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أُ َس ُر اإليمان

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال 35 ،34 ،28-1 :10؛ 1كورنثــوس 2 :2؛ 1تســالونيكي :5
22 ،21؛ يوحنــا 13 ،12 :1؛ 7 :3؛  1يوحنــا .1 :5
ِالص ْب ـ ِر ِفــي الْجِ َهــا ِد الْ َم ْوضُ ــوعِ َأ َما َم َنــا ،ن ِ
آيــة الحفــظ« :لِذلِــكَ  . . .لْ ُن َح ِ
َاظرِي ـ َن
اض ـ ْر ب َّ
الســ ُرو ِر الْ َم ْوضُ ــوعِ أَ َما َمــهُ ،
إِلَــى َرئِ ِ
يــس اإلِي َمــانِ َو ُمكَ ِّملِــ ِه يَ ُســو َع ،الَّــ ِذي ِمــ ْن أَ ْجــلِ ُّ
ـن َعـ ْر ِش ِ
هللا» (عبرانييــن .)2 ،1 :12
ـس ِفــي يَ ِميـ ِ
ا ْح َت َمـ َـل َّ
ـب ُم ْسـ َتهِي ًنا بِالْ ِخـ ْز ِيَ ،ف َجلَـ َ
الصلِيـ َ
بغــض النظــر عــن المرحلــة التــي نمــر بهــا فــي حياتنــا ،أو مــا مررنــا بــه أو مــا ســنواجهه
فــي الطريــق ،نحــن نوجــد أمــام ســتار الثقافــة.
فآباؤنــا ،وأبناؤنــا ،وبيوتنــا ،وأُســرنا ،وحتــى كنيســتنا ،الــكل يتأثــر بالثقافــة التــي يُوجــد فيهــا
تأثيـ ًرا عظي ًمــا .ومــع أن عوامــل أخــرى ل ِعبــت دو ًرا ،كان تغييــر الســبت إلــى األحــد مثــالً قويًــا
عل��ى كيفي��ة تأثيــر ثقاف��ة العصرــ عل��ى الكنيســة تاثي ـ ًرا قويًــا وســلبيًا .ففــي كل مــرة نمــر
بالســيارة أمــام كنيسـ ٍة ونــرى عالمــة لخدمــات يــوم األحــد ،نتذكــر بوضــوح إلــى أي حــد يمكــن
لقــوة الثقافــة أن تصــل.
تواجــه العائــات المســيحية تحديــات ثقافيــة دو ًمــا .أحيانًــا قــد تكــون التأثيـرات الثقافيــة
حســنة ،ولكــن فــي الغالــب يكــون التأثيــر ســلب ًيا.
ولكــن األخبــار الســارة هــي أن قــوة اإلنجيــل تعطينــا نــو ًرا وتعزي ـةً ،وقــو ًة للتعامــل مــع
التحديــات التــي تجلبهــا الثقافــة .هــذا األســبوع ســوف نــرى كيــف يمكننــا أن نصبــح «أســر
ـب ِفــي َو َسـ ِ
إيمــانٍ » بينمــا نســعى ألن نكــون « ِب ـاَ لَ ـ ْو ٍمَ ،وبُ َس ـطَا َء ،أَ ْوالَ ًد ِ
ـط جِيــل
هللا ِب ـاَ َعيْـ ٍ
ُم َع ـ َّو ٍج َو ُملْتَ ـوٍ ،ت ُِضيئُــو َن بَيْ َن ُه ـ ْم كَأَنْ ـ َوا ٍر ِفــي الْ َعالَـ ِـم» (فيلبــي .)15 :2
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  15حزيران (يونيو).
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األحد
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تمسكوا بالحسن
إذ تــدور األخبــار الســارة حــول العالــم ،يواجــه المســيحيون ثقافــات وممارســات مختلفــة،
يتعلــق العديــد منهــا بالعالقــات العائليــة واالجتماعيــة .ويتعلــق أحــد أكبر تســاؤالت المرســلين
المســيحيين بالكيفيــة التــي يتعيــن عليهــم بهــا فهــم التقاليــد الثقافيــة المختلفــة الخاصــة
بأشــياء عديــدة ،بمــا فــي ذلــك العالقــات العائليــة التــي قــد يجدونهــا شــخص ًيا غيــر ُمشــجعة.



اقــرأ أعمــال الرســل  .35 ،34 ،28-1 :10مــاذا يمكننــا تعلمــه هنــا عــن احتياجنــا للتغلــب
علــى حواجزنــا وتحيزاتنــا الشــخصية عندمــا نحتــك بثقافــات أخرى؟

مــوت المســيح هــو مــن أجــل خطايــا كل بش ـ ٍر فــي كل مــكان .ولكــن ببســاط ٍة ال يعــرف
العديــد مــن النــاس هــذه الحقيقــة العظيمــة
بع��د .وتقدي�مـ ه��ذه األخب�اـر وفيــ طيهاــ دع�وـ ًة ه��و مضم��ون المرسلــية الكرازيــة
للمســيحيين .وألن هللا ليــس عنــده محابــاة ،فالمســيحيون مدعــوون ألن يعاملــوا الجميــع
باحتــرام ونزاهــة ،مانحيــن لهــم فرصــة اعتنــاق األخبــار الســارة المقدمــة لهــم هــم أيضً ــا.



أي اســتنتاجات وصــل إليهــا المرســلون المســيحيون األوائــل فيمــا يختــص بتقديــم
اإلنجيــل للثقافــات األخــرى؟ أي مبــدأ يمكننــا اســتخالصه مــن هــذه النصــوص؟ أعمــال
الرســل 29 ،28 ،20 ،19 :15؛ 1كورنثــوس 2 :2؛ 1تســالونيكي .22 ،21 :5

فـي حيـن أن كل ثقافـة تعكـس الحالـة السـاقطة ألصحابهـا ،قـد يكـون فـي الثقافـات
معتقـدات متماشـية مـع الكتـاب المقـدس ،بـل ونافعـة لدعـوى اإلنجيـلٌ .
ومثال علـى ذلك هو
قـدر األهميـة المعطـى للعالقـات الوثيقة فـي العائلـة والمجتمع في أجـزاء عديدة فـي العالم.
ويمكـن للمسـيحيين أن يؤيـدوا ويدعمـوا كل مـا هـو صالـح ومتماشـي مـع المبـادئ الكتابيـة.
وفي الوقت ذاته ،يجب عدم المساومة على الحق اإللهي.
لألســف يبيــن تاريــخ الكنيســة أن المســاومة والتكيــف مــع الثقافــات قــد أســفر عــن خليط
مــن معتقــدات مســيحية كاذبــة ،ت ُشــبه أعمــال الترقيــع ،وكأنهــا مســيحية حقيقيــة .فالشــيطان
ي َّدعــي كونــه إلــه هــذا العالــم وينشــر التشــويش بفــرح ،ولكــن يســوع قــد فــدى هــذا العالــم
ورو ُحــه يقــود أتبا َعــه إلــى الحــق (يوحنــا .)13 :16
80

مــا مقــدار إيمانــك الــذي شــكلته ثقافتــك ،ومــا مقــدار إيمانــك الــذي شــكله
الحــق الكتابــي؟ وكيــف يمكنــك أن تتعلــم التمييــز بيــن االثنيــن؟ تهيــأ
لمناقشــتك جوابــك فــي الصــف.

االثنني
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قوة تأثير الثقافة على األسرة

ـي يُ ِ
ـي بَ ِنيـ ِه َوبَ ْيتَـ ُه ِمـ ْن بَ ْعـ ِـد ِه أَ ْن يَ ْح َفظُــوا طَرِيـ َـق الـ َّر ِّب ،لِ َي ْع َملُــوا ِبـ ًّرا
وصـ َ
«ألَنِّــي َع َرفْتُـ ُه لِ َكـ ْ
ـي الـ َّر ُّب ِإلبْ َرا ِهيـ َم ِب َمــا ت َ َكلَّـ َم ِبـ ِه» (تكويــن .)19 :18
ـي يَأْتِـ َ
َو َعـ ْدالً ،لِ َكـ ْ

مــع أنهــا قــد تكــون علــى أشــكال متنوعــة ،األســر هــي قوالــب بنــاء المجتمــع؛ ولذلــك،
يرتبــط العديــد مــن الســمات الثقافيــة الفريــدة باألســرة ارتباطًــا وثي ًقــا .علــى ســبيل المثــال،
فــي إحــدى الثقافــات القديمــة كان يُعتقــد أنــه مــن مســؤوليات الرجــل أن يــأكل جثمــان
أبويــه المتوفييــن؛ وفــي أخــرى ،كان علــى الرجــل الــذي يريــد زوج ـ ًة لــه أن يجلــب ألبيهــا
مهــ ًرا مكــون م��ن رؤوس منكمش�ةـ م��ن قبيل��ة معاديـ�ة .وحتــى فــي العصــور الحديثــة،
تختلــف األفــكار المتعلقــة باألطفــال ،والمالطفــة ،والطــاق ،والــزواج ،واآلبــاء ،ومــا إلــى
ذلــك ،اختالفًــا كبي ـ ًرا .وإذ ننشــر رســالتنا فــي هــذه الثقافــات المتنوعــة ،علينــا أن نتعلــم
كيفيــة التعامــل معهــا بطــرق ،بحيــث ال نُســاوم علــى معتقداتنــا ،ال تســبب مشــكالت فــي
غنــى عنهــا .وفــي الوقــت ذاتــه ،وفيمــا يتعلــق ببيوتنــا ،علينــا أن نكــون علــى درايــة تامــة
بالمؤث ـرات الثقافيــة التــي تؤثــر علــى عائالتنــا.




بــأي طــرق أثــرت الثقافــة علــى الحيــاة األســرية فــي األمثلــة التاليــة؟ أي مبــادئ يمكننــا
اســتخالصها مــن هــذه األمثلــة؟
تكوين 3-1 :16
تكوين 4-1 :35
عزرا 10


1ملوك 1 :11
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ال يعيــش أح ـ ٌد منــا فــي عزل ـ ٍة؛ نحــن جمي ًعــا وعائالتنــا نتأثــر بالثقافــة التــي نعيــش فيهــا.
ومســؤوليتنا بصفتنــا مســيحيين هــي أن نتواجــد فــي ثقافتنــا بافضــل شــكل ممكــن ،محافظيــن
علــى ذلــك الــذي ينســجم مــع إيماننــا ،بينمــا متجنبيــن بقــدر اإلمــكان ذلــك الــذي يتعــارض معه.

أي أشــياء فــي ثقافتــك الخاصــة نافعــة للحيــاة األســرية ومتماشــية مــع الكتــاب
المقــدس؟ أي أشــياء نقيــض ذلــك؟ كيــف يمكنــك أن تشــكل إيمانــك حســب ثقافتــك
بشــكل أفضــل دون المســاومة علــى الحقائــق المهمــة؟

الثالثاء
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دعم العائالت خالل مواسم التغيير
التغييــر هــو اضطـراب فــي العائــات ال مفــر منــه ،بغــض النظــر عــن الثقافــة التي يعيشــون
فيهــا .تتعلــق بعــض التغييـرات بطريــق ُمتوقَــع خــال دورة الحيــاة .وغالبًــا تكــون التغييـرات
غيــر متوقعــة ،مثــل حــاالت الوفــاة ،أو الكــوارث ،أو الحــروب ،أو األمـراض ،أو تنقــات العائلــة،
أو الفشــل الوظيفــي .وتواجــه عديــد مــن العائــات تغييــرات اقتصاديــة واجتماعيــة فــي
مجتمعاتهــم وبلدانهــم .وترتبــط التغييـرات األخــرى بالثقافــة ارتباطًــا مباشـ ًرا.

أدنــاه بعــض األمثلــة عــن تغييــرات عظيمــة ولكــن صادمــة واجههــا بعــض النــاس.
مســتخد ًما مخيلتــك ضــع نفســك فــي أماكنهــم .كيــف أثَّــرت هــذه التغيي ـرات علــى
حياتهــم العائليــة؟ أي طريقــة قــد تســتخدمها لتســاعدك علــى التكيــف؟ بــأي طــرق
كنــت قــد تتصــرف تصرفــات مختلفــة؟
إبراهيم ،وسارة  ،ولوط (تكوين )5-1 :12

هَدَ َّسة (أستير )9-7 :2

دانيال ،وحننيا ،وميشائيل ،وعزريا (دانيال )1


مــع التغييــر يأتــي اختبــار الخســارة والقلــق مــن عــدم يقينيــة المســتقبل القريــب للفــرد.
واعتمــا ًدا علــى قــدرة العائلــة علــى التكيــف مــع التغييـرات ،قــد تدفع هــذه الخبـرات أصحابها
إلــى مســتويات جديــدة مــن النمــو وتقديــر األمــور الروحيــة ،أو قــد تقودهــم للتوتــر والقلــق.
ويســتغل الشــيطان الخلــل الــذي تجلبــه التغييـرات ،أمـ ًـا فــي إدخــال الشــك وعــدم الثقــة فــي
هللا .ولكــن وعــود كلمــة هللا ،ومــوارد العائلــة
82

واألصدقــاء ،والثقــة فــي أن حياتهــم كانــت فــي يــدي هللا ســاعدت العديــد مــن أبطــال
اإليمــان علــى التكيــف بنجــاح مــع اضطرابــات الحيــاة المصيريــة.

ـخصا (أو حتــى عائلــة بأكملهــا) يواجــه تغييـ ًرا مؤل ًمــا ،افعــل شــي ًئا
إذا كنــت تعــرف شـ ً
بطريقــة معينــة لتقــدم لــه بعــض المســاعدة والتشــجيع.

األربعاء
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نحو إيمان الجيل األول
أي كارثة إيمان وقعت في إسرائيل بعدما مات يشوع وأقرانه؟ قضاة .13-7 :2



توضــح الدراســات الخاصــة بانتقــال القيــم والمعتقــدات فــي المنظمــات مثــل الكنائــس
إلــى األجيــال الالحقــة ،أن المؤسســين عندهــم مســتوى عــال مــن التكريــس للمعتقــدات .فهــم
أول َمــن حاربــوا عنهــا .ولكــن خــال جيــلٍ أو جيليــن ،يعجــز الكثيــرون عــن رؤيــة المبــادئ
التــي وراء القيــم .فيتبعــون المنظمــة ،ولكــن بدافــع العــادة غال ًبــا .وفــي األجيــال الالحقــة،
عــادة مــا تتبلــور العــادات إلــى تقاليــد.
وال يوجد شغف المؤسسين في ما بعد.



قيــل أن هللا ليــس عنــده أحفــاد ،بــل أبنــاء فقــط .مــا هــو معنــى ذلــك فــي اعتقــادك؟
انظــر أيضً ــا يوحنــا 13 ،12 :1؛ 7 :3؛  1يوحنــا .1 :5

طالمــا كان المنهــج المعــروف لنقــل القيــم عبــر أجيــال طويلــة مــن المســيحية ،هــو
أن الجيــل القديــم يُ ْخ ِبــر جيــل الشــباب بمــا يؤمنــون .ومــع ذلــك فــإن تعلُّــم مــا يؤمــن بــه
الوالــدان أو مــا تؤمــن بــه الكنيســة ال يمثــل إيمانًــا شــخص ًيا .فكوننــا مســيحيين هــو أكثــر مــن
اإلنتمــاء لمنظمــة مــا ذات تاريــخ أو عقيــدة .واإليمــان الحقيقــي ليــس شــيئًا وراث ًيــا ،وال شــيئًا
يُمـ َّرر طبيع ًيــا مــن جيــلٍ آلخــر .ولكــن كل واحــد يحتــاج ألن يعرف المســيح بنفســه أو بنفســها.
فهنــاك حـ ٌد لمــا يقــدر اآلبــاء علــى فعلــه .حيــث يتعيــن علــى الكنيســة ككل ،واآلبــاء باألخــص،
فعــل كل مــا فــي مقدورهمــا فعلــه لخلــق بيئــة ســوف تســاعد الشــباب علــى اتخــاذ ذلــك
الق ـرار الســليم ،ولكــن فــي النهايــة ،يخلــص أو يهلــك جيـ ٌـل لإلنجيــل فــر ًدا فــر ًدا.
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انضـم « ُجو» ،بعد تركه اإللحاد ،لكنيسـة األدفنتسـت السـبتيين وهو بالـغ ،بعد اختبار
تغييـر قـوي .ثـم تزوج بامرأة أدفنتسـتية وأنجـب بضعة أطفال الذيـن ربوهما بالطبع
فـي اإليمـان .وفـي يو ًمـا مـا ،إذ كان يفكـر فـي الحالـة الروحيـة ألبنائـه ،قـال« :آه لو
اختبـر أطفالـي االختبـار الـذي اختبرته أنـا!» إذا كنت هنـاك ،ماذا كنت سـتقول له؟

الخميس
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عداؤو القرن الحادي والعشرين
فــي تفســيره الشــهير للكتــاب المقــدس ،يســتخدم يوجيــن بيترســن كلمــة «الرســالة» أينمــا
تظهــر الكلمــة الكتابيــة «اإلنجيــل» .فاألخبــار الســارة عــن يســوع هــو أن العالــم ال يـزال فــي
حاجــة حقيقيــة «للرســالة» .إن العائــات المســيحية مدعــو ًة الختبارهــا م ًعــا ولمشــاركتها فــي
أي ثقافــة يعيشــون فيهــا.

كيــف تلخــص «الرســالة» اســتخدا ًما للنصــوص التاليــة؟ متــى 7-5 :28؛ يوحنــا 16 :3؛
روميــة 17 ،16 :1؛ 1كورنثــوس 2 :2؛ 2كورنثــوس .21-18 :5



كانــت أولــى األخبــار التــي ركــض التالميــذ لنشــرها فــي كل مــكان هــي أخبــار قيامــة
يســوع .والعائــات المســيحية اليــوم
تنضــم إلــى صــف طويــل مــن العدائيــن معلنيــن « ‹إِنَّـ ُه قَـ ْد قَــا َم› » كمــا هــو قــال (متــى
 .)7 :28حقيقـ ُة قيامتــه توثــق مــا قالــه يســوع عــن نفســه ،وعــن هللا ،ومحبتــه للخطــاة ،وعــن
الغفـران ،وعــن يقيــن الحيــاة األبديــة ،باإليمــان فيــه.
شــغوفين باإلنجيــل .يعطــي الكتــاب المقــدس لمحــات عــن تأثيــر اإلنجيــل ال ُمطَ ِّهــر فــي
حيــاة أتبــاع المســيح األوائــل .فهــم فتحــوا بيوتهــم لدراســة الكتــاب المقــدس ،وصلــوا وأكلــوا
م ًعــا ،وشــاركوا األمــوال والمــوارد ،واعتنــوا ببعضهــم البعــض .اعتنقــت كل البيــوت
ـب؟ كال .هــل كان هنــاك بعــض الخصومــات
أناســا بــا عيـ ٍ
الرســالة .هــل أصبحــوا فجــأ ًة ً
واالنشــقاقات بينهــم؟ نعــم .ولكــن بطريقــة مــا كان أتبــاع المســيح هــؤالء مختلفيــن .فهــم
اعترفــوا بحاجاتهــم إلــى هللا وإلــى أحدهــم اآلخــر .وأعطــوا األولويــة للوحــدة والتناغــم فــي
البيــت والكنيســة ،ســاعين لتحقيــق صــاة يســوع فــي جثســيماني (يوحنــا .)23-20 :17
وشهدوا أحدهم لآلخر وللمؤمنين بشجاع ٍة ،بل واضعين حياتهم فدا ًءا لمعتقداتهم.
وهكـذا يجـب أن يكـون الحال بالنسـبة لنا .حتى في العصـر الحالي ،بحالتـه العدوانية تجاه
األمـور اإللهيـة ،ال يزال الناس المتشـوقة لشـيء مـا يناولوا فرص ًة لإلصغـاء إليهم .فالروح
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يتــوق ألن يمــأ القلــوب البشــرية بالتشــوق لإلنجيــل .وعندمــا تصبــح األخبــار الســارة بحــقٍ
ســار ًة فــي قلوبنــا كمــا هــي فــي الكلمــة ،ســتصبح المشــاركة تلقائيــة وبــا حــدود.

أي تغيي ـرات قــد تحتــاج إلجرائهــا فــي عائلتــك والتــي قــد تســاعدها لتكــون رائــدة
«للرســالة» التــي ُدعينــا لمشــاركتها؟

الجمعة
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لمزيـد ِمـن الـدرس :روح النبوة ،فصل «في بلاط بابل» ،صفحـة  ،322-315من كتاب
األنبيـاء والملـوك؛ فصـل «الفرح في الـرب» ،صحفة  ،96-88مت كتـاب طريق الحياة.
الــكل سواســية أمــام هللا« .ترفــع ديانــة المســيح ال ُمتلقــي إلــى مســتوى أســمى مــن الفكــر
والفعــل ،بينمــا تقــدم فــي الوقــت ذاتــه الجنــس البشــري بالكامــل كموضــوع محبــة هللا ،كونــه
إشْ ـتُرِي بذبيحــة ابنــه.
فعنــد أقــدام يســوع ،يتســاوى الغنــي والفقيــر ،المتعلــم والجاهــل ،وال وجــود
للطبقيــة أو التفــوق الدنيــوي .كل التمييــزات األرضيــة تُه َمــل عندمــا ننظــر إليــه الــذي
ثقبــت خطايانــا يديــه .إنــكار الــذات ،والتنــازل ،والمحبــة الالمتناهيــة التــي فــي ذلــك
الــذي تمجــد ج ـ ًدا فــي الســماء ،تُح ِّقــر الكبريــاء البشــرية ،والثقــة فــي الــذات ،والطبقيــة
االجتماعيــة .فالديانــة الطاهــرة النقيــة تُظْ ِهــر مبادئهــا الســماوية عــن طريــق توحيــد كل
نفوســا أشــتراها الــدم ،مرتكزيــن عليــه َمــن
المقدســين بالحــق .والــكل يجتمــع كونهــم ً
فداهــم هلل» (.)Ellen G. White, Gospel Workers, p. 330

أسئلة للنقاش
 .1ناقش مع الصف أجوبتك عن درس يوم األحد.
 .2أي مبــادئ يمكــن أن نجدهــا مــن مقتبــس روح النبــوة أعــاه التــي إذا طُبقــت قــد
تُحـ ِدث ثــور ًة فــي حياتنــا العائلية؟

 .3مــا مــدى حســن أداء كنيســتك المحليــة فــي تغذيــة الجيــل األصغر مــن المؤمنين؟
مــاذا يمكــن لصفــك عملــه لمســاعدة الكنيســة في هــذه المهمــة الهامة؟
 .4ما هي التحديات التي تواجه محاولة تمرير اإليمان لجيلٍ آخر؟

 .5بــأي طــرق تؤثــر الثقافــة التــي تعيــش فيهــا علــى حياتــك العائليــة للخيــر ،وبــأي
طــرق تؤثــر عليهــا للشــر؟
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