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*  31ترشين األول (أكتوبر) –  6ترشين الثاين (نوفمرب)

الدروس ِمن ال ُم َعلِّم األَ ْعظَم
المزيد ِمن ّ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :تكويــن ١١ -١ :٣؛ روميــة 19-11 :5؛ تكويــن 17-10 :28؛
يوحنــا 14-1 :1؛ متــى 28-21 :15؛ مرقــس .52-46 :10
ـب .إِي َمانُــكَ َقــدْ شَ ـ َفاكَ ›َ .فلِلْ َو ْقـ ِ
آيــة الحفــظَ « :ف َقـ َ
ـت أَبْ َص ـ َر،
ـال لَــهُ يَ ُســو ُع‹ :ا ْذ َهـ ْ
ـق» (مرقــس .)52 :10
َوتَ ِبـ َـع َي ُســو َع ِفــي الطَّرِيـ ِ
َمــن ِم ّنــا لــم يحــدث وأَ ْن خجــل ِمــن نفســه؟ َمــن ِم َّنــا لــم يفعــل أمــو ًرا يؤلمنــا التفكيــر
بشــأنها ،ويصيبنــا ال ّرعــب عنــد التفكيــر بــأ َّن اآلخريــن قــد يعرفونهــا؟ علــى األرجــح ،نحــن
جمي ًعــا قــد اختبرنــا شــيئًا مــن هــذا القبيــل ،أليــس كذلــك؟
ِ
تخيــل ،إذًا ،مــا كان عليــه األمــر بالنســبة آلدم وحــواء بعــد أكلهمــا مــن الشــجرة ال ُمح ّرمــة.
ـوب والــده َو َدفَ َع ـ ُه لِ َي ْن ِطــق ِب َب ـ َرك ٍ
ـب
َات كَاَن يَ ْن َب ِغــي أ ْن ت َ ُكــو َن ِم ـ ْن ن َِص ِيـ ِ
أو عندمــا َخــدع يعقـ ُ
أَ ِخ ِيـ ِه الْ َكْ َبــرَ ،و ِمـ ْن ث ُـ َّم كَا َن َعلِيــه الهــروب ِمــن غضــب أخيــه .كيــف كان ينــام يعقــوب ليلــه؟
ـي تَ ْزنِــي « ِفــي ذ ِ
َات الْ ِف ْعــلِ » (يوحنــا  .)4 :8كمــا
وتخيــل لــو كنــت الْ َمـ ْرأَة التــي أُ ْم ِسـك َْت َو ِهـ َ
اختبــر داود شــيئًا مماثـاً أيضً ــا ،ومــا المزمــور  32ســوى تعبيــر صــادق واعتـراف ُم ْخلِــص بمــا
كان عليــه الحــال بالنســبة لــه.
بالطبــع ،هــذا هــو أحــد األســباب فــي أ َّن بشــارة اإلنجيــل مو َّجهــة للعالَــم أجمــع ،وأ َّن مــوت
يســوع كان ألجــل البشــرية جمعــاء .وبغــض ال َّنظــر عــن اختالفاتنــا ،فالمؤكــد هــو أ َّن ثمــة
شــيء واحــد يو ِّحدنــاَ :خ ِطيَّتنــا األَ ْصلِيَّ ـةُ ،إِ ِذ الْ َج ِمي ـ ُع أَ ْخطَـأُوا.
وبالتالــي ،فــإ ّن التَّ ْرب َيــة الْ َم ِسـ ِ
ـيح َّية الحقيقيــة يجــب أ ْن تهــدف إلــى توجيهنــا للحــل الوحيــد
لحالتنــا ال ُم ْح ِزنَـ ِة ،إلــى حـ ٍـد َمــا.

الس ْبت القادم الموافق  7تشرين الثاني (نوفمبر).
*نرجو التع ّمق في موضع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم َّ
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 1ترشين الثاين (نوفمرب)

بدالً من االختباء


هللا آد َم« ،أَيْ َن أَن َْت؟»
اقرأ تكوين  .11-1 :3لماذا سأل ُ

السـقوط فـي الخطيـة األصليـة فـي جنة عـدن ت ُص ّور
القصـص المألوفـة التـي تتحـدث عـن ّ
الثَّمـرة علـى أنهـا تفاحـة .ولكـن هـذا ليس مـا يَرِد فـي نصـوص ال ِكتَاب ال ُمقـ َّدس .فإ َّن مـا نقرأه
ببسـاطة هـو «ث َ َمـ ُر الشَّ ـ َج َر ِة» (تكويـن  .)3 :3لكـ َّن نـوع الثمر ال يهـم .كان األكل مـن هذا الثمر
السـقوط
ممنو ًعـا أل َّن الشَّ ـجرة كانـت تَر ُمـز إلـى أمـر مـا .فقـد كان فـي األكل منهـا دليـل علـى ُّ
اصة.
فـي تجربـة تنحيـة هللا جانبًـا وقول اإلنسـان لنفسـه« ،يمكنني أ ْن أكون معيـا ًرا لِ َحيَاتِـي ال َخ َّ
السـلطة علـى كلمة هللا».
يمكننـي أ ْن أكـون إل ًهـا لنفسـي ،وأ ْن يكـون لدي ُّ
والمؤكــد هــو أنَّــه عندمــا جعلــت األفعــى أو «الح َّيــة» آ َدم وحــوا َء يــأكالن ثمــر الشــجرة،
انحرفــت حياتهمــا عــن مســارها .وبعــد ذلــك ،وعندمــا شــعرا باقت ـراب هللاَ ،حــا ُو َلَ االختبــاء
« ِفــي َو َسـ ِ
ـط شَ ـ َج ِر الْ َج َّن ـ ِة» تكويــن .8 :3
هللا كا َن يَ ْعـر ُِف أيــن هــو آدم.
هللا آد َم «أيــن أنــت؟» فالمؤكــد أ َّن َ
كــم هــو غريــب أ ْن يســأل ُ
ربمــا ســأل ال ـ ّرب الســؤال لمســاعدة آدم وحــواء علــى إدراك مــا كانــا يفعالنــه – االختبــاء –
نتيجــة لمــا قامــا بــه .معنــى هــذا أنَّــه كان يســاعدهما علــى رؤيــة نتائــج أفعالهمــا.

أقــرأ روميــة  ،19-11 :5حيــث يربــط بولــس م ـرات عديــدة بيــن مــا فعلــه آدم فــي
عــدن وبيــن مــا قــام بــه المســيح علــى الصليــب .مــاذا يجــب أنْ يخبرنــا هــذا حــول
كيــف أنَّ يســوع قــد أتــى إلبطــال مــا اقترفــه آدم؟



يمكــن للمــرء أ ْن يجــادل بــأ َّن تدبيــر الخــاص هــو اســتجابة هللا لِــر َّد آدم وحــواء .لقــد كانــا
مختبئيــن ِمــن هللا بخزيهمــا وعــار خطيئتهمــا ،وقــد جــاء هللا إلنقاذهمــا .وبالتالــي ،يمكــن
للســؤال «أيــن أنــت؟» أ ْن يُطْ ـ َرح علــى كل واحــد ِم َّنــا كذلــك .وهــذا يعنــي أيــن أنــت فــي
خطيئتــك وإثمــك ،فــي ضــوء يســوع ومــا فعلــه إلنقــاذك منهمــا؟

أيًّــا كانــت األمــور األخــرى التــي يقتضيهــا ال َّت ْعلِيــم المســيحي ،فلمــاذا يجــب أنْ
يقتضــي ،بــل ويؤكِّــد علــى حقيقــة أنَّ موقفنــا الطبيعــي هــو االختبــاء ِمــن هللا ،و ِمــن
ثــم ينبغــي أنْ تو ّجهنــا هــذه الحقيقــة إلــى يســوع باعتبــاره ال َحـ َّـل والخــاص؟
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الهروب


اقــرأ تكويــن  .17-10 :28مــا هــو ســياق هــذه القصــة ،ومــاذا تعلمنــا عــن نعمــة هللا
نحــو أولئــك الذيــن هــم ،بمعنــى مــن المعانــي ،هاربيــن ِمــن خطاياهــم؟

إ َّن يعقــوب فــي تعامالتــه مــع بقيــة أفـراد األســرة ،وبمســاعدة مــن أمــه ،قــد أنخــرط فــي
مخادعــات شــديدة ،وهــا هــو اآلن يدفــع ثمــن ذلــك .فهــا هــو أخــوه يتوعــده بتهديــدات
عنيفــة ،ونتيجــة لذلــك أصبــح يعقــوب هاربًــا وتو ّجــه نحــو مســكن َخالــه فــي حــاران .وقــد كان
كل شــيء غيــر مســتقر ومخيــف.
يعقوب نفسه مجتازًا في غياهب الغسق و ِمن ثم الظالم الدامس.
وفي يوم ِمن األيام ،وجد
ُ
الس َماء سقفًا له .وقد اتخذ ِمن صخرة وسادة
وقد كان شري ًدا بعي ًدا في بريّة حيث لم تكن سوى َّ
له ،وراح في ال ّنوم .ولك َّن ال ّنوم العميق ،الشبيه بالالوعي والناجم عن شدة اإلعياء واإلرهاق،
سرعان ما ق ِ
«سلَّ ٌم َم ْن ُصوبَ ٌة َعلَى األَ ْر ِض َو َرأْ ُس َها يَ َم ُّس
ُوط َع .فقد رأى
يعقوب ال ُحلم الشّ هير حيث ُ
ُ
الس َماء  ...و َمالَئِ َك ُة ِ
هللا َصا ِع َد ٌة َونَا ِزلَ ٌة َعلَيْ َها» (تكوين .)12 :28
َّ
َ
ثــم ســمع صوتًــا يقــول« ،أنَــا ال ـ َّر ُّب إِل ـ ُه إِبْ َرا ِهي ـ َم ».ثــم يعــود الصــوت إلــى تك ـرار وعــود
الصــوت أ َّن نســله
كانــت مألوفــة ليعقــوب ،حيــث كان قــد تعلّمهــا مــن أســرته .وأخبــره ّ
ســيكون عظي ًمــا وبــأ َّن نســله ســيكون بَ َركَــة لــكل شــعوب األرض .وواصــل الصــوت بقولــه « َو َهــا
ـبَ ،وأَ ُر ُّد َك إِلَــى هـ ِـذ ِه األَ ْر ِض ،ألَنِّــي الَ أَت ْـ ُرك َُك َحتَّــى أَفْ َعـ َـل َمــا
أَنَــا َم َعـ َـكَ ،وأَ ْح َفظُـ َـك َح ْيثُ َمــا ت َ ْذ َهـ ُ
كَلَّ ْمتُـ َـك ِب ـ ِه» (تكويــن .)15 :28
«الس ـلَّم
كتبــت إلــن ج .هوايــت حــول كيــف أ َّن بولــس فــي وقــت الحــق بكثيــر قــد رأى ُّ
بالسـ َماء ،واإلنســان المحــدود
التــي رآهــا يعقــوب وهــي ترمــز إلــى المســيح الــذي ربــط األرض َّ
بــاهلل غيــر المحــدود .ثــم إن إيمانــه يتقــوى عندمــا يذكــر كيــف اعتمــد اآلبــاء واألنبيــاء علــى
ذاك الــذي هــو اآلن ســنده وعـزاؤه والــذي فــي ســبيله سيســلم حياتــه للمــوت( « .روح النبــوة،
كتــاب أعمــال ،صفحــة .)365
وقــد اســتيقظ يعقــوب وقــال لنفســهَ ’ « :ح ًّقــا إِ َّن الـ َّر َّب ِفــي هـذَا الْ َمـكَانِ َوأَنَــا لَـ ْم أَ ْعلَـ ْم!‘ «
(تكويــن  .)16 :28وقــد رأى يعقــوب أ ّن مــا حــدث كان «رائ ًعــا» .وهــو مــا كان لينســى المــكان،
بــل وأعطــاه اسـ ًما .ثــم تع ّهــد بــوالء هلل مــدى الحيــاة.

مــاذا يمكننــا أنْ نتعلــم ِمــن هــذه القصــة حــول كيــف أنّ هللا ،فــي المســيح ،يســعى
إلــى البحــث ع ّنــا ،علــى الرغــم ِمــن خطايانــا؟ مــرة أخــرى ،لمــاذا يجــب علــى ال َّت ْعلِيم
المســيحي أنْ يضــع هــذا المبــدأ فــي طليعــة مــا يعلِّمــه؟
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يسوع ،ال ُم َعلِّم

ـس ُه َنـ َ
ـاك أَشْ ـ َهر ِمـ ْن َهـ ِـذ ِه البدايــةِ « :فــي
مــن بيــن بدايــات ِّ
كل أســفار العهــد الجديــد ،لَ ِيـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
هللا» (يوحنــا  .)1 :1واألصحــاح األول
الْبَـ ْد ِء كَا َن الْ َكلِ َمـةَُ ،والْ َكل َمـ ُة كَا َن ع ْنـ َد هللاَ ،وكَا َن الْ َكل َمـ ُة َ
مــن إنجيــل يوحنــا ســرعان مــا يأخــذك إلــى اآليــة التــي ال تُ ْنســىَ « :والْ َكلِ َمـ ُة َصــا َر َج َسـ ًدا َو َحـ َّـل
اآلبَ ،م ْملُــو ًءا نِ ْع َمـ ًة َو َح ًّقــا» (يوحنــا .)14 :1
بَ ْي َن َنــاَ ،و َرأَيْ َنــا َم ْجـ َد ُهَ ،م ْجـ ًدا كَ َمــا لِ َو ِحيـ ٍـد ِمـ َن ِ

اقــرأ يوحنــا  .14-1 :1مــاذا تخبرنــا هــذه النصــوص الكتابيــة عــن َمـ ْن كان يســوع ،وع َّمــا
كان يفعلــه هنــا علــى األرض؟ مــاذا ينبغــي لهــذا األمــر أنْ يخبرنــا عــن يســوع باعتبــاره
المثــال العظيــم لمــا يجــب أنْ يكــون عليــه ال ُم َعلِّــم.



إ َّن هللا نفســه ،الــذي تحــدث إلــى آدم وحــواء فــي جنــة عــدن ،وإلــى يعقــوب فــي مــكان
هللا إِ َّن العه ـ َد الجدي ـ ّد كان
لــم يكــن يعقــوب يعرفــه ،يظهــر اآلن فــي هيئــة إنســان .يقــول ُ
جسـ ًدا فــي يســوع .ف ِمــن خــال يســوع ،يمكننــا أ ْن نتعلــم عــن مشــيئة َوطَريــقِ الـ َّر ّب ،أل َّن
ُم ّ
هللا ظَ َه ـ َر ِفــي الْ َج َسـ ِـد.
يســو َع هــو ُ
ويمضــي األصحــاح ليقــول كيــف أ َّن يوحنــا المعمــدان كان واعظًــا قديـ ًرا ،حتــى أ َّن القــادة
ـخصا ُمم َّيـ ًزا .لك َّنــه كان يعــد الطريق لشـ ٍ
ـخص
الدينييــن مــن أورشــليم الحظــوا أنــه قــد يكــون شـ ً
أعظــم ِمنــه .كان هنــاك شــخص باهــر بشــكل خــاص علــى وشــك الظهــور ،بحيــث أ َّن يوحنــا
المعمــدان لــن يكــون مســتحقًا أل ْن «يَ ُحـ َّـل ُسـ ُيو َر ِحذَائِـ ِه» (يوحنــا .)27 :1
وفي اليوم التالي ،رأى يوحنا المعمدان يسوعَ ،وأعل َن أ ّن يسوع هذا هو «ابن هللا ».وفي ذلك
اليوم ،وأيضً ا بعد ذلك اليوم بيوم ،أشار يوحنا إلى يسو َع على أنَّه « َح َم ُل ِ
هللا».
أيضً ــا ،قــرر اثنــان ِمــن أَتْ َبــا ِع يوحنــا المعمــدان إت ِّ َبــا َع يَ ُســوعَ .وعندمــا ســألهما يســو ُع ع ّمــا
كان يطلبانــه« ،قَــاالََ ’ :ربِّــي ،الَّـ ِـذي تَف ِْســي ُر ُه :يَــا ُم َعلِّـ ُم‘« (يوحنــا .)38 :1
ـري مثلــه وذلــك ألنَّــه كمــا
ـيح إذًا هــو ُمعلّــم ،ولكــن لــم يكــن هنــاك ُمعلّ ـ ٌم بشـ ٌ
فالمسـ ُ
هللا إلــى البشــرية فــي هيئــة إنســان ،وفــي هــذه الهيئــة
ذكرنــا ،هــو هللا .وبعبــارة أخــرى ،نــزل ُ
َع ِمـ َـل ك ُمعلّـ ٍـم .ال عجــب فــي أن إلــن هوايــت ل َّق َبــت يســو َع بلقــب «أعظــم معلِّــم حــدث
وأ ْن شــهده العالــم» (ســاينز أوف ذا تايمــز 10 ،حزيران/يونيــو .)1886 ،فعلــى كل حــال ،هــذا
هللا الــذي ظَ َه ـ َر ِفــي الْ َج َسـ ِـد.
ال ُم َعلِّــم كان هــو ُ

بال َّنظــر إلــى َمــن كان يســوع ،لمــاذا ِمــن المنطقــي أن نتعلــم ِمنــه أفضــل األســاليب
لتعليــم الحقائــق الروحيــة؟ مــا الــذي يمكننــا أن نتعلمــه ِمــن يســوع حــول أهميــة
مــا نقــوم بــه وليــس فقــط مــا نقولــه ،فيمــا يتعلــق بمســألة ال َّت ْرب َيــة وال َّت ْعلِيــم؟
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ُ
تتطاول في الحديث
امرأ ٌة
يسوع هو ال ُم َعلِّم األَ ْعظَم .إ ّن صفات هللا الحقيقية كانت تتضح من خالل تعاليم يسوع ،ومن
خالل حياته أيضً ا .وهكذا ،فإننا نجد في إحدى قصص اإلنجيل مثاالً رائ ًعا يُظهر كيف أ َّن يسوع
كان ال يزال يصغي باهتمام لآلخرين ،حتى عندما كانوا يتطاولون عليه بالكالم.

اقــرأ قصــة لقــاء يســوع مــع المــرأة التــي ِمــن األمــم (أو َمــن تُ ْعــ َرف بالمــرأة
«الكنعانيــة») ِمــن منطقــة صــور وصيــدا (متــى 28-21 :15؛ مرقــس  .)30-24 :7الحــظ
أنَّ الرجـ َ
بالصبــر معهــا ،بــل وبــدا أنَّ
ـال الذيــن كانــوا فــي دائــرة يســوع لــم يتحلــوا َّ
يســو َع كان يتجاهلهــا ويَ ْص ِر َف َهــا عنــه .مــا الــذي تتعلمــه ِمــن َجــرأة المــرأة؟ مــاذا تُعلِّمنــا
ـم يســو ُع اآلخري ـ َن؟
هــذه القصــة عــن الكيفيــة التــي بهــا علَّـ َ



كان يســوع بالقــرب ِمــن صــور وصيــدا .لقــد عبــر إلــى مــكان حيــث يكثــر الغربــاء ،وحيــث
تتفاقــم التوت ـرات العرقيــة .كان ســكان المدينــة الناطقيــن باليونانيــة ينظــرون باحتقــار إلــى
المزارعيــن اليهــود فــي ال ّريــف ،وكان المزارعــون اليهــود ينظــرون إليهــم باحتقــار فــي المقابــل.
وقبــل ذلــك بفتــرة ليســت بالطويلــة ،كان هيــرودس ،الحاكــم األلعوبــة لمنطقــة الجليــل
ـخصا شَ ــا َركه يســو ُع
التــي ُولِـ َد فيهــا يســوع ،قــد أَ ْعـ َد َم يوحنــا المعمــدان .لكـ َّن يوحنــا كان شَ ـ ً
رؤيتـ ُه إلــى حـ ٍـد كبيـرٍ ،ويبــدو أ َّن اإلعــدام كان نذيــر ســوء .وقــد بــدأ يســوع يأتــي وج ًهــا لوجــه
مــع الخطــر ال ُمصاحــب لمرســليته.
يقــول مرقــس فــي إنجيلــه إ َّن يســوع ،وبدافــع الشّ ــعور بالضيــق ،دخــل إلــى أحــد البيــوت
ُمتمنيًّــا أال يَعلَــم أحـ ٌد أنــه كان موجــو ًدا هنــاك (مرقــس  .)24 :7لكـ َّن المــرأ َة وجدتـ ُه.
وفــي ثقافــة ذلــك الزمــان والمــكان ،لــم يكــن يحــق للمــرأة أ ْن تُدافــع عــن نفســها .واألكثــر
ِمــن ذلــك هــو أ َّن تلــك المــرأة كانــت تنتمــي لثقافــة ومجموعــة ِع ْر ِق َّيــة لَــم يُولِ ِي ُه َمــا اليهــو ُد
اهتما ًمــا ،وهــذا مــا جعلهــا فــي وضــع أكثــر مأســاوية.
لكن ابنة المرأة كانت مريضة .وقد َس َعت المرأة في طلب َمن يساعدها ،وأَلَ َّحت في طلبها.
ـس َح َسـ ًنا أَ ْن يُ ْؤ َخـ َذ ُخ ْبـ ُز الْ َب ِنيـ َن َويُطْـ َر َح لِلْـ ِكالَب» (مرقــس :15
أجابهــا يســو ُع قائـاً« :لَ ْيـ َ
 .)26كان يمكــن لهــذا ال َقـ ْول أ ْن يــؤذي مشــاعرها.
وبعد ذلك حدث شيء رائع ،تمثَّل في ر ِّد المرأة .فقد كانت على دراية بالكالب – خالفًا
لليهود الذين لم يكونوا يقتنون الكالب كحيوانات أليفة في بيوتهم – وقالت’ « :نَ َع ْم ،يَا َسيِّ ُد!
َوالْ ِكال َُب أَيْضً ا تَأْك ُُل ِم َن الْ ُفتَ ِ
ات ال َِّذي يَ ْس ُق ُط ِم ْن َمائِ َد ِة أَ ْربَا ِب َها!‘ « (متى .)27 :15
وقد أحدثت مالحظتها فرقًا .وقد بدا األمر ُم ْق ِن ًعا ،وشفى يسوع ابنتها.
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« ’لِ َيكُـ ْن لَـ ِ
ـك كَ َمــا تُرِي ِديـ َن‘ « (متــى  .)28 :15كيــف نتجــاوب مــع هــذه الكلمــات؟
ومــع ذلــك ،كيــف تكــون ر ّد ُة ِف ْعلنــا عندمــا ال تحــدث األمــور وف ًقــا لِ َمــا نبتغيــه؟
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الدرس
التلميذ الذي استوعب َّ
تو َّجه يسوع وأتباعه صوب أورشليم .وكما كان هيرودس قلقًا بشأن يوحنا المعمدان ،فإ َّن
السلطات ،بما في ذلك هيرودس ،كانوا يشعرون بالقلق اآلن بشأن يسوع .ومن بين أتباعه كان
الفقراء وغيرهم من الناس الضعفاء الذين كانوا يأملون بشدة في التغيير.
أراد يسوع قبل كل شيء أ ْن يجلب الرجاء للعالم .لكنه كان متأك ًدا اآلن من أ ّن أصحاب القوة
والنفوذ كانوا سيفعلون ما في وسعهم إلبطال هذه المهمة .إنّهم لم يريدوا له أ ْن ينجح.
أمــا بالنســبة للدائــرة الداخليــة لتالميــذ يســوع ،االثنــا عشــر تلميـذًا ،فقــد بــدوا حريصيــن
علــى أن يكونــوا بجانــب يســوع .لكنهــم ،فــي الوقــت نفســه ،بــدوا مرتبكيــن – أو عميــان .علــى
ســبيل المثــال ،فــي مرقــس َ ،33-31 :8حــثَّ ال ُم َعلِّــم األَ ْعظَـ ُم تالميــذه علــى رؤيــة أشــياء كان
يصعــب عليهــم رؤيتهــا .معنــى هــذا أنّهــم ،مــن نــوا ٍح عديــدة ،كانــوا ال يزالــون عميانًــا روح ًّيــا،
وكانــوا عاجزيــن عــن رؤيــة مــا هــو ح ًقــا ذات أهميــة (راجــع مرقــس .)37 :8
كل هذا كان الخلفية للقاء يسوع مع شخص يُ ْبصر.
ُّ

اقــرأ قصــة يســوع وشــفاء بارتيمــاوس ،المتســول األعمــى( .انظــر مرقــس .)52-46 :10
الحــظ ال َّرحمــة العظيمــة التــي أظهرهــا يســوع .اآلن فكــر فــي كيــف أن رغبــة األعمــى
فــي أن يُ ْب ِصــر أ َّدت إلــى قـراره بإتّبــاع يســوع فــي الطريــق إلــى أورشــليم .هــل تعتقــد
أن مرقــس ربمــا يجــرى مقارنــة بيــن بارتيمــاوس والتالميــذ اآلخريــن؟ كيــف تُســلِّط
هــذه القصــة الضّ ــوء علــى مــا يعنيــه بالنســبة لــك أنْ تكــون مســتجي ًبا لل ُمعلّــم األعظــم؟



لقــد أراد بارتيمــاوس أن يُ ْب ِصـ َر الجديلــة فــي شَ ـ ْع ِر الطفــل الصغيــر ،ولــون حقــول القمــح
عنــد الحصــاد .لكــن البصــر يتضمــن أكثــر مــن مجــرد رؤيــة مــا هــو مــادي فقــط .فــإ ّن هــذه
القصــة ،بعبــارة أخــرى ،تتعلــق بــأ ْن تكــون قــاد ًرا علــى أ ْن تُ ْب ِصـ َر روح ًّيــا .إنّهــا تتعلق باســتيعاب
األمــر – بــأن تــدرك حقيقــة مــا يصبــو إليــه ال ُم َعلِّــم األَ ْعظَــم .اإلبصــار الجســدي مهــم ،ويَ ْعلَـ ُم
يســو ُع ذلــك األمــر .لكــن يســو َع يَ ْعلَـ ُم أيضً ــا أ َّن أعمــق تــوق لــدى كل شــخص يتمثــل فــي أ ْن
تكــون لــه حيــاة جديــدة ،وحيــاة أفضــل.

اقرأ عبرانيين  .14-12 :5ماذا تعلّمنا هذه الفقرة الكتابية عن ال َّت ْرب َية الحقيقية؟
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لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان « َمحـ ُّـك التلمــذة»
صفحــة  ،65-57مــن كتــاب طريــق الحيــاة.
تخبرنــا إلــن هوايــت (مــن بيــن أمــور أخــرى) أننــا عندمــا نســتجيب ح ًقــا للمعلِّــم األعظــم،
«فإننــا نشــتاق إِ ْذ ذاك إلــى أ َّن نكــون مثلــه ،ونقتفــي آثــاره ،ونمتلــئ مــن روحــه ،ونطلــب رضــاه
فــي كل شــيء» (طريــق الحيــاة ،صفحــة  .)58وتقــول إلــن هوايــت أيضً ــا إ َّن فــي شــركتنا مــع
يســوع المســيح فــإ َّن الواجــب «يصيــر لــذة» (طريــق الحيــاة ،صفحــة  .)40ونجــد فــي ال ِكتَــاب
الْ ُم َقـ َّدس ،راجــع متــى األصحاحــات  ،7-5الموعظــة علــى الجبــل التــي هــي واحــدة مــن أعظــم
الخالصــات لِ َمــا أراد ال ُم َعلِّــم األَ ْعظَــم لتالميــذه أن يعرفــوه فيمــا يتعلــق بمبــادئ الملكــوت
الــذي جــاء ليؤسســه.

أسئلة للنقاش:
هللا آدم وحــواء ،ويعقــوب أيضً ــا ،يخاطبنــا يســوع نحــن كذلــك.
 .1كمــا خاطــب ُ

إنَّــه يشــعر بعمــق توقنــا ،وهــو يذهلنــا (كمــا أذهــل بارتيمــاوس) ويحثنــا للتفكيــر
فــي َمــ ْن نَكــون وإلــى أيــن نحــن ذاهبــون .فــي ضــوء ذلــك ،فكّــر فــي كيفيــة
تعليمنــا لمبــادئ ال ِك َتــاب الْ ُم َقــدَّ س ألبنائنــا وإلــى بعضنــا بعضً ــا .مــا الفــرق بيــن
القيــام بتعليــم مبــادئ اإلنجيــل بطريقــة متواضعــة وبيــن تعليمهــا بشــكل مقنــع
يُ ْح ـ ِدث فر ًقــا فــي حيــاة النــاس؟
 .2هــل مســألة وجــودك حيــث أنــت موجــود اآلن فــي رحلــة الحيــاة مســألة
شــخصية بحتــة ،أَ ْم أنّــه ربمــا يكــون مــن المفيــد مناقشــة ذلــك مــع أشــخاص تثــق
بهــم؟ كيــف تشــير فكــرة الكنيســة باعتبارهــا «جســد المســيح» (1كورنثــوس :12
 )27إلــى أنَّ التحــاور مــع اآلخريــن يمكــن أنْ يكــون إحــدى الطّــرق الســتيعاب مــا
يريــد لــك يســوع أنْ تَ ْعرِفــه؟
 .3تَعلّمنا في درس يوم الخميس أنه بمجرد أنْ استطاع بارتيماوس أنْ يُ ْب ِصر – بمجرد
أن أُنْ ِق َذ ِمن عماه الجسدي (والروحي) – قام باتِّباع يسوع في الطريق إلى أورشليم.
على هذا الطريق ،كان بارتيماوس ،بصفة يومية ،يصغي إلى حكمة ال ُم َعلِّم األَ ْعظَم.
وبهذا ،قد نفترض أنه أراد أنْ يحمل صورة يسوع ويتنسم روحه ،ويفعل مشيئته .لماذا
يجد اإلنسان «لذة» ،كما يذكر كتاب «طريق الحياة» ،في إتّباع معيار عالٍ  ،كالمعيار
الذي أشار إليه يسوع في الموعظة على الجبل؟
 .4تمعن أكثر في السؤال الوارد بنهاية درس يوم الخميس .كيف نتعلم التمييز بين
الخير والش ِّر؟ كيف نُ َع ّرف ما هو الخير وما هو الش ّر؟ ولماذا قد يكون ما نفعله حيال
هذه المعرفة هو أكثر أهمية ِمن امتالك تلك المعرفة في حد ذاتها؟
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