الدرس السابع

 * ١٤-٨آب (أغسطس)

ُمشاركة الكلمة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :مزمور ١٠٥ :١١٩؛ إرميــا ٢٩ :٢٣؛ عبرانييــن ٣-١ :١؛ ٢تيموثاوس
١٧-١٤ :٣؛ ١يوحنــا ٩-٧ :١؛ الجامعــة 1 :٣؛ ٢تيموثاوس .٢ :٤

ـي فارغــة،
آيــة الحفــظ« :هكــذا تكــون كلمتــي التــي تخــرج مــن فمــي .ال ترجــع إلـ َّ
بــل تعمــل مــا ُسـ ِر ْر ُت بـ ِه وتَ ْن َجــح فيمــا أرســلتها لــه» (إشــعياء .)١١ :٥٥

عندمـا نشـهد ،فنحـن نتكلَّـم عـن يسـوع .ولكـن ما الـذي نعرفـه عن يسـوع بـدون ال ِكتَاب
ال ُمقَـ َّدس؟ فـي الحقيقـة ،مـا مـدى مـا سـنعرفه عن الصـراع العظيـم ،عـن مح َّبة هللا ،عـن ميالد،
وحيـاةِ ،
وخ ْد َمـة ،ومـوت ،وقيامـة ،وعـودة سـ ِّيدنا المسـيح إذا لم تكن لدينا األسـفار المقدسـة؟
مـع أ َّن الطبيعـة تكشـف عـن جلال هللا وعظمتـه وق َّوتـه ،إال أنَّهـا ال تكشـف عـن خطَّـة
الخلاص .إ َّن يسـوعِ ،مـن خلال شـخص الـ ُّروح الْقُـ ُدس ،هـو «النـور الحقيقـي الـذي يُنيـر كل
ُفسـر الحق
إنسـان آت ًيـا إلـى العالـم» (إنجيـل يوحنـا  .)٩ :١ومـع ذلـك ،فبـدون كلمـة هللا التي ت ِّ
اإللهـي بشـكلٍ كامـل ،يظـل إلهـام الـ ُّروح الْقُـ ُدس لقلوبنـا محـدو ًدا .إ َّن كلمـة هللا المكتوبة هي
األكثـر جلا ًء واألكمـل رؤيـة عـن يسـوع الـذي هـو الكلمـة الحيَّـة.
رغـم أ َّن القـادة الروحييـن َد َرسـوا كلمـة هللا ،كثيرون منهم غفلوا عن رسـالتها األساسـية .قال
يسـوع« :فتِّشـوا الكتـب ألنَّكـم تظنـون أ َّن لكم فيهـا حياة أبدية .وهي التي تشـهد لـي» (إنجيل
يوحنـا  .)٣٩ :٥إ َّن كل تعليـم فـي ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس ،بمفهومـه الصحيح ،يعكس جمال شـخص َّية
يسـوع .عندمـا نُشـارك كلمـة هللا ،فإ َّن هدفنا ال َّرئيسـي ليـس لِ ُن َب ْر ِهن أننا على حق وأ َّن الشـخص
اآلخـر علـى خطـأ؛ بل لنكشـف ونُظهِر يسـوع في كل جوانـب الحق الذي نُشـاركه.
* نرجو التع َّمق في دراسة موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٥١آب (أغسطس).
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٩آب (أغسطس)

رموز كلمة هللا


اقــرأ مزمــور ١٠٥ :١١٩؛ إرميــا ٢٩ :٢٣؛ إنجيــل لوقــا ١١ :٨؛ وإنجيــل متــى  .٤ :٤مــا
هــي الرمــوز الخمســة ال ُمسـ َتخْدَ َمة لوصــف كلمــة هللا فــي هــذه الفقـرات؟ لمــاذا فــي
ـم اختيــار هــذه الرمــوز الخمســة لِ ُتمثيــل كلمــة هللا؟
اعتقــادك تـ َّ

ـف بعــض الوظائــف الرئيســة
إ َّن الرمــوز المتن ِّوعــة ال ُم ْس ـتَ ْخ َد َمة فــي هــذه الفق ـرات ت َِصـ ْ
لكلمــة هللا .عندمــا نُشــارك األســفار ال ُمق َّدســة مــع اآلخريــن ،فإنَّــه مثــل النــور الــذي يُضــيء
الحيــاة .يســوع« :نــور العالــم» يختــرق ظــام َع ـ َدم فهمهــم لِ َمــن هــو هللا وطبيعــة صفاتــه.
والعقــول التــي أُظلِ َمــت بســبب ســوء فهمهــا هلل تســتنير بواســطة ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس ِمــن خــال
كلمــة هللا.
بحســب إرميــا ،كلمــة هللا هــي مثــل نــا ٍر و ِمطْ َرقَــة .إنَّهــا تحــرق شــوائب الخطيــة فــي حياتنــا
وتُحطِّــم قلوبنــا القاســية .عندمــا نُســاعد النــاس لِ َيــروا مجــد يســوع فــي ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس،
تتكســر قلوبهــم القاســية ،وتلتهــم نــار محبتــه شــوائب األنانيــة ،والطَّ َمــع ،والشَّ ــهوة ،والتمركــز
َّ
حــول الــذات.
تُشـ َّبه كلمــة هللا بالبــذار .إ َّن الصفــة األساســية للبــذار هــي أنَّهــا تُعطــي الحيــاة .تســتغرق
البــذار وقتًــا لتنمــو .وال تنبــت جميــع البــذور فــي نفــس الوقــت .وال تنمــو جميــع النباتــات
بنفــس ال ُمع ـ َّدل .ولكــن فــي ظـ ِّـل الظــروف الصحيحــة ،تتدفَّــق الحيــاة ِمــن البــذار وتشــق
التُربــة وتبــدأ فــي حيــا ٍة جديــدة .عندمــا نــزرع بــذرة كلمــة هللا فــي قلــوب وعقــول اآلخريــن،
قــد ال نــرى دائ ًمــا نتائــج ُمباشــرة أو ســريعة ،ولكــن البــذرة تنمــو بهــدوء ،وفــي وقــت هللا
ال ُمع َّيــن ،إذا اســتجابوا لِ َحــثِّ ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس ،س ـتُ ْن ِت ُج البــذرة حصــا ًدا لملكــوت هللا.
يُشَ ـ ِّبه يســوع كلمتــه بالخبــز ال ُمغـذِّي .كمــا يعــرف الكثيــرون منــا ،يوجــد القليــل فقــط ِمن
األشــياء التــي تُشــعرنا بالشَّ ـ َبع مثــل رغيــف خبـ ٍز ج ِّيــد .كلمــة هللا تُشْ ـبِع جــوع ال َّنفــس وتُغـذِّي
شــوقنا الروحــي ال َّداخلــي .إذ ت ُشــارك مواعيــد الكلمــة مــع اآلخريــن وتُســاعدهم الكتشــاف بــأ َّن
يســوع هــو الكلمــة ،ســتتغ َّير وتتج ـ َّدد حياتهــم بصالحــه ،وس ُيســحرون بمحبتــه ،ويندهشــون
وسيُ َسـ ُّرون بحضــوره.
بنع َم ِتــهَ ،

فكِّــر مـ َّرة أخــرى بالحقائــق التــي نعرفهــا ِمــن ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س فقــط .كــم ينبغــي
أن نكتنــز مــا تعلمنــا إيــاه؟
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١٠آب (أغسطس)

ق َّوة كلمة هللا الخالِقة

قــارن عبرانييــن ٣-١ :١؛ عبرانييــن  ،١٢ :٤ومزمــور  .٩ ،٦ :٣٣مــا الــذي تقولــه لنــا هــذه
الفقـرات عــن قـ َّوة كلمــة هللا؟



إ َّن كلمـة هللا هـي كلمـة ح َّيـة .إنَّهـا تحمـل معهـا القـ َّوة لتحقيـق وإلتمـام األمور التـي ت ُعلِن
عنهـا .تسـتطيع الكلمـات البشـرية أن تتكلَّـم ع َّمـا هـو قائـم ،ولكـن هللا يتكلَّـم عـن أمـو ٍر لـم
تحـدث بعـد وثـم يخلقها بقـ َّوة كلمته .إ َّن كلمة هللا هـي كلمة خالقة .والكلمة المسـموعة التي
تخـرج ِمـن فـم هللا لهـا القـ َّوة لخلق كل شـيء تُ ْعلِـن عنه.
قصـة الخليقـة المذكورة في سـفر التكوين األصحاح  ،١تُسـتَخدم عبارة «قـال هللا» ِمرا ًرا
فـي َّ
(تكويـن  .)٢٩ ،٢٦ ،٢٤ ،٢٠ ،١٤ ،١١ ،٦ ،٣ :١كان لكلمـات هللا ال ُمعلَنـة تلـك القـ َّوة بحيـث أنَّـه
عندمـا نَط ََـق بهـا ،ظَ َهـ َرت اليابسـة ،أفر َخت ونبتـت النباتـات ،تفتَّحت األزهـار ،اِ ْز َد َه َرت أشـجار
الفاكهـة ،ووثبـت وظهـرت الحيوانات إلـى الوجود.
هنـاك كلمـة عبريـة ِ
سـاحرة اسـتُ ِ
خد َمت في تكويـن األصحـاح  ١لعملية هللا فـي الخلق .إنها
كلمـة ( .)Baraفـي هـذه الصيغـة الخاصـة ،تسـتخدم الكلمـة لوصـف عمليـة خلـق هللا لشـي ٍء
ِمـن ال شـيء أو ِمـن ال َعـ َدم .هـذا الفعل يُسـتخدم فقط عندما يكـون هللا هو الفا ِعل أو ال ُمسـ َند
إليـه .أي أ َّن هللا وحـده هـو الـذي يخلـق " "baraشـيئًا ِمـن ال شـيء ،وهـو يفعل ذلـك من خالل
قـ َّوة كلمتـه المنطوقة.
لـم يخلـق هللا فقـط هـذا العالم بواسـطة ق َّوة كلمتـه ،بل أنـه يُث ِّبته ويدعمه بواسـطة كلمته
أيضً ـا .نفـس القـ َّوة التـي هـي فـي كلمـة هللا المنطوقـة ،هي ذاتهـا في كلمتـه المكتوبـة .نفس
فاعلا أيضً ـا في إيحـاء الكتب المقدسـة .إنَّه
فاعلا فـي الخليقـة ،كان ً
الـ ُّروح الْقُـ ُدس الـذي كان ً
حاضـر عندمـا نقـرأ ال ِكتَـاب ال ُم َق َّدس أو نشـاركه مـع اآلخرينُ .هناك قـ َّوة مانحة للحيـاةُ ،مغ ِّيرة
للحيـاة ،قـ َّوة خالقـة فـي كلمة هللا« .إ َّن القـ َّوة الخالقة التـي أوجدت العوالم هـي في كلمة هللا.
وهـذه الكلمـة تمنـح القـ َّوة وهـي تلـد حيـاة .وكل أمر هـو وعد .فـإذ تذعـن لـه اإلرادة وتقبله
النفـس فهـو يجلـب معـه حيـاة اإلله السـرمدي .وهـو يُغيِّـر الطبيعة ويخلـق النفس ِمـن جديد
علـى صـورة هللا» (روح النبـوة ،كتاب التربيـة ،صفحة .)١٤٨
نتمسـك بالوعـود الموجـودة فـي كلمـة هللا ،تتغ َّيـر حياتنـا ،وإذ نُسـاعد
وإذ نحـن شـخص ًيا َّ
اآلخريـن للتمسـك بهـذه الوعـود ال ُمدهشـة ،سـ ُيغ ِّير الـ ُّروح الْقُـ ُدس حياتهـم هـم أيضً ـا.

تخ َّيـل :قـال هللا ليكُـن… فـكان .كيـف يمكننـا أن نسـتو ِعب مـا يعنيـه هذا؟ مـا الذي
تقولـه لنـا هـذه الحقيقـة ال ُمذهلـة عـن قـ َّوة هللا؟ لمـاذا ينبغـي أن يكـون هـذا الحق
عـن قـ َّوة هللا الخالقـة مصـدر عـزا ٍء لنا؟
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١١آب (أغسطس)

فوائد دراسة كلمة هللا
هنــاك فوائــد ُمضاعفــة و ُمتعــ ِّددة لدراســة كلمــة هللا .يُخبرنــا الرســول بطــرس أنَّــه ِمــن
خــال مواعيــد ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس نصيــر« :شُ ــركاء الطبيعــة اإللهيــة» (٢بطــرس  .)٤ :١والرســول
يعقــوب يتح ـ َّدث عــن« :الكلمــة المغروســة القــادرة أن تُخلِّــص نفوســكم» (يعقــوب .)٢١ :١
ويُضيــف الرســول بولــس أ َّن «كلمــة نعمتــه ،القــادرة أن تبنيكــم وتُعطيكــم ميراثًــا مــع جميــع
ال ُمق َّدســين» (أعمــال الرســل  .)٣٢ :٢٠إن غــرض ال ِكتَــاب ال ُمقَــ َّدس هــو الفــداء .وإذ نــرى
يســوع فــي كل األســفار ال ُمق َّدســة ،نتغ َّيــر .وبالنظــر إليــه فــي كلمتــه ،نصيــر مثلــه (٢كورنثــوس
« .)١٨ :٣إ َّن قانــون الطبيعــة العقليــة والروحيــة كلتيهمــا أ َّن اإلنســان يتغ َّيــر بالرؤيــة .والعقــل
يُك ِّيــف نفســه بالتدريــج مــع المواضيــع التــي يُ ْسـ َمح لــه بالتأ ُّمــل فيــه» (روح النبــوة ،الصـراع
العظيــم ،صفحــة .)٦٠٣



اقــرأ ٢تيموثــاوس ٧١-٤١ :٣؛ وإنجيــل يوحنــا  .٧١-٤١ :٧١مــا هــي الفوائــد اإلضافيــة
التــي تأتــي مــن دراســة كلمــة هللا؟

كتــب الرســول بولــس إلــى زميلــه الشــاب تيموثــاوس ليحثــه علــى أن يكــون أمي ًنــا لل ُكتُــب
المق َّدســة ول ُيشــارك منافــع دراســة الكلمــة ال ُموحــى بهــا .وبحســب بولــس ،ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس
«نافــع للتعليــم» .فهــو يكشــف الحــق ويعــرض (يفضــح) الخطــأ .إنَّــه يُحـ ِّدد خطَّــة هللا للجنــس
البشــري .كمــا أنَّــه يوبّخنــا علــى خطايانــا ،ويُقـ ِّوم تفكيرنــا الخاطــئ ،ويُرشــدنا إلى البـ ِّر .والكتب
المقدســة تكشــف لنــا بــر المســيح .وتقودنــا األســفار المقدســة ِمــن َح َماقــة حياتنــا الخاطئــة
إلــى جمــال بــر المســيح .عندمــا نــرى محبَّــة يســوع ال ُم ْن ِك ـ َرة لذاتهــا بالمقارنــة مــع تركيزنــا
علــى ال ـذَّات وأنانيتنــا ،نقــف فــي ذهــول .وإذ نُشــاهد فــي اإلنجيــل ُع ْمــق َعطْ ِف ـ ِه وعنايتــه،
ـكل جــذري.
تتغ َّيــر حياتنــا .عندمــا نُشــارك كلمتــه مــع اآلخريــن ،فإنَّهــم هــم أيضً ــا يتغ َّيــرون بشـ ٍّ
بال َّنظــر إلــى يســوع فــي كلمتــه ،نُصبــح ُمشــابهين لــه بصــورة أكبــر .إ َّن الشــهادة ليســت عبــارة
عــن ُمشــاركة مــا نعتقــده نحــن ،أو حتــى مــا نؤمــن بــه .فهــي كلهــا عــن ُمشــاركة الحقائــق
ـكل هائــل،
األبديــة الموجــودة فــي كلمــة هللا .عندمــا تكــون كلمــة هللا قــد باركــت حياتنــا بشـ ٍّ
يُص ِبــح لدينــا المصداقيــة ألن نُخبــر اآلخريــن كيــف يمكــن أن تُبــارك حياتهــم هــم أيضً ــا.

فكِّــر فــي وقـ ِ
ـت شــخص ًيا وكيــف أث َبتــت كلمــة هللا بأنَّهــا مصــدر
ـت ِشــدَّ ٍة واجهتهــا أنـ َ
عــونٍ لــك وقـ َّوة .مــا الــذي تعلَّمتــه ِمــن ذلــك االختبــار؟
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تطبيق كلمة هللا
كل وعـ ٍـد ِمــن هــذه الوعــود
ع ـ َّدد أحدهــم أكثــر ِمــن ثالثــة آالف َو ْعــد فــي كلمــة هللاُّ .
ينبُــع ِمــن قلــب إلــه ُم ِحــب «قــا ِدر أن يفعــل فــوق كل شــيء ،أكثــر جِــ ًّدا ممــا نطلــب أو
نفتكــر ،بحســب ال ُقـ َّوة التــي تعمــل فينــا» (أفســس  .)٢٠ :٣مواعيــد هللا هــي تع ُّهــدات يقطعهــا
لــكل واحــد م َّنــا .وإذ نُطالِــب بهــذه المواعيــد باإليمــان ونُعلِّــم اآلخريــن أن يُطالبــوا بهــا،
تفيــض بــركات الســماء داخــل حياتنــا .يُش ـ ِّدد الرســول بولــس علــى هــذه الحقيقــة اإللهيــة
فــي روميــة « :٨الــذي لــم يُشـ ِفق علــى ابنــه ،بــل بذلــه ألجلنــا أجمعيــن ،كيــف ال يهبنــا أيضً ــا
معــه كل شــيء؟» (روميــة  .)٣٢ :٨يوضــح الرســول بطــرس هــذا الوعــدُ ،معل ًنــا أنَّ« :قدرتــه
ــت لنــا كل مــا هــو للحيــاة والتقــوى» (٢بطــرس ِ .)٣ :١مــن خــال مــوت
اإللهيــة قــد َو َه َب ْ
المســيح علــى الصليــب ،وانتصــاره علــى الشــيطان والســاطين وقـ َّوات الجحيــم ،وفَّــر لنــا كل
مــا هــو ضــروري لنحيــا حيــا ًة روحيَّـ ًة تَ ِقيَّــة .لقــد َو َعـ َد أيضً ــا أن يُز ِّودنــا باحتياجاتنــا الجســدية
(الما ِّديَّــة) األساســية.

قــارن ١يوحنــا  ٩-٧ :١وفيلبــي  .١٩ ،١٣ :٤مــع أنَّ هذيــن الوعديــن ُمختلفــان ،مــا الــذي
يُعلِّمانــه عــن صفــات هللا؟ كيــف أثَّـ َّر ك ٌُّل ِمــن هذيــن الوعديــن فــي حياتــك؟



إ َّن الوعــود التــي قرأناهــا فــي هــذه الفقـرات ،كل واحـ ٍـد منهــا يتكلَّــم عــن شــيء ُمختلــف،
لكـ َّن صــورة هللا التــي يُعطيانهــا لنــا ُمتشــابهة تما ًمــا .إنَّهمــا يكشــفان عــن إلــه ُم ِحــب ،غفــور،
كُلِّــي القــدرة ،وإلــه يهتــم باحتياجاتنــا األساســية .إنَّهمــا يُعطياننــا الضَّ مــان بــأ َّن هللا يعتنــي
ويهتـ ّم بنــا بعمــق.



اقــرأ عبرانييــن ١٩ :٣؛ عبرانييــن ٣-١ :٤؛ وإنجيــل متــى  .٥٨ :١٣مــا الــذي تقولــه لنــا
هــذه اآليــات عــن حاجتنــا إلــى اإليمــان؟

هنــاك الكثيــر ِجـ ًّدا ِمــن وعــود هللا الرائعــة فــي ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس ،وعندمــا نطلــب ونُطالِــب
بمواعيــد كلمــة هللا بــكل إيمــان ونؤمــن بهــا ونُص ِّدقهــا أل َّن المســيح قــد َو َع ـ ْد ،فــإ َّن بــركات
هــذه المواعيــد ت ُص ِبــح لنــا .إ َّن ِقلَّــة اإليمــان فــي قُــدرة هللا علــى إتمــام مــا َو َعـ َد بــه فــي كلمتــه
هــو الــذي ِ
يحـ ُّد مــن تحقيــق مواعيــد هللا فــي حياتنــا .صلِّــي لكــي يقــودك هللا هــذا األســبوع
إلــى شـ ٍ
ـخص يحتــاج إلــى مواعيــد الرجــاء الموجــودة فــي كلمــة هللا.
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ُمشاركة الكلمة

ـت
األخبــار الســا َّرة هــي لل ُمشــاركة .ف ِّكــر فــي الم ـ َّرات واألوقــات التــي ُس ـ ِر ْرتَ أو ابْتَ َه ْجـ َ
فيهــا بســبب أخبــا ٍر ســا َّرة .ربمــا عندمــا ت َّمــت خطوبتــك للــزواج ،أو مولــد طفــل ،أو وظيفــة
ـت متح ِّم ًســا ِجـ ًّدا و ُمنفعـ ًـا إلــى درجــة
جديــدة ،أو شـراء ســيارة جديــدة ،أو منــزل جديــد .كُ ْنـ َ
أنــك لــم تســتطع االنتظــار لتُشــارك أخبــارك.
شــيء رائــع أن نُشــارك أفراحنــا مــع اآلخريــن ،ولكــن أفضــل األخبــار فــي المســكونة كلهــا
قصــة يســوع .عندمــا نكتشــف رؤى جديــدة فــي كلمــة هللا عــن الخــاص الــذي هــو
هــي َّ
فــي المســيح ،تفيــض قلوبنــا بالفــرح ،ونتــوق إلخبــار شـ ٍ
ـخص آخــر .عندمــا حاولــت الســلطات
وسـ ِم ْعنا»
الدينيــة أن تو ِقــف كِـرازة ال ُّرســل ،أعلــن بطــرس« :ال يمكننــا أن ال نتكلَّــم بمــا رأينــا َ
(أعمــال الرســل .)٢٠ :٤
«المتجــدد الحقيقــي الــذي إذ أقبــل إلــى المســيح تولَّــدت فــي نفســه ال َّرغبــة فــي ال ُمنــاداة
بالصديــق الحميــم الــذي وجــده وفــي إعــان الحــق الــذي خلَّصــه وق َّدســه والــذي ال يمكــن
ـس بــر المســيح وامتــأ قلبــه مــن فــرح الــروح ال يســتطيع
إخفــاءه فــي قلبــه ،أل َّن الــذي قــد لَ ِبـ َ
الســكوت» (روح النبــوة ،طريــق الحيــاة ،صفحــة .)٧٨
ـب بولــس« :إنــي مديــون لليونانيين والبرابــرة ،لل ُحكمــاء وال ُجهالء.
فــي روميــة  ،١٦-١٤ :١كَتَـ َ
فهكــذا مــا هــو لــي ُمســتعد لتبشــيركم أنتــم الذيــن فــي روميــة أيضً ــا ،ألنــي لســت أســتحي
أول ثــم لليونانــي».
بإنجيــل المســيح ،ألنــه قـ َّوة هللا للخــاص لــكل َمــن يؤمــن :لليهــودي ً
ـكل الرســول بولــس أب ـ ًدا عــن ســر ِده لِ ِق َّصــة تجديــده .لقــد فــاض قلبــه بالفــرح فــي
لــم يـ ّ
يســوع .بالنســبة لــه كانــت األخبــار الســارة لل ُمشــاركة ،ولــم يســتطع أن يصمــت.

أ َّيــة مبــاديء حيويــة عــن ُمشــاركة كلمــة هللا تُعطينــا إياهــا اآليــات الــواردة فــي إشــعياء
٤ :٠٥؛ الجامعــة ١ :٣؛ و٢تيموثــاوس ٢ :٤؟



إذ نُســلِّم حياتنــا للمســيح ولِ ِخ ْد َم ِتــه ،فهــو ســيفتح لنــا أبوابًــا للفــرص لكــي مــا "نكــرز
بالكلمــة فــي وقــت مناســب" ألولئــك الذيــن قــد فتــح هللا قلوبهــم .فــي كل شــهادتنا ،علينــا أن
نتذكَّــر ثالثــة مبــادئ كتابيــة فــي عقولنــا :مــاذا نقــول ،كيــف نقــول ذلــك ،ومتــى نقــول ذلــك.

َمــن ُهــم بعــض األشــخاص الذيــن أنــت علــى تواصــلٍ معهــم ،وكيــف يمكنــك أن
تكــون شــاهدً ا أفضــل لهــم؟
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لمزيــد ِمــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان «التَّع ـ ُّرف إلــى هللا»
مــن كتــاب طريــق الحيــاة ،صفحــة .٩١-٨٧
يعمــل هللا فــي قلــوب كل َمــن هــم حولنــا .إذا كان لدينــا التمييــز الروحــي لرؤيــة المــكان
الــذي يعمــل هللا فيــه بالفعــل ،فســوف نالحــظ بانتظــام فُ َر ًصــا لمشــاركة كلمتــه مــع اآلخريــن.
وإذ يُ ِعـ ّد هللا تُ ْربَـ َة القلــب ،تكــون لنــا الفرصــة لــزرع بــذرة اإلنجيــل .لقــد أعـ َّد الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس
قلــوب نيقوديمــوس ،المــرأة الســامرية عنــد البئــر  ،المــرأة النازفــة الـ ّدم ،اللــص علــى الصليــب،
قائــد المائــة الرومانــي ،وكثيريــن آخريــن ليقبلــوا كلمتــه قبــل أن يلتقــي يســوع بهــمِ .مــن
خــال ظــروف حياتهــم وتأثيــر الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس ،كانــوا مســتعدين لقبــول رســالة المســيح.
قــد يكــون لدينــا تــر َّدد طبيعــي لنطلــب مــن النــاس إذا كان ِمــن ال ُم ْم ِكــن أن نُصلِّــي معهــم،
أو ل ُنشــارك معهــم وعـ ًدا ِمــن مواعيــد ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس ،أو ل ُنعطيهــم نبــذة روحيــة .كثيـ ًرا مــا
نشــعر أو يمتلكنــا انطبــاع ل ُنشــارك إيماننــا مــع شــخص آخــر ،هــذا أل َّن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس الــذي
طَ َبـ َع فينــا هــذه ال َّرغبــة قــد أثَّــر ســابقًا وبالفعــل علــى قلــب ذلــك الشــخص ليقبــل شــهادتنا.

أسئلة للنقاش
 .1إذا ج ــاء أحده ــم إلي ــك ولدي ــه ش ــعو ًرا عمي ًق ــا بالذن ــب بس ــبب ش ــيء م ــا وكان

بحاج ــة إل ــى مغف ــرة هللا ،م ــا ه ــي النصيح ــة الت ــي ســتُقدِّ مها ل ــه ،وأ َّي ــة آي ــات
كتابي ــة س ُتش ــاركها مع ــه؟ م ــاذا كان اختب ــارك الش ــخصي م ــع الذن ــب وم ــع ق ـ َّوة هللا
الخاص ــة؟
للغفــران ف ــي حيات ــك َّ
ـخاصا إلــى حياتنــا ألنــه يشــتاق لهــم أن يعرفــوا
 .2فــي بعــض األحيــان يجلــب هللا أشـ ً
ح َّقــه .كيــف يمكننــا أن نكــون ُمرهفــي الحــس وشــاعرين بقيــادة هللا؟
قصــة الخليقــة وفــي الخليقــة
.3تأ َّمــل أكثــر فــي قـ َّوة هللا وكلمــة هللا كمــا ظَ َهـ َرت فــي َّ
ذاتهــا .إننــا بالــكاد نســتطيع أن نســتو ِعب مفهــوم الكــون ذاتــه ألنــه كبيــر وشاســع
جِ ــدًّ ا .فكــم بالحــري التفكيــر بــأنَّ اإللــه الــذي خلــق هــذا الكــون يجــب أن يكــون
أكبــر وأعظــم ممــا قــد خلقــه .كيــف يمكننــا أن نســتمدَّ العـزاء والراحــة ِمــن معرفتنــا
بــأنَّ هللا الــذي نخدمــه ونعبــده هــو بهــذه الق ـ َّوة؟ وليــس فقــط أنَّــه قــوي ،ولكنــه
أي رجــا ٍء عظيــم يمكننــا أن نأخــذه ِمــن معرفتنــا لهــذه األشــياء عــن
يحبنــا أيضً ــاُّ .
هللا؟ وكيــف يمكــن لهــذه المعرفــة أن تســاعدنا لنكــون شــهو ًدا أفضــل لآلخريــن عنــه؟
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