الدرس العارش

 *  ٣١آب (أغسطس)  ٦ -أيلول (سبتمرب)

العيش وِف ًقا لإلنجيل

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :روميــة ٢٣-٢٠ :٨؛ إنجيــل يوحنــا ١٧ ،١٦ :٣؛ إنجيــل متــى :٩
٣٦؛ أفســس ١٠-٨ :٢؛ ١يوحنــا ١٧ ،١٦ :٣؛ رؤيــا يوحنــا .٧ ،٦ :١٤
آية الحفظ« :ألنكم بالنعمة ُمخلَّصون ،باإليمان ،وذلك ليس منكم .هو عطية هللا .ليس
من أعمال كيال يفتخر أحد .ألننا نحن عمله ،مخلوقين في المسيح يسوع ألعمال صالحة،
قد سبق هللا فأعدَّ ها لكي نسلك فيها» (أفسس .)١٠-٨ :٢

حالمـا نتكلَّـم عـن وصايـا هللا ،ومطاليبـه أو إرشـاداته وتعليماتـه ،نتع َّرض لخطـر — أو حتى
نواجـه تجربـة — االعتقـاد أو التفكيـر أنه بطريقة ما يمكننا أن نكتسـب أو نُسـاهم في خالصنا
أو نحصـل علـى فضـل هللا .لكـن الكتـاب المقـدس يُخبرنـا مـرا ًرا وتكـرا ًرا بأننـا ُخطـاة ُمخلَّصون
بنعمـة هللا مـن خلال يسـوع وموتـه البديـل ألجلنـا علـى الصليـب .مـا الذي فـي اسـتطاعتنا أن
نضيفـه إلـى هـذا بـأي طريقـة؟ أو ،كمـا كتبـت ألـن هوايـت« :لـو أنك جمعـت م ًعـا كل ما هو
حسـن و ُمقـ َّدس ونبيـل وجميـل في اإلنسـان ثم عرضت الموضـوع على مالئكـة هللا لينظروا إلى
هـذه األمـور علـى أ َّن لهـا دو ًرا ف ّعالً في خالص ال َّنفس البشـرية أو في اسـتحقاقها ،سـيتم رفض
هـذا العـرض أو االقتـراح باعتبـاره خيانـة» (روح النبـوة ،اإليمان واألعمـال ،صفحة .)٢٤
وهكــذا ،وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فحتــى أعمــال الرحمــة واللطــف والعطــف التــي نقــوم بهــا
نحــو مــن هــم فــي احتيــاج يجــب أال يُنظــر إليهــا علــى أنهــا مفروضــة أو قانونيــة .علــى نقيــض
ذلــك ،فإننــا إذ ننمــو فــي فهمنــا وتقديرنــا للخــاص ،فــإ ّن َالرابــط بيــن محبــة هللا واهتمامــه
بالفقـراء والمظلوميــن ســينتقل إلينــا ،نحــن المتلقيــن لمحبتــه .لقــد أُعيطنــا ،وهكــذا ســنعطي.
عندمــا نــرى كــم أحبنــا هللا ،نــرى أيضً ــا كــم يحــب اآلخريــن ويدعونــا لمحبتهــم ،كذلــك.
* نرجو التع َّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم  ٧أيلول (سبتمبر).
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األحد



 ١أيلول (سبتمرب)

أحب هللا…»
«ألنه هكذا َّ

ـب هللا العال ــم…» — والكلم ــة
تق ــول اآلي ــة ف ــي إنجي ــل يوحن ــا « ١٦ :٣ألن ــه هك ــذا أح ـ َّ
األصلي ــة ف ــي اللغ ــة اليوناني ــة ه ــي  ،kosmosوتعن ــي ‹العال ــم كم ــا ُخلِ ــق ،كي ــان منظ ــم›.
 .SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 929ه ــذه اآلي ــة ه ــي ع ــن الخ ــاص للبش ــرية،
ولك ــن خط ــة الخ ــاص له ــا آثاره ــا عل ــى الخليق ــة بش ــكل ع ــام أيضً ــا.



اقرأ رومية  .٢٣-٢٠ :٨ما الذي تُعلِّمنا إياه هذه اآليات عن المنحى األوسع لخطة الخالص؟

بالطبــع ،وعلــى صعيــد واحــد ،الخــاص هــو عــن كل واحــد منــا فــي عالقتــه الشــخصية
مــع الــرب .ولكــن هنــاك المزيــد .فالتبريــر فــي الحقيقــة ليــس ُمجـ َّرد الحصــول علــى غفـران
الخطايــا .مــن الناحيــة المثاليــة ،يجــب أن يكــون أيضً ــا عــن كيــف يخلــق الــرب عائلــة هللا،
بواســطة يســوع وقــوة الــروح القــدس ،عائلــة تحتفــل بغفـران خطاياهــا وتحتفــل بثقتهــا فــي
الخــاص ،وســط أمــور أخــرى ،كونهــم شــهود للعالــم مــن خــال أعمالهــم الصالحــة.


اقرأ إنجيل يوحنا  .١٧ ،١٦ :٣كيف ُيساهم العدد  ١٧في فهم أوسع للعدد ١٦؟

أناســا آخريــن غيرنــا وليــس نحــن فقــط .إنــه يحــب أولئــك
يمكننــا أن نَتَ َقبَّــل بــأن هللا يحــب ً
الذيــن نحبهــم ،ونحــن نبتهــج لذلــك .وهــو يحــب أيضً ــا أولئــك الذيــن نتواصــل معهــم ،وإدراكنا
لهــذه الحقيقيــة غال ًبــا مــا يكــون دافعنــا وراء تواصلنــا معهــم .ولكنــه يحــب أيضً ــا أولئــك الذيــن
ال نســتريح إليهــم ،أو حتــى نخشــاهم .هللا يحــب كل النــاس ،فــي كل مــكان ،حتــى أولئــك
الذيــن قــد ال نحبهــم بشــكل خــاص.
إ َّن الخليقــة هــي إحــدى الطــرق التــي نــرى فيهــا تفســي ًرا لذلــك .يُشــير الكتــاب المقــدس
بصــورة مســتمرة إلــى العالــم حولنــا كشــاهد ودليــل علــى صــاح هللا« :فإنــه يُشــرق شمســه
علــى األشــرار والصالحيــن ،ويُمطــر علــى األبــرار والظالميــن» (إنجيــل متــى  .)٤٥ :٥حتــى
الحيــاة ذاتهــا هــي عطيَّــة مــن هللا ،وبغــض النظــر عــن اســتجابة الشــخص أو موقفــه مــن هللا،
فــكل شــخص هــو ُمتلـ ٍّـق أو ُمســتقبِل لتلــك العطيــة أو الهبــة.

كيــف يجــب أن يتغ َّيــر ســلوكنا نحــو اآلخريــن وظروفهــم عندمــا نُــدرك بأنهــم خليقــة
هللا ومحبوبــون منــه؟
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 ٢أيلول (سبتمرب)

العطف والتوبة
إ َّن القصـص المتشـابكة والمتداخلـة للخلاص والصـراع العظيم تدعونا لالعتـراف بحقيقة أن
الحيـاة هـي أساسـية لفهمنـا عـن عالمنـا وأنفسـنا ،هـذه الحقيقة هي :نحـن وعالمنا سـاقطون،
محطَّمـون ،وخطـاة .إ َّن عالمنـا ليـس كمـا ُخلِـق ليكون عليـه ،ومع أننـا ما زلنا نحمـل صورة هللا
الـذي خلقنـا ،إال أننـا جـزء مـن حطـام العالـم .الخطيـة فـي حياتنـا هي مـن نفس طبيعة الشـر
الـذي يتسـبب فـي الكثيـر مـن األلم والظلم واالسـتغالل فـي كل أنحـاء العالم.
ِ
ولهــذا ،مــن حقِّنــا أن نشــعر باأللــم ،والمشـقَّة ،والحــزن ،ومأســاة العالــم وحيــاة الذيــن مــن
حولنــا .علينــا أن نكــون مثــل اإلنســان اآللــي حتــى ال نشــعر بــآالم الحيــاة هنــا .إ َّن الرثــاء فــي
ســفر المزاميــر ،واألحـزان فــي ســفر إرميــا واألنبيــاء اآلخريــن ،ودمــوع وشــفقة وتحنــن وعطــف
يســوع تـ َّ
ـدل علــى مــدى مالئمــة هــذا الشــكل مــن االســتجابة إلــى العالــم وش ـ ِّره ،وخاصــة
تجــاه أولئــك الذيــن غال ًبــا مــا يتألمــون بســبب الشــر.

اقــرأ إنجيــل متــى ٣٦ :٩؛ إنجيــل متــى ١٤ :١٤؛ إنجيــل لوقــا ٤٢ ،٤١ :١٩؛ وإنجيــل يوحنــا
 .٣٥ :١١مــا الــذي جعــل يســوع فــي كل مــن هــذه اآليــات يمتلــئ بالعطــف والحنــان
والشــفقة؟ كيــف يمكــن أن يكــون لدينــا قلــب يليــن نحــو آالم الذيــن هــم حولنــا؟



علينــا أيضً ــا أن نتذكَّــر بــأن الخطيــة والشــر ليســا ‹فــي الخــارج› ،أو نتيجــة النكســار شــخص
مــا« .إن كُ َّنــا ن َّدعــي أن ال خطيئــة لنــا ،نخــدع أنفســنا ،وال يكــون الحــق فــي داخلنــا» (١يوحنــا
 ٨ :١ترجمــة كتــاب الحيــاة) .فــي مفهــوم أنبيــاء الكتــاب المقــدس ،كانــت الخطيــة مأســاة
ـخصا مــا كســر ‹القانــون أو الشـرائع› ،ولكــن ألن الخطيــة كســرت العالقــة
أساســا ألن شـ ً
ليــس ً
بيــن هللا وشــعبه ،وأيضً ــا ألن خطايانــا تســبب األلــم لآلخريــن .قــد يحــدث ذلــك فــي حــدود
ضيقــة أو علــى نطــاق أوســع ،ولكــن الشــر هــو نفســه.
عصــب ،والتجاهــل أو الالمبــاالة ،وعــدم االهتمــام هــي
األنانيــة ،والطمــع ،والخبــث ،والتَّ ُّ
أصــل كل شــرور العالــم ،الظلــم والفقــر والقهــر .واالعتـراف بإثمنــا وخطأنــا هــو الخطــوة األولى
فــي مواجهــة هــذا الشــر ،كمــا أنــه الخطــوة األولــى تجــاه الســماح لمحبــة هللا أن تأخــذ مكانهــا
الصحيــح فــي قلوبنــا« :إن اعترفنــا بخطايانــا فهــو أميــن وعــادل ،حتــى يغفــر لنــا خطايانــا
ويطهرنــا مــن كل إثــم» (١يوحنــا .)٩ :١

ٍ
لوقت طويل) .في أية نوا ٍح أنت ُمح َّطم
انظر إلى نفسك (ولكن ليس عن ُقرب وال
(منكسر) وجزء من المشكلة األعظم؟ ما هو الجواب الوحيد ،والمكان الوحيد للنظر إليه؟
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 ٣أيلول (سبتمرب)

النعمة واألعمال الصالحة
لخِّــص أفســس  ١٠-٨ :٢بكلماتــك الخاصــة .مــا الــذي تقولــه لنــا هــذه اآليــات عــن
العالقــة بيــن النعمــة واألعمــال الصالحــة؟




يُخبرنــا الكتــاب المقــدس ،مــن بيــن أشــياء أخــرى ،بأننــا خلقنــا لنعبــد هللا ولنخــدم
اآلخريــن .فقــط فــي مخيلتنــا يمكننــا أن نحــاول فهــم مــا يمكــن أن تكــون عليــه هــذه
األفعــال فــي بيئــة بــا خطيــة.
حال ًّيــا ،وبســبب الخطيــة ،نحــن نعــرف عال ًمــا ُمحطَّ ًمــا وســاقطًا فقــط .ولحســن حظنــا ،فــإ َّن
نعمــة هللا ،التــي ظهــرت وتثبتــت فــي تضحيــة يســوع ألجــل خطايــا العالــم ،تفتــح الطريــق
للغفـران والشــفاء .وهكــذا ،حتــى وســط هــذا الكيــان ال ُمحطَّــم تصبــح حياتنــا مــن عمــل الــرب
كل ًيــا ،ويســتخدمنا هللا فــي شــركة معــه ســع ًيا لشــفاء وترميــم الضــرر واأللــم فــي حيــاة اآلخريــن
(انظــر أفســس « .)١٠ :٢فالذيــن يناولــون عليهــم أن يوزعــوا علــى اآلخريــن .إ َّن صرخــات طلــب
العــون تأتــي مــن كل صــوب .وهللا يطلــب رجــالً ليخدمــوا بنــي جنســهم بفــرح» (روح النبــوة،
خدمــة الشــفاء ،صفحــة .)٦٦
مــرة أخــرى ،نحــن ال نفعــل أعمــالً صالحــة — نهتــم بالفقـراء ،ونُناصــر ونرفــع المظلوميــن،
ونُشــبع الجيــاع — لكــي نربــح الخــاص أو ننــال رضــى هللا .ففــي المســيح ،وباإليمــان ،ننــال
كل الرضــى الــذي ســنحتاجه مــن هللا .ولكــن باألحــرى ،نحــن نــدرك أنفســنا أننــا خطــاة وضحايــا
الخطيــة ،ولكــن بالرغــم مــن ذلــك ،نحــن محبوبــون ومفديــون مــن هللا .وبينمــا مــا زلنــا
نتصــارع مــع تجــارب محبــة الــذات والطمــع ،فــإن نعمــة هللا المضحيــة بالــذات والمتواضعــة
تقــدم نو ًعــا جدي ـ ًدا مــن الحيــاة والمحبــة اللتيــن ســتجددان حياتنــا.
عندمــا ننظــر إلــى الصليــب ،نــرى التضحيــة العظيمــة والكاملــة التــي قُ ِّدمــت ألجلنــا ونُدرك
أننــا ال نســتطيع أن نضيــف شــيئًا لمــا توفــره هــذه التضحيــة لنــا فــي المســيح .ولكــن هــذا ال
يعنــي أننــا يجــب أال نفعــل شــيئًا كاســتجابة لمــا اســتلمناه فــي المســيح .علــى العكــس ،يجــب
علينــا أن نســتجيب ونتجــاوب ،وأيــة طريقــة أفضــل لالســتجابة للمحبــة التــي أُظهــرت لنــاِ ،مــن
أن نُظهــر المحبــة لآلخريــن؟

اقــرأ ١يوحنــا  .١٧ ،١٦ :٣كيــف تستأســر هــذه اآليــات بقــوة مــا يجــب أن تكــون
عليــه اســتجابتنا للصليــب؟
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 ٤أيلول (سبتمرب)

بشريتنا المشتركة
عــن طريــق خدمتــه وتعاليمــه ،حــثَّ يســوع علــى الشــمولية ال ُمطلقــة .كل مــن ســعى
خلــف اهتمامــه ببواعــث ُمخلصــة — ســواء كانــت امــرأة ذات صيــت ســيء ،عشَّ ــار أو جابــي
ضرائــب ،بُـ ْرص ،ســامريون ،قــادة مائــة رومانيــون ،قــادة دينيــون ،أو أوالد — اســتقبلهم بــدف ٍء
صــادق واهتمــام .وإذ كان علــى الكنيســة األولــى أن تكتشــف بطــرق تحويليــة ،فقــد شــمل
هــذا تقديــم هبــة الخــاص.
إذ أدرك المؤمنــون األوائــل ببــطء شــمولية اإلنجيــل ،لــم تكــن أعمالهــم الصالحــة نحــو
اآلخريــن ُمجـ َّرد إضافــة إليمانهــم كشــيء ‹جيــد أو جميــل› ليفعلــوه .لقــد كان ذلــك جوهريًــا
لفهمهــم لإلنجيــل ،كمــا كانــوا قــد اختبــروه فــي حيــاة وخدمــة ومــوت يســوع .وإذ بــدأوا
أول بصــورة فرديــة بيــن القــادة مثــل
يتصارعــون حــول الموضوعــات والمســائل التــي نشــأتً ،
مثــا أعمــال الرســل  ،)٢٠-٩ :١٠ثــم كجســد كنيســة فــي مجمــع
بولــس وبطــرس (انظــرً ،
أورشــليم (انظــر أعمــال الرســل  ،)١٥بــدأوا يُدركــون التحــول الهائــل الــذي أحدثتــه تلــك
األخبــار الســارة فــي فهمهــم لمحبــة هللا وشــموليتها وكيــف يجــب أن ت ُعــاش فــي حيــاة أولئــك
الذيــن يعترفــون أنهــم أتباعــه.

مــا الــذي تُعلِّمنــا إيــاه كل واحــدة مــن اآليــات التاليــة عــن بشــريتنا ال ُمشــتركة؟ كيــف
يجــب أن تؤثــر كل فكــرة فــي ســلوكنا وتصرفنــا تجــاه اآلخريــن؟
مالخي ١٠ :٢
أعمال الرسل ٢٦ :١٧
رومية ٢٣ :٣
غالطية ٢٨ :٣



اآليــة الــواردة فــي غالطيــة  ٢٨ :٣هــي ملخــص الهوتــي للقصــة أو المثــل العملــي الــذي
َذكَــ َره يســوع عــن الســامري الصالــح .فبــدلً مــن المجادلــة حــول َمــن هــم الذيــن نحــن
ُملزمــون لخدمتهــم ،اذهــب واخــدم فقــط ،وربمــا عليــك أن تكــون ُمســتع ًدا ألن ت ُخـ َدم حتــى
ِمــن ِق َبــل أولئــك الذيــن قــد ال نتوقــع منهــم أن يخدموننــا .إن العنصــر المشــترك للعائلــة
ـتوى أعلــى فــي العائلــة المشــتركة ألولئــك الذيــن
البشــرية العالميــة يمكــن إدراكــه علــى مسـ ً
يرتبطــون م ًعــا باإلنجيــل ،بواســطة محبــة هللا ال ُمخلِّصــة التــي تدعونــا للوحــدة فيــه« :ألننــا
جميعنــا بــروح واحــد أيضً ــا اعتمدنــا إلــى جســد واحــد ،يهــو ًدا كُنــا أم يونانييــن ،عبي ـ ًدا أم
أحــرا ًرا» (١كورنثــوس .)١٣ :١٢
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 ٥أيلول (سبتمرب)

البشارة األبدية
إ َّن دعــوة والتمــاس اإلنجيــل ال ُمغ ِّيــرة لـــ «كل أمــة وقبيلــة ولســان وشــعب» (رؤيــا )٦ :١٤
قــد اســتمرت طــوال التاريــخ المســيحي .غيــر أن ،ســفر الرؤيــا يصــف إعالنًــا متجــد ًدا لهــذه
الرســالة — األخبــار الســارة عــن يســوع وكل مــا يتض َّمــن — فــي نهايــة الزمــان.



اقــرأ رؤيــا يوحنــا  .٧ ،٦ :١٤كيــف هــو المفهــوم العــام للبشــارة (اإلنجيــل) — كمــا
هــو ُمل َّخــص عــادة فــي إنجيــل يوحنــا  — ١٦ :٣متضم ًنــا فــي رســالة المــاك المحــددة
فــي العــدد ٧؟

اآليــة فــي رؤيــا يوحنــا  ٧ :١٤تجمــع م ًعــا ثالثــة عناصــر أساســية أشــرنا إليهــا ســابقًا فــي
هــذه الدراســة عــن قلــق هللا بشــأن الشــر والفقــر والظلــم عبــر كل قصــص الكتــاب المقــدس:
الدينونـة .االلتمـاس فـي طلـب الدينونة — لتطبيـق العدل — كان دائ ًما دعـوة متكررة عبر
التاريـخ مـن قبـل أولئـك الذيـن تع َّرضـوا للظلـم .لحسـن الحـظ ،يُص ِّور لنـا الكتـاب المقدس هللا
مثلا ،بأ َّن
كإلـه يسـمع صرخـات أولئـك الذيـن هـم في ضيـق .وغالبًا تـ َّم التعبيـر فـي المزاميرً ،
أولئـك الذيـن تتـم ُمعاملتهـم بغير عـدل يعتبـرون الدينونة أخبا ًرا سـارة.
العبـادة .غال ًبـا مـا تربـط كتابـات أنبيـاء العهـد القديـم بيـن موضوعـي العبـادة واألعمـال
الصالحـة ،خاصـة عنـد مقارنـة عبـادة أولئـك الذيـن ي َّدعـون أنهـم شـعب هللا مـع األخطـاء التي
مثلا ،أكَّـد هللا تحديـ ًدا بـأن العبـادة التي
يقترفونهـا ويسـتمرون فـي اقترافهـا .فـي إشـعياء ً ،٥٨
يطلبهـا باألكثـر هـي أعمـال الرحمة واالهتمـام بالفقـراء والمحتاجيـن (انظر إشـعياء .)٧ ،٦ :٥٨
الخليقــة .كمــا رأينــا ســابقًا ،إحــدى العناصــر األساســية لدعــوة هللا للعــدل هــي العائلــة
البشــرية المشــتركة ،ذلــك أننــا جميع ًنــا خلقنــا علــى صورتــه ومحبوبــون منــه ،وأننــا جمي ًعــا لنــا
قيمــة فــي نظــره وأن ال أحــد يجــب أن يُســتغل أو يُظلــم مــن أجــل مكاســب غيــر مشــروعة
وطمــع .يبــدو واض ًحــا بــأن إعــان البشــارة هــذا الخــاص بنهايــة الزمــان هــو دعــوة واســعة
وبعيــدة المــدى لقبــول النجــاة ،والفــداء ،واالســترداد الــذي يريــده هللا للبشــرية الســاقطة.
وبالتالــي ،حتــى فــي وســط األمــور المتعلقــة بالعبــادة الحقيقيــة والكاذبــة ،واالضطهــادات
(انظــر رؤيــا يوحنــا  ،)١٢-٨ :١٤ســيكون هلل شــعب يقــف إلــى جانــب الحــق ،لوصايــا هللا
وإيمــان يســوع ،حتــى وســط أفظــع الشــرور.

كيــف يمكننــا أن نجــد طر ًقــا لخدمــة الذيــن هــم فــي احتيــاج بينمــا فــي نفــس
الوقــت نشــارك معهــم الرجــاء وكذلــك اإلنــذار الــوارد فــي رســائل المالئكــة الثالثــة؟
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 ٦أيلول (سبتمرب)

لمزيد من الدرس :اقرأ لروح النبوة :من مشتهى األجيال ،الفصل الذي يحمل عنوان «هللا معنا»،
صفحة ٢٤-١٧؛ ومن خدمة الشفاء ،الفصل الذي يحمل عنوان «خلصوا ليخدموا» ،صفحة .٧٠-٦٠
«إ َّن هللا يطالب باألرض كلها ككرمه .فمع أنها اآلن في أيدي الغاصب ،فهي ملك هلل .فهي له
أحب
بحق الفداء كما أنها له بحق الخلق .لقد ق َّدم المسيح نفسه ذبيحة ألجل العالم‹ :هكذا َّ
هللا العالم حتى بذلك ابنه الوحيد› (إنجيل يوحنا  .)١٦ :٣فبواسطة تلك الهبة الواحدة تمنح كل
هبة أخرى للناس .وفي كل يوم يتناول العالم كله البركة من هللا .فكل قطرة من قطرات المطر،
وكل شعاعة من أشعة النور المنسكبة على جنسنا غير الشكور ،وكل ورقة وزهرة وثمرة تشهد
لطول أناة هللا وحبه العظيم» (روح النبوة ،المعلم األعظم ،صفحة .)٢٩٨ ،٢٩٧
«ليــس يهــودي وال يونانــي .ليــس عبــد وال حــر»« ،صرتــم قريبيــن بــدم المســيح» (غالطيــة
٢٨ :٣؛ أفســس « .)١٣ :٢فمهمــا يكــن االختــاف فــي العقيــدة الدينيــة فــإ َّن النــداء الصــادر مــن
اإلنســانية المتألمــة يجــب أن يُســمع ويُجــاب…
«كل من حولنا نفوس مسكينة مج َّربة وتحتاج إلى كلمات العطف وأعمال العون .فتوجد
أرامل يحتجن إلى العطف والمساعدة .كما يوجد يتامى أمر المسيح تابعيه أن يقبلوهم كأمانة
مسلَّمة لهم من هللا .وفي أغلب األحيان يمر الناس على هؤالء ويهملونهم .وقد يكونوا رثي
الثياب وخشني الطباع ،ويبدو أنهم منفردون في كل شيء ،لكنهم مع كل ذلك خاصة هللا .لقد
اشتروا بثمن ،وهم أعزاء في نظره مثلنا تما ًما .وهم أفراد في أسرة هللا العظيمة ،والمسيحيون
كوكالء هلل مسؤولون عنهم» (روح النبوة ،المعلم األعظم ،صفحة .)٣٨٩

أسئلة للنقاش
 .1في سعينا لعمل الصالح ومساعدة اآلخرين ،كيف يمكننا مقاومة التجربة للتفكير

بأن ذلك ،بطريقة أو بأخرى ،يجعلنا أفضل ويُ ِ
كسبنا استحقاقات يجب أن يعترف هللا بها؟
 .2هـل تُعتبـر كنيسـتك مجتم ًعـا ‹ال خلاف فيه›  ،بـل أن الجميع واحد في المسـيح؟
كيـف يمكـن أن تكـون كذلك بشـكل أفضـل؟ ما مدى شـمولية كنيسـتك لآلخرين؟
 .3كيــف نجــد التــوازن الصحيــح فــي عمــل الصــاح للمحتاجيــن ،إذا لــم يكــن ألي
ســبب آخــر غيــر أنهــم فــي حاجــة ويمكننــا مســاعدتهم ،بينمــا فــي ذات الوقــت
نتواصــل معهــم بحقائــق اإلنجيــل واألخبــار الســارة؟ كيــف يمكننــا تعلــم القيــام
باألمريــن م ًعــا ،ولمــاذا مــن األفضــل دائ ًمــا عمــل ذلــك؟
ملخص :إ َّن محبة هللا التي ظهرت في خطة الخالص وتثبتت عمليًا في حياة وتضحية يسوع
تمنحنا الغفران ،والحياة ،والرجاء .وكمتلقين و ُمستقبلين لنعمة هللا ،علينا أن نسعى لمشاركة
اآلخرين بذلك ،ليس لربح الخالص ،ولكن ألننا خلقنا وا ُعيد خلقنا لعمل ذلك .وهكذا ،فاألخبار السارة
(اإلنجيل) تُغ ِّير العالقات وتدفعنا للخدمة ،خدمة أولئك الذين هم األكثر احتيا ًجا بشكل خاص.
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