الدرس الحادي عرش

 *  12-6آذار (مارس)

َم َح َّب ٌة ِم ْق َدا َم ٌة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إِشَ ــ ْع َياء 7-1 :55؛ إِشَ ــ ْع َياء 13-6 :55؛ إِشَ ــ ْع َياء 12-1 :58؛
إِشَ ــ ْع َياء .14 ،13 :58
ْس ال َّذ ِليلَ َة ،يُشْ ر ُِق ِفي ال ُّظلْ َم ِة نُو ُركَ ،
آية الحفظَ « :وأَنْ َفق َ
ْت نَف َْسكَ ِللْ َجا ِئعَِ ،وأَشْ َب ْع َت ال َّنف َ
َو َيكُونُ ظَالَ ُمكَ الدَّ ا ِم ُس ِمث َْل الظُّ ْهرِ» (إِشَ ْع َياء .)10 :58

ظـل أحـد رجـال الديـن المسـيحي المشـهورين يتلقـى التهديـدات المسـتمرة عبـر الهاتف.
ّ
السـب واللعـن ق ّرر ذلـك القائد الروحـي أن يجرى
وبعدمـا ازدادت هـذه التهديـدات وصاحبهـا َّ
قصـي ليعـرف مصـدر هـذه التهديـدات .وبعـد فترة مـن البحث واالسـتقصاء اكتشـف
بعـض التّ ّ
أن مصدرهـا هـو رجـل ُم ِ
لحـد يكره المسـيحيين .وبعد أن عـرف هويته كان باسـتطاعته أن يبلغ
الشـرطة باألمـر فيتـم القبـض عليـه .ولكن هـذا القائـد الروحي قـ ّرر معالجة األمـر بطريقة أكثر
فاعليـة .فـإذ أدرك أن الـذي كان يتصـل بـه ويهـ ّدده هـو رجـل مقعد ،ذهـب مع زوجتـه ليزوره
حاملا معـه وجبـة غذاء كاملـة .ولما فتـح ال ّرجـل البـاب ورآهما ُذ ِهـل كثي ًرا.
ً
فـي بيتـه
وقــد ذابــت كراهيتــه وتبـ ّددت أمــام محبتهمــا ،وواصــل رجــل الديــن وزوجتــه يــزوران ذلــك
الملحــد فنمــت الصداقــة بينهــم وتطــورت .وأراد الرجــل المقعــد الملحــد أن يصيــر مســيحيًّا.
ـس ه ـذَا َص ْو ًمــا أَ ْختَــا ُر ُهَ :حـ َّـل قُيُــو ِد الشَّ ـ ِّر .فَـ َّـك ُع َقـ ِـد ال ِّني ـرَِ ،وإِطْ ـا ََق الْ َم ْس ـ ُحو ِقي َن
« أَلَيْـ َ
ـس أَ ْن تَك ِْسـ َر لِلْ َجائِـعِ ُخ ْبـ َز َك؟» (إِشَ ـ ْع َياء  .)7 ،6 :58وجديــر بالذكــر
أَ ْحـ َرا ًراَ ،وقَطْـ َع ك ُِّل نِيـرٍ .أَلَ ْيـ َ
الصـ ْوم إذ شــارك طعامــه مــع
أن رجــل الديــن المســحي المذكــور أعــاه قــد اختــار مثــل هــذا َّ
رجــل ظالــم ولكنــه كان جائ ًعــا للحــق ،وبهــذا أطلقــه ُحـ ًّرا ِمــن قيــوده الذات ّيــة وإجحافــه غيــر
وتعصبــه األعمــى.
العــادل ّ
لنتعلم المزيد عن هذا المبدأ الروحي المهم كما ص َّوره لنا ال َّنب ِّي إِشَ ْع َياء.
السبت القادم ،الموافق  13آذار (مارس).
*نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ
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األحد



 7آذار (مارس)

أتريد أن تبتاع شي ًئا بالمجان؟ (إِشَ ْع َياء )7-1 :55

اقــرأ وتم َّعــن فــي هــذه اآليــة « :أَيُّ َهــا الْ ِعطَـ ُ
ـس
ـاش َج ِمي ًعــا َهلُ ُّمــوا إِلَــى الْ ِم َيــا ِهَ ،والَّـ ِذي لَ ْيـ َ
لَــهُ ِفضَّ ـ ٌة تَ َعالَـ ْوا اشْ ـ َت ُروا َوكُلُــوا» (إِشَ ـ ْع َياء  .)1 :55أي تناقــض تـراه فــي تلــك اآليــة؟



لنفتــرض أنــك أخــذت معــك طعا ًمــا ووقفــت فــي الشــارع وســط مدينــة كبيــرة وأخــذت
تنــادي علــى الجيــاع والمشــردين فيهــا قائـ ًـا« :أنتــم ال مــال لديكــم ت َ َعالَ ـ ْوا اشْ ـتَ ُروا َوكُلُــوا».
ولكــن كيــف لهــم أن يشــتروا وهــم ال يملكــون أي مــال علــى اإلطــاق؟
ولكنــك إذا أضفــت الكلمــات التــي أضافهــا إِشَ ـ ْع َياء «اشْ ـتَ ُروا ِبـاَ ِفضَّ ـ ٍة َو ِبـاَ ث َ َمــنٍ » (إِشَ ـ ْع َياء
ـي إِشَ ـ ْع َياء التمــس إلــى النــاس أ ْن يقبلــوا الغفـران
 ،)1 :55تتضــح األمــور أكثــر للســامعين .فال َّن ِبـ ّ
(إِشَ ـ ْع َياء  )7 :55مجانًــا .ولكــن الكلمــة «اشــتروا» تشــير إلــى أن مــا يق ّدمــه هللا للنــاس لتلبيــة
احتياجاتهــم ورغباتهــم ،لــه قيمــة عظيمــة تفــوق الذهــب والفضــة واألمــوال .ولهــذا فإ َّن اســتالم
مــا يق ّدمــه هللا يتطلَّــب صفقــة (تحويــل شــيئًا مــا ذات قيمــة) .فــاهلل يقـ ّدم الغفـران مجانًــا فــي
نطــاق اســتعادة شــركة وعالمــة العهــد مــع شــعبه.
وليــس أل َّن مــا ق ّدمــه كان بــا ثمــن بالنســبة لــه .فهــو اشــترى لنــا الغفـران بســفك دم عبــده
(المســيح) الثميــن .ومــع أنــه يق ّدمــه مجانًــا إال أنــه كلَّفــه الكثير.


ما هو الثمن الذي ُدفع لفدائنا؟ 1بطرس 19 ،18 :1

كيف تتقارب فكرة إِشَ ْع َياء ال َّنب ِّي عن الخالص مع فكرة العهد الجديد؟ أفسس 9 ،8 :2



ِــي بشــارة اإلنجيــل فــي ِســفره .وهكــذا فاألخبــار الســارة عــن
لقــد غلَّــف إِشَ ــ ْع َياء ال َّنب ّ
الخــاص الــواردة فــي العهــد الجديــد هــي ذاتهــا التــي كَتــب عنهــا إِشَ ـ ْعيَاء فــي العهــد القديــم.
فـي العهـد أو الميثـاق القديـم ،لـم يكـن الخلاص باألعمـال ،وكمـا لـو أ َّن العهـد الجديد قد
ـل ذلـك ويجعـل الخلاص بال ّنعمـة .فالخلاص كان دائ ًمـا بال ّنعمـة منـذ قـ َّدم هللا آلدم
جـاء لِ ُي ْب ِط َ 
وحـواء الوعـد بال ُمخلّـص (تكويـن  .)15 :3ذلـك هـو الطريـق الوحيـد الـذي رسـمه هللا للخالص:
بال ّنعمـة ِمـن خلال اإليمـان (أفسـس َ « .)8 :2وأَ َّمـا ِه َبـ ُة ِ
ِـي َح َيـا ٌة أَبَ ِديَّ ٌة بِالْ َم ِسـي ِح يَ ُسـو َع
هللا فَه َ
َربِّ َنـا» (روميـة  .)23 :6لقـد حـاول النـاس منـذ أقـدم العصـور وحتى يومنـا هذا ،إيجـاد الخالص
85

كل محاوالتهم باءت بالفشـل .ولهذا
مـن خلال طرق ووسـائل عديدة ،بمـا فيها التق ّمص .ولكـن ّ
السـبب هـم فـي حاجـة ألن يعرفـوا المسـيح وما أنجـزه مـن أجلهم علـى الصليب.

الخلاص مجانـي ،بالمعنـى أننـا ال نسـتطيع أن نكسـبه بأعمالنـا .فأعمالنـا مهما كانت
صالحـة ال يمكنهـا أن تخلّصنـا .ومـع ذلـك فهـذه األعمـال ذاتهـا قـد تكلّفنا كل شـيء.
مـاذا يعنـي ذلـك؟ راجـع ً
مثلا :متـى 39 :10؛ لوقـا 23 :9؛ لوقـا 26 :14؛ فيلبـي .8 :3

االثنني



 8آذار (مارس)

طُ ُرق هللا وأفكارِه السامية (إِشَ ْع َياء .)13-6 :55



لمــاذا يقــول هللا أن أفــكاره وطُ ُرقــه أعلــى مــن أفكارنــا وطرقنــا بقــدر مــا تعلــو الســماء
عــن األرض (إِشَ ـ ْع َياء )9 ،8 :55؟ مــاذا يعنــي ذلــك حســب رأيــك؟

هللا الــذي َخلــق الكــو َن بمــا فيــه ِمــن عجائــب تعجــز عقولنــا عــن
مــا ِمــن شـ ّـك فــي أ َّن َ
إدراكهــا ،لــه طُــ ُرق تتخطــى إدراكنــا ومفهومنــا .إ َّن معرفتنــا هــذه لتف ُّوقــه غيــر المحــدود
ينبغــي أن تســ ِّهل علينــا األمــر لكــي نكــون متواضعيــن بالقــدر الكافــي ل َنقبــل مســاعدته.
(راجــع إِشَ ــ ْع َياء .)15 :57

اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  .9-6 :55مــا هــو المضمــون الــذي جــاءت فيــه العبــارة التــي تشــير إلــى
أن طُـ ُرق هللا وأفــكاره أعلــى ممــا نســتطيع نحــن أن نتصـ ّوره؟ مــا الــذي يقــول هللا أنــه
قــادر علــى فعلــه ،ويصعــب علينــا فهمــه؟



يمتلــئ الكــون باألعاجيــب واألســرار ،ولكــن أعظمهــا هــي خطــة الفــداء التــي بالــكاد
نســتطيع أن نفهــم بداياتهــا (راجــع أفســس  .)19 :6إ َّن تنــازل خالــق الكــون ليلبــس الطبيعــة
بالتجســد ،ويعيــش حيــاة الكــدح والعــذاب ،ثــم يمــوت مــن أجلنــا كذبيحــة عــن
البشــرية
ّ
خطايانــا ليتم َّكــن ِمــن تقديــم الغف ـران لنــا ويظهــر لنــا الرحمــة ،هــو س ـ ّر عجيــب ســيذهل
كل أجيــال األبديــة.
ويبهــج قلــوب كافــة المخلوقــات ع ْبــر ّ
«إن موضــوع الفــداء هــو سـ ّر تشــتهي المالئكــة أ ْن تطلّــع علــى تفاصيلــه ،وســيكون هــذا
الموضــوع هــو ِعلــم وأغنيــة المفدييــن عبــر أجيــال األبديــة غيــر المتناهيــة .أفــا يســتحق
هــذا الموضــوع العميــق دراســتنا الحريصــة اآلن؟
86

لتجســد المســيح وذبيحتــه الكفاريــة
«ال يمكــن ســبر أغــوار هــذا الموضــوع .فدراســتنا ّ
كل هــذا
وعملــه الشــفاعي ستشــغل عقولنــا وتمتــد امتــداد األبديــة بطولهــا .ومــع ذلــك فبعــد ّ
الــدرس واالســتقصاء ســنرفع عيوننــا إلــى أعلــى ونهتــف قائليــنَ ‹ ،ع ِظيـ ٌم ُهـ َو ِسـ ُّر التَّ ْقـ َوى» ›.
(روح ال ُّن ُب ـ َّوة ،حياتــي اليــوم ،صفحــة .)360

راجــع األمــور الرديئــة التــي ارتكبتهــا :النــاس الذيــن أســأت إليهــم ،الكلمــات البذيئــة
والجارحــة التــي تف َّوهــت بهــا ،والطُّــرق التــي بهــا خ ّيبــت ظـ ّن اآلخريــن فيــك وربمــا
أســأت بهــا إلــى نفســك أيضً ــا ،ومــع ذلــك فبإمكانــك الحصــول علــى الغفـران عــن كل
هــذه المســاوئ مــن خــال المســيح ،لتقــف اآلن كامـ ًـا وبــا ًّرا فــي نظــر هللا .فــإذا لــم
يكــن هــذا سـ ّر عجيــب فمــاذا يكــون إ ًذا؟

الثالثاء



 9آذار (مارس)

الصوم الحقيقي (إشعياء )8-1 :58
ّ

الص ْوم ال ُمشار إليه في إِشَ ْع َياء 3 :55؟
ما هو َّ



الصـ ْوم الوحيــد الــذي أمــر
الصـ ْوم ال ُمشــار إليــه هنــا يرتبــط بيــوم الكفــارة .فهــو َّ
ال بــد وأ َّن َّ
بــه هللا (الوييــن 31 ،29 :16؛ الوييــن [ – )32-27 :23ونو ِّجــه نظــر القــارئ إلــى أ َّن هــذه اآليــات
ُوس ـ ُك ْم» .والكلمــة «ت ُ َذلِّــل» فــي األصــل
كلهــا ال تذكــر كلمــة َ
«ص ـ ُوم» بــل عبــارة «تُ َذ�لِّلُــو َن نُف َ
العبــري تعنــي أيضً ــا «أ ْن ت َُصــوم» – المترجــم] .وهــذا مــا يؤيــده مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء 3 :58
بالتعبيــر المتــوازي وهــو « َذ�لَّلْ َنــا أَنْف َُسـ َنا» والــذي يتفــق مــع المصطلحــات األخــرى الــواردة فــي
ســفر التثنيــة .وتذليــل ال َّنفــس يُ ِشــير إلــى أشــكال عديــدة مــن إنــكار الــذات بمــا فــي ذلــك
الصـ ْوم (قــارن مزمــور 13 :35؛ دانيــال .)12 ،3 ،2 :10
َّ
وتوضِّ ــح خلفيــة يــوم الكفــارة أمــر هللا القائــل« :اِ ْرفَـ ْع َص ْوتَـ َـك كَ ُبــوق» (إِشَ ـ ْع َياء  .)1 :58وكان
ينبغــي النفــخ فــي هــذا النــوع مــن البــوق المصنــوع مــن قــرون الكبــاش ،قبــل عشــرة أيــام
ـكل
مــن يــوم الكفــارة ليتذكّــر النــاس قدومــه الوشــيك (الوييــن  .)24 :23وباإلضافــة إلــى هــذا فـ ّ
 50ســنة كان يتـ ّم اإلعــان فــي يــوم الكفــارة ،عــن بــدء ســنة اليوبيــل أي ســنة اإلبـراء والحريّــة
(الوييــن 10 ،9 :25؛ قــارن إشــعياء .)13 :27


اقرأ إِشَ ْع َياء  .7-3 :58ما الذي اتهمهم به هللا هنا؟ وماذا كان الخطأ في صومهم؟
87

الشــعب ،علــى مــا يبــدو ،أن يهنئهــم هللا علــى تقواهــم وورعهــم .ولكــن األمــر
توقَّــع
ُ
اختلــط عليهــم حت ًمــا .فممارســة إنــكار الــذات فــي يــوم الكفــارة كان الهــدف منــه أن يع ّبــروا
عــن امتنانهــم ووالئهــم هلل فــي اليــوم الــذي يدخــل فيــه رئيــس الكهنــة أمــام هللا فــي قُــدس
األقــداس ليط ّهــر ال َم ْقـ ِـدس ،وبالتالــي يط ّهرهــم ِمــن الخطايــا التــي نالــوا عنهــا الغفـران (الوييــن
16؛ قــارن أصحــاح  .)4وكان ينبغــي أن يتصرفــوا بــروح الشــكر واالمتنــان هلل الــذي خلَّصهــم
فــي يــوم الدينونــة ،وال يكــون تص ّرفهــم بهــدف الحصــول علــى موافقــة هللا علــى تكريســهم
وتقواهــم .وعلــى أي حــال فخطايــا الشــعب هــي التــي دنَّســت َم ِ
قــدس هللا .وكان ينبغــي
تطهيــره بالــدم المســفوك نتيجــة لمــا فعلــوه وارتكبــوه.

أحـد الـدروس المهمـة فـي هـذه اآليـات يشـدّ د علـى الفـرق بيـن الديانة وبيـن كون
المـرء تاب ًعـا حقيق ًّيـا للمسـيح .كيـف نـرى الفـرق بينهمـا؟ وكيـف نواجه نحـن كأفراد
الخطـورة ذاتهـا التـي واجهـت َمن تتحدث عنهم تلك اآليات من ِسـفر إِشَ ـ ْع َياء والذين
اعتقـدوا أن طقوسـهم الدينيـة تـدل علـى أنهـم بالفعل يتبعـون هللا ويفعلون مـا يقوله؟

األربعاء
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ت َُصو ُمونَ َ ،ولِ َتضْ ِربُوا ِبلَكْ َم ِة الشَّ ِّر (إِشَ ْع َياء )12-1 :58

بعــد أ ْن ُسـ ِمع البــوق علــى مــدى عشــرة أيــام ليذكّــر النــاس بــأ َّن هللا هــو َملكهــم ،وبعــد أن
اتضعــوا مــن خــال التذلّــل وإنــكار الــذات ،فــي يــوم الكفــارة هــذا ،ليثبتــوا والءهــم هلل بوصفــه
ـي إِشَ ـ ْع َياء صوتــه كالبــوق ليعلــن أنهــم قــد تمـ ّردوا علــى هللا (إِشَ ـ ْع َياء .)1 :58
َملكهــم ،رفــع ال َّن ِبـ ّ



اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  .12-6 :58مــا هــي األعمــال التــي يعتبرهــا هللا أنهــا بالفعــل تــدل علــى
إنــكار الــذات؟ وعلــى أي حــال ،أيهمــا أصعــب :أنْ تمضــي بــا طعــام لبعــض الوقــت،
أَ ْم أنْ تســتخدم وقتــك وأموالــك إلطعــام المشــردين فــي بلدتــك؟ مــا هــو المبــدأ الــذي
يُــرى خلــف مثــل هــذه األعمــال؟ ومــا هــو وجــه المقارنــة بيــن هــذه األعمــال وبيــن
الديانــة الحقيقيــة؟

كل
يســتطيع أي شــخص أن يبــدو متديّ ًنــا وأ ْن يــؤدي الطقــوس الدينيــة .ولكــن ليــس هــذا ّ
مــا يريــده هللا .تأمــل فــي حيــاة المســيح .فمهمــا كانــت أمانتــه – للطقــوس الدينيــة التــي
ســادت فــي وقتــه ،فــإ َّن كتبــة األناجيــل ركّــزوا باألكثــر علــى أعمــال الرحمــة والشــفاء وإطعــام
النــاس والغف ـران وتلبيــة احتياجــات المحتاجيــن ،وليــس علــى أمانتــه للطقــوس.
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يريــد هللا لكنيســته وشــعبه أن يكــرزوا بالحــق للعالــم .ولكــن مــا الــذي ســيجذب انتبــاه
النــاس أكثــر إلــى الحـ ّـق كمــا هــو فــي المســيح؟ هــل هــو التق ّيــد الشــديد بالقوانيــن الصحيــة
والغذائيــة ،أم الرغبــة فــي مســاعدة الجائعيــن والمحتاجيــن؟ هــل هــو الراحــة المفرطــة ليــوم
الســبت ،أَ ْم ال َّرغبــة فــي قضــاء الوقــت فــي مســاعدة اآلخريــن؟


اقرأ متى 40 :25؛ يعقوب  .27 :1ماذا تخبرنا اآليتان؟
راجــع ال َبــركات التــي وعــد بهــا هللا أولئــك الذيــن يســعون لخدمــة َمــن هــم أقــل
منهــم وفــرة فــي الحيــاة .مــا الــذي يقولــه لنــا هللا هنــا ،حســب رأيــك؟ وهــل هــذه
الوعــود تأتــي لنــا نتيجــة تد ّخــل فائــق للطبيعــةِ ،مــن ِقبــل هللا إذا نحــن فعلنــا هــذه
األمــور؟ أَم أنَّ هللا ربمــا يخبرنــا بال َبــركات الطبيعيــة التــي ننالهــا ِمــن خــال تقديــم
ذواتنــا لآلخريــن؟ أوضــح جوابــك.

الخميس
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تخصيص وقت ألنفسنا (إِشَ ْع َياء )14 ،13 :58

ـي يــوم الســبت فــي إِشَ ـ ْع َياء 14 ،13 :58؟ ومــا عالقــة ذلــك
لمــاذا ناقــش إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
بخلفيــة يــوم الكفــارة التــي وردت فــي األعــداد الســابقة؟



يــوم الكفــارة الســنوي كانــت ســبتًا طقس ـ ًّيا .وهــذا الســبت الطقســي الخــاص كان يشــبه
الســبت األســبوعي مــن حيــث إنــه كان يُمنــع أداء أي عمــل أثنــاءه (الوييــن .)32-27 :23
ولهــذا الســبب فــإن التشــريع بــأن فتــرة الراحــة المرتبطــة بيــوم الكفــارة تســتمر مــن المســاء
إلــى المســاء (الوييــن  )32 :23يــدل علــى أن الشــيء ذاتــه ال بــد وأن يَ ْص ـ ُدق علــى الســبت
األســبوعي ،وهــذا مــا الحظــه أيضً ــا جماعــة المجيئييــن الســبتيين األوائــل .وبالمثــل ،فمــع أن
المضمــون الرئيــس إلشــعياء  14 ،13 :58هــو يــوم الســبت الطقســي المرتبــط بيــوم الكفــارة،
فــإن رســالته المتضمنــة فــي اآليتيــن تنطبــق أيضً ــا علــى الســبت األســبوعي.

اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  .13 :58كيــف ينبغــي أن نقضــي يــوم الســبت؟ وكيــف نجعــل حفظنــا
ـي هنــا؟ عندمــا تفكّــر فيمــا يرمــز إليه الســبت
للســبت مشــاب ًها لمــا يصـ ّوره إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
لمــاذا نجــد أن وصــف إِشَ ـ ْع َياء لــه جــاء فــي محلّــه تما ًمــا؟
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يتناول إِشَ ْع َياء  58ثالثة مواضيع رئيسة :اإلنكار الذاتي ،اللطف االجتماعي ،السبت.
ما هو وجه الترابط بين المواضيع الثالثة؟
أول :المواضيــع الثالثــة تتضمــن التركيــز علــى هللا وعلــى أولوياتــه ،واالعت ـراف باالعتمــاد
ً
التــام عليــه.
ثانيًــا ،إ ْذ يلتــزم النــاس بهــذه األمــور الثالثــة فإنهــم بذلــك يتبعــون القداســة ِمــن خــال
محــاكاة هللا (راجــع الوييــن  )2 :19الــذي تواضــع فــي شــخص المســيح يســوع (فيلبــي ،)8 :2
والــذي أظهــر اللطــف والتضحيــة (يوحنــا  ،)16 :3وتوقّــف عــن عملــه يــوم الســبت فــي نهايــة
أســبوع الخليقــة (تكويــن 3 ،2 :2؛ خــروج .)11 :20

راجــع هــذه الروابــط األخــرى بيــن مواضيــع إنــكار الــذات واللطــف االجتماعــي
والســبت ،كمــا وردت فــي إِشَ ـ ْع َياء  :58الراحــة فــي يــوم الســبت مــن األعمــال التــي
ننخــرط فيهــا خــال أيــام األســبوع األخــرى ،هــي إج ـراء لطــف وشــفقة بالنســبة
للبشــر ،ألنهــا تتيــح لهــم الفرصــة لالنتعــاش (خــروج 12 :23؛ مرقــس  .)27 :2ويؤكــد
المســيح أن أعمــال الشــفقة مناســبة يــوم الســبت (مرقــس 5-1 :3؛ يوحنــا ،)7-1 :5
حفــظ الســبت بشــكل صحيــح يجلــب الفــرح (إِشَ ـ ْع َياء  .)11 ،10 :58مــا الــذي ينبغي
تغييــره فــي حياتــك بحيــث تختبــر هــذه ال َبــركات شــخص ًّيا؟


الجمعة
عمـل الخيـر حقيقـة بـدون إنكار
لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس« :ال يُمكـن إلنسـان أن يُمـارس َ
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ذات. فبحيـاة البسـاطة وإنـكار الـذات واالقتصاد الدقيـق، وحدهـا يمك ّننا إنجاز العمـل ال ُمع ّين
كل عملنا
لنـا كممثّليـن للمسـيح. ينبغـي اسـتئصال الكبريا ِء والطمـوح العالمي من قلوبنا. وفـي ّ
ينبغـي تنفيـذ مبـدأ اإليثـار ال ُمعلـن فـي حيـاة المسـي ح. فعلـى جـدران بيوتنـا وصورنـا وأثاثات
ـس  ...أن تُ ْد ِخ َل الْ َم َسـاكِي َن التَّائِهِي َن إِلَى بَيْ ِت َـك› .وعلى خزائن
منازلنـا ينبغـي أن نقـرأ القـول‹ :أَلَيْ َ
ـت ُع ْريَانًـا أَ ْن تَك ُْسـو ُه› .وعلـى
مالبسـنا يجـب أن نجـد هـذه الكتابـة وكأنهـا بإصبـع هللا‹ ،إِذَا َرأَيْ َ
ـس أ ْن تَك ِْسـ َر لِلْ َجائِـعِ ُخبْ َز َك› – .إشـعياء
المائـدة الحافلـة بالطعـام الكثيـر نـرى هذا القـول‹ ،أَلَيْ َ
( »7:58روح ال ُّن ُبـ َّوة ،خدمـة الشـفاء ،صفحة .)141

أسئلة للنقاش
 .1الحــظ الســؤال الــذي و َّجهــه إِشَ ـ ْع َياء للشــعب فــي زمانــه « :لِ َمــا َذا تَ ِزنُــونَ ِفضَّ ـ ًة

ـم لِ َغ ْي ـ ِر شَ ـ َبعٍ؟» (إِشَ ـ ْع َياء  .)2 :55اســأل نفســك ،بأيــة طُــرق ،إن
لِ َغ ْي ـ ِر ُخ ْب ـزٍَ ،وتَ َع َبكُـ ْ
وجــدت ،نفعــل نحــن الشــيء ذاتــه ،أي نعمــل ونَكُــدَّ لمــا ال يُشْ ــبع؟ لمــاذا يغــدو
سـ ً
ـهل جِ ــدًّ ا الوقــوع فــي تلــك المصيــدة عينهــا؟
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 .2إذا كانــت ممارســات إنــكار الــذات واللطــف االجتماعــي وحفــظ الســبت مه َّمــة
ـي ،فهــل هــي بــذات األهميــة فــي يــوم
فــي يــوم الكفــارة فــي زمــن إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
كفــارة الزمــن األخيــر (دانيــال  ،)14 :8الــذي فيــه يعلــن بــوق يوبيــل هللا الحريــة
النهائيــة عنــد المجــيء الثانــي للمســيح (1كورنثــوس 52 :15؛ قــارن الوييــن ،9 :25
)10؟ أوضــح جوابــك.
 .3اتــح مجـ ً
ـال لمناقشــة موضــوع حفــظ الســبت .مــاذا كان يقصــده إِشَ ـ ْع َياء ،حســب
رأيــك ،عندمــا قــال إنــه ينبغــي علينــا أن نمتنــع فــي الســبت عــن عمــل مســرتنا،
وفــي الوقــت ذاتــه ندعــو الســبت لــذة (إِشَ ــ ْع َياء  .)13 :58كيــف لنــا أن نفعــل
األمريــن م ًعــا؟ تذكَّــر المضمــون الكامــل ألصحــاح  58الــذي وردت فيــه هــذه اآليــة
عــن الســبت.

ُملَخَّــص الــدَّ رس :التمــس إِشَ ــ ْع َياء ِمــن شــعبه أ ْن يتخلــوا عــن أفكارهــم وطرقهــم
ويعــودوا للــرب ألن فكرتــه المثاليــة عــن ســعادتهم تعلــو كثيـ ًرا عــن فكرتهــم ُهــم .فــاهلل فــي
رحمتــه يق ـ ّدم الغف ـران ومــن ثــم يلــح علــى َمــن نالــوا الغف ـران أن يكونــوا رحمــاء بدورهــم،
تمشــ ًيا مــع روح يــوم الكفــارة والســبت ،ألن عطيــة غفــران هللا تغ ّيــر القلــب متــى قُبِلــت
بشــكل كامــل.
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