الدرس السابع

 * 17- 11أيار (مايو)

مفاتيح ال َوحدة األُ َس ِرية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :تكويــن 14-12 :33؛ راعــوث 18-16 :1؛ يوحنــا 26-21 :17؛
غالطيــة 28 :3؛ أفســس 22-11 :2؛ .9 :6 - 21 :5
ـي َوأَنَــا ِفيــكَ ،
آيــة الحفــظِ ‹ « :ل َيكُــونَ الْ َج ِميـ ُـع َوا ِحــدً ا ،كَ َمــا أَنَّــكَ أَنْـ َ
ـت أَ ُّي َهــا ُ
اآلب ِفـ َّ
ـم أَنَّــكَ أَ ْر َس ـلْ َت ِني› » (يوحنــا .)21 :17
ـم أَيْضً ــا َوا ِحــدً ا ِفي َنــا ،لِ ُي ْؤ ِم ـ َن الْ َعالَـ ُ
لِ َيكُونُــوا ُهـ ْ
تمثّل الحياة العائلية مواسم مختلفة من حياة األفراد المختلفة .فبالنسبة لألم واألب،
يمثــل دخــول األطفــال فــي حياتهمــا تغييــ ًرا أساســ ًيا ،تغييــ ًرا ســيدوم مــدى حياتهمــا.
وبالنســبة للنســل ،بالطبــع االنتقــال مــن حالــة العــدم إلــى الوجــود هــو بالتأكيــد تحــ ُّول
أساســي .ثــم يخــوض األبنــاء أيضً ــا فــي مراحــل الحيــاة المختلفــة حتــى يغــادروا البيــت،
أطفــال.
ً
وبالتأكيــد ،قــد ينجبــون
ٍ
ومــع ذلــك ،ســواء كنــا آبــاء أو أبنــاء فــي عائلـة ،يصــارع جميعنــا مــع الشــيء ذاتــه ،وهــذه
هــي طبيعتنــا الخاطئــة الســاقطة ،الــذي قــد يجعــل الوِحــدة فــي الحيــاة العائليــة تحديًــا كبيـ ًرا
جـ ًدا علــى األقــل.
نعــم ،قــد تصالحــت البشــرية جمعــاء مــع هللا ومــع بعضهــا البعــض فــي جســد يســوع
المســيح علــى الصليــب (أفســس  ،16-13 :2كولوســي  ،)23-21 :1ولكنــ يوم ًيــا وعمل ًيــا البــد
وأن نخصــص ألنفســنا نعمــة المســيح ،التــي وحدهــا تقــدر أن تجعــل الوِحــدة العائليــة اختبــا ًرا
ح ًيــا لــكل َمــن يســعى إليهــا باإليمــان .البــد أن يكــون هــذا اختبــا ًرا يوم ًيــا فــي حياتنــا .ولحســن
الحــظ ،هــذا ممكـ ٌن مــن خــال نعمــة المســيح.
نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  81أيار (مايو).
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األحد



 12أيار (مايو)

المسيح المركز
أي توضيــح يســتخدمه بولــس لوصــف الوِحــدة الجديــدة الكائنــة بيــن النــاس والمســيح؟
كيــف صنــع المســيح «واحــدًا» مــن «اثنيــن»؟ أفســس 22-11 :2؛ انظــر أيضً ا غالطيــة .28 :3



يزيــل صليــب المســيح الحواجــز التــي تفصــل النــاس عــن بعضهــم البعــض .حيــث فصلــت
الجــدران العابديــن فــي المعبــد اليهــودي ،الرجــال عــن النســاء ،واليهــود عــن األمــم.
ووص ًفــا لوحــدة اليهــود واألمــم فــي المســيح ،اســتخدم بولــس لغـ ًة تنطبــق بالمثــل علــى
االنقســامات األخــرى بيــن األمــم ،ومجموعــات النــاس ،والطبقــات االجتماعيــة ،والجنســين .إن
ـي يَ ْخلُـ َـق االث ْ َن ْيــنِ ِفــي نَف ِْسـ ِه إِن َْســانًا َو ِ
احـ ًدا َج ِديـ ًداَ ،صانِ ًعــا َسـاَ ًما» (أفســس )15 :2
اآليــة« :لِ َكـ ْ
هــي أخبــار ســارة تســاعد األزواج علــى اختبــار وحــدة «الجســد الواحــد» بحــقٍ فــي الــزواج.
وأيضً ا ،باإليمان في المسيح ،تقدر العائالت المفككة لزمنٍ طويل أن تتصالح.

اقتبــاس النصــوص الكتابيــة عــن الوحــدة فــي المســيح هــو أمـ ٌر يختلــف تمــام االختالف
عــن اختبــار الوحــدة فعل ًيــا .أي تغييـرات عمليــة يأتــي بهــا المســيح فــي حياتنــا والتــي
تمكننــا مــن اختبــار الوحــدة واالتحــاد الموعوديْــن لنــا؟ انظــر علــى ســبيل المثــال رومية
7-4 :6؛ 2كورنثــوس 17 :5؛ أفســس .32-24 :4



«تخيــل دائــرة كبيــرة يمتــد مــن حافتهــا خطــو ٌط عديــد ٌة متجهــة نحــو المركــز .كلمــا
اقتربــت هــذه الخطــوط مــن المركــز ،اقتربــت مــن بعضهــا البعــض. . . .
«كلما اقتربنا إلى المسيح ،اقتربنا إلى بعضنا البعض»
)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 179(.
«بيــن األب واالبــن ،والــزوج والزوجــة . . .يقــف المســيح الوســيط ،ســواء كانــو قادريــن
اتصــال مباشــ ًرا مــن ذواتنــا إال مــن
ً
علــى التعــرف عليــه أم ال .ال نســتطيع أن ننشــئ
خاللــه ،ومــن خــال كلمتــه ،ومــن خــال اتباعنــا لــه» The Cost of Discipleship( .
).New York: The MacMillan Publishing Co., 1979, p. 108

مــا مــدى ُقــرب عائلتــك أو عائلتــك الكنســية مــن مركــز تلــك الدائــرة؟ مــا الــذي
يجــب أن نتخلــى عنــه أيضً ــا حتــى تصبــح عالقاتنــا كمــا يجــب أن تكــون؟
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االثنني



 13أيار (مايو)

االتحاد من خالل محبته
« َوال َّر ُّب يُ ْن ِميك ُْم َويَزِيدُ ك ُْم ِفي الْ َم َح َّب ِة بَ ْعضَ ك ُْم لِ َب ْع ٍض َولِلْ َج ِميعِ» (1تسالونيكي .)12 :3
صلــى يســوع ألبيــه طال ًبــا أن أتبا َعــه « ‹يَكُونُــوا َوا ِحــدً ا كَ َمــا أَنَّ َنــا نَ ْحـ ُن َوا ِحــدٌ › » (يوحنــا
 .)22 :17ل ِّخــص مــا كان يقولــه يســوع هنــا ،مركـ ًزا باألخــص علــى دور المحبــة المطلوبة
لتحقيــق هــذه الوحدة.






كانــت الوحــدة بيــن اتباعــه هــي فكــر يســوع فــي هــذه الصــاة .واختبــار محبــة هللا
ـروري لهــذه الوحــدة« .أغابــي» هــي الكلمــة الكتابيــة للتعبيــر عــن محبــة هللا فــي هــذه
ضـ ٌ
الصــاة وفــي أماكــن أخــرى عديــدة فــي العهــد الجديــد .إن هــذه
المحبــة هــي طبيعــة هللا ( 1يوحنــا  ،)8 :4وهــي تميــز أتبــاع يســوع (يوحنــا  .)35 :13ولكــن
محبــة هللا ال توجــد بطبيعتهــا فــي القلــب البشــري الخاطــئ ،بــل تأتــي فــي حيــاة الشــخص
عندمــا يمكــث يســوع مــع المؤمــن بالــروح (روميــة 5 :5؛ .)11 ،9 :8
أحبــوا « ‹بَ ْعضُ ُك ـ ْم بَ ْعضً ــا كَ َمــا أَ ْحبَبْتُ ُك ـ ْم› » (يوحنــا  .)12 :15كان التلميــذ يوحنــا ،الــذي
كتــب هــذه الكلمــات ،مــر ًة غيــر محبــوب ،بــل متكبــر ،ومتعطــش للســلطة ،ومنتقــد ،وحامــي
الطبــع (مرقــس 17 :3؛ لوقــا 55 ،54 :9؛ انظــر أيضً ــا مشــتهى األجيــال صفحــة  .)295ولكــن
الح ًقــا فــي الحيــاة تذكــر كيــف ظــل يســوع يحبــه بالرغــم مــن هــذه الصفــات .فغيــرت محبــة
يســوع يوحنــا تدريج ًيــا ،ممكن ـ ًة إيــاه مــن أن يحــب اآلخريــن فــي وحــد ٍة مســيحي ٍة .وكتــب:
«نَ ْح ـ ُن ن ُِح ُّب ـ ُه ألَنَّـ ُه ُه ـ َو أَ َح َّب َنــا أَ َّوالً»
ـب بَ ْعضُ َنــا
( 1يوحنــا  ،)19 :4وكذلــك «إِ ْن كَا َن ُ
هللا قَـ ْد أَ َح َّب َنــا ه َكـذَا ،يَ ْن َب ِغــي لَ َنــا أَيْضً ــا أَ ْن يُ ِحـ َّ
بَ ْعضً ــا» ( 1يوحنــا .)11 :4

اقــرأ 1كورنثــوس  .13–4 :13حــاول وضــع اســمك حيــث كلمــة «المحبــة» .مــا مــدى
توافــق اســمك والنــص؟ أطلــب مــن يســوع أن يأتــي بصفــات المحبــة هــذه إلــى
حياتــك بروحــه .أي تغييـرات قــد يحفــزك الــروح علــى إحداثهــا كــي تصــل إلــى هــذا
النمــوذج المســيحي؟
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الثالثاء



 14أيار (مايو)

ُحب ال ّذات :مدمر العائلة

«إذا ُو ِضــع التكبــر واألنانيــة جان ًبــا ،قــد تكفــي خمــس دقائــق إلزالــة معظــم الصعوبات»
(.)Ellen G. White, Early Writings, p. 119

أفســدت الخطيــة طبيعتنــا بصفتنــا كائنــات بشــرية .وقــد يكــون أعظــم مثــال علــى ذلــك
الفســاد هــو نقمــة األنانيــة .يبــدو أننــا نُولــد أنانييــن؛ يمكننــا أن نــرى هــذه الحقيقــة فــي
األطفــال الصغــار ،الذيــن طبيعتهــم األساســية هــي الطلــب مــن أجــل أنفســهم« .لــي ،لــي ،لــي
 ». . .ومــع الوقــت الــذي نصــل فيــه للبلــوغ ،قــد تع ِّبــر هــذه الصفــة عــن ذاتهــا ببعــض الطــرق
ال ُم َر ِّوعــة ،خاصــة فــي البيــت.
بالطبــع جــاء يســوع ليغيــر هــذا (أفســس  .)24 :4حيــث تعدنــا كلمتــه بــأن ،مــن خاللــه،
يجــب ألّ تســودنا هــذه الصفــة الشــخصية المدمــرة .فحياتــه بمجملهــا مثـ ٌ
ـال كامـ ٌـل عــن معنــى
الحيــاة بــدون أنانيــة؛ بقــدر مــا نتشــبه بحياتــه ( 1يوحنــا  ،)6 :2ســنتغلب علــى الميــل للعيــش
مــن أجــل ذواتنــا فقــط.

اقرأ النصوص التالية .ماذا تخبرنا عن عيش حياة األنانية؟
فيلبي 5-3 :2




 1يوحنا 18-16 :3




كم��ا كتب��ت إل��ن هوايــت أعــاه ،إذا ُو ِضــع التكبــر واألنانيــة جانبًــا ،يمكــن أن تُ َحل مشــكالت
عديــدة بســرعة فائقــة ،قبــل أن تفســد وتتخمــر وتتحــول فــي النهايــة إلــى شــيء متعفــنٍ  .البــد
منــ أن تتطه��ر (أمثــال  )6 :16جميــع أفــراد العائلــة ،وخاصــة اآلبــاء واألمهــات ،مــن هــذه
الخطيــة عنــد أقــدام الصليــب (أعظــم مثــال فــي العالــم أجمــع علــى إنــكار الــذات) ،حتــى وإن
كان ذلــك يعنــي الرجــوع باســتمرار للصليــب ركو ًعــا فــي صــا ٍة ،وإيمــانٍ  ،ودمــوعٍ ،وخضــوعٍ.

كــم مــن الوقــت تقضــي عنــد الصليــب متصار ًعــا مــع أي أنانيــة تظهــر فــي حياتــك؟
كيــف تبيــن لــك هــذه اآليــة (متــى  )16 :7إذا كنــت تقضــي وق ًتــا كاف ًيــا هنــاك؟
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األربعاء

 15أيار (مايو)



الخضوع
أي نصيحــة يقدمهــا بولــس فيمــا يتعلــق بالتواضــع والخدمــة فــي العالقــات؟ أفســس :5
يحســن هــذا الطبــع ،حســب رأيــك ،مــن الوحــدة فــي الكنيســة؟ ولمــاذا يعــد
 .21كيــف ِّ
مه ًمــا جــدً ا للعائلــة؟ أفســس .9 :6 - 22 :5


تعنــي كلمــة «خاضعيــن» (افســس  )21 :5وضــع الشــخص لذاتــه بتواضــع أمــام اآلخــر
علــى أســاس االختيــار الحــر .وهــذا المبــدأ الفريــد أسســه المســيح (متــى 28-26 :20؛ يوحنــا
5 ،4 :13؛ فيلبــي  ،)8-5 :2وهــو يميــز جميــع َمــن هــم مملوئيــن بروحــه (أفســس .)18 :5
و»مخافــة المســيح» هــي مــا يحفــز النــاس علــى الخضــوع بهــذه الطريقــة (أفســس ،21 :5
كتــاب الحيــاة) .وكانــت التضحيــة بالــذات ال ُمتبا َدلــة ،وتظــل ،تعلي ًمــا مســيحيًا ثوريًــا عــن
العالقــات االجتماعيــة .فهــي تجلــب للحيــاة واق ًعــا روح ًيــا ،وهــو أن الجميــع سواســية فــي
المســيح؛ ليــس هنــاك اســتثناءات.
مبــدأ أُ َس ـ ِّر ّي .إن ســاحة اختبــار الخضــوع المســيحي هــو البيــت .فــإذا كان هــذا المبــدأ
ســا ٍر هنــاك ،ســوف يصنــع اختالفًــا جوهريًــا فــي الكنيســة.
وينتقل بولس على الفور من مقدمة مبدأ الخضوع ليناقش تطبيقه في العائالت.
ثالثــة أزواج مــن العالقــات موضحــة فــي أفســس  - 9 :6 - 22 :5أكثــر العالقــات شــيو ًعا
فــي المجتمــع وفــي الوقــت ذاتــه أكثرهــا اختالفًــا .وليــس القصــد إعــادة فــرض نظــام اجتماعــي
موجــود ،بــل توضيــح كيــف ت َ ْع َمــل ثقافــة إيمــان المســيح عندمــا يخضــع المؤمنــون أحدهمــا
لآلخــر خضو ًعــا طوع ًيــا ومختل ًفــا اختالفًــا فريـ ًدا.

لمــاذا ،فــي اعتقــادك ،يتوجــه بولــس بالحديــث باســتمرار ً
وأول لمــن هــم أضعــف
اجتماع ًيــا فــي المجتمــع الســكاني  -الزوجــات ،واألطفــال ،والعبيــد؟ اكتــب الســبب
ال ُمل َحــق بالخضــوع فــي كل مــن هــذه اآليــات.
أفسس 22 :5

أفسس 1 :6

أفسس 5 :6

أولئــك ذوي الســلطة األعلــى اجتماعيًــا  -األزواج ،واآلبــاء ،واألســياد  -دائ ًمــا مــا يخاطَبــون
كل تعلي ًمــا غيــر مألــوف بالمــرة فــي الحضــارة .وهــذه التعاليــم البــد
ثان ًيــا .حيــث يتلقــى ٌ
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وأن تكــون قــد أدهشــت مؤمنــي القــرن األول .حيــث مهــدت األرض حــول الصليــب وفتحــت
الطريــق أمــام الصراحــة الحقــة لكــي ت ُختَ َبــر فــي العالقــات.

الخميس
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ع ْيش المحبة التي نَ ِع ُدها

فــي نهايــة المطــاف ،يعتمــد إتحــاد العائلــة ووحدتهــا علــى تكريــس أعضــاء العائلــة ،بدايـ ًة
مــن تكريــس الزوجيــن ،وحتــى اعتنــاء أحدهمــا باآلخــر .لألســف ،تاريــخ الكتــاب المقــدس
مملــو ٌء بأمثلــة عــن وعــو ٍد لــم يتــم الوفــاء بهــا ،وثقــة مهدومـ ٍة ،وتكريــس معــدوم فــي حيــن
أنــه كان يجــب أن يكــون موجــود .كمــا يوجــد فــي الكتــاب المقــدس أمثلـ ٌة حيـ ٌة عــن أنـ ٍ
ـاس
كرســوا أنفســهم ألصدقــاء وعائــات ووفــوا بوعودهــم.
عادييــن الذيــن ،بعــون هللاُّ ،








انظــر إلــى العائــات اآلتيــة ومســتوياتهم التكريســية .كيــف كان يمكــن تعزيــز التكريس
فــي بعــض العائــات؟ ومــا الــذي حفــز التكريــس الواضــح فــي العائــات األخرى؟
التكريس بين األب واالبن (تكوين 14-12 :33؛ خروج .)10-1 :2
التكريس بين االخوة واألخوات (تكوين .)28-17 :37
التكريس العائلي (راعوث 18-16 :1؛ 20 ،12 ،11 :2؛ 13-9 :3؛ .)13 ،10 :4
التكريس بين الزوجين (هوشع 8 ،6 ،3 ،2 :1؛ .)3-1 :3

عندمــا نكــرس أنفســنا لشـ ٍ
ـخص آخــر ،كمــا فــي الــزواج أو فــي قـرار إنجــاب أو تبنــي طفــل،
البــد أن يكــون هنــاك إخضــاع إرادي لذواتنــا كــي نصنــع قـرا ًرا مختل ًفــا فــي المســتقبل ،إخضــاع
زمــام جــز ٍء مهـ ٍـم فــي حياتنــا .قــد تقيــد القوانيــن الســلوك الســلبي ،ولكــن تحتــاج العالقــات
الزوجيــة والعائليــة المحبــة فــي داخلهــا لكــي تمكنهــا مــن االزدهــار.

مــاذا يعنــي وعــد يســوع بالتكريــس (عبرانييــن  )5 :13لــك أنــت شــخص ًيا؟ أي تأثيــر
يجــب أن يتركــه تكريســه لــك علــى تكريســك لــه ،ولشــريك حياتــك ،وألطفالــك،
والخوتــك المؤمنيــن؟
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 17أيار (مايو)

لمزيــد ِمــن الــدرس :الوحــدة — العمــل األول« .أول عمــل يتعيــن علــى المســيحيين
عملــه هــو اتحــاد عائالتهــم. . . .
«كلما اتحد أفراد العائلة بقو ٍة في عملهم في البيت ،سما وقوي النفوذ الذي سيستخدمه
األب واألم واألبناء والبنات خارج البيت» )Ellen G. White, The Adventist Home, p. 37( .
ســر اتحــاد العائلــة« .ســبب االنفصــام والشــقاق فــي العائــات والكنيســة هــو االنفصــال
عــن المســيح .فاالقتـراب مــن المســيح يعنــي االقتـراب مــن أحدنــا اآلخــر .والســر وراء الوحــدة
الحقيقيــة فــي الكنيســة والعائلــة ليــس الدبلوماســية ،وليــس اإلدارة ،وليــس مجهــود بشــري
خــارق للتغلــب علــى الصعوبــات -مــع أنــه ســيتطلب فعــل الكثيــر مــن هــذه  -بــل هــو
االتحــاد مــع المســيح» صفحــة .179

أسئلة للنقاش
 .1تحــدث عــن القــوات الموجــودة فــي مجتمعــك التــي تعاكــس الوحــدة العائليــة.

أي حلــول عمليــة يمكنــك أن تقدمهــا لعائلــة تصــارع مــع هــذه التأثيـرات؟

 .2هــل هنــاك عائلــة منقســمة فــي كنيســتك حال ًيــا؟ إن ُوجِ ــد ،مــاذا يمكــن لصفكــم
فعلــه لمســاعدة كل فــرد فــي أثنــاء هــذه األزمــة؟
 .3ناقــش قضيــة الخضــوع كاملـ ًة .كيــف يمكــن أن تُ ْف َهــم فــي ســياق مســيحي؟ بــأي
طــرق أُســيء اســتخدام المبــدأ؟
 .4أي مبــادئ يمكنــك رؤيتهــا فيمــا يتعلــق بوحــدة العائلــة يمكــن أن تُط َّبــق أيضً ــا
علــى فكــرة الوحــدة فــي الكنيســة؟
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