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ــالتعـــب واإلجهـــاد الشـــديد فـــي أوقـــات ) 5( د و حيـــث تضـــعف المقاومـــة وال نعــ
ــار  ـــة ويســـــهل علينـــــا االستســـــالم لألفكـــ قـــــادرين علـــــى الســـــهر الروحـــــي واليقظــ

ــة أو االستســـالم .. والـــدوافع الســـلبية مثـــل رثـــاء الـــذات وقبـــول األعـــذار الواهيـ
  .راه أو نسمعهلمشاهدة وسماع ما ال ينبغي أن ن

  »َتَعاَلْوا َأْنتُْم ُمْنَفِرِديَن ِإَلى َمْوِضٍع َخَالٍء َواْسَتِريُحوا َقِليالً « 31: 6مر 
  
وقتهــا يســهل أن نســقط فــي ) الكنيســة(بعيــد عــن الجســد  ينفــرد بنــاعنــدما ) 6(

يديـه ألنــه ال يوجــد مــن ينبهنـا أو يشــد إزرنــا أو يصــلي مـن أجلنــا فنصــبح بــال 
عنا واستقبال الشكاية على اهللا واآلخرين أو االنـدفاع وراء يسهل خداف ،غطاء

  .أوهام أو خياالت
  قصة: مثال

ى تـــحَ ُل َهـــَذا َيْكِفيـــِه َهـــَذا اْلِقَصـــاُص الـــِذي ِمـــَن اَألْكثَـــِريَن، ْثـــمِ « 8-6: 2كـــو 2
ــاْلَحِري َوُتَعز  -بِــاْلَعْكِس  -َتُكوُنــوا  َع ِمْثــُل َهــَذا ِمــَن ال ُيْبَتَلــُه، ِلــئَ وَنــُتَســاِمُحوَنُه ِب

  .»ا َلُه اْلَمَحبةَ و ِلَك َأْطُلُب َأْن ُتَمكنُ ذَ لِ . اْلُحْزِن اْلُمْفِرطِ 
  
كثيرًا ما وهذه مشكلة . وقت االسترخاء بعيدًا عن دعوة اهللا لحياتناكذلك ) 7(

ــا .. تحـــدث عنـــدما نأخـــذ إجـــازة للراحـــة ليســـت منـــه ومعـــه ــه دعـ فالمســـيح نفسـ

 الكنيسة اإلنجيلية بقصر الدوبارة



: 6مـر ( »ا َأْنتُْم ُمْنَفِرِديَن ِإَلـى َمْوِضـٍع َخـَالٍء َواْسـَتِريُحوا َقِلـيالً َتَعاَلوْ «التالميذ   
  .لكنها دعوة منه ومعه) 31

والمثــال هنــا داود عنــدما لــم يــذهب للمعركــة وصــعد إلــى الســطح ورأى : مثــال
  .4-1: 11صم 2.. واشتهى وزنى ثم

  
    عندما نسقط في الخطية) 8(

ليفصلنا عن رحمة اهللا ونعمة الغفـران وفـي هـذا ) يشكونا ألنفسنا(يديننا بشدة 
لكن ما أعظـم الفـرق  .فيبدو وكأنه الروح القدس الذي يبكتنا ،يستخدم الخداع

  )9-7: 7ميخا (بين التبكيت والدينونة 
  »!ُيَغيُر َشْكَلُه ِإَلى ِشْبِه َمَالِك ُنورٍ  ..«) 14: 11كو 2(
  
  

  :راجع الجدول اآلتي
  

  العدودينونة   تبكيت الروح

  )انت وحش(يصدر أحكام علينا إجمالية  -1  يشير على الفعل الخاطئ-1
  عدد المرات التي أخطأنا فيها من قبل -2  كأنها أول مرة -2
  يركز على العدالة والغضب اإللهي -3  رةفيشير إلى نعمة اهللا الغا -3
  الصوت العالي المنزعج -4  الصوت المنخفض الرقيق -4
  اإللحاح والضغط علينا -5  ضغوط بدون إلحاح أو -5
  يقودنا إلى الفشل واليأس -6  يقودنا إلى التوبة -6
  

  

  والى اللقاء في الحلقة القادمة


