الدرس الثالث عشر

 ٣٠-٢٤آذار (مارس)

نتائج الوكالة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية٢ :تيموثــاوس ٩-١ :٣؛ حزقيــال ١٤ :١٤؛ فيلبــي ١٣-٤ :٤؛ أمثــال
٥ :٣؛ ١بطــرس ١٢ ،١١ :٢؛ متــى ٢٣ :٧؛ متــى .٢١ :٢٥

آيــة الحفــظ« :وأن تكــون ســي َرتُكُم بيــن األمــم َح َسـ َنة ،لكــي يكونــوا ،فــي مــا يَ ْف َترون
عليكــم كَفَا ِعلــي شَ ــرُ ،يم ِّجــدون هللا فــي يــوم االفتقــادِ ،مــن أجــل أعمالِكُــم ال َح َســنة
التــي يُال ِحظونَهــا» (١بطــرس .)١٢ :٢
علينــا نحــن كــوكالء أن نحيــا كشــهود لإللــه الــذي نعبــده ونخدمــه ،ذلــك يعنــي أنــه علينــا
أن نبــذل تأثيـ ًرا قويًّــا علــى َمــن حولنــا ،تأثيـ ًرا للخيــر.
ـدل مــن ذلــك ،لنــا
فالمطلــوب إذن هــو أن ال نكــون ُمن َعزليــن عــن العالــم ِمــن حولنــا .بـ ً
امتيــاز أن نعكــس طريــق حيــا ٍة أفضــل ألولئــك الذيــن ال يعرفــون األشــياء التــي أُعطيــت لنــا .إ َّن
ِفعــل الوكالــة فــي حياتنــا يجعلنــا ننجــح ونتقـ َّدم ونزدهــر بينمــا نســعى لتلبيــة دعــوة هللا لنــا
لنحيــا حيــاة التقــوى .يمنحنــا هللا القــدرة علــى اإلبــداع لكــي نعيــش بشــكل يختلــف عــن أي
نمــط حيــاة آخــر فــي العالــم (٢كورنثــوس  ،)١٧ :٦وهــذا شــيء ســوف يالحظــه اآلخــرون وقــد
يســألون عنــه .ولذلــك قيــل لنــا« :ق ِّدســوا الــرب اإللــه فــي قلوبكــمُ ،مســتع ِّدين دائِ ًمــا لِ ُمجاوبــة
كل َمــن يســألكم عــن ســبب الرجــاء الــذي فيكــم بوداعــة وخــوف» (١بطــرس .)١٥ :٣
فــي هــذا الــدرس األخيــر ســوف نبحــث فــي المواهــب التــي يعطيهــا هللا للــوكالء الصالحين.
وســوف نبحــث أيض ـاً فــي القــوة لعمــل الخيــر التــي يمنحهــا هللا لنــا لتغييــر حيــاة النــاس
الس ـ ُّر الــذي يــؤدي إلــى هــذا النجــاح والقــدرة علــى عمــل الخيــر؟ «ه ـذَا
لألفضــل .مــا هــو ِّ
ِ
ِ
ـيح في ُك ـ ْم َر َجــا ُء الْ َم ْجــد» (كولوســي .)27 :1
ِّ
الس ـ ِّر ُ ...ه ـ َو الْ َم ِسـ ُ
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٣١آذار (مارس).
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األحد
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الوكالة وال َّتقوى

التَّقــوى موضــوع ِ
شاســع .األتقيــاء يعيشــون حيــاة القداســة (تيطــس  ،)١ :١ليصيــروا مثــل
المســيح بــروح ال ِعبــادة وبأفعــال يُ َس ـ ُّر بهــا هللا (مزمــور ٣ :٤؛ تيطــس  .)١٢ :٢التَّقــوى هــي
دليــل علــى ال ِّديانــة الح َّقــة ونــوال وعــد الحيــاة األبديــة .ال توجــد فلســفة ،أو ثـراء ،أو شُ ــهرة،
أو ق ـ َّوة ،أو ســالة متم ِّيــزة تســتطيع أن تُق ـ ِّدم وع ـ ًدا مثــل هــذا.

اقــرأ ٢تيموثــاوس  .٩-١ :٣مــا الــذي يُحـ ِّذر منــه بولــس هنــا ولــه عالقــة ُم ِ
باشــرة بحيــاة
الوكيــل األميــن؟




يُقـ ِّدم ِسـفر أيـوب وصفًـا ِلصفات أيـوب وأعماله .إنَّه يوضـح كيف تَظْ َهر حيـاة التقوى ،حتى
ِمـن خلال اآلالم وال ُمعانـاة .ويُظهـر أيضً ـا مدى كراهية الشـيطان لنمـط حياة التَّقـوى .حتى هللا
ذاتـه شـهد بأنـه ليـس مثل أيوب فـي األرض في نمط حياتـه وإيمانه (أيـوب .)٣ :٢
ِ
هللا
ـوبَ .وكَا َن هـذَا ال َّر ُجـ ُـل كَا ِمـاً َو ُم ْسـتَ ِقي ًما ،يَتَّقــي َ
«كَا َن َر ُجـ ٌـل ِفــي أَ ْر ِض َعـ ْو َص ْاسـ ُم ُه أَيُّـ ُ
َويَ ِحيـ ُد َعــنِ الشَّ ـ ِّر» (أيــوب  .)١ :١وهكــذا ،نــرى رجـ ًـا لــم يكــن إيمانــه ُمجـ َّرد تعبيــر بالــكالم
أو طقــوس دينيــة ،مــع أ َّن ذلــك كان ُجـ ْز ًءا ِمــن حياتــه (أيــوب  .)٥ :١كان خــوف هللا يتجلَّــى فــي
كامــل حياتــه ،حيــاة التَّقــوى ،حتــى فــي ِخضَ ـ ِّم تجاربــه ال ُمر ِّوعــة .إ َّن حيــاة التَّقــوى ال تعنــي
أننــا أصبحنــا كامليــن ،تعنــي فقــط أننــا نعكــس الكمــال فــي محيطنــا أو مجالنــا الخــاص بنــا.

اقــرأ حزقيــال  .١٤ :١٤مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــة ع َّمــا يشــهد لصفــات هــؤالء ال ِّرجــال؟
مــا هــو ِ
القاســم ال ُمشــترك الــذي يجــب أن ُيــرى فينــا جميعــا؟





الوكالــة ،فــي حقيقتهــا ،هــي تعبيــر عــن حيــاة التَّقــوى .الــوكالء األمنــاء ليــس لهــم ُمجـ َّرد
صــورة التَّقــوى ،إنَّهــم أتقيــاء فعـ ًـا .وتظهــر هــذه التَّقــوى فــي طريقــة عيشــهم ،وفــي الكيفيــة
التــي يتعاملــون بهــا مــع األشــياء التــي ائتمنهــم هللا عليهــا .إنَّهــم يُع ِّبــرون عــن إيمانهــم ليــس
فقــط مــن خــال مــا يفعلــون ،ولكــن أيضً ــا مــن خــال مــا ال يفعلونــه.
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القناعة
ـت أن أكــونَ ُمكتف ًيــا بمــا أنــا فيــه»
«ليــس أنِّــي أقــول ِمــن جهــة احتيــاج ،فإنــي قــد تعلَّمـ ُ
(فيلبــي  .)١١ :٤إذا كان لنــا أن نكــون ُمكتفيــن وقانعيــن بمــا نحــن فيــه وعليــه ،ف ِمــن
أيــن تأتينــا بهــذه القناعــة أصـ ًـا؟




كتــب بولــس الرســول إلــى تيموثــاوس ِ
واصفًــا مجموعــة ِمــن النــاس فاســدي الذِّهــن
ومعدومــي الحــق« :يظ ّنــون أ َّن التَّقــوى تِجــارة» (١تيموثــاوس  .)٥ :٦أي وصــف يُمكــن أن
يكــون أفضــل ِمــن هــذا فــي وصــف بائِعــي الضــال الذيــن يظهــرون فــي وســائل اإلعــام!
إنَّهــم يكســبون ِمــن وراء ذلــك المــال الوفيــر وهــم يقولــون لمســتمعيهم أنَّهــم إذا فقــط كانــوا
مؤمنيــن (وهــذا اإليمــان يشــمل دعــم كرازتهــم) ،فســوف يُصبحــون هــم أيضً ــا أغنيــاء؟ إ َّن
المســاواة بيــن الثــروة واإليمــان ليــس ســوى مظهــر آخــر ِمــن مظاهــر الما ِّديَّــة ولكنــه تحــت
غطــاء ِمــن ال ِّديْــن.
الحقيقــة هــي أ َّن الثــروة ال عالقــة لهــا بالتَّقــوى .فلــو كان األمــر كذلــك ،لــكان يجــب
أن يُ ْح َســب بعــض أبغــض النــاس فــي العالــم أتقيــاء ألنَّهــم أكثــر النــاس ث ـرا ًءا .لكــن بولــس
الرســول ر َّد علــى هــذا المفهــوم بقولــه« :التَّقــوى مــع القناعــة تجــارة عظيمــة» (١تيموثــاوس :٦
 .)٦التَّقــوى مــع القناعــة ،تحــت أي ظــرف كان ،هــي أعظــم أنــواع ال ِغنــى أل َّن نعمــة هللا أثمــن
بكثيــر ِمــن أي ربــح مــا ِّدي .لذلــك ،يجــب أن نكــون قانعيــن «بالقــوت والكســوة» (١تيموثــاوس
 .)٨ :٦ففــي النهايــة ،مهمــا كان قــدر مــا نملكــه ،فهنــاك دائ ًمــا المزيــد نســعى للحصــول عليــه
إذا كان تفكيرنــا يأخــذ ذلــك االتجــاه.
«القناعـة فـي كل الظـروف هـي فـن عظيـمِ ،سـ ّر روحـي .هـي سـ ٌّر يجـب أن نتعلَّمـه ،لكن
يجب أن نتعلَّمه ك َِسـ ّر ...القناعة المسـيحية هي هذا اإلطار العذب ،المسـتتر ،الهادئ ،اللطيف
لـروح تخضـع ِب ُح ِّريِّـة وتبتهـج بتدبيـر هللا األبـوي الحكيـم فـي كل الظـروف ...إنها قـارورة ِطيب
غالـي الثّمـن ،وهـي ُم َع ّزيّـة ومفيـدة للقلـوب المضطربـة فـي األوقـات والظـروف ال ُمزعجـة»
( ،Jeremiah Burroughs ،The Rare Jewel of Christian Contentmentصفحـة .)٣ ،١

اقــرأ روميــة ٢٨ :٨؛ عبرانييــن ٥ :١٣؛ فيلبــي  .١٣-٤ :٤مــا الــذي نجــده هنــا ويمكــن
أن ُيســاعدنا لنحيــا حيــاة القناعــة؟
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اقــرأ أمثــال  .٥ :٣مــا هــي ال ِّرســالة األساســية ال ُمو َّجهــة لنــا فــي هــذه اآليــة ،خاصــة فــي
الجــزء األخيــر منهــا حــول عــدم «االعتمــاد» علــى فهمنــا؟ (انظــر أيضً ــا إشــعياء ٩ :٥٥؛
١كورنثــوس ٥ :٤؛ ١كورنثــوس .)١٢ :١٣



إ َّن هــدف ِ
وشــعار وكالء هللا هــو« :تــوكَّل علــى الــرب بــكل قلبــك ،وعلــى فه ِمــك ال تعتَ ِمــد»
(أمثــال .)٥ :٣
فــي أغلــب األحيــان ،بالطبــع ،يكــون القــول أســهل ِمــن ال ِفعــل .فــي كثيــر ِمــن األحيــان
نؤ ِمــن بــاهلل بعقولنــا .إننــا نؤمــن بمحبتــه وعنايتــه ،ومــع ذلــك يصيبنــا القلــق واالضطـراب إلــى
حـ ِّد المــرض عنــد مواجهتنــا ألمـ ٍر مــا؟ قــد يبــدو المســتقبل أحيانًــا ُمخي ًفــا جـ ًدا ،علــى األقــل
فــي ُمخ ِّيلتنــا الشــخص َّية.
كيــف إذًا نتعلَّــم نحــن كــوكالء الثِّقــة فــي هللا؟ بــأ َّن نتق ـ َّدم إلــى األمــام بإيمــان وطاعــة
ال ـ َّرب فــي كل عمــل نقــوم بــه اآلن .الثِّقــة هــي ِفعــل العقــل ،وهــي ال ت ُْســتنفَذ باالســتعمال؛
علــى العكــس ،فكلَّمــا زادت ثقتنــا فــي ال ـ َّرب ،ازدادت الثِّقــة نم ـ ًّوا .إ َّن عيشــنا كــوكالء أمنــاء
هــي طريقــة نع ِّبــر مــن خاللهــا عــن ثقتنــا فــي هللا .هــذه الثقــة هــي األســاس وق ـ َّوة ال َّدفــع
للوكيــل ،وهــي تَظهــر جل ًّيــا فيمــا نقــوم بــه مــن أعمــال.
ـب الــرب إلهــك ِمــن كل قلبــك» .إ َّن عبــارة «كل قلبــك» ت ُســتخدم دائِ ًمــا فــي الكتــاب
«ت ُحـ ُّ
ِ
ال ُم َقـ َّدس بشــكل مجــازي .وهــي تعنــي أ َّن قراراتنــا تنبــع مــن الداخــل الروحــي للــذات والــذي
يصنــع م َّنــا مــا نحــن عليــه (متــى  .)٣٧ :٢٢وهــذا يشــمل صفاتنــا ودوافعنــا وبوا ِعثنــا ونوايانــا
— جوهــر وجودنــا.
مــن الســهل أن نثــق فــي هللا بخصــوص األشــياء التــي ال نســتطيع أن نتح َّكــم بهــا أو نُســيطر
عليهــا .وفــي هــذا ،ليــس لنــا خيــار ســوى أن نثــق فيــه .ولكــن ،الثقــة الحقيقيــة ‹مــن القلــب›
تأتــي عندمــا يتو َّجــب علينــا أن نتَّخــذ قـرا ًرا بخصــوص شــيء نســتطيع التَّح ُّكــم فيه أو الســيطرة
عليــه ،وعندمــا تكــون ثقتنــا فــي هللا هــي دافعنــا ألن نختــار هــذا الطريــق أو ذاك.
ـح ال ّرســل ثقتهــم بــاهلل ِمــن كل قلوبهــم« :كانــوا بالطبيعــة ضُ عفــاء وعاجزيــن
لقــد أَ ْوضَ ـ َ
مثلهــم مثــل أي م َّمــن ينخرطــون فــي العمــل الكـرازي حاليًّــا ،ولك َّنهــم وضعــوا كل ثقتهــم فــي
الــرب .كانــوا يملكــون الث ـراء ،ولكنــه كان ث ـراء تَأ ِديــب العقــل وال َّنفــس؛ وهــذا شــيء يمكــن
ألي إنســان أن يمتلكــه إذا هــو جعــل هللا أ َّولً وأخي ـ ًرا واألفضــل فــي كل شــيء» (روح النبــوة،
خ ـ ّدام اإلنجيــل ،صفحــة .)٢٥
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صحيــح أنــه يمكنــك الثقــة بــاهلل بشــأن األشــياء التــي ال تســتطيع ال َّتحكُّــم بهــا أو
الســيطرة عليهــا .ولكــن مــاذا عــن األشــياء التــي يمكنــك التحكُّــم بهــا؟ مــا هــي
الخيــارات التــي يُم ِكــن أن تتخذهــا عندمــا تكــون ثقتــك بــاهلل هــي العنصــر الــذي
يُق ـ ِّرر الطريــق الــذي تســلكه؟

األربعاء

 ٢٨آذار (مارس)

تأثيرنا

«ألنَّكــم كُنتُــم قبـ ًـا ظلمــة ،وأمــا اآلن فنــور فــي ال ـ َّرب» (أفســس  .)٨ :٥فــي هــذه اآليــة،
يقــول بولــس الرســول أن التغييــر الكامــل للقلــب هــو شــيء يمكــن لآلخريــن أن يــروه «إن
َسـلَكنا فــي النــور» (١يوحنــا ٧ :١؛ إشــعياء  ،)٢١ :٣٠فــإ َّن شــهادتنا اليوميــة المتمثلــة فــي إدارة
وكالتنــا ســتكون نــو ًرا مؤث ِّـ ًرا فــي عالــم ُمظلِــم.
قــال يســوع« :أنــا هــو نــور العالــم» (يوحنــا  .)١٢ :٨نحــن نعكــس نــور هللا مــن خــال
حياتنــا ومــا نقــوم بــه يومي ـاً.

كيــف تكــون وكالتنــا ُمعلَنــة أمــام النــاس بالطــرق التــي تُم ِّجــد هللا؟ مــا هــو تأثيــر
أعمالنــا علــى اآلخريــن؟ متــى ١٦ :٥؛ تيطــس ٧ :٢؛ ١بطــرس .١٢ ،١١ :٢



الوكالــة هــي إدارة ممتلــكات هللا ،ولكنهــا تذهــب إلــى أبعــد ِمــن هــذه المســؤولية.
فوكالتنــا ُمسـتَعلنة أمــام عائالتنــا ومجتمعاتنــا والعالــم والكــون بأســره (١كورنثــوس  .)٩ :٤إننــا
نظهــر فــي حياتنــا القــدرة علــى فعــل الخيــر ،وهــي القــدرة التــي تأتــي مــن إتبــاع قوانيــن
ملكــوت هللا .ويمكننــا أيض ـاً إظهــار هــذه القــدرة علــى فعــل الخيــر فــي أعمالنــا ووظائفنــا.
ونحــن لدينــا القــدرة علــى تغييــر حيــاة النــاس الذيــن نعمــل معهــم .كمــا أننــا نظهــر المســيح
لآلخريــن عندمــا نكــون لطفــاء معهــم وعندمــا نتخــذ خيــارات جيــدة .يباركنــا هللا عندمــا نفعــل
كل هــذه األمــور.
أخالقياتنــا فــي العمــل أيضً ــا يجــب أن تتالقــى مــع ِق َيــم وكالتنــا .فــإ ّن أعمالنــا أو أشــغالنا
نصــة أخــرى تظهــر مــن خاللهــا وكالــة الشــخص البــار« .ويخــرج مثــل النــور بــرك ،وحقك
هــي ِم َّ
مثــل الظهيــرة» (مزمــور  .)٦ :٣٧إ َّن تأثيــر الوكيــل حتــى فــي عملــه أو مهنتــه ال يوضــع « ِفــي
ـت الْ ِم ْك َيــا ِل» (لوقــا  ،)٣٣ :١١لكنــه يُــرى مثــل «مدينــة موضوعــة علــى جبــل»
ِخ ْف َيـ ٍةَ ،والَ ت َ ْحـ َ
(متــى  .)١٤ :٥فــإذ تعيــش عــن قصــد بهــذه الطريقــة فــي البيــت وفــي العمــل ،فــإ َّن تأثيــرك
ســيكون علــى عقــول وقلــوب َمــن هــم حولــك.
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«كل ش ــيء ف ــي الطبيع ــة ل ــه عمل ــه ال ُمع َّي ــن وال يتذ َّم ــر عل ــى وظيفت ــه .وف ــي األش ــياء
الروحي ــة ،كل إنس ــان ل ــه مجال ــه وحرفت ــه .والفوائ ــد الت ــي يطلبه ــا هللا س ــتكون متناس ــبة م ــع
مق ــدار الوزن ــات الت ــي أُوكِل ــت إل ــى الش ــخص وفقــاً لمقي ــاس هب ــة المس ــيح ...اآلن ه ــو
وقت ــك وفرصت ــك ...إلظه ــار شَ ــ ْخ ِص ّية ثابت ــة تجع ــل من ــك قيم ــة أخالقي ــة حقيقي ــة .المس ــيح
ل ــه الح ــق ف ــي الحص ــول عل ــى خدمت ــك .اخض ــع ل ــه ِم ــن قلب ــك» (روح النب ــوة ،ه ــذا الي ــوم
م ــع هللا ،صفح ــة .)٢٤٣

مــا هــو نــوع التأثيــر الــذي تظهــره أخالقيــات عملــك مــع الذيــن تعمــل معهــم أو
الذيــن يرونــك فــي البيــت؟ أي نــوع ِمــن الرســائل ترســلها إليهــم حــول إيمانــك؟

الخميس

 ٢٩آذار (مارس)

الكلمات التي نُريد (والتي ال نُريد) أن نسمعها
نحــن غُربــاء ونُــزالء علــى األرض ،والســماء بكاملهــا وجمالهــا وســامها هــي غايتنــا النهائيــة
(عبرانييــن  .)١٤ ،١٣ :١١إلــى ذلــك الحيــن ،علينــا أن نعيــش حياتنــا ووجودنــا هنــا .إ َّن النظــرة
المســيحية الشــاملة للعالــم ،خاصــة فــي ضــوء مــا يكشــفه الص ـراع العظيــم ،ال تســمح لنــا
بالوقــوف محايديــن فــي الوقــت الحالــي .فإمــا أن نقــف مــع هللا أو نقــف مــع العــدوَ « .مــن
ـي .و َمــن ال يجمــع معــي ،فهــو يُف ـ ِّرق» (متــى  .)٣٠ :١٢وعنــد المجــيء
ليــس معــي فهــو علـ َّ
الثانــي للمســيح ،ســيتضح جليًّــا وبــا لبــس مــع أي فريــق نقــف.

فــي فتــرة مــا ،بعــد المجــيء الثانــي للمســيح ،سيســمع أولئــك الذيــن ا َّدعــوا أنَّهــم
يتبعــون المســيح إحــدى عبارتيــن .مــا همــا هاتــان العبارتــان ومــا معنــى كلٍ منهمــا؟
متى ٢١ :٢٥

متى ٢٣ :٧

إ َّن كلمــات المســيح «نِ ِع ًّمــا أيُّهــا العبــد الصالــح واألميــن» هــي أكثــر الكلمــات ال ُم ِس ـ ّرة
وال َم ْر ِض َّيــة التــي سيســمعها الوكيــل .إ َّن التعبيــر اإللهــي لقبــول هللا غيــر المشــروط الجتهادنــا
ال ُمخلــص فــي التَّصـ ُّرف الحكيــم فــي ممتلــكات هللا ،ســيجلب فر ًحــا ال يُع َّبــر عنــه لبذلنــا أقصــى
نســر أيضً ــا عنــد إدراكنــا أ َّن خالصنــا ر ِاســخ ،ليــس فــي أعمالنــا ِمــن
وس ّ
جهدنــا ،حســب طاقتنــاَ .
أجــل المســيح ،بــل فــي أعمــال المســيح مــن أجلنــا (انظــر روميــة ٢١ :٣؛ روميــة .)٦ :٤
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إ َّن حيــاة الوكيــل األميــن هــي انعــكاس لإليمــان الــذي لديــه بالفعــل .والســعي للخــاص
باألعم ــال يظه ــر ف ــي كلم ــات أولئ ــك الذي ــن حاول ــوا تبري ــر أنفس ــهم أم ــام هللا ع ــن طري ــق
أعمالهـــم (انظـــر متـــى  .)٢٢ ،٢١ :٧تظهـــر اآليـــة الـــواردة فـــي متـــى  ٢٣ :٧عـــدم جـــدوى
تبري ــر ال ــذات.
«إ َّن أتبــاع المســيح عندمــا يُعيــدون إلــى الــرب حقوقــه ،فهــم يُك ِّومــون ويجمعــون كن ـ ًزا
سـيُعطى لهــم عندمــا يســمعون القــول« :نِع ًّمــا أيهــا العبــد الصالــح واألميــن ...ادخــل إلــى فــرح
سـيِّدك» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٤٩٢
فــي الختــام ،الوكالــة هــي حيــاة نحياهــا تكــون فيهــا أعظــم وصيتيــن ،محبــة هللا ومحبــة
القريــب ،همــا القــوة المح ّركــة والدافــع وراء كل مــا نفعلــه.

إلــى أي مــدى تعكــس حياتــك الخاصــة ،والوكالــة ال ُمعلنــة فــي حياتــك ،الوصيتيــن
ـن؟
الْ ُعظْ َم َي ْيـ ِ

الجمعة

 ٣٠آذار (مارس)

لمزيـد مـن الـدرس« :جـاء المسـيح إلى هـذا العالـم ليُظهر محبـة هللا .علـى أتباعه أن
السـعي لخير اآلخرين
يواصلـوا العمـل الـذي بدأه .دعونا نُجاهد ل ُمسـاعدة وتقويـة واحدنا اآلخرَّ .
هو الطريق الذي توجد فيه السـعادة الحقيقية .اإلنسـان ال يعمل ضد مصلحته الشـخصية عندما
يُحـب هللا ويُحـب اآلخريـن .كلمـا ازدادت روحـه إنكا ًرا للذات ،ازدادت سـعادته ،ألنـه يُحقِّق قصد
هللا فيـه» (روح النبوة ،إرشـادات حول الوكالة المسـيحية ،صفحـة .)٥٢ ،٤٢
«حيثمــا وجــدت حيــاة فــي كنيســة ،هنــاك ازديــاد ونمــو .هنــاك أيضً ــا تواصــل وتــاقٍ
ُمســتمر ،هنــاك أخــذ وعطــاء ،اســتالم ور ّد مــا هــو ُملـ ٌـك للــرب .يمنــح هللا نــو ًرا وبركــة لــكل
مؤمــن حقيقــي ،وهــذه يمنحهــا المؤمــن لآلخريــن فــي األعمــال التــي يقــوم بهــا مــن أجــل
الــرب .وإذ يُعطــي ممــا أعطــاه الــرب ،تــزداد قدرتــه علــى التس ـلُّم .ويتَّســع المجــال لفائــض
جديــد ِمــن نعمــة هللا والحــق الــذي يغدقــه .فيمنحــه هللا نــو ًرا أكثــر ،ومزي ـ ًدا مــن المعرفــة.
تعتمــد حيــاة وتقــدم الكنيســة علــى هــذا األخــذ والعطــاء .فالــذي يأخــذ وال يُعطــي ،ســوف
يتوقــف قري ًبــا عــن االســتالم .فــإذا لــم يتدفَّــق الحــق منــه لآلخريــن ،فســوف يفقــد قدرتــه
علــى االســتالم .يجــب علينــا أن نُشــارك بــركات الســماء إذا كُ َّنــا نريــد أن نتل َّقــى المزيــد ِمــن
البــركات» (روح النبــوة ،إرشــادات حــول الوكالــة المســيحية ،صفحــة .)٣٦
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أسئلة للنقاش
 .1كيــف تقودنــا ثقتنــا فــي هللا إلــى القناعــة؟ مــا الــذي تتطلبــه الثقــة فــي هللا مــن

كل القلــب علــى المســتوى الفكــري؟ (٢كورنثــوس  .)٥ :١٠لمــاذا هــو مــن الســهل
جــدً ا أن نقــول «كل األشــياء تعمــل م ًعــا للخيــر» (روميــة  )٢٨ :٨ولكــن مــن الصعــب
جــدً ا أن نؤمــن بهــذه المقولــة ونصدقهــا؟ معنــى هــذا أننــا نقــول إننــا نثــق بــاهلل،
ولكــن فــي الحقيقيــة نحــن نثــق فيــه علــى المســتوى الفكــري ،ومــع ذلــك يتملكنــا
الخــوف مــن المســتقبل؟
 .2اســأل الســؤال التالــي فــي الصــف وقــارن اإلجابــات« :فــي  ٢٥كلمــة أو أقــل ،مــا
هــو تعريفــك للوكالــة؟» ثــم اســأل الســؤال اآلخــر« :فــي  ٢٥كلمــة أو أقــل ،لمــاذا
تُعــد الوكالــة جــز ًءا مه ًمــا فــي حيــاة المســيحي؟»
 .3أعــد قـراءة متــى  .٢٣-٢١ :٧مــا الــذي يحــدث هنــا؟ لمــاذا يقــوم هــؤالء النــاس
ِب ِذكــر األمــور التــي قامــوا بهــا؟ مــا الــذي تكشــفه عنهــم كلماتهــم؟ كيــف نســتطيع
أن نتأكــد مــن أننــا لــن نقــع فــي ذات النــوع مــن خــداع النفــس — حتــى وإن كنــا
نســعى ألن نكــون وكالء صالحيــن ،حتــى لــو كنــا نســعى ألن نحيــا حيــاة اإليمــان
ِاسـ ِـم هللا؟
والطاعــة ،وحتــى وإن كنــا نســعى للقيــام بأعمــال الخيــر ب ْ
 .4نميــل إلــى التفكيــر فــي التأثيــر المســيحي علــى المســتوى الفــردي فقــط .ولكــن
مــاذا عنــه علــى مســتوى الكنيســة المحليــة؟ مــا هــو التأثيــر الــذي لكنيســتك ككل
فــي المجتمــع؟
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