الدرس الرابع

*  23-17متوز (يوليو)



كلفة الراحة

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية2 :صموئيـل 27-1 :11؛ 2صموئيـل 23-1 :12؛ تكويـن 8-1 :3؛
1يوحنـا .9 :1
اَ ،و ُرو ًحا ُم ْس َت ِقي ًما َجدِّ ْد ِفي َدا ِخلِي» (مزمور .)10 :51
آية الحفظَ « :قلْ ًبا نَ ِق ًّيا ا ْخل ُْق ِف َّي يَا َ ُ

يسـعى الكثيـر مـن النـاس جاهديـن للحصـول على القليـل من السلام والهـدوء .وهم على
اسـتعداد ألن يدفعـوا ثمـن ذلـك ،أيضً ـا .في العديـد من المـدن الكبيرة ،توجد غـرف خالية من
اإلنترنـت يمكـن اسـتئجارها بالسـاعة .والقواعـد في تلـك الغرف صارمـة للغايـة — ال ضوضاء،
وال ز َّوار .النـاس علـى اسـتعداد لدفـع المـال حتـى يتمكنـوا مـن الجلـوس بهـدوء أو التفكير أو
حتـى مجـرد أخـذ غفـوة أو قيلولـة .هنـاك «قـرون قيلولـة» يمكـن اسـتئجارها فـي المطـارات،
وسـماعات للأذن ِمـن شـأنها الحـ ّد مـن الضوضـاء .هناك أيضً ـا أغطيـة قماشـية ،أو دروع خاصة
قابلـة للطـي يمكنـك شـراؤها ووضـع رأسـك وصـدرك داخلهـا للحصول علـى فترة راحـة قصيرة
أثنـاء تواجـدك في مـكان العمل.
والراحـة الحقيقيـة لهـا تكلفتهـا أيضً ـا .يحـاول األطبـاء االستشـاريون فـي وسـائط اإلعلام
الخاصـة بتقديـم المسـاعدة الذاتيـة أن يجعلونا نعتقد أنـه يمكننا تحديد مصيرنـا ،وأن ما تبقى
هـو مجـرد مسـألة اختيـار وتخطيط .ومـع ذلك ،وعلـى األقل عندمـا نفكّر في هذا األمـر بأمانة،
فإننـا نـدرك عـدم قدرتنا على جلـب الراحـة الحقيقية لقلوبنا .فـي القرن الرابع ،ع َّبر أوغسـطين
عـن هـذه الفكـرة بإيجـاز فـي اعترافاتـه الشـهيرة (الكتـاب  .)1فعنـد تم ّعنـه فـي نعمـة ِ
هللا،
هللا بالقـول« :لقـد خلقتنـا ألجل ذاتك ،وسـتبقى قلوبنا قلقـة إلى أ ْن تجـد الراح َة فيك».
خاطـب َ
َ
َ
ْـب هللا لمعرفـة كيف
ـب قل ِ
هـذا األسـبوع سـننظر بإيجـاز إلـى حيـاة الرجـل الـذي كان َح َس َ
اكتشـف التكلفـة الحقيقيـة لراحـة هللا.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم ،الموافق  24تموز (يوليو).
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األحد



 18تموز (يوليو)

ُم ْعيى و ُم ْن َهك

فـي أمسـية ربيعيـة معتدلـة وعطرة ،تمشـى الملـك داود على سـطح قصـره .كان يجب أن
يكـون مـع جيشـه علـى الضفـة األخـرى مـن نهـر األردن .وكان يجـب عليـه أن يقـود شـعب هللا
لهزيمـة العمونييـن ،ومـن ثـم إحالل السلام فـي المملكة.

وقد أدى عدم وجود داود في المكان الذي كان يجب أن يتواجد فيه إلى فتح باب التجربة
أمامه  .اقرأ القصة في 2صموئيل   .5-1 :11ماذا حدث ،وأيَّة خطية عظيمة اقترفها داود؟



مـن فـوق سـطح قصره ،رأى داود «امرأة جميلة ج ًّدا» تسـتحم .وقد اسـتولت عليه مشـاعره
اآلثمـة فـي ذلـك المسـاء ،وأضطجـع مع بثشـبع ،زوجة ضابط موثـوق به في جيـش داود .مثل
جميـع الملـوك القدمـاء ،كانـت لـدى داود سـلطة مطلقـة .فهـو كملـك لـم يكـن عليـه أن يتبع
القوانيـن التـي تحكـم الجميـع .ومـع ذلك ،فإن القصـة المؤلمـة لعائلة داود بعد هـذه اللحظة
المغ ّيـرة لألحـداث تذكّرنـا بحقيقـة أن داود رغـم كونـه الملك ،لـم يكن أعلى من شـريعة هللا.
والواقـع أن الشـريعة موجـودة كحمايـة وضمانـة ،وعندمـا تع َّداهـا الملـك ،واجـه عواقـب
وخيمـة .بمجـرد أن تجـاوز داود حـدود شـريعة هللا ،بـدأ يشـعر بتأثيـرات ذلـك علـى جميـع
جوانـب حياتـه .اعتقـد داود أن نزوتـه العاطفيـة قـد مـ َّرت دون أن يالحظهـا أحـد؛ ومـع ذلـك،
فقـد حبلـت بثشـبع بينمـا كان زوجهـا بعيـ ًدا جـ ًّدا عـن البيـت.


اقرأ  ٢صموئيل   .٢٧ -٦ :١١كيف حاول داود التستر على خطيته؟

إنَّـه حتـى أكثـر مخططـات داود دهـا ًء إلعـادة أُو ِريَّـا إلـى منزل زوجته بثشـبع قد فشـلت.
رجلا ذات سـمعة ممتـازة ،وقد ر َّد علـى تلميحات داود الماكـرة« :فَق ََال أُو ِريَّـا لِ َدا ُو َد:
كان أُو ِريَّـا ً
وآب َو َعبِيـ ُد َسـ ِّي ِدي نَا ِزلُو َن َعلَى
‹إِ َّن التَّابُـوتَ َوإِ ْسـ َرائِ َيل َويَ ُهـوذَا َسـاكِ ُنو َن ِفـي ال ِْخ َي ِ
ـامَ ،و َسـ ِّي ِدي يُ ُ
الص ْحـ َرا ِءَ ،وأَنَـا آتِـي إِلَى بَ ْي ِتي آلك َُل َوأَشْ ـ َر َب َوأَضْ طَج َع َمـ َع ا ْم َرأَتِي؟ َو َح َياتِ َك َو َح َيا ِة نَف ِْس َـك،
َو ْجـ ِه َّ
الَ أَفْ َع ُـل هـذَا األَ ْمـ َر2(« ›.صموئيـل  .)11 :11فـي النهايـة لجـأ داود اليائـس إلـى عمليـة اغتيـال
أدارهـا مـن خلال «التحكم عـن بعد» ،وذلـك لتغطيـة خط ّيته.

مـن الصعـب تصديـق أن داود ،الـذي أعطاه هللا الكثير ،كان يمكـن أن يتدنى إلى هذا
الحـد  .بغـض النظـر ع َّمـن نكون ،مـا هو التحذيـر الذي يجـب أن نلتفت إليـه جمي ًعا
من هـذه القصة؟
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االثنين



 19تموز (يوليو)

دعوة ايقاظ واستنهاض
فـي خضـم وقـت مـن أحلـك أوقـات حيـاة داود ،كانـت هنـاك أخبـار سـارة :فقد أرسـل هللا
نبيّـه ناثـان .عـرف ناثـان وداود بَ ْعضُ ُهمـا بَ ْعضً ا جي ًدا .في وقت سـابق ،كان ناثـان قد نصح داود
بشـأن األمـور المتعلقـة ببنـاء الهيـكل (2صموئيـل  .)7مـع ذلـك ،فقـد جـاء النبـي هـذه المـرة
تخـص الملك.
للقيـام بمهمـة مختلفـة ّ



برأيـك ،لمـاذا اختـار ناثـان أن يسـرد علـى داود قصـة ً
بدل من أن يشـير إلـى خطية داود
وتوبيخـه عليهـا على الفـور؟ اقرأ ٢صموئيـل .١٤ -١ :١٢

عرف ناثان ماذا يقول ،وقال ذلك بطريقة يمكن أن يفهمها داود .وقد سرد قصة أمكن لداود،
باعتباره راعي أغنام سابق ،أن يفهمها .كان يعرف إحساس داود العالي بالعدالة واالستقامة.
وهكذا ،يمكن القول ،إلى حد ما ،أن ناثان قد وضع ف ًخا لداود ،وأن داود قد وقع في هذا الفخ.
ْـت ُهـ َو
عندمـا نطـق داود عـن غيـر قصـد بعقوبـة اإلعـدام علـى نفسـه ،قـال لـه ناثـان «أَن َ
ْـت ُهـ َو ال َّر ُج ُـل!» يمكـن للمرء أن
ال َّر ُج ُـل!» (2صموئيـل  .)7 :12هنـاك طـرق مختلفـة لقـول «أَن َ
يصـرخ ،يمكـن للمـرء أن يتهـم ويضـع إصب ًعـا في وجه الشـخص اآلخـر ،أو يمكن للمـرء أن يع ِّبر
عـن االهتمـام والعنايـة .ال بـد أن كلمـات ناثـان قد كانت مشـبعة بالنعمة .في تلـك اللحظة ،ال
بـد أن داود قـد شـعر باأللـم الـذي يجب أن يشـعر بـه هللا عندما يعصـي أحد أبنائه مشـيئة هللا
عن عمـد .وهكـذا نفـذت الفكـرة إلـى عقـل داود ،وم َّزق شـيء مـا قلبه.

لمـاذا أجـاب داود بالقـولَ « :قـدْ أَ ْخطَـأْ ُت إِلَـى الـ َّر ِّب» ً
بـدل مـن أن يقـول« :أخطأت إلى
بثشـبع» أو «أنـا قاتـل» (2صموئيـل 13 :12؛ انظـر أيضً ـا مزمـور )4 :51؟



أدرك داود أن الخطية ،التي تجعل قلبنا مضطربًا ،هي في األساس إهانة ضد هللا ،الخالق والمخلِّص.
إننا نؤذي أنفسنا ،ونؤثر سلبًا على اآلخرين .نحن نجلب العار على عائالتنا أو كنائسنا .ولكننا ،في نهاية
المطاف ،نؤلم هللا ونغرز مسما ًرا آخر في جسد َمن ُعلّق على صليب الجلجثة ألجلنا.
«وقد مس توبيخ النبي قلب داود فاستيقظ ضميره ،وظهرت جريمته أمامه كما هي في
شناعتها فانحنت نفسه في توبة وانسحاق أمام الرب ،وبشفتين مرتعشتين من فرط التأثر قال:
‹ قَ ْد أَ ْخطَأْتُ إِلَى ال َّر ِّب › إن كل ظلم يرتكبه أي إنسان ضد اآلخرين يصل من المظلومين إلى هللا.
لقد ارتكب داود خطية هائلة في حق أوريا وفي حق بثشبع فأحس بكل هذا وتألم أشد األلم.
ولكن خطيته ضد هللا كانت أعظم من ذلك بما ال يقاس» (روح النبوة ،اآلباء واألنبياء ،صفحة .)655
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 20تموز (يوليو)

المغفرة والنسيان
بعـد أن نطـق داود بالحكـم علـى نفسـه دون قصـد ( 2صموئيـل  ،)6 ،5 :12واجهـه ناثـان
ببشـاعة خطيتـه .انسـحق قلـب داود واعتـرف بخطيتـه .وعلـى الفـور أكـد ناثـان لـه أن «ال َّر ُّب
أَيْضً ـا قَـ ْد نَق ََـل َع ْن َـك َخ ِط َّيتَ َـك» (2صموئيـل  ،)13 :12وأن الـرب قـد غفـر لـه وسـامحه .ال توجد
هنـاك فتـرة انتظـار للحصـول علـى مغفـرة هللا .لـم يكن يجـب علـى داود أن يثبت أنـه صادق
حقًـا قبـل أن يتـم منحـه المغفرة.
ومـع ذلـك ،فـإن ناثـان ،الذي تنبـأ بالفعل بعواقـب خطية داود فـي 2صموئيـل ،12-10 :12
قـال لـداود إن الطفل المولود سـيموت.



مـاذا يعنـي أن هللا قـد نَقَـل خطيـة داود؟ هـل نسـي هللا األمـر بالمـرة؟ هـل ينسـى
الجميـع األمـر ببسـاطة؟ اقـرأ ٢صموئيـل  ٢٣ -١٠ :١٢بينما أنت تفكّر في هذه األسـئلة.

ال بـد أن يكـون داود قـد استفسـر أيضً ـا عـن هذه األسـئلة عندمـا رأى عالمه ينهـار — االبْن
الْ َم ْولُـود الـذي سـوف يمـوت ،وعائلتـه التـي كانت في حالـة من الفوضـى والتفكك (فـإ َّن قصتا
أمنـون وأبشـالوم همـا مثـاالن جيـدان علـى مشـاكل الحيـاة الواقعية) ،ومسـتقبله غيـر المؤكد.
ومـع ذلـك ،علـى الرغـم مـن عواقـب خطيتـه ،التـي أثـرت علـى األبريـاء مثـل أوريـا والطفـل
المولـود حديثًـا ،بـدأ داود أيضً ـا فـي إدراك أن نعمـة هللا ستسـتر كل هـذا وأنـه يو ًمـا مـا سـيتم
التخلـص مـن جميـع عواقـب الخطيـة .وفـي غضـون ذلـك ،كان يمكنـه أن يجـد راحـة لضميـره
المضطـرب ،فـي نعمة هللا.


ما الذي شعر داود أنه بحاجة إليه حقًا؟ ما الذي تاق إليه؟ اقرأ مزمور .٦ -١ :٥١
فـي المزمـور  ،51يصـرخ داود ويفتـح هلل قلبـه ويعتـرف بخطايـاه .إن صرخـة داود من أجل
الرحمـة تلتمـس محبـة هللا التـي ال تسـقط أب ًدا ورحمتـه العظيمة .لقـد تـاق داود للتجديد.
عندما نفكر في تكلفة الراحة في يسوع ،نحتاج أولً أن ندرك أننا بحاجة إلى مساعدة خارجية؛
نحن خطاة ونحتاج مخل ًّصا .نحن نعترف بخطايانا ونصرخ إلى ذاك الذي وحده يمكنه أن يغسلنا
ويطهرنا ويجددنا .عندما نفعل ذلك ،يمكننا أن نتحلى بالشجاعة :فتجد زناة وقتلة و َمن ينتهكون ما
ال يقل عن خمس من الوصايا العشر يصرخون طلبًا في العون – ويطالبون بوعد مغفرة هللا.

إذا كان هللا قد غفر لداود ما اقترفه ،فما هو الرجاء المقدّ م لك أنت أيضً ا؟
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 21تموز (يوليو)

شيء جديد


بعـد أن اعتـرف داود بخطيتـه دون أن يحـاول تبريرها أو التسـتر عليها ،أخذ يتوسـل إلى
هللا  .مـا الـذي طلبـه من هللا؟ اقرأ مزمـور .١٢ -٧ :٥١

إن داود بإشـارته إلـى التطهيـر بالزوفـا قـد اسـتخدم مصطل ًحـا معروفًـا لـدى جميـع بنـي
إسـرائيل الذيـن حـدث وأن زاروا الهيـكل .كمـا أنه قد أشـار بذلك إلـى أعمال التطهير الطقسـية
الموصوفـة فـي شـريعة موسـى (الوييـن  ،)4 :14لقـد أدرك قوة الذبيحة — يسـوع المسـيح —
الـذي كان سـيأتي فـي المسـتقبل ليحمـل خطايـا العالم.
ظل هـول خطيته،
ويتابـع داود أيضً ـا ويطلـب «السـرور» و «الفـرح» .لقـد طلـب هـذا في ّ
أليـس فـي هـذا جـرأة ،نو ًعـا ما؟ قد يكـون مـن المفيد االسـتماع إلى إعـادة صياغة لهـذه اآلية:
«ق ُْـل لـي إنّـه قـد ُغ ِفـر لـي حتـى أتمكـن من دخـول الهيـكل مـرة أخرى ،حيـث يمكنني سـماع
فرحة وسـرور أولئـك الذيـن يعبدونك».

عندما أخطأ آدم وحواء ،اِ ْخ َت َبآ من حضور هللا (تكوين   .)8 :3لماذا تعتقد أنَّ طلب داود،
حتى بعد خطيته ،كان مختلفًا جدًّ ا ع ّما فعله آدم وحواء؟ اقرأ مزمور .١٢ ،١١ :٥١



لـم يـرد داود أن يفقـد إحساسـه بالعيـش فـي حضـور هللا .لقـد أدرك أنـه بـدون الـروح
القـدس ،سـيكون عاجـ ًزا .وقـد علِم أنـه كما انزلق بسـهولة إلـى الخطية مع بثشـبع ،كان يمكن
أن ينزلـق إلـى الخطيـة مـرة أخـرى .لقد تحطمت ثقتـه بنفسـه .لقـد أدرك داود أن االنتصارات
المسـتقبلية لـن تأتـي بقوتـه ،بـل سـتأتي فقـط مـن هللا إذ يتـكل داود كل ًّيـا عليه.
إ َّن الحيـاة المسـيحية المنتصـرة ال يمكننـا إحرازهـا بقوتنا .بل هي تتحقق من خالل يسـوع.
مـن خلال توقنـا إلـى حضـوره .توقنـا إلـى روحـه القـدوس ،ورغبتنـا فـي الحصـول علـى فـرح
خالصـه .وتتحقـق كذلـك مـن إدراك حاجتنـا لالنتعـاش الروحـي واإلصلاح .نحـن بحاجـة إلـى
الراحـة — وهـي عمـل إلهـي يعـ ّرف علـى أنـه «إعـادة ال َخلْـق» .إ َّن راحـة ال َخلْقِ ليسـت بعيدة
اَ ،و ُرو ًحا ُم ْسـتَ ِقي ًما َج ِّد ْد ِفـي َد ِ
اخلِي» (مزمور
عـن المغفـرة .إن عبـارة «قَلْبًـا نَ ِقيًّا ا ْخل ُْـق ِف َّي يَا َ ُ
 )10 :51تسـتخدم مصطل ًحـا مـن مصطلحـات عمـل الخلـق .فـي العهـد القديـم فقـط هللا هـو
الـذي يمكنـه أن «يَ ْخلِـق» (بـارا) — وبمجـرد إعـادة خلقنـا ،يمكننـا أن نرتاح.

إذا لـم تختبـر فـرح وسـعادة التحـرر من الضمير المذنـب ،فما الذي يمنعـك؟ إذا كان
الشـعور بالذنـب هـو السـبب ،فمـا الـذي يمكـن أن تتعلمه مـن هذه القصـة ،ويجب
أن يسـاعدك علـى التحرر مـن هذا الشـعور بالذنب؟

30

الخميس



 22تموز (يوليو)

عاكسون لنور هللا
مخجل فـي أمر
ً
فشلا
ربمـا يكـون الشـيء الطبيعـي للغايـة الـذي نقـوم بـه بعـد أن نفشـل ً
مـا ونحصـل علـى المغفـرة القترافه ،هـو محاولة نسـيان أن ذلك الحـدث قد وقـع بالفعل .فإن
ذكريـات الفشـل يمكـن أن تكـون ذكريات مؤلمـة ج ًدا.



ماذا أراد داود أن يفعل باختباره األليم؟ اقرأ مزمور .١٩ -١٣ :٥١

عندما يسقط وعاء أو إناء ثمين على األرض ثم يتهشم إلى قطع ،فإننا عادة ما نتحسر
ونتخلص من القطع المكسورة عديمة الفائدة .يوجد في اليابان فن تقليدي يسمى «كينتسوغي»،
متخصص في إعادة صناعة الفخار المكسور .ويستخدم معدن نفيس ،مثل الذهب السائل أو
الفضة ،في لصق القطع المكسورة م ًعا وتحويل العنصر المكسور إلى شيء جميل وذات قيمة.
في كل مرة يغفر هللا فيها تجاوزاتنا ويعيد خلقنا مرة أخرى ،يتغير فينا شيء ما .إ َّن مغفرة
هللا الثمينة تلصق كسورنا م ًعا ،ويمكن للكسور الظاهرة أن تلفت االنتباه إلى نعمته .يمكننا أن
نصبح مكبرات الصوت الخاصة باهلل« .فَ ُي َس ِّب َح لِ َسانِي ِب َّر َك» (مزمور  .)14 :51نحن ال نحاول إصالح
أنفسنا بأنفسنا أو العمل على التحسين الذاتي ألنفسنا (حتى بشكل تدريجي) .إن أرواحنا
المكسورة ،وقلوبنا التائبة ،هي تسبيح ٍ
كاف هلل — وهي أشعة نور يمكن للعالم أن يراها تحيط
بنا .إن اختبارنا لمغفرة هللا يجذب اآلخرين الذين يبحثون عن الغفران.



ما هي العالقة بين مزمور  51و1يوحنا 9 :1؟

اآليـة فـي يوحنـا األولـى  9 :1هـي مل ّخـص موجز لمزمـور  .51فكمـا عـرف داود أن «القلب
المنكسـر والمنسـحق يـا هللا ال تحتقـره» (مزمـور  ،)17 :51يؤكـد لنـا يوحنـا أنـه «إِنِ ا ْعتَ َرفْ َنـا
ِب َخطَايَانَـا فَ ُهـ َو أَ ِميـ ٌن َو َعـا ِد ٌلَ ،حتَّـى يَ ْغ ِفـ َر لَ َنـا َخطَايَانَـا َويُطَ ِّه َرنَـا ِمـ ْن ك ُِّل إِث ٍْـم»( 1يوحنـا .)9 :1
ونحـن دائ ًمـا يمكننـا الثقـة فيمـا يقولـه هللا.
مـرة أخـرى ،لـم يسـتطع داود إصلاح الضـرر الهائل الـذي أحدثه من خلال أفعالـه والمثال
السـيء الـذي أعطـاه لعائلتـه .لقـد عانـى مـن عواقب قراراتـه وأفعالـه .ومع ذلك ،عـرف داود
أنـه قـد غُفـر لـه .كان يعلـم أنه بحاجـة إلى أن يثـق باإليمان بأنه فـي يوم ما سـيأتي َح َمل هللا
الحقيقـي وي َحمـل ذنوبـه نيابة عنه.

كيف يمكنك أن تتعلم اآلن تطبيق الوعود الواردة 1يوحنا  9 :1على حياتك الخاصة؟
كيف ينبغي أن تشعر بعد أن تفعل ذلك وتعلَم أن الوعد هو لك أنت ،أيضً ا؟
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لِ َمزِيد ِم ْن الدَّ رس« :كانت توبة داود قوية خالصة وعميقة .فهو لم يحاول التماس عذر
عن جريمته ،وليس الذي أوحى إليه تلك الصالة أي رغبة في اجتناب أحكام الرب التي كانت
تتهدده  ....ورأى النجاسة التي تلوثت بها نفسه ،فاشمأز من خطيته .إنه لم يطلب في صالته
الغفران فقط ،بل طلب أيضا طهارة القلب ....إذ رأى في مواعيد هللا للخطاة التأديب برهانا على
غفرانه لخطاياه وقبوله إياهَ ‹ .ذبَائِ ُح ِ
ا الَ
وح ُم ْنك َِس َرةٌ .الْ َقل ُْب الْ ُم ْنك َِس ُر َوالْ ُم ْن َس ِح ُق يَا َ ُ
هللا ِه َي ُر ٌ
ت َ ْحتَ ِق ُر ُه› [مزمور  .]17 ،16 :51ومع أن داود سقط فقد رفعه هللا....
«غير أن داود تذلل معترفا بخطيته وتائبا عنها ،بينما شاول احتقر التوبيخ وقسى قلبه ولم يتب.
«إن هـذه الفتـرة مـن تاريـخ  ...داود  ...مـن أقـوى األمثلـة الفعالـة المؤثرة المعطـاة لنا عن
محاربـات البشـرية وتجاربهـا وعـن التوبـة الصادقة ...وطيلة األجيـال  ....فإ َّن ألوفـا من أوالد هللا
الذيـن سـقطوا فـي الخطيـة  ....ذكـروا  ...توبـة داود واعترافـه بإخلاص  ...فتشـجعوا هـم أيضـا
علـى أن يتوبـوا ويحاولـوا مـن جديـد أن يسـيروا في طريـق وصايا هللا.
«إن أي إنسـان  ...متـى تذلـل باالعتـراف والتوبـة كمـا قد فعـل داود ،يمكنـه أن يتحقق من
أن لـه رجـاء ....إن الـرب لـن يطـرح خارجـا أي نفـس تائبـة توبـة صادقـة» (روح النبـوة ،اآلبـاء
واألنبيـاء ،صفحـة .)659 ،658

أسئلة للنقاش
 .1كيـف يمكننـا تحقيق التوازن بين االعتراف بخطيتنـا المتأصلة والحاجة إلى الغفران،

وفـي نفـس الوقت ،العيش كأبناء ملـك الكون المغفور لنا؟
 .2لمـاذا تُعتبـر كل خطيـة ،فـي نهايـة المطـاف ،هـي خطيـة ضـد هللا؟ مـاذا تعنـي
الخطيـة ضـد هللا؟
 .3مـاذا نقـول لشـخص غيـر مؤمـن يجـد صعوبة في فهـم معانـاة األبرياء مثـل أوريا
أو ابـن داود الـذي مـات بعـد والدتـه بفترة وجيزة ،أو بثشـبع؟ كيف نشـرح محبة هللا
وعدلـه فـي مثـل هـذه الحالـة؟ كيـف يقـدم مفهـوم الصـراع العظيـم توضي ًحـا مفيدً ا
لهـذا األمر؟
 .4لمـاذا يكـ ّرس ال ِك َتـاب ال ُم َقـدَّ س أصحاحيـن كامليـن للقصـة الدنيئة الخاصـة بداود
وبثشـبع؟ مـا الغـرض مـن إعادة سـرد هـذه القصة؟
 .5تم ّعـن فـي فكـرة أن الخطيـة تفصلنا عـن هللا كما يرد ذلك في مزمـور .12 ،11 :51
مـا هـو اختبـارك فـي كيفيـة حـدوث ذلـك؟ كيـف يكـون شـعورك عندما يحـدث هذا
االنفصـال؟ كيف تشـرح لشـخص ما الشـعور الذي يصاحـب هذا االنفصـال ولماذا هو
شـعور غيـر مريـح بالمـرة؟ لمـاذا يعتبر وعـد النعمة هو العلاج الوحيد؟
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