الدرس الثالث عرش

 * 28-22حزيران (يونيو)

رد القلوب في زمن النهاية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :مالخــي 5,6 :4؛ متــى 15 ،14 :11؛ 10 :17؛ 1ملــوك - 29 :16
24 :17؛ 1ملــوك 45-20 :18؛ متــى .2 :3
ـي َق ْبـ َـل َمجِ ــي ِء يَ ـ ْو ِم ال ـ َّر ِّب ،الْ َي ـ ْو ِم
آيــة الحفــظ‹ « :هأَنَ ـ َذا أُ ْر ِسـ ُـل إِلَ ْيكُـ ْ
ـم إِيلِ َّيــا ال َّن ِبـ َّ
الْ َع ِظيـ ِـم َوالْ َم ُخـ ِ
ـم .لِ َئـاَّ
ـب األَ ْب َنــا ِء َعلَــى آ َبائِ ِهـ ْ
ـب اآل َبــا ِء َعلَــى األَ ْب َنــا ِءَ ،و َقلْـ َ
ـوفَ ،ف َيـ ُر ُّد َقلْـ َ
ـن› » (مالخــي .)6 ،5 :4
ـي َوأَضْ ـر َِب األَ ْر َض ِبلَ ْعـ ٍ
آتِـ َ
نعيــش حياتنــا فــي مراحــلٍ  .أحيانًــا تمــر تلــك المراحــل بســام ،وأحيانًــا ال تمــر بســام.
أحيانًــا تكــون العائــات متماســكة وقويــة؛ وأحيانًــا تكــون هشــة ،أو حتــى مفككــة.
بغــض النظــر عــن المرحلــة ،بغــض النظــر عــن الفتــرة ،بغــض النظــر عــن حالــة أنفســنا
أو عائلتنــا فــي الوقــت الراهــن ،يمكننــا بــل يتوجــب علينــا أن نعيــش فــي نــور وعــود هللا،
متمســكين بهــا بــكل قلوبنــا وأنفســنا وقدراتنــا ألنهــا فــي النهايــة هــي رجاؤنــا الوحيــد .ولكــن
يــا لهــا مــن رجــاء عظيــم .كلمــة هللا تفيــض بالوعــود ،وعــو ًدا ،بغــض النظــر عــن المرحلــة التــي
تمــر حياتنــا أو عائلتنــا بهــا ،يمكننــا المطالبــة بهــا ألجلنــا أو ألحبائنــا ،أو عائلتنــا ،أو كنيســتنا.
فـي هـذا األسـبوع األخيـر مـن الربـع ،سـوف نـدرس بعـض القصـص والوعـود واالختبـارات
الكتابيـة مـن سـياقات متعـددة .وخالل ذلك سـوف نسـعى السـتخالص بعـض الدروس ألنفسـنا
اليـوم ،بغـض النظـر عـن طبيعـة سـياقنا .ألنـه مهمـا كنـت ،وأينمـا كنـت ،وأيًـا كانـت مرحلـة
حياتـك ،فأنـت علـى األرجح تواجـه عراقيل ،ومخاوف ،وهموم .ولكن لحسـن الحـظ ،نحن نعبد
آل ًهـا ال يعـرف مـا نواجهـه وحسـب ،بـل ولنـا يقيـن أنه أقـوى منهـا جمي ًعـا كذلك.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  29حزيران (يونيو).
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 23حزيران (يونيو)

نبوءة القلوب المردودة



قــارن نبــوءة مجــيء إيليــا مــع شــواهد العهــد الجديــد التــي تشــير إلــى هــذا الحــدث.
مالخــي 6 ،5 :4؛ متــى 15 ،14 :11؛ 10 :17؛ مرقــس 15 :6؛ لوقــا .17 :1

في أيام مالخي ،القى توسل هللا لألمة:
َــي أَ ْرجــ ْع إِلَ ْيكُــ ْم› » إجابــ ًة متكبــرةِ ‹ « :ب َمــاذَا نَ ْرجــ ُع؟› » (مالخــي .)7 :3
« ‹ا ْر ِج ُعــوا إِل َّ
فأعلــن النبــي المغتــاظ أنــه ســوف تُقـ َّدم فرصـ ٌة واحــد ٌة أخــرى للنهضــة .وداع ًيــا لنهضـ ٍة مغيــر ٍة
ـب
للقلــوب التــي بدأهــا إيليــا (1ملــوك  ،)37 :18تنبــأ مالخــي عــن مجيئــه ثانيـ ًة كــي «يَـ ُر ُّد قَلْـ َ
ـب األَبْ َنــا ِء َعلَــى آبَائِ ِه ـ ْم» (مالخــي .)6 :4
اآلبَــا ِء َعلَــى األَبْ َنــا ِءَ ،وقَلْـ َ
ظهــر تقليــد يهــودي يقــول أن إيليــا ســوف يظهــر شــخص ًيا بشــي ًرا للمســيا (قــارن متــى
10 :17؛ مرقــس  .)15 :6إال أن العهــد الجديــد يقــدم يوحنــا المعمــدان بصفتــه تحقي ًقــا للنبــوة
(متــى 15 ،14 :11؛ لوقــا .)17 :1


ماذا تعني عبارة «ي ُر ُّد القلوب» في اعتقادك؟

تطبيقــات عديــدة ُمحت َملــة لهــذه النصــوص :تشــير لتصالــح شــعب إس ـرائيل مــع الــرب.
فــاهلل اآلب (إشــعياء  )16 :63لــم يحفــظ غضبــه علــى أبنائــه (ميخــا  )19 ،18 :7بــل يدعوهــم
ليرجعــوا إليــه (إشــعياء 22 :44؛ مالخــي  .)7 :3وتشــير لالتصــال بيــن األجيــال الالحقــة مــع
أســافها األمينــة مــن خــال تجديــد العهــد .دعــوة هللا النبويــة لشــعبه لكــي يتبعــوا إيمــان
مقدســا
اآلبــاء ق ُِد َمــت مـرا ًرا وتكـرا ًرا فــي العهــد القديــم .وارتبــط اســتمرار كــون األرض مســك ًنا ً
ارتباطًــا مباشــ ًرا باألمانــة للعهــد (تثنيــة  .)31-29 :4وتشــير الســتعادة العالقــات العائليــة
ـي عــن األمانــة للعهــد مــع هللا.
وتجديدهــا .فالعالقــات بيــن اآلبــاء واألبنــاء هــي تعبي ـ ٌر عملـ ٌ
وهنــا ،أيضً ــا ،يرتبــط الوفــاء بالمســئوليات تجــاه اآلبــاء واألبنــاء ارتباطــا وثي ًقــا ببقــاء إرث األرض
وبــركات الــرب (أمثــال .)21 :2

مــا هــي الصلــة بيــن العالقــة المتجــددة مــع هللا والعالقــات المتجــددة فــي عائالتنــا؟
لمــاذا يجــب أن تتقــدم أحدهمــا علــى األخــرى؟
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 24حزيران (يونيو)

ري
ّ
لم الش ْمل األُ َس ّ

إدخاــل إيزاب��ل ،زوج��ة الملــك آخــاب الصيدويــة ،لعبــادة البعــل إلــى إسـرائيلَ ،ع ّجــل ِمــن
أَ ْمــر االنحطــاط األخالقــي لألمــة .حيــث ألقــت هــذه الممارســات ،مثــل زنــا المحــارم ،وال ُعهــر،
واالنحرافــات الجنســية ،بظاللهــا علــى تعاليــم هللا التــي كانــت قــد رفعــت الــزواج ،والعائلــة،
والحيــاة الجنســية .وفــي حلبــة الص ـراع علــى العبــادة هــذه دخــل إيليــا ،الــذي اســمه هــو
نفســه« :يهــوه إلهــي» ينتهــر البعــل.

أي اختبــار اختبــره إيليــا جعلــه يشــترك فــي إبطــال المعتقــدات الوثنيــة وإعطــاء حيــاة
جديــدة للعائــات؟ 1ملــوك 24 :17 - 29 :16؛ قــارن لوقــا .26 ،25 :4




كان إيليــا رجـ ًـا ُمســتهدفًا بعــد إعــان لعنــة الجفــاف علــى األرض .ولكــن أواه الــرب فــي
م��كان غي��ر مأل��وف  -ف��ي مس��كن أرمل��ة فقي��رة ف��ي صرف��ة صي��داء ،بج��وار مس��قط رأس إيزابل.
ـب ،لتســتخدم آخــر مــا تبقــى مــن الوقــود ،والزيــت ،والدقيــق
حيّ��ا إيلي��ا األرملــة باختب�اـ ٍر صعـ ٍ
إلطعامــه ولتثــق فــي هللا لضمــان مســتقبلها .فأصبــح إيمانهــا أســطورة .ومدحهــا يســوع بنفســه
ـام عديــد ٍة ،فهِمــت المــرأة أكثــر عــن يهــوه.
الح ًقــا (لوقــا  .)26 :4وإذ بقــي زيتهــا وطعامهــا أليـ ٍ
ثـم مـرض ابنهـا الوحيـد ومـات بصـورة مأسـاوية .وفـي تعبيرهـا عـن حزنهـا إليليا ،عكسـت
الديانـة المألوفـة مـن حولهـا ،المعتقـدات المنحرفـة التـي قـد ابتلعـت إسـرائيل ،التـي فيها قد
طفلا ليقـدم ذبيحـ ًة (1ملـوك 18 :17؛ قارن إرميـا 5 :19؛ ميخـا .)7 :6
تتطلـب خطايـا الشـخص ً

ـم شـ ْملها مــع ابنهــا علــى االختبــار الروحــي لألرملــة الفينيقيــة؟ 1ملــوك
أي تأثيــر تركــه لـ ّ
 .24 :17مــاذا يمكننــا تعلمــه مــن تعليقاتهــا؟



يعلــن جــواب األم تأثيــر رســالة إيليــا .فاإليمــان بــاهلل وكلمتــه يَنشــأ فــي القلــب ،عندمــا
تتجــدد الحيــاة ويجتمــع ش ـ ْمل العائلــة بقــوة هللا .قــد يعبــر الكثيــرون اليــوم عــن قبولهــم
عندمــا يُكــرز بالمعتقــدات ،ولكنهــم فاتريــن فــي اختبارهــم الروحــي .ولكــن عندمــا تُختبــر
الحقائــق اإللهيــة شــخص ًيا وتعــود الحيــاة للعالقــات المنزليــة وتتجــدد ،يَ ُحــل التغييــر علــى
القلــب بقــوة لــم يســبق لهــا مثيــل.
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ـري التــي ال تـزال تترقبهــا؟ أي وعــود إلهيــة تتمســك
مــا هــي أوقــات لـ ّ
ـم الشــمل األُسـ ّ
ـري ذلــك؟
بهــا وتعطيــك أمـ ًـا فــي لـ ّ
ـم الشـ ْمل األُسـ ّ

الثالثاء



 25حزيران (يونيو)

رد القلوب عند المذبح


اقــرأ 1ملــوك  .45-20 :18اكتــب علــى الســطور أدنــاه مضمــون هــذه الواقعــة بالكامــل.
ـف تما ًمــا ،كيــف يمكــن أن تُط َّبــق المبــادئ الواضحــة فــي القصــة
مــع أن الســياق مختلـ ٌ
علــى الحيــاة األُســر ّية؟

علــى جبــل الكرمــل تــاق إيليــا لتجديــد العهــد مــن جانــب أمتــه ،رجو ًعــا إليمــان آبائهــم
الــذي ســيجلب شــفا ًء لحياتهــم ،وبيوتهــم ،وأرضهــم.
ســاعة ذبيحــة المســاء .بعــد فشــل الكهنــة الوثنييــن بذبيحتهــم ،أخــذ إيليــا دوره .وكان
ُمتَ َع ِّم ـ ًدا التوقيــت .فقــد لفــت هــذا التوقيــت مــن اليــوم االنتبــاه إلــى خطــة هللا الفدائيــة
المعلنــة فــي خدمــة ال َمق ِ
َــي›
ْــدس (قــارن خــروج  .)41 :29وتذكّرنــا الدعــوة « ‹ت َ َق َّد ُمــوا إِل َّ
» (1ملــوك  )30 :18بترحيــب ال ُمخلِّــص بالخطــاة (قــارن متــى  .)28 :11فاآلبــاء الموجوعــون
المتألمــون جـراء طفــل متمــرد يمكنهــم التيقــن أن هللا يحبــه أو يحبهــا مثلما أحب اإلسـرائيليين
تما ًمــا .وهللا يعمــل بــا توقــف ليجــذب صعبــي الم ـراس إليــه.
ويجـد تركيـز إيليـا علـى مذبـح يهـوه مـا يعادلـه فـي زمننـا عندمـا يُرفَـع يسـوع ونعمتـه
ال ُمخلِّصـة فـي العائلات .فالعبـادة العائليـة هي فرص ٌة للتحـدث إليه في الصلاة ،والتحدث عنه
ألحدنـا اآلخـر ،ولننـال هبـة خالصه المجانيـة مجـد ًدا ،ولنعطي قلوبنـا وقتًا للتأمل فـي تعاليمه.
قــد تشــير اإلجابــة التــي طلبهــا إيليــا إلــى أن هللا ر ّدهــم لشــخصه .تقــول ملــوك األولــى :8
ـت قُلُوبَ ُهـ ْم ُر ُجو ًعــا› » .ال نســتطيع أن نُرجــع
ـت َح َّولْـ َ
 37أن « ‹لِ َي ْعلَـ َم هـذَا الشَّ ـ ْع ُب  . . .أَنَّـ َـك أَنْـ َ
قلوبنــا إلــى هللا؛ نســتيطع فقــط أن نســتجيب لنعمتــه ،التــي يعطيهــا مجانًــا.
ســقطت النــار اآلكلــة ،ليــس علــى المذنبيــن ،بــل علــى الذبيحــة ،مشــير ًة إلــى يســوع،
الــذي ُج ِعــل « َخ ِطيَّـ ًة ألَ ْجلِ َنــا ،لِ َن ِصيـ َر نَ ْحـ ُن ِبـ َّر ِ
هللا ِفيـ ِه» (2كورنثــوس  .)21 :5فتدفقــت كلمــات
االعت ـراف والتمجيــد مــن شــفاة الشــعب .وألنهــم لــم يســتجيبوا
لدعوة هللا ،أُ ِ
عدم الكهنة الكاذبون .ثم أنهت أمطا ٌر منعش ٌة اللعنة التي على األرض.

بــأي حــال يُعــد بيتــك «مذب ًحــا»؟ مــا الطــرق المعينــة التــي يمكنــك مــن خاللهــا
«إعــادة بنــاء المذبــح» فــي بيتــك ،إذا كان بحــق فــي حاجــة لنــوعٍ مــن إعــادة البنــاء؟
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 26حزيران (يونيو)

رد القلوب عند األردن
إضافــة لتنبــؤ جبرائيــل (لوقــا  )17 :1وتأكيــد يســوع علــى أنــه إيليــا ال ُمنتظــر (متــى 14 :11؛
 ،)13 ،12 :17يؤكــد كُتَّــاب اإلنجيــل أن يوحنــا المعمــدان كان «الرســول» الــذي سـيُمهد طريــق
الــرب (متــى 10 :11؛ مرقــس 2 :1؛ لوقــا 27 :7؛ قــارن مالخــي .)1 :3

الحــظ النواحــي الرئيســة مــن رســالة يوحنــا .بــأي طريقــة كانــت رســالتة «تَـ ُر ُّد القلوب»؟
متــى 8 ،2 :3؛ 4 :14؛ مرقــس 4 :1؛ لوقــا .14 ،13 ،11 ،9 ،8 ،3 :3




مثــل مــزار ٍع يحــرث األرض الصلبــة ل ُيع ُدهــا لتلقــي البــذور ،اســتنكر يوحنــا الخطيــة
وحــثّ الخطــاة علــى التوبــة .إن الطبيعــة البشــرية هــي هكــذا :دون فحــص ذاتــي ،ودون
علـ ٍـم بالحالــة الحقيقيــة للفــرد ،ليــس هنــاك شــعور بالحاجــة لشــيء أفضــل .فحولــت رســالته
النــاس إلــى قداســة متطلبــات هللا وحاجتهــم لبــره الكامــل .فالتوبــة الحقيقيــة تتميــز دائ ًمــا
بالتواضــع واالتــكال علــى هللا مــن أجــل المســاعدة فــي تغييــر ســلوك الفــرد .وبفضــح
المرائيــة الضحلــة واألنانيــة فــي أولئــك الذيــن أدعــوا أن إبراهيــم أباهــم ،ســعى لكشــف
المعنــى األعمــق إليمــان آبائهــم.

كيف أعدت رسالة يوحنا المعمدان الطريق ليسوع؟ يوحنا 37-35 :1؛ .30-27 :3




تبيــن ليوحنــا أن يســوع هــو حمــل هللا .فلمــا قـ َّدم يســوع بهــذه الطريقــة (يوحنــا ،29 :1
 ،)36أرجــع النــاس فعل ًيــا للــرب .فأنــدراوس وتلميــذ آخــر مــن تالميــذ يوحنــا ،التلميــذ الــذي
كت�بـ اإلنجي��ل [ال�ذـي يحملــ اس��مه] وهــو أيضً ــا الــذي سـ ّجل أحــداث ذلــك اليــوم ،تــركا جانب
المعمــدان وأصبحــا تلميــذي يســوع .ال تشــير رســالة إيليــا إلــى الحاجــة للتوبــة وحســب ،بــل
تبيــن الواحــد الــذي يُخلِّــص مــن الخطيــة وتولِّــد شــوقًا لــه ،وتقـ ِّدم النــاس إليــه.

إذ دخل يوحنا المعمدان بيتك ،ماذا تعتقد سيقوله لك؟
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 27حزيران (يونيو)

رد القلوب في األيام األخيرة
مــن ناحي ـ ٍة مــا ،نحــن بصفتنــا أدفنتســت نــرى أنفســنا قائميــن بــدور يوحنــا المعمــدان.
فبشــير اإلصــاح والتوبــة ســعى ليعــد الطريــق للمجــيء األول ليســوع؛ ونحــن بصفتنــا حركــة
دينيــة نــرى أنفســنا نفعــل الشــيء ذاتــه للمجــيء الثانــي.

أقرأ بروح الصالة لوقا  .17 :1كيف تصف هذه الكلمات رسالتنا؟




أر َج ـ َع اآلب الســماوي قلــوب أبنائــه إليــه وأرجــع قلــوب أبنائــه إلــى أحدهــم اآلخــر مــن
خــال صليــب المســيح .وتتوســل رســالة إيليــا إلــى العائــات لكــي يصدقــوا هــذه األخبــار
الســارة والمذهلــة (2كورنثــوس 21-18 :5؛ قــارن أفســس )18-11 :2
أناسا مملوئين نعم ًة إذ يجني روحه حصاد المحبة فيهم.
ولكي يكونوا ً
يحتــاج العالــم بشــدة دليـ ًـا علــى العنايــة غيــر األنانيــة ،والتكريــس الدائــم ،والمحبــة غيــر
المتغيــرة هلل .وبنعمــة هللا تســتطيع العائــات المســيحية أن تقــدم هــذا الدليــل .ومــع ذلــك،
البــد وأن نتذكــر أن رســالتنا للعالــم هــي مقدمــة ألنفســنا أيضً ــا .ألنــه إلــى أن تتجلــى مبــادئ
اإلنجيــل ،والوحــدة ،والمحبــة ،والتضحيــة الشــخصية فيمــا بيننــا ،خاصــة فــي عائالتنــا ،ســنغدو
بــا قــوة لمشــاركة هــذه الرســالة مــع اآلخريــن .كل العظــات البليغــة ،وكل المحاضــرات
المنطقيــة والكتابيــة غيــر كافيــة :فالعالــم يحتــاج ألن يــرى التوبــة ،والقلــوب المــردودة،
والمحبــة ،والتكريــس التــي نعــظ عنهــا ،متجليــة فــي حياتنــا ،وخاص ـ ًة فــي حيــاة عائالتنــا.
فكمــا كان ليوحنــا المعمــدان قــو ٌة غيــرت النفــوس وجعلــت كرازتــه ف ّعالــة ،يمكننــا فعــل نظيــر
ذلــك مــن خــال نعمــة هللا ،ولكــن فقــط بقــدر اســتعدادنا للتعــاون.
نحــن ،مــن خــال يســوع ،جــز ٌء مــن العائلــة الســماوية (أفســس  .)15 :3ولذلــك ،ســواء
كنــا عائلــة مكونــة مــن فــرد واحــد أو أكثــر ،نحــن مدعــوون لنكــون شــهو ًدا هلل الــذي ننــادي
بخدمتــه .وليــس هنــاك مــا يجعــل شــهادتنا أكثــر فعاليــة مــن
أن نُظهر للعالم كيف تصبح العائلة ،من خالل قوة اإلنجيل ،بغض النظر عن حجمها.

مــاذا يمكنــك أن تفعــل ،بطريقــة خاصــة ،لتبيــن ألولئــك المقربيــن إليــك ،ســواء
ـخصا آخــر ،أنــك تحبــه وتهتــم بــه؟
قري ًبــا مــن الدرجــة األولــى أو شـ ً
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 28حزيران (يونيو)

لمزيــد ِمــن الــدرس :روح النبــوة« ،جبــل الكرمــل» ،صفحــة  ،106-99فــي كتــاب
األنبيــاء والملــوك؛ «صــوت صــارخ فــي البريــة» ،صفحــة  ،89 -78فــي كتــاب مشــتهى األجيــال.
«البد أن تكون رسالتنا مباشرة مثلما كانت رسالة يوحنا .فهو وبّخ الملوك على إثمهم.
وعلــى الرغــم مــن الخطــر الــذي داهــم حياتــه ،لــم يســمح أن يفتُــر الحــق علــى شــفتيه.
البــد أن يُقـ َّدم عملنــا فــي هــذا العصــر بمقــدار اإلخــاص ذاتــه»
(.)Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1184

أسئلة للنقاش
 .1ناقـش فـي الصـف عالقـة رسـالة إيليـا بكنيسـتك المحليـة .مـاذا يمكنـك فعلـه
لمسـاعدة كنيسـتك علـى فهـم الرسـالة ودورهـا فـي تيسـير نشـرها؟

 .2أطلــب مــن أولئــك المســتعدين أن يشــاركوا مــع الصــف اختبارهــم الشــخصي
عــن «رد قلوبهــم» .مــاذا كانــت التغيي ـرات؟ أي اختــاف حققــه هــذا االختبــار فــي
حياتهــم وحيــاة عائالتهــم؟
 .3إذا تخيلنـا أنفسـنا فـي مكانـة يوحنـا المعمـدان ،مـاذا يجـب أن نتوقـع أن يحدث
لنـا؟ مـا هـي الرسـالة الضمنية فـي تلـك اإلجابة؟
 .4اعمـل مـع الصـف علـى كتابـة فقـر ًة ،مثـل «بَيان مبـادئ العائلـة» ،تلخـص الفكرة
الكتابيـة عـن العائلـة أفضـل تلخيـص .أي معاييـر قـد تسـتخدمها لتيسـر صياغـة تلك
المبـادئ؟ مـاذا تَ َعلَّ ْمـت هـذا الربـع ممـا قـد سـاعدك على ترسـيخ هـذه المبـادئ أيًا
كانـت؟ اسـتعد لمشـاركة مـا تعلمتـه مـع الكنيسـة بالكامل.
 .5بصفتـك أب أو أم ،أي وعـود يمكنـك المطالبـة بهـا ألبنائـك الذين ،علـى األقل في
هـذه المرحلـة ،ابتعدوا عـن الرب؟
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