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٣

  مقدمة عامة
  
  ..."وأما ثمر الروح فھو"

تقود سیارتھا كانتسیدةقامت مجموعة من سیارات الشرطة بإلزام 
بة صوَّ أسلحتھم مُ وعند خروج رجال الشرطة من سیاراتھم، كانت. بالوقوف

  ؟یا ترىفما الذي اقترفتھ. شعرت المرأة بالذعر. نحوھا
، جةتعرِّ یارتك بطریقة مُ تقودین سنتِ ـُ لقد ك":قال لھا أحد ضباط البولیس

السیارات سائقي تشتمین من خاللھا یئةبذتومئین كذلك بإشارات نتِ ـُ ما كك
  .األخرى

  "نحوي أسلحتكم؟بونصوِّ ـُ ن أجل ھذا تأمِ ":مرأة قائلةت الفردَّ 
والتي تشیر قة على سیارتك ـــَّعلینا الالفتة المُ ، لقد رأحسناً ":فقال الضابط

ترضنا اف،الالئق ھذاناًء على مسلكك غیر ، لكن بإلى أن صاحب السیارة مسیحي
یقوم بقیادتھا ولیس كاننھو مَ ھذا السارقنوبأقد قام بسرقة السیارةأن أحداً 

  ."صاحبھا المسیحي
وھي أن المسیحیین، ولمجرد ،ر نقطة ھامةـِ ظھـُ تإن ھذه القصة البسیطة

بمستوى عال من نطالبیومُ لزمینمُ مجاھرتھم بأنھم مسیحیون، یصیرون 
  .نفسھھو المسیح یسوعى بھیُحتذفإن من یتخذونھ قدوة ونموذجاً . األخالق

أن نتصرف كیف ینبغي للمسیحي إذا أن یسلك ویعیش حیاتھ؟ كیف ینبغي 
٢٢: ٥في غالطیة طة؟ نجد اإلجابة على ھذه النقفي بیوتناكذلك و،في العلن

ا "،، التي ھي موضوع دراسة ھذا الربع٢٣و َمَحبَّة فََرٌح : ر الروح فھوثمَ َوأمَّ
  ."َسالٌَم، طُوُل أناٍة لطٌف َصالٌح، إِیَماٌن َوَداَعة تَعففٌ 

ھذا؛ أي أننا سننظر إلى ما سیحدث إلى أولئك الذین " ثمر الروح"ح ـَّ سنتصف  
یسمحون للروح القدس أن یعمل فیھم بالتاليوالذین،موا حیاتھم وأخضعوھا ـَّ سل
وح ھَُو ُروحٌ الَموْ ’" إن ). ٦: ٣یوحنا " (‘لوُد ِمَن الَجَسِد َجَسٌد ھَُو، َوالَمْولوُد ِمَن الرُّ

عندما لناثمر الروح ھو ما ینمو في داخلنا عندما نولد من الروح؛ إنھ ما یحدث
  ."نولد ثانیة"

. ث بصیغة المفردفھو یتحدَّ ..." ثمر الروح ھو": الحظ أن بولس یقول  
عن واحدتھا واستقاللیةعن سمات منفصلة تعمل بمعزلال یتحدثبولسف

وجده الروح القدس ثمر الروح ھو ما یُ . لكنھ یتحدث عن حقیقة مفردةاألخرى
  .نوع الشخصیة التي سنصبح علیھا في المسیحویحددحیوضِّ بداخلنا، وھذا الثمر

ه من ھذوجھ كل . ةمة ذات أوجھ عدَّ إن ثمر الروح القدس ھو كلؤلؤة قیِّ   
نة یرید المسیح عیَّ صفة مُ ة أووھو یمثل سجیَّ ،ھو صفة من صفات المسیحوجھ األ



٤

.إن قصد هللا ھو أن یجعلنا مثل المسیح. ھذا ھو لب المسألة. في حیاتناخلقھا أن ی
  .لیُْحِدَث فینا ھذا التغییربداخلناویسكنذلك قام هللا بإرسال الروح القدس لیحلل

یة، بالرغم من ھذه الدروس أن ثمر الروح لیس نظرثناء دارسة ستدركون أ  
بالرغم من أن كما أن ثمر الروح لیس نمط حیاة، . نظریةدراسةأننا قد جعلنا منھ
بدالً من ذلك، ثمر . ر الروح لن یعیش كما كان یعیش قبالً ي ثممِّ نَ الشخص الذي یُ 

األْشیَاُء : فَھَُو َخلیقة َجِدیَدةٌ إذا إِْن كاَن أَحٌد في الَمسیح "،ییر في الكیانالروح ھو تغ
ثمر الروح ). ١٧: ٥كورنثوس ٢("اً الَعتیقة قْد َمَضْت، ھَُوذا الكلُّ قْد َصاَر َجدید

: ٣یوحنا ١(انتقل من الموت إلى الحیاة الشخص الذيفي حیاة " جدیدة"ھو حیاة 
  .في المسیح،)١٤

ثر أناة أو أكثر إن ھدف دروس ھذا الربع لیس التركیز على كیف نصبح أك  
السماح كیفیةعلى ھومحبة أو أكثر رقة أو أكثر أمانة وإخالص، إنما التركیز

ناة الً بالمسیح، الذي ھو تجسید لطول األــُّ ھاً وتمثشبُّتأن یجعلنا أكثر للروح القدس 
  .والمحبة والوداعة واإلخالص

ثمر الروح في كل م لك التحدي من خالل دراسة ھذا الربع لتنمیة نَِعم دَّ قَ سیُ   
تسلیم، وسنرى أن سبیل عمل ذلك ھو بال. خصوصاً في البیت-واألماكناألوقات

سندرك . والعیش من أجل هللا ومن أجل اآلخرینواالستعداد للموت عن الذات
بالنھایة أنھ علینا أن نقوم بكل ما علینا القیام بھ مع مالحظة أننا خطاة بحاجة إلى 

اً وفیرغزیراً الذي یحبنا سواء بدا الحصاد المسیح افیة، كالنعمة المسیح الشافیة و
ھو ،"الثمر"ذلك - ثمر الروح القدس علینا أن ال ننسى أبداً أن .اً متناثرقلیالً أو 

ھي دائماً المسیح وما قام بھ الخالصوسیلةإن .نتیجة الخالص، ولیس وسیلة لھ
  .أنھ لنا باإلیمانح نحن ونعلنالذي نصرِّ ومن أجلنا، 

  
، ولقد عمل من أجل الكنیسة في ثالث )واعظ(القس ریتشارد أوفیل ھو كاتب ومتكلم

وھو یقیم اآلن في مقاطعة . سبع سنوات بمقر المجمع العامعملھ مدةقارات، بما في ذلك
  .أورالندو بوالیة فلوریدا األمریكیة

  
    



٥

  )ینایر(كانون الثاني ٢  الدرس األول
  ..."ثمارھممن "

  
  السبت بعد الظھر

؛ ١٠ـ١: ١٥و٢٨: ١٢و٤: ١١؛ یوحنا ٩ـ٧: ١٣لوقا : المراجع األسبوعیة
  .٥: ٣تیموثاوس ٢

  
  ).٢٠: ٧متى ("فإذاً من ثمارھم تعرفونھم: "یة الحفظآ
  

ھو أنھ إذا ثبتنا فیھ وسمحنا لھ ) الخالبة(ذة خـَّاواحد من أكثر وعود الرب األ  
. ر ونختلف، فإننا في الحقیقة سنتغیَّ من خالل الروح القدسى في داخلنا لسكنبا

  .حیاتنا ستتغیر، بل ستتغیر تغییراً جذریاً 
األْشیَاُء الَعتیقة قْد َمَضْت، : فھَُو َخلیقة َجدیَدةحإذا إْن كاَن أَحٌد في الَمسی"  

  ).١٧: ٥كورنثوس ٢" (ھَُوذا الكلُّ قْد َصاَر َجدیًدا
خطة تطمئننا. ظاھر المختلفة لثمر الروح القدسسندرس في ھذا الربع الم  

بِّ بَوْجٍھ َمكُشوٍف، "الفداء المدھشة والرائعة بأننا  َونْحُن َجمیًعا نَاظریَن َمْجَد الرَّ
بِّ لكَما في مْرآٍة، نتغیَُّر إِ  وَرة َعْینھَا، مْن َمْجٍد إِلى َمْجٍد، كَما ِمَن الرَّ ى تِلَك الصُّ

وح   ).١٨: ٣كورنثوس ٢" (الرُّ
ھل تتساءل أحیاناً . سیحملون ثمر الروحأولئك الذین یثبتون في المسیحإن 

یمكننا . نعم،ذلك الوعد حقاً لك؟ إن الجواب واضحن من الممكن أن یكوكان إذا 
فیلبي (بـأن من ابتدأ فینا عمالً صالحاً یكملھ و. أن نكون واثقین من ھذا الشيء جداً 

لیَس أنتُم اخترتُموني بَْل أنا اخترتكم، ’: "القائلةتذكروا كلمات المسیح ). ٦: ١
ُ َمُركـَ َمر، َویَُدوَم ثـَ ثـِ وا بتَوأقمتكم لِتذھَبُوا َوتأ م ـُ لَّ َما طلبتـُ ُم اآلُب كـُ ْم، لِكي یُْعطیَكـ

أن العمل الجید ، رغم ذلك، ھيوأفضل األخبار). ١٦: ١٥یوحنا " (‘يـِ اْسمـِ ب
  .أیضاً لیس فقط لھذه الحیاة بل لألبدیةھوحیاتنافي الذي یعملھ الروح القدس 

  
.نرجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادم* 
  

  )٤٤: ٦لوقا ("‘ألَنَّ ُكلَّ َشَجَرٍة تُْعَرُف ِمْن ثََمِرَھا’"األحد ـ 
عادة مت الروح القدس؟ ـَّ ھل حدث وسألك شخص ما إذا ما كنت قد تسل  

فبالنسبة لھم، ". ألسنة"تكون ھذه طریقة أمثال ھؤالء الكتشاف إذا كنت تتحدث بـ 
یحذرنا . كنى الروح القدس بداخلك من عدمھالتكلم بألسنة ھو العنصر المحدد لسُ 

معجزات وأع والنظر إلى أمور ظاھریة معینة ة التطلُّ المسیح مع ذلك من مغبَّ 



٦

٢٣ـ٢١: ٧المسیح الواضح في متى اقرأ تحذیر . برھان ألي شيءوأكدلیل 
یقول المسیح بكل وضوح بأن معجزات ال یمكن ). ١٤: ١٦انظر كذلك رؤیا (

من أتباعھ ن أولئك الناس ھم إنكارھا ستتم باسم المسیح، ولكن ھذا ال یبرھن أ
  .المخلِصین

ھُم ـَ ل"سیكون ھناك من خبرنا إنھ في تلك األیام األخیرة في الحقیقة لقد أُ   
  ).٥: ٣تیموثاوس٢("وتھاـُ ُروَن قــِ ھُم ُمنكــَّ قَوى، َولِكنــَّ التُصوَرةُ 

  
    _______  علنة وظاھرة الیوم؟الحقیقة مُ هكیف نرى ھذ. ٥: ٣یموثاوس ت٢اقرأ 

  ________________________________ _________________    
  

ُ َمًرا َرِدیًّا، َوالَ َشَجَرٍة َرِدیٍَّة تـَ ألنَّھُ َما ِمْن َشَجَرٍة َجیَدٍة تُثِمُر ث’"   َمًرا ـَ ثِمُر ثـ
وَن ِمَن الشَّوِك تِینا، َوالَ ـُ ھُم ال یَجتَننفإِ . َمرَھاـَ ُكلَّ َشَجَرٍة تُعَرُف ِمْن ثألَنَّ َجیِّدا
َّ لــُ وَن ِمَن العـُ یَقِطف   ).٤٤و٤٣: ٦لوقا " (‘یق ِعنَباـ

أن .الشجرة من خالل الثمر الذي تنتجھنھ یمكننا أن نعرف قال المسیح إ  
ما ھو یكشف عن ذلكح بھ، إنما یصرِّ المرء ال یكشف عن حقیقة نفسھ من خالل

إن عطایا ومواھب .]أي من خالل حیاتھ وتصرفاتھ[ما ھو حقاً علیھمن خالل
ثمر الروح ألبناء هللا كي ى طَ عْ یُ . كنیسة من أجل الخدمةطیت للعْ الروح القدس قد أُ 

  .تتغیر حیاتھم
جوھر ىعلیضع التركیزللثمر الصالح حامالً وكون اإلنسان مسیحیاً حقیقیاً   

ھذا ھاتما غاندي، لكند أن یلعب دور المَ ل جیِّ ــّ باستطاعة ممثف. اإلنسانشخصیة
یمكننا أن نبدو ونحن .ال یمكنھ أبداً أن یكون ھو نفسھ المھاتما غانديالممثل

كما لو یمكننا حتى أن نبدو صالح، بل وسلوب فیھإبصورة الصالح، وأن نتحدث ب
ال یمكننا فإنھ الروح القدس قلباً جدیداً، لم یمنحنالكن ما صالح، الكنا نقوم بعمل 

  .أبداً أن نكون صالحین
  

. بین عمل الصالح وبین كون اإلنسان صالحاً ن أكثر في التمییز والتفریقتمعَّ 
؟ ثانیاً، ھل بإمكان الشخص أن یعمل صالحاً وفي "بالصالح"أوالً، ماذا نعني 

وال اً صالحاً؟ أو، ھل یمكن أن یكون اإلنسان صالحنفسھالوقت ذاتھ ال یكون ھو
یوم المقدس، الكتاب دراسةر في أجوبتك وتعال بھا إلى صفكِّ ؟ فَ اً یعمل صالح

  .السبت

  



٧

  )٥: ١٥یوحنا ("‘لوا َشیئاــَ ُدونِي الَ تَقِدُروَن أَن تَفعـِ م بـُ ألَنك’"ـ االثنین
من غرفة النوم لینزالولدان صغیران یقومان بتسلق شجرة فاكھة ھناك كان   

ي أحد األیام وف. الخاصة بھما بالدور الثاني إلى حمام السباحة دون إذن والدیھما
ن أنھما قد ولخوفھما م. قطع الشجرة ألنھا كانت میتةینھ سبأسمعا والدھما یقول 

للمتجر واشتریا تفاحاً صناعیاً وقاما، ذھبا یفقدا وسیلتھما للتسلل إلى خارج البیت
وفي الیوم التالي أعرب األب عن دھشتھ . أغصان الشجرة المیتةعلى بتعلیقھ لیالً 

الشجرة لیالً، خصوصاً وأن الشجرة كانت شجرة كمثرىعلى من أن التفاح قد نما 
  !)إجاص(
  

  :وأجب على األسئلة التالیة٥ـ١: ١٥اقرأ یوحنا 
  

ىعلالمسیحلماذا في اعتقادك أكد. أنھ الكرمة الحقیقیةقال المسیح عن نفسھ
    __________________   ٢٤: ٢٤انظر كذلك متى ؟ "الحقیقیة"أنھ الكرمة 

  ________________________________ _________________    
  

ما ؟ا ھو الوصف الذي أعطانا المسیح إیاه، م٥: ١٥حسب ما جاء في یوحنا 
لى المستویین العملي والتطبیقي؛ أي، ماذا تخبرنا ھذه اآلیة الذي یعنیھ ذلك ع

    _______________________  حیاتنا؟بھایجب أن نعیشالتيعن الكیفیة 
  ________________________________ _________________    

  
أن یأتي بثمر ما لم یثبت في إلى أن الغصن ال یستطیع ٤اآلیة تشیر 

اً قد سقطر غصنتصوَّ . ھذه نقطة ھامة، نقطة یجب أال تغیب عن أذھاننا. الكرمة
ة تفاحات على وشك عدَّ یحمل كانبأن ذلك الغصنافترض. من شجرة تفاح

سیحدث للتفاحات؟ ھل الساقط؟ وما الذي غصن للسریًعاما الذي سیحدث . النضوج
أننا افترضالتفاحات باللون األحمر الغامق؟ سیحدث ذلك أي فرق إذا صبغنا

إنتاجھل سیواصل الغصن ، على األرض حولھسماداً سقینا الغصن أو وضعنا 
من لماذا ھو،األرض؟ ھل ندرك، إذاً بغرسھ في المزید من التفاح إذا قمنا 

  روري أن یكون الغصن متصالً بالكرمة ومثبتاً بھا؟الض
  

جعل تحیاتك لفي ره كیف تثبت في المسیح؟ ماذا یعني ذلك؟ ما الذي یجب أن تغیِّ 
تجعل أمر ثباتك في حالیاً یھا مِّ ـنأي ممارسات وعادات ت؟اً یومیاً ھذا األمر اختبار

  المسیح أكثر صعوبة؟
  



٨

ُد ’"الثالثاء ـ    )٨: ١٥یوحنا " (‘أَبِيبِھَذا یَتََمجَّ
ُد أَبِي’" ُ أَن تَأت: بھذا یَتََمجَّ ما ).٨: ١٥یوحنا ( " ‘وا بثَمر َكثِیر فتَُكونُوَن تَالِمیِذيـ

    ____________________________________  الذي تعنیھ ھذه اآلیة؟
  

عمل الشيء الصواب ن الممكن أن تقوم بمِ "ك بدون شك قد سمعت مقولة، إن
، فمن المحتمل أن یحاول إنسان الثبات في اً إذا كان ھذا صحیح." للسبب الخطأ

نھایة؛ الإن الثبات في المسیح لیس ھو وسیلة للوصول إلى . المسیح للسبب الخطأ
نتیجة الثبات في المسیح ھي .ھو نھایة في حد ذاتھالمسیحفيباألحرى، الثبات

كلمات ب. د هللاولكن لنمجِّ مراً، لیس لتمجید أنفسنا من خالل ذلك الثمرأن نحمل ث
ظھر نظھر نحن بصورة جیدة، لكن لیھو أن المرجو من ثمر الروح لیسأخرى،

  .بصورة جیدةاآلبهللا 
  

كانت خدمة المسیح، التي اشتملت على العدید من المعجزات واألعمال الصالحة 
كیف ینبغي لھذه الفكرة أن تؤثر وماذا كانت تلك القوة، . قوة دافعة مؤكدةالدیھ

    ______________  ٢٨: ١٢؛٤: ١١یوحنا تكون علیھ دوافعنا؟فیما یجب أن 
  ________________________________ _________________    

  
أشیاء في المجتمع ربما تبحث كنیستك عن طرق تقوم من خاللھا بعمل   

، من الضروري أن نكون ذاتھالوقتفي. وھذا أمر جید،لتحسین صورة الكنیسة
ما ھو ھدفنا النھائي . عمل تلك األشیاءحذرین بشأن دوافعنا وأغراضنا من وراء 

كیف نتعلم ؟ تمجید هللاوالمساعدات؟ أھو تمجید النفس أمالمساعيتلكمن وراء 
الخلط بین ھذه األمور یسھل بطرق مختلفة، فإنھ، ؟ االثنینبینوالتفریقالتمییز

حتى یبدو للناس أننا للذات بغالف زائفمةُ ظِّ عَ لدرجة أننا قد نغلف تصرفاتنا المُ 
  .هللا" تمجید"نفعل ما نفعلھ بقصد

  
سن النوایاكیف نستطیع التحلِّي بحُ . ٣١: ١٠كورنثوس ١و١٦: ٥اقرأ متى 

الذي في السماوات؟ ضع في اعتبارك أنھ من ناینعطي المجد ألبفي الوقت ذاتھ و
. المحتمل تجاھل اآلب وإرجاع الفضل ألنفسنا حتى في وجود النیة الحسنة

كیف یمكن أن .حقیقة الدافع وراء بعض أعمالكواسأل نفسك عنقلبك افحص
  ؟خدع نفسك أحیاناً ت
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  )٢: ١٥یوحنا (" ‘رـَ ثكَمر أـَ لِیَأتَِي بث’"األربعاءـ 
ُ ُكلُّ غ’" َمر ـَ یِھ لِیَأتَِي بثـِّ قـَ صن فِيَّ ال یَأتِي بثَمر یَنزعھُ، َوُكلُّ َما یَأتي بثمر یُنـ
یم ھذه؟ كیف اختبرتھا أنت عملیة التقلما المقصود من ). ٢: ١٥یوحنا " (‘ثركأ
الوقت السابق رت مختلفاً عنعندما انتھت تلك العملیة، بأیة طرق صِ ونفسك؟ ب

  ____________________________________________  ؟لبدایتھا
_________________________________________________

  
مع ذلك، یجب . نھایة كل موسم، یقوم الزارع بتقلیم معظم أجزاء الكرمةفي 

مباشراً على الزارع أن یكون حریصاً ألن محصول العام التالي یعتمد اعتماداً 
إن سر التشذیب ھو حفظ التوازن بین . الكرمة بعد التقلیمى من أجزاءــَّ على ما تبق

فإذا أردت محصوالً . فإن أحدھما ینمو على حساب اآلخر. حصول والكرمةالم
وذلك بعدم تشذیبك ما ینبغي تشذیبھ من أغصان، فستجد أن محصول العام ،أكبر

إن المھارة الفنیة ھي في تحقیق .كذلك أقلالتالي سیكون ضعیفاً وجودة الثمر 
  .التوازن الصحیح بینھما

ثقون بقوة یسلیرى إن كانوا یجلب هللا التجارب واالختبارات على الناس "  
غالباً ما یقوم ف. إدراك البشرعنإن إدراك هللا یختلف. ]أي قوة هللا[تتخطى قوتھم 

خطط اإلنسان لھ وكان یراه نظام الذيهللا بفك االرتباطات البشریة وتغییر ال
ملتھ فإن ما یعتقد اإلنسان أن فیھ صالحھ الروحي والدنیوي قد یكون بج. مثالیاً 

  .لھ أن یجوز فیھ حتى یكون تابعاً لیسوعمخالفاً لالختبار الذي ینبغي
. ھناك اختبارات موضوعة على طول الطریق من األرض وحتى السماء"  

."الطریق الضیق"المؤدي إلى السماء اسم وإنھ بسبب ذلك یطلق على الطریق 
ناك العدید من المسیحیین الزائفین سیكون ھوإالَّ ال بد من اختبار الشخصیة، فإنھ 

تھم في أن تكون لھم رغبومیولھمحفضَ إلى أن تُ یواصلون التظاھر بالدینسالذین 
التجاربعندما تحل بھمھؤالء ف.بالطموح والكبریاءالتي تتسمطرقھم الخاصة

اعة لودوفإن افتقارھم للتدین الحقیقي الصادق، بسماح من هللا،الحادةواالختبارات
روح النبوة، في " (حاجتھم إلى عمل الروح القدسظھرسیُ تضاعھ، المسیح وا

  ).٢٦٦األماكن السماویة، صفحة 
  

تساءلت یاً حقیقاً إلیمانك، لدرجة حتى أنك لت تحدـــَ ھل حدث وواجھت تجربة شكّ 
ل في ذلك الماضي، أیة دروس من بالتأمُّ إذا كان لدیك إیمان من األساس؟

مت تلك تعلَّ حقاً متھا من ذلك االختبار؟ واألكثر أھمیة، ھلالمفترض أنك قد تعلَّ 
  الدروس؟
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  )٩: ١٣لوقا ("‘...َمًرا، َوإالـَ فإِن َصنََعت ث’"الخمیس ـ 

من ـالمستوطنات األمریكیةاختبرت ١٧٤٥وحتى ١٧٣٠منذ عام 
رفَ عُ اً دینیاً انتعاشـمستوطنة ماین شماالً وحتى مستوطنة جورجیا جنوباً 

اد حركة التجدید الروحي وكان جوناثان إدواردز رائداً من روَّ . بالصحوة العظمى
،"غاضبخطاة بین یدي إلھ "بعنوان، جوناثان عظةألقى١٧٤١وفي عام . تلك

وبغض . للتوحش ووصفاً للجحیممزاً رللعدید من المسیحیینأصبحت بالنسبةالتي 
ت بالفعل عن بَّرعأنھا، إالَّ النظر عن الجدال الذي دار وقد یدور حول ھذه العظة

الحق المتعلق بسوء عواقب الخطیة، وموقف هللا القدوس السرمدي من الخطیة، 
  .]سیدین العالمبالنھایة أي أن هللا [ة یوم الدینونة ویقینی

  
حمل (نا في مضمون اإلثمار أي توازن یقدمھ المسیح ھ. ١٠ـ١: ١٥اقرأ یوحنا 

  ____________________________________________  ؟)الثمر
_________________________________________________

  
ثبتنا فیھ فإننا سنـأتي بثمر كثیر،نحن ذا نھ، من ناحیة، إأالمسیح قولالحظ 

بتنا نھ إن ثمعنى ھذا أ).المسیح(الذي ھو نتاج لكوننا قد خلصنا من خاللھ الشيء
في الوقت . الممنوح لنابالخالص بسبب بر المسیحین یقیكون لناسفیھ، باإلیمان، ف

ومن ال یأتون بثمر . ذاتھ، یحذر المسیح من أننا ما لم نثبت فیھ فإننا لن نأتي بثمر
  ).٩: ٣بطرس ٢انظر (ون ویطرحون في النار فیتم احتراقھمفّ جِ یَ 
  

؟٩ـ٧: ١٣المسیح في لوقا نطق بھما ھو الدرس الذي نتعلمھ من المثل الذي 
_________________________________________________  

  ________________________________ _________________    

أي باألعمال (لثمر النقطة ھنا ھي أن الخالص ال یأتي بواسطة حمل ا
لخالص د مظھر آخر من مظاھر االعتقاد في اجرَّ ذلك مُ سیكون، وإال)الصالحة
ور الذي یقوم بھ ما الدإن خالصنا ال یتم من خالل حملنا للثمر؛ لكن . باألعمال

حقیقة الخالص الذي قد حصلنا علیھ بالفعل في إظھار وإعالنھو نحملھ من ثمر
إن اإلتیان بثمر ھو تعبیر عن الخالص؛ ). المسیح(إیماننا فیھ المسیح، من خالل 

بین ھذین ما من الضروري جداً فھم ھذا التمییز. ولیس السبیل للحصول علیھ
فخورین بما نعتبره وما لم نفعل، فإننا إن عاجالً أو آجالً، سنصبح إما . األمرین

  .محصوالً تافھاً جداً أنھیبدوسثمرنا نحن الرائع، أو سنستسلم بیأس لما 
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  الجمعة ـ لمزید من الدرس

إن كل أتباع . )٢٠: ٧متى (‘ ھُمْ ـَ عرفُونـَ ِمن ثَِمارِھم ت’قال المخلص،"  
صالحاً تشھد حیاتھم بأن عمالً إذ .جید اسمھالمسیح الحقیقیین یأتون بثمر ألجل تم

حیاتھم وكذلك تكون .قد تم في داخلھم بواسطة روح هللا، وبأن ثمرھم ھو للقداسة
األعمال الصحیحة ھي الثمار الواضحة للتقوى الحقیقیة، تكون و. سامیة وطاھرة

ھم . ختبار لدیھم بأمور هللارون أن ال اـِ ظھوكل من ال یأتون بثمر من ھذا النوع یُ 
ُ تـاُثبُ ’ل المسیح، قا. مثبتین في الكرمةلیسوا كَما أنَّ الُغصن ال . وا فيَّ وأنا فیكمـ

تي بثَمر من ذاتھ إن لم یَثبُت في الكرَمِة، كذلَِك أنتم أیًضا إن لم تثبتوا أیَقدر أن یَ 
الذي یثبُت فيَّ َوأنا فیھ ھذا یَأتي بثمر كثیر، ألنكم . َصانغاألأنا الكرَمة َوأنتم .فيَّ 

ُ فَعلـَ أن تقدروَن ـَ دوني ال تـِ ب روح النبوة، نصائح (" )٥و٤: ١٥یوحنا (‘ .وا َشیئاـ
  .)٣٢٩وإرشادات إلى أولیاء األمور والمعلمین والتالمیذ، صفحة 

ون كنیسة دون االنضمام إلى الرب سیكشفإن كل من ینضمون إلى ال"  
: ٧متى ‘ھُمْ ـَ عرفُونـَ ِمْن ثَِمارِھم ت’. الحقیقیةعن صفاتھم وطباعھم بمرور الوقت

واالعتدال والصبر والشفقة والمحبة والصدقة ال إذ أن ثمار القداسة الكریمة.١٦
العالم بكل لْ بَ قِ نْ زى مِ خْ إن هللا یُ . اً وحسكھم یحملون فقط أشواكاً . تظھر في حیاتھم

روح النبوة، اإلیمان الذي أحیا بھ، صفحة (" التقوىبأمثال أولئك المتظاھرین 
٩٠(.  

  
  شأسئلة للنقا

ما ھو . ، إلى أجوبتكم على سؤال یوم األحدمدرسة سبتارجعوا، كصف.١
اإلنسان للصالح؟" عمل"اإلنسان صالحاً وبین " كون"الفرق الممیز بین 

حول كیف أن كل من یضمون أنفسھم اقرأ بعنایة عبارة روح النبوة.٢
ما .للكنیسة ولكن لیس للرب سیظھرون سریعاً صفاتھم الشخصیة الحقیقیة

نتمي أي فئة أنا أ: ا نفسھنَّ المقصود بذلك؟ لماذا ینبغي أن یسأل كل واحد مِ 
ؤكدة على ھذا السؤال؟مإلیھا حقاً؟ كیف لنا أن نعرف اإلجابة ال

أحدھما أدفنتستي سبتي یعرف ویؤمن بكل : نتخیل أنَّ ھناك شخصی.٣
أنھ قد ما نعتقد نحن كأدفنتستالمعتقدات ـ حالة الموتى، المجيء الثاني، 

بالشحِّ لكن، ھذا الشخص یتسم. ، وما إلى ذلك١٨٤٤حدث في عام 
وھناك شخص آخر، وبینما ھو . ةمحبوة وإدانة اآلخرین وبعدم السالقو

موافقاً على ما ، قد رفض كل ھذه التعالیم الصحیحة یعترف بإیمانھ بالمسیح
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ةمسامحالف وباللطیتسممع ذلك، فھذا الشخص. الھوتیاً خطأً أنھ یبدو قد
ة وال یدین اآلخرین، أي أن ھذا الشخص یمتلك كل ما یفتقر إلیھ محبالو

ال نعرف القلوب، بالطبع، وبالرغم من أننا. األدفنتستي المستقیم ذاك
ن أٌي ـُ لكن إذا كان علیك أن ت،وخبایاھا من ھذین كان األقرب إلى خمِّ

الذي یدل علیھ ملكوت هللا، فمن یا ترى ستختار من بینھما، ولماذا؟ ما
  في المسیحیة؟ذات أھمیةباألمور التي تعتبرھا فیما یتعلقجوابك 
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  )ینایر(كانون الثاني ٩  الدرس الثاني
  ثمر الروح ھو محبة

  
  السبت بعد الظھر

؛ لوقا ٣٩: ٢٢و١٢: ٧متى ؛٤٨ـ٤٣: ٥متى ؛٥: ٦تثنیة : المراجع األسبوعیة
  .٧ـ٤: ١٣كورنثوس ١؛ ٣٧ـ٢٥: ١٠

  
ا اآلَن فیَثبُتُ : "الحفظآیة  َجاُء َوالَمَحبَّة، ھِذِه الثالثة َولِكنَّ : أَمَّ اإلیَماُن َوالرَّ

  ).١٣: ١٣كورنثوس ١("أَعظَمھُنَّ الَمَحبَّة
  

رف ممیزات ثمر عِّ ـُ التي تلیس من سبیل المصادفة أن تبدأ قائمة بولس
وأسمى لّ ألنھا من أجَ فالمحبة ھي أسمى فضیلة بالنسبة للمسیحیین .الروح بالمحبة

زت هللا على أن یخلقنا ویرعانا،ـَّ ففالمحبة ھي التي حَ .بھاالتي یمتاز هللالصفات
  .یعطینا ابنھ كي یفدیناأن یعلن نفسھ لنا، ووأن 

وألن المحبة ). ٤:١٦یوحنا ١" (َهللاُ َمَحبَّة"بسیطة ـیقولھا یوحنا صریحة 
نحنأن تكون المحبة مركزیة لحیاتنابة لشخص هللا، فیجبمركزیة جداً بالنس

  ).١٦عد" (َوَمن یَثبُْت في الَمَحبَِّة، یَثبُت في هللا َوهللاُ فیھِ . "كذلك
لما بصلة ستخدم الیوم بشكل ال یمت كثیراً ـُ من المؤسف أن كلمة محبة ت

نقول بأننا نحب الطقس، فنحن في أغلب األحیان. لھذه الكلمة أن تعنیھدَ صِ ـُ ق
هللا محبة بتُقارنلكن أنواع المحبة ھذه ال . نحب كلبناول، نا المفضَّ اءونحب غذ

محبة هللا شيء مختلف ). ١٣كورنثوس١انظر(لصادقة والحقیقیة والمخلصة ا
. وفي عالقتنا باآلخرینوطریقة عیشناتماماً، إنھا شيء یؤثر في وجودنا بأكملھ

واحدة، ولیس قائمة منھا نختار ما ھو أكثر ) رزمة(إن مكونات محبة هللا ھي كتلة 
ھذا لیس، وكما سنرى في ھذا . جاذبیة لنا في حین نتغاضى عن البقیة ونتجاھلھا

  .تدور حولھما وأالحقیقةاألسبوع، ما تعنیھ المحبة 
  

  .استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمنرجو التعمق في موضوع ھذا الدرس * 
  

  )٥: ٦تثنیة (األحد ـ المحبة متعددة األبعاد 
ُ ت’:قاَل لھُ یَُسوعُ "   بَّ إِلھََك مِ ـ لِّ ـُ لِّ نَفسَك، َوِمن كـُ لِّ قلبَك، َوِمن كـُ ن كِحبُّ الرَّ

ُ ت: انیة مثلھاــَّ َوالث.ىمھذه ھي الَوصیَّة األولى َوالُعظ.كفِكر " ‘كنفِسككَ یبَ حب قرـ
  ).٥: ٦؛ انظر كذلك تثنیة ٣٩ـ٣٧: ٢٢متى (
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ھا عن َعبِّر بـُ ختیارھا للكلمات التي تفي اتختلف ترجمات الكتاب المقدس   
على سبیل . مثل باقي المؤلفات المكتوبة األخرىفي ذلكمثلھا،المعنى المقصود

، مثلخرىبكلمات أیمكن صوغھا" رغَ كان الطائر بالغ الصِّ "ة مثل المثال، عبار
فإن ". كان الطائر ضئیالً جداً "أو بغیرھا كلمات مثل، " كان الطائر صغیراً جداً "

لذلك، سیكون من .كل ھذه األوصاف صحیحة في التعبیر عن المعنى المقصود
المفید لنا عند تعریف المعاني المتعلقة بثمر الروح أن نعود إلى اللغة األصلیة 

لتعني ٥: ٦تثنیة العبریة الُمستخدمة في فإن الكلمة . للكلمة المعنیة بالدراسة
باللغة " تـُِحب"ولھذه الكلمة معنى ُمشابھ في نطاقھ لكلمة ، "ahab"، ھي "تـُِحب"

ة اإلنجلیزیة، وھي تشیر إلى كل شيء نابع عن باللغ" love"كلمة العربیة وكذلك
فإن بإمكان البشر . محبة هللا الالمتناھیة لشعبھ، على نقیض رغبات البشر اآلثمة

: ٥عاموس (، ولكن باستطاعتھم محبة الخیر كذلك )٣: ٥٢مزمور (محبة الشر 
مون السیاق والمضعنھا في كل مرة ھووما یُحدد نوع المحبة الُمتحدَّث). ١٥

والتي یتحدث المسیح ٥: ٦والمحبة المذكورة في تثنیة . الذي تظھر فیھ ھذه الكلمة
، ھي أنبل وأسمى أشكال المحبة الُمضّحیة بالذات، مىعنھا في سیاق الوصیة العظ

وھي المحبة التي یُوصى كل شخص بحیازتھا، محبة تجاه هللا وتجاه اآلخرین 
  ).٣٧-٢٥: ١٠انظر لوقا (

من كل قلبك ن الوصیة األولى كانت أن تحب هللالشعب الیھودي أفعرِ   
، وكما أضاف مرقس، تحب الرب إلھك من كل ومن كل نفسك ومن كل فكرك

من الواضح أن المقصود من إشارة المسیح إلى ).٣٠: ١٢انظر مرقس (قدرتك 
أنت بحاجة إلى ’: فھو یقول. بمجملھالبشریة األربع ھو التكوین البشريماتالسِّ 

ف اإلحساس ــِّ صنأن یُ ھوفلیس قصد هللا. ‘بكامل كیانك وتكوینكأن تحب هللا 
مع ذلك، فھناك الكثیر الذي .من ھذه الكلمات األربعكلمةما تعنیھ كلالفردي لكل

  .مات التكوین البشرى األربع ھذهیمكن إدراكھ من خالل دراسة سِّ 
  

ھي النقطة األساسیة الھامة التي تتناولھا ما . ٣٩: ٢٢ومتى ١٢: ٧اقرأ متى 
    _______  ھذه الفقرات؟ لماذا تعد ھذه النقطة ضروریة لمفھوم المحبة بأكملھ؟

  ________________________________ _________________    
  

فالمحبة . معنى أن تحب قریبك كنفسك ھو أن تحب كل الناس من كل قلبك  
الوصیة ’في عنھاَحدَُّث ـَ الُمتھي عینھا ‘الوصیة الثانیة’عنھا في ثُ دَّ حَ ـَ تالمُ 

والتي تتضمن كال) ز التنفیذالموضوعة حیِّ المحبة (إنھا المحبة العاملة . ‘األولى
ما غیر ھو أن نھتم بشخصٍ كأنفسناومعنى أن نحب قریبنا . یةـِّ من اإلرادة والن

  .أنفسنا بنفس الطریقة التي نھتم فیھا بذاتنا



١٥

  
ھو عمل عن محبة اآلخرین كنفسك؛ لكن ما لیس سھالً أن تتحدثمن السھل 
م الدروس الصعبة ــُّ علما مدى نجاحك في ھذا المجال؟ كیف یمكنك تَ . ذلك بالفعل

  المتعلقة بالموت عن الذات حتى تخدم احتیاجات اآلخرین وتمد ید العون إلیھم؟
  

  )٨ـ٤: ١٣كورنثوس ١(االثنین ـ ما تفعلھ المحبة 
فِخ، ـَ نتـَ تتفَاَخُر، وال تالَمَحبَّة ال.ْحِسدُ ـَ الَمَحبَّة ال ت. رفُقـَ ى وتـَّ الَمَحبَّة تتأن"  

، َوال تـَ ْحتـَ ُب َما لِنَفِسھَا، َوال تـُ طلـَ بِّح، َوال تـَ قـُ َوال ت ؤ، َوال تـَ دُّ فَرُح باإلثِم بَل ـَ ظنُّ السُّ
، ـَ ت ُ ِمُل كـَ حتـَ َوتفَرُح بالَحقِّ لَّ َشيٍء، ـُ رُجو كـَ لَّ َشيٍء، َوتـُ َصدُِّق كـُ لَّ َشيٍء، َوتـ
ا النط أبًَداـُ سقـَ الَمَحبَّة ال ت. لِّ َشيءٍ ـُ ُر َعلى كـِ ْصبـَ توَ  اُت فََستبــُّ َوأمَّ ل، َواأللسنة طبُوَّ

  ).٨ـ٤: ١٣كورنثوس ١" (بطلیھي، َوالِعلُم فَسَ ـَ فََستنت
.فھي تطبیق المحبةالخطوة الثانیةأماھي تعریف المحبة،الخطوة األولى  

سمة فینا؛ بل نحن بحاجة إلى ھي ن المحبة إن یجب االحتراس من القول بعفویة لك
نعرف مدى نجاحنا في بحاجة إلى أن أن نحلل بدقة وعنایة الطریقة التي نحیا بھا و

  .تطبیق مبادئ المحبة كما تم التعبیر عنھا وتوضیحھا بالكتاب المقدس
  

سمات المحبة بصفة منفردة انظر إلى كل سمة من . ٨ـ٤: ١٣كورنثوس ١اقرأ 
    _________________   ق ھذه المبادئ في بیتي أنا؟واسأل، كیف لي أن أطبِّ 

  ________________________________ _________________    
  

سمات ونوعیات فكر للحظة فیما ستكون علیھ بیوتنا إذا ما طبقنا بنعمة هللا   
كة العیش في بیئة یتمتع أفراد األسرة فیھا باإلیجابیة نحو رَ ل بَ ؟ تخیَّ الحقیقیةالمحبة 

ربما أنت ال تستطیع حمل . بعضھم البعض ویسعون لتثبیت واحدھم اآلخر
فقط ستطبق ھذه المبادئ، فربما سترىنتَ ـُ إن كاآلخرین على عمل ھذا، لكن 

ن تجادل أنت ال یمكنك أ.مدى قوة ما قد یكون لھذه المبادئ من تأثیر على اآلخرین
بإمكان الناس أن . ضد المحبة؛ فھي إجماالً القوة األكثر فعالیة في كل الخلیقة

سلوب حیاتك، ضد معتقداتك، ضد إیتجادلوا ضد ما لدیك من علم لالھوت، ضد 
لكن أیة حجة یمكنھم استخدامھا ضد محبة غیر .إیمانك ـ أو أي شيء آخر

ي نستطیع نحن، مسیح، المحبة التم من خالل المشروطة، المحبة التي ظھرت للعال
  نحو اآلخرین؟امن خالل نعمة المسیح، إظھارھ

  



١٦

المحبة المذكورة بالكتاب المقدس تجد أنھا األكثر صعوبة في سمة من سماتأيٌ 
في تنمیة س من خالل نعمة هللا ؟ كیف یمكنك بذل جھد مكرَّ حیاتك أنتبأن تطبقھا 

  لماذا ھو من المھم أن تقوم بعمل ذلك؟؟سمة المحبة ھذه
  

  المحبةالثالثاء ـ ما ال تفعلھ
ھذه المرة انظر إلیھا من ولكن، ٨ـ٤: ١٣كورنثوس ١مجدداً إلى دْ عُ   

بالرغم من أن فستجد أنھ . انظر إلى ما ال تستطیع المحبة عملھ. منظور مختلف
أخرى إیجابیةالواقع سماتا في نھأر قد تم عرضھا بصیغة النفي، إالھذه األمو

  .للمحبة
  

واكتب ٨ـ٤: ١٣كورنثوس ١ادرس بدقة كل عبارة جاءت بصیغة النفي في 
أیضاً، وبینما أنت تقوم بذلك، . األوصاف اإلیجابیة التي تجدھا بكل واحدة منھا

اسأل نفسك عن مدى نجاحك أو إخفاقك في أظھار سمات المحبة ھذه وكیف 
  ن؟یمكنك التحسُّ 

    ___________________________________________  =ْحِسدـَ تال 

    _________ ________________________________  =فَاَخرـَ تـَ ال ت

    __________________________________________  =فِخـَ نتـَ وال ت

    ___________________________________________  =حقبِّ ـُ ال ت

    ____________________________________  =ُب َما لِنَفِسھاـُ طلـَ ال ت

    __________________________________________  =دـَ تـحْ ـَ ال ت

    ________ ________________________________  =ال تظن السوء

    _______________________________________  =ال تفرح باإلثم

  
ل للمحبة كما جاء في إصحاح المحبة فصَّ إذ نمعن التفكیر في المعنى المُ   

نا السماوي، الذي یأبر طبیعة وصفات قدِّ ـُ ، ال یسعنا سوى أن ن)١٣كورنثوس ١(
نستطیع أیضاً أن ندرك أن االستخدام الشائع لكلمة محبة یبدو . ھو تجسید للمحبة

  . راً جداً في توضیح المفھوم الصحیح لمحبة هللاصِّ قَ مُ 
  
  



١٧

  )٤٨ـ٤٣: ٥متى (بعاء ـ امتحان المحبة األر
ما ھي . ثم أعد صیاغة ما قالھ المسیح في كلماتك الخاصة٤٨ـ٤٣: ٥متى اقرأ 

    _______________  ؟النقطة الرئیسة التي یحدثنا عنھا المسیح حول المحبة
  ________________________________ _________________    

نا، فمن األفضل لنا إذن أن نكتشف من ھم أعداؤنا إذا كان ینبغي محبة أعدائ  
فإذا كان العدو ھو فقط الشخص الذي یھدد حیاتك، فربما تفكر بأن ھذه . بالضبط

الفقرة الكتابیة القاضیة بمحبة األعداء ال تنطبق علیك، ألنھ من المحتمل أن حیاتك 
  . لم یتھددھا الخطر مؤخراً 

. ، أو غریمدِّ حَ ـَ تمنافس، متبار، مُ لكن العدو من حیث التعریف ھو خصم،   
ربما یكون ھذا الخصم ھو شریك . العدو ھو شخص یكرھك أو یسيء معاملتك

ربما تكون ھناك أوقات ال یكون فیھا أحد أفراد األسرة . الحیاة أو أحد أفراد األسرة
بل ربما یبحث ذلك الشخص عن طرق بھا یضایقك أو یقوم بأسوأ من . بحِ غیر مُ 

  .االنتقام والتفاھةا یحدث ذلك، یسھل الوقوع في شرك عندم. ذلك
اً د یبدأ أولئك الذین عملت معھم جنبقد تختبر نزاعات في العمل أحیاناً، وق  

یمكن للعدو أن یكون . م لھمإلى جنب عبر السنین بالنظر إلیك على أنك خص
ما اً كثیراً بعنایتك واھتمامك أو ربما حتى یكون شخصقد غمرتھ وأحطتھاً شخص

  .بكنیستك
نحد بحاجة إلى إدراك أن العدو الذي أشار إلیھ المسیح ال یقتصر على   

ن نسان یسبب لنا ما یكفي مأي إقد یكونل تھدیداً لحیاتنا لكنھـِّ یشكشخص ما قد 
  .واالنتقامعر یغوینا على الثأرذ
  

كیف تساعدنا ھذه الفقرات . ٩: ٣بطرس ١و٢١: ٢٥؛١: ١٥اقرأ أمثال 
    __________________   الكتابیة على فھم ھذا المبدأ الھام المتعلق بالمحبة؟

  ________________________________ _________________    
  

من الناس یجدون صعوبة في إظھار المحبة نحو الكثیرأنحب أعداءنا؟ إنَّ 
م إتباع مثال المسیح ھنا؟ كیف علُّ أصدقائھم، فما بالك بأعدائھم؟ كیف یمكننا تَ 

ا؟ كیف یمكن للصالة من أجلھم أن نتمكن من محبة أعدائنلیمكن لقلوبنا أن تتغیر 
  المسیحي؟)المثال(لعب دوراً كبیراً في مساعدتنا على بلوغ ھذا الھدفت
  

  )٣٧ـ٢٥: ١٠لوقا (الخمیس ـ المحبة العاملة 
الخاص بھ بطریقة غیر كرازة الفَّ أستاذ جامعي بمعھد لالھوت صَ أعدَّ   

فقد طلب من كل واحد من تالمیذه إعداد عظة عن قصة السامري . اعتیادیة



١٨

تلو اآلخر من قاعة دراسیة إلى أخرىاً كان علیھم أن ینتقلوا واحدو. الصالح
نت ھناك استراحة قصیرة كا. عن محبة اآلخرین واإلشفاق علیھمتعلیم والكرازة لل

المستقبل على اإلسراع والعجلة كي ُمعلـِّمي ما أجبر ، مبین الحصص الدراسیة
كان . دة لھم حسب الجدول الموضوع لذلكحدّ یتمكنوا من الوعظ في األوقات المُ 

اذ معین وأن یمر) ممشى(احد من الطلبة أن یسیر في ممر على كل و َب ـِ لـُ طبشحَّ
  .ل أستاذھم الجامعيبَ ـِ ن قعمداً مِ منھ الوقوف ھناك

ن توقفوا لمساعدة ھذا كان عدد مَ فقد ! االً وفعَّ كان درساً قویاً ث وما حد
. محدود جداً، خصوصاً أولئك الذین كانوا تحت ضغط الوقتطالب ن الالرجل مِ 

ففي إسراعھم لیعظوا عظاتھم عن السامري الصالح، مروا بالشحاذ مرور الكرام 
  !یتناول الموضوع ذاتھكانفي قلب المثل الذيبینما ھم

  
ن ھو جاري؟ ن ھو عدوي؟ الیوم السؤال ھو، مَ في درس البارحة تحدثنا عن مَ 

؟ كیف یرتبط ھذا ٣٧ـ٢٥: ١٠كیف یجیبنا المسیح على ھذا السؤال في لوقا 
تقرأ أنتالمثل بمجمل السؤال المتعلق بما تعنیھ المحبة الحقیقیة؟ أیضاً، وبینما

الدین تحدیداً، حتى القادة ھذا المثل، اسأل السؤال، لماذا وضع المسیح رجال
    ___  ؟ أي درس لنا نحن في ھذا، كذلك؟"األشخاص األشرار"الدینیین، في دور 

  ________________________________ _________________  

، فقمتم بتشكیل ناد للعلوم اإلنسانیة ائعاً جكنتُ ’: الكلماتن في ھذهمعَّ ـَ ت
. كنت مسجوناً، لكنكم تبرمتم واشتكیتم من ارتفاع نسبة الجریمة. لمناقشة ھذا األمر

كنت مریضاً، فشكرتم . ناقشتم وتجادلتم حول مدى أخالقیة مظھريتعریاناً، فكنت 
مأوى علـَّمتموني عن كنت شریداً، ف. هللا من أجل ما تتمتعون بھ أنتم من صحة

تبدون مقدسین جداً وقریبین جداً من هللا؛ لكنني ال أزال جائعاً أنتم.محبة هللا
  .‘مري؟ألأتھتمون.وأعاني من األلمووحیداً وأشعر بالبرد 

  
یجب علیكنمط وأسلوب حیاتكات في تغییرال، أي نوع من مع نفسككن صادقاً 

َمْن ِمْن األشخاص حتى تستطیع أن تصبح سامریاً صالحاً لآلخرین؟التعامل معھ
الطریق یعاني من آالم الذین تعرفھم ھو في ھذه اللحظة بالجانب اآلخر من 

بھ منك أمر معالجة ھذا ــَّ ما ھو مقدار الموت عن الذات الذي یتطلالعالم؟
  قریب لك؟أو شخص واالھتمام بھ كجار ال
  
  
  



١٩

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
لكنھ فعل ذلك كي ال یتم انعكاس . مأل العالِم آرثر زاجونك صندوقاً بالضوء  

كان ما بداخل الصندوق ضوء، . ن للصندوقـِّ أي ضوء من السطح الداخلي المبط
إذا نظرت بداخل الصندوق، إذا نظرت إلى الضوء بداخل لكن . ضوء فقط

الضوء في ذاتھ ومن ذاتھیا ترى؟ ما الذي یبدو علیھالصندوق، فما الذي تراه
كیف نرى الضوء في ھذا الصندوق المصمم بطریقة ال تسمح بانعكاس الضوء (

ظالم دامس، ظالم الفضاء الفارغ ؟ إننا نرى الضوء)ل من األشكالبأي شك
ق فما لم ینعكس الضوء على شيء ما، أو ما لم نحدِّ . الخالي، ھذا تماماً ما نراه

  .بصورة مباشرة فیھ، فإن الضوء یكون غیر منظور أو مرئي لنا
ثم قام زاجونك بعد ذلك بتحریك عصا صغیر بداخل ظلمة الصندوق  

أضاءت، وبالتحدیدھي التيفحدث أن العصا ذاتھا .]ضوءالصندوق الممتلئ بال[
اً فقط ساطعاً رقیقاً بدا كما لو أن ھناك ضوءفقد.ض للضوء منھاالجانب الذي تعرَّ 

بالرغم من أن الضوء كان یمأل الصندوق بأكملھ ف.على العصا، ال على شيء آخر
إال أن الضوء أصبح مرئیاً ).بالماءعن آخره اً مملوءھذا الصندوقكان كما لو (

وبدون ذلك، كان النور . )العصا في ھذه الحالة(على شيء ما فقط عند انعكاسھ
  .ظالماً 
نساب على السماء فیعطیھا اللون وعلى األرض، نجد أن ضوء الشمس ی  

سطحأما على. األزرق أو الرمادي أو األحمر، حسب حالة الجو والوقت من الیوم
ا نظرت إلى أعلى ب علیھ من ضوء الشمس، فإنك إذصَ نْ ا یَ القمر، فمھما كان م

ما تراه في صندوق زاجونك، ظالماً تاماً، ظالم الفضاء الفارغ فقطسترىف
مر، ما من ھواء، ما من رطوبة، كما الللقھذا ألنھ ال یوجد غالف جوي. الخالي

لشمس یوجد كذلك أي من الغازات واألبخرة واألدخنة التي عند عكسھا لضوء ا
النقطة .غالف الكرة األرضیة فوقنالى غطاء من األلوان التي تسودتتحول إ

یبدو كما سالمراد توضیحھا ھنا ھي أن الضوء، ما لم ینعكس من خالل شيء ما، 
  .لو كان ظالماً مطبقاً 

  
  أسئلة للنقاش

تب أعاله عن ـُ دروس روحیة حول المحبة نستطیع استخالصھا مما كةأی.١
.٣٥: ١١لوقا ؛١١ـ٩: ٢؛٥: ١یوحنا ١انظر طبیعة الضوء؟ 

تقول اآلیة في لوقا . أمعن التفكیر أكثر في ھذا السؤال المتعلق بمحبة أعدائنا.٢
ُموَن َماذا ـَ ھُم ال یَعلـَّ ھُم، ألنـَ ر لـِ اه، اْغفتیَا أبَ ’: یسوعفقال "، ٣٤: ٢٣
ھل تصلي من أجل أعدائك؟ من الصعب أن یكون لدینا الموقف ". ‘ونَ ـُ یَْفَعل
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لصالة الكن . المناسب نحو من یكرھوننا ویسیئون معاملتنا، أو یضطھدوننا
فعندما . حو أعدائناتغیر قلوبنا ومواقفنا نتطریقة بھا ھي من أجل أعدائنا 

نبدأ في النظر ل من یكرھوننا، فإننا نصلي من أجل مضطھدینا ومن أج
إلى نعمة هللا بنفس الكم الذي نحتاج فیھ نحن على أنھم أناس في حاجة إلیھم 
القوة والرغبة في أن نباركھم عندما الصالة من أجلھم ستمنحنا. إلیھا

كیف نستطیع تنمیة . یلعنوننا وأن نعاملھم معاملة حسنة عندما یكرھوننا
ن نلعنھم؟لون باألحرى ألاموقف الصالة من أجل من نحن في الواقع میَّ 

،ار سیارتھ المعطلة بجانب الطریقرأى إنسان أحد األشخاص یقف بجو.٣
ض للضرب أثناء عملھ ذلك، تعرَّ فأوقف سیارتھ وعرض المساعدة، و

ھذا یكفي، أنا لن أبذل جھداً مخلصاً ’:من بعدھا، قال ھذا اإلنسان. والسرقة
الشخص؟كیف ترد على ھذا . ‘ألكون سامریاً صالحاً بعد اآلن

ةحبمن یبدو علیھم حقاً أنھم تجسید للھل سبق أن عرفت أشخاصاً كا.٤
؟ كیف كان یبدو ھؤالء األشخاص؟ ما الذي كانوا یقومون )دةالمحبة متجسَّ (

بھ؟ كیف كانوا یظھرون ھذه المحبة؟ ما ھو، في اعتقادك، مقدار المعاناة 
  الشخصیة التي احتملوھا في إظھار المحبة؟
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  )ینایر(كانون الثاني ١٦  الثالثالدرس 
  ثمر الروح ھو فرح

  
  السبت بعد الظھر

؛ ١١و١٠: ١٥؛ یوحنا ٢٤ـ٤: ١٥؛ لوقا ١٩٣مزمور :المراجع األسبوعیة
  .١٦: ١١عبرانیین 

  
: ١٥یوحنا ("‘َرِحي فِیُكْم َویُْكَمَل فََرُحُكمْ ـَ لَِكي یَثبَُت فمتكم بھذاـَّ َكل: "آیة الحفظ

١١.(
  

فالسعادة ھي نتیجة . بالضرورة أن یكون الفرح والسعادة نفس الشيءلیس 
ظروف محببة؛ أما الفرح، وعلى النقیض من ذلك، فھو نتیجة أن یكون اإلنسان 

  .متصالً بالمسیح، الكرمة الحقیقیة
َجَعلَت ): "بینھما فرق(الفرح والسعادة متباینان أن ، ٧: ٤نقرأ في مزمور 

أتي من ی‘ األعظم) الفرح(السرور’إن ."َم ِمْن ُسُرورِھمـَ عظأي ـِ ُسُرورا في قَلب
ة، مثل أن سرَّ السعادة ھي نتیجة ظروف بھیجة مُ بینما ؛ف با والثقة بھالتعرُّ 

السعادةلكن الداخلي ویثبت طالما نثق في هللا؛ فرحنا یستقر . یكون الحصاد وفیراً 
طات؛ مثبفرح الداخلي یقھر الال. تماماً مثل الحصادھي شيء ال یمكن التنبؤ عنھ

  . السعادة فوقتیةالفرح الداخلي دائم؛ أما. فقطأما السعادة فتغطیھا
.أعمق بكثیر من األلم أو اللذةوھو یجري بالنفس في الحیاةھو بھجةالفرح

ینبع ھذا النوع من الفرح عن إدراك لحضور هللا في حیاة اإلنسان، مما یسمح لنا 
وفي صمیم الفرح المسیحي . ود هللا ومحبتھبالسمو عن الظروف والتركیز على جُ 

نجد الحقیقة التي مفادھا أن هللا عمل وسیعمل من أجل خالص أولئك الذین یثقون 
  .بھ

  
  .ماستعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادرجو التعمق في موضوع ھذا الدرسن* 
  

  )٤: ٤فیلبي (بالفرح األحد ـ أمرٌ 
وبالتالي ،یسمح الكثیر من المؤمنین ألنفسھم بأن یكونوا فریسة لظروفھم  

فیبدو بالنسبة لھم أن الفرح غیر .بین علو وھبوطفي حیاتھم الروحیة یتذبذبون
  ).٤: ٤فیلبي " (في الرب"لھذا نجد األمر بالفرح .معقول، بل وحتى مستحیل
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نحن ال نستطیع أن نفرح دائماً في ظل الظروف المحیطة بنا أو بغیرنا، ألنھ   
مع . حد من فرحنا أو یالشیھممكن أن نواجھ نحن أو غیرنا من الظروف ما یَ من ال

  .رذلك، یمكننا أن نفرح في الرب، ألنھ صالح دائماً، وھو أبداً ال یتغیَّ 
بمعرفتنا وتكریسنا اً مباشراً لذلك فاستقرارنا وثباتنا الروحي مرتبط ارتباط  

وتتیح لنا االستقرار ،فمعرفتنا  تساعدنا على العیش في سمو عن ظروفنا. 
موسیقیاً وتم كذلك تلحینھا،ت المزامیر بصیغ شعریة وأوزانبَ تِ ـُ لھذا ك. والثبات

بتسابیح لیترنمواهللا المقدسة عن ظھر قلب وحتى یتمكن الشعب من حفظ كلمة
  .فمعرفة هللا تجعل كل شيء آخر یبدو أقل أھمیة وشأناً . كي تتوطد معرفتھم با

  
عطیت لنا أیة أسباب أُ . ٩و٨: ١بطرس ١؛ ٢٨: ٨؛ رومیة ١٣٩اقرأ مزمور 

  ومن أجلھا ینبغي أن نفرح؟ كیف نتعلم الفرح في وعود هللا ھذه؟في ھذه اآلیات
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
ھل أنت بحاجة إلى أسباب أخرى من أجلھا ینبغي لك أن تفرح؟ ماذا عن   

یھ لنا، ووعده بأن یعطینا میراثاً في یسوع المسیح ـِّ نبَ ـَ فرحنا بسبب خالص هللا وت
ع بحضوره وبالمكان تد المسیح، نحن سنستم؟ وعندما یعو)١١ـ١: ١أفسس (

ذلك الحین، سیكون من المفرح لنا أن وإلى ). ٣و٢: ١٤یوحنا (د لنا عَ السماوي المُ 
عالوة على ذلك، ). ١٩: ٤فیلبي (ر كل احتیاجاتنا ـِّ نعلم أن هللا قد وعد بأن یوف

مشاركة األخبار تشمل ھذه الخدمة. َمْن نحبھ حباً فائقاً فنحن لنا امتیاز خدمة
ھم ھم وخدمتالسارة مع الضالین وحث إخوتنا وأخواتنا في اإلیمان على زیادة محبت

أنھ بإمكاننا الصالة إلى هللا في أي وقت من دواعي فرحنا أیضاً معرفة. 
نا أنھ لیس للموت علینا ملیمكننا أن نفرح لعِ ،وأخیراً ). ١٦و١٥: ٤عبرانیین (

  ).٥٤: ١٥كورنثوس ١(سلطان 
  

اً نا جمیعن كل أسباب الفرح التي لدینا، إال أنبالرغم من ھذه الوعود، وبالرغم م
التي نحیاھا ھنا ‘حقائق الحیاة’ھذه ھي . صارع مع الحزن واإلحباط واأللمتن

بغض النظر عن ظروفنا، كیف نتعلم إیجاد الفرح المقدم لنا في یسوع؟ . واآلن
أیة اختیارات نقوم باتخاذھا ویمكنھا أن تؤثر بشكل كبیر في إذا ما كنا نستفید 

  من الفرح الذي من الممكن أن یكون من نصیبنا؟
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  االثنین ـ الفرح الذي یقدمھ المسیح
نفھم الفرح المسیحي بصورة جلیة تامة، علینا أن نلقي نظرةإذا أردنا أن  

من أین جاء فرح . الطریقة التي عاش بھا المسیح والتي كان یمألھا الفرحإلى
  المسیح؟ ماذا كانت المبادئ التي عاش المسیح على أساسھا؟

  
األمثلة الثالثة اآلتیة التي ھي من أشھر ما نطق بھ المسیح ما ھو دور الفرح في 

  ماذا كان العنصر المشترك في القصص الثالث؟من أمثلة؟
  

    _____________________________  )٧ـ٤: ١٥لوقا (الخروف الضال
  ________________________________ _________________    

  
    _____________________________  )١٠ـ٨: ١٥لوقا (الدرھم المفقود

  ________________________________ _________________    
  

    _____________________________  )٢٤ـ١١: ١٥لوقا (االبن الضال
  ________________________________ _________________    

  
قلب ب]قدر استطاعتنا البشریة[عرُّفـَّ ألمثلة الثالثة تساعدنا على التإن ھذه ا

، فرح الوصول إلى طاھرح هللا الإنھ فر. والفرحفي االحتفالفھو قلب راغب . هللا
سماً ــَّ مسیح متما من عجب في أنھ بالرغم من تجاربھ وآالمھ كان ال. الضالین
  .أن كثیرین سیخلصون بسبب ما كان سینجزهذلك ألنھ كان یعرف،بالفرح
تأمل الكلمات . ٣و٢: ١٢نة في عبرانیین دوَّ الكلمات المُ ن في أھمیةتمعَّ   

ُرور الَموُضوع أَماَمھُ، احت: "بروح الصالة لیب ُمستـَ الذي ِمن أجل السُّ اً ھینـَ َمَل الصَّ
اكتب بعض األفكار التي تتوافد إلى ذھنك إذ تتأمل فیما تعنیھ ھذه ...."بِالِخزي
ل خالص النفوس ــِّ شكالمسیح؟ لماذا یُ ماذا كان الفرح الموضوع أمام . الكلمات

؟   الھالكة والضالة أھمیة كبرى 
  

والتي تقول أن المسیح كان ٣: ٣٥إشعیاء في ةبین اآلیة المذكورق ــِّ وفكیف تُ 
كان رجل فرح ،وفي الوقت ذاتھ،وبین أنھ" ُر الَحَزنـَرُجل أوَجاع َوُمْختَب"

كیف، بالرغم من . لك ألماً وحزناً بوسرور؟ اختر مشكلة واحدة في حیاتك تسبِّ 
  أن تختبر لنفسك نوع الفرح الذي كان للمسیح؟كھذا الحزن، یمكن
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  )١١: ١٥یوحنا (الثالثاء ـ الفرح في الطاعة
الذي ربط المسیح بینھ وبین الفرح؟ما ھو الشيء. ١١و١٥:١٠اقرأ یوحنا 

للثبات في المسیح إلى ، لماذا ینبغي أن یقودیمكن تطبیق ھذا عملیاً؛ أيكیف
    _____________________________________________  ؟الفرح

  ________________________________ _________________  
  

تھ، َوفي نَاُموِسھ یَ " بِّ َمَسرَّ : ١مزمور" (َولیالً ھَُج نَھَاراً للِكْن في نَاُموس الرَّ
٢.(

مزمور " (َك یَا إِلھي ُسررُت، َوَشریَعتَك في َوَسِط أحَشائيـَ أن أْفَعَل َمِشیئَت"
٨: ٤٠.(  

في .إلرادة هللا ومشیئتھلیس ھناك فرح أعظم من فرح أن نكون مطیعین 
لبعض أن التشدید على إطاعة ناموس هللا یؤدي ببساطة إلى تفاقم حین أنھ قد یبدو ل

، فالحقیقة ھي أن ھناك حریة في الخضوع إلرادة إثارة ضمیر یشعر مسبقاً بالذنب
تذكروا أن العصیان ھو الذي جلب الحرب إلى السماء كما جلب الخطیة . هللا

إن ما یعاني منھ البشر من ألم ومعاناة ھو نتیجة الخروج . الكوكبوالموت إلى ھذا 
، الطاعة لمشیئة هللا من خالل اإلیمان ھي التي ستساعد في إذن. عن إرادة هللا
  .والسروراسترداد الفرح

  
كیف تربط ھذه اآلیات . ٢٧ـ٢١: ٧ومتى ١٦: ١٥؛ إرمیا ٨: ١٩اقرأ مزمور 

____________________________________بین الطاعة والفرح؟
_________________________________________________

  
وضوح الكتاب المقدس بأننا ال نخلص باألعمال، فھو واضح مھما كان

ا یعنیھ نیل اإلنسان للخالص إن .أیضاً في أن األعمال ھي سمة ال تنفصل عمَّ
أن تنعت شخصاً . حقیقة تكریسنا وح وتظھر للكون حقیقة خالصنااألعمال توضِّ 

هللا، ھو بالمعنى الحقیقي، طاعة مشیئة إوثابت في لبٌ د أنھ صَ ت لمجرَّ زمُّ ـَّ ما بالت
ا، ـَ َویٌل لِلق: "أن تسقط في الفخ الذي حذرنا منھ إشعیاء ائلیَن للشَّر َخیرا َوللَخْیر َشّرً

ا، الَجاعلیَن الُمرَّ ُحلواً وَر ظالماً ـُّ َوالنوراً ـُ نمالَجاعلیَن الظَّال إشعیاء !" (َوالُحلَو ُمّرً
٢٠: ٥.(  
  

لسؤال بصورة ي من الطاعة؟ أو، لنسأل اھل اختبرت لنفسك الفرح الذي یأت
  عدم إطاعة هللا؟الناتَجین عنلم والمعاناةھل اختبرت األ: سلبیة
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  )٣٣: ١٦یوحنا (األربعاء ـ الفرح في األوقات العصیبة
َّ لـَ قَد ك"   في الَعالم َسیَكوُن لكم ضیق، َولِكْن . متكم بھذا لیَكوَن لكم فيَّ َسالمــ

ُ ثِق   ).٣٣: ١٦یوحنا " (مَ ــَ بُت الَعالـَ أنا قد َغل: واـ
شخص ما یمر أنھ إذا كان شیر إلىاك معتقد سائد منذ عھد بعید یُ ھن  

ال بد وأن یكون اقتراف ھذا الشخص لذنب ما أو صعوبات فسبب ھذه الصعوباتب
فقد قال ! قاسیة عن هللالوناضجة النظرة غیر ھذه الیا ل.عوزه لإلیمان الكافي

ومھما كان حبنا لقصة دانیال . جمیعاً سیكون لنا ضیق في ھذه الحیاةالمسیح أننا 
رحوا لألسود قد ـُ في جب األسود، فالحقیقة ھي أن معظم المسیحیین الذین ط

ورغم أن الفتیة الثالثة قد نجوا . بواسطة تلك الوحوش الضاریةإرباً تمزقوا إرباً 
زمن [طوا إلى األعمدة ـِ برُ ى، فإن معظم المسیحیین الذینحمَّ من األتون المُ 

  !، قد احترقوا بالفعل]االضطھاد
  

أي رجاء، أیة وعود . ٦: ١بطرس ١؛٤ـ٢: ١یعقوب ؛٩: ٦اقرأ غالطیة 
یمكننا استخالصھا من ھذه اآلیات ویمكن أن تساعدنا خالل أوقات المعاناة 

    _____________________________________________  واأللم؟
  ________________________________ _________________    

  
د فرح لمجرَّ ر في احتمالیة أن الكثیر من المسیحیین الیوم لیس لدیھمـِـ ّ فك  

فمھما كانت مشاكلنا حقیقیة وخطیرة، فإننا بالتركیز علیھا وحدھا، . أنھم أنانیون
األسباب للفرح، لكن ھذه اً ففي الواقع، نحن لدینا أسباب. نزید من تفاقمھا بأذھاننا

  .]أي أن هللا ھو مصدرھا[موجودة في هللالیست بداخل أنفسنا إنما ھي 
ا"ال یقول هللا فأ   : ١٠متى " (ى ُشُعوُر ُرُؤوسكم َجمیُعھَا ُمحَصاةــَّ أنتم فََحتوأمَّ

أمننا في لمعرفة أنوإذا نحن، ف. الزم لھذه الكلماتر في الوعد المُ ــِّ ؟ فك)٣٠
اقتربنا من شخص آخر خالل أوقات شدتنا وضیقنا، فسنتمكن من إدراك المسیح، 

ى فرح بواسطة قرار بسیطن یتبدل إلیمكن أ)اإلشفاق على الذات(أن رثاء الذات
ا َصل". لإلرادة بُّ َسبَي أیُّوب لمَّ بُّ َعلى كـِ ى ألجل أصَحابــَّ َوَردَّ الرَّ لِّ ـُ ِھ، َوَزاَد الرَّ

  ).١٠: ٤٢أیوب " (َما كاَن ألیُّوَب ضعفاً 
  

یمر ھو ربمابسط یدك نحو شخص ما، عما تتصارع معھ حالیاً، ابغض النظر
أنت تعرف شخصاً ما بحاجة إلى المساعدة والدعم بكل تأكید. ظرف صعببأیضاً 

  كیف یمكن لحملك أعباء شخص آخر أن یخفف من عبئك أنت؟. والتشجیع
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  )٢٥و٢٤: ١١عبرانیین (الخمیس ـ الفرح الذي یدوم
ا َكبَر أبَى أن یُْدَعى ابن ابنَِة فِرَعون، " ّضال باألحرى أن ـَ ُمفبِاإلیَمان ُموَسى لمَّ

٢٤: ١١عبرانیین " (ٌع َوقتِيٌّ بِالخِطیَّةــُّ َشْعِب هللا على أن یَُكوَن لھ تََمتیُذل مع 
: ٩انظر كذلك لوقا (أیة مبادئ للحیاة المسیحیة نجدھا في ھذه اآلیات؟ ).٢٥و

كیف لنا أن نربط اآلیات أعاله بوعد ). ٢٩: ١فیلبي ؛٢٢: ١٤أعمال ؛٢٣
    ________________  )٨ـ٦: ١بطرس ١؛١٦: ١١انظر عبرانیین (الفرح؟ 

  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
لم یكن قرار موسى برفض عرش مصر قراراً صائباً من المنظور   

. فربما كان بإمكانھ أن یقرر البقاء في مصر وأن یصبح الفرعون التالي. السیاسي
فعلى . ھوربما كان بإمكانھ أیضاً تبریر وعقلنة خطوة كتلك بحجة أنھا إرادة هللا ل

ھناك في الغالب الكثیر من ھ كانتذلك ألنعمل كل حال، لم یكن من الصعب 
  . التخاذ قرار خاطئ‘الجیدة’األسباب 

  
أیة دروس . ‘جیدة’مرة اتخذت فیھا قراراً خاطئاً بناًء على أسباب خرر في آفكِّ 

    ___________________________________  صعبة وقاسیة تعلمتھا؟
  ________________________________ _________________    

  
، إال ومشیئتھإرادة هللانطاق ضمنیتأتى من إدراك أننا الفرح حین أن في   

فاالعتقاد . قد تكون صعبة ومؤلمة،في أغلب األحیان،المباشرة لذلكأن النتائج
بأن في قبولنا للمسیح وإطاعتنا لكلمتھ اختفاء لمشكالتنا یمكن أن یقود إلى خیبة 

حصول ھذا اً على فأن یصبح اإلنسان مسیحیاً مكرساً لیس تأكید.األمل والضالل
البعض حتى والف، اآلضطھدُ م یُ ففي كل عا. اإلنسان على المال والشھرة والنفوذ

.یستشھدون، من أجل إیمانھم
  

آخر على شيء أعظم نا، خالصنا، وكل شيءفي النھایة، یجب أن یعتمد رجاؤ
أن نضع تركیزنا على ما قد كم ھو حاسم وضروري إذاً . مھوما یقدِّ من ھذا العالم

فلن وإالَ . بھمر ، مھما كانت صعوبة ما نُ فعلھ المسیح من أجلنا وما وعدنا بھ
، وكما نعلم جمیعاً، فإن ما في حد ذاتھسوى ما یقدمھ ھذا العالمیكون أمامنا
  .أحیاناً یمكن أن یكون شدید المرارة واأللمیقدمھ العالم 
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  الجمعة ـ لمزید من الدرس
د النفس من إنھ من واجب المسیحیین أن یقنعوا العالم بأن دیانة المسیح تجرِّ "  
مون ـَّ فأولئك الذین یتسل. والحزن والنحیب وتكسوھا فرحاً وسروراً الكآبة ثیاب 

فھو یطرح .من نورر اآلثام ویصفح عنھا یلبسون ثیاباً المسیح كمخلص یغف
  .عندھا یكون فرحھم كامالً . هویمنحھم برّ خطایاھم بعیداً عنھم 

ـََّمْن ذا الذي تفوق أحقی"   لدیھم تھ المسیحیین في إنشاد تسابیح الفرح؟ ألیسـ
الرجاء في أن یكونوا أعضاء العائلة الملكیة، أبناء الملك السماوي؟ ألیس اإلنجیل 

وعود هللا طواعیة وبالتمام، فإن نور السماء لبَ ــْ قـُ ھو البشارة بفرح عظیم؟ عندما ت
  ).٢٦لصحي، صفحة روح النبوة، دعوة للتبشیر الطبي والتثقیف ا" (بالحیاةلُّ حِ یَ 
  
  

  أسئلة للنقاش
ز على حیاة قلیل من الشخصیات المعروفة ــِّ ح الكتاب المقدس وركـَّ فصَ ـَ ت.١

ما ھو في اعتقادك مقدار الفرح الذي اختبروه؟ ماذا عن نوح أو . جداً بھ
إبراھیم أو یوسف؟ ماذا عن دانیال أو داود أو إرمیا؟ أو بولس أو یوحنا 

ن منھا والسیئ، حول مھ من اختباراتھم، الحســُّ المعمدان؟ ما الذي یمكننا تعل
ما یعنیھ الفرح المسیحي حقیقة؟

من خاللھا؟ ‘سعداء’أن نكون األمور الدنیویة التي یمكن لناھي بعض ما.٢
الدنیویة في ما الذي تعلمتھ عن الطرقما مدى كفاءة وجودة ھذه األمور؟

الحصول على السعادة؟ ھل جمیع ھذه األمور سيء، أو ھل یمكن وھل 
لھذه األمور مكان في حیاتنا؟ینبغي أن یكون

  
ما ھو مقدار السعادة أو حتى الفرح الذي یمكننا أو ینبغي لنا أن نتوقعھ في .٣

، أي؟متناھیةین یعیشون بإدراك لمحبة هللا الالحتى كمسیحیھذه الحیاة، 
ض واأللم والموت من حولنا، وعندما نعلم أن العدید من دما نرى المرعن

في ظل مقدار الفرح الذي ینبغي أن یكون لنا ھو النفوس ستھلك لألبد، فما 
من دروب األنانیة أن نفرح بنصیبنا الصالح اً ؟ أال یبدو ذلك دربھذه األمور

بینما نعلم أن آخرین سیھلكون؟
  

ازددنا أنانیة؟بؤساً كلما نمیل ألن نكون أكثر لماذا.٤
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جوھریاً أمراَ تماماً لماذا یعد الرجاء والوعد بحیاة أبدیة في أرض جدیدة .٥
جداً بالنسبة الختبارنا المسیحي بأكملھ؟ ما الذي یمكننا الحصول علیھ بدون 

ألنھ بقي ھذا الرجاء دائماً نصب أعیننا؟ـُ ھذا الرجاء؟ كم ھو مھم إذاً أن ن
فما ھو إذن لن یدوم، نا في ھذا العالم، فإن ذلكبحیاتنا ھحتى لو كنا نستمتع

؟وإرضاءأقصى ما تحققھ لنا ھذه الحیاة من قناعة
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  )ینایر(كانون الثاني ٢٣  الرابعالدرس
  ثمر الروح ھو سالم

  
  السبت بعد الظھر

: ١٢؛ ١١ـ١: ٥؛ رومیة ٢٩و٢٨: ١١؛ ٢٧ـ٢٣: ٨متى :المراجع األسبوعیة
  . ١٥ـ١٣: ٣؛ كولوسي ١٤: ١٢؛ عبرانیین ٢١ـ٩

  
. ُم أعِطیُكم أناـَ كما یُْعِطي الَعاللیس. َسالِمي أعِطیُكم. َسالما أتُرُك لُكم: "آیة الحفظ

ُ ال تَضطرب ق   ).٢٧: ١٤یوحنا ("وبُُكم وال ترھبــُ لــ
  

ظُوا وحدانیَّةَ ـَ حفـَ یَن أن تھدـَ ُمجت": كبطل من أبطال السالم، كتب بولس یقول  
" مجتھدین"المترجمة إن الكلمة الیونانیة). ٣: ٤أفسس ("الروح برباط السَّالم

أي وتستبعد أي استسالم أو سلبیة، تستبعدأنھا، أي)صیغة األمرب(ھي أمریة 
فإذا كنا .علینا أن نكون مترقبین ومستعدین. ‘لننتظر ونرى’موقف یحمل شعار 

نتشاجر ونتخاصم في بیوتنا، وإذا كنا ننحدر إلى الشقاق والحزبیة في الكنیسة، 
الذي أسسھ ننكر سالم هللا فنحن بذلككرامھم،كنا نرفض محبة اآلخرین وإوإذا

  .في یسوع المسیح،على الصلیب 
قال رئیس . ما یدعي للسخریة ھو أننا نحارب ونتشاجر من أجل السالم  

ال : "لمتحدة األمریكیة األسبق في إذاعة صوت أمریكا ھذه الكلماتالوالیات ا
السالم؛ بوال یكفي اإلیمان . ھبیكفي الحدیث عن السالم؛ فعلى المرء أن یؤمن 

إن السالم الذي ظفر بھ المسیح من أجلنا ". فعلى المرء أن یعمل على تحقیقھ
  .تیتطلب ھو أیضاً جھداً وعمالً جاداً وفحصاً متواصال للذا

ھل جعلت نفسي مھیئاً : وعلینا أثناء دراستنا لھذا األسبوع أن نسأل أنفسنا  
ومتاحاً للسالم الذي ظفر بھ المسیح على الصلیب من أجلي؟ كیف أتعاون مع 

م ذلك السالم في حیاتي الیومیة؟   الروح القدس إذ یُطعِّ
  

  .القادمرجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبتن* 
  

  )١: ٥رومیة (السالم مع هللا األحد ـ
رنَا باإلی" : ٥رومیة ("ان لنا َسالم َمَع هللا بربنا یَُسوَع الَمِسیحمَ فإذ قد تَبَرَّ

١.(  
. رهد الشعور بالراحة في حضوجرَّ أن یكون لك سالم مع هللا ھو أكثر من مُ 

" ةرالفِكِر، فِي األعَمال الشِّریقبال أجنبیِّین وأعداًء في"إنھ یعني أننا نحن الذین كنا 
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كنا في الماضي في لقد . رِددنا للشركة مع هللاـُ واْست، قد تصالحنا )٢١: ١كولوسي (
لحرب أن تلك احرب مع هللا، لكن المسیح، بموتھ على الصلیب، جعل من الممكن ل

ھذا أن ، بمعنى. هءأن نكون أصدقاء هللا ولیس أعداتتوقف وجعل من الممكن لنا 
. فیھ ننمو، أي أن نبدأ بقلیل من السالم ومن ثم ننمولیس شيء ھو السالم 

مع هللا، بشكل نھائي، بواسطة صلیب ) صار لنا سالم(حنا ولِ صُ قدباألحرى، نحن
في السالم ننموتوجد ھناك حقیقة أخرى فیھا مع ذلك،. نجزةھذه حقیقة مُ . یسوع

ل أكثر وضوحاً ومشینا فیھا، فإننا نحصل كلما رأینا طرق هللا بشكإننا ف:هللامع
مع هللا ھو وبھذا المعنى، فإن السالم .قوتھ للعیش كأبناء هللا وبناتھعلى مزید من

، . القدسر الروحافي الحقیقة ثمر من ثم وإذ نصل إلى مرحلة النضوج كأبناء 
والمنافع التي تأتي من عیشنا في ملكوتھ فإننا نختبر المزید والمزید من البركات

مزمور " (َسالمة َجزیلة لُمِحبِّي َشریَعتَِك، َولیَس لھُم َمعثرة"إلى أن نستطیع القول، 
١٦٥: ١١٩.(  

أن الخطیة لم تتسبب في أن یكون هللا ٢٢ـ٢٠: ١تعلن اآلیات في كولوسي
أظھرت خطة . ألزلرحیماً وصفوحاً؛ باألحرى، ھي أعلنت أن هللا كان كذلك منذ ا

  .الخالص أن هللا أحبنا وأنھ كان مستعداً ألن یغفر لنا حتى من البدایة
  

  .ص ما تعتقد أنت أنھا النقاط الحیویة والحاسمة فیھاولخِّ ١١ـ١: ٥رومیةاقرأ 
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
یاتھ الكاملة التي أمعن النظر في فكرة أنھ فقط بسبب ما قام المسیح بھ، بسبب ح

لك، ومقبوالً اً ومغفورعنكاً باإلیمان، یمكنك الوقوف مصفوحصارت من نصیبك
لماذا یعد ھذا التعلیم مھم جداً . ا كان علیھ ماضیكأیضاً أمام هللا، بغض النظر عمَّ 

  ف بالسالم؟بالنسبة لنا إذا كنا حقاً نرید التعرُّ 
  

  )٢٩و٢٨: ١١متى (الجزء األول: االثنین ـ إیجاد السالم
ام، إلى سالم ت١حیث یشیر العدد (١٠إلى ١األرقام من باستخدام مقیاس   

ھذا المقیاس اً مف حیاتك مستخدــِّ نصَ ـُ ، كیف ت)تامبینما یشیر العدد عشرة إلى قلق 
یشعر الناس بخیبة أمل متزایدة في ؟ )أي ما ھو معدل السالم أو القلق في حیاتك(

وبالرغم . دعوة٢٩و٢٨: ١١یقدم المسیح في متى . بحثھم عن السالم الشخصي
یستخدم كلمة تعني أن تعطي راحةھأن، إالسالممن أنھ ال یستخدم الكلمة 

  .وطمأنینة
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قِیلي األحَماِل وأنا ــَّ تَعالوا إليَّ یَا َجِمیَع الُمتَعبین والث: "اقرأ اآلیات الكتابیة التالیة
ُ اِحِمل.مأریُحكُ  َّ وا نیري علیكم وتََعلـ یٌع َوُمتََواِضُع القلب، ي، ألني ودِ ــِّ ُموا منــ

ما الذي یقولھ المسیح لنا ھنا؟ ). ٢٩و٢٨: ١١متى " (نفوِسُكملتَجدوا َراَحة ــَ ف
    __________________   كیف لنا أن نختبر ألنفسنا حقیقة ھذا الوعد الرائع؟

  ________________________________ _________________    
  

یقترح منحنا السالم من خالل ما یقولھ المسیح في ھذه اآلیات، ھل ھو  
منا المسیح أن ــِّ علكعطیة، أم أنھ یقصد أن یعلن لنا كیفیة الحصول علیھ؟ أال یُ 

  منھ؟یدعونا ألن نتعلم ذلك السلوكن وأنھعیَّ مُ لسالم الشخصي ھو نتیجة سلوكا
إن أولئك الذین یتمسكون بوعد ... إن األنانیة ھي التي ینجم عنھا القلق"  

المسیح ویسلمون أرواحھم لحراستھ وحیاتھم لتوجیھاتھ سیجدون السالم 
. ولیس في العالم شيء یحزن قلوبھم عندما یبھجھم یسوع بحضوره. والطمأنینة

ْأي ’: إن الرب یقول. في اإلذعان التام والطاعة الكاملة ھناك الراحة الكاملةف ذو الرَّ
روح النبوة، ("٣: ٢٦إشعیاءـ ‘لـِّ ُمتَوكھُ َعلیَك ــَّ ألنھُ َسالًِما َسالًِما، ـُ حفَظـَ تنــَّ الُمَمك

  ).٣٠٩و٣٠٨مشتھى األجیال، صفحة 
  

  إلى االضطراب والقلق والتعاسة الشخصیة؟)األنانیة(محبة الذاتكیف تقود
  ________________________________ _________________    

  
والراحة في المسیح؟ أیة اختیارات علینا اتخاذھا، كیف نتعلم الموت عن الذات 

كل یوم، ویمكنھا أن تساعدنا على جعل الوعد بالسالم في المسیح حقیقة واقعة؟ 
ما معناه، أیة أمور نقوم بھا، أو ال نقوم بھا، وتمنعنا من الحصول على السالم 

  الذي یقدمھ المسیح لنا؟
  

  )٢٧: ١٤یوحنا (الجزء الثاني: الثالثاء ـ إیجاد السالم
یوضح من قام كل واحد منھما برسم لوحة . امین اثنینھناك قصة حول رسَّ   
اختار الرسام األول مشھداً لبحیرة ساكنة ھادئة بین الجبال . مفھومھ للراحةخاللھا 
شجرةلثاني برسم شالل ضخم ھائل تمیل نحو رغوتھ المزبدةقام الرسام ا. البعیدة

ان، المبللة تقریباً برذاذ صع أحد األغ، وعند تفرُّ )األشجاروالـ نوع من ـُ البَت(
وصوَّرتأي اللوحتین وصفتاآلن، . على عشھءاستقر طائر أبو الحناالشالل، 

جوھر الراحة والطمأنینة؟ إننا غالباً ال نجد في ھذا العالم المضطرب الراحة 
غالباً ما نجد راحتنا وسط ا منإ. رة في بحیرة منعزلة بجبل بعیدوالطمأنینة المتوف

  .اضطرابات الحیاة الفعلیة والواقعیة
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جلیل حول المسیح وتالمیذه في بحر ال٢٧ـ٢٣: ٨اقرأ القصة المدونة في متى 

مھما كان ما تتسم بھ ھذا ). ٢٥ـ٢٢: ٨لوقا ؛٤١ـ٣٥: ٤قس انظر كذلك مر(
، ما ھي نا؛ أياستخالصھ منھا ألنفسد، ما ھو الشيء الذي یمكنناالقصة من تفرُّ 

الرسالة لنا من خاللھا، وكیف لنا أن نطبقھا على حیاتنا، بغض النظر عن 
    ____________________________________________  ظروفنا؟

  ________________________________ _________________    
  

لماذا في اعتقادك كان المسیح مھتماً بأن یكون لتالمیذه سالم؟ تركنا المسیح 
لیس كما یُعطي . َسالِمي أعطیكم. مـُ أتُرُك لكَسالماً : "بوعد جمیل حول السالم

كیف ). ٢٧: ١٤یوحنا " (رھَبـَ ضطرب قلوبُكم وال تـَ ال ت. م أناـُ ُم أعطیكـَ الَعال
  مھ المسیح؟عن السالم الذي یقدِّ ذي یحاول العالم منحھ إیانا یختلف السالم ال

السالم بحیاة تخلو من نقرن وھو أن شيء واحد ال یجب علینا عملھ، 
صاً، یمر بالحیاة نادراً ما نجد إنساناً، حتى المسیحي األكثر صدقاً وإخال. المشاكل

في الواقع، ھناك بعض المؤمنین، الذین یحصلون، . دون تجارب وآالم ومعاناة
السالم، مع ذلك، لھ أن إال.كثر من حصتھم من العذاب واأللمفیما یبدو، على أ
مع الظروف في حد أكثر من تعاملنانعالج بھا ھذه الظروف ي عالقة بالكیفیة الت

بالثقة العمیقة في هللا الذي یحبك ویھتم بك ویعرف ما تمر بھ للسالم عالقة .ذاتھا
  .من ظروف وقد وعد بأنھ لن ینساك مھما كان ما یعترض طریقك

  
أذكر لھ تلك . ث إلى هللا عن أعمق مخاوفكحدَّ ما ھي األمور التي تزعجك؟ تَ 

في التعامل مع الخوف ومعرفتھ اطلب من الرب أن یساعدك . سمالمخاوف باال
لھا بلطف ثم اترك الوقت  لیبدأ في التعامل مع ھذه المخاوف ویحوّ . وتحدیده

  .إلى سالم وطمأنینة
  

  )١٤: ١٢عبرانیین (األربعاء ـ سالم في بیوتنا 
بَّ " عبرانیین (" اِتبَعُوا السَّالم مع الجمیع، والقداسة التي بدونھا لن یََرى أََحٌد الرَّ

: ١٢رومیة (" الناسعَ إِن َكاَن ُممِكنا فَحَسَب طاقتكم َسالُِموا جمی").١٤: ١٢
ما الذي یمكننا تعلمھ من حیاة ومثال المسیح ویمكنھ أن یجعل من ھذه ).١٨

جعل من وی) إذا كنا نفعل أي شيء(النصائح حقیقة في حیاتنا؟ ما الذي نفعلھ 
    ________________  الً؟تحقیق ذلك في حیاتنا أمراً صعباً، ما لم یكن مستحی

  ________________________________ _________________    
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مھما بدا في ھذا األمر من غرابة، فإن البیت ھو من أصعب األماكن التي   
كم ھو مأساوي، في حین أنھ ینبغي أن یكون البیت . یمكنك أن تكون فیھ مسیحیاً 

  .ھو المكان الوحید في كل العالم الذي یجب أن یكون السالم متوفراً فیھ
الرصاص یتطایر، كان . تنامكان ھناك شابان في ساحة القتال أثناء حرب فی

وعندما سألھ . دیینالجنأحد یر أنھ بدا أن كل ھذا لم یزعجغ.والقنابل تنفجر
  !ره بالبیتـِّ ذكإن ذلك یُ ،صدیقھ عن سر ھدوئھ وسط كل ضجیج القتال ھذا، قال

  
بقت، فإنھا ـُ في ھذه الفقرة، حدد اآلیات التي إذا ما ط.٢١ـ٩: ١٢رومیة اقرأ

    __  تطبیقاً عملیاً لآلیات التي تختارھاأعطِ . ستساعد على جلب السالم إلى البیت
  ________________________________ _________________    

  
، إنھ المقیاس من السلوككمسیحیین، نحن مدعوون إلتباع مقیاس عال جداً   

مع ذلك، لیس .جمیعنا قد أخفقنا في تحقیق ھذا الھدف. الذي قدمھ المسیح نفسھ
المبادئ المعلنة في حیاة المسیح، مبادئتلكمعنى ھذا أننا ال نستطیع عكس

  .نحو الشر والخطیةالمحبة والتضحیة بالنفس، واتخاذ موقف صلب متشدد
  

تخیل ما یكون ! تخیل ما تكون علیھ بیوتنا إذا كنا في الحقیقة نعكس ھذه المبادئ
أننا علیھ األمر إذا تعلمنا التفكیر في اآلخرین قبل التفكیر في أنفسنا؛ تخیل لو 

لھذه ین ستحقمُ غیر أناسیر مشروطة نحو اآلخرین، حتى نحو أظھرنا محبة غ
تخیل لو أننا كنا مھتمین بصالح اآلخرین . تخیل لو أننا غفرنا لمن أذونا. المحبة

بالرغم من أن تطبیق ھذه المبادئ ال یحل كل مشاكلنا . كاھتمامنا بصالح أنفسنا
  ! كل كبیر في عمل ذلكالعائلیة، إال أنھ بدون شك سیساعد بش

  
  )٢٤و٢٣: ٥متى (كنیستناالخمیس ـ سالم في 

َت أن ألِخیك َشیئا َعلیك، فاترك ھُنَاَك ذكـَّرفإن قدَّمَت قربَانََك إلى المذبح، َوھُنَاَك تَ 
ُـ ق ام اــُ ربانك قـ م ــَ اصطلِح َمَع أخیك، َوِحینَئٍِذ تََعاَل َوقذبح، واذھب أواللمدَّ دِّ
أي مبدأ أساسي یعلمنا المسیح إیاه بھذه .)٢٤و٢٣: ٥متى (" ربَانَكــُ ق

    ________   الكلمات؟ لماذا نجد أنھ من الصعب جداً تطبیق ھذا المبدأ في حیاتنا؟
  ________________________________ _________________    

  
عالقتنا مع واحدنا اآلخر بجدیة أكثر مما نفعل من الواضح أن المسیح یأخذ 

ة لیس إن وجود المرارة واالستیاء واالمتعاض لسنین بین أعضاء الكنیس. نحن
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ل مدى ما تكون علیھ األمور من اختالف إذا نحن اتبعنا ھذا تخیَّ . غیر مألوفاً أمر
  .التعلیم

  
ما الذي تعنیھ . ٩: ٥في متى د السمة التي یمتاز بھا أبناء هللا كما ھي مدونةحدِّ 

    _________ ________________________________  ھذه الكلمات؟
  ________________________________ _________________    

  
، ما ھي الطرق الثالث التي یجب أن ١٥ـ١٣: ٣حسب ما جاء في كولوسي 

واحدة؟ ما الذي تعنیھ كل واحدة نتعامل بھا مع واحدنا اآلخر كأعضاء في كنیسة 
    _______________________________________  من ھذه الطرق؟

  ________________________________ _________________    
  

ا ال"١٧: ٣م المسیحیة في یعقوب عَ الحظ تدفق النِ  كَمة التِي ِمن فَْوُق حِ َوأمَّ
ال طاھَرة، ث ة َرْحَمة َوأثَماراً ـُ ة، َمْملـَ قة، ُمذِعنـِّ مَّ ُمَسالَِمة، ُمتَرفـُ فَھَي أوَّ َصالَِحة، وَّ

یاءِ مَ َعدی ْیِب َوالرِّ لروح القدس ما الذي ستكون علیھ كنائسنا إذا كنا نسمح ل". ة الرَّ
ھذه الخصائص والصفات في شركتنا المسیحیة مع واحدنا بأن یرعى ویربي
  غیابھا؟یكون من المالحظ مور التي ساآلخر؟ ما ھي األ

  
ھل اتبعت كلمات . ر في آخر مرة كانت لدیك مشكلة مع أحد أعضاء الكنیسةـِّ فك

حلل األسباب التي )؟ألیس كذلك(ذلك غلب لم تفعل ؟ على األ٥المسیح في متى 
، الدنیویة بدالً من الطریقة التي كانت ‘السھلة’دفعتك ألن تختار الطریقة 

كیف نتعلم عمل ما یدعونا المسیح لعملھ في . وإنكار الذاتستتطلب التواضع 
  ظروف كھذه؟

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

  .٧: ٤؛ فیلبي ٦: ٨؛ رومیة ٣: ٢٦؛ إشعیاء ١٦٥: ١١٩؛ ٣: ٤مزمور راجع 
: فقد قال لھم. إن المسیح قبیل صلبھ كان قد أورث تالمیذه میراث السالم"

ال تضطرب . أنالیس كما یعطي العالم أعطیكم. سالماً أترك لكم سالمي أعطیكم’
ولكن ھذا السالم ال یأتي عن طریق مشاكلة ). ٢٧: ١٤یوحنا (‘ قلوبكم وال ترھب

فالسالم الذي تركھ المسیح . فالمسیح لم یشتر السالم قط بالتواطؤ مع الشر. العالم
ي وسط لتالمیذه ھو سالم ینبع من الداخل ال من الخارج وكان سیبقى مع شھوده ف

  ).٦٦و٦٥روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة " (النزاع والصراع
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في إن النزاع من أجل السیادة یظھر روحاً، إذا تم تعزیزھا، فإنھا ستغلق"  
إن سالم المسیح ال یسكن في .أبواب الملكوت أمام أولئك الذین یعززونھاالنھایة

العیوب ببساطة ألن الغیر ال ذھن وقلب خادم ینتقد خادماً آخر ویجد فیھ األخطاء و
إن هللا ال . دَّرـَ ق األسالیب التي یعتقد ھو بأنھا األفضل، أو لشعوره بأنھ غیر ُمقیطبِّ 

. ھ التھم إلیھم، ألن ھذا ھو عمل إبلیسیبارك أبداً من ینتقد إخوتھ في الرب ویوجِّ 
  .])١٠٢روح النبوة، الكرازة، صفحة (١٨٩٤، ٢١مخطوطة [
  

  أسئلة للنقاش 
ما ھي الطرق التي تستطیع أن تعمل من خاللھا على إبقاء السالم بین .١

أعضاء الكنیسة المحلیة عند ظھور التوترات والخالفات التي من المحقق 
حدوثھا؟

ما ھي بعض الظروف والحاالت الشائعة التي نواجھھا في حیاتنا الیومیة .٢
وعود من الكتاب المقدس یمكننا المطالبة بھا عند ظھور ةوتھدد سالمنا؟ أی

؟والحاالتأي من تلك الظروف
  

بالطبع، ھو من السھل دائماً أن نتحدث عن الوثوق في هللا بغض النظر عن .٣
في الوقت ذاتھ، أیة . نستمد السالم من تلك الثقةصحیح أننا و.الظروف

لتغییر الظروف التي تجعل من خطوات عینیة وتطبیقیة یمكننا اتخاذھا
تحقیق السالم أمراً صعباً؟ بكلمات أخرى، كم ھو عدد المرات التي كانت 

فیھا مخاوفنا واضطراباتنا ناتجة عن االختیارات التي نقوم بھا؟
  

ما ھي األمور العملیة التي یمكننا القیام بھا لمساعدة اآلخرین خالل ظروف .٤
حصول على السالم؟خاصة بھم تجعل من الصعب علیھم ال

  
ما ھو مقدار السالم الفعلي الذي یجب أن نتوقعھ في عالم مليء بمثل كل ھذا .٥

  النزاع والفوضى والمعاناة واالضطراب؟
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  )ینایر(كانون الثاني ٣٠  الدرس الخامس
  طول أناةثمر الروح

  
  السبت بعد الظھر

؛ رومیة ٢٩ـ٢٦: ٤؛ مرقس ٦: ٣٤؛ خروج ٣: ٦تكوین :المراجع األسبوعیة
  .٤ـ٢: ١؛ یعقوب ٢و١: ٤؛ أفسس ٥: ١٥

  
بر، َحتى إذا َصنَْعتُم َمشیئة هللا تَنَالون إ":آیة الحفظ نَّكم تَحتَاُجوَن إِلى الصَّ

  ).٣٦: ١٠عبرانیین " (الَموِعد
  

الذي ھو ثمر "الصبر"، ھناك كلمتان تعبران عن معنى كلمة باللغة الیونانیة
لـَّ تال’، المترجمة hupomoneالكلمة األولى ھي . آخر للروح القدس ، حمُّ

الكلمة الثانیة .في ظروف ال یمكن لھا أن تتغیر‘ثباتالصمود، وال
makrothumia ، ھي عكس سریع و. ‘طویل البال’أو ‘االحتمالوفیر’وتعني

عامة تعني أن تبقى راسخاً وال وھي بصفة . االنفعال، نافذ الصبر، وسریع اإلحباط
وعادة تستعمل ھذه .اء الضیقات والمحن فتحید عن طریق الصوابمن جرَّ تتأثر

  .عند التعامل معھمالناسأني علىـَّ الصبر والتالتماس الكلمة عند
إن الشخص الصبور ھو شخص رقیق ودمث ولطیف ومستقر في كل 

االنتظار إنما بالطریقة التي نتصرف إن اختبار الصبر الحقیقي لیس في . الظروف
ْبر فَلیَكن لھُ َعَمل تام، لِ . "بھا أثناء ذلك االنتظار ا الصَّ ین َوكاملِیَن كَوأمَّ ي تكونوا تامِّ
  ).٤: ١یعقوب " (َغْیَر ناقِصیَن في َشيء

باً وممارسة، یتطلب إن الوصول لھذه النقطة في حیاة اإلنسان یتطلب تدرُّ 
استعداداً للتخلي عن الذات والتسلیم واإلذعان لتوسل الروح ، ویتطلب نعمة هللا

األخبار السارة ھي أنھ إذا تعلمنا الصبر فسنصیر في وضع یسمح لنا كذلك . القدس
  .م العدید من البركات األخرى من عند هللابتسلُّ 

  
  .نرجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادم* 
  

  )٦: ٣٤خروج (الصبر ھو من صفات هللاألحد ـ 
ّب اَز الرَّبفاجت" اَمھُ، َونَاَدى الرَّ بُّ إِلھٌ َرِحیٌم َوَرُؤوٌف، بَِطيُء ’قُدَّ الرَّ

  ).٦: ٣٤خروج " (‘الَغَضب َوكثیُر اإلحسان َوالَوفَاء
مع قصة تعاملھواحدة من العدید من القصص التي توضح صبر هللا كانت 

آِه ’: "إذ قالوبطء غضبھأدرك النبي یونان طول أناة هللا وِحلمھولقد . أھل نینوى
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، ألیس ھذا كالمي إذ كنُت بَْعُد في أرضي؟ لذلك بَاَدْرُت إِلى الھََرِب إِلى  یَا َربُّ
ْحَمِة َونَاِدٌم ــَّ رشیش، ألني َعلِْمُت أنـَ ت َك إِلھٌ َرُؤوٌف َوَرحیٌم بَطيُء الَغَضِب َوكثیُر الرَّ

  ).٢: ٤یونان " (‘رِّ َعلى الشَّ 
. ٦: ٣٤الحظ بعض الخصائص األخرى التي تجتمع مع الصبر في خروج 

مي وتساند جمیعھا تح،الحقكذلك نعمة هللا، رحمتھ، لطف محبتھ، صالحھ، و
فرصة لتغییر من الوقت وتتیح لھم كي تمنحھم الحد األقصى حتى الخطاة العتاة

السرعة نفس فلو كان هللا یعاقب الناس على أخطائھم ب. إلى األفضلمسلك حیاتھم
  .التي نعاقبھم بھا نحن عادة لمتنا جمیعاً 

  
ى ھذه الحقیقة في ـَّ كیف تتجل).٩و٨: ٣رس بط٢(لماذا یتأنى هللا على الخطاة؟ 

    ____________________  الطریقة التي تعامل بھا هللا معك أو مع آخرین؟
  ________________________________ _________________    

  
التي تتصور بھا هللا في عقلك، فكیف سألك أحد عن الطریقة حدث وإذا 

تصفھ؟ إن في إجابتنا على ھذا السؤال إعالن ألمور ھامة، ألن للطریقة التي 
یتصور بھا المسیحي هللاَ تأثیر كبیر على نظرتھ للعالم من حولھ والكیفیة التي 

فإذا كنا نرى هللا على أنھ غاضب ومحتد وسریع العقاب، فما . بھا اآلخرینلُ عامِ یُ 
  ي الطریقة المحتملة التي سنعامل بھا اآلخرین في الكنیسة وفي بیوتنا؟ھ
  

    ___________؟٥: ١٥مھ في رومیة ــُّ م ما یدعونا الرب لتعلــُّ تعلكیف یمكننا 
  ________________________________ _________________    

  
  )٢و١: ٤أفسس (مطلوبأمراالثنین ـ طول األناة

یسلكون كما "انظر العناصر التي یقدمھا بولس للذین . ٢و١: ٤اقرأ أفسس 
كیف یرتبط . من ھذه العناصرستجد أن طول األناة ھو عنصر . للرب" یحق

تتداخل ھذه ما معناه، كیفأي بالصفات المذكورة األخرى؟ ) طول األناة(الصبر 
    ________________________________  ؟العناصر مع بعضھا البعض

  ________________________________ _________________    
  

. تنوعة ومختلفة ومتعددةالكنیسة ھي خلیط من الناس من خلفیات وثقافات م  
ولھذا. ى درجات مختلفة من سلم النضجیقفون علوھي تشتمل أیضاً على أناس 

ننا من التعامل والتواصل الناجح مع الناســِّ یكون الصبر ضرورة قصوى تمك
أن ال یتحلوا بالصبر بجاً ھم أكثر نضناك إغواء لمن ھ.رغم االختالف والتنوع
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ھم تطلبھمقدبالرغم من حقیقة أن األمر.منھم نضجاً عند تعاملھم مع من ھم أقل
الناضجینسنوات عدة للوصول إلى مستواھم الحالي من المعرفة، إال أنَّ أنفسھم

یكونون غالباً غیر مستعدین لمنح غیر الناضجین نفس مقدار الوقت والدراسة 
  .من المعرفة واإلدراكھمللوصول إلى مستواھم

  
ضعفاء في اإلیمان؟قد یكونوننْ التعامل مع مَ لنا بشأنما ھي نصیحة بولس 

    ____________________________________  ١: ١٥؛: ١٤رومیة 
  ________________________________ _________________    

  
لكن ماذا عن الصبر . أن نتحلى بالصبر وطول األناة في الكنیسة ھذا شيء

وطول األناة في البیت؟ ما ھي بعض األمور التي تجعلنا غیر صبورین مع أفراد 
سرتنا الخارجین عن اإلیمان؟ من أجل أفراد أأسرتنا؟ إلى متى ینبغي أن نصلي

ھل حدث أن عرفت شخصاً كان یصلي لعدة سنوات من أجل إنسان آخر عزیز 
؟ ما ھي ، الذي تمت الصالة من أجلھ،عطي ذلك اإلنسانعلى قلبھ قبل أن یُ  قلبھ 

الصبر مع أفراد األسرة؟ بيـّ من خاللھا یمكننا أن نتعلم التحلالطرق العملیة التي
إذا باإلضافة إلى ذلك، لماذا یعد الموت عن الذات غایة في األھمیة ھنا، أیضاً؟ 

استطعنا أن نكون صبورین في البیت، مع أولئك الذین ھم دائماً في وجھنا، فمن 
  .المحتمل أننا سنكون صبورین مع اآلخرین أیضا

  
لوضع ھذه الحقیقة نصب عینیكیمكن كیف. ر في كم كان الرب صبوراً معكفكِّ 

إذا تعامل إنھ ف. الصبر وطول األناة مع اآلخرینبيــِّ م التحلــُّ أن یساعدك على تعل
  الرب معك بالطریقة التي تعاملت بھا مع اآلخرین، فماذا تعتقد سیكون مصیرك؟

  
  )٢: ٤تیموثاوس ٢(الثالثاء ـ الصبر في األناجیل 

اإلنجیل ھما مجاالن من أصعب المجاالت التي والتعلیم ببشارة إن الوعظ   
ون بالصبر نحو ــُّ فالكثیرون منا ال یتحل. الصبر وطول األناةممارسةتتطلب

. الذین ال یبدو أنھم یھتمون بأمر ھذا الحقاألشخاص الذین ال یعرفون الحق أو
أن بالمعتقدات الخطأ والتحامل على الحق، لم مملوءلكنھ یجب علینا، في عا

من السھل أیضاً أن نھز .ى بطول األناة إذ نسعى لتوجیھ الناس إلى یسوعــَّ حلنت
  .‘لماذا ال یفھمون؟ إن الحق واضح جداً ’: رؤوسنا ونقول

إن الحق دائماً واضح للشخص الذي ال ینظر إلیھ من خالل نظارات ملونة   
نكون یجب أن . ومصبوغة بالمعتقدات الخطأ، التقالید، العائلة، وما إلى ذلك
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ز والتحامل والتعالیم الخطأ ات التحیُّ صبورین إذ نسعى لفتح األذھان وفك مجسَّ 
  .دھم وتجبرھم على االلتصاق بالخطأ والتقلیدالتي تقیِّ 

  
التي نستخلصھا من ما ھي بعض الدروس التطبیقیة. ٢٩ـ٢٦: ٤اقرأ مرقس 

    _____________________  حول الصبر في مجال ربح النفوس؟ھذا المثل
  ________________________________ _________________    

  
الون لالعتقاد بأنھ عندما یدرس أحد األشخاص معتقداً كتابیاً معیناً نحن میَّ 

مع . رفض ھذا الشخص للحقأن یعنيووال یقبلھ بصفة مباشرة فإن ذلك ال بد 
الحقیقة ھي أن التجدید قد یتطلب وقتاً . ذلك، فھذا لیس بالضرورة ھو الحال

بالرغم . عض الحاالتطویال، وقد یستدعي عملیة معقدة ربما تستغرق سنیناً في ب
ذلك ال ، إال أنغوفین لرؤیة الثمر المباشر لعملھمشا قد یكونوانَّ من أن الكثیرین مِ 

المھم ھو أننا ال نصبح، في غیرتنا وحماستنا، عقبة . یحدث بھذه الطریقة دائماً 
شعر بأنھ لشخص ما؛ معنى ذلك، علینا أن ال نضغط بشدة لدرجة أن الشخص ی

بدي دین أو نحاكم شخصاً ال یُ ـُ أھمیة ھو أنھ ال یجب علینا أبداً أن نواألكثر . مطارد
للحق الذي نحبھ ونھتم كثیراً جداً ، في الوقت الذي نعتقد نحن أنھ مناسب،تكریساً 

عملك من أجل الشخص أن یكون ولجھودكإلى حد كبیر، و، یمكنإذ أنھ.شأنھب
. أنت فقط ال تعرف. ان بثمرھامة في عملیة قد تستغرق سنیناً قبل اإلتیخطوة 

  .اً ومنتقداً انالشيء الضروري والحاسم ھو أن ال تدمر كل شيء بكونك دیَّ 
  

وینبغي دائماً وضعھا نصب أعیننا ٧: ١٦صموئیل ١أي نقطة حاسمة نجدھا في 
ر ظاھر في إنسان ما كبرھان على غیُّ سیاق رغبتنا في رؤیة تَ [في ھذا السیاق

    _______________  ؟)وفي كل السیاقات األخرى، حقیقة(،]تكریسھ للحق
  ________________________________________________    

  
  )٣: ٦تكوین (األربعاء ـ حدود للصبر وطول األناة

الذي أظھره هللا أعظم من ھذا)الصبر(طول األناةلوإعالنما من إیضاح  
  .لكن علینا أن نفھم أنھ حتى طول أناة هللا وصبره لھما حدودھما. نحو البشر

أیام نوح بینما كان یتم إعداد الفلك عاماً ١٢٠لقد طال صبر هللا مدة   
فیھ عناد الناس طول أناة هللا، لكن جاء الوقت الذي استنفذ). ٢٠: ٣بطرس ١(

  .فأھلك األرض بطوفان
  

    _______________________  أي مبدأ ھام نراه ھناك؟. ٣: ٦اقرأ تكوین 
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كل في الشعوبالنتائج التي عانت منھا إلى كیف أدت مواقف وسلوكیات الناس

األسر في وفي البریة؛إسرائیل سدوم وعمورة؛ شعب : الحاالت التالیةمن
_______________٢٣: ١٧؛ إرمیا ٨: ٩٥؛ مزمور ٢٧: ٣١تثنیة ؟البابلي

_________________________________________________
  

ذ صبره، فإن ذلك یسمح لنا بعمل ـَ فـَ قد یجادل البعض بأنھ، بما أن هللا قد ن
طول لكننا عندما ندرس تاریخ طول أناة هللا، یصبح من الواضح أن . الشيء ذاتھ
فغالباً ما كانت تمر أجیال . كن لیوم واحد، أسبوع واحد، أو حتى عامأناة هللا لم ت

  .ال ینطبق علیناالشيء الذي بالطبعقبل أن ینفذ صبر هللا،
یھا صبرنا حقاً عند تعاملنا مع أشخاص في ظروف ھل ھناك نقطة ینفذ ف  

عانینا ما فربما نقرر أننا قد . صعبة؟ إن ھذا یعتمد على ما نعنیھ بالظرف الصعب
لكن ذلك ال یعني أن . یكفي من أمر معین ونستنتج أنھ ال بد من وضع نھایة لھ

فربما یكون . انین، غیر محبین، أو قساة أثناء محاولة وضع نھایة ألمر مانكون دیَّ 
الوقت قد حان لتصرف معین، لكن ذلك التصرف ال یجب أن یكون في غیر تناغم 

  .مع مبادئ اللطف والمحبة واالھتمام
  
ر في موقف نفذ فیھ صبرك وكانت ھناك أسباب منطقیة لنفاذ صبرك، وفكر فكِّ 

مبررات منطقیة لعمل ذلك؟ ةكذلك في موقف نفذ فیھ صبرك ولم تكن ھناك أی
ما الذي تعلمتھ من ھذین االختبارین؟ ماذا كان الفرق واالختالف بین الموقفین؟

وإذا كان علیك التعامل مع ھذین الموقفین من جدید، فما الذي كنت ستقوم بعملھ 
  بطریقة مختلفة؟

  
  )٤ـ٢: ١یعقوب (الصبر وطول األناة الخمیس ـ تنمیة

َعة،ـَ َرح یَا إخَوتِي حینََما تَقاِْحِسبُوهُ ُكلَّ ف" َعالِِمیَن أن ُعوَن في تََجارَب ُمتَنَوِّ
، لَِكي تَُكونُوا تَامیَن .امتَِحاَن إیَمانُكم یُْنِشُئ َصْبًرا ْبُر فلیَُكن لَھُ َعَمٌل تَامٌّ ا الصَّ َوأمَّ

الشخصي ذا كان اختبارك ما).٤ـ٢: ١یعقوب ("َوَكاِملِیَن غیَر نَاقصیَن في َشيءٍ 
مع حقیقة ھذه اآلیات؟ ما الذي تعلمتھ من التجارب المختلفة التي واجھتھا 

  نساناً أفضل، إنساناً یعكس صفات المسیح بشكل أفضل؟إ، بالنھایة، منكتْ ـَ لعَ وجَ 
  ________________________________ _________________    

  
، ‘اإلغراءات’أو ‘التجارب’وتترجم أحیاناً ‘الضیقات’الكلمة العبریة لـ 

فإن الشیطان یختبرنا . ‘االمتحان’أو ‘االختبار’، لتعطي معنى peirazoھي 
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االختبارات والتجارب التي یسمح الغرض المقصود منإن. الشرلعملویغوینا
.هللا بھا في حیاتنا ھو تنمیة شخصیتنا

إن تجارب الحیاة تعمل على إزالة ما بشخصیة خادم هللا من شوائب "  
وصقل تقویمووإن ما تستدعیھ تلك العملیة من نحت . وخشونةوقسوة) نجاسات(

اً؛ من الصعب أن تكون حجراً مضغوطاً أسفل عجلة وتلمیع لھو أمر مؤلم حق
اً ألن یمأل مكانھ دَّ عَ مُ بذلكیكون]المؤمن الحقیقي[لكن الحجر. الطحن) دوالب(

وال یرغب السید في منح مثل ھذا العمل الدقیق الكامل ألناس .في الھیكل السماوي
صقل على مثال ـُ ع وتلمَّ ـُ التي تفقط أحجاره الكریمة ھي . غیر ذي نفع أو جدوى
روح النبوة، تأمالت من على جبل البركات، صفحة " (تلك التي لقصر جمیل

١٠.(  
نحن نجلب األلم غالباً،ف. هللاعندھذا ال یعني بالطبع أن كل تجربة ھي من  

وغالباً، أیضاً، تكون التجارب واآلالم ھي مجرد على أنفسنا من خالل العصیان؛
یكرھنا اً عالم ساقط شریر حیث نجد فیھ عدونتیجة لما یعنیھ أن نعیش في 

، ما یعینھ ھذا، مع ذلك، ھو إ).٨: ٥بطرس ١( نھ من خالل تسلیم أنفسنا التام 
والطاعة، فإنھ مھما كان ما نمر بھ، فنحن یمكننا أن نخرج من وتشبثنا بھ باإلیمان 

ما من أحد . إذا سمحنا  أن یعمل فیناھذا،مصقولین بشكل أفضلھذه المواقف
في أغلب األحیان لیست فالحیاة ھنا على األرض. لھو أو مزاحقال أن في ذلك 

نِھ أنَّ الِذي ابتَدأ فیكم َعَمال َواثِقا بھذا َعی: "الوعد الرائعھذاعطینااُ ، لكننا مرحاً 
  ).٦: ١فیلبي (" حى یَوم یَُسوَع الَمسیلمل إِ ـَ َصالحا یُك

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

إن هللا في تعامالتھ مع الجنس البشري، یصبر ویتأنى على من ھم "  
وھو یستخدم وكالءه المعینین لیدعوا . الذنب غیر نادمینارتكابمصرین على

لكن ألن هللا . الناس إلى اإلخالص والوالء، ویقدم لھم غفرانھ التام، إذا ھم تابوا
ألن الحكم ضد األعمال و’.علیھاویتجرؤونصبور، فإن الناس یستغلون رحمتھ 

لذا فإن . ‘م لعمل الشرالشریرة ال ینفذ بسرعة، فإن قلوب بني اإلنسان مھیأة بالتما
نا النفس ویخضعانھا، بات ـیِّ ـَ لصبر هللا وطول أناتھ، اللذین كان ینبغي لھما أن یُ 

إلى فصبر هللا یقود ھؤالء. لھما تأثیر مختلف تماماً على المستھترین واألشرار
استخفافاً منھم [في المقاومة) یقویھم(لھم صِّ س، ویؤي عن ضبط النفــِّ التخل

وھم یعتقدون أن هللا الذي احتمل الكثیر جداً منھم لن یبالي أو یھتم .]بالطبع
إننا إذا عشنا في شرع العقاب المباشر على اإلثم، فما كان .ھم وحماقاتھماتبانحراف

لكن بالرغم من التأجیل والتواني، .للمخالفات والتعدیات ضد هللا أن تحدث كثیراً 
ربما و. اً حتى لصبر هللافإن ھناك حدود.فإن العقاب ال محالة واقع وال ریب فیھ
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. منتھاھا، وعندھا سیعاقب هللا بكل تأكید المتعدینتكون حدود صبر هللا قد وصلت
ولن یتوقف حتى فإنھ ال أمر التعامل مع الخطاة المتجاسرین، وعندما یتولى هللا

الموسوعة التفسیریة، صفحة روح النبوة، " (ھؤالءألمر یضع نھایة كاملة 
١١٦٦.(  

  
  أسئلة للنقاش

ما الفرق بین الصبر . قولنا أنھ متسامحكتماماً لیسهللا صبورنقول أنَّ أن.١
ولماذا یسھل الخلط بینھما؟،والتسامح

ص، كیف أظھر المسیح ووضح معنى الصبر؟ ما ــِّ خلبالنظر إلى حیاة المُ .٢
، إن وجدت، لقویة التي أعطاھا عن الصبر؟ أیة أمثلةھي بعض األمثلة ا

؟فیھا غیر مناسب أو الئقكان الصبرأعطاھا المسیح حین 
  

من المؤكد ). الصفات(التجارب والشخصیة المتعلق بسؤال أكثر في المعَّنـَ ت.٣
ن من صفاتنا في العدید من حسِّ ـُ أن بإمكان التجارب واالختبارات أن ت

ص التجارب على نغِّ ــُ في الوقت ذاتھ، ما الذي یحدث عندما ت. الحاالت
أن وھل سبق . مین ومرتابینــِّ كھَ ـَ توتجعلھم مُ وتبعدھم عن هللالناس حیاتھم، 

مھ ــُّ ، فما الذي یمكنك تعلذلك لشخص ما؟ إذا كان األمر ھكذارأیت حدوث
؟االختبارمن ھذا 

  
باإلضافة إلى التجارب، ما ھي بعض الطرق األخرى التي یستطیع الرب .٤

درس ) أو ال تزال تتعلم(مت ــَّ من خاللھا؟ كیف تعلمنا الصبرــِّ أن یعل
؟)طول األناة(الصبر 

  
ب عوزك للصبر؟ لماذا ال ھل ھناك شخص أنت بحاجة ألن تعتذر منھ بسب.٥

م على االعتذار مھما كان ما یتطلبھ تقویم األمور بینك وبینھ؟ دِ ـْ قـُ تتضع وت
  ما یعنیھ أن یكون اإلنسان مسیحیاً؟ھذا ھوألیس
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  )فبرایر(شباط ٦  الدرس السادس
  )رفق(ثمر الروح ھو لطف

  
  السبت بعد الظھر

؛ متى ١٥ـ١١: ٢٥؛ ٥ـ١: ١٥؛ أمثال ١٣ـ١: ٩صموئیل ٢:المراجع األسبوعیة
؛ كولوسي ٣٢: ٤؛ أفسس ٣٨و٣٥: ٦؛ لوقا ٤٨ـ٤٣: ٥
  .١٤ـ١٢: ٣

  
یِسیَن المحبوبین : "آیة الحفظ ات، ولطفا، فأحَشاَء َرأفالبَُسوا َكُمختَاري هللا القِدِّ

  ).١٢: ٣كولوسي " (َوتََواُضعا، َوَوَداَعة، َوطوَل أنَاةٍ 
  

ح بولس كیفیة عمل المحبة وسلوكھا، كان اللطف ھو أول ما عندما وضَّ   
بعد التأني مباشرة كتب ). ٤: ١٣كورنثوس ١("ىــَّ الَمَحبَّةُ تتأن: "تبادر إلى ذھنھ

المحبة والرفق متالزمان لدرجة أنھ ما من حاً أنَّ ، موضِّ "ترفُقُ "یقول أن المحبة 
ھو الصبررأینا أن ! المحبة إن خال من اللطف والرفقعمل یكون أساسھ حقاً 

. للمحبةأكثر فعالیةاً أما اللطف، ومن ناحیة أخرى، فیتضمن تعبیر. محبة متأنیة
، عكس ذلك؛ أما اللطف، وعلى غالباً یتم إظھار الصبر وطول األناة بعمل الشيء

فیظھر من خالل ما نقولھ وما نفعلھ، واألھم من ذلك ھو الطریقة التي نقول بھا ما 
نقولھ ونفعل بھا ما نفعلھ، واألكثر أھمیة حتى من ذلك ھو لماذا نقول ما نقولھ 

  .نفعل ما نفعلھلماذا و
الرفق لیس خارج متناول أي إنسان، بالرغم من أنھ قد یتطلب تضحیة   

قریبتھ الحمیمة ومثل . علن عن ذاتھ بطرق متعددةالرفق ھو فعل یُ . ةبالوقت والطاق
ا ق؛ ھو شاھد في ذاتھ ومن ذاتھ عمَّ صدَّ ـُ ، فالرفق یحتوي على قوة ال ت"المحبة"

  .تبدو محبة هللا علیھ
  

  .نرجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادم* 
  

  )٤٨ـ٤٣: ٥متى (لرفق نموذج ل
: ٥اقرأ متى . هللا وصالحھ) رفق(في العظة على الجبل، یفسر المسیح لطف 

  :وأجب على األسئلة التالیة٤٨ـ٤٣
  

  _____________________  ؟یدعونا المسیح ھناأي مقیاس عالىإل.١
  



٤٤

دعوتنا لبلوغ ھذا المقیاس؟وراءسببالأیة أسباب یعطیھا المسیح عن.٢
  _____________________________________________    
  _____________________________________________    
  

معنى كلمةما . ٤٨في العدد " كامل"الحظ استخدام یسوع لكمة .٣
ھنا، وكیف یمكن الستخدام الكلمة في ھذا المضمون أن "كاملین"

الذي في "أَبَانایساعدنا على فھم ما یعنیھ أن نكون كاملین كـما أن 
  ________________________________  ؟"السماوات ھو كامل

  _____________________________________________    
  

وأال یمكن كسبھا عطایاھي. إن عطایا هللا اللطیفة ھي ببساطة عطایا مھداة  
أثموا ضد هللا، الذین برغبة منھم یةالمخلوقات البشرل كل بَ ــِ استحقاقھا من ق

بھذا المعنى یصیر أعظم أثیم مثلھ مثل أعظم قدیس .وقاموا إما بتجاھلھ أو بإھمالھ
  .ذین یمنحنا هللا إیاھمالفجمیعنا ال نستحق اللطف والصالح ال: في نفس القارب

بأن نصلي من أجل ، "كاملین"أن نكون إلى یدعونا هللا بھذه اآلیات الكتابیة   
ف . الذین یسیئون إلینا، وبأن نكون لطفاء نحو من لم یكونوا لطفاء نحونا ھكذا یَُعرِّ

تكون علیھ ستكون علیھ كنائسنا وما ستخیل ما حاول أن ت".كاملین"المسیح كوننا 
بالفعلتنا عن الذات بما یكفي لدرجة نستطیع معھا العیش ھكذایوتنا إذا نحن مُ ب
لو أمكن حدوث !]ن إلى من یسیئون معاملتنا ونصلي من أجلھمـِ حسـُ أي أن ن[

ما ھو .أبداً ن تقوى علیھمابواب الجحیم أذلك، المتلكنا قوة وشھادة ما كان أل
تجعلنا، قلوبنا اآلثمة الحاقدة المنتقمة أنالشيء الوحید الذي یعوقنا؟ ال شيء سوى

  .‘كجباة الضرائب’في أغلب األحیان، نتصرف 
  

تغییرات مؤلمة وعمیقة یجب علیك القیام بھا إذا كنت ستتبع كلمات المسیح أیة
  في ھذه اآلیات؟

  
  "كلب میت"االثنین ـ الرفق نحو 

، من داودأظھر داود الرفق ھنا؟ كیف أظھر كیف . ١٣ـ١: ٩صموئیل ٢اقرأ 
    _________________________  خالل ھذا التصرف، طبیعة هللا وصفاتھ؟

  ________________________________ _________________    
  

قویاً على داود بسبب الوشایات التي كان مفیبوشث قبالً متحامالً تحامالً "  
ولكن سخاء . كمن قد أغتصب الملكلھكانت تصلھ عنھ من أعداء داود وتصوره



٤٥

الملك وترحیبھ بھ ورأفتھ وإشفاقھ الدائم نحوه، كل ذلك كسب قلب ھذا الشاب، 
فتعلق بداود أشد التعلق، وأحس، كما قد أحس أبوه یوناثان من قبل، أن مصلحتھ 

روح النبوة، اآلباء واألنبیاء، " (مصلحة الملك الذي قد اختاره هللامتداخلة في
  ).٦٤٠صفحة 
كان یسعى للقیام بھ ألجلھم، من خالل ما شاولتظھر رأفة داود نحو بیت   

فلقد أدرك أنھ، كخاطئ مثلنا . ن یكون هللا مثالھ وقدوتھكان یسعى ألوبعملھ ذلك
بأنوھو في غیر استحقاق لھا،من ید هللام رحمة ولطفاً ورأفة ــَّ جمیعاً، قد تسل

  .ذلك اللطف نحو اآلخرینإظھارعلیھ 
  

نظھر لطفاً نحو اآلخرین أنأي[اآلخریننتمكن من نقل لطف هللا إلىقبل أن 
. ٤٧: ٧انظر لوقا ، ما الذي یجب علینا عملھ أوالً؟ ]مثل الذي یظھره هللا نحونا

یلعب دوراً ھاماً في مساعدتنا على فھم أي مبدأ حاسم ھام نجده ھنا ویمكنھ أن 
    ________________  مجمل السؤال المتعلق باللطف والرأفة نحو اآلخرین؟

  ________________________________ _________________    
  

ھل تستحقھما؟ ھل . هللا ولطفھ نحوك) صالح(ود ر للحظات قلیلة في جُ ــِّ فك  
وكلماتك غیر أنانیة أعمالكوھل أفكاركمدین لك بھما؟) هللا(ھما شیئان ھو 

أن هللا یفعل بك ما فعلتھ تقبل لفكرةوھل أنت محب للغایة وم،مقدسة جداً وبالمرة
وفي ذلك نقطة حاسمة . إن اإلجابة على األغلب ھي ال؟فحسبأنت باآلخرین

عندما ندرك أن هللا قد غفر لنا، عندما ندرك أن هللا یحبنا بالرغم مما نحن ف. وھامة
نحو أن نكون محبین ولطفاءنیھعلیھ وما قمنا بھ، عندھا نستطیع أن نفھم حقاً ما یع

وما كم ھو مھم إذن أن نضع الصلیب. أولئك الذین ال یستحقون لطفنا أو محبتنا
ُ ن،یعنیھ لنا، بصفة فردیة   .أعیننا في كل األوقاتصبـ

  
ذا اإلدراك أن أیة أمور سامحك هللا علیھا على مر السنین؟ كیف ینبغي لھ

  التعامل مع أولئك الذین قاموا بعمل أشیاء قصدوا بھا أذیتك؟یساعدك في
  

  )٣٢: ٤أفسس (ینة ـَّ الثالثاء ـ الكلمات الل
."َوكونوا لطفاء بَعضكم نحو بَْعض: "بالكلمات التالیة٣٢: ٤تبدأ أفسس   

انظر كیف تتوافق ھذه اآلیة بشكل مثالي مع الذي رأیناه باألمس حول معاملة 
إن اللطف ینبغي أن !بھا هللا] یزال یعاملناوال [اآلخرین بالطریقة التي عاملنا 

على األقل تدعو لكن ھناك ثالث حاجات. األوقاتیكون سمة المسیحي في كل
  .دإلى ثالثة أنواع محددة من التشجیع والتعضی



٤٦

َّ نــُ بَل ك". ع روحیاً ضَّ أوالً، علینا أن نظھر اللطف نحو األطفال الرُ  ا ـ
  ). ٧: ٢تسالونیكي ١" (رضعة أوالَدھَاَربِّي المُ ـُ في َوَسطكم كما تنیـقـِّ َرفـَ ُمت

فیجب علینا نحن ".ثانیاً، علینا أن نظھر اللطف والتشجیع نحو الضعفاء
عفاء،    ). ١: ١٥ومیة ر("سناـُ وال نُرضَي أنفاألقویاء أن نحتمل أضعاف الضُّ
كممرضین أو ممرضات للمرضى روحیاً ثالثاً، علینا أن نقوم بالخدمة

  ).٢٥و٢٤: ٢تیموثاوس ٢(
أنا ال أستطیع االنتظار حتى أعود ’: أحد رجال األعمال ذات مرة یقولعَ مِ سُ   

أثناء (الیوم للبیت عند حلول المساءـ فأنا أتعب كثیراً من كوني لطیفاً طوال 
إن اللطف، خصوصاً في . یا لھذا من موقف مؤسف نحو الحیاة البشریة)!" العمل

وإحدى أھم الطرق التي نستطیع إظھار . بیوتنا، ھو أمر ضروري وحاسم وھام
التي نتحدث بھا إلى واحدنا الطریقة ، خصوصاً في بیوتنا، ھي من خاللھااللطف
فالكثیر جداً . في الغالب بالكلمات التي نتفوه بھایتحدد فإن الجو العام للبیت . اآلخر

من المشكالت، الكثیر جداً من اإلساءات، الكثیر جداً من التوترات والمشاجرات 
الصریحة یمكن تالشیھا وتجنبھا إذا نحن توخینا الحذر لیس فقط بشأن ما نقولھ 

ول شيء ما دون غالباً نحن نستطیع ق.التي نقول بھا ما نود قولھالكیفیةلكن بشأن 
إساءة أو إھانة، أو بإمكان اإلنسان أن یتفوه بنفس الكلمات إلى نفس الشخص 

فإن الحدیث البشري ھو . نتحدثكیفإن السر یكمن في .ویسيء إلیھ ویھینھ كثیراً 
، أكثر من مجرد ما تعنیھ الكلمات في حد ذاتھا؛ فنبرة الصوت، وتعبیرات الوجھ

الجسد، والتشدید على الكلمات جمیعھا جزء من رزمة لتوصیل وإبالغ ةلغ
  .أفكارنا، مشاعرنا، وخواطرنا إلى اآلخرین

  
معلنة في ھذه اآلیات أیة مبادئ ھامة . ١٥ـ١١: ٢٥وأمثال ٥ـ١: ١٥اقرأ أمثال

اآلیات، اسأل نفسك حول ما تقولھ وحول كیف ینبغي لك قولھ؟ بینما أنت تقرأ
بأیة طرق یمكنك أن تكون . اآلخرینةخاطبالتي تستخدمھا عند معن الكلمات 

    _____________  أكثر لطفاً ورأفة في اتصالك وتواصلك اللفظي مع اآلخرین؟
  ________________________________ _________________    

  
  )٣٨: ٦لوقا (األربعاء ـ لطف مقابل لطف

ألنھ بنفس . یُعطون فِي أحضانُِكمْ اأعطوا تُعطوا، َكْیال َجیِّدا ُملبَّدا َمھُزوزا فائِض’"
ھنا؟ أي ما الذي یقولھ المسیح. )٣٨: ٦لوقا " (‘ون یَُكاُل لكملالَكْیِل الذي بھ تَكی

    _________________________  یتحدث عنھ؟ھومبدأ من مبادئ الحیاة
  



٤٧

على اً في كثیر من األحیان، نجد أن للطریقة التي نعامل بھا اآلخرین تأثیر  
فعندما نكون لطفاء نحوھم، فاألكثر احتماالً ھو أنھم .الطریقة التي یعاملوننا ھم بھا

فإذا عاملت اآلخرین بحقارة ،صحیح كذلكغیر أن العكس . لطفاء نحوناونسیكون
بالطبع، ال یحدث ذلك بھذه الطریقة . ودناءة فستجد أنھم سیعاملونك بالمثل أیضاً 

لكن سواء حدث ذلك أو لم ،!)ومل بھاانظر إلى المسیح والطریقة التي عُ (دائماً 
ھذاقابل لطفنایُ ، حتى إذا لم دائماً یحدث، یجب علینا كمسیحیین أن نكون لطفاء

، كوننا لطفاء مع من ھم قساة في تعاملھم معنا ھو ناأفي الحقیقة، وكما قر. بلطف
مع ذلك، فإن الطریقة التي نتعامل بھا مع . تابعین حقیقیین للمسیحعالمة كوننا 

فكل َما ".ثر بصفة عامة في الطریقة التي سیعاملنا بھا اآلخرونستؤاآلخرین 
وا ھكذا أنتم أیضا بھم، ألن ھذا ھو الناموس لریُدوَن أن یفعل الناس بكُم افعَ ـُ ت

  ).١٢: ٧متى " (واألنبیاء
  

كیف تتناسب ھذه اآلیة وتتوافق مع ما كنا نتحدث عنھ طوال . ٣٥: ٦اقرأ لوقا 
    ___________________________________________  األسبوع؟

  ________________________________ _________________    
  

مصدر نفع إنھ من السھل دائماً أن تكون لطیفاً مع شخص یمكن أن یكون   
نحو و أن تكون لطیفاً أما األصعب فھ. سیفعل ذلكإن أي شخص. لك في المستقبل

، خصوصاً إذا كلفك ذلك اللطف من ال یمكنھم أبداً عمل أي شيء لك في المقابل
  .ذلك ھو االختبار الحقیقي.شیئاً مانحوھم 

  
زك ألن تكون لطیفاً ھو المحبة المضحیة وغیر األنانیة، ــِّ حفھل مُ . ذاتكأفحص 

وإذا شيء تتطلع إلیھ؟الحصول علىرغبة فيھو في المقام األولأم أن حافزك
، كیف یمكنك أن تتغیر؟كان حافزك ھو الرغبة في الحصول على شيء

  )١٤ـ١٢: ٣كولوسي (الخمیس ـ البسوا أحشاء رأفاٍت ولطفاً 
بأیة طرق . ثم أعد كتابتھا مستخدماً كلماتك الخاصة١٤ـ١٢: ٣اقرأ كولوسي 
الحظ استخدام (یات وتوضح جوھر ما یعنیھ أن نكون أتباعاً لیسوع تظھر ھذه اآل

؟ فكر كذلك في مدى ما تكون علیھ قوة شھادتنا )كلمة الكمال أو أن نكون كاملین
    _____________________  فیذ؟ز التنللعالم إذا ما وضعنا ھذه الكلمات حیِّ 

  ________________________________ _________________    
  



٤٨

كتب ألیكساندر ماكالرین، أحد رجال الدین المشاھیر في العاصمة   
ھو أعظم ) اللطف(إن الرفق ’: البریطانیة لندن بالقرن التاسع عشر الكلمات التالیة

)آالت لثقب األحجار والثلوج(یمكنك أن تأتي بكل مطارق البخار . قوة في العالم
لیدي بھا، لكنھ بدون الحرارة القلیلة التي تم تصنیعھا وتشرع في تحطیم جبل ج

ة، فإن الجلید جزاء الصغیرتذیب بعض األلارق طمالالتي تنتج عن تلك ونسبیاً 
بعد أن كانت صحیحةتحطمت مكوناتھ الثلجیة إلى جزیئاتوإن حتى سیبقى
أشعة جبل الجلیدي رویداً رویداً جھة الجنوب، فإن ھذا اللكن بتحرك. كاملة

فیتبدد في المحیط بقوة، ) أي الجبل الجلیدي(برودة الموت ھناك ستضربالشمس
  ".لھ الغلبة واالنتصار) اللطف(رفق ال. دافئال

.لدعم مواقفنا المتعلقة باللطف والرأفةاً قویاً كتابیاً لدینا كأدفنتست برھان  
لكننا بحاجة والتعالیم مھمة بالطبع،.فاللطف ھو من سمات تعالیم الكتاب المقدس

تضعت نفوسنا أمام هللا، لو ا"إلى أكثر من مجرد تعالیم صحیحة، ألیس كذلك؟
في حین للحقھناك مئة حالة اھتداءسیكونلكانوكنا لطفاء وشفوقین وعطوفین،

روح النبوة، شھادات للكنیسة، " (اآلنةواحدأن ھناك حالة اھتداء]على فرض[
  ).١٨٩، صفحة ٩مجلد 

معتقدات الكنیسة، فنحن نشمل بذلك السبت، حالة الموتى، بتعلیمعندما نقوم  
لكن ھل نحن بنفس الرغبة واالنتباه. روفة لناأصل الخطیة، ومعتقدات أخرى مع

وغیره من ثمر الروح، سویاً مع ما جاء في في التأكید على أھمیة اللطف 
أن نعرف والمھممن الرائع؟١٣كورنثوس ١الموعظة على الجبل وما جاء في 

إلى یوم القیامة أو أن بر المسیح أن الموتى یرقدون وأأن السبت ھو یوم الراحة 
لیس نفس الشيء امتالك المعرفة وحدهلكن. یغطینا اآلن وفي الدینونة األخیرة
: ٨یوحنا (رنا ، ألن الحق یحر)٦: ١٤یوحنا (كمعرفة الحق كما ھو في المسیح 

فھل بمقدور .المسیح أكثریجعلنا مشابھینالحق یغیرنا و؛ معنى ذلك أن )٣٢
، ال یملك على المسیح،الحقھل نحن حقاً لدینا الحق إذا كان : الشخص أن یسأل

  حیاتنا؟
  

  الجمعة لمزید من الدرس
ال بد من أن تظھر المحبة . یجب أن یشع نور مقدس من كل بیت مسیحي"  

.رأفة رقیقة غیر أنانیةو، لطف عمیقفي معلنة عن ذاتھا ... من خالل األفعال
. وفیھا تسود المحبة الحقةق ھذا المبدأ ـ بیوت فیھا هللا معبودٌ طبَّ ھناك بیوت فیھا یُ 

الراحة، فتھبط لوات  صباحاً ومساًء كبخور عبقتصعد من ھذه البیوت ص
روح " (لصبحبركات الرب ورحمتھ على المبتھلین السمھ كما لو كانت ندى ا

  ).، تم تحبیر الكلمات للتأكید٣٧، صفحة األدفنتستيالنبوة، البیت 



٤٩

عالمة ھناك الكثیرون ممن ینظرون إلى التعبیر عن المحبة على أنھ "  
إن ھذه الروح تصد.عنھمحاجز یصد اآلخرینضعف، ویحافظون على إبقاء

تدفق تیار الرأفة والعطف، فإذ یتم كبت الدوافع االجتماعیة النجیبة السمحة، وتمنع
. الخطأعلینا أن نحاذر من ھذا. یصبح القلب موحشاً وعدیم الشفقةستذبل، وسھا فإن

ال تدع قلب من ھم على صلة . التعبیر عنھاأن یتمدونال یمكن للمحبة أن تتواجد 
لبیت األدفنتستي، صفحة روح النبوة، ا" (والرأفةللعطفجوعون عوزاً بك ی
  ).، تم تحبیر الكلمات للتأكید١٠٧

  
  للنقاشأسئلة 
ھل ’: خر سؤال بدرس یوم الخمیس، عودوا إلى آلمدرسة السبتكصفٍ .١

ك على ـُ لمْ یَ لحق إذا كان الحق، الذي ھو المسیح، النعتبر أنفسنا حقاً ُمالك ل
؟على ھذا السؤالأجوبتكمما الذي تضمنتھ‘حیاتنا؟

ذلك، ما الذي یعنیھ.‘یمكن للمحبة أن تتواجد دون أن یتم التعبیر عنھاال’.٢
لنا ككنیسة؟،ل ذلك مبدأ مھماً للغایةــِّ ولماذا یمث

  
كیف ینبغي لنا ". كاملین"راجع آیات ھذا األسبوع التي تحدثت عن كوننا .٣

فھم ما تعنیھ ھذه الفكرة؟ ما ھي المشكالت الشائعة واالعتقادات الخاطئة 
ا یسة فیما یتعلق باستخدام ھذا المصطلح وحقیقة مالتي صارعنا معھا ككن

یعنیھ؟
  

قف األدفنتست رت مواــَّ في اختبارك أنت الشخصي، تتبع وتعقب كیف أث.٤
أي ما معناه، ھل كان الناس لطفاء . إیمانكبك فیما یتعلقاآلخرین علی

فیك؟ ومن ناحیة ر ذلك اللطفثــَّ إذا كان األمر كذلك، كیف أونحوك، 
رت تلك ــَّ أث، كیف اس قساة معك، وإذا كان األمر كذلكأخرى، ھل كان الن

لذي یمكنك ما ا. ف؟ شارك قصتك مع اآلخرین في الصَّ فیكالقسوة
ف من ھذه االختبارات ویمكن أن یساعد الصَّ استخالصھ واالستفادة منھ

  أھمیة اللطف في شھادتنا لآلخرین؟على أن یفھم بصورة أفضل مدى
    



٥٠

  )فبرایر(شباط ١٣  الدرس السابع
  ثمر الروح ھو صالح

  
  الظھرالسبت بعد 

؛ ٢٠ـ١٢: ٣؛ رومیة ٩: ١٤؛ یوحنا ١١و١٠: ٥١مزمور :المراجع األسبوعیة
  .٣و٢: ١؛ عبرانیین ١٤: ٢؛ تیطس ١٢ـ٧: ٧

  
وقِیَن في المسیح یَُسوَع ألَعمال َصالَِحٍة، قد ـُ ألننا نحن عملھ، َمْخل":آیة الحفظ

َھا لكي نسلك    ).١٠: ٢أفسس " (اھیفَسبََق هللا فأَعدَّ
  

رف الصحیح، في الكتاب المقدس فقط إظھار التص" الصالح"ال یتضمن  
إن الصالح ھو القداسة موضوعة حیث التطبیق . ، أي الشرإنما تحاشي نقیضھ

" اً صالح"وإال فھو لیس ] جید بالطبع[ھو ما نقوم بھ من عمل حالصال. والتنفیذ
تدل ٢٢: ٥في غالطیة agathosune)" (صالح"إن الكلمة المترجمة . بالمرة

إن .فیھ نضال وكفاح وإلحاح" صالح"ال، بل تدل حتى على على صالح نشط فعَّ 
طباع والطباع، إن الصالح ھوالشخصیة ثالیةد مِ جرَّ الصالح ھو أكثر من مُ 

نحن غالباً نسمع . صالحة)أعمال(مآثرنشطة عاملة، تفصح عن ذاتھا من خالل
ومھما كان ما ". نفسھ صالحة"أو أن شخصاً ما " اً قلباً صالح"أن فالناً یمتلك 

فإنھا ، )٩: ١٧انظر إرمیا (من شكوك من المنظور الالھوتي فكرةیشوب ھذه ال
في " النفس الصالحة"أو " القلب الصالح"فـ .أرض الواقع كذلكموضع شك على 

یظھر من خالل أفعال " القلب الصالح"بدالً من ذلك، .حد ذاتھا ال تعني شیئاً 
. من خالل صنائع محسوسة وعملیة تنفع اآلخرینوصالحة، أعمال صالحة، 

فالنوایا الصالحة، األفكار الصالحة، والدوافع الصالحة جمیعھا حسنة ولھا دورھا، 
تقدنا ونحن نخدع أنفسنا إذا اع. ما ھو حسن وجیدعملھو ، بالنھایة، الصالحلكن

  .غیر ذلك
  

  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
  

  األحد ـ هللا صالح
نسب إلى هللا سند ویُ الصالح األكثر عمقاً وكماالً یُ نجد في الكتاب المقدس أن   
ریة في العدید من تستخدم بحُ الصالح بالتالي، فإنھ بالرغم من أن كلمة .وحده

: ٥متى (ن بالرغم من وجود أناس صالحین وآخرین طالحیوالظروف والحاالت، 
: ٢أفسس (بالرغم من أنھ من الممكن للمسیحیین أن یقوموا بأعمال صالحة و، )٤٥



٥١

، )٣١: ١تكوین " (حسن"خلقھ هللا قال عنھ أنھ قد بالرغم من أن كل شيء و، )١٠
صالح هللا فقط ھو ). ١٨: ١٠مرقس " (صالح"هللا وحده علن أن إالَّ أن المسیح یُ 

ن ھم غیر هللا فھو صالح تتباین أما صالح مَ . طلق والتامالصالح الكامل والمُ 
  .درجاتھ وتتفاوت بالقیاس مع صالح هللا التام والمطلق

  
ما الذي توضحھ اآلیات التالیة حول الكیفیة التي یمكن لصالح هللا أن یظھر في 

؛ نحمیا ٢١: ١٠٧؛٥: ٨٦؛ ٨: ٢٥ور ؛ مزم١٩: ٣٣خروج ؟خاللھامن حیاتنا
    ____________________________________  ٢٨: ٨؛ رومیة ٧: ١
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
علن صالحھ لنا ن هللا، مع ذلك، ال یخبرنا بأنھ صالح فحسب؛ إنما ھو یُ إالَّ أ  

فحتى في عالم ساقط. یمكننا أن نرى صالح هللا ومحبتھ في الخلیقة. بطرق عدة
الوباء، والكوارث الطبیعیة، فإن صالح هللا ، حتى في وجود المرض، مثل عالمنا
  .علناً وظاھراً في الطبیعةال یزال مُ 

نحن . االھتمام باآلخرینوقات البشریة، المحبة، الرعایة، ر في العالـِـ ّ كفَ   
) القدرة(القیام بھذه األمور الرائعة والصالحة فقط ألن هللا قد خلقنا بالجھد نستطیع

  . ع هللا ذلك في نفوسنا ألنھ صالحالكامن على عمل ھذا، وقد زر
دامھا فت وأسيء استخرِّ حُ ت ودَ فسِ اُ والحالة الجنسیة لإلنسان، وإن كانت قد 

تعلن في جوھرھا وباطنھا عن مع ذلك، رھا، ھيبطرق وأشكال ال یمكن تصوُّ 
  .صالح هللا ومحبتھ للمخلوقات البشریة

  
؛ ٩: ١٤یوحنا وده؟للبشریة عن صالح هللا وجُ يَ عطِ واُ مَ دِّ ــُ ما ھو أعظم إعالن ق

    ______________________________________  ٣و٢: ١عبرانیین 
  ________________________________ _________________    

  
.من خاللھاتدرك وتفھم صالح هللاكتب كل الطرق التي تمكنت أنت نفسك أن 

ذلك، بالرغم من أیة تجارب مررت بھا، كیف جئت لتدرك بنفسك صالح الرب؟ 
كیف یمكن لصالح هللا أن ینعكس في حیاتك؟ شارك أجوبتك مع الصف یوم 

  .السبت
  
  
  



٥٢

  ئوا أخطقد االثنین ـ الجمیع 
كیف نرى حقیقة ھذه الكلمات معلنة من حولنا؟ كیف .٢٠ـ١٢: ٣رومیة اقرأ 

    _____________________  معلنة في حیاتك أنت؟ترى حقیقة ھذه الكلمات
  ________________________________ _________________    

  
مواھب نة والمؤسفة ھي أن ھناك أناساً لدیھمإحدى حقائق الحیاة المحز  

مھارة یمتلكون الأناساً ساحرون للجمھور، أناساً یِّسون جذابون، ـَ ومقدرات، أناساً ك
بینما في " صالحون"فھم على أنھم ــِّ نصنما غالباً أناس. بصیرةالفراسة ونفاذ الو

، أن المحبة، مثل كلمة صالحفیمكن لكلمة . الحقیقة ھم فاسدون حتى النخاع
لكننا . خدم باستخفاف وبسھولة ورخص كبیر لدرجة تفقد معھا معناھا الحقیقيـَ ستـُ ت

صب أعیننا، فنحن نستطیع أن نفھم بصورة أفضل ـُ عندما نضع فكرة صالح هللا ن
  .الصالح البشري حقاً ھحولدورما ی

  
كم مرة نسمع غیر المسیحیین یقولون بأنھم ال یفھمون كل ما یتحدث 

أال یوجد ھناك، . بالطبیعة وما إلى ذلك]خطاة[المسیحیون عنھ بأن البشر آثمون
رون عن لطفھم وعدم أنانیتھم مع ذلك، أناس یقومون بأعمال صالحة، ویعبِّ 

أناساً تنطبق علیھم ھذه المواصفات؟ كیف ومحبتھم غیر المشروطة؟ ألم نرى 
    ___________________________  سترد على مجادالت من ھذا النوع؟

  ________________________________ _________________    
  

َّ لمنذ سنوات، أ   الكاتب الروسي فیودور دوسفویفسكي كتاباً حول الوقت فَ ــ
ھناك بعض أسوأ مجرمي اً الذي أمضاه في مخیم سجن سیبیریا، حیث كان مسجون

رائم التي ال بوا أكثر الجوكان من بین أولئك السجناء بعض ممن ارتك. روسیا
مع ذلك كتب دوسفویفسكي عن كیف كان ھؤالء . تتصور وحشیة وحقارة

النقطة .رقة ولطفاً ورحمةن على القیام بأكثر األعمالشخاص، أحیاناً، قادریاأل
في . نھ حتى أسوأ الناس یمكنھم القیام بأعمال صالحةأالمراد توضیحھا ھنا ھو 

ضغطون، یقومون عندما یُ ونا لم یر أشخاصاً صالحین حقاً، ن مِ الوقت ذاتھ، مَ 
  ببعض األعمال السیئة نسبیاً؟

  
ببعض األعمال الصالحة جداً؟ ألیس القیامألیس بمقدورك ماذا عنك أنت نفسك؟ 

ماذا تخبرك إجابتك عن أكثر األمور وحشیة وشراً؟القیام ببعضبمقدورك أیضاً 
  نفسك وعن حاجتك لیسوع؟

  



٥٣

  هللا والصالح) ناموس(ـ شریعة ثاءالثال
ما ھي النقطة التي یثیرھا بولس حول الناموس ھنا؟ . ١٢ـ٧: ٧اقرأ رومیة 

    ___________________________  لماذا یؤكد على أن الناموس صالح؟
  ________________________________ _________________    

  
إن المشكلة التي لدى البعض مع الناموس ھي المفھوم الخطأ للدور الذي   

شكوى من علة ما، لفعندما نذھب إلى الطبیب ل. یقوم بھ الناموس في خطة الفداء
تنتج . فال بد من أن یكون ھناك فحص وتشخیص للحالة قبل أن یكون ھناك عالج

فناموس هللا ال یقوم بعمل . یخلط الناس بین التشخیص والعالجالمشكلة عندما 
في عملیة المقیاس والمعیار األدبي فقط، لكنھ یحتل أیضاً الدور التشخیصي

نھ بدون الناموس ما كان لیعرف ما ھي أیعلن بولس ببساطة ووضوح . الخالص
وبدون ھذا التشخیص، . الناموس إذن یشخصنا على أننا جمیعاً خطاة. الخطیة

  .سیكون ھناك حافز ضئیل جداً للمجيء إلى المسیح طلباً في الشفاء
س مووفي خطة الخالص، یكون الناموس شیئاً ال غنى عنھ، ألنھ بدون النا  

  .صــِّ خل، وبدون خطیة لیس ھناك حاجة لمُ ]یةإدراك للخط[لیس ھناك خطیة 
  

أَْن أفَعَل َمِشیئَتََك یَا إِلِھي ُسررُت، "، كتب داود یقول، ٨: ٤٠في مزمور 
لماذا إذن قد یعتقد البعض أن حفظ الناموس ھو ". َوَشِریَعتَُك فِي َوَسِط أَْحَشائِي

    _________ ________________________________  بمثابة عبء؟
  ________________________________ _________________    

  
ال تفعل ھذا "ناھیاً ـ أو كما لو كان تحریمیاً إلى الناموسنحن أحیاناً ننظر  
مع ذلك، وفي الوقت ذاتھ، ھناك عدد غیر . وھناك بعض الحقیقة في ذلك."أو ذاك

ر كذلك في ــِّ فك. محدود من األمور التي بإمكاننا عملھا مقارنة بما ال یمكننا عملھ
ر في الطرق التي ــِّ كف. كل المنافع والفوائد التطبیقیة والعملیة لحفظنا ناموس هللا

ح هللا بما أال ینبغي أن نثق في صال. ن الناموس بھا من جودة حیاتنا ھنا واآلنحسِّ یُ 
ل أمر ما فالبد وأن یكون في منعنا من نعنا من عمنھ إذا مُ یكفي لمعرفة وإدراك إ

  ذلك منفعة وصالح لنا؟عمل
  

ذا؟ إذا كان یشكل لك عبئاً؟ إذا كان األمر كذلك، لماھل تجد أن حفظ الناموس
ة، فما ھو الخطأ الذي نرتكبھ ن في حفظ الناموس مسرَّ الكتاب المقدس یقول إ

  ویجعلنا نرى أن في حفظ الناموس عبئاً؟
  



٥٤

  األربعاء ـ السیر في الصالح
عُوا ـَ تَقِدُروَن أن تَصنیِّر الُكوِشيُّ جلَدهُ أَو النَِّمُر ُرقطھ؟ فأنتُم أیًضا ـَ َھل یُغ"

  ).٢٣: ١٣إرمیا " (!ُموَن الشَّرَّ ــِّ َخْیًرا أَیَُّھا الُمتََعل
  

ا ال نتغیر تؤكد اآلیة أعاله على نقطة بسیطة حول الطبیعة البشریة، وھي أنن  
اسأل معظم (بسھولة، خصوصاً فیما یتعلق بالجوانب السیئة من صفاتنا الشخصیة

ر صفات وطبائع یسھولة أن یقوم الواحد منھم بتغیاألشخاص المتزوجین عن مدى
عدُّ بھذه الفكرة بعقولنا، ربما نستطیع أن نفھم بصورة أفضل لماذا یُ .!)شریك حیاتھ

مما نتصوره نحن وبأن استخدامھ لصالح أعمق بكثیر المفھوم الكتابي لمعنى ا
فثمر الروح الذي ھو . محدود جداً مقارنة بما قد یطلق علیھ العالم اسم صالح

صالح یتعلق بالداخل والجوھر أكثر، فھو یلمس كل فكرة، كلمة، وتصرف 
یتطلب ھذا أن تكون الدوافع والبواعث صحیحة وقویمة قبل . للشخص التقي الورع

إن الصالح یعني أن الشخص الصالح ھو ". صالح"أن نصف أي تصرف ما بأنھ 
  .من تكریس داخلي ومحبة ) صالحعملھ ال(اإلنسان الذي ینبع بره 

  
ُ قلبًا نَقِیًّا اخل" : ٥١مزمور ("، َوُروًحا ُمْستَقِیًما َجدِّد فِي َداِخلِيْق فيَّ یَا َهللا ـ

: ١١٩مزمور " (ِحفِظِھ إِیَّاهُ َحَسَب َكالِمكَ ـِ ھُ؟ بـَ َم یَُزكِّي الشَّابُّ طَریقـِ ب). "١٠
یتعلق بكیف یمكننا أن نصبح ما ھي الرسالة في ھاتین اآلیتین فیما ). ٩
    _________ ________________________________  ؟"صالحین"
  ________________________________ _________________  

  
كیف ترتبط ھذه . ١٨: ٧یقولھ بولس في رومیة ما قارن ھاتین اآلیتین مع

    __________________________________________  ؟اآلیات معاً 
  ________________________________ _________________    

  
ر بولس عن خیبة أملھ إذ أنھ بالرغم عبِّ في اإلصحاح السابع من رومیة، یُ 

لكنھ ). ١٩و١٨عد(من كل نوایاه الحسنة فھو لیس لدیھ قوة بداخلھ لعمل الصالح 
ب على ھذا ــُّ عن سر المسیحي في التغل٤ـ١یعلن في اإلصحاح الثامن، عد

ال"السر؟ ناقش ما یعنیھ بولس بقولھ ھذاما ھو. المأزق وح...ِكینَ ـِ السَّ ". َحَسَب الرُّ
  كیف یتم عمل ذلك؟

  
في . أن نعترف بأننا خطاة وبأن أعمالنا الصالحة ال یمكنھا أن تخلصنا ھذا شيء

قت ذاتھ، لماذا یجب علینا أن نكون حذرین وأن ال نستخدم ھذا التعلیم كعذر الو
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للعیش في الجسد؟ ھل تجد نفسك تقوم بعمل ذلك عینھ؟ إذا كان األمر ھكذا، لماذا 
  رض خطرة جداً؟أل)وطئاً (الموقف والمسلك دوساً یعد ھذا 

  
  )ن عنھعلَ المُ (عنھربَّ عالخمیس ـ الصالح المُ 

َّ ُمَخلبأننایمكن القولبینما ال    ناء یمكن القول أننا كأبباألعمال، فإنھُصونــ
. أعماالً صالحةظھرـُ یمكن لحیاتنا أن تحتىُصونــَّ ، ُمَخلبالدمونَ رُ ـَ شت مُ وبنات

ن خالل نوع عرف من ثمرھا، فنحن سنُ ف مِ عرَ ـُ أشار المسیح إلى أن الشجرة ت
أن میة األعمال الصالحة عندما أعلن على أھثم شدد المسیح. الحیاة التي نحیاھا

سمح لھم بدخول الملكوت األعمال الصالحة حیاتھم لن یُ ) تعوز(َمْن تنقص 
  ).٤٦ـ٤١: ٢٥انظر متى (السماوي

  
أیة رسالة مشتركة نجدھا في ھاتین . ١٤: ٢وتیطس ١٠: ٢اقرأ أفسس 

یقر باسم المسیح اآلیتین، ولماذا تعد ھذه الرسالة غایة في األھمیة ألي شخص 
    ____________________________________________  ویعلنھ؟

  ________________________________ _________________    
  

. صــِّ ؛ فلقد تعدینا على ناموس هللا؛ جمیعنا بحاجة إلى مخلكبشر نحن خطاة  
منا ــَّ عطینا وعوداً في الكتاب المقدس بأنھ إذا سلاُ لكن في الوقت ذاتھ، نحن قد 

الجسد، فإنھ یمكننا الغلبة حیاتنا للمسیح، إذا اخترنا أن نعیش في الروح ولیس في 
" دَّة الَحیَاةـِ ج"یمكننا أن نعیش ما یدعوه بولس . صالح هللاحیاة تعكس وعیش

: ٦رومیة " (الَمْعُمودیَِّة للَموتِ ـِ ب" مع المسیح"اـَّ ُدفِن"، ألننا مثلما )٤: ٦رومیة (
الَمسیحـِ ِ بحیَاءً أِة، َولِكن یَّ أمَواتاً َعن الَخط"أیضاً أن نحسب أنفسنا یمكننا ،)٤

  ).١١: ٦رومیة " (اـَ نـع َربِّ یَُسو
كما " نصالحی"معنى الكتابي للكلمة، ولیس بال" صالحین"یمكننا أن نكون   

تعلن ودوافعنا وأعمالنا قلوبنابمعنى أن "صالحون"لو كنا نستحق الخالص إنما 
من المؤكد أن ذلك سیتطلب موتاً عن . أننا نخدمھبحللعالم حقیقة هللا الذي نصرِّ 

وسیتطلب استعداداً لخدمة اآلخرین، وسیتطلب صراعاً یومیاً مع الجسد، الذات، 
، لكنضعفنا وإخفاقنام بعمیق الندم والتوبة عندســَّ وسیتطلب قلباً متواضعاً یت

  .بأنھ لدیناالذي نعترفوفقاً لإلیمانأن نحیا علینایجبوبلأننایمكن
  

النصرة المسیحیة؟ ما الذي یمنعك ما مدى انتفاعك بكل الوعود المتعلقة بحیاة 
ھدي لك مجاناً وكان ثمن الحصول قد أُ یعوقك عن المطالبة بما ھو لك وما و

  جداً؟اً عظیم، مع ذلك،علیھ
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  الجمعة ـ لمزید من الدرس

من خالل بالحق، والكرازةالشھادة  ال تتم فقط من خالل الوعظ وال"  
الحیاة التي تشبھ حیاة المسیح ھي دعونا نتذكر أن . فقطتوزیعنا للمطبوعات

مسیحیة الحقة واإلعالن عنھا برھان قوي یمكنھ أن یعمل لصالح التعریف بال
أي التي ال تعكس صفات [المثلى، وبأن الشخصیة المسیحیة الرخیصة بالدرجة

ل أذیة ــِّ تشك] المسیح من قریب أو من بعید، لكنھا شخصیة مسیحیة فقط باالسم
روح النبوة، شھادات للكنیسة، مجلد (الشخصیة الدنیویة ثر منوضرراً للعالم أك

  ).٢١، صفحة ٩
لیس شعار المسیحیة عالمة خارجیة، وال أن نلبس صلیباً أو إكلیالً، ولكنھ "  

فبقوة نعمتھ الظاھرة في تغییر الخلق یقتنع . ذاك الذي یعلن اتحاد اإلنسان با
ال یوجد تأثیٌر آخر یحیط بالنفس لھ قوة . العالم بأن هللا قد أرسل االبن فادیاً لھ

إن أقوى حجة في صالح اإلنجیل ھي وجود . تضارع قوة النفس الخالیة من األثرة
  ). ٣٧٢روح النبوة، خدمة الشفاء، صفحة(" المسیحي المحب والمحبوب

  
  :أسئلة للنقاش

وناقشوا أجوبتكم على سؤال یوم األحد حول الكیفیة التي اقرءوابالصف، .١
.من خاللھالكم أعلن هللا صالحھ 

ككنیسة من خاللھا ما ھي بعض الطرق العملیة التي نستطیع نحن كأفراد أو.٢
صالح هللا نحو اآلخرین؟ ھل تقوم كنیستك بعمل ما ھو صالح التعبیر عن 

لت كنیستك من موقعھا الحالي، في المجتمع المتواجدة فیھ؟ وإذا حدث وانتق
؟فھل سیفتقدھا الجیران

كیف، .ونحن نعرف أنھ كذلك. یقول الكتاب المقدس أن ناموس هللا صالح.٣
مع ذلك، یمكن إساءة استخدام ھذا الناموس؟ ما ھي الطرق التي یمكن إساءة 
استخدام ناموس هللا من خاللھا، وما ھي العواقب المحزنة والمؤسفة إلساءة 

استخدامھ؟

عنھ قال شیئ ما صالح ألن هللاھل یعتبر: ا السؤال الفلسفي القدیمتأمل ھذ.٤
ن ھذا الشيء ھو بالفعل ھكذا؟أم أن هللا یعتبره صالحاً ألكذلك؟
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سیح ھنا؟ كیف لنا ما الذي یقولھ الم. ١٩و١٨: ١٨في الصف، ناقشوا لوقا .٥
المسیح في ھذه اآلیات؟أن نفھم كلمات

كصف، بتوزیع أنفسكم إلى فریقین، أحدھما یدافع عن فكرة أن ،قوموا.٦
المخلوقات البشریة ھي في األساس صالحة من حیث الجوھر واألعماق؛ 

.ولیدافع الفریق اآلخر عن فكرة أن البشر ھم في األساس سیئون وأشرار
الكتاب المقدس لكن في ضوء في ن دوَّ ناقشوا مواقفكم ال على أساس ما ھو مُ 

.ونھ في العالم ككلما تر
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  )فبرایر(شباط ٢٠  الدرس الثامن
  ثمر الروح ھو إخالص

  
  السبت بعد الظھر

؛ ٢٤و٢٣: ٥تسالونیكي ١؛ ١٠: ١٦؛ لوقا ١٣ـ١: ٢٥متى :المراجع األسبوعیة
  .١١؛ عبرانیین ٥ـ١: ٣تیموثاوس ٢

  
َّ فَشل في َعَمِل الَخْیِر ألنـَ فال ن: "آیة الحفظ "َوقتِِھ إِن ُكنَّا ال نكلُّ نَا َسنَْحُصُد في ـ

  ).٩: ٦غالطیة (
  

ضاً أن نطلق علیھ اسم أییمكن" اإلخالص"بـإن ثمر الروح المعروف  
لـّ فالحدیث ھنا عن الت". ءالوفا" ، الرسوخ والصمود لتحقیق الھدف، خصوصاً حمُّ

ومن .والتصاقاً راسخینیستلزم تماسكاً فاإلخالص. عندما یكون المسیر قاسیاً 
مشیرة إلى إخالص ال ینحرف؛ كذلك الوالء، الكلمات المرادفة لإلخالص كلمة 

وأیضاً كلمة العزم التي .كلمة الثبات التي توحي بالتحرر من االرتیاب والشك
تشیر إلى والء كبیر لمبادئ الشخص أو أھدافھ التي ال یمكن الحیاد عنھا؛ ومن 

  .عزم ال یتزعزعذي یشیر إلىاإلخالص أیضاً التصمیم الكلمةمترادفات
وبالرغم من أن اإلیمان واإلخالص مترابطان كثیراً إالَّ أنھما ال یعنیان   

فاإلیمان ھو تلك القوة التي یتعذر تعریفھا، ھبة من هللا، من خاللھا .الشيء ذاتھ
ا اإلیَماُن فَھَُو الث"بعد رَ ـُ یمكننا أن نؤمن بحقیقة لم ت اُن ـَ یُْرَجى َواإلیقَما ـِ ةُ بـَ قــِّ وأمَّ

  ).١: ١١عبرانیین " (َرىـُ بِأُمور ال ت
فعندما یكون . أما اإلخالص، وعلى النقیض، فھو نتاج ما نؤمن بھ ونعتقده  

فأعمال األمانة . خلصةلدینا إیمان في هللا، فنحن نتصرف بطرق وأسالیب مُ 
التي تعمل واإلخالص ھي برھان وإظھار إلیماننا، ومثل ھذه األعمال ھي الخیوط 

  .على تماسك معتقداتنا ونظام سلوكنا وتربطھما معاً 
  

  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
  

  األحد ـ هللا أمین
، َوَحقّ "   ، َربٌّ ُ یَا َربُّ إِلھَ الجنوِد، َمْن ِمثلك؟ قَِويٌّ مزمور " (َك ِمْن َحْولِكَ ـ

٨: ٨٩.(  
الحال مع ثمر الروح، فالرب نفسھ ھو أساس وقاعدة اإلخالص مثلما ھو 

فا . قتداء بھا عند البحث عن أمثلة للحق واألمانة واإلخالصاإلالتي ینبغي لنا
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ھذهوسیظل بنفس أمانتھاألرض،ھخلققبل الیوم ھو بنفس أمانتھ التي كان علیھا 
تماماً مثلما كان أمیناً عندما ].أي أن أمانة هللا ال ولم ولن تنتھي[في المستقبل

أو یثنیھ أو فما من شيء سیعوق هللا. المراسیم في ماضي األبدیةووضع المقررات 
  .ل مساره ومنھجھیحوِّ 

  
  :الحظ بعض من صفات هللا المتعلقة بأمانتھ

َماَواِت َرْحَمتُكَ "هللا واسعة جداً في مداھا ـ أمانة إن .١ ، فِي السَّ أََمانَتُكَ . یَا َربُّ
).٥: ٣٦مزمور " (مإلى الغما

ا َرحَمتي فال أنزُعھَا َعنھُ، َوال أكذب من جھَِة أَمانتي"هللا مؤكدة ـ أمانة .٢ " أمَّ
).٣٣: ٨٩مزمور (

).٢٣: ٣مراثي إرمیا ("كَ ـُ تـَ كثیَرةٌ أَمان"ـ أمانة هللا عظیمة.٣
ْحَمة إِ ’: ي قُلتُ ـِّ نأل"هللا مؤسسة في السماء ـ أمانة.٤ . ىـَ ْبنـُ الدَّْھر تىلإِنَّ الرَّ

َماَواُت ت ).٢: ٨٩مزمور ("‘كــَّ ُت فیھَا َحقـِ ثبــُ السَّ
  
  :بركات التي تأتینا نتیجة أمانة هللاف الرِّ عَ 
  
    ____________________________________  ١٣: ١٠كورنثوس ١
  
    __________________________________  ٢٤و٢٣: ٥تسالونیكي ١
  
    ______________________________________  ٣: ٣تسالونیكي ٢
  

    ______________________________________  ٢٣: ١٠عبرانیین 
  

ُ لماذا ت ث عن وقت في أمانة هللا مھمة جداً بالنسبة للحیاة المسیحیة؟ تحدَّ عدّ ـ
أي من بركات أمانة . حیاتك فیھ كانت معرفتك بأمانة هللا سبباً في تخطیك أزمة ما

  هللا المذكورة أعاله ھي مصدر عون لك بصفة مستمرة؟
  

  االثنین ـ األمانة ھي عالمة من عالمات النھایة
    ________________  الذي یتضمنھ سؤال المسیح ھنا؟ما . ٨: ١٨اقرأ لوقا 

  ________________________________ _________________    
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ریَن َسیَتـَّ َولِكنَّ الن": یقول الرسول بولس   قدَُّموَن إِلى ـَ اَس األشَراَر الُمَزوِّ
الناس الیوم ھم مثل ما كانوا ). ١٣: ٣تیموثاوس ٢" (ینَ ــِّ یَن َوُمَضلــِّ أردأَ، ُمِضل

غیر أنھ بإمكان . ى التوراة أو عندما كتب بولس رسائلھعلیھ عندما كتب موس
وم یجعل أمر ارتكاب الخطیة یقول مجادالً بأن مجتمعنا الیأن الشخص، مع ذلك، 

بمعنى آخر، إن بیئتنا . ن ذي قبل وبأن كل ما فیھ یشجعنا ویحثنا على اإلثمأسھل م
. طبیعيذلك بشكلطبائعنا البشریة تنمو أكثر انصیاعاً للخطیة، وستستغل 

وتھیم بنا المطارق اإلعالنیة ألن . بصفة مستمرةزیزه فالتركیز على الذات تم تع
التضحیة، لماذا ال نتماشى مَ نحرم أنفسنا، لِ مَ االنتظار، لِ مَ لِ : سر أنفسنا ونرضیھاـُ ن

انغمس وأطلق العنان لنفسك ألنك تستحق ":مع اآلخرین؟ وباستمرار نسمع مقولة
  .وما إلى ذلك من عبارات شبیھة،"ذلك

  
ما ھي أول صفة نجدھا ھنا؟ كیف نجدھا متجلیة . ٥ـ١: ٣تیموثاوس٢اقرأ 

    ______________________________  بشكل واضح في عالمنا الیوم؟
  ________________________________ _________________    

  
أنن ھذا الجیل لیس ھو أول األجیال التي تتسم باألنانیة، إالفي حین أ  

. لالشيء االستثنائي حقیقة بشأنھ ھو أن األنانیة فیھ ھي أمر موصى بھ ومفضَّ 
نفسك لفلتأتي محبتك"، "ألن تكون األولعــَّ تطل: "اآلتيفتجد صیحات مفادھا

فمن ". المسئولیة"قد أنتج ظاھرة أخرى، وھي الـ ) األنانیة(إن حب الذات ". أوالً 
ھُ اُ ِجیٌل یَلَعُن أبَاهُ َوال یُبَارُك "عنھ، بَ تِ ـُ الممكن أن یكون ھذا الجیل ھو الذي ك  .مَّ

).١٢و١١: ٣٠أمثال " (ْن قَذرهفِسِھ، َوھَُو لم یَغتِسل مِ ـَ ِجیٌل طاھٌر في َعیني ن
غلب آخرون، ھم في أعلیھ یُالمماشخصیقوم بھفیبدو أن كل شيء خطأ قد

  .األحیان الوالدان
  

كیف ساھمت وسائل اإلعالم في توطید روح عدم األمانة حتى بین أعضاء 
كیف أثرت وسائل اإلعالم في تفكیرك؟ حاول أن : الكنیسة؟ كن صادقاً مع نفسك

كیف یمكن لألشیاء التي أقرأھا، أشاھدھا، أو أستمع : نفسك السؤال التاليتسأل 
؟   إلیھا أن تؤثر سلباً على أمانتي 

  
  )١١عبرانیین (الثالثاء ـ نماذج لألمانة 

اختر . عطیت كنموذج ومثال لألمانةحیث الشخصیات التي أُ ١١اقرأ عبرانیین 
لھا أمانتھم، حتى في وسط فیة التي ظھرت من خالثالث شخصیات واكتب الكی

ما ھو الذي فعلھ أولئك األشخاص لیظھروا . الصراعات واالختبارات والتجارب
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وأكثر من أمانتھم؟ في الوقت ذاتھ، ماذا كانت صراعاتھم، اختباراتھم وتجاربھم؟ 
التي كنت طرق، مھما كان اختالف المتغیرات، نجد أن المبادئ ذلك، بأیة 

  ھي ذاتھا بالنسبة لنا الیوم؟ذكورة في عبرانیینلشخصیات الملدى اتضمنةم
)١(  _______________________________________________    
  ________________________________ _________________    

  
)٢(  _______________________________________________    
  ________________________________ _________________    

  
)٣(  _______________________________________________    
  ________________________________ _________________    

  
ر في كم كان سیكون من السھل على بعض ھذه الشخصیات أن تصبح ــِّ فك  

ر في یوسف في السجن أو سارة التي كانت تنتظر وتنتظر ــِّ فك. مثبطة الھمة
مقارنة بالمعاناة وتنتظر ابن الموعد، أو موسى، وإغواء ثروات الملك والجاه 

ال باألْحَرى أن یُذلَّ َمَع َشْعِب هللا َعلى أن یَك"مواألل ٌع َوقتِيٌّ ــُّ َمتـَ وَن لھُ تـُ ُمفَضِّ
نحن نمیل أحیاناً إلى أن ننظر إلى أولئك الناس كما لو كانوا ). ٢٥عد" (بِالَخطیَّةِ 

یفوق البشر، ومع ذلك، فقد كانوا في الواقع مثلنا اً أضخم وأكبر من الحیاة، نوع
مع ھذا، . تماماً، بنفس المیل للخطیة، بنفس المیل للتشكك والخوف والسقوط

وبالرغم من كل ضعفاتھم وأخطائھم، فقد أظھروا أمانة، وسلكوا باإلیمان الذي 
مل أمور ل هللا لعبَ موا من قِ ستخدَ اعترفوا بھ وأعلنوه، وكانوا قادرین على أن یُ 

  .رائعة وجدیرة بالمالحظة
  
ضع ھذه األمور في التي تعترض رغبتك في أن تكون أمیناً؟ا ھي األمورم

األمور التي ) ٢(طیع أن تفعل أي شيء بشأنھا واألمور التي ال تست) ١: (فئتین
  .بإمكانك إزالتھا من حیاتك

  
  األربعاء ـ األمانة في الحیاة الیومیة

لِیِل ظالٌِم أَْیًضا في ــَ القلِیِل أَِمیٌن أَْیًضا في الكثیر، َوالظالُِم في القاألَِمیُن في "
كیف رأیت ھذا المبدأ متجلیاً في حیاتك؟ فأخیراً، إذا كنا ). ١٠: ١٦لوقا ("الَكثِیرِ 

غیر أمناء في األمور الصغیرة، فلماذا یجب أن نعتقد بأننا سنكون أمناء في أمور 
    ______________________________________________  أكبر؟
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العالم العظمى ھي إلى الرجال ـ الرجال الذین لن یباعوا ولن إن حاجة "  
في أعماق نفوسھم اإلخالص واألمانة، الرجال یشتروا، الرجال الذین یضمرون

الذین ال یخشون من أن یدعوا الخطیة باسمھا الحقیقي، والذین ضمیرھم مخلص 
ى جانب الحق للواجب ومنجذب إلیھ كإبرة البوصلة للقطب، الرجال الذین یقفون إل

  ).٦٧و٦٦روح النبوة، التربیة، صفحة " (ولو سقطت السموات
  

  :الكلمات التالیة ھي بعض من مكونات األمانة واإلخالص
متى . علیكأن یرتكزوا معنى االعتماد ھو أن بإمكان الناس ):االعتماد(الموثوقیة 

لموقف من كانت آخر مرة خذلك فیھا أحد األشخاص؟ ھل تذكر ما تركھ لدیك ھذا ا
  عوزك ألن تكون إنساناً یعتمد علیھ عن شخصیتك؟یخبرماذاشعور؟ 

  
إن األمانة . وتعني أنك لن تكذب أو تغش أو تسرق. قیةاداألمانة ھي المص:األمانة

ھي كتلة بناء أساسیة للشخصیة القویة ویجب أن تمارس في كل یوم من أیام 
  .حیاتنا

  
تتمتع باالستقامة فإذا كنت. إن االستقامة ھي بمثابة دستور الشرف:االستقامة

وھي تعني أیضاً أنك . لدیك قیم ومعتقدات معینة تعیش على أساسھافمعنى ذلك أن
واالستقامة ھي أیضاً إحدى كتل بناء الشخصیة . تحترم قیم ومعتقدات اآلخرین

  .والصفات
  

وف إلى جوار شخص ما حتى عندما قوھي تعني الو. الوالء ھو اإلخالص:الوالء
لكن ھل تشمل . الوالء ھو جزء ھام من أجزاء الصداقة. قسو الظروف واألوقاتت

الصداقة عمل ما یسيء إلى صدیق؟ ھل للوالء حدود؟ كیف یمكن إلنسان أن 
  یتمادى في شيء حسن، كالوالء، ألبعد مما ینبغي؟

  
فیك؟ في ر ھذه الصفات ــُّ وفتَ ما مدى. الِق نظرة متأنیة قریبة إلى ھذه العناصر

من أدائك؟ واألكثر أھمیة، ما ھي التغییرات التي أنت أي منھا یمكن لك التحسین
كي تكون أكثر أمانة بشأن ما تعرف أنھ الصواب؟ كیف تقوم بحاجة إلى إحداثھا 

  بالتغییرات المطلوبة؟
  

  الخمیس ـ أمین حتى المنتھى
ھل من الممكن أن نكون نحن اآلن نعاني من خیبة أمل كبرى؟ لیس بمعنى   

بنفس ھوحددنا تاریخاً وموعداً آخر لعودة المسیح وإنما قمنا بعمل شيءقد أننا 
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على المجيء الثاني للمسیح، وإذا كان من تأكیدنافقد تضاءل: واقعیةالقدر من ال
  .حدث بالفعل اآلنبد وأنھكان الأن مجیئھ قد حسبنالذلك فھو أننا سبب 

  
وعندما وصل . كل من كان بانتظار العریس قد نامالحظ أن . ١٣ـ١: ٢٥اقرأ متى 

. منھنلك من المتأخر جداً بالنسبة لخمسالعریس أخیراً واستیقظ الجمیع، كان ذ
بأیة طرق یمكن أن نكون نحن، في القرن الحادي والعشرین، في خطر عمل 

    _________ ________________________________  الشيء ذاتھ؟
  ________________________________ _________________    

  
تغییر نمط حیاتھ عندما الحظ كیف قام العبد الشریر ب. ٥٠ـ٤٤: ٢٤متى اقرأ 

یأتي سالسیدھو أنه لن یأتي بنفس السرعة التي توقعاً من أن سیدأصبح متیقن
في اً وتوانیأن ھناك تأخراً وتأجیالً نحن الذین نشعر ما ھي الرسالة لنا. بھا

    _______________________________________  مجيء المسیح؟
  ________________________________ _________________    

  
في الوعد ھو صبرنا وعزاءنا ، لكننتوقعھاعة التي مور بالسرال تحدث األ  

ْحُصُد في َوقتِھ إن ـَ نا َسنـفَشل في َعَمل الَخْیر ألنـَ فال ن"، ٩: ٦الموجود في غالطیة 
َّ نـُ ك إن المسألة التي تواجھ شعب هللا في القرن الحادي والعشرین ھي ". ِكلُّ ـَ ا ال نـ

ركنا اآلن بالفعل أن هللا أمین إذ یجب أن نكون قد أد"ھل سیكون هللا أمیناً؟"لیست 
  "أمیناً حتى المنتھى؟أناسأظلھل ":المسألة الھامة ھي. بشأن كل ما وعد بھ

  
بالمستقبلأن نجد في الحاضر إجابة على السؤال المتعلق، یمكنبطرق عدة

ما ھو االتجاه األساسي لحیاتك الروحیة . ")؟سأكون أمیناً حتى المنتھىھل ("
طء في النعمة واألمانة، أم أنك ببیومیة وتنمومكرس  بصفةاآلن؟ ھل أنت 

معتاداً أكثر فأكثر على العالم وطرقھ؟ ما الذي وشیئاً فشیئاً تسترخي وتغدو 
  سیرك مع الرب؟متخبرك بھ إجابتك عن نفسك وعن 

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

المعینة فكذلك ولكن كما تدور الكواكب في أفالكھا الوسیعة في مداراتھا "  
ور ـّ ة المظلمة وتنبعي الرُّ زَ مْ رَ فعن طریق. مقاصد هللا ال تعرف عجلة وال إبطاء

أعلن الرب إلبراھیم أن بني إسرائیل سیستعبدون للمصریین وقال لھ أن ،الدخان
وبعد ذلك یخرجون بأمالك ’: ثم قال لھ. مدة العبودیة ستطول إلى أربع مئة سنة

ولقد عبأ فرعون كل قوى إمبراطوریتھ الجبارة ). ١٤: ١٥تكوین (‘ جزیلة
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المعین (لك الیوم عینھ في ذ... وكان’: عبثاً حاربة ذلك الوعد ولكن كل ذلك كانلم
: ١٢خروج(‘ أن جمیع أجناد الرب خرجت من أرض مصر) في الوعد اإللھي

وعندما أشارت ساعة . وكذلك في محفل السماء تقررت ساعة مجيء المسیح). ٤١
روح النبوة، مشتھى (" لد المسیح في بیت لحمالزمن العظیمة إلى تلك الساعة وُ 

  ).٢٩األجیال، صفحة 
  

  أسئلة للنقاش
في ثقافتك أنت الخاصة، ما ھي بعض األمور التي تشكل تحدیاً أمام من .١

یرغبون في أن یكونوا أمناء للمسیح؟ كیف یمكننا التعامل مع ھذه التحدیات؟ 
كیف یمكننا مساعدة واحدنا اآلخر في ھذا الصراع؟

دتھا، أو استمعت إلیھا في أمعن النظر والتأمل في األشیاء التي قرأتھا، شاھ.٢
ع على تنمیة إیمانك ھل كانت أشیاء تشجِّ .والعشرین ساعة الماضیةاألربع

أم أنھا كانت أشیاء تعمل ضد ھذا اإلیمان؟ ما ھي النتائج التي تتضمنھا 
إجابتك؟

  
في أیة سیاقات یعد الوالء أمراً جیداً؟ ھل . أنظر السؤال المتعلق بالوالء.٣

والئنا لشخص ما عدم والء أن یكون فيأمر جید؟ متى یمكن والء دائماً ال
؟) خیانة(
  

أي نوع من الخطر، إن وجد، یمكن أن ینشأ من كوننا منغمسین .٤
صراحة وعالنیة في األمانة؟ ما معناه، بأیة طرق یمكن أن ) مستحوذین(

یكون ھناك إسراف وتماٍد في األمانة؟
  

ما ھي بعض الطرق التي نستطیع من خاللھا اإلبقاء على حقیقة المجيء.٥
ة حیة في كنائسنا وبیوتنا؟ صحیح وجعلھا حقیقنصب أعینناالثاني للمسیح

جیئھ كلما كان من السھل علینا تناسي ذلك والسقوط نھ كلما طال انتظارنا لمأ
أھمیة ن نبث في النفسكیف یمكننا أ. في عادات وأشكال سیئة من الفكر

لى حماسة ذلك اإلبقاء على حقیقة ووعد المجيء الثاني للمسیح والحفاظ ع
االنتظار، خصوصاً في نفوس أولئك الذین یواظبون على الذھاب إلى 

زمن بعید؟ذالكنیسة من
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  )فبرایر(شباط ٢٧  الدرس التاسع
  ثمر الروح ھو وداعة

  
  السبت بعد الظھر

؛ ٣: ١٢؛ رومیة ٢٩: ١١؛٥: ٥؛ متى ٢٠: ٥٠تكوین :المراجع األسبوعیة
  .٤: ٣بطرس ١؛ ٣و٢: ٢؛ فیلبي ١: ٦غالطیة 

  
ُ ط": آیة الحفظ َّ ُوَدَعاِء، ألنلوبَى لِ ـ ُ ھُْم یَِرثـ   ).٥: ٥متى ("وَن األَرضَ ـ

  
قد فُقدت في ) الوداعة(التي یبدو أنھا وثمر الروح الوداعة ھي واحدة من  

وألن الناس یقرنون الوداعة . عالمنا العدواني وفي الثقافة التي تتمحور حول الذات
مع ذلك، فھذا . سمون بالوداعةـَّ بون باآلخرین ممن یتال یعجبالضعف، فالكثیرون 

ما ھي الوداعة؟ إنھا موقف للبشریة ).ودعاء(عینا ألن نكون علیھ ھو تماماً ما دُ 
سیطر وبأنھ یمكننا الوثوق ة نحو الناس ـ عندما ندرك أن هللا ھو المُ ـَّ نحو هللا ورق

، وھذا رغب نحن أن تجري بھاطریقة التي نبھ، حتى عندما ال تجري األمور بال
إن الشخص لكي یكون ودیعاً ھو بحاجة إلى ھو غالباً ما یحدث، ألیس كذلك؟

  .الثقة، لیس في ذاتھ وإنما الثقة في هللا
ن، إال أنھما لیسا نفس یبدوان متشابھمن أن الضعف والوداعة قد یبالرغم  
القوة أو نقص إن الضعف یكون نتیجة الظروف السلبیة، مثل نقص . الشيء

الشجاعة، ومن غیر المحتمل أن تكون ھذه ھي الكلمات التي تصف المسیح الذي 
َّ َعلـَ ْم َوتـُ یكـَ وا نیري َعلـُ اِْحِمل: "قال لِب، ـَ واِضُع القـَ ي َوِدیٌع َوُمتـِّ ي، ألنــِّ ُموا ِمنــ
جة اختیار الوداعة، باألحرى، ھي نتی).٢٩: ١١متى " (مْ ـُ جُدوا َراَحة لِنُفُوِسكـَ فَت

واع یقوم بھ الشخص للوثوق با واالتكال علیھ، على نقیض إقحام الشخص 
  .بالتالي، فالوداعة تنبثق وتنشأ عن القوة، ولیس عن الضعف. لطرقھ الخاصة

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
  

  األحد ـ ودیع ومتواضع القلب
ُ اِحِمل" لِب، فتَجُدوا ـَ ي َوِدیٌع َوُمتََواضُع القـِّ ي، ألنـِّ ُموا ِمنــَّ نِیِري علیُكْم َوتََعلواـ

ما الذي یخبرنا بھ المسیح ھنا؟ كیف یمكن ).٢٩: ١١متى " (َراَحة لِنُفوِسُكم
    ___________  بالراحة إلى نفوسنا؟ا ودعاء ومتواضعي القلب أن یأتيلكونن

  ________________________________ _________________    
  



٦٦

المحاربة والتصارع من أجل جدول إن الوداعة ھي التوقف التام عن   
ا من أجل ـَّ اإلیمان بأن هللا سیحارب نیابة عنبدال من ذلك أن یكون لدینا و، أعمالنا

إن الوداعة ھي نقیض اإلصرار الذاتي والمصلحة الشخصیة . جدول أعمالھ ھو
إلى الوعد بإیجاد السبیلوالمفتاحـ الوداعة ھي ) ٤٢: ٢٢وقا انظر ل(وحب الذات

فعلى كل حال، ألیس سبب اضطرابنا وارتباكنا وإثارتنا ھو السعي . حة لنفوسناالرا
فالمعنى الحقیقي لذلك، عملھ؟ نحنفقط وعمل ما نریدنحننحو ما ھو في صالحنا

وت عن الذات، وذلك یتطلب إیماناً م المــَّ إذن، ھو أن الشخص الودیع ھو من تعل
لضرورة أن یربط العالم بینھا وبین میزات لیس باوشجاعة واحتماالً ومثابرة، 

  .الوداعة
  

یة طرق یعد ذلك بأكیف تم تصویر فكرة الوداعة ھنا؟. ٣: ١٢اقرأ رومیة 
    _______________________________  لكوننا ودعاء؟التمثیل مفتاحاً 

  ________________________________ _________________    
  

أخرى تساعدنا على فھم ما تعنیھ الوداعة ھي تلك الموجودة في كتابیةآیة  
، ذلك أن ٣: ١٢یة الحظ كیف أنھا مرتبطة باآلیة الموجودة في روم. ٢: ٤أفسس 

أن العجرفة والكبریاء واألنانیة من اآلیتین تشدد بطریقتھا الخاصة علىكال
فعلى كل حال، لماذا ینبغي على المسیحي أن یشعر . تتناقض مع المسیرة المسیحیة

ألسنا جمیعاً خطاة؟ ألم یكن محكوم علینا بالعجرفة والكبریاء بشأن أي شيء؟
على هللا في كل نفس نتنفسھ وكل لوال المسیح؟ ألسنا جمیعاً نتكلبالھالك األبدي 

لدینا ھي من عند هللا؟ ما الذي نمتلكھ نحنقلب؟ ألیس أن كل عطیة وموھبة نبضة
في الحقیقة، إنھ بالنظر إلى ما ! ال شيء؟بشأنھإذن ویجعلنا متعجرفین ومتكبرین

على الكرة قد تكلفھ األمر لخالصنا، یجب أن یكون المسیحیین من أكثر الناس
  .وداعة وتواضعاً األرضیة

  
كل ھذا من أین إذن یأتي . في كل شيءأنك معتمد على هللا تماماً ر في كیف ـِّ فك

  قلبك، وكیف یمكنك التخلص منھما؟في التعجرف والتكبر الذي 
  

  االثنین ـ نماذج للوداعة
زمة التي واجھھا إبراھیم عندما كان علیھ أن یقرر مع ابن أخیھ لوط أتذكر األ

في ضوء حقیقة أن هللا قد ). ٩و٨: ١٣انظر تكوین (تقسیم األرض فیما بینھما؟ 
وعد إبراھیم بأن یجعل من نسلھ أمة عظیمة، ماذا كانت ستكون مبررات إبراھیم 
في أن یأخذ النصیب األفضل من األرض لنفسھ؟ بدالً من ذلك، فقد سمح إبراھیم 
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كیف كان ھذا التصرف وصفاً . البن أخیھ أن یختار أوالً، وقال أنھ سیأخذ ما تبقى
    ___________________________________________  للوداعة؟

  
اقرأ مجدداً . اً یعرف قصة بیع إخوة یوسف لھ كعبد في مصرالجمیع تقریب  

قصة مجیئھم إلیھ، عندما كان الرجل الثاني في الحكم، وتوسلھم لیتمكنوا من شراء 
كیف حددت وداعة یوسف الكیفیة التي عامل بھا إخوتھ؟ ما ). ٤٥تكوین (طعام 

كیف تعد متحلیاً بالوداعة؟الذي كان من المحتمل أن یقوم بھ یوسف ما لم یكن
  ؟ھم ودعاءنْ مَ مثاالً لوجھة النظر العالمیة نحو٢٠: ٥٠كوین اآلیة الموجودة في ت

وصلت غیرة شاول . سح داود وھو شاب ألن یكون ملك إسرائیل التاليمُ 
وسنحت لداود فرصتان لقتل . حد الجنون وقام بمطاردة داود ورجالھ قاصداً قتلھ

ا لم یكن داود ودیعاً، فماذا كان من م). ١٢ـ٧: ٢٦، ٧ـ٢٤:٣صموئیل ١(شاول 
لماذا من السھل جداً علینا استخدام األعذار تكون مبرراتھ لقتل شاول؟الممكن أن 

  في عملھ؟شيء یستھوینا ونرغبالروحیة لعمل
جداً أكثر من ) حلیماً (وصف موسى بأنھ كان ودیعاً ، یُ ٣: ١٢في سفر العدد   

مع ذلك، فأفعالھ الحاسمة ال یبدو أنھا تتوافق وتتالءم مع . عصرهجمیع الناس في 
فطلبھ من فرعون أن یطلق شعب إسرائیل كان قویاً .المفھوم السائد للوداعة والحلم

حمي "د الشعب اإلسرائیلي قدیماً للعجل الذھبي فإنھ قد وعندما تعبَّ . ومتبوعاً بفعل
الذھبي الذي صنعوه، وحرقھ ، وقبل أن یھدأ كان قد أخذ العجل"غضب موسى

خروج (بالنار وطحنھ حتى صار ناعماً وذراه على وجھ الماء وسقى بني إسرائیل 
  كیف لنا أن نفھم وداعة وحلم موسى في كل ھذا؟). ٢٠و١٩: ٣٢

ما ھي ). ٢٩: ١١متى (المسیح، بالطبع، ھو أعظم مثال للوداعة والحلم   
ت وداعتھ في یوحنا ـَّ المثال، تجلبعض األمثلة حول وداعتھ؟ كیف، على سبیل 

؟ في الوقت ذاتھ، نجد أمثلة فیھا یقوم ٣٩: ٢٦؟ أو ماذا عن متى ٢٣ـ٢١: ١٨
كطرده للصیارفة خارج الھیكل أو في كل فیھا وداعة، المسیح بعمل أشیاء ال تبدو 

كیف تساعدنا . األوقات التي واجھ فیھا الفریسیین وآخرین بشأن ریائھم ونفاقھم
ثلة على فھم وإدراك أن الوداعة یمكن لھا أن تتجلى وتظھر من خالل ھذه األم

  ؟قدامةوالمِ جریئةالبعض الطرق 
  

ما ھي األشیاء المشتركة التي یمكنك إیجادھا في ھذه األمثلة حول الوداعة؟ ما 
الذي یمكنك تعلمھ منھا ویمكن أن یساعدك على أن تفھم ما ھو المعنى الحقیقي 

  أن یكون أبداً وداعة؟لھیمكنللوداعة وما ال 
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  )التواضع(الثالثاء ـ أھمیة الوداعة 
ُ أطل" ، یَا َجِمیَع بَائِِسي األرض الَِذیَن فعلوا حكَمھُ ـ بَّ اطلبوا . اطلبُوا البرَّ . بُوا الرَّ
َّ لعل. َواُضعَ ــَّ الت ُ كــ بِّ ـَ ستـُ ْم تـ إن الوداعة). ٣: ٢صفنیا " (ُروَن في یَوم َسَخِط الرَّ

یر الیوم على أھمیة أن یكون لإلنسان أنفة ھناك تشدید كب. ھي نقیض الكبریاء
    __  متى تتخطى عزة النفس الحدود وتصیر كبریاًء؟. وعزة نفس واحترام للذات

  ________________________________ _________________    
  

  .الوداعة ضروریة الستالم كلمة هللا
الكلَمة الَمْغُروَسةَ ثَرةَ َشّر، فَاقبَلوا بَوَداَعٍة ـَ َجاَسٍة َوكـَ لَّ نـُ لذلَِك اطَرُحوا ك"  

إن الشخص الذي لیس لدیھ روح ). ٢١: ١یعقوب " (مفوسكـُ َص نــِّ َخلـُ اِدَرةَ أن تـَ الق
لماذا یحدث .المصالحمتواضعة ال یمكنھ تسلم كلمة هللا ألن ھناك تضارب في 

  ھذا؟
  

  الوداعة ضروریة للشھادة المؤثرة الفعالة
بَّ اإللھَ في قـَ بَْل ق"   ُسوا الرَّ لِّ َمْن ـُ عدِّیَن َدائًِما لُمَجاَوبَِة كـَ م، ُمستـُ كـِ وبـُ لـُ دِّ

َجاِء الذي فیكـُ كـُ یَسأل إن ). "١٥: ٣بطرس ١" (ْم، بَوَداَعٍة َوَخوفٍ ـُ ْم َعْن َسبَِب الرَّ
قد یعارض . تأثیرنا في اآلخرین ال یتوقف على ما نقولھ بل على حیاتنا وتصرفاتنا

یقاومون توسالتنا، ولكن حیاة المحبة غیر المغرضة تحدونھ، وقد یالناس منطقنا و
فالحیاة الثابتة المتصفة بوداعة المسیح . ھي حجة ال یمكنھم معارضتھا أو نقضھا

  ).١٢٢و١٢١روح النبوة، مشتھى األجیال، صفحة " (ھي قوة في العالم
  

  .الوداعة تعطي المجد 
فيَّ في الَعِدیَمِة الفَساِد، زینة بَل إنَساَن القلب الخَ "٤: ٣بطرس ١تقول اآلیة في 

وح ا   ."َمنــَّ كثیُر الثدَّاَم هللاـُ ودیع الھَادئ، الذي ھَُو قلالرُّ
من الصواب أن نحب الجمال ونشتھیھ، إال أن هللا یریدنا أن نحب ونطلب "  

ال یمكن ألیة زینة خارجیة أن . أوالً الجمال األسمى، ذاك الذي ال یبلى وال یفنى
‘ البز األبیض النقي‘ ’زینة الروح الودیع الھادي’یمتھا أو جمالھا تضارع في ق

ھذا الثوب سیجعلھم حسان . الذي سیلبسھ كل قدیسي األرض) ١٤: ١٩رؤیا (
المنظر ومحبوبین ھنا، وسیكون لھم في حیاة الخلود بمثابة جواز دخولھم إلى 

في ثیاب بیض سیمشون معي’: إنھ یعد قائالً . قصر الملك وشارتھم الممیزة لھم
  ).٤٥٦روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة )" (٤: ٣رؤیا (‘ ألنھم مستحقون
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كیف یمكن للزینة الخارجیة أن تتضارب بالفعل مع تنمیة ثمر الروح، بالتحدید 
ثمر الوداعة؟ إذ ینمو ثمر الوداعة بداخلك، كیف ینبغي لحیاتك أن تكون مختلفة 

یتعلق بالوداعة، أیة تغییرات الحظت أنھا قد ذي قبل؟ وفیما من عما كانت علیھ 
أنتنذ قبولك للمسیح؟ أي موقف أو مسلك ربما تكونطرأت على حیاتك م

  ب من أمر جعلك ودیعاً حلیماً؟مضمره ویصعِّ 
  

  األربعاء ـ تطبیق ثمر الوداعة في حیاتنا
معنى . مع اآلخرینبھا إن الوداعة ستظھر من خالل الطریقة التي نتعامل   

ھو أن الوداعة شيء عملي نشط وفعال، شيء یعلن عن ذاتھ في كلماتنا، ذلك
. ربما تعتقد أنك ودیع، لكن لیس معنى ھذا أنك بالفعل كذلك. ومواقفنا وتصرفاتنا

  .ظھر ذلك وتوضحھــُ فمعنى أن تكون ودیعاً ھو أن ت
  

نا؟ كیف تظھر لنا اآلیات التالیة عن الطریقة التي تتجلى بھا الوداعة في حیات
  لماذا تعد الوداعة شدیدة األھمیة في ھذه المواقف؟

  
    __________________________________________  ٣٩: ٥متى 

  ________________________________ _________________    
  

    _____________________________________  ٢٢و٢١: ١٨متى 
  ________________________________ _________________    

  
    _________ ________________________________  ١: ٦غالطیة 

  ________________________________ _________________    
  
    __________________________________  ٢٥و٢٤: ٢تیموثاوس ٢
  ________________________________ _________________    

  
    __________________________________________  ٢: ٣تیطس 

  ________________________________ _________________    
  

    ________ ________________________________  ٣و٢: ٢فیلبي 
  ________________________________ _________________    
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طوال ھذا الدرس، فإن الناس یربطون خطأ بین الوداعة مثلما كنا نقول   
في الواقع، إنك إذا . للضعف بصلة البتةوالضعف، في حین أن الوداعة ال تمت 

، في معظم ھذه رى أن التحلي بالوداعةآلیات التي نظرنا إلیھا الیوم فستراجعت ا
وإذا كانت الوداعة ثمر . ب قوة، قوة أخالقیة وروحیةــَّ یتطلالظروف والحاالت،

ولكي تتجلى . بالتأكید تأتي من عند هللا ولیس من عندناھار الروح فإنمن ثم
الوداعة في حیاتنا، فنحن بحاجة إلى تسلیم ذواتنا للرب بصفة یومیة، وبحاجة إلى 

  .االستعداد ألن نكون مطیعین وممتثلین  باإلیمان، بصفة یومیة أیضاً 
  

  الودعاءالخمیس ـ مكافأة 
فإنك في اللحظة التي تعتقد أنك . الوداعة شيء غریب: "ھولس. د. قال إ  

ر وتكافئ أكثر مواطنیھا وداعة أرادت بلدة صغیرة أن تقدِّ ". حصلت علیھا، تفقدھا
ووصلوا ، لسكان ھذه البلدة الصغیرةاستطالع للرأي عمل وبالفعل تم . وحلماً 

ھ كل توفي احتفال حضر. ف علیھعرُّ ــَّ تحدید ھذا الشخص والتأخیراً إلى 
للزینة اً شریط(اً وشاحالمواطن األكثر وداعة في بلدتھ يدِ ھْ اُ الشخصیات الھامة، 

مع ذلك، ". الرجل األكثر وداعة في البلدة":كتبت علیھ الكلمات التالیة) والتكریم
والسبب في ذلك ھو لیوم التالي، فقد كان علیھم تجرید ھذا الرجل من وشاحھ في ا

  !الوشاحأنھ واصل ارتداء
  

  كیف تفھم الوعود والمكافآت المذكورة في النصوص الكتابة التالیة؟
  

    _______________________________________  ٢٦: ٢٢مزمور 
  ________________________________ _________________    

  
    ________ ________________________________  ٩: ٢٥مزمور 

  ________________________________ _________________    
  

    _______________________________________  ١١: ٣٧مزمور 
  ________________________________ _________________    

  
    _______________________________________  ٦: ١٤٧مزمور 

  ________________________________ _________________    
  

    _______________________________________  ١٩: ٢٩إشعیاء 
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    ___________________________________________  ٥: ٥متى 
  ________________________________ _________________    

  
غل ــَ ستیُ األن ھناك أوقاتاً فیھومریحة للنفسیةعزِّ إن ھذه اآلیات ھي آیات مُ 

لكننا تعلمنا في ھذا الدرس أن الشخص الودیع ال . )معاملتھمساء ـُ أي ت(الودعاء
. یرفع هللا ویعلیھیھتم ألنیھتم ألن یرفع من نفسھ أمام الناس لكنھ باألحرى

ویمكن اختبار ھذه . ن ھم ودعاءن شأن مَ وكنتیجة لذلك، فقد وعد هللا بأن یرفع مِ 
  .ألبدیةالجدیدة في ااء الجدیدة واألرض المكافآت اآلن، وبكل تأكید، في السم

  
  ـ لمزید من الدرسالجمعة
عذباً ال ینبغي أن یخبأ المسیح بداخل القلب ویغلق علیھ كما لو كان كنزاً "  

لكن ینبغي أن یكون المسیح بقلوبنا . شتھى، حیث یتمتع بھ مقتنیھ فقطمقدساً یُ 
علینا أن . فتنعش كل من لھم بنا اتصالكینبوع ماء منھ تفیض الحیاة األبدیة

نعترف بالمسیح ونجاھر بھ بكل وضوح وصراحة وإقدام، مظھرین وداعتھ 
إن . فیھن الناس بجمال القداسةفتوتواضعھ ومحبتھ في صفاتنا وحیاتنا، حتى یُ 

طور في قنان كي ال یتطایر شذاھا ھي العا كما تحفظعلى دیانتطریقة الحفاظ
  ).٤٠٠رشادات عن الصحة، صفحة روح النبوة، إ" (لیست أفضل طریقة

سالم المسیح، سالم المسیح ال تستطیع األموال شراءه، وال تستطیع "  
. المقدرات المتألقة السیطرة علیھ، وال یستطیع الذكاء تأمینھ وتدبره، إنھ عطیة هللا

إذا إن دیانة المسیح ھي ـ كیف یمكنني أن أجعل الجمیع یدركون خسارتھم الفادحة
إن وداعة المسیح ھم فشلوا في تطبیق مبادئ سالمھ تلك في الحیاة الیومیة؟

إن وداعة المسیح في الحقیقة ھي أثمن من كل . وتواضعھ ھما قوة المسیحي
من بین كل و. اختراعھا أو ما یمكن للثراء أن یشتریھاألشیاء التي یمكن للعباقرة

ھناك في نظر هللا ما یفوق في قیمتھ األشیاء التي تبتغى، وتعزز، وتغرس، لیس 
روح النبوة، " (شیع بالنفس امتناناً وسالماً ت) داخليمیل(قلباً نقیاً طاھراً، وسجیة 

  ).٤٠٣شادات عن الصحة، صفحة، إر
  

  أسئلة للنقاش
لماذا في اعتقادك یمكن للودعاء أن . د هللا بزیادة الفرح في حیاة الودعاءیعِ .١

كیف لتنمیة ثمر الروح الذي ھو الوداعة . أسبابعِط عدة إیكونوا فرحین؟ 
ن من حیاتك؟أن یحسِّ 
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نظر إلیھا على یُ فما ھي الطرق التي یمكن أن یساء فھم الوداعة من خاللھا .٢
أنھا ضعف؟

أال ینبغي للمسیحیین أبداً : إن كل ھذا الحدیث عن الوداعة یثیر سؤاالً ھاماً .٣
أو أن بأن نكون ممسحة أرجلسمح ألنفسنا أن یدافعوا عن حقوقھم؟ ھل ن

داس علینا باستمرار دون القیام بأي شيء ندافع بھ عن أنفسنا؟ ھل من یُ 
كان األمر كذلك، كیف لنا أن نجد ھذه وسیلة لتحقیق التوازن ھنا، وإذا

؟الوسیلة

أولئك الضعفاء، منلدت نیتشھ بأن المسیحیة ھي دیانة وُ الفیلسوف جادل .٤
الذین لیس لدیھم قوة، فقاموا بالتالي بتبني خصائص مثل الوداعة والتواضع 

. اإلنسان في الحصول علیھدُ جِّ وجعلوھا تبدو كما لو كانت شیئاً جیداً، شیئاً یَ 
كیف ترد على مجادلة كتلك؟
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  )مارس(آذار ٦  الدرس العاشر
  تعففثمر الروح ھو

  )ضبط نفس(
  

  الظھرالسبت بعد 
؛ ٨: ٤؛ فیلبي ٢٧ـ٢٤: ٩كورنثوس ١؛ ١٦ـ١٣قضاة:المراجع األسبوعیة

١٥: ٢یوحنا ١؛ ٢و١: ١٢؛ عبرانیین ١٠ـ١: ٣كولوسي 
  .١٦و

  
َرْزُت لِآلَخریَن ال أِصیُر أنا ـَ عبدهُ، َحتى بَعَد َما كـَ بَْل أقمُع َجَسِدي وأست: "آیة الحفظ

  ).٢٧: ٩كورنثوس ١("انفِسي مرفوض
  

آخر ما ذكره بولس في قائمة ثمر الروح ھوانالتعفف كأنبالرغم من  
الكلمةوأحیاناً تترجم" (التعفف"، إال أن ٢٣و٢٢: ٥غالطیة في المذكورة

من بین ثمر أو مقداراً ھو بكل تأكید لیس األقل شأناً ) "ضبط النفس"أو " اعتدال"
القائمة ألنھ یلعب دوراً أساسیاً في ل فقد كان من السھل أن یأتي التعفف أوَّ .الروح

وربما أمكن القول بأن التعفف ھو الغراء . ى من ثمر للروحـَّ نضوج ما تبق
  .الذي یعمل على تماسك الفضائل األخرى معاً ) الالصق(

ولقد . عطیة نعمةھو ) ضبط النفس(، فإن التعفف ومثل باقي ثمر الروح  
نعمة ألنھا مجانیة، ومنضبطة ": بةدرَّ نضبطة أو المُ النعمة المُ "طلق علیھ اسم اُ 

ربما یبدو التعفف أمراً سلبیاً، لكنھ جزء . ومدربة ألن ھناك ما یجب علینا علمھ
ـ اتنا، حوافزناوم في أنفسناـ مشاعرنا، شھـَّ فإنھ ما لم نتحك.ھاتكاملي للنعمة نفس

سنمارس ضبط ن نقرر إذا ما كنابالتالي، نحن بالنھایة مَ . فعندھا ستتحكم ھي فینا
ا كنا سنسمح لشخص ما أو النفس تحت إرشاد نعمة وقوة الروح القدس أو إذا م

  .شيء ما بالسیطرة على ھذه المقدرةل
  

  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
  

  )١٣و١٢: ٢فیلبي (األحد ـ أشكال التعفف أو ضبط النفس 
. النفس كل من تھذیب النفس، قوة الذھن، وقوة اإلرادةتشمل مرادفات ضبط  

د منع المسیحي من عمل ما ھو محظور لكنھ جرَّ ى مُ ـَّ إن ثمر الروح ھذا یتخط
  .كذلكیشمل تمكیننا من عمل ما ھو صالح
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ما . بالبقاء بعیداً عن الشھوات١٦و١٥: ٢یوحنا ١تنصحنا اآلیة الموجودة في 
أھمیة، كیف لھذه الشھوات أن تتجلى وتظھر في ھي تلك الشھوات، واألكثر 

    __________________________________  حیاتنا ما لم نكن حذرین؟
  ________________________________ _________________    

  
ا م.األمور التي ینبغي أن تكون محور تركیز الحیاة المسیحیة٨: ٤تسرد فیلبي 

لعمل بما یقولھ بولس ھنا أن یحمینا من المخاطر ھي تلك األمور، وكیف یمكن ل
    __________________________  ؟١٦و١٥: ٢یوحنا ١المسرودة في 

  ________________________________ _________________    
  

. بھ في الحیاة المسیحیةــُّ الواضح أن ھناك ما یجب عملھ وما یجب تجنمن   
یشارك بولس ھذه . ھناك صراع دائم مع الذات، مع الجسد، مع طرق العالم

أنَّ رفُ عْ ث عن الصراع بین ما یَ عندما یتحدَّ ١٨ـ١٥: ٧المعضلة معنا في رومیة 
و یعطینا اإلجابة في مع ذلك، فھ. غوى بعملھعلیھ عملھ وبین ما یُ من الواجب 

إذا ال َشيَء مَن الدینونِة اآلَن َعلى الذیَن ھُْم في الَمسیح یَُسوَع، "١: ٨رومیة 
الكین لیس َحَسَب الَجَسد بَْل َحَسَب الروح   ."السَّ

) الروح القدس(فحیاة بدون الروح . ھو یتحدث عن السلوك حسب الروح  
نمتلك اإلرادة، ناوبالرغم من أن.فسھاھي غیر قادرة على تنمیة ثمر الروح من ن

. نجد أن بولس یتحدث نیابة عنا جمیعاً عندما یقول أننا ال نمتلك القوةننا أإال 
،سنتمكن من الغلبةمتىھي لیست٧اإلجابة على المعضلة الموجودة في رومیة 

فإذ . كیفیة عمل ذلك نجدھا من خالل اإلیمان في المسیح. سنفعل ذلككیفبل 
نعطي أنفسنا لیسوع، نطالب ببره، وال نكون مدانین بعد، ونسلم أنفسنا لھ ونختار 

، ونطالب بوعود النصرة التي أن نسلك حسب الروح، نختار أن نتبع إرادة المسیح
نحن ال . من ھنا تأتي القوةالسر أو المفتاح ھو التمسك بالوعود؛ . وعدنا بھا

،اسم المسیحلنغلب بعلینا أن نقوم باختیار واع. نستطیع أن نحرز النصرة بمفردنا
محاربة أي (كما ھو أفقي ) یماناإلللنمو فيصراع(ألن الصراع ھو رأسي

وعلینا أن نواجھ ھذین النوعین من الصراع ). صراخ الجسد وصخبھ وتذمراتھ
  .كلیھما

  
  یوسف والنتائج المباشرة لالستقامةاالثنین ـ 

بعد أن غدرت بھ عائلتھ وباعتھ عبداً، كانت ھناك كل األسباب والمبررات   
م ــَّ ذي تعلهللا ال) حتى في وجودوبل (ن یشك یوسف في محبة ورعایةالجیدة أل

  .غیر أن یوسف لم یفعل ھذا، مع ذلك. عنھ منذ طفولتھ
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آلیات، نجد السبب الذي جعل یوسف أین، في ھذه ا. ٢٠ـ٧: ٣٩اقرأ تكوین 
    ___________________________  ف بھا ؟ف بالطریقة التي تصرَّ یتصرَّ 

  ________________________________ _________________    
  

یوسف على رفضھ الرضوخ والخضوع للتجربة؟ تكوین " جزاء"كیف كان 
أھذا ما یحصل علیھ یوسف مقابل . بھ في السجنجَّ ھم زوراً وزُ ــُّ لقد ات. ٢٠: ٣٩

    ____________________________________  كونھ مخلصاً وأمیناً؟
  ________________________________ _________________    

  
یمكننا أن نتوقع أن عزمنا على عمل ما ھو ھل. ھذه نقطة ھامة لنتذكرھا

صواب، مھما كانت التكلفة، سیعنى أن األمور ستجرى على ما یرام بالنسبة لنا 
على المدى القریب؟ ماذا عن األشخاص الذین فقدوا وظائفھم، شركاء حیاتھم، 
عائالتھم، بل في الواقع حتى حیاتھم ألنھم رفضوا المساومة مع الخطیة؟ لدینا 

. ة على ذلك في الكتاب المقدس، وربما تعرف أشخاصاً قد مروا بشيء مشابھأمثل
في النھایة، افترض أن یوسف قد . أو ربما تكون أنت نفسك قد مررت بھذا الشيء

  أتعتقد أنھ كان سیواصل عمل الشيء الصواب؟مبلیاً بالسجن،أمضى بقیة حیاتھ
  
وح فمن الروح ألن َمن یَْزَرُع لَجَسدِه فمن الَجَسِد " یَْحُصُد فَساًدا، َوَمْن یَْزَرُع لِلرُّ

ع في ضِ ماذا تخبرنا ھذه اآلیة؟ أي شيء وُ ). ٨: ٦غالطیة " (یَحُصُد َحیَاة أبدیة
شيء آخر؟ ما ھو الشيء الموضوع حیز الرھان؟ لماذا إذن تعد معمقارنة

عدنا على لیا؟ كیف یمكن لما كتبھ بولس ھنا أن یساالمسألة ھنا ذات أھمیة عُ 
  فھم السبب الذي جعل یوسف یفعل الصواب، بغض النظر عن النتائج المباشرة؟

  
  الثالثاء شمشون وثمار الفشل

وحتى ١٣صة شمشون في قضاة من اإلصحاح م لنا الكتاب المقدس ققدِّ یُ   
، واضعاً في الذھن فكرة )بقدر ما یسمح الوقت(آیات القصة اقرأ . ١٦اإلصحاح 

ھناك الكثیر من الدروس القویة التي یمكننا . ضبط النفس واالعتدال والتعفف
متلك العدید من المواھب إكم ھو مؤسف أن شخصاً . تعلمھا من مثال شمشون

  .نجرافنحراف واإلوالكثیر من الوعود كان سھل اإل
نفس مصدر القوة الذي كان خاطر التي تعرض لھاكان لشمشون عند الم"  
لكنھ بدالً من أن . كان بإمكانھ أن یختار الصواب أو الخطأ كما یحلو لھ.لیوسف

. وتسود، سمح النفعاالت طبیعتھ المتوحشة والھائجة أن تسیطریتشبث بقوة هللا
زلة حمل لقد دعا هللا شمشون لمن. ، وفسدت األخالقرفت القوى العقالنیة لدیھفانح
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م ــُّ أن یتعلم التحكبدایةكرامة وشرف ونفع؛ لكن كان علیھامسئولیة عظیمة، فیھ
لقد كان یوسف وكیالً أخالقیاً .هللافي عواطفھ وانفعاالتھ وكذلك االنصیاع لقوانین

كان بإمكانھ أن یختار سبیل الطھارة . ن الخیر والشر أمامھمِ وكان كالً . حراً 
اختار قد و. والدناءةنحطاطأو أن یختار سبیل الفسق واإلوالقداسة والكرامة، 

أما شمشون، وتحت . یوسف السبیل الصحیح، وصادق هللا على ذلك واستحسنھ
تجارب مشابھة كان ھو قد جلبھا على نفسھ، فقد أطلق العنان للعاطفة والھوى 

وكان أن الطریق الذي سلكھ انتھى بالخزي والفاجعة . واالنفعال الشھواني
روح النبوة، الموسوعة !" (ا لتباین ذلك وتضاده لقصة یوسف وتاریخھی. الموتو

  ).١٠٠٧، صفحة ٢التفسیریة لألدفنتست، مجلد 
  

باعتبار ما نعرفھ عن شمشون، أیة رسالة ھامة . ٢٥و٢٤: ١٣اقرأ قضاة 
    _____________________________  في ھذه اآلیات؟ماوتحذیر نجدھ

  ________________________________ _________________    
  

واتھ سمح لعواطفھ وشھعطى لشمشون، فقد على الرغم من الوعد العظیم المُ   
یصارع مع حقیقة ھذا النزاع؟ إن نا لمن مِ مَ . د وصالحأن تقھر كل شيء جیِّ 
صف المعركة الناشبة ر ویَ صوِّ د رمز؛ إنما ھو الذي یُ جرَّ الصراع العظیم لیس مُ 

بین المسیح والشیطان، لیس كمجرد بعض من النزاعات الكونیة البعیدة في 
وبالرغم من أن . كذلكیةكل فرد من أفراد البشربداخلھا معركة السماوات ولكن
معھ في نصرتھ، إال أن د الطریق لكل الناس كي یشتركوا د وعبَّ المسیح قد مھَّ 

الحقیقة، ھي اآلن، فيإلىقلوبنا وأجسادنا ال تزال قائمة ومستعرةالمعركة في
لكن علینا ،أجلنابالتأكید، لقد كسب المسیح المعركة من.تدور في قلوبنا وأجسادنا

، ومن خالل االختیارات التي نقوم بھا أن نختار المطالبة بنصرتھفي كل األوقات
  .الوقوف بجانب طرف أو آخر في الصراع العظیمنحن نقرر 

  
كیف تختبر حقیقة الصراع العظیم في قلبك وجسدك؟ أیة اختیارات تقوم بھا؟ ما 

  الذي تقف إلى جواره؟الذي تخبرك بھ ھذه االختیارات عن الجانب 
  

  األربعاء ـ سباق بولس الطویل
ُضوَن في المیَدان َجِمیعُھُْم یَركُضوَن، َولِكنَّ ـُ ألستم تَعلُموَن أن الذین یَرك"

َوكل من یَُجاِھد یَضبط نفسھ في . واِحًدا یَأُخذ الَجَعالة؟ ھكذا اركُضوا لَِكي تنالوا
ا، أنا ذإِ . فإكلیال ال یفنىنُ یفنى، وأما نحأما أولئَِك فلكي یأُخذوا إكلِیال. كل شيءٍ 

بل . أضرُب الَھَواءي الــِّ ضارُب كأناُ ھكذا . أركض ھكذا كأنھ لیس عن غیر یقین



٧٧

"أقَمُع َجَسِدي َوأستعبُدهُ، َحتى بَْعَد َما َكَرْزُت لِآلَخِریَن الَ أَِصیُر أنَا نفِسي َمرفوًضا
  ). ٢٧ـ٢٤: ٩كورنثوس ١(

. وبحرص كلمات بولس الرسول ھنا إلى أھل كورنثوسبروح الصالةاقرأ
ینبغي أن نجد عزاء في إدراك أنھ . الحظ كم یتحدث عن نفسھ وعن صراعاتھ

لیھ أن ین، كان عیحتى المسیحیین األمناء مثل بولس، أحد عمالقة اإلیمان الحقیق
اء السم. نحن لسنا بمفردنا في المعركة. یصارع مع الذات، مع الخطیة ومع الجسد

  .ستكون ممتلئة بأشخاص ممن عرفوا صخب الجسد وضجیجھ
  

  :األسئلة التالیةعلىبناًء على اآلیات أعاله، أجب
أي تناظر وتشبیھ یستخدمھما بولس ھنا لیساعدنا على فھم المعركة التي )١(

فات الھامة، مع ذلك، بین المثل لنا مع الذات والخطیة؟ ما ھي االختال
  ______________________  والحقیقة التي یشیر إلیھا؟التصویري

  _____________________________________________  

بولس فیما یتعلق بالسباق الذي كان ]زفي الفوثقتھ[ما مدى یقین )٢(
یخوضھ؟ من أین جاء بھذا الیقین؟ لماذا ینبغي أن یكون لدینا الیقین ذاتھ؟

  _____________________________________________    
  _____________________________________________  

أنھ كان مدركاً الحتمالیة ظھر الثقة والیقین، إالَّ بالرغم من أن بولس كان یُ )٣(
  ________   كیف تتوافق إجابتھ مع شعار ھذا األسبوع؟. الفشل والسقوط

  _____________________________________________  
  

  )ضبط النفس(الخمیس ـ كیف ننمو في التعفف 
ھُوِد ِمقَداُر ھِذِه ُمِحیطة بِنَا، لنطَرح كل ثِقل، لِ لذ" َك نحن أیًضا إذ لنَا َسَحابَة ِمَن الشُّ

" ولنحاضر بالصبر في الجھاد الَمْوُضوع أَماَمنَاوالخطیة المحیطة بنا بسھولٍة، 
ما . یستخدم بولس ھنا مجدداً تشبیھ الركض الذي رأیناه قبالً . )١: ١٢عبرانیین (

    ________________  تعرقلك وتعوقك؟االتي تشعر بأنھ" األثقال"ھي بعض 
  ________________________________ _________________    

  
تمدنا ھذه اآلیات بقوانین العیش المقدس كأشخاص. ١٠ـ١: ٣اقرأ كولوسي 

نتعلم من ھذه اآلیات عدة أمور ھامة علینا القیام بھا لتنمیة . متجددین في یسوع
ق ھذه ما الذي تجده مسروداً ھنا، وكیف تطبِّ . التعفف وضبط النفس في حیاتنا
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األمور على حیاتك أنت بطریقة تساعدك ھذه األمور من خاللھا على إحراز 
    ___________  ترھقنا وتثقلنا؟بسھولة جداً تعوقنا والنصرة على الخطیة التي 

  ________________________________ _________________    
  

ضبط النفس ف. لتنمیة روح التعفف وضبط النفسینبغي أن تزاول كل مھارة  
تصیب وأحیاناً نتیجة محاوالت أحیاناً ھو یتأتىبل،بین لیلة وضحاھایتحققال 

النجاحات والمفشالت التي نختبرھا بینما أخرى تخطئ، ویتأتى أیضاً من خالل
" یَمان الَحَسنَ َجاِھْد جھَاَد اإل. "نحن نحاول مزاولة ضبط النفس یوماً بعد یوم

ي ــِّ ي أسَعى لَعلــِّ لیس أني قد نلُت أو صرُت كامال، َولكن). "١٢: ٦تیموثاوس ١(
  . )١٢: ٣فیلبي " (درُك الذي ألجلِھ أدركني أیًضا الَمسیح یَُسوعُ اُ 

في أماكن حیث یتم فیھا تجربة واختبار ضعفاتك، باستمرار ال تضع نفسك 
ضبط النفس أن توضع على خط نار التجربةكون من الصعب جداً لدوافعیحیثو

). ٢٢: ٥تسالونیكي ١(وھیئتھعلینا أن نتحاشى ونتجنب حتى مظھر الشر. للدفاع
بَّ یَُسوَع الَمسیَح، َوال" "وا تدبیًرا للَجَسِد ألجل الشَّھََواتِ تصنعُ بل البُسوا الرَّ
  ).١٤: ١٣رومیة (
  

ضبط النفس والتعفف؟لمجاالت في حیاتك التي قطعاً تفتقر إلىما ھي بعض ا
على الرغبة أكثر من إحراز النصرة " النصرة"لماذا من السھل أحیاناً إحراز 

على روح المرارة واالمتعاض والسخط؟ أیة تغییرات یمكنك إحداثھا وتساعدك 
  ي بمزید من التعفف وضبط النفس؟ــِّ في التحل

  
الجمعة ـ لمزید من الدرس

، "شمشون"الذي تحت عنوان اقرأ لروح النبوة، من كتاب اآلباء واألنبیاء، الفصل 
  .٥٠٩ـ٥٠١صفحة 

  
وإذ نما . وقد تم وعد هللا لمنوح في وقتھ بوالدة ابن لھ سمي شمشون"  

ومع ذلك فھذا لم یكن متوقفاً على . الصبي اتضح أن لھ قوة جسمانیة خارقة
عضالتھ المفتولة بل على حالتھ كنذیر، تلك الحالة التي كان شعره المسترسل 

فلو أن شمشون أطاع أوامر . كان شمشون وأبواه یعلمون ذلك جیداً رمزاً لھا، كما
. الرب بكل أمانة كما فعل أبواه لكان انتھى إلى مصیر أنبل وأسعد مما انتھى إلیھ

وإذ كانت صرعة قریبة من بالد الفلسطینیین . ولكن اختالطھ بالوثنیین أفسده
شبابھ صداقات جعل وھكذا نشأت بینھ وبینھم في. القة حبیةصارت لھ معھم ع

وامتلكت فتاة فلسطینیة من مدینة تمنة عواطف . تأثیرھا حیاتھ مظلمة بجملتھا
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كان جوابھ على كالم أبویھ اللذین كانا . شمشون فعول على أن یتخذھا زوجة
ْت فِي ـَ ألنھا َحُسن’: زم علیھ، قولھیخافان هللا ولھذا حاوال اقناعھ بالعدول عما قد ع

روح " (، وأخیراً خضع أبواه لرغائبھ فتزوجھا]٣: ١٤ر قضاة قضاة انظ[‘ يَّ ـَ َعْین
  ).٥٠٣النبوة، اآلباء واألنبیاء، صفحة 

  
  أسئلة للنقاش

السمعة في فضیحة جوردون لِیدِّي واحداً من المتواطئین سیئيّ . كان ج.١
ي بأن أمضى في السجن مدة فاقت كل من األمر بلیدِّ انتھى". ووتر جیت"

ھذه الفضیحة التي ھزت الوالیات المتحدة األمریكیة في كان متورطاً في 
ي المرات، وعندما كان لیدِّ إحدى في . السبعینیات من القرن الماضي

. یحاول تجنید فتاة شابة للقیام بنشاط إجرامي، قام بدعوتھا إلى أحد المطاعم
ي؛ أي في حال في لیدِّ وأثناء النقاش، سألت الفتاة عن كیف یمكنھا الوثوق

سمھا؟ ولكي یبرھن لھا كیف لھا أن تعرف بأنھ لن یفشي بابض علیھ،قُ 
على قوة ضبط النفس لدیھ، قام لیدي بوضع إصبعھ فوق شمعة مضیئة 
على المائدة، وأبقى إصبعھ ھناك فترة طویلة لدرجة أن لحم إصبعھ بدأ في 

ادكانت النقطة التي أر. االحتراق قبل أن یبعده عن حرارة الشمعة المشتعلة
كیف . ع بھ من ضبط للنفسـَّ توضیحھا لھذه الفتاة ھي مقدار ما یتمتيلیدِّ 

یقارن ذلك النوع من ضبط النفس مع ثمر الروح الذي درسناه ھذا 
وجدیر بأن نقتدي بھ في ذلك األسبوع؟ ھل نستطیع أن نجد أي شيء نبیل

من ضبط النفس؟ ھل ضبط النفس والتأدیب بالضرورة مفضالن النوع
نان دائماً؟ومستحس

بأیة طرق یمكن لضبط النفس والتعفف أن یصیرا وسیلة للتعصب؟ كیف .٢
د الحرفي یمكننا تحاشي خطر جعل ضبط النفس شكالً من أشكال التقیُّ

؟بالقوانین والتشریعات

أظھر مبدأ ما؛ أي أنھ عندما ُجِربوقوفھ لسبب بشخصاً یعانيھل تعرف .٣
اآلن بعضاً من العواقب؟ كیف یعانيعففاً وضبطاً للنفس مثل یوسف وھو ت

أو كأفراد أن تساعدوا مثل ھذا مدرسة السبتلیمكن لكم، سواء كصف 
سواء كان ب والصعب الذي یمر بھ، ى الوقت العصیــِّ على تخطالشخص

؟ذلك الشخص رجالً أو امرأة
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  )مارس(آذار١٣  الدرس الحادي عشر
  رّ ثمر الروح ھو بِ 

  
  السبت بعد الظھر

؛ غالطیة ٣: ١٠؛٤: ٨؛٢٨: ٣؛ رومیة ٢٨ـ٢٥: ٢٣متى :األسبوعیةالمراجع
  .٣ـ١: ٥؛٦ـ٣: ٢یوحنا ١؛ ٦: ٣

  
ُ ط":آیة الحفظ ، ألنـِ وبَى للجـ َّ یَاع والِعطاش إلى البرِّ   ).٦: ٥متى " (ھُْم یُشبَعُونَ ــ

  
في األسبوع الماضي أنھینا دراستنا للفرع السابع من فروع ثمر الروح   

ألنَّ : "وفي األسبوعین التالیین سندرس فرعین آخرین). ٢٣و٢٢: ٥غالطیة (
وح ھَُو في كلِّ صالح َوب یكرر بولس في ھذه ). ٩: ٥أفسس " (ّر َوَحقّ ـِ ثَمَر الرُّ

سننظر في ھذا األسبوع . في حین یضیف البر والحق" الصالح"اآلیة اإلشارة إلى 
  .ھذاإلى ما یعنیھ البرّ 

المنسوب إلى المسیح، وھو ما قام أوالً، ھناك البرّ :بطریقتیننحن نفھم البرّ   
. حقاقنا للسماءینا والذي ھو مصدر استـِّ غطالذي یُ المسیح بعملھ من أجلنا، البرّ 

المسیح الممنوح، الذي ھو ما یقوم المسیح بعملھ فینا، من خالل ثانیاً، ھناك برّ 
فھم أن للبرّ بالتالي، یُ ). المسیح(لنا على صورتھ ـِـ ّ الروح القدس، وھو أن یشك

المسیح، الذي واحد ـ برّ ال ینفصالن، بالرغم من أنھ في الحقیقة برّ نااثننانمكوّ 
  .بدونھ ما كان لیكون لدینا رجاء في الخالص

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
  

  ـ ضرورة وأھمیة البرّ األحد
ُر باإلیَمان بدون أعمال الناُموسـَ حِسُب أنَّ اإلنَساَن یتـَ إذا ن"   : ٣رومیة " (بَرَّ

بَّ َعادل َویُحبُّ الَعْدلَ ألن). "٢٨ ). ٧: ١١مزمور " (الُمستقیُم یُْبصُر َوْجھَھُ . الرَّ
یر، َوتابُع البرِّ یُحبُّھُ " رِّ بِّ طریُق الشِّ الذي َحَمَل ھُوَ ). "٩: ١٥أمثال " (َمكَرھَة الرَّ

الذي . نفُسھُ َخطایَانا في َجَسِدِه َعلى الَخَشبَِة، لكي نُموَت َعن الَخطایَا فنحیا للبرِّ 
فینا، نْحُن السَّالكیَن اُموســَّ لكي یتمَّ ُحكُم الن). "٢٤: ٢بطرس ١" (بجلَدتِھ شفیتم

وح ت هللا ملكوبُوا أوالـُ ن اطلكل). "٤: ٨رومیة " (لیَس َحَسَب الَجَسد بَْل َحَسَب الرُّ
هُ، َوھِذِه كلھَا  ُموا أنَّ ــَ ھُ بَارٌّ ھَُو، فَاعلــَّ م أنـُ إن َعلمت). "٣٣: ٦متى " (َزاُد لكمتَوبرَّ

  ).٢٩: ٢یوحنا ١" (وٌد منھُ ـُ لورَّ مَ ـِ ُع البـَ كلَّ َمْن یَصن
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  :بالعودة إلى اآلیات المقتبسة أعاله، أجب على األسئلة التالیة
  
    _______  ؟، إذنتبریرناف یمكنالشریعة، فكیر بنتبرإذا كان ال یمكن لنا أن )١

  _______________________________________________    
  
بالرغم من علمنا أن هللا یكره الخطیة لكنھ یحب الخاطئ، أیة استنتاجات )٢

    ____________________________  خاطئة علینا تحاشیھا وتجنبھا؟
  _______________________________________________    

  
أن ؟ ھل یمكننا أبداً "اُموس فِینَاـَّ لكي یَتِمَّ ُحْكُم الن: "ما المقصود بھذه العبارة)٣

مھ؟ أم أن بولس یعني شیئاً آخر؟ إذا كان نحفظ الناموس لدرجة أننا نتم
    _______________________________  كذلك، فما ھو ھذا الشيء؟

  _______________________________________________    
  
  ه؟كیف ینبغي لحیاتنا أن تتغیر عندما نسعى أوالً في طلب ملكوت هللا وبرّ )٤

  _______________________________________________    
  _______________________________________________    

  
ر ؟ برّ ؟ ھل یمكننا أن نكون أبراراً دون عمل البرّ "اً نصنع برّ "ماذا یعني أن )٥

    __________________________________________  .إجابتك
  _______________________________________________    

  
  "صنع ھذا بنفسكإ"رّ االثنین ـ ب

ُ ھُْم إذ كانوا یَجھلوَن برَّ هللاِ، َویَطلـَـ ّ ألن" م لم یخضعوا لبرِّ ـِ ِسھـُ بُوَن أن یُثبتوا برَّ أنفـ
ما الذي كان یتحدث عنھ بولس ھنا، في اعتقادك؟ عمن .)٣: ١٠رومیة " (هللاِ 

ھم الخاص برّ "یكون أولئك الناس قد حاولوا تأسیس یمكن أن یتحدث، وكیف 
    _____  ذلك مستحیالً على أیة حال، في ظل الطبیعة البشریة؟؟ ولماذا یعد "بھم

  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
كما (عمل شيء ما ما بھي عندما یقوم شخص" اصنع ھذا بنفسك"إن فكرة   

. من أحدمھني محترف أو مساعدةون تدریب د) في النجارة أو الصیانة المنزلیة
ي نشاط ما فیھ یقوم شخص ما بعمل شيء ما وبالمعنى األوسع، فإن ھذه الفكرة تعن
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ناجح على أنھ قد صنع نحن أحیاناً نشیر إلى شخص . بنفسھ أو بمبادرة ذاتیة منھ
ھو أمر " صنع ھذا بنفسكإ"مع ذلك، وحسب الكتاب المقدس، فمنھج . نفسھ بنفسھ

یجعلنا فما من شيء یمكننا عملھ من أنفسنا. مستحیل عندما یتعلق األمر بالبر
). ٦: ٦٤إشعیاء" (خرق بالیة"ـفبرنا ھو ك. مھما كان اجتھادنااراً أمام هللا،أبر

  .یقود إلى النتیجة العكسیةباراً شخصاً نفسك من ن تجعل في الحقیقة، إن سعیك أل
  

شكلة التي المسیح بدقة ھنا إلى المیشیركیف. ٢٨ـ٢٥: ٢٣و٢٠: ٥اقرأ متى 
    ____________  جعل أنفسھم أبراراً؟سعى أولئك األشخاص إلى یماتنشأ عند

  ________________________________ _________________    
  

الشيء الحاسم الذي ینبغي للمسیحیین فھمھ وإدراكھ ھو اعتمادھم واتكالھم   
سین أمام هللا ھو ما قد قام بھ قدَّ فإن ما یجعلھم مُ . البرّ التام على یسوع من أجل 

في اللحظة التي تغیب فیھا ھذه . أنفسھمالمسیح من أجلھم، ولیس ما فعلوه ھم
الذاتي ونھوضھ، مصحوباً البرّ الحقیقة لدى شخص ما، عندھا یسھل بروز 

لكیفیة ان الكتبة والفریسیون مثاالً أساسیاً واضحاً ك. بالكبریاء والفساد الداخلي
بأعمال التقوى الظاھرة أھملوا األمور الھامة حقاً فبانشغالھم الزائد.حدوث ذلك

  .ا عنھاوتغاضو
  

بأیة طرق یمكن أن تكون أنت مذنباً بنفس خطیة الكتبة والفریسیین؟ كیف یمكن 
  لھذه الفخ أن یكون أكثر مكراً مما نعتقد؟

  
  )١٧: ٥رومیة (ناالثالثاء ـ یسوع برّ 

كیف . ص بكلماتك الخاصة ما یقولھ بولس ھناولخِّ ١٩ـ١٧: ٥اقرأ رومیة 
ُ ن     _______________________________  دان، وكیف نصبح مبررین؟ـ
  ________________________________ _________________    

  
یعقوب ؛٦: ٣غالطیة كیف لنا الحصول علیھ؟فالمسیح ھو عطیة، برّ كانإذا
٢٣: ٢  _____________________________________________    
  ________________________________ _________________    

  
فعصیان إنسان . التشدید على العصیان والطاعة١٩: ٥في رومیة الحظ 

فقد جلبت . ھذا ھو تعلیم كتابي أساسي. واحد، آدم، قاد إلى أننا جمیعاً صرنا خطاة
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فنحن جمیعاً، كل واحد منا، في كل یوم من أیام . خطیة آدم سقوط الجنس البشري
ن. العصیانحیاتنا، نعیش ونتعایش مع نتائج ھذا    .ضد ذلكفما من شخص محصَّ

ن؟ بالطبع طاعة المسیح طاعة مَ . تتحدث عن الطاعةاآلیة نفسھامع ذلك، ف
عطى لجمیع من سیتسلمون المُ البرّ المتطلب للخالص، البرّ یملكالذي ھو وحده

ن یتسلمون نعمتھ في الحقیقة، یقول بولس في نفس اآلیة أن مَ ". النعمة الوفیرة"
وكعطیة ال بد وأن تكون غیر . الحظ أنھا عطیة". البرّ عطیة "ى سیحصلون عل

كَسب فیھا ـُ وفي اللحظة التي ت. ةـَّ حقـَ ستتكون أیضاً غیر مُ ال بد أن مكسوبة بجھد و
  ).٤: ٤رومیة (نعمة فیما بعدفھي ال تعود،َحقـَ ستـُ أو ت

غدق بصفة تلقائیة منح أو یُ بر المسیح ال یُ . لیست عطیة شاملةمع ذلك، ھي  
نھا أن سیتسلمونھا؛ معنى ھذا مَ لعطىـُ بولس واضح، إن العطیة ت. ععلى الجمی

" اً رًّ ـِ َب لھُ بفَُحسِ "عطى لمن یطلبونھا باإلیمان ـ مثل إبراھیم، الذي آمن با ـُ ت
  ).٦: ٣غالطیة (
  

صاً باإلیمان؟ ما مدى استیعابك لفكرة أن ــَّ خلھل تفھم حقاً ما یعنیھ أن تكون مُ 
المسیح الممنوح لك باإلیمان ھو الذي یسمح لك بالوقوف باراً ومبرراً فقط برّ 

هللا؟ ما الذي یمكنك عملھ الستیعاب ھذا التدبیر الرائع الذي ھو أساس مأما
  البشارة؟

  
  )٢٩: ٢یوحنا ١(والطاعةاألربعاء ـ البرّ 

ال بد أن یظھر في البرّ ، إال أن ھذا المسیح یشملنا ویغطینابالرغم من أن برّ   
إنھ یصبح أیضاً حقیقة في . شفھي بموقف ماد تصریحجرَّ س مُ ھو لیالبرّ ف. حیاتنا

إلى كلمات النظر بعنایةعند جب علینا كم ی. حصل علیھقد حیاة الشخص الذي 
، كما أنَّ البرّ َمْن یَْفَعُل : م أَحدٌ ـُ كــَّ یُِضلأیھا األوالد، ال: "حین یقولبولس فَھَُو بَارٌّ

  ).٧: ٣یوحنا ١" (ذاَك بَار
  

    ______  بما یعنیھ أن یكون اإلنسان مبرراً؟خدع بشأنھ فیما یتعلق ما الذي قد نُ 
  ________________________________ _________________    

  
بالنسبة لبعض . ھو ثمر من ثمر الروح القدس الذي یرتبط بالطاعةالبرّ إن 

قد یسمع اإلنسان في أحد المناسبات . الناس، تتناقض الطاعة مع الخالص باإلیمان
تقبلھ كرب فالحیث أنك اآلن قد قبلت المسیح كمخلص لك أ":المقولة التالیة

. یبدو مضمون ذلك أن طاعتنا لمشیئة هللا وخالصنا ھما أمران منفصالن" ؟لحیاتك
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البرّ ب یوحنا یقول إن عیش حیاة كت. یعنیھ الخالصذلك إساءة تفسیر متطرفة لما 
  .لمن نالوا الخالصھو مؤشر محقق ومؤكد

  
    _____________________  ما ھي نقطة یوحنا ھنا؟. ٦ـ٣: ٢یوحنا ١اقرأ 

  ________________________________ _________________    
  

یكون من غیر المعتاد أن یشیر أحد عندما یثار موضوع الطاعة ال   
في حین أنھ من الممكن أن ال یكون ھناك . ألشخاص إلى أننا ال نخلص باألعمالا

شك من أن طاعة لوسیفر لمشیئة هللا لم تضعھ في السماء، إال أنھ علینا أن نضع 
الشيء ذاتھ یمكن أن یقال . ب في طرده منھافي الذھن أن عصیانھ ھو الذي تسبَّ 

عصیانھما لمشیئة هللا لم تضعھما في جنة عدن، لكن فإن طاعتھما. وحواءعن آدم 
  .الذي نتج عنھ خروجھما من الجنةھو

إن .فبموجب ھذه األعمال یدان الجمیعوالحق،ھو عمل الصوابالبرّ "  
" حقیقیاً فاألعمال ھي التي تبرھن عما إذا كان اإلیمان . صفاتنا تكشف عنھا أعمالنا

  ).٢٤٦لمعلم األعظم، صفحةروح النبوة، ا(
  

في حیاتك؟ ما ھي الممارسات التي تعوق ثمر البرّ ما مدى إجادتك في إظھار ثمر 
احترس من أن تبرر ھذه (في حیاتك وتحتاج إلى التخلي عنھا؟ البرّ 

  !)الممارسات
  

  الحیاة البارةالخمیس ـ 
َوكل َمْن یُِحبُّ الَوالَِد یُِحبُّ . ِمَن هللاِ ُكلُّ َمْن یُؤِمُن أَن یَُسوَع ھَُو الَمِسیُح فقد ُولَِد "

ُ بھذا نعرُف أننا ن. الَمولوَد ِمنھُ أیضا إذا أَحببنا هللا َوَحفظنا : ِحبُّ أوالَد هللاـ
" َوَوَصایَاهُ لیست ثقیلة. أن نحفظ َوَصایَاهُ :فإنَّ ھِذِه ِھَي َمَحبَّة هللا. َوَصایَاه

  ).٣ـ١: ٥یوحنا ١(
  

وبین خوة في اإلیمانبین محبة هللا وبین المحبة التي لدى اإلكیف یربط یوحنا 
    ____________  معاً؟ویقرنھاكل ھذه األموریوحنا حفظ الوصایا؟ لماذا یربط 

  ________________________________ _________________    
  

–ذلك زم بإن اإلنسان الذي یحاول حفظ وصایا هللا لمجرد شعوره بأنھ ملْ "  
. فھو ال یطیع،رح الطاعةـ لن یحصل أبداً على فوألنھ مطلوب منھ عمل ذلك

أن عندھافیمكننا،وأمیالنا عبئاً ألنھا تقطع عنا رغباتناعتبر مطالیب هللافعندما ن
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إن طاعة هللا الحقة ھي تفاعل یبدأ في . نعلم أنَّ مثل ھذه الحیاة لیست حیاة مسیحیة
إن جوھر كل بر ھو والؤنا . وھي تنبثق من محبة البر ومحبة شریعة هللا. الداخل
روح " (فھذا یجعلنا نفعل الحق ألنھ حق ـ ألن عمل الحق یرضي هللا. لفادینا

  ).، تم تحبیر الخط للتأكید٦٧و٦٦النبوة، المعلم األعظم، صفحة 
وھل من طریقة تلھم اإلنسان برغبة في أن یكون مخلصاً وأمیناً  أفضل   

قوة في كمن التأمل في تضحیتھ التي ال تصدق نیابة عنا على الصلیب؟ لیس ھنا
إن القوة تأتي في توجیھ الناس إلى المسیح . إخبار الناس أن علیھم حفظ الناموس

إن القوة تأتي من جعل الخطاة یدركون أن خطایاھم . وإلى موتھ البدیل نیابة عنا
ر من خالل المسیح، وبأنھ یمكنھم الوقوف كاملین أمام هللا في ـَ فـَ غتـُ یمكن لھا أن ت

أن تكون محبة هللا ولیس الخوف من الجحیم والدینونة ھي ینبغي.ثوب بر المسیح
التركیز على القوة الدافعة لحیاتنا، ولیس من شيء یحملنا على محبة هللا أكثر من

  .الصلیب والوعود والخیرات التي لنا من خاللھ
  

ھل من الممكن (ھل أنت حقاً تحب هللا؟ إذا كان األمر كذلك، كیف لك أن تعرف؟ 
ما الذي تفعلھ أو تقولھ ویظھر حقیقة ھذه المحبة؟ ) عاً لنفسك؟أن تكون خاد

  بمعنى آخر، ما ھو البرھان على أن ھذه المحبة ھي محبة حقیقة؟
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
ال یكفي كوننا نؤمن بأن یسوع لم یكن محتاالً وأن دیانة الكتاب المقدس "

ھو االسم الوحید تحت السماء فقد تؤمن بأن اسم یسوع . عةــَّ لیست خرافات مصن
فال . ینبغي أن نخلص، ومع ذلك فقد ال نجعلھ مخلصنا الشخصي باإلیمانبھالذي

إیماننا بالمسیح وأن یكفي كوننا نؤمن بنظریة الحق، وال یكفي كوننا نعترف ب
وبھذا . من یحفظ وصایاه یثبت فیھ وھو فیھ’.في سجالت الكنیسةتسجل أسماؤنا

بھذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا ’. ‘ینا من الروح الذي أعطانانعرف إنھ یثبت ف
فمھما . ھذا ھو البرھان الحقیقي على التجدید) ٣: ٢؛ ٢٤: ٣یوحنا ١(‘ وصایاه

روح النبوة، " (یكن اعترافنا فھو ال یساوي شیئاً ما لم یظھر المسیح في أعمال البرّ 
  ).٢٤٦المعلم األعظم، صفحة 

  
  أسئلة للنقاش

لنا أن نتحاشى الوقوع في فخ التقید الحرفي بالناموس، وھو االعتقاد كیف .١
بأن أعمالنا ستخلصنا؟ وكیف نتحاشى كذلك الوقوع في الفخ المتعلق بالنعمة 

حقق عتقاد بأن أعمالنا ال عالقة لھا بالمرة بخالصنا؟ كیف نالرخیصة واإل
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أكثر، فیھالخندقین تمیل إلى الوقوعمن ھذینالتوازن الصحیح ھنا؟ أي 
النعمة الرخیصة أم التقید الحرفي بالناموس؟

ما ھو الخطر المالزم ألن تنقاد حیاتنا برغبة في القیام بأعمال صالحة؟ ما .٢
الذي یمكن أن یقود إلیھ ذلك، وكیف لنا أن نتحاشاه؟ 

ما الذي یبدو علیھ ھذا الرجل؟ كیف ". باراً "ر في شخص تعرفھ ویبدوـِّ فك.٣
ن رجالً أو امرأة؟ كیف یعامل الناس؟ ما الذي یتحدث ھذا یتصرف سواء كا

الشخص عنھ؟ ما الذي یمكنك تعلمھ من ھذا الشخص؟

تلكن ألیس.من منظور فردي، وھذا صحیحنحن نمیل للتفكیر في البرّ .٤
؟ "باراً "ھناك عناصر جماعیة، كذلك؟ ھل یمكن لمجتمعنا الكنسي أن یكون 

اما ھي، في تصورك، األمور التي یتسم بھفكیف؟إذا كان األمر كذلك،
؟ كیف تبدو كنیستك مقارنة بالكنیسة التي "البارة"مجتمع الكنیسة 

تصورتھا؟

إذا كان الخالص باإلیمان یعني أكثر من مجرد إعالن إیماننا في یسوع .٥
وأكثر من مجرد أن تكون أسماؤنا مدونة في قائمة سجالت الكنیسة، فما 

حسب المفھوم الكتابي " اإلیمان"حقاً؟ ما ھو الخالص ھالذي یعنی
للمصطلح؟
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  )مارس(آذار ٢٠  الدرس الثاني عشر
  ثمر الروح ھو حق

  
  السبت بعد الظھر 

؛ ١٣: ٢٩؛ إرمیا ١٧: ٥١؛ مزمور ٢: ٢٥أخباراألیام٢:المراجع األسبوعیة
  .١٤: ٥؛ عبرانیین ٣: ١٧؛ ٦: ١٤؛ ١٧و١٦: ٧یوحنا 

  
ُ َوتَط: "آیة الحفظ   ).١٣: ٢٩إرمیا " (ُكمْ بلــَ بُونَنِي بكل قـُ بُونَنِي فتجدونَنِي إذ تَطللـ

  
المعنى األول . الحقوالتي تعني ”aletheia“ھناك معنیان للكلمة العبریة   

، أو مؤكدة، حقیقةحقائق واقعة وفعلیة(ھو الحق الموضوعي المدرك بالحواس 
كمیزة شخصیة ـ رغبة صادقة الحق (، والمعنى اآلخر ھو الحق الشخصي )مبدأ

التظاھر والریاء والنفاق والخداع ع والكلفة وــُّ في إبداء الرأي تخلو من التصن
لكن ھناك . كما ھي" حقائق أساسیة"الحق إذن ھو ما نعرفھ من . والكذب والبھتان

للحق كذلك، وھو الذي یتوقف على الكیفیة التي نستجیب اً وذاتیاً شخصیاً عنصر
ھا حقیقة واقعة في حیاتنا، عندعندما یكون ھذان المعنیان. نتعلمھلما بھا كأفراد 

لھذا یعد ھذان المعنیان .كثمر من ثمر الروح) في حیاتنا(سنتمكن من إظھار الحق 
نحن بحاجة ألن نعرف الحق . وحیویان بالنسبة للمسیرة المسیحیةحاسمان 

نحتاج إلى االختبار الذاتي الموضوعي والمدرك بالحواس كما ھو في المسیح، ثم 
لقد . ر إلى یھوذاانظ.الفردي الذي یغیر حیاتنا عن طریق ذلك الحق) الشخصي(

ت لیھوذا كل أنواع رَ ـِ ظھاُ وقد . مدة تفوق الثالث سنوات ونصفكان مع المسیح 
ومع . القراءة عنھا فقطىوقد رأى أموراً ال یستطیع البقیة منا سو. ف الحقاصنأو

لیتنا جمیعاً ننتبھ إلى . یھوذا من ذلكبھ حظ مقدار ما استفاد الھایة، في النوذلك، 
  .ذلك ونھتم بھ

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
  

  "الحق... أنا ھو"األحد ـ 
"بيلیس أحد یأتي إلى اآلب إِال. أنا ھو الطریق والحقُّ والحیاة: "قال لھ یَُسوعُ "
    ____  اكتب فقرة صغیرة توضح ما تعنیھ ھذه اآلیة في اعتقادك. )٦: ١٤یوحنا (
  ________________________________ _________________    
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على أحد المستویات، تطعن ھذه اآلیة وتعترض اعتراضاً جوھریاً مع   
العالم الرائج في) ھو فقط شيء ذاتي وشخصيفكرة أن الحق (المذھب النسبي 

فإنھ ما من شيء البتة :ض أو إبھامفكلمات المسیح ال تترك مجاالً ألي غمو. الیوم
إن . وما إلى ذلك من أقاویل،"یجد كل واحد سبیلھ الخاص إلى هللا"یسمح بأن 

.المسیح ھو حق. المسیح بھذه الكلمات قد َرسََّخ واقع الحق الموضوعي المدرك
قلیلة في الكتاب المقدس بأكملھ ھي اآلیات التي تناقض الرأي . ھذا كل شيء

  .٦: ١٤من ھذه اآلیة الموجودة في یوحنا صورة أقوىبالمتعلق بالحق النسبي 
. ]المسیح[ھو شخصالحق. ، كذلكھامآخري الوقت ذاتھ، ھناك عنصرف  

ھذه فكرة مختلفة تماماً عن .]المسیح[ل عالقتك بشخص فأنت تأتي للحق من خال
، كما عرفناه في المسیح. أن الحق ھو فقط مجموعة من الحقائق) نظریة(فكرة 

  .تعرف المسیحذا كنت ترید معرفة الحق، فعلیك أن؛ بالتالي، إالجسد، ھو الحق
  

    _____  ؟٣: ١٧تب أعاله على فھم كلمات المسیح في یوحنا كیف یساعدنا ما كُ 
  ________________________________ _________________    

  
علینا مع ذلك أن نحترس ونحتاط من الفكرة التي مفادھا أن كل ما تعنیھ 

هللا، بطریقة أو فكل شخص یعیش في عالقة مع . ادیانتا ھو أن تكون لنا عالقة ب
كانت لبیالطس . فالناس الذین ینكرون وجود هللا یعیشون في عالقة معھ. بأخرى

حتى الشیطان كانت لھ عالقة بالمسیح ـ فلقد كره . عالقة بالمسیح؛ وكذلك قیافا
إن بشارة اإلنجیل ھي لیست دعوة ألن تكون لنا عالقة مع . الشیطاُن المسیحَ 

س، على سبیل المثال، كانت لھ دیموقویفن. د والتزام نحوهأن نقوم بتعھُّالمسیح بل 
حیاتھ وكل ما یملك آخر األمر س فیھا نیقودیموس في عالقة بالمسیح، عالقة كرَّ 

  !نوع العالقة التي نحتاج ألن تكون لناذلك ھو. لیسوع
  

السؤال الذي أنت بحاجة ألن تسألھ لنفسك . من المؤكد أن لك عالقة بالمسیح
  التحسین من ھذه العالقة؟وكیف یمكنكھو، ما نوع تلك العالقة؟

  
  االثنین ـ الروح والحق

، فھَُو یُرِشُدُكْم إلى جمیع الَحقِّ ’" ا َمتَى َجاَء ذاَك، ُروُح الَحقِّ : ١٦یوحنا ("‘َوأمَّ
١٣.(  

  
أن عمل الروح القدس ھو لنافي ضوء ما تعلمناه في درس البارحة، یتضح  
َوَمتى َجاَء ’). "المسیح(ھنا ویقودنا إلى یسوع وأن یساعدنا على الثبات فیھ أن یوجِّ 
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ي الذي سَ  ، الذي ِمْن عند اآلِب یَنبَثُِق، ـُ ھُ أنا إلیكـُ رِسلاُ الُمَعزِّ م مَن اآلِب، ُروُح الَحقِّ
  ). ٢٦: ١٥یوحنا " (‘فَھَُو یَْشھَُد لي

لكلمة ذات فائدة  بدون لن تكون الكرازة با"ھذا التبصر القويتمعَّن في   
تعلیم في المقرھذا ھو المعلم الوحید. حضور الروح القدس ومساعدتھ الدائمین

ل الروح القدس الحق إلى القلب فھو یحیي الضمیر ویغیر فعندما یوصِّ . حق هللا
م كلمة هللا في قدِّ قد یستطیع إنسان ما أن یُ . ال وسیلة تنفع غیر ذلكو. الحیاة

ل الروح ون خبیراً بكل أوامرھا ومواعیدھا، ولكن ما لم یوصِّ حرفیتھا، وقد یك
روح النبوة، " (القدس الحق إلى القلب فلن تسقط النفس على الحجر وتترضض

  ).٦٣٨مشتھى األجیال، صفحة 
  

    _________   أي تأكید وتشدید تضعھ روح النبوة على عمل الروح القدس ھنا؟
  ________________________________ _________________    

  
من الحق الموضوعي إن ما نراه في عمل الروح القدس ھو سمات لكل   
ُت ــِ ـّ َوَمتى َجاَء ذاَك یُبَك’"خ فالروح القدس یأتي ویشھد للمسیح ویوبِّ . والذاتي

ھذه حقائق صعبة ). ٨: ١٦یوحنا (" ‘ةٍ ـَ ونـُ َم َعلى َخطیٍَّة َوَعلى بّر َوَعلى َدینـَ الَعال
الروح القدس عمل ففي الوقت ذاتھ، . الحقیقة والواقعبشأن العالم، بشأن هللا وبشأن

إن حیاتنا تحتاج إلى أن تتغیر من خالل . ال ینتھي بمجرد تعلیمنا ھذه الحقائق
فھذه الحقائق الموضوعیة واألبدیة لن تفیدنا ما لم تتغیر . مفھومنا لھذه الحقائق

، وكما )ربما حتى الجزء األكثر أھمیة(ة حیاتنا بواسطتھا، وجزء من تلك العملی
  ).١٧: ٥١انظر مزمور (نترضض على الحجر كتبت روح النبوة، ھو أن

  
؟ ماذا حدث؟ أیة تغییرات طرأت )أو ھل حدث وأن ترضضت(كیف ترضضت 

علیك؟ ما الذي تعلمتھ عن الحیاة، وعن األلم، وعن هللا من ذلك االختبار؟ أیة 
  دروس أخرى ربما أنت ال تزال بحاجة إلى تعلمھا؟ 

  
  "مبكل قلبك"ـ الثالثاء
ُ لـَوتَط"   ). ١٣: ٢٩رمیا إ" (ُكمْ ــِ بُونَنِي بكل قلبلـنِي إذ تطـَ جُدونـَ نِي فتـَ بُونـ
كلمة و. صدق في الكالم والفعلب، أي "بإخالص"تعني " بكل قلبكم"  

) بدون(بمعنى " SINE: "ھماتأتي من كلمتین التینیتین "sincere"لِص ـُمخْ 
مناء النحاتون غیر األففیما یبدو أنھ في الماضي كان . )شمع(بمعنى " cera"و

بترمیم الشقوق والتصدعات بأعمالھم بأن یسدونھا وغیر الصادقین یقومون سراً 
یعني كون الشيء اإلخالصمن ثم، . ویملئونھا بالشمع، الذي، بالطبع، ال یتماسك
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اإلخالص یعني التحدث . اصطناعیاً ، ولیس ]بدون زیف[حقیقیاً وأصلیاً 
  .تعني ما تقولھ أو تفعلھوأن " بكل القلب"أوالتصرف 

  
ما الذي تقولھ الفقرة الكتابیة؟ أي نقطة ھامة یتم . ٢: ٢٥أخبار األیام ٢اقرأ 

    __________________________  التشدید علیھا حول ما بداخل نفوسنا؟
  ________________________________ _________________    

  
بعض ترجمات الكتاب المقدس في"كمال"التي تترجموإن الكلمة العبریة  

وھي أساساً "). shalom"التي تنشق منھا كلمة " (slm"تتأتي من أصل كلمة 
بالتالي، فنحن لدینا ھنا ملكاً ". في ھدوء"أو " في سالم"، أو "كامالً "، "تاماً "تعني 

لم یكن مخلصاً في . كن لیس بقلب مخلصقام بعمل الشيء الصواب ل) أََمْصیَا(
ھذا یثیر ترجیح وإمكانیة أن یقوم الشخص بعمل األمور . تصرفاتھ وأفعالھ
وبالرغم من أننا قد نستطیع خداع بعض الناس . اب الخطألألسبالصواب ولكن 

. لبعض الوقت، وخداع أنفسنا كل الوقت، إال أننا ال نستطیع خداع هللا في أي وقت
عندما صلى داود من أجل ابنھ، كان أول شيء أراده داود إنھ ق ومثیر كم ھو شیِّ 

).١٩: ٢٩أخبار األیام ١" (قلباً كامالً "ھو أن یكون لھ 
س كرَّ ص، الشخص الذي قلبھ غیر مُ خلِ اإلخالص أمر مھم ألن غیر المُ إن   

فھناك بكل تأكید . أجزّ مُ وھو شخص ذو قلب منقسم لما ھو حق وصادق وصحیح،
ذا اإلنسان ال یتخلى عن تلك جذب مثل ھذا اإلنسان، وطالما أن ھأشیاء أخرى ت

ال األمور التيأي (أعطى مثل ھذا الشخص مجاالً لتلك الوالءات ، وطالمااألمور
، فإن القلب ال یمكنھ أن یكون في سالم أو في كمال أو في )ایرغب في التخلي عنھ

ھذا . تام عن الذاتالالسر إذاً یكمن في تسلیم تام للرب، وفي التخلي . ھدوء أمام هللا
، وكما رأینا في درس بحاجةفلكي یحدث ھذا فأنت في حقیقة األمرلیس سھالً؛

  .]التي ھي المسیح[أن تترضض وتنسحق على الصخرة إلىالبارحة،
  

وك العرضیة التي ھنا عن الشكما مدى صدق وإخالص إیمانك؟ نحن ال نتحدث
أسئلة عمیقة ال جواب لھا ین الحین واآلخر، أو أن تكون لدیكبتأتي على ذھنك

حن ، إنما ن)لدینا أسئلة ال جواب لھافكل واحد لدیھ شكوكھ أحیاناً، وجمیعنا(
أمامھ، أم أنھ " كامل"س  بالتمام، ھل قلبك كرَّ ھل ھو مُ . نتحدث عن قلبك

، فأیة ومنقسمإذا كان قلبك مجزأوبین هللا وأمور دنیویة أخرى؟ ومنقسممجزأ
    ؟والقیام بھااختیارات علیك اتخاذھا

  
  



٩١

  بــِّ الُمتصلضمیر الاألربعاء ـ 
المسیح التي وجھھا إلى الكتبة رأینا في األسبوع الماضي كم كانت كلمات 

، )٢٧: ٢٣انظر متى (والفریسیین، أصحاب البر الزائف، حادة والذعة وصارمة
تعني في اللغة " مراؤون"أي" hupokrites"والكلمة ". ُمَراُؤونَ "قد دعاھم ف

م أنھ یعرف مشاعرھم الداخلیة وخطایاھم ھُ مَ لِ عْ كان المسیح یُ ". ممثل"األصلیة 
أنتم تتصرفون بطریقة لكن في داخلكم أنتم ":أراد أن یخبرھم باآلتيكأنھ . الخفیة

أال یمكنكم أن تكونوا صادقین .غیر ذلك، كما لو كنتم تمثلون في مسرحیة
ْم أنتم الُمَرائِینـُ َحَسنا تنبَّأ إِشْعیَاُء عنك’: "وفي مرة أخرى، قال المسیح" حقیقین؟

ْعُب یُكرمُ .كَما ھَُو َمكتوبٌ  ا قلبھ فَُمبتعد عني بَعیًداھذا الشَّ مرقس " (‘نِي بشفتیھ، وأمَّ
  .وما كان یعنیھ المسیح ھنا واضح). ٦: ٧
  

أیة نقطة ھامة یتحدث عنھا بولس . ١٥: ١وتیطس ٢: ٤تیموثاوس ١اقرأ 
ما . من خاللھھنا؟ إن ضمیرنا ھو المكان الذي یتواصل فیھ الروح القدس معنا

    _________________   نفعل اإلثم باستمرار؟الذي یمكن أن یحدث لنا إذا كنا 
  ________________________________ _________________    

  
ما من شك في أننا كلما واصلنا عمل الشر، وكلما فعلنا ما نعرف أنھ خطأ،   

الحق عننبتعد أكثر سأنناكما،ونجاسةأكثر دنساً سیصبح فإن ضمیرنا 
بالحق أكثر " ظریةذھنیة أو ن"معرفةمرة أخرى، یمكن أن یكون لدیك. ]المسیح[

من الناس الذین اً النیران األخیرة، ولألسف، ستلتھم كثیرلكن . لخالصمن كافیة ل
لكن، وكما . لخالصكافیة بالحقائق الموضوعیة لرفة أكثر من كانت لدیھم مع

إن . من ثمر الروحاً ثمروحده لیس]أي معرفة الحق[نقول، الحق الموضوعي
  .هُ ونُثمرُ عاش في حیاتنا ھو الثمر الذي نحن بحاجة ألن نحملھالحي والمُ الحق 

  
كیف تساعدنا ھذه الفقرات الكتابیة . ١٧و١٦: ٧ویوحنا ١٤: ٥اقرأ عبرانیین 

    ____________  على أن نفھم بصورة أفضل فكرة الحق كثمر من ثمر الروح؟
  ________________________________ _________________    

  
ھي المدة التي استغرقھا أمر ؟ كم"بــِّ الضمیر المتصل"مع أنتتباركما ھو اخ

أخیراً من جعلھ تمكنإلى أن وكان بالكاد یؤثر فیھلضمیركماتصرفمداعبة
  وحیاً؟من الخطر رذلك ؟ لماذا حدث ذلك، ولماذا یعد متصلباً 

  
  



٩٢

  السیر في الحقالخمیس ـ 
، َكَما أخذنا َوِصیَّة ِمَن " فرحُت جدا ألني َوَجْدُت ِمْن أوالِدِك بَعًضا َسالِِكیَن فِي الَحقِّ

َمَعھُ َوَسلكنَا فِي الظلَمِة، نَكذُب َولسنا إن لَنَا َشركة : إِْن قلنا").٤یوحنا ٢" (اآلبِ 
أیة نقطة ھامة تم التأكید علیھا في ھاتین الفقرتین ).٦: ١یوحنا ١(" نَْعَمُل الَحقَّ 

َّ الكتابیتین فیما یتعلق بمعنى أن یكون لنا عالقة ُمَخل     ______  َصة مع المسیح؟ــ
  ________________________________ _________________    

  
إن .نفعلھإن الحق كثمر من ثمر الروح، لیس مجرد ما نعرفھ ـ بل ما   

انظر إلى الطریقة التي یوضح . هللا یعني أكثر من مجرد المعرفةالعیش في نور
ور َوھَُو ـُّ ھُ في النــَّ إن: َمْن قال: "أمر سیرنا في الظالمھبھا یوحنا ما الذي یشبھ

َولیَس فیِھ ورــُّ ُت في النـُ َمْن یُِحبُّ أَخاهُ یَثب. لَمةــُّ ُض أخاهُ، فَھَُو إلى اآلَن في الظـِ غبیُ 
  ).١١ـ٩: ٢یوحنا ١" (َعثَرةٌ 

بالتالي، فالسیر في النور، السیر في الحق، ھو أكثر من مجرد حفظ الوصایا   
، أال النھایة، وفوق كل شيءففي .العشر، على األقل فیما یتعلق بحرفیة الناموس

التي نتعامل بھا مع الناس ونعاملھم یظھر عیش الحق أساساً من خالل الطریقة
ا كنا ؟ فإذا كنا قساة، متصلبین، ال نرحم، منتقمین، حاقدین، غیر متعاطفین؛ إذھاب

غایات، وإذا كنا ندوس على اآلخرین في نعامل الناس كما لو كانوا وسائل ولیس 
محاولة للرقي بأنفسنا، إذن فنحن نسلك في الظالم، مھما كانت دقتنا وصرامتنا في 

، وإتباعھاالة الصحة الصنا في التمسك برسمھما كانت أمانتنا وإخوحفظ السبت، 
اب إلى ومھما كان مقدار اعترافنا باإلیمان في المسیح، دفع العشور، والذھ

من ناحیة یكون تعلم المعتقدات في أغلب األحیان أسھل بكثیر من أن ف. الكنیسة
  ألیس كذلك؟، )أي غیر أنانیین(سمین باألثرة ـَّ نكون لطفاء، مت

  
. عشرین ساعة الماضیةالوتك وتعامالتك مع الناس في األربعر في تصرفاــِّ فك

ھ؟ ما مدى ارتیاحك لو أن مواقفك تكیف عاملتھم؟ أي نوع من الكلمات استخدم
علن؛ انظر متى ال تقلق، فإنھا یوماً ما ستُ (أعلنت على المأل موتصرفاتك نحوھ

ثھا في حدِ تُ ماذا تخبرك إجابتك عن التغییرات التي أنت بحاجة ألن ). ٢٦: ١٠
  حیاتك؟

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

إن ما یجعل خدمتنا مقبولة لدى هللا لیس ھو طول مدة الخدمة بل ھو "  
ففي كل خدمتنا یطلب منا تسلیم . استعدادنا للقیام بھا عن طیب خاطر ووالؤنا

ھو بروح اإلخالص ونسیان الذاتإن أصغر واجب نؤدیھ . الذات تسلیماً كامالً 



٩٣

إنھ ینظر لیرى مقدار ما فینا . أكثر لدى هللا من أعظم عمل یفسده طلب ما للذات
إنھ یعتبر المحبة . من روح المسیح ومقدار ما یظھر عملنا من صورة المسیح

روح النبوة، المعلم (" واألمانة اللتین بھما تعمل أكثر من كمیة العمل الذي ننجزه
  ).للتأكیدلكلمات بعض ا، تم تحبیر ٣٢٢و٣٢١األعظم، صفحة 

فإن أباك الذي یرى في ’. ن الخدمة المقدمة بقلب مخلص أجرھا عظیمإ"  
إن الصفات الشخصیة تتشكل بواسطة الحیاة التي ‘ الخفاء، ھو یجازیك عالنیة

إلى سن األصلي في الرجوعیبدأ الحُ عندھا . المسیح یسوعنحیاھا من خالل نعمة
. وتبدأ صورة هللا في اإلشراق من خاللناینا،فتنتقل صفات طبیعة المسیح إل. النفس

إنھم . هللا عن سالم السماءر وجوه الرجال والنساء الذین یسیرون ویعملون مع عبِّ ـُ ت
ملكوت هللا قد بدأ ، یكون وبالنسبة لتلك النفوس. بجو السماء) محاطون(مكتنفون 

كما أن لھم . إذ أن لھم فرح المسیح، فرح كونھم قد صاروا بركة للبشریة.وحل
هللا؛ لقد ائتمنوا للقیام بعمل هللا لْ بَ ـِ من قستخدموالوا ألن یُ ـِ بـُ شرف كونھم قد ق

  ).٥٣٥روح النبوة، البیت المسیحي، صفحة " (باسمھ القدوس
  

  أسئلة للنقاش
ن یكون نسبیاً؛ ھل ھناك أي معنى على اإلطالق في معرفة أن الحق یمكن أ.١

وقت وعلى كل في كل الانطباق ھذا الحقأي أنھ قد یكون من غیر الممكن
ھو السبب؟ ھل ھناك بعض الحقائقالظروف؟ إذا لم یكن األمر كذلك، فما

أي ال یمكن تطبیقھا في كل [یمكن أن تكون نسبیةربماالتي )الحق(
خرى ال یمكنھا أن األحقائق ال، بینما بعض ]األوقات وفي كل الظروف

تكون كذلك؟

ما كانت مھ. اً في إیمانكصَ لِ خْ في فكرة ما یعنیھ أن تكون مُ أمعن النظر أكثر .٢
یعد ذلك غیر كاف؟ فإنھ على كل حال، ھناك من أھمیة اإلخالص، لماذا 

و أنھم صادقون یحزمون قنابل حول أجسامھم ویفجرون أنفسھم، ویبد
؟فما الشيء المطلوب إلى جانب اإلخالص أیضاً . صونومخلِ 

في دراسة الكلمة المقدسة غایة في األھمیة إذا بعض الوقتلماذا یعد قضاء.٣
كان الحق ھو أكثر من مجرد معرفة ذھنیة؟ ما ھي بعض الطرق التي 

للحقبشكل یسمحدراسة الكتاب المقدس أن نتعلم یمكننا من خاللھا 
الموجود بداخلھ أن یؤثر في حیاتنا ویغیرھا لألفضل؟]المسیح[



٩٤

بھم بالخطیة لدرجة أنھم ال ت قلوتقسَّ كیف یمكنك أن تساعد أشخاصاً قد .٤
بحاجتھم إلى مساعدة؟یشعرون

، فعل الصواب للسبب الخطأ ما ھو األفضل: صف، ناقشوا ھذا السؤالفي ال.٥
أم فعل الخطأ للسبب الصواب؟

  



٩٥

  )مارس(آذار ٢٧  الدرس الثالث عشر
  :ثمر الروح

  جوھر الصفات المسیحیة
  

  السبت بعد الظھر
؛ ١٧: ١٤؛ ٢٦ـ٢٠: ٣؛ رومیة ٨: ١٥؛ یوحنا ٣٣: ٦متى :األسبوعیةالمراجع 

  .١٥: ٢یوحنا ١؛ ١١: ٦تیموثاوس ١
  

ف: "آیة الحفظ رِّ في األمم، الذي ـَ الذیَن أَراَد هللا أن یَُعرِّ ھُْم َما ھَُو ِغنَى َمْجِد ھذا السِّ
  ).٢٧: ١كولوسي " (ھَُو الَمِسیُح فِیُكْم َرَجاُء الَمْجدِ 

  
كشف الرب عن صفاتھ بأنھ ظھر لھ ذاتھ، طلب موسى من هللا أن یُ عندما   

َونحُن َجمیعا ). "٦: ٣٤خروج (إلھ رحیم، بطيء الغضب وكثیر اإلحسان والوفاء 
بِّ بَوجٍھ َمكُشوٍف، كَما في ِمرآٍة، ن وَرة َعینھَا، ـَ تــَ ناظریَن َمْجَد الرَّ َغیَُّر إلى تلك الصُّ

وحِمْن َمْجٍد إلى َمْجٍد، كمَ  بِّ الرُّ   ).١٨: ٣كورنثوس ٢("ا مَن الرَّ
الساقط الذي افتداهالبشريإنھ باإلیمان في المسیح یسوع، أمكن للجنس"  

ر النفس من كل طھِّ أن یحصل على اإلیمان الذي یعمل بالمحبة ویُ ]المسیح[
ر ألنھ بالنظر إلى المسیح یتغیَّ :عندھا تظھر صفات تشبھ تلك التي للمسیح. نجاسة

عندھا تنتج . الناس إلى نفس الصورة من مجد إلى مجد، ومن طبیعة إلى طبیعة
وتتشكل الصفات والطبائع البشریة على شبھ الصفات اإللھیة، فتتجلى ،ثماراً طیبة

روح النبوة، ..." (بھذه النفوسستقامة والصدق واإلحسان الحقیقيالنزاھة واال
  ).٥٤حیاتي الیوم، صفحة 

  
  .موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمرجو التعمق فين* 
  

  األحد ـ اطلبوا أوالً ملكوت هللا وبره
ا ینبغي محول ما نستطیع الحصول علیھ ولیس حولكثیراً ما تدور صلواتنا  

لصلوات التي تسمعھا من ار في صلواتك أنت الخاصة، أو فيـِّ فك. أن نكون علیھ
ستجد أن الفئة ،المقلقات والمشاغلمدى منطقیة ھذهبغض النظر عن . اآلخرین

یمكنني الحصول علیھ، أو ما الذي ما الذي : التي تندرج تحتھا ھذه المقلقات ھي
ھ في ضوء ما یقولھ المسیح كیف لنا أن نفھم ھذا التوجُّ یمكنني أن أصبح علیھ؟

  أدناه؟



٩٦

ُ لكن اطل’" ال ملكوت هللا َوبرهُ، َوھِذِه كلَھاـ ما ). ٣٣: ٦متى " (‘تزاد لكمبُوا أوَّ
في طلب ملكوت هللا؟ لماذا" أوالً "الذي یعنیھ المسیح عندما یطلب منا أن نسعى 

    _____________________  ٢٦: ١٦نطلب ذلك أوالً؟ أنظر متى ینبغي أن
  ________________________________ _________________    

  
    ___  على فھم ما ھو ملكوت السماوات؟١٧: ١٤كیف تساعدنا اآلیة في رومیة 

  ________________________________ _________________    
  

لذلك، ینبغي أن . من ثمر الروحالسالم والفرح جمیعھاوالحظ أن البر
ففي نھایة المطاف، یمكن أن . طلب ثمر الروح قبل أي شيء آخرنسعى أوالً في 

یكون لدینا كل ما یقدمھ العالم، لكن ما الذي سیعنیھ ذلك إذا لم یكن لدینا البر 
  والسالم والفرح؟

نى ذلك أن المسیح لیس مھتماً بشأن لكن ھل مع: "إذا ما سألك شخص ما  
كیف تجیب على ھذا السؤال في ضوء وصیة المسیح " ؟صالحك الجسدي والمادي

لب االحتیاجات المادیة أو بأن نسعى في طلب ثمر الروح قبل السعي في ط
  ؟الجسدیة
من أجل ابني، فھو بعید عن أیھا القس، من فضلك صلِّ : "قالت أم مھتمة  

تطلب األمھل كانت ھذه."من أجل أن یجد عمالً صلِّ . اإلیمان، ولقد فقد وظیفتھ
ه من أجل ابنھا؟ مع األخذ في االعتبار أن األولویة في الحیاة أوالً ملكوت هللا وبرّ 

صیر یأن الشخص وتغیرأن یفيھي لیس الحصول على شيء ولكنالمسیحیة
  إنساناً مختلفاً، ما الذي كان ینبغي أن تطلبھ ھذه األم من أجل ولدھا؟

  
لكن من ا ھي اھتماماتك األساسیة كما ھي معلنة لیس فقط من خالل صلواتك وم

الحصول على ما تریده لنفسك أم أن تصبح ما یریدك هللا : عامخالل حیاتك بشكل
  أن تكون علیھ؟ ما الذي تخبرك بھ إجابتك عن أولویاتك؟

  
  ما للروح من ثمر آخراالثنین ـ 

النصوص الكتابیة ھي وحدھالیست ٩: ٥وأفسس ٢٣و٢٢: ٥غالطیة   
فالعدید من ذلك الثمر تم . ل جوھر الطابع المسیحيـِّ شكالتي تسرد الثمر الذي یُ 

، ٧ـ٥: ١بطرس ٢؛ و١٠: ٣تیموثاوس ٢؛ ١١: ٦تیموثاوس ١تكرار ذكره في 
مثل الصالح والفضیلة حیث تم فیھا إضافة بعض الخصائص والصفات،

تكرر صفات ٨ـ٤: ١٣كورنثوس ١نالحظ أن م أن من المثیر لالھتما. والمعرفة
ال "فالمحبة ": ال"المحبة وتذكر الكثیر منھا مستخدمة الكلمة السلبیة النافیة 
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، ـَ حتـَ فِسھَا، وال تـَ نـِ ُب َما لـُ طلـَ بُِّح، وال تـَ قـُ تَوالفُِخ،ـَ نتـَ فَاَخُر، َوال تـَ تـَ ال ت... حِسدُ ـَ ت دُّ
َؤ،ـَ َوال ت ،ـِ فَرُح بـَ ُح باإلثم بَْل تفرَ ـَ وال تظُنُّ السُّ ُ ِمُل كـَ حتـَ َوتالَحقِّ َصدُِّق ـُ لَّ َشيٍء، َوتـ

. ط أبًَداـُ سقـَ الَمَحبَّة ال ت. لِّ َشيءٍ ـُ ُر َعلى كـِ صبـَ لَّ َشيٍء، َوتـُ ْرُجو كـَ لَّ َشيٍء، َوتـُ ك
ا الن اُت فََستبطل، َواأللسنة فََستنتھيـــُّ َوأمَّ   ".َوالعلُم فََسیبطل،بُوَّ
وجد قائمة واحدة رسمیة عندما یتعلق بغي أن یكون واضحاً اآلن أنھ ال تین  

ھناك العدید من الجوانب المختلفة والفوارق الدقیقة للطبیعة . األمر بثمر الروح
طبق على ل حالة ھو سرد ذلك الثمر الذي ینالذي یفعلھ الرسل في كو. المسیحیة

  .اء الذین یكتبون إلیھمالقرَّ 
وما دفع ببولس إلى سرد ثمر الروح وحصره في غالطیة كان بدون شك   

  .التي كان یكتب إلیھامعرفتھ الرعویة باحتیاجات الجموع 
وكلمة تقوى في اللغة األصلیة . ١١: ٦تیموثاوس ١ثمر التقوى في یتم ذكر 

صفة ٥و٤: ٥وتذكر اآلیة في رومیة . نحو هللاتعني الوقار واالحترام والورع
ما الدور الذي یلعبھ الرجاء في الطبیعة المسیحیة؟ فعندما یتم الكل قوالً ". جاءالر"

  .وفعالً، لن یقدم لنا إیماننا المسیحي شیئاً ما لم یكن ھناك رجاء
ة من الصفات من بینھا ھي عبارة عن قائم٧ـ٥: ١بطرس ٢والفقرة في

٢٢: ٥فر غالطیة سالموجودة فيالصفة التي لم یتم ذكرھا في القائمة" الفضیلة"
لماذا تعد صفة . كاالعتدال والطھارةفضیلة ترتبط بالصالح األخالقي الإن. ٢٣و
كیف ترتبط ھذه في الحیاة المسیحیة؟وال یمكن االستغناء عنھافضیلة ضروریةال

  الصفة والخاصیة بالوصیة السابعة؟
. إلى قائمة ثمر الروح" المعرفة"تضیف ف٦و٥: ١بطرس ٢أما الفقرة في 

ما . ، تدل على المعرفة العامة والفھمgnosisبالرغم من أن الكلمة المستخدمة، 
ثمر الروح؟ كیف ترتبط المعرفة، على یمألھاالدور الذي تلعبھ المعرفة في حیاة 

  ؟)البصیرة(سبیل المثال، بعطیة الفطنة 
كذلك في ح، وإن كانت ھي بالفعل ولم یطلق بطرس على قائمتھ اسم ثمر الر

علیھا نحنح نوعیة الناس التي ینبغي أن نكون، ألنھا تكشف وتوضِّ األساس
  .كأتباع للمسیح

  
ما مدى إعالن ھذه الصفات والسمات في حیاتك أنت؟ إذا كنت محبطاً بما ترى، 
فما ھو رجاؤك؟ ما ھو المكان الوحید الذي تستطیع الفرار إلیھ، وما الذي یمكن

  أن تجده ھناك؟
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  الثالثاء ـ المثابرة في اإلیمان
ننا من تنمیة الثمر الذي ھو ــُّ تمكحول مدى طرح نقاش البارحة سؤاالً   

ما ال شك فیھ، ھو أنھ عندما ینظر وم. شرف وامتیاز لنا حملھ إلكرام وتمجید هللا
السھل أن المرء إلى كل ھذه الفضائل الشخصیة ثم یقارن نفسھ بھا، فسیكون من 

المزید من الثمر حملُ فعلى كل حال، أال ینبغي لنا . یشعر اإلنسان بالیأس واإلحباط
  أكثر مما نحملھ اآلن؟

بُوا . "، سؤال ینبغي لنا جمیعاً التفكیر فیھ بجدیةھذا سؤال مناسب وسلیم   َجرِّ
سنا؛ نحن بحاجة لتقییم أنف). ٥: ١٣كورنثوس ٢" (یمان؟ْم، ھَل أنتم في اإلـُ أنفَُسك

  . وتقییم كیفیة عیشنا ونوع الشھادة التي نقدمھا للعالم
لدینا مثال نحنفكمسیحیین،. یمكننا في الوقت ذاتھ أیضاً مواجھة خطرو

وإذ نحن نقارن . بال خطیةالمسیح، اإلنسان الوحید من بین كل البشر الذي عاش 
السھل رؤیة كم من . أنفسنا بھ، فكم سیكون من السھل شعورنا بالیأس واإلحباط

لدینا . لدینا من خطیة وضعفما وإدراك عصمتھ من الخطیة وكمالھ على عكس
أي (ص كامل لمحاكاتھــِّ مثالي لنتبعھ، وناموس كامل لنطیعھ، ومخلمستوى 

، عن ذلك المقیاسنجد أنفسنا بعیدینوكما نعلم جمیعاً، فإننا كثیراً ما . )د بھــُّ لتقلل
كم سیكون من السھل أیضاً، بعد السقوط و. صــِّ المخلمن ذلك الناموس، ومن ذلك 

و الذي نرغب فیھ لدرجة قد تصل بنا المتكرر، أن نشعر بالیأس لعدم بلوغنا النم
حتى إلى اإلحباط التام فنفكر في أنھ ال داعي للمعاناة وبأننا ال نستطیع بلوغ ھذا 

  .النمو المنشود
ما الذي یعنیھ الخالص ، مع ذلك، نحن بحاجة ألن ندرك بشكل تام من ھناو

كذلك مصدر خالصنا، ونحن بحاجة ھناونحن بحاجة ھنا إلدراك. اإلیمانب
  .ما قد أنجزه المسیح من أجلنا على الصلیبإلدراك وفھم

  
أیة رسالة لنا ھنا حول الخالص؟ لماذا یعد ھذا الحق ذا . ٢٦ـ٢٠: ٣اقرأ رومیة 

اإلحباط إزاء موضوع خاصة عندما نشعر بوینبغي التمسك بھ قصوىأھمیة
    ______________________________________  بنا؟الثمر الخاص

  ________________________________ _________________    
  

خوض المعركة ضد مھما كان صدق سعینا في عیش الحیاة المسیحیة و
كل لحظة، الحقیقة طالما وضعنا نصب أعیننا، كل یوم والخطیة والذات، فإنھ 

لنا ھوالذي دبرهالبر هللا موجود في المسیح وبره، نا لدىالتي مفادھا أن قبول
ولماذا ال ینبغي علینا . س أو نستسلم أبداً أمننا علیھ باإلیمان، فإننا لن نیوائت

  .االستسالم؟ ألن خالصنا ال یزال مضموناً، لیس في أنفسنا ولكن في المسیح
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  العالمالذي یقدمھتحدياألربعاء ـ ال

إن أََحبَّ أََحٌد الَعالََم فلیست فیِھ َمَحبَّة . وال األشیاء التي في العالمال تُِحبُّوا العالم "
ما الذي تقولھ اآلیة؟ ھل تعني أن هللا ال یحب الذین ). ١٥: ٢یوحنا ١" (اآلب

  .یحبون العالم، أم أن أولئك الذین یحبون العالم ال یحبون هللا؟ وضح إجابتك
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
إلى القداسة والسماء، النفوس البشریةفي بعض األحیان تصبو أشواق "  

ولكن ال وقت لدیھم لینسحبوا بعیداً عن ضجیج العالم وضوضائھ لیستمعوا إلى 
لقد صارت أمور األبدیة ثانویة، أما أمور العالم . صوت روح هللا المھیب الجازم

، أتي بثمریمن المستحیل على بذار الكلمة أن وھكذا یغدو . لھا األولویة واألسبقیةف
روح النبوة، المعلم " (ألنَّ حیاة النفس منصرفة إلى تغذیة أشواك محبة العالم

  ).٣١األعظم، صفحة
د الحرفي یفي حین أنھ یجب أن نكون مدركین للمخاطر المالزمة للتق  

ھ باألمم التشبُّبالناموس، غیر أن إسرائیل قدیماً كانت تنتكس دائماً كلما حاولت
تحذر من أن محبة العالم تجعل ١٥: ٢یوحنا ١یة فياآل.المحیطة بھا ومسایرتھا

ألن نكون كم نحن بحاجة. من المستحیل وجود محبة مخلصة ومن القلب 
من أننا، في محاوالتنا للوصول إلى العالم، ال نصیر حذرین ككنیسة ومتأكدین

  !كل ھذا باسم الربومفتونین بھ ومنجرفین إلیھ، 
  

) حلت محل(أن محبتھ للعالم قد أبطلت ویعرفأن یدرككیف یمكن للشخص
؟ ما ھي العالمات التي ینبغي أن نبحث عنھا لمعرفة حدوث ھذا  محبتھ 

  ؟الشيء
  

: ٤في یعقوب اً  یأخذ معنى جدیدمحبة تفوق محبتنا لعالمإن خطر محبتنا ل  
واني، أما ت"٤ ناةُ والزَّ فََمْن أَراَد أْن ؟ َعَداَوةُموَن أنَّ َمَحبَّةَ العالمـَ علـَ أیھا الزُّ

ا لماذا یستخدم یعقوب الزنا كاستعارة ".یَكوَن ُمِحبًّا لِلَعالم، فَقْد َصاَر َعُدّوً
مجازیة لإلشارة إلى أعضاء الكنیسة الذین ینجرفون مع العالم؟ الحظ أیضاً كیف 

  .العالمإنھ إما هللا، أو . ١٥: ٢یوحنا ١للمساومة في ال یدع یوحنا مجاالً 
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العالم التي تتصارع معھا أكثر؟ ما ھي بعض األشیاء ومظاھرما ھي جوانب
التي تجدھا مغریة؟ كیف لك أن تتعلم خوض معركة اإلیمان وأن ال تنجرف في 

  یقضي علیك ویھلكك؟سشبع وإنما رضي أو یُ عمل شيء ال یمكن لھ بالنھایة أن یُ 
  

  )٨: ١٥یوحنا (نمي ثمر الروح الخمیس ـ كیف ن
اً ھناك بكل تأكید أموركننا حمل بذرة على النمو، إال أنبالرغم من أنھ ال یم  

كذلك األمر في الحیاة التي .بثمرالبذرةالنمو إلى أن تأتيرتیسِّ ویمكننا عملھا 
في حین أن عمل الروح القدس في قلب المؤمن ھو جزء من . ملؤھا الروح القدس

أعطى تعلیمات محددة حول كیفیة لكتاب المقدس قدلغز الحیاة العظیم ذاتھ، إال أن ا
تمم ونحقق رغبة المسیح بأن نأتي بثمر كثیر لمجد ذلك النمو حتى ما نُ تشجیع
  ).٨: ١٥یوحنا (اآلب 

  
  : ع على نمو ثمر الروح القدسما سیأتي أدناه ھو بعض الطرق التي تشجِّ 

  
أن ١٦: ٣تیموثاوس ٢ده اآلیة في ما الذي تؤك.من خالل دراسة كلمة هللا

انظر (نجز في حیاتنا؟ ، ما الذي سیُ لذلككل الكتاب نافع لعمل ماذا؟ وكنتیجة
  ).١٠٥: ١١٩؛ انظر أیضاً مزمور ١٧عد

  
ما من . ھي سر القوة الروحیة. الصالة ھي نسمة النفس".من خالل الصالة

النفس یمكن بالصالة وسیلة أخرى من وسائل النعمة یمكن أن تستبدلھا، وصحة 
ي قوّ إن الصالة تأتي بالقلب إلى اتصال مباشر مع نبع الحیاة، وھي ت. صونھا

ب على الصالة، أو كانت أما إذا تجاھلت التدرُّ . عصب وعضالت االختبار الدیني
. متقطعة، بین الحین واآلخر، مثلما یبدو مناسباً، فستفقد تمسكك باصالتك

، وسیفتقر االختبار الروحي إلى الصحة قدرتھاوستفقد األعضاء الروحیة 
).٢٥٥و٢٥٤روح النبوة، خدام اإلنجیل، صفحة " (والنشاط
  

خوة كل َما ھَُو َحق، أیھا اإلأخیراً ".من خالل النوعیة الصحیحة من األفكار
، كلُّ َما صیتھُ كلُّ َما ھَُو َجلیٌل، كلُّ َما ھَُو َعاِدٌل، كلُّ َما ھَُو طاھٌر، كلُّ َما ھَُو  ُمِسرٌّ

كیف و). ٨: ٤فیلبي " (ِكُرواـَ ة وإن كان َمْدٌح، فَفي ھذِه افتلَحَسٌن، إن كانت فَضی
  اإلبقاء على أفكارنا سامیة نبیلة؟م ــُّ نستطیع تعل

  
بعد أن شفاه المسیح من الشیاطین، طلب .من خالل شھادتنا المسیحیة

حرى العودة لتماسھ وطلب منھ باأللكن المسیح رفض ا. الرجل أن یرافق المسیح
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كیف ). ٢٠ـ١٨: ٥مرقس (یخبر بما فعل الرب من أجلھ إلى حیث كان یعیش ل
  تساھم مشاركة إیماننا مع اآلخرین في نمو ثمر الروح بحیاتنا؟

  
أیة تغییرات .فاختیاراتك ستقرر مصیرك. إن ثمر الروح لن یظھر من تلقاء ذاتھ

في نمط حیاتك، في مرافقاتك، في أي شيء وفي كل أنت بحاجة إلى إحداثھا
  شيء تفعلھ ویمكنھا أن تتیح لك النمو روحیاً بشكل أفضل؟

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

ویریدنا أن نتأمل . ن هللا یأمرنا بأن نمأل عقولنا باألفكار العظیمة الطاھرةإ"  
وحینئذ یصیر .في محبتھ ورحمتھ وندرس عملھ العجیب في تدبیر الفداء العظیم

إدراكنا للحق أوضح وأوضح، واشتیاقنا إلى طھارة القلب وصفاء الذھن أسمى 
ستتغیر بواسطة ،وإذ تسكن النفس في الجو النقي، جو التفكیر المقدس. وأقدس

  .الشركة مع هللا عن طریق درس كلمتھ
أولئك الذین إذ یسمعون الكلمة یحفظونھا سیثمرون في . ‘یأتي بثمر’"  
وستظھر نتائجھا . قبل في النفس تظھر في األعمال الصالحةـُ فكلمة هللا إذ ت.الطاعة

أن أفعل ’: لقد قال المسیح عن نفسھ. في أخالق كأخالق المسیح وحیاة كحیاتھ
ال ’). ٨: ٤٠مزمور (‘ وشریعتك في وسط أحشائي. مشیئتك یا إلھي سررت

من ’: والكتاب یقول. )٣٠: ٥یوحنا (‘ أطلب مشیئتي بل مشیئة اآلب الذي أرسلني
")٦: ٢یوحنا ١(‘ ذا یسلك ھو أیضاً قال إنھ ثابت فیھ ینبغي أنھ كما سلك ذاك ھك

  ).٣٩روح النبوة، المعلم األعظم، صفحة (
  

  أسئلة للنقاش
للعالم، نحن غالباً ةسلیة لنشر رسائل المالئكة الثالثككنیسة ذات مر.١

. حیطة بناة للثقافة المنصارع في إیجاد طرق لجعل أنفسنا ورسالتنا مناسب
نھ في أغلب أظھر التاریخ یُ ؟ أیة مخاطر كامنة نواجھھا عند عمل ذلك

األحیان ینتھي األمر بالكنیسة عبر العصور بأن تتحول ھي إلى طرق 
ا نحن، ــَّ ماذا عن. العالم بدالً من أن یتحول العالم ویھتدي إلى طرق الكنیسة

نھ ال أأن ھذا ال یحدث لنا حالیاً، وكأدفنتست؟ ھل نخدع أنفسنا عندما نعتقد 
؟ ھل نرى دالئل لحدوث ھذا بالفعل؟ وإذا كان یحدث لنا الحقاً یمكن أن

األمر كذلك، ما الذي نستطیع عملھ؟
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في القرن الحادي والعشرین، وفي ثقافتك أنت الخاصة، ما ھي بعض .٢
ر ثقافیة التي تواجھ وتعترض نمو ثمر الروح؟ أیة مظاھالتحدیات الھائلة 

؟محددة یجب علیك محاربتھا دون ھوادة

لماذا یعد الصلیب محوریاً ومركزیاً جداً بالنسبة لمجمل السؤال المتعلق .٣
مھ ؟ ما الذي یقدِّ نمیة الصفات األخالقیة للشخصیةبثمر الروح القدس وت

ویعد أساسیاً وال غني عنھ في تنمیة الصفات األخالقیةلناالصلیب
، بدون ماذا سیكون الھدف من حمل ھذا الثمر،؟ فإنھ على أیة حالللشخص
؟الصلیب

؟لماذا یأتي النمو األخالقي لشخصیتنا.٤ ما الذي وعملنا الصالح بالمجد 
  یتطلبھ نمو أخالقنا وقیامنا بالعمل الصالح؟


