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 ٣٠-٢٤ترشين الثاين (نوفمرب)

الدليل األكثر إقنا ًعا
َّ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إنجيــل يوحنــا ٥٢ ،٥١ :١١؛ أفســس ١٦-١٣ :٢؛ ٢كورنثــوس :٥
٢١-١٧؛ أفســس ٢ :٥-٢٥ :٤؛ روميــة ٦-١ :١٤؛ أعمــال الرســل .١٤ :١
رئيســا للكهنــة فــي تلــك
آيــة الحفــظ« :ولــم يقــل هــذا ِمــن نفســه ،بــل إذ كان ً
الســنة ،تن َّبــأ أنَّ يســوع ُمز ِمــع أن يمــوت عــن األ َّمــة ،وليــس عــن األ َّمــة فقــط ،بــل
ليجمــع أبنــاء هللا المتفرقيــن إلــى واحــد» (إنجيــل يوحنــا .)٥٢ ،٥١ :١١
َد َرســنا فــي األســبوع الماضــي كيــف تكــون الوحــدة جل ّيــة ِمــن خــال رســالة ُمشــتركة،
ترتكــز علــى يســوع ك ُمخلِّــص ،وعلــى حقائــق اإلنجيــل التــي يجــب التركيــز عليهــا فــي وقــت
ال ِّنهايــة .نحــن مــا نحــن عليــه بســبب ال ِّرســالة التــي أعطانــا هللا إيَّاهــا وال َّدعــوة التــي لدينــا
لنشــرها إلــى العالــم.
س ـ ُنركِّز أنظارنــا هــذا األســبوع علــى وحــدة الكنيســة المرئ َّيــة (المنظــورة) والتعبيــر عنهــا
فــي الحيــاة اليوميــة للمســيحيين و ُمرســليَّة الكنيســة .إ َّن الكنيســة ،وفقًــا إلــى المســيح ،ال
تُعلِ ـ ُن فقــط رســالة هللا عــن الخــاص وال ُمصالحــة .فوحــدة الكنيســة ِب َح ـ ِّد ذاتهــا هــي أيضً ــا
تعبيــر أساســي عــن تلــك ال ُمصالحــة .فــي عالــم ُمحــاط بالخطيَّــة والعصيــان ،تَ ِقـ ُـف الكنيســة
وتماســك الكنيســة
كَشــا ِهدة مرئ َّيــة علــى َع َمــل الخــاص وقُــدرة المســيح .فبــدون وحدان َّيــة
ُ
فــي شــهادتها ال ُمشــتركة ،فــإ َّن قـ َّوة خــاص الصليــب لــن تكــون واضحــة أمــام العالــم« .الوحــدة
مــع المســيح تؤســس رِباطًــا ِمــن الوحــدة بيــن الواحــد واآلخــر .هــذه الوحــدة هــي الدليــل
األكثــر إقنا ًعــا للعالــم عــن عظمــة المســيح وفضائلــه وعــن قُدرتــه علــى انتــزاع الخط َّيــة»
(هوايــت ،»The SDA Bible Commentary« ،المجلــد  ،٥صفحــة .)١١٤٨
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ١كانون األول (ديسمبر).
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 ٢٥ترشين الثاين (نوفمرب)

تحت صليب يسوع
ِمثــل الكثيــر ِمــن البــركات الروحيــة األخــرى التــي يمنحهــا هللا لشــعبه ،ت ُعتَبَــر وحــدة
الكنيســة أيضً ــا ِهبَــ ًة ِمــن هللا .إ َّن الوحــدة ليســت إبدا ًعــا بشــريًا مــن ِخــال مجهوداتنــا،
أساســا ،المســيح هــو الــذي يهــب تلــك الوحــدة ِمــن خــال موتــه
وأعمالنــا الصالحــة ،ونوايانــاً .
وقيامتــه .فــإذ نُقــدر باإليمــان موتــه وقيامتــه مــن خــال المعموديــة وغف ـران خطايانــا ،وإذ
ننضــم م ًعــا فــي شــركة مو َّحــدة ،وإذ ننشــر رســائل المالئكــة الثالثــة إلــى العالــم ،فإننــا بذلــك
نكــون فــي وحــدة معــه وفــي وحــدة مــع بعضنــا البعــض.



اقــرأ إنجيــل يوحنــا ٥٢ ،٥١ :١١؛ وأفســس  .١٠-٧ :١أي َحــدَ ٍث فــي حياة يســوع المســيح
هــو أســاس الوحــدة بيننــا نحن كأدفنتســت ســبتيين؟

رئيسـا للكهنة فـي تلك السـنة ،تنبَّأ أ َّن يسـوع ُمز ِمع
«ولـم يقـل هـذا ِمـن نفسـه ،بـل إذ كان ً
أن يمـوت عـن األ َّمـة ،وليـس عن األ َّمـة فقط ،بل ليجمع أبنـاء هللا ال ُمتف ِّرقين إلـى واحد» (إنجيل
فسـر معنى موت المسـيح ،مع أ َّن
يوحنـا  .)٥٢ ،٥١ :١١كـم هـو غريـب أ َّن هللا إسـتخدم قيافـا ل ُي ِّ
قيافـا لـم يعلـم مـا الـذي كان يفعلـه فـي إدانتـه المسـيح للمـوت .الكهنـة أيضً ا لم يكـن لديهم
أيَّـة فكـرة عـن مـدى ُعمق عبارتـه .إعتَقَد قيافـا أنَّـه كان يقول عبار ًة سياسـية فقط .لكـ َّن يوح َّنا
إسـتخدمها ل ُيظهِر حقًا تأسيسـ ًيا عن معنى موت يسـوع الكفَّاري (أو البديل) عن جميع شـعب
يـوم ما جمي ًعا «فـي واحد».
هللا األمنـاء ،الذيـن سـ ُيجمعون في ٍ
أيًّــا كان مــا نؤ ِمــن بــه أيضً ــا كأدفنتســت ســبتيين ،وأيَّــا كانــت ال ِّرســالة التــي ننفــرد نحــن
ـدل ع َّنــا وألجلنــا.
بنشــرها ،فــإ َّن أســاس وحدتنــا توجــد فــي قبولنــا ال ُمشـتَ َرك لِ َمــوت المســيح بـ ً
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،نحــن نختبــر هــذه الوحدة فــي المســيح ِمن خــال المعموديــة أيضً ا.
«ألنَّكــم جمي ًعــا أبنــاء هللا باإليمــان بالمســيح يســوع .أل َّن كُلَّكــم الذيــن إعتمدتُــم بالمســيح قــد
لبسـتُم المســيح» (غالطيــة  .)٢٧ ،٢٦ :٣المعموديــة هــي ربــاط آخــر نحــن كأدفنتســت نشــترك
آب واحــد؛ ولــذا فنحــن جميعنــا
فيهــا م ًعــا ،إذ أنَّهــا ترمــز إلــى إيماننــا بالمســيح .ف ُكلُّنــا لنــا ٌ
ـص ِ
واحــد الــذي بموتِــه وقيامتــه إعتمدنــا (روميــة .)٤ ،٣ :٦
أبنــاء وبنــات هللا .ولنــا جمع ًنــا ُمخلِّـ ٌ

مهمــا كانــت اإلخ ِتالفــات الحضاريــة ،أو اإلجتماعيــة ،أو ال ِعرق َّيــة ،أو السياسـ َّية بيننــا
نحــن كأدفنتســت ســبتيين ،لمــاذا يجــب أن يتجــا َوز إيماننــا ال ُمشــترك بيســوع كل
هــذه اإلنقســامات؟
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ِخدمة ال ُمصالَ َحة

والصراعـات التي تجتاحه.
ِمـن ال ُمؤكَّـد أ َّن عالمنـا معروف بالفوضـى واإلضطرابات والحروب ِّ
كل هـذه العوامـل تؤث ِّـر فـي حياتنـا علـى المسـتوى الشـخصي واإلجتماعـي والوطنـي .أحيانًـا،
يبـدو بـأ َّن حياتنـا بأكملهـا فـي صـراع .لكـ َّن ِغيـاب أو ان ِعـدام الوحـدة والفوضى لن يسـودا إلى
األبـد .إ َّن هللا فـي ُمه َّمـة إحلال وحـدة كون َّيـة شـا ِملة .في حيـن أ َّن الخطية ت َسـ َّببت في إحداث
الفوضـى وعـدم التَّناغُـم ،فـإ َّن خطَّـة هللا األبديَّـة لل ُمصالحة تجلب السلام والكمال الشـا ِمل.
فــي أفســس  ،١٦-١٣ :٢يطــرح بولــس المبــاديء التــي تُظهــر كيــف تصـ َّرف المســيح ليجلب
الســام بيــن المؤمنيــن :فبواســطة موتــه علــى الصليــب ،جعــل يســوع ك ًُل ِمــن اليهــود واألمــم
شــع ًبا واحــ ًدا وحطَّــم الحواجــز ال ِّدين َّيــة وال ِع ْر ِق َّيــة التــي ف ََصلَتْ ُهــم .فــإذا اســتطاع يســوع أن
أي
يفعــل هــذا مــع اليهــود واألمــم فــي القــرن األول ،فكــم بالحــري يمكنــه إلــى اآلن أن يُحطِّــم َّ
حاجـ ٍز ِع ْر ِقــي أو إجتماعــي أو دينــي يُق َِّســم الشــعب داخــل كنيســتنا اليــوم؟
و ِمن هذا ال ُمنطلَق ،نستطيع أن ن َِص َل إلى العالم.

فــي ٢كورنثــوس  ،٢١-١٧ :٥يقــول بولــس أنَّنــا فــي المســيح ،خليقــة جديــدةُ ،متصالِحون
مــع هللا .مــا هــي إ ًذا خدمتنــا فــي هــذا العالــم؟ أيَّــة إختالفــات يُم ِكننــا أن نُح ِدثهــا فــي
ُمجتمعاتِنــا كجســد كنيســة ُمو َّحــدة؟



ك َخليقــة هللا الجديــدة ،يُعطــي هللا المؤمنيــن ِخدمــة أساســية لل ُمصالحــة ذات ثالثــة أوجــه:
( )١تتألَّــف كنيســتنا ِمــن مؤمنيــن كانــوا ،فــي وقـ ٍ
ـت مــا ،بعيديــن عــن هللا ،ولكــن بواســطة
نعمــة الخــاص بذبيحــة المســيح ،صــاروا ُمتَّحديــن مــع هللا بالــروح القــدس .نحــن البق َّيــة،
ُدعينــا لِ ُنعلِــن رســالة نهايــة ال َّزمــان إلــى العالــم .إ َّن ِخدمتنــا هــي أن ندعــو أولئــك الذيــن مــا
زالــوا بعيديــن عــن هللا ليتصالحــوا مــع هللا وينضمــوا إلينــا فــي ُمرســليتنا )٢( .الكنيســة هــي
أيضً ــا شــعب هللا ال ُمتصالِحيــن بعضهــم مــع بعــض .الوحــدة مــع المســيح معناهــا أننــا ُمتَّحديــن
واحدنــا مــع اآلخــر .هــذه ليســت ُمج ـ َّرد غايــة نبيلــة ســامية؛ بــل يجــب أن تكــون حقيقــة
الســام والوفــاق والتَّنا ُغــم بيــن اإلخــوة واألخــوات،
منظــروة .إ َّن ال ُمصالحــة واحدنــا مــع اآلخــرَّ ،
ـس فيهــا ،إلــى العالّــم بــأ َّن يســوع المســيح هــو ُمخلِّصنــا وفادينــا« .بهــذا
هــي شــهادة ،ال لَبْـ َ
يعــرف الجميــع أنَّكــم تالميــذي :إن كان لكــم حــب بعضً ــا لبعــض» (إنجيــل يوحنــا .)٣٥ :١٣
(ِ )٣مــن خــال ِخدمــة ال ُمصالحــة هــذه ،تُخ ِبــر الكنيســة العالــم بــأ َّن خطَّــة هللا للفــداء صا ِدقــة
الصـراع العظيــم هــو عــن هللا وعــن ِصفاتِــه .و ِب َقــد ِر مــا تُن ِّمــي فيــه الكنيســة الوحدة
وقويَّــة .إ َّن ِّ
وال ُمصالحــة ،ســيرى العالــم عمــل ِحكمــة هللا األبديــة (أنظــر أفســس .)١١-٨ :٣
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الوحدة العمل َّية

كتبت إلن هوايت ،عام « :١٩٠٢ما كان المسيح عليه في حياته على هذه األرض ،هو ما ينبغي
وسماحة
أن يكون عليه كل مسيحيُ .ه َو مثالنا ،ليس فقط في طهارته ونقائِه ،بل في صبره ولُط ِفه َ
أخالقه» (هوايت ،كتاب ‹عالمات األزمنة› ٦ ،تموز (يوليو)  .)١٩٠٢هذه الكلمات هي ُمذكِّر لِ ُمناشدة
بولس إلى أهل فيلبي« :فليكُن فيكم هذا ال ِفكر الذي في المسيح يسوع أيضً ا» (فيلبي .)٥ :٢



الســؤالين :فــي أيَّــة
اقــرأ أفســس ٢ :٥-٢٥ :٤؛ كولوســي  ،١٧-١ :٣ثـ َّ
ـم أجِ ــب عــن هذيــن ُ
نــواحٍ مــن حياتنــا بشــكل خــاص ،نحــن مدعــوون ألن نُظهــر والءنــا ليســوع؟ كيــف لنــا
أن نشــهد عــن إنجيــل المســيح فــي حياتنــا العا َّمــة؟

ُهناك فقرات أخرى كثيرة في الكتاب المق َّدس تدعوا المسيحيين إلى إت ِّباع ِمثال يسوع
المسيح وليكونوا شهو ًدا أحياء عن نِعمة هللا أمام اآلخرين .نحن أيضً ا مدعوون للسعي نحو خير
اآلخرين (إنجيل متى )١٢ :٧؛ لِ َن ْح ِمل أثقال بعضنا البعض (غالطية )٢ :٦؛ لِنعيش عيشة البساطة
بدل ِمن اإلستعراض الخارجي (إنجيل متى ١٦-٢٤ :١٦؛
ولِ ُنركِّز على الحياة الروحية الداخلية ً
١بطرس )٤ ،٣ :٣؛ ولِنتبع أساليب حيا ٍة صح َّية (١كورنثوس .)٣١ :١٠
«أيُّهــا األحبــاء ،أطلــب إليكــم كغُربــاء ونُــزالء ،أن تمتنعــوا عــن الشَّ ــهوات الجســدية التــي
تُحــارب ال َّنفــس ،وأن تكــون ســيرتكم بيــن األمــم حســنة ،لكــي يكونــوا ،فــي مــا يفتــرون عليكــم
كفاعلــي شــر ،يُم ِّجــدون هللا فــي يــوم اإلفتقــادِ ،مــن أجــل أعمالكــم الحســنة التــي يُالحظونهــا»
(١بطــرس  .)١٢ ،١١ :٢كــم ِمــن مــ َّرة ن َْســتَ ِخف أو نُقلِّــل ِمــن شــأن األثــر الكبيــر لألخــاق
المســيحية علــى الذيــن يُراقبوننــا؟ الصبــر الــذي نُظهــره فــي لحظــات الضيــق ،ضبــط النفــس
والصراعــات ،وداعــة الــروح أمــام الغضــب واأللفــاظ ال َخ ِشــنة والجارِحــة،
فــي أوقــات التَّوتُّــر ِّ
هــذه كلهــا عالمــات روح المســيح التــي ُدعينــا ألن نتمثَّــل بهــا .وإذ نشــهد م ًعــا كأدفنتســت
فــي عالــم يُســيء فهــم صفــات هللا ،نُص ِبــح قـ َّوة للخيــر ولمجــد هللا .وك ُممثِّليــن للمســيح ،علــى
المؤمنيــن أن ال يُع َرفــوا فقــط باس ـ ِتقامة أخالقهــم بــل أيضً ــا بإهتمامهــم بخيــر اآلخريــن .إذا
كان إختبــار ديانتنــا صادقًــا وحقيقيًــا ،ســيظهر صــدق إيماننــا وســيكون لــه تأثيــر علــى العالــم.
مــا ِمــن شــك ،بــأ َّن المؤمنيــن المتحديــن فــي جسـ ٍّد واحــد ،والذيــن يُظهــرون صفــات المســيح
إلــى العالــم ،ســيكونون شــهادة قويَّــة أمــام العالــم.

أي نــوعٍ ِمــن الشــهادة تُقدِّ مهــا أمــام اآلخريــن؟ مــا الــذي يُم ِكــن أن يجــده اآلخــرون
فــي حياتــك ممــا ســيجعلهم راغبيــن فــي إتِّبــاع يســوع؟
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وحدة وسط اإلختالفات وال َّتن ُّوع

ُقسم الكنيسة في روما ِب ُعمق.
في رومية  ١٤و ،١٥يتناول ال َّرسول بولس أمو ًرا كانت ت ِّ
والصبر تجاه بعضهم
واستجابته لهذه األمور كانت من ِخالل دعوة الرومان إلظهار التسا ُمح َّ
البعض ،وأال يقسموا الكنيسة بسبب هذه األمور .ما الذي يُم ِكننا أن نتعلَّمه ِمن نصيحته هذه؟

ـص الضميــر كانــت ســب ًبا فــي أن ُيحاكــم أعضــاء
اقــرأ روميــة  .٦-١ :١٤أ َّيــة أمــور تخـ ُّ
كنيســة رومــا بعضهــم البعــض وال يقبلــوا الشَّ ــركة مــع بعضهــم اآلخــر؟



الخاصة بال َّنجاسة .بالنسبة
ِمن ال ُمحتَ َمل ج ًدا أن تكون لهذه األمور عالقة بالطقوس اليهودية
َّ
لبولس كانت هذه أمور قابلة للنقاش (رومية  ،)١ :١٤موض ًحا أ َّن تلك لم تكن أمو ًرا ُمتعلِّقة
بالخالص ،بل أمو ًرا تتعلَّق بالرأي ،وكان يجب أن تُترك حسب ضمير الشخص (انظر رومية .)٥ :١٤
بــدأت هــذه الخالفــات حــول أصنــاف الطعــام الــذي يجــب أن يُــؤكل .تنــاول لحــوم
الحيوانــات ال ُمح َّرمــة فــي ســفر الالوييــن  ١١لــم تكــن ال ُمشــكلة التــي تناولهــا بولــس ُهنــا.
ليــس هنالــك أيَّــة أ ِدلَّــة علــى أ َّن المســيحيين األوائِــل بــدأوا فــي تنــا ُول لحــوم الخنازيــر أو
غيرهــا مــن لحــوم الحيوانــات ال َّنجســة األخــرى فــي أيَّــام بولــس ،ونحــن نعلــم بــأ َّن بطــرس لــم
أي طعــام مثــل ذلــك (أنظــر أعمــال الرســل  .)١٤ :١٠أيضً ــا ،الضُّ عفــاء أكلــوا الخضــروات
يــأكل َّ
فقــط (روميــة  )٢ :١٤وال ِّنــزاع شــمل المشــروبات أيضً ــا (روميــة  )٢١ ،١٧ :١٤يوضــح بــأ َّن
«نجســا»
اإلهتمــام كان ُمركَّـ ًزا علــى ال َّنجاســة الطقســية .يــزداد ذلــك وضو ًحــا مــن خــال كلمــة
ً
أو ( koinosباللغــة اليونانيــة) ال ُمســتخدمة فــي روميــة  .١٤ :١٤هــذه الكلمــة إسـتُ ْخ ِد َمت فــي
التَّرجمــة اليونانيــة القديمــة للعهــد القديــم لإلشــارة إلــى الحيوانــات ال َّدنســة وليــس الحيوانــات
ال َّنجســة المذكــورة فــي الوييــن  .١١ويبــدو بــأ َّن هنــاك بعض األشــخاص فــي المجتمــع الروماني
الذيــن إمتنعــوا عــن تنــاول الطعــام فــي الوجبــات ال ُمشــتركة لِ َع ـ َدم ت َ َي ُّق ِنهــم ِمــن الطريقــة
المناســبة فــي إعــداد الطعــام أو أنَّهــا لــم تكــن قــد قُ ِّدمــت لألوثــان.
ينطبـق ذلـك أيضً ـا على ِحفْظ بعض األيام .وهذا ال يُشـير إلى ِحف ِْظ يوم السـبت اإلسـبوعي،
حيـث أننـا نعـرف بـأ َّن بولس قـد َح ِفظَ ُه بانتظـام (أعمال الرسـل ١٤ :١٣؛ أعمال الرسـل ١٣ :١٦؛
أعمـال الرسـل ِ .)٢ :١٧مـن ال ُمر َّجـح أن يكـون ذلـك إشـارة إلـى أيام األعيـاد اليهوديـة ال ُمختلفة
الصيـام .إ َّن قصـد بولـس فـي هـذه اآليـات هـو ال َحـثْ علـى إحتمـال أولئـك ال ُمخلصين
أو أيَّـام ِّ
وأصحـاب الضميـر فـي حفـظ تلـك الطقـوس طالمـا أنَّهـم لـم يُفكِّـروا أو يعتقـدوا بأنَّها وسـائل
الصبـر واإلحتمال عندمـا ال نتَّ ِفق دائِ ًما
للخلاص .إ َّن الوحـدة بيـن المسـيحيين تُظهِر نفسـها في َّ
خاصـة إذا كانـت هذه األمور ليسـت أساسـية فـي إيماننا.
علـى أمـورَّ ،
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إسـأل هذا السـؤال في الصف :هل يوجد هناك شـيء نؤمن به ونُمارسـه كأدفنتسـت
سـبتيين ،ال يجـب علـى كل َمن يدَّ عي أنَّه أدفنتسـتي أن يؤمـن ويلتزم به؟

الخميس
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ُم َّتحدين في ال ُمرسل َّية

قــارن بيــن حالــة التالميــذ أثنــاء العشــاء ال َّربانــي فــي إنجيــل لوقــا  ٢٤ :٢٢وحالتهــم
قبــل وقــت قصيــر ِمــن اختبــار يــوم الخمســين فــي أعمــال الرســل  ١٤ :١و .٤٦ ،١ :٢مــا
الــذي أو َجــدَ هــذا اإلختــاف فــي حياتهــم؟



فــي أعمــال الرســل  ١٤ :١وِ ،٤٦ :٢عبــارة «بنفـ ٍ
ـرأي واحــد».
ـس واحــدة» تعنــي أيضً ــا «بـ ٍّ
حصــل هــذا نتيج ـ ًة لوجودهــم م ًعــا فــي مــكان واحــد ،طالبيــن فــي صلواتهــم تحقيــق وعــد
المســيح إلرســال ال ُمع ـ ِّزي.
الســهل عليهــم ،أثنــاء إنتظارهــم ،أن يبــدأوا فــي إنتقــاد واحدهــم لآلخــر .كان
كان ِمــن َّ
يُم ِكــن للبعــض منهــم أن يُشــيروا إلــى نُكـران بطــرس للمســيح (إنجيــل يوحنــا -٢٥ ،١٨-١٥ :١٨
 )٢٧وإلــى تومــا فــي شـكِّه بقيامــة يســوع (إنجيــل يوحنــا  .)٢٥ :٢٠كان يمكنهــم أن يتذكَّــروا
طلــب يعقــوب ويوح َّنــا بالحصــول علــى أقــوى المراكــز فــي مملكــة يســوع (إنجيــل مرقــس :١٠
 ،)٤١-٣٥أو أ َّن متَّــى كان عشَّ ــا ًرا ســابقًا مغضوبًــا عليــه (إنجيــل متــى .)٩ :٩
فحصـا عميقًـا دقيقًـا.
مـع ذلـك «كانـت أيـام اإلسـتعداد هـذه أيَّا ًمـا فحصـوا فيهـا قلوبهـم ً
أحـس التالميـذ بحاجتهـم الروحيـة فصرخـوا إلـى ال َّرب فـي طلب المسـحة ال ُمق َّدسـة التي
لقـد َّ
سـتُؤ ِّهلهم لعمـل خلاص ال ّنفـوس .إنَّهم لم يطلبـوا البركة ألنفسـهم فقط .ولكنهم كانـوا ُمثقلين
بعـبء خلاص ال ّنفـوس .كانـوا ُمتأكِّدين ِمن أ َّن اإلنجيـل ينبغي أن يُذاع علـى كل العالم ،فجعلوا
يُطالبـون بالقـ َّوة التـي قـد وعدهـم المسـيح بها» (هوايـت ،كتاب ‹أعمـال الرسـل› ،صفحة .)٢٤
إ َّن الشَّ ركة بين التالميذ ولجاجة صلواتهم أع َّدتهم لهذا اإلختبار العظيم األهم َّية ،إختبار يوم
الخمسين .وإذ إقتربوا أكثر إلى هللا ،ووضعوا جان ًبا ِخالفاتهم الشخصية ،أصبح التالميذ مؤ َّهلين
بواسطة الروح القدس ليكونوا شُ جعانًا وممتلئين بالجرأة في شهادتهم عن قيامة يسوع المسيح.
لقد َعلِموا بأ َّن يسوع قد َغفَر لهم تقصيراتهم ونقائصهم ،وهذا ما أعطاهم الشجاعة للسير قُ ُد ًما.
لقد َعرفوا ما قد َص َن َعه يسوع ِمن أجلهم في حياتهم .وعرفوا وعد الخالص فيه ،ولهذا« :كان
المؤمنون يطمحون إلى إعالن ِصفات المسيح واإلجتهاد في توسيع نِطاق ملكوته» (هوايت،
أفعال قوية ِمن خاللهم.
كتاب ‹أعمال الرسل› ،صفحة  .)٣٤فال عجب أ َّن ال َّرب إستطاع أن يصنع ً
يا له من درس لنا ككنيسة في هذه األيام.
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الســهل دائ ًمــا أن نجــد أشــيا ًء خاطئــة فــي حيــاة اآلخريــن .كيــف يمكننــا أن
ِمــن َّ
نتعلَّــم أن نَضَ ــع أخطــاء اآلخريــن جان ًبــا ،فــي ســبيل الهــدف األســمى لعمــل إرادة هللا
فــي كنيســة ُم َّت ِحــدة؟

الجمعة
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لمزيد من الدرس :اإلقتباس التالي يُظهِر كيف استطاعت الكنيسة األولى ،باتحادها في
المسيح ،أن ت ُحا ِفظ على الوحدة رغم اإلختالفات التي كانت بينهم ،وهكذا كانت شا ِهدة قويَّة
أمام العالم« .يوضح الكتاب المقدس كيف أرشد الروح القدس الكنيسة األولى في عملية ُصنع
(مثل ،أبلَغ الروح القدس
القرار .ت َّم هذا عبر ثالث طُ ُرق على األقل ُمترابِطة بشكل وثيق :الرؤى ً
األشخاص بما ينبغي أن يفعلوا؛ كورنيليوس ،حنانيا ،فيلبس؛ وربما أيضً ا إلقاء القرعة) ،اإلنجيل
(توصلت الكنيسة إلى إستنتاج بإستخدام اإلنجيل) ،والوفاق الجماعي ( َع ِم َل الروح القدس ِمن
َّ
فتوصلوا إلى إجماع باآلراء ِمن خالل ِ
الحوار
داخل المجتمع ،ومن دون شعور أو إدراك منهمَّ ،
وال ِّدراسة اللذين في نهايتهما أدركَت الكنيسة بأ َّن الروح القدس كان يعمل ِمن داخلها) .يبدو بأنَّه
كُلَّما واجهت الكنيسة (أو جماعة المؤمنين) إخ ِتالفات أو نزاعات حضارية ،عقائدية ،والهوت َّية،
كان الروح القدس يعمل ِمن خالل التوافق الجماعي في عملية ُصنع القرار .في هذه العملية،
نرى الدور ال َّن ِاشط لِ ُمجتَمع المؤمنين وليس القادة فقط ،وأهمية الصالة من أجل الفهم والتمييز.
إ َّن اإلحساس بإرشاد الروح القدس يأتي من ِخالل فهم المجتمع لكلمة هللا ،وإختبار المجتمع
وإحتياجاته ،ومن ِخالل اختبار القادة في خدمتهم .قرارات كنس ّية كثيرة ات ُِّخذت من ِخالل إرشاد
الروح القدس ،وقد كان فيها اإلنجيل ،والصالة ،واإلختبار عوا ِمل إيحاء الهوتي» (دينيس فورتِن،
« ،»The Holy Spirit and the Churchصفحة .)٣٢٢ ،٣٢١

أسئلة للنقاش:
 .1فــي الصــف ،راجِ ــع إجابتــك علــى ســؤال يــوم األربعــاء حــول كيــف يمكننــا أن

نُق ـ ِّرر بخصــوص التعاليــم والممارســات األساســية بالنســبة لنــا كأدفنتســت ســبتيين
وبخصــوص التعاليــم والممارســات غيــر األساســية.
ِ
 .2كيــف يجــب أن تكــون عالقتنــا وتعا ُمالتنــا مــع مســيحيين مــن طوائــف أخــرى،
يؤمنــون ،كمــا نحــن ،بمــوت وقيامــة يســوع المســيح؟
ـب اإلخـوة واألخـوات بعضهم
ُملخَّـص :إ َّن ال َّدليـل األكثـر إقنا ًعـا عـن الوحـدة هـو أن يُ ِح َّ
البعـض كمـا أح َّبهـم يسـوع .إ َّن غفـران خطايانا والخالص الذي نتشـارك به كأدفنتسـت سـبتيين
ُهمـا أفضـل مـا يربطنـا م ًعـا فـي الشَّ ـركة .فـي المسـيح ،نسـتطيع أن نُظهِـر للعالـم وحدتنـا
وليـس أقـل ِمـن ذلك.
ونسـتطيع أن نَشْ ـ َه َد عـن إيماننـا ال ُمشـتَ َرك .هـذا هـو مـا ُدعينـا لِ َع َملِـه
َ
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