الدرس التاسع

 ٢٤شباط (فبراير) –  ٢آذار (مارس)

تقدمات الشّ كر

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :متــى ٢١-١٩ :٦؛ أفســس ٨ :٢؛ ١بطــرس ١٠ :٤؛ لوقــا ٤٧-٣٧ :٧؛
٢كورنثــوس ١٥-٨ :٨؛ ٢كورنثــوس .٧ ،٦ :٩
ـب هللا العالــم حتــى بــذل ابنــه الوحيــد لكــي ال يهلــك
آيــة الحفــظ« :ألنَّــه هكــذا أحـ َّ
كل َمــن يؤمــن بــه ،بــل تكــون لــه الحيــاة األبديــة» (يوح َّنــا .)١٦ :٣

إلهنــا إلــه عطــاء؛ يُــرى هــذا الحــق العظيــم بــكل ق َّوتــه فــي تضحيــة يســوع« ،ألَنَّـ ُه ه َكـذَا
ـي الَ يَ ْهلِـ َـك ك ُُّل َمـ ْن يُ ْؤ ِمـ ُن ِبـ ِه ،بَـ ْـل تَ ُكــو ُن لَـ ُه
ـب ُ
أَ َحـ َّ
هللا الْ َعالَـ َم َحتَّــى بَـذ ََل ابْ َنـ ُه الْ َو ِحيـ َد ،لِ َكـ ْ
الْ َح َيــا ُة األَبَ ِديَّ ـةُ» (يوحنــا  .)١٦ :٣أو فــي هــذه اآليــة« :فــإن كُنتــم وأنتــم أش ـرار تعرفــون أن
الســماء يُعطــي الـ ُّرو ِح الْ ُقـ ُدس
تُعطــوا أوالدكــم عطايــا ج ِّيــدة ،فكــم بالحــري اآلب الــذي ِمــن َّ
للذيــن يســألونه!» (لوقــا .)١٣ :١١
هللا يُعطــي ويُعطــي؛ إنَّهــا صفتــه .وهكــذا ،فعلينــا نحــن الذيــن نســعى لِ َع ْكـ ِ
ـس هــذه الصفة
أن نُعطــي كمــا يُعطــي هللاِ .مــن الصعــب تخيُّــل مــا هــو أكثــر تناقَضً ــا ِمــن عبــارة «مســيحي
أنانــي» مــع صفــة هللا ال ِمعطــاء.
إحــدى الطــرق التــي نَـ ُر ُّد بهــا مــا أعطانــا هللا إيَّــاه هــو ِمــن خــال التقدمــات .إ َّن تقدماتنــا
تُتيــح لنــا فُرصــة للتعبيــر عــن شــكرنا وامتناننــا ومح َّبتنــا .فــي يــوم اســتقبال يســوع لل َمفدييــن
إلــى الســماء ،ســنرى أولئــك الذيــن قَبِلــوا نعمتــه ،وســندرك أ َّن هــذا القبــول أصبــح ممك ًنــا مــن
خــال تقدمــات التَّضحيــة.
الســخاء فــي العطــاء ،ســواء
هــذا األســبوع ،ســوف نفحــص جوانــب مه َّمــة للتقدمــات .إ َّن َّ
كان ِمــن مواردنــا أو وقتنــا أو مواهبنــا هــو وســيلة قويَّــة لنعيــش حيــاة اإليمــان ،ولِ ُنظْهِــر
صفــات هللا الــذي نعبــده ونخدمــه.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٣آذار (مارس).
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األحد

 ٢٥شباط (فبراير)

«حيث يكون كنزك»


اقرأ متى  .٢١-١٩ :٦مع أنَّ هذه اآليات مألوفة جدًّ ا لنا ،كيف نستطيع مع ذلك أن نتح َّرر
ِمن القبضة القوية للكنوز األرض َّية التي ُيمكن أن تُسيطر علينا؟ (انظر كولوسي .)٢ ،١ :٣

إن عبارة «ألنَّه حيثُ يكون كنزك ،هناك يكون قلبك أيضً ا» (متى  )٢١ :٦هي ُمناشدة من
يسوع .يُم ِكن رؤية ق َّوة هذه اآلية كا ِملة في اآليتين السابقتين لها ،حيث ال ُمقارنة بين االحتفاظ
والصدأ
السوس َّ
السماء .ثالث كلمات تصف األرضُّ :
بكنوزنا على األرض واالحتفاظ بها في َّ
والسارقون (انظر متى  ،)١٩ :٦وكلها توحي بأ َّن كنزنا على األرض عابِر وزائِلَ .من م َّنا لم ي َر
السرعة التي تختفي بها األشياء األرضية؟ «كل شيء في هذا العالم غير ُمستقر،
ويتعلَّم مدى ُّ
السماء عكس ذلك:
والسرقة والضّ ياعَّ .
و ُمتقلِّب ،وغير ُمؤكَّد ،وغير آ ِمن وقابِل للتس ُّوس والخراب َّ
السماء ال يضيع
كل شيء أبدي ،ال يعتريه الخراب ،وهو آ ِمن ،عمره مديد ،وغير قابل للفناء .في َّ
شيء» ( ،C. Adelina Alexe ،Where Your Heart Belongsصفحة .)٢٢
ِــا ســوف ت ُلقــى
ِــا أو عاج ً
ُنــت تملــك القليــل ،آج ً
تطلَّــع إلــى ممتلكاتِــك .حتــى إن ك َ
الســماء
أغلبهــا إلــى المهمــات .ولكــن علــى الوكيــل الحكيــم أن يهت ـ َّم بوضــع كنــوزه فــي َّ
لالحتفــاظ بهــا .هنــاك ،وخالفًــا لمــا هــو ُهنــا علــى األرض ،لــن يســاورك القلــق بخصــوص
والســرقة وال َّنهــب.
ال ّركــود االقتصــادي ّ
الخاصــة بالوكالــة
تحتــوي اآليــات الــواردة فــي متــى  ٢١-١٩ :٦علــى أحــد أهـ ّم المفاهيــم
َّ
الســيطرة علــى قلبــك :ســوف يســحبك ويج ـ ّرك ويضغــط
المســيحية .ســوف يُحــاول كنــزك َّ
عليــك ويســتهويك ويُطالِبــك ويغويــك ويُرغِّبــك حتــى تخضــع لســيطرته .فــي العالــم المــا ِّدي،
قلبــك يتبــع كنــزك ،لذلــك ،يبقــى مــكان وجــود كنــزك مهــم ج ـ ًّدا .وكلمــا ازداد تركيزنــا علــى
الحاجــات األرضيــة ومكاســبها ،يصعــب تفكيرنــا فــي األمــور الســماوية.
إعالننــا عــن إيماننــا بــاهلل مــع احتفاظنــا بكنزنــا هنــا علــى األرض هــو ريــا ٌء ونِفــاق .يجب أن
تتَّ ِفــق أعمالنــا مــع أقوالنــا .بمعنــى آخــر ،نحــن نــرى كنوزنــا علــى األرض بعيوننــا ،ولكــن يجــب
الســماء بإيماننــا (٢كورنثــوس  .)٧ :٥فمــع أننــا ،بالطبــع ،نحتــاج
أن نــرى تقدماتنــا ككنــوز فــي َّ
إلــى أن نكــون عملييــن وأن نوفِّــر ألنفســنا احتياجاتنــا (حتــى للتقاعــد ولِمــا بعــد التقاعــد) ،إال
أنَّــه مــن األساســي أن نحتفــظ دائ ًمــا بالصــورة األكمــل فــي أذهاننــا ،صــورة األبديــة.

اقــرأ عبرانييــن  .٣٤ :١٠مــا هــي النقطــة المهمــة التــي ُيشــير إليهــا الرســول بولــس
الســماء؟
هنــا حــول ال ُمفارقــة بيــن الكنــز علــى األرض والكنــز فــي َّ
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االثنين

 ٢٦شباط (فبراير)

وكالء ال ِّنعمة اإللهية


ما هو الشيء اآلخر الذي أعطاه لنا هللا حسب اآلية الواردة في أفسس ٨ :٢؟

ال ِّنعمــة هــي «هبــة غيــر ُمسـتَحقَّة» .إنهــا عط َّيــة ال نســتحقّها .لقــد َسـك ََب هللا نعمتــه علــى
هــذا الكوكــب ،وإذا قبلناهــا بــكل بســاطة ولــم نرفضهــا ،فســوف ت ُغ ِّيــر نعمتــه حياتنــا ،اآلن
جســدة فــي عط َّيــة ال ِّنعمــة (٢كورنثــوس  .)٩ :٨حتــى
وإلــى األبــد .كل ِغنــى وق ـ ّوة الســماء ُم َّ
المالئكــة يندهشــون ِمــن ِعظَــم هــذه الهِبــة (١بطــرس .)١٢ :١
ِمــن بيــن كل مــا منحــه هللا لنــا ،ال شـ َّـك أ َّن ال ِّنعمــة التــي لنــا فــي شــخص يســوع المســيح
هــي أعظــم وأث َمــن عط َّيــة .فبــدون ال ِّنعمــة ،نكــون بــا رجــاء .إ َّن تأثيــر الخط َّيــة الكئيــب
أقــوى ِمــن أن يســتطيع اإلنســان أن يُح ـ ِّرر نفســه منــه .حتــى طاعتنــا لشــريعة هللا ال يمكنهــا
ـوس قــا ِد ٌر
ـي نامـ ٌ
أن ت ُعطينــا الحيــاة« .فهــل النامــوس ضــد مواعيــد هللا؟ حاشــا .ألنَّــه لــو ا ُ ْع ِطـ َ
أن يُحيــي ،لــكان بالحقيقــة ال ِب ـ ُّر بالنامــوس» (غالطيــة  .)٢١ :٣وعلــى أي حــال ،فــإن كان ألي
ٍ
نامــوس أن يُخلِّصنــا ،لــكان هــو نامــوس هللا .لكــن بولــس يقــول ،حتــى ذلــك النامــوس ال
يســتطيع أن يُخلِّصنــا .فــإن كان لنــا أن نَ ْخلُــص ،يكــون خالصنــا بال ِّنعمــة.




الصلــة بيــن الوكالــة وال ِّنعمــة؟ اشــرح كيــف يُظهــر عطاؤنا
اقــرأ ١بطــرس  .١٠ :٤مــا هــي ِّ
هلل ولآلخريــن نعمتــه لنا؟

قــال الرســول بطــرس أننــا إذ قَبِلنــا عط َّيــة نعمــة هللا ،علينــا أن نكــون بال ُمقابــل «وكالء
صالحيــن علــى نعمــة هللا ال ُمتَن ِّوعــة» (١بطــرس  .)١٠ :٤لقــد وهبنــا هللا عطايــا؛ ولذلــك ،علينــا
أن نُعطــي م َّمــا أعطانــا هللا .فمــا اســتلمناه ،بال ِّنعمــة ،ليــس لِ َمسـ َّرتنا ومنفعتنــا فقــط ،بــل ألجــل
تقـ ُّدم بشــارة اإلنجيــل .م َّجانًــا ا ُ ْع ِطيتُــم (هــذا هــو معنــى ال ِّنعمــة)؛ إذًا ،علينــا أن نُعطــي م َّجانًــا
بــكل الطــرق الممكنــة.

ـت وكيـ ًـا للنعمــة
فكِّــر فــي كل عطايــا هللا لــك .بأ َّيــة طــرق تســتطيع أن تكــون أنـ َ
التــي منحهــا هللا لــك بالم َّجــان؟
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الثالثاء

 ٢٧شباط (فبراير)

ال َّتقدمة األفضل


القصة عن الدافع الصحيح لتقديم عطايانا هلل؟
اقرأ لوقا  .٤٧-٣٧ :٧ماذا تُعلِّمنا هذه َّ

َد َخلَــت مريــم الغُرفــة ورأت يســوع ُمتَّ ِكئًــا إلــى المائــدة .فأخــذت « َم ًنــا ِمــن ِطيــب نارديــنٍ
وس ـ َك َبتْ ُه عليــه .ظ ـ َّن بعضهــم أ َّن فعلهــا ذلــك لــم يكــن
خالِــص كثيــر الثَّمــن» (يوحنــا َ )٣ :١٢
الئ ًقــا ،باعتبــار أنَّهــا عاشــت ِعيشــة الخطيــة.
لك َّن مريم كانت قد تح َّررت ِمن ُسلْطَة الشيطان (لوقا  .)٢ :٨بعد ذلك ،وبعد مشاهدتها
ِّيب أثمن ما كانت
قيامة لِعازر ،طغى عليها شعور بال ِعرفان بالجميل وبالشكر واالمتنان .كان الط ُ
تمتلكه ،وكان ِف ْعلُها ذاك هو سبيلها في إظهار عرفانها وامتنانها ليسوع.
القصــة مــا يجــب أن يكــون هــو الدافــع الحقيقــي لتقديــم تقدماتنــا :شــكرنا
تُظْهــر هــذه َّ
وامتناننــا هلل .وعلــى أي حــال ،هــل يوجــد أي ر ٍّد آخــر أمــام عط َّيــة نعمــة هللا التــي ال ت ُق ـ َّدر
الســخاء مــع عرفاننــا
بثمــن؟ إ َّن ســخاء هللا أيضً ــا يحثُّنــا علــى العطــاء ،وعندمــا يقتَ ـ ِر ُن هــذا َّ
وامتناننــا ،فكالهمــا م ًعــا يعطياننــا المعنــى الحقيقــي للعطــاء ،الــذي يشــمل وقتنــا ومواهبنــا
وممتلكاتنــا وأجســادنا.

السياق اختالفًا كا ِم ًل
اقرأ خروج ٢٦ :٣٤؛ الويين ٢٤-١٩ :٢٢؛ عدد  .٢٩ :١٨مع اختالف ِّ
مع تعامالت اليوم ،ما هو المبدأ الذي يمكننا أن نأخذه ِمن تلك اآليات حول تقدماتنا؟



قــد تبــدو أفضــل عطايانــا وتقدماتنــا نا ِقصــة وغيــر كافيــة فــي نَظَرِنــا ،ولكنهــا ذات أهم َّيــة
أول فــي حياتنــا .نحــن ال
بالنســبة هلل .فــإذ نُق ـ ِّدم هلل أفضــل مــا لدينــا ،نُظْ ِهــر أننــا نضــع هللا ً
ـدل مــن ذلــك ،نُعطــي هلل مــا لدينــا ِعرفانًــا وامتنانًــا
نُعطــي تقدمــات لكــي ننــال رضــى هللا ،بـ ً
لمــا أعطــاه هللا لنــا فــي المســيح يســوع.
«إ َّن التكريــس التــام وأعمــال ال َّرحمــة المدفوعــة بــروح المحبــة وال ِعرفــان واالمتنــان ،ســوف
تفيــض علــى أصغــر تقدمــة وال ُمق َّدمــة طوع ًّيــا ،رائحــة زك َّيــة إلهيــة ،جا ِعلــة ِمــن التقدمــة
عطيَّــة ال ت ُق ـ َّدر بثمــن .ولكــن ،بعــد أن نُعطــي لفادينــا كل مــا يمكننــا أن نعطيــه لــه بكامــل
إرادتنــا ،ومهمــا كانــت قيمتــه بالنســبة لنــا ،فــإذا نظرنــا إلــى َديْ ِننــا ألفضــال هللا كمــا هــي
علــى حقيقتهــا ،فــكل مــا نكــون قــد ق َّدمنــاه لــه ســيبدو غيــر ٍ
كاف بــل ضئيـ ًـا ج ـ َّدا .لك ـ َّن
المالئكــة يأخــذون تلــك التقدمــات ،التــي تبــدو لنــا قليلــة ،ويق ِّدمونهــا كتقدمــة رائحــة زكيــة
أمــام العــرش ،ويتــم قبولهــا» (روح النبــوة ،شــهادات للكنيســة ،المجلــد الثالــث ،صفحــة .)٣٩٧
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ِ
مقاصد القلب
قصة األرملة التي أ ْعط َْت ب َِسخاء .مع أ َّن تقدمتها كانت ضئيلة
ِضمن درس سابق ،تطرقنا إلى َّ
ُمقارنة بتقدمات أخرى ،لك َّنها كانت سخيَّة ألنها أظهرت الطبيعة الحقيقية لصفاتِها ولِقَلبِها ،م َّما
دفع يسوع ليقول« :إِ َّن ِ
َت أَكْثَ َر ِم َن الْ َج ِميعِ» (لوقا .)٣ :٢١
هذ ِه األَ ْر َملَ َة الْ َف ِقي َر َة أَلْق ْ
هللا وحــده (يعقــوب  )١٢ :٤يعــرف نوايانــا الحقيقيــة (أمثــال ٢ :١٦؛ انظــر أيضً ــا ١كورنثــوس
ِ .)٥ :٤مــن ال ُم ْم ِكــن أن تكــون لنــا أفعــال صحيحــة ،ولكــن بدوا ِفــع ِ
خاطئــة .العطــاء ِمــن وفــرة
المــال ال يتطلَّــب الكثيــر ِمــن اإليمــان ،ولكـ َّن التضحيــة فــي العطــاء ِمــن أجــل خيــر اآلخريــن
يُعطــي شــهادة قويَّــة لِمــا هــو فــي قلوبنــا.



اقــرأ ٢كورنثــوس  .١٥-٨ :٨ع َّمــا يتحــدَّ ث بولــس الرســول ُهنــا بخصــوص العطــاء والحا ِفــز
الــذي يدفعنــا للعطــاء؟ ومــا هــي المبــادئ التــي ُيمكــن أن نأخذهــا ِمــن هــذه اآليــات
حــول الوكالــة المســيحية؟

أيًّــا كا َن حا ِفــزك للعطــاء ،فالحوا ِفــز وال َّدوا ِفــع تتعــ َّدد وتتبايــن مــا بيــن خدمــة الــذات
ومنفعــة اآلخريــن .إن الحــرب المســتمرة حــول هــذا التَّبايــن مــا بيــن األنانيــة والعطــاء تحــدث
بوتيــرة أســرع مــن أي خــاف حــول أي موضــوع روحــي آخــر .األنانيــة سـتُب ِّرد قَل ًبــا كان يو ًمــا
علــى نــار ُمتَّقــدة ِمــن أجــل الــرب ،وســتصيبه بالكســل والفتــور .والمشــكلة تأتــي عندمــا
نســمح لألنانيــة أن تدخــل فــي اختبارنــا المســيحي .معنــى ذلــك أننــا نجــد بعــض الطــرق التــي
نُب ـ ِّرر بهــا أنانيتنــا ونفعــل ذلــك ب ِْاسـ ِـم المســيح.
خالصة هذا الكالم يُع َّبر عنها بكلمة واحدة :المحبة .والمحبة ال يُمكن أن تتجلَّى بدون إنكار
للذات ،واستعداد ألن نعطي ِمن أنفسنا ،إلى درجة التضحية من أجل خير اآلخرين.
مــا لــم تنعكــس محبــة هللا فــي حياتنــا ،فــإن عطايانــا لــن تعكــس محبــة هللا .القلــب األنانــي
م َّيــال ألن يُ ِحــب نفســه فقــط .يجــب علينــا أن نطلــب ِمــن هللا أن يختــن « ُغ ْرلَـ َة قُلُوبنــا» (تثنيــة
 )١٦ :١٠حتــى نســتطيع أن نتعلَّــم أن نُحــب كمــا أح َّبنــا هللا.
إ َّن المحبة هي األساس لكل أعمال اإلحسان الحقيقية ومساعدة المحتاجين .إ َّن محبَّة هللا
ال ُمو َّجهة إلينا تُحفِّزنا ألن نحبه ونحب اآلخرين بالمقابل ،وهي بحق الباعث األسمى للعطاء.

مــا هــو الخطــأ فــي إعطــاء تقدماتنــا هلل بدافــع شــعورنا بوجــوب القيــام بذلــك،
وليــس بدافــع محبتنــا لــه؟
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اختبار العطاء
إذا كان المســيح قــد جــاء المســيح لكــي يكشــف لنــا صفــات هللا ،فهنــاك شــيء واحــد
يجــب أن يكــون واض ًحــا حتــى اآلن :هللا يُحبّنــا ،وهــو يريــد لنــا الخيــر فقــط .إنــه يطلــب م َّنــا أن
نعمــل فقــط مــا هــو لِ َن ْف ِعنــا ،وليــس مــا هــو لِضَ َررِنــا .هــذا يشــمل أيضً ــا دعوتــه لنــا ألن نُعطــي
بســخاء وبســرور م َّمــا أعطانــا .فالعطايــا التــي نُق ِّدمهــا بســماحة قلــب وإرادة ُح ـ َّرة وســخاء
هــي ذات نفــع وفائــدة ألنفســنا — ال ُمعطيــن ،كمــا هــي لمنفعــة وفائــدة َمــن يتلقَّاهــا.

اقــرأ ٢كورنثــوس  .٧ ،٦ :٩كيــف تتض َّمــن هــذه اآليــات ،بشــكل كبيــر ،حقيقــة مــا يجــب
أن يـ ّ
ـدل عليــه العطــاء؟




ـخي يُم ِكــن أن يكــون بــل يجــب أن يكــون عمـ ًـا شــخص ًيا وروح ًيــا
إ َّن تقديــم عطــا ٍء سـ ّ
جـ ًدا .إنَّــه عمـ ٌـل ِمــن أعمــال اإليمــان ،وهــو تعبيــر عــن امتناننــا وشُ ــكرنا ل َّمــا أعطانــا هللا فــي
المســيح.
والعطــاء ،كمــا مــع أي عمــل مــن أعمــال اإليمــان ،يُزيدنــا إيمانًــا «أل َّن اإليمــان بــدون
إعمــال ميــت» (يعقــوب  .)٢٠ :٢وال يوجــد ســبيل أفضــل لزيــادة اإليمــان ِمــن أن نعيــش حيــاة
اإليمــان .معنــى ذلــك أن نعمــل أشــيا ًء تنتــج عــن إيماننــا وتنبــع منــه .وإذ نُعطــي بســخاء
الخاصــة .إننــا نتعلَّــم
وبســماحة قلــب وبــإراد ٍة ُحـ َّرة ،فنحــن نعكــس صفــات المســيح بطريقتنــا َّ
َ
الخاصــة .ولهــذا ،فالعطــاء بهــذا
ـا
ـ
أعمالن
ـي
ـ
ف
ـه
ـ
مع
ـا
ـ
اختبارن
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
هللا
ـات
ـ
صف
ـن
ـ
ع
ـر
ـ
أكث
َّ
الشــكل ســيبني ثقتنــا فــي هللا وســ ُيعطينا الفرصــة ل َن ْختَبِــر مــا قالــه داود فــي المزمــور ٣٤
«ذوقــوا وانظــروا مــا أطيــب الــرب .طوبــى للرجــل المتــوكِّل عليــه» (مزمــور .)٨ :٣٤
«وس ـيُرى أ َّن المجــد المتأللــئ فــي وجــه يســوع هــو مجــد محبَّ ِت ـ ِه الباذلــة .وفــي النــور
َ
ال ُم ْن َب ِعــث ِمــن جلجثــة َســ ُيرى أ َّن نامــوس المحبــة ال ُم ْن ِكــ َرة لذاتهــا هــو نامــوس الحيــاة
لألرضييــن والســماويين؛ وأ َّن المحبــة التــي ‹ال تطلــب مــا لنفســها› تن ُبــع ِمــن قلــب هللا؛ وأ َّن
ذاك الوديــع والمتواضــع القلــب قــد أُ ْعلِ َنــت فيــه صفــات هللا الســاكن فــي نــور ال يُدنــى منــه»
(روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)١٧

بأ َّيــة طُ ـ ُرق ا ْخ َت َب ـ ْر َت حقيقــة ازديــاد اإليمــان ِمــن خــال العطــاء بســخاء وبســماحة
قلــب وإراد ٍة ُح ـ َّرة م َّمــا َم َن َحــكَ هللا إيَّــاه؟
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الســماء .وروح األنانيــة هــي روح
الســخاء هــي روح َّ
لمزيــد مــن الــدرس«« :إ َّن روح َّ
الشــيطان .ومح َّبــة المســيح ال ُمض ِّحيــة بذاتهــا تجلّــت علــى الصليــب .لقــد أعطــى كل مــا لديــه،
وأخي ـ ًرا بــذل نفســه ،لكــي يخلّــص اإلنســان .إ َّن صليــب المســيح يُ ِ
ناشــد ك َُّل تا ِبــع مــن أتبــاع
يســوع ال ُمبــا َرك وال ُمخلِّــص ألن يُظ ِهــروا روح العطــاء .إ َّن المبــدأ الموضَّ ــح أعــاه هــو أن نُعطــي
ونُعطــي .إ َّن تطبيــق هــذا فــي أفعــال الخيــر واألعمــال الصالحــة هــو الثمــر الحقيقــي للحيــاة
المســيحية .ولكــن مبــدأ العالــم هــو األخــذ واألخــذ ،وهكــذا يطمحــون فــي تأميــن ســعادتهم؛
ؤســا وموتًــا» (روح النبــوة ،ســاباث ريفيــو آنــد أدفنتســت هيرالــد،
ولكــن ثمــار ذلــك تكــون بُ ً
 ١٧أكتوبــر  /تشــرين الثانــي.)١٨٨٢

أسئلة للنقاش
 .1مــا الــذي يجعــل األنانيــة بهــذا التناقــض الشــديد مــع روح المســيح؟ مــا هــي

األشــياء التــي يمكننــا أن نفعلهــا لتســاعدنا علــى حفــظ أنفســنا ِمــن ِمثــل هــذه
الســا ِقطة؟
األشــياء التــي هــي جــزء ِمــن طبيعــة البشــرية َّ
ـس َعــن ُحــزن أو اضطـرار .ألنَّ ال ُمعطي المســرور
« .2كل واحــد كمــا ينــوي بقل ِبـ ِه ،ليـ َ
يُ ِح ُّبــه هللا» (٢كورنثــوس  .)٧ :٩كلمــة «مســرور» باللغــة اليونانيــة تَظْ َهــر مـ َّرة واحــدة
فــي العهــد الجديــد .مــا الــذي يجــب أن ُيخبرنــا هــذا عــن موقفنــا ِمــن العطــاء؟
 .3اكتــب قائِمــة بــكل مــا أعطــاك هللا إيَّــاه فــي المســيح .مــاذا نتعلَّــم ِمــن هــذه
القائمــة عــن الســبب الــذي يدفعنــا للعطــاء اســتجابة لِمــا َم َن َحــه هللا لنــا؟ فــي نفــس
الوقــت ،مــاذا تُعلِّمــك هــذه القائمــة أيضً ــا حــول كيــف أنــه حتــى أفضــل عطايــاك
التــي تُ ْع ِطيهــا بأفضــل الدَّ وافــع ،يمكــن أن تبــدو زهيــدة جــدَّ ا فــي مقابــل مــا حصلنــا
عليــه ِمــن هللا؟
 .4لماذا تُعدُّ األنانية هي الطريق المضمون لِ َتحيا حياة بائِسة؟
 .5فكِّــر فــي شــخص فــي الكنيســة التــي تنتمــي إليهــا فــي الوقــت الحاضــر ،بحاجــة
ـكل أو بآخــر .مــاذا ُي ْم ِكنــك أن تفعــل ،حتــى لــو فــي هــذه اللحظــة،
لل ُمســاعدة بشـ ٍّ
ل ُتســاعده؟ مــا الــذي يمكنــك أن تفعلــه ،حتــى لــو تطلَّــب األمــر تضحيــة مؤلمــة مــن
طرفــك؟
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