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 ٢٦-٢٠ترشين األول (أكتوبر)

سر الوحدة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أفســس ١٤-٣ :١؛ غالطيــة ٧ :٤؛ أفســس ٢٢-١١ :٢؛ أفســس :٤
١١ ،٦-١؛ إنجيــل متــى ٢٨-٢٥ :٢٠؛ أفســس .٩ :٦ -١٥ :٥

آيــة الحفــظ« :إذ ع َّرفنــا بســر مشــيئته ،حســب مس ـ َّرته التــي قصدهــا فــي نفســه،
لِتدبيــر مــلء األزمنــة ،ليجمــع كل شــيء فــي المســيح ،مــا فــي الســماوات ومــا علــى
األرض ،فــي ذاك» (أفســس .)١٠ ،٩ :١

كانــت أفســس َمركَــ ًزا رئيســ ًيا للتجــارة والنفــوذ فــي آســيا الصغــرى .الكنيســة هنــاك،
فــي أفســس ،كانــت تتألَّــف ِمــن اليهــود واألمــم وأشــخاص ِمــن ك ُِّل مســالِك الحيــاة .عضويــة
ُمتع ـ ِّددة الجنســيات مثــل هــذه كانــت ُعرضــة للصراعــات التــي كانــت ســائِدة فــي العالــم
الــذي يعيشــون فيــه؛ لــو لــم يكــن المســيح والوحــدة التــي كانــت لهــم فيــه كأعضــاء فــي
جســده .وهكــذا ،كان إهتمــام بولــس بالوحــدة بيــن أتبــاع المســيح هــو الموضــوع المركــزي
فــي رســالته إلــى أهــل أفســس.
إ َّن مفهــوم بولــس للوحــدة لــه بعــدان :الوحــدة فــي الكنيســة ،حيــث اليهــود واألمــم
يجتمعــون م ًعــا فــي جســد واحــد — جســد المســيح؛ والوحــدة فــي الكــون ،حيــث كل شــيء
فــي الســماوات ومــا علــى األرض يتو َّحــد فــي المســيح.
إ َّن مصــدر هــذه الوحــدة هــو المســيح .وتعبيــر بولــس «فــي المســيح» أو «مــع المســيح»
اسـتُ ِ
خدم ِعـ َّدة مـ َّرات فــي هــذه ال ِّرســالة لِ ُيظْ ِهـ َر مــا حقَّقــه هللا لنــا وللكــون مــن خــال حيــاة،
ومــوت ،وقيامــة يســوع المســيح .إ َّن قصــد هللا ال ِّنهائــي فــي خطَّــة الخــاص هــو إســتعادة
وحــدة كل شــيء فــي المســيح .هــذه الوحــدة ســتظهر كا ِملــة عنــد نهايــة ال َّزمــان فقــط.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٧٢تشرين األول (أكتوبر).
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 ٢١ترشين األول (أكتوبر)

بركات في المسيح



إقرأ أفسس  .١٤-٣ :١ماذا أُعطينا في المسيح ،حسب كالم بولس ُهنا؟

إ َّن أتبــاع يســوع لديهــم الكثيــر ل ُيسـ ِّبحوا هللا ِمــن أجلــه .فــي المســيح ،إختــار هللا أن يمنحنــا
التَّب ِّنــي كأبنــاء وبنــات لِ ُنمثِّلــه أمــام العالــم .يســتخدم بولــس رمــوزًا كثيــرة لِ َي ِصــف عالقتنــا
الجديــدة بــاهلل فــي المســيح .أحــد هــذه الرمــوز ،رمــز التَّبنــي الــذي يتناولــه موضــوع هــذا
الــدرس عــن الوحــدة .فــي المســيح ،نلنــا التَّبنــي ،ونحــن ننتمــي إلــى عائلــة هللا .رمــز العائلــة
هــذا يُشــير أيضً ــا إلــى عهــد هللا مــع بنــي إس ـرائيل .وفــي ســياق رســالة بولــس ،األممييــن
الذيــن يقبلــون يســوع كالمس ـ َّيا ،هــم أيضً ــا أبنــاء هللا ،وورثــة للوعــود المقطوعــة مــع بنــي
إسـرائيل (روميــة ١٧ :٨؛ غالطيــة  .)٧ :٤إ َّن الفائــدة ِمــن هــذه العالقــة مــع المســيح ،أ ْن نكــون
فــي المســيح ،أساســية للوحــدة المســيحية .تُخبِرنــا هــذه الفقــرة أيضً ــا أ َّن رغبــة هللا طــوال
الوقــت كانــت اسـ ِتعادة وحــدة البشــرية جمعــاء فــي المســيح .وفــي عائلــة هللا ،كُلُّنــا أبنــاء هللا،
ومحبوبــون و ُمع ـ َّززون بالتَّســاوي و ِبــا ت َ ْف ِرقَــة أو تمييــز.
يختلــط األمــر علــى البعــض عندمــا نقــرأ عــن تحديــد المصيــر ال ُمســبق فــي هــذه الفقــرة
(أفســس  .)١١ ،٥ :١فالوعــد بــأ َّن هللا قــد إختارنــا للخــاص يبــدو بأنَّــه يُشــير أيضً ــا إلــى أ َّن هللا
قــد اختــار البعــض للهــاك .لكـ َّن هــذا ليــس تعليــم الكتــاب المقـ َّدس .باألحــرى ،أعـ َّد هللا خطَّــة
ـب هللا العالــم
الخــاص قبــل تأســيس العالــم ِمــن أجــل أن يخلــص كل النــاس« ،ألنَّــه هكــذا أحـ َّ
حتــى بــذل إبنــه الوحيــد ،لكــي ال يهلــك كل َمــن يؤمــن بــه ،بــل تكــون لــه الحيــاة األبديــة»
(يوحنــا ١٦ :٣؛ انظــر أيضً ــا ١تيموثــاوس ٦ :٢؛ ٢بطــرس  .)٩ :٣هللا يعلــم ُمســبقًا َمــن َس ـ َي ْق َبل
عط َّيتــه للخــاص ،لك ـ َّن ذلــك ال يعنــي التحديــد ال ُمســبق لمصيــر اإلنســان .فالخــاص ُمق ـ َّدم
لــكل البشــرية بســبب مــا فعلــه المســيح ألجلنــا .والســؤال إذًا :كيــف نســتجيب لهــذا ال َعـ ْرض؟
هللا ال يســتخدم اإلجبــار أو اإلكـراه لخــاص أي شــخص.
الســماوي ،ا ُ ِع ـ َّد التدبيــر بــأ َّن البشــر ،مــع كونهــم ُمخطئيــن ،ال يجــب
«فــي المجلــس َّ
ِ
ِ
أن يهلكــوا فــي عصيانهــم ،بــل ،مــن خــال إيمانهــم بالمســيح ككفَّــارة عنهــم ،يُمكــن أن
يُصبِحــوا ُمختــاري هللاَ ،ســ َب َق ف َع َّينهــم للتب ِّنــي بالمســيح يســوع لنفســه حســب إرادتــه
ومس ـ َّرته .إ َّن إرادة هللا هــي أن يخلــص الجميــع؛ أل َّن الــرب قــد أع ـ َّد تدبي ـ ًرا واف ًيــا ،إذ بــذل
إبنــه الوحيــد ليدفــع ثمــن ِفــداء اإلنســان .فالذيــن يهلكــون ،ســيهلكون بســبب رفضهــم
للتب ِّنــي كأوالد هلل فــي المســيح يســوع» (إلــن هوايــت،The SDA Bible Commentary ،
المجلــد  ،٦صفحــة .)١١١٤
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نقض الحائِط
ِمــن بيــن أعمــق اإلنقســامات التــي تحــدث بيــن النــاس يعــود ســببها إلــى العنصريــة،
وال ِعر ِقيَّــة ،واألديــان .فــي كثيــر ِمــن المجتمعــات ،تُبْـ ِر ُز بطاقــة الهويــة ال ِعـ ْرق أو ال ِّديانــة التــي
ينتمــي إليهــا الشــخص ،وهــذه اإلختالفــات غال ًبــا مــا ترتَ ِبــط ب ُمم ِّي ـزات أو قيــود يجــب علــى
الصراعــات ،غالِ ًبــا مــا ت ُصبــح هــذه
ال َبشَ ـ ْر االلتـزام بهــا بشــكل يومــي .عندمــا تَ ْن َدلِــع الحــروب أو ِّ
الفروقــات واإلختالفــات عوا ِمــل و ُمح ِّف ـزات للقمــع والعنــف.



فــي أفســس  ،٢٢-١١ :٢يكشــف بولــس عــن طريقــة أفضــل للمجتمــع المســيحي .كيــف
ُيم ِكــن لِوحدتنــا فــي المســيح أن تُؤثِّــر علــى إختالفاتنــا؟ مــا الــذي نقضــه يســوع بموتِــه
علــى الصليب؟

يدعــو بولــس أهــل أفســس أن يتذكَّــروا كيــف كانــت حياتهــم قبــل قبولِهــم نِعمــة هللا فــي
المســيح .اإلختالفــات ال ِعرق َّيــة ،واإلجتماع َّيــة ،وال ِّدينيــةَ ،خلَ َقــت ِعــدا ًء ِ
وص َراعــات بيــن ِفئــات
الســا َّرة هــي أننــا جميعنــا ،فــي المســيح ،شــعب واحــد لنــا ُمخلِّــص واحــد
النــاس .لكــن األخبــار َّ
ورب واحــد .نحــن جميعنــا ننتمــي إلــى شــعب هللا« :لكــن اآلن فــي المســيح يســوع ،أنتــم
ٌّ
الذيــن كُنتــم قبـ ًـا بعيديــن ،صرتُــم قريبيــن بــدم المســيح» (أفســس .)١٣ :٢
كان للهيــكل القديــم فــي أورشــليم حائــط فاصــل يُم ِّيــز أقســام الهيــكل التــي يُســمح
ـش كتابـ ٍة تمنــع األجانــب ِمــن التَّقـ ُّدم إلــى
بدخولهــا لليهــود فقــط .وكان علــى هــذا الحائــط نَ ْقـ ُ
أماكِــن أبعــد ،تحــت طائلــة ال ِعقــاب بالمــوت .وبموجــب هــذا األمــر ،ات ُّ ِهــم بولــس بالتَّع ـ ِّدي
عندمــا َد َخــل إلــى الهيــكل بعــد رحالتِــه ال ِكرازيــة .عندمــا إعتُ ِقــل بولــس ،ن ُِسـ َبت إليــه ت ُه َمــة
إحضــار شـ ٍ
ـي ،يُدعــى تروفيمــس ،إلــى القســم اليهــودي ِمــن الهيــكل (أعمال الرســل
ـخص أفسسـ ٍّ
 .)٢٩ :٢١فــي هــذه ال ِّرســالة ،يُحا ِجــج بولــس بــأ َّن المســيح «هــو ســامنا ،الــذي جعــل اإلثنيــن
المتوســط» (أفســس .)١٤ :٢
الســياج
ِّ
واحـ ًدا ،ونقــض حائــط ِّ
فــي المســيح ،ك ُُّل المؤمنيــن هــم نســل إبراهيــم ويقبلــون ِختــان القلــب .إ َّن ِختــان ال َج َســد
الــذي أعطــاه هللا إلبراهيــم كان يُشــير إلــى الختــان الروحــي الــذي ســيقبله المؤمنــون فــي
المســيح (انظــر تثنيــة « .)١٦ :١٠وبــه أيضً ــا ختنتــم ختانًــا غيــر مصنــوع بيــد ،بخلــع جســم
خطايــا البشــرية ،بختــان المســيح» (كولوســي .)١١ :٢

أ ِعــد قـراءة أفســس  .٢٢-١١ :٢بأيَّــة طُــرق نــرى فــي كنيســتنا حقيقــة مــا كتبــه بولــس
ُهنــا؟ ومــا هــي التَّحدِّ يــات التــي مــا زالــت باقية؟
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الوحدة في جسد واحد
كان بولــس عمليًــا فــي كلماتــه الموحــى بهــا إلــى أهــل أفســس .الوحــدة الســائدة بيــن
اليهــود واألمــم ،وبيــن شــعوب ِمــن خلفيــات حضاريــة و ِعرقيَّــة ُمختلفــة ليســت ُخرافــة أو
أُ ْســطورة أو ُمجـ َّرد بنــاء نظــري؛ إنَّهــا حقيقــة تتطلَّــب م َّنــا أن نسـلُك «كمــا يحــق لل َّدعــوة التــي
ُدعيتــم بهــا» (أفســس .)١ :٤

بحســب أفســس  ،٣-١ :٤بأيَّــة طريقــة يجــب علــى المســيحيين أن يســلكوا كمــا يَ ِحـ ّـق
للدَّ عــوة التــي ُدعــوا بهــا فــي المســيح؟



الحصيلــة العمليــة لهــذه الفضائــل وال ِّن َعــم فــي حيــاة المســيحي ت ُســاعد فــي حفــظ
«وحدان َّيــة الــروح بربــاط الســام» (أفســس  .)٣ :٤كل هــذه ِ
الخصــال ُمتجـذِّرة فــي المح َّبــة
(١كورنثــوس  .)٧-١ :١٣إ َّن ال ُممارســة ال َّن ِشــطة للمحبَّــة تَحفــظ العالقــات بيــن اإلخــوة
واألخــوات ،وت ُن ِّمــي الســام والوحــدة فــي المجتمــع المســيحي وإلــى مــا هــو أبعــد ِمــن
ذلــك .الوحــدة فــي الكنيســة تُظهــر مح َّبــة هللا بطُــرق فريــدة ِمــن نو ِعهــا يُم ِكــن لآلخريــن أن
يَشْ ـ َهدوها .والكنيســة مد ُعـ َّوة ألن تكــون شــا ِهدة بهــذه الطريقــة ،خاصــة فــي وقــت ال ِّنـزاع،
واإلنقســامات ،والحــروب.



ِ
الحاســمة وال ُم ِه َّمــة فــي هــذه
اقــرأ أفســس  .٦-٤ :٤مــا هــو أحــد المواضيــع
اآليــات الثالثــة؟

فـي اآليـات األولـى ِمـن هـذا األصحـاح ،يُع ِّبر بولس عـن إهتمامـه العميق بوحدة الكنيسـة.
ِ
السـبعة التي ِمن
ويبـدأ ب ُمناشـدة للوحـدة (أفسـس  )٣-١ :٤ويتبـع ذلـك بقائمـة ِمـن
العناصـر َّ
شـأنها أن تُو ِّحـد المؤمنيـن (أفسـس  .)٦-٤ :٤الوحـدة هـي شـيء يمتلكـه المؤمنـون تلقائيًّـا
(أفسـس  ،)٦-٤ :٤شـيء يجـب العمـل على تنميته وحفظه باسـتمرار (أفسـس  ،)٣-١ :٤وشـيء
هـو هـدف ُمسـتقبلي نُجا ِهـد جميعنـا للوصـول إليه (أفسـس .)١٣ :٤
«يُناشــد الرســول بولــس إخوتــه لِ ُيظهــروا فــي حياتهــم قـ َّوة الحــق الــذي ق َّدمــه هــو لهــم.
كان عليهــم أن يُشــابهوا صفــات المســيح وبــركات خالصــه مــن خــال الوداعــة واللطــف والصبر
والمح َّبــة .ليــس هنــاك ســوى جس ـ ًدا واح ـ ًدا ،ورو ًحــا واح ـ ًدا ،وربًّــا واح ـ ًدا ،وإيمانًــا واح ـ ًدا.
وكأعضــاء فــي جســد المســيح ،جميــع المؤمنيــن يتح َّركــون بنفــس الــروح وبنفــس ال َّرجــاء .إ َّن
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اإلنقســامات فــي الكنيســة ت ُهيــن ديانــة المســيح أمــام العالــم ،وتمنــح المجــال ألعــداء الحــق
ـب إرشــادات بولــس للكنيســة فــي عصــره فقــط ،بــل ق ََصـ َد هللا أن
ألن يُبـ ِّرروا مســلكهم .لــم ت ُ ْكتَـ ْ
ت ُرســل إلينــا عبــر العصــور .مــا الــذي نفعلــه نحــن ل ُنحا ِفــظ علــى الوحــدة فــي ُربُــط الســام؟»
(هوايــت ،كتــاب ‹ ›Testimonies for the Churchال ُمجلَّــد  ،٥صفحــة .)٢٣٩

أيَّــة قـرارات واختيــارات يمكنــك إتِّخاذهــا اآلن لتتأكَّــد ِمــن أنَّــك تســير «كمــا يحــق
للدعــوة التــي ُدعيتــم بهــا»؟

األربعاء



 ٢٤ترشين األول (أكتوبر)

قادة الكنيسة والوحدة

«ولكــن لــكل واحــد م َّنــا ،أُعطيــت ال ِّنعمــة حســب قيــاس هبــة المســيح» (أفســس .)٧ :٤
فــي حيــن أ َّن الخــاص هــو هبــة ُمعطــاة لــكل النــاس الذيــن ســيقبلونه ،فــإ َّن بعــض الهِبــات
الروحيَّــة تُعطــى ألشــخاص ُمعيَّنيــن لِ َغ ـ َر ٍض ُمعيَّــن.


إقرأ أفسس  .١١ :٤أ َّية هبات قياد َّية ُيعطيها هللا للكنيسة؟

خاصــة
حســب مــا ورد فــي أفســس  ،١٢ :٤مــا هــو غــرض هللا ِمــن إعطــاء هبــات قياديَّــة َّ
للكنيســة؟ كيــف تتوافــق هــذه ال ِه َبــات بعضهــا مــع بعض؟



جميــع المســيحيين ،بمفهــوم مــا ،كارزون وخـ َّدام هلل واإلنجيــل .وتفويــض المســيح الــوارد
فــي إنجيــل متــى  ٢٠ ،١٩ :٢٨ا ِ
ـي لجميــع المســيحيين ليذهبــوا ولِ ُيتلمــذوا جميــع األمــم،
ُعطـ َ
ول ُيع ِّمدوهــم ،ويُعلِّموهــم .إ َّن عمــل ِ
الخدمــة لــم يُم َنــح فقــط لِ ِفئــة قليلــة متم ِّيــزة ،مثــل
القساوســة و/أو الكارزيــن ،بــل لــكل َمــن يحمــل إســم المســيح .ال يُم ِكــن ألي شــخص أن ينــأى
بنفســه عــن ُمه َّمــة نشــر اإلنجيــل ،وال يُم ِكــن ألي قائــد كَ َن ِســي أن يَ َّدعــي إمتــاك ِ
الخدمــة
خصصــة لِ ِرفْ َعــة الكنيســة .قــادة الكنيســة
حصريًّــا .إ َّن العطايــا الروح َّيــة ال ُمتعلِّقــة بالقيــادة ُم َّ
مطلوبــون لرعايــة ،وتق ـ َّدم ،وتشــجيع الوحــدة.
الخاصـة بالمواهـب القياديَّـة تُخبرنا بأ َّن هـذه األدوار هي أيضً ا إلعداد شـعب
قائمـة بولـس
َّ
ِ
هللا للوصـول إلـى الضَّ الِّيـن .إنَّهـا مسـؤولية بعـض األشـخاص ،مـن داخـل الكنيسـة ،الذيـن ت َّمت
خصيصـا ل ُمسـاعدة آخريـن على تحقيـق وإتمام ِخدمتهـم وكِرازتهم ِمن أجل المسـيح،
دعوتهـم
ً
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و ِمـن أجـل ِرفْ َعـت جسـد المسـيح« ،إلـى أن ننتهي جميعنـا إلى وحدانيـة اإليمـان ومعرفة إبن
هللا .إلـى إنسـان كامـل .إلـى قيـاس قامـة مـلء المسـيح» (أفسـس  .)١٣ :٤إ َّن مثـال يسـوع في
إسـلوب القيـادة يجـب أن يُرشـدنا إلـى كيفية أدائنـا ِ
الخدمة .لقد جاء المسـيح ِ
ليخـدم اآلخرين
وليـس لِ ُي ْخـ َدم (إنجيـل متـى )٢٨-٢٥ :٢٠؛ يجـب علينـا أن نذهـب ونصنع هكذا.
هنــاك ميــل شــديد بيــن البشــر ألن يكونــوا ُمســتقلِّين وغيــر ُملتزميــن ألي شــخص.
المجتمعــات الغربيــة ،علــى وجــه الخصــوص ،تُعانــي ِمــن هــذا الميــل .مــع ذلــك ،يُذكِّرنــا
بولــس بأنَّــه مــا ِمــن مســيحي وحيــد فــي هــذا العالــم ،وأننــا جميعنــا نُكـ ِّون ُمجتمـ َع إيمــان
مــع قــادة روحييــن لل ُمســاعدة فــي تشــجيع بعضنــا البعــض فــي رحلتنــا ال ُمشــتركة .نحــن،
جميعنــا ،جــزء ِمــن جســد المســيح.

مــا هــي الهِبــات الروح َّيــة التــي تمتلكهــا ،وكيــف تســتخدمها ِمــن أجــل وحــدة
كنيســتك المحل َّيــة؟

الخميس



 ٢٥ترشين األول (أكتوبر)

العالقات اإلنسانة في المسيح
المســيحية هــي ديانــة العالقــات :عالقــة مــع هللا ومــع بعضنــا البعــض .ليــس هنــاك معنــى
لإل ِّدعــاء بوجــود عالقــة عميقــة مــع هللا دون أن يكــون لتلــك العالقــة أثـ ًرا على عالقات الشــخص
مــع اآلخريــن .ال يُمكــن للمســيحية أن تُعــاش فــي ف ـراغ .إ َّن مبــاديء الوحــدة التــي يُناقشــها
بولــس فــي رســالته إلــى أهــل أفســس تنطبــق أيضً ــا علــى كيف َّيــة تواصلنــا مــع اآلخريــن.



إقــرأ أفســس  .٢١-١٥ :٥مــا الــذي يقولــه لنــا بولــس فــي العــدد ٢١؟ مــا هــي العالقــة
مــا بيــن الخضــوع والوحــدة؟

إ َّن ُمناشــدة بولــس لخضــوع الواحــد لآلخــر تتَّصــل بعبــارة «إمتلئــوا بالــروح» المذكــورة فــي
أفســس  .١٨ :٥أحــد أوجــه التعبيــر عــن اإلمتــاء بالــروح هــو خضــوع الواحــد لآلخــر .يُشــير
هــذا إلــى الســلوك الســليم للتواضــع واإلهتمــام الــذي يجــب أن نتحلَّــى بــه تجــاه اآلخريــن.
الصفــات الطبيعيــة ألغلبيــة النــاس ،لكنــه نتيجــة ُســكنى الــروح
بالطبــع ،الخضــوع ليــس ِمــن ِّ
ـس الــروح ،الــذي هــو ربــاط الوحــدة فــي المســيح.
القــدس فــي قلوبنــا .إنَّــه ِه َبــة ِمــن نَ ْفـ ْ
وبال َّنظــر إليــه ِمــن هــذا ال ُمنطَلَــق ،يكــون الخضــوع هــو صف ـ ًة داخليــة ت ُع ِّبــر عــن خشــوعنا
للمســيح ولتضحيتــه ِمــن أجلنــا.
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إقــرأ أفســس  .٩ :٦-٢٢ :٥مــا هــو تأثيــر صفــة الخضــوع ال ُمتبــا َدل هــذا علــى العالقــات
اإلنســانية فــي البيــت وأما ِكــن العمــل بالنســبة للمؤ ِمــن بالمســيح؟

إ َّن الوحــدة فــي الكنيســة ،تعتمــد إلــى ح ـ ٍّد مــا علــى الوحــدة فــي البيــت .أكَّ ـ َد بولــس
و َركَّــز علــى أ َّن الوحــدة ،والمح َّبــة ،واإلحت ـرام الــذي يجــب أن يوجــد بيــن الــزوج والزوجــة
يجــب أن يُماثِــل مح َّبــة المســيح تجــاه الكنيســة ،مح َّبــة ُمضح ِّيــة .ولهــذا ،فــإ َّن اإلحتـرام ،وف ًقــا
لِمثــال المســيح ،مطلــوب مــن األزواج والزوجــات واألعضــاء فــي البيــت كمــا هــو فــي الكنيســة
ـال فــي عالقات
أيضً ــا .هــذه الفضيلــة التــي هــي علــى مثــال المســيح ،يجــب أيضً ــا أن تكــون ِمثـ ً
والســادة) .إ َّن نــوع اإلنســجام
األبنــاء والوالديــن ،وبيــن العامليــن وأصحــاب ال َع َمــل (العبيــد َّ
والســام اللذيــن يجــب أن يســودا أجــواء بيوتنــا يجــب أيضً ــا أن يســودا أجــواء كنائســنا.

مــا هــي المبــاديء التــي يُم ِكــن أن تســتخدمها ِمــن آيــات اليــوم والتــي يمكــن أن
تُســاعدك أكثــر فــي َف ْهــم كيــف يجــب أن تتص ـ َّرف (اعتمــا ًدا علــى ظروفــك) ِحيــال
ُعض ـ ٍّو فــي عائلتــك أو زميــل لــك فــي العمــل؟

الجمعة



 ٢٦ترشين األول (أكتوبر)

لمزيــد مــن الــدرس« :لــم يعتــرف المســيح بــأي تمييــز للجنس ـيَّة أو المكانــة أو
ـب ال َكتَبَــة والفريســيون فــي جعــل كل ِهبــات الســماء لهــم ولِفائدتهــم حصريًــا،
العقيــدةَ .ر ِغـ َ
َم َحلِّ ًّيــا ووطن ًيــا ،ورغبــوا فــي إســتبعاد بق َّيــة عائلــة هللا الموجوديــن فــي العالــم .لكـ َّن المســيح
جــا َء لينقــض كل حائــط لإلنقســام .لقــد جــا َء لِ ُيظْ ِهــر بــأ َّن ِه َبــة ال َّرحمــة والمح َّبــة ال يُم ِكــن
حصرهــا ،كالهــواء ،والنــور ،أو ز َّخــات ال َمطَــر التــي تُن ِعــش األرض.
«إ َّن حياة المسيح َّأسست ديانة ال طائف َّية فيها .ديان ًة يرتبط فيها اليهودي واألممي ،ال ُحر
السياس َّية في ت َ َح ُّركاتِه .لم يُف ِّرق بين
والعبد ،بأُخ َّوة ُمشتركةَ ،س َو ِاس َية أمام هللا .لم تؤث ِّر القضايا ِّ
نفس عطشانة لِ َماء الحياة» (هوايت،
الجيران وال ُغ َرباء ،األصدقاء واألعداء .كان مطلب قلبه هو ٌ
كتاب ‹ ،›Testimonies for the Churchالمجلد  ،٩صفحة  ١٩٠و.)١٩١

أسئلة للنقاش

 .1تأ َّمــل فــي هــذه الفقــرة« :فــي األصحــاح الرابــع ِمــن ال ِّرســالة إلــى أهــل أفســس،
يتمســكوا
ك ُِش ـفَت خطَّــة هللا بوضــوح شــديد وببســاطة ليتمكَّــن كل أوالده ِمــن أن َّ
بالحــقُ .هنــا ،الوســائل التــي حدَّ دهــا هللا لل ُمحافظــة علــى الوحــدة فــي كنيســته،
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حتــى ُيظهــر أعضاؤهــا للعالــم إختبــا ًرا دين ًّيــا ســلي ًما ،كُلُّهــا ُمعلَنــة بوضــوح» (هوايت،
 ،The SDA Bible Commentaryالمجلــد  ،٦صفحــة  .)١١١٧مــا الــذي ت ـراه فــي
أفســس  ٤م َّمــا يُشــير إلــى وحــدة الكنيســة؟ مــا الــذي يُم ِكننــا فعلــه لل ُمســاعدة فــي
تأميــن تلــك الوحــدة؟
 .2ال َّتواضــع والخضــوع لهمــا أهم َّيــة جوهريــة فــي مســألة الوحــدة .كيــف يمكــن
أن تســود أو توجــد وحــدة فــي الكنيســة بــدون هــذه ال ِخصــال والمزايــا؟ إذا كُ َّنــا
ُمســتكبرين ،واثقيــن ِمــن آرائنــا ومواقفنــا ،وغيــر ُمســت ِعدِّ ين لإلســتماع إلــى اآلخريــن،
فليــس لدينــا فرصــة للوحــدة .كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم هــذا الخضــوع وال َّتواضــع؟
 .3كيف يمكن أن نتو َّحد حتى عندما ال نتوافَق أو ن َّت ِفق على كل شيء؟
خــص :فــي رســالته إلــى أهــل أفســس ،يُقـ ِّدم بولــس نصائِــح كثيــرة حــول مــا يعنيــه
ُمل َّ
بالنســبة للمســيحيين أن يكونــوا «فــي المســيح» .إ ًّن الخــاص بالمســيح يُغيِّــر حياتنــا ِبطُ ـ ُرقٍ
عمليَّــة .كل عالقاتنــا اإلنســانية ،بمــا فيهــا العالقــات بيــن اإلخــوة واألخــوات فــي الكنيســة،
تتج ـ َّدد بق ـ َّوة المســيح فــي حياتنــا .وهــذا التغييــر أساســي لِوحدتنــا.
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