الدرس الثالث عرش

 *  ٢٧-21أيلول (سبتمرب)

مجتمع من الخ َُّدام

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية٢ :كورنثــوس ١٦-١٤ :٢؛ خــروج ١٤-١ :٣٢؛ ١بطــرس ١٢ :٢؛
فيلبــي ١٥ :٢؛ أفســس ١٩ :٢؛ عبرانييــن .٢٥-٢٣ :١٠
«لنتمســك بإقـرار الرجــاء راسـخًا ،ألن الــذي وعــد هــو أميــن .ولنالحــظ
آيــة الحفــظ:
َّ
بعضنــا بعضً ــا للتحريــض علــى المحبــة واألعمــال الحســنة» (عبرانييــن .)٢٤ ،٢٣ :١٠

فــي ســعينا إلتمــام المأموريــة المســيحية ،علينــا أال نســتخف أو نُقلِّــل ِمــن شــأن وإمكانيــة
الكنيســة كمجتمــع منظــم مــن المؤمنيــن .لقــد الحظنــا ســابقًا التحديــات التــي يمكــن أن
نواجههــا فــي ســعينا للتعامــل مــع الظلــم والفقــر .ولكــن عــن طريــق عملنــا مــع إخوتنــا
المؤمنيــن فــي مجتمــع اإليمــان ،يمكننــا أن نكــون بركــة ألولئــك الذيــن هــم حولنــا.
إ َّن التجربــة هــي عندمــا نجتمــع م ًعــا ككنيســة نصبــح منشــغلين بالمحافظــة علــى مســيرة
الكنيســة ذاتهــا ،غافليــن أ َّن الكنيســة موجــودة لخدمــة العالــم الــذي وضعهــا هللا فيــه .وكجســد
الكنيســة ،يجــب علينــا أال نُهمــل أو نتجاهــل ال ُمعانــاة والشــر الموجوديــن فــي كل مــا حولنــا.
طالمــا لــم يتجاهــل المســيح ذلــك ،علينــا نحــن أيضً ــا أال نتجاهلــه .علينــا أن نكــون أمنــاء
لألمــر اإللهــي ال ُمعطــى لنــا للكـرازة باإلنجيــل ،وجن ًبــا إلــى جنــب مــع تلــك الكـرازة يأتــي عمــل
مســاعدة المظلوميــن ،والفقـراء ،وال ُعـراة ،والضعفــاء البائســين.
م ًعــا كمجتمــع كنســي وكمنظمــة ،نحــن جســد المســيح (انظــر ١كورنثــوس .)٢٠-١٢ :١٢
وبهــذا المعنــى ،فنحــن كمجتمــع علينــا أن نســير كمــا ســار يســوع ،نتواصــل كمــا تواصــل
يســوع ،ونخــدم كأيــادي وأقــدام وصــوت وقلــب يســوع فــي العالــم اليــوم.
* نرجو التع َّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٨أيلول (سبتمبر).
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األحد



 ٢٢أيلول (سبتمرب)

وكالء للتغيير
لقــد رأينــا فــي األصحاحــات األولــى مــن ســفر أعمــال الرســل كيــف أســس المؤمنــون
المســيحيون األوائــل نو ًعــا مختلفًــا مــن المجتمــع ،يهتمــون بمــن هــم فــي احتيــاج فــي
وســطهم ،وم ًعــا يتواصلــون مــع َمــن هــم خــارج المجتمــعُ ،مق ِّدميــن لهــم العــون وال ُمســاعدة
حيثمــا دعــت الحاجــة وداعيــن إيَّاهــم لينض َّمــوا إلــى مــا كان هللا يصنعــه فــي وســطهم.
مضي ًفــا إلــى وصــف يســوع للملــح والنــور ،يســتخدم بولــس عــد ًدا مــن االســتعارات ليصــور
عمــل الكنيســة فــي العالــم .مــن بينهــا ،يصــف أولئــك الذيــن يعيشــون كشــعب هللا كذبيحــة
(انظــر روميــة  ،)١ :١٢وكجســد المســيح (انظــر ١كورنثــوس  ،)٢٠-١٢ :١٢وكســفراء (انظــر
٢كورنثــوس  ،)٢٠-١٨ :٥وكرائحــة ذكيــة (انظــر ٢كورنثــوس  .)١٦-١٤ :٢كل واحــدة مــن هــذه
الصــور تتحــدث عــن دور كممثليــن أو وكالء لملكــوت هللا حتــى فــي الوقــت الحاضــر ،حتــى
وســط عالــم أتلفــه الص ـراع العظيــم.



راجــع أوصــاف كل مــن هــؤالء الممثليــن أو الــوكالء المذكــورة أعــاه .أي واحــد منهــم
هــو األفضــل وص ًفــا لمــا تــود أن يمثــل هللا وطرقــه فــي مجتمعــك ،ولمــاذا؟

كل واحــدة مــن هــذه الصــور لديهــا أفعــال مرتبطــة بهــا ،ليســت كوســيلة ليكونــوا مقبوليــن
ِــل بالفعــل ِمــن هللا مــن خــال ذبيحــة المســيح ،الذيــن
لــدى هللا ،ولكــن كشــعب قــد قُب َ
اســتجابوا لمحبــة هللا ونعمتــه مــن خــال أنهــم أصبحــوا وكالء لــه فــي عالــم متألــم ومحتضــر.
ولكــن يمكــن أيضً ــا اعتبارهــم علــى مســتوى أكثــر عم ًقــا :بســبب أ َّن محبــة هللا ونعمتــه
همــا أســاس ملكــوت هللا ،فعندمــا نتصــرف بطريقــة كهــذه ،عاكســين لآلخريــن بمحبــة ونعمــة،
فإننــا نُث ِّبــت ونُســاهم فــي ذلــك الملكــوت األبــدي ،حتــى فــي الوقــت الحاضــر.
بحسـب القانـون الدولـي ،تعتبـر السـفارة الوطنيـة جـز ًءا مـن الدولة التـي تمثلهـا ،حتى إن
كان وجودهـا الفعلـي والفيزيائـي فـي بلـد أجنبـي غريـب ،قـد تكـون علـى مسـافة بعيـدة من
الوطـن األم .وبطريقـة مماثلـة ،فـإ َّن تطبيـق طـرق ملكـوت هللا توفر لمحـات عن تلـك الحقيقة
األبديـة هنـا واآلن ،وبهـذا المعنـى ،فهـي تُشـير إليها ،وهـي عربون للنصـرة النهائية على الشـر.
وإذ نفعـل ذلـك — كسـفراء للمسـيح ،كـوكالء للمسـيح — يمكننـا أن نختبـر حقيقـة محبتـه
وعدلـه فـي حياتنـا الخاصـة ،وفـي الكنيسـة ،وفـي حيـاة أولئك الذيـن نسـعى لخدمتهم.

اقــرأ ٢كورنثــوس  .١٦ :٢مــا هــو الفــرق بيــن العطريــن ،وكيــف يمكننــا أن نعــرف
إلــى أي ِعطــر ننتمــي؟
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 ٢٣أيلول (سبتمرب)

بق َّية خادمة

التعريــف النمطــي للبق َّيــة الــذي ح َّددتــه نبــوات الكتــاب المقــدس ورد فــي رؤيــا يوحنــا
« :١٧ :١٢الذيــن يحفظــون وصايــا هللا ،وعندهــم شــهادة يســوع المســيح» (انظــر أيضً ــا رؤيــا
قصــة الكتــاب المقــدس ،ت ُم ِّيــز شــعب هللا فــي المراحــل
يوحنــا  .)١٢ :١٤هــذه الســمات ،فــي َّ
األخيــرة مــن تاريــخ األرض .ولكــن ،أيضً ــا فــي قصــص الكتــاب المقــدس ،يمكننــا أن نجــد أمثلــة
عــن كيفيــة عمــل هــذه البقيــة وبشــكل خــاص كيــف يقــوم هــؤالء النــاس بخدمــة اآلخريــن.



إنَّ مثال موسى في هذا الصدد يبدو ُم َث ِّبطًا للعزم .اقرأ خروج  .١٤-١ :٣٢ما هي المقارنة
بين موسى في هذه القصة وبين البقية التي وصفت في رؤيا يوحنا ١٧ :١٢؟

فــي غضبــه نحــو شــعب إسـرائيل ،كان هللا يهــدد بإفنائهــم وتحويــل الوعــود التــي قطعهــا
إلبراهيــم — بــأ َّن نســله ســيصير شــع ًبا عظي ًمــا — إلــى موســى وعائلتــه (انظــر خــروج .)١٠ :٣٢
لكن موسى لم يرغب في ذلك .عوضً ا عن ذلك ،كان لدى موسى الجرأة ألن يتجادل مع هللا،
معلل أنه لو كان للرب أن يفعل ما يهدد بفعله ،فذلك سيكون سيئًا له (انظر خروج .)١٣-١١ :٣٢
ً
ولكن موسى يتمادى أكثر ويضع نفسه على المحك ل ُيدافع عن قضيته مع هللا.
كان موســى يُكافــح ليقــود هــذا الشــعب عبــر البريــة .فقــد كانــوا يتذمــرون ويتشــاحنون
تقريبًــا منــذ اللحظــة التــي قادهــم فيهــا إلــى الحريــة .ومــع ذلــك ،يقــول موســى هلل :إن لــم
تغفــر لهــم« ،فامحنــي مــن كتابــك الــذي كتبــت» (خــروج  .)٣٢ :٣٢يعــرض موســى اســتعداده
للتخلــي عــن األبديــة ليخلــص أولئــك الذيــن رافقــوه فــي رحلتــه.
يــا لــه مــن مثــال قــوي عــن التضحيــة بالنفــس للشــفاعة نيابــة عــن هــؤالء الذيــن لــم
يكونــوا جديريــن بهــا! ويــا لــه مــن رم ـ ٍز قــوي لمجمــل خطــة الخــاص!
«وإذ كان موســى يشــفع فــي إسـرائيل زايلــه جبنــه فــي غمــرة اهتمامــه الشــديد ومحبتــه
ألولئــك الذيــن مــن أجلهــم اســتخدمه هللا فــي صنــع تلــك العظائــم ،وقــد اصغــى الــرب إلــى
توســاته واســتجاب تلــك الصــاة الدالــة علــى إنــكار الــذات .لقــد امتحــن هللا عبــده ،امتحــن
أمانتــه ومحبتــه لتلــك الجماعــة الخاطئــة الجاحــدة ،وصمــد موســى بــكل نبــل وشــجاعة أمــام
االمتحــان .إ َّن اهتمامــه بإسـرائيل لــم يكــن ناشـئًا عــن أي غــرض نفســاني .وكان نجــاح شــعب
هللا المختــار أعلــى ،فــي اعتبــاره ،مــن كل كرامــة ذاتيــة ،وأغلــى مــن امتيــاز صيرورتــه أبًــا
ألمــة عظيمــة .وقــد ســر هللا بأمانتــه وبســاطة قلبــه واســتقامته ،فأســند إليــه ،ك ـرا ٍع أميــن،
تلــك المأموريــة العظيمــة ،مأموريــة قيــادة الشــعب إلــى أرض الموعــد» (روح النبــوة ،اآلبــاء
واألنبيــاء ،صفحــة .)٢٧٨
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مــا الــذي تقولــه لنــا هــذه الفقــرة عــن الكيفيــة التــي يجــب أن نتعامــل بهــا ،قــدر
ال ُمســتطاع ،مــع المخطئيــن مــن حولنــا؟

الثالثاء



 ٢٤أيلول (سبتمرب)

الوصول إلى النفوس
في بعض األحيان تعلق المناقشات الكنسية حول الحاجة الواضحة لالختيار بين التركيز على
العمل االجتماعي أو عمل الكرازة باإلنجيل ،إما عمل الخير أو الشهادة ،إما العدالة أو الكرازة.
كل من هذه المفاهيم بصورة أفضل ونُرا ِقب خدمة يسوع ،سيزول الفرق،
ولكن عندما نفهم ً
وندرك بأ َّن الكرازة باإلنجيل والعمل على مساعدة اآلخرين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.
فســرت ذلــك علــى النحــو التالــي:
فــي إحــدى العبــارات المعروفــة ج ـ ًدا إللــن هوايــتَّ ،
«إ َّن طريقــة المســيح هــي وحدهــا التــي تُعطــي لنــا النجــاح فــي الوصــول إلــى الشــعب .لقــد
اختلــط ال ُمخلِّــص بالنــاس كمــن كان يحــب لهــم الخيــر .وبرهــن لهــم علــى عطفــه ،وخــدم
حاجاتهــم وظفــر بثقتهــم .ثــم أمرهــم قائـ ًـا لــكل منهــم‹ :اتبعنــي ›…
«ينبغــي إســعاف المســاكين ورعايــة المرضــى وتعزيــة المحزونيــن والثكالــى وتعليــم
الجهــال وتقديــم النصــح واإلرشــاد لعديمــي الخبــرة .علينــا أن نبكــي مــع الباكيــن ونفــرح مــع
الفرحيــن» (روح النبــوة ،خدمــة الشــفاء ،صفحــة .)٩٨
كل مـن هذيـن العمليـن مـن أعمـال الملكـوت — العـدل والكـرازة — كانا
كمـا رأينـا ،فـإ َّن ً
يتضافـران معـاً بشـكل وثيـق ،ليـس فقـط فـي خدمـة يسـوع ولكـن أيضً ـا فـي تفويضـه األول
لتالميـذه« :وفيمـا أنتـم ذاهبون ،اكرزوا قائلين :إنه قد اقترب ملكوت السـموات .اشـفوا مرضى.
برصـا .أقيمـوا موتـى .أخرجـوا شـياطين .مجانًـا أخذتـم ،مجانًا أعطـوا» (إنجيـل متى :١٠
ط ِّهـروا ً
 .)٨ ،٧باختصـار ،أحـد أفضـل السـبل للوصـول إلى اآلخرين برسـالتنا هـو أن نخـدم احتياجاتهم.



اقــرأ ١بطــرس  ١٢ :٢وفيلبــي  .١٥ :٢مــا الــذي يقولــه بطــرس وبولــس عــن قــوة شــهادة
أعمــال الخيــر التــي يقــوم بهــا شــعب هللا؟

بمفهــوم أوســع ألخبــار هللا الســارة ،فــإ َّن الكـرازة ليســت ذات معنــى فــي غيــاب العاطفــة
والشَّ ــفقة تجــاه النــاس .إ َّن اآليــات مثــل التــي وردت فــي ١يوحنــا  ١٨-١٦ :٣ويعقــوب ١٦ :٢
تؤكِّــد علــى التناقــض فــي الكـرازة باإلنجيــل بــدون أن نعيشــه .ففــي أفضــل حاالتها ،الكـرازة —
التــي هــي جلــب األخبــار الســارة عــن الرجــاء واإلنقــاذ والتوبــة والتغييــر ومحبــة هللا الشــاملة
— هــي تعبيــر عــن العــدل والعدالــة.
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إ َّن الكـرازة والرغبـة فـي العدالـة كالهمـا ينبعان مـن إدراك محبة هللا للضالين والمنكسـرين
والمتألميـن مـن الشـعب — محبـة تنمـو أيضً ـا فـي قلوبنـا تحت تأثيـر هللا في حياتنـا .ونحن ال
بـدل مـن ذلـك ،نحن نعمـل مع هللا فـي العمل مع النـاس ،نلبي
نختـار أحـد العمليـن أو اآلخـر؛ ً
احتياجاتهـم الحقيقيـةُ ،مسـتخدمين كل المصـادر التي ائتمننـا هللا عليها.

كيــف يمكننــا أن نتأكــد ،مــع ذلــك ،أننــا وبينمــا نــؤدي أعمـ ً
ـال صالحــة لآلخريــن ،أننــا
ال نهمــل الكـرازة بأخبــار الخــاص الســارة ،أيضً ــا؟

األربعاء



 ٢٥أيلول (سبتمرب)

النعمة داخل الكنيسة
فــي بدايــة ســفر أيــوب ،يُشــير هللا إلــى أيــوب وأمانتــه كإعــان لصــاح طــرق هللا ومعامالتــه
مــع الجنــس البشــري الســاقط (انظــر أيــوب  .)٨ :١إنــه ألمــر مهــم وجديــر بالمالحظــة أن
لســمعته أن تتعلَّــق بكيفيــة عيــش شــعبه لحياتهــم علــى هــذه األرض .ولكــن بولــس
يســمح هللا ُ
توســع فــي هــذه الثِّقــة التــي هلل فــي بعــض أتقيائــه أو «ق ِّديســيه» ليشــمل مجتمــع الكنيســة:
َّ
«لكــي يعــرف اآلن عنــد الرؤســاء والســاطين فــي الســماويات ،بواســطة الكنيســة ،بحكمــة هللا
المتنوعــة» (أفســس .)١٠ :٣

اقرأ أفسس  .١٩ :٢حسب تفكيرك ،ما الذي تشمله فكرة وصف المجتمع الكنسي كـ
«أهل بيت هللا»؟ كيف ينبغي أن يؤثِّر هذا الوصف على كيفية عمل الكنيسة المنظمة؟



إ َّن الطريــق التــي يتعامــل بهــا أي ُمجتمــع أو ُمنظَّمــة مــع أعضائهــا تعكــس القيــم األساســية
لهــذه المجموعــة .كــون الكنيســة كأهــل بيــت هللا ،وجســد المســيح ومجتمــع الــروح ،فهــي
تملــك أســمى الدعــوات لتعيــش بنشــاط و ُرقــي« :أل َّن هللا ليــس إلــه تشــويش بــل إلــه ســام،
كمــا فــي جميــع كنائــس القديســين» (١كورنثــوس .)٣٣ :١٤
إ َّن قيم العدالة والنعمة والمحبة — كما ظهرت في عدالة هللا ونعمته ومحبته — يجب أن
تحكم كل ما يحدث داخل الكنيسة .بداية من مجتمعات الكنائس المحلية إلى منظمة الكنيسة
حول العالم ،فهذه المبادئ يجب أن تُرشد قادة الكنيسة في كيفية قيادتهم ،وصنع القرارات،
واالهتمام بالضعفاء «هؤالء األصاغر» وسط المجتمع الكنيسي .ويجب أيضً ا أن تُرشد في كيفية
حل النزاعات التي تنشأ من وقت آلخر بين األعضاء .فإذا لم نستطع ُمعاملة أولئك الذين في
ّ
وسطنا بعدل وكرامة ،كيف سنتمكن ِمن فعل ذلك مع اآلخرين؟
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ـخاصا ،عليهــا أن تكــون منظمــة ســخية ،ت ُق ـ ِّدر قيمــة
حيــث توظــف ُمنظمــة الكنيســة أشـ ً
األشــخاص قبــل أي اعتبــار آخــر وتعمــل ضــد المعاملــة الظالمــة ألعضائهــا .يجــب أن تكــون
الكنائــس أماكــن آمنــة ،حيــث يعمــل جميــع أعضــاء الكنيســة كل مــا يســتطيعون عملــه
لحمايــة المســتضعفين .وكمــا نــرى فــي الكنيســة األولــى ،يجــب أن يكــون أعضــاء المجتمــع
الكنســي ُمســتع ِّدين بصــورة خاصــة للعطــاء لدعــم الذيــن ُهــم ضمــن «العائلــة» الكنيســة
الذيــن يُعانــون األلــم ،أو َمــن هــم فــي حاجــة.
قائلا بـأن ذلـك لـن يـؤدي فقـط إلـى تغييـر مجتمـع
أعطـى يسـوع هـذا علـى شـكل أمـرً ،
اإليمـان ،لكنـه سـ ُيظهر أيضً ـا حقيقـة إيمانهـم ألولئك الذيـن ينظـرون إليهم« :وصيـة جديدة أنا
أعطيكـم :أن تحبـوا بعضكـم بعضً ـا .كمـا أحببتكـم أنـا تحبـون أنتـم أيضً ـا بعضكـم بعضً ـا .بهذا
يعـرف الجميـع أنكـم تالميـذي :إن كان لكـم حـب بعضً ـا لبعـض» (إنجيـل يوحنـا .)٣٥ ،٣٤ :١٣

الخميس



 ٢٦أيلول (سبتمرب)

شجعوا بعضكم بعضً ا ألعمال حسنة
حتـى مـع أفضـل الدوافـع والنوايـا ،واإليمـان بأننـا إلـى جانب هللا والصلاح ،فـإن العمل من
أجـل الـرب يمكـن أن يكـون صع ًبـا و ُمحبطًـا .إ َّن الحزن واأللم فـي عالمنا أمـران حقيقيان .وهذا
أحـد األسـباب التـي تجعلنـا بحاجـة إلـى مجتمـع كنسـي .لقـد صـاغ يسـوع هـذا النمـط مـن
أشـخاصا بمفردهـم ،وحتى عندمـا كان يحدث
المجتمـع الداعـم مـع تالميـذه .ونـاد ًرا ما أرسـل
ً
ذلـك فإنَّهـم كانوا سـري ًعا مـا يجتمعون ثاني ًة لمشـاركة قصصهم ويُج ِّددوا نشـاطهم وشـجاعتهم.

اقرأ عبرانيين  .٢٥-٢٣ :١٠عبرانيين  ٢٥ :١٠هي اآلية المعروفة أكثر من بين هذه اآليات،
إ ًذا ،ما الذي تضيفه اآليتان السابقتان لمفهومنا عن اآلية المعروفة؟ ما هي بعض الطرق
التي يمكننا بها أن نشجع بعضنا بعضً ا «للتحريض على المحبة واألعمال الحسنة»؟



تقريبًــا فــي أيــة مهمــة أو قضيــة أو مشــروع ،يُمكــن لمجموعــة مــن النــاس يعملــون م ًعــا
يمكنهــم أن يُحققــوا أكثــر ممــا يحققــه كل هــؤالء النــاس إذا عمــل كل واحــد منهــم بمفــرده.
وهــذا يذكرنــا مــرة أخــرى بصــورة الكنيســة كجســد المســيح (انظــر روميــة  ،)٦-٣ :١٢حيــث
لدينــا جمي ًعــا أدو ًرا مختلفــة ولكنهــا أدوار ُمك ِّملــة بعضهــا لبعــض .عندمــا يفعــل كل منا أحســن
مــا يمكننــا فعلــه ،ولكننــا نفعــل ذلــك بطريقــة تســمح لتأثيراتنــا أن تعمــل م ًعــا ،يمكننــا أن
نثــق باإليمــان بــأ َّن حياتنــا وأعمالنــا سـتُحدث فرقًــا لألبديــة.
فــي حيــن أن النتائــج مهمــة فــي ســعينا لعمــل مــا هــو صائــب — النتائــج هــي حــول
النــاس وحياتهــم — علينــا أحيانًــا أن نثــق فــي هللا فيمــا ســتؤول إليــه النتائــج .أحيانًــا عندمــا
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نعمــل لرفــع الفقــر ،ولحمايــة المســتضعفين ،ولتحريــر المظلوميــن ،وللتحــدث نيابــة ع َّمــن
ال صــوت لهــم ،ســنجد نجا ًحــا محــدو ًدا .ولكــن لنــا الرجــاء بأننــا نعمــل لهــدف أعظــم بكثيــر
ولقضيــة غالبــة ال محالــة« :فــا نفشــل فــي عمــل الخيــر ألننــا ســنحصد فــي وقتــه إن كنــا ال
نــكل .فــإذا حســبما لنــا فرصــة ،فلنعمــل الخيــر للجميــع ،وال ســيما ألهــل اإليمــان» (غالطيــة
١٠ ،٩ :٦؛ انظــر أيضً ــا عبرانييــن .)١٦ :١٣
لهــذا ُدعينــا لنشــجع — حرف ًيــا ،ل ُنلهِــم ونوحــي بالشــجاعة — بعضنــا البعــض .العيــش
ـب أيضً ــا .إلهنــا إلــه العــدل ومجتمعنــا مجتمــع عدالــة وكالهمــا
باإليمــان أو بأمانــة ُمبهـ ٌ
ـج وصعـ ٌ
أعظــم داعميــن لنــا ومــا ندعــوا اآلخريــن لالنضمــام إليــه.

مــن هــو الشــخص الــذي تعرفــه أو تعــرف عنــه بأنــه يعمــل بانتظــام لرفــع وتخفيــف
ُمعانــاة اآلخريــن؟ كيــف يمكنــك أن تشــجع ذلــك الشــخص أو المجموعــة فــي
األعمــال الحســنة التــي يقومــون بهــا؟

الجمعة



 ٢٧أيلول (سبتمرب)

لمزيــد ِمــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة مــن كتــاب أعمــال الرســل ،الفصــل الــذي
يحمــل عنــوان «شــاهد أميــن» ،صفحــة ٤٧٤-٤٦٩؛ واقــرأ مــن خدمــة المجتمــع ،الفصــل الــذي
بعنــوان «اللطــف مفتــاح القلــوب» ،صفحــة .٨٦-٨١
«ونحــن علينــا أن نعمــل العمــل الــذي عملــه التالميــذ .فيجــب علــى كل مســيحي أن يكــون
ُمرسـ ًـا .علينــا أن نخــدم مــن هــم بحاجــة إلــى العــون بالعطــف والحنــان والرفــق ،محاوليــن
التخفيــف مــن آالم اإلنســانية المعذبــة وويالتهــا بغيــرة وعــدم أنانيــة…
«علينــا أن نشــبع الجيــاع ونكســو العـراة ونُعـ ِّزي المتألميــن والمحزونيــن .علينــا أن نخــدم
البائســين ونلهــم بالرجــاء قلــوب القانطيــن العديمــي الرجــاء.
«إ َّن محب ــة المس ــيح الظاه ــرة ف ــي الخدم ــة الخالي ــة م ــن األث ــرة س ــتكون أفع ــل ف ــي
إص ــاح فاع ــل الش ــر مم ــا يمك ــن أن يفعل ــه الس ــيف ف ــي محكم ــة القض ــاء… كثيــ ًرا م ــا
يح ــدث أن القل ــب ال ــذي يقس ــيه التوبي ــخ تذيب ــه محب ــة المس ــيح» (روح النب ــوة ،خدم ــة
الشـــفاء ،صفحـــة .)٦٨-٦٧
«العبوديــة ،والنظــام الطبقــي ،والتمييــز العنصــري الظالــم ،وقهــر الفقــراء ،وإهمــال
البائســين — ،هــذه كلهــا ُص ِّنفــت علــى أنهــا غيــر مســيحية وتهديــد خطيــر لســعادة الجنــس
البشــري ،وكشــرور ينبغــي علــى كنيســة المســيح التــي قــد ع َّينهــا ربهــا أن تُطيــح بهــا» —
رئيــس المجمــع العــام ،أ .ج .دانيلــز ،متحدثًــا عــن عمــل إلــن ج .هوايــت عنــد جنازتهــا ،فصــول
مــن حيــاة إلــن ج .هوايــت ،صفحــة .٤٧٣
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أسئلة للنقاش
 .1هنـاك الكثيـر مـن النـاس والجماعـات والمنظمـات التـي تسـعى للتخفيـف مـن

العـوز والحاجـة فـي العالـم .مـا هـي ال ِقـوى ،والـرؤى والمـوارد الفريـدة التـي يمكن
لكنيسـة األدفنتسـت السـبتيين أن تقدِّ مهـا فـي هـذه المهمـة؟
 .2هــل تتذكــر وق ًتــا شــعرت فيــه بالشــجاعة والدَّ عــم مــن مجتمــع كنيســتك؟ ممــا
تعلمتــه مــن اختبــارك ذلــك ،كيــف يمكنــك أن تمــد نفــس تلــك الشــجاعة لآلخريــن؟
 .3باإلضافـة إلـى الدعـم من مجتمع الكنيسـة ،ما هي األشـياء األخـرى التي يمكن أن
تسـاعدك في تجنب ‹الفشـل في عمـل الخير›؟

 .4مـا هـي بعـض مشـاريع العـدل والفقـر والمبـادرات التـي أنـت علـى درايـة بهـا
والتي تقوم كنيسـة األدفنتسـت السـبتيين بدعمهـا ،في الوقت الحاضـر ،حول العالم؟
كيـف يمكنـك أن تُسـاهم فـي هـذا الجانـب مـن عمل الكنيسـة؟
ملخــص :نعــم ،كمســيحيين ،نحــن مدعــوون لخدمــة احتياجــات اآلخريــن ،خاصــة
اآلخريــن مــن الذيــن يتألمــون ويُعانــون ويُظلمــون .ومــع أن لــكل منــا مســؤولياته الخاصــة
فــي هــذا المضمــار ،فكمجتمــع يركــز علــى خدمــة اآلخريــن ،يمكننــا أن نكــون أكثــر فاعليــة إذ
نعمــل م ًعــا كعائلــة كنس ـيَّة.
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