الدرس األول

 *  26كانون األول (ديسمرب) – 1كانون الثاين (يناير)

أَ ْز َمة ُه ِويَّة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إِشَ ـ ْع َياء 9-1 :1؛ إِشَ ـ ْع َياء 17-10 :1؛ إِشَ ـ ْع َياء 18 :1؛ إِشَ ـ ْع َياء
31-19 :1؛ إِشَ ـ ْع َياء .7-1 :5

ُـم نَ َت َحا َج ْجَ ،يق ُ
ـض كَال َّثلْ ِج.
ُـم كَالْ ِق ْر ِم ِز تَ ْب َي ُّ
ُول الـ َّر ّب .إِنْ كَان ْ
َـت َخطَا َياك ْ
آيـة الحفـظَ « :هل َّ
َالص ِ
وف» (إِشَ ـ ْع َياء .)18 :1
إِنْ كَان ْ
َـت َح ْمـ َرا َء كَالـدُّ و ِد ِّي ت َِصي ُر ك ُّ
ضيــاع فــي أرض النســيان .لــو أنــك قُــدت ســيارتك فــي إيرلنــدا عبــر أزقــة وحــواري الريــف
الضيقــة ،فقــد تجــد الطريــق مســدو ًدا أمامــك بقطعــان الماشــية وهــي تترفــق فــي ســيرها
صــوب البيــت بعــد تناولهــا الطعــام ،وحتــى إذا لــم يكــن معهــا ال َّراعــي فهــي تتوجــه إلــى
حظيــرة صاحبهــا بمفردهــا .فهــي تعــرف أيــن تســكن و َمــن هــو صاحبهــا.
ولــو فقــد طفــل صغيــر طريقــه فــي متجــر أو حانــوت كبيــر ،وانفصــل ثــم هتــف قائـ ًـا،
«لقــد فقــدت أمــي!» .فهــو قــد ال يعــرف أيــن هــو بالضبــط أو أيــن أمــه ،ولكنــه وســط ذلــك
البحــر الزاخــر مــن األمهــات الالتــي ت َِســر َن عبــر المتجــر الواســع ،ســيعرف أمــه بالــذات ِمــن
وســطهن جمي ًعــا.
ومـن المحـزن أنـه علـى خلاف حتـى تلـك البقـرات والماشـية األيرلنديـة (أو ذلـك الطفـل
الصغيـر) ،نسـي شـعب يهـوذا أنهـم ِملـك للـرب ،اآلب السـماوي ،وبالتالـي فقـدوا هويتهـم
َـي .ا َلثَّـ ْو ُر يَ ْعر ُِف
الحقيقيـة بوصفهـم شـعب العهـدَ « .ربَّ ْي ُ
ـت بَ ِنيـ َن َونَشَّ ـأْتُ ُه ْم ،أَ َّمـا ُهـ ْم فَ َع َص ْوا َعل َّ
قَانِ َيـ ُه َوال ِْح َمـا ُر ِم ْعل ََـف َص ِ
احبِـ ِه ،أَ َّمـا إِ ْسـ َرائِ ُيل فَلاَ يَ ْعـر ُِف .شَ ـ ْعبِي الَ يَ ْف َهـ ُم» (إِشَ ـ ْع َياء .)3 ،2 :1
سنلقي نظرة هذا األسبوع إلى عمل هللا في استعادة شعبة إليه.
السبت القادم ،الموافق 2كانون الثاني (يناير).
* نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ
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ات (إشعياء )۹ -۱ :1
الس َما َو ُ
اِ ْس َم ِعي أَيَّ ُت َها َّ

ـوص») .أمـا
السـفر علـى أنـه («ابْـنِ آ ُم َ
يكشـف ِسـفر إِشَ ـ ْعيَاء باختصـار عـن ُه ِويَّـة كاتـب ِّ
مصـدر رسـالته فهـي الرؤيـا .وموضوعـه هـو (مملكـة يهـوذا وعاصمتهـا أورشـليم ،أثنـاء ُحكـم
أربعـة ملـوك) .ويُعـ ِّرف الموضـو ُع أيضً ـا أولئـك الذيـن اسـتمعوا ِإلشَ ـ ْع َياء على أنهم شـعب أمته
ِـي بخصـوص حالتهـم الراهنـة ومصيرهـم.
الذيـن عاشـوا فـي زمانـه .وقـد تحـدث إليهـم ال َّنب ّ
وإذ َذكَـ َر إِشَ ـ ْع َياء الملـوك الذيـن عمـل هـو فـي وقتهـم ،فهـو يحـدد بالتمـام نـوع الجمهور
الـذي اسـتمع إليـه ويربط ِسـفره باألحـداث التاريخية والسياسـية التـي وقعت في زمـن ُمح َّدد.
وهـذا الزمـن المحـ َّدد يوجهنـا بالتالـي إلـى مـا جاء فـي 2ملـوك 20 – 15؛ ۲أخبـار .32 – 26

اقــرأ إِشَ ــ ْع َياء  ۲ :1مــا هــو جوهــر الرســالة المتضمنــة فــي هــذه اآليــة؟ ومــا الــذي
يقولــه هللا هنــا؟ وكيــف تجلــت هــذه الفكــرة ذاتهــا عبــر التاريــخ ال ُمقــدَّ س برمتــه؟ وهل
يمكــن أنْ يُقــال الشــيء ذاتــه علــى الكنيســة المســيحية اليــوم؟ أوضــح جوابــك.




الس ـ َما َواتُ َوأَ ْص ِغــي أَيَّتُ َهــا
الحــظ كيــف تبــدأ رســالة ِإشَ ـ ْع َياء بالكلمــات« ،اِ ْس ـ َم ِعي أَيَّتُ َهــا َّ
الســماء
األَ ْر ُض»( .قــارن مــع تثنيــة 19 :30؛  .)28 :31فــاهلل ال يقصــد هنــا أن ينــ ّوه إلــى أ َّن ّ
واألرض فــي حــد ذاتهمــا يمكنهــا أن يســمعا ويفهمــا ،بــل هــو باألحــرى يفعــل ذلــك بهــدف
التشــديد والتركيــز علــى نقطــة محــددة.
عندمــا كان أي َملــك ِمــن ملــوك الشّ ــرق األدنــى مثــل اإلمبراطــور الحثــي ،يدخــل فــي
معاهــدة سياســية مــع حاكــم آخــر أضعــف منــه ،كان يناشــد آلهتــه كشــهود علــى المعاهــدة.
وذلــك لكــي يشــدد علــى أن أي انتهــاك لالتفاقيــة ســيتم اكتشــافها حت ًمــا وينــال العقــاب الــازم.
ولكــن عندمــا دخــل َملــك الملــوك اإللهــي فــي عهــد مــع بنــي إسـرائيل فــي أيــام موســي لــم
يناشــد آلهــة أخــرى كشــهود .فهــو بوصفــه اإللــه الحقيقــي الوحيــد ،دعــا ،عوضــا علــى ذلــك،
الس ـ َما َواتُ واألرض لتلعــب هــذا الــدور (راجــع أيضً ــا تثنيــة .)26 :4
َّ

اقــرأ بحــرص وتمعــن إِشَ ـ ْع َياء  .9-1 :1ثــم ل ّخــص علــى الســطور التاليــة الخطايــا التــي
انغمــس فيهــا شــعب يهــوذا .الحــظ بوجــه خــاص أيضً ــا نتائــج تلــك الخطايــا .مــا هــو
ذنــب يهــوذا ومــا الــذي ترتــب علــى ذنبهــم هــذا؟ وفــي الوقــت ذاتــه مــا هــو الرجــاء
الــذي نجــده فــي العــدد التاســع؟
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طقوس وشعائر فاسدة وبالية (إشعياء )17-10 :1



اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  .۱۰ :1لمــاذا تعتقــد اســتخدم إِشَ ـ ْع َياء ســدوم وعمــورة كاســتعارة مجازية؟
ومــا هــي النقطــة التــي أراد هللا توجيــه االنتبــاه إليها؟

اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  .15-11 :1مــا الــذي يقولــه هللا لشــعبه هنــا؟ ولمــاذا رفــض هللا العبــادة
التــي قدَّ مهــا لــه شــعبه؟




أن األيــدي ذاتهــا التــي قدمــت الذبائــح و ُر ِفعــت فــي الصــاة كانــت ملوثــة بــدم األبريــاء
والعنــف والظلــم والقمــع (إِشَ ـ ْع َياء 15 :1؛  .)4 ،3 :58فبإســاءاتهم ألعضــاء آخريــن فــي مجتمــع
العهــد ،كانــوا يظهــرون احتقارهــم للــرب حامــي شــعبه وحصنهــم الحصيــن .فالخطايــا التــي
ارتكبــت فــي حــق اآلخريــن كانــت خطايــا موجهــة ضــد هللا.
مــا مــن شــك أن هللا نفســه هــو الــذي وضــع أســاس نظــام العبــادة الطقســية (الوييــن
َ )16-1وأَقَـ َّر أن يكــون هيــكل أورشــليم هــو المــكان المناســب لهــذه العبــادة (1ملــوك ۱۰ :۸
و ،)۱۱ولكــن كان الهــدف مــن الطقــوس أن تمــارس ضمــن نطــاق العهــد الــذي أبرمــه هللا مــع
ذلــك الشــعب .فقــد كان عهــد هللا مــع إسـرائيل هــو الــذي جعــل فــي اإلمــكان أن يســكن بينهم
فــي ال َم ِ
قدس/الهيــكل .ولهــذا كانــت الطقــوس والصلــوات التــي ت ُمــارس وت ُرفــع هنــاك شــرعية
فقــط إذا كانــت تع ِّبــر عــن أمانــة الشــعب لــه ولعهــده ،والذيــن قدمــوا ذبائحهــم دون أن
يتوبــوا عــن أفعالهــم الظالمــة تجــاه األعضــاء اآلخريــن لمجتمــع العهــد ،كانــوا يشــتركون بذلــك
فــي طقــوس باطلــة .وهكــذا لــم تكــن ذبائحهــم عديمــة الجــدوى وحســب  -بــل واعتبــرت
خطيــة عليهــم ،كانــت طقوســهم الســطحية تشــير إلــى الــوالء بينمــا دلــت تصرفاتهــم علــى
أنهــم انتهكــوا العهــد.

اقـرأ إِشَ ـ ْع َياء  .۱۷ ،۱6 :1مـا الذي أمر هللا شـعبه أن يفعلوا؟ كيف تتـوازى هذه اآليات
فـي مضمونهـا هـذا مع ما قاله المسـيح في متـي ۲۸ – ۲۳:۲۳؟ وما هي الرسـالة التي
نجدهـا ألنفسـنا اليـوم في هذه اآليـات وفي المضمون الـذي جاءت فيه؟
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نقاش حول الغفران (إشعياء )18 :1


اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  .18 :1وبعــد أن تقرأهــا عــدة مـرات ،اكتــب مــا تعتقــد أن هللا يقولــه هنــا
(اقــرأ بعــض اآليــات بعــد هــذه اآليــة لتعــرف المضمــون الــذي جــاءت فيــه).

قـدم هللا أدلـة دامغـة على أن شـعب يهوذا المتهميـن ،قد أذنبـوا بانتهاك االتفاقية (إِشَ ـ ْعيَاء
 ،)15-2 :1وقـد ناشـدهم أن يصلحـوا طرقهـم (إِشَ ـ ْع َياء  .)17 ،16 :1وهـذا االلتمـاس إنمـا يـدل
علـى وجـود رجـاء بعـد .وإال فلماذا يناشـد هللا المجرمين الذين يسـتحقون اإلعـدام ،أن يصلحوا
طرقهـم؟ وكيـف يمكن لسـجين ُحكم عليـه بالموت أن ينصف المظلـوم ويقضي لليتيم ويحامي
عـن األرملـة (إِشَ ـ ْع َياء )17 :1؟ ولك�ن عندما يقول هللاَ « ،هلُ َّم نَتَ َحا َج ْج» (إِشَ � ْع َياء  ،)18 :1ندرك أ َّن
هللا مـا زال يسـعى للتفاهـم معهـم وإقناعهـم بالتوبة والعودة عـن طرقهم الشـريرة مهما كانت
الهـوة السـحيقة التي تـردوا فيها فـي الْ َخ ِطيَّة.
يقـول هللا لهـم أن خطاياهـم الحمراء سـتصير بيضاء كالصـوف .لماذا توصـف الخطايا باللون
األحمـر؟ ألن األحمـر هـو لـون الـدم (دم الذنـب) الـذي امتلأت بـه أيـدي الشـعب (إِشَ ـ ْعيَاء :1
 .)15واللـون األبيـض يشـير طب ًعـا إلـى الطهـارة والخلـو مـن الذنـب .فـاهلل يعـرض عليهـم هنـا
أن يغ ّيرهـم ،وهـذه هـي ذات اللغـة التـي اسـتخدمها الملـك داود عندمـا صـرخ إلـى هللا طالبـا
الغفـران عـن خطيـة الزنـا مـع بَثْشَ ـ َبع وقتله لزوجهـا (اقـرأ مزمـور  .)14 ،7 :51والمناقشـة التي
يقدمهـا هللا فـي إِشَ ـ ْع َياء  18 :1هـي بمثابـة العـرض الـذي يقدمـه لشـعبه بغفـران خطاياهم!

كيــف تعمــل عطيــة هللا بالغفـران كمناشــدة موجهــة إليهــم لكــي يغيــروا طرقهــم؟ قــارن
إِشَ ـ ْع َياء 18 :1مــع إِشَ ـ ْع َياء .22 :44



واآلن نــرى الهــدف خلــف إنــذار هللا وتهديــده الــاذع لشــعبه .فهــذه اإلنــذارات ال تــدل
علــى أ َّن هللا رفــض شــعبه ،وإنمــا تهــدف باألحــرى إلــى إرجاعهــم إليــه ثانيــة .إ ّن عــرض هللا
بالغف ـران هــو الحجــة العظيمــة التــي تدعــم التماســه للشــعب بــأن يط ّهــروا أنفســهم أدب ًيــا
(إِشَ ـ ْع َياء  .)17 ،16 :1غف ـران هللا هــو الــذي يتيــح لهــم أن يتغيــروا بقوتــه .هنــا نــرى بــذار
الميثــاق الجديــد الــذي أنبــئ بــه فــي إِ ْر ِم َيــا  34 - ۳۱ :۳۱والــذي نجــد فيــه الغفـران هــو أســاس
العالقــة القلبيــة الجديــدة مــع هللا .فنحــن نبــدأ ِب َديــن كبيــر ال يمكننــا دفعــه ثانيــة .ومــن هــذا
المركــز المتواضــع الــذي فيــه نُ ِقـ َّر بحاجتنــا إلــى الغفـران ،نكــون علــى اســتعداد لقبــول كل مــا
يمنحنــا إيــاه هللا.
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 30كانون األول (ديسمرب)

أن تَأكل أو تُؤكل (إشعياء )۳۱ - ۱ :۱۹
اقــرأ إِشَ ــ ْع َياء  .۳۱ -۱۹ :1مــا هــو الموضــوع الــذي يظهــر هنــا ويتجلــى أيضــا عبــر
ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س كلَّــه؟



الحــظ الترتيــب المنطقــي فــي إِشَ ـ ْعيَاء  .20 ،19 :1فلــو اختــار الشــعب أن يســتمعوا إلــى
هللا ويطيعــوه ألكلــوا خيــر األرض (إشــعياء  .)19 :1ولكنهــم فــي المقابــل إذا رفضــوا عرضــه
بالغفــران واالســتعادة ،وتمــردوا عليــه ،يؤكلــون بالســيف (إشــعياء  .)20 :1االختيــار لهــم.
تتضمــن هاتــان اآليتــان إذًا ،وع ـ ًدا مشــروطًا ولعنــة مشــروطة.
يُكـ ّرر األصحــاح األول مــن إِشَ ـ ْع َياء كلمــات موســى المســجلة فــي تثنيــة  19 :30فــي الوقت
الس ـ َما َء َواألَ ْر َض .قَ ـ ْد
الــذي تأســس فيــه العهــد مــع األمــة اإلس ـرائيلية« :أُشْ ـ ِه ُد َعلَ ْي ُك ـ ُم الْ َي ـ ْو َم َّ
ـت قُ َّدا َمـ َـك الْ َح َيــا َة َوالْ َمـ ْوتَ  .الْ َب َركَـ َة َواللَّ ْع َنـةَ».
َج َعلْـ ُ



الحــظ أنــه لــم يوجــد موقــف علــى الحيــاد فيمــا قالــه موســى .فإمــا الحيــاة أو المــوت،
ال َبركــة أو اللعنــة .لمــاذا ال يوجــد أمامنــا ســوى أحــد االختياريــن فقــط ،حســب رأيــك؟
ولمــاذا ال يوجــد أي مجــال للمســاومة؟

تل ّخــص كلمــات موســى هــذه سلســلة ال َبــركات واللعنــات التــي جــاء فــي نهايــة إب ـرام
العهــد وتأسيســه فــي تثنيــة ( 30-27قــارن الوييــن  .)26وتتضمــن عناصــر هــذا العهــد:
 .1إعادة ِذكر ما فعله هللا لهم.
 .2ضرورة التقيد بالشروط والوصايا للمحافظة على العهد.
 .3اإلشارة إلى الشهود.
 .4التذكير بالبَركات واللعنات لتحذير الناس مما سيحدث إ ْن هم انتهكوا شروط العهد.
وقــد اتضــح أن هــذه العناصــر ذاتهــا تظهــر بــذات الترتيــب فــي المعاهــدات السياســية بين
الشــعوب األخــرى مــن غيــر اإلسـرائيليين ،مثــل الحثييــن وغيرهــم .ولهــذا فــاهلل إذ أســس عهــده
مــع اإلسـرائيليين ،اســتخدم نمطًــا كانــوا علــى درايــة بــه ليطبــع علــى أذهانهــم طبيعــة العالقــة
الملزِمــة المشــتركة بينهمــا ونتائــج انتهــاك المعاهــدة التــي اختــاروا الدخــول فيهــا .وكانــت
الفوائــد المحتملــة لهــذه المعاهــدة عظيمــة .ولكــن إذا نقــض الشــعب المعاهــدة وتقاعســوا
عــن شــروطها فســينتهي بهــم الحــال إلــى أســوأ ممــا كانــوا عليــه فــي البدايــة.

كيف اختبرت في مسيرتك المسيحية مبدأ ال َبركات واللعنات الذي يتجلى أعاله؟
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 31كانون األول (ديسمرب)

نشيد ُح ّب ينذر بالشّ ر (إِشَ ْع َياء )۷ -۱ :5


اقرأ نشيد ال ُح ّب في اآليات السابقة .ما معنى هذا ال َمثَل؟

ال يوضـح هللا معنـى المثـل إال فـي النهايـة ،فـي العـدد  .۷فهـو إذ اسـتخدم ال َمثَـل قصـد أ ْن
يسـاعد النـاس لكـي ينظروا إلـى ذواتهم بموضوعيـة بهـدف أ ْن يعترفوا بحالتهـم الحقيقية .وقد
هللا الطريقـة ذاتهـا بطريقـة فعالة مـع الملك داود (قـارن 2صموئيـل  ،)13-1 :12وهو
اسـتخدم ُ
إذ أطلـق علـى ذلك النشـيد «نشـيد الحب» فقـد أظهر منـذ البداية دافعه تجاه شـعبه .فعالقته
بهـم تجـد أصلهـا فـي صفاته التي هـي محبة (1یوحنـا  .)8 :4وهـو يتوقع في المقابل اسـتجابة
محبـة منهـم ،ولكنهـم عـوض أن يخرجوا ِع َنبًـا أخرجوا ِع َنبًـا َر ِديئًا.


ماذا قصد هللا بقوله في إِشَ ْع َياء َ « ،4 :5ما َذا ُي ْص َن ُع أَ ْيضً ا لِكَ ْر ِمي َوأَنَا ل َْم أَ ْص َن ْعهُ لَهُ ؟»

يقـول هللا فـي اآليـة التالية« :فَـاآل َن أُ َع ِّرفُ ُك ْم َمـاذَا أَ ْص َن ُع ِب َك ْر ِمي :أَنْ ِز ُع ِسـ َيا َج ُه فَ َي ِصيـ ُر لِل َّر ْع ِي.
أَ ْه ِـد ُم ُج ْد َرانَـ ُه فَ َي ِصيـ ُر لِل َّد ْو ِسَ .وأَ ْج َعلُـ ُه َخ َرابًا الَ يُقْضَ ُب َوالَ يُ ْنق َُب» (إِشَ ـ ْع َياء .)6 ،5 :5
عندمــا نخطــئ فــاهلل ال يبــادر علــى الفــور برفــع حمايتــه ع َّنــا وإهالكنــا ،بــل هــو باألحــرى
يصيــر علينــا ويهبنــا الفرصــة لقبــول الغفـران (قــارن ۲بطــرس  .)۹ :۳ال يحجــب هللا وجهــه أبـ ًدا
عــن أي إنســان يســتجيب لــه .إنَّــه يلتمــس إلينــا ويناشــدنا طالمــا وجــد رجــاء باالســتجابة.
وإذا رفضنــا االســتجابة فهــو ال يرضــى علــى الفــور برفضنــا .هــذا ألنــه يعلــم جهلنــا ويــدرك
أ َّن الْ َخ ِط َّيــة قــد خدعتنــا ،ولكننــا إذا داومنــا علــى الرفــض فإنــه ســيحترم اختيارنــا فــي النهايــة
ويتركنــا حيــث نريــد البقــاء (قــارن رؤيــا .)۱۱:۲۲
إذا نحــن أصرينــا بعنــاد علــى رفــض التماســات هللا مــن خــال روحــه القـ ّدوس ،فقــد نصــل
إلــى نقطــة الالعــودة فــي النهايــة (متــى  .)۳۲ ،۳۱ :۱۲إ ّن التح ـ ّول بعي ـ ًدا عــن المســيح أمــر
خطيــر (عبرانييــن  .)6-4 :6هللا محــدود فيمــا يســتطيع أن يفعلــه مــن أجلنــا ،وذلــك ألنــه
يحتــرم حريــة اختيارنــا.

تأمــل فــي الفكــرة الــواردة فــي إِشَ ـ ْع َياء َ « ،4 :5مــا َذا يُ ْص َنـ ُـع أَيْضً ــا لِكَ ْر ِمــي؟» فــي
ضــوء الصليــب حيــث قــدَّ م هللا نفســه كذبيحــة مــن أجــل خطايانــا ودفــع بدمــه
جـزاء تعدينــا علــى ناموســه .فمــاذا أيضً ــا كان يمكــن أن يصنــع لنــا غيــر مــا فعلــه هللا
ـم علــى الصليــب علــى منحنــا يقيــن
علــى الصليــب؟ كيــف يعمــل تركيزنــا علــى مــا تـ َّ
الخــاص ويحثنــا علــى التوبــة وتغييــر طرقنــا؟
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 1كانون الثاين (يناير)

لِ َمزِيـد ِمـ ْن الدَّ رس :حـول مضمون ما جـاء في إِشَ ـ ْع َياء  1 :4كتبـت روح ال ُّن ُب َّوة تقول
«لقـد انفصـل شـعب هللا الم َّدعيـن ،عـن هللا ففقـدوا حكمتهـم وح َّرفـوا إدراكهم ولم يسـتطيعوا
أن يتطلعـوا إلـى بعيـد ألنهـم نسـوا أنهم قـد تطهروا مـن خطاياهم السـالفة .لقد تحركـوا بقلق
وعـدم يقيـن تحـت جنـح الظلام سـاعين ألن يطمسـوا مـن عقولهـم ذكـرى الحريـة واليقيـن
والسـعادة التـي كانـت لهم سـابقًا ،فغاصوا أكثر فـي بالوعة التصلف والحماقـة والجنون وأخذوا
يقاومـون حـوادث العنايـة اإللهيـة فـزادوا من حركة اإلثم الـذي ثقلت به کواهلهـم ،لقد أصاخوا
السـمع التهامـات الشـيطان ضـد صفـات هللا ،وصوروا هللا على أنـه مجرد من الرحمـة والغفران»
(موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير ال ِكتَـاب ال ُم َق َّدس ،مجلـد  ،4صفحة .)۱۱۳۷

أسئلة للنقاش
« .1اِ ْغ َت ِس ـلُوا .تَ َن َّق ـ ْوا( ».إِشَ ـ ْع َياء  ،)۱۹ :1مــا معنــى هــذه العبــارة؟ وكيــف لــك أن
تغتســل؟ (راجــع فيلبــي .)13 ،12 :2
 .2كيــف ط َّبــق المســيح وتوســع فــي نشــيد الحبيــب عــن كرمــه؟ متــى 45 - ۳۳ :۲۱؛
مرقــس 12-1 :12؛ لوقــا  .19-9 :20مــا هــي الــدروس التــي نجدهــا لنــا فــي هــذا
ال َم َثــل بوصفنــا أدفنتســت ســبتيين؟
 .3مــا هــي العالقــة بيــن الغفـران الــذي يقدمــه لنــا هللا وبيــن التغييــر الــذي ينجــزه فــي
حياتنــا؟ وأيهمــا يأتــي ً
أول ،التغييــر ثــم الغفـران ،أَ ْم الغفـران ثــم التغييــر؟ ولمــاذا مــن
المهــم أنْ نعــرف أيهمــا يأتــي ً
أول؟
 .4تقــول روح ال ُّن ُبـ َّوة فــي االقتبــاس الســابق أن النــاس قاومــوا حــوادث العنايــة اإللهيــة.
فمــاذا يعنــي ذلــك؟
خــص الــدَّ رس :عندمــا ينســى شــعب هللا خالقهــم ،ويأخــذوا بَركاتــه كأم ـ ٍر ُمس ـلّم
ُملَ َّ
بــه ،فإنــه يذكرهــم بمســؤوليتهم المتضمنــة فــي عهدهــم معــه .وهــو فــي رحمتــه يو ّجــه
نظرهــم إلــى حالتهــم الحقيقيــة وينذرهــم بالنتائــج المدمــرة المترتبــة علــى االبتعــاد عــن
حمايتــه ويحثهــم علــى الســماح لــه بشــفائهم وتطهيرهــم.
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