الدرس الخامس

 ٢٨-٢٢نيسان (ابريل)

أن نعيش لله

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية١ :بطــرس ١٢- ٨ :٣؛ غالطيــة ٢٠ :٢؛ ١بطــرس ٢-١ :٤؛ روميــة :٦
١١-١؛ ١بطــرس ٢ ،١١-٣ :٤صموئيــل .٤ :١١
ـمَ ،ول ِكـ َّن َو ْجــهَ الـ َّر ِّب
ـي الـ َّر ِّب َعـ َـى األَبْـ َرارَِ ،وأُ ْذنَ ْيـ ِه إِ َل طَلِ َب ِت ِهـ ْ
آيــة الحفــظ« :ألَنَّ َع ْي َنـ ِ
ـر١( ».بطــرس .)١٢ :٣
ِضــدُّ فَا ِعـ ِـي الـ َّ ِّ
كان كُتّــاب الكتــاب املقــدس يعلمــون حقيقــة اإلثــم يف الكيــان البــري .كيــف لهــم أال
يعلمــوا؟ فالعــامل تفــوح منــه رائحــة اإلثــم العفنــة .وإىل جانــب ذلــك فهــم يدركــون طبيعــة
اإلثــم يف أنفســهم كذلــك (انظــر ١تيموثــاوس  .)١٥ :١كانــوا يعلمــون أيضً ــا مــدى خطــورة اإلثــم،
ومــع ذلــك انظــر إىل الثمــن الــذي دفعــه املســيح عــى الصليــب ليعالــج مشــكلة الخطيــة.
ولكــن كُتّــاب الكتــاب املقــدس كانــوا أيضــا واعــن متامــا لقــدرة املســيح عــى تغيــر حياتنــا
وقوتــه ليصنــع ِم ّنــا شــعبا جديــدا يف اللــه.
هــذا األســبوع يتابــع بطــرس نفــس املســار :نــوع الحيــاة الجديــدة التي ســينالها املســيحيون
يف املســيح بعــد أن يُسـلّموا ذواتهــم لــه وبعــد أن يعتمــدوا .ســوف يكــون التغيــر عظيــا جــدا
حتــى أن اآلخريــن ســيالحظونه .إن بطــرس ال يقــول إن ذلــك التغيــر ســوف يكــون ســهال عــى
الــدوام ،بــل إنــه يقــول إن هنــاك حاجــة ألن يتــأمل اإلنســان يف الجســد (١بطــرس  )١ :٤حتــى
ينــال النــرة التــي وعدنــا بهــا املســيح.
يتابــع بطــرس شــعارا ينتــر يف الكتــاب املقــدس كلــه ،وهــو حقيقــة املحبــة يف حيــاة املؤمن
ـر ًة ِمـ َن الْ َخطَايَــا» (١بطــرس  .)٨ :٤عندمــا نحــب،
بيســوع .يقــول بطــرس« :ألَ َّن الْ َم َح َّبـ َة ت َْسـ ُـرُ كَـ ْ َ
عندمــا نغفــر ،فنحــن نعكــس مــا فعلــه ومــا زال يفعلــه املســيح مــن أجلنــا.
* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم  ٢٩نيسان (إبريل).
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األحد

 ٢٣نيسان (أبريل)

أن نكون ُم َّتحدي الرأي

اقــرأ ١بطــرس  .١٢-٨ :٣مــا هــي النقــاط التــي يُشــر إليهــا بطــرس هنــا عــن نــوع
الحيــاة التــي يجــب عــى املســيحيني أن يحيوهــا؟ مــا الــذي ُيعيــد ذكــره بعــد أن ذكــره
ســابقاً يف ١بطــرس ٢١-٢٠ :٢؟



يبدأ بطرس حديثه لهم بقوله أن عليهم أن يكونوا جميعا متحدي الرأي .القصد هنا ليس
التجانس أو التامثل مبعنى أن عىل كل فرد أن يُفكِّر ويعمل ويؤمن بنفس الطريقة .إن أفضل مثال
عىل ذلك هو ما ورد يف ١كورنثوس  .٢٦-١ :١٢يشري بولس الرسول إىل أن جسم اإلنسان ُمك َّون من
أعضاء .فهناك األيدي واألعني ولكن هذه األعضاء تعمل يف اتحاد تام .كذلك الكنيسة أيضا فهي
مك َّونة من أشخاص لهم عطايا روحية متنوعة .وهم يعملون معا لصياغة مجتمع ُمتَّحد.
بالطبــع ،هــذه الوحــدة ليــس مــن الســهل دامئ ـاً تحقيقهــا .ولألســف ،قــد أظهــر تاريــخ
الكنيســة املســيحية صحــة هــذا األمــر يف كثــر مــن األحيــان .ولذلــك يح ـذِّر بطــرس املؤمنــن
مــن خطــورة عــدم االتفــاق مــع بعضهــم البعــض .ثــم يخــر قـ ّراءه كيــف ميكنهــم إظهــار تلــك
الفضيلــة املســيحية مــن خــال كونهــم متحديــن.
عــى ســبيل املثــال ،عــى املســيحيني أن يتعاملــوا بشــفقة (١بطــرس  .)٨ :٣الشــفقة تعنــي
أنــه عندمــا يتــأمل أحــد املســيحيني ،يتــأمل املســيحيون اآلخــرون معــه ،وعندمــا يفــرح مســيحي
آخــر ،يفــرح املســيحيون اآلخــرون معــه (قــارن ١كورنثــوس  .)٢٦ :١٢الشــفقة تُ كّننــا مــن رؤيــة
وجهــة نظــر اآلخريــن ،وهــذه خطــوة هامــة عــى طريــق الوحــدة .ثــم يقــول بطــرس أن علينــا
أن نحــب بعضنــا بعضــا « َذوِي َم َحبَّ ـ ٍة أَ َخ ِويَّ ـ ٍة» (١بطــرس  .)٨ :٣قــال يســوع« :بِه ـذَا يَ ْع ـر ُِف
ـب بَ ْعضً ــا لِ َب ْعـ ٍ
ـض» (يوحنــا  .)٣٥ :١٣يضيــف بطــرس
الْ َج ِمي ـ ُع أَنَّ ُك ـ ْم تَالَ ِميـ ِـذي :إِ ْن كَا َن لَ ُك ـ ْم ُحـ ٌّ
إىل ذلــك أنــه عــى املســيحيني أن يكونــوا لطفــاء (١بطــرس  .)٨ :٣يكــون لهــم عطــف واحدهــم
عــى اآلخــر عنــد الصعــاب والســقطات.
«اصلبـوا النفـس ،اعتبروا اآلخريـن أفضـل منكـم .هكـذا تصبحـون يف وحـدة مـع املسـيح.
سـتحملون أمـام الكـون السماوي وأمـام الكنيسـة والعـامل الدليـل الـذي ال لبـس فيه أنكـم أبناء
وبنـات اللـه .ويتمجـد اللـه يف املثـال الـذي تقيمونه» (إرشـادات الكنيسـة ،املجلـد  ،٩ص .)١٨٨

مــا مــدى مداومتنــا عــى فعــل مــا يقولــه بطــرس هنــا وبصفــة خاصــة فيــا يتعلــق
ِــر» (١بطــرس )٩ :٣؟ مــا معنــى مــوت الــذات
بعبــارة «غ ْ َ
شب َ ّ
َــر ُم َجازِيــ َن َعــ ْن َ ّ
الــذي يجــب علينــا أن نختــره حتــى نســتطيع أن نطبــق هــذه الكلــات؟ كيــف لنــا
أن نحصــل عــى هــذا النــوع مــن املــوت؟ (انظــر غالطيــة .)٢٠ :٢
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االثنني

 ٢٤نيسان (أبريل)

نتأمل يف الجسد
نعــم ،مــات املســيح ألجــل خطايانــا ،ورجاؤنــا وخالصنــا فيــه وحــده ،يف ِبـ ّره الــذي يغطينــا
ـره يف عيــون اللــه .وبواســطة يســوع فأنــت مقبــول أمــام اللــه «كأنــك مل
ويجعلنــا نحتســب بـ ِ ّ
تخطــئ قــط» (روح النبــوة ،كتــاب طريــق الحيــاة ،صفحــة .)٥٦
ولكــن نعمــة اللــه ال تقــف عنــد حــد النطــق واإلعــان بــأن خطايانــا قــد غُفــرت .بــل اللــه
يعطينــا القــوة أيضــا لننتــر عــى خطايانــا.



اقــرأ ١بطــرس ٢١ ،١٨ :٣؛ ١بطــرس  ،٢ ،١ :٤كذلــك روميــة  .١١-١ :٦مــا هــو الرابــط
بــن األمل والغلبــة عــى الخطيــة؟

هنــاك كلمــة يف اللغــة اليونانيــة اســتخدمها بطــرس يف ١بطــرس  .١٨ :٣الكلمــة تشــدد
عــى الطبيعــة الشــمولية أو الجامعــة لتضحيــة املســيح .الكلمــة هــي  ،hapaxومعناهــا «مــرة
واحــدة» .اســتعملها بطــرس ليؤكــد أن آالم ومــوت املســيح ألجلنــا كان ذات طبيعــة شــمولية.
العبــارة «فَـ ِإ ْذ قَـ ْد تَأَلَّـ َم» الــواردة يف ١بطــرس  ١ :٤تربــط ١بطــرس  ٢ ،١ :٤مــع مــا كان قــد
قالــه ســابقا يف ١بطــرس  .٢٢-١٨ :٣يف تلــك اآليــات الســابقة يشــر بطــرس إىل أن يســوع تــأمل
ـي يُ َق ِّربَ َنــا إِ َل اللـ ِه» (١بطــرس  ،)١٨ :٣وأن «الَّـ ِـذي ِمثَالُـ ُه يُ َخل ُِّص َنــا نَ ْحـ ُن
مــن أجــل خطايانــا «لِـ َ ْ
اآلنَ ،أَ ِي الْ َم ْع ُمو ِديَّـةُ» (١بطــرس .)٢١ :٣
فاملعموديــة إذن هــي الســياق األفضــل لفهــم كلــات بطــرس « ...فَـ ِإ َّن َم ْن تَأَلَّـ َم ِف الْ َج َسـ ِـد،
كُـ َّـف َعــنِ الْ َخ ِط َّي ـ ِة» (١بطــرس  .)١ :٤فبواســطة املعموديــة يشــارك املســيحي يف آالم ومــوت
ـي ِف الْ َج َسـ ِـد،
وقيامــة يســوع املســيح .يتخــذ املســيحي قـراره أن «الَ يَ ِعيـ َ
ـش أَيْضً ــا ال َّز َمــا َن الْ َبا ِقـ َ
لِشَ ـ َه َو ِ
ات ال َّنـ ِ
ـاس ،بَـ ْـل ِإل َرا َد ِة الل ـ ِه» (١بطــرس  .)٢ :٤ذلــك لــن يتــم ســوى بتكريــس الــذات
يوميــا للــه .وصلــب «الْ َج َس ـ َد َمـ َع األَ ْه ـ َوا ِء َوالشَّ ـ َه َو ِ
ات» (غالطيــة .)٢٤ :٥
يقــول بولــس يف روميــة  ١١-١ :٦أنــه عنــد املعموديــة يصــر املســيحيون متحديــن مــع
يســوع يف موتــه وقيامتــه .وعنــد املعموديــة نكــون قــد متنــا عــن الخطيــة .إننــا يف حاجــة اآلن
ألن نجعــل ذلــك املــوت عــن الخطيــة حقيقــة واقعيــة يف حياتنــا .إن كلــات بولــس «ا ْح ِسـ ُبوا
أَنْف َُسـ ُك ْم أَ ْم َواتًــا َعــنِ الْ َخ ِط َّيـ ِةَ ،ول ِكـ ْن أَ ْح َيــا ًء ِللـ ِه بِالْ َم ِســي ِح يَ ُســو َع َربِّ َنــا» (روميــة  )١١ :٦تعطينا
رس حيــاة املســيحي.

متــى كانــت آخــر مــرة وجــدت نفســك فيهــا «متأملــا يف الجســد» يك تناضــل ضــد
الخطيــة؟ مــاذا تظهــر لــك إجابتــك عــن حياتــك املســيحية؟
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الثالثاء

 ٢٥نيسان (أبريل)

مولودون ثانية
يف املسـيح لنـا حيـاة جديـدة ،بدايـة جديـدة .نحـن مولـودون ثانيـة .وإن كان لهـذه الـوالدة
الجديـدة مـن معنـى ،خاصـة ألولئـك الذين قبلوا يسـوع بعـد مرحلـة الطفولة ،فيجـب أن تعني
بالنسـبة لهـم أن حياتهـم سـوف تكون مختلفة عـن ذي قبلَ .من منا مل يسـمع عن قصص عجيبة
عـن أشـخاص كانـوا يف العـامل ثـم اختبروا تحوال جزريا يف حياتهم بسـبب يسـوع ونعمـة خالصه؟
بعـد أن تكلـم عـن املـوت عـن الـذات والحيـاة الجديـدة التـي لنـا يف يسـوع (ذلـك بعـد أن
اعتمدنا إىل موت املسـيح وقيامته) ،يتحدث بطرس عن دور التغيري الذي سـوف يختربه الشـخص.



اقــرأ ١بطــرس  .٦-٣ :٤مــا هــي التغــرات التــي ســوف تحــدث يف حيــاة اإلنســان؟
وكيــف ســيتفاعل معهــا اآلخــرون؟

املفــردات الثالثــة التــي اســتعملها بطــرس بالنســبة لســوء اســتعامل الكحــول هــي إدمــان
الخمــر والبطــر واملنادمــات .وباســتعامل لغــة العــر ،فــإن أيــام إقامــة االحتفــاالت قــد ولّــت.
وحقيقــة القــول بحســب بطــرس ،فــإن االختبــار املســيحي يجــب أن يكــون عظيــا بحيــث إن
الذيــن كانــوا يعرفــون حيــاة ذلــك املســيحي املاضيــة «يســتغربون» أنــه مل يعــد يشــارك يف
«فَ ْيـ ِ
ـض هـ ِـذ ِه الْ َخالَ َعـ ِة» (١بطــرس  .)٤ :٤وهكــذا فإننــا نســتطيع أن نــرى هنــا إمكانيــة شــهادتنا
لغــر املؤمنــن دون الحاجــة إللقــاء العظــات .فــإن حيــاة التقــوى التــي يحياهــا املســيحي ميكنها
أن تكــون أكــر فعاليــة وشــهادة وأقــوى مــن كل عظــات العــامل.


ماذا يقول بطرس عن الدينونة يف هذه اآليات؟

يوضــح بطــرس هنــا كــا يف شــواهد أخــرى (يوحنــا ٢٩ :٥؛ ٢كورنثــوس ١٠ :٥؛ عربانيــن :٩
 ،)٢٧إنــه يف يــوم مــا ســتكون هنــاك دينونــة ألعــال الجســد (١بطــرس  .)٢ :٤عندمــا يتكلــم
ـر [بــه] الْ َم ـ ْوىت أَيْضً ــا» (١بطــرس  )٦ :٤فإنــه يتحــدث عــن
بطــرس عــن أن اإلنجيــل قــد «بُـ ِّ َ
األشــخاص الذيــن عاشــوا يف املــايض وهــم مــوىت اآلن ،كان لديهــم فرصــة ألن يعرفــوا نعمــة اللــه
للخــاص .ولــذا فــإن اللــه مــرر يف أن يدينهــم هــم أيضــا.

أنــت كمؤمــن باملســيح ،مــا مــدى االختــاف الــذي تعيشــه اآلن عــا كنــت تعيشــه
قبــا؟ مــا هــو االختــاف الــذي أيت بــه يســوع يف حياتــك؟
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األربعاء

 ٢٦نيسان (أبريل)

خطايا الجسد
يف رسده للخطايــا التــي ارتكبهــا النــاس يف املــايض والتــي توقفــوا عــن فعلهــا بعــد أن صــاروا
مؤمنــن باملســيح ،يــرد بطــرس أيضــا مــا ميكــن أن يطلــق عليــه «الخطايــا الجنســية».

أعد قراءة ١بطرس  ٣ :٤مرة أخرى .ما هي األشياء التي يضيفها بطرس هنا؟



كلمتــان لهــا صلــة مبــارشة بالجنــس :ال ّدعــارة والشــهوات .مــن الســهل جــدا بالنســبة
للمســيحيني أن يعطــوا االنطبــاع الخاطــئ عــن الجنــس .الكتــاب املقــدس ليــس ضــد الجنــس،
ألن اللــه هــو الــذي خلــق الجنــس ووهــب الرغبــة الجنســية للبــر لتكــون بركــة عظيمــة.
الرغبــة الجنســية كانــت موجــودة منــذ البــدء يف جنــة عــدن« ،لِذلِـ َـك يَـ ْـرُ ُك ال َّر ُجـ ُـل أَبَــا ُه َوأُ َّمـ ُه
ــق بِا ْم َرأَتِــ ِه َويَكُونَــانِ َج َســ ًدا َو ِ
ــا الَ
َويَلْتَ ِص ُ
َــنِ ،آ َد ُم َوا ْم َرأَتُــ ُهَ ،و ُه َ
احــ ًداَ .وكَانَــا كِالَ ُه َ
ــا ُع ْريَان ْ
يَ ْخ َجـاَنِ » (تكويــن  .)٢٥ ،٢٤ :٢كان مقصــد اللــه مــن العالقــة الجنســية هــو أن تكــون إحــدى
أهــم العوامــل الرئيســية التــي مــن شــأنها أن توحــد الــزوج وزوجتــه يف الت ـزام مــدى الحيــاة،
وتعــد أرضيــة صالحــة لرتبيــة األطفــال .هــذا التقــارب وهــذه األلفــة هــي انعــكاس ملــا يســعى
اللــه إليــه مــع شــعبه (انظــر إرميــا  ،٣وحزقيــال  ،١٦وهوشــع .)٣-١
العالقـة الجنسـية بين الرجـل واملـرأة يف وضعها الصحيح هي بركة سـامية من اللـه .ولكن يف
غير وضعهـا الصحيـح ويف السـياق الخاطـئ ميكـن أن تكـون إحدى أعظم قـوى الهـدم يف العامل.
وإن العواقـب الوخيمـة املرتتبـة على هـذه الخطايـا هي فـوق تص ُّور وحسـابات البشرَ .من منا
مل يسـمع عـن أشـخاص ُد ِّمرت حياتهم بسـبب سـوء مامرسـة هذه العطيـة الرائعة؟

مــا هــو الــيء الــذي تُج ِمــع عليــه هــذه اآليــات؟ ٢صموئيــل ٤ :١١؛ ١كورنثــوس ١ :٥؛
تكويــن ٥ :١٩؛ ١كورنثــوس .٨ :١٠



بالطبــع ال يحتــاج أحدنــا ألن يرجــع إىل الكتــاب املقــدس ليتعـ َّرف عــى قصــص األمل واملعاناة
التــي تســببت فيهــا هــذه الخطايا.
ومــع ذلــك فعلينــا نحــن أيضً ــا أن نكــون حذريــن ،فــإن مثــل هــذه الخطايــا ميكــن أن يكــون
لهــا أثرهــا القــوي عــى الشــعوب ،فاملجتمــع ينظــر إليهــا بــازدراء .ولكــن الخطيــة هــي الخطيــة،
ومــوت املســيح يســر خطايــا الجنــس أيضً ــا .أنــت كمســيحي يجــب عليــك أن تكــون حــذ ًرا
ـر َج ِّيـ ًدا
خاصــة تجــاه هــذه املنطقــة الحساســة« ،أَ ْخـر ِْج أَ َّوالً الْ َخشَ ـ َب َة ِمـ ْن َع ْي ِنـ َـكَ ،و ِحي َن ِئـ ٍـذ ت ُ ْبـ ِ ُ
ـن أَ ِخيـ َـك» (لوقــا .)٤٢ :٦
أَ ْن تُ ْخـر َِج الْ َقـذَى الَّـ ِـذي ِف َعـ ْ ِ
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الخميس

 ٢٧نيسان (أبريل)

املحبة تسرت الكل
حتــى يف أيــام بطــرس ،عــاش املســيحيون بانتظــار عــودة يســوع املســيح القريبــة ونهايــة
ش ٍء
هــذا العــامل الحــارض .نعــرف ذلــك مــا كتبــه بطــرس يف (١بطــرس َ « :)٧ :٤وإِنَّ َــا نِ َهايَـ ُة ك ُِّل َ ْ
لصلَـ َو ِ
ات» .مبعنــى آخــر ،كونــوا مســتعدين لنهايــة هــذا العــامل.
قَـ ِـد اق َ َْتبَـ ْ
اص ُحــوا لِ َّ
ـت ،فَتَ َع َّقلُــوا َو ْ
والنهايــة يف أحــد معانيهــا بالنســبة لــكل شــخص منــا ليســت أبعــد مــن لحظــة بعــد الوفــاة.
فنغمــض أعيننــا عنــد الوفــاة ،وال فــرق إن م ـ ّرت آالف الســنني أو بضعــة أيــام فقــط ،فــإ َّن مــا
نـراه بعــد ذلــك هــو املجــيء الثــاين للمســيح ونهايــة العــامل.

ـت» ،كيــف يجــب عــى املســيحيني
ش ٍء َقـ ِد ا ْق َتَبَـ ْ
بحســب قــول بطــرس « َوإِنَّ َــا نِ َهايَـ ُة ك ُِّل َ ْ
أن يعيشــوا؟ (١بطــرس .)١١-٧ :٤



عــى املســيحيني أن يتعقلــوا ويصحــوا للصلــوات ،وإىل جانــب ذلــك يقــول لهــم بطــرس:
ش ٍء ،لِتَ ُكـ ْن َم َح َّبتُ ُكـ ْم بَ ْع ِض ُكـ ْم لِ َب ْعـ ٍ
ـر ًة ِمـ َن
ـر كَـ ْ َ
ـض شَ ـ ِـدي َدةً ،ألَ َّن الْ َم َح َّبـ َة ت َْسـ ُ ُ
« َول ِكـ ْن قَ ْبـ َـل ك ُِّل َ ْ
الْ َخطَايَــا» (١بطــرس .)٨ :٤
مــاذا يعنــي ذلــك؟ كيــف تســر املحبــة الخطيــة؟ الجــواب عــى ذلــك الســؤال ورد يف اآليــة
ـج ُخ ُصو َمـ ٍ
ـاتَ ،والْ َم َح َّبـ ُة
التــي اقتبســها بطــرس يف (أمثــال  )١٢ :١٠والتــي تقــول« :اَلْ ُبغْضَ ـ ُة ت ُ َه ِّيـ ُ
ـوب» .عندمــا نحــب واحدنــا اآلخــر نكــون أكــر اســتعدادا لنغفــر للذيــن يؤذوننــا
ـر ك َُّل ال ُّذنُـ ِ
ت َْسـ ُ ُ
والذيــن يســيئون إلينــا .إن محبــة املســيح تدعــوه ألن يغفــر لنــا؛ ومحبتنــا يجــب أن تدعونــا ألن
نغفــر لآلخريــن .عندمــا تحــل املحبــة ،فاملناكفــات الصغــرة وحتــى الكبــرة منهــا أحيانــا ميكــن
التغــايض عنهــا ونســيانها.
ال شــك أن بطــرس كان يُعـ ِّـر عــن نفــس الفكــرة التــي عـ َّـر عنهــا يســوع وبولــس ،الفكــرة
التــي تقــول بــأن النامــوس كلــه يتل ّخــص يف واجبنــا أن نحــب اللــه بــكل قلوبنــا ونحــب قريبنــا
كأنفســنا (متــى ٣٩-٣٤ :٢٢؛ روميــة .)١٠-٨ :١٣
يحــث بطــرس املســيحيني أن يكونــوا « ُمضيفــن» ،أي أن يتحلّــوا ِب َكـ َرم الضِّ يافــة .قــد يكــون
املجــيء الثــاين للمســيح قري ًبــا ،ولكــن ال يجــب عــى املســيحيني أن ينعزلــوا عــن العالقــات
االجتامعيــة بســبب ذلــك .أخ ـ ًرا ،عندمــا يتكلــم املســيحيون ،فيجــب عليهــم أن يفعلــوا ذلــك
كمــن يتكلَّــم بكلــات اللــه .معنــى ذلــك أن ج ّديّــة املوقــف يتطلــب ج ّديــة التّخاطــب يف
األمــور الروحيــة.

«املحبـة تستر كثرة مـن الخطايـا»َ .مـن أخطـأ إليـك؟ كيـف ميكنـك أن تُظهِـر املحبـة
املطلوبـة حتـى تستر هـذا الخطـأ؟ كيف يكـون ذلك لصالحـك الخـاص إذ تفعل ذلك؟
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 ٢٨نيسان (أبريل)

ملزيــد مــن الــدرس« :املحبــة التــي تتــأىن وترفــق لــن تجعــل مــن عمــل طائــش جرمية
ال تغتفــر ،ولــن تضخــم يف أخطــاء اآلخريــن .تعلمنــا األســفار املقدســة بوضــوح أن املخطئــن
يجــب معاملتهــم بصــر ومراعــاة .وإذا مــا اتُبــع الطريــق الصحيــح فــإن القلــب املُتَ َع ِّنــت ميكــن
ربحــه للمســيح .إن محبــة املســيح تســر كــرة مــن الخطايــا .نعمتــه لــن تدعــو أبــدا إىل افتضاح
أخطــاء اآلخريــن ،إال إذا كانــت تلــك رضورة حتميــة» (إرشــادات لآلبــاء واملعلمــن والتالميــذ،
ص  .)٢٦٧تأمــل مثــا يف قصــة يســوع واملــرأة التــي أمســكت يف زىن (يوحنــا  .)١١-١ :٨عــادة
مــا ننظــر إىل هــذه القصــة عــى أنهــا قصــة نعمــة املســيح المــرأة ســاقطة وهــذا صحيــح .لكــن
هنــاك عامــا أكــر عم ًقــا أيضً ــا .يف مواجهتــه للقــادة الروحيــن الذيــن أتــوا إليــه باملــرأة ،ملــاذا
كتــب يســوع «أرسار حياتهــم اآلمثــة مســطورة عــى األرض» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال،
صفحــة  )٤٣٦يف الـراب حيــث ميكــن طمــس الكلــات فــو ًرا؟ ملــاذا مل يحاكمهــم جهــا ًرا ُمعل ًنــا
أمــام الجميــع مــا كان يعلمــه عــن خطاياهــم الشــخصية التــي قــد تكــون عــى قــدر خطايــا
رشهــم،
املــرأة وقــد تكــون أســوأ منهــا؟ بــدال مــن ذلــك أظهــر لهــم يســوع أنــه يعلــم نِفاقهــم و َّ
ومــع ذلــك مل يكشــفهم أمــام اآلخريــن ،بــل منحهــم فرصــة للخــاص .رمبــا كانــت هــذه هــي
طريقــة يســوع الخاصــة لــي يتواصــل مــع هــؤالء األشــخاص .أي درس قــوي هــذا بالنســبة لنــا
عندمــا نحتــاج ملواجهــة أولئــك الذيــن اخطــأوا!

أسئلة للنقاش
 .1فكّــر أكــر مليــا يف موضــوع الوحــدة مقابــل التوحيــد أو التامثــل والتشــابه.

هــل يوجــد بعــض النواحــي التــي تحكــم علينــا أن نكــون يف وحــدة تامــة حتــى
نســتطيع أن نــؤدي عملنــا ككنيســة؟ مــا هــي تلــك النواحــي ،وكيــف لنــا أن نوجــد
هــذه الوحــدة املطلوبــة؟ ويف املقابــل ،مــا هــي النواحــي التــي يكــون فيها تنــوع اآلراء
ليــس ضــا ًرا بــل رمبــا يكــون مفيــدً ا؟
 .2كيــف كان اختبــارك الشــخيص مــع مفهــوم «التــأمل يف الجســد» الــذي نحــن
بحاجــة إليــه حتــى نكــف عــن الخطــأ؟ مــاذا يعنــي ذلــك؟ هــل إن قــوة اللــه يف
حياتنــا لتغرينــا تعنــي تلقائيــا أننــا لســنا بحاجــة ألن نتــأمل يف الجســد لننــال الغلبــة؟
وإن مل يكــن كذلــك فلــم ال؟
 .3انظــر حولــك إىل الدَّ مــار الــذي أوقعــه الخمــر يف حيــاة الكثرييــن .ماذا نســتطيع
نحــن ككنيســة أن نفعــل لنســاعد اآلخريــن لــروا خطــورة الخمــر؟ مــاذا نســتطيع أن
نفعلــه لنجعــل شــبابنا واعــن ومدركــن كــم هــو خطــر تعاطــي الخمــور حتــى ولــو
عــى ســبيل التجربــة – ملــا تســببه مــن أرضار وأم ـراض للجســم؟
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