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ﺗﺄﻣــﻼت اﻟﺮﺟــﺎء :ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺤﻘــﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇــﺔ .وﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳــﺎت ﻫــﺬا اﻟﻜﺘﻴــﺐ أﺻﻠﻴــﺔ أو ُﻣﺴـﺘَﺨ َﺪﻣﺔ ﺑــﺈذن .ﻻ ﻳُﺴـ َﻤﺢ
ﺑﺘﻐﻴــري أي ﺟــﺰء ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘﻴــﺐ ﺑــﺄي ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ أو إﻋــﺎدة إﺻــﺪاره ﺑــﺄي ﺻﻴﻐــﺔ أﺧــﺮى أو ﺗﺨﺰﻳﻨــﻪ وﻧﻘﻠــﻪ
ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗــﺮ أو اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ ﺑــﺪون اﻟﺤﺼــﻮل ﻋــﲆ إذن ُﻣﺴـ َﺒﻖ.
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ًّ
هل حقا تهتم بي يا اﷲ؟

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﻫﻞ ًّ
ﺣﻘﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻲ ﻳﺎ ا؟
بقلم شارون جاينيس )(Sharon Jaynes

أمت ﱠﻨــﻰ أن ﺗﻜــﻮن ﻗــﺪ اﺳــﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﺮواﻳــﺔ ﺣﻴــﺎة ﻳﺴــﻮع وﺧﺪﻣﺘــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر اﻣــﺮأة .ﻟﻜــﻦ ﻗﺒــﻞ أن ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺑﺤــﻖ ﺗﻘﺪﻳــﺮ
اﻟﺤــﺐ اﻟــﺬي ﻗ ﱠﺪﻣــﻪ ﻳﺴــﻮع ﻟﻠﻨﺴــﺎء ﻋــﲆ اﻷرض ،ﻧﺤﺘــﺎج أن ﻧــﺪرك اﻟﻈــﻼم اﳌﺪﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﻴــﻂ ﺑﻌﺎﳌﻬــﻢ .وﻗﺒــﻞ أن ﻧﺨــﻮض
ﰲ اﻟﻈــﻼم ،دﻋﻮﻧــﺎ ﻧﺘﺬﻛــﺮ اﻟﺒﺪاﻳــﺎت اﻟﺮاﺋﻌــﺔ ﰲ ﺟﻨــﺔ ﻋــﺪن.

اﻟﺴـ َـام َو ِ
ات َواﻷ ْر َض« )اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ  .(١ :١ﺧﻠــﻖ اﻟﻠــﻪ اﻟﺨﻠﻴﻘــﺔ ﰲ ﺳــﺘﺔ أﻳــﺎم،
ﻳﻘــﻮل اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﻘــﺪسِ :
»ﰲ اﻟْ َﺒ ـ ْﺪ ِء َﺧﻠَـ َـﻖ اﻟﻠ ـ ُﻪ ﱠ
ـﻮم ﻣــﻦ اﻷﻳــﺎم اﻟﺨﻤﺴــﺔ اﻷوﱃ ،ﺑﻌــﺪ ﻏــﺮوب اﻟﺸــﻤﺲ ،ﻗــﺎل اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﻘــﺪس» :رأى اﻟﻠــﻪ ذﻟــﻚ أﻧــﻪ ﺣﺴــﻦ« .وﻗــﺪ ﻛ ﱠﺮر
وﺑﻌــﺪ ﻛﻞ ﻳـ ٍ
ﴎﻧــﺎ ﻋــﲆ ﻫــﺬا اﻹﻳﻘــﺎع ﻣــﻦ اﻟﺘﻜـﺮار
ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﺤﺴــﺎن واﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﺳــﺖ ﻣـﺮات ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ ﻋﻤﻠــﻪ .وﻫﻜــﺬا ِ ْ
ـﺲ َﺟﻴﱢــﺪا أ ْن ﻳَ ُﻜــﻮ َن آ َد ُم
ﺣﺘــﻰ ﺗﻮﻗﻔﻨــﺎ ﻓﺠــﺄة أﻣــﺎم ﻛﻼم اﻟﺨﺎﻟــﻖ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻧﻈــﺮ ووﺟــﺪ اﻹﻧﺴــﺎن وﺣﻴـ ًﺪا وﺑــﻼ رﻓﻴــﻖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ» :ﻟَﻴْـ َ
َو ْﺣـ َﺪ ُه« )اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ  .(١٨ :٢ﻓﺄوﻗــﻊ اﻟﻠــﻪ ﺳــﺒﺎﺗ ًﺎ ﻋــﲆ آدم وأﺧــﺬ واﺣــﺪ ًة ﻣــﻦ أﺿﻼﻋــﻪ وﺻ ﱠﻤــﻢ اﳌﺸــﻬﺪ اﻷﺧــري ﻟﻠﻤــﺮأة.
ﻛﺎﻧــﺖ ﺣــﻮاء ﺗﺘﻮﻳ ًﺠــﺎ ﻟﺘﺤﻔــﺔ اﻟﻠــﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻴــﺔ .مل ﺗﻜــﻦ ﻓﻜــﺮ ًة ﻃﺎرﺋـ ًﺔ ،ﺑــﻞ ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺸــﻬﺪ اﻷﺧــري ﻣــﻦ ﺧﻠﻴﻘــﺔ اﻟﻠــﻪ .ﺧﻠــﻖ اﻟﻠــﻪ
اﳌــﺮأة ﻟﺘﻜﻤــﻞ اﻟﺼــﻮرة وﺗﻜــﻮن ﻋــﲆ ﺻــﻮرة اﻟﻠــﻪ وﺷــﺒﻬﻪ .مل ﻳﺴـﺘَ ِﻄﻊ اﻟﺮﺟــﻞ أن ﻳﻔﻌــﻞ ذﻟــﻚ مبﻔــﺮده وﻻ ﺣﺘــﻰ اﳌــﺮأة .ﻛﺎن اﻻﺛﻨــﺎن
ﴐورﻳــني ﻟﻠﻌﻤــﻞ واﻟﺨﺪﻣــﺔ واﻟﺤﻴــﺎة ﻣ ًﻌــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳــﺘﻜامل اﻟﺼــﻮرة اﻟﺘــﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪﻫــﺎ اﻟﻠــﻪ ﻣﻨــﺬ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ.
ﺧﺘــﻢ اﻟﻠــﻪ اﻷﺳــﺒﻮع اﻷول ﻣــﻦ اﻟﺨﻠﻴﻘــﺔ وأُﺳـ ِـﺪل اﻟﺴــﺘﺎر ﺑﻬــﺬه اﻟﻜﻠــامتَ » :و َرأى اﻟﻠـ ُﻪ ﻛ ﱠُﻞ َﻣــﺎ َﻋ ِﻤﻠَـ ُﻪ ﻓَــﺈذَا ُﻫـ َﻮ َﺣ َﺴـ ٌﻦ ِﺟـ ٍّﺪا«
)اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ  .(٣١ :١وﻣــﻊ اﻟﻈﻬــﻮر اﻷول ﻟﻠﻤــﺮأة ،أﺻﺒــﺢ ﻣــﺎ ﻛﺎن »ﺣﺴــﻦ«» ،ﺣﺴــﻦ ﺟـ ٍّﺪا«.
إذًا ﻣــﺎذا ﺣــﺪث؟ ﻛﻴــﻒ اﻧﺘﻘﻠــﺖ اﳌــﺮأة ﻣــﻦ ﻣﻜﺎﻧــﺔ ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺎﻟــﴩف واﻟﻜﺮاﻣــﺔ ،وﻫــﻲ ﻋــﲆ ﺻــﻮرة اﻟﻠــﻪ ﰲ ﺟﻨــﺔ ﻋــﺪن ،إﱃ
اﻻﺿﻄﻬــﺎد واﻟﺪﻣــﺎر اﻟــﺬي رأﻳﻨــﺎه ﻋــﱪ اﻟﻘــﺮون؟ ﺣﺴ ـ ًﻨﺎ ،دﻋﻮﻧــﺎ ﻻ ﻧﻐــﺎدر اﻟﺠﻨــﺔ اﻵن.
ﻳﺒــﺪأ اﻹﺻﺤــﺎح اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ ﺳــﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ ﺑﻜﻠـ ٍ
ـامت ﻣﺨﻴﻔــﺔ » َوﻛَﺎﻧَـ ِ
ـﺖ اﻟ َﺤ ﱠﻴـ ُﺔ «...زﺣــﻒ اﻟﺸــﻴﻄﺎن إﱃ ﺟﻨــﺔ ﻋــﺪن وﺟـ ﱠﺮب
ـﺪﻻ ﻣــﻦ
آدم وﺣــﻮاء ﺣﺘــﻰ ﻳﻌﺼﻴــﺎ اﻟﻠــﻪ ﺑــﺎﻷﻛﻞ ﻣــﻦ ﺷــﺠﺮة ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺨــري واﻟــﴩ .وﻗــﺪ ﺻ ـ ﱠﺪق آدم وﺣــﻮاء ﻛــﺬب اﻟﺸــﻴﻄﺎن ﺑـ ً
ﺣــﻖ اﻟﻠــﻪ ،وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻋﺼﻴــﺎ وﺻﻴــﺔ اﻟﻠــﻪ وأدﺧــﻼ اﻟﺨﻄﻴــﺔ واﳌــﻮت واﻻﻧﻔﺼــﺎل ﻋــﻦ اﻟﻠــﻪ إﱃ اﻟﻌــﺎمل .ﻳﻘــﻮل اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﻘــﺪس إﻧــﻪ
ﻣﻨــﺬ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗــﺖ ُوﻟِــﺪ اﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠــني ﻋــﻦ اﻟﻠــﻪ ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺨﻄﻴــﺔ )روﻣﻴــﺔ .(١٢ :٥
ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺨﻄــﺊ اﻹﻧﺴــﺎن ،ﻗــﺎل اﻟﻠــﻪ إن اﳌــﺮأة ﺳــﻮف ﺗﺘﺴــﻠﻂ ﻣــﻊ اﻟﺮﺟــﻞ )اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ  .(٢٨ :١وﺗُ َﻌــﺪ إﺣــﺪى ﻋﻮاﻗــﺐ اﻟﺴــﻘﻮط
ﻫــﻲ أن ﻳﺘﺴــﻠﻂ اﻟﺮﺟــﻞ ﻋــﲆ اﳌــﺮأة )اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ  .(١٦ :٣وﻣﻨــﺬ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗــﺖ ،ﺣـ ﱠـﻞ اﻟﺘﻮﺗــﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــني اﻟﺮﺟــﻞ واﳌــﺮأة ﺑــﺪﻻً
ﻣــﻦ اﻟﺘﻮاﻓــﻖ واﻟﻮﺣــﺪة.
اﻟﻠــﻪ ﻳﺤــﺐ ﺗﻐﻴــري اﻷوﺿــﺎع .مبﺠــﺮد أن َﻏ َﺮﺳــﺖ ﺣــﻮاء أﺳــﻨﺎﻧﻬﺎ ﰲ مثــﺮ اﻟﺸــﺠﺮة اﳌﺤﺮﻣــﺔ ،ارﺗﻔــﻊ ﻇـ ﱡـﻞ اﻟﺼﻠﻴــﺐ ﰲ اﻷﻓــﻖ،
ودﺧﻠــﺖ ﺧﻄــﺔ اﻟﻠــﻪ ﻟﻠﻔــﺪاء ﺣ ﱢﻴــﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ .وﻋــﲆ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﺷــﺠﺮة اﻟﺠﻨــﺔ ﻗــﺪ ﺟــﺎءت ﺑﺎﳌــﻮت واﻟﻠﻌﻨــﺔ ،ﻓــﺈن ﺷــﺠﺮة
اﻟﺠﻠﺠﺜــﺔ ﺟــﺎءت ﺑﺎﻟﺤﻴــﺎة واﻟﱪﻛــﺔ .ﺟــﺎء ﻳﺴــﻮع ﻟــيك ﻳﺴــﱰد ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺠﻨــﺲ اﻟﺒــﴩي اﳌﻘﻄﻮﻋــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻠــﻪ وﻳﻘــﺪم ﺣﻴــﺎ ًة أﺑﺪﻳـ ًﺔ

٥

ُّ
تأمالت الرجاء

ﰲ اﻟﺴــامء وﻳﺴــﱰد اﻟﺤﻴــﺎة اﻷﻓﻀــﻞ ﻋــﲆ اﻷرض .وﻟﻜــﻦ ﻓﺼﻠــﺖ آﻻف اﻟﺴــﻨني ﺑــني ﻛﻠــامت اﻟﻠــﻪ اﻟﺘــﻲ ﺗﺸــري إﱃ ﻣﺠــﻲء اﳌﺨﻠﱢــﺺ
وﻛﻠــامت ﻳﺴــﻮع ﻋــﲆ اﻟﺼﻠﻴــﺐ» :ﻗَ ـ ْﺪ أُﻛْ ِﻤــﻞ« .ﻟﻸﺳــﻒ ﻛﺎﻧــﺖ اﳌــﺮأة ﺗﺘﻌــﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬــﺎد وﺳــﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ واﻻﺳــﺘﻐﻼل ﺑــﻜﻞ
اﻟﻄــﺮق اﻟﺘــﻲ ميﻜــﻦ ﺗﺼﻮرﻫــﺎ.
اﳌﺮﺻﻌــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠــﻮم ،ﻋﻜﺴــﺖ ﴏﺧﺘُــﻪ اﻷوﱃ ﴏﺧـ ِ
ـﺎت ﻗﻠــﺐ اﳌــﺮأة اﻟﺘــﻲ
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻳﺴــﻮع إﱃ اﻟﻌــﺎمل ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻠﻴﻠــﺔ ﱠ
ﺗﻌﺮﺿــﺖ ﻟﻼﺳــﺘﻐﻼل وﺳــﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻌــﺪة ﻗــﺮون .ومبــﺮور اﻟﻮﻗــﺖ ،أﺧــﺬ ﻳﺴــﻮع ﺧﻄﻮاﺗــﻪ اﻷوﱃ إﱃ أرض اﻟﺠﻠﻴــﻞ ،ﺣﻴــﺚ ﻛﺎﻧــﺖ
اﳌــﺮأة ﺗﻌﻴــﺶ ﺣﻴــﺎ ًة ﻣﻨﻌﺰﻟــ ًﺔ .ومل ﻳﻜــﻦ ﻳُﺴــ َﻤﺢ ﻟﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳــﺚ ﻣــﻊ اﻟﺮﺟــﺎل ﰲ اﻷﻣﺎﻛــﻦ اﻟﻌﺎﻣــﺔ أو اﻟﺸــﻬﺎدة ﰲ اﳌﺤﻜﻤــﺔ أو
اﻻﺧﺘــﻼط ﺑﺎﻟﺮﺟــﺎل ﰲ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ .وﻗــﺪ ﻋﺎﺷــﺖ اﻟﻨﺴــﺎء ﰲ ﻇــﻼل اﳌﺠﺘﻤــﻊ ،وﻧــﺎد ًرا ﻣــﺎ ﻛﺎن أﺣــﺪ ﻳﺮاﻫـ ﱠﻦ وﻳﺴــﻤﻌﻬ ﱠﻦ.
ﻣﺜــﻞ اﻟﻜﺜــري ﻣــﻦ اﻟﻌﺒﻴــﺪ ،ﻛﺎﻧــﺖ اﳌــﺮأة ﻣــﻦ ﻣﻤﺘﻠــﻜﺎت واﻟﺪﻫــﺎ وﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﺗﻨﺘﻘــﻞ اﳌﻠﻜﻴــﺔ إﱃ زوﺟﻬــﺎ .وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻨﺴــﺎء ﻏــري
ﻣﺘﻌﻠــامت وﻻ ﻳﺤﻈــني ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳــﺮ واﻷﻫﻤﻴــﺔ .ومل ﻳﻜــﻦ ﻣﺴــﻤﻮ ًﺣﺎ ﻟﻬـ ﱠﻦ ﺑﺘﻨــﺎول اﻟﻄﻌــﺎم ﰲ ﺣﺠــﺮ ٍة واﺣــﺪ ٍة ﻣــﻊ اﻟﺮﺟــﺎل أو اﻟﺘﻌﻠــﻢ
ﻣــﻦ اﻟﺘــﻮراة أو دﺧــﻮل اﻟﻘﺎﻋــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻬﻴــﻜﻞ ﻣــﻊ اﻟﺮﺟــﺎل ﻟﻠﻌﺒــﺎدة.
ﺗﻌﺮﺿــﺖ اﳌــﺮأة ﻟﻠﻌــﺰل ﻣــﻦ اﻟﺤﻴــﺎة اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤــﻊ ،وﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ اﳌﺨﻠﻮﻗــﺎت اﻷدىن اﻟﺘــﻲ ﻳُ َﻌــﺪ اﻟﻐــﺮض
اﻟﻮﺣﻴــﺪ ﻣﻨﻬــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺤﻴــﺎة اﻷﴎﻳــﺔ واﳌﺘﻌــﺔ اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ .وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺼــﻼة اﻟﺸــﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬــﺎ اﻟﺮﺟــﻞ اﻟﻴﻬــﻮدي ﻛﻞ ﻳــﻮم ﻋﻨﺪﻣــﺎ
ﻳﺴــﺘﻴﻘﻆ» :اﻟﻠﻬــﻢ إين أﺷــﻜﺮك ﻷﻧــﻚ مل ﺗﺨﻠﻘﻨــﻲ أﻣﻤﻴٍّــﺎ وﻻ اﻣــﺮأ ًة وﻻ ﻋﺒ ـ ًﺪا«.
ﻟﻜــﻦ ﺟــﺎء ﻳﺴــﻮع ﻟﻴﻐــري ﻛﻞ ذﻟــﻚ ،وﻳﺴــﱰد ﺗﺼﻤﻴــﻢ اﻟﻠــﻪ اﻷﺻــﲇ واﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ وﺟــﻮد اﻟﺮﺟــﻞ واﳌــﺮأة اﻟــﺬي ﺗﻌــﺮض
ﻟﻠﺘﺸــﻮﻳﻪ واﻟﺘﺸــﻮﻳﺶ ﰲ ﺟﻨــﺔ ﻋــﺪن )١ﻳﻮﺣﻨــﺎ  .(٨ :٣وﻗــﺪ ﺷــﻤﻞ ﺟــﺰ ٌء ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻻﺳــﱰداد اﺳــﺘﻌﺎد َة اﳌــﺮأة إﱃ وﺿﻌﻬــﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬــﺎ
اﻷﺻﻠﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺘﻤﺘــﻊ ﺑﻬــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﺴــﻘﻮط .وﺻــﺎر ﻳﺴــﻮع ﰲ اﳌﺸــﻬﺪ ﺣﺘــﻰ ﻳــﺮى اﳌــﺮأة اﻟﺘــﻲ ﻋــﲆ ﺻــﻮرة اﻟﻠــﻪ اﳌﺨﻔﻴــﺔ ﰲ
اﻟﻈــﻼل وراء اﻟﻘﻀﺒــﺎن ،وﻳﻔﺘــﺢ اﻷﺑــﻮاب ﻋــﲆ ﻣﴫاﻋﻴﻬــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺤــﻖ.
ـﺎدي إﱃ ﺣـ ﱟﺪ ﻣــﺎ ،ﻟﻜﻨــﻪ ﻛﺎن ﺟﺬرﻳٍّــﺎ
ﻣــﻦ اﻟﺴــﻬﻞ أن ﻳــﺮى ﻗُـ ﱠﺮا ُء اﻟﻘــﺮن اﻟﺤــﺎدي واﻟﻌﴩﻳــﻦ ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻳﺴــﻮع ﻣــﻊ اﳌــﺮأة ﺑﺄﻧــﻪ ﻋـ ﱞ
ﺑــﻜﻞ ﻣﻌﻨــﻰ اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗــﺖ؛ ﻓﻘــﺪ ﺗﺤــﺪث ﻣــﻊ اﻟﻨﺴــﺎء ﰲ اﻷﻣﺎﻛــﻦ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وﻋﻠﱠﻤﻬ ـ ﱠﻦ ﻋﻠ ًﻨــﺎ ،وأﻛﻞ ﻣﻌﻬ ـ ﱠﻦ ﺑﺤ ﱢﺮﻳ ـ ٍﺔ،
وﻋﺎﻣﻠﻬـ ﱠﻦ ﺑﺎﺣـﱰام .ﰲ ﻇــﻞ ﺛﻘﺎﻓـ ٍﺔ ﺗﺨﺒﱢــﺊ اﳌــﺮأة وﺗﺨﻔﻴﻬــﺎ ﰲ أﻋــامق اﻟﺒﻴــﺖ ﺣﺘــﻰ ﻻ ﻳﺮاﻫــﺎ وﻻ ﻳﺴــﻤﻌﻬﺎ أﺣـ ٌﺪ ،ﺟﺬﺑﻬـ ﱠﻦ ﻳﺴــﻮع
ﻣــﻦ اﻟﻜﻮاﻟﻴــﺲ ووﺿﻌﻬ ـ ﱠﻦ ﰲ اﳌﻘﺪﻣــﺔ واﻟﻮﺳــﻂ ﺣﺘــﻰ ﻳﺴــﻠﻂ اﻟﻀــﻮء ﻋــﲆ ﻣﺤﺒﺘــﻪ اﻹﻟﻬﻴــﺔ ودﻋﻮﺗــﻪ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬ ـ ﱠﻦ .وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳُﺮﻓَــﻊ
ـﴪح وﻳﻠﻌــنب أدوار اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ،ﺑﻴﻨــام ﻳﻜﺸــﻒ اﻟﻠــﻪ ﻋــﻦ ﺧﻄﺘــﻪ اﻟﻌﻈﻴﻤــﺔ ﻟﻠﻔــﺪاء.
ﱢ
اﻟﺴــﺘﺎ ُر ﻋــﻦ اﻟﻌﻬــﺪ اﻟﺠﺪﻳــﺪ ،متــﻸ اﻟﻨﺴــﺎ ُء اﳌـ َ
اﺧﺘــﺎر اﻟﻠــﻪ ﻣﺮﻳــﻢ -أم ﻳﺴــﻮع -ﺣﺘــﻰ ﻳﺒــﺪأ ﺧﺪﻣﺘــﻪ مبﻌﺠــﺰة ﻋــﺮس ﻗﺎﻧــﺎ اﻟﺠﻠﻴــﻞ ﺣﻴــﺚ ﺣــﻮل اﳌــﺎء إﱃ ﺧﻤــﺮ )ﻳﻮﺣﻨــﺎ -١ :٢
 .(١٢ﻛــام ﺣـ ﱠﺮر ﻣﺮﻳــﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴــﺔ اﳌﻨﺒــﻮذة اﺟﺘامﻋ ٍّﻴــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻴﺎﻃني ودﻋﺎﻫــﺎ ﻣــﻊ ﻧﺴــﺎء أﺧﺮﻳــﺎت إﱃ اﻻﻧﻀــامم ﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺧﺪﻣﺘــﻪ
)ﻣﺮﻗــﺲ  .(٩ :١٦وﻛﺎن أﻃــﻮل ﺣﺪﻳــﺚ ﺳــﺠﻠﻪ اﻟﻌﻬــﺪ اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻟﻴﺴــﻮع ﻣــﻊ اﳌــﺮأة اﻟﺴــﺎﻣﺮﻳﺔ اﻟﺘــﻲ ﻗﺎﺑﻠﻬــﺎ ﻋﻨــﺪ اﻟﺒــﱤ .وﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬه
اﳌــﺮأة ﻫــﻲ أول ﻣــﻦ أﻇﻬــﺮ ﻟﻬــﺎ ﻳﺴــﻮع ﻫﻮﻳﺘــﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﺑﺼﻔﺘــﻪ اﳌﺴـ ﱠﻴﺎ اﳌﻨﺘﻈــﺮ .وﻗــﺪ ﻣــﻸ ﻳﺴــﻮع ﻫــﺬه اﳌــﺮأة اﻟﺨﺎوﻳــﺔ ﺑﺎﳌــﺎء
اﻟﺤــﻲ ،ورآﻫــﺎ ﺗﻬــﺮول ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ إﱃ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻟﺘﺼﺒــﺢ أول ﻣﺒــﴩة ﻣــﻦ اﻟﻨﺴــﺎء.
ﻣ ـ ﱠﺪ ﻳﺴــﻮ ُع ﻳــﺪه إﱃ اﳌﻨﺒﻮذﻳــﻦ .وﺷــﻔﻰ اﳌــﺮأة اﻟﺘــﻲ ﻋﺎﻧــﺖ ﻋــﲆ ﻣــﺪار اﺛﻨــﻲ ﻋــﴩ ﻋﺎ ًﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻧﺰﻳــﻒ اﻟــﺪم )ﻟﻮﻗــﺎ -٤٣ :٨
 ،(٤٨وأﻗــﺎم ﻣــﻦ اﳌــﻮت اﻻﺑﻨــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺒﻠــﻎ ﻋﻤﺮﻫــﺎ اﺛﻨﺘــﻲ ﻋــﴩة ﺳــﻨﺔ )ﻣﺮﻗــﺲ  .(٤٣ -٣٥ :٥ودﻋــﻰ إﱃ اﻟﻮﺳــﻂ اﳌــﺮأة اﳌﻨﺤﻨﻴــﺔ،
اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺤــﺮك ﰲ ﻇــﻼل اﳌﺠﺘﻤــﻊ ،وﺣﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻧﺤﻨــﺎء ﻇﻬﺮﻫــﺎ وﺣ ﱠﺮرﻫــﺎ ﻟﺘﻤﺠــﺪ اﻟﻠــﻪ )ﻟﻮﻗــﺎ  .(١٧ -١٠ :١٣وﻗــﺪ ﻣــﺪح ﻳﺴــﻮع
ـﺎﻻ ﻋــﲆ اﻟﻌﻄــﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﺑﺘﻀﺤﻴــﺔ )ﻣﺮﻗــﺲ .(٤٤ -٣٨ :١٢
وﺧﺼﻬــﺎ وأﻓﺮزﻫــﺎ ﻟﺘﻜــﻮن ﻣﺜـ ً
اﻟﻬﺪﻳــﺔ اﻟﺼﻐــرية اﻟﺘــﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬــﺎ اﻷرﻣﻠــﺔ ﱠ
وﻛﺬﻟــﻚ ﻏﻔــﺮ ﻟﻠﻤــﺮأة اﻟﺘــﻲ أُ ِ
ﻣﺴــﻜﺖ ﰲ زﻧــﺎ ،وﺣ ﱠﺮرﻫــﺎ ﻟﺘﺒــﺪأ ﺣﻴــﺎ ًة ﺟﺪﻳــﺪ ًة )ﻳﻮﺣﻨــﺎ .(٣٠ -١ :٨
٦

ًّ
هل حقا تهتم بي يا اﷲ؟

دﻋــﻰ ﻳﺴــﻮع ﻣﺮﻳــﻢ ﻣــﻦ ﺑﻴــﺖ ﻋﻨﻴــﺎ إﱃ ﻓﺼــﻮل اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟــﺎل ،وﻗـ ﱠﺪم رﺳــﺎﻟ ًﺔ واﺿﺤـ ًﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﻓﻌﺎﻟــﻪ ﺑﺄﻧــﻪ
ﻗــﺪ ﺣــﺎن اﻟﻮﻗــﺖ اﻵن ﻟﻠﻤــﺮأة أن ﺗﺘﻌﻠــﻢ ﻛﻠﻤــﺔ اﻟﻠــﻪ )ﻟﻮﻗــﺎ  .(٤٢ -٣٨ :١٠وﰲ ﺻﺒــﺎح ﻗﻴﺎﻣــﺔ ﻳﺴــﻮع ،اﺧﺘــﺎر أن ﻳﻜــﻮن ﻇﻬــﻮره
اﻷول ﳌﺮﻳــﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴــﺔ؛ ﺣﻴــﺚ دﻋﺎﻫــﺎ إﱃ أن ﺗﺸــﻬﺪ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴــﺬ ﺑﺄﻧــﻪ ﻗــﺎم ﻣــﻦ ﺑــني اﻷﻣــﻮات )ﻳﻮﺣﻨــﺎ .(١٨ -١١ :٢٠
ﺷــﻔﻰ ﻳﺴــﻮ ُع اﳌــﺮأ َة روﺣ ٍّﻴــﺎ وﺟﺴــﺪﻳٍّﺎ وﻋﻘﻠ ٍّﻴــﺎ وﻋﺎﻃﻔ ٍّﻴــﺎ .وﻗــﺪ أﻇﻬــﺮ ﻟﻬــﺎ اﻟــﴩف واﻻﺣ ـﱰام اﻟﻮاﺟــﺐ أن ﻳﺤﻈــﻰ ﺑــﻪ أوﻻد
ـﺢ اﻟﺤــﻖ ،وﻓــﻚ اﻟﻘﻴــﻮد ﻟﻴﺤ ـ ﱢﺮر اﳌــﺮأة ﻣــﻦ اﻻﺿﻄﻬــﺎد اﻟــﺬي ﻛﺎن ﻳﻜﺒﱢﻠﻬــﺎ وﻳﻌﺰﻟﻬــﺎ ﰲ زواﻳــﺎ اﳌﺠﺘﻤــﻊ
اﻟﻠــﻪ .أﺧــﺬ ﻳﺴــﻮ ُع ﻣﻔﺎﺗﻴـ َ
وﺷــﻘﻮﻗﻪ .وﻛــﻢ أﻧــﺎ ﻓﺨــﻮر ﺑﻬــﺆﻻء اﻟﻨﺴــﺎء اﻟﻠــﻮايت ﻗﺒﻠــﻦ دﻋــﻮة ﻳﺴــﻮع ﻟﻠﺨــﺮوج إﱃ اﳌﺠﺘﻤــﻊ! ﻓﻘــﺪ ﻛُـ ﱠﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ اﻟﺘﻐﻴــري اﻟﺜﻘــﺎﰲ؛
ﺣﻴــﺚ اﺳــﺘﺠنب ﻟﺪﻋــﻮة اﻟﻠــﻪ ﻓــﻮق أﺻــﻮات اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴــﺔ.
ﻻ ﺗ ُﻔـ ﱢﻮت ﻓﺮﺻـ َﺔ اﻟﺘﻌﺠــﺐ واﻟﺮﻫﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﻠــامت اﳌﻐــرية ﻟﻠﺤﻴــﺎة ﺟﺬرﻳٍّــﺎ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗــﺮى ﺗﻌﺎﻣــﻞ اﻟــﺮب ﻳﺴــﻮع ﻣــﻊ اﻟﻨﺴــﺎء ﰲ
اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﻘــﺪس؛ ﻓﻘــﺪ ﺟﻠــﺲ ﻋﻨــﺪ اﻟﺒــﱤ ﻣــﻊ اﳌــﺮأة اﻟﺴــﺎﻣﺮﻳﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻮﻗــﻊ اﻹﻫﺎﻧــﺔ واﻟﺮﻓــﺾ ،ﻓﻨﺎﻟــﺖ اﻟﻘﺒــﻮل واﳌﺤﺒــﺔ .ووﻗــﻒ
ﻣــﻊ اﳌــﺮأة اﻟﺘــﻲ أُ ِ
ﻣﺴــﻜﺖ ﰲ زﻧــﺎ وﺗﺘﻮﻗــﻊ اﻹداﻧــﺔ واﳌــﻮت ،ﻓﻮﺟــﺪت اﻟﻐﻔـﺮان واﻟﺤﻴــﺎة اﻟﺠﺪﻳــﺪة .ووﺻــﻞ إﱃ ﻧﺎزﻓــﺔ اﻟــﺪم ﺣﺘــﻰ
ـﺪب ﺛﻮﺑــﻪ ﰲ اﻟــﴪ ،وﺗﻨــﺎل اﻟﺸــﻔﺎء واﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ .ﻗــﺎم ﻣــﻦ ﺑــني اﻷﻣــﻮات وﻇﻬــﺮ ﳌﺮﻳــﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ أﴎﻋــﺖ ﻟﺘﻌﻠــﻦ
ﺗﻠﻤــﺲ ُﻫـ َ
ﻣﻌﺠــﺰة ﻗﻴﺎﻣــﺔ ﻳﺴــﻮع ﻣــﻦ ﺑــني اﻷﻣــﻮات.
ﺑﻴﻨــام ﺗﺮﻳــﻦ ﺗﺄﺛــري ﻳﺴــﻮع ﻋــﲆ ﻛﻞ اﻣــﺮأة ،أﺻـ ﱢـﲇ أن ﺗﻜﺘﺒــﻲ اﺳـ ِ
ـﻤﻚ ﰲ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ وﺗﺨﺘــﱪي ذﻟــﻚ ﻛــام مل ﻳﺤــﺪث ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ.
ـﺖ ﻏﺎﻟﻴـ ٌﺔ ﻋــﲆ ﻗﻠــﺐ اﻟﻠــﻪ واﺳـ ِ
أﻧـ ِ
ـﻮش ﻋــﲆ ﻛ ﱢﻔــﻪ.
ـﻤﻚ ﻣﻨﻘـ ٌ
إذا ﻛﻨـ ِ
وﻣﺨﻠﺼــﺎ ،وﻗﺒــﻮل دﻋــﻮة اﻟﻠــﻪ ﻟﺘﻘــﴤ اﻷﺑﺪﻳــﺔ ﰲ اﻟﺴــامء
ـﺖ ﺗﺮﻏﺒــني ﰲ اﻟﺼــﻼة ﻟﻘﺒــﻮل ﻳﺴــﻮع اﳌﺴــﻴﺢ ﺑﺼﻔﺘــﻪ رﺑٍّــﺎ
ً
ﻣﻌــﻪ ،ميﻜﻨـ ِ
ـﻚ أن ﺗﺼـ ﱢـﲇ اﻟﺼــﻼة اﻟﺘــﻲ ﻗﺎﻟﺘﻬــﺎ رﻓﻘــﺔ ﰲ اﻟﻔﻴﻠــﻢ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺻﻠﱠــﺖ ﻣــﻊ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬــﺎ ﻗﺎﺋﻠــﺔ:
ـﺪوس وﺑــﺎر .ﺷــﻜ ًﺮا ﻟــﻚ ﻋــﲆ ﺣﺒــﻚ ﱄ .أﺧﻄــﺄتُ إﻟﻴــﻚ .ﺷــﻜ ًﺮا ﻟــﻚ ﻋــﲆ إرﺳــﺎﻟﻚ اﳌﺴ ـ ﱠﻴﺎ
»ﻳــﺎ اﻟﻠــﻪ ،أيب اﻟﺴــاموي ،أﻧـ َ
ـﺖ ﻗـ ٌ
اﻟــ ُﻤﻨﺘَﻈَﺮ ﻳﺴــﻮع ﺣﺘــﻰ ﻳﺤﻄﱢــﻢ ﻟﻌﻨــﺔ اﻟﻌــﺎر واﻟﺨــﺰي واﻟﺨﻄﻴــﺔ .ﺷــﻜ ًﺮا ﻟــﻚ ﻋــﲆ ﻣــﻮت ﻳﺴــﻮع ﻣــﻜﺎين .أرﻳــﺪ أن أﺗﺒــﻊ اﳌﺨﻠﱢــﺺ
اﻟﺤــﻲ .ﺷــﻜ ًﺮا ﻟــﻚ ﻋــﲆ ﻏﻔﺮاﻧــﻚ وﻗﺒﻮﻟــﻚ ﱄ .ﰲ اﺳــﻢ ﻳﺴــﻮع ،آﻣــني«.
ِ
ﺻﻠﻴــﺖ ﻫــﺬه اﻟﺼــﻼة اﻟﻴــﻮم ،ﻧﺤــﺐ أن ﻧﺴــﻤﻊ ِ
ِ
ميﻜﻨــﻚ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣﻌﻨــﺎ ﻋــﲆ ﻣﻮﻗــﻊ )www.
ﻣﻨــﻚ وﺗﻜﺘﺒــﻲ إﻟﻴﻨــﺎ.
إذا
ِ
ﻣﻌــﻚ.
 (magdalenatoday.comﻟﻨﺤﺘﻔــﻞ
ﺗ ُ َﻌــﺪ ﺷــﺎرون ﺟﺎﻳﻨﻴــﺲ ) (Sharon Jaynesواﺣــﺪ ًة ﻣــﻦ اﳌﺘﺤﺪﺛــني اﻟﻌﺎﳌﻴــني ،وأﻟﱠﻔــﺖ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻜﺘــﺐ اﳌﺸـ ﱢﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮأة...
ﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳌﺰﻳــﺪ ،ﺑﺮﺟﺎء زﻳــﺎرة اﳌﻮﻗــﻊ اﻟﺘــﺎﱄ(www.sharonjaynes.com) :

٧

ُّ
تأمالت الرجاء

رس ا ول
ﱠ
اﻟﺪ ُ
ﻳﺴﻮع ،ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻨﺎ ﺑﻤﺤﺒﺘﻪ
رﻓﻘﺔ :ﻫﻞ ﻳﺮاﻧﻲ؟
 
دقيقتںى( قصتك  ىڡ المجاالت االتية:
التعرف عليك ...شارك بإيجاز )من دقيقة إىل

 .ما هي خلفيتك الروحية؟

أﻳــﻦ أﻧــﺖ ﰲ رﺣﻠــﺔ اﻹميــﺎن؟ ﻫــﻞ أﻧــﺖ ﻣﺜــﻞ رﻓﻘــﺔ ﺗﺘﺴــﺎءل ﻋــام إذا ﻛﺎن اﻟﻠــﻪ ﻳ ـﺮاك؟ ﻫــﻞ أﻧــﺖ ﻣﺜــﻞ ﻣﺮﻳــﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴــﺔ
ﺗﻌــﺮف ﻳﺴــﻮع وﺗﺴــﻠﻚ ﺑﺎﻟﻘــﺮب ﻣﻨــﻪ؟ أم أﻧــﻚ ﰲ ﻣــﻜﺎن ﺑﻴﻨﻬــام؟

شاهد

ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﺪي ﰲ دي -اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻣﺮﻳﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴﺔ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﺑﻴﺖ رﻓﻘﺔ

اعرف

ﰲ اﻟﻔﻴﻠــﻢ ﺗﻘــﻮل رﻓﻘــﺔ» :اﻟﻠــﻪ اﻟــﲇ ﺧﻠــﻖ ﻛﻞ ده؟ أﺷــﻚ إﻧــﻪ ﺑﻴﺸــﻮﻓﻨﻲ ،وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻨــﻲ ،ميﻜــﻦ اﻟﻠــﻪ ﻳﺤــﺐ رﺟــﻞ ﺻﺎﻟــﺢ ،ﻟﻜــﻦ
ـﻜﻞ ﻣــﻦ رﻓﻘــﺔ واﻟﻨﺴــﺎء اﻷﺧﺮﻳــﺎت ﰲ اﻟﻔﻴﻠــﻢ ﻗﺼــﺔ ﺗﺤﻜﻴﻬــﺎ.
ﻣــﺶ ﺳــﺖ زﻳــﻲ!« ﻣﺜﻠﻬــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣﺜــﻞ ﻣﺮﻳــﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴــﺔ ﻛﺎن ﻟـ ﱟ
وﻛﺬﻟــﻚ أﻧــﺖ ﻟــﻚ ﻗﺼــﺔ ﺗﺮوﻳﻬــﺎ .وﻟﻘﺼﺘــﻚ ﺑﺪاﻳــﺔ ووﺳــﻂ وﻧﻬﺎﻳــﺔ .وﰲ ﻛﻞ ﻗﺼــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺼﺼﻨــﺎ ،ﻳﻈﻬــﺮ ﺑﺮﻫــﺎن ﻣــﺮيئ ﻟﻠــﻪ اﻟــﺬي
ﻳﻼﺣﻘﻨــﺎ ﺑﺤﺒــﻪ؛ ﺣﻴــﺚ ﻗــﺪ َﺧﻠَﻘَﻨــﺎ ﺑﻬــﺪف ،وأﻋﻄــﻰ ﺣﻴــﺎ ًة وﻣﻌ ًﻨــﻰ ﻟﻘﺼﺘــﻚ .وﺧــﻼل اﻷﺳــﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠــﺔ اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ،ﺳــﺘﻌﺮف وﺗــﺮى
ﻣﺜﻠــام ﺣــﺪث ﻣــﻊ رﻓﻘــﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ أﻧــﻚ ﻣﻬــﻢ ﻋﻨــﺪ اﻟﻠــﻪ اﻟــﺬي ﻳـﺮاك وﻳﻌﺮﻓــﻚ.
٨

يسوع ،من يسعى إلينا بمحبته

هل كنت تعلم؟
قال الدكتور الري كراب )(Larry Crabb؛ وهو طبيب نفسي مؤمن معروف
ومؤلف ومتحدث ،في حديث له »يؤدي انعدام الرؤية إلى شعور المرأة بالخوف
الشديد« .هل تتفق معه؟ لماذا؟
َُ
ُ
يعد أحد أسماء اﷲ في الكتاب المقدس هو »إيل ر ِئي« ،ويعني »اﷲ الذي يرى«.
ِع ْش )طَ ِّبق(

ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﺤﺎﱄ ﰲ رﺣﻠﺘﻚ ،أﻧﺖ ﻏﺎ ٍل ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ .ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﻠﻘﻚ ﺣﺘﻰ ،ﻛﺎن اﻟﻠﻪ ﻳﺮاك وﻳﻌﺮﻓﻚ.
ﱢ

هلِلَف يراك:


ـت ُك ْل َيـ َـىى .نَ َسـ ْـج َت ىى ِ ىڡ َب ْطــن أ ُ ِّمــي .أ َ ْح َمـ ُـدكَ ِمـ ْـن أ َ ْجــل أ َ ِّىى َقـ ِـد ْامـ َ ْ
ـرى ُت َع َج ًبــاَ .ع ِج َيبــةٌ ِهـ َـي أ َ ْع َما ُلــكَ ،
ـت ا ْق َت َن ْيـ َ
»الَنَّــكَ أَنْـ َ
ِ 
ِ 
ِ

َّ
ونَ ْفــىس تَعــر ُف ذلــكَ يقينــاَ .لــم تَختــف عنــكَ ع َظامــي حينمــا صنعــت ىڡ ا ْلخ َفــاء ،ورقمـ 
ـاق اال َ ْر ِضَ .رأ َ ْت َع ْي َنــاكَ
َ ِ  ْ ِ ِ َِ ً ْ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ َ َ ُ ِ ْ ُ ِ  َ ِ َ ُِ ْ ُ
ـت ِ ىڡ أ َ ْع َمـ ِ
أَع َضـ  
ـت َيـ ْـو َم تَ َصـ َّـو َر ْت ،إ ْذ َلـ ْـم َي ُكـ ْـن َو ِاحـ ٌـد ِم ْن َهــاَ .مــا أ َ ْكــر َم أ َ ْف ـك ََاركَ َيــا اَهللُ ِع ْنـ ِـدي! َمــا أ َ ْكـ َـرى§
ـاىىِ َ ،و ىڡ ِس ـف ِْركَ ُك ُّل َهــا ك ُِت َبـ ْ
ِ
ْ ِ
َ
َ
§
َ
ُ
َ
الر ْمـ ِـلْ .اس ـ َت ْي َق ْظ ُت َوأنَــا َب ْعـ ُـد َم َعــكَ « )المزامـ ـرى .(١٨ -١٣ :١٣٩
ُج ْم َل َت َهــا! ِإ ْن أ ْح ِص َهــا ف َِهـ َـي أ ْكـ َ ُ
ـرى ِمـ َـن َّ

 .ما الذي تشعر به ¦ ¥ىڡ قلبك عندما تسمع هذه الكلمات؟

صنعىى كما أنا.
هلِلَف

الطريق الموجود فيه حسن.


والدىى.
هلِلَف
يعرفىى قبل 


Ý
الىى أنت عليها؟ لماذا؟
 .من الصعب á
االيمان بأن هلِلَف صنعك بالطريقة ¥

دائما باالستحقاق.
أحيانًا ال  ىى ال أشعر ً

الىى ُخ ِلقت بها.
ليست لدى فكرة عما يقوله الكتاب المقدس عن الطريقة 
كولوىس :١٦ ،١٥ :١
 ىڡ الكتاب المقدس ،تقول رسالة



السـ َـم َاو ِات َو َمــا َعـ َـىل اال َ ْر ِضَ ،مــا ُيـ َـرى
»ا َّلـ ِـذي ُهـ َـو ُصـ َ
ـورِ ،بكْ ـ ُـر ك ُِّل َخ ِلي َقـ ٍـة .فَِإنَّـ ُـه ِفيـ ِـه ُخ ِلـ َـق ا ْلـك ُُّلَ :مــا ىڡ َّ
ـرى ا ْل َم ْن ُظـ ِ
ـور ُة هلِلَفِ َغـ  ْ ِ
ـات أ َ ْم َسـالَ ِط  َںى .ا ْلـك ُُّل ِبـ ِـه َو َلـ ُـه َقـ ْـد ُخ ِلـ َـق«.
َان ُع ُر ً
َو َمــا ال َ ُيـ َـرىَ ،سـ َـوا ٌء ك َ
وشــا أ َ ْم ِسـ َـيا َد ٍات أ َ ْم ِر َي َاسـ ٍ

َ .م ْن خَ لقَك؟ وما الهدف من وجودك؟
هلِلَف /يسوع
خلقنا له.

 .ما أهمية ذلك بالنسبة لك؟
أكرى.
أنا جز ٌء من خطة ¨


حياىى لها هدف.
يعىى أن 
هذا 

٩

ُّ
تأمالت الرجاء

هلِلَف يعرفك:


ـتَ ،وك َُّل
ـت َع َر ْفـ َ
» َيــا َر ُّبَ ،قـ ِـد ْاخ َت × َ ْرىتَـ ِ  ـىى َو َع َر ْف َتـ ِ  ـىى .أَنْـ َ
ـوىس َو ِق َي ِامــي .ف َِه ْمـ َ
ـىص ذ ََّر ْيـ َ
ـت ُج ُلـ ِ 
ـت ِف ْكـ ِـري ِمـ ْـن َب ِعيـ ٍـدَ .م ْسـ َل ِ ىك َو َم ْر َبـ ِ 

ـت .الَنَّـ ُـه َليــس ك َِل َمــةٌ ىڡ ِلسـ 
ـىل
ُطـ ُ ِـر ىڡ َع َر ْفـ َ
ـاىىِ ،إال َّ َوأَنْـ َ
ارصتَـ ِ  ـىىَ ،و َج َع ْلـ َ
ـت َيــا َر ُّب َع َر ْف َت َهــا ُك َّل َهــاِ .مـ ْـن َخ ْلـ ٍ
ْ َ
ِ َ ِ
ـف َو ِمـ ْـن ُقـ َّـد ٍام َح َ ْ
ـت َعـ َ  َّ
يــدكَ  .عجيبــةٌ هــذه ا ْلمعر َفــةُ َ ،فـ 
ـت ،ال َ أ َ ْسـ َت ِط ُيع َها« )المزامـ ـرى .(٦ -١ :١٣٩
ـو ىڡ ْارتَف ََعـ ْ
َ َ َِ َ
ِْ
ِِ َِْ

 .ما الذي يقوله النص عن هلِلَف؟

اخترى  ىى.
¨

عرفىى.

فهم فكري.





لساىى ،إال وأنت يا رب عرفتها كلها.
مسلىك
طرىڡ عرفت .النه ليس كلمة ىڡ 
ومربىص ذريت ،وكل 



يحميىى.


¦
تغيرى نظرتك عن نفسك؟
 .هل ساهم ذلك ¥ىڡ ¥

يمكنىى الثقة فيه.

أكرى من فهمي له.
هلِلَف ¨


¾
عىى.
لم أفكر ً
ىسء 
أبدا ىڡ أن هلِلَف يعرف كل 

 .ماذا يقول هذا النص عما يشعر هلِلَف به تجاهك؟


حياىى.
هلِلَف يهتم ¨ ىى
ً
اهتماما عميقًا لدرجة تصل إىل معرفة كل تفاصيل 

ما شعورك تجاه ذلك؟

ﻳــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﺷــﻌﻮر ﻣﺘﻮاﺿــﻊ وراﺋــﻊ! رﻏــﻢ أن اﻟﻠــﻪ ﻳﻌــﺮف ﻛﻞ ﳾء ﻋﻨــﻚ )اﻟﺠﻴــﺪ واﻟﺴــﻴﺊ واﻟﻘﺒﻴــﺢ( ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳـﺰال ﻳﺮﻳــﺪ أن
ﻳﻜــﻮن ﰲ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﻌــﻚ ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺎﻟﺤــﺐ ،ﻓﻬــﻮ ﻳﻼﺣﻘــﻚ وﻳﺤﺒــﻚ.

هلِلَف ¦
يحبىى:
¥



ـارص ًة َوال َ ُم ْسـ َتق َْبلَةً َ ،وال َ ُع ْلـ َـو َوال َ ُع ْمـ َـق،
ؤَســا َء َوال َ ُقـ َّـو ِاتَ ،وال َ أ ُ ُمـ َ
» َفـِـإ  ِّىى ُم َت َي ِّقـ ٌـن أَنَّـ ُـه ال َ َمـ ْـو َت َوال َ َح َيــاةََ ،وال َ َمالَ ِئ َكــةَ َوال َ ُر َ
ـور َحـ ِ َ
 
ـوع َر ِّب َنــا« )روميــة .(٣٩ -٣٨ :٨
ـيح َي ُسـ َ
َوال َ َخ ِلي َقــةَ أ ُ ْخـ َـرى ،تَ ْقـ ِـد ُر أ َ ْن تَف ِْص َل َنــا َعـ ْـن َم َح َّبـ ِـة هلِلَفِ ا َّلـ ِ ـىى ِ ىڡ ا ْل َم ِسـ ِ

أخرى
¬

اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌﻤــﲇ :ﻟﻌﻠــﻚ ﺗﻜــﻮن ﻣﺜــﻞ رﻓﻘــﺔ وﺗﺘﺴــﺎءل ﻃﻮﻳـ ًـﻼ إذا ﻣــﺎ ﻛﺎن اﻟﻠــﻪ ﻳﻌﺮﻓــﻚ أو ﻳ ـﺮاك .ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﻴﻠــﻢ،
اﺧﺘــﺎرت رﻓﻘــﺔ اﻹميــﺎن ﺑــﺄن اﻟﻠــﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻳﺤﺒﻬــﺎ وﻗــﺪ وﺿﻌــﺖ إميﺎﻧﻬــﺎ ﰲ ﻳﺴــﻮع .وﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺻــﻼة ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﻣﺜــﻞ اﻟﺼــﻼة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،
ميﻜﻨــﻚ أﻳﻀً ــﺎ اﺧﺘﻴــﺎر اﻹميــﺎن ﺑــﺄن ﻳﺴــﻮع ﻗــﺪ ﺧﻠﻘــﻚ ،وﻳﻌﺮﻓــﻚ ،وﻳﺤﺒــﻚ .ﻫــﻞ ﺗﻘــﻮل ﻟــﻪ اﻟﻴــﻮم إﻧــﻚ ﺗﺆﻣــﻦ ﺑــﻪ؟
ـﺪوس وﺑــﺎر .ﺷــﻜ ًﺮا ﻟــﻚ ﻋــﲆ ﺣﺒــﻚ ﱄ .اﺧﻄــﺄت إﻟﻴــﻚ .ﺷــﻜ ًﺮا ﻟــﻚ ﻋــﲆ إرﺳــﺎﻟﻚ اﳌﺴــﻴﺎ
»ﻳــﺎ اﻟﻠــﻪ ،أيب اﻟﺴــاموي ،أﻧــﺖ ﻗـ ٌ
اﳌﻨﺘﻈــﺮ ﻳﺴــﻮع ﺣﺘــﻰ ﻳﺤﻄــﻢ ﻟﻌﻨــﺔ اﻟﻌــﺎر واﻟﺨــﺰي واﻟﺨﻄﻴــﺔ .ﺷــﻜ ًﺮا ﻟــﻚ ﻋــﲆ ﻣــﻮت ﻳﺴــﻮع ﻣــﻜﺎين .أرﻳــﺪ أن أﺗﺒــﻊ اﳌﺨﻠــﺺ
اﻟﺤــﻲ .ﺷــﻜ ًﺮا ﻟــﻚ ﻋــﲆ ﻏﻔﺮاﻧــﻚ وﻗﺒﻮﻟــﻚ ﱄ .ﰲ اﺳــﻢ ﻳﺴــﻮع ،آﻣــني«.

١٠

يسوع ،من يسعى إلينا بمحبته

اﻟﺪﺧــﻮل ﻟﻠﻌﻤــﻖ :ﺳــﻮاء اﺧــﱰت ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ اﻹميــﺎن ﺑﻬــﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋــﻖ ﻋــﻦ ﻳﺴــﻮع أو ﻻ ﺗـﺰال ﺗﺼــﺎرع ﻣــﻊ اﻟﺸــﻚ ﰲ ﻫــﺬه
اﻟﺤﻘﺎﺋــﻖ ،ﺧــﺬ ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﻗــﺖ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒﻮع وﺗﻜﻠــﻢ ﻣــﻊ اﻟﻠــﻪ ﻋــﻦ ﺷــﻜﻮﻛﻚ .راﺟــﻊ اﻵﻳــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ وﺗﺄﻣــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــﲆ ﻣــﺪار
اﻷﺳــﺒﻮع .إذا ﻋﻠﱠﻤــﻚ اﻟﻠــﻪ أي ﳾء ﻋــﻦ ﺷــﻜﻮﻛﻚ ،ﺑﺮﺟــﺎء ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ذﻟــﻚ ﻣــﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻷﺳــﺒﻮع اﻟﻘــﺎدم.

١١

ُّ
تأمالت الرجاء

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﺴﻮع ،ﻣﻦ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﺑﻜﺮﻣﻪ
اﻟﻤﺮأة اﻟﺰاﻧﻴﺔ :ﻫﻞ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻲ؟
شارك

ﻫﻞ ﻳﺤﺐ أي ﺷﺨﺺ أن ﻳﺸﺎرك إذا ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﰲ اﻵﻳﺎت اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﴈ؟ ﻫﻞ ﻛﺸﻒ اﻟﻠﻪ أي ﳾء ﻋﻦ ﺷﻜﻮﻛﻚ؟

شاهد

ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﺪي ﰲ دي -اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎين ﻋﴩ :اﻟﻐﻔﺮان ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺰاﻧﻴﺔ

وﻗﻠام ،ﺟﺎف أو رﺻﺎص.
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ :ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺪرس ،ﺳﻮف ﺗﺤﺘﺎج أن ﺗﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻚ ورﻗﺔ ً

اعرف

ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ،ﻳﻘﻮل إﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ :١١ -١ :٨

ُــم َح َ
ــوع ف ََم َ
ــس
»أ َ َّمــا َي ُس ُ
يــع َّ
الش ْ
ــحَ ،و َجــا َء ِإ َل ْي ِــه َج ِم ُ
ــل َّ
ــون ث َّ
ــرص أ َ ْي ًضــا ِإ َىل ا ْل َه ْيــك َِل ِ ىڡ ُّ
الز ْي ُت ِ
ــع ِب ف ََج َل َ
ــىص ِإ َىل َج َب ِ
َ
الص ْب ِ
وهــا ِ ىڡ ا ْل َو ْسـ ِـط قَا ُلــوا َلـ ُـهَ » :يــا ُم َع ِّلـ ُـم ،هـ ِـذ ِه
ون ْامـ َـرأ َ ًة أ ُ ْم ِسـك َْت ِ  ىڡ ِزنًــاَ .و َل َّمــا أَق َُام َ
ُي َع ِّل ُم ُهـ ْـمَ .و َقـ َّـد َم ِإ َل ْيـ ِـه ا ْلكَ َت َبــةُ َوا ْلف َِّر ِيسـ ُّـي َ


ـوس أ َ ْو َصانَــا أ َ َّن ِم ْثـ َـل هـ ِـذ ِه تُ ْر َجـ ُـم .ف ََمــاذَا تَ ُقـ ُ
ـت؟« قَا ُلــوا
ـول أَنْـ َ
ا ْل َمـ ْـرأ َ ُة أ ُ ْم ِسـك َْت َو ِهـ َـي تَـ ْ ِـز  ىى ِ ىڡ ذ ِ
ـوىس ِ ىڡ ال َّن ُامـ ِ
َات ا ْل ِف ْعـ ِـلَ ،و ُمـ َ
ُون ِبـ ِـه َع َل ْيـ ِـه.
ـون َل ُهـ ْـم َمــا َي ْش ـ َتك َ
ـىك َي ُكـ َ
هــذَ ا ِل ُي َج ِّر ُبــو ُهِ ،لـ َ  ْ
١٢

يسوع ،من يغفر لنا بكرمه


ـب َو َقـ َ
َان
َوأ َ َّمــا َي ُسـ ُ
»مـ ْـن ك َ
ـوع فَانْ َحـ َـىى ِإ َىل أ َ ْسـف َُل َوك َ
ـال َل ُهـ ْـمَ :
ـب ِبِإ ْص ِب ِعـ ِـه َعـ َـىل اال َ ْر ِضَ .و َل َّمــا ْاسـ َت َم ُّروا َي ْسـأ َ ُلونَ ُه ،انْ َت َصـ َ
َان َيكْ ُتـ ُ

ـب َعـ َـىل اال َ ْر ِض.
رىم َهــا أ َ َّوال ً ِب َح َجـ ٍـر!« ثُـ َّـم انْ َحـ َـىى أ َ ْي ًضــا ِإ َىل أ َ ْسـف َُل َوك َ
ِم ْن ُكـ ْـم ِبـالَ َخ ِط َّيـ ٍـة َف ْل  َ ْ ِ
َان َيكْ ُتـ ُ
ـت َض َم ِائر ُهـ ْـم تُ َبكِّ ُت ُهـ ْـمَ ،خر ُجــوا َو ِاحـ ًـدا ف ََو ِاحـ ًـداُ ،م ْب َت ِد ِئـ  َ
وخ ِإ َىل اال ِ ïخ ِريـ َـنَ .و َب ِقـ َـي
ـںى ِمـ َـن ُّ
َوأ َ َّمــا ُهـ ْـم َف َل َّمــا َسـ ِـم ُعوا َوكَانَـ ْ
َ
ُ
الشـ ُـي ِ

ـوع َو َلـ ْـم َي ْن ُظـ ْـر أ َ َحـ ًـدا ِسـ َـوى ا ْل َمـ ْـرأ َ ِةَ ،قـ َ
ـال َل َهــاَ » :يــا ْامـ َـرأَةُ ،أ َ ْيـ َـن
َي ُسـ ُ
ـب َي ُسـ ُ
ـوع َو ْحـ َـد ُه َوا ْل َمـ ْـرأ َ ُة َو ِاق َفــةٌ ِ ىڡ ا ْل َو ْسـ ِـطَ .ف َل َّمــا انْ َت َصـ َ
ـك أ َ َحـ ٌـد؟«
ولئــكَ ا ْل ُم ْشـ َتك َ
ـك؟ أ َ َمــا َدانَـ ِ
ُون َع َل ْيـ ِ
ُهـ ْـم أ ُ ِ
َفقَا َل ْت» :ال َ أ َ َح َدَ ،يا َس ِّي ُد!«.
»وال َ أَنَا أ َ ِدي ُن ِك .اذ َْهِ × ىى َوال َ تُ ْخ ِط ِ  ىى أ َ ْي ًضا««.
َفق ََال َل َها َي ُس ُ
وعَ :

هل كنت تعلم؟
ً
كان الزنا في أيام يسوع خطية عقوبتها الموت في إسرائيل.
وكان القادة الدينيون يعرفون اآلية الواردة في الالويين  ١٠ :٢٠وهي ٌ
من
جزء
َ
َ َ ََ َ ُ ٌ َ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ َ
شريعة ُموسى التي ُتقول» :و ِإذا زنى رجل مع امرأ ٍة ،ف ِإذا زنى مع امرأ ِة ق ِر ِيب ِه،
َ َّ
َ َّ ُ ُ ْ َ َّ
َ
ف ِإنه يقتل الز ِاني والز ِانية«.
 .ما الذي كانت تصارع معه هذه المرأة ¦ ¥ىڡ رأيك؟

ﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ أﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﺳﺘﺤﺴــﺎن اﻟﺮﺟــﺎل أو اﻵﺧﺮﻳــﻦ ،ورمبــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺳــﺒﻞ اﻟﺤﻴــﺎة واﻟﺸــﻬﻮة أو
ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻬــﺮب ﻣــﻦ اﻟﻮﺣــﺪة ،أو ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺴﺘﺴــﻠﻢ ﻟﻺﻏـﺮاء ،وﻣــﻦ اﳌﺤﺘﻤــﻞ أن ﺗﻜــﻮن ﻣﻨﺒــﻮذة اﺟﺘامﻋﻴٍّــﺎ.

¦
يخرىنا ذلك عن الذين يتهمونها؟
 .أين كان èرسيكها ¥ىڡ هذه الخطية؟ ماذا ¬

مل ﻳﻜــﻦ ﻣﻮﺟــﻮ ًدا! ﻟــﻮ ﻛﺎن اﻟﻘــﺎدة اﻟﻴﻬــﻮد ﻣﻬﺘﻤــني ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﺑﺎﺗﺒــﺎع »وﺻﺎﻳــﺎ ﻣــﻮﳻ« ،ﻛﺎﻧــﻮا ﺳــﻴﺘﺄﻛﺪون ﻣــﻦ وﺟــﻮد
اﻟﺮﺟــﻞ أﻳﻀً ــﺎ.

 .كيف كانت تشعر بعد أن أمسكها الجمهور وجرها عل ًنا؟

أﻋﺘﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻢ ﺣﺘﻰ اﳌﻮت واﻹذﻻل واﻹﺣﺮاج واﻟﻌﺎر واﻟﻮﺣﺪة واﻟﺤﻘﺎرة.

كيف سوف تشعر إذا ما ك ُِشفَت خطاياك؟

ـﺨﺼﺎ آﺧــﺮ أو اﻟﻠــﻪ ،ﻳﺄﺧــﺬ اﻟﻠــﻪ ﻫــﺬه اﻷﺷــﻴﺎء
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻧﻔﻌــﻞ ﺷــﻴﺌًﺎ ﺿــﺪ اﻟﻨﺎﻣــﻮس أو ﺷــﻴﺌًﺎ ﻗــﺪ ﻳــﴬ ﺷـ ً
ﺑﺠﺪﻳــﺔ وﻳﺪﻋﻮﻫــﺎ ﺧﻄﺎﻳــﺎ .واﻟﺨﻄﻴــﺔ ﻫــﻲ أن ﻧﺘﺤــﺮك ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻨــﺎ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ،وﻧﻔﻜــﺮ أﻓﻜﺎرﻧــﺎ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ،وﻧﻔﻌــﻞ ﻣــﺎ ﻧﺮﻳــﺪه ،وﻟﻴــﺲ ﻣــﺎ
ﻳﺮﻳــﺪه اﻟﻠــﻪ .ميﻜــﻦ أن ﺗﺘﻀ ﱠﻤــﻦ اﻟﺨﻄﻴــﺔ إﻣــﺎ ﻣﻮاﻗــﻒ أو أﻓﻌــﺎل أو ﻛﻠﻴﻬــام.
ﺗﻜﺸــﻒ ﻟﻨــﺎ ﻣﻌﺎﻳــري اﻟﻠــﻪ ﰲ اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﻘــﺪس ﻋــﻦ ﻗﻠﺒــﻪ .وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻧﺘﻤــﺮد ﺿــﺪ ﻣﻌﺎﻳــريه وﻧﺘﺒــﻊ رﻏﺒﺎﺗﻨــﺎ ،ﺳــﻮف ﻧﻔﻘــﺪ اﻟﺤﻴــﺎة
اﻷﻓﻀــﻞ اﻟﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬــﺎ اﳌﺴــﻴﺢ ﻟﻨــﺎ وﻧﺤﺰﻧــﻪ.

قدمه لها ¦ ¥ىڡ هذا الموقف؟
 .كيف أجاب يسوع عىل هذه المرأة وما الذي َّ
أنقذها من الموت المؤلم.

١٣

ُّ
تأمالت الرجاء

الدينيںى بالنيابة عنها.
وقف للقادة
ساعد الذين يتهمونها عىل رؤية خطاياهم.
الموجهة إليها وغفر لها.
تعامل مع التهمة
َّ
جديدا لحياتها.
أعاد لها كرامتها وأعطاها هدفًا
ً

¦
الكثرى لها؟
يعىى رد فعل يسوع ¥
 .لماذا ¥

ﻟﻘﺪ أﻋﻄﺎﻫﺎ ﺣﻴﺎ ًة وﻗﻴﻤ ًﺔ .وﻛﺸﻒ ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻹﻧﻘﺎذ.

 .هل كان عىل المرأة الزانية أن تفعل شي ًئا Ý
حىى تنال الغفران؟

ﻛﻼ ،ﻳﻘﺪم اﻟﻠﻪ اﻟﻐﻔﺮان ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻪ .ومل ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮى أن ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﻔﺮان.

ﻫﻜــﺬا ﺗﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻠــﻪ ﻋــﻦ اﻟﺘﺪﻳﱡــﻦ اﻟــﺬي ﻳﻘــﻮل إﻧــﻪ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﻔﻌــﻞ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺻــﻮاب ﺣﺘــﻰ ﺗﻨــﺎل اﻟﻘﺒــﻮل
واﳌﺤﺒــﺔ واﻟﻐﻔ ـﺮان .ﻻ ﺗﻌﺘﻤــﺪ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻠــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻳﺴــﻮع اﳌﺴــﻴﺢ ﻋــﲆ أداﺋﻨــﺎ؛ ﻷﻧﻨــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟــﻮن وﻣﺤﺒﻮﺑــﻮن
وﻣﻐﻔــﻮر ﻟﻨــﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧــﺎ.

عش )طَ ِّبق(

َُ
تعد »الحياة والموت« كلمتين مهمتين في الكتاب ًالمقدس؛ حيث يشيران إلى
الماديين.
الحياة الروحية وكذلك الموت الروحي كما يشيران أيضا إلى الحياة والموت
َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ
َ
ي الحياة األب ِدية :أن يع ِرفوك أنت
ه
ﻩ
هذ
»و
يشير ْيوحنا  ٣ :١٧إلى الحياة
ِ
ِ
ِ
الروحيةَّ َ :
َْ َ َْ ُ
َّ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
َ َ
يقي وحدك ويسوع الم ِسيح ال ِذي أرسلته«.
اإلله الح ِق ِ
ِ
ﺗﺸري اﻵﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﱃ اﳌﻮت اﻟﺮوﺣﻲ.

ﺗﻘﻮل رﺳﺎﻟﺔ ﻛﻮﻟﻮﳼ :١٤ -١٣ :٢

الصــكَّ ا َّلـ ِـذي
َ
»و ِإ ْذ ُك ْن ُتـ ْـم أ َ ْم َواتًــا ِ ىڡ ا ْل َخ َطا َيــا َو َغ َلـ ِ
ـف َج َسـ ِـدك ُْم ،أ َ ْح َيا ُكـ ْـم َم َعـ ُـهُ ،م َسـ ِـام ًحا َل ُكـ ْـم ِب َج ِميـ ِـع ا ْل َخ َطا َيــاِ ،إ ْذ َم َحــا َّ

الص ِليـ ِـب«.
َع َل ْي َنــا ِ ىڡ ا ْلف ََر ِائـ ِـض ،ا َّلـ ِـذي ك َ
َان ِضـ ًّـدا َل َنــاَ ،و َقـ ْـد َرف ََعـ ُـه ِمـ َـن ا ْل َو َسـ ِـط ُم َسـ ِّـم ًرا ِإ َّيــا ُه ِب َّ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬه اﻵﻳﺎت ،ﻣﺎ اﻟﺬي ﺣﺪث »ﻟﻠﺼﻚ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻨﺎ«؟
اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺎ اﻟﺼﻚ.
اﻟﻠﻪ ﺳ ﱠﻤﺮ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻋﲆ ﺻﻠﻴﺐ رﺑﻨﺎ ﻳﺴﻮع.
مل ﻧَ ُﻌــﺪ ﻧﻌﻴــﺶ وﻓ ًﻘــﺎ »ﻟﴩﻳﻌــﺔ ﻣــﻮﳻ« اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻬــﺎ ﰲ اﻵﻳــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﻜــﻦ ﻧﺤــﻦ ﺟﻤﻴ ًﻌــﺎ ﻧﻌﻴــﺶ ﺑﻨــﻮ ٍع ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن
اﻷديب واﻷﺧﻼﻗــﻲ واﻟﺜﻘــﺎﰲ اﳌﻮﺟــﻮد داﺧﻠﻨــﺎ .ومتﻴــﻞ اﳌــﺮأة إﱃ وﺿــﻊ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺗﺤــﺖ ﻣﺴــﺘﻮى ﻛﺒــري ﻣــﻦ اﻟﻀﻐــﻂ ﺣﺘــﻰ ﺗﻘـ ﱢﺪم أدا ًء
ﺟﻴـ ًﺪا .وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻔﺸــﻞ ،ﺗﺒــﺬل ﻗﺼــﺎرى ﺟﻬﺪﻫــﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ ﻋﻴﻮﺑﻬــﺎ.

١٤

يسوع ،من يغفر لنا بكرمه

ï


§
وع«.
يح َي ُس َ
ىس َء ِم َن َّ
الد ْي ُنونَ ِة اال َن َع َىل ا َّل ِذ َين ُه ْم ِ ىڡ ا ْل َم ِس ِ
يقول هلِلَف لنا ىڡ رومية »ِ ١ :٨إذًا ال َ َ  ْ

ö
¦
الىسء الفعىل الذي ¦ ¥
è
»ىڡ المسيح يسوع«؟
يتمرى به الذين ¥
¥
 .وفقًا لهذه االية ،ما ¥
ﻻ ﳾء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻨﻮﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.

Ý
è
الىى نرى بها أنفسنا؟
 .كيف يمكن أن ¥
تغرى معرفتنا بأنه »ال ¥
ىسء من الدينونة علينا« من الطريقة ¥

االيمان بقيمتنا  ىڡ المسيح.
يمكن أن نبدأ ىڡ Ì
نخترى الحرية.
يمكن أن ¨

 .كيف يمكن أن تنطبق هذه الحقيقة عىل كيفية التعامل مع ö
االخرين؟
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﺴﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺪون أي إداﻧﺔ ﻣﻨﺎ.

ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺤــﺪث ﻳﺴــﻮع ﻣــﻊ ﻫــﺬه اﳌــﺮأة اﻟﺘــﻲ أُ ِ
ﻣﺴــﻜﺖ ﰲ اﻟﺨﻄﻴــﺔ ،ﻏﻔــﺮ ﻟﻬــﺎ ،ﻟﻜﻨــﻪ ﻗــﺎل أﻳﻀً ــﺎ ﻟﻬــﺎ» :اذﻫﺒــﻲ وﻻ ﺗﺨﻄﺌــﻲ
ـﺨﺼﺎ ﻧــﺎل اﻟﺤﺮﻳــﺔ واﻟﻐﻔـﺮان .وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ،ﻧِﻠْ َﻨــﺎ اﻟﻐﻔـﺮان،
أﻳﻀً ــﺎ« .ﻛﺎن ﻳﻘــﻮل ﻟﻬــﺎ أن ﺗﺘﺒ ﱠﻨــﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬــﺎ اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﺑﺼﻔﺘﻬــﺎ ﺷـ ً
ﻟﻜــﻦ ﻣــﻊ اﻟﺤﺮﻳــﺔ ﺗــﺄيت اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳــﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪة .وﻫــﺬا ﻻ ﻳﻌﻨــﻲ أﻧﻨــﺎ ﻟــﻦ ﻧﻔﺸــﻞ ﻣــﺮ ًة أﺧــﺮى ،ﺑــﻞ ﻳﺤــﺪد ذﻟــﻚ اﺗﺠﺎ ًﻫــﺎ
ﺟﺪﻳـ ًﺪا ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨــﺎ.
ﺗﻘﻮل رﺳﺎﻟﺔ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻷوﱃ :١٠ -٩ :١
ِ»إ ِن ْاع َرى ْف َنــا ب َخ َطا َيانَــا ف َُهـ َـو أ َ ِمـ  ٌ
ـاد ٌلَ ،حـ َّـىى َيغْ ِفـ َـر َل َنــا َخ َطا َيانَــا َو ُي َط ِّه َرنَــا ِمـ ْـن ك ُِّل ِإثْـ ٍـمِ .إ ْن ُق ْل َنــاِ :إنَّ َنــا َلـ ْـم نُ ْخ ِطـ ْـئ
ـںى َو َعـ ِ
َ ِ
ـت ِفي َنــا«.
نَ ْج َع ْلـ ُـه ك َِاذ ًبــاَ ،وك َِل َم ُتـ ُـه َل ْي َسـ ْ

 .لذلك كيف Ý
نسرىد العالقة مع هلِلَف مر ًة أخرى عندما نفشل؟
اﻻﻋﱰاف ﺑﺨﻄﺎﻳﺎﻧﺎ وﻃﻠﺐ اﻟﻐﻔﺮان.

أخرى
¬

اﻟﺘﺤ ـ ﱢﺪي :ﻳﻌﻨــﻲ اﻻﻋ ـﱰاف ﺑﺄﻧﻨــﺎ ﻧﺘﻔــﻖ ﻣــﻊ اﻟﻠــﻪ ﺑﺨﺼــﻮص أي أﻓــﻜﺎر أو ﻣﻮاﻗــﻒ أو أﻓﻌــﺎل ﺧﺎﻃﺌــﺔ؛ أي ﻧﺘﻔــﻖ ﻣﻌــﻪ أﻧﻬــﺎ
أﻣــﻮر ﺧﺎﻃﺌــﺔ ،وﻧﻄﻠــﺐ ﻣﻨــﻪ اﻟﻐﻔ ـﺮان واﻻﻋ ـﱰاف ﺑــﺄن اﻟﻠــﻪ ﻏﻔــﺮ ﻟﻨــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻋــﲆ ﺣﺴــﺎب ﻣــﻮت اﳌﺴــﻴﺢ ﻋــﲆ اﻟﺼﻠﻴــﺐ.
ﻗﻠام وورﻗﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻚ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ :ﻣ ﱢﺮر ً
دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺠﻌﻞ اﻻﻋﱰاف أﻣ ًﺮا ﻋﻤﻠ ٍّﻴﺎ:

 .١اﻛﺘــﺐ ﻗﺎمئ ـ ًﺔ ﺑﺨﻄﺎﻳــﺎك ﰲ ورﻗــﺔ وﻗﻄﱢﻌﻬــﺎ .ﺳــﺘﻜﻮن ﻫــﺬه اﻟﻘﺎمئــﺔ ﺑﻴﻨــﻚ وﺑــني اﻟﻠــﻪ ،ﻛــﻦ أﻣﻴ ًﻨــﺎ متﺎ ًﻣــﺎ.
واﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻟﻠــﻪ ﰲ ﻫــﺪوء أن ﻳﺴــﺎﻋﺪك ﺣﺘــﻰ ﺗــﺮى اﻷﺷــﻴﺎء اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺮﺿﻴــﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻚ .ﺳـ ﱢﺠﻞ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﺤــﴬه اﻟﻠــﻪ إﱃ ذﻫﻨــﻚ.
ـﺐ ﻳﻐﻔــﺮ ﻟــﻚ ﺧﻄﺎﻳــﺎك ﻟﺪرﺟــﺔ أﻧــﻪ ﺑــﺬل اﺑﻨــﻪ ﻷﺟﻠــﻚ.
ﺑﻴﻨــام ﺗﻜﺘــﺐ ﻛﻞ ﺧﻄﻴــﺔ ،اﻋــﱰف ﻟﻠــﻪ ﺑﻬــﺎ .ﺗﺬﻛﱠــﺮ أن ﻟــﻚ إﻟــﻪ ُﻣ ِﺤـ ﱞ
 .٢ﺑﻌــﺪ أن ﺗﻜﺘــﺐ ﻗﺎمئﺘــﻚ ،اﻛﺘــﺐ ﻛﻠــامت ١ﻳﻮﺣﻨــﺎ  ٩ :١ﻋــﲆ ﻗﺎمئﺘــﻚ .ﺗﻘــﻮل اﻵﻳــﺔ» :إِنِ ا ْﻋ َ َﱰﻓْ َﻨــﺎ ِﺑ َﺨﻄَﺎ َﻳﺎﻧَــﺎ ﻓَ ُﻬـ َﻮ
ـﻦ ﻛ ﱢُﻞ إِﺛْـ ٍـﻢ«.
أ َ ِﻣـ ٌني َو َﻋــﺎ ِد ٌلَ ،ﺣ ﱠﺘــﻰ َﻳ ْﻐ ِﻔـ َﺮ ﻟَ َﻨــﺎ َﺧﻄَﺎ َﻳﺎﻧَــﺎ َو ُﻳﻄَ ﱢﻬ َﺮﻧَــﺎ ِﻣـ ْ

١٥
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 .٣ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻨﺘﻬــﻲ ﻣــﻦ وﻗــﺖ اﻟﺼــﻼة واﻻﻋـﱰاف ،اﺷــﻜﺮ اﻟﻠــﻪ ﻋــﲆ ﻏﻔﺮاﻧــﻪ ﻟــﻚ ﺑﺎﻹميــﺎن وﻗﻄــﻊ اﻟﻘﺎمئــﺔ ﻛﻌﻼﻣــﺔ ﻋــﲆ ﻏﻔـﺮان
اﻟﻠــﻪ اﻟــﺬي ﻧﻠﺘَــﻪ ﺑﺘﻘﻄﻴــﻊ اﻟﻮرﻗــﺔ إﱃ أﺟـﺰاء ﺻﻐــرية أو متﺰﻳﻘﻬــﺎ أو ﺣﺮﻗﻬــﺎ ﺣﺘــﻰ ﺗﻈﻬــﺮ ﻟــﻚ ﻛﻴــﻒ ﻗــﺪ ﻏﻔــﺮ اﻟﻠــﻪ ﻟــﻚ متﺎ ًﻣــﺎ.

 .الدخول للعمق :أين خطاياك )قائمة خطاياك( ö
االن؟
اﺧﺘﻔﺖ أو ُد ﱢﻣﺮت.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻐﻔﺮان ،ﻧﻨﺎل اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻴﺔ واﻟﺬﻧﺐ.
ﻳﻘﻮل ﺳﻔﺮ اﳌﺰاﻣري :١٢ :١٠٣
§
رس ِق ِم َن ا ْل َمغْ ِر ِب أ َ ْب َع َد َع َّنا َم َع ِاص َي َنا«
»ك َُب ْع ِد ا ْل َم ْ ِ
ﻛام ﺗﻘﻮل رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﱪاﻧﻴني :١٧ :١٠
اه ْم َوتَ َع ِّد َي ِات ِه ْم ِ  ىڡ َما َب ْع ُد«.
»و َل ْن أ َ ْذك َُر َخ َطا َي ُ
َ
ﰲ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒﻮع ،اﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻟﻠــﻪ أن ﻳﻜﺸــﻒ ﻟــﻚ ﻋــﻦ ﺧﻄﺎﻳــﺎك .واﻋــﱰف ﺑﻬــﺎ ﻟﻠــﻪ ،واﻃﻠــﺐ اﻟﻐﻔ ـﺮان واﺷــﻜﺮ اﻟﻠــﻪ
ﻋــﲆ ﻏﻔﺮاﻧــﻪ ﻟــﻚ.

١٦

يسوع ،قوة حياتنا

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺴﻮع ،ﻗﻮة ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
ﻣﺮﻳﻢ أم ﻳﺴﻮع :ﻗﻮة ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
شارك

ﻫــﻞ ﻳﺤــﺐ أﺣــﺪ أن ﻳﺸــﺎرك إذا ﻣــﺎ ﻛﺎن اﻟﻠــﻪ ﻗــﺪ ﻛﺸــﻒ ﻟــﻪ ﻋــﻦ ﺧﻄﻴــﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﺣﺪﺛــﺖ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒﻮع؟ ﻛﻴــﻒ ﺗﺠﺎوﺑــﺖ
ﻣــﻊ ذﻟــﻚ؟

شاهد

اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﲆ اﻟﺪي ﰲ دي -اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻴﻼد ﻳﺴﻮع

اعرف

ﻳﻘﻮل إﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ :٣٨ -٢٦ :١


ـارصةُِ ،إ َىل َعــذْ َرا َء َم ْخ ُطو َبـ ٍـة ِل َر ُجــل
»و ىڡ َّ
السـ ِ
َِ
الشـ ْـه ِر َّ
ـاد ِس أ ُ ْر ِسـ َـل ِج × ْ َرى ِائيـ ُـل ا ْل َمـالَكُ ِمـ َـن هلِلَفِ ِإ َىل َم ِدي َنـ ٍـة ِمـ َـن ا ْل َج ِليـ ِـل ْاسـ ُـم َها نَـ ِ َ
َ
وسـ ُـفَ .و ْاسـ ُـم ا ْل َعــذْ َر ِاء َم ْر َيـ ُـم .ف ََد َخـ َـل ِإ َل ْي َهــا ا ْل َم ـالَكُ َو َقـ َ
ـك أ َّي ُت َهــا ا ْل ُم ْن َعـ ُـم َع َل ْي َهــا!
»س ـالَ ٌم َلـ ِ
ـالَ :
ِمـ ْـن َب ْيـ ِـت َد ُاو َد ْاسـ ُـم ُه ُي ُ

ـكُ .م َب َار َكــةٌ أَنْـ ِـت ِ ىڡ ال ِّن َسـ ِـاء«
اَلـ َّـر ُّب َم َعـ ِ

١٧

ُّ
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ـال َلهــا ا ْلمـالَكُ » :ال َ تَخـ 
ـاىڡ َيــا َم ْر َيـ ُـم،
َف َل َّمــا َرأَتْـ ُـه ْ
»مــا َعـ َـىس أ َ ْن تَ ُكـ َ
اض َط َر َبـ ْ
ـون هـ ِـذ ِه ال َّت ِح َّيــةُ !« َف َقـ َ َ َ
ـت ِمـ ْـن َكالَ ِمـ ِـهَ ،وفَكَّ ـ َـر ْتَ :
َ ِ

ـىل
ـك َقـ ْـد َو َجـ ْـد ِت ِن ْع َمــةً ِع ْنـ َـد هلِلَفَِ .و َهــا أَنْـ ِـت َسـ َت ْح َب ِل  َںى َوتَ ِل ِديـ َـن ا ْب ًنــا َوتُ َسـ ِّـمي َن ُه َي ُسـ َ
ـوع .هــذَ ا َي ُكـ ُ
الَنَّـ ِ
ـون َع ِظ ًيمــاَ ،وا ْبـ َـن ا ْل َعـ ِ ِّ

ـون ِل ُم ْل ِكـ ِـه ِن َها َيــةٌ «.
ـوب ِإ َىل اال َ َبـ ِـدَ ،وال َ َي ُكـ ُ
ىس َد ُاو َد أ َِبيـ ِـهَ ،و َي ْم ِلــكُ َعـ َـىل َب ْيـ ِـت َي ْع ُقـ َ
ُي ْد َعــىَ ،و ُي ْع ِطيـ ِـه الـ َّـر ُّب ِ ùااللـ ُـه ُكـ ْـر ِ  َّ
ُون هذَ ا َوأَنَا َل ْس ُت أ َ ْع ِر ُف َر ُجالً؟«
َفقَا َل ْت َم ْر َي ُم ِل ْل َمالَ ِك» :ك َْي َف َيك ُ
ـاب ا ْل َم ـالَكُ َو َقـ َ
ـك
ـىل تُ َظ ِّل ُلـ ِ
وح ا ْل ُقـ ُـد ُس َي ِحـ ُّـل َع َل ْيـ ِ
وس ا ْل َم ْو ُلــو ُد ِم ْنـ ِ
ـال َلهــا» :اَلـ ُّـر ُ
َفأ َ َجـ َ
ـك ،ف َِل ِذلــكَ أ َ ْي ًضــا ا ْل ُقـ ُّـد ُ
ـكَ ،و ُقـ َّـو ُة ا ْل َعـ ِ   ِّ
ـاد ُس ِل ِت ْلــكَ
ـيب ُت ِك ِهـ َـي أ َ ْي ًضــا ُح ْبـ َـىل ِبا ْبـ ٍـن ِ ىڡ َشـ ْـي ُخ َ
وخ ِت َهاَ ،وهــذَ ا ُهـ َـو َّ
يصا َبـ ُ
السـ ِ
ُي ْد َعــى ا ْبـ َـن هلِلَفَِ .و ُهـ َـوذَا أ َ ِل َ
ـات نَ ِسـ َ
الشـ ْـه ُر َّ

§
ـرى ُم ْم ِكـ ٍـن َلـ َـدى هلِلَفِ«.
ىس ٌء َغـ  ْ َ
ا ْل َم ْد ُعـ َّـو ِة َع ِاقـ ًـرا ،الَنَّـ ُـه َل ْيـ َـس َ  ْ
الر ِّبِ .ل َيك ُْن ِ ىل َكق َْوِلكَ « .ف ََم َىص ِم ْن ِع ْن ِد َها ا ْل َمالَكُ «.
َفقَا َل ْت َم ْر َي ُمُ :
»ه َوذَا أَنَا أ َ َمةُ َّ
ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺮﻳــﻢ ﺗﻘــﻮم ﺑﺄﻧﺸــﻄﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻗﺎﺑﻠﻬــﺎ اﳌــﻼك ﺟﱪاﺋﻴــﻞ وﻗــﺎل ﻟﻬــﺎ إﻧﻬــﺎ ﺳــﺘﺤﺒﻞ وﺗﻠــﺪ ﻃﻔـ ًـﻼ .وﻧﻌــﺮف ﺟﻤﻴ ًﻌــﺎ
أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻜــﻮن ﻟﻬــﺎ ﻃﻔــﻞ ﺑــﺪون ﻋﻼﻗــﺔ ﺣﻤﻴﻤــﺔ ﻣــﻊ رﺟــﻞ .وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻃﺮﺣــﺖ ﻣﺮﻳــﻢ ﻫــﺬا اﻟﺴــﺆال ﻋــﲆ ﺟﱪاﺋﻴــﻞ،
أﺟﺎﺑﻬــﺎ ﻗﺎﺋـ ًـﻼ» :ﻟﻴــﺲ ﳾء ﻏــري ﻣﻤﻜــﻦ ﻟــﺪى اﻟﻠــﻪ« .وﴍح ﳌﺮﻳــﻢ أﻧــﻪ ﻟــيك ﻳﺤــﺪث ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن »اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس ﻳﺤــﻞ ﻋﻠﻴـ ِ
ـﻚ،
وﻗــﻮة اﻟﻌــﲇ ﺗﻈﻠﱢﻠُـ ِ
ـﻚ«.


Ý
جرىائيل؟
الىى كانت مريم تفكر فيها وتشعر بها عندما سمعت رسالة ¬
 .ما االشياء ¥
التعجب ،واالرتباك ،والدهشة ،والخوف ،والمفاجأة¾ ،
والرسف.

 .رغم أن مريم كانت تفكر وتشعر بالعديد من 
الفعىل؟
االشياء ،ماذا كان رد فعلها
¥
تساءلت كيف يمكن أن يحدث ذلك ،لكنها وثقت  ىڡ هلِلَف.
كانت ترغب  ىڡ أن يسمح هلِلَف لها ويستخدمها لتحقيق خطته.

 .كيف سيكون رد فعلك لو كنت مكانها؟

ماذا عن خططي 
لحياىى؟

ماذا عن يوسف؟
ما الذي سيظنه الجميع عندما يعرفون أىى غرى  
مرىوجة وحبىل؟


هل كنت تعلم؟ ً
ً
ًّ
كانت مريم مخطوبة ليوسف ،وكان ذلك في ثقافتم وعدا قويا مثله في ذلك
ًّ
قانونيا
مثل الزواج .ورغم أن مريم كانت ال تزال تعيش مع أسرتها ،فإنها كانت تعتبر
يوسف .إذا شك يوسف في عدم إخالصها وأمانتها ،يحق له أن يقتلها مثل
زوجة
ُ
األقل يجبرها أن تترك المدينة وهي تشعر بالعار
على
المرأة التي أ ِ
ً
مسكت في زنا أو ً
والخزي .لذلك كان حمل مريم محنة كبيرة لكل منهما.
ﻳﻜﺸﻒ اﺧﺘﻴﺎ ُرﻫﺎ ﻟﻠﻄﺎﻋﺔ ﻋﻦ إميﺎﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ.

١٨

يسوع ،قوة حياتنا

ِع ْش )طَ ِّبق(

ﰲ ﻟﺤﻈــﺔ ،ﺗﻐــريت ﺣﻴــﺎة ﻣﺮﻳــﻢ إﱃ اﻷﺑــﺪ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻠــﻪ ﻟﻬــﺎ ﻟيك ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﻬﻤــﺔ ،ﺑﻠُﻐ ِﺘ َﻨــﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ ،ﺗــﻜﺎد ﺗﻜﻮن
ﻣﺴــﺘﺤﻴﻠ ًﺔ .ﻟﻜــﻦ ﻛــام ﻗــﺎل اﳌــﻼك ﺟﱪاﺋﻴــﻞ» :ﻟﻴــﺲ ﳾء ﻏــري ﻣﻤﻜــﻦ ﻟــﺪى اﻟﻠــﻪ« .ﻻ أﺣــﺪ ﻣﻨــﺎ ﺳـ ُﻴﻄﻠَﺐ ﻣﻨــﻪ أن ﻳﺤﻤــﻞ اﺑــﻦ اﻟﻠــﻪ
ـﺘﺤﻴﻼ؛ ﺑــﺄن ﻧﺘﺒــﻊ اﻟــﺮب ﻳﺴــﻮع ﺑﺄﻣﺎﻧــﺔ ﻛﻞ ﻳــﻮم.
ﻣﺜﻠــام ﻃُﻠِــﺐ ﻣــﻦ ﻣﺮﻳــﻢ .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،اﻟﻠــﻪ ﻳﻄﻠــﺐ ﻣﻨــﺎ أن ﻧﻔﻌــﻞ ﺷــﻴﺌًﺎ أﻳﻀً ــﺎ ﻣﺴـ ً
ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ«.
ً
ﻗﺎل أﺣﺪ اﻷﺷــﺨﺎص» :أن ﺗﻌﻴﺶ اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ ﻟﻴﺲ أﻣ ًﺮا ﺻﻌ ًﺒﺎ ،ﺑﻞ
ﺗﺒني اﻵﻳﺎت اﻟﺘﺎلﻳﺔ ﻛﻴﻒ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴــﺘﺤﻴﻞ أن ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة اﻹميﺎن ﺑﺪون ﻣﺴــﺎﻋﺪة اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس.
يقــول إنجيــل 
»حي َن ِئ ٍــذ ق َ
ــد أ َ ْن َي ـ ِأ ْ   َىى َو َر ِ  اىى َف ْل ُي ْن ِكـ ْـر نَف َْسـ ُـه َو َي ْح ِمـ ْـل َص ِل َيب ُــه
َــال َي ُس ُ
يــذ ِهِ :إ ْن أ َ َرا َد أ َ َح ٌ
ــوع ِل َتالَ ِم ِ
مــىى ِ :٢٤ :١٦

ــىى«
َو َي ْت َب ْع ِ 
َان أ َ َحـ ٌـد ِفي ُكـ ْـم َي ُظـ ُّـن أَنَّـ ُـه َد ِّيـ ٌـنَ ،و ُهـ َـو َل ْيـ َـس ُي ْل ِجـ ُـم ِل َســانَ ُهَ ،بـ ْـل َي ْخـ َـد ُع َق ْل َبـ ُـه ،ف َِد َيانَــةُ
تقــول رســالة يعقــوب »ِ :٢٦ :١إ ْن ك َ
هــذَ ا َب ِاط َلــةٌ «


الس َم َاو ِات ُه َو ك َِام ٌل«.
يقول إنجيل مىى َ » :٤٨ :٥فكُونُوا أَنْ ُت ْم ك َِام ِل  َںى ك ََما أ َ َّن أ َ َباك ُُم ا َّل ِذي ِ ىڡ َّ

 .وفقًا لهذه ö
االيات ،كيف ينبغي أن نعيش حياتنا؟
ننكر أنفسنا.
Ù


الىى نقولها لالخرين.
نتحكم ىڡ الكلمات 
نكون  
كاملںى كما أنا أبانا السماوي ٌ
كامل.

كيف حالك؟

ﺗ ُ َﻌــﺪ ﻫــﺬه اﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ ،وﻓ ًﻘــﺎ ﻟﻘﻮﺗﻨــﺎ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ،ﻣﺴــﺘﺤﻴﻠ ًﺔ ،ﻟﻜــﻦ اﻟﻠــﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗــﻊ ﻣﻨــﺎ أن ﻧﺘﺒــﻊ ﻳﺴــﻮع ﺑﻘﻮﺗﻨــﺎ اﻟﺨﺎﺻــﺔ؛ ﻓﺤﻴــﺎة
اﻹميــﺎن ﻫــﻲ ﺣﻴــﺎة ﻓﺎﺋﻘــﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌــﺔ وﻻ ميﻜــﻦ ﺳــﻮى ﻟﻠﻤﺴــﻴﺢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس أن ميﻜﱢﻨﻨــﺎ ﻣــﻦ أن ﻧﻌﻴﺸــﻬﺎ.
دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺮى ﻛﻴﻒ ميﻨﺤﻨﺎ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس اﻟﻘﻮة ﻟيك ﻧﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة اﻹميﺎن.

االنســان الطبيعي بأنه لم يد ُع الرب يســوع قط إىل حياته /حياتها ،أي لم يقبل المســيح
وصف á
 .١يُ َ
مخلصا بعد.
ً


وح هلِلَفِ الَنَّـ ُـه ِع ْنـ َـد ُه َج َها َلــةٌ َ ،وال َ َي ْقـ ِـد ُر أ َ ْن
»و ِلكـ َّـن ِ ùاالنْ َسـ َ
تقــول رســالة كورنثــوس االوىل َ :١٤ :٢
ـان ال َّط ِب ِيعـ َّـي ال َ َيق َْبـ ُـل َمــا ِلـ ُـر ِ

وح ًّيــا«.
َي ْع ِر َفـ ُـه الَنَّـ ُـه ِإنَّ َمــا ُي ْح َكـ ُـم ِفيـ ِـه ُر ِ
ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﻠامت ﻣﺜﻞ اﻟﻜﱪﻳﺎء ،واﻟﺨﻮف ،واﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ،واﻟﻘﻠﻖ ،واﻟﻌﺼﻴﺎن.
ﺣﻴﺎة ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺬات )اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ(

ذ

اﻷﻧﺎ )اﻟﺬات( ﻋﲆ اﻟﻌﺮش
اﳌﺴﻴﺢ ﺧﺎرج اﻟﺤﻴﺎة

١٩

ُّ
تأمالت الرجاء

اﻫﺘامﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻷﻧﺎ أو اﻟﺬات وﻛﺜ ًريا ﻣﺎ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺨﻼف واﻹﺣﺒﺎط.

االنسان الروحي بأن الروح القدس يرشده ويعطيه قوة.
 .٢يوصف á


وحــي ف ََي ْح ُكـ ُـم ِ ىڡ ك ُِّل §َىس ٍء« .ويتمـ  
ـرى ùاالنســان الروحــي ببعــض الكلمــات مثــل
تقــول رســالة كورنثــوس االوىل َ :١٥ :٢

»وأ َ َّمــا ُّ
ْ
الر ِ ُّ
الثقــة والطاعــة والســالم والغفـران والمحبــة.
ﺣﻴﺎة ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﳌﺴﻴﺢ )اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮوﺣﻲ(

ذ

اﳌﺴﻴﺢ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﲆ اﻟﻌﺮش.
اﻟﺬات ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ وﺗﺴﻠﻢ ﻟﻪ.
اﻫﺘامﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﳌﺴﻴﺢ ﻣام ﻳﺆدي إﱃ اﻧﺴﺠﺎم ﰲ ﺧﻄﺔ اﻟﻠﻪ.

شخص دعى الرب يسوع إىل حياته /حياتها ،لكنه يعيش ¦ ¥ىڡ الهزيمة
االنسان الجسدي بأنه
وصف á
ٌ
 .٣يُ َ
ويحاول أن يتبع يسوع بقوته.




»وأَنَا أ َ ُّي َها ùاال ْخ َو ُة َل ْم أ َ ْس َت ِط ْع أ َ ْن أ ُ َك ِّل َمك ُْم كَر ِ 
يح«.
تقول كورنثوس االوىل َ :١ :٣
ُ
ِ
وح ِّي  َںىَ ،ب ْل ك ََج َس ِد ِّي  َںى َكأ َ ْطفَال ِ ىڡ ا ْل َم ِس ِ

ﻳﺘﻤﻴﱠــﺰ اﻟﺸــﺨﺺ اﻟﺠﺴــﺪي ﺑﺒﻌــﺾ اﻟﻜﻠــامت اﻟﺘــﻲ ﺗﺼﻔــﻪ ﻣﺜــﻞ اﻹﺣﺒــﺎط ،واﻟﻬﺰميــﺔ ،واﻟــﱪ اﻟــﺬايت ،واﻟﺮﻏﺒــﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔــﺔ ﰲ
اﻟﻨﻤــﻮ ،واﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﻟﺮوﺣﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺎﻟﻬﺒــﻮط واﻟﺼﻌــﻮد.
ﺣﻴﺎة ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺬات )اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺠﺴﺪي(

ذ

اﻷﻧﺎ أو اﻟﺬات ﻋﲆ اﻟﻌﺮش.
اﳌﺴﻴﺢ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ اﻟﻌﺮش وﻏري ﻣﺴﻤﻮح ﻟﻪ ﺑﺄن ﻳﻘﻮد اﻟﺤﻴﺎة.
اﻫﺘامﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺬات وﻛﺜ ًريا ﻣﺎ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺨﻼف واﻹﺣﺒﺎط
أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت متﺜﻞ ﺣﻴﺎﺗﻚ؟
أي ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺐ أن ﺗﻜﻮن؟

ﻳــﻮد ﻣﻌﻈــﻢ اﻷﺷــﺨﺎص أن ﻳﻘــﻮد اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس ﺣﻴﺎﺗﻬــﻢ .دﻋﻮﻧــﺎ ﻧــﺮى ﻛﻴــﻒ ميﻜــﻦ أن ﻧﻌﻴــﺶ ﺣﻴــﺎة ﻣﻤﺘﻠﺌــﺔ
ﺑﺎﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس.
ﻧــﺮى ﰲ اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﻘــﺪس أن اﻟﻠــﻪ ُﻣﻤﺜﱠــﻞ ﰲ ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﺨﺎص ﻣﻤﻴﺰﻳــﻦ ﻫــﻢ :اﻵب واﻻﺑــﻦ واﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس .أﻋﻄﺎﻧــﺎ اﻟﻠــﻪ اﻟــﺮوح
اﻟﻘــﺪس ﻟــيك ﻳﻌﻴــﺶ ﻓﻴﻨــﺎ وﻳﻌﻄﻴﻨــﺎ اﻟﻘــﻮة اﻟﺘــﻲ ﻧﺤﺘﺎﺟﻬــﺎ ﻟﻠﺤﻴــﺎة ﻛﺄﺗﺒــﺎع اﳌﺴــﻴﺢ .ورﻏــﻢ أن اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس ﻳﻌﻴــﺶ ﰲ ﺟﻤﻴــﻊ
اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳــﻦ دﻋــﻮا اﳌﺴــﻴﺢ إﱃ ﺣﻴﺎﺗﻬــﻢ ،ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻻ منﺘﻠــﺊ ﻣــﻦ اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس ﻣــﺎ مل ﻧﺴــﻤﺢ ﻟــﻪ ﺑﺈرﺷــﺎدﻧﺎ وإﻋﻄﺎﺋﻨــﺎ اﻟﻘــﻮة.
وﻧﺤــﻦ ﻧﺨﺘــﺎر اﻻﻣﺘــﻼء ﻣــﻦ اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس )اﻟﺘﻤﺘــﻊ ﺑﺈرﺷــﺎده وﻗﻮﺗــﻪ( ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻹميــﺎن اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻟﺤﻈــﺔ ﺑﻠﺤﻈــﺔ .وﻳُ َﻌــﺪ ﻫــﺬا
ﻫــﻮ اﻟﻔــﺮق ﺑــني اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﺮوﺣــﻲ واﻟﺠﺴــﺪي.
ﻳﻮﺻﻴﻨﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﺑﺄن منﺘﻠﺊ ﻣﻦ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس.

٢٠

يسوع ،قوة حياتنا

ﺗﻘﻮل رﺳﺎﻟﺔ أﻓﺴﺲ :١٨ :٥
وح«.
َ
»وال َ تَ ْسكَ ُروا ِبا ْل َخ ْم ِر ا َّل ِذي ِف ِيه ا ْل َخالَ َعةُ َ ،ب ِل ْام َت ِل ُئوا ِب ُّ
الر ِ
ﻧﺤــﻦ ﻧﻌﻠــﻢ أن اﳌــﻞء ﻣــﻦ اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس ﻫــﻮ ﻣﺸــﻴﺌﺔ اﻟﻠــﻪ ﻟﻨــﺎ ﻷﻧــﻪ ﻳﻮﺻﻴﻨــﺎ ﺑﺬﻟــﻚ .وﻟﻨــﺎ وﻋــﺪ اﻟﻠــﻪ ﰲ ١ﻳﻮﺣﻨــﺎ ١٥ -١٤ :٥
اﻟــﺬي ﻳﻘــﻮل:
ـب َم ِشــي َئ ِت ِه َي ْسـ َـم ُع َل َنــاَ .و ِإ ْن ُك َّنــا نَ ْع َلـ ُـم أَنَّـ ُـه َم ْه َمــا َط َل ْب َنــا
َ
»وهـ ِـذ ِه ِهـ َـي ال ِّث َقــةُ ا َّلـ ِ  ـىى َل َنــا ِع ْنـ َـد ُه :أَنَّـ ُـه ِإ ْن َط َل ْب َنــا َشـ ْـي ًئا َح َسـ َ
اهــا ِم ْنـ ُـه«.
ـات ا َّلـ ِ  ـىى َط َل ْب َن َ
َي ْسـ َـم ُع َل َنــا ،نَ ْع َلـ ُـم أ َ َّن َل َنــا ال ِّط ِل َبـ ِ

َ
خبرني بالمزيد
أ ِ
ً
ً
َُ
الروحي صورة وكلمة قوية يمكن أن تساعدك في اختبار االعتماد على
التنفس
د
ع
ي
ً
ًّ
جسديا الواء السيئ ونستنشق الواء
الروح القدس لحظة
ٍ
بلحظة .مثلما نخرج ً
الجيد ،يمكننا ممارسة التنفس الروحي أيضا.

الزفير :اعترف بخطاياك في اللحظة التي تدرك هذﻩ الخطايا ،اتفق مع اﷲ أنك
خاطئ ،واشكرﻩ على غفرانه.
الشهيق :سلم قيادة حياتك للمسيح ،واعتمد على الروح القدس حتى يمألك
بحضورﻩ وقوته باإليمان.
ﻣﺜﻠــام ﺗﺠﺎوﺑــﺖ ﻣﺮﻳــﻢ ﺑﺈميــﺎن وﺛﻘــﺔ ﰲ اﻟﻠــﻪ ﺑﺸــﺄن ﻣﻮﻗﻔﻬــﺎ ،ﻧﺤﺘــﺎج أﻳﻀً ــﺎ أن ﻧﺘﺠــﺎوب ﺑﺎﻹميــﺎن ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺜﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻠــﻪ ﺑــﺄن
ﻧﻌﻴــﺶ اﻟﺤﻴــﺎة اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ.

 .كيف يمكنك التجاوب مع الرب مثل مريم؟
ميﻜﻨﻨﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ.

ميﻜﻨﻨﻲ اﺧﺘﻴﺎر أن أﻃﻴﻌﻪ.


نمتىل بالروح القدس؟
 .كيف

ميﻜﻨﻨﺎ اﻻﻣﺘﻼء ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻘﺪس ﺑﺎﻹميﺎن.

اﻋﱰف ﻟﻠﻪ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺪﻳﺮ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻌﻴﺶ ﺑﻘﻮﺗﻚ.
ﺛﻖ ﺑﺎﻹميﺎن أﻧﻚ ﻣﻤﺘﻠﺊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻘﺪس.

أخرى
¬

اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌﻤــﲇ :اﺑــﺪأ ﻛﻞ ﻳــﻮم ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒﻮع ﻃﺎﻟ ًﺒــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻠــﻪ أن ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﺮوﺣــﻪ اﻟﻘــﺪوس ﺑــﺄن ﻳﻘــﻮد ﺣﻴﺎﺗــﻚ.
ﺷــﺎرك ﻋــﲆ اﻷﻗــﻞ ﻣــﻊ ﺷــﺨﺺ واﺣــﺪ ﻣــﺎ ﺗﻌﻠﻤﺘــﻪ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒﻮع ﻋــﻦ اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس.
٢١

ُّ
تأمالت الرجاء

اﻟﺪﺧــﻮل ﻟﻠﻌﻤــﻖ :ﻟﺘﻌﻠــﻢ اﳌﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ﻛﻴــﻒ ميﻜــﻦ أن ﻳﻨﺸــﻂ اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻚ ،اﻗــﺮأ اﻟﻨﺼــﻮص اﻵﺗﻴــﺔ وﺗﺄﻣــﻞ
ﻓﻴﻬــﺎ :ﻏﻼﻃﻴــﺔ ٢٦ -١٦ :٥؛ روﻣﻴــﺔ ١ :٥؛ روﻣﻴــﺔ ١ :٨؛ أﻓﺴــﺲ  .١٨ :٥ميﻜﻨــﻚ أﻳﻀً ــﺎ ﻗ ـﺮاءة ﻛﺘﻴــﺐ »ﻫــﻞ وﺻﻠــﺖ إﱃ اﻻﻛﺘﺸــﺎف
اﻟﻌﻈﻴــﻢ ﻟﻼﻣﺘــﻼء ﺑﺎﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس؟« ﺑﻘﻠــﻢ ﺑﻴــﻞ ﺑﺮاﻳــﺖ .ميﻜــﻦ أن ﺗﻄﻠﺒــﻪ ﻣــﻦ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻟﺮوﺣﻴــﺔ أو ﺗﺠــﺪه ﻋــﲆ اﳌﻮﻗــﻊ
اﻟﺘــﺎﱄ.(www.cru.org/spirit) :

٢٢
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اﻟﺪرس اﻟﺮاﺑﻊ
ﻳﺴﻮع ،ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻟﺒﺮ ا ﻣﺎن ﺑﻘﻮﺗﻪ
ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻤﺠﺪﻟﻴﺔ :ﻫﻞ ﺗﺤ ﱢﺮرﻧﻲ؟
شارك

ﻫــﻞ أُﺗِﻴﺤــﺖ ﻟــﻚ ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠــﻢ ﻣــﻊ ﺷـ ٍ
ـﺨﺺ ﻣــﺎ ﻋــﻦ اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس اﻷﺳــﺒﻮع اﳌــﺎﴈ؟ ﻣــﺎذا ﺣــﺪث؟ ﻫــﻞ رأﻳــﺖ اﺧﺘﻼﻓًــﺎ
ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻚ اﻷﺳــﺒﻮع اﳌــﺎﴈ ﺑﻌــﺪ ﻃﻠــﺐ إرﺷــﺎد اﻟــﺮوح اﻟﻘــﺪس وﻗﻴﺎدﺗــﻪ؟

شاهد

اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﺪي ﰲ دي -اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻣﺮﻳﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤ ﱠﺮر ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺎﻃني

اعرف

يقول إنجيل لوقا :٣ -١ :٨
»وعـ َـىل أَثَــر ذلــكَ كَان يسـ 
§
§
ـض ال ِّن َسـ ِـاء ُكـ َّـن َقـ ْـد ُشـ ِـف  َںى
ـرسَ .و َب ْعـ ُ
ََ
ِ ِ
ـرس ِب َم َل ُكـ ِ
َ َِ ُ
ـوت هلِلَفَِ ،و َم َعـ ُـه االثْ َنــا َعـ َ َ
ـرى ِ ىڡ َم ِدي َنـ ٍـة َوق َْر َيـ ٍـة َي ْكـ ِـر ُز َو ُي َبـ ِّ ُ



§
ـوزي َو ِكيـ ِـل
رسيـ َـرٍة َوأ َ ْمـ َـر ٍاضَ :م ْر َيـ ُـم ا َّلـ ِ ـىى تُ ْد َعــى ا ْل َم ْج َد ِل َّيــةَ ا َّلـ ِ ـىى َخـ َـر َج ِم ْن َهــا َسـ ْـب َعةُ َشـ َـي ِاط  َںىَ ،و ُي َونَّــا ْامـ َـرأ َ ُة ُخـ ِ
ِمـ ْـن أ َ ْر َو ٍاح ِ ِّ
ات ُكـ َّـن َي ْخ ِد ْم َنـ ُـه ِمـ ْـن أ َ ْم َو ِال ِهـ َّـن«.
ـرى ٌ
ـرىو ُد َسَ ،و ُس َ
وسـ َّنةُ َ ،وأ ُ َخـ ُـر ك َِثـ  َ
ِهـ  ُ

¥ ¦ .ىڡ اعتقادك ،كيف كانت حياة مريم المجدلية قبل أن تتقابل مع يسوع؟
٢٣

ُّ
تأمالت الرجاء
تبدو مجنونة وقذرة ومرفوضة وخارج السيطرة.

الشياطںى تتحكم فيها.
لم تكن حياتها ملكها؛ كانت
غرى قادرة عىل اتخاذ قرارات عقالنية.

 .لماذا لم تفعل شي ًئا Ý
¦¥
الشياطںى بنفسها؟
حىى تتخلص من
رمبﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ مل متﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮة داﺧﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ.

 .كيف كان رد فعل الناس تجاهها؟

ﻓﺮوا ﻣﻨﻬﺎ ومل ﻳﺮﺣﺒﻮا ﺑﻬﺎ ﻗﻂ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ،وﻛﺎﻧﻮا ﺧﺎﺋﻔني ﻣﻨﻬﺎ.

هل كنت تعلم؟
في ثقافة هذا الوقت ،قد يجعلك االقتراب من شخص يسكنه أرواح شريرة تسيطر
ً
ً
عليه شخصا نجسا ،وبالتالي ال تستطيع الذهاب إلى الهيكل أو حتى االختالط باآلخرين
ً
طاهرا مرة أخرى.
في المجتمع حتى تصبح
في العهد القديم ،أعطى اﷲ العديد من »الشرائع« )الوصايا( للشعب اليودي
ِّ
ً
ً
طاهرا .وعندما
حتى يتبعوها .وقد أعطاهم قواعد تحدد إذا كان الشخص نجسا أم
»يتنجس« الشخص ،كان يعني ذلك في األساس أنه ينبغي أن ينعزل وينفصل عن
الناس واﷲ .وكان عليه أن ينتظر حتى يتطر قبل أن يتمكن من استرداد العالقة مع
اﷲ واآلخرين.
¥ ¦ .ىڡ الفيلم ،كيف كان رد فعل الرب يسوع عىل مريم المجدلية وإمكانية أن يتنجس هو نفسه؟
ذﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ ،وﳌﺴﻬﺎ ،ودﻋﺎﻫﺎ اﺑﻨﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ.

 .لماذا تركتها 
االرواح è
الرسيرة عندما أمرهم يسوع بأن Ýيرىكوها؟

ﻳﺴﻮع ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﲆ ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷرواح اﻟﴩﻳﺮة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎن ﻋﲆ اﻷرواح أن ﺗﻄﻴﻌﻪ.
العرى  
انيںى :٣ -١ :١
تقول رسالة 

ï




ـرىِة ِ ىڡ ا ْب ِنـ ِـه ،ا َّلـ ِـذي َج َع َلـ ُـه َو ِارثًــا
»اَهللَُ ،ب ْعـ َـد َمــا َك َّلـ َـم اال َبــا َء ِباالَنْ ِب َيـ ِـاء ق َِد ًيمــاِ ،بأَنْـ َـو ٍاع َو ُطـ ُـرق ك َِثـ  َ
ـرىٍةَ ،ك َّل َم َنــا ِ ىڡ هـ ِـذ ِه اال َ َّيـ ِـام اال َ ِخـ  َ

ِلـك ُِّل §َىس ٍء ،ا َّلـ ِـذي بـ ِـه أ َ ْي ًضــا َع ِمـ َـل ا ْل َعا َل ِمـ  َ
ـںى ،ا َّلـ ِـذيَ ،و ُهـ َـو َب َهــا ُء َم ْجـ ِـد ِهَ ،و َر ْسـ ُـم َج ْو َهـ ِـرِهَ ،و َح ِامـ ٌـل ك َُّل اال َ ْشـ َـي ِاء ِبك َِل َمـ ِـة ق ُْد َ ِرتـ ِـه،
ِ
ْ




َ
ـاىل«
َب ْعـ َـد َمــا َص َنـ َـع ِب َنف ِْسـ ِـه تَ ْط ِهـ  ً
ـرىا ِل َخ َطا َيانَــاَ ،ج َلـ َـس ِ ىڡ َي ِمـ  ِ
ـںى ا ْل َع َظ َمـ ِـة ِ ىڡ اال َعـ ِ 
يقول إنجيل لوقا :٢٢ ،٢١ :٣
وح ا ْل ُقـ ُـد ُس ِب َه ْي َئـ ٍـة
الشـ ْـع ِب ْاع َت َمـ َـد َي ُسـ ُ
»و َل َّمــا ْاع َت َمـ َـد َج ِميـ ُـع َّ
ـوع أ َ ْي ًضــاَ .و ِإ ْذ ك َ
َ
السـ َـما ُءَ ،ونَـ َـز َل َع َل ْيـ ِـه الـ ُّـر ُ
ـىل انْ َف َت َحـ ِـت َّ
َان ُي َصـ ِّ 

َ
رس ْر ُت««.
ِج ْسـ ِـم َّي ٍة ِم ْثـ ِـل َح َم َامـ ٍـةَ .وك َ
السـ َـم ِاء ق َِائالً»:أنْـ َ
ـت ا ْبـ ِ ـىى ا ْل َح ِبيـ ُ
َان َصـ ْـو ٌت ِمـ َـن َّ
ـبِ ،بــكَ ُ ِ

٢٤
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يقول سفر إرميا :١٧ :٣٢

ــد و َد ِة .ال َ
ــم َاو ِات َواال َ ْر َض ِبق َُّو ِتــكَ ا ْل َع ِظ َيم ِــة َ ،و ِب ِذ َر ِاعــكَ ا ْل َم ْم ُ
الــر ُّب َ ،هــا ِإ نَّــكَ ق ْ
َــد َص َن ْع َ
ِ
الس َ
ــت َّ
»آه  ،أ َ ُّي َهــا َّ
الس ِّــي ُد َّ
§
ىس ٌء «.
َي ْع ُ ُ
ــرس َع َل ْيــكَ َ  ْ

 .ماذا تقول هذه ö
االيات عن يسوع وقدرته؟
ﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺒﻴﺐ .ﻫﻮ ﺻﻮرة ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻪ.

ﻻ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﳾء .اﻟﻠﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻳﺴﻮع.

تغرىت حياة مريم المجدلية نتيجة مقابلتها مع يسوع؟
 .كيف ¥

ﺗﻐــريت ﺣﺎﻟﺘﻬــﺎ ﺗﻐﻴـ ًريا ﻛﺎﻣـ ًـﻼ ،وأﺻﺒﺤــﺖ إﻧﺴــﺎﻧ ًﺔ ﺟﺪﻳــﺪة .وﺗﺤﻮﻟــﺖ ﻣــﻦ إﻧﺴــﺎﻧﺔ ﻣﺮﻓﻮﺿــﺔ وﺑــﻼ ﻫــﺪف ﰲ اﻟﺤﻴــﺎة إﱃ إﻧﺴــﺎﻧﺔ
ﺗﺘﻤﺘــﻊ ﺑﺎﻟﻘﺒــﻮل واﻟﻬــﺪف ﰲ اﻟﺤﻴــﺎة.
ﻫﻞ اﻟﻠﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ إﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺔ ﻣﺮﻳﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴﺔ؟ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟيك ﺗﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؟

ِع ْش )طَ ِّبق(

ـﺨﺎﺻﺎ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋﻼﻗﺘﻨــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻠــﻪ ،اﺳــﺘﻄﺎع ﻳﺴــﻮع أن ﻳﺤﺮرﻧــﺎ ﻣــﻦ أي ﴏاﻋــﺎت ﻣﺴــﺘﻤﺮة .وﰲ ﻋﺎﳌﻨــﺎ اﻟﻴــﻮم ،ﻧﺠــﺪ أﺷـ ً
ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﺑــﻜﻞ ﳾء ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻮﻓــري ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺆﻗــﺖ ﻣــﻦ اﻟﺮاﺣــﺔ .وﻗــﺪ ﺗﺸــﻤﻞ ﻫــﺬه اﻷﺷــﻴﺎء اﻟﻄﻌــﺎم أو اﻟﺘﺴــﻮق أو اﳌــﺎل أو
اﻟﻘــامر أو اﻟﻜﺤــﻮل أو اﳌﺨــﺪرات أو اﳌــﻮاد اﻹﺑﺎﺣﻴــﺔ أو اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳــﻮن أو اﻹﻧﱰﻧــﺖ .ورﻏــﻢ أن ﻣﺴــﺘﻮى اﻻﻋﺘــامد ﻗــﺪ ﻳﺘﻨــﻮع ،ﻓﺈﻧﻨــﺎ
ﻧﺴــﻌﻰ ﺟﻤﻴ ًﻌــﺎ أﺣﻴﺎﻧًــﺎ إﱃ ﳾء ﺧﺎرﺟــﻲ ﻟﺘﻬﺪﺋــﺔ اﻷمل اﻟﺪاﺧــﲇ.
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﴏاﻋﻚ ،ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ اﻟﴫاﻋﺎت ﺑﺎﻟﺘﺄﺛري ﻧﻔﺴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺪرة اﻟﻠﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.
ﱢ
ميﻜﻨﻨــﺎ اﻟﺘﺤــﺮر ﻣــﻦ ﻗــﻮة اﻟﻌﺒﻮدﻳــﺔ ﻣﺜﻠﻨــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣﺜــﻞ ﻣﺮﻳــﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴــﺔ ﺣﺘــﻰ ﻧﻌﻴــﺶ ﺣﻴــﺎ ًة ﻧﺨﺘــﱪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﻠــﻪ
واﳌﻌﻨــﻰ اﻟــﺬي ﻳﻌﻄﻴــﻪ ﻟﺤﻴﺎﺗﻨــﺎ .وميﻜــﻦ أن ﻧﺒــﺪأ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗــﻮة اﻟﻠــﻪ ﺑــﺄن ﻧﻌﻴــﺶ ﺣﻴــﺎة اﻟﺤﺮﻳــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ،وﻧﺘﻐﻠــﺐ ﻋــﲆ
اﻟﻘﺒﻀــﺔ اﻟﺘــﻲ ميﻜــﻦ ﻟﻠﺘﺄﺛ ـريات اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ أن ﺗﱰﻛﻬــﺎ ﻋــﲆ ﺣﻴﺎﺗﻨــﺎ.
ﺗﺬﻛﱠــﺮ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺘﺒــﻊ اﳌﺴــﻴﺢ أن ﴏاﻋﺎﺗﻨــﺎ ﻗــﺪ ﻻ ﺗﻨﺘﻬــﻲ .ميﻜــﻦ أن ﻳﻌﻄﻴﻨــﺎ اﻟﻠــﻪ اﻟﻘــﻮة ﺣﺘــﻰ ﻧﺘﺤﻤــﻞ وﻧﺜﺎﺑــﺮ ،وميﻜــﻦ أن
ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻫــﺬه اﻷﺷــﻴﺎء ﻟﺒﻨــﺎء ﺻﻔــﺎت ﻣﺮﺟــﻮه ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨــﺎ.
العرى  
انيںى :٢ -١ :١٢
تقول رسالة 

الشـ ُـه ِود ِم ْقـ َـد ُار هـ ِـذ ِه ُم ِحي َطــةٌ ِب َنــاِ ،ل َن ْطـ َـر ْح ك َُّل ِث ْقــلَ ،وا ْل َخ ِط َّيــةَ ا ْل ُم ِحي َطــةَ ِب َنــا
ِ»ل ِذلــكَ نَ ْحـ ُـن أ َ ْي ًضــا ِإ ْذ َل َنــا َسـ َـحا َبةٌ ِمـ َـن ُّ
ـارص بالصـ 

ـاد ا ْل َم ْو ُضـ
ـوع ،ا َّلـ ِـذي ِمـ ْـن أ َ ْجـ ِـل
ـان َو ُمك َِّم ِلـ ِـه َي ُسـ َ
ـرى ِ ىڡ ا ْل ِج َهـ ِ
ـوع أ َ َم َام َنــا ،نَ ِاظ ِريـ َـن ِإ َىل َ ِرئيـ ِـس ِ ùاال َيمـ ِ
ِب ُسـ ُـهو َل ٍةَ ،و ْل ُن َحـ ِ ْ ِ َّ × ْ ِ
ِ
ـب ُم ْس ـ َتهي ًنا با ْل ِخـ ْـزي ،ف ََج َلـ َـس ِ ىڡ َي ِمـ  
ـںى َعـ ْـر ِش هلِلَفِ«.
ـوع أ َ َم َامـ ُـهْ ،اح َت َمـ َـل َّ
الص ِليـ َ

ِ ِ
ِ
الـ ُّ ُ
ـرس ِور ا ْل َم ْو ُضـ ِ
ِ
تقول رسالة يعقوب :٤ -٢ :١
ِ»ا ْح ِســبو ُه ك َُّل َفــرح َيــا إ ْخـ 
ـون ِ ىڡ تَ َجــار َب ُم َت َن ِّو َعـ ٍـةَ ،ع ِال ِمـ  َ
ـرى
ـںى أ َ َّن ْام ِت َحـ َ
ـرىاَ .وأ َ َّمــا َّ
ُ
َ ٍ ِ َِ
ـان ِإ َيم ِان ُكـ ْـم ُي ْنـ ِ § ُ
ـو ىى ِحي َن َمــا تَق َُعـ َ 
الصـ × ْ ُ
ـىس َصـ × ْ ً
ِ




§
ىس ٍء«.
َف ْل َي ُكـ ْـن َلـ ُـه َع َمـ ٌـل تَـ ٌّ
ـرى نَ ِاق ِصـ  َ
ـںى َوك َِام ِلـ  َ
ـىك تَكُونُــوا تَ ِّامـ  َ
ـںى َغـ  ْ َ
ـامِ ،لـ َ  ْ
ـںى ِ ىڡ َ  ْ

٢٥

ُّ
تأمالت الرجاء

ﻣﺎ اﻟﴚء اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ إذا اﻋﺘﻤﺪت ﻋﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﴏاﻋﺎت؟

أخرى
¬

ـﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨــﺎ ﰲ رﺣﻠــﺔ اﻹميــﺎن ،ﻧﻮاﺟــﻪ ﺟﻤﻴ ًﻌــﺎ ﴏاﻋــﺎت .ﺻﺎرﻋــﺖ ﻣﺮﻳــﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻷرواح اﻟﴩﻳــﺮة؛
ﺑﻐـ ﱢ
ـﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﴏاﻋــﻚ اﻟﻴــﻮم ،ﻳﺮﻏــﺐ ﻳﺴــﻮع أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺤ ـ ﱢﺮ َرك اﻟﻘﺪﻳــﺮ.
وﻟﻜــﻦ ﻳﺴــﻮع اﳌﺤــﺮر اﻟﻘﺪﻳــﺮ ﺧﻠﱠﺼﻬــﺎ .وﺑﻐـ ﱢ
اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌﻤــﲇ :ﰲ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒﻮع ،ﻫــﻞ ميﻜــﻦ أن ﺗﺴــﺘﻮدع ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﴏاع أو ﺻﻌﻮﺑــﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻚ إﱃ اﻟﻠــﻪ وﺗﻄﻠــﺐ
ﻣﻨــﻪ أن ﻳﻌﻄﻴــﻚ ﺣﺮﻳــﺔ؟ ﺷــﺎرك ﻣــﻊ ﺷــﺨﺺ آﺧــﺮ ﻣــﺎ ﺗﺘﻌﻠﻤــﻪ؟
اﻟﺪﺧــﻮل ﻟﻠﻌﻤــﻖ :د ﱢون ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴــﻞ واﻟﺘــﺰم مبــﺎ ﰲ ﺗﺘﺬﻛــﺮه ﻣــﻦ اﻟﻌﱪاﻧﻴــني ) ٢ -١ :١٢اﳌﻘﺘﺒﺴــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ( ،واﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ
اﻟﻠــﻪ أن ﻳﺴــﺎﻋﺪك ﰲ ﻓﻬــﻢ اﻟﺤــﻖ واﻟﺤﻴــﺎة ﺑــﻪ.
اﺧﺘﻴﺎري :ﺷﺎرك اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ )ب(.

٢٦

يسوع مصدر شبعنا الرحيم

اﻟﺪرس اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻳﺴﻮع ﻣﺼﺪر ﺷﺒﻌﻨﺎ اﻟﺮﺣﻴﻢ
أرﻣﻠﺔ ﻧﺎﻳﻴﻦ :ﻫﻞ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﻲ؟
شارك

ﻫﻞ ﻳﻮد أي ﺷﺨﺺ أن ﻳﺸﺎرك ﻋﻦ اﻟﴫاع أو اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮدﻋﻬﺎ ﰲ ﻳﺪ اﻟﻠﻪ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع؟
ـخصا ،اقـرأ االïيتـ  
هــل يــود أحــد أن يقــول ×عرىانيـ  
معــا»ِ :ل ِذلــكَ نَ ْحـ ُـن أ َ ْي ًضــا ِإ ْذ َل َنــا
ـںى ً
ـںى  ٢ -١ :١٢مــن الذاكــرة؟ إذا لــم تجــد شـ ً

ـرى ِ  ىڡ
َسـ َـحا َبةٌ ِمـ َـن ُّ
ـارص ِب َّ
الصـ × ْ ِ
الشـ ُـه ِود ِم ْقـ َـد ُار هـ ِـذ ِه ُم ِحي َطــةٌ ِب َنــاِ ،ل َن ْطـ َـر ْح ك َُّل ِث ْقــلَ ،وا ْل َخ ِط َّيــةَ ا ْل ُم ِحي َطــةَ ِب َنــا ِب ُسـ ُـهو َل ٍةَ ،و ْل ُن َحـ ِ ْ
ـوع أ َ َم َامـ ُـهْ ،اح َت َمـ َـل
ـان َو ُمك َِّم ِلـ ِـه َي ُسـ َ
ا ْل ِج َهـ ِ
ـوع أ َ َم َام َنــا ،نَ ِاظ ِريـ َـن ِإ َىل َ ِرئيـ ِـس ِ ùاال َيمـ ِ
ـوع ،ا َّلـ ِـذي ِمـ ْـن أ َ ْجـ ِـل الـ ُّ ُ
ـاد ا ْل َم ْو ُضـ ِ
ـرس ِور ا ْل َم ْو ُضـ ِ

ـب ُم ْسـ َتهي ًنا با ْل ِخـ ْـزي ،ف ََج َلـ َـس ِىڡ َي ِمـ  
ـںى َعـ ْـر ِش هلِلَفِ«.
َّ
الص ِليـ َ

ِ ِ
ِ
ِ

شاهد

اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﺪي ﰲ دي -اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :ﻳﺴﻮع ﻳﻘﻴﻢ اﺑﻦ اﻷرﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮت

اعرف

يقول إنجيل لوقا :١٧ -١١ :٧


ـب ِإ َىل َم ِدي َنـ ٍـة تُ ْد َعــى نَايـ  َ
ـاب
ـرى َ
ـںىَ ،وذ ََهـ َ
ـاىل ذ ََهـ َ
َِ
ـرىَ .ف َل َّمــا ا ْقـ َ َ
ون ِمـ ْـن تَالَ ِميـ ِـذ ِه َو َج ْمـ ٌـع ك َِثـ  ٌ
ـب َم َعـ ُـه ك َِثـ  ُ
ـرى َب ِإ َىل َبـ ِ
ِ
»و ىڡ ا ْل َيـ ْـو ِم ال َّتـ ِ 
ـںى
ـول ،ا ْبـ ٌـن َو ِحيـ ٌـد ال ُ ِّمـ ِـهَ ،و ِهــي أ َ ْر َم َلــةٌ َو َم َع َهــا َج ْمـ ٌـع ك َِثـ ـرى ِمـ َـن ا ْل َم ِدي َنـ ِـةَ .ف َل َّمــا َر َآهــا الــر ُّب تَ َحـ َّ َ
ـت َم ْح ُمـ ٌ
ا ْل َم ِدي َنـ ِـةِ ،إذَا َم ْيـ ٌ
ٌ
َّ
َ
َع َل ْي َهــاَ ،و َقـ َ
ـىك«.
ـال َل َهــا»:ال َ تَ ْبـ ِ 
٢٧

ُّ
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ـابَ ،لــكَ أ َ ُقـ ُ
ـونَ .ف َقـ َ
ـت َوا ْب َتـ َـدأ َ َي َت َك َّلـ ُـم،
ـال» :أ َ ُّي َهــا َّ
ثُـ َّـم تَ َقـ َّـد َم َو َل َمـ َـس ال َّن ْعـ َ
ـش ،ف ََو َقـ َـف ا ْل َح ِام ُلـ َ
ـولُ :قـ ْـم!« ف ََج َلـ َـس ا ْل َم ْيـ ُ
الشـ ُّ
ف ََدف ََعـ ُـه ِإ َىل أ ُ ِّمـ ِـه.
َفأ َ َخــذَ ا ْل َج ِميـ َـع َخـ ْـو ٌفَ ،و َم َّجـ ُـدوا هلِلَفَ ق َِائ ِلـ  َ
ـرى َع ْنـ ُـه
ـںىَ » :قـ ْـد َقـ َ
ـىى َع ِظيـ ٌـمَ ،وا ْف َت َقـ َـد هلِلَفُ َشـ ْـع َب ُه«َ .و َخـ َـر َج هــذَ ا ا ْل َخـ × َ ُ
ـام ِفي َنــا نَـ ِ ×  ٌّ


ـورِة ا ْل ُم ِحي َطـ ِـة.
ِ ىڡ ك ُِّل ا ْل َي ُه ِود َّيـ ِـة َ ِو ىڡ َج ِميـ ِـع ا ْل ُكـ َ

هل كنت تعلم؟
ُ
مقتبسة من(www.stathanasius.org/bible/oct_8_2000.html) :
ًّ
يصفها إنجيل لوقا يبدو أن أرملة نايين لم تكن ميسورة الحال ماديا.
من األحداث التي
ً
ً
ً
كان الميت محموال في كفن مكشوف )عدد  .(١٤ثانيا :عندما تكلم الرب يسوع
:
أوال
ً
إليه قائال» :أيها الشاب ،لك أقول :قم!« )عدد  ،(١٤جلس وابتدأ يتكلم على الفور.
لم يكن في حاجة إلى حل ابن األرملة من أي أربطة كفن ألنها لم تكن موجودةٌ .
ومن خالل الكفن المفتوح وعدم وجود أربطة أو لفائف الكفن ،نفترض أنه محمول
ًّ
إلى قبر الفقراء .ومن الواضح أن األرملة كانت فقيرة جدا.
ً
تقريبا أي إعانات خاصة لألرامل؛ ألن االبن
في الشريعة الموسوية ،لم يكن يقدم
األكبر الذي كان ينال البكورية أو ً
نصيبا أكبر من الملكية كان عليه واجب أن يعولها

ويسدد احتياجاتها .وباإلضافة إلى ذلك ،كان الكتبة والفريسيون في ذلك الوقت
معروفون بمنع فك رهن بيوت األرامل عندما تعاني هذﻩ األرامل من الفقر وقلة
المال )راجع متى .(١٤ :٢٣
 .ما الذي كانت تحتاجه هذه المرأة عندما رآها يسوع؟
وحاليا أصبحت وحيدةً.
كانت أرملة،
ً
كانت حزينةً عىل خسارة ابنها الوحيد.
لم يكن لديها وسيلة Ìالعالة نفسها.

 .كيف كان رد فعل يسوع معها وكيف عالها ¦ ¥ىڡ هذا الموقف؟
رآها يسوع ورأى احتياجها.

أعاد ابنها للحياة وأقامه من  
بںى االموات.

بںى 
يعىى 
¦
لالرملة أن يسوع أقام ابنها من ¦ ¥
االموات؟
 .ماذا ¥

أﻣﻼ ،وأﻋﺎد ﻟﻬﺎ اﺑﻨﻬﺎ.
ﻣﻴﺆوﺳﺎ ﻣﻨﻪ .وأﻋﻄﺎﻫﺎ ً
ﻏري ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺒﺪو
ً
ﱠ

ﻣﻴﺆوﺳﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
مل ﺗﻌﺪ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
ً

٢٨

يسوع مصدر شبعنا الرحيم

امرى :٥ :٦٨
يقول سفر المز 

َاىص اال َ َر ِام ِل ،اَهللُ ِ  ىڡ َم ْس ِك ِن ق ُْد ِس ِه«.
»أ َ ُبو ا ْل َي َت َامى َوق ِ 

 .ما الذي تقوله هذه ö
االية عن شخصية هلِلَف؟

هلِلَف يرى احتياجاتنا ويهتم بها.

الىى تحدث  ىڡ حياتنا.
هلِلَف يتفهم الخسائر 
وقاىص 
بعيدا عنا أو ال يهتم بنا ،لكنه يريد أن يكون أبا اليتامى 
االرامل.
هلِلَف ليس ً


ِع ْش )طَ ِّبق(

ﻧﺨﺘــﱪ ﺟﻤﻴﻌــﺎ ﻣﺜﻠﻨــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣﺜــﻞ اﻷرﻣﻠــﺔ ﻇﺮوﻓًــﺎ ﻗﺎﻫــﺮةً .وﻗــﺪ ﻧﺸــﻌﺮ ﺑﺄﻧﻨــﺎ ﺑــﻼ رﺟــﺎء وﺗﺎﺋﻬــﻮن وﻧﻌــﺎين ﻣــﻦ اﻟﺤــﺰن أو
اﻟﻘﻠــﻖ أو اﻻﻛﺘﺌــﺎب أو اﻟﺨــﻮف أو ﺣﺘــﻰ اﻟﻴــﺄس.

è
الحاىل؟
ىس ٍء ما ¦ ¥ىڡ الوقت
¥
هل تصارع مع ¥

فيلىى :١٩ ،٧ -٦ :٤
تقول رسالة  

ـوق
الشـك ِْرِ ،ل ُت ْع َلـ ْـم ِط ْل َباتُ ُكـ ْـم َلـ َـدى هلِلَفَِ .و َسـالَ ُم هلِلَفِ ا َّلـ ِـذي َي ُفـ ُ
»ال َ تَ ْه َت ُّمــوا ِبـ §َ
الد َعـ ِـاء َمـ َـع ُّ
ـىس ٍءَ ،بـ ْـل ِ ىڡ ك ُِّل §َ
الصـالَ ِة َو ُّ
ىس ٍء ِب َّ


ْ
ْ

ك َُّل عقْــل ،يحفَــ ُظ ُق ُلوبكُــم وأ َ ْفكَارك 
ــب ِغ َنــا ُه ِ  ىڡ ا ْل َم ْج ِــد ِ  ىڡ
ــيح َي ُس َ
َ
َ ْ َ َ ْ
ــوع ...ف ََي ْمــال ُ ِإ ِلهــي ك َُّل ْاح ِت َي ِاجك ْ
َْ
ُــم ِب َح َس ِ
ُــم ِ ىڡ ا ْل َم ِس ِ
ـوع«.
ـيح َي ُسـ َ
ا ْل َم ِسـ ِ

الىى تشملها كلمة »كل« الواردة ¦ىڡ هذه ö
Ý
االيات؟
¥
 .ما هي االحتياجات ¥

ﻳﻘﺼﺪ »ﺑﻜﻞ« ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء .ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﳾء )اﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر أن ﻳﺬﻛﺮوا ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت(.

 .ما الذي وعد هلِلَف بفعله؟
سالما يفوق كل عقل.
أعطانا ً
يحفظ قلوبنا وأفكارنا.
يسدد كل احتياجاتنا.
ِّ

يسدد كل احتياج؟
 .ما الذي نحتاج لعمله بما أن هلِلَف قد وعد أن ِّ
¾
ىسء ينتابك القلق بسببه.
نصىل ¨
نحتاج أن 
ونعرى عما نمر به هلل .قل له كل 

¦
يسدد احتياجاتنا فو ًرا؟
 .هل يمكن االستمرار ¥ىڡ الثقة باهلل عندما يبدو أن هلِلَف ال ِّ
ﻧﻌﻢ

تقول رسالة بطرس اال¡وىل :٧ :٥
»م ْل ِق  َںى ك َُّل َه ِّمك ُْم َع َل ْي ِه ،الَنَّ ُه ُه َو َي ْع َت ِ  ىى ِبك ُْم«.
ُ
يقول إنجيل ¤
مىى :٣٤ -٣١ :٦

اﻟﺴـ َـام ِو ﱠي
ـﺲ؟ ﻓَـ ِﺈ ﱠن ﻫـ ِـﺬ ِه ﻛُﻠﱠ َﻬــﺎ ﺗَﻄْﻠُ ُﺒ َﻬــﺎ اﻷُ َﻣـ ُﻢ .ﻷَ ﱠن أَﺑَﺎﻛُـ ُﻢ ﱠ
ـﴩ ُب؟ أَ ْو َﻣــﺎذَا ﻧَﻠْ َﺒـ ُ
»ﻓَـﻼَ ﺗ َ ْﻬﺘَ ﱡﻤــﻮا ﻗَﺎﺋِﻠِـ َنيَ :ﻣــﺎذَا ﻧَـﺄْﻛ ُُﻞ؟ أَ ْو َﻣــﺎذَا ﻧَـ ْ َ

٢٩

ُّ
تأمالت الرجاء

ﻳَ ْﻌﻠَـ ُﻢ أَﻧﱠ ُﻜ ـ ْﻢ ﺗ َ ْﺤﺘَﺎ ُﺟــﻮ َن إِ َﱃ ﻫـ ِـﺬ ِه ﻛُﻠﱢ َﻬــﺎ .ﻟ ِﻜــﻦِ اﻃْﻠُ ُﺒــﻮا أَ ﱠوﻻً َﻣﻠَ ُﻜــﻮتَ اﻟﻠ ـ ِﻪ َو ِﺑ ـ ﱠﺮ ُهَ ،وﻫـ ِـﺬ ِه ﻛُﻠﱡ َﻬــﺎ ﺗُـ َﺰا ُد ﻟَ ُﻜ ـ ْﻢ .ﻓَـﻼَ ﺗ َ ْﻬﺘَ ﱡﻤــﻮا ﻟِﻠْ َﻐـ ِـﺪ ،ﻷَ ﱠن
ﴍ ُه«.
اﻟْ َﻐ ـ َﺪ ﻳَ ْﻬﺘَـ ﱡﻢ مبِ َــﺎ ﻟِ َﻨﻔ ِْﺴ ـ ِﻪ .ﻳَ ْﻜ ِﻔــﻲ اﻟْ َﻴ ـ ْﻮ َم َ ﱡ

 .ما الذي يطلبه هلِلَف أن نفعله ¦ىڡ هذه ö
االيات؟
¥
أن نطلب ً
أوال ملكوت هلِلَف.
أن نثق  ىڡ هلِلَف أنه يهتم باحتياجاتنا.
أن ال نقلق.

¦
تعىى عبارة »اطلبوا ً
أوال ملكوت هلِلَف وبره« ¦ ¥ىڡ اعتقادك؟
 .ماذا ¥

ﺗﻌﻨﻲ أن ﻧﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻪ وﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه .اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ.

 .ما هي بعض الطرق العملية لتطبيق هذه الحقائق عىل حياتك؟

يغرى قلبك.
اطلب من هلِلَف أن 

أن نتعرف عىل هلِلَف وما يريده من خالل قراءة كلمته ىڡ الكتاب المقدس وقضاء الوقت معه.

أخرى
¬

 .ﻛﻴﻒ ﻧﻠﻘﻲ ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ؟ )راﺟﻊ ١ﺑﻄﺮس (٧ :٥

اذﻛﺮ ﻟﻠﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻼة .وﺿﻊ ﻋﻨﺪه ﻣﺸﻜﻼﺗﻚ وﻣﺨﺎوﻓﻚ.

َ
خبرني بالمزيد
أ ِ

تشير كلمة »يلقي« في الكتاب المقدس إلى وضع حمل مادي على حيوان مثل
ًّ
حرفيا بأن نلقي أحمالنا وهمومنا عليه.
الحمار أو الثور .ويدعونا يسوع

اﻟﺘﺤــﺪي :ﻫــﻞ ﻟﺪﻳــﻚ ﺑﻌــﺾ اﻷﺷــﻴﺎء اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﺘــﺎج أن »ﺗﻠﻘﻴﻬــﺎ« ﻋــﲆ اﻟﻠــﻪ؟ ﻋــﲆ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ،ﻣﺎدﻳــﺎت أو ﻋﻼﻗــﺎت أو
اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت ﻣﺎدﻳــﺔ )ﻃﻌــﺎم أو ﻣﻼﺑــﺲ أو ﺻﺤــﺔ أو ﻣﺴــﻜﻦ( أو اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت ﻋﺎﻃﻔﻴــﺔ )ﺧــﻮف ،أو ﻗﻠــﻖ أو ذﻧــﺐ أو ﻋــﺎر أو وﺣــﺪة
أو اﻛﺘﺌــﺎب( أو ﻋﻤــﻞ.
يقول إنجيل ¤
مىى :٢٨ :١١

يىل اال َ ْح َم ِالَ ،وأَنَا أ ُ ِر ُيحك ُْم«.
»تَ َعا َل ْوا ِإ َ َّىل َيا َج ِم َيع ا ْل ُم ْت َع ِب  َںى َوال َّث ِق ِ 
ﻣﻼﺣﻈــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋــﺪ :ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻮﻗــﺖ ،ﻗــﺪ ﺗﺤﺘــﺎج أن ﻳﺼــﲇ ﻛﻞ اﺛﻨــني ﻣ ًﻌــﺎ ﻷﺟــﻞ ﻣﺨــﺎوف ﺑﻌﻀﻬــﻢ اﻟﺒﻌــﺾ أو ﻗــﺪ ﺗﺤﺘــﺎج
إﱃ اﻟﺼــﻼة ﻷﺟــﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻛﻜﻞ.
اﻟﺪﺧــﻮل ﻟﻠﻌﻤــﻖ :ﺗﻌ ﱠﻬــﺪ ﺑــﺄن ﺗﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻟﻠــﻪ أن ﻳﻌﻮﻟــﻚ ﰲ أﻛــرث ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺣﻴﺎﺗــﻚ أﻫﻤﻴـ ًﺔ .ﺷــﺎرك ﰲ اﻷﺳــﺒﻮع اﻟﻘــﺎدم
ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺻﻠﻮاﺗــﻚ.
٣٠

ُ
يسوع ،مرمم حياتنا الكامل

اﻟﺪرس اﻟﺴﺎدس
ﻳﺴﻮعُ ،ﻣﺮﻣﻢ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺮأة ﻧﺎزﻓﺔ اﻟﺪم اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺸﻔﺎء :ﻫﻞ ﻳﺸﻔﻴﻨﻲ؟
شارك

ﻫﻞ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ أن ﻳﻌﻮﻟﻚ ﰲ أﻛرث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻴﺎﺗﻚ أﻫﻤﻴﺔ؟ ﻣﺎذا ﺣﺪث؟

شاهد

اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﺪي ﰲ دي -اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ :ﺷﻔﺎء ﻧﺎزﻓﺔ اﻟﺪم

اعرف

يقول إنجيل مرقس ٣٤ -٢٥ :٥
ـرى ِف َد ٍم ُم ْنــذُ اثْ َنـ َ
»و ْامــرأ َ ٌة بـ َ ْ
ـت ك َُّل َمــا ِع ْن َد َهــا َو َلـ ْـم تَ ْن َت ِفـ ْـع
ـىى َعـ §ْ
ـت ك َِثـ 
ـرىا ِمـ ْـن أ َ ِط َّبــا َء ك َِث  ِرىيـ َـنَ ،وأَنْ َف َقـ ْ
ـرس َة َس ـ َنةً َ ،و َقـ ْـد تَأ َ َّل َمـ ْ
َ َ ِ
ً

َ
ْ


ـت
ـار ْت ِإ َىل َحــال أ َ ْر َدأََ .ل َّمــا َسـ ِـم َع ْت ِب َي ُسـ َ
»:إ ْن َم َس ْسـ ُ
ـوعَ ،جــا َء ْت ِ ىڡ ا ْل َج ْمـ ِـع ِمـ ْـن َو َر ٍاءَ ،و َم َّسـ ْ
َشـ ْـي ًئاَ ،بـ ْـل َصـ َ
ـت ث َْو َبـ ُـه ،الَنَّ َهــا قَا َل ْت ِ
ـوع دمهــا ،وعلمـ 
ـت ِمـ َـن الـ َّـد ِاء.
يت« .ف َِل ْل َو ْقـ ِـت َجـ َّـف َي ْن ُبـ ُ َ ِ َ َ َ ِ َ ْ
َو َلـ ْـو ِث َيا َبـ ُـه ُشـ ِـف ُ
ـت ِ ىڡ ِج ْسـ ِـم َها أَنَّ َهــا َقـ ْـد َب ِرئَـ ْ

»م ْن َل َم َس ِث َي ِ × اىى؟«
ف َِل ْل َوق ِْت ا ْل َتف ََت َي ُس ُ
وع َب  ْ َںى ا ْل َج ْم ِع َش ِاع ًرا ِ ىڡ نَف ِْس ِه ِبا ْلق َُّو ِة ا َّل ِ  ىى َخ َر َج ْت ِم ْن ُهَ ،وق ََالَ :
َفق ََال َل ُه تَالَ ِميذُ ُه» :أَنْ َت تَ ْن ُظ ُر ا ْل َج ْم َع َي ْز َح ُمكَ َ ،وتَق ُ
ُولَ :م ْن َل َم َس ِ  ىى؟«
٣١

ُّ
تأمالت الرجاء

ـت هــذَ اَ .وأ َ َّمــا ا ْل َمـ ْـرأ َ ُة ف ََجــا َء ْت َو ِهـ َـي َخ ِائ َفــةٌ َو ُم ْرتَ ِعـ َـدةٌَ ،ع ِال َمــةً ِب َمــا َح َصـ َـل َل َهــا ،ف ََخـ َّـر ْت
َوك َ
ـرىى ا َّلـ ِ  ـىى ف ََع َلـ ْ
َان َي ْن ُظـ ُـر َح ْو َلـ ُـه ِلـ  َ َ
َاك ،اذ َْهــىى بس ـالَ ٍم َو ُكـ 
ـت َلـ ُـه ا ْل َحـ َّـق ُك َّلـ ُـهَ .ف َقـ َ
ـك««.
َوقَا َلـ ْ
يحــةً ِمـ ْـن َد ِائـ ِ
ـال َل َهــاَ » :يــا ا ْب َنــةُ ِ ،إ َيمانُـ ِ
ـوىى َص ِح َ
ـك َقـ ْـد َشـف ِ
ِ×  ِ َ
ِ
ﻳﺘﻔــﻖ اﻟﻜﺜــري ﻣــﻦ اﻟﻌﻠــامء ﺑــﺄن ﻫــﺬا اﻟﻨﺰﻳــﻒ ﻟــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟــﺪورة اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ .وﻓ ًﻘــﺎ ﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻟﻌﻬــﺪ اﻟﻘﺪﻳــﻢ ،ﻻ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ اﳌﺮأة
اﻟﺘــﻲ ﺑﻬــﺎ ﻧﺰﻳــﻒ أن ﺗﺪﺧــﻞ ﻣﺤــﴬ اﻟﻠــﻪ أو ﺗﻠﻤــﺲ أي ﺷــﺨﺺ ﻳﻬــﻮدي .وﻛﺎن أي اﺗﺼــﺎل ﺟﺴــﺪي ﻣــﻊ ﺷــﺨﺺ آﺧــﺮ ﻳﻨﺠﺴــﻪ.

االشياء 
تعاىى منه هذه المرأة ،ما 
 .قرأنا عن 
االلم الجسدي الذي ¦
االخرى Ý
الىى يمكن أن تكون قد عانت
¥
¥
منها المرأة؟
كانت كل طاقتها ومالها ُمركَّزين عىل محاولة الحصول عىل مساعدة )شفاء(.
وبالتاىل كانت غرى قادرة عىل الحضور للمجمع.
كانت منعزلة عن المجتمع


تعاىى من فقر الدم والضعف.
عانت جسديًّا وعىل أقل تقدير كانت 
كانت غرى قادرة عىل اختبار التالمس الجسدي مع أرستها وأصدقائها.

تعاىى من العار والوحدة.
كانت 

ـﺖ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟــيك ﺗﺠــﺪ إﺟﺎﺑـ ًﺔ ﻋــﻦ ﻣﻮﻗﻔــﻚ؟ إﱃ أي ﻣــﺪى
ﻳﺪﻓﻌﻨــﺎ اﻟﻴــﺄس أن ﻧﺠــﺮب أي ﳾء .ﻣــﺎ اﻟﻄــﺮق اﻟﺘــﻲ ﺣﺎوﻟـ َ
ﺗﻌﺘﻘــﺪ أن ﻳﺴــﻮع ﰲ ﻣﺘﻨــﺎول ﻳــﺪك؟
ـﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ اﻟﻌﻮاﻗــﺐ اﳌﺤﺘﻤﻠــﺔ ،ﻛﺎﻧــﺖ اﳌــﺮأة اﻟﺘــﻲ ﺗﻌــﺎين ﻣــﻦ ﻧﺰﻳــﻒ ﺗﺸــﻌﺮ ﺑﺎﻟﻴــﺄس و ُﻣﺼ ﱢﻤﻤــﺔ ﻋــﲆ رؤﻳــﺔ ﻳﺴــﻮع.
ﺑﻐـ ﱢ
وﻟــيك ﺗﻠﻤــﺲ ﻳﺴــﻮع ،ﻛﺎن ﻳﺠــﺐ أن ﺗﺸــﻖ اﳌــﺮأة ﺑﺎﻟﻜــﻮع ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﺠﻤــﻮع اﻟﺘــﻲ وﻗﻔــﺖ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ .ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺜــﻖ ﰲ أن
ﻳﺴــﻮع ﻫــﻮ اﻟﻮﺣﻴــﺪ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴــﺎﻋﺪﻫﺎ.

 .ما الذي كانت تؤمن به وأعطاها الشجاعة Ý
حىى تندفع خالل الجموع؟
ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺟﺎء وإميﺎن ﺑﺄن ﻳﺴﻮع ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺸﻔﻴﻬﺎ.

 .ما الذي Ý
اسرىده يسوع بشفائها؟

اﺳﱰدﻫﺎ ﻳﺴﻮع ﺟﺴﺪﻳٍّﺎ واﺟﺘامﻋ ٍّﻴﺎ وﻋﺎﻃﻔ ٍّﻴﺎ وروﺣ ٍّﻴﺎ.

ما الذي يمنعك من الوصول إىل يسوع؟

اﻟﻜﱪﻳﺎء أم اﻟﺸﻚ أم ﻋﺪم اﻷﻣﺎن أم اﻟﺨﻮف أم اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬايت.

ﻳﻬﺘــﻢ اﻟﻠــﻪ ﺑﺎﺳــﱰداد ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺣﻴﺎﺗــﻚ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻷﻧــﻪ ﻳﻬﺘــﻢ ﺑــﻚ ﺑﺸــﺪة .ﻗﺎﻟــﺖ ﻣﺮﻳــﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴــﺔ ﰲ ﻓﻴﻠــﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗﺤــﺮرت ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎر» :ﻻ أﻋــﺮف ﻣــﺎ اﻟــﺬي ﻳــﺄيت ﺑﺄﻋﻈــﻢ ﺷــﻔﺎء -ﻫــﻞ ﻫــﻲ ﻗــﺪرة ﻳﺴــﻮع أم رﺣﻤﺘــﻪ؟«

ِع ْش )طَ ِّبق(

ميﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن اﻻﺳــﱰداد ﻋﻤﻠﻴــﺔ .ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻈــﺎر ﻃــﺎل ﺣــﻮاﱄ اﺛﻨﺘــﻲ ﻋــﴩة ﺳــﻨﺔ وإﻧﻔــﺎق ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻬــﺎ ،ﺟــﺎء اﻟﻴــﻮم ﻋﻨﺪﻣــﺎ
ﺗﻘﺎﺑﻠــﺖ ﻣــﻊ ﻳﺴــﻮع وﻣ ﱠﺠــﺪت اﻟﻠــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷــﻔﺎﺋﻬﺎ ر ٍّدا ﻋــﲆ إميﺎﻧﻬــﺎ .ﻳﺴــﻴﻄﺮ اﻟﻠــﻪ ﻋــﲆ ﻛﻞ اﻷﻣــﻮر وﻳﺘﺤﻜــﻢ ﻓﻴﻬــﺎ وﻟﺪﻳــﻪ
ﺟــﺪول زﻣﻨــﻲ ﻟﻨــﺎ .ﺣﺘــﻰ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن ﻟﻨــﺎ إميــﺎن ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬه اﳌــﺮأة ،ﻓﺈﻧــﻪ أﺣﻴﺎﻧًــﺎ ﻳﺠﻴﺒﻨــﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ أو وﻗــﺖ ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ـﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ اﻹﺟﺎﺑــﺔ.
ﻣــام ﻧﺘﻮﻗﻌــﻪ .ﻣــﻦ اﳌﻬــﻢ ﻟﻨــﺎ أن ﻧﻜــﻮن ﻋــﲆ اﺳــﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒــﻮل ﻣﺸــﻴﺌﺘﻪ ﻟﻨــﺎ ﺑﻐـ ﱢ
٣٢

ُ
يسوع ،مرمم حياتنا الكامل

العرى  
انيںى :١٦ -١٥ :٤
تقول رسالة 


§
§
ـرى َقـ ِ َ
ىس ٍء ِم ْث ُل َنــاِ ،بـالَ َخ ِط َّيـ ٍـةَ .ف ْل َن َت َقـ َّـد ْم ِب ِث َقـ ٍـة ِإ َىل
»ال َ ْن َل ْيـ َـس َل َنــا َ ِرئيـ ُـس ك ََه َنـ ٍـة َغـ  ْ ُ
ـاد ٍر أ ْن َيـ ْ ِـر  َىى ِل َض َ عف َِات َنــاَ ،بـ ْـل ُم َجـ َّـر ٌب ِ ىڡ ك ُِّل َ  ْ
ـىك نَ َنـ َ
ـال َر ْح َمــةً َونَ ِجـ َـد ِن ْع َمــةً َع ْونًــا ِ ىڡ ِح ِينـ ِـه«
َعـ ْـر ِش ال ِّن ْع َمـ ِـة ِلـ َ  ْ

Ý
نأىى إليه؟
 .كيف يتجاوب يسوع معنا عندما ¥

ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﺑﺤﻨﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻧﺴﺘﺤﻘﻪ.

نالــت هــذه الم ـرأة مــن يســوع مــا كانــت ترجــوه بالضبــط وهــو الشــفاء الجســدي .ال يحصــل الجميــع بالضبــط عــىل مــا

يرجــوه .يعطينــا بولــس مثـ ً
ـت
ـات ،أ ُ ْع ِطيـ ُ
ـاال مــن تجربتــه الشــخصية ىڡ ٢كورنثــوس َ :١٠ -٧ :١٢
»وِل َئ ـالَّ أ َ ْرتَ ِفـ َـع ِب َفـ ْـر ِط ِ ùاال ْعالَنَـ ِ

الشــي َطان ِلي ْل ِط َمـ ـىىِ ،ل َئ ـالَّ أَرتَ ِفـ َـعِ .مـ ْـن ج َهـ ِـة هــذَ ا تَ َ
ـت ِإ َىل الـ َّـر ِّب ثَـالَ َث َمـ َّـر ٍات أ َ ْن ُيف َِار َقـ ِ  ـىى.
رص ْعـ ُ
ْ
ِ
َشـ ْـوكَةً ِ ىڡ ا ْل َج َسـ ِـدَ ،م ـالَكَ َّ ْ ِ َ ِ

َّ
ــف تُك َْم ُــل« .فَبــك ُِّل رسور أ َ ْف َت ِخــر با ْل َحــري ىڡ َض َعف 
َــال ىل» :تَك ِْفيــكَ ِن ْع َم 
ــىل
ُــو  ىى ِ  ىڡ َّ
الض ْع ِ
ــىى ،ال َ َّن ق َّ ِ
ِ
ُ ِ ِ ِّ ِ 
ِ
ِ
ٍ
َفق َ ِ 
ــىك تَ ِح َّــل َع َ َّ
ُ

ُ
َــاىىِ ،ل َ   ْ


ـيح .ال َ  ِّىى ِحي َن َمــا أَنَــا
االض ِط َهــا َد ِات َو ِّ
ور ِات َو ْ
رس ِب َّ
ـات َو َّ
الضي َقـ ِ
الض َع َفـ ِ
ـرص َ
الشـ َت ِائ ِم َوالـ َّ ُ
ـيحِ .ل ِذلــكَ أ ُ َ ُّ
ـات ال َ ْجـ ِـل ا ْل َم ِسـ ِ
ُقـ َّـو ُة ا ْل َم ِسـ ِ
َض ِعيـ ٌـف ف َِحي َن ِئـ ٍـذ أَنَــا َقـ ِـو ٌّي«.
مل ﻳﺸـ ِ
ـﱪا أن ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋــﲆ ﻗــﻮة اﻟــﺮب ﰲ وﺳــﻂ ﺿﻌﻔــﻪ.
ـﻒ اﻟﻠ ـ ُﻪ ﺑﻮﻟــﺲ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻃﻠــﺐ ﻣﻨــﻪ ذﻟــﻚ ،ﻟــﺬا ﻛﺎن ﺑﻮﻟــﺲ ُﻣﺠـ َ ً
وﺑﺎﳌﺜــﻞ ،ﻻ ﻳﺸــﻔﻲ اﻟﻠــﻪ دامئًــﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻨﺎ اﻟﺠﺴــﺪﻳﺔ ،ﺑــﻞ دامئًــﺎ ُميﻜﱢﻨﻨــﺎ وﻳﻌﻄﻴﻨــﺎ اﻟﻘــﻮة ﺣﺘــﻰ ﻧﺘﺤﻤــﻞ اﳌﺸــﻜﻠﺔ.
تقول رسالة يعقوب :٤ -٢ :١
ِ»ا ْح ِســبو ُه ك َُّل َفــرح َيــا إ ْخـ 
ـون ِ ىڡ تَ َجــار َب ُم َت َن ِّو َعـ ٍـةَ ،ع ِال ِمـ  َ
ـرى
ـںى أ َ َّن ْام ِت َحـ َ
ـرىاَ .وأ َ َّمــا َّ
ُ
َ ٍ ِ َِ
ـان ِإ َيم ِان ُكـ ْـم ُي ْنـ ِ § ُ
ـو ىى ِحي َن َمــا تَق َُعـ َ 
الصـ × ْ ُ
ـىس َصـ × ْ ً
ِ




§
ىس ٍء«
َف ْل َي ُكـ ْـن َلـ ُـه َع َمـ ٌـل تَـ ٌّ
ـرى نَ ِاق ِصـ  َ
ـںى َوك َِام ِلـ  َ
ـىك تَكُونُــوا تَ ِّامـ  َ
ـںى َغـ  ْ َ
ـامِ ،لـ َ  ْ
ـںى ِ ىڡ َ  ْ


ö
Ý
الىى تجعل هلِلَف ال يختار أن Ý
يسرىدنا أو يجيب صلواتنا
 .وفقًا لهذه االيات ،ما هي بعض االسباب ¥
Ý
الىى نتوقعها؟
بالطريقة ¥


وكاملںى.
ناضجںى
يريدنا هلِلَف أن ينمو إيماننا .ويريدنا أن نصبح
يريدنا هلِلَف أن نعتمد عليه وليس عىل أنفسنا.

أخرى
¬

تقول رسالة كورنثوس الثانية :٥ -٣ :١
ـيح ،أ َ ُبــو
ـوع ا ْل َم ِسـ
الرأ ْ َفـ ِـة َو ِإلـ ُـه ك ُِّل تَ ْع ِز َيـ ٍـة ،ا َّلـ ِـذي ُي َع ِّزي َنــا ِ  ىڡ ك ُِّل ِضيق َِت َنــاَ ،حـ َّـىى نَ ْسـ َت ِط َيع أ َ ْن نُ َعـ ِّـز َي
ـاركٌ هلِلَفُ أ َ ُبــو َر ِّب َنــا َي ُسـ َ
ُ
»م َبـ َ
َّ
ِ



§
َ
ـيح
ـيح ِفي َنــا ،ك ِ
ا َّل ِذيـ َـن ُهـ ْـم ِ ىڡ ك ُِّل ِضي َقـ ٍـة ِبال َّت ْع ِز َيـ ِـة ا َّلـ ِ ـىى نَ َت َعـ َّـزى نَ ْحـ ُـن ِب َهــا ِمـ َـن هلِلَفِ .النَّـ ُـه ك ََمــا تَكْ ـ ُ ُ
َذلــكَ ِبا ْل َم ِسـ ِ
ـرى آال َ ُم ا ْل َم ِسـ ِ
§
ـرى تَ ْع ِز َي ُت َنــا أ َ ْي ًضــا«.
تَكْ ـ ُ ُ
ﻟﻴــﺲ ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﻛﻤﺆﻣﻨــني ﻣﻨﺎﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت .ﺗﺼﺒــﺢ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺴــﺎﻋﺪﻧﺎ ﺑﻬــﺎ ﻳﺴــﻮع ﺟــﺰ ًءا ﻣــﻦ ﻗﺼﺘﻨــﺎ وميﻜــﻦ أن
ﺗﺸــﺠﻊ اﻵﺧﺮﻳــﻦ اﻟﺬﻳــﻦ ﻗــﺪ ﻳﺠﺘــﺎزوا ﰲ ﳾء ﻣﺸــﺎﺑﻪ .إن اﻟﺘﻌﺰﻳــﺔ واﻟﺸــﻔﺎء اﻟــﺬي ﻳﻌﻄﻴــﻪ اﻟﻠــﻪ ﻟﻴــﺲ ُﻣﻮ ﱠﺟ ًﻬــﺎ ﻟﻨــﺎ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﻓﻨﺤــﻦ
من ﱢﺠــﺪ اﻟﻠــﻪ وﻧﻌﻄﻴــﻪ اﻟﺘﺴــﺒﻴﺢ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻧﺸــﺎرك ﻣــﻊ اﻵﺧﺮﻳــﻦ ﻣــﺎ ﻋﻤﻠــﻪ ﻷﺟﻠﻨــﺎ.

اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌﻤــﲇ :إذا ﻛﺎن اﻟﻠــﻪ ﻗــﺪ اﺳــﱰدك ﰲ ﻣﻨﻄﻘ ـ ٍﺔ ﻣــﺎ ،اﺑﺤــﺚ ﻋــﻦ ﻓﺮﺻــﺔ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒﻮع ﻟــيك ﺗﺸــﺎرك ﻗﺼﺘــﻚ
ﻣــﻊ ﺷــﺨﺺ آﺧــﺮ ﻳﺤﺘــﺎج إﱃ ﺗﺸــﺠﻴﻊ.
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ُّ
تأمالت الرجاء

اﻟﺪﺧــﻮل ﻟﻠﻌﻤــﻖ :اﻛﺘــﺐ ﺑﻌــﺾ اﳌﻨﺎﻃــﻖ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻚ اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﺘــﺎج إﱃ اﺳــﱰداد .ميﻜــﻦ أن ﺗﻜــﻮن ﻫــﺬه اﳌﻨﺎﻃــﻖ ﺟﺴــﺪﻳﺔ
أو ﰲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت أو روﺣﻴــﺔ أو ﻣﻨﺎﻃــﻖ أﺧــﺮى .ﻗـ ﱢﺪم ﻫــﺬه اﳌﻨﺎﻃــﻖ ﻟﻠــﺮب وﺛِـ ْـﻖ ﺑﺎﻹميــﺎن أﻧــﻪ ﺳــﻮف ﻳﺴــﱰدﻫﺎ.
إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﺪﻳــﻚ ﻣﻨﻄﻘــﺔ مل ﺗﺴــﱰدﻫﺎ ﺑﻌــﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﺟﻮﻫــﺎ ،اﺳــﺘﻮدﻋﻬﺎ ﰲ ﻳــﺪ اﻟﻠــﻪ .اﺷــﻜﺮه ﺑﺎﻹميــﺎن أﻳٍّــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ
اﺳــﺘﺠﺎﺑﺘﻪ .ﻳﻈﻬــﺮ اﻟﺸــﻜﺮ اﻹميــﺎن .ﻻ ﺗﺘﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺜﻘــﺔ ﰲ ﺻــﻼح اﻟﻠــﻪ .اﻟﻠــﻪ ﺻﺎﻟــﺢ وﻳﺤﺒــﻚ.
ﺑﺮﺟــﺎء أدرك أن اﻟﻜﺜريﻳــﻦ ﻟﺪﻳﻬــﻢ ﻗﻀﺎﻳــﺎ ﻋﻤﻴﻘــﺔ و ُﻣﻌ ﱠﻘــﺪة .وﻗــﺪ ﻳﻌﻨــﻲ ذﻟــﻚ أﻧــﻚ ﺗﺤﺘــﺎج أن ﺗﻄﻠــﺐ إرﺷــﺎ ًدا ﻣــﻦ ﺻﺪﻳــﻖ أو
را ٍع أو ﻣﺮﺷــﺪ ﻣﺤــﱰف ﻣﻮﺛــﻮق ﻓﻴــﻪ .ﻻ ﺗﺨــﻒ ﻣــﻦ ﻃﻠــﺐ ﻣﺴــﺎﻋﺪة إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﺣﺘــﻰ ﺗﺼــﻞ إﱃ اﻻﺳــﱰداد اﻟﻜﺎﻣــﻞ .اﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻟﻠــﻪ
أن ﻳﺴــﺎﻋﺪك ﺣﺘــﻰ ﺗﺠــﺪ اﻟﺸــﺨﺺ اﳌﻨﺎﺳــﺐ.
اﺧﺘﻴﺎري :ﺷﺎرك اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ )ب(.

٣٤

يسوع ،ماء حياتنا

اﻟﺪرس اﻟﺴﺎﺑﻊ:
ﻳﺴﻮع ،ﻣﺎء ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
اﻟﻤﺮأة ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺌﺮ :ﻫﻞ ﻳﺸﺒﻌﻨﻲ وﻳﺮوﻳﻨﻲ؟
شارك

ﻛﻴﻒ ﺷﺠﻌﻚ اﻟﻠﻪ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﺳﱰداد؟

ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﺼﺘﻚ ،ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ؟
ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻟﺘﺸﺠﻊ ً

شاهد

اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﺪي ﰲ دي -اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﳌﺮأة ﻋﻨﺪ اﻟﺒﱤ

اعرف

يقول إنجيل يوحنا :٤٢ -٣٩ ،٣٠ -٣ :٤

السـ ِـام َرِة ُي َقـ ُ
ـال َل َهــا
َان ال َ ُبـ َّـد َلـ ُـه أ َ ْن َي ْج َتـ َ
»تَـ َـركَ ا ْل َي ُه ِود َّيــةَ َو َمـ َـىص أ َ ْي ًضــا ِإ َىل ا ْل َج ِليـ ِـلَ .وك َ
السـ ِـام َرةََ .ف ـأ َ َىى ِإ َىل َم ِدي َنـ ٍـة ِمـ َـن َّ
ـاز َّ

ـب ِمـ َـن
ـوخ ُارِ ،ب ُقـ ْـر ِب َّ
َان َي ُسـ ُ
ُسـ َ
ـوبَ .فـ ِـإ ْذ ك َ
وسـ َـف ا ْب ِنـ ِـهَ .وكَانَـ ْ
ـوع َقـ ْـد تَ ِعـ َ
ـرى َي ْع ُقـ َ
الض ْي َعـ ِـة ا َّلـ ِ  ـىى َو َه َب َهــا َي ْع ُقـ ُ
ـوب ِل ُي ُ
ـت ُه َنــاكَ ِبـ ْ ُ

الس ِاد َسـ ِـة.
ـرىَ ،وك َ
السـ َ
ـاع ِة َّ
َان نَ ْحـ َـو َّ
َّ
الس ـف َِرَ ،ج َلـ َـس ه َكــذَ ا َعـ َـىل ا ْل ِبـ ْ ِ
ـوع»:أ َ ْع ِط ِ   §
السـ ِـام َرِة ِل َت ْسـ َت ِق َي َمــا ًءَ ،ف َقـ َ
رس َب« ال َ َّن تَالَ ِميــذَ ُه كَانُــوا َقـ ْـد َم َضـ ْـوا ِإ َىل ا ْل َم ِدي َنـ ِـة
ـال َل َهــا َي ُسـ ُ
ف ََجــا َء ِت ْامـ َـرأ َ ٌة ِمـ َـن َّ

يىى ال َ ْ َ
ِل َي ْب َت ُاعــوا َط َع ًامــا.
٣٥
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ــف تَ ْط ُل ُ 
§
ــام ِر َّيةُ » :ك َْي َ
ــام ِر َّيةٌ ؟« ال َ َّن ا ْل َي ُهــو َد ال َ
ــرس َب َ ،وأَنْ َ
َفقَا َل ْ
ــرأ َ ٌة َس ِ
ــت َي ُه ِ
الس ِ
ــرأ َ ُة َّ
ــود ٌّي َوأَنَــا ْام َ
ــت َل ُــه ا ْل َم ْ
ــب ِم ِّ 
ــىى ِل َت ْ َ
ــام ِر ِّي  َںى.
ُي َع ِام ُل َ
الس ِ
ــون َّ
ـال َلهـاََ » :لـ ْـو ُك ْنـ ِـت تَ ْع َل ِمـ  َ
 §
ـںى َع ِط َّيــةَ هلِلَفَِ ،و َمـ ْـن ُهـ َـو ا َّلـ ِـذي َي ُقـ ُ
ـوع َو َقـ َ
رس َبَ ،ل َط َل ْبـ ِـت أَنْـ ِـت ِم ْنـ ُـه
ـاب َي ُسـ ُ
ـول َلـ ِ
أ َ َجـ َ
ـك أ َ ْع ِطيـ ِ ـىى ال َ ْ َ
ـاك َمــا ًء َح ًّيــا«.
َفأ َ ْع َطـ ِ

ـوب،
قَا َلـ ْ
ـرى َع ِمي َقــةٌ  .ف َِمـ ْـن أ َ ْيـ َـن َلــكَ ا ْل َمــا ُء ا ْل َحـ ُّـي؟ أ َ َل َع َّلــكَ أ َ ْع َظـ ُـم ِمـ ْـن أ َِبي َنــا َي ْع ُقـ َ
ـت َلـ ُـه ا ْل َمـ ْـرأَةَُ » :يــا َسـ ِّـي ُد ،ال َ َد ْلـ َـو َلــكَ َوا ْل ِبـ ْ ُ
ا َّلـ ِـذي أ َ ْع َطانَــا ا ْل ِبـ ْ َ §
ـيه؟«
رس َب ِم ْن َهــا ُهـ َـو َو َب ُنــو ُه َو َم َو ِاشـ ِ
ـرىَ ،و َ ِ

§
§
ـوع َو َقـ َ
ـرس ُب ِمـ َـن ا ْل َمـ ِـاء ا َّلـ ِـذي أ ُ ْع ِطيـ ِـه أَنَــا
ـاب َي ُسـ ُ
ـرس ُب ِمـ ْـن هــذَ ا ا ْل َمـ ِـاء َي ْع َطـ ُ
أ َ َجـ َ
ـش أ َ ْي ًضــاَ .و ِلكـ ْـن َمـ ْـن َيـ ْ َ
ـال  َلهـاَ»:ك ُُّل َمـ ْـن َيـ ْ َ
ـاة أ َ َب ِد َّيـ ٍـة«.
ـرى ِفيـ ِـه َي ْن ُبـ َ
َف َلـ ْـن َي ْع َطـ َ
ـوع َمـ ٍـاء َي ْن َبـ ُـع ِإ َىل َح َيـ ٍ
ـش ِإ َىل اال َ َبـ ِـدَ ،بـ ِـل ا ْل َمــا ُء ا َّلـ ِـذي أ ُ ْع ِطيـ ِـه َي ِصـ  ُ


آىى ِإ َىل ُه َنا ال َ ْس َت ِق َي«.
قَا َل ْت َل ُه ا ْل َم ْرأَةَُ »:يا َس ِّي ُد أ َ ْع ِط ِ ىى هذَ ا ا ْل َما َءِ ،ل َ  ْ
ىك ال َ أ َ ْع َط َش َوال َ ِ  َ
هه َنا«
ق ََال َل َها َي ُس ُ
اىل ِإ َىل ُ
وع»:اذ َْهِ × ىى َوا ْد ِعي َز ْو َج ِك َوتَ َع َ ْ

َالتَ »:ل ْي َس ِ ىل َز ْو ٌج«.
أ َ َجا َب ِت ا ْل َم ْرأ َ ُة َوق ْ

ـال َلهــا يســوع» :حسـنا ُق ْلــتَ :ليــس ىل زوج ،الَنــه كَان َلــك خمســةُ أَزواج ،وا َّلــذي َلـ ï
ـك .هــذَ ا ُق ْلـ ِـت
ـك اال َن َل ْيـ َـس ُهـ َـو َز ْو َجـ ِ
ِ
َقـ َ َ َ ُ ُ َ َ ً ِ ْ َ ِ  َ ْ ٌ َّ ُ َ ِ َ ْ َ ْ َ ٍ َ ِ
الص ْد ِق «.
ِب ِّ


َ َ
َ
ور َشـ ِـل َيم ا ْل َم ْو ِضـ َـع ا َّلـ ِـذي
ـىى! آ َباؤُ نَــا َسـ َـج ُدوا ِ ىڡ هــذَ ا ا ْل َج َبـ ِـلَ ،وأَنْ ُتـ ْـم تَقُو ُلـ َ
قَا َلـ ْ
ـون ِإ َّن ِ ىڡ أ ُ ُ
ـت َلـ ُـه ا ْل َمـ ْـرأةَُ » :يــا َسـ ِّـي ُد ،أ َرى أنَّــكَ نَـِ ×  ٌّ
َي ْن َب ِغــي أ َ ْن ُي ْسـ َـج َد ِفيـ ِـه«.
ï


َقـ َ
ون
ـال َل َهــا َي ُسـ ُ
ون ِلــال ِب .أَنْ ُتـ ْـم تَ ْسـ ُـج ُد َ
ور َشـ ِـل َيم تَ ْسـ ُـج ُد َ
ـوعَ »:يا ْامـ َـرأَةَُ ،ص ِّد ِقيـ ِ  ـىى أَنَّـ ُـه تَـ ِأ ْ  ىى َسـ َ
ـاعةٌ  ،ال َ ِ ىڡ هــذَ ا ا ْل َج َبـ ِـلَ ،وال َ ِ ىڡ أ ُ ُ

ـاعةٌ َ ،و ِهــي اال َ ïنِ ،حـ  َ
ـںى
ِل َمــا َل ْسـ ُت ْم تَ ْع َل ُمـ َ
ـودَ .و ِلكـ ْـن تَـ ِأ ْ  ىى َسـ َ
ـون ،أ َ َّمــا نَ ْحـ ُـن َف َن ْسـ ُـج ُد ِل َمــا نَ ْع َلـ ُـم .ال َ َّن ا ْل َخـالَ َص ُهـ َـو ِمـ َـن ا ْل َي ُهـ ِ
َ
ï

ï
وحَ .وا َّل ِذيـ َـن
ـون َي ْسـ ُـج ُد َ
ون ا ْل َح ِق ِيق ُّيـ َ
ـاج ُد َ
ـاج ِد َين َلـ ُـه .اَهللُ ُر ٌ
وح َوا ْل َحـ ِّـق ،ال َ َّن اال َب َط ِالـ ٌ
السـ ِ
السـ ِ
ـب ِم ْثـ َـل هـ ُـؤالَِء َّ
َّ
ون ِلــال ِب ِبالـ ُّـر ِ
َ
وح َوا ْل َحـ ِّـق َي ْن َب ِغــي أ ْن َي ْسـ ُـج ُدوا«.
َي ْسـ ُـج ُد َ
ون َلـ ُـه ف َِبالـ ُّـر ِ
ْ

§
َ
َ َ َ
ىس ٍء«.
قَا َل ْت َل ُه ا ْل َم ْرأةُ» :أنَا أ ْع َل ُم أ َّن َم ِس َّيا ،ا َّل ِذي ُيق َُال َل ُه ا ْل َم ِس ُيحَ ،ي ِأ ىى .ف ََم َىى َجا َء ذَاكَ ُي ْخ ِ × ُرىنَا ِبك ُِّل َ  ْ
وع» :أَنَا ا َّل ِذي أ ُ َك ِّل ُم ِك ُه َو«.
ق ََال َل َها َي ُس ُ
ـب؟« أ َ ْو ِ»ل َمــاذَا
َو ِع ْنـ َـد ِذلــكَ َجــا َء تَالَ ِميــذُ ُهَ ،وكَانُــوا َي َت َع َّج ُبـ َ
ـون أَنَّـ ُـه َي َت َك َّلـ ُـم َمـ َـع ْامـ َـرأ َ ٍةَ .و ِلكـ ْـن َلـ ْـم َي ُقـ ْـل أ َ َحـ ٌـدَ :
»مــاذَا تَ ْط ُلـ ُ
»ه ُل ُّمــوا انْ ُظـ ُـروا ِإنْ َســانًا َقـ َ
ـت.
ـاسَ :
ـال ِ ىل ك َُّل َمــا ف ََع ْلـ ُ
ـت ِإ َىل ا ْل َم ِدي َنـ ِـة َوقَا َلـ ْ
تَ َت َك َّلـ ُـم َم َع َهــا؟« ف َ ََرى َكـ ِـت ا ْل َمـ ْـرأ َ ُة َج َّرتَ َهــا َو َم َضـ ْ
ـت ِلل َّنـ ِ
ـيح؟« .ف ََخ َر ُجــوا ِمـ َـن ا ْل َم ِدي َنـ ِـة َوأَتَـ ْـوا ِإ َل ْيـ ِـه.
أ َ َل َعـ َّـل هــذَ ا ُهـ َـو ا ْل َم ِسـ ُ
ـت تَ ْشـ َـه ُد أَنَّ ُهَ »:قـ َ
ـت«.
ـرى َ
ـال ِ ىل ك َُّل َمــا ف ََع ْلـ ُ
السـ ِـام ِر ِّي  َںى ِب َسـ َـب ِب َكالَ ِم ا ْل َمـ ْـرأ َ ِة ا َّلـ ِ  ـىى كَانَـ ْ
ون ِمـ َـن َّ
ف ََآمـ َـن ِبـ ِـه ِمـ ْـن ِت ْلــكَ ا ْل َم ِدي َنـ ِـة ك َِثـ  ُ
§
ـث ُه َنــاكَ َي ْو َمـ  ْ 
ـرى ِجـ ًّـدا ِب َسـ َـب ِب َكالَ ِمـ ِـه.
ـث ِع ْن َد ُهـ ْـم ،ف ََم َكـ َ
ون َسـأ َ ُلو ُه أ َ ْن َي ْم ُكـ َ
السـ ِـام ِر ُّي َ
َف َل َّمــا َجــا َء ِإ َل ْيـ ِـه َّ
ـںى .ف ََآمـ َـن ِبـ ِـه أ َ ْكـ َ ُ
ِ

ـيح
َوقَا ُلــوا ِل ْل َمـ ْـرأ َ ِة»ِ :إنَّ َنــا َل ْسـ َنا َب ْعـ ُـد ِب َسـ َـب ِب َكالَ ِمـ ِ
ـك نُ ْؤ ِمـ ُـن ،الَنَّ َنــا نَ ْحـ ُـن َقـ ْـد َسـ ِـم ْع َنا َونَ ْع َلـ ُـم أ َ َّن هــذَ ا ُهـ َـو ِبا ْل َح ِقي َقـ ِـة ا ْل َم ِسـ ُ
ـص ا ْل َعا َلـ ِـم«.
ُم َخ ِّلـ ُ

٣٦

يسوع ،ماء حياتنا

ما قصة هذه المرأة؟

ﺳﺎﻣﺮﻳﺔ )ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻂ(

ﺗﺰوﺟﺖ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات .ﻏري ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺣﺎﻟ ًﻴﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ رﺟﻞ.
ﺟﺮﻳﺌﺔ وذﻛﻴﺔ .وﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل.

هل كنت تعلم؟

ً
ًّ
فعليا لرجل وامرأة غرباء أن يتحدثا معا.
في القرن األول بفلسطين ،لم يكن من المقبول
ً
كما كان يوجد أيضا توتر عرقي كبير بين اليود والسامريين في ذلك الوقت ،حيث
كان السامريون من جنس مختلط .حتى المرأة تساءلت» :كيف تطلب مني لتشرب،
وأنت يودي وأنا امرأة سامرية؟« وكانت كلمة »السامرية« بالنسبة لليود في
ً
وكثيرا ما كان اليود يمشون المزيد من األميال
ذلك الوقت مرادف لكلمة »كلب«.
البعيدة في طريقم حتى يتجنبوا المرور في السامرة واالختالط بالسامريين.
يشير مجيء هذﻩ المرأة إلى البئر في منتصف اليوم إلى أنها كانت منبوذة على
ًّ
اجتماعيا.
األرجح بسبب سلوكها غير األخالقي ومرفوضة
مل ﺗﻜﻦ اﳌﺮأة اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻳﺴﻮع أن ﻳﺘﺤﺪث إﻟﻴﻬﺎ وﻟﻴﺲ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻮب ﻣﺎء.

 .بدأ يسوع الحديث مع هذه المرأة .ما الذي يكشفه ذلك عن شخصيته؟
بغض النظر عن حالتنا االجتماعية أو العرقية أو االجتماعية.
يقبلنا يسوع ِّ

 .لماذا تعتقد أن يسوع سأل المرأة السامرية عن زوجها؟

ربما كان يريد أن  
¾
ىسء عنها وأنه هو هلِلَف.
يبںى لها أنه يعرف كل 
رغم أنها لم تكن تحتاج شفا ًء جسديًّا ،فإنها كانت تحتاج إىل احتياجات أخرى.

ﺗﻜﻠــﻢ اﻟــﺮب ﻳﺴــﻮع ﺑﴫاﺣــﺔ ﻋــﻦ ﻣــﺎﴈ ﻫــﺬه اﳌــﺮأة ووﺿﻌﻬــﺎ اﻟﺤــﺎﱄ .مل ﻳﻜــﻦ ﳾ ٌء ﻋــﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬــﺎ ﻣﺨﻔﻴٍّــﺎ؛ ﻓﻘــﺪ ﻛﺎن ﻳﻔﻬــﻢ
اﻷمل واﻻﻧﻜﺴــﺎر اﻟــﺬي ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬــﺎ .مل ﻳﺮﻓﻀﻬــﺎ؛ ﻓﻘــﺪ وﺿــﺢ ﻟﻬــﺎ ﺑﺮﺣﻤــﺔ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺤﻴــﺎة ،ﺣﻴــﺚ ﻛﺎن ﻫــﻮ ﻧﻔﺴــﻪ ﻫــﺬا اﻟﻄﺮﻳــﻖ.

 .كيف كانت المرأة السامرية تحاول تسديد احتياجاتها الشخصية؟

ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮي ﻣﻦ رﺟﻞ ﻟﺮﺟﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺪد اﺣﺘﻴﺎ ًﺟﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺴﺪﻳﺪه ﺳﻮى اﻟﻠﻪ وﺣﺪه.

Ý
الىى نحاول بها تسديد احتياجاتنا حال ًيا؟
 .ما الطرق ¥

ﻧﺴــﻌﻰ أن منــﻸ وﻗﺘﻨــﺎ وﺣﻴﺎﺗﻨــﺎ ﺑــﺄي ﳾء ﻏــري اﻟﻠــﻪ .ﻋــﲆ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻄﻌــﺎم ،واﻟﻌﻼﻗــﺎت ،واﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت،
واﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ،واﳌﻈﻬــﺮ ،واﳌﺘﻌــﺔ.
٣٧

ُّ
تأمالت الرجاء

 .كيف قال يسوع لها إنه سوف يسدد احتياجها؟ وكيف ينطبق ذلك علينا؟

ﻳﺴﻮع ﻫﻮ اﳌﺎء اﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﻳُﺸﺒِﻊ أﻋﻤﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻨﺪ اﻟﺒﱤ وﻟﻨﺎ اﻟﺨﻼص واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ واﻹﻧﺠﺎز.

ِع ْش )طَ ِّبق(

ﻳﺒــﺪأ اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺆﻣﻨــﻮن ﺑﻴﺴــﻮع ﺣ ٍّﻘــﺎ ﰲ اﺧﺘﺒــﺎر اﻟﺘﻐﻴــري ﰲ أﻧﻔﺴــﻬﻢ وﻣﻮاﻗﻔﻬــﻢ ووﺟﻬــﺎت ﻧﻈﺮﻫــﻢ .وﻳﺼﺒﺤــﻮا
ـﺨﺎﺻﺎ ُﺟــﺪد«.
»أﺷـ ً
تقول رسالة ٢كورنثوس :١٧ :٥

يح ف َُه َو َخ ِلي َقةٌ َج ِد َيدةٌ :اال َ ْش َيا ُء ا ْل َع ِتي َقةُ ق َْد َم َض ْتُ ،ه َوذَا ا ْلك ُُّل ق َْد َص َار َج ِد ًيدا«
ِ»إذًا ِإ ْن ك َ
َان أ َ َح ٌد ِ ىڡ ا ْل َم ِس ِ
ﺗﺒني اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺮأة اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ أﻧﻬﺎ آﻣﻨﺖ ﺑﻴﺴﻮع وﺻﺎرت إﻧﺴﺎﻧ ًﺔ ﺟﺪﻳﺪةً.
ﱢ
ﺣﺪﺛــﺖ ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻴﺎء ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺤﺪﻳــﺚ اﳌــﺮأة اﻟﺴــﺎﻣﺮﻳﺔ ﻣــﻊ ﻳﺴــﻮع .مل ﻳَ ُﻌــﺪ ﻣﺎﺿﻴﻬــﺎ ﻳﻔﺼﻠﻬــﺎ ﻋــﻦ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻠــﻪ .أﺻﺒــﺢ
اﻟﻜﺜــريون ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬــﺎ ﻣﺆﻣﻨــني ﺟﻨ ًﺒــﺎ إﱃ ﺟﻨــﺐ ﻣﻌﻬــﺎ .رأى أﺗﺒــﺎع ﻳﺴــﻮع أﻧــﻪ ﻳﺘﺨﻄﱠــﻰ اﻟﺤــﺪود اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴــﺔ.
تقول رسالة غالطية :٢٨ :٣
§ 


وع«.
يح َي ُس َ
اىىَ .ل ْي َس َع ْب ٌد َوال َ ُح ٌّرَ .ل ْي َس َذك ٌَر َوأُنْ َىى ،الَنَّك ُْم َج ِم ًيعا َو ِاح ٌد ِ ىڡ ا ْل َم ِس ِ
» َل ْي َس َي ُه ِود ٌّي َوال َ ُيونَ ِ  ٌّ
يقول إنجيل يوحنا :٣٩ -٣٧ :٧


§
ـرس ْبَ .مـ ْـن َآمـ َـن ِ × ىى،
ـرى ا ْل َع ِظيـ ِـم ِمـ َـن ا ْل ِعيـ ِـد َو َقـ َـف َي ُسـ ُ
»:إ ْن َع ِطـ َ
َِ
ـوع َونَــا َدى ِق ِائـالً ِ
»و ىڡ ا ْل َيـ ْـو ِم اال َ ِخـ  ِ
ـش أ َ َحـ ٌـد َف ْل ُيق ِْبـ ْـل ِإ َ َّىل َو َيـ ْ َ

َ
َ
ـار َمـ ٍـاء َحـ ٍّـي«َ .قـ َ
ك ََمــا َقـ َ
ـںى أ ْن َيق َْب ُلــو ُه،
َان ا ْل ُم ْؤ ِم ُنـ َ
وح ا َّلـ ِـذي ك َ
ـون ِبـ ِـه ُم ْ ِزم ِعـ  َ
ـاب ،تَ ْجـ ِـري ِمـ ْـن َب ْط ِنـ ِـه أنْ َهـ ُ
ـال ا ْل ِك َتـ ُ
ـال هــذَ ا َعـ ِـن الـ ُّـر ِ


ـوع َلـ ْـم َي ُكـ ْـن َقـ ْـد ُم ِّجـ َـد َب ْعـ ُـد«.
وح ا ْل ُقـ ُـد َس َلـ ْـم َي ُكـ ْـن َقـ ْـد أ ُ ْع ِطـ َـي َب ْعـ ُـد ،ال َ َّن َي ُسـ َ
ال َ َّن الـ ُّـر َ

¦
يعىى أن يجري الماء الحي من داخلنا؟
 .ماذا ¥

ﻳﺴﻮع ﻫﻮ اﳌﺎء اﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﺒﺢ ﻣﺆﻣﻨني ،وﻳﻐﺬﱢﻳﻨﺎ وﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺣﻴﺎ ًة أﺑﺪﻳ ًﺔ.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮة اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس ﺗﺠﺮى ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻨﺎ.

تقول رسالة غالطية :٢٣-٢٢ :٥
وح ف َُهـ َـوَ :م َح َّبــةٌ َفـ َـر ٌح َس ـالَ ٌمُ ،طـ ُ
ـال هـ ِـذ ِه
ـاة ُل ْطـ ٌـف َص ـالَ ٌحِ ،إ َيمـ ٌ
َ
ـول أَنَـ ٍ
ـان َو َد َاعــةٌ تَ َع ُّفـ ٌـفِ .ضـ َّـد أ َ ْم َثـ ِ
»وأ َ َّمــا ث ََمـ ُـر الـ ُّـر ِ
ــوس«.
ــس نَ ُام ٌ
َل ْي َ
ﻳﻐريﻧــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺪاﺧــﻞ ،وﺳــﻮف ﻳــﺮى اﻵﺧــﺮون ﻫــﺬا
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻧﺴــﻤﺢ ﻟﻠــﺮوح اﻟﻘــﺪس أن ﻳﻘــﻮد ﺣﻴﺎﺗﻨــﺎ ،ﻧﺒــﺪأ ﰲ رؤﻳﺘــﻪ ﱢ
اﻟﺜﻤــﺮ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨــﺎ.

أخرى
¬
ö
¦
 .ما نوع الشخص الذي يطلبه االب؟ )انظر النص الذي ¥ىڡ بداية هذا الدرس(.

اﻟﺴــﺎﺟﺪون اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــﻮن )ﰲ اﻟﻌــﺎمل اﻟﻜﺜــري ﻣــﻦ اﳌﺘﺪﻳﻨــني ﻟﻜــﻦ اﻟﻠــﻪ ﻳﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻟﺴــﺎﺟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــني اﻟﺬﻳــﻦ ﰲ ﻋﻼﻗــﺔ
ﻣﻌــﻪ( .اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻌﺒﺪوﻧــﻪ ﺑﺎﻟــﺮوح واﻟﺤــﻖ.
٣٨

يسوع ،ماء حياتنا

رﻏﻢ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف َﻣ ْﻦ ﺳﻴﺘﺠﺎوب ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﺮأة اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ ﻧﺤﺘﺎج أن ﻧﺨﱪ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋام ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎ.
يقول إنجيل يوحنا :٣٩ :٤

الس ِ 
ــه ُد أ َنَّ ُــه  » :ق َ
َــال ِ ىل
ــرى َ
ــىى كَا نَ ْ
ــت تَ ْش َ
ون ِم َ
ــن ِب ِــه ِم ْ
» ف ََآم َ
ــن َّ
ــن ِت ْلــكَ ا ْل َم ِد ي َن ِــة ك َِث  ُ
ــام ِر ِّي  َںى ِب َس َــب ِب َكالَ ِم ا ْل َم ْــرأ َ ِة ا َّل ِ 
ــت ««.
ك َُّل َمــا ف ََع ْل ُ
أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺮأة اﳌﻨﺒﻮذة ﺑﻄﻠﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ؛ ﺣﻴﺚ َﺻﺎﻟَ َﺤﻬﺎ ﻳﺴﻮع ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﺄيت ﺑﺎﻟﻜﺜريﻳﻦ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﻪ.
اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌﻤــﲇَ :ﻣ ـ ْﻦ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻚ ﻻ ﻳ ـﺰال ﻳﺤﺘــﺎج أن ﻳﺴــﻤﻊ ﻋــام ﻓﻌﻠــﻪ اﻟﻠــﻪ ﻟــﻚ؟ ﻳُ َﻌــﺪ إﺧﺒــﺎر اﻵﺧﺮﻳــﻦ ﺑﻘﺼﺘــﻚ
إﺣــﺪى اﻟﻄــﺮق اﻟﺘــﻲ ﺗﻜــﻮن ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴــﺎﺟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــني .اﻛﺘــﺐ ﻗﺎمئــﺔ ﺑﺄﺳــامء اﻷﺷــﺨﺎص واﺑــﺪأ ﺑﺎﻟﺼــﻼة ﻟﻬــﻢ ﺣﺘــﻰ ﻋﻨﺪﻣــﺎ
ﻳﺴــﻤﻌﻮن ﻋــﻦ ﻳﺴــﻮع ﻳﺘﺠﺎوﺑــﻮا ﻣﻌــﻪ ﻣﺜﻠﻬــﻢ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣﺜــﻞ اﻟﺴــﺎﻣﺮﻳﺔ.

االسبوع القادم .يمكن أن تقدم 
سوف يتوفر وقت للمشاركة خالل احتفال 
االسئلة التالية بعض
¦
تفكرىك:
التوجيه لك ¥ىڡ ¥
 .ﻫﻞ ﻧﻈﺮﺗﻚ ﻟﻴﺴﻮع ﺗﻐريت أﺛﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ؟ إذا ﺣﺪث ذﻟﻚ ،ﻛﻴﻒ؟

 .اذﻛﺮ إﺣﺪى اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨ ﱢﻤﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ؟
 .ﻛﻴﻒ ﳌﺲ ﻳﺴﻮع ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺑﻴﻨام ﻛﻨﺎ ﻧﺪرس ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣ ًﻌﺎ؟
اﺧﺘﻴﺎري :ﺷﺎرك اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ )ب(.

٣٩

ُّ
تأمالت الرجاء

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻣﻦ:
ﻳﺴﻮع ،ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة
دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺤﺘﻔﻞ
ﺣﻔﻼ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل.
ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل مبﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ! ﺳﻨﻘﻴﻢ ً
ﻣــﻦ ﺗﻌﺮﻓــﻪ ميﻜــﻦ أن ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﻣﺸــﺎﻫﺪة ﻓﻴﻠــﻢ »اﳌﺠﺪﻟﻴــﺔ :ﺗﺘﺤــﺮر ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎر« واﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ دراﺳــﺔ اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﻘــﺪس؟
اﻛﺘــﺐ ﻗﺎمئ ـ ًﺔ ﺑﺄﺳــامﺋﻬﻢ اﻵن .ﺗﺬﻛﱠــﺮ ﻛﻴــﻒ ﺳــﺎﻫﻤﺖ ﻣﺸــﺎﻫﺪة اﻟﻔﻴﻠــﻢ ﰲ أن ﺗﻔﺘــﺢ ﻗﻠﺒــﻚ ﻟﻠــﻪ؟ ﺗﺨﻴــﻞ ﻛﻴــﻒ ميﻜــﻦ أن ﺗﻔﺘــﺢ
ﻗﻠــﻮب أﺻﺪﻗﺎﺋــﻚ أﻳﻀً ــﺎ.
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يسوع ،صديق مدى الحياة

ﺧﺎﺻــﺎ وﻣﻤ ﱠﻴ ـ ًﺰا )ﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺰﻳﻨــﺔ وأﻃﻌﻤــﺔ
ﻣﻼﺣﻈــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋــﺪ :ﺳــﻮف ﺗﺤﺘــﺎج أن ﻳﻜــﻮن ﻫــﺬا اﻻﺣﺘﻔــﺎل ٍّ
ﺧﺎﺻــﺔ ،وﻫﺪﻳــﺔ ﺻﻐــرية أو ﻣــﻜﺎن ﺟﺪﻳــﺪ ،أي ﳾء ﻳﺠﻌﻠــﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒ ًﺔ ﺧﺎﺻـ ًﺔ( .ﺗﺘﻠﺨــﺺ اﻟﻔﻜــﺮة ﰲ اﻻﺣﺘﻔــﺎل ﺑــﻜﻞ ﻣــﺎ ﻓﻌﻠــﻪ اﻟﻠــﻪ
أﺛﻨــﺎء وﻗﺘﻜــﻢ ﻣ ًﻌــﺎ .ﻓﻴــام ﻳــﲇ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀــﺔ اﳌﻘﱰﺣــﺔ ﻟﻬــﺬا اﻟﻮﻗــﺖ .ﻻ ﺗــﱰ ﱠدد ﰲ ﻋﻤــﻞ اﻟﺘﻐﻴ ـريات اﻟﴬورﻳــﺔ ﻟﺘﺴــﺪﻳﺪ
اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺘــﻚ.
 .١اﺑﺪأ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﺷﺎﻛ ًﺮا اﻟﺮب ﻋﲆ أﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ.
ِ .٢
اﻗﺾ وﻗﺘًﺎ ﰲ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم واﳌﺮح واﻟﴩﻛﺔ )ﺣﻮاﱄ  ٣٠دﻗﻴﻘﺔ(.
 .٣ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﺎءل ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ،اﺑﺪأ ﺛﻼﺛني دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪرس اﻟﺴﺎﺑﻊ.
 .٤إذا مل ﻳﺒﺪأ أﺣﺪ اﳌﺘﻄﻮﻋني ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎز ﻋﻦ أﺣﺪ اﻷﺳﺌﻠﺔ.
 .٥اﻗـ ِ
ـﺾ ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﻗــﺖ ﰲ اﻟﺼــﻼة ﻛﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ،واﺷــﻜﺮ اﻟﻠــﻪ ﻋــﲆ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻓﻌﻠــﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻚ .ﺻـ ﱢـﻞ ﺑــﺄي ﻃﻠﺒــﺎت ﺻــﻼة
ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن ﻟــﺪى اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ.
ﻘﱰح ﳌــﺎ ميﻜــﻦ أن ﺗﻘﻮﻟــﻪ ﻟﻠﻨﺴــﺎء اﳌﻮﺟــﻮدات ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘــﻚ ﻟﺘﻀــﻊ أﻣﺎﻣﻬــﻦ ﺗﺤﺪﻳًــﺎ ﺣﺘــﻰ
 .٦ﻓﻴــام ﻳــﲇ »اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ« اﻟــ ُﻤ َ َ
ﻳﻨﻘﻠــﻦ ﻣــﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨــﻪ .وﺗ ُ َﻌــﺪ اﻟﻔﻜــﺮة ﻫﻨــﺎ ﻫــﻲ أن ﺗﺴــﺎﻋﺪﻫﻦ ﻋــﲆ اﺗﺨــﺎذ ﺧﻄــﻮة إميــﺎن ﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻴﻠــﻢ ﻣــﻊ آﺧﺮﻳــﻦ وﻳﻘــﻮدن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬــﻦ .دﻋﻬــﻦ ﻳﻌﺮﻓــﻦ ﻣــﺎذا ﺗﻌﻨــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟــﻚ وﻛﻴــﻒ ﺣــﺪث ﻟــﻚ منـ ﱞﻮ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﻘﻴــﺎدة.
ﻫــﻞ ﺗﺘﺬﻛــﺮ ﻗﺼــﺔ اﳌــﺮأة اﻟﺴــﺎﻣﺮﻳﺔ ﻋﻨــﺪ اﻟﺒــﱤ؟ ﻓﻘــﺪ ﺗﺄﺛــﺮت ﺟـ ٍّﺪا وﺗﻐــريت ﺑﺴــﺒﺐ ﻛﻠــامت ﻳﺴــﻮع ﻟﺪرﺟــﺔ أﻧﻬــﺎ ﻫﺮوﻟــﺖ إﱃ
اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﺗﺨــﱪ اﻟﻨــﺎس ﻋﻨــﻪ وﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺬﻟــﻚ آﻣــﻦ اﻟﻜﺜــريون ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬــﺎ ﺑﻴﺴــﻮع ﺑﺴــﺒﺐ ﺷــﻬﺎدﺗﻬﺎ واﺧﺘﺒﺎرﻫــﺎ .ﰲ ﻣﺘــﻰ ،٢٠-١٩ :٢٨
ـﻦ
ـﻢ ﺑ ِْﺎﺳـ ِـﻢ اﻵب َواﻻ ْﺑـ ِ
أﻋﻄــﻰ اﻟــﺮب ﻳﺴــﻮع »اﳌﺄﻣﻮرﻳــﺔ اﻟﻌﻈﻤــﻰ« ﻟﺘﻼﻣﻴــﺬه ﻗﺎﺋـ ًـﻼ» :ﻓَﺎ ْذ َﻫ ُﺒــﻮا َوﺗَﻠْ ِﻤـ ُﺬوا َﺟ ِﻤﻴـ َـﻊ اﻷ ُ َﻣـ ِـﻢ َو َﻋ ﱢﻤﺪُ و ُﻫـ ْ
ـﺎم إِ َﱃ اﻧْ ِﻘﻀَ ــﺎ ِء اﻟﺪﱠ ْﻫـﺮِ«.
ـﻢ ﻛ ﱠُﻞ اﻷ َ ﱠﻳـ ِ
ـﻢ ِﺑـ ِﻪَ .و َﻫــﺎ أَﻧَــﺎ َﻣ َﻌﻜُـ ْ
ـﻢ أَنْ َﻳ ْﺤ َﻔﻈُــﻮا َﺟ ِﻤﻴـ َـﻊ َﻣــﺎ أَ ْو َﺻ ْﻴ ُﺘﻜُـ ْ
َواﻟـ ﱡﺮو ِح اﻟْ ُﻘــﺪُ ِسَ .و َﻋﻠﱢ ُﻤﻮ ُﻫـ ْ
ﻛــام أﻧﻬــﺎ وﺻﻴـ ٌﺔ أﻳﻀً ــﺎ وﺗﺤـ ﱟﺪ ﻟﻨــﺎ اﻟﻴــﻮم ﺑﺼﻔﺘﻨــﺎ أﺗﺒــﺎع اﳌﺴــﻴﺢ .ﻣــﻦ ﺗﻌﺮﻓــﻪ ﺳــﻮف ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﻣﺸــﺎﻫﺪة ﻓﻴﻠــﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴــﺔ:
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋﻴﻨﻴﻬــﺎ واﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ دراﺳــﺔ اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﻘــﺪس؟ دﻋﻮﻧــﺎ ﻧﻜﺘــﺐ ﻗﺎمئــﺔ ﺑﻬــﺆﻻء اﻷﺷــﺨﺎص اﻵن) .ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﺴــﺎﺣﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻟﺬﻟــﻚ ﰲ دراﺳــﺔ اﳌﺘــﺪرب( .ﺗﺬﻛــﺮ ﻛﻴــﻒ أن ﻣﺸــﺎﻫﺪة اﻟﻔﻴﻠــﻢ ﻗــﺪ ﻓﺘﺤــﺖ ﻗﻠﺒــﻚ ﻟﻠــﻪ؟ ﺗﺨﻴــﻞ ﻛﻴــﻒ ميﻜــﻦ أن ﺗﻔﺘــﺢ ﻗﻠــﻮب
أﺻﺪﻗﺎﺋــﻚ .ﺧــﺬ دﻗﻴﻘــﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜــري ﰲ ﻛﻴــﻒ ﻧﺸــﺎرك اﻟﻔﻴﻠــﻢ ﻣــﻊ اﻷﺷــﺨﺎص اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ أﺳــامؤﻫﻢ) .اﻛﺘﺸــﻒ أﻓﻜﺎرﻫــﻢ .ﻫــﻞ ﻳﺮﻳــﺪوا
ﻋﻤــﻞ ﻋــﺮض ﻛﺒــري ﻟﻠﻔﻴﻠــﻢ؟ ﻫــﻞ ﻳﺤﺒــﻮا أن ﻳﻌﺮﺿــﻮا اﻟﻔﻴﻠــﻢ ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻬــﻢ؟ دﻋﻬــﻢ ﻳﺴــﺘﺠﻤﻌﻮن أﻓﻜﺎرﻫــﻢ وﻳﻄﺮﺣــﻮن آراءﻫــﻢ .ﺛــﻢ
ﺿﻌــﻮا ﺧﻄــﺔ ﻣ ًﻌــﺎ ،وﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ اﺧﺘﻴــﺎر ﻳــﻮم اﻟﻌــﺮض واﻟﺘﻔﻜــري ﰲ ﻛﻴــﻒ ميﻜــﻦ أن ﺗﺴــﺎﻋﺪوا ﺑﻌﻀﻜــﻢ اﻟﺒﻌــﺾ( .دﻋﻮﻧــﺎ ﻧــﺮى ﻣــﺎ
ﺳــﻴﻔﻌﻠﻪ اﻟﻠــﻪ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻨــﺎ.

 .٧اﻟﺼﻼة اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ.
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تأمالت الرجاء

بعض Ý
االقرىاحات لمزيد من الدراسة:

¾ .
»عرس خطوات أساسية للنضوج المسيحي« تأليف بيل برايت )(Ten Basic Steps for Christian Maturity by Dr. Bill Bright
» .كيــف تغفــر عندمــا ال تشــعر برغبــة  ىڡ ذلــك« بقلــم جــون هانــت )How to Forgive... When You Don’t Feel Like It by
(June Hunt
» .رؤية نفسك من خالل  
عںى هلِلَف« بقلم جون هانت )(Seeing Yourself Through God’s Eyes by June Hunt
» .يا رب أريد أن أعرفك« تأليف كاي آرثر )(Lord, I Want To know You by Kay Arthur

بريورىى
» .الحياة المسيحية العملية« تأليف هيئة أسوشيتس

)(Practical Christian Living developed by Priority Associates
» .ندباتك جميلة عند هلِلَف« بقلم شارون جاينيس
)(Your Scars Are Beautiful To God by Sharon Jaynes

يمكن طلب المواد الدراسية من:
هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة
orders@cccsa.org.za
www.cccsa.org.za
٠١٢٣٤٧٦٩٨١
www.magdalenatoday.com
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