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تكوين أصدقاء
وتعريفهم باهلل:
فرح ال ُمشاركة في
ُمرسلية هللا
ُهنالــك أوقــات عندمــا يُحـ ِـدثُ اســتيعاب ِفكــرة واحــدة ،فرقًــا عمي ًقــا فــي حياتنــا .منــذ
ٍ
ســنوات خلــتَ ،حضَ ــ ْرتُ اجتماعــات ُخــ َّدام مــع بعــض زمالئــي .دار ال ِّنقــاش حــول
بضــع
ُمشــاركة إيماننــا ،والشــهادة والك ـرازة .ع َّبــر أحــد أصدقائــي عــن هــذه ال ِفكــرة« :ال ُمرســلية
أساســا هــي عمــل هللا .وهــو يســتخدم كل مــوارد الســماء ل ُيخلِّــص كوكبنــا .عملنــا
(ً )mission
هــو أن نتعــاون بفــر ٍح معــه لخــاص النفــوس الهالكــة» .بــدا وكأ َّن حمـ ًـا ثقيـ ًـا قــد ر ِفـ َع عــن
كاهلــي .خــاص العالــم الهالِــك ليــس وظيفتــي .إنَّــه َع َمــل هللا .ومســؤوليتي هــي التعــاون معــه
فيمــا يقــوم بــه بالفعــل.
فكــرة أ َّن ال ُمرســلية هــي َع َمــل هللا هــي فكــرة واضحــة عبــر كل ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس .يُع ِّبــر
عنهــا ســليمان بهــذه الطريقــة« :جعــل (هللا) األبديــة فــي قلبهــم»( .الجامعــة  .)١١ :٣عندمــا
يولــد شــخص إلــى هــذا العالــم ،يَضَ ـ ُع هللا رغب ـ ًة عميقــة لألبديــة داخــل بُنيــة وكينونــة ذلــك
الشــخص .وكمــا قــال أوغســطين ذات مـ َّرة« :يــا رب ،لقــد ُخلِقْنــا لــك ،وقلوبنــا لــن تجــد راحـ ًة
حتــى تجــد راح ـ ًة فيــك» .وبحســب إنجيــل يوحنــا ،يســوع هــو النــور الــذي يُنيــر كل إنســان
«آتِيًــا إِلَــى الْ َعالَـ ِـم» (إنجيــل يوحنــا  .)٩ :١لــم يضــع هللا داخــل كل واحـ ٍـد منــا اشــتياقًا نحــوه
فحســب ،بــل أنَّــه يُرســل روحــه القــدوس ليجذبنــا نحــوه.
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كل رغبــة لِ َع َمــل الصــواب ،كل تبكيــت علــى خطيَّــة ،هــو ِمــن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس .كل رغبــة
لعمــل الصــاح وكل ميــل نحــو اللطــف وإنــكار الــذات تكــون بداف ـعٍ ِمــن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس.
حتــى وإن كُ َّنــا ال نفهــم ذلــك أو ندركــه بشــكل كامــل ،فــإ َّن الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس يعمــل فــي حياتنــا
ليجذبنــا نحــو يســوع (إنجيــل يوحنــا  .)١٥-٧ :١٦لك ـ َّن يســوع نفســه هــو أعظــم العطايــا.
عندمــا َس ـ َق َط الجنــس البشــري فــي الخطيــة بــا رجــاء ،محكو ًمــا عليــه بالمــوت األبــدي،
أخــذت محبــة هللا ال ُمبــادرة .كتــب لوقــا« :أل َّن ابــن اإلنســان قــد جــاء لكــي يطلــب ويُخلِّــص مــا
قــد هلــك» (إنجيــل لوقــا  .)١٠ :١٩يُضيــف الرســول بولــس« :لك ـ َّن هللا ب َّيــن لنــا ،ألنَّــه ونحــن
بعــد ُخطــاة ،مــات المســيح ألجلنــا» (روميــة  .)٨ :٥أخــذ هللا ال ُمبــادرة فــي خالصنــا .تخلَّــى
المســيح عــن مجــد وبهــاء الســماء ،وجــاء إلــى هــذا العالــم ال ُمظلــم بالخطيــة فــي مهمــة
خالصيــة.
قبــل أن نخطــو نحــن خطــوة طفــلٍ نحــوه ،أخــذ ُهـ َو قفــز ًة عمالقــة نحونــا .حتــى قبــل أن
نُس ـلَّم لــه حياتنــا ،ق ـ َّدم هــو لنــا الخــاص بموتــه .لقــد كُ َّنــا أعــداءه ،لك َّنــه كان صدي ًقــا لنــا.
أد ْرنَــا نحــن ظهورنــا لــه ،لك َّنــه هــو أدار وجهــه نحونــا .لــم نهتــم نحــن بـ ِه إال قليـ ًـا ،لك َّنــه يهتــم
كثيـ ًرا بنــا.
فــي األصحــاح ِ ١٥مــن إنجيــل لوقــاُ ،ص ـ ِّور يســوع وشُ ـ ِّبه بال َّراعــي الصالــح الــذي يبحــث
ِبــا هــوادة عــن خروفــه الضــال ،وامــرأة تبحــث بذعــر وارتبــاك عــن درهمهــا الفضــي الضائــع،
وأب ُم ِســن يركــض بتهـ ُّور لِ ُمالقــاة ابنــه الضــال .كتبــت إلــن هوايــت هــذه الفقــرة ال ُمدهشــة
ٍ
ال ُمســتحقة التأ ُّمــل« :خطَّــة الفــداء العظيمــة ُوضعــت قبــل تأســيس العالــم .لــم يقــف المســيح
وحــده فــي هــذا المشــروع العجيــب لفــداء اإلنســان .فــي المجلــس الســماوي قبــل خلــق
العالــم ،تعاهــد اآلب واالبــن م ًعــا علــى أنَّــه لــو برهــن اإلنســان عــن عــدم والئــه هلل ،فــإ َّن
المســيح ،واح ـ ًدا مــع اآلب ،يأخــذ مــكان ال ُمتع ـ ِّدي ،ويتح َّمــل ج ـزاء العدالــة التــي يجــب أن
تقــع عليــه» (روح النبــوة ١٥ ،The Advent Review and Sabbath Herald ،تشــرين الثانــي
(نوفمبــر) .)١٨٩٨
تأ َّمــل فــي هــذه الفقــرة لِ ُبرهــة مــن الزمــن .لدينــا امتيــاز رائــع ومســؤولية مهيبــة ،كمــا لنــا
أيضً ــا فــرح أبــدي لل ُمشــاركة مــع المســيح والتعــاون معــه فــي مرســليته .هــذا مــا تــدور حولــه
دروس هــذا الربــع.

1.مــارك ِفنلــي هــو ِ
مواطــن ِمــن واليــة كونيتيكــت ،الواليــات المتحدة
األمريكيــة ،إنَّــه كارز معــروف دول ًيــا ،كان نائــب رئيــس المجمــع العــام
منــذ  .٢٠١٠-٢٠٠٥بعــد تقاعــده عــن العمــل بــدوام كامــل ،أصبــح
ُمســاعدً ا لرئيــس المجمــع العــام .القــس ِفنلــي وزوجتــه إرنســتين
لديهمــا ثالثــة أبنــاء وخمســة أحفــاد.
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