الدرس الثالث عرش

 * ٢٥-١٩أيلول (سبتمرب)

خطوة باإليمان

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :فيلبــي ١١-٥ :٢؛ إنجيــل متــى ٢٠-١٨ :٤؛ أعمــال الرســل :٩
٢٠-١٠ ،٦-٣؛ إنجيــل يوحنــا ١٩-١٥ :٢١؛ ١يوحنــا .١٨-١٦ :٣
ـم هـ َذا الْ ِفكْـ ُر الَّـ ِذي ِفــي الْ َم ِســيحِ يَ ُســو َع أَيْضً ــا :الَّـ ِذي ِإ ْذ
آيــة الحفــظَ « :فلْ َيكُـ ْن ِفيكُـ ْ
ـب ُخل َْسـ ًة أَنْ يَكُــونَ ُم َعــا ِدالً ِ ِ
كَانَ ِفــي ُصــو َر ِة ِ
هلل .ل ِك َّنــهُ أَ ْخلَــى نَف َْســهُ  ،آ ِخـ ًذا
هللا ،لَـ ْ
ـم يَ ْح ِسـ ْ
ـاس» (فيلبــي .)٧-٥ :٢
ُصــو َر َة َع ْبـ ٍدَ ،صائِـ ًرا ِفــي ِشـ ْب ِه ال َّنـ ِ
كانــت تضحي ـ ًة فــوق التص ـ ُّور ،إذ ت َ ـ َرك يســوع أمجــاد الســماء ،وتع ُّبــد المالئكــة ،ورِفقــة
اآلب .مــع ذلــك ،جــاء يســوع إلــى هــذا العالــم ،عالــم األلــم والمــوت لكــي يُظهــر لنــا صفــة هللا
المحبــة ،وليســتعيد مــو َّدة الجنــس البشــري ،وليفتــدي كل البشــر« .ولــن يمكــن تقديــر ثمــن
فدائنــا حتــى يقــف المفديــون مــع فاديهــم أمــام عــرش هللا .فحينئــذ عندمــا تســتطع أمجــاد
الســماء علــى حواســنا الفرحــة ال ُمتهللــة ،ســنذكر أ َّن يســوع قــد تخلَّــى عــن كل ذلــك ألجلنــا،
وأنَّــه فضـ ًـا عــن كونــه قــد تغـ َّرب عــن بيــت اآلب الســماوي فقــد خاطــر بنفســه فــي ســبيلنا
إلــى حـ ِّد الفشــل والخســارة األبديــة .وحينئــذ ســنطرح أكاليلنــا عنــد قدميــه ونتغ َّنــى قائليــن:
ــوح أَ ْن يَأْ ُخــ َذ الْقُــ ْد َر َة َوالْ ِغ َنــى َوال ِْح ْك َمــ َة َوالْقُــ َّو َة َوالْ َك َرا َمــ َة
’ ُم ْســتَ ِحق ُهــ َو الْ َخــر ُو ُ
ف الْ َم ْذبُ ُ
َوالْ َم ْج ـ َد َوالْ َب َركَ ـةَ!‘ (رؤيــا يوحنــا ( ».)١٢ :٥روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)١١١
إ َّن التضحيــة التــي ق َّدمهــا يســوع ألجــل خالصنــا كانــت تضحي ـ َة ال ت ُق ـ َّدر بثمــن .وعندمــا
نســتجيب لِ ِقيا َدتِــه ،ونقبــل وصايــاه ،ونتَّ ِحــد معــه فــي الوصــول إلــى النــاس الضَّ الِّيــن مــن
أجــل ملكوتــه ،فهــذا يدعونــا للتضحيــة .ومــع أ َّن تضحياتنــا ال يُمكــن وبأيَّــة طريقــة أن ت ُقــارن
بتضحيتــه هــو ،فــإ َّن خدمــة ربــح النفــوس ،بالنســبة لنــا نحــن أيضً ــا ،هــي وثبــة بإيمــان .إنَّهــا
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ت ُخرجنــا ِمــن أنمــاط حياتنــا ال ُمريحــة إلــى مناطــق مجهولــة .أحيانًــا يدعونــا إل ُهنــا لِ ُنقــ ِّدم
تضحيــات ،ولك ـ َّن األف ـراح التــي يق ِّدمهــا لنــا أعظــم بكثيــر ِمــن تضحياتنــا.
* نرجو التع َّمق في دراسة موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٦أيلول
(سبتمبر).

األحد



٢٠أيلول (سبتمرب)

محبة يسوع ال ُمض ِّحية بالنفس

يحثّنــا الرســول بولــس «لِ َي ُكــن» أو ’لِ َن ْس ـ َمح‘ أو ’لِ َنــأذَن‘ لِ ِف ْكــر المســيح أن يَ ْس ـكُن فينــا.
هــذا يقودنــا إلــى بعــض األســئلة ال ُمدهشــة .كيــف كان فكــر المســيح؟ مــا الــذي حكــم نمــط
تفكيــره؟ مــا هــو جوهــر فكــره؟

اقــرأ فيلبــي  .١١-٥ :٢كيــف تكشــف لنــا هــذه اآليــات جوهــر ِفكْــر المســيح وال َّنمــط
الــذي حكــم حياتــه كلهــا؟



منــذ األزل كان يســوع ُمعــا ِد ًل هلل .يُ ْعلِــن بولــس الرســول هــذا الحــق األبــدي فــي الكلمــات:
«الــذي إذ كان فــي صــورة هللا ،لــم يحســب خلســة أن يكــون ُمعــا ِدلً هلل» (فيلبــي  .)٦ :٢الكلمــة
ال ُمترجمــة «صــورة» هــي كلمــة ( )morpheباللغــة اليونانيــة .وهــي تعنــي ’جوهــر الشــيء
ذاتــه’ .إنَّهــا تربــط شــيئين متســاويين (متعادليــن) فــي قيمتهمــا .كتــاب التعليــق علــى ال ِكتَــاب
ال ُم َقـ َّدس لألدفنتســت ( )The SDA Bible Commentaryيشــرح ذلــك كاآلتــي« :هــذا يضــع
المســيح فــي تعــادل مــع اآلب ،ويقيمــه أعلــى بكثيــر مــن ك ُِّل قـ َّوة أخــرى .ويُشـ ِّدد بولــس على
هــذا لكــي يُعطــي صــور ًة أكثــر وضو ًحــا عــن أعمــاق ات ِّضــاع المســيح الطوعيَّــة» (المجلــد ،٧
صفحــة  .)١٥٤ت ُضيــف إلــن هوايــت وهــي تتحـ َّدث عــن طبيعــة المســيح األبديــة قائلــة« :فــي
المســيح الحيــاة األصيلــة التــي ليســت ُمســتعارة وال ُمشــتقَّة» (روح النبــوة ،كتــاب ُمشــتهى
األجيــال ،صفحــة .)٥٠٠
يســوع ،الــذي كان ُمعــادلً هلل منــذ األزل« ،أخلــى نفســه» .هــذا أيضً ــا تعبيــر يونانــي
ُمد ِهــش .يمكــن ترجمتــه حرف ًيــا إلــى ’أفــرغ‘ .إ َّن يســوع «أخلى نفســه» طوع ًّيــا ِمــن االمتيازات
والحقــوق ك ُمعــاد ٍل هلل ليأخــذ صــورة إنســان ول ُيصبــح عبـ ًدا متواض ًعــا للبشــرية .وكعبــد أظهــر
الســماء لــكل الكــون ،وأخي ـ ًرا ن َّفــذ ذروة أعمــال المحبــة علــى الصليــب .لقــد
قانــون محبــة َّ
بَ ـذ ََل حياتــه ليُخلِّــص حياتنــا ،إلــى األبــد.
ِ
ـب
إ َّن جوهــر ِفكــر المســيح كان المحبــة ال ُمض ِّحيــة بذاتهــا .وات ِّبــاع يســوع يعنــي بــأن نُحـ ْ
ـب هــو ،وأن نَ ْخـ ِـدم كمــا َخ ـ َد َم هــو ،وأن نكــرز كمــا ك ـ َرز هــو .إ َّن ســماحنا ليســوع،
كمــا أحـ َّ
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ِمــن خــال روحــه القــدوس ،بــأن يُخلــي حياتنــا ِمــن مطامعنــا األنانيــة ســيكلِّفنا شــيئًا .إال أنَّــه
كلَّــف يســوع كل شــيء .لك ـ َّن ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس يقــول عــن يســوع« :لذلــك رفعــه هللا أيضً ــا،
وأعطــاه اس ـ ًما فــوق كل اســم» (فيلبــي .)٩ :٢
إ َّن الســماء ستســتحق أيَّــة تضحيــة نُق ِّدمهــا علــى األرض .ســيكون هنالــك تضحيــات علــى
طــول الطريــق ،ولك ـ َّن أف ـراح ِ
الخ ْد َمــة ســتتفوق عليهــا اليــوم ،والفــرح األبــدي للحيــاة مــع
المســيح علــى مــدى األبديــة ســيجعل ِمــن أيَّــة تضحيــة نُق ِّدمهــا ُهنــا بــا قيمــة.

متــى كانــت آخــر مــرة كان عليــك فيهــا حقًــا أن تمــوت عــن النفــس ِمــن أجــل
المســيح؟ مــا الــذي تقولــه لــك إجابتــك عــن مســيرك المســيحي؟

االثنني



٢١أيلول (سبتمرب)

دعوة للتكريس (لاللتزام)
ـي
تخيَّــل أنــك أنــت بطــرس ويوحنــا .لقــد بــدأت الشــمس بالشــروق فــي صبــاح يـ ٍ
ـوم جليلـ ٍّ
جميــلُ ،مطــارد ًة بــرد هــواء الليــل .أفــكارك ُمنص َّبــة علــى شــيء واحــد :صيــد الســمك ،الكثيــر
ـوم آخــر مــن الصيــد الوفيــر .ث ُ ـ َّم مــع
ـت تتطلَّــع إلــى يـ ٍ
منــه .كان الصيــد جي ـ ًدا مؤخ ـ ًرا ،وأنـ َ
قبــا .بعــد قليــل ســتعلم أنــك بعــد بضــع
بدايــات فجــر اليــوم تــرى ،يســوع الناصــريُ ،م ً
ـت عليــه.
لحظــات ســتتغير حياتــك بالكامــل .لــن تبـ َـق أب ـ ًدا كمــا كُنـ َ

كل مــن بطــرس ويوحنــا علــى
اقــرأ إنجيــل متــى  .٢٠-١٨ :٤لمــاذا حســب اعتقــادك ،كان ٌ
اســتعدا ٍد التِّخــاذ مثــل هــذا االلتـزام (التكريــس) الراديكالــي ليتبعــا المســيح؟ مــا الــذي
تجــده فــي النــص ُيشــير إلــى أنَّ يســوع كان يدعوهمــا إلــى َغـ َر ٍض وهـ ٍ
ـدف أســمى مــن
صيــد الســمك؟



نتعلَّــم ِمــن إنجيــل يوحنــا أ َّن هذيــن الرجليــن كانــا قــد َعلِ َمــا شــيئًا عــن يســوع ألكثــر
ِمــن ســنة ،مــع ذلــك لــم يعقــدا العــزم علــى التكريــس الكامــل لــه .مــع ذلــك ،ال بُ ـ َّد وأن
كان للمســيح هيئــة إلهيــة ،شــيء خــاص بمظهــره ،كلماتــه ،وأفعالــه التــي أوضحــت لهذيــن
الص َّيا َديــن الجليل ّييــن بأنــه كان يدعوهمــا إلــى دعــو ٍة إلهيــة .الســبب فــي تركهمــا ســفينتهما،
ـرض وهـ ٍ
ومهنتهمــا ،ومحيطهمــا المألــوف ليتبعــا يســوع كان إلحساســهما بالدعــوة إلــى غـ ٍ
ـدف
ـرض وهـ ٍ
أســمى .لقــد أدرك هــذان الص َّيــادان العاديَّــان بأنَّهمــا قــد ُد ِعيــا لِ َغـ ٍ
ـدف غيــر عــادي .قــد
ال يدعــوك هللا لتتــرك مهنتــك اليــوم ،ولكنــه يدعــوك لِ َغـ َر ٍض وهـ ٍ
ـدف غيــر عــادي  -هــذا هــو ،أن
ت ُشــارك محبتــه وأن تشــهد لِ َح ِّقــه لمجــد اســمه.
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فكِّــر فــي دعــوة م َّتــى العشَّ ــار ،جابــي الضرائــب ،فــي إنجيــل متــى  .٩ :٩مــا الــذي تـراه
فــي هــذه الفقــرة والــذي هــو جديــر بالمالحظــة فعـ ًـا؟

كان العشَّ ــارون فــي العالــم الرومانــي مبتزيــن علــى األغلــب ،كانــوا يســتخدمون ســلطتهم
الرســمية ليقهــروا عا َّمــة الشــعب .كانــوا يُشـكِّلون بعضً ــا ِمــن أكثــر شــخصيات النــاس كراهيــة
فــي كل إسـرائيل .إ َّن دعــوة يســوع« :اتبعنــي» تفتــرض بــأ َّن متــى كان قــد َسـ ِم َع عــن يســوع
وكان فــي قلبــه اشــتياق ألن يتبعــه .عندمــا جــاءت الدعــوة ،كان ُمســتع ًدا .وقــد ُذ ِهــل متــى أل َّن
المســيح ســيقبله وســيدعوه ليكــون واحـ ًدا مــن تالميــذه.
فــي ُعمــق أعمــاق قلوبنــا جمي ًعــا يوجــد اشــتياق لشــيء أكثــر فــي الحيــاة .نحــن أيضً ــا
ـرض وهـ ٍ
نُريــد أن نحيــا لغـ ٍ
ـدف جديــر باالهتمــام ،أعظــم ،وأنبــل .بالتالــي ،يدعونــا المســيح كمــا
دعــا متَّــى ،لنتبعــه.

فكِّــر فيمــا كان علــى النــاس أن يتخلُّــوا عنــه ليتبعــوا يســوع .لمــاذا ،فــي النهايــة،
ســيكون األمــر ُمســتحقًا دائ ًمــا؟

الثالثاء



٢٢أيلول (سبتمرب)

بولس :إناء ُمختار

عندمــا َقبِــل بولــس المســيح ،تغ َّيــرت حياتــه تغ ُّيــ ًرا جذريًــا .لقــد أعطــاه المســيح
ُمسـ ً
ـتقبل جديــدً ا .أخرجــه ِمــن دائــرة الراحــة وال َّتــرف إلــى اختبــارات لــم يكــن ليتخيلهــا.
وبواســطة قيــادة الـ ُّروح الْ ُقــدُ س ،أعلــن الرســول بولــس كلمــة هللا إلــى آالف النــاس فــي
جميــع أنحــاء دول البحــر المتوســط .إنَّ شــهادته غ َّيــرت تاريــخ المســيحية والعالــم.



اقــرأ أعمــال الرســل  .٢٠-١٠ ،٦-٣ :٩كيــف تُظْ ِهــر هــذه اآليــات أنَّ يســوع كان لــه قصــدً ا
وهد ًفــا إله ًيــا لحيــاة بولس؟

كثيـ ًرا مــا كان يســوع يختــار َمــن ُهــم األقــل أهليــة ليشــهدوا الســمه .ف ِّكــر فــي المجنونيــن،
المــرأة الســامرية ،الزانيــة ،العشَّ ــار ،الص َّياديــن الجليلييــن ،واآلن ُمضْ طَ ِهــد شَ ـرِس للمســيحية.
كل هــؤالء تغيــروا بالنعمــة ثـ َّم ا ُرســلوا والفــرح فــي قلوبهــم لِ ُيخ ِبــروا قصــة مــا فعلــه المســيح
فــي حياتهــم .لــم يمـ ّـل أحــد منهــم ِمــن ســرد القصــة .إ َّن مــا فعلــه المســيح ألجلهــم كان رائ ًعــا
ِجـ ًّدا حتــى أنــه كان عليهــم أن يشــاركوه .لــم يســتطيعوا الصمــت.
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قــارن أعمــال الرســل ٣١-٢٨ :٢٨؛ و٢تيموثــاوس  .٨-٥ :٤مــا هــي الــدالالت التــي لدينــا
فــي هــذه اآليــات بــأنَّ بولــس لــم يتزعــزع عــن التزامــه وتكريســه لِ ُيقــدِّ م حياتــه كلهــا
للمســيح فــي خدمــة ربــح النفــوس؟





فــي ختــام حياتــه ،وأثنــاء اإلقامــة الجبريــة فــي رومــا ،أكَّــد بولــس قائـ ًـا« :إ َّن خــاص هللا
قــد ا ُِرســل إلــى األمــم ،وهــم سيســمعون!» (أعمــال الرســل  .)٢٨ :٢٨ويقــول اإلنجيــل بأنَّــه قَ ِبـ َـل
كل الذيــن قامــوا بزيارتــه كارزًا لهــم بالكلمــة (أعمــال الرســل  .)٣١ ،٣٠ :٢٨وفــي نهايــة حياتــه،
ناشــد تيموثــاوس أن يقــوم بعمــل الــكارز بالكلمــة ،واســتطاع بولــس أن يقــول عــن نفســه« :قــد
جاهــدتُ الجهــاد الحســن ،أكملــت الســعي ،حفظــت اإليمــان» (٢تيموثــاوس .)٧ :٤
رغــم أ َّن دعوتنــا قــد ال تكــون ُمثيــرة ودراماتيكيــة كالتــي كانــت لبولــس ،فــاهلل يدعــو كل
واحـ ٍـد م َّنــا لِ ُنشــاركه فــي عملــه لتغييــر العالــمِ .مــن الواضــح أنَّــه رغــم كل الصعــاب التــي
واجههــا بولــس عبــر الســنين (انظــر ٢كورنثــوس  ،)٣٠-٢٥ :١١فقــد ظـ َّـل أمي ًنــا لدعوتــه فــي
الــرب .إ َّن قصــة هــذا ال ُمضْ طَ ِهــد الســابق ألتْ َبــاع يســوع وكيــف أصبــح ال ُمدا ِفــع األكثــر نفــوذًا
وفاعليــة فــي اإليمــان المســيحي (باســتثناء يســوع) ،تبقــى شــهاد ًة قويــة لمــا يســتطيع الــرب
أن يفعلــه ِمــن خــال شــخص يُك ـ ِّرس حياتــه أو حياتهــا لعمــل الــرب.

ما الذي دعاك الرب لتفعله؟ هل تقوم به؟

األربعاء



ُمتطلَّبات المحبة

٢٣أيلول (سبتمرب)

المحبــة تُظْ ِهــر نفســها دائ ًمــا فــي األفعــال .محبتنــا للمســيح تحضنــا علــى فعــل شــيء
للبشــرية الهالكــة .أعلنهــا بولــس بوضــوح عندمــا قــال لكنيســة كورنثــوس« :أل َّن محبــة المســيح
تحصرنــا» (٢كورنثــوس  )١٤ :٥مبدئ ًيــا ،المســيحية ليســت التَّخلــي عــن األشــياء الســيئة حتــى
يمكننــا أن نخلــص .لــم يتخـ َّـل يســوع عــن أشــيا ٍء ســيئة فــي الســماء حتــى يَ ْخلُــص .لقــد تخلَّــى
عــن أشــيا ٍء جيِّــدة حتــى يُمكــن آلخريــن أن يخلصــوا .يســوع ال يدعونــا لمجــرد أن نُعطــي
وقتنــا ،ومواهبنــا ،وكنوزنــا ألجــل عملــه؛ إنَّــه يدعونــا ألن نُعطــي حياتنــا.
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اقــرأ إنجيــل يوحنــا  .١٩-١٥ :٢١مــا هــو الســؤال الــذي و َّجهــه يســوع لبطــرس ثــاث
مـ َّرات ،ومــاذا كانــت اســتجابة بطــرس؟ لمــاذا ســأل يســوع بطــرس هــذا الســؤال بالذات
ثــاث مـ َّرات؟



كثيـ ًرا مــا كان يســوع يختــار َمــن ُهــم األقــل أهليــة ليشــهدوا الســمه .ف ِّكــر فــي المجنونيــن،
المــرأة الســامرية ،الزانيــة ،العشَّ ــار ،الص َّياديــن الجليلييــن ،واآلن ُمضْ طَ ِهــد شَ ـرِس للمســيحية.
كل هــؤالء تغيــروا بالنعمــة ثـ َّم ا ُرســلوا والفــرح فــي قلوبهــم لِ ُيخ ِبــروا قصــة مــا فعلــه المســيح
فــي حياتهــم .لــم يمـ ّـل أحــد منهــم ِمــن ســرد القصــة .إ َّن مــا فعلــه المســيح ألجلهــم كان رائ ًعــا
ِجـ ًّدا حتــى أنــه كان عليهــم أن يشــاركوه .لــم يســتطيعوا الصمــت.

قــارن أعمــال الرســل ٣١-٢٨ :٢٨؛ و٢تيموثــاوس  .٨-٥ :٤مــا هــي الــدالالت التــي لدينــا
فــي هــذه اآليــات بــأنَّ بولــس لــم يتزعــزع عــن التزامــه وتكريســه لِ ُيقــدِّ م حياتــه كلهــا
للمســيح فــي خدمــة ربــح النفــوس؟




لقــد أنكــر بطــرس سـ ِّيده ثــاث مـ َّرات ،واســتنبط يســوع اســتجابة َم َح َّبــة ِمــن فــم بطــرس
نفســه ثــاث م ـرات .فــي محضــر التالميــذ ،كان يســوع يُ ِعيــد بنــاء ثِ َقــة بطــرس فــي أنَّــه قــد
ُغ ِفـ َر لــه بواســطة المحبــة اإللهيــة وأ َّن يســوع مــا زال لديــه عمــل لبطــرس ليقــوم بــه ألجلــه.

خاصــة اســتجابة يســوع
اقــرأ إنجيــل يوحنــا  ١٩-١٥ :٢١مــرة أخــرى ،والحــظ ُهنــا بصفــة َّ
لتأكيــد بطــرس علــى محبتــه للمســيح .مــا الــذي قــال يســوع لبطــرس أن يقــوم بــه
كاســتجابة؟



المحبَّــة اإللهيــة عاملــة وفَ َّعالــة ،ليســت ســلبية .المحبــة الحقيقيــة هــي أكثــر ِمــن مشــاعر
وتكريســا .المحبــة ت َ ُحضُّ نــا علــى العمــل.
دافئــة ،أكثــر ِمــن فكــرة جميلــة .إنَّهــا تتضمــن التزا ًمــا
ً
ماســة .عندمــا قــال يســوع
تقودنــا ألن نتواصــل مــع عالــم هالــك مــن أبنــاء هللا فــي حاجــة َّ
لبطــرس« :ا ْر َع َغ َن ِمــي» كان ذلــك بمثابــة أم ـرٍ ،لكنــه كان أيضً ــا لغــرض طمأنتــه .لقــد طلــب
الس ـ ِّيد اســتجابة للمحبــة ،وقــد ش ـ َّجع بطــرس أيضً ــا بأنــه مــا زال لديــه عمــل ليعملــه ،علــى
ـض علــى يســوع ،ولــم ينكــر بطــرس فقــط معرفتــه
الرغــم مــن ِف ْعــل بطــرس الشــنيع حيــن قُ ِبـ َ
بيســوع بــل أنكــر ذلــك بســباب أيضً ــا ،تما ًمــا كمــا كان المســيح قــد أخبــره بأنــه ســيفعل.
األمــر ُهنــا؟ ربمــا تكــون قــد أفشــلت الــرب فشـ ًـا ذري ًعــا .ربمــا تكــون قــد أنكرتــه مــن
97

خــال أفعالــك أكثــر ِمــن مــرة .األخبــار الســارة هــي أ َّن النعمــة مــا زالــت ُمتاحــة ومتوافــرة،
ـت أنــت مســتع ًدا
والــرب لــم ينت ـ ِه مــن أمــرك بعــد .ال ي ـزال هنــاك مــكان فــي عملــه إذا كُنـ َ
للعمــل.

ـبق لــك أن ’أنكــرت‘ الــرب؟ إن كان كذلــك ،مــا الــذي تقولــه
مثــل بطــرس ،هــل سـ َ
لــك القصــة ،ليســت بمــا يتعلَّــق بإنــكار بطــرس فقــط ،بــل أيضً ــا كلمــات المســيح
لبطــرس؟

الخميس



٢٤أيلول (سبتمرب)

التزام (تكريس) المحبة
فــي ختــام ال ُمحادثــة بيــن بطــرس ويســوع ،نُشــاهد رجليــن يســيران علــى الشــاطئ .وإذ
تتالطــم األمــواج علــى الشــاطئ ،يُخبــر يســوع بطــرس عــن تكلفــة (ثمــن) التلمــذة .أراد يســوع
ِمــن بطــرس أن يُــدرك بوضــوح مــا ســيواجهه إذا قَ ِبـ َـل دعــوة يســوع لـــ «اِ ْر َع ِخ َرافــي».



اقــرأ إنجيــل يوحنــا  .١٩ ،١٨ :٢١مــا الــذي قالــه يســوع لبطــرس عــن ثَ َمــن التلمــذة؟
ـف يســوع لبطــرس شــي ًئا ُمذهـ ًـا و ُمر ِّو ًعــا في هــذه المرحلة
لمــاذا حســب اعتقــا ِدك كَشَ ـ َ
مــن حياتــه؟

بهــذه الكلمــاتَ ،س ـ َب َق المســيح وأنبــأ عــن المــوت االستشــهادي الــذي ســيختبره بطــرس
يو ًمــا مــا .يــداه ســتمتدان علــى الصليــب .فــي هــذه الرؤيــا ،قـ َّدم المســيح لبطــرس خيــا ًرا .لقــد
قـ َّدم لــه أعظــم فــر ٍح فــي الحيــاة :رؤيــة نُفـ ٍ
ـوس تُربــح لملكــوت هللا .فــي يوم الخمســين ســيرى
آالف يُقبلــون إلــى المســيح .ســيصنع ُمعج ـز ٍ
ات باســم يســوع وس ـ ُيم ِّجده أمــام العديــد ِمــن
ِ
اآلالف األخريــن .ســيكون لــه الفــرح األبــدي بمشــاركته مــع المســيح فــي ُمه َّمتــه و ُمرســل َّيته.
لكـ َّن ذلــك االمتيــاز ســيأتي مــع ث َ َمــن .ســيتطلَّب تضحيــة ،التضحيــة النهائيــة ال ُعظمــى .لقــد
ـي كامــل .بالنســبة لبطــرس ،أد َرك اآلن
ـب ِمــن بطــرس أن يقـ َّر بهــذا االلتـزام والتكريــس بوعـ ٍ
طُلِـ َ
بأنَّــه ليــس ِمــن تضحيــة أعظــم ِمــن أن ننضــم مــع يســوع فــي مهمتــه و ُمرســليَّته إلــى العالــم.

اقــرأ ١يوحنــا  .١٨-١٦ :٣مــا هــو البديــل الــذي قدمــه يوحنــا لمحبــة نظريــة غامضــة؟
كيــف يُحــدِّ د ويُع ـ ِّرف يوحنــا التضحيــة النهائيــة وال ُعظمــى للمحبــة؟
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فــي األبديــة ،ال شــيء ُمطل ًقــا ممــا فعلنــاه ســيبدو كتضحيــة .اســتثمارنا لوقتنــا وجهدنــا،
اســتثمارنا لحياتنــا ،ســيبدو كأنــه نــال ُمجــازا ًة فائضــة وفيــرة .يــا لــه ِمــن فــرح أن نُ َحـ ِّول المحبة
إلــى ِف ْعــل ،أن نُ َح ـ ِّول النوايــا إلــى تكريــس والت ـزام .عندمــا نســتجيب للمحبــة اإللهيــة بعــدم
كســفراء للمســيح ،فإننــا نُح ِّقــق
مســك بــأي شــيء ونتواصــل فــي خدمــة الشــهادة لآلخريــن ُ
التَّ ُّ
القصــد والهــدف ِمــن حياتنــا ونختبــر أعظــم أف ـراح الحيــاة .وكمــا قــال يســوع« :إِ ْن َعلِ ْمتُ ـ ْم
هـذَا فَطُوبَاكُـ ْم إِ ْن َع ِملْتُ ُمــو ُه» (إنجيــل يوحنــا  .)١٧ :١٣إ َّن أعظــم فــرح فــي الحيــاة والســعادة
الدائمــة تأتيــان عندمــا نُت ِّمــم معنــى وجودنــا ونُم ِّجــد هللا بطريقــة عيشــنا وب ُمشــاركة محبتــه
وح ِّقــه مــع العالــم.

ِمــن الصعــب اســتيعاب ِفكــرة األبديــة ،حيــث أنَّ كل مــا نعلمــه هــو فتــرة قصيــرة
ِمــن الوقــت .ولكــن ،بقــدر اســتطاعتك ،حــاول أن تتخ َّيــل الحيــاة األبديــة ،حيــاة
أبديــة ج ِّيــدة  -أفضــل ِمــن أي شــيء يمكننــا الحصــول عليــه ُهنــا  ،-وهكــذا ،خــال
هــذه الفتــرة الزمنيــة القصيــرة ،لمــاذا ال يوجــد شــيء يســتحق مــن أجلــه أن نخســر
وعــد الحيــاة األبديــة التــي لنــا فــي يســوع؟

الجمعة



٢٥أيلول (سبتمرب)

لمزيــد ِمــن الــدرس« :أولئــك الذيــن لهــم اإلشـراف الروحــي علــى الكنيســة عليهــم
أن يبتكــروا طرقًــا وأســاليب ،مــن خاللهــا يمكــن أن تُعطــى فرصــة لــكل عضــو فــي الكنيســة
ليقــوم بعمــل جــزء مــا فــي عمــل هللا .فــي الماضــي لــم يتــم ذلــك فــي كثيــر مــن األحيــان .لــم
توضــع الخطــط بوضــوح ولــم يتــم تنفيذهــا بالكامــل بحيــث ت ُســتخدم مواهــب الجميــع فــي
خدمــة فاعلــة .هنــاك فقــط القليلــون الذيــن يُدركــون مــدى مــا قــد فقــد جـراء ذلــك.
«القــادة فــي عمــل هللا ،كقــادة ُحكمــاء ،عليهــم أن يضعــوا خططًــا لتحـ ُّركات ُمتق ِّدمــة علــى
طــول الخــط .وفــي خططهــم عليهــم أن يقومــوا بدراســة خاصــة للعمــل الــذي يُمكــن إنجــازه
بواســطة األعضــاء العلمانييــن ألصدقائهــم وجيرانهــم .ال يمكــن لعمــل هللا علــى هــذه األرض
أن ينتهــي حتــى يتج َّمــع الرجــال والنســاء للعمــل ويوحــدون جهودهــم مــع أولئــك القساوســة
وموظفــي الكنيســة.
خلصــا .علينــا أن نحمــل لهــم كلمــة الحيــاة،
«إ َّن خــاص ال ُخطــاة يتطلَّــب عمـ ًـا شــخص ًيا ُم ً
وأال ننتظــر منهــم أن يأتــوا إلينــا .يــا ليتنــي أســتطيع أن أنطــق كلمــات للرجــال والنســاء يمكــن
أن توقظهــم للعمــل الجــاد! اللحظــات التــي تُم ّنــح لنــا اآلن قليلــة ِج ـ ًّدا .نحــن نقــف علــى
حــدود العالــم األبــدي .ليــس لدينــا وقــت لنضيعــه .كل لحظــة ذهبيــة وهــي أثمــن كليًــا مــن
أن نُكرســها لمجــرد الخدمــة الذاتيــة .مــن سيســعى بإخــاص إلــى هللا ويســتلهم منــه القــوة
والنعمــة ليكــون عاملــه األميــن فــي حقــل الخدمــة؟
«فــي كل كنيســة توجــد موهبــة ،التــي عــن طريــق العمــل الصحيــح ،يمكــن أن تتطــور
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لتصبــح عونًــا كبيــ ًرا فــي هــذا العمــل .المطلــوب اآلن لتنميــة كنائســنا هــو العمــل الجيــد
لعاملينــا ال ُحكمــاء ليميــزوا ويطــوروا المواهــب فــي الكنيســة  -المواهــب التــي يمكــن أن
ت ُث َّقــف الســتخدام الســيد» (روح النبــوة ،شــهادات للكنيســة ،المجلــد  ،٩صفحــة .)١١٧ ،١١٦

أسئلة للنقاش
 .1مــا هــي الفكــرة األساســية القتبــاس إلــن هوايــت أعــاه؟ مــا هــو التأثيــر الــذي
يمكــن أن تتركــه علــى شــهادتك الشــخصية وعلــى خدمــة كنيســتك الكرازيــة؟

 .2كيــف تَظْ َهــر المحبــة الحقيقيــة؟ مــا هــي األشــكال الزائفــة للمحبــة التــي ليــس
لهــا صلــة بالمحبــة الحقيقيــة؟
 .3تكلَّــم فــي الصــف عــن التضحيــات التــي قدَّ مهــا أشــخاص مــن أجــل الــرب ،بمــا
فــي ذلــك فقدانهــم لحياتهــم .مــا الــذي يمكنــك أن تتعلمــه مــن هــذه القصــص؟

ـت
 .4فكِّــر فــي إجابتــك علــى الســؤال الــوارد فــي نهايــة درس يــوم األحــد ،ع َّمــا كُنـ َ
قــد ضحيــت بــه مــن أجــل المســيح .مــا الــذي ضح َّيــت بــه فــي الحقيقــة؟ لمــاذا
ـت علــى ِفعــلِ ذلــك؟ هــل كان األمــر يســتحق ذلــك؟ كيــف يمكنــك أن تشــرح
أقدَ ْمـ َ
لشــخص ،ليــس مســيح ًيا ،مــا الــذي فعلتــه ولمــاذا فعلتــه؟
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