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   : أسئلة وهى٥قيمة الخدمة التى نؤديها تتحدد من خالل 
  

  ؟)( ما مدى صدق الدافع -١
  ؟)( ما مدى صدق الغاية -٢
  أو أهداف أخرى؟هل هناك زعل ..  ما مدى وضوح الهدف-٣
   ما مدى سالمة الوسيلة؟ وسيلتى صح وال خطأ؟-٤
ما هو مـردود    ...  ما مدى سالمة العائد؟ هل النمو عالقات اجتماعية أم الناس أحزت أيه من خدمتك              -٥

  خدمتك؟
  

 
  

(دافع عاطفى   .. دافع مادى .. هناك من يخدم بدافع ذاتى    

.(  
  

  .آمنت ثم فأخذت ثم فأجبت ثم فتكلمت ثم فخدمت: الدافع الحقيقى يتلخص فيما يلى
  

 " : " .." " اختبرت المسيح اختبار شخصى لوال أن الرجل
  ". ":األعمى مؤمن لم يصرخ قائالً

  

 :                هذا اإليمان صار اختبار بدأت بشركة مع المسيح فاختبرت فى الضيقة فى السقوط فى العبودية
ثقة = ما عندك من مواهب أخذته من عند ربنا ال تفتخر إنها حاجتك إيمان  ... فى المخاوف فى االضطهادات   

  .اختبار= األخذ 
  

 : ذ يمتأل قلبه بالحب تجاه الناس فيبدأ يفكر فى خدمتهم بحبأول ما اإلنسان يأخ.  
  

 :     ومن هذه المحبة يتكلم الخادم" .." .."" .."

."  
  

 :     دم فتكون دعوتك وخدمتك مؤيدة بفعـل       عطية وبذل حتى ال   .. الخدمة أعمال محبة وليست كالم
السامرية ذهبت تكرز للسامريين فنها اكتشفت المسيح اللى أعلن لها عن كل خطاياها التى ال يعلمها                . صادق
  .خدمت.. تكلمت.. أحببت.. أخذت.. آمنت... قيمة الخدمة تصدر عن صدق الدافع.. أحد
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  ؟..نعلم الناس.. نمجد أنفسنا؟.. نتقبل مديح الناس نشبع غرورنا.. بناهل علشان نستخدم مواه.. بتخدم ليه؟
  

  :الملكوت.. اإلنسان.. المسيح..  
  

فتح لكم الملكوت هذا المنهج سلكه يوحنا المعمدان ثم المسيح ثم    .. يسوع يحبكم .. المضمون هو أيها البشر   
.. "س ومعلمنا متى فى إنجيليهماوهذا المنهج يشهد له كثيراً معلمنا مرق  .التالميذ

 "توبوا خاصة بالبشر أقترب منكم المقصود بها تجسد السيد المسيح.  
  

: "فيكون فى الكنيسة فيؤهلنا إلى ملكوت األبدية بقولـه        .. ملكوت اهللا اللى ها نقتنيه فى القلب      

 "اإلنـسان  .. لو ضاع هذا المثلث تصير الخدمة بال ثمر
نائلين غاية إيمانكم " "إذن صدق الغاية يعطى قيمة للخدمة   ... المسيح خلصك لتحيا الملكوت   

  .هى خالص نفوسكم
  

 
  

اهمـل خـالص   ، نفـسى  وخالص أخوتى أحياناً أركز علـى خـالص  .. هل هدفى من الخدمة خالصى    
الخادم الناجح يسلك بمعادلـة بحيـث إن     ".. "المخدومين والعكس   

قناة سالكة بـين  .. تخلص نفسك وآخرين الخادم األمين ال يفيض فقط إنما قناة سالكة تمتأل تقدم        .. فعلت ذلك 
"خالص النفس وليس إظهار الـذات  :  وهنا الهدف واضح خزانات المياه اإللهية وبين احتياجات الخدمة     

 "     المقصود بالجسد جسد النفس والذات وهو ما يسمى بالروحانية الجسدانية) (
  .أى أقمع خطاياه وأستعبد كيانى الداخلى لئال بعد ما كرزت لآلخرين أصير أنا مرفوضاً

  

  :مكن بعد ما يثمر .. كى أخلص ولكى يستخدمنى الرب لخالص اآلخرينأخدم ل
الخادم ربنا يأمر باستقالته يأتى خادم جديد يدخل على تعب الخادم األول ويكون كل شئ على مـايرام نجـد           

  .الخادم الثانى يصور لنفسه أنه أنجز وأثمر رغم أنه التعب كان تعب األول
  

 
  

 :  مستقيمة- روحانية -شرعية .  
  

 : افرزوا  لى برنابا وشاول : فبولس الرسول كان مع التالميذ وقال عنه.. أى بإرسالية من الكنيسة
كان باستطاعته أن يرفض وضع يد بطرس عليه بعد هذا النداء باإلفراز ونجد بمثابة دعوة لخالصه ليس ألنه     

ا لكى تحفظه عندما يأتى بطرس ويوحنا لوضع ايديهما عليه يشعر أنا غير مستحق ولكن             أفضل من البقية إنم   
  ..يقبل ألجل الدعوة

  

 :     ممكن تكون  .. الخ ليست الخدمة خدمة كالم فقط     ..  حضانة   - معرض   -فلتكن الخدمة مكتبة
 معرض إنما - مكتبة -ث معوقين قيمة الخدمة ليست بنوعيتها من حي     "... "ابتسامة  

الهدف منـه جمـع     .. عمل مشغل .. فلتكن خدمة نظافة ولكن نؤديها باتضاع     .. بالدسم الروحى الذى بداخلها   
  ).(كلمة صغيرة .. إنجيل مفتوح.. يرتلوا.. النفوس من الشارع
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 :      البدع.. الشقاق.. تحزبال.. خدمة خالية من التلوث   .. من خالل الخدمة ال تكسر المبادئ ..
  .الخ

  

 
  

   :وذلك بأن يرتبط المخدوم بخمسة وهى.. وهو يظهر فى المخدومين
  

  :  يرتبط بربنا -١
  

  . أحسن الهوتى هو المصلى?
  .. أحسن ال هوتى هو الشهيد إذن أحسن الهوتى هو ما يعيش مع ربنا?

  

يـرتبط  . أن هذه وسيلة سريعة توصـله لربنـا   .. نهم قائالً  بوليكاربوس لما أرادوا أن يحرقوه سخر م       -٢
بالكنيسة يصبح المخدوم عضو فى الكنيسة فى جسد المسيح يشعر بشركة القديسين يعيش األسرار داخل 
الكنيسة سيدة بسيطة تسكن بجوار كنيسة لما سألوها عن ربنا ماذا تعرف عنه وضعت يدها على حائط           

  ..الكنيسة وقالت هنا
  . بالخدمة يصبح له دور فى الخدمة والكنيسة يرتبط-٣
: "الناس الذين من الخارج يروا األعمال مثلما يقول الكتاب        :  الشهادة   -٤

.." 


