الدرس السادس

 10 – 4شباط (فرباير)

ال ُّروح الق ُُدس وعيش حياة قداسة

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية1 :بطــرس 16 – 14؛ اشــعياء 3 :6؛ عربانيــن 14 :12؛ 1كورنثــوس
11 :6؛ 1تيموثــاوس 8 :1؛ مزمــور .2 ، 1 :15

السـا َِم نَف ُْســهُ يُ َقدِّ ُسـك ُْم بِال َّتـ َـا ِمَ .ولْ ُت ْح َفـ ْ
ـم َونَف ُْسـك ُْم
ـظ ُرو ُحكُـ ْ
آيــة الحفــظَ « :و ِإلــهُ َّ
َو َج َســدُ ك ُْم كَا ِملَ ـ ًة ِب ـاَ لَ ـ ْو ٍم ِع ْنــدَ َمجِ ــي ِء َر ِّب َنــا َي ُســو َع الْ َم ِســي ِح» (1تســالونييك .)23 :5

مــن الســهولة مبــكان ،أن نفقــد حساســيتنا لقداســة اللــه وأالّ نف ّكــر كث ـرا ً يف عــداوة اللــه
ر.
للخطيّـــة والـــ ّ
والقداســة ،عــى أي حــال ،هــي موضــوع هــام يف الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس .واالجتهــاد يف طلــب
كل
القداســة لنصبــح مح ّبــن وأتقيــاء مثــل يســوع ،يجــب أن يشــغل مــكان األفضليــة يف حيــاة ّ
مســيحي .فنحــن مشــدوهون أو مأخــوذون بشــعور «أنــا أقْـ َدس ِمنـ َـك» ،ولك ّننــا ننــى بســهولة
يف الوقــت ذاتــه معنــى أن نعيــش حيــاة طاهــرة مق ّد ّســة.
مح ّبــة اللــه وقداســته مرتابطتــان وغــر منفصلتــن .بــدون قداســة اللــه ،قــد تفقــد م ّحبتــه
رونقهــا بتحولّهــا إىل م ّجــرد عاطفــة؛ وبــدون م ّحبتــه تصــر قداســة اللــه ُمتَشَ ـ ّددة وليســت يف
متنــاول اليــد .فكلتــا الصفتــن الحســنتني ،محبتــه وقداســته جوهريتــان لـِــطبيعته.
متأصلــة مرتبطــة بســعينا لطلــب القداســة .أفليــس اســمه الـ ُّروح
الـ ُّروح ال ُقـ ُدس لــه عالقــة ّ
ال ُقـ ُدس؟ ويدعــى «روح القداســة» (روميــة  .)4 :1فاســمه يذكّرنــا بــأ ّن اللــه قـ ّدوس وأنّــه يتــوق
إىل أن يجعــل الخطــاة يف هيئــة قداســته.
يف هــذا األســبوع ســتكون لنــا نظــرة أعمــق ّ
وأدق ّعــا يُقصــد بالتعبــر «أن نكــون قديســن
ونحيــا حيــاة القداســة.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  11شباط (فرباير)
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األحد

 5شباط (فرباير)

قداسـة الله

اقــرأ 1بطــرس  .16 – 14 :1ملــاذا يكــون الدافــع النهــايئ للقداســة هــو عبــارة عــن حقيقــة
اللــه وطبيعتــه ذاتهــا؟ مــا الــذي يحــدو بــك أو يدفعــك يك تحيــا حيــاة القداســة؟ مــا الــذي
يعنيــه القــول بــأنّ اللــه قــد ّو ٌس؟

قــد يكــون محببّ ـاً أن نركِّــز عــى محبــة اللــه ونتجاهــل قداســته .فبينــا اللــه هــو محبّــة،
فــإ ّن فكــرة القداســة مرتبطــة غالبـاً باســم اللــه يف كلمتــه املق ّدســة أكــر مــن أي صفــة أخــرى
(مزمــور  18 :89؛ إشــعياء 25 : 40؛ إرميــا 5 :51؛ حزقيــال 7 :39؛ رؤيــا  ،)8 :4القداســة تصــف
النقــاوة والكــال األديب لطبيعــة اللــه .وقداســة اللــه تعنــي أنّــه حســن للغايــة وبــريء [خــا ٍل]
ر .وقداســة اللــه معناهــا كــال كل الصفــات األخــرى التــي ت ُنســب
كلّي ـ ًة مــن الخط ّيــة وال ـ ّ
إليــه.
يل املعرفــة (معرفــة كاملــة) وموجــود
يل القــدرة (قــوة متناهيــة) وك ّ
إن يكــن اللــه بذاتــه ك ّ
كل القداســة ،ألصبــح بالنســبة لنــا قــوة غاشــمة نخشــاها وترتعــب
كل مــكان ولك ّنــه ليــس ّ
يف ّ
فرائصنــا منهــا .وعــى النقيــض ،إنّــه إلــه ينبغــي علينــا أن نحبّــه.
إ ّن ق ّوتــه هــي قـ ّو ٌة مق ّدســة .ورحمتــه هــي رحمـ ًة مق ّدســة ،وحكمتــه هــي حكمة مق ّدســة،
ومح ّبتــه هــي مح ّبــة مق ّدســة .بهــذا املنطــق تكــون القداســة هــي أكــر كلمــة مرتبطــة ارتباطـاً
وثيقـاً باأللوهيــة ألنّهــا مرتبطــة بطبيعــة اللــه ذاتهــا .إ ّن إنــكار نقــاوة قداســة اللــه ،لهــي رمبــا
تكــون أســوأ مــن إنــكار وجــوده .فإنكارنــا لوجــوده يجعلنــا نظــن أنــه غــر موجــود ،أمــا إنــكار
قداســته يعنــي أنّــه إلــه غــر ُمحــب وحقــود ،يرتبّــص مبخلوقاتــه ليو ِقــع بهــا.
ـرس كل ّيـ ًة لطلــب ال ُحســن
قداســة اللــه تحمــل املعنــى أنّــه منفصـ ٌـل عــن الخط ّيــة وهــو مكـ ٌ
الكامــن فيــه والــذي ميثّلــه .بــكالم آخــر ،القداســة ّ
تــدل عــى صفــة التواصــل باإلضافــة اىل
الصفــة األدبيّــة النبيلــة .فهــي تحــوي االنفصــال عــن الخطيّــة والتكريــس الكامــل ملجــد اللــه.
يف إشــعياء  3 :6ويف رؤيــا  ،8 :4يوصــف اللــه بـــ «قـ ّدوس ،قـ ّدوس ،قـ ّدوس» .عندمــا أراد كتِّــاب
كلمــة الوحــي اإللهــي أن يؤكّــدوا أمــرا ً هامــاً ،كــ ّرروا كتابــة الكلمــة عــ ّدة مــرات الســرعاء
انتباهنــا ملــا يُقــال .ويســرعي يســوع انتباهنــا إىل عبــار ٍ
«الحــق
ات ها ّمــة بتكــرار كلــات
َّ
الحـ َّـق» (يوحنــا 24 :5؛  ،47 :6إِلَــخ) ،أو «يَــا أُو ُرشَ ـلِي ُم ،يَــا أُو ُرشَ ـلِي ُم» (متــى  ،)37 :23أو عــن
طريــق تكـرار ذكــر اســم مثــل « َم ْرثَــاَ ،م ْرثَــا» (لوقــا  .)41 :10مــن بــن صفــات اللــه ال ُحســنى،
فقــط تــرز قداســة اللــه مذكــورة ثــاث مـ ّرات مكــر ّرة عــى التــوايل .وهــذا يـ ّ
ـدل عــى يشء يف
غايــة األهميّــة :طبيعــة اللــه هــي ،يف الحقيقــة ،مق ّدســة .إنّــه طاهــر وقــدوس وطيّــب القلــب.
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كــم كان األمــر يفزعــك ،بحـ ّـق ،لــو أنّ إلهنــا الج ّبــار مل يكــن قدّ وس ـاً وم ِح ّب ـاً؟ مــاذا تخــرك
إجابتــك عــن ســبب امتناننــا وشــكرنا عــى ســجايا اللــه الحســنة وقداســته الكاملــة؟

االثنني

 6شباط (فرباير)

طبيعة القداسة

أنفســنا
«إننــا ،كال دنونــا مــن يســوع ازددنــا شــعورا مبــا فينــا مــن نقائــص وعيــوب ،إذ نــرى ّ
عــى حقيقتهــا يف ضــوء الكــال اإللهــي .ومــا الشــعور بالنقــص إال الدليــل عــى أن خــدع
الشــيطان قــد بــدأت تفقــد قوتهــا علينــا ،وأن الضمــر قــد بــدأ يســتيقظ مــن ســباته ويُبعــث
مــن موتــه ،بفعــل الــروح القــدس» روح النبــوة ،طريــق الحيــاة ،صفحــة .)44



ـكل شــعبه
اقــرأ أفســس 4 :1؛ 27 – 25 :5؛ عربانيــن  .14 :12مــا هــو مقصــد وترتيــب اللــه لـ ّ
ولكنيسته؟

القداســة هــي عط ّيــة اللــه ،كــا هــي أيضـاً وص ّيتــه .مــن ثـ ّم ،يجــدر بنــا أن نصـ ّـي ونجتهــد
يف طلبهــا ونتطلّــع ألن نعلنهــا يو ّميـاً .القداســة هــي مثــر الــروح معلنـ ًة يف حياتنــا ونحــن لنســلك
كل يــوم (غالطيــة  .)25 ،22 ، 16 :5القداســة تتبلــور يف عبــارة واحــدة
بالــروح مــع املســيح ّ
لتعنــي «عــى شــبه املســيح» .وهــي تعنــي أن ّنــا خاصــة املســيح وأوالده يف طاعـ ٍة حبيــة والتـزام.
واملعنــى األســايس املــازم لكلمــة ومفهــوم القداســة يــديل باالنفصــال والتكريــس لخدمــة خاصـ ًة
للــه .ومــن ناحي ـ ٍة أخــرى ،القداســة تـ ّ
ـدل عــى حالــة روحيــة داخليّــة بــأن نكــون قديســن
صالحــن طاهريــن أمــام اللــه ،وهاتــان الصفتــان يجــدر أن تظّــا متضافرتــن معـاً.
يُدعــى املؤمنــون قديســن يف العهــد الجديــد لعالقتهــم الفريــدة بيســوع والتــي تفرزهــم
لغــرض مق ـ ّدس معــن .كونهــم مقدســن ال يجعلهــم كاملــن أخالق ّي ـاً بــا خط ّيــة .وإنّ ــا هــي
تغيهــم حتــى يبــدأوا حيــاة نقي ـ ًة مق َّدســة (قــارن مبــا ورد يف 1كورنثــوس  ،2 :1حيــث يدعــو
ّ
بولــس الرســول الكورنثيـ ّـن مق ّدســن ،مــع أنّهــم ليســوا معصومــن مــن الخط ّيــة أو كاملــن).
الدعــوة للمؤمنــن بــأن يكونــوا يف القداســة التــي بدونهــا لــن يــرى أحــد اللــه (عربانيــن :12
ـكل مؤمــن هــو قبــول كامـ ٌـل مــن البــدء ،ولك ـ ّن من ّونــا يف القداســة هــو
 .)14إ ّن قبــول اللــه لـ ّ
عمليــة تــدوم طيلــة الحيــاة وهــي تحتــاج أن متت ـ ّد دامئ ـاً ملقاييــس أبعــد حتــى نصبــح أكــر
فأكــر تغي ـرا إىل شــكل ذاك الــذي خلّصنــا.
48

هنــاك احتــدام وتوتّــر بــن كــون املــرء مقدســاً ومــع ذلــك يســعى يف طلــب القداســة.
خاصــة اللــه ونحن
فكيــف يكــون ســعينا لنيــل القداســة مختلفـاً لــو أننــا نعــرف يقينـاً بأنّنــا ّ
مقبولــون عنــده بســبب تضحيــة يســوع املســيح ألجلنــا؟

الثالثاء

 7شباط (فرباير)

عامل القداسـة



ماذا تخربنا 1كورنثوس  ،11 :6تيطس  ،5 :3وعربانيني  12 :13عن القداسة؟
قداسـتنا تُن َجـز باإلميـان (عربانيين  )6 :11بواسـطة قـ ّوة الـ ُّروح القُـ ُدس (2تسـالونييك 13 :2؛
1بطـرس  .)2 :1يكتـب الرسـول بولـس قائالً «ل ِكنِ ا ْغتَ َسـلْتُ ْم ،بَ ْل تَ َق َّد ْسـتُ ْم ،بَ ْل ت َ ََّب ْرت ُ ْم ب ِْاس ِـم ال َّر ِّب
يَ ُسـو َع َوبِـ ُرو ِح إِل ِه َنـا» (1كورنثوس  .)11 :6يزرع يسـوع فينا من ّوا ً يف القداسـة طـول الحياة ُمعطياً
مثـر الـروح فينـا .وتغيرينـا يك نشـبهه يأتينا ِمـ َن ال َّر ِّب الـ ُّرو ِح (2كورنثـوس .)18 :3



اقرأ غالطية  17 ، 16 :5ماذا يخربنا الرسول بولس يف هذا النص؟

ـأت مــن الحقيقــة
كل مؤمــن .إ َّن االنشــغال الــذي يجابهنــا جميعـاً يتـ ّ
هنــاك حــرب تحتــدم يف ّ
التــي مفادهــا أ ّن الخط ّيــة تســكن يف داخلنــا (روميــة  .)20 :7لقــد عــرف الرســول بولــس عــن
ــب نَف ِ
ْــي أَ ِّن قَــ ْد
هــذه الحــرب عندمــا رصخ معلنــاً قــرب نهايــة حياتــه« :أَنَــا ل َْس ُ
ــت أَ ْح ِس ُ
ـتَ .ول ِك ِّنــي أَفْ َعـ ُـل شَ ـيْئًا َو ِ
ـى َمــا ُهـ َو َو َرا ُء َوأَ ْمتَـ ُّد إِ َل َمــا ُهـ َو قُـ َّدا ُم ،أَ ْسـ َعى
أَ ْد َركْـ ُ
احـ ًدا :إِ ْذ أَنَــا أَنْـ َ
نَ ْح ـ َو الْ َغ ـ َر ِض ألَ ْجــلِ َج َعالَ ـ ِة َد ْع ـ َو ِة الل ـ ِه الْ ُعلْيَــا ِف الْ َم ِســي ِح يَ ُســوعَ» (فيلبــي .)14 ، 13 :3


اقرأ عربانيني  .2 ، 1 :12ماهي حرب اإلميان التي نش ّنها ضدّ الخط ّية؟

«الحــرب التــي ُدعينــا لــي نخوضهــا هــي أن نث ّبــت أنظارنــا عــى املســيح يســوع ،رئيــس
امياننــا ،ومكّملــه» (عربانيــن  .)1 :12غالبـاً مــا نكــون مث ّبتــن أنظارنــا عــى أنفســنا يف ديانتنــا.
نبالــغ يف الرتكيــز عــى انتصاراتنــا وهزامئنــا بــدالً مــن تركيزنــا عــى اللــه ،الــذي يســتطيع
وحــده أن ميكّننــا مــن النــرة عــى الخطيــة .عندمــا يســاعدنا الــ ُّروح القُــ ُدس يك نثبّــت
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وكل مــا يعرقــل طريقنــا يُطــرح
أنظارنــا عــى يســوع ،فــا تظـ ّـل فينــا رغبــة الرتــكاب الخط ّيــة ّ
جانبــاً (عربانيــن  .)1 :12ولكــن عندمــا نركّــز عــى خطايانــا وتقصرياتنــا ،فنجــد أننــا قــد
ح ّولنــا أنظارنــا عــن يســوع ووجهناهــا عــى أنفســنا .وهــذا يقــود إىل الهزميــة بســهولة ،ألنّنــا
بالنظــر إىل ســقطاتنا ينتابنــا اليــأس بســهولة ،ولكــن بالتطلّــع إىل يســوع ســوف نتشــ ّجع
ونســتطيع العيــش بانتصــار.
ـر عــى الخط ّيــة كــا وعــدين الكتــاب
لــو تصــادف أن ســألك أحدهــم قائ ـاً «كيــف أَنْتـ ِ ُ
امل ُ َقــدّ س؟ فــاذا تقــول ،وملــاذا؟ أحــر إجابتــك للصــف للمناقشــة يــوم الســبت.

األربعاء

 8شباط (فرباير)

أساس القداسة هو ناموس الله
نعل ــم جي ــدا ً أ ّن الل ــه يدعون ــا ل ــي نحف ــظ نام ــوس وصاي ــاه .فيتب ــادر إىل ذهنن ــا الس ــؤال:
مل ــاذا يج ــب علين ــا حف ــظ نام ــوس الل ــه إذا ك ّن ــا ال نخل ــص بواس ــطته؟ اإلجاب ــة تكم ــن يف
فك ــرة القداس ــة.



اقــرأ روميــة 1 ،12 :7تيموثــاوس  . 8 :1مــا هــي الســات األساســية التــي يســتخدمها الرســول
بولــس لوصــف النامــوس؟ كيــف يعكــس النامــوس صفــات الله؟
النامــوس مق ـ ّدس ،عــادل وصالــح .هــذه الصفــات الســيادية الحســنة يوصــف بهــا اللــه
دون غــره .لــذا ،فالنامــوس هــو تعبــر عــن ســجايا اللــه .لــي نعيــش حيــاة ممتلئــة بالـ ُّروح
ال ُق ـ ُدس يعنــي أننــا نعيــش بانســجام حســب مطالــب نامــوس اللــه .فالنامــوس هــو قاعــدة
قداســة اللــه التــي ال تتغـ ّـر .فاملســتوى الــذي يطلبــه النامــوس ال يتب ـ ّدل أكــر مــن إمكانيــة
تبـ ّدل اللــه وتغيــره .لقــد أكــد يســوع بقـ ّوة عــدم زوال النامــوس ،بــل وأكــد عــى وجــوب أن
تعســفياً ،بــل
يُت ّمــم ويطــاع ّ
كل جــزء فيــه (متــى  .)19 – 17 :5إ ّن حفــظ النــاس ليــس أم ـرا ً ّ
هــو مــن دواعــي األمانــة .النامــوس ال يخلّصنــا وال يَســتطيع .ومــا كان النامــوس أبــدا ً طريقنــا
َــر ِة
للخــاص .وهــذا هــو الســبب يف أن يقــول املســيح يســوع بطريقــة ملفتــة بأنّــه «لِك ْ َ
َــر ُد َم َح َّبــ ُة الْ َك ِثريِيــ َن» (متــى  .)12 :24فاملح ّبــة
ا ِإلث ِ
ْــم (ومعناهــا عــدم طاعــة النامــوس) ت ْ ُ
تتــاىش عندمــا ال يُق ـ َّدر النامــوس ويُطــاع.
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أقــرأ روميــة  ،10 :13متــى  .40 – 37 :22ملــاذا تكــون املح ّبــة تكميـاً للنامــوس ،أي تتميـاً
واســتيفا ًء ملطالــب النامــوس؟

بينــا يــرز نامــوس اللــه كقاعــدة وأســاس قداســة اللــه ،فــإ ّن قلــب وجوهــر قداســته هــو
املح ّبــة .املح ّبــة هــي االســتجابة ألعــال اللــه الخالص ّيــة وت ُســتعلن باألمانــة واإلخــاص .فلــن
تســتطيع أن تكــون تلميــذا ً ليســوع دون أن تكــون حافظ ـاً وطائع ـاً للنامــوس مبح ّبــة وضمــر
صالــح .وحيــث أنّــه مــن املمكــن أن تحفــظ حرفيــة النامــوس بــدون محبّــة ،فإنــه يتعـذّر إظهــار
املحبّــة الحقيقيــة بــدون حفــظ النامــوس .امل ّحبــة الحقيقيــة الخالصــة تتــوق ألن تكــون أمينـ ًة
صادقــة .فاملح ّبــة ال تنقــض النامــوس بــل تتّممــه ،وتســتويف مطاليبــه.
ملاذا يُ َعد الناموس تعبرياً ملح ّبة الله لنا؟ كيف ترتبط املح ّبة بالطاعة؟

الخميس

 9شباط (فرباير)

السعي يف طلب القداسـة



اقــرأ مزمــور 2 ،1 :15؛ أفســس 24 – 22 :4؛ 2تيموثــاوس  .21 :2مــاذا تخربنــا هــذه املراجــع
عــن القداســة؟

القداسـة هـي الشرط األسـايس للتمتّـع بسـعادة ال ِعشرة والرشكـة مـع اللـه .وهـي الشرط
األ ّويل للفائـدة املرجـ ّوة م ّنـا للـه .إنّنـا نسـتوعب حقيقـة املثل القائـل« :ازرع عمالً تحصـد عادةً،
لـزرع عـاد ًة تحصـد ُخلُقـاً» ويجـدر بنـا أن نضيـف بقولنـا «ال ُخلُـق هـو املصير» .الشيء الوحيد
الـذي سـوف نأخـذه معنـا إىل السماء هـو أخالقنـا.
تنميــة عــادات جديــدة وأخــاق جديــدة ،بالتأكيــد ،ليســت تكريــس النفــس وتقديســها
مبجهــود ذايت .فتكويــن العــادة هــو الطريــق الطبيعــي الــذي فيــه يقودنــا ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس يف
القداســة .العــادات جميعهــا ها ّمــة يف ســرنا املســيحي وبخاصــة تلــك العــادات التــي تنمــو
متأثّــرة بالفضائــل املســيح ّية الكتابيــة كالصــر واملحبــة واألمانــة واللطــف والصــاح والرحمــة
وضبــط النفــس.
عندمــا ميــأ الـ ُّروح ال ُقـ ُدس قلوبنــا ،فــا مــن شـ ّـك ســنكون يف نشــاط وحامســة مــن أجــل
الــرب .ولكــن كثـرا ً مــا ننــى بــأن اللــه هــو الــذي يق ّدســنا وهــو الــذي ســينهي علمــه الــذي
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بــدأه فينــا مــن قبــل (فيلبــي  .)6 :1ونكــون يف بعــض األحيــان منهمكــن نقــوم بشــتي األعــال
ـرب لدرجــة ننــى معهــا أن نســتمتع بقضــاء وقــت معــه يف الصــاة .فعندمــا نكــون
لصالــح الـ ّ
مشــغولني ج ـ ّدا ً عــن الصــاة ،نكــون حقيق ـ ًة مشــغولني جــدا ً عــن أن نكــون مســيحيني .لرمبــا
تكــون معرفتنــا ونجاحنــا قــد جعالنــا نعتمــد عــى الــذات ونثــق بهــا ثقــة كبــرة ،وننهمــك يف
مهاراتنــا وبرامجنــا الجميلــة ،وهكــذا ،ننــى أنّــه مــن دون املســيح ومــن غــر الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ال
نســتطيع أن ننجــز شــيئاً البتّــة.
ـاس يعتقــدون بأنّهــم قــد أ ّدوا أعــاالً
النشــاط املحمــوم ليــس قداس ـةً .ســيكون هنــاك أنـ ٌ
جليلــة للــرب ،وهــم يف الحقيقــة مل يكونــوا تابعــن لــه بامل ـ ّرة« .كَ ِث ـ ُرو َن َس ـ َيقُولُو َن ِل ِف ذلِـ َـك
ـس ب ِْاسـ ِم َك تَ َن َّبأْنَــاَ ،وب ِْاسـ ِم َك أَ ْخ َر ْج َنــا شَ ـ َي ِاط َنيَ ،وب ِْاسـ ِم َك َص َن ْع َنــا قُـ َّو ٍ
ات
الْ َيـ ْو ِم :يَــا َر ُّب ،يَــا َر ُّب! أَلَ ْيـ َ
23
ص ُح لَ ُهـ ْم :إِ ِّن لَـ ْم أَ ْع ِرفْ ُكـ ْم قَـطُّ!» (انظــر متــى  .)23 ،22 :7هنــاك فــرق كبــر
كَ ِث َريةً؟ ف َِحي َن ِئـ ٍـذ أُ َ ِّ
بــن كونــك تُدعــى مــن اللــه أو تُدفــع لتفعــل أمـرا ً للــه .فــإن مل نهــدأ لنســمع دعــوة اللــه ،فإننــا
نقــف يف خطــر االندفــاع الــذايت لنفّعــل مــا ألفنــاه .ولكــن لــن يكــون هنــاك قـ ّوة أو ســام وال
بركــة دامئــة مــن جـ ّراء عملنــا إذا مل يكــن حســب دعــوة اللــه ومشــيئته .فحاجتنــا القصــوى يف
قداســتنا الذاتيّــة هــي تخصيــص وقــت مثــن للتواصــل مــع اللــه عندمــا نســمع صوتــه ونتسـلّم
ق ـ ّوة جديــدة مــن حكمتــه منقاديــن بال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس .إ ّن هــذا لســوف يطبــع عملنــا بكفــاءة
منقطعــة النظــر وقـ ّوة إقنــاع.

الجمعة

ملزيد من الدرس

 10شباط ( فرباير)

اقرأ من روح النبوة «مثل الخمرية» يف كتاب «املعلم األعظم» ،صفحة .90 – 82
كيــف نبــدأ لنســتوعب قداســة اللــه عندمــا تكــون طبيعتنــا ســاقطة وفاســدة وطبيعتــه هي
قداســة بــا حــدود؟ قداســته تجعلــه ينفـ ّرد بهــا عــى عــامل الخطيــة واملوت الــذي يختــره البرش.
ومــع ذلــك ،هــا هــو أكــر أمــر مذهــل! اللــه يقـ ّدم لنــا فرصــة ســانحة بــأن نشــرك يف قداســته.
سائِيـ َـل َوقُـ ْـل لَ ُهـ ْم:
هــذا مجـ ّرد جــزء مــن عالقــة العهــد املقـ َّدس معــه« .كَلِّـ ْم ك َُّل َج َم َعـ ِة بَ ِنــي إِ ْ َ
تَكُونُــو َن ِق ِّد ِ
وس ال ـ َّر ُّب إِل ُه ُك ـ ْم» (الويــن  ،)2 :19أو كــا يقــول ســفر العربان ّيــن:
يس ـ َن ألَ ِّن قُـ ُّد ٌ
ـول الـ َّر ُّبِ ،حـ َن أُكَ ِّمـ ُـل َمـ َع بَ ْيـ ِ
ـول لَ ُهـ ْم ال َِئًــاُ « :هـ َوذَا أَيَّــا ٌم تَـأْ ِت ،يَ ُقـ ُ
«ألَنَّـ ُه يَ ُقـ ُ
سائِيـ َـل َو َمـ َع
ـت إِ ْ َ
ـت يَ ُهــوذَا َع ْهـ ًدا َج ِديـ ًدا  ....ألَ َّن هـذَا ُهـ َو الْ َع ْهـ ُد الَّـ ِـذي أَ ْع َهـ ُد ُه َمـ َع بَ ْيـ ِ
بَ ْيـ ِ
سائِيـ َـل بَ ْعـ َد تِلْـ َـك
ـت إِ ْ َ
ـول ال ـ َّر ُّب :أَ ْج َعـ ُـل نَ َوا ِميـ ِ
ـام ،يَ ُقـ ُ
ـي ِف أَ ْذ َهانِ ِه ـ ْمَ ،وأَكْتُ ُب َهــا َعـ َـى قُلُو ِب ِه ـ ْمَ ،وأَنَــا أَكُــو ُن لَ ُه ـ ْم
األَيَّـ ِ
إِل ًهــا َو ُهـ ْم يَكُونُــو َن ِل شَ ـ ْعبًا» (عربانيــن  .)10 – 8 :8يف هــذه املراجــع الكتابيــة ميكننــا أن نــرى
العالقــة بــن القداســة والعهــد والنامــوس .ال ميكننــا أن نصــر كاملــن بــدون طاعــة نامــوس اللــه،
ونحــن نطيــع ناموســه ،فقــط ،عندمــا يكتــب اللــه شــخصياً (الـ ُّروح ال ُقـ ُدس) ناموســه يف قلوبنــا
ـي نَشْ ـ َ ِ
ـر َك ِف قَ َد َاسـ ِت ِه» (عربانيــن  ،)10 :12التــي
وعقولنــا .يــا لــه مــن امتيــاز مقـ ّدس ننالــه «لِـ َ ْ
نعـ ّـر عنهــا مبح ّبــة طائعــة لناموســه املقــدس.
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أسئلة للنقاش
 .1راج ــع م ــع أعض ــاء الص ــف إجابت ــك ع ــى الس ــؤال ال ــوارد يف نهاي ــة ال ــدرس لي ــوم

الثالث ــاء ال ــذي يطل ــب من ــك في ــه ال ــر ّد ع ــى س ــؤال أحده ــم ع ــن كيفي ــة التأك ــد م ــن
االنتص ــار ع ــى الخط ّي ــة بحس ــب وع ــد الل ــه ،فكي ــف تجي ــب؟
 .2مــاذا تعنــي كتابــة نامــوس اللــه عــى ألــواح قلوبنــا ويف عقولنــا؟ ملــاذا يختلــف هــذا
اإلج ـراء عــن مج ـ ّرد كتابتــه عــى لوحــي الحج ــر؟
 .3عندم ــا تتن ــاول موض ــوع قداس ــة الل ــه ،ف ّع ــا تفكّ ــر؟ تح ــاور م ــع أعض ــاء الص ــف ودع
كل ف ــرد يتح ــدّ ث ع ــن تخ ّيل ــه ع ـ ّـا تش ــبهه قداس ــة الل ــه ،وم ــا ال ــذي يعلن ــه يس ــوع لن ــا
ع ــن قداس ــة الل ــه؟
 .4ما هو أساس قداستنا؟ ما هي كيف ّية الحصول عىل القداسة؟
 .5لقــد ورد يف درس يــوم األربعــاء أنَّ «النامــوس ال يخلّصنــا .ال يســتطيع أبــداً -ومــا كان
النام ــوس يومــاً طريقن ــا للخ ــاص .وإمن ــا ه ــو مس ــلك املخلّص ــن» .كي ــف يس ــاعدنا ه ــذا
املفه ــوم ع ــى إدراك دور النام ــوس يف حي ــاة املس ــيحيني املقدّ س ــن الذي ــن يهيم ــن عليه ــم
ويعم ــل فيه ــم ال ـ ُّروح ال ُق ــدُ س؟
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