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أحد هؤالء
األصاغر…
األدفنتســت الســبتيون مدعــوون إلعــان «البشــارة األبديــة» (رؤيــا يوحنــا  )٦ :١٤إلــى
كل العالــم .وإننــا إذ نفعــل ذلــك ،فإننــا ببســاطة نطيــع كلمــات يســوع بــأن نُ ِع ـ َد تالميــذ،
ونُع ِّمدهــم ونعلِّمهــم «أن يحفظــوا جميــع مــا أوصيتكــم بــه» (إنجيــل متــى  .)٢٠ :٢٨ومــن
بيــن األشــياء التــي أوصانــا بهــا هــي أن نقــوم بخدمــة المتألِّميــن ،وال ُمنســحقين ،والفق ـراء،
والجيــاع ،والمســجونين.
علــى أي حــال ،فــإ َّن يســوع هــو الــذي أمــر ســامعيه ،بعــد ســرده لِ َمثَــل الســامري الصالــح
(إنجيــل لوقــا « :)٣٦-٣٠ :١٠اذهــب… واصنــع هكــذا» (إنجيــل لوقــا  .)٣٧ :١٠لقد كان يســوع،
فــي وصفــه للوقــت الــذي فيــه س ـ ُيم ِّيز جميــع الشــعوب أمامــه «كمــا يُميــز الراعــي الخ ـراف
مــن الجــداء» (إنجيــل متــى  ،)٣٢ :٢٥هــو الــذي تحـ َّدث عــن مــدى أهميــة مســاعدة الجائــع،
والمريــض ،والعريــان ،والمســجون« .الحــق أقــول لكــم :بمــا أنكــم فعلتمــوه بأحــد إخوتــي
هــؤالء األصاغــر ،فبــي فعلتــم» (إنجيــل متــى .)٤٠ :٢٥
بمعنــى آخــر ،جنبًــا إلــى جنــب مــع إعــان حقائــق الخــاص العظيمــة ،والمقـ ِـدس ،وحالــة
الموتــى ،وأبديــة الشــريعة ،علينــا أن نقــوم بخدمــة احتياجــات اآلخريــن .وهــل مــن طريقــة
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أفضــل للوصــول إلــى النــاس مــن أن نعمــل مــن أجلهــم أيضً ــا؟ وكمــا كتبــت إلــن هوايــت فــي
عبارتهــا الشــهيرة تقــول« :إ َّن طريقــة المســيح هــي وحدهــا التــي ت ُعطــي لنــا النجــاح فــي
الوصــول إلــى النــاس .لقــد اختلــط المخلّــص بالنــاس ك َمــن كان يحــب لهــم الخيــر .وبرهــن لهــم
علــى عطفــه ول ّبــى حاجاتهــم وظفــر بثقتهــم .ثــم أمرهــم قائـ ًـا لــكل منهــم‹ :اتبعنــي› » (روح
النبــوة ،خدمــة الشــفاء ،صفحــة .)103
حسـب إحـدى اإلحصائيات ،تحتوي األسـفار المقدسـة علـى  2103آية ت ُعبِّر عـن اهتمام هللا
الخـاص بالفقـراء والمظلوميـن .مقارنة بجوانب أخرى مـن اإليمان والمبادئ والحياة المسـيحية
بوجـه عـام ،فـإن مقـدار المراجـع الدالـة علـى خدمـة الذين هم فـي احتيـاج هائلة جـ ًدا .علينا
أن نكـون جا ّديـن فـي عملنـا لتخفيـف اآلالم وال ُمعانـاة الموجـودة حولنـا .هـذا لـن ينقـص من
عملنـا فـي نشـر اإلنجيـل؛ بـل على العكـس ،قد يصبـح طريقـ ًة ف ّعالة فـي أداء ذلك.
مــن الطبيعــي أ َّن ُمســاعدة اآلخريــن هــو أمــر جيــد ،لمجــرد مســاعدتهم فقــط .يجــب
علينــا أن نصنــع الحــق (انظــر ميخــا  )٨ :٦ألن ذلــك هــو ببســاطة شــيء جيــد وصائــب أن
نعمــل الحــق .ومــع ذلــك ،أليــس مــن األفضــل حيــن نصنــع الحــق ،ونســاعد اآلخريــن فــي
احتياجاتهــم الفوريــة والزمنيــة ،أن نو ِّجههــم أيضً ــا إلــى «ســبب الرجــاء الــذي فيكــم» (١بطــرس
 ،)١٥ :٣وأن هــذا هــو وعــد الحيــاة األبديــة فــي المســيح؟
لقــد شــفى يســوع المرضــى ،منــح البصــر للعمــي ،شــفى البُــرص ،حتــى أنــه أقــام الموتــى.
ولكــن جميــع الذيــن قــام بخدمتهــم كانــوا ســيموتون عاج ـاً أَ ْم آج ـاً علــى أي حــال ،أليــس
كذلــك؟ إذًا ،علــى المــدى البعيــد ،فــأي صــاح فعلــه ألجلهــم والحتياجاتهــم اآلنيــة ،فقــد فعــل
أكثــر مــن ذلــك .نعــم ،لقــد َخـ َدم المتألميــن ،لكنــه بعــد ذلــك أمرهــم ،اتبعونــي .وهــذا هــو
بالتحديــد الســبب الــذي مــن أجلــه يجــب علينــا نحــن أيضً ــا أن نقــوم بخدمــة المتألميــن ثــم
ندعوهــم ،ليتبعــوا المســيح.
ال شــك مــن أنــه فــي ســعينا لعمــل الحــق والصــاح فــي العالــم فإننــا نتــد َّرب ونتهيــأ
لملكــوت هللا (انظــر إنجيــل لوقــا  )١٩ ،١٨ :٤بأســلوب يكــون علــى األقــل أمي ًنــا ،وصحي ًحــا،
وربمــا فاعــاً بقــدر الوعــظ والكــرازة بــه .عندمــا نهتــم بالفقــراء والمظلوميــن ،فإننــا فــي
الواقــع نُقــ ِّدم إكرا ًمــا و ِعبــاد ًة هلل (انظــر إشــعياء  .)١٠-٦ :٥٨ولكــن إذا فشــلنا فــي القيــام
بخدمــة المتألميــن ،والمعذبيــن ،والمنكســرين ،فإننــا نُســيء تمثيــل هللا (انظــر أمثــال .)٣١ :١٤
فــي هــذا الربــع إذًا ،ســنرى مــا تقولــه كلمــة هللا (وهــي تقــول الكثيــر) عــن واجبنــا للقيــام
بخدمــة احتياجــات الذيــن هــم حولنــا.
«مجانًا أخذتم ،مجانًا أعطوا» (إنجيل متى  )٨ :١٠هذا مل ّخص القول.
جوناثــان َدفــي ،خــدم كرئيــس لمؤسســة أدرا « »ADRAالدوليــة منــذ عــام .٢٠١٢
قبــل أن ينضــم إلــى أدرا « »ADRAأســتراليا فــي  ،٢٠٠٨خــدم َدفــي كرئيــس لمنظمــة الصحــة
لألدفنتســت لكنائــس قســم جنــوب المحيــط الهــادئ ،حيــث كانــت لــه خبــرة واســعة فــي
مجــال تعزيــز الصحــة وتنميــة صحــة المجتمــع.
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