الدرس الثاين



* 11-5كانون الثاين (يناير)

في وسط المناير

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 18-9 :1؛ أعمــال 60-54 :7؛ متــى 8 :12؛ خــروج 11 :20؛
دانيــال 6 ،5 :10؛ رؤيــا 20 :1؛ رؤيــا .7-1 :2
وح لِلْكَ َنائِ ِس› » (رؤيا .)7 :2
آية الحفظَ ‹ « :م ْن لَهُ أُ ُذنٌ َفلْ َي ْس َم ْع َما يَقُولُهُ ال ُّر ُ
يصــف مزمــور  73حيــرة كاتــب المزاميــر إذ الحــظ فخــر األشـرار وكبريائهــم .حيــث عاشــوا
فــي رخــاء ويســر ،علــى نقيــض معانــاة األب ـرار .فأتعبــت حالــة عــدم العــدل هــذه كاتــب
المزاميــر (مزمــور  ،)16-2 :73الــذي ،فــي حيرتــه ،اتجــه إلــى المقــدس (مزمــور .)17 ،16 :73
وهنــاك ،فــي محضــر هللا ،أُ ِ
عطــي فه ًمــا أعمــق لألمــر.
بعــد ذلــك بقــرونٍ  ،وجــد رسـ ٌ
ـول مسـ ٌن نفســه ســجي ًنا علــى جزيــرة صخريــة بســبب شــهادته
األمينــة .وفــي ضيقــه ،جــاءه خبـ ٌر بــأن الكنائــس التــي فــي رعايتــه كانــت تتألــم .ومــع ذلــك ،فــي
تلــك اللحظــة الحرجــة ،أُعطــي رؤيــة رأى فيهــا المســيح ال ُمقام فــي المقــدس الســماوي .وهنا ،على
غـرار كاتــب المزاميــر ،كشــف الــرب ليوحنــا بعــض أسـرار هــذه الحيــاة والمعانــاة التــي تجلبهــا.
فأكــد لــه مشــهد المقــدس هــذا علــى وجود المســيح ورعايتــه — تأكيـ ًدا كان عليــه أن يمــرره لهذه
الكنائــس ولألجيــال المقبلــة مــن المســيحيين عبــر القــرون وحتــى نهايــة تاريــخ هــذا العالــم.
باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــة المســيح فــي المقــدس الســماوي ،ســوف نبــدأ هــذا األســبوع
بدراســة الرســالة األولــى مــن ســبع رســائل مميــزة لكنيســته ،موجهــة بالكامــل لســبع كنائــس
فــي آســيا ،والتــي تحمــل أيضً ــا معنــى لنــا اليــوم .وفــي األســبوع القــادم ســوف نــدرس رســائله
للكنائــس الســت األخــرى.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  12كانون الثاني (يناير).
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 6كانون الثاين (يناير)

على جزيرة بَطْ ُمس


اقرأ رؤيا  .9 :1ماذا يخبرنا يوحنا الرائي عن الظروف التي تلقى فيها رؤى سفر الرؤيا؟

كانــت بطمــس جزيــرة صخريــة جدبــاء فــي بحــر إيجــه .وكان طولهــا عشــرة أميــال وعــرض
أوســع جــزء فيهــا ســتة أميــال .واســتخدمها الرومــان ،باإلضافــة لجــزر محيطــة أخــرى ،لتكــون
معســكر جنائــي للمجرميــن السياســيين المنفييــن .يذكــر الكتّــاب المســيحيون األوائــل الذيــن
عاشــوا تقريبًــا فــي زمــن كتابــة ســفر الرؤيــا تقريبًــا ،مجمعيــن ،أن الســلطات الرومانيــة نفــت
يوحنــا إلــى بطمــس بســبب أمانتــه لإلنجيــل .فاحتمــل الرســول ال ُم ّســن بــكل ثقــة جميــع
مشــقات االعتقــال الرومانــي فــي بطمــس .إذ كان يُعامــل علــى األرجــح كمجــرم ،مقيـ ًدا بقيــود،
وكان يُعطــى طعا ًمــا غيــر كافــي ،وكان مجب ـ ًرا علــى أداء األعمــال الشــاقة خضو ًعــا لجلــدات
ســياط الح ـراس الرومــان عديمــي الرحمــة.
«لقــد اختيــرت جزيــرة بطمــس الصخريــة الجدبــاء الواقعــة فــي بحــر إيجــه ،مــن ِقبــل
الحكومــة الرومانيــة لتكــون منفــى للمجرميــن ،أمــا بالنســبة لخــادم هللا هــذا ،فقــد صــارت
تلــك البقعــة الكئيبــة بــاب الســماء .ففــي هــذا المــكان المنقطــع عــن مشــاهد الحيــاة
النشــطة الصاخبــة ،وإذ كان هــو بعيــ ًدا عــن حقــل خدمتــه الســابق ،كان فــي صحبتــه هللا
والمســيح ومالئكــة الســماء ،وقــد تلقــى منهــم التعليمــات ألجــل الكنيســة علــى مــدى العصــور
المســتقبلة» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)517

مــا هــي الشــخصيات الكتابيــة األخــرى التــي تحملــت مشــقات علــى الرغــم مــن (أو
حتــى بســبب) أمانتهــم هلل؟ انظــر دانيــال  ،23-16 :3أعمــال .60-54 :7



يجــب علــى أتبــاع المســيح أن ال ينســوا قــط أنــه متــى وجــدوا ذواتهــم فــي ظــروف
شــبيهة بتلــك التــي عاشــها يوحنــا ،فهــم ليســوا وحيديــن .فيســوع ذاتــه ،الــذي جــاء ليوحنــا
بكلمــات الرجــاء والتشــجيع وســط ضيقاتــه فــي بطمــس ،ال يـزال موجــود مــع شــعبه ليحفظهم
ويدعمهم في ظروفهم الصعبة.

كيــف لنــا أن نفهــم االختــاف بيــن المعانــاة مــن أجــل المســيح والمعانــاة مــن أجــل
أســباب أخــرى ،بمــا فــي ذلــك اختياراتنــا الخاطئــة؟ أو مــاذا عــن المعانــاة مــن أجــل
أســباب يعســر علينــا فهمهــا؟ كيــف يمكننــا تعلــم الثقــة بالـ ّرب فــي كل الظــروف؟
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 7كانون الثاين (يناير)

في يوم الرب
اقــرأ رؤيــا  10 :1فــي ظــل خــروج  ،13 :31وإشــعياء  ،13 :58ومتــى  .8 :12وف ًقــا لهــذه
النصــوص ،أي يــوم محــدد بوضــوح فــي الكتــاب المقــدس أنــه يــوم الــرب؟ إلــى أي
مــدى كان هــذا اليــوم مه ًمــا ليوحنــا فــي وســط مشــقاته؟



«فــي يــوم الســبت ظهــر رب المجــد للرســول المنفــي .لقــد كان يوحنــا يحفــظ الســبت
ويقدســه فــي بطمــس كمــا كان يحفظــه وهــو يكــرز للشــعب فــي مــدن اليهوديــة وقراهــا.
وادعــى لنفســه الحــق فــي المواعيــد الثمينــة التــي أعطيــت بخصــوص ذلــك اليــوم» (روح
النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)528
إن رؤيــا  10 :1تشــير إشــارة واضحــة إلــى أن الرســول يوحنــا تلقــى الرؤيــة فــي ســبت
اليــوم الســابع .وإ ْن كان يتطلــع لألحــداث المســتقبلية ،وحتــى للمجــيء الثانــي للمســيح (قــارن
مــع رؤيــا  ،)7 :1الــذي ُد ِعــي باســم «يــوم الــرب» (إشــعياء 2 ،13-6 :13بطــرس  ،)10 :3إال أن
يوحنــا كان يتكلــم عــن الوقــت الــذي فيــه تلقــى هــو بذاتــه الرؤيــة الخاصــة بهــذه األحــداث
المســتقبلة ،وكان ذلــك فــي يــوم الســبت« ،يــوم الــرب».
حت ًمــا وبــا شــك أنــه فــي وســط آالمــه كان هــذا الســبت المملــوء بالــرؤى بالنســبة لــه
بمثابــة لمحــة عــن حيــا ٍة خاليــة مــن األلــم ،التــي ســيحياها هــو والمؤمنــون مــن جميــع
العصــور ،بعــد المجــيء الثانــي .ح ًقــا ،يعتبــر الســبت ،حســب التفكيــر اليهــودي ،لمحــة عــن
«العالــم اآلتــي» (.)olamhaba
«كان السبت ،الذي أسسه هللا في عدن...عزي ًزا على يوحنا في الجزيرة المنعزلة....
«يــا لــه مــن ســبت قضــاه المنفــي وحيــ ًدا ،الــذي هــو دو ًمــا عزيــز فــي عينــي
المســيح ،ولكنــه اآلن كُــ ّرم أكثــر مــن أي وقــت مضــى! فهــو لــم يكــن يعلــم قــط كل
هــذه األمــور عــن يســوع .ولــم يســمع قــط هــذه الحقائــق الســامية» (روح النبــوة،
 ،The SDA Bible Commentaryمجلد  ،7صفحة .)955

قــارن بيــن نســختي الوصيــة الرابعــة فــي الوصايــا العشــر فــي خــروج  11 :20وتثنيــة
 .15 :5يشــير النصــان إلــى ســبت اليــوم الســابع بصفتــه ذكــرى لــكل مــن الخليقــة
والخــاص ،مذكـ ًرا إيانــا بــأن هللا خلقنــا وكذلــك فدانــا .كيــف يمكننــا أن نضــع نصــب
أعيننــا ،كل ســبت ،حقيقــة كــون هللا خالقنــا وفادينــا؟ فكّــر فــي هــذا أيضً ــا :بــم
ســيفيدنا األمــر إذا كان هــو خالقنــا ولكنــه ليــس فادينــا أيضً ــا؟
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 8كانون الثاين (يناير)

رؤية يوحنا للمسيح في بَطْ ُمس

اقــرأ رؤيــا  .18-12 :1قــارن تصويــر يوحنــا للمســيح مــع الــذات اإللهيــة فــي دانيــال
 .6 ،5 :10مــا هــي الصــورة التــي تجلــى فيهــا المســيح فــي رؤيــة يوحنــا؟ ومــاذا يفعــل؟



متسربل بزي الكاهن األعظم وسائ ًرا في وسط المناير.
ً
يرى يوحنا يسو َع
وتشــير صــورة يســوع ســائ ًرا فــي وســط المنايــر إلــى وعــد هللا إلس ـرائيل القديمــة بأنــه
سيســير فــي وســطهم بصفتــه إلههــم (الوييــن  .)12 :26وفــي ســفر الرؤيــا ،تُمثّــل المنايــر
الكنائــس الســبعة فــي آســيا التــي أُرســلت إليهــا كتابــات الرؤيــا فــي بــادئ األمــر (رؤيــا :1
( ،)20وكمــا ســنرى فــي يــوم األربعــاء) تمثــل المنــارة أيضً ــا كنيســته عبــر التاريــخ .فمــن خــال
الــروح القــدس تســتمر رعايــة يســوع لكنيســته علــى األرض .وهــو ســيكون مــع شــعبه دائ ًمــا
حتــى يأتــي بهــم إلــى موطنهــم األبــدي.
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن صــورة يســوع ككاهــن أعظــم فــي وســط المنايــر ُمســت َم َدة مــن
الممارســة الطقســية فــي هيــكل أورشــليم .حيــث كانــت المهمــة اليوميــة للكاهــن الممســوح
هــي حفــظ المنايــر مشــتعلة وبراقــة فــي المقــدس .فــكان يُشَ ـذِّب فتيــل المصابيــح التــي
خفــت ضوءهــا ويملؤهــا ،ويســتبدل الفتائــل التــي تضــاءل نورهــا ،ويملؤهــا بزيــت جديــد ،ثــم
يعيــد إضاءتهــم .وهكــذا أصبــح الكاهــن علــى درايــة بحــال كل مصبــاح .وعلــى ذات المنــوال،
يســوع علــى درايــة باحتياجــات وظــروف شــعبه ويشــفع فيهــم شــخص ًيا.



ـارف» عــن درايــة
اقــرأ رؤيــا 19 ،13 ،9 ،2 :2؛  .15 ،8 ،1 :3مــاذا تخبــر عبــارة «أنــا عـ ٌ
يســوع بأوضــاع شــعب هللا فــي تلــك الكنائــس وحاجاتهــم؟

ع ـ ّرف يســوع نفســه بألقــاب هللا بصفتــه «األول  . . .واآلخــر» (انظــر إشــعياء 6 :44؛ :48
 .)12والكلمــة اليونانيــة لكلمــة اآلخــر هــي « ،»eschatosوهــي التــي أخــذت منهــا كلمــة
«( »eschatologyدراســة أحــداث زمــن النهايــة) .ويوضــح هــذا أن محــور اآلخــرة هــو يســوع
المســيح ،الــذي لــه الكلمــة األخيــرة فــي األحــداث األخيــرة .فهــو «الحــي» ولــه «مفاتيــح
الهاويــة والمــوت» (رؤيــا  .)18 :1فبموتــه وقيامتــه أُعطــي يســوع ســلطان فتــح أبــواب الهاويــة
(أيــوب 16 :17؛ مزمــور  .)13 :9وكل مــن يثــق فيــه ســوف يقــوم مــن القبــر إلــى حيــاة أبديــة
(1كورنثــوس  .)23-21 :15فــا حاجــة ألتبــاع يســوع المؤمنيــن ألن يخافــوا ،ألنــه حتــى األمــوات
هــم فــي رعايتــه .وإذا كان األمــر هكــذا مــع األمــوات ،فكــم باألحــرى مــع األحيــاء؟ (انظــر
1تســالونيكي .)17 ،16 :4
16
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رسالة المسيح للماضي والحاضر


اقــرأ رؤيــا  .20 ،19 ،11 :1نطــق يســوع أيضً ــا بســبع رســائل مم ِيــزة للكنائــس فــي آســيا.
مــاذا تخبرنــا حقيقــة وجــود أكثــر مــن ســبعة كنائــس فــي الواليــة آنــذاك ،عــن األهميــة
الرمزيــة لهــذه الرســائل للمســيحيين عامـ ًة؟

الرســائل التــي و َّجــه يســوع يوحنــا إلرســالها إلــى الكنائــس الســبعة هــي مســجلة فــي رؤيــا
 2و .3ولمعانيهــا ثالثــة تطبيقــات:
التطبيــق التاريخــي :أُرســلت تلــك الرســائل فــي بــادئ األمــر إلــى ســبع كنائــس تقــع فــي
مــدن مزدهــرة فــي آســيا فــي القــرن األول ،حيــث واجــه المســيحيون هنــاك تحديــات جــادة.
رســخت عــدة مــدن عبــادة اإلمبراطــور فــي هياكلهــم رمـ ًزا لوالئهــم لرومــا .وأصبحــت عبــادة
إذ ّ
اإلمبراطــور قســرية .وكان علــى المواطنيــن االشــتراك فــي المناســبات العامــة واالحتفــاالت
الدينيــة الوثنيــة .وألن العديــد مــن المســيحيين رفضــوا االشــتراك فــي هــذه الممارســات،
واجهــوا تجاربًــا ،بــل واالستشــهاد أحيانًــا .فكتــب يوحنــا ،حســب أمــر المســيح لــه ،الســبع
رســائل ليســاعدهم أثنــاء هــذه التحديــات.
تطبيــق نبــوي :حقيقــة كــون الرؤيــا ســف ًرا نبويًــا ،مــع أن ســبعة كنائــس فقــط أختيــرت
لتل ّقــي هــذه الرســائل ،يشــير أيضً ــا إلــى الصفــة النبويــة للرســائل .تتطابــق األحــوال الروحيــة
فــي الســبع كنائــس مــع األحــوال الروحيــة لكنيســة هللا فــي حقــب تاريخيــة مختلفــة .فالقصــد
مــن الرســائل الســبع هــو تقديــم ع ـ ْرض بانورامــي للحالــة الروحيــة للمســيحية منــذ القــرن
األول وحتــى نهايــة العالــم.
ُ
تطبيــق عالمــي :مثلمــا أرســل ســفر الرؤيــا بأكملــه كرســالة واحــدة ،التــي وجــب قراءتهــا
فــي كل كنيســة (رؤيــا 11 :1؛ رؤيــا  ،)16 :22هكــذا تحتــوي الرســائل الســبع علــى ٍ
دروس يمكــن
تطبيقهــا علــى المســيحيين فــي كل عصـرٍ .وهكــذا فهــي تمثــل أنــواع مختلفــة مــن المســيحيين
فــي أماكــن وأزمنــة مختلفــة .علــى ســبيل المثــال ،فــي حيــن أن الصفــة العامــة للمســيحية اليــوم
هــي الالوديكيــة ،إال أنــه قــد يكــون لبعــض المســيحيين صفــات بعــض مــن الكنائــس األخــرى.
ولكــن األخبــار الســارة هــي أنــه بغــض النظــر عــن حالتنــا الروحيــة ،فالــرب «يتالقــى مــع البشــر
الســاقطين أينمــا كانــوا» (روح النبــوة ،Selected Messages ،مجلــد  ،1صفحــة .)22

تخيــل وكأن الــرب كتــب خطابًــا ،لــه صيغــة ذلك المكتــوب للســبع كنائس ،لكنيســتك
المحليــة عــن التحديــات التــي تواجههــا وعــن حالتهــا الروحيــة أيضً ــا .مــاذا ســيكون
محتــوى الخطاب؟
17
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رسالة إلى الكنيسة في أفسس
كانــت أفســس عاصمــة الواليــة الرومانيــة فــي آســيا وأكبــر مدنهــا ،وكانــت تقــع علــى
الطــرق التجاريــة الرئيســة .ولكونهــا المينــاء البحــري الرئيســي فــي آســيا ،كانــت مركـ ًزا تجاريًــا
ودين ًيــا بالــغ األهميــة .وكانــت المدينــة مملــوءة باألبنيــة الشــعبية مثــل الهيــاكل والمســارح
وصــاالت األلعــاب الرياضيــة والحمامــات وبيــوت الدعــارة .كمــا ُعرفــت أيضً ــا بالممارســات
الســحرية وكذلــك الفنــون .واشــتهرت أيضً ــا المدينــة بالالأخالقيــة والشــعوذة .ومــع كل ذلــك،
كانــت الكنيســة األكثــر تأثي ـ ًرا فــي الواليــة هــي فــي أفســس.

اقــرأ رؤيــا  .4-1 :2كيــف يعـ ّرف يســوع نفســه للكنيســة فــي أفســس؟ ما هــي المميزات
العظيمــة للكنيســة التــي يمدحهــا يســوع؟ أي قلــق يعرب يســوع عنــه أيضً ا؟



ُعــرف أهــل أفســس فــي أيامهــم األولــى بوالئهــم ومحبتهــم (أفســس  .)15 :1وعلــى الرغــم
مــن مواجهتهــم لضغوطــات مــن كل مــن خــارج الكنيســة وداخلهــا ،إال أن المســيحيين فــي
أفســس ظلــوا علــى ثباتهــم ووالئهــم .فكانــوا دؤوبيــن علــى عملهــم ومطيعيــن للحــق؛ ح ًقــا،
لــم يتمكنــوا مــن احتمــال الرســل الكذبــة فــي وســطهم .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،بــدأت
محبتهــم للمســيح وألخوتهــم األعضــاء تنطفــئ .مــع أن النــاس وقفــت بثبــات وأمانــة ،إال أنــه
بــدون محبــة المســيح ،فــإ ّن مصباحهــم كان عرض ـ ًة ِللن ِْط َفــا ِء.



اقــرأ رؤيــا  .7-5 :2مــا هــي األمــور الثالثــة التــي يحــث المســيح الكنيســة علــى فعلهــا
مــن أجــل إنعــاش محبتهــم األولــى وتكريســهم للمســيح وألخوتهــم المؤمنيــن؟ مــا هــي
عالقــة األمــور التاليــة التــي تربــط هــذه األمــور الثالثــة؟

مــن الناحيــة النبويــة ،كان حــال الكنيســة فــي أفســس شــبي ًها بالوضــع العــام والحالــة
الروحيــة للكنيســة منــذ  31ب.م  100ب.م .حيــث تميــزت الكنيســة الرســولية بالمحبــة
والــوالء لإلنجيــل .ولكــن مــع نهايــة القــرن األول ،بــدأت الكنيســة تفقــد أجيــج محبتهــا األولــى،
وعليــه تركــت بســاطة اإلنجيــل ونقــاءه.

تخيــل كونــك جــز ًءا مــن جماعــة المؤمنيــن التــي تتالشــى محبتهــا .قــد ال يكــون
18

األعضــاء يمارســون أي خطيــة معروفــة أو جهاريــة .علــى صعيــد واحــد ،هــم يفعلــون
مــا هــو صــواب ،ولكنهــم يعانــون مــن الشــكلية والبــرودة .كيــف يمكــن لنصيحــة
يســوع هنــا أن تحــرر الكنيســة مــن هــذه الحالــة؟

الجمعة



 11كانون الثاين (يناير)

لمزيد من الدرس :اقرأ من روح النبوة فصل «جزيرة بطمس» ،صفحة  ،525-515من
كتاب أعمال الرسل.
«أصبــح اضطهــاد يوحنــا وســيلة النعمــة .حيــث زهــت بطمــس بمجــد المخلــص المقــام.
ورأى يوحنــا يســوع فــي هيئــة بشــرية ،بعالمــات المســامير فــي يديــه ورجليــه ،التــي ســتبقى
ـربل بقــدر مــن المجــد
أبـ ًدا فخـ ًرا لــه .واآلن ُسـ ِمح لــه مجــد ًدا أن يبصــر ســيده المقــام ،متسـ ً
يمكــن للبشــر البقــاء علــى قيــد الحيــاة بعــد إبصــاره.
«يجــب أن يكــون ظهــور المســيح ليوحنــا دليـ ٌـل للجميــع ،مؤمنيــن وغيــر مؤمنيــن ،أنــه لنــا
مســيح مقــام ،ويجــب أن يمنــح قــوة حيــة للكنيســة .أحيانًــا تحيــط ســحب مظلمــة بشــعب
هللا ،ويبــدو وكأن الظلــم واالضطهــاد ســيدمرانه .لكــن فــي مثــل هــذه األوقــات تُعطَــى أكثــر
الــدروس توجي ًهــا .إذ غالبًــا مــا يدخــل المســيح الســجون ،ويكشــف عــن نفســه لمختاريــه.
فهــو فــي النــار معهــم علــى الخشــبة .وكمــا تبــرق النجــوم بري ًقــا ال يفوقــه بريــق فــي أحلــك
الليالــي ،هكــذا ت ُســتعلن أشــعة مجــد هللا األكثــر لمعانًــا فــي أحلــك الظلمــات .فكلمــا زادت
ظلمــة الســماء زاد وضــوح وجاذبيــة أشــعة شــمس البــر ،المخلــص المقــام» (روح النبــوة،
 5 ،The Youth Instructorنيسان (أبريل) .)1900

أسئلة للنقاش
 .1شــارك يوحنــا الرائــي مــع القـراء مــا رآه وســمعه فــي بطمــس .بينمــا تقــرأ رؤيــا

 ،20-12 :1مــا الــذي تـراه وتســمعه؟ مــا هــي كلمــات العـزاء التــي يمكــن الحصــول
عليهــا ممــا أُعلــن هنــا؟
 .2يحــث المــاك األول فــي رؤيــا  7 :14ســكان األرض فــي وقــت النهايــة علــى أن
السـ َما ِء َواألَ ْر ِض َوالْ َب ْحـ ِر َويَ َنابِيـعِ الْ ِم َيــا ِه» .وهــذه اللغــة مأخــوذة
يســجدوا «لِ َصانِـعِ َّ
مــن خــروج  .11 :20مــاذا تخبرنــا رســالة المــاك األولــى عــن أهميــة الســبت فــي
األيــام األخيــرة ،كمــا اســتعلنت فــي ســفر الرؤيــا؟
 .3هنــاك مفارقــة غريبــة يواجههــا العديــد مــن المســيحيين .فكلمــا طــال وجودهم
ـت — أو حتــى مــات — إيمانهــم بســهولة .إال أن العكــس هــو مــا
بالكنيســةَ ،خ َفـ َ
يجــب أن يحــدث .ففــي النهايــة ،كلمــا ســرنا مــع يســوع ،زاد مــا يجــب تَ َعلُّ ُمــه
عنــه وعــن محبتــه لنــا .كيــف لنــا إ ًذا أال نبقــي أجيــج اإليمــان مشـ ً
ـتعل وحســب،
بــل أكثــر توه ًجــا؟
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