جانبنــا.
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

8أيار )مايو(

» والــذي ذكــر أمــه حــن كان معلقــاً عــى الصليــب يف أشــد حــاالت العــذاب،   
والــذي ظهــر للنســاء وجعلهــن رســله إلذاعــة أول بــرى عــن املخلــص املقــام – هــو 
أخلــص صديــق للمــرأة اليــوم وهــو مســتعد ألن يعينهــا يف كل صــالت الحيــاة« )روح 

ــه(. ــوة، البيــت األدفنتســتي، صفحــة 204، ترجمــة اســحق فــرج الل النب
»إن اللــه لديــه عمــالً للنســاء ليقمــن بــه، كــا أن لديــه عمــالً للرجــال. وال   
بــد لهــن مــن أن يقمــن بواجبهــن يف ظــل هــذه الظــروف العصيبــة، وســيعمل اللــه 
مــن خاللهــن. وإذا كــن متشــبعات بالشــعور بالواجــب، وإذا هــن عملــن تحــت تأثــر 
الــروح القــدس، فســيكون لديهــن رباطــة الجــأش املطلوبــة لهــذا الزمــان. وســيعكس 
ــيمنحهن  ــهن، وس ــن بأنفس ــاليت يضح ــاء ال ــؤالء النس ــى ه ــاه ع ــور محي ــص ن املخل
القــوة التــي تفــوق تلــك التــي للرجــال. إن مبقدورهــن القيــام بعمــل ال ميكــن للرجــال 
القيــام بــه داخــل األرَُس والعائــالت؛ وهــو عمــل يلمــس القلــب. وبإمكانهــن االقــراب 
مــن قلــوب أولئــك الذيــن ال يســتطيع الرجــال الوصــول إليهــن ]كاألرامــل والفتيــات 
الــاليت تحتــم عليهــن ظروفهــن العيــش مبفردهــن[. إن هنــاك حاجــة ماســة إل عملهن 

ــوة، الكــرازة، صفحــة 464و 465(. ــق بالخدمــة والكــرازة« )روح النب املتعل

1. إن األمــر املثــر لالهتــام يف األناجيــل، مبــا يف ذلــك إنجيــل لوقــا، يختــص بــدور النســاء 
فيــا يتعلــق بقيامــة املســيح. فــإن كل األناجيــل تذكــر أن النســاء كــن أول مــن رأى املســيح 
ــن  ــون ع ــتخدم املدافع ــد اس ــه. وق ــن قيامت ــن ع ــرب اآلخري ــن أخ ــاً أول م ــن أيض ــام وك املق
الكتــاب املقــدس هــذه الحقيقــة للمســاعدة يف التأكيــد عــى القيامــة الجســدية للمســيح، 
وهــي القيامــة التــي ينكرهــا بعــض النــاس أو يشــككون فيهــا. ملــاذا يعــد دور النســاء هنــا 
غايــة يف األهميــة؟ فإنــه إذا كانــت قصــص قيامــة املســيح مفربكــة مــن ِقبــل كتبــة األناجيــل 
كــا يزعــم البعــض، فلــاذا ذكــر كتبــة األناجيــل أن النســاء، وهــن الــاليت مل يحظــن بتقديــر 
كبــر يف ذلــك املجتمــع، كــن أول مــن رأى املســيح وخــربَّ بقيامتــه؟ فــإذا كان كتبــة األناجيــل 
يفربكــون القصــص مــن أجــل محاولــة إقنــاع النــاس بــأن يؤمنــوا، فلــاذا يســتخدمون النســاء 

بــدالً مــن الرجــال؟ ناقشــوا هــذه النقطــة. 

2. يف مجتمــع مل يعــرف دامئــاً بكرامــة النســاء، قــام املســيح بإعطــاء النســاء املكانــة التــي 
ــه  ــات الل ــن بن ــدء: فإنه ــذ الب ــه من ــل الل ــن ِقب ــن ِم ــة له ــة املوهوب ــي املكان ــتحقها وه تس
وبنــات إبراهيــم؛ ويف ضــوء اإلنجيــل، هــن متســاويات مــع الرجــال. يف الوقــت نفســه، وعــى 
الرغــم مــن أن الرجــال والنســاء متســاوون أمــام اللــه، إال أن ذلــك ال يعنــي أنــه ليــس هنــاك 
اختالفــات بينهــا. كيــف ميكننــا التأكيــد عــى املســاواة بــن الرجــال والنســاء أمــام اللــه ويف 
الوقــت نفســه نعــرف باالختالفــات املوجــودة بينهــا، ونؤكــد كذلــك عــى كيــف أن هــذه 

االختالفــات تلعــب دوراً يف حيــاة الكنيســة؟
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قصة األسبوع

أثمن من المال

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

راعوث، اليابان
ولــدت راعــوث وترعرعــت يف اإلكــوادور دون أن تعــرف اللــه. وقــد شــعرت أن شــيئاً مــا كان 
مفقــوداً يف حياتهــا، وقامــت بزيــارة العديــد مــن الكنائــس لكــن أيــاً منهــا مل تكــن مقنعــة 
ــوا  ــاس كان ــارة كنيســة ســبتية أدفنتســتية ووجــدت أن »الن ــم قامــت بزي ــا. ث بالنســبة له

لطفــاء وكان القــس يعامــل النــاس عــى قــدم املســاواة. 
حصلــت راعــوث عــى أقــراص DVD بعنــوان الرجــاء األخــر، وكانــت تشــتمل عــى 
محــارضات عــن ســفر الرؤيــا مــن تقديــم القــس لويــس غونســالفيس. وألن راعــوث مل تكــن 
غــر متأكــدة مــا تتحــدث عنــه هــذه األقــراص املدمجــة، لــذا فقــد تركتهــا يف أحــد أركان 

البيــت ونســيت أمرهــا. 
وبعــد فــرة مــن الوقــت، انتقلــت راعــوث وزوجهــا للعيــش يف اليابــان حيــث حصــال عــى 
ــا  ــا، إال أنه ــن أن راعــوث كان ناجحــة يف عمله ــم م ــع. وعــى الرغ عمــل يف مجــال التصني
ــدم  ــدة يق ــالن يف الجري ــا إع ــت انتباهه ــام، لف ــد االي ــة. ويف أح ــر راضي ــزال غ ــت ال ت كان
ــف  ــدى لط ــرت م ــا تذك ــبتين. وعندم ــت الس ــة األدفنتس ــور كنيس ــاس لحض ــوة للن الدع
أعضــاء كنيســة األدفنتســت الســبتين يف اإلكــوادور، قــررت راعــوث زيــارة الكنيســة. وأثنــاء 
وجودهــا هنــاك شــعرت بالســعادة كونهــا التقــت بديانــا، زوجــة رئيس الشــيوخ التــي كانت 
برازيليــة الجنســية. عرضــت ديانــا أن تــدرس الكتــاب املقــدس مــع راعــوث. وعندمــا التقتــا 
يف أول درس، أحــرت ديانــا معهــا أقــراص الــدي يف دي للقــس لويــس غونســالفيس! وقــد 
الحظــت راعــوث أن هــذه األقــراص املدمجــة هــي ذاتهــا التــي حصلــت عليهــا يف اإلكــوادور. 
ولقناعتهــا بــأن مــا حــدث كان أكــر مــن مجــرد صدفــة، شــاهدت راعــواث أقــراص الــدي يف 
دي. وإذ اســتمرت يف الدراســة اقتنعــت بأنهــا قــد وجــدت الحــق. وعندمــا عرفــت أن يــوم 
الســبت هــو يــوم الراحــة املقــدس الــذي أمــر بــه اللــه، قــررت راعــوث برعــة التوقــف 
عــن العمــل يف الســبوت. قــال لهــا زمالؤهــا يف العمــل، »هــل أنــت مجنونــة؟ إنــك تحصلــن 

عــى أعــى راتــب يف أيــام الســبوت. ملــاذا ال تحصــي عــى النقــود وتعطيهــا لكنيســتك؟«
أجابــت راعــوث قائلــة، »هنــاك شء أمثــن بكثــر مــن النقــود كالذهــاب إل الكنيســة كل 

يــوم ســبت وتعلُّــم أمــور جديــدة.«
وبعــد فــرة قصــرة كرســت راعــوث حياتهــا بالتــام واعتمــدت. وعندمــا أدرك زمالؤهــا يف 
العمــل أنهــا كان جــادة بشــأن إميانهــا الجديــد، انقلبــوا ضدهــا. قــال لهــا البعــض، »لقــد 
ــل ظــل  ــا يف العم ــن مديره ــك.« لك ــل مع ــي العم ــا ال ميكنن ــال آخــرون، »أن تغــرت.« وق

راً لعملهــا وســمح لهــا بالحصــول عــى عطلــة يــوم الســبت. مقــدِّ
ــري  ــة تفك ــّرت طريق ــد تغ ــايت. لق ــرة يف حي ــور كث ــّرت أم ــة، »تغ ــوث موضح ــول راع تق
وعــادايت وعالقــايت مــع النــاس، لقــد تغــّر كل شء. قبــل ذلــك كان قلبــي قاســياً لكنــه اآلن 

ــي التعاطــف مــع اآلخريــن ومســاعدتهم.« مــيء باإلحســاس وميكنن
ــة. إن  ــكا الجنوبي ــن أمري ــان م ــن إل الياب ــن املهاجري ــد م ــن العدي راعــوث هــي واحــد م
أعضــاء كنيســة األدفنتســت العامليــة يف اليابــان يســعون بنشــاط إل تبشــر أشــخاص مثــل 
ــاء مركــز  راعــوث. أحــد مشــاريع الســبت الثالــث عــر لهــذا الربــع ســوف يســاعد يف بن
تبشــري دويل يف اليابــان. للحصــول عــى املزيــد مــن القصــص ســواء يف صــورة مطبوعــات أو 

.)www.adventistmission .org( :ــايل ــع الت ــارة املوق ــم بزي ــو، ق فيدي
هــل تعلــم أنــه ليــس عليــك االنتظــار حتــى نهايــة الربــع لتقديــم أعطيــة الســبت الثالــث 
عــر؟ فإنــه ميكنــك تقديــم أعطيتــك يف أي وقــت مــن خــالل موقــع الويــب اآلمــن الخــاص 

 .giving.adventistmission.org :بالعمــل املرســي
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رحلة َعرْبَ الكتاب املقدس

ِكْن َواْد

إن سلســلة كتــب »رحلــة عــرب الكتــاب املقــدس« ســوف تســاعدكم 
عــى أن ال تضيعــوا عــى أنفســكم فرصــة التعــرف عــى إرشــادات 
َهــة لكــم. إن هــذه السلســة هــي دراســة لتاريــخ وأهميــة  اللــه املُوجِّ
ومعنــى كل ســفر مــن أســفار الكتــاب املقــدس، مــن ســفر التكويــن 

وحتــى ســفر الرؤيــا. 
تتكــون هــذه السلســلة مــن ثــالث مجلــدات تحمــل العناويــن 
ــوب«،  ــن إل أي ــن تكوي ــدس م ــاب املق ــرب الكت ــة ع ــة: »رحل التالي
»رحلــة عــرب الكتــاب املقــدس مــن املزامــر إل مالخــي«، و »رحلــة 
عــرب الكتــاب املقــدس مــن متــى إل ســفر الرؤيا«. وســوف تســاعدكم 
هــذه السلســلة عــى فهــم الرســالة الرئيســية لــكل ســفر مــن أســفار 
الكتــاب املقــدس وســوف تحثكــم عــى املثابــرة عنــد دراســة األجــزاء 
ــدات  ــذه املجل ــرأ ه ــم. اق ــة الفه ــة أو صعب ــدو غامض ــد تب ــي ق الت

ــة نحــو امللكــوت. ــة واحصــل عــى الربكــة يف رحل الثالث
سعر املجلد الواحد:  14.99 دوالر أمريي
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ــاء  ــيلة إلنش ــر كوس ــع الفطائ ــتخدام صن اس
ــة كنيس

عندمــا كانــت ابنــة الســيدة شــن 
البالغــة مــن العمر 13 عاماً تشــعر 
بالوحــدة بســبب عــدم وجــود 
ــة،  ــنها بالكنيس ــات وأوالد يف س بن
ــب  ــا يج ــن م ــيدة ش ــت الس عرف
القيــام بــه. فقــد كانــت تســتيقظ 
قبــل الفجــر وتقــوم يدويــاً بإعــداد 
ــاح  ــا كل صب ــرة وبيعه 2.000 فط
ــن  ــرب م ــن بالق ــالب الجائع للط
املحليــة. وإذ  الثانويــة  املدرســة 
أصبحــت صديقــة لزبائنهــا الذيــن 
يف نفــس عمــر ابنتهــا، رسعــان مــا 
بــدأ هــؤالء الطــالب بالــردد عــى 
بيــت الســيدة شــن والتعلُّــم عــن 
ــاً  ــر الـــ 16 عام املســيح. وعــى م
املاضيــة، اعتمــد أكــر مــن 400 
شــاب كنتيجــة مبــاشة لخدمــة 
شــن مــن خــالل بيعهــا للفطائــر. 
يجتمــع األعضــاء الشــبيبة يف مبنى 
مؤقــت وهــم يشــعرون بالســعادة 
اختيــار  تــم  قــد  ألنــه  البالغــة 
مجتمعهــم الكنــي لتســلم جــزء 
مــن عطــاء الســبت الثالــث عــر 
ــرأ  ــة. اق ــاء كنيس ــع لبن ــذا الرب له
املزيــد مــن تفاصيــل هــذه القصــة 
ــة«  ــارات الروحي ــة »االختب يف مجل
عــى املوقــع اإللكــروين التــايل: 
 www.advent is tmiss ion (
ــم،  ــن فضلك org/resources.(. م
يف  بســخاء  للعطــاء  اســتعدوا 
عطــاء الســبت الثالــث عــر لهــذا 

ــع. الرب

عليــك  ليــس  أنــه  تعلــم  هــل  تلميــح: 
لتقديــم  الربــع  نهايــة  حتــى  االنتظــار 

الســبت أعطيــة 
تقديــم  ميكنــك  فإنــه  عــر؟  الثالــث 
ــع  ــالل موق ــن خ ــت م ــك يف أي وق أعطيت
ــي:  ــل املرس ــاص بالعم ــن الخ ــب اآلم الوي

.giving.adventistmission.org
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الدرس السابع   

المسيح، الروح القدس، والصاة

9ـ 15أيار )مايو(

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: لوقــا 2: 25ـ 32؛ يوحنــا 16: 5ـ 7؛ لوقــا 23: 46؛ لوقــا 11: 1ـ4؛ 

متــى 7: 21ـ 23؛ لوقــا 11: 9ـ 13.

آيــة الحفــظ: » ’َوأَنَــا أَُقــوُل لَكُــُم: اْســأَلُوا تُْعطَــْوا، اُطْلُُبــوا تَِجــُدوا، اِْقَرُعــوا يُْفَتــْح لَكُــْم. 
ألَنَّ كُلَّ َمــْن يَْســأَُل يَأُْخــُذ، َوَمــْن يَطْلُــُب يَِجــُد، َوَمــْن يَْقــَرُع يُْفَتــُح لَــُه‘ » )لوقــا 11: 9و 10(.

مــن بــن األناجيــل اإلزائيــة أو الســينوبتية ]وهــي األناجيــل القانونيــة الثالثــة األول متــى   
ــع  ــث تخــرب نفــس القصــص عــن يســوع وتتب ــا متشــابهة حي ــك ألنه ــا. ســميت كذل ومرقــس ولوق
ترتيــب األحــداث نفســها. يشــار ألســباب تشــابهات واختالفــات هــذه األناجيل باملشــكلة الســينوبتية. 
ويقابــل هــذه األناجيــل إنجيــل يوحنــا »املســتقل« : ويكيبيديــا املوســوعة الحــرة[، نجــد أن إنجيــل 
لوقــا يتحــدث أكــر مــن اإلنجيلــن اآلخريــن عــن عالقــة املســيح بالــروح القــدس. فبينــا يشــر متــى 
ــه  إل الــروح القــدس 12 مــرة، ويشــر إليــه مرقــس 6، نجــد أن لوقــا يشــر إليــه 17 مــرة يف إنجيل
و57 مــرة يف ســفر أعــال الرســل. يــرى لوقــا أنــه منــذ جــاء املســيح يف الجســد )لوقــا 1: 35( وحتــى 
تقدميــه للتوجيهــات املتعلقــة بالكــرازة باســمه إل العــامل أجمــع )لوقــا 24: 44ـ 49( أن هنــاك رابطــة 
فاعلــة بــن املســيح والــروح القــدس. إن هــذه الرابطــة هــي مســألة أساســية لفهــم مرســلية مخلِّصنــا. 
وباملثــل، يظهــر لوقــا أهميــة الصــالة يف كل ِمــن حيــاة املســيح ومرســليته. إن املســيح، اإللــه الحــق 

واملســاوي لــآلب والــروح القــدس، تــرك لنــا يف بريتــه مثــاالً يحتــذى فيــا يتعلــق بالصــالة.
فــإذا كان املســيح قــد رأى أن هنــاك حاجــة إل أن يصــي، فكــم باألحــرى مــدى احتياجنــا   

الصــالة؟ نحــن إل 
»وإن مل نــدأب يف الصــالة ونجاهــد يف الســهر نعــرّض أنفســنا لخطــر اإلهــال فالحيــدان   
ــؤدي  ــق امل ــل يف الطري ــع العراقي ــال ليض ــعيا متواص ــعى س ــدو يس ــتقيم، ألن الع ــوال املس ــن املن ع
إل عــرش النعمــة ومينعنــا مــن الحصــول عــى النعمــة والقــوة ملقاومــة التجــارب بواســطة اإلميــان 

والصــالة« )روح النبــوة، طريــق الحيــاة، 81(.

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 16أيــار 
)مايو(.
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األحد
المسيح والروح القدس

 10أيار )مايو(

مــا هــي بعــض الطــرق العمليــة وامللموســة التــي ميكننــا بواســطتها جعــل أنفســنا 
ــا أن نحــرص  ــف ميكنن ــى، كي ــا؟ مبعن ــروح القــدس لن ــه ال ــادة وتوجي منفتحــن لقي
عــى أن ال تعمــل اختياراتنــا بــأي شــكل مــن األشــكال عــى تقســية قلوبنــا وجعلنــا 

ال نصغــي لصوتــه؟

إن لوقــا، بوصفــه مهتــٍد إل املســيحية مــن األمــم وبوصفــه رفيقــاً للرســول   
بولــس يف التبشــر، كان ينظــر إل دخــول املســيحية إل التاريــخ – بــدءاً مــن تجســد 
املســيح وصعــوده ووصــوالً إل انتشــار الكنيســة – عــى أنهــا عجيبــة إلهيــة برعايــة 
وتوجيــه الــروح القــدس. إننــا نــرى يف حيــاة املســيح أقانيــم األلوهيــة الثالثــة 
ــا )لوقــا 3: 21و 22(؛ ويؤكــد لوقــا عــى هــذه  منخرطــون يف العمــل املتعلــق بفدائن

ــدس.  ــروح الق ــتمرة إل ال ــاراته املس ــالل إش ــن خ ــة م النقط

مــاذا تخربنــا اآليــات التاليــة عــن الــدور الــذي قــام بــه الــروح القــدس عندمــا 
ــا 1: 35و 41؛ 2: 25ـ 32. ــداً؟ لوق ــيح إىل األرض متجس ــاء املس ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدس.  ــروح الق ــارات إل ال ــن اإلش ــد م ــلية املســيح بالعدي ــدأت مرس ــد ب لق  
ووفقــاً للوقــا، قــال يوحنــا املعمــدان أنــه عــى الرغــم مــن أنــه كان يعمــد باملــاء إال أن 
ــد بالــروح )لوقــا 3: 16(. وعنــد معموديــة املســيح، أكــد  َمــن ســيأيت بعــده ســوف يعمِّ
كالً ِمــن اآلب والــروح القــدس عــى صحــة مرســلية املســيح للفــداء. وقــد أعلــن اآلب 
مــن الســاء أن املســيح هــو ابنــه الحبيــب الــذي أرســل لخــالص البــر، هــذا يف حــن 
ــك  ــذ ذل ــا 3: 21و 22(. ومن ــٍة )لوق ــِل َحَاَم ــِميٍَّة ِمثْ ــٍة ِجْس ــُدُس ِبَهيْئَ ــرُّوُح الُْق ــزل ال ن
ــا ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس » )لوقــا 4: 1( ومســتعداً  الحــن فصاعــداً كان املســيح » ُمْمتَلِئً

ــه )لوقــا 4: 14(.  ــك بــدء خدمت ــة، وكذل ملواجهــة العــدو يف الربي
ويف عبــارات املســيح االفتتاحيــة يف العظــة التــي ألقاهــا يف مجمــع النــارصة،   
ــَيَّ ‘  ــرَّبِّ َع ــال: » ’ ُروُح ال ــيا، فق ــة باملس ــعياء املتعلق ــوءة إش ــه نب ــى نفس ــق ع طبّ
ــوده  ــد صع ــيح. وبع ــاً للمس ــاً دامئ ــدس رفيق ــروح الق ــد كان ال ــا 4: 18(. لق » )لوق
ــل  ــيح ويح ــاع املس ــوي أتب ــم ويق ــذي يدع ــو ال ــدس ه ــروح الق ــاء، كان ال إل الس
ــد وعــد املســيح  ــل لق ــس هــذا وحســب، ب ــا 16: 5ـ 7(. ولي ــم )يوحن بحضــوره بينه
أن اللــه ’يُْعِطــي الــرُّوَح الُْقــُدَس لِلَِّذيــَن يَْســأَلُونَُه‘ )لوقــا 11: 13(. إن الــروح القــدس 
الــذي يربــط دامئــاً بــن املســيح واآلب ومرســلية الخــالص هــو نفــس الــروح الــذي كان 
ِمــن شــأنه دعــم التالميــذ يف رحلــة إميانهــم. ومــن هنــا تــأيت األهميــة البالغــة للــروح 
القــدس يف الحيــاة املســيحية: وهكــذا فــإن أي تجديــف ضــد الــروح القــدس هــو يف 

ــا 12: 10(. ــا )لوق ــر اقرافه ــي ميكــن للب ــا الت ــع مــن أخطــر الخطاي الواق
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 االثنين
حياة الصاة الخاصة بالمسيح

 11أيار )مايو(

مــن بــن املــرات الكثــرة التــي صــى فيهــا املســيح، نجــد بعضــاً مــن هــذه   
الصلــوات مدونــاً يف إنجيــل لوقــا فقــط. الحــظ الحــاالت التاليــة التــي تظهــر املســيح 

ــات حاســمة يف حياتــه.  ــالل لحظ وهــو يصــي خ
• صــى املســيح عنــد معموديتــه )لوقــا 3: 21(. »لقــد بــدأت حقبــة جديــدة وهامــة 
يف حياتــه، وهــا هــو اآلن يقــف عــى مــرح أوســع ويدخــل يف رصاع حياتــه« )روح 
النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 91(. إنــه مل يجــرؤ عــى بــدء هــذه املرحلــة األوســع 

مــن الخدمــة العلنيــة – التــي كانــت ســتأيت بــه إل صليــب الجلجثــة- دون صــالة. 
ــس  ــا 6: 12و 13(. لي ــي عــر )لوق ــذ االثن ــار التالمي ــل اختي ــد صــى يســوع قب • لق
ــن  ــيح مل يك ــا أن املس ــوايئ. ك ــكل عش ــاً وبش ــه اعتباط ــار أتباع ــد يخت ــاك قائ هن
يختــار مجــرد أتبــاع وإمنــا كان ينتقــي أولئــك الذيــن كان مــن شــأنهم تفّهــم شــخصه 
ومرســليته والتضامــن التــام معــه. »فكانــت خدمتهــم أجــلَّ خدمــة اســندت إل بنــي 
ــتهى  ــوة، مش ــه« )روح النب ــيح نفس ــة املس ــد خدم ــة بع ــة الثاني ــان ويف املرتب اإلنس

ــة 267(.  ــال، صحف األجي
ــا  ــا تام ــب تكريس ــذة تتطل ــا 9: 18(. إن التلم ــذه )لوق ــل تالمي ــيح ألج ــى املس • ص
ــرَاٍد« مــن أجــل أن يعــرف  ــَى انِْف ــيِّ َع ــه. وكان املســيح »يَُص للمســيح وفهــاً لَهويت
االثنــا عــر َمــن هــو. وبعــد ذلــك، واجههــم املســيح بهــذا الســؤال الحاســم: »َوأَنْتـُـْم، 

ــا؟« )لوقــا 9: 20(.  ــوَن أيَنِّ أَنَ ــْن تَُقولُ َم
• صــى املســيح قبــل التجــي )لوقــا 9: 28ـ 36( وحصــل للمــرة الثانيــة عــى تأكيــد 
مــن الســاء بأنــه ابــن اللــه »الحبيــب«. إن التجــارب التــي كان املســيح قــد واجههــا 
حتــى ذلــك الحــن، وكذلــك التجــارب التــي كانــت ســتأتيه الحقــاً، مل تســتطع أن تغــّر 
األلفــة والتقــارب الوثيقــن بــن اآلب واالبــن. وقــد نتــج عــن الصــالة أيضــاً أن التالميــذ 

أصبحــوا » ُمَعاِيِنــَن َعظََمتَــُه« )2بطــرس 1: 16(.
ــر  ــالة األك ــي الص ــذه ه ــا ه ــا 22: 39ـ 46(. رمب ــياين )لوق ــيح يف جثس ــى املس • ص
ــاء  ــط الس ــص يرب ــرى أن املخل ــالة ن ــذه الص ــي ه ــالص. فف ــخ الخ ــة يف تاري أهمي
ــه  ــيئة الل ــون ملش ــمة: أن تك ــادئ حاس ــة مب ــيح ثالث ــدد املس ــك يح ــاألرض، وبذل ب
الســيادة واألولويــة؛ االلتــزام بعمــل مشــيئة اللــه حتــى ولــو تعرضــت للمــوت؛ وأن 
تكــون لديــك القــوة الالزمــة للتغلــب عــى كل تجربــة تواجههــا بينــا أنــت تعمــل 

ــه. ــق مشــيئة الل عــى تحقي
ــا  ــا 23: 46(. أظهــر املســيح لن ــه )لوق ــدي الل ــه يف ي ــتَْوِدَعاً حيات • صــى املســيح ُمْس
ــه األخــرة عــى الصليــب عندمــا قــال،  الغــرض النهــايئ مــن الصــالة وذلــك يف كلات
ــتَْوِدُع ُروِحــي.« ينبغــي للصــالة أن تبقينــا عــى صلــة دامئــاً  ــَك أَْس ــاُه، يِف يََديْ ــا أَبَتَ » يَ
باللــه، ســواء يف حــاالت الــوالدة أو املــوت، عنــد التعامــل مــع األعــداء أو األصدقــاء، 

ــا أو اســتيقاظنا. ــاء نومن أثن

ماذا تخربك مناذج الصالة الخاصة باملسيح عن حياة الصالة الخاصة بك؟
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الثالثاء
نموذج الصاة: الجزء األول

12أيار )مايو(

هل تعرف الرب، أَْم أنك تعرف عنه فقط؟ بأية طرق يمكن لحياة الصالة الخاصة 
بك إلى الله أكثر؟ بك أن تقرِّ

اقرأ لوقا 11: 1ـ 4. كيف تساعدنا هذه اآليات عى فهم كيفية عمل الصاة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانــت طريقــة املســيح املفضلــة لوصــف اللــه هــي، اإلشــارة إليــه مســتخدماً   
كلمــة »اآلب«، وتــرد هــذه الكلمــة 179 مــرة عــى األقــل يف األناجيــل األربعــة. إنَّ يف 
اســتخدامنا لِلقــب »اآلب«، عنــد مخاطبتنــا للــه، اعــراف بــأن اللــه هــو »كائــن« لديــه 
القــدرة عــى أن يكــون لــه ارتباطــا وثيقــا باإلنســان. ويتســم اآلب الســاوي بنفــس 
صفــات املحبــة والرعايــة التــي يظهرهــا األب البــري نحــو أبنائــه وبناتــه. ولكــن اللــه 
هــو أبونــا الــذي يف الســاء. وهــو مختلــف عــن أبينــا األريض ألنــه كي املعرفــة وكُيِّ 

القــدرة وكامــل القداســة.
إن عبــارة »أبانــا الــذي يف الســموات« تذكرنــا دامئــاً بــأن اللــه قــدوس وبأنــه   
ــأن املســيحية ليســت مجــرد فكــرة فلســفية أو مفهــوم ينظــر إل  كائــن شــخيص وب

ــود.  ــن كل شء يف الوج ــارة ع ــو عب ــود ه ــادي الوج ــه أُح ــه إل ــه بوصف الل
» ’ليتقــدس اســمك‘ » )لوقــا 11: 2(. وهنــا مذكــٌر آخــر بــأن اللــه قــدوس.   
فيجــب عــى أولئــك الذيــن يعرفــون أنهــم يتبعــون الــرب أن يقدســوا اســمه بالقــول 
عــون أنهــم يتبعونــه يف  والعمــل. فــإن اســم اللــه يتدنــس مــن قبــل أولئــك الذيــن يدَّ
حــن أنهــم يخطئــون إليــه. إن كلــات املســيح يف متــى 7: 21ـ 23 ميكــن أن تســاعدنا 

ــه. ــه أن نقــّدس اســم الل ــا يعني عــى أن نفهــم بشــكل أفضــل م
» ’ لِيَــأِْت َملَُكوتـُـَك ‘ » )لوقــا 11: 2(. تشــر األناجيــل إل ملكــوت اللــه أكــر   
مــن 100 مــرة: مــا يقــرب مــن 40 منهــا يف لوقــا ومــا يقــرب مــن 50 مــرة يف متــى 
ــيح  ــاء املس ــا ج ــو م ــه ه ــوت الل ــا. إن ملك ــرات يف يوحن ــس و3 م ــرة يف مرق و16 م
ليعلــن عنــه ويؤسســه: فإننــا نعيــش اآلن يف ملكــوت النعمــة الــذي ]أنشــئ ... حــاالً 
بعــد ســقوط االنســان االول يف الخطيئــة. وُوجــد بوعــد مــن اللــه. وباإلميــان يســتطيع 
ــخ متامــاً اال مبــوت املســيح: كتــاب إميــان  النــاس ان يكونــوا مواطنــن فيــه. لكنــه مل يُرسَّ
األدفنتســت الســبتين، صفحــة 90[، كــا أن هنــاك الوعــد املســتقبي مبلكــوت املجــد. 
وبــدون الدخــول يف امللكــوت األول لــن يكــون هنــاك دخــول إل امللكــوت الثــاين. ومــا 
يبتغيــه املســيح هــو أن يختــرب تالميــذه امللكــوت األول بينــا هــم يف انتظــار الثــاين. 
ــَاِء كَذلـِـَك َعــَى األَرِْض ‘ » )لوقــا 11: 2(. إن  » ’ لِتَُكــْن َمِشــيئَتَُك كَــَا يِف السَّ  
ملكــوت اللــه يـُـْدرَُك ويُطـَـاُع يف الســاء. أمــا املســيح فيأخــذ هــذه الحقيقــة ويحوِّلهــا 
إل رجــاء يف أن يكــون ذلــك هــو الحــال عــى األرض كذلــك. فعبــارة »عــى األرض« ال 
تشــر إل العموميــة ولكــن إل الخصوصيــة. لتكــن مشــيئة اللــه عــى األرض، ولكــن 

ــا بصفــة شــخصية. ــا من ــا، بــكل واحدن ــدأ بن دعوهــا تب
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 13أيار )مايو(

ــا »  ــة » أَْعِطَن ــا 11: 3(. إن كلم ــْوٍم ‘ » )لوق ــا كُلَّ يَ ــا أَْعِطَن ــا كََفافََن » ’ ُخبْزَنَ  
الــواردة يف هــذه الِطلبــة هــي تعبــر عــن االعتــاد عــى اللــه والثقــة بــه ســواء كانــت 
هــذه الِطلبــة تــأيت عــى لســان مليونــر أو عــى لســان يتيــم يف حالــة فقــر دائــم. إننــا 
جميعــاً معتمــدون عــى اللــه، وتجربنــا كلمــة » أَْعِطَنــا » عــى االعــراف بــأن اللــه هــو 
ــُه  ــا، َولَ ــَو َصَنَعَن ــا ونتحــرك ونوجــد. »ُه ــه نحي ــق. وب ــه الخال ــا. إن مصــدر كل العطاي

ــاُه« )مزمــور 100: 3(.   ــُم َمْرَع ــْعبُُه َوَغَن ــُن َش نَْح

ــه. ويف ضــوء هــذا الوعــد، مــا  ــاج إلي ــا كل مــا نحت ــذي يعطين ــه هــو اآلب ال إن الل
ــا 11: 9ـ 13؟ ــي تجدهــا يف لوق ــة الت ــات العظيم هــي الضان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــارة  ــب بش ــرة يف قل ــأيت املغف ــا 11: 4(. ت ــا ‘ » )لوق ــا َخطَايَانَ ــْر لََن » ’ َواْغِف  
اإلنجيــل. فإنــه ال خــالص لنــا بــدون مغفــرة اللــه لنــا: » َوإِْذ كُْنتُــْم أَْمَواتـًـا يِف الَْخطَايـَـا 
ــا« )كولــويس 2: 13(. ال بــد ألولئــك  ــْم ِبَجِميــعِ الَْخطَايَ ــْم َمَعــُه، ُمَســاِمًحا لَُك ... أَْحيَاكُ
ــوا أي شــخص أخطــأ  ــه لهــم مــن أن ميــدوا يدهــم ويقبل ــربوا مغفــرة الل ــن اخت الذي
ــُكلِّ  ــُر لِ ــا نَْغِف ــُن أَيًْض ــا نَْح يف حقهــم. إن الصــالة مــن أجــل أن يغفــر اللــه لنــا » ألَنََّن
َمــْن يُْذنـِـُب إِلَيَْنــا« )لوقــا 11: 4( ال تعنــي أن مغفــرة اللــه لنــا تتوقــف عــى مغفرتنــا 
لآلخريــن؛ باألحــرى، إن مغفــرة اللــه لنــا تتطلــب أنــه يجــب علينــا كتالميــذ للمســيح 
أن نعيــش ضمــن دائــرة النعمــة املتســعة- فنكــون بذلــك متســلمن إلحســانه وبــرِّه، 
ونبســط كذلــك محبتــه ومغفرتــه إل اآلخريــن الذيــن رمبــا يكونــون قــد أســاءوا إلينــا.   
يــِر ‘ » )لوقــا 11: 4(. ينبغــي  ِّ ــا ِمــَن الرِّ َن ــٍة لِكــْن نَجِّ ــا يِف تَْجِربَ » ’ الَ تُْدِخلَْن  
ــد يف  ــة. ونج ــت خطي ــة ليس ــي أن التجرب ــة األول ه ــن: الحقيق ــارة إل حقيقت اإلش
اللغــة اليونانيــة أن الكلمــة التــي »تعنــي« تجربــة هــي مــن ضمــن األســاء اليونانيــة 
التــي تنتهــي بحــروف معينــة تــدل عــى أن هــذه الكلمــة تصــف الســر يف إجــراء مــا 
وليــس الوصــول إل نتيجــة مــا. فــإن الكتــاب املقــدس ال ينظــر إل التجربــة باعتبارهــا 
منتجــاً نهائيــاً. وعــى الرغــم مــن أن التجربــة ليســت خطيــة إال أن الرضــوخ لهــا هــو 
وِر، َوُهــَو الَ يَُجــرُِّب أََحــًدا« )يعقــوب 1: 13(.  ُ كذلــك. ثانيــاً، اللــُه »َغــْرُ ُمَجــرٍَّب ِبالــرُّ
قــد يســمح اللــه بــأن تــأيت التجــارب لكنــه ال يجــرّب، مبعنــى أنــه ال يغــوي أحــداً بــأن 
يخطــئ. فالصــالة إذاً هــي اعــراف بــأن اللــه هــو مصــدر القــوة الرئيســية ملقاومــة 

الريــر.

طرق  بأية  الفقرة.  هذه  تشملها  التي  األمور  كل  في  فكر   .4 1ـ   :11 لوقا  راجع 
يمكن للصالة أن تعمل على إثراء وتعميق اختبارك، فيما يتعلق بكل جانب من 

هذه الجوانب؟
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الخميس
المزيد من الدروس حول الصاة

 14أيار )مايو(

يميل األشخاص الذين ال يعرفون الرب إلى مقارنة أنفسهم بأولئك الذين يفترض 
أنهم أسوأ منهم وذلك من أجل إقناع أنفسهم بأنهم ليسوا سيئين للغاية. لماذا يعد 

مثل هذا الشيء خداعاً روحياً؟ فما الذي يهم إذا كان اآلخرون أسوأ ِمنَّا؟

ــم الحاجــة إل  ــذه منوذجــاً للصــالة، علَّمه ومبجــرد أن أعطــى املســيح تالمي  
ــا 11: 5ـ 13(.  ــل« )لوق ــق نصــف اللي ــَل »صدي ــة عــى الصــالة مســتخدماً َمثَ املواظب
وقــرب انتهــاء خدمتــه األرضيــة، ذَكَّــر املســيح أتباعــه بالحاجــة إل التوبــة والتواضــع 
ــالن أن الصــالة هــي ليســت مجــرد  ــر هــذان املث ــا 18: 9ـ 14(. يظه يف الصــالة )لوق

ــع اآلب. ــل م ــش متواص ــث وعي ــر وحدي ــا مس ــن ولكنه روت

اقــرأ لوقــا 11: 5ـ 8. لقــد رسد املســيح هــذا املثــل للتشــجيع عــى املثابــرة   
ــك، يجــب أن تكــون  ــدالً مــن ذل ــة. ب ــح الصــالة روتيني يف الصــالة. ال ينبغــي أن تصب
الصــالة هــي األســاس لعالقــة تتســم باالعتــاد التــام واملتواصــل عــى اللــه. إن الصــالة 
هــي نســمة النفــس التــي مــن دونهــا منــوت روحيــاً. يــرد املســيح لنــا َمثَــَل الجــار 
الــذي يرفــض أن يكــون َحَســُن الجــوار. فهــو مل يأبــه بتلبيــة الحاجــة الطارئــة لجــاره يف 
منتصــف الليــل حــن طلــب منــه الجــار أن يُْقرَِضــه ثثاَلَثـَـَة أَْرِغَفــٍة ليقدمهــا لصديقــه 
الــذي جــاء مــن ســفر. عــى أن مــا حــدث يف النهايــة هــو أن هــذا الجــار، وِمــْن أَْجــِل 
ــى  ــد انصــاع ولب ــل، ق ــه يف منتصــف اللي ــى باب ــرِْق املتواصــل ع إرصار جــاره يف الطَ
حاجــة ذلــك الجــار. إن هــذه املواظبــة عــى الصــالة ليــس املقصــود منهــا هــو تغيــر 
ــة  ــا هــو تقوي ــا املقصــود منه ــا أم ال وإمن ــا إذا كان سيســتجيب لطلبتن ــه في رأي الل

وتعزيــز ثقتنــا نحــن باللــه.

اقرأ لوقا 18: 9ـ 14. ما هو الدرس الهام املتعلق بالصاة هنا؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان الفريــي يتوقــع تأييــد اللــه لــه اســتناداً إل أعالــه الصالحــة. أمــا العشــار فقــد 
طــرح نفســه قــدام رحمــة اللــه والتمــس القبــول اســتناداً إل نعمــة اللــه. إننــا نحظــى 
بقبــول اللــه لنــا مــن خــالل نعمــة اللــه وحدهــا وليــس عــى أســاس َمــن نحــن أو مــا 
نقــوم بــه مــن أعــال. وفقــط التائبــون واملتواضعــون واملنســحقو الــروح هــم الذيــن 

ميكنهــم الحصــول عــى هــذه النعمــة.
ــرة.  ــب والن ــاح والصلي ــن شوط النج ــا ضم ــاع ه ــة واالتض »إن الوداع  
وإكليــل املجــد معــد للذيــن يســجدون عنــد قاعــدة الصليــب« )روح النبــوة، األنبيــاء 

.)481 وامللــوك، صفحــة 
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15أيار )مايو(

»إّن النفــس التــي تتجــه إل اللــه يف طلــب العــون واإلســناد والقــوة بواســطة   
الصــالة الحــارة كل يــوم ســتحصل عــى أشــواق نبيلــة وإدراك واضــح للحــق والواجــب 
ومقاصــد ســامية للعمــل وجــوع وعطــش دائــم إل الــرّب. وإذ نحتفــظ بصلتنــا باللــه 
نصبــح قادريــن عــى أن نفيــَض عــى اآلخريــن مــن النــور والســالم والطأمنينــة التــي 
ــا  ــي نحصــل عليه ــّوة الت ــم. إّن الق ــا له ــق معاشتن ــن طري ــك ع ــا, وذل ــك قلوبن متتل
بالصــالة للــه متّحــدة ببــذل الجهــد يف مثابــرٍة لتهذيــب العقــل عــى التفكــر والحــرص 
تعــّد اإلنســان للواجبــات اليوميــة وتحفــظ الــروح يف ســالم وهــدوء يف كل الظــروف« 

ــم األعظــم، صفحــة 519(. ــوة، املعل )روح النب
ــا. فنحــن  ــأّن كل أوالده أخــوة لن ــا نعــرف ب ــا فإنن ــاً لن ــه أب ــإذ ندعــو الل »ف  
جميعنــا جــزء مــن نســيج البريــة العظيــم وكلنــا أعضــاء يف أرسة واحــدة. ويف 
صلواتنــا وتوســالتنا يجــب أن نــدرج أقرباءنــا كأنفســنا. إّن مــن يطلــب بركــة لنفســه 

فقــط ال يصــي حســناً« )روح النبــوة، املعلــم األعظــم، صفحــة 540(.

ــروح القــدس ال يقتــر عــى مــا  ــا عــن الرابطــة بــن املســيح وال 1. إن حديــث لوق
جــاء يف إنجيلــه؛ فإننــا نجــد يف ســفر »أعــال الرســل«، الــذي كتبــه لوقــا أيضــاً، إشــارة 
ــيحي  ــع املس ــاة املجتم ــة يف حي ــال حيوي ــن أع ــدس م ــروح الق ــه ال ــام ب ــا ق إل م
ومرســليته وخدماتــه. يف الواقــع، إن لوقــا هــو الوحيــد الــذي قــام بتدويــن تعليــات 
ــذ يف أورشــليم إَِل أَْن يلبســوا  ــه واملتعلقــة بوجــوب بقــاء التالمي املســيح بعــد قيامت
ــوا مــن الذهــاب برســالة  ــل أن يتمكن ــك قب ــا 24: 49( وذل ــايِل« )لوق ــَن األََع ًة ِم ــوَّ »قُ
ــا ســفر أعــال  ــدأ لوق ــك ب ــد ذل ــايص األرض. وبع ــام إل أق ــوب واملق ــص املصل املخلِّ
ــروح القــدس  )أعــال 1:  الرســل برديــد الوعــد الــذي أعطــاه املســيح واملتعلــق بال
7و 8(. ويف األصحــاح الثــاين، يتحــدث لوقــا عــن إمتــام هــذا الوعــد يف يــوم الخمســن 
ــروح  ــه ال ــذي يقــوم ب ــدور الجوهــري ال ــه عــن ال ــا هــذا كل )أعــال 2(. مــاذا يخربن

ــاة الكنيســة؟   القــدس يف حي

2. بأيــة طــرق تعــد الصــالة يف حــد ذاتهــا اعرافــا باعتادنــا عــى اللــه وحاجتنــا إليــه؟ 
اقــرأ لوقــا 18: 9. مــا هــي املشــكلة الروحيــة العميقــة التــي كان املســيح يتصــدى لهــا  

هنــا مــن خــالل املثــل الــذي أعقــب ذلــك؟
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قصة األسبوع
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سونغ سانغساب، كوريا الجنوبية
يتبــع النــاس ســونغ سانغســاب إينــا ذهــب- أحيانــاً يتابعونــه بنظراتهــم وأحيانــاً أخــرى 

يســرون خلفــه، ولكنــه ال ميانــع ذلــك ألن لديــه رســالة ليشــاركها. 
يقــول ســونغ، »كنــت أريــد أن يتعــرف النــاس عــى الحــق، لــذا فكــرت يف طريقــة متكنهــم 
مــن التعــرف عــى مســألة الســبت التــي هــي محــور رســائل املالئكــة الثالثــة.« وهكــذا قام 
ســونغ بتصميــم الفتــة توضــع عــى حقيقــة الظهــر، وقــد كتــب عليهــا بخطــوط عريضــة 
مــا يــي: »يــوم الراحــة = الســبت = اليــوم الســابع.« وكانــت هــذه الالفتــة تشــتمل عــى 

مزيــد مــن التفاصيــل املحيطــة بالرســالة الرئيســية. 
ــه مــن  ــه وإياب ــد ذهاب ــه عن ــاء ركــوب دراجت ــة عــى ظهــره أثن يضــع ســونغ هــذه الالفت
ــاك،  ــاس هن ــن الن ــر ب ــة ويس ــق العام ــا إل الحدائ ــب به ــا كان يذه ــاً. ك ــل يومي العم
وقــد أدهشــته ردود أفعــال النــاس. يقــول ســونغ، »عندمــا يــرى النــاس الالفتــة يتملكهــم 
ــخاص يف  ــاك أش ــاً هن ــاٍل. ودامئ ــوت ع ــا بص ــوب عليه ــراءة املكت ــون بق ــول ويقوم الفض
الحدائــق وهــم يتكلمــون عــن مــا يقرؤونــه. إن الســبت هــو رســالة هامــة وحــق ينبغــي 
التبشــر بــه. هنــاك طــرق كثــرة لنــر هــذه الرســالة، لكــن هــذه هــي طريقتــي الخاصــة 

ب.«
ــن  ــع يف الذه ــر، كان يض ــرازة والتبش ــة يف الك ــذه الطريق ــاع ه ــونغ اتب ــرر س ــا ق وعندم
منوذجــن اثنــن: يونــان الــذي ارســل ليطــوف يف شــوارع املدينــة الكبــرة معلنــاً الحاجــة إل 
التوبــة، والنمــوذج الثــاين هــو بنــو إرسائيــل الذيــن كانــوا شــاهداً صامتــاً إذ طافــوا حــول 

املدينــة ســبع مــرات.
ــن الحــق  ــة أن أعل ــي مــن خــالل هــذه الطريق ــه ميكنن ــول ســونغ، »املقصــود هــو أن يق
املتعلــق بالســبت بشــكل فعــال ومالئــم.« وهــو مــرور جــداً ألن الكثريــن مــن النــاس 

ــادي بهــا.  مهتمــون بســاع الرســالة التــي ين
يقــول ســونغ، » يف أحــد األيــام صعــدت إل مــرو األنفــاق، وقــام شــخص مــا بتتبعــي. ويف 
النهايــة، قــال يل الرجــل، ’أنــا ال أعــرف هــذا الحــق. هــل هنــاك كنيســة تحفــظ الســبت؟‘ »
ويف مــرة أخــرى، كان ســونغ يســر يف إحــدى الحدائــق عندمــا اقــرب منــه شــخصان وقــاال 
ــة  ــب إل كنيس ــا مل نذه ــبتين. إنن ــت الس ــة األدفنتس ــن كنيس ــك م ــن أن ــد م ــه، »ال ب ل
ــا  ــة؟ إنن ــع الكنيســة األدفنتســتية يف هــذه املدين ــن تق ــة. أي ــرة طويل ــذ ف أدفنتســتية من

ــة.« ــذ فــرة طويل ــا من نبحــث عــن كنيســة أدفنتســتية هن
يقــول ســونغ، »أحيانــاً يســألني النــاس عــن كيــف أحمــل هــذه الالفتــة وأتجــول بهــا. إن 
حمــي لهــذه الرســالة الهامــة يجعلنــي اهتــم كثــراً بكيفيــة تــريف، لذلــك أصــي كثــراً 
وأشــعر بســالم يف قلبــي وأمتلــئ بالقــوة التــي مينحنــي إياهــا الــروح القــدس.« وقــد بــدأت 
فكــرة الالفتــة تــروق آلخريــن، فقــد طلــب أحــد شــيوخ الكنيســة مــن ســونغ أن يعطيــه 

نســخة مــن الالفتــة. 
يقــول ســونغ، »أنــا ســعيد للغايــة. فأنــا أبحــث عــن الخــراف الضالــة. وتعتمــد خطتــي يف 
التبشــر عــى أن يلمــح النــاس مــا هــو مكتــوب عــى الالفتــة التــي أحملهــا عــى ظهــري 
ــا  ــوم عنده ــتفرين، أق ــاس مس ــألني الن ــا يس ــم. وعندم ــا يف أذهانه ــع مضمونه فينطب

ــن يعلــم مــاذا ســتكون النتائــج؟« مبشــاركة مــا لــدي مــن مطبوعــات تبشــرية. وَم
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الدرس الثامن 

مأمورية المسيح

16ـ 22 أيار )مايو(

السبت بعد الظهر
ــا 16: 19ـ 31؛ 18: 35ـ  ــا 15: 4ـ 7و 11ـ 32؛ لوق ــبوعية: لوق ــع األس املراج

43؛ 19: 1ـ 10.

آيــة الحفــظ: »ألَنَّ ابْــَن اإلِنَْســاِن َقــْد َجــاَء لِــَيْ يَطْلُــَب َويَُخلِّــَص َمــا َقــْد َهلََك« 
)لوقا 19: 10(.

إذا نحــن أردنــا كتابــة عبــارة تتعلــق مبرســلية املســيح فإنــه ال ميكننــا أن نجــد   
عبــارة أفضــل مــا نطــق بــه هــو نفســه: » ’ لـِـَيْ يَطْلُــَب َويَُخلِّــَص َمــا قـَـْد َهلَــَك ‘ »
مــا الــذي هلــك؟ إن البريــة نفســها هــي التــي هلكــت بانفصالهــا عــن اللــه   
وتعرضهــا للمــوت وامتالئهــا بالخــوف واإلحبــاط واليــأس. فإنــه مــا مل يكــن املســيح 

ــى.  ــنهلك ونفن ــا س ــا لكن ــن أجلن ــام ِم ــات وق ــد م ق
فشكراً للمسيح الذي جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.  

». فــإن اإلنســان إذ عــى اللــه وارتــد عنــه، قــد أقــى نفســه عــن حــرة   
اللــه، فانفصلــت بذلــك األرض عــن الســاء، وصــارت بينهــا هــوة مل يســتطع أحــد 
عبورَهــا، ولكــن بواســطة املســيح، وبفضــل اســتحقاقاتِه، أزيلــت الهــوة التــي أحدثتهــا 
الخطيــة، وأعيــد ســلم االتصــال بــن األرض والســاء، فتســّنى إذاً وبــه وحــَده ميكــن 
ــّد » )روح  ــي ال تُح ــوة الت ــه مبصــدِر الق ــُف العاجــُز ان يجــدد اتصالَ اإلنســاُن الضعي

ــة 15و 16(. ــاة، صفح ــق الحي ــوة، طري النب
مــن ســفر التكويــن إل ســفر الرؤيــا، نجــد أن الكتــاب املقــدس هــو قصــة   
اللــه الــذي يســعى إل خــالص البريــة. يوضــح لوقــا هــذه الحقيقــة مســتخدماً ثالثــة 
ــد 8ـ 10(،  ــود )ع ــم املفق ــا 15: 4ـ 7(، الدره ــال )لوق ــروف الض ــة: الخ ــال هام أمث

ــد 11ـ 32(. ــال )ع ــن الض واالب

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق 23 ايــار )مايــو(
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الخروف الضال والدرهم المفقود

17أيار )مايو(

إن كثيراً من العلوم الحديثة والفلسفة تخبرنا أننا ليس سوى مخلوقات جاءت إلى 
حيز الوجود بمحض الصدفة، وبأننا نعيش في عالم بال معنى ال يهتم على اإلطالق 
والتي يتم تقديمها  النظر المختلفة تماماً  بشأننا أو بشأن مصيرنا. ما هي وجهة 

في هذين المثلين؟

األحد

اقــرأ لوقــا 15: 4ـ 7. مــاذا يخربنــا هــذا عــن محبــة اللــه لنــا؟ ملــاذا مــن املهــم أن 
نــدرك أن الراعــي هــو الــذي ذهــب يبحــث عــن الخــروف الضــال؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل  ــذا املث ــا ه ــر لن ــا، يُظه ــاٍل بن ــر مب ــرث وغ ــر مك ــه غ ــدو أن ــامل يب يف ع  
حقيقــة مذهلــة: إن اللــه يحبنــا كثــراً لدرجــة أنــه هــو نفســه قــد جــاء ليأخذنــا إليــه. 
ــه هــو  ــو أن الل ــر فه ــع األم ــا واق ــه، أم ــاس يلتمســون الل ــا نتحــدث عــن أن ــراً م كث

ــا.  ــث عن ــا والبح ــعى يف طلبن ــذي يس ال
»إن الشــخص الــذي قــد ســلم نفســه للمســيح هــو أغــى يف نظــره مــن كل   
ــص  ــى تخل ــا حت ــة وعذاباته ــاز يف آالم جلجث ــكل رسور يجت ــص كان ب ــامل . واملخل الع
نفــس واحــدة وتــأيت إل ملكوتــه . وهــو لــن يتخــى عــن إنســان مــات ألجلــه . ومــا 
مل يركــه أتباعــه مبحــض اختيارهــم فســيظل متمســكا بهــم بــكل قوتــه« )روح النبــوة، 

ــة 456(. ــال، صفح ــتهى األجي مش
ــط. ميكــن  ــا فق ــل لوق ــل يف إنجي ــا نجــد هــذا املث ــا 15: 8و 9. إنن ــرأ لوق اق  
للدرهــم املفقــود أن يعنــي أمــراً مــن أمريــن اثنــن. األول، كانــت اليهوديــة يف زمــن 
ــة كان الدرهــم الواحــد  ــة بالفقــراء. وبالنســبة ملعظــم البيــوت اليهودي املســيح مليئ
ــوم. وكان هــذا  ــه يف الي ــرء أجــراً لعمل ــا يتقاضــاه امل ــه م )الدراخــا( يفــوق يف قيمت

ــراد األرسة.  ــة ألف ــون الخاوي ــورة البط ــاد ث ــي إلخ ــكاد يكف ــغ بال املبل
املعنــى الثــاين، كان الدرهــم يعــد عالمــة عــى أن املــرأة متزوجــة، فقــد كانت   
بعــض النســاء ترتديــن غطــاء رأس مكــون مــن عــرة دراهــم – وهــو مبلــغ ضخــم 

ــرة.  ــة األرُس الفق ــالً يف حال ــاً طوي ــره وقت ــب توف يتطل
ــا الحالتــن، كان فقــدان الدرهــم أمــراً خطــراً. لذلــك قامــت املــرأة  ويف كلت  
البائســة التــي ميألهــا الحــزن العميــق بإضــاءة املصبــاح )فرمبــا مل تكــن للبيــت نوافــذ 
أو رمبــا كانــت هنــاك نافــذة صغــرة فقــط( وأمســكت مبكنســة وقلبــت البيــت رأســاً 
عــى عقــب بحثــاً عــن ذلــك الدرهــم. وعندمــا وجدتــه فاضــت روحهــا بالفــرح فغمــر 

ــا أيضــاً.  الفــرح كل صديقاته
ــزال درهــا  ــراب والقامــة، ال ي ــه يف وســط أكــوام ال »إّن الدرهــم، مــع أنّ  
مــن فضــة كــا كان. وصاحبتــه تفتــش عنــه ألّن لــه قيمتــه. وهكــذا كل نفــس مهــا 
ــًة بالخطيــة معتــربة مثينــًة يف نظــر اللــه. وكــا أّن عــى الدرهــم صــورة  تكــن منحطّ
امللــك واســمه، فكذلــك اإلنســان عنــد خلقــه كان يحمــل صــورة اللــه واســمه. ومــع 
أّن الصــورة واالســم قــد فســدا اآلن وُشــوِّها وطُمســا بتأثــر الخطيــة، فــإّن آثــار تلــك 
ــم األعظــم،  ــوة، املعل ــة يف كل نفــس« )روح النب ــزال باقي ــة ال ت ــك الكتاب الصــالة وتل

ــة 184(. صفح
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يمكن للعالم أن يبدو مغرياً جداً. ما هي بعض األمور المعيَّنة في العالم، والتي تجد نفسك 
مجرباً ِمن ِقبَلِها بصفة خاصة؛ أمور تجد نفسك تفكر فيها قائالً: »إنها ليست أموراً سيئة 

للغاية«، هذا في حين أنك تعلم في أعماق ذاتك أنها أمور سيئة؟

يُنظــر إل مثــل االبــن الضــال عــى أنــه أجمــل قصــة قصــرة يف التاريــخ تتحــدث عــن   
الغفــران. ومل يَــرِد هــذا املثــل إال يف إنجيــل لوقــا فقــط )لوقــا 15: 11ـ 32(. وميكــن أن يُطلــق 
ــن  ــن االبن ــار أحــد هذي ــد اخت ــان الضــاالن«. وق ــل اســم »األب املحــب واالبن ــى هــذا املث ع
فــوىض الغربــة بــدالً مــن محبــة األب. واختــار االبــن الثــاين البقــاء يف البيــت لكنــه مل يعــرف 
ــل يف  ــى أن يكــون أخــاً. وميكــن دراســة هــذا املث ــل، ومل يعــرف معن ــة األب بشــكل كام محب
ســبعة أجــزاء: أربعــة أجــزاء منهــا تتعلــق باالبــن الضــال واثنــان بــاألب، ويتعلــق جــزء منهــا 

ــرب.  ــن األك باالب
• » أَْعِطِنــي« )لوقــا 15: 12(. مل يكــن قــرار االبــن األصغــر بــأن يطلــب نصيبــه مــن املمتلــكات 
مــن أبيــه أمــراً مفاجئــاً أو رغبــة مترعــة. إن الخطيــة غالبــاً مــا تتجــى بعــد فــرة طويلــة مــن 
ــد ســمع مــن  ــن األصغــر كان ق ــد وأن االب ــال ب ــا. ف ــات يف غــر محله ــأين يف أولوي التفكــر املت
ــت جامــدة  ــاة بالبي ــت الحي ــدة. ففــي نظــره، كان ــق األرايض البعي ــاء عــن ســحر وبري األصدق
ــا  ــا حدوده ــة كان له ــك املحب ــن تل ــت، لك ــة بالبي ــاك محب ــت هن ــم، كان ــداً. نع ــة ج وصارم
ــر  ــود. وكان األب يف نظ ــن دون قي ــاة م ــه حي ــدم ل ــت تق ــدة فكان ــا األرض البعي ــة؛ أم الخاص
قَــًة وشــمولية، وكان االبــن يريــد الحريــة.  ــظ وكانــت محبتــه مطوِّ االبــن األصغــر شــديد التحفُّ

ــه. ويف ســعيه إل الحصــول عــى حريــة دون عوائــق، كانــت بــذرة التمــرد تنبــت بداخل
• »ملــاذا أنــا« )لوقــا 15: 13ـ 16(. قــام االبــن االصغــر بجمــع كل حصتــه من املمتلــكات وانطلق 
ــت  ــت األب. وكان ــن بي ــد ع ــكان بعي ــي م ــدة ه ــورة البعي ــذه الك ــَدٍة«. إن ه ــورٍَة بَِعي إل »كُ
عيــون املحبــة املكرثــة وســياج القانــون الواقــي والنعمــة املوجــودة دامئــاً لتعانــق وتحتضــن، 
ــْرٍِف »  ــها » ُم ــدة عيش ــالد بعي ــا ب ــدة. إنه ــالد البعي ــذه الب ــبة له ــة بالنس ــوراً غريب ــد أم تع
ــالث  ــد ث ــد الجدي ــر يف العه ــرف« تظه ــي »م ــي تعن ــة الت ــة اليوناني ــا 15: 13(. والكلم )لوق
ــْكر« )أفســس 5: 18(، والتمــرد )تيطــس 1: 6(،  مــرات وتــأيت بصيغــة »االســم« لإلشــارة إل »السُّ
ــَهَواِت، َوإِْدَمــاِن الَْخْمــِر، َوالْبَطـَـِر، َوالُْمَناَدَمــاِت، َوِعبَــاَدِة  َعــارَِة َوالشَّ والفجــور الــذي يتضمــن »الدَّ
األَْوثـَـاِن الُْمَحرََّمــِة« )1بطــرس 4: 3و 4(. إن عيــش مثــل هــذه الحيــاة الفاجــرة قــد أهــدر صحــة 
االبــن األصغــر وثروتــه ورسعــان مــا أصبــح بــال مــال أو أصدقــاء أو طعــام. واختتمــت حياتــه 
املتأللئــة يف الحضيــض. ووصــل بــه الجــوع إل درجــة العــوز الدائــم. وجــد االبــن عمــالً هــو 

االعتنــاء بالخنازيــر، وكان ذلــك مبثابــة مصــر قــاٍس بالنســبة لشــخص يهــودي آنــذاك.
ــى  ــدرة ع ــه الق ــاً لدي ــزال ابن ــن هــذا الضــال كان ال ي ــا 15: 17ـ 19(. لك ــي » )لوق • » اِْجَعلِْن
اختيــار االســتدارة وتغيــر املســار. لذلــك، فــإن مــا فعلــه االبــن هــو أنــه » رََجــَع إَِل نَْفِســِه » 
وتذكــر املــكان الــذي يدعــى بيتــاً وتذكــر شــخصاً يُعــرف بــاألب، وتذكــر كذلــك عالقــة ترابطيــة 
ــٍة يتوســل بهــا إل األب:  ــَودة ُخطب ــة. عــاد االبــن االصغــر إل البيــت وبيــده مْس تدعــى املحب
»اجعلنــي«. ومعنــى مــا يقولــه االبــن لــألب هنــا هــو: افعــل ب مــا شــئت ولكــن اســمح يل بــأن 
أكــون متواجــداً يف ظــل عينيــك الســاهرتن ويف ظــل رعايــة محبتــك. وهــل مــن بيــت أفضــل 

مــن قلــب األب.
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• كانــت العــودة إل البيــت )لوقــا 15: 17ـ 20( عبــارة عــن رحلــة توبــة. وهــي رحلــة بــدأت 
عندمــا » ’رجــع إل نفســه. ‘» إن إدراك االبــن للمــكان الــذي كان متواجــداً فيــه مقارنــة مبــا كان 
عليــه بيــت أبيــه قــد دفعــه إل أن »يقــوم« و »يذهــب« إل أبيــه. وقــد عــاد االبــن الضــال إل 

البيــت ومعــه خطبــة مــن أربعــة أجــزاء تُوضــح املعنــى الحقيقــي للتوبــة.
أوالً، كان هنــاك إقــرار مــن جانــب األبــن بــأن هــذا األب هــو أبــوه وقــد تجــى ذلــك   
ــة إل أن  ــال بحاج ــن الض ــد 18(. وكان االب ــا أَِب » )ع ــه: » يَ ــألب بقول ــه ل ــالل منادات ــن خ م
يعتمــد عــى أبيــه ويثــق يف محبــة ومغفــرة أبيــه، متامــاً كــا يجــب علينــا أن نتعلــم الثقــة يف 

ــه. ــاوي وغفران ــا الس ــة أبين محب
ــه  ــر ولكن ــأ يف التقدي ــس خط ــو لي ــال ه ــن الض ــه االب ــا فعل ــراف: إن م ــاً، االع ثاني  

.)18 )عــد  وأبيــه  اللــه  ضــد  خطيــة 
ا بَْعــُد ‘ » )عــد 19(. إن إدراك املرء لعدم اســتحقاقه،  ثالثــاً، النــدم: » ’ َولَْســُت ُمْســتَِحقًّ  
عــى نقيــض اســتحقاق اللــه، هــو أمــر جوهــري مــن أجــل أن تكــون هنــاك توبــة حقيقيــة.
ــل: » ’اجعلنــي‘ » )عــد 19(. إن الخضــوع ملشــيئة اللــه هــو  رابعــاً، االلتــاس أو التوسُّ  

املقصــد مــن التوبــة. لقــد رجــع االبــن إل البيــت. 
• األب املنتظــر )لوقــا 15: 20و 21(. كان األب قــد بــدأ االنتظــار والســهر والحــزن واألمــل منــذ 
اللحظــة التــي خطــا فيهــا االبــن الضــال خــارج املنــزل. وانتهــى انتظــار األب عندمــا رأى االبــن 
وقــد » كَاَن لـَـْم يـَـزَْل بَِعيــًدا » ومــن ثــم »تََحنَّــَن َوَركَــَض َوَوقـَـَع َعــَى ُعُنِقــِه َوقَبَّلـَـُه » )عــد 20(. 

ال توجــد صــورة أخــرى تجســد طبيعــة اللــه كتلــك التــي لــألب املنتظــر.
• األرسة الَفرَِحــة )لوقــا 15: 22ـ 25(. عانــق األب االبــن، وألبســه رداًء جديــداً وجعــل خامتــاً يف 
يــده وحــذاء يف رجليــه وأمــر بــأن تكــون هنــاك وليمــة واحتفــال. فــإذا كانــت مغــادرة البيــت 
هــي مبثابــة املــوت فــإن الرجــوع إليــه كان مبثابــة القيامــة التــي تســتحق الفــرح واالبتهــاج. 
لقــد كان االبــن ضــاالً بالفعــل، ولكــن مــع ذلــك كان ال يــزال ابنــاً، وهنــاك فــرح يف الســاء بــكل 

ابــن يتــوب )عــد 7(. 
ــت  ــن البي ــرج م ــا خ ــل عندم ــد ض ــر ق ــن األصغ ــا 15: 25ـ 32(. إن االب ــرب )لوق ــن األك • االب
للذهــاب إل كــورة بعيــدة؛ أمــا االبــن األكــرب فقــد ضــل ألن قلبــه كان يف كــورة بعيــدة عــى 
الرغــم مــن أنــه كان يف البيــت بالجســد. إن مثــل هــذا القلــب هــو قلــب »غاضــب« )عــد 28( 
ومتذمــر وواثــق بنفســه )عــد 29(  ويرفــض االعــراف بأخيــه. بــدالً مــن ذلــك، يــرى مثــل هــذا 
ــَك هــَذا ‘ »، ويشــر إليــه عــى أنــه املبــذر )عــد 30(، وال يظهــر  القلــب األخ عــى أنــه » ’ ابُْن
أيــة رابطــة أخــوة بينــه وبــن أخيــه االصغــر. إن موقــف االبــن األكــرب تجــاه أبيــه هــو نفــس 
ــْم ‘ »  ــأْكُُل َمَعُه ــاًة َويَ ــُل ُخطَ ــن اتهمــوا املســيح قائلــن: » ’ هــَذا يَْقبَ موقــف الفريســين الذي
)عــد 2(. وتعكــس الكلــات األخــرة لــألب مــع ابنــه األكــرب موقــف الســاء مــن كل الخطــاة 
، ألَنَّ أََخــاَك هــَذا كَاَن َميِّتـًـا فََعــاَش، وَكَاَن َضــااُل  التائبــن: » ’ َولِكــْن كَاَن يَْنبَِغــي أَْن نَْفــَرَح َونـُـَرَّ

فَُوِجــَد ‘ » )عــد 32(.

من  يعد  لماذا  تفكيره،  النظر عن خطأ  بغض  األكبر.  األخ  مكان  نفسك في  ضع 
»المنطقي« جداً أن يشعر هكذا؟ كيف تعلن هذه القصة الطرق التي من خاللها 

تتجاوز بشارة اإلنجيل ما هو »منطقي ومعقول«؟
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20أيار )مايو(

نحن نحب أن نتحدث عن مدى محبة الله لنا وعن كل ما فعله وما يفعله من أجل 
أن يخصلنا. ماذا ينبغي لهذا الَمثَل أن يعلمنا عن خطر التعامل مع محبة الله وهبة 

الخالص كما لو كانتا أمرين مفروغ منهما ومسلم بهما؟

عــى الرغــم مــن أن املســيح جــاء ليطلــب ويخلــص أولئــك الذيــن ضلــوا يف الخطيــة،   
ــاح  ــو مت ــاين وه ــالص مج ــه. إن الخ ــذي يقدم ــالص ال ــول الخ ــى قب ــداً ع ــرب أح ــه ال يج إال أن
للجميــع، لكــن عــى اإلنســان أن يقبــل التقدمــة املجانيــة باإلميــان، وهــو مــا ينتــج عنــه عيــش 
حيــاة تتفــق مــع مشــيئة اللــه. والوقــت الوحيــد الــذي فيــه ميكننــا اختيــار القيــام بذلــك هــو 

ــكان آخــر.  ــك يف أي م ــل ذل ــاء عيشــنا عــى األرض؛ وال توجــد فرصــة أخــرى لعم أثن

اقرأ لوقا 16: 19ـ 31. ما هي الرسالة األساسية لهذا املثل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن  ــن هامت ــم حقيقت ــو يعلّ ــط، وه ــا فق ــل لوق ــدون يف إنجي ــل م ــذا املث إن ه  
فيــا يتعلــق بالخــالص: أهميــة »اليــوم« يف عمليــة الخــالص، وعــدم وجــود فرصــة أخــرى 

للخــالص بعــد املــوت.
اليــوم هــو يــوم خــالص. إن املَثـَـل ال يعلّــم أن هنــاك شاً متأصــالً يف كــون املــرء   
ثريــاً أو أن هنــاك شــيئاً جيــداً ال محالــة يف كــون املــرء فقــراً. بــل إن مــا يعلّمــه املثــل هــو 
وجــوب أن ال يضيّــع اإلنســان فرصــة الخــالص والعيــش مخلّصــاً بينــا نحــن نعيــش عــى 
هــذه األرض. وســواء كنــا أثريــاء أو فقــراء، متعلمــن أو أميــن، أقويــاء أو ضعفــاء، فنحــن 
ليــس لدينــا فرصــة ثانيــة. إن الجميــع إمــا يخلصــون أو يدانــون بنــاء عــى موقفهــم مــن 
املســيح، اليــوم. »ُهــَوَذا اآلَن َوقْــٌت َمْقبُــوٌل. ُهــَوَذا اآلَن يَــْوُم َخــالٍَص« )2كورنثــوس 6: 2(. 
ــم املثــل أيضــاً أن املكافــأة األبديــة ال عالقــة لهــا باملمتلــكات املاديــة. فقــد  يعلّ  
ــُم كُلَّ يـَـْوٍم ُمَرَفًِّهــا« )لوقــا 16: 19(  كان الرجــل الغنــي »يَلْبَــُس األَرُْجــواَن َوالْبَــزَّ َوُهــَو يَتََنعَّ
ولكنــه كان يفتقــر إل مــا هــو أســاس الحيــاة: اللــه. وعندمــا ال يعــرف املــرء باللــه فإنــه 
ال يــرى وال يهتــم بغــره مــن البــر. مل تكــن خطيــة الرجــل الغنــي تكمــن يف ثرائــه ولكــن 

ــه.  ــاً مــا كان هــو مســتعداً لقبول ــه هــي أوســع نطاق ــة الل يف فشــله يف إدراك أن عائل
ليــس هنــاك فرصــة ثانيــة للخــالص بعــد املــوت. إن الحقيقــة األخــرى التــي ال   
مفــر منهــا والتــي يعلمهــا املســيح هنــا هــي أنــه ليــس هنــاك فرصــة ثانيــة للخــالص بعــد 
يُْنونَــُة« )عربانيــن 9: 27(.  املــوت. »وَكَــَا ُوِضــَع لِلنَّــاِس أَْن مَيُوتـُـوا َمــرًَّة ثـُـمَّ بَْعــَد ذلـِـَك الدَّ
والنقطــة األخــرى املــراد التأكيــد عليهــا مــن خــالل هــذا املثــل هــو إظهــار أن   
ــوا عــى  ــاة، لتجعلهــم يُْقِدُم ــة اآلن، يف هــذه الحي ــاس قــد اُعطــوا مــا يكفــي مــن أدل الن
ــم أن هنــاك نوعــاً  خيــارات واعيــٍة إمــا لصالــح اللــه أو ضــده. إن أي تعليــم الهــويت يعلّ

ــرة. ــة كب ــة وخدع ــه ضالل ــم في ــو تعلي ــوت ه ــد امل ــة« بع ــة الثاني ــن »الفرص م
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الخميس
كنت أعمى ولكني اآلن أبصر 

21أيار )مايو(

إنــه مــن الســهل أن نــرى أخطــاء وعيــوب اآلخريــن، أليــس كذلــك؟ ولكننــا يف كثــر 
مــن األحيــان نكــون عميانــاً عــن رؤيــة اخطائنــا وعيوبنــا. مــا هــي بعــض األمــور 
يف حياتــك والتــي تحتــاج إل مواجهتهــا واالعــراف بهــا والتغلــب عــى مــا كنــت 

تؤجــل التعامــل معــه لفــرة طويلــة؟

إن إعــالن مأموريــة املســيح القائــل بأنــه قــد »جــاء ليطلــب ويخلــص مــا قــد هلــك«   
هــو تأكيــد عــى الخدمــة الشــمولية التــي قــام املســيح بهــا. فقــد جــاء املســيح ليجعــل الرجــال 
والنســاء كاملــن، أي أن يغرهــم جســدياً وذهنيــاً وروحيــاً واجتاعيــاً. يقــدم لنــا لوقــا حالتــان 
توضحــان كيــف اســرد املســيح إنســانن منســحقن وأعادهــا إل حالــة التــام. أحــد هذيــن 
الرجلــن كان أعمــى جســدياً، وكان اآلخــر أعمــى روحيــاً؛ وكالهــا كانــا منبوذيــن- أحدهــا كان 
مســتعطياً وكان اآلخــر جابيــاً للرائــب. لكــن كال الرجلــن كانــا مرشــحن ألن يحظيــا مبرســلية 
ــده  ــه ويلمســه بي املســيح للخــالص، ومل يكــن أي منهــا أبعــد مــن أن يغمــره املســيح مبحبت

الشــافية. 

اقــرأ لوقــا 18: 35ـ 43. مــاذا يعملنــا هــذا عــن اعتادنــا املطلــق والتــام عــى اللــه؟ َمــن 
مّنــا مل يــرخ يف بعــض األحيــان قائــاً، »اْرَحْمِنــي«؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكــر مرقــس أن اســم الرجــل األعمــى هــو »بَارْتِيــَاُوُس« )مرقــس 10: 46(. وقــد كان   
يســتعطي خــارج »أريحــا«. وبعــد أن كان هــذا الرجــل يعــاين مــن اإلعاقــة الجســدية والفقــر 
وال يتمتــع مبنزلــة اجتاعيــة، وجــد نفســه يف غمــرة بــركات الســاء، فقــد قيــل لــه »أَنَّ يَُســوَع 
ــَن َداُوَد،  ــا ابْ ــالً، » ’ يَ ــه إل أن يــرخ قائ ــا 18: 37(، وقــد دفعــه إميان ــاٌز« )لوق ــارِصِيَّ ُمْجتَ النَّ
ارَْحْمِنــي ‘ » )عــد 39(. إن اإلميــان ال يتطلــب عينــن أو أذنــن، كــا ال يتطلــب قدمــن أو يديــن، 

لكنــه يتطلــب فقــط قلبــاً يتصــل بخالــق العــامل.

اقرأ لوقا 19: 1ـ 10. َمن كان الشخص »األعمى« يف هذه القصة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن إنجيــل لوقــا، أيضــاً، هــو اإلنجيــل الوحيــد الــذي يــدّون لقــاء املســيح مــع زكا، وكان   
ــة  ــيح املتعلق ــة املس ــن. إن مأموري ــع املنبوذي ــدة م ــيح العدي ــاءات املس ــر لق ــن آخ ــاء م ــذا اللق ه
بالســعي يف طلــب وخــالص الهالكــن قــد متــت بشــكل رائــع يف هــذه املقابلــة التــي كانــت للمســيح 
مــع زكا. لقــد كان زكا هــو رئيــس جبــاة الرائــب يف أريحــا، وكان يُنظــر إليــه ِمــن ِقبــل الفريســين 
يف املدينــة عــى أنــه رئيــس الخطــاة. لكــن رئيــس الخطــاة هــذا قــد وجــد نعمــة يف عينــي املخلّــص 
الــذي ســعى يف طلــب زكا وعمــل عــى خالصــه. وقــد اســتخدم املســيح أماكــن وطــرق غريبــة إلنجــاز 
مأموريتــه. فهنــا نجــد شــخصاً فــوق شــجرة جميــز يســعى لرؤيــة املســيح ومعرفــة َمــن كان هــو، 
ــن عــى الشــجرة ألن املســيح قــد قــدم  ــاً يأمــر ذلــك الرجــل بــأن ينــزل ِم ــاً محب كــا أن هنــاك رب
الدعــوة لنفســه بــأن يتنــاول العشــاء مــع زكا. لكــن واألهــم مــن ذلــك هــو أن املســيح كان لديــه مــا 
يقدمــه: » ’ الْيَــْوَم َحَصــَل َخــالٌَص لِهــَذا الْبَيْــِت ‘ » )لوقــا 19: 9( لكــن ليــس قبــل أن يقــوم زكا بوضــع 

األمــور يف نصابهــا الصحيــح )عــد 8(.
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

22أيار )مايو( 

»فاملســيح ال يرمــز بالخــروف الضــال إل الفــرد الخاطــئ وحــده بــل أيضــاً إل العــامل 
الــذي ارتــد وأهلكتــه الخطيــة« )روح النبــوة، املعلــم األعظــم، صفحــة 179(.

وفيــا يتعلــق بقيمــة النفــس: » َمــن ذا يســتطيع أن يقــّدر قيمــة النفــس ؟   
فــإذا أردتــم أن تعرفــوا قيمتهــا فاذهبــوا إل جثســياين واســهروا هنــاك مــع املســيح 
مــدى تلــك الســاعات، ســاعات الحــزن واألمل عندمــا كان عرقــه ينــزل كقطــرات مــن 
ــد قاعــدة الصليــب إذ  ــيب.... وعن ــوعا عــى الصلـ ــدم. وانظــروا إل املخلـــص مرفـ ال
ــذل نفســه ألجــل خاطــيء واحــد ميكنكــم أن  تذكــرون أن املســيح كان ميكــن أن يب
ــم األعظــم، صفحــة 186و 186(. ــوة، املعل ــس واحــدة« )روح النب ــة نف ــّدروا قيم تق

1. يف حــن أن جميــع األديــان تصــّور اإلنســان وهــو يبحــث عــن اللــه، تقدم املســيحية 
ــن أنــت؟ )تكويــن 3: 9(؟  ــن يســعى يف طلــب اإلنســان: آدم أي ــه بوصفــه هــو َم الل
ــوك 19: 9(؟ زكا،  ــا )1مل ــل هن ــاذا تفع ــا، م ــن 4: 9(؟ إيلي ــوك )تكوي ــن أخ ــن، أي قاي
ــك  ــه وهــو يســعى يف طلب ــع الل ــارك الخــاص م ــاذا كان اختب ــا 19: 5(. م ــزل )لوق إن

والبحــث عنــك؟ 

2. انظــر مــرة أخــرى إل الســؤال األخــر بــدرس يــوم الثالثــاء. مــا هــو الخطــأ القاتــل 
الــذي ارتكبــه األخ األكــرب؟ مــا هــي العيــوب الروحيــة التــي تجلــت يف موقفــه؟ ملــاذا 
يعــد إظهارنــا لنفــس موقــف االبــن األكــرب أمــرا أســهل مــا نعتقــد؟ انظــر متــى 20: 

1ـ 16.

ــو عــاد أحدهــم مــن املــوت  ــى ل ــه حت ــال املســيح أن ــي ولعــازر، ق 3. يف قصــة الغن
ــأ هــذا املثــل بــردة فعــل البعــض  ــن ال يؤمنــون. بأيــة طــرق تنب ــاك َم فســيكون هن
نحــو قيامــة املســيح، حيــث مل يؤمــن بعــض مــن النــاس بقيامــة املســيح رغــم األدلــة 

القويــة عــى قيامتــه؟

ــي  ــاواة الت ــي املس ــيح ه ــة املس ــاب يف خدم ــارة لألعج ــر إث ــب األك ــن الجوان 4. م
عامــل بهــا كل النــاس، مثــل الرجــل األعمــى الــذي كان يســتعطي وزكا أو نيقودميــوس 
واملــرأة الســامرية. إن الصليــب، أكــر مــن أي شء آخــر، هــو الــذي يظهــر أن جميــع 
النــاس متســاوون قــدام اللــه؟ كيــف ينبغــي لهــذه الحقيقــة الهامــة أن تؤثــر يف كيفيــة 
تعاملنــا مــع اآلخريــن، حتــى أولئــك الذيــن- بســبب السياســة أو الثقافــة أو العــرق، 
ــد االتســام  ــاذا يع ــا نشــعر نحوهــم مبشــاعر ســيئة يف الســابق؟ مل ــابه- كن ــا ش أو م

مبوقــف مــن هــذا القبيــل شــيئاً مناقضــاً للمســيح وصفاتــه؟

ــف تعمــل كل واحــدة  ــازر. كي ــي ولع ــع قصــة الغن ــن الضــال م ــارن قصــة األب 5. ق
ــوازن األخــرى؟ ــا عــى ت منه
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قصة األسبوع

التسبيح بدالً من التحامل

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

ديسونغ كيم، كوريا الجنوبية
تحيــط مبــاين املكاتــب الكنيســة األدفنتســتية الواقعــة وســط ســيول، كــا أنــه مــن الصعــب 
التواصــل مــع النــاس. وعندمــا كنــت أعمــل قســاً هنــاك، اعتقــدت أنــه رمبــا يكــون لصالــح 
ــت  ــة طازجــة وكان ــة نباتي ــا أغذي ــإذا قدمن ــة. ف ــة النباتي ــم لألطعم ــاح مطع الكنيســة افتت
ــام  ــاول الطع ــون لتن ــر فيأت ــب املحيطــة األم ــن باملكات ــروق للعامل ــا ي ــة فرمب ــا ودي خدمتن
ومــن ثــم نتجــاذب أطــراف الحديــث ونبنــي العالقــات معهــم. وعندمــا تحدثــت إل أعضــاء 
الكنيســة بشــأن هــذا األمــر، كان معظمهــم معارضــاً للفكــرة ألنهــم كانــوا قــد حاولــوا القيــام 
ــة  ــن اســتخدم ميزاني ــاءت بالفشــل. أكــدت لهــم أين ل ــل لكــن محاولتهــم ب ــك مــن قب بذل
الكنيســة وبــأن ألــن هوايــت قــد ذكــرت عــدة مــرات أنــه إذا نحــن أنشــأنا مثــل هــذا النــوع 
ــق األعضــاء عــى  ــة املطــاف، واف مــن املطاعــم يف املــدن فســيكون ناجحــاً جــداً. ويف نهاي

املــروع. 
وكمنظمــة غــر هادفــة للربــح، مل يكــن مســموح للكنيســة امتــالك مطعــم، لذلــك قمــت 
ــاورة  ــة املج ــب املحلي ــون يف املكات ــن يعمل ــك الذي ــوت أولئ ــة ودع ــة صحي ــم جمعي بتنظي
لالنضــام حتــى يتمكنــوا مــن تنــاول الطعــام مبطعمنــا. وخــالل األشــهر الثالثــة التــي تلــت 
ذلــك، قمــت بزيــارة كل مكتــب ودعــوت كل شــخص ألن يصبــح عضــواً يف الجمعيــة الصحية. 
وأوضحــت لهــم بأننــا ســوف نوفــر أطعمــة نباتيــة طازجــة وبأنهــم عندمــا يصبحــون أعضــاء 
يف هــذه الجمعيــة فســيتمكنون مــن تنــاول الطعــام الشــهي مــن االثنــن إل الجمعــة. كانــت 
رســوم العضويــة مبــا يعــادل املائــة دوالر شــهرياً. وقــد ســجل الكثــرون أســاءهم. وقمنــا، 
ــا، بتوزيــع أكــر مــن 500 تذكــرة وجبــات مجانيــة. فقــد كان يُســمح  أعضــاء الكنيســة وأن
لــكل متســلم لهــذه التذاكــر بتنــاول وجبــة مجانيــة يف يــوم معــن يف املطعــم. وقــد فوجئنــا 
وســعدنا بقــدوم مــا يقــرب مــن خمســائة ضيــف. وإذ اســتمتعوا بوجباتهــم، قمــت بإعــالن 
أنــه مبقــدور أعضــاء الجمعيــة الصحيــة تنــاول الطعــام هنــا كل يــوم. وقــد انضــم الكثــرون. 
ليــس مــن الســهل إدارة وتشــغيل مثــل هــذا النــوع مــن املطاعــم. فمــن املهــم أن يكــون 
لديــك مبنــى جيــد، كــا يجــب أن تكــون للقــس عالقــات جيــدة مــع املجتمــع. وبالطبــع، 
الطعــام مهــم. فإنــه مــا مل يكــن لذيــذ الطعــم فــإن الضيــوف لــن يســتمروا يف الــردد عــى 
املطعــم. وبعــد بضــع ســنوات مــن بدايــة املطعــم، خرنــا الطاهيــة ومل نســتطع اســتبدالها 
بطاهيــة بنفــس املهــارة. وإذ هبطــت جــودة الطعــام انخفضــت معهــا كذلــك أعــداد عضوية 
الجمعيــة. ومبجــرد أن اســتبدلنا الطاهيــة غــر املتمكنــة، تحســنت جــودة الطعــام وزادت 
عضويــة الجمعيــة مجــدداً. ووجدنــا أن هنــاك الكثــر مــن الفوائــد التــي نجنيهــا مــن هــذا 
املــروع. يف كوريــا، يعتقــد كثــرون مــن النــاس أن األدفنتســت هــم طائفــة غــر مرغــوب 
فيهــا. وبســبب هــذا االعتقــاد، كان البعــض يحجمــون عــن زيــارة املطعــم. ولكــن إذ اصبــح 
مطعمنــا مشــهوراً قــرر القساوســة املســيحيون والرهبــان البوذيــون وكهنــة املعابــد املجــيء 

للمطعــم وتنــاول الطعــام. 
وبعــد تعرفهــم علينــا، مل يســع هــؤالء النــاس ســوى الثنــاء عــى الكنيســة بــدالً مــن التحامــل 
عليهــا. العديــد مــن املردديــن عــى مطعمنــا يحظــون مبكانــة عاليــة يف املجتمــع. وبنعمــة 
ــر  ــز التأث ــن مراك ــا اآلن. وهــو واحــد م ــن 12 عام ــر م ــا بنجــاح ألك ــل مطعمن ــه، يعم الل

األدفنتســتية البالــغ عددهــا 117 مركــزاً يف كوريــا الجنوبيــة.
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الدرس التاسع  

المسيح، المعلم األعظم

23ـ 29 أيار )مايو(

السبت بعد الظهر

 املراجــع األســبوعية: لوقــا 8: 22ـ 25؛ 4: 31ـ 37و 6: 20ـ 49؛ 8: 19ـ 21و 
10: 25ـ 37؛ تثنيــة 6: 5.

آية الحفظ: » َفُبِهُتوا ِمْن تَْعلِيِمِه، ألَنَّ كَاََمُه كَاَن ِبُسلْطَاٍن« )لوقا 4: 32(.
» عندمــا جــاء املســيح إل األرض كان يبــدو أنَّ البريـّـة تــرع يف االنحــدار   
إل الحضيــض. فحتـّـى أســس املجتمــع قوِّضــت. والحيــاة صــارت زائفــة وكاذبــة.... فــإذ 
اشــأمز الّنــاس مــن الخرافــات واألكاذيــب وحاولــوا إغــراق عقولهــم اتّجهــوا إل اإللحاد 

ــن الحــارض. ــة مــن حســابهم عاشــوا للزّم واملذهــب املــاّدي. وإذ اســتبعدوا األبديّ
»وإذ كّفــوا عــن االعــراف مبــا هــو إلهــي كّفــوا عــن اعتبــار مــا هــو بــري.   
ــع  ــن األرض. والطّم ــل ع ــدأت ترح ــة ب ــة والّرأف ــتقامة والثّق ــة واالس ــق والكرام فالح
الــذي ال يعــرف الرّحمــة والطّمــوح املتغلغــل تولـّـد عنهــا عــدم الثّقــة بــن الجميــع. 
وفكــرة الواجــب والتــزام القــّوة قبــل الّضعــف، والعظمــة اإلنســانيّة والحقــوق 
ــّدواب  ــربوا كال ــعب اعتُ ــة الّش ــة. وعاّم ــم أو خراف ــاً كحل ــا جانب ــي به ــانيّة أُلق اإلنس
حامــالت األثقــال أو كآالت وأحجــار للوصــول إل الطّمــوح. وقــد طلــب الّنــاس الغنــى 
والقــّوة والرّاحــة واالنغــاس يف امللــّذات كالخــر األعظــم، واشــتهر العــر باالنحطــاط 
الجســدي والخبــل العقــي واملــوت الّروحــي« )روح النبــوة، الربيــة الحقيقيــة، صفحة 

.)88 87و 
ــم  ــاذا علَّ ــل مل ــو أفض ــى نح ــم ع ــا أن نفه ــة، ميكنن ــذه الخلفي ــوء ه يف ض  

بهــا. ـم  علَـّ التــي  باألمــور  املســيح 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق 30أيــار )مايــو(.
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األحد
سلطان المسيح

24أيار )مايو(

الكثــر مــن النــاس يفعلــون أشــياء بإســم اللــه، وهــو مــا يُعطــي أعالهــم الكثــر 
ــذي  ــه هــو ال ــن أن الل ــا أن نتأكــد ِم مــن الســلطان بطبيعــة الحــال. كيــف ميكنن
قادنــا إل عمــل شء نقــول نحــن »أن اللــه هــو الــذي قادنــا إل عملــه«؟ ناقشــوا 

إجابتكــم يف الصــف يــوم الســبت.

إن لوقــا كطبيــب ومفكــر كان عــى بيِّنــة بالــدور الــذي تلعبــه الســلطة. وكان   
عــى درايــة أيضــاً بســيطرة الفلســفة يف كل مــن الثقافــة والتعليــم اليونانيــن. وكان 
يعــرف ســلطة القانــون الرومــاين يف الشــؤون املدنيــة واألعــال الحكوميــة. وكرفيــق 
ســفر لبولــس، فقــد عــرف لوقــا الســلطة الكنســية التــي قــاد بهــا الرســول بولــس يف 
الكنائــس التــي أسســها. وهكــذا أدرك لوقــا أن الســلطة هــي أمــر أســايس وجوهــري 
ــة  ــك يف عالق ــة، وكذل ــل الدول ــة وعم ــان ودور املؤسس ــة اإلنس ــق مبكان ــا يتعل في
املعلــم بتابعيــه وتالميــذه. وكــون لوقــا قــد احتــك بكافــة أنــواع الُســلطات، عــى كل 
مســتويات القــوة والنفــوذ، لــذا فقــد شــارك مــع قرائــه أنــه كان هنــاك شٌء منقطــع 
النظــر فيــا يتعلــق باملســيح وســلطانه. ورغــم أن املســيح قــد ُولــد يف بيــت نّجــار، 
ورغــم أنــه منــا وترعــرع ملــدة 30 عامــاً يف بلــدة النــارصة التابعــة للجليــل، ورغــم أنــه 
مل ميتلــك أي شء يجعلــه عظيــاً باملعايــر الدنيويــة، إال أن املســيح واجــه بتعاليمــه 
كالً مــن: الحــكام الرومانيــون علــاء الديــن اليهــود واألحبــار وعامــة النــاس، وكذلــك 
ــِة  ــَاِت النِّْعَم ــْن كَلِ ــوَن ِم بُ ــه »يَتََعجَّ ــة. وكان أهــل بلدت ــة والديني الســلطات الدنيوي
ــِه« )لوقــا 4: 22(. وقــد جلــب الرجــاء إل قلــب أرملــة نايــن مــن  ــِة ِمــْن فَِم الَْخارَِج
ــا  ــدة كله ــا 7: 11ـ 17(. وعندهــا ارتعــدت البل ــا مــن املــوت )لوق ــة ابنه خــالل إقام
ــْعبُه ‘ » )عــد 16(. كــا أن خــرب  ــُه َش ــَد الل ــن: » ’ افْتََق ــاس قائل ــاً واندهــش الن خوف
ســلطان املســيح عــى الحيــاة واملــوت مل ميــأل بلــدة نايــن وحســب، بــل انتــر ذلــك 

ــِة« )عــد 16و 17(. ــورَِة الُْمِحيطَ ــعِ الُْك ــِة َويِف َجِمي »يِف كُلِّ الْيَُهوِديَّ

اقــرأ لوقــا 8: 22ـ 25؛ 4: 31ـ 37؛ 5: 24ـ 26؛ 7: 49؛ 12: 8. مــا الــذي تكشــفه 
هــذه اآليــات عــن نــوع الســلطان الــذي مارســه املســيح؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكــد لوقــا عــى أن املســيح، مــن خــالل خدمتــه، قــد عمــل عــى أن يكــون   
ســلطانه مميــزاً وفريــداً مــن نوعــه. ومل يعكــف لوقــا عــى تدويــن ذلــك مــن أجــل 
صديقــه ثَاُوِفيلُــس وحســب، ولكــن مــن أجــل األجيــال القادمــة أيضــاً. فــإن املســيح، 
بوصفــه اللــه املتجســد، كان يتكلــم بســلطان مل يحــدث أن تكلــم بــه أحــد ِمــن قبــل.
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 االثنين 

أعظُم عظاِت المسيحِ
غالبــاً مــا يُنظــر إل املوعظــة عــى الجبــل )متــى 5ـ 7( عــى أنهــا »جوهــر   
املســيحية.« يقــدم لوقــا مختــارات مــن هــذه العظــة يف لوقــا 6: 20ـ 49، ويف أماكــن 
أخــرى مــن إنجليــه كذلــك. وألن لوقــا قــد أدرج املوعظــة عــى الجبــل مبــاشة بعــد 
ــاء  ــض عل ــق بع ــد اطل ــا 6: 13(، فق ــر )لوق ــي ع ــمياً« لالثن ــيح »رس ــار املس اختي
الكتــاب املقــدس عــى هــذه املوعظــة اســم »رســامة االثنــي عــر لتــويل مســؤولية 

ــرازة.« الك
وتبــدأ املوعظــة عــى الجبــل، كــا تـَـرُِد يف لوقــا 6: 20ـ 49، بأربــع تطويبــات   
وأربــع ويــالت، كــا تقــدم الخصائــص الروريــة األخــرى للســرة املســيحية.

ادرس املقاطــع التاليــة مــن لوقــا 6: 20ـ 49 واســأل نفســك عــن مــدى مراعاتــك 
ومتّســكّك باملبــادئ الــواردة هنــا.

• التطويبــات املســيحية )لوقــا 6: 20ـ 22(. كيــف ميكــن ألمــور مثــل الفقــر والجــوع 
والبــكاء والبغــض ِمــن ِقبــل اآلخريــن أن تقــود إل الســعادة البالغــة؟ 

• سبب فرح الشخص املسيحي يف خضم ما يلقاه من رفض )لوقا 6: 22و 23(.
• ويــالت ينبغــي الحــذر منهــا )لوقــا 6: 24ـ 26(. راجــع الويــالت األربــع. ملــاذا ينبغــي 

للمســيحي أن يحــذر مــن هــذه الويــالت؟
• األولويــة املســيحية )لوقــا 6: 37ـ 42(. إن الجــدال الــذي دار حــول القانــون الذهبــي 
للمحبــة مل يــُدر حــول أي وصيــة أخــرى مــن وصايــا املســيح، كــا أن هــذا القانــون 
ــات  ــدأ املســيحي لألخالقي ــا. إن املب ــي ميكــن حفظه ــا الت ــرب مــن أصعــب الوصاي يعت
هــو مبــدأ إيجــاب بشــكل أســايس وليــس ســلبي. فهــو ال يشــتمل عــى مــا ال يجــب 
ــول »ال تكــره« عــدوك،  ــن ق ــدالً م ــه. فب ــام ب ــا يجــب القي ــا عــى م ــه وإمن ــام ب القي
ــل  ــة باملث ــون املعامل ــن قان ــدالً م ــدوك«. وب ــب ع ــوب أن »تح ــادي بوج ــده ين نج
ــِق  ــات الصــالح املُطْلَ ــي بالتحــّي بأخالقي ــون الذهب ــب القان )»الســن بالســن«( يطال
ــُه اآلَخــَر أَيْضــاً »(. وقــد طــوَّر املهامتــا غانــدي  َك فَاْعــرِْض لَ ــَك َعــَى َخــدِّ بَ )»َمــْن رَضَ
مــن القانــون الذهبــي فلســفة سياســية كاملــة تتعلــق مبقاومــة الــر بالخــر، كــا 
ــاين.  ــتعار الربيط ــن االس ــد ع ــتقالل الهن ــى اس ــول ع ــدأ للحص ــذا املب ــتخدم ه اس
وباملثــل، اســتخدم »مارتــن لوثــر كينــج جونيــور« املبــدأ األخالقــي للقانــون الذهبــي 
لكــر ش التمييــز العنــري يف الواليــات املتحــدة. وهكــذا نجــد أنــه كلــا ســادت 

ــات. ــا ازدادت التطويب ــة كل املحب
• الســرة املســيحية )لوقــا 6: 37ـ 42(. الحــظ تأكيــد املســيح الشــديد عــى وجــوب 

املغفــرة والعطــاء بــال مقابــل، والعيــش كنمــوذج يحتــذى، والتســامح.
• املسيحية املثمرة )لوقا 6: 43ـ 45(.

• البّناء )املعاري( املسيحي )لوقا 6: 48و 49(.

25أيار )مايو(
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الثالثاء

عائلة جديدة

26أيار )مايو(

ما هي بعض الطرق التي يمكننا من خاللها، ككنيسة، إتباع وترسيخ مبدأ مساواة 
كل البشر؟

قبــل زمــن املســيح وكذلــك يف أيامــه، كان هنــاك معلمــون عظــاء ينــادون   
بالوحــدة واملحبــة، لكــن املحبــة التــي كانــوا يشــجعون عليهــا كان يُفــرض مارســتها 
يف إطــار معــن ووفــق معايــر محــددة. فــكان ينبغــي للمــرء أن يحــب فقــط أفــراد 
ــون البــرة أو اللغــة أو  ــة أو ل ــن يتشــاركون معــه يف الطبقــة االجتاعي ــه الذي أرست
ــة. لكــن املســيح كــّر الحواجــز التــي تفــرّق بــن النــاس، وكان يف  الســبط أو الديان
ــم  ــؤدي إل تفريقه ــاس ي ــن الن ــا ب ــز فيه ــدة ال متيي ــدء أرسة جدي ــاً بب ــه إيذان مجيئ
والفصــل بينهــم. فــإن املســيح، ومبوجــب املحبــة اإللهيــة ]agape love[ـ املحبــة غــر 
ــدة. وتعكــس  ــة جدي ــق عائل ــد خل ــة وغــر املروطــة- ق ــة واملطْلََق ــة والغري األناني
هــذه العائلــة املفهــوم األصــي والعاملــي واملثــايل الــوارد يف قصــة الخلــق املذكــورة يف 
ســفر التكويــن، والتــي تشــهد بــأن كل فــرد مــن أفــراد الجنــس البــري قــد ُخلــق 
عــى صــورة اللــه )تكويــن 1: 26و 27( وبالتــايل فــإن البــر متســاوون جميعــاً يف نظــر 

اللــه.
اقــرأ لوقــا 8: 19ـ 21. إن املســيح، ودون أن يُقلــل بــأي شــكل مــن األشــكال   
ــم  ــم وبناته ــات بأبنائه ــاء واألمه ــط اآلب ــي ترب ــات الت ــط والعالق ــة الرواب ــن أهمي م
وتربــط األخــوة واألخــوات داخــل العائلــة الواحــدة، قــد وضــع الرجــال والنســاء عــى 
ــَاَواِت  ى كُلُّ َعِشــرٍَة يِف السَّ مذبــح اللــه بوصفهــم جميعــاً أفــراداً للــذي »ِمْنــُه تَُســمَّ
َوَعــَى األَرِْض« )أفســس 3: 15(. ويجــب للروابــط التــي تجمــع أفــراد عائلــة التلمــذة 
ــط  ــن تراب ــكها ع ــا ومتاس ــل يف ترابطه ــة وأن ال تق ــة الصل ــون وثيق ــيحية أن تك املس
ومتاســك أبنــاء وبنــات العائلــة العاديــة بآبائهــم وأمهاتهــم. فتعريــف العائلــة بالنســبة 
للمســيح ال يتمثــل يف صلــة الــدم التــي تجمــع بــن أفــراد العائلــة الواحــدة فحســب، 
وإمنــا أفــراد العائلــة الواحــدة يف نظــر املســيح هــم أولئــك الذيــن يفعلــون مشــيئة 

اللــه.

مــا الــذي تعلِّمــه الفقــرات الكتابيــة التاليــة عــن الســياجات التــي مزَّقهــا املســيح 
فيــا يتعلــق بالفــروق التــي تــؤدي يف كثــي مــن األحيــان إىل انقســام النــاس والفصــل 

بينهــم؟ لوقــا 5: 27ـ 32؛ لوقــا 7: 1ـ 10؛ لوقــا 14: 15ـ 24؛ لوقــا 17: 11ـ 19؛ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن مرســلية وخدمــة املســيح، أي قلبــه الغفــور ونعمتــه الَخاَلصيــة، مل   
تســتبعدا أحــداً وإمنــا احتوتــا كل َمــن يقبلــون دعوتــه. كــا أن محبــة املســيح األبديــة 

قــد جعلتــه يف تواصــل دائــم مــع كافــة أطيــاف املجتمــع. 
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27أيار )مايو(

مــا هــي األدلــة الخارجيــة التــي تكشــف أنــك حقــاً مخلــٌص بالنعمــة؟ مبعنــى، مــا 
هــو الــيء الــذي يف حياتــك ويُظهــر أنــك مــربٌر باإلميــان؟

ــد الــذي  إن إنجيــل لوقــا، مــن بــن األناجيــل األربعــة، هــو اإلنجيــل الوحي  
يــدّون َمثـَـل االبــن الضــال وَمثـَـل الســامري الصالــح )لوقــا 10: 25ـ 37(. يوضــح املثــل 
األول البُعــد العمــودي للمحبــة، أي املحبــة غــر العاديــة التــي لــآلب الســاوي تجــاه 
ــذي  ــة ال ــوع املحب ــة- أي ن ــي للمحب ــد األفق ــاين البع ــل الث ــا املث ــر لن الخطــاة؛ ويُظه
يجــب أن مييــز حيــاة أولئــك الذيــن يرفضــون اإلقــرار بأيــة حواجــز تفصــل بــن البــر، 
ويعيشــون وفقــاً للتعريــف الــذي أعطــاه املســيح »للقريــب« وينظــرون إل كل البــر 

عــى أنهــم أبنــاء اللــه ومســتحقون للمحبــة واملعاملــة عــى قــدم املســاواة. 

ــم  ــن ت ــين اللذي ــؤالن الرئيس ــي يف الس ــن التفك ــا 10: 25ـ 28 وأمع ــرأ لوق اق
ــور  ــي مح ــي ه ــية الت ــا األساس ــا بالقضاي ــؤال منه ــط كل س ــف يرتب ــا. كي طرحه

ــيحية؟ ــاة املس ــيحي والحي ــان املس اإلمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• » ’ يَا ُمَعلُِّم، َماَذا أَْعَمُل ألَرَِث الَْحيَاَة األَبَِديََّة؟ ‘ » )عد 25(.
ــة.  ــاة األبدي ــرث الحي ــويِسّ كان يســعى إل إيجــاد وســيلة ل الحــظ أن الَناُم  
إن الرغبــة يف الخــالص مــن الخطيــة والدخــول إل ملكــوت اللــه هــي يف الواقــع مــن 
أنبــل التطلعــات التــي ميكــن للمــرء أن يصبــو إليهــا، لكــن النامــويس، مثــل كثريــن 
غــره، كان قــد نشــأ عــى الفكــرة الخاطئــة القائلــة أن الحيــاة األبديــة هــي شء ميكــن 
لإلنســان أن يكســبه مــن خــالل األعــال الصالحــة. ومــن الواضــح أن هــذا النامــويس مل 
ــا ِهبَــُة اللــِه فَِهــَي َحيَــاٌة  تكــن لديــه أدىن فكــرة بــأن » أُْجــرََة الَْخِطيَّــِة ِهــَي َمــْوٌت، َوأَمَّ

ــا« )روميــة 6: 23(. ــوَع َربَِّن ــٌة ِبالَْمِســيِح يَُس أَبَِديَّ
• »َما ُهَو َمْكتُوٌب يِف النَّاُموِس. كَيَْف تَْقَرأُ؟« )عد 26(. 

يف زمــن املســيح، كانــت عــادة اليهــود البارزيــن، مثــل هــذا النامــويس، ارتداء   
عصابــة حــول املعصــم. وكانــت هــذه عبــارة عــن محفظــة جلديــة صغــرة مكتــوب 
ــة  ــذي كان مــن شــأنه اإلجاب ــك الجــزء ال ــوراة، مبــا يف ذل ــرة مــن الت ــا أجــزاء كب فيه
هَّــه إليــه املســيح. لقــد قــام املســيح بتوجيــه النامــويس إل مــا  عــى الســؤال الــذي وجَّ
ــة 6: 5( وســفر الالويــن )الويــن 19: 18(- وهــو  ــة )تثني ــاً يف ســفر التثني كان مكتوب
الــيء نفســه الــذي رمبــا كان النامــويس يحملــه يف عصابتــه. لقــد كانــت اإلجابــة عــى 
ســؤال املســيح موجــودة حــول معصــم النامــويس ولكــن ليــس يف قلبــه. قــام املســيح 
ــاة األبديــة ليســت  بتوجيــه النامــويس إل الحقيقــة العظيمــة التــي مفادهــا أن الحي
مســألة حفــظ للقوانــن ولكنهــا باألحــرى دعــوة إل محبــة اللــه محبــة مطلقــة وبــال 
تحفــظ، وكذلــك محبــة كل َخلــق اللــه، أي محبــة »القريــب« عــى وجــه الدقــة. مــع 
ذلــك، فــإن النامــويس، إمــا عــن جهــل أو بدافــع الغطرســة، قــد واصــل الحــوار بطــرح 

استفســار آخــر: »َوَمــْن ُهــَو قَِريِبــي؟
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28أيار )مايو(

ــي؟‘ »  ــَو قَِريِب ــْن ُه ــاََل لِيَُســوَع: ’َوَم ــرَبَِّر نَْفَســُه، قَ ــِإْذ أََراَد أَْن يُ ــَو فَ ــا ُه »َوأَمَّ  
.)29  :10 )لوقــا 

إن النامــويس، بوصفــه خبــراً يف النامــوس اليهــودي، ال بــد وأنــه كان يعــرف   
اإلجابــة عــى هــذا الســؤال. إن اآليــة يف الويــن 19: 18، حيــث تـَـرِد الوصيــة العظمــى 
الثانيــة ، تعــرِّف »األقربــاء« عــى أنهــم »أَبَْنــاِء َشــْعِبَك.« وهكــذا، فإنــه بــدالً مــن أن 
يعطــي املســيح جوابــاً مبــاشاً رداً عــى ســؤال النامــويس، أو الدخــول يف جــدال الهويت 
ــل النامــويس  ــوا يراقبــون املشــهد، قــام املســيح بتحوي معــه ومــع أولئــك الذيــن كان

ــع.  ــن إل مســتوى أرف والحارضي

اقــرأ لوقــا 10: 30ـ 37. مــا هــي النقــاط الرئيســية يف هــذه القصــة، ومــا الــذي 
تعلنــه عــن كيــف ينبغــي لنــا أن نعامــل اآلخريــن؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــْنَ لُُصــوٍص. ملــاذا مل يحــدد املســيح عــرق  ــَع بَ الحــظ أن املســيح قــال »إِنَْســاٌن« )عــد 30( َوقَ
الرجــل أو مركــزه االجتاعــي؟ إنــه بالنظــر إل الغــرض مــن القصــة نجــد أنــه ليــس مــن املهــم 

معرفــة هذيــن األمريــن. 
رأى كالً مــن الكاهــن والــالوي الرجــل الجريــح لكنهــا َجــازَا ُمَقاِبلـَـُه. ومهــا كان مــا   
لديهــا مــن أســباب جعلتهــا ال يســاعدان الرجــل الجريــح، إال أن ســؤالنا هــو: مــا هــو التديــن 

ــوب 1: 27. ــا 6: 8؛ يعق ــة 10: 12و 13؛ ميخ ــه؟ تثني ــر عن ــي التعب ــف ينبغ ــح، وكي الصحي
كانــت الكراهيــة والعــداوة هــا الســمتان اللتــان متيــزان العالقــة بــن اليهــود   
والســامرين، وبحلــول الوقــت الــذي جــاء فيــه املســيح إل األرض متجســداً كانــت العــداوة بــن 
الطرفــن قــد ازدادت ســوءاً )لوقــا 9: 51ـ 54؛ يوحنــا 4: 9(. لذلــك، فإنــه عندمــا جعــل املســيح 
شــخصاً ســامرياً يكــون هــو »بطــل« القصــة، فهــو إمنــا أراد جــذب انتبــاه جمهــوره مــن اليهــود 
وتوضيــح نقطــة هامــة إليهــم. وبهــذه الطريقــة، اســتطاع املســيح إيضــاح وجهــة نظــره بصــورة 

ــا بطريقــة أفضــل.   رمبــا مــا كان ميكــن توضيحه
وقــد وصــف املســيح الخدمــة التــي قــام بهــا الســامري بتفصيــل بالــغ: فقــد تحنــن   
ــراً  ــاً وخم ــا زيت ــبَّ عليه ــه وص ــد جروح ــه وضم ــب إلي ــح وذه ــل الجري ــى الرج ــامري ع الس
ــل  ــة الرج ــرة إقام ــل ف ــدق مقاب ــب الفن ــة لصاح ــة مقدم ــى دفع ــدق وأعط ــه إل فن وحمل
الجريــح هنــاك، ووعــد بــأن يتكفــل عنــد رجوعــه بــكل املروفــات التــي انفقــت عــى الرجــل 
الجريــح أثنــاء فــرة إقامتــه بالفنــدق. إن األجــزاء املجتمعــة للخدمــة التــي قــام بهــا الســامري 
تعــرِّف املحبــة الحقيقيــة التــي ال تعــرف حــدوداً للبــذل والعطــاء. وحقيقــة أن الســامري قــد 
فعــل كل هــذا إل رجــل، يحتمــل أنــه يهــودي، يكشــف أن املحبــة الحقيقيــة ال تعــرف حــدوداً.

ســأل الكاهــن والــالوي نفســيها الســؤال: مــا الــذي ســيحدث لنــا لــو أننــا توقفنــا 
وســاعدنا هــذا الرجــل؟ وســأل الســامري نفســه: مــا الــذي ســيحدث لهــذا الرجــل 

مــا مل أســاعده؟ مــا هــو الفــرق بــن الســؤالن؟



78

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

29أيار )مايو(

»قــدم املســيح بحياتــه وتعاليمــه أكمــل مثــال للخدمــة املنكــرة لَِذاتِهــا التــي مصدرهــا 
اللــه . فاللــه ال يعيــش لَِذاتـِـه . لقــد خلــق العــامل وفيــه يقــوم الــكل فهــو عــى الــدوام 
ــرَاِر  ــَى األَبْ ــُر َع ــَن ، َومُيِْط الِِح ــَى األَْشَاِر َوالصَّ ــُه َع ــْرُِق َشْمَس ــن ، ’ يُ ــدم اآلخري يخ
َوالظَّالِِمــَن ‘ )متــى 5: 45( . لقــد ســلم اللــه البنــه مقيــاس ومنــوذج الخدمــة هــذا . 
ثــم أســلم يســوع لــي يكــون رأســا ورئيســا للبريــة حتــى مبثالــه يعلــم النــاس مــا 
هــو معنــى الخدمــة . كانــت كل حياتــه خاضعــة لنامــوس الخدمــة . إذ خــدم الجميــع 
وأعــان الجميــع . وهكــذا عــاش مبوجــب شيعــة اللــه وأرانــا مبثالــه كيــف نطيعهــا« 

)روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 617(.
إن َمثـَـَل الســامري الصالــح »مل يكــن ... منظــرا خياليــا بــل حادثا وقــع بالفعل   
وكان معروفــا بأنــه قــد حــدث كــا صــوره املســيح متامــا . وقــد كان الكاهــن والــالوي 
اللــذان جــازا مقابــل الرجــل الجريــح حارضيــن مــع الجمــع الــذي كان يصغــي إل كالم 

املســيح« )املرجــع نفســه، صفحــة 472(.

 1. راجــع الســؤال الهــام الــذي طُــرح يف نهايــة درس يــوم األحــد. َمــن منــا مل يســمع 
ــا  ــك؟ م ــوا ذل ــه أخربهــم أن يفعل ــوه ألن الل ــا فعل ــوا م ــم فعل ــون أنه أشــخاصاً يقول
هــي بعــض الطــرق التــي يتحــدث اللــه بهــا إلينــا؟ يف الوقــت نفســه، مــا هــي املخاطر 
الناجمــة عــن التــذرع بأننــا حصلنــا عــى ســلطان مــن اللــه للقيــام بــيء مــا، وذلــك 

بهــدف تربيــر أفعالنــا؟

2. راجــع »الويــالت األربــع« يف لوقــا 6: 24ـ 26. كيــف لنــا أن نفهــم مــا يقولــه املســيح 
هنــا؟ مــا هــي حقــاً األمــور التــي يطلــب املســيح أن نحــذر منهــا يف هــذه الحياة؟

3. فّكــر يف مجمــل الســؤال املتعلــق مبســألة الســلطان]أي الســلطة[؟ ما هي الُســلطة؟ 
مــا هــي أنــواع الُســلطات املختلفــة؟ مــا هــي أنــواع الُســلطات التــي تتفــوق عــى 
غرهــا؟ كيــف ينبغــي أن نتعامــل مــع أنــواع الســلطان املختلفــة يف حياتنــا؟ مــا الــذي 

يحــدث عندمــا تنهــار الُســلطات التــي فوقنــا؟
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تان، الصن
كان تــان يعتقــد أن الديــن هــو مجــرد خرافــة، ولكــن بطريقــة أو بأخــرى كان ال 
يــزال يشــعر بحنــن روحــي. ويف أحــد األيــام، ســافر إل مدينــة بعيــدة بحثــاً عــن 
ــام،  ــاب املقــدس. ولعــدة أي ــه بالكت ــى بقــس مســيحي عرف ــاك التق الســالم، وهن
ــه  ــو الل ــذاب نح ــان بانج ــعر ت ــاً، وش ــدس مع ــاب املق ــان الكت ــان يدرس كان االثن
والكتــاب املقــدس. ولكنــه قــرر القيــام باملزيــد مــن البحــث قبــل تكريــس نفســه. 
وبعــد شــهرين، رجــع تــان إل القــس وأراد أن يعــرف املزيــد. وقد واســتأنفا دراســة 

الكتــاب املقــدس. ويف هــذه املــرة قــرر تــان أن يصبــح مســيحياً. 
وبعدهــا بفــرة، قــرر تــان العــودة إل قريتــه ملشــاركة أخبــار اإلنجيــل الســارة مــع 

عائلتــه وأصدقائــه. 
وعندمــا وصــل إل القريــة، بــدأ يشــارك إميانــه، ولكــن النــاس مل يكونــوا متحمســن 
لســاع مــا يقولــه. رفــض البعــض رســالته؛ آخــرون ســخروا منــه. صــى تــان وصــام. 
تســاءل تــان قائــالً، »يــارب، أليــس هنــاك مــن يصغــي إل مــا أقولــه؟« مل يجــد تــان 

مــن يصغــي إليــه ســوى مشــاكس اســمه تــاو ييــه.
كان تــاو ينتمــي إل عصابــة تُرهــب املدينــة. وقــد تــم ســجن 4أفــراد مــن العصابــة، 
وقُتــل آخــر أثنــاء قيامهــم ببعــض أعــال العنــف. وعــى الرغــم مــن أن تــاو كان 
ــن  ــه ع ــان تحــدث إلي ــب كحــول، إال أن ت ــر ومخاصــم وشي ــه مقام ــاً بأن معروف
ــه إذا كان  ــال أن ــك وق ــاو ضح ــن ت ــه. لك ــي مع ــرض أن يص ــة وع ــه الروحي حالت

ســيحتاج للــه يومــاً مــا فإنــه حتــاً ســوف يتصــل بتــان ويخــربه باألمــر.
ــن  ــث ع ــدة والبح ــادرة البل ــرر مغ ــه. ق ــي إلي ــن يصغ ــداً ل ــان يف أن أح ــر ت فك
بعــض املؤمنــن الذيــن ميكنــه دراســة الكتــاب املقــدس معهــم. وإذ كان يف طريقــه 
للمغــادرة، رآه تــاو وســار معــه ملســافة يف الطريــق. وإذ كانــا يســران معــاً شــعر 
تــان بــأن شــيئاً مــا يحثــه عــى الصــالة مــن أجــل تــاو. حــاول تــاو أن يجعــل تــان 
ــة املطــاف. وبالفعــل  ــق يف نهاي ــه واف ــه، لكن ــن أجل ــرة الصــالة م ــد عــن فك يحي

توقفــا بجانــب الطريــق وصــى تــان مــن أجلــه.
ــرة  ــدس صغ ــاب املق ــن الكت ــخة م ــاو نس ــاء ت ــان بإعط ــام ت ــا، ق ــل أن يفرق وقب
ــا.  ــا وافرق ــا بعضه ــم ودع ــن ث ــه، وم ــن قراءت ــاو م ــن ت ــالً أن يتمك ــم آم الحج
تســاءل تــان عــا إذا كان ســرى تــاو مجــدداً، أو مــا إذا كان سيســمع أن تــاو قــد 

ــا.  ــل يف مشــاجرة م قت
ــيحين  ــن املس ــة م ــا مجموع ــمع أن به ــد س ــرة كان ق ــة كب ــان إل مدين ــه ت توج
النشــيطن. وعندمــا وصــل إل املدينــة، تــم تحذيــره وطلــب منــه العــودة إل بلدته 
وإال تعــرض لخطــر إلقــاء القبــض عليــه. وعــى الرغــم مــن أنــه اشــرى تذكــرة قطار 
للعــودة إل بلدتــه، إال أن تــان قــرر البقــاء ومحاولــة إيجــاد املســيحين الذيــن كان 
قــد ســمع عنهــم. أحــر خريطــة وبــدأ يف تفحصهــا. وقــد وجــد كنيســة ســبتية 
أدفنتســتية والتقــى بالقــس شــوه والعديــد مــن الشــبيبة الذيــن كانــوا يدرســون 
ليصبحــوا قــادة كنائــس. غمــرت الســعادة تــان عندمــا دعــاه القــس شــوه للبقــاء 

ودراســة الكتــاب املقــدس. )تتمــة القصــة يف األســبوع القــادم(.
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إِتَِّباُع المسيحِ في الحياة اليومية

السبت بعد الظهر

30أيار )مايو(- 5حزيران )يونيو( الدرس العاشر  

املراجــع األســبوعية: لوقــا 11: 37ـ 54؛ 12: 4ـ 21و 35ـ 53؛ عامــوس 6: 1؛ 
لوقــا 8: 4ـ 15؛ 22: 24ـ 27.

: ’زِْد إِميَانََنا!‘ » )لوقا 17: 5(. آية الحفظ:  » َفَقاَل الرُُّسُل لِلرَّبِّ
ــه مل يؤســس مدرســة  ــم األعظــم، إال أن ــن أن املســيح كان هــو املعل عــى الرغــم م  

لالهــوت أو للفلســفة. فقــد كان هدفــه هــو أن » يَطْلُــَب َويَُخلِّــَص َمــا قَــْد َهلَــَك« )لوقــا 19: 
ــه عــى الصليــب، حيــث  ــغ هــذا اإلعــالن ذروت ــد بل ــه، وق ــن طبيعــة الل 10(. لقــد جــاء ليعل
أن املســيح مل يعلــن فقــط طبيعــة اللــه للبريــة والعــوامل غــر الســاقطة لكنــه دفــع عقوبــة 

ــاقطة.  ــم الس ــم طبيعته ــر، رغ ــداء الب ــن افت ــى ميك ــة حت الخطي
وعندمــا قــام املســيح بذلــك، فهــو قــد خلــق مجتمعــاً مفديــاً أيضــاً. إنــه مجتمــع مــن   

ـل بحياتــه وتعاليمــه. أولئــك الذيــن، وبعــد أن تــم خالصهــم مبوتــه، اختــاروا التمثُـّ
إن الدعــوة إل أن نكــون جــزءاً مــن مجتمــع املفديــن هــذا، هــي ليســت دعــوة ألن   
ــا، ليســوع  ــق ملَــن يدعون ــوالء املطل ــاة، وإمنــا هــي دعــوة لل ــا وضــع أفضــل يف الحي يكــون لن
املســيح نفســه. وهكــذا يصبــح مــا يقولــه املســيح هــو نامــوس حيــاة بالنســبة لــكل َمــن هــو 
تلميــذ للمســيح. ويصبــح مــا يريــده املســيح هــو الهــدف الوحيــد يف الحيــاة بالنســبة لتلميــذ 
املســيح. إنــه ال ميكــن ألي قــدر مــن اإلحســان الظاهــري أو الكــال العقائــدي أن يحــل محــل 

ــام للمســيح وملشــيئته. ــوالء الت ال
ــض  ــتوجب بع ــا، تس ــاكن فين ــيح الس ــاً للمس ــا حري ــن به ــي ندي ــذة، الت إن التلم  
املتطلبــات الحتميــة. ففيــا يتعلــق بالتلمــذة، ليــس هنــاك منافســة، كــا أنــه غــر مســموح 

بــأن يكــون هنــاك اســتبدال، بحيــث يحــل إنســان محــل آخــر يف التلمــذة. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 
6حزيــران )يونيــو(.
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ال تكونوا مثل الفريسيين
31أيار )مايو(األحد

ــن  ــرب م ــا يق ــل، يوجــد م ــن 80 إشــارة إل الفريســين يف األناجي ــر م ــن أك ــن ب ِم  
25 باملائــة منهــا يف إنجيــل لوقــا. لقــد كان الفريســيون معروفــون بتحفظهــم العقائــدي، عــى 
ــان، كان  ــوا معروفــن بأفكارهــم املتحــررة. ويف كثــر مــن األحي نقيــض الصدوقيــن الذيــن كان
ــم  ــون أنه ــن كان يزعم ــى؛ ويف ح ــكاً أعم ــوس متس ــكن بالنام ــن ومتمس ــيون متزمت الفريس

ــوس.  ــظ النام ــطة حف ــو بواس ــالص ه ــون أن الخ ــوا يعلِّم ــم كان ــة، إال أنه ــون بالنعم يؤمن

اقــرأ لوقــا 11: 37ـ 54. مــا الــذي يحــّذر املســيح منــه هنــا، وكيــف يتجــى هــذا املبــدأ 
نفســه اليــوم؟ كيــف ميكننــا التأكــد مــن أننــا، يف طرقنــا الخاصــة، ال نعكــس بعضــاً مــن األمــور 

التــي يحــّذر املســيح منهــا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن مراجعــًة للويــالت التــي نطــق املســيح بهــا ضــد الفريســين والكتبــة )لوقــا 11:   
42ـ 54( تظهــر إل أي مــدى تنطبــق الدعــوة إل التديــن الحقيقــي عــى كل جيــل مــن األجيــال، 
مبــا يف ذلــك جيلنــا نحــن. عــى ســبيل املثــال، يف حــن أن تقديــم العشــور هــو اعــراف ُمــِرٌ 
بــأن اللــه هــو الــذي يتدبــر أمرنــا ويزودنــا بقــوت يومنــا واحتياجاتنــا، إال أنــه ال ميكــن أبــداً أن 
يكــون تقديــم العشــور بديــالً عــن وجــود املطالــب األساســية مــن املحبــة والعــدل يف العالقــات 

اإلنســانية )عــد 42(.  
ــدالً  ــون ب ــِه » يحب ــِة الل ــقِّ َوَمَحبَّ ــِن الَْح ــن يتغاضــون » َع إن نفــس األشــخاص الذي  
مــن ذلــك » الَْمْجلِــَس األَوََّل يِف الَْمَجاِمــعِ » )لوقــا 11: 42و 43(. وهكــذا نجــد أن لألمــر عالقــة 

باإلميــان الحقيقــي!
ــن  ــي وب ــن الحقيق ــن التدي ــن يســاوون ب ــك الذي ــن أن أولئ ر املســيح أيضــاً ِم حــذَّ  
ــوِر  ــُل الُْقبُ ــم »ِمثْ ــا ه ــد م ــون، وإل ح ــة نجس ــم يف الحقيق ــا ه ــة وحده ــوس الخارجي الطق
ــِة« )لوقــا 11: 44؛ انظــر أيضــاً ناحــوم 19: 16(. كــم هــو ســهل الخلــط بــن مــا هــو  الُْمْختَِفيَ

ــه. ــر الل ــدس يف نظ ــو مق ــا ه ــع م ــة م ــم األهمي عدي
ونطــق املســيح بالويــالت أيضــاً عــى »املتخصصــن« يف النامــوس الذيــن اســتخدموا   
ــم  ــم ه ــن أنه ــن، يف ح ــى اآلخري ــل ع ــة ال تُحتم ــاء ديني ــع أعب ــم يف وض ــم وخرباته تعليمه

أنفســهم ال يلمســون« ’ األَْحــَاَل ولــو ِبِإْحــَدى أصابعهــم ‘ » )لوقــا 11: 46(.
ــد  ــاء الذيــن مل يعــودوا عــى قي ويف الوقــت نفســه، كان الفريســيون يكرمــون األنبي  
الحيــاة ولكنهــم كانــوا يعملــون ضــد األنبيــاء األحيــاء. فإنــه حتــى وبينــا كان املســيح يتكلــم، 
كان هنــاك البعــض منهــم يخططــون لقتــال ابــن اللــه. إن املهــم هــو ليــس إكــرام األنبيــاء وإمنــا 

ــة. ــة والدينون ــة والرحم ــادي باملحب ــي تن ــة الت ــالتهم النبوي ــر رس تقدي

ــم بـــ  ــد إليه ــن ُعِه ــاً. وكان بعــض ِممَّ ــة حق ــة رهيب ــي ويل ــة األخــرة فه ــا الويل أم
ــه. ــن علي ــوا مؤمتن ــا كان ــوا في ــد أخفق ــه ق ــوت الل ــاح« ملك »مفت



82

خافوا الله

1حزيران )يونيو(االثنين

إن رســالة » ’ َخافُــوا اللــَه َوأَْعطُــوُه َمْجــًدا، ألَنَّــُه قـَـْد َجــاَءْت َســاَعُة َديُْنونَِتــِه   
‘ » )رؤيــا 14: 7( هــي أول رســالة مــن رســائل املالئكــة الثالثــة، وهــي رســالة أساســية 
ــي أن نكــون  ــه ال تعن ــة الل ــاة وإميــان األدفنتســت الســبتين. إن مخاف بالنســبة لحي
ــن  ــه هــي إدراك َم ــة الل ــل إن مخاف ــان. ب ــن األحي ــر م ــد يف كث ــا يُعتق ــن، ك خائف
هــو اللــه وكذلــك معرفــة مــا هــي متطلباتــه ِمنَّــا. إن مخافــة اللــه هــي عمــل إميــان 
ينطــوي عــى والء تــام للــه ِمــن جانبنــا. وعندهــا يصبــح اللــه هــو الحكــم الفصــل يف 
حياتنــا فيــا يتعلــق بأفكارنــا وترفاتنــا وعالقتنــا ومصرنــا. إن التلمــذة التــي أساســها 

مثــل هــذا النــوع مــن »املخافــة« تقــف عــى أرضيــة راســخة ال تزعــزع.

اقرأ لوقا 12: 4ـ 12. ما الذي يقوله املسيح لنا هنا فيا يتعلق بالخوف؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذي  ــن ال ــه وَم ــاف من ــي أن نخ ــذي ينبغ ــن ال ــا َم ــرة لن ــذه الفق ــر ه تُظه  
ــي  ــوى الت ــن الق ــاف م ــة إل أن نخ ــنا بحاج ــن لس ــه. نح ــوف من ــدم الخ ــي ع ينبغ
ميكنهــا أن تؤثــر يف جســدنا يف العــامل الحــايل فقــط. بــدالً مــن ذلــك، نحــن يجــب أن 
نخــاف ونطيــع اللــه ألن يف يــده مصرنــا األبــدي. لكــن إلهنــا، الــذي يعتنــي بالَعَصاِفــَر 
)لوقــا 12: 6( والــذي أحــى شــعر رؤوســنا )عــد 7(، هــو إلــه محبــة ورعايــة؛ وبالتايل، 
ر بثمــن يف نظــر اللــه. كــم مــن املخــاوف  فــإن كل واحــد منــا هــو ذات قيمــة ال تقــدَّ

ــك حقــاً؟  ــا يف ذل ــا وثقن ــو أنن ــة ســتتالىش، ل الدنيوي

اقرأ لوقا 12: 13ـ 21. ما الذي يحذرنا املسيح منه هنا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويف حــن أن املســيح يرفــض التدخــل بــن شــقيقن يتشــاجران بشــأن تقســيم   
املمتلــكات، إال أنــه يؤكــد عــى أهميــة الوصيــة العــاشة )خــروج 20: 17( التــي تحــذر 
ــاة ال  ــي أن الحي ــاً وه ــة دامئ ــة الهام ــر إل الحقيق ــهوة وتش ــع والش ــد ش الطم ض
تتكــون مــن مجــرد أشــياء وممتلــكات )لوقــا 12: 15(. فقــد عــاش الغنــي الغبــي يف 
عــامل صغــر مقتــر عليــه هــو نفســه. ومل يكــن هنــاك شء آخــر مهــم بالنســبة لــه. 
كــم نحــن بحاجــة إل توخــي الحــذر وعــدم الوقــوع يف هــذا الفــخ نفســه؛ ويعــد هــذا 
األمــر بالــغ األهميــة خصوصــاً بالنســبة ألولئــك الذيــن أنعــم اللــه عليهــم بوفــرة مــن 

الخــرات والــربكات املاديــة.

عــى الرغــم مــن أننــا جميعــاً نتمتــع بامتــالك أشــياء ماديــة، فكــر يف مــدى ضآلــة مــا 
تقدمــه هــذه األشــياء مــن رضــا وقناعــة، خصوصــاً يف ضــوء األبديــة. ملــاذا، إذاً، ال يــزال 

مــن الســهل الوقــوع يف الخطــأ الــذي يحــذر املســيح بشــأنه يف لوقــا 12: 16ـ 21؟
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2حزيران )يونيو(الثالثاء

»إن اليقظــة واإلخــالص هــا امــران مطلوبــان مــن أتباع املســيح يف كل عر.   
ولكــن علينــا مضاعفــة جهودنــا، إذ نقــف عــى اعتــاب العــامل األبــدي، متمســكن مبــا 
ــا عليــه مــن نــور عظيــم وعمــل بالــغ األهميــة« )روح  ــا مــن حــق ومــا حصلن أوتين

ــة 460و 461(.  ــد 5، صفح ــة، مجل ــهادات للكنيس ــوة، ش النب

ــص مــا الــذي تعنيــه هــذه اآليــات بالنســبة لــك عــى  اقــرأ لوقــا 12: 35ـ 53 ولخِّ
وجــه التحديــد، وخاصــة إذا كنــت تنتظــر املجــيء الثــان للمســيح لوقــت طويــل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــق.  ــبات عمي ــلن ويف ُس ــن ومتكاس ــوا مراخ ــيحين أن يكون ــن للمس ال ميك  
فمجــيء املســيح املؤكــد وعــدم معرفتنــا لســاعة مجيئــه يجــب أن يحفزانــا عــى أن 
تكــون أَْحَقاُؤنــا ُمَمْنطََقــًة َورُسُُجنــا ُموقـَـَدًة. ويجــب أن يكــون رجاؤنا يف مجيء املســيح 
هــو القــوة الدافعــة لحياتنــا وعملنــا، والقــوة الدافعــة كذلــك الســتعدادنا وإخالصنــا. 
ــه اإلخــالص الــذي يقودنــا إل عمــل مشــيئة اللــه عــى األرض واالســتعداد ملالقــاة  إنّ

ــد الصالحــن واألشار. ــن العبي ــز ب ــن بســالم ميي املســيح متحلّ
إن إي إهــال نظهــره يف إخالصنــا واســتعدادنا بحجــة أن » ’ َســيِِّدي يُبِْطــُئ   
ــن  ــل اإلنســان يضــع نفســه تحــت أقــى شــكل م ــا 12: 45( يجع ــُه ‘ » )لوق قُُدوَم
أشــكال دينونــة اللــه )عــد 45ـ 48(. فإنــه كلــا زاد االمتيــاز كلــا زادت املســؤولية؛ 

ــد 48(.  ــٌر« )ع ــُه كَِث ــُب ِمْن ــرًا يُطْلَ ــَي كَِث ــْن أُْعِط ــإن »كُلُّ َم ــايل، ف وبالت
يبــدو أن الدينونــة التــي نطــق بهــا النبي قدميــاً والقائلــة »َويـْـٌل لِلُْمْســَرِيِحَن   
ــأن  ــذي أعطــاه املســيح ب ــر ال ــْوَن« )عامــوس 6: 1( قــد انعكســت يف التحذي يِف ِصْهيَ
ــاة  ــس إل الحي ــر بول ــة. ويش ــر والراح ــن الي ــة م ــت حال ــيحية ليس ــذة املس التلم
املســيحية باعتبارهــا حربــاً روحيــة )أفســس 6: 12(. والنقطــة املحوريــة هــي أن كل 
مســيحي هــو مشــارك يف الــراع الكــوين بــن املســيح والشــيطان، وأن الصليــب يرســم 
خطــاً واضحــاً بــن كل منهــا. وفقــط مــن خــالل اإلميــان املتواصــل باملســيح املصلــوب 

ميكــن للمــرء أن يحــرز النــرة النهائيــة.

بـَـاٍت، يـُـْرَُب قَلِيــالً. فـَـُكلُّ َمــْن  » ’ َولِكــنَّ الَّــِذي الَ يَْعلـَـُم، َويَْفَعــُل َمــا يَْســتَِحقُّ رَضَ
ــَرَ ‘ » )لوقــا  ــُه ِبأَكْ ــُه كَِثــرًا يُطَالِبُونَ ــٌر، َوَمــْن يُوِدُعونَ ــُه كَِث ــُب ِمْن أُْعِطــَي كَِثــرًا يُطْلَ
12: 48(. مــا الــذي ينبغــي لهــذه اآليــة أن تعنيــه بالنســبة لنا كأدفنتســت ســبتين؟



84

كن شاهداً مثمراً

يتم في كل نص من هذه النصوص، وغيرها، إظهار مخاطر ومسؤوليات ومكافئات 
الشهادة لآلخرين، واإليمان. لقد تم تكلفينا بمسؤولية جليلة؛ لكن، ما مدى ضآلة 

ما طُلب منا مقارنة بما أُعطينا إياه؟

3حزيران )يونيو(األربعاء

قــام كالً مــن اآلب واألبــن والــروح القــدس، يف مجلســهم األبــدي »قبــل تَأِْســيِس   
ــة  ــة موضوع ــه خط ــت لدي ــه كان ــذا أن الل ــى ه ــالص. معن ــة الخ ــع خط ــِم«، بوض الَْعالَ
ــل  ــال، قب ــة الح ــة؛ وبطبيع ــات البري ــق الكائن ــم خل ــل أن يت ــى قب ــامل حت ــص الع لتخلي
ــب هــو محــور خطــة الخــالص، ويجــب  ــة. وكان الصلي أن يســقط آدم وحــواء يف الخطي
ــؤولية  ــت مس ــد ُوضع ــامل. وق ــخص يف الع ــع كل ش ــارة م ــب الس ــار الصلي ــاركة أخب مش
ــهوداً  ــيحين ش ــف املس ــيحي، بوص ــق كل مس ــى عات ــارة ع ــار الس ــذه األخب ــاركة ه مش

ــيح. للمس
ــَى  ــاِمرَِة َوإَِل أَقْ ــِة َوالسَّ ــلِيَم َويِف كُلِّ الْيَُهوِديَّ ــُهوًدا يِف أُورَُش ــوَن يِل ُش » ’ َوتَُكونُ  
ــذه  ــا تالمي ــيح به ــف املس ــي كل ــرة الت ــة األخ ــل 1: 8(. إن املهم ــال الرس األَرِْض ‘ » )أع
قبــل صعــوده تؤكــد عــى مــدى أهميــة الــدور الــذي كان ســيقوم بــه تالميــذه وأتباعــه 

ــه. ــهوداً ل ــم ش بوصفه

ــيحية أن  ــهادة املس ــل الش ــون يف عم ــن ينخرط ــي ملَ ــي ينبغ ــدروس الت ــي ال ــا ه م
يتعلموهــا مــن َمَثــل الــزارع والربــة؟ لوقــا 8: 4ـ 15.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــا هــي مكافــأة أولئــك الذيــن يشــهدون لآلخريــن؟ ومتــى يحصلــون عليهــا؟ لوقــا 
18: 24ـ 30.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا 19: 11ـ 27( عــن اإلخــاص واملســؤولية يف  ــاء« )لوق ــل »األَْمَن ــذي يعلّمــه َمَث ــا ال م
ــن؟ الشــهادة لآلخري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كن قائداً خادماً

 4حزيران )يونيو(الخميس

اقــرأ لوقــا 22: 24ـ 27. إنــه حتــى عندمــا كان التاميــذ يحــّرون للعشــاء األخــي 
كانــوا يتجادلــون فيــا بينهــم حــول َمــن منهــم ســيكون األعظــم يف امللكــوت. كيــف 

ه؟  رّد املســيح عــى حاقتهــم، ومــا الــذي كان خارجــاً عــن املألــوف يف ردِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إن ردَّ املســيح، وفيــا يتعلــق بتاريــخ القيــادة البريــة، كان فريــداً مــن نوعــه. فقــد 
ــون  ــوس قيــر ونابلي نظــر كالً مــن الفرعــون ونبوخذنــر واالســكندر األكــرب ويولي
وجنكيــز خــان إل القيــادة مــن منظــور القــوة والتســلط عــى اآلخريــن. وهــذه، إل 

حــد كبــر، هــي دامئــاً نظــرة العــامل إل القيــادة.
ُم  ــا أَنْتُــْم فَلَيْــَس هَكــَذا، بَــِل الَْكِبــُر ِفيُكــْم لِيَُكــْن كَاألَْصَغــِر، َوالُْمتََقــدِّ » ’ َوأَمَّ  
كَالَْخــاِدِم ‘ » )لوقــا 22: 26(. إن رب الكــون، وبقولــه هــذا، قــد أعطــى تعريفــاً للقيادة 
ــْم  ــْن لَُك ــًا فَلْيَُك ــْم َعِظي ــوَن ِفيُك ــْن أََراَد أَْن يَُك ــا: » ’ َم ــامل له ــف الع ــا لتعري معاكس
َخاِدًمــا، َوَمــْن أََراَد أَْن يَُكــوَن ِفيُكــْم أَوَّالً فَلْيَُكــْن لَُكــْم َعبْــًدا، كَــَا أَنَّ ابـْـَن اإلِنَْســاِن لـَـْم 
يـَـأِْت لِيُْخــَدَم بـَـْل لِيَْخــِدَم، َولِيَبْــِذَل نَْفَســُه ِفْديـَـًة َعــْن كَِثرِيــَن ‘ » )متــى 20: 26ـ 28(.
ــكار  ــده عــى أن روح الخدمــة وإن ــإن املســيح، ومــن خــالل تأكي وهكــذا ف  
الــذات هــا املبــدآن األساســيان ملســره وقيادتــه، قــد قــدم مفهومــاً جديــداً للعالقــات 
ــوة  ــاً بالق ــرء متمتع ــون امل ــة ليســت يف أن يك ــة الحقيقي ــاده أن العظم ــة مف البري
والنفــوذ وإمنــا يف أن يكــون متســاً بالتواضــع وروح خدمــة اآلخريــن؛ كــا أن القــادة 
الحقيقيــن ال يســتمدون ســلطانهم مــن مناصبهــم ومراكزهــم وإمنــا يســتمدونها مــا 
يقدمونــه مــن خدمــة لآلخريــن؛ وهكــذا ينبغــي لإلنســان أن يحمــل صليبــه قبــل أن 

ــا 12: 24(.  ــا هــو أن متــوت )يوحن ــى أن تحي ــه. فمعن يحصــل عــى إكليل
ونجــد يف لوقــا 9: 46ـ 48 أن روح الرغبــة يف الســلطة والنفــوذ قــد ظهــرت   
ــن منهــم ســيكون األعظــم يف  ــوا فيــا بينهــم حــول َم بــن تالميــذ املســيح إذ تجادل
ــذ. ــزال راســخة الجــذور يف أذهــان التالمي ــادئ العــامل ال ت ــت مب ــد كان امللكــوت. لق
م  وقــد تعامــل املســيح، املعلــم األعظــم، مــع جوهــر هــذه املشــكلة، وقــدَّ  
تحديــاً مــن أصعــب التحديــات يف الحيــاة بصفــة عامــة، ويف الحيــاة املســيحية عــى 
وجــه الخصــوص. فــإن كلــات املســيح، وخصوصــاً تلــك التــي تتحــدث عــن املكانــة 
التــي ســيحظى بهــا »األَْصَغــَر ِفيُكــْم« يف الســاء )عــد 48( تُظِْهــُر كيــف أن أولويــات 

ــاء. ــات الس ــن أولوي ــاً ع ــاً تام ــف اختالف ــامل تختل الع

في ضوء مبادئ العالم المعاكسة تماماً لما علّمه المسيح هنا، كيف ينبغي لنا أن 
نعيش حياتنا إذا نحن طبقنا مبادئ المسيح؟
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الجمعة 
لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

5حزيران )يونيو(

 »ولكــن ملــن القلــب؟ ويف مــن نفّكــر وعّمــن نتحــدث؟ ومبــن نتعلّــق حبــاً واشــتياقا، 
وألجــل مــن نبــذل أقــى الجهــود؟ ألننــا إن كنــا للمســيح فبــه نلهــج واســَمه نذكــُر 
ولــه نقــُف جميــَع مالنــا، وإننــا لنشــتاُق إذ ذاك إل أن نكــون مثلــه، ونقتفــي آثــارَه، 
ومنتــيء مــن روحــه، ونطلــب رضــاه يف كل شء« )روح النبــوة، طريــق الحيــاة، 

صفحــة 50(.
ــرح  ــم ف ــإنَّ أعظ ــة ف ــة بالخطيّ ــة ومغلول ــا أرضيّ ــع أنّه ــا م ــا هن » يف حياتن  
وأســمى تربيــة هــا يف الخدمــة. ويف الحالــة املســتقبلة الغــر املقيّدة بحــدود البريّة 
الخاطئــة يف الخدمــة يوجــد أعظــم فــرح وأســمى تربيــة لنــا – الّشــهادة، وطاملــا نحــن 
نشــهد نتعلـّـم مــن جديــد ’غنــى مجــد هــذا الــّر يف األمــم الــذي هــو املســيح فيكــم 
رجــاء املجــد‘ كولــويس 1: 27.« )روح النبــوة، الربيــة الحقيقيــة، صفحــة 360و 361(.

 
1. لقــد لقــب املســيُح املــزارَع الغنــي الناجــح بالغبــي )لوقــا 12: 20(. قــد ال يكــون 

اإلنســان غنيــاً أو ناجحــا، لكــن مــا الــذي يجعــل اإلنســان غبيــاً يف نظــر اللــه؟

2. يف بعــض مــن كنائســنا نــرى مجموعتــن مــن النــاس: املجموعــة األول هــي حملــة 
ــع وذوي  ــة واملجتم ــادة الكنيس ــن وق ــال التنفيذي ــرو األع ــا و مدي ــالت العلي املؤه
ــة  ــر واملراعــاة، واملجموعــة الثاني ــن يحظــون باالحــرام والتقدي ــع الذي النفــوذ وجمي
تتكــون مــن األشــخاص الصامتــن وَمــن ال يهتــم بهــم أحــد والذيــن يأتــون ويغــادرون 
دون أن يلتفــت أحــد إليهــم. مــا الــذي ميكنكــم القيــام بــه لجعــل أفــراد املجموعــة 

الثانيــة يشــعرون بأنهــم ال يقلــون أهميــة عــن أفــراد املجموعــة األول؟

ــه يســهل اليــوم الســخرية مــن الفريســين بســبب الطريقــة  ــن أن 3. عــى الرغــم ِم
التــي حرفــوا بهــا اإلميــان، كيــف ميكننــا التأكــد مــن أننــا، نحــن املتحمســون لإلميــان، 
لســنا يف خطــر ارتــكاب نفــس األخطــاء؟ كيــف ميكننــا الوقــوف للحــق بثبــات دون أن 
نكــون فريســين مــن حيــث الفكــر والتــرف؟ أو، واألهــم مــن ذلــك، كيــف ميكننــا 
ــأن ندافــع عنــه، بــدالً مــن التمســك  ــر ب أن نحــدد مــا هــو الصــواب ومــا هــو جدي

ــوَن َعــِن الْبَُعوَضــِة »؟ بالتفاهــات كالفريســين الذيــن كانــوا » يَُصفُّ

4. كيــف نحافــظ عــى تحلينــا مبوقــف مــن اليقظــة واالســتعداد لعــودة يســوع، مــع 
أنــه يبــدو أن أمــر عــدم اليقظــة يصبــح أســهل وأســهل مــع مــرور كل عــام؟
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تان، الصن
مل يخطــط تــان للبقــاء طويــالً يف املدينــة الكبــرة؛ ولكــن ألن ال أحــد قــام بإجبــاره عــى 
العــودة إل قريتــه، فقــد بقــي  يف املدينــة ليــدرس. وإذ قــام تــان والقــس املتقــدم يف 
الســن بدراســة الكتــاب املقــدس، عــرف تــان الحقائــق املتعلقــة باللــه. وكان قــد ســمع 
ــوم الراحــة. وكان يتســاءل  ــد أن األحــد هــو ي ــه كان يعتق عــن موضــوع الســبت لكن
عــن الســبب الــذي يجعــل األدفنتســت الســبتيون يتعبــدون يف الســبوت بينــا يتعبــد 
املســيحيون اآلخــرون يف أيــام اآلحــاد. كان القــس شــوه يــدرس بــكل مثابــرة مــع تــان 
ــيئاً  ــه الحــق. وش ــر ل ــه أن يظه ــن الل ــاً م ــان يصــي ايضــاً طالب ــه. وكان ت ويصــي مع

فشــيئاً، فتــح اللــه ذهــن تــان للحــق، فقبلــه تــان بــكل رسور.
بقــي تــان ودرس مــع القــس ملــدة ســبعة أشــهر. وخــالل هــذه املــدة، اعتمــد وكــرس 
نفســه للعمــل مــن أجــل اللــه. وقــد عِهــد القــس شــوه إل تــان مبهمــة رعايــة مجتمــع 

مــن املؤمنــن بقريــة قريبــة. 
ويف احــد االيــام، ســمع تــان قرعــاً عــى البــاب، وعندمــا فتحــه وجــد تــاو واقفــاً أمامــه. 
ــرح يف آن  ــان وف ــد أن أعــرف إلهــك.« تفاجــأ ت ــاو، »كان يجــب أن أجــدك. أري ــال ت ق
واحــد، ودعــا تــاو إل داخــل البيــت وعــرف منــه أنــه بعــد مغــادرة تــان للقريــة بثالثــة 
أيــام، تشــاجر تــاو واصدقــاؤه مــع رجــل كان زعيــاً لعصابــة قويــة. وقــد متكــن تــاو 
مــن الهــرب لكــن يف اليــوم التــايل أخــربه أحدهــم أن زعيــم تلــك العصابــة كان يبحــث 
عنــه ليقتلــه. لذلــك طلبــت منــه أمــه التــي مل تكــن راضيــة عــن املســار الريــر الــذي 

يســلكه ابنهــا، أن يغــادر القريــة. 
ــان  ــذي كان ت ــاب املقــدس ال ــاو الكت ــه اســتعداداً للســفر، وجــد ت ــاء حــزم امتعت وأثن
قــد أعطــاه لــه. أمســك بالكتــاب املقــدس وفتحــه وكان أول مــا وقعــت عليــه عينــاه 
ــوا ... لِكــِن  هــو األصحــاح الســادس مــن إنجيــل متــى. بــدأ تــاو يقــرأ مــا يــي، » الَ تَْهتَمُّ
ــي  ــِه. يَْكِف ــا لَِنْفِس ــمُّ مِبَ ــَد يَْهتَ ــِد، ألَنَّ الَْغ ــوا لِلَْغ ــالَ تَْهتَمُّ ــِه ... فَ ــوَت الل ــوا أَوَّالً َملَُك اطْلُبُ

ــى 6: 25و 33و 34(. ــْوَم َشُُّه » )مت الْيَ
ــه  ــرف الل ــو كان يع ــى ل ــان ومتن ــه ت ــم ب ــذي كان ينع ــي ال ــالم النف ــاو الس ــر ت تذك
كــا يعرفــه تــان، لذلــك قــرر شاء أول تذكــرة أحاديــة االتجــاه للبحــث عــن صديقــه 

املســيح.
قــام تــان بتعريــف تــاو بالقــس شــوه. وقــد ســاعد القــس شــوه يف إيجــاد عمــل لتــاو. 
ويف املســاء، كان االثنــان يدرســان الكتــاب املقــدس معــاً. تــّرب تــاو الحقائــق الكتابيــة 
وقَِبــل املســيح مخلصــاً شــخصياً لــه واعتمــد. وقــد منــت الرغبــة يف قلــب تــاو ألن يصبــح 

خادمــاً لإلنجيــل.
ــه هــي أول  ــت أم ــاك. وكان ــاس هن ــع الن ــه م ــه ومشــاركة إميان ــرر العــودة إل بلدت ق
املهتديــن عــى يــده، وقــد الحظــت التغيــر الجــذري الــذي حــدث يف حيــاة ابنهــا. كــا 
كان هنــاك مجموعــة صغــرة أخــرى مهتمــة باالســتاع إل تــاو. خشــيت األم مــن أن 
بقــاءه يف البلــدة قــد يتســبب يف رجوعــه إل عاداتــه الســيئة القدميــة. لذلــك شــجعته 
عــى الرجــوع إل املدينــة ومواصلــة الدراســة، لكنــه أوضــح لهــا أن املســيح يغــر حيــاة 

اإلنســان إل األبــد. 
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ملكوت الله

السبت بعد الظهر

6ـ 12حزيران )يونيو(

املراجــع األســبوعية: لوقــا 11: 2؛ لوقــا 1: 32و 33؛ 18: 16ـ 30؛ لوقــا 18: 
16ـ 30؛ لوقــا 17: 23و 24؛ رؤيــا 21: 1ـ 3؛ لوقــا 21: 34ـ 36.

ــَاِل  ــَن الشِّ ــارِِب َوِم ــَن الَْمَغ ــاِرِق َوِم ــَن الَْمَش ــوَن ِم ــظ: » ’ َويَأْتُ ــة الحف آي
َوالَْجُنــوِب، َويَتَِّكُئــوَن يِف َملَكُــوِت اللــِه ‘ » )لوقــا 13: 29(.

ــة  ــت بأولوي ــي حظي ــية الت ــع الرئيس ــد املواضي ــن أح ــه م ــوت الل كان ملك  
كبــرة يف تعاليــم املســيح. وتــرد هــذه العبــارة مــا يقــرب مــن 50 مــرة يف إنجيــل متــى 
و16 مــرة يف إنجيــل مرقــس وحــوايل 40 مــرة يف إنجيــل لوقــا وثــالث مــرات يف يوحنــا. 
وأينــا وردت هــذه العبــارة، ســواء كان ذلــك يف الصــالة الربانيــة أو يف املوعظــة عــى 
ــا  ــي اســتخدمها املســيح يف الوعــظ والتبشــر، فإنه ــال األخــرى الت ــل أو يف األمث الجب
ــربِّ  ــخ مــن أجــل الجنــس البــري؛ وهــي تُع ــه يف التاري ــه الل ــربِّ عــن مــا قــد فعل تُع
ــراع  ــة ويصــل بال ــة الخطي ــع معضل ــل م ــه إذ يتعام ــه الل ــوم ب ــا يق ــن م ــك ع كذل
ــة  ــبه أي مملك ــه ال يش ــوت الل ــمة. إن ملك ــة حاس ــيطان إل نهاي ــع الش ــم م العظي

ــاً.  ــاً دنيوي ــس ملكوت ــه لي ــك ألن ــا العــامل عــى اإلطــالق، وذل ــة عرفه أرضي
»إن ملكــوت اللــه ال يــأيت مبظاهــر خارجيــة. ولكنــه يــأيت عــن طريــق رقــة   
ــع ذاك  ــس م ــة النف ــي، وشك ــه الخف ــل روح ــطة عم ــه، وبواس ــي كلمت ــف وح ولط
الــذي هــو حياتهــا. إن أعظــم مظاهــر قوتــه تـُـرى يف الطبيعــة البريــة عندمــا تصــل 

إل كــال صفــات املســيح« )روح النبــوة، خدمــة الشــفاء، صفحــة 28(.
ســركز يف هــذا األســبوع عــى هــذا املوضــوع، خاصــة كــا يظهــر يف إنجيــل   

ــا. لوق

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق 13حزيــران )يونيــو(.
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األناجيــل بإشــارات وتلميحــات إل ملكــوت اللــه، وكلهــا تشــهد بــأن نظامــاً جديــداً 

قــد تــم تدشــينه يف املســيح ومــن خاللــه.

ــه؟ ملَــن هــذا امللكــوت،  ــا 11: 2 عــن ملكــوت الل ــة يف لوق ــه اآلي ــذي تقول ــا ال م
ــة؟  ــة يف األهمي ــك األمــر غاي ــة ذل ــد معرف ــاذا تُع ومل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن قولنــا أن امللكــوت العتيــد أن يــأيت هــو ملكــوت اللــه، هــو تأكيــد عــى أن   
ملكــوت اللــه ليــس عبــارة عــن فكــرة فلســفية أو مفهومــاً أخالقيــاً. كــا أن يف قولنــا 
أن هــذا امللكــوت هــو ملكــوت اللــه تأكيــد كذلــك عــى أن هــذا امللكــوت هــو ليــس 
عبــارة عــن بُــرى اجتاعيــة تعلــن عــن توافــر الخبــز واملــاء للجيــاع والعطــاش أو 
تحقيــق املســاواة والعدالــة للمظلومــن. ال، بــل إنَّ ملكــوت اللــه يفــوق كل الصــالح 
ــالل  ــن خ ــديد م ــوح ش ــى بوض ــه يتج ــوت الل ــي. إن ملك ــل األخالق ــري والعم الب
ــد الــذي جــاء  العمــل العجيــب الخــارق الــذي قــام بــه اآلب بواســطة االبــن املتجسِّ

ــى 4: 23ـ 25(. ــا 4: 42ـ 44؛ مت ــوِت )لوق ــارَِة الَْملَُك ــِرَز ِبِبَش ليَْك

مــا الــذي تعلِّمــه اآليتــان يف لوقــا 1: 32و 33 فيــا يتعلــق ِبُهويــة َمــن قام بتدشــن 
ملكوت الله، وفيا يتعلق مبا ستكون عليه النتيجة النهائية لهذا التدشن؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر يف  ــن: أوالً، إن املســيا املنتظ ــداً لســببن اثن ــة ج ــرة هام ــذه الفق إن ه  
ــٌة  ــِه نَِهايَ ــوُن لُِملِْك ــاً، » الَ يَُك ــِيِّ »؛ ثاني ــن الَْع العهــد القديــم مــا هــو إال املســيح »ابْ
ــه، قــد تغلــب عــى  ــه وقيامت ». معنــى هــذا أن املســيح، مــن خــالل تجســده وموت
ــه  ــام ملكــوت الل ــد أق ــاه أيضــاً أنَّ املســيح ق ــه، ومعن تحــدي الشــيطان لســيادة الل
ــَن‘  ــِد اآلِبِدي ــيَْملُِك إَِل أَبَ ــيِحِه، فََس ــا َوَمِس ــِم لَِربَِّن ــُك الَْعالَ ــارَْت َمَالِ ــْد َص ــد. » ’قَ لألب
ــه  ــيطاُن أن ــم الش ــيطان، زع ــيح والش ــن املس ــر ب ــراع الدائ ــا 11: 15(. يف ال » )رؤي
انتــر عــى املســيح بعــد ســقوط آدم وحــواء. لكــن مأموريــة املســيح قــد برهنــت 
زيــف ادعــاءات الشــيطان؛ فــإن املســيح قــد هــزم الشــيطان يف كل منعطــف؛ ومبوتــه 

ــد أىت. ــه ق ــوت الل ــه أن ملك ــون كل ــيح للك ــد املس ــه أك وقيامت

كيــف ميكننــا أن نعيــش بطريقــة تعكــس واقــع وحقيقــة ملكــوت اللــه؟ واألهــم 
مــن ذلــك، كيــف نعكــس هــذه الحقيقــة يف حياتنــا الخاصــة؟ مــا الــذي ينبغــي أن 

يكــون مختلفــاً بشــأن كيفيــة عيشــنا اآلن، بوصفنــا مواطنــن مللكــوت اللــه اآليت؟
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8حزيران )يونيو(االثنين

مــاذا تعلّمنــا الفقــرات الكتابيــة التاليــة حــول مــا تعنيــه املواطنــة يف ملكــوت 
ــا 9: 59ـ 62. ــا 12: 31ـ 33؛ لوق ــا 18: 16ـ 30؛ لوق ــه؟ لوق الل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه،  ــة اإلنســان أو منصب ــه ال يعتمــد عــى مكان إن الدخــول إل ملكــوت الل  
وال يعتمــد عــى غنــى اإلنســان أو عدمــه. يشــر لوقــا، باإلضافــة إل كتبــة األناجيــل 
اآلخريــن، إل أنــه ينبغــي لإلنســان أن يــأيت إل يســوع مبوقــف يتســم بالخضــوع التــام 
واالعتــاد املطلــق والثقــة التــي تشــبه ثقــة األطفــال؛ هــذه مواصفــات أولئــك الذيــن 
ــوا عــى اســتعداد للتخــي عــن كل شء،  ــه. فــال بــد وأن يكون يدخلــون ملكــوت الل
إذا لــزم األمــر؛ فــإنَّ الــيء الــذي ال يرغبــون يف التخــي عنــه، أيــاً كان هــذا الــيء، 
ــاة اإلنســان فحســب،  ــن يكــون شــيئاً منافســاً للمســيح يف حي مبعنــى مــن املعــاين ل
لكنــه يف واقــع األمــر ســيفوز وسيســتحوذ عــى كيــان اإلنســان. لــذا يجــب أن تكــون 
ــه.  ــا، هــي للمســيح وملتطلبات ــب حياتن ــب مــن جوان ــة القصــوى، يف كل جان األولوي
ومثــل هــذا األمــر يبــدو منطقيــاً ومعقــوالً، وذلــك ألن املســيح، وعــى كل حــال، هــو 

ــام للمســيح وحــده. ــا الت ــا. ولهــذا ينبغــي أن يكــون والؤن مصــدر وجودن

ــذي  ــا ومــا ال ــه املســيح لن ــذي يقول ــا 18: 29و 30 مــرة أخــرى. مــا ال ــرأ لوق اق
يَِعْدنــا بــه؟ أينبغــي أن نــرك والدينــا وأزواجنــا وزوجاتنــا وحتــى أبناءنــا مــن أجــل 
ملكــوت اللــه؟ إن هــذا التــزام صعــب، أليــس كذلــك؟ ال يقــول املســيح أن القيــام 
بذلــك مطلــوب مــن جميــع املؤمنــن، لكــن املقصــود هــو أنــه إذا ُدعــي إنســان إىل 
التخــي عــن هــذه األمــور مــن أجــل ملكــوت اللــه، فســيكون ملكــوت اللــه جديــراً 

بهــذه التضحيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــون موتاهــم. مــا  ــرك املــوىت يدفن امعــن التفكــر يف كلــات املســيح املتعلقــة ب
ــا  ــا تأتين ــا حــول وجــوب عــدم انتحــال األعــذار عندم هــي الحقيقــة املهمــة هن
الدعــوة إلتبــاع املســيح، مهــا بــدت األعــذار التــي نقدمهــا منطقيــة ومعقولــة؟
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جــاء املســيح ُمْعلَِنــاً ملكــوت اللــه. ويف أول إعــالن جهــاري لــه يف النــارصة )لوقــا   
ــي تتحــدث عــن  ــوة إشــعياء املتعلقــة باملســيا، والت 4: 16ـ 21( أكــد املســيح عــى أن نب
ــَنت يف ذلــك اليــوم، وبــأن هــذه النبــوة قــد وجــدت إمتامــاً لهــا  امللكــوت والفــداء، قــد ُدشِّ

ــر. ــيا املنتظ ــه املس ــيح[ بوصف ــه ]أي يف املس في
ويســّجل لوقــا قــوالً آخــر يشــهد عــى أن ملكــوت اللــه قــد صــار، يف املســيح،   
حقيقــة واقعــة. فعندمــا ســأل الفريســيون املســيح »َمتـَـى يـَـأيِْت َملَُكــوُت اللــِه؟« ، أجابهــم 
يســوع بــأن »َهــا َملَُكــوُت اللــِه َداِخلَُكــْم » )لوقــا 17: 21(. وتشــر ترجــات أخــرى إل أن 
»امللكــوت هــو يف وســطكم.« ومعنــى هــذا أنــه، ومــع قــدوم املســيح، يكــون امللكــوت قــد 
ــَل بالفعــل مــع كل مكوناتــه لتشــمل شــفاء املــرىض )لوقــا 9: 11(، الكــرازة بالبشــارة  أَقْبَ
ــر  ــوى ال ــا 7: 48ـ 50؛ 19: 9و 10(، وســحق ق ــا )لوق ــرة الخطاي ــا 4: 16ـ 19(، مغف )لوق
)لوقــا 11: 20(. وهكــذا جعــل املســيح امللكــوت حقيقــة واقعــة داخــل اإلنســان، ويعمــل 
هــذا امللكــوت عــى تغيــر الشــخص بحيــث يكــون عــى صــورة املســيح. كــا أن ملكــوت 
اللــه يـُـرى أيضــاً يف وســط مجتمــع املؤمنــن، ويكــون هــذا امللكــوت يف صــورة إعــالن للــرِبِّ 
ــه: »ملكــوت  ــرف ايضــاً عــى أن ــن امللكــوت يُع ــب الحــارض م والخــالص. إنَّ هــذا الجان
نعمــة اللــه ]الــذي[ يثبــت اآلن إذ تخضــع القلــوب التــي كانــت مفعمــة بالخطيــة 

ــم األعظــم، صفحــة 543(. ــوة، املعل ــه« )روح النب ــان، لســلطان محبت والعصي
ويف حــن أن عبــارة »قــد أىت« تــدل عــى أن ملكــوت اللــه قــد تثبــت بالفعــل، أي   
متــت هزميــة الخطيــة والشــيطان وانتــر املســيح يف الــراع العظيــم، إالَّ أن مــا »مل يتــم 
بعــد« ومــا نتطلــع إليــه هــو النهايــة املاديــة الفعليــة للــر وتأســيس األرض الجديــدة، 
وذلــك ألن: »التثبيــت الكامــل مللكــوت مجــده لــن يتــم حتــى يــأيت املســيح ثانيــة إل هــذا 

العــامل« )املرجــع نفســه، صفحــة 543(.

مــاذا تعلمنــا هــذه اآليــات عــن ملكــوت اللــه يف زمــن الُْمْنَتَهــى؟ لوقــا 17: 23و 24؛ 
21: 5ـ 36.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــات املســيح  ــاً كل ــاء وحــزن واضطــراب يعكــس حت ــن عن ــا م ــا يف عاملن إن م  
التــي نطــق بهــا يف اآليــات أعــاله. وعــى الرغــم ِمــن أن البعــض يزعمــون أن األمل واملعانــاة 
ــا  ــك يف ضــوء م ــرد عــى ذل ــا ال ــه ميكنن ــه، إاّل أن ــان عــدم وجــود الل يف هــذا العــامل يعني
حذرنــا املســيح بشــأنه منــذ 2000 عامــاً تقريبــاً، فــإن حالــة عاملنــا ال تســاعد عــى إثبــات 
أن اللــه موجــود وحســب وإمنــا تســاعد عــى إثبــات صحــة ومصداقيــة الكتــاب املقــدس 
نفســه. )فإنــه إذا كان العــامل جنــة ونعيــاً اآلن، لكانــت كلــات املســيح بشــأن مــا ســتؤول 
إليــه حالــة العــامل كاذبــة.( فــإن ملكــوت اللــه لــن يثبــت، بالكامــل، إال يف نهايــة الزمــان. 

ــر ونحتمــل. ــا أن نثاب ــك الحــن، علين وإل ذل
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إن املســيح عندمــا تكلــم عــن ملكــوت اللــه إمنــا قــد تكلــم عــن أمريــن مؤكديــن: )1(   
عمــل اللــه يف التاريــخ مــن خــالل املســيح لخــالص البريــة مــن الخطيــة و )2( اختتــام اللــه 
للتاريــخ مــن خــالل اســتعادة املخلصــن إل خطتــه األصليــة- العيــش معــه إل األبــد يف األرض 
الجديــدة )رؤيــا 21: 1ـ 3(. أمــا وفيــا يتعلــق باألمــر األول، وكــا متــت اإلشــارة مــن قبــل، فــإن 
ذلــك قــد تــم مــن خــالل مأموريــة وخدمــة املســيح. ففــي املســيح، نحــن بالفعــل يف ملكــوت 
النعمــة )أفســس 1: 4ـ 9(. أمــا الجــزء الثــاين، واملتعلــق بجمــع املخلصــن يف ملكــوت املجــد، 
فهــو الرجــاء املســتقبي الــذي ينتظــره أولئــك الذيــن هــم يف املســيح )أفســس 1: 10؛ تيطــس 2: 
13(. ويربــط كالً مــن املســيح وكتبــة أســفار العهــد الجديــد هــذه اللحظــة التاريخيــة، اللحظــة 

التي فيها يرث املؤمنون ملكوت املجد، باملجيء الثاين للمسيح. 
إن املجــيء الثــاين للمســيح هــو التتويــج النهــايئ لألخبــار الســارة التــي جــاء املســيح   
ليعلنهــا عندمــا جــاء إل األرض للمــرة األول. إن نفــس املســيح الــذي هــزم الخطيــة والشــيطان 
ــر هــذه  ــي ســوف تقــي عــى الــر وتطهِّ ــة الت ــدأ العملي ــاً ليب ــة ســيعود قريب عــى الجلجث

األرض من املأساة التي ألحقها الشيطان بخليقة الله.  

ــتخدماً  ــات مس ــذه اآلي ــواردة يف ه ــية ال ــالة األساس ــص الرس ــا 21: 34ـ 36. لخ ــرأ لوق اق
كلاتــك الخاصــة. وإذ تفعــل ذلــك، انظــر إىل حياتــك وأســأل نفســك  كيــف تنطبــق عليــك 
ــه  ــا يقول ــُع م ــك تَتَِّب ــد مــن أن ــه مــن أجــل التأك ــاج إىل عمل ــذي تحت ــا ال ــات. م هــذه الكل

املسيح لك هنا؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي  ــّرع يف كل حــن ل وإذ ننتظــر عــودة املســيح، نحــن مدعــوون إل الســهر والت  
.)36  :21 لوقــا  )انظــر  اإلنســان«  ابــن  قــدام  للوقــوف  أهــالً  نُْحَســب 

يجــب عــى أولئــك الذيــن اختــربوا ملكــوت النعمــة أن ينتظــروا ويســهروا ويصلــوا   
مــن أجــل ملكــوت املجــد. وبــن هذيــن امللكوتــن، ملكــوت النعمــة الــذي أىت بالفعــل وملكوت 
املجــد العتيــد أن يــأيت، يجــب عــى املؤمنــن أن يكونــوا منشــغلن بالخدمــة واملرســلية والعيــش 
بالرجــاء والعمــل عــى العنايــة باآلخريــن والشــهادة لهــم. إن ترقــب املجــيء الثــاين يتطلــب 

ــا بالتــام. تقديــس حياتن
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اقــرأ أعــال 1: 1ـ 8. مــا هــي الحقائــق الهامــة التــي يتــم اإلعــراب عنهــا هنــا 
فيا يتعلق مبلكوت الله؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا كان  ــا عندم ــن لوق ــخاً يف ذه ــياً راس ــراً أساس ــه أم ــوت الل ــد كان ملك لق  
ــخ موجــز للكنيســة األول. ويف الســطور األول  ــه يف صــورة تاري ــب تتمــة إلنجيل يكت
مــن هــذه التتمــة، أي ســفر أعــال الرســل، يذكــر لوقــا ثــالث حقائــق أساســية فيــا 

ــه. ــوت الل ــق مبلك يتعل
الحقيقــة األول، تأكــدوا أن املســيح ســيأيت ثانيــة. أثنــاء األربعــن يومــاً التــي فصلــت 
بــن قيامــة املســيح وصعــوده، واصــل الــرب يســوع تعليــم تالميــذه مــا كان يعلمهــم 
ــِة مِبَلَُكــوِت اللــِه » )أعــال 1: 3(. إن األحداث  إيــاه قبــل صلبــه: » َعــِن األُُمــوِر الُْمْختَصَّ
ــا  ــيح في ــم املس ــر أي شء يف تعالي ــة مل تغ ــب والقيام ــة بالصلي ــة املتعلق العظيم
يتعلــق بامللكــوت؛ فإنــه ملــدة 40 يومــاً واصــل املســيُح املَُقــاُم التأكيــد لتالميــذه عــى 

حقيقــة امللكــوت. 
الحقيقــة الثانيــة، انتظــروا أن يــأيت املســيح ثانيــة يف الوقــت الــذي ال يعرفــه إال اللــه. 
، َهــْل يِف هــَذا  قاً: » ’ يَــارَبُّ وبعــد قيامــة املســيح، طــرح تالميــذه ســؤاالً جــاداً ومشــوِّ
ــَك إَِل إِرْسَائِيــَل؟ ‘ » )أعــال 1: 6(. مل يُجــب املســيح عــى الســؤال  الَْوقْــِت تَــرُدُّ الُْملْ
ولكنــه قــام بتصحيــح منظــور التالميــذ: فاللــه هــو الخالــق، وليــس مــن مهمــة البــر 
ــرف  ــتبطان أرساره. اللــه يع ــه واس ــن بخطط ــه والتكه ــوار عقل ــرب أغ ــن س املخلوق
ــراه  ــذي ي ــت ال ــك يف الوق ــه ذل ــأيت، وســيفعل الل ــى ينبغــي مللكــوت املجــد أن ي مت
ــاِن«  ــْلُء الزََّم ــاَّ َجــاَء ِم هــو مناســباً )أعــال 1: 7؛ متــى 24: 36(، متامــا كــا أنــه »لَ

)غالطيــة 4: 4( أرســل اللــه ابنــه لتدشــن ملكــوت النعمــة. 
الحقيقــة الثالثــة، كونــوا شــهوداً إلنجيــل املســيح. لقــد أعــاد املســيح توجيــه التالميــذ 
مــن التكهــن بشــأن مــا هــو غــر معــروف- متــى ســيأيت ملكــوت املجــد- إل مــا هــو 
معــروف ويجــب عملــه. إن توقيــت املجــيء الثــاين مل يُعلــن لنــا، لكننــا مدعــوون إل 
« حتــى ذلــك الحــن )لوقــا 19: 13(. وهــذا  َ ــرِّ انتظــار ذلــك اليــوم املجيــد وأن »نُبَ
ــا أن نكــون منخرطــن يف حمــل بشــارة يســوع املســيح » ’ إَِل  يعنــي أنــه ينبغــي لن
أَقـْـَى األَرِْض ‘ » )أعــال 1: 8(. تلــك هــي مســؤوليتنا- وال يحــدث هــذا بقوتنــا ولكــن 
ــَد بانســكابه عــى جميــع أولئــك الذيــن  مــن خــالل قــوة الــروح القــدس، الــذي ُوِع

ســيكونون شــهوداً عــى كل مــا رأوا وســمعوا )عــد 4ـ 8(.

كان ال يزال لدى أتباع المسيح األمناء بعض المفاهيم الخاطئة جداً حول طبيعة 
عمل المسيح. ومع ذلك، كان الرب يستخدمهم على أي حال. ما هي الرسالة التي 
لنا حول عدم حاجتنا إلى أن نفهم كل شيء فهماً تاماً حتى يتسنى لنا أن نُْستَْخَدَم 

ِمن ِقبل الله؟
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الجمعة 
لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

12حزيران )يونيو(

1. عند حديثه عن الكون، كتب عالم الفيزياء، ستيفن واينبرغ، هذه العبارة الغريبة 
المحيرة: »كلما بدا الكون مفهوماً أكثر، كلما بدا أيضاً تافهاً وعديم الجدوى أكثر.« 
ما  ِحدة  التلطيف من  المطاف  نهاية  كبيرة، وقد حاول في  كلماته ضجة  احدثت 
قاله. مع ذلك، فقد كان هناك البعض ممن لم يروا أي سبب للجدال حول فكرة أن 
الكون ليس له مغزى أو هدف. ففي حديثها عن الكون، قالت »مارثا جيلر« عالمة 
الفلك بجامعة هارفارد »أي هدف هذا؟ إن الكون هو مجرد نظام مادي، فما هو 
الهدف منه؟ لطالما تحيّرت من هذه العبارة القائلة أن للكون مغزى وهدف.« هل 
الكون هو مجرد نظام مادي وليس له مغزى أو هدف؟ وأنت، كمسيحي بانتظار 
األفكار  على  ترد  كيف  الله،  لملكوت  الكامل  والتثبت  للمسيح  الثاني  المجيء 

الكامنة وراء هذا التصريح المتعلق بأن الكون ال مغزى له وال هدف؟
 

2. توقع كل جيل من المسيحيين أن يعود المسيح في زمانهم، كما أن هناك بعض 
القساوسة/المبشرين ممن قاموا بتحديد مواعيد معينة لمجيء المسيح ثانية. لكن 
جميع هذه المواعيد باءت بالفشل. ما هو الخطأ في تحديد موعد معين للمجيء 

الثاني للمسيح؟ 

»ويقــول يســوع عــن املســاكن بالــروح إّن لهــم ملكــوت الســموات. إّن هــذا امللكــوت 
ليــس كــا كان ينتظــر ســامعو املســيح، ملكوتــا زمنيــا ارضيــا. لقــد كان املســيح يفتــح 
للنــاس امللكــوت الروحــي، ملكــوت محبتــه ونعمتــه وبــرّه. إّن شــعار ملــك مســيا يتميّــز 
بصــورة ابــن اإلنســان. فرعايــاه هــم املســاكن بالــروح والودعــاء وجاعــة املُضطهديــن 
املطروديــن مــن أجــل الــرّب. وملكــوت الســموات لهــم« )روح النبــوة، املعلــم األعظــم، 

صفحــة 437و 438(.
»نحــن اآلن يف ورشــة عمــل اللــه. كثــرون منــا هــم حجــارة خــام مــن املقلــع.   
ــا  ــل من ــا ويزي ــا. وهــو يرفعن ــر فين ــره يؤث ــإن تأث ولكــن إذ نتشــبث بالحــق اإللهــي ف
كل شــائبة وخطيــة مهــا كانــت طبيعتهــا. وهكــذا نكــون مســتعدين لرؤيــة املَلِــَك يف 
جالــه ونتحــد أخــراً مــع املالئكــة الســاوية الطاهــرة يف ملكــوت املجــد. وال بــد لهــذا 
ــون  ــا أن تك ــا يجــب ألجســادنا وأرواحن ــى األرض، وهن ــا ع ــن أن يُنجــز هن ــل م العم
ــة 355و 356(.  ــد 2، صحف ــة، مجل ــهادات للكنيس ــوة، ش ــة« )روح النب ــة لألبدي مؤهل
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قصة األسبوع

المشاجرة مع الظل: الجزء 1

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

أبا، منغوليا
أبــا هــو شــاب يعيــش يف شــال منغوليــا، وقــد شــعر بأنــه عاجــز عــن تغيــر حياتــه التــي 
انزلــق خاللهــا إل دوامــة الــر. ثــم حــدث أن صديقــاً لــه تحــدث إليــه عــن اللــه. وهــا هــو 

أبــا يشــارك شــهادته الشــخصية معنــا.
»قبــل أن أصبــح مســيحياً، كنــت أعيــش حيــاة علانيــة حقــاً. كنــت أدخــن الســجائر وأشب 
الكحــول وارسق األشــياء. ومل أفكــر أبــداً بشــأن مــا إذا كان مــا أفعلــه جيــداً أو ســيئاً؛ لقــد 
كان مــا أقــوم بــه جــزءاً منــى وكنــت أفعلــه بصــورة طبيعيــة ودون أي شــعور بالذنــب أو 

تأنيــب الضمــر. 
ــل ان يســكروا  ــِكرت قب ــد َس ــا نــرب الكحــول، وق ــا صديقــي وأن »ويف إحــدى املــرات، كن
ــت  ــن البي ــداً. خرجــت م ــت وحي ــا افقــت، الحظــت أين كن هــم، وفقــدت الوعــي. وعندم
ــم  ــت له ــاء. قل ــد األصدق ــت أح ــم يف بي ــد وجدته ــايئ. وق ــن أصدق ــث ع ــا أبح ــاً وأن مرنح

ــوين؟‘ ــاذا تركتم ــاً، ’مل غاضب
ــرى  ــاً أخ ــوا يل كأس ــك.‘ قدم ــتطع أن نوقظ ــاً. ومل نس ــت نامئ ــد كن ــم، ’لق ــال يل أحده »ق

وشــعرت بــأين أهــوي إل الخلــف، وفجــأة تحــول كل شء إل ظــالم. 
وعندمــا اســتفقت يف هــذه املــرة، وجــدت نفــي يف قســم الرطــة شــاعراً بالــربد ألين فيــا 
يبــدو قــد قمــت بخلــع معظــم ثيــاب. كانــت ذراعــي تنــزف دمــاً وكان ظهــري يؤملنــي. مل 
أعــرف مــا الــذي حــدث. أخــربين ضابــط الرطــة أنــه قــد تــم إلقــاء القبض عــيَّ ألين تســببت 
يف إزعــاج الســكان. وقــال يل بــأين كنــت أرصخ وأهــدد النــاس وبــأين حطمــت زجــاج نوافــذ 
عــدد مــن النــاس بقبضــة يــدي. وعندهــا عرفــت ســبب نزيــف ذراعــي. قــال رجــل يقــف إل 
جــوار الضابــط أين كنــت  أقــرع عــى بابــه وأهــدده. لكنــي مل أتذكــر أي شء مــن كل هــذا. 
ــا  ــذايئ. وعندم ــى ح ــر ع ــي مل أع ــا. لكن ــت بارتدائه ــاب وقم ــة ثي ــط الرط ــاين ضاب »أعط
ســألت عــن الحــذاء قالــوا يل أين مل أكــن أنتعــل أي حــذاء عندمــا تــم إلقــاء القبــض عــّي.
دخلــت ســيدة إل قســم الرطــة لتتقــدم بشــكوى ضــدي. وقالــت أين قــد قمــت بتحطيــم 
بعــض زجــاج نوافــذ بيتهــا. اعتــذرت لهــا وأخربتهــا بــأين مل أعــرف أين فعلــت ذلــك. وأردت أن 
أرى الزجــاج املحطــم بنفــي، لذلــك أخــذين ضابــط الرطــة إل بيتهــا. وهنــاك وجــدت فردة 
حــذاء واحــدة تحــت إحــدى النوافــذ. ثــم ذهبــت إل البيــت اآلخــر الــذي تحطــم فيــه زجاج 
بعــض النوافــذ وهنــاك وجــدت فــردة الحــذاء األخــرى. أدركــت أين مذنــب. قــال صاحــب 
املنــزل أين هــددت بقتــل جميــع مــن يف املنــزل. وأخــربين شــخص آخــر أين قــد قرعــت عــى 
أحــد األبــواب عندمــا رأيــت ظــي منعكســاً عــى زجــاج النافــذة. وبــأين قــد بــدأت أتشــاجر 
مــع ظــي. وعندمــا جــاء شــخص ملعرفــة مــا رس هــذه الضجــة، بــدأت أتشــاجر معــه. وقــد 
متكــن مــن الهــرب واالتصــال بالرطــة. وعندمــا جــاء ضابــط الرطــة، بــدأت أتشــاجر معــه 
هــو ايضــاً. وفيــا يبــدو أين كنــت اســتمع إل قصــص تتحــدث عــن رجــل تســكنه األرواح 

الريــرة. 
ــد  ــل ولق ــة. ب ــذ املحطم ــاج النواف ــح زج ــى تصلي ــت ع ــتحقة ووافق ــة املس ــت الغرام دفع
وعــدت بعــدم شب الكحــول مــرة أخــرى. لكــن بعــد ثالثــة أيــام، كنــت مخمــوراً مجــدداً. 
ــببها  ــي اس ــب الت ــت املصاع ــول. وأدرك ــن شب الكح ــف ع ــتطيع التوق ــدأ أين ال أس ــد ب لق
لوالــديت التــي كنــت أعيــش معهــا يف البيــت. كنــت أعمــل، ولكــن بــدالً مــن أن أعطيهــا املــال 

لــراء الطعــام، كنــت أشــري الكحــول ألشبــه.« )تتمــة القصــة يف االســبوع القــادم(.
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الدرس الثاني عشر 

السبت بعد الظهر

المسيح في أورشليم

13ـ 19حزيران )يونيو(

املراجــع األســبوعية: لوقــا 19: 28ـ 40؛ زكريــا 9: 9؛ لوقــا 19: 45ـ 48؛ متــى 
21: 12ـ 17؛ لوقــا 20: 9ـ 26.

آية الحفظ: «َوِفيَا ُهَو يَْقَرُِب نَظََر إِىَل الَْمِديَنِة َوبََك َعلَْيَها« )لوقا 19: 41(. 
قــى املســيح األســبوع األخــر مــن حياتــه، وهــو يف الجســد، يف أورشــليم.   
وكان ذلــك األســبوع يتميــز بأحداثــه الصاخبــة املضطربــة: دخــول املســيح االنتصــاري 
إل أورشــليم؛ بــكاء املســيح عــى املدينــة املتغطرســة؛ تطهــر الهيــكل؛ تدبــر املكائــد 
واملؤامــرات ضــد املســيح؛ انفعــاالت العشــاء األخــر وعذابــات جثســياين؛ مــا القــاه 
مــن ســخرية واســتهزاء أثنــاء محاكمتــه؛ الصلــب؛ وأخــراً القيامــة. مل يكــن قــد حــدث 
مــن قبــل، ومل يحــدث أبــداً منــذ ذلــك الحــن، أن شــهدت أيــة مدينــة تطــوراً تاريخيــاً 
ــن الخــر  ــم ب ــراع العظي ــه تطــور وصــل بال ــل. إن شــديداً حاســاً مــن هــذا القبي
والــر إل ذروتــه، عــى الرغــم مــن أنــه ال أحــد عــى األرض ســوى املســيح كان يــدرك 

أهميــة مــا كان يحــدث ويتكشــف يف ذلــك األســبوع. 
ــرات يف  ــدة م ــوارعها ع ــال يف ش ــليم وج ــاء ال اورش ــد ج ــيح ق وكان املس  
ــام  ــد ق ــيح ق ــرون أن املس ــا يذك ــا ويوحن ــس ولوق ــى ومرق ــن مت ــإن كالً ِم ــه. ف حيات
ــاء  ــا أثن ــه له ــب يشــرون إل زيارت ــم يف الغال ــغ، لكنه ــارة أورشــليم كشــخص بال بزي
أســبوع اآلالم. إن األســبوع األخــر مــن خدمــة املســيح يف أورشــليم هــو الــذي حظــي 
باهتــام خــاص ِمــن ِقبــل كتبــة األناجيــل، عــى الرغــم مــن أنهــم ذكــروا مناســبات 
أخــرى ذهــب فيهــا املســيح إل أورشــليم مثــل: إحضــار الطفــل يســوع إل الهيــكل 
)لوقــا 2: 22ـ 28(، ونقاشــه مــع املعلمــن يف الهيــكل عندمــا كانــت لــه اثنتــا عــرة 
ــاِح  ــَى َجَن ــُه َع ــلِيَم، َوأَقَاَم ــِه املجــرب »إَِل أُورَُش ــاَء ِب ســنة )عــد 41ـ 50(، وعندمــا َج

ــا 4: 9ـ 13(.  ــَكِل« )لوق الَْهيْ

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم 
املوافــق 20حزيــران )يونيــو(.
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14حزيران )يونيو(األحد

ــم وبــر وشــفى  ــد علّ ــارصة. وق ــرب يف الن ــت لحــم، وت ــد املســيح يف بي ُول  
ــة  ــاك مدين ــت هن ــن كان ــا. لك ــة وبري ــل والســامرة واليهودي ــع أنحــاء الجلي يف جمي
ــَق  ــُه لِيَْنطَلِ ــَت َوْجَه ــم: أورشــليم. فــإن املســيح » ثَبَّ واحــدة تحظــى باهتامــه الدائ
ــدء أســبوع مــن  ــاً بب ــة إيذان ــه إل املدين ــا 9: 51(. وقــد كان دخول ــة )لوق إَِل« املدين
أكــر األســابيع دراماتيكيــة يف تاريــخ العــامل. فقــد بــدأ هــذا األســبوع بالدخــول امللــويك 
ــْد  ــه » قَ ــن خالل ــذي م ــب ال ــه عــى الصلي ــك موت ــة وشــهد كذل للمســيح إل املدين

ــداء. ــا أع ــد أن كن ــة 5: 10( بع ــِه« )رومي ــَع الل ــا َم ُصولِْحَن

ــدوا يف  ــم اعتق ــد وأنه ــا ب ــذ. ف ــة التامي ــل حاس ــا 19: 28ـ 40. تخي ــرأ لوق اق
ذلــك الوقــت أن املســيح ســيعتي عرشــاً دنيويــاً يف اورشــليم، عــرش امللــك دواد. مــا 
ــا اســتخاصه مــن هــذه املناســبة حــول التوقعــات  ــذي ميكنن ــدرس الهــام ال هــو ال

ــة؟  الخاطئ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عندمــا ُولــد يســوع، جــاء املجــوس مــن املــرق يقرعــون أبــواب أورشــليم ويســألون 
ــى 2: 2(. واآلن،  ــوِد؟ ‘ » )مت ــُك الْيَُه ــوُد َملِ ــَو الَْمْولُ ــَن ُه ــر: » ’ أَيْ هــذا الســؤال املؤث
وقبــل الصليــب بأيــام قليلــة، وبينــا كان تالميــذه والجمــوع يحتشــدون ويجوبــون 
! َســالٌَم  ــارٌَك الَْملِــُك اآليِت ِباْســِم الــرَّبِّ املدينــة، دوى هتــاف يف ســاء أورشــليم: » ’ ُمبَ

ــايِل ‘ » )لوقــا 19: 38(. ــَاِء َوَمْجــٌد يِف األََع يِف السَّ
ا  ــدًّ ــي ِج ــم. » ’اِبْتَِهِج ــد القدي ــوة يف العه ــاً لنب ــهد إمتام ــذا املش ــد كان ه لق  
ــاِدٌل  ــِك. ُهــَو َع ــأيِْت إِلَيْ ــُكِك يَ ــلِيَم. ُهــَوَذا َملِ ــَت أُورَُش ــا ِبْن ــْوَن، اْهِتِفــي يَ ــَة ِصْهيَ ــا ابَْن يَ
َوَمْنُصــوٌر َوِديــٌع، َوَراكِــٌب َعــَى ِحــَاٍر َوَعــَى َجْحــٍش ابْــِن أَتـَـاٍن ‘ »)زكريــا 9: 9(. مــع 
ذلــك، كان املســيح يعــرف أن مســرة التاريــخ هــذه والتــي بــدأت بهتافــات »أُوَصنَّــا« 
رسعــان مــا تنتهــي عــى الجلجثــة، حيــث كان ســينطق بهــذه الكلــات االنتصاريــة » 

ــد أكمــل.‘ » ’ق
وعــى الرغــم مــن أن كل ذلــك كان وفقــاً لخطــة اللــه األبديــة، إال أن تالميــذه   
كانــوا عالقــن يف التقاليــد والتعاليــم والتوقعــات الخاصــة بزمانهــم وثقافتهــم لدرجــة 
ــا  ــرات املســيح إليهــم يف وقــت ســابق في ــه قــد غابــت عــن أذهانهــم كل تحذي أن

ــك. ــن كل ذل ــو املقصــود م ــا ه ــا كان ســيحدث وم ــق مب يتعل

لقــد تكلــم املســيح إليهــم، لكنهــم مل يســتمعوا. أو رمبــا اســتمعوا لكــن مــا قالــه 
كان مخالفــاً ملــا كانــوا يتوقعونــه لذلــك اعرضــوا عليــه ومل يتذكــروه. كيــف ميكننــا 
التأكــد مــن أننــا ال نفعــل الــيء نفســه عندمــا يتعلــق األمــر بالحقائــق الكتابية؟
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15حزيران )يونيو(االثنين

الَِة. َوأَنْتُْم َجَعلْتُُموُه َمَغارََة لُُصوٍص« )لوقا 19: 46(. »َمْكتُوٌب: إِنَّ بَيِْتي بَيُْت الصَّ
كان الذهــاب إل الهيــكل هــو أول شء فعلــه املســيح بعد دخولــه االنتصاري   

ــليم.  ــى أورش ــه ع ــى خالل ــذي ب ال

اقــرأ لوقــا 19: 45ـ 48؛ متــى 21: 12ـ 17؛ مرقــس 11: 15ـ 19. مــا هــي الــدروس 
ــذي ينبغــي لهــذه  ــا؟ مــا ال ــه املســيح هن ــام ب ــا تعلمهــا مــا ق الهامــة التــي ميكنن
ــكل؟  ــراد وكأعضــاء ملجتمــع يعمــل، بطريقــة مــا، عمــل الهي ــا كأف األمــور أن تخربن

أفســس 2: 21.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدث  ــن يتح ــكل. ويف ح ــيح للهي ــر املس ــة إل تطه ــل األربع ــر األناجي تش  
يوحنــا عــن التطهــر األول للهيــكل )يوحنــا 2: 13ـ 25( والــذي حــدث خــالل زيــارة 
املســيح لــه يف عيــد الفصــح عــام 28 ميالديــة، رسد كتبــة األناجيــل األخــرى التطهــر 
الثــاين للهيــكل عنــد نهايــة خدمــة املســيح، وقــد تــم ذلــك يف عيــد الفصــح لعــام 31 
ــا تطهــر الهيــكل َهذيــن هــا حدثــن فاصلــن بالنســبة  ــة. وهكــذا كان َحَدثَ ميالدي
ــا  ــه، وأظهرت ــكل وخدمات ــية الهي ــه بقدس ــدى اهتام ــا م ــيح إذ اظهرت ــة املس لخدم

ــيا.  ــه املس ــلطانه بوصف ــه وس ــى مأموريت ــيح ع ــد املس ــف أك ــك كي كذل
إن ترفــات املســيح يف الهيــكل، وخصوصــاً يف املــرة الثانيــة، والتــي جــاءت   
ــك  ــام بطــرد أولئ ــرة لالهتــام: إن املســيح ق ــاشة، تقــدم مســألة مث ــه مب ــل موت قب
الذيــن يدنســون الهيــكل ببضائعهــم رغــم ِعلمــه أنــه عــى وشــك املــوت ورغــم علمــه 
ــاً. ملــاذا مل يتغــاىض املســيح عــن  ــل قريب ــه كانــت ســتُلَْغى وتَبطُ أن الهيــكل وخدمات
مــا كان يجــري يف الهيــكل مــن فســاد، خصوصــاً وأن الهيــكل لــن يكــون غــر رضوري 

ــل واحــد مســتقبالً؟ ــل كان ســيتدمر يف غضــون جي وحســب، ب
وعــى الرغــم مــن أننــا ال نُْعطَــى جوابــاً عــى هــذا الســؤال، إال أن األرجــح   
هــو أن الهيــكل كان ال يــزال هــو بيــت اللــه وكان ال يــزال املــكان الــذي فيــه أُعلنــت 
خطــة الخــالص. ومبعنــى مــن املعــاين، ميكن لإلنســان قــول أن الهيــكل، وخدماتــه، كان 
مــن شــأنه أن يــؤدي مأموريــة هامــة جــداً بعــد مــوت املســيح بحيــث يســاعد اليهــود 
األمنــاء عــى معرفــة َمــن كان املســيح ومــا الــذي يعنيــه موتــه عــى الصليــب. معنــى 
هــذا هــو أن الهيــكل الــذي صــوَّر خطــة الخــالص بأكملهــا ميكــن أن يســاعد الكثريــن 

ــِذي ُذِبــَح« )رؤيــا 13: 8(. عــى إدراك أن املســيح هــو »الَْخــُروِف الَّ
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16حزيران )يونيو(الثالثاء

إن مثــل الَكرَّاِمــَن األشار )لوقــا 20: 9ـ 19( يقــدم لنــا درســاً حــول الفــداء.   
وفيــه نجــد أن اللــه ومحبتــه املســتمرة للخطــاة الســاقطن هــا مركــز هــذا التاريــخ. 
ــِة  ــاِء الَْكَهَن ــد إل ُرَؤَس ــه التحدي ــى وج ــاً ع ــل كان موّجه ــن أن املَثَ ــم م ــى الرغ وع
َوالَْكتَبَــة يف زمــن املســيح )»ألَنَُّهــْم َعرَفـُـوا أَنَّــُه قـَـاَل هــَذا الَْمثـَـَل َعلَيِْهْم«( ]عــد 19[، إال 
أن مــا يتضمنــه املَثـَـل مــن دروس ينطبــق عــى كل عــر وزمــان. فهــو ينطبــق عــى 
ــه  ــه محبت ــه علي ــاس وعــى كل شــخص أغــدق الل ــن الن ــة م ــل وكل مجموع كل جي
وائتمنــه. ويتوقــع اللــه مــن اإلنســان أن يكــون أمينــاً يف التعامــل مــع مــا أؤمتــن عليــه. 
واليــوم، نحــن أيضــاً وكالء مؤمتنــون عــى عمــل اللــه، ونحــن ميكننــا اســتخالص بعــض 

الــدروس مــن هــذا املَثَــِل تتعلــق بالتاريــخ كــا ينظــر اللــه إليــه. 

ــن  ــا، إذا نح ــا علين ــن هن ــدأ املتضم ــق املب ــف ينطب ــا 20: 9ـ 19. كي ــرأ لوق اق
ــل؟ ــن يف املََث ــك الذي ــاء كأولئ ــس األخط ــا نف ارتكبن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقــد خــذل الكرامــون اللــه بــدالً مــن أن يقدمــوا لــه مثــر املحبــة واإلخــالص.   
ــن  ــرى م ــد األخ ــة بع ــال مجموع ــام بإرس ــرم، ق ــب الك ــه صاح ــه، بوصف ــن الل لك
العبيــد )عــد 10ـ 12(، نبــي بعــد آخــر )إرميــا 35: 15(. وقــد فعــل اللــه ذلــك بدافــع 
محبتــه املســتمرة مــن أجــل أن يجتــذب شــعبه إل االلتــزام مبســؤولية الوكالــة التــي 
اؤمتنــوا عليهــا. مــع ذلــك، فقــد أصبــح كل نبــي يرســله اللــه إليهــم ضحيــة رفضهــم 

ــال 7: 52(. ــْم؟ ‘ » )أع ــْدُه آبَاُؤكُ ــْم يَْضطَِه ــاِء لَ ــم. » ’ أَيُّ األَنِْبيَ وجحوده

ــة.  ــارة عــن قصــة حــب طويل ــاس هــو عب ــه مــع الن ــة الل ــخ معامل إن تاري  
ــن املجــد  ــَه، ولك ــاُس الل ــث يخــذل الن ــراراً بحي ــراراً وتك ــاة م وســوف تحــدث املأس
ســينتر يف نهايــة املطــاف. فــال بــد للقيامــة ِمــن أن تتبــع الصليــب. فإن الحجــر الذي 
رفضــه البنــاؤون هــو اآلن حجــر الزاويــة للهيــكل العظيــم الــذي ســيضم مختــاري الله، 
حيــث يعيــش كل املفديــن- أغنيــاء وفقــراء، يهــود وأمميــن، ذكــور وإنــاث- كشــعب 

ــد. ــدي ويتمتعــون بثمــره إل األب واحــٍد. وســوف يســرون يف الكــرم األب

نحــن قــد ال يكــون لدينــا أنبيــاء أحيــاء اليــوم الضطهادهــم، ولكننــا قــادرون عــى 
رفــض رســل اللــه متامــاً كــا فعــل النــاس قدميــاً. كيــف ميكننــا، نحــن الذيــن ُدعينــا 
ــؤالء  ــض ه ــن نرف ــا ل ــن أنن ــد م ــرِْم« أن نتأك ــِر الَْك ــْن مَثَ ــرب »ِم ــي ال إل أن نعط

الرســل ورســالتهم؟
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اقــرأ لوقــا 20: 20ـ 26. كيــف ميكننــا فهــم مــا علَّمــه املســيح هنــا وتطبيقــه عــى 
حالتنــا الخاصــة يف أي بلــد نعيــش فيــه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة  ــألة مقلق ــا مس ــا روم ــي تفرضه ــب الت ــت الرائ ــيح، كان ــن املس يف زم  
ومثــرة لالضطــراب. ففــي حــوايل عــام 6 ميالديــة، ووفقــاً لجوزيفــوس، أعلــن يهــوذا 
ــة يف حــق  ــر هــو خيان ــب للقي ــع الرائ ــاً، أن دف ــاً ثوري ــذي كان زعي ــي ال الجلي
ــات  ــم والتطلع ــن املزاع ــد م ــة إل العدي ــت هــذه املســألة، باإلضاف ــد عمل ــه. وق الل
املتعلقــة باملســيا، عــى انــدالع ثــورات متكــررة معاديــة لإلمرباطوريــة الرومانيــة. ويف 
ــا  ــى املســيح في ــرح ع ــذي طُ ــل الســؤال ال ــل، َعِم ــن هــذا القبي ظــل حساســية م
يتعلــق بدفــع الجزيــة عــى كشــف الدوافــع الخفيــة ملـَـن طرحــوا هــذا الســؤال. فلــو 
ــك كان مــن شــأنه أن  ــإن ذل ــة لقيــر ف ــه يجــوز دفــع الجزي أن املســيح أجــاب بأن
يضــع املســيح موضــع املؤيــد لرومــا فيثبــت بذلــك أنــه ال يســتطيع أن يكــون ملــكاً 
لليهــود عــى النحــو الــذي اعلنتــه الحشــود عنــد دخولــه إل أورشــليم؛ ولــو أن املســيح 
قــال أنــه ال يجــوز دفــع الجزيــة لقيــر، لــكان معنــى ذلــك أن املســيح يتبــع تيــار 
يهــوذا الجليــي ويعلــن أن الحكــم الرومــاين غــر قانــوين، مــا يعرضــه لتهمــة الخيانــة. 

ــه. ــه اإلفــالت من ــون يف أن يضعــوا املســيح يف مــأزق ال ميكن ــوا يأمل لقــد كان
مــع ذلــك، فقــد علِــم املســيح خفايــا قلوبهــم. وقــد أشــار إل صــورة قيــر   
ــَرَ  ــَرَ لَِقيْ ــا لَِقيْ ــوا إًِذا َم املوجــودة عــى العملــة املعدنيــة وأعلــن حكمــه: » ’ أَْعطُ
ــذي  ــر، ال ــم قي ــل حك ــش يف ظ ــد كان العي ــا 20: 25(. لق ــِه ‘ » )لوق ــِه لل ــا لل َوَم
ــاك  ــن كان هن ــوه. لك ــاً نح ــي التزام ــة، يقت ــالت اليومي ــه يف التعام ــتخدم عملت تس
التــزام آخــر، التــزام أعظــم ينبــع عــن الحقيقــة التــي مفادهــا أننــا خلقنــا عــى صــورة 

ــام. ــوالء الت ــه بال ــون ل ــا َمِدِيُن ــه وأنن الل
ــى  ــا ع ــا رصيح ــل كان جواب ــة ب ــن جــواب املســيح متلصــا أو مراوغ »مل يك  
ــة  ــة القــوة الروماني ــن لهــم أنهــم طاملــا هــم عائشــون تحــت حاي ســؤالهم .... أعل
فهــم ملتزمــون بــأن يقدمــوا لتلــك القــوات املعونــة الواجبــة طاملــا أن ذلــك ال يتعارض 
مــع واجبهــم الرســمي . ولكــن بينــا هــم يخضعــون مســاملن لقوانــن البــالد عليهــم 
ــال، صفحــة 567(. ــه أوال« )روح النبــوة، مشــتهى األجي دامئــا أن يقدمــوا والءهــم لل

مــا هــي الطــرق التــي ميكننــا مــن خاللهــا أن نكــون مواطنــن صالحــن يف أي بلــد نعيــش 
ــة  ــي هــو املدين ــا الحقيق ــة أن موطنن ــن لحقيق ــون مدرك ــت نفســه نك ــه، ويف الوق في

»الَِّتــي َصانُِعَهــا َوبَارِئَُهــا اللــُه« )عربانيــن 11: 10(؟
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العشاء الرباني

اقرأ لوقا 22: 13- 20. ما أهمية إجراء فريضة العشاء الربان يف عيد الفصح؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أســس املســيح فريضــة العشــاء الربــاين يف ضــوء الســياق التاريخــي لعيــد الفصــح.   
إن عيــد الفصــح يؤكــد عــى عجــز اإلنســان باملقارنــة مــع قــوة اللــه العظيمــة. لقــد كان مــن 
ــن، كــا  ــة املري ــل قدميــاً أن يحــرروا أنفســهم مــن عبودي ــي إرسائي املســتحيل بالنســبة لبن
هــو الحــال معنــا، إذ ال ميكننــا تحريــر أنفســنا مــن عواقــب الخطيــة. وكان تحريــر اللــه لبنــي 
إرسائيــل قدميــاً هــو عطيــة محبتــه ونعمتــه، وهــذا هــو الــدرس الــذي كان يجــب عــى بنــي 
ــر  ــا كان تحري ــروج 12: 26و 27(. وك ــل )خ ــل إل جي ــن جي ــم م ــه إل أبنائه ــل تعليم إرسائي
بنــي إرسائيــل قدميــاً راســخ الجــذور يف التاريــخ بفضــل مــا قــام بــه اللــه ألجــل إخراجهــم مــن 
ــب.  ــة هــو أيضــاً راســخ يف الحــدث التاريخــي للصلي ــة، نجــد أن خــالص البري أرض العبودي
ــال بالعشــاء  ــوس 5: 7(، كــا أن االحتف ــا » )انظــر 1كورنث ــع، إن املســيح هــو »ِفْصَحَن يف الواق
الربــاين األخــر الــذي كان للمســيح مــع تالميــذه هــو »عمــل يعــرب فيــه املشــاركون، باإلميــان، 
عــن األهميــة العظيمــة والحاســمة ملــوت املســيح« ]ج. س. بركويــر، األرسار الســبعة )جرانــد 

ــة 193[. ــز، 1969(، صفح ــدز: وم. ب. إيرمان رابي
ــلَِم ِفيَهــا«  ــِة الَِّتــي أُْس إن فريضــة العشــاء الربــاين هــي تذكــر بــأن املســيح »يِف اللَّيْلَ  
)1كورنثــوس 11: 23( يف الليلــة الســابقة لصلبــه أعطــى رســالة جليلــة إل تالميــذه كانــوا 
بحاجــة إل تذكّرهــا وهــي أن الخبــز والخمــر هــا رمــزان لجســده الــذي كان عــى وشــك أن 
يكــر ولدمــه الــذي كان عــى وشــك أن يســفك ملغفــرة الخطايــا )انظــر متــى 26: 28(. لقــد 
كان مــوت املســيح هــو وســيلة اللــه الوحيــدة لفدائنــا مــن الخطيــة. وحتــى ال ننــى أن مــوت 
املســيح كان هــو تدبــر الســاء لخالصنــا، أســس املســيح فريضــة العشــاء الربــاين وأمــر بــأن 

متــارس إل أن يجــيء )1كورنثــوس 11: 24ـ 26(. 
ــرَِة  ــَن لَِمْغِف ــِل كَِثرِي ــْن أَْج ــَفُك ِم ــوف » ’ يُْس ــه س ــى أن دم ــيح ع ــد املس إن تأكي  
ــره حتــى نهايــة التاريــخ. ومعنــى أن نتجاهــل  ــا ‘ » )متــى 26: 28( يجــب أن يتــم تذكّ الَْخطَايَ
ــارة  ــه املخت ــه وطريقت ــر الل ــا ننك ــو أنن ــالص ه ــرى للخ ــيلة أخ ــار أي وس ــد ونخت ــذا التأكي ه

للخــالص. 
وهكــذا نجــد أن هنــاك درســن )مــن دروس كثــرة( يــربزان يف ضــوء فريضــة العشــاء   
الربــاين. الــدرس األول الــذي يجــب تذكّــره عنــد إجــراء فريضــة العشــاء الربــاين هــو أن »املســيح 
مــات ألجلنــا«. والــدرس الثــاين هــو أننــا نجلــس معــاً كجســد واحــد بفضــل مــوت املســيح الذي 
جمعنــا معــاً يف شكــة واحــدة. وحتــى عندمــا نجلــس عــى مائــدة تنــاول العشــاء الربــاين، فإننــا 
ــك  ــى ذل ــرب. وحت ــن مجــيء ال ــى منتظري ــن املنته ــي املســيح يف زم ــع مفدي ــس كمجتم نجل

ــرَاً بــأن للتاريــخ معنــى وأن يف الحيــاة رجــاء. الحــن، تبقــى مائــدة العشــاء الربــاين ُمَذكِّ

لقــد بــذل املســيح جســده ودمــه مــن أجــل أن يعطينــا الوعــد بالحيــاة األبديــة. 
كيــف ميكنــك جعــل هــذه الحقيقــة املدهشــة مســألة خاصــة بــك، بحيــث متنحــك 

الرجــاء والثقــة بصفــة مســتمرة؟
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش
1. أمعن التفكير في المشاهد التي قام المسيح فيها بتطهير الهيكل. بأية طرق 
يمكننا َعْرض إيماننا وإخالصنا للبيع؟ كيف يمكن استخدام التديِّن للحصول على 
الربح والمكانة والمركز االجتماعي؟ واألهم من ذلك، كيف يمكننا ككنيسة التأكد 

من أننا لن نقع في نفس هذه الضاللة؟

2. يعتقد الكاتب الملحد »أليكس روزنبرغ« أن الوجود برمته هو مادي بحت. 
وما يعنيه بذلك هو أن كل شيء في الوجود يمكن أن يُفّسر من خالل العمليات 
تصميم  بدون  بالطبع  هي  لروزنبرغ،  وفقاً  العمليات،  وهذه  وحدها.  الفيزيائية 
أو أهداف أو مقاصد، بل وحتى بدون الله. يسأل روزنبرغ: »ما هو الهدف من 
الكون؟« ويجيب هو نفسه على سؤاله بعبارة، » ال شيء.« وألن اإلحباط، وفقاً 
لروزنبرغ، هو مجرد ترتيب معين للخاليا العصبية بالمخ، لذا فإن روزنبرغ يقدم 
وهذا  لها.  معنى  ال  حياتهم  أن  نتيجة  باإلحباط  يشعرون  الذين  ألولئك  عالجاً 
روزنبرغ  ويرى  العصبية.  الخاليا  ترتيب  إعادة  عن  عبارة  هو  ببساطة  العالج 
الصيدالنية.  والمستحضرات  األدوية  استخدام  بذلك من خالل  القيام  يمكنك  أنه 
»فإذا لم تشعر بتحسن في الصباح التالي... أو بعد ثالثة أسابيع من اآلن، فعليك 
كثير  في  أسابيع هي  ثالثة  فترة  فإن  بآخر.  المستحضر  أو  الدواء  ذلك  استبدال 
من األحيان الوقت الذي يستغرقه أمر امتصاص عقاقير »السيروتونين« القمعية 
المخدرة وبدء مفعولها في الجسم. ومن بين أنواع هذه العقاقير المخدرة هناك: 
أحد  يفلح  لم  وإذا  لوفوكس.  أو  زولوفت، سيليسكا  باكسيل،  يلبوترين،  بروزاك، 
هذه العقاقير في جعلك تتغلب على إحباطك، فربما يفلح البعض اآلخر في عمل 
ذلك.« والشيء المدهش في إجابة روزنبرغ هو أنه يأخذ ما يقوله بجدية تامة. 
فهو يرى أنه إذا كنت محبطاً أو مكتئبا فإن ما عليك عمله هو 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 
وفكره  روزنبرغ  ِقبل  من  لهما  الترويج  يتم  اللذين  والالمعنى  للعدمية  وقوياً 

الملحد؟

19حزيران )يونيو(

»إن أكل جســد املســيح وشب دمــه هــو قبولــه مخلصــا شــخصيا . فنؤمــن   
بأنــه يغفــر خطايانــا وأننــا كاملــون فيــه . فــإذ ننظــر إل محبتــه ونتأمــل فيها ونرشــفها 
نصــر شكاء يف طبيعتــه . ينبغــي أن يكــون املســيح للنفــس كالطعــام للجســم . فنحــن 
ــيح  ــك املس ــا . فكذل ــن كيانن ــزءا م ــر ج ــا مل ي ــه وم ــا مل نأكل ــام م ــع بالطع ال ننتف
ــا . إن  ــه مخلصــا شــخصيا لن ــا مل نعرف ــا م ــة بالنســبة إلين ال ميكــن أن يكــون ذا قيم
املعرفــة النظريــة ال تنفعنــا يف شء بــل ينبغــي لنــا أن نغتــذي بــه ونقبلــه يف قلوبنــا 
ــه« )روح  ــه ونعمت ــم محبت ــا أن نهض ــي لن ــا ينبغ ــا ، ك ــه حياتن ــر حيات ــث تص بحي

ــة 363و 364(. ــال، صفح ــتهى األجي ــوة، مش النب
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»كان صديقــي دابــا قــد ذهــب إل أوالن باتــور للعمــل، وهنــاك أصبــح مســيحياً. وعندمــا 
عــاد إل القريــة، حــاول التحــدث معــي. وألننــا كنــا صديقــن، فقــد اســتمتعت إليــه وكنــت 
أومــئ بــرأيس؛ ولكــن يف قلبــي كنــت أســخر مــا كان يقولــه. لقــد اعتقــدت أن إميانــه باللــه 

كان أمــراً أحمقــاً.
ــدم  ــب وق ــكان قري ــاً يف م ــون مع ــذي يجتمع ــحين ال ــض املس ــاك بع ــا أن هن ــم داب »عل
ــا،  ــاً لداب ــاك احرام ــت إل هن ــد ذهب ــم. وق ــور اجتاعاته ــه لحض ــب مع ــوة ألذه يل الدع
لكنــي كنــت أخجــل مــن الذهــاب إل اجتــاع مســيحي. فقــد كانــوا يتحدثــون عــن اللــه 
وأتذكــر أنــه كان لــدي نســخة مــن العهــد الجديــد يف بيتــي. وبعــد رجوعــي مــن االجتــاع 
بحثــت عنهــا ووجدتهــا وأخــذت يف قراءتهــا، لكنــي مل أفهــم مــا قــرأت. عــرض بيــارا، قائــد 

ــا.  ــي ال أفهمه ــاب املقــدس الت ــرات الكت ــة املســيحية، أن يــرح يل فق املجموع
ــوم الســبت.  ــدس يف ي ــاب املق ــة دراســة الكت ــا ملجموع ــاين داب ــة أســابيع، دع ــد بضع »بع
وقــررت الذهــاب. مل يكــن دابــا ســبتي أدفنتســتي، لكــن مجموعــة دراســة الكتــاب املقــدس 
يف املنــزل كانــت هــي مجموعــة املســيحين الوحيــدة يف القريــة، وكان دابــاً متحمســاً 
ــم  ــدث املتكل ــاك، تح ــه إل هن ــت في ــذي ذهب ــوم ال ــة الي ــيحية. ويف صبيح ــة املس للراك
عــن محبــة اللــه وبطريقــة مــا متكنــت الرســالة مــن التخلــل إل نفــي. ورأيــت يف محبــة 
أمــي يل انعكاســاً ملحبــة اللــه. حتــى وعندمــا كنــت أعــود للبيــت مخمــوراً، كانــت توبخنــي 
ــور  ــزال تشــجعني عــى التوقــف عــن شب الكحــول وتســاعدين يف أم ــت ال ت ــا كان ولكنه

ــايت املختلفــة.  حي
ــرا يف شح فقــرات  ــدأ باي ــاب املقــدس. وإذ ب واصلــت الذهــاب إل مجموعــة دراســة الكت
الكتــاب املقــدس املختلفــة، بــدأت أشــعر بــأن مــا أقــرأه يف الكتــاب املقــدس مفهومــاً ولــه 
معنــى. وعندهــا بــدأت أقــرأ الكتــاب املقــدس ألين أريــد ذلــك وليــس ألنــه كان يجــب عــي 
عمــل ذلــك. ورسعــان مــا شــعرت بــأين ال اســتطيع التوقــف عــن قراءتــه، وهكــذا أعطيــت 

قلبــي للــه. 
ــن شب  ــأتوقف ع ــأين س ــرات ب ــدة م ــي ع ــدت نف ــد عاه ــت ق ــنن، كن ــر الس ــى م »ع
ــب  ــي وأن أطل ــا أن اص ــي داب ــب من ــف. طل ــى التوق ــادراً ع ــن ق ــي مل أك ــول، لكن الكح
ــون  ــن يرب ــايئ الذي ــرك كل أصدق ــدأت أصــي، ت ــا ب ــوة. وعندم ــي الق ــه أن مينحن مــن الل
الكحــول القريــة. لقــد أبعدهــم اللــه حتــى ال يكــون مبقدورهــم التأثــر عــّي. ثــم قــام أيضــاً 
ــي  ــاين مــن أغــالل الكحــول. إن أمــي وأخت ــة شب الكحــول مــن داخــي ونّج ــزاع رغب بانت
مندهشــتان. إنهــا يريــان كيــف يغــر اللــه حيــايت وهــا تســأالن أســئلة كثــرة عــن إميــاين 
ــة.  ــارة عــن تشــاجر وشب كحــول ورسق ــايت عب ــت حي ــل املســيح، كان ــل أن أقاب ــه. قب بالل
ولكــن عندمــا قابلــت املســيح، أدركــت أن قلبــي مل يكــن بــه اي شء جيــد. وطلبــت مــن 
اللــه أن يعطينــي قلبــاً نقيــاً وحيــاة طاهــرة. واآلن، أنــا أتــوق إل أن أقــي كل وقتــي مــع 
اللــه. أنــا حقــاً أعــرف بــأين كنــت شيــراً يف تلــك األوقــات التــي كنــت أوذي فيهــا اآلخريــن 
بكلــايت أو ترفــايت. أنــا ال أرغــب يف القيــام بهــذه األمــور مــرة أخــرى أبــداً. وبنعمــة اللــه، 

رصت إنســاناً جديــداً يعمــل عــى متجيــد اســم اللــه يف اقوالــه وترفاتــه.«
تواصــل الكنيســة األدفنتســتية منوهــا يف منغوليــا إذ يعــرف املزيــد مــن النــاس عــن اللــه مــن 
خــالل شــهادة أولئــك الذيــن أعطــوا حياتهــم لــه. شــكراً لكــم مــن أجــل دعمكــم للعمــل 

املرســي. 
مقتبسة من قصة كتبتها شارلوت أشكانيان.
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الدرس الثالث عشر

السبت بعد الظهر

المسيُح المصلوب، والُمَقام

 20- 26حزيران )يونيو(

املراجــع األســبوعية: تكويــن 3: 1ـ 6؛ لوقــا 22: 39ـ 46؛ 2كورنثــوس 13: 8؛ 
لوقــا 22: 53؛ متــى 12: 30؛ 1كورنثــوس 15: 14. 

ــاٍة،  ــُن اإلِنَْســاِن يِف أَيْــِدي أُنَــاٍس ُخطَ آيــة الحفــظ: » ’إِنَّــُه يَْنَبِغــي أَْن يَُســلََّم ابْ
ــِث يَُقــوُم ‘ » )لوقــا 24: 7(. ــَب، َويِف الَْيــْوِم الثَّالِ َويُْصلَ

كان املســيح مــدركاً منــذ طفولتــه أنــه قــد جــاء إل هــذه األرض ليتمــم مشــيئة أبيــه   
ــاً  ــة وكان مكرس ــفاء والخدم ــم والش ــيح بالتعلي ــام املس ــد ق ــا 2: 41ـ 50(. وق ــاوي )لوق الس
ــت ألن  ــاين، حــان الوق ــال بالعشــاء الرب ــد االحتف ــة اآلب وعمــل مشــيئته. وبع ــام إلطاع بالت
يســر املســيح وحــده وأن يُتمــم مشــيئة اللــه، وأن يُخــان ويُْنَكــر، ويُحاكــم ويُصلــب، وأن يقــوم 

ــراً عــى املــوت.  منت
ــل،  ــرات يف األناجي ــب. وعــدة م ــة الصلي ــه، كان املســيح يعــرف حتمي وطــوال حيات  
نجــد أن كلمــة »يَْنبَِغــي« تــأيت مقرنــة مبعانــاة ومــوت املســيح )لوقــا 17: 25؛ 22: 37؛ 24: 7؛ 
متــى 16: 21؛ مرقــس 8: 31؛ 9: 12؛ يوحنــا 3: 14(. فنقــرأ أن املســيح كان ينبغــي أن يذهــب إل 
أورشــليم. ينبغــي أن يتــأمل. ينبغــي أن يرفــض. ينبغــي أن يُرفــع، ومــا إل ذلــك. فلــم يكــن هنــاك 
شء مــن شــأنه أن مينــع أو يثنــي ابــن اللــه عــن الذهــاب إل الجلجثــة. وقــد اســتنكر املســيح 
أي اقــراح برفــض الصليــب واعتــرب أن مثــل هــذا املقــرح هــو ِمــن الشــيطان )متــى 16: 22و 
23(. وكان املســيح مقتنعــاً » أَنَّــُه يَْنبَِغــي أَْن يَْذَهــَب .... َويَتَأَلَّــَم .... َويُْقتـَـَل، َويِف الْيَــْوِم الثَّالـِـِث 
يَُقــوَم » )متــى 16: 21(. فبالنســبة للمســيح، مل تكــن الرحلــة إل الصليــب اختيــاراً؛ بــل كانــت 
ُهــوِر  ِّ اإللهــي » الَْمْكتُــوِم ُمْنــُذ الدُّ »واجبــاً« )لوقــا 24: 25و 26و 46(، وكانــت جــزءاً مــن الــرِّ

يِســيِه« )كولــويس 1: 26(. ــَر لِِقدِّ ــْد أُظِْه ــُه اآلَن قَ ــاِل، لِكنَّ ــُذ األَْجيَ َوُمْن

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 
ــو(. ــران )يوني 27حزي
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21حزيران )يونيو(األحد 

في المرة القادمة التي تُجرَّب فيها بشدة، كيف يمكن أن يكون لديك نفس االختبار 
الذي كان ليسوع في بستان َجثَْسيَْمانِي، بدالً من ذاك االختبار الذي كان آلدم وحواء 

في جنة عدن؟ ما هو العامل الحاسم الذي يحدث كل االختالف بين االختبارين؟

يف فجــر التاريــخ، خلــق اللــه آدم وحــواء ووضعهــا يف جنــة جميلــة مباركــة   
يتوفــر فيهــا كل مــا يحتاجانــه لعيــش حيــاة ســعيدة. لكــن رسعــان مــا حــدث شء 
اســتثنايئ: فقــد ظهــر الشــيطان )تكويــن 3(. وقــد جــرب الشــيطان الزوجــن األولــن 
ومــن ثــم أغــرق األرض الَفِتيَّــَة يف رصاع عظيــم بــن الخــر والــر، بــن الله والشــيطان.
ويف الوقــت الــذي رآه اللــه مناســباً، أصبحــت جنة أخرى ]بســتان َجثَْســيَْايِن[   
)لوقــا 22: 39ـ 46( ســاحة قتــال كــربى حيــث دارت فيهــا الحــرب بــن الحــق والباطــل 
ــدم  ــث احت ــه مــن أجــل خــالص اإلنســان وحي ــن خطــة الل ــة وب ــرِبِّ والخطي ــن ال وب

ــار اإلنســان. ــادف إل دم غضــب الشــيطان اله
ــد  ــيَْايِن فق ــا يف َجثَْس ــامل؛ أم ــة الع ــة الخطي ــة عــدن، اجتاحــت كارث ويف جن  
صــارت نــرة العــامل النهائيــة مؤكــدة. لقــد شــهدت جنــة عــدن االنتصــار املأســاوي 
للنفــس وهــي تــر عــى العمــل ضــد اللــه؛ أمــا بســتان َجثَْســيَْايِن فقــد شــهد النفس 

ــة. ــى الخطي ــرة ع ــالن الن ــك إع ــه، وشــهد كذل ــا لل وهــي تخضــع ذاته

قــارن مــا حــدث يف عــدن )تكويــن 3: 1ـ 6( مــع مــا حــدث يف َجْثَســْيَاِن )لوقــا 
22: 39ـ 46(. مــا هــو الفــارق الكبــي بــن مــا حــدث يف جنــة عــدن ومــا حــدث يف 

بســتان َجْثَســْيَاِن؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر  ــز إل أك ــو يرم ــن: أوالً، ه ــن هام ــز إل أمري ــيَْايِن يرم ــتان َجثَْس إن بس  
محــاوالت الشــيطان وحشــية لعرقلــة املســيح عــن إمتــام مأموريــة وقصــد اللــه؛ ثانيــاً، 
يرمــز بســتان َجثَْســيَْايِن إل أنبــل مثــال لالعتــاد عــى قــوة اللــه مــن أجــل تحقيــق 
مشــيئة اللــه وقصــده. إن بســتان َجثَْســيَْايِن يُظهــر لنــا إنــه مهــا كانــت قــوة املعركــة 
ــربوا  ــوا واخت ــن عرف ــك الذي ومهــا كان ضعــف النفــس، إال أن النــرة مؤكــدة ألولئ
قــوة الصــالة. فقــد صــى املســيح صالتــه الشــهرة: » ’ لِتَُكــْن الَ إَِراَديِت بـَـْل إَِراَدتـُـَك ‘ » 

ــا 22: 42(. )لوق
ــذ  ــى التالمي ــل وحت ــيح؛ ب ــد املس ــيطان ض ــود الش ــدت كل جن ــد احتش لق  
ــدم  ــرات ال ــت قط ــه. وكان ــس مبعانات ــدي الح ــوا فاق ــراً كان ــم كث ــن كان يحبه الذي
ــة  ــوات؛ وكان الكهن ــد خط ــى بع ــن ع ــة الخائ ــت قبل ــرَة؛ وكان ــرٌَة فََقط ــقط قَط تس
ــا أن  ــيح لن ــر املس ــد أظه ــك، فق ــع ذل ــاض. م ــك االنقض ــى وش ــكل ع ــرَّاس الهي وح
الصــالة والخضــوع ملشــيئة اللــه ســوف مينحــان النفــس القــوة الالزمــة لــي تتحمــل 

أعباء الحياة الثقيلة. 
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22حزيران )يونيو(االثنين 

، َوُهــَو ِمــْن ُجْملَــِة االثَْنــْي  ــيْطَاُن يِف يَُهــوَذا الَّــِذي يُْدَعــى اإلِْســَخْريُوِطيَّ » فََدَخــَل الشَّ  
ــتميل كل  ــل أن يس ــن أج ــد م ــل بج ــد عم ــيطان ق ــك يف أن الش ــا 22: 3(. ال ش ــَرَ » )لوق َع
التالميــذ. مــع ذلــك، مــا الــذي كان عليــه يهــوذا ومكَّــن العــدو ِمــن أن ينجح كثــراً يف اســتالته، 

ــيح ؟ ــة املس ــى خيان ــِدم ع ــه يُْق ــن، وجعل ــذ اآلخري ــن التالمي ــض م ــى النقي ع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ قبــل أن يختــار تالميــذه )لوقــا  ــِل لِيَُصــيِّ يــروي لوقــا كيــف َخــَرَج املســيح إَِل الَْجبَ  
6: 12ـ 16(. وكان املســيُح يــرى أن االثنــا عــر تلميــذاً كانــوا عطيــة اللــه لــه )يوحنــا 17: 6ـ 
9(. فهــل حقــاً كان يهــوذاً اســتجابة للصــالة؟ إن مــا نفهمــه ِمــن ذلــك هــو أن قصــد اللــه كان 

ــوس 13: 8(. ــر 2كورنث ــيح. )انظ ــه للمس ــوذا وخيانت ــداد يه ــل ارت ــى يف ظ ــيتمم، حت س
إن يهــوذا الــذي كان يتمتــع بكثــر مــن القــدرات، والــذي كان ميكــن أن يكــون بولــس   
آخــر، اختــار بــدالً مــن ذلــك الذهــاب يف االتجــاه الخاطــئ متامــاً. وهكــذا صــار اختبــاره مشــابهاً 
الختبــار ســقوط آدم وحــواء مــع أنــه كان مبقــدوره أن يكــون لــه اختبــاراً ناجحــاً يتغلــب فيــه 

ــيَْايِن. عــى التجربــة ويهــزم مخططــات إبليــس، متامــاً كــا فعــل ســيده يف بســتان َجثَْس
»لقــد ظــل محتضنــاً تلــك الــروح الريــرة، روح الجشــع حتــى غــدت الدافــع   
ــوة،  ــيح« )روح النب ــه للمس ــى محبت ــال ع ــه لل ــت محبت ــد طغ ــه. فلق ــى حيات ــيطر ع املس

.)676 صفحــة  األجيــال،  مشــتهى 
عندمــا أطعــم يســوع 5000 شــخصاً بخمســة أرغفــة وســمكتن )لوقــا 9: 10ـ 17(،   
كان يهــوذا أول َمــن أدرك واغتنــم القيمــة السياســة للمعجــزة »وكان هــو الــذي دبــر مــروع 
ــال، صفحــة 679(. لكــن املســيح  خطــف يســوع وجعلــه ملــكاً« )روح النبــوة، مشــتهى األجي
ــا بــدأ اســتياء يهــوذا، فقــد »كانــت لــه آمــال عاليــة، ولذلــك كانــت  أدان املحاولــة، ومــن هن
خيبتــه مريــرة« )صفحــة 679(. مــن الواضــح أن يهــوذا، وآخريــن كذلــك، كانــوا يعتقــدون أن 
املســيح ســوف يســتخدم قدراتــه الخارقــة لتأســيس ملكــوت أريض، وقــد تبــن بشــكل واضــح 
أن يهــوذا كان يريــد أن تكــون لــه مكانــة مرموقــة يف ذلــك امللكــوت. ومــن املأســاوي أن رغبتــه، 
ــه  ــد تســببت يف جعل ــة ق ــة أرضي ــة يف مملك ــاً ومكان ــه مكان ــون ل ــق، يف أن يك ــي مل تتحق الت

ــداً. ــذي كان قدومــه مؤك ــدي ال ــه يف امللكــوت األب يخــر مكان
ويف مــرة أخــرى، وعندمــا اختــارت تابعــٌة مكرســٌة للمســيح أن تدهــن قدمــي املســيح   
بعطــر باهــظ الثمــن، انتقــد يهــوذا مــا فعلتــه هــذه املــرأة ورأى أن فيــا فعلتــه إهــداراً للــال 
)يوحنــا 12: 1ـ 8(. فــكل مــا اســتطاع يهــوذا أن يــراه هــو املــال، وقــد طغــت محبتــه للــال 
ــة  ــع عطي ــع بيهــوذا إل أن يبي ــد دف ــق الشــديد باملــال ق ــه للمســيح. وهــذا التعلّ عــى محبت
ــَل  ــن، » َدَخ ــك الح ــذ ذل ــى 26: 165(. ومن ــن )مت ــدر بثم ــي ال تق ــيح[ الت ــاء ]أي املس الس

ــة. ــاً هالك ــوذاً نفس ــح يه ــا 22: 3(. وأصب ــوَذا » )لوق ــيْطَاُن يِف يَُه الشَّ

ليــس هنــاك شء خطــأ يف أن تكــون لإلنســان مكانــة أو مركــزاً أو مــاالً. إمنــا تكمــن املشــكلة 
عندمــا تطغــي هــذه األشــياء )أو أي شء( عــى أمانتنــا وإخالصنــا للــه. ملــاذا هــو مــن املهــم 

دامئــاً أن نراجــع أنفســنا حتــى ال نصبــح خادعــن ألنفســنا، كــا كان يهــوذا؟



107

إما معه أو ضده

23حزيران )يونيو(الثالثاء

اللصــان )لوقــا 23: 39ـ 43(. وهنــا نجــد لصــان ينظــران إل نفــس الصليــب لكــن 
لــكل منهــا ردة فعــل مختلفــة. كيــف يكشــف هــذا املشــهد عــن وقوفنــا يف أحــد 

الجانبــن أو اآلخــر فيــا يتعلــق بالــراع العظيــم بــن املســيح والشــيطان؟

ــِم والَفاِصــل  إن الصليــب، بــكل مــا يعنيــه ويتضمنــه، هــو أيضــاً املَُقسِّ  
األعظــم يف التاريــخ: فهــو الفاصــل بــن اإلميــان وعــدم اإلميــان، بــن الخيانــة والقبــول، 
بــن الحيــاة األبديــة واملــوت. وفيــا يتعلــق بالصليــب، ليــس هنــاك أي حــل وســط 
بالنســبة لإلنســان. ففــي نهايــة املطــاف نحــن ســنكون عــى هــذا الجانــب أو ذاك، 

ــركة.  ــة مش ــط أو أرضي ــل وس ــاك ح ــون هن ــن يك ول
ــرُِّق ‘ »  ــَو يَُف ــي فَُه ــُع َمِع ــْن الَ يَْجَم ، َوَم ــَيَّ ــَو َع ــي فَُه ــَس َمِع ــْن لَيْ » ’ َم  
ــدم  ــن ع ــيء م ــعر ب ــا نش ــن أن تجعلن ــة وميك ــات قوي ــذه كل ــى 12: 30(. ه )مت
االرتيــاح، لكــن املســيح يُعــرب هنــا عــن مــا هــو حقيقــة راســخة، ويعــرب كذلــك َعــاَّ 
يرتــب عــن إتبــاع الحــق بالنســبة ألولئــك املنغمســن يف الــراع العظيــم بــن املســيح 

ــيطان.  ــع الش ــيح أو م ــع املس ــا م ــن إم ــيطان. فنح والش
نعم، إن األمر بهذا الوضوح الصارخ!  

كيــف تعامــل األشــخاص الــوارد ذكرهــم أدنــاه مــع املســيح ومــا هــي الــدروس 
ــه  ــا مــع الل ــا مــن مواقفهــم وميكــن أن تســاعدنا يف عاقتن ــا أن نتعلمه ــي ميكنن الت

وكيفيــة عاقتنــا بالصليــب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــْنهّدريم )لوقــا 22: 53(. مــا هــي األخطــاء التــي ارتكبهــا هــؤالء األشــخاص  رجــاُل السَّ
وملــاذا فعلــوا ذلــك، وكيــف ميكــن أن نحمــي أنفســنا ِمــن عمــل شء مشــابه فيــا 

يتعلــق مبوقفهــم مــن املســيح ونظرتهــم إليــه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــع بياطــس إىل أن يقــول » ’ أَنِّ  ــذي دف ــا ال ــا 23: 1ـ 7و 13ـ 25(. م بياطــس )لوق
ــت  ــه يف الوق ــذي دفع ــا ال ــا 19: 4( وم ــَدًة ‘ » )يوحن ــًة َواِح ــِه ِعلَّ ــُد ِفي ــُت أَِج لَْس
ذاتــه إىل أن يحكــم عــى املســيح بالصلــب؟ مــا الــذي ميكننــا أن نتعلمــه مــن خطــأ 

ــه الصــواب؟ ــام مبــا كان يعــرف أن بياطــس مــن حيــث إخفاقــه يف القي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِهــيُوُدُس )لوقــا 23: 6ـ 12(. مــا هــو الخطــأ الكبــي الــذي اقرفــه ِهــيُوُدُس، ومــا 
الــذي ميكننــا أن نتعلمــه مــن هــذا الخطــأ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لِكنَُّه َقاَم

24حزيران )يونيو(األربعاء

ــاً واحــداً  ــن هدف ــرب ويف ذهنه ــت النســاء إل الق ــراً، ذهب ــاح األحــد باك صب  
وهــو إمتــام طقــوس الدفــن. وعــى الرغــم مــن الوقــت الــذي قضينهــن مــع املســيح 
أثنــاء خدمتــه وتبشــره، إال أنهــن مل يســتوعنب حقــاً مــا كان يحــدث. واملؤكــد أنهــن 
مل يكــن يتوقعــن وجــود قــرب فــارغ، أو أن يُقــال لهــن ِمــن ِقبــل رســولَن ســاوين: » 

ــا 24: 6(. ــاَم! » )لوق ــُه قَ ــا، لِكنَّ ــَو هُهَن ــَس ُه لَيْ

ــل عــن  ــا ال يق ــاك م ــة األوىل مــن ســفر أعــال الرســل هن يف األصحاحــات القليل
مثــان إشــارات إىل قيامــة املســيح. أعــال 1: 22؛ 2: 14ـ 36؛ 3: 14و 15؛ 4: 1و 2و 
10و 12و 33؛ 5: 30ـ 32. ملــاذا كانــت قيامــة املســيح مركزيــة جــداً يف تبشــي بولــس 
ويف إميــان الكنيســة األوىل؟ ملــاذا ال تــزال قيامــة املســيح مركزيــة وهامــة بالنســبة لنــا 

نحــن اليــوم أيضــاً؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــد أرسعــن  ــة املســيح. وق ــاشات عــى قيام ــان مب ــت النســاء شــاهدات عي ــد كان لق
ملشــاركة األخبــار الســارة مــع اآلخريــن، لكــن أحــداً مل يصدقهــن )لوقــا 24: 11(. بــدالً 
مــن ذلــك، رفــض الرســل أعظــم قصــة يف تاريــخ الفــداء واعتربوهــا مجــرد« َهَذيَــاٍن« 

صــادر عــن نســاء كليــالت وحزينــات )لوقــا 24: 10و 11(. 
لكــن الرســل رسعــان مــا عرفــوا كــم كانــوا مخطئــن بشــأن مــا قالتــه النســاء   

ــم.  له
إن قيامــة املســيح هــي أمــر أســايس بالنســبة لعمــل الفــداء الــذي قــام بــه   
ــك  ــل ذل ــس يجع ــول بول ــيحين. والرس ــود املس ــان والوج ــل اإلمي ــك ملجم ــه وكذل الل
األمــر واضحــاً جــداً فيقــول: » َوإِْن لـَـْم يَُكــِن الَْمِســيُح قـَـْد قـَـاَم، فَبَاِطلـَـٌة كِرَازَتَُنــا َوبَاِطٌل 
ــه  ــن، ألن ــا ســيكونان باطل ــا وإميانن ــْم » )1كورنثــوس 15: 14(. إن كرازتن ــا إِميَانُُك أَيًْض
فقــط يف قيامــة املســيح نحــن ميكننــا أن نجــد الرجــاء الــذي هــو ِملــك لنــا. وبــدون 
هــذا الرجــاء ســتنتهي حياتنــا هنــا، وســتنتهي إل األبــد. إن حيــاة املســيح مل تنتــِه يف 

ــك. ــن تنتهــي يف القــرب كذل ــا ل ــم هــو أن حياتن القــرب، والوعــد العظي
ــل  ــكان املســار الطوي ــوات، ل ــن األم ــن ب ــام م ــد ق ــن املســيح ق ــا مل يك »م  
لألعــال التــي قــام اللــه بهــا مــن أجــل افتــداء وخــالص شــعبه ســيفي إل طريــق 
ــا أي  مســدود هــو القــرب. ومــا مل تكــن قيامــة املســيح حقيقــة واقعــة، ملــا كان لدين
ضــان بــأن اللــه هــو اللــه الحــي، وذلــك ألن املــوت ســيكون هــو َمــن لــه الكلمــة 
األخــرة، ولــكان اإلميــان عديــم الجــدوى ألن، َمــن وضعنــا فيــه إمياننــا، كان ســيكون 
غــر قــادر عــى إثبــات حقيقــة أنــه رب الحيــاة. ولــو كان املســيح قــد مــات ومل يقــم 
ــع  ــو أرف ــن ه ــاً َم ــه أيض ــجوناً مع ــرب ومس ــجوناً يف الق ــيحي مس ــان املس ــار اإلمي لص
وأســمى إعــالن للــه« ]جــورج الــدون الد، الهــوت العهــد الجديــد )جرانيــد رابيــدز: 

وم. ب. إيردمانز، 1974(، صفحة 318[. 
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» هكََذا ُهَو َمكُْتوٌب »

25حزيران )يونيو(الخميس

المقدس  الكتاب  المقدس؟ كيف يؤثر  الكتاب  الوقت تقضيه في دراسة   كم من 
في كيفية عيشك وفي الخيارات التي تقوم بها وفي كيفية تعاملك مع اآلخرين؟

ــة  ــي متــت بعــد قيام ــا عــن األحــداث الت ــي تخربن ــا 24: 13ـ 49، والت ــرأ لوق اق
املســيح مبــارشة. مــا الــذي أشــار إليــه املســيح، يف لقاءاتــه املختلفــة مــع عــدد مــن 
األشــخاص، مــن أجــل أن يســاعدهم عــى فهــم مــا حــدث لــه، وملــاذا يعــد مــا أشــار 
املســيح إليــه آنــذاك غايــة يف األهميــة، حتــى بالنســبة لنــا اليــوم يف شــهادتنا للعــامل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان ينبغــي لقيامــة املســيح أن تكــون دليــالً كافيــاً يثبــت للنــاس أنــه كان املســيا. مــع   
ذلــك، فقــد اشــار البعــض بشــكل يبعــث عــى الســخرية إل أن املســيح مل ميــت عــى الصليــب 
رغــم كل مــا تعــرض لــه مــن َجلــد ومعاملــة وحشــية قبــل صلبــه، ورغــم الطعنــة التــي تلقاهــا 
ــو أن املســيح، وكــا يقــرح  ــى ل ــان ووضعــه يف القــرب. لكــن حت ــه بأكف ــة، ورغــم لف يف النهاي
ــإن  ــه، ف ــذي دفــن في ــب أو يف القــرب ال ــاة ومل ميــت فــوق الصلي ــد الحي البعــض، كان عــى قي
ــاً بالدمــاء  ــاء والتعــب، ومخضب خــروج املســيح مــن القــرب متخبطــاً ومتايــالً مــن شــدة اإلعي

ــه أي انعــكاس لفكــرة املســيح املنتــر.  ــس في ــاً، لي ــاً ومضعف ومروب
لكــن املســيح، بعــد قيامتــه، كان معــاىف ويف حالــة جيــدة ســمحت لــه بالســر عــى   
ــى يف  ــن حت ــواس. ولك ــق إل عم ــخصن يف الطري ــع ش ــل م ــى األق ــال ع ــة أمي ــدام لبضع االق
ذلــك الحــن، وقبــل أن يعلــن املســيح لهــا عــن نفســه، قــام بتوجيههــا إل األســفار املقدســة 

ــه. ــا ب ــخ إلميانه ــاب راس ــاس كت ــا أس وأعطاه
ــل  ــِه وأكل معهــم، ب ــِه َورِْجلَيْ ــْم يََديْ ــذ، أََراُه ــد ظهــوره للتالمي كــا أن املســيح، وعن  
ــَذا كَاَن  ــوٌب، َوهَك ــَو َمْكتُ ــَذا ُه ــه: » ’هَك ــة الل ــم إل كلم ــد وجهه ــك: لق ــن ذل ــر م ــل أك وفع
ــِة  ــَرَز ِباْســِمِه ِبالتَّْوبَ ــْوِم الثَّالِــِث، َوأَْن يُْك ــَواِت يِف الْيَ ــُم َويَُقــوُم ِمــَن األَْم يَْنبَِغــي أَنَّ الَْمِســيَح يَتَأَلَّ
َوَمْغِفــرَِة الَْخطَايَــا لَِجِميــعِ األَُمــِم، ُمبْتَــَدأً ِمــْن أُورَُشــلِيَم. َوأَنْتُــْم ُشــُهوٌد لِذلِــَك‘ » )لوقــا 24: 46ـ 

.)48
ــاً يف  ــوده حي ــة إل وج ــه )باإلضاف ــى قيامت ــة ع ــيح أدل ــدم املس ــل أن يق ــن أج وم  
وســطهم، وهــو مــا يعــد خــر دليــل( فإنــه مل يـُـِر إل األســفار املقدســة وحســب، بــل اســتخدم 
ــط  ــه. كــا رب ــا حــدث ل ــذه عــى أن يفهمــوا م هــو نفســه األســفار املقدســة ليســاعد تالمي
ــم. ــل إل كل األم ــارة اإلنجي ــرازة ببش ــة الك ــن مأموري ــه وب ــن قيامت ــاشاً ب ــاً مب ــيح ربط املس

وهكــذا، فإنــه حتــى مــع كل األدلــة القويــة التــي تثبــت َمــن كان املســيح، نجــد أن   
املســيح دامئــاً يوّجــه أتباعــه إل كلمــة اللــه. فعــى كل حــال، كيــف كنــا ســنعرف عــن دعوتنــا 
ومرســليتنا املتعلقــة بالكــرازة بالبشــارة للعــامل، لــو مل تكــن كلمــة اللــه يف وســطنا اليــوم؟ بــل 
كيــف كنــا حتــى ســنعرف مــا هــي البشــارة؟ إذاً، الكتــاب املقــدس محــوري ومركــزي بالنســبة 

ــذه. ــاً بالنســبة للمســيح وتالمي ــاً ومركزي ــاً كــا كان محوري ــوم، متام ــا نحــن الي لن
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ــه  ــل القديســن واملالئكــة. فإن ــة مــوت املســيح ســتكون منظــورة مــن قب »إن أهمي
مــا كان ميكــن للبــر الســاقطن أن يكــون لهــم موطنــاً يف فــردوس اللــه دون الحمــل 
املذبــوح منــذ تأســيس العــامل. أفــال ينبغــي إذاً أن نتهلــل بصليــب املســيح؟ إن املالئكــة 
تعطــي اإلكــرام واملجــد للمســيح، ألنــه حتــى املالئكــة ال تكــن آمنــة إال مــن خــالل 
النظــر إل آالم ابــن اللــه. فمــن خــالل فعاليــة الصليــب تجــد مالئكــة الســاء حايــة 
لهــا مــن االرتــداد. ومــن دون الصليــب، مــا كان ميكــن لهــا أن تكــون أكــر أمنــاً ضــد 
الــر مــن املالئكــة قبــل ســقوط الشــيطان. إن كــال املالئكــة قــد فشــل يف الســاء. 
ــوعة  ــوة، موس ــم« )روح النب ــردوس النعي ــدن ف ــري يف ع ــال الب ــل الك ــد فش وق

األدفنتســت لتفســر الكتــاب املقــدس، مجلــد 5، صفحــة 1132(.

26حزيران )يونيو(

ق يف شء ال نســتطيع إثباتــه  1. علينــا، كمســيحين، أن نعيــش باإلميــان؛ أي أن نصــدِّ
بشــكل تــام، شء ليــس لدينــا أدلــة شــهود عيــان مبــاشة عليــه. وبالطبــع، يفعــل 
ــا  ــال، وفي ــبيل املث ــى س ــور. ع ــن األم ــر م ــت، يف الكث ــك يف كل الوق ــاس ذل الن
يتعلــق بســياق الِعلــم، كتــب أحــد املؤلفــن: »باختصــار، نحــن لدينــا أدلــة مبــاشة 
عــى عــدد قليــل مــن املعتقــدات التــي نتمســك بهــا« ]ريتشــارد ديويــت، وجهــات 
نظــر عامليــة: مقدمــة لتاريــخ وفلســفة العلــوم، الطبعــة الثانيــة )شيشســر، غــرب 
ساســكس، اململكــة املتحــدة: جــون وايــي وأوالده، املحــدودة، 2010(، صفحــة 15[. 
ومــع ذلــك نحــن لدينــا الكثــر مــن األســباب الوجيهــة إلمياننــا ولألمــور التــي نؤمــن 
ــه  ــا قال ــة العظمــى، انظــر إل م ــق باملأموري ــا يتعل ــال، وفي ــا. عــى ســبيل املث به
ــَهاَدًة  ــُكونَِة َش ــِذِه يِف كُلِّ الَْمْس ــوِت ه ــارَِة الَْملَُك ــَرُز ِبِبَش ــذ: »’ َويُْك ــيح للتالمي املس
ــأيِْت الُْمْنتََهــى ‘ » )متــى 24: 14(. اآلن، فكــر يف الوقــت الــذي  لَِجِميــعِ األَُمــِم. ثُــمَّ يَ
نطــق فيــه املســيح بهــذه الكلــات. كــم كان عــدد أتبــاع املســيح يف ذلــك الوقــت؟ 
كــم ِمــن النــاس آمنــوا بــه أو حتــى كان لديهــم أي فهــم بشــأن َمــن كان املســيح أو 
مــا جــاء مــن أجــل إنجــازه؟ فكــر كذلــك يف كل املعارضــة التــي واجهتهــا الكنيســة 
األول لعــدة قــرون يف اإلمرباطوريــة الرومانيــة. ومــع اإلبقــاء عــى كل هــذه الحقائق 
ح بــه املســيح هنــا ويعــد نبــوة هامــة. كيــف  يف الذهــن، ناقــش مــدى روعــة مــا رصَّ

يجــب أن يســاعدنا ذلــك عــى الثقــة يف كلمــة اللــه.

ــف  ــوة. كي ــات روح النب ــن كتاب ــوذ م ــاله واملأخ ــع أع ــر يف املقط ــن التفك 2. امع
يســاعدنا هــذا عــى أن نفهــم كيــف أن الخطيــة كونيــة الطابــع؟ فإنــه حتــى املالئكة 
ليســوا مبأمــن مــن الخطيــة إالَّ مــن خــالل النظــر إل املســيح. فــا املقصــود بذلــك؟
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ماسايك، اليابان
ــن  ــث للدف ــد الجث ــوم إذ أع ــوت كل ي ــاط بامل ــا مح ــوىت، فأن ــن امل ــد دف ــي متعه بصفت
وأتــول مســؤولية اإلشاف عــى مراســم الدفــن. ولعــدة ســنوات، أشــاهد النــاس ينعــون 
ــة  ــويف رحل ــن للمت ــي تضم ــم الت ــوس واملراس ــراء الطق ــون بإج ــم ويقوم ــوت أحبائه م

ــاة األخــرى.  ــاة إل الحي ســلمية ورسيعــة مــن هــذه الحي
ــن  ــم م ــون أجداده ــاس يكرم ــم الن ــن معظ ــر، لك ــكل كب ــاين بش ــد عل ــان بل إن الياب
خــالل إقامــة الصلــوات وإجــراء املراســم املتقنــة وطقــوس العبــادة الالزمــة. ويف أوقــات 
معينــة خــالل العــام، يقــوم أفــراد العائــالت بزيــارة مدافــن أجدادهــم ويقدمــون الهدايــا 
والصلــوات. ومل تكــن عائلتــي تختلــف عــن ذلــك؛ فقــد كنــا نصــي ألجدادنــا. وبينا كنت 
أشــاهد قــادة الديانــات املختلفــة يقومــون بإجــراء املراســم الجنائزيــة، كنــت أالحــظ أن 
ــه  ــي الحظــت أن ــكاء. لكن ــر مــن الحــزن الشــديد والب ــازات تتضمــن الكث معظــم الجن
خــالل املراســم الجنائزيــة للمســحين كان الحــزن يخفــف بالرجــاء. فقــد بــدا أن لديهــم 
ــوداً  ــن موج ــاء مل يك ــذا الرج ــل ه ــي مث ــدداً. لكن ــم مج ــرون أحباءه ــم س ــاً بأنه إميان
لــدى معظــم النــاس. وعندهــا بــدأت اتســاءل يف نفــي: أي مــن هــذه املعتقــدات هــو 

املعتقــد الصحيــح؟ وإل ايــن تذهــب الــروح بعــد وفــاة الشــخص؟ 
بــدأت أراقــب املســيحين عــن كثــب. ورسعــان مــا رأيــت أن املســيحين يواجهــون املــوت 
بإميــان متعمــق الجــذور يف إلههــم. وكان قساوســتهم يُظهــرون تعاطفــاً كبــراً نحــو األرسة 
ــام  ــم مجــدداً. ويف أحــد االي ــة أحبائه ــم يف رؤي ــون عــن رجائه ــوا يتحدث ــة وكان املكلوم
كنــت مســؤوالً عــن مراســم جنــازة يف كنيســة ســبتية أدفنتســتية. وبعدمــا انتهيــت مــن 
ــالم  ــمحت لس ــة وس ــة فارغ ــدي يف كنيس ــت وح ــازة، جلس ــة للجن ــتعدادات الالزم االس
وَســِكيَنة املــكان أن يغمــراين. وفكــرت يف األوقــات التــي كان فيهــا املــوت قريبــاً منــى: 
ــوت يف  ــدت أن أم ــي ك ــرة الت ــط، وامل ــرق يف املحي ــك الغ ــى وش ــت ع ــي كن ــرة الت كامل
حــادث دراجــة ناريــة. وإذ أخــذت يف تذكــر تلــك األحــداث، تفاجــأت مــن أنــه بــدالً مــن 

الشــعور بالخــوف شــعرت بســالم عميــق، كــا شــعرت بــأين لســت وحيــداً.
ويف صبــاح اليــوم التــايل، قمــت بزيــارة القــس األدفنتســتي. تحدثنــا معــاً عــن اللــه، وقــد 
ــس أن  ــن الق ــت م ــايت. طلب ــن حي ــون جــزءاً م ــد أن يك ــس أن املســيح يري ــد يل الق أك
يســاعدين عــى تعلــم املزيــد. كنــت حريصــاً عــى معرفــة كيــف يعمــل اإلميــان املســيحي 
عــى منــح أتباعــه مثــل هــذا الرجــاء. درســنا الكتــاب املقــدس معــاً لعــدة أشــهر، وعرفت 
عــن اللــه الــذي مل يخلقنــا فحســب، لكنــه جــاء ليعيــش وليمــوت حتــى ميكننــا نحــن أن 

نعيــش معــه إل األبــد. أنــا مل أســمع أبــداً عــن محبــة كهــذه!
ــن مل أعرفهــا  ــي بالســالم والفــرح اللذي ــه قلب وعندهــا صليــت أول صــالة يل، ومــأل الل
مــن قبــل. الحــظ كالً مــن أرسيت وأصدقــايئ وزمــاليئ التغــرات التــي طــرأت عــى حيــايت 
ــت  ــه الحــي يســوع املســيح وقبل ــت بالل ــم أين التقي ــا حــدث. وأخربته ــن م ــألوا ع وس

ــه للخــالص. عطيت
ــة  ــد للعائل ــيحي، أري ــر مس ــخص غ ــازة ش ــم جن ــداد ملراس ــوم باإلع ــا أق واآلن، وعندم
ــم عــن  ــاب املقــدس والتعلّ ــايت. أواصــل دراســة الكت ــة أن تالحــظ الفــرق يف حي الحزين
محبــة اللــه حتــى أمتكــن مــن مجاوبــة أولئــك الذيــن يســألون عــن إميــاين، وحتــى أعــرف 

كيــف أشــجع العائــالت الحزينــة التــي اقابلهــا كل يــوم. 
مقتبسة من قصة كتبتها شارلوت أشكانيان.
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دليــل الربــع القــادم بعنــوان » املُرَْســلُون« مــن تأليــف بــورغ شــانز. وســوف ننظــر يف هــذا 
ــك  ــارة إل أولئ ــل البش ــه لتوصي ــيلة الل ــام األول، وس ــا، يف املق ــلية بوصفه ــع إل املرس الرب
ــه  ــذي يقــوم ب ــع ال ــن ال يعرفونهــا. إن املرســلية هــي جــزء أســايس مــن العمــل الرائ الذي
اللــه يف عمليــة فــداء البريــة. وهكــذا، فإننــا ســندرس كيــف أن قصــد اللــه األبــدي قــد 
مُتِّــَم يف حيــاة أشــخاص يف الكتــاب املقــدس اســتخدمهم اللــه ليكونــوا ُمرســلن إل الضالــن.
وأخــراً، فــإن املُرســلية املســيحية هــي ُمرســلية اللــه وليــس ُمرســليتنا. ولقــد نشــأت هــذه 

املُرســلية يف قلــب اللــه. وهــي تســتند عــى محبــة اللــه. وســيتم إنجازهــا مبشــيئة اللــه.
وببســاطة، فاملرســلية هــي جعــل العــامل كلــه يعــرف عــن يســوع وعــا قــام بــه مــن أجــل 
كل واحــد منــا، وعــا وعــد بــأن يقــوم بــه مــن أجلنــا، اآلن ويف األبديــة. وباختصــار، لقــد 

ُدعينــا، نحــن الذيــن نعــرف عــن هــذه الوعــود، إل أن نخــرب اآلخريــن عنهــا أيضــاً.

الدرس األّول-  الطبيعة املُرسلية لله
نظرة خاطفة إل درس هذا األسبوع

األحد: خلق الله الرجل واملرأة )تكوين 1؛ تكوين 2(

االثنن: اإلرادة الحرة )تكوين 2: 15ـ 17(

الثالثاء: السقوط )تكوين 3: 6و 7(

األربعاء: مبادرة الله لخالصنا )تكوين 3: 9(

الخميس: استعارات ُمرسلية )تكوين 5: 13و 14(

آية الحفظ: إشعياء 55: 4.

خاصــة الــدرس:  إن اللــه، وحتــى قبــل بدايــة عاملنــا، قــد وضــع خطــة الخــالص يك يعمــل مــن 
أجلنــا مــا مل يكــن ممكنــاً أبــداً أن نعملــه ألجــل أنفســنا.

• الدرس الثان- إبراهيم: أول ُمرَْسل
نظرة خاطفة إل درس هذا األسبوع:

االحد: دعوة إبراهيم )تكوين 12: 1ـ 3(

االثنن: شهادة إبراهيم إل امللوك )تكوين 14: 8ـ 24(

الثالثاء: إميان يُحتذى ِبِه )تكوين 15: 6؛ غالطية 3: 6(

األربعاء: إبراهيم، الرَّحالة )تكوين 12: 6و 7؛ تكوين 22: 1ـ 14(

الخميس: إبراهيم: ُمرَْسٌل يف بيته )تكوين 18: 18و 19(

خاصــة الــدرس: اللــه يريدنــا أن نكــون، كــا كان خــادم اللــه األمــن إبراهيــم، نــوراً لألمــم، نــوراً 
ألولئــك الذيــن يف حاجــة إىل معرفــة الــرب.
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