الدرس السابع

 17 – 11شباط (فرباير)

ال ُّروح الق ُُدس ومثر الروح

السبت بعد الظهر

املراجع األسبوعية :يوحنا 11 -1 :15؛ غالطية 22 :5؛ 1كورنثوس 13؛ رومية 17 :14؛
أفسس 9 :5؛ متى .5 :5
ف َص َال ٌح ،إِ َميانٌ َ 23و َدا َع ٌة
آية الحفظَ « :وأَ َّما َث ُر ال ُّرو ِح َف ُه َوَ :م َح َّب ٌة َف َر ٌح َس َال ٌم ،طُ ُول أَنَا ٍة لُطْ ٌ
وس» (غالطية )23 ، 22 :5
تَ َعف ٌ
ُّفِ .ضدَّ أَ ْمثَالِ ه ِذ ِه لَ ْي َس نَا ُم ٌ
إنّ مثر الروح لهو جوهر الحياة املسيحيّة الحقيقي .إذ يرسد الرسول بولس تسع ِسامت
متنوعة لثمر الروح ،إالّ أنّها جميعاً مثرة واحدة تُرى مكتملة .فثمر الروح ال يخربنا مبا يستطيع أي
تبي ،يف املقام األ ّول ،كيف يحيا
إنسان أن يفعله ّ
للرب عن طريق املواهب والعطايا الروح ّية .فهي ّ
اإلنسان لله .وهي ّ
تدل عىل هويّة ذلك اإلنسان ،أي َمن يكون .كل الفضائل املد ّونة يف غالطية
 23 ، 22 :5هي جل ّية يف شخص يسوع املسيح وحياته .ومن ث ّم فإن مثر الروح هو حياة يسوع
املسيح فينا بفعل ال ُّروح ال ُق ُدس وق ّوته.
إن مثــر الــروح ليــس أم ـرا ً نصــل إليــه بقدرتنــا البرشيّــة املج ـ ّردة ومجهودنــا الــذي نبذلــه.
إنّــه ملــن املمكــن أن ننتــج ونظهــر بعضـاً مــن هــذه الفضائــل بتدريــب قـ ّوة اإلرادة وتفعيلهــا.
ولكــ ّن هــذا ال يُقــارن مبــا يفعلــه الــ ُّروح القُــ ُدس فينــا .فــا ننتجــه بأنفســنا يشــبه الثمــر
املصنــوع مــن الشــمع مقارنــة بالثمــر األصــي الحقيقــي .فالفواكــه املصنوعــة مــن الشــمع هــي
اصطناعيــة .قــد تظهــر جميلــة مــن بعيـ ٍـد كالثمــر الحقيقــي ولكـ ّن مذاقهــا هــو أقـ ّـل درجــات.
ـأت مــن العالقــة الروح ّيــة .فعندمــا يدمجنــا ال ـ ُّروح
الثمــر الحقيقــي ليــس ُمصطنع ـاً .إنّــه يتـ ّ
ال ُق ـ ُدس بيســوع ،مــن خــال كلمتــه املكتوبــة ،تبــدأ أخالقــه وصفاتــه ت ُســتعلن يف حياتنــا.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  18شباط (فرباير).
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األحد

 12شباط (فرباير)

رشط اإلمثار


إقــرأ يوحنــا  11 -1 :15ملــاذا ينتــج الثمــر ،فقــط ،مــن عالقــة حيات ّيــة مــع يســوع ،الكرمــة؟
مــا أهميــة االرتبــاط بيســوع؟ كيــف نرتبــط بيســوع (أي ن ّتحــد معــه)؟

ر األويل لحم ــل الث ــار املس ــيحيّة ه ــو االرتب ــاط واالتح ــاد بيس ــوع .ب ــدون يس ــوع ال
الــ ّ
نس ــتطيع أن نحم ــل مث ـرا ً روحيّ ـاً حقيقيّ ـاً .إن مث ــر ال ــروح ال يُف ــرض علين ــا م ــن خ ــارج ،وإنّ ــا
ه ــو نتيج ــة عم ــل حي ــاة املس ــيح يف داخلن ــا .يف يوحن ــا  ،11 -1 :15يخربن ــا يس ــوع ب ــأن حم ــل
ـأت م ــن حي ــاة املس ــيح ،الكرم ــة ،متغلغل ــة يف أف ــرع املؤمن ــن .فالث ــار ترتع ــرع
الث ــار يت ـ ّ
بق ــوة الل ــه م ــن خ ــال يس ــوع املس ــيح.
إ ّن مســئول ّية املؤمــن هــي االرتبــاط واالتّحــاد باملســيح .فعندمــا يتبلــور املســيح يف أفكارنــا،
رصفاتنــا .يســوع يعيــش حياتــه يف داخلنــا ،فالحيــاة التــي يحياهــا املســيح
فإنــه يُســتعلن يف ت ّ
تثمــر يف حياتنــا ،مبعنــى أنّنــا نعلــن صفاتــه ونعكــس أخالقياتــه.
إن مثـر الـروح هـو أخلاق يسـوع التـي ين ّميها الـ ُّروح ال ُق ُدس يف أتباع املسـيح .عندما يسـكن
املسـيح يف داخلنـا ،فسـوف «نحيـا بالـروح ،وال نك ّمـل شـهوة الجسـد» (غالطية .)16 :5
قــال يســوع« :ه َكـذَا ك ُُّل شَ ـ َج َر ٍة َج ِّيـ َد ٍة ت َْص َنـ ُع أَثْ َــا ًرا َج ِّيـ َدةًَ ،وأَ َّمــا الشَّ ـ َج َر ُة ال َّر ِديَّـ ُة فَتَ ْص َنـ ُع
أَ َْثــا ًرا َر ِديَّـةً  ،الَ ت َ ْقـ ِـد ُر شَ ـ َج َر ٌة َج ِّي ـ َد ٌة أَ ْن ت َْص َن ـ َع أَثْ َــا ًرا َر ِديَّـةًَ ،والَ شَ ـ َج َر ٌة َر ِديَّـ ٌة أَ ْن ت َْص َن ـ َع أَثْ َــا ًرا
َج ِّيـ َدةً» (متــى  .)18 -17 :7الثمــر الج ّيــد هــو االنتــاج الطبيعــي التحادنــا املرتبــط بيســوع عــن
طريــق الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .عندمــا نتجــاوب مــع تأثــر الـ ُّروح ال ُقـ ُدس داخليـاً عــى قلوبنــا ،يرتعــرع
مثــر الــروح ويتجــى يف حياتنــا .تتغـ ّـر أخالقنــا لتعكــس أخــاق يســوع املســيح يف كل مــا نقولــه
أو نفعلــه أو حتــى نف ّكــر فيــه .وســيعطينا الـ ُّروح ال ُقـ ُدس قـ ّوة لنحيــا حيــاة النــرة لــي نن ّمــي
فضائــل ملــا ينبغــي أن تكــون عليــه صفــات أوالد اللــه.
«يتصفــون بطريقــة دي ّنيــة ،ولكــن
يف 2تيموثــاوس  ،5 :3يصــف الرســول بولــس أناســاً ّ
يرفضــون الق ـ ّوة التــي تســتطيع أن تجعلهــم أتقيــاء» مــا هــو الفــرق بــن حيــاة متديّنــة
وحيــاة مليئــة بال ـ ُّروح ال ُقــدُ س؟ كيــف نعــرف نحــن نــوع الحيــاة التــي نحياهــا؟
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االثنني

 13شباط (فرباير)

مثر املح ّبة
وأهــم جوانــب مثــر
اقــرأ غالطيــة 1 ، 22 :5كورنثــوس  .13ملــاذا كانــت املح ّبــة هــي أ ّول
ّ
الــروح؟ كيــف تؤثّــر املح ّبــة عــى جوانــب مثــر الــروح األخــرى؟

املحبّــة تتقـ ّدم عــى مختلــف مزايــا مثــر الــروح وتتغلغــل فيهــا وتُلْبِســها رونقـاً بهيّـاً .وهــذا
معنــاه أن كل الصفــات املد ّونــة ميكــن أن تُــرد كبنــود للمحبّــة .وألن اللــه محبّــة (1يوحنــا
 ،)8 :4لــذا فالفضيلــة املســيح ّية الكــرى هــي املح ّبــة1( .كورنثــوس  .)13 :13مح ّبــة اللــه هــي
أســاس ومصــدر أي صــاح آخــر .إ ّن مح ّبــة اللــه تغــدق علينــا يف دواخــل قلوبنــا بواســطة الـ ُّروح
ال ُق ـ ُدس (روميــة  .)5 :5فاملح ّبــة هــي الدليــل عــى أنّنــا أوالد اللــه.
هــذه املح ّبــة هــي أعمــق بكثــر مــن العاطفــة البرشية املجـ ّردة .وال ميكــن إيجادهــا مبجهود
بــري ،بــل هــي تتح ّقــق مــن االتحــاد باملســيح .هــي تُ ْغـ َدق وال تُكتســب .إنّهــا هــي وحدهــا
لهــا الق ـ ّوة التّــي تغـ ّـر .إ ّن املحبّــة اإللهيّــة (أغــايب) بطبيعتهــا الرقيقــة القويّــة ،تقــود الخاطــئ
للتوبــة وتوقــظ التــوق لألفضــل .املحبّــة لهــا فاعليــة جبّــارة لتو ّحــد حتّــى أولئــك الذيــن كانــوا
قبـاً أعــداء (لوقــا 28 ،27 :6؛ روميــة  .)8 :5وهكــذا ،مبحبّتنــا لبعضنــا البعــض ســيعرف العــامل ا ّن
املســيح ّيني هــم حقيق ـ ًة أتبــاع يســوع املســيح (يوحنــا  .)35 :13إ ّن مثــر املح ّبــة هــذه لســوف
يقــود املســيح ّيني أيضـاً إلظهــار التفاهــم و ُحســن التــرف برقّــة تجــاه اآلخريــن.
إنّــه مــن األهم ّيــة مبــكان ،أن نالحــظ بــأ ّن أصحــاح املح ّبــة (1كورنثــوس  )13قــد وقــع بــن
يختصــان مبواهــب الــروح .أ ّمــا اصحــاح  ،13فهــو عــن املح ّبــة :مثــر
األصحــاح 12و  14اللــذان ّ
الــروح .فإنّــه حتــى املواهــب ال ُعظمــى ليســت شــيئاً بــدون املح ّبــة .ومواهــب الــروح بــا مثــر
للــروح تكــون ضعيفــة وال تنتــج الربكــة التــي يقصــد اللــه أن مينحهــا ملخلوقاتــه .فاملحبــة هــي
مبثابــة الغـراء الــذي يربــط جميــع الفضائــل األخــرى يف وحــدة كاملــة ويُعطــي معنــى وأصالــة
ـكل مــا نفعــل.
لـ ّ
يف أي مجــال مــن حياتــك تفتقــد إىل صفــة املح ّبــة؟ ابتهــل إىل الــ ُّروح ال ُقــدُ س ليمــأك
مبح ّبــة تجــاه النــاس الذيــن تتعامــل معهــم كل يــوم .تذكّــر كذلــك بــأنّ اللــه يبـ ّـن لنــا
محبتــه مــن خــال أنــاس آخريــن .كيــف يتسـ ّنى لــك إظهــار املح ّبــة لآلخريــن؟ بأيّــة كيف ّيــة
توثّــر املح ّبــة عــى الفضائــل األخــرى املذكــورة يف قامئــة مثــر الــروح؟
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الثالثاء

14شباط (فرباير)

فـرح ،سـالم ،طـول أنـاة
شبًــا ،بَـ ْـل ُه ـ َو ِب ـ ٌّر َو َس ـاَ ٌم
نقــرأ يف روميــة  17 :14قولــه «ألَ ْن لَ ْيـ َ
ـس َملَ ُكــوتُ الل ـ ِه أَكْالً َو ُ ْ
َوفَـ َر ٌح ِف الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ».وهــذا معنــاه أن ،الفــرح هــو ر ّد فعــل املح ّبــة لــركات اللــه ورحمتــه
العظمــى وغفرانــه.
واآلن ،غالبـاً مــا يرتكّــز فــرح اإلنســان عــى األمــور الدنيويّــة ويتأثّــر باألوضــاع التــي تحيــط
يتأصــل يف مثــر الــروح ،عــى النقيــض ،فهــو يُ َركّــز عــى اللــه ومــا فعلــه
بنــا .أ ّمــا الفــرح الــذي ّ
وكخاصــة اللــه يجــب أن نكــون فرحــن .إ ّن هــذا ال
ألجلنــا .وهــو ال يتأثّــر بالحــاالت املحيطــة.
ّ
يعنــي أنــه يتحتّــم علينــا أن نبتســم طــوال الوقــت ،مــع أ ّن االبتســامة الوديّــة تعنــي الكثــر.
ولك ـ ّن ثقتنــا باللــه تعطينــا أســباباً كثــرة بــأن نبتهــج متهلّلــن بفــر ٍح ال يُنطــق بــه ومجيــد،
ـي.
بســبب مــا فعلــه اللــه لنــا ويف داخلنــا .الفــرح الروحــي هــو نتيجــة اإلميــان العامــل الحـ ّ


اقرأ يوحنا  27 :14مع رومية  .17 :14ماهي عالقة السالم بعمل ال ُّروح ال ُقدُ س؟

إ ّن الســام أطــول عم ـرا ً مــن الفــرح .يأتينــا الســام نتيجــة لتربيرنــا باإلميــان بربّنــا يســوع
ـام مــع اللــه ،فســوف يقتادنــا ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس يك
املســيح( .روميــة  .)1 :5عندمــا نكــون يف سـ ٍ
نكــون مســاملني وصابريــن بطــول أنــا ٍة تجــاه اآلخريــن .أل ّن إلــه الســام يكــون معنــا (فيلبــي
 )9 :4بواســطة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،فنكـ ّـف عــن العـراك واالنتقــام مــن اآلخريــن .وبــدالً مــن ذلــك،
كل ِ
واحــد (روميــة .)18 :12
ـام مــا أمكــن مــع ِّ
نســعى بــأن نعيــش يف سـ ٍ


اقرأ 2بطرس  .9 :3كيف يعكس الصرب وطول األناة صورة سجايا الله؟
الصرب أو طول األناة غري ُم ْنتَ ِش بني البرش ،فهو يعني احتامل اآلخرين ،واحتامل الظروف
كذلك ،حتى لو مل تسري األمور حسب املرام .وحتّى يف الصعاب نحن لسنا وحدنا .الله يعضّ دنا
بروحه القدوس ويؤسس فينا الصرب أو طول األناة الذي هو من صفات املؤمنني يف األيّام األخرية
(رؤيا  .)12 :14فقط أولئك الذين يركّزون مرامهم عىل ٍ
هدف مرموق ،هم من ميارسون طول األناة
وميتلكونها.
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أي مــن هــذه
الفــرح والســام وطــول األنــاة .كــم مــن هــذه الثمــرة تختــر يف حياتــك؟ يف ّ
املجــاالت تشــعر بحاجتــك إىل عمــل الــروح معــك؟

األربعاء

 15شباط (فرباير)

لطف ،صالح ،وإميـان
اقــرأ 1كورنثــوس  4 :13ملــاذا يجــد اللطــف الحقيقــي قبــوالً ايجابيـاً عنــد اآلخريــن؟ أيــن تــرى
لطــف اللــه يف تعاملــه مــع البرش ّيــة؟

«اللطــف» هــي الكلمــة املســتعملة بتكـرار يف وصــف تعامــل اللــه مــع شــعبه .وتُســتعمل
كذلــك لوصــف تعاملنــا مــع اآلخريــن يف مفشــاتهم وســقطاتهم .لقــد كان بإمــكان اللــه أن
يكــون جافّـاً يف تعاملــه مــع أخطائنــا .ومــع هــذا ،فهــو يعاملنــا كــا يعامــل والــد م ّحــب طفلــه
لربــا ال يوجــد أمــر يقلّــل مــن شــهادتنا وكرازتنــا أكــر
الــذي يربّيــه ويعلّمــه (هوشــع ّ .)4 -1 :11
تصفنــا بلطـ ٍ
ـف ال يكلّفنــا مــاالً ،ولك ـ ّن اللطــف ميكــن أن يفتــح
مــن افتقارنــا إىل اللطافــة .إ ّن َ
قلــب اآلخــر الــذي تتعامــل معــه .ومهــا كان حتم ّيـاً أن نكــون صارمــن عنــد التوبيــخ ،فــا يلــزم
أن نكــون غــر لطفــاء يف معامالتنــا مــع اآلخريــن مهــا كانــت أخطاؤهــم وذنوبهــم .إن ت ّوبــخ
بلطـ ٍ
لربــا يكــون أكــر دليــلٍ عــى نبــل األخــاق.
ـفّ ،


اقرأ أفسس  .9 :5ما الصفة التي ترافق «الصالح» يف هذه العبارة؟
الصــاح هــو مح ّبــة فعلّيــة .الصــاح الــذي ينمــو كثمــر للــروح يتض ّمــن أعــال ونشــاطات
يف مجــال الصــاح أيضـاً .إنّــه الصــاح املقـ ّدم لآلخريــن يف أعــال مح ّبــة عمل ّيــة .عندمــا يســكن
ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس فينــا ســيفيض م ّنــا صــاح إيجــايب لألشــخاص اآلخريــن الذيــن نحتــك بهــم.



اقــرأ غالطيــة  .22 :5ملــاذا هــو مــن األهم ّيــة مبــكان أن نكــون أهـاً للثقــة وأمنــاء مخلصــن
يف مســرتنا املســيح ّية مــع اللــه؟
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يتّضــح هنــا أ ّن األمانّــة األخالقيــة والســلوكّية توطــدت بفعــل الــ ُّروح القُــ ُدس .األمانــة
معناهــا أن تكــون محـ ّـل ثقــة وميكــن االعتــاد عليــك .األمنــاء يوفــون مبــا وعــدوا بــه .واألمانــة
هــي أيضـاً مــن ألــزم صفــات املســيح الــذي ُدعــي «الشــاهد األمــن» (رؤيــا  ،)5 :1وهــي مــن
كل مــا يفعــل (1كورنثــوس 9 :1؛ :10
صفــات اللــه اآلب ،الــذي يفــي بوعــوده وهــو أمــن يف ّ
1 ، 13تســالونييك 24 :5؛ 2تســالونييك  .)3 :3بأمانتنــا نعكــس صــورة اللــه يف حياتنــا« .ليــس
النتائــج العظمــى ،وإنّ ــا الدوافــع التــي تدفعنــا للعمــل هــي التــي تكــون ذات وزنٍ عنــد اللــه.
إنّــه يقـ ّدر الصــاح واألمانــة أكــر بكثــر مــن العمــل املنجــز العظيــم» روح النبــوة ،الشــهادات
للكنيســة ،مجلّــد  ،2صفحــة  510و .511

الخميس

 16شباط (فرباير)

الوداعـة والتعفّف
اق ــرأ غالطي ــة  23 :5ومت ــى  .5 :5مل ــاذا تع ــد الوداع ــة ،أو الرف ــق ،مهم ــة ج ــدا بالنس ــبة
ألولئ ــك الذي ــن يأخ ــذون املس ــيح ق ــدوة له ــم في ــا يتعل ــق بالقي ــادة؟

التواضــع أو الوداعــة ال تعنــي الضعــف .إنّهــا ليســت ُجبن ـاً أو عج ـزا ً عــن القيــادة .فعــى
عكــس ذلــك ،فقــد نُعــت مــوىس النبــي بأنــه كان حليـاً جــدا ً أكــر مــن جميــع النــاس الذيــن
عــى وجــه األرض( ،عــدد  ،)3 :12ومــع هــذا فقــد كان قائــدا ً عظي ـاً لشــعب اللــه .فالودعــاء
ليســوا عنيفــن أو متصارعــن أو متهو ّريــن بأنانيــة .فخالف ـاً لذلــك ،تجدهــم يخدمــون بــروح
هادئــة وديعــة .فالوداعــة ميكــن أن تكــون إعالنــاً ظاهريّــاً إلميــان داخــي وثقــة ،ليــس يف
الــذات بالطبــع ولكــن يف قـ ّوة اللــه التــي تعمــل يف داخلنــا .وغالبـاً مــا يكــون أولئــك املزعجــن
واملشاكســن واملندفعــن شــاعرين بقلّــة طأمنينــة ومخــاوف يف أعامقهــم.



اقــرأ غالطيــة  ،23 :5أمثــال  .32 :16مــا البــؤس الــذي يحـ ّـل بنــا عندمــا ال منــارس ضبــط
النفــس؟ مــا الــركات التــي نحصــل عليهــا إذا كنــا نتمتــع بقــوة ضبــط النفــس ومنــارس االعتدال
يف حياتّنــا؟

الســمة األخــرة مــن ِســات مثــر الــروح هــي االعتــدال أو ضبــط النفــس .هنــا نحــن جميعـاً
ِّ
ِ
بحاجــة إىل أن نكــون حذريــن ،ألن َمــن م ّنــا ال يصــارع ،يف أحــد املجــاالت أو اآلخــر ،مــع مســألة
ُــك ال َّنف ِ
تَ َال ُ
ْــس أو األَ ْعصــاب؟ وقبــل أن يتمكــن املــرء مــن أن يحكــم مدينــة أو مجتمعــاً أو
كنيســة ،عليــه أن يكــون قــادرا ً عــى أن يســيطر عــى روحــه .إن االعتــدال الحقيقــي هــو ليــس
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فقــط الســيطرة عــى مــا يتعلــق مبــا نــأكل ونــرب ،ولكــن الســيطرة عــى كل مرحلــة مــن
الســات املذكــورة أعــاه هــي جــزء مــن الثمــر الواحــد للــروح القــدس.
مراحــل الحيــاة .إ َّن ّ
كل ّ
عندمــا ِ
يصــف الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس عمــل اللــه يف حياتنــا ،تكــون األهميــة واألفْضَ لِ ّيــة للجوانــب
األخالقيــة للقداســة أكْـ َـر ِمــن ا َلملَ ـك ِ
َات الشــخصية الكاريزميــة الجذابــة .إن التش ـ ّبه باملســيح
بــكل جوانبــه هــو مــا يهــم حقــاً يف حيــاة املؤمــن .وألن مثــر الــروح هــو العالمــة املميــزة
املشــركة لجميــع املؤمنــن يف كل مــكان ،فإنــه يُ ْنتــج وحــدة منظــورة يف كنيســته.
فكّــر يف نواحــي مــن حياتــك التــي يجــب أن تتحـ ّـى فيهــا بضبــط النفــس .لرمبــا تكــون
كل
محتاجـاً إليهــا يف ناحيــة مــا أكــر مــن نواحــي أخــرى؟ ملــاذا هــو م ّهــم أن تســيطر عــى ّ
مناحــي الحيــاة مبســاعدة ق ـ ّوة اللــه؟ أحــر إجابتــك إىل الصــف يــوم الســبت.

الجمعة

ملزيد من الدرس

 17شباط (فرباير)

«باللغـــة الحديثـــة ،ميكـــن أن تُقـــرأ الفقـــرة املد ّونـــة يف غالطيـــة  23 ،22 :5كاآليت‘ :مثـــر
اج من ــرح ،عق ــل يف أوج راحت ــه
ال ــروح ه ــو حال ــة حب ّي ــة حامل ــة ،روح مبهج ــة مبه ــرة ومــز ّ
وحال ــة ّهادئ ــة ،ص ــر وط ــول أن ــاة يف ظ ــروف منغّص ــة وأن ــاس متحامل ــن مج ّر ِب ــن ،رؤي ــة
ـاص
ش ــاعرة عاطفي ــة ومعون ــة رقيق ــة مهذّب ــة و ُحك ــم كري ــم وعط ــا ٌء مفع ــم باملحبّ ــة ،إخ ـ ٌ
كل الظــروف واألحــوال ،اتّضــاع يتجاهــل الــذات لفــرح اآلخريــن،
وشــخصيّة يعتمــد عليهــا يف ّ
كل
كل األم ــور الت ــي ه ــي خت ــام الس ــعي إىل الك ــال ’.إ ّن ّ
ضب ــط النف ــس وكب ــح جامحه ــا يف ّ
ر
ه ــذا له ــو ن ــوع ال ّخل ــق املع ـ ِّـر ع ــن مث ــر ال ــروح .األم ــر بر ّمت ــه يكم ــن يف كلم ــة «مث ــر» .ال ـ ّ
لي ــس بالجه ــاد ب ــل باالت ّح ــاد؛ لي ــس باله ـ ّم والغ ـ ّم ب ــل بالثق ــة الوطي ــدة ،لي ــس باألع ــال ب ــل
باإلمي ــان» [س .تش ــادويك ،يف آرث ــر ولوينغت ــون ِب ْن ــك ،ال ــروح الق ــدس (بيلينجه ــام ،واش ــنطن:
برمجي ــات ش ــعارات الكت ــاب امل ُ َقــ ّدس ،ب ــدون تاري ــخ) ،الفص ــل ]30
«إذا كانــت محبــة اللــه يف قلبــك ،ســتتكلم كالم الحــق .وتتكلــم عــن الرجــاء املبــارك الــذي
لــك يف الــرب يســوع .وإذا كنــت متلــك املحبــة يف قلبــك ،ستســعى لبنــاء أخيــك يف إميــان مقدس.
وإذا مــا بــدرت كلمــة إســاءة أرضت بصديــق أو أخ لــك ،فــا تشــجع هــذا النمــط مــن الــكالم
البــذيء الــذي هــو عمــل الشــيطان ،بــل ذكّــر املتكلــم أن كلمــة اللــه تح ـ ّرم هــذا النــوع مــن
الحديــث» (روح النبــوة ،ســتنالون ق ـ ّوةً ،صفحــة .)76
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أسئلة للنقاش
الصـــف عـــن الســـؤال األخـــر الـــوارد بـــدرس يـــوم الخميـــس بخصـــوص
 .1تحـــدّ ث يف
ّ

الحاجـــة إىل ضبـــط النفـــس .إذا ك ّنـــا مخلّصـــن بالنعمـــة ،فلـــاذا تكـــون النـــرة عـــى
الخط ّيـــة ذات أهم ّيـــة بالغـــة؟ قبـــل أي يشء ،أال ترتكـــز بشـــارة اإلنجيـــل حـــول غفـــران
الخطايـــا؟ يف الوقـــت ذاتـــه ،فكّـــر يف أخـــاق يهـــوذا االســـخريوطي ومـــا فعلـــت بـــه
خطي ــة االش ــتهاء .م ــاذا نس ــتطيع أن نتعلّ ــم م ــن اختب ــاره لإلجاب ــة ع ــن الس ــؤال املتعل ــق
بالحاج ــة إىل الن ــرة؟ أيضــاً ،كي ــف تس ــاعد كتاب ــات روح النب ــوة به ــذا الص ــدد يف إلق ــاء
الض ــوء ع ــى الس ــؤال الخ ــاص بالحاج ــة إىل الن ــرة؟ «إنّ بصمــ ًة واح ــدة م ــن بص ــات
الخط ّي ــة يف الخُل ــق ،ورغب ــة خاطئ ــة متملّك ــة يف النف ــس لس ــوف تبط ــل مفع ــول قــ ّوة
اإلنجيـــل» (الشـــهادات للكنيســـة ،املجلّـــد الخامـــس ،صفحـــة .)53
أي من املواهب الروح ّية األخرى؟
 .2ملاذا كان مثر الروح أكرث أهم ّي ًة من ّ
 .3اق ــرأ بص ــوت جه ــوري ،يف الص ــف ،األصح ــاح  13م ــن كورنث ــوس األوىل وتح ــدّ ث ع ــا
املاس ــة إىل املح ّب ــة؟ كي ــف ميكنن ــا
يعني ــه .مل ــاذا ش ــدّ د بول ــس الرس ــول بخص ــوص الحاج ــة ّ
أن نتعلّ ــم ع ــن املح ّب ــة بالطريق ــة الت ــي يع ـ ّـر عنه ــا بول ــس الرس ــول هن ــا؟ مل ــاذا يك ــون
امل ــوت ع ــن ال ــذات واالتّح ــاد باملس ــيح رضوريــاً إىل ه ــذا الح ــدّ  ،خصوصــاً في ــا يتعل ــق
مبح ّب ــة أولئ ــك الذي ــن نبغضه ــم؟
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