الدرس العاشر

 ٩-٣آذار (مارس)

دور الوكالة المسيح َّية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :كولوســي ١٨-١٦ :١؛ عبرانييــن ١٦-١٤ :٤؛ ٣يوحنــا ٣؛ تكويــن
١٨-١٣ :٦؛ رؤيــا يوحنــا ١٢-٦ :١٤؛ ١بطــرس .١٦ ،١٥ :١
آية الحفظ« :ألنَّ هللا لم يَدْ ُعنا للنجاسة ،بل في القداسة» (١تسالونيكي .)٧ :٤
ـت الغــوص
الوكالــة المســيحية مجالهــا واســع وعميــق ،و ِمــن الســهل أن تَتُــوه فيهــا إذا حا َولْـ َ
فــي تفاصيلهــا .الوكالــة المســيحية بســيطة وفــي نفــس الوقــت ُمع َّقــدة ،ولهــذاِ ،مــن الســهل أن
يُســاء فهمهــا .ومــع ذلــك فــا المســيحي وال الكنيســة يســتطيعان أن يعيشــا أو يعمــا بدونهــا.
وإذا كان لـ َـك أن تكــون مســيح ًيا ،فعليــك أن تكــون وكيـ ًـا صالِ ًحــا أيضً ــا.
«إنَّهـا ليسـت ُمجـ َّرد نظريـة أو فلسـفة ،ولكنهـا نظـام عمـل .إنَّهـا فـي الحقيقـة نظـام عيش
لفهـم ٍ
روحـي حقيقي وحيـوي .إنَّها
واف للحيـاة ،وجوهريَّـة الختبار
المسـيحي ...إنَّهـا ضروريـة ٍ
ٍّ
ِ
ِ
تمـس كل
ليسـت ُمجـ َّرد قبـول عقالنـي فقـط ،ولك َّنهـا عمـل اإلرادة ،وعمليـة قاطعـة وحاسـمة ُّ
نواحـي الحيـاة» ( ،LeRoy E. Froom ،Stewardship in Its Larger Aspectsصفحـة .)٥
مــا هــي بعــض المبــادئ الجوهريــة فــي معنــى أن يكــون الشــخص وكيـ ًـا مســيح ًيا؟ فــي
هــذا األســبوع ،ســوف نــدرس األدوار التــي تلعبهــا الوكالــة فــي الحيــاة المســيحية .وســوف
نفعــل ذلــك ِمــن خــال ُمناظــرة ش ـ ِّيقةَ :ع َجلــة ( ُدوالب) ال َع َربَــة التــي تج ّرهــا الخيــول.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ١٠آذار (مارس).
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األحد

 ٤آذار (مارس)

المسيح مركز كل شيء
يس ــوع ه ــو الش ــخصيَّة المركزيَّ ــة َعبْــ َر ك ُِّل الكت ــاب ال ُم َقــ َّدس (يوحن ــا  ،)٣٩ :٥ونح ــن
بحاجــة ألن نكــون فــي عالقــة معــه .لقــد َدفَــع َج ـ َزاء الخطيــة ،وه ــو « ِف ْديَــة عــن كثيريــن»
«كل س ــلطانٍ ف ــي الس ــماء وعل ــى األرض» (مت ــى ،)١٨ :٢٨
(مرق ــس  .)٤٥ :١٠المس ــيح ل ــه ُّ
وكل ش ــيء ف ــي يدي ــه (يوحن ــا  .)٣ :١٣واس ــمه ف ــوق كل اس ــم ،ويو ًم ــا م ــا س ــوف تجث ــو كل
ُركب ــة أمام ــه (فيلب ــي .)١١-٩ :٢
«يسوع هو مركز حياتنا» (روح النبوة ،الكرازة ،صفحة .)١٨٦
المســيح هــو قلــب وكالتنــا ،وهــو مصــدر ق َّوتنــا .وهــو ســبب عيشــنا حيــاة تســتحق العيش،
ُمظهِريــن للجميــع أنَّــه مركــز حياتنــا .اختَ َبـ َر بولــس تجــارب وضيِقــات كثيــرة ،ولكــن أينمــا كان
ومهمــا كانــت ضيقاتــه ،فقــد كانــت لــه أولويَّــة واحــدة فقــط للحيــاة« :أل َّن لــي الحيــاة هــي
المســيح ،والمــوت هــو ِربْــح» (فيلبــي .)٢١ :١

اقــرأ كولوســي ١٨-١٦ :١؛ روميــة ٢١ :٨؛ ٢كورنثــوس  .١٧ :٥مــاذا تقــول لنــا هــذه
اآليــات حــول مــدى مركزيَّــة المســيح لِــك ُِّل شــيء فــي حياتنــا؟



ال توجــد وكالــة حقيق َّيــة دون أن يكــون المســيح هــو محــور تركيزنــا (غالطيــة .)١٠ :٢
هــو مركــز ذلــك «ال َّرجــاء ال ُمبــا َرك» (تيطــس  ،)١٣ :٢و »هــو قبــل كل شــيء ،وفيــه يقــوم
الــكل» (كولوســي  .)١٧ :١فكمــا أ َّن ِم ْحـ َور ال َع َجلَـ ِة أو الـ ُّدوالب هــو الــذي يحمــل ثقــل العربــة،
فالمســيح هــو ِم ْحـ َور حيــاة الوكيــل .وكمــا أ َّن ال ِم ْحـ َور الصلــب وال َمتيــن يحفظ توازن واســتقرار
العربــة ويُســاعد الدواليــب فــي الــدوران ،فالمســيح أيضً ــا هــو ال ِم ْحـ َور الثا ِبــت واألميــن لحياتنا
ـس كل مــا نف ِّكــر
المســيحية ولوجودنــا (عبرانييــن  .)٨ :١٣إ َّن تأثيــره فــي حياتنــا يجــب أن يمـ َّ
فيــه ونفعلــه .كل جوانــب الوكالــة يجــب أن تــدور وتتمركــز حــول المســيح.
«ألنَّكــم بدونــي ال تقــدرون أن تفعلــوا شــيئًا» (يوحنــا  .)٥ :١٥إ َّن مركــز الوكالــة المســيحية
ليــس فرا ًغــا أجوفًــا ،ولك َّنــه حقيقــة المســيح الحــي ،الــذي يعمــل فينــا ل ُيش ـكِّل صفاتنــا اآلن
وإلــى األبــد.

أن نقــول أنَّ يســوع هــو جوهــر حياتنــا شــيء ،ولكــن أن نعيــش مــا نقــول هــو شــيء
آخــر .كيــف يمكنــك أن تتأكَّــد بــأنَّ يســوع يعيــش بالفعــل فــي داخلِــك كمــا َو َعــد هو
بذلــك ،إذا ســمحنا لــه بالدخــول؟
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االثنين

 ٥آذار (مارس)

عقيدة ال َم ْق ِدس

ليــس ِمــن ال ُمعتــاد أن نُفكِّــر بال َمق ِ
ْــد ِس فــي ســياق الحديــث عــن الوكالــة المســيحية.
ـي ِ
وحاســم فــي نظــام إيماننــا ،والوكالــة
مــع ذلــك ،فهنــاك حلقــة وصــل ،أل َّن ال َم ْقـ ِـد َس أساسـ ّ
المســيحية جــزء ِمــن ذلــك النظــام« .إ َّن الفهــم الصحيــح لِ ِخ ْد َمــة المســيح فــي ال َمق ِ
ْــد ِس
الســماوي هــو أســاس إيماننــا» (روح النبــوة ،الكـرازة ،صفحــة  .)٢٢١و ِمــن الواجــب أن نفهــم
دور الوكالــة المســيحية فــي ضــوء هــذا المفهــوم الكتابــي.
ت َِصــف اآليــة الــوارِدة فــي ســفر ملــوك األول  ،٣٣ :٧بَكَــ َرة أو َع َجلــة (دوالب) المركبــة.
لذلــك ،فســوف نشــرح عقيــدة ال َمق ِ
ْــدس بتشــبيهها ب ِم ْحــ َور ال َع َجلَــ ِة أو الــ ُّدوالب الخــاص
بالمركبــة .يتصــل العمــود المركــزي بمحــور العجلتيــن (الدوالبيــن) ويوفــر بذلــك مزيــدا مــن
الثبــات عندمــا تــدور العجــات .إ َّن المســيح باختبــاره المــوت والقيامــة الظافــرة (٢تيموثــاوس
 )١٠ :١أوضــح خدمــة العبــادة فــي ال َم ْقـ ِـدس .فَ ِمــن ِخــال موتــه الــذي هــو أســاس عملــه فــي
الهيــكل (عبرانييــن َ )٢٠ ،١٩ :٦م َن َحنــا المســيح الثبــات إليماننــا .و ِمــن ال َمق ِ
الســ َما َوي
ْــدس َّ
يخــدم المســيح مــن أجلنــا بينمــا نحــن هنــا علــى هــذه األرض (انظــر عبرانييــن .)٢ ،١ :٨
تؤســـس كنيســـة األدفنتســـت
«اعتمـــا ًدا علـــى َم ْبـــدأ الكتـــاب ال ُمقَـــ َّدس وحـــدهِّ ،
نظـــام معتقداتهـــا علـــى المنظـــور العـــام لعقيـــدة ال َمق ِ
ْـــدس» (،Fernando Canale
 ،Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvationصفحة .)١٠٥ ،١٠٤

الســ َما َوي؟
مــاذا تقــول لنــا الفقــرات التاليــة حــول خدمــة المســيح فــي ال َمقْــ ِدس َّ
١يوحنــا ١ :٢؛ عبرانييــن ١٦-١٤ :٤؛ رؤيــا يوحنــا .٧ :١٤



إ َّن عقيــدة ال َمق ِ
ْــدس تُســاعد فــي كشــف الحــق العظيــم المتعلــق بالخــاص وال ِفــداء،
اللذيــن همــا أســاس كل الالهــوت المســيحي .إننــا ال نــرى فــي ال َم ْقـ ِـدس مــوت المســيح مــن
السـ َما َوي .يمكننــا أن نــرى أيضً ــا ،فــي
أجلنــا فحســب ،ولكننــا نــرى أيضً ــا خدمتــه فــي ال َم ْقـ ِـدس َّ
قــدس األقــداس ،أهميــة شــريعة هللا وحتم َّيــة الدينونــة األخيــرة .وفــي قلــب كل ذلــك نــرى
وعــد ال ِفــداء الــذي أتاحــه لنــا دم المســيح المســفوك.
إ َّن دور الوكالة المسيحية يعكس حيا ًة ُمث َّبتة في حق الخالص العظيم ،كما تظهر في عقيدة
ال َمق ِْدس .وكلَّما تع َّمقنا في فهم ما عمله المسيح ِمن أجلنا وما يعمله اآلن فينا ،كلَّما اقتربنا أكثر ِمن
المسيح وخدمته ومرسل َّيته وتعاليمه ِ
ومقاصده ألولئك الذين يعيشون حسب مبادئ الوكالة في حياتهم.

اقرأ عبرانيين  .١٦-١٤ :٤ماذا تقول لنا هذه اآليات حول صراعنا مع الخطية والذات
واألنانية؟ كيف يمكننا أن ننال الق َّوة وال َّرجاء م َّما وعدنا هللا به في تلك اآليات؟
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معتقدات اإليمان التي مركزها المسيح
ال َمق ِْدس أساسي ومركزي أل َّن فيه تظهر وبكل ق َّوة عظمة حق الخالص ،وفيه يظهر معنى
الصليب .ويجب أن ترتبط كل معتقداتنا ،بشكل أو بآخر ،بوعد اإلنجيل والخالص .ف ِمثْل وصالت
الدوالب ،تتف َّرع المعتقدات األخرى ِمن حق الخالص العظيم ،باإليمان بيسوع المسيح.
«إ َّن ذبيحــة المســيح ك َّفــارة عــن الخط َّيــة هــي الحــق العظيــم الــذي يجــب أن تتج َّمــع
حولــه كل الحقائــق األخــرى ...أولئــك الذيــن يدرســون تضحيــة الفــادي العجيبــة ينمــون فــي
ال ِّنعمــة والمعرفــة» (روح النبــوة ،موســوعة األدفنتســت لتفســير الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس ،المجلَّــد
الخامــس ،صفحــة .)١١٣٧





مــاذا كان قصــد المســيح بإشــارته إلــى نفســه بأنَّــه «الحــق» فــي يوحنــا ٦ :١٤؟ قــارِن
مــع مــا جــاء فــي يوحنــا  .١٧ :١٧مــاذا علينــا أن نفعــل بالحــق؟ ٣يوحنــا .٣

ت ُؤث ِّــر ُمعتقــدات إيماننــا علــى هويتنــا ال ِّدينيَّــة وعلــى االتجــاه الــذي نســير فيــه .إ َّن
المعتقــدات ليســت ُمج ـ َّرد آراء أو أفــكار الهوت َّيــة ُمج ـ َّردة؛ كل المعتقــدات الحقيقيــة مثبتــة
ور ِاســخة فــي المســيح ،وينبغــي أن يكــون لهــا كلهــا تأثيــر علــى نمــط حياتنــا بشــكل أو بآخــر.
حقيق ـةً ،يمكننــا أن نقــول بــأ َّن هويتنــا كأدفنتســت ســبتيين تتج ـذَّر فــي تعاليــم معتقداتنــا
أكثــر ِمــن أي شــيء آخــر .إذًا ،فالتعاليــم التــي نســتم َّدها مــن الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس هــي التــي
تصنــع م َّنــا َمــن نحــن عليــه كأدفنتســت ســبتيين.
إ َّن دور الوكالــة المســيحية هــو العيــش حســب حقيقــة معتقداتنــا كمــا هــي فــي المســيح،
وأن نفعــل ذلــك بطريقــة تؤثِّــر إيجابًــا علــى نوعيَّــة وجــودة حياتنــا« .إ ْن كُنتُــم قــد َسـ ِم ْعتموه
و ُعلِّ ْمتُــم فيــه ،كمــا هــو حـ ٌّـق فــي يســوع :أن تخلَعــوا ِمــن ِج َهــة التَّص ـ ُّرف الســابِق اإلنســان
العتيــق ِ
ـب شَ ـ َه َوات ال ُغـ ُرور ،وتتجـ َّددوا بــروح ِذ ْه ِن ُكــم وت َل َبســوا اإلنســان الجديــد
الفاســد ِب َح َسـ ِ
ال َمخلــوق بحســب هللا فــي ال ِبــر وقَ َد َاســة الحــق» (أفســس .)٢٤-٢١ :٤
فــي هــذا المقطــع نجــد معنــى أال نعــرف الحـ َّـق فقــط ،بــل أ ْن نعيشــه .إ َّن كوننــا وكالء ال
يعنــي أننــا نؤمــن بمعتقداتنــا فقــط ،مهمــا كانــت هــذه المعتقــدات أصيلــة وصادقــة؛ ولكــن
كوننــا وكالء يعنــي أن نعيــش حســب تلــك الحقائــق فــي حياتنــا وفــي تعامالتنــا مــع اآلخريــن.
75

األربعاء

 ٧آذار (مارس)

رسائِل المالئكة الثالثة
م َّرتان فقط أن َذ َر هللا العالَم بالخراب اآلتي :فقد أعلن ذلك م َّرة لنوح (تكوين ١٨-١٣ :٦؛ متى
 ،)٣٧ :٢٤والم َّرة األخرى ِمن خالل رسائِل المالئكة الثالثة (رؤيا يوحنا  .)١٢-٦ :١٤هذه ال َّرسائل
الستار لتكشف مشه ًدا فري ًدا عن مستقبل األحداث في العالم .ات َّضح ويتَّضح فهمنا لرسائل
ت ُزيح ِّ
المالئكة الثالثة بمرور الوقت ،لك َّن الرسالة والمأمورية ال تزاالن هما :ال ِب ِّر من خالل اإليمان
بالمسيح ،وهذه هي «رسالة المالك الثالث في حقيقتها» (روح النبوة ،الكرازة ،صفحة .)١٩٠
وبعبارة أخرى ،إ َّن جوهر رسالة الحق الحاضر ،الرسالة التي ُدعينا ألن نُ ْعلِ َنها إلى العالم ،هو
يسوع وتضحيته ال ُعظمى ألجلنا.

اقــرأ رؤيــا يوحنــا  .١٢-٦ :١٤مــا هــو جوهــر هــذه ال َّرســائل؟ مــا الــذي تقولــه هــذه
ال َّرســائل إلــى العالــم؟ مــا هــي المســؤولية ال ُملقــاة علــى عاتقنــا بخصــوص هــذه
ال َّرســائل ،ومــا هــي عالقتهــا بالوكالــة المســيحية؟



رسالتنا كأدفنتست سبتيين هي أن نُق ِّدم حق رسائل المالئكة الثالثة إلى العالم استعدا ًدا
للمجيء الثاني للمسيح .يجب أن يتمكَّن الناس ِمن اتِّخاذ قَ َرارِهم بخصوص األبدية .إن دور
الوكالة المسيحية هو شراكة مع هللا في نشر الرسالة (٢كورنثوس ٢٠ :٥؛ ٢كورنثوس .)٤-١ :٦
«بمفهــوم خــاص ،أُقيــم األدفنتســت الســبتيون فــي العالــم ك ُح ـ َّراس و َح َملــة ال ُّنــور .لقــد
ُعهِــ َد إليهــم برســالة اإلنــذار األخيــر للعالــم الهالِــك .يُشــرق عليهــم [أي األدفنتســت] نــور
عجيــب ِمــن كلمــة هللا .وقــد أُوكل إليهــم عمـ ًـا جليـ ًـا — نشــر رســائل المالئكــة :األول والثانــي
ألي شــيء آخــر أن
والثالــث .ال يوجــد عمــل أهــ ّم ِمــن ذلــك .يجــب عليهــم أال يســمحوا ِّ
يســتحوذ علــى اهتمامهــم» (روح النبــوة ،شــهادات للكنيســة ،ال ُمجلَّــد التاســع ،صفحــة .)١٩
إ َّن الحافــة الخارجيــة إلطــار الــدوالب (العجلــة) هــي أقــرب نقطــة ات ِّصــال بــاألرض ،وترمــز
إلــى ُمه َّمــة رســائل المالئكــة الثالثــة .رســالتهم هــي الحمايــة ضــد االنحـراف الالهوتــي وتحديد
مســؤوليتنا فــي أحــداث األيــام األخيــرة .علينــا أن نكــون وكالء هــذه الرســالة والمأموريــة،
ُمعلنيــن إيَّاهــا إلــى العالــم أجمــع.

السهل أن ننغ ِمس في رسم خرائِط وتحديد
إذ نُفكِّر في أحداث األيام األخيرةِ ،من َّ
تواريخ .هذه لها دورها ،ولكن كيف يمكننا أن نتأكَّد بأننا نُبقي المسيح وتضحيته ِمن
أجلنا أمام أعيننا وفي مركز حياتنا إذ نسعى لِ َنشْ ِر هذه ال ِّرسالة إلى العالم؟
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الوكالة المسيح َّية

يُريدنــا المســيح أن نعيــش عيشـ ًة ُمق َّدســة .إ َّن حياتــه هــي توضيــح للقداســة وكيــف يجــب
أن تبــدو الوكالــة المســيحيَّة فــي أســمى ُص َورِهــا (عبرانييــن  .)١٤ :٩علينــا أن نديــر أمــور
حياتنــا بطريقــة تس ـ ُّر هللا ،بمــا فــي ذلــك كيفيــة إدارتنــا لــكل مــا ائتمننــا هللا عليــه .الوكالــة
المســيحية هــي تعبيــر عــن هــذه القداســة.



قــارن ١بطــرس  ١٦ ،١٥ :١مــع عبرانييــن  .١٤ :١٢مــا معنــى «كونــوا أنتم أيضً ا قدِّ يســين»
ومــا معنــى »ال َقدَ َاســة»؟ ومــا ِصلة هــذا بوكالتنا المســيحية؟

اكتَشَ ف الرومانيون أنَّه يُم ِكن إطالة عمر الدوالب (العجلة) لو ُو ِضع طوق ِمن حديد حول
الص َنائِ ِع ّيون يقومون بتسخين الحديد ليتم َّدد بالقدر الكافي الذي
اإلطار الخارجي للدوالب .كان َ
يسمح لِ َص ّبه فوق اإلطار الخارجي للدوالب .ث َّم كانوا يسكبون الماء البارد ليتقلَّص الحديد ولي ْح ِكم
االلتصاق باإلطار .وهكذا كان يتالمس طوق الحديد باألرض في الطرقات عند دوران الدوالب.
الطوق الحديدي على اإلطار يُم ِكن أن يُمثِّل مفهوم الوكالة المسيحية .هذه هي لحظة
الحقيقة ،عندما ت َ ْحتَك حياتنا الروحية بحياتنا العملية .إنّها عندما يُواجه إيماننا تقلُّبات الحياة
والصراعات في
بين نجاح وفشل ،وعندما تأخذ معتقداتنا الطابع العملي في مواجهة الفوضى ِّ
حياتنا اليومية .الوكالة المسيحية هي الغالف الخارجي لِ َما نحن عليه (شخص َّيتنا) وما نفعله.
إنَّها شهادة لسلوكِنا ولحيا ٍة نُديرها بشكل ج ِّيد .إ َّن تص ُّرفاتنا اليومية التي تُظْهِر المسيح هي ِمثْل
الطوق الحديدي فوق اإلطار الخارجي للدوالب ،وهو الطوق الذي يُالمس الطريق.
األفعال لها ق َّوتها ويجب أن نتحكَّم فيها عن طريق تكريس حياتنا للمسيح .علينا أن نعيش
كل شيء في المسيح الذي يُق ِّويني» (فيلبي .)١٣ :٤
حسب هذا التأكيد والوعد« :أستطيع َّ
«إ َّن تقديــس ال َّنفــس بعمــل الــ ُّرو ِح الْقُــ ُدس هــو غــرس طبيعــة المســيح فــي القلــب
البشــري .إ َّن ِديــن اإلنجيــل هــو المســيح فــي الحيــاة — وهــو مبــدأ حــي عا ِمــل .إنَّــه نعمــة
المســيح الظاهــرة فــي ال ُخلُــق والمثمــرة فــي األعمــال الصالحــة .إ َّن مبــادئ اإلنجيــل ال يُم ِكــن
فصلهــا عــن دائــرة الحيــاة العمليــة .وكل فــرع مــن فــروع االختبــار والعمــل المســيحي يجــب
أن يكــون صــورة تُمثِّــل حيــاة المســيح» (روح النبــوة ،المعلــم األعظــم ،صفحــة .)٣٨٦

انظر إلى حياتِك اليوم َّية ،إلى وجو ِدك اليومي .ما الذي تُظهِره حياتك ويدلي بأنَّ
شخصا جديدً ا؟ ما هي القرارات
المسيح يسكن في داخلك ،ويعمل فيك ،ويجعل منك ً
الواعية التي تحتاج أن ت َّتخذها حتى ترى قداسة المسيح ظا ِهرة في حياتك؟
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لمزيـد مـن الدرس :أحيانًـا ،يجب أن يُعاد تشـكيل الطَّـوق الحديدي الخـاص بدوالب
المركبـة ب َِسـ َبب التمـ ُّدد الناتِـج عـن اح ِتـكاك الحديـد بالطريـق .إعـادة التشـكيل هـذه تتطلَّب
الكثيـر ِمـن الطَّـرق والـ َّدق علـى طـوق الحديـد ذاتـه .إ َّن إعـادة التشـكيل هـذه تُمثِّـل الوكالـة
المسـيحية كتقديـس عملـي .وهـي أن يكـون لنـا ِفكـر المسـيح فـي مواجهـة أي أمـ ٍّر ِمـن أمور
حياتنـا ،كبيـ ًرا كان أم صغيـ ًرا ،حتـى إذا كانـت الطريقـة صعبـة أو مؤلمة .سـواء كان األمر يتعلَّق
بطريقـة اسـتخدامنا للمـال ،عالقاتنـا العائليـة ،أو الوظيفـة ،أو غير ذلك ،فكل هـذه األمور يجب
أن تكـون اسـتجابتنا لهـا حسـب إرادة المسـيح .أحيانًـا ،كمـا نعلـم جميعنـا جيِّـ ًدا ،ال يمكننـا أن
نتعلَّـم هـذا الـ َّدرس إال ِمـن خالل بعـض الطَـ ْرق الصعب.
الســهل إعــادة تشــكيل
الســهل .كذلــك ليــس باألمــر َّ
إ َّن إعــادة تشــكيل الحديــد ليــس باألمــر َّ
أخــاق اإلنســان .ف ِّكــر فــي اختبــار بطــرس ،فقــد كان ُمال ِز ًمــا للمســيح فــي كل مــكان ،لك َّنــه لــم
ـت
ـت ِمــن أجلِــك لكيــا يفنــى إيمانــك .وأنـ َ
يتوقَّــع هــذه الكلمــات ِمــن شَ ـ َفتَ ّي يســوع« :طلبـ ُ
ـت ،ث ِّبــت إخوتــك» (لوقــا  .)٣٢ :٢٢بعــد ذلــك بوقـ ٍ
ـت ليــس بطويــل ،بعــد إنــكارِه
متــى َر ِج ْعـ ْ
ليســوعَ ،ح ـ َدثَ تغييــر فــي حيــاة بطــرس ،ولك ـ َّن ذلــك َح ـ َدثَ بعــد اختبــار مؤلِــم وصعــب
ج ـ ًّدا .بمفهــوم آخــر ،لقــد أُعيــد تشــكيل وكالتــه .لقــد تج ـ َّدد بطــرس ِمــن جديــد ،وكانــت
حياتــه س ـتَّتخذ تو ُّج ًهــا واتِّجا ًهــا جديديــن ،ولكــن بعــد أن تل َّقــى طَ ْرقًــا حقيقيًّــا.

أسئلة للنقاش
 .1مــا عالقــة التقديــس العملــي بتوجيــه المســيح« :فل ُين ِكــر نفســه ،ويَ ْح ِمــل صلي َبــهُ

ـم صلبــه؟ (غالطيــة  .)١٤ :٦كيــف
َّ
كل يـ ٍ
ـوم ويَ ْت َب ْعنــي» (لوقــا  .)٢٣ :٩مــا الــذي قــد تـ َّ
يوضــح ذلــك عمليــة ال َّتقديــس؟ كيــف يُســاعدنا التقديــس العملــي فــي تعلّــم أن
يكــون لنــا ِفكْــر الْ َم ِســيحِ؟ (١كورنثــوس .)١٦ :٢
 .2كيــف كانــت تجربتــك الشــخص َّية فيمــا يتعلَّــق بالطريقــة التــي بهــا يُمكــن
دروســا قويَّــة عــن الحيــاة المســيحية واتِّبــاع الــرب؟
للتجــارب ال ُمؤلِمــة أن تُعلِّمــك ً
الصــف أن يتحدَّ ثــوا عــن هــذه االختبــارات ومــاذا تعلَّمــوا
اُطلُــب ِمــن ُز َمالئِــك فــي َّ
منهــا .مــاذا يُمكننــا أن نتعلَّمــه أيضً ــا ِمــن اختبــارات بعضنــا البعــض؟
 .3فكِّــر فــي معتقــدات أخــرى نع َت ِنقُهــا نحــن كأدفنتســت ســبتيين ،إذا كان ُمع َت َقــدَ
الســبت ،حالــة الموتــى ،الخليقــة ،المجــيء الثانــي ...إلــى آخــره .كيــف لهــذه
َ
ِّ
ال ُم ْع َتقَــدات ال ُمختلفــة أن تؤثــر علــى تص ُّرفــات حياتنــا بشــكل عــام؟
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