الدرس الثاني عشر

 ٢٣-١٧آذار (مارس)

عادات الوكيل

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أفســس ١٧-١٥ :٥؛ كولوســي ٢٣ :٣؛ لوقــا  ٤٨-٣٥ :١٢يعقــوب
١٤ :٤؛ أعمــال الرســل ٢١ :٣؛ ١كورنثــوس .٢٧-٢٤ :٩

ـم يُزكِّــي الشــاب طريقــه؟ بحفظــه إيَّــاه حســب كالمــك .بــكل قلبــي
آيــة الحفــظِ « :بـ َ
ــأت كال َمــكَ فــي قلبــي لكيــا اُخطــيء إليــك»
طلب ُتــك .ال ت ُِضلَّنــي عــن َوصايــاك .خ َّب ُ
(مزمــور .)١١-٩ :١١٩
ســلوكُك يكشــف الهــدف واالتِّجــاه فــي حياتــك .الــوكالء الذيــن يُن ُّمــون العــادات الصالحــة
فــي حياتهــم هــم أكثــر الــوكالء أمانــة .كانــت لدانيــال عــادة الصــاة اليوميــة (دانيــال .)١٠ :٦
ـب أيضً ــا:
وكانــت عــادة بولــس أن يدخــل إلــى المجمــع (أعمــال الرســل  .)٢ ،١ :١٧وقــد كَتَـ َ
«ال ت َِضلُّــوا .فــإ َّن ال ُمعاشَ ـرات ال َّرديَّــة ت ِ
ُفســد األخــاق الج ِّيــدة» (١كورنثــوس  .)٣٣ :١٥علينــا أن
نُن ِّمــي العــادات الجيِّــدة لكــي تحــل محــل العــادات السـيِّئة.
«إننا وبشكل فردي سنكون ما تصنعه عاداتنا ِمن اآلن وإلى األبد .إ َّن حياة أولئك الذين
يُشكِّلون العادات الصالحة ،وأمناء في أداء كل واجب ،سيكونون أنوا ًرا ِ
ساطعة ،ناشرين أش َّعة
ُمشرقة على طريق اآلخرين» (روح النبوة ،شهادات للكنيسة ،المجلد الرابع ،صفحة .)٤٥٢
إ َّن الطريـق الـذي تخلقـه العـادات هو أسـرع سـبيل يمكنـك أن تتَّخـذه لكي تنـال المكافأة
تأصلـة فـي اإلنسـان .بمعنـى آخـر أنـك ال تحتـاج أن ت ُفكِّـر فيها؛
التـي تسـعى إليهـا .العـادات ُم ِّ
فأنـت تفعلهـا تلقائ ًيـا .تلـك العـادات قـد تكـون ج ِّيـدة أو سـ ِّيئة ،وذلك يتوقَّـف على مـا تؤ ِّديه.
سـوف ننظـر هـذا األسـبوع إلـى بعض العـادات القويَّة التـي ستُسـاعد الوكيـل إلدارة أعمال هللا.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٤آذار (مارس).
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األحد

 ١٨آذار (مارس)

عادة :طَلَب هللا أ َّو ًل

جمي ُعنــا لنــا عــادات .الســؤال يأتــي :مــا هــو نــوع هــذه العــادات؟ جيِّــدة أَم س ـيِّئة؟ ِمــن
الســعي لِطَلَــب
بيــن كل العــادات الجيِّــدة التــي يُم ِكــن أن تكــون لــدى المســيحي؛ فــإن عــادة َّ
هللا أ َّو ًل ويوم ًّيــا يجــب أن تكــون أ َهــم هــذه العــادات علــى اإلطــاق.
«كل صبــاح ،كــ ِّرس نفســك وحياتــك ورو َحــك و َج َســ َدك هللِّ .أســس فــي نفســك عــادات
التَّكريــس والثقــة أكثــر وأكثــر فــي ُمخلِّصــك» (روح النبــوة ،العقــل والصفــات والشــخصية،
المجلَّــد األول ،صفحــة  .)١٥وبِعـ ٍ
ـادات كهــذه ســوف ندخــل بالتأكيــد ِمــن البــاب الض ِّيــق الــذي
يــؤ ِّدي إلــى الحيــاة (متــى .)١٤ :٧
قــال هللا« :ال يكــن لــك آلهــة أخــرى أمامــي» (خــروج  .)٣ :٢٠وقــال يســوع ،فــي ِســياق
حاجاتنــا األساســية« :اطلبــوا أ َّو ًل ملكــوت هللا وبِــ َّر ُه» (متــى  ،)٣٣ :٦وقــد أخبرنــا أيضً ــا:
«تطلبونَنــي فتجدونَنــي إذ تطلبوننــي بــك ُِّل قل ِبكُــم» (إرميــا .)١٣ :٢٩



اقرأ متى ٣٨ ،٣٧ :٢٢؛ أعمال الرسل ٢٨ :١٧؛ أفسس ١٧-١٥ :٥؛ كولوسي  .٢٣ :٣ماذا
يُقال في هذه اآليات ِم ّما يُ ْم ِكن أن يُساعدنا في أن نفهم كيف نضع هللا ً
أول في حياتنا؟

ـال أفضــل
ـال لنــا فــي طلــب هللا أ َّولً  ،بالطبــع لــن نجــد مثـ ً
ِمــن بيــن ك ُِّل َمــن نعتبرهــم ِمثـ ً
ِمــن مثــال المســيح .لقــد َوضَ ـ َع يســوع أبــاه أ َّولً فــي كل شــيء .نبــدأ برؤيــة هــذه األفضليــة
أثنــاء زيارتــه كصبــي إلــى أورشــليم .عندمــا تواجــه مــع أمــه التــي وجدتــه «فــي الهيــكل» ،قــال
لهــا يســوع« :ينبغــي أن أكــون فيمــا ألبــي» (لوقــا .)٤٩ ،٤٦ :٢
كان يســوع طــوال حياتــه يتــوق للشــركة مــع أبيــه ،كمــا يتَّ ِضــح ذلــك ِمــن حيــاة الصــاة
التــي اعتادهــا .هــذه العــادة كانــت شــيئًا لــم يفهمــه التالميــذ بشــكل ٍ
كاف .لــم تســتطع كل
قــوى الظــام أن تفصــل يســوع عــن أبيــه ،أل َّن المســيح جعــل مــن الصــاة عــادة ليظـ َّـل علــى
ات ِّصــال كامــل مــع هللا.
ـب هللا مــن كل قلوبنــا ومــن كل
نســتطيع أن نتبــع مثــال يســوع بــأن نتَّ ِخــذ ق ـرا ًرا ألن ن ُِحـ َّ
نفوســنا ومــن كل أفكارنــا (متــى  .)٣٧ :٢٢وبالصــاة ،و ِدراســة كلمــة هللا ،والســعي لمحــاكاة
صفــات يســوع فــي كل مــا نعملــه ،فإننــا بذلــك س ُنشـكِّل عــادة أن نجعــل هللا أ َّو ًل فــي حياتنــا.
أي عــادة يمكــن أن تكــون أفضــل ِمــن هــذه بالنســبة للمســيحي!

اسأل نفسك :هل ِف ً
عل َج َعل ُْت هللا أ َّو ًل في حياتي؟ كيف تعرف ذلك؟
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االثنين

 ١٩آذار (مارس)

عادة :انتظار المجيء الثاني للمسيح



اقــرأ لوقــا  .٤٨-٣٥ :١٢مــاذا يُعلِّمنــا هــذا المثــل حــول موقفنــا ِمــن المجــيء الثانــي
للمســيح؟ لمــاذا ينبغــي أنَّ كل مــا نفعلــه فــي كل األوقــات يكــون فــي ســياق حتم َّيــة
المجــيء الثانــي؟

يجـب أن نعتـاد ممارسـة حيـاة الوكالـة فـي ضـوء عودة يسـوع المسـيح .إ َّن صفـات الوكيل
الخائـن الـذي يتصـ َّرف وكأنـه وكيـل أميـن سـوف تُكتَشـف فـي ال ِّنهايـة ِمـن خلال أعمالـه؛ أل َّن
بالسـهر والعمـل — وكأ َّن سـيدهم موجـود وحاضـر بينهم.
الـوكالء األمنـاء يـؤ ُّدون مسـؤولياتهم َّ
إنَّهـم يعيشـون ِمـن أجـل ال ُمسـتقبل ويع َملون بأمانة يو ًمـا بعد يوم« .فَ ِإ َّن ِسـي َرتَ َنا نَ ْحـ ُن ِه َي ِفي
السـ َما َو ِ
ـيح» (فيلبـي .)٢٠ :٣
َّ
ات ،الَّ ِتـي ِم ْن َهـا أَيْضً ـا نَ ْنتَ ِظـ ُر ُم َخل ًِّصـا ُه َو ال َّر ُّب يَ ُسـو ُع الْ َم ِس ُ
انتَظَـ َر إبراهيـم المدينـة األبدية (عبرانييـن  ،)١٠ :١١وانتظر بولس عودة المسـيح (عبرانيين
 .)٢٥ :١٠لقـد كانـا أصحـاب ِفكْـ ٍر ُمسـتَقبليُ ،متَ َرقُّبينُ ،م َع ِّدين ،ومسـتع ِّدين في أيَّـة لحظة للقاء
المسـيح .علينـا نحـن أيضً ـا أن نُن ِّمـي فينـا عـادة ال َّنظر إلى ال ُمسـتقبل بنظرة ِ
شـاخصة إلـى ِق َّمة
مجـد اإلنجيـل (تيطـس  .)١٣ :٢بـدلً ِمـن إلقـاء النظـرات العابرة ِمن وقـت آلخر علـى النب َّوات،
علينـا أن نبحـث بصفـة ُمسـتمرة ونُرا ِقـب ونعمـل ُمدركيـن دائِ ًمـا األبديـة التـي تنتظرنـا عنـد
عـودة يسـوع المسـيح .فـي ذات الوقـت ،علينـا أن نتج َّنب التخمينـات واالسـتطالعات الجامحة
والخياليـة حـول أحـداث األيـام األخيـرة .إ َّن وعـد المجـيء الثانـي يُعطينـا تو ُّج ًهـا فـي حياتنـا،
ويمنحنـا المنظـور الصحيـح للحاضـر ،ويسـاعدنا لنتذكَّـر مـا هـو المهـم فـي الحيـاة .إ َّن عـادة
انتظـار عـودة يسـوع المسـيح تُعطي الوكيـل مع ًنـى وهدفًا.
لقــد م َّهــد الصليــب لنــا الطريــق لكــي يكــون لنــا موعــد ولقــاء مــع ال ُمخلِّــص .إننــا نبحــث
عــن عالمــات ك ُِش ـفَت لنــا فــي الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس تو ِّجهنــا وتُشــير إلــى مجــيء المســيح فــي
مجــد اآلب والمالئكــة (مرقــس « .)٣٨ :٨ونحـ ُن غيـ ُر ِ
ناظريـ َن إلــى األشــياء التــي ت ُـ َرى ،بــل إلــى
التــي ال تُــرى .أل َّن التــي تُــرى وقت َّيــة ،وأ َّمــا التــي ال تُــرى فأبَديــة» (٢كورنثــوس .)١٨ :٤
نعــم ،المــوت ،وحتم َّيــة المــوت الماثِلــة أبـ ًدا ،يجــب أن تُســاعدنا دائ ًمــا لِ ُنــدرِك كــم هــي
محــدودة وعا ِبــرة هــي حياتنــا علــى األرض .ولكــن وعــد المجــيء الثانــي يُظْ ِهــر لنــا أيضً ــا أ َّن
المــوت ذاتــه هــو وقتــي وعابــر .فــا عجــب إذًا ،أنَّــه يجــب علينــا أن نعيــش فــي ضــوء وعــد
عــودة المســيح ،وعــد يجــب أن يؤثِّــر بق ـ َّوة علــى كيفيــة عيــش كل وكيــل مســيحي .دعونــا
نعتــاد ِمــن اآلن ألن نعيــش فــي ترقُّــب عــودة المســيح .إ َّن اســمنا ذاتــه يُظ ِهــر حقيقــة ذلــك
االنتظــار والتَّرقُّــب.
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الثالثاء

 ٢٠آذار (مارس)

عادة :استعمال الوقت ِب ِحك َمة

أمس وال نعلم ،ألنَّ أيَّامنا على األرض ِظ ٌّل» (أيوب .)٩ :٨
«ألننا نحن ِمن ٍ

يم ِكنك أن توقف عقارب الساعة ،لكنك لن تستطيع أن توقف حركة الزمن .إ َّن الوقت ال
ينتظر؛ فهو يظل يتح ِّرك إلى األمام حتى لو توقَّفنا نحن عن الحركة وبدون أي عمل.

مـاذا تقـول لنـا اآليـات التالية عـن أيَّامنا علـى األرض في هـذه الحياة؟ (يعقـوب ١٤ :٤؛
مزمـور ١٢ ،١٠ :٩٠؛ مزمـور ٥ ،٤ :٣٩؛ جامعـة  .)٨-٦ :٣مـا هـي ال ِّرسـالة األساسـية التـي
يجـب أن نأخذهـا ِمـن هـذه اآليات حـول مدى القيمـة الثمينـة أليَّامنا علـى األرض؟



بمــا أ َّن الوقــت ُمحــدود ج ـ ًّدا وغيــر قابــل للتجديــد ،ف ِمــن ال ُمهــم أن يكــون المســيحي
وكيـ ًـا صالِ ًحــا عــن وقتــه .لذلــك ،يجــب أن نُن ِّمــي عــادة اســتعمال الوقــت ب ِِحكمــة عــن طريــق
التركيــز علــى مــا هــو ُم ِهــم فــي هــذه الحيــاة والحيــاة اآلتيــة .علينــا أن نتح َّكــم فــي إدارة
أوقاتنــا اعتمــا ًدا علــى مــا تكشــفه لنــا كلمــة هللا ع َّمــا هــو ُم ِهــم ،ألنَّــه مــا أن ينقضــي الوقــت،
ال يُم ِكــن تجديــده .إذا خســرنا أمــوالً  ،يمكننــا أن نع ّوضهــا فــي نهايــة األمــر — ُربَّمــا بفائــض
ع َّمــا خســرناه أولً  .ولكــن ليــس هــذا هــو الحــال مــع الوقــت .فاللحظــة التــي تنقضــي ،تضيــع
إلــى األبــد .إ َّن إعــادة قشــرة البيضــة المكســورة إلــى شــكلها الطبيعــي أهــون علينــا ِمــن أن
نُعيــد لحظــة ولَّــت .وهكــذا ،يكــون الوقــت هــو أثمــن ســلعة أعطانــا هللا إيَّاهــا .فكــم ُهـ َو ِمــن
المهــم إذًا أن نُن ِّمــي فينــا عــادة اســتعمال كل دقيقــة ِمــن حياتنــا إلــى أقصــى ح ـ ٍّد ممكــن؟
حــق هللا ،فــكل لحظــة هــي لــه ،ونحــن تحــت أخطــر التــزام بــأ ْن
«إ َّن وقتنــا هــو ِمــن ِّ
ن ِ
ُحســن اســتخدامه لمجــده .ولــن يُطلَــب ِم َّنــا إعطــاء ِحســاب عــن أيــة وزنــة ِمــن الوزنــات
األخــرى بأش ـ ِّد دقَّــة ِمــن وقتنــا.
«إ َّن قيمــة الوقــت هــي فــوق كل تقديــر .لقــد اعتَبَ ـ َر المســيح كل بُرهــة ثمينــة ،ونحــن
يجــب أن نعتبرهــا كذلــك .إ َّن الحيــاة أقصــر ِمــن أن نُن ِفقهــا فــي غيــر طائــل .لقــد أعطيــت لنــا
أيَّــام إمهــال قليلــة فيهــا نســتعد لألبديــة .ال وقــت لنــا نُض ِّيعــه وال وقــت نُنفقــه فــي المسـ َّرات
األنانيــة وال وقــت لالنغمــاس فــي الخطيــة» (روح النبــوة ،المعلــم األعظــم ،صفحــة .)٣٣٩ ،٣٣٨

«فانظــروا كيــف تَسـلُكُون بالتدقيــق ،ال ك ُجهــاء بــل ك ُحكَمــاءُ ،مف َتديــن الوقــت ،ألنَّ
األيــام شــريرة» (أفســس  .)١٦ ،١٥ :٥مــاذا يقــول لنــا بولــس هنــا ،وكيــف يمكــن أن
نُط ِّبــق هــذه الكلمــات علــى حالتنــا الحاضــرة؟
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األربعاء

 ٢١آذار (مارس)

عادة :حا ِفظ على ص َّحة العقل والجسد وال َّنفس

فــي البــدء خلقنــا هللا كامليــن عقـ ًـا وجس ـ ًدا ورو ًحــا .الخطيــة أفســدت كل ذلــك .لك ـ َّن
األخبــار الســارة فــي الكتــاب ال ُمقَــ َّدس ،مــن ضمــن أشــياء أخــرى ،هــي أ َّن هللا فــي ســبيل
إعادتنــا إلــى مــا كُ َّنــا عليــه فــي البــدء.

اقــرأ أعمــال الرســل ٢١ :٣؛ رؤيــا يوحنــا  .٥-١ :٢١أي رجــاء لنــا ورد فــي هــذه اآليــات؟
كيــف لنــا أن نعيــش فــي انتظــار أزمنــة ر ِّد كل شــيء؟





َع ِمــل يســوع دون كلــل عندمــا كان علــى هــذه األرض لالرتقــاء بالبشــرية روح ًيــا وعقل ًيــا
وجســديًا — ُمس ـتَ ِبقًا االســترداد األخيــر فــي نهايــة الزمــان .إ َّن ِخدمــة الشــفاء التــي قــام بهــا
يســوع ت ُبر ِهــن أ َّن هللا يريدنــا أن نكــون فــي أت ـ ِّم ِص َّحــة ُم ْمكنــة اآلن وإلــى أن تحـ َّـل نهايــة
ال َّزمــان .ولهــذا ،علــى الــوكالء أن يُن ُّمــوا عــادات صحيَّــة ألذهانهــم وأجســادهم ونفوســهم،
عــادات تُش ـ ِّجع علــى وتُــر ِّوج لِ َن َمـ ِ
ـط حيــاة صحيَّــة.
أولً  :تــزداد قـ َّوة العقــل كلَّمــا ازداد اســتخدامهَ .عـ ِّود نفســك علــى أن تمــأ ذهنــك بـــ «كل
مــا هــو َحــق ،كل مــا هــو جليــل ،كل مــا هــو عــادل ،كل مــا هــو طاهــر ،كل مــا هــو ُم ِســر ،كل
مــا صيتــه حســن» (فيلبــي  .)٨ :٤مثــل هــذه األفــكار تجلــب الســام (إشــعياء  ،)٣ :٢٦كمــا أ َّن
الصح َّيــة للعقــل تســمح لمركــز
»حيــاة الجســد هــدوء القلــب» (أمثــال  .)٣٠ :١٤إ َّن العــادات ِّ
القـ َّوة أن يعمــل بأفضــل حاالتــه.
ثان ًيــا :العــادات الصحيــة الســليمة مثــل الرياضــة والنظــام الغذائــي الصحيــح ،تـ ُّ
ـدل علــى
ُحســن
أننــا نهتــم بأنفســنا .الريَّاضــة ً
مثــا ،تُقلِّــل ِمــن الضغــط ال َّنفســي وضغــط الــدم ،وت ِّ
ِ
الم ـزاج ،وهــي إكســير قــد يكــون أكثــر ُمكافحــة للشــيخوخة مــن أي ُمســتحضرات موجــودة
فــي األســواق.
ثالثًــا :الوكيــل األميــن يُن ِّمــي عــادات ج ِّيــدة ل ُين ِعــش ال َّنفــس .ارفــع نفســك إلــى هللا (مزمــور
 )٥ ،٤ :٨٦وانتظــر (مزمــور  .)٥ :٦٢ســوف تزهــو روحــك إ ْذ «تســلك بالحــق» (٣يوحنــا )٣
ونفســكُم وجســ ُدكُم كاملــ ًة بــا لــوم عنــد مجــيء ربنــا يســوع
وســوف «تُ ْحفَــظ رو ُحكــم ُ
المســيح» (١تســالونيكي .)٢٣ :٥
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فكِّــر فــي نــوع العــادات التــي لديــك ومــدى تأثيرهــا علــى حياتــك وص َّحتــك الروحيــة
والجســدية والعقليــة .هــل هنــاك بعــض التغييـرات التــي ينبغــي أن تُجريهــا والتــي
يمكــن أن تُســاعدك فــي تحســين بعــض أو كل هــذه النواحــي؟ أيَّــة قـرارات يمكنــك
أن ت َّتخذهــا ،وأيــة وعــود مــن الكتــاب ال ُم َقــدَّ س يمكنــك المطالبــة بهــا لتســاعدك فــي
تحســين طبيعــة حياتــك اآلن وأنــت فــي انتظــار االســترداد النهائــي؟

الخميس

 ٢٢آذار (مارس)

عادة :ال َّتهذيب الذاتي (ال ُّن ْصحِ أو ضبط النفس)

الســمات األخالقيَّــة التــي يُم ِكــن أن يمتلكهــا
ضبــط النفــس (ال ُّن ْصــ ِح) هــو ِمــن أهــم ِّ
وح الْ ُقـ َّو ِة َوالْ َم َحبَّـ ِة َوال ُّن ْصـ ِح» (٢تيموثــاوس :١
الوكيــلَ .
وح الْفَشَ ــلِ  ،بَـ ْـل ُر َ
«أل َّن َهللا لَـ ْم يُ ْع ِط َنــا ُر َ
 .)٧كلمــة ال ُّن ْصـ ِح فــي اللغــة اليونانيــة تظهــر فــي هــذه اآليــة فقــط فــي العهــد الجديــد وتُشــير
إلــى القــدرة علــى عمــل مــا يجــب علمــه بعقــل رزيــن وســليم ال ينحــرف عــن مبــادئ هللا.
ضبــط النفــس (ال ُّن ْصـ ِح) يُم ِكــن أن يُســاعدنا «علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــر» (عبرانييــن :٥
 ،)١٤تح َّمــل وتف َّهــم الوضــع الحالــي ،وفــوق ذلــك تح َّمــل الضغــوط واالضطرابــات بــكل هــدوء
ـض النظــر عــن النتائــج .إتَّبــع دانيــال الطريــق الصحيــح رغــم األســود ،علــى عكــس
ووداعــةِ ،ب َغـ ّ
شمشــون ،الــذي عــاش حيــاة االنغمــاس فــي الشــهوات دون ضبــط للنفــس ورجاحــة العقــل.
ات َّبــع يوســف الطريــق الصحيــح فــي بيــت فوطيفــار ،علــى عكــس ســليمان ،الــذي َعبَــد آلهــة
أخــرى (١ملــوك .)٥ ،٤ :١١

اقــرأ ١كورنثــوس  .٢٧-٢٤ :٩مــاذا يقــول بولــس هنــا عــن ضبــط النفــس (ال ُّن ْص ـ ِح)؟ مــا
هــو الشــيء الــذي يقــول بولــس أنــه ســيكون علــى المحــك فيمــا يتعلــق بمســألة ضبــط
النفــس (ال ُّن ْصـ ِح)؟



«لقــد أســلم العالــم نفســه لإلفــراط فــي الشــهوات والملــذَّات .ولقــد كثــرت األخطــاء
والخرافــات .كمــا زادت وتضا َعفــت أشـراك الشــيطان إلهــاك النفــوس .وكل الذيــن يريــدون أن
يكملــوا القداســة فــي خــوف هللا ،عليهــم أن يتعلَّمــوا درس االعتــدال وضبــط النفــس .ينبغــي
إخضــاع األهــواء والشــهوات لِقــوى العقــل العليــا .إ َّن تدريــب ال َّنفــس هــذا الزم وجوهــري
إلنمــاء القــوى الذهنيــة والــرؤى الروحيــة التــي ســتعيننا علــى فهــم حقائــق كلمة هللا المقدســة
والعمــل بهــا» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٨٢
ويتحســن مــن خــال الممارســة المعتــادة .لقــد دعاكــم هللا
ضبــط النفــس (ال ُّن ْصـ ِح) ينمــو
َّ
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لتكونــوا «ق ِّديســين فــي كل ســيرة» (١بطــرس  )١٥ :١وت ُر ِّوضــوا أنفســكم للتقــوى (١تيموثــاوس
 .)٧ :٤علــى الــوكالء أن يُمارســوا ويتد َّربــوا علــى تهذيــب أنفســهم تما ًمــا كمــا يفعــل أكثــر
الرياضييــن والموســيقيين مهــار ًة وموهبــة .علينــا ،بقُــ َّوة هللا وبجهدنــا الــدؤوب ،أن نُهــذِّب
أنفســنا فــي األشــياء ذات األهميــة الحقيقيــة.

كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم تســليم ذواتنــا لقـ َّوة هللا ،الــذي وحــده يســتطيع أن يمنحنــا
التهذيــب الــذي نحتاجــه للعيــش كــوكالء أمنــاء وأتقيــاء فــي عالــم ســاقط ِ
وفاســد؟

الجمعة

 ٢٣آذار (مارس)

ـي فيــه قليــل
لمزيــد مــن الــدرس :اعتــاد أخنــوخ ونــوح َّ
الســير مــع هللا فــي عصـ ٍر بَ ِقـ َ
مــن النــاس علــى إيمانهــم وســط اإلف ـراط والما ِّديَّــة والعنــف (تكويــن ٤٢ :٥؛ تكويــن .)٩ :٦
لقــد فَ ِه َمــا وقَ ِبــا نعمــة هللا ،وبذلــك كانــا وكيليــن صالحيــن لمــا كانــا يمتلكانــه وفــي المه َّمــات
التــي أوكِلَــت إليهمــا.
ســا َر أنــاس مــع هللا ،عبــر العصــور ،تما ًمــا كمــا ســار أخنــوخ ونــوح .مثـ ًـا :دانيــال وأصدقــاؤه
أد َركــوا أنَّــه لكــي «يســتطيعوا أن يقفــوا ك ُم َمثِّليــن للديــن الحقيقــي فــي وســط الديانــات
الكاذبــة التــي يعتنقهــا العالــم الوثنــي ،عليهــم أن يحتفظــوا بأذهــان صافيــة وأن يكملــوا
(يُهذِّبــوا) صفــات مســيحية .وكان هللا نفســه ُمعلَّ ًمــا لهــم .فقــد ســاروا مــع هللا كأخنــوخ ،إذ
كانــوا يُ َصلُّــون باســتمرار ،ويدرســون بضميــر صالــح ،وعلــى اتصــا ٍل دائــم باإللــه غيــر المنظــور»
(روح النبــوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)٣٩٩
«الســير مــع هللا» يُح ـ ِّدد مــا يفعلــه الوكيــل ،أي العيــش مــع هللا علــى األرض يو ًمــا بعــد
َّ
الســير مــع هللا يوم ًيــا ســلوكًا وعــاد ًة وســط عالــم ِ
ِ
فاســد،
ـن
ـ
م
ـيجعل
ـ
س
ـم
ـ
الحكي
ـل
ـ
الوكي
ن
يــوم .إ َّ
َّ
ألنــه فقــط و ِمــن خــال هــذا االتصــال بــاهلل نســتطيع أن نبقــى فــي حمايــة مــن الســقوط فــي
الشــرور الســائدة فــي العالــم.
كــي تكــون وكيـ ًـا أمي ًنــا ،ذلــك يســتوجب حيــا ًة بأكملهــا تبــدأ بكونهــا فــي ات ِّفــاق مــع
هللا (عامــوس  .)٣ :٣يجــب علينــا أن نســلك فــي المســيح (كولوســي  ،)٦ :٢نســلك فــي ج ـ َّدة
الحيــاة (روميــة  ،)٤ :٦نســلك فــي المحبــة (أفســس  ،)٢ :٥نســلك فــي الحكمــة (كولوســي :٤
 ،)٥نســلك فــي الحــق (مزمــور  ،)١١ :٨٦نســلك فــي النــور (١يوحنــا  ،)٧ :١نســلك بالكمــال
واالســتقامة (أمثــال  ،)١ :١٩نســلك فــي ناموســه (خــروج  ،)٤ :١٦نســلك فــي أعمــال صالحــة
(أفســس  ،)١٠ :٢ونســلك فــي الطريــق المســتقيم (أمثــال .)٢٦ :٤
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أسئلة للنقاش
فســر معنــى ال َّتواضــع واشــرح دوره فــي حيــاة الوكيــل (متــى ٢٩ :١١؛ أفســس :٤
ِّ .1

٢؛ فيلبــي ٣ :٢؛ يعقــوب  .)١٠ :٤لمــاذا ُيعــدُّ التواضــع عا ِمـ ًـا مه ًمــا فــي َســيرنا مــع
هللا؟ (ميخــا .)٨ :٦
الصــف عــن طــرق ُيم ِكــن مــن خاللهــا أن نُســا ِعد َمــن ُهــم عالِ ُقــون
 .2تحــدَّ ث فــي َّ
فــي ُممارســة عــادات س ـ ِّيئة قــد تُد ِّمــر حياتهــم .مــاذا يمكنكــم ككنيســة محل َّيــة أن
تفعلــوا ل ُتســا ِعدوا هــؤالء النــاس؟
 .3اذكــر بعــض العــادات الج ِّيــدة األخــرى التــي ينبغــي أن تكــون لــدى الوكيــل
المســيحي؟ (انظــر ً
مثــا :تيطــس ٧ :٢؛ مزمــور ١٧٢ :١١٩؛ متــى .)٨ :٥
الصــف عــن الوقــت وأسـرار الوقــت .لمــاذا يبــدو وكأنَّ الوقــت يمـ ُّر
 .4تحــدَّ ث فــي َّ
ســري ًعا؟ مــا هــو مفهومنــا للوقــت؟ واألمــر المهــم هــو ،مــا ضــرورة أن نكــون وكالء
صالحيــن علــى الوقــت الضئيــل نســب ًيا الــذي لدينــا بينمــا نحــن علــى هــذه األرض؟
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