الدرس الخامس

 * ٣١-٢٥كانون الثاين (يناير)

من الكبرياء إلى االتّضاع

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :دانيــال ٣٣-١ :٤؛ أمثــال ٣١ :١٤؛ ٢ملــوك ٥-٢ :٢٠؛ يونــان :٣
١٠؛ دانيــال ٣٧-٣٤ :٤؛ فيلبــي .١١-١ :٢
آيـة الحفـظ« :آياتـه ما أعظمها ،وعجائبه مـا أقواها! ملكوته ملكوت أبدي وسـلطانه إلى
دور فـدور» (دانيال .)٣ :٤

أول في لوسـيفر ،ملاك في ملكوت
ُسـ ِّمي الكبريـاء بأنَّـه الخطيـة األولـى .لقد تجلَّـى وظهر ً
السـماء .وبالتالـي يقـول هللا مـن خلال حزقيـال« :قـد ارتفـع قلبـك لبهجتـك .أفسـدت حكمتك
ألجـل بهائـك .سـأطرحك إلـى األرض وأجعلـك أمام الملـوك لينظروا إليـك» (حزقيـال .)١٧ :٢٨
قــاد الكبريــاء لوســيفر للســقوط ،واآلن هــو يغــرس الكبريــاء فــي البشــر ،وهكــذا يقودهــم
ليســلكوا طري ًقــا نحــو الهــاك .نحــن جمي ًعــا جنــس بشــري ســاقطُ ،متَّكليــن علــى هللا فــي
وجودنــا بحـ ِّد ذاتــه .أيَّــة هبــات لدينــا ،كل مــا نُنجــزه ونحققــه بواســطة هــذه الهبــات ،يأتينــا
مــن هللا فقــط .وإذ ذاك ،كيــف نتجـ َّرأ علــى أن نكــون ُمتكبريــنُ ،متفاخريــن ،أو مغروريــن فــي
الوقــت الــذي فيــه يجــب ،أن يكــون التواضــع هــو ال ُمســيطر علــى كل مــا نفعلــه؟
اســتغرق األمــر وقتًــا طويـ ًـا لكــي يفهــم نَبُو َخ ْذن ََّصــر أهميــة التواضــع .حتــى ظهــور الرجــل
الرابــع فــي آتــون النــار (انظــر درس األســبوع الماضــي) لــم يُغيِّــر مســار حياتــه .فقــط بعدمــا
نــزع هللا عنــه مملكتــه وأرســله ليعيــش مــع حيوانــات الحقــل ،يُــدرك الملــك مقامــه الحقيقــي.
* نرجو الت ُّعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم  ١شباط (فبراير).
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 ٢٦كانون الثاين (يناير)

أليست هذه بابل العظيمة؟



اقرأ دانيال  .٣٣-١ :٤ماذا يحدث للملك ،ولماذا؟

ـس الملــك الحلــم .ولكـ َّن الملــك
يُعطــي هللا نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر ُحل ًمــا ثان ًيــا .فــي هــذه المــرة ،ال ينـ َ
يســتدعي دانيــال ل ُيق ـ ِّدم تفســي ًرا للحلــم ،بســبب فشــل الخب ـراء البابلييــن ُمج ـ َّد ًدا .فــي هــذا
ال ُحلــم ،يــرى الملــك شــجر ًة كبيــرة ُعلُ ُّوهــا إلــى الســماء وكائــن ســماوي يأمــر بــأن ت ُقطــع
الســاق (الجــذع) والجــذور فــي األرض لتبتـ ّـل بنــدى الســماء.
الشــجرة .ال يبقــى مــن الشــجرة إال َّ
ِ
ولكــن مــا ال بُـ َّد أن يكــون قــد أزعــج نَبُو َخ ْذن ََّصــر هــو الجــزء مــن الحلــم الــذي قــال فيــه الكائــن
الســماوي« :ليتغ َّيــر قلبــه عــن اإلنســانية ،ول ُيعـ َط قلــب حيــوان ،ولتمضــي عليــه ســبعة أزمنــة»
(دانيــال  .)١٦ :٤وبــإدراك دانيــال لخطــورة وج ِّديَّــة الحلــم ،يُع ِّبــر بــأدب عــن أمنيتــه أن يكــون
ال ُحلــم ُمشــي ًرا ألعــداء الملــك .ولكــن ،أمانـ ًة منــه للرســالة التــي ينقلهــا الحلــم ،يقــول دانيــال
أ َّن الحلــم فــي الحقيقــة يُشــير إلــى الملــك نفســه.
تُســتخدم األشــجار عــادة فــي ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس كرمــوز للملــوك واألمــم واإلمبراطوريــات
(حزقيــال ١٧؛ حزقيــال ٣١؛ هوشــع ١٤؛ زكريــا ٢ ،١ :١١؛ إنجيــل لوقــا  .)٣١ :٢٣وهكــذا ،فــإ َّن
الشــجرة الكبيــرة هــي تمثيــل ُمناســب لملــك مغــرور و ُمتعجــرف .يُعطــي هللا نَبُو َخ ْذن ََّصر ُســلط ًة
وقُـ َّوة؛ ومــع ذلــك ،يفشــل باســتمرار فــي أن يُــدرك بــأ َّن كل شــيء يمتلكــه يأتــي مــن هللا.

ركِّــز علــى دانيــال  .٣٠ :٤مــا الــذي يقولــه الملــك ممــا ُيظ ِهــر بأنَّــه مــا زال ال يســتوعب
التحذيــر الــذي أعطــاه هللا لــه؟




ربمـا األمـر الخطيـر جـ ًدا فـي الكبريـاء هـو أنَّـه يمكـن أن يقودنا ألن ننسـى مـدى اعتمادنا
علـى هللا فـي كل شـيء .وحالمـا ننسـى ذلـك ،نكـون واقفيـن على ٍ
روحـي خطير.
أسـاس
ٍ

مــا هــي األشــياء التــي أنجزتهــا فــي حياتــك؟ هــل يمكنــك أن تتفاخــر بهــا دون أن
تشــعر بالكبريــاء؟ إذا كان األمــر كذلــك ،كيــف ذلــك؟
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 ٢٧كانون الثاين (يناير)

إنذار بواسطة النبي
اقــرأ دانيــال  .٢٧ :٤إلــى جانــب اإلنــذار ع َّمــا ســيحدث ،مــا الــذي يقولــه دانيــال للملــك
ليفعلــه ،ولمــاذا؟ (انظــر أيضً ــا أمثــال .)٣١ :١٤





فســر دانيــال الحلــم فقــط ،ولكنــه يُبيِّــن ل َنبُو َخ ْذن ََّصــر أيضً ــا طريقًــا للخــروج مــن
لــم يُ ِّ
وضعــه« :لذلــك أيهــا الملــك ،فلتكــن مشــورتي مقبولــة لديــك ،وفــارق خطايــاك بالبــر وآثامــك
بالرحمــة للمســاكين ،لعلــه يطــال اطمئنانــك» (دانيــال .)٢٧ :٤
لقــد قــام نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر بأعمــال بنائيــة ضخمــة فــي بابــل .الحدائــق ،نظــام قنــوات للــري،
مئــات الهيــاكل ومشــاريع مبــانٍ أخــرى أحالــت المدينــة إلــى واحــدة مــن عجائــب العالــم
القديــم .ولكــن روعـ ًة وجمــالً كهــذا ،جزئ ًيــا علــى األقــل ،اُنْ ِجـ َز ِمــن خــال اســتغالل واســتعباد
القــوى العاملــة للعبيــد ومــن خــال إهمــال الفقـراء .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فثــروة اإلمبراطوريــة
اسـتُ ِ
خد َمت إلشــباع َم َسـ َّرات الملــك وحاشــيته .وهكــذا ،فكبريــاء نَبُو َخ ْذن ََّصــر لــم تمنعــه فقــط
مــن االعت ـراف بــاهلل ،بــل َج َعلتــه غافـ ًـا أيضً ــا عــن مش ـقَّات الذيــن ُهــم فــي حاجــة .فليــس
ُمســتغربًا أ َّن دانيــال م َّيــز خطيــة إهمــال الفقــراء أمــام الملــكِ ،مــن بيــن باقــي خطايــاه
ال ُمحتملــة ،نتيج ـ ًة لالهتمــام الخــاص الــذي يُظْ ِهــره هللا تجــاه الفق ـراء.
إ َّن الرســالة إلــى نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر لــم تكــن بــأي حــا ٍل ِمــن األحــوال شــيئًا جديـ ًدا .لطالمــا أنــذر
أنبيــاء العهــد القديــم شــعب هللا ضــد قهــر الفقـراء .فــي الوا ِقــعِ ،مــن أبــرز الخطايــا التــي أ َّدت
إلــى نفــي الملــك هــي خط َّيــة إهمــال ال ُمحتاجيــن .علــى كل حــال ،فالعطــف علــى الفق ـراء
هــو أســمى تعبيــر عــن أعمــال الخيــر المســيحية؛ وعكــس ذلــك ،اســتغالل وإهمــال الفق ـراء
يُمثِّــل هجو ًمــا علــى هللا نفســه .فــي اهتمامنــا بالمحتاجيــن ،نحــن نعتــرف بــأ َّن هللا يمتلــك كل
شــيء ،ذلــك يعنــي أننــا لســنا المالكيــن بــل نحــن ُمجـ َّرد وكالء عــن ملكيــة هللا.
إذ نخــدم اآلخريــن بممتلكاتنــا ،نُكــرم هللا ونعتــرف بألوهيتــه .إ َّن ملكيــة هللا هــي التــي
يجــب أن ت ُح ـ ِّدد فــي النهايــة قيمــة و ُمه َّمــة الممتلــكات الماديــة .هــذا هــو مــا فشــل فيــه
نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر ،ونحــن بدورنــا نُجــازف الفشــل فيــه أيضً ــا ،إال إذا اعترفنــا بســلطان هللا علــى كل
إنجازاتنــا وأظهرنــا إدراكنــا لهــذه الحقيقــة مــن خــال ُمســاعدة ال ُمحتاجيــن.

36

الثالثاء



 ٢٨كانون الثاين (يناير)

العلي ُمتسلِّط…

والســعي للحصــول علــى مغفــرة هللا ،فــإ َّن تع ُّنــت
علــى الرغــم ِمــن إخبــاره بضــرورة التوبــة َّ
نَبُو َخ ْذن ََّصــر وكبريائــه أوجبــت تنفيــذ ال ُحكــم الســماوي (دانيــال  .)٣٣-٢٨ :٤بينمــا كان الملــك
يتمشَّ ــى فــي قصــره ماد ًحــا نفســه علــى مــا أنجــزه ،اُبْتُلــي بحالــة عقليــة أجبــرت علــى طــرده
ِمــن القصــر الملكــي .ربمــا يكــون قــد عانــى ِمــن حالــة مرضيــة عقليــة يُطلــق عليهــا علم ًيــا
اســم الاليكولوجيــا أو تو ُّهــم التَّل ُّبــس بالحيــوان .وهــي حالــة مرضيــة تقــود اإلنســان المريــض
لكــي يتصـ َّرف مثــل الحيــوان .تُسـ َّمى هــذه الحالــة أو المــرض ،فــي العصــر الحديــث« ،خلــل
النــوع» أو «خلــل الفصيلــة» ،وهــو شــعور المريــض أن جســده مــن فصيلــة مختلفــة ،ومــن ثـ َّم،
رغبتــه أن يكــون حيوانًــا.




اقــرأ ٢ملــوك ٥-٢ :٢٠؛ يونــان ١٠ :٣؛ إرميــا  .٨ ،٧ :١٨مــاذا تقــول لنــا هــذه اآليــات عــن
فرصــة الملــك فــي تج ُّنــب العقــاب؟

مــع األســف ،كان علــى نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر أن يتعلَّــم ِمــن خــال التجربــة القاســية .عندمــا أنعــم
هللا علــى نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر بالقـ َّوة الملكيــة ،لــم يكــن لديــه القــدرة أو القابليــة ليتأ َّمــل فــي عالقتــه
مــع هللا .وهكــذا ،عــن طريــق حرمــان الملــك مــن الســلطة الملكيــة وإرســاله للعيــش مــع
حيوانــات الحقــل ،يُعطــي هللا الملــك فرصـ ًة ل َي ْعتَــرف باعتمــاده ال ُكلِّــي علــى هللا .فــي الحقيقــة،
إن الــدرس األساســي الــذي يريــد هللا أن يُعلِّمــه للملــك المغــرور هــو أ َّن «الســماء ُســلطان»
(دانيــال  .)٢٦ :٤وبالحقيقــة ،فالدينونــة التــي وقعــت علــى الملــك لهــا هــدف أكبــر فــي خطــة
هللا ،كمــا ُعبِّــر عنهــا فــي أمــر الكائــن الســماوي القائــل« :لكــي تعلــم األحيــاء أ َّن العلــي ُمتسـلِّط
فــي مملكــة النــاس ،فيُعطيهــا مــن يشــاء ،وينصــب عليهــا أدنــى النــاس( ».دانيــال .)١٧ :٤
درســا
بكلمــات أخــرى ،إ َّن العقــاب أو التأديــب ال ُمط َّبــق علــى نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر يجــب أن يكــون ً
لنــا جمي ًعــا كذلــك .ألننــا ننتمــي إلــى جماعــة «األحيــاء» ،علينــا أن نولــي اهتما ًمــا أفضــل إلــى
الــدرس األساســي الــذي علينــا أن نتعلَّمــه وهــو أ َّن «العلــي ُمتسـلِّط فــي مملكــة النــاس».

لم ــاذا ِع ْل ُمن ــا ومعرفتن ــا ب ــأنَّ العل ــي ُمتســلِّط ه ــو درس مه ــم ج ــدً ا لن ــا لنتعلَّم ــه؟
كي ــف يج ــب أن تؤثِّ ــر ه ــذه المعرف ــة ،مث ـ ًـا ،عل ــى كيفي ــة معامالتن ــا م ــع أولئ ــك
الذي ــن نتســلَّط عليه ــم؟
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رفعت عيني إلى السماء




اقرأ دانيال  .٣٧-٣٤ :٤كيف ،ولماذا ،تتغير األشياء بالنسبة للملك؟

َس ـ َم َح هللا بــأن يُبتلــى نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر بمــرض غريــب ،لكــن فــي النهايــة يُعيــده هللا بســهولة
إل ــى حال ـ ٍة عقلي ــة س ــليمةِ .م ــن ال ُمثي ــر لالهتم ــام ،أ َّن كل ش ــيء يتغ َّي ــر ،عن ــد نهاي ــة الس ــبع
س ــنوات الت ــي تنب ــأ عنه ــا النب ــي ،عندم ــا يرف ــع المل ــك المري ــض عيني ــه «إل ــى الس ــماء»
(داني ــال .)٣٤ :٤
«ظـ َّـل نَبُو َخ ْذن ََّصــر مــدى ســبع ســنوات موضــع ذهــول رعايــاه ،وتـ َّم إذاللــه أمــام كل العالــم.
حينئــذ عــاد إليــه عقلــه ونظــر بوداعــة إلــى هللا إلــه الســماء .واعتــرف بــأ َّن يــده قــد تد َّخلــت
فــي تأديبــه .واعتــرف بذنبــه بإعــانٍ نَطَـ َـق بــه علــى مــأ ِمــن النــاس ،وبرحمــة هللا العظيمــة
فــي إرجاعــه» (روح النبــوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)٤٢٨
ال شــك أ َّن تغيي ـرات عظيمــة يمكــن أن تحــدث عندمــا نرفــع أعيننــا إلــى الســماء .حالمــا
رجــع إليــه فهمــه ،يعطــي الملــك برهانًــا علــى أنــه تعلَّــم هــذا الــدرس.
ولكــن هــذه القصــة ليســت باألكثــر عــن نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر بقــدر مــا هــي عــن رحمــة هللا .لقــد
أضــاع الملــك ثــاث فُــرص ســابقة ليقبــل إلــه إس ـرائيل كَ ـ َر ٍّب لحياتــه .كانــت هــذه الفــرص
ُمتاحــة لــه عندمــا اعتــرف بالحكمــة االســتثنائية لألســرى اليهــود األربعــة (دانيــال  ،)١عندمــا
فســر دانيــال حلمــه (دانيــال  ،)٢وعندمــا ا ُن ِقــذ العبرانييــن الثالثــة مــن آتــون النــار (دانيــال
َّ
 .)٣بعــد كل هــذا ،إذا كان ذلــك اإلنقــاذ ال يجعلــه يتَّضــع ،فمــاذا بعــد؟ وبالرغــم مــن عنــاد
ذلــك الحاكــم ،يُعطيــه هللا فُرصــة رابعــة ،يربــح فيهــا أخيـ ًرا قلــب الملــك ،ويعيــده إلــى مقامــه
الملكــي (دانيــال  .)٤وكمــا توضحــه حالــة نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر ،يُعطــي هللا اإلنســان فرصــة بعــد أخــرى
لِ ُيعيدنــا إلــى عالقــة صحيحــة معــه .كمــا كتــب الرســول بولــس بعــد ذلــك بقــرون ع ـ َّدة ،أن
الــرب «يريــد أ َّن جميــع النــاس يخلصــون ،وإلــى معرفــة الحــق يُقبلــون» (١تيموثــاوس .)٤ :٢
نــرى فــي هــذه القصــة مثــالً قويًــا لهــذا الحــق.

مــا هــي الطــرق التــي أخضعــك هللا بهــا؟ مــا الــذي تعلَّمتــه مــن االختبــار؟ أيــة
تغيي ـرات أنــت بحاجــة التخاذهــا لكــي تتجنــب الخضــوع لتعلُّــم الــدرس مــرة أخــرى؟
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متواضع وممتن (شكور)




الملــك التائــب يُعلــن« :جميــع ُسـكَّان األرض كال شــيء» (دانيــال  .)٣٥ :٤بالنظــر إلــى
الســياق ،مــا هــي النقطــة الها َّمــة التــي يقصدهــا؟

كيــف نعــرف أ َّن نَبُو َخ ْذن ََّصــر قــد قَ ِبــل اإللــه الحقيقــي بالفعــل؟ نجــد جــز ًءا كبي ـ ًرا ِمــن
البرهــان علــى حقيقــة أ َّن نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر نفســه هــو مؤلــف الرســالة ال ُمدرجــة ِمــن ِقبــل دانيــال
فــي األصحــاح  .٤وبالحقيقــة ،الجــزء األكبــر مــن هــذا األصحــاح يبــدو كأنــه ن ُِسـ َخ ِمــن منشــور
أو رســالة وزَّعهــا الملــك علــى مملكتــه الشاســعة .فــي هــذا المنشــور ،يُخبــر الملــك عــن
كبريائــه وجنونــه ،وبتواضــع يعتــرف بتد ُّخــل هللا فــي حياتــه .نــاد ًرا مــا كان الملــوك القدمــاء
يكتبــون أي شــيء ُمهيــن أو ازدرائــي عــن أنفســهم .عمل ًيــا ،جميــع الوثائــق الملكيــة القديمــة
التــي نعرفهــا ت ُم ِّجــد الملــك .إذًا ،وثيقـ ًة مثــل هــذه ،يعتــرف فيهــا الملــك بكبريائــه وتصرفاتــه
الحيوانيــة ،ت ُشــير إلــى تجديــد حقيقــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بكتابتــه منشــو ًرا يســرد فيــه
اختبــاره ويعتــرف فيــه بات ِّضــاع بســلطان هللا ،فــإ َّن الملــك يتصــرف ك ُمبشِّ ــر .فهــو ال يســتطيع
بعــد أن يحتفــظ لنفســه مــا اختبــره ومــا تعلَّمــه ِمــن اإللــه الحقيقــي .مــا رأينــاه هنــا ،إذًا ،فــي
صــاة وتســبيح الملــك (دانيــال  ،)٣٧-٣٤ :٤يكشــف حقيقــة اختبــاره.
للملــك اآلن مجموعــة مختلفــة ِمــن ال ِق َيــم ويمكنــه أن يُــدرك محدوديــة القــوة البشــرية.
فــي صــاة شُ ـ ْك ٍر بليغــة ،يُم ِّجــد الملــك ق ـ َّوة إلــه دانيــال ويُقــر أنَّ« :جميــع ُس ـكَّان األرض كال
شــيء» (دانيــال  .)٣٥ :٤وكأنــه يقــول ،إ َّن البشــر ليــس فيهــم شــيء مــن أنفســهم يُفاخــرون بــه.
وهكــذا ،تُظْ ِهــر هــذه اللمحــة األخيــرة ل َن ُبو َخ ْذن ََّصــر فــي ســفر دانيــال ،ت ُظ ِهــر مل ـكًا متواض ًعــا
وممت ًنــا (شــاكِ ًرا) ،يُرنِّــم بتســابيح هلل ويحذرنــا ضـ َّد الكبريــاء.
بالطب ــع ،م ــا زال هللا يُغيِّ ــر حي ــاة الن ــاس ف ــي أيَّامن ــا ه ــذه .بغ ــض النظ ــر ع ــن م ــدى
كبري ــاء أو خطيئ ــة البش ــر ،فف ــي هللا هن ــاك رحم ــة وقــ َّوة لِتُغ ِّي ــر ال ُخط ــاة ال ُمتم ِّردي ــن إل ــى
أبن ــاء إل ــه الس ــماوات.

اقـــرأ فيلبـــي  .١١-١ :٢مـــا الـــذي نجـــده ُهنـــا ،الـــذي يجـــب أن يقضـــي علـــى
الكبريـــاء فـــي حياتنـــا؟
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لمزيــد مــن الــدرس« :ذاك الــذي كان ســابقًا ملــكًا متكبــ ًرا أمســى اآلن اب ًنــا هلل
متواض ًعــا ،والملــك الطاغيــة ال ُمعتَــز بنفســه صــار ملــكًا حكي ًمــا ورحي ًمــا .وذاك الــذي كان
يتح ـ ّدى إلــه الســماء ويُج ـ ِّدف عليــه ،اعتــرف اآلن بســلطان العلــي وســعى بــكل غيــرة فــي
نشــر مخافــة الــرب و َع ِمــل علــى إســعاد رعايــاه .لقــد تعلَّــم أخيـ ًرا تحــت توبيــخ الــرب الــذي
هــو ملــك الملــوك ورب األربــاب الــدرس الــذي علــى كل ملــك أن يتعلَّمــه  -وهــو أن العظمــة
الحقيقيــة هــي فــي الصــاح الحقيقــي .وقــد اعتــرف بــأ َّن الــرب هــو اإللــه الحــي إذ قــال‹ :أنــا
نَبُو َخ ْذن ََّصــر ا ُس ـبِّح وأعظــم وأحمــد ملــك الســماء الــذي كل أعمالــه حــق وطرقــه عــدل و َمــن
يســلك بالكبريــاء فهــو قــادر علــى أن يذلَّــه‹ (دانيــال .)٣٧ :٤
«بذلــك تــ َّم قصــد هللا فــي أن تعمــل أعظــم مملكــة فــي العالــم علــى إذاعــة حمــده.
والبــاغ العــام الــذي اذيــع وبلــغ كل األســماع ،الــذي فيــه اعتــرف نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر برحمــة هللا
وصالحــه وســلطانه كان هــو آخــر عمــل عملــه فــي حياتــه وس ـ َّجله التاريــخ ال ُمق ـ َّدس» (روح
النبــوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)٤٢٨

أسئلة للنقاش:
« .1الكبريـاء يقـود إلـى كل رذيلـة أخـرى :إنهـا حالـة ذهنيـة ُمعاديـة هلل تما ًمـا .هل

يبـدو ذلـك ُمغـاالة بالنسـبة لـك؟ إذا كان األمـر كذلك ،فكِّـر مل ًيا… كلمـا ازداد كبرياء
الشـخص ،كلمـا ازدادت كراهيتـه لكبريـاء اآلخريـن .بالحقيقـة ،إذا أردت أن تكتشـف
مـدى كبريائـك ،فأسـهل طريقـة هـي أن تسـأل نفسـك‹ :مـا مـدى كراهيتـي لتجاهـل
النـاس لـي ،أو رفضهم االنتباه لي أو ُمالحظتـي ،أو يتدخَّلون بما يخصني ،أو يتفضَّ لون
علـي ،أو يتفاخـرون؟ النقطـة هـي أنَّ كبرياء كل إنسـان تكون في منافسـة مع كبرياء
كل شـخص آخـر .إنـه بسـبب رغبتـي فـي أن أكـون محـط األنظار فـي الحفـل ،أغتاظ
جـدً ا مـن شـخص آخر لكونـه هو محط األنظـار .اثنان في تجـارة واحدة لـن يتوافقا».
( ،C. S. Lewis، Mere Christianityصفحـة  .)١١٠مـاذا يقـول ُ Lewisهنـا يمكـن
أن يسـاعدك لتـرى الكبرياء فـي حياتك؟
 .2هنـاك موضـوع رئيسـي فـي هـذا األصحـاح ،كما فـي بعـض األصحاحات السـابقة،
هـو سـلطان هللا .مـا هـي األهميـة القصـوى لفهـم هـذا الموضـوع؟ أي دور يلعبـه
السـبت فـي مسـاعدتنا لفهـم هـذا الحـق األساسـي؟
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