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 ١٩-١٣ترشين األول (أكتوبر)

واحدا»
«ليكون الجميع ً

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :إنجيل يوحنا ٢٦-١ :١٧؛ ١يوحنا ١٩ :٥؛ إنجيل يوحنا ٣٠-١٨ :١٣؛
إنجيل يوحنا ٢٣-٢٠ :٥؛ إنجيل مرقس ٤١-٣٨ :٩؛ رؤيا يوحنا ٤ :١٨؛ ١يوحنا .٦-٣ :٢
«ولسـت أسـأل من أجل هـؤالء فقط ،بـل أيضً ا مـن أجل الذيـن يؤمنون
ُ
آيـة الحفـظ:
فـي وأنا فيـك ،ليكونوا هم
بـي بكالمهـم ،ليكـون الجميـع واحـدً ا كما أنـك أنت أيها اآلب َّ
أيضً ـا واحـدً ا فينـا ،ليؤمن العالم أنَّك أرسـلتني» (إنجيل يوحنـا .)٢١ ،٢٠ :١٧
يعطينــا إنجيــل يوحنــا نافــذة نطـ ُّـل ِمــن خاللهــا علــى مــا كان يشــغل بــال يســوع فــي
الوقــت الــذي كان مشــهد تســليمه وموتــه يلوحــان فــي األفــق .تعطينــا اإلصحاحــات الخمســة
الحاســمة (إنجيــل يوحنــا  )١٧-١٣آخــر كلمــات يســوع التعليميــة واإلرشــادية ،لتبلــغ ذروتهــا
بصالتــه التــي تُدعــى أحيانًــا بـــ «صــاة المســيح الكهنوتيــة» (إنجيــل يوحنــا .)١٧
«إنَّهــا تســمية ُمناســبة ،أل َّن ال ـ َّرب فــي هــذه الصــاة يُك ـ ِّرس نفســه للذبيحــة التــي يكــون
فيهــا ،فــي الوقــت ذاتــه ،الكاهــن والضح َّيــة (الذَّبيحــة) .وفــي نفــس الوقــت هــي صــاة تكريس
بال ِّنيابــة عــن أولئــك الذيــن ِمــن أجلهــم تُق ـ َّدم الذبيحــة — تالميــذه الذيــن كانــوا موجوديــن
فــي ال ُعلِّيَّــة وأولئــك الذيــن ســيأتون إلــى اإليمــان ِمــن خــال كِرازتهــم» (ف .ف .بــروس،
 ،The Gospel of Johnصفحة .)٣٢٨
فــي قلــب وجوهــر هــذه الصــاة إهتمــام يســوع بوحــدة تالميــذه وأولئــك الذين ســيؤمنون
ـت أســأل
بــه الح ًقــا .كان هــذا هــو الموضــوع األســاس فــي صالتــهِ « :مــن أجلهــم أنــا أســأل .لسـ ُ
ِمــن أجــل العالــم ،بــل ِمــن أجــل الذيــن أعطيتنــي ألنهــم لــك .وكل مــا هــو لــي فهــو لــك ،ومــا
هــو لــك فهــو لــي ،وأنــا ُم َم َّجــد فيهــم» (إنجيــل يوحنــا .)١٠ ،٩ :١٧
21

ال يُم ِكــن ألي نِقـ ٍ
ـاش ذي معنــى بشــأن وحــدة الكنيســة ،ووحدتنــا فــي المســيح ،ال يمكــن
أن يكتمــل بــدون اإلنتبــاه الدقيــق لهــذه الصــاةِ .مــن أجــل مــاذا صلَّــى يســوع ،ألجــل َمــن
صلَّــى ،ومــاذا تعنــي صالتــه بالنســبة لنــا اليــوم؟
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٠تشرين األول (أكتوبر).

األحد



 ١٤ترشين األول (أكتوبر)

يسوع يُصلِّي ِمن أجل نفسه

تنقســم صــاة يســوع الكهنوتيــة إلــى ثالثــة أج ـزاء .أ َّو ًل ،يســوع يُصلِّــي ِمــن أجــل نفســه
(إنجيــل يوحنــا  ،)٥-١ :١٧ثُـ َّم ِمــن أجــل تالميــذه (إنجيــل يوحنــا  ،)١٩-٦ :١٧وأخيـ ًرا ِمــن أجــل
الذيــن ســيؤمنون بــه الح ًقــا (إنجيــل يوحنــا .)٢٦-٢٠ :١٧



اقرأ إنجيل يوحنا  .٥-١ :١٧ما هو جوهر صالة يسوع ،وما الذي تعنيه بالنسبة لنا؟

أول ِمــن أجــل نفســه .أشــار يســوع ضمــن أحــداث ســابقة فــي إنجيــل
يســوع يتش ـفَّع ً
ِ
يوحنــا ،إلــى أ َّن ســاعته لــم تــأت بعــد (إنجيــل يوحنــا ٤ :٢؛ إنجيــل يوحنــا ٣٠ :٧؛ إنجيــل يوحنــا
 .)٢٠ :٨أمــا اآلن فهــو يعلــم بــأ َّن ســاعة تضحيتــه قــد أَتَــت .إ َّن لحظــة الختــام الدراماتيكيــة
لحياتــه علــى األرض قــد أتــت ،وهــو بحاجــة إلــى ق ـ َّوة لِ ُيكمــل رســالته .إنَّــه وقــت صــاة.
يســوع سـ ُيم ِّجد أبــاه ِب َع َمــلِ إرادتــه ،حتــى وإن َع َنــى ذلــك بــأ َّن عليــه أن يحتمــل الصليــب.
إ َّن قبولــه للصليــب لــم يكــن نو ًعــا ِمــن ال َق ـ َد ْر؛ بــل هــو فــي الواقــع طريقتــه فــي ممارســة
ـت ِميتَ ـ َة شَ ـ َهيد ،لكنــه بإرادتــه م َّجــد أبــاه ِمــن خــال
الســلطة التــي أعطاهــا هللا لــه .لــم يَ ُمـ ْ
ُّ
تحقيــق وإتمــام الهــدف ِمــن ت َ َج ُّسـ ِـد ِه :موتــه الك َّفــاري علــى الصليــب ِمــن أجــل خطايــا العالــم.


ما هي الحياة األبدية بحسب إنجيل يوحنا ٣ :١٧؟ ما معنى أن نعرف هللا؟
أول وقبــل كل شــيء ،يقــول لنــا المســيح بــأ َّن الحيــاة األبديــة أساســها معرفتنــا الشــخصية
ً
خالصــا باألعمــال أو بالمعرفــة ،بــل باألحــرى هــو إختبــار معرفــة الــرب بســبب
بــاهلل .هــذا ليــس ً
مــا فعلــه يســوع ِمــن أجلنــا علــى الصليــب .هــذه المعرفــة تتح َّقــق مــن خــال عالقــة شــخصية
مــع اآلب .إ َّن نزعتنــا البَشَ ــرية تميــل إلــى َحــد وق َْصــر ال َم ْعرِفــة علــى حقائــق وتفاصيــل ،لكـ َّن
هنــا ،يهــدف يســوع إلــى شــي ٍء أعمــق وأكثــر إرضــا ًء :عالقــة شــخصية مــع هللا .إ َّن مجــيء

22

يســوع األول كان يَهـ ِـد ُف أيضً ــا إلــى إرشــاد البشــرية فــي َسـ ْعيِها إلــى معرفـ ٍة خالصيــة وأكثــر
ُعم ًقــا عــن هللا وإلــى الوحــدة مــع بعضهــم البعــض التــي تــؤ ِّدي إليهــا معرفــة كهــذه.

مــا هــو الفــرق بيــن أن نعــرف عــن هللا وبيــن أن نعــرف هللا شــخص ًيا؟ مــا هــي
أنــت بهــا والتــي ســاعدتك فــي أن تَ ْعــرِف هللا؟
اإلختبــارات التــي َمــ َر ْر َت َ

االثنني



 ١٥ترشين األول (أكتوبر)

يسوع يُصلِّي ِمن أجل تالميذه


إقرأ إنجيل يوحنا  .١٩-٩ :١٧عن ماذا يُصلِّي المسيح بصفة خاصة فيما يخص تالميذه؟

بعــد ذلــك ،صلَّــى يســوع ِمــن أجــل تالميــذه ،الذيــن ُهــم فــي َخطَــ ٍر ُم ْهلِــك لفُقــدان
إيمانهــم بــه فــي األيــام ال ُمقبِلــة ،عندمــا لــن يتوا َج ـ َد يســوع معهــم فــي الجســد فيمــا بعــد.
لهــذا ،أو َد َع ُهــم تحــت رعايــة أبيــه.
إ َّن صــاة يســوع هــي ِمــن أجــل ِح َمايَ ِتهــم فــي العالــم .كمــا أنَّــه ال يُصلِّــي ِمــن أجــل العالم،
ألنَّــه يَ ْعلَــم أ َّن العالــم فــي جو َهـرِه ُمعــا ٍد إلرادة اآلب (١يوحنــا  .)١٩ :٥ولكــن أل َّن العالــم هــو
المــكان الــذي ســيؤ ِّدي فيــه التالميــذ ِخ ْد َمتَهــم ،يُصلِّــي يســوع ِمــن أجــل أن يُح َفظّــوا ِمــن الشَّ ــر
فــي العالــم .يســوع يهتــم بالعالــم؛ بالتأكيــد ،فهــو ُم َخلِّــص العالــم .لكــ َّن انتشــار اإلنجيــل
ُمرت ّ ِبــط بشــهادة أولئــك الذيــن ســيذهبون ليكــرزوا باألخبــار الســا َّرة .لهــذا الســبب كان يســوع
بحاجــة ألن يتشـفَّع ِمــن أجلِهــم حتــى ال يَ ْهزمهــم الشِّ ــرير (إنجيــل متــى .)١٣ :٦
مــع ذلــك ،واحــد مــن التالميــذ ُهـزِم .فــي وقـ ٍ
ـت ســابِقٍ مــن ذلــك ال َمســاءَ ،ذكَـ َر يســوع بــأ َّن
واح ـ ًدا ِمن ُهــم س ُيس ـلِّمه (إنجيــل يوحنــا  .)٣٠-١٨ :١٣بال َّرغــم ِمــن إشــارة يســوع إلــى حقيقــة
أ َّن األســفار ال ُمق َّدســة قــد أنبــأت عــن خيانــة يهــوذا (مزمــور  ،)٩ :٤١لَـ ْم ي ُكــن يهــوذا ضَ ِحيَّــة
توســل يســوع يهــوذا فــي إيمــا َءة محبَّــة وصداقــة (إنجيــل يوحنــا
ال َقـ َدر .أثنــاء العشــاء األخيــرَّ ،
« .)٣٠-٢٦ :١٣وعنــد عشــاء الفصــح ،أعلــن يســوع ألوه َّيتــه بكشــفه لنوايــا الخائــن .أنَّــه بــكل
توســات
رقَّــة شــمل يهــوذا فــي خدمتــه التــي قــام بهــا ألجــل التالميــذ .ولكنــه لــم يكتــرث آلخر ُّ
المح َّبــة» (هوايــت ،كتــاب ‹مشــتهى األجيــال› ،صفحــة .)٦٨١
وإذا َعلِـ َم يســوع بــأ َّن الحســد والغيــرة كان يُم ِكــن أن يتسـ َّببا فــي إنقســام التالميــذ ،كمــا
حــدث فــي ُمناســبة ســابِقة ،صلَّــى يســوع ِمــن أجــل وحدتهــم« .احفظهــم فــي اســمك الذيــن
أعطيتنــي ،ليكونــوا واحـ ًدا كمــا نحــن» (إنجيــل يوحنــا  .)١١ :١٧مثــل هــذه الوحــدة هــي أبْ َعـ ْد
ِمــن إنجــازات البشــر .يُمكــن أن تكــون نتيجــة وعطيَّــة ال ِّنعمــة اإللهيــة فقــط .إ َّن وحدتهــم
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مؤسســة فــي وحــدة اآلب واالبــن ،وهــذه الوحــدة هــي شــرط أساســي ال غنــى عنــه لخدمــة
َّ
فا ِعلــة فــي ال ُمســتقبل.
إ َّن تقديســهم أو تكريســهم فــي الحــق هــو أيضً ــا ال غنــى عنــه للخدمــة .عمــل نعمــة هللا
فــي قلــوب التالميــذ سـ ُيغ ِّيرهم .ولكــن ،إذا كانــوا سيشــهدون لحـ ِّـق هللا ،عليهــم هــم أنفســهم
أن يتغيَّــروا بذلــك الحــق.

مــا معنــى عبــارة ‹لســنا ِمــن العالــم›؟ مــا الــذي يجعلنــا نحــن ،وحياتنــا ،والكيف َّيــة
التــي نعيــش بهــا أن نكــون ‹لســنا ِمــن هــذا العالــم›؟

الثالثاء



 ١٦ترشين األول (أكتوبر)

« ِمن أجل الذين يؤمنون بي»
وســع دائــرة صالتــه لتشــمل« :الذيــن يؤمنــون
بعــد أن صلَّــى يســوع ِمــن أجــل تالميــذهَّ ،
بــي بكالمهــم» (إنجيــل يوحنــا .)٢٠ :١٧

اقرأ إنجيل يوحنا  .٢٦-٢٠ :١٧ماذا كانت رغبة المسيح ال ُعظمى ِمن أجل أولئك الذين
سيؤمنون برسالة اإلنجيل ال ِحقًا؟ لماذا ِمن ال ُمهم جدً ا تحقيق وإتمام هذه الصالة؟



كمــا أ َّن اآلب واإلبــن واحــد ،صلَّــى يســوع أن يصبِــح المؤمنــون فــي ال ُمســتقبل واحــ ًدا
أيضً ــا .أشــار يســوع ،فــي بعــض األماكــن ِمــن إنجيــل يوحنــا ،إلــى الوحــدة بيــن اآلب واإلبــن.
لــم يعمــا قــط بشــكل ُم ْســتَ ِقل أحدهمــا عــن اآلخــر ،بــل ُمتَّ ِح َديــن فــي كل مــا يعمــان
(إنجيــل يوحنــا  .)٢٣-٢٠ :٥إنَّهمــا يشــتركان فــي ُح ِّبهمــا للبشــرية الســا ِقطة إلــى حـ ِّد أ َّن اآلب
كان علــى إســتعداد لبــذل ابنــه ِفــدا ًءا عــن العالــم ،وكان اإلبــن أيَضً ــا ُمسـتَ ِع ًّدا ألن يُقـ ِّدم نفســه
ِفــدا ًءا عــن العالــم (إنجيــل يوحنــا ١٦ :٣؛ إنجيــل يوحنــا .)١٥ :١٠
إ َّن الوحــدة التــي يُشــير إليهــا يســوع فــي هــذه الصــاة هــي وحــدة المح َّبــة والهــدف
ـب بعضً ــا
كمــا هــي بيــن اآلب واإلبــن« .بهــذا يعــرف الجميــع أنَّكــم تالميــذي :إن كان لكــم حـ ٌّ
لبعــض» (إنجيــل يوحنــا  .)٣٥ :١٣إظهــار هــذه الوحــدة فــي مح َّبــة ســ ُيق ِّدم تأكيــ ًدا َعلَن ًّيــا
الصا ِدقــة سـيُوفِّر شــهادة ُمق ِنعــة لحـ ِّـق
لعالقتهــم مــع يســوع ومــع اآلب« .إ َّن عــرض وحدتهــم َّ
اإلنجيــل» ((أندريــاس ج .كوســتنبرجرJohn, Baker Exegetical Commentary on the ،
 .)New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2004), p. 498هذه هي الطريقة
التــي ســيعرف العالــم مــن خاللِهــا بــأ َّن يســوع هــو ال ُمخلِّــص .بكلمــات أخــرى ،الوحــدة التــي
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صلَّــى يســوع ِمــن أجلهــا ،ال يُم ِكــن أن تكــون َخ ِف َّيــة أو غيــر منظــورة .كيــف يُ ْم ِكــن للعالــم أن
يَ ْقتَ ِنــع بصــدق اإلنجيــل إذا لــم يس ـتَ ِطع أن يــرى مح َّبــة ووحــدة بيــن شــعب هللا؟
«يقـود هللا شـع ًبا ليقـف فـي وحـدة تا َّمـة علـى مسـرح الحـق األبـدي ...ق ََصد هللا لشـعبه أن
يأتـوا جمي ًعـا إلـى وحـدة اإليمان .إ َّن صالة يسـوع المسـيح قُ َبيـل صلبه كانت أن يكـون تالميذه
أرسـلَه .هذه الصلاة الرائعة
واحـ ًدا ،كمـا أنَّـه ُهـ َو واآلب واحـد ،حتـى يُؤ ِمن العالَم بـأ َّن اآلب قد َ
‹لسـت أسـأل
وال ُمؤث ِّـرة جـ ًدا َو َصلَـت عبـر العصـور ،حتـى إلـى يومنـا هـذا؛ أل َّن كلماتـه كانـت:
ُ
ِمـن أجـل هـؤالء فقـط ،بـل أيضً ا ِمـن أجل الذين يؤمنـون بي بكالمهـم› (إنجيل يوحنـا .)٢٠ :١٧
ـأي قــد ٍر ِمــن اإلخــاص وال ِج ِّديَّــة يجــب علــى أتبــاع المســيح أن يســعوا لإلســتجابة مــع
«بـ ِّ
هــذه الصــاة فــي حياتهــم» (هوايــت ،شــهادات الكنيســةُ ،مجلَّــد  ،٤صفحــة .)١٧

مــا الــذي نفعلــه فــي حياتنــا وكنائســنا لِ ُنســاعد فــي الوصــول إلــى نوع َّيــة الوحــدة
ال ُمقدَّ مــة ُهنــا؟ لمــاذا ُي َعــدُّ المــوت عــن الــذات ،بمقــدار ُمع َّيــن ،أمر ِ
حاســم وضروري
لــكل واحــد منــا إذا أردنــا لكنيســتنا أن تكــون ُمو َّحــدة كمــا يجــب أن تكــون؟

األربعاء



 ١٧ترشين األول (أكتوبر)

الوحدة بين المسيحيين


إقرأ إنجيل مرقس  ٤١-٣٨ :٩وإنجيل يوحنا  .١٦ :١٠ماذا يُعلِّمنا جواب يسوع على
الرسول يوحنا حول اإلقصاء وإصدار األحكام السريعة على َمن هو تابِع حقيقي ليسوع؟

يميل األدفنتست السبتيون إلى فهم صالة يسوع في إنجيل يوحنا  ١٧إلى أنَّها تنطبق ُمباشرة
على وحدة طائفة كنيستهم .علينا أن نتَّحد ككنيسة لتحقيق وتتميم رسالتنا لنشر و ُمشا َركة
رسائل المالئكة الثالثة إلى العالم .حول هذه النقطة ،هناك بعض الخالف.
ولكن ماذا عن الوحدة مع مسيحيين آخرين؟ كيف علينا أن نتعامل معهم في ضوء صالة يسوع؟
ال َّ
أشخاصا أمناء في كنائس أخرى إلى جانب كنيستنا .باإلضافة إلى
شك أننا نؤمن بأ َّن هلل
ً
ذلك ،يوضح الكتاب المق َّدس بأ َّن هللا له أمناء ،حتى في بابل« :اخرجوا منها يا شعبي ،لئال
تشتركوا في خطاياها ،ولئال تأخذوا من ضرباتها» (رؤيا يوحنا .)٤ :١٨
فــي نفــس الوقــت ،نحــن نعلــم ،وحســب مــا جــاء فــي ســفر الرؤيــا ،أ َّن هنــاك إرتــدا ًدا
عظي ًمــا بيــن الذيــن يُعلِنــون ويُجا ِهــرون باســم المســيح ،وأنَّــه فــي األيــام األخيــرة كثيــر مــن
المســيحيين الكذبــة ســيتَّ ِحدون مــع بعضهــم ومــع ال َّدولــة ليجلبــوا اإلضطهــاد الــذي تــ َّم
التَ َن ّبــؤ عنــه فــي رؤيــا يوحنــا  .١٧-١ :١٣وبالتالــي ،كان األدفنتســت دائ ًمــا شــديدي الحــرص
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والحــذر فيمــا يخــص ويتعلَّــق بدعــوات للوحــدة مــع كنائــس أخــرىِ ،مثلَمــا تدعــو إليــه الحركــة
المســكونية للوحــدة بيــن الكنائــس.
كيف إذًا علينا أن نتعامل مع الكنائس والطوائف األخرى؟ كتبت إلن هوايت ما يلي بِشأن عمل
كنيسة األدفنتست السبتيين مع مسيحيين آخرين ،على األقل فيما يتعلَّق بالموضوع التالي« :عندما
يُ ْخ ِضع اإلنسان إرادته إلرادة هللا ،فإ َّن الروح القدس َسيَطْبَع التأثير على قلوب أولئك الذين يقوم
اإلنسان بخدمتهم .لقد تبيَّن لي بأنَّه علينا أن ال نتج َّنب العاملين في [ U.T.C.Wاالتحاد النسائي
بدل ِمن تَج ُّنبِه ،لن يجعلنا نُ َغيِّر موقفنا من ناحية ِحفظ
لإلعتدال المسيحي] .إ َّن إتحادنا معهم ً
ُرصة إلظهار تقديرنا لمو ِق ِفهم حيال
السبت — اليوم السابع من األسبوع ،ولكن يُم ِكن أن يكون ف َ
موضوع اإلعتدال .عندما نفتح الباب ونستضيفهم ليتَّحدوا معنا في مسألة اإلعتدال ،فإننا نحصل
على ُمساعدتهم في نواحي اإلعتدال؛ وهم ِمن جانبهم بإتِّحادهم معنا ،سيسمعون حقائق جديدة
ينتظر الروح القدس أن يطبع آثارها على قلوبهم» ( ،Welfare Ministryصفحة .)١٦٣
مع أ َّن إلن هوايت كانت تتعا َمل مع موضوع خاص في وقت خاص ،إال أنَّها ت ُعطي مبا ِدئًا يمكننا
أن نتبعها فيما يتعلَّق بتعاملنا مع مسيحيين آخرين ،خاصة في مسألة اإلت ِّحاد حول ٍ
هدف ُمعيَّن.
فعل معهم ،علينا القيام
مهام اجتماعية عا َّمة .ثانيًا ،إذا اتَّحدنا ً
أولً  ،يمكننا ال َع َمل معهم في ٍ
بذلك بطريقة ليس فيها ُمساومة على معتقداتنا أو ممارساتنا الدينية .ثالثًا ،يمكننا ويجب أن
نستخدم هذه «الوحدة» ل ُنشارك اآلخرين بالحقائق الثمينة التي باركنا هللا بها.

الخميس



 ١٨ترشين األول (أكتوبر)

إيمان واحد نشاركه بالمح َّبة

قال المسيح في إنجيل يوحنا  ٣ :١٧أنَّ الحياة األبدية هي أن نعرف هللا .إقرأ ١يوحنا :٢
 .٦-٣ما معنى أن نعرف هللا؟ كيف نوضح ونُظهر معرفتنا هلل في حياتنا اليومية؟



عمو ًمـا ،فـي حيـن يرغـب النـاس فـي مجتمـع اليـوم أن يدعـوا أنفسـهم مواطنـون ُملتَزمون
بالقانـون ،فـإ َّن نفـس هـؤالء النـاس غالِبًـا مـا يُقلِّلـون ِمـن اإللتـزام بالكتـاب المقـ َّدس ليحفظـوا
وصايـا هللا .حتـى أ َّن بعضهـم يُجادلـون بـأ َّن نعمـة هللا قـد أطا َحـت بوصايـاه .لكـ َّن ذلـك ليـس
تعليـم الكتـاب المقـدس« :إ َّن حفـظ الوصايـا ليـس شـرطًا لمعرفـة هللا ،لك َّنـه عالمـة علـى أننـا
نعـرف هللا/يسـوع ونُح ُّبـه .ولهـذا ،فمعرفـة هللا ليسـت ُمجـ َّرد معرفـة نظريـة ،بـل معرفـة تقـود
قائل« :إن
إلـى َع َمـل» (إكهـارت ميولير ،The Letters of John ،صفحة  .)٣٩يسـوع نفسـه أكَّد ً
كُنتـم تُحبوننـي فاحفظـوا وصايـاي« ».الذي عنده وصايـاي ويحفظها فهو الـذي يُح ّبني» (إنجيل
يوحنـا « .)٢١ ،١٥ :١٤بهـذا نعـرف أننـا ن ُِحـب أوالد هللا :إذا أحببنا هللا وحفظنـا وصاياه .فإن هذه
هـي محبـة هللا :أن نحفـظ وصايـاه .ووصايـاه ليسـت ثقيلـة» (١يوحنـا .)٣ ،٢ :٥
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اقــرأ إنجيــل يوحنــا  .٣٥ ،٣٤ :١٣مــا هــي الوصيــة الجديــدة التــي أعطاهــا يســوع
لتالميــذه ،ومــا عالقــة هــذا بفكــرة الوحــدة بيــن أتبــاع يســوع؟

إ َّن وص َّيــة أن ت ُحــب قريبــك لــم تكــن جديــدة فــي ح ـ ٍّد ذاتهــا؛ إذ يُمكــن أن نجدهــا فــي
التعليمــات التــي أعطاهــا هللا لموســى (الوييــن  .)١٨ :١٩الجديــد هــو وص َّيــة يســوع لتالميــذه
أن يُح ُّبــوا بعضهــم بعضً ــا كمــا أح َّبهــم هــو .مثــال يســوع فيمــا يتعلَّــق بالمحبــة ال ُمض ِّحيــة
بال َّنفــس هــو العنصــر الجديــد للمجتمــع المســيحي.
ـتوى رائــع وضعــه يســوع أمامنــا! ف َحيــاة يســوع كانــت بُرهانًــا وتعبي ـ ًرا
يــا لــه مــن مسـ ً
عمليًــا عــن المحبــة العا ِملــة .إ َّن عمــل ال َّنعمــة بأك َملِ ـ ِه هــو خدمــة محبَّــة ُم ِ
تواصلــة ،ل ُنك ـران
الـذَّات ،وســعي للتضحيــة بال َّنفــس .يمكننــا أن نتخيَّــل بــأ َّن حيــاة المســيح كانــت إعالنًــا وتعبي ًرا
غيــر ُمنقطعيــن للمحبَّــة والتضحيــة بال َّنفــس ِمــن أجــل خيــر اآلخريــن .المبــدأ الــذي كان دا ِف ًعــا
للمســيح يجــب أن يكــون دا ِف ًعــا لشــعبه فــي كل تعا ُمالتهــم مــع بعضهــم البعــض .يــا للشــهادة
القويَّــة التــي يُم ِكــن لِ َمح َّبـ ٍة كهــذه أن تُعلِنهــا أمــام العالــم .ويــا لل ُقـ َّوة ال ُعظمــى لِل ِو ْحـ َدة بيننــا
يمكــن لِ َم َح َّبـ ٍة كهــذه أن تَ ُم َّدنــا بهــا أيضً ــا.

كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم إظهــار نوع َّيــة المح َّبــة ال ُمضح َّيــة ِمــن أجــل اآلخريــن التــي
أظهرهــا يســوع؟

الجمعة



 ١٩ترشين األول (أكتوبر)

لمزيــد مــن الــدرس :إلــن هوايــت ،فصــل ‹دوام شــريعة هللا› ،صفحــة ِ ،٨٨٤-٤٨٤مــن
كتــاب ‹الصـراع العظيــم›.
«علــى ال َّرغــم ِمــن أ َّن كنيســة األدفنتســت الســبتيين هــي كنيســة عالم َّيــة ،لهــا كنائــس
محل َّيــة كثيــرة ،إال أ َّن األدفنتســت ال ي َّدعــون أ َّن كنيســتهم هــي كنيســة المســيح الكون َّيــة.
وأوســع ِمــن أيَّــة طائفــة .إنَّهــا منظــورة وغيــر منظــورة
فالكنيســة الكونيــة مداهــا أر َحــب َ
بقــدر مــا تتألَّــف ِمــن أولئــك الذيــن يؤمنــون بالمســيح ويتبعونــه .هــذه القضيــة الالهوتيــة
بصفــة خاصــة تتفاقــم إذا أخذنــا فــي نظــر اإلعتبــار اإلرتــداد بيــن المســيحيين ،والــذي تناولــه
ســفر الرؤيــا بطريقــة حــا َّدة .الكنيســة الطاهــرة فــي رؤيــا يوح َّنــا  ١٢ت ُقــا َرن مــع ‹الزانيــة›
فــي رؤيــا يوح َّنــا  ،١٧بابــل المدينــة العظيمــة ،التــي تُقــا َر ُن بدورهــا مــع عــروس الخــروف،
المدينــة ال ُمق َّدســة أو أورشــليم الجديــدة فــي رؤيــا يوح َّنــا  ٢١و .٢٢فــي القــرن األول الميــادي،
كانــت الكنيســة الكونيــة منظــورة إلــى حـ ٍّد مــا ،لكــن األمــر أصبــح أكثــر صعوبــة وتعقيـ ًدا فــي
العصــور الوســطى ،علــى ســبيل المثــال.
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«لذلــك ،فاألدفنتســت ال يحـ ُّدون مفهــوم كنيســة هللا الحقيقيــة علــى كنيســتهم أو طائفتهــم
الخاصــة ،وال هــم يبســطونها أوتوماتيك ًّيــا إلــى كنائــس أخــرى .فكنيســة هللا الح َّقــة تتألَّــف ِمــن
َّ
أولئــك األف ـراد الذيــن يؤمنــون ح ًقــا بــه .وهللا يعرفهــمِ .مــن جانــب آخــر ،يؤ ِمــن األدفنتســت
الخاصــة المنظــورة فــي نهايــة ال َّزمــان وال ُمشــار إليهــم فــي رؤيــا يوحنــا ١٧ :١٢
بأنَّهــم بق َّيــة هللا
َّ
واألصحاحــات  .١٤-١٢هــذه البقيَّــة لهــا صفــة محليَّــة وكونيَّــة أيضً ــا (رؤيــا يوحنــا ٢٤ :٢؛ رؤيــا
يوحنــا ( »)١٧ :١٢إكهــارت ميوليــر،»The Universality of the Church in the New Testament« ،
صفحة .)٣٧

أسئلة للنقاش
 .1لمـاذا يُع َت َبـر تحقيـق وإتمـام صلاة يسـوع في إنجيل يوحنـا  ١٧هام جدً ا بالنسـبة

لكنيسـتنا؟ مـا الـذي تُظهِـره رغبـة يسـوع فـي وحـدة كنيسـة القـرن األول عـن رغبته
لكنيسـتنا اليوم؟
 .2هـل تعاونـت كنيسـتك المحليـة مـع مسـيحيين آخريـن حـول مواضيـع ُمع َّينـة؟
كيـف سـارت األمـور؟ كيف يمكننـا أن نعمل معهم ،حيـن يكون الوقت ُمناسـ ًبا ،دون
أي ِمـن الحقائـق التـي ِ
أعط َيـت لنا؟
أن نُسـاوم علـى ٍّ
 .3مـا هـي اآلثـار ال ُم َت َرتِّبـة علـى مـا جـاء فـي الفقـرة التاليـة فـي كتـاب ‹الصـراع
العظيـم›؟ كيـف يمكـن أن نجعـل هـذا حقيقة في وسـطنا؟ «لو أنَّ الشـعب ال ُمعترف
بـاهلل يقبـل النـور الـذي ُيشـرق لهم مـن كلمته ،لكانـوا يصلون إلـى تلك الوحـدة التي
قـد صلَّـى المسـيح فـي طلبهـا ،والتـي يصفهـا الرسـول بأنَّهـا‹ :وحدانيـة الـروح برباط
السلام› .ثـم يقـول‹ :جسـد واحـد وروح واحـد كمـا ُدعيتـم أيضً ـا فـي رجـاء دعوتكم
الواحـد .رب واحـد إيمـان واحد معمودية واحـدة› (أفسـس ( »)٥-٣ :٤هوايت ،كتاب
‹الصـراع العظيـم› ،صفحـة .)٤٢٠ ،٤١٩
خــص :إ َّن صــاة يســوع الكهنوت َّيــة فــي إنجيــل يوحنــا  ١٧هــي ُمذكِّــر بــأ َّن يســوع مــا
ُمل َّ
زال يهتــم بوحــدة الكنيســة اليــوم .صالتــه يجــب أن تكــون صالتنــا ،ويجــب أن نســعى لترســيخ
إيماننــا فــي كلمــة هللا .كمــا أ َّن محبتنــا واحدنــا لآلخــر يجــب أن تُم ِّيــز عالقاتنــا مــع اآلخريــن،
مــن ضمنهــم المســيحيين اآلخريــن ،أيًّــا كانــت إختالفاتنــا الالهوتيــة معهــم.
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