الدرس الثاين عرش

 *  19-13آذار (مارس)

ُمشتهى األُمم

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إِشَ ـ ْع َياء 59؛ إِشَ ـ ْع َياء 21-15 :59؛ إِشَ ـ ْع َياء 2 ،1 :60؛ إِشَ ـ ْع َياء
61؛ إِشَ ــ ْع َياء .2 :61
آية الحفظَ « :ف َت ِسي ُر األُ َم ُم ِفي نُور ِِكَ ،والْ ُملُوكُ ِفي ِض َيا ِء إِشْ َرا ِق ِك» (إِشَ ْع َياء .)3 :60
«يجــب أن نتعلــم فــي مدرســة المســيح .ال شــيء ســوى ِب ـ ّره يمكــن أ ْن يؤهلنــا إلحــدى
بــركات عهــد النعمــة .لطالمــا أردنــا وحاولنــا الحصــول علــى هــذه ال َبــركات لكننــا لــم نحصــل
عليهــا ألننــا ع ّززنــا فكــرة أننــا نســتطيع أ ْن نفعــل شــيئًا لنجعــل أنفســنا جديرين بها ومســتحقين
ـي .يجــب
لهــا .لــم ننظــر بعي ـ ًدا عــن أنفســنا ،بحيــث نؤمــن أن المســيح هــو مخلِّصنــا الحـ ّ
أال نعتقــد أن امتيازاتنــا واســتحقاقاتنا ســوف تخلّصنــا؛ فنعمــة المســيح هــي رجاؤنــا الوحيــد
للخــاصِ .مــن خــال نَ ِب ِّيــه ق ـ ّدم ال ـ َّر ّب هــذا الوعــد‹ ،لِ َيتْ ـ ُر ِك الشِّ ـ ِّري ُر طَرِي َق ـ ُهَ ،و َر ُجـ ُـل ا ِإلثْـ ِـم
ـب إِلَــى الـ َّر ّب فَيَ ْر َح َمـ ُهَ ،وإِلَــى إِل ِه َنــا ألَنَّـ ُه يُ ْك ِثـ ُر الْ ُغ ْفـ َرانَ› (إِشَ ـ ْعيَاء  .)7 :55يجــب
أَفْـكَا َر ُهَ ،ولْيَتُـ ْ
أ ْن نؤمــن بالوعــد الصريــح ،وأال نقبــل بالشــعور بديـ ًـا عــن اإليمــان .عندمــا نثــق في هللا بشــكل
كامــل ،عندمــا نعتمــد علــى اســتحقاقات المســيح كمخلِّــص يغفــر الذنــوب ،ســوف نتلقــى كل
المســاعدة التــي نرغــب فيهــا ونتــوق إليهــا» (روح ال ُّن ُبـ َّوة ،اإليمــان واألعمــال ،صفحــة .)36
هــذا األســبوع ســنتمكن مــن رؤيــة المزيــد مــن هــذه الحقائــق العظيمــة كمــا تتضــح مــن
ـي إِشَ ـ ْع َياء.
كتابــات ال َّن ِبـ ّ
السبت القادم ،الموافق  20آذار (مارس).
*نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ
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نتائج الْخ َِط َّية (إِشَ ْع َياء )59

طــرح الشــعب بعــض األســئلة علــى هللا :لِ َمــاذَا ُص ْم َنــا َولَــ ْم ت َ ْنظُــ ْرَ ،ذ�لَّلْ َنــا أَنْف َُســ َنا َولَــ ْم
تُال َِحــظْ؟ (إِشَ ــ ْعيَاء .)3 :58
ويل ِّمـح مـا جـاء فـي إِشَ ـ ْع َياء  1 :59إلـى سـؤال آخر« :لمـاذا طلبنـا أن يخلصنـا هللا بيده ولم
ِـي أن هللا قـادر على أ ْن
يفعـل؟ لمـاذا صرخنـا إليـه ولكنه لـم يسـمع؟» وأكّد جواب إِشَ ـ ْع َياء ال َّنب ّ
ِّـص وأ ْن يَ ْسـ َمع (إِشَ ـ ْع َياء  .)1 :59أمـا كونـه ال يفعـل هـذا أو ذاك فهـو أمر مختلـف تما ًما.
يُ َخل ْ


اقرأ إِشَ ْع َياء  .2 :59ما هي الرسالة الواردة هنا وتجيب على السؤال إِشَ ْع َياء 1 :59؟

اختـار هللا أن «يتجاهـل» شـعبه ،ليـس ألن تلك كانت رغبته ،بـل أل َّن «آث َا ُم ُك ْم َصـا َرتْ ف َِاصلَ ًة
بَ ْي َنكُـ ْم َوبَ ْيـ َن إِل ِهكُـ ْم» (إِشَ ـ ْع َياء  .)2 :59هنـا نجـد عبـارة مـن أوضـح عبـارات ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس
بخصـوص نتائـج الْ َخ ِط َّيـة علـى العالقـة بيـن هللا والبشـر .ويخصـص ال َّنب ِّي إِشَ ـ ْع َياء باقـي أصحاح
ليتوسـع فـي هـذه النقطـة والتـي تتجلـى بوضـوح عبـر التاريـخ البشـري برمتـه أال وهي أ َّن
َّ 59
الْ َخ ِط َّيـة تسـتطيع أ ْن تد ّمـر شـركتنا وأُلفتنـا وعالقتنـا مـع هللا ،وبالتالـي تؤدي إلـى هالكنا األبدي
– ليـس ألن الْ َخ ِطيَّـة تبعـد هللا ع ّنـا ،بـل ألنّهـا باألحـرى تبعدنا نحـن عن هللا.



ـم التعبيــر عنــه
اقــرأ تكويــن  .8 :3كيــف ُيظهــر ال ِمثــال المــد َّون هنــا المبــدأ الــذي تـ َّ
فــي الفقــرة الســابقة؟

الْ َخ ِط َّيــة فــي أصلهــا هــي رفــض اإلنســان هلل والتح ـ ّول عنــه .والحقيقــة أ َّن الْ َخ ِط َّيــة عمــل
يقتــات علــى ذاتــه فــي كونهــا ليســت مجــرد ابتعــاد عــن هللا وحســب ،ولكــن نتيجــة عمــل
االبتعــاد هــذا يجعــل الخاطــئ أن يبتعــد أكثــر فأكثــر عــن هللا .ليــس أل َّن هللا ال يمـ ّد يــده إلــى
الخاطــئ (فال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس يُظهــر عبــر كافــة أجزائــه رغبــة هللا فــي الوصــول إلــى الخطــاة
وتخليصهــم) ،بــل ألن الْ َخ ِط َّيــة تجعلنــا نرفــض عــرض هللا لنــا .ولهــذا كان مــن المهــم ِج ـ ًّدا أال
نع ـ ّزز الْ َخ ِطيَّــة فــي حياتنــا أو نتســاهل معهــا.

بأيّــة طُــرق اختبــرت ظاهــرة الْخ َِط َّيــة وهــي تتســبب فــي انفصالــك عــن هللا؟ ومــا هــو
الحــل الوحيــد ،فــي حياتــك واختبــارك ،لهــذه المعضلة؟
93
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َمن الذي ُغ ِفر له؟ (إِشَ ْع َياء )21-15 :59

يعــرض إِشَ ـ ْعيَاء  59أمامنــا صــورة مفزعــة عــن معضلــة الْ َخ ِطيَّــة .ومــن الجيــد أن ال ِكتَــاب
ال ُم َق ـ َّدس يق ـ ّدم لنــا أيضً ــا رجــاء الفــداء.
ولكــي نبــدأ بالحديــث والمناقشــة نطــرح الســؤال التالــي :كــم ِم ّنــا أخطــأ؟ يوضّ ــح ال ِكتَــاب
ال ُم َقـ َّدس بــكل جــاء أننــا جمي ًعــا أخطأنــا .وبهــذا فــا يمكــن أن يرتكــز الفــداء علــى خلونــا مــن
الْ َخ ِط َّيــة .بــل باألحــرى علــى الغف ـران (إِ ْر ِم َيــا  .)34 :31ويؤيــد الرســول بولــس هــذه الحقيقــة
إذا يقــول إن الجميــع أخطــأوا (روميــة )23 ،20-9 :3؛ وهكــذا فــا يمكــن أن يكــون هنــاك أي
تمييــز علــى هــذا األســاس (روميــة  .)22 :3والذيــن تب ـ ّرروا يُح َكــم أنهــم أب ـرار فقــط ألنهــم
قبلــوا باإليمــان عطيــة بـ ّر هللا مــن خــال ذبيحــة المســيح يســوع ربنــا ومخلّصنــا.

اقــرأ روميــة  .24-21 :3مــا الــذي تخبرنــا إيــاه هــذه اآليــات عــن الطريقــة التــي بهــا
وأي رجــاء ينبغــي أنْ تمنحنــا إيَّــاه فــي الدينونــة؟
نَ ْخلُـ َ
ـص؟ ّ



كثيــرون يعتقــدون أن الموضــوع الرئيســي للدينونــة هــوَ :مــن أخطــأ؟ ولكــن هــذا ليــس
بالســؤال الــذي يُطــرح علــى اإلطــاق ،ألن الجميــع أخطــأوا .والســؤال الواجــب طرحــه باألحــرى
هــوَ :مــن الــذي غُفــر لــه؟ هللا عـ ٌ
ـادل وبــا ٌّر عندمــا «يُ َب ـ ِّرر َم ـ ْن ُه ـ َو ِم ـ َن ا ِإلي َمــانِ ِب َي ُســوعَ»
(روميــة  .)26 :3العامــل األساســي فــي الدينونــة هــوَ :مــن الــذي نــال الغف ـران ويســتمر فــي
الحصــول عليــه ِمــن خــال إيمانــه بالمســيح؟
صحيــح أننــا نُــدان وف ًقــا ألعمالنــا ،ولكــن ليــس بالمفهــوم أن أعمالنــا تخلّصنــا .فــإذا كان
األمــر كذلــك فقــد بطُـ َـل اإليمــان (رميــة  .)14 :4ولكــن األعمــالِ ،عوضً ــا عــن ذلــك ،ت ُظهــر فيمــا
إذا كُ َّنــا ح ًقــا قــد نلنــا الخــاص (يعقــوب .)18 :2


لماذا ال يمكن لألعمال أن تخلِّصنا اآلن أو في الدينونة؟ راجع رومية .23 ،20 :2

يســتحيل علــى األعمــال الصالحــة أو حتــى إطاعــة النامــوس أن ت ُخلِّــص أي شــخص .فهــدف
النامــوس فــي هــذا العالــم الشــرير ليــس الخــاص بــل باألحــرى أ ْن يُشــير إلــى الْ َخ ِطيَّــة .وعوضً ــا
عــن ذلــك فــإ َّن «اإليمــان العامــل بالمحبــة» (غالطيــة  )6 :5هــو الــذي انســكب فــي قلوبنــا
بواســطة روح هللا ال ُق ـ ُّدوس (روميــة  ،)5 :5ويــدل علــى أن َمــن نــال هــذا اإليمــان لــه إيمــان
حــي بالمســيح (قــارن يعقــوب .)26 :2
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األعمــال هــي تعبيــر خارجــي عــن اإليمــان الخالصــي .وبالتالــي فــإ ّن اختبــار المســيحي
الحقيقــي يعكــس اإليمــان فــي الت ـزام يومــي للمســيح يتجلــى فــي الطاعــة للنامــوس .وفــي
الدينونــة يســتخدم هللا األعمــال كدليــل لخالئقــه الذيــن ال يمكنهــم أن يقــرأوا أفــكار اإليمــان
كمــا يفعــل هــو .ولكــن بالنســبة لإلنســان المتجـ ّدد ،فــإن األعمــال التــي تتبــع التجديــد ،عندمــا
ُحســب فــي الدينونــة .إ َّن الحيــاة
يدعــم المســيح والـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس حيــاة المتجـ ّدد ،هــي التــي ت َ
الخاطئــة التــي ســبقت التجـ ّدد قــد غ ُِســلت بــدم حمــل هللا (راجــع روميــة .)6

الثالثاء
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التماس َعام (إِشَ ْع َياء )2 ،1 :60
ٌ

مــا هــو محــور الحديــث فــي إِشَ ـ ْع َياء 2 ،1 :60؟ ومــا هــو المبــدأ الــذي تـراه عامـ ًـا هنــا
كمــا فــي باقــي أجـزاء ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س األخــرى؟ وأي رجــاء تقدّ مــه لــك اآليتــان؟



نجــد فــي اآليتيــن الســابقتين صــورة عــن إنقــاذ هللا لشــعبه بعــد األَ ْســر ُمع ّبــر عنهــا فــي
الوصــف التصويــري عــن هللا الــذي يخلــق النــور مــن الظلمــة ويشــير إلــى األمــام إلــى اإلتمــام
النهائــي للخــاص ِمــن خــال المســيح.


في نور َم ْن ت َِسي ُر األمم والملوك؟ إِشَ ْع َياء .3 :60

ال ُمشــار إليــه فــي اآليــة هــو صيغــة المؤنــث المفــرد (راجــع أيضً ــا إِشَ ــ ْع َياء .)2 ،1 :60
وال بــد أن صهيــون هــي المقصــودة هنــا والتــي أُشــير إليهــا بامــرأة ،والتــي ذُكــرت أيضً ــا فــي
إِشَ ـ ْع َياء  .20 :59إذًا ســكان األرض الذيــن تغطيهــم الظلمــة ســيأتون إلــى صهيــون وســيجذبهم
نــور مجــد هللا الــذي أشــرق عليهــا (إِشَ ـ ْع َياء  .)2 :60فالدعــوة مق َّدمــة لصهيــون لتدخــل إلــى
النــور الــذي لهــا ِمــن الـ َّر ّب ،و ِمــن ثــم تشـ ّجع األمــم للدخــول إلــى ذلــك النــور عينــه .الحــظ
أ َّن صهيــون هــي أورشــليم ،ولكــن التركيــز رغــم ذلــك هــو باألكثــر علــى الشــعب وليــس علــى
الموقــع الجغرافــي الحرفــي للمدينــة.
أول فــي
يتوســع فــي الموضــوع الــذي جــاء الحديــث عنــه ً
مــا تبقــى مــن ِســفر إِشَ ـ ْع َياء َّ 60
األعــداد الثالثــة األولــى .شــعوب األرض ينجذبــون إلــى أورشــليم التــي نالــت ال َبركــة بفعــل
حضــور هللا المجيــد فيهــا.



مــا هــو وجــه المقارنــة بيــن هــذه ال ُّن ُب ـ َّوة وبيــن وعــد العهــد الــذي قطعــه هللا مــع
إبراهيــم؟ تكويــن  .3 ،2 :12أال يوجــد تشــابه تــام بينهمــا؟
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كان هلل هــدف شــامل عندمــا اختــار إبراهيــم ونســله :فــي إبراهيــم تتبــارك جميــع قبائــل
األرض (تكويــن 3 :12؛ تكويــن 18 :18؛ تكويــن  .)18 :22وهكــذا فــإن عهــد هللا مــع إبراهيــم
كل البشــر مــن خــال إبراهيــم .فإبراهيــم
كان المقصــود منــه أن يكــون فــي النهايــة عهـ ًدا مــع ّ
ونســله هــم القنــوات التــي مــن خاللهــا يعلــن هللا ذاتــه للعالــم.
ســعى إِشَ ـ ْعيَاء إلعــادة الشــعب إلــى مصيرهــم الشــامل القديــم .فهــم ،بوصفهــم الممثليــن
عــن اإللــه الحقيقــي ،كانــوا مســؤولين ليــس عــن أنفســهم وحســب ،بــل وعــن العالــم أجمــع.
كان عليهــم الترحيــب بالغربــاء الذيــن يطلبــون ال ـ َّر ّب (قــارن إِشَ ـ ْعيَاء  ،)8-3 :56ألن بيــت هللا
ـكل الشــعوب (إِشَ ـ ْع َياء .)7 :56
بيــت الصــاة يدعــى لـ ّ

كيــف تفهــم دور كنيســة المجيئييــن الســبتيين ،فــي هــذا المضمــون ،وكذلــك دورك
الشــخصي فــي داخــل هــذه الكنيســة؟

األربعاء
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َس َن ُة ال َّر ّب ال َم ْق ُبولَة (إِشَ ْع َياء )2 :61

َمن هو المتحدِّ ث في إِشَ ْع َياء 1 :61؟





مــا دام أن روح هللا كان علــى هــذا الشــخص الممســوح فهــذا يعنــي أنــه ال َم ِس ـيَّا الــذي
ِ
وليعصــب منكســري القلــب ولينــادي
كان ســيأتي باألخبــار الســارة للمظلوميــن والمضطهديــن،
للمأســورين بالعتــق ويطلــق الســجناء أح ـرا ًرا (إِشَ ـ ْع َياء  .)1 :61ف َمــن يكــون هــذا الشــخص؟
قــارن إِشَ ـ ْع َياء  7-1 :42حيــث تجــد وص ًفــا مماثـ ًـا لعبــد ال ـ َّر ّب.
الحديـث فـي إِشَ ـ ْع َياء  2 :61هـو عـن َسـ َنة الـ َّر ّب المقبولة .وهي َسـ َنة خاصة يعلنها ال َم ِسـ َّيا
السـ َنة المقبولـة الخاصـة في
الممسـوح ك َملـك و ُمنقـذ ِمـن نسـل داود .وهـو يعلـن عـن هـذه َّ
وقـت إعالنـه عـن الحريّـة .قـارن الوييـن  ،10 :25حيث أمر هللا شـعبه أن يعلنـوا الحريّة والعتق
ِيلاَ ،وتَ ْر ِج ُعـو َن ك ٌُّل إِلَى ُملْ ِكـ ِهَ ،وتَ ُعـو ُدو َن ك ٌُّل
السـ َنة الخمسـين المق َّدسـة« :تَكُـو ُن لَكُـ ْم يُوب ً
فـي َّ
إِلَـى َع ِشـي َرتِ ِه ».وهـذا يعنـي أ َّن الذين اضطروا لبيع أرض أسلافهم أو الذين باعوا أنفسـهم عبي ًدا
لكـي يحيـوا فـي األوقات الصعبة (الويين  )55-25 :24يسـتعيدون اآلن أرضهـم وحريّتهم .ونظ ًرا
ألن َسـ َنة اليوبيـل بـدأت بنفـخ األبواق في يـوم الكفارة (الوييـن  ،)9 :25فقد سـبق وذكرنا هذه
قبلا فـي عالقتها بما جـاء في إِشَ ـ ْع َياء .58
الفقـرة ً
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بينمـا َسـ َنة الـ َّر ّب المقبولـة ،فـي إِشَ ـ ْع َياء  2 :61هـي َسـ َنة يوبيـل بمعنـى مـا ،فهـي ليسـت
السـ َنة يعلنهـا ال َم ِسـ َّيا ال َملـك عندمـا يعلـن عـن
مجـرد ممارسـة وردت فـي الوييـن  .25فهـذه َّ
ذاتـه فـي خدمـة الشـفاء واالسـتعادة والتحريـر .وهذا إجـراء فيه بعض الشّ ـبه لمـا كان يقوم به
بعـض ملـوك مـا بيـن النهريـن الذين عـ َّززوا اللطـف االجتماعي بتحريـر المديونين مـن ديونهم
السـالفة .ولكـن خدمـة ال َم ِسـيَّا تتخطى فـي بُعدها المجال الذي يح ّدده التشـريع اللاوي الوارد
فـي الوييـن  .25فهـو ال يعلـن عـن الحريّـة للمأسـورين وحسـب ،بـل ِ
ويعصـب أيضً ا منكسـري
القلـب ويعـزي النائحين ويسـتعيدهم إلى وضعهم السـابق (إِشَ ـ ْعيَاء  .)11-1 :61وباإلضافة إلى
َسـ َنة الـ َّر ّب المقبولـة ،فهـو يعلـن أيضً ا عن يـوم انتقـام هللا (إِشَ ـ ْع َياء .)2 :61

متــى تمــت نبــوة إِشَ ـ ْع َياء؟ لوقــا  .21-16 :4كيــف أنجــزت خدمــة المســيح هــذه
األعمــال؟ اطــرح علــى نفســك أيضً ــا هــذا الســؤال المهــم :أنــا لســت المســيح،
ـي أن أنــوب عنــه أمــام العالَــم .فمــا هــي األشــياء التــي يفعلهــا
بالطبــع ،ولكــن علـ َّ
علــي فــي نطــاق قدراتــي
المســيح كمــا يع ِّبــر عنهــا إِشَ ــ ْع َياء  ،3-1 :61ويتو َّجــب ّ
وطاقاتــي المحــدودة ،أن أفعلهــا أيضً ــا؟ ومــا هــي بعــض الطّــرق العمليــة التــي
أســتطيع بهــا إنجــاز هــذه الخدمــات؟

الخميس
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« َي ْوم انْ ِتق ٍَام ِإللَ ِه َنا» (إِشَ ْع َياء )2 :61

بيــن كل هــذه األخبــار الســارة أعلــن ال َم ِسـ َّيا كمــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  ،61عــن انتقــام هللا.
لمــاذا فعــل ذلــك؟ ومتــى ت ّمــت هــذه ال ُّن ُب َّوة؟

بينمــا كان المســيح فــي الناصــرة قــرأ مــن إِشَ ـ ْع َياء  61فــي ال َم ْج َمــع حتــى وصــل إلــى
«سـ َن ٍة الـ َّر ّب ال َم ْق ُبولَــة» (إِشَ ـ ْع َياء 2 :61؛ لوقــا  ،)19 :4ثــم توقَّــف وقــال «الْ َيـ ْوم قَـ ْد ت َـ َّم هـذَا
َ
ـوب ِفــي َم َســا ِم ِع ُك ْم» (لوقــا  .)21 :14إذًا تع َّمــد المســيح عــن قصــد عــدم ق ـراءة باقــي
ـ
ت
ك
م
ْ
الْ َ ُ ُ
ـام ِإللَ ِه َنــا» (إِشَ ــ ْع َياء  .)2 :61فبينمــا خدمتــه المتعلّقــة باألخبــار الســارة
اآليــةَ « :و ِب َيــ ْو ِم انْ ِت َقـ ٍ
والحريّــة والتعزيــة قــد بــدأت فــي تحريــر األســرى مــن طغيــان الشــيطان ،فــإن يــوم االنتقــام
لــم يكــن قــد حــان بعــد .وفــي متــى ( 24قــارن مرقــس 13؛ لوقــا  ،)21تنبــأ المســيح أمــام
تالميــذه بــأن الدينونــة اإللهيــة كانــت ســتأتي فــي المســتقبل.
مــا مــن شــك أن يــوم انتقــام إلهنــا ال ُمشــار إليــه فــي إِشَ ـ ْع َياء  ،61هــو ذاتــه «يَـ ْوم الـ َّر ّب،
الْ َيـ ْو ِم الْ َع ِظيـ ِـم َوالْ َم ُخـ ِ
ـوف» (يوئيــل 31 :2؛ مالخــي  ،)5 :4الــذي ســيتم عندمــا يعــود المســيح
ليحـ ّرر كوكــب األرض مــن الظلــم بإيقــاع الهزيمــة بأعدائــه وإطــاق بقيــة شــعبه المضطهديــن
«سـ َن ٍة
أحـرا ًرا (رؤيــا 19؛ قــارن دانيــال  .)45 ،44 :2وهكــذا فمــع أن المســيح يعلــن عــن بدايــة َ
الـ َّر ّب ال َم ْق ُبولَــة» ،فــإن نهايتهــا تكــون عنــد مجيئــه ثانيــة.
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كيــف توفــق بيــن فكــرة كــون هللا محبــة وبيــن إعــان هللا عــن االنتقــام القــادم ،هــل
يســتحيل التآلــف بيــن الفكرتيــن؟ أم أنــك تفهــم االنتقــام علــى أنــه تعبيــر عــن هــذه
المحبــة؟ إذا كان األمــر كذلــك ،فكيــف؟ أوضــح جوابــك.
مــع أن المســيح أوصانــا أن نديــر الخــد اآلخــر (متــى  ،)39 :5إال أنــه أوضــح فــي أماكــن
أخــرى أن العدالــة والعقــاب ســيأخذان مجراهمــا (متــى  .)12 :8ومــع أن بولــس الرســول
يوصينــا أن ال نجــازي َعــ ْن شَ ــ ّر بِشَ ــ ّر (1تســالونيكي  ،)15 :5إال أنــه قــال أيضً ــا إن المســيح
عندمــا يســتعلن مــن الســماء ســينزل النقمــة بالذيــن ال يعرفــون هللا (2تســالونيكي .)8 :1
الفــرق هنــا هــو أن هللا فــي حكمتــه الكلّيــة ورحمتــه التّامــة يســتطيع وحــده أن يجلــب
العدالــة والنقمــة بطريقــة عادلــة تما ًمــا .تأتــي العدالــة اإلنســانية ،االنتقــام البشــري ،مصحوبــة
بــكل عيــوب وأوجــه ضعــف وتناقضــات اإلنســانية .وبطبيعــة الحــال ،لــن تأتــي عدالــة هللا
ـأي ِمــن أوجــه القصــور هــذه.
مصحوب ـ ًة بـ ٍّ

أي حــدث ِمــن الحدثيــن التالييــن تــرى ضــرورة إن ـزال النقمــة ً
أول علــى المذنــب
فيهمــا؟  .1شــخص يســئ إلــى شــخص آخــر ال تحبــه .2 .شــخص يســئ إلــى شــخص
آخــر تحبــه .كيــف يســاعدك هــذا علــى فهــم الرابطــة بيــن محبــة هللا لنــا وبيــن
اإلنــذارات بالنقمــة ،بشــكل أكبــر.

الجمعة
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لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس :اقـرأ لروح النبـوة ،صفحـة  ،332 -330فـي كتاب اآلبـاء واألنبياء،
وصفحـة  ،220-213فـي كتاب مشـتهى األجيال.
ـي للنبــوات الخاصــة بــه .وفــي تفســيره لألقــوال
«وقــف يســوع أمــام الشــعب
ّ
كمفســر حـ ّ
التــي قرأهــا تكلّــم عــن َمسـ َّيا كمــن يطلــق األســرى ويرســل المنســحقين فــي الحريّــة ويشــفي
المنكســري القلــوب ويعيــد البصــر للعميــان ويكشــف للعالم نــور الحــق .وإن طريقتــه المؤث ّرة
فــي الكـــام ومعنــى كالمــه العجيــب هـ َّز مشــاعر أولئــك الســامعين بقــوة لــم يعهدوهــا ِمــن
قَبــل .إ َّن اندفــاق القــوة اإللهيــة هــدم كل الحواجــز ،وكموســى رأوا هللا غيــر المنظــور .وإذ كان
الـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس يــرف علــى قلوبهــم اســتجابوا بحـرارة بكلمــة آميــن ،وبالتســابيح للــرب( ».روح
ال ُّن ُبـ َّوة ،مشــتهي األجيــال ،صفحــة .)218
قســى
«يــوم انتقــام ال ـ َّر ّب قــادم – يــوم حمــو غضبــه .و َمــن يحتمــل يــوم مجيئــه؟ لقــد َّ
النــاس قلوبهــم فــي وجــه روح هللا ال ُق ـ ُّدوس ،ولكــن ســهام غضبــه ســتنفذ حيــث لــم تنفــذ
ســهام التبكيــت .فــاهلل ســينهض قري ًبــا ليتعامــل مــع الخطــاة .فهــل يحمــي ال َّراعــي المزيّــف،
المذنــب فــي ذلــك اليــوم؟ وهــل يُعفــي َمــن ســار مــع الجمــوع فــي طريــق العصيــان؟ وهــل
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يمكــن للشــهرة أو لألعــداد أن تبـ ّرر المذنــب؟ تلــك أســئلة ينبغــي أن يتأمــل فيهــا أولئــك الذيــن
يتصفــون باإلهمــال والالمبــاالة» (روح ال ُّن ُب ـ َّوة ،اإليمــان واألعمــال ،صفحــة .)33

أسئلة للنقاش
 .1صـ َّرح أحـد القسـوس المجيئييـن مـرة بـأنَّ معضلته األولى فـي الخدمة هـي تف ّرد
أعضـاء الكنيسـة الذيـن ال يريـدون أن ينضـم إليهـم أحـد .فكيـف يمكن للمسـيحيين
أن يحملـوا المحبـة والرجـاء واألخبـار السـارة المتعلقـة بملكوت المسـيح ،إلى العالم
أجمـع بحيث تسـنح الفرصـة لآلخرين ألن يخلصـوا قبل حلول النهايـة (متى ،)14 :24
فـي حيـن أنهـم هـم أنفسـهم ال يريـدون قبـول النـاس الذيـن يتخلّـون عن كل شـيء
ليحضـروا الكنيسـة معهم؟

ُملَخَّــص الــدَّ رس :يُط ّهــر هللا المجتمــع الظالــم بإزالــة المتمرديــن منــه واســتعادة
األقليــة الذيــن هجــروا خطاياهــم التــي فصلتهــم عنــه .بفضــل بَركــة حضــور هللا ،ينجــذب النــاس
مــن األمــم األخــرى إلــى هللا وإلــى شــعبه بحيــث يمكنهــم هــم أيضً ــا أ ْن يســتمتعوا بزمــن هللا
المقبــول الــذي يعلنــه ويق ّدمــه ال َم ِس ـ َّيا.
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