الدرس الرابع

 ٢٦-٢٠كانون الثاني (يناير)

ال َّنجاة ِمن طُ ُرق العالم

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :مزمــور ١١ :١١٩؛ أفســس ١٨ :٦؛ روميــة ٦ ،٥ :٨؛ عبرانييــن :١١
٦-١؛ ١ملــوك ١٤ :٣؛ حزقيــال .٢٧ ،٢٦ :٣٦
الس ـخَط .أمــا ال ِب ـ ُّر َف ُي َن ِّجــي مــن المــوت...
آيــة الحفــظ« :ال ينفــع ال ِغنــى فــي يــوم َّ
الصدّ يقــون َف َي ْزهــون كالـ َو َرق» (أمثــال .)٢٨ ،٤ :١١
َمــن ي َّتـ ِكل علــى ِغ َنــاه يســقط .أ َّمــا ِّ
رغــم فشــل الشــيطان مــع المســيح ،إال أنَّــه نجــح مــع كل شــخص آخــر ،وســوف يســتمر
فــي نجاحــه مــا لــم نحاربــه بســاح وقـ َّوة هللا ،الــذي وحــده يهبنــا الحريــة مــن إغـراءات هــذا
العالــم.
وهكــذا ،علينــا أن نركِّــز اهتمامنــا علــى ُمعيلنــا الســماوي .أد َرك داود القيمــة الحقيقيــة
ـت ،وأ َّمــا طالِ ُبــو الـ َّر ِّب فــا يُع ِو ُز ُهــم
فــي هــذه الحيــاة عندمــا كتــب« ،األشــبال احتا َجــت وجا َعـ ْ
شــي ٌء ِمــن الخيــر» (مزمــور  .)١٠ :٣٤وأدرك ســليمان أ َّن الحكمــة والفهــم أكثــر قيمــة ِمــن
الفضَّ ــة والذّهــب (أمثــال  .)١٤ ،١٣ :٣الســعادة الحقيقيــة والعيــش الصحيــح يأتيــان حيــن
نُ َح ـ ِّول أنظارنــا ِمــن ُم ْمتلكاتِنــا التــي نمتلكهــا وننظــر إلــى المســيح الحــي الــذي يمتَلِكُنــا.
إ َّن رجا َءنــا الوحيــد للنجــاة ِمــن إغــواءات العالــم هــو عالقــة حيويَّــة وناجحــة مــع يســوع.
ســندرس فــي هــذا األســبوع عوامــل تلــك العالقــة ومــدى أهميتهــا لنجاحنــا الروحــي لنــدرك
ال ُق ـ َّوة الكامنــة وراء ِقنــاع العالــم ،ونــرى أهميــة المســيح كأســاس حقيقــي للحيــاة.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٧كانون الثاني (يناير).
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األحد

 ٢١كانون الثاني (يناير)

عالقة مع المسيح
إ َّن محبــة الممتلــكات األرضيــة ،حتــى لِ َمــن ال يملــك الكثيــر ،يُ ْم ِكــن أن تكــون قيــودا ً تربــط
النفــس بالعالــم بــدالً ِمــن ربطهــا بالمســيح .حتــى وإن كُ َّنــا ال نملــك الكثيــر ِمــن ِمتَــاع العالــم،
فــإ َّن ال َّرغبــة الجا ِمحــة للحصــول علــى الحاجــات الما ِّديَّــة قــد ت ُصبــح لَعنــة شــنعاء يُ ْم ِكــن أن
تقــود النفــس بعيـ ًدا عــن الخــاص ،مــا لــم نُخضعهــا لقيــادة الــرب .إ َّن الشــيطان يعلَــم ذلــك،
ولهــذا ،فهــو يســتخدم هــذه الممتلــكات الماديــة ليو ِقــع فــي ِش ـ َراكِه قَـ ْد َر مــا يســتطيع ِمــن
النــاس .مــا هــي حمايتنــا الوحيــدة؟

«اهتمــوا بمــا فــوق ،ال بمــا علــى األرض» (كولوســي  .)٢ :٣كيــف نســتطيع أن نفعــل مــا
يقولــه لنــا بولــس؟ (انظــر أيضً ــا مزمــور ١١ :١١٩؛ أفســس .)١٨ :٦



أيَّة آيات أخرى نجدها تتحدَّث ع َّما يجب أن نُبقي أذهاننا مركَّزة عليه؟ (انظر مثالً فيلبي .)٨ :٤



العــاج الشــافي الوحيــد لألمــور الدنيويَّــة ،علــى أيــة صــورة كانــت ،هــو التكريــس ال ُمسـتَ ِمر
ـى أعظَـ َم ِمــن
للمســيح (مزمــور  )١ :٣٤عبــر تقلُّبــات الحيــاة .موســى َح َسـ َ
ـب «عــار المســيح ِغ َنـ ً
أي عالقــة
َخ َزائِـ َن ِم ْصــر» (عبرانييــن  .)٢٦ :١١يجــب أن يكــون المســيح هــو أ َّول أولوياتنــا قَ ْبـ َـل ّ
أخــرى .يرغــب المســيح أن يكــون تكرســينا لــه مبن ًّيــا علــى اقتنــاع ،وليــس علــى أفضليــة؛ أي
أنَّــه يجــب أن يكــون تكريســنا للمســيح مو َّج ًهــا لِشَ ـ ْخ ِصه ومــا فعلــه ألجلنــا ،وليــس ِمــن أجــل
أيــة منفعــة آنيَّــة قــد تأتــي نتيجــة تكريســنا وإيماننــا بــه.
يجــب أن تكــون حياتنــا ُم ْســتَ ِترة فــي ظــل يســوع ،وأن تكــون مقاصــده هــي ذاتهــا
مقاصدنــا .إ َّن التكريــس الحقيقــي هــو أن نضــع يدنــا علــى ال ِمح ـراث دون أن «ننظــر إلــى
الــوراء» (لوقــا  .)٦٢ :٩إذ نُكـ ِّرس حياتنــا علــى هــذا ال َّنحــو ،ســوف يرتقــي بنــا يســوع إلــى أقصى
طاقاتنــا .عندمــا نُسـلَّم لــه ذواتنــاَ ،س َيك ِْســر المســيح القيــد الــذي يربــط نفوســنا مــع العالــم.
علينــا أن نركِّــز حياتنــا علــى المســيح وليــس علــى الما ِّديَّــات؛ فهــذا وحــده هــو الــذي ســيمأل
الف ـراغ فــي حياتنــا.

تذكَّــر وق ًتــا حصلــت فيــه علــى شــيء ِمــن ال ُممتلــكات الما ِّد َّيــة كنــت ترغــب فيــه
ب ِِشــدَّ ة .كــم ِمــن الوقــت دام اســتمتاعك ورضــاك بذلــك الشــيء قبــل أن يتالشــى هــذا
ـت عليــه قبـاً؟
االســتمتاع ويقــودك إلــى مــا كُ ْنـ َ
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االثنين

 ٢٢كانون الثاني (يناير)

في الكلمة
أكثـر مـن سـتة بالييـن نسـخة مـن الكتـاب ال ُمقَـ َّدس انتشـرت فـي العالـم .ولكـن كـم منها
يُنظـر إليهـا علـى أنهـا كلمـة هللا الحـي؟ كـم منهـا تُقـرأ بقلـب ُمخلِـص منفتـح لقبـول الحـق؟
إ َّن ِدراســة الكتــاب ال ُمقَــ َّدس بطريقــة صحيحــة تُ َو ِّجــه بَ ْو َصلَتنــا الروحيــة وت ُمكّننــا ِمــن
اجتيــاز عالــم ِمــن الكــذب والفوضــى .الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس هــو وثيقــة ح َّيــة ِمــن مصــدر إلهــي
أي
(عبرانييــن  ،)١٢ :٤ولهــذا فهــو يرشــدنا إلــى الحــق الــذي ال نســتطيع أن نحصــل عليــه ِمــن ِّ
مصــدر آخــر .الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس هــو خريطــة طريــق المســيح للحيــاة اليوميــة ،وهــو يهدينــا
مــن خــال توســيع ذكائنــا وفطنتنــا وتنقيــة أخالقنــا.

اقــرأ يوحنــا ٣٩ :٥؛ يوحنــا ٦ :١٤؛ يوحنــا  .٣١ :٢٠يُعطينــا الكتــاب ال ُم َقــدَّ س ،وبخاصــة
األناجيــل األربعــة ،المعلومــات األكثــر ِمصداقيــة عــن يســوع .مــاذا تقــول هــذه اآليــات،
المأخــوذة مــن إنجيــل يوحنــا ،عــن يســوع ،ولمــاذا يُعــدُّ المســيح ها ًّمــا جــدًّ ا بالنســبة
لنــا وبالنســبة لــكل مــا نؤمــن بــه؟



نحـ ُن نـدرس الكتـاب ال ُمقَـ َّدس ألنه المصـدر ال ُمطلّق للحق .يسـوع هو الحـق ،وفي الكتاب
ال ُمقَـ َّدس نجـد يسـوع ونسـتطيع أن نتعـ َّرف عليـه ِمـن خلال مـا ك ُِش َـف لنـا عنـه فـي الكلمـة
المق ّدسـةُ .هنـا ،فـي كلمـة هللا ،فـي العهديـن القديم والجديـد ،نتعلَّم عن يسـوعَ ،مـن ُه َو ،وما
أنْ َجـ َزه ِمـن أجلنـا .و ِمـن ثـ َّم نَقَـ ْع فـي ُح ِّبـه ،ونُكـ ِّرس حياتنا وأنفسـنا لـه ليحفظنـا حفظًـا أبديًّا.
وبات ِّباعنـا يسـوع ،وإطاعتنـا لكالمـه ،كمـا ظهـرت فـي كلمتـه ،يُم ِكننا أن نُصبـح أحـرا ًرا ِمن قيود
الخطيـة والعالـم« .فـإن ح َّرركـم االبـن ،فبالحقيقـة تكونون أحـرا ًرا» (يوحنـا .)٣٦ :٨



اقــرأ روميــة ِ .٦ ،٥ :٨مــن مــاذا تُح ِّذرنــا هــذه اآليــات؟ وكيــف يمكــن أن تســاعدنا
دراســة كلمــة هللا فــي جهادنــا للســيطرة علــى عقولنــا؟
إ َّن محبَّــة العالــم ،وبخاصــة محبَّــة الممتلــكات الدنيويــة ،يمكنهــا أن تجذبنــا بســهولة بعي ًدا
عــن هللا إ ْن لــم نكــن َح ِذريــن .لذلــك علينــا أن نحفــظ أنفســنا فــي كلمــة هللا التــي تُرشــدنا إلــى
ِ
والحاســمة للحياة المســيحية.
الحقائــق األبديــة والروحيــة ال ُمه َّمــة
إ َّن محبــة األشــياء األرضيــة لــن ترتقــي بعقــل اإلنســان إلــى الفضائــل المســيحية؛ بــدالً ِمــن
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ذلــك ،فهــي تضــع الطَّ َمــع واألنانيــة والشــهوة محــل مبــادئ اإلنجيــل .المح َّبــة ،كمــا جــاءت
فــي الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس ،تبنــي العالقــات إذ تُعلِّ ُمنــا أهم َّيــة أن نُعطــي أنفســنا لآلخريــن .وفــي
المقابــل ،كل مــا يهــم فــي المحبــة الدنيويــة هــو مــا يمكننــا الحصــول عليــه ألنفســنا ،وهــذا
هــو عكــس كل مــا يُ َمثِّلــه يســوع.

الثالثاء

 ٢٣كانون الثاني (يناير)

حياة الصالة

أنت ،اإلله الحقيقي َو ْح َدك ،ويسوع المسيح الذي
«وهذ ِه هي الحياة األبدية :أ ْن يَ ْعرِفوك َ
أ ْر َسلْتَه» (يوحنا  .)٣ :١٧ال َع َج َب في قول المسيحيين أ َّن إيمانهم هو عبارة عن عالقة مع هللا.
فإذا كانت معرفة هللا هي «حياة أبدية» ،فإننا نستطيع أن نجد تلك الحياة ِمن خالل عالقة معه.
و ِمن الطبيعي أن يكون التواصل هو مركز هذه العالقة .رأينا في دراسة األمس أ َّن هللا يتواصل
معنا من خالل كلمته اإللهية .ونحن بدورنا نتواصل معه من خالل الصالة.
وكمــا رأينــا أنــه إذا كان لنــا أن نُركِّــز أذهاننــا وقلوبنــا علــى األشــياء الســماويَّة فــي مقابــل
تركيزنــا علــى األشــياء التــي فــي هــذا العالــم ،فســتكون الصــاة أمـرا ً أساســياً ،ذلــك أل َّن الصــاة
بطبيعتهــا تســمو بنــا إلــى عالـ ٍـم أســمى ِمــن هــذا العالــم.
مــع ذلــك ،علينــا أن نكــون واعيــن أل َّن صلواتنــا ،فــي بعــض األحيــان ،يُمكــن أن تكــون ُمج َّرد
تعبيــر عــن طبيعــة ذواتنــا األنانيــة .ولهــذا نحــن بحاجــة ألن نُصلِّي فــي خضــوع إلرادة هللا.
منذ بضع سنوات ،أنشدت سيدة هذه الكلمات« :يا رب ،أال يمكن أن تشتري لي سيارة
مرسيدس بنز؟» كانت تلك هي طريقتها في مهاجمة الما ِّديَّة لدى أولئك الذين ي َّدعون إيمانهم
باهلل .وحين نصلي ،علينا نحن أيضً ا أن نتأكَّد من أننا نسعى إلتمام إرادة هللا وليس إرادتنا فقط،
ِعل ًما بأ َّن الصالة في ح ِّد ذاتها هي عمل ِمن أعمال الخضوع هلل والموت عن العالم

اقــرأ عبرانييــن  .٦-١ :١١مــا هــو ال ُمك ـ ِّون األساســي الــذي يجــب َم ْز ُجــه فــي جميــع
صلواتنــا؟ ومــا معنــى أن نأتــي إلــى هللا بإيمــان وأن نُصلِّــي بإيمــان؟



مــا لــم يكــن هنــاك إيمــان يقتــرن بصلواتنــا ،فســيكون ذلــك مجــرد افتـراض لإليمــان ،إيمان
زائــف مــن صنيــع الشــيطان« .الصــاة واإليمــان ُمتحالِفــان تحالُ ًفــا وثي ًقــا ،ويجــب دراســتهما
كل َمــن يرغــب فــي نجــاح
م ًعــا .فــي صــاة اإليمــان ،يوجــد ِعلــم إلهــي؛ إنــه ِعلـ ٌم يجــب علــى ِّ
عملــه فــي الحيــاة أن يتف َّهمــه .يقــول المســيح‹ :لذلــك أقــول لكــم :كل مــا تطلبونــه حينمــا
ـيح األمــر واض ًحــا
ت َُصلُّــون ،فآ ِمنــوا أ ْن تَنالــوه فيكــو َن لكــم› » (مرقــس  .)٢٤ :١١لقــد َج َعـ َـل المسـ ُ
بــأ َّن طلباتنــا يجــب أن تكــون حســب إرادة هللا .يجــب أن نطلــب األشــياء التــي َو َعـ َد بهــا ،وأيًّــا
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كان مــا نحصــل عليــه ،يجــب أن نســتعمله فــي عمــل إرادة هللا .ومتــى تــم الوفــاء بالشــروط،
فالوعــد واضــح ال لبــس فيــه» (روح النبــوة ،الصــاة ،صفحــة .)٥٧

انظـر إلـى حيـاة الصلاة الخاصـة بك .مـا الـذي تطلبه في صالتـك؟ ما هـي األولويات
التـي ُّ
تـدل عليهـا صلواتـك؟ أية أشـياء أخـرى أنت بحاجـة لِ ُتصلِّي مـن أجلها؟

األربعاء

 ٢٤كانون الثاني (يناير)

حياة ال ِحك َمة

إحــدى ال ِقصــص الجميلــة فــي الكتــاب ال ُم َقـ َّدس وردت فــي قصــة طلــب ســليمان ِمــن هللا
أن يمنحــه فــوق كل شــيء «قلبًــا فهي ًمــا ألحكــم علــى شــعب َِك وأميِّــز بيــن الخيــر والشــر ،ألنَّــه
َمــن يَ ْقـ ِـدر أن يَ ْح ُكــم علــى شَ ـ ْعب َِك العظيــم هــذا؟» (١ملــوك .)٩ :٣

مــا هــي الكلمــات الها َّمــة التــي قالهــا هللا لســليمان والتــي كان ِمــن الممكــن أن تُن ِقــذه
ِمــن الفســاد الــذي جلبتــه عليــه أمالكــه لــو أنَّــه أصغــى إليهــا؟ مــا أهم َّيــة مــا قالــه هللا
ُهنــا بالنســبة لنــا جمي ًعــا؟ ١ملــوك ١٤ :٣؛ انظــر أيضً ــا ١يوحنــا ٣ :٥؛ ١بطــرس .١٧ :٤



بحكمـة عظيمـة ،لكـ َّن ِ
كان سـليمان يتمتـع ِ
الحكمـة في ح ِّد ذاتهـا إن لم يُ ْع َمل بهـا وت ُعاش،
ال تغـدو أكثـر ِمـن مجرد معلومـات ج ِّيدة .بمفهـوم الكتاب ال ُمقَـ َّدسِ ،
الحكمة إن لـم يُ ْع َمل بها
ال تكـون ِحكمـة حقيقيـة .كثيـرون سـيهلكون مع أنَّهـم يملكون الكثيـر ِمن المعلومـات الج ِّيدة
ليضـل عن الطريق
َّ
والصحيحـة عـن هللا ومطاليبـه .ولكـن عدم الطاعة الكاملة هلل قادت سـليمان
الـذي دعـاه هللا إليـه ،ولـم يَ ُعـ ْد إلـى صوابـه إالَّ بعدما تقـ َّدم به العمـر .وفي ات ِّضاع كتـب يقول:
ِ
«الحكمـة خيـ ٌر ِمن الآللـئ ،وكل الجواهر ال ت ُسـاويها» (أمثال .)١١ :٨
الحكمة هي تطبيق لل َم ْع ِرفَة والفهم .ال َم ْع ِرفَة تُمثِّل الحقائق؛ وال َف ْهم يُمثِّل التمييز ،أما ِ
الحكمة،
فتأتي في عملية تطبيق فَ ْه ِمنا و َم ْع ِرفَتنا في حياتنا .الوكيل الحكيم ال يحتاج إلى المعرفة والفهم
فحسب ،ولكنه يحتاج إلى االختبار الذي يأتي ِمن العيش حسب تلك المعرفة وذلك الفهم.
يُظ ِه ـ ُر لنــا مثــال ســليمان مــدى ســهولة االنج ـراف فــي الما ِّديَّــات الفارغــة — حتــى مــع
أكثــر النــاس ِحكمــة وفه ًمــا — مــا لــم يعــش اإلنســان حســب المعرفــة التــي أعطانــا هللا إيَّاهــا.

قــارن ١كورنثــوس  ١٩ :٣مــع أمثــال  .١٤ ،١٣ :٢٤مــا هــو الفــرق بيــن نوعــي ال ِحكمــة
التــي تتحــدَّ ث عنهــا هــذه اآليــات؟ شــارك إجابتــك مــع الصــف يــوم الســبت.
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الخميس

 ٢٥كانون الثاني (يناير)

ال ُّروحِ الْق ُُدس

الص ـراع العظيــم حقيقــي؛ فريقــان يتصارعــان للنيــل ِمــن نفوســنا .أحدهمــا يجذبنــا نحــو
ِّ
المســيح (يوحنــا  )٤٤ :٦واآلخــر يجذبنــا إلــى العالــم (١يوحنــا  .)١٦ :٢قُـ َّوة الـ ُّرو ِح الْ ُقـ ُدس فــي
حياتنــا تســتطيع وســوف تقودنــا إلــى االتجــاه الصحيــح ،ومــا علينــا إال أن نخضــع لــه.
«وأ َّمــا متــى جــا َء ذاك ،روح الحــق ،فَ ُهـ َو يُ ِ
رشـ ُدكُم إلــى جميـعِ الحــق» (يوحنــا ١٣ :١٦؛ انظر
أيضً ــا يوحنــا  .)١٦ :١٤يمنحنــا الـ ُّرو ِح الْ ُقـ ُدس القـ َّوة لنعيــش حســب المبــدأ وحســب اإليمــان،
ليــس حســب النــزوات أو العواطــف التــي تســود العالــم .إ َّن االســتعداد الناجــح للعيــش فــي
الســماء يأتــي عــن طريــق العيــش بأمانــة فــي هــذا العالــم تحــت قيــادة الـ ُّرو ِح الْ ُقـ ُدس.
يقـول بولـس الرسـول ِ
ناص ًحـا« :ال يكون إيمانُكُـم ب ِِح ْك َم ِة النـاس ،بل بقـ َّوة هللا» (١كورنثوس
 .)٥ :٢إ َّن إغـراءات العالـم التـي تجذبنـا بعيـ ًدا عـن الـرب غالبًـا مـا تأتـي ِمن خلال الممتلكات
الما ِّديَّـة .بالمقابـل فـإ َّن الـ ُّرو ِح الْقُـ ُدس ،إن لـم نقاومه ،سـوف يجذبنا نحو يسـوع.

إنَّ ال َّنجــاح فــي المعركــة مــع العالــم وإغواءاتــه ســوف تتحقــق فقــط ِمــن خارج أنفســنا.
اقــرأ حزقيــال ٢٧ ،٢٦ :٣٦؛ يوحنــا ٢٦ :١٤؛ أفســس  .١٧ ،١٦ :٣مــا هــي األشــياء التــي
ســيفعلها هللا لِ ُيؤكِّــد انتصارنــا الروحــي عندمــا نســمح للـ ُّرو ِح الْ ُقــدُ س أن يمتلــك حياتنــا؟



وســلطانه علــى العقــل عــن طريــق النظريــات والتقاليــد
«إ َّن الشــيطان يَ ْســتَ ِمد ق َّوتــه ُ
الكاذبــة .وإذ يُ َو َّجــه الشــيطان النــاس إلــى النظريــات الكاذبــة ،يُشــ ِّوه الحــق .أمــا الــ ُّرو ِح
الْ ُق ـ ُدس ،ف ُي ِ
خاطــب الذِّهــن بواســطة ال ُكتُــب المق َّدســة ،ويطبــع الحــق ويكتبــه فــي القلــب.
وهكــذا هــو يفضــح الضــال ويطــرده مــن النفــس .فالمســيح يُ ْخ ِضــع لنفسـ ِه شــعبه المختــار
بواســطة روح الحــق العا ِمــل بكلمــة هللا» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٦٣٨ ،٦٣٧
ال ـ ُّرو ِح الْ ُق ـ ُدس هــو ال ُمخ ِبــر بالحــق وهــو العط َّيــة ال ُعظمــى التــي اســتطاع المســيح أن
يُق ِّدمهــا لتُمثِّــل األلوهيــة علــى األرض بعــد صعــوده .يُجاهــد ال ـ ُّرو ِح الْ ُق ـ ُدس ليمنحنــا قــوة
لالنتصــار علــى إغــواءات العالــم القويــة و َمفاتِ ِنــه.

العالــم يجتذبنــا جمي ًعــا إليــه ،أليــس كذلــك؟ مــا هــي الق ـرارات التــي يمكنــك أن
تتخذهــا ،فــي الوقــت الراهــن ،يُمكــن أن تُســاعدك ألن تُخ ِْضــع نفســك للـ ُّروحِ الْ ُقدُ س
— الــذي وحــده يســتطيع أن يمنحــك الق ـ َّوة لِمقاومــة تجــارب العالــم؟
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الجمعة

 ٢٦كانون الثاني (يناير)

لمزيـد مـن الـدرس :يُمـارس الوكيـل عملـه علـى أسـاس مبدأين تـوأم ،همـا :الواجب
والمحبـة« .تذكـر أ َّن الواجـب لديـه أخـت توأم لـه ،المحبـة؛ بات ِّحادهمـا يُمكن تحقيـق ،تقري ًبا،
كل شـيء .وبفرقتهمـا ال يسـتطيع أي منهمـا إنجـاز الكثيـر» (روح النبـوة ،شـهادات للكنيسـة،
المجلـد الرابـع ،صفحـة  .)٦٢الواجـب هو المحبـة العاملة .نحتـاج فقط إلى التأ ُّمـل في تضحية
المسـيح لِتسـتَ ْنهِض المحبـة الواجـب فينا.
بال ُمقابِـل ،توجـد مبـادئ العالـم :الكراهيـة وتوأمهـا ال ِعصيـان .ال ِعصيـان قـد يكـون هـو
الكراهيـة العا ِملـة .عصـى لوسـيفر هللا (حزقيـال  ،)١٧ ،١٦ :٢٨ولـن يتوقَّف عـن العصيان إلى أن
السـلْطة .القادة الروحيون لشـعب إسـرائيل أبغضوا
يَهلـك .لقـد بـ َّدل ُسـلْطَة المحبَّة إلـى محبَّة ُّ
ِ
السـلطان الـذي كان للمسـيح (متـى  .)٢٩ :٢٢وحتـى حين هربوا مـن الهيكل أو انسـحبوا تج ّنباً
ُّ
ِ
لنظرتـه الفاحصـة ،لـم يُغ ِّيـروا طُ ُرقَهم.

أسئلة للنقاش
 .1تأ َّمــل فــي ِفكــرة المح َّبــة والواجــب .مــا هــو قصــد إلــن هوايــت عندمــا دعتهمــا

تــوأم ،وقالــت أنَّ الواحــد بغيــر اآلخــر ال يســتطيع إنجــاز الكثيــر؟ كيــف تبــدو المح َّبة
بــدون الواجــب ،وكيــف يبــدو الواجــب بــدون محبــة؟ لمــاذا يجــب أن يتالزمــا م ًعــا؟
الســخط .أمــا البِــ ّر
 .2آيــة الحفــظ لهــذا األســبوع تقــول« :ال ينفــع ال ِغنــى يــوم َّ
ف ُين ِّجــي ِمــن المــوتَ ...مــن ي َّتــ ِكل علــى ِغنــاه يســقط .أمــا الصدِّ يقــون ف َيزهــون
كالـ َو َرق» (أمثــال  .)٢٨ ،٤ :١١مــا هــو معنــى هــذه اآليــات؟ مــاذا تقــول عــن ال ِغنــى،
ومــا الــذي لــم تقلــه؟
الصــف .اســأل كيــف ضـ َّـل عــن الطريــق إلــى هــذا
 .3نا ِقــش حيــاة ُســليمان فــي َّ
المــدى .تص َّفــح ِســفر الجامعــة ،وابحــث عــن آيــات تُســاعد فــي الكشــف عــن َع َبــث
وعــدم جــدوى الممتلــكات األرضيــة حتــى إن كُ َّنــا كســليمان نمتلــك الكثيــر منهــا.
مــاذا تَعلَّمنــا عــن الصــاة فــي درس هــذا األســبوع ،وعــن دراســة الكتــاب ال ُم َقــدَّ س،
وعــن عالقتنــا بالمســيح حتــى تُســاعدنا علــى البقــاء علــى الطريــق الصحيــح روح ًيــا؟
 .4كيــف يُم ِكــن لألشــخاص الذيــن ال يمتلكــون الكثيــر ِمــن ِمتــاع الدُّ نيــا أن يقعــوا
هــم أيضً ــا فــي الفــخ الــذي ينصبــه الشــيطان لهــم؟
 .5مــا هــي إجابتــك عــن الســؤال األخيــر فــي درس يــوم األربعــاء بشــأن األنــواع
المختلفــة لل ِحكمــة؟
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