الدرس التاسع

 * ٢٨-٢٢آب (أغسطس)

تنمية سلوك رابح للنفوس

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية:إنجيل يوحنــا ٤٢-٣٩ ،٣٠-٢٧ :٤؛ إنجيــل متــى ٢٨-٢١ :١٥؛
٢تســالونيكي ٤-١ :١؛ روميــة ٧ :١٥؛ أفســس ٣٢ :٤؛ ١بطــرس .١٥ :٣
آيــة الحفــظ« :بــل قدِّ ســوا الـ َّرب اإللــه فــي قلوبكــمُ ،مســتعدين دائ ًمــا لمجاوبــة كل
َمــن يســألكم عــن ســبب ال َّرجــاء الــذي فيكــم ،بوداعــة وخــوف» (١بطــرس .)١٥ :٣

كُلَّمــا درســنا حيــاة يســوع أكثــر ،إزددنــا تع ُّجبًــا بمقدرتــه علــى قبــول النــاس وتثبيتهــم.
ومــع أنَّــه أصــدر توبيخــات قاســية للقــادة الدينييــن فــي زمانــه ،فقــد قَ ِبـ َـل بســرور أولئــك
الذيــن كانــوا يتصارعــون مــع الخطيــة ،وال ُمبْتَلــون بالذنــوب ،وال ُمدانــون بــا رجــاء .نعمتــه
كانــت لهــم .وامت ـ َّدت رحمتــه حتــى إلــى أش ـ ِّر ال ُخطــاة .إ َّن ُعمــق غفرانــه الالمتناهــي ،كان
أعمــق ِمــن أعمــاق خطاياهــم .ومحبتــه لــم تعــرف حــدو ًدا.
لــم يُظ ِهـ ْر يســوع قــط مســحة مــن الكبريــاء أو االســتعالء .لقــد رأى فــي كل كائــن بشــري
ــق علــى صــورة هللا ،لكنــه إنســان ســا ِقط ِب ِف ْعــل الخطيــة ،إنســان جــاء يســوع
إنســانًا ُخلِ َ
ليخلِّصــه .لــم يكــن أحــد بعيـ ًدا عــن محبتــه .ولــم يســقط أحــد قــط إلــى ُمنحــد ٍر أعمــق ِمــن
أن تصلــه نعمــة هللا .أظهــر يســوع احترا ًمــا لِـك ُِّل َمــن تواصــل معهــم وعا َملَهــم بالكرامــة التــي
يســتحقونها .لقــد أثَّــر فــي النــاس للملكــوت ألنــه كان يؤمــن بهــم .كمــا أ َّن حياتهــم تغيَّــرت
فــي حضــوره ألنــه كان يهتــم بهــم اهتمامــا عمي ًقــا .لقــد ارتقــوا ليُصبحــوا علــى الصــورة التــي
َوثَـ َـق أن باســتطاعتهم أن يرتقــوا إليهــا.
فــي درس هــذا األســبوع ســنتف َّحص ب ُعمــقٍ أكثــر موقــف يســوع تجــاه النــاس وسنكتشــف
الخاصــة.
أيضً ــا كيــف نُط ِّبــق هــذه المبــادئ فــي حياتنــا
َّ
* تع َّمق في دراسة موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٩آب (أغسطس).
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٢٣آب (أغسطس)

تق ّبل اإلنجيل


اقــرأ إنجيــل يوحنــا  .٤٢-٣٩ ،٣٠-٢٧ :٤كيــف يوضــح تفاعــل يســوع مع المرأة الســامرية
حقيقــة أنَّ كل أصنــاف النــاس ُمنفتحيــن لإلنجيــل ،حتــى فــي األماكن غيــر المتو َّقعة؟

المــكان األخيــر الــذي توقَّــع فيــه التالميــذ أن يجــدوا قلوبًــا تتق َّبــل اإلنجيــل كان الســامرة.
كان الســامريون فــي ص ـرا ٍع ُمســتمر مــع اليهــود حــول المبــادئ وال ِعبــادة .اســتم َّرت هــذه
ـب الســامريون ال ُمســاهمة فــي بنــاء الهيــكل فــي أورشــليم
العــداوة علــى مــدى عقــودَ .ر ِغـ َ
لك َّنهــم ُر ِفضــوا تلــك ال ُف ْر َصــة بســبب تزاوجهــم مــع المجتمعــات الوثنيــة التــي حولهــم وآرائهــم
غيــر القويمــة (ال ُمســتقيمة) .نتيجــة لذلــك ،قــام الســامريون ببنــاء هيكلهــم الخــاص علــى جبل
جرزيــم .كان ِمــن الســهل علــى التالميــذ أن يتجــاوزوا الســامرة ٍ
كأرض غيــر خصبــة للبشــارة
باإلنجيــل.
رأى يســوع مــا لــم يَـ َره التالميــذ :قلــوب ُمتق ِّبلــة .إ َّن َسـ ْرد يوحنــا لِ ِق َّصــة المــرأة عنــد البئــر
تبــدأ بهــذه الكلمــات« :تــرك اليهوديــة ومضــى أيضً ــا إلــى الجليــل .وكان ال ب ـ َّد لــه أن يجتــاز
الســامرة» (إنجيــل يوحنــا  .)٤ ،٣ :٤أراد يســوع أن يجتــاز الســامرة أل َّن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس أقنعــه
بأنَّــه ســتكون هنــاك قلوبًــا ُمتق ِّبلــة فــي هــذا المــكان غيــر ال ُمحتمــل .عندمــا تكــون عيوننــا
ممســوحة مــن الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس ،نــرى اإلمكانيــات بينمــا يــرى اآلخــرون الصعوبــات .نــرى حصــاد
نفـ ٍ
ـوس وفيــر لملكــوت هللا بينمــا يــرى اآلخــرون أرضً ــا جدبــاء قاحلــة.



حصلــة النهائيــة لِ ِخدْ َمــة يســوع فــي
اقــرأ أعمــال الرســل  .١٤ ،٥ ،٤ :٨مــاذا كانــت ال ُم ِّ
الســامرة؟
كان يُمكــن للتالميــذ أن يجتــازوا الســامرة دون أن يوفِّــروا فُرصــة للســامريين ليســمعوا حــق
كلمــة هللا .رأى يســوع مــا لــم يــروه ُهــم .لقــد أدرك أ َّن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس قــد خلــق تقبُّـ ًـا فــي
قلــب امــرأ ٍة واحــدة .وتج ُّددهــا ال ُمثيــر كان لــه تأثي ـ ًرا قويًــا علــى العش ـرات مــن النــاس فــي
تلــك المدينــة .قــد ال نــرى دائ ًمــا نتائــج فوريــة مــن نشــاطات شــهادتنا ،ولكــن إذ نــزرع البــذار
ـوم مــا حصــا ًدا لمجــد هللا.
فــي القلــوب ال ُمتَق ِّبلــة ،ســيجلبون فــي يـ ٍ

ال يمكننــا أن نعــرف يقي ًنــا تأثيــر كلماتنــا وأفعالنــا علــى اآلخريــن ،إن كان للخيــر أو
للشــر .ولذلــك ،لمــاذا يجــب علينــا دائ ًمــا أن نكــون حذريــن بخصــوص مــا نقــول ومــا
نفعــل فــي حضــور اآلخريــن؟
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٢٤آب (أغسطس)

ضبط السلوك
مواقفنــا وســلوكيَّاتنا غالبًــا مــا تُحـ ِّدد قدرتنــا فــي التأثيــر علــى اآلخريــن .فالســلوك ال َخ ِشــن،
واالنتقــادي ،وال ِعدائــي س ـيُبعد النــاس بعي ـ ًدا عنــك ،وحتــى إذا كان بإمكانــك أن تشــهد ،فــإ َّن
كلماتــك ،مهمــا كانــت صادقــةِ ،مــن غيــر ال ُمحتَ َمــل أن تحظــى بالقبــول.
علــى النقيــض ،الســلوك اإليجابــي والثِّقــة باآلخريــن تجــذب النــاس إلينــا .إنَّــه يخلــق رباطًــا
الصداقــة .أقـ َّر يســوع هــذا المبــدأ بشــكلٍ جميــل عندمــا قــال« :ال أعــود أسـ ِّميكم عبيـ ًدا،
ِمــن َّ
أل َّن العبــد ال يعلــم مــا يعمــل س ـ ِّيده ،لكنــي قــد س ـ َّميتكم أح ّبــاء ألنــي أعلمتكــم بــكل مــا
َسـ ِم ْعتُه ِمــن أبــي» (إنجيــل يوحنــا  .)٥١ :٥١األصدقــاء (األح َّبــاء) يقبلــون واحدهــم اآلخــر علــى
ـكل ُح ِّريَّــة.
ال َّرغــم مــن ضعفاتهــم وأخطائهــم ويتشــاركون بأفراحهــم وأحزانهــم بـ ِّ

اقـرأ إنجيـل متـى  ٢٨-٢١ :١٥وإنجيـل مرقـس  .٩-٦ :١٤هـذه اآليـات ت َِصـف امرأتيـن
تختلـف ظروفهمـا اختالفًـا كبي ًرا .يبدو لنا يسـوع قاسـ ًيا مـع إحداه َّن ورقيقًـا مع األخرى.
مـا هـي الـدَّالالت التي لديك في هـذه الفقرة بأنَّ يسـوع كان يتواصل بنعمتـه ال ُمخلِّصة
مـع ك ُّل واحـدة منهما لبنـاء الثِّقة؟



ـض يســوع طلبهــا فــي البدايــة ُمت َع ِّم ـ ًدا
المــرأة فــي إنجيــل متــى  ١٥كنعانيــة .وقــد َرفَـ َ
ليــزداد إيمانهــا وينمــو مــن خــال إصرارهــا .فــي النهايــة اســتجاب لطلبهــا ث ُـ َّم أصــدر عبــارة
ُمذهلــة ال يمكــن ألي قائـ ٍـد دينــي فــي اليهوديــة ،فــي ذلــك العصــر ،أن يقولهــا المــرأة كنعانيــة
فقيــرة .وقــال عالنيــة« :يــا امــرأة ،عظيــم إيمانــك!» (إنجيــل متــى  .)٢٨ :١٥لقــد منحهــا يســوع
إحــدى أعظــم ال ُمجامــات التــي يُمكــن ألي ُمعلِّــم دينــي علــى اإلطــاق أن يمنحهــا .هــل
يمكنــك أن تتخيَّــل مــدى فــرح قلبهــا وتغيُّــر حياتهــا؟
المــرأة التــي َم َس ـ َح ْت قدمــي يســوع بالطِّيــب غالــي الثمــن كانــت يهوديــة ،امــرأة ذات
صيــت ســيء ،امــرأة َس ـ َقطَت ســقوطًا ُمخزيًــا وأخطــأت كثي ـ ًرا ،ولكــن ُغ ِف ـ َر لهــا ،وت َ َج ـ َّددت
وأصبحــت إنســانة جديــدة مــرة أخــرى .عندمــا ينتقدهــا اآلخــرون ،يمتدحهــا يســوع ويؤيِّــد مــا
فعلتــه .ويُعلِــن قائـ ًـا« :حيثمــا يُكــرز بهــذا اإلنجيــل فــي كل العالــم ،يُخبــر أيضً ــا بمــا فعلتــه
هــذه ،تِ ـذْكا ًرا لهــا» (إنجيــل مرقــس .)٩ :١٤

القصتيــن اللتيــن قرأناهمــا آنفًــا ،مــا هــي أساســيات الســلوكيات
بالنظــر إلــى َّ
اإليجابيــة لربــح النفــوس؟ مــا هــو نــوع اإلصــاح أو ال َّتعديــل ال َم ْسـلَكي الــذي تحتــاج
إليــه ،ليــس فقــط للشــهادة ،بــل للحيــاة بصــورة عا َّمــة؟
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٢٥آب (أغسطس)

تقديم الحق بمح َّبة

الصداقـة وحدهـا ال تربـح النـاس للمسـيح .قد يكـون لنا أصدقاء كثيرون ،أشـخاص نسـتمتع
بوجودنـا معهـم ،ويسـتمتعون بوجودهـم معنـا ،ولكـن إذا لـم نُخبرهـم أبـ ًدا ع َّما يعنيه يسـوع
بالنسـبة لنـا وكيـف غ َّيـر حياتنا ،فإ َّن صداقتنا لـن ت ِ
قليلا .بالتأكيد ،قد نكون
ُحدث إال فرقًـا أبديًا ً
مصـدر فـرح وتسـلية لِ َمـن ُهـم ب ُِص ْح َب ِتنـا ،ولكـ َّن هللا يدعونا لنكـون أكثر ِمـن ُمج َّرد َم ْصـ َدر فَ َر ٍح
وت َْسـلِ َية .الصداقـة وحدهـا لـن تجلـب النـاس إلى المسـيح ،ولكـن السـلوكيات غيـر الو ِّدية مثل
الجفـاء وال ِعدائيـة قـد تطرد النـاس بعي ًدا عن المسـيح.
تتأسـس روابـط
يُذكِّرنـا الرسـول بولـس أن نكـون «صادقيـن فـي المحبـة» (أفسـس َّ .)١٥ :٤
الصداقـة وت ُبنـى عندمـا نتوافـق مـع النـاس على قـدر ال ُمسـتطاعُ ،مظهريـن قبولنا لهـم ومدحنا
لهـم فـي الحـاالت المناسـبة .كـم ِمـن المهـم أن نجعـل فينـا عـادة البحـث ع ّمـا هـو جيِّـد فـي
النـاس علـى عكـس مـا هو سـيء.

اقــرأ ٢تســالونيكي  .٤-١ :١اســرد بعــض األشــياء ال ُمحــدَّ دة التــي يثنــي بهــا الرســول
بولــس علــى أهــل تســالونيكي.



هنـاك أولئـك الذيـن يبـدو بأنَّهـم يُ َسـ ُّرون بال َّنظـر إلـى والبحـث عـن األشـياء السـيئة فـي
اآلخريـن .يبـدو أنَّهـم يفرحـون إذا اسـتطاعوا أن يجدوا شـيئًا أخطأ أحدهم في أدائـه ،حتى وإن
لـم يكـن السـبب سـوى شـعورهم بقيمـة ذات َّيـة أفضل.
كان الرسـول بولـس علـى نقيـض ذلـك .كان ينظـر إلـى األشـياء اإليجابيـة في الكنائـس التي
يتغـاض عن الخطيـة ،ولك َّن تركيـزه كان على بنـاء و َد ْعم
َخـ َدم فيهـا .بالتأكيـد ،وبَّـخ الخطـأ ولـم
َ
الكنائـس التـي َّأسسـها .وإحـدى الطـرق التـي فعل بهـا ذلك هـي بإبـراز الصواب فيمـا فعلوه.
العبـارة التـي كتبتهـا إلـن هوايـت عـن أهميـة العالقـات اإليجابيـة هـي عبـارة جديـرة
بالمالحظة« .إذا ما أخضعنا أنفسـنا أمام هللا ،وكُ َّنا لطفاء ورحماء وذوي قلوب رقيقة و ُمشـفقين
[ممتلئيـن بالشَّ ـفقة] ،لـكان هنـاك مائة ُمتَجـ ِّدد إلى الحق حيـث يوجد اآلن واحـد فقط» (روح
النبـوة ،شـهادات للكنيسـة ،مجلد  ،٩صفحـة .)١٨٩

تأ َّمــل فــي العبــارة الســابقة للحظــة .لــو أنَّ كل عضــو فــي كنيســتك كان يفيــض قلبــه
باللطــف ،واالحتـرام ،ور َّقــة القلــب ،والشــفقة (ال َّرحمــة) ،مــا الــذي كان ســيعنيه ذلــك
بالنســبة إلــى كنيســتك؟ كيــف ســتبدو كنيســة مثــل هــذه؟ انظــر إلــى داخــل قلبــك
تتحســن فــي هــذا المجــال.
واســأل نفســك عــن طريقــة يمكنــك مــن خاللهــا أن َّ
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٢٦آب (أغسطس)

أساس القبول
اقــرأ روميــة ٧ :١٥؛ وأفســس  .٣٢ :٤كيــف تصــف األســاس لــكل القبــول؟ مــا هــو جوهــر
ســلوك القبول؟



فــي هاتيــن الفقرتيــن يُق ـ ِّدم الرســول بولــس المبــادئ األساســية لقبولنــا واحدنــا لآلخــر.
أل َّن المســيح ســامحنا َوقَ ِبـ َـل كل واحــد منــا ،هــل نســتطيع نحــن أن نرفــض ُمســا َمحة وقبــول
واحدنــا اآلخــر؟ فــي الحقيقــة ،إنهــا بالتحديــد ألن يســوع قــد قبلنــا نحــن لذلــك نســتطيع نحــن
أن نتق َّبــل أحدنــا اآلخــر ،حتــى رغــم عيــوب اآلخريــن.
ـت بفعلهــا والتي
ف ِّكــر ِب ُع ْمــق فــي معنــى ذلــك .ف ِّكــر بنفســك وفــي بعــض األشــياء التــي قُ ْمـ َ
ربمــا ال تـزال تتصــارع معهــا ،ربمــا أشــياء أنــت وحــدك الــذي تعرفهــا ،أشــياء قــد ترعبــك أيضً ــا
إذا َعلِـ َم عنهــا اآلخــرون.
مــع ذلــك ،مــاذا؟ باإليمــان ،أنــت مقبــول فــي المســيح ،الــذي يعــرف كل شــيء عــن كل
األشــياء التــي قــد ال يعلــم عنهــا اآلخريــن شــيئًا .نعــم ،إنَّــه يعلــم كل ذلــك ،ورغــم ذلــك ،فهــو
يقبلــك علــى كل حــال ،ليــس بســبب صالحــك الشــخصي ،لكــن بســبب صالحــه هــو.
ماذا إذًا يجب أن يكون سلوكك تجاه اآلخرين؟
هنــا مفهــوم يصعــب لبعــض النــاس فهمــه .إ َّن القبــول الحقيقــي يعنــي بأننــا نقبــل النــاس
كمــا هــم ،بــكل عاداتهــم الخاطئــة ،ألنهــم كائنــات بشــرية ُخلِقــوا علــى صــورة هللا .أل َّن المســيح
و»صولِحنــا مــع هللا» عندمــا كُنــا أعــداءه ،نســتطيع أن
مــات ألجلنــا «ونحــن بعــد ُخطــاة» ُ
نُســامح ونَ ْق َبــل اآلخريــن .إ َّن محبتــه نحونــا ت ُْص ِبــح األســاس الحقيقــي لقبولنــا ومغفرتنــا تجــاه
اآلخريــن (روميــة .)١٠-٦ :٥
لكــن مــا أن تتأســس عالقــة قبــول واهتمــام ،فإنَّــه غالبًــا مــا يكــون مــن الضــروري أن نُواجــه
شــخصا آخــر ،بمحبــة ،بحقائــق اإلنجيــل .إ َّن فشــلنا فــي فعــل هــذا هــو إهمــال للمحبــة.
ً
وكأصدقــاء ،نحــن نهتــم بمــا فيــه الكفايــة لنشــارك أصدقائنــا بالحقائــق األبديــة ال ُمغ ِّيــرة للحياة.
لــم يكــن موقــف يســوع’ :افعــل مــا يحلــو لــك .كل شــيء علــى مــا يُـرام .مــا زلــت أقبلــك’.
ـض النظــر ع َّمــا اقترفتــه ،أنــا ُمسـتَ ِعد أن أغفــر لــك وأن أمـ َّدك بالقــوة
بالحــري ،كان موقفــه’ :بغـ ِّ
لتتغ َّيــر’ .إذ يُقـ َّدم الحــق الكتابــي بتواضــع بــروح المســيح مــع ســلوك المحبــة ،تُربَــح القلــوب
وتتغ َّيــر الحيــاة.

كيــف يُ ْم ِكــن قبــول شــخص دون قبــول ســلوكه الخاطــئ؟ كيــف يمكننــا أن نكــون
ُمتق ِّبليــن بينمــا فــي نفــس الوقــت غيــر ُمتغاضيــن أو ُمتســاهلين مــع الخطيــة؟
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٢٧آب (أغسطس)

تقديم الحق بمح َّبة

لــم يُهمــل يســوع تقديــم الحــق مــن أجــل المحبــة ،أل َّن ذلــك ال يعــ ُّد محبــة .المحبــة
دائ ًمــا تســعى لمــا هــو األفضــل للغيــر .ال يوجــد تعــارض بيــن المحبــة والحــق .والحــق ال ُمقـ َّدم
بتواضــع ولُطــف هــو إقـرار بالمحبــة .قــال يســوع« :أنــا هــو الطريــق والحــق والحيــاة» (إنجيــل
يوحنــا  .)٦ :١٤يســوع هــو الطريــق الوحيــد للخــاص (أعمــال الرســل  .)١٢ :٤نعمتــه ت ُخلِّصنــا
حتــى نعــرف ح َّقــه ونحيــا حياتــه .الحــق بــدون محبــة يــؤ ِّدي إلــى التَّز ُّمــت الخانِــق ،الــذي
يخنــق الحيــاة الروحيــة .ومــا يُطلــق عليــه «مح َّبــة» بــدون حــق يقــود إلــى التهــاون واالنســياق
بالعاطفــة الخاليــة مــن الجوهــر ،ممــا يجعــل الشــخص ينجــرف إلــى بحـ ٍر ِمــن االرتيــاب وعــدم
اليقيــن .الحــق ال ُمق ـ َّدم بمحبــة يقــود إلــى اختبــار مســيحي حقيقــي يوفِّــر اإلرشــاد والهــدف
واليقيــن الواضــح.

اقــرأ ١بطــرس ١٥ :٣؛ ٢تيموثــاوس ٢ :٤؛ وتيطــس  .٥ ،٤ :٣مــا هــي العبارات ال ُمســتخدمة
فــي هــذه اآليــات التــي تُقــدِّ م التــوازن بيــن تقديــم حــق ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س والــروح
المتواضعــة القابلــة؟



لــم يُفضِّ ــل كُتَّــاب العهــد الجديــد أبـ ًدا المحبــة فــوق الحــق .لقــد مزجــوا بجماليــة المحبــة
والحــق ،النعمــة والشــريعة ،العطــف واألمانــة .ينصــح الرســول بطــرس رفاقــه المؤمنيــن
ليكونــواُ « :مســتعدين دائ ًمــا لِ ُمجا َوبــة كُل َمــن يســألكم عــن ســبب الرجــاء الــذي فيكــم،
بوداعــة وخــوف» (١بطــرس  .)١٥ :٣بمعنــى آخــر ،عليكــم أن تعرفــوا مــا تؤمنــون بــه ،ولمــاذا
تؤمنــون بــه ،وتكونــون قادريــن علــى تفســير مــا تؤمنــون بــه وســبب إيمانكــم .هــذا ال يعنــي
أنــك تمتلــك كل اإلجابــات أو عليــك أن تكــون قــاد ًرا علــى إقنــاع اآلخريــن بمــا تؤمــن بــه.
هــذا يعنــي فقــط أنَّــه «بوداعــة وخــوف»  -أي ،بتواضــع وبإحســاس ِب ِعظَــم األمــور التــي علــى
المحــك  -يمكنــك تفســير وال ِّدفــاع عــن إيمانــك.
ينصــح بولــس تلميــذه الشــاب تيموثــاوس ويقــول لــه« :اكــرز بالكلمــة .اعكــف علــى ذلــك
فــي وقــت مناســب وغيــر مناســب .وبِّــخ ،انتَ ِهــرِ ،عـ ْظ بــكل أنــاة وتعليــم» (٢تيموثــاوس .)٢ :٤
ويذكِّــر تيطــس بأنَّــه« :بمقتضــى رحمتــه (هللا) خلَّصنــا بغســل الميــاد الثانــي» (تيطــس .)٥ :٣
نحــن أيضً ــا مدعــوون لتقديــم الحــق بمحبــة وبــكل وداعــة وتواضــع .يدعونــا الــرب لننضـ ّم
إليــه بــكل محبــة وبســلوك ُمتَ َقبِّــل لل ُمشــاركة برســالته لأليــام األخيــرة فــي عالــم يمــوت بــدون
المسيح.

لو سألك أحدهم’ :لماذا أنت مسيحي؟‘ كيف س ُتجيبه ،ولماذا؟

68

الجمعة



٢٨آب (أغسطس)

لمزيــد مــن الــدرس« :إ َّن فــي المســيح رقَّــة قلــب ال َّراعــي ومحبــة اآلب ونعمــة
ال ُمخلِّــص الرحيــم التــي ال تُبــارى .إنَّــه يُقـ ِّدم بركاتــه بنــا ًء علــى أعظــم الشــروط ترغي ًبــا .وهــو
ال يكتفــي بمجــرد اإلعــان عــن هــذه البــركات ،ولكنــه يُق ِّدمهــا بطريقــة تجعلهــا علــى أشــد
جانــب مــن الجاذبيــة ليوقــظ فــي النفــوس الرغبــة فــي امتالكهــا .وهكــذا يجــب علــى ُخ َّدامــه
أن يُق ِّدمــوا غنــى مجــد العطيــة التــي ال يُع َّبــر عنهــا .إ َّن محبــة المســيح العجيبــة تذيــب القلوب
وتخضعهــا فــي حيــن أن ُمجــ َّرد تكــرار العقيــدة ال يُجــدي شــيئًا وال يأتــي بنتيجــةَ ’ .عــ ُّزوا،
اص َعـ ِـدي ،يَــا ُمبَشِّ ـ َر َة ِص ْهيَـ ْونَ .ا ْرفَ ِعــي َص ْوتَـ ِ
َعـ ُّزوا شَ ـ ْعبِي ،يَ ُقـ ُ
ـك
ـول إِل ُه ُكـ ْم ‘َ ’ .علَــى َجبَــل َعــال ْ
ُ
ِ
ِب ُق ـ َّو ٍة ،يَــا ُمبَشِّ ـ َر َة أو ُرشَ ـلِي َم .ا ْرفَ ِعــي الَ تَ َخافــي .قُولِــي لِ ُم ـ ُدنِ يَ ُهــوذَاُ :ه ـ َوذَا إِل ُهـ ِ
ـك … كَ ـ َرا ٍع
يَ ْر َعــى ق َِطي َعـ ُه .ب ِِذ َرا ِعـ ِه يَ ْج َمـ ُع الْ ُح ْمـاَنََ ،و ِفــي ِحضْ ِنـ ِه يَ ْح ِملُ َهــا‘ (إشــعياء ( ».)١١-٩ ،١ :٤٠روح
النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٧٨٢

أسئلة للنقاش:
 .1إنَّــه لَ ِمــن المؤســف أنَّ بعــض النــاس يشــعرون بتم ُّيزهم عــن اآلخريــن وأفضليتهم

مــن خــال كشــف أخطــاء اآلخريــن .كيــف يمكننــا أن نتأكَّــد مــن أننــا ال نقــع فــي
هــذا اإلطــار أو المســلك الذهنــي؟
 .2فكِّــر فــي هــذا المشــهد :عــاد صديقــك للتــو مــن مراســيم ج َّنــاز وهــذا مــا
ـي .هــذا
يقولــه« :أنــا مســرور جِ ــدًّ ا ألنَّ ع َّمتــي هــي اآلن فــي الســماء تتطلــع إلـ َّ
يُعطينــي شــعو ًرا جيــدً ا جِ ــدًّ ا» .بنــا ًء علــى المبــادئ التــي تُعلَّمناهــا فــي درســنا
لهــذا األســبوع ،كيــف ســتكون اســتجابتك؟ بمعنــى ،مهمــا كانــت أهميــة موضــوع
حالــة الموتــى ،كيــف يمكــن أن يكــون هــذا الوقــت غيــر ِ
مناســب إلعطــاء صديقــك
درســا مــن ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س حــول هــذا الموضــوع؟
ً
 .3ناقــش العبــارة التاليــة فــي ضــوء شــهادتنا لآلخريــن« :إنَّ عمليــة البحــث عــن
الشــر فــي حيــاة اآلخريــن يولِّــد شـ ًّرا فــي قلــوب الذيــن يبحثــون عنــه .إننــا إذ نُفكِّــر
فــي أخطــاء اآلخريــن ،نتغ َّيــر بحيــث نصيــر علــى شــاكلتهم تما ًمــا .ولكــن إذ ننظــر
إلــى يســوع ،ونتحــدَّ ث عــن محبتــه وكمــال صفاتــه ،فإننــا نتغ َّيــر إلــى صورتــه .وإذ
نتأ َّمــل فــي النمــوذج الســامي الــذي وضعــه أمامنــا ،ســنرتفع ونرتقــي إلــى جـ ٍّو نقــي
ُمقــدَّ س ،حتــى إلــى محضــر هللا .فــإذ نســكن ُهنــا ،ينبعــث م َّنــا نــور يشــع علــى كل
َمــن ي َّتصلــون بنــا» (روح النبــوة ،خــدَّ ام الكلمــة ،صفحــة .)٤٧٩
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