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 ٧-١كانون األول (ديسمرب)

الوحدة والعالقات المقطوعة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية٢ :تيموثــاوس ١١ :٤؛ فليمــون ٢٥-١؛ ٢كورنثــوس ١٥-١٢ :١٠؛
روميــة ١١-٨ :٥؛ أفســس ٢٦ :٤؛ إنجيــل متــى .١٧-١٥ :١٨
آيــة الحفــظ« :ألنَّــه إن كُ َّنــا ونحــن أعــداء قــد صولِحنــا مــع هللا بمــوت ابنــه ،فباألولى
كثيـ ًرا ونحــن ُمصالحــون نخلُــص بحياته!» (روميــة .)١٠ :٥
كمــا رأينــا ســابقًا ،حتــى بعــد يــوم الخمســين ،كانــت العالقــة بيــن المؤمنيــن ُمتوتِّــرة فــي
بعــض األحيــان .يُس ـ ِّجل العهــد الجديــد العديــد ِمــن األمثلــة عــن الطريقــة التــي تَعا َمــل بهــا
قــادة الكنيســة واألعضــاء مــع تلــك التَّح ِّديــات .تلــك المبــاديء هــي في غايــة األهم َّية للكنيســة
فــي يومنــا هــذا .فهــي ت ُظ ِهــر النتائــج اإليجابيــة التــي يُم ِكــن أن تأتــي عندمــا نســتخدم مبــاديء
اإلنجيــل للتعامــل مــع ال ِّنزاعــات ولِل ُمحافظــة علــى وحدتنــا فــي المســيح.
فــي درس هــذا األســبوع ،سـ ُنركِّز أنظارنــا علــى العالقــات ال ُمسـتَ َر َّدة ومــدى تأثيــر عالقاتنــا
اإلنســانية علــى وحدتنــا فــي المســيح .إ َّن ِخ ْد َمــة الــروح القــدس تشــمل َجـذ َْب النــاس أقــرب
إلــى هللا وإلــى واحدهــم اآلخــر .تشــمل أيضً ــا نقــض الحواجــز فــي عالقتنــا مــع هللا ونقــض
الحواجــز فــي عالقاتنــا مــع بعضنــا البعــض .باختصــار ،فــإ َّن أقــوى دليــل وبُرهــان علــى ق ـ َّوة
اإلنجيــل ليــس بالضــرورة فيمــا تقولــه الكنيســة ،بــل فــي الكيف َّيــة التــي تعيــش الكنيســة بهــا.
«بهــذا يعــرف الجميــع أنَّكــم تالميــذي :إن كان لكــم حــب بعضً ــا لبعــض» (يوحنــا .)٣٥ :١٣
بــدون هــذه المح َّبــة فــإ َّن كل حديثنــا عــن الوحــدة فــي الكنيســة ســوف لــن يعنــي أي شــيء.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٨كانون األول (ديسمبر).
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إستعادة العالقات
َع ِمـ َـل بولــس وبرنابــا م ًعــا فــي الشــهادة ليســوع .لكــنَ ،ح َصـ َـل خـ ٌ
ـاف بينهمــا حــول مــا إذا
كانــا يســتطيعان أن يَ ِثقــا فــي شــخص خائِــف ِمثــل يوح َّنــا مرقــس (أعمــال الرســل .)٣٩-٣٦ :١٥
إ َّن األخطــار ال ُمحتَملــة للك ـرازة باإلنجيــل تســببت ،فــي وقـ ٍ
ـت مــا ،فــي َه ْج ـ ِر يوحنــا ُمرقــس
لبولــس وبرنابــا ورجوعــه إلــى منزلــه (أعمــال الرســل .)١٣ :١٣
«فهــذا الهجـران جعــل بولــس يحكــم علــى مرقــس ُحك ًمــا جائـ ًرا بــل قاسـ ًيا لبعــض الوقــت.
أ َّمــا برنابــا ،فــكان يميــل إلــى ُمســامحته نظ ـ ًرا لِقلَّــة إختبــاره .وكان يبغــي أال يتــرك مرقــس
الخدمــة ،ألنَّــه كان يــرى فيــه مؤهــات يُم ِكــن أن تجعلــه خا ِد ًمــا ناف ًعــا للمســيح» (هوايــت،
كتــاب ‹أعمــال الرســل› ،صفحــة .)١٤١
حل.
بال َّرغم ِمن أ َّن هللا استخدم كل أولئك ال ِّرجال ،فقد كانت األمور بينهم بحاجة إلى ّ
ال َّرسول الذي بَشَّ ر بال ِّنعمة كان بِحاجة إلى أن يُق ِّدم ال ِّنعمة لِكا ِر ٍز شاب كان قد خيَّب أمله .رسول
المغفرة كان بحاجة إلى أن يَ ْغ ِفر .نشأ يوحنا ُمرقس تحت رعاية وتوجيه برنابا (أعمال الرسل :١٥
 ،)٣٩وتدريج ًيا ،يبدو بأ َّن قلب بولس قد تأث َّر بالتغييرات في حياة يوحنا ُمرقس.

كيف تُظهِر رسائل بولس إلى تيموثاوس وإلى كنيسة كولوسي عالقته الجديدة مع يوح َّنا
مرقس وثقته الجديدة في هذا الوا ِعظ الشاب؟ كولوسي ١١ ،١٠ :٤؛ ٢تيموثاوس .١١ :٤



مـع أ َّن تفاصيـل ُمصالحـة بولـس مـع يوحنا ُمرقس قد تكون سـطح َّية وضئيلـة ،إال أ َّن ما جاء
فـي الكتـاب المقـ َّدس واضـح .لقـد أصبـح يوح َّنـا مرقـس أحـد ُرفَقـاء الرسـول بولـس الجديرين
بالثقـة .فقـد أوصـى بولـس وبشـ َّدة ،عندمـا تحـ َّدث عـن يوحنـا مرقـس ،إلـى كنيسـة كولوسـي
ِ
واصفًـا يوحنـا مرقـس بأنَّـه ِمـن «العا ِملـون معـي» .وعنـد نهايـة حياة بولـس ،شـ َّجع تيموثاوس
بقـ َّوة وأوصـاه أن يجلـب يوحنا مرقس معـه إلى روما ألنَّه كان «نافع لـي للخدمة» (٢تيموثاوس
 .)١١ :٤تقـ َّوت ِخدمـة بولـس بواسـطة ذلـك الوا ِعـظ الشـاب ،الذي ِمـن الواضح أنه قـد َغ َف َر له.
لقـد ُه ِـدم الحاجـز الـذي كان بينهمـا ،واسـتطاعا أن يعملا م ًعا في سـبيل خدمـة اإلنجيل .مهما
كانـت األمـور بينهمـا ،وأيًـا كانـت ال ُمبـ ِّررات التـي اعتقدهـا بولس فيمـا يتعلَّق بموقفه السـابق
تجـاه يوح َّنـا مرقـس ،أصبحـت كُلّهـا اآلن وراءه وجز ًءا ِمـن الماضي.

كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم ُمســا َمحة َمــن يُســيئون إلينــا أو الذيــن يُخ ِّيبــون أمالنــا؟ فــي
ذات الوقــت ،لمــاذا ال يشــمل العفــو والغُف ـران إســتعادة كا ِملــة للعالقــة الســابقة؟
لمــاذا ليــس ِمــن الحاجــة أن يكــون األمــر كذلــك دائِ ًمــا؟
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ِمن عب ٍد إلى ابن
بينمـا كان بولـس مسـجونًا فـي رومـا ،قابَـل عبـ ًدا هاربًـا يُدعـى أنسـيموس ،كان قـد هـرب
ِمـن كولوسـي إلـى رومـا .أدرك بولـس بأنَّـه يعرف سـيِّد أنسـيموس شـخصيًا .ورسـالة بولس إلى
فليمـون هـي إلتمـاس بولس الشـخصي إلى صديقـه بخصوص إعـادة العالقة مع العبـد الهارب.
كانــت العالقــات مه َّمــة بالنســبة إلــى بولــس .عــرف الرســول بــأ َّن الشَّ ــرخ أو الكســر فــي
العالقــات هــو أم ـ ٌر يُد ِّمــر النمــو الروحــي ووحــدة الكنيســة .كان فليمــون قائ ـ ًدا فــي كنيســة
كولوســي .فــإن هــو أخفــى المــرارة فــي قلبــه تِجــاه أنســيموس ،فســوف تُشــ ِّوه شــهادته
المســيحية وشــهادة الكنيســة أمــام مجتمــع غيــر المؤمنيــن.

إقــرأ فليمــون  .٢٥-١أيَّــة مبــاديء ها َّمــة عــن إســتعادة العالقــات يُمكننــا أن نجدهــا
ُهنــا؟ تذكَّــر أنَّ الكلمــة األساســية هــي المبــاديء.



للوهلــة األولــى ،يبــدو ِمــن ال ُمســتغرب ،إلــى حـ ٍّد مــا ،أ َّن بولــس لــم يتكلَّــم بإســلوب أكثــر
شــ َّدة ضــ َّد شــرور العبوديــة .لكــ َّن خطَّــة بولــس كانــت أكثــر فعاليــة بكثيــر .إن اإلنجيــل،
بطريقــة مثاليــة ،ينقــض جميع الفــوارق الطبق َّيــة (غالطية ٢٨ :٣؛ كولوســي  .)١١ ،١٠ :٣الرســول
بولــس أعــاد أنســيموس إلــى فليمــون ،ليــس كعبـ ٍـد بــل كإبــنٍ لــه فــي المســيح ،وفليمــون «أ ًخــا
محبوبًــا» فــي الـ َّرب (فليمــون .)١٦
َعلِ ـ َم بولــس بــأ َّن ُمس ـتَق َبل العبيــد الهاربيــن كان كئي ًبــا .إذ يُم ِكــن القبــض عليهــم فــي أي
وقــت .ومحكــوم عليهــم بحيــاة الفقــر والعــوز .لكــن اآلن ،يُم ِكــن ألنســيموس ،كأخ لفليمــون
ـتقبل أفضــل .طعامــه ،ومســكنه ،وعملــه،
فــي المســيح وعامــل ُمطيــع ،يُم ِكــن أن يكــون لــه ُمسـ ً
ُمؤ َّمــن تحــت رعايــة فليمــون .فاســتعادة عالقــة مقطوعــة يُم ِكــن أن تصنــع فرقًــا هائِـ ًـا فــي
حياتــه .لقــد أصبــح أنســيموس «األخ األميــن الحبيــب» وشــريك فــي عمــل اإلنجيــل مــع بولــس
(كولوســي  .)٩ :٤كان بولــس ُمتح ِّم ًســا جـ ًدا ،و ُمصـ َّرا أيضً ــا فــي رغبتــه لل ُمصالحــة بينهمــا إلــى
درجــة أنَّــه كان ُمســتع ًدا ألن يدفــع ِمــن جيبــه الخــاص أيَّــة إلتزامــات ما ِّديَّــة ربمــا كانــت قــد
نشــأت مــن جـ َّراء مــا حــدث بيــن هذيــن المؤ ِم َنيــن بيســوع.

ـتخالصا مــن مبــاديء اإلنجيــل كمــا ُيــرى ُهنــا ،مــا الــذي ُيم ِكنــك اســتخالصه مــن
إسـ ً
ُهنــا ممــا يُم ِكــن أن يُســاعدك فــي ال َّتعامــل مــع أي ضغــوط أو توتُّ ـرات ،أو حتــى
شــروخٍ فــي عالقاتــك مــع اآلخريــن؟ كيــف يمكــن لهــذه المبــاديء أن تَ ُح ـ ْو َل دون
إنهيــار الوحــدة فــي كنيســتك المحل َّيــة؟
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الموا ِهب الروح َّية ِمن أجل الوحدة

كما رأينا في درس سابق ،كانت الكنيسة في كورنثوس تُعاني ِمن مشاكل عميقة .ما هي
المباديء التي يُحدِّ دها بولس في ١كورنثوس ١١-٥ :٣؛ ١كورنثوس ١١-١ :١٢؛ و٢كورنثوس
 ١٥-١٢ :١٠من أجل الشفاء واإلستعادة ،والتي هي حيويَّة جدً ا لوحدة الكنيسة؟



يُحـ ِّدد الرســول ،فــي هــذه الفقـرات ،مبــاديء ِ
حاســمة لوحــدة الكنيســة .ويُبيِّــن أ َّن يســوع
يســتخدم ُخ َّدا ًمــا أو عامليــن ُمتن ِّوعيــن ألداء خدمــات ُمتن ِّوعــة فــي كنيســته ،رغــم أ َّن كل واحــد
منهــم يعمــل م ًعــا لبنــاء مملكــة هللا (١كورنثــوس .)٩ :٣
يدعونــا هللا للتعــاون ،وليــس لل ُمنافســة .كُل مؤمــنٍ قــد نــال مو ِهبــة ِمــن هللا ليتعــاون فــي
خدمــة جســد المســيح وخدمــة المجتمــع (١كورنثــوس  .)١١ :١٢ال توجــد موا ِهــب أعظــم أو
أدنــى .كل الموا ِهــب ضروريــة فــي كنيســة المســيح (١كورنثــوس  .)٢٣-١٨ :١٢الموا ِهــب التــي
وهبنــا هللا إيَّاهــا ليســت للمظا ِهــر األنانيَّــة الشــخصية ،وقــد وهبنــا هللا إيَّاهــا بواســطة الــروح
القــدس لخدمــة نشــر اإلنجيــل.
كل ال ُمقارنــات مــع مواهــب اآلخريــن هــي ُمقارنــات غيــر حكيمــة ،ألنَّهــا إمــا أن تجعلنــا
نشــعر بالفشــل أو بالغــرور .إذا اعتقدنــا أ َّن اآلخريــن ُمتف ِّوقيــن جـ ًدا علينــا ،سنشــعر بالقنــوط
وســرعان مــا ســيتملَّكنا الفشــل فــي أيَّــة خدمــة نقــوم
أو الفشــل عندمــا نُقــارن أنفســنا بهــم ُ
بهــاِ .مــن ناحيــة أخــرى ،إذا اعتقدنــا أ َّن أعمالنــا ِمــن أجــل المســيح أكثــر فاعليــة ِمــن أعمــال
اآلخريــن ،سنشــعر بالكبريــاء ،وهــذا هــو آخــر مــا ينبغــي للمســيحي أن يرعــاه فــي قلبــه.
يشــان أو يُعطِّــان فاعليتنــا وتأثيرنــا مــن أجــل المســيح والشــركة التــي
كال الموقفيــن ّ
تربطنــا واحدنــا مــع اآلخــر .فــإذ نعمــل ضمــن نطــاق التأثيــر الــذي أعطــاه المســيح لنــا،
ســنجد الفــرح والقناعــة فــي شــهادتنا للمســيح .أعمالنــا ســتكمل مجهــودات األعضــاء اآلخريــن،
وســتخطو كنيســة المســيح خطــوات جبَّــارة إلــى الملكــوت.

هــل تســتطيع ال َّتفكيــر فــي شــخص تغــار منــه بســبب مواهبــه فــي الخدمــة؟ (ليــس
ذلــك صع ًبــا جــدً ا ،أليــس كذلــك؟) فــي ذات الوقــت ،كــم ِمــن مـ َّرة شــعرت بالفخــر
بمواهبــك ُمقارنــة بتلــك التــي لآلخريــن؟ األمــر الهــام هــو أنَّ إهتمامــات بولــس هــي
حقيقــة دائمــة الوجــود فــي الجنــس البشــري الســاقط .بغــض النظــر عــن الجانــب
الــذي نســقط فيــه ،كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم التص ّرفــات غيــر األنانيــة والضروريــة
لنحافــظ علــى وحدتنــا فــي المســيح؟
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الغفران
ٍ
شـخص أسـاء إلينـا بطريقة بشـعة؟ هـل تعتمد
مـا هـو الغفـران؟ هـل يُبـ ِّرر الغفران سـلوك
مغفرتـي علـى توبـة ال ُمسـيء؟ مـاذا إذا لـم يسـتحق الشـخص ،الذي أنـا منزعج منـه ،مغفرتي؟

كيــف تُســاعدنا الفق ـرات التاليــة فــي فهــم طبيعــة الغف ـران وف ًقــا للكتــاب المقــدَّ س؟
روميــة ١١-٨ :٥؛ إنجيــل لوقــا ٣٤-٣١ :٢٣؛ ٢كورنثــوس ٢١-٢٠ :٥؛ أفســس .٢٦ :٤



أخــذ المســيح ال ُمبــادرة فــي ُمصالحتنــا مــع نفســه« .ا َّن لُطــف هللا إنَّمــا يقتــادك إلــى
التَّوبــة» (روميــة  .)٤ :٢فــي المســيح تصالحنــا مــع هللا بينمــا كُنــا بعــد ُخطــاة .إ َّن توبتنــا
واعترافنــا ال يُنشــئان ال ُمصالحــة .ولكــن مــوت المســيح علــى الصليــب هــو الــذي حقــق
ذلــك؛ ودورنــا هــو أن نقبــل مــا فعلــه المســيح ألجلنــا .صحيــح أنَّــه ال يُمكننــا أن ننــال بــركات
المغفــرة مــا لــم نعتــرف بخطايانــا .لكــن هــذا ال يعنــي أ َّن اعترافنــا يُنشــيء مغ ِفــرة فــي قلــب
هللا .فالغف ـران كان فــي قلــب هللا طــوال الوقــت .لك ـ َّن اإلعت ـراف ،يُمكننــا مــن نيــل واســتالم
الغفـران (١يوح َّنــا  .)٩ :١اإلعتـراف مهــم جـ ًّدا ،ليــس ألنــه يُغ ِّيــر موقــف هللا تجاهنــا ولكــن ألنــه
يُغ ِّيــر موقفنــا نحــن تجــاه هللا .فعندمــا نُ ْخ ِضــع أنفســنا لِ ُق ـ َّوة تَ ْبكيــت الــروح القــدس للتوبــة
واالعت ـراف بخطايانــا ،نتغ َّيــر.
المغفـرة أيضً ـا مه َّمـة جـ ًدا مـن أجل حياتنـا الروحيَّة .إ َّن فشـلنا في العفو عن شـخص أسـاء
شـخصا
إلينـا ،حتـى وإن لـم يسـتحق العفـو ،يُم ِكـن أن يض ُّرنـا نحـن أكثـر ممـا يض ُّره هـو .لو أ َّن
ً
أسـاء إليـك وازداد األلـم داخلـك ألنـك فشـلت فـي أن تغفـر ،فإنَّـك تسـمح لذلـك الشـخص أن
يؤذيـك أكثـر .كـم ِمـن مـ َّرة تسـ َّببت مثـل هـذه المشـاعر واآلالم فـي إنقسـامات وتوت ُّـرات فـي
الكنيسـة .إ َّن عـدم تسـوية الخصومـات بيـن أعضـاء الكنيسـة تضـر بوحدة جسـد المسـيح.
الغف ـران هــو أن نعتــق اآلخــر ِمــن دينونتنــا أل َّن المســيح أعتَقَنــا نحــن ِمــن دينونتــه .إ َّن
الغُف ـران ال يُب ـ ِّرر ســلوك اآلخريــن نحونــا .يُمكننــا أن نتصالــح مــع شــخص مــا أســاء إلينــا أل َّن
المســيح صالحنــا لنفســه عندمــا أســأنا نحــن إليــه .نســتطيع نحــن أن نغفــر ألنــه قــد ُغ ِفـ َر لنــا.
نســتطيع أن ن ُِحــب ألننــا محبوبــون .الغفـران هــو إختيــار .نســتطيع أن نختــار أن نغفــر رغــم
أفعــال وســلوكيَّات الشــخص اآلخــر .هــذه هــي الــروح الحقيقيــة ليســوع.

كيـف يمكـن لتركيزنـا علـى المغفرة التي لنا في المسـيح أن تُسـاعدنا لنتعلَّم أن نغفر
لآلخريـن؟ لمـاذا يُ َعـدُّ هذا الغفران جان ًبا أساسـ ًيا ومه ًّما ِمن إختبارنا المسـيحي؟
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اإلستعادة والوحدة
اقــرأ إنجيــل متــى  .١٧-١٥ :١٨مــا هــي الخطــوات الثــاث التــي يُعطينــا إيَّاهــا يســوع
لتســاعدنا فــي تســوية الص َّراعــات حينمــا ُيســاء إلينــا ِمــن طَــ َرف عضــو آخــر فــي
الكنيســة؟ كيــف لنــا أن نُط ِّبــق هــذه الكلمــات فــي ظروفنــا ال ُم ِ
عاصــرة؟



إ َّن رغبــة يســوع فــي إعطائــه ال َّنصيحــة الــواردة فــي إنجيــل متــى  ١٨هــي لحصــر ال ِّنزاعــات
بيــن األشــخاص فــي داخــل الكنيســة ضمــن مجموعــة صغيــرة قــدر اإلمــكان .كان قصــده أ َّن
هذيــن الشــخصين المعن ّيــان يُس ـ ِّويان مشــكلتهما بنفســيهما .لهــذا أعلــن يســوع قائـ ًـا« :إن
أخطــأ إليــك أخــوك فاذهــب وعاتِبــه بينــك وبينــه وحدكمــا» (إنجيــل متــى  .)١٥ :١٨ف ُكلَّمــا
إزداد عــدد األشــخاص ال ُمتداخليــن فــي نِّـزاع بيــن شــخصين ،ســيزداد معــه ِ
الخــاف ،وســيزداد
تأثيــر ذلــك علــى شــركة المؤمنيــن اآلخريــن .ينحــاز النــاس إلــى أحــد جانبــي ال ِّنـزاع ،وتتحـ َّدد
صفــوف المعركــة .ولكــن عندمــا يُحــاول المســيحيون تســوية خالفاتهــم بصــورة شــخصية،
وبــروح المحبــة المســيحية وبتفاهــم ُمتبــا ِدل ،ينشــأ جــ ٌّو ِمــن ال ُمصالحــة .ف ُيصبــح المنــاخ
ُمه َّيئًــا لِ َع َمــل الــروح القــدس فيهــم ،إذ يســعون بــكل ِج ِّديــة لِتســوية خالفاتهــم.
أحيانًــا تكــون ال ُمناشــدات الشــخصية غيــر ُمجديــة لتســوية ال ِّنزاعــات .فــي هــذه الحــاالت،
شــخصا أو شــخصين معنــا .هــذه الخطــوة الثانيــة فــي عمليــة
يدعونــا يســوع ألن نأخــذ
ً
ال ُمصالحــة يجــب أن تتبــع الخطــوة األولــى بصــورة دائِمــة .إ َّن الهــدف هــو أن نجمــع األشــخاص
م ًعــا ،ليــس فصلهــم عــن بعضهــم .الشــخص أو الشــخصين اللذيــن ســينض َّمان إلــى الشــخص
أو الطَـ َرف ال ُمســاء إليــه أو ال ُمتضـ ِّرر ،لــم يأتيــا لتثبيــت نقطتــه أو لل ُمشــاركة فــي إلقــاء اللــوم
علــى الشــخص اآلخــر .هذيــن الشَّ ــخصين يأتيــان بمحبــة مســيحية وعطــف إلعطــاء ال َّنصيحــة
وليكونــوا شُ ــركاء فــي الصــاة لِ َغــرض ال ُمشــاركة فــي عمليــة جمــع شــخصين ُمنفصليــن م ًعــا.
هنــاك حــاالت تــؤول فيهــا كل ُمحــاوالت التَّســوية إلــى الفشــل .فــي هــذه الحالــة ،يوصينــا
يســوع أن نُحضــر األمــر أمــام الكنيســة .لــم يقصــد يســوع بالتأكيــد التشــويش علــى خدمــة
العبــادة صبــاح يــوم الســبت لطــرح موضــوع نزاعــات شــخصية .فالمــكان ال ُمناســب لطــرح
هــذا األمــر ،إذا لــم تفلــح الخطوتــان األوليتــان فــي ُمصالحــة الطرفيــن ،هــو لجنــة الكنيســة.
م ـ َّرة أخــرى ،هــدف المســيح هــو ال ُمصالحــة .ال لــوم طــرف وتَبْ ـرِأة اآلخــر.
«ال تســمح للغيــض أن ينضــج لِ َيتح ـ َّول إلــى ِحق ـ ٍّد وكراه َّيــة .ال تســمح لل ُجــرح أن يتق َّيــح
ويطفــح بكلمــات مســمومة تُلـ ِّوث آذان الذيــن يســمعونها .ال تســمح لألفــكار ال ُمـ َّرة أن تســت ِمر
فــي مــلء عقلــك وعقلــه .إذهــب إلــى أخيــك ،وتح ـ َّدث معــه عــن األمــر بتواضــع وإخــاص»
(هوايــت ،كتــاب ‹ ،›Gospel Workersصفحــة .)٤٩٩
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لمزيـد مـن الـدرس« :عندمـا يكـون المسـيح سـاك ًنا فـي قلـوب العامليـن بالكلمـة،
السـيادة ،عندما
عندمـا تمـوت كل أنانيـة ،عندمـا ال توجـد ُمنافسـة ،وال يوجـد ِصـراع ِمـن أجـل ِّ
ـس وتُرى مح َّبتهم بعضهـم لبعض ،حين ِئذ،
تتواجـد الوحدة ،عندما يُك ِّرسـون أنفسـهم ،بحيث تُل َم ُ
سـينزل عليهـم بالتأكيـد غيـث ِمن نعمـة الروح القدس أل َّن َوعد هللا لن يسـقط منـه حرف واحد
وال نقطـة واحـدة» (هوايـت ،›Selected Messages‹ ،الجـزء األول ،صفحـة .)١٧٥
«إذا وقفنــا فــي يــوم الــرب العظيــم مــع المســيح ك َِح ْصننــا ،برجنــا العالــي ،علينــا أن ننــزع
الســيادة .علينــا أن نُد ِّمــر كليًّــا جــذور هــذه األشــياء
ع َّنــا كل حســد ،وكل ص ـراع ِمــن أجــل ِّ
الشــريرة (غيــر ال ُمق َّدســة) ،كــي ال تنبــت مـ َّرة أخــرى فــي الحيــاة .علينــا أن نضــع أنفســنا كليًــا
إلــى جانــب ال ـ َّرب»( .هوايــت ،كتــاب ‹ ،›Last Day Eventsصفحــة .)١٩٠

أسئلة للنقاش
الصفــات المســيحية التــي يُشــ ِّجع الرســول
 .1اقــرأ كولوســي  .١٧-١٢ :٣ناقــش ِّ

الصفــات هــي األســاس
الســعي إليهــا .لمــاذا تُعــدُّ هــذه ِّ
بولــس كنيســة كولوســي إلــى َّ
لتصفيــة كل ال ِّنزاعــات؟ كيــف ترشــدنا هــذه الصفــات فــي تنفيــذ المبــاديء التــي
أعطانــا إيَّاهــا يســوع فــي إنجيــل متــى ١٨-١٥ :١٨؟
 .2انظــر مـ َّرة أخــرى إلــى كولوســي  ١٧-١٢ :٣والتعاليــم الــواردة فــي هــذه اآليــات.
لمــاذا تُع َت َبــر هــذه األمــور ضروريــة إلــى أقصــى حــد بالنســبة للوحــدة فــي الكنيســة؟
 .3إذا نظرنــا إلــى كنيســتنا ،أي إلــى كنيســة األدفنتســت الســبتيين ككل ،مــا هــو أكبر
عامــل يعيقنــا عــن الوصــول إلــى نوع َّيــة الوحــدة المطلوبــة لغــرض الوصــول إلــى
العالــم؟ هــل هــي تعالمينــا وعقائدنــا؟ بالطبــع ال .فهــذه هــي األمــور التــي أعطاهــا
هللا لنــا لِ ُنعلنهــا إلــى العالــم .ربمــا تك ُمــن المشــكلة فينــا نحــن بالـ َّذات ،فــي عالقاتنــا
الشــخصية ،فــي حســدنا أو غيرتنــا التا ِفهــة ،فــي ُمشــاحناتنا و ُمخاصماتنــا ،فــي أنانيتنا،
فــي رغبتنــا للســيادة والســلطة ،وربمــا فــي مجموعــة كبيــرة مــن األشــياء األخــرى.
نتوســل مــن أجــل قــوة الــروح القــدس لِ ُيح ـ ِد َث التغيي ـرات
لمــاذا يجــب علينــا أن َّ
التــي يجــب أن تظهــر فينــا قبــل أن نــرى الوحــدة فــي الكنيســة ككُل؟
ُمل َّخــص :إنجيــل يســوع المســيح هــو عــن الشِّ ــفاء والتغييــر .وعندمــا تأتــي هــذه ،لــن
يُمكــن إخفــاء تأثيرهــا فــي عالقاتنــا مــع اآلخريــن .يُعطينــا الكتــاب المقــدس مبــاديء قويَّــة
باإلضافــة إلــى أمثلــة عــن الكيفيــة التــي يمكننــا مــن خاللهــا أن تكــون لنــا عالقــات جيِّــدة
وحميمــة مــع اآلخريــن ،حتــى فــي عالــم الخطيَّــة.
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