الدرس الثاين عرش

 *  ٢٠-١٤أيلول (سبتمرب)

أن تُحب الرحمة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إنجيــل متــى ٣٣-٢٥ :٦؛ يعقــوب ٨-٥ :١؛ يعقــوب ١٦-١٥ :٢؛
إشــعياء ٧ :٥٢؛ ١يوحنــا ١٨-١٦ :٣؛ إشــعياء .١٠-١ :٥٨
آيــة الحفــظ« :نــور أشــرق فــي الظلمــة للمســتقيمين .هــو ح َّنــان ورحيــم وصديــق.
ســعيد هــو الرجــل الــذي يتــرأّف ويقــرض .يدبــر أمــوره بالحــق» (مزمــور .)٥ ،٤ :١١٢
كمــا قــد رأينــا ،الكتــاب المقــدس ملــيء بأوصــاف عطــف هللا واهتمامــه بالفقــراء
والمظلوميــن ،كمــا بدعواتــه لشــعبه حتــى يعملــوا مــن أجلهــم .وبرغــم االهتمــام الــذي يوجهــه
لهــذه األمــور ،فــإ َّن هــذا األمــر اإللهــي لــم يشــهد ســوى تطبيقــات متفرقــة أو جزئيــة وســيتم
تطبيقهــا بالكامــل فقــط مــع عــودة المســيح واألحــداث فــوق الطبيعيــة التــي تتبعهــا.
وحتـى ذلك الحين يظل الشـر مسـتم ًرا بأشـكال متعددة ،تُغذّيه التأثيـرات الروحية المظلمة
للشـيطان ومالئكتـه .هـذا الشـر غالبًـا مـا يظهـر جليًـا فـي حـاالت الفقـر ،والعنـف ،والظلـم،
والعبوديـة ،واالسـتغالل ،واألنانيـة ،وحـب الـذات ،والطمـع .وفـي عالـم كهـذا ،علـى مجتمعاتنا
وكنائسـنا وعائالتنـا أن تتصـدى لهـذه الشـرور بغـض النظـر عن صعوبـة القيام بذلك .واسـتجابة
لمحبـة هللا ووصايـاه ،إذ نعيش في ضوء خدمة يسـوع وتضحيته مسـتمدين القوة و ُمسترشـدين
بحضـور الـروح القـدس ،يجـب علينـا أن نكون رحماء ولنا الشـجاعة في سـعينا لــ «تصنع الحق
وتحـب الرحمـة وتسـلك متواض ًعا مـع إلهك» (ميخـا .)٨ :٦
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢١أيلول (سبتمبر)
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األحد



 ١٥أيلول (سبتمرب)

أولويات الملكوت
كمــا صــار واض ًحــا فــي تعاليــم يســوع وكتبــة العهــد الجديــد ،فــإ َّن أولئــك الذيــن يختــارون
أن يعيشــوا كأعضــاء فــي ملكــوت هللا ،يعيشــون وفقًــا لمجموعــة مــن القيــم واألولويــات
تختلــف عــن تلــك التــي للعالــم.



اقــرأ إنجيــل متــى  .٣٣-٢٥ :٦مــا هــي الطمأنــة أو إعــادة التأكيــد التــي ُقدِّ مــت لنــا فــي
هــذه اآليــات ،وكيــف يجــب أن تؤثــر هــذه التأكيــدات علــى أولوياتنــا؟

علَّـم يسـوع بـأ َّن «الحيـاة أفضـل مـن الطعام ،والجسـد أفضـل من اللبـاس» (إنجيـل متى :٦
 .)٢٥هـذه األشـياء مهمـة ،بالطبـع ،ولكـن علينـا أن ننظر إليهـا في ضوء ملكـوت هللا ،ذلك يعني
أننـا يجـب أن نُعيـد ترتيـب أولويـات حياتنـا بطرق حقيقيـة وعمليـة .عندما نـدرك الدعوة ،عبر
كل الكتـاب المقـدس ،ألن نرفـع ونهتـم باآلخريـن ،فـإ َّن هـذه الدعـوة أيضً ـا تُصبـح واحـدة من
أولوياتنـا إذ نسـعى نحـن فـي اتِّبـاع خطـوات يسـوع .مـن الناحيـة المثاليـة ،يجب أن تسـاعدنا
هـذه الدعـوة ألن نركِّـز بصـورة أقـل على أنفسـنا ولكـن أكثر علـى اآلخرين.
هـذه المجموعـة المختلفـة مـن األولويـات تحـدث أيضً ـا تغييـ ًرا فـي عالقاتنـا مـع َمـن ه ُم
السـلطة فوقنـا وفـوق المظلوميـن .بينمـا يوصـي الكتـاب المقـدس المسـيحيين أن يُجلُّـوا
فـي ُّ
مثلا ،روميـة  ،)٧-١ :١٣توجـد أيضً ا مرحلـة عندما
ويطيعـوا حكوماتهـم ،بقـدر اإلمـكان (انظـرً ،
نكـون بحاجـة ألن نـردد كلمـات بطـرس« :ينبغـي أن يُطـاع هللا أكثر مـن الناس» (أعمال الرسـل
 .)٢٩ :٥لقـد وازن يسـوع بيـن هذيـن المبدأيـن فـي إجابتـه للذيـن حاولـوا أن يخدعـوه بهـذا
السـؤال« :أعطـوا إذًا مـا لقيصـر لقيصـر ومـا هلل هلل» (إنجيـل متـى .)٢١ :٢٢
أولئــك الذيــن بيدهــم الســلطة ،ســوا ًء كانــوا فــي الحكومــة أو فــي جهــة أخــرى ،غال ًبــا
مــا يفرضــون بالقــوة ويُحافظــون علــى تلــك الســلطة عــن طريــق التهديــد أو القــوة .وكمــا
رأينــا فــي حيــاة يســوع ،فــإ َّن حيــاة اإليمــان ال تســتدعي الســلبية دائ ًمــا وفــي كل حالــة فــي
مواجهــة الشــر .فمثـ ًـا ،فــي تناولهــا لمســألة العبوديــة فــي أمريــكا ،كتبــت إلــن هوايــت تقــول:
«عندمــا تتناقــض قوانيــن البشــر مــع كلمــة وشــريعة هللا ،علينــا أن نُطيــع األخيــرة ،مهمــا
تكــن العواقــب .إ َّن قوانيــن بالدنــا (أمريــكا) تفــرض علينــا أن نسـلِّم العبــد إلــى ســيده ،علينــا
عــدم الطاعــة؛ ويجــب علينــا أن نتح َّمــل عواقــب انتهــاك هــذا القانــون .إ َّن العبــد ليــس ملـكًا
ألي إنســان .هللا هــو ســيده الشــرعي ،وال يحــق لإلنســان أن يأخــذ صنعــة هللا بيديــه ،وي َّدعــي
تملكــه» (روح النبــوة ،شــهادات للكنيســة ،المجلــد  ،١صفحــة .)٢٠٢ ،٢٠١
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أيـن يوجـد الخـط الفاصـل بيـن طاعـة السـلطات وبيـن مناصـرة أولئـك الذيـن قـد
يكونـون ضحايـا سـلطة ظالمـة؟

االثنني



 ١٦أيلول (سبتمرب)

فتور ه َّمة المتعاطفين

مقاومــة احتماليــة الســماح لنوايانــا الطيبــة أن تُغ َمــر ويُطغــى عليهــا مــن ِق َبل «كل مشــاكل
العالــم» ،فكثيــرون منــا يرغبــون فــي عمــل المزيــد إلحــداث فــرق فــي حيــاة المتألميــن .هنــاك
عـ َّدة ســلوكيات وأفعــال ومواقــف يمكــن أن تســاعدنا إلحــداث ردود وتجاوبــات إيجابيــة مــع
الذيــن هــم فــي حاجــة.
التعاطــف :كمــا رأينــا ،إ َّن االعت ـراف واإلحســاس بــآالم المتألميــن هــي الخطــوات األولــى
نحــو الفعــل .نحــن بحاجــة ألن ننمــو ونحافــظ على مشــاعرنا الحساســة ورقّتنــا نحــو المتألمين.
يتحــ َّدث النــاس اليــوم عــن فتــور ه َّمــة المتعاطفيــن ،والفكــرة هــي أننــا نواجــه ونتعــ َّرض
للكثيــر مــن الحــزن والمآســي إلــى درجــة أ َّن كثيريــن منــا أصبحــوا ُمتعبيــن و ُمرهقيــن ج ـ َّراء
أســباب كثيــرة تســتدعي طاقتنــا العاطفيــة ودعمنــا المــا ِّدي .كان يســوع ُمــدركًا تما ًمــا للشــر
واأللــم المحيــط بــه؛ ولكنــه ،بقــي عطوفًــا ومشــفقًا .وهكــذا يجــب علينــا أن نكــون نحــن.
التعليــم :ألن الكثيــر مــن حــاالت الظلــم والفقــر مع َّقــدة ،فــإن اســتماعنا وتعلمنــا قــدر
اإلمــكان حــول هــذه الحــاالت هــو أمــر مهــم .هنــاك الكثيــر مــن األمثلــة عــن أشــخاص
ذوي نوايــا حســنة تســببوا فــي إحــداث أض ـرار فــي حيــاة أشــخاص آخريــن فــي محاولتهــم
للمســاعدة .مــع أ َّن هــذا ليــس عــذ ًرا لالمتنــاع عــن العمــل ،يجــب علينــا أن نســعى للمشــاركة
واالنخ ـراط بطــرق تكــون مدروســة وقــد ت ـ َّم االطــاع عليهــا.
الصــاة :عندمــا نــرى مشــكلة ،فــإن أول مــا نفكــر فيــه هــو اتخــاذ فعــل «عملــي» .ولكــن
الكتــاب المقــدس يذكرنــا بــأ َّن الصــاة عمليــة (فعــل عملــي) .يمكننــا أن نحــدث تغيي ـ ًرا فــي
حيــاة الفقـراء والمظلوميــن بواســطة صلواتنــا مــن أجلهــم ومــن أجــل مــن لهــم ســلطة عليهــم
(انظــر ١تيموثــاوس  ،)٢ ،١ :٢باإلضافــة إلــى طلــب إرشــاد هللا لنعــرف كيــف يمكننــا االســتجابة
بشــكل أفضــل فــي تقديــم العــون والمســاعدة (انظــر أمثــال .)٨ ،٧ :٢
التوقعــات :عنصــر مهــم آخــر فــي العمــل علــى تخفيــف ال ُمعانــاة هــو أن يكــون لنــا
توقعــات مناســبة ،بالنظــر إلــى تعقيــدات الظــروف االجتماعيــة والسياســية والشــخصية .يجــب
أن يكــون رجاؤنــا هــو أن نقــدم للنــاس خيــارات وفــرص ربمــا لــم ولــن ت ُق ـ َّدم إليهــم بطــرق
أخــرى .أحيانًــا ،مــا يفعلــه النــاس بهــذه الفــرص سـ ُيخ ِّيب آمالنــا ويحبطنــا ،ولكــن يجــب علينــا
أن نحتــرم اختياراتهــم .وبأيــة طريقــة قــد نحــاول العمــل بهــا مــن أجــل المتألميــن ،يجــب أن
يكــون المبــدأ الــذي نسترشــد بــه هــو« :كل مــا تريــدون أن يفعــل النــاس بكــم ،افعلــوا هكــذا
أنتــم أيضً ــا بهــم» (إنجيــل متــى .)١٢ :٧
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اقــرأ يعقــوب  .٨-٥ :١أي دور يجــب أن تلعبــه الصــاة فــي أفعــال المســيحي؟
إلــى مــاذا تُشــير اآليــات فــي يعقــوب  ١٦ ،١٥ :٢ومــا الــذي تقترحــه حــول كيفيــة
ُمســاهمتنا نحــن فــي اســتجابة صلواتنــا مــن أجــل اآلخريــن؟

الثالثاء



 ١٧أيلول (سبتمرب)

السخاء
«ال ُمعطي المسرور يُحبُّه هللا» (٢كورنثوس  ،)٧ :٩والعطاء بسخاء هو جانب مهم من حياة
المسيحي .في حين أنه يجب علينا أن نسمح للكتاب المقدس أن يختبر ويتح َّدى عطائنا وأولياتنا
الما ِّدية ،فالسخاء هو أكثر من ُمج َّرد أن نق ّدم مالً لهدف ما ،مهما كان مستحقًا.
ـدل مــن ذلــك ،فالســخاء هــو أحــد أعظــم مواقــف وســلوكيات الحيــاة وهــو صفــة أساســية
بـ ً
للذيــن «يخافــون الــرب» كمــا ورد ع ـ َّدة م ـرات فــي مزمــور « :١١٢ســعيد هــو الرجــل الــذي
يتــرأَّف ويُقــرض .يُدبِّــر أمــوره بالحــق» (مزمــور .)٥ :١١٢

ما الذي تُعلَّمنا إياه اآليات التالية عن السخاء تجاه من هم في احتياج؟ الويين -٣٥ :٢٥
٣٧؛ مزمور ٣٦ :١١٩؛ ٢كورنثوس ١٥-١٢ :٨؛ ١يوحنا ١٨-١٦ :٣؛ ١تيموثاوس .١٩-١٧ :٦



فــي رســائل العهــد الجديــد ،أشــار بولــس بانتظــام إلــى ســخاء هللا — كمــا ظهــر بأقصــى
كمالــه فــي بــذل يســوع نفســه مــن أجلنــا — كمصــدر للرجــاء المســيحي .بــدوره ،كان موتــه
مــن أجلنــا هــو الحافــز أيضً ــا لنحيــا حيــاة الســخاء تجــاه اآلخريــن :أصلــي «لكــي تكــون شــركة
إيمانــك ف َّعالــة فــي معرفــة كل الصــاح الــذي فيكــم ألجــل المســيح يســوع» (فليمــون .)٦ :١
الســخاء هــو موقــف ســلوكي نحــو حيــاة الرفاهيــة والجــرأة واالحتــواء .هنــاك الكثيــر فــي
حياتنــا الشــخصية والمجتمعــات والحضــارات تحثنــا ألن نركــز علــى أنفســنا ،ولنحتفــظ بأكثــر
مــا نســتطيع ألنفســنا .بصريــح العبــارة ،أســلوبنا االفتراضــي واالعتيــادي للعيــش ،بالنســبة
لمعظمنــا ،يُركِّــز دائ ًمــا علــى النفــس ،والنفــس ،والنفــس بأيــة طريقــة كانــت.
إذا كان إيماننــا حقيقيًــا ،فإنَّــه ســيجعلنا نمــوت عــن النفــس ونحيــا أكثــر لآلخريــن .إن
إيماننــا يُســاعدنا أن نتخيَّــل العالــم وشــعوبه كمــا يراهــم هللا ،فــي صالحهــم وفــي انكســارهم،
ويحثنــا ألن نســعى لمســاعدة الذيــن هــم فــي احتيــاج ،إلــى أي مــدى ممكــن.
الســخاء ،كســمة للعيــش ،هــو موضــع تقديــر دائــم ِمــن ِق َبــل جامعــي التبرعــات واألعمــال
الخيريــة .ســخاء كهــذا هــو ســخاء قابــل للقيــاس وعملــي بصــورة ُمباشــرة .ولكــن التبرعــات
الضخمــة ال تشــير بالضــرورة إلــى حيــاة الســخاء (انظــر إنجيــل مرقــس  .)٤٤-٤١ :١٢إ َّن حيــاة
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الســخاء هــي أعظــم وأكثــر قيمــة مــن أي تبرعــات .نحــن بحاجــة ألن نُقــ ِّدر ونُن ِّمــي روح
الســخاء فــي كل مــا نعملــه .بالنســبة لغالبيــة النــاس ،ال يأتــي الســخاء بصــورة طبيعيــة؛ إنهــا
النعمــة التــي علينــا أن نعكســها فــي حياتنــا بنشــاط وعــن قصــد ،بغــض النظــر عــن إعاقــة
بشــريتنا الســاقطة واألنانيــة.

إلــى جانــب تقديــم المــال ،حتــى بســخاء ،مــا هــي الطــرق األخــرى التــي يجــب أن
نظهــر بهــا روح الســخاء؟

األربعاء



 ١٨أيلول (سبتمرب)

صنع السالم


اقرأ إنجيل متى  .٩ :٥في مثل العالم الذي نعيش فيه ،كيف نفعل ما يقول عنه يسوع ُهنا؟
في نهاية األمر ،ما مدى النجاح الذي يمكننا أن نحققه؟ (انظر ،إنجيل مرقس .)٧ :١٣

إن الصـراع العنيــف هــو ســبب أساســي للمعانــاة واأللــم .تشــمل تكاليــف الحــروب الضحايا
ال ُمباشــرة والنفــوس المحطمــة ،االهتمــام والمــوارد المخصصــة لآللــة العســكرية التــي كان مــن
األفضــل تحويلهــا للتخفيــف مــن االحتياجــات اإلنســانية األخــرى والمعانــاة المســتمرة للناجيــن
مــن الحــروب والمحاربيــن القدامــى ،حتــى بيــن «المنتصريــن» .ثــم أن هنــاك صراعــات كثيــرة
أصغــر تتــرك آثــار جروحهــا فــي حيــاة أعــداد ال تُحصــى مــن العائــات والمجتمعــات .علــى
هــذا النحــو ،فالتــوق والشــغف للعــدل والعدالــة ال يمكــن أن يتجاهــل األمــر ب ُِص ْنــع الســام.
فــي قلــب إنجيــل يســوع يوجــد عمــل هللا العظيــم والرحيــم لصنــع الســام ،ول ُمصلحــة
الجنــس البشــري الخاطــئ لخالقهــم (انظــر ٢كورنثــوس  .)٢١-١٨ :٥والمصالحــة التــي ننالهــا
تصبــح نموذ ًجــا لنــا لنكــون «ســفراء» لهــذه المصالحــة لآلخريــن ،أيضً ــا.


إشعياء  .٧ :٥٢كيف نعيش نحن أيضً ا حسب هذه اآلية؟
إ َّن إنجيــل الســام يُصبــح أيضً ــا الحافــز ،والمثــال ،والمصــدر للعمــل مــن أجــل الســام
فــي عالمنــا العنيــف« :القلــب الــذي هــو علــى وفــاق مــع هللا هــو شــريك فــي ســام الســماء
فيفــوح شــذا تأثيــره الصالــح علــى كل مــن حولــه .إ َّن روح الســام ســيحل كالنــدى علــى
القلــوب التــي أتعبتهــا وأزعجتهــا المخاصمــات العالميــة» (روح النبــوة ،خواطــر مــن جبــل
البركــة ،صفحــة .)٤٥٩
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قــال يســوع ،فــي عظتــه علــى الجبــل« :طوبــى لصانعــي الســام ألنهــم أبنــاء هللا يُدعــون»
(إنجيــل متــى  .)٩ :٥عــاوة علــى ذلــك ،فإنَّــه لــم يثبــت فقــط الوصيــة ضــد القتــل ،بــل قــال أن
علينــا أال نغضــب أو نحمــل ضغينــة (انظــر إنجيــل متــى  )٢٦-٢١ :٥وأن علينــا أن نحــب أعداءنا
ونصلــي مــن أجــل الذيــن يضطهدوننــا (انظــر إنجيــل متــى  ،)٤٨-٤٣ :٥بمــا معنــاه أن علينــا
أن نتَّخــذ خطــوات عمليــة لنســعى لمــا هــو خيــر لهــم .هنــاك الكثيــر مــن القصــص الملهمــة
ألشــخاص كرســوا حياتهــم لصنــع الســام فــي أماكــن اضطرابــات وص ـراع فــي العالــم ،تجلــب
لمحــات للمصالحــة والشــفاء ،وفــي غالــب األحيــان تخفــف الكثيــر مــن الظلــم وال ُمعانــاة التــي
أتــت بهــا تلــك الصراعــات.

مــا هــي الطــرق التــي تســتطيع بهــا كنيســتك ،علــى المســتوى المحلــي ،أن تفعلهــا
لتلعــب دو ًرا فــي صنــع الســام؟

الخميس



 ١٩أيلول (سبتمرب)

صوت لِ َمن ال صوت لهم

كتــب ســليمان أ َّن هنــاك «للســكوت وقــت وللتكلــم وقــت» (جامعــة  .)٧ :٣وقــد كان علــى
ألي منــا .ولكــن ،عندمــا يتعلَّــق األمــر بالتكلــم لصالــح
حــق ،وإيجــاد ذلــك التــوازن ليــس سـ ً
ـهل ٍّ
المظلوميــن وأن نكــون صوتًــا لِ َمــن ال صــوت لهــم وأن نســعى ألن نغلــب الشــر بالخيــر ،هــل
مــن الممكــن ككنيســة أن نكــون قــد أخطأنــا مــن جانــب الكثيــر مــن الصمــت حيــن كان
يجــب أن يُســمع صوتنــا؟
لطالمــا تحــ َّدث المســيحيون عــن كونهــم أيــادي وأقــدام يســوعُ ،مشــيرين إلــى دعــوة
الخدمــة العمليــة مــن أجــل اآلخريــن كمــا يريدنــا يســوع أن نفعــل .ولكــن فــي الــدور النبــوي
كمــا هــو واضــح فــي الكتــاب المقــدس ،كانــت دعــوة هللا األولــى هــي ألن يكــون الرجــال
والنســاء صوتــه — وفــي التكلــم أيضً ــا نيابــة عــن أولئــك الذيــن يريــد هللا أن يُدافــع عنهــم
(انظــر مزمــور .)١٠-٦ :١٤٦




اقرأ إشعياء  .١٠-١ :٥٨ما الذي يجب أن تقوله لنا اليوم هذه الرسالة ،التي اُعطيت في
زمانها ومكانها ومضمونها المحدد ،في زمانٍ ومكانٍ ومضمونٍ مختلف؟ ما مدى التغيير
الذي حصل ً
فعل بين الزمن الذي كتب فيه إشعياء هذه الرسالة وبين عالمنا اليوم؟
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ـبيل للشــهرة والشــعب َّية إطالقًــا .ولكنهــم بدافــع
لــم تكــن دعــوة األنبيــاء للعــدل والعدالــة سـ ً
مأموريــة هللا لهــم ،ومــن خــال فهمهــم الشــتياق هللا الشــديد للعــدل والعدالــة ،وبتعاطفهــم
مــع محنــة الفق ـراء والمظلوميــن ،وفــي ســعيهم لمــا هــو أفضــل لمجتمعهــم ،تجــرأ هــؤالء
األنبيــاء ليكونــوا صوتًــا لِ َمــن ال صــوت لهــم فــي زمانهــم ومكانهــم ،رغــم المعارضــة والمشــقات
والخطــر (انظــر ١بطــرس .)١٧ :٣
وبنــا ًء علــى فهمنــا لألخبــار الســارة (اإلنجيــل) والدعــوة ألن نعكــس صــورة يســوع إلــى
العالــم ،فــإ َّن لــدى األدفنتســت الســبتيين الكثيــر مــن األشــياء الجيــدة ل ُيق ِّدموهــا بخصــوص
التعامــل مــع الشــر فــي العالــم.
مثــا« :يؤمــن األدفنتســت الســبتيون أن األفعــال الهادفــة للحــد مــن الفقــر والمظالِــم
ً
ال ُم ِ
صاحبــة لــه هــي جــزء مهــم مــن مســؤولية المجتمــع المســيحي .يظهــر الكتــاب المقــدس
بوضــوح اهتمــام هللا الخــاص بالفق ـراء وتطلعاتــه لكيفيــة اســتجابة أتباعــه ألولئــك الذيــن ال
يســتطيعون االهتمــام بأنفســهم ورعايتهــا .البشــر جمي ًعــا يحملــون صــورة هللا وهــم ُمســتلمون
و ُمســتقبلون لبــركات هللا (إنجيــل لوقــا  .)٢٠ :٦فــي عملنــا مــع الفقــراء فإننــا نتبــع مثــال
وتعليــم يســوع (إنجيــل متــى  .)٣٦ ،٣٥ :٢٥واألدفنتســت الســبتيون ك ُمجتمــع روحــي ،يُؤيِّــدون
ويدعمــون العدالــة للفق ـراء و ‹يفتحــون فمهــم ألجــل األخــرس› (أمثــال  )٨ :٣١وضــد أولئــك
الذيــن يَ ْسـلُ ُبون َحـ َّـق البائســين (إشــعياء  .)٢ :١٠نحــن نتشــارك مــع هللا الــذي «يُجــري ُحك ًمــا
للمســاكين وح ًقــا للبائســين» (مزمــور ( .)١٢ :١٤٠البيــان الرســمي لألدفنتســت الســبتيين عــن
الفقــر العالمــي ٢٤ ،حزي ـران (يونيــو) )٢٠١٠

الجمعة



 ٢٠أيلول (سبتمرب)

لمزيــد ِمــن الــدرس :اقــرأ روح النبــوة ،مــن خدمــة الشــفاء ،الفصــل الــذي يحمــل
عنــوان «اختبــار أســمى» ،ومــن شــهادات للكنيســة ،ال ُمجلَّــد  ،٣الفصليــن اللذيــن بعنــوان
«الواجــب نحــو البؤســاء» و«واجــب اإلنســان نحــو أخيــه اإلنســان» ،صفحــة ٥٢٦–٥١١؛ ومــن
شــهادات للكنيســة ،ال ُمجلَّــد  ،٢الفصــل الــذي يحمــل عنــوان «العمــل مــن أجــل المســيح»،
صفحــة .٣٧-٢٤
«لــو فتشــنا الســماء واألرض فلــن نجــد ح ًقــا معل ًنــا أقــوى مــن ذاك الــذي يظهــر فــي
أعمــال الرحمــة لمــن يحتاجــون إلــى عطفنــا ومعونتنــا .هــذا هــو الحــق كمــا هــو فــي
يســوع .فعندمــا يُ َنفِّــذ مــن يعترفــون باســم المســيح مبــادئ القانــون الذهبــي ،فنفــس
القــوة التــي كانــت فــي العصــر الرســولي ســتصاحب اإلنجيــل اليــوم» (روح النبــوة ،خواطــر
مــن جبــل البركــة ،صفحــة .)٥٧٣
«إ َّن المحبــة الفائقــة هلل والمحبــة لبعضنــا البعــض فــي غيــر أثــرة — هــي أفضــل هبــة
يمكــن أن يمنحهــا أبونــا الســماوي .هــذه المحبــة ليســت باعثًــا أو ُمح ـ ِّركًا بــل هــي مبــدأ
إلهــي وقــوة دائمــة وثابتــة .إ َّن القلــب غيــر المكــرس ال يمكنــه أن يبدعهــا أو ينتجهــا.
ولكنهــا توجــد فقــط فــي القلــب الــذي يملــك فيــه يــسوع‹ .نحــن نحبــه ألنــه هــو أحبنــا
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أولً › (١يوحنــا  .)١٩ :٤ففــي القلــب المتجــدد بنعمــة هللا نجــد أ َّن المحبــة هــي المبــدأ
الســائد فــي العمــل .إنهــا تهــذب الخلــق وتتســلط علــى البواعــث ،وتتحكــم فــي األهــواء
والشــهوات وتســمو بالعواطــف .هــذه المحبــة متــى احتفــظ بهــا اإلنســان فــي نفســه فهــي
تجعــل الحيــاة حلــوة وعذبــة وتُضفــي تأثيــ ًرا مهذبًــا ونقيًــا علــى كل مــا حولهــا» (روح
النبــوة ،كتــاب أعمــال الرســل ،صفحــة .)٤٨٠-٤٧٩

أسئلة للنقاش
 .1كمــا رأينــا فــي دراســة هــذا األســبوع ،يواصــل اإلنجيــل ليكــون النمــوذج وال ُمح ِّفــز
للعمــل بالنيابــة عــن ومــن أجــل اآلخريــن ،كمــا فعــل يســوع مــن أجلهــم .كيــف
وســع هــذا مــن مفهومــك وتقديــرك لألخبــار الســارة بخصــوص مــا فعلــه هللا مــن
َّ
أجلنــا وكيــف يظهــر محبتــه لنــا؟

 .2إنَّ رفــع صوتنــا لمــن ال صــوت لهــم ،وانخراطنــا فــي صنــع الســام ،ونشــاطات
مماثلــة يمكــن أن يســحبنا إلــى ســاحات عامــة وسياســية .وعلــى العمــوم ،طالمــا
كانــت كنيســة األدفنتســت الســبتيين مدافعــة ونصيــرة للفصــل بيــن الكنيســة
والدولــة .مــا هــو الفــرق بيــن التــورط السياســي غيــر المناســب وبيــن رفــع الصــوت
والعمــل مــن أجــل صنــع الســام بطــرق علنيــة وعا َّمــة؟
ـم ُمناقشــته ضمــن دراســة هــذا األســبوع
 .3مــا هــي الخطــوة أو الفعــل الــذي تـ َّ
ترغــب فــي تطبيقهــا فــي حياتــك ومجتمعــك؟ كيــف يمكنــك تحقيــق ذلــك؟
 .4أي موضــوع لــه عالقــة بالشــر أو الظلــم قـ َّررت أن تُصلــي مــن أجلــه فــي مجتمعك
أو فــي العالــم بصــورة عا َّمة؟
ملخــص :إذ نصبــح تابعيــن ليســوع ســتتغير حياتنــا بطــرق عديــدة ،إحداهــا أنهــا ســتولد
فينــا الرغبــة الشــديدة والتــوق لإلنضمــام مــع هللا فــي اهتمامــه الفا ِعــل بالفقـراء والمنســحقين.
لــن تكــون تلــك مهمــة ســهلة كمــا أنهــا نــاد ًرا مــا تحظــى بشــعبية ،وهــذه الرغبــة س ـتُغيِّر
أولوياتنــا وســتدفعنا الت ِّخــاذ خطــوات ناشــطة لشــفاء ال ُمتألِّميــن فــي العالــم مــن حولنــا.
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