الدرس الثالث



*  16-10متوز (يوليو)

جذور ال َّتشْ ِويش

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجع األسبوعية :متى 39-34 :10؛ لوقا 21-13 :12؛ فيلبي 8-5 :2؛ لوقا 30-14 :22؛
متى .13-1 :23
آية الحفظَ :
«ألنَّهُ َح ْي ُث الْ َغ ْي َر ُة َوال َّت َح ُّز ُبُ ،ه َناكَ ال َّتشْ و ُ
ِيش َوك ُُّل أَ ْم ٍر َر ِدي ٍء» (يعقوب .)16 :3

األسـبن (نَـ ْوع ِمـن شَ ـ َجر الْ َحـ ْور) هـي أشـجار جميلـة المنظـر قـد تصـل إلـى  90-45قد ًمـا
( 30-15متـ ًرا) فـي االرتفـاع .وهـي تزدهر فـي المناخات البـاردة والصيف المعتدل .يُسـتخدم
خشـبها فـي صنـع األثـاث وكذلك صنع الكبريـت والورق .وغال ًبـا ما تتغذى الغـزالن والحيوانات
األخـرى على أشـجار األسـبن الصغيرة خالل الشـتاء القاسـي ،حيـث يحتوي لحاؤهـا على العديد
من العناصـر الغذائية.
تحتـاج أشـجار األسـبن إلـى الكثيـر مـن أشـعة الشـمس ،وتنمـو طـوال العـام — حتـى فـي
فصـل الشـتاء ،ممـا يجعلهـا مصـدر طعـام شـتوي مهـم للحيوانـات المختلفـة.
ومـع ذلـك ،فـإن أشـجار األسـبن تشـتهر بحقيقـة أن جذورهـا مـن أعمـق الجذور فـي عالم
النبات .تتشـعب الجذور بواسـطة َســ َّحا َحات تحت األرض ،وتشـكّل مسـتعمرة يمكن أن تنتشر
بسـرعة نسـبية ،وتغطـي مسـاحات كبيـرة .يمكـن أن تعيـش شـجرة األسـبن حتـى  150عا ًمـا،
ولكـن يمكـن لجذورهـا األكبـر حج ًمـا تحـت األرض أن تعيش آلالف السـنين.
في دراسـة هذا األسـبوع ،نريد اكتشـاف بعض جذور التَّشْ ـو ِ
ِيش .هناك العديد من األشـياء
التـي يمكـن أن تمنعنـا مـن إيجـاد الراحـة الحقيقيـة فـي يسـوع .قـد يبـدو بعضهـا واض ًحا وال
يتطلـب الكثيـر مـن االسـتقصاء وقـد يكـون البعـض اآلخـر أقـل وضو ًحـا بالنسـبة لنـا .وكمـا هو
الحـال مـع الجـذور الضخمـة غيـر المرئية لشـجرة األسـبن ،قـد ال نكـون دائ ًما واعيـن للمواقف
واألفعـال التـي تفصلنا عـن مخلصنا.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 17تموز (يوليو).
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األحد



 11تموز (يوليو)

يسوع يجلب االنقسام!
القليل ج ًّدا ِمن الناس يستمتعون بالصراع والنزاع مع اآلخرين .فنحن عادة نتوق إلى الوئام
وحل النزاعات في كنائسنا أو مؤسساتنا.
السالم ِّ
والسالم .حتى أننا نعقد ندوات حول صنع َّ
َّ



اقرأ متى  .٣٩ -٣٤ :١٠ما الذي كان يعنيه يسوع عندما قال « َما جِ ْئ ُت ألُلْ ِق َي َسالَ ًما َب ْل
َس ْيفًا؟» ماذا يعني هذا ،مع األخذ في االعتبار أن يسوع هو «رئيس السالم» (إشعياء )6 :9؟

إ َّن تصريـح يسـوع فـي متـى  39-34 :10هـو إعالن غير متوقع بشـكل صادم .فـإ َّن ال ُمخلِّص،
بـدل مـن أن يأتي كملـك قوي محاطًـا بحراس مـن النخبـة ،وهو الذي
الـذي جـاء كطفـل واهـن ً
بشَّ ـر بمحبـة األقـارب واألعـداء علـى حـد سـواء ،يخبـر أتباعـه هنـا إنـه جـاء ليجلـب االنقسـام
والصراعـات .ربمـا تسـاءل تالميـذه وجمهـوره ،كما نتسـاءل نحـن اآلن :كيف يكـون ذلك؟
إن الفقـرة فـي متـى  39-35 :10تتعلـق حقًـا بالوالءات .باقتباسـه لآلية في ميخا  ،6 :7أشـار
يسـوع علـى جمهـوره بـأ ْن يختـاروا الحيـاة األبدية .بالتأكيـد ،يجب علـى االبن أن يحـب والديه
ويكرمهمـا .فقـد كان هـذا مطلبًـا قانونيًـا للشـريعة التـي تلقاهـا موسـى علـى الجبـل .كما كان
ذلـك جـز ًءا مـن تدبيـر هللا وكان واجـب النفـاذ .ومع ذلـك ،إذا كانت هـذه المحبة تفـوق مقدار
تكريـس الشـخص ليسـوع ،فـإن ذلك سـيتطلب قـرا ًرا صع ًبـا .يجب علـى الوالدين محبـة ابنائهم
ورعايتهـم .ومـع ذلـك ،إذا كانـت هـذه المحبـة سـتتفوق علـى تمسـك الوالديـن بيسـوع ،فـإن
ذلـك يتطلـب اختيـار قـرار صعـب .يذكرنـا يسـوع في هـذه الفقرة بمبـدأ األهم قبـل المهم.
يع ّبر يسـوع عن هذا االختيار بصياغة ثالث جمل تسـتخدم كل منها المصطلح «يَ ْسـتَ ِح ُّق ِني».
إن االسـتحقاق ال يسـتند علـى معاييـر أخالقية عاليـة أو حتى التغلب على الخطية .إنما يسـتند
االسـتحقاق علـى عالقـة المـرء بيسـوع .وسـنكون مسـتحقين بيسـوع عندمـا نختـاره فـوق أي
شـيء آخـر — بمـا فـي ذلـك األم أو األب أو األبنـاء ،عندما نختـار معاناة الصليب ونتبع يسـوع.
«ليـس لـدي تـوق يفـوق توقـي إلـى رؤيـة شـبيبتنا مشـ ّبعين بـروح التديـن الـورع الـذي
مـن شـأنه أن يقودهـم إلـى حمـل الصليـب واتّبـاع يسـوع .انطلقـوا يـا تالميـذ يسـوع األصاغـر
مدفوعيـن بالمبـدأ ومتسـربلين بـرداء الطهـارة والبـ ّر .ولسـوف يرشـدكم مخلّصكـم إلـى العمل
األنسـب لمواهبكـم بحيـث يمكنكـم أن تكونـوا ذات أقصـى منفعـة» (روح النبـوة ،الشـهادات،
مجلـد  ،5صفحـة .)87

في بعض األحيان نضطر إلى َح ْمل صليب ليس من اختيارنا ،وأحيانًا نحمل صلي ًبا
بصورة طوعية .في كلتا الحالتين ،ما هو الدافع لحمل هذا الصليب بأمانة؟
20

االثنين



 12تموز (يوليو)

األنانية

كما هو الحال بالنسبة ألشجار األسبن وجذورها الممتدة بعمق تحت األرض األنانية هي جزء
من نظام خفي باطني مهول يسمى «الخطية» ،وهو ما يمنعنا من الحصول على الراحة الحقيقية
في يسوع .من بين جميع أشكال الخطية في حياتنا ،يبدو أن األنانية هي األكثر وضو ًحا وانتشا ًرا،
أليس كذلك؟ فبالنسبة لمعظمنا ،األنانية أمر طبيعي وتلقائي مثل التنفس.

اقـرأ لوقـا  .٢١ -١٣ :١٢قـم بوصـف المشـكلة التـي تـم إلقـاء الضـوء عليهـا فـي ال َمثَـل
الـذي أعطـاه يسـوع .هـل التخطيـط للمسـتقبل يعتبر دربًا مـن دروب األنانيـة ،ويعني
أن الشـخص ال يكتـرث بملكـوت هللا؟ إذا لـم يكـن األمـر كذلـك ،أو علـى األقـل ليـس
بالضـرورة أن يكـون كذلـك ،فمـا الـذي يُح ّذرنـا منـه يسـوع هنا؟



يَرِد هذا ال َمثَل فقط في إنجيل لوقا ،وقد جاء ر ًدا على سؤال من شخص مجهول من بين
الحشود .عندما ُسئل يسوع عن مسألة تتعلق بالميراث ،رفض أن يُحكِّم بين اإلخوة المتنازعين على
الميراث .بدلً من ذلك ،اختار أن يضع إصبعه على المشكلة األكبر الكامنة وراء كل ما كان يحدث،
أال وهي األنانية .لقد حفر يسوع بعمق إلظهار كتلة الجذور التي منها تبزغ أفعالنا الفردية.



فكـر فـي مظاهـر األنانيـة فـي حياتـك .كيـف تؤثـر األنانيـة علـى عالقتنـا بـاهلل ،وعلـى
عالقتنـا مـع شـركاء حياتنـا ومع عائالتنـا ،ومع عائلتنا الكنسـية ،ومع جيراننـا وزمالئنا في
العمـل؟ مـا هـو الحـل لهـذه المعضلـة والـذي نجده فـي فيلبـي 8-5 :2؟

نظـ ًرا ألن تركيـز الشـاب الغنـي كان منص ًبا فقـط على احتياجاته وطموحاتـه ،غاب عن ذهنه
أن يضـع فـي االعتبـار الحقائـق السـماوية غيـر المرئية عند اسـتماعه إلـى ال َمثَل الـذي نطق به
كل مـا هـو أعظـم وأفضل
يسـوع .إ َّن المبـادئ األساسـية لملكـوت هللا ال تتعلـق بحصولنـا علـى ِّ
وأكثـر .يقـ ِّدم لنـا بولـس لمحة عـن الدوافع التي كانت لدى يسـوع عندما قـرر أن يصير بديلنا.
يصـف فيلبـي  8-5 :2السـمات األساسـية لعـدم األنانيـة والتواضـع والمحبـة .فـإذا لـم تكن
محبـة هللا واآلخريـن هـي الدافـع ة وراء خياراتنـا وأولوياتنـا ،فسـوف نسـتمر فـي بنـاء المزيـد
مـن المخـازن ألنفسـنا هنـا علـى األرض ،ممـا يجعـل هناك كنـ ًزا أقل في السـماء (متـى .)20 :6

لمـاذا مـن السـهل االنغمـاس فـي الرغبـة فـي الحصـول علـى الثـروة والممتلـكات
الماديـة؟ علـى الرغـم مـن أننـا جمي ًعـا نحتـاج إلـى مبلـغ معين مـن المال مـن أجل
المعيشـة ،فلمـاذا يبـدو أنـه مهمـا كان لدينـا ،فإننـا نريـد دائ ًمـا المزيـد؟
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 13تموز (يوليو)

الطموح
إن دراسـة األسـبوع األخيـر مـن خدمـة يسـوع علـى األرض قبـل صلبـه هـي دائ ًمـا مصـدر
تشـجيع وإلهـام .كمـا يقـدم لمحـة سـريعة عـن الكيفية التـي يدفع بهـا القلق والطمـوح الناس
إلـى القيـام بأشـياء غيـر حكيمـة والتفـ ّوه بهـا كذلك.

اقـرأ لوقـا  30–14 :22وفكّـر فـي مشـاعر يسـوع وهـو يسـمع تالميـذه وهـم يتجادلـون
فيمـا بينهـم خلال هـذه الوجبـة الجليلـة حـول َمـن يجـب أن يكـون األعظـم (لوقـا :22
 .)24لمـاذا انشـغل التالميـذ عـن هذه المناسـبة المهمـة وركَّزوا على العظمة البشـرية؟



نـاد ًرا مـا نناقـش مـع اآلخريـن َمـن هـو األعظم فـي كنيسـتنا أو عائلتنـا أو في مـكان عملنا.
قـد نفكـر فـي األمـر كثيـ ًرا ،ولكن َمـن الذي يتحـدث عنـه بصراحة؟
لـم تكـن هـذه المـرة األولـى التي يُثـار فيها هذا السـؤال بيـن أتباع يسـوع .تذكـر اآلية في
متـى  1 :18أ َّن التالميـذ قـد جـاءوا بهـذا السـؤال إلـى يسـوع وطرحـوه بطريقـة مجـردة أكثـر:
السـ َما َو ِ
«فَ َمـ ْن ُهـ َو أَ ْعظَـ ُم ِفـي َملَك ِ
درسـا موضوع ًيـا .فقد دعا
ات؟» تتضمـن إجابة يسـوع ً
ُـوت َّ
طفلا صغيـ ًرا وأوقفـه في وسـط الجمع .وقـد أثار هذا المشـهد دهشـة الجمـوع وانتظروا
إليـه ً
تفسـي ًرا .وقـد أجـاب يسـوع على تسـاؤالتهم في متـى « : 3 :18اَلْ َح َّق أَق ُ
ُـول لَ ُك ْم :إِ ْن لَـ ْم تَ ْر ِج ُعوا
السـ َما َو ِ
ات».
َوت َِصيـ ُروا ِمث َْـل األَ ْوالَ ِد فَلَـ ْن تَ ْد ُخلُوا َملَكُوتَ َّ
إن التجديـد هـو األسـاس إليجـاد الراحـة الحقيقيـة في يسـوع .نحن نـدرك أننـا بحاجة إلى
مسـاعدة مـن خـارج أنفسـنا .نـدرك فجـأة أنـه ال يمكننـا االعتمـاد علـى ذواتنـا ،ولكننـا بحاجة
إلـى االعتمـاد علـى يسـوع .وعندهـا سـنختبر تحـ ّو ًل فـي ِقيَ ِم َنـا وطموحاتنـا .إ ّن مـا أراد يسـوع
أن يؤكـده لتالميـذه هـو أن يثقـوا بـه ويتكلـوا عليـه كاتـكال األطفـال علـى والديهـم .العظمـة
الحقيقيـة هـي التخلـي عـن حقوقـك وتب ّنـي ِق َيم ملكـوت هللا.
لكن يا لألسف! فإنه يبدو أن التالميذ لم يتعلموا بعد هذا الدرس في الوقت الذي تناول فيه يسوع
العشاء األخير معهم .لقد أفسد شجارهم ومشاحاناتهم فيما بينهم لحظة شركة مثالية لم تتكرر أب ًدا.
حـدث كل هـذا حتـى بعد سـنوات مـن تواجدهم مـع يسـوع ،وخدمتهم معه ،واسـتماعهم
إليـه وتعلّمهـم عنـد قدميـه؟ يـا لـه من مثال حزيـن على مدى فسـاد قلب اإلنسـان! ومع ذلك،
وعلـى الجانـب األكثـر إيجابيـة ،تأ ّمـل في حقيقة نعمـة الرب المتاحـة دائ ًما ،والتـي على الرغم
مـن هـذه المجـادالت المثيرة للشـفقة بين أتباعه ،فإ َّن يسـوع لـم ييأس منهـم أو يتخلى عنهم.

لمـاذا يجـب أن يكـون إبقـاء تركيزنا على يسـوع المصلوب عال ًجا قويًا ضـد الرغبة في
تمجيد الذات ،وهو الشـيء الذي نقع فريسـة فيه كبشـر سـاقطين؟
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 14تموز (يوليو)

الرياء
شـخصا يختلـف ع ّما هو
المرائـي هـو الشـخص الم ّدعـي والمتظاهـر ،والـذي يريـد أن يبدو
ً
عليـه حقًـا .يُسـتخدم هـذا المصطلـح سـبع مـرات فـي األصحـاح  23مـن إنجيل متـى في عظة
يوبّـخ فيهـا يسـوع عالنيـة الكتبـة والفريسـيين ،الذيـن كانـوا مركـز القيـادة الدينيـة اليهوديـة
آنـذاك (متـى  .)29 ،27 ،25 ،23 ،15 ،14 ،13 :23تظهـر لنـا األناجيـل أن يسـوع يقـ ّدم النعمـة
والغفـران للزنـاة وجبـاة الضرائـب والبغايـا ،بـل وحتى القتلـة ،لكنه أبـدي القليل مـن التعاطف
مـع المرائيـن (انظـر المراجـع اإلضافيـة العديـدة فـي إنجيـل متـي ١٦ ،٥ ،٢ :٦؛ متـى ٥ :٧؛ متى
9–7 :15؛ متـى .)18 :22

اقـرأ متـى  ١٣ -١ :٢٣وقـم بسـرد الصفـات األربع الرئيسـية التـي تميز الشـخص المرائي
كمـا ذكرها يسـوع.



ينسـب يسـوع أربـع خصائـص إلـى الكتبـة والفريسـيين .فـي نطـاق األمـة اليهوديـة فـي
القـرن األول الميلادي ،كان الفريسـيون يمثلـون اليميـن الدينـي المحافـظ .وقـد كانـوا معنييـن
بالشـريعة المكتوبـة والشـفوية ومشـددين علـى الطهـارة الطقسـية .علـى الجانـب اآلخـر كان
هنـاك الصدوقيـون ،وهـم مجموعـة مـن القـادة األثريـاء فـي الغالـب ،وكانـوا يرتبطـون بطبقـة
النخبـة الكهنوتيـة .لقـد كانـوا ِمن الحضـارة الهيلينية (أي كانـوا يتحدثون اللغـة اإلغريقية وكانوا
ملميـن جـ ًّدا بالفلسـفة اليونانيـة) ولـم يؤمنـوا بالدينونـة أو بالحيـاة اآلخرة .ويمكننـا تصنيفهم
بــ «الليبرالييـن» .وكانـت كلتـا المجموعتيـن مذنبتيـن بخطيـة الرياء.
بحسـب يسـوع ،نحـن مـراؤون إذا كنا ال نفعل مـا نقوله ،عندما نُص ّعـب الدين على اآلخرين
دون تطبيـق نفـس المعاييـر علـى أنفسـنا ،عندمـا نبتغـي أن يشـيد اآلخـرون بحماسـنا الديني،
وعندمـا نطلـب الكرامـة والتقديـر اللذيـن هما من حـق أبينا السـماوي وحده.
رغـم حدة كلمات يسـوع وسـدادها ،فإن تواصل يسـوع مـع أولئك الذين وصفهـم بالمرائين
كان مليئًـا بالمحبة واالهتمام ،حتـى ألولئك المنافقين.
«ولقد ارتسم اإلشفاق اإللهي على وجه ابن هللا عندما ألقى نظرة أخيرة على الهيكل ثم على
سامعيه .وبصوت خنقته العبرات والحزن القلبي العميق صاح قائال› :يَا أُو ُرشَ لِي ُم ،يَا أُو ُرشَ لِي ُم! يَا
قَاتِلَ َة األَنْ ِب َيا ِء َو َرا ِج َم َة الْ ُم ْر َسلِي َن إِلَ ْي َها ،كَ ْم َم َّر ٍة أَ َردْتُ أَ ْن أَ ْج َم َع أَ ْوالَ َد ِك كَ َما ت َ ْج َم ُع ال َّد َجا َج ُة ِف َرا َخ َها
تَ ْح َت َج َنا َح ْي َهاَ ،ولَ ْم تُرِي ُدوا!‹
[متى ( »]37 :23روح النبوة ،مشتهى األجيال ،صفحة .)607
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لمـاذا ال تحتـاج إلـى أن تكـون قائـدً ا دين ًيا لكـي تكون مذن ًبـا بنمط الرياء الـذي أدانه
يسـوع هنـا بشـكل صريـح؟ كيـف نتعلم أن نـرى مثل هـذا الرياء في أنفسـنا إذا كان
موجـو ًدا ،وكيـف نتخلّص منه؟

الخميس



 15تموز (يوليو)

استئصال التشويش
اقـرأ يوحنـا  .٦ -١ :١٤فـي خضـم التشـويش الخـاص بنـا ،مـاذا يمكننـا أن نفعـل حتـى
ال تشـعر قلوبنـا باالضطـراب؟ مـا هـو سـ ّر التغلب علـى االنقسـام ،واألنانيـة ،والمطامح،
والريـاء؟ وكيـف نجـد الراحـة الحقيقية؟



إ َّن تغلبنـا علـى التشـويش يبـدأ دائ ًمـا بلجوئنـا إلـى يسـوع .فيسـوع هـو الطريـق والحـق
والحيـاة .إنـه يعـرف االتجـاه الصحيـح عندمـا نتوه بال هـدف في بريَّة عالمنا المشـبع بوسـائل
المتجسـد ،وسـوف يرشـدنا روحه
الحق
اإلعالم .فبصفته هللا ال ُمعطي الشـريعة ،فإنه هو نفسـه ّ
ّ
القـدوس إِلَـى َج ِميـعِ الْ َح ِّـق (يوحنـا  .)13 :16فعندمـا نتأذى ،ونصـاب بالتعب والمـرض وتثبيط
الهمـة فإنّـه هـو الحيـاة الحقيقيـة .فـي الواقـع ،لقـد وعدنـا بالحيـاة األَفْضَ ـل (يوحنـا .)10 :10
وهـذا يتضمـن موطننـا األبـدي وحياتنـا األبدية ،كمـا يعني أيضً ا عيـش حياة مختلفـة بينما نحن
ال نـزال هنـا علـى األرض .مـن المؤكـد أن الخالـق قادر علـى أن يعطينا ،حتى فـي وقتنا الراهن،
كل مـا هـو أفضـل وكل ما يفـوق خيالنا.
«إ َّن عبـارة الَ تَضْ طَـر ِْب قُلُوبُكُـ ْم» هـي دعوة للعيش فـي ترقب .عندما نشـعر باإلحباط ،فإ َّن
هللا قـادر علـى أن يرفعنـا عاليّـا .وعندمـا نصارع مع الظلام والخطية ،فإنه هـو «ال َِّذي ابْتَـ َدأَ ِفينا
َع َم ًلا َصالِ ًحـا ،وهو الذي يُ َك ِّملـه» (فيلبي .)6 :1
بغض النظر عن مدى سوء األمور هنا (ونعم ،يمكن أن تصبح األمور سيئة) تطلّع إلى الوعد
المق ّدم لنا في يسوع .إنه يُ ِعد لنا «مكانًا» فيه سيتبدد ألمنا واضطرابنا ومعاناتنا إلى األبد .هذا هو
الرجاء الذي أعطينا إياه في المسيح يسوع ،وهو ُمق َّدم لنا جمي ًعا ،بغض النظر ع َّمن نكون ،بغض
النظر عن خلفيتنا ،بغض النظر عن مدى ما كانت عليه حياتنا من دناءة ،أو ما هي عليه اآلن.
كل حال :بضعفنا وجرحنا وانكسارنا ،ونحن في حالتنا
الحل هو أن نأتي إلى هللا في َّ
ومع ذلك ،فإن َّ
كل هذه األمور .هذا هو معنى
الساقطة بشكل عام .وعلينا أن نتيقن من أنه يقبلنا على الرغم من ّ
النعمة ،وهذا هو السبب في إنه يجب أن نثق بأننا س ُنعطى النعمة متى سعينا في طلبها باإليمان.


اقرأ ارميا  .٢٢ :٣ماذا يطلب م ّنا هللا أن نفعل؟ وما الذي سيفعله هللا استجابة لنا؟
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فكر في كلمات يسوعَ « :وإِنْ َمضَ ْي ُت َوأَعْدَ ْد ُت لَك ُْم َمكَانًا آتِي أَ ْيضً ا َوآ ُخ ُذك ُْم إِل ََّيَ ،ح َّتى
َح ْي ُث أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْ ُت ْم أَ ْيضً ا» (يوحنا  .)3 :14ما الذي يجب أن يقوله لنا هذا حول
مدى أهمية الوعد بمجيء يسوع ثانية؟ وبالنسبة لنا نحن كأدفنتست سبتيين (وفي
ضوء فهمنا لطبيعة الموت) ،لماذا يُ َعدْ الوعد بالمجيء الثاني ليسوع ثمي ًنا للغاية؟

الجمعة
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لِ َمزِيد ِم ْن الدَّرس « :وال يمكن أن يكون هنالك نمو أو إثمار في الحياة المتركزة في ذاتها.
فإذا كنت قد قبلت المسيح كمخلصك الشخصي فعليك أن تنسى ذاتك وتجتهد في مساعدة اآلخرين.
بكل واجب يعرض لك .تثقَّل بمسؤولية نفوس
تح َّدث عن محبة المسيح وأخبر الناس عن جوده .وقم ّ
الناس وضعها على قلبك ،وبكل وسيلة في مقدورك حاول أن تخلّص الهالكين .وإذ تحصل على روح
المسيح – روح المحبة المنكرة لذاتها والعمل ألجل اآلخرين فستنمو وتأتي بثمر .وستنضج هبات
الروح في خلقك .وسيزيد إيمانك وتتعمق اقتناعاتك وتتكمل محبتك .وستعكس صورة المسيح في
نفسك في كل ما هو طاهر ونبيل وجميل» (روح النبوة ،المعلم األعظم ،صفحة .)37 ،36
عنـد التعامـل مـع الخالفات بين أعضاء الكنيسـة« ،يطول أمد الحديث لسـاعات بين األطراف
المعنيـة ،وهكـذا ال يضيـع وقتهـم فحسـب ،بـل يُجبـر خـ ّدام هللا على االسـتماع إليهـم ،في حين
أن قلـوب الطرفيـن ال تخضـع للنعمـة .إذا تـ َّم التخلـي عـن الكبريـاء واألنانية ،فـإن خمس دقائق
سـتزيل معظـم المصاعب والخالفـات» (روح النبـوة ،الكتابات المبكـرة ،صفحة .)119

أسئلة للنقاش
 .1فـي الصـف ،فكـروا فـي طـرق عمليـة للتغلب علـى األنانيـة .كيف يمكنكـم تح ّمل

المسـؤولية بحيـث تقومـون بوضـع ما توصلتـم إليه ح ّيـز التنفيذ؟
 .2الطموحـات ليسـت سـيئة بطبيعتها .ومع ذلك ،كيف يمكننا تج ّنـب الوقوع في فخ
الطمـوح الـرديء الذي يحـول دون حصولنا على بركات هللا العظيمة.
 .3ال ُيظهر معظمنا روح الطمع ،أو النفاق ،أو األنانية ،أو الحسـد بشـكل علني .فنحن
ً
اعتـدال .فمثـل الجـذور الضخمـة لشـجرة
قـادرون علـى تصديـر واجهـة خارجيـة أكثـر
األسـبن ،تقبـع هـذه الصفـات السـلبية تحـت السـطح .على المسـتوى العملـي ،ما هي
سـمات التحـ ّول الشـخصي الـذي يطرأ على اإلنسـان بإرشـاد مـن الروح القـدس؟ كيف
يمكننـا التغلّـب علـى جـذور التشـويش وإيجاد الراحـة الحقيقية في يسـوع؟
 .4أمعـن التفكيـر فـي إجابتـك عـن السـؤال األخيـر بـدرس يـوم الخميس حـول أهمية
كل حـال ،أي رجـاء سـيكون لدينا بدونه؟ ما الذي كان سـيفعله
المجـيء الثانـي .فعلـى ّ
ألجلنـا المجـيء األول للمسـيح ،مـع ال ِعلْـم بـأن الموتـى سـيظلون راقديـن إلـى يـوم
القيامـة ،والتـي سـتحدث فقـط عند المجـيء الثاني للمسـيح؟
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