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الكثيـر مـن النـاس الذيـن صادفهـم يسـوع أثنـاء خدمته األرضيـة كانـوا مرضـى ،وأحيانًا كان
مرضهـم شـدي ًدا لدرجـة أنـه كان يـؤدي إلـى المـوت .وكانـوا يحتشـدون حـول يسـوع مـن أجل
الشـفاء والراحـة مـن معاناتهـم .ودائ ًمـا ما كانـوا يحصلون من يسـوع علـى ما كانـوا يحتاجونه.
فـي بعـض األحيـان ،كان يسـوع ينطـق بكلمـة فقـط فيتـم الشـفاء بالكامـل .وفـي بعـض
األحيـان األخـرى ،كان يلمـس المرضى فيتم شـفاؤهم بمعجـزة .وأحيانًا أخرى ،كان يرسـلهم إلى
مـكان مـا ،فكانـوا يشـفون بينما هـم في طريقهم إلى هناك .لقد شـفى يسـوع الرجال والنسـاء
واألطفـال واليهـود وغيـر اليهـود ،واألغنيـاء ،والفقـراء ،والمتواضعيـن .ولـم تكـن أسـوأ حـاالت
الجـذام والعمـى عص ّيـة عليـه ،حيـث شـفى المصابيـن بهـذه األمـراض أيضً ـا .فـي الواقـع ،لقـد
شـفى حتـى أولئـك الذيـن يعانـون مـن «أسـوأ» مـرض علـى اإلطلاق — الموت.
هـذا األسـبوع ،سـوف ننظـر إلـى مثاليـن مختلفين تما ًما للشـفاء .فـي إحـدى الحالتين ،كان
المصـاب مريضً ـا للغايـة لدرجة أنه لم يسـتطع حتى القدوم إلى يسـوع بمفـرده .كانت أعراضه
واضحـة للجميـع .فـي الحالـة األخـرى ،لـم تكن هنـاك أعـراض واضحة .لكن فـي كلتـا الحالتين،
جـاء الشـفاء في توقيـت هللا وبطريقته.
بينمـا نستكشـف موضـوع الراحـة مـن األلـم والمعانـاة ،سـنتأمل أيضً ـا فـي السـؤال الـذي
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واجهنـاه جمي ًعـا ،فـي مرحلـة أو أخرى ،في مسـيرتنا المسـيحية .ماذا يحدث عندما ال ت ُسـتجاب
صلواتنـا طل ًبـا في الشـفاء؟
كيف نجد الراحة إذًا؟
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  21آب (أغسطس)

األحد
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ال ّراحة الشافية

إذا كان هنـاك وقـت نحتـاج فيـه إلـى الراحـة ،فهـو عندمـا نكـون مرضـى .نحـن بحاجة إلى
الراحـة الجسـدية حتـى تتمكـن أجسـامنا من تنشـيط جهـاز المناعـة لدينا.
وغالبًـا مـا نحتـاج إلـى الراحـة الذهنيـة أيضً ـا .في بعـض األحيان يكـون األمر مجرد شـيء ال
يهـدد الحيـاة مثـل البـرد أو الصداع النصفـي .وعندها نرقد في فراشـنا ونحـاول أال نفكر في كل
مـا يجـب علينـا القيام به ،ولكننا ببسـاطة ال نسـتطيع.
فـي بعـض األحيان ،عندما يكون هناك شـيء يحتمل أن يهدد الحياة ،فإننا نبقى مسـتيقظين
فـي فراشـنا ونقلـق بشـأن نتائـج الفحـص الطبـي .ثم غال ًبـا ما نبـدأ بالتسـاؤل عن السـبب .هل
أ ّدى بنـا أسـلوب الحيـاة غيـر الصحـي إلـى هـذه الحالـة أخي ًرا؟ هـل يعود السـبب إلـى األدوية
التـي تناولناهـا قبـل  20عا ًمـا؟ هـل كان الوزن الزائـد الذي حملنـاه على مدى السـنوات القليلة
الماضيـة هـو السـبب؟ هـل هللا يعاقبنـا علـى تلـك الخطيـة السـرية التـي ال يعرفهـا أحـد آخـر
سوانا؟


اقرأ مرقس  .4-1 :2ما الذي كان يحدث هنا؟

بالنسـبة لل َم ْفلُـوج فـي هـذه القصـة ،كانـت الحالـة واضحـة .فـي كتـاب مشـتهى األجيـال
(صفحـة  ،)271-267نحصـل علـى خلفيـة القصـة .قـام المشـلول باقتـراف بعض األمـور التي لم
يكـن فخـو ًرا بهـا .كانـت حياتـه الشـريرة سـببًا فـي هـذا المـرض ،وقـد رسـم الخبـراء الروحيون
خطًـا مسـتقي ًما بيـن السـبب والنتيجـة .فبالنسـبة لهـم ،لقـد جلـب هذا المشـلول المـرض على
نفسـه بسـبب خطايـاه ،ولـم يكـن هنـاك عالج.
يمكـن أن يكـون هـذا الموقـف نموذج ًيـا للغايـة .غال ًبـا مـا يبـدو أننا مهووسـون بفكـرة َمن
هـو السـبب فـي حـدوث أمـ ٍر ما .فـإذا تـ ّم ارتكاب جريمـة ما ،يجب أن يدفع شـخص مـا مقابل
ذلـك .إذا كان هنـاك حـادث فـي مـكان ما ،يجب مقاضاة شـخص مـا .لكن إلقاء اللـوم ال يجلب
الشـفاء أو السلامة للمريض.
لـم تشـمل خليقـة هللا األصلية على األلـم والمرض والمعانـاة .جاء المرض إلـى هذا الكوكب
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فقـط مـع دخـول الخطيـة .لهـذا السـبب أعطانـا هللا إرشـادات صحيـة — حتـى نتمكـن مـن
االسـتمتاع بجـودة حيـاة أفضـل اآلن .ولكـن طالمـا أننـا في هـذا العالـم الخاطئ بالخطيـة ،فلن
تكـون هنـاك ضمانـات للصحـة ،مهمـا كانـت جديّتنا فـي اتبـاع المبـادئ الصحية.
األخبـار السـارة هـي أنـه بمقـدور هللا أن يمنحنـا الراحـة سـواء كنـا مرضـى أو أصحاء .سـواء
كان مرضنـا نتيجـة ألفعالنـا ،أو نتيجـة إهمـال شـخص آخـر ،أو نتيجـة جيناتنا الوراثيـة ،أو مجرد
نتيجـة ثانويـة للعيـش فـي هـذا العالم الخاطـئ .هللا يعلـم كيـف يُر ِي َح َنا.

عندمـا يمـرض شـخص مـا ،ليـس من الجيـد البدء فـي إلقاء اللـوم عليه أو علـى غيره.
فـي الوقـت نفسـه ،لمـاذا يمكـن أن يكـون فهـم سـبب المـرض ،فـي بعـض الحاالت،
خطـوة حاسـمة نحـو الشـفاء والتعافي؟

االثنين
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عالج جذري
كل العيـون شَ ِ
ـاخ َص ًة إِلَيْـه .فهل
تـ َّم إنـزال المفلـوج إلـى حيـث كان يجلـس يسـوع ،وكانـت ّ
يختـار يسـوع أ ْن يشـفي مذن ًبـا سـا ِف ًرا؟ وهـل سـينطق بكلمـة لينتهـر المرض؟


كيف بدأ يسوع في شفاء المفلوج؟ ما هو أول شيء فعله يسوع له؟ اقرأ مرقس .١٢ -٥ :٢

نظـ ًرا ألننـا غالبًـا مـا نكـون غيـر ُمدركين للمـرض حتى نالحـظ األعـراض ،فغالبًا مـا نفكّر في
المـرض علـى أنّـه مجـرد أعراض .ونعتقـد أن التخلّص من األعراض يعني الشـفاء .يتعامل يسـوع
أول.
مـع المـرض بشـكل مختلـف .إنّه يعرف أصـل كل المعاناة والمـرض ويريد أن يعالـج هذا ً
فـي حالـة المشـلول ،بـدلً مـن معالجـة اآلثـار الواضحـة لمرضـه علـى الفـور ،ذهب يسـوع
مباشـرة إلـى أصـل مـا كان يزعـج المريـض أكثر من أي شـيء آخر .شـعر المصاب بالشـلل بثقل
ذنبـه وانفصالـه عـن هللا أكثر ِم ْن شـعوره بالمرض .إ َّن اإلنسـان الذي يسـتريح فـي هللا قادر على
تح ّمـل أيَّـة معانـاة جسـدية قد تصيبه فـي هذا العالـم الملـيء بالخطية .وهكذا ،ذهب يسـوع
أول.
مباشـرة إلى الجـذور وق َّدم المغفـرة ً
أُصيـب القـادة الدينيون بالصدمة عندما سـمعوا يسـوع ينطق بالمغفـرة .ر ًّدا على اتهاماتهم
سـؤال.
غير المعلنة ،طرح يسـوع ً



اقـرأ مرقـس  .٩ ،٨ :٢مـا هـو التَّحـدّ ي الـذي قدَّ مـه يسـوع للكَ َتبـة هنـا؟ مـا هـي القضية
التـي يتعامـل معهـا حقًا؟
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الــكالم بشــكل عــام ســهل وال يكلــف شــيئًا ،لكــن ليــس عندمــا يتكلــم هللا .فبكلمــة هللا
كل األشــياء إلــى ح ِّيــز الوجــود (تكويــن  .)1علــى الرغــم مــن أن
القويــة والقديــرة جــاءت ّ
التســامح ليــس شــيئًا يمكننــا رؤيتــه ،إال أنــه ُمكلِّــف .الغفــران كلِّــف حيــاة ابــن هللا علــى
الصليــب .كل شــيء آخــر هــو أمــر ثانــوي .لتوضيــح قــوة وحقيقــة الغفـران ،اختــار يســوع إذ
ذاك أ ْن يشــفي المفلــوج.
أول .وبعـد ذلـك ،يختـار فـي بعـض األحيـان أن يقـ ّدم لنا
يريـد هللا أن يعالجنـا مـن الداخـل ً
الشـفاء الجسـدي بصـورة فوريـة ،كمـا هـو الحـال مـع المفلـوج فـي هـذه القصـة .وفـي بعض
األحيـان األخـرى ،يجـب علينـا انتظـار فَ ْجر القيامة الختبار الشـفاء الجسـدي .في كلتـا الحالتين،
يريـد مخلّصنـا أن نكـون قادريـن علـى الراحـة فـي يقين محبتـه ونعمتـه ومغفرته حال ًّيـا ،حتى
فـي خضـم معاناتنا.

كيـف يمكننـا أن نجـد الراحـة والسلام ،حتـى وإن لـم تُسـتجب صلواتنـا مـن أجـل
الشـفاء ،علـى األقـل فـي الوقـت ال ّراهـن؟

الثالثاء
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بعيدا
الهروب ً
اسـتنا ًدا إلـى بيانـات منظمـة الصحـة العالميـة ( ،)WHOفـإن المـرض األكثـر شـيو ًعا فـي
جميـع أنحـاء العالـم ،والـذي يصيب أكثر مـن ثالثمائة مليون شـخص كل عام ،ال تظهـر له دائ ًما
أعـراض مرئيـة واضحـة .االكتئـاب هـو السـبب الرئيسـي لإلعاقـة فـي جميع أنحـاء العالـم ،وهو
مسـاهم رئيسـي فـي العـبء العالمـي للمرض.
المؤسـف هـو أنّـه ال يتـ ّم الحديـث عـن االكتئـاب فـي كثيـر مـن األحيـان فـي المسـيحية
كل حـال ،أليـس مـن المفتـرض أن يمتلئ
ألنـه يمكـن اعتبـاره عالمـة علـى قلـة اإليمـان .فعلـى ِّ
المسـيحيون بالفـرح والسـعادة ومـا شـابه ذلـك؟ لـذا ،أليـس االكتئـاب عالمـة على وجـود خطأ
مـا فـي عالقتنا مـع هللا؟
يعـرف معظـم النـاس أن هذا ليس صحي ًحا .فإنّه حتى المسـيحيين ،المسـيحيين المخلِصين،
يمكنهـم أحيانًـا أن يعانـوا مـن االكتئاب ،خاصة بعـد اختبار حدث صادم .واالكتئـاب ليس عالمة
علـى نقـص اإليمـان أو الثقـة بـاهلل .مـرة أخـرى ،يمكـن للمـرء أن يقـرأ المزاميـر ويـرى مشـاعر
األلـم والمعانـاة والكـرب التي عانـى منها شـعب هللا ال ُمخلِصين.
فـي بعـض األحيـان ،يسـيطر علينـا االكتئـاب ببـطء وبهـدوء ،وال ندركـه إال عندمـا يحكـم
َـض علينـا بسـرعة ،خاصـة بعـد اختبارنـا لحـدث عاطفي أو جسـدي
قبضتـه .وأحيانًـا أخـرى ينق ُّ
ُم ْنه ٍ
ِـك .علـى سـبيل المثـال ،ا ُْسـتنزِف نبـي هللا األميـن إيل َّيـا كلِّ ًّيـا ،عاطف ًّيا وجسـديًا ،بعـد حادثة
جبـل ال َك ْر َمل.
60



فـي ١ملـوك  ،١٨رأى إيليـا لل ّتـو معجـزة هللا المتعلقـة بالنـار وهـي تنـزل مـن السـماء.
اسـتجابة لدعواتـه ،رأى المطـر يأتـي وينهـي ثلاث سـنوات مـن الجفـاف .لمـاذا تجاوب
إيليـا مـع تهديـد إِي َزا َب َـل بالهـروب بعيـدً ا؟ اقـرأ ١ملـوك .٥-١ :١٩

لقـد مـ َّر إيليـا بأربـع وعشـرين سـاعة مرهقـة للغايـة .فهـذا االختبـار ،إضافـة إلـى الطريقة
الفظَّـة التـي تـ ّم إيقاظـه بهـا والتهديـد بالمـوت ،كانـت بمثابـة محفِّز لالكتئـاب بالنسـبة إليليا.
ولعـل إيليا نفسـه قد قتل
وأيضً ـا ،كان إيليـا هنـاك عندمـا قُتـل أنبيـاء البعـل ،حوالـي  850نبيّـاَّ ،
بعضهـم بيـده (1ملـوك  .)40 :18يمكـن لمثـل هـذا الحـدث ،حتـى وإ ْن كان لسـبب صالـح،
أن يـؤدي بسـهولة إلـى إجهـاد مؤلـم لـدى أولئـك الذيـن يشـاهدون ،أو حتـى أسـوأ مـن ذلـك،
يشـاركون فـي حـدث كهذا.
لذلـك بـدأ إيليـا فـي الركـض ،لمحاولة االبتعـاد .أحيانًـا نركض إلـى الثالجة ونحـاول أن نأكل
إلسـعاد أنفسـنا مـرة أخـرى .وأحيانًـا أخـرى نحـاول التخلّـص مـن إجهادنـا العاطفي بال ّنـوم .في
بعـض األحيـان نبحـث عـن عالقـة أو وظيفـة أو منصـب جديـد فـي سـعينا للهـروب .وأحيانًـا
ندفـن أنفسـنا فـي المزيـد من العمـل ،والمزيد مـن المواعيد النهائيـة واللقـاءات ،حيث نحاول
جاهديـن الهـروب مـن الشـيء المجهـول الـذي يسـتنزف فرحتنـا وراحتنـا .وبالطبـع ،كثيـر من
النـاس يسـتخدمون «العقاقيـر» بشـكل أو بآخـر ،كل ذلـك فـي محاولـة لتخفيـف األلـم .فـي
تحـل المعضلـة ،وغال ًبـا مـا ت ْجعلها أسـوأ.
النهايـة ،هـذه األشـياء تخفـي األعـراض فقـط .إنَّهـا ال ّ

األربعاء
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ُم ْن َه ٌك ال يقوى على ال ّركض

شـعر إيليـا بالتعـب الشـديد لدرجـة أنـه لم يقـ َو علـى المزيد من الركـض .لذلـك ،صلى مرة
أخـرى .اختلفـت هـذه الصلاة كثيـ ًرا عـن الصلاة المليئـة باإليمـان التـي اسـتجاب لهـا هللا على
جبـل الكرمـل (1ملـوك  )37 ،36 :18أمـام كهنـة وأنبيـاء البعـل وأعضـاء البلاط ال َملكـي وعامـة
النـاس .كانـت هذه صلاة بسـيطة وقصيـرة َمشُ ـوبَ ًة بِال َيأْ ِس.


في 1ملوك  ،4 :19يذكر إيليا أنه ليس أفضل ِمن آبائه .ما الذي كان يتحدَّ ث عنه؟
عندما هدأ إيليا في نهاية المطاف ،انقض عليه الشعور بالذنب يسحقه .لقد أدرك أن خروجه
الذريع اختطف ما كان يمكن أن يكون فرصة عظيمة لإلصالح في إسرائيل .وأدرك أنه خيَّب آمال
أولئك الذين يحتاجونه .وكان عاج ًزا عن فعل أي شيء حيال ذلك .وهكذا ،في لحظة مؤلمة من
فحص الذات ،والمعرفة الكاملة بتاريخ شعبه ،رأى إيليا نفسه على حقيقتها.
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يمكـن أن يكـون هـذا إعالنًـا مؤل ًمـا ألي شـخص م َّنـا ،أليـس كذلـك — أي رؤية أنفسـنا على
حقيقتنـا؟ كـم يجـب أن نكـون ممتنيـن للوعـد بأنه ،علـى الرغم مـن أن حياتنا خاطئـة ،فإ َّن هللا
فـي المسـيح سـيرانا كمـا يـرى المسـيح .أي رجـاء يمكـن أن نحصـل عليـه أكثر من ذلـك ،حيث
يمكننـا ،باإليمـان ،أن نُطالـب بِب ِّر المسـيح ألنفسـنا؟ (انظر فيلبـي .)9 :3
ومـع ذلـك ،فـإن لالكتئـاب وسـيلة لجرفنـا إلـى دوامـة مظلمـة مـن كراهيـة الـذات .وأحيانًا
نبـدأ فـي االعتقـاد بـأن المـوت هـو ال َمخـرج الوحيد.
يبـدو أن هـذا كان هـو الحـال بالنسـبة إليليـا .فقـد بدا األمـر ال يحتمل بالنسـبة لـه ،لدرجة
ـت َخ ْي ًرا ِمـ ْن آبَائِي» (1ملـوك .)4 :19
أنّـه قـال« ،قَـ ْد كَفَـى اآل َن يَـا َر ُّبُ .خـ ْذ نَف ِْسـي ألَنَّ ِني ل َْس ُ
هللا أكثـر مما نفعـل نحن حقيقة
الخبـر السـار هـو أن الشـافي األعظـم ال يديـن إيليـا .يدرك ُ
مـا نواجهـه ونحن نحـارب االكتئاب.
«وقـد ال نـرى دليلا قاطعـا علـى أ ّن المخلـص يحنـو علينا ويحبونـا برحمته ومحبتـه ،وقد ال
نحـس بلمسـة يـده على جباهنـا في رفق وحنـان ،ومع ذلك هذه هـي الحقيقـة الراهنة» (روح
ّ
النبـوة ،طريق الحيـاة ،صفحة .)82
ِ
يعلـم هللا ويـدرك أن «الْ َم َسـافَ َة كَثيـ َرةٌ» (1ملـوك َ )7 :19علَيْنـا ،ولكـن فـي بعـض األحيـان
يضطـر إلـى االنتظـار حتـى نتوقـف عـن الركـض .ثـم يمكنـه عندهـا التدخـل.
أحيانًـا يصبـح األشـخاص الذيـن يغرقـون فـي الميـاه مرتبكيـن لدرجـة أنهـم يتصارعـون مع
منقـذي السـباحة الذيـن يأتـون لنجدتهـم .بعـد ذلـك ،يتعيـن علـى المنقـذ التراجـع واالنتظـار
لتنفيـذ عمليـة اإلنقـاذ إلـى أن يفقـد الغريـق وعيـه بالفعـل.

مـا هـي اآلمـال والراحـة التـي تجدها فـي الفقـرات الكتابيـة التاليـة :مزمـور 18 :34؛
متـى 3-1 :5؛ مزمـور 26 :73؛ إشـعياء .6-4 :53

الخميس



ال ّراحة ،ال بل وأكثر

 19آب (أغسطس)

ِعلـم هللا أن كثـرة ال ّركـض قـد جعلـت إيليـا متع ًبـا .و َعلـم هللا كذلـك أن إيليـا كان أكثـر مـن
هائلا ِمـن الذنـب .وكمـا كان
متعـب جسـديًّا ،فقـد كان متع ًبـا عاطف ًّيـا وتح َّمـل عبئًـا ً
مجـرد
ٍ
سـيفعل يسـوع للمفلـوج بعد ذلك بسـنوات عديدة ،فقد َغفَـر هللا إليليا ومنحه ال ّراحـة .وأخي ًرا،
اسـتطاع إيليـا أن ينام ويسـترخي.
نتوقـع أن تكـون هـذه نهايـة القصـة ،لكنهـا ليسـت كذلـك .راحـة هللا ليسـت حدث ًـا لمـرة
واحـدة .إ َّن الدخـول فـي راحـة هللا لـه عالقـة بالشـفاء — حيـث التخلُّـص ببـطء مـن أنمـاط
التفكير السـلبية والعادات المدمرة .إ َّن هللا ال يتعجل الشـفاء ،إنما يسـعى إلى أن يكون الشـفاء
تا ًّمـا وجذريًّا.
62



اقرأ 1ملوك  .8-5 :19إلى أين يذهب إيليا اآلن ،ولماذا؟

بعـد الراحـة ،أخـذ إيليـا يركـض مرة أخـرى .لكن هـذه المـرة أعـاد هللا توجيه مسـاره .يُ ْدرك
هللا أن الحيـاة فـي هـذا العالـم الخاطـئ يمكن أن تسـبب االكتئاب ،وستسـببه .إنـه يفهم دافعنا
للركـض ،لكنـه يريـد إعـادة توجيـه ركضنـا .بـدلً مـن كل آليـات التأقلـم المدمـرة للـذات التـي
نحاولهـا ،يريدنـا أن نركـض إليـه .وبمجـرد أن نبـدأ فـي الركـض نحـوه ،فإنـه يريـد أن يعلّمنـا أن
«الصـ ْوت ال ُم ْن َخ ِفـض ال َخ ِفيـف» (1ملـوك  )12 :19الـذي سـيمنحنا الراحة.
نسـتمع إلـى َ
لـم يكـن لـدى إيليـا طاقـة إلنهـاض نفسـه والقيـام برحلـة للقـاء هللا .إ ّن هللا هـو َمـن يوفـر
الطاقـة للقـاء ،وهللا هـو َمـن يَ ِعـد ب ٍ
ِغـد أفضـل.
وبينما كان إيليا يرقد تحت ال ُبطْ َمة ويتمنى الموت ،كان يعتقد أن أفضل أيامه قد انتهت.


اقرأ 1ملوك  16 ,19:15و2ملوك  .11 :2ما الذي كان ال يزال ُمخ ّب ًئا إليليا؟

هللا أ َّن أيا ًمـا أفضـل تنتظـر إيليـا .كان الشَّ ـفاء سـيأتي لل ّنبـي ألنَّه كان سـيتعلّم أ ْن ينظم
علِـ َم ُ
حياتـه وفقًـا إليقاعـات هللا ويقبـل راحتـه .كان ال يـزال هناك ملـوك يجب مسـحهم وخليفة يت ّم
هللا أ َّن
اختيـاره .علـم هللا بالفعـل عـن أَلِيشَ ـع ،الـذي كان سـيصبح قري ًبـا مـن إيليـا كابنـه .علِـم ُ
السـ َما ِء (2ملـوك  .)10 :1وفيما يتعلـق بإيليا ،فإنه لن
إيليـا ،باإليمـان ،سـيطلب أ ْن تَ ْنـزِل نَا ٌر ِم َن َّ
السـماوية.
يائسـا تحـت البُطْ َمـة بل سيسـتقل مركبـة نارية إلـى ال َّراحة َّ
يمـوت ً

مـا الـذي يمكننـا أن نتعلّمـه ِمـن قصـة إيليـا حـول لمـاذا ،بغـض ال َّنظـر عـن مـدى
بالسـوء ،ال يـزال يتع ّيـن علينـا ،بقـ َّوة هللا ،عـدم االستسلام؟
شـعورنا ّ

الجمعة
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لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس« :مـع التغييـر المسـتمر للظـروف ،نختبر نحـن أيضً ـا التغييرات؛
وبهـذه التغييـرات نحـن إمـا نبتهـج أو نكتئب .لكـن تغيير الظروف ليـس له القـدرة على تغيير
هلل › ُه َو ُه َو أَ ْم ًسـا َوالْيَـ ْو َم َوإِلَـى األَبَ ِد‹
عالقـة هللا بنـا .فـا ُ
؛ وهـو يطلـب م َّنـا الثّقـة ال ُمطْلَقـة في محبتـه» (روح النبـوة ،في األماكن السـماوية ،صفحة
.)120
«اسـتمروا فـي ال َّنظـر إلـى يسـوع ،وارفعوا صلـوات صامتة باإليمان ،وتمسـكوا بقوته ،سـواء
كل صلاة ُر ِفعتموهـا قـد أودعت
كان لديكـم أي شـعور واضـح أَ ْم ال .تق َّدمـوا لألمـام كمـا لـو أ َّن َّ
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عـرش هللا واسـتجاب لهـا ذاك الـذي ال تخفـق وعوده أب ًدا .امضـوا على الطريق الصحيـح وترنَّموا
وأنشـدوا هلل فـي قلوبكـم ،حتـى عندمـا تكتئبون من الشـعور بعبء الحزن .أقول لكم ،كشـخص
يعـرف عـن اختبـار ،النـور سـيأتي ،وسـيكون الفـرح مـن نصيبنـا ،وسـتنطوي الغمائـم والغيـوم.
وسـننتقل مـن قبضـة القوة الجائـرة للحزن والظَّالم إلى نور حضور يسـوع» (روح النبوة ،رسـائل
مختـارة ،مجلّد  ،2صفحـة .)243 ،242

أسئلة للنقاش
 .1غال ًبـا مـا يكـون من الصعب جدً ا مسـاعدة شـخص يعاني من اضطرابات نفسـية أو

اكتئـاب .مـا هي الوسـيلة الجيـدة ألن تتعلم كنيسـتك كيف تخدم بشـكل أكثر فعالية
أولئـك المصابين باالكتئاب؟
 .2غال ًبـا مـا نصـارع لنكون منفتحيـن وصادقين أمام هللا .تصفّح بعـض المزامير وانظر
إلـى أي مـدى كان كَ َت َبـة أسـفار ال ِك َتـاب ال ُم َقـدَّ س منفتحين وصادقين أمـام هللا .كيف
يمكننـا تعزيـز ج ٍو من الشـفافية والصـدق في مجموعتنـا المحلية؟
 .3غال ًبـا مـا يكـون مـن الصعـب علينـا أن نُصلـي عندمـا نعاني مـن االكتئـاب .ناقش
قـوة صلاة الشـفاعة ألجـل أولئـك الذيـن ال يسـتطيعون الصلاة ألجل أنفسـهم.
 .4لمـاذا مـن المهم أن نتذكر أن اإليمان ليس شـعو ًرا؟ فقط ألننا مكتئبون ومحبطون
وخائفـون وقلقـون ال يعنـي أننـا نفتقـر إلـى اإليمـان أو الثقـة بـاهلل .هـذا يعني فقط
أننـا ،فـي الوقـت الحالي ،نشـعر باالكتئـاب ،واإلحبـاط ،والخوف ،والقلـق ،كما يحدث
لنـا جمي ًعـا ،فـي مرحلـة أو أخرى .كيف يمكننـا أن نتعلم أنه ،في مثـل هذه األوقات،
تكـون الصلاة بإيمـان أمـ ًرا بالـغ األهميـة ،بغـض النظر عن مـدى صعوبة مـا قد يبدو
عليـه ذلك؟
 .5أي رجـاء عظيـم يمكنـك اسـتخالصه مـن قصـة المفلـوج ،خاصـة إذا كان أسـلوب
الحيـاة الخاطـئ الـذي انتهجتـه قـد أصابـك بالمـرض والسـقم؟
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