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  مقدمة
  
  "فداء أجسادنا"

بِّ إلھَك، َوتـَ إِْن ُكنَت ت"   إلى يصنُع الَحقَّ في عینیِھ، َوتْصغَ ْسَمُع لَصْوِت الرَّ
ا َوَضعتھُ َعلى الِمصریِّیَن ال أَضُع  َوَصایَاهُ َوتْحفظُ َجِمیَع فََرائِضِھ، فََمَرًضا َما ِممَّ

بُّ شافیــِّ فَإن. َعلیكَ    ).٢٦: ١٥خروج " (كي أنا الرَّ
الوعد بالحصانة اإلسرائیلیونعطياُ بعد خروجھم من األسر بفترة وجیزة،   

الخارق؛ لكنھ هللالتدخُّ على فقط معتمداً مع ذلك، لم یكن ھذا الوعد. من األمراض
. باع قوانین الصحة الطبیعیةـِّ ، على إتعتمداً أیضاً، بل ربما حتى خصوصاً كان م

الي الصحة ما أمرھم الرب بعملھ فیما یتعلق بمجع شعب إسرائیل قدیماً بــَّ تفعندما ا
في ف. بھا المصریونيَ لِـ ُ كانوا في مأمن من األمراض التي اُبتوالصرف الصحي، 

، على ]البشریةالفضالت البراز أو [الغائط البشري ونیستخدمھموحین كان آسر
  .ین دفن موتاھم خارج المخیمكان على العبرانیفي أغراض طبیة، سبیل المثال، 

عب الروحیة ولكن اھتمامھ لیس فقط بحالة الشهللاھتمامھنایمكننا أن نرى  
الكلمة العبریة من خالل كذلك نجد توضیحاً لھذه الفكرة . أیضاً بحالتھم الجسدیة

بمعنى توحي حیث أن ھذه الكلمة". سالم أو سالمة"لتي تترجم عادة ، وا"شالوم"
في ذلك الصحة أعمق لتشمل التمام والكمال والصحة العامة لإلنسان بأكملھ، بما 

عندما سأل یعقوب عن " شالوم"مة للكفي العھد القدیمكرذِ جاء أول . الجسدیة
لھُ ’: فَقالوا‘ ھَْل لھُ َسالَمة؟’: "صحة البان، حفید شقیق إبراھیم، حیث قال

تنبثق من كلمة " سالمة"وفي كلتا الحالتین، فإن كلمة ). ٦: ٢٩تكوین " (‘َسالمة
  ."شالوم"

كائنات فھو، على كل حال، قد خلقنا ،دیةتم هللا بصحتنا الجسأن یھمن الجید   
فلقد كانت أجسادنا تتكون من المادة قبل الخطیة وقبل . )الجسد(تتكون من المادة

نا لیست شریرة، أو إن أجساد. أیضاً ) المادة(السقوط؛ كما كان سقوطنا في الجسد 
بل أجسادنا ). بذلك بعض الدیاناتتناديكما (نفس أو ما شابھ لسیئة، أو سجن ل

د لنا أن نستمتع خلقنا على صورتھ وھو یریالذيحبمُ الھي عطایا رائعة من هللا
  .، على األقل بقدر ما نستطیع في ھذا العالم الساقط)الجسد(بوجودنا المادي 

جوانب الحق في ھذا الربع الذي نحن بصدد دراستھ إلىسنتطرقلذا، فإننا  
. كثیر من األحیان تجاھلھتم فيأعطاه هللا لنا كحركة مجیئیة والذي المدھش الذي

الصحیةالمبادئھذهلقد كشف هللا لنا عن. المتعلق بالرسالة الصحیةإنھ الحق 
جعل المسیح یموت من أجلنا، والسبب ھو أن هللا یحبنا ویرید ما لنفس السبب الذي 

  .ھو لصالحنا



٤

ما لم یحل و. نواجھ المرضون، وجمیعناوبطبیعة الحال، نحن جمیعاً زائل  
وال ، وما من شيء سیغیر ھذه الحقیقة اآلن. سنموتفإننا جمیعاً حیاتناالمسیح ب

لكن ھذا ال یعني أننا ال ینبغي أن نفعل . ر ھذه الحقیقیةغیِّ سیالعیش الصحي حتى
ھذا ال یعني أیضاً أننا لسنا تحت واجب إلھي للعنایة .أفضل ما لدینا للعنایة بأنفسنا

ْم ـُ ُموَن أنَّ َجَسَدكـَ علـَ م تـُ ستـَ أْم ل: "أعرب بولس عن ذلك بقولھلقد . بھیاكل أجسادنا
وح القُدس الذي فیك م ـُ كــَّ ألنكم لستم ألنفُِسكم؟ــَّ ُم، الذي لكم مَن هللاِ، وأنـُ ھَُو ھَْیكٌل للرُّ

ُدوا هللا في أجَسادكم َوفي أرواِحك. َمنـَ م بثتـُ ریـُ قد اشت " ھي ُم التي ـُ فََمجِّ
  ).٢٠و١٩: ٦كورنثوس١(
  

قسم خدمات الصحة بالمجمع العام لألدفنتست السبتیین في سیلفر سبرنج، 
حول العیش یات المتحدة األمریكیة، أصدر دروس ھذا الربع میریالند، الوال

] شالوم[در ممكن من السالمة التمتع بأكبر قالصحي رغبة منھ في مساعدتنا على 
فَِداَء "إلى أن یأتي یوم النھایة الذي فیھ نتسلم، مرة وإلى األبد، ھنا على األرض

  ).٢٣: ٨رومیة " (أْجَسادنا
  

المساھمون في ھذا الربع من قسم الصحة واالعتدال بالمجمع العام   
نتارافت، بیتر الندلیس، سوي آالن ھاندسایدز، كاثلین كولألدفنتست السبتیین ھم

  .بروكتور، وتوماس زیركیل
    



٥

  )أبریل(نیسان ٣  الدرس األول
  حوا هللاسبِّ 

  !مصدر كل البركات
  

  السبت بعد الظھر
: ٥؛ ٩و٨: ٢؛ أفسس ١: ١٢؛ رومیة ٣٨و٣٧: ٢٢متى :المراجع األسبوعیة

  .١٠: ٤یوحنا ١؛ ٩: ١تیموثاوس ٢؛ ١٣: ٣؛ كولوسي ٢

، َوُكلُّ َما فِي بَاطني لیُبَارِك اْسَمھُ القـَ بَارِكي یَا ن":آیة الحفظ بَّ ُ فِسي الرَّ " دوسـ
  ).١: ١٠٣مزمور (

  
، "Hubble"لْ ـِ ب، بواسطة تلسكوب ھَ بالرغم من أن اإلنسان قد استطاع

قد وجد صعوبة في فھم أنھ ، إالفحص الكون وسبر أغواره بصورة غیر مسبوقة
لمحدودة قد عجزت عن فھم واستیعاب ما ال عقولنا افإذا كانت . أسرار الخلیقة

ما یمكن لھذه العقول أن تتوصل إلى فھم وإدراك ، فكیفحدود لھ من عجائب هللا
یكون بالضرورة، أن ،لھذا الخالقالبد؟نفسھخالق ھذه األشیاءعلیھأن یكون 

أن كیف لناف، فإذا كنا ال نفھم الكون ذاتھ.وال محدودیة من مخلوقاتھأكثر سرمدیة
  خلق ھذا الكون؟نفھم بصورة تامة ذاك الذي

دیر ـَ ِصُل، أم إلى نِھَایَِة القــَّ تـَ تأإِلى ُعْمق هللا’: "أیوبيُّ تِ ْعَماــَّ ُصوفَُر النسأل
  ).٧: ١١أیوب " (‘ھي؟ـَ نتـَ ت

ھذا هللا فإنمع ذلك،. عمل ھذاال یستطیعاإلجابة بالطبع ھي أن أیوب
ھو ذاتھ الذي حمل في شخص یسوع المسیح لیس فقط ،الذي خلق الكون،نفسھ

العقاب عن ھو نفسھ الذي حمل هللا الذي خلق الكون. خطایانا كذلكبشریتنا ولكن
  .یل الحیاة األبدیةمن نَ ننا ــِّ مكشر أعمالنا نحن، حتى یُ 

وتقدیم أفضل ) هللا(یف ال یمكننا محبة ھذا اإللھ ، كضوء حقیقة مثل ھذهفي 
  ؟لھوتسبیحعبادةما لدینا من 

  
تقدیرنا لمحبة وقوة وعظمة إلھنا یجب أن :نظرة خاطفة إلى موضوع ھذا الدرس

، حتى في أسوأ میة موقف من الحمد والتسبیح من جانبنا نحو هللاإلى تننایقود
  .حوالالظروف واأل

  
  .موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمرجو التعمق في ن* 
  



٦

  األحد ـ إلھنا إلھ المحبة
متعین بحریة اإلرادة، أي، عندما أعطاھمتإن هللا عندما خلق البشر م  

وضع تدابیره الحتمالیة أن یختاروا إما إطاعتھ أو عصیانھ، كان قدالمقدرة ألن 
تدبیر هللا ذلك ھو ما . ، باالختیار الخطأیقوم اإلنسان، بموجب الحریة الممنوحة لھ

األخبار السارة بشأن ما فعلھ المسیح من أجلنا كي أي،"البشارة"عرف باسم یُ 
  .لقنا في األصل لنحیاھایستردنا ویستعیدنا إلى الحیاة األبدیة التي خُ 

  
تأمل في تطبیقات الفكرة التي مفادھا أن هللا قد أعد خطة . ٩: ١تیموثاوس ٢اقرأ 

غیر ماذا تخبرنا ھذه الفكرة عن محبة هللا. الخالص حتى قبل تأسیس ھذا العالم
حتى قبل وجودنا؟ كیف تساعدنا قام باتخاذ ھذا التدبیر المشروطة لنا لدرجة أنھ 

    __________________________  ھذه الفقرة على فھم ما تعنیھ النعمة؟
  ________________________________ _________________    

  
أن نأتي حتى إلى قبلضعتا حیِّز التنفیذالفائقة ونعمتھ قد وُ إن محبة هللا  
لقد علم هللا ما كان.ولقد كانت البشارة، بمعنى ما، ضماناً لنفوسنا. الوجود

زة للتعامل مع خطة الخالص معدة وجاھسیحدث، وفي محبتھ وحكمتھ قد جعل
وبالطبع، كان في مركز ھذه الخطة الموت الكفاري لیسوع . الكارثة عند حدوثھا

من خاللھن ھو السبیل الوحید الذي یمكنإن الصلیب كا. المسیح نیابة عنا
العقاب عن ، في الجسد، بحملهللا نفسھ، حیث قاماستردادنا من حالتنا الساقطة

. ؛ ما من شيء بالمرةلخالصناذلك كان سیكون كافیاً ال شيء سوى.خطایانا
  .ومھما كانت التكلفة باھظة فإن المسیح كان مستعداً ألن یدفع ذلك نیابة عنا

  
؛ ٢: ٥؛ أفسس ٣٢: ٤أفسس ینبغي أن تكون استجابتنا لمحبة مثل ھذه؟ كیف 

ما ھي الرسالة األساسیة المشتركة في ھذه .١٣: ٣؛ كولوسي ٨-٥: ٢لبي یف
    ______________________________________  الفقرات الكتابیة؟

  ________________________________ _________________    
  

ھناك بشكل . إن المحبة غیر المشروطة ھي مفھوم أجنبي بالنسبة للقلب البشري
مع ذلك، وفي الوقت . مرتبط بالنفس البشریةدائم تقریباً دافع خفي، دافع ملوث 

طاھرة تماماً فإننا قد ال ننجز ذاتھ، إذا كنا سننتظر إلى أن تصیر دوافعنا نقیة و
طبیعة غي أن تمضیھ إذن متأمالً في ي شيء، ألیس كذلك؟ كم من الوقت ینبأ

ف بنوع كیفیة التصرُّ نامیلذلك أن یساعد في تعل؟ كیف یمكن وشخصھالمسیح
  ؟رت لنا في المسیحـِ ظھاُ المحبة غیر المشروطة التي 



٧

  
  االثنین ـ إلھ النعمة

َّ عَمِة ُمَخلـِّ ُكْم بالنــَّ نإ" لیَس ِمْن . هللاھَُو َعِطیَّة. یَمان، َوذلَِك لیَس ِمنُكمْ ُصوَن، باإلــ
ص بكلماتك الخاصة معنى ھذه ـِّ لخ).٩و٨: ٢أفسس (" أعَمال كیال یَفتَِخَر أَحد

لماذا یجب أن یكون الخالص باإلیمان ولیس : اسأل نفسك ھذا السؤال. الفقرة
    _______  ٢١: ٣غالطیة انظرباألعمال؟ لماذا ال تستطیع األعمال أن تخلصنا؟ 

  ________________________________ _________________    
  

یعانون الذینأحد الشبابسقطتنتابھ، كانت ج التي ــُّ شنـَّ في إحدى نوبات الت  
مترو لشریط السكة الحدیدیةداخلرصیف المحطة إلىعلىنمِ رعمن الصَّ 

وبدون .في حین كان المترو على وشك دخول المحطةبمدینة نیویورك،األنفاق
وبكل ما امتلك من قوة ،يتردد، ألقى أحد الغرباء بنفسھ فوق جسم الشاب المتلوُّ 

القطار أعلى ف ـَّ دیدیة إلى أن توقبین قضبان السكة الحب ممدداً الشااحتفظ بجسم 
كان تصرف ھذا الرجل ". نحن على ما یرام: "الرجل قائالً ثم صاح. جسدیھما

للذات ھو الشيء الوحید الذي أنقذ الشاب من اً الذي فیھ مجازفة بالحیاة وإنكار
لما قد أنجزه یا لھ من توضیح قوي للنعمة واإلحسان غیر المستحق. قـَّ حقمُ موت 

االمتنان الذي ال بد وأن یكون ذلك الشاب قد شعرر مدى تصوَّ . المسیح من أجلنا
یسوع أكبر بسبب ما نحو أن یكون امتنانا نحنكم ینبغي إذن. بھ نحو ھذا الرجل
  قام بعملھ نیابة عنا؟

السؤال الحاسم بالنسبة لنا جمیعاً ھو كیف یمكننا إظھار وإعالن شكرنا   
یسوع أو مدى حبنا  من أجل أن نتحدث عن مدى امتنانا لوامتنانا  في حیاتنا؟

لكن القضیة الحقیقیة بالنسبة لنا، االختبار الحقیقي . ھذا شيء،ما قام بھ المسیح
ـ األعمال التي ال تنشأ من محاولة كسب الخالص لحقیقة إیماننا، ھو أعمالنا

لكنھا أعمال تنبع عن قلب ) كسب الخالص من خالل األعمالفنحن ال نستطیع(
  .دنا بھ في المسیحعِ ووُ نحنا إیاهن والحمد لما قد مُ ملؤه االمتنا

في بعض األحیان وعلى الرغم من ذلك، ال یكون من السھل بالنسبة لنا أن   
صبیاً في صفوف الكتاب المقدس أنحدث. ر تماماً ما قام بھ المسیح من أجلنانقدِّ 

حقیقة األمر ،حسن". أنا لم أفعل أي شيء ألستحق الموت: "للشبیبة رفع یده وقال
أن یضع ھذه العبارة بطریقة أو ربما یمكن للمرء. ھي أننا جمیعاً مستحقون الموت

الذي فعلناه لنستحق من أجلھ فعلناه لنستحق من أجلھ الحیاة؟ ما ما الذي :أخرى
الذي جعل هللا یمر بالكثیر من أجل أن والحیاة األبدیة؟ ما ھو األمر المتعلق بنا 

  یخلصنا؟
  



٨

ما ھي األجوبة التي لدیك على ھذه األسئلة؟ فعلى . ظر في الفقرة أعالهأمعن الن
ن منا مستحق كل حال، ما الذي فعلھ أي واحد منا لیستحق الحیاة األبدیة؟ مَ 

لدرجة تجعل من موت المسیح من أجلھ أمراً مفھوماً ومقبوالً؟ كیف تساعدك 
علیھ من شكر إجابتك على أن تفھم بصورة أفضل مدى ما ینبغي أن نكون 

ن تعبیرمِ ذلك، ما مدى ما تظھره أعمالك وامتنان من أجل الخالص؟ واألھم من
  ھذا االمتنان؟عن 

  
  ـ عالقة محبةالثالثاء

تُِحبُّ : "المسیح عن الوصیة األھم من بین الوصایا، أجاب المسیحلئِ عندما سُ 
بَّ إلَھَك من ك ُ الرَّ ھِذِه ِھَي الَوِصیَّة . كركَ ـِ َوِمْن ُكلِّ ففِسَك، ـَ َك، َوِمْن ُكلِّ نـِ لِّ قلبـ
ما ). ٣٨و٣٧: ٢٢متى " (تُِحبُّ قریبََك َكنَفِسكَ : َوالثانیة مثلَھا.األولى والعظمى

    ____  أمرنا المسیح بعملھ ھنا؟ھ ھذه اآلیة؟ كیف لنا أن نقوم بعمل ماالذي تعنی
  ________________________________ _________________    

  
فوفقاً للمسیح، لم یكن أھم ما . لكلمات المسیحر في التطبیقات المدھشةــِّ فك

، كان على العكس.تحریم القتل والسرقة والزناالوصایا ھو حفظ السبت، أو في 
تعامل مع ما یفي نفوسنا؛ ما كل الوصایا یتعامل مع ما في قلوبنا، األمر األھم في

  .بداخلنا ولیس مع تصرفاتنا الخارجیة، مھما كانت أھمیتھا
، إذن في الواقع، إذا كانت الوصیة األھم تتعامل مع    فأساس كل محبتنا 

فإنھ على أي حال، أي معنى للمحبة ما لم تكن ھناك عالقة ـ . الوصایا ھو العالقة
  عالقة فیھا نحب هللا فوق كل شيء وبغض النظر عن أي شيء آخر؟

  
ا یجب أن یكون ذلك  ھي أھم كل العالقات؟ لماذلماذا ینبغي أن تكون محبتنا

، أي شيء، أكثر من اطر روحیة تنشأ عن محبتنا لشيءأمراً أساسیاً جداً؟ أیة مخ
؟     __________________________________________  محبتنا 

  ________________________________ _________________    
  

أن تكون البشریة قادرة على التمتع في الواقع، لقد كان قصد هللا من البدایة   
أن یوفر للبشر مستوى أعلى من االختبار وكان قصد هللا أیضاً . بعالقة خاصة معھ

. على األرضهللابقیة المخلوقات التي خلقھااالختبار الذي لفي طبیعتھ یفوق
نَساَن َعلى ُصورتنا نعمُل اإل’: َوقال هللا"٢٦: ١ن ینعكس ھذا الحق في سفر التكوی

َّ َسلـَ كَشبَھنا، فَیَت َماء َوَعلى البَھَائِم، َوَعلى ى طیر السَّ ـَ طُوَن َعلى َسَمِك البَْحر َوَعلــ
جَعل أي من ـُ لم ت". ‘كلِّ األرض، َوَعلى َجمیع الدَّبَّابَاِت التي تدبُّ َعلى األرض



٩

خرى عط أي من المخلوقات األـُ المخلوقات األخرى على صورة هللا؛ ولم ت
قردة من شأن ھذا أن ینفي فكرة أن البشر . یت إلى اإلنسانیةعطاُ التي لیاتالمسؤو

ھناك فجوة نوعیة واسعة بین لیس ھذا وحسب، بل یثبت كذلك أن متطورة جداً؛ 
نحن خلیقة خاصة، وجزء من ھذه . البشریة وبقیة مخلوقات هللا على األرض

ون ألن نقیمھا مع هللا، شيء والخصوصیة یظھر في عالقة المحبة التي نحن مدع
  .ال تستطیع الحیوانات والنباتات اختباره

  
محبة هللا؟ كیف تعرف أنك تحب هللا؟ اكتب اختبارك أنت الشخصي معما ھو 

رت تلك المحبة حیاتك؟ تعال بما كتبتھ فقرة تعرب فیھا عما یعنیھ ذلك وكیف غیَّ 
  .إلى الصف یوم السبت

  
  األربعاء ـ تسبیح الرب

. انظروا صوب النور. المسیح نور، وما من ظالم فیھ البتة. افرحوا في هللا"
ھذا ھو عملكم . اآلخرینسعدوا أ. ه بكلمات التسبیح التفوُّ ىأنفسكم علدوا عوِّ 

. من میزاتالشخصیةوھذا العمل من شأنھ تعزیز وتقویة أفضل ما ب. األول
نحو السماء، واسمحوا لشمس المسیح افتحوا نوافذ النفس على مصراعیھا 

الصباح وفي مأل قلوبكم بأشعة نور السماء الساطعة في فلتُ . المشرقة بالدخول
كیف ). ١٩٠٤أبریل، ٧، ریفیو آند ھیرالدروح النبوة، ("الظھیرة وفي المساء

  ھذه الكلمات وتجعلھا حقیقة في حیاتك؟لك أن تطبِّق
  

ح هللا من أجلھ؛ معنى ذلك، أننا كمسیحیین لدینا الكثیر الذي نسبِّ ال شك في  
ت صراعاتنا، مھما كانت مخاوفنا، مھما كانت آالمنا، مھما كانت نھ مھما كانأ

مفشالتنا، فإن ھناك الكثیر الذي ینبغي أن نشكر هللا من أجلھ، ألیس خسائرنا و
كذلك؟ فعلى كل حال وبالنھایة، مھما كانت ظروفنا الراھنة فإننا ال نزال نمتلك 

َدْمَعٍة مْن ُعیُونِھم، َوالَمْوُت ال یكوُن في َما لَّ ـُ َسیَْمَسُح هللا ك"الرجاء والوعد بأنھ 
َوَجٌع فِي َما بَْعُد، ألنَّ األُموَر األولى قد وُن ُحزن َوال ُصَراخ َوالكبَْعُد، َوال یَ 

یمنحنا أسباباً ، وإن لم یكن ھناك سواه،الوعد وحدهوھذا).٤: ٢١رؤیا " (َمَضتْ 
  .للتسبیح

  
ح هللا حاضر، ما ھي األشیاء التي لدیك لتسبِّ مھما كانت صراعاتك في الوقت ال

    _________   .ھذه األمور وأسباب شكرك  من أجلھااكتب قائمة بمن أجلھا؟
  ________________________________ _________________    

  



١٠

أنقبل أن نتمكن من الحمد والتسبیح بصدق وإخالص، نحن بحاجة إلى  
أنفسنا بنحن بحاجة ألن نعرف . نكون قد اختبرنا بصفة شخصیة صالح هللا وجوده

ألي شخص وكل ویمنح هللا ھذه المعرفة. حقیقة هللا وحقیقة محبة هللا لنا كأفراد
ھي التي فقط قلوبنا العنیدة وطبیعتنا الجسدیةإنھا. ل لفكرة قیادة هللا لھـِّ تقبمُ شخص 

ومتى حان لنا معرفة صالح هللا .نفسنا صالح هللا ومحبتھأن نعرف ألتمنعنا من
  ومحبتھ لنا، فھل سیكون بوسعنا عمل شيء سوى تسبیح الرب؟

  
َّ كیف یمكنك أن تتعلم العیش بموقف یت ، على سم بالحمد والشكر المتزایدین للربـ

  الرغم من كل التجارب واآلالم التي تواجھھا؟
  

  "خدمة معقولة"الخمیس ـ 
َسة َمْرِضیَّة برأفَة هللاُب إلیكم أیھا اإلخوة ـُ فَأطل" ُموا أجَساَدكم ذبیَحة َحیَّة ُمقدَّ أن تقدِّ

  ).١: ١٢رومیة " (عبَادتكُم الَعقلیَّةَ ،عند هللا
لقد رأینا، حتى اآلن، أن هللا ھو إلھ المحبة والنعمة، وھو یرغب في أن یقیم   

األرض عالقة خاصة معنا، عالقة ال تستطیع أي من المخلوقات األخرى ھنا على 
في قلب ومحور ومركز ھذه العالقة یقف الصلیب وخطة الفداء، و. أن تستمتع بھا

ـ یبقى الصلیب ح هللا من أجلھاألنھ ـ من بین كل األسباب التي ینبغي علینا أن نسبِّ 
  .بكل المقاییس أفضلھا

  
َّ یس أنل: في ھذا ھي الَمَحبَّة: "تقول١٠: ٤یوحنا ١اآلیة في  هللا، نا نحن أحبَبنا ـ

َّ ھُ ھو أحبَّنا، وأرَسل ابنھ َكفـَّ بَل أن كیف تظھر ھذه اآلیة جوھر ما ". اَرة لخطایَانَاــ
؟     _______________________________________  تعنیھ محبتنا 

  ________________________________ _________________    
  

طبیعیة نحوهإننا عندما نحب شخصاً ما، تكون كلمات الثناء والتقدیر  
وعندما نعطي نحن، كمسیحیین، قلوبنا للرب، فإننا نحصل على عطیة . وتلقائیة
. تقدیرالمسیحي بشعور عمیق من االمتنان والالروح القدس یمأل القدس، والروح

  .قلب مليء بالحمد والتقدیر ومن مثل ھذا التقدیر سینھض
التسبیح الحقیقي  یتطلب . مع ذلك، ھناك نقطة ھامة قد ینساھا الكثیرون  

المستوى الروحي ح هللا لیس فقط على معنى ھذا أننا نسبِّ . التكوین البشري بأكملھ
من خالل تطبیق إنھ.  بأجسادنا اللحمیة أیضاً ح هللاوالعاطفي والعقلي ولكننا نسبِّ 

نحصل نحن على صفاء الذھن والتوازن الكلي لنفسنا العادات الصحیة في الحیاة 
  .البشریة
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لقد كشف العلماء عن تغیرات بدنیة رائعة في دماغ اإلنسان الذي یتبع   
ث المخدرات تغییراً في المخ الذي حدِ ـُ على سبیل المثال، ت. ممارسات معتادة

كما أن التدھور في األوعیة الدمویة یؤدي كذلك إلى تدمیر . خ في اإلدمان بقوةترسَّ 
واضح أننا من ال. مر ھو نتیجة لدمار خالیا المخھایومرض مثل الز.خالیا المخ

. طفیة وروحیة ممتعةة للتمتع بذھن صاف وبعالقة عایننعتمد على حالتنا البد
لن ، من األطعمة والمشروبات التي تشتمل علیھا وجباتنا الغذائیة أحیاناً الكثیر 

لكنھا ستصبح مشاكل حقیقیة إذا صارت جزءاً من . یكون لھا تأثیر خطیر
دیم حیاتنا من خالل تقونحن نعطي هللا الحمد بكل تكویننا.ممارساتنا المعتادة

  .ة لھـبأكملھا ذبیحة حیَّ 
  

ما الذي یمكن أن یعنیھ ذلك؟ .  من خالل أجسادناناتسبیحةن أكثر في فكرتمعَّ 
؟ في هللاتسبیح لمكن الختیار الطریقة التي نعیش بھا أن یكون وسیلةكیف ی

  ؟بھا ننكر هللاأن تكون وسیلةئة طاالوقت ذاتھ، كیف یمكن لطریقة عیشنا الخ
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس 
مسح "النبوة من كتاب اآلباء واألنبیاء الفصل الذي تحت عنوان اقرأ لروح 

  .٥٧٧ـ٥٧٤، صفحة "داود
  

وأ مكانة مرموقة بین أشراف كان داود في نشاط شبابھ وجمالھ یتأھب لیتبَّ "  
األرض، فذكاؤه وملكاتھ التي كانت ھبات ثمینة من هللا لھ قد استخدمت لتعظیم 

دتھ بتلك الحكمة معطاة لھ للتفكیر والتأمل زوّ مجد مانحھا اإللھي، كما أن الفرص ال
ر في كماالت خالقھ ــِّ فإذ كان یفك. والتقوى التي جعلتھ محبوباً من هللا ومالئكتھ
ریق نور على المواضیع الغامضة، اُ كانت تنكشف أمامھ آراء أوضح عن هللا، ف

نور وحلت المشكالت، واألمور المربكة سارت في حالة انسجام، وكل شعاعة من 
فرح جدید غامر، وتطلق منھ أعذب تسابیح جدید كانت تشیع في نفسھ أحاسیس

إن المحبة التي حركتھ، واألحزان التي أحدقت . الحمد والوالء لمجد هللا والفادي
وإذ كان . بھ، واالنتصارات التي الزمتھ، كانت مواضیع یتأمل فیھا عقلھ النشیط

حیاتھ كان قلبھ یختلج بتكریس وشكر یرى محبة هللا في كل حوادث العنایة في 
وصوتھ العذب یرتفع منشداً بأنغام أشجى، وألحانھ التي كان یوقعھا على . أعمق

وھكذا كان ذلك الفتى الراعي یتقدم من قوة إلى قوة . عوده كانت تنطق بفرح أعظم
روح النبوة، اآلباء " (ومن معرفة إلى معرفة ألن روح هللا كان حاالً علیھ

  ).٥٧ء، صفحة واألنبیا
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  أسئلة للنقاش
كیف . ناقشوا في الصف أجوبتكم على السؤال حول ما تعنیھ محبتنا .١

هللا؟ ما الذي یعنیھ ذلك؟ كیف تختلف محبتا ،نحن المخلوقات الساقطة،نحب
؟ عن محبتنا لغیرنا من البشر أو عن محبتنا ألشیاء أخرى مھما كانت

أن لتسبیح والعبادةاألھمیة بالنسبة لنا؟ كیف للماذا یعد تسبیحنا  غایة في.٢
؟ كیف یساعدنا كل من التسبیح والعبادة على معرفة هللا أكثرمن هللایقربانا 

ومحبتھ بصورة أفضل؟ أیضاً، لماذا یعد تسبیحنا  مھم بصفة خاصة خالل 
ح هللا سبِّ على كل حال، بإمكان أي شخص أن یُ إنھ األزمات التي نمر بھا؟ ف

تمكن من لك؟ لكن، ما الذي یتطلبھ األمر لناألوقات الجیدة، ألیس كذفي
تسبیح هللا في األوقات العصیبة؟

َّ نن أحد مِ ما مِ . الخالص ھو باإلیمان وحدهكما قد أكدنا طوال األسبوع، .٣ ا ـ
َّ نن أحد مِ صالح بما یكفي لیستحق الخالص؛ واألكثر من ذلك، ما مِ  على ا،ــ

ال بد من أن . یمكن جعلھ صالحاً بما یكفي لیستحق الخالص أیضاً ،اإلطالق
وخیِّر لجنس ساقط من محبٍ )هللا(إلھ، ھبة من )عطیة(ون الخالص ھبة یك

فسدون بالخطیة، والذین لیس لدیھم في ، في جوھرھم، مُ ھمالمخلوقات الذین
نحن قد ومع ذلك، وفي الوقت نفسھ،. مونھ ذاتھم أو من ذاتھم ما یقدِّ 

بمعنى آخر، بالرغم . عینا، مراراً وتكراراً في الكتاب المقدس، إلطاعة هللادُ 
صین باألعمال إالَّ أن األعمال ھي جزء مما یعنیھ أن ـَّ خلمن أننا غیر مُ 

كیف نفھم العالقة بین اإلیمان . ین وحاصلین على الخالصصــَّ خلنكون مُ 
ونظھر لھ محبتنا من خالل واألعمال؟ كیف یمكننا أن نتعلم تسبیح هللا 

ال نقع في شرك االعتقاد بأن ھذه األعمال ھي التي النا، وفي الوقت ذاتھأعم
تخلصنا؟
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  )أبریل(نیسان ١٠  الدرس الثاني
  قوة االختیار

  
  السبت بعد الظھر

؛ مزمور ١٩ـ١٠: ٣٠؛ تثنیة ١٣ـ١: ٣؛ ١٧و١٦: ٢تكوین :المراجع األسبوعیة
  .١٠ـ٨: ١١عبرانیین ؛ ٢: ٣؛ كولوسي ١١: ١١٩

  
ا َدانِی: "آیة الحفظ َّ ل فَجَعَل في قلبِھ أناأمَّ ُس بأطایب الملك وال بخمر ــ ھُ ال یَتَنَجَّ

سَ    ).٨: ١دانیال " (َمشُروبھ، فطلَب من رئیس الخصیان أن ال یتنجَّ
  

كانتا أختین وكان فارق العمر ) ت أسماءھما الحقیقیةلیس(جاكي وكارول   
غت وبحلول الوقت الذي بل. المحبةیت تسوده معاً في بكبرتابینھما عامین، ولقد 

.حسنت عمالً ولقد أ. ست نفسھا للدراسة بجدكرَّ قدفیھ جاكي سن المراھقة كانت
. ة األعمالاسة إدارالجامعة لدربوبعد تخرجھا من المدرسة الثانویة، التحقت 

حالیاً، وھي تعمل في وظیفة ھامة بإحدى من العمرالثالثیناتجاكي في منتصف
أما كارول فقد . الشركات االستثماریة، وھي متزوجة، وتعیش مرتاحة في بیتھا

لثانویة وبدأت في التدخین رسبت في دراستھا ا. اختارت الحفالت والتمتع بوقتھا
وحیدة تعیش على وھي الیوم أمٌ . خرىوتعاطي المخدرات األوشرب الكحول

الدعم الحكومي في مركز إلعادة تأھیل مدمني المخدرات، وھي ال تزال غیورة 
  .على مضضكان ن ـ لكنھا فخورة بنجاح أختھا وإمن أختھا بعض الشيء

اختارت أحد الطرق يإال أن جاك. أتیحت لألختین نفس الفرص واإلمكانیات  
تلك جني كل واحدة منھما ثمارـَ تاآلن و. اً طریقاً آخرن اختارت كارول في حی

  .اتاالختیار
إننا جمیعاً نواجھ االختیارات وعلینا أن نختار، وعلینا جمیعاً أن نعیش   

  .ونتعایش مع عواقب اختیاراتنا
ماذا ستكون ھذه االختیارات، وكیف : وبالتالي، فالسؤال الھام بالنسبة لنا ھو  

دام على الخیارات الصحیحة؟ سنتطرق في ھذا األسبوع لنا أن نعرف كیفیة اإلق
  .باستفاضة إلى الموضوع المتعلق بقوة االختیار

  
غیر . لقد أعطى هللا البشر قوة االختیار:نظرة خاطفة إلى موضوع ھذا األسبوع

  .أن لھذه االختیارات، مع ذلك، عواقب
  

  .السبت القادمرجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یومن* 
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  األحد ـ حقیقة الحریة

وعادة ما تقوم الحركات السیاسیة، بطریقة ".الحریة"غالباً ما نتحدث عن   
إحدى والیات تتباھىو". الحریة"، بإعالن بعض التصریحات حول أو بأخرى

  ". ش حراً أو متعِ "شعار أمریكا بتبني
الحریة تعني أشیاًء مختلفة فكلمة . الحریة ھي في الواقع موضوع معقد جداً 

لیس من السھل دائماً تحدید ما . ألشخاص مختلفین في سیاقات ومضامین مختلفة
  ."الحریة"یعنیھ الناس بالضبط عندما یتحدثون عن 
عندما خلق هللا البشر، خلقھم كائنات ذات : ھناك شيء واحد، مع ذلك، مؤكد

ال بد من أن تكون لدیھم حریة كي ما یكون البشر أخالقیین حقاً كانأخالقیات، ول
بعبارة أخرى، كان ال بد من أن تكون لدیھم المقدرة على اختیار الخطأ إذا . أخالقیة

وإذا لم یكن لدیھم تلك المقدرة على االختیار، فما كان یمكنھم أن . ھم أرادوا ذلك
  .یكونوا أحراراً 

  
آلدم؟ كیف ما ھو الشيء المتضمن في كلمات هللا. ١٧و١٦: ٢اقرأ تكوین 

    _______________________  ظھر حریة آدم األخالقیة في ھذه الفقرات؟تَ 
  ________________________________ _________________    

  
. أن الحریة األخالقیة قد أعطیت لكل من آدم وحواء٦ـ١: ٣نرى في تكوین   

، فلماذا حذرھما هللا من األكل من الشجرة؟ القدرة على االختیارمنحاا لم یإذا كانف
ھم التمتع بالحریة لمن ھنا فإننا نرى مخلوقات كاملة في بیئة كاملة مسموحٌ 

قد ُجعلت وفي صمیم أساس الوجود اإلنساني، نجد أن حقیقة حریتنا . األخالقیة
  .متجلیة وواضحة للعیان

  
التي مارس فیھا كل من آدم وحواء حریة ما ھي المواقف. ٦ـ١: ٣قرأ تكوین ا

اإلرادة؟ كیف كان یمكن لھما في كل مرحلة من ھذه المراحل اإلقدام على أفضل 
االختیارات؟ ما الذي یمكننا تعلمھ من ھذه الفقرات عن نوع االختیارات التي 

    ____________________________________________  نتخذھا؟
  ________________________________ _________________    

  
فعلى كل . ال بد أن تكون الحریة األخالقیة للبشر شیئاً مھماً في نظر هللا  

إن ھذه العطیة، حریة . حال، انظر إلى ما قد كلفھ إیاه منح تلك الحریة لمخلوقاتھ
االختیار، لمقدسة جداً وأساسیة للغایة لدرجة أن هللا بدالً من أن ینكرھا علینا 
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للزوال والھالك ألننا قد بدالً من تركنا ویحرمنا منھا، مضى طوعاً إلى الصلیب
  .أسأنا استخدام ھذه العطیة

  
؟ كیف لنا نحن، بالمعرفة التي لدیناأي خطأ أساسي اقترفھ كل من آدم وحواء

حیاتنا نحن؟ بأیة طرق نب القیام بأمور مماثلة في نطاقعن أخطائھم، أن نتج
  لھما؟نواجھ نحن تجارب مماثلة ومتشابھة للتجارب التي كانت

  
  الذنب والخوف: االثنین ـ العواقب

  :األسئلة التالیةنوأجب ع١٣ـ٧: ٣اقرأ تكوین 
  

ف باستخدام كلمة واحدة، ما اختبره الزوجان، فماذا یمكن إذا أمكنك أن تُعرّ )١
أن تكون تلك الكلمة، ولماذا؟ كیف نواجھ نحن الیوم في اختبارنا الخاص 

  ___________________________________  الشيء ذاتھ أحیاناً؟
  ________________________________ _________________    

أخرى اختبراھا ولم یكونا یعرفانھا من قبل؟ ومجدداً، بأیة طرق أیة عواطف )٢
  ___________________________  نختبر نحن الشيء ذاتھ، ولماذا؟

  ________________________________ _________________    
  

یات المتحدة األمریكیة وتناولتھابالوال" ووتر جیت"كتشفت فضیحة عندما اُ 
في أوائل السبعینیات، أتضح أن جزءاً كبیراً من نشاطات البیت وتداولتھاالصحف

وعندما استقال ). على جریمة التجسس(عملیات التستر األبیض كان یركز على 
الرئیس نیكسون أخیراً لم یكن ذلك بسبب أنھ قد أمر بالتجسس على مقار الحزب 

في التخطیط لھذا التجسس؛ بدالً من اً الدیمقراطي أو ألن نیكسون كان لھ جزء
فعلھ ذلك، كان نیكسون مذنباً بتھمة محاولة التغطیة والتستر والتكتم على ما

  .اآلخرون
حاول آدم وحواء القیام بھ ھو عملیة ت أن ما بمعنى ما، نجد في ھذه اآلیا  

خفاء ما قد فعاله عن هللا، أو على األقل كانا یحاوالن إلقاء اللوم إلتستر، محاولة 
  .بعیداً عنھما

أنھ من الناس الذین یعرفون الرب یعلمون جیداً اً وبطبیعة الحال، فإن كثیر  
ى مت(فعندما یكون عدد شعر رؤوسنا معدوداً . المستحیل إخفاء أي شيء عنھمن 
لكن من الممكن أن نخدع . بشأن أفعالنا، فإننا ال نستطیع خداع هللا)٣٠: ١٠

خاللھا إلقاء أنفسنا، ألیس كذلك؟ كم ھو من السھل علینا إیجاد طرق نحاول من
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فقط لو كان هللا قد . یفعل ذلكفقط لو أن رئیسي في العمل لم: اللوم على اآلخرین
كان فقط لو كان ھذا، فقط لو. دما صلیت فما كنت ألسقطالتجربة عني عنأبعد 
  ...ذاك

تسحب نسیج بكل تأكید، نحن أحیاناً نواجھ تجارب وإغراءات قویة، تجارب   
وما یسيء من الوضع أیضاً ھو أننا بالفعل نأتي إلى الوجود بطبیعة فاسدة . وجودنا
من السھل جداً خضوعنا للتجارب واإلغراءات عندما یجعل ، األمر الذي وساقطة

إال أنھ مھما كان للخطیة من سوء، ومھما كان سوء ما للخطیة من عواقب، . تأتي
ل فإننا نزید األمر سوءاً عندما نرفض قبول  فعلى كل حال، كیف . المسئولیةتحمُّ

  ال نلوم أنفسنا على ارتكابھا؟ب على الخطیة إذا كنا في عقولناــُّ یمكننا التغل
  

؟ أم أنك دائماً تجد ئةطاما مدى استعدادك لقبول تحمل مسئولیة اختیاراتك الخ
  متى ستتوقف؟طرقاً للوم اآلخرین علیھا؟ إذا كان األمر كذلك، 

  
  صالحة وطالحة: االختیاراتالثالثاء ـ 

ر الذي طرأ علینا كبیراً بعد سقوط آدم وحواء في الخطیة، إال مھما كان التغیُّ  
وما . نحن ال نزال ممتلكین لحریة اإلرادة. أننا كبشر ال نزال نتمتع بقوة االختیار

یمكننا أن نسلم  . نفعلھ بحریة اإلرادة ھذه ھو في الواقع أمر یعود لنا وحدنا
  . األثیمونطیعھ، أو یمكننا أن نختار أن نمضي في طریقنا

  
قام بھ ما خبرنا ھذه الفقرة عن إبراھیم وحولماذا ت. ١٠ـ٨: ١١اقرأ عبرانیین 

    _________________   من اختیارات؟ ماذا یمكننا تعلمھ من ھذه االختیارات؟
  ________________________________ _________________    

  
مع ذلك، ماذا كانت بعض االختیارات الخطأ التي اتخذھا إبراھیم؟ ماذا كانت 

    _________   ١٤ـ٩: ٢١؛ تكوین١٦؟ انظر تكوین عواقب ھذه االختیارات أیضاً 
  ________________________________ _________________    

  
ولقد كان تعدد الزوجات أمراً شائعاً بحیث لم یعد ذلك معتبراً خطیة، ولكنھ "  

لقدسیة الصالت العائلیة وسالمتھا، ولقد نجم كان انتھاكاً لشریعة هللا، وأمراً ممیتاً 
اه إلى األجیال عن زواج إبراھیم من ھاجر شر لم یقتصر علیھ وحده بل تعدَّ 

  ).١٢٢النبوة، اآلباء واألنبیاء، صفحةروح " (التالیة
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تشیر إلى أن اختیار دانیال " فَجَعَل في قلبھِ "الكلمات. ١٦ـ٨: ١اقرأ دانیال   
على اً عواقب اختیار دانیال المتعمد ھذا تأثیرلولقد كانت . كان واعیاً وراسخاً 

حیاتھ بأكملھا وكان سبباً في حصولھ على بركات الرب الخاصة ورعایتھ في 
عبادتھ كریسھ للرب بصفة یومیة أثناء فتراتوكان دانیال یعید التزامھ وت. ینھاح

  .وتأمالتھ
  

؛ وشيء آخر أن یكون ھذا شيءالختیارات الصائبةأن نقول بأنھ علینا القیام با
رق التي نستطیع ما ھي الط. لدینا اإلیمان والقناعة القلبیة للقیام بھذه االختیارات

قولنا حتى یتسنى لنا أن نكون أكثر عرضة التخاذ الخیارات من خاللھا تھیئة ع
    _____________  ٣:٢؛ كولوسي ٨: ٤فیلبي ؛١١: ١١٩مزمورالصحیحة؟ 

  ________________________________ _________________    
  

. وما من حل وسط. في النھایة أحرار في اختیار الرب أو رفضھ،نحن  
نى ھذا أننا ال نرتكب أخطاء أو أنھ لن لیس مع. فنحن إما في ھذا الجانب أو ذاك

؛ المقصود، بدالً من ذلك )النظر إلى إبراھیم، على سبیل المثأ(لنا سقطات تكون
عمل مشیئة هللا وإرادتھ، أن نسعى إلى " نجعل في قلوبنا"أن نھ یجب علیناھو أ

اختیار ما ھو صواب، " نضع في قلوبنا"علینا أن . بغض النظر عما یكلفھ ذلك
ال ینبغي علینا أبداً ن ھناك شیئاً والمھم ھو أ.  بعملھوالصواب ھو ما یأمرنا هللا

یتخلى عنا أو فإن هللا ال ولنإذا سقطنا، إذا قمنا باالختیارات الخطأ، :نسیانھ وھو
بدال من ذلك، یكمن الخطر في أننا قد نشعر بأننا مذنبون كثیراً، ونشعر . یتركنا

في .بأننا سیئون للغایة لدرجة أننا نكون في خطر الیأس واالستسالم والقنوط
حاالت مثل تلك یكون رجاؤنا الوحید ھو في أن نلقي بأنفسنا عند أقدام الصلیب 

  .ونطالب بالمغفرة الممنوحة والمقدمة لنا في المسیح
  

  الجیل التاليواألربعاء ـ االختیار 
ما ھو مضمون كلمات الرب لشعبھ؟ ما ھي النقاط التي . ١٩ـ١٠: ٣٠اقرأ تثنیة 

ھم من ذلك، كیف یمكن لك فھم فكرة أن لفتت انتباھك بشكل قوي؟ واأل
اختیاراتھم كانت ستؤثر على حیاة نسلھم، أطفالھم؟ ماذا یعني ذلك؟ كیف یمكن 

    ______________________________  الختیاراتنا أن تؤثر في أطفالنا؟
  ________________________________ _________________    

  
إن عواقب اختیارات الحیاة ال تؤثر فینا نحن فحسب لكنھا غالباً ما تؤثر في   

ومن . فالناھو أعظم بكثیر مما نتخیل، خصوصاً على أطھافإن تأثیر. أطفالنا كذلك
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" المنافع"ل الكثیر والكثیر عن یتب وقـُ فلقد ك. األمثلة على ذلك شرب الخمر
إن ھذه الدعایة للخمور والتي ھي من . المفترضة لكأس واحد من الكحول یومیاً 

إبداع وتخطیط من یقومون على تصنیع الخمور والمتاجرة بھا قد خدعت 
مع ذلك، قلیلون ھم من یدركون أن تلك الدراسات ھي خاطئة حقاً، . كثیرینال

جد أن الفوائد المزعومة للخمور وعندما تم تصحیح ھذه األخطاء بشأن الخمور، وُ 
  .غیر موجودة

من أخطر آفات البشریة؛ وفي اً یھ دائماً، واحدویبقى الكحول على ما كان عل  
ظل كل التحذیرات التي حصلنا علیھا بشأن الكحول سیكون من الحماقة تجاھل 

  .أخطاره
من األشخاص الذین یشربون أول كأس % ٧من المعروف أن حوالي   

لذلك . كحول سیدمنون الخمر أو ستكون لدیھم مشكلة في التوقف عن شربھ
ا، حتى وإن كان القلیل منھ وعلى فترات فاختیارنا إلدخال الكحول إلى بیوتن

قد ال . ا على حدةـَّ على كل واحد منلھ مضاعفاتأو ال تكون متقطعة، قد تكون 
تركھ ن أبنائنا؟ ماذا عن المثال الذي نلكن ماذا ع،اء ذلكجرّ مننتضرر كثیراً 

أجدیر بك . لھم؟ فإذا شربت الكحول فمن المحتمل جداً أن أطفالك سیشربونھ كذلك
أن تختبر شیئاً من الممكن لھ أن یسرق حیاة أبنائك؟ لقد أظھرت الدارسات بكل 

ضون لخطر عرَّ وضوح أن األطفال الذي ینمون في بیوت یتوفر فیھا الكحول ھم مُ 
ھة مشاكل تتعلق بالكحول وإدمانھ أكثر بكثیر من األطفال الذي ینمون في مواج

ھذه الحقیقة البسیطة وحدھا أن ینبغي ل. بیوت ال تتعامل مع الكحول أو تشربھ
. تجعلنا حتى أكثر حذراً بشأن األمثلة التي نتركھا ألبنائنا من خالل ما نفعلھ أمامھم

إن اختیاراتك ال تؤثر علیك وحدك ولكنھا تؤثر في . مجدداً ١٩ـ١٠: ٣٠اقرأ تثنیة 
ر الذي وإذا لم یكن لدیك أبناء، فلماذا تخاطر بالقیام بھذا االختیا.أبنائك أیضاً 

،بالنھایة سیعرضك لكثیر من المخاطر؟ لقد أعطانا هللا مبادئ الصحة ھذه لصالحنا
  فھل لدینا اإلیمان لنثق بھ وبكلمتھ؟

  
مثلة عن الخراب الناجم عن تعاطي الكحول؟ لماذا تكون أحمقاً َمْن ِمنا لم یر أ

  اآلخرین؟وتخاطر بنفسك، واألسوأ من ذلك، لماذا تقوم بشيء یؤثر سلباً في 
  

  اختیار وفرصة: الخمیس
ُ بِّتيُّ یُث، َوھَي الَعللَِد فیھَاونسان ھذا اإلنسان، وھذا اإل: ولصھیون یُقال"   . ھَاـ

بُّ یَعُ  ُعوبالرَّ   ).٦و٥: ٨٧مزمور " (ِساله. أنَّ ھذا ُولَِد ھُنَاكَ : دُّ في ِكتابَِة الشُّ
أنھ ال تتوفر لدى الجمیع فرصاً ن أن لنا القوة على االختیار، إالبالرغم م  

كما . نیات المستقبلیةبعض االختیارات تحد من الفرص واإلمكاف. لالختیارمتساویة
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األفراد من مساوئ وأضرار الختیارات ھم لم یقوموا بھا ولم یكن لھم یعاني بعض
طفال الذین یولدون في األ: ي بعض األضرار التي في حیاة البعضر فــِّ فك. ید فیھا

فیھا العنف األسري، وفي یسودفي بیوت المخدرات، ویوت یتم فیھا تعاطيب
نحن . انظر إلى ویالت العنف والفساد والیأس. الفقر الشدیدبیوت أخرى یسودھا

  .من اختیاراناتعنا في ظروف وحاالت لیسضِ جمیعاً، بدرجة أو بأخرى، وُ 
  

لنا جمیعاً فیما یتعلق ما ھي الرسالة في ھذه اآلیات . ٦و٥: ٨٧اقرأ مزمور 
بالظروف التي لیست من اختیارنا؟ كیف یمكن لھذه اآلیات أیضاً أن تساعدنا 

    _________   ؟٢و١: ٧نفھم بصورة أفضل المعنى المقصود في متى ن على أ
  ________________________________ _________________    

  
عة لیست منا قد نموا في ظروف مروِّ هللا عالم بظروفنا؛ هللا یعلم أن العدید  

هللا وحده یعرف بالتمام الخلفیات التي یأتي منھا كل . عمل أیدینا أو اختیارناھي
ن منا لم یقابل، أحیاناً، أناساً یصارعون مع قضایا وأمور فظیعة، أمور مَ . واحد منا

اختیار والد التخلي عن عائلتھ : واتتھم نتیجة اختیارات أشخاص آخرین غیرھم
جریمة الزنا؛ اختیار صدیق أن یخون شخصاً وتركھا؛ اختیار شریك حیاة ارتكاب 

ما وثق بھ أو بھا؟ إن المتغیرات واألمثلة ال تنتھي مثلما ال تنتھي المخاوف 
  .المترتبة علیھا

نھ یمكننا أن نقوم باختیار ھو أھم ھذا ھي أفاألخبار السارة في كلمع ذلك   
كمخلصنا وإذ نختار المسیح . یمكننا أن نختار إتباع المسیح. من كل ذلك

وإذ نتوب عن طرقنا الشریرة، وإذ نعتمد، فنحن نتسلم عطیة الروح الشخصي، 
من خالل ھذه العطیة یسكن هللا بداخلنا ویؤثر في قلوبنا وأذھاننا لیوجھ و. القدس

وعندھا نصبح أغصاناً في الكرمة الحقیقیة . تصرفاتنا ولیقودنا إلى حمل الثمر
  ).المسیح(

، فإن ثمر الروح القدس ال یأتي ٢٣و٢٢: ٥طیة ووفقاً لما جاء في غال  
ي الروح القدس زمام األمور فیما ــِّ إن ذلك یكون نتیجة تول. منفرداً إنما كمجموعة

بكلمات . یتعلق بإرادتنا، على األقل إلى الدرجة التي نختار نحن السماح لھ بذلك
اتنا، السماح أخرى، إنھ من خالل قوة عمل هللا في حیاتنا نستطیع نحن، باختیار

نتیجة اختیارات زاماً علینا طرد ونفي بعض األمور السلبیة التي كانت لِ بللرب 
  .نحن أبداً لم نتخذھا

  
التي ھي نتیجة اختیارات أشخاص وھاما ھي بعض األمور التي تتصارع مع

آخرین ولیس اختیاراتك أنت؟ كیف عمل هللا في حیاتك إلبطال مفعول بعض 
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لتلك االختیارات؟ أیة اختیارات أفضل یمكنك أنت نفسك القیام بھا النتائج السلبیة 
  ویمكن لھا أن تساعد في عملیة الشفاء؟

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

وإن كل . إن كل نفس لدیھا السماء لتفوز بھا، والجحیم لتنأى عنھ وتتجنبھ"
ھو، ابن و. المجربةالمغویةعلى استعداد لمساعدة النفوس لالقوى المالئكیة جمیعھا 

ویقف صلیب الجلجثة بكل . هللا األزلي، قد احتمل االختبارات والتجارب نیابة عنا
للمعاناة من ] الھالكون[م ــَّ لسَ وعندما یتم النطق بالحكم، ویُ . وضوح أمام كل نفس

، ازدرائھم وعمن أجل أجل احتقارھم  و لن یكون صیانھم الذي فیھ عدم إكرام 
لقد . منھم بحاجة إلى أن یھلك ویفنىواحدألي واحد منھم، وما كان أيھناك عذر 

روح " (المسیح أو الشیطانرك األمر لھم لیختاروا من سیكون ملكھم،ـُ ت
  ).٩٦النبوة،رسائل مختارة، الجزء األول، صفحة 

النور والظلمة، إن أمامھم. س على ترك عدم إیمانھمإن هللا ال یرغم النا"  
إن عقل اإلنسان مزود بقوة بھا . ولھم أن یختاروا أي االثنین لیقبلوه.الحق والخطأ
وهللا ال یقصد أن یقرر الناس بموجب دوافع . ز بین الصواب والخطأیمكنھ أن یمیِّ 

قارنین أقوال الكتاب ببعضھا مُ فوریة بل بناء على رجاحة البرھان بكل حرص 
  ).٤٣٣روح النبوة، مشتھى األجیال، صفحة" (البعض

  
  أسئلة للنقاش

ما الذي تعنیھ ". الحریة"ناقشوا في الصف مجمل السؤال المتعلق بـ .١
الحریة؟ ھل الشخص الذي یختار أن یكون عبداً ھو في الحقیقة حر؟ ما 
مدى حریتنا نحن، حقیقة؟ ما ھي حدود الحریة؟ متى یمكن للحریة أن تكون 

أمراً سیئاً؟

ر في النفوس التي قد تدمرت من ـِّ فك. للكحولر في كل التأثیرات السلبیة ــِّ فك.٢
المزعومة " والفوائدالمنافع"وعندما یتم مقارنة ذلك بـ . خالل استخدامھا

، لماذا یكون من الذكاء جداً عدم التعامل مع الكحول من قریب أو للكحول
بعید؟

ألبوین محبین یھتمان بیوت مسیحیة ود البعض في جو من المحبة في لِ وُ .٣
بیوت فیھا أساء في وآخرون قد ولدوا . ویعلمونھم عن یسوع ونعمتھنائھم ببأ

الوالدان معاملة أنبائھم وأھملوھم، وحتى لو تحدثوا عن المسیح فإنھم بكل 
وقد أظھرت أفعالھم أنھم عمالء . تأكید ال یعكسون المسیح في حیاتھم
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وعود ھؤالء الناس؟ أیةأي رجاء تحملھ البشارة ل. الشیطان ولیس یسوع
یمكنك توجیھ مثل ھؤالء إلیھا؟

ما من شك في أن بعض الناس قد ولدوا في ظروف مروعة ذات عواقب.٤
في الوقت . لما تبقى من العمررى سوف تصحبھملدرجة أو ألخوخیمة ھي

ذاتھ، لماذا یجب أن نكون حریصین من عدم تمضیة ما تبقى من حیاتنا في 
مشاكلنا؟ كیف یمكننا ذلك كل ل نا ونحمِّ سوء تربیتالعتب علىلوم والدینا أو

؟أن نتعلم من خالل نعمة هللا تجاوز ھذه األمور وتخطیھا
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  )أبریل(نیسان ١٧  الدرس الثالث
  باللیاقة الروحیة والبدنیةالحتفالا

  
  السبت بعد الظھر

: ٩؛ ١٧و١٦: ٣كورنثوس ١؛ ١٥ـ١٣: ١٣٩مزمور :المراجع األسبوعیة
  .٦: ١١؛ عبرانیین ٥ـ٣: ٢؛ ٧: ٤تیموثاوس ٢؛ ٨: ٢؛ أفسس ٢٧ـ٢٤

  
بِّ فیَُجدُِّدوَن قوة: "آیة الحفظ ا ُمنتَِظُرو الرَّ . ُسورـُّ یَرفعُوَن أجنَِحة َكالن. وأمَّ

  ).٣١: ٤٠إشعیاء ("یَمُشوَن َوال یُْعیُون. یَرُكُضوَن َوال یَتَعبُونَ 
  

ركض في المطاف من الیتمكن في نھایة لاً كبیراً جھدروجر بانیستر لقد بذل   
فقد كان علیھ أن . في أقل من أربع دقائقوینجزھا "الواحدمسافة المیل"مسابقة

اشتملت، من بین أمور أخرى، على التسلق یقوم بتدریبات وتمرینات ال تنتھي
ممن كانت عیونھم على كان ھناك آخرون حول العالم وقد. المضني للجبال

٦ومع بزوغ فجر . بالنسبة لھذا الریاضي الشابالجائزة التي كانت تعني الكثیر
عاطفیاً لھنفسھتر یعد، جاء الیوم الذي كان روجر بانیس١٩٥٤، )مایو(أیار 

مع ذلك، فقد انزلق روجر في صباح الیوم . لسنواتروحیاً وفكریاً وجسدیاً و
رغم من الوعلى ! السابق للمنافسة على أرضیة مصقولة وعرج طوال ذلك الیوم

بدأ السباق في الیوم التالي كما ھو مخطط لھ، وركض روجر بانیستر مسافة ذلك،
وكان بذلك أول من تمكن من من الثانیة ـ ٥٩,٤المیل الواحد في ثالث دقائق و

  !المسافة في أقل من أربع دقائقركض ھذه
والرسول بولس یشجعنا على المثابرة في الركض مستخدماً صوراً وصفیة   

بر في الجھَاِد الَموُضوع أَماَمناـُ ولن: "فیقولمن ألعاب القوى  " َحاضر بالصَّ
مع ذلك فالسباق الذي یتحدث عنھ بولس ھو سباق أھم بكثیر ).١: ١٢عبرانیین (

فإن ھذا السباق یتطلب أفضل لیاقة روحیة وجسدیة ! مما قد فاز بھا روجر بانیستر
ن التدرب والتمرن، ممكنة لدینا، وعنصر ھام من عناصر تلك اللیاقة یستمد م

  .موضوعنا لھذا األسبوع
  

التدریب الجسدي ھو جزء ھام جداً في :موضوع ھذا الدرسنظرة خاطفة إلى
  .الحفاظ على صحتنا واإلبقاء علیھا

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  األحد ـ الریاضي الروحي
: ٤تیموثاوس ٢(" قد َجاَھدُت الجَھاَد الَحَسَن، أكَملُت السَّْعي، َحفظُت اإلیَمان"
ث عنھ بولس، المعلم العظیم لمبدأ الخالص باإلیمان، ھنا؟ ما الذي كان یتحدَّ ).٧

    ______________________________  ما ھي النقطة التي یؤكد علیھا؟
  ________________________________ _________________    

  
بأقدام ى الكثیرون ـَّ بألعاب القوى، وقد تغنعبر العصور والناس مفتونون   

من منا لم یشعر بالغیرة أحیاناً مما أمكن لھؤالء الناس القیام بھ . الریاضیین
ومھما كانت مقدرات ھؤالء الطبیعیة إال أن معظمھم قد بأجسادھم؟ ومع ذلك،

  .الشاق والمضنيالعملحققوا ذلك من خالل
باق المسافات البعیدة سأل أحد األشخاص، ذات مرة، عدَّاًء ممن فازوا بس  

ھ السؤال(عن رأیھ في إذا ما كان یعتقد أن بإمكان ھذا الشخص  أن ) الذي وجَّ
یمكنك ذلك، إن كل ما تحتاج بكل تأكید: "فأجاب العداء قائالً . یصبح عداءاً عظیماً 

ستة أیام في األسبوع، ثم وفي الیوم السابع ،میالً یومیاً ١٥تركض أنھوإلیھ
كامل وعندھا ستكون علیك القیام بذلك لمدة عام. میالً ٢٥علیك أن تركض

  ".كبیرةفي الفوزفرصتك
  

یقارن الكتاب المقدس في أماكن عدة بین حیاة اإلیمان مع بعض من أنواع 
؛ فیلبي ٢٧ـ٢٤: ٩كورنثوس ١(اقرأ اآلیات التالیة . المثابرة التي لدى الریاضیین

أساسیة تؤكد علیھا ھذه اآلیات، أي نقطة).٥ـ٣: ٢تیموثاوس ٢؛ ١٤ـ١٢: ٣
    _____________________  وكیف اختبرت أنت بنفسك معنى ھذه الفقرات؟

  ________________________________ _________________    
  

عن مدى كثرة أو قلة استمتاع یمكن للمرء بسھولة أن یشكل انطباعاً خاطئاً   
فقد یبدو أحیاناً أن . العدائین بأنفسھم من مجرد النظر إلى تعبیرات وجوھھم

ن ھناك، على أإال. عقابعنھو عبارة)ب على الركضالتدرُّ (المسعى بأكملھ
سیتم مناقشة ھذه األمور . أیة حال، منافع كثیرة لالستمرار في برنامج تمرین معین

ألداءینتأتي المنافع من الصمود واالنضباط المطلوب. الحقاً في األسبوع
ھناك بعض القواعد المحددة التي ینبغي للریاضي االلتزام .التمرینات في حد ذاتھا

ال بد من أن یكون ھناك ھدف و. فاالنتظام في التمرینات ھو أمر ضروري. بھا
  .وأحیاناً جائزة معادلة للمجھودات المبذولة في التمرینات

فأن نكون الئقین . اللیاقة الروحیة والجسدیةتنطبق ھذه المبادئ على كل من  
ونصليلمتھنحن بحاجة ألن نقرأ ك. لمسیحضع تركیزنا على اروحیاً، علینا أن ن
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قد تتضمن مثل ھذه األشیاء . ھناك الكثیر من األشیاء التي تصرف انتباھنا. ونتأمل
لكن علینا أن . ـ عملنا ودراساتنا، أو حتى كنیستناوتشتمل على قضایا جیدة ونبیلة

ا النشاطات والمشوشات التي تمنعنا من النمو في النعمة وعلینا أن ـَّ نطرح عن
  .حسب األفضلیة إذا كنا نرید أن ننھي السباق أقویاءنرتب أھدافنا ترتیباً 

  
  االثنین ـ عندما تضمر عضالت اإلیمان

ترتبط ھذه اآلیات وتتصل معاً؟ كیف . ٦: ١١وعبرانیین ٨: ٢اقرأ أفسس 
    __________  بقي علیھ؟عطي لنا كھدیة ونُ واألھم، كیف نحتفظ باإلیمان الذي أُ 

  ________________________________ _________________    
  

أو في المفصل قد اختبروا العظمةین عانوا من انكسار حاد في ذإن أولئك ال  
الجبس[وتستعمل القوالب المساعدة . اإلعاقة التي تجعلھم یشعرون بأھمیة الشفاء

والضمادات، بل وحتى المسامیر الجراحیة للمساعدة في تثبیت ] أو الجبسین
وكنتیجة لھذه اإلعاقة فإن العضالت المتصلة . مفصل مصاب أو طرف مكسور

قلة استخدام ھذه األجزاء تحدث مع و. خدمـَ تسـُ ة من الجسد ال تبھذه المنطقة المصاب
وعندما یتم . قة وضعیفةفتصیر العضالت رقیال،إلى الھزعملیة ضمور تؤدي

و المفصل المصاب، تعود الحركة إلى ھذه األجزاء، وباالستخدام أةمشفاء العظ
  .المتواصل والتمرین تبدأ العضلة في استعادة قوتھا

إن كل عضو في الجسم لھ عملھ . والحركة ھما قانون وجودناالعمل "  
إن النشاط الطبیعي لكل األعضاء یعطي . المعین، وعلى إتمامھ یتوقف نموه وقوتھ

اربط . قوة وحیویة، بینما المیل إلى عدم استخدامھا یؤدي إلى االنحالل والموت
أنھا أضعف من تلك ذراعاً ولو لمدة أسابیع قلیلة ثم فك عنھا الربط وحینئذ سترى

إن الكسل ینتج عنھ التأثیر . التي كنت تستخدمھا استخداماً معتدالً أثناء تلك المدة
  ).١٨٥و١٨٤روح، النبوة، خدمة الشفاء، صفحة" (نفسھ في كل الجھاز العضلي

.س فھو لن ینمویمان إذا لم یمارَ فاإل. الشيء ذاتھ ینطبق على اإلیمان  
وبالرغم من . تحدثجسد اإلیمان وأطرافھ أنالحیویة لحركات لال یمكن لعندھا و

م باختیارات مستندة علیھ، وما لم س وإذا لم نقمارَ عطیة فإنھ إذا لم یُ أن اإلیمان ھو
ن الفرص المستندة على نمد أیادینا ونطالب بوعود هللا، ما لم نكن مستعدین لتحیُّ

جثو على ركبنا في استسالمتجعلنا ناإلیمان، وما لم نمارس اإلیمان للدرجة التي
  .في خطر فقدان ھذا اإلیمانسنكونإننا فوتواضع ـ 

یعرفون نْ فقط مَ . یا لھا من مأساة ألن اإلیمان ھو أحد أھم عطایا هللا الثمینة  
ما معنى العیش في ھذا العالم بدون إیمان، بدون معرفة هللا، وبدون الرجاء 
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عطیة یخبروا كم ھي ثمینة ورائعة حقاً الموجود في وعوده، ھم الذین یمكنھم أن
  .اإلیمان ھذه

  
لعطیة اإلیمان؟ ربما تقول بأنك تؤمن وبأن لدیك إیمان ولكن ما مدى استعمالك

إیمانك بصفة یومیة م مزاولةــُّ إلى أي مدى تظھر أعمالك ذلك؟ كیف یمكنك تعل
في أمور صغیرة حتى عندما تأتي األمور الكبیرة تتمكن من إظھار اإلیمان الذي 

  ؟ح بھ وتزعمھتصرِّ 
  

  الثالثاء ـ أن تؤمن دون أن ترى
. قام الضابط الشاب المغموم بركل حجر صغیر في رمال الصحراء الجافة  

وكان . الثديفقد كانت أمھ ستخضع لعملیة جراحیة إلصابتھا بمرض سرطان
جدول العملیات العسكریة ال یسمح لھ بالعودة لیكون إلى جوار أمھ في ظرف 

لقد كان " لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟: "وفي موجة من الغضب والتمرد سأل. حرج كھذا
یصلي بإیمان، وفي ھذه اللحظات عندما لم تجر األمور كما یرید ھو لھا، عندما لم 

ولقد زحف ظالم الشك . ، وجد أن إیمانھ یتضاءلستجب صلواتھ كما كان یتمنىـُ ت
ثم إذ أشرقت !ل إذا كان هللا موجوداً من األساسءإلى نفسھ، ولبضعة لحظات تسا

یات في الكتاب المقدس، اآلراح عقلھ إلى بعض الشمس ومأل جمال الفجر السماء، 
وبالرغم . عاد لھ إیمانھفإلى قصة كان یعرفھا منذ طفولتھ، وتأمل في القصة ھذه، 

من أنھ وجد صعوبة في فھم ما یجرى من أمور، وبالرغم من أنھ وجد صعوبة في 
  .ك باإلیمان ووثق في محبة ربھ یسوعفھم ما قد حدث بتلك القصة، إال إنھ تمسَّ 

  
قصة لك؟ كم مرة كان علیك فیھا ما الذي تقولھ ھذه ال. ٢٩ـ٢٤: ٢٠اقرأ یوحنا 

مارس المرء سمة ھامة لما یعنیھ أن یُ دون أن ترى؟ لماذا یعد ذلك أن تؤمن
    _____________________________________________  إیمانھ؟

  ________________________________ _________________    
  

: قائالً ح توماعن جراحھ لتوما، صرَّ بكل صبر ورقةبعد أن كشف المسیح  
: بذھن الضابط الشاب فھيتوأما اآلیة التي التصق). ٢٨عد" (ربي وإلھي"
المفتاح لإلیمان دون وھكان ذلك في الحقیقة ). ٢٩عد" (طوبى لمن آمن ولم یر"

مع ذلك، ". برھان"طلب الرؤیة؛ أن تثق في كلمات هللا دون اإلصرار على
العیش . في العالم لن یقنعھم على اإلیمان" برھان"بالنسبة لبعض الناس، فإن كل و

معناه العیش باإلیمان.عن محبة هللابالفعلباإلیمان مبني إذن على ما نعرفھ
ق في كالمھ ألنھ قد معناه أن نصدِّ .لفعلالوثوق في هللا بناًء على ما قد اختبرناه با
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أظھر لنا صالحھ ومحبتھ ـ بغض النظر عن صعوبة ظروفنا وبغض النظر عن 
  .مدى عدم بصیرتنا وفھمنا

  
متى كانت آخر مرة كنت فیھا بحاجة إلى ممارسة اإلیمان دون أن ترى؟ ما الذي 

یمرون بظروف تعلمتھ من ذلك االختبار ویمكن أن یساعد اآلخرین الذین ربما 
ستفعلھ بصورة ؟ لو حدث وواجھت نفس الموقف مجدداً، فما الذي مماثلة اآلن

  مختلفة، ولماذا؟
  

  ١الجزء : األربعاء ـ فوائد التمرینات الجسدیة
وقد . نظرنا حتى اآلن خالل ھذا األسبوع إلى ما یعنیھ أن نمارس اإلیمان  

المقدس في وصف المسیر نظرنا إلى بعض التشبیھات التي استخدمھا الكتاب 
  .استعداداً للسباقالعدَّاءونالمسیحي مستخدماً في ذلك التدریبات التي یقوم بھ

خبرنا أن أجسادنا ھي ھیاكل للروح القدس اُ قد في الوقت ذاتھ أیضاً،   
  ).٢٠و١٩: ٦كورنثوس ١(
  

ما الذي یقولھ بولس فیھا؟ كیف یمكن ربط . ٢٠و١٩: ٦كورنثوس ١اقرأ 
    ___________________  المتعلق بالتدریبات الجسدیة بتلك اآلیات؟السؤال 

  ________________________________ _________________    
  

لقد . وال ینبغي إساءة استخدامھا واستعمالھا. أجسادنا ھي عطایا من هللا  
أظھر العلم لنا، مراراً وتكراًر، أن كل جزء من تركیبنا الجسدي تقریباً یستفید 

لسریع ن بالعدو اوبكل تأكید لسنا جمیعاً مطالب. ةوینتفع من التدریبات الریاضی
ا القیام في كل الحاالت تقریباً یمكننلكن. المیل في أربع دقائق أو أقللقطع مسافة 

، لیس على المستوى الشخصيبما یكفي من تدریبات تكون ذات منفعة كبیرة لنا 
  .فقط جسدیا، لكن ذھنیاً وروحیاً كذلك

كمسیحیین، نحن ال نؤمن بالفكرة الیونانیة حول خلود النفس منفصلة عن  
ا إن عقولن. وال نؤمن بالفكرة الوثنیة بأن الجسد ھو بطریقة ما شریر. الجسد

ما نشعر إن. بعضھا البعضبوأجسادنا ھي عطایا من هللا وھي وثیقة الصلة جداً 
. شعورنا روحیاً كذلكعلى ما نشعر بھ ذھنیاً، وسیؤثر ذلك على بھ جسدیاً سیؤثر 

یمكننا تجاھل أي مظھر من مظاھروال كل ھذه األمور متصلة ومترابطة معاً 
  .أیضاً تكویننا دون أن تتأثر بقیة المظاھر األخرى

وعلى الرجال والنساء أن . إن مطالب هللا ینبغي أن تقتنع بھا ضمائرنا"  
یستیقظوا إلى واجب ضبط النفس والحاجة إلى الطھارة والتحرر من كل شھوة 
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حقیقة كون كل قوى العقل والجسد ھم بحاجة إلى االقتناع ب.مفسدة وكل عادة دنسة
، روح النبوة" (ھبة من هللا وینبغي حفظھما في أفضل حالة ممكنة ألجل خدمتھ

  ).٧٢خدمة الشفاء، صفحة
إن من یقومون بتمرینات ریاضیة یمكنھم أن یشھدوا على المنافع الرائعة   

إلفراط اواألخبار السارة ھي أنك لست بحاجة إلى. التي تأتي من ھذه التمرینات
  .التدریبفي
  

من الناس مشغولون، إال أن هللا یطالبنا باالھتمام بأنفسنا، اً بالرغم من أن كثیر
والتمرینات الریاضیة ھي إحدى الطرق التي نستطیع االھتمام بأنفسنا من 

ألعذار التي ماذا عنك؟ كم ھو الوقت الذي تمضیھ في التمرین؟ وما ھي ا. خاللھا
  ؟بذلكتختلقھا لعدم القیام 

  
  ٢الجزء : الخمیس ـ فوائد التمرینات الجسدیة

إال أنھ قبل . تمرینالال شك في أن الجسد مثلھ مثل اإلیمان ھو بحاجة إلى   
البدء في برنامج ریاضي علینا أن نتأكد من أن صحتنا تسمح لنا بممارسة التمارین 

الصحیة غیر فإذا كانت ھناك إعاقات وكثیر من الظروف . الریاضیة بانتظام
المالئمة، یكون من الحكمة استشارة الطبیب بشأن كثافة التمرینات التي یمكن 

.القیام بھا في مثل ھذه الظروف
ھناك ثالث نقاط ال بد من وضعھا في االعتبار عند البدء في أي برنامج 

  .المدةوالتكرار، الكثافة: تمرینات جسدیة
ینبغي ممارسة التمرینات إلى إنھالتوصیات الراھنةتشیر . التكرار)١

للحصول على صحة ولیاقة الریاضیة ست مرات على األقل في األسبوع
.ینتمثالی

ستتوقف شدة وكثافة التمرینات الریاضیة على . الكثافة أو شدة التمرینات)٢
ومع مرور الوقت، إذا كنت منتظماً في التمرین .نك وحالتك الصحیةسِ 

من الجید أن تجعل قلبك یدق . أقوىفستتمكن من ممارسة تمرینات أقوى و
علیك أن تعرف وتیرة جسمك وما . بسرعة وأن تجھد نفسك حتى تعرق

.فإن ما یصلح لشخص قد ال یصلح لشخص آخر. شى معھایتم
. دقیقة من التمرین یومیاً ھو أمر رائع٩٠ـ٤٥من المقدر أن . مدة التمرین)٣

دقیقة یومیاً، ستة أیام في ٣٠ومن المفید لو كان وقت التمرین ال یقل عن 
على سبیل المثال، عشر . ویمكن تقسیم وقت التمرینات إلى أجزاء. األسبوع

أخرى في دقائق كل صباح، ومثلھا في منتصف النھار، وعشرة دقائق 
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والمشي ھو شكل رائع .ال بد من تنظیم ذلك لیتناسب مع برنامجك. المساء
.ومناسب من التمرینات

فالتمرینات الریاضیة المنتظمة تساعد في . ھناك عدة فوائد مثبتة للتمرینات
وھي مفیدة للمساعدة في الحد من ارتفاع ضغط الدم وھي مساعد .التحكم بالوزن

). تحت إشراف وتوجیھ الطبیب المعالج(الرتفاع ضغط الدم طبي العالج الھام في 
عندما تمارس التمرینات الریاضیة بصفة منتظمة یكون ھناك انخفاض في حدوث 

كما تشتمل الفوائد األخرى التي . داء السكري من النوع الثانيباإلصابةحاالت
ما یسمى التمرینات الریاضیة المنتظمة على تحسین یحصل علیھا القلب من خالل

  ).HDL(بكولستیرول البروتین الشحمي عالي الكثافة 
بالتحسن في اً المرء شعورتـُعطي ممارسة التمرینات الریاضیة بانتظام إن   

یحدث ذلك بصورة جزئیة من خالل مواد كیمائیة تسمى . الحالة الصحیة العامة
ولقد . التمرینات، التي یقوم الجسم بإنتاجھا أثناء )endorphins(إندورفینز 

ن ارتبطت ممارسة التمرینات الریاضیة بتأخیر بدء مرض الزھایمر، كما تحسِّ 
كما أن األشخاص الذین یمارسون . التمرینات من األداء النفسي بصفة عامة

كما تلعب . التمرینات الریاضیة بصفة منتظمة ھم أقل عرضة لإلصابة باالكتئاب
إن المنافع في . من سرطان الثدي والقولونممارسة التمرینات دوراً في الوقایة

  .الحقیقة ھي كثیرة ومتنوعة
  

لماذا من المھم لنا . تأمل في معجزة خلقنا ووجودنا. ١٥ـ١٣: ١٣٩اقرأ مزمور 
إذن االھتمام بأجسادنا ورعایتھا؟ أي نوع من أنواع التمرینات الریاضیة تتبعھ، 

  بعملھ؟وكیف، إذا لزم األمر، یمكنك التحسین مما تقوم 
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
من ،٣٦ـ٢٩صفحة ،"لمسة اإلیمان"اقرأ لروح النبوة الفصل الذي تحت عنوان 

  .كتاب خدمة الشفاء
  

على أن الطریقة المثلى للنمو في النعمة ھي أن نشتغل بإخالص في العمل "  
. معونتاالمفروض علینا، وأن نبذل قصارى جھدنا لمساعدة من ھم في حاجة إلى 

ن مستلزمات الحیاة بالمران والعمل، ألن النشاط ھو م،فإنما تتزاید قوتنا
أولئك الذین یسعون إلى المحافظة على الحیاة المسیحیة بقبولھم ف. وضروراتھا

البركات التي تأتیھم عن طریق وسائط النعمة، دون أن یعملوا شیئاً ألجل المسیح، 
فھذه الحالة، تأثیرھا . ن یشتغل أو یعملمثلھم كمثل من یحاول أن یأكل دون أ

، ألن اإلنسان الذي یرفض أن یستخدم أعضاءه ال بُد الروحي كتأثیرھا الطبیعي
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المسیحي الذي ال یستخدم القوى لذلك فإن و. من أن یفقد القدرة على استعمالھا
"، بل أیضاً یفقد القوة التي كانت لھال یتوقف فقط عن النموالمعطاة لھ من هللا

  ).٦٨روح النبوة، طریق الحیاة، صفحة(
  

  أسئلة للنقاش
ما ھي أوجھ الشبھ والمتوازیات األخرى التي تجدھا بین ممارسة اإلیمان .١

وممارسة الجسد للتمرینات الریاضیة؟ أین یتوقف ھذا التوازي؟

ففتح زجاج نافذة السیارة وقال . رأى شخص كان یقود سیارتھ امرأة تركض.٢
بغض النظر عن قسوة كلمات ھذا !" إنك ستموتین، على أي حال: "لھا

بقدر ما للتمرینات الریاضیة ف. الرجل وعدم تھذبھا، إال أنھ كان على صواب
ماً أن من أھمیة، وبغض النظر عن مدى ما نحققھ من لیاقة جسدیة، علینا دائ

وما لم نكن على قید الحیاة الفناء والموت ـھو في النھایة مصیرنا نتذكر أن
وال یستطیع أفضل برنامج . عودة المسیح ثانیة ـ فإننا جمیعاً سنموتعند

كما أن العیش الصحي . تمرینات ریاضیة في العالم أن ینقذنا من الموت
فقط اإلیمان في المسیح . إلى الحیاة األبدیةنوالتمرینات الریاضیة ال یقودا

لماذا من المھم دائماً أن نضع ھذا التمییز والتفریق في . ھو الذي یفعل ذلك
االعتبار؟

حضر إلى الصف آخر ما توصلت إلیھ النتائج العلمیة إذا  كان من الممكن، ا.٣
نا أن ما الذي تعلمھ الدراسات، وكیف یمكن. حول فوائد التمرینات الریاضیة

فوائد التمرینات الریاضیة؟ أفضلنساعد كنیستنا ككل في أن تفھم بصورة
كیف یمكنك، أیضاً، جعل أعضاء كنیستك یقدمون على ممارسة التمرینات 

الریاضیة أكثر مما یفعلون اآلن؟

. نظر حولك في الكنیسة التي تذھب إلیھاأعلى أحد، اً دون أن تصدر أحكام.٤
الكنیسة یقومون بالكثیر من التمرینات الریاضیة، في ھل یبدو أن األشخاص 

أم یبدو أنھم بحاجة إلى ممارسة المزید من التمرینات؟ ما الذي یمكنك عملھ 
للمساعدة؟
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  )أبریل(نیسان ٢٤  السبت الرابع
  ماء الحیاة

  
  السبت بعد الظھر

: ٤؛ یوحنا ٧ـ٢: ٩؛ متى ٣١: ٤٠؛ إشعیاء ١٠: ٢تكوین :المراجع األسبوعیة
  .٦ـ١: ٦؛ رومیة ١١ـ١: ٩؛ ٢٦ـ١

  
نا فلن یَعطَش إلى األبد، بَِل أن َمْن یَْشَرُب ِمَن الَماِء الذي أعِطیِھ كَول: "آیة الحفظ

  ).١٤: ٤یوحنا(" الَماُء الذي أعطیِھ یَِصیُر فِیِھ یَنبُوَع َماٍء یَنبَُع إلى َحیَاٍة أَبَدیَّةٍ 
    

فإن األرض تدور حول . من المذھل كیف یمكن لحواسنا أن تخدعنالإنھ 
ل إلى حوالي األلف میل في الساعة، في حین أنھا تدور حول محورھا بسرعة تص

مع ذلك، وبالرغم من كل ھذه الحركة، فإننا . میل في الثانیة١٨الشمس بسرعة 
ھ، فإن أشیاء مثل الطاوالت في الوقت ذات. نشعر كما لو أن األرض ال تتحرك

ـ ومھما بدت صلبة لحواسنا ـ ) المادة، بصفة أساسیة(والكراسي واألحجار والناس 
فإن ھناك في كل لحظة البالیین من الجسیمات . ھي في معظمھا فضاء فارغ

الذریة الفرعیة للشمس تخترق أجسادنا، ومع ذلك فنحن ال نشعر أو نرى أو نسمع 
  .أیاً منھا
نظر عن مظھرنا الخارجي، فإن أجسامنا یتكون معظمھا من وبغض ال  

من أجسامنا ھو % ٦٠الماء؟ نعم، نحن في الحقیقة كائنات مائیة، بمعنى أن . الماء
عظامنا الصلبة حتى. منھا ھو ماء% ٨٠وأدمغتنا، صدق أو ال تصدق، . ماء

  .ماءمن المنھا%٢٠إلى ١٥یتكون 
وبدونھا، ال . وھي أساسیة للحیاة المادیةإن المیاه ملیئة بالعجب والغموض،  

سنلقي نظرة ھذا األسبوع إلى كل من السمات الروحیة والجسدیة . یمكننا الوجود
  ).الماء(لھذا السائل األساسي 

  
ر المیاه الجسدیة والروحیة هللا ھو مصد:نظرة خاطفة إلى موضوع ھذا الدرس

  .كالھما ضروریان للحیاةو
  

  .وع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمرجو التعمق في موضن* 
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  األحد ـ الماء الحي
المیاه في ھذه الطرق المختلفة التي استخدمت بھا ما ھي . ٢٦ـ١: ٤اقرأ یوحنا 

ما ھي الرسالة التي في ھذه یھ األنواع المختلفة من المیاه؟نالقصة؟ ما الذي تع
    _______________________________________  ؟القصة لنا الیوم

  ________________________________ _________________    
  

وطلب . بامرأة سامریة جاءت لتستقي ماًء من بئر یعقوبالتقى المسیح   
أن أخبر المسیح المرأة إن بإمكانھوفي المحادثة التي تلت ذلك،. المسیح أن یشرب
یعني مثل ھذا المفھوم ". الماء الحي"وأشار إلى نفسھ على أنھ ،یروي ظمأھا لألبد

ذنب من الشعور بالقدرة المسیح على تلبیة الحاجة إلى السالم والفرح والتحرر
  .في المسیحیجد المسیحیون كل ھذا. ع هللام) االتحاد(الغفران والشعور بالوفاقو

من الرائع أن المسیح قد عرض علینا جمیعاً فرصة المجيء إلیھ واالتحاد   
. وال یزال عرض المسیح متاحاً وقائماً الیوم، ألن المسیح ال یتغیر. معھ في الخدمة

رحمتھذ لمسواون وغیر اآلمنین والشاعرین بالتفاھة تحوالً إولقد وجد المتضایق
  .محبتھ وقبولھو

وفي . لماء الروحي طالما سعینا في طلب هللاولقد وعدنا هللا بوفرة من ا  
ا ویمكنن. ماء الحیاة مجاناً م لنا الدعوة جمیعاً لنحصل على ، یقدِّ ١٧: ٢٢رؤیا 

. ا قریبین من المسیح، ینبوع الحیاةحیاتنا ما دمناختبار وفرة في الروح القدس ب
: ٤حنا یو(والمسیح، في محبتھ، یقدم الدعوة للجمیع لیشربوا من ماء الحیاة مجاناً 

  .مقدمة لجمیعناوالدعوة لتسلم ھذا الماء الحي باستمرار). ١٤و١٣
ر هللا الماء من الصخرة لشعب إسرائیل قدیماً، ھكذا یوفر المسیحوكما وفَّ   

  ).٤ـ١: ١٠كورنثوس ١(لنا الیوم ء الحیاةما
نكون، ومھما كان ماضینا، بغض النظر عن أخطائنا، َمن بغض النظر عن   

خبرنا بأنھ اُ وقد . عرض ماء الحیاة ُمقدم لنابل ومھما كانت حالتنا الراھنة، فإن 
  .م لنا من خالل نعمة المسیحقدَّ ھذا الماء مُ . یمكننا أن نشرب منھ مجاناً 

  
ماذا كان اختبارك أنت . ماء الحیاة لنا جمیعاً یقدمالمسیحما من شك في أن

الخاص مع ھذا الماء؟ كیف عرفت لنفسك الفوائد والوعود الموجودة في ھذا 
الماء؟ ھل تشرب منھ مجاناً، أم أنك تمنع نفسك عن عمل ذلك؟ إذا كنت تمنع 

األرباح "نفسك عن ماء الحیاة، اسأل نفسك عن سبب ذلك؟ ومھما كانت 
ب ماء الحیاة، التي تظن أنك حاصل علیھا من خالل إحجامك عن شر" المكاسبو

  بالوعود المقدمة لك في المسیح؟كیف یمكن مقارنة ھذه المكاسب 
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  االثنین ـ میاه المعمودیة
بس قد بشر الخصي الحبشي باإلنجیل نجد ھنا أن فیل. ٣٩ـ٣٥: ٨اقرأ أعمال   

الخصي یسوع المسیح على لَ ـِ بـَ ق.المتعلقة بالمسیحثاً إیاه عن األخبار السارة محدِّ 
َماذا یَمنُع . ھُوذا َماءٌ : "الماء، سأل الخصي فیلبس قائالً شاھدا وعندما . أنھ ابن هللا

  .ثم اعتمد بعد ذلك على ید فیلبس وعاد إلى بالده فرحاً " مد؟تأن أع
ة الروح لكنھا عطی. ھي رمز للطھارةفلیس ھناك معجزة في المیاه نفسھا،   

.إن المعمودیة ھي إعالن خارجي لقبولنا المسیح. الحیاةرغیِّ ـُ وتلھي التي تحوِّ 
إن كان أَحد ال یُولُد من فوُق ال : "قال المسیح لنیقودیموس. ٨ـ٥: ٣اقرأ یوحنا 

  ."یَقدُر أن یََرى َملكوت هللا
  

    ________   ؟)٦ـ١: ٦رومیة (ما الذي یحدث عندما یُعمَّد شخص ما بالتغطیس
  ________________________________ _________________    

  
إن التغییر الحقیقي المرموز إلیھ بالمعمودیة بالتغطیس یدل على تطھیر حیاة   
قدس عدة مرات المعمودیة بالتغطیس مؤكداً على أھمیة ھذا یذكر الكتاب الم. المرء

ُ ت. "الطقس في اختبارنا المسیحي َواحٍد منكم َعلى اسم یَُسوَع لِمد كـَ وبُوا َولیَعتـ
وح القُدسـَ الَمسیح لغفران الَخطایَا، فت وعندما ). ٣٨: ٢أعمال " (قبَلوا َعطیَّةَ الرُّ

قبَل إلى جسده، ـُ ون) ٢٧و٢٦: ٣غالطیة(نخلص، فنحن نعتمد روحیاً في یسوع 
الكتاب المقدس، وحسب الرمزیة الموجودة في). ١٣: ١٢كورنثوس ١(یسة الكن

یوحنا (وحیة ووالدة ر) ٢٦و٢٥: ٥أفسس (تمثل المعمودیة بالماء تطھیراً داخلیاً 
  .، وكالھما موضوعان رئیسیان للخالص)٥: ٣

ماً بھ، لكن بالنسبة للكثیرین ــَّ الكثیر من الناس یأخذون المعمودیة أمراً ُمسل  
فیمكن للمعمودیة في قلیل من . في العالم أیضاً المعمودیة ھي عمل یتطلب شجاعة

وقد تؤدي.جتمعلى عزلة المرء عن شریك حیاتھ، أسرتھ، والمإالدول أن تؤدي 
  .إلى السجن بل وقد تؤدى حتى إلى الموتفي بعض األحیان 

من بین آخر الكلمات المدونة التي نطق بھا المسیح حین كان على األرض   
). ١٦: ١٦مرقس " (َمن آَمَن َواعتَمَد َخلص، َوَمن لم یؤمن یَُدن: "ھذه الكلمات

نؤمن بھ، والتي تشمل أن إلى دعوة المسیح األخیرة ھي . فكر في ھذا األمر للحظة
في ھذه الفئة فنحن ال فإذا كان المسیح قد وضع المعمودیة. نعتمددعوتنا ألن

  .یمكننا أن نغفل عن أھمیتھا
  

كیف اختبرت حقیقة كلمات بولس ھنا؟ كیف قامت . مجدداً ٦ـ١: ٦اقرأ رومیة 
نجوت منھ؟ في أیة مجاالت أنت یرك؟ ما الذي قد في یسوع بتغی" جدة الحیاة"
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ك أن تتعاون مع الرب الذي یعرض أن بحاجة إلى مزید من التغییر؟ كیف یمكن
  رك من خطایاك؟طھِّ یُ 
  

الثالثاء ـ استخدامات الماء
، حتى )جنة عدنفي أي (ة ـیَّ نِ دَ أن في األرض العَ ١٠: ٢تكشف اآلیة في تكوین 

ما ھو الشيء . ومتاحة لمخلوقات هللاقبل الخطیة، كانت ھناك میاه متوفرة 
    ________________________________  المتضمن في ھذه الحقیقة؟

  ________________________________ _________________    
  

نحن جمیعاً كمخلوقات نحتاج إلى ھواء، ماء وطعام لنبقى على قید الحیاة   
نجد في وصف عدن، باإلضافة إلى وجود جنة جمیلة، أنھ كان ). ٢٩: ١تكوین (

فلقد . لفراتمنھ أربعة أنھار أخر ھي بیشون وجیھون ودجلة واتخرجھناك نھر 
  .ر هللا الماء لیحفظ حیاة مخلوقاتھـَّ وف

، نحن بحاجة إلى المیاه من أجل البقاء   والواقع أن كل خلیة . وكمخلوقات 
. كي یتمكن من أداء وظیفتھالماءفي الجسم، كل نسیج وعضو بالجسد یحتاج إلى

تساعد المیاه على تنظیم حرارة الجسم، وتنقل الغذاء واألكسجین إلى الخالیا، 
تخدد المفاصل لتخفف من وتزیل النفایات، تمنع اإلمساك، وترطب األنسجة، و

نحن بحاجة إلى. شدة اصطدامھا، وتحافظ على تدفق الدم في جمیع أنحاء الجسم
تساعد العدید من السوائل . اء تفوق مطلبنا إلرواء الظمأنشرب كمیات من المأن

إال أن .الخضروات والفواكھ والعصائر على ترطیب الجسمومثل الماء والحلیب 
الكحول والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافیین قد تزید كمیة السوائل 

الزالل ر أن الماء النقي غی. المفقودة، األمر الذي قد یشكل ضرراً على الجسم
ابدأ یومك بكوب أو كوبین من الماء وواصل . الكثیر من المشروبات األخرىیفوق 

  .شرب الماء بین الوجبات للتأكد من أن جسدك مرطب جیداً 
فغسل األیدي قد یقلل من انتقال العدید . وللمیاه وظائف صحیة أخرى كذلك  

من األمراض ویمكن القضاء على العدید . من شخص آلخرمن األمراض الُمعدیة
كما أن االستحمام الیومي یزیل األوساخ . بغسل الیدین خاصة قبل تناول الطعام

  .المتراكمة والتي یمكن أن تؤدي إلى المرض كذلك
  

أیة نقاط یتم .١٣ـ٣: ١٥؛ ٥٤و٥٣و٣٤و٦: ١٣؛ ٤٠: ١١اقرأ الویین 
    ____________________________________  تناولھا بالحدیث ھنا؟

  ________________________________ _________________    
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العلماء حول الھدف من وراء ھناك قدر ال بأس بھ من الجدل والنقاش بین  
یجادل الكثیرون بالقول بأن ھذه كانت طقوس . طقوس التطھیر ھذه في العھد القدیم

وبالرغم من أنھ في بعض الحاالت . بحتة دون أیة جوانب صحیة متضمنة بالمرة
كما كان الحال عندما كان یقوم الكاھن بغسل (تبدو ھذه النقطة أوضح من غیرھا 

، فإنھ مع ما نعرفھ ]٢١و٢٠: ٣٠انظر خروج [ل دخول الخیمة یدیھ وقدمیھ قب
الیوم عن الجراثیم والنظافة یكون من الممكن أن هللا قد أسس ھذه األشیاء 
ألغراض صحیة أیضاً، حتى لو لم یكن لدى اإلسرائیلیین قدیماً أیة فكرة نظریة 

  .عن الجراثیم وما شابھھا
أن استخدام المیاه للحفاظ على ومھما كانت الحقائق، فنحن نعرف الیوم  
  .نظیفین یعطینا فوائد صحیة رائعةأنفسنا 

  
  األربعاء ـ قوة المیاه

ُدوَن قوة" بِّ فیَجدِّ ا ُمنتظرو الرَّ یَرُكُضوَن َوال . ُسورـُّ یَرفعُوَن أجنِحة َكالن. وأمَّ
  ).٣١: ٤٠إشعیاء ("یَمُشوَن َوال یُعیُونَ . یَتَعبُونَ 

  
لنفسك؟ كیف یمكنك تطبیق ھذه اآلیة أیة وعود یمكنك أخذھا. ذه اآلیةتأمل في ھ

    __________________________________________  على نفسك؟
  ________________________________ _________________    

  
مستخدماً الدكتور بیتس في جامعة ھارفاردالتجربة التاریخیة التي أجراھا  

اآللة الریاضیة التي یقوم الشخص بالركض في [)treadmill(طاحون الدوس
جعل فیھا بعض الریاضیین یمشون على طاحون الدوس والتي ] مكانھ علیھا

أظھرت أن ـوذلك في جو حار-ثالثة أمیال ونصف في الساعة بسرعة 
.ا لو أن بإمكانھم مواصلة المشي لسبع ساعات الحقةالریاضیین قد شعروا كم

بشرب كمیات ماء السبب في شعورھم كذلك كان سماح الدكتور بیتس لھمو
. بیتس، ر. ر[ا من خالل العرق أثناء المشي یفقدونھوا كانتساوي تلك التي 

العمل في الجو الحار وتأثر ذلك بتناول الماء، "كونزوالزیو، . جونسون، ف
وعندما تم . ]١٩٤، ٢٥٣ـ١٤٢المجلة األمریكیة للفسیولوجیا ،"الملح، والجلوكوز

ر، وصلوا حرمان نفس الریاضیین من الماء أثناء القیام بنفس التجربة في یوم آخ
  .إلى درجة اإلرھاق في غضون ثالث ساعات ونصف الساعة

یمكن للماء أن یعطینا القوة والطاقة خاصة عندما نقوم . الرسالة واضحة  
ماء قد یقود إلى العدم شرب ما یكفي من فإن وعلى النقیض من ذلك، . بعمل مضن

الجفاف الذي بدوره یؤدي إلى التعب واإلرھاق على نحو أسرع بكثیر مما لو كنا 
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ماء أن یؤثر الأیضاً، بإمكان عدم شرب ما یكفي من . ماءالنشرب ما یكفي من 
] كالجلوكوز[التعویضیة وبالرغم من أن اآللیات . سلباً في الوظائف الحیویة للجسم

أن النقص المزمن في المیاه سیؤدي إلى اعتالل في قد تفید بعض الشيء إال
  .الصحة
ل إلى الحد من بعض لممكن أن یؤدي شرب ما یكفي من سوائومن ا  

األعراض مثل الصداع مما یقلل من الحاجة إلى تناول عقاقیر الصداع والتي یمكن 
وكما . خاصة إذا استخدمت في بكثرةأن تتسبب في حدوث آثار جانبیة سیئة، 

لى الطویلة والشاقة، تزداد الحاجة إالتمریناتفإنھ أثناءین یعظم الریاضیعرف م
  .المیاه بشكل كبیر

تعتمد .فمن المستحیل أن یؤدي شرب الكثیر من الماء إلى التسمممع ذلك،   
درجة الحرارة، حجم الجسم، كمیة ما یشربھ المرء من ماء على عدة عوامل، مثل

لكن یجب أن تكون كمیة الماء التي یشربھا اإلنسان كافیة بحیث .لیةـُ الكوعمل
وفي معظم الحاالت، یجب . یكون البول مائالً للصفرة أو نقیاً في الظروف العادیة

سعة (على الناس أن یبذلوا جھداً لشرب ما ال یقل عن ستة إلى ثمانیة أكواب 
غي شرب كمیات أكبر من من الماء یومیاً، كما ینب) ر على األقللتمللی٢٥٠الكوب 

  .ھذه في حالة القیام بعمل شاق في جو حار
  

تشربھا، وإذا تتبع كمیة المیاه التي یاه التي تشربھا یومیاً؟ حاول ما ھي كمیة الم
وجدت أنك ال تشرب ما یكفي فما الذي یمنعك من عمل شيء في غایة البساطة 

  لك؟ومع ذلك فیھ الكثیر من الفوائد بالنسبة
  

  ـ الماء كعالجالخمیس
، َوقَال لي:أَجاَب ذاَك وقال" اذَھب : إنَساٌن یقال لھ یَُسوُع َصنَع طینا َوطلى َعینيَّ

  ).١١: ٩یوحنا " (فَمَضْیُت َواغتََسلُت فأبَصْرتُ . رَكِة ِسلَواَم َواغتَِسلـِ إلى ب
  
ما ھو الشيء . قصة شفاء المسیح لألعمى منذ والدتھحیث ١١ـ١: ٩قرأ یوحنا ا

انظر على المختلف في معجزة الشفاء ھذه مقارنة ببعض المعجزات األخرى؟ 
؟ أي معنى محتمل یمكن ٤٧و٤٦: ٨؛ لوقا ٧ـ٢: ٩؛ ١٣ـ٨: ٨سبیل المثال متى 

    ____________________________  إیجاده في ھذا االختالف، إن وجد؟
  ________________________________ _________________    

  
أو للخارج ) الشرب(لضروري أن تكون المیاه المستخدمة للداخل من ا  
. یواجھ العدید من الناس صعوبة في الحصول على الماء النقي النظیف. نظیفة
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وتحتاج المیاه المأخوذة من مصادر ملوثة إلى إما معالجة كیمیائیة أو الغلي لتكون 
  .منة لالستھالك واالستعمال المنزليآ

ویمكن . لالستعمال الخارجي كما في االستعمال الداخليإن المیاه مفیدة   
إن االستخدام الذكي . مائیةاستخدام الماء خارجیاً في عالج یعرف باسم المعالجة ال

في عملیة المعالجة المائیة ھذه والتي تستخدم فیھا للماء البارد والساخنالحریص
. من الحاالت المرضیةإلى جلب الراحة واإلغاثة للعدید الفوط المبللة قد یؤدي

ي الحذر مع األشخاص الذین یعانون من مرض السكر أو األمراض ـِّ ینبغي توخ
المعالجة بى بعض التدریب فیما یتعلق بالقیامومن المفید لك الحصول عل. العصبیة

  .المائیة
ولكن كثیرون لم یدركوا قط، باالختبار، اآلثار النافعة التي تجيء نتیجة "  

إن عالجات الماء ال یقدرھا الناس كما . كما یجب، فھم یخافون منھالستعمال الماء
ولكن . ینبغي، وألجل استخدامھ بمھارة فذلك یتطلب عمالً یرفض كثیرون القیام بھ

توجد طرق . ینبغي أال یشعر أحد بأنھ معفى بسبب جھلھ أو عدم اكتراثھ لھذا األمر
وینبغي للجمیع أن . إیقاف المرضكثیرة بھا یمكن استخدام الماء في تخفیف األلم و

یكونوا فطنین وأذكیاء في استعمالھ في العالجات البسیطة في البیت وینبغي 
" نین بعائالتھن في الصحة والمرضتللسیدات بوجھ خاص أن یعرفن كیف یع

  ).١٤٧روح النبوة، خدمة الشفاء، صفحة(
  

، كیف ینبغي لك ما مدى وعیك ومراعاتك لعاداتك الصحیة بصفة عامة؟ ما معناه
أن تھتم بنفسك اآلن؟ لماذا تنتظر حتى تجعلك العادات السیئة مریضاَ؟ كم سیكون 

بإتباع المبادئ الجیدة للصحة اآلن وتقي نفسك من من األفضل لك كثیراً أن تبدأ 
  ور بمشاحنات السعي في طلب الشفاء؟المرض بدالً من المر

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

دماً في عملھم الھام ـُ أن یمضوا قىیعالجون المرضعلى أولئك الذین"
أعدھا بلطف اً في بركاتھ للحصول على الوسائل التيباتكال قوي على هللا طلب

وسائل مثل الھواء النقي، النظافة، .انتباھنا إلیھا كأشخاصفي رحمتھَت ـَ فـَ ول
روح (" ، واستخدام المیاهمیة الصحیة، فترات العمل المناسبة واالسترخاءالحِ 

  ).٣٠٣النبوة، إرشادات حول الحمیة والغذاء، صفحة 
. كان الكاھن قد أقام االحتفال الذي كان تذكاراً لضرب الصخرة في البریة"  

وكانت الصخرة رمزاً لذاك الذي بموتھ سیجعل ینابیع الخالص الحیة تفیض 
وھناك على مرأى من . اةكان كالم المسیح ھو ماء الحی. إلرواء جمیع الظامئین

ن المسیح إ. ذلك الجمع الحاشد أفرز یسوع نفسھ لیضرب حتى تفیض میاه للعالم
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ولكن من تلك الصخرة . حین ضرب كان الشیطان یقصد أن یھلك رئیس الحیاة
وإذ خاطب یسوع الشعب بھذا الكالم اختلجت في . التي ضربت فاض الماء الحي

انوا مزمعین أن یصرخوا مع المرأة السامریة قلوبھم أحاسیس الرھبة، وكثیرون ك
روح ]" (١٥: ٤یوحنا [‘ عطني ھذا الماء لكي ال أعطشأیا سید ’: حین قالت

  ).٤٢٧النبوة، مشتھى األجیال، صفحة 
  

  أسئلة للنقاش
بعض األجزاء من العالم، یستطیع الناس دخول محل للبقالة فیجدون في .١

أجزاء أخرى من وفي. المعدنیة المعبأةحوالي أربعین نوعاً من المیاه 
ما . ما یكفي من الماء النظیف للشربالناس للحصول علىالعالم، یصارع 

الذي یمكننا عملھ لمساعدة الذین لیس لدیھم ما یكفي من الماء لقضاء 
ضروریات الحیاة األساسیة؟ ما ھي ظروف المیاه في المكان الذي تعیش 

كالتنا على المیاه في مجتمعاتنا؟فیھ؟ كیف یمكننا التحسین من و

إذا كان بإمكانك دعوة متخصص في الصحة أو شخص ما یعرف عن .٢
طلب منھ أو منھا المجيء إلى الصف لیشرح لكم بعض أموضوع المیاه، 

اسأل ھذا الشخص أیضاً عن . التفاصیل عن استخدامات وفوائد الماء
تخالص أكبر عدد ممكن األشیاء الیومیة التي یمكننا القیام بھا من أجل اس

.من الفوائد الصحیة من استخدام المیاه

ما ). ١٧: ٢٢رؤیا (یطلب منا المسیح أن نأتي ونشرب مجاناً من ماء الحیاة .٣
الذي یعنیھ ذلك؟ كیف نفعل ذلك؟ ما ھي الشروط والمتطلبات، إن وجدت، 

إتمامھا لنشرب من ھذا الماء؟ناالتي علی
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  )مایو(أیار ١  الدرس الخامس
  البیئة

  
  السبت بعد الظھر

: ٢٤؛ مزمور ١٩ـ١٧و٧: ٣؛ ٢٤ـ١٨: ٢؛ ٧: ٢ـ١تكوین :المراجع األسبوعیة
  .٤: ٣؛ ٢٨و٢٧: ٢؛ مرقس ٤٦ـ٣٤: ٢٥؛ متى ١

  
بِّ األرُض َوِملؤَھا: "آیة الحفظ مزمور ("الَمسُكونَة، َوُكلُّ السَّاكنیَن فیَھا. لِلرَّ

١: ٢٤.(  
  

أیام األولى من أسبوع الخلیقة في إعداد البیئة لقد أمضى الخالق الخمسة
) ١٥و٨: ٢تكوین (ولقد وضع آدم وحواء في الجنة . للبشر الذین كانوا سیخلقون

اأتاح لھم. سلطاناً على كل المخلوقات الموجودة على كوكب األرضاوأعطاھم
لین  على ــّ كذلك فرصة للنمو كممثاذلك فرصة للدراسة والتمتع ومنحھم

  .جھاویتوّ عالقتھما معھیصدِّق علىوكان السبت سَ . األرض
حلَّ و،وأصبحت البیئة عدائیة،غیر أن الخطیة قد غیرت خطة هللا المفضلة  

وبدأ استغالل موارد . وسادت األناینة وحكمت. العمل الشاق محل العمل الممتع
المیاه، ي اروتغیرت مج،وقد تم قطع الغابات. األرض وال یزال حتى یومنا ھذا

ال وضوء الشمس، الذي . التربة دون تفكیرھدرت ثرواتاُ وقد .وانتشر التلوث
ومع . فترات زائدةلیمكن أن یصبح عدواً للصحة إذا تعرضنا لھ عنھغنى لصحتنا

، وجودنا ھنا في ھذه األرضذلك، ال یزال عالمنا الذي نعیش فیھ یدعم ویساند
  . ااءاتنا التي ال تنتھي لكوكبنرغم إس

  
عطیة من هللا تماماً كما أن إن بیئتنا ھي :نظرة خاطفة إلى موضوع ھذا األسبوع

  .الحیاة نفسھا ھي عطیة منھ؛ ومن ثم فإن لدینا مسئولیة تجاه ھذه البیئة
  

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

  األحد ـ خلق هللا للبیئة
على أنھ شيء قد حدث النظریات خلق األرض والحیاة فیھار بعض صوِّ ـُ ت  

ك القوى األخالقیة ال شيء سوى الصدفة جاء بتلوتزعم أن بمحض الصدفة، 
األرض وكل ما علیھا من حیاة إلى الوقت وبدون تفكیر بجلب والتي قامت بمرور

وعلى النقیض من ذلك، یقدم الكتاب المقدس صورة مختلفة اختالفاً جذریاً . الوجود
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بین النموذج اإللحادي عدیم الھدف إن االختالف والتباین.حول أصل وجودنا
لھ ما سجَّ بین ألصل وجودنا، كما تم التعبیر عنھ في نظریة النشوء واالرتقاء، و

أكثر وضوحاً اأن یكون)االختالف والتباین(لھما كوین عن الخلیقة ال یمكنسفر الت
النظر ھاتین حول أصل وجودنا متنافرتان ومتضاربتان في فإن وجھتا.من ذلك

  .جوھرھما
  

كیف كانت أعمال هللا في أسبوع . ٧ـ١: ٢اقرأ تكوین اإلصحاح األول وتكوین 
الخلیقة بخلق الرجل والمرأة؟ كیف اختلف د الطریق لتتویج عمل لخلیقة تمھِّ ا

    _________________________  خلق اإلنسان عن خلق بقیة المخلوقات؟
  ________________________________ _________________    

  
ى خلق الرجل دعونا نتوقف للحظة عند مشھد هللا الخالق وھو یعمل عل  
َّ المث،؛ ھذا ھو هللا)التراب(األرض هللا بتشكیل آدم من أوالً، قام. والمرأة ثم، . الــ

داخل شكل سھ ھو فنفخ نسمة من نحنى هللا وإعداد كل شيء آخر، انعندما تمَّ و
یا لھا من صورة رائعة . جلب آدم إلى الحیاةهللا معطي الحیاة . تظرآدم المن) ھیكل(

  ! وھو یعمل
احیصبح هللا بعد ذلك هللا . لكن ھذا لیس كل شيء   من آدم اً إذ یأخذ ضلعالجرَّ
أیضاً أن تقف اوكان علیھ.اً لنسل البشریةم وأمّ ل حواء لتكون شریكة آلدـِّ ویشك

هللا بوضع ھذه ثم قام). ٢٤ـ١٨: ٢ظر تكوین ان(إلى جانبھ في ھذا الوضع الكامل 
المكان الجمیل الرائع الذي كان قد ، في )آدم وحواء(الصنوف، المخلوقات الجدیدة

  .اأمضى وقتاً سابقاً في إعداده لھم
فأوراق الشجر الخضراء .م وحواء محیطاً صحیاً للغایةر هللا آلدـَّ لقد وف  

المریحة للعین، وألوان الزھور والفواكھ ـ جمیعھا اشتركت لجعل بیتھما نموذجیاً 
كان علیھما . لم یخطط هللا ألبوینا األولین أن یعیشا حیاة كسل. ومثالیاً بالنسبة لھما

سیجدان االرتیاح واإلشباع اوبھذه الطریقة، كان. أن یعمال في الجنة ویعتنیا بھا
كتاب هللا "وكانا سیتعلمان المزید عن هللا من خالل ما درجنا على تسمیتھ . والمتعة

  ".الثاني، الطبیعة
  

ما الذي نجده في ھذا السجل ویدلنا . ٢و١اقرأ سجل الخلیقة مجدداً في تكوین 
  رض؟على فكرة أنھ یجب علینا كمخلوقات بشریة أن نكون وكالء صالحین لأل
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  االثنین ـ بیئة السبت
د أن نجبھا أنھ في وسط كل أعمال الخلق التي قام هللامن المثیر لالھتمام  

فقد قام هللا : یا لھا من مفارقة. وم السبتهللا لم ینتھ تماماً من عملھ إلى أن خلق ی
وبعد ذلك، قام .ار، النباتات، وفي النھایة البشرالحیوانات، البح:بخلق كل العالم

  .بعمل نھائي، عمل الراحة
  

ما الذي نستنتجھ من حقیقة أن هللا نفسھ استراح في الیوم . ٣و٢: ٢اقرأ تكوین 
    ____________________________________________  السابع؟

  ________________________________ _________________    
  

اً سابع أیام األسبوع؟ ألیس في ھذا إظھارالخالق، یحفظ السبتهللا نفسھ،   
فإن مھما كانت النتائج واآلثار المترتبة على ھذه الفكرة، لجذور السبت العمیقة؟

سبت الیوم السابع جاء من عند هللا قبل أن تأتي األمة : مؤكداً واحدشیئاً ھناك 
  .الیھودیة والشعب الیھودي إلى الوجود بزمن طویل

فرصة لتركیز اھتمامنا على الخالق ر السبت لنا، في الوقت نفسھ، ـَّ لقد وف  
بسھولة لو لم ة لنا تكون متاحفرصة ما كانت ل. وعنایتھ بمخلوقاتھھوعلى محبت

ساعدنا السبت على وضع حد للعمل، حتى عندما كان . یكن ھناك سبت للراحة
  .سھالً ومثمراً نسبیاً ) في جنة عدن(العمل 
: ٣تكوین (وبعد أن دخلت الخطیة وأصبح العمل أكثر صعوبة وتعباً   

ُـ ّ ل والدعوة لتذك، أصبح الحد من العم)١٩ـ١٧ ر الخالق أكثر أھمیة حتى من ذي ـ
كیز على مسئولیتنا على الترقة نفسھا یجب أن یساعدنا السبتوكتذكرة للخلی. قبل

  .نا كذلكنحو خالق عالم
وبمرور القرون، أصبح المعنى الحقیقي للسبت مفقوداً في العدید من   

عن المعنى الحقیقي والقیمة لت أفكار الناس بعیداً القوانین والتعلیمات التي حوَّ 
  .الحقیقیة للسبت

  
    ___  ماذا كان مفھوم المسیح للسبت؟. ٤: ٣ومرقس ٢٨و٢٧: ٢اقرأ مرقس 

  ________________________________ _________________    
  

لقد . لقد أعاد المسیح للسبت المعنى الذي قصد هللا لھ في األصل أن یعنیھ  
أوضح هللا كیف أنھ یعتبر ھذا الیوم وقتاً لعمل الخیر والصالح وللسعي في تقدم 

  .في خدمة المحتاجینفیھوتعزیز ملكوت هللا، وبأن یكون الناس
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كیف یمكن وكیف ینبغي لحفظ السبت أن یساعدنا على أن نفھم بصورة أفضل 
خلق ھذا العالم، واألكثر من ذلك، كیف یمكن في عطینا إیاھا العطیة الرائعة التي أُ 

التزاماتنا وواجباتنا وكیف ینبغي للسبت أن یساعدنا على أن نفھم بصورة أفضل 
  للعنایة بھذا الیوم؟

  
  الثالثاءـ التغیرات التي طرأت على البیئة بعد الخطیة

  
ماذا كانت أول إشارة آلدم وحواء بأن أكلھما من . ١٩ـ١٧و٧: ٣اقرأ تكوین 

    ____________________________  الشجرة المحرمة كانت لھ عواقبھ؟
  ________________________________ _________________    

  
. مع دخول الخطیة إلى حیاتھما، واجھ آدم وحواء بعض العواقب الصعبة  
لقد. اختفت ثیاب النور التي كانت تكسوھمافقدكما كتبت روح النبوة،وأوالً، 

فقد نمت . وتغیرت كذلك بیئة عالم النبات. رت البیئة التي كانت تغطیھماتغیَّ 
سوأ من ذلك كلھ، كان واأل. وأصبحت التربة صلبة وعنیدة،األشواك واألحساك

  .أبداً معرفتھ أو اختبارهاللموت، شيء ما كان علیھمھناك مدخالً 
بھا وجھاً جدیداً، ا لیستمتعاوفجأة صار للبیئة الرائعة التي كانت ملكاً لھم  

. تحدیات جدیدة، تحدیات ازدادت سوءاً مع مرور الزمن وتالحق األجیالواجھاو
لتحقیق ،استغالل األرض، في كثیر من األحیانفي غضون ذلك، بدأ البشر في و

  .مكاسب وأمجاد خاصة بھم
  

بھاماذا تخبرنا ھذه الفقرة عن الطریقة التي بدأ. ٢٢ـ١٤: ١٠ملوك ١انظر 
    _______________________________  البشر في النظر إلى الخلیقة؟

  ________________________________ _________________    
  

ن المادة والموت أمراً ل وفقداضمحالاإلأصبح ،إلى جانب استغالل األرض  
لكن األمر لم یكن ھكذا في البدایة ولیس .ن دورة الحیاةمجزءً مسلماً بھ بوصفھ

ل لھا، لت وكالة البشر على األرض إلى استغاللقد تحوَّ . ھذا مخطط هللا النھائي
استنزاف األرض قدر المستطاع بغض النظر عن حیث یسعى الناس الجشعین إلى

  .العواقب المترتبة على ذلك
إن تلوث الھواء والماء، وتلوث التربة، ووجود أنواع جدیدة من األمراض   

المخیفة والمرعبة، ھذه جمیعھا تشیر إلى شیخوخة األرض وتصاعد الحاجة إلى 
المزید والمزید من الدول إلى التطویر، وإذ تسعى الدول المتطورة تسعى . التجدید
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دیات الصحیة التي تواجھھا إلى مواصلة الحفاظ على مستوى معیشتھا، یمكن للتح
  .البشریة أن تتفاقم بسبب الضرر الذي یلحق بالبیئة

  
لیس : "قبل سنوات، ألقى أحد القادة السیاسیین بیاناً بشأن ھذا األمر قال فیھ

ما ھو المنطق وراء ھذه . علینا أن نقلق بشأن البیئة ألن المسیح أٍت سریعاً 
  الحجة؟ كیف ترد علیھا؟

  
  مسؤولیتنا نحو البیئةاألربعاء ـ 

حول الطریقة ني التي تحملھا لنا ھذه الكلمات ما ھي المعا. ١: ٢٤مور اقرأ مز
التي ینبغي أن نتعامل فیھا ونتواصل مع ھذا العالم الذي نعیش فیھ؟ وإذا ننظر 

یمكننا أن ماذا : "لینا أن نسأل ھذا السؤالإلى األوضاع المحیطة بنا في عالمنا ع
    ________________  "؟ما یمكننا عملھإذا كان ھناك ، البیئةنفعلھ لتحسین 

  ________________________________ _________________    
  

نحن . أنفسنا بربوبیة وسیادة هللا على األرضبدأ بتذكیرنأننحن بحاجة إلى  
لیس األرض . وقاتھ التي صنعھال من مسئولیتنا نحوه ونحو مخلنصُّ ـَّ ال نستطیع الت

، ولكن الناس أیضاً، نحن واآلخرون عن نحن مسئولون أمامھ . وحدھا مِلك 
بقى من المخلوقات األشخاص اآلخرین باإلضافة إلى مسئولیتنا أمامھ عما ت

  .الحفاظ على موارد األرضبإمكاننا. األرضیة
یمكننا أن نتوخى الحكمة والترشید في استخدام . ومن األمثلة على ذلك المیاه  
ھؤالء یمكننا أن نوفر الدعم للجھود الرامیة إلى توفیر المیاه النظیفة إلى. المیاه

ل نقص المیاه النقیة مشكلة ــِّ في أجزاء معینة من العالم، یشك. الذین ال یتمتعون بھا
  .خطیرة للغایة، ویؤدي إلى خسائر ھائلة في األرواح

لو أتبع كثیر من الناس. یمكننا أن نتبع النظام الغذائي الذي حدده الرب لنا  
لمواد الغذائیة الفائضة ألن أمر نظام الغذاء النباتي لكان سیكون ھناك المزید من ا

یتطلب الكثیر من الموارد الطبیعیة مقارنة بما ام َمن تشتمل وجبتھم على لحوم إطع
  .یتطلبھ النباتیون

ھذا من شأنھ . یمكننا رعایة النباتات واألشجار التي تحت مسؤولیتنا  
  .المساعدة في الحفاظ على نظافة الھواء

الكربون الذي انبعاثلحد من مستوى بقدر المستطاع ینبغي أن نسعى ل  
ل اھتماماً متزایداً في جمیع أنحاء العالم نتیجة األخطار المحتملة على ـِّ شكأصبح یُ 

  .عاث الكربونبالبیئة نتیجة ان
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ن على األرض، ومن خالل السعي إلى إننا من خالل كوننا وكالء صالحی  
ة ألنفسنا، ومن خالل العنایة بالبیئة، ومن خالل عدم تخزین الموارد الطبیعی

إذا كان لدینا (استعدادنا لمقاسمة ما لدینا مع اآلخرین مما یفیض عن حاجتنا 
، نستطیع من خالل كل ھذا التحسین من الحیاة الیومیة ألولئك الذین )فائض

وكمسیحیین، كأشخاص یعترفون بأنھم أتباع الرب یسوع، . یحتاجون إلى مساعدتنا
  .بحاجة إلى مساعدةنحن ملزمون بمساعدة من ھم 

  
كیف یمكن لوكالتنا على األرض بطریقة ما أن تلعب . ٤٦ـ٣٤: ٢٥اقرأ متى 

ا المسیح عملھ؟ أیة آیات أخرى یمكنك التفكیر ـَّ نھنا في عمل ما یطلب مِ اً دور
    _________________   فیھا والتي یمكن تطبیقھا أیضاً على ھذا الموضوع؟

  ________________________________ _________________    
  

  دة الشمسبَ الخمیس ـ عَ 
فقط في ضوء األبدیة سنتمكن من أن ندرك تماماً األثر السلبي للخطیة على   
وكیف إنھ من الصعب علینا أن نتصور ونتخیل ما كان یبدو علیھ ھذا العالم . البیئة

  . والدینا األولینكانت البیئة مناسبة لعیش 
. رت في البشر أیضاً ـَّ وبالطبع لم تؤثر الخطیة في األرض وحدھا إنما أث  

ت ـَّ ن بین اآلثار السلبیة للخطیة على البشر كان انحطاطھم إلى الوثنیة التي تجلوم
) ٢٥: ١رومیة " (أشیاء مخلوقة"في عبادتھم وخدمتھم لـ ) من بین طرق أخرى(

  .بدالً من عبادة الخالق
  

ي كان یجري ھنا؟ ما الذ. ١٦: ٨، وحزقیال ٢: ٨إرمیا و٥: ٢٣ملوك ٢اقرأ 
    __________  ؟النواحي، كان یبدو من المعقول عبادة الشمسلماذا، من بعض 

  ________________________________ _________________    
  

مدى ما وصلت إلیھ البیئة من واحد یمكننا التأكد من خاللھ حولشيء  
فبالرغم من أھمیة أشعة الشمس لصحتنا، إال أنھ یمكن .تدھور وھو أشعة الشمس

ضارة للغایة إذا ما تعرضنا لھا لفترات أكثر من اً لھذه األشعة أن یكون لھا آثار
تضاھي تقریباً یعیش عبدة الشمس اآلن في جھالة وھكذا، وإلى حد ما، . الالزم

  .یھا أسالفھم القدماءالجھالة التي عاش ف
نحن نعلم اآلن أن التعرض الكثیر ألشعة الشمس یزید من خطر سرطانات   

  .الجلد المختلفة



٤٤

ساعد التعرض ألشعة الشمس على أنتاج فیتامین د، على الجانب اآلخر، ی  
كما یساعد . الذي ھو ضروري للتمثیل الغذائي للجسم ولبناء عظام قویة وسلیمة

  .التعرض الكافي ألشعة الشمس أیضاً على منع أنواع معینة من السرطان
ما ھي إذن الفترة المثالیة التي یمكننا تعریض أنفسنا فیھا ألشعة الشمس؟   

في البیئات االستوائیةالذین یعیشون البشرة الفاتحة واألشخاص ذویحتاج 
إلى حوالي خمس في الحصول على فیتامین د، یعتمدون على أشعة الشمس و

البشرة وویحتاج األشخاص ذو. دقائق یومیاً من التعرض المباشر لضوء الشمس
كمیة من لي ثالثین دقیقة للحصول على نفس الاالسمراء في نفس البیئة إلى حو

وفي المناطق التي تتمتع بقدر محدود من أشعة الشمس، ینبغي أن . فیتامین د
  .یستكمل الكم المطلوب من فیتامین د في إطار إشراف طبي

ح ألشعة الشمس بدخول إنھ من الصحي أیضاً فتح الستائر والنوافذ للسما  
  .بعض الجراثیمتساعد على تدمیر غرفنا، فھي

إلى أشعة الشمس وتشیر الدراسات إلى أن األشخاص الذین ال یتعرضون   
المعروف باسم (بشكل كاف یكونون أكثر عرضة للمعاناة من االكتئاب الموسمي 

؛ تحدث ھذه المشكلة خاصة في المناطق التي ")االضطراب العاطفي الموسمي"
لعالج فواضح أما ا. تعاني بھا األیام من نقص في ساعات النھار بفصل الشتاء

. أشھر الشتاءخالل ض أكثر للضوء حتى لو كان ضوءاً صناعیاً عرُّ ـَ ت: جداً 
والخالصة؟ كما ھو الحال مع الكثیر مما یتعلق بالعیش الصحي فإن االعتدال 

  .والتوازن في التعرض ألشعة الشمس ھو أمر غایة في األھمیة
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
من ،٣٢ـ٢٤، صفحة"الخلیقة"ذي تحت عنوان اقرأ لروح النبوة، الفصل ال

، صفحة "النصرة النھائیة"كتاب اآلباء واألنبیاء؛ والفصل الذي تحت عنوان 
  .، من كتاب الصراع العظیم٧٣٢ـ٧١٥

  
صنوعات رى منذ خلق العالم مدركة بالمـُ ألن أموره غیر المنظورة ت’"  

الطبیعة التي نراھا اآلن تعطینا إن أمور . ٢٠: ١رومیة ‘ قدرتھ السرمدیة والھوتھ
ففي .ھت الخطیة ما في األرض من جماللقد شوَّ . لمحة باھتة من مجد جنة عدن

فالطبیعة . ومع ذلك یبقى الكثیر مما ھو جمیل. رى آثار عمل الشرـُ كل األشیاء ت
تشھد بأن كائناً غیر محدود في قدرتھ وعظیماً في صالحھ ورحمتھ ومحبتھ قد 

لعنة تعلن ضربتھا الإن كل األشیاء حتى بعدما . ألھا حیاة وفرحاً خلق األرض وم
فأینما نتجھ یمكننا أن نسمع صوت هللا ونرى أدلة . عن صنعة ید الفنان األعظم

  ).٢٥٦روح النبوة، خدمة الشفاء، صفحة " (صالحھ



٤٥

  
  أسئلة للنقاش

بـ رت مسألة البیئة، وخصوصاً السؤال المتعلق في السنوات األخیرة، تصدَّ .١
ما ھو رد فعل . صفحات األخبار" أو االحتباس الحرارياالحترار الكوني"

بلدك وكنیستك تجاه ھذا الموضوع؟

كیف ینبغي للمسیحي، الشخص الذي یؤمن أن هللا خلق العالم، أن یتعامل مع .٢
السؤال المتعلق بالبیئة بطریقة مختلفة عن تلك التي یتعامل بھا شخص یعتقد 

الوجود نتیجة الصدفة البحتة وحدھا؟بأننا جئنا إلى 

كیف یمكن وكیف ینبغي للسبت أن یلعب دوراً في اھتمامنا بالبیئة؟ كیف .٣
یساعدنا حفظ السبت على حمایة البیئة على نحو أفضل؟

فھل ینبغي علینا حقاً أن نھتم إذا كان المسیح سیعود سریعاً، كما نؤمن، .٤
.ر إجابتكبالبیئة؟ برَّ 

اآلثار الصحیة السلبیة المترتبة على الضرر الذي البحث عنإذا أمكن، قم ب.٥
ماذا عن مجتمعك؟ أي دور یمكن بل . أصاب البیئة في مختلف أنحاء العالم

وینبغي لكنیستك القیام بھ فیما یتعلق بأمر حمایة البیئة؟ كیف یمكنك استخدام 
،ئةمخاطر عدم الحفاظ على البیالنشاطات، الخاصة بالتوعیة عنمثل ھذه 

كوسیلة للتبشیر والوصول إلى الناس بكلمة اإلنجیل؟

ما ھي الطرق، حتى الطرق الصغیرة، التي یمكن من خاللھا إحداث بعض .٦
التغییرات في نمط حیاتك ویمكن أن یؤثر إیجاباً على البیئة؟ ما مدى ما 

یتطلبھ ذلك من تضحیة بالذات من جانبك؟
    



٤٦

  )مایو(أیار ٨  الدرس السادس
  والشفاءاإلیمان 

  
  السبت بعد الظھر

: ٦؛ متى ٢٢: ١٧؛ أمثال ٦: ١١٨؛ مزمور ١٠ـ٨: ٣تكوین :المراجع األسبوعیة
  .١٨: ٤یوحنا ١؛ ٦: ١٣؛ عبرانیین ٣٤ـ٢٧

  
َّ ي الُمَمكأذو الرَّ : "آیة الحفظ "لٌ ـِّ ھُ علیَك ُمتََوكـَّ تَحفظھُ َسالِما َسالًِما، ألننـ

  ).٣: ٢٦إشعیاء (
  

ضحیة لعنة شریرة، جاء مریض إلى الطبیب بأعراض ال مقتنعاً بأنھ كان  
وضع الطبیب أمام المریض . صلة لھا بأي داء معروف أو أعراض واضحة

hydrogen"أنبوبین زجاجین، أحدھما مملوء بـ بیروكسید الھیدروجین 
peroxide" واألنبوب اآلخر مملوء بالماء الزالل العادي، وقد بدا كالھما ،

ثم قام الطبیب بعد ذلك بسحب بعض الدم من المریض . تماماً نیومتشابھنیمتطابق
وعلى الفور بدأ المخلوط بالفوران وظھرت بھ . وخلطھ ببروكسید الھیدروجین

  .اقیع، الشيء الذي ظنھ المریض نتیجة أعمال السحر والتعاویذبعض الفق
إیاه ثم قام الطبیب بعد ذلك بحقن المریض بمحلول بسیط من الملح، مخبراً   

وبعد فترة من الزمن، قام الطبیب بسحب كمیة . بأن ذلك من شأنھ أن یفك السحر
ولم یكن ھناك . أخرى من دم المریض وخلطھا بالماء العادي الذي باألنبوب اآلخر

انصرف !تعلى أن اللعنة قد تكسرت وبَطُل" دلیل وبرھان"كـفوران أو فرقعة
ھ بذلك كبیرة جداً لدرجة أنھ قد أتى المریض شاعراً بأنھ قد شفي، وكانت قناعت

  .الشفاء ھم أیضاً یدیھلوا علىجمیع أصدقائھ إلى ھذا الطبیب لیناب
الذي األمر ظھر ھذه القصة حقیقة مدى قوة تأثیر عقولنا على أجسادنا، ـُ ت  

  .ھو موضوع درسنا لھذا األسبوع
  

 یمكن أن إن اإلیمان والثقة في صالح هللا:نظرة خاطفة إلى موضوع ھذا الدرس
  .یكون لھما تأثیرات صحیة إیجابیة

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



٤٧

  الخوفعامل األحد ـ 
عت مجموعة من مشاھدي التلفزیون، لعدة مواسم، ضِ أثناء أحد األبحاث، وُ   

ھذا العرض یتم في كان ، حیث "عامل الخوف"لمشاھدة عرض یعرف باسم 
ما بین البقاء في حفرة ملیئة : وضع المتنافسین في حاالت مختلفة من الخوف

یرى يوالمشي من خالل أبنیة مشتعلة بھا النیران ـ وذلك لك،بالعقارب أو الفئران
  .الباحثون مدى مقدرة تعامل ھؤالء األشخاص مع الخوف

ھا في ھذا العالم فالحیاة نفس. بالطبع، ال یحتاج المرء إلى تصنیع الخوف  
كتب فیلسوف سیاسي بریطاني . الساقط ملیئة باألمور التي تتسبب في جعلنا نخاف

یدعى توماس ھوبز في القرن السابع عشر یقول أن الخوف ھو العامل التحفیزي 
الرئیسي في حیاة كل البشر وبأنھم قد أوجدوا الحكومات لغرض حمایتنا من أولئك 

مدى وعن بغض النظر عن َمْن نكون، أین نعیش، . الذین قد یلحقون بنا األذى
  .باألمان واالرتیاح، فنحن جمیعاً نواجھ أموراً تتسبب في خوفناناشعور
  .الخوف، مع ذلك، في حد ذاتھ، لیس سیئاً دائماً   

  
ما ھي الطرق التي یمكن للخوف أن یساعد فیھا على حمایتنا؟ ما ھي، في 

    ______________  نخاف منھا ونخشاھا؟الحقیقة بعض األمور التي یجب أن 
  ________________________________ _________________    

  
الخوف ھو أمر طبیعي وعاطفة ضروریة تساعد البشر على التعامل مع   

ھذه العاطفة والغریزة ضروریة في عالم یخضع . الخطر وتساعدھم على البقاء
  .للحوادث، الجرائم، األمراض، اإلرھاب، والحرب

  
: ٣لھ؟ تكوین ما الذي یمكننا أن نتعلمھ عن الخوف في أول ذكر للكتاب المقدس 

    _____________________________________________  ١٠ـ٨
  ________________________________ _________________    

  
في . من المؤكد أن ھناك الكثیر من األمور التي تجعلنا نخاف في ھذا العالم  

إن الخوف ھو . مع ذلك، نجد أنفسنا نخاف من أمور لم تتحققكثیر من األحیان،
وبعبارة . عاطفة مرھقة جداً، عاطفة قد تتسبب في الكثیر من الضرر الجسدي

على ما یحدثھ لعقولنا، بل یمكن أن یكون للخوف أخرى، الخوف ال یقتصر فقط
بغض النظر عمن نكون، أین نعیش، . أثر ضار جداً على صحتنا الجسدیة كذلك

السؤال لنا إذن ینبغي أن . التحدیات التي نواجھھا، فالخوف ھو جزء دائم من حیاتنا
  یكون، كیف نتعامل مع الخوف؟



٤٨

  
حیاتك؟ كیف یمكنك االستفادة بصورة ر الخوف في ــَّ ما ھي مخاوفك؟ كیف أث

  أفضل من وعود هللا حول التعامل مع األمور التي تجعلك خائفاً؟
  

  االثنین ـ قال رجل للكون
  :قال رجل للكون

  !"موجوداأن،سیدي"
ستیفن -."ة لم تخلق بي أي شعور بااللتزاممع ذلك، فھذه الحقیق: "فأجاب الكون

  .كرین
  

ما ھي الرسالة المتضمنة بھا؟ كیف ینبغي لنا، كمسیحیین . اقرأ الكلمات أعاله
وجھة نظرنا حول مكاننا في الكون عن تلك الفكرة أدفنتست أن نخلتف في 

    ________________  لھذا االختالف؟يالمقدمة أعاله؟ ما ھو السبب الرئیس
  ________________________________ _________________    

  
، ـِّ فك   إلھیة ن قوةما مِ ون خالق ما مِ وأنھ ر للحظة، افترض أن ال وجود 
عي الكثیر من األشخاص، قردة متقدمة افترض، بدال من ذلك أننا مثلما یدَّ . خلقتنا

ومتطورة جداً، ولیس أكثر؛ مجرد كائنات نشأت وسط كون ال إلھ لھ، كون ال یھتم 
افترض أننا كنا تحت رحمة قوة بدون عقل وطائشة ال تقلق . بنا على اإلطالق

  أي نوع من العالم من شأنھ أن یكون ھذا؟. رفاھیتناعلینا وال تھتم بنا أو بصالحنا و
نحن نؤمن بدالً . نوفي المقابل، فإن ھذا لیس ھو ما نؤمن بھ نحن المسحی  

ولھذا السبب ینبغي . من ذلك أن هللا قد خلقنا وھو الذي یعولنا ویكترث لنا ویھتم بنا
تعامل مع ى العن سائر الناس أسباباً تجعلنا قادرین علأن یكون لنا نحن دوناً 

  .المخاوف والمحن التي یعاني منھا كل البشر
  

أي رجاء وراحة وعزاء، حتى في ظل أوقات الخوف . اقرأ النصوص التالیة
  یمكنك استخالصھا من ھذه النصوص؟ 

  
    _______________________________________  ٦: ١١٨مزمور 

  
    ________ ________________________________  ٦و٥: ٣أمثال 

  
    ________ ________________________________  ٧و٦: ١٢لوقا



٤٩

  
    _____________________________________٣٩و٣٨: ٨رومیة 

  
    _______________________________________  ٦: ١٣عبرانیین 

  
    ______________________________________  ٧: ١تیموثاوس ٢
  
    ________ ________________________________  ١٨: ٤یوحنا ١
  

، في أننا ؤمن بوجود هللانلیس ھناك من شك، حتى بالنسبة لنا كمسیحیین   
، فنحن . ، عالماً فیھ كل شيء واردنواجھ عالماً مخیفاً  مع ذلك، وبحكم معرفتنا 

لدینا سیاق، خلفیة، لیساعدنا على أن نفھم العالم بصورة أفضل ومكاننا ووضعنا 
  .فیھ

الناحیة المثالیة، یمكن أن یكون لك رجاء وراحة وعزاء وبالتالي، ومن   
ھذا ال یعني أننا ال نواجھ أیة أمور سیئة أو أشیاء . حتى في وسط أحلك األوقات

اً راسخاً إنما المقصود، بدالً من ذلك ھو أن لدینا أساس. یمكن أن تسبب لنا الخوف
  .نستطیع مواجھة تلك المخاوف والتعامل معھابھ
  

  ـ قوة اإلیمانالثالثاء 
وُح المنَسِحقة تَُجف" : ١٧أمثال (" ُف العظمـِّ القلُب الفرَحاُن یُطَیُِّب الجسم، َوالرُّ

    ________   حول العالقة بین العقل والجسد؟ما الذي تخبرنا بھ ھذه اآلیة ).٢٢
  ________________________________ _________________    

  
عندما زاره معلمھ وأعطاه كان ھناك طفل یموت في سریره بالمستشفى   

ذه دروس عن خذ یا مایكل، ھ: "قال المعلم. بھاالمدرسیة لیقوم بعض الفروض 
ن مع ذلك، فالمعلم لم یسعھ سوى أ." عندكماأفضلبعمل قم. األفعال والظروف

، ألن الطفل بدا في حالة سبات كبیرة، في یشعر بأن ما من جدوى فیما قام بھ
مع ذلك، وبعد أن أعطاه المعلم الدروس، كانت . فراغ، في استسالم تام للموت

لم یكن التكھن بحالة الطفل قبالً مشجعاً عندما لم یكن . طفل نقلة صحیة رائعةلل
وفي طریقھ ر كل شيء اآلن، وقد بدا أن الطفل یتعافى لكن تغیَّ . متوقعاً لھ العیش

وعن سر التغییر الكبیر الذي طرأ على عما حدثالطفلوعندما ُسئِلَ . إلى الشفاء
طفالً میتاً فرضاً إنھم ال یعطون: "أجاب الطفلیراً، ر منھ كثحالتھ الصحیة وغیَّ 

  "مدرسیاً یقوم بھ، ألیس كذلك؟
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ما من شك في أن العالقة بین عقولنا وأجسادنا، بین مواقفنا، وأجسادنا ھي   
وإن كان العلم ال یفھم تماماً كیفیة عمل ھذه الصلة بین االثنین، . عالقة قویة جداً 

فالعلم یعرف أن الصلة موجودة وبأنھا قادرة على إحداث فرق في ،مع ذلك
  .صحتنا ككل

وھنا نرى أن اإلیمان في هللا والثقة في محبتھ وصالحھ یمكنھما أن یحدثا   
ا كم سیكون أمر ھدوئك أسھل وضغطك النفسي أقل عندم. مثل ھذا االختالف

من مختلف أنحاء العالم أظھرت الدراسات !واعتنائھ بكلكحقیقة محبة هللاتدرك
أن العقیدة الدینیة تجلب معھا فوائد صحیة واضحة، وبأن الذین یؤمنون با 
یمیلون للعیش أطول ویعانون من اكتئاب أقل ویتعاملون عاطفیاً أفضل مع 

وعلى الرغم من أننا ال یمكننا أن نستبعد قوة هللا العجیبة . األحداث الدامیة
الشفاء في حیاتنا إال أن ھذا لیس بالضرورة ما یحدث والخارقة للطبیعة لتحقیق 

والرجاء الذي یمنحھ اإلیمان لك، فإن السالم، التأكید والیقینبدال من ذ. دائماً ھنا
ما من شك یمكنھ أن یؤدي إلى خلق مواقف نفسیة تؤثر في صحتنا ،للمؤمنین

ء، ألن األدویة یمكن للقلب الفرحان أن یكون دواًء ـ بل وأفضل من الدوا. العامة
  .غالباً ما یكون لھا أضراراً جانبیة محققة

  
كیف تطبق ھذه الكلمات ما الذي یقولھ المسیح لنا ھنا؟. ٣٤ـ٢٧: ٦اقرأ متى 
یمكن أن یسبب لك الخوف والقلق؟ ھل أي من ھذه المخاوف كبیر اعلى كل م

تصل محبة ن ھو أبعد من أن لدرجة أن هللا ال یستطیع التعامل معھ؟ ھل ھناك مَ 
هللا إلیھ؟ كیف یمكنك أن تتعلم تسلیم ھذه المخاوف للرب واستالم السالم الذي 

  یعد هللا بھ؟
  

  األربعاء ـ الضغط واإلجھاد 
ِة " َجاِء بقوَّ َجاِء كل ُسُرور َوَسالم في اإلیَمان، لِتزَداُدوا في الرَّ ولیمألكم إلھ الرَّ

وح ا ن تتعلم بصورة أفضل المطالبة كیف یمكنك أ. )١٣: ١٥رومیة (" قدسلالرُّ
  بھذه الوعود؟ ما ھي المواقف أو التصرفات واألفعال التي تعوقك عن عمل ذلك؟

  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
عالقة بالضغط واحد من أكبر التحدیات الصحیة التي نواجھھا جمیعاً لھ  

؛ لیس من الضروري أن یكون إجھاداً بسبب الصدمات الكبیرة )اإلجھاد(النفسي 
في الحیاة ولكن إجھاد في الحیاة بشكل عام مع الضغوطات الیومیة التي كثیراً ما 

  .نواجھھا
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بالمائة من المرضى الذین یقومون ٩٠تشیر تقاریر األطباء إلى أن حوالي   
وقد أظھر العلم أنھ . وى مرتبطة بالضغط النفسي واإلجھادیجیئونھم بشكابفحصھم

عندما نكون مجھدین فإننا نفرز بعض الھرمونات المعینة التي تؤثر في األجھزة 
على مدى فترات طویلة من الوقت، یمكن لھذه و.واألعضاء المختلفة ألجسادنا

عرضة األجھزة واألعضاء أن تضعف نتیجة ھذه الھرمونات، مما یجعلھا أكثر 
مكن أن یفرز مادة األدرینالین التي إن اإلجھاد، على سبیل المثال، ی. للمرض

تتسبب كما . مما یؤدى إلى الخفقانأن ینبض القلب بسرعة وبقوة أكبرؤدي إلىت
بعض الھرمونات الناتجة عن اإلجھاد في تقلص األوعیة الدمویة مما یتسبب في 

أن یقود إلى التنفس السطحي والسریع، ویمكن لإلجھاد أیضاً . ارتفاع ضغط الدم
یمكن لإلجھاد أن یتسبب في تحویل الدم من المعدة . زیادة في التنفسإلىبل وحتى

اهأن یسببقلقالخوف وللشعر بما یمكننا لم یمن مِ (مسبباً مشاكل ھضمیة 
یمكن لإلجھاد كذلك أن یتسبب في زیادة الجلوكوز في الدم، والذي یمكن )للمعدة؟

ومن المعروف أن اإلجھاد یمكنھ أن . ؤدي إلى مرض السكر عند بعض الناسأن ی
وقد تبین أن . یؤثر سلباً على نومنا، الذي بدوره قد یؤثر سلباً على صحتنا العامة

اإلجھاد یؤثر سلباً أیضاً على جھاز المناعة لدینا، خط الدفاع األول في أجسادنا 
  .ضد المرض

نحن بحاجة :ینبغي أن تكون النقطة واضحةلذا.یمكن للقائمة أن تستمرو  
ھنا یمكن لإلیمان با أن یلعب دوراً . م كیفیة التعامل مع اإلجھاد والتوترــُّ إلى تعل

ھاماً ألن معرفتك الشخصیة واختبارك لحقیقة محبة هللا یمكن أن یكون لھما تأثیر 
  .بة علیھالعواقب الصحیة السلبیة المترتمن مھدئ مما یقلل من اإلجھاد و

  
األھم من ذلك ھو أن تكون لك . إن كونك متدیناً لیس ھو في حد ذاتھ الجواب

یمكن لھذا أن . نفسك محبتھ ورعایتھ لكبعالقة شخصیة مع المسیح وأن تعرف 
، من خالل الصالة، من خالل المقدسةیتحقق من خالل القراءة الیومیة للكلمة

ي طبیعة هللا التأمل والتفكیر فالحدیث إلى الرب كما مع صدیق، من خالل 
كم من الوقت تقضیھ . ان في الطبیعة وفي الكتاب المقدسوشخصھ كما ھما معلن

بحاجة إلى قضاء المزید من الوقت مع ربك للتعرف على الرب بنفسك؟ ربما أنت
  !وخالقك

  
  )المعجزي(الخمیس ـ اإلیمان والشفاء العجیب 

أشتمل قد من خدمة المسیح الكثیرراءة السطحیة لألناجیل تظھر أن حتى الق  
المرضى، العمیان، المحتضرون، حتى الموت جمیع ھؤالء : على شفاء معجزي



٥٢

عد وفي كثیر من الحاالت كان اإلیمان یُ . نالوا الشفاء من خالل قوة الرب المعجزیة
  ).٢٨: ١٥؛ ٢٩و٢٨و٢٢و٢: ٩متى (شرطاً أساسیاً للشفاء نفسھ 

للشفاء، اً ومعرقالً وفي المقابل، وفي بعض الحاالت، كان عدم اإلیمان رادع  
إحدى ھذه الحاالت كانت).٦و٥: ٦؛ مرقس ٥٨: ١٣متى (كما في الناصرة 

قال لھم المسیح وقد ، ن شفاء الصبي المصاب بالصرععندما عجز التالمیذ ع
  ).٢٠ـ١٤: ١٧متى (م كان بسبب قلة إیمانھعجزھم عن شفاء الصبي حینھا أن

اإلیمان الذي كان عنصراً ھاماً جداً في ھذا ھذا مع ذلك، فالحقیقة ھي أن   
إنسان بواسطةلشفاءمحاولة تنھ إذا فشلاء المعجزي قاد البعض لالعتقاد بأالشف

مع ذلك، . الصالة، فإن ذلك سیكون بسبب قلة اإلیمان من جانب الشخص المریض
  .حول اإلیمان والشفاءفھذا ھو مفھوم سطحي وخاطئ

  
ما الذي . اقرأ النصوص التالیة التي شفى المسیح فیھا أناساً بطرق معجزیة

أیة دروس یمكننا استخالصھا من ھذه ؟تقولھ اآلیات عن أولئك الذین تم شفاؤھم
    _______  ٥٢ـ٤٧: ٢٢؛ ٤ـ٢: ١٤؛ ١٣ـ١١: ١٣لوقا ؛ ١٣ـ٩: ١٢متى األمثلة؟ 

  ________________________________ _________________    
  

الذین تم اإلیمان كان متوفراً لدىأنلم یُذكر في أي من ھذه النصوص 
لیس ھذا للتقلیل من دور اإلیمان في السؤال المتعلق بالشفاء المعجزي؛. شفاؤھم

لیس عنصراً حاسماً )المنطوق بالشفاه(عنھرعبَّ بل فقط إلظھار أن اإلیمان المُ 
  .دائماً 

ما ھو أن نرىفي بعض الحاالتال یمكننااھي أننا ال نفھم لماذحقیقةال  
أخرى، یأتي الشفاء من وفي حاالت . تدخل خارق واضح من عند الرب للشفاء

نستطیع من خاللھا )أي التي تتم على أیدي أطباء أرضیین(طبیعیةخالل عملیات
بة عن المریض من خالل تلك أن ید الرب تعمل نیاأن نؤمن بشكل قابل للتبریر

ھا یأتي فیال ألسباب ال نفھمھا، ،التيتلك الحاالتوھناك دائماً . الطبیةالعملیات
ي ھبار السارة لنا كمسیحیین أدفنتستاألخفمع ذلك، . الشفاء كما صلینا لھ وتمنیناه

ورحمة یمكننا أن نواصل ثقتنا في محبةأنھ حتى عند عدم حدوث الشفاء وإتمامھ
العالم حتى في ظل المآسي التي ال یمكن دائماً تفسیرھا كجزء من ھذا،وصالح هللا

  .الساقط
  

كیف یمكننا أن نتعلم كیفیة الثقة في الرب ومحبتھ لنا حتى عندما ال تأتي نتیجة 
  صلواتنا من أجل الصحة والشفاء بالنتائج التي كنا نرغب فیھا؟

  



٥٣

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
. ال یمكن أن یكون ھناك شيء مخالف لتعلیم كلمة هللاةالصحیحفي العلوم"  

سیثبت أنھما والفھم الصحیح لكلیھما دائماً .واحد]العلوم وكلمة هللا[ألن مؤلفھما
ھذا المفھوم، ینبغي أن ال یكون ھناك أي تردد في السعي في ضوء ". في وئام

بطلب عون هللا من خالل العلم الصحیح ـ الذي ھو كشف وإعالن عن قوانین هللا 
ظر كذلك خدمة أن. ٢٥٨، صفحة ٨روح النبوة، شھادات للكنیسة، مجلد (.الطبیعیة

  ).٤٦٢حة الشفاء، صف
فعندما یتأثر أحدھما . إن التعاطف القائم بین العقل والجسد عظیم جداً   

فإذا . وحالة العقل تلعب دوراً كبیراً في صحة الجھاز البدني. یستجیب لھ اآلخر
عي بعمل ما ھو صواب والشعور بالراحة في ظل الو، اً وسعیداً كان العقل حر

تي والرضا الناتجین عن التسبب في إسعاد اآلخرین، فإن ذلك سیخلق البھجة ال
فینتج عن ذلك دورة دمویة رشیقة حرة وتناغم ستنعكس على كیان الشخص بأكملھ

، وأن من یفیدون اآلخرین إن بركة الرب ھي المعالج والمداوي. لجسدفي كامل ا
روح النبوة، " (عم عجیبة في قلوبھم وأرواحھمرة سیدركون وجود نِ بوفرة وغزا

إرشادات حول الوكالة المسیحیة، صفحة ؛ ٦١و٦٠شھادات للكنیسة، صفحة 
  ).٣٤٦و٣٤٥

إننا نرغب جمیعاً في أن نحصل على إجابة سریعة ومباشرة لصلواتنا، "  
ریقة لم نكن ب ألن نفشل عندما تتأخر اإلجابة أو تجاب صلواتنا بطجرَّ ـُ ون

ولكن هللا أحكم وأعظم صالحاً من أن یجیب صلواتنا دائماً في نفس . ننتظرھا
ثر من أن یجیبنا إلى جمیع وھو سیعمل ألجلنا أك. الوقت وبنفس الكیفیة التي نریدھا

ولكوننا نستطیع أن نثق بحكمتھ ومحبتھ فینبغي أال نسألھ المصادقة على . رغائبنا
إن رغائبنا یجب أن . حاول االندماج في قصده وإتمامھتنا، بل علینا أن نإراد

ھذه االختبارات التي تمتحن اإلیمان ھي لخیرنا وتظھر ما إذا . تنصھر في إرادتھ
كان إیماننا حقیقیاً وخالصاً یستند على كلمة هللا وحدھا أو إذا كان متوقفاً على 

ن یتقّوى بالتدریب إن اإلیما. الظروف وبالتالي یكون غیر أكید وقابالً للتغییر
رین أنھ توجد ـّ امالً، متذكینبغي لنا أن نجعل الصبر یعمل عملھ ك. والممارسة

روح النبوة، خدمة الشفاء، " (ثمینة في الكتاب لمن ینتظرون الربمواعید
  ).١٤٣و١٤٢صفحة

  
  أسئلة للنقاش

طبیة في شفاء المسیحي؟ ھل السعي في طلب الصحة ما ھو دور العلوم ال.١
لدینا إیمان في هللا؟ لیسناالبشریة معناه أنالعلوم الطبیةبواسطةوالشفاء

.ناقش إجابتك مع أعضاء صفك
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ماذا كان اختبارك أنت الشخصي فیما یتعلق بالصلة بین مواقفك وعواطفك .٢
إذا ،ھ من اختباراتك الشخصیة ویمكنوصحتك الجسدیة؟ ما الذي تعلمت

على استخدام قوة كنت على استعداد، أن تشاركھ مع اآلخرین لمساعدتھم
العقل بصورة أفضل لمنفعة الجسد وإفادتھ؟

وبحاجة إلى الشفاء؟ كیف یمكنكم، اً مریضمشخصاً في كنیستكونھل تعرف.٣
سواء كأفراد أو كجزء من الصف، أن تساعدوا ذلك الشخص في عملیة 

الشفاء؟

    



٥٥

  )مایو(أیار ١٥  الدرس السابع
  الراحة واالستعادة

  
  السبت بعد الظھر

: ١١؛ متى ١٢: ٢٣؛ ١١ـ٨: ٢٠؛ خروج ١٥: ٢تكوین : المراجع األسبوعیة
  .٣٢ـ٣٠: ٦؛ ٢٧: ٢؛ مرقس ٣٠ـ٢٨

  
. ‘تََعالوا أنتم ُمنفردین إلى َموضع خالء واستریحوا قلیال’:فقال لھم: "آیة الحفظ

ْر لھُم فرَصةٌ لألكلِ كانوا كثیرین، ولم تَتَیَ ناھبیذألن القادمین وال : ٦مرقس (" سَّ
٣١(.  

  
. طب بجامعة لومالندا نفسھ یتھالك إرھاقاً وتعباً وجد شاب من طالب كلیة ال  

فھو یستیقظ في الرابعة صباحاً ویعمل حتى منتصف اللیل، وقد جاھد من أجل 
جع شیئاً فشیئاً التراوبدأ في . الشاق، لكن دون جدوىالدراسيمواكبة المنھج

  .ميوتدنى مستواه العل
وألن أستاذه كان خبیراً في . لمساعدةلطلباً وفي یأسھ ذھب إلى أستاذه"  

ال یقل عن سبع اأوصى بأن یحصل توم على مفقد التعامل مع مثل ھذه األمور
ھذا باإلضافة إلى ثالثین دقیقة من . ساعات من النوم كل لیلة، مھما كانت الظروف

لكنھ وافق أخیراً وعلى ... كان توم متشككاً . ممارسة الریاضة النشطة یومیاً 
فعلى كل حال، كان مستواه. مضض أن یعطي ھذا البرنامج المقترح محاولة

ولشد ما كانت دھشتھ عندما الحظ أن .ا یخسرهقد انخفض ولم یكن ھناك مالعلمي
من إتباعھ في غضون أول أسبوعینعالماتھ المدرسیة بدأت في التحسن الملحوظ 

في الوقت ضمن الثلث المتفوق في صفھ وتوموبنھایة العام كان. لبرنامج األستاذ
یف ، سلسلة ھاردینج ال"أنا متعب كثیراً [""ي وبنجاحأكمل تدریبھ الطبالمناسب 

، صفحة )١٩٨٨لومالیندا، كالیفورنیا، مدرسة الصحة بجامعة لومالیندا، (ستایل 
  ].٥ـ٣

نحن جمیعاً بحاجة إلى الراحة الیومیة فضالً . كثیرون منا یشبھون حالة توم
والعقلیة والروحیة ذروة الصحة الجسدیة عن الراحة األسبوعیة للحصول على 

  .واالجتماعیة
  

نحن بحاجة إلى ما یكفي من الراحة : نظرة خاطفة إلى موضوع ھذا الدرس
  .البدنیة والعقلیة والعاطفیة المنتظمة لكي نؤدي أعمالنا على أكمل وجھ
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  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
  

  األحد ـ ما من وقت متبق
متوتر وسریع الوتیرة مليء بالكثیر جداً من یعیش الكثیرون منا في محیط   

أعتقد أن العالم : "قالت األم تیریزا. األمور التي علینا القیام بھا في وقت قلیل جداً 
الیوم قد صار رأساً على عقب، وھو یعاني الكثیر بسبب نقص وضآلة المحبة في

نا وقت لبعضنا فنحن لیس لدینا وقت ألطفالنا، ولیس لدی. وفي الحیاة األسریةالبیت
  ".لیتمتع كل واحد منا باآلخروقتلیس ھناك. البعض
تحقیق كسب المال، وو" التقدم"النزعة إلى نجد أن في بعض الثقافات   

درجة التضحیة بالزواج واألسرة إلى ،تسود وتسیطر على كل شيء" النجاح"
وسعي وبالطبع، فإن العمل بجد، والقیام بأفضل ما لدى الفرد، . وحتى الصحة

؛ فالكتاب المقدس ال یمدح الكسالى لمرء إلى كسب العیش لھ وألسرتھ ھو أمر جیدا
مع ذلك، یمكننا التمادي في عمل ما ). ١٠: ٣تسالونیكي ٢؛ ٤: ١٣؛ ٩: ٦أمثال (

غالباً ما نسمع . ھو جید بشكل ینتج عنھ معاناتنا ومعاناة من نحبھم ونھتم ألمرھم
، في حین یظھر "ألجل أسرتھ"ذلك بھ یقومأنعن والد یعمل طوال الوقت، بحجة

وتتضرر من الغیاب المفرط والمستمر في نھایة المطاف أن العائلة ھي التي تتأذى 
  .للوالد عن أسرتھ

  
ما الذي تقولھ ھذه اآلیة عن قصد هللا للبشریة فیما یخص . ١٥: ٢اقرأ تكوین 

    ______________________________  العمل، حتى قبل دخول الخطیة؟
  ________________________________ _________________    

  
ط، كان قصد هللا للبشر أن یعملواعالم ما قبل السقومنذ البدایة، حتى في  

وخاصة اآلن، وكمخلوقات ساقطة قد ابتعدت عن . وأن یستریحوا من العمل كذلك
شجرة الحیاة منذ آالف السنین علینا أن نتذكر بأن ألجسادنا حدود، وبالتالي فإن 

  .الراحة ھي غایة في األھمیة
  

تقولھ لنا ھذه النصوص حول حاجتنا ما الذي. ٤٦ـ٤٥و٣٢ـ٣٠: ٦اقرأ مرقس 
  إلى الراحة، بغض النظر عما نقوم بھ ومدى ما قد یكون علیھ عملنا من أھمیة؟

  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    
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كان المسیح یعلم أن . حصل المسیح وتالمیذه على بعض من الوقت للراحة  
إلى وقت نحن أیضاً بحاجة . جسده بحاجة إلى وقت من الراحة یعید لھ انتعاشھ

ستنتج مع مرور الوقت نتیجة الغش خسارة بدنیة وعاطفیةإن . للراحة الیومیة
مھما كان ألجسادنا من . المتواصل في ساعات النوم التي ینبغي لنا الحصول علیھا

شباب وصحة وقوة فإنھا بحاجة إلى الراحة، وعاجالً أم آجالً سیلحق نمط حیاتنا 
  .تائجھتظھر علینا نسالذي اتبعناه بنا و

  
؟ ما ھي األمور التي تحفزك؟ ما ھي األمور في الحیاةما ھي األمور التي تدفعك

التي تتسبب في جعلك تعمل بأقصى ما لدیك من جھد وقوة؟ مھما كانت ھذه 
األمور، ومھما كان الدافع من ورائھا نبیل وصالح، أنت بحاجة إلى أن تسأل 

  .صحتكنفسك إذا كانت ھذه األمور تستحق منك تدمیر 
  

  الحاجة إلى الراحةاالثنین ـ 
نحن نحن بحاجة إلى الغذاء والماء، و. نحن جمیعاً ندرك الحاجة إلى الراحة  

وكثیراً ما تعطینا أجسادنا ذاتھا مؤشراً بأنھ حان الوقت . كذلكبحاجة إلى الراحة
ت اوقوفي الكثیر من األ. للراحة، وكثیراً ما تكون ھذه المؤشرات عالیة وواضحة

. إذا نحن استمعنا إلى ما تقولھ أجسادنا لنا فإننا سوف نحصل على الراحة الكافیة
ولألسف كثیراً ما نقع في براثن صخب الحیاة والرغبة في كسب المال والركض 

كم من الناس أصابھم . من ھنا وھناك لدرجة أننا ال نستمع إلى أجسادنا ذاتھا
مع أن أمثال ھؤالء !فترة زمنیة طویلةالمرض ـ وأجبروا بالنھایة على الراحة ول

لى ما یرام وما كانوا علو كانوا قد استمعوا إلى ما كانت تقولھ لھم أجسادھم لكانوا
  .مالزمة الفراش رغماً عنھملیضطروا إلى

لماذا ال : السؤال ھو. إننا، إن عاجالً أو آجالً سنستریح بطریقة أو بأخرى  
  نفعل ذلك بأفضل طریقة ممكنة؟

  
إشارات یرسلھا جسمك إلیك مخبراً إیاك أنھ حان الوقت لإلبطاء والراحة؟ ما أیة

    _____________________________  مدى استماعك لرساالت الجسد؟
  ________________________________ _________________    

  
لراحة من أجل استعادة ما قد استخدم من إن كل كائن حي یحتاج إلى وقت ل  

إلى الحالة أو الوضع رجع"في كلمة استعادة التي تعني بصیغة الفعل فكر . طاقة
أي "أو " دواء یعید التنشیط"یغة الصفة تعني كلمة استعادة وفي ص". األصلي

  ".شيء من شأنھ أن ینشط وینعش
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بیعي الذي ینعش الجسم ض والمجدد والمرمم الطعوِّ إن النوم ھو المُ "  
روح النبوة، توجیھ الطفل، " (ه لمھام وواجبات الیوم التاليالمتعب والُمنھك ویُعدّ 

  ).٣٤٢صفحة 
إن . نحن ال یمكننا أن نقوم بأعمالنا بقوتنا نحن. یاتناعلینا أن ندرك محدود  

إننا من خالل الراحة المنتظمة نسمح . ل العملنا بالنعمة لنقدر على تحمُّ دْ عِ هللا یَ 
للرب بأن یستعید أجسادنا لكي نستیقظ منتعشین نشطین وعلى استعداد لعمل 

  .مشیئتھ وإرادتھ
  

  اآلیة من أجلھ ینبغي أن نستریح؟أي سبب أعطي في ھذه . ١٢: ٢٣اقرأ خروج 
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
یأتي بصیغة الفعل فقط في مرات قلیلة بالعھد " یتنفس"إن الفعل المترجم   

تكوین " (سـْ فـَ ن"بـھذا االسمرجمـَ ت، غالباً ما یُ شائعأنھ مستند على اسم القدیم إال
بكلمات أخرى، إنھ كما ". الشيء الذي یتنفس"أو " الحیاة"، الذي لھ معنى )٧: ٢

، من خالل ، وبالتالي فالفكرة ھي أننا"فعل"ى قد صیغت إل"نفس"لو أن الكلمة 
، إذا "النفس"، مزید من الراحة، نحصل على مزید من الحیاة، مزید من التنفس

بالنسبة لنا كبشر أحیاء، أساسي وجوھريفالراحة إذن ھي أمر. جاز التعبیر
بشدة، نحن نحرم أنفسنا من عنصر ھو وبحرمان أنفسنا من ھذه الراحة المطلوبة

  .من أساسیات بشریتنا
  

  الثالثاء ـ الراحة في محضر هللا
ما ھو مفھومك لما یقولھ .٣٠ـ٢٨: ١١متى ما ھي دعوة المسیح لنا جمیعاً؟ 

  المسیح ھنا؟ واألھم من ذلك، كیف اختبرت ھذا الوعد في حیاتك أنت الخاصة؟
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
إنھا ،إن الراحة التي یقدمھا المسیح ھنا ھي أكثر من مجرد راحة جسدیة  

إن . نحن بحاجة إلى أن نختبر الراحة الكاملة التي یقدمھا المسیح لنا. راحة للنفس
. وقد تمنحنا اإلجازة راحة عاطفیة. فیل بأن یمنحنا الراحة الجسدیةالنوم العمیق ك

  لكن أین یمكننا إیجاد الراحة الروحیة واإلغاثة من أعمق قضایا وھموم القلب؟
ما . على استعداد ألن یعطي الراحة الروحیة لكل من یأتون إلیھإن المسیح ل  

  الذي تشملھ ھذه الراحة؟
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لم والشعور بالذنب الذي یرافق الصراع من إنھا تشتمل على التحرر من األ  
یمكننا أن نستریح في الوعد بأننا مقبولون .أجل القبول من خالل األعمال الصالحة

. من هللا بسبب أعمال یسوع الكاملة وبكل تأكید لیس بسبب أعمالنا غیر الكاملة
یخضعوا رة، یمكن للمسیحیین أن ومن خالل نعمة المسیح وقوة الروح القدس المغیِّ 

؛ رومیة ٤: ٢حبقوق " (البَارُّ بإیَمانِِھ یَحیَا. "أنفسھم للمسیح وھو سیمنحھم الراحة
  ).١١: ٣؛ غالطیة ١٧: ١

من . إن الجھود البشریة ھي أقل بكثیر من مستوى معاییر ما یتطلبھ هللا منا  
المریح والمعزي لنا أن نعرف أن المسیح قد دفع عقوبة الخطیة وبأن بره یغطینا ـ 

لكنھ موضوع لحسابنا باإلیمان ـ وھذا البر یتضمن التأكید إنھ بر موجود خارجنا
یمكن . كاملة وتضحیتھ ھما أملنا الوحیدإن حیاة المسیح ال. على الحیاة األبدیة

  .لنفوسنا أن تجد الراحة في المسیح
ال یتحدث المسیح فقط إلى أولئك الذین انشغلوا بالخطیة لكنھ یتحدث أیضاً   

هللا یعرف ما . إلى أولئك الذي یرزحون ویرتبكون تحت أعباء الحیاة، مھما كانوا
نا، ویطلب منا أن نلقي بكل ھذه ھي صراعاتنا، وھو یعرف ما ھي أحمالنا وأعباؤ

. بغض النظر عن حالتنااألعباء عند قدمیھ واثقین في لطف محبتھ لنا واھتمامھ بنا
  !سیكون لنفوسنا المتعبة من راحة عندما نتعلم الثقة فیھكم 

إن الصالة . ھ عقولنا حاجة إلى مكان وزمان فیھما نوجِّ نحن جمیعاً ب  
یجلبون معھم إحساساً بالسالم المسیحمل الذي محورهوقراءة الكتاب المقدس والتأ

  .واالسترداد
إنھ في ظل ھذا النوع من العبادة الشخصیة سیكون من مقدور المرء سماع   

إن ھذا االبتعاد عن ضجیج وضغوط الحیاة . الھادئوالتشجیع صوت الرجاء 
  .كي یسترد نفوسنایعطي الوقت للروح القدس

  
  بشكل أفضل من ھذا الوعد الرائع المقدم لنا في المسیح؟كیف یمكنك االستفادة 

  
  األربعاء ـ الراحة الیومیة

فان كل یوم أثناء أیام عرِّ یُ كان الصباح والمساء ھما اللذان. ١اقرأ تكوین 
كان هللا بصدد خلق إیقاع طبیعي من شأنھ أن یسمح بوجود دورة من . الخلیقة

  . واستعادة نشاطھ بطریقة منتظمةالجسدلعمل والراحة، لتجدید ا
حول جریت اُ التي تظھر الدراسات . یتطلب الجسم البشري راحة یومیة

وھذه قد تتضمن زیادة . الحرمان من النوم مجموعة من اآلثار الجانبیة المختلفة
لمدرسي، حوادث مروریة، مخاطر اإلصابة بداء السكر، السمنة، سوء األداء ا

والوفاة، بل وحتى قد یؤدي الحرمان من النوم إلى سلوك نفسي اإلصابات 
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لمالحة ایارین ومراقبيلذلك نجد أن یوم العمل بالنسبة للط. مضطرب ومریض
على وجھ الدقة م بشكل صارم، محدد فیھـَّ منظھو یوم واألطباء المقیمین الجویة

ظھور اإلنارة وتقلیدیاً، وقبل . المدة الزمنیة للعمل والوقت المخصص للراحة
الكھربائیة المریحة، كان من الطبیعي أن ینام الناس خالل ساعات الظالم ویعملون 

أما في عالمنا المعاصر، علینا أن نحترس من إغراء العمل . أثناء ساعات النھار
  .لفترات أكثر مما ھو صحي

٢٤دورة بالجسم مدتھا " [circadian"إن اكتشاف العلوم إلیقاع الـ   
ساعة، مع إفراز معین ٢٤في دورة مدتھا الذي أظھر عمل الجسمو، ]ساعة

الذي أدلت بھ روح صحة التصریح، یؤكدلھرمونات في أوقات معینة من الیومل
إن النوم قبل منتصف اللیل بساعات ھو أفضل بكثیر من النوم بعد : "النبوة

أكثر من قبل منتصف اللیل یساوي في فائدتھوالنوم مدة ساعتین. منتصف اللیل
، روح النبوة، مخطوطات صادرة("أربع ساعات من النوم بعد منتصف اللیل

  ).٢٢٤، صفحة ٧مجلد 
مختلفةأظھرت الدراسات التي تمت في مختبرات النوم الحاجة إلى أنواع  

ین ست معدل ما یتطلبھ الكبار من النوم یتراوح ما بإن . مختلفة من النوموفترات
الساعات الكافیة من النوم عندما الشخص علىول یتضح حص. إلى تسع ساعات

هإلضافة إلى شعورالشعور بالنوم والنعاس أثناء النھار باعن ذلك الشخصیغیب
  .والیقظةباالنتعاش 

ساعة متتالیة دون نوم سیكون ١٩إلى ١٧إن من یظلون یقظین لمدة   
  .ھم مشابھاً للمخمورین والسكارىءمستوى أدا

  
العوامل التي تعتقد أنت بأنھا تؤثر في قدرتك على الحصول اكتب قائمة ببعض 

    ____________________________________  على نوم لیلي ھادئ؟
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
  :فیما یلي بعض االقتراحات التي تساعدك في الحصول على نوم أفضل

التمرینات الریاضیة بصفة یومیةمارس.
احتفظ بدرجة حرارة مریحة بغرفة نومك.
تجنب األكل قبل النوم بساعتین أو ثالث.
 التوتر واإلثارة قبل النومتجنت.
تجنب الكحول والحبوب المنومة، أو الكافیین.
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ما مدى جودة نومك؟ ما ھي الممارسات التي تقوم بھا ویمكن لھا أن تعوق 

ما ھي التغییرات التي أنت بحاجة إلى إحداثھا من أجل تحسین االستفادة نومك؟
  من ھذا الجانب الھام من جوانب الصحة اإلنسانیة؟

  
  الخمیس ـ الراحة األسبوعیة

ما الذي تخبرنا إیاه ھذه الفقرات حول . ١١ـ٨: ٢٠وخروج ٣ـ١: ٢اقرأ تكوین 
    _________________   ؟تلك الفكرة المتعلقة بالراحةكم ھي أساسیة وھامة

  ________________________________ _________________    
  

والفعل العبري . من عمل الخلیقةلقد استراح هللا في الیوم السابع بعد االنتھاء   
" السبت"لتعني نفس الكلمة المستخدمةفي ھذه اآلیة یأتي من" استراح"لـ 

والراحة المقدمة لنا ) السبت(تظھر ھذه الحقیقة مدى تأصل الیوم السابع ). شبات(
ومھما كان من الصعب علینا استیعاب ھذه الفكرة، فإن . في نسیج الخلیقة نفسھافیھ 

  .یجعل األمر واضحاً بأن هللا نفسھ استراح في یوم السبتالكتابيالنص
  

مرقس (" السَّبُت إنما ُجِعَل ألجل اإلنسان، ال اإلنسان ألجل السَّبتِ "قال المسیح
    __________  اإلعالن، وما الذي قصده المسیح؟ماذا كان سیاق ھذا).٢٧: ٢
  ________________________________ _________________    

  
حتى وإن كان من السھل أن ننشغل بالقوانین والتنظیمات فإننا یجب أال 

للتأمل والتمتع لناالسبت قد أعطي إن. أن السبت ھو یوم لصالحنا نحنننسى
السبت ھو . صالح هللاى فیھ بــَّ إنھ وقت لنتمل.  لناهللابالعطایا الرائعة التي قدمھا 

السبت ھي أنھ من خاللبالمتعلقة واألخبار السارة. عالمة دائمة العترافنا بمحبتھ
، لكننا ـ بطریقة حقیقة "الراحة في المسیح"حفظنا للسبت، نحن فقط ال نتحدث عن 

عبِّر عن تلك الراحة، مظھرین أننا نثق في أعمال المسیح من ـُ ـ نوملموسة جداً 
  . أجلنا، ولیس أعمالنا نحن، على أنھا الطریق إلى الخالص

للتنحي عن كد إلى جانب كل الفوائد الروحیة فإن السبت یوفر لنا وقتاً   
إن السبت ھو طریقة هللا في السماح لنا، .األسبوعاتجھادوصراعات وتوترات وإ

. ن على أنفسنا ونھدأدون الشعور بالذنب، أن نسترخي حقاً وأن نستریح، وأن نھوِّ 
ھي في الراحة التيألجسادنا ونفوسنا كي تحصل على إن السبت یوفر وسیلة 

  .كثیر من األحیان بحاجة إلیھا
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بركة وراحة؟ أم أنھ، كما كان في وتبارك مع السبت؟ ھل ھو حقاً فرحةما ھو اخ
ني الفوائد الممكنة زمن المسیح، قد أصبح مجرد عبء آخر؟ كیف یمكنك تعلم جَ 

  في یوم الراحة ھذا الُمعطى لنا من هللا؟
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
الكثیر من العمل في وقت إن أولئك الذین یبذلون جھوداً كبیرة إلنجاز "

یجب علیھم أن یستریحوا ھمعین ویواصلون العمل في حین أن عقولھم تخبرھم أن
ھم یھدرون القوة الحیویة . ھم بذلك یستنفذون طاقاتھم سدى.أبداً لیسوا رابحینھم 

طلب الطاقة التي قد أھدروھا ـُ وعندما ت. التي سیحتاجون إلیھا في وقت الحق
،لذھنیةوإذا زالت القوة البدینة فستخذل القوى ا. عوز إلیھابتھور سیكونون في

لقد . ال یعرفون ما ھيسوف تكبدوا خسارة لكنھم قدوسیدرك أولئك الناس أنھم
إن كل من ینتھك قوانین . جاء وقت احتیاجھم لكن مواردھم الجسمانیة قد استنفذت

لقد أمدنا هللا بقوة . الصحة ال بد وأن یكون من المتألمین لدرجة قد تزید أو تقل
،وإذا نحن. جسمانیة والتي سیكون ھناك احتیاج إلیھا في فترات مختلفة من حیاتنا

اإلفراط في إجھادھا، فإننا سنكون من استنزفنا ھذه القوة من خالل ،بشكل متھور
  ).٣٩٨و٣٩٧روح النبوة، توجیھ الطفل، صفحة " (الخاسرین

  
  أسئلة للنقاش

لتي تدفع الناس وتسوقھمالمحلي؟ أھو من المجتمعات اماذا عن مجتمعك .١
أم أنھ مجتمع یمیل إلى أن یكون أكثر ،یعملوا ویعملواولكي یعملوا 

استرخاًء؟ كیف یمكنك أن تتعلم كیفیة تحقیق التوازن الصحیح فیما یتعلق 
بالراحة بغض النظر عن ثقافتك؟

ضمیر یشعر : قد یجد بعض الناس صعوبة في النوم بسبب شيء واحد.٢
ھو أنت، ما الذي فعلھ المسیح على الصلیب إذا كان ھذا الشخص . الذنب

ویمكن أن یساعدك بشأن ھذا األمر؟ وفي الوقت نفسھ، ما الذي قد تكون 
بحاجة إلى عملھ لتقویم األمور حتى تریح ضمیرك؟

ث العلمیة الجیدة حول أھمیة وفوائد الراحة تعال إلى الصف ببعض األبحا.٣
.وناقش مع الصف كیف یمكنكم االستفادة من ھذه المعرفة
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من ھذه البركات اً كیف كانت الراحة في یوم السبت بركة لك؟ شارك بعض.٤
ز على الفوائد الروحیة فقط ولكن على ــِّ ال ترك. مع اآلخرین في الصف

.الفوائد المادیة، أیضاً 

في الحقیقة المذھلة وھي أن هللا نفسھ استراح في الیوم السابع تمعن أكثر.٥
ما ھي الرسالة الموجودة لنا في ھذه الحقیقة؟ كیف لنا أن نفھم ھذا . للخلیقة

األمر؟ كیف یساعدنا ذلك على أن نفھم بصورة أفضل مدى أھمیة الراحة 
حقاً؟في السبت
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  )مایو(أیار ٢٢  الدرس الثامن
  من التسبیحجوٌ 

  
  السبت بعد الظھر

؛ ٢٩: ١٠٤؛ مزمور ٢٦ـ٢٠و١٢ـ٩و٢و١: ١تكوین : المراجع األسبوعیة
  .٤: ٢١؛ رؤیا ٧: ١٥؛ لوقا ٢٣: ٥دانیال 

  
بُّ اإللھُ آَدَم تَُرابًا ِمَن األرض، ون: "آیة الحفظ . َسَمة َحیَاةٍ ـَ خ في أنفِِھ نـَ فـَ َوَجبََل الرَّ

  ).٧: ٢تكوین (" فًسا َحیَّةـَ فَصاَر آَدُم ن
    

قبل بضع سنوات، ذھبت أسرة مكونة من خمسة أفراد إلى كوخ في الجبال 
وفي أحد اللیالي قام أفراد األسرة . لقضاء عطلة عید المیالد المجید القصیرة

بإغالق كل نوافذ الكوخ الضیق من أجل منع الھواء البارد من الدخول، وقاموا 
رجة لیحتفظوا بالكوخ دافئاً طوال ألعلى د)مدفأة تعمل بالوقود(بتشغیل الفرن

ألنماتت األسرة بأكملھا، وذلك : وكانت ھناك مشكلة واحدة. اللیلة قارصة البرد
  !قد استنفذ كل األوكسجین الموجود في ھواء الكوخالمدفأة
وكما یعرف معظمنا، فإننا یمكن أن نعیش بضعة أسابیع من دون طعام،   

  . وأیاماً قلیلة بدون ماء، لكننا ال نعیش سوى دقائق معدودة بدون الھواء
ي، الھواء الملوث أما الھواء غیر النق. الھواء، الھواء النقي، حیوي لوجودنا  

لباً ما تنسب إلى أسباب السبب في كثیر من األمراض الحادة والمزمنة التي غافھو
األطفال، یعانون بشكل كل عام یعاني المالیین من الناس، وخصوصاً . أخرى

  .تنفس الھواء الملوثفظیع من
إلى كل عضو من أعضاء جسمنا، فما من عجب وبما أن األوكسجین یصل  
األخبار السارة حول الھواء . اإلمكانإلى ھواء نقي ونظیف قدرنا بحاجةفي أن
فحسب، بل ویمكن للناس في معظم الحاالت اً ھي أن ھذا الھواء لیس مجانیالنقي

  .الحصول علیھ
  

الھواء النظیف النقي ھو عنصر حیوي :نظرة خاطفة إلى موضوع ھذا األسبوع
في الحفاظ على صحة جیدة، وینبغي لنا عمل ما بوسعنا لتنفس أكبر قدر ممكن من 

  .الھواء النقي
  

  .ع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمرجو التعمق في موضون* 
  



٦٥

  األحد ـ الخلیقة
  ھذه األرض البدائیة؟وصفكیف یمكنك من ھذه اآلیات. ٢و١: ١اقرأ تكوین 

  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
فراغ، ولم وحلة خربة وخالیة؛ وكان ھناك ظالمكانت األرض في تلك المر  

نفھم بصورة تامة ما ومھما كان من الصعب علینا أن . یكن لألرض شكل محدد
تكن أو ما الذي كان یحدث، فمن الواضح أنھ لمبتلك األرضالذي كان موجود

یتضح حضور مع ذلك،. توجد ھناك أیة حیاة مخلوقة على األرض في ھذا الوقت
َوُروُح : "یظھر ذلك في العبارة التي تقول. حتى في وسط ھذه الفوضى البدائیةهللا

  .ن ما یعنیھ ذلكال یمكننا اآلن سوى أن نخمِّ ". المیَاهفُّ َعلى َوْجھِ رهللا یَ 
ووفقاً لآلیات، نجد أن هللا وعلى مدى األیام القلیلة التالیة قد بدأ في عملیة   

. جزءاً من ھذه العملیة١٠ـ٣: ١تظھر لنا اآلیات في تكوین . إعداد األرض للحیاة
لظلمة، فصل هللا میاه الجلد، لقد فصل هللا النور عن ا. ل والتقسیمالفصالحظ تكرار 

كبیرة كل ھذه العملیة أن ھناك تقسیماتنجد خالل. عن الماءةفصل هللا الیابسو
خلق هللا أول حیاة وبعد أن تمت ھذه التقسیمات األولیة، . ر الرئیسیةلھذه العناص
  .على األرض

  
ماذا ما الذي خلقھ هللا بعد ذلك؟ . ٢٦ـ٢٠: ١، وتكوین ١٢ـ٩: ١اقرأ تكوین 

كانت الشروط الالزمة لحدوث ھذا؛ ما معناه، ما ھو الشيء الذي كان مطلوباً كي 
    __________________   یتمكن جزء الخلیقة ھذا من البقاء على قید الحیاة؟

  ________________________________ _________________    
  

كثیر من الواقتضت ھذه الخطة وجود ،دى هللا خطة رئیسیة لخلیقتھكانت ل  
وإذ . قید الحیاةتتطلب دعماً مستمراً لتبقى علىـ كائناتائنات الحیةأنواع الك

یتضح لنا أن هللا كان یخطط للعدید من مخلوقاتھ أن تعیش تتكشف قصة الخلیقة، 
ویتضح أیضاً أنھ كان یعرف أن ھذه المخلوقات كانت ستحتاج إلى . على الیابسة

نرى تحقیق ھذه الخطة في الیوم الثاني . الحیاةقید األوكسجین بشكل ما لتبقى على 
وبالتالي . قام بخلق الغالف الجويوما فصل هللا بین المیاهالخلیقة، وذلك عندمن

على (الفضاء بین المیاه التي في جلد السماء والمیاه التي باألسفل فقد كان یتم إعداد 
  .في الخلیقةالتي كانت ستعقب ذلكالستقبال بقیة الكائنات)األرض
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لھ بعنایة تم التخطیطجداً اً منظماً م أن الخلیقة كانت حدثــِّ إن سجل الخلیقة یُعل
ُ نو ذلك ماذا یخبرنا . وھذه الخلیقة ال تترك مجاالً للصدفة من أي نوع. بدقةذـِّ فـ

أن یساعدك وقوتھهللاعن طبیعة وقوة هللا؟ كیف یمكن لھذا اإلدراك بشأن طبیعة
  في التعامل مع الصراعات التي قد تمر بھا اآلن، مھما كانت ھذه الصراعات؟

  
  ـ أھمیة الھواءاالثنین
خلقت لتعیش على األرض وھو ھناك شيء مشترك بین الحیوانات التي  
یشكل .الھواء ھو مزیج من الغازات. لألوكسجین لتبقى على قید الحیاةحاجتھا

یزن الغالف الجوي بأكملھ (من إجمالي الناتج بالمائة٢١األوكسجین فیھ حوالي 
ومن الغازات األخرى التي یتكون منھا الھواء !). حولي خمسة آالف تریلیون طن

. الصغیرةوم والھیدروجین، والغازات النادرة ھناك النیتروجین واألرجون والھلی
التي المخلوقاتونسبة األوكسجین في الھواء ھي النسبة المثالیة المطلوبة لتنفس

استخدمھما هللا عند خلقھ ذینشھادة أخرى للدقة والحرص اللوفي ھذا . صنعھا هللا
  .لنا
  

.٧: ٢تكوین ما ھي الطریقة الفریدة التي استخدم هللا فیھا الھواء لخلق آدم؟ 
الطریقة التي خلق بھا هللا ف ھذا الوصف عن الوصف الذي جاء بشأنلتخكیف ی

    ___  عن تفردنا في أعین هللا؟یخبرنا ھذا عن أنفسنا وخرى؟ ماذا المخلوقات األ
  ________________________________ _________________    

  
نات، وذلك ألنمن الواضح أن الھواء كان ضروریاً في خلق جمیع الحیوا  

ومع ذلك، كانت خلیقة . كل ھذه الحیوانات تحتاج إلى الھواء لتبقى على قید الحیاة
لقد كان الھواء، الھواء المانح . حیاة" نسمة"هللا في آدم " نفخ"فلقد . البشر مختلفة

الحیاة، بكل تأكید عنصراً من عناصر عمل الخلیقة المعجزي ھذا، ألنھ بعد أن نفخ 
فعندما تم تشكیل آدم أول األمر، . آدم، صار آدم نفساً حیةهللا نسمة الحیاة ھذه في 

بدنیة الضروریة للحیاة، كان آدم ال بكافة أعضائھ، بكل جسمھ، وبكل العناصر ال
، وكان ذلك اً آخراً إضافیكان یلزم آدم شیئاً ". جثة"نوعاً ما یزال بال حیاة، كان آدم 

ولقد . ، مانح الحیاة، توفیرھاالشيء ھو الحیاة نفسھا التي ال یستطیع أحد سوى هللا
في . عینھ، ونحن أنفسنا نشترك كل یوم في عطیة الحیاة ھذهالشيء فعل هللا ذلك 

س، تم مشاركتھا مع الجنس ـَ فـَ الواقع، إن عطیة الحیاة التي صاحبت ھذا الن
هللا سْ ـَ فـَ ومن خالل أبونا األول، آدم، تم تمریر ن. البشري بأكملھ منذ ذلك الحین

ینبغي . س نحتفظ بنسمة الحیاة األصلیة حیة فیناومن خالل عملیة التنفُّ . لجمیعنا
  !األصلي الذي تم نفخھ في أنف آدمسـَ فـَ لكل نفس نتنفسھ أن یذكرنا بذلك الن
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ما لم تكن تعاني من مشاكل تنفسیة سیبدو أن ذلك أمراً في غایة . خذ نفساً عمیقاً 

س ھو معجزة من عند ـَ فـَّ ذا النفھجداً، ومع ذلك، الً جداً، سھاً البساطة، طبیعی
ما مدى شكرك على عطیة الحیاة؟ لماذا . ة انتقلت إلینا من عدنكَ رِ هللا، إنھا تَ 

اً كما لو كانت أمرأن تتوقف عن أخذ الحیاةاالنتظار حتى یھدد حیاتك الخطر قبل
؟ماً بھــَّ لسَ مُ 

  الثالثاء ـ الھواء الذي فوق رؤوسنا
وال یُخَدُم بأیادي الناس كأنھ ُمحتَاج إلى َشيٍء، إذ ھَُو یُعِطي الَجِمیَع َحیَاة "
  ).٢٥: ١٧أعمال (" فًسا َوُكلَّ َشيءٍ ـَ َون
  

ماذا تخبرنا . ٤: ١٤٦؛ ٢٩: ١٠٤؛ مزمور ٢٣: ٥دانیال : انظر اآلیات التالیة
    ______  ؟)اةنسمة الحی(سْ ـَ فـَ عن الصلة الموجودة بین الحیاة والنھذه اآلیات 

  ________________________________ _________________    
  

وعلى الصعید الكوني فإن الھواء وبخار . كثیر من الصفات الوقائیةالللھواء   
األرض وسكانھا من اإلشعاع الشمسي ومن الفضاء انالماء العالق بھ یحمی

المواد الكیمیائیة لجعل من یقوم الھواء بتدویر الماء والعدید . الخارجي البارد
الجوي أن ھناك حیاة داخل نطاق واسع جداً نجد ضمن ھذا الغالف . المناخ معتدالً 

تطلب بعض أشكال الحیاة مستوى ت. من االرتفاعات وفي درجات حرارة مختلفة
في حین أن أشكاالً أخرى من الحیاة ال تتطلب سوى . من الضوء والدفءعالٍ 

تتطلب بعض . القلیل من الضوء وقلیل جداً من الحرارة للبقاء على قید الحیاة
الحیوانات الكبیرة كمیات كبیرة من األوكسجین، في حین ال یتطلب البعض اآلخر 

  .سوى كمیة ضئیلة منھ
عالي الجودة ھو واء عالي النقاءشخصي أكثر فإن الھوعلى مستوى   

األنسب لنقل األوكسجین إلى الدم من خالل الرئتین وحمل ثاني أكسید الكربون 
ویتواجد مثل ھذا النوع عالي الجودة من الھواء في . الذي ینتجھ الجسم إلى الخارج

تقوم النباتات. البیئات الطبیعیة، حیث تتوفر األشجار، النباتات، والمیاه المتدفقة
صاص ثاني أكسید الكربون مقابل األوكسجین الذي ینتج عن عملیة البناء بامت

  .الضوئي فیجدد محتوى الھواء
ونشیر ھنا إلى أن هللا قد وضع آدم وحواء في حدیقة محاطین بالنباتات من   

أصبح قد وویا من نھر كان یتدفق عبر الجنةریُ آدم وحواء وكان.جمیع األنواع
لحصول على ل: النسبة لنا إذن ھيالرسالة ب. برى باألرض العتیقةمنبعاً لألنھار الك
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سعى إلى عمل وینبغي أن ن. أفضل صحة، یكون الھواء النقي أمراً ھاماً وضروریاً 
  .تنفس أنقى وأنعش ھواء یمكن توفرهما بوسعنا حتى نتمكن من

الكوارت [كوارت٢یحمل الشخص في أي وقت من األوقات حوالي   
وكل خلیة. وأنسجة الجسموالرئتین من األوكسجین في الدم] یساوي ربع جالون

والواقع أن . بأجسامنا تتطلب ھواء حتى تعمل، وال توجد حیاة في غیاب الھواء
رمت من األوكسجین ألكثر من أربع دقائق فإنھا تبدأ في الموت، خالیا المخ إذا حُ 

  .وسیموت الشخص، كذلك
  

ستفادتك من الھواء النقي الطلق؟ أیة تغییرات یمكنك إحداثھا وتزید من ما مدى ا
فرصة حصولك على مزید من الھواء النقي؟ أحیاناً قد ال یتطلب األمر أكثر من 

  .فتح النافذة
  

  ھواء جیدورديءاألربعاء ـ ھواء 
أحد أكبر التحدیات التي یواجھھا العدید من الناس، وال سیما أولئك الذین   

ومن . یعیشون في المدن، ھو أن الھواء في كثیر من األحیان مترب وملوث
دخان التبغ، وبخاصة عند ى التي تعمل على تلوث الھواء ھناكالعوامل األخر

إلى العدید من تنفس الھواء غیر النقيقد یؤدي. انتشاره في مباني المكاتب
لقيء وأمراض العیون المشاكل الصحیة، بما في ذلك الصداع النصفي، الغثیان، ا

مالیین الناس، وبخاصة یعاني في بعض أجزاء من العالم. والجھاز التنفسي
، وغالباً )غیر النقي(بسبب تنفس الھواء الرديءاألطفال، من أمراض تھدد الحیاة

  .ما یكون ذلك نتیجة مرافق الطھي سیئة التھویة
قي متواجداً بوفرة في وعلى النقیض من ذلك، فعادة ما یكون الھواء الجید الن  

البیئات الطبیعیة خارج المباني، وال سیما حول األشجار دائمة الخضرة، والنباتات 
الخضراء في الجبال والغابات، وبالقرب من المیاه الجاریة كالمحیطات والبحیرات 

في المحیطات التيومن المقدر أن الطحالب. والشالالت، وبعد ھطول المطر
في غالفنا الجوي بینما الموجودبالمائة من األوكسجین٩٠توفر ما یقرب من 

ویمكن للنباتات المزروعة ببیتك أن تساعد في . تأتي النسبة المتبقیة من النباتات
  .ص من ثاني أكسید الكربونــُّ والتخلتنقیة الھواء

إن ممارسة . كم ھو مھم إذن أن نبذل قصارى جھدنا لتنفس ھواء نقي  
أفضل من خصوصاً في الصباح،في الھواء الطلق،التمرینات الریاضیة 

باإلضافة إلى ذلك، وخصوصاً بالنسبة . ، إذا كان ذلك ممكناً تھا في المنازلممارس
ألولئك الذین یعملون داخل أبنیة، یكون من المھم جداً أخذ فترات منتظمة من 

مل ذلك، الراحة والخروج من المبنى لتنفس الھواء النقي، ھذا إذا كان باإلمكان ع
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وسیشعر الشخص، بعد لحظات من خروجھ في الھواء الطلق باالنتعاش . أیضاً 
افذة مفتوحة، حتى ولو قلیالً، ومن المفضل جداً النوم في اللیل والن.والنشاط

.ستمتع بفوائد الھواء النقي الطلق أثناء النوملن
لنقي فاستنشاق الھواء ا. ولكي نحصل على دم جید ینبغي أن نتنفس جیداً "

وھذا . استنشاقاً كامالً وعمیقاً بحیث تمتلئ الرئتان باألوكسجین مما ینقي الدم
إن . یُكسب الدم لوناً أحمراً قانیاً جمیالً ویرسلھ كنھر محي إلى كل أجزاء الجسم

التنفس الحسن یھدئ األعصاب، وینشط القابلیة للطعام، ویجعل عملیة الھضم أكثر 
  .ماً ھادئاً منعشاً انتظاماً، ویعطي اإلنسان نو

ومقدرتھما واتساعھما تتمان .ینبغي أن تعطى للرئتین أعظم حریة ممكنة"
وتنموان بواسطة حریة الحركة، ولكن ھذه المقدرة تتضاءل وتنكمش عندما یقع 

وإلى ذلك تعزى اآلثار الردیئة الوبیلة المنتشرة على نطاق . اً أو شدَّ اً علیھما ضغط
یتطلب عملھم الجلوس المستمر حیث ینكب واسع وعلى الخصوص بین من

،ففي ھذا الموقف یستحیل على المرء أن یتنفس تنفساً عمیقاً . اإلنسان على عملھ
روح ("فتفقد الرئتان القوة على التمدد،وسرعان ما یصیر التنفس السطحي عادة

  ).عربي،١٦٧خدمة الصحة والشفاء، صفحة النبوة،
بعضھا البعض؛ فلدى بعض الناس أسلوب إن حاالتنا الشخصیة تختلف عن  

والبعض اآلخر، نظراً إلى . حیاة وظروف تمكنھم من تنفس الھواء النقي المنعش
المكان الذي یعیشون ویعملون فیھ، قد یجدون أن الھواء النقي صعب المنال یُشتھى 

من مھما كانت ظروفك سیكون من المھم جداً االستفادة . كما یَشتھي العطشان الماء
  .الھواء النقي كلما واتتك فرصة للحصول علیھ

  
ما الذي یعینھ ھذا ضمناً حول مسئولیتنا نحو العالم المخلوق . ٢٦: ١اقرأ تكوین 
  الُمعطى لنا؟

  
  الخمیس ـ جو السماء

لقد أكدت دراسة األسبوع حتى اآلن على الخواص الفیزیائیة للغالف الجوي   
  .الذي خلقھ هللا لعائلتھ على األرض

لیس فقط لوصف البیئة الفیزیائیة للھواء الذي "الجو"ونحن نستخدم كلمة   
یحیط بنا، لكن أیضاً لوصف المواقف والمشاعر والعواطف ودعم أولئك 

. یكون إیجابیاً أو سلبیاً طین بنا، الشيء الذي یخلق جواً ربماالمحی
ـ جو یمكن أن یكون مشحوناً بقوة إن كل نفس محاطة بجو خاص بھا"  

بأریج المحبة، أو ربما یكون اً اإلیمان المانح الحیاة والشجاعة والرجاء ومعطر
ثقیالً وبارداً بفعل الحزن الناشيء عن التذمر واألنانیة، أو مسموماً بسبب وصمة 
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وكل إنسان نختلط بھ البّد أن یتأثر بالجو المحیط بنا، سواء . عار خطیة محبوبة
  ).٢٦٤، المعلم األعظم، صفحة روح النبوة" (علم بذلك أو لم یعلم

قد تزدھر حیاة الفرد أو یموت، وھذا یتوقف على طبیعة مثل ھذه األجواء  
دعونا اآلن ننظر إلى جو السماءـ جو روحي من التسبیح والفرح ـ . سابقة الذكر

وندرس التأثیر الذي یمكن أن یكون لھذا الجو على حیاة المؤمنین الذي یعیشون 
  .نھنا على األرض اآل

  
  ؟ما الذي یمكنك تعلمھ عن جو السماء من اآلیات التالیة

    _______________________________________  ٧و٦: ٣٨أیوب 
  

    ___________________________________  ٢٢ـ٢٠: ١٠٣مزمور 
  

    _______________________________________  ٢: ١٤٨مزمور 
  

    __________________________________________٧: ١٥لوقا 
  

    _________ ________________________________  ٤: ٢١رؤیا 
  

العدید من اآلیات . السماء ھو جو من الفرح والتسبیح من الواضح أن جو   
اختبار ثري إذ نرى بعیون إنھ. شد المالئكة إلى تسبیح هللالمذكورة أعاله تدعو ح

ل عرش هللا مجتمعة حو) المخلوقة من نور(عقولنا ھذه الكائنات العظیمة المضیئة 
یسوده الفرح اً ال بد وأن تكون السماء مكان. رحمتھ ونعمتھبتسبیح من أجل محبتھ و

  .والتسبیح والسعادة
م واألخبار السارة ھي أنھ یمكننا، عن طریق قبول سكنى المسیح الدائ  

، أن نبدأ في اختبار ھذه األمور )٢٣: ١٤یوحنا (وكذلك اآلب السماوي في حیاتنا 
ن نحاط مدعوون ألولتنفس ھواء السماء النقي اآلن ونحن مدعوون للعمل. اآلن

  .على ھذه األرضبجو من البیت السماوي بینما نحن نواصل سیاحتنا
  

خاص ، سلوكك ال)باراتكع(أي نوع من األجواء یحیط بك؟ ما معناه، ھل كلماتك 
أم للوعود السماویة؟ ماذا تخبرك إجابتك ومواقفك انعكاس لمنخفضات األرض

  عن نفسك وعن حاجتك للتغییر؟
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  الجمعة ـ لمزید من الدرس
، صفحة "ال إدانة، ولكن عمل"اقرأ لروح النبوة الفصل الذي تحت عنوان، 

في النمو"؛ والفصل الذي تحت عنوان "المعلم األعظم"، من كتاب ١٥٢ـ١٢٣
الفصل الذي تحت عنوان ومن كتاب طریق الحیاة؛ ،٦٧ـ٥٩، صفحة "المسیح

  .، من كتاب خدمة الصحة والشفاء١٧٠ـ١٦٧، صفحة"الصحة العامةمبادئ "
  

یعیشون لجو البارد الذيإن هللا یدعو شعبھ إلى النھوض والخروج من ا"  
ینفضوا عنھم االنطباعات واألفكار التي جمدت ، وأنوتقشعر لھ األبدانفیھ

إن هللا یدعوھم للنھوض من مستواھم . نبضات المحبة وكبلتھا بخمول األنانیة
روح النبوة، شھادات " (األرضي المنخفض لیتنفسوا جو السماء النقي المشمس

  ).٦٠٧، صفحة ٥للكنیسة، مجلد 
وستعطر ثیاب . يأولئك الذین یسكن المسیح معھم سیحاطون بجو ربان"  

، صفحة المعلم األعظمروح النبوة، " (من جنة الربطھارتھم البیضاء بعطر 
١٣٥.(  

ولئن كنا محاطین بجو فاسد ممیت، ال یتحتم علینا أن نستنشق ھواءه "  
في إمكاننا أن نحیا في جو السماء النقي المنعش بأن نوصد كل باب في . المفسد

الدنسة، ونرفع قلوبنا إلى هللا في صالة وجھ التصورات النجسة والتفكرات 
خالصة، فالذي یرفع نفسھ إلى هللا لقبول عونھ وبركتھ یسیر في جو أقدس من الذي 

روح النبوة، طریق الحیاة، " (اً یحیط باألرض، ویتصل بالسماء اتصاالً وثیقاً دائم
  ).٨٤صفحة

  
  أسئلة للنقاش

كنت تعیش في األریاف ما ھي نوعیة الھواء بالمكان الذي تعیش فیھ؟ إذا.١
تنفس الكثیر من الھواء عالي من األرجح أنك تستطیع إذ فھذا أمر جید

وإذا كنت تعیش في المدینة فما ھي التحدیات التي تواجھھا؟. النقاء

ماذا یمكنك كفرد القیام . إن السؤال المتعلق بتلوث الھواء ھو مسألة خطیرة.٢
یساعد في التعامل مع ھذه إن كان على نطاق ضیق ویمكن أنوبھ، حتى 

المشكلة؟ ما ھي التزاماتنا ككنیسة نحو محاولة المساعدة في التخفیف من 
ھذه المشكلة؟

حاط المؤمنونسین، یُ في الشركة مع هللا، مع یسوع، ومع المالئكة المقد".٣
فرح إلى الحیویة إلى الذھن والبجو سماوي، جو یجلب الراحة إلى الجسد و
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كیف یمكن ألعضاء ). ٥١٣ام اإلنجیل، صفحة دَّ ة، خُ روح النبو" (النفس
الصف مساعدة واحدھم اآلخر في تحقیق ھذا الھدف؟

ھل تعرف أشخاصاً یعانون من بعض المشاكل الصحیة بسبب سوء نوعیة .٤
الھواء المحیط بھم؟ إذا كان األمر كذلك، كیف یمكنك المساعدة؟ لماذا ال 

فیھا الھواء نقي وعلیل؟تساعدھم على قضاء بعض الوقت في أماكن

بمتخصص في الصحة یمكنھ أن یشرح بتفصیل أكثر فوائد إلى الصفتعال.٥
.الھواء النقي
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  )مایو(أیار ٢٢  الدرس التاسع
  االعتدال

  
  السبت بعد الظھر

؛ ٣٥ـ٣١: ٢٣و١: ٢٠؛ أمثال ٢٧ـ٢٠: ٩تكوین : المراجع األسبوعیة
  .٩ـ٥: ١بطرس ٢؛ ٣١: ١٠و١٩: ٦كورنثوس ١

  
َّ لیُكن ِحلُمُكْم َمعُروفا ِعنَد َجمیع الن: "یة الحفظآ بُّ قریبٌ . اسـ   ).٥: ٤فیلبي (" الرَّ
  

لقد كان قاضیاً محترماً، لكنھ یعیش اآلن في فقر، فھو ضحیة تعاطي   
كن عائلتھ وبسبب ھذا اإلدمان الرھیب الذي سلبھ لیس فقط كرامتھ ول. الخمور

  .منصبھ القضائي بخرق صعلوك متسولاستبدل ثیاب ومصدر رزقھ كذلك 
  .یا لھا من نھایة مأساویة لحیاة كانت مزدھرة ونافعة  
، امتألت نشرات األخبار باألخبار المأساویة عن الفتاة التي ٢٠٠٧في عام   

  !القت حتفھا دون داع بسبب شرب الكثیر من الماء
زائدة من فكجزء من مسابقة لإلذاعة، شربت ھذه الفتاة كمیة . الماء؟ نعم  
ولم یسفر التشریح عن وجود . توفت على أثرھا في وقت الحق من ذلك الیومالمیاه

فالمیاه وإن كانت .أي سبب آخر للوفاة سوى التسمم بسبب كثرة شرب الماء
ضروریة للحیاة وعادة ما تكون غیر ضارة، یمكنھا أن تقتل إذا تم تجرع كمیات 

  .زائدة منھا
الحصول على فیھبرـَ عتاالعتدال في عالم یُ سندرس في ھذا األسبوع عن 

ظھر اإلیضاح السابق أن األمور غیر الصحیة یجب یُ . المزید من كل شيء نجاحاً 
. تحاشیھا تماماً، كما ینبغي تداول واستخدام المواد والممارسات الصحیة باعتدال

  .وفي كثیر من األحیان نجد أن االعتدال ھو العنصر الرئیسي المفقود
دعونا نلقي نظرة على ما ھو االعتدال الصحیح وعن األسباب التي من 

  . أجلھا یرید الرب منا أن نكون معتدلین
  

. كبشر، نحن قد اشترینا بدم یسوع المسیح:نظرة خاطفة إلى موضوع ھذا الدرس
المفتاح لتحقیق ھو ومن ثم فإن لدینا مسؤولیة أخالقیة لرعایة أجسادنا، واالعتدال

  .ذه المسؤولیةوإنجاز ھ
  

  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  األحد ـ أول سكران بالكتاب المقدس
الخاصة بك؟ ) میراثك الذي تتركھ بعد رحیلك(ماذا ترید أن تكون تركتك   

وعلى وجھ التحدید، ما الذي ترید أن یتذكرك الناس بھ بعد موتك؟ بأنك كنت غنیاً، 
  مشھوراً، أو قوي سیاسیاً؟ ما ھي األمور ذات األھمیة حقاً؟ 

. عبر صفحات الكتاب المقدس شخصیات تركت موروثات وتركاتنجد 
من ھذا اً ض ھذه الموروثات جید وبعضھا رديء جداً، والبعض كان خلیطبع

  .وذاك
ربما أفضل وصف لنوح ھو أنھ كان أول كارز بالرغم من . انظر إلى نوح  

سوى عاماً ولم یحظَ ١٢٠مدة كرز لفلقد . لأنھ لم یحقق نجاحاً كبیراً في ھذا المجا
    .اشرةبحفنة من المتجددین الذین كانوا من عائلتھ المب

فإن نوحاً في وسط . غیر أن نظرة هللا لنوح، مع ذلك، كانت إیجابیة جداً 
بِّ ـَ َوَجَد نِْعَمة في َعین"شرور وآثام العالم العتیق قد    ).٨: ٦تكوین " (ي الرَّ

  
    ___________  ١: ٧؛ ٢٢و٩: ٦تكوین كیف وجد نوح نعمة في عیني الرب؟

  ________________________________ _________________    
  

إالَّ أن بكل ما طلب هللا منھ عملھ، ھقیامعلى الرغم من وفاء نوح وطاعتھ و
ما ھي الدروس . ٢٧ـ٢٠: ٩اقرأ تكوین . ھناك قصة أخرى تم تسجیلھا لنا أیضاً 

    _____________________  من ھذه القصة الدنیئة؟مھاــّ تعلالتي یمكن لنا 
  ________________________________ _________________    

  
كم ھو مؤسف أن . دسیر في الكتاب المقـّ ل سكلقد حقق نوح شھرة بكونھ أوَّ   

عطي الكثیر من اُ ألمور الحسنة للرب، رجال قام بعمل الكثیر من ارجالً مثلھ 
  .، یسقط بھذه الطریقةاً كبیراً المسئولیات وكان لھ شأن

إن العقل ھو أھم قناة لالتصال ویجب أن یظل خالیاً من السموم والمواد التي   
إن تجربة نوح ھي تحذیر ومثال لتعلیمنا أنھ، . تشوش الحكم والتفكیر والمنطق

ھم لیسوا محصنین ضد بیننا، حتى األقوى واألكثر أمانة،من " األفضل"حتى 
اً إن شرب الخمر كان أمر. اإلثم الصریحالتجربة وھم لیسوا محصنین حتى ضد

لدرجة أنھ راح أفرط في شرب الخمرقد بما فیھ الكفایة، لكن یبدو وكأن نوحاً سیئاً 
  ا نحن؟ـَّ وإذا كان نوح قد سقط ھكذا، فماذا عن. في نوبة ُسكر
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سقط بشكل أو بآخر؟ إنھ من المؤلم لنا أن نرى ل تعرف قائد كنیسة وقور جداً ھ
كیف . نشعر بخیبة األملھذا یجعلنا . ه ونأخذه لنا قدوة یتعثر ویسقطشخصاً نوقر

  مثلنا ال یستحقونھا؟نتعلم بسط وعود النعمة لتشمل حتى أولئك الذین ھم
  

  االثنین ـ الكحول الیوم
من القرن الحادي والعشرین، تسببت المشروبات الكحولیة في العقد األول   

٣,٢ترجم إلى أن سنویاً؛ األمر الذي یُ اً ملیون شخص١,٨مقتل ما یقرب من في
في المائة من مجموع الوفیات بجمیع أنحاء العالم سنویاً ھم من ضحایا شرب 

في شرب إن اإلفراط . طردھي في ازدیاد مإن كمیة الكحول المستھلكة . كحولال
حیث یشرب (صفوف المراھقین والشبیبة ینمو بشكل مثیر للقلق الكحول بین

الذكور من أربعة إلى خمسة كؤوس متتالیة بینما اإلناث یشربن من ثالثة إلى 
إن لشرب . وال یوجد ھناك دلیل على توقف ھذا األمر.)أربعة كؤوس متتالیة

دمان، باإلضافة إلى التأثیرات الكحول عواقب وخیمة تنتج عن السكر والتسمم واإل
  .الكیمیائیة األخرى التي تطال الجسم

  
، وتحذیرات موجودة في الكتاب المقدس وتحذرنا ضد اتأیة تعلیمات، اختبار

: ٥؛ أفسس ١١: ٥؛ إشعیاء ٣٥ـ٣١: ٢٣و١: ٢٠؛ أمثال ٨ـ٢: ١٣قضاةالكحول؟ 
١٨  _______________________________________________    

  ________________________________ _________________    
  

أنھ قبل أن تصدر أیة أوصاف علمیة حول اآلثار السلبیة من المثیر لالھتمام  
ت أم رَ ذِ ، حُ )تشوھات الجنین الناتجة عن الكحول(لناجمة عن تعاطي الكحولا

حول، ذر سلیمان أیضاً من آثار الكحَ ا كم. شمشون بعدم شرب الكحول أثناء حملھا
خالل خبرتھ، من من خالل مالحظاتھ، وربما أیضاً فإنھ . خصوصاً النبیذ والبیرة

النتائج ؤديحول من السلوك ویحولھ، وعادة ما تر الكغیِّ كیف یُ یصف سلیمان
ف إشعیاء النبي بشكل تصویري كیف كانكما یص.إلى الندمالمترتبة على ذلك

بشكل غیر الئق وھم في حالة السكر، كما یؤكد بولس على یتصرفونالكھنة
  .س اآلخرین بشأن الكحولالتحذیرات التي أعطاھا كتبة الكتاب المقد

الئق وغیر تعاطي الكحول على أنھ سلوك غیریصف الكتاب المقدس  
  .مرغوب فیھ ویحذر من شربھ ونتائجھ

ِمًسا َمْن ـَ ر، یَُجوُل ُملتئیَس َخْصَمكم كأَسٍد َزالألنَّ إبْ . اُصُحوا َواسھَُروا"  
الكحول ھو واحد من یمكننا أن نتأكد من أن تعاطي). ٨: ٥بطرس ١" (یَبتلُعھُ ھُوَ 

رت على مر القرون من خالل كم من مالیین األرواح قد دم. أكبر فخاخ الشیطان
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لیس ھناك شيء . كل من الجسد والعقلذا المخدر الخطر الذي ھو سم لھتعاطي
  .دون مساومة على اإلطالقوأفضل لنا وألحبائنا من تفادي ھذا الفخ الخطیر تماماً 

  
ذت حیاتھم بالكحول، سواء من خالل تعاطیھم ھم لھ أو من ال یعرف أناساً تأنْ مَ 

لماذا تغامر بنفسك؟ ما ھي الخطوات التي یمكنك اتخاذھا .خالل تعاطي آخرین
للمساعدة على ضمان أنك، أو أي من أحبائك، أبداً لن تسلكوا ھذا السبیل 

  .عد فقط بالحزن واأللمعد بشيء جید ولكنھ یَ الخطیر، الذي ال یَ 
  

  "للقلبلكن ألیس الكحول جیداً "الثالثاء ـ 
منذ أوائل السبعینیات والنقاش محتدم حول فوائد النبیذ والمشروبات   

تب الكثیر في الصحافة العامة والعلمیة لقد كُ . الكحولیة عموماً على صحة القلب
وفي السنوات األخیرة، . لموضوعجریت في فرنسا حول ھذا ااُ عن الدراسات التي 

باإلضافة إلى المزید من المتابعة ،ان فرنساإعادة تحلیل البیانات حول سكومع
بظالل كبیرة من الشك نتیجة البیانات المحللة ألقت ،بخصوص ھذا الموضوع

إن المسئولین عن تصنیع المشروبات الكحولیة حافظوا على . على النظریة بأكملھا
والعدید من أعضاء . العامأن یظل أمر تعاطي الكحول ھكذا جذاباً أمام الرأي

الكنیسة یتساءلون إذا ما كانت صحتھم تعاني بسبب عدم شرب الكحول على نحو 
  .منتظم
لى صحة فوائد واضحة أو حقیقیة للكحول عتظھر أيلم تكتب أیة مواضیع   
العلمیة الحدیثة بشكل قوي في االدعاء )األبحاث(ت المؤلفات ـَ نعَ ـَ ولقد ط. الشباب

بأن ھناك فوائد صحیة للكحول على األوعیة الدمویة للقلب عند األشخاص الذین 
  .ھم في منتصف العمر

التي أظھرت فوائد ظاھرة للكحول، تم إرفاق الذین كانوا الدراسات وفي
شرب ال تالتي المجموعاتأي (م ـُّ التحكربون الخمر في السابق إلى مجموعاتیش

بسبب مشاكل من ھؤالء قد توقفوا عن شرب الخموركان بعض وقد ؛ )الكحول
في بصورة عامة، وكانت مجموعات التحكم ذاتھا، . صحیة متعلقة بشرب الكحول

في ذلك یشربون الكحولكانوا الذین صحة ھزیلة أكثر من مجموعة األشخاص
في تصمیم الدراسة، ظھر وبإعادة تحلیل البیانات، لتصحیح ھذه العیوب . البحث

ال أنھ ال توجد أیة فوائد صحیة لمن یشربون الكحول بكمیات معتدلة مقارنة بمن 
التحلیل ذلك، فقد أظھر المزید منعالوة على. یشربون الكحول على اإلطالق

المجموعات التي تم دراستھا أن المجموعة التي كانت تشرب الكحول لبیانات
نتیجة [صل أن نتائج حالتھم الصحیة أفضلعتقد في األباعتدال والذین كان یُ 

أن ھذه المجموعة كانت تختلف عن التحلیلظھرأ، ]اعتدالھم في شرب الكحول
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نتیجة بعض الممارسات األخرى م األخرى في الدراسةتـُّ بقیة مجموعات التحك
سون رفقد اتضح أنھم یتناولون وجبات غذائیة أفضل، ویما. التي كانوا یقومون بھا

أوضاعھم االقتصادیة أعلى من غیرھم في الریاضة بصورة منتظمة، كما كانت
لحصول على الرعایة ، كما كانت لھم فرصاً أكبر في ااألخرىم ـُّ مجموعات التحك

على تحسین الصحة اً إیجابیاً تأثیرومن المعروف أن لھذه العوامل . الصحیة
لى ھذه المجموعة من مجموعات لذا لم تكن الفوائد التي ظھرت ع. وإطالة العمر

ھذه الفوائد ممارسات حیاتیة رب الكحول باعتدال، بل كان سببشم نتیجة ــُّ التحك
  .كان أولئك األشخاص ینتھجونھاأخرى

ألن لدینا رسالة صحیة تحذرنا بالتفصیل من ویالت ھذه كم نحن مباركون 
كم ھو خطیر أن نسعى . قبل أن یخبرنا بھا علماء األمراض الوبائیةالسموم، حتى

في حین أن لھ الكثیر من ] الكحول[في طلب ما ال یشتمل على أیة منافع صحیة
للجسملحق بالمھارات الحركیةھذه األضرار ما یبینومن . األضرار الخطیرة

العنف، الحوادث، العنف لدمار الناجم عن الصدمات النفسیة مثلباإلضافة إلى ا
  .رطان،اإلدمان، بل وحتى الجنونف الكبد، السالمنزلي، تلیُّ

حتى بل ویمكن للمختلف الوظائف العصبیةواحدة من الكحول قد تإن كأساً 
واألھم من ذلك ھو أن الكحول قد یضعف قدرتنا على .أن یسبب إدماناً للكحول

من منا لم یر أشخاصاً یجعلون . إصدار األحكام السدیدة واالستجابة للروح القدس
  ، أو حتى أسوأ من ھذا، من خالل شربھم للكحول؟من أنفسھم مسخرة

  
كیف یمكن لھذه اآلیة أن تنطبق على الموضوع . ٣١: ١٠كورنثوس ١اقرأ 

ھذا المبدأ مستوى الشخصي، كیف یمكن لك تبنيالمطروح ھنا؟ وعلى ال
تحتاج إلى إحداثھا الخاصة؟ ما ھي التغییرات التي ربماوتطبیقھ على حیاتك

  ؟بصورة أفضلما یقولھ الكتاب المقدس ھنافي حیاتك ظھر حتى تُ 
  

  األربعاء ـ االعتدال في كل شيء
ونحن . ھو كلمة عفا علیھا الزمن" االعتدال"یبدو في بعض األحیان أن   

غالباً ما نساوي بینھا وبین الحركات والمنظمات التي تركز بصفة خاصة على 
تلك الترانیم القدیمة التي كانت تلك ونفكر في . شرب الكحول وتدخین التبغمحاربة 

محذرة الشابات من العادات التي كانت كنیستنا األولى ترنمھاالحركات تروج لھا و
نحن تقریباً نجعل . المثیرة لالشمئزاز التي یمارسھا من یمضغون التبغ ویبصقونھ

ي ف"االعتدال"كلمةكر ھذه النتجنب ذِ ومضحكاً، كاریكاتیرامن المسألة برمتھا 
  . عصرنا المعقد
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عدم الحدیث عن االعتدالحتىمن األسھلفي بعض األحیان أنھ قدُ ـَ عتویُ   
نجد أن حدث عن االعتدال وإرشاد الناس إلیھفي حین أننا نفشل في التو. بالمرة

كنا نعتقد یوماً أنھا مشاكل تخص البعض في كنائسنا قد تم التغلب علیھم بأشیاء
  .وحده" العالم"
  

ق في جمیع مجاالت طبَّ كیف ینبغي لھذه الكلمات أن تُ . ٩ـ٥: ١طرس ب٢اقرأ 
كیف لنا أن نغتنم ھذه حیاتنا، وخاصة عندما یتعلق األمر بعاداتنا الصحیة؟ 

    _______________________  النصیحة الكتابیة ونجعلھا حقیقة ألنفسنا؟
  ________________________________ _________________    

  
تعاطي المخدرات غیر عدم إن االعتدال ھو أكثر بكثیر من عدم التدخین، و  

. شرب الكحول، أو حتى الشاي والقھوة والمشروبات الغازیةعدم المشروعة و
تسبب یمكن أنوذلك ألنھ حتى األشیاء الجیدة إذا تم تناولھا بشكل زائد فإنھا

  .مشاكلال
ات معقول؟ ھل ھناك وقت ما ھي عاداتك في العمل؟ ھل تعمل عدد ساع  

  اآلخرین؟لعائلة والترفیھ واللیاقة البدنیة وخدمة وقت تخصصھ لتخصصھ 
كم من الوقت تمضیھ في النوم، أم أنك تعمل طوال الوقت؟ أو من ناحیة   

أخرى ھل تنام أكثر من الالزم؟ إن النوم الزائد وكذلك القلیل جداً من النوم كالھما 
  .یمكن أن یكون لھما آثاراً صحیة سلبیة

ھل لحم الخنزیر، أو حتى الدجاج، ولكن عن الغذاء؟ ربما أنت ال تأكلماذا   
تمأل طبقك عن آخره باألطعمة لدرجة أنك قد تجد صعوبة في النھوض من على 

  المائدة لكثرة ما أكلت؟
لكن الكثیر من ضوء . بالنسبة لناومفیدنحن نعرف أن ضوء الشمس جید  

. كذلكالتمرینات الریاضیة ھي أمر ھام. الشمس قد یتسبب في اإلصابة بالسرطان
كثیرون ال یمارسون التمرینات الكافیة وھذا سيء، ولكن التمرینات الزائدة یمكن 

حتى المقدرة الجنسیة، في حین أنھا ھبة من هللا، إال أنھ إذا . أن تضر بالجسم كذلك
  .تم التعامل معھا بشكل زائد عن الحد فسیكون لھا آثاراً جانبیة سیئة

إن : "ال الحقیقي بھذه العبارة البسیطةلقد لخصت روح النبوة جوھر االعتد  
العفة الحقیقیة تلزمنا بأن نستغني كلیة عن كل ما یضر، وأن نستعمل األشیاء 

  ).٥٠٢روح النبوة، اآلباء واألنبیاء، صفحة " (الصحیة بدرایة
  

ما ھو مدى اعتدالك؟ وفي أیة مجاالت أنت . انظر إلى جمیع مجاالت حیاتك
ربما أنت تعاني اآلن من بعض اآلثار السلبیة للممارسات بحاجة إلى تغییر؟ أو
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لماذا ال تسعى في طلب المساعدة إلحداث التغییرات !الخاطئة التي قمت بھا قبالً 
  المطلوبة؟

  
  الخمیس ـ اشتریتم بثمن

أن نفعل بھا ما یحلو إن فلسفة الكثیرین الیوم ھي أن أجسادنا ملك لنا ویمكننا  
ا النھج بقولھم مجادلین أنھم بالعیش ھكذا ال یضرون أحداً ھذیبرر البعضقد . لنا

  .نحن مع ذلك نعرف أن مثل ھذا النوع من التفكیر ھو خطأ. سوى أنفسھم
  

في أذیتك أو في أذیة فیھاَب عدم اعتدال اآلخرینق التي تَسبَّ ما ھي بعض الطر
یمكن أن یكون إسرافك أنت شخص تعرفھ؟ أو حتى بشكل شخصي أكثر، كیف 

  في أذیة اآلخرین؟یتسببان قد وعدم اعتدالك
  

وھذا المسكن ھو . كنىتاب المقدس عن أھمیة الجسد كمكان للسُ یتحدث الك
فيلیس لفائدتنا الخاصة وفائدة أفكارنا ومخططاتنا وتصرفاتنا؛ إن أجسادنا ھي

أحیاناً نكون أكثر اھتماماً . یا لھ من شرف ویا لھا من مسؤولیة.الحقیقة ھیاكل 
  .بالبیوت التي نعیش فیھا من اھتمامنا بأجسادنا

  
لماذا ینبغي أن نعتني بأجسادنا؟ أي موضوع یأتي من ھذه الفقرات الكتابیة 

إذا النصوص ذات معنى فقطاذا تكون ھذهالتالیة ویجیب على ھذا السؤال؟ لم
خلقنا على نقیض النظریة التي مفادھا أننا جئنا للوجود نتیجة قوى كان هللا قد

    ____________  ٢٠و١٩: ٦كورنثوس ١؛ ٢١ـ١٩: ٢؟ یوحنا كونیة بال غایة
  ________________________________ _________________    

  
یؤكد بولس على ھذا الموضوع في . أشار المسیح إلى جسده على أنھ ھیكل

وأنكم "كثیر من األحیان ویتوسع حولھ كذلك بإشارتھ إلى أننا ال ننتمي إلى أنفسنا 
ُدوا هللا. م بثَمنـُ ریتـُ ألنكم قد اشتلستم ألنفُِسكم؛ : ٦كورنثوس ١" (في أجسادكمفََمجِّ

  ).٢٠و١٩
فقط عندما نتأمل في . من أجل فدائنا واستردادناعَ فِ یا لھ من ثمن ھذا الذي دُ 

. الصلیب وما حدث ھناك یمكننا حتى أن نبدأ في فھم قیمتنا واستحقاقنا في نظر هللا
ھذه الفكرة وحدھا لكفیلة بأن تساعدنا على أن نفھم المسؤولیة المقدسة الملقاة إن

  .على عاتقنا لالعتناء بأنفسنا، لیس فقط روحیاً بل وجسدیاً أیضاً 
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نحن لسنا . ك ألجل خالصناـَ سفلقد أفرغ هللا السماء وسمح لدم المسیح أن یُ 
لھ بكل ما لدینا، بما في ذلك الوكالة ملكاً ألنفسنا؛ فلقد افتدینا ونحن ننتمي  وندین 

  .األمینة في استخدام أجسادنا
  

لماذا ینبغي لھذا أن . أمعن النظر أكثر في الصلیب وفیما فعلھ یسوع من أجلنا
یكون محفزاً لنا في كل ما نقوم بھ؟ إذا كنت تؤمن حقاً أن المسیح، الرب، مات 

أفال ینبغي أن تكون تلك من أجل خطایاك حتى تنال الوعد بالحیاة األبدیة، 
كیف ینبغي لھذا الحق الرائع أن یحفزك الحقیقة مركزیة ومحوریة في حیاتك؟ 

  لالعتناء بھیكل جسدك بصورة أفضل؟
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
بالرغم من تزاید مشكلة السمنة في كثیر من أنحاء العالم، إال أن الشراھة   

ٌع ومقبول قیة أصبح مشكلة حقیقد من النوع الثاني اء السكر ن دأو. ھي أمر ُمشجَّ
حتى م ممارسة التمرینات الریاضیة السمنة وعدبسبب النظام الغذائي، كما تؤثر 

وقد تسبب إدمان أنشطة اإلنترنت والمواد اإلباحیة في تعزیز . في المراھقین
أكبر ھووال یزال التبغ.حاالت العنف واالعتداءات الجنسیة بصورة غیر معقولة

منھا، حیث یموت خمسة مالیین شخصاً مسبب منفرد للوفیات التي یمكن الوقایة 
ھاتوجد تحذیرات على علب السجائر لكن. بجمیع أنحاء العالم بسبب التدخین سنویاً 

لیست أمراً في حد ذاتھاإن المعلومات. تذھب أدراج الریاح وال یأبھ لھا الكثیرون
  .لالزمة لوضع ھذا المعلومات حیز التنفیذم نتخذ الخطوات اوقائیاً ما ل

وافقة بشأن لقد أعطى هللا، من خالل مصادر مختلفة، توجیھات ثابتة ومت  
كم سنكون مباركین إذا . وسعداء ومقدسین من خاللھاالطرق التي نكون أصحاء

  .نحن اتبعنا ھذه النصائح والتعلیمات
بِّ إلھكم فتأَمنـُ آِمن"     ).٢٠: ٢٠أخبار ٢" (نبیائِھ فتفلحواآمنوا بأ. واـُ وا بالرَّ
ھم الغذائیة على التأثیر الذي لعاداتقلیلون ھم الذین یدركون بشكل واضح"  

أن تكون ینبغي. مصیرھم األبديكذلك ووجدواھم في ھذا العالمطباعھموصحتھم
ینبغي أن یكون الجسد . لإلنسانللقوى المعنویة والفكریةالشھیة خاضعة دائماً 

  ).٣٩٨روح النبوة، توجیھ الطفل، صفحة " (للعقل، ولیس العقل عبداً للجسدعبداً 
  

  أسئلة للنقاش
التأثیر قلیلون ھم الذین یدركون بشكل واضح : "هانظر إلى االقتباس أعال.١

كذلك واتھم الغذائیة على صحتھم، طباعھم وجدواھم في ھذا العالمالذي لعاد
من الناحیة العملیة؟ما الذي یعنیھ ھذا ". مصیرھم األبديعلى 
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ھل یشجع االعتدال؟ ر المجتمع الذي تعیش فیھ في موقفك منكیف یؤث.٢
مجتمعك على االعتدال أم أنھ یعزز المواقف التي تجعل االعتدال یبدو أمراً 

، وإذا لزم األمر، كیف من المھم إدراك تأثیرات المجتمع ھذهرجعیاً؟ لماذا 
وحثھم على عدم مساعدة اآلخرین، وبخاصة الشباب، یمكنك أن تتعلم

ھذه المواقف الخاطئة التي تناھض االعتدال؟االنصیاع وراء مثل

خبیر في الصحة لیتحدث في الصف عن أھمیة اإلمكان تعال بإذا كان ب.٣
لألمور المختلفة مثل النظام الغذائي الصحیحالتوازن وكیفیة تحقیق 

.ض لضوء الشمسعرُّ وممارسة الریاضة والنوم والت

، فال ما جید بالنسبة لإلنسانأنھ إذا كان القلیل من شيءیعتقد بعض الناس.٤
بیل المثال، على س. كون المزید من ھذا الشيء أفضل كثیراً لإلنسانأن یوبد 

أن یكون المزید من الملحوإذن فالبد لملح مفید للجسم،إذا كان القلیل من ا
ما ھو الخطأ في مثل ھذا النوع من التفكیر؟. للجسمبكثیرأفضل
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  )یونیو(حزیران ٥  الدرس العاشر
  الكمال والقداسة: االستقامة

  
  السبت بعد الظھر

: ٦؛ دانیال ١٠ـ١: ٢٤صموئیل ١؛ ١٢ـ٦: ٣٩تكوین : المراجع األسبوعیة
: ٣؛ أفسس ٢٧و٢٦: ١؛ رومیة ١١ـ١: ٤؛ متى ١٠ـ١

  .٢١ـ١٤
  

ًما في التَّعلیم ُمقدِّ ": آیة الحفظ ما نفَسَك في كل شيٍء قدَوة لألعمال الَحَسنة، َوُمقدِّ
نقاوة َوَوقارا وإخالًصا وكالًما َصِحیًحا غیر ملوم، لَِكي یُخَزى الُمَضاّد، إذ لیس لھ 

  ).٨و٧: ٢تیطس (" َشيٌء َرِديٌء یَقولھُ َعنُكمْ 
  

ءاً ھو أن ھؤالء وما زاد األمر سو. الواعظ بسبب صخب األطفالغضب  
وبالنھایة كان علیھ التوقف عن الوعظ وإخبار . األطفال كانوا أبناء الواعظ نفسھ

لیس على األطفال ،ساد الصمت. األطفال بأنھ سیعاقبھم فور انتھاء الخدمة
تمت العظة وانتھت الخدمة وكانت وجبة الغداء . ولكن على الجمیع،فحسب
  .ن سبتاً سعیداً ار واسترخوا وكاضحك الزوَّ . ممتعة
وجاءت البنت . في ذلك المساء، طرأت نشوة سارة على البیت بأكملھ  

یا أبي، : "الصغیرة، وربما كانت تشعر بحریة االسترخاء، وقالت ألبیھا الواعظ
  ". لقد كذبت عليَّ . لقد وعدت بأنك ستعاقبني ولم تفعل

حتى . عیشھاال شك في أن الحدیث عن االستقامة ھو أسھل بكثیر من   
فإنھ . ما لم نكن حذرینمنا قد یجدون أنفسھم عرضة لخطر المساومة " األفضل"

  ".صغرى األمور"في حقاً وقوعنا في الخطأمن السھل
حیاتنا على سنلقي نظرة في ھذا األسبوع إلى ھذا الموضوع وتأثیره في   

  .كثیر من المستویات
  

خالقیة تؤثر في صحتنا إن االستقامة األ: نظرة خاطفة إلى موضوع ھذا الدرس
  .روحیاً، عقلیاً، وجسمانیاً 

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  األحد ـ المسیح في البریة
في العمر ؟ خصوصاً مع تقدم اإلنسانإن المساومة سھلة جداً، ألیس كذلك  
نحن . ال تبدو األمور بنفس السواد أو بنفس البیاض التي كانت علیھ قبالً حیث 

ثم، ومع مرور الوقت، . نستسلم ھنا قلیال وقلیال ھناك، ونتشبث بموقفنا الجدید
ثم ومع . نتنازل قلیالً ھنا وقلیالً ھناك، ثم نعود ونتشبث بأحدث ما لدینا من مواقف

ھناك، ثم نعود ونساوم قلیالً ھنا وقلیالً مرور الوقت ومن أحدث مواقفنا، نتنازل 
ما كنا ذات مرة وبعد فترة، نجد أنفسنا في مكان . أحدث ما لدینا من مواقفلنثبت ب
.ھذا ما تعنیھ المساومة. تواجد فیھاللنتمنى 

رب المسیح من قبل إبلیس في البریة، ماذا كانت عندما جُ . ١١ـ١: ٤أقرأ متى 
جاء الشیطان للمسیح من خاللھا؟ كیف دحض رب الثالثة التيامداخل التج

  المسیح تلك التجارب، وما الذي نستطیع استخالصھ من ھذا الحدث ألنفسنا؟
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
فعلى الرغم من كل ما حاول . جداراً منیعاً المسیحَ لقد وجد الشیطانُ   

لقد كان المسیح . فشل في جعل المسیح یساوم على أي شيءالشیطان عملھ، فقد
بل كان . منیعاً وحصیناً كمناعة سور الصین العظیم التي دامت لقرون عدیدة

وقد . قد تم اختراقھ ذات مرةھذا ألن سور الصین العظیم .المسیح أكثر مناعة منھ
ح كل ھذا أصبوقد ! قد قام شخص برشوة حارس البوابةف: تم اختراق السور ھكذا

حارس واحد فقط عن عمل ما السور الحجري العظیم بال فائدة تقریبا عندما توقف
  .علیھ عملھكان من المفترض 

سیعمل الشیطان من خالل شھیتنا، من و. سھل جداً . نعم، المساومة أمر سھل  
والكبریاء، ومن خالل رغبتنا في األمور الدنیویة، ومن خالل افتراضاتنا خالل 

لنا ننتھك كرامتنا ونزاھتنا، لیجعمنھا قیادتنا إلى المعصیة واإلثمأي وسیلة یستطیع 
بحاجة إلى نكون على علم بأسالیب نحن لسنا فقط. یدفعنا بعیداً عن المسیحول

إلى عمل ما نعرف االستدراجعدم، لكننا بحاجة إلى المطالبة بوعود هللا والشیطان
موت ت على قوة هللا، واالستعداد للفقط من خالل االعتماد المستمر والثاب. أنھ خطأ

  .عن الذات، نستطیع تحقیق الغلبة على الشیطان
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نھ الصواب؟ كیف قمت بالمساومة على ما كنت تعرف أفي أیة مجاالت من حیاتك
ا كان ر ھذه المساومة إزعاجاً أقل عمَّ ل لك أمشكِّ شعرت أول مرة قمت بذلك؟ ھل یُ 

  علیھ في البدایة؟ أم أن األمر ال یزعجك حتى بالمرة؟
  

  االثنین ـ الحفاظ على االستقامة
. ھناك الكثیر من التجارب، تجارب غالباً ما تؤدي إلى المساومة األخالقیة  

من السھل على أحد موظفي الكنیسة المسافرین في مھمة عمل إعداد قائمة 
ھو سھل على كم .مصروفات وھمیة طائلة یقدمھا إلى الكنیسة لیأخذ عنھا بدال

كم من السھل !الرجل التسلل بالنظر إلى قلیل من المواد اإلباحیة على اإلنترنت
المراوغة والخداع في كم ھو سھل على الناس !على األطفال أن یكذبوا على آبائھم

وكم ھو سھل !ول األكل والشرابفي تنااإلفراط وكم ھو سھل!دفع الضرائب
  .وتطول قائمة ما یمكن المساومة علیھ... وكم ھو سھل!الغش في المدرسة

  
انتھاك ھؤالء الرجالعلى بأیة طرق كان من السھل جداً . اقرأ األوصاف التالیة

استقامتھم؟ ما الذي یمكننا تعلمھ من ھذه القصص؟ وإذ تقرأ كل قصة، فكر في 
على ھؤالء ر في مدى الضغط الذي كانــِّ خلفیة ھذه اإلغراءات والتجارب، فك

ر في كم كان من السھل علیھم تبریر ــِّ ، فكالرجال لحثھم على المساومة والتنازل
  .علیھأي خیار كان من الممكن لھم اإلقدام

  
    ______________________________________  ١٢ـ٦: ٣٩تكوین 

  
    ___________________________________  ١٠ـ١: ٢٤صموئیل ١
  

    _______________________________________  ١٠ـ١: ٦دانیال 
  

) مخادعون(ون وإذا كنا صادقین مع أنفسنا فسیعترف الكثیرون منا بأننا ملت  
، ولكننا لن نكذبأحیاناً نحن . أو على األقل أقل من شفافین في الكثیر من معامالتنا

مثل ھذا . لن تساعد في ظرف ماربما نعتقد أن الصراحة . ال ننقل الحقیقة بوضوح
ما ھي بعض الطرق التي ربما . السلوك یمكن تواجده في كثیر من مجاالت الحیاة

صراحة؟ لماذا تكون قد اخترت من خاللھا التذرع باألعذار بدالً من الوضوح وال
  ؟من السھل عمل ذلك
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من األخبار أو ممن ر في الشخصیات غیر الكتابیة، سواء من التاریخ أوفكِّ 
ما ھي . ترى أنھم یتسمون باالستقامةشخصیات، تعرفھم بصفة شخصیة

وتتمنى أن تكون لدیك؟ كیف یمكنك السمات التي لدى مثل ھؤالء األشخاص
  السعي في محاكاة تلك السمات على نحو أفضل في حیاتك الخاصة؟

  
  الثالثاء ـ االستقامة في حیاتنا الروحیة

ب بملحقاتھ بدا القار. اً سیاحیاً بمحرك صغیر ومقطورةاشترى شاب قارب  
مكلفاً قد اشترى القارب مستعمال فھو لم یجدهالشاب نظیفاً ومریحاً، وحیث أن 

اختبار قاربھ الجدید، قام الشاب باصطحاب بعض وبسبب لھفتھ على . كثیراً 
قد أبحر القارب و. م وأطلقھ في الماءاألصدقاء وأخذ القارب إلى مزلق سفن عا

على ما یرام، وتوجھت المجموعة بالقارب نحو جزیرة صغیرة قبالة البر الرئیسي 
  . في بحیرة أونتاریو

وبعد إرساء القارب الصغیر، استكشف الشباب الجزیرة وعادوا إلى القارب   
وبعد مسافة قصیرة من اإلبحار، نبھھم صوت تناثر المیاه . متوجھین إلى دیارھم

وبسرعة انقلب القارب . ب وبأن الماء قد بدأ یمألهقِ ـُ قد ثأن القارب إلى حقیقة 
. باردةفي المیاه الوسقط األصدقاء 

جد أن لوحاً خشبیاً واحداً من األلواح قارب، وُ فحص العد ماذا حدث؟ ب
على المستمرة ، ومع حركة األمواج صنع منھا ھیكل القارب قد تعفنالتي ُ

اً متعفناً واحدیاً خشباً لوح. ذلك اللوحام وتفسخ في انقسى ذلك إلىالشاطئ، أدَّ 
  . ومتھرئ، من بین كل األلواح األخرى، كان كافیاً ألن یغرق القارب

نكون ما مدى ما یمكن أن تكون علیھ حیاتنا من تشابھ مع ھذا األمر؟ فقد  
وثابتین ال نتزعزع بعدة طرق، ومع ذلك، فمن خالل أقویاء جداً ومخلصین جداً 

، مجال واحد أثیم نسعى للتشبث ــِّ مجال من المجاالت، مجال لم نسل م فیھ ذواتنا 
  . بھ، نجد أنفسنا غارقین في مشاكل أخالقیة وروحیة بل وحتى جسدیة عمیقة

  
على كیف یساعد ذلك ما الذي یقولھ بولس لنا ھنا؟ . ٢١ـ١٤: ٣اقرأ أفسس 

    __________  المستوى الشخصي؟ كیف یمكننا اختبار ھذه الوعود في حیاتنا؟
  ________________________________ _________________    

  
بإمكان الروح القدس . ھناك الكثیر من الوعود الممنوحة لنا في ھذه اآلیات  

رنا، لیس مثل أن یغیِّ یقوینا من الداخل؛ معنى ذلك أن بإمكان الروح القدسأن
. القلب، شيء یعمل بأعماقنابعض عملیات التجمیل الجراحیة، ولكن مثل جراحة 

إن الرب یطلب . بمعرفة حقیقة محبة هللا لناواإلیمان طة واسویأتینا ھذا التغییر ب
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الحظ ". ِملِء هللامتلئوا إلى كلِّ ـَ ت"تام في حیاتنا؛ ھو یرغب في أن ل ویسعى لتحوُّ 
دث نھ خالفاً لكثیر من المساعدات الذاتیة وفلسفات العصر الجدید، ال یتحأیضاً أ

" العاملة فینا"ال، إن القوة . داخلناببولس عن استفادتنا من بعض القوى الفطریة 
السؤال ھو، ھل . ھي قوة هللا الذي یمكنھ أن یفعل أكثر مما نطلبھ أو نفكر فیھ

  لھ بعمل ذلك، أم أن طبیعتنا البشریة بدالً من ذلك ھي السائدة؟نحننسمح
  

؟ كن مستعداً للتحدث عن "إلى كلِّ ِملِء هللا"ین ئما الذي قد یعنیھ أن نكون مملو
  .إجابتك في الصف

  
  األربعاء ـ النزاھة والعفة الجنسیة

؛ یھوذا ٣: ٤تسالونیكي ١؛ ١٨ـ١٥: ٦كورنثوس ١؛ ٢٧و٢٦: ١اقرأ رومیة 
    _________   ما ھي الرسالة األساسیة في كل ھذه اآلیات لنا نحن الیوم؟. ٧: ١
  ________________________________ _________________    

  
وكانت ھذه أول مرة تغیب فیھا عن .سافرت الشابة میغان إلى الجامعة  

عن الفساد الجنسي وبالرغم من وبالرغم من أنھا قد عرفت.البیت لفترة طویلة
مھ الكتاب المقدس والكنیسة حول ھذا الموضوع، إال أنھا ــِّ أنھا كانت تعلم ما یعل

انت ك. فجأة وجدت نفسھا في ظروف كان فیھا الضغط شدیداً لدرجة االستسالم
ھذا لیس ھو ما أرادتھ لحیاتھا، كما تعلم أنتخطأ، وكانتعلم أن االنحالل الجنسي 

في البدایة كانت قویة؛ في البدایة . كانت تعرف أن  شيء أفضل بالنسبة لھا
في البدایة كان اإلحساس . خطوةفثم، ببطء، لكن بثبات، ساومت، خطوة . قاومت

ـ لم تشعر بفداحة األمر كما كانت تشعر قبالوقت بالذنب فظیعاً، لكن مع مرور ال
بمرض عضال من األمراض التي تنتقل عن لیس قبل أن تجد نفسھا وقد أصیبت 

حقیقة بذ، وعندئذ فقط، بدأت حقاً في التفكیرعندئ. طریق الممارسات الجنسیة
  . أخطائھا
، )طیةخ(إنھ إثم. إن الفساد الجنسي في حد ذاتھ ھو أمر سيء بما فیھ الكفایة  

لكن في عصرنا الحالي یمكن للفساد . ر عالقتنا مع هللا ومع اآلخرینوالخطیة تدمِّ 
ھناك العدید من األمراض التي تنتقل عن . الجنسي أن یكون خطراً جسمانیاً حقیقیاً 
فیروس یصیب األعضاء : الھیربس(أو طریق االتصال الجنسي، منھا الحأل

أمراض یمكن لھا وھي،)یدزاأل(فیروس العوز المناعي البشري ،)التناسلیة
وأضمن طریقة لحمایة نفسك من ھذه األمراض ھو إتباع المبادئ .تدمیر الجسد

إن المتعة الجنسیة ھي لرجل وامرأة . الكتابیة فیما یتعلق باألخالقیات الجنسیة
خطة هللا وأي شيء خارج ھذا النطاق ھو خارج عن. داخل نطاق الزواج فقط
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ومن الخطأ عملھ؛ بل واألسوأ من ذلك ھو أن الممارسات الجنسیة خارج نطاق 
  .الزواج قد تؤدي إلى بعض العواقب الجسدیة الخطیرة أیضاً 

اطفیة أن تكون لخسارة العبل ویمكن ل،فحسبعواقب جسمانیة وخیمةلیس   
ھن وصمة الفساد اتي غالباً ما تقع علیوفادحة ورھیبة، خاصة بالنسبة للنساء الل

حتى المنظمات العلمانیة تتفق على . الجنسي بشكل أعنف، وإن كان في ذلك ظلم
أن االمتناع عن الممارسات الجنسیة خارج نطاق الزواج ھو الخیار األفضل الذي 

  .یمكن للمرء اتخاذه
ومما یثیر القلق بصفة خاصة الیوم ھو مسألة المواد اإلباحیة، التي ومنذ   

هللا وحده یعلم كم ھو عدد . نت باتت أكثر انتشاراً من أي وقت مضىظھور اإلنتر
ھناك رجاء لمن . المالیین من النفوس التي ستھلك من خالل ھذه اآلفة الرھیبة

یرغبون في التخلص من ھذه العادة إذا ھم طلبوا المساعدة، لكن بالنسبة للكثیرین 
  .ساعدة التي یحتاجون إلیھاجداً وھم یخشون طلب الماً یبدو عار ھذا األمر كبیر

  
ومخاوفك في ھذا المجال الخاص وإحباطاتكما ھي مغریاتك وصراعاتك 

مھما كانت حالتك، من الحیاة البشریة؟ ) الجنسیة، النزاھة، العفـَّةاالستقامة(
ب على ما لدیك من ــُّ نك من التغلبشكل یمكِّ من وعود هللا كیف یمكن لك االستفادة 

  صعاب؟
  

  ف حسب اإلیمانالتصرُّ الخمیس ـ 
، یناشد بولس المسیحي لیقدم نفسھ في كمال للرب في ٢و١: ١٢في رومیة   
یتطلب ذلك . بالتمام والكمال ینبغي تقدیم كل من الجسد والعقل والروح. الخدمة

  .استقامة ونزاھة وعفة في كل جزء من ھذه األجزاء
ولكنھم یتراخون بشأن ،یفھم البعض بسھولة أھمیة أن تكون أذھانھم نقیة  

إن أجسادنا ھي . وكما رأینا، فھذا لیس موقف الكتاب المقدس. أجسادھم المادیة
  .عطیة من هللا ولھذا السبب نحن مأمورون من هللا لالعتناء بھا

ال یبقى في یومنا ھذا،. إن االستقامة تقتضي أن تعكس أعمالنا معتقداتنا  
م ما ــِّ العلوم الطبیة تعلف. یش الصحيمجال كبیر للجدل حول أھمیة مبادئ الع

إذا كنا نعرف ذلك فإننا . التمرینات الریاضیة مھمة للجسم. عرفناه لسنوات اآلن
اج إلیھ من تمرینات نظھر نقصاً في االستقامة إذا نحن تجاھلنا منح أجسامنا ما تحت

فائدة الكمیات المعتدلة من ضوء الشمس ھي ذات وةالنظیفةالنقیالمیاه. ریاضیة
  . وألننا نعرف ھذه األمور فإننا مطالبون بإتباعھا. جداً كبیرة

ھم من نجد أن قلیلینفي الوقت الذي یجتاح فیھ وباء السمنة دوالً مختلفة،   
أن نقرر ونختارال بد لنا كأفراد . والشراھة في األكلالنھمیدحضون مخاطر



٨٨

عام الذي نأكلھ، خصوصاً إذا بشأن كمیة الطعام التي ینبغي لنا تناولھا، ونوع الط
الجمیع تقریباً یعترفون بأن التبغ ھو مسبب الوفاة . كانت لدینا مشاكل مع الوزن

تعاطي الكحول والماریجوانا والكوكایینقد أودىكما . األوسع انتشاراً في العالم
نبوة تقف اللم تعد روح . حیاة المالیین من البشربمن المواد الضارةاوغیرھ
في الدعوة إلى تناول الفواكھ الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة وحیدة 

فحتى إدارات الزراعة بالحكومات توصي بتخفیض استھالك الكثیر . والمكسرات
غذائي نباتي ھو إتباع نظامباختصار، إن . لحوممن األطعمة عالیة الدسم مثل ال

  .تناأمر غایة في األھمیة خصوصاً عندما نعلم أن ذلك مفید لصح
ومن المستحیل . الدین الصحیح وقوانین الصحة یمضیان جنباً إلى جنباً إن "  

بتعاد عن لھم ضرورة االخالص الرجال والنساء دون أن نوضحالعمل من أجل
وتمنع الحق اإللھي من التأثیر المسرات اآلثمة التي تدمر الصحة وتحط من النفس

كل عادة وكل ممارسة فحصإلىلفت نظر الرجال والنساءیجب أن یُ . في العقل
تي تتسبب في ظروف غیر صحیة للجسم، فتلقي واالبتعاد فوراً عن ھذه األشیاء ال
یرغب هللا من حملة النور االحتفاظ بمقیاس عال. بالتالي بسحابة قاتمة على العقل

االحتفاظ بمعاییر الكمال ، من خالل السلوك والمثال،یجب علیھمو. نصب أعینھم
التي، إذا ما اتبعت، عاییر الشیطان الكاذبة الزائفة ھم عالیة فوق مالخاصة ب

روح " (والموت لكل من الجسد والنفسستؤدي إلى البؤس والتدھور والمرضف
  ).٤٨٠النبوة، إرشادات حول الصحة، صفحة 

  
ھل تعیش وفقاً للنور الذي تسلمتھ؟ وإن لم . راجع كل عاداتك الصحیة الشخصیة

ما الذي یعوقك عن إحداث أنواع التغییرات التي سیكون فیھا یكن األمر كذلك، 
  .صالحك تماماً 

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

إن حاجة العالم العظمى ھي إلى الرجال، الرجال الذین لن یباعوا ولن "  
یشتروا، الرجال الذین یضمرون في أعماق نفوسھم اإلخالص واألمانة، الرجال 

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

  ).٦٧و٦٦روح النبوة، التربیة، صفحة " (ولو سقطت السماء
كل عاداتنا یجب أن تثقف . لینا القیام بھ، عمل جادعھناك عمل قاس"  

وربما یمكننا . في تناغم وانسجام مع قوانین الحیاة والصحةلتكون وأذواقنا ومیولنا 
من خالل ھذه الوسیلة تأمین أفضل الظروف للجسم، والحصول على صفاء ذھني 
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روح النبوة، إرشادات حول النظام الغذائي واألطعمة، " (للتمییز بین الشر والخیر
  ).٢٨صفحة 
نحن باستمرار . وفرةلالذي یتھددنا لیس في الندرة، ولكن في اطرإن الخ"  

من یرغبون في الحفاظ على قواھم ومقدراتھم كلعلىیجب . نغوى لطلب المزید
د الصارم باالعتدال في استخدام خیراتھ، وكذلك سلیمة ألجل خدمة هللا التقیُّ

روح النبوة، النظام الغذائي " (االمتناع التام عن كل إفراط ضار ومھینب
  ).٢٩واألطعمة، صفحة 

  
  نقاشأسئلة لل

خطر ما الذي تعنیھ بقولھا أن ال. انظر إلى آخر اقتباس من روح النبوة أعاله.١
؟الذي یتھددنا لیس في الندرة ولكن في الوفرة

وھنا، أیضاً، نحن بحاجة . ضوء الشمس ھو عنصر ھام للتمتع بصحة جیدة.٢
بضع دقائق من ضوء الشمس یومیاً یمكن أن تكون ف: إلى تحقیق التوازن

تعرض المفرط لضوء ومن ناحیة أخرى، یمكن للبالنسبة لنا؛نعمة كبیرة
التوازن الصحیح ھنا كما أن یؤدي إلى مشاكل صحیة؟ كیف نحققالشمس 

مع كل شيء آخر؟

مشكلة التعامل مع ما الذي تستطیع كنیستك المحلیة أن تفعلھ للمساعدة في .٣
ه المشكلة في مجتمعك المحلي؟ وإن كانت ھذ) اإلیدز(فیروس نقص المناعة 

أكبر من غیرھا في بعض أجزاء العالم، إال أننا جمیعاً نستطیع القیام ولو 
.بجزء بسیط للمساعدة في ھذه المشكلة

ما الذي یمكنك عملھ لتشجیع الشبیبة في كنیستك على االمتناع عن ممارسة .٤
النشاطات الجنسیة خارج نطاق الزواج؟ لماذا یعد ذلك غایة في األھمیة؟ 

للكنیسة المساعدة، لیس فقط في األمور المتعلقة بالممارسات كیف یمكن
؟ كیف یمكنك كذلكیتصارع معھا الشبیبةولكن في أمور أخرى الجنسیة 

ق على اتخاذ الخیارات الصحیحة فیما یتعل) أو الكبار(مساعدة الشبیبة 
بالمخدرات والكحول والتبغ؟ إن تحذیرھم فقط ال یكفي، بل علیك القیام 

المساعدة م یتقدحاشي اتخاذ الخیارات الخطأ وكذلك تساعدھم على تبأشیاء 
.واأأخطلھم إذا ھم 

    



٩٠

  )یونیو(حزیران ١٢  الدرس الحادي عشر
  سعادة وشفاء: التفاؤل

  
  السبت بعد الظھر

؛ ١٤: ٨؛ لوقا ٤٢؛ مزمور ٢٧؛ مزمور ١٨ـ٢: ١٩ملوك ١: المراجع األسبوعیة
٩: ١٢كورنثوس٢؛ ٣٩ـ٣٥: ٨؛ رومیة ٤٢ـ٣٨: ١٠

  .١٧و١٦: ٥تسالونیكي ١؛ ١٠و
  

ُد ھذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو: "آیة الحفظ بِّ أننا . أَردِّ إنھ من إحَساناِت الرَّ
َكثِیرة . في ُكلِّ َصبَاحةھي جدید. ألن َمَراِحَمھُ ال تزول.لم نفن

  ).٢٣ـ٢١: ٣مراثي إرمیا (" كَ ـُ أَمانت
  

ع نجوم الالمعة البراقة التي ترصِّ عین أحدھما تنظر ال. رجالن في السجن  
: وإذ یتأمل في جمال وعظمة ھذا المشھد، یمتلئ تفاؤال وأمالً . السماء المخملیة

الوحل كز الشخص اآلخر انتباھھ على ویرِّ ! فھناك شيء أفضل وراء ھذه القضبان
وھكذا یصبح عھ، ال یوجد ھناك شيء یشجِّ المحیط بأرض زنزانات السجن حیث

  .، إلى حد كبیرالرجاء بسبب اتجاه نظرتھھذا الشخصبَ لِ قد سُ ل. تفاؤالً أقل وأقل 
. ر الكتاب المقدس قضایا الحیاة الواقعة من حیث ما ینطبق علینا الیومیصوّ   

فنحن لسنا بمنأى عن الحاالت التي تقود إلى الیأس، حتى بالنسبة لتالمیذ الرب 
ة من التشجیع وینابیع من األمل لحسن الحظ، تشتمل كلمة هللا على وفر. األوفیاء
  .والتفاؤل

ھو . إن األمل یؤثر في وجھة نظرنا نحو كل ظرف من ظروف حیاتنا  
یؤثر ھذا التفاؤل . یمكننا من أن نكون متفائلین حتى في وسط الظروف المضطربة

جابي كذلك على صحتنا وللتفاؤل تأثیر إی،في الطریقة التي نشعر بھا عاطفیاً 
یعزز من قدرة المناعة بالجسم ویعطي شعوراً عاماً بالسعادة الجسمانیة كما 

  .والصحة
ونحن في كثیر من األحیان ال نستطیع تغییر الظروف الخارجیة، لكننا   

سننظر في ھذا األسبوع إلى . كثیراً ما نستطیع تغییر مواقفنا تجاه ھذه الظروف
ھناك الكثیر یجب أن یكون من منظور كتابي لماذا نرى سو.)التفاؤل(ھذا المبدأ 

  .الذي ینبغي أن نكون متفائلین بسببھ
  

یمكن أن یكون للتفاؤل واألمل تأثیر :نظرة خاطفة إلى موضوع ھذا الدرس
  .إیجابي للغایة على صحتنا
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  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
  

  األحد ـ االكتئاب والیأس
العام الذي یصاحب سویاً مع الحزن. االكتئاب ھو مأساة عامة الیوم  

كما .بھذه األشیاء التي كانت ممتعة في السابقفقدان التمتعكاالكتئاب، یكون ھنا
. بالتعب وعدم القیمة والیأس وفقدان الطاقةیختبر َمن یعانون من االكتئاب إحساساً 

العدید من المشاكل المتعلقة بسوء كذلك كما یعاني المكتئبون من نوم مضطرب و
  .الھضم والصداع وآالم الظھر وما إلى ذلك من مشكالت

تطال . وما لم یُعترف باالكتئاب ویتم التعامل معھ فقد یؤدي إلى االنتحار  
ھذه المشكلة جمیع الفئات العمریة، ولكن في بعض المجتمعات یكون َمْن ھم في 

  .ألكثر عرضة لإلصابة بھابصفة خاصةعاماً وما دون ھم٢٤سن 
یحدث األول استجابة لظروف غیر سارة في . ھناك نوعان من االكتئاب  

. عاطفیةعالقة) كسر(مثل الموت، المرض، فقدان الوظیفة، أو انتھاء الحیاة، 
أما النوع اآلخر من . بعضاً من ھذه الظروف في وقت أو في آخرجمیعنا نختبر

ھذا یكون . میائي في الجھاز العصبي المركزياالكتئاب فھو مرتبط بالخلل الكی
نحن . مثل أي مرض آخراً وھو یعد مرض.في كثیر من األحیاناً النوع وراثی

ب ــُّ بحاجة لتقبل ھؤالء الناس الذین یعانون من مثل ھذه التحدیات وعلینا تجن
  .إصدار األحكام ضدھم ووصمھم بعار المرض

  
ن كان مَ . عظیمة عانت من أعراض االكتئابفیما یلي أمثلة كتابیة عن شخصیات 

  ھؤالء، وماذا كانت األعراض التي ظھرت علیھم؟
  

    __________________________________________  ٤٢مزمور 
  ________________________________ _________________    

  
    _____________________________________  ١٨ـ٢: ١٩ملوك ١
  ________________________________ _________________    

  
ھذان البطالن من أبطال العھد القدیم كثیراً عندما أظلمت حیاتھما اعان  

وكان إیلیا میاالً لالنتحار، . فقد قضى داود أیاماً ولیال یبكي. بظالل الیأس السحیق
ملوك ١(لكنھ بدالً من أن یتخلص ھو من حیاتھ بنفسھ طلب من الرب أن یمیتھ 
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كان یبكي على كونھ األدفنتستي وبلغة الیوم نستطیع أن نقول أن إیلیا ). ٤: ١٩
  !اإللھیة المطلوبةالوحید الذي یلتزم بالمعاییر

. بكل لطف مع كل من داود وإیلیا،بطریقتھ السمحة باستمرار،ویتعامل هللا  
، وستكون )١١: ٤٢مزمور (لب من داود أن یضع رجاءه في هللا ـُ فنجد أنھ قد ط

أن أطعم إیلیا، نجد هللا، بصوت ھادئ وبعد . ھا التسبیح والحمدالنتیجة حیاة ملؤ
في بدأوعندھا واصل إیلیا دعوتھ و. ر إیلیا بمھمتھ وبمصدر قوتھــِّ ، یُذكلطیف

  .والقیادة بعد صعوده عملیاً للخدمةكرازة لاكان سیتولىالذي تدریب إلیشع 
  

وبینما ھذا . جمیعنا نعاني في مراحل مختلفة من حیاتنا من الصراع مع االكتئاب
أمر ال مفر منھ فإنك ال تزال قادراً على القیام باختیارات تساعدك على تجنب ھو 

ما ھو نوع االختیارات التي . الظروف التي من المحتمل لھا أن تسبب لك اكتئاباً 
  تتخذھا وإلى أین تقودك ھذه االختیارات على األرجح؟

  
  ھذه الحیاةاالثنین ـ ھموم

أن رجاءنا وتفاؤلنا قد تزاحما ببرامج حیاتنا نجد في أغلب األحیان  
حتى نشاطات جیدة بل وإننا قد نصبح مركزین على أمور وأشغال، . المنشغلة

غیر أن ھذه العالقة أساسیة . وضروریة لدرجة أننا نخسر عالقتنا مع المسیح
  .لنمونا في كل جوانب حیاتنا

  
ا أن نعیش حیاتنا؟ ما ھي ماذا تخبرنا عن كیف ینبغي لن. اقرأ اآلیات التالیة

  الدروس التي یمكننا االستفادة منھا في كل مثل من ھذه األمثلة؟
  

    ___________________________________________  ٨: ٦میخا 
  

    __________________________________________١٤: ٨لوقا 
  

    ______________________________________  ٤٢ـ٣٨: ١٠لوقا 
  

    ______________________________________  ٢١ـ١٦: ١٢لوقا 
  

ینفق الناس في كثیر من األحیان،.طمح إلیھشتھى ویُ إن النجاح شيء یُ   
وراء تحقیق ھذا الھدف نحنوكم مرة نسعى. ساعات طوال في تحقیق ھذا الھدف

وأقولھ فعلھھل كل ما أ. شيء ذا مغزىھو ھدفنا الحقیقي یكون أن ینبغيفي حین
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في المثل والذي عندما جاء " الناجح"وأفكر فیھ ذا مغزى، أم أنني مثل المزارع
  ).٣٤: ٢١انظر كذلك لوقا (جد غبیاً؟ لیعطي حساباً في النھایة وُ 

ومثلنا، . فھاوفي مھمات توفیر الطعام والشراب لضیلقد كانت مرثا منھمكة   
الرب لدرجة أنھا أھملت العالقة من أجلعملالفقد أصبحت مشغولة للغایة في 

ر یسوع مرثا بأن مریم قد اختارت ــَّ ولقد ذك. العملصاحب رب المانحة الحیاة مع 
في لت بناء عالقة ذات أھمیة مع الرب یسوع على النجاحبحكمة أكثر وفضَّ 

  .العمل
أحیاناً، مثل البذرة، یمكن لمشاكل ھذه الحیاة أن تتغلب علینا لمجرد و  

وقد تتضمن ھذه المشاغل التأكد من إمداد األسرة . محاولتنا البقاء على قید الحیاة
بضروریات العیش، تعلیم أوالدنا، أو مجرد مواكبة توفیر مطالب العیش على ھذا 

نا مع المسیح یؤثر في كل جوانب الحیاة إن تعزیز عالقت. ربالكوكب المضط
سمح لنا بأن نبدو بمظھر ملؤه البھجة والتفاؤل حتى في أوقات الشدة األخرى وی

  .والضغوطات
  

رھا في األبدیة؟ وفي المقابل، ــُّ كم من أمور تقوم بھا ھنا على األرض وسیتم تذك
األبد؟ ماذا تخبرك نسى إلى ـُ كم من أمور تقوم بھا ھنا على األرض ویوماً ما ست

إجابتك عن ذاتك وعن الطریقة التي تعیش بھا حیاتك، وربما عن االختیارات 
  التي تقوم بھا؟

  
  الثالثاء ـ افرحوا كل حین

  ؟كیف یتصل ویرتبط التحذیران بواحدھما اآلخر. ١٧و١٦: ٥تسالونیكي ١اقرأ 
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
في كل الظروف، تب الكثیر عن تسبیح هللا ـُ ك،في العقود الثالثة الماضیة  

إلقاء بتنھاللك، فإن الكثیر من ھذه الكتابات اومع ذ. وھو أمر جید من حیث المبدأ
الخسارة على أولئك الذین یتألمون ویحزنون عندما یواجھون والمالمةالذنب

غیر في حزنھم ھذا، وكأن ھؤالء الناسوالمآسي والعجز وموت األحبة واألقارب
لمجرد أنھم لم یفرحوا ،مخلصین للرب وال یعیشون كما ینبغي للمسیحي أن یعیش

  .ویسعدوا ولم یمتلئوا بالتسبیح خالل ھذه األزمات
والمسیح بكل تأكید لم یفرح كل حین . نحن دائماً ال نفرح في كل الظروف  

ضاً ، ومن سیتھم المسیح بعدم اإلخالص؟ أیوب أی)٣٥: ١١؛ یوحنا ٣٨: ٢٦متى (
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أنھ كان فرحاً كثیراً عبر صفحات السفر بالرغم من أنھ كان أمیناً للرب، لم یبدُ 
  .طاماً بائساً منتحباً حُ أیوب على العكس من ذلك، فقد كان . الذي یحمل اسمھ

ب اسبأزال لدینا ال تمع ذلك، وحتى في وسط آالم الحیاة ومآسیھا نحن   
مدفونة تحت الویالت سباب الفرح ھذه انتابنا الشعور بأن أمھما للفرح والتفاؤل 

سبب فرحنا ھو علمنا بأن ھذه األمور السیئة و. ت التي تزعجنا كثیراً واالنشغاال
سبب فرحنا ھو أننا ؛ وعود التي حصلنا علیھا منھبفضل المسیح والومؤقتة، وذلك 

وأنھ لم تباغت هللا أو تأخذه على غرة؛ت بناالتي ألمَّ أن األمور السیئةنعلم أیضاً 
فإن هللا منھابالرغم من كل ھذه األمور السیئة مجتمعة ومدى صعوبة ما نعانیھ

إننا نتشبث بھذه الوعود ونتمسك بالرجاء الموضوع أمامنا بینما . ایحبنا ویھتم بن
نجد سبباً للفرح والتفاؤل حتى خالل أسوأ وعندھا . ةنعیش في ظل المعانانحن 

  .الظروف والحاالت
  

  ھذه الوعود؟فيماوتفاؤل یمكنك إیجادھأي رجاء
  

    ________ ________________________________  ٣١: ٨رومیة 
  ________________________________ _________________    

  
    ______________________________________  ٣٩ـ٣٥: ٨رومیة 

  ________________________________ _________________    
  
    _________ ________________________________  ١: ٣یوحنا ١
  ________________________________ _________________    

  
    _________ ________________________________  ٤: ٢١رؤیا 

  ________________________________ _________________    
  

للتفاؤل أیة وعود أخرى في الكتاب المقدس یمكنك التشبث بھا وتعطیك أسباباً 
  واألمل حتى في ظل الظروف الشاقة والمرھقة؟

  
  األربعاء ـ الضحك والشفاء

ما الذي یقولھ بولس ھنا، وكیف یمكننا تطبیق . ١٠و٩: ١٢كورنثوس٢اقرأ 
    ____  ؟اتھذا المبدأ في حیاتنا نحن الشخصیة، خاصة في أوقات المحن والضیق

  ________________________________ _________________    
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رئیس تحریر یعمل ، "تشریح مرض"كان كوزینز نورمان، مؤلف كتاب   

١٩٦٤وفي عام . لمتحدة األمریكیة لمدة ثالثین عاماً مجلة مشھورة في الوالیات ا
المادة البروتینیة التي في النسیج [ر في الكوالجین ــَّ أصیب كوزینز بمرض أث

وكان یجد .أللم شدیدكوزینزضتعرَّ . بالجسم] قاموس المورد: الضاّم وفي العظام
ب على ــُّ ووجد صعوبة في التقل. وحتى فكھصعوبة في تحریك أصابعھ وأطرافھ 

. جمیع أجزاء جسمھ كذلكبغضون ذلك بدأت األورام تتشكل وفي . الفراش
بوصف كل أنواع المسكنات والمھدئات وانتھاء األطباء من فحصھ، قامإوبمجرد 

وغیرھا من المخدرات، بما في ذلك العدید من الحبوب ن والكودایینمثل األسبری
وفي وقت من األوقات، بدأ جسم كوزینز بردة فعل ضد العقاقیر عانى . المنومة

،كانت األمور تبدو سیئة لنورمان. المرض نفسھآالمى منبسببھا من آالم أشد حت
  .بھذا المرض یتم شفاؤهاً مصاب٥٠٠من بین كل اً خصوصاً وأن مریضاً واحد

وأخیراً، وبعد أن سئم نورمان كل ھذه األدویة واآلثار الجانبیة السیئة   
عرض في برنامج ـُ التي تالمترتبة علیھا، بدأ في مشاھدة بعض األفالم المضحكة 

یضحك ویضحك في سریره على ما نورمان وكان ". الكامیرا الخفیة"اسمھ شھیر 
وكان كلما ضحك أكثر . حظ تغییراً وعلى الفور تقریباً ال. یراه من غرائب مضحكة

تقرأ لھ بعض القصص الملیئة بروح أحیاناً وكانت الممرضة . شعر بتحسن أكثری
وبمرور الوقت، أثبتت . اً غبطة وضحكل تھلالدعابة والمرح والتي تجعلھ ی

وبعد فترة قصیرة . أن صحتھ كانت تتحسنعلیھ األطباء الفحوصات التي أجراھا
وبعد فترة وجیزة، . إلى وظیفتھكوزینز بدأت األورام التي في جسده تتقلص، وعاد 

جسمھ على السریر یلعب كرة المضرب لرجل الذي كان یجد صعوبة في قلببدأ ا
  !ویعزف على البیانویمارس ریاضة ركوب الخیلوالجولف و

شك الحل لجمیع المشاكل الطبیة، إال أنھ ما منھولیس الضحك وإن كان   
  .على صحتنااً إیجابیاً من الحیاة یمكن أن یكون لھا أثرفي أن مواقفنا اإلیجابیة

  
تحكمالحیاة بشكل عام ھو شيء یمكنك المن من األمور وككثیراً ما یكون موقف

، ألیس كذلك؟ ما ھو موقفك العام؟ كیف یمكنك أن تتعلم أن ت ھذادرفیھ إذا أنت أ
علنھ عن هللا أن تكون أكثر تفاؤالً؟ وكیف ینبغي للتركیز على الصلیب وما ی

  الحیاة؟یساعدنا على أن تكون لدینا نظرة أكثر إیجابیة نحو
  

  !الخمیس ـ القلب الفرحان ـ التفاؤل العملي
وُح المنَسِحقة تالقلُب الفَ "   أمثال " (ُف الَعظمَ ـِّ َجفـُ رَحاُن یُطیُِّب الجسم، َوالرُّ

٢٢: ١٧.(  
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ن الرئتین مرِّ إن الضحك یُ .التفكیر المرحونعم ھناك فوائد جسمانیة للضحك   
یعمل . ونتیجة لذلك تزید نسبة األوكسجین التي تدخل الدم. ط الدورة الدمویةـِّ وینش

االسترخاء، وعلى المدى الطویل یمكن للضحك أن الضحك كعامل مساعد على 
یزید الضحك من إنتاج المواد الكیماویة . یترافق مع انخفاض طفیف في ضغط الدم

ي تعمل على تھدئة واسترخاء العقل وتخفیف اآلالمالتي تسمى إندوفراینز وھي الت
ح ا المرھذا التفاؤل وھذوسیكون . من نشاط الخالیا المناعیةورفع المزاج، وتزید 

  .بأن هللا ھو المسیطر على حیاتنامالئمین تماماً ألنھما مؤسسان على إدراك ِمنَّا
مع ذلك، . نحن نعلم أنھ لیس من الممكن أو من العملي الضحك باستمرار  

  .من الحیاةیمكننا أن نسعى ألن یكون لدینا موقفاً إیجابیاً 
  

    _____  عملیاً في حیاتك؟كیف یمكنك تطبیق ھذه الفقرة. ٤ـ١: ٢٦اقرأ إشعیاء 
  ________________________________ _________________    

  
في هللا، فإننا سنجني فوائد عندما تكون عقولنا راسخة ونكون واثقین  

بطریقة إیجابیة راسات أن النظر إلى اآلخرین لقد أظھرت الد. واضحة ال شك فیھا
ویجعل من حضورنا شیئاً مسراً (ن لھ أن یؤثر في مقاومتنا للمرضخیِّرة یمك

نجد أن صحتنا الجسدیة ونرعى عالقتنا مع المسیحي وإذ ننمّ !). لآلخرین كذلك
نوع الشفاء العاطفي والروحي الذي یمكنھ نستطیع أن نجد تنتفع أیضاً، كما 

  .مساعدة في شفائنا الجسدي كذلكال
رحان یكون لھ تأثیر جید القلب الف: ٢٢: ١٧نحن نواجھ باختیارین في أمثال   

م داود أھمیة ھذا ــَّ تعل. ى كیاننا بأكملھالروح المنسحقة فلھا تأثیرات سلبیة علأما 
  .ر نفسھ بدور هللا الحافظ في ھذا الصراع المستمرـَّ االختیار وذك

  
ھنا؟ كیف یمكننا تطبیق ھذه الكلمات على دَّمـَ أي رجاء ُمق. ٢٧اقرأ مزمور 

    ____________________________________________  أنفسنا؟
  ________________________________ _________________    

  
ما ھي . مع هللا تؤثر في كیاننا بأكملھلة وافرة على أن إقامة عالقة قویةھناك أد

التغییرات التي أنت بحاجة إلى إحداثھا من أجل أن تكون لك عالقة أفضل مع 
  الرب؟
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  الجمعة ـ لمزید من الدرس
صفحة" معالجة المرض العقلي"اقرأ لروح النبوة الفصل الذي تحت عنوان 

  .من كتاب خدمة الشفاء١٦٠ـ١٥٠
  

إلى ترقیة صحة الجسد والنفس أكثر مما تفعل روح ال شيء یؤول باألكثر"  
فھذا واجب الزم كل اللزوم لمقاومة الكآبة واألفكار والمشاعر . الشكر والحمد

إذا كنا سائحین في طریقنا إلى السماء فكیف . ـ وھو واجب الزم كالصالةالمتبرمة
" بیت أبینا؟نسیر كفرقة من النائحین الباكین متأوھین ومشتكین طول الطریق إلى 

  ).١٥٦روح النبوة، خدمة الشفاء، صفحة(
فعلیھ یتوقف كل ،حد باآلبـَّ بدون الصلیب ما كان یمكن لإلنسان أن یت"  
لومنھ تنبعث أنوار محبة المخلص، وعندما ینظر الخاطئ وھو عند أسف،رجائنا

ألن الصلیب إلى فوق، إلى ذاك الذي قد مات لیخلصھ، یمكنھ أن یفرح بملء الفرح 
وإذ یجثو بإیمان عند الصلیب یكون قد وصل إلى أرفع مكان . خطایاه مغفورة

  ).١٧٥روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة " (یمكن أن یبلغھ إنسان
لقد ابتھج المسیحیون األولون وتھللوا برجاء ھذا المیراث في األرض "  

الذي بھ ’:فكتب بطرس یقول.الجدیدة حتى في أوقات التجارب واآلالم القاسیة
نون یسیراً بتجارب متنوعة لكي تكون حزَ ـُ تبتھجون مع أنكم اآلن إن كان یجب ت

تزكیة إیمانكم وھي أثمن من الذھب الفاني مع أنھ یمتحن بالنار توجد للمدح 
تبتھجون بفرح ... والكرامة والمجد عند استعالن یسوع المسیح الذي وإن لم تروه

]" ٩ـ٦: ١بطرس ١[‘ إیمانكم خالص النفوسق بھ ومجید نائلین غایةـَ نطال یُ 
  ).٤٥١روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة (
  

  أسئلة للنقاش
ھل تعرف شخصاً ما یعاني من االكتئاب؟ إذا كان األمر كذلك ما الذي .١

في كثیر من األحیان یمكن لكلمة ودیة أو حتى یمكنك القیام بھ للمساعدة؟ 
. جعل شخص یشعر بأنھ أفضل حاالً لفتة صدوقة أن تقطع شوطاً طویالً في 

ین یعانون منماذا یمكن لصفك أو للكنیسة ككل أن تفعلھ لمساعدة أولئك الذ
االكتئاب واإلحباط؟

ق ــَّ ات. ي نفسكـَ ال تكن َحكیما في َعین"، ٨و٧: ٣تقول الفقرة في أمثال .٢
، بَّ وابعد عن الشَّرِّ تك، َوسقاًء ـُ فیكالرَّ كیف تتناسب ". لِعظامكَ ون ِشفاًء لُسرَّ

ھذه الفقرة مع درس ھذا األسبوع؟
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في المرة القادمة التي تشعر فیھا باإلحباط، ابذل جھداً مكثفاً في التركیز .٣
اقرأ بعض الفقرات الكتابیة التي . ر في محبة هللاـِّ فك. على األمور اإلیجابیة

ش من مدى ما ربما ستندھو. ح هللا بالترنیم والصالةسبِّ . تحبھا بصفة خاصة
.ستشعر بھ من تحسن عند عملك ذلك

على الرغم من أن التركیز في ھذا األسبوع كان على مشاعرنا وعلى أھمیة .٤
وبعبارة . اً ر أن اإلیمان لیس شعورــُّ تذكالبد منإال أنھ شعورنا بأننا بخیر، 

أخرى، فإن مجرد شعورنا باإلحباط واالكتئاب أو بالیأس ال یعني أننا فقدنا 
ما ھو الفرق بین اإلیمان والشعور، ولماذا من المھم معرفة ھذا . لتنا باص

الفرق؟
    



٩٩

  )یونیو(حزیران ١٩  الدرس الثاني عشر
  التغذیة في الكتاب المقدس

  
  السبت بعد الظھر

؛ تثنیة ١١؛ الویین ٢٠: ٨؛ ٢و١: ٧؛ ٣٠ـ٢٦: ١تكوین : المراجع األسبوعیة
: ١٤؛ رومیة ٢٨ـ١: ١٠؛ أعمال٢١ـ١٩: ٢٣؛ أمثال ١٤
  .٥ـ١: ٤تیموثاوس ١؛ ١٧

  
وَن َشیئًا، فافعلوا ُكلَّ شيٍء لفإَذا ُكنتُْم تأُكلوَن أو تَشَربُوَن أو تَفعَ : "آیة الحفظ

  ).٣١: ١٠كورنثوس ١("لَِمجِد هللاِ 
  

ةفكرة اإلیمان با أو اإلیمان بأیعلىاعتراضاً تاماً ابــَّ تـُ اعترض أحد الك  
، فقطفي العالم الماديلقد كان یَُصدِّق. أخرىفي أي حقائق روحیةخارقة، أو قوة 

  .فقط في األمور المادیة الملموسةكان یَُصدِّق 
  ".وال شيء غیر ذلك. إن اإلنسان ھو ما یأكل: "قال ھذا الكاتب  
نقطة ھامة، على األقل لدیھھذا الكاتبمھما بدا ھذا الموقف متطرفاً إال أنَّ   

ما كثر من مجرد ما نتناولھ من طعام، غیر أنَّ بالرغم من أننا أف. بعض الشيء
وعظامنا والدھون واألنسجة جمیعھا فإنَّ دماءنا. ا ما نحن علیھنَّ نأكلھ یجعل مِ 

نھ إذا توقفنا عن تناول الطعام نحن نعلم أ.تتغذى على الطعام الذي نضعھ بأجسامنا
من طعام یؤثر في كیاننا الماديھ ونحن نعلم أیضاً أن ما نتناول. فإننا سنموت

تناول زائدة من الطعام أویعرف أي شخص حدث وتناول كمیات .بطرق عدة
مدى تأثیر الطعام على حالتنا الجسمانیة والذھنیة األطعمة الخطأ وأصبح مریضاً 

في الواقع یمكن لما نتناولھ من طعام أن یؤثر في أفكارنا، األمر الذي ال . كذلك
مثیراً للدھشة، ألن العقل مركزي بالنسبة لألفكار وعقلنا یتأثر ینبغي أن یكون

  . بالطعام الذي نغذیھ بھ
جداً ھذا العنصر الھام -سنلقي في ھذا األسبوع نظرة إلى نظامنا الغذائي  

  .من عناصر نمط الحیاة الصحیة
  

إن الغذاء الجید ھو عامل من العوامل :نظرة خاطفة إلى موضوع ھذا األسبوع
  .سلوب حیاة صحيإالھامة جداً في انتھاج 

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  األحد ـ الوجبة الغذائیة األصلیة
) الوجبة الغذائیة(ماذا تخبرنا ھذه الفقرة عن الحمیة . ٣٠ـ٢٦: ١اقرأ تكوین 

طعام (اإلنسان والحیوان كانت لھما حمیة أنة؟ ما الذي قد یعنیھ كوناألصلی
    ______________________________________  مماثلة؟) وشراب

  ________________________________ _________________    
  

إال أنھ . لقد زرع هللا حدیقة ملیئة بالفواكھ والمكسرات لتغذیة أبوینا األولین  
ما ھو متاح ال یمكننا سوى أن نتكھن بشأن ما كان علیھ ھذا المنتج من اختالف ع

واسعة من الفواكھ والمكسرات أنھ كانت ھناك تشكیلةلنا الیوم، ونحن نتصور 
. مھ هللا آلدم وحواءالكم الوفیر الذي قدَّ المزدھرة األلوان طیبة المذاق في ھذا

اثني لة بیمكننا أن نتخیل شجرة الحیاة مزروعة بالقرب من النھر الجمیل، محمَّ 
قھا لشفاء كل وكانت أورا. ثمارھا كل شھرة التي تعطيمحصوالً من الفاكھعشر

ھذه ھي الطریقة التي وصف بھا . الناس وللوقایة من جمیع األمراض والعالت
للحیاة في جنة عدن ؛ إال أن ھذا الوصف٣و٢: ٢٢الرسول یوحنا في رؤیا 

. ي لم نحصل لھا على جوابمن األسئلة التاً نجد أن ھناك كثیرمختصر جداً، ف
لم ] شجرة الحیاة[ثمر شجرة في الجنة ولكننا نعرف أن آدم وحواء كانا یتمتعان ب

  .تعد متاحة لنا نحن اآلن
البحث العلمي على أن الحمیة النباتیة صحیة أكثر من الحمیة الغنیة أكد  

قارنت الدراسة األدفنتستیة التي أجرتھا جامعة . باللحوم والمتشبعة بالدھون الكاملة
لومالیندا بین مجموعتین من أعضاء كنیسة األدفنتست السبتیین في الوالیات 

ن وتشابھوا في الخصائص قد اشترك أفراد المجموعتیو.المتحدة األمریكیة
السكانیة وأسلوب الحیاة ما عدا أن كل مجموعة من ھاتین المجموعتین كانت 

وعندما تم مقارنة المجموعة التي تناولت حمیة . تتناول نوعاً مختلفاً من الحمیة
اشتملت حمیتھم على اللحوم الـمجموعة التيمعنباتیة باإلضافة إلى اللبن والبیض 

أن المجموعة النباتیة عانت من أمراض قلبیة أقل، دَ جِ ء، وُ الحمراء والبیضا
وأنواع أقل من السرطان، وارتفاع ضغط دم أقل، وإصابة بالسكر أقل، واختالل 

متوسط العمر زیادة في كل ھذا أدى إلى أقل، وھشاشة عظام أقل ـ ) رفخ(عقلي 
تتراوح افیةاتیون بسنوات عمریة صحیة إضاألدفنتست النبحیث استمتع . المتوقع
من الحبوب الكاملة والفواكھ كان ھؤالء یتناولون الكثیر. سنوات١٠إلى ٨ما بین 

كمیات أقل من كذلك كما كانوا یتناولون. البقولیات والمكسراتوالخضروات و
  . والسكر واألغذیة المحفوظةت الحبوب المكررة منتجا
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دراسات أخرى مماثلة في كل من أوروبا واسترالیا وأمریكا أُجریت
تقریر عن٤٠٠وقد تم إعداد أكثر من . ، وجمیعھا أكدت ھذه النتائجالجنوبیة

  .في المجالت العلمیةَرت جمیعھاـِ شـُ ت السبتیین حتى اآلن نصحة األدفنتس
  

داً إلىائي محور دینھم الرئیسي استنایمیل بعض الناس إلى جعل النظام الغذ
. كلما كنت أكثر قداسةلما كنت صارماً في نظامك الغذائيالفكرة التي مفادھا أنھ ك

قدر المستطاع إلى من المھم مراقبة حمیتنا والسعي في الوقت ذاتھ، لماذا ھو
تناول أغذیة صحیة؟

  بعد الطوفان) الطعام(االثنین ـ الحمیة 
حقیقة أن الخطیئة األولى لإلنسانیة كانت تتعلق كمسیحیینعلینا أال ننسى  
، )١٧و١٦: ٢تكوین (فلقد قیل آلدم وحواء أال یأكال من شجرة معینة . بالشھیة

وبالتالي . وكان ما فعاله خطیئة مؤكدة). ٦: ٣تكوین (حال وقد أكال منھا على أي 
أن ال نقلل علینا أن نكون حریصین على عدم صنع آلھة من نظامنا الغذائي وعلینا 

، المتباینة في مواقفھاوفي خضم ھذه العدد الكبیر من األصوات. كذلكمن أھمیتھ
نحن بحاجة إلى طلب الحكمة من أجل إیجاد التوازن الصحیح بشأن ما ینبغي أكلھ 

  .وشربھ
  

أي تغییر طرأ . ٣٠ـ٢٦: ١، وقارن ھذه اآلیات بتكوین ٤و٣: ٩اقرأ تكوین 
الطوفان؟ لماذا في اعتقادك حدث ھذا؟ كیف یعكس على الغذاء البشري بسبب 

    ______  ھذا التغییر تنافراً أكبر حتى من ذلك الذي حلَّ باألرض بسبب الخطیة؟
  ________________________________ _________________    

  
فقط بعد الطوفان، بعد دمار كثیر من النباتات، أعطى هللا تصریحاً للبشر   

. حیوانل كبیر في میزان العالقة برمتھا بین اإلنسان والیا لھ من تحوُّ . بأكل اللحوم
نحن معتادون على األمر اآلن لدرجة أننا ال ندرك حقاً مدى ھذا التغییر المخیف 

  .الھائل
  

التي تزعمفكرةالوتزیلھذه الفقراتتبددكیف. ٢٠: ٨؛ ٢و١: ٧اقرأ تكوین 
    ____  یة؟دأن التمییز بین األطعمة الطاھرة وغیر الطاھرة قد بدأ مع األمة الیھوب
  ________________________________ _________________    
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التمییز والتفریق بین اللحوم الطاھرة والنجسة لم ینشأ تثبت ھذه اآلیات أن   
ن ھناك یھود كیف یمكن حدوث ذلك في حین لم یك. مع ظھور األمة الیھودیة قدیماً 

دعا الیھود وجعلھم شعباً الوقت؟ ال شك في أن هللا بعد أنأو أمة یھودیة في ذلك
ال بشأن التمییز بین أعطاھم إعالناً مفصَّ بموجب عھدھم معھ، ال شك أنھ منفصالً 

١٤وتثنیة ١١من الویین كلاألصحاحات في وتعرض . للحوم الطاھرة والنجسةا
من الجدل في العالم اً ھناك قدرأنبالرغم منو. شرحاً شامالً جداً لھذا الموضوع

یبدو أن العنصر الطبي فیما یتعلق بالتمییز، مع ذلكالالھوتي وحتى العالم
عتبرت فمعظم الحیوانات التي اُ . لواضحة لھذا التمییزالصحي ھو من األسباب ا

التي فیھا صحة كبیرة لإلنسان الذي ل على وجھ الدقة األطعمةـِّ غیر طاھرة ال تشك
فإذا ، ألیس كذلك؟)مثل الفئران والخنازیر والثعابین والعقبان(یتناولھا في جسده 

فمن المنطقي أن یبین لنا ،اكان هللا، كما نعتقد، یرید لنا أن نھتم بأجسادنا ونرعاھ
  .ما ھي األشیاء غیر الجیدة التي ال یجب علینا تناولھا

  
  الخمیس ـ الطعام في العھد الجدید

نجس من األطعمة لم یبدأ مع كما رأینا أمس، فإن التمییز بین الطاھر وال  
الیوم یؤكدون على أن الكتاب من الناسمع ذلك، فإن العدید. الیھودیةاألمة

ما یأكلھ ، وأنفي زمن العھد الجدیدبین األطعمةالمقدس قد طمس ھذا التمییز
  .الناس ال یھم

مع ذلك، فھذا االعتقاد، إذا فكرت فیھ، ال یبدو منطقیاً حقاً ألن النظام   
لھذا، من الصعب أن نتصور لماذا ال. الغذائي یلعب دوراً ھاماً جداً في صحتنا

لعیش في االجدید أي اھتمام بشأن الحمیة التي ھي أمر حاسم للغایة العھد يبدیُ 
  .الصحي

  
ماذا یقول بولس؟ ھل ھذا یعني أن بوسعنا اآلن أكل . ٥ـ١: ٤تیموثاوس ١اقرأ 

    _______________________________________  اللحوم النجسة؟
  ________________________________ _________________    

  
نھا أن في ھذه الحالة بالذات، كان بولس یتعامل مع بدع مستقبلیة كان من شا  

في أمرین كان هللا قد منحھما للبشریة منذ الخلیقة، من االشتراكتمنع المؤمنین
واألطعمة المتضمنة ھنا ھي األطعمة التي خلقھا هللا لالستھالك . الطعام والزواج

وال ینبغي أن تؤخذ كلمات بولس ھنا على أنھا تعني أن األطعمة النجسة . اآلدمي
" ر من الُمؤمنین وعارفي الَحقِّ كبالشاَولَ ـَ نـَ تـُ لتھَا هللاـَ قـَ أطعَمة قد َخل"ھي 
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تناول الفأر مع "ألنھ إذا كان األمر كذلك فینبغي علینا).٣: ٤تیموثاوس ١(
  !"الشكر
: ٨كورنثوس ١، ١٤رومیة (في رسائلھ إلى أھل رومیة وأھل كورنثوس   

، كان بولس یتعامل مع الممارسات واسعة االنتشار بین المسیحیین من )١٣ـ٤
وقد كان . لألوثان) لحمیة(المتعلقة بتقدیم أطعمة حیوانیة )الیھودغیر (األمم 

المسیحیون األوائل یصارعون مع فكرة إذا ما كان األكل من ھذه األطعمة المقدمة 
أن في اً قویاً كان لدیھم إیماننْ ولم یعتقد مَ . لألوثان یعد تصرفاً فیھ عبادة لألوثان

دم ھم تناول كل ما ھو صالح لألكل مما قُ ذلك عبادة لألوثان، وبالتالي كان یمكن
لم یكن لدیھم إیمان بھذه القوة، كانوا یتناولون الخضروات فقط، نْ ومَ . لألوثان

بولس على أنھ ال ینبغي احتقار األشخاص لذلك فقد أكد. م لألوثانقدَّ ـُ وھي التي لم ت
كل "إدانة من یأكلونلذین ال یتناولون سوى الخضروات، وناشد كذلك بعدما

  .الصالحة لألكل" األشیاء
  

ھان على أن العھد الجدید قد قام بإلغاء كبر١٠ما الخطأ في استخدام أعمال 
انظر البشریة؟نجس فیما یتعلق بالحمیةما ھو بین التمییز بین ما ھو طاھر و

    ________ ________________________________  ٢٨: ١٠أعمال 
  ________________________________ _________________    

  
رف أن علیك؟ أیة تحسینات تعالسؤال المتعلق بالحمیةما ھو موقفك من مجمل 

ن كمیة الطعام بشأن ما تأكلھ وبشأن الكیفیة التي تأكل بھا أو حتى بشأالقیام بھا
  ؟التي تتناولھا

  
  األربعاء ـ الوجبة الغذائیة المتوازنة

یبي .أرِشد قلبََك في الطریقاِسَمع أنَت یَا ابنِي، َوُكن َحِكیًما، وَ " ال تَُكن بَْیَن ِشرِّ
یَر َوالُمسرَف یَفتَقران، َوالنَّوم یَكُسو أجَساَدھُْم،الَخْمر، بَْیَن الُمتلِفِیَن  كِّ ألنَّ السِّ

أي مبدأ صحي ھام نجده في ھذه اآلیات؟ كیف ).٢١ـ١٩: ٢٣أمثال ("الِخَرقَ 
  الصحة واالعتدال؟يفي مجالق ھذا المبدأ على أنفسنایمكننا أن نتعلم كیف نطبِّ 

  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    

  
أن ندرس تدبیر هللا أصالً ألجل فحتى نعرف ما ھي أفضل األطعمة علینا "  

إن الحبوب ... ن آلدم طعامھإن الذي خلق اإلنسان ویفھم حاجاتھ عیَّ . غذاء اإلنسان
ة بأبسط طریقة طبیعیة ممكنة ھي أعظم الُمعدّ ... والثمار والمكسرات والخضر
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ِد واالحتمال والنشاط العقلي ـَ لفھي تمنح القوة، قوة الجَ . األطعمة الصحیة المغذیة
روح النبوة، خدمة الشفاء، " (مما ال یمكن توفره في الطعام األكثر تعقیداً وتنبیھاً 

  ).١٨٣صفحة
بة یتناول وجتناول شخص ما لِحمیة نباتیة ال یعني بالضرورة أنھمجرد   

غذائیة صحیة؛ في الوقت ذاتھ، ال یعني تناول شخص ما للحوم أنھ یدنس ھیكل 
  .للحمیة الجیدة أیضاً فھناك عوامل أخرى. جسده تلقائیاً 

یمكنك أن تكون نباتیاً لكنك في الوقت نفسھ تستھلك الكثیر من الدھون،   
أن تقود إلى مسائل لھذه األموریمكن، ووالكثیر من الملح، أو الكثیر من السكر

  .السرطانوأمراض السكر والنوبات القلبیة والسكتة الدماغیة صحیة خطیرة مثل
من المواد الغذائیة بكل بساطة في استھالكك للكثیرویمكن أن تكمن المشكلة  

الممكنة النباتیةدق مكونات الحمیة الغذائیةألویمكن أن تكون متبعاً . بصفة عامة
بعض تتناول الكثیر منھا فقد تزید في الوزن مما یترتب علیھمع ذلك وألنك لكن و

  .شدیدة الخطورة على الصحةالعواقب 
النظام الغذائي، كما في كل شيء آخر، ھو غایة في لھذا فإن االعتدال في   
وبصفة . أن یكون ضاراً بالصحةیمكن من الطعام الجید، حتى ،فالكثیر. األھمیة

من األغذیة الصحیة، كمیات كافیة لتلبیة كافة متنوعة كمیاتینبغي تناول عامة
غیر زائدةینبغي أن تكون ھذه الكمیاتفي الوقت ذاتھو. احتیاجات الجسد الغذائیة

االتزان ل مع كل ما ھو متعلق بالصحة، فإنوكما ھو الحا. أو مرھقة لنظام الجسم
  .والحلھو المفتاح) االعتدال(
  

ذلك ویجب أال تفعل .للشركةاً إن كنیستنا ال تجعل من كون اإلنسان نباتیاً اختبار
ما ھي، مع .یختار العدید من األدفنتست المخلِصین أن ال یكونوا نباتیین. أیضاً 

ذلك، فوائد كونك نباتیاً، ھذا إذا كنت في وضع یسمح لك بالحصول على ما یكفي 
  مناسبة؟صحیة ونباتیةمن األطعمة الصحیحة إلعداد وجبات غذائیة

  
  الیوم) النظام الغذائي(الخمیس ـ الحمیة 

" قدسألن لیس ملكوُت هللا أكال َوُشربًا، بل ھو بر َوَسالٌم َوفَرٌح في الروح ال"
كیف لنا أن نفھم ھذه اآلیة في سیاق مجمل السؤال المتعلق ).١٧: ١٤رومیة (

نا یلعبعض المواقف المتطرفة التي یجببالنظام الغذائي والصحة؟ ما ھي
    ___________________________________________  تحاشیھا؟

  ________________________________ _________________    
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ینبغي لنا كأدفنتست أن نكون شاكرین جداً من أجل اإلرشادات الصحیة التي   
تؤكد على المبادئ األساسیة لنوع الحمیة الذي إن أفضل العلوم الطبیة. عطیت لنااُ 

، ١٩٠٩في خطاب روح النبوة األخیر للمجمع العام في عام . إلیھنحنندعو
نھ أإننا ال نضع أي نمط دقیق یتبع فیما یتعلق بالحمیة؛ لكننا نقول : "نصحت قائلة

ألطعمة في البلدان التي توجد فیھا الفواكھ والحبوب والمكسرات بوفرة، ال تكون ا
روح النبوة، إرشادات ("المشتملة على اللحوم ھي الطعام الصحیح لشعب هللا

بعبارة أخرى، إذا كنا في وضع یسمح لنا بتناول ). ٥٩، صفحة ٩للكنیسة، مجلد 
ھذا ال یجعلنا أبراراً وال یجعلنا . ھذه األطعمة النباتیة فعلینا أن نسعى إلى عمل ذلك

الحكم على أولئك الذین ال یتبعون نظاماً عنا في وضعمقدسین، وھذا بالتأكید ال یض
بإمكان الحمیة النباتیة أن تجعلنا أكثر فمع ذلك، . غذائیاً نحن نعتقد أنھ األفضل

  !ا ال یبتغي صحة جیدةـَّ نصحة، ومن مِ 
ما یسمى في كثیر من األحیان یوم، نجد أن علماء التغذیة یتحدثون عنوال  

، وھو رسم بیاني یوضح ما ھي أفضل األطعمة أو الھرم الغذائيبھرم الطعام
ھذا تأتي الحبوب وفي قاعدة الھرم الغذائي. والكمیة التي یجب أن تستھلك منھا

یجب تناول ھذه األطعمة بكمیات كبیرة . كرونة واألرز البنيالكاملة والخبز والمع
منتجات األلبان غذائيفي الھرم الیلي تلك القائمة. حصة یومیاً ١١إلى ٥من 

ھذه الحصة من ن لیمكو. حصص یومیاً ٣إلى ٢من وینصح بتناول والبیض، 
د من اشتمال وجبتھم ـُّ أن تكون مھمة بالنسبة للنباتیین وذلك من أجل التأكالطعام 

على جمیع النباتیین تناول مكمالت فیتامین ب یجب و. ١٢الغذائیة على فیتامین ب 
مما یعني (تقریباً الغذائيوھي في قمة الھرم،لثالثةالمجموعة اتشتمل . ١٢

على البقول، المكسرات، البذور، وبدائل) جوب تناولھا بكمیات صغیرة جداً و
طیور ولحوم، ووتشتمل الحمیة غیر النباتیة على سمك. اللحوم بالنسبة للنباتیین
أنھ علینا تناول ما یعني أخیراً، وفي قمة الھرم الغذائي، . لكن بكمیات معتدلة فقط

والملح المعالج والحلویاتوالزیوتیات من ھذه األطعمة، تأتي الدھونأقل كم
  .بالیود

سیكونكم. إن صحتنا ھي عطیة ثمینة والحمیة تلعب دوراً ھاماً في الصحة
وسالمة عمل أفضل ما لدینا للتأكد من صحةإذن السعي إلىلنابالنسبة من الحكمة

عندما ھذا ،ممارسة االنضباط الذاتي وضبط النفسكم ھو مھم بالنسبة لنا . ما نأكلھ
لقد أعطى هللا ھذه الحقائق لنا . نعرف أنھ غیر مفید أو صحي لنانغوى لتناول ما 

، كما نؤذي أنفسنا، وھذا ما نفعلھ في أغلب األحیانفنحن وعندما نھملھا . لمنفعتنا
  .مالنا إیاھا بالنتیجةیتأذى اآلخرون من إھ
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  الجمعة ـ لمزید من الدرس
بما نھ أ... سیحي یعنيالسلوك الم: "نقرأ من دلیل كنیسة األدفنتست السبتیین  

. كي عاقل، فإنھ علینا االھتمام بھا بشكل ذأن أجسادنا ھي ھیاكل الروح القدس
أفضل حمیة ي ـّ باإلضافة إلى التمرینات الریاضیة الكافیة والراحة، علینا تبنو

صحیة ممكنة واالمتناع عن األطعمة غیر الطاھرة التي تم تمییزھا في الكتاب 
  ".المقدس
م الكتاب المقدس أكل حرِّ لم یُ . الوجبة األصلیة: "الحادي والعشرونمبدأ ال  

لكن وجبة هللا األصلیة لإلنسان لم تتضمن أطعمة من . لحوم الحیوانات الطاھرة
ضاء على حیاة أي حیوان وألن الوجبة النباتیة المتوازنة لحوم ألن هللا لم ینو الق

م العلم بیِّنات مطردة حول صحتھ   .ھي األفضل للصحة، وھذا واقع یقدِّ
إن النظام الغذائي الذي أمر هللا بھ في جنة عدن ـ النظام النباتي ـ ھو "  

على وعندھا ینبغي . لكننا أحیاناً ال نستطیع الحصول على ما ھو مثالياألمثل، 
الراغبین في التمتع بصحة مثالیة تناول أفضل طعام یمكنھم الحصول علیھ في 

  ."المحیط الذي یعیشون فیھ
مجلس األغذیة تحت عنوان إرشادات حول الوجبة الغذائیة النباتیة، أوصى   

نحن نوصي : "تيباآل٢٠٠٦عام لبیانھبالمجمع العام لألدفنتست السبتیین في
منتجات والفواكھ؛ وبتناول كمیات معتدلة من الحبوب والخضاربتناول الكثیر من

والمكسرات البقولكذلك و،)أو البدائل الغذائیة المكافئة لھا(األلبان قلیلة الدسم 
الدھون المشبعة بوالبذور؛ ونوصي بتناول كمیات محدودة جداً من األطعمة الغنیة

  ".والكلسترول والسكر والملح
  

  أسئلة للنقاش
بعض التحدیات المتعلقة بالنظام الغذائي التي تواجھونھا في المنطقة ما ھي.١

التي تعیشون بھا؟ ھل ھناك وفرة في الطعام، الشيء الذي قد یقود لیس فقط 
عمة؟ أم أن إلى تناول األطعمة الخطأ بل وإلى اإلفراط في تناول ھذه األط

یمكنكم، المناسبة؟ ماذا ما یكفي من األطعمة ھناك صعوبة في الحصول 
في صراع مع أي من ھذین األمرین؟ن قد یكونواكصف، عملھ لمساعدة مَ 

نحن بحاجة إلى تجنبھا؟ ور المتطرفة فیما یتعلق بالغذاء ما ھي بعض األم.٢

مدى أھمیة یعة البشریة أن یؤثر في مفھومنا حول كیف ینبغي لفھمنا للطب.٣
النفس، وال نؤمن كذلك ؤمن بخلودأجسادنا المادیة؟ بعبارة أخرى، ألننا ال ن



١٠٧

توجد مستقلة عن الجسد، أال ینبغي لھذا اإلدراك أن یجعلنا بأنھ یمكنھا أن
.؟ أشرحنھتم بأجسادنا بشكل أفضل

حمیة من األدفنتست السبتیین الجدد ال یعرفون أي شيء عن الالعدید .٤
على معرفة ھذا الموضوع الھام كیف یمكننا مساعدة ھؤالء. الصحیة

ف؟ال تدفعھم إلى التطرُّ دلة بطریقة معت
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  )یونیو(حزیران ٢٦  الدرس الثالث عشر
  :الدعم االجتماعي

  یحقق التماسكالرباط الذي 
  

  السبت بعد الظھر 
كورنثوس ١؛ ٧: ١٤؛ رومیة ٣ـ١: ١؛ یوحنا ٢٧: ١تكوین :المراجع األسبوعیة

: ٤؛ أفسس ٢: ٦؛ غالطیة ١٣كورنثوس ١؛ ٢٦ـ١٤: ١٢
  .١٦ـ١

  
ُكْم أنا ـُ كما أحبَْبت. أن تُِحبُّوا بَعُضُكم بَعًضا: َوِصیة َجِدیَدة أنا أعِطیُكم":آیة الحفظ

: بِھَذا یَعرُف الَجِمیُع أنكم تالمیذي. تُِحبُّوَن أنتم أیًضا بَعُضُكْم بَعًضا
  ). ٣٥و٣٤: ١٣یوحنا (" ‘إن َكاَن لكم ُحبٌّ بَعًضا لبعض

    
ما یعاني من العزلة والوحدة شخصأنھ إذا كان ھناك من الواضح جداً 

المحفوفة یزید من احتماالت ظھور مختلف السلوكیاتسوعدم المحبة فإن ذلك
المرض والوفاة المبكرة لدى مثل ھؤالء األشخاص كما تزداد معدالت. بالمخاطر

و أن واألمر األكثر حزناً ھ. في المائة أو أكثر٥٠٠إلى ٢٠٠بنسبة تتراوح بین 
الحیاة الیومیة، الفرح الذي یأتي من العالقات نسان من فرحالعزلة تحرم اإل

زوجة من المتزوجات برجال ١٧٠على دراسة جریت اُ . المقنعةوالُمرضیة 
أظھر البحث أن . لوالدة بالمستشفى العسكريالسابقة لیتلقین العنایةكن عسكریین

ر اعفات تقدَّ أصبن بمضقد لم یتوفر لھن الدعم العاطفي والنفسي السیدات الالتي
  .السیدات الالتي تلقین دعماً كافیاً ھانسبة ثالثة أضعاف تلك التي واجھتب

أن یعزز شعور العزلة قد یؤدي إلى المرض ھكل شيء من شأنإن   
أما كل ما یعزز المحبة والعالقة الحمیمة بین األفراد وبعضھم البعض . والمعاناة

وال عجب في ذلك ألننا . بالصحةوبین األفراد والمجتمع فیجلب الشفاء ویأتي 
  .لنا العیش في مجتمع والشركة مع بعضنا البعضدَ صِ د قُ كبشر ق
مع وضع ھذه األفكار في االعتبار، نأتي إلى آخر أسبوع في دراستنا عن   

الصحة واالعتدال، ویتعامل موضوعنا لھذا األسبوع مع المسألة الھامة المتمثلة 
یمكن لھذه العالقات أن تؤثر على حیاتنا في عالقاتنا بواحدنا اآلخر وكیف

  .الجسدیة
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إن السمة الممیزة لتالمیذ المسیح ھي :موضوع ھذا الدرسنظرة خاطفة إلى
وإنما على فقط،فالمحبة ال تأتي بالبركة على متلقیھا. محبتھم لواحدھم اآلخر

  .معطیھا كذلك
  

  .یوم السبت القادمرجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ ن* 
  

  األحد ـ الصورة األصلیة
ھا درجة أننا غالباً ما ننسى مدى شرِّ ن في الخطیة لكبشر منغمسونحن  

ولیس من السھل علینا إدراك مدى . ومدى ما سببتھ لنا من تأثیر ضارورداءتھا
  .طویلةلمدةفیھا ألننا قد سقطنا في الخطیة سقوطنا 

  
لحقیقة أن المسیح نفسھ ھو هللا أن تساعدنا على كیف یمكن . ٢٧: ١اقرأ تكوین 

لقنا على صورة هللا؟ كیف تساعدنا أن نفھم بصورة أفضل ما یعنیھ أن نكون قد خُ 
التي كانت ألبوینا األولین عند نا عن المسیح على فھم نوع الصفاتمعرفت

    ____________________________________________  الخلیقة؟
  ________________________________ _________________    

  
أیضاً أن ومن الواضح . لقنا على صورة هللاقد خُ ل: الكتاب المقدس واضح  

ولذلك كان البشر في البدایة إلى حد ما ). ٣ـ١: ١انظر یوحنا (المسیح ھو هللا 
ثیراً لدرجة أنھ انحدر إلى أسفل آخذاً المسیح الذي أحبنا ك. یعكسون طبیعة المسیح

رجلي خائنھ المسیح الذي كان مستعداً لخدمة اآلخرین بغسل.صناـِّ بشریتنا كي یخل
. عاكسین لطبیعة المسیح: كان علیھ البشر في األصلـ ھذا، إلى حد ما، ھو ما

لتعزیة اللص ن یموت على الصلیب أفرز وقتاً المسیح الذي حتى عندما كا
المسیح . عاكسین لطبیعة المسیح: في األصلـ ھذا ما كان علیھ البشرالمحتضر

، ھذا إلى حد "ألنھم ال یعلمون ماذا یفعلونیا أبتاه، اغفر لھم : "الذي صرخ قائالً 
  .ما كان علیھ البشر قبل دخول الخطیةھو ما 

التي اتسمت بھا حیاة المسیح في األثرةمن بد وأن تكون المحبة الخالیة ال  
نفسھا التي ظھرت وانعكست إلى محبتھ غیر األنانیة لآلخرین وحرصھ علیھم ھي 

على صورة هللا "لقا قد خُ السقوط، فإنھمایاة آدم وحواء قبل حعلىحد كبیر
  ".وشبھھ
إلى نفس الصورة ة كوننا كالمسیح تعني إعادة ِصنعتناومن ھنا فإن فكر  
ویتضح من النظر إلى المسیح، وبالنظر إلى الطریقة . لقنا علیھا في األصلالتي خُ 

بھا وإلى محبتھ حتىعامل الناسبالنظر إلى الطریقة التي التي عاش بھا، و



١١٠

ألعدائھ، یتضح من كل ھذا أن المحبة الخالیة من األثرة نحو اآلخرین كانت ھي 
لقنا في األصل نكون نحن كبشر قد خُ بناًء علیھ.طبیعة المسیح وشخصھجوھر 

جزء مما ھوبكل تأكیدھذا . ھتم بمن ھم حولنا ونحبھم محبة تخلو من األنانیةلن
  .یعنیھ أن نكون قد خلقنا على صورة هللا

ُ لقنا لكي نالتالي، فنحن قد خُ ب   ال نستطیع عمل ھذا نحن ب، وحَ ـُ نلكي ب وحِ ـ
. الناس بحاجة إلى أن یَُحبّوان بحاجة إلى أناس لنحبھم تماماً كما أننح. في فراغ

  .ھذا ما یعنیھ المجتمع واألسرة
  

لقنا على صورة هللاتمعن أكثر في الفكرة التي تدور حول ما یعنیھ أن نكون قد خُ 
الفكرة أن تساعدنا على أن ندرك مدى سقوطنا كیف لھذه. وبأن المسیح ھو هللا
ص؟ واألكثر من ذلك، كیف ینبغي أن یساعدنا ذلك على ــِّ خلومدى حاجتنا إلى مُ 

  أن نعامل الناس بطریقة أفضل من تلك التي نعاملھم بھا في كثیر من األحیان؟
  

  كائنات اجتماعیة: االثنین ـ الناس
خلق آدم بفترة لیست بالطویلة أمده هللا بشریك فبعد . ائنات اجتماعیةكالبشر   

نحن بحاجة إلى ). ٢:١٨تكوین " (لیس َجیِّدا أن یَكون آَدُم َوْحَدهُ : "قال هللا. لھ
  .بعضنا البعض

  .وإدراكھافھمھانقطة حاسمة بشأن ھذه الحقیقة ینبغيكون ھناكمن ثم ت  
  

نجده في ھذه اآلیة؟ كیف اختبرت الحقیقة أي مبدأ ھام. ٧: ١٤اقرأ رومیة 
    ______________________________________  القویة لھذا الحق؟

  ________________________________ _________________    
  

ن ھم فيفي الحیاة أو في الموت نحن نؤثر في واحدنا اآلخر، وال سیما مَ   
لذا فإن العنایة المسئولة بصحتنا الخاصة تأتي بالبركات لیس على . عائالتنانطاق

  .كذلكن نشارك حیاتنا معھمأنفسنا فقط ولكن على مَ 
  
صد لھا أن ـُ الذي تخبرنا بھ ھذه الفقرات حول كیف أن العالقات االجتماعیة قما

: ١٢كورنثوس ١؛ ١٢ـ٩: ٤؛ جامعة ١٨: ٢تكوین لنا؟بالنسبةتكون بركة
    ___________________________________  ٢: ٦؛ غالطیة ٢٦ـ١٤

  ________________________________ _________________    
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وألن العالقة الطیبة تؤثر تأثیراً إیجابیاً على حیاتنا وحیاة اآلخرین فإنھ علینا   
إن ھذا جسدي، : "من الخطأ قولنا. نتسلم بكرم وسخاءأن نتعلم أن نعطي و

إن المجتمع یدفع، سواء بصورة ". ھذا لیس من شأن أحد إنما ھو شأني أناجسدي و
إن . لكل شخصالمتعلقة بالصحةمباشرة أو غیر مباشرة، ثمن االختیارات السیئة

المحافظة بأھمیة قصوى وھي تستحق الحیاة البشریة، خلیقة هللا الثمینة، تكتسي
نجد أن الحیاة ال قیمة لھا؛ أما بالنسبة للمسیحي فكل بالعالم في أماكن عدة . علیھا

صحة اآلخرین ومن المھم االھتمام لیس فقط بصحتك ولكن ب. ھ قیمةشخص ل
  . كذلك

قام طبیب بدراسة أھمیة الروابط االجتماعیة والدعم االجتماعي فیما یتعلق   
وثقافتھا وروابطھا الیابان بترابط مجتمعھاجاءت . اتومعدل الوفیبالمرض

فكلما كانت الروابط االجتماعیة أفضل كلما . التقلیدیة لتحتل النتائج الصحیة المثالیة
إلى أن العزلة االجتماعیة ینتج أشار الطبیب الباحث أیضاً . الصحة أفضلكانت 

تماعیة العالقات االجكما وجد أن . عنھا صحة سیئة وزیادة في معدل الوفیات
  .الة تؤثر إیجابیاً في السلوكیات الجسمانیة والعقلیة والعاطفیةالفعَّ 

  
جتماعیة؟ كیف تساعد اآلخرین على أن من الروابط االأنتبأیة طرق استفدت

ھا؟ ھل تمیل أكثر إلى العطاء بنفس الطریقة التي استفدت أنت بیستفیدوا 
  إجابتك عنك؟ھتقولالذيمحیطك المجتمعي أم تمیل أكثر إلى األخذ منھ؟ مال
  

  الوحدة في الفداءالثالثاء ـ 
بطة ومتصلة بواسطة رابطة الدم الواحد الذي ُصنعنا منھالبشریة كلھا مرت  

ونحن مترابطون ومتصلون أیضاً من خالل محبة هللا لنا ). ٢٦: ١٧أعمال (
ھلك أن یَ بإمكان كل شخص أن یُفتدى بدم المسیح الثمین ألن هللا ال یرید و. جمیعاً 

  ).٩: ٣بطرس ٢(أحداً 
ینبغي سقوط كل الحواجز التي بیننا كبشر من أنھفي الكتاب المقدس واضح  

خطاة بحاجة : سواسیة أمام هللاجمیعاً ألنناوذلك . خالل الفداء المقدم لنا في المسیح
  .إلى نعمة هللا

  
الذي ما . ١٦ـ١: ٤كیف یصف بولس األشخاص المفدیین بدم المسیح؟ أفسس 

  یعنیھ ھذا فیما یتعلق بالطریقة التي ینبغي أن نتواصل بھا مع واحدنا اآلخر؟
  ________________________________ _________________    
  ________________________________ _________________    
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كل أجزاء الجسد تتفاعل معاً ). ٣٠و٢٩: ٥أفسس (ما من أحد یكره جسده   
كلما . وإذا عانى جزء من أجزاء الجسد تتأثر كل الوظائف بالجسم. لتعمل بكفاءة

  .بصورة أسرع وأقوىوبتأثیرھامشكالتھمبنا من اآلخرین كلما شعرنا اقترب
من شأن ذلك أن إن فل مع اآلخرین بشكل اجتماعي ومفیدعندما نتفاع  

نزالت البرد متطوعاً أصحاء لفیروس٢٧٦تم تعریض. ن الصحةیحسِّ 
تأثیر العالقات الشخصیة وقد تم من خالل ھذا االختبار دراسة. المعروف
كانت وجاء في التقریر أن األشخاص الذین . وعالقتھا بمقاومة المرضالمتنوعة
مخاطر مضاعفات نزالت البرد بنسبة تصل منعانواالت اجتماعیة أقل لدیھم ص

نھم یتمتعون بعالقات اجتماعیة إلى أربعة أضعاف األشخاص الذین أظھر التقریر أ
مثل المناعة عوامل یجة ن ھذه االختالفات التي ظھرت في الدراسة نتلم تك. رأكث

التي یحصل علیھا كل شخص أو كمیة الكحول وكمیة النوموالتدخین والتمرینات 
كان أكثر أھمیة تنوع العالقات ت الدراسة أن فقد أظھر. ، وما إلى ذلكالتي یتناولھا

المتبادل الدعم فقد ُوجد أن. تعامل معھم الفردیاألشخاص الذین من مجرد عدد
من مقاومة الجسم للمرض، على األقل حسب ما سانیة المختلفة تزیدوالعالقات اإلن

  .جاء في ھذه الدراسة
یمكن لصحتنا : كل ھذا یشیر إلى ما كنا نتحدث عنھ طوال ھذا الربع  

والشيء . العاطفیة والعقلیة والروحیة أن یكون لھا تأثیر قوي على صحتنا الجسدیة
نھا مع كوّ ع العالقات والصالت التي نُ لصحتنا العاطفیة والروحیة ھو نوالمحوري 

  .اآلخرین
ل شخص أنھ بحاجة إلى أن یكون یشعر فیھا كأوقاتاً من المؤكد أن ھناك   
مع أوسع یمكنھ أن یعمل كجماعة أن تكون جزءاً من مجت، لكن ذلك ال ینفي بمفرده

  .، خاصة في وقت الحاجةیدعم فیھا الناس بعضھم البعض
  

ورة أفضل في حیاة مجتمعك الكنسي؟ ما ھو مقدار كیف یمكنك أن تنخرط بص
الذي یتطلبھ انغماسك في ھذا المجتمع الكنسي؟ ما ]التضحیة[الموت عن الذات

  ھي العطایا التي لدیك ویمكن لھا أن تفید اآلخرین؟
  

  األربعاء ـ ادعموا بعضكم البعض
اآلخر نستطیع إنھ من خالل إدراك الفوائد الكبیرة الناجمة عن خدمة واحدنا   

ال بد من : "أن نفھم لماذا أدلت روح النبوة بالتصریح التالي في الخدمة الطبیة
روح النبوة، " (إظھار اللطف المسیحي والتكریس الجاد بشكل مستمر في الحیاة

بإمكان الشخص الحصول على كل المعرفة ). ٢٠٤الخدمة الطبیة، صفحة 
ب وغیر مھتم حِ شخص غیر لطیف وغیر مُ الالھوتیة في العالم لكن إذا كان ھذا ال
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باآلخرین فأي صالح أو نفع لھذه المعرفة؟ یبدو أن ذلك ھو شعار بولس الرسول 
من الجید لنا قراءة ھذا اإلصحاح بین الحین واآلخر ومن ثم . ١٣كورنثوس ١في 

  .نسأل أنفسنا عن مدى إتباعنا لما یقولھ بولس فیھ
  

حول كیف ینبغي لنا أن نتعامل ونتواصل مع اهما الذي تعلمنا اآلیات التالیة إی
  واحدنا اآلخر؟

  
    ________ ________________________________  ٣٥: ١٣یوحنا 

  
    ________ ________________________________  ٧: ١٥رومیة 

  
    _________ ________________________________  ٣٢: ٤أفسس 

  
    _______________________________________  ١٣: ٣كولوسي 

  
    _____________________________________  ١٨: ٤تسالونیكي ١
  

    ________ ________________________________  ١٦: ٥یعقوب 
  
    ________ ________________________________  ٨: ٣بطرس ١
  
    ________ ________________________________  ٩: ٤بطرس ١
  
    _________ ________________________________  ٧: ١یوحنا ١
  

یُحسن المسیحي صنعاً إذا ھو أتبع مثال المسیح في محبتھ للناس بغض 
لقد أحبَّ المسیح تالمیذه بغض النظر عن تقصیراتھم الكثیرة .عن ضعفاتھمالنظر 

. فض وتمت خیانتھوشامالً حتى عندما رُ ومھتماً حنوناً المسیح لقد كان .وسقطاتھم
یمكن لھذا أن یحدث فقط إذا عمل المسیح في . نحن مدعوون لعمل الشيء ذاتھ
وإذ ندرك مقدار. وسماحنا لھنطاق تسلیمنا ضمنحیاتنا، وھو یستطیع عمل ذلك 

، عندھا نبدأ في عمل الشيء ذاتھ النعمة والرحمة الممتدتان نحونا من قِبل هللا
أن نحب المحبوبین واللطفاء ھو إلى حد ما أمر سھل نسبیاً؛ معظمنا . لآلخرین

دعى ألن ـُ عندما ندعى ألن نحب غیر المحبوبین،ـُ عندما نلكن . یمكنھ عمل ذلك
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ألن نحب دعىـُ عندما ن،معھمنسجامواإلالذین یصعب التعاملنحب األشخاص 
األشخاص الذین یعاملوننا بخبث وبغیر عدل، عندھا یتطلب األمر نعمة هللا العاملة 

  .فینا
  

م ـُّ ما مدى تمكنك من محبة أولئك الذین لیس من السھل محبتھم؟ كیف یمكنك تعل
كان المسیح سیعامل مثل ھؤالء األداء بشكل أفضل في ھذا المجال؟ كیف

  .لو كان في مكانكذھب وأفعل مثلما كان سیفعل المسیحإ؟ األشخاص
  

  الخمیس ـ اخدموا بعضكم بعضاً 
من األیام األولى لخدمتھ . كانت حیاة المسیح على األرض حیاة الخدمة  

المقدس، وفقاً للكتاب وفي الواقع، . وحتى النھایة كان المسیح في خدمة اإلنسانیة
  ).١٨و١٧: ٢عبرانیین (فإن المسیح ال یزال یخدمنا الیوم 

  
ما ھي . لخدمةستعمالھا في انحن جمیعاً قد خلقنا بعطایا ومواھب روحیة معینة ال

  العطایا الروحیة المختلفة والخدمات الموجودة في اآلیات التالیة؟
  

    _______________________________________  ٤ـ٨: ١٢رومیة 
  ________________________________ _________________    

  
    ____________________________________  ٥ـ١: ١٢كورنثوس ١
  ________________________________ _________________    

  
    _______________________________________  ١١ـ٨: ٤أفسس 

  ________________________________ _________________    
  

. جمیعاً المسیحناكما أحبنحن كبشر وكما رأینا لنحب اآلخرینلقناقد خُ ل  
  .وعندما نفعل ذلك فإننا ببساطة ال نفید اآلخرین فحسب، بل ونفید أنفسنا كذلك

للحظة في مدى ما تشعر بھ من استحسان لنفسك عندما تمد ید العون رــِّ فَك  
لحصول دافع في اأي عندما تعطي ذاتك دون أثرة وبدون ووالمساعدة لآلخرین

أن ھناك عند قیامنا بذلكنشعرإننا . على أي شيء مقابل ما تفعلھ نحو اآلخرین
من خالل مساعدتنا لآلخرین نحصل إننا ؛ مس ونشعر بالصحةـُ اً ما بداخلنا قد لشیئ

من خالل تقدیم وھذا ألننا . حقاً تیاح ال یمكن مباراتھما بشيء آخر وارعلى رضا
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لقنا في ما خُ إننا بھذا نقوم ب. لنا أن نعیشاً طیة نعیش وفقاً لما كان مقصودأنفسنا ع
  .األصل لعملھ

وكما رأینا فإن النظرة العقلیة اإلیجابیة للحیاة یمكن أن یكون لھا تأثیر   
فإن أجسادنا تتفاعل بطریقة أفضل عند شعورنا . إیجابي على جسدنا أیضاً 

  .السعادة والرضاوباإلیجابیة
تنشأ اً صحیةما من عجب إذن أن الدراسات العلمیة أظھرت أن ھناك فوائد  

ألنھ من خالل مساعدة اآلخرین : ھذا یبدو منطقیاً للغایة. عن عمل الخیر لآلخرین
یا لھ . ن، وعندما نشعر بالتحسن یتحسن كذلك كیاننا الجسمانيبالتحسُّ نحننشعر

  !من مزیج مثالي متكامل
  
یة فرصة للَجَسِد، . خوةفإنكم إنما ُدعیتم للحریة أیھا اإل" غیر أنھ ال تَُصیُِّروا الُحرِّ

نا ماذا یعني أن نخدم بعض).١٣: ٥غالطیة " (بل بالَمَحبَِّة اخِدُموا بَعُضُكْم بَعًضا
ز التنفیذ في حیاتك ھذه الكلمات وتضعھا حیِّ البعض بالمحبة؟ كیف لك أن تتبنى

وافعل ذلك، حتى " خدمتھ بمحبة"ر في شخص ما یمكنك ؟ فكِّ اآلنأنت الخاصة 
فإنھ على كل حال ال شك من أن ھناك ،إذا تطلب ھذا األمر إنكاراً للذات من جانبك

  .ما بحاجة إلى مساعدتكاً شخص
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
، من كتاب ٣٢ـ٢٤، صفحة "الخلق"اقرأ لروح النبوة الفصل الذي تحت عنوان 

، صفحة "خلصوا لیخدموا"والفصل الذي تحت عنوان واألنبیاء؛ اآلباء
النمو "، من كتاب خدمة الشفاء؛ وكذلك الفصل الذي تحت عنوان ٧٠ـ٦٠

  .أیضاً ، من كتاب خدمة الشفاء٤٠٣ـ٣٩٨، صفحة"والخدمة
  

كثیرون یحسون أنھ امتیاز عظیم أن یزور اإلنسان مشاھد حیاة المسیح "  
تھا قدماه، وینظر إلى البحیرة التي أحب أفي األماكن التي وطعلى األرض ویسیر

ولكننا في غیر . م بجوارھا والتالل والودیان التي طالما وقعت علیھا عیناهــِّ أن یعل
حاجة للذھاب إلى الناصرة أو كفر ناحوم أو بیت عنیا حتى نقتفي آثار خطوات 

وفي مواطن الفقر، وفي ،آثار قدمیھ إلى جوار أسّرة المریضإننا نجد . یسوع
األزقة المزدحمة في المدن الكبیرة، وفي كل مكان توجد فیھ قلوب بشریة بحاجة 

  .إلى العزاء
علینا أن نخدم . علینا أن نشبع الجیاع ونكسو العراة المتألمین والمحزونین"  

  .البائسین ونلھم بالرجاء قلوب القانطین العدیمي الرجاء
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إن محبة المسیح الظاھرة في الخدمة الخالیة من األثرة ستكون أفعل في "  
إن حد السیف . فاعل الشر مما یمكن أن یفعلھ السیف أو محكمة القضاءإصالح 

رسّل وحكم القضاء الزمان إللقاء الرعب في قلب من یتعدى القانون، ولكن المُ 
یحدث أن القلب الذي یقسیھ كثیراً ما . في إمكانھ أن یفعل أكثر من ھذاالُمحِّب

  .)٥٤صفحة روح النبوة، خدمة الشفاء،" (التوبیخ تذیبھ محبة المسیح
  

  :أسئلة للنقاش
كانا على صورة هللا ]آدم وحواء[أبوینا األولین تمعن أكثر في فكرة أن.١

كیف یساعدنا .الكثیر لیتعلماهغم من أنھ كان ال یزال أمامھماوشبھھ بالر
أن نقارن أنفسنا فإنھ یمكننا على أي حال (ص ــِّ خلحاجتنا إلى مُ ھذا على فھم 

).صــِّ ونحتاج إلى ُمخلبالمسیح ونرى إلى أي مدى قد سقطنا

ر في الحالة الخاصة بكنیستك وناقش مع صف مدرسة السبت التابع لھ ــِّ فك.٢
ماذا یمكنك عملھ بصفة .إذا ما كان باإلمكان التحسین من سمة الشركة

تحسین مستوى الشركة المسیحیة بداخل كنیستك؟ ما الذي شخصیة ل
باستطاعة صفك ككل عملھ لتعزیز العالقات داخل جسد الكنیسة بشكل 

ذوي االحتیاجات الخاصة مثل أفضل؟ ما مدى نجاح كنیستك في التعامل مع
ة بسبب مرض ما أو مثل األشخاص الـمالزمین لبیوتھم أو لمصح

؟االنعزالیین

تقدیم خدمات عن الفوائد والمسرات التي تأتي نتیجةوا في الصف تحدث.٣
لماذا نحصل على الكثیر من الرضا من خالل خدمتنا لآلخرین؟ . آلخرینل

ما ھي األمور التي تعوقك عن عمل ذلك بصورة متكررة؟ كیف یمكننا، من 
ركزین بقینا مُ ـُ خالل قوة المسیح أن نكافح ضد األنانیة المتأصلة فینا والتي ت

أنفسنا وعلى احتیاجاتنا الشخصیة بدالً من التركیز على احتیاجات على
یف رأیت في اآلخرین؟ ما ھو اختبارك الشخصي مع األنانیة؟ ما معناه، ك

حیاتك الشخصیة مدى ما یمكن أن تشعر بھ من عدم سعادة في حالة عیشك 
  ؟حیاة أنانیة


