الدرس الثامن



* ٢١-١٥آب (أغسطس)

الخدمة ِمثْل يسوع

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إنجيــل متــى ١٤ ،١٣ :٥؛ فيلبــي ١٥ :٢؛ إنجيــل مرقــس ٣٤ :١٢؛
أفســس ١٥ :٤؛ إنجيــل متــى ٢٥-٢٣ :٤؛ إنجيــل متــى .٤٦-٣١ :٢٥
آيــة الحفــظ« :ول َّمــا رأى الجمــوع تح َّنــن عليهــم إذ كانــوا ُمنزعجيــن و ُمنطرحيــن
كَ َغ َنــم ال راعــي لهــا» (إنجيــل متــى .)٣٦ :٩

كان يســوع يهتــم بالنــاس بصــدق .كان يهتــم بهمومهــم واحتياجاتهــم أكثــر ممــا كان يهتــم
بأمــور نفســه .كانــت حياتــه بأكملهــا ترتكــز وتتمحــور علــى اآلخريــن .كانــت حياتــه خدمــة
وعطــف ومحبــة .لقــد ل َّبــى الحاجــات الجســدية ،والعقليــة ،والعاطفيــة للنــاس الذيــن حولــه،
وبذلــك انفتحــت قلوبهــم للحقائــق الروحيــة التــي علَّمهــا .وإذ شــفى البــرص ،وفتــح األعيــن
العميــاء ،وفتــح اآلذان الص َّمــاء ،وأنقــذ ال ُمتســلِّط عليهــم إبليــس ،وأطعــم ال ِّجيــاع ،واعتنــى
بالمحتاجيــن ،لُ ِم َســت القلــوب وتغيَّــرت الحيــاة.
ذلــك أل َّن النــاس إذ رأوا اهتمامــه الحقيقــي ،كانــوا ُم ْن َف ِتحيــن للحقائــق الروحيــة التــي
كان يُعلِّمهــا« .إ َّن طريقــة المســيح هــي وحدهــا التــي تُعطــي لنــا النجــاح فــي الوصــول إلــى
الشــعب .لقــد اختلــط ال ُمخلِّــص بالنــاس كمــن يُ ِحــب لهــم الخيــر .وبرهــن لهــم شــفقته عليهــم.
وخــدم حاجاتهــم وظفــر بثقتهــم ثــم أمرهــم قائـ ًـا’ :اتبعونــي’» (روح النبــوة ،خدمــة الشــفاء،
صفحــة َ .)١٤٣علِـ َم يســوع أ َّن العالــم بحاجــة إلــى بَ ْر َه َنــة لإلنجيــل بقــدر مــا هــو بحاجــة إلــى
إعــان اإلنجيــل .إ َّن الشــهادة الحيَّــة لحيــا ٍة ُمماثِلــة لحيــاة المســيح ُمك َّرســة لخدمــة اآلخريــن
هــي شــهادة قويــة للكلمــات التــي نقولهــا وتُعطــي مصداقيــة لشــهادتنا.
* نرجــو التعمــق فــي دراســة موضــوع هــذا الــدرس اســتعدا ًدا لمناقشــته يــوم الســبت
القــادم ٢٢آب (أغســطس).
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األحد



١٦آب (أغسطس)

موقف يسوع تجاه الناس
اقرأ تكوين  .١ :١ماهي الحقائق العميقة المعلنة هنا؟




كان يســوع دائ ًمــا ينظــر إلــى مــا هــو صالــح فــي اآلخريــن .كان يســتخلص أفضــل مــا
لديهــم .إحــدى االنتقــادات التــي ســاقها القــادة الدينيــون علــى يســوع أنَّــه« :يقبــل ُخطــاة
ويــأكل معهــم» (إنجيــل لوقــا  .)٢ :١٥كانــوا قلقيــن ألنَّــه كان يُعاشــر « ُخطــاة» .كانــت نظرتهــم
إلــى الديــن نظــرة القطيعــة واإلقصــاء بــدلً مــن االندمــاج والتَّرابــط .لقــد ُد ِهشُ ــوا عندمــا قــال
يســوع عــن نفســه« :ألنــي لــم آت ألدعــو أبـرا ًرا بــل ُخطــاة إلــى التوبــة» (إنجيــل متــى .)١٣ :٩
كانــت ديانــة ال َكتَبــة والفريســيين والصدوقييــن هــي ديانــة التج ُّنــب واالبتعــاد .كان
اعتقادهــم «افعــل كل مــا تســتطيع لتتج َّنــب العــدوى بالخطيــة» .تعاليــم يســوع كانــت
ُمختلفــة بشــكل كبيــر .لقــد غــاص فــي حفــرة أفاعــي العالــم هــذا ليفتديــه ،ال ليتج َّنبــه .إنَّــه
هــو «نــور العالــم» (إنجيــل يوحنــا .)١٢ :٨




أي رمزيــن توضيحييــن اســتخدمهما يســوع لوصــف
اقــرأ إنجيــل متــى ُّ .١٤ ،١٣ :٥
أتباعــه؟ لمــاذا تعتقــد أنَّــه اســتخدم هــذه اإليضاحــات بصــورة خاصــة؟ انظــر أيضً ــا
إنجيــل يوحنــا ٩ :١؛ إنجيــل يوحنــا ٤٦ :١٢؛ فيلبــي .١٥ :٢

كان الملــح أحــد أهــم المــوارد والمصــادر فــي العالــم القديــم .كان ذو قيمـ ٍة كبــرى ،وفــي
بعــض األحيــان اســتخدمته الجيــوش الرومانيــة ك ُعملــة مال َّيــة .كان رم ـ ًزا للث ـراء العظيــم .كان
يُســتخدم أيضً ــا ليحفــظ ويمنــح الطعــام نكهتــه .عندمــا اســتخدم يســوع تشــبيه الملــح ليرمــز
إلــى تابعيــه ،كان فــي الواقــع يقــول أ َّن ِغنــى العالــم الحقيقــي ليــس النــاس األكثــر قـ َّوة واألكثــر
ثـرا ًءِ .غنــى العالــم الحقيقــي هــو المســيحيون ال ُمك َّرســون الذيــن يُ ْح ِدثــون فرقًــا لملكــوت هللا.
إ َّن أعمــال ال ُم ِح َّبــة لخدمتهــم غيــر األنانيــة تحفــظ صــاح العالــم وتُطَ ِّيــب أجــواءه.
إ َّن الرمــز الثانــي الــذي اســتخدمه يســوع (فــي إنجيــل متــى  )١٤ :٥كان هــو «نــور العالــم».
إ َّن النــور ال يتج َّنــب الظُّل َمــة .إنَّــه يشــع فــي الظــام .وهــو ال ينفصــل عــن الظــام .إنَّــه يختــرق
الظــام ،جا ِعـ ًـا الظلمــة نــو ًرا .علــى أتبــاع يســوع أن يخترقــوا ظــام هــذا العالــم فــي أحيائهــم،
وقُراهــم ،وبلدانِهــم ،و ُم ُدنهــم ليضيئوهــا بمجــد هللا.
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بعــد تأ ُّملنــا فــي كلمــات يســوع المذكــورة فــي إنجيــل يوحنــا  ،١٨-١٥ :١٧كيــف
نتف َّهــم فكــرة االنعـزال أو االنفصــال عــن العالــم وتج ُّنــب العالــم؟ هــل كالهمــا نفــس
الشــيء؟ مــا الــذي قصــده يســوع حيــن صلَّــى بــأن أتباعــه فــي العالــم ولكــن ليســوا
ِمــن العالــم؟ كيــف نفعــل ذلــك؟

االثنني



١٧آب (أغسطس)

ُمعاملة يسوع للناس

كان هــدف يســوع هــو أن يُظ ِهــر أفضــل مــا فــي النــاس .حتــى عندمــا كانــت الظــروف
تحمــل تح ِّديــات غيــر عاديــة ،كانــت اســتجابته ِب ِن ْع َمــة .يــورِد إنجيــل لوقــا أ َّن الجمــوع كانــوا
«يتع َّجبــون ِمــن كلمــات ال ِّنعمــة الخارجــة ِمــن فمــه» (إنجيــل لوقــا  ،)٢٢ :٤ويضيــف إنجيــل
يوحنــا أ َّن «ال ِّن ْع َمــة والحــق فبيســوع المســيح صــارا» (إنجيــل يوحنــا  .)١٧ :١كان أســلوب
يســوع مــع النــاس مطمئنــا و ُمه ِّدئًــا ،يُ َب ـ ِّدد الخــوف والقلــق .وكلمــات النعمــة الخارجــة مــن
فمــه لمســت وت ـ ًرا ُمســتح ًّبا فــي قلوبهــم.

اقــرأ إنجيــل متــى  ١٠-٥ :٨وإنجيــل مرقــس  .٣٤ :١٢مــا هــي الكلمــات المليئــة بال َّرجــاء
التــي قالهــا يســوع لشــخصين غيــر عادييــن  -قائــد مائــة رومانــي وكاتِــب يهــودي؟



كان تعبيــر يســوع للقائــد العســكري الرومانــي ثوريًــا .فَكِّــر فــي الكيفيــة التــي ال بُــ َّد
وأن شَ ـ َعر بهــا هــذا الضابــط العســكري ال ُمحتــرف عندمــا أعلــن يســوع بأنَّــه لــم يجــد هــذا
المقــدار مــن اإليمــان حتــى فــي إس ـرائيل .فَ ِّكــر أيضً ــا بأفــكار الكاتــب اليهــودي عندمــا قــال
ـت بعيـ ًدا عــن ملكــوت هللا» (إنجيــل مرقــس  .)٣٤ :١٢كان ليســوع المقـ ِـدرة علــى
يســوع« :لسـ َ
أن يُظْ ِهــر أفضــل مــا فــي النــاس .هنــاك أشــياء قليلــة تصــل إلــى حـ ّد ال ُمجاملــة لتفتــح القلــوب
لإلنجيــل .ابحــث عــن الصالــح والجيِّــد فــي األشــخاص ِمــن حولــك وأ ْعلِ ْم ُهــم أنَّــك ت ُق ِّدرهــم.



قــارن إشــعياء ٣ :٤٢؛ كولوســي ٦ ،٥ :٤؛ وأفســس  .١٥ :٤مــا هــي المبــادئ الحيو َّيــة التي
تُعلِّمنــا إيَّاهــا هــذه اآليــات عــن ُمشــاركة إيماننــا مــع اآلخريــن وعــن عالقتنــا معهــم؟

عندمــا تكــون كلماتنــا ُمش ـ ِّجعة ومليئــة بال ِّنعمــة ،يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي علــى حيــاة
اآلخريــن .ت ُظهــر كلمــات إشــعياء النبويــة بــأ َّن يســوع «قصبــة مرضوضــة ال يقصــف» أو «فتيلــة
خا ِمــدة ال يُطفــئ» .بمعنــى آخــر ،كان يســوع حنونًــا ِج ـ ًّدا حتــى أنَّــه كان حــذ ًرا لئــا يجــرح
أح ـ ًدا ،بــدون داعٍ ،آتيًــا حديثًــا إلــى اإليمــان أو يُطفــئ أصغــر جمــرة إيمــان فــي قلوبهــم.
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لمــاذا ُي ْع َتبــر كيف َّيــة قولنــا لشــيء مــا بــذات األهميــة ،أو ربمــا أكثــر أهميــة ،مــا
نقولــه؟ مــا هــو رد فعلــك لهــذه العبــارة’ :الحــق حــق ،وعلــى النــاس أن يقبلــوه أو
يرفضــوه‘؟ مــا هــو الخطــأ فــي هــذه العبــارة الصحيحــة؟

الثالثاء



١٨آب (أغسطس)

خدمة يسوع الشفائية :الجزء األول
إ َّن أســلوب إلهنــا فــي الك ـرازة يتخطَّــى الخطابــات المحفوظــة والعــروض ال ُمعلَّبــة؛ إنَّــه
غنــي ونشــط كالحيــاة ذاتهــا .فــي كل يــوم نحتــك بأشــخاص لديهــم كل صنــوف االحتياجــات:
جســدية ،وعقليــة ،وعاطفيــة ،وروحيــة .المســيح ُمشــتاق ألن يُل ِّبــي هــذه االحتياجــات ِمــن
خاللنــا نحــن إذ نُظهــر اهتمامنــا بعزلــة النــاس ،ووحشــتهم ،وأحزانهــم ،وآالمهــم ،وهمومهــم،
وكمــا نُظْ ِهــر أيضً ــا اهتمامنــا بأفراحهــم ،وآمالهــم ،وأحالمهــم.
َخـ َد َم يســوع احتياجــات النــاس الملموســة ليتم َّكــن بالنهايــة مــن تلبيــة أعمــق احتياجاتهم.
االحتيــاج الملمــوس هــو أحــد نواحــي الحيــاة حيــث يشــعر النــاس فعـ ًـا بأنَّهــم ال يســتطيعون
حـ َّـل أم ـ ٍر مــا بأنفســهم .قــد تكــون الحاجــة هــي اإلقــاع عــن التدخيــن ،أو إنقــاص الــوزن،
ـام غذائــي أفضــل ،أو تقليــل الضغــوط .قــد تكــون احتيا ًجــا إلــى الطعــام ،أو
أو اعتمــاد نظـ ٍ
المســكن ،أو العنايــة الطبيــة .قــد تكــون الحاجــة إلــى النصــح أو اإلرشــاد فــي الــزواج أو
العائلــة.
ولكــن ،الحاجــة األســمى أو النهائيــة هــي حاجــة البشــر القصــوى  -الحاجــة إلــى عالقــة
شــخصية مــع هللا واإلدراك بــأ َّن حياتهــم لهــا أهميَّــة أبديــة .إ َّن ال ُمصالحــة مــع هللا فــي عالــم
منكســر هــي حاجتنــا ال ُعظمــى.

اقــرأ قصــص المفلــوج فــي إنجيــل متــى  ٧-١ :٩والمــرأة نازفــة الــدم فــي إنجيــل مرقــس
كل ِمــن هاتيــن القصتيــن أنَّ يســوع َربَــط
 .٣٤-٢٥ :٥مــا هــي الدالئــل التــي لنــا فــي ٍّ
الشِّ ــفاء الجســدي مــع تلبيــة الحاجــة القصــوى لل ُمصالحــة مــع هللا؟



تض َّمنــت خدمــة شــفاء المســيح مــا هــو أبعــد بكثيــر ِمــن الشــفاء الجســدي والعاطفــي.
كان يســوع يتــوق ألن يختَ ِبـ َر النــاس الحيــاة الكاملــة التــي تحطَّمــت ِب ِف ْعــل الخطيــة .بالنســبة
للمســيح ،الشــفاء الجســدي بــدون الشــفاء الروحــي كان غيــر ُمكتمــل .فــإذا َدفَ َعتْنــا مح َّبــة هللا
لنرغــب فــي خيــر وســعادة شــخص مــا  -جســديًا وعاطف ًيــا ،فــإ َّن محبتــه ســتدفعنا أكثــر بكثيــر
لنرغــب فــي خيــر وســعادة ذلــك الشــخص روح ًيــا حتــى يســتطيع هــو أو هــي أن يعيشــوا
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حيــا ًة علــى أكمــل وجــه ُهنــا وفــي األبديــة .علــى أي حــال ،كل شــخص شــفاه يســوع ،مــات
فــي النهايــة .وبالتالــي ،فقــد كانــت حاجتهــم الحقيقيــة ،فــوق أي شــي ٍء آخــر ،هــي الحاجــة
الروحيــة ،أليــس كذلــك؟

أي أنــواعٍ ِمــن ال ُمبــادرات يمكــن لكنيســتنا أن تتخذهــا فــي مجتمعنــا لتلبيــة
احتياجــات النــاس ولِ ُتظهــر بأننــا نهتــم بهــم حقيقــة؟ فكِّــر فــي النــاس فــي مجتمعك.
مــا الــذي تقــوم بــه كنيســتك فــي إحــداث فــرقٍ فــي حيــاة النــاس؟

األربعاء



١٩آب (أغسطس)

خدمة يسوع الشفائية :الجزء الثاني
اقــرأ إنجيــل متــى ٢٥-٢٣ :٤؛ وإنجيــل متــى  .٣٥ :٩مــا هــو المنهــج الثالثــي الــذي شـكَّل
األســاس لخدمــة المســيح؟ كيــف ل َّبــى احتياجــات النــاس ،ومــاذا كان تأثيــر ذلــك علــى
حياتهم؟



َد َمــج يســوع الخدمــة الثالثيــة للتعليــم والكـرازة والشــفاء .لقــد شــارك مبــادئ أبديــة كــي
ـت لتكــون لهــم
نتم َّكــن نحــن جمي ًعــا ِمــن أن نحيــا حيــا ًة ذات معنــى وهــدف .وقــال« :أتيـ ُ
حيــاة وليكــون لهــم أفضــل» (إنجيــل يوحنــا  .)١٠ :١٠لقــد أظهــرت خدمتــه فيضً ــا مــن النعمــة.
وقــد جــاء يســوع لِ ُيمكِّننــا ِمــن أن نحيــا حيــا ًة تفيــض وفــرة اآلن وإلــى األبــد.

اقــرأ إنجيــل مرقــس  .٣٩-٣٢ :١أمضــى يســوع طــوال النهــار فــي شــفاء المرضــى وإخراج
الشــياطين .وبعــد قضــاء وقـ ٍ
ـت فــي الصــاة فــي الصبــاح التالــي حيــن تج َّمعــت حشــود
أكبــر طالبيــن المزيــد مــن الشــفاء ،غــادر إلــى مدينــة أخــرى .لمــاذا لــم يشــفهم؟ الحظ
الســبب الــذي َذكَـ َره بنفســه فــي األعــداد  ٣٨و.٣٩



تزودنــا هــذه القصــة بنظــرة ثاقبــة .فبعــد شــفائه للحشــود فــي اليــوم الســابق ،يترك يســوع
الحشــود التــي تســعى إليــه ومــا زالــت بحاج ـ ٍة إلــى الشــفاء ،فــي اليــوم التالــي .وتفســيره
هــو أ َّن القصــد ِمــن مجيئــه إلــى العالــم كان لِ ِكـرازة اإلنجيــل .لــم يكــن يســوع ُمجـ َّرد صانــع
معج ـزات ُمذهــل .لقــد كان هــو ابــن هللا الــذي جــاء فــي ُمه َّمــة فدائيــة .لــم يكــن مكتفيًــا
بمجـ َّرد شــفاء األمـراض الجســدية .لقــد تــاق ألن يقبــل النــاس ِهبَــة الحيــاة األبديــة التــي كان
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عليــه أن يُق ِّدمهــا .وقــد صـ َّرح بوضــوح القصــد ِمــن مجيئــه إلــى العالــم بهــذه الكلمــات« :أل َّن
ابــن اإلنســان قــد جــاء لكــي يطلــب ويُخلِّــص مــا قــد هلــك» (إنجيــل لوقــا  .)١٠ :١٩إ َّن كُل
ِف ْعــل شــفاء كان فُ ْر َصــة إلظهــار صفــات هللا ،وتخفيــف اآلالم ،وتوفيــر فرصــة للحيــاة األبديــة.

ـت تُعانــي
هــل مــن الممكــن أن تحيــا الحيــاة األفضــل التــي يُقدِّ مهــا يســوع إذا كُنـ َ
ِمــن الفقــر الشــديد أو ال َمـ َرض؟ هــل قــدَّ م يســوع للنــاس شــي ًئا أعمــق ِمــن الشــفاء
الجســدي؟ بأيَّــة طــرق عمليــة يمكننــا أن نقــود النــاس إلــى الحقائــق الروحيــة عندمــا
نخــدم احتياجاتهــم الجســدية والعاطفيــة؟

الخميس



٢٠آب (أغسطس)

األمور التي تهم يسوع
رســالة يســوع لتالميــذه فــي إنجيــل متــى  ٢٤التــي تدمــج األحــداث الخاصة بهالك أورشــليم
واأليــام التــي تســبق عودتــه ،تتبعهــا ثالثــة أمثلــة تُشــير إلــى األيــام األخيــرة فــي إنجيــل متــى
 .٢٥هــذه األمثلــة تُحـ ِّدد الصفــات األخالقيــة التــي تهــم يســوع حقيقــة بالنســبة للنــاس الذيــن
ينتظــرون مجيئــه الثانــي .يُش ـ ِّدد َمثَــل العشــر عــذارى علــى أهميــة حيــا ٍة صادقــةُ ،م ْخلِ َصــة،
ومليئــة بالـ ُّروح الْ ُقـ ُدسَ .مثَــل الوزنــات العشــر يُؤكِّــد علــى أهم َّيــة اإلســتخدام األميــن للعطايــا
التــي أعطاهــا هللا لــكل واحــد منــاَ .مثَــل ِ
الخ ـراف وال ِجــداء يُظْ ِهــر بــأ َّن المســيحية الحقيقيــة
تخــدم بحــق احتياجــات أولئــك الذيــن يضعهــم هللا فــي طريقنــا كل يــوم.



اقــرأ إنجيــل متــى  .٤٦-١٣ :٢٥كيــف يصــف يســوع المســيحية الحقيقيــة الصادقــة؟
اســرد مجــاالت الخدمــة التــي تتحــدث عنهــا هــذه الفقــرة.
مــع أ َّن هــذا المثــل يتكلَّــم عــن تلبيــة احتياجــات النــاس الجســدية الحقيقيــة  -وهــذا
جانــب مــن القصــة علينــا أال نهملــه  -أليــس ِمــن الممكــن أن يكــون هنالــك شــيء أكثــر مــن
ذلــك ُهنــا؟ هنالــك جــوع وعطــش كا ِمــن فــي نفــوس الجنــس البشــري يتــوق ألن يشــبع مــن
يســوع (إنجيــل يوحنــا ٣٥ :٦؛ إنجيــل يوحنــا  .)١٤ ،١٣ :٤كلنــا غُربــاء مشــتاقون إلــى وطــن إلــى
أن نكتشــف هويتنــا الحقيقيــة فــي المســيح (أفســس  .)١٩ ،١٣ ،١٢ :٢كلنــا ُعـراة روح ًيــا إلــى
أن نلبــس بــر المســيح (رؤيــا يوحنــا ١٨ :٣؛ رؤيــا يوحنــا .)٨ ،٧ :١٩
كثي ـ ًرا مــا َو َصــف أنبيــاء العهــد القديــم الحالــة البشــرية علــى أنهــا حالــة مــن المــرض
الميــؤوس منهــا (إشــعياء ٥ :١؛ إرميــا  .)١٥ -١٢ :٣٠إ َّن مــرض الخطيــة مميــت ،ولكــن النبــي
يدلُّنــا إلــى العــاج« .ألنــي أرفــدك وأشــفيك ِمــن جروحــك يقــول الــرب» (إرميــا  .)١٧ :٣٠يســوع
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هــو العــاج لألم ـراض التــي تُهــدد الحيــاة لنفوســنا.
َمثَــل ِ
الخـ َراف وال ِجـ َداء يحضنــا علــى تلبيــة االحتياجــات الجســدية لِ َمــن هــم حولنــا ،ولكنــه
يفعــل أكثــر ِمــن ذلــك بكثيــر .إنَّــه ِق َّصــة المســيح الــذي يُل ِّبــي أعمــق احتياجــات النفــس ،وهــو
دعوتــه لنشــاركه فــي ِخ ْد َمــة الذيــن هــم حولنــا .أن نحيــا حيــاة تتمركــز حــول النفــس والـذَّات
وتهمــل االحتياجــات الجســدية ،والنفســية ،والروحيــة لآلخريــن هــو ال ُمخاطــرة بخســارة
أبديــة .فــي ال َمثَــل ،أولئــك الذيــن يهبــون حياتهــم لشــي ٍء أســمى ِمــن أنفســهم يُمتَ َدحــون ِمــن
الــرب ويُس ـتَ ْقبَلون إلــى األبديــة ،بينمــا أولئــك يتابعــون بأنانيَّــة برامجهــم الخاصــة ويهملــون
احتياجــات اآلخريــن يُدانــون ِمــن الــرب.

الجمعة



٢١آب (أغسطس)

لمزيــد مــن الــدرس« :كثيــرون ال يؤمنــون بــاهلل .وقــد ضاعــت ثقتهــم بالنــاس.
ولكنهــم يُقـ ِّدرون أعمــال الشــفقة والعــون .فعندمــا يــرون إنســانًا يدخــل إلــى بيوتهــم ليخــدم
المرضــى ويُطعــم الجائــع ويكســو ال ُعـراة ويُعــزي الحزانــى وبــكل رقــة يو ِّجــه أنظارهــم جمي ًعــا
إلــى ذاك الــذي ليــس الخــادم البشــري إلــى رســول محبتــه ورحمتــه  -عندمــا يــرون هــذا أو
يعلمــون أنَّــه ليــس مســوقًا إلــى هــذا العمــل ح ًبــا فــي كســب مــدح النــاس أو طم ًعــا فــي
جـزاء أرضــي ،فــا بــد أن تتأثَّــر قلوبهــم حينئــذ ينبثــق الشــكر مــن قلوبهــم ويضطــرب فيهــم
اإليمــان ،ويــرون أ َّن هللا يهتــم بهــم .حينئــذ يكونــون ُمســتعدين لالســتماع إلــى كلمتــه عندمــا
تتلــى عليهــم» (روح النبــوة ،خدمــة الشــفاء ،صفحــة .)١٤٥
عصــب ،وتخلــق قبــولً لإلنجيــل.
إ َّن خدمــة يســوع غيــر األنان َّيــة تفتــح القلــوب ،وت ُحطِّــم التَّ ُّ
الكنيســة هــي جســد المســيح لتلبيــة االحتياجــات بمحبــة فــي كل مــكان .يرســلنا المســيح إلــى
مجتمعاتنــا لنصنــع فرقًــا باســمه .ومــع أننــا بالتأكيــد نحتــاج ألن نكــون حذريــن ِمــن أن نتلـ َّوث
ِمــن العالــم (وذلــك تهديــد حقيقــي وخطيــر ِج ـ ًّدا لكنيســتنا) ،مــا زال يجــب علينــا أن ن َِصـ َـل
إلــى النــاس حيــث ُهــم وأن ن ُْسـتَ ْخ َدم ِمــن هللا ،الــذي يريــد أن يأخذهــم ِمــن حيــث ُهــم ويأتــي
بهــم إلــى حيــث يجــب أن يكونــوا.

أسئلة للنقاش
 .1لمـاذا تُعـدّ خدمـة المسـيح الشـفوقة قوية جِ دًّ ا فـي تحطيم التعصـب وفتح قلوب

النـاس ليسـمعوا الحقائـق الروحيـة؟ حـاول أن تتخ َّيـل كـم يمكـن أن تكـون خدمـة
شـهادتنا ،كمؤمنيـن ،أكثـر فاعليـة لو أننا نعكس نفـس االهتمام غيـر األناني باآلخرين
كمـا فعل يسـوع.
.2فكِّـر فـي وقـت عندما ُقل َْت فيه شـي ًئا يمكـن أن يكون صحي ًحـا ،أو حقيق ًيا ،أو حتى
مطلوبًـا  -ولكنـك قلتـه بطريقـة خاطئـة ،أي بنبـرة صـوت سـ ِّيئة أو أسـلوب سـيء .ما
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الـذي تعلَّمتـه مـن ذلـك االختبـار ممـا قد يسـاعدك لئلا تفعل ذلـك مرة أخـرىً ،
مثل
أن تتم َّهـل إلـى أن تهـدأ قبـل أن تتكلَّـم ،أو ما شـابه ذلك؟
 .3تأ َّمـل أكثـر فـي الفكـرة بأنَّـه حتـى جميـع النـاس الذين شُ ـفوا أو حتـى أقيموا من
األمـوات سـوف يموتـون فـي النهايـة .مـا الـذي ينبغـي أن يقولـه لنـا ذلك عـن كيف
يجـب علينـا أن نُديـر خدمتنـا وتواصلنـا لِ َمن ُهـم حولنا؟
 .4مـا هـي أنـواع الخدمـات التـي يمكن لكنيسـتك أن تبدأهـا في مجتمعـك والتي ال
تزاولهـا حال ًيا؟
فرصـا روحيـة للسـاعين والباحثيـن ِمـن خلال خدماتنـا
 .5كيـف يمكننـا أن نخلـق ً
لتلبيـة االحتياجـات الملموسـة والمحسوسـة لآلخريـن؟
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