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المقدمة
ِّ

املسيح َّية ،القداسة ،والخدمة :مَ َّثة العديد من األسئلة حول هذ املفاهيم إ َّما
رحت علينا من ِق َبل آخرين .مَّربا جلس بعضنا لتأ ُّمل
طرحناها بأنفسنا ،أو أ َّنها ُط َ
هذ األفكار ،غري أ َّننا غال ًبا ما ننتهي حتَّى ِبطرح أسئلة أكرث .لقد كتبنا نحن ً
أيضا
تلك األسئلة ،لذا َّ
َ
ننطلق م ًعا يف رحلتنا هذ .
فإن يف وسعنا أن
َّإن ما تحمله بني يدَيك ليس اَّإل البدايةَّ .إن هذ بعض األسئلة وبداية اإلجابات
عنها فقط .لقد عمدنا اَّأل تكون اإلجابات وافي ًة أو مفهوم ًة متا ًما؛ إذ إ َّنها ُو ِض َعت
ممن هم برفقتنا يف الرحلة،
لتح َّثك عىل التفكري .ونحن م ًعا إضاف ًة إىل آخرين َّ
ومبعونة الله ،نو ُّد أن نستكشف اإلجابات.
ٌ
ٌ
موصوفة الستخدام هذ املادَّة ،غري َّأن أفضل طريق ٍة هي
وسيلة
ليس مَ َّثة
أناس من حولك .ولك ِ
الخيار أن تقوم بذلك
استكشاف األسئلة واإلجابات عنها مع ٍ
عىل مقاع َد يف كنيستك ،أو وأنت جالس إىل طاول ٍة يف مقهاك َّ
املفضل .وكلُّ ما
َ
إجابات أخرى إضاف ًة إىل املوضوعة هنا ،ونطلب
تبحث بأمان ٍة عن
نطلبه هو ْأن
ٍ
ً
أيضا اَّأل تتو َّقف عن ط ْرح هذ األسئلة وأسئل ٍة أخرى غريها.

كام نطلب إليك ً
أيضا أن تساعدنا يف تنمية هذ املادَّة :فقد تتم َّكن من تحويلها
برنامج مسابقات ،أو من إضافة
نص وتسجيلها يف فيديو ،أو من عرضها يف
إىل ٍّ
ِ
يرسنا أن نستمع إىل االقرتاحات
ٍ
رسومات كرتون َّية إليها ،أو بالكتابة إلينا ،فإ َّنه ُّ
املق َّدمة .ونودُّ ،بعد إذنك ،أن نجعل مشاركتك التي أرسلتها إلينا متاح ًة آلخرين
ً
أيضا .نرجو أن ُترسل إلينا بتعليقاتك وأفكارك ومشاركاتك عرب الربيد اإللكرتو ِّين
التايل .journey@eurasiaregion.org :وللتع ُّرف مبشاركات اآلخرين ميكنك زيارة
املوقع اإللكرتو ِّين  www.eurasiaregion.orgو َن ْقر الرابط “.”resources
واالنفتاح
لنطرح األسئلة الصعبة خالل رحلتنا،
ليت الله مينحنا الشجاع َة واملثابرة
َ
َ
َ
مكان تأخذنا إليه.
لنقبل ِّ
بأي ٍ
مرافقوكم يف الرحلة:
كاليف ،إد ،جاميي ،كايل ،سابني ،تيم ،وتود
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الفصل َّ
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َّ
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 3.1الدور الذي يلعبه يسوع
 4.1ما سيحدث في النهاية

إعداد :جايمي هيملرايت

 1.1ماذا ُيش ِبه اهلل
(املحب ،الد َّيان ،يِّ ُّ
ُ
كل الوجود ،الكائن يف
عن الله
سؤال:
ّ
سمعت أوصا ًفا عديد ًة ِ
السامء ،املحامي ،العامل وسط األحداث) ،فام الذي يتَّصف به الله يف حقيقة
األمر؟
وألوض ْح ذلك .حسنٌ  ،إ َّننا اآلن ننطلق
الله مح َّبة؛ فاملك ِّون األساس لله هو املح َّبة،
ِ
أعمق قليلاً ْ .إن َ
مكان َ
شخص
أردت أن ُت ِح َّب ،فال ب َّد أن يكون هناك
للحظات إىل ٍ
ٍ
ٌ
اآلب واالبنُ والروح القدس ،وهم
ما لتح َّبه ،أليس كذلك؟ َّإن الله هو ثالث ُة أقانيمُ :
يح ُّبون بعضهم ً
بعضا (يوحنَّا  .)17هذا يعني َّأن شخص الله ذاته هو تجسيدٌ
للمح َّبة .غري َّأن مح َّبة الله ليست متمركز ًة عىل ذاتها؛ لذا فهو ال ميكن أن يرىض
تظل مح َّبته لِذاته فقط .اً
بأن َّ
وبدل من هذاَّ ،
ْ
ُ
تنطلق دامئًا نحو
فإن مح َّبة الله
اآلخرين؛ لهذا قد خل َقنا -خل َقنا ل ُيح َّبناَّ .إن الله يسعى باملح َّبة إىل إقامة عالق ٍة
بنا.
ومع َّأن الله فائق العظمة ،حتَّى إ َّننا قارصون عن إدراك َمن يكون بفهمنا وكلامت
لغتناَّ ،
عن الجميع ويجعله
فإن املح َّبة تحيط بجميع صفاته .إ َّنها ما يفر ُز الله ِ
وسا .ويجب علينا أن نتذ َّكر دامئًا َّأن هذا النوع من املح َّبة ليس عاطف ًّيا أو
قدُّ ً
ً
ً
انضباطا ونكرا ًنا لِل َّذات ،إ َّنها
مرتبطا باملشاعر فقط ،بل إ َّنه نوعٌ من املح َّبة يتط َّلب
املح َّبة ِبحقٍّ وأمانة (رومية .)9 :12
ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1كيف تفهم الله؟
 .2أَ َتف َه ُم الله بطريق ٍة واحد ٍة فقط (مثلاً  ،الله الد َّيان فقط) ،أم َّأن يف وسعك أن
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ترى األبعاد األخرى يف شخصه؟
َ
يسعك أن َ
تعرف الله بطريق ٍة أشمل؟
 .3أَ َتعرف َّأن الله مح َّبة؟ كيف
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المقدس
القصة التي يرويها الكتاب
2.1
َّ
َّ
َ
سؤال :لقد ُ
روابط بني نب َّوات العهد
قرأت أجزا ًء من الكتاب املقدَّس ،ومل أج ْد
القديم وأناجيل العهد الجديد ،وال بني مزامري داود ورسائل بولس الرسول.
يبني
قصة ِّ
َّإن الكتاب املق َّدس هو َّ
حب الله .ما يزال الله منذ بدء الخليقة يعمل لِ َ
ٌ
ٍ
عالقة بآد َم وح َّواء ،غري
عالقات صحيح ًة بني مك ِّونات خليقته .كانت لدى الله
أ َّنهام كَسرَ ا تلك العالقة بالله ،واستم َّر ِت العالقة املكسورة ألجيالٍ بعد ذلك .من
اهيم العربان ِّيني ليكونوا شعبه .مل ي ُقم الله بذلك أل َّنه
َث َّم اختار الله من نسل إبر َ
أح َّبهم وحدَهم؛ وال أل َّنه تخلىَّ عن شعوب العامل الباقية ،بل اً
بدل من ذلك ،أعطى
خاصة :حيث كان عليهم أن ُيروا األمم األخرى َمن يكون
الله العربان ِّيني مسؤول َّي ًة َّ
الله ،فتأيت األمم والشعوب إىل عالق ٍة بالله من جديد (تكوين 3-2 :12؛ خروج
عن الله؛ لذا
 .)6-5 :19غري َّأن الشعب العربا َّين مل يؤ ِّد تلك املَ َّ
همة ،بل زاغوا بعيدًا ِ
أعطاهم الله ملو ًكا ليقودوهم (1ملوك 43-41 :8؛ مزمور  .)4-1 :67وإ ِذ استم ُّروا
يف عصيان الله؛ أرسل إليهم أنبياء ليح ِّذروهم ،لكنَّهم مل ُيصغوا (إشعياء ،4-2 :2
22-18 :66؛ إرميا .)5 :1
بعد ذلك أطلق الله أقىص ف ْعل مح َّب ٍة ممكن (يوحنَّا 16 :3؛ 1يوحنَّا ،)12-9 :4
إذ جاء بنفسه إىل أرضنا يف هيئة إنسان ل ُيعيد العالقة بني الله والبرش .وقد
وهب يسوع قبل انطالقه العامل أم َرين لِ َيكونا من بعد  :أ َّو اًل ،وهب العامل الروح
القدس-الله الحارض بيننا َّ
كل حني -ل ُيعيننا عىل أن نكون يف عالق ٍة صحيح ٍة بالله،
شعب الكنيسة
وثان ًياَّ ،أسس الكنيسةَّ .إن الكنيسة اآلن هي شعب الله ،وقد ُم ِنح ُ
الخاصة ل ُيظهروا الله للعامل ،فيتم َّكن الناس من إقامة عالق ٍة بالله من
املسؤول َّية
َّ
جديد (متَّى 20-18 :28؛ أعامل .)8 :1
قص ُة اهتداء العديد والعديد من الناس إىل العالقة
ما تب َّقى من العهد الجديد هو َّ
15

بالله وذلك بنم ِّو الكنيسة .يف النهاية ،نرى يف سفر الرؤيا صور َة ما سيحدث يو ًما
ما ،حيث تجتمع الشعوب من ِّ
تتميم ملح َّبته تعاىل (رؤيا
مكان قدَّام الله ،يف
كل ٍ
ٍ
قص ٌة مرت ٌ
 .)10-9 :7 ،10-9 :5كام نرىَّ ،
ابطة لِ َسعي مح َّبة
فإن الكتاب املق َّدس هو َّ
الله نحو جميع الناس.
ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1كيف َي َسعك أن تربط منظور فهمنا لله يف العهد القديم مِبنظور فهمنا إ َّياه
يف العهد الجديد؟
 .2أَ ُي ُ
ضيف إميا ُننا َّ
بأن يسوع قد جاء لِ ُيعلنَ الله َّأي منظو ٍر أشمل إىل فهمنا؟
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 3.1الدور الذي يلعبه يسوع
أفهم َّأن يسوع قد جاء ليخ ِّلصني من الخط َّية ،أَهذا هو السبب الوحيد
سؤالُ :
الذي أىت يسوع ألجله إىل األرض؟
آن م ًعا (ال تقلقْ ؛ إذ ليس عليك أن
لقد كان يسوع إنسا ًنا كاملاً وإل ًها كاملاً يف ٍ
رس نؤمن به)؛ لذا فقد أظه َر يسوعُ لنا الله واإلنسان ً
أيضا.
َ
تفهم هذا متا ًما ،فهو ٌّ
أ َّو اًل ،أظهر يسوع لنا َمن يكون الله (لوقا 22 :10؛ يوحنَّا  .)6 :17 ،9 :14لقد أمكنَ
بشكل ماد ٍِّّي ملموس .وقد صار لنا أن
لإلنسان للم َّرة األوىل يف التاريخ أن يرى الله
ٍ
نعرفه أكرث ،ونح َّبه ونكون يف عالقة ِب َشخصه.
ثان ًيا ،لقد أظهر يسوع الوضع الذي ُق ِصد لإلنسان َّية أن تكون عليه .يقول تكوين
َّ 26 :1إن اإلنسان ُخ َ
لق عىل صورة الله ،وهذا يعني أ َّنه َي َس ُعنا أن نكون يف عالق ٍة
بالله وباآلخرين ً
أيضا .لقد أظه َر يسوع لنا وع َّلمنا كيف تكون العالقة الصحيحة
بالله ،كام ع َّلمنا كيف تكون العالقة باآلخرين ُم ِح َّب ًة وخالي ًة من األنان َّية (مرقس
 .)31-29 :12وقد أرانا يسوع ً
أيضا كيف نستخدم قوانا ومواردنا دون أنان َّية،
وأرانا ً
أيضا الصور َة التي سنكون عليها يو ًما ما؛ إذ رسم صور َة ما سنكون عليه يف
األبد َّية ،وع َّلمنا كيف نعيش يف الحارض (يوحنَّا .)17
يتخل عنَّا لَماَّ صعد يسوع إىل السامء ،بل َّ
فإن الله مل َّ
ويف النهايةَّ ،
ظل الروح
القدس بيننا ليم ِّكننا من أن نحيا يف عالق ٍة صحيح ٍة بالله وباآلخرين كذلك (يوحنَّا
.)20-15 :14
ون َو ُمتَأَ ِّس ُس َ
يح ِباإلِ َمي ِان فيِ ُق ُلو ِب ُك ْمَ ،وأَ ْنت ُْم ُمتَأَ ِّص ُل َ
ون فيِ ا ْل َم َح َّب ِةَ ،حتَّى
‘‘لِ َي ِح َّل ا ْل َم ِس ُ
ِّيسنيََ ،ما هُ َو ا ْل َع ْر ُض َو ُّ
الط ُ
ول َوا ْل ُع ْم ُق َوا ْل ُع ْل ُو،
يع ا ْل ِقد ِ
َت ْست َِط ُيعوا أَ ْن ُت ْد ِر ُكوا َم َع َج ِم ِ
يح ا ْل َفا ِئ َق َة ا ْل َم ْع ِر َف ِة ،لِ يَ ْ
ك مَ ْت َت ِل ُئوا إِلىَ ُك ِّل ِم ْل ِء الل ِه’’.
َو َت ْع ِر ُفوا َم َح َّب َة ا ْل َم ِس ِ
(أفسس )19-17 :3
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ٌ
أسئلة للمناقشة:

عن الله؟
 .1ما الذي نتع َّلمه من يسوع ِ
 .2ما الذي نتع َّلمه من يسوع بشأن ما يجب أن تكون اإلنسان َّية عليه؟
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 4.1ما سيحدث في النهاية
سؤال :لديَّ العديد من األصدقاء غري املؤمنني الط ِّيبني .وأنا ال أفهم كيف
س ُيعاقب الله أولئك بينام ال ُيعاقب املؤمنني اللئيمني الذي يرتادون الكنائس.
أَهناك رجا ٌء ألولئك غري املؤمنني؟
حقيق ًةَّ ،إن هذا ٌ
سؤال غاية يف الصعوبة ،وأظنُّ ْأن ال أح َد يعرف اإلجابة عنه اَّإل
محب ورحيم ،غري أ َّنه ٌ
عادل
الله وحد  .إن يف وسعنا أنَّ نرى الجان َبني ِك َليهام :الله ٌّ
الس ِّي َئ َة ،ل ِك َّن ُه الَ
يف الوقت ذاته ‘‘ال َّر ُّب َط ِو ُ
وح َك ِث ُري ا ِإل ْح َس ِانَ ،ي ْغ ِف ُر ال َّذ ْن َب َو َّ
يل ال ُّر ِ
ُيبرْ ِ ُئ’’ (عدد .)18 :14
عادل ،مَ َّ
َّإن الله ٌ
وثة الكثري من التعاليم واألمثال التي تخربنا بشأن الدينونة القادمة.
مَ َّ
ترصح َّ
وثة ً
بأن قليلني هم َمن سيدخلون
أيضا العديد من ال ِفقرات الكتاب َّية التي ِّ
السامء (متَّى 14-13 :7؛ 1بطرس  .)18 :4ويخربنا الكتاب املقدَّس كذلك َّ
بأن
يسوع هو الطريق الوحيد إىل اآلب (يوحنَّا 6-5 :14؛ أعامل .)12 :4
من جه ٍة أخرىَّ ،إن الله مح َّبة .هل س ُيظ ِه ُر الله الرحمة؟ هل سينظر إىل دوافع
القلب؟ هل ستأخذ عدالته الظروف يف الحسبان (رومية )16-12 :2؟
َّإن الكتاب املقدَّس يخربنا بالقول’’ :لِ يَ ْ
السماَ ِء
ك َت ْج ُث َو ِب ْاس ِم َي ُسوعَ ُك ُّل ُر ْك َب ٍة ِم َّمنْ فيِ َّ
يح هُ َو َر ٌّب
َو َمنْ عَلىَ األَ ْر ِض َو َمنْ َت ْح َت األَ ْر ِضَ ،و َي ْعترَ ِ َف ُك ُّل لِ َس ٍان أَ َّن َي ُسوعَ ا ْل َم ِس َ
نضع الله ‘‘يف صندوق’’
اآلب‘‘ (فيل ِّبي  .)11-10 :2ال أظنُّ َّأن يف مقدورنا أن َ
لِ َم ْج ِد الل ِه ِ
ونح َّد مماَّ هو قاد ٌر عىل ِف ْعلهَّ .إن الله هو الد َّيان املط َلق ،وهو ً
أيضا إله الرجاء.
َّإن ما نعرفه ِّ
بكل تأكيد هو أ َّننا قد ُخ ِّلصنا بيسوع املسيح (يوحنَّا  ،)16 :3وعلينا
خالل حياتنا أن نعيش لله ونشاركه مع آخرينَّ .إن الله ٌ
عارف بحكمته ما سيفعله
بأولئك الذين مل يقبلو حني تأيت الساعة.
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ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1أَ َيتحتَّم علينا أن نفهم َّ
كل األمور بشأن الله؟
 .2كيف يسعنا أن نحيا وسط هذا الغموض وعدم الفهم؟
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الفصل الثاني

الغاية من الكنيسة
 1.2أن تكون كعائلة
 2.2أن تنشر النعمة
 3.2أن توصل اآلخرين باهلل
 4.2التعليمات والعالقات

إعداد :إد بلزر

 1.2أن تكون كعائلة
جب ع َّ
يل
سؤالَّ :إن هناك العديد من أعضاء كنيستي يدفعونني إىل الجنون .أَ َي ُ
أن َّ
أظل بالقرب منهم؟
اإلجابة هي نعم .السؤال التايل؟ أنا أمزح فقط .يف الواقع ،إ َّننا مخلوقون لِ َ
نكون
ضمن عالق ٍة باآلخرين ،كام َّأن الله يريد أن يقيم عالق ًة بناَّ .إن العالقات ،عىل
ٌ
منترش يف أرجاء
ألق نظر ًة عىل عاملنا ،فتجدُ َّأن النزاع
أ َّية حال ،أم ٌر
ٌ
صعب ج ًّداِ .
املعمورة .وقد يحدُ ث هذا النزاع يف كنيستنا حتَّى إ َّننا نجدُ أفرادًا يدفعوننا إىل
الجنونَّ .إن هذا ح ًّقا لَ ٌ
سؤال ج ِّيد ويتط َّلب أن نتصارعَ وإ َّيا .
ف ْل ُنعد إىل سياق الوص َّية العظمى التي أعطانا إ َّياها يسوع يف متَّى .40-34 :22
بالنسبة إلينا ،أن نكون ما يدعونا الله ألن نكونه؛ وأن نعمل ما يدعونا ألن نعمله،
ال ميكن أن يحدُ ث اَّإل ْإن أحببنا الله من ِّ
كل قلبنا وفكرنا ونفسنا .حني نبدأ
هم الله ،وأعني األشخاص
مبح َّبة الله بهذا الشكل ،فإ َّنه ميكننا أن َّ
نحب َمن يح ُّب ُ
اآلخرين.
يف ِّ
أناس يدفعونني إىل الجنون ،أتذ َّكر أ َّننا جمي ًعا مخلوقون
كل م َّر ٍة أتعامل فيها مع ٍ
عىل صورة الله (تكوين  .)26 :1إ ًذا ُّ
شخصِ ،ب َغ ِّض النظر عن مظهر ومنظوره
فكل
ٍ
ٌ
مخلوق من ِق َبل اللهَّ .إن الله يح َّبه
وموقفه وسلوكه ومزاجه أو ِّأي أم ٍر آخر ،هو
يل أن أتذ َّكر هذا دامئًا حينام أتعامل مع أولئك
حتَّى إ َّنه َق ِبل أن ميوت ألجله .ع َّ
الذين يدفعونني إىل الجنون يف كنيستي.
نحب الجميعَّ ،
فإن هذا ال يعني أن نكون أصدقاء مق َّربني
ومع أ َّننا قد ُأ ِم ْرنا أن َّ
سالم’’ مع َمن هم يف الكنيسة.
للجميع؛ بل هو يعني أن نحيا ‘‘يف ٍ
اقرأ أفسس  .4يف هذا األصحاح ،يعطينا بولس َ
بعض اإلرشادات املمتازة التي تساعدنا
ات عديد ٍة يف
يل يف م َّر ٍ
يف كيف َّية التعامل مع األشخاص الذين يف الكنيسة .لقد كان ع َّ
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حيايت أن أقرأ هذا األصحاح وأص ِّل َيه مرا ًرا وتكرا ًرا .يتح َّدث العدد الثاين إلينا بشأن
عالقتنا باآلخرين ،وقد جعلني أدرك ما ييلُ :
عرفت َّأن من املمكن أن أكون بجوار
أناس غري مؤمنني (من املعروف َّأن األناس الخطاة يقومون بأفعال خاطئة) ،لذا َّ
فإن
ٍ
األمر يتط َّلب منَّا ص ًربا ومح َّبة كب َريين لِنكون بجوار أناس ال يرتادون الكنائس .غري
أنيِّ
عرفت ً
ُ
أيضا َّأن من األسهل أكرث أن أكون بجوار أفرا ٍد من الكنيسة.
أ َّما يف العدد َّ ،3
فإن كلامت بولس قد واجهتني بالقض َّية اآلتيةُ ‘‘ :م ْج َت ِه ِدينَ أَ ْن
الس َال ِم’’ .يقول بولس َّإن املسألة تتط َّلب قد ًرا من
وح ِب ِر َباطِ َّ
َت ْح َف ُظوا َو ْحدَا ِن َّي َة ال ُّر ِ
الجهد واالجتهاد ،ولن يكون أم ُر التعامل مع اآلخرين سهلاً بالرضورة.
قد نجد صعوب ًة أحيا ًنا يف أن نوجد بجانب الذين نح ُّبهم أكرث ّ
الكل؛ أل َّننا نعرفهم
ج ِّيدًا .إ َّننا نعرف ضعفاتهم ،كام نعرف َمن يكونون ،إضاف ًة إىل حقيقة َّأن يف حيا ِة
ٍّ
كل منَّا أمو ًرا تزعج اآلخرين.
مع َّأن مَ َّثة أفرادًا يف عائلتي يدفعونني إىل الجنون ،فإ َّنهم يظ ُّلون عائلتيَّ .إن
الكنيسة هي جسد املسيح و‘‘عائلة الله’’ .يتحتَّم علينا أن نعمل َّ
كل ما يف وسعنا
سالم مع الجميع.
لِنَحيا يف ٍ
ٌ
أسئلة للمناقشة:

َ .1م ِن األفراد الذين يدفعونك إىل الجنون؟ وملاذا يفعلون ذلك؟
 .2ما ‘‘صورة الله’’ التي تجدها فيهم؟
 .3أَيمُ َ
كنك أن تذك َر أم ًرا واحدًا تقدِّر يف أولئك األشخاص؟
 .4ما الطرق التي مت ِّكنك من الصالة ألجلهم؟
 .5ما األمور يف حياتك التي قد تدفع اآلخرين إىل الجنون؟
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 2.2أن تنشر النعمة
أناس ُيعدُّ ون س ِّيئني ومشبوهني .كيف
سؤال :يبدو َّأن يسوع قد أمىض وقتًا مع ٍ
َي َس ُع الكنيسة أن تشبه يسوع يف ذلك؟
إ َّنك ٌّ
أناس س ِّيئني
محق متا ًما يف َّأن يسوع قد أىت إىل األرض وأمىض وقته برفقة ٍ
قصة ز َّكا يف لوقا  .10-1 :19لقد عرف يسوع
ومشبوهني .وميكننا أن نرى هذا يف َّ
‘‘أناس خطاة’’ ،وقد أخربهم
َّأن الناس كانوا ‘‘يتمتمون’’ بشأن قضائه الوقت برفقة ٍ
بأن‘‘ :ا ْبنَ اإلِ ْن َس ِان َق ْد َجا َء لِ يَ ْ
َّ
ك َي ْط ُل َب َو ُي َخ ِّل َص َما َق ْد هَ َل َك’’ (لوقا .)10 :19
املهم أن نتذ َّك َر َّأن إحدى غايات الكنيسة هي أن تصل إىل أولئك الذين ال
من ُّ
يعرفون يسوعَّ .إن من السهل جدًّا عىل الكنيسة أن تكون ملجأً حيث يختبئ
أعضاؤها يف مأمن .ومع ذلكَّ ،
فإن علينا أن نواجه بعض الحقائق.
كمؤمن مع فر ٍد غري مؤمنَّ ،
َ
فإن أحدكام سيؤ ِّثر يف اآلخر :فإ َّما أن
أمضيت وقتك
ْإن
ٍ
تجلبه إىل الس ِّيد املسيح ،أو أ َّنه يسحبك هو بعيدًا .أَأَ َ
قوي مبا يكفي لتؤ ِّثر يف
نت ٌّ
غري املؤمنني لِيأتوا إىل املسيح أم أ َّنهم سيؤ ِّثرون فيك بالعكس؟
كنت شا ًّبا ياف ًعا ،مل أمت َّكن من ارتياد الحانات لتعاطي الكحول َّيات؛ إذ ما ُ
حينام ُ
كنت
قو ًّيا مبا يكفي ملقاومة اإلغواء الذي تجلبه الكحول َّيات .اآلن ،ال تش ِّكل الكحول َّيات
إغوا ًء بالنسبة إ َّيل ُمطل ًقا ،و َك ْونها متاح ًة كث ًريا من حويل ال يؤ ِّثر َّيف مطل ًقا ،بل يف
ْ
سيطرت تلك املادَّة عىل حياتهم.
حقيقة األمر أنيِّ أتعاطف مع أولئك الذين
َّإن لدينا يف الكنيسة تح ِّد ًيا هائلاً  :أن نخرج إىل الناس ألجل الس ِّيد املسيح ،وأن
نساعدهم بعد ذلك حتَّى َينموا يف اإلميان.
كنائس كثري ًة تجيد الخروج إىل الناس ،فإ َّنهم ُيصارعون يف سبيل تلمذة
ومع َّأن
َ
شخصا ‘‘يخ ُلص’’ ،بل هي أن نعرف
الذين يقبلون اإلميان.
ِ
ليست املسألة أن نرى ً
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أ َّنها مسأل ُة تع ُّل ٍم ومن ٍّو يف اإلميان تستغرق الحياة ِبطولهاَّ .إن من املثري الخروج
أناسا ينمون يف إميانهم،
أناس َ
إىل ٍ
وج ْلبهم إىل الس ِّيد املسيح ،غري أ َّننا نو ُّد أن نرى ً
ويحافظون عليه حتَّى وصولهم إىل السامء.
وص ًفا لِبداية الكنيسة .ويكتب البشري لوقا َّأن 3000
نقرأ يف سفر أعامل الرسل ْ
ٍ
ويسجل لنا يف أعامل  42 :2أ َّنهم
انضموا إىل الكنيسة يف يو ٍم واحد،
ِّ
نفس ق ِد ُّ
واظ ُب َ
ات’’ .علينا أن
الص َل َو ِ
يم ال ُّر ُس ِلَ ،والشرَّ ِ َك ِةَ ،وكَسرْ ِ ا ْل ُخ ْب ِزَ ،و َّ
‘‘ َكانُوا ُي ِ
ون عَلىَ َت ْع ِل ِ
نكون راسخني يف إمياننا بالس ِّيد املسيح ،وبعد ذلك َي َس ُعنا أن ننطلق إىل أولئك
الرب يسوع.
الذين هم يف أش ِّد الحاجة إىل ِّ
الواقع يقول َّإن الكنيسة تحوي مؤمنني من مختلف املستويات الروح َّية :فالبعض
يستكشفون ما يعنيه أن تكون مؤمنًا ،والبعض هم حديثو العهد باإلميان ،وآخرون
يوصف آخرون بأ َّنهم ملتزمون ِبعمق -مؤمنون ذوو معرف ٍة
ينمون يف اإلميان ،فيام َ
أناسا ناضجني .ال ب َّد لنا من الخروج باستمرار والوصول إىل
َي َسعنا أن نحسبهم ً
أناس جدد ،ومن َث َّم مساعدتهم حتَّى ينموا يف إميانهم.
ٍ
مَ َّثة ٌ
أناس جدد .إحدى األفكار
طرق عديد ٌة لنا ككنيسة
لنامرس إمياننا و َن ِصل إىل ٍ
َ
ٌ
أشخاص َّ
مرشدين ما تيسرَّ من طعام .لقد
مجموعة من الشباب بإطعام
أن تتط َّوع
ٍ
ُ
ْ
جمعت ت ُّربعات لِرشاء ش َّق ٍة إليواء النساء الاليت
سمعت عن مجموع ٍة من الشباب
يحاولنَ َت ْرك مهنة البغاء (الدعارة) .من املمكن أن َت ِص َل إىل الناس بالجلوس مثَلاً
ُ
يتناول غداء مبفرد .
ِبقرب ذاك الشخص الذي
ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1ما إحدى أكرث اإلغواءات التي تواجهك؟
َ
أمضيت وقتًا برفقة ’’أسوإِ‘‘ أصدقائكَ ،ف َمن الذي سيؤ ِّثر يف اآلخر؟
ْ .2إن
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صديق مثلك؟
َ .3من ِمن أصدقائك الطلبة س َيستعني بالتأكيد ِب ٍ
أناس يقطنون بجوار
 .4ما األفكار التي تطرحها عىل كنيستك للوصول إىل ٍ
الكنيسة؟
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 3.2أن توصل اآلخرين باهلل
سؤال :مُتيض كنيستي الوقت يف النزاع حول قضايا مثل أساليب العبادة ،وطريقة
ارتداء املالبس .أَال يوجد ما هو أكرب من هذ القضايا للقيام به؟
َّإن من املؤسف معرف ُة َّأن معظم تركيز الكنيسة هو مس َّل ٌط عىل النزاع يف قضايا تحوم
عت الكنيسة َ
لتكون صوت
حول أسلوب العبادة وطريقة اللباس أثناء العبادة .لقد ُو ِض ِ
الرب يسوع ويدَيه وقد َميه .ع َم ُلنا ككنيس ٍة هو متثيل الس ِّيد املسيح يف العامل؛ وهذا
ِّ
متا ًما ‘‘ما علينا القيام به’’ ،و ُي َّ
لخص يف جملتَني:
و‘‘تحب اآلخرين’’.
الرب’’
‘‘تحب َّ
ُّ
ُّ
َّإن السؤال حسبام ُيخ َّيل إ َّيل هو :كيف َي َسعنا ككنيس ٍة أن نعبد الله ِبأصالة؟
نحب اآلخرين ِب َحقّ ؟
وكيف ُّ
ُ
عن الطريقة
َّإن ما نس ِّميه ‘‘حروب العبادة’’ أم ٌر مستم ٌّر منذ سنني طويل ٍة
ويسأل ِ
املثىل يف عبادة الله .ويكمن أحدُ أسباب هذا ‘‘القتال’’ يف َّأن ٍّ
لكل منَّا وسيلته
ْ
ترعرعت وهي تستمع إىل الرتانيم
الفضىل يف التواصل باللهَّ .إن األجيال التي
القدمية ،تجد يف تلك املوسيقا عو ًنا لها يف التواصل بالله أثناء العبادة .يف حني َّأن
الجيل الحارض مييل إىل التواصل بالله عرب سامع املوسيقا املؤدَّاة بواسطة ال ِف َرق.
الخطر لِ ِكل ْيهام هو أ َّننا قد نبدأ بعبادة ‘‘أسلوب’’ العبادة من دون الله.
َّإن مَ َّثة مست ًوى من التع ُّلم والنم ِّو ال ب َّد أن يحدُ ث يف حياتنا جمي ًعا ،كام َّأن ِّ
لكل
جيل أمو ًرا يشاركها وأخرى يتع َّلمها من غري من األجيال.
ٍ
قد يبدو ما نرتديه عاد ًّيا جدًّا للوهلة األوىل ،غري أ َّنه قد يحمل ُبعدًا ما .فمثلاً ،
عندما تتع َّلم كرة القدم فإ َّنك تتع َّلم أ َّو اًل القواعد األساس َّية للعبة .وحينام تتع َّلم
قواعد اللعبة وإرشاداتها ،فإ َّنها تصري طبيع َّية بالنسبة إليك (مثل مترير الكرة،
والسيطرة عليها والتح ُّرك عىل أرض َّية امللعب ..إلخ)ُ ،ث َّم بعد ذلك ميكنك أن تعمل
عىل تنمية مستويات أعىل من التع ُّلم.
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أحيا ًنا نعمل من األشياء الصغرية أمو ًرا ذات َقدْر كبري .والحقيقة هي أ َّننا ْإن كنَّا
يف الكنيسة راسخني يف املبادئ التي يجب أن تقوم عليها الكنيسة؛ واملبادئ التي
يجب أن نحيا مبوجبها ،عندها ميكننا التح ُّرك إىل أمو ٍر أخرى .يؤمن بعض الناس
َّأن عليهم أن يقدِّموا أفضل ما لديهم لله؛ لذا فإ َّنهم يلبسون أجمل ما لديهم ،يف
ألن َّ
أناسا آخرين يأتون بعقل َّية ‘‘تعال كام أنت’’؛ َّ
‘‘كل يش ٍء ُمتَمح ِو ٌر حول
حني َّأن ً
القلب’’ .وأظنُّ أننَّا بحاج ٍة إىل توازن بني هذين الرأ َيني.
ألق نظرة عىل أعامل  ،7-1 :6وسَترَ ى َّأن االعرتاضات د َّب ْت يف الكنيسة األوىل
ِ
بسبب قضايا توزيع الطعام ،والحاجة إىل الوعظ والتعليم .فبعض الرسل كانوا
مدع ِّوين إىل قيادة العبادة ،أ َّما البعض اآلخر فكانوا مدع ِّوين إىل أعامل الرحمة.
كانت املشكلة الكربى؟ إ َّنها التالية :أ َّننا بحاجة إىل املحافظة عىل غاي ِة العبادة
ماذا ِ
وأه ِّم َّيتها ،كام أ َّننا بحاجة ْ
ألن نعرف كيف نخدم ،وكيف نقدِّم الس ِّيد املسيح إىل
العامل.
ال تعطي العباد ُة املح َّب َة واالهتامم لله فحسب -وهي أمو ٌر يتل َّذذ الله فيها
بالطبع ،-بل هي ً
أيضا أمو ٌر تحدُ ث ِبروح ال ِوحدة التي تق ِّوي الروابط بني املؤمنني،
ٌ
وهو أم ٌر يتل َّذذ الله فيه ً
وسيلة يذوب ِبها املؤمنون يف
–أي العبادة-
أيضا .إ َّنها ِ
ٌ
وسيلة يز ِّودنا بها الله بالنعمة التي نحتاج
الس ِّيد املسيح ويف كنيسته .كام أ َّنها
إليها لنستم َّر يف حياتنا املسيح َّية .هي النعمة التي مت ِّكننا من أن نرى العامل بعيون
الس ِّيد املسيح ،وأن نخدمه كام يخدمه الس ِّيد املسيح ً
أيضا.
ٌ
أسئلة للمناقشة:

أقرب إىل الله؟
 .1يف ِّأي
أسلوب عباد ٍة َتشع ُر بأ َّنك ُ
ِ
 .2أَ َتذك ُر م َّر ًة اجتمع فيها ُّ
َ
ورأيت حينها الق َّوة الف َّياضة للروح
كل األجيال م ًعا
القدس؟
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َّ .3أي املوق َفني تعتمد يف العبادة‘‘ :أعطِ الله أفضل ما لديك’’ أم ‘‘تعال كام
أنت’’؟
مالبس أثناء العبادة؟ أ َيجعل ما ترتديه
 .4أَ ُيش ِّوش اآلخرين ما ترتديه أنت من
َ
الناس ير ِّكزون أنظارهم عليك؟
َ
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 4-2التعليمات والعالقات
سؤالَّ :إن يف كنيستي الكثري من التعليامت .أَهذا ما قصد يسوع أن تكون
الكنيسة عليه عندما َّأسسها؟
من املؤ َّكد ْأن ليس جوه ُر الكنيسة هو الوصايا .بال ُّرغم من ذلكَّ ،
املهم أن
فإن من ِّ
اقض وقتًا يف قراءة سفر الالو ِّيني لِترَ ى كم َّأن الله إل ُه
نفهم َّأن إلهنا هو إله ترتيبِ .
ترتيب .واقرأ ً
أيضا سفر العدد لِتَعرف كام َّأن الله دقيق؛ حيث إ َّنه أراد أن يعرف
بالضبط عد َد األفراد يف ِّ
كل سبط.
أحب كلمة ‘‘وصايا’’ حينام نتحدَّث بشأن الكنيسةِّ .
أفضل استخدام
إنيِّ شخص ًّيا ال ُّ
كلامت مثل‘‘ :إرشادات’’ أو ‘‘حدود’’ أو ‘‘حدود الطريق الجانب َّية’’ .يف لعبة كرة
ٍ
القدم ،أَيمُ كنك أن تتخ َّيل مبارا ًة دون أ َّية حدود للملعب؟ كم ستكون تلك خرب ًة
مثري ًة لِلاَّ عبني ْ
بأن َيبدأوا املباراة َفيتط َّلعون إىل أحد الالعبني وهو يركل الكرة نحو
املد َّرجات! فريكض ُّ
كل الالعبني عندها إىل هناك وراء الكرة ،وأثناء ذلك يقفزون
فوق املتف ِّرجني يف س ْع ِيهم وراء الكرة.
َّإن ذلك لن يحدُ ث أبدًا؛ َّ
اللعب داخل حدود
ألن الالعبني يعرفون َّأن عليهم
َ
امللعبْ ،
عن اللعب لدى
وإن ُر ِك ِ
لت الكرة خارج تلك الحدود ،فإ َّنهم يتو َّقفون ِ
سامعهم الصافرة ،من َث َّم يبدأون من جديدَّ .إن من املمتع ح ًّقا أن تتابع مبارا ًة
ُتل َعب داخل حدود امللعب .لقد أعطانا الله بعض الحدود لِ َحياتنا باملثل .ويكمن
أحد أدوار الكنيسة يف جعلنا من ِّيز تلك الحدود يف حياتنا .كم من أمو ٍر جديد ٍة
جيل ِّ
تبزغ مع ِّ
وكل ثقافة .ويكمن التحدِّي يف متييز كيف يجب أن نحيا
كل ٍ
كالس ِّيد املسيح يف زمننا الحارض.
سأل أحدُ هم يسوعَ يو ًما‘‘ :أ َّية وص َّي ٍة هي العظمى يف الناموس؟’’ (متَّى .)40-34 :22
النامويس الذي سأل يسوعَ هذا السؤال أن يعرف اإلجابة؛ إذ كان يريد أن يج ِّربه.
مل ُي ِر ِد
ُّ
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مل ُي َ
عط ‘‘الناموس’’ لنا لِ َيص َري قامئ َة الوصايا التي علينا ا ِّتباعها حرف ًّيا وبحذافريها ،بل
ونحب اآلخرين ً
أيضا.
نحب الله
ُّ
كمرش ٍد ُيساعدنا يف أن نعرف كيف ُّ
ُأ ِ
عط َي إلينا ُ
تعليامت بعدم ت ْرك
وإليك هذا املثال .ملَّا كانت زوجتي طفل ًة ،أعطاها أبوها
ٍ
نوع من النمل الالسع
السكاكر يف غرفة النوم .وقد كان السبب وراء ذلك وجو َد ٍ
ْ
تنصت زوجتي إىل تلك التعليامت
يحب َج ْم َع السكاكر .حسنًا ،مل
يف منطقتهم ُّ
توجهت إىل رسيرها لِتنام يف
وتركت مغ َّل ًفا من الشوكوالته يف رسيرها .وحني َّ
املساء ،مل تكن وحدَها هناك! وبعد م َّد ٍة قصرية ،كانت َّ
مغطا ًة بعد ٍد كبري من
النمل الالسع ،وق ِد استم َّرت عالمات اللسع ظاهر ًة عىل جسمها م َّد َة أ َّيا ٍم بعد
ذلك .لقد ُأعط َيت تلك ‘‘التعليامت’’ لِحامية ‘‘لوري’’ زوجتي؛ وهي ما كانت
تعليامت ينبغي ا ِّتباعها فحسب.
مج َّرد قامئ ِة
ٍ
كنت تشعر َّ
ْإن َ
بأن الكنيسة تعطيك رزم ًة من التعليامت ينبغي ا ِّتباعها وحسب،
الروحي (دوافعك وأفكارك)! أَأَنت
تلقي نظر ًة عىل قلبك
فإنيِّ أطلب إليك أن َ
ِّ
وترغب يف أن تصري ما قصد الله َ
لك أن تصري ؟ أَ َس َ
بق أن
الرب ح ًّقا
ُ
ُ
تطلب وجه ِّ
َ
ً
َ
خطوطا تعينك يف
رسم الله لك
عشت خارج الحدود التي وضعها الله لك؟ أ َي ُ
معرفة موقعك اآلن؟
شخصا يف كنيستك ،وتتح َّدث إليه بشأن األمور التي تعدُّ ها
أو ُّد أن أتح َّداك أن َتج َد ً
‘‘تعليامت’’ وتسأله‘‘ :لِ َم ُتعدُّ تلك األمور تعليامت؟’’
ج ِد األسباب وراء التعليامت َو ْاس َع لِتَفهمها .أظنُّ أ َّنك ستجدُ نفسك تقدِّر القلب
والروح من وراء تلك التعليامت.
ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1ما التعليامت التي تزعجك أكرث ّ
الكل؟
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 .2أَ َت ُ
ْ
عرف ملاذا َو َض ْ
تعرف ،فابحث عن
عت كنيستك هذ التعليامت؟ (إن مل
إجابة).
 .3أَ َس َبق أن َ
أعط َ
صديق لك
لشخص ما ومل ميت ِث ْل إليها؟ تحدَّث إىل
تعليامت
يت
ٍ
ٍ
ٍ
َ
شعرت به حينها.
بشأن ما
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 1.3يطلب اهلل في ِّ
كل شيء
الرب من ِّ
كل القلب
نحب َّ
سؤال :إ ًذا يقول يسوع َّإن الوص َّية العظمى هي أن َّ
وكل النفس ِّ
وكل الفكر ِّ
ِّ
وكل الق َّوة .فكيف أقوم بذلك؟
قال يسوع هذا يف إجابته عن سؤالٍ ألحد ناموس ِّيي اليهود ،والذي سأله بشأن
الوص َّية العظمى عىل اإلطالق (متَّى 37 :22؛ مرقس 30 :12؛ لوقا  .)27 :10بال ُّرغم
فإن يسوع مل يخ ْرت إحداها لِ َ
من وجود  613وص َّية واضحة يف ذلك الوقتَّ ،
تكون
الوص َّية العظمى .اً
بدل من ذلك ،اقتبس إحدى أكرث ال ِفقرات املعروفة واملحفوظة
عن ظهر قلب وقتها بني ِفقرات العهد القديم (تثن َّية :)5-4 :6
‘‘اِ ْس َم ْع َيا إِسرَْا ِئ ُ
يل :ال َّر ُّب إِل ُهنَا َر ٌّب َو ِاحدٌ َ .فت ُِح ُّب ال َّر َّب إِل َه َك ِمنْ ُك ِّل َق ْل ِب َك َو ِمنْ
ُك ِّل َن ْف ِس َك َو ِمنْ ُك ِّل ُق َّو ِت َك’’.
لقد نقل يسوع الرتكيز من مستوى الوصايا والقوانني والتنبيهات إىل مستوى
العالقة .اً
بدل من إعطائنا ‘‘وص َّي ًة رئيس ًة’’ إلطاعتهاَّ ،
فإن يسوع يدعونا ْ
ألن نستجيب
لله مبح َّب ٍة غامرةَّ .إن املح َّبة هي يف قلب العالقة.
يصف يوحنَّا إلهنا املدهش والفريد والقدُّ وس ،كيف أ ََّنه أجزل بغنًى مح َّبته علينا
وبشكل غري مرشوط (1يوحنَّا  .)1 :3ليست مح َّب ُة الله نحونا عاطف َّية؛
شغف
ٍ
ِب ٍ
بل هي مح َّب ٌة ٌ
فاعلة ومغيرِّ ة ،وتسعى ْ
ألن نبادلها نحن املح َّبة يف املقابل .إ َّننا لن
نتم َّكن من أن نبادله تلك املح َّبة ما مل ْ
نقبل ‘‘مح َّبته املغيرِّ ة’’ أ َّو اًل (1يوحنَّا :4
.)16 ،10-8
وكل نفسنا ِّ
وكل فكرنا ِّ
بكل قلبنا ِّ
نحب ِّ
وكل ق َّوتنا اَّإل إذا سمحنا ملح َّبة
سعنا أن َّ
ال َي ُ
الله املدهش ِة املغيرِّ ة أن تفيض يف قلوبنا وحياتنا ِبالكامل.
َّإن هذا ك ِّل ًّيا هو عمل روح الله ،غري أ َّنه يتط َّلب رغب ًة منَّا لقبول هذا العمل
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واالستسالم لِسيادة الروح القدسٌ .
كلمة أخرى لهذا العمل هي ‘‘التكريس’’‘‘ :أن
أعطي َّ
كل ما أعرفه يف ذايت إىل ما أعرفه يف الله’’َّ .إن الله ال مينع عنَّا َّأي جز ٍء من
َ
مح َّبته نحونا ،لذا فهو يطلب إلينا أن نح َّبه دون تح ُّفظات -أن نح َّبه ِّ
بكل ما فينا،
وكل ما لديناِّ ،
ِّ
وكل ما نرغب فيه .إ َّنه ال يريد بعض أجزا ٍء من حياتنا ،بل يطلب
رب
حيا ًة كاملة ومح َّب ًة كاملة ال مح َّب ًة مجزَّأة .حني نسمح للس ِّيد املسيح أن يكون َّ
حياتناَّ ،
فإن مح َّبتنا املتمركزة عىل الذات ستصري متمركز ًة عىل شخصه هو.
وبكل ما فيكِّ ،
كل قلبكِّ ،
تحب إلهك من ِّ
وبكل ما لديك ً
أيضا!
عليك أن َّ
فإن َّ
حاملا نقوم بذلكَّ ،
كل األمور من وصايا وتعليامت...إلخ ،تسقط يف مكانها.
يف إنجيل لوقا ،يزيد الس ِّيد املسيح عىل ذلك بالقول‘‘ :وقريبك مثل نفسك’’َّ .إن
هذا امتداد للعالقة واملح َّبة .فعندما نقبل مح َّبة الله املدهشة ونر ُّد تلك املح َّبة
غب حينها يف مح َّبة اآلخرين كام أح َّبنا الله.
بالكاملَ ،س رَن ُ
ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1لقد جاءت كلامت يسوع من أكرث ال ِفقرات املعروفة يف العهد القديم .ما األمر
عن الله؟
ُّ
األهم من أن نعرف أمو ًرا ِ
وح ْفظ الوصايا؟
أهم من املامرسات ِ
 .2لِ َم ُتعدُّ العالقة الصحيحة بالله َّ
نحب الله ِّ
الروحي
بكل جوانب حياتنا وليس الجانب
 .3لِ َم يعدُّ أم ًرا مهماًّ أن َّ
َّ
فحسب؟

38

 2.3يطلب اهلل بنفسه
سؤالَّ :إن لديَّ العدي َد من األمور الس ِّيئة يف حيايت التي ال تريض الله .لكن ،كيف
َي َس ُعني أن ِّ
َ
ألكون مؤمنًا أفضل؟
أنظف تلك الجوانب يف حيايت
ٌ
لسؤال ج ِّيد؛ إذ ُيظ ِهر َّأن مَ َّثة ‘‘أمو ًرا س ِّيئ ًة’’ يف حياة املؤمنني ُتح ِزن الله
َّإن هذا
وتخ ِّيب أمله.
الحقيقي يف املسألة؛
سعني..؟’’ هو الجزء
َّإن الجزء األ َّول من السؤال ‘‘كيف َي ُ
ُّ
فالحقيقة أ َّنه ال يسعنا ذلك! َّإن اإلنسان مييل إىل محاولة ‘‘تصويب أمور حياته
بنفسه’’ .ومع أ َّنه يحالفنا أحيا ًنا النجاح جزئ ًّيا يف تغيري بعض األمورَّ ،
فإن معظم
هذ التغيريات تكون غال ًبا عىل السطح ،ويستحيل علينا ‘‘تطهري أفعالنا’’ إىل درج ٍة
نرس فيها الله ونكون بها مقبولني لديه .اً
وبدل من ذلك ،يتحتَّم علينا أن
كافي ٍة ُّ
نس ِّلم أنفسنا لله ،ونسمح له بتغيري حياتنا وتشكيلها كام يشاء.
حقيقي مع األمور الس ِّيئة يف حياتنا؛
بشكل
إ َّننا بحاج ٍة إىل معونة الله للتعامل
ٍ
ٍّ
إذ ال ب َّد من التعامل مع األمور العميقة املس ِّببة لألمور الس ِّيئة (الخط َّية) أ ِو التي
تبقي تلك األمور يف حياتنا.
ُ
ويضع يوحنَّا األمور يف نصابها حني يقولَ ‘‘ :ول ِكنْ إِ ْن َس َل ْكنَا فيِ النُّو ِر كَماَ هُ َو فيِ
يح ا ْب ِن ِه ُي َط ِّه ُر َنا ِمنْ ُك ِّل َخ ِط َّي ٍة.
النُّو ِرَ ،ف َلنَا رَ ِ
ش َك ٌة َب ْع ِضنَا َم َع َب ْع ٍضَ ،و َد ُم َي ُسوعَ ا ْل َم ِس ِ
إِ ْن ُق ْلنَا :إِ َّن ُه لَ ْي َس لَنَا َخ ِط َّي ٌة ُن ِض ُّل أَ ْن ُف َسنَا َولَ ْي َس ا ْل َح ُّق ِفينَا .إِ ِن ا ْعترََ ْفنَا ِب َخ َطا َيا َنا َف ُه َو
أَ ِم ٌني َو َعا ِد ٌلَ ،حتَّى َي ْغ ِف َر لَنَا َخ َطا َيا َنا َو ُي َط ِّه َر َنا ِمنْ ُك ِّل إِ ْث ٍم’’ 1يوحنَّا .9-7 :1
فالخطوة األوىل هي االعرتاف َّ
بأن مَ َّثة أمو ًرا س ِّيئة (خط َّية) يف حياتنا حتَّى ْ
وإن
كنَّا مؤمنني؛ أل َّننا حني نبوح بالخط َّية أو نعرتف بها ،فإ َّننا نطلب إىل الله أن يقوم
بأم ٍر ما حيالها .إ َّننا بحاجة ْ
ألن نأ َيت إىل الله عىل حالنا -أن نأ َيت كام نحن .حينام
نأيت إىل الله بهذا املوقف األمني معرتفني بخطاياناَّ ،
واألب
فإن الله كث ُري الرحمة ُ
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املحب سيغفر لنا خطاياناَّ .إن هذا يرفع عنَّا ذنب الخط َّية ومسؤول َّيتنا ُتجاهها ،يف
ُّ
حني يعمل روح الله القدُّ وس عىل مست ًوى مغيرِّ ٍ َ
أعمق لِ ُيط ِّه َر حياتنا من املس ِّببات
العميقة للخط َّية واألمور الس ِّيئة فينا ،مغيرِّ ًا ومن ِّق ًيا مواقفنا العميقة املتمركزة عىل
ذاتنا ،والتي تسعى إىل ل َّذتنا وحدنا ،وإىل مصلحتنا الشخص َّية غري النق َّية.
َّإن هذ العمل َّية ال تغيرِّ سلوكنا (األمور التي تحدُ ث عىل سطح الحياة) فحسب؛
وخ ُلقنا ،وهي التي َت ُ
بل تغيرِّ ً
أيضا تفكرينا ،ومواقفنا ُ
حكم َمن نحن وما الذي
نفعله وهي التي تحدِّد  .بعد ذلك ال نعود متمركزين عىل ذاتنا ،بل يصري الس ِّيد
رب حياتنا .غري َّأن يوحنَّا يؤ ِّكد أ َّنه
املسيح هو مرك َز حياتنا ،ويكون حينها بالحقِّ َّ
حاملا يحدُ ث الغفران والتطهريَّ ،
بشكل مختلفَ ‘‘ :ول ِكنْ إِ ْن
فإن علينا أن نحيا
ٍ
يح
َس َل ْكنَا فيِ النُّو ِر كَماَ هُ َو فيِ النُّو ِرَ ،ف َلنَا رَ ِ
ش َك ٌة َب ْع ِضنَا َم َع َب ْع ٍضَ ،و َد ُم َي ُسوعَ ا ْل َم ِس ِ
ا ْب ِن ِه ُي َط ِّه ُر َنا ِمنْ ُك ِّل َخ ِط َّي ٍة’’ 1يوحنَّا .7 :1
إ ًذا ،فنحن ال نحتاج إىل معونة الله للتعامل مع مشكلة الخط َّية ومس ِّبباتها
فحسب؛ بل نحن بحاج ٍة إىل معونته املستم َّرة لِنَحيا حيا َة مشا َبه ٍة للس ِّيد املسيح،
بحيث يكون الس ِّيد املسيح مركزها! عندئ ٍذ مي ِّكننا الروح القدس من ا ُمل يِ ِّ
ض ُقدُ ًما
عيش حيا ٍة ت ِّ
رشف الس ِّيد املسيح .هذا ويؤ ِّكد بولس الرسول عىل هذ الحقيقة
يف ِ
وح ُك ْم َو َن ْف ُس ُك ْم
الس َال ِم َن ْف ُس ُه ُي َقد ُِّس ُك ْم ِبال َّتماَ ِمَ .و ْلت ُْح َف ْظ ُر ُ
حينام يكتبَ ‘‘ :وإِل ُه َّ
يح .أَ ِم ٌني هُ َو ا َّل ِذي َيد ُْعو ُك ُم
َو َج َسدُ ُك ْم َكا ِم َل ًة ِب َال لَ ْو ٍم ِع ْن َد َم ِجي ِء َر ِّبنَا َي ُسوعَ ا ْل َم ِس ِ
ا َّل ِذي َس َي ْف َع ُل أَ ْي ًضا’’ (1تسالونييك .)24-23 :5
ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1ما الخطايا التي متنع الشباب من ا ِّتباع الس ِّيد املسيح بالكامل؟
ْ .2إن كان الس ِّيد املسيح يقبلنا كام نحن ،أَ َيعني هذا أن َّ
نظل عىل حالنا دون
تغيري ،ونستم َّر يف طلب املغفرة؟
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 .3ما الخطأ يف محاولتنا تصويب أمور حياتنا قبل ا ِّتباع الس ِّيد املسيح؟
 .4ملاذا ُيعدُّ االستمرار يف حيا ٍة يكون الس ِّيد املسيح مركزها مهماًّ مبقدار أه ِّم َّية
قبولنا لغفران املسيح وتطهري يف املقام األ َّول؟
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بطرق مختلفة
 3.3يطلب اهلل
ٍ
سؤال :أنا ال أفهم الكثري لدى قراءيت الكتاب املق َّدس ،كام َّأن حضو َر الكنيسة
هو أم ٌر يشعرين بامللل .أهناك ما هو أكرث من قراءة الكتاب املقدَّس وحضور
َ
ليكون املرء مؤمنًا؟
الكنيسة
َّإن هناك بالتأكيد ما هو أكرث من قراءة الكتاب املقدَّس وحضور الكنيسة؛ فجوهر
أن تكون مؤمنًا هو عالقتك بالس ِّيد املسيح.
بشكل صحيحَّ ،
فإن قراءة الكتاب املقدَّس والعبادة
وحني نفهم جانب تلك العالقة
ٍ
تأخذان معنًى جديدًا ،وعم ًقا جديدًا إضاف ًة إىل ك ْونهام متع ًة جديدةَّ .إن عالقتنا
بالس ِّيد املسيح ال ب َّد أن تكون األولو َّية القصوى .وقد َّ
وضح بولس عالقته بالس ِّيد
املسيح حني قالَ ‘‘ :ب ْل إِنيِّ أَ ْح ِس ُب ُك َّل شيَ ْ ٍء أَ ْي ًضا َخ َسا َر ًة ِمنْ أَ ْج ِل َف ْض ِل َم ْع ِر َف ِة
ك
يح َي ُسوعَ َر يِّب ،ا َّل ِذي ِمنْ أَ ْج ِل ِه خَسرِ ْ ُت ُك َّل األَ ْش َيا ِءَ ،وأَ َنا أَ ْح ِس ُب َها ُن َفا َي ًة لِ يَ ْ
ا ْل َم ِس ِ
وج َد ِفي ِه( ’’...فيل ِّبي .)9-8 :3
يح َو ُأ َ
أَ ْر َب َح ا ْل َم ِس َ
لقد تك َّلم بولس مرا ًرا بشأن حياة املؤمن واص ًفا إ َّياها بأ َّنها اختبا ٌر ‘‘يف املسيح’’.
بشكل كليِّ ٍّ يف حياة املؤمن ،يف حني يحيا
إ َّنه يعني ْأن يكون الس ِّيد املسيح ح ًّيا
ٍ
املؤمنون حيا ًة يكون الس ِّيد املسيح مركزها ك ِّل ًّيا ،ويشابهون الس ِّيد املسيح أكرث
وأكرث يف كيانهم وأفكارهم وأفعالهم.
بالرب يسوع ابن الله .ليس األمر ،يف املقام
َّإن جوهر بشارة اإلنجيل هو العالقة ِّ
األ َّول ،متع ِّل ًقا ِب ِخدْمات الكنيسة والعبادة والتت ْل ُمذ عرب التأ ُّمالت اليوم َّية ،بل
هو متع ِّلقٌ بعالق ٍة ح َّي ٍة فاعل ٍة ونامي ٍة بالله عرب ابنه يسوع املسيح وبق َّوة الروح
القدس.
حاملا نس ِّوي مسألة العالقة -وهذا أولو َّية قصوىَّ -
فإن قراءة الكتاب املقدَّس،
وكون املؤمنني جز ًءا من كنيس ٍة عابدة ،يأخذان معنًى ومتع ًة جديدَين.
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ً
انضباطا مملاًّ ؛ أل َّنها تصري جز ًءا من رغبتنا يف
ال تعود قراءة الكتاب املق َّدس حينها
‘‘أن نعرف الس ِّيد املسيح’’ ،والتي يصفها بولس بالقولِ ‘‘ :منْ أَ ْج ِل َف ْض ِل َم ْع ِر َف ِة
يح َي ُسوعَ ’’.
ا ْل َم ِس ِ
لِن َ
َكون يف عالق ٍة حقيق َّية باملسيح ،يتحتَّم علينا أن نعرفه .ومن املستحيل أن نكون
بشخص ما ال نعرف عنه اَّإل أمو ًرا سطح َّية .لقد أَعطى بولس
يف إطار عالق ٍة عميق ٍة
ٍ
الرسول معرف َة الس ِّيد املسيح أكرث وأكرث أولو َّي ًة قصوى ،وهذا ما علينا ِف ْعله.
غري َّأن الكتاب املق َّدس ليس املكان الوحيد لِنَتالقى بالس ِّيد املسيح ونعرفه أكرث.
فنحن نقوم بذلك عرب الحياة ألجله ،وا ِّتباعه وإطاعته .كام أ َّننا نتع َّلم ً
أيضا أن
نعرف الس ِّيد املسيح أكرث بالعبادة برفقة آخرين لهم العالقة ذاتها بشخصه
الرب
الكريم ،وهم كذلك منطلقون يف الرحلة ذاتها؛ أل َّنهم جز ٌء من عائلتهَّ .إن َّ
َ
لنكون ضمن جامع ٍة عابدة .والكنيسة إنمَّ ا هي عباد ٌة حقيق َّي ٌة
يدعونا إىل عائلته
للس ِّيد املسيح م ًعا ،مع اإلصغاء إىل صوت الروح القدس أثناء عبادتنا .إ َّننا ال نتع َّلم
أثناء عبادتنا الفرد َّية فحسب ،بل وأثناء العبادة الجامع َّية ً
أيضا.
مناسب ًة ِّ
لكل الفئات العمر َّية واملجموعات الحارضة
ال يعني هذا اَّأل تكون العبادة ِ
وال ذات معنًى و ُملهم ًة للجميع ،إ َّنها ال ب َّد أن تكون كذلك! غري أ َّننا نساهم يف
ملموسا مبشاركتنا يف العبادة ،فال نكون مج َّرد متف ِّرجني مكتويف األيدي.
ج ْعل ذلك
ً
َّإن من الواجب علينا أن نسمح للروح القدس أن يعمل فينا أثناء العبادة.
ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1ما الذي يعنيه برأيك ‘‘أن نعرف املسيح’’؟ وكيف ميكننا أن نجعل هذا سع ًيا
دؤو ًبا طيلة الحياة؟
ومناسب ًة
 .2ما الذي َي َسعك القيام به لِتُساعد يف ج ْعل العبادة ُملهم ًة لك وألقرانك
ِ
لكم جمي ًعا؟
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 .3ما الصعوبات الكربى بالنسبة إليك أثناء قراءتك للكتاب املق َّدس؟ وكيف ميكن
تغيري ذلك؟
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 4.3يطلب اهلل في األوقات الصعبة
سؤال :لقد مات صديقي َّ
مؤخ ًرا ،ويبدو يل َّأن الله بعيدٌ جدًّ ا .أميكنني القيام بأيِّ
ألملس حضو َر الله ثاني ًة؟
أم ٍر َ
عاطفي عميق ،كام أ َّنه ميكنها أن
تجارب الحياة الصادم َة ترض ُبنا عىل مست ًوى
َّإن
َ
ٍّ
عن
تخ ِّد َر مشاعرنا ،أو أن تح ِّولها إىل
غضب شديد يجعلنا نشعر بأ َّننا بعيدون ِ
ٍ
اللهَّ .إن يف مقدور مشاعرنا أن تخدعنا وتقنعنا َّ
غائب ،وغري مبالٍ  ،وهو
بأن الله ٌ
اغب يف ذلك ً
املهم تذ ُّكر َّأن شعو ًرا
أيضاَّ .إن من ِّ
غري قاد ٍر عىل مساعدتنا بل وغري ر ٍ
طبيعي؛ إذ َّإن هذا جز ٌء من عمل َّية النَّوح (التعبري عن مشاعر الحزن
كهذا هو أم ٌر
ٌّ
واألمل).
يف الحقيقة ،مي ُّر ُّ
الرب
بأوقات من الجفاف
كل فر ٍد منَّا
ٍ
الروحي أو ق َّلة التواصل ِب ِّ
ِّ
يسوع .قد يكون سبب هذا هو الخط َّية التي نسمح لها بالتدريج باقتحام حياتنا،
الرب ،كام قد يكون سبب عدم التواصل أحيا ًنا
َفتُش ِّيد ِبدَورها حاجزًا بيننا وبني ّ
هو التعب الشديد .حينام تكون املشاعر مضطرب ًة ،فإ َّنها ُتشعرنا بأ َّننا بعيدون َّ
كل
عن اللهْ ،
وإن مل تكن حالتنا كذلك .ومن املمكن أن تغمرنا مشاع ٌر كهذ يف
ال ُبعد ِ
أناس أعزَّاء.
أوقات األزمات مثل
ِ
فقدان ٍ
مقياسا فاعلاً ملستوى الروحان َّية .ومع َّأن من
ال ميكن أن تكون املشاعر وحدَها
ً
نوبات مشاع َر قو َّي ٍة؛ َّ
فإن عالقتنا بالس ِّيد املسيح ال ميكن أن تعتم َد
املدهش اختبار
ِ
عىل املشاعر أ ِو االستجابات العاطف َّية.
بأن الله بعيدٌ َّ
ما الذي تفعله حينام تشعر َّ
كل ال ُبعد؟ حينام تقرأ الكتاب املقدَّس،
كلامت مطبوع ًة بال معنًى؟ وحينام تحاول أن تصليِّ ،
هل َترى َّأن كلامته ليست اَّإل
ٍ
هل َتشع ُر بأ َّنك غري قاد ٍر عىل الرتكيز والتواصل بالله ،أو بأ َّنك ببساط ٍة تهدر وقتك؟
ما الذي تفعله إذ ذاك؟ كيف تعمل عىل تجديد تلك العالقة الحميمة بالله؟
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َف ْلرن ِّكز عىل قض َّي ٍة أساس َّي ٍة واحدةَّ :أن طريق العالقة الحميمة بالله ال يعتمد عىل
املعرفة ،وال عىل الطقوس ،وال عىل بذل جهو ٍد أكرب؛ بل يعتمد عىل الطاعة .قال
يسوع‘‘ :اَ َّل ِذي ِعنْد َُ َو َصايَايَ َو َي ْح َف ُظ َها َف ُه َو ا َّل ِذي ُي ِح ُّب ِنيَ ،وا َّل ِذي ُي ِح ُّب ِني ُي ِح ُّب ُه أَ يِب،
َوأَ َنا ُأ ِح ُّبهَُ ،و ُأ ْظ ِه ُر لَ ُه َذاتيِ ’’ (يوحنَّا .)21 :14
َّإن الطاعة هي املفتاح إلعادة العالقة الحميمة بالله .أمعن يف النظر يف كلامت العدد
السابق‘‘ :اَ َّل ِذي ِعنْد َُ َو َصايَايَ َو َي ْح َف ُظ َها َف ُه َو ا َّل ِذي ُي ِح ُّب ِني ،’’...وبعد ذلك فإ َّننا نقبل
الوعد َّأن يسوع ُيظ ِهر لنا ذاته ويكون حقيق ًّيا بالنسبة إلينا كاستجاب ٍة لطاعتنا.
افتح الكتاب املق َّدس ْ
للرب‘‘ :مع أنيِّ
وقل ّ
عندما تشعر بأ َّنك ُمح َب ٌط وبعيدٌ ِ
عن اللهِ ،
ال أشعر َّ
بأن األمور تسري عىل ما ُيرام اآلن ،فإنيِّ سآخذ ما سأقرأ عىل محمل الجدِّ،
وسأبحث عن طريق أستجيب بها (أطيع) ،حيث إنيِّ سأضع ما سآخذ َموضع
التنفيذ’’ .ص ِّمم عىل إطاعة ِّأي أم ٍر ترا يف املقطع الذي تقرأ َّ .إن هذا َس ُيعينك
عىل أن تعيد ترتيب أوراقك روح ًّيا ،كام أ َّنه ُيعيد تركيزك إىل اال ِّتجا الصحيح.
معادلة ٌ
ٌ
سهلة أو َفور َّية ،فإ َّنه حني نر ِّكز عىل الطاعة ،تكون
ومع أ َّنه ليست هناك
الحميم َّية واملشاعر املرافقة لها قريب ًة غال ًبا.
افتح الكتاب املقدِّس واقرأ مقط ًعا أ ِو اثنني ،من َث َّم استجب لهام (أطعهام) بطريق ٍة
ِ
َ
مح َّددة .أدعوك ْ
تحب الله واآلخرين ً
أيضا ،وأظنُّ أ َّنك سرتى الله ُيظهر ذاته
ألن َّ
لك بطريق ٍة جديدة.
ٌ
أسئلة للمناقشة:

قصة تسكني العاصفة (مرقس  )41-35 :4عن مح َّبة يسوع
 .1ما الذي تع ِّلمنا إ َّيا َّ
واهتاممه بنا يف أثناء مواجهتنا لِتَجارب الحياة الصعبة؟
 .2ملاذا ُيعدُّ االعتامد عىل العواطف واملشاعر أم ًرا َخ ِط ًرا يف َف ْهم حضور الله
واختبار ذلك الحضور؟
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 .3يقول بولس َّإن ’’اإلميان‘‘ هو عط َّية الله ،وإ َّنه يأيت من مح َّبة الله أو نعمته
الغن َّيتَني .ما الذي َي َسعنا القيام به إزاء إمياننا حينام يكون محدودًا وقليلاً
وضعي ًفا؟
ٌ
صامتة يف ِّ
ٌ
كل عالقة .كيف علينا أن نتك َّيف حينام يبدو الله
أوقات
 .4مَ َّثة
صامتًا؟
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إعداد :تود فاغو َنر

ُّ
والتذكر
المقدس :القراءة
 1.4الكتاب
َّ
سؤال :أنا ال أفهم الكثري عندما أقرأ الكتاب املقدَّ س .أَهناك أم ٌر خاطئٌ يف
الكتاب املق َّدس ذاته أم َّيف أنا أم يف كيف َّية قراءيت للكتاب املقدَّ س؟
أخ ِّمن َّأن الخطأ يكمن يف كيف َّية قراءتك للكتاب املق َّدس .إ َّننا نؤمن َّ
بأن الكتاب
ٌ
ٌ
صالحة ِّ
ونافعة ً
أيضا
لكل املؤمنني
املق َّدس هو كلمة الله املوحى بها ،وهي
(2تيموثاوس  ،)16 :3لذا فاملشكلة ليست يف الكتاب املق َّدس ذاته .قد تحتاج
ترجمة أخرى ُ
ٌ
أبسط متاح ًة لك لِلحصول عليها .كام يقول
أن تنظر إذا ما كانت
الكتاب املقدَّس ً
املسيحي) عند الهالكني (غري
أيضا َّإن كلمة الصليب (اإلميان
ّ
املؤمنني) جهالة (1كورنثوس  .)18 :1ومبا أ َّنك تطرح اً
سؤال كهذاَّ ،
فإن هذا يع ِّرفني
َّ
بأن الخطأ ليس فيك أنت ً
أيضا .يقول الله‘‘ :اطلبوا تجدوا( ’’...متَّى 7 :7؛ أمثال
17 :8؛ تثنية  ،)29 :4ومن الواضح متا ًما أ َّنك تطلب .لذا ،فَلأْ ساعدْك عىل أن تفهم
كيف َّية تنمية مهاراتك يف قراءة الكتاب املقدَّس.
األمر األ َّول الذي يجب االنتبا إليه حينام تقرأ كتابك املق َّدس هو أ َّنك ك َّلام َ
قرأت
بشكل أفضل .عندما تدرس الكتاب املق َّدسَّ ،
فإن من
أكرث ،صرِ َت تفهم ما تقرأ
ٍ
أصحاح أو عد ٍد أو كلمة ،أ َّما عندما تريد أن تقرأ الكتاب
املقبول أن تر ِّك َز عىل
ٍ
املقدَّس َّ
فإن الهدف هو أن تعرف عدد األصحاحات التي تقدر عىل قراءتها يف
جلس ٍة واحدة.
أم ٌر آخر ال ب َّد من تذ ُّكر حينام تقرأ الكتاب املق َّدس وهو أن تقرأ الكتاب املقدَّس
ُ
كتب تتحدَّث
ذا َته .كم ُيدهشني
الوقت الهائل الذي يقضيه املؤمنون يف قراءة ٍ
كتب بشأن كيف تصري مؤمنًا
بشأن الكتاب املقدَّس وكيف َّية قرا َءته
ٍ
بشكل أفضل ،أو ٍ
خصص لقراءة الروايات املسيح َّية .تو َّقف عن قراءة
أفضل ،إضاف ًة إىل الوقت الذي ُي َّ
كتب بشأن الكتاب املقدَّس ،واقرأ كتابك املقدَّس ذا َته .ال تفشل ْإن كان ذلك صع ًبا
ٍ
أو يجلب لك الشعور بأ َّنك غري مثمرَّ .إن القراءة فنٌّ يف طريقه إىل الضياع بالنسبة
51

إىل كثريين منَّا .مع َّأن القراءة تكون أحيا ًنا صعب ًة و ُمربكة ،فإ َّنه ليس عليك أن
تفشل :فك َّلام َ
قرأت أكرث ،صار ذهنك ُمتَك ِّي ًفا إلدراك تأثري القراءة أكرث.
عادات قراءتك .يقرأ معظم املؤمنني كتابهم املقدَّس
إليك طريق ًة أخرى ُتن ِّمي بها
ِ
خطب ما يف حياتهم ،فيبحثون عن إجاب ٍة لتساؤالتهم فيهَّ .إن من
حينام يحدُ ث
ٌ
ُّ
الط ُرق املثمرة أكرث لِقراءة كتابك املق َّدس هي قراءته يف األوقات الحسنى .وعند
ات
حدوث مشكل ٍة ما ،فام عليك اَّإل الرجوع إىل املقاطع التي تذك ُرها بشأن شخص َّي ٍ
م ُّروا يف املشكلة ذاتها التي تواجهها أنت اآلنَ .مثَلاً ْ ،إن كنت تواجه إغرا ًء ،ففي
قصة داود (2صموئيل  .)11وإن
قصة يوسف (تكوين  )39أو َّ
وسعك الرجوع إىل َّ
قصة التالميذ (متَّى .)8
قصة دانيال (دانيال  )6أو َّ
واجهت وقتًا مخي ًفا ،فارجع إىل َّ
َ
قصة موىس (خروج
وإن
واجهت وقتًا يتط َّلب منك قياد ًة ومسؤول َّية ،فارجع إىل َّ
قصة بولس (أعامل .)15
 ،)18أو َّ
أخ ًريا ،ال َت َه ْب من قراءة العهد القديم .كثريون منَّا ي َرون العهد القديم مخي ًفا.
تبدو األسامء واألماكن والتقاليد قدمي ًة ،وقد نشعر بأ َّننا غ ُري قادرين عىل فهمها.
قصصا ،والقصص عاد ًة ما
غري َّأن غالب َّية صفحات العهد القديم تحمل يف ط َّياتها ً
تكون مألوف ًة ميكن َف ْهمها .فبينام ال نفهم أحيا ًنا االختالفات الثقاف َّية والعادات
لشخص َّيات هذ القصص ،فإ َّنه ميكننا أن نفهم مشاعرهم .وشخص َّيات العهد
مهم العار ،كام شعروا عىل
القديم غن َّي ٌة باملشاعر :فقد خافوا وقلقوا وارتبكوا و َو َص ُ
بحزن
النقيض من ذلك بالق َّوة والسعادة .لقد ضحكوا بأعىل صوتهم ،كام َب َكوا ٍ
وعزُّوا أصدقاءهم .تلك أمو ٌر يف وسعنا جمي ًعا أن نفهمها ،وتلك هي القصص التي
ُتغني حياتنا وتجعل قراءة الكتاب املق َّدس أم ًرا غاية يف املتعة.
ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1ماذا َي َسعني أن أفعل أل ِّمن َي كيف َّية قراءيت للكتاب املقدَّس؟
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ظروف اآلن ،ما الشخص َّية الكتاب َّية التي تساعدين حينام
 .2بسبب ما أم ُّر فيه من
ٍ
قصتها؟
أقرأ َّ
 .3كيف استخد َم الله الكتاب املقدَّس يف التحدُّ ث إ َّيل يف املايض؟
أخص َص جز ًءا من وقتي لقراءة كتايب املقدَّس؟
 .4كيف َي َسعني أن ِّ
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تحد ٌث وإصغاء
 2.4الصالةُّ :
فإن عندما يِّ
سؤال :مع َّأن املؤمنني يتحدَّ ثون كث ًريا بشأن الصالة ،يِّ
أصل ال أسمع
أيَّ يشء .يف الحقيقة ،أشعر يِّ
وكأن أتحدَّث إىل ذايت كاملجانني .أَهناك ما ميكن أن
تساعدين به؟
أ َّو اًل ،عليك أن تعرف أ َّنك لست وحدَك .ثان ًيا ،ال يعني هذا َّأن َّ
كل األمور عىل
ما ُيرامَّ .إن كونك مؤمنًا يعني أن تكون يف عالق ٍة بالله ،والصالة ليست أكرث من
مهم
التحدُّ ث واإلنصات إىل اللهَّ .إن الصالة هي وسيلة ا ِّتصال؛ واال ِّتصال
ٌ
عنرص ٌّ
يف الحفاظ عىل عالق ٍة ح َّي ٍة وصحيحة ،وهو أم ٌر ال ينبغي لنا أن نفشل يف املحاولة
بشأنه .إليك اآلن بعض العوائق التي ال ب َّد من ِّ
تخطيها.
َّإن أكرث الصلوات شيو ًعا من التي يستجيبها الله هي صالة االستغاثة .يف سفر
الخروج  8 :3نسمع َقول الله‘‘ :إِنيِّ َق ْد َرأَ ْي ُت َم َذ َّل َة َش ْع ِبي ا َّل ِذي فيِ مِصرَْ َو َس ِم ْع ُت
رصخات استغاثة
صرَُ َاخ ُه ْم ِمنْ أَ ْج ِل ُم َس ِّخ ِري ِه ْم’’ ،والكثري من املزامري ليست اَّإل
ِ
أطلقها داود بسبب مضايقة أعدائه (املزامري  143 ،102 ،55 ،28 ،17وغريها ً
أيضا).
قصة َّ
اطئَ ’’ (لوقا :18
ويروي يسوع َّ
العشار الذي رصخ‘‘ :ال ّل ُه َّم ا ْر َح ْم ِني ،أَ َنا ا ْل َخ ِ
 ،)3فنال الرحمة التي كان يلتمسها .إ َّننا كث ًريا ما نأيت قدَّام الله ِبتَعجرف آمرين
إ َّيا أن ين ِّفذ أم ًرا ما لنا ،أو أن يعط َينا شي ًئا ما نريد َّ .إن موضوع الصالة هو أن
غني يف عطائهْ .إن أردت أن
نأيت بتواضع ونحن دون ِّأي يش ٍء ق َّدام الله الذي هو ٌّ
يستجيب الله صالتك ،تو ِّقف عن إمالء األوامر إليه ،وتعال ِّ
مترض ًعا طال ًبا العون.
أ َّما الجزء الثاين من الصالة ،والذي غال ًبا ما يهمله معظمنا ،فهو اإلنصات إىل
جواب الله .قد يأيت الله أحيا ًنا بق َّوته وجربوته كالرياح العاتية (أ ُّيوب  ،)38كام
كنسيم خفيف يهمس
قصة إيل َّيا ،فيأيت إلينا
قد يتك َّلم ِب ٍ
لطف ورحمة ،كام يف َّ
ٍ
َّ
الحق يف نفوسنا (1ملوك  .)19يتحتَّم علينا أن نتع َّلم كيف نسرتيح صامتني ويف
نسمع ما يقوله اللهَّ .إن هذا هو أحد األسباب التي
أماكن صامتة ،إن كنَّا نرجو أن
َ
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صباحا من أنسب األوقات ألولئك الذين يعيشون يف املدن.
تجعل وقت التأ ُّمل ً
إ َّننا بحاج ٍة ْ
ألن نأتيَِ إىل الله قبل أن تبدأ معمع ُة حشو ِد البرش ،وصفر ُ
ات أبواق
همسات الله.
ورصخات البائعني إن كنَّا نأمل ح ًّقا أن نسمع
املركبات،
ُ
ِ
بقص ِة األرملة
أم ٌر آخر ال ب َّد أن نتع َّلمه يف الصالة وهو املثابرة .يخربنا ُّ
الرب يسوع َّ
وقايض الظلم حيث كانت األرملة تقرع باب القايض َّ
يوم ملتمس ًة عدله
كل ٍ
مهم ٌة بالنسبة إىل هذ األرملة التي
(لوقا  .)18لقد أدرك القايض كم هي العدالة َّ
تجاهلها يف األ َّيام السابقة ،فأعطاها ما كانت تطلبه بإلحاح .واستم َّر يسوع يف
َقوله إ َّنه ينبغي لنا أن نأيت نحن ً
أيضا إىل الله بهذ الطريقةَّ .إن هذا يعيننا يف
مهم ح ًّقا بالنسبة إلينا .قد نظنُّ أ َّننا بحاج ٍة إىل أمر ما ،لكنْ ْإن مل
إدراك ما هو ٌّ
بإلحاح ،واملحاربة برشاس ٍة والقدوم ق َّدام الله يو ًما بعد
نكن راغبني ح ًّقا يف الصالة
ٍ
يوم ألجل ذلك األمر ،والتامسه من الله ،أَنكون حقًّا راغبني فيه؟ أَ ُيصليِّ والدٌ له
ٍ
ٌ
طفل ٌ
مريض ،ويف حالٍ َخ ِطر ٍة ،إىل الله م َّر ًة واحد ًة فقط من أجل طفله؟ كلاَّ  ،بل
يصليِّ بال انقطاع ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،راف ًعا األمر ذاته إىل الله َّ
كل دقيق ٍة منتظ ًرا أن
يفعل الله أم ًرا ما.
ٌ
عن األمور التي يو ُّد هو أن
طريقة أخرى لِ َسامع صوت الله هي أن نسأل الله ِ
يعط َيها ،ال األمور التي نو ُّد نحن أن نحصل عليها .إن أردت أن تسمع ردًّا باإليجاب
صيحات األجهزة واأللعاب ،اً
وبدل من ذلك اسألِ الله
من ِق َبل الله ،فال تطلب آخر
ِ
متاح طال ًبا اإلرشاد وستَسمع الله يتحدَّث
أن يستخدمك .تقدَّم أمام الله
كخادم ٍ
ٍ
عن الوقت الذي ستحصل فيه عىل األمور التي تريدها
كث ًرياُ ،ث َّم َستَسمع منه ِ
أمس الحاجة إليها.
وأنت يف ِّ
أخ ًريا ،قد تشعر َّ
أوقات من
بأن الصالة غري مريحة بالنسبة إليك؛ أل َّنك مت ُّر يف
ٍ
أوقات من حياتهم يشعرون
الطبيعي أن مي َّر املؤمنون يف
الروحيَّ .إن من
الجفاف
ٍ
ِّ
ّ
فيها َّ
بأن الله ما عا َد قري ًبا كام اعتاد أن يكون .ما يحدث هو َّأن صالتهم ما عادت
ُتستجاب كام اعتادوها أن ُتستجاب ،كام َّأن الكتاب املق َّدس ما عاد يتك َّلم كام
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طبيعي ،فال يعني َّأن عليك االستسالم حتَّى يبدو لك
اعتادو  .ومع َّأن هذا أم ٌر
ّ
ُّ
مهم بالنسبة
الله قري ًبا ثاني ًةَّ .إن الله
يستغل هذ األوقات لِ َيجعلنا ندرك كم أ َّنه ٌّ
إلينا .است ِم َّر يف صالتك وقراءتك للكتاب املق َّدس ،إضاف ًة إىل املثابرة عىل مامرسة
االنضباطات الروح َّية األخرى ،فالله سيكافأ أمانتك قري ًبا بحضور يف حياتك.
ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1كم م َّر ًة يف اليوم أقيض وقتًا يف التحدُّ ث إىل الله؟
 .2كم م َّر ًة يف اليوم أقيض وقتًا يف اإلنصات إىل الله؟
َمس أن
 .3حينام أصليِّ  ،هل أقيض وقتًا طويلاً يف إخبار الله مبا أريد أم أنيِّ أ ْلت ُ
يخربين هو مبا يريد؟
بشكل
صمت أكرث خالل يومي لإلنصات إىل الله
أوقات
 .4كيف َي َسعني إيجا َد
ٍ
ٍ
ِ
أفضل؟
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 3.4المجموعات :االعتراف والتواصل
سؤال :لقد ُ
مللت تلك املسيح َّية التي تتمحور حول ‘‘أنا ويسوع’’ .ما الذي
كشباب لننم َو يف إمياننا؟
َي َسعنا القيام به ككنيس ٍة أو
ٍ
جامعي هو ٌ
هدف نبيلَّ .إن
إميان
َّإن رغبتَك يف االنتقال من اإلميان
ِّ
الفردي إىل ٍ
ٍّ
‘‘قصتنا نحن’’ .يف العهد القديم ،نرى
قص ًة جامع َّي ًة هي َّ
الكتاب املق َّدس يروي َّ
الله مهتماًّ بإنشاء األ َّمة العربان َّية ،وليس مهماًّ بأن يكون يف عالق ٍة بأحد اليهود
فقط .ويف العهد الجديد ،نرى يسوع يبدأ خدمته باختيار  12تلمي ًذا (مرقس )1؛
َ
لذا من الج ِّيد أ َّنك تشعر َّ
لتكون ضمن مجموع ٍة من املؤمنني
بأن الله إنمَّ ا يجذبك
بأن هذا لن َ
به .غري أنيِّ أو ُّد تحذيرك َّ
هم ًة سهلة؛ فك َّلام زادت أعداد الناس،
يكون َم َّ
ُّ
زادت آراؤهم واختالفاتهمَّ .
ستحل فيها أمر االختالفات التي
وإن الكيف َّية التي
بينكم هي ما َس َيصنع الفارق ك َّله .وإليك َ
بعض األدوات املفيدة يف ذلك.
َّإن أ َّول أم ٍر يجب أن يكون جل ًّيا يف املجموعة هو املح َّبة .يقول يسوعِ ‘‘ :به َذا
َي ْع ِر ُف ا ْل َج ِم ُيع أَ َّن ُك ْم َت َال ِمي ِذي :إِ ْن َك َان لَ ُك ْم ُح ٌّب َب ْع ًضا لِ َب ْع ٍض’’ (يوحنَّا .)35 :13
ْإن مل تكن املجموعة قادر ًة عىل التفاهم م ًعا؛ َ
وكنت غ َري قاد ٍر عىل التفاهم مع
ممجدًا يف تلك املجموعة.
شخص تختلف وإ َّيا يف الرأي ،فال تتو َّقع أن يكون الله َّ
ٍ
ْ
متج ِد
وإن كانت أهداف كنيستك أو أهداف مجموعة الشباب التي تنتمي إليها ال ِّ
الله ،فعليك أن تعيد النظر يف تلك األهدافَّ .إن مح َّبتنا لآلخرين هي الطريقة
التي ُنظهر فيها مح َّبتنا لله.
َ
َّاب
اقرأ
رسائل العهد الجديد كمرش ٍد لك .رسائل بولس وبطرس ويوحنَّا و ُكت ٍ
متر
آخرين ،والتي أرسلوها إىل الكنائس يف عصور املسيح َّية األوىل ،حيث كانت ُّ
ُ
رسائل العهد
تلك الكنائس بالكثري من األمور التي مت ُّر بها كنيستك اآلن .تخاطب
الجديد قضايا الخالفات ،والقيادة ،والعضو َّية ،وأهداف املجموعة ،باإلضافة إىل
أمو ٍر أخرى كثرية .انت ِب ِه اآلن إىل عبارة ‘‘بعضكم ً
بعضا’’ يف األعداد التالية ،والتي
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تحمل يف ط َّياتها طريقة بولس يف َقول‘‘ :احرصوا عىل القيام بهذ األمور’’ .وتشمل
شجعوا بعضكم ً
بعضا
القامئة :س ِّلموا بعضكم عىل بعض (1كورنثوس ِّ ،)20 :16
(1تسالونييك  ،)11 :5ع ِّلموا بعضكم ً
بعضا (رومية  ،)14 :15احملوا بعضكم أثقال
بعض (أفسس  ،)2 :4أح ُّبوا بعضكم ً
بعضا (1بطرس .)22 :1
حتَّى تنجح مجموعتك ح ًّقا ،أنت بحاج ٍة إىل إنشاء مجموع ٍة يسود السالم والنعمة
فيها .لق ِد افتتح بولس رسائله الثالث عرشة بها َتني الكلمتَنيَّ .إن السالم والنعمة
نشئان
أناس مختلفو اآلراء من التعايش م ًعا ،وس ُي ِ
س ُي ِ
نشئان مجموع ًة حيث يتم َّكن ٌ
أيضا مجموع ًة حيث يشعر الناس الجدُ ُد بأ َّنهم مقبولون َ
ً
بدل َك ْونهم ُمدانني .السالم
أيضا مجموع ًة حيث لألحالم الكبرية التي من الله ٌ
نشئان ً
مكان لتتج َّذر،
والنعمة س ُي ِ
مجموعات فيها تتغيرَّ القلوب ،وفيها يريد األعضاء أن يحرضوا
نشئان
ٍ
كام س ُي ِ
االجتامع َّ
أناس ُجددٌ باالنضامم إىل هذ املجموعات.
كل
أسبوع ،يف حني يرغب ٌ
ٍ
أخ ًريا ،وقد يكون هذا الجزء األصعب للبدء يف تطبيقه ،وهو َّأن مجموعتك بحاج ٍة
أوقات لالعرتاف باإلميان ،واالعرتاف باألخطاء ً
أيضاَّ .إن االعرتاف
إىل تخصيص
ٍ
باإلميان ،أ ِو الشهادة باإلميان ،يعمل عىل تحقيق أم َرين:
أ َّو اًل ،تذكري اآلخرين َّ
بأن الله ما يزال يعمل ،وهو يعمل يف حياة الناس وما يزال
يستجيب الصلوات ،وبأ َّنه ما يزال ً
أيضا يستخدم كلامت الكتاب املقدَّس إلعطاء
أقوالٍ جديدة.
َ
دح ُضها أ ِو الجدال بشأنها .فمع َّأن
ثان ًيا ،يز ِّودنا االعرتاف باإلميان
بحقائق ال ميكن ْ
ُ
يختلف مع ما يقوله الراعي يف عظته ،فال أحد يستطيع أن يقول َّإن
فردًا ما قد
ما اختربته أنت مل يحدُ ث ُّ
رضوري
قط .أ َّما االعرتاف باألخطاء ،أ ِو االعتذار ،فهو
ٌّ
ً
وقت تلتقي فيه مجموعات الشباب ،قد يشعر أفرادٌ باإلهانة ،أ ِو
أيضا .يف ِّأي ٍ
بشكل أو بآخر .عندما يحدُ ث هذا ،فال ب َّد أن يقول أحدٌ ما‘‘ :أنا أعتذر’’،
األذى
ٍ
وذلك قبل أن يتفاقم األمر ليص َري مرار ًة أو غض ًباَّ .إن املكان والزمان اللذين يقول
فيهام أفرادٌ من املجموعة‘‘ :نعم ،لقد شع ْرنا باألذى’’ ،فيام ير ُّد آخرون بالقول:
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‘‘نحن نعتذر عماَّ َبدَر منَّا’’ ،هام إشار ٌة إىل وجود السالم والنعمة ،وسيتح َّول إذ
ذاك الغضب إىل مح َّبة ،واملح َّبة هي ما ُيعطي املجد لله.
ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1ما الطرق التي ميكن أن ُأظ ِه َر بها النعمة والسالم واملح َّبة والدعم لآلخرين يف
كنيستي أو يف مجموعة الشباب التي أنتمي إليها؟
يل أن أغفر له؟
َ .2من ِمن أعضاء كنيستي أو مجموعة الشباب ع َّ
يل أن أعتذر منه؟
َ .3من ِمن أعضاء كنيستي أو مجموعة الشباب ع َّ
 .4ما األحالم الكبرية التي لدى الله ألجل كنيستي أو مجموعة الشباب التي فيها،
والتي ال أستطيع وحدي القيام بها ،بل تتط َّلب مجهود الجميع؟
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السكينة :الصمت والصوم
َّ 4.4
ٌ
مشغول جدًّا يف حيايت .أَهناك ما ميكنني التو ُّقف عنه ُألق ِّويَ مسري َة
سؤال :أنا
إمياين؟
اإلجابة ببساطة هي نعم .منذ بدء الخليقة (تكوين  ،)2دعانا الله إىل أ َّيام نهدأ
أيضا (أ َّيام سبت)؛ لذا َّ
فيها ونصمت ونسرتيح ً
عن االنشغال
فإن رغبتك يف التو ُّقف ِ
الكبري هي ٌ
رغبة ج ِّيد ٌة ومقدَّسة .وحتَّى إن كنت تأخذ يو َم اسرتاح ٍة أسبوع ًّياَّ ،
فإن
َ
أوقات اسرتاح ٍة ونصمت فيهاَّ .إن
تخصص
مَ َّثة فرت ٍ
ات خالل األسبوع حيث تو ُّد أن ِّ
من الطرق التي استخدمها املسيح ُّيون عىل م ِّر التاريخ طريقتَني تو َّقفوا خاللهام
عن العمل لِتَقوية إميانهم وهام انضباطا الصمت والصوم الروح َّيان .إليك هنا
ِ
بعض األفكار املتبصرِّ ة لِتَبدأ يف مامرسة هذ االنضباطات الروح َّية يف حياتك.
واخرتت عدم التحدُّ ث إليهامَّ ،
َ
افحص دوافعكْ .إن َ
فإن هذا
كنت غاض ًبا من والدَيك
َ
ٌ
حمية
روحي .وعدم تنا ُول وجب ٍة لِتَخرس بعض الوزن هو
صمت
انضباط
ال ُيعدُّ
ٍ
ّ
غذائ َّية وليس انضباط َص ْومَّ .إن الغرض من جميع االنضباطات الروح َّية تطبيق
يقرتب إىل حياتكمْ .إن
ما ورد يف يعقوب ‘‘ 8 :4ا ْقترَ ِ ُبوا إىل الله َف َيقَترَ ِ َب إلَ ْي ُكم’’-
َ
ذت هذ الكلامت عىل مح ِمل الجدَِّّ ،
ُأ ِخ ْ
فإن أمو ًرا عديد ًة ستحدُ ث.
ُ
بشكل أفضل .يقول كاتب املزامريُ ‘‘ :ك ُّفوا وا ْع َلموا
ستعرف الله
أ َّول تلك األمور أ َّنك
ٍ
لنصمتَّ ،
َ
فإن الله
أنيِّ أنا الله ’’...مزمور  .10 :46حينام ندخل يف أماكنَ هادئة
يهمس إلينا وتصري ملسات الروح القدس اللطيفة سهل َة التمييز.
َ
نالحظ
عن الحركة ،عندئ ٍذ يسعنا أن
وجز ٌء من َس ْعينا إىل الصمت هو أن نتو َّقف ِ
أمو ًرا أكرث من ذي قبل؛ َّ
ألن الفهم يتنامى فينا مِبرور الوقت .مثَلاً  ،إذا َ
زرت متح ًفا
َ
َ
تالحظ
ثوان فقط ،فقد َي َسعك أن
للفنون الجميلة
ونظرت إىل اللوحات بضع ٍ
األلوان أ ِو األشكال أ ِو الشخص َّيات التي تحويها اللوحة .غري أ َّنك إن تأ َّم َ
لت يف
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اللوحة ذاتها لِبضع دقائق أو حتَّى ساعات ،فإ َّنك ستبدأ يف مالحظة حقائق أعمق-
ٍ
حقائق مثل َف ْهم عالقة األلوان وتداخلها ببعضهاَّ ،
درجات
الرسام يستخدم
وأن َّ
عدَّة لِ َّلون الواحد وليس درج ًة واحد ًة فحسب؛ َّ
خاصا ،كام أنَّ
ملمسا ًّ
وأن لِ َّلوحة ً
َ
َ
أهملت تأ ُّملها ساب ًقا .و َي َس ُعك أن
تفاصيل كثري ًة يف الخلف َّية التي
الرسام قد وضع
َّ
تالحظ ً
أيضا الطريقة التي يتفاعل بها األشخاص يف اللوحة مع بعضهم .بالطريقة
هذ عينها ،وحينام نكون صامتني ،فإ َّننا نالحظ أمو ًرا أك َرث من املعتاد يف محيطنا.
َّإن جز ًءا مهماًّ من كوننا مؤمنني ناضجني يكون ببساط ٍة يف انتباهنا إىل املكان
الذي نحن فيه (كولوسيِّ  ،)2 :4وسؤالنا أنفسنا‘‘ :كيف ميكن أن يستخدمني الله
هنا؟’’.
الدرس الثالث الذي نتع َّلمه ِب َسعينا يف الصمت والصوم هو معرفتنا كم أ َّننا
متمركزون عىل ذاتنا .عندما نصوم عن وجب ٍة واحد ٍة ونشعر بالجوعَّ ،
فإن هذا
ُيعينُنا عىل تذ ُّكر أولئك الذين يتناولون وجب ًة واحد ًة فقط يوم ًّيا ،واملاليني من
أولئك الذين يخلدون إىل النوم َّ
يوم وهم جائعون .وعندما نختار التو ُّقف
كل ٍ
عن الكالم ،فإ َّننا نجد ر ً
الخاصة ،أو أولئك الذين ال
ابطا لِ َفهم ذوي االحتياجات
َّ
ِ
الصم،
يتم َّكنون من استخدام إحدى الحواس ،فنصري فجأ ًة بني أولئك العميان ،أ ِو ِّ
أ ِو ال ُبكم ،أ ِو املقعدين.
ٌ
مشكلة يف أن َت ِج َد مكا ًنا ألوقات الصمت ،فيمكنك التفكري يف
ْإن كانت لديك
الخروج من املدينة (إن كنت تعيش يف املدن) ،أ ِو الخروج من وسط الناس يف
مبان وس َّيارات وأمو ٍر أخرى؛
القرية .حينام نكون محاطني بابتكارات اإلنسان من ٍ
فإن من السهل علينا وقتها ُّ
أناس آخرينَّ ،
التفكر يف عظمة
أو حتَّى
بجموع من ٍ
ٍ
البرشي .غري َّأن الهدف املنشود هو ُّ
التفكر يف عظمة الله (تثنية 2 :32؛
الجنس
ّ
مكان حيث تكون ُم ً
حاطا مبا قد خلقه
لوقا  .)43 :9لذا ،أنصحك بأن
تخرج إىل ٍ
َ
الله .قد تكون ُم ً
حاطا باألشجار التي خلقها الله ،أو بأمو ٍر أخرى تنمو يف الطبيعة
من حولك ،أو بالجبال ،أو بالبحر القريب من سكناك ،أو بالحيوانات املخلوقة
عن التلفاز والراديو ،واملسلسالت الدرام َّية ،وعن
جميعها .ابتعد قد َر اإلمكان ِ
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أصدقائك ً
واس َع إىل الله وحدَك يف َسكين ٍة عرب الصمت والصوم ،وأنا واثق
أيضاْ .
كنت َت ُ
بأ َّنك ستجدُ ما َ
نشدُ .
ٌ
أسئلة للمناقشة:

ُ
ُ
وجلست فيه صامتًا؟
أخذت فيها يوم اسرتاحة
كانت امل َّرة األخرية التي
 .1متى ِ
 .2أين َي َسعني الذهاب بحيث أكون ُم ً
حاطا بخليقة الله؟
ُ
الحقيقي يف الجوار ،ومكان
قضيت وقتًا يف التأ ُّمل
 .3ما الذي سيرُ يني الله إ َّيا إن
ِّ
الدراسة ،والكنيسة أو مجموعة الشباب التي أنتمي إليها؟
أوقات
 .4ما األمور التي َي َسعني أن أقتطعها من حيايت وجدول أعاميل من أجل
ٍ
من الصمت والصوم؟
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أفكا ٌر حول الخدمة

الفصل الخامس

لماذا نخدم
 1.5يريدنا اهلل أن نخدم
أوالد هلل
 2.5نحن ك ُّلنا
ٌ
 3.5يقودنا اهلل في الطريق
 4.5نحن ك ُّلنا كهن ٌة هلل

إعداد :سابين ويلك وتيم إيفانز

 1.5يريدنا اهلل أن نخدم
ويرغب يف أن أقوم بأيِّ أم ٍر إزاء مشاكل مثل ديون الدول
يهتم الله
ُ
سؤال :أَ ُّ
الفقرية ،أو أزمة (اإليدز) ،أ ِو الجوع يف العامل ،أو مشكلة الفقر املدقع؟
نحب قريبنا -وهو أم ٌر أ َّكد يسوع عىل أ َّنه
بالتأكيد يريد ذلك! كيف َي َسعنا أن َّ
نهتم بهذ القضايا التي تش ِّكل حقيقة
ٌّ
رضوري (متَّى  -)40-37 :22دون أن َّ
حياتنا؟ إ َّننا جميعا مرتبطون ببعضنا .وبال ُّرغم من َّأن كلمة ‘‘مرتبط’’ تختلف تب ًعا
للمكان ،فإ َّنه ليس منَّا َمن يعيش يف عزل ٍة تا َّمة .قد يكون ذلك املتس ِّول الذي مت ُّر
مبحاذاته َّ
كأس ما ٍء أو طعا ًما ،أو قد يكون
يوم يف الشارع هو َمن ُ
يطلب منك َ
كل ٍ
اً
وبنطال نظي َفني ،كام قد
قميصا
ذلك الطفل عىل جانب الطريق ،الذي ال ميلك ً
يكون ذلك عندما تخرج للتس ُّوق وتنظر إىل البالد التي ُأن ِت َج ْت فيها تلك املنتجات.
قد تكون مصنوع ًة يف بلدك أو يف بل ٍد من الطرف اآلخر من كرتنا األرض َّية .حينام
أناس يف طريقك ،أو عرب اإلنرتنت
تدرك االرتباط -بأ َّية طريقة كانت سوا ٌء ِبرؤية ٍ
فإن ذلك يحمل معه مسؤول َّية .ومع أ َّنك قد تتظاهر َّ
أ ِو األخبارَّ -
بأن املتس ِّول ليس
موجودًا هناك ،فإ َّنك َستَستم ُّر يف رؤيته.
قد تتجاهل حاجة الطفل إىل املعونة ،غري أ َّنه عندما ينظر إليك طال ًبا املعونة ،ماذا
بأن َّ
ستكون إجابتك؟ ال ميكنك التظاهر َّ
شخص سعيد ،كام أ َّنك ال تستطيع
كل
ٍ
أناس من حولك -أولئك الذين يقودون الباصات التي تركبها ،أ ِو الذين
الع ْيش دون ٍ
هتم بشأن هؤالء؟
يطهون الطعام الذي تأكله ،أ ِو الذين ُينتجون ما تشرتيه ،أَ َت ُّ
أتحب قريبك سوا ٌء أَ َ
عاش عىل مقرب ٍة من بيتك أم يف مكان يبعد عنك جدًّا؟
ُّ
ٌ
عويصة ح ًّقا.
تحب’’؟ َّإن القضايا الواردة يف السؤال املطروح
ما الذي يعنيه ‘‘أن َّ
وال أح َد قاد ٌر مبفرد عىل التصدِّي للتحدِّيات املذكورة ،فمن أين ننطلق؟
نقرأ يف الكلمة املقدَّسة َّأن الله قد دعا شعبه ْ
حب الرحمة،
ألن يكونوا شع ًبا ُي ُّ
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بتواضع قدَّامه (ميخا  .)8 :6أميكن أن تكون هذه نقطة
ويسلك ِب َعدلٍ  ،ويسري
ٍ
البداية؟ اقرأ إشعياء  ،17-16 :1ومزمور  ،10ومتَّى  ،5ولوقا  ،4و1يوحنَّا .16 :3
عندما تبحث يف كلمة الله ،كيف َي َس ُعك أن ترى الله؟ كيف يعامل يسوع الناس
يهتم يسوع؟
الذين يقابلهم؟ مِبن ُّ
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 2.5نحن ك ُّلنا أوال ٌد هلل
َ
أحاديث من قبيل ‘‘مخ َّل ٌص أم غري مخ َّلص’’ ،ويقول
سؤال :يِّإن أسمع يف كنيستي
الناس َّإن ما علينا فعله هو أن نجعل غري املخ َّلصني يصريون مثلنا .هل َج ْع ُل
سبب قيامنا بالخدمة؟
أناس أكرث يصريون مثلنا هو ُ
ٍ
نحتاج ْ
ألن نتذ َّكر أ َّنه حينام نتح َّدث بشأن خالص البرش ،فإ َّننا نتحدَّث بشأن
الشفاء ،واسرتداد املسلوب ،وفداء األمور املعطوبةَّ .إن الله يقوم بهذ األمور،
وهو يختار أحيا ًنا أن يقوم بها عرب أمو ٍر نقولها نحن أو نفعلها‘‘ .أن يزيد عددنا’’
ال ميكن أن يكون هدف الخدمة.
وأناس مح ِّبني (انظر الدراسة  ،)1-5وهذا يقود الناس إىل
َّإن الخدمة تأيت عرب إل ٍه ٍ
التساؤل بشأن سبب قيامنا مِبا نقوم به ،أو سبب قيامنا به بهذه الطريقة .إن كانت
حياتنا تعكس مح َّبة اللهَّ ،
فإن الناس س َيشعرون بق َّو ٍة تدفعهم إىل ا ِّتباع الله.
يف حال كان ا ِّتباعك للس ِّيد املسيح هو أفضل أم ٍر حدث يف حياتك ،أ َفال ترغب يف
يعرف الناس ذلك؟ أَال ترغب يف أن َ
أن َ
يعرف الناس الذين حولك الس ِّيد املسيح
هم ً
أيضا؟ َّإن من املفيد النظر إىل الخالص والفداء عىل أ َّنه عمل َّي ٌة مستم َّرة .أجل،
عن
إ َّننا مس َرتدُّون يف الس ِّيد املسيح وبه .غري أ َّننا نخترب يف حياتنا األذى الناجم ِ
العالقات املكسورة ،وتحدِّيات العمل والدراسة ،إضاف ًة إىل احتياجاتنا ْ
ألن ُن ِح َّب
اآلخرين و ُن َح َّب من ِق َبلهم أكرث وأكرث .يعني هذا أ َّننا ننظر إىل الله َّ
كل يوم طل ًبا
لشفاء واسرتداد املسلوب .ويف ِّ
لِ ِّ
وتشجعنا إلظهار
يوم ستُل ِه ُمنا رغبتنا يف املح َّبة
ِّ
كل ٍ
هذ املح َّبة املتزا ِيدة إىل اآلخرين من حولنا .وهو ما سيجلب الشفاء ويسرت ُّد
املسلوب لِ َمن هم حولنا.
عندما تقرأ يف األناجيل وأعامل الرسل ،أَ َتقد ُر أن تجد األمر الذي دفع يسوع إىل
خدمة الناس الذين حوله؟ أَ َف َ
ألق نظر ًة عىل لوقا
عل يسوع ذلك لِ َي َ
جمع أتبا ًعا له؟ ِ
َ
لتعرف اإلجابة.
16-15 :5
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ما الذي دفع الناس (الذين خ َد َمهم يسوع) إىل إخبار آخرين بشأنه؟ أَكان ذلك
ببساطة حتَّى ُي َ
قال َّإن هناك أعدادًا متزا ِيد ًة يف مجموعة ‘‘أتباع يسوع’’؟ أم كان
أل َّنهم وجدوا أم ًرا قد غيرَّ حياتهم وخ َّلصهم ،فرغبوا يف ْأن يعلم الجميع به (كاملرأة
السامر َّية يف يوحنَّا )4؟
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 3.5يقودنا اهلل في الطريق
سؤال :ينتابني شعو ٌر أحيا ًنا يِّ
عن الله وكأ َّنه
بأن أقوم بالكثري من األمور بالنيابة ِ
وقت اسرتاحة .أين الله عندما أقوم أنا ،أو كنيستي ،أو مجموعة
يف إجاز ٍة أو يف ِ
الشباب يف كنيستي بالخدمة؟
العنرصي،
يوجد متثال لِيسوع يف كنيسة (سويتو) بجنوب أفريقيا .يف أ َّيام التمييز
ِّ
حرض بضعة رجالٍ مس َّلحني وأل َقوا القبض عىل كاهن الكنيسة .من َث َّم سحبو إىل
موقع التمثال وأجربو عىل مشاهدتهم وهو يطلقون النار عىل يد َِي التمثال .ما
يزال التمثال موجودًا إىل اآلن ممدو َد الذرا َعني ،غري أ َّنه دون يدَين .ميكنك أن تجد
صو ًرا لِلتمثال عىل شبكة اإلنرتنت بالبحث عن كنيسة ريجينا موندي (Regina
.)Mundi Church
عن
وعن الله كام هو تعبري ِ
َّإن التمثال بدون يدَين هو صور ٌة معبرِّ ٌة عن يسوعِ ،
َ
يعمل من خاللنا .إ َّننا يدا وقداما  .إ ًذا ميكن
الطريقة التي يختار بها الله أن
شباب أو كأفراد ،فإ َّننا
القول إ َّنه عندما ‘‘نقوم بالخدمة’’ ككنيس ٍة أو كمجموعة ٍ
عن الله وكأ َّنه يف فرت ِة اسرتاحة.
نقوم بأعاملٍ ع َّدة بالنيابة ِ
لكن ،أَهذا أم ٌر صحيح؟ تخ َّي ِل الله بالقرب منك َّ
كل األوقات .تخ َّيل بأ َّنه صديقك
الصدوق ،الذي يرافقك وأنت تحفر ترب َة حديقة جا ِر َك العجوز .أو أ َّنه يقف إىل
جانبك وأنت تدهن حائط إحدى املدارس ،أو عندما تزور أحدًا يرقد يف املستشفى.
عندما صعد يسوع إىل السامء ،أخرب تالميذ بأ َّنه سيرُ سل الروح القدس الذي
للرب يسوع (اقرأ أعامل الرسل  1ملعرفة املزيد عن هذه
سيمحنهم الق َّوة لِ َيشهدوا ِّ
القصة) .وهذا متا ًما ما قد فعله يسوع .لقد دُعينا لِنَحيا حيا َة ا ِّتحا ٍد بالس ِّيد املسيح.
َّ
َّإن الروح القدس يعمل معنا ويق ِّوينا لِنَخد َم الله .وماذا بشأن البدء بالبحث عنه
وهو يعمل يف تلك الس ِّيدة العجوز يف الكنيسة التي ُتحضرِ ُ الزهور فيظهر املكان
جميلاً ؟ أو ماذا بشأن عمله يف الطفلة التي ترقص ف ِرح ًة وهي تر ِّنم؟
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ٌ
كهنة هلل
 4.5نحن ك ُّلنا
سؤالُّ :
أظن َّأن لديَّ بعض األفكار الج ِّيدة لتقديم املعونة إىل اآلخرين ،غري يِّأن
ُ
اعي الكنيسة ،وال راعي مجموعة الشباب ،وال حتَّى قائدًا ضمن تلك
لست ر َ
املجموعة .أَ َينبغي يل أن ُأفسح املجال لهم ِلتَأدية عملهم؟
أَميكن ألح ٍد أن يجد ِفقر ًة يف الكتاب املق َّدس تتحدَّث بشأن قائ ٍد يقوم ِّ
بكل يش ٍء يف
الكنيسة؟ ليس دَور القائد قط ًعا القيام ِّ
بكل األمورَّ .إن الكنيسة ُت َعدُّ ح َّي ًة وفاعل ًة
ُ
تعمل كجامعة ،وهي جسدٌ مك َّو ٌن من املؤمنني الذين دعاهم الله ْ
ألن
عندما
يكونوا واحدًا ويخدموا م ًعا (أفسس .)6-1 :4
تخف البتَّة من أن تق ِّد َم املساعدة إىل اآلخرين ،أو أن ُت َ
شارك القاد َة أفكا َرك.
ال ِ
ما الذي قاله بولس بشأن الجسد املك َّون من املؤمنني يف 1كورنثوس 12؟ َّإن ِّ
لكل
مؤمن دَو ًرا يلعبه.
ٍ
َّإن ما تعنيه كلمة يخدم يف األصل هو ‘‘املَيل إىل احتياجات’’ الناس :أي أن َ
تكون
فاعلاً يف االهتامم مِبشاعر الناس املحتاجني واملجروحني .نحن نؤمن بالله الذي مل
يأت ل ُيخدَم ،بل عاش حيا َة خدم ٍة لآلخرين (متَّى  25 :20وإىل نهاية األصحاح).
ِ
فإن َّ
َّإن الحياة املسيح َّية تتش َّكل مبح َّبتنا بعضنا لبعض ومبح َّبتنا لله؛ لذا َّ
كل خدم ٍة
تجد جذورها يف الدعوة إىل مح َّبة الله ومح َّبة بعضنا ً
بعضا.
نحن ‘‘نقوم بالخدمة’’ َّ
ألن علينا أن نكون أفرادًا نتش َّكل لِنُشابه الس ِّيد املسيح،
الذي أخىل نفسه ألجل مصلحة اآلخرين واحتياجاتهم (فيل ِّبي  .)11-4 :2مبا أ َّننا
أفرادٌ نسعى لِنُشابهه ،فإ َّننا نعامل الناس الذين حولنا كام كان س ُيعاملهم هو
واهتامم ُم ِح َّبني .عندما تحيا الكنيسة بهذا الشكل ،فإ َّنها ُتشري إىل حقيقة
باحرت ٍام
ٍ
الله ومح َّبته للعامل .ويستخدم الرسول بولس صور َة الجسد الواحد يف 1كورنثوس
صف كيف َّأن َّ
 12لِ َي َ
يرص عىل َّأن
مهم وذو موهبة .إ َّنه ُّ
تابع لِيسوع هو فردٌ ٌّ
كل ٍ
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كل عض ٍو يف الجسد ،وبالتايل َّ
َّ
مهم كام ْأن ليس مَ َّثة أعضاء ‘‘غري
كل فردٌ منَّا ،هو ٌّ
ِ
الجلوس متف ِّرج ًة .وحينام كتب بولس إىل تيموثاوس
رضور َّية’’ ال تعمل شي ًئا سوى
شجعه عىل أن يتحلىَّ بالثقة ويكون قدو ًة للمؤمنني اآلخرين.
(1تيموثاوس َّ ،)4
لقد ذكر بولس األمر م َّر َتني ،فال ُعذ َر لنا لنقولَ ‘‘ :ف ْليقوموا هم بعملهم’’؛ َّ
ألن لنا
َ
ونشارك األفكار التي تجول يف ذهننا،
َقدْر املسؤول َّية ذاته لنخد َم الله والناس،
ألن نكون َّ
َضع هذ األفكار ح ِّيز التنفيذ .إ َّننا لسنا بحاج ٍة ْ
موظفني
ونوجد طر ًقا لِن َ
ِ
منصب للقيام بذلك .غري أ َّنه ،يف الوقت نفسه ،يجب أن ننج َز
أو أن يكون لنا
ٌ
بشكل ج ِّيد يكون قدو ًة لآلخرين ،وإلها ًما لهم ً
أيضا.
همة
ٍ
املَ َّ
وهكذا س َيبدأون مشارك َة أفكارك ومساعدتك يف إيجاد الطرق لِتَخد َم مف ِّعلاً
مواهبك.
َ
أفكارك إىل حقيق ٍة
إ ًذاَ ،من األشخاص من حولك الذين قد يساعدونك يف تحويل
ٌ
‘‘خدمة’’ فيشاركونك ويدعمونك .وقد
واقعة؟ آ َمل أن يكون لهؤالء األشخاص
ٌ
مشابهة للتي لديك ،فيمكنكم حينئذ
كم األشخاص الذين لديهم أفكا ٌر
تتفاجأ من ِّ
أن ُتن َُّموا تلك األفكار بالعمل م ًعا .كيف ميكن ألفكارك ،التي ُو ِض َعت ح ِّيز التنفيذ،
أن تخد َم اآلخرين وتخدم الله ً
أيضا؟ ما الذي يح ِّفزك؟ هل تبني أفكارك املوضوعة
عضو ٌ
فاعل يف مشاركة مح َّبة الله مع َمن هم
ح ِّيز التنفيذ ملكوت الله؟ أَأَنت ٌ
حولك؟
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الفصل السادس

َمن نخدم
 1.6نخدم الضالِّين
عوزين
الم ِ
 2.6نخدم ُ
 3.6نخدم بعضنا
 4.6نخدم كوكبنا

إعداد :كايل ِه َملرايت

 1.6نخدم الضالِّين
َ
عن الضا ِّلني الهالكني ل ُيخ ِّلصهم .أريد أن
سؤال :يقول يسوع إ َّنه أىت
ليبحث ِ
أحذو ح ْذ َو يسوع ،فكيف َي َسعني القيام بذلك ً
أيضا؟
عن
لقد أىت يسوع ح ًّقا ‘‘لِ ُيخ ِّلص ما قد هلك’’َّ .إن الله بق َّوة الروح القدس يبحث ِ
ويقيم عالق ًة بهم ،حتَّى قبل أن ُيدركوا أ َّنه يبحث عنهم.
الناس كث ًريا ليسرتدَّهم
َ
وحني يق ِّرر الناس أن يقدِّموا حياتهم إىل اللهَّ ،
فإن الله ً
أيضا يخ ِّلصهم .نحن ال
عن الناس ونخ ِّلصهم’’ بالكيف َّية ذاتهاَّ .إن ما علينا
نستطيع بالطبع أن ‘‘نبحث ِ
ِفعله هو أن نس َري مشابهني للس ِّيد املسيح ،وعندما يرانا الناس ،فإ َّنهم يحصلون
عىل صور ٍة دقيق ٍة لِ َمن هو يسوع ح ًّقا .وإن كنت تقول‘‘ :أريد أن أحذ َو ح ْذ َو
يسوع’’ ،فإ َّنك قد بدأت فعلاً بذلك.
ُّ
يستحق أن
السري يف ُخطى يسوع تبدأ حينام من ِّيز َّأن يسوع ابن الله
َّإن رحل َة َّ
ُيت َبع! غري َّأن انتظار ا ِّتباع يسوع فقط ال ُيجدي نف ًعا .إذ يتحتَّم علينا أ َّو اًل أن نفهم
َمن كان يسوع عىل األرض ،وملاذا ترك آثار أقدامه يف األماكن التي كان فيها .اقرأ
أ ًّيا من األناجيل الثالثة األوىل ،أين ترك يسوع آثار أقدامه؟ مع َمن ق َّرر يسوع أن
يسري؟ عندما نجيب عن هذ األسئلة ،فإ َّننا سنَفهم أين يجب أن نكون ،ومع َمن
ينبغي أن نسري.
ٌ
أسئلة للمناقشة:

 .1ملاذا وضعك الله حيث أنت؟ َمن الذين ُترافقهم؟
 .2كيف َي َسعك أن ُتظ ِهر مح َّب َة الس ِّيد املسيح للناس الذين يف حياتك؟
 .3أَ َس َ
شخص وف َّكرت بأ َّنه قد ُخ ِلق للقيام بالعمل الذي يقوم به
بق أن نظرت إىل
ٍ
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الشخص املناسب يف خدمته
فعلاً ؟ ملاذا ف َّكرت بذلك؟ ما الذي يجعل هذا اإلنسان
َ
أو عمله؟
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عوزين
 2.6نخدم ُ
الم ِ
ٌ
يل
سؤال :أو ُّد أن أرى أصدقايئ َيخ ُلصون ،لكن أَهناك
أشكال أخرى من الخدمة ع َّ
القيام بها غري تبشري أصدقايئ؟
َّإن ِّ
لكل فر ٍد دائر َة تأثري ،أو زاوي ًة من هذا العامل الهائل حيث يؤ ِّثر ما نقوم به أو
نقوله يف الناسَّ .إن إدراكك بحاج َة أصدقائك ليكونوا يف عالقة بالس ِّيد املسيح؛
تصنع فر ًقا فيهم ،هو إدر ٌاك عميق .كام َّأن إدراكنا َّ
بأن خدمتنا
وبأ َّنك قاد ٌر عىل أن َ
ليست هي التبشري فقط هو إدر ٌاك عميقٌ ً
َ
تنطلق
أيضا .من هذا املكان ميكن أن
الكنيسة .لقد َ
البرشي.
قارن بولس ،أ َّو ُل املرسلني املسيح ِّيني ،كنيسة الله بالجسد
ّ
إذ َّإن عىل ِّ
بشكل
بشكل سليم حتَّى يعمل الجسم ك ُّله
كل عض ٍو القيام بعمله
ٍ
ٍ
أيضا .إليك اآلن بعض األمور البسيطة التي َي َسعك القيام بها حتَّى َ
سليم ً
تعرف َّأي
َ
يدعوك الله إليها.
عض ٍو من الجسد أنت ،والخدم َة التي
أ َّو اًلِّ ،
هدف محدِّد ،والله
صل ألجل هذا األمر .لقد وهبك الله دو ًرا فريدًا لتتميم ٍ
ال يبتغي أن يكون هذا الهدف مخف ًّيا عليك ،غري أ َّنه يريدك أن تسعى وراء هذا
الهدف .حينام تصليِّ  ،فإ َّننا نجد أفضل ما لدى الله ألجلنا.
ثان ًيا ،ف ِّكر باألمور التي وهبك الله إ َّيا بالتحديد .أَيمُ كنك أن ُتنشئ صداقات
بسهولة؟ أَأَنت ٌ
ناجح يف مجالٍ معينَّ من حياتك؟
مبارك بقدر ٍ
ات موسيق َّية؟ أَأَنت ٌ
ات يف مجالٍ ما ،وهو قد َ
فعل غال ًبا ،فإ َّنه يتسنَّى لك
إن كان الله قد وهبك م ِّيز ٍ
اآلن أن تقدِّم هذ املوهبة مج َّددًا إىل الله ملجد وخدمته.
من َث َّم ْ
عن املواهب املفيدة للخدمة التي ي َرونها فيك .قد
أناسا يعرفونك ِ
اسأل ً
الطبيعي
نفشل أحيا ًنا يف مالحظة املواهب التي فينا؛ أل َّننا نفرتض َّأن هذا هو الوضع
ُّ
أوقات أخرى منيل ْ
ألن نكون ناقدين الذعني ألنفسنا ،فال
بالنسبة إلينا .كام أ َّننا يف
ٍ
نق ِّيم َّ
املواهب التي بواسطتها م َّكننا الله من القيام بأمو ٍر حسنى.
تقييم
َ
حق ٍ
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َ
لتعرف ما الذي وضعه الله عىل قلبك
أخ ًريا ،ميكنك التط ُّوع يف خدمات متن ِّوعة
ٌ
مدهشة فرصة الخدمة حتَّى نشرتك فيها
لتقوم به .إ َّننا ال ُندرك غال ًبا كم هي
ونختربها بأنفسنا.
عندما تسعى ألن تعرف مشيئة الله بالصالة ،والتأ ُّمل يف مواهبك املمنوحة إليك،
والتحدُّ ث إىل اآلخرين بهذا الشأن ،واختبار الخدمة بنفسكَّ ،
فإن هذا ك َّله سيعطيك
رؤي ًة جل َّي ًة لألمر.
ٌ
أسئلة للمناقشة:

َ .1من األشخاص املع ِوزين من حولك؟
تواصل مستم ٍّر به؟
شخصا من هؤالء األشخاص أنت عىل
ٍ
 .2كم ً
َ
أدركت أ َّنك تحوزها؟
 .3ما املواهب -أو بعضها -التي
َحمل مسؤول َّي ٍة يف الجسد (الكنيسة)؟
 .4كيف َي َسعك أن تستخد َم مواهبك لِت ُّ
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 3-6نخدم بعضنا
سؤال :أظنُّ أحيا ًنا َّأن املؤمنني ليسوا لطفا َء نحو بعضهمَّ ،
وأن عليهم أن ُيعاملوا
بشكل أفضل .أَ َي ُ
قول الكتاب املق َّدس شي ًئا بشأن ذلك؟
بعضهم
ٍ
الرشطي من ِز ِّيه ،كام
شخصا إيطال ًّيا من لغته ،و َيسعك أن مت ِّيز
إ َّنه َي َسعك أن مت ِّيز ً
َّ
َي َسعك أن مت ِّيز طفلاً من حجمه ،ويقول يوحنَّا  35-34 :13إ َّنه َي َسعك أن مت ِّيز أتباع
يسوع من مح َّبتهم .لقد دُعينا نحن املؤمنني ْ
نحب َمن هم أبعدُ من دائرة
ألن َّ
عائالتنا وأصدقائنا .ويف املوعظة عىل الجبل يف متَّى  ،5تح َّدى يسوع مستمعيه أن
يح ُّبوا الذين ُيبغضونهم.
كتاب كبريَّ ،
فإن الس ِّيد املسيح قال إ َّنه َّ
يتلخص يف فكر َتني
مع َّأن الكتاب املق َّدس ٌ
نحب الله من ِّ
نحب الذين نتواصل وإ َّياهم كام
كل أنفسنا ،وأن َّ
رئيستَني :أن َّ
نحب أنفسنا (1يوحنَّا  ،)8 :4وقد أعطى الله َمثَلاً عىل ذلك ْ
بأن قدَّم ابنه لِ َي َ
موت
ُّ
عنَّا ،حتَّى ونحن بعد خطاة (رومية ْ !)8 :5إن كان جوه ُر الله هو املح َّبة ،فهل
َي َسعنا ح ًّقا أن نحمل اسم ‘‘الس ِّيد املسيح’’ (مسيح ِّيني) إن مل يكن يف وسعنا أن
نحب َمن مات الس ِّيد املسيح ألجلهم؟
َّ
ٌ
أسئلة للمناقشة:

األهم يك ما نتم َّكن من الوصول إىل العامل ألجل الس ِّيد املسيح؟
 .1ما األمر ُّ
 .2يف عمل َّية الوصول إىل الناس ،ما الدور الذي يلعبه ٌّ
الكتاب
كل من املبنى؟
ُ
املقدَّس؟ الراعي املرسوم؟ املوسيقى؟ الطائفة؟ املوارد املال َّية؟
 .3ما مقدار النزاع املتمركز يف الكنيسة حول قضايا غري أساس َّية؟
 .4ما الذي تع ِّلمنا إ َّيا األعداد من متَّى  35-21 :18بشأن املغفرة؟
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 4-6نخدم كوكبنا
سؤال :أشعر يِّ
هتم الله
بأن أقرب إىل الله عندما أكون يف قلب الطبيعة ،لكن ،أَ َي ُّ
بقضايا البيئة والحيوانات املنق ِرضة؟
يخربنا األصحاح األ َّول من الكتاب املق َّدس َّ
بأن الله ،بعدما أنهى عمله يف َ
الخ ْلق،
أخذ خطو ًة إىل الوراء لِ َيتأ َّمل عم َله ويح ِّلله ،ورأى الله َّأن ما عمله ‘‘حسنٌ ’’.كان
الله ف ِر ًحا ِّ
بكل ما قد عمل من السموات ،واألرض وامليا التي فصلها الله ووضعها
يف أماكنها املناسبة ،إىل الحيوانات الدا َّبة عىل األرض أ ِو السابحة أ ِو الطائرة.
و ِب َخ ْلق آدم وح َّواء ،كان الله ف ِر ًحا ج ًّدا .وبحكمته فائقة ال َع َظمة ،خلق الله تواز ًنا
يكفل به استمرا َر بقاء الحيوانات غري القادرة عىل السباحة بأن جعل لها ً
أرضا
بطعام يكفي الستمرار الحياة .وجعل لألسامك القدرة
تسري عليها ،وقد مألها
ٍ
عىل العيش يف املاء ،كام خلق للطيور الهواء .كان هناك الباليني من الكائنات،
وقد ُو ْ
ضعت جمي ًعا بشكل مع َّقد لتش ِّك َل تحف ًة رائع ًة ال ميكن اَّإل لله الخالق أن
ويسجل األصحاح األ َّول من التكوين َّأن الله أعطى آدم وح َّواء أم ًرا واحدًا
ُيبد َعها.
ِّ
ليس اَّإل :اعتنوا بخليقتي.
يف ِّ
طرقات وأسوا ًقا جديدة ،فإ َّنهم
كل م َّرة يد ِّمر البرش موطنًا بيئ ًّيا طبيع ًّيا يك َي ْبنوا
ٍ
الطبيعي للتحفة التي أبدعها الخالق .وعندما
الحساس والنظام
يؤذون التوازن َّ
َّ
ونلقي بالنفايات َ
بدل تدويرها؛ وعندما ِّ
نفضل راحتنا
املنتجات
نختار أن نستهلك
ِ
َ
عىل استدامة املوارد ،وعندما نستهلك أرسع من قدرة نظام َ
الخ ْلق عىل التجدُّ د،
الرسام ليوناردو دا فينيش ‘‘املوناليزا’’
فإ َّننا نش ّو خليقة الله كام يش ِّو
ٌ
شخص تحف َة َّ
ِب َوضعه عالم َة ( )xعليها.
رسا ًما عظيماً يو ِّقع تحفتهَّ ،
لسماَ َو ُ
ات ُت َحد ُِّث بمَِ ْج ِد الل ِهَ ،وا ْل َف َل ُك ُي ْخبرِ ُ
وكام َّأن َّ
فإن ‘‘اَ َّ
عن الله برؤيتنا عمله.
ِب َع َم ِل َي َد ْي ِه’’ مزمور  .1 :19بكلامت أخرى ،نحن نعرف شي ًئا ِ
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عن الله،
وقد فهم بولس َّأن الخليقة ،يف حقيقة األمر ،هي شهاد ٌة غري لفظ َّي ٍة ِ
ات،
وقد كتب‘‘ :ألَ َّن ُأ ُمو َر ُ غَيرَْ ا ْل َمن ُْظو َر ِة ُترىَ ُمن ُْذ َخ ْل ِق ا ْل َعالَ ِم ُم ْد َر َك ًة ِبا ْل َم ْصنُو َع ِ
ُق ْد َر َت ُه السرَّ ْ َم ِد َّي َة وَالَهُ و َتهَُ ،حتَّى إِ َّن ُه ْم ِب َال ُع ْذ ٍر’’ رومية  .20 :1حني نفشل باالعتناء
بخليقة الله ،فإ َّننا ال نظهر عدم احرت ٍام لِ َطبيعته الخلاَّ قة فحسب ،بل إ َّننا ً
أيضا
نش ِّو\ إعالنه عن ذاته.
ٌ
أسئلة للمناقشة:

ٌ
حسنة ً
أيضا؟
 .1لو َّأن الله تأ َّمل خليقته وح َّللها من جديد ،هل سَيرَ ى بأ َّنها
 .2حني ننظر إىل خليقة الله ،أين َي َسعنا أن نرى الله؟
 .3اقرأ متَّى  .29 :10ما الذي يخربنا به هذا العدد بشأن رعاية الله لخليقته؟
 .4اقرأ كولوسيِّ  .20-19 :1أ ُي ِّ
خطط الس ِّيد املسيح أن يصالح البرش وحدَهم
لنفسه أم َّأن مصالحته ستَشمل أكرث من ذلك؟
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