الدرس الثاين



 ١٢-٦ترشين األول (أكتوبر)

أسباب الشِّ قاق

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :تثنيــة ١٤-١ :٢٨؛ إرميــا ١٨-١٤ :٣؛ قضــاة ٦ :١٧؛ ١ملــوك :١٢
١٦-١؛ ١كورنثــوس ١٧-١٠ :١؛ أعمــال الرســل .٣١-٢٥ :٢٠
آية الحفظ« :بدء ال ِحكمة مخافة الرب ،ومعرفة القدُّ وس فهم» (أمثال .)١٠ :٩

دعــا أنبيــاء العهــد القديــم شــعب إســرائيل تكــرا ًرا إلطاعــة وصايــا هللا .إ َّن العصيــان
والالمبــاالة يؤ ِّديــان إلــى اإلرتــداد واإلنشــقاق .الطاعــة لنامــوس هللا كان القصــد منهــا أن تكــون
وســيلة للحفــاظ علــى الشــعب مــن العواقــب الطبيعيــة للخط َّيــة ولتطهيرهــم فــي وســط أمــم
غريبــة كثيــرة .إ َّن إت ِّبــاع إرادة هللا ســتخلق إنســجا ًما بيــن النــاس وســتق ِّوي مجتمعهــم فــي
عزمهــم علــى ُمقاومــة اإلعتــداءات ِمــن قبــل الوثنييــن وممارســات العبــادة الشــريرة التــي
تُحيــط بهــم مــن كل جانــب تقريبًــا .كان قصــد هللا لشــعبه أن يكــون ُمق َّد ًســا وأن يكونــوا
شــهو ًدا لألمــم ِمــن حولهــم.
كمــا قــال لهــم الـ َّرب بعــد أن خلَّــص العبرانييــن مــن مصــر« :انظــر .قــد علَّمتكــم فرائــض
وأحكا ًمــا كمــا أمرنــي الـ َّرب إلهــي ،لكــي تعملــوا هكــذا فــي األرض التــي أنتــم داخلــون إليهــا
لكــي تمتلكوهــا .فاحفظــوا واعملــوا .أل َّن ذلــك ِحك َمتكــم وفطنتكــم أمــام أع ُيــن الشــعوب
الذيــن يســمعون كل هــذه الفرائــض فيقولــون :هــذا الشــعب العظيــم إنَّمــا هــو شــعب حكيــم
وفطــن» (تثنيــة .)٦ ،٥ :٤
ال شـ َّـك :إن ُهــم ظلَّــوا أمنــاء ،يُ َكثِّــر الــرب بركاتــه عليهــم ويكونــون بركــة لآلخريــن .أمــا
عــدم األمانــة والِعصيــان فســوف يقــودان إلــى الكثيــر مــن المشــاكل ،واإلنشــقاق هــو واحــد
ِمــن تلــك المشــاكل.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ١٣تشرين األول (أكتوبر).
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األحد



 ٧ترشين األول (أكتوبر)

«إرجعوا ،أيُّها البنون ال ُعصاة»

إ َّن تاريخ شعب إسرائيل مليء بقصص ال ِعصيان والفوضى ،يتبعها عودة إلى هللا والطاعة؛ ثم
عودة أخرى إلى المزيد من العصيان والصراعات .يتك َّرر هذا ال َّنمط مرة بعد م َّرة .في كل م َّرة
يتبع فيها الشعب إرادة هللا عن وعي وإدراك ،كان هللا يُباركهم بالسالم والحياة .وفي كل مرة
الخاصة ،تُصبح حياتهم بائسة وتعيسة ،مليئة بالحروب والصراعات.
يعصونه فيها ويتبعوا طرقهم
َّ
حتى قبل دخول شعب إسرائيل إلى أرض الموعد ،أنبأ هللا عن هذا ال َّنمط ،وق َّدم لهم الحل
لِتج ُّنب مثل هذه العواقب الوخيمة إلسلوب حياتهم ووجودهم.





اقــرأ تثنيــة  .١٤-١ :٢٨مــا هــي البــركات التــي كانــت ســتأتي إلــى إس ـرائيل لــو كان
الشــعب مطي ًعــا إلرادة هللا؟
اقــرأ إرميــا  .١٨-١٤ :٣مــا الــذي نتعلَّمــه مــن دعــوة هللا إلســرائيل ليتوبــوا ويرجعــوا
إليــه؟ مــا الــذي تقولــه لنــا عــن مح َّبــة هللا وطــول أناتــه نحــو شــعبه؟

الشـيء ال ُمد ِهـش في سـفر إرميـا هو كيف يظهر هللا ،اإللـه ال ُم ِحب ،وال َّرحيـم ،والكريم نحو
شـعبه بال َّرغـم مـن تم ُّردهـم ،وانقاسـاماتهم ،ووثنيَّتهـم .إ َّن هللا يدعـو شـعبه باسـتمرار ليرجعـوا
إليـه ويتوبـوا عـن أعمالهم .مـ َّرة تلو المـ َّرة يعدهم هللا باإلسـترداد وال َّرجاء لمسـتقبلهم.
«إرجعــي أيَّتُهــا العاصيــة إسـرائيل ،يقــول الــرب .ال ا ُو ِقـ ُع غضبــي بكــم ،ألنــي رؤوف ،يقــول
الــرب .ال أحقــد إلــى األبــد .إعرفــي فقــط إثمــك ،إنــك إلــى الــرب إلهــك أذنبـ ِ
ـت ،وف َّرقــت طرقك
للغربــاء تحــت كل شــجرة خضـراء ،ولصوتــي لــم تســمعوا يقــول الــرب» (إرميــا .)١٣ ،١٢ :٣
إ َّن كلمــات إرميــا جــاءت فــي وقـ ٍ
ـت ا ُه ِملَــت فيــه كلمــة هللا .وعلــى الرغــم ِمــن أ َّن بعــض
اإلصالحــات قــد بَــدأت فــي عصــر الملــك يوش ـ َّيا ،إال أ َّن أغلــب الشــعب لــم يشــعر بدافــع
روحــي يحثُّهــم علــى اإلســتمرار فــي الطاعــة ال ُمخلِصــة هلل .إ َّن خطاياهــم ،ووثنيتهــم ،وأنانيتهــم،
كانــت ت ُسـبِّب لهــم خرابًــا روحيًــا واجتماعيًــا .كلمــا إزداد ترا ُجعهــم عــن عمــل إرادة هللا ،كلَّمــا
صــار ُمســتقبلهم أكثــر ُرع ًبــا .ومــع ذلــك ،ناشــدهم هللا مــن خــال النبــي إرميــا .أراد هللا أن يكون
ـتقبل أفضــل ،وتــاق أن يُعيدهــم إلــى اإلزدهــار والوحــدة والص ّحــة .ولكــن هــذا يأتــي
لهــم ُمسـ ً
فقــط إذا عاشــوا باإليمــان وبــكل مــا يتطلَّبــه اإليمــان الحقيقــي.

الفرق بين الطاعة والعصيان ،ما أهميته ،وما الذي يعنيه بالنسبة لك شخص ًيا؟
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االثنني



 ٨ترشين األول (أكتوبر)

ما يحسن في عينيه
قصصـا مـن سـفر القُضاة عوا ِقب سـلبية عديـدة على إسـرائيل عندما لم يتبعـوا إرادة
ت ُظهـر ً
هللا .بعـد دخـول إسـرائيل إلـى أرض كنعـان ،سـرعان مـا بـدأ الشـعب فـي تغييـر نمـط حياتهـم
الروحيـة ،حسـب الديانـات الخاطئـة للكنعانييـن ال ُمحيطين بهـم ،تما ًما على عكـس ما قيل لهم
أن ال يفعلـوه! لألسـف ،لـم تكـن تلـك هي المشـكلة الوحيـدة التي كانـوا يواجهونها.



اقــرأ ُقضــاة  ٦ :١٧و َقضــاة  .٢٥ :٢١مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــات وتُعلِّمنــا إيَّــاه عــن
المزيــد مــن المشــاكل التــي ظهــرت بيــن شــعب هللا؟
هنــاك الكثيــر ِمــن أســباب ودواعــي اإلنقســام واإلنشــقاق بيــن شــعب هللا .إ َّن وحــدة األمــة
كانــت توجــد فــي طاعتهــم ووالئهــم لــرب العهــد ،العهــد الــذي دخلــوا فيــه مــع هللا .لك ـ َّن
إقدامهــم علــى عمــل مــا يحســن فــي أعينهــم — خاصــة لكونهــم يتع َّرضــون لتأثيــر األمــم
والشــعوب ال ُمحيطــة بهــم — فإنَّهــم كانــوا علــى الطريــق المؤكَّــد نحــو الكارثــة .جميعنــا بشــر
ســاقطين ،وإذا ت ُركنــا لِطُ ُر ِقنــا الخاصــة ،إذا تُرِكنــا لِ َنتْبــع أهــواء قلوبنــا ،فإننــا بــكل تأكيــد َسـ َن ِظ ُّل
عــن الطريــق الــذي يدعونــا هللا أن نســلك فيــه.

مــا الــذي تقولــه لنــا الفق ـرات التاليــة حــول الظــروف الروحيــة واإلجتماعيــة لشــعب
إس ـرائيل أثنــاء ُحكــم القضــاة؟
قضاة ١٣-١١ :٢



قضاة ٧-٥ :٣



«لقــد كشــف الــرب لشــعبه بواســطة نب ِّيــه موســى عــن نتائــج الخيانــة وعواقبهــا الوخيمــة.
فــإذ يرفضــون ِحفــظ عهــده ،فســيفصلون أنفســهم مــن حيــاة هللا ،ولــن تحــل عليهــم بــركات
ـح لألمــة بــركات
الــرب .كانــوا يلتفتــون أحيانًــا إلــى هــذه اإلنــذارات ،ونتيجــة لذلــك ،كانــت ت ُ ْم َنـ ُ
غنيــة وكانــت بواســطتهم تفيــض علــى الشــعوب المحيطــة بهــم .ولكنهــم كانــوا ينســون هللا
فــي غالــب األحيــان فــي تاريخهــم الطويــل ويغيــب عــن أنظارهــم امتيازهــم الســامي كممثلين
لــه ون ـ َّواب عنــه .فقــد ســلبوه الخدمــة التــي طلبهــا منهــم ،كمــا ســلبوا بنــي جنســهم ميــزة
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القيــادة الدينيــة والمثــال المق ـ َّدس .كانــوا يتوقــون المتــاك ثمــار الكــرم الــذي ُج ِعلــوا وكالء
لــه .إ َّن جشــعهم وطمعهــم جعلهــم ُم ْحتَقَريــن حتــى فــي أعيــن الوثنييــن .وهكــذا ،ا ُ ْع ِط َيــت
للعالــم الوثنــي ذريعــة إلســاءة تفســير صفــات هللا وشـرائع ملكوتــه» (هوايــت ،كتــاب ‹األنبيــاء
والملــوك› ،صفحــة .)١٧ ،١٦

كيــف تؤثِّــر أعمالنــا نحــن ككنيســة علــى َمــن هــم حولنــا؟ مــا الــذي يرونــه فــي
الســبتيين المجيئييــن م َّمــا يؤثِّــر فيهــم بشــكل إيجابــي؟

الثالثاء



 ٩ترشين األول (أكتوبر)

اإلنقسام في األ َّمة العبرية

إ َّن طريق اإلرتداد ،وعواقبه الوخيمة ،لم تحدث بين ليل ٍة وضُ حاها .لك َّن اإلختيارات الخاطئة
والقرارات التي تراكَ َمت عبر قرون طويلة أ َّدت أخي ًرا إلى عواقب رهيبة على شعب هللا.

اقــرأ قصــ ّة الملــك رحبعــام فــي ١ملــوك  .١٦-١ :١٢مــا هــو ســبب هــذا اإلنقســام
ال َّرهيــب بيــن شــعب هللا؟



«لـو فهـم رحبعـام ومشـيروه غيـر ال ُمح َّنكيـن إرادة هللا نحـو الشـعب ،ألصغـوا إلـى طلبهـم
فـي إجـراء إصالحـات حاسـمة فـي إدارة دفَّـة الحكم .لك َّنهـم لم يُحسـنوا إسـتغالل الفرصة التي
تقصـي األمـر مـن السـبب إلـى النتيجـة .وبذلك،
ُسـ ِن َحت لهـم عنـد إجتماعهـم فـي شـكيم فـي ِّ
أضعفـوا نفوذهـم إلـى األبـد علـى عـدد غفيـر مـن الشـعب .فتصميمهـم الـذي أعلنـوا عنه في
إبقائهـم علـى الظلـم الـذي تفشَّ ـى فـي إبـان ُملـك سـليمان ،وأنهـم سـيزيدون عليـه ،هـو على
مجـال واسـ ًعا للشـك فـي خلـوص ن َّيتهـم .كشـف
ً
نقيـض خطَّـة هللا ألجـل شـعبه ،ممـا أعطاهـم
والسـيادة في هـذه ال ُمحاولة الطائشـة عديمة
الملـك ومستشـاروه األصفيـاء عـن كبرياء المركز ِّ
الشـعور السـتخدام القـ َّوة» (هوايـت ،كتـاب ‹األنبيـاء والملـوك› ،صفحـة .)٧٦ ،٧٥

مــا الــذي تقولــه اآليــات التاليــة عــن الحاجــة إلــى الحكمــة فــي ُص ْنــع القـرارات الصائبة؟
أيــن يوجــد مصــدر الحكمــة الحقيقية؟
أمثال ٩-١ :٤



أمثال ١٠ :٩
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يعقوب ٥ :١



قصــة رحبعــام وقـراره ال ُمتسـ ِّرع واألحمــق فــي فــرض أعمــال أقســى علــى شــعبه ،كان
إ َّن َّ
حدثًــا ِ
مؤس ـفًا فــي حيــاة مملكــة إس ـرائيل .لقــد َس ـ َعى الملــك إلستشــارة مجموعتيــن مــن
المستشــارين ،لكــ َّن قــراره ال ِّنهائــي فــي اتِّبــاع مشــورة مجموعــة الشــبَّاب — األقــل خبــرة
والذيــن كانــوا فــي مثــل ُعمــره ،جلــب كارثــة علــى المملكــة التــي بناهــا أبــوه ســليمان وجـ ُّده
داود خــال الثمانيــن ســنة الســابقة .إ َّن المشــورة التــي قالــت بــأ َّن علــى الملــك أن يُخيــف
َويُ َه ـ ِّدد الشــعب ِمــن خــال إعالنــه بأنَّــه أقســى ِمــن والــده ،كانــت مشــورة حمقــاء .إعتقــد
المستشــارون الشــباب بــأ َّن التَّعاطُــف مــع َمطالِــب الشــعب والتَّخفيــف ِمــن قســوة العمــل
المفــروض عليهــم لــم يكــن هــو نَّمــط القيــادة الــذي يجــب علــى الملــك أن يتب َّنــاه؛ بــل علــى
بــدل مــن ذلــك .فــي نهايــة األمــر ،أظهــر
الملــك أن يُظهــر القســوة ،والعنــف ،والجبــروت ً
الملــك نفســه عــدم اســتحقاقه لــوالء الشــعب وأمانتــه .وهكــذا ،حــدث إنقســام بيــن شــعب
هللا ،مــا كان يجــب أن يحــدث ،ولــم يكــن ذلــك ُخطَّــة هللا لشــعبه.

األربعاء



 ١٠ترشين األول (أكتوبر)

إنقسام في كورنثوس
مع األسف ،قض َّية اإلنشقاق وسط شعب هللا لم تنتَ ِه حتى في عصور العهد الجديد.
مثـال ذلـك ،فـي األصحاحـات األربعـة األولى من الرسـالة األولى إلـى أهل كورنثوس ،يُ ِ
ناشـد
الرسـول بولـس ويُطالِـب أهـل كورنثـوس ِمـن أجل الوحـدة .بينما كان بولس في أفسـسَ ،سـ ِم َع
عـن إنقسـامات عديـدة ظَ َهـ َرت في كنيسـة كورنثـوس .ولهـذا ،فهو يبدأ رسـالته بخطـاب ُمط َّول
عـن وحـدة الكنيسـة وضـرورة تج ُّنـب اإلنفصـال والشِّ ـقاق .شـعر بولـس بالقلـق حيـال هـذه
ِ
المؤسـفة.
وسـ َعى لتقديـم مشـورة إلهيـة إلصلاح وعالج هـذه الحالة
التطـ ُّوراتَ ،



وفقًــا لـــ ١كورنثــوس  ،١٧-١٠ :١مــا الــذي يبــدو بأنَّــه كان ســبب عــدم الوحــدة،
واإلنقســامات والخصومــات؟

أصبـح بولـس قلقًـا ِمـن أجـل إخوتـه وأخواتـه فـي كورنثـوس عندمـا أخبـره واحـد مـن أهل
خلـوي عـن اإلنقسـامات والخصومـات فيمـا بينهـم .وتُظهِـر كلماتـه اإلفتتاح َّيـة ُع ْم َـق قلقـه:
قـول
«ولكننـي أطلـب إليكـم أيُّهـا اإلخـوة ،باسـم ربِّنـا يسـوع المسـيح ،أن تقولـوا جمي ُعكـم ً
ِ
واحـ ًدا ،وال يكـون بينكـم إنشـقاقات» .والحـل الـذي ق َّدمـه فـي رسـالته هـو أن يُذكِّرهـم بأنَّهـم
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ورأي واحـد» (١كورنثوس
كمسـيحيين ،يجـب أن يكونـوا ُمتَّحديـن م ًعـا «كامليـن في ِف ْك ٍر واحـد ٍ
 .)١٠ :١وأيًّـا كانـت أسـباب هـذه الخصومـات وهـذا اإلنقسـام ،أراد بولـس أن يوقفهـا.
ذكَّـر بولـس أهـل كورنثـوس بـأ َّن المسـيحيين مدع ُّووين إلتِّباع المسـيح ،ليس إنسـانًا بشـريًا
قسـموا أنفسـهم إلى «أحزاب»،
— مهمـا كانـت مواهبـه أو قدراته أو شـهرته .فبينما بدا وكأنَّهم َّ
ـس فيه بـأ َّن هذه اإلنقسـامات ليسـت حسـب إرادة هللا .وأوضح بأ َّن
فـإ َّن بولـس صـ َّرح بمـا ال لَبْ َ
الوحـدة المسـيحية ترتكز على المسـيح وتضحيتـه على الصليب (١كورنثـوس .)١٣ :١
الوحــدة المســيحية تجــد مصدرهــا ونبعهــا فــي الحــق الموجــود فــي يســوع المســيح وإيَّاه
مصلوبًــا ،وليــس فــي أي شــخص آخــر ،مهمــا كان ُمســتحقًا أو ُمؤ َّهـ ًـا — ســواء كان ُمعلِّ ًمــا أو
رئيســا .تحــت الصليــب نتســاوى جميعنــا عنــد مســتوى واحــد .معموديتنــا
واعظًــا أو قائـ ًدا أو ً
هــي فــي المســيح ،الــذي هــو وحــده يســتطيع أن يُط ِّهرنــا ِمــن الخط َّيــة .ومــع ذلــك ،علينــا أن
نعمــل فــي إتِّجــاه هــذه الوحــدة فــي المســيح بطــرق عمليــة.
إ َّن مــا يجــب أن يقولــه لنــا هــذا كأدفنتســت ســبتيين ،هــو أننــا ال نســتطيع أن نأخــذ وحــدة
إيماننــا ومرســليتنا كأمــور ُمس ـل ٍَّم بهــا .فاإلنقســامات والخصومــات يمكنهــا أن تُق ـ ِّوض وحــدة
كنيســتنا اليــوم مــا لــم نتو َّحــد بالمســيح مــن خــال محبتــه وســلطانه.

كيف يمكننا أن نتعلَّم تج ُّنب مثل تلك المخاطر التي كان بولس يتعامل معها هنا؟
لماذا علينا أن نكون حذرين دائِ ًما بالنسبة للوالء الذي نمنحه ألي شخص غير المسيح؟

الخميس



 ١١ترشين األول (أكتوبر)

«سيدخل بينكم ذئاب»
اقــرأ أعمــال الرســل ِ .٣١-٢٥ :٢٠مــن مــاذا حـ َّذر بولــس الشــيوخَ فــي أفســس؟ مــا الــذي
كان عليهــم أن يفعلــوه لِ َم ْنــع حــدوث ذلــك؟



لطالما واجه بولس ُمعارضة خالل خدمته ،وكان يُدرك أنَّه سيكون ِمن الصعب الحفاظ على
َت اإلنتباه ِمن ُمناظرة
طهارة إنجيل يسوع المسيح .في خطابه الوداعي للشيوخ في أفسس ،لَف َ
أو ُمشابهة الحارس (ال َّرقيب) الوارِدة في حزقيال  ٦-١ :٣٣ليقول لزمالئه القادة بأنَّهم مسؤولون
أيضً ا عن حماية اإلنجيل .عليهم أن يكونوا ُرعاة أمناء لِ َرع َّيتهم.
إ َّن اسـ ِتخدام بولــس لعبــارة «ذئــاب خاطفــة» هــو ُمذكِّــر لتشــبيه مماثــل اســتخدمه يســوع
ُمحـ ِّذ ًرا فيــه ِمــن ال ُمعلِّميــن الكذبــة الذيــن يأتــون ُمتنكِّريــن «ب ِثيــاب الحمــان» (إنجيــل متــى
 .)١٥ :٧وســرعان مــا ظَ َهـ َر ال ُمعلِّمــون ال َكذَبــة بعدمــا أطلــق بولــس هــذا التحذيــر ،وهاجمــوا
18

أسســها هــو .نــرى فــي الرســالة إلــى أهل أفســس :٥
المؤمنيــن فــي كنائــس آســيا التــي كان قــد َّ
 ١٤-٦وفــي الرســالة إلــى أهــل كولوســي  ٨ :٢بعــض تحذيـرات بولــس لكنائــس آســيا الصغــرى.
ـؤول
فــي رســالته الثانيــة إلــى تيموثــاوس ،ح ـذَّر بولــس تيموثــاوس أيضً ــا ،الــذي كان مسـ ً
عــن الكنيســة فــي أفســس ،حـذَّره ِمــن أخطــاء فــي الكنيســة وإنــكار هللا فــي األيــام األخيــرة.

إقرأ ٢تيموثاوس  ١٩-١٤ :٢و٢تيموثاوس  .١٧-١٢ :٣ما الذي يقوله بولس لتيموثاوس عن
الكيف َّية التي يُواجِ ه بها ال ُمعلِّمين الكذبة وكيف َّية ال ُمحافظة على الوحدة في الكنيسة؟



أول ،علــى تيموثــاوس أن يعــرف اإلنجيــل« ،مفصـ ًـا كلمــة الحــق باإلســتقامة» (٢تيموثــاوس
ً
 .)١٥ :٢إ َّن التِّريــاق ضــد هــذه ال ُمنازعــات والمضاربــات ِ
الباطلــة والعقيمــة هــو الفهــم والتعليم
الصحيــح للكلمــة التــي أعطاهــا هللا .إ َّن حقائــق الكتــاب المق ـ َّدس يجــب أن يتــم تفســيرها
بشــكل صحيــح حتــى ال يُحســب جــزء مــن األســفار المق َّدســة ُمعارضً ــا لِ ُمج َمــل الصــورة التــي
يُق ِّدمهــا الكتــاب المق ـ َّدس بالكامــل ،ولتمنــع أيضً ــا ســوء التفســيرات التــي قــد تتس ـ َّبب فــي
أن يفقــد شــخص إيمانــه فــي المســيح يســوع .المواضيــع الثانويــة وغيــر ال ُمطابقــة يجــب
أن تخضــع لمبــاديء كلمــة هللا ،وهــذا َس ـيُ ِعد المؤمنيــن ليحييــوا حيــاة ال َغلَبَــة وال ُّنصــرة فــي
المســيح .التوصيــة الثانيــة التــي ق َّدمهــا بولــس إلــى تيموثــاوس نفســه هــي تج ُّنــب «األقــوال
الباطلــة ال َّدنســة» (٢تيموثــاوس  .)١٦ :٢المواضيــع التافهــة وال ُمتضارِبــة يجــب أن ال تكــون
جــز ًءا ِمــن ِخدمــة تيموثــاوس التعليميــة ،إذا كان لــه أن يُعتَ َبـ َر خا ِد ًمــا أمي ًنــا و ُمسـتَ ِحقًّا .فهــذه
األنــواع ِمــن ال ُمحا َدثــات وال ُمناقشــات تقــود «إلــى أكثــر فجور» (٢تيموثــاوس  )١٦ :٢وال تســمو
أو ترتقــي بإيمــان المؤمنيــن .الحــق وحــده يقــود إلــى التَّقــوى واإلنســجام بيــن المؤمنيــن .إ َّن
الســبب الــذي ِمــن أجلــه كان علــى تيموثــاوس أن يتج َّنــب ويُعلِّــم شــعبه أيضً ــا أن يتج َّنبــوا
أخطــا ًءا ُمماثِلــة هــو أ َّن تلــك األخطــاء تنتشــر فــي الكنيســة انتشــار الوبــاء (٢تيموثــاوس :٢
 .)١٧فــي ال ِّنهايــة ،فــإ َّن إطاعــة كلمــة هللا هــي التِّريــاق ضــد التعاليــم الكاذبــة (٢تيموثــاوس :٣
 )١٧-١٤التــي يُم ِكــن أن تُه ـ ِّدد وحــدة الكنيســة.

كيــف يمكننــا ،ككنيســة ،أن نحمــي أنفســنا ِمــن أنــواعٍ ُمشــابهِة ِمــن البشــر الذيــن،
ِمــن خــال التعاليــم الكا ِذبــة ،يمكنهــم أن يجلبــوا الشِّ ــقاقات واإلنقاســامات بيننــا؟

الجمعة



 ١٢ترشين األول (أكتوبر)

لمزيد من الدرس :إلن هوايت ،فصل ‹انقسام المملكة› ،صفحة  ،٨٢-٧٣من كتاب
‹األنبياء والملوك›؛ فصل ‹رسالة إنذار وإستعطاف› ،صفحة  ،٢٦٣-٢٥٥من كتاب ‹أعمال الرسل›.
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ٍ
جهــد ُمتجانِــس
«يرغــب هللا ِمــن عبيــده ال ُمختاريــن أن يتعلَّمــوا كيــف يتَّ ِحــدوا فــي
و ُمتنا ِغــم .قــد يبــدو للبعــض بــأ َّن التفــاوت بيــن قُدراتِهــم ُمقارنــة مــع قُــدرات زُمالئهــم فــي
الخدمــة كبيــر ج ـ ًّدا ال يســمح لهــم بوحــدة العمــل ال ُم ِ
تناســق؛ ولكــن عندمــا يتذكَّــرون بــأ َّن
هنــاك ُعقــول ُمتن ِّوعــة يجــب الوصــول إليهــا ،وأ َّن البعــض ســيرفضون الحــق إذا قُــ ِّدم لهــم
بواســطة أ ّحــد ال ُخـ َّدام إال إذا قُـ ِّدم بطريقــة ُمختَلِفــة مــن ِقبَــل خــا ِدم آخــر ،ف ِمــن ال ُمؤ َّمــل أن
يُحاولــوا العمــل م ًعــا فــي وحــدة .مهمــا تن َّوعــت قُدراتهــم (مواهبهــم) ،ليتهــا تكــون جميعهــا
تحــت قيــادة الــروح نفســه .فــي كل كلمــة وكل َع َمــل ،ســتظهر المحبــة واللطــف؛ وإذ يمــأ
كل خــا ِدم مكانــه ال ُمع َّيــن بأمانــة وإخــاص ،فــإ َّن صــاة المســيح ِمــن أجــل وحــدة أتباعــه
ستُسـتَجاب ،وســيعرف العالــم بــأ َّن هــؤالء هــم تالميــذه» (هوايــت ،كتــاب ،Gospel Workers,
صفحــة .)٤٨٣

أسئلة للنقاش
ـي› الشــخص ليســت شــي ًئا جديــدً ا .إنَّ
 .1إنَّ مســألة العمــل بمــا ‹يحســن فــي عينـ ّ

عصــر مــا بعــد الحداثــة ،الــذي يتحــدَّ ى فكْــر أ َّيــة ُســلطة مركزيــة أو شــمولية أو
ثقافيــة أو أخالقيــةُ ،يم ِكــن أن ُيم ِّهــد الطريــق أمــام نــوع ِمــن الفوضــى األخالقيــة
التــي ُيح ـ ِّذر منهــا الكتــاب المقــدس .كيــف يمكننــا نحــن كمســيحيين ،وككنيســة
ككُل ،أن نُجابــه مثــل هــذا النــوع ِمــن ال َّتحــدِّ ي؟
قصــة الملــك رحبعــام وانقســام إســرائيل (١ملــوك  .)١٢مــا هــي
 .2تأ َّمــل فــي َّ
الــدروس التــي نأخذهــا ِمــن هــذه القصــة فــي يومنــا هــذا؟
 .3مــا الــذي يمكــن ِلقــادة الكنيســة وأعضائهــا أن يعملــوه لل ُمســاعدة فــي منــع
الصراعــات فــي الكنيســة المحل َّيــة؟ مــا أهميــة إيقــاف هــذه األمــور قبــل نم ِّوهــا
ِّ
وتفا ُقمهــا؟ كيــف يمكننــا كأعضــاء كنيســة أن نكــون حذريــن لئــا نســقط فــي الفــخ
الــذي ســقط فيــه البعــض فــي كورنثــوس؟
 .4تَــدَ ا َرس فحــوى المقطــع عــن الشــقاق فــي أمثــال  .١٩-١٦ :٦مــا الــذي تتعلَّمــه
ِمــن هــذا لتتج َّنــب الشِّ ــقاق فــي كنيســتك المحل َّيــة؟

خــص :نجــد فــي الكتــاب المقـ ّدس حــاالت أ َّدت إلــى اإلنشــقاق .عندمــا عــاش شــعب
ُمل َّ
هللا فــي طاعــة ُمخلِصــة ،تضا َءلَــت مخاطــر اإلنشــقاق كثيـ ًرا .إ َّن قـرارات ســيئة ِمــن عصــر ُحكــم
القضــاة كمــا فــي عصــر ُحكــم رحبعــام فتحــت البــاب أمــام اإلنقســام .حتــى فــي عصــر العهــد
الجديــد ،ظـ َّـل احتمــال اإلنشــقاق باقيًــا .إ َّن الفهــم الصحيــح لكلمــة هللا والمجهــودات ال ُمك َّرســة
إلطاعتهــا هــي الحمايــة األفضــل ِمــن الشِّ ــقاق واإلنفصــال فيمــا بيننــا.
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