الدرس الثاين

 *  9 - 3متوز (يوليو)

َقلِ ٌق ومتم ّرد

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجع األسـبوعيةِ :سـفر العدد 33-1 :11؛ ِسـفر العدد 13-1 :12؛ ِسـفر العدد :13
33-27؛ ِسـفر العـدد 23-1 :14؛ 1كورنثـوس 11-1 :10؛ ِسـفر العدد .45-39 :14
ـم ِمث ً
ـت ِإلنْ َذا ِرنَـا نَ ْحـ ُن الَّ ِذيـ َن
َـالَ ،وكُ ِت َب ْ
آيـة الحفـظ« :فَهـ ِذ ِه األُ ُمـو ُر َج ِمي ُع َهـا َأ َصا َب ْت ُه ْ
ـت إِلَ ْي َنـا أَ َوا ِخـ ُر الدُّ ُهـورِ» (1كورنثـوس .)11 :10
انْ َت َه ْ
علـى مـر القـرون ،أفـاد الكثيـر مـن الناس عـن سـلوك غريب ومضطـرب يظهر علـى الكالب
والحيوانـات األليفـة األخـرى قبل حـدوث الـزالزل الكبرى بفتـرة زمنية.
لقـد أثبـت العلمـاء اآلن أن الحيوانـات قـادرة علـى اكتشـاف الموجـات الزلزاليـة األولى من
الزلـزال — موجـة الضغـط — التـي تصـل قبـل موجـة االهتـزاز الثانوية .ربما يفسـر هذا سـبب
اإلبلاغ عـن تصرفـات مرتبكـة أو مضطربـة للحيوانـات قبـل أن تبـدأ األرض في االهتـزاز .يمكن
لبعـض الحيوانـات ،مثـل الفيلـة ،أن تـدرك الموجـات الصوتيـة واالهتـزازات منخفضـة التـردد
الناتجـة عـن الهـزات االرتداديـة ،والتـي ال يمكـن للبشـر اكتشـافها علـى اإلطالق.
قبـل دقائـق قليلـة مـن الزلـزال الـذي بلغـت قوتـه  5.8درجة بمقيـاس ريختر والـذي ضرب
منطقـة واشـنطن العاصمـة فـي  23آب (أغسـطس)  ،2011بـدأت بعـض الحيوانات فـي حديقة
الحيـوان الوطنيـة التابعـة لمعهـد سميثسـونيان تتصـرف بغرابة ومن بينهـا حيوانـات اللَّ ْي ُمور أو
اله ّبـار ،التـي بـدأت فـي الصـراخ بصوت عـا ٍل لمـدة  15دقيقة قبـل أن تبدأ األرض فـي االهتزاز.
فـي درس هـذا األسـبوع ،سـننظر إلى بعـض األمثلة علـى االضطـراب البشـري الغريب الذي
حـدث ،ليـس عـن طريق الكـوارث الطبيعية الوشـيكة مثل الـزالزل ،بل باألحرى بسـبب الخطايا
األساسـية للجنـس البشـري الـذي لـم يسـترح فيمـا يقدمـه المسـيح لجميـع الذيـن يأتـون إليـه
باإليمـان والطاعة.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 10 ،تموز (يوليو).
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األحد



 4تموز (يوليو)

تَ َملْ ُم ٌل في الْ َب ِّريَّة

ال بد أن بني إسرائيل شعروا بالقلق وعدم االرتياح عندما غادروا سيناء في طريقهم إلى كنعان.
كان قد مضى أكثر من عام على مغادرة مصر( .سفر العدد  .)1 :1وكانوا مستعدين لدخول أرض
الموعد .وقد ت َّم إحصاؤهم وتنظيمهم .لقد شهدوا إعالنات مدهشة لنعمة هللا وعالمات واضحة
لحضوره .ومع ذلك ،فقد تمردوا وتذمروا في أول مكان وصلوا إليه بعد رحيلهم من سيناء.



اقرأ عدد  .١٥ -١ :١١ما الذي كان بنو إسرائيل يتذمرون بشأنه؟

تاق اإلسرائيليون إلى اللَّ ْحم َوالْ ِقثَّاء َوالْبَطِّيخ َوالْ ُك َّراث َوالْبَ َصل َوالثُّوم في مصر .وكانوا يقولون،
الس َم َك ال َِّذي كُ َّنا نَأْكُلُ ُه ِفي ِم ْص َر َم َّجانًاَ ،والْ ِقثَّا َء َوالْ َبطِّي َخ َوالْ ُك َّراثَ
« َم ْن يُطْ ِع ُم َنا لَ ْح ًما؟ قَ ْد ت َ َذكَّ ْرنَا َّ
َ
َ
َوالْ َب َص َل َوالثُّو َمَ .واآل َن قَ ْد يَب َِس ْت أَنْف ُُس َنا .لَ ْي َس شَ ْي ٌء َغ ْي َر أ َّن أ ْع ُي َن َنا إِلَى هذَا الْ َم ِّن! « (سفر العدد
 .)6-4 :11لكن ،ال بد أنهم عانوا أيضً ا من الذاكرة االنتقائية الشديدة عندما تذكروا الطعام ونسوا
العبودية والصعوبات التي ال تصدق (قارن مع األصحاح األول من ِسفر الخروج .)1
لقـد تـم إطعامهـم ِمـن ِقبـل هللا ألكثـر من عـام .ومـع ذلك ،شـعروا بالتملمـل وأرادوا شـيئًا
آخـر .حتـى موسـى قـد تأثـر .إن محاولـة قيـادة مجموعـة مـن األشـخاص المضطربين ليسـت
باألمـر السـهل .لكـن موسـى عـرف إلى َمـن يلجـأ‹ « .لِ َماذَا أَ َسـأْتَ إِلَـى َعبْ ِـد َك؟ َولِ َماذَا لَـ ْم أَ ِج ْد
نِ ْع َمـ ًة ِفـي َعيْ َنيْ َـك َحتَّـى أَن ََّـك َوضَ ْع َت ثِق َْل َج ِميعِ هذَا الشَّ ـ ْع ِب َعل ََّي؟› « (سـفر العـدد .)11 :11

كيف يستجيب هللا للشكاوى؟ اقرأ سفر العدد .٣٣ -١٦ :١١



إن هللا ال يصـم أذنيـه عـن احتياجاتنـا عند شـعورنا بالقلـق .في حالة بني إسـرائيل ،أعطاهم
السـلوى إلشـباع رغبتهـم فـي اللحـوم .لكنهـا لـم تكـن اللحـم الـذي أراده بنـو إسـرائيل حقًـا.
عندمـا نكـون غيـر سـعداء ومتململيـن وغاضبيـن ،فإن ما نشـعر بالغضـب تجاهه هـو في كثير
مـن األحيـان مجـرد فتيـل التفجيـر — وليـس السـبب الرئيسـي للصـراع .نحـن نصـارع بسـبب
وجـود شـيء خاطـئ أعمق ،يؤثر على عالقاتنا األساسـية .تمرد بنو إسـرائيل ضـد قيادة هللا ،وهو
أمـر يجـب علينـا جمي ًعـا توخي الحذر بشـأنه ،بغـض النظر عن وضعنا وسـياقنا المباشـرين ،ألن
القيـام بذلـك قـد يكون أسـهل ممـا نعتقد.

لمـاذا مـن السـهل التفكيـر فـي الماضـي وتذكـره علـى أنـه كان أفضـل ممـا كان عليه
بالفعل؟
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االثنين



 5تموز (يوليو)

التم ّرد ُم ْع ٍد


اقرأ ِسفر العدد  .٣ -١ :١٢ما الذي أغضب َم ْريَم َو َها ُرونَ ؟

ظاهريًّـا ،مريـم وهـارون كانا غير راضيين عن زوجة موسـى الكوشـية .كانـت صفورة غريبة
مـن مديـان (انظـر خـروج  .)1 :3وهكـذا فإنـه حتى بيـن «النخبة» اإلسـرائيلية ،ظهـرت طبيعتنا
السـاقطة ،ولـم تظهـر بطريقـة الئقة بالمـرة( .وهل يمكنهـا الظهور كذلك علـى اإلطالق؟)
لكـن النـص الكتابـي يُظهـر بوضـوح أن هـذا كان مجـرد ذريعـة .فـإن السـبب الرئيسـي
لتذمرهمـا كان يتعلـق بالموهبـة النبويـة .فـي األصحـاح السـابق ،طلـب هللا مـن موسـى تعيين
سـبعين من شـيوخ إسـرائيل الذين كانوا سيسـاعدون موسـى على تحمل العبء اإلداري للقيادة
(سـفر العـدد  .)25 ،24 ،17 ،16 :11كان هـارون ومريـم يلعبـان أدوا ًرا قياديـة أيضً ـا (خـروج :4
15-13؛ ميخـا  ،)4 :6ولكنهمـا اآلن شـعرا بالتهديـد مـن تطـورات القيادة الجديدة وقـاالَ ‹ « ،ه ْل
وسـى َو ْحـ َد ُه؟ أَلَـ ْم يُ َكلِّ ْم َنـا نَ ْحـ ُن أَيْضً ا؟› « (سـفر العـدد .)2 :12
كَلَّـ َم الـ َّر ُّب ُم َ

كيـف اسـتجاب هللا لهـذا التذمـر؟ اقـرأ سـفر العـدد  .١٣ -٤ :١٢لمـاذا تعتقـد أن هللا
اسـتجاب بشـكل حاسـم؟



كان ر َّد هللا فوريًـا ولـم يتـرك مجـاالً للتبريـر .فالموهبـة النبويـة ليسـت سلا ًحا يُسـتخدم
لممارسـة المزيـد مـن القـوة والنفـوذ .كان موسـى مالئ ًمـا تما ًمـا للقيـادة ألنـه تعلـم مـدى
اعتمـاده الشـديد علـى هللا.
تشـير حقيقـة ِذكـر مريـم قبـل هـارون في اآليـة  1إلى أنهـا ربما كانـت هي المحـ ّرض على
الهجـوم علـى موسـى .فـي هذا الوقـت ،كان هارون بالفعـل رئيس كهنة إلسـرائيل .فلو كان قد
أصيـب بالجـذام ،لما اسـتطاع دخول المسـكن والخدمـة نيابة عن الشـعب .إن عقاب هللا لمريم
بـأن أصيبـت بالجـذام المؤقـت ع َّبـر بوضـوح عـن اسـتياء هللا مـن كليهمـا وسـاعد علـى إحداث
تغييـر فـي السـلوك الـذي كانت تحتاجـه هذه العائلة .يؤكد توسـل هـارون نيابة عنهـا أنه كان
متورطًـا أيضً ـا ِ
(سـفر العـدد  ،)11 :12واآلن بـدلً مـن النقـد والقلـق ،نـرى هـارون يتشـفع نيابة
عـن مريـم ،ونرى موسـى يتوسـط نيابة عنها ِ
(سـفر العـدد  .)13-11 :12هذا هو السـلوك الذي
يريـد هللا أن يـراه فـي شـعبه .وقد اسـتمع هللا ،وشـفى مريم.

على الرغم من أنه من السهل دائ ًما أن تكون ناقدً ا لقيادة الكنيسة ،على أي مستوى،
إلى أي مدى ستكون كنيستنا وحياتنا الروحية الخاصة أفضل إذا تشفّعنا نيابة عن
قادتناً ،
بدل من الشّ كوى وال َّتذمر منهم ،حتى عندما نختلف معهم؟
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الثالثاء



 6تموز (يوليو)

التململ يؤدي إلى التمرد
تبـدأ القصـة بمالحظـة إيجابية .وصل اإلسـرائيليون أخيـ ًرا إلى حدود كنعان ،وتم إرسـال 12
جاسوسـا الستكشـاف األرض .وقد كان تقريرهم غير عادي.
ً


اقرأ تقرير الجواسيس في ِسفر العدد  .33-27 :13عند أ ّية نقطة تبددت آمال اإلسرائيليين؟

علـى الرغـم مـن تد ّخـل كالـب ،سـادت أصـوات المشـككين والمنتقديـن .لـم يبـادر بنـو
بدل
إسـرائيل بـأن يلـوذوا بمـا وعدهم بـه هللا .التململ فـي القلب ،لقد اختـاروا البـكاء والتذمر ً
مـن التقـ ّدم والهتـاف مـن أجـل النصر.
عندمـا نكـون مضطربيـن فـي القلـب ،نجـد صعوبـة فـي السـير باإليمـان .غيـر أن التململ،
ال يؤثـر فقـط علـى مشـاعرنا .يقـول العلمـاء أن هنـاك عالقـة واضحـة مـن السـبب والتأثير بين
الحصـول علـى القليـل جـ ًدا من الراحـة (بما في ذلـك نقص النوم) وبيـن الخيارات السـيئة ،مما
يـؤدي إلـى السـمنة واإلدمـان ،وهـو مـا يؤدي إلـى مزيد مـن االضطراب والتعاسـة.


اقرأ ِسفر العدد  .١٠ -١ :١٤ماذا حدث بعد ذلك؟

تحولـت األمـور من سـيئ إلى أسـوأ .فإن مناشـدة كالب اليائسـة للشـعب« ،إِنَّ َمـا الَ تَتَ َم َّر ُدوا
َعلَـى الـ َّر ِّب» ِ
(سـفر العـدد  ،)9 :14ذهبـت هبـا ًء دون أن تلقـى أي اهتمام ،واسـتعدت الجموع
بأكملهـا لرجـم قادتهـا .يـؤدي التململ إلـى التمرد ،ويـؤدي التمرد إلـى الموت.
«وقـد صـاح الجواسـيس غيـر األمنـاء يُشَ ـ ّهرون بكالـب ويشـوع ،وصـاح بعضهـم يطلبـون
رجمهمـا بالحجـارة .فتنـاول أولئـك الرعـاع المعتوهـون حجـارة لقتـل ذينـك الرجليـن األمينين،
واندفعـوا إلـى األمـام يصرخـون صرخـات مجنونـة ،وفجـأة سـقطت األحجـار من أيديهم وسـاد
السـكوت علـى الجميـع وارتعبوا من شـدة خوفهم ،فلقـد تدخل هللا ليحول بينهـم وبين غرضهم
اإلجرامـي ،فأضـاء الخيمـة مجـد حضـوره كنـور مشـتعل .فـرأى الجميع عالمـة حضور الـرب .إن
سـيدا أعظـم منهـم قد أعلن نفسـه ،ولم يجـرؤ أحد على التمـادي في المقاومة .أما الجواسـيس
السـي فجثمـوا فـي أماكنهـم إذ قد صعقـوا ،ثم أسـرعوا يلهثـون إلى
الذيـن جـاءوا بذلـك الخبـر
ِّ
خيامهـم( ».روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحة .)344
فـي ذلـك الوقـت ،تجلـى مجـد الـرب ذاتـه فـي العلـن .عندما نقـرأ القصـة في ِسـفر العدد
 ،14يبـدو وكأن المشـهد بأكملـه قـد تـم تجميـده ،ونجـد أنفسـنا نسـتمع بشـكل خـاص إلـى
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محادثـة هللا مـع موسـى .أدرك هللا أنـه على الرغم مـن أن حجارة التمرد واالنتقـاد ُو ِّجهت صوب
موسـى وكالـب ويشـوع ،إال أن التمـرد فـي نهايـة المطـاف كان موج ًهـا ضد هللا نفسـه.

األربعاء



 7تموز (يوليو)

الشَّ فيع


ما هي الفرصة التي يقدمها هللا لموسى في وجه هذا التمرد؟ اقرأ ِسفر العدد .١٢ ،١١ :١٤
أب لهم جمي ًعا.
عرض هللا تدمير إسرائيل وإقامة أمة جديدة كاملة يكون موسى بمثابة ٍ



كيـف اسـتجاب موسـى لهـذا التمـ ّرد الصريـح ،ليـس ضـده فقـط ،بـل ضـد هللا؟ ِ
(سـفر
العـدد .)19-13 :14

هـذه هـي اللحظـة التـي يمكننـا أن نـرى فيها رجـل هللا الحقيقـي .إن جواب موسـى آنذاك،
كان فيـه إشـارة إلـى الشـفيع الـذي ،بعـد أكثـر مـن  1400سـنة ،كان سـيصلي من أجـل تالميذه
فـي آالمهـم (يوحنـا  .)17في الواقـع ،يرى العديد مـن الالهوتيين وطالب ال ِكتَـاب ال ُم َق َّدس فيما
مثـال لمـا يفعلـه المسـيح مـن أجلنـا .فعلـى الرغم من أنـه ليس هناك شـك
فعلـه موسـى هنـا ً
قائلا« :كَ َعظَ َم ِة نِ ْع َم ِت َك» ِ
(سـفر
فـي أنهـم كانـوا مذنبين ،وكذلك نحن أيضً ا ،ناشـد موسـى الـرب ً
العـدد  ،)19 :14أرجـوك سـامح هـؤالء النـاس .وكمـا فعـل الـرب آنذاك بسـبب شـفاعة موسـى،
هكـذا يفعـل أيضً ا ألجلنا بسـبب اسـتحقاقات يسـوع ،بسـبب موتـه وقيامته وتشـفعه ألجلنا.
َـح َعـ ْن َذن ِْب هـذَا الشَّ ـ ْع ِب كَ َعظَ َمـ ِة نِ ْع َم ِت َـكَ ،وكَ َمـا َغ َف ْرتَ
لـذا ،ناشـد موسـى الـ ّرب‹ « :اِ ْصف ْ
لِهـذَا الشَّ ـ ْع ِب ِمـ ْن ِم ْصـ َر إِلَى ه ُه َنا› « ِ
(سـفر العـدد  .)19 :14إن النعم ُة تحـارب وتناهض التمرد
والتملمـل فـي صميميهمـا .الصفـح والغفـران يقدمان بدايـات جديدة.
ومـع ذلـك ،هنـاك تكاليـف .ال يمكـن أن تكـون النعمـة رخيصـة علـى اإلطالق .علـى الرغم
مـن مسـامحة هللا لهـم ،كان النـاس سـيواجهون عواقـب تمردهـم ،ولـم يُسـمح لذلـك الجيل أن
يدخـل أرض الميعـاد ِ
(سـفر العـدد .)23-20 :14
نعـم ،كان هللا سـيحفظهم علـى مـدار  38سـنة أخرى فـي الْ َب ِّريَّة .وكان سـيطعمهم ويكلمهم
مـن المسـكن ،وسـيكون بجانبهـم فـي الْ َب ِّريَّـة .ولكـن بعد ذلـك كانوا سـيموتون ،وكان سـيتعين
علـى جيـل جديـد أن يتسـلم المهمـة ويجـد الراحة فـي أرض الموعد.
يبـدو وكأن هـذا كان حك ًمـا وإدانـة .ومـع ذلـك ،فقد ذلك نعمـة حقًا .فكيف سـيكون هذا
الجيـل قـاد ًرا علـى غزو شـعوب ُمدن كنعـان القوية إذا كانـوا لم يتعلموا بعد الثقـة باهلل؟ كيف
سـيكونون نـو ًرا لألمم في حيـن كانوا يتعثـرون في الظالم؟
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ما هي الدروس الصعبة التي تعلمتها عن عواقب خطية ما غُفرت لك؟

الخميس



 8تموز (يوليو)

اإليمان مقابل االفتراض
مـا هـي أوجـه الشـبه التـي تراها بيـن تجوال بني إسـرائيل فـي الْ َب ِّر َّية وشـعب هللا الذين
يعيشـون قبـل المجيء الثاني ليسـوع؟ (انظر 1كورنثـوس .)11-1 :10



علـى مـ ِّر التاريـخ ،كان شـعب هللا يتجولون في الْ َب ِّريَّـة وهم يبحثون عـن أرض الموعد .هذه
الْ َب ِّريَّـة لهـا وجـوه عديـدة اآلن .فيبـدو وكأنـه وابـل إعالمـي ال نهايـة لـه ،الصافـرات المسـتمرة
للرسـائل الـواردة ،والهديـر الغامر لوسـائل الترفيـه الالمتناهية .إ َّن هذه الْ َب ِّريَّة تحـاول بيع المواد
اإلباحيـة لنـا كمـا لـو كانـت مح ّبـة ،والماديـات كما لـو كانت حلـولً لمشـاكلنا .وتوحي لـك بأنه
قليلا في السـن ،وإذا كنـت أكثر ثرا ًء
إذا كان بمقـدورك أن تكـون أكثـر لياقـة ،وأن تبـدو أصغـر ً
وأكثـر جاذبيـة جنسـية — فسـيكون في ذلك حل لمشـاكلك.
مثـل بنـي إسـرائيل عندمـا كانـوا فـي الْبَ ِّريَّـة ،نحـن قلقـون فـي بحثنا عن السلام ،وكثيـ ًرا ما
نبحـث عنـه فـي األماكـن الخاطئة.

كيف كان رد فعل بني اسرائيل على دينونة هللا في ِسفر العدد 45-39 :14؟



كان رد فعـل بنـي إسـرائيل علـى الحكـم اإللهـي نموذجيًّـا .فقـد قالـوا «فَ ِإنَّ َنـا قَـ ْد أَ ْخطَأْنَا».
َـال الـ َّر ُّب َع ْن ُه» ِ
« ُهـ َوذَا نَ ْحـ ُن! ن َْص َعـ ُد إِلَـى الْ َم ْو ِضـعِ ال َِّـذي ق َ
(سـفر العـدد .)٤٠ :١٤
مفعول جيـ ًدا .اليوم،
ً
التكريـس الفاتـر يشـبه اللقاحـات التـي تدار بشـكل سـيئ — ال تعطي
يوصـي األطبـاء بالتطعيـم ضـد التهـاب الكبـد الفيروسـي  Bبعـد الـوالدة مباشـرة خلال الــ 24
سـاعة األولـى مـن الحيـاة .هـذه بدايـة جيـدة .ومـع ذلـك ،فبعـد هـذا التطعيـم ،إذا لـم يكـن
هنـاك تطعيمـان أو ثلاث تطعيمـات فـي الوقـت المناسـب وبالجرعـات الصحيحـة ،لـن تكـون
هنـاك حمايـة ضـد التهـاب الكبـد الفيروسـي  Bعلـى اإلطالق.
إ َّن تحـول بنـي إسـرائيل المتمـرد ،الـذي ورد في اآليات األخيرة من ِسـفر العـدد  ،14قد أ ّدى
إلـى المـوت وخيبـة األمـل حيث رفـض بنو إسـرائيل قبـول توجيهـات هللا الجديدة وشـنوا بعناد
هجو ًمـا دون رفقـة تابـوت العهد أو قيادة موسـى.
العجرفـة مكلفـة ،فهـي تـؤدي إلـى الموت .في كثيـر من األحيـان ،تكون العجرفـة مدعومة
بالخـوف .فألننـا خائفـون من شـيء مـا ،نتخذ قـرارات نندم عليهـا الحقًا.
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فكـر فـي وقـت تصرفـت فيه باإليمـان وفي وقت تصرفـت فيه بدافع التعجـرف .ماذا
كان الفرق الحاسم؟

الجمعة



 9تموز (يوليو)

لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس« :بـدا اآلن أن توبتهـم عـن تصرفهم الخاطـئ كانت توبـة صادقة
إال أن حزنهـم كان بسـبب نتائـج مسـلكهم الشـرير ال ألنهم شـعروا بجحودهـم وعصيانهم .ولما
رأوا أن هللا لـم يتراجـع فـي حكمـه ثـار عنادهم مرة أخـرى وأعلنوا أنهم لـن يعودوا إلـى الْبَ ِّريَّة.
إن هللا حيـن أمرهـم بالرجـوع عـن أرض أعدائهـم أراد أن يختبـر خضوعهم فتحقـق من أنه ليس
خضو ًعـا حقيق ًيـا .لقـد عرفـوا أنهـم أخطأوا خطيـة عظيمة في استسلامهم لعواطفهم الطائشـة،
وفـي محاولتهـم قتـل الجاسوسـين اللذيـن ألحـا عليهـم فـي إطاعـة هللا ،ولكنهـم ارتعبـوا حيـن
اكتشـفوا أنهـم فـد ارتكبـوا خطـأ رهي ًبـا ال بـد أن تنتـج عنه نتائـج وخيمـة تلحق بهـم .فقلوبهم
لـم تتغيـر ،إنمـا هـم فقـط كانوا يبحثـون عن عذر يدعـو إلى ثـورة مماثلة .وقد وجـدوا ضالتهم
حيـن أمرهـم موسـى ،بنـاء علـى أمـر هللا ،أن يعودوا إلـى الْ َب ِّريَّـة( ».روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبياء،
صفحـة .)346 ،345
«ولكن اإليمان ال يتفق مع الغطرسة بأي معنى من المعاني .فالذي عنده إيمان حقيقي هو
وحده المحصن ضد الغطرسة .ألن الغطرسة والتهور هما تزييف الشيطان لإليمان .إن اإليمان
يتمسك بوعد هللا ويثمر ثمار الطاعة .والغطرسة والتهور يتمسكان هما أيضً ا بالمواعيد ،ولكنهما
يستخدمانها كما استخدمها الشيطان عذرا للعصيان .كان يمكن أن يقود اإليمان أبوينا األولين
إلى الثقة بمحبة هللا وإطاعة أوامره ،ولكن التهور قادهما إلى عصيان شريعته وهما واثقان
من أن محبته العظيمة ستنجيهما من قصاص خطيتهما .إن اإليمان ليس هو الذي يطلب رضى
السماء دون االمتثال للشروط التي بموجبها توهب الرحمة .ولكن اإليمان الحقيقي هو الذي
يُ َؤ َّس ْس على وعود الكتاب ونصوصه» (روح النبوة ،مشتهى األجيال ،صفحة .)113

أسئلة للنقاش
 .1ناقـش الفـرق بيـن اإليمـان واال ْخ ِت َيال .لمـاذا ن ُِظ َر إلى غزو أرض كنعـان في البداية
هاجـم بنـو إسـرائيل ،ن ُِظـر إليه علـى أنه
علـى أنـه عمـل إيمـان ،وبعـد ذلـك ،عندمـا
َ
عمـل متعجـرف؟ كيـف يلعـب ًّ
كل مـن الدافـع والظـروف دو ًرا كبيـ ًرا في الفـرق بين
اإليمـان والتعجرف؟

 .2أمعـن التفكيـر فـي حقيقـة أنـه علـى الرغم من أنـه يمكن الصفـح عـن الخطايا ،إال
أننـا غال ًبـا مـا يتوجـب علينـا العيـش مع عواقب تلـك الخطايـا .كيف يمكنك مسـاعدة
أولئـك الذيـن يعانـون مـن معرفة أنَّ هللا قـد غفر لهم خطية ما ومع ذلـك فإنها ما زالت
تؤثـر عليهم سـل ًبا ،وربمـا حتى تؤثر علـى أحبائهم؟
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