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* ١٧-١١متوز (يوليو)

رؤية الناس ِمن خالل عيني يسوع

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :إنجيل مرقس ٢٦-٢٢ :٨؛ إنجيل يوحنا ٣٤-٣ :٤؛ إنجيل يوحنا :١
٤١ ،٤٠؛ إنجيل مرقس ٣٤-٢٨ :١٢؛ إنجيل لوقا ٤٣-٣٩ :٢٣؛ أعمال الرسل .٣٨-٢٦ :٨
آية الحفظ« :فقال لهما’ :هلُم ورائي فأجعلكما صيادي الناس‘ » (إنجيل متى ..)١٩ :٤
يســوع هــو سـ ّيد رابحــي النفــوس .إذ نُراقــب الطريقــة التــي َع ِمـ َـل بهــا يســوع مــع النــاس،
نتعلَّــم كيــف نقــود اآلخريــن إلــى معرفــة الخــاص ِمــن خــال يســوع المســيح .إذ نطــوف معــه
وســط شــوارع أورشــليم ال ُمزدحمــة ،طــرق اليهوديــة ال ُمتْرِبــة ،تــال الجليــل الخضـراء .نكتَ ِشــف
كيــف أظْ َهـ َر مبــادئ الملكــوت لألنفــس الســاعية إليهــا.
رأى يســوع إمكانيــة ربــح جميــع الرجــال والنســاء لملكوتــه .لقــد رأى كل شــخص مــن خــال
الســمك القاســي ،الفــظ ،وســليط اللســان بــل
عيــون العطــف اإللهــي .رأى بطــرس ليــس كصيَّــاد َّ
ككارز ج َّبــار لإلنجيــل .رأى يعقــوب ويوحنــا ليــس كأبنــاء الرعــد ذوي الطبــاع الحا َّدة بــل ك ُمنادين
متحمســين لِ ِن ْع َمتــه .لقــد رأى الشــوق العميــق والصــادق للمحبــة والقبــول فــي قلــوب مريــم
المجدليــة ،المــرأة الســامرية ،والمــرأة نازفــة الــدم .وقــد رأى تومــا ليــس كمســتهزئ شـكَّاك بــل
كشـ ٍ
لصــا علــى الصليــب،
ـخص يســأل بإخــاص .ســواء كانــوا يهــو ًدا أو ِمــن األمــم ،رجـ ًـا أو امــرأةً ،
قائـ ًدا للمئــة ،أو مجنونًــا متسـلِّط عليــه الشــيطان ،رأى يســوع فيهــم مــا وهبــه هللا إياهــم مــن
إمكانيــات ،ونظــر إليهــم يســوع ِمــن خــال النظــرة ال ُمخلِّصــة.
* نرجو التعمق في دراسة موضوع هذا األسبوع استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٨١تموز
(يوليو).
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األحد



١٢متوز (يوليو)

اللمسة الثانية
توجــد ُم ْع ِجــزة واحــدة فقــط فــي كل ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس قــام بهــا يســوع علــى مرحلتيــن.
دروســا غيــر محدودة
إنهــا ُمعجــزة شــفاء الرجــل األعمــى فــي بيــت صيــدا .تقـ ِّدم هــذه القصــة ً
بزمــن ،لكنيســة المســيح اليــوم .فهــي توضــح خطَّــة هللا باســتخدام كل مؤمــن ليأتــي بشـ ٍ
ـخص
آخــر إلــى يســوع .يُعلِّــق ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس« :وجــاء إلــى بيــت صيــدا ،فق َّدمــوا إليــه أعمــى
وطلبــوا إليــه أن يلمســه» (إنجيــل مرقــس  .)٢٢ :٨الكلمتــان األساســيتان هنــا همــا «ق َّدمــوا»
و»طلبــوا» .هــذا الرجــل األعمــى لــم يـ ِ
ـأت ِمــن تِلقــاء نفســه .أصدقــاؤه هــم الذيــن رأوا حاجتــه
فأتــوا بــه .ربمــا لــم يكــن عنــده الكثيــر ِمــن اإليمــان ،لكـ َّن أصدقــاءه كان لديهــم اإليمــان .لقــد
آمنــوا بــأ َّن يســوع سيشــفي عمــى هــذا الرجــل.
هنــاك تقريبًــا  ٥٢معجــزة شــفاء متميــزة فــي العهــد الجديــد أجراهــا يســوع .فــي أكثــر ِمــن
نصفهــا ،كان أقــارب أو أصدقــاء الشــخص يُ ْح ِضرونــه إلــى يســوع ليشــفيه .كثيــرون ِمــن النــاس
لــن يأتــوا إلــى يســوع إال إذا أحضَ َرهــم شــخص لديــه اإليمــان .دورنــا هــو أن نُصبــح ’ ُمق ِّدميــن’
لنأتــي بالنــاس إلــى يســوع.
الكلمــة الثانيــة التــي تســتحق اهتمامنــا فــي إنجيــل مرقــس  ٢٢ :٨هــي كلمــة «طلبــوا».
’توســلوا ،التمســوا ،اســتنج ّدوا’ .إنَّهــا تــدل علــى ُمناشــدة أكثــر رقَّــة ،وأكثــر
يمكــن أن تعنــي َّ
ـدل ِمــن الطلــب بالصـراخ والصخــب الشــديد .أصدقــاء هــذا الرجــل ناشــدوا
لط ًفــا ،وأكثــر و ًّدا بـ ً
يســوع بلطــف ،مؤمنيــن أ َّن يســوع لديــه ال َّرغبــة وال ُقــدرة لمســاعدة هــذا الرجــل .ربمــا لــم
يكــن لذلــك الرجــل اإليمــان بــأ َّن يســوع يســتطيع أن يشــفيه ،لكــ َّن أصدقــاءه كان لديهــم
اإليمــان .فــي بعــض األحيــان علينــا أن نحمــل اآلخريــن إلــى يســوع علــى أجنحــة إيماننــا نحــن.

اقــرأ إنجيــل مرقــس  .٦٢-٢٢ :٨لمــاذا فــي اعتقــادك أنَّ يســوع شــفى الرجــل األعمــى
علــى مرحلتيــن؟ مــا هــي الــدروس التــي تحتويهــا هــذه القصــة لنــا اليــوم كشــهود
ليســوع؟



فــي جميــع تجاربــه الثــاث ،كان يســوع يــر ّد بعبــارة «مكتــوب» .وهــذا يعنــي أن يســوع
ألي شــيء آخــر للتعامــل مــع هجمــات ِ
وخـ َدع الشــيطان.
يلجــأ مباشــرة إلــى كلمــة هللا وليــس ّ
درســا ثمينــا لنــا جمي ًعــا :ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس ث ـ ّم ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس
وهــو مــا ينبغــي أن يكــون ً
وحــده هــو المعيــار النهائــي إليماننــا وأساســه.
هــل مــن الممكــن أننــا ،نحــن أيضً ــا ،ال نــرى النــاس بوضــوح؟ هــل نراهــم أحيانًــا «كأشــجار
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ـدل ِمــن أن نراهــم مرشــحين لملكــوت هللا؟ مــا الــذي
يمشــون» بأشــكال غامضــة و ُمبهمــة بـ ً
يقودنــا أحيانًــا ،حســب تفكيــرك ،لعــدم رؤيــة النــاس بوضــوح؟

إلــى جانــب الــدرس الواضــح عــن كيفيــة اســتخدام هللا لنــا للوصــول إلــى النــاس ،مــا
الــذي يُمكــن أن نتعلَّمــه أيضً ــا ِمــن هــذه القصــة؟ مــا الــذي يمكــن أن تعلمنــا إيــاه،
مثـ ًـا ،عــن كيــف يُ ْم ِكــن لل ُمعالجــة الطبيــة والروحيــة م ًعــا أن يكــون لهمــا دور فــي
شــفاء وخدمــة الهالكيــن؟

االثنني



١٣متوز (يوليو)

درس في القبول
مــن خــال مثالــه لمــا يعنــي أن نــرى كل فــرد بمنظــور جديــد ،علَّــم يســوع تالميــذه كيــف
يــرون النــاس ِمــن خــال عيــون الســماء .كانــت نظرتــه للنــاس نظــرة ثوريَّــة .لقــد رآهــم ليــس
كمــا كانــوا ُهــم عليــه بــل كمــا يُم ِكــن أن يُ ْصبِحــوا عليــه .فــي كل تفاعالتــه مــع النــاس ،كان
يُعاملهــم بكرامــة واحتـرام .وكثيـ ًرا مــا كان يُفاجــئ تالميــذه بالطريقــة التــي كان يُعا ِمــل النــاس
بهــا .كان ذلــك واض ًحــا بالفعــل فــي تفاعلــه مــع المــرأة الســامرية.
ورد فــي كتــاب « »The Archaeological Study Bibleالمالحظــة التاليــة ال ُمثيرة لالهتمام
عــن العالقــة بيــن الســامريين واليهــود« :إ َّن الشِّ ــقاق بيــن الســامريين واليهــود يعــود تاريخــه
إلــى فتــرة مبكــرة .وبحســب مــا َو َر َد فــي ٢ملــوك  ،١٧كان الســامريون ِمــن نســل شــعوب بــاد
مــا بيــن النهريــن الذيــن ا ُج ِبــروا قسـ ًرا علــى االســتقرار فــي أراضــي شــمال إسـرائيل علــى يــد
ملــك آشــور فــي أعقــاب الســبي عــام  ٧٢٢ق .م .لقــد َج َمعــوا بيــن عبــادة يهــوه والممارســات
الوثنيــة» ( ،The Archaelolgical Study Bible، Zondervan Publishingصفحــة .)١٧٢٧
منافســا علــى
ـكل
باإلضافــة إلــى تلــك الممارســات الوثنيــة ،فقــد َّأسســوا كهنوتًــا ُمنا ِف ًســا وهيـ ً
ً
جبــل جرزيــم .بالنظــر إلــى تلــك االختالفــات الالهوتيــة مــع الســامريين ،ال بُ ـ َّد وأ َّن التالميــذ
قــد تح َّيــروا عندمــا اختــار يســوع الطريــق الســامري إلــى الجليــل .لقــد تفاجئــوا أ َّن يســوع لــم
يســمح لنفســه أن ينجــذب إلــى ِجــدال دينــي .فقــد اســتجاب ُمباشــرة إلــى اشــتياق المــرأة
الســامرية للقبــول وال ُحــب والغُفـران.

اقــرأ إنجيــل يوحنــا  .٣٤-٣ :٤كيــف تقـ َّرب يســوع إلــى المــرأة الســامرية؟ مــاذا كانــت
اســتجابة المــرأة لحديــث المســيح معهــا؟ كيــف كان تجــاوب التالميــذ لهــذا االختبــار،
وســع يســوع رؤيتهــم؟
وكيــف َّ
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إ َّن الــدرس األبــدي الــذي اشــتاق يســوع أن يُعلِّمــه لتالميــذه ولــكل واحــد منــا هــو هــذا
بــكل بســاطة« :أولئــك الذيــن عندهــم روح المســيح ســوف يــرون كل النــاس ِمــن ِخــال عيــون
العطــف اإللهــي» (روح النبــوة ،The Signs of the Times ،حزيـران [يونيــو] .)١٨٩٢ ،٢٠

َمــن هــم النــاس الذيــن تميــل إلــى النظــر إليهــم بــازدراء أو عــدم احت ـرام نتيجــة
تأثيــر عــادات وتقاليــد مجتمعــك الخــاص بــك؟ لمــاذا ينبغــي لــك أن تُغ ِّيــر هــذا
الســلوك ،وكيــف يمكــن لهــذا التغييــر أن يأتــي؟

الثالثاء



١٤متوز (يوليو)

إبدأ ِمن حيث أنت
قــال أحدهــم« :فــي الحيــاة المــكان الوحيــد الــذي تبــدأ فيــه هــو حيــث أنــت ،ألنــه ال
يوجــد مــكان آخــر لتبــدأ منــه ».لقــد شــدد يســوع علــى هــذا المبــدأ فــي أعمــال الرســل ٨ :١
عندمــا أعلــن« :لكنكــم ســتنالون قــوة متــى حـ َّـل الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس عليكــم ،وتكونــون لــي شــهو ًدا
فــي أورشــليم وفــي كل اليهوديــة والســامرة وإلــى أقصــى األرض».
كانــت رســالة يســوع إلــى تالميــذه شــديدة الوضــوح ال يمكــن إســاءة فهمهــا :ابــدأوا ِمــن
ـدل ِمــن أن تحلــم ِب ُف ـ َر ٍص أفضــل،
حيــث أنتــم .اِشــهد هلل فــي المــكان الــذي أو َج ـ َدك فيــه .بـ ً
ابــدأ ِب َمــن ُهــم حولــك .انظــر بنظــرة ســماوية إلــى ال ُف ـ َرص األقــرب إليــك!
ـت بحاج ـ ٍة ألن تكــون الشــخص األكثــر ثقافــة ،وعل ًمــا فــي العالــم ،أو األكثــر فصاحــة،
لسـ َ
أو األكثــر موهبــة .مهمــا كان لبعــض هــذه الهبــات ِمــن فوائــد إذا ا ِ
ُحســن اس ـ ِت ْخدا ُمها ،ففــي
ـت ُمسـتَ ِع ًدا وراغبًــا
نهايــة األمــر كل مــا تحتــاج إليــه هــو محبتــك هلل ومحبتــك للنفــوس .إذا كُ ْنـ َ
ألن تشــهد ،فــإ َّن هللا ســيفتح لــك الطريــق لتفعــل ذلــك.



اقــرأ إنجيــل يوحنــا ٤١ ،٤٠ :١؛ إنجيــل يوحنــا ١١-٥ :٦؛ وإنجيــل يوحنــا  .٢٦-٢٠ :١٢مــاذا
تقــول لــك هــذه الفقـرات عــن بصيــرة أنــدراوس الروحية وأســلوبه للشــهادة؟
إ َّن اختبــار أنــدراوس يتحـ َّدث إلينــا جِهــا ًرا .لقــد ابتــدأ أنــدراوس بالشــهادة فــي عائلتــه .فقد
أول مــع أخيــه بطــرس .وأنشــأ عالقــة و ِّديــة مــع صبــي صغيــر ق ـ َّدم ليســوع
شــارك المســيح ً
ـدل ِمــن
مــواد لِ ُص ْنــع معجــزة ،وقــد َعـ َرف أنــدراوس تما ًمــا كيــف يتعامــل مــع اليونانييــن .فبـ ً
مجادلــة الالهــوت ،شَ ـ َعر باحتياجهــم وأرشــدهم إلــى يســوع.
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إ َّن فــن ربــح النفــوس الف َّعــال هــو فــن بنــاء عالقــات رعايــة إيجابيــة .ف ِّكــر فــي النــاس
شــخصا شــفوقًا ورحي ًمــا
األقــرب إليــك الذيــن قــد ال يعرفــون يســوع .هــل يلمســون فيــك
ً
و ُم ْهتَ ًمــا؟ هــل يــرون فيــك الســام والهــدف الــذي يشــتاقون إليــه؟ هــل ت ُمثِّــل حياتــك إعالنًــا
لإلنجيــل واألخبــار الســا َّرة؟ إننــا نربــح أصدقــا ًء هلل عــن طريــق مشــاركتنا ليســوع .ف ُيصبحــون
أصدقــا ًء مســيحيين ،وبالتالــي ،إذ نُشــارك رســالة هللا آلخــر الزمــن عــن حــق اإلنجيــل ،قــد
يُصبحــون مســيحيون أدفنتســت أيضً ــا.

لماذا يمكن أن يكون ِمن الصعب جِ دًّ ا أحيانًا أن نقود أفراد عائلتنا وأقربائنا إلى
أي من أفراد عائلتك أو أصدقائك
المسيح؟ هل نَ َج ْح َت في مشاركتك يسوع مع ٍّ
أي مبادئ يُم ِكن أن يجدها الصف مفيدة.
ال ُمق َّربين؟ شارك َّ

األربعاء



١٥متوز (يوليو)

أناس يصعب التعامل معهم
كان يســوع سـ ِّي ًدا فــي التعامــل مــع األشــخاص صعبــي ال ِمـراس .لقــد أظهــر وع َّبر عــن قبوله
مــن خــال أقوالــه وأفعالــه .فقــد أصغــى باهتمــام إلــى همومهــم ،أثــار أســئلة ،وتدريج ًيــا أظهر
حقائــق إلهيــة .لقــد أدرك التــوق ال َّدفيــن داخــل أقســى القلــوب ،ورأى إمكانيــة الخــاص فــي
أكثــر األشـرار فســا ًدا .بالنســبة ليســوع ،لــم يكــن هنــاك شــخص خــارج متنــاول اإلنجيــل .لقــد
آمــن يســوع بالتأكيــد «إنَّــه لــم ينحــدر أحــد إلــى درجــة ســحيقة ِجـ ًّدا وال صــار فاسـ ًدا وشــري ًرا
ِجـ ًّدا إلــى حـ ِّد أنــه ال يســتطيع أن يجــد النجــاة والخــاص فــي المســيح» (روح النبــوة ،مشــتهى
األجيــال ،صفحــة  .)٢٣٢نظــر يســوع إلــى النــاس ِمــن خــال عدســات بصريــة تختلــف ع َّمــا
انعكاســا لمجــد الخليقــة األولــى .فَ َرفَـ َع مداركهــم
لدينــا نحــن .لقــد رأى فــي كل كائــنٍ بشــري
ً
ليســتوعبوا إمكانيــة مــا يمكنهــم أن يصلــوا إليــه أو يُصبحــوه ،وكثيــرون ارتقــوا ليصلــوا إلــى مــا
يصبــوا هــو إليــه ِمــن أجــل حياتهــم.



اقــرأ إنجيــل متــى ٩١ ،٨١ :٤؛ إنجيــل مرقــس ٤٣-٨٢ :٢١؛ إنجيــل لوقــا  .٣٤-٩٣ :٣٢مــا
الــذي تجــده ُمتشــاب ًها فــي ُمناشــدة يســوع لبطــرس ويوحنــا ،ومــع أحــد الكتبــة لــم
يُذكــر اســمه ،ومــع اللــص علــى الصليــب؟ ادرس بعنايــة أســلوب المســيح فــي كلٍ مــن
هــذه الحــاالت .مــا الــذي يَظْ َهــر لــك؟
أينمــا ذهــب يســوع كان يــرى إمكانيــات روحيــة؛ لقــد رأى ُمرشَّ ــحين ُمحتمليــن لملكــوت
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ـال .نحــن نُطْلِــق علــى هذه المقــدرة «عيــون النمو الكنســي».
هللا وســط الظــروف األبعــد احتمـ ً
إ َّن عيــون النمــو الكنســي هــي اإلحســاس المتنامــي لرؤيــة النــاس كمــا رآهــم يســوع ،أشــخاص
يمكــن ربحهــم لملكــوت هللا .يتضمــن هــذا أيضً ــا «آذان النمــو الكنســي» ،الــذي يتعلَّــق
باإلصغــاء إلــى االحتياجــات غيــر ال ُمعلنــة وغيــر المنطــوق بهــا لِ َمــن ُهــم حولنــا .إنهــا تتعلَّــق
باالســتماع إلــى اشــتهاء قلوبهــم لشــيء ال يمتلكونــه ،حتــى وإن لــم يُعبِّــروا عنــه بصــورة علنيــة.
اطلــب ِمــن الــرب أن يجعلــك َح ّس ًاســا لِ ِخ ْد َمــة الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس فــي حيــاة اآلخريــن .صلِّــي
لكــي يُعطيــك هللا اللمســة الثانيــة وليفتــح عينيــك للفــرص الروحيــة التــي يضعها أمامــك في كل
يــوم لِ ُمشــاركة إيمانــك مــع اآلخريــن .اطلــب ِمــن هللا أن يمنحــك عي ًنــا ُم ِ
حساســا
بصــرة ،وقل ًبــا
ً
ُمصغ ًيــا ،ورغب ـ ًة واســتعدا ًدا لِ ُمشــاركة المســيح الــذي تعرفــه وتحبــه مــع اآلخريــن ،وســتكون
ـى جديـ ًدا بالكامــل .ســيكون
فــي طريقــك إلــى رحلــة مثيــرة مــدى الحيــاة .ســتأخذ الحيــاة معنـ ً
إحساســا بالشــبع وال ِّرضــا والفــرح الــذي لــم تختبــره ِمــن قبــل .أولئــك الذيــن يعملــون
لديــك
ً
لربــح النفــوس ُهــم فقــط يمكنهــم أن يعرفــوا مــا يجلبــه ذلــك ِمــن رضــا.

الخميس



١٦متوز (يوليو)

استشعار فرص التدبير اإللهي

إ َّن ســفر أعمــال الرســل حافــل بقصــص عــن كيفيــة اغتنــام التالميــذ فــرص التدبيــر اإللهــي
قصصــا رائعــة عــن الكنيســة األولــى
لِتَقـ ُّدم ملكــوت هللاِ .مــن بدايــة الســفر إلــى نهايتــه ،نقــرأ ً
ـت ،بال َّرغــم ِمــن التَّحديــات التــي واجهتهــا داخليًــا وخارجيًــا.
وكيــف نَ َمـ ْ
فــي ٢كورنثــوس  ١٣ ،١٢ :٢مثـ ًـا ،يُخبــر بولــس الرســول عــن اختبــاره فــي تــرواس« :لكــن
لمــا جئــت إلــى تــرواس ،ألجــل إنجيــل المســيح ،وانفتــح لــي بــاب فــي الــرب ،لــم تكــن لــي
راحــة فــي روحــي ،ألنــي لــم أجــد تيطــس أخــي .لكــن ودعتهــم فخرجــت إلــى مكدونيــة»
(٢كورنثــوس  .)١٤ ،١٣ :٢فتــح هللا بمعجــزة بابًــا للرســول بولــس ليكــرز باإلنجيــل للقــارة
األوربيــة ،وكان ُمـ ْد ِركًا أ َّن األبــواب التــي يفتحهــا هللا اليــوم قــد تُ ْغلَــق غـ ًدا .فســافر فــي الحــال
إلــى مكدونيــة منته ـ ًزا الفــرص وناظ ـ ًرا إلــى اإلمكانيــات.
فرصــا
إ َّن إلــه العهــد الجديــد هــو إلــه األبــواب المفتوحــة  -هــو اإللــه الــذي يوفِّــر لنــا ً
بتدبيــر إلهــي لِ ُنشــارك إيماننــا .عبــر كل ســفر أعمــال الرســل ،هللا يعمــل .هنــاك أبــواب مفتوحــة
فــي مــدن ،فــي محافظــات ،فــي بلــدان ،وباألغلــب فــي قلــوب النــاس.

اقــرأ أعمــال الرســل  .٣٨-٢٦ :٨مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه هــذه اآليــات عــن انفتــاح فيلبــس
لقيــادة هللا واســتجابته لفــرص التدبيــر اإللهــي؟
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«إ َّن مــاكًا أرشــد فيلبــس إلــى الشــخص الــذي كان يبحــث عــن النــور والــذي كان مســتع ًدا
لقبــول اإلنجيــل ،واليــوم سيرشــد المالئكــة أولئــك الخــدام الذيــن يســمحون للــروح القــدس بــأن
يُق ـ ِّدس ألســنتهم ويُط ِّهــر قلوبهــم ويشــرفها .إن المــاك ال ُمرســل إلــى فيلبــس كان يمكنــه أن
يقــوم بذلــك العمــل للرجــل الحبشــي ،ولكــن هــذه ليســت خطَّــة هللا فــي العمــل .إ َّن خطتــه
هــي أ َّن النــاس يجــب أن يخدمــوا إخوتهــم مــن بنــي اإلنســان» (روح النبــوة ،كتــاب أعمــال
الرســل ،صفحــة .)٨٨
إذا كانــت لنــا آذانًــا لنســمع وعيونًــا لنــرى ،فنحــن أيضً ــا ،ســتقودنا المالئكــة غيــر المنظــورة
لِ ُن ِ
وصــل الســاعين إلــى الحــق إلــى حقائــق الملكــوت.

الحــظ كــم كانــت مركزيــة األســفار المقدســة فــي هــذه القصــة .الحــظ أيضً ــا مــدى
شــخصا يعــرف األســفار المقدَّ ســة
األهميــة أن يكــون هنــاك فــي هــذه المرحلــة
ً
لشــرحها وتفصيلهــا .مــا هــي الــدروس التــي لنــا ُهنــا؟

الجمعة



١٧متوز (يوليو)

لمزيــد مــن الــدرس :لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة ،الفصــل الــذي بعنــوان
«دخــول اإلنجيــل إلــى الســامرة» ،مــن كتــاب أعمــال الرســل ،صفحــة ..٩٠-٨٣
فــي كل مــكان حولنــا ،يســعى النــاس وراء األشــياء األبديــة .وكمــا وصفهــا يســوع« :الحصــاد
كثيــر ولكــن الفعلــة قليلــون» (إنجيــل متــى  .)٧٣ :٩ال ُمشــكلة لــم تكــن فــي الحصــاد .لقــد رأى
يســوع بعينيــه الممســوحتين إلهيًــا أ َّن الحصــاد كثيــر لكــن التالميــذ شــاهدوا فقــط ال ُمقاومــة.
مــا هــو الحــل الــذي أعطــاه المســيح لهــذه المشــكلة؟ «فاطلبــوا ِمــن رب الحصــاد أن يُرســل
فعلــة إلــى حصــاده» (إنجيــل متــى  .)٨٣ :٩الحــل هــو أن نُصلِّــي لِ ُي ْر ِســلك هللا إلــى حصــاده.
لــم ال ت ُصلِّــي هــذه الصــاة؟ «يــا رب ،أنــا ُمســتعد أن تســتخدمني لِتَق ـ ُّدم ملكوتــك .افتــح
حس ًاســا
ـي ألرى فــرص التدبيــر اإللهــي التــي تفتحهــا أمامــي فــي كل يــوم .علِّمنــي أن أكــون ّ
عينـ ّ
لِ َمــن ُهــم حولــي .ســاعدني ألنطــق بكلمــات الرجــاء والتشــجيع وألشــارك محبتــك وح َّقــك مــع
ـت س ـتُصلِّي هــذه الصــاة ،ســيعمل هللا أشــيا ًء اســتثنائية
الذيــن أت َّصــل بهــم كل يــوم ».إذا كُنـ َ
وغيــر عاديَّــة فــي حياتــك.

أسئلة للنقاش
ْـت لجلـب النفـوس إلـى يسـوع ،فهنـاك شـيء واحد تعرفـه :إنه
ـت قـد َع ِمل َ
 .1إذا كُ ْن َ

ليـس ِمـن السـهل دائ ًمـا ،أليـس كذلـك؟ نعـم ،بالطبـع ،فـاهلل وحـده هـو الـذي يُجدِّ د
القلـوب ،ولكـن بحكمتـه اختار أن يسـتخدمنا لنكون جز ًءا ِمن هـذا التدبير .إنَّ العمل
نفـس واحدة فقط يسـتغرق وق ًتـا ،وجهدً ا ،وصبـ ًرا ،ومح َّبة مولـودة ِمن فوق .ما
لربـح ٍ
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هـي القـرارات التـي يمكنك اتخاذها لتسـاعدك علـى الموت عن الـذات التي تحتاجها
لتكون شـاهدً ا فعاال للمسـيح؟
َ .2مـن هـم بعـض األشـخاص الذيـن أنت علـى اتصال بهم ِم َّمـن ال يعرفون الـرب؟ ماذا
فعلـت ،أو مـا زلت تفعـل ،أو عليك أن تفعله لتشـهد لهم؟
 .3فكِّـر فـي شـاول الطرسوسـي .هذا شـخص يبـدو وكأنه أبعـد ما يكون عـن التجديد
يمكـن أن تتخيلـه! ومـع ذلـك ،فنحـن نعـرف مـا حـدث لـه .مـاذا يجـب أن يقـول لنا
ذلـك عـن خطـورة ال َّتسـ ُّرع فـي الحكم علـى اآلخريـن بنا ًء علـى المظهـر الخارجي؟
 .4إذ نتذكَّـر قصـة شـاول ،مـاذا نفعـل مـع آيـة كاآليـة الـواردة فـي إنجيـل متـى ٦ :٧
«ال تُعطـوا ال ُمقـدَّ س للـكالب ،وال تطرحـوا ُد َرركم ُقـدَّ ام الخنازير ،لئال تدوسـها بأرجلها
وتلتفـت فتمزقكم».؟
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