
 

 

 
 

األنغليكاني االتحاد  
 دروس الكتاب المقدس

 

 فايروس اإليمان في زمن الكورونا
 
 
 

 مقدمة من رئيس أساقفة كانتربري 
 

هذا المورد.  إصدار على  األنغليكاني لإلتحاد ويغمرني امتنان عميق، فايروس اكورونالفي زمن  االيمانإنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم 
 .هللا ةكلممع معاً  نتفاعل ضاً أنأي الضروري من المفيد فحسب، بل من لن يكون ، هذه الظروف االستثنائيةفي ف

 
. ُيفارقنانا وال نعنا أبدًا بل يحتض هللا ال يتخلىالمسيح، ب ناأن من جديد. ونكتشف ةالمطلق أمانة هللاحقيقة ب التجّذر  كونها أواًل، تساعدنا على

وعندما نفتح الكتاب المقدس معًا، نتذكر بأننا جسد المسيح الذي يحظى بفرص جديدة لخدمة المجتمعات  إلى العمل. هللاثانيًا، تدعونا كلمة و 
قين بسيادة على ي نحن نحيا حاضرنا ونرنو مستقبلنا اننا .حقيقي برجاءشعور جديد  يغمرنا من، المسيح. وثالثاً  محبة عنعمليًا  لهم يشهدلو 

 . محبته الُمصاِلَحةو  هللا
 

 القدس قوينا الروحكما ُأصلي لكي ي. خالل دروس الكتاب المقدس هذه منهللا  كلمة، والقوة، واإللهام، مسترشدين بالتعزيةأصلي لكي نجد 
 الجميع في هذه األيام الصعبة.   مع االلهية والنعمة التعزية لمشاركة

 
2020رئيس األساقفة، جاستن ويلبي، إبريل   

 
 

   لدروس الكتاب المقدسُمقدمة 
 

 دعوة للعمل
 

 االتحادبشكل أو بآخر. وعليه، طّور  (19-)كوفيد بجائحة فيروس الكورونا كة الكنائس االنغليكانيةاعضاء شر تأثر جميع ي، الزمنفي هذا 
 ،كنسية، والالهوتيين، وقيادات الكتاب المقدسصغيرة من علماء  مجموعةبالتشاور مع  دروس الكتاب المقدساألنغليكاني هذه المجموعة من 

تسعى و . 19-الكوفيد الذي ُنعاني منه بسببفي هذا الوقت العصيب  المقدس م وكتابهمكمورد لمساعدة المسيحيين على التفكير في إيمانه
 لنا كل ما يجلب برثاءتسمح لنا كما  .فيه صمودنا وثقتنا لتعزيز ،هللاومخاوفنا أمام  رجائناتسمح لنا بوضع لخلق مساحة  دروس الكتاب هذه

دروس قبل كل شيء، تسعى و ه األزمة. تضررًا جراء هذص األكثر التي يمكننا من خاللها دعم األشخا الطريقةالحزن والمعاناة والتفكير في 



 

 

، ونحن واثقين ننا ومعاناتنااحز ومشاركته لنا في أ لتفكير في حضور هللا ومحبتهعلى إيجاد بصيص من األمل عبر المساعدتنا المقدس  الكتاب
 حياة جديدة.بأنه سيضمن لنا 

 
 فايروس من شأنه منع انتشار  ،عامة، كونها أماكن ، ُتغلق الكنائس أبوابها كتدبير صحي احترازي االنغليكانيةكة الكنائس شر وفي جميع أرجاء 

مغلقًا، ال تزال الكنيسة موجودة، موجودة في الناس، وفي الجسد الحي لربنا يسوع المسيح.  مبنى الكنيسة. ولكن، حتى لو كان 19-الكوفيد
 الربانية. االرساليةه هللا إلى المشاركة على نحو أعمق في وبذلك، حان الوقت الذي يدعونا في
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 كيف ُتحدث الكنائس تغييرا  
 

في هذه األوقات الصعبة، ف. 19-الكوفيداالستجابة آلثار حول كيفية تجاربها  كة الكنائس االنغليكانيةشر كافة أرجاء الكنائس في كافة تشارك ت
نحافظ  كما. حياتي المشتركة كنهج لصالةبانتمسك ، و االجتماع معاً ال نستطيع  وإن كناكنائس على العبادة المشتركة حتى ك ُنحافظ جميعاً 

لفئات األكثر ون لكذلك مد يد العنواصل و . الحظرعزلة أو أجواء ُتخيم عليها ال لتشجيع أولئك الذين يعيشون فيتواصلنا مع اآلخرين على 
بعد أن والصمود حكمة معرفتنا الجماعية بمعاني ال وتنامتتباع إرشادات الصحة العامة. مع مراعاتنا الضعفًا وتهميشًا في المجتمعات 

 الخبر السارزال هناك ، ال يالمثيرة للقلق اإلخبارية خضم العناوين ولكن، فيألوبئة واألزمات األخرى في الماضي. ل كنائسناتصدت بعض 
 . ايضاً  علينا االستماع له الذي قدس المليء بالرجاء،مال نجيلاإل في

 

 معرفة الحقائق 
 

. أما على الصعيد العالمي، يوفر موقع )في بلدكم( يرجى االطالع على إرشادات وزارة الصحة الوطنية ؟19الكوفيد /ما هو فيروس الكورونا
 ، يتضمن نصائح للناس حول كيفية حماية أنفسهم واآلخرين.19-معلومات موثوقة حول الكوفيدمنظمة الصحة العالمية 

 
 مزيد من المعلومات 

 
باللغات اإلنجليزية واإلسبانية ، علمًا بأنه متوفر األنغليكاني مركزًا للموارد على موقعه على اإلنترنت يتضمن المواضيع التالية االتحادأضاف 

 أو اتبع الروابط أدناه(.  anglicanalliance.org اطلع علىاللغة الفرنسية. ) قريباً  وسُتضافوالبرتغالية 
 

 اآلتية:  " المواضيعمعرفة الحقائقوُيغطي قسم "
 كيفية انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه. حقائق أساسية من منظمة الصحة العالمية: •
 .مكافحة األخبار المغلوطة  •
 االجتماع معًا.: كيفية اتباع اإلرشادات الرسمّية، والحفاظ على العبادة المشتركة حتى عندما ال يسُعنا إرشادات للكنائس •
 .المزدحمة / التجمعات في المدن 19-منع انتشار كوفيد •
 أو فيروس الكورونا؟  19-ما هو الكوفيد •
 ما هو الفيروس؟  •

 
 " المواضيع اآلتية:  كيف ُيمكن للكنيسة أن تستجيبوُيغطي قسم "

 تأمالت الصلوات ودراسات الكتاب المقدس و من  المصادر الروحية والالهوتية: •
 المجتمعي االستعداددعم  •
  والضغط اإلرهاقمع  والتأقلمالمنزل،  من والدراسةرعاية األطفال، تشمل أوجه الدعم : الحظر في دعم األشخاص الذين يعيشون  •

 .المنزليلعنف والتصدي لاألسري، 
 .ةيّ والمجتمع الكنسّية المشاركة •
 .الرعاية ألكثر الفئات ضعفا  تقديم و  بالرجاء التمسكمواصلة  •
 .يتمتع بأواصر الترابط والصمود والتعاطف للمستقبل مجتمع تأسيس •
  كة الكنائس االنغليكانية.شر من جميع أنحاء المتاحة  أمثلة على الموارد •
  19-كوفيدال فايروس لموجهة االيمانية االستجاباتتتعلق بموارد أخرى  مواقع •
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 دروس الكتاب المقدس:جلسات )قيادة( لتيسير إرشادات 
 

. ففي بعض )القيادة( للتيسير االعتيادية باإلرشادات هذا الوقت الذي يتعذر فيه التجمع في معظم األماكن، علينا إعادة التفكير  في غضون 
وقت صالتنا الفردية. وإذا كنا نعيش مع أشخاص آخرين،  مخصص منكجزء  الكتاب المقدس دروسالحاالت، قد نرغب في التأمل في 

هاتف أو منصة عبر على ال مع اآلخرين عبر مجموعةبشأنها نا. وفي بعض السياقات، قد نرغب في التواصل في منازل استخدامهايمكننا 
الرجال، أو مجموعة  اجتماع. وقد تتألف مثل هذه المجموعات من مجموعة زمالء صغيرة، أو مجموعة اتحاد أمهات، أو مجموعة اإلنترنت

ويعرف أعضائها بعضهم البعض جيدًا. أما إذا رغبت  قائمة سابقاعلية إذا كانت المجموعة ، وغيرها. وقد تكون هذه الدراسات أكثر فاشبيبة
ليست  الكتابية، ألن هذه الدراسات غنيأشخاص هو أنسب عدد للخوض بنقاش  8-6بالتواصل عبر اإلنترنت، فربما يكون الحديث إلى 

تحديد شخص ما لتيسير/قيادة  أن يتمع في المنزل أو على اإلنترنت علم". وُينصح عندما تكون هناك مجموعات صغيرة تجتمبحاجة إلى "مُ 
 :او الجو العام للمجموعةسياق لالنقاش. وفي ما يلي بعض اإلرشادات التي يجب أن يأخذها القائد/الُميسر في االعتبار، وفقًا ل

 
 .إن المدة األمثل للنقاش هي ساعة واحدة على األقلما هو الوقت المتاح؟  •
إذا لزم األمر، تحقق من المعلومات الصحية و األسئلة. قد يتم طرحها خالل القضايا التي تفكر بقبيل النقاش ل درس الكتاباقرأ  •

 .في بلدكمن وزارة الصحة 
ن خالل قراءة المعلومات الواقعية على ، وذلك م19-الكوفيد حول ُخرافةأو  مغلوطةي معلومات للتصدي ألكن على استعداد  •

مفيدة لمواجهة  ebpagew  لدى منظمة الصحة العالمية صفحة ويبويتوفر  .مسبقاً  website األنغليكاني  االتحادموقع 
 . الخرافات بالبراهين العلمية

 من سينضم إلى المجموعة؟ كيف سيتم الترحيب بالجميع؟ •
 أحوالهم؟ عنفي بداية المحادثة، اطمئن على صحة الجميع واسألهم  •
النقاش للمساعدة على إجراء نقاش سلس. فعلى سبيل المثال، يمكن  اتإذا كان االجتماع عبر اإلنترنت، ينصح بتحديد إجراء •

رغبتهم إشارة إلى كيمكن للمشاركين رفع يدهم و للجميع باستثناء المتحدث أن يكتموا صوت الميكروفونات الخاصة بهم. 
 التحدث.ب

 سويًا كذلك. الترنيمافتتح النقاش بصالة. اطلب من شخص في المجموعة أن ُيصلي. وربما ُيفضل األعضاء  •
شجع الجميع على المشاركة في الحديث واحرص على تقدير كل مشاركة. وتذكر أنه ليس بالضرورة أن يرغب الجميع  •

 .بفاعليةالحديث، ولكن ال يزال بإمكانهم المشاركة ب
أن لمجموعة ك مع أعضاء ايمكنو . مشوشة/معلومات مغلوطة أو مربكةصحيحة إذا كان هناك أي و قدم معلومات واقعية  •

 .أي مشاكل ُتطرحتوضيح تتعاونوا على 
 جميعاً  مإذا كنتف. النقاشبالضيق أثناء  ُيصابون للغاية وقد  ةصعب 19-ظروف الكوفيداعلم أن بعض األشخاص يجدون أن  •

 جلسةانقضاء  بعدمن شخص إلى شخص، ه، والصالة معللتحدث للشخص الُمستاء ًا وقتخصص تُ ، يمكنك أن واحدفي منزل 
المشكلة بشأن  هللتحدث مع الجلسةبعد  المستاء يمكنك االتصال بالشخصفإذا كانت مكالمة جماعية،  أما. الكتابيةدراسة لا

 . والصالة لحلها
أن  القائد/سرالنقاش المفتوح وسيلة جيدة إلثارة وجهات النظر المختلفة، ولكن إذا نشأ خالف قوي في المجموعة، على الميّ  •

للمجموعة تساعدهم في الحصول على مزيد من المعلومات حول الموضوع،  أوجه االختالف ويقترح وسائليتدخل وُيلخص 
 النقاش بعد ذلك. ويتابع

 المحبة تقف وراء كل المقاصد اإللهية،، وتأكيد ثقتنا بأن بالرجاءاإلحساس  تعزيزبناء و إلى  الكتابيةتهدف كافة الدراسات  •
 .الزمنآلخرين في هذا السارة )االنجيل(  مع اخبار لمشاركة األ ما نستطيع عملهوالتركيز على 

 

https://anglicanalliance.org/covid-19-knowing-the-facts/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


 

 

منبثقة عن النقاش إرشادات الصحة العامة. حيث أن الهدف من الجلسات هو تشجيع أنفسنا  امور عمليةينبغي أن تتبع أي  •
، ال يزال لدينا أمور إيجابية يمكننا القيام بها كالصالة من أجل اآلخرين التي ُتقيد حركتنا ظروفالعلى اليقين بأنه، بالرغم 

 األفضل لنكتشف كيف أننا جميعًا نسيج واحد كجسد المسيح. الزمنوخدمتهم، وبالُمقابل، سيخدموننا ويصلون ألجلنا. هذا هو 
حيث يتمتع  ، ببالتعليمإذا لزم األمر، يمكنك تلخيص النقاط الرئيسية في النهاية. وتذكر دائمًا أن هذه الجلسات ال تتعلق  •

 لهم. الكتاب المقدس على األسئلة واكتشاف ما يقولهجابة لالأعضاء المجموعة بالخبرة 
 وعة عن مدى استفادتهم من هذه الجلسة وكيف يمكنهم تحسينها معًا في المرة القادمة.اسأل المجم •
 . معاً  صالةالأنهوا الجلسة ب •
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 دروس الكتاب المقدس
 

 :كتابيةاستخدام نفس الترتيب لكل دراسة  يتم
 

 صالة افتتاحية.  •
 

  .كل شخص آية يقرأإما من قبل شخص واحد أو  –  النص الكتابيقراءة  •
 

 قراءة الُمقدمة )لهذه الدراسة(. •
 

 إذا رغبت.  ترجمات أخرى يمكنك قراءة مّرة أخرى.  النص الكتابيقراءة  •
 

   الرئيسية منها.  النقاط واستخالصوالتفكر فيها على نحو جماعي، األسئلة  مناقشة •
 

 صالة ختامية.  •
 

 بالدراسة؟ نطلب تقيمك.ما هو رأيك 
 

ألن هذه الوثيقة لنا . يرجى إرسال مالحظاتكم الطارئة العالميةفي وقت سريع أثناء هذه الظروف  الكتابيةُجّمعت هذه المجموعة من الدراسات 
مصادر من  الكتابيةدراسات ال اعتماد والنقل بتصّرف لبعضحّية وقابلة للتغيير حيث سيتم مراجعتها وتوسيعها. في بعض الحاالت، تم 

 الكتابيةلنعزز الدروس ، الكتابيةفي األسابيع المقبلة، سنضيف المزيد من الدراسات و وفي حاالت أخرى، تمت كتابتها حديثًا.  .أصالً  موجودة
العيش  قضية مثل، 19 -كوفيد في القضايا الجديدة الناشئة عن أيضاً  ولنتأمل، كة الكنائس االنغليكانيةشر المستخدمة بالفعل في جميع أنحاء 

 أخرى  مواضيع عن أي وأخبرنا أيضاً  -هذا الوقت ساعدتك أثناء األخرى التي  دروس الكتاب المقدس. يرجى مشاركة جراء الحظر في عزلة 
 anglicanalliance@aco.org: إلى إرسالها. يرجى دروس الكتابفي تتناقش ترغب في رؤيتها 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Mother's Union) اتحاد األمهات )ارسلها 19-كوفيدزمن لصالة 
 

 الرب المحب، أيها 
  رأفتكحّبك و  فيض  نصلي من أجل

 .المليء بالتحديات الزمنونحن نسير في هذا 
 

 أعباء اّتخاذنطلب الحكمة لمن يتحملون 
 . علينا تأثيرها الكبير والواسع لهاقرارات 

 
 ُيعانون من المرض ألجل جميع مننصلي 

 من يرعاهم. جميعول
 

 نرجو الحماية للمسنين والضعفاء 
 لمخاطر الفيروس. استسالمهموعدم 

 
 المعلومات الُمضللة  وتوقف نصلي لكبح

 ال يسيطر الخوف على القلوب والعقول. حتى
 

كل يوم  اجعلنا نستقبل، نثق بأنك تقودنا الى الِحس واالدراك السليم برحمتك 
 . آميننحونا صالحك اإللهياإليمان والسالم، ونثق في حقيقة ب
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 : ال تخف 1 درس الكتاب المقدس
 
 

، وكانت حينها جماعة ضعيفة مهددة باالضطهاد في روميةإلى الكنيسة  سبولفي القرن األول، كتب 
والمشقة: "فإني ُمتّيقن أنه ال موت وال حياة، وال مالئكة وال رؤساء وال قوات، وال أمور حاضرة وال مستقبلة، 

:  8)رومية هللا التي في المسيح يسوع ربنا. وال علو وال عمق، وال خليقة أخرى، تقدر أن تفصلنا عن محبة
38-39.) 

 
 ؟الكتاب المقدسناقش: ما هو أكثر تعليم شائع في 

 
ن وصية وفي الغالب نتفاجأ بأ. اأكثر من غيره ايريدنا أن نفعلهعن ماهية األمور التي يعتقدون أن الرب اقتراحات مختلفة  المشاركون سُيقدم 

 "ال تخف". هللا األكثر شيوًعا هي:
 

غالبًا ما يوصينا هللا بأال نخاف ألن هناك في الحياة الكثير مما يستدعى خوفنا. ففي كل يوم نعيش في خضم الصراع والعنف والجوع 
هللا  بيدي هو  نا النهائي "ال تخف!" كيف يمكن أن يحدث هذا؟ ربما ألننا نعلم أن أمنّ  : ذلك، يوصينا هللاكل ومع والمرض والظلم والقمع. 

هللا أال نخاف ألنه ال  فيطلب منا(. 16 :49على راحتي يدي هللا )إشعياء  منقوشنا مائحتى أن كل اسم من أس  ،نا كثيرابنا ويقدرّ الذي يح
 .هللا ومحبتهأن يفصلنا عن ألي شيء يمكن 

 
 وأاألشياء التي ال نفهمها وال يمكننا السيطرة عليها  الخوف من هي تأثيرًا عليناالعوامل األكثر . وبعض العديد من العواملخوف بسبب الينشأ 
مع مخاوفنا، وهذا يمكن أن يقودنا إما إلى إنكار ما يحدث أو إلقاء  التأقلمفي كثير من األحيان، ال يمكننا و . عليناكبير  اً تهديد ُتشكلالتي 

من الصعب أن نفهم لماذا يحيط  لن يكون في كل هذا،  نتأملدما عوب. تواجهنان عن التهديدات التي ياللوم على أولئك الذين نعتقد أنهم مسؤول
ونشجع بعضنا  /واالشاعات المغلوطةالحقائق ونتحدى المعلومات  نتعّرف علىاألوبئة. مهمتنا هي أن بنا في زمن  الكثير من الخوف

 .*ال تخف ،البعض، كما يقول لنا هللا
 

 أسئلة للنقاش 
 

 39-38: 8اقرأ رومّية  
 هذا النص؟يخبرنا ماذا  .1
 ؟سالذين كتب إليهم بول يةماذا نعرف عن مخاوف ومصاعب المسيحيين األوائل في روم .2
 ؟19-مع كورونا فيروس كوفيد تجربتناما هي  .3
 فينا؟  الوباء ما هي أوجه الخوف والقلق التي ُيثيرها .4
 (.المغلوطةلمعلومات للتصدي لقبل الجلسة واالستعداد  الوقائع؟ )يرجى التحقق من 19-كوفيدماذا يقول الناس عن  .5
 كيف يتصرف الناس عندما يعتريهم شعور بالخوف؟ .6
 فكر في فترة سابقة اعترانا الخوف فيها. ما الذي ساعدنا على تخطي تلك الفترة؟  .7
 ؟الرجاء األمل و نسمع الكثير من الناس يتحدثون في هذا الوقت. أي األصوات تعطينا .8
 ؟الرجاء بشارةفي هذا الظرف المظلم والصعب، أين نجد األخبار السارة،  .9

 لآلخرين؟ نحمل الرجاءكيف يمكننا أن  .10



 

 

 

 صالة
 

 .ورحمتكفي حبك احفظنا  ،يا إلهنا المحب
 العصيب الزمنمن خوفنا في هذا  هدءّ 

 نخاف،ال بأن  لنا دعوتك أن نسمعوساعدنا 
 لنا،  وجودك ووعدك حقاً  ُندركحتى 

 يسوع ربنا. آمينالمسيح عن حبك في أن يفصلنا قادر علىأن ال شيء ب
 

 مايكل بيسلي[والمطران  و ]* مقتبسة من مادة للدكتور إسحاق مويونغا 
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 : تهدئة العاصفة2 درس الكتاب المقدس
 

 
 

ِفيَنِة.  اْلَيْوِم َلمَّا َكاَن اْلَمَساُء: "ِلَنْجَتْز ِإَلى اْلَعْبِر"َوَقاَل َلُهْم ِفي ذِلَك  َفَصَرُفوا اْلَجْمَع َوَأَخُذوُه َكَما َكاَن ِفي السَّ
ا ُسُفٌن ُأْخَرى َصِغيَرٌة.  ِفينَ  َوَكاَنْت َمَعُه َأْيض  ِة َحتَّى َفَحَدَث َنْوُء ِريٍح َعِظيٌم، َفَكاَنِت اأَلْمَواُج َتْضِرُب ِإَلى السَّ

ا. َفَأْيَقُظوُه َوَقاُلوا َلُه: "َيا ُمَعلُِّم، َأَما َيُهمَُّك َأنَّنَ  .َصاَرْت َتْمَتِلئُ  ِر َعَلى ِوَساَدٍة َناِئم  ا َوَكاَن ُهَو ِفي اْلُمَؤخَّ
يَح، َوَقاَل ِلْلَبْحِر: "اْسُكْت! ِاْبَكْم!". َفَسَكَنِت الرِّ  َنْهِلُك؟"  َوَقاَل َلُهْم: "َما  يُح َوَصاَر ُهُدوٌء َعِظيٌم. َفَقاَم َواْنَتَهَر الرِّ

ا، َوَقاُلوا َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: »َمْن ُهَو هَذا؟ َفِإنَّ  َباُلُكْم َخاِئِفيَن هَكَذا؟ َكْيَف اَل ِإيَماَن َلُكْم؟"  َفَخاُفوا َخْوف ا َعِظيم 
ا َواْلَبْحَر ُيِطيَعاِنهِ  يَح َأْيض   (41-35: 4)مرقس  ." !الرِّ

 
 

 اسكْت! ابكْم!
 

ذكرنا بالعاصفة في . ما نمر به يُ نطاقأوسع على  العالمفي جميع أنحاء نشعر في هذه األوقات كما لو أن عاصفة تضربنا وبها أمواج ترتطم 
؟ 19-الكوفيدفما هي "العاصفة" التي نشهدها في زمن . (41 -35 :4. )مرقسقصة اإلنجيل عندما كان يسوع وتالميذه في بحيرة طبريا

، أولئك الذين ال يعرفون كيف يعتريهم الخوفمعاناة أولئك المرضى أو الوحيدين، أولئك الذين  نها أيضاً ، ألالعاصفة ليست الفيروس بحد ذاته
على الخدمات  إنها الضغط الشديد .للعبادة االجتماع. العاصفة هي أيضًا عدم قدرتنا على وجبتهم التالية سيؤمنون سيكسبون رزقهم أو من أين 

الصحية واالقتصاد وعلى كافة مجريات حياتنا اليومية. ومع ذلك، وعدنا يسوع بأن يبقى دائمًا معنا. فنتوجه إليه في صالتنا ونحن نتصدى 
من  ، 19-لتهدئة عاصفة الكوفيد شعبهمن خالل  اليوم يعمليسوع للعاصفة. لقد دعانا لنكون جسد المسيح على األرض في عالمنا اليوم. 

 خالل أقوالنا وأفعالنا. 
 

 أسئلة للنقاش 
 

  41-35: 4اقرأ مرقس 
 عن ماذا يتحدث هذا النص؟ .1
 لماذا يوقظ التالميذ يسوع؟ ما الذي يخافونه؟ .2
 ؟19 -الكوفيد أزمة ما مخاوف الناس بشأن ما يحدث في الوقت الحالي من .3
 ؟19 -الكوفيد زمنما هي "العاصفة" التي نمر بها في  .4
 . ما هي دعوتنا ليسوع في هذا الوقت؟دائماً  معنا يبقى يسوع أن ناوعد .5
علينا  ،يسوع فكما فعلمن خالل أقوالنا وأفعالنا.  - شعبه. يعمل يسوع اليوم من خالل على األرض دعانا يسوع لنكون جسد المسيح .6

 ؟19 -الكوفيدأن نستيقظ. ماذا يجب أن نقول ونفعل للتغلب على المخاوف وتهدئة العاصفة في وقت 
 اليوم؟ نفعل لنكون جسد المسيح في عالمعلينا أن ماذا  .7
 ؟الرجاء بشارةالخبر السار،  يكمن أين .8

 
 

 



 

 

 صالة
 

 ،الزمن الحاضر )وكل األزمان(إله 
 ؛المضطربيسوع يوقف العاصفة ويهدئ القلب بالذي  إلهنا

 والشجاعة لجميع الذين ينتظرون أو يعملون دون يقين وبقلق. اعِط الرجاء
  هم،ينتظر  قادرين على مواجهة مابأنك ستجعلهم  هبهم الرجاء

 .ل ما ال يمكن تجنبهالشجاعة لتحمّ امنحهم و 
 إليك. آمينالصحة والكمال. أنت هللا ونحن بحاجة هي إرادتك ألن 

 
 [765. صنيوزيلندا ،  -العامة صالةالصالة مقتبسة من كتاب ]
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 الرجاء : بناء  3درس الكتاب المقدس 
 

 
يِسيَن أَلنَّ هللَا َلْيَس ِبَظاِلٍم َحتَّى َيْنَسى َعَمَلُكْم َوَتَعَب اْلَمَحبَِّة الَِّتي َأْظَهْرُتُموَها َنْحَو اْسِمِه، ِإْذ قَ 10"  ْد َخَدْمُتُم اْلِقدِّ

َجاِء ِإَلى النَِّهاَيةِ َولِكنََّنا َنْشَتِهي َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم ُيْظِهُر هَذا االْجِتَهاَد عَ 11َوَتْخِدُموَنُهْم.  )الرسالة  " ْيَنُه ِلَيِقيِن الرَّ
 (11-10: 6إلى العبرانيين

 
  الرجاءعكس الخوف هو 

 
الكتاب  بحسبهو أوسع وأعمق وأقوى. ألن الرجاء المسيحي األمنيات. ب ال نعني فقط التفكير ، كمسيحيين  الرجاءعندما نتحدث عن 

هو  للرجاء الكتابيمجرد رغبة غامضة في أن يطرأ شيء جيد في المستقبل في مكان ما. بداًل من ذلك، إن المفهوم  ليس الرجاءالمقدس، 
 هللا لنا بالفعل.  اأظهره تيال أمانتهه و تحبمصالح هللا و ل اختبارنا الحاليتوقع مع يقين بأن الخير آت في المستقبل. إنه ضمان قائم على 

 
هو شيء يأتي من هللا في المقام األول، ولكنه أيضًا شيء يلعب  الرجاءعلى فكرة مفادها أنه على الرغم من أن  أيضاً  الكتاب المقدسيحتوي 

بَِّة ى َعَمَلُكْم َوَتَعَب اْلَمحَ فيه البشر دورًا ويسهمون في إيجاده. نجد في الرسالة إلى العبرانيين الكلمات التالية: " إلنَّ هللَا َلْيَس ِبَظاِلٍم َحتَّى َيْنسَ 
يِسيَن َوَتْخِدُموَنُهْم.  َولِكنََّنا َنْشَتِهي َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم ُيْظِهُر هَذا االْجِتَهاَد َعْيَنُه ِلَيِقيِن الرََّجاِء ِإَلى 11الَِّتي َأْظَهْرُتُموَها َنْحَو اْسِمِه، ِإْذ َقْد َخَدْمُتُم اْلِقدِّ

 (11-10: 6". )عبرانيين  النَِّهاَيةِ 
 

المساهمة و . أمور هامةواجتهادنا  محبتنا و عملنا إنّ إلى العالم.  الرجاءلالنضمام إلى العمل الذي يجلب فيه كمسيحيين دعانا هللا برحمته 
، اً يروح للتعمقنحن مدعوون  ،في هذا الوقتف ونصلي من أجله. به، تملؤنا الثقة و التي نقدمها مهمة في تحقيق المستقبل الذي يريده هللا لنا 

إلعادة تصور  ،، بإرشاد من هللااً ا الوقت معنستغل هذلفي المسيح، و  المؤسس/المبني الرجاءعلى  ولنشهدمع اآلخرين،  تواصلللبقاء على و 
 أفضل.*بحال عالمنا 

 

 أسئلة للنقاش 
 

 11-10: 6اقرأ عبرانيين 
  

 عن ماذا يتحدث هذا النص؟ .1
 "؟ الرجاءكيف نفهم مصطلح " .2
 ؟ 19-في هذا الظرف من الكوفيد رجاؤنا هو ما .3
ماذا يمكن أن تكون آمال أولئك المحيطين بنا من الفئات الضعيفة في كنيستنا والمجتمع األوسع؟ كيف يمكننا التعرف على  .4

 آمالهم ومخاوفهم؟
 هللا والبشر؟ : الطرفان دوراً  فيه يلعبهو شيء  الرجاءفكرة أن  مع نتجاوبكيف  .5
سالمتنا وسالمة  في كنيستنا وفي مجتمعنا األوسع مع الحفاظ على الرجاءي اإلجراءات الُمستدامة التي يمكننا اتخاذها لبناء ما ه .6

 اآلخرين؟
 
 



 

 

 صالة
 

 الرب يسوع المسيح،أيها 
 نا لنحب بعضنا البعض كما تحبنا أنت.دعوتَ 
 نا لنعتني ببعضنا البعض كما لو كنا نعتني بك.دعوتَ 

 لبعضنا البعض، الرجاءفي هذا الوقت، ساعدنا على جلب 
 لتهدئة الخائفين، وطمأنة الوحيدين،

 ،وتعزية المحزونينلمباركة المرضى و 
 .في وسطناالمحب  بحضورك واثقين

 باسمك الثمين نصلي. آمين.
 

 مايكل بيسلي[  مراجعة المطران]* مقتبسة من مادة للدكتور إسحاق مويونغا و  
 

 
7 



 

 

 

 الُمتجذر باهلل  الرجاء: 4درس الكتاب المقدس 
 
 

 (10: 41َوَعَضْدُتَك ِبَيِميِن ِبرِّي." )سفر إشعياء اَل َتَخْف أَلنِّي َمَعَك. اَل َتَتَلفَّْت أَلنِّي ِإلُهَك. َقْد َأيَّْدُتَك َوَأَعْنُتَك " 
  

، َخاِلُقَك َيا َيْعُقوُب َوَجاِبُلَك َيا ِإْسَراِئيُل: "اَل َتَخْف أَلنِّي َفَدْيُتَك. َدَعوْ " ُتَك ِباْسِمَك. َأْنَت ِلي. َواآلَن هَكَذا َيُقوُل الرَّبُّ
أَلْنَهاِر َفاَل َتْغُمُرَك. ِإَذا َمَشْيَت ِفي النَّاِر َفاَل ُتْلَذُع، َواللَِّهيُب اَل ُيْحِرُقكَ ِإَذا اْجَتْزَت ِفي اْلِمَياِه َفَأَنا َمَعَك، وَ   .ِفي ا

 (2-1: 43)إشعياء 
 
 

 رجاءومضة 
 

ليعمل ، ندعو هللا ةصالالبيريدنا أن نكون.  شعبه الذي لنصبحشكلنا غيرنا هللا ويُ ، يُ الصالةبداخلنا. في   هللا ةعمل قو ل نفوسنا، نفتح بالصالة
 وإيماننا باهلل .ثقتنا  ننمو في، ة صالالب. لرجاءداخلنا وحولنا ليشفينا ويجددنا ويمدنا با

 
 لقد ُهزمت بالدهم وسقطت مدينتهم اورشليم -سوأ األ عانى هؤالء .في بابل إلى شعب هللا المحتجزين في المنفى النص الكتابييتحدث 

لديهم ما يتطلعون إليه وال أحد يثقون فيه. ومع ذلك، في وضعهم، بدا وكأنه ليس للعمل القسري في دولة بعيدة. تحققت كل مخاوفهم.  يقواس و 
لى تحقق بعودتهم إ رجاء، رجاءوالعودة. لقد منحتهم رسالة هللا ومضة  بالفداء )التحرير(وطمأنينة واعطاهم وعدًا  محبةتحّدث هللا إليهم برسالة 

 .وصدقلعيش من جديد كشعب هللا بكرامة، ورأفة وبتمكينهم من اإسرائيل، 
 

تذكرنا قصص الكتاب المقدس وقصص تاريخنا بأن الشعوب واجهت على مر القرون العديد من األزمات، بما في ذلك الكوارث واألوبئة. 
قصصًا عن أوبئة األمراض. وفي عصرنا، عانى الماليين من المالريا، وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  الكتاب المقدسويسرد علينا 

هو أن هللا معنا دائمًا عندما نمر بهذه األزمات. إنه وعد  2-1: 43ض األخرى. والوعد الذي أعطاه هللا لشعبه في إشعياء والعديد من األمرا
َوأََعْنُتَك َوَعَضْدُتَك اَل َتَخْف أَلنِّي َمَعَك. اَل َتَتَلفَّْت أَلنِّي ِإلُهَك. َقْد َأيَّْدُتَك : "لنا قال هللا 10 :41. في إشعياء أو يهزمنا بأن ال شيء سيتغلب علينا

 ." * ِبَيِميِن ِبرِّي 
 

 أسئلة للنقاش 
 

 2-1: 43و  41:10اقرأ إشعياء 
 

 ؟النصفي هذا  رجاءاً ما الذي يمنح كل شخص منا  .1
هللا في األوقات الصعبة في  أمانةلقد عانى عالمنا من األوبئة والمجاعات وغيرها من األزمات المدمرة في السابق. فكيف عرفنا  .2

 ؟والعامحياتنا، على الصعيدين، الشخصي 
 يعطيناعلى الصليب. وفي قيامته،  تألمكما  أوجاعناحمل تننا وياحز احمل وي، معنا في وقت الضيق يقف ،في المسيح يسوع ، هللاإّن  .3

 هللا؟ومحبوبون من  مكرمون و  ذو قيمةأنهم 19-كوفيدبفايروس  المصابينكيف نظهر لألشخاص فالحياة الجديدة. الرجاء بيسوع 
 ؟كالتي نعاني منها اآلنالمحب في وقت جائحة  حضور هللا برأيك يعنيماذا  .4
 ؟التجاوب معهيمكننا ؟ كيف منالز في هذا  بشارة الرجاءأو  ما هو الخبر السار، .5



 

 

 صالة
 

 إله الرحمة،
 ساعدنا لنعرف أنك معنا. ساعدنا لنعرف أنك ُتحب كل شخص منا.

 .الرجاء ببشارة التمسكساعدنا لنرى أنك ستقوينا. ساعدنا على 
 سم المسيح. آمينبأ . من أجل هذه األخبار السارة، ربنا الكريم يا نشكرك
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 ملكوتك  : ليأتِ 5 درس الكتاب المقدس
 
 

الِة:  "َفَصلُّوا َأْنُتْم ِمْثَل َهِذِه الصَّ
َماَواِت، ِلَيَتَقدَِّس اْسُمكَ    َأَباَنا الَِّذي ِفي السَّ
َماءِ    ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك! ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َعَلى اأَلْرِض َكَما ِهَي ِفي السَّ
 ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا َأْعِطَنا اْلَيْومَ  
 ِلْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَناَواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا، َكَما َنْغِفُر َنْحُن  
يِر" )متى  رِّ َنا ِمَن الشِّ  (13-9: 6 َوال ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة، َلِكْن َنجِّ

 
 

 ملكوت هللا إلى األرض، كما هو في السماء  فليأتِ 
 

صعبًا للغاية، ألنهم كانوا يعيشون تحت االحتالل الروماني، في مجتمع  واقعهميسوع أن ُيعلمهم الصالة، كان  يذ منتالمالعندما طلب 
زراعي يعيش فيه معظم الناس في ظروف تتمثل بالُشح، وخاصة شح الطعام. حيث كانت الصالة في التقاليد اليهودية أمرًا يتمحور نحو 

 وجهة نظره عن هللا وما هو األهم له من أمور الحياة والتقوى. ومحتواهاالفرد  طريقة صالة عكستاإلخالص هلل. و التعبد و 
 

الده أن يبحثوا أواًل عما . ولذلك، من المهم كأو سماوات واألرض هو اآلب الذي يحب ويهتملق الاهللا خ يعرفوا أنّ  تالميذه أنلأواًل، أراد يسوع 
"على األرض كما هي  تهم بهاكل حيا ليغمرواوإرادته  ملكوتههو البحث عن  شغف التالميذكان كأوالد هللا، و وإرادته.  وملكوتهب: اسمه يهم اآل

 في السماء".
 

اِكِنيَن ِفيَها 1: 24مزمور الشيًا مع شهادة جميع الكتب المقدسة، يعلن اوتم " إّن هذه األرض، .أن "ِللرَّبِّ اأَلْرُض َوِمْلُؤَها. اْلَمْسُكوَنُة، َوُكلُّ السَّ
 ومع وجود اآلن ، واألرض ملكه (. إنه عالم يحبه هللا16: 3هكذا أحب هللا العالم " )يوحنا  هلرب. "ألننسانية هي للدنيا، وهذه اإلوهذه ا

الملكوت"؟ ما هي عالمات الملكوت في هذا  ليأتِ " عبارة عنيسئلة الحرجة بالنسبة لنا: ماذا ت. وينبغي أن تكون األ19-الكوفيدفايروس 
 ما هي مشيئة هللا في هذه اللحظة؟و ؟ الزمن

 
 وعدم الدخول في: الخبز اليومي، والمغفرة، ، وهيلمؤمنينليسوع  التي علمها في مضمون الصالة إن مفتاح اإلجابة على هذه األسئلة هو

يسوع كانوا ل المستمعينأن  متذكرينفي فهم ما تعنيه كل من هذه االلتماسات،  . ويجب علينا أن نحاول التعمقير والنجاة من الشر ، التجارب
، نحتاج إلى النظر إلى أولئك الذين يعيشون على هامش 19-شعبًا مستغاًل ومهمشًا. ولفهم ملكوت هللا وإرادته خالل جائحة الكوفيد

 مجتمعاتنا وتأثير الجائحة عليهم.
 

، كغذاء  فعلي". ُيفسر المسيحيون اليوم فكرة الخبز اليومي بطرق عديدة، منها: كطعام خبزنا كفافنا أعطنا اليومااللتماس األول " لنأخذ مثالّ 
، لن يفكر في "الطعام النص روحي، كخبز السماء، كاعتمادنا على هللا في كل شيء، إضافة إلى تفسيرات أخرى. فالكثير منا، بقراءة هذا

أو في ثالجاتنا فقط. نحن بحاجة إلى محاولة سماع كلمات يسوع من منظور أولئك الذين ُيشكل  نعرف أين نجده: في األسواق ألننا "الفعلي
 طويل األمد، وهو اآلن أكثر حدة. قلقاً لهم تأمين قوتهم اليومي من الخبز 

 



 

 

وفقدان الدخل وتراكم . واآلن، أصبحت حقيقة الجوع الماضيبالنسبة لكثير من الناس في  شّكل تأمين "الخبز اليومي" صراعًا وصالة يومية
عديد من الفئات األخرى في الوعلى  المجتمعات الفقيرة ، التي تؤثر بشكل أكبر على19-أزمة الكوفيد مع وجود الديون اكثر حدًة وتأثيراً 

ن تأمين وجبتهم الرئيسية. حيث أصبح الناس يفقدون وظائفهم ويغرقون في الديون، المجتمع كذلك. وبعد اآلن، قد ال يتمكن عمال المياومة م
لقًا وتوقفت التجارة. ويعاني الضعفاء، بمن فيهم المشردون والمهاجرون والالجئون، بسبب إغالق خدمات الدعم. وُيشكل تأمين الطعام لألبناء ق

 آلباء.ل
 

 ؟ *19-لمنا. ماذا يعني أن يأتي ملكوت هللا، وأن تتم إرادة هللا في زمن الكوفيدهذا الوباء دعوة لنا جميعا لطرح أسئلة حول عا
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 أسئلة للنقاش 
 

 13-9: 6اقرأ متى 
 هذا؟  19-الكوفيد زمنفي  المحلي ما الذي يحدث في مجتمعنا .1
 ؟الزمنفي هذا على األرض هللا  مشيئة تكون ماذا يمكن أن يعني أن يأتي ملكوت هللا وأن  .2
 ؟الزمن /في هذه اللحظة الملكوتما هي عالمات  .3
 ضررًا جراء الجائحة للكنيسة؟ تأكثر الناس ذا يقول ما .4
في ألكثر الفئات ضعفًا الديون اآلن حقيقة متزايدة، خاصة بالنسبة تراكم و  ،الخبز اليومي، وفقدان الدخلتأمين القلق بشأن أصبح  .5

 ككنيسة؟ )لالحتياج( ؟ كيف يمكننا أن نستجيبيحدث مجتمعاتنا. لماذا هذا
 . ففي هذهوملكوته هللا مشيئةملكوت هللا هنا. ونحن جميعًا مدعوون من هللا للمساهمة بطرق مختلفة باستخدام مواهبنا المختلفة لتحقيق إن  .6

التي ينبغي على كل واحد منا اتخاذها لمساعدة ملكوت هللا ليصبح حاضرًا بالكامل على  األفعالماذا يجب أن نصلي؟ وما هي لالحالة، 
 األرض؟

 
 

 صالة
 

 .معاً  انيةصالة الربالدعونا نصلي 
 
 
 

   ]   زاك نيرينجي.للمطران  ]* مقتبس من تأمالت الهوتية 
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