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تأمــالت الرجــاء: جميــع الحقــوق محفوظــة. وكل محتويــات هــذا الكتيــب أصليــة أو ُمســتَخَدمة بــإذن. ال يُســَمح 
بتغيــ� أي جــزء يف هــذا الكتيــب بــأي طريقــة كانــت أو إعــادة إصــداره بــأي صيغــة أخــرى أو تخزينــه ونقلــه 

بالكمبيوتــر أو الوســائل اإللكرتونيــة بــدون الحصــول عــىل إذن ُمســبَق.
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المقدمة
ا تهتم بي يا اهللا؟ هل حًقّ

(Sharon Jaynes) بقلم شارون جاينيس
أÖنَّــى أن تكــون قــد اســتمتعت بروايــة حيــاة يســوع وخدمتــه مــن خــالل وجهــة نظــر امــرأة. لكــن قبــل أن نســتطيع بحــق 
مــه يســوع للنســاء عــىل األرض، نحتــاج أن نــدرك الظــالم املدمــر الــذي كان يحيــط بعاملهــم. وقبــل أن  تقديــر الحــب الــذي قدَّ

نخــوض يف الظــالم، دعونــا نتذكــر البدايــات الرائعــة يف جنــة عــدن.

ــام،  ــه الخليقــة يف ســتة أي ــق الل ــن ١: ١). خل ــÞََواِت َواألرَْض» (التكوي ــُه السَّ ــَق الل ــْدِء َخلَ ــاب املقــدس: «ِيف الْبَ يقــول الكت
وبعــد كل يــوٍم مــن األيــام الخمســة األوىل، بعــد غــروب الشــمس، قــال الكتــاب املقــدس: «رأى اللــه ذلــك أنــه حســن». وقــد كرَّر 
هــذا االستحســان واملوافقــة ســت مــرات يف نهايــة كل مرحلــة مــن مراحــل عملــه. وهكــذا ِرسْنــا عــىل هــذا اإليقــاع مــن التكــرار 
حتــى توقفنــا فجــأة أمــام كالم الخالــق عندمــا نظــر ووجــد اإلنســان وحيــًدا وبــال رفيــق مناســب: «لَيْــَس َجيِّــدا أْن يَُكــوَن آَدُم 

ــم املشــهد األخــ� للمــرأة. َوْحــَدُه» (التكويــن ٢: ١٨). فأوقــع اللــه ســباتًا عــىل آدم وأخــذ واحــدًة مــن أضالعــه وصمَّ

كانــت حــواء تتويًجــا لتحفــة اللــه اإلبداعيــة. é تكــن فكــرًة طارئــًة، بــل كانــت املشــهد األخــ� مــن خليقــة اللــه. خلــق اللــه 
املــرأة لتكمــل الصــورة وتكــون عــىل صــورة اللــه وشــبهه. é يســتَِطع الرجــل أن يفعــل ذلــك ëفــرده وال حتــى املــرأة. كان االثنــان 

رضوريــÄ للعمــل والخدمــة والحيــاة مًعــا مــن أجــل اســتكÞل الصــورة التــي كان يقصدهــا اللــه منــذ البدايــة. 

ا»  ختــم اللــه األســبوع األول مــن الخليقــة وأُســِدل الســتار بهــذه الكلــÞت: «َوَرأى اللــُه كُلَّ َمــا َعِملـَـُه فـَـإَذا ُهــَو َحَســٌن ِجــد°
ا». (التكويــن ١: ٣١). ومــع الظهــور األول للمــرأة، أصبــح مــا كان «حســن»، «حســن جــد°

إًذا مــاذا حــدث؟ كيــف انتقلــت املــرأة مــن مكانــة تتميــز بالــرشف والكرامــة، وهــي عــىل صــورة اللــه يف جنــة عــدن، إىل 
االضطهــاد والدمــار الــذي رأينــاه عــرب القــرون؟ حســًنا، دعونــا ال نغــادر الجنــة اآلن.

ــُة...» زحــف الشــيطان إىل جنــة عــدن وجــرَّب  يبــدأ اإلصحــاح الثالــث مــن ســفر التكويــن بكلــÞٍت مخيفــة «وَكَانَــِت الَحيَّ
ق آدم وحــواء كــذب الشــيطان بــدًال مــن  آدم وحــواء حتــى يعصيــا اللــه بــاألكل مــن شــجرة معرفــة الخــ� والــرش. وقــد صــدَّ
حــق اللــه، وبالتــايل عصيــا وصيــة اللــه وأدخــال الخطيــة واملــوت واالنفصــال عــن اللــه إىل العــاé. يقــول الكتــاب املقــدس إنــه 

منــذ ذلــك الوقــت ُولِــد الجميــع منفصلــÄ عــن اللــه بســبب الخطيــة (روميــة ٥: ١٢).

قبــل أن يخطــئ اإلنســان، قــال اللــه إن املــرأة ســوف تتســلط مــع الرجــل (التكويــن ١: ٢٨). وتَُعــد إحــدى عواقــب الســقوط 
هــي أن يتســلط الرجــل عــىل املــرأة (التكويــن ٣: ١٦). ومنــذ ذلــك الوقــت، حــلَّ التوتــر يف العالقــة بــÄ الرجــل واملــرأة بــدًال 

مــن التوافــق والوحــدة.

اللــه يحــب تغيــ� األوضــاع. ëجــرد أن َغرَســت حــواء أســنانها يف úــر الشــجرة املحرمــة، ارتفــع ظــلُّ الصليــب يف األفــق، 
ــإن شــجرة  ــة، ف ــد جــاءت باملــوت واللعن ــة ق ــذ. وعــىل الرغــم مــن أن شــجرة الجن ــز التنفي ــداء حيِّ ــه للف ــت خطــة الل ودخل
الجلجثــة جــاءت بالحيــاة والربكــة. جــاء يســوع لــû يســرتد عالقــة الجنــس البــرشي املقطوعــة مــع اللــه ويقــدم حيــاًة أبديــًة 
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يف الســÞء ويســرتد الحيــاة األفضــل عــىل األرض. ولكــن فصلــت آالف الســنÄ بــÄ كلــÞت اللــه التــي تشــ� إىل مجــيء املخلِّــص 
ــكل  ــة واالســتغالل ب ــاد وســوء املعامل ــرأة تتعــرض لالضطه ــت امل ــل». لألســف كان ــْد أُكِْم ــب: «قَ ــÞت يســوع عــىل الصلي وكل

الطــرق التــي ÿكــن تصورهــا.

ــي  ــرأة الت ــب امل ــاِت قل ــه األوىل رصخ ــة بالنجــوم، عكســت رصختُ ع ــة املرصَّ ــاé يف هــذه الليل ــاء يســوع إىل الع ــا ج عندم
تعرضــت لالســتغالل وســوء املعاملــة لعــدة قــرون. وëــرور الوقــت، أخــذ يســوع خطواتــه األوىل إىل أرض الجليــل، حيــث كانــت 
ــة أو  ــهادة يف املحكم ــة أو الش ــن العام ــال يف األماك ــع الرج ــث م ــا بالحدي ــَمح له ــن يُس ــًة. وé يك ــاًة منعزل ــش حي ــرأة تعي امل
. االختــالط بالرجــال يف املناســبات االجتÞعيــة. وقــد عاشــت النســاء يف ظــالل املجتمــع، ونــادًرا مــا كان أحــد يراهــنَّ ويســمعهنَّ

مثــل الكثــ� مــن العبيــد، كانــت املــرأة مــن ممتلــكات والدهــا وبعــد ذلــك تنتقــل امللكيــة إىل زوجهــا. وكانــت النســاء غــ� 
متعلــÞت وال يحظــÄ بالتقديــر واألهميــة. وé يكــن مســموًحا لهــنَّ بتنــاول الطعــام يف حجــرٍة واحــدٍة مــع الرجــال أو التعلــم 

مــن التــوراة أو دخــول القاعــة الداخليــة للهيــكل مــع الرجــال للعبــادة.

تعرضــت املــرأة للعــزل مــن الحيــاة االجتÞعيــة والدينيــة يف املجتمــع، وكانــت مــن املخلوقــات األد{ التــي يَُعــد الغــرض 
الوحيــد منهــا هــو الحيــاة األرسيــة واملتعــة الجنســية. وكانــت الصــالة الشــائعة التــي يرفعهــا الرجــل اليهــودي كل يــوم عندمــا 

ــا وال امــرأًة وال عبــًدا».  يســتيقظ: «اللهــم إ· أشــكرك ألنــك é تخلقنــي أممي°

ــرض  ــذي تع ــرأة ال ــل وامل ــود الرج ــن وج ــرض م ــيل والغ ــه األص ــم الل ــرتد تصمي ــك، ويس ــ� كل ذل ــوع ليغ ــاء يس ــن ج لك
للتشــويه والتشــويش يف جنــة عــدن (١يوحنــا ٣: ٨). وقــد شــمل جــزٌء مــن هــذا االســرتداد اســتعادَة املــرأة إىل وضعهــا ومكانتهــا 
األصليــة التــي كانــت تتمتــع بهــا قبــل الســقوط. وصــار يســوع يف املشــهد حتــى يــرى املــرأة التــي عــىل صــورة اللــه املخفيــة يف 

الظــالل وراء القضبــان، ويفتــح األبــواب عــىل مرصاعيهــا لهــا مــن خــالل تقديــم الحــق.

مــن الســهل أن يــرى قـُـرَّاُء القــرن الحــادي والعرشيــن تعامــل يســوع مــع املــرأة بأنــه عــاديٌّ إىل حــدٍّ مــا، لكنــه كان جذري°ــا 
ــٍة،  ي ــنَّ بحرِّ ــا، وأكل معه ــنَّ علًن ــة، وعلَّمه ــن العام ــع النســاء يف األماك ــد تحــدث م ــت؛ فق ــك الوق ــة يف ذل ــى الكلم ــكل معن ب
وعاملهــنَّ باحــرتام. يف ظــل ثقافــٍة تخبِّــئ املــرأة وتخفيهــا يف أعــÞق البيــت حتــى ال يراهــا وال يســمعها أحــٌد، جذبهــنَّ يســوع 
ــع  . وعندمــا يُرفَ مــن الكواليــس ووضعهــنَّ يف املقدمــة والوســط حتــى يســلط الضــوء عــىل محبتــه اإللهيــة ودعوتــه لحياتهــنَّ
ــتاُر عــن العهــد الجديــد، Öــأل النســاُء املــرسَح ويلعــ_ أدوار البطولــة، بينــÞ يكشــف اللــه عــن خطتــه العظيمــة للفــداء. السِّ

اختــار اللــه مريــم- أم يســوع- حتــى يبــدأ خدمتــه ëعجــزة عــرس قانــا الجليــل حيــث حــول املــاء إىل خمــر (يوحنــا ٢: ١- 
ــا مــن الشــياطÄ ودعاهــا مــع نســاء أخريــات إىل االنضــÞم لفريــق خدمتــه  ١٢). كــÞ حــرَّر مريــم املجدليــة املنبــوذة اجتÞعي°
(مرقــس ١٦: ٩). وكان أطــول حديــث ســجله العهــد الجديــد ليســوع مــع املــرأة الســامرية التــي قابلهــا عنــد البــرئ. وكانــت هــذه 
املــرأة هــي أول مــن أظهــر لهــا يســوع هويتــه الحقيقيــة بصفتــه املســيَّا املنتظــر. وقــد مــأل يســوع هــذه املــرأة الخاويــة باملــاء 

الحــي، ورآهــا تهــرول بعــد ذلــك إىل املدينــة لتصبــح أول مبــرشة مــن النســاء.

مــدَّ يســوُع يــده إىل املنبوذيــن. وشــفى املــرأة التــي عانــت عــىل مــدار اثنــي عــرش عاًمــا مــن نزيــف الــدم (لوقــا ٨: ٤٣- 
٤٨)، وأقــام مــن املــوت االبنــة التــي تبلــغ عمرهــا اثنتــي عــرشة ســنة (مرقــس ٥: ٣٥- ٤٣). ودعــى إىل الوســط املــرأة املنحنيــة، 
ــه (لوقــا ١٣: ١٠- ١٧). وقــد مــدح يســوع  ــاء ظهرهــا وحرَّرهــا لتمجــد الل التــي تتحــرك يف ظــالل املجتمــع، وحلهــا مــن انحن
هــا وأفرزهــا لتكــون مثــاًال عــىل العطــاء الحقيقــي بتضحيــة (مرقــس ١٢: ٣٨- ٤٤).  الهديــة الصغــ�ة التــي قدمتهــا األرملــة وخصَّ

وكذلــك غفــر للمــرأة التــي أُمِســكت يف زنــا، وحرَّرهــا لتبــدأ حيــاًة جديــدًة (يوحنــا ٨: ١- ٣٠).
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م رســالًة واضحــًة مــن خــالل أفعالــه بأنــه  دعــى يســوع مريــم مــن بيــت عنيــا إىل فصــول الدراســة الخاصــة بالرجــال، وقــدَّ
قــد حــان الوقــت اآلن للمــرأة أن تتعلــم كلمــة اللــه (لوقــا ١٠: ٣٨- ٤٢). ويف صبــاح قيامــة يســوع، اختــار أن يكــون ظهــوره 

األول ملريــم املجدليــة؛ حيــث دعاهــا إىل أن تشــهد للتالميــذ بأنــه قــام مــن بــÄ األمــوات (يوحنــا ٢٠: ١١- ١٨).

ــا. وقــد أظهــر لهــا الــرشف واالحــرتام الواجــب أن يحظــى بــه أوالد  ــا وعاطفي° ــا وجســدي°ا وعقلي° شــفى يســوُع املــرأَة روحي°
اللــه. أخــذ يســوُع مفاتيــَح الحــق، وفــك القيــود ليحــرِّر املــرأة مــن االضطهــاد الــذي كان يكبِّلهــا ويعزلهــا يف زوايــا املجتمــع 
وشــقوقه. وكــم أنــا فخــور بهــؤالء النســاء اللــوا> قبلــن دعــوة يســوع للخــروج إىل املجتمــع! فقــد كـُـنَّ عوامــل التغيــ� الثقــايف؛ 

حيــث اســتج_ لدعــوة اللــه فــوق أصــوات الثقافــة القمعيــة.

ال تُفــوِّت فرصــَة التعجــب والرهبــة مــن الكلــÞت املغــ�ة للحيــاة جذري°ــا عندمــا تــرى تعامــل الــرب يســوع مــع النســاء يف 
الكتــاب املقــدس؛ فقــد جلــس عنــد البــرئ مــع املــرأة الســامرية التــي تتوقــع اإلهانــة والرفــض، فنالــت القبــول واملحبــة. ووقــف 
مــع املــرأة التــي أُمِســكت يف زنــا وتتوقــع اإلدانــة واملــوت، فوجــدت الغفــران والحيــاة الجديــدة. ووصــل إىل نازفــة الــدم حتــى 
تلمــس ُهــدَب ثوبــه يف الــرس، وتنــال الشــفاء والتأييــد. قــام مــن بــÄ األمــوات وظهــر ملريــم املجدليــة التــي أرسعــت لتعلــن 

معجــزة قيامــة يســوع مــن بــÄ األمــوات.

بينــÞ تريــن تأثــ� يســوع عــىل كل امــرأة، أصــيلِّ أن تكتبــي اســمِك يف الســيناريو وتختــربي ذلــك كــé Þ يحــدث مــن قبــل. 
ــه. أنــِت غاليــٌة عــىل قلــب اللــه واســمِك منقــوٌش عــىل كفِّ

إذا كنــِت ترغبــÄ يف الصــالة لقبــول يســوع املســيح بصفتــه رب°ــا ومخلًصــا، وقبــول دعــوة اللــه لتقــيض األبديــة يف الســÞء 
معــه، ÿكنــِك أن تصــيلِّ الصــالة التــي قالتهــا رفقــة يف الفيلــم عندمــا صلَّــت مــع صديقتهــا قائلــة:

ــار. شــكرًا لــك عــىل حبــك يل. أخطــأُت إليــك. شــكرًا لــك عــىل إرســالك املســيَّا  ــَت قــدوٌس وب ــه، أ¬ الســÞوي، أن ــا الل «ي
الـــُمنتَظَر يســوع حتــى يحطِّــم لعنــة العــار والخــزي والخطيــة. شــكرًا لــك عــىل مــوت يســوع مــكا·. أريــد أن أتبــع املخلِّــص 

 .«Äالحــي. شــكرًا لــك عــىل غفرانــك وقبولــك يل. يف اســم يســوع، آمــ

www.) ــع ــىل موق ــا ع ــل معن ــِك التواص ــا. ÿكن ــي إلين ــِك وتكتب ــمع من ــب أن نس ــوم، نح ــالة الي ــذه الص ــِت ه إذا صلي
معــِك. لنحتفــل   (magdalenatoday.com

عة للمرأة...  تَُعــد شــارون جاينيــس (Sharon Jaynes) واحــدًة مــن املتحدثــÄ العامليــÄ، وألَّفــت العديــد مــن الكتــب املشــجِّ
(www.sharonjaynes.com) :ملعرفــة املزيــد، برجاء زيــارة املوقــع التــايل
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ــل مســؤولية قيــادة هــذه الدراســة. يحظــى اســتعدادك لقيــادة وتنســيق مجموعــة بــكل مــن الثنــاء  شــكرًا لــك عــىل تحمُّ
والتقديــر. صالتنــا أن ينشــغل قلبــك ويتــرشف بخدمــة اللــه والثقــة فيــه حتــى يســتخدمك. تأكــد أننــا نصــيل لــك حتــى يتشــفع 

الــرب نفســه نيابــة عنــك أمــام اآلب.

ــَفُع  ــُه َيْش وَح نَْفَس ــر� ــن ال ــا َيْنَبِغــي. َولِك ــِه َكَم � ��َْجِل ــا نَُصــ�� ــُم َم ــَنا نَْعَل ــا َلْس ــا، ��َنَن �ُ َضَعَفاِتَن وُح أَْيًضــا ُيِعــ�� ــر� ــَك ال «َوَكذِل
ــيَئِة �ِ  ــِب َمِش ــُه ِبَحَس وِح، ��َن ــر� ــاُم ال ــَو اْهِتَم ــا ُه ــُم َم ــوَب َيْعَل ــُص اْلُقُل ــِذي َيْفَح ــن ال ــا. َولِك ــُق ِبَه ــاٍت �َ ُيْنَط ــا ِبأَن ِفيَن
ــِذي  �ِ �ِ، ال ــْن َيِمــ�� ــِذي ُهــَو أَْيًضــا َع ــاَم أَْيًضــا، ال ــْل ِباْلَحــِري� َق ــِذي َمــاَت، َب �َ .... اَْلَمِســيُح ُهــَو ال يِســ�� � اْلِقد� ِ

�̄ َيْشــَفُع 
ــة ٨: ٢٦- ٢٧، ٣٤). ــا» (رومي ــَفُع ِفيَن ــا َيْش أَْيًض

تهــدف هــذه الدراســة إىل مســاعدة كلٍّ مــن املؤمنــÄ وغــ� املؤمنــÄ يف اتخــاذ الخطــوة التاليــة يف رحلــة إÿانهــم. ال يعتمــد 
5وهــم عليــك، وكل مــا عليــك هــو االعتــÞد عــىل الــروح القــدس بينــÞ تقودهــم. ودع اللــه يعمــل عملــه العظيــم يف حياتهــم. 
ال تُحبَــط لــو كان يبــدو أن شــيئًا ال يحــدث. ثــق يف اللــه أن يعمــل ويتمجــد مــن خــالل إÿانــك وإخالصــك يف خدمتــه واتِّباعــه:

ــاِرُس  ــي. َواْلَغ ــِذي ُيْنِم ــِل �ُ ال ، َب � ِ
½̄ ــا ــْيًئا َو�َ الس ــاِرُس َش ــَس اْلَغ ــي. ِإًذا َلْي ــن �َ َكاَن ُيْنِم ــَقى، لِك ــوُس َس ــُت َوأَُبل� ــا َغَرْس «أَنَ

ــوس ٣: ٦- ٨) ــِه» (١كورنث ــِب تََعِب ــُه ِبَحَس ــَيأُْخُذ أُْجَرتَ ــٍد َس ــن ُكل َواِح ــٌد، َولِك ــا َواِح � ُهَم ِ
½̄ ــا َوالس

ســواء كنــت قائــد مجموعــة صغــ�ة ذا خــربة أو مبتدئـًـا، كُِتــب دليــل القائــد هــذا بطريقــٍة تــرشح لــك بالتفصيــل الدراســة 
بأســهل طريقــة ممكنــة. ال يوجــد بهــذه الدراســة ســوى مبــادئ توجيهيــة ُمقَرتَحــة، لذلــك ال تــرتدَّد يف إجــراء تغيــ�ات بارتيــاح 

وفًقــا ملــا تســمح بــه املجموعــة. مــرة أخــرى، يَُعــد الــيشء األكــ8 أهميــة هــو أن تــدع الــروح القــدس يرشــدك:

» (يوحنا ١٦: ١٣). ، َفُهَو ُيْرِشُدُكْم ِإÍَ َجِميِع اْلَحق� ا َمÐ½َ َجاَء َذاَك، ُروُح اْلَحق� «َوأَم

لذا خذ نََفًسا عميًقا ودعنا نبدأ:

قبل أن تبدأ:

ª١. صل
ــة خــالل  ــة قوي ــرب أن تتحــرك بطريق ــن ال ــب م ــت يف الصــالة ألجــل الدراســة، وألجــل الحضــور. اطل ــِض بعــض الوق اق

ــك. ــه حيات ــا في ë ــاة كل شــخص ــة يف حي ــة القادم ــابيع الثÞني األس

٢. تعرف عÍ المادة حËÌ تصبح مألوفًة لك
اســتغرق بعــض الوقــت يف قــراءة الدراســة ونصــوص الكتــاب املقــدس قبــل كل درس. شــاهد الفيلــم مــرة أخــرى إذا كنــت 

بحاجــة إىل ذلــك أو شــاهد الفصــول التــي تتعلــق بــكل دراســة.

٣. اجعل هذه الدراسة شخصيًة
اتصــل شــخصي°ا بــكل شــخص ســوف يحــرض، وقــل لــه إنــك تتطلــع إىل رؤيتــه أو التعــرف عليــه أكــ8. مــن الصعــب أن تقــاوم 

ًســا. دعــوًة حــارًة وقائًدا متحمِّ
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ورية £Ò٤. اجمع المواد ال
بعــد قــراءة الدراســة، اكتــب مالحظــة باملــواد التــي ســوف تحتــاج إليهــا يف كل درس، وابــدأ يف جمعهــا (مثــل 
ــدرس،  ــن ال ــخ م ــاص، ونَُس ــالم الرص ــم، وأق ــا االس ــوب عليه ــات مكت ــارات أو بطاق ــغل دي يف دي، وش ــون، ومش التليفزي

ــك). ــا إىل ذل ــة وم ــات خفيف ووجب

¢ ذلك)
£́ £ أثناء الدراسة (خاصة إذا كنت جديًدا  ¢Ú٥. اسَتِعن بمرشد أم

اطلــب مــن اللــه أن يحــرض لذهنــك شــخًصا يكــون مرشــًدا لــك أثنــاء الدراســة، رëــا يكــون شــخًصا يتمتــع ببعــض الخــربة 
يف قيــادة أو تنســيق املجموعــات أو إرشــاد اآلخريــن. اطلــب منــه/ منهــا الصــالة ألجلــك وألجــل املجموعــة بانتظــام. يَُعــد شــيئًا 
ــة  ــا املجموع ــن أي أســئلة تطرحه ــة ع ــن أجــل النصيحــة أو اإلجاب ــه م ــك الذهــاب إلي ر بثمــن أن تجــد شــخص ÿكن ــدَّ ال يُق
ليــس عنــدك لهــا إجابــات. إذا كنــت جديــًدا يف القيــادة، قــد تحتــاج لدعــوة هــذا الشــخص إىل الدراســة وقيادتهــا معــك. ÿكــن 

التنــاوب عــىل قيــادة الــدرس أو قــد يكــون مــن املريــح معرفــة أنــه موجــود للمســاعدة إذا احتَْجــَت لــه. 

٦. اخËß قائًدا زميً� من المجموعة 
عــىل الرغــم مــن أن ذلــك قــد ال يكــون رضوري°ــا، فقــد تبــدو فكــرًة جيــدًة أن تجــد شــخًصا ÿكــن أن يتدخــل ويقــود عندمــا 

تكــون غــ� قــادر عــىل الحضــور.

أثناء كل درس:

فيÞ ييل اقرتاح بتسلسل زمني وس� للدرس. مرة أخرى، ال ترتدد يف إجراء تغي�ات لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة.

١. التعرف عليك (٥- ١٠ دقائق)
تُعــد الدقائــق الخمــس األوىل يف اجتÞعــات املجموعــة الصغــ�ة يف غايــة األهميــة مــن أجــل تأســيس شــعور مجموعتــك 
بالثقــة. ويَُعــد طــرح األســئلة طريقــًة عظيمــًة لخلــق بيئــة دافئــة تتميــز بالثقــة. وفيــÞ يــيل بعــض األســئلة املمتعــة التــي 
ــرض  ــرتدد يف ع ــذاب. ال ت ــئ وج ــكان داف ــق م ــل يف خل ــض، ونأم ــا البع ــىل بعضه ــرف ع ــك يف التع ــاعد مجموعت ــوف تس س

األســئلة الخاصــة بــك. 

. لو لم يكن المال هو المشكلة، أين تحب قضاء عطلتك؟
. ما هو كتابك المفضل؟ ما الذي يعجبك فيه؟

. لو كنت نوًعا من الحيوانات، أي نوع ستحب أن تكون؟ لماذا؟
... � � أك�� لو كنت تعرف أ�� . سوف تعرف��

، كنت سأحاول عمل... � . لو لم أجد شيًئا يوقف��
� البيت؟ لماذا؟

. ما هي حجرتك المفضلة ¢�
. حلمي الذي لم يتحقق هو...

� الجلوس وجًها لوجه مع يسوع، ما الذي كنت سأتكلم معه فيه؟ . لو كان بإمكا��

( £ ¢Úدقيقت á٢. الص�ة ا�فتتاحية (من دقيقة إ
سوف تبدأ املجموعة بصالة قص�ة بصفتك القائد طالبًا من الله أن يبارك وقتك.
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٣. شارك (١٥ دقيقة)
اســمح ببعــض الوقــت ألعضــاء مجموعتــك حتــى يشــاركوا أي أفــكار مــن األســبوع املــايض. وفيــÞ يــيل بعــض األفــكار لخلــق 
بيئــة مفتوحــة وآمنــة للمشــاركة. (ÿكــن أن تجــد معلومــات إضافيــة أيًضــا عــن قيــادة مجموعــة صغــ�ة يف امللحــق املوجــود 

يف نهايــة هــذه الدراســة).

ً́ وقدوة يُحَتَذى بها. سوف تكون مجموعتك عرضة لذلك مثلك بالضبط. . كن منفتًحا للمشاركة عن نفسك وكن مثا
̧́خرون. . استمع باهتمام إ¹ ما يشاركه ا

Ấول للمجموعــة عنــد المشــاركة. (مثــال: ´ يقاطــع بعضكــم البعــض، احتفظــوا  ́جتمــاع ا . قــد تحتــاج إ¹ وضــع قواعــد مــن بدايــة ا
� تقديــم النصيحــة، ´ تتكلــم بســلبية عــن أي كنيســة أو طائفــة أخــرى).

بالÉيــة داخــل المجموعــة، ´ تكــن Çيًعــا ¢�
Ếجابة عنه. . ´ تخف من قول «´ أعرف» إذا ُطِرح عليك سؤال ´ تستطيع ا

ــا  ــع. ســوف يكــون البعــض هادئً ــة مشــاركة الجمي � أهمي
ــرة ¢� ــة. وتتلخــص الفك ــك بشــخصية مختلف � مجموعت

� كل شــخص ¢� . يتمــ��
ــه المجموعــة حــ�Ô تســمح  � توجي

ــاج إ¹ المســاعدة ¢� ــد تحت ــث. ق ــر الســيطرة عــÖ الحدي � ســيحاول البعــض ا´̧خ � حــ×�
ــا، ¢� وصامًت

للجميــع عــÖ حــد ســواء بالحديــث.

٤. شاهد المجدلية: فيلم «تحررت من العار» الفصل المتعلق بالدرس.
ــدي يف دي (راجــع امللحــق ج). إذا é تســتطع تشــغيل  ــم املوجــود عــىل ال ــكان الفصــل يف الفيل ــك كل درس م ســيقدم ل

ــاب املقــدس أو حــواًرا مــن الفيلــم متوفــرًا للقــراءة. ــات مالGــة مــن الكت ــم، ســتجد آي فصــول الفيل

٥. اعرف (١٥- ٢٠ دقيقة)
يحتوي هذا القسم عىل نصٍّ من الكتاب املقدس يتعلق بالفصل الخاص بالفيلم.

٦. ِعْش (طَبªق) (٢٠ دقيقة)
يَُعــد هــذا القســم جوهــر الدراســة؛ حيــث يحتــوي عــىل املزيــد مــن األســئلة املتعلقــة بكيفيــة تطبيــق القصــة عــىل حياتنــا 

ليوم. ا

٧. أخêßِ (٥- ١٠ دقائق)
يَُعد هذا القسم ببساطة نقطة عمل ÿكن أن تعتربها املجموعة تحديًا عىل مدار األسبوع.

٨. الص�ة الختامية (٥- ١٠ دقائق)
بناًء عىل مجموعتك، قد تحتاج أيًضا إلضافة وقت لكل شخص حتى يشارك بطلبات صالة شخصية.

) يف دليــل القائــد الخــاص بــك. يشــ� هــذا الرمــز إىل أن الســؤال لــه طبيعــة شــخصية.  ملحوظــة: ســتالحظ أحيانـًـا وجــود (
إذا é يتطــوع أحــد لإلجابــة، ينبغــي عــىل القائــد أن يتحــرك لإلجابــة عــن الســؤال حتــى يتجنــب إحــراج املجموعــة.

ــÞ يضــم  ــادة. ك ــد تســاعدك يف القي ــي ق ــة الت ــن املســاعدات اإلضافي ــد م ــوي امللحــق (أ) عــىل العدي ٩. وأخــ�ًا، يحت
امللحــق (ب) الــذي بعنــوان «نســاء معــارصات ملســهنَّ يســوع» عــىل شــهاداٍت ÿكــن أن تُســتَخَدم كمالحــق أو إضافــات للدروس 

املناســبة. برجــاء ال تــرتدد يف قراءتهــم بصــوت عــال أو نســخهم للســيدات حتــى يحتفظــن بالنســخ معهــن يف البيــت.
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رُس ا�ول الدَّ
يسوع، الـُمالِحق الـُمِحب

رفقة: هل يراني؟

� المجا�ت ا��تية:
) قصتك     ��التعرف عليك... شارك بإيجاز (من دقيقة إ� دقيقت

. ما هي خلفيتك الروحية؟
ــه يــراك؟ هــل أنــت مثــل مريــم املجدليــة  ــة اإلÿــان؟ هــل أنــت مثــل رفقــة تتســاءل عــÞ إذا كان الل أيــن أنــت يف رحل

ــه؟ أم أنــك يف مــكان بينهــÞ؟ تعــرف يســوع وتســلك بالقــرب من

شاهد
شاهد الفيلم املوجود عىل الدي يف دي- الفصل األول: مريم املجدلية تذهب إىل بيت رفقة

اعرف
يف الفيلــم تقــول رفقــة: «اللــه الــيل خلــق كل ده؟ أشــك إنــه بيشــوفني، وال يعرفنــي، ÿكــن اللــه يحــب رجــل صالــح، لكــن 
ــكلٍّ مــن رفقــة والنســاء األخريــات يف الفيلــم قصــة تحكيهــا.  ــة كان ل مــش ســت زيــي!» مثلهــا يف ذلــك مثــل مريــم املجدلي
وكذلــك أنــت لــك قصــة ترويهــا. ولقصتــك بدايــة ووســط ونهايــة. ويف كل قصــة مــن قصصنــا، يظهــر برهــان مــرI للــه الــذي 
يالحقنــا بحبــه؛ حيــث قــد َخلََقنــا بهــدف، وأعطــى حيــاًة ومعًنــى لقصتــك. وخــالل األســابيع القليلــة القادمــة، ســتعرف وتــرى 

مثلــÞ حــدث مــع رفقــة يف النهايــة أنــك مهــم عنــد اللــه الــذي يــراك ويعرفــك.
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هل كنت تعلم؟
قال الدكتور �ري كراب (Larry Crabb)؛ وهو طبيب نفسي مؤمن معروف 

ومؤلف ومتحدث، في حديث له «يتمثل الذعر ا¥ساسي الذي ينتاب المرأة في 
ر الرؤية». هل تتفق معه؟ لماذا؟

²
تعذ

ُيَعد أحد أسماء اهللا في الكتاب المقدس هو «إيل ُرِئي»، ويعني «اهللا الذي يرى».

ِعْش (طَبªق)
بغضِّ النظر عن مكانك الحايل يف رحلتك، أنت غاٍل عند الله. قبل أن يخلقك حتى، كان الله يراك ويعرفك.

ì يراك:
ــَك،  ــَي أَْعَماُل ــٌة ِه ــا. َعِجيَب �ُْت َعَجًب َ½Òــ ــِد اْم ــِل أ���Óَ َق ــْن أَْج ــُدَك ِم ــي. أَْحَم ــِن أُم� � َبْط ِ

�̄  � ِ�Ðــْجَت . نََس  � َ
½Ðــ ــَت ُكْلَي ــَت اْقَتَنْي ــَك أَنْ «��َن

� أَْعَمــاِق ا��َْرِض. َرأَْت َعْيَنــاَك  ِ
�̄ � اْلَخَفــاِء، َوُرِقْمــُت  ِ

�̄ َونَْفــ�Ûِ تَْعــِرُف ذِلــَك َيِقيًنــا. َلــْم تَْخَتــِف َعْنــَك ِعَظاِمــي ِحيَنَمــا ُصِنْعــُت 
 َ َ ÜÒــ ــا أَْك ــِدي! َم ــا اßَُ ِعْن ــَكاَرَك َي ــَرَم أَْف ــا أَْك ــا. َم ــٌد ِمْنَه ــْن َواِح ــْم َيُك َرْت، ِإْذ َل ــو ــْوَم تََص ــْت َي ــا ُكِتَب ــْفِرَك ُكل�َه � ِس ِ

�̄ ، َو � ِ�Óــا أَْعَض
 .(١٣٩: ١٣- ١٨ �Òالمزامــ) «ــَك ــُد َمَع ــا َبْع ــَتْيَقْظُت َوأَنَ ــِل. اْس ــَن الرْم ُ ِم َ ÜÒــ ــَي أَْك ــا َفِه ــا! ِإْن أُْحِصَه ُجْمَلَتَه

¢ قلبك عندما تسمع هذه الكلمات؟
£́ . ما الذي تشعر به 

� كما أنا. Ù صنع��
الطريق الموجود فيه حسن.

. � Ôد� � قبل ́و Ù يعرف��

¢ أنت عليها؟ لماذا؟
ËÌصنعك بالطريقة ال ì يمان بأن òمن الصعب ا� .

� ´ أشعر دائًما با´ستحقاق. ��Ấ أحيانًا 
� ُخِلقت بها. Ôليست لدى فكرة عما يقوله الكتاب المقدس عن الطريقة ال�

:١: ١٥، ١٦ �àالكتاب المقدس، تقول رسالة كولو �
�¢

ــَماَواِت َوَمــا َعــَ� ا��َْرِض، َمــا ُيــَرى  � الس
�̄ : َمــا  ِ اْلَمْنُظــوِر، ِبْكــُر ُكل� َخِليَقــٍة. َفِإنــُه ِفيــِه ُخِلــَق اْلــُكل� ْ �Òــِذي ُهــَو ُصــوَرُة �ِ َغــ«ال

. اْلــُكل� ِبــِه َوَلــُه َقــْد ُخِلــَق».  َ� َوَمــا �َ ُيــَرى، َســَواٌء َكاَن ُعُروًشــا أَْم ِســَياَداٍت أَْم ِرَياَســاٍت أَْم َســèَِط��

. َمْن َخلَقك؟ وما الهدف من وجودك؟
Ù/ يسوع

خلقنا له.

. ما أهمية ذلك بالنسبة لك؟
. âأنا جزٌء من خطة أك�

� لها هدف. Ôأن حيا� � هذا يع��
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ì يعرفك:
 ْيــَت، َوُكل � َذر ِ�êَوَمْرَبــ �ëَِوِقَياِمــي. َفِهْمــَت ِفْكــِري ِمــْن َبِعيــٍد. َمْســَل �ìِأَنْــَت َعَرْفــَت ُجُلــو . � ِ�Ðَوَعَرْفَتــ � ِ�Ðتَــ ْ َ íÒَقــِد اْخَت ، «َيــا َرب�
  ، َوَجَعْلــَت َعــَ�� � ِ�Ðتـَـ ْîَاٍم َحا ، ِإ� َوأَنـْـَت َيــا َرب� َعَرْفَتَهــا ُكلَهــا. ِمــْن َخْلــٍف َوِمــْن ُقــد � ِ�Óِلَســا � ِ

�̄ � َعَرْفــَت. ��َنــُه َلْيــَس َكِلَمــٌة  ِ
½̄ ُطــُر

.(١٣٩: ١- ٦ �Òالمزامــ) «اْرتََفَعــْت، �َ أَْســَتِطيُعَها � ِ
½̄ َيــَدَك. َعِجيَبــٌة هــِذِه اْلَمْعِرَفــُة، َفــْو

. ما الذي يقوله النص عن ì؟
. � �� âاخت�

. � عرف��
فهم فكري.

، إ´ وأنت يا رب عرفتها كلها. � � لسا��
Ấنه ليس كلمة ¢� � عرفت. 

Ô¢ذريت، وكل طر �
�æومرب �çمسل

. � يحمي��

¢ تغيß¢ نظرتك عن نفسك؟
£́ . هل ساهم ذلك 

� الثقة فيه. يمكن��
Ù أك�â من فهمي له.

. � ء ع�� � �à يعرف كل Ù أن �
لم أفكر أبًدا ¢�

. ماذا يقول هذا النص عما يشعر ì به تجاهك؟
. � Ôاهتماًما عميًقا لدرجة تصل إ¹ معرفة كل تفاصيل حيا� � â� يهتم Ù

  ما شعورك تجاه ذلك؟ 
يــا لــه مــن شــعور متواضــع ورائــع! رغــم أن اللــه يعــرف كل يشء عنــك (الجيــد والســيئ والقبيــح)، فإنــه ال يــزال يريــد أن 

يكــون يف عالقــة معــك تتميــز بالحــب، فهــو يالحقــك ويحبــك.

: ¢
£Ìيحب ì

ًة َو�َ ُمْســَتْقَبَلًة، َو�َ ُعْلــَو َو�َ ُعْمــَق،  َ ِ�îاِت، َو�َ أُُمــوَر َحــا ــٌن أَنــُه �َ َمــْوَت َو�َ َحَيــاَة، َو�َ َمèَِئَكــَة َو�َ ُرَؤَســاَء َو�َ ُقــو «َفــِإ���Ó ُمَتَيق�
� اْلَمِســيِح َيُســوَع َرب�َنــا» (روميــة ٨: ٣٨- ٣٩).  ِ

�̄  � ِ½Ðــــِة �ِ ال َو�َ َخِليَقــَة أُْخــَرى، تَْقــِدُر أَْن تَْفِصَلَنــا َعــْن َمَحب

êßأخ

ي: لعلــك تكــون مثــل رفقــة وتتســاءل طويــًال إذا مــا كان اللــه يعرفــك أو يــراك. يف نهايــة الفيلــم، اختــارت رفقــة  التحــدِّ
اإلÿــان بــأن اللــه بالفعــل يحبهــا وقــد وضعــت إÿانهــا يف يســوع. ومــن خــالل صــالة بســيطة مثــل الصــالة التاليــة، ÿكنــك أيًضــا 

اختيــار اإلÿــان بــأن يســوع قــد خلقــك، ويعرفــك، ويحبــك. هــل تقــول لــه اليــوم إنــك تؤمــن بــه؟

ــار. شــكرًا لــك عــىل حبــك يل. اخطــأت إليــك. شــكرًا لــك عــىل إرســالك املســيا  ــه، أ¬ الســÞوي، أنــت قــدوٌس وب ــا الل «ي
املنتظــر يســوع حتــى يحطــم لعنــة العــار والخــزي والخطيــة. شــكرًا لــك عــىل مــوت يســوع مــكا·. أريــد أن أتبــع املخلــص 

 .«Äــك عــىل غفرانــك وقبولــك يل. يف اســم يســوع، آمــ الحــي. شــكرًا ل
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الذهــاب أعمــق: ســواء اخــرتت بالفعــل اإلÿــان بهــذه الحقائــق عــن يســوع أو ال تــزال تصــارع مــع الشــك يف هــذه 
الحقائــق، خــذ بعــض الوقــت هــذا األســبوع وتكلــم مــع اللــه عــن شــكوكك. راجــع اآليــات الســابقة وتأمــل فيهــا عــىل مــدار 

األســبوع. إذا علَّمــك اللــه أي يشء عــن شــكوكك، برجــاء مشــاركة ذلــك مــع املجموعــة األســبوع القــادم.
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الدرس الثاني
يسوع، الغافر الرؤوف

المرأة الزانية: هل يغفر لي؟

شارك
هل يحب أي شخص أن يشارك إذا ما تأمل يف اآليات األسبوع املايض؟ هل كشف الله أي يشء عن شكوكك؟

شاهد
شاهد الفيلم املوجود عىل الدي يف دي- الفصل الثا· عرش: الغفران للمرأة الزانية

مالحظة للقائد: يف نهاية هذا الدرس، سوف تحتاج أن تعطي كل شخص يف مجموعتك ورقة وقلÞً، جاف أو رصاص.

اعرف
يف الكتاب املقدس، يقول إنجيل يوحنا ٨: ١- ١١:

ــَس  ــْعِب َفَجَل ــُع الش ــِه َجِمي ــاَء ِإَلْي ــِح، َوَج ْب � الص� ِ
�̄ ــَكِل  ــا ِإÍَ اْلَهْي َ أَْيًض َ�óــ ــم َح ــوِن ثُ ْيُت ــِل الز ــ�êَ ِإÍَ َجَب ــوُع َفَم ــا َيُس «أَم

ــُم، هــِذِه  � اْلَوْســِط َقاُلــوا َلــُه: «َيــا ُمَعل� ِ
�̄ ــا أََقاُموَهــا  � ِزنًــا. َوَلم ِ

�̄ وَن اْمــَرأًَة أُْمِســَكْت  يِســي� َم ِإَلْيــِه اْلَكَتَبــُة َواْلَفر� ُيَعل�ُمُهــْم. َوَقــد
اُمــوِس أَْوَصانـَـا أَن ِمْثــَل هــِذِه تُْرَجــُم. َفَمــاَذا تَُقــوُل أَنـْـَت؟» َقاُلــوا  � الن ِ

�̄  ìََذاِت اْلِفْعــِل، َوُمــو � ِ
�̄  � ِ�Óاْلَمــْرأَُة أُْمِســَكْت َوِهــَي تـَـْز

ْ َيُكــوَن َلُهــْم َمــا َيْشــَتُكوَن ِبــِه َعَلْيــِه. �ëَُبــوُه، ِلــ هــَذا ِلُيَجر�
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وا َيْســأَُلونَُه، انَْتَصــَب َوَقــاَل َلُهــْم: «َمــْن َكاَن  ــا اْســَتَمر� ــا َيُســوُع َفانَْحــ�Ðَ ِإÍَ أَْســَفُل َوَكاَن َيْكُتــُب ِبِإْصِبِعــِه َعــَ� ا��َْرِض. َوَلم َوأَم
�ً ِبَحَجــٍر!» ثـُـم انَْحــ�Ðَ أَْيًضــا ِإÍَ أَْســَفُل َوَكاَن َيْكُتــُب َعــَ� ا��َْرِض. ِْمَهــا أَو َ �Òــٍة َفْل ِمْنُكــْم ِبــèَ َخِطي

ــُيوِخ ِإÍَ ا�ùِخِريــَن. َوَبِقــَي  �َ ِمــَن الش� ُتُهــْم، َخَرُجــوا َواِحــًدا َفَواِحــًدا، ُمْبَتِدِئــ�� ــا َســِمُعوا َوَكانَــْت َضَماِئُرُهــْم تَُبك� ــا ُهــْم َفَلم َوأَم
ــا انَْتَصــَب َيُســوُع َوَلــْم َيْنُظــْر أََحــًدا ِســَوى اْلَمــْرأَِة، َقــاَل َلَهــا: «َيــا اْمــَرأَُة، أَْيــَن  � اْلَوْســِط. َفَلم ِ

�̄ َيُســوُع َوْحــَدُه َواْلَمــْرأَُة َواِقَفــٌة 
ُهــْم أُولِئــَك اْلُمْشــَتُكوَن َعَلْيــِك؟ أََمــا َدانَــِك أََحــٌد؟» 

ُد!».  َفَقاَلْت: «�َ أََحَد، َيا َسي�

� أَْيًضا»». ِ�Ðَو�َ تُْخِط � ِíÐَفَقاَل َلَها َيُسوُع: «َو�َ أَنَا أَِديُنِك. اْذَه

هل كنت تعلم؟
 عقوبتها الموت في إسرائيل.

ً
كان الزنا في أيام يسوع خطية

وكان القادة الدينيون يعرفون اÇية الواردة في ال�ويين ٢٠: ١٠ وهي جزٌء من 
يِبِه،  ِر
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¢ رأيك؟
£́ . ما الذي كانت تصارع معه هذه المرأة 

مــن املمكــن أنهــا كانــت تبحــث عــن استحســان الرجــال أو اآلخريــن، ورëــا كانــت تبحــث عــن ســبل الحيــاة والشــهوة أو 
كانــت تهــرب مــن الوحــدة، أو كانــت تستســلم لإلغــراء، ومــن املحتمــل أن تكــون منبــوذة اجتÞعي°ــا.

نا ذلك عن الذين يتهمونها؟ êßهذه الخطية؟ ماذا يخ ¢
£́ يكها  ÷ø أين كان .

ــن وجــود  ــيتأكدون م ــوا س ــوىس»، كان ــا م ــاع «وصاي ــل باتب ــود مهتمــÄ بالفع ــادة اليه ــو كان الق ــن موجــوًدا! ل é يك
ــا. الرجــل أيًض

. كيف كانت تشعر بعد أن أمسكها الجمهور وجرها علًنا؟
أعتقد كانت تشعر بالرعب من الرجم حتى املوت واإلذالل واإلحراج والعار والوحدة والحقارة.

 كيف سوف تشعر إذا ما ُكِشَفت خطاياك؟
ــه هــذه األشــياء  ــه، يأخــذ الل بالطريقــة ذاتهــا عندمــا نفعــل شــيئًا ضــد النامــوس أو شــيئًا قــد يــرض شــخًصا آخــر أو الل
بجديــة ويدعوهــا خطايــا. والخطيــة هــي أن نتحــرك بطريقتنــا الخاصــة، ونفكــر أفكارنــا الخاصــة، ونفعــل مــا نريــده، وليــس مــا 

.Þــن الخطيــة إمــا مواقــف أو أفعــال أو كليهــ يريــده اللــه. ÿكــن أن تتضمَّ

تكشــف لنــا معايــ� اللــه يف الكتــاب املقــدس عــن قلبــه. وعندمــا نتمــرد ضــد معايــ�ه ونتبــع رغباتنــا، ســوف نفقــد الحيــاة 
األفضــل التــي يقدمهــا املســيح لنــا ونحزنــه.

¢ هذا الموقف؟
£́ مه لها  ûهذه المرأة وما الذي قد Íكيف أجاب يسوع ع .

أنقذها من الموت المؤلم.
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� بالنيابة عنها. وقف للقادة الديني×�
ساعد الذين يتهمونها عÖ رؤية خطاياهم.
هة إليها وغفر لها. êتعامل مع التهمة الموج

أعاد لها كرامتها وأعطاها هدًفا جديًدا لحياتها.

¢ رد فعل يسوع الكثß¢ لها؟
£Ìلماذا يع .

لقد أعطاها حياًة وقيمًة. وكشف عن أنها تستحق اإلنقاذ.

. هل كان عÍ المرأة الزانية أن تفعل شيًئا حËÌ تنال الغفران؟
كال، يقدم الله الغفران للجميع عندما يطلبونه. وé يكن عليها سوى أن تستقبل الغفران.

ــال القبــول  ــه ينبغــي أن تفعــل مــا هــو صــواب حتــى تن ــذي يقــول إن ــن ال ــه عــن التديُّ هكــذا تختلــف العالقــة مــع الل
واملحبــة والغفــران. ال تعتمــد العالقــة مــع اللــه مــن خــالل يســوع املســيح عــىل أدائنــا؛ ألننــا بالفعــل مقبولــون ومحبوبــون 

ــا. ــا خطايان ومغفــور لن

عش (طَبªق)

َعد «الحياة والموت» كلمتين مهمتين في الكتاب المقدس؛ حيث يشيران إلى 
ُ
ت

ا إلى الحياة والموت الماديين.
ً

الحياة الروحية وكذلك الموت الروحي كما يشيران أيض
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يشير يوحنا ١٧: ٣ إلى الحياة الروحية: «َوهِذِه ِهَي ال
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ْ
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ْ
اÙِلَه ال

تش� اآليات التالية إىل املوت الروحي.

تقول رسالة كولويس ٢: ١٣- ١٤:

ــِذي  ــك ال ــا، ِإْذ َمَحــا الص ــا َوَغَلــِف َجَســِدُكْم، أَْحَياُكــْم َمَعــُه، ُمَســاِمًحا َلُكــْم ِبَجِميــِع اْلَخَطاَي � اْلَخَطاَي ِ
�̄ ــا  ــْم أَْمَواتً «َوِإْذ ُكْنُت

ِليــِب».  ــاُه ِبالص ًرا ِإي ا َلَنــا، َوَقــْد َرَفَعــُه ِمــَن اْلَوَســِط ُمَســم� ûــِذي َكاَن ِضــد � اْلَفَراِئــِض، ال ِ
�̄ ــا  َعَلْيَن

وفًقا لهذه اآليات، ما الذي حدث «للصك الذي علينا»؟

الله محا الصك.

ر الخطايا عىل صليب ربنا يسوع. الله سمَّ

é نَُعــد نعيــش وفًقــا «لرشيعــة مــوىس» املشــار إليهــا يف اآليــات الســابقة، لكــن نحــن جميًعــا نعيــش بنــوٍع مــن القانــون 
م أداًء  األد¬ واألخالقــي والثقــايف املوجــود داخلنــا. وÖيــل املــرأة إىل وضــع نفســها تحــت مســتوى كبــ� مــن الضغــط حتــى تقــدِّ

جيــًدا. وعندمــا تفشــل، تبــذل قصــارى جهدهــا لتغطيــة عيوبهــا.
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� اْلَمِسيِح َيُسوَع».  ِ
�̄ ْيُنونَِة ا�ùَن َعَ� الِذيَن ُهْم  َء ِمَن الد ْ � َ Üì َ� رومية ٨: ١ «ِإًذا �

�̄ يقول � لنا 

¢ المسيح يسوع»؟
£́ £ به الذين « ¢ßالذي يتم ¢Íء الفع ¢ ÷ÿوفًقا لهذه ا�~ية، ما ال .

ال يشء من الدينونة عليهم.

¢ نرى بها أنفسنا؟
ËÌء من الدينونة علينا» من الطريقة ال ¢ . كيف يمكن أن تغß¢ معرفتنا بأنه «� {÷

� المسيح.
يمان بقيمتنا ¢� Ế � ا

يمكن أن نبدأ ¢�
يمكن أن نخت�â الحرية.

. كيف يمكن أن تنطبق هذه الحقيقة عÍ كيفية التعامل مع ا�~خرين؟
يستحقون املعاملة نفسها التي قدمها املسيح لنا بدون أي إدانة منا.

عندمــا تحــدث يســوع مــع هــذه املــرأة التــي أُمِســكت يف الخطيــة، غفــر لهــا، لكنــه قــال أيًضــا لهــا: «اذهبــي وال تخطئــي 
أيًضــا». كان يقــول لهــا أن تتبنَّــى هويتهــا الجديــدة بصفتهــا شــخًصا نــال الحريــة والغفــران. وبالطريقــة نفســها، نِلَْنــا الغفــران، 
لكــن مــع الحريــة تــأ> املســؤولية والهويــة الجديــدة. وهــذا ال يعنــي أننــا لــن نفشــل مــرًة أخــرى، بــل يحــدد ذلــك اتجاًهــا 

جديــًدا يف حياتنــا.

تقول رسالة يوحنا األوىل ١: ٩- ١٠:

ــْئ  ــْم نُْخِط ــا َل ــا: ِإنَن ــٍم. ِإْن ُقْلَن ــْن ُكل� ِإثْ ــا ِم َرنَ ــا َوُيَطه� ــا َخَطاَيانَ ــَر َلَن  َيْغِف½Ðــ ــاِدٌل، َح �ٌ َوَع ــ�� ــَو أَِم ــا َفُه ــا ِبَخَطاَيانَ ْفَن َ َ½Òِإِن اْع»
ــا».  ــْت ِفيَن ــُه َلْيَس ــا، َوَكِلَمُت ــُه َكاِذًب نَْجَعْل

د الع�قة مع ì مرًة أخرى عندما نفشل؟ Ëßلذلك كيف نس .
االعرتاف بخطايانا وطلب الغفران.

êßأخ
ي: يعنــي االعــرتاف بأننــا نتفــق مــع اللــه بخصــوص أي أفــكار أو مواقــف أو أفعــال خاطئــة؛ أي نتفــق معــه أنهــا  التحــدِّ

أمــور خاطئــة، ونطلــب منــه الغفــران واالعــرتاف بــأن اللــه غفــر لنــا بالفعــل عــىل حســاب مــوت املســيح عــىل الصليــب.

مالحظة للقائد: مرِّر قلÞً وورقة لكل فرد يف مجموعتك.

دعونا نجعل االعرتاف أمرًا عملي°ا:

ــا.  ــا Öاًم ــه، كــن أميًن ــÄ الل ــك وب ــا. ســتكون هــذه القاGــة بين ــة وقطِّعه ــاك يف ورق ــب قا�ــًة بخطاي ١. اكت
ل كل مــا يحــرضه اللــه إىل ذهنــك.  واطلــب مــن اللــه يف هــدوء أن يســاعدك حتــى تــرى األشــياء التــي ال ترضيــه يف حياتــك. ســجِّ

بينــÞ تكتــب كل خطيــة، اعــرتف للــه بهــا. تذكَّــر أن لــك إلــه ُمِحــبٌّ يغفــر لــك خطايــاك لدرجــة أنــه بــذل ابنــه ألجلــك.

٢. بعــد أن تكتــب قاGتــك، اكتــب كلــ�ت ١يوحنــا ١: ٩ عــىل قا�تــك. تقــول اآليــة: «إِِن اْعَرتَفَْنــا ِبَخطَاَيانـَـا فَُهــَو 
أَِمــٌ� َوَعــاِدٌل، َحتَّــى َيْغِفــَر لََنــا َخطَاَيانـَـا َوُيطَهِّرَنـَـا ِمــْن كُلِّ إِثـْـٍم». 
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٣. عندمــا تنتهــي مــن وقــت الصــالة واالعــرتاف، اشــكر اللــه عــىل غفرانــه لــك باإلÿــان وقطــع القاGــة كعالمــة عــىل غفــران 
اللــه الــذي نلتَــه بتقطيــع الورقــة إىل أجــزاء صغــ�ة أو Öزيقهــا أو حرقهــا حتــى تظهــر لــك كيــف قــد غفــر اللــه لــك Öاًمــا.

. الدخول للعمق: أين خطاياك (قائمة خطاياك) ا�~ن؟
رت. اختفت أو ُدمِّ

عندما نتمتع بالغفران، ننال الحرية من الخطية والذنب.

يقول سفر املزام� ١٠٣: ١٢:

ا َمَعاِصَيَنا» ِق ِمَن اْلَمْغِرِب أَْبَعَد َعن ِ ْ Üþَكُبْعِد اْلَم»

:١٠: ١٧ Äتقول رسالة العرباني Þك

� َما َبْعُد». ِ
�̄ َياِتِهْم  «َوَلْن أَْذُكَر َخَطاَياُهْم َوتََعد�

ــه  ــه، واطلــب الغفــران واشــكر الل ــاك. واعــرتف بهــا لل ــك عــن خطاي ــه أن يكشــف ل يف هــذا األســبوع، اطلــب مــن الل
عــىل غفرانــه لــك.
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الدرس الثالث
يسوع، قوتنا للحياة

مريم أم يسوع: قوة للحياة اليومية

شارك
هــل يحــب أحــد أن يشــارك إذا مــا كان اللــه قــد كشــف لــه عــن خطيــة يف حياتــه حدثــت هــذا األســبوع؟ كيــف تجاوبــت 

مــع ذلــك؟

شاهد 
الفيلم عىل الدي يف دي- الفصل الثالث: ميالد يسوع

اعرف
يقول إنجيل لوقا ١: ٢٦- ٣٨:

ُة، ِإÍَ َعــْذَراَء َمْخُطوَبــٍة ِلَرُجــل  َîَِمِديَنــٍة ِمــَن اْلَجِليــِل اْســُمَها نـَـا Íََُك ِمــَن �ِ ِإèاِئيــُل اْلَمــ َ ْ íÒــاِدِس أُْرِســَل ِج ــْهِر الس � الش ِ
�̄ «َو

ــِك أَيُتَهــا اْلُمْنَعــُم َعَلْيَهــا!  ِمــْن َبْيــِت َداُوَد اْســُمُه ُيوُســُف. َواْســُم اْلَعــْذَراِء َمْرَيــُم. َفَدَخــَل ِإَلْيَهــا اْلَمــèَُك َوَقــاَل: «َســèٌَم َل
َســاِء» � الن� ِ

�̄ اَلــرب� َمَعــِك. ُمَباَرَكــٌة أَنْــِت 
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� َيــا َمْرَيــُم،  ِ
�̄ ــُة!» َفَقــاَل َلَهــا اْلَمــèَُك: «�َ تََخــا ِحي ــَرْت: «َمــا َعــÛَ أَْن تَُكــوَن هــِذِه الت ــا َرأَتـْـُه اْضَطَرَبــْت ِمــْن َكèَِمــِه، َوَفك َفَلم

 � يَنُه َيُســوَع. هــَذا َيُكــوُن َعِظيًمــا، َواْبــَن اْلَعــِ�� �َ َوتَِلِديــَن اْبًنــا َوتَُســم� ��َنــِك َقــْد َوَجــْدِت ِنْعَمــًة ِعْنــَد �ِ. َوَهــا أَنْــِت َســَتْحَبِل��
 َداُوَد أَِبيــِه، َوَيْمِلــُك َعــَ� َبْيــِت َيْعُقــوَب ِإÍَ ا��ََبــِد، َو�َ َيُكــوُن ِلُمْلِكــِه ِنَهاَيــٌة».  �ìِلــُه ُكــْر ِÿب� ا�ُيْدَعــى، َوُيْعِطيــِه الــر

َفَقاَلْت َمْرَيُم ِلْلَمèَِك: «َكْيَف َيُكوُن هَذا َوأَنَا َلْسُت أَْعِرُف َرُجèً؟»

وُس اْلَمْوُلــوُد ِمْنــِك  � تَُظل�ُلــِك، َفِلذِلــَك أَْيًضــا اْلُقــد� ُة اْلَعــِ�� وُح اْلُقــُدُس َيِحــل� َعَلْيــِك، َوُقــو َفأََجــاَب اْلَمــèَُك َوَقــاَل َلهــا: «اَلــر�
ــَك  ــاِدُس ِلِتْل ــْهُر الس ــَو الش ــْيُخوَخِتَها، َوهــَذا ُه � َش ِ

�̄ ــٍن  ــَ� ِباْب ــا ُحْب ــَي أَْيًض ــيَبُتِك ِه ــاُت نَِس ــَوَذا أَِليَصاَب ــَن �ِ. َوُه ــى اْب ُيْدَع
ــَدى �ِ».  ــٍن َل َ ُمْمِك ْ �Òٌء َغــ ْ � َ Üì ــَس ــُه َلْي ــًرا، ��َن ِة َعاِق ــو اْلَمْدُع

� َكَقْوِلَك». َفَم�êَ ِمْن ِعْنِدَها اْلَمèَُك».  ِÍ ِلَيُكْن . َفَقاَلْت َمْرَيُم: «ُهَوَذا أَنَا أََمُة الرب�

كانــت مريــم تقــوم بأنشــطتها اليوميــة عندمــا قابلهــا املــالك جربائيــل وقــال لهــا إنهــا ســتحبل وتلــد طفــًال. ونعــرف جميًعــا 
أنــه مــن املســتحيل أن يكــون لهــا طفــل بــدون عالقــة حميمــة مــع رجــل. وعندمــا طرحــت مريــم هــذا الســؤال عــىل جربائيــل، 
أجابهــا قائــًال: «ليــس يشء غــ� ممكــن لــدى اللــه». ورشح ملريــم أنــه لــû يحــدث ذلــك، فــإن «الــروح القــدس يحــل عليــِك، 

وقــوة العــيل تظلِّلـُـِك». 

ائيل؟ êßكانت مريم تفكر فيها وتشعر بها عندما سمعت رسالة ج ¢
ËÌما ا��شياء ال .

ف. �Éالتعجب، وا´رتباك، والدهشة، والخوف، والمفاجأة، وال

؟ ¢Íرغم أن مريم كانت تفكر وتشعر بالعديد من ا��شياء، ماذا كان رد فعلها الفع .
.Ù �

تساءلت كيف يمكن أن يحدث ذلك، لكنها وثقت ¢�
� أن يسمح Ù لها ويستخدمها لتحقيق خطته.

كانت ترغب ¢�

. كيف سيكون رد فعلك لو كنت مكانها؟
؟ � Ôماذا عن خططي لحيا�

ماذا عن يوسف؟
وجة وحبÖ؟ � Ôغ�� م� � ما الذي سيظنه الجميع عندما يعرفون أ��

هل كنت تعلم؟
ا مثله في ذلك   ليوسف، وكان ذلك في ثقافتم وعًدا قوي�

ً
كانت مريم مخطوبة

ا  يم كانت � تزال تعيش مع أسرتها، فإنها كانت تعتبر قانوني� مثل الزواج. ورغم أن مر
زوجة يوسف. إذا شك يوسف في عدم إخ�صها وأمانتها، يحق له أن يقتلها مثل 
مِسكت في زنا أو على ا¥قل يجبرها أن تترك المدينة وهي تشعر بالعار 

ُ
المرأة التي أ

 لكل منهما.
ً

 كبيرة
ً

والخزي. لذلك كان حمل مريم محنة

يكشف اختيارُها للطاعة عن إÿانها خاصة يف ضوء العواقب التي واجهتها.
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ِعْش (طَبªق)
يف لحظــة، تغــ�ت حيــاة مريــم إىل األبــد نتيجــة اختيــار اللــه لهــا لû يســتخدمها يف تنفيــذ مهمــة، بلُغِتَنــا البرشية، تــكاد تكون 
مســتحيلًة. لكــن كــÞ قــال املــالك جربائيــل: «ليــس يشء غــ� ممكــن لــدى اللــه». ال أحــد منــا ســيُطلَب منــه أن يحمــل ابــن اللــه 

مثلــÞ طُلِــب مــن مريــم. ومــع ذلــك، اللــه يطلــب منــا أن نفعــل شــيئًا أيًضــا مســتحيًال؛ بــأن نتبــع الــرب يســوع بأمانــة كل يــوم.

قال أحد األشــخاص: «أن تعيش الحياة املســيحية ليس أمرًا صعبًا، بل مستحيًال».

تبÄ اآليات التالية كيف أنه من املســتحيل أن تعيش حياة اإلÿان بدون مســاعدة الروح القدس. 

ــُه  ــْل َصِليَب ــُه َوَيْحِم ــْر نَْفَس � َفْلُيْنِك ِ�Óَوَرا َ � ِ
½Óْــأ ــٌد أَْن َي ــِذِه: ِإْن أََراَد أََح ــوُع ِلَتèَِمي ــاَل َيُس ــٍذ َق ــÐ½ ١٦: ٢٤: «ِحيَنِئ ــل م ــول إنجي يق

« � ِ�Ðــ َوَيْتَبْع

ــُة  ــٌن، َوُهــَو َلْيــَس ُيْلِجــُم ِلَســانَُه، َبــْل َيْخــَدُع َقْلَبــُه، َفِدَيانَ ــُه َدي� تقــول رســالة يعقــوب ١: ٢٦: «ِإْن َكاَن أََحــٌد ِفيُكــْم َيُظــن� أَن
هــَذا َباِطَلــٌة» 

َماَواِت ُهَو َكاِمٌل».  � الس ِ
�̄ �َ َكَما أَن أََباُكُم الِذي  يقول إنجيل مÐ½ ٥: ٤٨: «َفُكونُوا أَنُْتْم َكاِمِل��

. وفًقا لهذه ا�~يات، كيف ينبغي أن نعيش حياتنا؟
ننكر أنفسنا.

� نقولها لî̧خرين. Ôالكلمات ال� �
نتحكم ¢�

� كما أنا أبانا السماوي كامٌل. نكون كامل×�

  كيف حالك؟
تَُعــد هــذه الوصايــا، وفًقــا لقوتنــا الشــخصية، مســتحيلًة، لكــن اللــه ال يتوقــع منــا أن نتبــع يســوع بقوتنــا الخاصــة؛ فحيــاة 

اإلÿــان هــي حيــاة فائقــة للطبيعــة وال ÿكــن ســوى للمســيح مــن خــالل الــروح القــدس أن ÿكِّننــا مــن أن نعيشــها.

دعونا نرى كيف ÿنحنا الروح القدس القوة لû نعيش حياة اإلÿان.

نســان الطبيعي بأنه لم يدُع الرب يســوع قط إá حياته/ حياتها، أي لم يقبل المســيح  ò١. يُوَصف ا�
مخلًصا بعد.

ــِدُر أَْن  ــٌة، َو�َ َيْق ــَدُه َجَهاَل ــُه ِعْن ــُروِح �ِ ��َن ــا ِل ــُل َم ــاَن الطِبيِعــي �َ َيْقَب نَْس ِÿا� تقــول رســالة كورنثــوس ا��وÍ ٢: ١٤: «َولِكــن
ــا».  ûَمــا ُيْحَكــُم ِفيــِه ُروِحيــُه ِإن َيْعِرَفــُه ��َن

يتميز اإلنســان الطبيعي ببعض الكلÞت مثل الكربياء، والخوف، والشــعور بالذنب، والقلق، والعصيان.

حياة تقودها الذات (اإلنسان الطبيعي)

ذ األنا (الذات) عىل العرش
 املسيح خارج الحياة
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 اهتÞمات اإلنسان يقودها األنا أو الذات وكث�ًا ما تؤدي إىل الخالف واإلحباط.

نسان الروحي بأن الروح القدس يرشده ويعطيه قوة. ò٢. يوصف ا�
نســان الروحــي ببعــض الكلمــات مثــل  ÿا� � �Òٍء». ويتمــ ْ � َ Üì ُكل� � ِ

�̄ وِحــي� َفَيْحُكــُم  ــا الر� تقــول رســالة كورنثــوس ا��وÍ ٢: ١٥: «َوأَم
الثقــة والطاعــة والســèم والغفــران والمحبــة.

حياة يقودها املسيح (اإلنسان الروحي)

 املسيح يف الحياة وعىل العرش.

ذ الذات تخضع للمسيح وتسلم له.
  اهتÞمات اإلنسان يقودها املسيح مÞ يؤدي إىل انسجام يف خطة الله.

¢ الهزيمة 
£́ نسان الجسدي بأنه شخٌص دعى الرب يسوع إá حياته/ حياتها، لكنه يعيش  ò٣. يُوَصف ا�

ويحاول أن يتبع يسوع بقوته.
� اْلَمِسيِح».  ِ

�̄ �َ َكأَْطَفال  ، َبْل َكَجَسِدي��� َ� �� ْخَوُة َلْم أَْسَتِطْع أَْن أَُكل�َمُكْم َكُروِحي� ِÿ٣: ١: «َوأَنَا أَي�َها ا� Íتقول كورنثوس ا��و

ــة يف  ــة الضعيف ــذا>، والرغب ــرب ال ــاط، والهزÿــة، وال ــل اإلحب ــه مث ــي تصف ــÞت الت ــز الشــخص الجســدي ببعــض الكل يتميَّ
ــوط والصعــود. ــز بالهب ــي تتمي ــة الت ــة الروحي النمــو، والتجرب

حياة يقودها الذات (اإلنسان الجسدي)

ذ األنا أو الذات عىل العرش.
 املسيح ليس عىل العرش وغ� مسموح له بأن يقود الحياة.

 اهتÞمات اإلنسان تقودها الذات وكث�ًا ما تؤدي إىل الخالف واإلحباط
 أي من هذه الرسومات Öثل حياتك؟

 أي شخص تحب أن تكون؟

ــة  ــاة ممتلئ ــش حي ــن أن نعي ــف ÿك ــرى كي ــا ن ــم. دعون ــدس حياته ــروح الق ــود ال ــخاص أن يق ــم األش ــود معظ ي
ــدس. ــروح الق بال

نــرى يف الكتــاب املقــدس أن اللــه ُممثَّــل يف ثالثــة أشــخاص مميزيــن هــم: اآلب واالبــن والــروح القــدس. أعطانــا اللــه الــروح 
القــدس لــû يعيــش فينــا ويعطينــا القــوة التــي نحتاجهــا للحيــاة كأتبــاع املســيح. ورغــم أن الــروح القــدس يعيــش يف جميــع 
األشــخاص الذيــن دعــوا املســيح إىل حياتهــم، فإننــا ال 5تلــئ مــن الــروح القــدس مــا é نســمح لــه بإرشــادنا وإعطائنــا القــوة. 
ونحــن نختــار االمتــالء مــن الــروح القــدس (التمتــع بإرشــاده وقوتــه) مــن خــالل اإلÿــان اليومــي لحظــة بلحظــة. ويَُعــد هــذا 

هــو الفــرق بــÄ اإلنســان الروحــي والجســدي.

يوصينا الكتاب املقدس بأن 5تلئ من الروح القدس.
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تقول رسالة أفسس ٥: ١٨:

وِح». «َو�َ تَْسَكُروا ِباْلَخْمِر الِذي ِفيِه اْلَخèََعُة، َبِل اْمَتِلُئوا ِبالر�

نحــن نعلــم أن املــلء مــن الــروح القــدس هــو مشــيئة اللــه لنــا ألنــه يوصينــا بذلــك. ولنــا وعــد اللــه يف ١يوحنــا ٥: ١٤- ١٥ 
الــذي يقــول:

ــا  ــا َطَلْبَن ــُه َمْهَم ــُم أَن ــا نَْعَل ــا. َوِإْن ُكن ــَمُع َلَن ــيَئِتِه َيْس ــْيًئا َحَســَب َمِش ــا َش ــُه ِإْن َطَلْبَن ــَدُه: أَن ــا ِعْن � َلَن ِ½Ðــ ــُة ال َق ــَي الث� «َوهــِذِه ِه
ــُه». ــا ِمْن � َطَلْبَناَه ِ½Ðــ ــاِت ال ــا الط�ِلَب ــُم أَن َلَن ــا، نَْعَل ــَمُع َلَن َيْس

خِبرني بالمزيد
َ
أ

 قوية يمكن أن تساعدك في اختبار ا�عتماد على 
ً

 وكلمة
ً

ُيَعد التنفس الروحي صورة
ا الواء السيئ ونستنشق الواء   بلحظٍة. مثلما نخرج جسدي�

ً
الروح القدس لحظة

ا.
ً

الجيد، يمكننا ممارسة التنفس الروحي أيض

الزفير: اعترف بخطاياك في اللحظة التي تدرك هذه الخطايا، اتفق مع اهللا أنك 
خاطئ، واشكره على غفرانه.

الشهيق: سلم قيادة حياتك للمسيح، واعتمد على الروح القدس حتى يمæك 
بحضوره وقوته باÙيمان.

مثلــÞ تجاوبــت مريــم بإÿــان وثقــة يف اللــه بشــأن موقفهــا، نحتــاج أيًضــا أن نتجــاوب باإلÿــان مــن خــالل الثقــة باللــه بــأن 
نعيــش الحيــاة املســيحية.

. كيف يمكنك التجاوب مع الرب مثل مريم؟
ÿكنني الثقة بالله يف الظروف الصعبة.

ÿكنني اختيار أن أطيعه.

. كيف نمت�Í بالروح القدس؟
ÿكننا االمتالء بالروح القدس باإلÿان.

اعرتف لله بأنك تدير حياتك الخاصة وتعيش بقوتك.

ثق باإلÿان أنك ممتلئ بالروح القدس.

êßأخ
ي: ابــدأ كل يــوم مــن هــذا األســبوع طالبًــا مــن اللــه أن يســمح لروحــه القــدوس بــأن يقــود حياتــك. شــارك عــىل األقل  التحــدِّ

مــع شــخص واحــد مــا تعلمتــه هــذا األســبوع عــن الــروح القدس.
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الدخــول للعمــق: لتعلــم املزيــد عــن كيــف ÿكــن أن ينشــط الــروح القــدس يف حياتــك، اقــرأ النصــوص اآلتيــة وتأمــل فيهــا: 
غالطيــة ٥: ١٦- ٢٦؛ روميــة ٥: ١؛ روميــة ٨: ١؛ أفســس ٥: ١٨. ÿكنــك أيًضــا قــراءة كتيــب «هــل وصلــت إىل االكتشــاف العظيــم 
لالمتــالء بالــروح القــدس؟» بقلــم بيــل برايــت. ÿكــن أن تطلبــه مــن هيئــة الخدمــة الروحيــة أو تجــده عــىل املوقــع التــايل: 

.(www.cru.org/spirit)
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الدرس الرابع
ر القدير يسوع، المحرِّ

رني؟ مريم المجدلية: هل تحرِّ

شارك
هــل أُتِيحــت لــك فرصــة للتكلــم مــع شــخٍص مــا عــن الــروح القــدس األســبوع املــايض؟ مــاذا حــدث؟ هــل رأيــت اختالفًــا 

يف حياتــك األســبوع املــايض بعــد طلــب إرشــاد الــروح القــدس وقيادتــه؟

شاهد
Äالفيلم املوجود عىل الدي يف دي- الفصل الخامس: مريم املجدلية تتحرَّر من الشياط

اعرف
يقول إنجيل لوقا ٨: ١- ٣:

 َ� َســاِء ُكــن َقــْد ُشــِف�� . َوَبْعــُض الن� َ َ Üþِبَمَلُكــوِت �ِ، َوَمَعــُه ا�ثَْنــا َعــ ُ � Üþَمِديَنــٍة َوَقْرَيــٍة َيْكــِرُز َوُيَبــ � ِ
�̄  ُ �Òَوَعــَ� أَثـَـِر ذِلــَك َكاَن َيِســ»

ــا اْمــَرأَُة ُخــوِزي َوِكيــِل  ، َوُيَون َ� � َخــَرَج ِمْنَهــا َســْبَعُة َشــَياِط�� ِ½Ðــ ــَة ال � تُْدَعــى اْلَمْجَدِلي ِ½Ðــ ــُم ال ــَراٍض: َمْرَي يــَرٍة َوأَْم � ِÜ| ِمــْن أَْرَواٍح
 .« اٌت ُكــن َيْخِدْمَنــُه ِمــْن أَْمَواِلِهــن َ �Òُة، َوأَُخــُر َكِثــ وُدَس، َوُسوَســن ُ �Òِهــ

¢ اعتقادك، كيف كانت حياة مريم المجدلية قبل أن تتقابل مع يسوع؟
£́  .
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تبدو مجنونة وقذرة ومرفوضة وخارج السيطرة.
� تتحكم فيها. لم تكن حياتها ملكها؛ كانت الشياط×�

غ�� قادرة عÖ اتخاذ قرارات عقîنية.

£ بنفسها؟ ¢Úتتخلص من الشياط ËÌلماذا لم تفعل شيًئا ح .
رëا حاولت، لكنها Ö éتلك القوة داخل نفسها لعمل ذلك.

. كيف كان رد فعل الناس تجاهها؟
فروا منها وé يرحبوا بها قط يف أي مكان، وكانوا خائفÄ منها.

هل كنت تعلم؟
يرة تسيطر  في ثقافة هذا الوقت، قد يجعلك ا�قتراب من شخص يسكنه أرواح شر

عليه شخًصا نجًسا، وبالتالي � تستطيع الذهاب إلى الهيكل أو حتى ا�خت�ط باÇخرين 
في المجتمع حتى تصبح طاهًرا مرة أخرى.

في العهد القديم، أعطى اهللا العديد من «الشرائع» (الوصايا) للشعب اليودي 
د إذا كان الشخص نجًسا أم طاهًرا. وعندما  çحتى يتبعوها. وقد أعطاهم قواعد تحد

«يتنجس» الشخص، كان يعني ذلك في ا¥ساس أنه ينبغي أن ينعزل وينفصل عن 
الناس واهللا. وكان عليه أن ينتظر حتى يتطر قبل أن يتمكن من استرداد الع�قة مع 

ين. اهللا واÇخر

¢ الفيلم، كيف كان رد فعل الرب يسوع عÍ مريم المجدلية وإمكانية أن يتنجس هو نفسه؟
£́  .

ذهب إليها، وملسها، ودعاها ابنة إبراهيم.

كوها؟ Ëßيرة عندما أمرهم يسوع بأن ي . لماذا تركتها ا��رواح ال_÷
يسوع بصفته الله له السلطان عىل كل األشياء ëا يف ذلك األرواح الرشيرة، وبالتايل كان عىل األرواح أن تطيعه.

:١: ١- ٣   ��اني تقول رسالة الع¢¡

� اْبِنــِه، الــِذي َجَعَلــُه َواِرثـًـا  ِ
�̄ ِة  َ �Òــاِم ا��َِخــ� هــِذِه ا��َي ِ

�̄ ٍة، َكلَمَنــا  َ �Òَبــاَء ِبا��َنِْبَيــاِء َقِديًمــا، ِبأَنـْـَواٍع َوُطــُرق َكِثــùــَم ا�«اßَُ، َبْعــَد َمــا َكل
، الــِذي، َوُهــَو َبَهــاُء َمْجــِدِه، َوَرْســُم َجْوَهــِرِه، َوَحاِمــٌل ُكل ا��َْشــَياِء ِبَكِلَمــِة ُقْدَرِتــِه،  َ� ٍء، الــِذي ِبــِه أَْيًضــا َعِمــَل اْلَعاَلِمــ�� ْ � َ Üì ِلــُكل�

« � ِÍا��ََعــا � ِ
�̄ �ِ اْلَعَظَمــِة  � َيِمــ�� ِ

�̄ ا ِلَخَطاَيانـَـا، َجَلــَس  ً �Òَبْعــَد َمــا َصَنــَع ِبَنْفِســِه تَْطِهــ

يقول إنجيل لوقا ٣: ٢١، ٢٢:

ــٍة  وُح اْلُقــُدُس ِبَهْيَئ ــَزَل َعَلْيــِه الــر� ــَماُء، َونَ � انَْفَتَحــِت الس ــْعِب اْعَتَمــَد َيُســوُع أَْيًضــا. َوِإْذ َكاَن ُيَصــ�� ــا اْعَتَمــَد َجِميــُع الش «َوَلم
ْرُت»».  ــَك ُ|ِ � اْلَحِبيــُب، ِب ِ�Ðــَت اْبــ ــَماِء َقاِئèً:«أَنْ ــِل َحَماَمــٍة. َوَكاَن َصــْوٌت ِمــَن الس ٍة ِمْث ِجْســِمي
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يقول سفر إرميا ٣٢: ١٧:

ــُدوَدِة. �َ  ــَك اْلَمْم ــِة، َوِبِذَراِع ــَك اْلَعِظيَم ِت ــَماَواِت َوا��َْرَض ِبُقو ــَت الس ــْد َصَنْع ــَك َق ــا ِإن ، َه ــرب� ُد ال ــي� ــا الس «آِه، أَي�َه
ٌء».  ْ � َ Üì ــَك ــþُُ َعَلْي َيْع

. ماذا تقول هذه ا�~يات عن يسوع وقدرته؟
هو ابن الله الحبيب. هو صورة لطبيعة الله. 

ال يصعب عليه يشء. الله يتكلم من خالل يسوع.

ت حياة مريم المجدلية نتيجة مقابلتها مع يسوع؟ ¢ßكيف تغ .
تغــ�ت حالتهــا تغيــ�ًا كامــًال، وأصبحــت إنســانًة جديــدة. وتحولــت مــن إنســانة مرفوضــة وبــال هــدف يف الحيــاة إىل إنســانة 

تتمتــع بالقبــول والهــدف يف الحيــاة. 

 هل الله يتكلم إليك من خالل قصة مريم املجدلية؟ ما الذي تحتاجه لû تتحرر من حياتك الحالية؟

ِعْش (طَبªق)
ــوم، نجــد أشــخاًصا  ــا الي ــا مــن أي رصاعــات مســتمرة. ويف عاملن ــه، اســتطاع يســوع أن يحررن ــا مــع الل مــن خــالل عالقتن
يقومــون بــكل يشء مــن أجــل توفــ� مســتوى مؤقــت مــن الراحــة. وقــد تشــمل هــذه األشــياء الطعــام أو التســوق أو املــال أو 
القــÞر أو الكحــول أو املخــدرات أو املــواد اإلباحيــة أو التليفزيــون أو اإلنرتنــت. ورغــم أن مســتوى االعتــÞد قــد يتنــوع، فإننــا 

ــا إىل يشء خارجــي لتهدئــة األé الداخــيل. نســعى جميًعــا أحيانً

بغضِّ النظر عن رصاعك، تتمتع كل الرصاعات بالتأث� نفسه، حيث تبعدنا عن اختبار قدرة الله الكاملة يف حياتنا.

ــه  ــة الل ــا حري ــرب فيه ــاًة نخت ــش حي ــى نعي ــة حت ــم املجدلي ــل مري ــك مث ــا يف ذل ــة مثلن ــوة العبودي ــن ق ــا التحــرر م ÿكنن
واملعنــى الــذي يعطيــه لحياتنــا. وÿكــن أن نبــدأ مــن خــالل قــوة اللــه بــأن نعيــش حيــاة الحريــة الحقيقيــة، ونتغلــب عــىل 

ــا. ــا عــىل حياتن ــ�ات الســلبية أن ترتكه ــي ÿكــن للتأث القبضــة الت

ــر، وÿكــن أن  ــه القــوة حتــى نتحمــل ونثاب ــا الل ــا قــد ال تنتهــي. ÿكــن أن يعطين ــع املســيح أن رصاعاتن ــر عندمــا تتب تذكَّ
ــا. ــاء صفــات مرجــوه يف حياتن يســتخدم هــذه األشــياء لبن

:١٢: ١- ٢   ��اني تقول رسالة الع¢¡

ــا  ــَة ِبَن ــَة اْلُمِحيَط ــل، َواْلَخِطي ــَرْح ُكل ِثْق ــا، ِلَنْط ــٌة ِبَن ــَداُر هــِذِه ُمِحيَط ــُهوِد ِمْق ــَن الش� ــَحاَبٌة ِم ــا َس ــا ِإْذ َلَن ــُن أَْيًض ــَك نَْح «ِلذِل
ــِل  ــْن أَْج ــِذي ِم ــِه َيُســوَع، ال ِل ــاِن َوُمَكم� يَم ِÿَرِئيــِس ا� Íَــَن ِإ ــا، نَاِظِري ــاِد اْلَمْوُضــوِع أََماَمَن � اْلِجَه ِ

�̄  ِ ْ íÒــ ْ ِبالص ِ�îــُهوَلٍة، َوْلُنَحــا ِبُس
ــْرِش �ِ».  �ِ َع ــ�� � َيِم ِ

�̄ ــَس  ــْزِي، َفَجَل ــَتِهيًنا ِباْلِخ ــَب ُمْس ِلي ــَل الص ــُه، اْحَتَم ــوِع أََماَم وِر اْلَمْوُض ُ �þــ ال

تقول رسالة يعقوب ١: ٢- ٤:

 ُ ْ íÒــ ــا الص ا. َوأَم ً ْ íÒَصــ ُ� ِÜÛاْمِتَحــاَن ِإيَماِنُكــْم ُيْنــ �َ أَن َعــٍة، َعاِلِمــ�� � تََجــاِرَب ُمَتَنو� ِ
�̄ � ِحيَنَمــا تََقُعــوَن  ِ½Óَفــَرٍح َيــا ِإْخــَو «ِاْحِســُبوُه ُكل

ٍء».  ْ � َ Üì � ِ
�̄  َ� َ نَاِقِصــ�� ْ �Òَغــ َ� �َ َوَكاِمِلــ�� ــ�� ْ تَُكونُــوا تَام� �ëَِلــ ، َفْلَيُكــْن َلــُه َعَمــٌل تَــام[



ر القدير çيسوع، المحر

٢٩

 ما اليشء الذي سوف يختلف يف حياتك إذا اعتمدت عىل الله عندما تواجه رصاعات؟

êßأخ
ــرة؛  ــة مــع األرواح الرشي ــم املجدلي ــا رصاعــات. صارعــت مري ــة اإلÿــان، نواجــه جميًع ــا يف رحل بغــضِّ النظــر عــن مكانتن

ــر. ــوم، يرغــب يســوع أن يكــون محــرِّرَك القدي ــا. وبغــضِّ النظــر عــن رصاعــك الي ــر خلَّصه ولكــن يســوع املحــرر القدي

ــه أن  ــب من ــه وتطل ــك إىل الل ــة يف حيات ــة رصاع أو صعوب ــتودع منطق ــن أن تس ــل ÿك ــبوع، ه ــذا األس ي: يف ه ــدِّ التح
ــا تتعلمــه؟ ــة؟ شــارك مــع شــخص آخــر م ــك حري يعطي

ن بالتفصيــل والتــزم ëــا يف تتذكــره مــن العربانيــÄ ١٢: ١- ٢ (املقتبســة مــن قبــل)، واطلــب مــن  الدخــول للعمــق: دوِّ
اللــه أن يســاعدك يف فهــم الحــق والحيــاة بــه.

اختياري: شارك القصة الثانية يف امللحق (ب).
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الدرس الخامس
يسوع العائل السخي

أرملة نايين: هل يعتني بي؟

شارك
هل يود أي شخص أن يشارك عن الرصاع أو الصعوبة التي استودعها يف يد الله هذا األسبوع؟

� مًعــا: «ِلذِلــَك نَْحــُن أَْيًضــا ِإْذ َلَنــا  � ١٢: ١- ٢ مــن الذاكــرة؟ إذا لــم تجــد شــخًصا، اقــرأ ا�ùيتــ�� انيــ�� íÒهــل يــود أحــد أن يقــول ع
 � ِ

�̄  ِ ْ íÒــ ْ ِبالص ِ�îــَة اْلُمِحيَطــَة ِبَنــا ِبُســُهوَلٍة، َوْلُنَحــا ــُهوِد ِمْقــَداُر هــِذِه ُمِحيَطــٌة ِبَنــا، ِلَنْطــَرْح ُكل ِثْقــل، َواْلَخِطي َســَحاَبٌة ِمــَن الش�
وِر اْلَمْوُضــوِع أََماَمــُه، اْحَتَمــَل  ُ �þــِذي ِمــْن أَْجــِل الــِلــِه َيُســوَع، ال يَمــاِن َوُمَكم� ِÿَرِئيــِس ا� Íَاْلِجَهــاِد اْلَمْوُضــوِع أََماَمَنــا، نَاِظِريــَن ِإ

�ِ َعــْرِش �ِ».  � َيِمــ�� ِ
�̄ ِليــَب ُمْســَتِهيًنا ِباْلِخــْزِي، َفَجَلــَس  الص

شاهد
الفيلم املوجود عىل الدي يف دي- الفصل السادس: يسوع يقيم ابن األرملة من املوت

اعرف
يقول إنجيل لوقا ٧: ١١- ١٧:

ََب ِإÍَ َبــاِب  َ½Òــا اْقــ . َفَلم ٌ �Òَِميــِذِه َوَجْمــٌع َكِثــèَوَن ِمــْن ت ُ �Òَوَذَهــَب َمَعــُه َكِثــ ، َ� � َذَهــَب ِإÍَ َمِديَنــٍة تُْدَعــى نَاِيــ�� ِÍــا � اْلَيــْوِم الت ِ
�̄ «َو

 َ� ــ�� ــرب� تََح ــا ال ــا َرآَه ــِة. َفَلم ــَن اْلَمِديَن ٌ ِم �Òــ ــٌع َكِث ــا َجْم ــٌة َوَمَعَه ــَي أَْرَمَل ــِه، َوِه ــٌد ��ُم� ــٌن َوِحي ــوٌل، اْب ــٌت َمْحُم ــِة، ِإَذا َمْي اْلَمِديَن
 .« �ëَِعَلْيَهــا، َوَقــاَل َلَهــا:«�َ تَْبــ



يسوع العائل السخي

٣١

ــُم،  ، َلــَك أَُقــوُل: ُقــْم!» َفَجَلــَس اْلَمْيــُت َواْبَتــَدأَ َيَتَكل ــاب� ْعــَش، َفَوَقــَف اْلَحاِمُلــوَن. َفَقــاَل: «أَي�َهــا الش َم َوَلَمــَس الن ثـُـم تََقــد
ــِه.  َفَدَفَعــُه ِإÍَ أُم�

ُ َعْنــُه  َ íÒَعِظيــٌم، َواْفَتَقــَد �ُ َشــْعَبُه». َوَخــَرَج هــَذا اْلَخــ ] � ِíÐَقــْد َقــاَم ِفيَنــا نَــ» : َ� ــُدوا �َ َقاِئِلــ�� َفأََخــَذ اْلَجِميــَع َخــْوٌف، َوَمج
� َجِميــِع اْلُكــوَرِة اْلُمِحيَطــِة. ِ

�̄ ــِة َو � ُكل� اْلَيُهوِدي ِ
�̄

هل كنت تعلم؟
(html.٨_٢٠٠٠_www.stathanasius.org/bible/oct) :ُمقتبسة من

ا.  من ا¥حداث التي يصفها إنجيل لوقا يبدو أن أرملة نايين لم تكن ميسورة الحال مادي�
 في كفن مكشوف (عدد ١٤). ثانًيا: عندما تكلم الرب يسوع 

ً
: كان الميت محمو�

ً
أو�

: «أيها الشاب، لك أقول: قم!» (عدد ١٤)، جلس وابتدأ يتكلم على الفور. 
ً

إليه قائ�
لم يكن في حاجة إلى حل ابن ا¥رملة من أي أربطة كفن ¥نها لم تكن موجودة. 

 
ٌ

ومن خ�ل الكفن المفتوح وعدم وجود أربطة أو لفائف الكفن، نفترض أنه محمول
ا. إلى قبر الفقراء. ومن الواضح أن ا¥رملة كانت فقيرة جد�

يًبا أي إعانات خاصة لæرامل؛ ¥ن ا�بن  في الشريعة الموسوية، لم يكن يقدم تقر
ية أو نصيًبا أكبر من الملكية كان عليه واجب أن يعولها  ا¥كبر الذي كان ينال البكور

ويسدد احتياجاتها. وباÙضافة إلى ذلك، كان الكتبة والفريسيون في ذلك الوقت 
معروفون بمنع فك رهن بيوت ا¥رامل عندما تعاني هذه ا¥رامل من الفقر وقلة 

المال (راجع متى ٢٣: ١٤).

. ما الذي كانت تحتاجه هذه المرأة عندما رآها يسوع؟
كانت أرملة، وحالًيا أصبحت وحيدًة.

كانت حزينًة عÖ خسارة ابنها الوحيد.
عالة نفسها. Ế لم يكن لديها وسيلة 

¢ هذا الموقف؟
£́ . كيف كان رد فعل يسوع معها وكيف عالها 

رآها يسوع ورأى احتياجها.
Ấموات. � ا أعاد ابنها للحياة وأقامه من ب×�

£ ا��موات؟ ¢Úل��رملة أن يسوع أقام ابنها من ب ¢
£Ìماذا يع .

غ�َّ موقفها الذي كان يبدو ميؤوًسا منه. وأعطاها أمًال، وأعاد لها ابنها.

é تعد حالتها ميؤوًسا منها.
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يقول سفر المزام¢� ٦٨: ٥:

� َمْسِكِن ُقْدِسِه».  ِ
�̄  ُßَا��ََراِمِل، ا � «أَُبو اْلَيَتاَمى َوَقا_�ِ

. ما الذي تقوله هذه ا�~ية عن شخصية ì؟
Ù يرى احتياجاتنا ويهتم بها.

� حياتنا.
� تحدث ¢� Ôيتفهم الخسائر ال� Ù

Ấرامل. � ا
�ñليس بعيًدا عنا أو ´ يهتم بنا، لكنه يريد أن يكون أبا اليتامى وقا Ù

ِعْش (طَبªق)
ــا قاهــرًة. وقــد نشــعر بأننــا بــال رجــاء وتائهــون ونعــا· مــن الحــزن أو  نختــرب جميعــا مثلنــا يف ذلــك مثــل األرملــة ظروفً

ــاب أو الخــوف أو حتــى اليــأس. القلــق أو االكتئ

؟ ¢áالوقت الحا ¢
£́ ٍء ما  ¢  هل تصارع مع {÷

:٤: ٦- ٧، ١٩ � تقول رسالة فيل®¡

ــْكِر، ِلُتْعَلــْم ِطْلَباتُُكــْم َلــَدى ِ�. َوَســèَُم �ِ الــِذي َيُفــوُق  َعــاِء َمــَع الش� ــèَِة َوالد� ٍء ِبالص ْ � َ Üì ُكل� � ِ
�̄ ٍء، َبــْل  ْ � َ ÜÛــوا ِبــ «�َ تَْهَتم�

 � ِ
�̄ ــِد  � اْلَمْج ِ

�̄ ــاُه  ــِب ِغَن ــْم ِبَحَس ــي ُكل اْحِتَياِجُك ــ�èُ ِإلِه ــوَع... َفَيْم ــيِح َيُس � اْلَمِس ِ
�̄ ــْم  ــْم َوأَْفَكاَرُك ــُظ ُقُلوَبُك ــل، َيْحَف ُكل َعْق

اْلَمِســيِح َيُســوَع». 

¢ هذه ا�~يات؟
£́ ¢ تشملها كلمة «كل» الواردة 

ËÌما هي ا�حتياجات ال .
يقصد «بكل» جميع األشياء. تشمل كل يشء (اطلب من الحضور أن يذكروا بعض االحتياجات).

. ما الذي وعد ì بفعله؟
أعطانا سîًما يفوق كل عقل.

يحفظ قلوبنا وأفكارنا.
د كل احتياجاتنا. ôيسد

د كل احتياج؟ ªقد وعد أن يسد ì ما الذي نحتاج لعمله بما أن .
ء ينتابك القلق بسببه. � �à قل له كل .õ عما نمر به âونع� �Öنحتاج أن نص

د احتياجاتنا فوًرا؟ ªيسد � ì الثقة با= عندما يبدو أن ¢
£́ . هل يمكن ا�ستمرار 

نعم

تقول رسالة بطرس ا�°و� ٥: ٧:

� ِبُكْم». ِ�Ðُه ُهَو َيْعَتُكْم َعَلْيِه، ��َن �َ ُكل َهم� «ُمْلِق��

يقول إنجيل م®² ٦: ٣١- ٣٤:

ــÞَِويَّ  ــُم السَّ ــِإنَّ هــِذِه كُلََّهــا تَطْلُبَُهــا األَُمــُم. ألَنَّ أَبَاكُ ــÄَ: َمــاَذا نَــأْكُُل؟ أَْو َمــاَذا نَــْرشَُب؟ أَْو َمــاَذا نَلْبَــُس؟ فَ ــوا قَائِلِ «فَــالَ تَْهتَمُّ
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ــوا لِلَْغــِد، ألَنَّ  ــوا أَوَّالً َملَُكــوَت اللــِه َوِبــرَُّه، َوهــِذِه كُلَُّهــا تُــزَاُد لَُكــْم. فَــالَ تَْهتَمُّ ــُم أَنَُّكــْم تَْحتَاُجــوَن إَِىل هــِذِه كُلَِّهــا. لِكــِن اطْلُبُ يَْعلَ
ــْوَم َرشُُّه».  ــا لَِنْفِســِه. يَْكِفــي الْيَ َëِ ُّالَْغــَد يَْهتَــم

¢ هذه ا�~يات؟
£́ . ما الذي يطلبه ì أن نفعله 

.Ù ملكوت ً́ أن نطلب أو
� Ù أنه يهتم باحتياجاتنا.

أن نثق ¢�
أن ´ نقلق.

¢ اعتقادك؟
£́ ¢ عبارة «اطلبوا أوً� ملكوت ì وبره» 

£Ìماذا تع .
تعني أن نعطي األولوية لقضاء الوقت يف معرفة الله وما يريده. الحياة له وليس ألنفسنا.

. ما هي بعض الطرق العملية لتطبيق هذه الحقائق عÍ حياتك؟
اطلب من Ù أن يغ�� قلبك.

� الكتاب المقدس وقضاء الوقت معه.
أن نتعرف عÙ Ö وما يريده من خîل قراءة كلمته ¢�

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

اذكر لله احتياجاتك أثناء الصالة. وضع عنده مشكالتك ومخاوفك.

خِبرني بالمزيد
َ
أ

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

التحــدي: هــل لديــك بعــض األشــياء التــي تحتــاج أن «تلقيهــا» عــىل اللــه؟ عــىل ســبيل املثــال، ماديــات أو عالقــات أو 
احتياجــات ماديــة (طعــام أو مالبــس أو صحــة أو مســكن) أو احتياجــات عاطفيــة (خــوف، أو قلــق أو ذنــب أو عــار أو وحــدة 

أو اكتئــاب) أو عمــل.

يقول إنجيل م®² ١١: ٢٨:

ِقيِ�� ا��َْحَماِل، َوأَنَا أُِريُحُكْم».  �َ َوالث  َيا َجِميَع اْلُمْتَعِب�� �Íَتََعاَلْوا ِإ»

مالحظــة للقائــد: يف هــذا الوقــت، قــد تحتــاج أن يصــيل كل اثنــÄ مًعــا ألجــل مخــاوف بعضهــم البعــض أو قــد تحتــاج 
إىل الصــالة ألجــل املجموعــة ككل.

الدخــول للعمــق: تعهَّــد بــأن تطلــب مــن اللــه أن يعولــك يف أكــ8 مناطــق حياتــك أهميــًة. شــارك يف األســبوع القــادم 
مــا حــدث نتيجــة صلواتــك.
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الدرس السادس
يسوع، الشافي الكامل

المرأة نازفة الدم التي نالت الشفاء: هل يشفيني؟

شارك
هل طلبت من الله أن يعولك يف أك8 مناطق حياتك أهمية؟ ماذا حدث؟

شاهد
الفيلم املوجود عىل الدي يف دي- الفصل التاسع: شفاء نازفة الدم

اعرف
يقول إنجيل مرقس ٥: ٢٥- ٣٤

ــْم تَْنَتِفــْع  يــَن، َوأَنَْفَقــْت ُكل َمــا ِعْنَدَهــا َوَل ِ �Òــاَء َكِث ا ِمــْن أَِطب ً �Òَمــْت َكِثــَة َســَنًة، َوَقــْد تَأَل َ ْ Üþَعــ ْ � َ
½Ðــ ــُذ اثَْن �ِْف َدٍم ُمْن َ�Òــ «َواْمــَرأٌَة ِب

ــْت ثَْوَبــُه، ��َنَهــا َقاَلْت:«ِإْن َمَسْســُت  � اْلَجْمــِع ِمــْن َوَراٍء، َوَمس ِ
�̄ ــا َســِمَعْت ِبَيُســوَع، َجــاَءْت  َشــْيًئا، َبــْل َصــاَرْت ِإÍَ َحــال أَْرَدأَ. َلم

اِء.  � ِجْســِمَها أَنَهــا َقــْد َبِرئـَـْت ِمــَن الــد ِ
�̄ َوَلــْو ِثَياَبــُه ُشــِفيُت». َفِلْلَوْقــِت َجــف َيْنُبــوُع َدِمَهــا، َوَعِلَمــْت 

؟» � ِíÓَخَرَجْت ِمْنُه، َوَقاَل: «َمْن َلَمَس ِثَيا � ِ½Ðِة ال � نَْفِسِه ِباْلُقو ِ
�̄ �َ اْلَجْمِع َشاِعًرا  ْ َفِلْلَوْقِت اْلَتَفَت َيُسوُع َب��

؟» � ِ�Ðَِميُذُه: «أَنَْت تَْنُظُر اْلَجْمَع َيزَْحُمَك، َوتَُقوُل: َمْن َلَمَسèََفَقاَل َلُه ت



يسوع، الشافي الكامل

٣٥

ــا اْلَمــْرأَُة َفَجــاَءْت َوِهــَي َخاِئَفــٌة َوُمْرتَِعــَدٌة، َعاِلَمــًة ِبَمــا َحَصــَل َلَهــا، َفَخــرْت  � َفَعَلــْت هــَذا. َوأَم ِ½Ðــ ى ال َ َ �Òَوَكاَن َيْنُظــُر َحْوَلــُه ِلــ
� َصِحيَحــًة ِمــْن َداِئــِك»».  ِ�Óٍَم َوُكــوèِبَســ � ِíÐــُه. َفَقــاَل َلَهــا: «َيــا اْبَنــُة، ِإيَمانُــِك َقــْد َشــَفاِك، اْذَهــ َوَقاَلــْت َلــُه اْلَحــق ُكل

يتفــق الكثــ� مــن العلــÞء بــأن هــذا النزيــف لــه عالقــة بالــدورة الشــهرية. وفًقــا لرشيعــة العهــد القديــم، ال تســتطيع املرأة 
التــي بهــا نزيــف أن تدخــل محــرض اللــه أو تلمــس أي شــخص يهــودي. وكان أي اتصــال جســدي مــع شــخص آخــر ينجســه.

¢ يمكن أن تكون قد عانت 
ËÌمنه هذه المرأة، ما ا��شياء ا��خرى ال ¢

. قرأنا عن ا��لم الجسدي الذي تعا¤£
منها المرأة؟

زين عÖ محاولة الحصول عÖ مساعدة (شفاء). êكانت كل طاقتها ومالها ُمرك
كانت منعزلة عن المجتمع وبالتا�¹ كانت غ�� قادرة عÖ الحضور للمجمع.

� من فقر الدم والضعف. عانت جسديøا وعÖ أقل تقدير كانت تعا��
كانت غ�� قادرة عÖ اختبار التîمس الجسدي مع أÇتها وأصدقائها.

� من العار والوحدة. كانت تعا��

  يدفعنــا اليــأس أن نجــرب أي يشء. مــا الطــرق التــي حاولــَت اســتخدامها لــû تجــد إجابــًة عــن موقفــك؟ إىل أي مــدى 
تعتقــد أن يســوع يف متنــاول يــدك؟  

مــة عــىل رؤيــة يســوع.  بغــضِّ النظــر عــن العواقــب املحتملــة، كانــت املــرأة التــي تعــا· مــن نزيــف تشــعر باليــأس وُمصمِّ
ولــû تلمــس يســوع، كان يجــب أن تشــق املــرأة بالكــوع طريقهــا خــالل الجمــوع التــي وقفــت يف طريقهــا. كانــت تثــق يف أن 

يســوع هــو الوحيــد الــذي يســتطيع أن يســاعدها.

. ما الذي كانت تؤمن به وأعطاها الشجاعة حËÌ تندفع خ�ل الجموع؟
كان لديها رجاء وإÿان بأن يسوع يستطيع أن يشفيها.

ده يسوع بشفائها؟ Ëßما الذي اس .
اسرتدها يسوع جسدي°ا واجتÞعي°ا وعاطفي°ا وروحي°ا.

 ما الذي يمنعك من الوصول إá يسوع؟
الكربياء أم الشك أم عدم األمان أم الخوف أم االكتفاء الذا>.

يهتــم اللــه باســرتداد كل مناطــق حياتــك املختلفــة ألنــه يهتــم بــك بشــدة. قالــت مريــم املجدليــة يف فيلــم املجدليــة التــي 
تحــررت مــن العــار: «ال أعــرف مــا الــذي يــأ> بأعظــم شــفاء- هــل هــي قــدرة يســوع أم رحمتــه؟»

ِعْش (طَبªق)
ــة. بعــد انتظــار طــال حــوايل اثنتــي عــرشة ســنة وإنفــاق كل مالهــا، جــاء اليــوم عندمــا  ÿكــن أن يكــون االســرتداد عملي
ــدت اللــه مــن خــالل شــفائها رد°ا عــىل إÿانهــا. يســيطر اللــه عــىل كل األمــور ويتحكــم فيهــا ولديــه  تقابلــت مــع يســوع ومجَّ
جــدول زمنــي لنــا. حتــى عندمــا يكــون لنــا إÿــان مثــل هــذه املــرأة، فإنــه أحيانًــا يجيبنــا بطريقــة مختلفــة أو وقــت مختلــف 

مــÞ نتوقعــه. مــن املهــم لنــا أن نكــون عــىل اســتعداد لقبــول مشــيئته لنــا بغــضِّ النظــر عــن اإلجابــة.
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:٤: ١٥- ١٦   ��اني تقول رسالة الع¢¡

 Íَْم ِبِثَقــٍة ِإ ــٍة. َفْلَنَتَقــد ٍء ِمْثُلَنــا، ِبــèَ َخِطي ْ � َ Üì ُكل� � ِ
�̄ َ ِلَضَعَفاِتَنــا، َبــْل ُمَجــرٌب  � ِ

ÜÓَقــاِدٍر أَْن َيــْر ُ ْ �Òَْن َلْيــَس َلَنــا َرِئيــُس َكَهَنــٍة َغــ��»
� ِحيِنــِه» ِ

�̄ ْ نََنــاَل َرْحَمــًة َونَِجــَد ِنْعَمــًة َعْونًــا  �ëَْعَمــِة ِلــ َعــْرِش الن�

¢ إليه؟
Ë¤كيف يتجاوب يسوع معنا عندما نأ .

يتجاوب معنا بالتفاهم وبحنانه الذي ال نستحقه.

نالــت هــذه المــرأة مــن يســوع مــا كانــت ترجــوه بالضبــط وهــو الشــفاء الجســدي. � يحصــل الجميــع بالضبــط عــ� مــا 
ــاِت، أُْعِطيــُت  ْعèَنَ ِÿــَع ِبَفــْرِط ا�  أَْرتَِفèــ � ٢كورنثــوس ١٢: ٧- ١٠: «َوِلَئ

�̄ يرجــوه. يعطينــا بولــس مثــاً� مــن تجربتــه الشــخصية 
 . � ِ�Ðاٍت أَْن ُيَفاِرَقــ ــر ْعــُت ِإÍَ الــرب� ثَــèََث َم  َ�óَــِة هــَذا ت ــْن ِجَه ــَع. ِم  أَْرتَِفèــ ، ِلَئ � ِ�Ðــْيَطاِن ِلَيْلِطَمــ � اْلَجَســِد، َمــèََك الش ِ

�̄ َشــْوَكًة 
  ــَ�� ــل َع ْ تَِح �ëَــ ، ِل � ِ½Óــا � َضَعَف ِ

�̄ ــِري�  ــُر ِباْلَح وٍر أَْفَتِخ ــُكل� ُ|ُ ــُل». َفِب ــِف تُْكَم ْع � الض ِ
�̄  � ِ½Ó ــو ، ��َن ُق � ِ½Ðــ ــَك ِنْعَم : «تَْكِفي � ِÍ ــاَل َفَق

���Óَ ِحيَنَمــا أَنَــا 
يَقــاِت ��َْجــِل اْلَمِســيِح. �� وَراِت َوا�ْضِطَهــاَداِت َوالض� ُ �óــَتاِئِم َوالــ َعَفــاِت َوالش ُة اْلَمِســيِح. ِلذِلــَك أَُ|� ِبالض ُقــو

 .« ــِوي[ ــا َق ــٍذ أَنَ َضِعيــٌف َفِحيَنِئ

ــه.  ــرب يف وســط ضعف ــوة ال ــىل ق ــد ع ــَربًا أن يعتم ــس ُمج ــذا كان بول ــك، ل ــه ذل ــب من ــا طل ــس عندم ــُه بول é يشــِف الل
ــكلة. ــل املش ــى نتحم ــوة حت ــا الق ــا ويعطين ــا ÿُكِّنن ًGــل دا ــدية، ب ــكالتنا الجس ــا مش ًGــه دا ــفي الل ــل، ال يش وباملث

تقول رسالة يعقوب ١: ٢- ٤:

 ُ ْ íÒــ ــا الص ا. َوأَم ً ْ íÒَصــ ُ� ِÜÛاْمِتَحــاَن ِإيَماِنُكــْم ُيْنــ �َ أَن َعــٍة، َعاِلِمــ�� � تََجــاِرَب ُمَتَنو� ِ
�̄ � ِحيَنَمــا تََقُعــوَن  ِ½Óَفــَرٍح َيــا ِإْخــَو «ِاْحِســُبوُه ُكل

ٍء» ْ � َ Üì � ِ
�̄  َ� َ نَاِقِصــ�� ْ �Òَغــ َ� �َ َوَكاِمِلــ�� ــ�� ْ تَُكونُــوا تَام� �ëَِلــ ، َفْلَيُكــْن َلــُه َعَمــٌل تَــام[

دنا أو يجيب صلواتنا  Ëßيختار أن يس � ì تجعل ¢
ËÌوفًقا لهذه ا�~يات، ما هي بعض ا��سباب ال .

¢ نتوقعها؟
ËÌبالطريقة ال

. � � وكامل×� يريدنا Ù أن ينمو إيماننا. ويريدنا أن نصبح ناضج×�
يريدنا Ù أن نعتمد عليه وليس عÖ أنفسنا.

êßأخ
تقول رسالة كورنثوس الثانية ١: ٣- ٥:

َي   نَْســَتِطيَع أَْن نَُعــز�½Ðُكل� ِضيَقِتَنــا، َحــ � ِ
�̄ يَنــا  أَْفــِة َوِإلــُه ُكل� تَْعِزَيــٍة، الــِذي ُيَعز� «ُمَبــاَرٌك �ُ أَُبــو َرب�َنــا َيُســوَع اْلَمِســيِح، أَُبــو الر

ُ آ�َُم اْلَمِســيِح ِفيَنــا، َكذِلــَك ِباْلَمِســيِح  ُ ÜÒــُه َكَمــا تَْكــ� نََتَعــزى نَْحــُن ِبَهــا ِمــَن �ِ. ��َن ِ½Ðــْعِزَيــِة ال � ُكل� ِضيَقــٍة ِبالت ِ
�̄ الِذيــَن ُهــْم 

ُ تَْعِزَيُتَنــا أَْيًضــا».  ُ ÜÒتَْكــ
ليــس لدينــا كمؤمنــÄ مناعــة مــن الصعوبــات. تصبــح الطريقــة التــي يســاعدنا بهــا يســوع جــزًءا مــن قصتنــا وÿكــن أن 
ًهــا لنــا فحســب؛ فنحــن  تشــجع اآلخريــن الذيــن قــد يجتــازوا يف يشء مشــابه. إن التعزيــة والشــفاء الــذي يعطيــه اللــه ليــس ُموجَّ

ــد اللــه ونعطيــه التســبيح عندمــا نشــارك مــع اآلخريــن مــا عملــه ألجلنــا. 5جِّ

التحــدي: إذا كان اللــه قــد اســرتدك يف منطقــٍة مــا، ابحــث عــن فرصــة هــذا األســبوع لــû تشــارك قصتــك مــع شــخص 
آخــر يحتــاج إىل تشــجيع.
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الدخــول للعمــق: اكتــب بعــض املناطــق يف حياتــك التــي تحتــاج إىل اســرتداد. ÿكــن أن تكــون هــذه املناطــق جســدية 
م هــذه املناطــق للــرب وثـِـْق باإلÿــان أنــه ســوف يســرتدها. أو يف العالقــات أو روحيــة أو مناطــق أخــرى. قــدِّ

ــا كانــت  إذا كانــت لديــك منطقــة é تســرتدها بعــد بالطريقــة التــي ترجوهــا، اســتودعها يف يــد اللــه. اشــكره باإلÿــان أي°
اســتجابته. يظهــر الشــكر اإلÿــان. ال تتوقــف عــن الثقــة يف صــالح اللــه. اللــه صالــح ويحبــك.

ــدة. وقــد يعنــي ذلــك أنــك تحتــاج أن تطلــب إرشــاًدا مــن صديــق أو  برجــاء أدرك أن الكث�يــن لديهــم قضايــا عميقــة وُمعقَّ
راٍع أو مرشــد محــرتف موثــوق فيــه. ال تخــف مــن طلــب مســاعدة إضافيــة حتــى تصــل إىل االســرتداد الكامــل. اطلــب مــن اللــه 

أن يســاعدك حتــى تجــد الشــخص املناســب.

اختياري: شارك القصة الثالثة يف امللحق (ب).
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الدرس السابع:
يسوع، الماء الحي

المرأة عند البئر: هل يشبعني ويرويني؟

شارك
كيف شجعك الله هذا األسبوع يف منطقة حياتك التي تحتاج إىل اسرتداد؟

لو كانت لك فرصة هذا األسبوع لتشجع شخًصا ما بقصتك، هل ترغب يف مشاركتها؟

شاهد
الفيلم املوجود عىل الدي يف دي- الفصل السابع: املرأة عند البرئ

اعرف
يقول إنجيل يوحنا ٤: ٣- ٣٠، ٣٩- ٤٢:

ــا  ــاُل َلَه ــاِمَرِة ُيَق ــَن الس ــٍة ِم ــأÓَ½َ ِإÍَ َمِديَن ــاِمَرَة. َف ــاَز الس ــُه أَْن َيْجَت ــد َل ــِل. َوَكاَن �َ ُب ــا ِإÍَ اْلَجِلي ــ�êَ أَْيًض ــَة َوَم ــَرَك اْلَيُهوِدي «تَ
ُ َيْعُقــوَب. َفــِإْذ َكاَن َيُســوُع َقــْد تَِعــَب ِمــَن  ْ�Òَوَهَبَهــا َيْعُقــوُب ِلُيوُســَف اْبِنــِه. َوَكانَــْت ُهَنــاَك ِبــ � ِ½Ðــ ْيَعــِة ال ُســوَخاُر، ِبُقــْرِب الض

اِدَســِة. ــاَعِة الس ــَو الس ، َوَكاَن نَْح ِ ْ�Òــ ــَ� اْلِب ــَذا َع ــَس هَك ــَفِر، َجَل الس

َب» ��َن تèََِميــَذُه َكانُــوا َقــْد َمَضــْوا ِإÍَ اْلَمِديَنــِة  َ ْÜ|َ�� � ِ�Ðــاِمَرِة ِلَتْســَتِقَي َمــاًء، َفَقــاَل َلَهــا َيُســوُع:«أَْعِطي َفَجــاَءِت اْمــَرأٌَة ِمــَن الس
ِلَيْبَتاُعــوا َطَعاًمــا. 
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ــوَد �َ  ــاِمِريٌة؟» ��َن اْلَيُه ــَرأٌَة َس ــا اْم ــوِدي[ َوأَنَ ــَت َيُه َب، َوأَنْ َ ْ Üþــ � ِلَت ��Ðــ ــُب ِم ــَف تَْطُل ــاِمِريُة: «َكْي ــْرأَُة الس ــُه اْلَم ــْت َل َفَقاَل
. َ� ــاِمِري��� ُيَعاِمُلــوَن الس

َب، َلَطَلْبــِت أَنْــِت ِمْنــُه  َ ْ Ü|َ�� � ِ�Ðــِذي َيُقــوُل َلــِك أَْعِطيــــَة �ِ، َوَمــْن ُهــَو ال �َ َعِطي أََجــاَب َيُســوُع َوَقــاَل َلهــاَ: «َلــْو ُكْنــِت تَْعَلِمــ��
ــا». ûَفأَْعَطــاِك َمــاًء َحي

ــَك أَْعَظــُم ِمــْن أَِبيَنــا َيْعُقــوَب،  ؟ أََلَعل ُ َعِميَقــٌة. َفِمــْن أَْيــَن َلــَك اْلَمــاُء اْلَحــي� ْ�Òُد، �َ َدْلــَو َلــَك َواْلِبــ َقاَلــْت َلــُه اْلَمــْرأَُة: «َيــا َســي�
َب ِمْنَهــا ُهــَو َوَبُنــوُه َوَمَواِشــيِه؟» ِ َ Ü|َو ، َ ْ�Òــِذي أَْعَطانَــا اْلِبــ ال

ــِذي أُْعِطيــِه أَنَــا  ُب ِمــَن اْلَمــاِء ال َ ْ Üþُب ِمــْن هــَذا اْلَمــاِء َيْعَطــُش أَْيًضــا. َولِكــْن َمــْن َيــ َ ْ Üþأََجــاَب َيُســوُع َوَقــاَل َلهــاَ:«ُكل� َمــْن َيــ
ــٍة». ُ ِفيــِه َيْنُبــوَع َمــاٍء َيْنَبــُع ِإÍَ َحَيــاٍة أََبِدي �Òــِذي أُْعِطيــِه َيِصــ َفَلــْن َيْعَطــَش ِإÍَ ا��ََبــِد، َبــِل اْلَمــاُء ال

َ ِإÍَ ُهَنا ��َْسَتِقَي».  � ِ
½Óأَْعَطَش َو�َ آ َ� ْ �ëَهَذا اْلَماَء، ِل � ِ�Ðُد أَْعِط َقاَلْت َلُه اْلَمْرأَُة:«َيا َسي�

ْ ِإÍَ هُهَنا» �Íََواْدِعي َزْوَجِك َوتََعا � ِíÐَقاَل َلَها َيُسوُع:«اْذَه

� َزْوٌج».  ِÍ أََجاَبِت اْلَمْرأَُة َوَقالْت:«َلْيَس

� َزْوٌج، ��َنــُه َكاَن َلــِك َخْمَســُة أَْزَواٍج، َوالــِذي َلــِك ا�ùَن َلْيــَس ُهــَو َزْوَجــِك. هــَذا ُقْلــِت  ِÍ َقــاَل َلَهــا َيُســوُع: «َحَســًنا ُقْلــِت: َلْيــَس
ْدِق». ِبالص�

� أُوُرَشــِليَم اْلَمْوِضــَع الــِذي  ِ
�̄  � هــَذا اْلَجَبــِل، َوأَنُْتــْم تَُقوُلــوَن ِإن ِ

�̄ ! آَباُؤنـَـا َســَجُدوا  ] � ِíÐــَك نـَـُد، أََرى أَن َقاَلــْت َلــُه اْلَمــْرأَُة: «َيــا َســي�
َيْنَبِغــي أَْن ُيْســَجَد ِفيــِه».

� أُوُرَشــِليَم تَْســُجُدوَن ِلــùèِب. أَنُْتــْم تَْســُجُدوَن  ِ
�̄ � هــَذا اْلَجَبــِل، َو�َ  ِ

�̄ � َســاَعٌة، �َ  ِ½Óْــُه تـَـأ� أَن ِ�Ðِقيــ َقــاَل َلَهــا َيُســوُع:«َيا اْمــَرأَُة، َصد�
 َ� � َســاَعٌة، َوِهــَي ا�ùَن، ِحــ�� ِ½Óََْص ُهــَو ِمــَن اْلَيُهــوِد. َولِكــْن تـَـأèاْلَخــ ــا نَْحــُن َفَنْســُجُد ِلَمــا نَْعَلــُم. ��َن ِلَمــا َلْســُتْم تَْعَلُمــوَن، أَم
ــاِجِديَن َلــُه. اßَُ ُروٌح. َوالِذيــَن  ، ��َن ا�ùَب َطاِلــٌب ِمْثــَل هــُؤ�َِء الس وِح َواْلَحــق� ــوَن َيْســُجُدوَن ِلــùèِب ِبالــر� ــاِجُدوَن اْلَحِقيِقي� الس

وِح َواْلَحــق� َيْنَبِغــي أَْن َيْســُجُدوا». َيْســُجُدوَن َلــُه َفِبالــر�

ٍء». ْ � َ Üì نَا ِبُكل� ُ ِíÒَجاَء َذاَك ُيْخ َ½Ðَفَم . � ِ½Óِْذي ُيَقاُل َلُه اْلَمِسيُح، َيأا، ال َقاَلْت َلُه اْلَمْرأَُة: «أَنَا أَْعَلُم أَن َمِسي

َقاَل َلَها َيُسوُع: «أَنَا الِذي أَُكل�ُمِك ُهَو».

ــاَذا  ــُب؟» أَْو «ِلَم ــاَذا تَْطُل ــٌد: «َم ــْل أََح ــْم َيُق ــْن َل ــَرأٍَة. َولِك ــَع اْم ــُم َم ــُه َيَتَكل ــوَن أَن ُب ــوا َيَتَعج ــُذُه، َوَكانُ ــاَء تèََِمي ــَك َج ــَد ذِل َوِعْن
� ُكل َمــا َفَعْلــُت.  ِÍ ــوا انُْظــُروا ِإنَْســانًا َقــاَل ــاِس: «َهُلم� تََهــا َوَمَضــْت ِإÍَ اْلَمِديَنــِة َوَقاَلــْت ِللن َكــِت اْلَمــْرأَُة َجر َ َ½Òــُم َمَعَهــا؟» َفتََتَكل

أََلَعــل هــَذا ُهــَو اْلَمِســيُح؟». َفَخَرُجــوا ِمــَن اْلَمِديَنــِة َوأَتَــْوا ِإَلْيــِه.

� ُكل َمــا َفَعْلــُت».  ِÍ ُه:«َقــاَل� َكانـَـْت تَْشــَهُد أَن ِ½Ðــ�َ ِبَســَبِب َكèَِم اْلَمــْرأَِة ال ــاِمِري��� وَن ِمــَن الس ُ �Òَفآَمــَن ِبــِه ِمــْن ِتْلــَك اْلَمِديَنــِة َكِثــ
ا ِبَســَبِب َكèَِمــِه. ûِجــد ُ َ ÜÒَفآَمــَن ِبــِه أَْكــ . ِ� ْ ــاِمِري�وَن َســأَُلوُه أَْن َيْمُكــَث ِعْنَدُهــْم، َفَمَكــَث ُهَنــاَك َيْوَمــ�� ــا َجــاَء ِإَلْيــِه الس َفَلم

َوَقاُلــوا ِلْلَمــْرأَِة: «ِإنَنــا َلْســَنا َبْعــُد ِبَســَبِب َكèَِمــِك نُْؤِمــُن، ��َنَنــا نَْحــُن َقــْد َســِمْعَنا َونَْعَلــُم أَن هــَذا ُهــَو ِباْلَحِقيَقــِة اْلَمِســيُح 
ــُص اْلَعاَلــِم».  ُمَخل�
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ما قصة هذه المرأة؟
سامرية (جنس مختلط)

تزوجت خمس مرات. غ� متزوجة حاليًا لكنها تعيش مع رجل.

جريئة وذكية. ومن املحتمل أن تكون جذابة للرجال.

هل كنت تعلم؟
ا لرجل وامرأة غرباء أن يتحدثا مًعا. في القرن ا¥ول بفلسطين، لم يكن من المقبول فعلي�

يين في ذلك الوقت، حيث  ا توتر عرقي كبير بين اليود والسامر
ً

كما كان يوجد أيض
كان السامريون من جنس مختلط. حتى المرأة تساءلت: «كيف تطلب مني لتشرب، 

وأنت يودي وأنا امرأة سامرية؟» وكانت كلمة «السامرية» بالنسبة لليود في 
يد من ا¥ميال  ذلك الوقت مرادف لكلمة «كلب». وكثيًرا ما كان اليود يمشون المز

يين. البعيدة في طريقم حتى يتجنبوا المرور في السامرة وا�خت�ط بالسامر

يشير مجيء هذه المرأة إلى البئر في منتصف اليوم إلى أنها كانت منبوذة على 
ا. ا¥رجح بسبب سلوكها غير ا¥خ�قي ومرفوضة اجتماعي�

é تكن املرأة 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؟
́جتماعية. ́جتماعية أو العرقية أو ا يقبلنا يسوع بغضô النظر عن حالتنا ا

. لماذا تعتقد أن يسوع سأل المرأة السامرية عن زوجها؟
.Ù ء عنها وأنه هو � �à لها أنه يعرف كل � ربما كان يريد أن يب×�

رغم أنها لم تكن تحتاج شفاًء جسديøا، فإنها كانت تحتاج إ¹ احتياجات أخرى.

تكلــم الــرب يســوع برصاحــة عــن مــايض هــذه املــرأة ووضعهــا الحــايل. é يكــن يشٌء عــن حياتهــا مخفي°ــا؛ فقــد كان يفهــم 
األé واالنكســار الــذي يف حياتهــا. é 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 احتياًجا ال يستطيع تسديده سوى الله وحده.

¢ نحاول بها تسديد احتياجاتنا حالًيا؟
ËÌما الطرق ال .

ــكات،  ــات، واملمتل ــام، والعالق ــن خــالل الطع ــال، م ــبيل املث ــىل س ــه. ع ــ� الل ــأي يشء غ ــا ب ــا وحياتن ــأل وقتن نســعى أن 5
ــة. ــر، واملتع ــة، واملظه والوظيف
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. كيف قال يسوع لها إنه سوف يسدد احتياجها؟ وكيف ينطبق ذلك علينا؟
يسوع هو املاء الحي الذي يُشِبع أعمق احتياجاتنا، حيث يقدم للمرأة عند البرئ ولنا الخالص واملصالحة واإلنجاز.

ِعْش (طَبªق)
ــوا  ــم. ويصبح ــات نظره ــم ووجه ــ� يف أنفســهم ومواقفه ــار التغي ــا يف اختب ــوع حق° ــون بيس ــن يؤمن ــخاص الذي ــدأ األش يب

ــدد». «أشــخاًصا ُج

تقول رسالة ٢كورنثوس ٥: ١٧:

� اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: ا��َْشَياُء اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكل� َقْد َصاَر َجِديًدا» ِ
�̄ «ِإًذا ِإْن َكاَن أََحٌد 

تبÄِّ استجابة املرأة السامرية الفورية بالذهاب لآلخرين يف مدينتها أنها آمنت بيسوع وصارت إنسانًة جديدًة.

حدثــت ثالثــة أشــياء نتيجــة لحديــث املــرأة الســامرية مــع يســوع. é يَُعــد ماضيهــا يفصلهــا عــن العالقــة مــع اللــه. أصبــح 
الكثــ�ون يف مدينتهــا مؤمنــÄ جنبًــا إىل جنــب معهــا. رأى أتبــاع يســوع أنــه يتخطَّــى الحــدود الثقافيــة والعرقيــة.

تقول رسالة غ¹طية ٣: ٢٨:

� اْلَمِسيِح َيُسوَع».  ِ
�̄ ، ��َنُكْم َجِميًعا َواِحٌد  َÜÐَْلْيَس َذَكٌر َوأُن . . َلْيَس َعْبٌد َو�َ ُحر[ ] � ِ

�Óَلْيَس َيُهوِدي[ َو�َ ُيونَا»

يقول إنجيل يوحنا ٧: ٣٧- ٣٩:

 ، � ِíÓ ْب. َمــْن آَمــَن َ ْ Üþَوَيــ  �Íَِإْن َعِطــَش أََحــٌد َفْلُيْقِبــْل ِإ»:ًèاْلَعِظيــِم ِمــَن اْلِعيــِد َوَقــَف َيُســوُع َونَــاَدى ِقاِئــ ِ �Òاْلَيــْوِم ا��َِخــ � ِ
�̄ «َو

�َ أَْن َيْقَبُلــوُه،  وِح الــِذي َكاَن اْلُمْؤِمُنــوَن ِبــِه ُمزِْمِعــ�� ». َقــاَل هــَذا َعــِن الــر� َكَمــا َقــاَل اْلِكَتــاُب، تَْجــِري ِمــْن َبْطِنــِه أَنَْهــاُر َمــاٍء َحــي/
ــَد َبْعــُد».  وَح اْلُقــُدَس َلــْم َيُكــْن َقــْد أُْعِطــَي َبْعــُد، ��َن َيُســوَع َلــْم َيُكــْن َقــْد ُمج� ��َن الــر�

¢ أن يجري الماء الحي من داخلنا؟
£Ìماذا يع .

ينا ويعطينا حياًة أبديًة. يسوع هو املاء الحي الذي يجري فينا عندما نصبح مؤمنÄ، ويغذِّ

من خالل قوة الروح القدس تجرى شخصية يسوع املسيح فينا بدًال من شخصيتنا.

تقول رسالة غ¹طية ٥: ٢٢-٢٣:

ــِذِه  ــاِل ه ــد أَْمَث ــٌف. ِض ــٌة تََعف� ــاٌن َوَداَع ــèٌَح، ِإيَم ــٌف َص ــاٍة ُلْط ــوُل أَنَ ــèٌَم، ُط ــَرٌح َس ــٌة َف ــَو: َمَحب وِح َفُه ــر� ــُر ال ــا ثََم «َوأَم
ــوٌس».  ــَس نَاُم َلْي

نــا مــن الداخــل، وســوف يــرى اآلخــرون هــذا  عندمــا نســمح للــروح القــدس أن يقــود حياتنــا، نبــدأ يف رؤيتــه يغ�ِّ
ــا. الثمــر يف حياتن

êßأخ
¢ بداية هذا الدرس).

£́ . ما نوع الشخص الذي يطلبه ا�~ب؟ (انظر النص الذي 
ــه يبحــث عــن الســاجدين الحقيقيــÄ الذيــن يف عالقــة  الســاجدون الحقيقيــون (يف العــاé الكثــ� مــن املتدينــÄ لكــن الل

معــه). الذيــن يعبدونــه بالــروح والحــق.
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رغم أننا ال نعرف َمْن سيتجاوب، فإننا مثل املرأة السامرية نحتاج أن نخرب اآلخرين عÞ فعله الله معنا.

يقول إنجيل يوحنا ٤: ٣٩:

 � ِÍ ــاَل ــُه: «َق َن ــَهُد أ ــْت تَْش � َكانَ ِ½Ðــ َِة ال ــْرأ ــَبِب َكèَِم اْلَم �َ ِبَس ــاِمِري��� ــَن الس وَن ِم ُ �Òــ ــِة َكِث ــَك اْلَمِديَن ــْن ِتْل ــِه ِم ــَن ِب «َفآَم
ــُت»». ــا َفَعْل ُكل َم

أصبحت املرأة املنبوذة بطلة املدينة؛ حيث َصالََحها يسوع مع نفسها واستخدمها لتأ> بالكث�ين يف املدينة لله.

التحــدي: َمــْن يف حياتــك ال يــزال يحتــاج أن يســمع عــÞ فعلــه اللــه لــك؟ يَُعــد إخبــار اآلخريــن بقصتــك إحــدى الطــرق 
التــي تكــون بهــا مــن الســاجدين الحقيقيــÄ. اكتــب قاGــة بأســÞء األشــخاص وابــدأ بالصــالة لهــم حتــى عندمــا يســمعون عــن 

يســوع يتجاوبــوا معــه مثلهــم يف ذلــك مثــل الســامرية.

سوف يتوفر وقت للمشاركة خ�ل احتفال ا��سبوع القادم. يمكن أن تقدم ا��سئلة التالية بعض 
ك:  ¢ßتفك ¢

£́ التوجيه لك 
. هل نظرتك ليسوع تغ�ت أثناء هذه الدراسة؟ إذا حدث ذلك، كيف؟

يها نتيجة هذه الدراسة؟ . اذكر إحدى املناطق يف حياتك التي تريد أن تنمِّ

. كيف ملس يسوع حياتك بينÞ كنا ندرس عن حياته مًعا؟

اختياري: شارك القصة الرابعة يف امللحق (ب).
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الدرس الثامن:
يسوع، صديق مدى الحياة

دعونا نحتفل

هذا الوقت لالحتفال ëا فعله الله خالل هذه الدراسة! سنقيم حفًال لالحتفال.

مــن تعرفــه ÿكــن أن يســتفيد مــن مشــاهدة فيلــم «املجدليــة: تتحــرر مــن العــار» واملشــاركة يف دراســة الكتــاب املقــدس؟ 
ــر كيــف ســاهمت مشــاهدة الفيلــم يف أن تفتــح قلبــك للــه؟ تخيــل كيــف ÿكــن أن تفتــح  اكتــب قاGــًة بأســÞئهم اآلن. تذكَّ

قلــوب أصدقائــك أيًضــا.

.١.                                                                          ٧

.٢.                                                                          ٨

.٣.                                                                          ٩

.٤.                                                                         ١٠

.٥.                                                                         ١١

.٦.                                                                         ١٢
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ــزًا (مــن املمكــن اســتخدام الزينــة وأطعمــة  ــا ومميَّ مالحظــة للقائــد: ســوف تحتــاج أن يكــون هــذا االحتفــال خاص°
خاصــة، وهديــة صغــ�ة أو مــكان جديــد، أي يشء يجعلــه مناســبًة خاصــًة). تتلخــص الفكــرة يف االحتفــال بــكل مــا فعلــه اللــه 
ــة لتســديد  ــ�ات الرضوري ــرتدَّد يف عمــل التغي ــيل الخطــوط العريضــة املقرتحــة لهــذا الوقــت. ال ت ــÞ ي ــا. في ــاء وقتكــم مًع أثن

ــك. احتياجــات مجموعت

١. ابدأ الوقت بالصالة شاكرًا الرب عىل أسابيع الدراسة السبعة.

٢. اقِض وقتًا يف االحتفال بتناول الطعام واملرح والرشكة (حوايل ٣٠ دقيقة).

٣. عندما يتضاءل هذا الوقت، ابدأ ثالثÄ دقيقة للمشاركة مع مراجعة األسئلة يف نهاية الدرس السابع.

٤. إذا é يبدأ أحد املتطوعÄ، ينبغي أن تستعد للمشاركة بإيجاز عن أحد األسئلة.

٥. اقــِض بعــض الوقــت يف الصــالة كمجموعــة، واشــكر اللــه عــىل كل مــا فعلــه يف حياتــك. صــلِّ بــأي طلبــات صــالة 
قــد تكــون لــدى املجموعــة.

٦. فيــÞ يــيل «الســيناريو» الـــُمقَرتَح ملــا ÿكــن أن تقولــه للنســاء املوجــودات يف مجموعتــك لتضــع أمامهــن تحديًــا حتــى 
ينقلــن مــا تعلمنــه. وتَُعــد الفكــرة هنــا هــي أن تســاعدهن عــىل اتخــاذ خطــوة إÿــان ملشــاركة الفيلــم مــع آخريــن ويقــودن 

مجموعتهــن. دعهــن يعرفــن مــاذا تعنــي هــذه الدراســة بالنســبة لــك وكيــف حــدث لــك 5ــوٌّ نتيجــة القيــادة.

ا وتغــ�ت بســبب كلــÞت يســوع لدرجــة أنهــا هرولــت إىل  هــل تتذكــر قصــة املــرأة الســامرية عنــد البــرئ؟ فقــد تأثــرت جــد°
املدينــة تخــرب النــاس عنــه ونتيجــة لذلــك آمــن الكثــ�ون مــن مدينتهــا بيســوع بســبب شــهادتها واختبارهــا. يف متــى ٢٨: ١٩-٢٠، 
ُدوُهــْم ِباْســِم اآلب َواالْبــِن  أعطــى الــرب يســوع «املأموريــة العظمــى» لتالميــذه قائــًال: «َفاْذَهُبــوا َوتَلِْمــُذوا َجِميــَع األَُمــِم َوَعمِّ

ْهــِر». وِح الُْقــُدِس. َوَعلُِّموُهــْم أَْن َيْحَفظـُـوا َجِميــَع َمــا أَْوَصْيُتكـُـْم ِبــِه. َوَهــا أَنـَـا َمَعكـُـْم كُلَّ األَيَّــاِم إَِىل انِْقَضــاِء الدَّ َوالــرُّ

كــÞ أنهــا وصيــٌة أيًضــا وتحــدٍّ لنــا اليــوم بصفتنــا أتبــاع املســيح. مــن تعرفــه ســوف يســتفيد مــن مشــاهدة فيلــم املجدليــة: 
مــن خــالل عينيهــا واملشــاركة يف دراســة الكتــاب املقــدس؟ دعونــا نكتــب قاGــة بهــؤالء األشــخاص اآلن. (متوفر مســاحة مخصصة 
ــه؟ تخيــل كيــف ÿكــن أن تفتــح قلــوب  لذلــك يف دراســة املتــدرب). تذكــر كيــف أن مشــاهدة الفيلــم قــد فتحــت قلبــك لل
أصدقائــك. خــذ دقيقــة للتفكــ� يف كيــف نشــارك الفيلــم مــع األشــخاص املكتوبــة أســÞؤهم. (اكتشــف أفكارهــم. هــل يريــدوا 
عمــل عــرض كبــ� للفيلــم؟ هــل يحبــوا أن يعرضــوا الفيلــم يف بيوتهــم؟ دعهــم يســتجمعون أفكارهــم ويطرحــون آراءهــم. ثــم 
ضعــوا خطــة مًعــا، ومــن املمكــن اختيــار يــوم العــرض والتفكــ� يف كيــف ÿكــن أن تســاعدوا بعضكــم البعــض). دعونــا نــرى مــا 

ســيفعله اللــه مــن خاللنــا.

٧. الصالة الختامية. 

احات لمزيد من الدراسة: Ëßبعض ا�ق
(Ten Basic Steps for Christian Maturity by Dr. Bill Bright) خطوات أساسية للنضوج المسيحي» تأليف بيل برايت �Éع» .

 How to Forgive... When You Don’t Feel Like It by) ذلــك» بقلــم جــون هانــت �
. «كيــف تغفــر عندمــا ´ تشــعر برغبــة ¢�

(June Hunt
(Seeing Yourself Through God’s Eyes by June Hunt) بقلم جون هانت «Ù � . «رؤية نفسك من خîل ع×�



يسوع، صديق مدى الحياة
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(Lord, I Want To know You by Kay Arthur) يا رب أريد أن أعرفك» تأليف كاي آرثر» .

� Ôالحياة المسيحية العملية» تأليف هيئة أسوشيتس بريور�» .
(Practical Christian Living developed by Priority Associates) 

. «ندباتك جميلة عند Ù» بقلم شارون جاينيس 

 (Your Scars Are Beautiful To God by Sharon Jaynes)
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ة ¢ßنصائح لقيادة مجموعة صغ
مقتبســة مــن قيــادة مجموعــة صغــ�ة: «رحلــة الطريــق األســَمى»، الطبعــة الثانيــة، حقــوق الطبــع ٢٠٠٥، هيئــة الخدمــة 

الروحيــة، أورالنــدو، فلوريــدا.

مقتطفات ُمقتَبَسة بإذن من «رحلة الطريق األسمى».

تجنب العقبات
ــىل  ــة ع ــل أي رحل ــك مث ــا يف ذل ــة مثله ــ� املتوقَّع ــات غ ــكالت واملنعطف ــن املش ــا م ــ�ة نصيبه ــة صغ ــه كل مجموع تواج
الطريــق. ويطــرح الســؤال القاتــل نفســه: «مــا العالقــة بــÄ إرادة اإلنســان وســيادة اللــه؟» أو قــد تواجــه أحــد األشــخاص الــذي 
ــاب املقــدس ليــس ضــد  ــل: «الكت ــا هرطقــة مث ــارًة به ــد تجــد شــخًصا يطــرح عب ــكالم ليأخــذ نفســه. أو ق ال يتوقــف عــن ال

الجنــس قبــل الــزواج إذا كنــت تحــب الشــخص». 

ÿكــن أن يصبــح انهيــار مناقشــة املجموعــة الصغــ�ة أمــرًا بشــًعا. وقــد تتســاءل مــا الــذي جعلــك تختــار أن تقــود مجموعــة. 
يصــارع القــادة كثــ�ًا مــع مــا هــو غــ� ُمتوقَّــع ألنهــم ال يتوقعــون املواقــف الصعبــة وغــ� مســتعدين ملفاجــآت معينــة.

ســوف يناقــش هــذا الفصــل بعــض املشــكالت الشــائعة التــي تظهــر يف املجموعــات الصغــ�ة. ومــن املحتمــل أن تكــون قــد 
واجهــت معظــم هــذه املشــكالت مــن قبــل أو إذا é يحــدث ذلــك، ســوف تقابلهــا يف املســتقبل القريــب.

أكرب عرش مشكالت يف املناقشة

١. الصمت المميت
«تلتزم مجموعتي بالصمت Öاًما عندما اطرح سؤاًال. يبدو األمر كÞ لو كانوا قد اقسموا عىل الصمت». 

ــا للتفكــ�. بعــد بعــض املÞرســات والتعــرف عــىل مجموعتــك، ســوف  إذا كان الســؤال جيــًدا، اســرتِخ، يحتــاج النــاس وقتً
تجــد مــن الســهل اكتشــاف إذا مــا كانــوا صامتــÄ ألنهــم يفكــرون أم ألنهــم é يفهمــوا الســؤال. إذا é تســتِطع اكتشــاف ذلــك، 

اســأل نفســك: «هــل مــا أســأله ذو معنــى؟»

إذا كان الســؤال غــ� جيــد أو يبــدو كــÞ لــو أنــك أخطــأت الهــدف، ÿكنــك أن تعيــد صياغــة الســؤال. عــىل ســبيل املثــال، 
قــد تكــون ســألت: «مــا الــذي لديــك مشــكلة معــه حتــى تغفــر لــه؟» وكانــت املجموعــة صامتــة. قــد ال تكــون متأكــًدا هــل 
هــم يفكــرون يف الســؤال أم خائفــون أم ال يفهمــون الســؤال. ÿكــن أن تســأل أســئلة احتياطيــة مثــل: «هــل تحمــل ضغينــة 
تجــاه أحــد؟ هــل يحــب أحــد أن يشــارك ëثــال؟» تذكَّــر أن تســتخدم «أســئلة مفتوحــة» ال ÿكــن اإلجابــة عليهــا «بنعــم أو ال» 

ألن االســئلة التــي تكــون إجابتهــا «بنعــم أو ال» ســوف تحــد مــن املناقشــة وتغلــق املشــاركة املفتوحــة.

بغــضِّ النظــر عــÞ تفعلــه، ال Öــأل وقــت الصمــت بالوعــظ. مــن الجيــد والــرضوري أن تشــارك وتكــون عرضــة لالنتقــاد، لكــن 
قــاوم الرغبــة يف الحديــث ملــلء وقــت الصمــت. مــن الــرضوري قضــاء بعــض الوقــت يف الصمــت مــن أجــل الســÞح للمجموعــة 
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حتــى تفكــر يف الســؤال. إذا قفــزت برسعــة، ســوف يســمعون بــدًال مــن التفكــ� يف إجاباتهــم.

عهم بالتواصــل غــ� اللفظــي معهــم. احتفــظ بتواصــل بــرصي معهــم. ابتســم، واســرتِخ، وِمــْل ناحيــة الشــخص الــذي  شــجِّ
يتحــدث بينــÞ تســتمع لــه. هــز رأســك بينــÞ تســتمع لــه.

عهم وعلِّــق لهــم تعليقــات لفظيــة. اشــكرهم وأثــِن عــىل كل متكلــم بــرد غــ� ُمنتَِقــد لهــم مثــل «شــكرًا عــىل أفــكارك».  شــجِّ
امــدح اإلجابــات املناســبة بــردود مثــل «رؤيــة ممتــازة» أو «تفكــ� جيــد». عــربِّ عــن ذلــك بالقبــول. ال تحكــم عــىل يشء. عــربِّ 

عــن امتنانــك عندمــا يســتوعب النــاس أفــكاًرا جديــدة، عــربِّ عــن مشــاعرك أو اطــرح أســئلة.

اطلب اإلجابة من األفراد الذين يبدو أن لديهم شيئًا يقولونه.

جابات الخاطئة ò٢. ا�
ــا  ــول وأن ــة وأق ــامٍة غاضب ــاك بابتس ــس هن ــة. أجل ــة خاطئ ــخاص إجاب ــد األش ــول أح ــا يق ــي عندم ــكلة تواجهن ــرب مش «أك

ــم». ــب: آه... امم غاض

د إذا ما كانت إجابة خاطئة بحق أم أنها مجرد رؤية مختلفة عنك. استخدم التمييز. حدِّ

كن كرÿًا ورقيًقا. ال تكن مرتبًكا.

أعــد توجيــه الســؤال إىل شــخص آخــر أو لبقيــة املجموعــة. قــل شــيئًا مثــل: «هــل أي منكــم لــه وجهــة نظــر مختلفــة أو 
أي يشء يضيفــه؟»

ارجع مع املجموعة للنص واستخدم األسئلة إلرشادهم حتى تكتشف الحقائق املوجودة فيه.

إن كانــت إجابــة غريبــة، قــل شــيئًا مثــل: «هــذا التفكــ� مثــٌ� لالهتــÞم، كيــف توصلــت إىل هــذا االســتنتاج؟» قُْدُهــم إىل 
الحــق بلطــف.

مالحظــة: يف بعــض األحيــان قــد يكــون مــن الــرضوري أن تختــرص اإلجابــة الصحيحــة إن كانــت املجموعــة غــ� قــادرة عــىل 
ذلــك: «أتفهَّــم ملــاذا تظــن ذلــك، ولكــن...». عــىل ســبيل املثــال، إذا أكــد شــخص بشــدة أن الكتــاب املقــدس مــيلء باألخطــاء، ال 

ÿكــن أن تنتقــل ببســاطة إىل الســؤال التــايل.

اســتخدم الحكمــة يف تحديــد أي مــن األخطــاء تتعامــل معهــا يف إطــار املجموعــة. مــن األفضــل أن تتجنــب بعــض املناقشــات 
املعينــة يف املجموعــة. عــىل ســبيل املثــال، ÿكــن تصحيــح تعليــق خاطــئ مثــل «اللــه يســاعد هــؤالء الذيــن يســاعدون أنفســهم» 

بواســطة املجموعــة. فضــًال عــن ذلــك، عــىل األرجــح ســتكون مناقشــة هــذا املفهــوم الخاطــئ جيــدة للجميــع يف املجموعة.

مــع ذلــك، كــن حــذًرا مــن تعليــق مثــل «ال ÿنــع الكتــاب املقــدس املثليــة الجنســية. يف الواقــع يعتقــد معظــم العلــÞء أن 
داود كان مثــيل الجنــس». ÿكــن أن تجيــب متســائًال: «أي النصــوص التــي قرأتهــا يف الكتــاب املقــدس عــن الجنســية املثليــة؟» 
(توقــع الصمــت). ثــم واصــل كالمــك قائــًال: «ال أريــد تتبُّــع هــذا املوضــوع اآلن، لكــن أعتقــد أنــك إذا قــرأت النصــوص بنفســك 
ســوف تتوصــل إىل اســتنتاٍج غــ� ذلــك. لــديَّ بعــض املعلومــات التــي ÿكــن أن أقدمهــا لــك». ثــم تقابــل مــع الشــخص عــىل 

انفــراد.

استبعد اإلجابات غ� الالئقة عند التلخيص.
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٣. التشويشات الكارثية
ــا. عــادًة مــا يــرن الهاتــف أو يظهــر شــخص فجــأة، أو  ًGكل أســبوع يف منتصــف املجموعــة تظهــر بعــض التشويشــات دا»

يرغــب أحــد األشــخاص يف املغــادرة يف وقــت مبكــر ملتابعــة عــرض تليفزيــو·».  

اطلــب مــن الشــخص يف املــكان الــذي تتقابلــون فيــه إذا كان بإمكانــه تــرك جهــاز الــرد اآليل لإلجابــة عــىل الهاتــف أو إذا 
كان مــن املمكــن فصــل التليفــون خــالل ذلــك الوقــت». 

إذا فشل كل يشء، اجتمعوا يف مكاٍن آخر أقل تشويًشا.

إذا كان لدى املجموعة مواعيد تتعارض باستمرار مع وقت املجموعة، أعد تقييم وقت املجموعة.

تحذيــر: إذا كنــت تحتــاج إىل تغيــ� وقــت املجموعــة داGـًـا، افعــل ذلــك. لكــن ال تبــدأ يف تغيــ� املوعــد كل أســبوع بســبب 
وجــود أو ظهــور يشء مــا عنــد أحــد األشــخاص. قريبًــا لــن يعــرف أحــٌد مــا هــو موعــد املجموعــة، وســوف يشــعر الجميــع أنــه 

يجــب تغيــ� موعــد املجموعــة مــن أجلهــم.

مهــÞ كان التشــويش، ال تفقــد صــربك. إذا رصت متأفًفــا أو غاضبًــا، ســوف يســبب ذلــك عــدم ارتيــاح يف املجموعــة، ويجعــل 
األمــور ال تســ� ســوى لألســوأ. 

قًــا وليــس عقائدي°ــا. عــىل ســبيل املثــال، الفتــة مثــل «اآلن دراســة كتــاب...  إذا لــزم األمــر، ضــع الفتــًة عــىل البــاب. كــن خالَّ
ممنــوع الدخــول» ال تحمــل مــا ترغــب يف توصيلــه. لكــن ضــع الفتــة مثــل «تبــدأ دراســة الكتــاب مــن ٧ إىل ٨ مســاًءا، ال تــرتدد 

يف االنضــÞم إلينــا» قــد تكــون أفضــل.

٤. السؤال الصعب
«يف يــوم آخــر، ســألتني إحــدى الســيدات إذا كان املســيح ســيأ> قبــل الضيقــة، قــرأت ســفر الرؤيــا، لكنــي لســت عاملـًـا يف 

الكتــاب املقــدس». 

اعــرتف بأنــه ليــس لديــك إجابــة جيــدة، وقــل لهــم إنــك ســتبحث يف ذلــك. ثــم اســأل أحــًدا أكــرب منــك مثــل الراعــي أو 
املرشــد الروحــي إن كانــوا يعرفــون اإلجابــة أو لديهــم مصــادر ÿكــن أن تدرســها بنفســك. اســألهم ملــاذا أو مــا هــو الــيشء الــذي 
يريــدون معرفتــه. قــد يكــون شــيئًا ال يشــعرون ســوى بالفضــول ناحيتــه. ال تحتــاج إىل قضــاء ســاعات مــن العمــل ملعرفــة إجابــة 

ــا ëعرفتهــا. الشــخص غــ� مهتــم حق°

ÿكــن أن يكــون ســؤاًال عظيــÞً بالنســبة لهــم يحتاجــون للبحــث فيــه والعــودة باإلجابــة إىل املجموعــة. ســوف يتعلمــون 
أكــ8 إذا قامــوا بالدراســة بأنفســهم. قــد تحتــاج أن تعطيهــم بعــض املــواد للبــدء يف الدراســة.

٥. املجموعة لديها مشكلة يف االنتهاء من الدرس

«جميع النساء يف املجموعة يستمتعن بقضاء وقت جيد مع بعضهن البعض وال أستطيع االنتهاء من الدرس». 

قــد يحــدث ذلــك لســببÄ. يَُعــد الســبب األول هــو أن أعضــاء مجموعتــك يحبــون الــكالم واملشــاركة وقــول النكــت حتــى 
أنــه مــن الصعــب لــك أن تنتهــي مــن الــدرس. يف حــÄ يتمثــل الســبب الثــا· يف أن مجموعتــك لديهــا الكثــ� لتقولــه عــن كل 

ســؤال حتــى أنــك ال تســتطيع االنتهــاء مــن جميــع األســئلة.
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إذا كانــت املشــكلة األساســية هــي أنهــم يحبــون الــكالم واملشــاركة كثــ�ًا للغايــة يف بدايــة املجموعــة، ضــع بعــض املبــادئ 
التوجيهيــة مــن البدايــة. حــاول االســتفادة مــن هــذه الفرصــة لــû تخطــط لوقــت عندمــا تجتمعــوا مًعــا مــن أجــل املشــاركة 
واللعــب والتعــرف عــىل بعضكــم البعــض. ومــع ذلــك، ارشح أن الغــرض األســايس مــن وقتكــم األســبوعي هــو قضــاء الوقــت 
للتعلــم مــن اللــه وكلمتــه. إن اسرتســلوا يف الحديــث، ÿكنــك أن تقــول: «حســنا، حــان وقــت العــودة للتعلــم مــن اللــه وكلمتــه، 

دعونــا ندخــل يف الدراســة».

كــن حــذًرا عنــد اســتخدام أشــياء تخفــف مــن حــدة الجــو يف املجموعــة إذا كانــت هــذه هــي ميــول مجموعتــك. دعهــم 
ــا كبــ�ًا لهــم.  يتحركــون وال تســمح لهــم بالتهــام الوقــت وتضييعــه مــا é تكــن قــد خصصــت بالفعــل وقتً

ــات  ــة. أعــِط أولوي ــل يف كل ســؤال، حــاول أن تســ� بخطــى متوازن إذا كانــت املشــكلة الرئيســية هــي قضــاء وقــت طوي
ــاج لقضــاء عــرش دقائــق يف املقدمــة،  ــال، قــد تحت ــكل قســم. عــىل ســبيل املث ــا مــن الوقــت ل ــص مقــداًرا ُمعيًَّن للــدرس. خصِّ
وخمــس وعرشيــن دقيقــة يف النــص الكتــا¬ وعــرش دقائــق يف مناقشــة التطبيــق. ســوف يســاعدك ذلــك حتــى تتعــرف متــى 
تنتقــل مــن نقطــة ألخــرى. ال تخــف مــن أن تقــول: «هــذا جيــد، نحتــاج إىل االنتقــال لنقطــة أخــرى». ضــع أولويــًة باألســئلة 
د أي األســئلة ســوف تحذفهــا إن شــعرت بضيــق الوقــت.  التــي لهــا أهميــة أكــرب واقــِض املزيــد مــن الوقــت يف مناقشــتها. حــدِّ

عهم عــىل تقديــم إجابــات مختــرصة، حتــى يتوفــر وقــت لــدى الكث�يــن للحديــث. شــجِّ

ــا. اخــرت  ــك، كــن مرنً ــد االنتقــال إىل ســؤال آخــر. عندمــا يحــدث ذل مالحظــة: بعــض املناقشــات مثمــرة، وتجعلــك ال تري
مكانًــا مناســبًا لتنهــي الــدرس يف امليعــاد. ويف األســبوع التــايل، ÿكنــك أن تســتكمل الــدرس مــن النقطــة التــي توقفــت عندهــا 

ــد. أو تنتقــل إىل درس جدي

٦. شخص يتكلم ب� توقف
«أحــب دانييــال، لكنهــا تتكلــم طــوال الوقــت وال تريــد التوقــف عــن الــكالم. عندمــا تحــاول النســاء األخريــات قــول يشء، 
تقاطعهــم. أو يبــدو األمــر كــÞ لــو أنهــا مبــاراة بينــج بونــج؛ حيــث يقولــون شــيئًا ثــم تقــول هــي شــيئًا. إنهــا تســيطر عــىل 

املجموعــة. أود رؤيــة النســاء األخريــات يتكلمــن بــدون أن تــرد عليهــم». 

ــه أســئلتك إىل أعضــاء آخريــن يف املجموعــة قائــًال: «دعونــا نســمع مــن بعــض األشــخاص الذيــن é يأخــذوا فرصــة لقــول  وجِّ
يشء بعــد».

ëا أن التواصل البرصي يشجع الناس عىل املشاركة، اجلس جنب شخص ثرثار حتى تقلل التواصل البرصي معه.

إذا اســتمرت املشــكلة، اطلــب مســاعدة مــن الشــخص املتكلــم بــأن يشــجع األعضــاء الهادئــÄ عــىل الــكالم أو اطلــب منهــا 
عــىل انفــراد أن تقلــل إجاباتهــا إىل أد{ حــد ممكــن. ال أحــد يحــب أن يقــول ذلــك، لكــن إذا مــا تركــت وضًعــا ســيئًا بــال رادع، 

ســوف يــرض الجميــع يف املجموعــة.

٧. العضو الصامت
«عندما أكون مع ترييس وحدنا، تكون ثرثارًة، لكن عندما تكون يف املجموعة، من الصعب أن تقول أي يشء». 

اطــرح أســئلة مبــارشة بــال مخاطــر ÿكــن أن يجيــب عنهــا شــخص خجــول بارتيــاح. عــىل ســبيل املثــال: «تريــيس، أحــب أن 
أعــرف رأيــِك. مــا رأيــِك يف مــا نتحــدث عنــه؟»
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اجلس يف مكان تستطيع فيه أن تحتفظ بتواصل برصي مع األشخاص الذين ÿتنعون عن الكالم.

عه عىل املزيد من التجاوب. قل تعليًقا إيجابي°ا عندما يتجاوب شخٌص خجول وشجِّ

( ¢ÿالموضوع الرئي Íع £ ¢ßك Ëß٨. الحياد عن صلب الموضوع (عدم ال
ــن  ــا نتحــدث ع ــل كن ــٌت طوي ــل أن ÿــر وق ــن الصــالة، وقب ــث ع ــا بالحدي ــك، لكــن بدأن ــوا ذل ــف فعل «ال أعــرف كي
األنديــة التــي اشــرتكنا فيهــا أثنــاء املرحلــة الثانويــة. يبــدو أن هــؤالء األشــخاص يتمتعــون ëوهبــة روحيــة يف الحيــاد عــن 

صلــب املوضــوع». 

ــرى  ــرة أخ ــة م ــتعيد املناقش ــى تس ــًدا حت ــؤاًال جي ــتخدم س ــف. اس ــك للموق ــح تقبل ــي°ا، ووضِّ ــون دبلوماس ــاول أن تك ح
ــح. ــار الصحي للمس

قــل شــيئًا مثــل: «يــا لــه مــن موضــوع شــيق، لكــن ëــا أننــا نركــز عــىل... اليــوم، دعونــا نتحــدث عــن ذلــك. وإذا كان لدينــا 
وقــت ÿكننــا العــودة إىل هــذا املوضــوع يف وقــت الحــق». 

وباكتساب الخربة سوف تتعلم متى يحÄ الوقت السرتجاع املجموعة والحديث يف املوضوع.

قــل لهــم مازًحــا: «حســًنا، دعونــا نركــز عــىل الحديــث يف (موضــوع اليــوم)...» وعندهــا ســوف تزيــل أي بعــد عــن صلــب 
املوضــوع الفعــيل.

اعات £ £ß٩. الخ�فات وال
 ûــي تحــ ــل الت ــن األناجي ــة أو أي م ــن محــالت البقال ــك ع ــواء كان ذل ــىل أي يشء س ــان ع ــان ال تتفق ــان املرأت «هات
ــا  ــ�ًا م ــات تزعجــك. كث ــدع الخالف ــة هــذه الدراســة». ال ت ــÞ البعــض يف نهاي ــالن بعضه ــة. ســوف تقت قصــة يســوع كامل

ــم. ــاعدا يف التعل يس

ــÄ. وهــذا يجعــل أعضــاء املجموعــة  ــث عــن الرأي ــد الحدي ــد يكــون مــن املفي ــة، ق ــان عــىل نقطــة معين ــف اثن إذا اختل
يفكــرون، كــÞ يشــجعهم عــىل التفاعــل. قــل شــيئًا مثــل: «هــذا جيــد! ويعنــي أن كال° منكــÞ يفكــر تفكــ�ًا جيــًدا. دعونــا نــرى 

أفكاركــÞ حتــى نرتبهــا يف ضــوء مــا يقولــه الكتــاب املقــدس». 

د إذا مــا كان مناســبًا ملناقشــة الخــالف. عــىل ســبيل املثــال، إذا بــدأ اثنــان يف الجــدال  تحذيــر: يَُعــد املوضــوع هــو مــا يحــدِّ
حــول الربنامــج الســيايس للحــزب الجمهــوري، ال تناقــش املوضــوع أو Öيــل إىل أي رأي ألن ذلــك لــن يســاعد يف دراســة كلمــة 
اللــه. عــىل الجانــب اآلخــر، إذا اختلــف شــخصان حــول أن يعقــوب ٢ وروميــة ٣ يتعارضــان مــع بعضهــÞ البعــض، ÿكــن أن 

تواصــل الســعي ملعالجــة الجانبــÄ لفائــدة املجموعــة. 

إذا اســتمر الخــالف حتــى أنــك ال تريــد مناقشــته يف املجموعــة، قــل شــيئًا مثــل: «قــد نحتــاج إىل االســتمرار يف املناقشــة بعــد 
دراســة الكتــاب. دعونــا نركــز اليــوم عىل دراســتنا». 

إذا كان الخــالف مســألة تفضيــل شــخيص، أحيانًــا يكــون مــن األفضــل االنتقــال إىل الدراســة. ÿكنــك أن تقــول شــيئًا مثــل: 
«أعتقــد أن كال° منــا لــه رأيــه الخــاص يف هــذا املوضــوع»، دعونــا نســتكمل الــدرس.

إذا كان اثنــان مــن املجموعــة يتشــاحنان بانتظــام، قــد تحتــاج للحديــث عــن ذلــك مــع كلٍّ منهــÞ. تذكــر أن 
املشــكالت لــن تختفــي.
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١٠. القائد هو الوحيد الذي يجيب عن ا��سئلة
ــم  ــو أ· أتكل ــÞ ل ــعر ك ــة، أش ــم اإلجاب ــول له ــر أن أق ــي ¬ األم ــن راI. وينته ــا ع ًGــة دا ــاء املجموع ــاءل أعض «يتس

ــت».  ــوال الوق ط

 Þبــدًال مــن أن تقــول اإلجابــة، دعهــم يكتشــفون ذلــك بأنفســهم. اســتخدم أســئلة تســاعدهم للرتكيــز عــىل املســألة. فيــ
ــه ســؤاًال آخــر إىل  يــيل بعــض الطــرق التــي تســتطيع أن تجيــب بهــا عندمــا يســألك شــخٌص ســؤاًال تريــد منــه اإلجابــة عنــه. وجِّ

د يف املجموعــة قائــًال: «جــودي، مــا هــي بعــض األشــياء التــي يقولهــا بولــس عــن املحبــة يف هــذا النــص؟» شــخص ُمحــدَّ

رد السؤال مرة أخرى للشخص الذي سأله قائًال: «هذا سؤال جيد يا ستيف. ماذا تعتقد؟»

انقل السؤال لكل املجموعة مرة أخرى قائًال: «هذا سؤال جيد، ماذا تعتقدون؟»

الخاتمة
ÿكنــك التخلــص مــن معظــم مشــكالت مناقشــة املجموعــة الصغــ�ة بالتخطيــط واإلعــداد الجيــد. اعمــل جاهــًدا مــن أجــل 
ــة وتســاعدك يف  ــك أن تكــون مناقشــات املجموعــة ذات صل التعــرف عــىل احتياجــات أعضــاء مجموعتــك. ســوف يضمــن ذل

التعــرف عــىل اإلجابــة.

تعلــم فــن طــرح األســئلة الجيــدة واســتخدام أنشــطة تعليميــة تشــرتك فيهــا املجموعــة بالكامــل. تعلــم أن تثــق يف الــرب 
ــا. وëــرور الوقــت ســتكون قــادًرا عــىل أن  ًGعــىل مجهوداتــك. ســوف يســاعدك الحــس الجيــد بالفكاهــة وهــو يشء يظهــر دا

تقــول بعــض القصــص العظيمــة عــن أشــياء حدثــت يف املجموعــات التــي تقودهــا.

للتفكß¢ والمناقشة
مــا أكــرب مخاوفــك بخصــوص مــا قــد يحــدث عندمــا تقــود مجموعــة؟ تكلــم عــن هــذه املخــاوف. اذكــر إحــدى الطــرق 

ــة: الجيــدة للتعامــل مــع ذلــك إذا حــدث؟ كيــف ÿكــن التعامــل مــع املواقــف التالي

. طرحت سؤاًال تعتقد أنه بارع، لكن أدركت اآلن أنه غ� مفهوم. نظرات جامدة تراها يف كل مكان تنظر إليه.

. قالــت إحــدى الســيدات يف مجموعتــك إنهــا تريــد مشــاهدة خدمــات مميــزة خــالل املجموعــة يف األســبوع القــادم. ويبــدو 
أن الجميــع يوافــق عــىل ذلــك.

. بــدأ أحــد األشــخاص يف مجموعتــك التأكيــد بقــوة أنــك إذا é تؤمــن «بنظريــة خلقيــة األرض الفتيــة» لــن تكــون مســيحي°ا. 
وبالتــايل انفعــل الجميــع.

. تقود درًسا عن الغفران وبدأت واحدة من السيدات يف املجموعة بالبكاء.

تذييل
حســًنا، تصفحــت هــذا الفصــل بالكامــل وé تجــد مشــكلتك فيــه. رëــا تكــون مشــكلتك هــي أن أحــد األشــخاص داGًــا مــا 
ــا مهــÞ ذكَّرتــه. أو بعــد عــدة أســابيع وصلــت لنقطــة أنــك ال تظهــر أيَّ تقــدم.  يــأ> متأخــرًا أو أحــد األشــخاص ال يــأ> مطلًق
. اطلــب مــن اللــه أن يعطيــك حكمــة ويربــط املجموعــة مًعــا بربــاط املحبــة. وصــلِّ  عندمــا ال تعــرف مــا ينبغــي أن تفعــل، صــلِّ

أيًضــا أن يضــع جوًعــا فيهــم مــن أجــل االســتمرار يف النمــو.
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قــد يكــون هــذا هــو الوقــت املناســب للحصــول عــىل بعــض التعليقــات مــن أعضــاء مجموعتــك. وبالطبــع، ÿكنــك أن تســأل 
باســتمرار الراعــي أو املرشــد الروحــي لــك بتقديــم اقرتاحــات. ÿكــن اســتخدام عيِّنــة التقييــم التاليــة مــن أجــل الحصــول عــىل 
تعليقــات وآراء أعضــاء املجموعــة. ومهــÞ يحــدث، ال تقلــق. كل مجموعــة عظيمــة لهــا نصيبهــا مــن املشــكالت والكــوارث التــي 

تواجــه املناقشــة.

ة ¢ßعينة لتقييم أعضاء المجموعة الصغ
ÿكــن إجــراء مثــل هــذا التقييــم يف منتصــف الدراســة لعمــل تصحيحــات يف منتصــف الطريــق. إنــه تقييــم قصــ� ëــا يكفــي 

حتــى تقــوم بــه أثنــاء وقــت املجموعــة.

. أسعى إىل حضور هذه املجموعة الصغ�ة. نعم/ ال/ أحيانًا...    ملاذا؟

. أستفيد من هذا الوقت. نعم/ ال/ أحيانًا...   عىل سبيل املثال:

. أÖنى القيام ëا ييل:

. أشعر بأ· جزٌء من املناقشة أثناء وقت املجموعة: نعم/ ال/ أحيانًا...    ملاذا؟

. تعليقات أو اقرتاحات أخرى؟
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الملحق (ب)

نساء معارصات ملسهنَّ يسوع

يقول إشعياء ٦١: ١- ٣:

 َ� �� ــِبي� ــاِدَي ِلْلَمْس ــِب، ��ُنَ ي اْلَقْل ِþِــ ــَب ُمْنَك � ��َْعِص ِ�Ðــَل ، أَْرَس َ� ــاِك�� َ اْلَمَس � Üþــ � ��َُب ِ�Ðــَح ــرب َمَس ، ��َن ال  ــَ�� ــرب� َع ِد ال ــي� «ُروُح الس
. ��َْجَعــَل ِلَناِئِحي  َ� اِئِحــ�� َي ُكل الن َلِهَنــا. ��َُعــز� ِÿ� َوِبَيــْوِم انِْتَقــاٍم ، ْطــèَِق. ��ُنـَـاِدَي ِبَســَنٍة َمْقُبوَلــٍة ِللــرب� ِÿِباْلِعْتــِق، َوِلْلَمأُْســوِريَن ِبا�
وِح اْلَياِئَســِة،  ــْوِح، َوِرَداَء تَْســِبيٍح ِعَوًضــا َعــِن الــر� ِصْهَيــْوَن، ��ُْعِطَيُهــْم َجَمــا�ً ِعَوًضــا َعــِن الرَمــاِد، َوُدْهــَن َفــَرٍح ِعَوًضــا َعــِن الن

ْمِجيــِد».  ، َغــْرَس الــرب� ِللت � ِíÒَفُيْدَعــْوَن أَْشــَجاَر اْلــ

ــد ملســهن  ــا املعــارص وق ــِك يعشــن يف عاملن ــيل ومثل ــا نســاٌء مث ــاراٍت شــخصية عاشــها وكتبه يتضمــن هــذا املقطــع اختب
يســوع وغ�هــن. وÿكنــِك كقائــدٍة أن تســتخدمي هــذه القصــص بأفضــل طريقــة تريــن أنهــا تتناســب مــع مجموعتــِك. يَُعــد 
أحــد االقرتاحــات املمكنــة أن تقــرأي عليهــن إحــدى القصــص بصــوٍت عــال أثنــاء وقتكــم مًعــا قبــل الختــام بالصــالة. يتمثــل أحــد 
االقرتاحــات األخــرى يف إمكانيــة طبــع نســخة مــن القصــة لــكل امــرأة حتــى تقرأهــا يف املنــزل. ســوف تحدديــن أنــِت الوقــت 

والطريقــة املثــَىل لالســتفادة منهــا. 

¢ يا ì؟» 
القصة ا��وá: «هل ترا¤£

   عــ8 الجــ�ان عــيلَّ وعــىل أخــي وحيديــن يف املنــزل بعــد مــرور أســبوعÄ مــن هجــر أمنــا املطلقــة واملدمنــة لنــا. وكنــت 
يف ذلــك الوقــت يف الرابعــة مــن عمــري. وكنــت أتســاءل: «هــل تــرا· يــا اللــه؟»

    أصبــح أ¬ هــو الــوايص علينــا، وفعــل كل مــا بوســعه كأب وحيــد. ولكــن بعــد مــرور عــام، عــادت أمــي لحياتنــا لكــن مــع 
ــن االعتــداء الجنــيس مــن ِقبَــل حبيــب أمــي املقيــم معهــا. وكنــت فتــاة مكســورة  حبيبهــا. وكانــت زيــارات نهايــة األســبوع تتضمَّ

ومجروحــة ال تتعــدى الخامســة مــن العمــر. وكنــت أتســاءل: «هــل تــرا· يــا اللــه؟»

    تــزوج أ¬ ثانيــًة عندمــا كنــت يف الثامنــة. وأخــ�ًا شــعرت بــأن حيــا> ســتمتلئ بالحــب، ولكــن تحطَّمــت كل آمــايل عندمــا 
ــا، وقــد تعرضــت لالعتــداء الجســدي والنفــيس عــىل مــدار أربعــة أعــوام طويلــة. حتــى  اتضــح أن أمــي الجديــدة مختلــة عقلي°
. شــعرت أ· غــ� مرئيــة فلــم يـَـَر أحــٌد أملــي. وكنــت أتســاءل:  بعــد الطــالق é يتوقــف األذى، وأصبــح أخــي هــو مــن يعتــدي عــيلَّ

«هــل تــرا· يــا اللــه؟»

أخــذ· بعــض األصدقــاء إىل الكنيســة عندمــا كنــت يف الثالثــة عــرشة مــن عمــري، وتقابلــت هنــاك مــع يســوع، ودعوتــه 
ليدخــل قلبــي وحيــا>. ويف تلــك اللحظــة شــعرت بحــب وأمــان عظيمــÄ، وشــعرت كأ· أخــ�ًا يف بيتــي! ولكــن بيتــي املــادي 
é يتغــ� وبــدأ العــدو يــزرع بــذور الشــك «أنــِت ال تســتحقÄ محبــة اللــه»، «أنــِت دنســة وقــذرة»، «أنــِت بــال فائــدة للــه». 

قــت كل كلمــة مــن كلــÞت إبليــس الكاذبــة. وكنــت أتســاءل: «هــل تــرا· يــا اللــه؟» وصدَّ

   أصبــح تخديــر األé هــو العــرف، فتناولــت الكحوليــات، وتعاطيــت املخــدرات، وانغمســت يف االختــالط الجنــيس، وكل 
يشء ÿكــن أن ÿــأل الفــراغ. واملدهــش أن أحــًدا é يعلــم بذلــك. وخبَّــأت أملــي الداخــيل بنجاحــات خارجيــة عظيمــة: حيــث 
ــت يف  ــدة، وانغمس ــات جي ــىل درج ــت ع ــÞل، وحصل ــكات الج ــابقات مل ــاب مس ــزُت بألق ــجعات، وفُ ــ�ة املش ــت كب أصبح
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ــا ال تشــوبه شــائبة ليغطــي عــىل ســنÄ مــن الخــراب والدمــار. وكنــت  عالقــة حــب مــع أشــهر أوالد الصــف. ارتديــت قناًع
أتســاءل: «هــل تــرا· يــا اللــه؟»

عندمــا بلغــت السادســة عــرشة، فقــدت الرغبــة يف الحيــاة. كان األé هائــًال حتــى أن التنفــس أصبــح موجًعــا. بعــد أن تركــت 
رســالة أل¬، تناولــت حفنــة مــن الحبــوب، وانبطحــت عــىل رسيــري. وبينــÞ أحــدق يف الســقف، رصخــت: «هــل تــرا· يــا اللــه؟»

ــيس يف  ــدت نف ــتيقظت فوج ــÄ، اس ــرور يوم ــد م . وبع ــيلَّ ــ8 ع ــرًا وع ــه مبك ــن اجتÞع ــاد أ¬ م ــع، ع ــ� املتوقَّ ــىل غ    ع
ــي أتعاطــى فيهــا  ــزال خــارج الســيطرة، وزادت املــرات الت ــت، ولكــن األé داخــيل é يتغــ�. كان ســلوY ال ي املستشــفى. é أَُم

ــه؟» ــا الل ــرا· ي ــت أتســاءل: «هــل ت املخــدرات والكحــول. وكن

 بعــد ســحب منحتــي الدراســية الجامعيــة يف الرقــص بســبب إصابتــي يف الركبــة، é أجــد مكانـًـا ألتجــئ إليــه، فقبلــت دعــوة 
أمــي للعيــش معهــا. ويف تلــك البيئــة، يف ســن الثامنــة عــرشة، وجــدت الحــب الــذي كنــت أتــوق إليــه، والــذي é أجــده يف أمــي، 
بــل وجدتــه يف تاجــر مخــدرات كان ســجيًنا ســابًقا، وقــد أحبَّنــي بقبضتيــه وســلوكه البــذيء. وبعــد الهــروب ëالبــيس، ÿ éــِض 
وقتـًـا طويــًال حتــى اكتشــفت أ· ُحبــَىل. كان اإلجهــاض يبــدو هــو الخيــار الوحيــد املتــاح يل. ويف العــام التــايل، تســاءلت مجــدًدا: 

«هــل تــرا· يــا اللــه؟»

ب اســتعدُت مسدًســا كان قــد أُعطــي يل لحÞيــة نفــيس. وعندمــا      وصلــت إىل الحضيــض، وبعــد ليلــة مــن اإلفــراط يف الــرشُّ
رفعــت املســدس إىل رأيس، شــعرت بيــٍد تجتــاح كتفــيَّ عــىل الرغــم أ· كنــت ëفــردي يف الشــقة. أعلــم أنهــا كانــت يــد اللــه. 
كان أمامــي إمــا أن أضغــط الزنــاد أو أرمــي املســدس وأتشــبَّث بيــده. وبينــÞ يهــوي املســدس أرًضــا، Öســكت باألمــل يف يســوع 
ــا بــِك يف بيتــِك يــا  ــا مــن األرض واحتضننــي. وبعــد أن طلبــت الغفــران، قــال يل: «كنــت يف انتظــارِك. مرحبً الــذي رفعنــي حرفي°

محبوبتــي». 

   مــن خــالل التحديــات والتجــارب انتقلــت خطــوًة بخطــوة تجــاه مخلــيص. يف بعــض األيــام أشــعر بالرتاجــع وكأ· أتخــذ 
خطــوات عديــدة للخلــف، وأحيانًــا أشــعر بــأ· أتخــذ خطــوات عديــدة لألمــام، لكنــي اســتمريت يف رحلتــي مــع يســوع حتــى 

أنــه أعطــا· خدمــة لــû أصــل لآلخريــن وأقــدم لهــم الرجــاء واملحبــة اللذيــن يف يســوع املســيح.

(Lonna Vopat) لونا فوبت

www.in-his-grace.com

¢ يا يسوع؟»
القصة الثانية: «هل تحرر¤£

   بــدا صــوت السالســل واألغــالل التــي يجرهــا املتهــم عــىل األرض صاخبًــا بينــÞ كان يدخــل القاعــة. وبصفتــي عضــًوا بديــًال 
ــر·  ــه، جعلنــي هــذا الصــوت أشــعر بالقشــعريرة تصعــد وتهبــط عــىل عمــودي الفقــري مــÞ ذكَّ ــة املحلفــÄ ملحاكمت يف هيئ

بسالســيل وقيــودي التــي كنــت أجرهــا طــوال حيــا> حتــى فــك يســوع املســيح تلــك السالســل وحــرر·. 

بــدأت عبوديتــي القهريــة باالعتــداء الجنــيس الــذي تعرضــت لــه يف الرابعــة مــن عمــري. وتبــع ذلــك عــدة ســنوات مــن 
ــه  ــة الجامحــة يف الهــروب مــن إل ــة والرغب ــًة بالخطي ــاًة مليئ ــة، وعشــت حي ــارات الخاطئ ــة بســبب االختي ــة االختياري العبودي
شــعرت بأنــه ال ÿكــن أن يحبنــي. عــىل الرغــم مــن وجــود أبويــن مؤمنــÄ رائعــÄ يف حيــا>، فقــد مــأل االرتبــاك واألذى الــذي 
حــدث يل بســبب االعتــداء الجنــيس أعÞقــي، ولكــن كان قــد ابتــدأ يتــرسب إىل حيــا> ويؤثــر عليهــا. وكرهــت نفــيس شــاعرًة 
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بوجــود «خلــل» عميــق يفَّ. وëــرور الوقــت تقابلــت مــع املســيح يف ســن الثالثــة عــرشة. وعلمــت باحتياجــي لــه؛ حيــث شــعرت 
ــا وكأن ِحمــًال قــد رُِفــع عــن كاهــيل، كــÞ لــو أن بعًضــا مــن أغــاليل قــد نُِزعــت عنــي. حرفي°

مــع ذلــك، عندمــا وصلــت إىل مرحلــة املراهقــة، رصت منحلــًة ومتمــردًة، وســلَّمت نفــيس إىل العبوديــة االختياريــة. وحركــت 
قبضتــي يف Öــرد وغضــب تجــاه اللــه قائلــة لــه: «ال أحتــاج إليــك، أنــا نســيتك!» بينــÞ كنــت أبتعــد عنــه متجهــة نحــو أحلــك 

األوقــات ظلمــة وخطيــة يف حيــا>. وأصبحــت أغــاليل أكــ8 ضيــق وشــدة، ولكــن اللــه é يرتكنــي أبــًدا. 

يف النهايــة، تزوجــت شــاب°ا رائًعــا، ولكــن كانــت ســنوات الــزواج األوىل مليئــة بالجــراح والصعــاب بعــد أن أحرضنــا أحÞلنــا 
يف زواجنــا. وحدثــت بعــض املشــاحنات والصعوبــات بينــي وبــÄ أحــد أفــراد عائلتــي الجديــدة مــÞ أدى إىل بعــض الكلــÞت 
ــرة، وتعهــدت بعدهــا بــأ· لــن أســامح الشــخص أبــًدا. وهكــذا بعــت نفــيس للمزيــد مــن العبوديــة  الجارحــة انتهــت بعالقــة ُمدمَّ

االختياريــة.

خــالل فــرتة حمــيل بطفــيل األول، كنــت شــديدة الحــزن ألن ابنــي ســيعيش هــذه الفــوىض التــي تعــا· منهــا أمــه. ركعــت 
عــىل ركبتــي ورصخــت إىل اللــه ليســاعد·، فــرأى مذلتــي وعبوديتــي، واســتخدم كلمتــه لشــفاI وفــداI وتحريــري. وبــدأت يف 
دراســة كلمتــه وأدركــت أ· بحاجــة إىل الغفــران عــىل حيــاة الخطيــة التــي كنــت أعيشــها. جــددت عهــودي حتــى أعيــش حيــا> 
مــع املســيح، واشــتقت أن أعرفــه أكــ8 ولكــن قبــل أن يكشــف يل بعمــق عــن شــخصه، قــال يل إنــه ينبغــي أن أغفــر لقريبــي 
ــا! ولكــن أعطــا· اللــه القــوة ألغفــر ثــم بــدأ يفتــح أبــواب النعمــة عــىل  يف العائلــة الــذي أذا· بشــدة. وكــم كان ذلــك صعبً

مرصاعيهــا يف حيــا>.

عــىل مــدار ســبع وعرشيــن عاًمــا، é يعلــم حتــى أبــويَّ باالعتــداء الجنــيس الــذي تعرضــت لــه يف طفولتــي رغــم إنــه كان 
ينخــر يف حيــا> كالرسطــان. أراد اللــه أن يزيــل ذلــك النــ� ويجعلنــي صحيحــة، ويعوضنــي عــن الســنÄ التــي أكلهــا الجــراد يف 
ا يف حيــا>، فقــد كان اللــه  حيــا>، وقــد فعــل ذلــك! عــىل الرغــم مــن أن معالجــة االعتــداء الجنــيس كانــت فــرتة مظلمــة جــد°

معــي، وأطلــق رساحــي مــن العبوديــة القهريــة التــي عشــتُها لســنÄ عديــدة مــن قبــل.

كلــÞ تعمقــت يف دراســة كلمــة اللــه، زادت رؤيتــي ألشــياء é أَرَهــا مــن قبــل يف حيــا> مثــل الرجــاء. أعطتنــي كلمــة اللــه 
ــا أن يحــرر·؟» وقــد وجــدت اإلجابــة عــن هــذا  الرجــاء لحيــاة أفضــل، والحيــاة بحريــة. تســاءلت أحيانــا: «هــل يقــدر اللــه حق°
يَّــِة الَِّتــي قـَـْد َحرَّرَنـَـا الَْمِســيُح ِبَهــا، َوالَ تَرْتَِبُكــوا أَيًْضــا ِبِنــ�ِ ُعبُوِديَّــٍة» أخــذ املســيح  الســؤال يف غالطيــة ٥: ١: «فَاثْبُتـُـوا إًِذا ِيف الُْحرِّ
قيــودي وقذفهــا بعيــًدا كبعــد املــرشق عــن املغــرب. مــد يســوع املســيح يــده يل لينقــذ· مــن الفــوىض التــي يف حيــا>، وصنــع 

شــيئًا جميــًال؛ ومنــذ تلــك اللحظــة é أعــد أســمع صــوت السالســل الــذي يطــارد·.

(Amy Brady) ي براديÿإ

www.amybrady.com

¢ يا يسوع؟»
£Ìالقصة الثالثة: «هل تشفي

«مــا الــذي يجعلــه يظــل متزوًجــا بامــرأٍة كفيفــة؟ إنــه يســتحق أفضــل منــي، أريــد املــوت». طاردتنــي هــذه األفــكار يف عــدة 
ليــاٍل قضيتهــا بــال نــوم. كــÞ رسق املــرض العضــال الــذي حرمنــي مــن نظــري والرؤيــة أحالمنــا وأنــزل ســتارًة ســوداء مــن اليــأس 

عــىل مــا كان يومــا زواًجــا مفعــÞً باألحــالم واآلمــال. 
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لكــن يف الواحــد والثالثــÄ مــن عمــري، وبــدون ســابق إنــذار مثــل هبــوب عاصفــة مفاجئــة، بــدأت الرؤيــة املحيطيــة تســوء. 
واشــتعل اليــأس بداخــيل بعــد أن ازدحــم جــدويل بزيــارات غــ� ُمجِديــة للمتخصصــÄ، والذيــن يقــرأون الطالــع، واملعالجــÄ بالوخز 
اإلبــري، باإلضافــة إىل العالجــات املعــارصة الحديثــة والفيتامينــات العديــدة بينــÞ كانــت األفــكار املحمومــة باليــأس تنهــش رأيس. 

يف صبــاح أحــد أيــام الشــتاء، صــارت مخــاويف واقًعــا مرعبًــا. واســتيقظت معتقــدًة أن النهــار é يــأِت بعــد. تحسســُت زوجــي 
النائــم بجانبــي والتفــتُّ حتــى أراه لكنــي é أََر ســوى ســتارة رماديــة مــن ال يشء. دخــل ضــوء النهــار مــن النافــذة ولكــن العمــى 

التــام ألقــى ¬ يف ســجن مظلــم. 

اشــتهيت أن أرى مجــدًدا وجــوه أوالدي مــرة واحــدة. وقــد أنهــك البحــث البائــس عــن إجابــة يف أي مــكان، ومــن أي شــخص، 
 éكل فكــري؛ حتــى قبلــت دعــوة مــن صديقــة يل للذهــاب إىل الكنيســة وكان ذلــك خيــاري األخــ�. كانــت املــرارة والغضــب واأل
الشــديد قــد جعلــوا قلبــي بــارًدا مثــل الكــريس الحديــدي الــذي أجلــس عليــه، ولكــن يف خضــم التنهــدات املكتومــة، اخرتقــت 

الً َملَُكــوَت اللــِه َوِبــرَُّه، َوهــِذِه كُلَُّهــا تـُـزَاُد لَُكــْم» (متــى ٦: ٣٣). قلبــي اآليــة التاليــة: «لِكــِن اطْلُُبــوا أَوَّ

تنهــدت واستنشــقت معناهــا. كنــت أســعى الســتعادة بــرصي بــكل فكــري ونفــيس وقلبــي، لكــن اللــه أراد أن يعلمنــي شــيئًا 
ــح يل الطريــق يف كل مــرة ســمحت فيهــا  ــا. أن أطلبــه؟ وأطلــب بــره؟ é أعــرف كيــف أفعــل ذلــك، فســألته. وقــد وضَّ مختلًف

لكلمتــه تتــرسب لقلبــي بينــÞ كنــت أصغــي بإنصــات للكتــاب املقــدس املســجل عــىل أرشطــة الكاســيت.

كنــت أرf لنفــيس بحÞقــة ألن حيــا> كإنســان بصــ� قــد ماتــت، واختفــت آمــايل، وانتهــت معهــا أحالمــي، ولكنــه دعــا· 
للخــروج مــن مــرار> إىل جــÞل محبتــه.

البــد أن أرملــة نايــÄ تعذبــت لفقــدان ابنهــا، لكــن اللــه أعــاده للحيــاة. وقــد فعــل الــيشء ذاتــه معــي؛ حيــث أعطــا· رؤيــة 
جديــدة، وأعــاد إحيــاء رجــاI، وتنســم بحيــاة أكــ8 حيويــة يف أيامــي. 

أت كلمتــه لحظــات القلــق  عندمــا اقتحمــت فكــري أفــكار عــدم األمــان بســبب الحيــاة بــدون بــرص يف عــاé مبــرص، هــدَّ
عندمــا تــرددت الكلــÞت التاليــة: «فَيَْمــألُ إِلِهــي كُلَّ اْحِتيَاِجُكــْم ِبَحَســِب ِغَنــاُه ِيف الَْمْجــِد ِيف الَْمِســيِح يَُســوَع» (فيلبــي ٤: ١٩).

ــاج لشــخص  ــة؛ حيــث كنــت أحت ــك الفكــرة، كانــت احتياجــا> هائل ÿــأل كل احتياجــا>؟ كان مــن الصعــب اســتيعاب تل
يوصلنــي بعــض األماكــن، ويأخــذ أوالدي لعــدد وافــر مــن الحفــالت واملناســبات، ويســاعدهم يف واجباتهــم، ويصحــح ترصفاتهــم 
الســخيفة املشاكســة، وينظــف البيــت ويطبــخ. ولكــن اللــه قــال: «كل احتياجكــم». فأطعــت شــاكرًة إيــاه ملــا فعلــه معــي اليــوم 
ومــا ســيفعله يف غــدي. اســتندت عليــه يف كل التفاصيــل. وأحيانـًـا أخــذت بعــض املهــام مثــل الطبــخ والتنظيــف وغســيل املالبــس 
وقتًــا مضاعًفــا إلنجازهــا ولكــن كان ذلــك مقبــوًال. وتعلمــت أن أفعلهــا كلهــا. é يكــن ذلــك بإمكانيــا> الشــخصية ولكــن بقــوة 
ُكــْم َعلَيْــِه، ألَنَّــُه ُهــَو يَْعتَِنــي ِبُكــْم» (١بــط ٥: ٧). وعــده الــذي أراح قلبــي القلــق. كان صــدى همســاته يف أذ·: «ُملِْقــÄَ كُلَّ َهمِّ

يعتنــي ¬؟ بظــرويف وحــدي املعزولــة يف زاويــة بعيــدة مــن العــاé؟ وقــد فعــل ذلــك بالفعــل. فقــد اعتنــى ¬ بــدون أد{ 
شــك. ويف ســكون الليــل، تســاءلت عــن الخــروج إىل العــاé للعمــل أو مÞرســة مهنــة. وقــد ســمع تســاؤال> وترضعــي. وطــوال 
الوقــت، كان يعلــم ëــا احتاجــه قبــيل، وكان ÿــأل· بالثقــة ويرشــد· إىل وظيفــة مرتجمــة فوريــة للغــة اإلســبانية. ومهَّــد الطريــق 

للنجــاح يف املهنــة التــي أبدعتهــا يديــه بعنايــة يل بــكل التفاصيــل التــي é يَســتِطع أن يوفرهــا ســواه.

عندما كنت أبرص جسدي°ا، كنت عمياء عن صالحه. وعندما خرست برصي، أعطا· فرصة حتى أرى أمانته بوضوح.
(Janet Eckles) جانيت إيكلز

 www.janetperezeckles.com
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¢ يا يسوع؟»
£Ìالقصة الرابعة: «هل تشبع

 éــال إىل عــا ــا· مــن ســتة أطف ــح إلخــراج الطفــل الث ــت األم تكاف ــÞ كان ــب بين ــا أوًال» صــاح الطبي ــا تخــرج بقدميه «إنه
مــيلء بالدرامــا. بعدمــا بــدأ يكــرب األطفــال، أحببــت املــرح والحركــة يف أرستنــا. كانــت مغامــرة أن تتواصــل مــع إخــو> األربعــة 
املتهوريــن واملهووســÄ. وكانــت حيــا> مليئــة باألصدقــاء، والرياضــة، والحفــالت، والكنيســة، والتشــجيع، والحصــول عــىل درجات 
ــا هنــا؟»  جيــدة. ولكــن يف داخــيل، كنــت أتــوق إىل يشء أعمــق. ازدحــم رأيس باألســئلة: «مــا الهــدف مــن حيــا>؟» «ملــاذا أن
وكلــÞ زادت األســئلة وظهــرت عــىل الســطح، حاولــت بــكل جهــد أن أدفنهــا يف الشــهرة والعالقــات، حتــى أ· فــزت بلقــب أكــ8 
 é ،ــا يف ذلــك االنشــغال يف الســحر والعرافــةë ،س يف املزيــد مــن األنشــطةÞواصلــت االنغــ Þالفتيــات ود°ا يف املدرســة. وبينــ

ÿــأل يشء الفــراغ املتزايــد بداخــيل. 

ذات ليلــة، بينــÞ كنــت اســتعد ملأدبــة األب واالبنــة، اخــذت النظــرة األخــ�ة يف املــرآة. كان الفســتان األزرق باهــظ الثمــن 
 ،éكنــت نازلــة عــىل الســال Þنيــت، ولكنــي وضعــت تلــك املخــاوف جانبًــا ألنهــا كانــت ليلــة خاصــة. وبينــÖ Þوأضيــق قليــًال مــ
حملــق أ¬ يفِّ معلًقــا: «يبــدو أن وزنــِك قــد زاد بعــض الــيشء» اخرتقــت كلÞتــه قلبــي، فقــد كنــت أشــتاق أن أرضيــه، ولكنــي 
ــدأ  ــًة. وابت ــد تجــاه مظهــري ووز· مــن الطــÄ بل ــد زاد الوســواس املتزاي ــه أو توقعــا>. وق ــِق لتوقعات ــأ· é أرت شــعرت اآلن ب

الكــÞل الــذي ســعيت إليــه جاهــدًة ينهــار أمامــي.

ــه  ــك اهتÞم ــد ذل ــر بع ــم أظه ــال ¬، ث ــن االتص ــون ع ــه بجن ــذي أحببت ــاب ال ــف الش ــا توق ــيل عندم ــة أم ــت خيب تعمق
ــم  ــو األخــرى، وتركته ــت واحــدًة تل ــك، وأكل ــن الكع ــًة م ــاًال، فتحــت علب ــي أحســن ح ــن يشء يجعلن ــت ع ــي. وبحث بصديقت
يجففــوا دموعــي حتــى فرغــت العلبــة. وانتهــى الشــعور بالرضــا عندمــا فكــرت يف الــوزن الزائــد الــذي ســوف أزيــده، ولكنــي 
تذكــرت كلــÞت قالتهــا صديقــة يل: «امــريض، وعندهــا لــن يزيــد وزنــِك» وبــدون إدراك لدوامــة اليــأس الخطــرة التــي دخلتهــا، 

ــرة النهــم وفقــدان الشــهية املــريض يف تلــك الليلــة. بــدأت أدخــل دائ

زاد الحــزن والخجــل مــن وجــع قلبــي. وطلبــت مــن اللــه املســاعدة. وتوســلت مــن أجــل حــل، لكــن كان اللــه يبــدو 
ــا. وشــعرت بــأ· خذلتــه، وصممــت عــىل إصــالح األمــور بنفــيس، ولكــن مهــÞ حاولــت جاهــدة، كنــت ســجينة يف  يل صامتً

هــذه العــادة املدمــرة.
انطلقــت إىل الكليــة آملــًة يف بدايــة جديــدة. وبينــÞ كنــت أخفــي إدمــا·، قدمــت يف نــادي الفتيــات بالجامعــة وقــد قبلــت 
مــÞ أدى إىل حضــور الحفــالت وتنــاول الكحــول. اكتســب اضطــراب األكل املزيــد واملزيــد مــن الســيطرة عــىل حيــا> وكنــت 

عــادًة مــا أبــû حتــى النــوم مرهقــًة مــن ارتــداء قنــاع الســعادة طــوال اليــوم.

ــْكر. بينــÞ جلســت هنــاك شــاعرًة بالخــزي التــام،  يف أحــد أيــام اآلحــاد، وجــدت نفــيس يف الكنيســة ويبــدو عــيلَّ آثــار السُّ
همــس الــرب برقــة يف أذ·: «نانــيس، هــل تعرفينــي؟» اعرتفــت: «ال، أعــرف كل يشء عنــك، لكنــي ليســت يل عالقــة شــخصية 
بــك». قلــت للــه بــأ· لــن أعــود إىل الكنيســة أبــًدا حتــى يــرشح يل كيــف أتعــرف عليــه وليــس أن أعــرف بعــض املعلومــات عنــه.

ÿ éــِض وقــت طويــل حتــى شــاركتني خــالل أحــد اللقــاءات يف بيــت الطالبــات صديقــة يل عــن محبــة اللــه يل محبــة غــ� 
مرشوطــة وأ· لســت يف حاجــة إىل عمــل يشء لــه! فهمــت للمــرة األوىل يف حيــا> قبولــه الكامــل يل حتــى مــع محــاوال> الفاشــلة 
لفهــم كل األشــياء مًعــا. أحبنــي اللــه كثــ�ًا لدرجــة أنــه عــىل اســتعداد أن يدفــع الثمــن أي املــوت بــدًال عنــي لــرشاI حتــى أكــون 
ابنتــه وخاصتــه. وعــىل الرغــم مــن عــدم فهمــي لــكل يشء، علمــت أنهــا كانــت رصخــة قلبــي. é يســبق يل قــط أن فهمــت هــذا 
الحــب النقــي غــ� املــرشوط! بينــÞ تنهمــر الدمــوع عــىل وجهــي، صلَّيــت ودعــوت يســوع ليدخــل حيــا>، ويغفــر خطايــاي، 

ويجعلنــي اإلنســانة التــي خلقهــا لتكونهــا.
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بعدمــا تســلمت عطيــة الغفــران والنعمــة مــن يســوع، توقعــت حريــة فوريــة مــن إدمــا·، ولكــن كانــت العــادات واإلدمــان 
قتهــا. وكان يجــب الكشــف عــن تلــك األكاذيــب ورفضهــا  والســلوكيات Öتــد جذورهــا يف أ5ــاط كنــت قــد شــكَّلتها وأكاذيــب صدَّ
ــت أغطــي  ــا>، وكن ــر مشــاعري ومعظــم حي ــام لتخدي ــد اســتخدمت الطع ــت ق ــه. كن ــن كلمت ــي م ــتبدالها بالحــق اإلله واس
مخــاويف بــأداI والنجــاح الخارجــي والســعي للحصــول عــىل الجســد املثــايل. ومــع ذلــك، كانــت املشــكالت الحقيقيــة تكمــن 

تحــت الســطح.

كان املظهــر والتمثيــل واألداء بطريقــة معينــة للحصــول عــيل الحــب والقبــول اعتقــادي األســايس. وكان يجــب اســتبدال تلــك 
االعتقــادات واألفــكار مــرًة تلــو األخــرى بحقيقــة أن اللــه ينظــر إىل قلوبنــا وليــس مظاهرنــا الخارجيــة. عندمــا تــأ> األكاذيــب 
إىل ذهنــي، تعلمــت تحديدهــا واســتبدالها بحقائــق جديــدة مــن اللــه. كــÞ تعلمــت كيــف أرى نفــيس مــن خــالل مــرآة كلمــة 

اللــه، وليــس مــرآة نظــام العــاé الــذي ينظــر إىل القيمــة.

ــى  ــي، 5 ــت يف رحلت ــÞ تقدم ــه. بين ــة الل ــت بكلم ــي التزم ــهلة، ولكن ــة بســيطة أو س ــو الحري ــة نح ــن هــذه الرحل é تك
بداخــيل شــغف ألســاعد اآلخريــن عــىل اختبــار تلــك الحريــة. وحاملــا انكشــفت خطــة اللــه لحيــا>، أرســلني كامــرأة عازبــة حــول 
يَّــِة الَِّتــي  العــاé، ألشــارك عــن محبتــه الرائعــة والحميمــة. يقــول الرســول بولــس يف رســالته ألهــل غالطيــة: «فَاثْبُتُــوا إًِذا ِيف الُْحرِّ

قَــْد َحرَّرَنَــا الَْمِســيُح ِبَهــا» (غالطيــة ٥: ١).

(Nancy Wilson) نانيس ولسن

www.nancywilson.org



الملحق (ج): فرس فصول الدي في دي

٥٩

الملحق (ج): فهرس فصول الدي في دي
إصدار النسخة الكاملة

١:٠٠ ........................................................................................................................................................................ املقدمة

١. مريم املجدلية تذهب إىل بيت رفقة.......................................................................................................................... ١:٣٥

٦:٢٦ ................................................................................................................................................................. ٢. يف البداية

٣. ميالد يسوع.............................................................................................................................................................. ٥:٢٢

٤. يسوع يبدأ خدمته.................................................................................................................................................... ٣:٣٤

٥:٠٧ ............................................................................................................................Ä٥. مريم املجدلية تتحرر من الشياط

٦. يسوع يقيم ابن األرملة من املوت ويعلِّم................................................................................................................... ٤:٥٢

٧. املرأة عند البرئ.......................................................................................................................................................... ٥:٤٦

٨. يسوع يعلِّم.............................................................................................................................................................. ٣:١٢

٣:٠٤ ....................................................................................................... ٩. يسوع يقيم فتاة من األموات، ويشفي نازفة الدم

١٠. يسوع يشبع خمسة آالف ويشفي املرأة يف املجمع................................................................................................... ٦:٤٠

١:٥٩ ........................................................................................................................ ١١. القادة الدينيون يتآمرون عىل يسوع

٣:٢٨ ............................................................................................................................................... ١٢. املرأة الزانية غفر لها

١٣. يسوع يتعرض للخيانة ويُحاكَم يف املحكمة............................................................................................................... ٦:٣٠

٤:٥٥ ................................................................................................................................... ١٤. يسوع يحمل صليبه ويُصلَب

٤:٠٠ ................................................................................................................................................. ١٥. موت يسوع ودفنه

١٦. قيامة يسوع من بÄ األموات................................................................................................................................... ٣:٤٥

١٧. مريم املجدلية ترشح أهمية يسوع.......................................................................................................................... ٢:٣٧

١٨. رفقة تتجاوب......................................................................................................................................................... ٥:٥٢

شكر وتقدير يف نهاية الفيلم.......................................................................................................................................... ٢:٣٨

املدة اإلجÞلية............................................................................................................................................................ ٨٢:٢٢



�ت الرجاء
�

تأم

٦٠

يمكن طلب المواد الدراسية من:
هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة

orders@cccsa.org.za
www.cccsa.org.za

٠١٢٣٤٧٦٩٨١
www.magdalenatoday.com


