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 ٢١-١٥كانون األول (ديسمرب)

نظام الكنيسة والوحدة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أفســس ٢٧-٢٣ :٥؛ إنجيــل متــى ٢٨-٢٥ :٢٠؛ تيطــس ٩ :١؛
إنجيــل متــى ١٩ :١٦؛ غالطيــة ٢ ،١ :٦؛ إنجيــل متــى .١٨ :٢٨
آيــة الحفــظ« :فــا يكــون هكــذا فيكــم .بــل َمــن أراد أن يكــون فيكــم عظي ًمــا،
فليكــن لكــم خا ِد ًمــا ،و َمــن أراد أن يكــون فيكــم أ َّو ًل ،فليكــن لكــم عبــدً ا» (إنجيــل متــى
.)٢٧ ،٢٦ :٢٠
كأدفنتســت ســبتيين ،نحــن مســيحييون بروتســتانت ،نؤمــن بــأ َّن الخــاص هــو بواســطة
اإليمــان وحــده مــن خــال مــا أنجــزه يســوع المســيح للبشــرية .نحــن ال نحتــاج إلــى كنيســة
أو ترتيــب كَ َنســي كــي نحصــل علــى ال ِم َنــح التــي ق َّدمهــا المســيح ألجلنــا .فمــا نحصــل عليــه
ِمــن خــال المســيح ،نســتطيع الحصــول عليــه بصــورة ُمباشــرة منــه ،كبديــلٍ ع َّنــا علــى الصليــب
وكرئيــس كهنــة يشــفع فينــا فــي المقــدس الســماوي.
مــع ذلــك ،فالكنيســة هــي خليقــة هللا ،وقــد وضعهــا هللا ُهنــا ِمــن أجلنــا ،ليــس كوســيلة
للخــاص ولكــن كواســطة لتُســاعدنا فــي التَّعبيــر ونشــر الخــاص إلــى العالــم .إ َّن الكنيســة هــي
رســخ
ُمنظَّمــة أوجدهــا يســوع مــن أجــل نَشــر اإلنجيــل إلــى العالــم .ال ِّنظــام مهــم طالمــا أنَّــه يُ ِّ
ويُعـ ِّزز ُمرســليَّة الكنيســة .وبــدون ُمنظَّمــة الكنيســة ،فــإ َّن رســالة المســيح للخــاص ال يُم ِكــن
إيصالهــا إلــى اآلخريــن بنفــس الفاعليــة والتأثيــر .إ َّن قــادة الكنيســة ُمه ِّمــون أيضً ــا ،إذ أنَّ ُهــم
يُعـ ِّززون الوحــدة ويُمثَّلــون مثــال المســيح.
ســندرس فــي هــذا األســبوع لمــاذا يُعتبــر نظــام الكنيســة أساســي لل ُمرســل َّية ،وكيــف يمكــن
لــه أن يُعـ ِّزز وحــدة الكنيســة.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٣٢كانون األول (ديسمبر).
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 ١٦كانون األ َّول (ديسمرب)

المسيح ،رأس الكنيسة
كمـا رأينـا فـي دروس سـابقة ،يُشَ ـبِّه العهد الجديد الكنيسـة بالجسـد .فالكنيسـة هي جسـد
المسـيح .يُشـير هـذا التشـبيه إلـى جوانـب ُمتعـ ِّددة للكنيسـة والعالقـة بيـن المسـيح وشـعبه.
ولكونها جسـد المسـيح ،تعتمد الكنيسـة على المسـيح من أجل وجو ِدها .هو الرأس (كولوسـي
١٨ :١؛ أفسـس  )٢٢ :١وهـو مصـدر حيـاة الكنيسـة .وبدونـه لـن يكون هنالك كنيسـة.
تسـتم ُّد الكنيسـة هويِّتهـا أيضً ـا ِمن المسـيح ،ألنه هو المصدر واألسـاس وال ُمنشـيء إليمانها
وتعاليمهـا .مـع ذلـك ،فالكنيسـة أكثـر ِمـن هـذه األشـياء ،رغـم األهميـة القصـوى لمـا ذكرنـاه
لكيانهـا وهويَّتهـا .إ َّن المسـيح وكلمتـه ،كمـا ظهرت فـي الكتاب المقـدس ،هما اللـذان يُح ِّددان
ماه َّيـة الكنيسـة .وبذلـك ،فالكنيسـة تسـتمد هويِّتهـا وأهم َّيتهـا وداللتها ِمن المسـيح.

فــي أفســس  ،٢٧-٢٣ :٥يســتخدم بولــس العالقــة بيــن المســيح وكنيســته ليوضــح نــوع
العالقــة التــي ينبغــي أن تكــون بيــن الــزوج والزوجــة .مــا هــي األفــكار األساســية لهــذه
العالقــة بيــن المســيح وكنيســته؟



بالرغـم مـن أننـا قـد نتـر ّدد في اسـتخدامنا لمفهـوم الخضـوع ،نتيجة لسـوء اسـتخدام هذه
الكلمـة ِمـن ِق َبـل قـادة فـي قرون سـابقة ،فالكنيسـة مع ذلك يجـب أن تخضع للرأس ،المسـيح،
وتخضع لِ ُسـلطته .إ َّن اعترافنا بالمسـيح كرأس للكنيسـة يُسـاعدنا أن نتذكَّر لِ َمن يجب أن يكون
والؤنـا ال ُمطلَـق ،وهـو الرب نفسـه وليـس ألي ٍ
أحد آخر .يجـب أن تكون الكنيسـة ُمنظَّمة ،ولكن
يجـب أن يخضـع هـذا النظام دائِ ًما لِ ُسـلطان يسـوع ،القائد الحقيقي لكنيسـتنا.
«لقـد بُ ِنيَـت الكنيسـة علـى األسـاس الـذي هـو المسـيح ،وعليهـا أن تطيـع المسـيح بوصفه
رأسـها .عليهـا أال تعتمـد علـى إنسـان أو تخضـع لسـيطرة إنسـان .كثيـرون ي َّدعـون أ َّن مركزهـم
ال ُمهِـم فـي الكنيسـة يُخـ ِّول لهم ُسـلطة ألن يُملوا علـى اآلخرين ما يجب أن يعتقـدوه وما يجب
أن يفعلـوه .ولكـن هللا ال يُصـا ِدق علـى مثل هـذا اإل ِّدعـاء .إ َّن ال ُمخلِّص يُعلِن قائِ ًلا« :أنتم جمي ًعا
إخـوة» (إنجيـل متـى  .)٨ :٢٣الجميـع ُمع َّرضـون للتجربـة وللخطـأ .ونحن ال نعتمد على إنسـان
محـدود إلرشـادنا .إ َّن صخـرة اإليمـان هـي وجـود المسـيح الحـي فـي الكنيسـة .فعلـى هـذه
الصخـرة يُم ِكـن ألضعـف إنسـان أن يسـتند .والذيـن يظنون أنفسـهم أقـوى الناس ،هـم أضعف
النـاس مـا لـم يجعلوا المسـيح ق َّوتهـم» (هوايت ،كتاب ‹مشـتهى األجيـال› ،صفحـة .)٣٩٣-٣٩٢

كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم اإلعتمــاد علــى المســيح وليــس علــى أي ‹إنســان محــدود›،
إذ ِمــن الســهل جــدً ا أن نُقـ ِدم علــى هــذه الخطــوة؟
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 ١٧كانون األول (ديسمرب)

القيادة بروح ال ِخدمة
وســعيهم
أثنــاء خدمــة المســيح مــع تالميــذه ،شــع َر ِم ـرا ًرا باإلســتياء ِمــن حســد التالميــذ ّ
لتحصيــل المراكــز والق ـ َّوة التــي كانــت باديــة علــى بعــض تصرفاتهــم وأقوالهــم .يبــدو بــأ َّن
ال ُّرســل كانــوا ُمتل ِّهفيــن ألن يُصبحــوا قــادة أقويــاء فــي مملكــة يســوع (إنجيــل مرقــس ،٣٣ :٩
٣٤؛ إنجيــل لوقــا  .)٤٦ :٩حتــى عندمــا كان التالميــذ يتناولــون العشــاء األخيــر م ًعــا ،كانــت
والســيادة تلــك واضحــة بصــورة جل َّيــة فيمــا بينهــم (إنجيــل لوقــا .)٢٤ :٢٢
الســلطة ِّ
مشــاعر ُّ

ِخالل إحدى تلك ال ُمناسبات ،ع َّبر المسيح بوضوح عن أفكاره بخصوص حياة القادة
الروحيين وسط شعبه .ما هي مباديء القيادة التي نتعلَّمها ِمن شرح يسوع في إنجيل
متى ٢٨-٢٥ :٢٠؟ كيف يمكننا أن نُظهِر هذا المبدأ في حياتنا ،وخاصة في كنائسنا؟



«فــي هــذه الفقــرة ال ُمقتضبــة ،يُقـ ِّدم لنــا يســوع نموذجيــن للســلطة .األ َّول هــو النمــوذج
الرومانــي للســلطة .فــي هــذا النمــوذج ،تَ ِقـ ُـف ال ُّنخبــة فــي أعلــى المراتــب ال َه َرم َّيــة فــوق
والســلطة إلتِّخــاذ الق ـرارات ويتوقَّعــون الخضــوع ِمــن الذيــن
اآلخريــن .هــم يملكــون الق ـ َّوة ُّ
هــم أدنــى منهــم .رفــض يســوع بــكل وضــوح هــذا ال ِمثــال للســلطة عندمــا قــال« :ال يكــون
للســلطة ،را ِفضً ــا
هكــذا فيكــم»! بــدلً ِمــن ذلــك ،قـ َّدم يســوع لتالميــذه نموذ ًجــا جديـ ًدا و ُمثيـ ًرا ُ
ـي أو الطَّبقــي الــذي اعتــادوا عليــه» (داريــوس جانكيويكــز،
كُلِّ ًّيــا ،أو ُمعاكِ ًســا للنمــوذج التَّراتُبـ َّ
‹ ،›Serving Like Jesus: Authority in God's Churchصفحــة .)١٨
ؤســس علــى كلمتيــن
الســلطة الــذي ق َّدمــه يســوع فــي هــذه َّ
القصــة ُم َّ
إ َّن مفهــوم ُّ
أساســيَّتين :الخــا ِدم والعبــد .فــي بعــض ترجمــات الكتــاب المقــ ّدس ،ت َــ ِر ُد الكلمــة األولــى
‹الخــادم› بمعنــى ‹خــادم اإلنجيــل› ،أمــا الكلمــة الثانيــة ‹العبــد› فتــرد بمعنــى ‹أجيــر› أو عبــد
مملــوك .ولهــذا ،تفقــد الكلمتــان الكثيــر مــن الق ـ َّوة والمعنــى التــي قصدهــا يســوع .ومــع
الســلطة ،إال أ َّن مــا أراد التركيــز عليــه
أ َّن المســيح لــم يرغــب فــي أن يُبطــل كل ُمق ِّومــات ُّ
هــو أ َّن قــادة الكنيســة يجــب أن يكونــوا أ َّو ًل ،وقبــل كل شــيءُ ،خ َّدا ًمــا وعبي ـ ًدا لشــعب هللا.
للســيطرة عليهــم أو ِ
لمنحهــم الهيبــة
إ َّن مراكزهــم ليســت لِ ُممارســة الســلطة علــى النــاس أو َّ
والصيــت« .كان المســيح كان يُؤســس ملكوتــه علــى مبــاديء تختلــف عــن ذلــك .فقــد دعــا
ِّ
الســلطة بــل ليخدمــوا .دعــا األقويــاء ليحتملــوا أضعــاف الضعفاء .فالســلطان
النــاس ال ليتقلَّــدوا ُّ
والمركــز والمنصــب والمواهــب والتهذيــب تجعــل أصحابهــا تحــت إلتـزام أعظــم بــأن يخدمــوا
بنــي جنســهم» (هوايــت ،كتــاب ‹مشــتهى األجيــال› ،صفحــة .)٥١٥

اقــرأ إنجيــل يوحنــا  .٢٠-١ :١٣أي مثــالٍ للقيــادة أعطــاه يســوع لتالميــذه؟ مــا الــذي
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مــا زال يســوع ُيريــد أن ُيعلِّمنــا إ َّيــاه فــي هــذه الفقــرة؟ كيــف ُيمكننــا أن نُظهــر
المبــدأ ال ُموضَّ ــح ُهنــا فــي كل أعمالنــا مــع اآلخريــن ،داخــل وخــارج الكنيســة؟

الثالثاء



 ١٨كانون األول (ديسمرب)

الحفاظ على وحدة الكنيسة


اقـرأ ٢تيموثـاوس  ١٥ :٢وتيطـس  .٩ :١حسـب نصائـح بولـس إلـى تيموثـاوس وتيطـس،
مـا المهـام األساسـية التـي هـي مـن مسـؤولية قائد وشـيخ أميـن و ُمخلِص في الكنيسـة؟

الحــظ مــدى التشــديد الــذي يوليــه بولــس للحفــاظ علــى نقــاء وطهــارة المبــاديء
والتعاليــم .هــذا أمــر ِ
حاســم ِمــن أجــل الوحــدة ،خاصــة أل َّن أي شــخص يمكنــه أن يُجــا ِدل
ويحاجــج ،أكثــر مــن أي شــيء آخــر ،بــأ َّن تعاليمنــا هــي التــي تو ِّحــد كنيســتناُ .مجـ َّد ًدا ،نحــن
كأدفنتســت ،كشــعب ِمــن ُمختلــف نواحــي الحيــاة ،والحضــارات ،والخلفيــات ،فــإ َّن وحدتنــا
فــي المســيح ُمؤسســة فــي فهمنــا للحــق الــذي أعطــاه المســيح لنــا .إذا اختلفنــا حــول هــذه
التعاليــم ،عنــد ذلــك ســيحل االنقســام والفوضــى ،خاصــة ونحــن نقتــرب ِمــن النهايــة.
«أنــا أناشــدك إذًا أمــام هللا والــرب يســوع المســيح ،العتيــد أن يديــن األحيــاء واألمــوات ،عند
ناســب وغيــر ُم ِ
ظهــوره وملكوتــه :اكــرز بالكلمــة .اعكــف علــى ذلــك فــي وقــت ُم ِ
ناســب .وبِّــخ،
انتهــرِ ،عــظ بــكل أنــاة وتعليــم .ألنَّــه ســيكون وقــت ال يحتملــون فيــه التعليــم الصحيــح ،بــل
الخاصــة يجمعــون لهــم ُمعلِّميــن ُمســتحكة مســامعهم ،فيصرفــون مســامعهم
حســب شــهواتهم َّ
عــن الحــق ،وينحرفــون إلــى ال ُخرافــات» (٢تيموثــاوس .)٤-١ :٤
بهذه الكلمات ،يُركِّز بولس أفكاره ال ُمستوحاة على مجيء يسوع الثاني وعلى يوم الدينونة.
يستخدم الرسول بولس كل ُسلطته ال ُمعطاة له ِمن هللا (انظر ١تيموثاوس  )١ :١إلسداء هذه
النصيحة الها َّمة إلى تيموثاوس .في سياق األيام األخيرة ،مع كل التعاليم الكاذبة ال ُمنتشرة
وازدياد الفجور ،على تيموثاوس أن يَ ِع َظ بكلمة هللا .هذه هي الخدمة التي ُدعي إليها.
كجــزء مــن خدمتــه التعليم َّيــة ،كان علــى تيموثــاوس أن يوبِّــخ ،وينتهــر ،ويعــظ .هــذه
األفعــال هــي تــذكار لِمــا جــاء فــي اإلنجيــل (٢تيموثــاوس  .)١٦ :٣مــن الواضــح بــأ َّن عمــل
تيموثــاوس كان ُمتابَعــة ،وتعليــم ،وتطبيــق مــا يجــده فــي اإلنجيــل ،وأن يفعــل ذلــك بصبــر
وأنــاة .إ َّن التوبيــخ القاســي والعنيــف نــا ِد ًرا مــا يأتــي بالخاطــئ إلــى المســيحِ .مــن خــال اتِّبــاع
مــا كتبــه بولــس ،وات ِّباعــه تحــت إرشــاد الــروح القــدس ،وبســلوك صفــة القائــد — الخــا ِدم،
س ـيُصبِح تيموثــاوس ق ـ َّوة للوحــدة فــي الكنيســة.

أيَّــة طــرق عمليــة يمكننــا مــن خاللهــا أن نُســاعد قــادة كنيســتنا ل ُيحافظــوا علــى
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الوحــدة فــي الكنيســة؟ كيــف ُيمكننــا أن نكــون دائ ًمــا ق ـ َّوة للوحــدة بـ ً
ـدل ِمــن أن
نكــون قــوة لالنقســام ،حتــى وســط الخالفــات؟

األربعاء



 ١٩كانون األ َّول (ديسمرب)

التأديب الكَ َنسي

إحــدى القضايــا الرئيســية فــي النظــام ال َك َنســي هــو مــا يتعلَّــق بالتأديــب .كيــف يُســاعد
التأديــب فــي ِ
حســاس
الحفــاظ علــى وحــدة الكنيســة ،وهــو فــي بعــض األحيــان موضــوع َّ
ويُم ِكــن أن يُســاء فهمــه بســهولة .ولكــن ِمــن وجهــة نظــر الكتــاب المق ـ َّدس ،فــإ َّن تأديــب
الكنيســة يرتكــز علــى مجاليــن ُمه ِّميــن :الحفــاظ علــى نقــاء وطهــارة العقائــدِ ،
والحفــاظ علــى
نقــاء وطهــارة حيــاة و ُممارســات الكنيســة.
ِ
كمــا رأينــا ســابقًا ،فــإ َّن العهــد الجديــد يصــون أهميــة الحفــاظ علــى نقــاء وطهــارة تعاليــم
الكتــاب المقــدس فــي أعقــاب االرتــداد والتعاليــم الكاذبــة ،خاصــة عنــد نهايــة الزمــان .نفــس
الشــيء ينطبــق علــى صــون واحت ـرام المجتمــع مــن خــال التحذيــر ِمــن الفجــور والفســق،
وعــدم األمانــة ،واالنح ـراف .لهــذا الســبب يُقــال عــن الكتــاب ال ُمق ـ َّدس بأنَّــه «نافــع للتعليــم
والتوبيــخ ،للتقويــم والتأديــب الــذي فــي البــر» (٢تيموثــاوس .)١٦ :٣

اقــرأ إنجيــل متــى  ١٩ :١٦وإنجيــل متــى  .٢٠-١٥ :١٨مــا هــي المبــادئ التــي أعطاهــا
المســيح للكنيســة بخصــوص تأديــب ونصــح ال ُمخطئيــن؟



يُؤيِّــد الكتــاب المقــدس مفهــوم التأديــب ومســؤوليتنا تجــاه بعضنــا البعــض فــي حياتنــا
الروحيــة واألخالقيــة .فــي الحقيقــة ،إحــدى العالمــات ال ُمم ِّيــزة للكنيســة هــي قدســيتها ،أو
انفصالهــا عــن العالــم .نجــد فــي الكتــاب المقــدس ،بالتأكيــد ،أمثلــة عديــدة لمواقــف صعبــة
تطلَّبــت مــن الكنيســة أن تتصـ َّرف بشــكل حاســم ضــد ســلوكيَّات غيــر أخالقيَّــة .يجــب الحفــاظ
علــى المعاييــر األخالقيــة فــي الكنيســة.



مــا هــي المبــادئ التــي تُعلِّمنــا هــذه الفق ـرات اتِّباعهــا عندمــا نواجــه مواقــف صعبــة
فــي الكنيســة؟ إنجيــل متــى ٥-١ :٧؛ غالطيــة .٢ ،١ :٦
ال يمكننـا أن ننكـر أو نرفـض تعليم الكتـاب المقدس الخاص بالحاجة إلى التأديب الكنسـي.
ال يمكننـا أن نكـون أمنـاء للكلمـة بدونـه .ولكـن الحـظ خاص َّيـة االسـترداد فـي كثيـر ِمـن هذه
التوبيخـات ،فبقـدر اإلمـكان ،يجب أن يكون التأديب إصالح ًيا واسـترداديًا .علينـا أن نتذكَّر أيضً ا،
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بأننـا جمي ًعـا ُخطـاة وجميعنـا بحاجـة إلـى ال ِّنعمـة .ولهـذا ،عندمـا نُمـارس التأديـب ،نحتـاج أن
نُط ِّبقـه بـروح الوداعـة والتواضع وبوعي شـديد لسـقطاتنا وأخطائنـا أيضً ا.

كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم ،فــي تعامالتنــا مــع الذيــن ُيخطئــون ،كيفيــة ال َّتصــ ُّرف
بســلوك هدفــه اإلصــاح واإلســترداد ً
بــدل ِمــن ال ِعقــاب؟

الخميس



 ٢٠كانون األول (ديسمرب)

التنظيم ألجل ال ُمرسل َّية

كمــا رأينــا خــال كل هــذا الربــع (والــذي يحتمــل اإلعــادة) ،أننــا ككنيســة قــد تـ َّم تنظيمنــا
وتوحيدنــا لل ُمرســليَّة ،مــن أجــل الكـرازة .نحــن لســنا ُمجـ َّرد نــا ٍد اجتماعــي ألنــاس متشــابهين
فكريًــا لنجتمــع م ًعــا ولنث ِّبــت بعضنــا البعــض فيمــا نؤمــن بــه (رغــم أ َّن ذلــك يُمكــن أن يكــون
ُمه ًّمــا أيضً ــا) .لقــد ُج ِم ْعنــا م ًعــا لِ ُنشــارك مــع العالــم الحــق الــذي أصبحنــا نحــن أنفســنا نُح ُّبــه.



فــي إنجيــل متــى  ،٢٠-١٨ :٢٨أعطــى يســوع تالميــذه تعليماتــه األخيــرة مــن أجــل
ُمرســل َّيتهم إلــى العالــم .حــدَّ د الكلمــات األساســية فــي المأموريــة التــي أوصــى بهــا
يســوع .مــا الــذي توحــي بــه هــذه الكلمــات للكنيســة اليــوم؟

إ َّن مأمورية يسوع ال ُعظمى لتالميذه تشمل أربعة أفعال أساسية :اذهبوا ،تلمذوا ،ع ِّمدوا،
وعلِّموا .حسب قواعد اللغة اليونانية لهذه األفعال ،فإ َّن الفعل الرئيسي هو أن يُتلمذوا ،واألفعال
الثالثة األخرى تُشير إلى كيفية القيام بالتلمذة .يتم إعداد التالميذ عندما يذهب المؤمنون إلى
جميع األمم ليكرزوا باإلنجيل ،ويُع ِّمدوا الناس ،ويُعلِّموهم أن يحفظوا ما قاله يسوع.
تتوسع مملكة هللا ،وينظم المزيد والمزيد من الناس،
إذ تستجيب الكنيسة لهذه المأموريةَّ ،
ِمن كل األمم ،إلى صفوف أولئك الذين قبلوا يسوع ك ُمخلِّص .طاعتهم ألوامر يسوع بأن يعتمدوا
ويحفظوا تعاليمه يخلق عائلة كونيَّة جديدة .والتالميذ ال ُجدد يتأكُّدون ِمن حضور يسوع معهم
في كل يوم ،عندما يقومون هم أنفسهم بإعداد تالميذ آخرين .إ َّن حضور يسوع هو وعد حضور
هللا .يبدأ إنجيل متى باإلعالن بأ َّن والدة يسوع هي عن «هللا معنا» (إنجيل متى  ،)٢٣ :١ويُختَم
بالوعد عن استمرارية حضور يسوع معنا إلى مجيئه الثاني.
ـهل ...بــل أكَّــد لهــم أنَّــه ســيكون معهــم
«لــم يقــل المســيح لتالميــذه أ َّن عملهــم ســيكون سـ ً
وأنَّهــم إذا ذهبــوا باإليمــان ،فإنَّمــا يذهبــون تحــت حمايــة القــدرة اإللهيــة القــا ِدرة علــى كل
شــيء .وقــد أمرهــم بــأن يتشـ َّجعوا ويتقــووا ،أل َّن ذاك الــذي هــو أعظــم مــن المالئكــة ســيكون
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بيــن صفوفهــم — قائــد جيــوش الســماء .لقــد أعـ َّد المؤونــة الكافيــة ل ُينجــزوا عملهــم ،وأخـ َذ
علــى نفســه مســؤولية نجاحــه .وطالمــا كانــوا ُمطيعيــن لكلمتــه وعا ِمليــن باالرتبــاط معــه ،فلــم
يكــن ممك ًنــا أن يفشــلوا أبـ ًدا» (هوايــت ،كتــاب ‹أعمــال الرســل› ،صفحــة .)١٧

تأ َّمل في معنى وعد حضور يسوع مع شعبه إلى مجيئه الثاني .كيف يُم ِكن لحقيقة هذا
الوعد أن تؤثِّر علينا ونحن نسعى لتحقيق المأمورية التي أعطانا إيَّاها يسوع المسيح؟

الجمعة



 ٢١كانون األول (ديسمرب)

لمزيد ِمن الدرس« :مبادئ القيادة الجيِّدة تنطبق على كل أشكال المجتمع ،بما فيها
الكنيسة .إال أ َّن القائد في الكنيسة يجب أن يكون أكثر ِمن قائد .يجب عليه أن يكون خا ِد ًما أيضً ا.
« ُهناك تناقُضً ا ب ِّي ًنا بين أن يكون الشخص قائ ًدا وأن يكون خا ِد ًما .كيف يمكن للشخص أن
يقود ويخدم في نفس الوقت؟ أال يحتل القائد مركز شرف؟ أال يأمر ويتوقَّع ِمن اآلخرين أن
يُطيعوه؟ كيف إذًا يشغل المنصب األدنى بكونه خا ِد ًما ويتلقَّى األوا ِمر ويُنفِّذها؟
حــل لهــذه ال ُمفارقــة علينــا أن ننظــر إلــى يســوع .فلقــد مثَّــل
«لكــي نصــل إلــى ٍّ
مبــدأ القيــادة التــي تخــدم بأســمى معانيهــا وصورهــا .حياتــه كلهــا كانــت حيــاة
ِخدمــة .وفــي نفــس الوقــت كان هــو أعظــم قائــد رآه العالــم قــط» (ج .آرثــر كيــو،
‹ ،›Our Church Today: What It Is and Can Beصفحة .)١٠٦

أسئلة للنقاش
 .1تأ َّمـل أكثـر فـي ِفكـرة القائـد — الخـا ِدم .مـا هـي األم ِثلـة ،إن ُوجِ ـدَ ت ،يمكننا أن

نجدهـا لمثـل هـذا فـي العالـم ال ِعلماني؟
 .2أ ِعـد قـراءة إنجيـل متـى  .٢٨-٢٥ :٢٠مـا الذي تقولـه لنا هذه اآليات حـول مفهوم
هللا لكلمـة «عظي ًمـا» (إنجيـل متـى  )٢٦ :٢٠مقارنـة بمفهوم العالم عـن تلك الكلمة؟
 .3إذا كانت إحدى مهام قادة الكنيسة هي ال ِحفاظ على الوحدة ،ماذا ينبغي علينا
أن نفعل حين يعثر قادة الكنيسة ،حين تمنعهم بشريتهم ِمن أن يكونوا ً
مثال ج ِّيدً ا؟
 .4لمـاذا ِمـن ال ُمهـم جـدً ا عنـد ُممارسـتنا للتأديـب الكنسـي أن نتحلَّـى بـروح ال ِّرقـة
والمح َّبـة تجـاه األشـخاص ال ُمخطئيـن؟ لمـاذا يجـب أن تكـون اآلية الواردة فـي إنجيل
متـى  ١٢ :٧دائِمـة الحضـور فـي أذهاننـا أثنـاء عمليـة التأديب؟
خــص :إ َّن ال ِّنظــام الكنســي الج ِّيــد أساســي ل ُمرســل َّية الكنيســة ولوحــدة المؤمنيــن.
ُمل َّ
المســيح هــو رأس الكنيســة ،وعلــى قــادة الكنيســة أن يتبعــوا مثالــه فيمــا يقــودون شــعب هللا.
ت ُح َفــظ الوحــدة ِمــن ِخــال التعليــم األميــن لكلمــة هللا وبالعيــش بأمانــة لتلــك الكلمــة.
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