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 ٢٣-١٧ترشين الثاين (نوفمرب)

الوحدة في اإليمان

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال الرســل ١٢-٨ :٤؛ أعمــال الرســل ١١ :١؛ إنجيــل متــى
١٣-١ :٢٥؛ عبرانييــن ١٢-١١ :٩؛ خــروج ١١-٨ :٢٠؛ ١كورنثــوس .٥٤-٥١ :١٥
الســماء ،قــد
آيــة الحفــظ« :وليــس بأحـ ٍد غيــره الخــاص .ألنَّ ليــس إســم آخــر تحــت َّ
أعطــي بيــن النــاس ،بــه ينبغــي أن نخلــص» (أعمــال الرســل .)١٢ :٤
إختبــرت كنيســة األدفنتســت الســبتيين عــام  ١٨٨٨فتــرة جِــدال ُمكثَّــف حــول تفســير
بعــض النصــوص أو اآليــات األساســية فــي الكتــاب المقــدس .وفــي حيــن كان القساوســة وقــادة
الكنيســة يُناقشــون ماهيَّــة أو هويَّــة القــرون العشــرة فــي نبــوة ســفر دانيــال األصحــاح الســابع،
والنامــوس فــي غالطيــة  ،٢٤ :٣أد َرك القليلــون منهــم فقــط أ َّن ســلوكهم العدوانــي نحــو بعضهــم
رســل َّية الكنيســة.
البعــض حطَّــم شــركتهم وصداقتهــم ،وهكــذا شـ َّوهوا وحــدة و ُم َ
إســتنكرت إلــن هوايــت مــا َحـ َدث ،وشـ َّجعت كل ال ُمشــاركين فــي تلــك ال ُمناقشــات علــى
أن يُف ِّكــروا مل ًّيــا فــي عالقتهــم مــع يســوع ،وكيــف يجــب أن نُظ ِهــر مح َّبــة يســوع فــي ســلوكنا
خاصــة عندمــا نختلــف .كمــا أنَّهــا قالــت أيضً ــا بــأ َّن علينــا أال نتوقَّــع أن يُوا ِفــق كل
وتعا ُمالتنــاَّ ،
شــخص فــي الكنيســة علــى كل نُقطــة تفســير حــول كل نصــوص اإلنجيــل.
ولك َّنهــا أكَّــدت أيضً ــا بأنَّــه يتو َّجــب علينــا أن نســعى نحــو وحــدة التفاهــم حيــن يتعلَّــق
األمــر بالمعتقــدات األساســية لألدفنتســت (انظــر «،»Counsels to Writers and Editors
صفحــة  .)٣٢-٢٨ســندرس فــي هــذا األســبوع بعــض تعاليــم الكتــاب المقـ َّدس األساســية والتــي
تُم ِّيزنــا كأدفنتســت وتُش ـكِّل وحدتنــا فــي اإليمــان.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٤تشرين الثاني (نوفمبر).
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 ١٨ترشين الثاين (نوفمرب)

الخالص بالمسيح
كأدفنتست سبتيين لدينا الكثير م َّما نتشارك به مع الكنائس األخرى ،إال أ َّن عقائِدنا ت ُشكِّل
نظا ًما فري ًدا من حق اإلنجيل الذي ال ت َّدعيه أو تُبشِّ ر به أيَّة جماعة مسيحية أخرى في العالم.
هذه الحقائق تُساعد في تحديد وتعريف هويتنا كب ِق َّية شعب هللا الباقية في آخر ال َّزمان.

إقــرأ أعمــال الرســل ١٢-٨ :٤؛ أعمــال الرســل  .٤٣ :١٠مــا األهميــة التــي ُيعطيهــا بطــرس
لِ َمكانــة يســوع المســيح فــي مفهومــه لخطَّــة الخــاص؟



أخ َبــر الرســول بولــس أهــل كورنثــوس أ َّن األخبــار الســا َّرة هــي« :أ َّن هللا كان فــي المســيح
ُمصالِ ًحــا العالــم لنفســه» (٢كورنثــوس  .)١٩ :٥إ َّن مــوت المســيح هــو وســيلة تصالحنــا
مــع اآلب ،وســد ال ُهــ َّوة التــي تركتهــا الخط َّيــة والمــوت .علــى مــدى مئــات الســنين ،فكَّــر
المســيحيون وتأملــوا فــي معنــى مــوت المســيح ،وقيامتــه ،وال ُمصالَحــة التــي جــاء ليُحقِّقهــا.
إ َّن عمليــة ال ُمصالحــة هــذه ا ُطلِــق عليهــا عبــارة الك َّفــارة ،وباللغــة اإلنجليزيــة القديمــة كلمــة
« »Atonementأو «MENTـONEـ »ATوهــي تُعطــي معنــى الوحــدة أو الوِفــاق .ووفقًــا
لذلــك ،فالك َّفــارة ترمــز إلــى الوفــاق فــي العالقــة ،فعندمــا يحصــل هنــاك إنفصــال ،يُصبــح
الوفــاق نتيجــة لل ُمصالحــة .وحــدة الكنيســة إذًا هــي عط َّيــة هــذه ال ُمصالحــة.

ماذا تُعلِّمنا الفقرات التالية عن معنى موت المسيح وقيامته؟
رومية ٢٥ ،٢٤ :٣
١يوحنا ٢ :٢
١يوحنا ١٠ ،٩ :٤
١بطرس ٢٤-٢١ :٢
مــع أننــا نتشــارك فــي عقيــدة مــوت وقيامــة المســيح مــع كنائــس مســيحية أخــرى ،إال
أننــا نُبشِّ ــر بهــا ونُعلنهــا فــي ســياق البشــارة األبديــة (رؤيــا يوحنــا  ،)٦ :١٤ك ُجــز ٍء مــن رســائل
المالئكــة الثالثــة فــي رؤيــا يوحنــا  .١٢-٦ :١٤كأدفنتســت ســبتيين ،نحــن نُركِّــز علــى هــذه
الرســائل دون أيَّــة كنيســة أخــرى.

كيــف يمكنــك أن تُبقــي أما َمــك دائِ ًمــا حقيقــة مــوت المســيح وقيامتــه وال َّرجــاء
الــذي يهبــه لــك ذلــك؟
62

االثنني



 ١٩ترشين الثاين (نوفمرب)

مجيء المسيح الثاني
نظــر ال ُّرســل والمســيحيون األوائــل إلــى عــودة المســيح علــى أنَّــه «ال َّرجــاء ال ُمبــارك»
(تيطــس  ،)١٣ :٢وقــد انتظــروا إتمــام كل النبــوات والمواعيــد المذكــورة فــي الكتــاب المقـ َّدس
يتمســكون بشـ َّدة بهــذه القناعــة .والحقيقة،
عنــد المجــيء الثانــي .األدفنتســت الســبتيون أيضً ا َّ
ينــص علــى ذلــك دون أي شــك .كل الــذي يحبــون المســيح
هــي أ َّن اســمنا «المجيئييــن»ُّ ،
يتطلَّعــون بإشــتياق إلــى اليــوم الــذي فيــه ســيتمكَّنون ِمــن الشَّ ــركة معــه وج ًهــا لوجــه .وحتــى
ذلــك اليــوم ،فــإ َّن وعــد المجــيء الثانــي للمســيح لــه تأثيــر ُمو ِّحــد علينــا كشــعب هللا.

مـاذا تُعلِّمنـا الفقـرات التاليـة حـول مظاهـر مجـيء المسـيح الثاني؟ كيـف يختلف ذلك
عـن بعـض المفاهيـم واألفكار الشـائِعة عن عودة المسـيح؟ أعمال الرسـل ١١ :١؛ إنجيل
متـى ٢٧ ،٢٦ :٢٤؛ رؤيـا يوحنـا ٧ :١؛ ١تسـالونيكي ١٨-١٣ :٤؛ رؤيـا يوحنا .١٦-١١ :١٩



يُؤكِّد الكتاب المقدس ِمرا ًرا وتِكرا ًرا بأ َّن المسيح سيأتي ثانية ليدعو مفدييه .عندما سيتحقَّق
هذا ال َح َدث ،لن يكون ره ًنا للنظريات أو التخمينات ،أل َّن يسوع نفسه أعلن« ،وأما ذلك اليوم
وتلك الساعة فال يعلم بهما أحد ،وال مالئكة السماوات ،إال أبي وحده» (إنجيل متى .)٣٦ :٢٤
ليس فقط أننا ال نعرف وقت مجيء المسيح الثاني ،ولكننا قد ا ُخبِرنا بأننا ال نعرف.
عنــد نهايــة خدمــة ،روى يســوع َمثَــل العــذارى العشــر (إنجيــل متــى  )١٣-١ :٢٥ليوضــح
إختبــار الكنيســة وهــي تنتظــر مجيئــه الثانــي .إ َّن المجوعتيــن ِمــن العــذارى تُمثِّــان نوعيــن
ِمــن المؤمنيــن الذيــن يُعلِنــون إنتظارهــم لمجــيء المســيح .ظاهريًــا ،يبــدو أ َّن المجموعتيــن
متشــابهتان؛ ولكــن عندمــا يتأ ُّخــر مجــيء المســيح ،يظهــر الفــرق الحقيقــي بينهمــا .إحــدى
المجموعيتــن ،بال َّرغــم ِمــن التأ ُّخــر ،أب َقــت رجاءهــا ح ًّيــا وقــد اتَّخــذت اإلســتعداد الروحــي
الوافــي .أراد يســوع بهــذا المثــل أن يُعلِّــم تالميــذه أ َّن اإلختبــار المســيحي ال يجــب أن يتأســس
علــى اإلثــارة العاطفيــة أو الحماســة ،بــل علــى اإلعتمــاد الدائِــم علــى نعمــة هللا وال ُمثابــرة فــي
اإليمــان حتــى وإن لــم يكــن هنــاك أي دليــل ملمــوس علــى تحقيــق وعــود هللا .مــا زال المســيح
يدعونــا اليــوم للســهر واإلســتعداد لمجيئــه فــي أي وقــت.

علــى ال َّرغــم ِمــن أنَّ إســمنا «ســبتيين مجيئييــن» يشــهد بأهميــة موضــوع مجــيء
المســيح الثانــي بالنســبة لنــا ،كيــف يمكننــا علــى المســتوى الشــخصي أن نُبقــي
حقيقــة مجــيء المســيح الثانــي أمــام أعيننــا؟ كيــف يمكننــا ،بمــرور الســنين ،أال
نقتــرف الخطيئــة التــي ح ـ َّذر منهــا المســيح فــي َم َثــل العشــر عــذارى؟
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 ٢٠ترشين الثاين (نوفمرب)

السماوي
خدمة يسوع في المقدس َّ

أ َمـ َر هللا موســى ،فــي العهــد القديــم ،أن يبنــي مســك ًنا أو َم ِ
قد ًســا لســكنى هللا علــى هــذه
األرض (خــروج ِ .)٨ :٢٥مــن خــال خدمــات المقــدس ،كان شــعب إسـرائيل يتعلَّــم عــن خطَّــة
الخــاصِ .
والح ًقــا ،فــي عهــد الملــك ســليمان ،إسـتُ ِبدل المقــدس ال ُمتن ِّقــل بهيــكل رائــع وعظيــم
كل ِمــن المقــدس والهيــكل علــى ِمثــال المقــدس الســماوي« ،المســكن
(١ملــوك  .)٨-٥بُنــي ٌّ
الحقيقــي الــذي نصبــه الـ َّرب ،ال إنســان» (عبرانييــن ٢ :٨؛ انظــر أيضً ــا خــروج .)٤٠ ،٩ :٢٥
عبــر الكتــاب المقــ َّدس ،يُفتَــ َر ُض وجــود مقــدس ســماوي ،يعمــل كمســكن رئيســي هلل.
وكانــت خدمــات المقــدس األرضــي صــورة ُمص َّغــرة لنبــوات خطَّــة الخــاص وخدمــة يســوع
الســماء.
الكهنوتيــة فــي َّ




إقــرأ عبرانييــن ٦ :٨؛ عبرانييــن ٢٨-٢٣ ،١٢ ،١١ :٩؛ ١يوحنــا  .٢ :٢-٩ :١مــاذا تُعلِّــم هــذه
الســماء؟
اآليــات عــن ِخدمــة يســوع الكهنوت َّيــة فــي َّ

الســماوي هــو المــكان الــذي يــؤ ِّدي فيــه المســيح خدمتــه
منــذ صعــوده ،أصبــح المقــدس َّ
الكهنوت َّيــة مــن أجــل خالصنــا (انظــر عبرانييــن  .)٢٥ :٧ولهــذا ،لنــا الشَّ ــجاعة «لنتق ـ َّدم بثقــة
إلــى عــرش ال ِّنعمــة لكــي ننــال رحمــة ونجــد نِعمــة عونًــا فــي حينــه» (عبرانييــن .)١٦ :٤
كمـا كان للمقـدس األرضـي مرحلتـان فـي الخدمـة الكهنوتيـة — أولً  ،خدمـة يوميـة فـي
السـنة فـي قـدس األقـداس ،يصـف اإلنجيـل أيضً ا
القـدس وبعـد ذلـك خدمـة مـ َّرة واحـدة فـي َّ
السـماوي توسـم ب ِِصفَة
السـماء .خدمته فـي القدس َّ
هاتيـن المرحلتيـن فـي خدمـة يسـوع فـي َّ
الشَّ ـفاعة ،والغفـران ،وال ُمصالحـة ،واإلسـترداد .فـكل خاطـيء تائِـب يسـتطيع أن يتَّصل ُمباشـرة
مع اآلب من خالل وبواسـطة يسـوع المسـيح شـفيعنا (١يوحنا  .)١ :٢منذ سـنة  ،١٨٤٤تتعامل
خدمـة المسـيح فـي قـدس األقـداس مـع جوانـب الدينونـة والتَّطهيـر التـي كانـت تجـري مـ َّرة
السـنة فـي يـوم الكفَّـارة (الوييـن  .)١٦إ َّن ِخدمـة تطهير المقـدس أساسـها أيضً ا دم
واحـدة فـي َّ
وظلا
يسـوع المسـيح المسـفوك .كانـت الكفَّـارة (ال ُمصالحـة) التـي تتـم فـي ذلـك اليـوم رمـ ًزا ً
للتطبيـق الختامـي السـتحقاقات المسـيح لمحـو وجـود الخطيـة ولتحقيـق ال ُمصالحـة الكاملـة
للكـون فـي وحـدة متآلفـة و ُمتنا ِغمـة تحـت ُحكم وسـيادة هللا .إ َّن عقيـدة خدمة المسـيح هذه
بمرحلتيهـا هـي ُمسـاهمة فريـدة ِمـن أجـل فهـم خطَّة الخلاص بشـموليتها.
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السبت
َّ

ويتمســكون بهــا هــي الســبت،
عقيــدة أساســية أخــرى يؤ ِمــن بهــا األدفنتســت الســبتيون
َّ
اليــوم الســابع مــن األســبوع .هــذه عقيــدة أساســية تجلــب الوحــدة والشَّ ــركة فيمــا بيننــا .إنهــا
عقيــدة ننفــرد بهــا وســط العالــم المســيحي ،علــى الرغــم مــن وجــود اســتثناءات قليلــة جـ ًّدا.
إ َّن السـبت هـو عط َّيـة هللا للبشـرية منـذ أسـبوع الخليقـة نفسـه (تكويـن  .)٣-١ :٢عنـد
الخليقـة ،ثالثـة أعمـال إلهيـة َّأسسـت السـبت )١( :إسـتراح هللا فـي يـوم السـبت )٢( ،بـارك هللا
الخاصـة ،لِ ُيمكِّن
يـوم السـبت )٣( ،وق َّدسـه .هـذه األعمـال الثالثـة َّأسسـت السـبت كعط َّيـة هللا
َّ
السـماء علـى األرض ،ول ُيث ِّبـت خليقـة هللا فـي سـتَّة أيَّـام.
الجنـس البشـري ِمـن اختبـار حقيقـة َّ
يسـتخدم إبراهيـم جوشـوا حزقيـال؛ وهـو ُمعلِّم شـريعة يهـودي معـروف؛ ُمصطلح «مـكان في
خاصة.
وقـت» ليصـف بـه يـوم السـبت لإلشـارة إلى يـوم خاص يلتقـي هللا فيه بشـعبه بطريقـة َّ

الســبت بالنســبة للجنــس البشــري؟
مــا الــذي تُعلِّمــه الفقــرات التاليــة عــن معنــى َّ
خــروج ١١-٨ :٢٠؛ تثنيــة ١٥-١٢ :٥؛ حزقيــال .٢٠ ،١٢ :٢٠



رغبــة م َّنــا إلتِّبــاع مثــال يســوع (إنجيــل لوقــا  ،)١٦ :٤يحفــظ األدفنتســت الســبتييون يــوم
الســبت أو اليــوم الســابع مــن األســبوع .إ َّن ُمشــاركة يســوع فــي خدمــات يــوم الســبت تُظهــر
بأنَّــه أق ـ َّره وث َّبتــه كيــوم راحــة و ِعبــادة .لقــد أجــرى بعــض معجزاتــه يــوم الســبت ل ُيعلِّمنــا
الســبت (انظــر إنجيــل لوقــا :١٣
أبعــاد الشِّ ــفاء (جســديًا وروح ًيــا) التــي تأتــي نتيجــة حفــظ َّ
 .)١٧-١٠لقــد أدرك ال ُّرســل والمســيحيون األوائــل أ َّن يســوع لــم يُ ِ
الســبت؛ وقــد حفظــوه
بطــل َّ
هــم أنفســهم أيضً ــا وحضــروا العبــادة فــي ذلــك اليــوم (أعمــال الرســل ٤٤ ،٤٢ ،١٤ :١٣؛ أعمــال
الرســل ١٣ :١٦؛ أعمــال الرســل ٢ :١٧؛ أعمــال الرســل .)٤ :١٨
الســبت هــو ذكــرى
بُعـ ٌد جميــل آخــر للســبت هــو عالمتــه علــى خالصنــا ِمــن الخطيــة .إ َّن َّ
خــاص هللا لشــعب إس ـرائيل ِمــن العبوديــة فــي مصــر وال ُّدخــول إلــى ال َّراحــة التــي وعدهــم
بهــا فــي أرض كنعــان (تثنيــة  .)١٥-١٢ :٥وبالرغــم مــن فشــلهم فــي ال ُّدخــول جمي ًعــا إلــى تلــك
ال َّراحــة بســبب عصيانهــم المتكـ ِّرر ووثنيتهــم ،فــإ َّن هللا مــا يـزال يَ ِعــد «إذا بقيــت راحــة لشــعب
هللا» (عبرانييــن  .)٩ :٤كل َمــن يرغــب فــي ال ُّدخــول إلــى تلــك ال َّراحــة يســتطيع الدخــول
إليهــا باإليمــان فــي الخــاص الــذي يوفِّــره يســوع .إ َّن حفــظ الســبت يرمــز إلــى هــذه ال َّراحــة
الروحيــة فــي المســيح وإلــى أننــا نعتمــد فقــط علــى إســتحقاقاته وليــس األعمــال ،ليخلِّصنــا
ِمــن خطايانــا وليُعطينــا حيــاة أبديــة (انظــر عبرانييــن ١٠ :٤؛ إنجيــل متــى .)٣٠ -٢٨ :١١
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الموت والقيامة
عنــد الخليقــة« ،جبــل ال ـ َّرب اإللــه آدم تُرابًــا مــن األرض ،ونفــخ فــي أنفــه نســمة حيــاة.
قصــة خليقــة اإلنســان هــذه بــأ َّن الحيــاة ت ُسـتَ َمد
نفســا ح َّيــة» (تكويــن  .)٧ :٢تُظ ِهــر َّ
فصــار آدم ً
ِمــن هللا .هــل الخلــود جــزء جوهــري لهــذه الحيــاة؟ يُخبرنــا الكتــاب المقـ َّدس بــأ َّن هللا «وحــده
لــه عــدم المــوت» (١تيموثــاوس )١٦ :٦؛ فالخلــود ال يُم َنــح للبشــر عنــد والدتهــم .علــى النقيــض
مــن هللا ،فاإلنســان مخلــوق فــانٍ  .يُشـبِّه الكتــاب المقـ َّدس حياتنــا بـــ «بُخــار ،يظهــر قليـ ًـا ثــم
يضمحــل» (يعقــوب  ،)١٤ :٤وعنــد المــوت ،تدخــل حياتنــا فــي حالــة شــبه نــوم حيــث ال وعــي
فيهــا (الجامعــة ١٠ ،٦ ،٥ :٩؛ مزمــور ٤ :١٤٦؛ مزمــور ١٧ :١١٥؛ إنجيــل يوحنــا .)١٥-١١ :١١
ومــع أ َّن البشــر يولــدون فانيــن وتحــت ُحكــم المــوت ،يتح ـ َّدث الكتــاب المقــدس عــن
يســوع المســيح كمصــدر الخلــود ،ويُخبرنــا بأنَّــه يُعطينــا الوعــد بالخلــود والحيــاة األبديــة لــكل
الذيــن يؤمنــون بخالصــه« .وأ َّمــا هبــة هللا فهــي حيــاة أبديــة بالمســيح يســوع ربَّنــا» (روميــة :٦
 .)٢٣يســوع «أبطــل المــوت وأنــار الحيــاة والخلــود بواســطة اإلنجيــل» (٢تيموثــاوس .)١٠ :١
ـب هللا العالــم حتــى بــذل إبنــه الوحيــد لكــي ال يهلــك كل َمــن يؤمــن بــه بــل
«ألنــه هكــذا أحـ َّ
تكــون لــه الحيــاة األبديــة» (إنجيــل يوحنــا  .)١٦ :٣إذًاُ ،هنــاك رجــاء لحيــا ٍة بعــد المــوت.

اقــرأ ١كورنثــوس  ٥٤-٥١ :١٥و١تســالونيكي  .١٨-١٣ :٤مــا الــذي تقولــه لنــا هــذه
الفقــرات عــن الحيــاة بعــد المــوت ،ومتــى ســ ُيمنح الخلــود للبشــر؟



ِ
يوضــح الرســول بولــس بجــاء بــأ َّن هللا يهــب الخلــود للبشــر ،ليــس عنــد لحظــة المــوت ،بــل
باألحــرى عنــد القيامــة ،عنــد صــوت البــوق األخيــر .وفــي حيــن يقبــل المؤمنــون وعــد الحيــاة
األبديــة فــي اللحظــة التــي يقبلــون فيهــا يســوع ُمخل ًِّصــا لهــم ،فــإ َّن الخلــود يُم َنــح لهــم فقــط
عنــد القيامــة .إ َّن العهــد الجديــد ال يحتــوي أي شــيء يخــص ِف ْكـ َرة صعــود النفــوس أو األرواح
الســماء ُمباشــرة عنــد المــوت؛ هــذا التعليــم ُمتج ـذِّر فــي الوثنيــة ،ويعــود إلــى فلســفة
إلــى َّ
اليونانييــن القُدمــاء ،وليــس لــه وجــود ال فــي العهــد القديــم وال فــي العهــد الجديــد.

كيــف يُم ِكــن لفهمنــا عــن موضــوع المــوت أن يزيــد ِمــن تقديرنــا لوعــد المجــيء
الثانــي بصــورة أكبــر؟ كيــف يو ِّحدنــا هــذا ال ُمع َت َقــد بق ـ َّوة كأدفنتســت ســبتيين؟
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فعــا مــع بعــض الكنائــس
لمزيــد مــن الــدرس :كأدفنتســت ســبتيين ،نتشــارك ً
المســيحية األخــرى فــي عقائــد ُمه َّمــة .العقيــدة المركزيــة هــي ،بالطبــع ،عقيــدة الخــاص
باإليمــان وحــده مــن ِخــال مــوت يســوع الكفَّــاري والبديــل ع َّنــا .نحــن ،مــع مســيحيين
آخريــن ،نؤمــن بــأ َّن ب َّرنــا يوجــد ،ليــس فــي أعمالنــا بــل فــي بِــ ِّر المســيح ،الــذي يو َهــب
لنــا باإليمــان ،هبــة نعمــة ال إســتحقاق لنــا فيهــا .أو ،كمــا جــاء فــي مقطــع معــروف ِمــن
كتابــات إلــن هوايــت« :لقــد عو ِمــل المســيح بال ُمعاملــة التــي كُ َّنــا نســتحقُّها لكــي نُعا َمــل
نحــن بال ُمعاملــة التــي يســتحقها هــو .لقــد ديــن ألجــل خطايانــا التــي لــم يشــترك فيهــا ،لكــي
نتبـ َّرر نحــن ببــره الــذي لــم نشــترك فيــه .لقــد قاســى آالم المــوت التــي كانــت لنــا حتــى ننــال
الحيــاة التــي كانــت لــه» (هوايــت ،مــن كِتــاب ‹مشــتهى األجيــال› ،صفحــة  .)٢٣فــي نفــس
ـال ،فــإ َّن مجموعــة عقائدنــا وممارســاتنا وإســلوب حياتنــا التــي تنبثــق ِمــن هــذه
الوقــت ،وإجمـ ً
العقائــد ،تجعلنــا ُمتف ِّرديــن وســط العالــم المســيحي .وهكــذا يجــب أن نكــون ،وإال فمــا هــي
ســبب أو ِعلَّــة وجودنــا ،علــى األقــل كأدفنتســت ســبتيين؟ إ َّن محبتنــا ليســوع ،والتعاليــم التــي
نُعلِّــم ونكــرز بهــا ،يجــب أن تكــون أقــوى عا ِمــل للوحــدة فيمــا بيننــا.

أسئلة للنقاش
 .1فـي كتـاب  ،Faith and Worksصفحـة  ،١٠٣تُسـاوي إلـن هوايـت بيـن التبريـر

وبيـن غفـران الخطايـا .كيـف ُيصبِـح تقديرنـا لغفـران خطايانـا وتبريرنـا فـي المسـيح
أساسـا لشـركتنا ومجتمعنـا مـع إخوتنـا وأخواتنـا؟
ً
 .2تأ َّمـل فـي مـدى أهم َّيـة عقائدنـا في سـياق وحدة الكنيسـة .بمعنى آخـر ،ما الذي
جمـع مالييـن النـاس ِمن أعـراق ،وديانات ،وسياسـات ،وحضـارات ،وخلف َّيـات متن ِّوعة
غيـر مبادئنـا وعقائدنـا التي نشـترك بها؟ ما الـذي يقوله لنا ذلك عـن أهم َّية المباديء
ليـس فقط في سـياق ال ُمرسـل َّية وال ِّرسـالة بـل لوحدة الكنيسـة أيضً ا؟
 .3إنَّ اسـمنا الخـاص «أدفنتسـت سـبتيون» ُيشـير إلـى إثنين ِمـن التعاليم األساسـية:
السـابِع مـن األسـبوع ،ومجـيء المسـيح الثانـي .جـزء مـن اإلسـم الخـاص بنا
السـبت َّ
َّ
ِ
الصلة بيـن هذين المبدأيـن ،وكيف
يُشـير إلـى الخليقـة ،واآلخـر إلـى الفـداء .ما هـي ِّ
يصـ ِّوران م ًعـا بهـذا اإليجـاز جو َهـر َمن نحن كشـعب؟
يتمســك األدفنتســت الســبتيون بالعديــد ِمــن ال ُمعتقــدات األساســية .نتشــارك
ُمل َّ
خــصَّ :
فــي البعــض منهــا مــع كنائــس أخــرى؛ وال نشــترك معهــم فــي بعضهــا اآلخــر .وباإلجمال ،ت ُشـكِّل
هــذه التعاليــم هويتنــا ككنيســة متم ِّيــزة ،وهــي أيضً ــا أســاس وحدتنــا فــي يســوع المســيح.
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