الدرس الثامن



*  ٢٣-١٧آب (أغسطس)

«أحد هؤالء األصاغر»

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إنجيــل متــى ٤٨-٣٨ ،١٦-٢ :٥؛ روميــة ٢١ ،٢٠ :١٢؛ إنجيــل
لوقــا ٣١-١٩ :١٦؛ إنجيــل لوقــا ٢١-١٣ :١٢؛ إنجيــل متــى .٤٦-٣١ :٢٥
آيــة الحفــظ« :فيجيــب الملــك‹ :الحــق أقــول لكــم :بمــا أنكــم فعلتمــوه بأحــد
إخوتــي هــؤالء األصاغــر فبــي فعلتــم›» (إنجيــل متــى .)٤٠ :٢٥
بعـد أن رأينـا أ َّن يسـوع عاش حياة االهتمـام باآلخرين ،وبخاصة أولئـك ال ُمتألِّمين والضَّ الِّين،
علينـا أن نتوقـع أيضً ـا أن يكون ليسـوع الكثير ليقوله عـن االهتمام باآلخريـن .وهذا ما فعله.
تعاليـم يسـوع عمليـة ،ركَّـزت علـى ما يعنيـه العيـش كتابع هلل .وعلـى ذلك ،يمكننـا أن نرى
يسـوع يحثُّنـا بات ِّجـاه أعمـال العـدل ،واللطف ،والرحمة كتلك التي مارسـها يسـوع نفسـه عندما
كان ُهنـا علـى األرض .فـإذا اتَّبعنـا مثاله ،فسـوف نخـدم اآلخرين ،كمـا فعل هو.
تكلَّــم يســوع أيضً ــا عــن ملكــوت الســماوات .وحســب وصــف يســوع ،فــإ َّن ملكــوت
الســماوات هــو حقيقــة يمكننــا أن نكــون جــز ًءا منــه ،حتــى فــي الوقــت الحاضــر .إنــه أســلوب
حيــاة يعمــل وفقًــا لمجموعــة مختلفــة مــن األولويــات والقيــم واألخالقيــات تختلــف عــن
الســائد فــي الممالــك األرضيــة .لقــد وضعــت تعاليــم يســوع مخططــا لهــذه المملكــة ،وهــي
تتض َّمــن تركيـ ًزا قويًــا علــى كيفيــة خدمتنــا هلل ،وفــي خدمتنــا لــه ،كيــف نتواصــل مــع اآلخريــن.
نكتشــف أيضً ــا أن خدمتنــا لآلخريــن — االهتمــام باحتياجاتهــم واالرتقــاء بهــم ورفعهــم —
هــي إحــدى الطــرق التــي تمكننــا مــن تقديــم خدمــة مباشــرة هلل.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٢٤آب (أغسطس).
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األحد



 ١٨آب (أغسطس)

مقدمة الموعظة على الجبل
أطــول موعظــة ليســوع — أو مجموعــة تعاليــم — هــي الموعظــة علــى الجبــل .إ َّن نظرتــه
العا َّمــة والشــاملة للحيــاة فــي ملكــوت هللا ،الموجــودة فــي األصحاحــات الثالثــة ،تبــدأ بعـ ٍ
ـرض
للقيــم والفضائــل التــي أصبحــت تُعــرف بالتطويبــات.

اقــرأ إنجيــل متــى ( ١٦-٢ :٥انظــر أيضً ــا لوقــا  .)20 :6مــا هــي الســمات المشــتركة لهــذه
القيــم أو األصنــاف التســعة للنــاس الذيــن يصفهــم يســوع بال ُمط َّوبيــن أو الطوباويين؟



تال ُز ًمــا مــع التطبيــق الروحــي العميــق لهــذه الكلمــات ،يجــب أال تفوتنــا القـراءة العمليــة
لهــا أيضً ــا .تكلَّــم يســوع عــن إدراكنــا للفقــر فــي أنفســنا وفــي عالمنــا .وتكلَّــم أيضً ــا عــن البــر
(أو ‹العــدل› كمــا فــي بعــض ترجمــات الكتــاب المقــدس) ،وعــن الوداعــة (التواضــع) ،والرحمة،
وصنــع الســام ،وطهــارة أو نقــاء القلــب .علينــا أن ننتبــه إلــى االختــاف العملــي الذي ســتحدثه
هــذه الفضائــل فــي حياتنــا وفــي عالمنــا عندمــا نُط ِّبقهــا ونعيشــها فــي حياتنــا .لقــد أكَّد يســوع
علــى مثــل هــذه القـراءة العمليــة فــي أقوالــه التــي حــثَّ فيهــا تالميــذه علــى أن يكونــوا مل ًحــا
ونــو ًرا فــي العالــم (إنجيــل متــى .)١٦-١٣ :٥
عندمــا يُســتخدم الملــح والنــور بشــكل مناســب ،فإنهمــا يُحدثــان اختالفًــا وفرقًــا فــي
الحــاالت التــي يتــم فيهــا اضافتهمــا .الملــح يُعطــي مذاقًــا للطعــام ،كمــا أنــه يحفــظ األطعمــة
التــي يُضــاف إليهــا؛ إنــه رمــز للخيــر الــذي يجــب أن نكونــه لمــن هــم حولنــا .وبالمثــل ،فالنــور
يطــرد الظــام ،ويكشــف العوائــق واألخطــار ،ويجعــل البيــت أو المدينــة أكثــر أمانًــا ويُ ْعطــي
داللــة نسترشــد بهــا ،حتــى وإن كانــت عــن بعــد .ومثــل نــور فــي ليلــة مظلمــة ،قــال يســوع:
«ليضــيء نوركــم هكــذا قُـ َّدام النــاس لكــي يــروا أعمالكــم الحســنة ،ويُمجــدوا أباكــم الــذي فــي
الســماوات» (إنجيــل متــى .)١٦ :٥
كل مــن رمــزي الملــح والنــور يو ِّجهاننــا إلــى مســؤولية التالميــذ للتأثيــر على حيــاة الذين
إ َّن ً
هــم حولهــم .نكــون مل ًحــا ونــو ًرا عندمــا نحــزن بشــكل مالئــم ،ونمتلــك قلوبًــا نقيــة ،ونمــارس
الوداعــة (التواضــع) ،ونُظهــر الرحمــة ،ونصنــع الســام ،ونتح َّمــل الظلــم والقهــر .وهكــذا ،يبــدأ
يســوع هــذه الموعظــة بدعــوة لتجســيد هــذه القيــم لملكوتــه — ال ُمســتخف بقيمتهــا أحيانًــا.

بأيـة طـرق يعمـل مجتمع كنيسـتك كملح ونور فـي المجتمع الذي تعيـش فيه؟ كيف
أصبـح مجتمعـك مكانًـا أفضـل بسـبب العمـل الـذي تقـوم بـه كنيسـتك؟ مـن ناحيـة
أخـرى ،لـو أنَّ كنيسـتك انحلَّـت أو تشـ ّتت ،مـا هـو الفرق الذي سـيطرأ علـى مجتمعك؟
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 ١٩آب (أغسطس)

اغلب الشر بالخير
عندمــا نتأمــل فــي تعليــم يســوع ،مــن المفيــد أن نبقــي فــي أذهاننــا النــاس الذيــن كان
يتكلــم إليهــم والظــروف التــي عاشــوا بهــا .كان يســوع قــد بــدأ فــي جــذب حشــود غفيــرة مــن
النــاس مــن المناطــق التــي كان يخــدم فيهــا (انظــر إنجيــل متــى ٢٥ :٤؛ إنجيــل متــى .)١ :٥
كان أغلبهــم مــن عا َّمــة النــاس ،يعيشــون تحــت ُحكــم اإلمبراطوريــة الرومانيــة ،ولكــن بعضهــم
كانــوا ُحكَّا ًمــا يهــود وقــادة دينييــن .كانــت حيــاة عا َّمــة الشــعب صعبــة .وكانــت لديهم قـرارات
قليلــة جـ ًدا لحياتهــمُ ،مثقليــن بأعبــاء الضرائــب الثقيلــة ورازحيــن تحــت التقاليــد الدينيــة.
فــي تعليمــه لهــؤالء النــاس ،كان مــن الواضــح أ َّن يســوع اهتــ َّم بتقديــم طريقــة حيــاة
أفضــل لهــم ،ليعيشــوا بكرامــة وشــجاعة ،مهمــا كانــت ظروفهــم .إحــدى األمثلــة علــى ذلــك
وردت فــي إنجيــل متــى  .٤٨-٣٨ :٥إ َّن تعاليــم يســوع «حـ ِّول لــه اآلخــر (الخــد) أيضً ــا»« ،اتــرك
لــه الــرداء أيضً ــا» ،و«اذهــب معــه اثنيــن (ميليــن)» — أصبحــت ت ُســتعمل باســتخفاف وبصيغة
ُمبتذلــة .ولكــن هــذا االعتيــاد علــى الفكــرة الســابقة يُعطــي فكــرة خاطئــة بــل يُناقــض األعمــال
والمواقــف الجذريــة والجوهريــة التــي كان يســوع يُعلِّمهــا ُهنــا.
إ َّن المشــاهد التــي وصفهــا يســوع كانــت تجــارب شــائعة بالنســبة للكثيرين من مســتمعيه.
لطالمــا تع َّرضــوا لالعتــداء ِمــن قبــل رؤســائهم أو أســيادهم .كانــوا فــي غالــب األحيــان مديونيــن
وقــد خســروا ممتلكاتهــم ألصحــاب ال ُملــك أو ال ُمقرِضيــن .وكثي ـ ًرا مــا كانــوا يُس ـ َّخرون للعمــل
بواســطة الجنــود الرومانييــن المحتليــن .لقــد علَّــم يســوع النــاس أن يســتجيبوا ويــر ُّدوا بنزاهــة،
وأن يُعاملــوا الطُغــاة بأحســن ممــا يســتحقون ،وبفعلهــم هــذا ،فإنَّهــم يُقاومــون فقــدان
إنســانيتهم .بينمــا ســعى أولئــك الطغــاة أن يفرضــوا ســلطتهم ،فقــد كان للنــاس دائ ًمــا حريــة
االختيــار فــي كيفيــة اســتجابتهم ،وعــن طريــق مقاومتهــم الســلمية (بــدون عنــف) والتجــاوب
بكــرم ،فقــد كشــفوا شــر الظلــم والقهــر الــذي كان يُمــارس.



قــارن بيــن إنجيــل متــى  ٤٨-٣٨ :٥وروميــة  ٢٠ :١٢و .٢١كيــف لنــا أن نعيــش وفــق
هــذه المبــادئ الجوهريــة فــي حياتنــا؟
لقــد ل َّخــص يســوع «النامــوس واألنبيــاء» — كل الكتابــات المقدســة التــي نصفهــا
غال ًبــا بالعهــد القديــم — فــي مبــدأ بســيط صــار يُعــرف بالقانــون الذهبــي« :فــكل
مــا تريــدون أن يفعــل النــاس بكــم ،افعلــوا هكــذا أنتــم أيضً ــأ بهــم» (إنجيــل متــى :٧
 .)١٢بأيــة طــرق تســتطيع ،فــي الوقــت الحالــي ،أن تبــذل جهــدً ا لتقــوم بمــا يأمرنــا
بــه يســوع هنــا ،بغــض النظــر عــن التكلفــة؟
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 ٢٠آب (أغسطس)

السامري الصالح
اقــرأ إنجيــل لوقــا  .٢٧-٢٥ :١٠إنَّ الناموســي الــذي اســتجوب يســوع قــدَّ م ُملخ ًّصــا
نموذج ًيــا لــكل وصايــا العهــد القديــم لعيــش حيــاة مقبولــة أمــام هللا .كيــف ترتبــط
هاتــان الوصيتــان بعضهمــا ببعــض؟




عندمــا كان يســوع يُســأل ،كان فــي غالــب األحيــان يختتــم إجابتــه بخالصــة تختلــف كثيـ ًرا
ع َّمــا كان يســعى إليــه الســائل .فــي تجاوبــه مــع الوصيــة الــواردة فــي الوييــن  ١٨ :١٩بــأن
«ت ُحــب قريبــك كنفســك» ،يبــدو بــأن كثيريــن مــن رجــال الديــن فــي ذلــك الزمــن قــد قضــوا
وقتًــا وجهـ ًدا طويـ ًـا فــي الجــدال حــول مــدى وحــدود مبــدأ ‹القريــب› هــذا.
كان يسـوع قـد سـعى بالفعـل لتوسـيع مـدارك أتباعـه حـول هـذا التعبيـر ،مشـ ِّد ًدا على أنه
ال يجـب عليهـم أ ْن يُح ِّبـوا أقرباءهـم فقـط ،بل عليهـم أن يفعلوا الخيـر للجميع« :أمـا أنا فأقول
لكـم‹ :أحبـوا أعدائكـم .باركـوا العنيكـم .أحسـنوا إلـى ُمبغضيكـم ،وصلـوا ألجـل الذين يُسـيئون
إليكـم ويطردونكـم .لكـي تكونـوا أبنـاء أبيكـم الـذي فـي السـموات .فإنَّـه يُشـرق شمسـه على
األشـرار والصالحيـن ،ويُمطـر علـى األبـرار والظالميـن» (إنجيل متـى .)٤٥ ،٤٤ :٥
ولكــن عندمــا ســعى متخصــص فــي الشــريعة ليختبــر يســوع ،عــاد إلــى طــرح الســؤال
الــذي اشــت َّد الجــدال حولــهَ « :مــن هــو قريبــي؟» (إنجيــل لوقــا  .)٢٩ :١٠اســتجابة لذلــك،
روى يســوع قصــة الســامري الصالــح ،ولكــن اســتجابته النهائيــة لســؤال الناموســي لــم تكــن
لتعريــف مصطلــح ‹القريــب› .عوضً ــا عــن ذلــك ،قــال يســوع — كتطبيــق ونتيجــة — «اذهــب
أنــت أيضً ــا واصنــع هكــذا» (انظــر إنجيــل لوقــا .)٣٧ ،٣٦ :١٠

اقرأ إنجيل لوقا  .٣٧-٣٠ :١٠ما هو المغزى المقصود من المفارقة التي أشار إليها يسوع
بين الشخصيات الثالث الذين رأوا الرجل على قارعة الطريق بحاجة إلى مساعدتهم؟




كمــا كان ُمش ـتَركًا فــي تعليــم يســوع ،فــإ َّن أقســى انتقاداتــه كانــت مو َّجهــة نحــو أولئــك
الذيــن ا َّدعــوا التديُّــن ولكنهــم أظهــروا القليــل مــن االهتمــام آلالم اآلخريــن« .في مثل الســامري
الصالــح يُصــور لنــا المســيح طبيعــة الديانــة الحقيقيــة .ويُرينــا أنهــا ال تنحصــر فــي النظــم
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أو العقائــد أو الطقــوس بــل فــي القيــام بأعمــال المحبــة وبأعظــم خيــر لآلخريــن وبالصــاح
الحقيقــي» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٤٧٠
ٍ
يُشــير يســوع ،فــي تعليمــه ،إلــى شــخص غريــب ،شــخص يُعتبــر غيــر ُمخلــص هلل ،ليوضــح
مــا هــي دعــوة هللا لجميــع الذيــن ي َّدعــون أنهــم أتباعــه .وكمــا هــو األمــر مــع ُمســتمعيه
األوائــل ،عندمــا نأتــي إلــى يســوع ونســأله ع َّمــا يجــب أن نفعلــه لنــرث الحيــاة األبديــة ،فهــو
يوصينــا فــي النهايــة أن نذهــب ونكــون أقربــاء ألي شــخص فــي حاجــة.

األربعاء



 ٢١آب (أغسطس)

الرجل الغني ولعازر
فــي مثــل الرجــل الغنــي ولعــازر (انظــر إنجيــل لوقــا  ،)٣١-١٩ :١٦يُقــارن يســوع بيــن حيــاة
رجليــن — أحدهمــا غنــي ،واآلخــر فقيــر ُمعــدم .وفــي غيــاب منظمــات الشــؤون االجتماعيــة،
والمستشــفيات العا َّمــة ،ومطابــخ الخيــر ،كان مــن الشــائع أن يُمــارس المحتاجــون والمعاقــون
أو المحرومــون التســول خــارج بيــوت األغنيــاء .كان مــن ال ُمتوقَّــع أن يكــون األغنيــاء كُرمــاء فــي
مشــاركة القليــل مــن ثروتهــم للتخفيــف مــن ال ُمعانــاة .ولكــن فــي هــذه القصــة ،كان الرجــل
الغنــي «إنســانًا أنانيًــا ال يكتــرث لحاجــات أخيــه ال ُمتألِّــم» (روح النبــوة ،ال ُمعلــم األعظــم،
صفحــة  .)٢٥٢ظلَّــت ظــروف حيــاة كل منهمــا باقيــة ال تتغيــر أثنــاء الحيــاة؛ ولكــن فــي
المــوت ،حســب دينونــة هللا ،انعكــس وضعهمــا بشــكل هائــل.



قــارن بيــن إنجيــل لوقــا  ٣١-١٩ :١٦وإنجيــل لوقــا  .٢١-١٣ :١٢مــا هــي أوجــه التشــابه
القصتيــن ،ومــا هــو الــدرس الــذي نتعلَّمــه منهمــا؟
واالختــاف بيــن هاتيــن َّ

القصتيــن بــأ َّن الرجليــن أصبحــا غنييــن عــن طريــق أي
أي مــن هاتيــن َّ
ال يوجــد دليــل فــي ٍّ
عمــل خاطــئ .فلربمــا اجتهــدا فــي أعمالهمــا ،وأحســنا فــي إدارتهمــا ،وقــد باركهمــا هللا .ولكــن
يبــدو أن شــيئًا خاطئًــا حــدث فــي مواقفهمــا تجــاه الحيــاة ،وهللا ،والمــال ،واآلخريــن ،وهــذا مــا
كلَّفهمــا غاليًــا وإلــى األبــد.
قصة
اســتنا ًدا إلــى التشــبيهات الســائدة عــن الحيــاة بعــد المــوت فــي زمــن يســوع ،ت ُعلِّمنــا َّ
الرجــل الغنــي ولعــازر أ َّن القـرارات التــي نتخذهــا فــي هــذه الحيــاة لهــا أهميــة فــي الحيــاة
التاليــة .والطريقــة التــي نســتجيب بهــا ألولئــك الذيــن يطلبــون ويحتاجــون إلــى ُمســاعدتنا
هــي إحــدى الطــرق التــي تظهــر مــن خاللهــا قراراتنــا وأولوياتنــا .وكمــا ب َّيــن «إبراهيــم» للرجــل
الغنــي ال ُمتألــم ،فــإ َّن الكتــاب المقــدس يُقــ ِّدم أكثــر مــن إرشــادات كافيــة التخــاذ قــرارات
أفضــل« :عندهــم موســى واألنبيــاء .ليســمعوا منهــم» (إنجيــل لوقــا .)٢٩ :١٦
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علَّــم يســوع بــأ َّن إغــراءات الثــروة والغنــى — ســواء كانــت مــن خــال امتالكهــا ،أو
االحتفــاظ بهــا ،أو الســعي إليهــا ،يمكــن أن تبعدنــا بعيـ ًدا عــن ملكوتــه ،وبعيـ ًدا عــن اآلخريــن
أول ملكوتــه
وباتجــاه التمحــور حــول الــذات واالعتمــاد علــى النفــس .دعانــا يســوع أن نطلــب ً
وأن نشــارك البــركات التــي ننالهــا مــع الذيــن هــم حولنــا ،خاصــة الذيــن هــم فــي حاجــة.

مهمـا كانـت حالتـك الماديـة ،كيـف يمكنـك أن تحذر من أن تسـمح للمـال أو لمحبة
المـال أن تُشـ ِّوه منظـورك ع َّمـا يجـب علـى المسـيحي أن يركز عليه فـي الحياة؟

الخميس



 ٢٢آب (أغسطس)

هؤالء األصاغر
فـي مناسـبة أخـرى عندمـا ُسـئل يسـوع وأعطـى جوابًا يختلـف اختالفًـا ب ِّي ًنا ع َّمـا كان يمكن
توقعـه ورد فـي العظـة المد َّونة في إنجيل متى  .٢٥ ،٢٤جاء التالميذ إلى يسـوع وسـألوه بشـأن
خـراب الهيـكل فـي أورشـليم وعـن موعـد عودة يسـوع (انظـر إنجيـل متـى  .)٣-١ :٢٤الخالصة
التـي اختتـم بهـا يسـوع إجابتـه ال ُمط َّولـة عن هذا السـؤال أشـارت إلى إطعـام الجيـاع ،وتقديم
كأس مـاء للعطشـان ،وإيـواء الغربـاء ،وكسـوة العريـان ،والعنايـة بالمرضـى ،وزيـارة الذيـن هم
فـي السـجون .وأكَّـد لهـم« :بمـا أنكـم فعلتمـوه — أو لم تفعلـوه — بأحد إخوتـي (أو أخواتي)
هـؤالء األصاغـر فبـي قد فعلتـم» (انظـر إنجيل متـى .)٤٥ ،٤٠ :٢٥
هــذا ُمرتبــط باألســئلة التــي بــدأت هــذا التعليــم كمشــهد عــن الدينونــة األخيــرة .وعبــر كل
أصحــاح  ٢٤مــن إنجيــل متــى ،قـ َّدم يســوع إجابــات أكثــر ُمباشــرة عــن أســئلة التالميــذُ ،معط ًيــا
عالمــات وإنــذارات عــن خـراب أورشــليم وانقضــاء الدهــر ،لكنــه شـ َّدد علــى الحاجــة «للســهر»
والعيــش األفضــل فــي ضــوء الوعــد بمجيئــه الثانــي .فــي الجــزء األول مــن إنجيــل متــى ،٢٥
يحــثُّ َمثَــل العــذارى الحكيمــات والجاهــات علــى الحاجــة لالســتعداد لعــودة غيــر ُمرتقبــة أو
مرجــأة؛ ومثــل العبيــد الثالثــة يُقـ ِّدم الحاجــة لعيــش حيــاة فاضلــة ومنتجــة أثنــاء االنتظــار؛ ثــم
َمثَــل ِ
الخـراف وال ِجــداء هــو أكثــر تحديـ ًدا للمهــام التــي يجــب أن تشــغل شــعب هللا.





خالصا
اقرأ إنجيل متى  .٤٦-٣١ :٢٥ما الذي يقوله لنا يسوع هنا؟ لماذا ال يعتبر هذا ً
باألعمال؟ ولكن ما الذي تُعلِّمه كلماته هنا عن المعنى الحقيقي المتالك إيمانٍ يُن ِقذ؟
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قـول يسـوع — بأننـا عندمـا نخـدم اآلخريـن ،فنحـن نفعـل ذلـك لـه — يجـب أن يُغ ِّير كل
عالقاتنـا وتوجهاتنـا وتص ُّرفاتنـا .تخيَّـل أنه باسـتطاعتك أن تدعو يسـوع لوجبة طعـام أو أن تقوم
بزيارتـه فـي المستشـفى أو السـجن .قـال يسـوع بأننـا نفعـل هـذا عندما نُقـ ِّدم تلـك الخدمات
ألشـخاص فـي مجتمعنـا .يـا لهـا من فرصـة ال تُصـ َّدق يُق ِّدمها يسـوع لنـا بهـذه الطريقة!

اقـرأ بـروح الصلاة مـا قالـه يسـوع فـي تلـك اآليـات .كيـف لنـا أن نفهـم الفكـرة أنَّ
يسـوع ُيعـادل نفسـه بالجياع وال ُعـراة والمسـجونين؟ أي إلتزام قوي يضعـه هذا علينا
وعلـى طريقة عيشـنا؟

الجمعة



 ٢٣آب (أغسطس)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة مــن مشــتهى األجيــال الفصــل الــذي بعنــوان
«الســامري الصالــح ،صفحــة ٤٧٦-٤٧٠؛ والفصــل الــذي بعنــوان «كأس مــاء فقــط» ،صفحــة
٦١٠-٦٠٥؛ ومــن المعلــم األعظــم الفصــل الــذي بعنــوان « ُهـ َّوة عظيمــة قــد أثبتــت» ،صفحــة
٢٦٤ - ٢٥١؛ والفصــل الــذي بعنــوان «مــن هــو قريبــي؟» ،صفحــة .٣٩٢-٣٧٩
«المســيح ينقــض حائــط الســياج ،ســياج محبــة الــذات والتعصــب القومــي الفاصــل ،ويُعلِّــم
النــاس المحبــة لــكل األســرة البشــرية .وهــو يرفــع النــاس مــن الدائــرة الضيقــة التــي تفرضهــا
أنانيتهــم ،ويلغــي كل الحــدود اإلقليميــة وامتيــازات المجتمــع الزائفــة .وهــو ال يجعــل فرقًــا
بيــن األقربــاء والغربــاء ،أو بيــن األصدقــاء واألعــداء .وهــو يُعلِّمنــا أن ننظــر إلــى كل إنســان
محتــاج علــى أنــه قريبنــا ،وإلــى العالــم علــى أنــه حقلنــا وميــدان عملنــا» (روح النبــوة ،خواطــر
مــن جبــل البركــة ،صفحــة .)٤٧٣
«إ َّن مقيــاس القانــون الذهبــي هــو المقيــاس الحقيقــي للمســيحية ،فــكل مــا هــو دون
ذلــك هــو خــداع .إ َّن الديــن الــذي يجعــل النــاس يقللــون مــن قيمــة الخالئــق البشــرية ،الذيــن
ق َّدرهــم المســيح تقدي ـ ًرا عظي ًمــا بحيــث بــذل نفســه ألجلهــم ،الديــن الــذي يجعلنــا عديمــي
االكتـراث لحاجــات النــاس أو آالمهــم أو حقوقهــم هــو ديــن زائــف .إننــا إذ نســتهين بحاجــات
الفقــراء والمتألميــن والخطــاة ،فنحــن نبرهــن علــى أننــا خونــة للمســيح .فلكــون النــاس
يتَّخــذون اســم المســيح ألنفســهم فــي حيــن أن حياتهــم تجحــد صفاتــه ،لذلــك فــإ َّن للمســيحية
قــوة ضئيلــة فــي العالــم» (روح النبــوة ،خواطــر مــن جبــل البركــة ،صفحــة .)٥٧٣
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أسئلة للنقاش
 .1أي فقرة من الفقرات التي درستها هذا األسبوع هي المفضلة لديك؟ ولماذا؟
 .2انظــر إلــى مــا كتبتــه إلــن هوايــت عــن كيــف أنَّ «الديــن الذيــن يجعلنــا عديمــي

االكتـراث لحاجــات النــاس أو آالمهــم أو حقوقهــم ،هــو ديــن زائــف» .لمــاذا يجــب
علينــا أن نكــون حذريــن مــن تج ُّنــب الوقــوع فــي الفــخ الســهل لالعتقــاد بأننــا طالمــا
نملــك «الحــق» (الــذي نمتلكــه فعـ ًـا) ،فــا شــيء يوجــب االهتمــام؟
 .3كيف تظهر لنا اآليات في دراسة يوم الخميس ع َّما يستلزم امتالك «الحق» أيضً ا؟

ملخــص :قدمــت تعاليــم يســوع طريقــة مختلفــة للحيــاة بالنســبة لمواطنــي ووكالء
وســع يســوع وردد صــدى التركيــز
مملكــة هللا .وفــي بنائــه علــى أســاس أســفار العهــد القديــمَّ ،
علــى االهتمــام بالفق ـراء والمظلوميــن ،مش ـ ِّد ًدا علــى أن أتباعــه سيعيشــون كشــعب عطــوف
ورحيــم وهــم فــي انتظــار عودتــه.
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