الدرس العارش

10 -4اذار (مارس)

ال ُّروح الق ُُدس ،الكلمة والصالة

السبت بعد الظهر

املراج ــع األس ــبوعية :يوحن ــا 7 :15؛ مت ــى 7 :7؛ مزم ــور 18 :66؛ يعق ــوب 8 -6 :1؛
1يوحن ــا 15 ،14 :5؛ أع ــال .38 :2
ـم َم ــا ن َُص ـ ِّـي
وح أَيْضً ــا يُ ِع ـ ُن ضَ َعفَاتِ َن ــا ،ألَنَّ َن ــا ل َْس ـ َنا نَ ْعلَ ـ ُ
آي ــة الحف ــظَ « :وكَذ ِل ــكَ ال ـ ُّر ُ
وح نَف َْس ــهُ َيشْ ـف َُع ِفي َن ــا ِبأَنَّ ـ ٍ
ـات َال ُي ْنطَ ـ ُـق ِب َه ــاَ .ول ِك ـ َّن
َأل ْجلِ ـ ِه كَ ـ َـا َي ْن َب ِغ ــيَ .ول ِك ـ َّن ال ـ ُّر َ
ـب َم ِش ــي َئ ِة اللــ ِه
ـم َم ــا ُهــ َو ا ْه ِت ـ َـا ُم الــ ُّروحِ ،ألَنَّ ــهُ ِب َح َس ـ ِ
ـوب يَ ْعلَ ـ ُ
الَّــ ِذي يَ ْف َح ـ ُ
ـص الْ ُقلُ ـ َ
َيشْ ــف َُع ِف الْ ِقدِّ ِ
يســ َن» (رومي ــة .)27 ،26 :8
الحي ــاة الروحي ــة الح ّق ــة والص ــاة يس ـران مع ـاً .ال توج ــد حي ــاة روحيّ ــة حقيقيّ ــة ب ــدون
فلرب ــا ت ــأيت الحاج ــة إىل نهض ــة يف حي ــاة الص ــاة
ص ــاة ح ــا ّرة .بع ــد الحاج ــة إىل التوب ــةّ ،
الخاصـــة بنـــا .والخـــر الســـار هـــو أنّـــه حتـــى أثنـــاء صالتنـــا ال نُـــرك دون معونـــة الـــ ُّروح
ال ُقــ ُدس .الص ــاة تق ّربن ــا م ــن الل ــه ،إنّه ــا ترفعن ــا إىل حرضت ــه .فص ــاة اإلمي ــان متكّنن ــا م ــن
الحي ــاة مس ــتجيبني لوع ــود الل ــه الكرمي ــة الس ــابقة الفائض ــة .تتبــ ّدل حياتن ــا عندم ــا نطال ــب
بتنفيــذ وعــود اللــه الثمينــة لنــا يف الكتــاب املق ـ ّدس .فاللــه قــادر متام ـاً أن يس ـ ّدد احتياجاتنــا
حســب غنــاه (فيلبــي  .)19 :4الصــاة الخالصــة والحيــاة الروحيــة الصادقــة تضــع اللــه دامئ ـاً
يف ب ــؤرة اهتاممه ــا .وكاله ــا مد ّونت ــان يف كلمت ــه املقدس ــة.
يجــب أالّ نــريس حياتنــا الروحيّــة عــى اختبارنــا املتذبــذب ومشــاعرنا الســلبيّة وال نركْــز
صلواتنــا عــى مامرســات وتأ ّمــات الشـ ّـك .بــل يجــب أن ت ُقــاد أمورنــا الروحيــة بالكتــاب املق ّدس
وتهتــدي مبشــيئة اللــه كــا هــي ُمعلنــة يف كلمتــه املقدســة .إ ّن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو َمــن يوقــظ
توســاتنا.
ـرب معنــا يف الصــاة وأن نرفــع بعضنــا بعض ـاً يف ّ
فينــا الرغبــة لطلــب حضــور الـ ّ
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  11آذار (مارس).
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الصالة التي تريض الله
كثــر مــن الصلــوات تتغلّــف وتو ّجــه بدوافــع الشــك بالرغــم مــن كونهــا بلبــاس التقــوى.
ـرب حيــاة إنســان معنــا بالبيــت ألنّنــا ال ن ّحــب أن نعيــش مبفردنــا.
فقــد نصـ ّـي حتــى ينقــذ الـ ّ
ويجــوز أن نصــي لنجــاح عمــل اللــه ألن لنــا دور هــام فيــه .وقــد يصــل بنــا األمــر أن نصـ ّـي
لتجديــد إنســان ألنــه ســيه ّون علينــا الطريــق .فغالبـاً مــا نركّــز صلواتنــا عــى مــا نريــده نحــن
وليــس عــى مــا يريــده اللــه .أمــا الصــاة امل ُرضيّــة عنــد اللــه لهــا اتجــاه آخــر.
ـم يف صلواتنــا أن نحيــا يف يســوع وأن تحيــا كلامتــه فينــا؟
اقــرأ يوحنــا  .7 :15ملــاذا هــو مهـ ّ
كيــف يكــون لصالتنــا اتجــاه مخالــف إذا مل نحيــا م ّتحديــن مــع يســوع؟

كوننا نطلب الله أوالً ونتمتع بالعرشة معه لهو أعظم أهم ّية من أي يشء آخر ميكن أن مينحه
لنا .فلو كان الله له مكان الصدارة يف حياتنا ،لسوف نتوق أن نعمل ما يريده؛ أفكاره سوف تشكّل
نصل من منظوره هو .ونبدأ نرى كل حياتنا بر ّمتها
الرب يف صلواتنا نبدأ ّ
رغباتنا .فمتى متركز ّ
بعينيه .فمنظوره يرقى بصلواتنا ويجعلها نبيلة القصد.
اللـه مفعـ ٌم مب ّحبتنـا ويه ّمـه أمرنـا .إنّه يتوق ألن يكون جـزءا ً يف جميع مناحـي حياتنا :همومنا،
كل هذه
كل يشء .ونسـتطيع أن نتناول ّ
مخاوفنـا ،طلباتنـا ،أمانينـا ،رغباتنا ،نجاحنا ،أفراحنـا ،زالّتناّ -
كل هذه األمـور من خلال عينيه.
األمـور معـه يف الصلاة كما نتحـ ّدث مـع صديـق .وننظـر اىل ّ
تغي الحياة.
تغينا ألننا قد رصنا اآلن يف حرضة الله التي ّ
تغي الله؛ إنّها ّ
الصالة ال ّ
«الصــاة هــي فتــح القلــب للــه كــا لــو كنــا نكلّــم صديقـاً حميـاً .وليســت هــي رضوريــة
ل ُنعلِــم اللــه مبــا نحــن عليــه ،ولكنهــا رضوريــة ألنهــا متكّننــا نحــن مــن قبــول نعمتــه ،إذ إنهــا ال
ت ُن ـزِل اللــه إلينــا ولكنهــا ترفعهــا إليــه تعــاىل» (روح النبــوة ،طريــق الحيــاة ،صفحــة .)63
يــا لــه مــن اقتبــاس عظيــم! إنــه يقــدم تصويـرا ً جليـاً لقـ ّوة الصــاة ومــا تفعلــه فينــا وألجلنا.
وحدهــا الصــاة تجعلنــا منفتحــن الســتقبال النعمــة وال ّقــوة والحضــور اإللهــي يف حياتنــا .فمــن
م ّنــا مل يختــر حقيقــة فاعليــة الصــاة فهــي تجذبنــا نحــو املســيح وتق ّربــه م ّنــا.
فكـ ّر يف برنامــج صلواتــك الحيات ّيــة :وهــذا معنــاه ،مــا تصـ ّـي ألجلــه ،ومتــى تصـ ّـي ،وملــاذا
تصـ ّـي ،وهكــذا .مــاذا تخــرك الصــاة عــن حالتــك الروحيــة وعالقتــك باللــه؟ مــا التغيـرات
التــي عليــك أن تجريهــا يف حياتــك؟
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أساس الصالة الكتابية :اطلب من الله
اقــرأ متــى  .7 :7قبــل أن نتمكّــن مــن اســتالم يشء مــن اللــه ،علينــا أن نجــدّ يف طلبــه .ملــاذا
كل يشء عــى أي حــال؟
كان ســؤالنا أو طلبنــا مهـ ّـاً ،مــا دام اللــه يعــرف ّ

س ــؤالنا يعل ــن ع ــن رغبتن ــا ويع ـ ّـر ع ــن ثقتن ــا بالل ــه .يف الص ــاة نق ــرب م ّم ــن نطل ــب
من ــه دعــاً ومس ــاندة .عندم ــا نس ــأل ،فنح ــن نخ ّول ــه عالنيــ ًة أن ينش ــط لصالحن ــا .فالل ــه
يرغ ــب يف أن يُ ْســأَل .وه ــو ي ــو ّد أن نقــ ّدم ل ــه طلبتن ــا .ف ــإذا مل نس ــأله ل ــن نتســلّم العطاي ــا
ـح لَ ُكــ ْم .ألَ َّن
الت ــي وعدن ــا به ــا .ق ــال يس ــوعْ :
«اســأَلُوا تُ ْعطَــ ْوا ،اُطْلُ ُب ــوا تَ ِجــ ُدوا ،اِقْ َر ُع ــوا يُ ْفتَ ـ ْ
ـح لَــ ُه» (لوق ــا .)10 ،9 :11
ـب يَ ِجــ ُدَ ،و َمــ ْن يَ ْقــ َر ُع يُ ْفتَ ـ ُ
ك َُّل َمــ ْن يَ ْســأَ ُل يَأْ ُخــذَُ ،و َمــ ْن يَطْلُ ـ ُ
اقــرأ مرقــس 24 :11؛ 1يوحنــا 15 ،14 :5؛ مزمــور  .18 :66ملــاذا ال تســتعيص أي طلبــة يف
ـب أن يــوزّع
الصــاة ،مهــا كانــت ،عــى اللــه؟ ملــاذا هــو ج ّيــدٌ أن نعــرف بــأنّ اللــه كريــم ويحـ ّ
نِ َعمــه وخرياتــه عــى عبــاده؟ مــا هــو الــرط األســايس الــذي يطلبــه اللــه ليل ّبــي طلباتنــا
ويســمع صلواتنــا؟

ـب يُعتــر صغـرا ً أو تافهـاً حقـرا ً
بالحقيقــة ميكننــا أن نســأل اللــه يف أي أمــر .فليــس مــن طلـ ٍ
كل القــدرة .فباإلميــان
عنــده .وال طلــب يُعتــر عظي ـاً يخــرج عــن قــدرة وطاقــة اللــه .إنّــه ّ
نســتطيع أن نطالــب بتلبيــة كل وعــد يف الكتــاب املق ـ ّدس ونتس ـلّم الهبــة املوعــود بهــا مــن
يديــه الطاهرتــن حســب مشــيئته (2كورنثــوس .)20 :1
لكــن توجــد رشوط يجــب أن ت ُســتوىف حتــى نســتلم مــا نطلبــه .فلــو أننــا ال ننــوي أن نسـلّم
للــه أنفســنا أو نخضــع بالكامــل إلرادتــه ،ولــو أ ّن طلباتنــا تعـ ّـر فقــط عــن رغباتنــا األنانيــة
الخاطئــة ،فاللــه لــن يســتجيب لصلواتنــا (انظــر إشــعياء  .)2 ،1 :59يوجــد رشط هــام الســتجابة
صلواتنــا هــو اســتعدادنا أن نتبــع مشــيئة اللــه وأن نكــون طائعــن« .فــكل عطايــاه قــد وعــد
بــأن يعطيهــا ملــن يتممــون رشط الطاعــة» (روح النبــوة ،املعلــم األعظــم صفحــة  .)133لكوننــا
ـخي ،ميكننــا أن نقــرب منــه بجــرأة( .إن اللــه ال يتم ّجــد بالخنــوع
نعــرف يقينــا بــأ ّن اللــه سـ ّ
والخضــوع الذليــل الضعيــف يف الصــاة كأ ّن صاحبهــا ال يتوقــع اســتجابة لهــا .إنّــه يرغــب يف أ ّن
كل مؤمــن يتقـ ّدم إىل عــرش النعمــة بإخــاص وتأكيــد» (روح النبــوة ،عالمــات األزمنــة 7 ،آب/
ّ
أغســطس .)1901
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أساس الصالة الكتابية :آمـن
اقــرأ مرقــس  .24 :11باإلضافــة إىل «اســأل أو اطلــب» ،مــا هــو الــرط الــذي يذكــره املســيح
بالنســبة للصــاة؟

ليـــس كافيـــاً أن نســـأل فقـــط .هنـــاك بنـــد ثـــانٍ هـــام يجـــب أن يتوفّـــر فينـــا عندمـــا
نص ـ ّـي :اإلمي ــان .تخربن ــا الرس ــالة إىل العرباني ـ ّـن « ِبــ ُدونِ إِميَ ــانٍ الَ ُ ْي ِكــ ُن إِ ْرضَ ــا ُؤ ُه( »،عرباني ــن
أي م ــن وع ــود الل ــه الت ــي
 .)6 :11عندم ــا نرك ــع أم ــام الل ــه ونفت ــح الكت ــاب امل ُ َقــ ّدس ع ــى ّ
ترب ــو ع ــى ثالث ــة آالف ،وعندئ ــذ نس ــأل الل ــه ،ببس ــاطة تش ــبه بس ــاطة طف ــل صغ ــر ،أن
يت ّم ــم وع ــده لن ــا ،فلــزام علين ــا أن نؤم ــن ب ــأ ّن الل ــه س ــيفعل م ــا ه ــو أفض ــل لن ــا يف وقت ــه
املحــ ّدد ،حس ــب حكمت ــه الت ــي ال تخط ــيء.



اقــرأ يعقــوب  .8 -6 :1كيــف تصــف هــذه اآليــة الشــخص الــذي ينقصــه اإلميــان؟ ملــاذا يكــون
اإلميــان رشطـاً أساســياً يســبق تسـلّم الهبــات املوعــود بها؟

عندمــا نــأيت إىل اللــه ،يجــب أن نؤمــن بأنّــه موجــود ويجــازي الذيــن يطلبونــه .الصــاة ذات
الفعــل ينبغــي أن يرافقهــا اإلميــان ليــس فقــط بــأن اللــه يســتطيع أن يل ّبــي طلبتنــا ،ولك ّنــه
ســيفعل ذلــك بحســب مشــيئته الربّانيــة.
يف الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس ،االميــان لــه عالقــة بالثقــة .إنّنــا نســتطيع أن نثــق يف شــخص عندمــا
نعــرف بأنّــه جديــر بالثقــة .عندمــا يراودنــا شــكوك بخصــوص اح ـرام اللــه لوعــوده ،ســاعتها
نتأرجــح وال نقــدر أن نتوقــع أن نتسـلّم أي يشء منــه .أن تؤمــن معناهــا أن تثــق يف كالم وعــود
اللــه .إنّهــا تعنــي أننــا نعتمــد عــى اللــه وعــى وعــوده ،حتّــى لــو أنبأتنــا مشــاعرنا بخــاف ذلك.
أل ّن «ا ِإلميَــا ُن فَ ُهـ َو الثِّ َقـ ُة بِ َــا يُ ْر َجــى َوا ِإلي َقــا ُن ِبأُ ُمــو ٍر الَ تُـ َرى» (عربانيــن  .)1 :11االميــان يتشــبث
ويتمســك بوعــود اللــه ألننــا نثــق متامــا فيــا قالــه (عربانيــن  .)11 :11اإلميــان يعــرف يقين ـاً
ّ
ـيح ُهـ َو ُهـ َو أَ ْم ًســا َوالْ َيـ ْو َم َوإِ َل
أنــه «الَ ُ ْي ِكـ ُن أَ َّن اللـ َه يَ ْكـ ِـذ ُب» (عربانيــن « .)18 :6يَ ُســو ُع الْ َم ِسـ ُ
ـر ُم ْم ِكــنٍ لَـ َدى الل ِه»(لوقــا .)37 :1
ش ٌء َغـ ْ َ
األَبَـ ِـد» (عربانيــن .)8 :13االميــان يعــرف «أَنَّـ ُه لَ ْيـ َ
ـس َ ْ
اإلميــان يفتــح بــاب مخــزن الكنــوز الســاوي .ي ّحــرك اللــه قلــوب الرجــال والنســاء ليثقــوا
كل القــدرة.
بكلمــة اللــه ومــن خــال اإلميــان ت ّحــرك صلوات ّنــا ذراع ّ
81

ـوي؟ أ ّيــة خاص ّيــة مــن صفــات يســوع تســاعدك
مــا الــذي يســاعدك النم ـ ّو يف اإلميــان القـ ّ
ألن تثــق يف رغبتــه وقدرتــه عــى معونتــك عنــد الحاجــة؟

األربعاء

 8اذار (مارس)

أساس الصالة الكتاب ّية :املطالبة بوعود الله
اإلميان كلّه بال جدوى إذا مل نطالب باألشياء التي صلينا من أجلها.
اقــرأ 1يوحنــا  .15 ،14 :5مــا هــو الســبب الــذي يجعلنــا واثقــن مــن أنّ اللــه يســمع لنــا وأنّنــا
نتسـلّم مــا قــد طلبنــاه منه؟

البنــد الثالــث للصــاة الكتابيــة هــو االســتالم .بعــد ســؤال اللــه وتصديــق وعــوده ،نحتــاج
ألن نطالــب مبــا قــد َو َعــد .نحــن نطالــب بإمتــام وعــد اللــه ،وباإلميــان ،نشــكره عــى ذلــك ،حتــى
قبــل أن ننــال الوعــد .وبذلــك تكــون اســتجابة مطالبنــا قــد وصلــت إىل داخــل القلــب .قالــت
روح النبــوة «وأيــة عطيــة اخــرى وعــد بهــا ،وحينئــذ فلنؤمــن اننــا ننــال ،ونتعلــم أن نشــكر اللــه
ألننــا قــد نلنــا» روح النبــوة ،الرتبيــة الحقيقيــة ،صفحــة .) 304
يف لوقــا  11 :8يشـ ّبه يســوع كلمــة اللــه بح ّبــة .بنفــس الكيف ّيــة فــإ ّن شــجرة التفــاح بر ّمتهــا
محتــوا ٌة يف حبّــة ت ّفــاح ،هبــة اللــه متض ّمنــة يف وعــوده .عندمــا نطالــب بالوعــد ونشــكر اللــه
عليهــا ،نكــون قــد امتلكنــا الهبــة التــي وعدنــا بهــا اللــه .إن ّنــا نأخــذ الهديّــة املوعــود بهــا باإلميان
حتــى قبــل أن نلمســها أو نراهــا.
إ ّن مثــل إقامــة لعــازر الــواردة يف يوحنــا  11تبـ ّـن أن يســوع صـ ّـى بهــذه الطريقــة .لقــد
عــرف يســوع مشــيئة اللــه اآلب متامـاً .فيوحنــا  11 :11يخربنــا بــأ ّن يســوع كان راغبـاً يف إمتــام
مشــيئة اللــه وأنّــه كان طائعـاً .يف يوحنــا  ،41 -39 :11نقــرأ بــأ ّن يســوع قــد شــكر اآلب مق ّدمـاً
بأنــه ســيقيم لعــازر ،مــع أ ّن لعــازر كان ال يـزال يف القــر .عندمــا شــكر يســوع اللــه ،فقــد اســتلم
االســتجابة عــى طلبــه .كأوالد اللــه علينــا أن نعيــش عــى وعــود اللــه وليــس عــى رشوحاتــه
وتفسـراته حــول كيــف ســيتمم هــذه الوعــود .حتــى لــو أننــا ال نســتطيع رشح كل يشء ،فإننــا
باســتطاعتنا أن نثــق يف وعــود اللــه.
«يقــول الــربَ ،وا ْد ُع ِنــي ِف يَ ـ ْو ِم الضِّ يــقِ » مزمــور  .15 :50وهــو يدعونــا ألن نتقــدم اليــه
مبشــكالتنا واحتياجاتنــا وحاجاتنــا اىل العــون االلهــي .انــه يأمرنــا بــأن نواظــب عــى الصــاة.
فحاملــا تــرز أمامنــا الصعوبــات علينــا ان نقــدم لــه طلباتنــا الخالصــة ال ّجديــة ،اذ بصلواتنــا
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اللجوجــة نربهــن عــى ثقتنــا القويــة باللــه .إن الشــعور بحاجتنــا يســوقنا اىل الصــاة بلجاجــة
وغــرة .وأبونــا الســاوي يتأثــر بترضعاتنــا» (روح النبــوة ،املعلــم األعظــم ،صفحــة .)163
كل أمر أمام الله يف الصالة؟
املهم جدّ اً أن نطرح ّ
ملاذا كان من ّ

الخميس

 9اذار (مارس)

الصالة من أجل استالم ال ُّروح الق ُُدس
اقــرأ أفســس 16 :3؛ أعــال  .38 :2مــاذا تخربنــا هــذه املراجــع بخصــوص اســتالم الــ ُّروح
ال ُقــدُ س يف حياتنــا؟



ماســة يف هــذا الزمــان
توجــد أشــياء كثــرة ميكــن أن نصــي ألجلهــا .ولكــن هنــاك حاجــة ّ
الخطــر الــذي نعيــش فيــه :إنهــا عطيّــة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .هــذه أعظــم عطيّــة ميكــن أن يعطينــا
إيّاهــا يســوع .بإعطائنــا الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،ليــس يف اســتطاعة اللــه أن يعطينــا أكــر مــن ذلــك .ال
يشء ميكــن أن يُضــاف إىل هــذه العط ّيــة( ،وبجميــع املقاييــس ،هــل مــن يشء ميكــن أن يضــاف
كل
إىل األلوهيــة ذاتهــا؟) .إنــه بالــروح القــدس ومــن خــال عملــه يف حياتنــا ،نحصــل عــى ّ
احتياجاتنــا .فربكــة ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ســوف تجلــب معهــا كل الــركات األخــرى .
لكــن .عــى كل حــال ،يوجــد عائــق رئيــي ،وهــو أنفســنا ،ألننــا غالبــاً مــا نكــون غــر
جاهزيــن الســتالم عطيــة الــ ُّروح القُــ ُدس.
كــا كان أيــام كنيســة العهــد الجديــد ،علينــا أن نعــرف بأنّنــا نحتــاج ألن نتــوب ونس ـلّم
حياتنــا بجملتهــا ليســوع .نعــم ،إ ّن حــثّ ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس لنــا هــو وحــده الــذي يســمح لنــا
بفعــل ذلــك وميكّننــا مــن التوبــة.
ولكــن ،عندمــا نتجــاوب إلرشــاد وتوجيــه ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ،فحينئــذ تكــون التوبــة هــي أول
مثــر ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس فينــا .بتواضــع وإميــان نحتــاج أن نعــرف حتــى يســتطيع أن يغســلنا مــن
أدران الخطيــة .نحتــاج أن نعــرف إىل أي مــدى قــد مت ّرغنــا يف وحــل الخطّيــة وإىل أي درجــة
نحتــاج اللــه ونعمتــه يف حياتنــا .فبدونــه ،نحــن هالكــون ،أمــوات يف خطايانــا ومهــددون بالهالك
األبــدي.
وهكــذا بصلــوات حــا ّرة ســنتمم الــروط التــي مبوجبهــا يســتجيب اللــه لصلواتنــا ومينحنــا
ـكل مــا علينــا عملــه هــو أن نســأل اللــه وهــو ســيمنحنا
عطيــة ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس .وحينئــذ فـ ّ
روحــه القــدوس« .إن اآلب الســاوي شــديد الرغبــة ملنــح الـ ُّروح ال ُقـ ُدس للذيــن يســألونه أكــر
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مــا مينــح اآلبــاء األرضيــون عطايــا حســنة ألوالدهــم» (روح النبــوة ،ســتناولون قــوة ،صفحــة
.)284
كــا هــو الحــال يف األمــور الروح ّيــة األخــرى ،فعط ّيــة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ليســت نهايــة يف حـ ّد
ذاتهــا .إ ّن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ُينــح لينتــج أخــاق املســيح يف حياتنــا وليمكّننــا مــن خدمــة اآلخريــن
خاصــة ،التــي ترفــع
لبنــاء جســد املســيح ،الكنيســة .لــذا .فــأي مامرســة تعبّديــة ،علنيّــة أو ّ
ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس فــوق يســوع املســيح لخاطئــة« .ألَ َّن ِب ـ ِه لَ َنــا كِلَيْ َنــا قُ ُدو ًمــا ِف ُرو ٍح َو ِ
احـ ٍـد إ َلِ
اآلب» (أفســس .)18 :2
ِ
ملــاذا تعتــر عط ّيــة ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س أعظــم عطيــة ميكــن ليســوع أن يعطيهــا لنــا؟ مــا هــو
اختبــارك يف كــون الـ ُّروح ال ُقــدُ س يهمــن عــى حياتــك؟ كــم تكــون حياتــك مختلفــة بــدون
عطيــة الـ ُّروح ال ُقــدُ س؟

الجمعة

ملزيد من الدرس

 10اذار (مارس)

اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان «اطلبــوا لتُعطُــوا» ،صفحــة  ،139 -126مــن كتــاب
املعلــم األعظــم.
بــدون الصــاة ،ينبغــي أالّ تكــون لدينــا ق ـ ّوة روحيّــة يف حياتنــا ،أل ّن الصــاة تربطنــا مبنبــع
هــذه الق ـ ّوة .وبــدون الصــاة ال تكــون لنــا رابطــة حي ّويــة مــع اللــه .نصبــح أواين فارغــة لنــا
صــورة التقــوى ولكننــا منكــرون ق ّوتهــا .ســنكون محرومــن مــن الق ـ ّوة والوعــد بالعطايــا مــن
األعــايل .وال ســؤال ،كــا رأينــا طيلــة هــذا األســبوع ،لقــد أُعطينــا وعــودا ً مثينــة عــن إجابــة اللــه
للصــاة .ولكــن مــاذا عــن املـ ّرات التــي ال نســتلم فيهــا مــا نصـ ّـي ألجلــه ،حتــى عندمــا حاولنــا
أن نت ّمــم رشوط اســتجابة الصــاة بقــدر اســتطاعتنا؟ «لكــن ال تخــوروا إذا ظهــر لكــم بــأ ّن
صلواتكــم ال تحصــل عــى إجابــة .فاللــه يــرى هــذه الصلــوات مختلطــة باألرض ّيــات .فالنــاس
يصلـ ّون مــن أجــل إشــباع رغباتهــم األنانيــة ،واللــه ال يجيــب تلــك الصلــوات كــا هــم يتوقّــون.
أنّــه يأخذهــم يف امتحانــات وتجــارب ،ومير ّرهــم يف اختبــارات مذلّــة إىل أن يــروا بوضــوح
الرضوريــات التــي يحتاجونهــا .إ ّن اللــه ال مينــح األشــياء التــي تن ّمــي شــهيّة الطعــام الحيوانيــة
ر باإلنســان وتجعــل منــه عــارا ً يف نظــر اللــه .وهــو ال يعطــي شــيئاً ميجــد الــذات
التــي ت ـ ّ
كل أمورنــا
ويزيــد الطمــوح .عندمــا نــأيت إىل اللــه يجــب أن نكــون متواضعــن خاضعــن وملقــن ّ
حســب مشــيئته» (روح النبــوة ،يف األماكــن الســاوية ،صفحــة .) 89
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أسئلة للنقاش
 .1ب ــأي ط ــرق تؤثّ ــر الص ــاة ع ــى مجم ــل حياتن ــا الروح ّي ــة وكيانن ــا الروح ــي؟ مبعن ــى،

م ــا التأث ــر ال ــذي تحدث ــه الص ــاة ل ــك عندم ــا تص ـ ّـي؟ بأي ــة كيفي ــة تص ــر بع ــد أن تص ـ ّـي
وكي ــف تختل ــف ع ــا كن ــت قب ــل الص ــاة؟
 .2مـاذا تقـول لشـخص قـد واصـل الصلاة ألمـر ومل يحصـل على إجابـة كما يشـتهي،
مث لاً كطلـب شـفاء طفـل مريـض؟ كيـف نتع لّم أن نثـق يف حكمـة الله يف أمـور كهذه؟
 .3ناق ــش يف الص ــف اختب ــارك الخ ــاص يف الصل ــوات وك ــم تعن ــي ل ــك .م ــاذا تعلم ــت
م ــن الص ــاة لتفي ــد اآلخري ــن؟
 .4ملاذا يجب أن ّ
نصل حتى لو مل نفهم كيفية عمل الصالة؟
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