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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
ــى أن تكــون قــد اســتمتعت بروايــة حيــاة يســوع وخدمتــه مــن منظــور امــرأة. لكــن قبــل أن نســتطيع بحــق تقديــر  أÏنَّ
مــه يســوع للنســاء عــىل األرض، نحتــاج أن نــدرك الظــالم املدمــر الــذي كان يحيــط بعاملهــم. وقبــل أن نخــوض  الحــب الــذي قدَّ

يف الظــالم، دعونــا نتذكــر البدايــات الرائعــة يف جنــة عــدن.

ــام،  ــه الخليقــة يف ســتة أي ــق الل ــن ١: ١). خل ــÚََواِت َ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. ç تكــن فكــرًة طارئــًة، بــل كانــت املشــهد األخــ� مــن خليقــة اللــه. خلــق اللــه 
املــرأة لتكمــل الصــورة وتكــون عــىل صــورة اللــه وشــبهه. ç يســتَِطع الرجــل أن يفعــل ذلــك éفــرده وال حتــى املــرأة. كان االثنــان 

رضوريــÂ للعمــل والخدمــة والحيــاة مًعــا مــن أجــل اســتكÚل الصــورة التــي كان يقصدهــا اللــه منــذ البدايــة. 

ا»  ختــم اللــه األســبوع األول مــن الخليقــة وأُســِدل الســتار بهــذه الكلــÚت: «َ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 بكلــÚٍت 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 العــاç. يقــول الكتــاب املقــدس إنــه 

منــذ ذلــك الوقــت ُولِــد الجميــع منفصلــÂ 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 بــÂ الرجــل واملــرأة بــدًال 

مــن التوافــق والوحــدة.

اللــه يحــب تغيــ� األوضــاع. éجــرد أن َغرَســت حــواء أســنانها يف ùــر 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 لــú يســرتد عالقــة الجنــس البــرشي املقطوعــة مــع اللــه ويقــدم حيــاًة أبديــًة 
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يف الســÚء ويســرتد الحيــاة األفضــل عــىل األرض. ولكــن فصلــت آالف الســنÂ بــÂ كلــÚت 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 ــÚت يســوع عــىل الصلي وكل

الطــرق التــي þكــن تصورهــا.

ــي  ــرأة الت ــب امل ــاِت قل ــه األوىل رصخ ــة بالنجــوم، عكســت رصختُ ع ــة املرصَّ ــاç يف هــذه الليل ــاء يســوع إىل الع ــا ج عندم
تعرضــت لالســتغالل وســوء املعاملــة لعــدة قــرون. وéــرور 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. وç يك ــاًة منعزل ــش حي ــرأة تعي امل
. االختــالط بالرجــال يف املناســبات االجتÚعيــة. 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� 
متعلــÚت وال يحظــÂ بالتقديــر واألهميــة. وç 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 االجتÚعيــة 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 ç 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 أعــÚق 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، Ïــأل النســاُء املــرسَح ويلعــ_ أدوار البطولــة، بينــÚ يكشــف اللــه عــن خطتــه العظيمــة للفــداء. السِّ

اختــار اللــه مريــم- أم يســوع- حتــى يبــدأ خدمتــه éعجــزة عــرس قانــا الجليــل حيــث حــول املــاء إىل خمــر (يوحنــا ٢: ١- 
ــا مــن الشــياطÂ ودعاهــا مــع نســاء أخريــات إىل االنضــÚم لفريــق خدمتــه  ١٢). كــÚ حــرَّر مريــم املجدليــة املنبــوذة اجتÚعي°
(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 بــÂ 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 الكلــÚت 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 بــÂ األمــوات وظهــر ملريــم املجدليــة التــي أرسعــت لتعلــن 

معجــزة قيامــة يســوع مــن بــÂ األمــوات.

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

إذا كنــِت ترغبــÂ يف الصــالة لقبــول يســوع املســيح بصفتــه رب°ــا ومخلًصــا، وقبــول دعــوة اللــه لتقــيض األبديــة يف الســÚء 
معــه، þكنــِك 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¬ الســÚوي، أن ــا الل «ي
الـــُمنتَظَر يســوع حتــى يحطِّــم لعنــة العــار والخــزي والخطيــة. شــكرًا لــك عــىل مــوت يســوع مــكا´. أريــد أن أتبــع املخلِّــص 

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

www.) ــع ــىل موق ــا ع ــل معن ــِك التواص ــا. þكن 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 املتحدثــÂ العامليــÂ، وألَّفــت العديــد مــن الكتــب املشــجِّ
(www.sharonjaynes.com) :ملعرفــة املزيــد، برجاء زيــارة املوقــع التــايل
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يسوع، من يسعى إلينا بمحبته

رفقة: هل يراني؟

تية:
�
� المجا�ت ا�

�
) قصتك � � �
التعرف عليك... شارك بإيجاز (من دقيقة إ� دقيقت

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

ــه؟ أم أنــك يف مــكان بينهــÚ؟ 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، þكــن 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 مــر5 للــه الــذي 
يالحقنــا بحبــه؛ حيــث قــد َخلََقنــا بهــدف، وأعطــى حيــاًة ومعًنــى لقصتــك. وخــالل األســابيع القليلــة القادمــة، ســتعرف وتــرى 

مثلــÚ 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 «يؤدي انعدام الرؤية إلى شعور المرأة بالخوف 
الشديد». هل تتفق معه؟ لماذا؟

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

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

Ò يراك:
ــَك،  ــَي أَْعَماُل ــٌة ِه ــا. َعِجيَب �ُْت َعَجًب ــ��َ ــِد اْم ــِل أَ���� َق ــْن أَْج ــُدَك ِم ــي. أَْحَم ــِن أُم� � َبْط ِ

�� � ــْجَت��ِ . نََس � � َ
ــ�� ــَت ُكْلَي ــَت اْقَتَنْي ــَك أَنْ «��َن�

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

َونَْفــِ¦� تَْعــِرُف ذِلــَك َيِقيًنــا. َلــْم تَْخَتــِف َعْنــَك ِعَظاِمــي ِحيَنَمــا ُصِنْعــُت ��
 َ َ ــ�§ ــا أَْك ــِدي! َم ــا اَ»ُ ِ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 ُكلµَه � ِس ِ

، َو�� � ــا��ِ أَْعَض
ــَك» (المزامــ�� ١٣٩: ١٣- ١٨).  ــُد َمَع ــا َبْع ــَتْيَقْظُت َوأَنَ ــِل. اْس ــَن الر�ْم ُ ِم َ ــ�§ ــَي أَْك ــا َفِه ــا! ِإْن أُْحِصَه ُجْمَلَتَه

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

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

. � � قبل و�د�� � يعرف��

¥ أنت عليها؟ لماذا؟
ÝÞصنعك بالطريقة ال Ò يمان بأن áمن الصعب ا� .

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

� الكتاب المقدس، تقول رسالة كولو¡� ١: ١٥، ١٦:
�¥

ــَماَواِت َوَمــا َعــÄَ ا��َْرِض، َمــا ُيــَرى  � الس�
: َمــا �� µاْلَمْنُظــوِر، ِبْكــُر ُكل� َخِليَقــٍة. َفِإن�ــُه ِفيــِه ُخِلــَق اْلــُكل ِ ْ «ال�ــِذي ُهــَو ُصــوَرُة Ìِ َغــ��

. اْلــُكلµ ِبــِه َوَلــُه َقــْد ُخِلــَق».  َ� �ÏَِطÑَوَمــا �َ ُيــَرى، َســَواٌء َكاَن ُعُروًشــا أَْم ِســَياَداٍت أَْم ِرَياَســاٍت أَْم َســ

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

خلقنا له.

. ما أهمية ذلك بالنسبة لك؟
أنا جزٌء من خطة أك̈©.

� لها هدف. � أن حيا�� هذا يع��
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Ò يعرفك:
ْيــَت، َوُكل�  � َذر� ِ�Ôَوَمْرَبــ �Õَِوِقَياِمــي. َفِهْمــَت ِفْكــِري ِمــْن َبِعيــٍد. َمْســَل �Öِأَنْــَت َعَرْفــَت ُجُلــو . � � َوَعَرْفَتــ��ِ تَــ��ِ ْ َ ، َقــِد اْخَت�× µَيــا َرب»
 � �Äََوَجَعْلــَت َعــ ، � تـَـ��ِ ْÙَاٍم َحا ، ِإ�� َوأَنـْـَت َيــا َربµ َعَرْفَتَهــا ُكل�َهــا. ِمــْن َخْلــٍف َوِمــْن ُقــد� � � ِلَســا��ِ ِ

� َعَرْفــَت. ��َن�ــُه َلْيــَس َكِلَمــٌة �� ِ
ُطــُر��

� اْرتََفَعــْت، �َ أَْســَتِطيُعَها» (المزامــ�� ١٣٩: ١- ٦). ِ
َيــَدَك. َعِجيَبــٌة هــِذِه اْلَمْعِرَفــُة، َفــْو��

. ما الذي يقوله النص عن Ò؟
. � اخت̈©��

. � عرف��
فهم فكري.

، إ� وأنت يا رب عرفتها كلها. � � لسا��
� عرفت. ��نه ليس كلمة ¥�

� ذريت، وكل طر¥�
�ºمسل«� ومرب

. � يحمي��

¥ تغي®¥ نظرتك عن نفسك؟
¦Ö هل ساهم ذلك .

� الثقة فيه. يمكن��
� أك̈© من فهمي له.

. � ء ع�� � � أن � يعرف كل ¡¾
لم أفكر أبًدا ¥�

. ماذا يقول هذا النص عما يشعر Ò به تجاهك؟
. � � يهتم ̈�� اهتماًما عميًقا لدرجة تصل إÀ معرفة كل تفاصيل حيا��

  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.

: ¥
¦Þيحب Ò

ًة َو�َ ُمْســَتْقَبَلًة، َو�َ ُعْلــَو َو�َ ُعْمــَق،  َ ِ�Ùاِت، َو�َ أُُمــوَر َحــا ــٌن أَن�ــُه �َ َمــْوَت َو�َ َحَيــاَة، َو�َ َمÑَِئَكــَة َو�َ ُرَؤَســاَء َو�َ ُقــو� «َفــِإ���� ُمَتَيق�
� اْلَمِســيِح َيُســوَع َرب�َنــا» (روميــة ٨: ٣٨- ٣٩).  ِ

�� � ــِة Ìِ ال�ــ��ِ َو�َ َخِليَقــَة أُْخــَرى، تَْقــِدُر أَْن تَْفِصَلَنــا َعــْن َمَحب�

أخ®¬

ــم،  ــة الفيل ــراك. يف نهاي ــه يعرفــك أو ي ــًال إذا مــا كان الل التطبيــق العمــيل: لعلــك تكــون مثــل رفقــة وتتســاءل طوي
اختــارت رفقــة اإلþــان بــأن اللــه بالفعــل يحبهــا وقــد وضعــت إþانهــا يف يســوع. ومــن خــالل صــالة بســيطة مثــل الصــالة التالية، 

þكنــك أيًضــا اختيــار اإلþــان 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¬ الســÚوي، أنــت قــدوٌس وب ــا الل «ي
املنتظــر يســوع حتــى يحطــم لعنــة العــار والخــزي والخطيــة. شــكرًا لــك عــىل مــوت يســوع مــكا´. أريــد أن أتبــع املخلــص 

 .«Âــك عــىل غفرانــك وقبولــك يل. يف اســم يســوع، آمــ الحــي. شــكرًا ل
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الدخــول للعمــق: ســواء اخــرتت بالفعــل اإلþــان 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، من يغفر لنا بكرمه

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 وقلÚً، 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 µالص � ِ
ــَكِل �� ــا ِإåَ اْلَهْي َ أَْيًض َ�æــ ــم� َح ــوِن ثُ ْيُت ــِل الز� ــ�Ôَ ِإåَ َجَب ــوُع َفَم ــا َيُس «أَم�

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

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

�� Öََذاِت اْلِفْعــِل، َوُمــو � ِ
�� � اْلَمــْرأَُة أُْمِســَكْت َوِهــَي تـَـْز��ِ

ْ َيُكــوَن َلُهــْم َمــا َيْشــَتُكوَن ِبــِه َعَلْيــِه. �Õَُبــوُه، ِلــ هــَذا ِلُيَجر�
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وا َيْســأَُلونَُه، انَْتَصــَب َوَقــاَل َلُهــْم: «َمــْن َكاَن  µــا اْســَتَمر ــا َيُســوُع َفانَْحــ��َ ِإåَ أَْســَفُل َوَكاَن َيْكُتــُب ِبِإْصِبِعــِه َعــÄَ ا��َْرِض. َوَلم� َوأَم�
�ً ِبَحَجــٍر!» ثـُـم� انَْحــ��َ أَْيًضــا ِإåَ أَْســَفُل َوَكاَن َيْكُتــُب َعــÄَ ا��َْرِض. ِْمَهــا أَو� َ ــٍة َفْل�� ِمْنُكــْم ِبــÑَ َخِطي�

ــُيوِخ ِإåَ ا�ïِخِريــَن. َوَبِقــَي  µِمــَن الش َ� �Ïُتُهــْم، َ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»». � َو�َ تُْخِط��ِ َفَقاَل َلَها َيُسوُع: «َو�َ أَنَا أَِديُنِك. اْذَه�×ِ

هل كنت تعلم؟
 عقوبتها الموت في إسرائيل.

ً
كان الزنا في أيام يسوع خطية

وكان القادة الدينيون يعرفون اÅية الواردة في الÄويين ٢٠: ١٠ وهي جزٌء من 
يِبِه،  ِر
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¥ رأيك؟
¦Ö ما الذي كانت تصارع معه هذه المرأة .

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

نا ذلك عن الذين يتهمونها؟ ¥ هذه الخطية؟ ماذا يخ®¬
¦Ö يكها èé أين كان .

ــن وجــود  ــيتأكدون م ــوا س ــوىس»، كان ــا م ــاع «وصاي ــل باتب ــود مهتمــÂ بالفع ــادة اليه ــو كان الق ــن موجــوًدا! ل ç 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 

.Úــن الخطيــة إمــا مواقــف أو أفعــال أو كليهــ يريــده اللــه. þكــن 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؟
¦Ö مه لها íهذه المرأة وما الذي قد îكيف أجاب يسوع ع .

أنقذها من الموت المؤلم.
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� بالنيابة عنها. �Äوقف للقادة الديني
ساعد الذين يتهمونها عÇ رؤية خطاياهم.
هة إليها وغفر لها. Éتعامل مع التهمة الموج

أعاد لها كرامتها وأعطاها هدًفا جديًدا لحياتها.

¥ رد فعل يسوع الكث®¥ لها؟
¦Þلماذا يع .

لقد أعطاها حياًة وقيمًة. وكشف عن أنها تستحق اإلنقاذ.

. هل كان عî المرأة الزانية أن تفعل شيًئا حÝÞ تنال الغفران؟
كال، يقدم الله الغفران للجميع عندما يطلبونه. وç 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 (طَبËق)

َ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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Ë
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ْ
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ْ
اÖِلَه 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� ôــِذي َكاَن ِضــد � اْلَفَراِئــِض، ال� ِ
َعَلْيَنــا ��

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

الله محا الصك.

ر الخطايا عىل صليب ربنا يسوع. الله سمَّ

ç نَُعــد نعيــش وفًقــا «لرشيعــة مــوىس» املشــار إليهــا يف اآليــات الســابقة، لكــن نحــن جميًعــا نعيــش بنــوٍع مــن القانــون 
م أداًء  األد¬ واألخالقــي والثقــايف املوجــود داخلنــا. وÏيــل 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�ïَن َعÄَ ال�ِذيَن ُهْم �� َء ِمَن الد� ْ � َ §Ö َ� رومية ٨: ١ «ِإًذا �

يقول Ì لنا ��

¥ المسيح يسوع»؟
¦Ö» به الذين ¦ ء الفعî¥ الذي يتم®¥ ¥ èõية، ما الöوفًقا لهذه ا� .

ال يشء من الدينونة عليهم.

¥ نرى بها أنفسنا؟
ÝÞء من الدينونة علينا» من الطريقة ال ¥ è÷ �» كيف يمكن أن تغ®¥ معرفتنا بأنه .

� المسيح.
يمان بقيمتنا ¥� Ìا� �

يمكن أن نبدأ ¥�
يمكن أن نخت̈© الحرية.

. كيف يمكن أن تنطبق هذه الحقيقة عî كيفية التعامل مع ا�öخرين؟
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: ِإن�َن ــٍم. ِإْن ُقْلَن ــْن ُكل� ِإثْ ــا ِم َرنَ ــا َوُيَطه� ــا َخَطاَيانَ ــَر َلَن ــ��� َيْغِف ــاِدٌل، َح �ٌ َوَع �Ïــ ــَو أَِم ــا َفُه ــا ِبَخَطاَيانَ ْفَن َ «ِإِن اْع��َ
ــا».  ــْت ِفيَن ــُه َلْيَس ــا، َوَكِلَمُت ــُه َكاِذًب نَْجَعْل

د العøقة مع Ò مرًة أخرى عندما نفشل؟ Ý®لذلك كيف نس .
االعرتاف بخطايانا وطلب الغفران.

أخ®¬
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 قلÚً وورقة لكل فرد يف مجموعتك.

دعونا نجعل االعرتاف أمرًا عملي°ا:

ــا.  ــا Ïاًم ــه، كــن أميًن ــÂ الل ــك وب ــا. ســتكون هــذه القاEــة 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

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

٢. بعــد أن تكتــب قاEتــك، 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 باإلþــان وقطــع القاEــة كعالمــة عــىل غفــران 
اللــه الــذي نلتَــه بتقطيــع الورقــة إىل أجــزاء صغــ�ة أو Ïزيقهــا أو حرقهــا حتــى تظهــر لــك كيــف قــد غفــر اللــه لــك Ïاًمــا.

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

عندما نتمتع بالغفران، ننال الحرية من الخطية والذنب.

يقول سفر املزام� ١٠٣: ١٢:

ا َمَعاِصَيَنا» ِق ِمَن اْلَمْغِرِب أَْبَعَد َعن� ِ ْ §øَكُبْعِد اْلَم»

:١٠: ١٧ Âتقول رسالة العرباني Úك

� َ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، قوة حياتنا

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، ِإåَ َعــْذَراَء َمْخُطوَبــٍة ِلَرُجــل  َÙَِمِديَنــٍة ِمــَن اْلَجِليــِل اْســُمَها نـَـا åَِإ ِÌ َُك ِمــَنÑاِئيــُل اْلَمــ َ ْ ــاِدِس أُْرِســَل ِج�× ــْهِر الس� � الش� ِ
«َو��

ــِك أَي�ُتَهــا اْلُمْنَعــُم َعَلْيَهــا!  ِمــْن َبْيــِت َداُوَد اْســُمُه ُيوُســُف. َواْســُم اْلَعــْذَراِء َمْرَيــُم. َفَدَخــَل ِإَلْيَهــا اْلَمــÑَُك َوَقــاَل: «َســÑٌَم َل
َســاِء» � الن� ِ

اَلــر�بµ َمَعــِك. ُمَباَرَكــٌة أَنْــِت ��
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� َيــا َمْرَيــُم،  ِ
ــُة!» َفَقــاَل َلَهــا اْلَمــÑَُك: «�َ تََخــا�� ِحي� ــَرْت: «َمــا َعــَ¦ أَْن تَُكــوَن هــِذِه الت� ــا َرأَتـْـُه اْضَطَرَبــْت ِمــْن َكÑَِمــِه، َوَفك� َفَلم�

 � �Äِيَنُه َيُســوَع. هــَذا َيُكــوُن َعِظيًمــا، َواْبــَن اْلَعــ �َ َوتَِلِديــَن اْبًنــا َوتَُســم� �Ïَوَهــا أَنْــِت َســَتْحَبِل .ِÌ َن�ــِك َقــْد َوَجــْدِت ِنْعَمــًة ِعْنــَد��
� َداُوَد أَِبيــِه، َوَيْمِلــُك َعــÄَ َبْيــِت َيْعُقــوَب ِإåَ ا��ََبــِد، َو�َ َيُكــوُن ِلُمْلِكــِه ِنَهاَيــٌة».  �Öِلــُه ُكــْر ِùا� µُيْدَعــى، َوُيْعِطيــِه الــر�ب

َفَقاَلْت َمْرَيُم ِلْلَمÑَِك: «َكْيَف َيُكوُن هَذا َوأَنَا َلْسُت أَْعِرُف َرُجÑً؟»

وُس اْلَمْوُلــوُد ِمْنــِك  µتَُظل�ُلــِك، َفِلذِلــَك أَْيًضــا اْلُقــد � �Äُِة اْلَعــ وُح اْلُقــُدُس َيِحــلµ َعَلْيــِك، َوُقــو� µَُك َوَقــاَل َلهــا: «اَلــرÑَفأََجــاَب اْلَمــ
ــَك  ــاِدُس ِلِتْل ــْهُر الس� ــَو الش� ــْيُخوَخِتَها، َوهــَذا ُه � َش ِ

ــٍن �� ــÄَ ِباْب ــا ُحْب ــَي أَْيًض ــيَبُتِك ِه ــاُت نَِس ــَوَذا أَِليَصاَب ــَن Ìِ. َوُه ــى اْب ُيْدَع
 .«ِÌ ــَدى ــٍن َل َ ُمْمِك ْ ٌء َغــ�� ْ � َ §Ö ــَس ــُه َلْي ــًرا، ��َن� ِة َعاِق ــو� اْلَمْدُع

� َكَقْوِلَك». َفَم�Ôَ ِمْن ِعْنِدَها اْلَمÑَُك».  ِå ِلَيُكْن . َفَقاَلْت َمْرَيُم: «ُهَوَذا أَنَا أََمُة الر�ب�

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 لــú يحــدث ذلــك، فــإن «الــروح القــدس يحــل عليــِك، 

وقــوة العــيل تظلِّلـُـِك». 

ائيل؟ ¥ كانت مريم تفكر فيها وتشعر بها عندما سمعت رسالة ج®¬
ÝÞما ا��شياء ال .

ف. ¾Îالتعجب، وا�رتباك، والدهشة، والخوف، والمفاجأة، وال

؟ ¥îرغم أن مريم كانت تفكر وتشعر بالعديد من ا��شياء، ماذا كان رد فعلها الفع .
.� �

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

كانت ترغب ¥�

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

ماذا عن يوسف؟
وجة وحبÇ؟ � � غ©� 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 إخÄصها وأمانتها، يحق له أن يقتلها مثل 
مِسكت في زنا أو على اÑقل يجبرها أن تترك المدينة وهي تشعر بالعار 

ُ
المرأة التي أ

 لكل منهما.
ً

 كبيرة
ً

والخزي. لذلك كان حمل مريم محنة

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

مثلــÚ 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».

تبÂ اآليات التالية كيف أنه من املســتحيل أن تعيش حياة اإلþان بدون مســاعدة الروح القدس. 

ــُه  ــْل َصِليَب ــُه َوَيْحِم ــْر نَْفَس � َفْلُيْنِك َ َوَرا��ِ � ِ
ــأْ�� ــٌد أَْن َي ــِذِه: ِإْن أََراَد أََح ــوُع ِلَتÑَِمي ــاَل َيُس ــٍذ َق ــ�� ١٦: ٢٤: «ِحيَنِئ ــل م ــول إنجي يق

« � ــ��ِ َوَيْتَبْع

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

َماَواِت ُهَو َكاِمٌل».  � الس� ِ
�َ َكَما أَن� أََباُكُم ال�ِذي �� �Ïيقول إنجيل م�� ٥: ٤٨: «َفُكونُوا أَنُْتْم َكاِمِل

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

� نقولها لÙÚخرين. � الكلمات ال��
نتحكم ¥�

� كما أنا أبانا السماوي كامٌل. �Äنكون كامل

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

اإلþــان هــي حيــاة فائقــة للطبيعــة وال þكــن ســوى للمســيح مــن خــالل الــروح القــدس أن þكِّننــا مــن أن نعيشــها.

دعونا نرى كيف þنحنا الروح القدس القوة لú نعيش حياة اإلþان.

نســان الطبيعي بأنه لم يدُع الرب يســوع قط إþ حياته/ حياتها، أي لم يقبل المســيح  á١. يُوَصف ا�
مخلًصا بعد.

ــِدُر أَْن  ــٌة، َو�َ َيْق ــَدُه َجَهاَل ــُه ِعْن ــُروِح Ìِ ��َن� ــا ِل ــُل َم ــاَن الط�ِبيِعــي� �َ َيْقَب نَْس ِù٢: ١٤: «َولِكــن� ا� åتقــول رســالة كورنثــوس ا��و
ــا».  ôــُه ِإن�َمــا ُيْحَكــُم ِفيــِه ُروِحي َيْعِرَفــُه ��َن�

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

حياة تقودها الذات (اإلنسان الطبيعي)

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

نسان الروحي بأن الروح القدس يرشده ويعطيه قوة. á٢. يوصف ا�
نســان الروحــي ببعــض الكلمــات مثــل  ùا� � ٍء». ويتمــ�� ْ � َ §Ö ُكل� � ِ

وِحــيµ َفَيْحُكــُم �� µــا الر تقــول رســالة كورنثــوس ا��وå ٢: ١٥: «َوأَم�
الثقــة والطاعــة والســÑم والغفــران والمحبــة.

حياة يقودها املسيح (اإلنسان الروحي)

 املسيح يف الحياة وعىل العرش.

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

¥ الهزيمة 
¦Ö حياته/ حياتها، لكنه يعيش þنسان الجسدي بأنه شخٌص دعى الرب يسوع إ á٣. يُوَصف ا�

ويحاول أن يتبع يسوع بقوته.
� اْلَمِسيِح».  ِ

�َ َكأَْطَفال �� �Ïَبْل َكَجَسِدي� ، َ� �Ï ْخَوُة َلْم أَْسَتِطْع أَْن أَُكل�َمُكْم َكُروِحي� ِùَها ا�µ٣: ١: «َوأَنَا أَي åتقول كورنثوس ا��و

ــة يف  ــة الضعيف ــذا>، والرغب ــرب ال ــاط، والهزþــة، وال ــل اإلحب ــه مث ــي تصف ــÚت 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.

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

 أي شخص تحب أن تكون؟

ــة  ــاة ممتلئ ــش حي ــن أن نعي ــف þك 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 لــú يعيــش فينــا ويعطينــا القــوة التــي نحتاجهــا للحيــاة كأتبــاع املســيح. ورغــم أن الــروح القــدس يعيــش يف جميــع 
األشــخاص الذيــن دعــوا املســيح إىل حياتهــم، فإننــا ال Gتلــئ مــن الــروح القــدس مــا ç نســمح لــه بإرشــادنا وإعطائنــا القــوة. 
ونحــن نختــار االمتــالء مــن الــروح القــدس (التمتــع بإرشــاده وقوتــه) مــن خــالل اإلþــان اليومــي لحظــة بلحظــة. ويَُعــد هــذا 

هــو الفــرق بــÂ اإلنســان الروحــي والجســدي.

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

وِح». µََعُة، َبِل اْمَتِلُئوا ِبالرÑَو�َ تَْسَكُروا ِباْلَخْمِر ال�ِذي ِفيِه اْلَخ»

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 ــ��ِ ــُة ال� َق ــَي الث� «َوهــِذِه ِه
ــُه». ــا ِمْن � َطَلْبَناَه ــ��ِ 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 يمäك 
بحضوره وقوته باÖيمان.

مثلــÚ تجاوبــت مريــم بإþــان وثقــة يف اللــه بشــأن موقفهــا، نحتــاج أيًضــا أن نتجــاوب باإلþــان مــن خــالل الثقــة باللــه بــأن 
نعيــش الحيــاة املســيحية.

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

þكنني اختيار أن أطيعه.

. كيف نمت�î بالروح القدس؟
þكننا االمتالء بالروح القدس باإلþان.

اعرتف لله بأنك تدير حياتك الخاصة وتعيش بقوتك.

ثق باإلþان أنك ممتلئ بالروح القدس.

أخ®¬

التطبيــق العمــيل: ابــدأ كل يــوم مــن هــذا األســبوع طالبًــا مــن اللــه أن يســمح لروحــه القــدوس بــأن يقــود حياتــك. 
شــارك عــىل األقــل مــع شــخص واحــد مــا تعلمتــه هــذا األســبوع عــن الــروح القــدس.
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الدخــول للعمــق: لتعلــم املزيــد عــن كيــف þكــن أن ينشــط الــروح القــدس يف حياتــك، اقــرأ النصــوص اآلتيــة وتأمــل 
فيهــا: غالطيــة ٥: ١٦- ٢٦؛ روميــة ٥: ١؛ روميــة ٨: ١؛ أفســس ٥: ١٨. þكنــك أيًضــا قــراءة كتيــب «هــل وصلــت إىل االكتشــاف 
العظيــم لالمتــالء بالــروح القــدس؟» بقلــم بيــل برايــت. þكــن أن تطلبــه مــن هيئــة الخدمــة الروحيــة أو تجــده عــىل املوقــع 

.(www.cru.org/spirit) :ــايل الت
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الدرس الرابع
يسوع، يقودنا لبر ا مان بقوته
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
Âالفيلم املوجود عىل الدي يف دي- الفصل الخامس: مريم املجدلية تتحرَّر من الشياط

اعرف
يقول إنجيل لوقا ٨: ١- ٣:

 َ� �Ïَســاِء ُكــن� َقــْد ُشــِف . َوَبْعــُض الن� َ َ §øَوَمَعــُه ا�ثَْنــا َعــ ،ِÌ ِبَمَلُكــوِت ُ � §øَمِديَنــٍة َوَقْرَيــٍة َيْكــِرُز َوُيَبــ � ِ
�� ُ «َوَعــÄَ أَثـَـِر ذِلــَك َكاَن َيِســ��

ــا اْمــَرأَُة ُخــوِزي َوِكيــِل  ، َوُيَون� َ� �Ïَخــَرَج ِمْنَهــا َســْبَعُة َشــَياِط � ــ��ِ ــَة ال� � تُْدَعــى اْلَمْجَدِلي� ــ��ِ ــُم ال� ــَراٍض: َمْرَي يــَرٍة َوأَْم � ِمــْن أَْرَواٍح ~§ِ
 .« اٌت ُكــن� َيْخِدْمَنــُه ِمــْن أَْمَواِلِهــن� َ ُة، َوأَُخــُر َكِثــ�� وُدَس، َوُسوَســن� ُ ِهــ��

¥ اعتقادك، كيف كانت حياة مريم المجدلية قبل أن تتقابل مع يسوع؟
¦Ö .
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تبدو مجنونة وقذرة ومرفوضة وخارج السيطرة.
� تتحكم فيها. �Äلم تكن حياتها ملكها؛ كانت الشياط

غ©� قادرة عÇ اتخاذ قرارات عقÚنية.

¦ بنفسها؟ . لماذا لم تفعل شيًئا حÝÞ تتخلص من الشياط|¥
رéا حاولت، لكنها Ï çتلك القوة داخل نفسها لعمل ذلك.

. كيف كان رد فعل الناس تجاهها؟
فروا منها وç يرحبوا بها قط يف أي مكان، وكانوا خائفÂ 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�ختÄط باÅخرين 
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  éحتى يتبعوها. وقد أعطاهم قواعد تحد

«يتنجس» الشخص، كان يعني ذلك في اÑساس أنه ينبغي أن ينعزل وينفصل عن 
الناس واهللا. وكان عليه أن ينتظر حتى يتطر قبل أن يتمكن من استرداد العÄقة مع 

ين. اهللا واÅخر

¥ الفيلم، كيف كان رد فعل الرب يسوع عî مريم المجدلية وإمكانية أن يتنجس هو نفسه؟
¦Ö .

ذهب إليها، وملسها، ودعاها ابنة إبراهيم.

كوها؟ Ý®يرة عندما أمرهم يسوع بأن ي è{لماذا تركتها ا��رواح ال .
يسوع بصفته الله له السلطان عىل كل األشياء éا يف ذلك األرواح الرشيرة، وبالتايل كان عىل األرواح أن تطيعه.

:١: ١- ٣ � �
اني تقول رسالة الع��

� اْبِنــِه، ال�ــِذي َجَعَلــُه َواِرثـًـا  ِ
ِة �� َ � هــِذِه ا��َي�ــاِم ا��َِخــ�� ِ

ٍة، َكل�َمَنــا �� َ «اَ»ُ، َبْعــَد َمــا َكل�ــَم ا�ïَبــاَء ِبا��َنِْبَيــاِء َقِديًمــا، ِبأَنـْـَواٍع َوُطــُرق َكِثــ��
، ال�ــِذي، َوُهــَو َبَهــاُء َمْجــِدِه، َوَرْســُم َجْوَهــِرِه، َوَحاِمــٌل ُكل� ا��َْشــَياِء ِبَكِلَمــِة ُقْدَرِتــِه،  َ� �Ïٍء، ال�ــِذي ِبــِه أَْيًضــا َعِمــَل اْلَعاَلِمــ ْ � َ §Ö ِلــُكل�

« � ِåا��ََعــا � ِ
�ِ اْلَعَظَمــِة �� �Ïَيِمــ � ِ

ا ِلَخَطاَيانـَـا، َجَلــَس �� ً َبْعــَد َمــا َصَنــَع ِبَنْفِســِه تَْطِهــ��

يقول إنجيل لوقا ٣: ٢١، ٢٢:

ــٍة  وُح اْلُقــُدُس ِبَهْيَئ µــَزَل َعَلْيــِه الــر ــَماُء، َونَ � انَْفَتَحــِت الس� �Äــْعِب اْعَتَمــَد َيُســوُع أَْيًضــا. َوِإْذ َكاَن ُيَصــ ــا اْعَتَمــَد َجِميــُع الش� «َوَلم�
ْرُت»».  ــَك ُ~ِ � اْلَحِبيــُب، ِب ــَت اْبــ��ِ ــَماِء َقاِئÑً:«أَنْ ــِل َحَماَمــٍة. َوَكاَن َصــْوٌت ِمــَن الس� ٍة ِمْث ِجْســِمي�



يسوع، يقودنا لبر اÑمان بقوته

٢٥

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 µــر�ب ُد ال ــي� ــا الس� «آِه، أَيµَه
ٌء».  ْ � َ §Ö ــَك ــøُُ َعَلْي َيْع

. ماذا تقول هذه ا�öيات 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؟ . كيف 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 لú تتحرر من حياتك الحالية؟

ِعْش (طَبËق)
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 
القــÚر أو الكحــول أو املخــدرات أو املــواد اإلباحيــة أو التليفزيــون أو اإلنرتنــت. ورغــم أن مســتوى االعتــÚد قــد يتنــوع، فإننــا 

ــا إىل يشء خارجــي لتهدئــة األç 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 þكنن
واملعنــى الــذي يعطيــه لحياتنــا. وþكــن أن نبــدأ مــن خــالل قــوة اللــه بــأن نعيــش حيــاة الحريــة الحقيقيــة، ونتغلــب عــىل 

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

ــر، وþكــن أن  ــه القــوة حتــى نتحمــل ونثاب ــا الل ــا قــد ال تنتهــي. þكــن 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 µــَن 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 ِùَرِئيــِس ا� åَــَن ِإ ــا، نَاِظِري ــاِد اْلَمْوُضــوِع أََماَمَن � اْلِجَه ِ

�� ِ ْ ــ�× ْ ِبالص� ِ�Ùــُهوَلٍة، َوْلُنَحــا ِبُس
 .«ِÌ ــْرِش �ِ َع �Ïــ � َيِم ِ

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

تقول رسالة يعقوب ١: ٢- ٤:

 ُ ْ ــ�× ــا الص� ا. َوأَم� ً ْ �ُ َصــ�× �َ أَن� اْمِتَحــاَن ِإيَماِنُكــْم ُيْنــ¦§ِ �Ïَعــٍة، َعاِلِمــ � تََجــاِرَب ُمَتَنو� ِ
� ِحيَنَمــا تََقُعــوَن �� «ِاْحِســُبوُه ُكل� َفــَرٍح َيــا ِإْخــَو��ِ

ٍء».  ْ � َ §Ö � ِ
�� َ� �Ïنَاِقِصــ َ ْ �َ َغــ�� �Ïَوَكاِمِلــ َ� �Ïــ ْ تَُكونُــوا تَام� �Õَِلــ ، َفْلَيُكــْن َلــُه َعَمــٌل تَــام]
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 ما اليشء الذي سوف يختلف يف حياتك إذا اعتمدت عىل الله عندما تواجه رصاعات؟

أخ®¬
ــرة؛  ــة مــع األرواح الرشي ــم املجدلي ــا رصاعــات. صارعــت مري ــة اإلþــان، 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

التطبيــق العمــيل: يف هــذا األســبوع، هــل þكــن أن تســتودع منطقــة رصاع أو صعوبــة يف حياتــك إىل اللــه وتطلــب 
منــه أن يعطيــك حريــة؟ شــارك مــع شــخص آخــر مــا تتعلمــه؟

ن بالتفصيــل والتــزم éــا يف تتذكــره مــن العربانيــÂ 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 مصدر شبعنا الرحيم
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  �Ïيتــï١٢: ١- ٢ مــن الذاكــرة؟ إذا لــم تجــد شــخًصا، اقــرأ ا� � �Ïانيــ هــل يــود أحــد أن يقــول ع�×
 � ِ

�� ِ ْ ــ�× ْ ِبالص� ِ�Ùــَة اْلُمِحيَطــَة ِبَنــا ِبُســُهوَلٍة، َوْلُنَحــا ــُهوِد ِمْقــَداُر هــِذِه ُمِحيَطــٌة ِبَنــا، ِلَنْطــَرْح ُكل� ِثْقــل، َواْلَخِطي� µَســَحاَبٌة ِمــَن الش
وِر اْلَمْوُضــوِع أََماَمــُه، اْحَتَمــَل  ُ µøِلــِه َيُســوَع، ال�ــِذي ِمــْن أَْجــِل الــ يَمــاِن َوُمَكم� ِùَرِئيــِس ا� åَاْلِجَهــاِد اْلَمْوُضــوِع أََماَمَنــا، نَاِظِريــَن ِإ

 .«ِÌ َعــْرِش ِ� �Ïَيِمــ � ِ
ِ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 ِإåَ َبــاِب  ــا اْقــ��َ . َفَلم� ٌ وَن ِمــْن تÑََِميــِذِه َوَجْمــٌع َكِثــ�� ُ ، َوَذَهــَب َمَعــُه َكِثــ�� َ� �Ïَمِديَنــٍة تُْدَعــى نَاِيــ åََذَهــَب ِإ � ِåــا � اْلَيــْوِم الت� ِ
«َو��

 َ� ��Ïــ ــر�بµ تََح ــا ال ــا َرآَه ــِة. َفَلم� ــَن اْلَمِديَن ٌ ِم ــ�� ــٌع َكِث ــا َجْم ــٌة َوَمَعَه ــَي أَْرَمَل ــِه، َوِه ــٌد ��ُم� ــٌن َوِحي ــوٌل، اْب ــٌت َمْحُم ــِة، ِإَذا َمْي اْلَمِديَن
 .« �Õَِعَلْيَهــا، َوَقــاَل َلَهــا:«�َ تَْبــ
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ــُم،  ، َلــَك أَُقــوُل: ُقــْم!» َفَجَلــَس اْلَمْيــُت َواْبَتــَدأَ َيَتَكل� µــاب ْعــَش، َفَوَقــَف اْلَحاِمُلــوَن. َفَقــاَل: «أَيµَهــا الش� َم َوَلَمــَس الن� ثـُـم� تََقــد�
ــِه.  َفَدَفَعــُه ِإåَ أُم�

ُ َعْنــُه  َ ] َعِظيــٌم، َواْفَتَقــَد Ìُ َشــْعَبُه». َوَخــَرَج هــَذا اْلَخــ�× � : «َقــْد َقــاَم ِفيَنــا نَــ�×ِ َ� �Ïَقاِئِلــ َÌ ــُدوا َفأََخــَذ اْلَجِميــَع َخــْوٌف، َوَمج�
� َجِميــِع اْلُكــوَرِة اْلُمِحيَطــِة. ِ

ــِة َو�� � ُكل� اْلَيُهوِدي� ِ
��

هل كنت تعلم؟
(www.stathanasius.org/bible/oct_8_2000.html) :ُمقتبسة من

ا.  من اÑحداث 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. 
ً

Äإليه قائ
لم يكن في حاجة إلى حل ابن اÑرملة من أي أربطة كفن Ñنها لم تكن موجودة. 

 
ٌ

ومن خÄل الكفن المفتوح وعدم وجود أربطة أو لفائف الكفن، نفترض أنه محمول
ا. إلى قبر الفقراء. ومن الواضح أن اÑرملة كانت فقيرة جد�

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

ويسدد احتياجاتها. وباÖضافة إلى ذلك، كان الكتبة والفريسيون في ذلك الوقت 
معروفون بمنع فك رهن بيوت اÑرامل عندما تعاني هذه اÑرامل من الفقر وقلة 

المال (راجع متى ٢٣: ١٤).

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

كانت حزينًة عÇ خسارة ابنها الوحيد.
عالة نفسها. Ì� لم يكن لديها وسيلة

¥ هذا الموقف؟
¦Ö كيف كان رد فعل يسوع معها وكيف عالها .

رآها يسوع ورأى احتياجها.
� ا��موات. �Äأعاد ابنها للحياة وأقامه من ب

¦ ا��موات؟ ¥ ل�øرملة أن يسوع أقام ابنها من ب|¥
¦Þماذا يع .

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

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

� َمْسِكِن ُقْدِسِه».  ِ
� ا��ََراِمِل، اَ»ُ �� «أَُبو اْلَيَتاَمى َوَقا[�ِ

. ما الذي تقوله هذه ا�öية عن شخصية Ò؟
� يرى احتياجاتنا ويهتم بها.

� حياتنا.
� تحدث ¥� � يتفهم الخسائر ال��

� ا��رامل.
�àليس بعيًدا عنا أو � يهتم بنا، لكنه يريد أن يكون أبا اليتامى وقا �

ِعْش (طَبËق)
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

؟ ¥þالوقت الحا ¥
¦Ö ٍء ما ¥ è÷ هل تصارع مع 

:٤: ٦- ٧، ١٩ � تقول رسالة فيل��

ــْكِر، ِلُتْعَلــْم ِطْلَباتُُكــْم َلــَدى Ìِ. َوَســÑَُم Ìِ ال�ــِذي َيُفــوُق  µَعــاِء َمــَع الش µَِة َوالدÑــ ٍء ِبالص� ْ � َ §Ö ُكل� � ِ
ٍء، َبــْل �� ْ � َ ــوا ِبــ¦§ µتَْهَتم َ�»

 � ِ
ــِد �� � اْلَمْج ِ

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

اْلَمِســيِح َيُســوَع». 

¥ هذه ا�öيات؟
¦Ö تشملها كلمة «كل» الواردة ¥

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

. ما الذي وعد Ò بفعله؟
أعطانا سÚًما يفوق كل عقل.

يحفظ قلوبنا وأفكارنا.
د كل احتياجاتنا. ãيسد

د كل احتياج؟ Ëقد وعد أن يسد Ò ما الذي نحتاج لعمله بما أن .
ء ينتابك القلق بسببه. � نحتاج أن نص�Ç ونع̈© عما نمر به ä. قل له كل ¡¾

د احتياجاتنا فوًرا؟ Ëيسد � Ò الثقة با_ عندما يبدو أن ¥
¦Ö هل يمكن ا�ستمرار .

نعم

و� ٥: ٧:
¡
تقول رسالة بطرس ا�

� ِبُكْم». ُكْم َعَلْيِه، ��َن�ُه ُهَو َيْعَت��ِ �َ ُكل� َهم� �Ïُمْلِق»

يقول إنجيل م�¤ ٦: ٣١- ٣٤:

ــÚَِويَّ  ــُم السَّ ــِإنَّ هــِذِه كُلََّهــا تَطْلُبَُهــا األَُمــُم. ألَنَّ أَبَاكُ ــÂَ: َ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 َéِ ُّالَْغــَد يَْهتَــم

¥ هذه ا�öيات؟
¦Ö أن نفعله Ò ما الذي يطلبه .

أن نطلب أوً� ملكوت �.
� � أنه يهتم باحتياجاتنا.

أن نثق ¥�
أن � نقلق.

¥ اعتقادك؟
¦Ö «وبره Ò عبارة «اطلبوا أوً� ملكوت ¥

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

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

� الكتاب المقدس وقضاء الوقت معه.
أن نتعرف عÇ � وما يريده من خÚل قراءة كلمته ¥�

أخ®¬
. 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�¤ ١١: ٢٨:

ِقي�Äِ ا��َْحَماِل، َوأَنَا أُِريُحُكْم».  �َ َوالث� �Ïَيا َجِميَع اْلُمْتَعِب � �åَتََعاَلْوا ِإ»

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

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

المرأة نازفة الدم التي نالت الشفاء: هل يشفيني؟

شارك
هل طلبت من الله أن يعولك يف أكM 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 ِ ــاَء َكِث�� ا ِمــْن أَِطب� ً َة َســَنًة، َوَقــْد تَأَل�َمــْت َكِثــ�� َ ْ §øَعــ ْ � َ
ــ�� ــُذ اثَْن �ِْف َدٍم ُمْن ــ��َ «َواْمــَرأٌَة ِب

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

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

؟» � � َخَرَجْت ِمْنُه، َوَقاَل: «َمْن َلَمَس ِثَيا�×ِ ِة ال���ِ � نَْفِسِه ِباْلُقو� ِ
�َ اْلَجْمِع َشاِعًرا �� ْ �Ïَفِلْلَوْقِت اْلَتَفَت َيُسوُع َب

؟» � َفَقاَل َلُه تÑََِميُذُه: «أَنَْت تَْنُظُر اْلَجْمَع َيزَْحُمَك، َوتَُقوُل: َمْن َلَمَس��ِ
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ــا اْلَمــْرأَُة َفَجــاَءْت َوِهــَي َخاِئَفــٌة َوُمْرتَِعــَدٌة، َعاِلَمــًة ِبَمــا َحَصــَل َلَهــا، َفَخــر�ْت  � َفَعَلــْت هــَذا. َوأَم� ى ال�ــ��ِ َ َ َوَكاَن َيْنُظــُر َحْوَلــُه ِلــ��
� َصِحيَحــًة ِمــْن َداِئــِك»».  � ِبَســÑٍَم َوُكــو��ِ ــُه. َفَقــاَل َلَهــا: «َيــا اْبَنــُة، ِإيَمانُــِك َقــْد َشــَفاِك، اْذَهــ�×ِ َوَقاَلــْت َلــُه اْلَحــق� ُكل�

يتفــق الكثــ� مــن العلــÚء 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 
ÝÞمنه هذه المرأة، ما ا��شياء ا��خرى ال ¥

. قرأنا عن ا��لم الجسدي الذي تعا§¦
منها المرأة؟

زين عÇ محاولة الحصول عÇ مساعدة (شفاء). Éكانت كل طاقتها ومالها ُمرك
كانت منعزلة عن المجتمع وبالتا�À كانت غ©� قادرة عÇ الحضور للمجمع.

� من فقر الدم والضعف. عانت جسديëا وعÇ أقل تقدير كانت تعا��
كانت غ©� قادرة عÇ اختبار التÚمس الجسدي مع أìتها وأصدقائها.

� من العار والوحدة. كانت تعا��

  يدفعنــا اليــأس أن نجــرب أي يشء. مــا الطــرق التــي حاولــَت اســتخدامها لــú 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
ولــú 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 حÝÞ تندفع خøل الجموع؟
كان لديها رجاء وإþان بأن يسوع يستطيع أن يشفيها.

ده يسوع بشفائها؟ Ý®ما الذي اس .
اسرتدها يسوع جسدي°ا واجتÚعي°ا وعاطفي°ا وروحي°ا.

 ما الذي يمنعك من الوصول إþ 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 (طَبËق)
ــة. بعــد انتظــار طــال حــوايل اثنتــي عــرشة ســنة وإنفــاق كل مالهــا، جــاء اليــوم عندمــا  þكــن أن يكــون االســرتداد عملي
ــدت اللــه مــن خــالل شــفائها رد°ا عــىل إþانهــا. يســيطر اللــه عــىل كل األمــور ويتحكــم فيهــا ولديــه  تقابلــت مــع يســوع ومجَّ
جــدول زمنــي لنــا. حتــى عندمــا يكــون لنــا إþــان مثــل هــذه املــرأة، فإنــه أحيانًــا يجيبنــا بطريقــة مختلفــة أو وقــت مختلــف 

مــÚ 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��

 åَْم ِبِثَقــٍة ِإ ــٍة. َفْلَنَتَقــد� ٍء ِمْثُلَنــا، ِبــÑَ َخِطي� ْ � َ §Ö ُكل� � ِ
َ ِلَضَعَفاِتَنــا، َبــْل ُمَجــر�ٌب �� � ِ

ُ َقــاِدٍر أَْن َيــْر�§ ْ «��َْن َلْيــَس َلَنــا َرِئيــُس َكَهَنــٍة َغــ��
� ِحيِنــِه» ِ

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

¥ إليه؟
Ý§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 عــÄ مــا 
ــاِت، أُْعِطيــُت  ْعÑَنَ ِùــَع ِبَفــْرِط ا� ــ�Ñ أَْرتَِف � ٢كورنثــوس ١٢: ٧- ١٠: «َوِلَئ

يرجــوه. يعطينــا بولــس مثــاً� مــن تجربتــه الشــخصية ��
 . � اٍت أَْن ُيَفاِرَقــ��ِ ــر� ْعــُت ِإåَ الــر�ب� ثَــÑََث َم � َ�æَــِة هــَذا ت ــْن ِجَه ــَع. ِم ــ�Ñ أَْرتَِف ، ِلَئ � ــْيَطاِن ِلَيْلِطَمــ��ِ � اْلَجَســِد، َمــÑََك الش� ِ

َشــْوَكًة ��
 � �Äَــ ــل� َع ْ تَِح �Õَــ ، ِل � ــا��ِ � َضَعَف ِ

ــِري� �� ــُر ِباْلَح وٍر أَْفَتِخ ــُكل� ُ~ُ ــُل». َفِب ــِف تُْكَم ْع � الض� ِ
�� � ِ�� ــو� ، ��َن� ُق � ــ��ِ ــَك ِنْعَم : «تَْكِفي � ِå ــاَل َفَق

َ���� ِحيَنَمــا أَنَــا 
يَقــاِت ��َْجــِل اْلَمِســيِح. �� وَراِت َوا�ْضِطَهــاَداِت َوالض� ُ ��æــَتاِئِم َوالــ َعَفــاِت َوالش� ُة اْلَمِســيِح. ِلذِلــَك أَُ~µ ِ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 ç يشــِف الل
ــكلة. ــل املش ــى نتحم ــوة حت ــا الق ــا ويعطين ــا þُكِّنن ًEــل دا ــدية، ب ــكالتنا الجس ــا مش ًEــه دا ــفي الل ــل، ال يش وباملث

تقول رسالة يعقوب ١: ٢- ٤:

 ُ ْ ــ�× ــا الص� ا. َوأَم� ً ْ �ُ َصــ�× �َ أَن� اْمِتَحــاَن ِإيَماِنُكــْم ُيْنــ¦§ِ �Ïَعــٍة، َعاِلِمــ � تََجــاِرَب ُمَتَنو� ِ
� ِحيَنَمــا تََقُعــوَن �� «ِاْحِســُبوُه ُكل� َفــَرٍح َيــا ِإْخــَو��ِ

ٍء» ْ � َ §Ö � ِ
�� َ� �Ïنَاِقِصــ َ ْ �َ َغــ�� �Ïَوَكاِمِلــ َ� �Ïــ ْ تَُكونُــوا تَام� �Õَِلــ ، َفْلَيُكــْن َلــُه َعَمــٌل تَــام]

دنا أو يجيب صلواتنا  Ý®يختار أن يس � Ò تجعل ¥
ÝÞيات، ما هي بعض ا��سباب الöوفًقا لهذه ا� .

¥ نتوقعها؟
ÝÞبالطريقة ال

. � �Äوكامل � �Äيريدنا � أن ينمو إيماننا. ويريدنا أن نصبح ناضج
يريدنا � أن نعتمد عليه وليس عÇ أنفسنا.

أخ®¬
تقول رسالة كورنثوس الثانية ١: ٣- ٥:

َي  � ُكل� ِضيَقِتَنــا، َحــ��� نَْســَتِطيَع أَْن نَُعــز� ِ
يَنــا �� أَْفــِة َوِإلــُه ُكل� تَْعِزَيــٍة، ال�ــِذي ُيَعز� «ُمَبــاَرٌك Ìُ أَُبــو َرب�َنــا َيُســوَع اْلَمِســيِح، أَُبــو الر�

ُ آ�َُم اْلَمِســيِح ِفيَنــا، َكذِلــَك ِباْلَمِســيِح  ُ � نََتَعــز�ى نَْحــُن ِبَهــا ِمــَن Ìِ. ��َن�ــُه َكَمــا تَْكــ�§ ْعِزَيــِة ال�ــ��ِ � ُكل� ِضيَقــٍة ِبالت� ِ
ال�ِذيــَن ُهــْم ��

ُ تَْعِزَيُتَنــا أَْيًضــا».  ُ تَْكــ�§
ليــس لدينــا كمؤمنــÂ مناعــة مــن الصعوبــات. تصبــح الطريقــة التــي يســاعدنا بهــا يســوع جــزًءا مــن قصتنــا وþكــن 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. Gجِّ

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

ــا كانــت  إذا كانــت لديــك منطقــة ç تســرتدها بعــد بالطريقــة التــي ترجوهــا، اســتودعها يف يــد اللــه. اشــكره باإلþــان أي°
اســتجابته. يظهــر الشــكر اإلþــان. 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، ماء حياتنا

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 ــأَ��َ ِإåَ َمِديَن ــاِمَرَة. َف ــاَز الس� ــُه أَْن َيْجَت ــد� َل ــِل. َوَكاَن �َ ُب ــا ِإåَ اْلَجِلي ــ�Ôَ أَْيًض ــَة َوَم ــَرَك اْلَيُهوِدي� «تَ
ُ َيْعُقــوَب. َفــِإْذ َكاَن َيُســوُع َقــْد تَِعــَب ِمــَن  � َوَهَبَهــا َيْعُقــوُب ِلُيوُســَف اْبِنــِه. َوَكانَــْت ُهَنــاَك ِبــ��ْ ــ��ِ ْيَعــِة ال� ُســوَخاُر، ِبُقــْرِب الض�

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

َب» ��َن� تÑََِميــَذُه َكانُــوا َقــْد َمَضــْوا ِإåَ اْلَمِديَنــِة  َ ْ§~َ�� � ــاِمَرِة ِلَتْســَتِقَي َمــاًء، َفَقــاَل َلَهــا َيُســوُع:«أَْعِطي��ِ َفَجــاَءِت اْمــَرأٌَة ِمــَن الس�
ِلَيْبَتاُعــوا َطَعاًمــا. 
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ــوَد �َ  ــاِمِري�ٌة؟» ��َن� اْلَيُه ــَرأٌَة َس ــا اْم ــوِدي] َوأَنَ ــَت َيُه َب، َوأَنْ َ ْ §øــ � ِلَت ــ��� ــُب ِم ــَف تَْطُل ــاِمِري�ُة: «َكْي ــْرأَُة الس� ــُه اْلَم ــْت َل َفَقاَل
. َ� �Ïــاِمِري� ُيَعاِمُلــوَن الس�

َب، َلَطَلْبــِت أَنْــِت ِمْنــُه  َ ْ §~َ�� � ــَة Ìِ، َوَمــْن ُهــَو ال�ــِذي َيُقــوُل َلــِك أَْعِطيــ��ِ �َ َعِطي� �Ïأََجــاَب َيُســوُع َوَقــاَل َلهــاَ: «َلــْو ُكْنــِت تَْعَلِمــ
ــا». ôَفأَْعَطــاِك َمــاًء َحي

ــَك أَْعَظــُم ِمــْن أَِبيَنــا َيْعُقــوَب،  ؟ أََلَعل� µَعِميَقــٌة. َفِمــْن أَْيــَن َلــَك اْلَمــاُء اْلَحــي ُ ُد، �َ َدْلــَو َلــَك َواْلِبــ��ْ َقاَلــْت َلــُه اْلَمــْرأَُة: «َيــا َســي�
َب ِمْنَهــا ُهــَو َوَبُنــوُه َوَمَواِشــيِه؟» ِ َ ، َو~§ َ ــِذي أَْعَطانَــا اْلِبــ��ْ ال�

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

َ ِإåَ ُهَنا ��َْسَتِقَي».  � ِ
ْ �َ أَْعَطَش َو�َ آ�� �Õَهَذا اْلَماَء، ِل � ُد أَْعِط��ِ َقاَلْت َلُه اْلَمْرأَُة:«َيا َسي�

ْ ِإåَ هُهَنا» �åََواْدِعي َزْوَجِك َوتََعا � َقاَل َلَها َيُسوُع:«اْذَه�×ِ

� َزْوٌج».  ِå أََجاَبِت اْلَمْرأَُة َوَقالْت:«َلْيَس

� َزْوٌج، ��َن�ــُه َكاَن َلــِك َخْمَســُة أَْزَواٍج، َوال�ــِذي َلــِك ا�ïَن َلْيــَس ُهــَو َزْوَجــِك. هــَذا ُقْلــِت  ِå َقــاَل َلَهــا َيُســوُع: «َحَســًنا ُقْلــِت: َلْيــَس
ْدِق». ِبالص�

� أُوُرَشــِليَم اْلَمْوِضــَع ال�ــِذي  ِ
� هــَذا اْلَجَبــِل، َوأَنُْتــْم تَُقوُلــوَن ِإن� �� ِ

! آَباُؤنـَـا َســَجُدوا �� [ � ُد، أََرى أَن�ــَك نـَـ�×ِ َقاَلــْت َلــُه اْلَمــْرأَُة: «َيــا َســي�
َيْنَبِغــي أَْن ُيْســَجَد ِفيــِه».

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

� َســاَعٌة، �َ �� � أَن�ــُه تـَـأْ��ِ ِقيــ��ِ َقــاَل َلَهــا َيُســوُع:«َيا اْمــَرأَُة، َصد�
 َ� �Ïَن، ِحــïَســاَعٌة، َوِهــَي ا� � ــا نَْحــُن َفَنْســُجُد ِلَمــا نَْعَلــُم. ��َن� اْلَخــÑََص ُهــَو ِمــَن اْلَيُهــوِد. َولِكــْن تـَـأْ��ِ ِلَمــا َلْســُتْم تَْعَلُمــوَن، أَم�
ــاِجِديَن َلــُه. اَ»ُ ُروٌح. َوال�ِذيــَن  ، ��َن� ا�ïَب َطاِلــٌب ِمْثــَل هــُؤ�َِء الس� وِح َواْلَحــق� µِب ِبالــرïÑــوَن َيْســُجُدوَن ِلــ µــاِجُدوَن اْلَحِقيِقي الس�

وِح َواْلَحــق� َيْنَبِغــي أَْن َيْســُجُدوا». µَيْســُجُدوَن َلــُه َفِبالــر

ٍء». ْ � َ §Ö نَا ِبُكل� ُ . َفَم��َ َجاَء َذاَك ُيْخ�×ِ � ا، ال�ِذي ُيَقاُل َلُه اْلَمِسيُح، َيأْ��ِ َقاَلْت َلُه اْلَمْرأَُة: «أَنَا أَْعَلُم أَن� َمِسي�

َقاَل َلَها َيُسوُع: «أَنَا ال�ِذي 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 تÑََِمي ــَك َج ــَد ذِل َوِعْن
� ُكل� َمــا َفَعْلــُت.  ِå ــوا انُْظــُروا ِإنَْســانًا َقــاَل µــاِس: «َهُلم تََهــا َوَمَضــْت ِإåَ اْلَمِديَنــِة َوَقاَلــْت ِللن� َكــِت اْلَمــْرأَُة َجر� َ تََتَكل�ــُم َمَعَهــا؟» َف��َ

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

� ُكل� َمــا َفَعْلــُت».  ِå َكانـَـْت تَْشــَهُد أَن�ُه:«َقــاَل � �َ ِبَســَبِب َكÑَِم اْلَمــْرأَِة ال�ــ��ِ �Ïــاِمِري� وَن ِمــَن الس� ُ َفآَمــَن ِبــِه ِمــْن ِتْلــَك اْلَمِديَنــِة َكِثــ��
ا ِبَســَبِب َكÑَِمــِه. ôِجــد ُ َ . َفآَمــَن ِبــِه أَْكــ�§ ِ� ْ �Ïوَن َســأَُلوُه أَْن َيْمُكــَث ِعْنَدُهــْم، َفَمَكــَث ُهَنــاَك َيْوَمــµــاِمِري ــا َجــاَء ِإَلْيــِه الس� َفَلم�

َوَقاُلــوا ِلْلَمــْرأَِة: «ِإن�َنــا َلْســَنا َبْعــُد ِبَســَبِب َكÑَِمــِك نُْؤِمــُن، ��َن�َنــا 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 اÑول 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 اÑميال  ذلك الوقت مرادف لكلمة «كلب». وكثيًرا ما كان اليود يمشون المز

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

يشير مجيء هذه المرأة إلى البئر في منتصف اليوم إلى أنها كانت منبوذة على 
ا. اÑرجح بسبب سلوكها غير اÑخÄقي ومرفوضة اجتماعي�

ç 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؟
يقبلنا يسوع بغضã النظر عن حالتنا ا�جتماعية أو العرقية أو ا�جتماعية.

. لماذا تعتقد أن يسوع سأل المرأة السامرية عن زوجها؟
ء عنها وأنه هو �. � � لها أنه يعرف كل ¡¾ �Äربما كان يريد أن يب

رغم أنها لم تكن تحتاج شفاًء جسديëا، فإنها كانت تحتاج إÀ احتياجات أخرى.

تكلــم الــرب يســوع برصاحــة عــن مــايض هــذه املــرأة ووضعهــا الحــايل. ç يكــن يشٌء عــن حياتهــا مخفي°ــا؛ فقــد كان يفهــم 
األç واالنكســار الــذي يف حياتهــا. ç 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؟
ÝÞما 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 G نســعى أن
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 (طَبËق)
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 اْلُكلµ َقْد َصاَر َجِديًدا» ِ
«ِإًذا ِإْن َكاَن أََحٌد ��

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

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

تقول رسالة غ¬طية ٣: ٢٨:

� اْلَمِسيِح َيُسوَع».  ِ
، ��َن�ُكْم َجِميًعا َواِحٌد �� . َلْيَس َذَكٌر َوأُنْ�§َ . َلْيَس َعْبٌد َو�َ ُحر] [ � ِ

«َلْيَس َيُهوِدي] َو�َ ُيونَا��

يقول إنجيل يوحنا ٧: ٣٧- ٣٩:

 ، � ْب. َمــْن آَمــَن �×ِ َ ْ §øَوَيــ � �åَِإْن َعِطــَش أََحــٌد َفْلُيْقِبــْل ِإ»:ًÑاْلَعِظيــِم ِمــَن اْلِعيــِد َوَقــَف َيُســوُع َونَــاَدى ِقاِئــ ِ � اْلَيــْوِم ا��َِخــ�� ِ
«َو��

�َ أَْن َيْقَبُلــوُه،  �Ïوِح ال�ــِذي َكاَن اْلُمْؤِمُنــوَن ِبــِه ُمزِْمِعــ µَقــاَل 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� µَن� الــر��

¥ أن يجري الماء الحي من داخلنا؟
¦Þماذا يع .

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

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

تقول رسالة غ¬طية ٥: ٢٢-٢٣:

ــِذِه  ــاِل ه ــد� أَْمَث ــٌف. ِض µــٌة تََعف ــاٌن َوَداَع ــÑٌَح، ِإيَم ــٌف َص ــاٍة ُلْط ــوُل أَنَ ــÑٌَم، ُط ــَرٌح َس ــٌة َف ــَو: َمَحب� وِح َفُه µــر 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

أخ®¬
¥ بداية هذا الدرس).

¦Ö ب؟ (انظر النص الذيöما نوع الشخص الذي يطلبه ا� .
ــه يبحــث عــن الســاجدين الحقيقيــÂ الذيــن يف عالقــة  الســاجدون الحقيقيــون (يف العــاç الكثــ� مــن املتدينــÂ 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 عÚ فعله الله معنا.

يقول إنجيل يوحنا ٤: ٣٩:

 � ِå ــاَل ــُه: «َق َن� ــَهُد أ ــْت تَْش � َكانَ ــ��ِ َِة ال� ــْرأ ــَبِب َكÑَِم اْلَم �َ ِبَس �Ïــاِمِري� ــَن الس� وَن ِم ُ ــ�� 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.

ــار اآلخريــن بقصتــك  ــد إخب ــه لــك؟ يَُع ــه الل ــاج أن يســمع عــÚ فعل ــزال يحت ــْن يف حياتــك ال ي التطبيــق العمــيل: َم
إحــدى الطــرق التــي تكــون بهــا مــن الســاجدين الحقيقيــÂ. اكتــب قاEــة بأســÚء األشــخاص وابــدأ بالصــالة لهــم حتــى عندمــا 

يســمعون عــن يســوع يتجاوبــوا معــه مثلهــم يف ذلــك مثــل الســامرية.

سوف يتوفر وقت للمشاركة خøل احتفال ا��سبوع القادم. يمكن أن تقدم ا��سئلة التالية بعض 
ك:  ¥ تفك®¥

¦Ö 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 بينÚ 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 éا فعله الله خالل هذه الدراسة! سنقيم حفًال لالحتفال.

مــن تعرفــه þكــن 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 þكــن أن تفتــح  اكتــب قاEــًة بأســÚئهم 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 ــÚ 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 ثالثÂ دقيقة للمشاركة مع مراجعة األسئلة يف نهاية الدرس السابع.

٤. إذا ç يبدأ أحد املتطوعÂ، 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. فيــÚ يــيل «الســيناريو» الـــُمقَرتَح ملــا þكــن أن تقولــه للنســاء املوجــودات يف مجموعتــك لتضــع أمامهــن تحديًــا حتــى 
ينقلــن مــا تعلمنــه. وتَُعــد الفكــرة هنــا هــي أن تســاعدهن عــىل اتخــاذ خطــوة إþــان ملشــاركة الفيلــم مــع آخريــن ويقــودن 

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

ا وتغــ�ت بســبب كلــÚت 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

كــÚ 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 قاEــة بهــؤالء األشــخاص اآلن. (متوفر مســاحة مخصصة 
ــه؟ تخيــل كيــف þكــن 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 أســÚؤهم. (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 þكــن أن تســاعدوا بعضكــم البعــض). دعونــا نــرى مــا 

ســيفعله اللــه مــن خاللنــا.

٧. الصالة الختامية. 



�ت الرجاء
�

تأم

٤٢

احات لمزيد من الدراسة: Ý®بعض ا�ق
(Ten Basic Steps for Christian Maturity by Dr. Bill Bright) خطوات أساسية للنضوج المسيحي» تأليف بيل برايت ¾Îع» .

 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 «� � �Äل عÚرؤية نفسك من خ» .

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

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

. «ندباتك جميلة عند �» بقلم شارون جاينيس 

 (Your Scars Are Beautiful To God by Sharon Jaynes)

يمكن طلب المواد الدراسية من:
هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة

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