الدرس الثالث

 14-8متوز (يوليو)

وحدة اإلنجيل

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 14-1 :2؛ 1كورنثــوس 13-10 :1؛ تكويــن 21-1 :17؛
يوحنــا 36-31 :8؛ كولــويس .11 :3
آيـة الحفـظَ « :ف َت ِّم ُمـوا َف َر ِحـي َح َّتـى تَ ْف َت ِكـ ُروا ِفكْـ ًرا َوا ِحـدً ا َولَك ُْم َم َح َّبـ ٌة َوا ِحـدَ ٌة ِب َنف ٍْس
َوا ِحـدَ ٍةُ ،م ْف َت ِكرِيـ َن شَ ـ ْي ًئا َوا ِحـدً ا» (فيلبي .)2 :2

اعتقــد املصلــح الربوتســتانتي جــون كالفــن أن الشــقاق واالنقســام كانــا أداة الشــيطان
الرئيســية ضــد الكنيســة ،ولقــد حــذر مــن أنــه يتعــن عــى املســيحيني تجنــب االنقســام مثــل
تجنبهــم الوبــأ.
لكــن هــل يجــب الحفــاظ واإلبقــاء عــى الوحــدة عــى حســاب الحــق؟ تخيــل لــو أن مارتــن
لوثــر ،رائــد اإلصــاح الربوتســتانتي ،قــد اختــار ،ب ِْاسـ ِـم الوحــدة ،أن يرتــد عــن وجهــات نظــره
حــول الخــاص باإلميــان وحــده عندمــا أُحــر إىل املحكمــة التــي ُعرفــت باســم «دييــت أوف
وورمــز» يف مدينــة أوجســبورج بأملانيــا.
«لــو كان املصلــح قــد استســلم يف بنــد واحــد لكانــت النــرة للشــيطان وجنــوده .لكــن
ثباتــه الــذي مل يتزعــزع كان هــو وســيلة تحريــر الكنيســة وبــدء عهــد جديــد أفضــل» (روح
النبــوة ،ال ـراع العظيــم ،صفحــة .)184
نجــد يف غالطيــة  14-1 :2أن الرســول بولــس يفعــل كل مــا بوســعه للحفــاظ عــى وحــدة
الدائــرة الرســولية ،يف وســط محــاوالت مــن جانــب بعــض املؤمنــن لتدمريهــا .لكــن بقــدر مــا
كانــت أهميــة تلــك الوحــدة بالنســبة لبولــس ،بقــدر مــا كان رافضـاً الســاح لتعــرض حقائــق
اإلنجيــل للخطــر مقابــل تحقيــق هــذه الوحــدة .ففــي حــن أن هنــاك مجــاالً للتنــوع ضمــن
الوحــدة ،غــر أنــه ال يجــب املســاومة عــى اإلنجيــل خــال هــذه العمليــة.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  15متوز (يوليو).
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األحد

 9متوز (يوليو)

أهمية الوحدة


اقــرأ 1كورنثــوس  .13-10 :1مــاذا تخربنــا هــذه الفقــرة عــن مفهــوم بولــس فيــا يتعلــق
مبــدى أهميــة مــا كانــت عليــه الوحــدة يف الكنيســة؟

بعــد دحــض بولــس لالدعــاءات بــأن بشــارته مل تكــن ُمعطــاة لــه مــن ﷲ ،و َّجــه اهتاممــه يف
غالطيــة 1 :2و  2إىل ال ـ ّرد عــى تهمــة أخــرى ُوجهــت إليــه .لقــد زعــم املعلمــون املزيفــون يف
غالطيــة أن بشــارة بولــس مل تكــن يف وفــاق وتناغــم مــع مــا علَّمــه بطــرس والرســل اآلخريــن.
وكانــوا يعنــون بذلــك بأنّــه ارتـ ّد عــن الحـ ّـق ،واعتــروه مرتـ ّدا ً.
وردا ً عــى هــذه التهمــة يــرد بولــس رحلــة قدومــه إىل أورشــليم بعــد مــا ال يقــل عــن
14عام ـاً مــن تجديــده .وعــى الرغــم مــن أننــا لســنا متأكديــن متام ـاً مــن زمــن القيــام بهــذه
الرحلــة ،إال أن القيــام برحلــة يف العصــور القدميــة مل يكــن شــأناً ســهالً .فــإذا كان بولــس قــد
ســافر عــن طريــق الــر مــن أنطاكيــة إىل أورشــليم ،فــإن رحلــة الـــ  300ميـاً ال بــد وأن تكون قد
اســتغرقت ثالثــة أســابيع ،وال بــد وأنهــا قــد اشــتملت عــى جميــع أنــواع املصاعــب واملخاطــر.
مــع ذلــك ،وعــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات ،فقــد قــام بولــس بالرحلــة ،ليــس ألن الرســل
قــد اســتدعوه ولكــن ألن الــروح القــدس هــو الــذي اســتدعاه .وأثنــاء وجــوده هنــاك ،اســتعرض
خطتــه الكرازيــة أمــام الرســل.
ملــاذا فعــل بولــس ذلــك؟ بالتأكيــد ليــس ألن لديــه أيــة شــكوك حــول مــا كان يعلِّــم بــه.
وهــو بــكل تأكيــد مل يكــن بحاجــة إىل موافقتهــم .فقــد كان يكــزر بهــذه البشــارة ذاتهــا ملــدة
14عام ـاً .وبالرغــم مــن أنــه مل يكــن بحاجــة إىل إذن منهــم أو حتــى موافقتهــم ،إال أنــه ق ـ َّدر
كث ـرا ً تأييــد ودعــم وتشــجيع الرســل اآلخريــن لــه.
وهكــذا فــإن االتهــام بــأن رســالته كانــت مختلفــة مل يكــن مجــرد هجــوم عــى بولــس
فحســب ولكنــه كان هجوم ـاً عــى وحــدة الرســل ،وعــى الكنيســة نفســها .لقــد كان الحفــاظ
عــى الوحــدة بــن الرســل أمــرا ً حيويــاً ،ألنــه يف حــال وجــود انقســام بــن مرســلية بولــس
لألمــم وبــن الكنيســة األم يف أورشــليم لكانــت ســتكون هنــاك عواقــب وخيمــة .ويف عــدم
وجــود رشاكــة وزمالــة بــن املســيحيني مــن األمــم واملســيحيني مــن اليهــود ،فــإن املســيح حينهــا
«ســيكون مقسـاً ولكانــت طاقــات بولــس التــي كان قــد كرســها ،والتــي كان يأمــل يف تكريســها،
إىل التبشــر لألمــم قــد أُحبطــت» [أف .أف .بــروس ،الرســول إىل أهــل غالطيــة( ،غرانــد رابيــدز،
ميشــيغان :رشكــة وليــم ب .إردمنــس للنــر ،)1982 ،صفحــة .]111
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مــا هــي بعــض األمــور التــي تهــدد وحــدة الكنيســة اليــوم؟ واألهــم مــن ذلــك ،وبعــد
أن نحــدد هــذه األمــور ،كيــف نتعامــل معهــا؟ مــا هــي األمــور األكــر أهميــة مــن
الوحــدة ذاتهــا؟

االثنني

 10متوز (يوليو)

الختان واإلخوة الزائفون



املتنصيـن؟ انظر تكوين
ملـاذا كان الختـان نقطة خالف رئيسـية بني بولـس وبعض اليهود ّ
22-1 :17؛ غالطيـة 5-3 :2؛ 2 :5و 6؛ أعمال 1 :15و  .5ملـاذا ليـس من الصعب كثرياً تفهم
السبب وراء اعتقاد البعض بأنه حتى الوثنيني كانوا بحاجة إىل الختان؟

لقــد كان الختــان عالمــة عالقــة العهــد التــي أسســها ﷲ مــع إبراهيــم أيب األمــة اليهوديــة.
وبالرغــم مــن أن الختــان كان فقــط لنســل إبراهيــم مــن الذكــور ،إال أن الجميــع كانــوا مدعويــن
لدخــول عالقــة العهــد هــذه مــع ﷲ .ولقــد أُعطيــت عالمــة الختــان إلبراهيــم يف تكويــن .17
ولقــد حــدث ذلــك بعــد محاولــة إبراهيــم إنجــاب مولــو ٍد مــن خادمــة زوجتــه املرصيّــة الجنــس
وكأنّــه بفعلــه هــذا كان يســاعد ﷲ بإمتــام وعــده الــذي قطعــه إلبراهيــم بــأن يعطيــه ابن ـاً
تتبــارك فيــه قبائــل األرض.
لقــد كان الختــان عالمــة إمتــام للعهــد .وكان ُم َذكِّ ـرا ً دامئ ـاً بــأن أفضــل الخطــط املوضوعــة
مــن ِقبــل البــر ال ميكنهــا أبــدا ً إنجــاز مــا وعــد بــه ﷲ .ولقــد قُصــد للختــان أن يكــون رم ـزا ً
لختــان القلــب (تثنيــة 16 :10؛ 6 :30؛ إرميــا 4 :4؛ روميــة  .)29 :2وهــو ُيثِّــل تجريدنــا مــن
ثقتنــا يف أنفســنا واالعتــاد عــى ﷲ بــدالً مــن ذلــك.
وكان الختــان يف زمــن بولــس قــد ارتفعــت قيمتــه ليصبــح هويّـ ًة دينيّــة ،ومل يكــن ذلــك هــو
املتعصبــن مــن قــادة
املقصــود بــه قبـاً .قبــل ميــاد يســوع مبئــة وخمســن عامـاً ،أَجـ َر بعــض
ّ
اليهــود الرجـ َ
ـال الغربــاء املوجوديــن يف فلســطني بــأن يختتنــوا ثـ ّم متــادوا ففرضــوا عــى الرجــال
اليهــود يف األمــم املجــاورة أن يختتنــوا ،وذهــب البعــض منهــم إىل أبعــد مــن ذلــك زاعمــن أن
ـت تــرى وتســمع نــوادر تعلــن مفاهيــم متداولــة مثــل «الرجــال
الختــان الزم للخــاص .وكنـ َ
املختتنــون ال ينزلــون إىل جه ّنــم أو للهاويــة» [يس .إي .يب .كرانفيلــد ،موســوعة تفســرية حــول
رســالة بولــس إىل أهــل روميــة (أدنــرة :رشكــة يت آنــد يت املحــدودة ،)1975 ،صفحــة .]172
مــن الخطــأ االعتقــاد بــأن بولــس كان معارضـاً للختــان يف حــد ذاتــه .لكــن مــا كان يعــرض
عليــه بولــس هــو اإلرصار عــى وجــوب أن يخضــع الوثنيــون لعمليــة الختــان .ولقــد قــال
24

ـوس ،الَ ُ ْي ِك ُن ُك ـ ْم أَ ْن ت َ ْخل ُُصــوا» (أعــال
ـب َعــا َد ِة ُمـ َ
املعلمــون املزيفــون« :إِ ْن لَ ـ ْم تَ ْختَ ِت ُنــوا َح َسـ َ
 .)1 :15فاملســألة ،إذن ،مل تكــن متعلقــة بالختــان ولكــن بالخــاص .فالخــاص هــو إمــا باإلميــان
بيســوع وحــده ،أو هــو يشء نحصــل عليــه مــن خــال الطاعــة البرشيــة.

رمبــا الختــان هــو ليــس القضيــة اليــوم .لكــن مــا هــو الــيء (إن وجــد) الــذي نصــارع
معــه ككنيســة ويتــوازى مــع هذه املشــكلة؟

الثالثاء

 11متوز (يوليو)

الوحدة يف التنوع واالختالف
اقــرأ غالطيــة  .10-1 :2يقــول بولــس أن األخــوة الكذبــة «يَ َت َج َّس ُســوا ُح ِّريَّ َت َنــا الَّ ِتــي لَ َنــا
ك يَ ْســ َت ْعبِدُ ونَا» (غالطيــة  .)4 :2مــا هــو الــيء الــذي بــات املســيحيون
ِف الْ َم ِســيحِ َ ْ
محرريــن منــه؟ اقــرأ يوحنــا 36-31 :8؛ روميــة 6 :6و 7و 2 :8و 3؛ غالطيــة 25-23 :3و
7 :4و 8؛ عربانيــن 14 :2و  .15كيــف نختــر ألنفســنا واقــع وحقيقــة هــذه الحريــة؟



إن الحريــة ،كوصــف لالختبــار املســيحي ،هــي مفهــوم هــام بالنســبة لبولــس .وهــو أكــر
كُتَّــاب العهــد الجديــد اســتخداماً لكلمــة الحريــة .ويــرد ِذكــر كلمــة حــر أو حريــة مـرات عديدة
يف ســفر غالطيــة .مــع ذلــك ،فالحريــة بالنســبة للمســيحي تعنــي الحريــة يف املســيح .إنهــا
الفرصــة ألن نحيــا حيــاة تكريــس للــه دون توقــف .وهــي تعنــي التحــرر مــن كوننــا مســتعبدين
لرغبــات طبيعتنــا اآلمثــة (روميــة  ،)6التحــرر مــن إدانــة النامــوس (روميــة 1 :8و  ،)2والتحــرر
مــن ســلطة املــوت (1كورنثــوس .)55 :15



ــى إِنْجِ يــلِ
َــا بُطْــ ُر ُس َع َ
لقــد أدرك الرســل أن بولــس اؤْتُ ِــ َن « َع َ
ــى إِنْجِ يــلِ الْ ُغ ْرلَــ ِة ك َ
الْ ِخ َتــانِ » (غالطيــة  .)7 :2مــا الــذي يوحــي بــه ذلــك حــول طبيعــة الوحــدة والتنــوع
داخــل الكنيســة؟

لقــد أدرك الرســل أن ﷲ قــد دعــا بولــس إىل التبشــر باإلنجيــل لألمــم ،متامــاً كــا كان
قــد دعــا بطــرس ليكــرز إىل اليهــود .ويف كلتــا الحالتــن ،كانــت البشــارة هــي نفســها ،لكــن
الطريقــة التــي قُدمــت بهــا كانــت تعتمــد عــى النــاس الذيــن كان يحــاول الرســل الوصــول
إليهــم بالبشــارة .فــإ َّن بشــارة اإلنجيــل مــن شــأنها أن تحقــق «هــذا التآلــف الــذي هــو أســاس
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مــا مــدى مــا يجــب أن نكــون عليــه مــن انفتــاح فيــا يتعلق بطــرق الكـرازة والتبشــر
والشــهادة التــي قــد تجعلنــا نخــرج عــن املألــوف؟ هــل توجد أمنــاط كرازيّــة تضايقك؟
وإذا كان األمــر كذلــك ،مــا هــي هــذه املضايقــات ،وملــاذا تضايقــك ،وكيــف نعــرف مــا
إذا كان اســتخدام طريقــة جديــدة للكـرازة والتبشــر هــو أمـراً جيداً؟

األربعاء

 12متوز (يوليو)

مواجهة يف أنطاكية (غالطية )13-11 :2
بعــد فــرة مــن تشــاور بولــس مــع الرســل يف أورشــليم ،قــام بولــس بزيــارة إىل أنطاكيــة يف
ســوريا ،مــكان أول كنيســة لألمــم ومركــز نشــاطات بولــس الرســولية املوصوفــة يف ســفر أعــال
الرســل .وأثنــاء وجــوده هنــاك ،كان بطــرس يــأكل مــع املســيحيني مــن األمــم دون تحفــظ أو
كلفــة ،لكــن عنــد قــدوم مجموعــة مــن املســيحيني مــن اليهــود مــن ِقبــل يعقــوب ،قــام بطــرس
بتغيــر ســلوكه كليـاً خوفـاً مــن مواقفهــم املتعصبــة نحــو األمــم.

ملـاذا كان ينبغـي لبطـرس أن يتصرف بشـكل مختلـف؟ قـارن غالطيـة  13-11 :2وأعامل
 .28 :10مـاذا يخربنـا ترصفـه عـن مدى قوة وتأثير الثقافة والتقاليد الراسـخة عىل حياتنا؟



لقــد أفــرض البعــض خطــأ أن بطــرس واليهــود اآلخريــن معــه قــد توقفــوا عــن إتبــاع قوانــن
العهــد القديــم فيــا يتعلــق بالطاهــر والنجــس مــن الطعــام .ومــع ذلــك ،ال يبــدو أن هــذا هــو
الحــال .فلــو أن بطــرس وجميــع املســيحيني مــن اليهــود كانــوا قــد تخلــوا عــن القوانــن اليهودية
املتعلقــة بالطعــام ،لــكان ســينتج عــن ذلــك بالتأكيــد ضجــة كبــرة يف الكنيســة .وإذا كان األمــر
هكــذا ،لــكان هنــاك بالتأكيــد بعــض الوثائــق والســجالت التــي تشــر إىل ذلــك .لكــن ليــس
هنــاك مــا يثبــت أن بطــرس واملســيحيني اآلخريــن قــد تخلــوا عــن القوانــن املتعلقــة باألطعمــة
الطاهــرة والنجســة .فمــن املرجــح أن املســألة كانــت تتعلــق بالجلــوس وتنــاول الطعــام مــع
األمــم .وألن الكثرييــن مــن اليهــود كانــوا ينظــرون إىل األمــم عــى أنهــم نجســون ،فقــد كان مــن
املعتــاد للبعــض تجنــب التواصــل االجتامعــي مــع األممــن بقــدر املســتطاع.
وكان بطــرس نفســه قــد صــارع مــع هــذه املســألة ،ولقــد تطلــب األمــر رؤيــة مــن ﷲ
لــه لتســاعده عــى أن يتفهــم املســألة بوضــوح .لقــد قــال بطــرس لكرنيليــوس ،قائــد املائــة
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الرومــاين ،بعــد أن دخــل بيتــه« ،أَنْتُـ ْم تَ ْعلَ ُمــو َن كَ ْيـ َـف ُهـ َو ُم َحـ َّر ٌم َعـ َـى َر ُجــل يَ ُهــو ِد ٍّي أَ ْن يَلْتَ ِصـ َـق
ـي أَ ْو يَـأْ ِ َت إِلَ ْيـ ِهَ .وأَ َّمــا أَنَــا فَ َقـ ْد أَ َر ِان اللـ ُه أَ ْن الَ أَقُـ َ
ـس أَ ْو
ـول َعـ ْن إِن َْســانٍ َمــا إِنَّـ ُه َدنِـ ٌ
ِبأَ َحـ ٍـد أَ ْج َن ِبـ ٍّ
ـس» (أعــال  .)28 :10وبالرغــم مــن أن بطــرس كان يعــرف التــرف الصحيــح ،إال أنــه خــي
نَ ِجـ ٌ
مــن إغضــاب ومضايقــة بنــي شــعبه ،لذلــك رجــع إىل طرقــه القدميــة .هــذا ،عــى مــا يبــدو ،كان
مــدى قــوة وتأثــر الثقافــة والتقاليــد عــى حيــاة بطــرس.
ومــع ذلــك ،فقــد َسـ َّمى بولــس ترصفــات بطــرس هــذه باســمها الصحيــح :فالكلمــة اليونانيــة
التــي اســتخدمها يف غالطيــة  13 :2هــي ريــاء أو « َرا َءى» .ولقــد قــال بولــسَ « :حتَّــى إِ َّن بَ ْرنَابَــا أَيْضً ــا
انْ َقــا َد إِ َل ِريَائِ ِهـ ْم!» .إنهــا كلــات موجهــة مــن أحــد رجــال ﷲ إىل رجــل آخــر مــن رجــال ﷲ.

ملــاذا يعــد الريــاء أمــر ســهالً جــداً؟ (أليــس ألننــا ،رمبــا ،منيــل إىل أن نغــض الطــرف
عــن أخطائنــا نحــن يف حــن نبحــث بلهفــة عــن أخطــاء اآلخريــن؟) أي نــوع مــن أنــواع
الريــاء تجــده يف حياتــك الخاصــة؟ واألهــم مــن ذلــك ،كيــف ميكنــك إدراك الريــاء
ومــن ثــم اقتالعــه مــن جــذوره؟

الخميس

 13متوز (يوليو)

قلق واهتامم بولس (غالطية )41 :2
مــن املؤكــد أن الحالــة يف أنطاكيــة كانــت متوتــرة :فقــد كان كل مــن بولــس وبطــرس ،وهــا
قائــدان يف الكنيســة ،يف تضــاد علنــي مــع أحدهــا اآلخــر .ونجــد أن بولــس ال يكتــم خــرا ً
ويدعــو بطــرس إىل تفســر مســلكه.

ما هي األسباب التي أعطاها بولس ملواجهة بطرس عىل املأل؟ غالطية .14-11 :2




وكــا أدرك بولــس ،فــإن املشــكلة مل تكــن يف أن بطــرس قــد قــرر األكل مــع الــزوار الذيــن
جــاءوا مــن أورشــليم .فمــن املؤكــد أن التقاليــد القدميــة بشــأن ُحســن الضيافــة كانــت تســتدعي
عمــل ذلــك.
لقــد كانــت القضيــة هــي «حــق اإلنجيــل» .مبعنــى إنهــا مل تكــن مســألة الرشاكــة والزمالــة
أو املامرســات املتعلقــة بتنــاول الطعــام .وإمنــا كانــت ترصفــات بطــرس ،باملعنــى الحقيقــي ،هــي
التــي كان فيهــا مســاومة عــى رســالة اإلنجيــل بأكملهــا.
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اقــرأ غالطيــة  28 :3وكولــويس  .11 :3كيــف يســاعدنا الحــق املوجــود يف هذيــن ال َّنصــن
عــى فهــم رد فعــل بولــس الحــاد والشــديد؟

خــال اجتــاع بولــس يف أورشــليم مــع بطــرس والرســل اآلخريــن ،كانــوا قــد توصلــوا إىل
اســتنتاج مفــاده أن بإمــكان األمــم االســتمتاع بــكل الــركات يف املســيح دون اإلقــدام أوالً عــى
عمليــة الختــان .وهــا هــو تــرف بطــرس اآلن يع ـ ِّرض تلــك االتفاقيــة للخطــر .فبعــد اتحــاد
اليهــود واألمــم يف جــو مــن الرشاكــة املفتوحــة ،صــار الجمــع اآلن منقسـاً ،وقــد زاد ذلــك مــن
احتامليــة وجــود كنيســة منقســمة يف املســتقبل.
ومـن وجهـة نظـر بولـس ،فقـد أظهـر سـلوك بطـرس ضمنـاً أن املسـيحيني مـن األمـم كانـوا
مؤمنين مـن الدرجـة الثانيـة يف أحسـن األحـوال ،ولقـد اعتقـد بولـس أن ترصفـات بطـرس مـن
شـأنها أن تضـع ضغطـاً قويـاً على األمـم للتوافـق إذا هـم أرادوا اختبـار الرشكة الكاملـة .وهكذا
يـش أُ َم ِم ًّيـا الَ يَ ُهو ِديًّـا ،فَلِ َماذَا تُلْـ ِز ُم األُ َمـ َم أَ ْن
ْـت يَ ُهـو ِد ٌّي ت َ ِع ُ
ـت َوأَن َ
فـإن بولـس يقـول« :إِ ْن كُ ْن َ
يَتَ َهـ َّو ُدوا؟» (غالطيـة  .)14 :2ولقـد ترجمت العبـارة حرفياً إىل اللغة العربية لتقـرأ «أَ ْن يَتَ َه َّو ُدوا»،
أيضـاً .وكانـت هـذه الكلمـة تعبيرا ً شـائعاً يعنـي «أن تتبنـى طريقـة العيـش اليهوديـة وتتخذها
أسـلوباً لـك» .وكانـت تسـتعمل لتشير إىل األممـي الـذي يذهب إىل املعبـد اليهودي ويشترك يف
الطقـوس والتقاليـد اليهوديـة .وكان هـذا أيضـاً هـو السـبب الـذي مـن أجلـه يُشـار إىل خصـوم
بولـس يف غالطيـة ،الذيـن يدعوهـم ا ِإل ْخـ َو ِة الْ َك َذبَـ ِة ،على أنهـم «متهـودون».

وكــا لــو أن ترصفــات بطــرس مل تكــن ســيئة مبــا فيــه الكفايــة ،لــذا فــإن برنابــا قــد
انغمــس يف هــذا الســلوك ،كذلــك .وهــو أيض ـاً كان ينبغــي لــه أن يكــون عــى ِعلــم
ودرايــة أفضــل بالســلوك الصحيــح .ويــا لــه مــن مثــال واضــح عــى قــوة «ضغــط
الرفــاق!» كيــف ميكننــا أن نتعلــم حاميــة أنفســنا مــن خطــر االنج ـراف يف االتجــاه
الخطــأ مــن ِقبــل أولئــك املحيطــن بنــا؟

الجمعة

 14متوز (يوليو)

ملزيــد مــن الــدرس« :حتــى أفضــل الرجــال ،إذا هــم تُركــوا ألنفســهم ،فإنهــم
ســيقرتفون أخطــا ًء جســيمة .فكلــا زادت املســؤوليات امللقــاة عــى كاهــل القــوى البرشيــة،
كلــا زادت قــدرة املــرء عــى التســلط والســيطرة ،وزادت كذلــك قدرتــه املؤذيــة عــى إفســاد
العقــول والقلــوب إذا هــو مل يتبــع طريــق الــرب بعنايــة .ولقــد فشــل بطــرس يف أنطاكيــة يف
مزاولــة مبــادئ االســتقامة .وكان بولــس مضط ـرا ً إىل الوقــوف وجه ـاً لوجــه أمــام هــذا التأثــر
املخ ـ ِّرب ومقاومتــه .ولقــد تــم تدويــن هــذا حتــى يتعلــم اآلخــرون مــن خاللــه ،ولــي يكــون
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أسئلة للنقاش
 .1قليلــون هــم الذيــن يتمتعــون بالقــدرة عــى املواجهــة ،لكــن املواجهــة رضوريــة

يف بعــض األحيــان .مــا هــي الظــروف التــي ينبغــي للكنيســة فيهــا إدانــة املخطئــن
وتأديــب َمــن يرفضــون قبــول التصحيــح؟
 .2إذ تنمــو كنيســة األدفنتســت الســبتيني يف جميــع أنحــاء العــامل ،فإنهــا تصبــح يف
الوقــت نفســه ،أكــر وأكــر تنوعـاً واختالفـاً .مــا هــي الخطــوات التــي ميكــن للكنيســة
اتخاذهــا للتأكــد مــن عــدم ضيــاع الوحــدة يف ِخضــم هــذا التنــوع واالختــاف؟ كيــف
ميكننــا تقبــل بــل وحتــى التمتــع بالتنــوع يف الثقافــة ويف التقاليــد املوجــودة بيننــا ،يف
حــن نُبقــي عــى الوحــدة ،يف الوقــت نفســه؟
 .3عنـد مشـاركة اإلنجيـل يف ثقافـة مختلفـة ،مـا هي العنارص األساسـية التـي ال يجب
أن تتغير ،ومـا هـي األمـور التـي ميكـن أن تتغير؟ كيـف ميكننـا تعلّـم التمييـز بين ما
يجـب أن يبقـى دون تغيير وبين األمـور التـي ميكـن ِّ
التخل عنهـا ،إذا لـزم األمر؟
ملخــص الــدرس :إن إرصار بعــض املســيحيني مــن اليهــود عــى وجــوب ختــان املؤمنــن
مــن األمــم حتــى يصبحــوا أتباع ـاً حقيقيــن للمســيح قــد ش ـكَّل تهديــدا ً خط ـرا ً عــى وحــدة
الكنيســة األوىل .وبــدالً مــن الســاح لهــذه املســألة أن تــؤدي إىل انقســام الكنيســة إىل حركتــن
مختلفتــن ،فقــد عمــل الرســل معـاً ،بالرغــم مــن الخالفــات التــي بينهــم ،لضــان اإلبقــاء عــى
جســد املســيح (كنيســته) متحــدا ً وضــان بقائهــم أمنــاء لحــق اإلنجيــل.
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