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وحدتنا في المسيح

ــة  ــا. الكنيس ــن مًع ــين، وُمتعبِّدي ــن، ودارس ــى األرض: خادمي ــة هللا عل ــي عائل ــة ه الكنيس
ــارَّة إلــى كل الشــعوب، وهــي ناظــرة إلــى يســوع  مدعــوَّة إليصــال وإعــالن أخبــار الخــالص السَّ

ــا. كقائِدهــا وفاديه
ــبتيين  ــت الس ــة األدفنتس ــية لكنيس ــدات األساس ــن الُمعتق ــم 12 ِم ــدأ( رق ــد )المب الُمعتَق
، جزئِيًــا، علــى: »انَّ الكنيســة هــي مجموعــة المؤمنيــن الذيــن يعترفــون بيســوع المســيح  ينــصُّ
ســيًِّدا وُمخلًِّصــا. ففــي تواُصــل مــع شــعب هللا فــي أزمنــة العهــد القديــم، نحــن قــد ُدعينــا ِمــن 
ــاء  ــال بالَعَش ــة هللا، ولالحتف ــم كلم ــركة( وتعلي ــة )الشَّ ــادة واأللف ــمُّ للعب ــويَّة ننض ــم؛ وس العال
ــان  ــم«  )إيم ــاء العال ــي كل أنح ــارة ف ــر البش ــري، ولنش ــس البش ــة كل الجن ــي، ولخدم بَّان الرَّ

األدفنتســت الســبتيين، صفحــة 228(.
ــئلة  ــن هــذه األس ــة ع ــى الكنيســة؟ اإلجاب ــي إل ــن ينتم ــي بالكنيســة؟ َم ــاذا نعن ــن م ولك

ــة. ــف الكنيس ــى تعري ــا عل ــد جزئِيًّ تعتم
الكنيســة بالتأكيــد هــي المجموعــة المحلِّيَّــة ِمــن المؤمنيــن بيســوع الذيــن يُطيعــون الــرَّب 
عــات  والذيــن يجتمعــون مًعــا للعبــادة والِخدمــة. يمكنهــم اإلجتمــاع فــي بيــوت أو فــي تجمُّ
ــه المســيحيون.  ــع في ــذي يتجمَّ ــاء ال ــا بالكنيســة، البن ــي أيًض ــة 1٦: 10، 11(. نعن ــر )رومي أكب

ولكــن هــذا ليــس التفســير األفضــل للكنيســة. فالكنيســة هــي النــاس وليــس المبانــي.
ــا كمجموعــة ِمــن المؤمنيــن فــي منطقــة  فــي العهــد الجديــد، اُشــير إلــى الكنيســة أحيانً
ــير  ــد كان يُش ــة، فق ــي غالطي ــس الكنيســة ف ــا خاطــب بول ــذا، فعندم ــة. وهك ــة ُمعيَّن جغرافيَّ
دة فــي ُمــُدن وقــرى تلــك المنطقــة )غالطيــة 1: 2؛ انظــر أيًضــا  إلــى مجموعــات محلِّيَّــة ُمتعــدِّ
ــى  ــن ينتمــون إل ــاس الذي ــن الن ــا مجموعــة ِم ــي الكنيســة أيًض ــن أن تعن 1بطــرس 1: 1(. يُمِك
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ــا يرمــز إلــى ُمعتقداتهــم وتُراثِهــم. طائفــة ُمعيَّنــة أو يُطلِقــون علــى أنفســهم اســًما ُمعيًَّن
ومــع ذلــك، فـَـُكل هــذه التعاريــف تظــل ناقصــة وغيــر ُمكتَِملــة. فالكنيســة هــي شــعب هللا 
دة )كثيــرون منهــم  فــي كل األرض. وبالرغــم ِمــن أنَّ للمســيح أتبــاع أمنــاء فــي طوائــف ُمتعــدِّ
ــا 18: 1-٤(، ســُنركِّز فــي هــذا  ــا يوحن ــرة )رؤي ــد األحــداث األخي ــة هللا عن ــى بقيَّ ســينضّمون إل
الربــع علــى كنيســتنا، كنيســة األدفنتســت الســبتيين، ومــا الــذي تعنيــه الوحــدة فــي المســيح 

بالنِّســبة لنــا.
ــد )المبــدأ( رقــم 14 يحمــل عنــوان »الوحــدة فــي جســد المســيح« وينــصُّ علــى:  الُمعتََق
ــة وقبيلــة ولســان  يــن مــن كل أمَّ »انَّ الكنيســة هــي جســد واحــد ذو أعضــاء عديديــن مدعوِّ
ــا الفروقــات  ــقاق بينن وشــعب. ونحــن خليقــة جديــدة فــي المســيح. ويجــب أال يُســبِّب الشِّ
ــاء  ــن الُعظمــاء والوضعــاء، األغني ــات بي ــاللة أو الفروق ــم والسُّ ــة والتعلي ــاس والثقاف فــي األجن
والُفقــراء، الذكــور واإلنــاث. فنحــن ُمتســاوون جميًعــا فــي المســيح الــذي بــروح واحــدة جعلنــا 
نتماَســك فــي رِفقــة واحــدة معــه وبعضنــا مــع بعــض؛ علينــا أن نخــدم ونُخــَدم ِمــن دون تحيُّــز 
س نتقاســم اإليمــان  ــظ. ونحــن ِمــن خــالل إعــالن يســوع المســيح فــي الكتــاب المقــدَّ أو تحفُّ
ــع هــذه الوحــدة مــن  ــع. وتنب ــهادة الواحــدة للجمي ــا بالشَّ نفســه والرَّجــاء نفســه ونمــدُّ يدن

وحــدة الثالــوث األقــدس الــذي تبنَّانــا كأوالده« )إيمــان األدفنتســت، صفحــة 292(.
ــن  ــادات م ــا إرش ــر لن ــي أن توفِّ ــبت ه ــة الس ــن دروس مدرس ــلة م ــذه السلس ــدف ه ه
الكتــاب المقــدس حــول موضــوع الوحــدة المســيحية لنــا كأدفنتســت ســبتيين، إذ نواجــه اآلن، 
يــات حــتى نهايــة  يــات لتلــك الوحــدة، وستســتمر هــذه التَّحدِّ كمــا الحــال دائًِمــا، نواجــه تحدِّ
ــن اإليحــاءات واإلرشــادات  ــد ِم ــاب المقــدس العدي ــي الكت ــا نجــد ف ــك، فإنن ــع ذل ــان. م الزَّم
ــة ِمــن هللا. هــذه اإليحــاءات وهــذه  حــول كيفيــة عيــش الوحــدة فــي المســيح التــي هــي ِهبَ
ــا؛  ــر عــن الوحــدة فــي كنائســنا؛ التــي اعطاهــا هللا لن ــة العيــش والتعبي اإلرشــادات عــن كيفي

هــي موضــع التركيــز فــي هــذا الّربــع. 

ديِنــس فورتيــن هــو أســتاذ فــي الالهــوت فــي كليــة الالهــوت التاِبعــة لألدفنتســت 
الســبتيين، جامعــة آنــدروز، فــي بيريــن ســبرينج، ميشــيجان. منــذ انضمامــه لهيئــة التدريــس 
فــي كليــة الالهــوت ســنة 199٤، خــدم فورتيــن أيًضــا كُمشــرِف علــى برنامــج الماجســتير فــي 
ــوت  ــم الاله ــس قس ــد )2000-200٤(، ورئي ــاعد عمي ــة )1999-2001(، وُمس ــوم الالهوتي العل

ــد )200٦-201٣(. ــب، عمي ــى وقــت قري ــى إل والفلســفة المســيحية )200٦(، وحت
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حان وقت انخراط كافة الأعضاء
ما هو “انخراط كافة الأعضاء”؟

ــه كــرازي واســع النطــاق علــى مســتوى الكنيســة العالميــة  _ “انخــراط كافــة الأعضــاء )’ TMI ‘(” هــو تّوجُّ
ــة،  يَْصاِلّي ــواع الخدمــة العامــة الإِ ــوع مــن أن ــان إداري، كل ن ــه كل عضــو، كل كنيســة، كل كي يشــارك في

ــة الشــخصية والمؤسســاتية.  يَْصاِلّي ــات الإِ ــك الخدم وكذل

إنهــا خطــة تعتمــد علــى تواريــخ محــددة وتهــدف إلــى ربــح النفــوس المعنــي وتقــف علــى احتياجــات  _
ــي هللا كل حاجــة، ممــا يــؤدي إلــى زرع كنائــس  العائــات والأصدقــاء والجيــران. ثــم تشــارك كيــف يلّب

جديــدة ونمــو الكنيســة ككل، مــع التركيــز علــى إبقــاء الأعضــاء، التبشــير، المشــاركة والتلمــذة. 

بت كيفية تطبيق »انخراط كافة الأعضاء« في مدرسة السَّ
خّصص أول 15 دقيقة * من كل درس للتخطيط والصالة والمشاركة:

“انخــراط كافــة الأعضــاء ’ TMI ‘ “ فــي الوصــول لَمــن ينتمــون للكنيســة: خطــط لزيــارة الأعضــاء المتغيبين  _
أو المتضرريــن وصــلِّ مــن أجلهــم واعتــِن بهــم، وقــم بتوزيــع مهــام لــكل منطقــة. َصــلِّ وناقــش الطــرق 
ة، الأعضــاء غيــر الفاعليــن، الشــبيبة، الّنســاء  التــي يمكــن مــن خالهــا تلبيــة احتياجــات العائــات الكنســيَّ

والرجــال، وطــرق مختلفــة لجعــل العائلــة الكنســية منخرطــة فــي الخدمــة. 

»انخــراط كافــة الأعضــاء ’ TMI ‘ » فــي الوصــول لَمــن ل ينتمــون للكنيســة: َصــلِّ وناقــش الطــرق التــي ِمن  _
رع،  خالهــا يمكــن الوصــول إلــى مجتمعــك، مدينتــك، والعالــم، بإتمــام مهمــة البشــارة مــن خــال الــزَّ
الحصــاد، والحفــاظ علــى مــا نجمعــه. قــم بإشــراك جميــع الخدمــات الكنســّية إذ تخطــط لمشــاريع ربــح 
النفــوس قصيــرة المــدى وبعيــدة المــدى. إنَّ مبــادرة »انخــراط كافــة الأعضــاء’ TMI ‘ “ أساســها أعمــال 
الّترّفــق المكتــرث. فيمــا يلــي بعــض الطــرق العمليــة لتصبــح منخرطــاً بشــكل شــخصي:  1. قــم بتنميــة 
عــادة التعــرّف علــى الحتياجــات فــي مجتمعــك. 2. ضــع الخطــط لتلبيــة هــذه الحتياجــات. 3. َصــلِّ مــن 

أجــل انســكاب الــروح القــدس.

ــى  _ ــاء عل ع الأعض ــجِّ ــاب. ش ــل الكت ــة فص ــع هللا: دراس ــل م ــاء ’ TMI ‘ “ للتواص ــة الأعض ــراط كاف “انخ
س في مدرســة الســبت  س – اجعــل دراســة الِكتــاب الُمَقــدَّ النخــراط فــي الدراســة الفرديــة للِكتــاب الُمقــدَّ

يجابــي وليــس مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات.  دراســة تشــاركية. ادرســوا مــن أجــل التغّيــر الإ

‘ TMI ’ الّشرحالوقتانخراط كافة الأعضاء

التبشير بالمشاركة 

المرسلية العالمية

َصّل، خطِّط، نّظم للعمل. اهتم بالأعضاء المتغيبين. 15 دقيقة.*
ضع جدولً زمنياً للتواصل. العطاء المرسلي.

درس دليل دراسة الِكتاب 

س الُمَقدَّ

س. اطرح 45 دقيقة.* قم بإشراك الجميع في درس الِكتاب الُمَقدَّ
أسئلة. سّلط الضوء على النصوص الرئيسية. 

ف بعد العبادة.الغداء خطط للغداء مع أعضاء الصَّ
ثم فليخرج كل واحد منكم ويتواصل مع شخص ما. 

*يمكن تعديل الوقت حسب الضرورة. 

انخراط كافة الأعضاء
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لكتروني قم بزيارة الموقع الإ
الخاص بالشرق الأوسط للنشر
للحصول على المزيد من الموارد باللغة العربية

اشترك في
رسالتنا الإخبارية

المجانية

تزّود بآخر المعلومات المتعلقة بكل

 إصداراتنا الجديدة!
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٢٩ أيلول )سبتمرب( - ٥ ترشين األول )أكتوبر(    الدرس األول    

قوط الخليقة والسُّ

السبت بعد الظهر
ــن ٣: ١٦-١٩؛  ــا ٤: ٧، ٨، ١٦؛ تكوي ــن ١: ٢٦، ٢٧؛ ١يوحن المراجــع األســبوعية:  تكوي

ــة ٧: ٦-١١. ــة ٣: ٢٩؛ تثني ــن ١١: ١-٩؛ غالطي تكوي

ــَماِء َوُعــدَّ النُُّجــوَم إِِن  ــْر إِلَــى السَّ آيــة الحفــظ: »ثُــمَّ أَْخرََجــُه إِلَــى َخــاِرجٍ َوَقــاَل: »انْظُ
َهــا«� َوَقــاَل لَــُه: »هكـَـَذا يَكـُـوُن نَْســلَُك«� َفآَمــَن ِبالــرَّبِّ َفَحِســَبُه لَــُه ِبــرًّا«  اْســَتطَْعَت أَْن تَُعدَّ

)تكويــن 15: 5، 6(�

ــة شــعب هللا بخليقــة الجنــس البشــري وســقوطهم المأســاوي فــي الخطيــة. إنَّ أي  تبــدأ قصَّ
ُمحاولــة لِفهــم طبيعــة الوحــدة فــي الكنيســة يجــب أن تبــدأ بخطَّــة هللا األصليــة عنــد الخليقــة، 

ثــم الحاَجــة إلــى اإلســترداد بعــد الّســقوط.
س أنَّ هللا قََصــَد أن تبقــى البشــرية عائلــة  تُظِهــر األصحاحــات األولــى مــن الكتــاب المقــدَّ
ــة  ــي الخطي ــة. ف ــاة الخطي ــد مأس ــت بع ــدة إنفصم ــذه الوح ــف، ه ــع األس ــن م ــدة. ولك واح
ــقاق واإلنقســام، والمزيــد مــن النتائــج الكريهــة والوخيمــة  وحدهــا نبتــت جــذور الشِّ
للعصيــان. يُمكــن أن نــرى لمحــة مــن هــذا اإلنقســام فــي المواجهــة الُمباشــرة بيــن آدم وحــوَّاء 
عندمــا أقبــل هللا عليهمــا ألوَّل مــرَّة بعــد أن أكال مــن الشــجرة الُمحرَّمــة )انظــر تكويــن ٣: 11(. 
ــا أساســيًا مــن بيــن األهــداف األخــرى  وبالتالــي، أصبــح إســترداد هــذه الوحــدة األصليــة هدفً

ــة الخــالص. التــي تحققهــا خطَّ
ــاب  ــوِّر الكت ــالص. يُص ــة هللا للخ ــي خطَّ ــيًا ف ــا أساس ــار العبً ــعب هللا، ص ــم، أب ش إبراهي
المقــدس إبراهيــم كمثــال عظيــم للبــر باإليمــان )أنظــر روميــة ٤: 1-٥(، ذلــك اإليمــان الــذي 
ــد شــعب هللا بعضهــم مــع بعــض ومــع هللا نفســه. يعمــل هللا مــن خــالل النــاس إلعــادة  يُوحِّ

ــس البشــري الســاِقط. ــه للجن ــن إرادت الوحــدة وليُعلِ

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٦ تشرين األول )أكتوبر(. * نرجو التَّعمُّ
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٣٠ أيلول )سبتمرب(         األحد        

المحبَّة أساس الوحدة
ــة الخليقــة الــواردة فــي األصحاحيــن األول والثانــي ِمــن ســفر التكويــن، رســالة  م قصَّ تُقــدِّ
واضحــة عــن اإلنســجام والتَّناغــم فــي نهايــة إســبوع الخليقــة. كلمــات هللا الختاميــة بــأنَّ كل 
ا« )تكويــن 1: ٣1( لــم تكــن تُشــير إلــى جمــال الخليقــة فقــط، بــل  مــا عملــه كان »حســن جــدًّ
تُشــير أيًضــا إلــى غيــاب أي عامــل ِمــن عوامــل الشــر واإلنقســام عندمــا أكمــل هللا خلــق هــذا 
العالــم والجنــس البشــري الــذي سيســكن األرض. كان قصــد هللا األصلــي فــي الخليقــة هــو أن 
يســود اإلنســجام فــي عالقــات التَّعايُــش والتَّرابُــط بيــن كل أشــكال الحيــاة. كان عالًمــا جميــاًل 
ُخلِــَق ِمــن أجــل العائلــة البشــرية. كل شــيء كان كامــاًل وُمســتحق لرضــى وإستحســان خالقــه. 

كان هــدف هللا األصلــي واألســمى للعالــم هــو اإلنســجام والوحــدة والُحــب.

ــز اإلنســان ُمقارنــة مــع  اقــرأ تكويــن 1: 26، 27�  مــاذا تقــول لنــا هــذه اآليــة عــن تميُّ
باقــي الخالئــق األرضيــة، كمــا ورد فــي ســفر التكويــن األصحاحيــن األول والثانــي؟

 

ــه  يقــول ســفر التكويــن بــأنَّ هللا خلــق اإلنســان علــى صورتــه، وذلــك شــيء لــم يــرد قول
ــة الخليقــة المذكــورة فــي ســفر التكويــن. »وقــال هللا: ›نعمــل  بخصــوص أي شــيء آخــر فــي قصَّ
اإلنســان علــى صورتنــا كشــبهنا...‹ فخلــق هللا اإلنســان علــى صورتــه. علــى صــورة هللا خلقــه. 
ذكــرًا وأنثــى خلقهــم« )تكويــن 1: 2٦، 2٧(. مــع أنَّ الالهوتييــن تجادلــوا علــى مــدى قــرون حول 
طبيعــة تحديــد هــذه الصــورة بدقَّــة، وطبيعــة هللا ذاتــه، فإنَّــه يوجــد الكثيــر مــن المقاطــع فــي 

الكتــاب المقــدس تُظِهــر طبيعــة هللا بأنَّهــا المحبَّــة.

اقــرأ 1يوحنــا 4: 7، 8، 16� كيــف يمكــن أن تُســاعدنا هــذه اآليــات لنفهــم كيــف ُخلِْقنــا 
أصــاًل وكيــف يمكــن أن يكــون هــذا قــد أثَّــر علــى الوحــدة األصليــة التــي ســادت عنــد 

الخليقــة؟

 

ــات  ــن للمخلوق ــرق ال يمك ــوا )وبط ــم أن يُحبُّ ــي مقدوره ــا ف ــر أيًض ــة، وألنَّ البش هللا محبَّ
األرضيــة األخــرى أن تُمارســها(، فكوننــا ُخلِقنــا علــى صــورة هللا، يجــب أن يشــمل ذلــك الُقــدرة 
علــى المحبَّــة. مــع ذلــك، فالمحبَّــة توجــد فقــط فــي عالقــة اإلنســان باآلخريــن. وهكــذا، فــكل 

ــة ِبُعمــق. ــَق علــى صــورة هللا، يجــب أن يكــون لــه القــدرة علــى المحبــة، والمحبَّ مــا ُخلِ
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١ ترشين األول )أكتوبر(        االثنني        

عواِقب السقوط
كانــت عواِقــب الســقوط وخيمــة. عصيــان آدم وحــوَّاء بــدأ فــي تمزيــق اإلنســجام الموجــود 
ــقاق والخــالف  فــي التَّعايــش والتَّرابــط بيــن كل أشــكال الحيــاة. واألســوأ مــن ذلــك، بــدأ الشِّ
واإلنقســام بيــن الجنــس البشــري الــذي مــا زال ســائًدا حتــى يومنــا هــذا. تظهــر حالــة عــدم 
اإلنســجام ُمباشــرة فــي الطريقــة التــي ســعى بهــا كل مــن آدم وحــوَّاء في إلقــاء اللوم بالســقوط 

علــى طــرف آخــر )تكويــن ٣: 12، 1٣(. وانحــدرت األشــياء إلــى أســوأ منــذ ذلــك الحيــن.

اقــرأ تكويــن 3: 16-19؛ وتكويــن 4: 1-15� مــاذا يوجــد فــي هــذه اآليــات ممــا يُظهــر 
نتائــج الخطيــة وتأثيرهــا علــى العالــم الُمتناغــم الــذي خلقــه هللا؟

 

ــرور  ــا بم ــت آثاره ــة ترك ــب وخيم ــرة وعواق ــداث كثي ــدًرا ألح ــان آدم مص ــح عصي أصب
ــة.  ــب الخطي ــن عواِق ــي م ــه يُقاس ــة نفس ــم الطبيع ــدأ عال ــة هللا. ب ــى كل خليق ــت عل الوق
ــبَّ  ــن المفــروض أن يُِح ــن، ِم ــا أَخَوي ــل كان ــن وهابي ــرت. قايي ــا تأثَّ ــات اإلنســانية أيًض العالق
ــه  ــع ميول ــا أراد أن يتب ــدا ألن أحدهم ــال وتباع ــا انفص ــر، إال أنَّهم ــا باآلخ ــي أحدهم ويعتن
ــه  ــج عن ــور نت ــد والّنف ــادة. هــذا التَّباع د للِعب ــاع نظــام هللا الُمحــدَّ ــن إتِّب ــداًل م الشــخصية ب
ًهــا نحــو هللا أكثــر ممــا كان نحــو هابيــل. شــعر  العنــف والمــوت. إنَّ ردَّ فعــل قاييــن كان موجَّ
ــل.  ــة تجــاه هابي ــظ وضغين ــى غي ــاد إل ــن ٤: ٥(، وهــذا الغضــب ق بغضــب تجــاه هللا )تكوي

ــانية. ــات اإلنس ــق العالق ــن تمزي ــان زاد م العصي
»ورأى الــرَّبُّ أنَّ شــرَّ اإلنســان قــد كثــر فــي األرض، وأنَّ كل تصــوُّر أفــكار قلبــه إنَّمــا هــو 
مــار  شــرير كل يــوم« )تكويــن ٦: ٥(. قــاد هــذا الشــر فــي نهايــة المطــاف إلــى الطوفــان والدَّ
الهائــل لخليقــة هللا األصليــة التــي خلَّفهــا الطوفــان. ولكــن حتــى ذلــك الحيــن، لــم يتخــل هللا 

ــة، نــوح وعائلتــه، ليبــدأوا مــن جديــد. ــه أبقــى لــه بقيَّ عــن الجنــس البشــري، لكنَّ
ــيُذكِّرهم  ــماء س ــي السَّ ــزح ف ــوس الق ــه. ق ــوح وعائلت ــًدا لن ــى هللا وع ــان، أعط ــد الطوف بع
ــن 9: 12-1٧؛ إشــعياء ٥٤:  ــه )تكوي ــة هللا ووعــوده، ســيُذكِّرهم بلطــف هللا ورحمت ــا بعناي دائًِم
٧-10(. أقــام هللا عهــًدا مــع نــوح، وأعــاد خطَّتــه األصليــة لتكويــن عائلــة بشــرية ُمتَّحــدة، أمينــة 

وُمخلِصــة لــه ولكلمتــه.

ــك  ــرارات يمكن ــة ق ــة؟ أيَّ ــا الخطيَّ ــي تجلبه ــام الت ــة واإلنقس ــرق التفرق ــي ط ــا ه م
إتِّخاذهــا اآلن لتســاعدك علــى إســتعادة اإلنســجام بيــن أولئــك الذيــن يمكــن 

لقراراتــك أن تكــون ذات تأثيــر قــوي عليهــم؟



9

٢ ترشين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

المزيد من التفرقة واإلنفصال

اقــرأ تكويــن 11: 1-9� مــاذا حــدث هنــا ممــا جعــل ِمــن ُمشــكلة اإلنفصــال والشــقاق 
أســوء ممــا كانــت عليــه؟ 

 

ــل،  ــرج باب ــاء ب ــان هــي بن س بعــد الطوف ــاب المقــدَّ ــا الكت ــي أرَّخه ــة الت األحــداث التالي
ثــون لغــة واحــدة.  بلبلــة اللغــات، وثـُـمَّ تَشــتُّت النــاس، الذيــن كانــوا إلــى ذلــك الوقــت يتحدَّ
ــا  ــت بعًض ــة، قــد جذب ــة الترب ــة والفــرات وخصوب ــن نهــري دجل ربمــا كان جمــال األرض بي
مــن نســل نــوح ليقــرروا بنــاء مدينــٍة لهــم وبــرٍج عــاٍل فــي أرض شــنعار، فــي جنــوب العــراق 

اآلن )تكويــن 11: 2(.
ــذ أقــدم  ــكَّان من ــن كانــت منطقــة كثيفــة السُّ ــن النهري ــالد مــا بي ــار أنَّ ب ــم اآلث أظهــر عل
ــكَّان كان الســومريون، الذيــن يعــود لهــم الفضــل فــي  العصــور التاريخيــة. مــن بيــن هــؤالء السُّ
ــد،  ــيِّدت بشــكل جيّ ــازل ُش ــوا ألنفســهم من ــن. لقــد بن ــواح الطي ــى أل ــة عل ــراع فــن الكتاب إخت
وكانــوا مهــرة فــي صنــع الُحلــي )المجوهــرات(، واآلالت، واألدوات المنزليــة. كََشــَفت الحفريــات 

عــة. أيًضــا عــن معابــد كثيــرة علــى شــبه أشــكال أبــراج كُرِّســت لِعبــادة آلهــة ُمتنوِّ
ــود  ــوح والوع ــه ن ــوا إل ــا نس ــرعان م ــنعار ُس ــي أرض ش ــتقرُّوا ف ــن اس ــوح الذي ــاد ن أحف
ــزًا  ــل رم ــرج باب ــاء ب ــان. كان بن ــرى بالطوف ــرة أخ ــك األرض م ــن يُهل ــه ل ــا بأن ــي قطعه الت
لحكمتهــم ومهارتهــم. إنَّ َشــَغفهم ورغبتهــم فــي الشــهرة والصيــت، وقولهــم: »لنصنــع 
ــى  ــروع. »كان عل ــذا المش ــاء ه ــم لبن ــد أهدافه ــن 11: ٤(، كان أح ــًما« )تكوي ــنا إس ألنفس
ــة.  ــة الحقَّ ــاط الديان ــالل رب ــن خ ــدة ِم ــى الوح ــوا عل ــد هللا، أن يُحاِفظ ــا لقص ــر، وفًق البش
ــس  ــر — لي ــاع البش ــي، أض ــاط الروح ب ــذا الرِّ ــة ه د اآلله ــدُّ ــة وتع ــت الوثني ــا حطَّم عندم
ة بينهــم. إنَّ مشــروًعا مثــل بنــاء البــرج،  فقــط وحــدة الديــن، بــل أضاعــوا أيًضــا روح اإلخــوَّ
 ليُحافــظ بوســائل خارجيــة علــى الوحــدة الداخليــة التــي ضاعــت أصــاًل، ال يمكــن أن ينجــح.«

)The SDA Bible Commentary، المجلــد 1، صفحة 28٤-28٥(.
ــه  ــج عن ــة. ونت ــة هللا األصلي ــري وخطَّ ــس البش ــدة الجن ــم وح ــوَّاء حطَّ ــقوط آدم وح إنَّ س
ــة  ــي نهاي ــم؛ وف ــول العال ــور ح ــر والفج ــع للش ــار الواس ــادة؛ اإلنتش ــوص العب ــى بخص الفوض
المطــاف أدَّى الســقوط إلــى انفصــال البشــر إلــى ثقافــات، ولغــات، وأعــراق كثيــرة ومختلفــة 

ــا مــا كانــت علــى خــالف بعضهــا مــع بعــض منــذ ذلــك الوقــت. غالبً

ــة  ــة والثقافي ــة العنصري ــة التفرق ــا لُِمعالج ــام به ــا القي ــة يمكنن ــوات عملي ــة خط أيَّ
ــة؟ ــي الكنيس ــى ف ــا حت ــي تؤلمن ــة الت واللغوي
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٣ ترشين األول )أكتوبر(        األربعاء       

إبراهيم، أب شعب هللا
إلــى  تنظــر  واإلســالم،  والمســيحية  اليهوديــة  الثالثــة،  ــدة  الُموحِّ يانــات  الدِّ تنظــر 
ــة.  ــة روحي ــي عالق ــراكة ه ــذه الش ــيحيين، ه ــبة للمس ــم. بالنس ــه أباه ــى أنَّ ــم عل إبراهي
ــارك  ــم: »وتتب ــال هللا إلبراهي ــن، ق ــن النهري ــا بي ــالده فيم ــرك ب ــم ليت ــي إبراهي ــا ُدع عندم
فيــك جميــع قبائــل األرض« )تكويــن 12: ٣؛ أنظــر أيًضــا تكويــن 18: 18؛ تكويــن 22: 18(. 

ــن خــالل يســوع. ــت م ــة أت البرك

اقــرأ عبرانييــن 11: 8-19؛ روميــة 4: 1-3؛ غالطيــة 3: 29� مــا هــي عوامــل إيمــان 
ــيحية؟  ــدة المس ــرة الوح ــا بفك ــا صلته ــات، وم ــذه اآلي ــي ه ــرَت ف ــي ُذِك ــم الت إبراهي
بمعنــى، مــاذا يُمكــن أن نجــده فــي هــذه اآليــات يمكــن أن يُســاعدنا اليــوم لنفهــم مــا 

ــيحية؟ ــدة المس ــم للوح ن الحاس ــوِّ ــون الُمك ــب أن يك يج

 

يُعطينــا إبراهيــم، كأب لجميــع المؤمنيــن، بعــض المبــاديء األساســية والمحوريــة للوحــدة 
ــى  ــَي أطــاع أن يخــرج إل ــا ُدِع ــم لم ــان إبراهي ــة. »باإليم ــدأ الطاع ــارس مب المســيحية. أواًل: م
المــكان الــذي كان عتيــًدا أن يأخــذه ميراثـًـا، فخــرج وهــو ال يعلــم إلــى أيــن يأتــي« )عبرانييــن 
ــد هللا. »باإليمــان تغــرَّب فــي أرض الموعــد، كأنهــا  ــه رجــاء فــي مواعي ــا: كان لدي 11: 8(. ثانيً
غريبــة، ســاكًنا فــي خيــام مــع إســحق ويعقــوب الوارثيــن معــه لهــذا الموعــد عينــه. ألنــه كان 
ينتظــر المدينــة التــي لهــا األساســات، التــي صانعهــا وبارئهــا هللا« )عبرانييــن 11: 9، 10(. ثالثـًـا: 
ــماء. وعلــى  ــا مــا ســيكون لــه نســل بعــدد نجــوم السَّ ــه يوًم ــا، وأنَّ آمــن بــأنَّ هللا ســيُعطيه إبًن
ــة هللا  ــي خطَّ ــق ف ــا: وث ــة ٤: 1-٣(. رابًع ــان )رومي ــرَّره هللا باإليم ــتجابة، ب ــذه اإلس ــاس ه أس
م ابنــه إســحق  للخــالص. كان اإلختبــار األعظــم إليمــان إبراهيــم عندمــا طلــب منــه هللا أن يُقــدِّ

ــا )تكويــن 22: 1-19؛ عبرانييــن 11: 19-1٧(. ذبيحــة علــى جبــل الُمريَّ
يصــف العهــد القديــم إبراهيــم بأنَّــه خليــل هللا )2أخبــار األيــام 20: ٧؛ إشــعياء ٤1: 8(. حيــاة 
اإليمــان، طاعتــه التــي ال تتزعــزع، وثقتــه فــي مواعيــد هللا، جعلــت منــه مثــااًل لمــا يجــب أن 

تكــون عليــه حياتنــا المســيحية اليــوم.

ــة طــرق يمكنــك أن  ــر فــي أعمالــك وأقوالــك خــالل األيــام القليلــة الُمقِبلــة� بأيَّ فكِّ
ــه يعكســان حقيقــة إيمانــك؟ ــه أو تفعل تســعى لتجعــل كل مــا تقول
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٤ ترشين األول )أكتوبر(        الخميس        

شعب هللا الُمختار
فــي دعوتــه إلبراهيــم ليكــون عبــده، إختــار هللا لنفســه شــعبًا لِيمثِّلــه أمــام العالــم. هــذه 
ــرائيل  ــوة هللا إلس ــه. إنَّ دع ــة هللا ونعمت ــال محب ــن أعم ــاًل م ــار كان عم ــذا اإلختي ــوة وه الدع
مــار والشــقاق الــذي حــدث بســبب  كان جوهريًــا لخطَّتــه فــي إســترداد كل البشــرية بعــد الدَّ
ــرائيل،  ــترداد، وكان إس ــذا اإلس ــو ه ــل هللا نح ــة لَِعَم ــو دراس ــدس ه ــخ المق ــقوط. والتاري الس

ــة. شــعب العهــد ُمكــوِّن مهــم فــي تلــك الخطَّ

حســب اآليــات الــواردة فــي ســفر التثنيــة 7: 6-11، لمــاذا دعــى هللا إســرائيل شــعبه؟ 
لمــاذا إختــار نســل إبراهيــم ليكونــوا شــعبه؟

 

إنَّ محبَّة هللا للجنس البشري هي في جوهر إختيار إسرائيل كشعب له. أقام هللا عهًدا مع 
إبراهيم ونسله ليحفظوا معرفة هللا من خالل الشعب وليأتي بالخالص للبشرية )مزمور ٦٧: 2(. 
إبراهيم أي  لنسل  له كان عمل محبة سامية. لم يكن  مع ذلك، فاختيار هللا إلسرائيل كشعب 
مدعاة للفخر للُمطالبة بمحبة هللا التي ال يستحقونها. »ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب 

إلتصق الرب بكم وإختاركم، ألنكم أقل من سائر الشعوب« )تثنية ٧: ٧(.
ة،  إنَّه إنعكاس غريب للقيم ذاك الذي يستخدمه هللا الختيار شعبه. بينما ينظر البشر إلى القوَّ
بل  ليخدموه،  والبأس  القوَّة  أهل  يختار  أنَّ هللا ال  إال  القادة؛  بالنفس الختيار  والثقة  والحكمة، 
هَّال وأدنياء العالم وغير الموجود حتى ال يفتخر أحد أمامه )1كورنثوس 1: ٣1-2٦(. الضعفاء والجُّ

ــوق ألن يجعــل شــعبه  ــي كانــت لهــم: »كان هللا يت ــازات الت ــى اإلمتي ــك، أنظــر إل ومــع ذل
إســرائيل تســبيحًة ومجــًدا. فقــد أعطــى لهــم كل امتيــاز روحــي. فــاهلل لــم يمنــع عنهــم شــيئًا 

ــا عنــه. ابً ــق الكفيــل بــأن يجعلهــم نوُّ ــا أو ُمســاعًدا لتكويــن الُخلْ مواِفًق
»إنَّ طاعتهــم لشــريعة هللا كانــت عتيــدة أن تجعلهــم معجــزات للنجــاح أمــام أمــم العالــم. 
ــة، كان  ــة الحاذق ــال الصناع ــي كل أعم ــارة ف ــة ومه ــم ِحكم ــذي يســتطيع أن يمنحه ــذاك ال ف
ــو  ــق الطاعــة لنواميســه. فل ــا لهــم، ويســمو بهــم، ويرفعهــم عــن طري ــن أن يظــّل ُمعلًِّم يُْمِك
ــون  ــوا يُبَاَرك ــرى، وكان ــم األخ ــا األم ــت به ــي ابتُلِيَ ــراض الت ــن األم ــون ِم ــوا يُْحَفظ ــوا، كان أطاع
بالنشــاط الفكــري. وكان مجــد هللا، وجاللــه، وقدرتــه، تُْعلـَـن فــي كل نجاِحهــم. وكانــوا يصيــرون 
ــة علــى  هــم هللا بــكل مــا يســاعدهم علــى أن يكونــوا أعظــم أمَّ مملكــة كهنــة ورؤســاء. وقــد أمدَّ

ــم األعظــم‹، صفحــة 28٣، 28٤(. األرض« )هوايــت، كتــاب ›الُمعلِّ

عوة التي دعاهم بها، وما فعله  ما هي أوجه الشبه بين ما فعله هللا إلسرائيل قديًما والدَّ
عوة التي دعانا بها كأدفنتست سبتيين؟ أحضر إجابتك إلى الصف يوم السبت� ألجلنا والدَّ
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٥ ترشين األول )أكتوبر(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: )هوايــت، كتــاب »اآلبــاء واألنبيــاء«، فصــل ›الخلــق‹، صفحــة 
ــم‹، صفحــة 801-201(. ــوة إبراهي ٤2-2٣؛ وفصــل ›دع

ــة  ــي تأســيس العائل ــا ف ــس البشــري ينعكــس أيًض ــة الجن ــي خليق ــي ف إنَّ قصــد هللا األصل
ــَل لــكل البشــرية، كمــا أعلــن يســوع بجــالء فــي  )تكويــن 2: 21-2٤(، والســبت. الســبت ُجِع
ــة الخليقــة في ســفر  إنجيــل مرقــس 2: 2٧، 28. فــي الحقيقــة، طبيعتــه الكونيــة ظاهــرة فــي قصَّ
التكويــن نفســه، عندمــا أفــرز اليــوم الســابع، ليــس فقــط قبــل دعــوة إســرائيل ليكونــوا شــعب 
ــة قــوَّة موّحــدة كانــت يمكــن أن تكــون للســبت  العهــد، بــل حتــى قبــل دخــول الخطيــة. أيَّ
ــر نســل آدم وحــواء  ــه أن يُذكِّ ــذي قصــد هللا ب ــوم الراحــة ال ــاس! كان ي ــع الن ــو حفظــه جمي ل
ســا فــي جنَّــة  برباطهــم الُمشــترك معــه ومــع واحدهــم باآلخــر. »الســبت والعائلــة، كالهمــا تأسَّ
عــدن، ووفًقــا لقصــد هللا فكالهمــا مرتبطــان ببعضهمــا ال ينفــكَّان. فــي هــذا اليــوم، أكثــر مــن 
أي يــوم آخــر، يمكننــا أن نحيــا حيــاة جنَّــة عــدن. كانــت خطــة هللا ألفــراد العائلــة أن يتشــاركوا 
فــي العمــل والــدرس، فــي العبــادة وفــي الترفيــه، األب هــو قــس أهــل بيتــه، وكاًل مــن األب 

واألم كُمعلِّميــن ورفيقيــن ألوالدهمــا« )هوايــت، كتــاب ›Child Guidance‹، صفحــة ٥٣٥(.

أسئلة للنقاش

ــا لمــا جــاء فــي قصــة الخليقــة  ــْق المــرأة ِمــن جنــب آدم، وفًق ــر َخلْ 1� كيــف يُظِْه
ــزوج  ــن ال ــذي يجــب أن يوجــد بي ــم ال ــاط القــوي والحمي ــن، الرب فــي ســفر التكوي
والزوجــة؟ مــاذا يُخبرنــا هــذا عــن ســبب إســتخدام هللا، عبــر كل الكتــاب المقــدس، 
تشــبيه الــزوج والزوجــة كمثــال لذلــك التقــارب الــذي يســعى إليــه هللا مــع شــعبه؟

ع األعــراق واللغــات لــم يكــن جــزًءا مــن  ــة بــرج بابــل تُخبرنــا بــأنَّ تنــوُّ 2� مــع أنَّ قصَّ
ــا أن نتجــاوز هــذه اإلنقســامات  ــف يمكنن ــس البشــري، كي ــة للجن ــة هللا األصلي خطَّ
اليــوم؟ كيــف يمكــن للكنيســة أن تظــل ُمتَّحــدة وُمنســجمة حتــى وإن كانــت تتألَّــف 

مــن أشــخاص مــن بلــدان وشــعوب ولغــات مختلفــة؟

3� مـا هـي بعـض أوجه الشـبه التـي وجدتها بيـن دعوة إسـرائيل قديًمـا ودعوتنا نحن 
كأدفنتسـت سـبتيين اليـوم؟ األهـم من ذلك، مـا هي الـدروس التي يُمكـن أن نتعلَّمها 

منهـم والتـي يجـب أن تُسـاعدنا لنكون أمنـاء لدعوتنا اإللهية في المسـيح؟

ــش البشــرية فــي  ــا أن تعي ــد الخليقــة كان القصــد منه ــة عن ــة هللا األصلي ــص: خطَّ ُملخَّ
ــة هللا.  ــة خطَّ ــي إعاق ــن تســبَّب ف ــا األولي ــان أبوين ــة واحــدة. إال أنَّ عصي ــام ووحــدة كعائل وئ
مــع ذلــك، قــام هللا بدعــوة إبراهيــم ليؤســس شــعبًا يســتطيع )هللا( ِمــن خاللــه أن يُبقــي وعــد 

ــاًل بالمســيح يســوع وحــده. اإلســترداد فاِع
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٦-١٢ ترشين األول )أكتوبر(    الدرس الثاين    

قاق أسباب الشِّ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: تثنيــة ٢٨: ١-١٤؛ إرميــا ٣: ١٤-١٨؛ قضــاة ١٧: ٦؛ ١ملــوك ١٢: 

١-١٦؛ ١كورنثــوس ١: ١٠-١٧؛ أعمــال الرســل ٢٠: ٢٥-٣١.

وس فهم« )أمثال 9: 10(� آية الحفظ: »بدء الِحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدُّ

دعــا أنبيــاء العهــد القديــم شــعب إســرائيل تكــراًرا إلطاعــة وصايــا هللا. إنَّ العصيــان 
والالمبــاالة يؤدِّيــان إلــى اإلرتــداد واإلنشــقاق. الطاعــة لنامــوس هللا كان القصــد منهــا أن تكــون 
وســيلة للحفــاظ علــى الشــعب مــن العواقــب الطبيعيــة للخطيَّــة ولتطهيرهــم فــي وســط أمــم 
ــي  ــم ف ــتقوِّي مجتمعه ــاس وس ــن الن ــجاًما بي ــتخلق إنس ــاع إرادة هللا س ــرة. إنَّ إتِّب ــة كثي غريب
ــي  ــريرة الت ــادة الش ــات العب ــن وممارس ــل الوثنيي ــن قب ــداءات ِم ــة اإلعت ــى ُمقاوم ــم عل عزمه
ــوا  ــا وأن يكون ًس ــون ُمقدَّ ــعبه أن يك ــد هللا لش ــا. كان قص ــب تقريبً ــن كل جان ــم م ــط به تُحي

ــن حولهــم. شــهوًدا لألمــم ِم
كمــا قــال لهــم الــرَّب بعــد أن خلَّــص العبرانييــن مــن مصــر: »انظــر. قــد علَّمتكــم فرائــض 
وأحكاًمــا كمــا أمرنــي الــرَّب إلهــي، لكــي تعملــوا هكــذا فــي األرض التــي أنتــم داخلــون إليهــا 
ــعوب  ــن الش ــام أعيُ ــم أم ــم وفطنتك ــك ِحكَمتك ــوا. ألنَّ ذل ــوا واعمل ــا. فاحفظ ــي تمتلكوه لك
الذيــن يســمعون كل هــذه الفرائــض فيقولــون: هــذا الشــعب العظيــم إنَّمــا هــو شــعب حكيــم 

وفطــن« )تثنيــة ٤: ٥، ٦(.
ــن. أمــا  ــون بركــة لآلخري ــه عليهــم ويكون ــرب بركات ــر ال ــاء، يَُكثِّ ــوا أمن ــم ظلَّ : إن ُه ال شــكَّ
عــدم األمانــة والِعصيــان فســوف يقــودان إلــى الكثيــر مــن المشــاكل، واإلنشــقاق هــو واحــد 

ِمــن تلــك المشــاكل.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ١٣ تشرين األول )أكتوبر(. * نرجو التَّعمُّ
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٧ ترشين األول )أكتوبر(        األحد       

»إرجعوا، أيُّها البنون الُعصاة«
إنَّ تاريخ شعب إسرائيل مليء بقصص الِعصيان والفوضى، يتبعها عودة إلى هللا والطاعة؛ ثم 
عودة أخرى إلى المزيد من العصيان والصراعات. يتكرَّر هذا النَّمط مرة بعد مرَّة. في كل مرَّة 
يتبع فيها الشعب إرادة هللا عن وعي وإدراك، كان هللا يُباركهم بالسالم والحياة. وفي كل مرة 
ة، تُصبح حياتهم بائسة وتعيسة، مليئة بالحروب والصراعات.  يعصونه فيها ويتبعوا طرقهم الخاصَّ
الحل  لهم  م  وقدَّ النَّمط،  أنبأ هللا عن هذا  الموعد،  أرض  إلى  إسرائيل  قبل دخول شعب  حتى 

لِتجنُّب مثل هذه العواقب الوخيمة إلسلوب حياتهم ووجودهم. 

ــو كان  ــرائيل ل ــى إس ــتأتي إل ــت س ــي كان ــركات الت ــي الب ــا ه ــة 28: 1-14� م ــرأ تثني اق
الشــعب مطيًعــا إلرادة هللا؟

 

ــوا  ــوا ويرجع ــرائيل ليتوب ــوة هللا إلس ــن دع ــه م ــذي نتعلَّم ــا ال ــا 3: 14-18� م ــرأ إرمي اق
ــه نحــو شــعبه؟ ــة هللا وطــول أنات ــا عــن محبَّ ــه لن ــذي تقول ــا ال ــه؟ م إلي

 

الشـيء الُمدِهـش في سـفر إرميـا هو كيف يظهر هللا، اإللـه الُمِحب، والرَّحيـم، والكريم نحو 
شـعبه بالرَّغـم مـن تمرُّدهـم، وانقاسـاماتهم، ووثنيَّتهـم. إنَّ هللا يدعـو شـعبه باسـتمرار ليرجعـوا 

إليـه ويتوبـوا عـن أعمالهم. مـرَّة تلو المـرَّة يعدهم هللا باإلسـترداد والرَّجاء لمسـتقبلهم. 
»إرجعــي أيَّتُهــا العاصيــة إســرائيل، يقــول الــرب. ال اُوِقــُع غضبــي بكــم، ألنــي رؤوف، يقــول 
الــرب. ال أحقــد إلــى األبــد. إعرفــي فقــط إثمــك، إنــك إلــى الــرب إلهــك أذنبــِت، وفرَّقــت طرقك 

للغربــاء تحــت كل شــجرة خضــراء، ولصوتــي لــم تســمعوا يقــول الــرب« )إرميــا ٣: 12، 1٣(.
إنَّ كلمــات إرميــا جــاءت فــي وقــٍت اُهِملَــت فيــه كلمــة هللا. وعلــى الرغــم ِمــن أنَّ بعــض 
ــع  ــعر بداف ــم يش ــعب ل ــب الش ــيَّا، إال أنَّ أغل ــك يوش ــر المل ــي عص ــدأت ف ــد بَ ــات ق اإلصالح
روحــي يحثُّهــم علــى اإلســتمرار فــي الطاعــة الُمخلِصــة هلل. إنَّ خطاياهــم، ووثنيتهــم، وأنانيتهــم، 
كانــت تُســبِّب لهــم خرابـًـا روحيًــا واجتماعيًــا. كلمــا إزداد تراُجعهــم عــن عمــل إرادة هللا، كلَّمــا 
صــار ُمســتقبلهم أكثــر ُرعبًــا. ومــع ذلــك، ناشــدهم هللا مــن خــالل النبــي إرميــا. أراد هللا أن يكون 
لهــم ُمســتقباًل أفضــل، وتــاق أن يُعيدهــم إلــى اإلزدهــار والوحــدة والصّحــة. ولكــن هــذا يأتــي 

فقــط إذا عاشــوا باإليمــان وبــكل مــا يتطلَّبــه اإليمــان الحقيقــي.

الفرق بين الطاعة والعصيان، ما أهميته، وما الذي يعنيه بالنسبة لك شخصًيا؟
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٨ ترشين األول )أكتوبر(        االثنني        

ما يحسن في عينيه
تُظهـر قصًصـا مـن سـفر الُقضاة عواِقب سـلبية عديـدة على إسـرائيل عندما لم يتبعـوا إرادة 
هللا. بعـد دخـول إسـرائيل إلـى أرض كنعـان، سـرعان مـا بـدأ الشـعب فـي تغييـر نمـط حياتهـم 
الروحيـة، حسـب الديانـات الخاطئـة للكنعانييـن الُمحيطين بهـم، تماًما على عكـس ما قيل لهم 

أن ال يفعلـوه! لألسـف، لـم تكـن تلـك هي المشـكلة الوحيـدة التي كانـوا يواجهونها.

ــاه عــن  ــا إيَّ ــه هــذه اآليــات وتُعلِّمن اقــرأ ُقضــاة 17: 6 وَقضــاة 21: 25� مــا الــذي تقول
المزيــد مــن المشــاكل التــي ظهــرت بيــن شــعب هللا؟

 

هنــاك الكثيــر ِمــن أســباب ودواعــي اإلنقســام واإلنشــقاق بيــن شــعب هللا. إنَّ وحــدة األمــة 
ــه مــع هللا. لكــنَّ  ــوا في ــذي دخل ــد ال ــد، العه ــرب العه ــت توجــد فــي طاعتهــم ووالئهــم ل كان
ــم  ــر األم ــم يتعرَّضــون لتأثي ــم — خاصــة لكونه ــي أعينه ــا يحســن ف ــل م ــى عم ــم عل إقدامه
والشــعوب الُمحيطــة بهــم — فإنَّهــم كانــوا علــى الطريــق المؤكَّــد نحــو الكارثــة. جميعنــا بشــر 
ســاقطين، وإذا تُركنــا لِطُرُِقنــا الخاصــة، إذا تُرِكنــا لَِنتْبــع أهــواء قلوبنــا، فإننــا بــكل تأكيــد َســَنِظلُّ 

عــن الطريــق الــذي يدعونــا هللا أن نســلك فيــه.

ــا الفقــرات التاليــة حــول الظــروف الروحيــة واإلجتماعيــة لشــعب  ــه لن مــا الــذي تقول
ــاء ُحكــم القضــاة؟ إســرائيل أثن

قضاة 2: 13-11  

 

قضاة 3: 7-5  

 

»لقــد كشــف الــرب لشــعبه بواســطة نبيِّــه موســى عــن نتائــج الخيانــة وعواقبهــا الوخيمــة. 
فــإذ يرفضــون ِحفــظ عهــده، فســيفصلون أنفســهم مــن حيــاة هللا، ولــن تحــل عليهــم بــركات 
الــرب. كانــوا يلتفتــون أحيانـًـا إلــى هــذه اإلنــذارات، ونتيجــة لذلــك، كانــت تُْمَنــُح لألمــة بــركات 
ــوا ينســون هللا  غنيــة وكانــت بواســطتهم تفيــض علــى الشــعوب المحيطــة بهــم. ولكنهــم كان
فــي غالــب األحيــان فــي تاريخهــم الطويــل ويغيــب عــن أنظارهــم امتيازهــم الســامي كممثلين 
لــه ونــوَّاب عنــه. فقــد ســلبوه الخدمــة التــي طلبهــا منهــم، كمــا ســلبوا بنــي جنســهم ميــزة 
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ــوا وكالء  ــوا يتوقــون المتــالك ثمــار الكــرم الــذي ُجِعل س. كان ــال المقــدَّ ــة والمث ــادة الديني القي
ــت  لــه. إنَّ جشــعهم وطمعهــم جعلهــم ُمْحتََقريــن حتــى فــي أعيــن الوثنييــن. وهكــذا، اُْعِطيَ
للعالــم الوثنــي ذريعــة إلســاءة تفســير صفــات هللا وشــرائع ملكوتــه« )هوايــت، كتــاب ›األنبيــاء 

والملــوك‹، صفحــة 1٦، 1٧(. 

ــي  ــه ف ــذي يرون ــا ال ــا؟ م ــن هــم حولن ــى َم ــا نحــن ككنيســة عل ــر أعمالن ــف تؤثِّ كي
ــي؟ ــكل إيجاب ــم بش ــر فيه ــا يؤثِّ ــن ممَّ ــبتيين المجيئيي الس

٩ ترشين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

ة العبرية اإلنقسام في األمَّ
إنَّ طريق اإلرتداد، وعواقبه الوخيمة، لم تحدث بين ليلٍة وُضحاها. لكنَّ اإلختيارات الخاطئة 

والقرارات التي تراكََمت عبر قرون طويلة أدَّت أخيرًا إلى عواقب رهيبة على شعب هللا.

ــام  ــذا اإلنقس ــبب ه ــو س ــا ه ــوك 12: 1-16� م ــي 1مل ــام ف ــك رحبع ــّة المل ــرأ قص اق
ــعب هللا؟ ــن ش ــب بي الرَّهي

 

»لـو فهـم رحبعـام ومشـيروه غيـر الُمحنَّكيـن إرادة هللا نحـو الشـعب، ألصغـوا إلـى طلبهـم 
ة الحكم. لكنَّهـم لم يُحسـنوا إسـتغالل الفرصة التي  فـي إجـراء إصالحـات حاسـمة فـي إدارة دفَـّ
ـي األمـر مـن السـبب إلـى النتيجـة. وبذلك،  ُسـِنَحت لهـم عنـد إجتماعهـم فـي شـكيم فـي تقصِّ
أضعفـوا نفوذهـم إلـى األبـد علـى عـدد غفيـر مـن الشـعب. فتصميمهـم الـذي أعلنـوا عنه في 
ـى فـي إبـان ُملـك سـليمان، وأنهـم سـيزيدون عليـه، هـو على  إبقائهـم علـى الظلـم الـذي تفشَّ
ة هللا ألجـل شـعبه، ممـا أعطاهـم مجـااًل واسـًعا للشـك فـي خلـوص نيَّتهـم. كشـف  نقيـض خطَـّ
ـيادة في هـذه الُمحاولة الطائشـة عديمة  الملـك ومستشـاروه األصفيـاء عـن كبرياء المركز والسِّ

الشـعور السـتخدام القـوَّة« )هوايـت، كتـاب ›األنبيـاء والملـوك‹، صفحـة ٧٥، ٧٦(.

مــا الــذي تقولــه اآليــات التاليــة عــن الحاجــة إلــى الحكمــة فــي ُصْنــع القــرارات الصائبة؟ 
أيــن يوجــد مصــدر الحكمــة الحقيقية؟

أمثال 4: 9-1

 

أمثال 9: 10  
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يعقوب 1: 5  

 

ع واألحمــق فــي فــرض أعمــال أقســى علــى شــعبه، كان  ــة رحبعــام وقــراره الُمتســرِّ إنَّ قصَّ
ــن  ــن م ــارة مجموعتي ــك إلستش ــَعى المل ــد َس ــرائيل. لق ــة إس ــاة مملك ــي حي ــًفا ف ــا مؤِس حدثً
ــرة  ــل خب ــبَّاب — األق ــة الش ــورة مجموع ــاع مش ــي اتِّب ــي ف ــراره النِّهائ ــنَّ ق ــارين، لك المستش
ه  والذيــن كانــوا فــي مثــل ُعمــره، جلــب كارثــة علــى المملكــة التــي بناهــا أبــوه ســليمان وجــدُّ
ــك أن يُخيــف  ــى المل ــأنَّ عل ــت ب ــي قال ــن ســنة الســابقة. إنَّ المشــورة الت داود خــالل الثماني
ــه أقســى ِمــن والــده، كانــت مشــورة حمقــاء. إعتقــد  د الشــعب ِمــن خــالل إعالنــه بأنَّ ــدِّ َويَُه
ــف مــع َمطالِــب الشــعب والتَّخفيــف ِمــن قســوة العمــل  ــأنَّ التَّعاطُ المستشــارون الشــباب ب
المفــروض عليهــم لــم يكــن هــو نَّمــط القيــادة الــذي يجــب علــى الملــك أن يتبنَّــاه؛ بــل علــى 
ــر  ــر، أظه ــة األم ــي نهاي ــك. ف ــن ذل ــداًل م ــروت ب ــف، والجب ــوة، والعن ــر القس ــك أن يُظه المل
الملــك نفســه عــدم اســتحقاقه لــوالء الشــعب وأمانتــه. وهكــذا، حــدث إنقســام بيــن شــعب 

ــة هللا لشــعبه. هللا، مــا كان يجــب أن يحــدث، ولــم يكــن ذلــك ُخطَّ

١٠ ترشين األول )أكتوبر(        األربعاء        

إنقسام في كورنثوس
مع األسف، قضيَّة اإلنشقاق وسط شعب هللا لم تنتَِه حتى في عصور العهد الجديد.

مثـال ذلـك، فـي األصحاحـات األربعـة األولى من الرسـالة األولى إلـى أهل كورنثوس، يُناِشـد 
الرسـول بولـس ويُطالِـب أهـل كورنثـوس ِمـن أجل الوحـدة. بينما كان بولس في أفسـس، َسـِمَع 
عـن إنقسـامات عديـدة ظََهـرَت في كنيسـة كورنثـوس. ولهـذا، فهو يبدأ رسـالته بخطـاب ُمطوَّل 
ـقاق. شـعر بولـس بالقلـق حيـال هـذه  عـن وحـدة الكنيسـة وضـرورة تجنُّـب اإلنفصـال والشِّ

التطـوُّرات، وَسـَعى لتقديـم مشـورة إلهيـة إلصـالح وعالج هـذه الحالة المؤِسـفة.

ـه كان ســبب عــدم الوحــدة،  وفًقــا لـــ 1كورنثــوس 1: 10-17، مــا الــذي يبــدو بأنَـّ
والخصومــات؟ واإلنقســامات 

 

أصبـح بولـس قلًقـا ِمـن أجـل إخوتـه وأخواتـه فـي كورنثـوس عندمـا أخبـره واحـد مـن أهل 
خلـوي عـن اإلنقسـامات والخصومـات فيمـا بينهـم. وتُظِهـر كلماتـه اإلفتتاحيَّـة ُعْمـَق قلقـه: 
»ولكننـي أطلـب إليكـم أيُّهـا اإلخـوة، باسـم ربِّنـا يسـوع المسـيح، أن تقولـوا جميُعكـم قـواًل 
مـه فـي رسـالته هـو أن يُذكِّرهـم بأنَّهـم  واِحـًدا، وال يكـون بينكـم إنشـقاقات«. والحـل الـذي قدَّ
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كمسـيحيين، يجـب أن يكونـوا ُمتَّحديـن مًعـا »كامليـن في ِفْكٍر واحـد ورأٍي واحـد« )1كورنثوس 
ا كانـت أسـباب هـذه الخصومـات وهـذا اإلنقسـام، أراد بولـس أن يوقفهـا. 1: 10(. وأيًـّ

ذكَّـر بولـس أهـل كورنثـوس بـأنَّ المسـيحيين مدعوُّوين إلتِّباع المسـيح، ليس إنسـانًا بشـريًا 
ـموا أنفسـهم إلى »أحزاب«،  — مهمـا كانـت مواهبـه أو قدراته أو شـهرته. فبينما بدا وكأنَّهم قسَّ
فـإنَّ بولـس صـرَّح بمـا ال لَبْـَس فيه بـأنَّ هذه اإلنقسـامات ليسـت حسـب إرادة هللا. وأوضح بأنَّ 

الوحـدة المسـيحية ترتكز على المسـيح وتضحيتـه على الصليب )1كورنثـوس 1: 1٣(.
الوحــدة المســيحية تجــد مصدرهــا ونبعهــا فــي الحــق الموجــود فــي يســوع المســيح وإيَّاه 
ــاًل — ســواء كان ُمعلًِّمــا أو  مصلوبًــا، وليــس فــي أي شــخص آخــر، مهمــا كان ُمســتحًقا أو ُمؤهَّ
واعظـًـا أو قائــًدا أو رئيًســا. تحــت الصليــب نتســاوى جميعنــا عنــد مســتوى واحــد. معموديتنــا 
هــي فــي المســيح، الــذي هــو وحــده يســتطيع أن يُطهِّرنــا ِمــن الخطيَّــة. ومــع ذلــك، علينــا أن 

نعمــل فــي إتِّجــاه هــذه الوحــدة فــي المســيح بطــرق عمليــة.
إنَّ مــا يجــب أن يقولــه لنــا هــذا كأدفنتســت ســبتيين، هــو أننــا ال نســتطيع أن نأخــذ وحــدة 
إيماننــا ومرســليتنا كأمــور ُمســلٍَّم بهــا. فاإلنقســامات والخصومــات يمكنهــا أن تُقــوِّض وحــدة 

ــد بالمســيح مــن خــالل محبتــه وســلطانه. كنيســتنا اليــوم مــا لــم نتوحَّ

كيف يمكننا أن نتعلَّم تجنُّب مثل تلك المخاطر التي كان بولس يتعامل معها هنا؟ 
لماذا علينا أن نكون حذرين دائًِما بالنسبة للوالء الذي نمنحه ألي شخص غير المسيح؟

١١ ترشين األول )أكتوبر(        الخميس        

»سيدخل بينكم ذئاب«

ر بولــس الشــيوَخ فــي أفســس؟ مــا الــذي  اقــرأ أعمــال الرســل 20: 25-31� ِمــن مــاذا حــذَّ
كان عليهــم أن يفعلــوه لَِمْنــع حــدوث ذلــك؟

 

لطالما واجه بولس ُمعارضة خالل خدمته، وكان يُدرك أنَّه سيكون ِمن الصعب الحفاظ على 
طهارة إنجيل يسوع المسيح. في خطابه الوداعي للشيوخ في أفسس، لََفَت اإلنتباه ِمن ُمناظرة 
أو ُمشابهة الحارس )الرَّقيب( الوارِدة في حزقيال ٣٣: 1-٦ ليقول لزمالئه القادة بأنَّهم مسؤولون 

أيًضا عن حماية اإلنجيل. عليهم أن يكونوا ُرعاة أمناء لَِرعيَّتهم.
إنَّ اســِتخدام بولــس لعبــارة »ذئــاب خاطفــة« هــو ُمذكِّــر لتشــبيه مماثــل اســتخدمه يســوع 
ًرا فيــه ِمــن الُمعلِّميــن الكذبــة الذيــن يأتــون ُمتنكِّريــن »بِثيــاب الحمــالن« )إنجيــل متــى  ُمحــذِّ
٧: 1٥(. وســرعان مــا ظََهــَر الُمعلِّمــون الَكَذبــة بعدمــا أطلــق بولــس هــذا التحذيــر، وهاجمــوا 
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ــها هــو. نــرى فــي الرســالة إلــى أهل أفســس ٥:  المؤمنيــن فــي كنائــس آســيا التــي كان قــد أسسَّ
٦-1٤ وفــي الرســالة إلــى أهــل كولوســي 2: 8 بعــض تحذيــرات بولــس لكنائــس آســيا الصغــرى.

ــا، الــذي كان مســؤواًل  ــاوس أيًض ر بولــس تيموث ــاوس، حــذَّ ــة إلــى تيموث فــي رســالته الثاني
ره ِمــن أخطــاء فــي الكنيســة وإنــكار هللا فــي األيــام األخيــرة. عــن الكنيســة فــي أفســس، حــذَّ

إقرأ 2تيموثاوس 2: 14-19 و2تيموثاوس 3: 12-17� ما الذي يقوله بولس لتيموثاوس عن 
الكيفيَّة التي يُواِجه بها الُمعلِّمين الكذبة وكيفيَّة الُمحافظة على الوحدة في الكنيسة؟

 

أواًل، علــى تيموثــاوس أن يعــرف اإلنجيــل، »مفصــاًل كلمــة الحــق باإلســتقامة« )2تيموثــاوس 
2: 1٥(. إنَّ التِّريــاق ضــد هــذه الُمنازعــات والمضاربــات الباِطلــة والعقيمــة هــو الفهــم والتعليم 
ــم تفســيرها  س يجــب أن يت ــدَّ ــاب المق ــق الكت ــي أعطاهــا هللا. إنَّ حقائ ــة الت ــح للكلم الصحي
ســة ُمعارًضــا لُِمجَمــل الصــورة التــي  بشــكل صحيــح حتــى ال يُحســب جــزء مــن األســفار المقدَّ
س بالكامــل، ولتمنــع أيًضــا ســوء التفســيرات التــي قــد تتســبَّب فــي  مهــا الكتــاب المقــدَّ يُقدِّ
ــة يجــب  ــر الُمطابق ــة وغي ــع الثانوي ــي المســيح يســوع. المواضي ــه ف ــد شــخص إيمان أن يفق
ــة والنُّصــرة فــي  ــيُِعد المؤمنيــن ليحييــوا حيــاة الَغلَبَ أن تخضــع لمبــاديء كلمــة هللا، وهــذا َس
مهــا بولــس إلــى تيموثــاوس نفســه هــي تجنُّــب »األقــوال  المســيح. التوصيــة الثانيــة التــي قدَّ
ــون  ــب أن ال تك ــة يج ــة والُمتضاِرب ــع التافه ــاوس 2: 1٦(. المواضي ــة« )2تيموث نس ــة الدَّ الباطل
ا. فهــذه  جــزًءا ِمــن ِخدمــة تيموثــاوس التعليميــة، إذا كان لــه أن يُعتَبَــَر خاِدًمــا أميًنــا وُمســتَِحقًّ
األنــواع ِمــن الُمحاَدثــات والُمناقشــات تقــود »إلــى أكثــر فجور« )2تيموثــاوس 2: 1٦( وال تســمو 
أو ترتقــي بإيمــان المؤمنيــن. الحــق وحــده يقــود إلــى التَّقــوى واإلنســجام بيــن المؤمنيــن. إنَّ 
ــوا  ــا أن يتجنَّب ــم شــعبه أيًض ــب ويُعلِّ ــاوس أن يتجنَّ ــى تيموث ــه كان عل ــن أجل ــذي ِم الســبب ال
ــاوس 2:  ــاء )2تيموث ــة هــو أنَّ تلــك األخطــاء تنتشــر فــي الكنيســة انتشــار الوب أخطــاًءا ُمماثِل
1٧(. فــي النِّهايــة، فــإنَّ إطاعــة كلمــة هللا هــي التِّريــاق ضــد التعاليــم الكاذبــة )2تيموثــاوس ٣: 

د وحــدة الكنيســة. 1٤-1٧( التــي يُمِكــن أن تُهــدِّ

كيــف يمكننــا، ككنيســة، أن نحمــي أنفســنا ِمــن أنــواعٍ ُمشــابِهة ِمــن البشــر الذيــن، 
ــقاقات واإلنقاســامات بيننــا؟ ِمــن خــالل التعاليــم الكاِذبــة، يمكنهــم أن يجلبــوا الشِّ

١٢ ترشين األول )أكتوبر(        الجمعة        

كتاب  المملكة‹، صفحة ٧٣-82، من  ›انقسام  إلن هوايت، فصل  الدرس:  لمزيد من 
›األنبياء والملوك‹؛ فصل ›رسالة إنذار وإستعطاف‹، صفحة 2٥٥-2٦٣، من كتاب ›أعمال الرسل‹.
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»يرغــب هللا ِمــن عبيــده الُمختاريــن أن يتعلَّمــوا كيــف يتَِّحــدوا فــي جهــٍد ُمتجانِــس 
ــدرات زُمالئهــم فــي  وُمتناِغــم. قــد يبــدو للبعــض بــأنَّ التفــاوت بيــن قُدراتِهــم ُمقارنــة مــع قُ
ــأنَّ  ــرون ب ا ال يســمح لهــم بوحــدة العمــل الُمتناِســق؛ ولكــن عندمــا يتذكَّ الخدمــة كبيــر جــدًّ
ــم  م له ــدِّ ــق إذا قُ ــيرفضون الح ــض س ــا، وأنَّ البع ــول إليه ــب الوص ــة يج ع ــول ُمتنوِّ ــاك ُعق هن
ــل أن  م بطريقــة ُمختَلِفــة مــن ِقبَــل خــاِدم آخــر، فِمــن الُمؤمَّ ام إال إذا قُــدِّ بواســطة أّحــد الُخــدَّ
عــت قُدراتهــم )مواهبهــم(، ليتهــا تكــون جميعهــا  يُحاولــوا العمــل مًعــا فــي وحــدة. مهمــا تنوَّ
تحــت قيــادة الــروح نفســه. فــي كل كلمــة وكل َعَمــل، ســتظهر المحبــة واللطــف؛ وإذ يمــأل 
ــه  ــن أجــل وحــدة أتباع ــإنَّ صــالة المســيح ِم ــة وإخــالص، ف ــن بأمان ــه الُمعيَّ ــاِدم مكان كل خ
 ،Gospel Workers, ستُســتَجاب، وســيعرف العالــم بــأنَّ هــؤالء هــم تالميــذه« )هوايــت، كتــاب

ــة ٤8٣(. صفح

أسئلة للنقاش

ــًدا� إنَّ  ــّي‹ الشــخص ليســت شــيًئا جدي 1� إنَّ مســألة العمــل بمــا ›يحســن فــي عين
ــمولية أو  ــة أو ش ــلطة مركزي ــة ُس ــر أيَّ ى فكْ ــدَّ ــذي يتح ــة، ال ــد الحداث ــا بع ــر م عص
ــة  ــن الفوضــى األخالقي ــوع ِم ــام ن ــق أم ــد الطري ــن أن يُمهِّ ــة، يُمِك ــة أو أخالقي ثقافي
ــا نحــن كمســيحيين، وككنيســة  ــف يمكنن ــاب المقــدس� كي ــا الكت ر منه ــي يُحــذِّ الت

ي؟ ــدِّ ــن التَّح ــوع ِم ــذا الن ــل ه ــه مث ككُل، أن نُجاب

ــي  ــا ه ــوك 12(� م ــرائيل )1مل ــام إس ــام وانقس ــك رحبع ــة المل ــي قصَّ ــل ف 2� تأمَّ
ــذا؟ ــا ه ــي يومن ــة ف ــذه القص ــن ه ــا ِم ــي نأخذه ــدروس الت ال

ــع  ــي من ــوه للُمســاعدة ف ــا أن يعمل ــادة الكنيســة وأعضائه ــن لِق ــذي يمك ــا ال 3� م
ــل نموِّهــا  ــاف هــذه األمــور قب ــة إيق ــا أهمي ــة؟ م ــي الكنيســة المحليَّ راعــات ف الصِّ
وتفاُقمهــا؟ كيــف يمكننــا كأعضــاء كنيســة أن نكــون حذريــن لئــال نســقط فــي الفــخ 

الــذي ســقط فيــه البعــض فــي كورنثــوس؟

ــَداَرس فحــوى المقطــع عــن الشــقاق فــي أمثــال 6: 16-19� مــا الــذي تتعلَّمــه  4� تَ
ــة؟ ــقاق فــي كنيســتك المحليَّ ــب الشِّ ِمــن هــذا لتتجنَّ

ــص: نجــد فــي الكتــاب المقــّدس حــاالت أدَّت إلــى اإلنشــقاق. عندمــا عــاش شــعب  ُملخَّ
هللا فــي طاعــة ُمخلِصــة، تضاَءلـَـت مخاطــر اإلنشــقاق كثيــرًا. إنَّ قــرارات ســيئة ِمــن عصــر ُحكــم 
القضــاة كمــا فــي عصــر ُحكــم رحبعــام فتحــت البــاب أمــام اإلنقســام. حتــى فــي عصــر العهــد 
الجديــد، ظــلَّ احتمــال اإلنشــقاق باقيًــا. إنَّ الفهــم الصحيــح لكلمــة هللا والمجهــودات الُمكرَّســة 

ــقاق واإلنفصــال فيمــا بيننــا. إلطاعتهــا هــي الحمايــة األفضــل ِمــن الشِّ
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١٣-١٩ ترشين األول )أكتوبر(    الدرس الثالث    

»ليكون الجميع واحًدا«

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: إنجيل يوحنا ١٧: ١-٢٦؛ ١يوحنا ٥: ١٩؛ إنجيل يوحنا ١٣: ١٨-٣٠؛ 

إنجيل يوحنا ٥: ٢٠-٢٣؛ إنجيل مرقس ٩: ٣٨-٤١؛ رؤيا يوحنا ١٨: ٤؛ ١يوحنا ٢: ٣-٦.

آيـة الحفـظ: »ولسـُت أسـأل من أجل هـؤالء فقط، بـل أيًضا مـن أجل الذيـن يؤمنون 
بـي بكالمهـم، ليكـون الجميـع واحـًدا كما أنـك أنت أيها اآلب فـيَّ وأنا فيـك، ليكونوا هم 

أيًضـا واحـًدا فينـا، ليؤمن العالم أنَّك أرسـلتني« )إنجيل يوحنـا 17: 20، 21(�

ــي  ــال يســوع ف ــا كان يشــغل ب ــى م ــا عل ــن خالله ــذة نطــلُّ ِم ــا ناف ــل يوحن ــا إنجي يعطين
الوقــت الــذي كان مشــهد تســليمه وموتــه يلوحــان فــي األفــق. تعطينــا اإلصحاحــات الخمســة 
الحاســمة )إنجيــل يوحنــا 1٣-1٧( آخــر كلمــات يســوع التعليميــة واإلرشــادية، لتبلــغ ذروتهــا 

بصالتــه التــي تُدعــى أحيانًــا بـــ »صــالة المســيح الكهنوتيــة« )إنجيــل يوحنــا 1٧(.
»إنَّهــا تســمية ُمناســبة، ألنَّ الــرَّب فــي هــذه الصــالة يُكــرِّس نفســه للذبيحــة التــي يكــون 
بيحــة(. وفــي نفــس الوقــت هــي صــالة تكريس  فيهــا، فــي الوقــت ذاتــه، الكاهــن والضحيَّــة )الذَّ
م الذبيحــة — تالميــذه الذيــن كانــوا موجوديــن  بالنِّيابــة عــن أولئــك الذيــن ِمــن أجلهــم تُقــدَّ
ــروس، ــم« )ف. ف. ب ــالل كِرازته ــن خ ــان ِم ــى اإليم ــيأتون إل ــن س ــك الذي ــة وأولئ ــي الُعلِّيَّ  ف

The Gospel of John، صفحة ٣28(.
فــي قلــب وجوهــر هــذه الصــالة إهتمــام يســوع بوحــدة تالميــذه وأولئــك الذين ســيؤمنون 
بــه الحًقــا. كان هــذا هــو الموضــوع األســاس فــي صالتــه: »ِمــن أجلهــم أنــا أســأل. لســُت أســأل 
ِمــن أجــل العالــم، بــل ِمــن أجــل الذيــن أعطيتنــي ألنهــم لــك. وكل مــا هــو لــي فهــو لــك، ومــا 

ــد فيهــم« )إنجيــل يوحنــا 1٧: 9، 10(. هــو لــك فهــو لــي، وأنــا ُمَمجَّ
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ال يُمِكــن ألي نِقــاٍش ذي معنــى بشــأن وحــدة الكنيســة، ووحدتنــا فــي المســيح، ال يمكــن 
ــن  ــى يســوع، ألجــل َم ــن أجــل مــاذا صلَّ ــاه الدقيــق لهــذه الصــالة. ِم أن يكتمــل بــدون اإلنتب

صلَّــى، ومــاذا تعنــي صالتــه بالنســبة لنــا اليــوم؟

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٢٠ تشرين األول )أكتوبر(. * نرجو التَّعمُّ

١٤ ترشين األول )أكتوبر(        األحد        

يسوع يُصلِّي ِمن أجل نفسه
ــي ِمــن أجــل نفســه  تنقســم صــالة يســوع الكهنوتيــة إلــى ثالثــة أجــزاء. أوَّاًل، يســوع يُصلِّ
)إنجيــل يوحنــا 1٧: 1-٥(، ثـُـمَّ ِمــن أجــل تالميــذه )إنجيــل يوحنــا 1٧: ٦-19(، وأخيــرًا ِمــن أجــل 

الذيــن ســيؤمنون بــه الحًقــا )إنجيــل يوحنــا 1٧: 20-2٦(.

اقرأ إنجيل يوحنا 17: 1-5� ما هو جوهر صالة يسوع، وما الذي تعنيه بالنسبة لنا؟

 

ــل  ــي إنجي ــن أجــل نفســه. أشــار يســوع ضمــن أحــداث ســابقة ف ع أواًل ِم يســوع يتشــفَّ
يوحنــا، إلــى أنَّ ســاعته لــم تــأِت بعــد )إنجيــل يوحنــا 2: ٤؛ إنجيــل يوحنــا ٧: ٣0؛ إنجيــل يوحنــا 
ــة  ــام الدراماتيكي ــه قــد أَتَــت. إنَّ لحظــة الخت ــأنَّ ســاعة تضحيت ــم ب 8: 20(. أمــا اآلن فهــو يعل

ة لِيُكمــل رســالته. إنَّــه وقــت صــالة. لحياتــه علــى األرض قــد أتــت، وهــو بحاجــة إلــى قــوَّ
د أبــاه ِبَعَمــِل إرادتــه، حتــى وإن َعَنــى ذلــك بــأنَّ عليــه أن يحتمــل الصليــب.  يســوع ســيُمجِّ
ــَدْر؛ بــل هــو فــي الواقــع طريقتــه فــي ممارســة  ــن الَق ــا ِم ــم يكــن نوًع ــه للصليــب ل إنَّ قبول
ــد أبــاه ِمــن خــالل  ــَة َشــَهيد، لكنــه بإرادتــه مجَّ ــلطة التــي أعطاهــا هللا لــه. لــم يَُمــْت ِميتَ السُّ
ــاري علــى الصليــب ِمــن أجــل خطايــا العالــم. ــِدِه: موتــه الكفَّ تحقيــق وإتمــام الهــدف ِمــن تََجسُّ

ما هي الحياة األبدية بحسب إنجيل يوحنا 17: 3؟ ما معنى أن نعرف هللا؟

 

أواًل وقبــل كل شــيء، يقــول لنــا المســيح بــأنَّ الحيــاة األبديــة أساســها معرفتنــا الشــخصية 
بــاهلل. هــذا ليــس خالًصــا باألعمــال أو بالمعرفــة، بــل باألحــرى هــو إختبــار معرفــة الــرب بســبب 
ــق مــن خــالل عالقــة شــخصية  مــا فعلــه يســوع ِمــن أجلنــا علــى الصليــب. هــذه المعرفــة تتحقَّ
مــع اآلب. إنَّ نزعتنــا البََشــرية تميــل إلــى َحــد وقَْصــر الَمْعرِفــة علــى حقائــق وتفاصيــل، لكــنَّ 
ــع هللا. إنَّ مجــيء  ــة شــخصية م ــر إرضــاًء: عالق ــق وأكث ــى شــيٍء أعم ــدف يســوع إل ــا، يه هن
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يســوع األول كان يَهــِدُف أيًضــا إلــى إرشــاد البشــرية فــي َســْعِيها إلــى معرفــٍة خالصيــة وأكثــر 
ُعمًقــا عــن هللا وإلــى الوحــدة مــع بعضهــم البعــض التــي تــؤدِّي إليهــا معرفــة كهــذه.

ــي  ــا ه ــخصًيا؟ م ــرف هللا ش ــن أن نع ــن هللا وبي ــرف ع ــن أن نع ــرق بي ــو الف ــا ه م
ــرِف هللا؟ ــي أن تَْع ــاعدتك ف ــي س ــا والت ــَت به ــَرْرَت أن ــي َم ــارات الت اإلختب

١٥ ترشين األول )أكتوبر(        االثنني         

يسوع يُصلِّي ِمن أجل تالميذه

إقرأ إنجيل يوحنا 17: 9-19� عن ماذا يُصلِّي المسيح بصفة خاصة فيما يخص تالميذه؟

 

ــدان  ــك لُفق ــٍر ُمْهلِ ــي َخطَ ــم ف ــن ُه ــذه، الذي ــل تالمي ــن أج ــوع ِم ــى يس ــك، صلَّ ــد ذل بع
إيمانهــم بــه فــي األيــام الُمقِبلــة، عندمــا لــن يتواَجــَد يســوع معهــم فــي الجســد فيمــا بعــد. 

ــه. ــة أبي ــم تحــت رعاي ــذا، أوَدَعُه له
إنَّ صــالة يســوع هــي ِمــن أجــل ِحَمايَِتهــم فــي العالــم. كمــا أنَّــه ال يُصلِّــي ِمــن أجــل العالم، 
ألنَّــه يَْعلَــم أنَّ العالــم فــي جوَهــرِه ُمعــاٍد إلرادة اآلب )1يوحنــا ٥: 19(. ولكــن ألنَّ العالــم هــو 
ــر  المــكان الــذي ســيؤدِّي فيــه التالميــذ ِخْدَمتَهــم، يُصلِّــي يســوع ِمــن أجــل أن يُحَفظـّـوا ِمــن الشَّ
ــل  ــار اإلنجي ــنَّ انتش ــم. لك ــص العال ــو ُمَخلِّ ــد، فه ــم؛ بالتأكي ــم بالعال ــوع يهت ــم. يس ــي العال ف
ُمرتِّبــط بشــهادة أولئــك الذيــن ســيذهبون ليكــرزوا باألخبــار الســارَّة. لهــذا الســبب كان يســوع 

ــرير )إنجيــل متــى ٦: 1٣(. ع ِمــن أجلِهــم حتــى ال يَْهزمهــم الشِّ بحاجــة ألن يتشــفَّ
مــع ذلــك، واحــد مــن التالميــذ ُهــزِم. فــي وقــٍت ســاِبٍق مــن ذلــك الَمســاء، ذَكَــَر يســوع بــأنَّ 
واحــًدا ِمنُهــم سيُســلِّمه )إنجيــل يوحنــا 1٣: 18-٣0(. بالرَّغــم ِمــن إشــارة يســوع إلــى حقيقــة 
ــة  ــْم يُكــن يهــوذا َضِحيَّ ســة قــد أنبــأت عــن خيانــة يهــوذا )مزمــور ٤1: 9(، لَ أنَّ األســفار الُمقدَّ
ــل يســوع يهــوذا فــي إيمــاَءة محبَّــة وصداقــة )إنجيــل يوحنــا  الَقــَدر. أثنــاء العشــاء األخيــر، توسَّ
1٣: 2٦-٣0(. »وعنــد عشــاء الفصــح، أعلــن يســوع ألوهيَّتــه بكشــفه لنوايــا الخائــن. أنَّــه بــكل 
ــالت  رقَّــة شــمل يهــوذا فــي خدمتــه التــي قــام بهــا ألجــل التالميــذ. ولكنــه لــم يكتــرث آلخر توسُّ

المحبَّــة« )هوايــت، كتــاب ›مشــتهى األجيــال‹، صفحــة ٦81(. 
وإذا َعلِــَم يســوع بــأنَّ الحســد والغيــرة كان يُمِكــن أن يتســبَّبا فــي إنقســام التالميــذ، كمــا 
حــدث فــي ُمناســبة ســاِبقة، صلَّــى يســوع ِمــن أجــل وحدتهــم. »احفظهــم فــي اســمك الذيــن 
أعطيتنــي، ليكونــوا واحــًدا كمــا نحــن« )إنجيــل يوحنــا 1٧: 11(. مثــل هــذه الوحــدة هــي أبَْعــْد 
ــم  ــة فقــط. إنَّ وحدته ــة النِّعمــة اإللهي ــن إنجــازات البشــر. يُمكــن أن تكــون نتيجــة وعطيَّ ِم
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ســة فــي وحــدة اآلب واالبــن، وهــذه الوحــدة هــي شــرط أساســي ال غنــى عنــه لخدمــة  مؤسَّ
فاِعلــة فــي الُمســتقبل.

إنَّ تقديســهم أو تكريســهم فــي الحــق هــو أيًضــا ال غنــى عنــه للخدمــة. عمــل نعمــة هللا 
فــي قلــوب التالميــذ ســيُغيِّرهم. ولكــن، إذا كانــوا سيشــهدون لحــقِّ هللا، عليهــم هــم أنفســهم 

أن يتغيَّــروا بذلــك الحــق.

ــة  مــا معنــى عبــارة ›لســنا ِمــن العالــم‹؟ مــا الــذي يجعلنــا نحــن، وحياتنــا، والكيفيَّ
التــي نعيــش بهــا أن نكــون ›لســنا ِمــن هــذا العالــم‹؟ 

١٦ ترشين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

»ِمن أجل الذين يؤمنون بي«
ــع دائــرة صالتــه لتشــمل: »الذيــن يؤمنــون  بعــد أن صلَّــى يســوع ِمــن أجــل تالميــذه، وسَّ

بــي بكالمهــم« )إنجيــل يوحنــا 1٧: 20(.

اقرأ إنجيل يوحنا 17: 20-26� ماذا كانت رغبة المسيح الُعظمى ِمن أجل أولئك الذين 
سيؤمنون برسالة اإلنجيل الِحًقا؟ لماذا ِمن الُمهم جًدا تحقيق وإتمام هذه الصالة؟

 

ــًدا  ــتقبل واح ــي الُمس ــون ف ــح المؤمن ــوع أن يصِب ــى يس ــد، صلَّ ــن واح ــا أنَّ اآلب واإلب كم
أيًضــا. أشــار يســوع، فــي بعــض األماكــن ِمــن إنجيــل يوحنــا، إلــى الوحــدة بيــن اآلب واإلبــن. 
ــالن  ــا يعم ــي كل م ــن ف ــل ُمتَِّحَدي ــر، ب ــن اآلخ ــا ع ــتَِقل أحدهم ــكل ُمْس ــط بش ــال ق ــم يعم ل
)إنجيــل يوحنــا ٥: 20-2٣(. إنَّهمــا يشــتركان فــي ُحبِّهمــا للبشــرية الســاِقطة إلــى حــدِّ أنَّ اآلب 
م نفســه  ا ألن يُقــدِّ كان علــى إســتعداد لبــذل ابنــه ِفــداًءا عــن العالــم، وكان اإلبــن أيًَضــا ُمســتَِعدًّ

ــا 10: 1٥(. ــا ٣: 1٦؛ إنجيــل يوحن ــداًءا عــن العالــم )إنجيــل يوحن ِف
ــدف  ــة واله ــي هــذه الصــالة هــي وحــدة المحبَّ ــا يســوع ف ــير إليه ــي يُش إنَّ الوحــدة الت
كمــا هــي بيــن اآلب واإلبــن. »بهــذا يعــرف الجميــع أنَّكــم تالميــذي: إن كان لكــم حــبٌّ بعًضــا 
ــا  ــًدا َعلَنيًّ م تأكي ــيُقدِّ ــة س ــي محبَّ ــدة ف ــذه الوح ــار ه ــا 1٣: ٣٥(. إظه ــل يوحن ــض« )إنجي لبع
اِدقــة ســيُوفِّر شــهادة ُمقِنعــة لحــقِّ  لعالقتهــم مــع يســوع ومــع اآلب. »إنَّ عــرض وحدتهــم الصَّ
 John, Baker Exegetical Commentary on the ،اإلنجيــل« ))أندريــاس ج. كوســتنبرجر
New Testament )Grand Rapids: Baker Academic, 2004(, p. 498(. هذه هي الطريقة 
التــي ســيعرف العالــم مــن خاللِهــا بــأنَّ يســوع هــو الُمخلِّــص. بكلمــات أخــرى، الوحــدة التــي 
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صلَّــى يســوع ِمــن أجلهــا، ال يُمِكــن أن تكــون َخِفيَّــة أو غيــر منظــورة. كيــف يُْمِكــن للعالــم أن 
ــة ووحــدة بيــن شــعب هللا؟ يَْقتَِنــع بصــدق اإلنجيــل إذا لــم يســتَِطع أن يــرى محبَّ

ـة علـى مسـرح الحـق األبـدي... قََصد هللا لشـعبه أن  »يقـود هللا شـعبًا ليقـف فـي وحـدة تامَّ
يأتـوا جميًعـا إلـى وحـدة اإليمان. إنَّ صالة يسـوع المسـيح قُبَيـل صلبه كانت أن يكـون تالميذه 
ه ُهـَو واآلب واحـد، حتـى يُؤِمن العالَم بـأنَّ اآلب قد أرَسـلَه. هذه الصـالة الرائعة  واحـًدا، كمـا أنَـّ
رة جـًدا َوَصلَـت عبـر العصـور، حتـى إلـى يومنـا هـذا؛ ألنَّ كلماتـه كانـت: ›لسـُت أسـأل  والُمؤثِـّ
ِمـن أجـل هـؤالء فقـط، بـل أيًضا ِمـن أجل الذين يؤمنـون بي بكالمهـم‹ )إنجيل يوحنـا 1٧: 20(.

يَّــة يجــب علــى أتبــاع المســيح أن يســعوا لإلســتجابة مــع  »بــأيِّ قــدٍر ِمــن اإلخــالص والِجدِّ
هــذه الصــالة فــي حياتهــم« )هوايــت، شــهادات الكنيســة، ُمجلَّــد ٤، صفحــة 1٧(.

ــة الوحــدة  مــا الــذي نفعلــه فــي حياتنــا وكنائســنا لُِنســاعد فــي الوصــول إلــى نوعيَّ
مــة ُهنــا؟ لمــاذا يَُعــدُّ المــوت عــن الــذات، بمقــدار ُمعيَّــن، أمر حاِســم وضروري  الُمقدَّ

ــدة كمــا يجــب أن تكــون؟ لــكل واحــد منــا إذا أردنــا لكنيســتنا أن تكــون ُموحَّ

١٧ ترشين األول )أكتوبر(        األربعاء        

الوحدة بين المسيحيين

على  يسوع  جواب  يُعلِّمنا  ماذا   �16  :10 يوحنا  وإنجيل   41-38  :9 مرقس  إنجيل  إقرأ 
الرسول يوحنا حول اإلقصاء وإصدار األحكام السريعة على َمن هو تاِبع حقيقي ليسوع؟

 

يميل األدفنتست السبتيون إلى فهم صالة يسوع في إنجيل يوحنا 1٧ إلى أنَّها تنطبق ُمباشرة 
وُمشاَركة  لنشر  رسالتنا  وتتميم  لتحقيق  ككنيسة  نتَّحد  أن  علينا  كنيستهم.  طائفة  وحدة  على 

رسائل المالئكة الثالثة إلى العالم. حول هذه النقطة، هناك بعض الخالف.
ولكن ماذا عن الوحدة مع مسيحيين آخرين؟ كيف علينا أن نتعامل معهم في ضوء صالة يسوع؟

ال شكَّ أننا نؤمن بأنَّ هلل أشخاًصا أمناء في كنائس أخرى إلى جانب كنيستنا. باإلضافة إلى 
لئال  شعبي،  يا  منها  »اخرجوا  بابل:  في  حتى  أمناء،  له  هللا  بأنَّ  س  المقدَّ الكتاب  يوضح  ذلك، 

تشتركوا في خطاياها، ولئال تأخذوا من ضرباتها« )رؤيا يوحنا 18: ٤(.
ــداًدا  ــاك إرت ــا، أنَّ هن ــم، وحســب مــا جــاء فــي ســفر الرؤي فــي نفــس الوقــت، نحــن نعل
عظيًمــا بيــن الذيــن يُعلِنــون ويُجاِهــرون باســم المســيح، وأنَّــه فــي األيــام األخيــرة كثيــر مــن 
ــمَّ  ــذي ت ــاد ال ــوا اإلضطه ــة ليجلب ول ــع الدَّ ــم وم ــع بعضه ــيتَِّحدون م ــة س ــيحيين الكذب المس
ــا شــديدي الحــرص  ــي، كان األدفنتســت دائًم ــا 1٣: 1-1٧. وبالتال ــا يوحن ــي رؤي ــه ف ــؤ عن التََنبّ
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والحــذر فيمــا يخــص ويتعلَّــق بدعــوات للوحــدة مــع كنائــس أخــرى، ِمثلَمــا تدعــو إليــه الحركــة 
ــن الكنائــس. المســكونية للوحــدة بي

كيف إذًا علينا أن نتعامل مع الكنائس والطوائف األخرى؟ كتبت إلن هوايت ما يلي ِبشأن عمل 
كنيسة األدفنتست السبتيين مع مسيحيين آخرين، على األقل فيما يتعلَّق بالموضوع التالي: »عندما 
يُْخِضع اإلنسان إرادته إلرادة هللا، فإنَّ الروح القدس َسيَطْبَع التأثير على قلوب أولئك الذين يقوم 
اإلنسان بخدمتهم. لقد تبيَّن لي بأنَّه علينا أن ال نتجنَّب العاملين في U.T.C.W ]االتحاد النسائي 
لإلعتدال المسيحي[. إنَّ إتحادنا معهم بداًل ِمن تَجنُِّبه، لن يجعلنا نَُغيِّر موقفنا من ناحية ِحفظ 
السبت — اليوم السابع من األسبوع، ولكن يُمِكن أن يكون فُرَصة إلظهار تقديرنا لموِقِفهم حيال 
موضوع اإلعتدال. عندما نفتح الباب ونستضيفهم ليتَّحدوا معنا في مسألة اإلعتدال، فإننا نحصل 
على ُمساعدتهم في نواحي اإلعتدال؛ وهم ِمن جانبهم بإتِّحادهم معنا، سيسمعون حقائق جديدة 

ينتظر الروح القدس أن يطبع آثارها على قلوبهم« )Welfare Ministry، صفحة 1٦٣(.
مع أنَّ إلن هوايت كانت تتعاَمل مع موضوع خاص في وقت خاص، إال أنَّها تُعطي مباِدئًا يمكننا 

أن نتبعها فيما يتعلَّق بتعاملنا مع مسيحيين آخرين، خاصة في مسألة اإلتِّحاد حول هدٍف ُمعيَّن.
ة. ثانيًا، إذا اتَّحدنا فعاًل معهم، علينا القيام  أواًل، يمكننا الَعَمل معهم في مهاٍم اجتماعية عامَّ
بذلك بطريقة ليس فيها ُمساومة على معتقداتنا أو ممارساتنا الدينية. ثالثًا، يمكننا ويجب أن 

نستخدم هذه »الوحدة« لُنشارك اآلخرين بالحقائق الثمينة التي باركنا هللا بها.

١٨ ترشين األول )أكتوبر(        الخميس        

إيمان واحد نشاركه بالمحبَّة

قال المسيح في إنجيل يوحنا 17: 3 أنَّ الحياة األبدية هي أن نعرف هللا� إقرأ 1يوحنا 2: 
3-6� ما معنى أن نعرف هللا؟ كيف نوضح ونُظهر معرفتنا هلل في حياتنا اليومية؟

 

عموًمـا، فـي حيـن يرغـب النـاس فـي مجتمـع اليـوم أن يدعـوا أنفسـهم مواطنـون ُملتَزمون 
س ليحفظـوا  بالقانـون، فـإنَّ نفـس هـؤالء النـاس غالِبًـا مـا يُقلِّلـون ِمـن اإللتـزام بالكتـاب المقـدَّ
وصايـا هللا. حتـى أنَّ بعضهـم يُجادلـون بـأنَّ نعمـة هللا قـد أطاَحـت بوصايـاه. لكـنَّ ذلـك ليـس 
تعليـم الكتـاب المقـدس: »إنَّ حفـظ الوصايـا ليـس شـرطًا لمعرفـة هللا، لكنَّـه عالمـة علـى أننـا 
نعـرف هللا/يسـوع ونُحبُّـه. ولهـذا، فمعرفـة هللا ليسـت ُمجـرَّد معرفـة نظريـة، بـل معرفـة تقـود 
إلـى َعَمـل« )إكهـارت ميولير، The Letters of John، صفحة ٣9(. يسـوع نفسـه أكَّد قائاًل: »إن 
كُنتـم تُحبوننـي فاحفظـوا وصايـاي.« »الذي عنده وصايـاي ويحفظها فهو الـذي يُحبّني« )إنجيل 
يوحنـا 1٤: 1٥، 21(. »بهـذا نعـرف أننـا نُِحـب أوالد هللا: إذا أحببنا هللا وحفظنـا وصاياه. فإن هذه 

هـي محبـة هللا: أن نحفـظ وصايـاه. ووصايـاه ليسـت ثقيلـة« )1يوحنـا ٥: 2، ٣(.
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ــوع  ــا يس ــي أعطاه ــدة الت ــة الجدي ــي الوصي ــا ه ــا 13: 34، 35� م ــل يوحن ــرأ إنجي اق
ــوع؟ ــاع يس ــن أتب ــدة بي ــرة الوح ــذا بفك ــة ه ــا عالق ــذه، وم لتالمي

 

ــة أن تُحــب قريبــك لــم تكــن جديــدة فــي حــدٍّ ذاتهــا؛ إذ يُمكــن أن نجدهــا فــي  إنَّ وصيَّ
التعليمــات التــي أعطاهــا هللا لموســى )الوييــن 19: 18(. الجديــد هــو وصيَّــة يســوع لتالميــذه 
ــة  ي ــة الُمضحِّ ــق بالمحب ــا يتعلَّ ــال يســوع فيم ــم هــو. مث ــا أحبَّه ــا كم ــم بعًض ــوا بعضه أن يُحبُّ

بالنَّفــس هــو العنصــر الجديــد للمجتمــع المســيحي.
ــرًا  ــا وتعبي ــت بُرهانً ــاة يســوع كان ــا! فَحي ــع وضعــه يســوع أمامن ــه مــن مســتوًى رائ ــا ل ي
ــة ُمتواِصلــة، لُنكــران  ــِه هــو خدمــة محبَّ ــا عــن المحبــة العاِملــة. إنَّ عمــل النَّعمــة بأكَملِ عمليً
ات، وســعي للتضحيــة بالنَّفــس. يمكننــا أن نتخيَّــل بــأنَّ حيــاة المســيح كانــت إعالنـًـا وتعبيرًا  الــذَّ
غيــر ُمنقطعيــن للمحبَّــة والتضحيــة بالنَّفــس ِمــن أجــل خيــر اآلخريــن. المبــدأ الــذي كان داِفًعــا 
للمســيح يجــب أن يكــون داِفًعــا لشــعبه فــي كل تعاُمالتهــم مــع بعضهــم البعــض. يــا للشــهادة 
ة الُعظمــى لِلِوْحــَدة بيننــا  القويَّــة التــي يُمِكــن لَِمحبَّــٍة كهــذه أن تُعلِنهــا أمــام العالــم. ويــا للُقــوَّ

نــا بهــا أيًضــا. يمكــن لَِمَحبَّــٍة كهــذه أن تَُمدَّ

كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم إظهــار نوعيَّــة المحبَّــة الُمضحيَّــة ِمــن أجــل اآلخريــن التــي 
أظهرهــا يســوع؟

١٩ ترشين األول )أكتوبر(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: إلــن هوايــت، فصــل ›دوام شــريعة هللا‹، صفحــة ٤8٤-88٤، ِمــن 
كتــاب ›الصــراع العظيــم‹. 

ــس  ــا كنائ ــة، له ــن أنَّ كنيســة األدفنتســت الســبتيين هــي كنيســة عالميَّ ــم ِم ــى الرَّغ »عل
ــة.  ــيح الكونيَّ ــة المس ــي كنيس ــتهم ه ــون أنَّ كنيس ع ــت ال يدَّ ــرة، إال أنَّ األدفنتس ــة كثي محليَّ
ــورة  ــر منظ ــورة وغي ــا منظ ــة. إنَّه ــة طائف ــن أيَّ ــع ِم ــب وأوَس ــا أرَح ــة مداه ــة الكوني فالكنيس
ــن أولئــك الذيــن يؤمنــون بالمســيح ويتبعونــه. هــذه القضيــة الالهوتيــة  ــف ِم بقــدر مــا تتألَّ
بصفــة خاصــة تتفاقــم إذا أخذنــا فــي نظــر اإلعتبــار اإلرتــداد بيــن المســيحيين، والــذي تناولــه 
ــة‹  ــع ›الزاني ــاَرن م ــا 12 تُق ــا يوحنَّ ــي رؤي ــرة ف ــة الطاه ــادَّة. الكنيس ــة ح ــا بطريق ــفر الرؤي س
ــاَرُن بدورهــا مــع عــروس الخــروف،  ــي تُق ــة العظيمــة، الت ــل المدين ــا 1٧، باب ــا يوحنَّ فــي رؤي
ســة أو أورشــليم الجديــدة فــي رؤيــا يوحنَّــا 21 و22. فــي القــرن األول الميــالدي،  المدينــة الُمقدَّ
كانــت الكنيســة الكونيــة منظــورة إلــى حــدٍّ مــا، لكــن األمــر أصبــح أكثــر صعوبــة وتعقيــًدا فــي 

العصــور الوســطى، علــى ســبيل المثــال.
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ون مفهــوم كنيســة هللا الحقيقيــة علــى كنيســتهم أو طائفتهــم  »لذلــك، فاألدفنتســت ال يحــدُّ
ــة تتألَّــف ِمــن  ــة، وال هــم يبســطونها أوتوماتيكيًّــا إلــى كنائــس أخــرى. فكنيســة هللا الحقَّ الخاصَّ
أولئــك األفــراد الذيــن يؤمنــون حًقــا بــه. وهللا يعرفهــم. ِمــن جانــب آخــر، يؤِمــن األدفنتســت 
ــة المنظــورة فــي نهايــة الزَّمــان والُمشــار إليهــم فــي رؤيــا يوحنــا 12: 1٧  بأنَّهــم بقيَّــة هللا الخاصَّ
واألصحاحــات 12-1٤. هــذه البقيَّــة لهــا صفــة محليَّــة وكونيَّــة أيًضــا )رؤيــا يوحنــا 2: 2٤؛ رؤيــا 
 ،»The Universality of the Church in the New Testament« ،يوحنــا 12: 1٧(« )إكهــارت ميوليــر

صفحة ٣٧(.

أسئلة للنقاش 
1� لمـاذا يُعَتَبـر تحقيـق وإتمـام صـالة يسـوع في إنجيل يوحنـا 17 هام جًدا بالنسـبة 
لكنيسـتنا؟ مـا الـذي تُظِهـره رغبـة يسـوع فـي وحـدة كنيسـة القـرن األول عـن رغبته 

لكنيسـتنا اليوم؟

2� هـل تعاونـت كنيسـتك المحليـة مـع مسـيحيين آخريـن حـول مواضيـع ُمعيَّنـة؟ 
كيـف سـارت األمـور؟ كيف يمكننـا أن نعمل معهم، حيـن يكون الوقت ُمناسـًبا، دون 

أن نُسـاوم علـى أيٍّ ِمـن الحقائـق التـي أعِطَيـت لنا؟

3� مـا هـي اآلثـار الُمَترَتِّبـة علـى مـا جـاء فـي الفقـرة التاليـة فـي كتـاب ›الصـراع 
العظيـم‹؟ كيـف يمكـن أن نجعـل هـذا حقيقة في وسـطنا؟ »لو أنَّ الشـعب الُمعترف 
بـاهلل يقبـل النـور الـذي يُشـرق لهم مـن كلمته، لكانـوا يصلون إلـى تلك الوحـدة التي 
قـد صلَّـى المسـيح فـي طلبهـا، والتـي يصفهـا الرسـول بأنَّهـا: ›وحدانيـة الـروح برباط 
السـالم‹� ثـم يقـول: ›جسـد واحـد وروح واحـد كمـا ُدعيتـم أيًضـا فـي رجـاء دعوتكم 
الواحـد� رب واحـد إيمـان واحد معمودية واحـدة‹ )أفسـس 4: 3-5(« )هوايت، كتاب 

›الصـراع العظيـم‹، صفحـة 419، 420(�

ــص: إنَّ صــالة يســوع الكهنوتيَّــة فــي إنجيــل يوحنــا 1٧ هــي ُمذكِّــر بــأنَّ يســوع مــا  ُملخَّ
زال يهتــم بوحــدة الكنيســة اليــوم. صالتــه يجــب أن تكــون صالتنــا، ويجــب أن نســعى لترســيخ 
إيماننــا فــي كلمــة هللا. كمــا أنَّ محبتنــا واحدنــا لآلخــر يجــب أن تُميِّــز عالقاتنــا مــع اآلخريــن، 

مــن ضمنهــم المســيحيين اآلخريــن، أيًّــا كانــت إختالفاتنــا الالهوتيــة معهــم.
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٢٠-٢٦ ترشين األول )أكتوبر(    الدرس الرابع    

سر الوحدة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أفســس ١: ٣-١٤؛ غالطيــة ٤: ٧؛ أفســس ٢: ١١-٢٢؛ أفســس ٤: 

١-٦، ١١؛ إنجيــل متــى ٢٠: ٢٥-٢٨؛ أفســس ٥: ١٥- ٦: ٩.

آيــة الحفــظ: »إذ عرَّفنــا بســر مشــيئته، حســب مســرَّته التــي قصدهــا فــي نفســه، 
لِتدبيــر مــلء األزمنــة، ليجمــع كل شــيء فــي المســيح، مــا فــي الســماوات ومــا علــى 

ــس 1: 9، 10(� ــي ذاك« )أفس األرض، ف

ــاك،  ــة هن ــرى. الكنيس ــيا الصغ ــي آس ــوذ ف ــارة والنف ــيًا للتج ــزًا رئيس ــس َمركَ ــت أفس كان
فــي أفســس، كانــت تتألَّــف ِمــن اليهــود واألمــم وأشــخاص ِمــن كُلِّ مســالِك الحيــاة. عضويــة 
ــم  ــي العال ــت ســائِدة ف ــي كان ــت ُعرضــة للصراعــات الت ــل هــذه كان دة الجنســيات مث ُمتعــدِّ
ــه كأعضــاء فــي  ــت لهــم في ــي كان ــم يكــن المســيح والوحــدة الت ــو ل ــه؛ ل ــذي يعيشــون في ال
جســده. وهكــذا، كان إهتمــام بولــس بالوحــدة بيــن أتبــاع المســيح هــو الموضــوع المركــزي 

ــى أهــل أفســس. فــي رســالته إل
ــم  ــود واألم ــث اليه ــة، حي ــي الكنيس ــدة ف ــدان: الوح ــه بع ــدة ل ــس للوح ــوم بول إنَّ مفه
يجتمعــون مًعــا فــي جســد واحــد — جســد المســيح؛ والوحــدة فــي الكــون، حيــث كل شــيء 

ــد فــي المســيح. ــى األرض يتوحَّ فــي الســماوات ومــا عل
إنَّ مصــدر هــذه الوحــدة هــو المســيح. وتعبيــر بولــس »فــي المســيح« أو »مــع المســيح« 
قــه هللا لنــا وللكــون مــن خــالل حيــاة،  ة مــرَّات فــي هــذه الرِّســالة لِيُظِْهــَر مــا حقَّ اســتُخِدم ِعــدَّ
ــتعادة  ــو إس ــالص ه ــة الخ ــي خطَّ ــي ف ــد هللا النِّهائ ــيح. إنَّ قص ــوع المس ــة يس ــوت، وقيام وم

وحــدة كل شــيء فــي المســيح. هــذه الوحــدة ســتظهر كاِملــة عنــد نهايــة الزَّمــان فقــط.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٧٢ تشرين األول )أكتوبر(. * نرجو التَّعمُّ
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٢١ ترشين األول )أكتوبر(        األحد        

بركات في المسيح

إقرأ أفسس 1: 3-14� ماذا أُعطينا في المسيح، حسب كالم بولس ُهنا؟

 

 

إنَّ أتبــاع يســوع لديهــم الكثيــر ليُســبِّحوا هللا ِمــن أجلــه. فــي المســيح، إختــار هللا أن يمنحنــا 
ــا  ــف عالقتن ــرة لِيَِص ــوزًا كثي ــس رم ــم. يســتخدم بول ــام العال ــه أم ــات لُِنمثِّل ــاء وبن ــي كأبن التَّبنِّ
ــه موضــوع هــذا  ــاهلل فــي المســيح. أحــد هــذه الرمــوز، رمــز التَّبنــي الــذي يتناول الجديــدة ب
الــدرس عــن الوحــدة. فــي المســيح، نلنــا التَّبنــي، ونحــن ننتمــي إلــى عائلــة هللا. رمــز العائلــة 
ــن  ــس، األمميي ــالة بول ــياق رس ــي س ــرائيل. وف ــي إس ــع بن ــد هللا م ــى عه ــا إل ــير أيًض ــذا يُش ه
ــي  ــة للوعــود المقطوعــة مــع بن ــاء هللا، وورث ــا أبن ــون يســوع كالمســيَّا، هــم أيًض ــن يقبل الذي
إســرائيل )روميــة 8: 1٧؛ غالطيــة ٤: ٧(. إنَّ الفائــدة ِمــن هــذه العالقــة مــع المســيح، أْن نكــون 
ــة هللا طــوال  ــا أنَّ رغب ــرة أيًض ــا هــذه الفق ــي المســيح، أساســية للوحــدة المســيحية. تُخِبرن ف
الوقــت كانــت اســِتعادة وحــدة البشــرية جمعــاء فــي المســيح. وفــي عائلــة هللا، كُلُّنــا أبنــاء هللا، 

ــة أو تمييــز. ــال تَْفرِقَ ومحبوبــون وُمعــزَّزون بالتَّســاوي وِب
يختلــط األمــر علــى البعــض عندمــا نقــرأ عــن تحديــد المصيــر الُمســبق فــي هــذه الفقــرة 
)أفســس 1: ٥، 11(. فالوعــد بــأنَّ هللا قــد إختارنــا للخــالص يبــدو بأنَّــه يُشــير أيًضــا إلــى أنَّ هللا 
س. باألحــرى، أعــدَّ هللا خطَّــة  قــد اختــار البعــض للهــالك. لكــنَّ هــذا ليــس تعليــم الكتــاب المقــدَّ
الخــالص قبــل تأســيس العالــم ِمــن أجــل أن يخلــص كل النــاس، »ألنَّــه هكــذا أحــبَّ هللا العالــم 
حتــى بــذل إبنــه الوحيــد، لكــي ال يهلــك كل َمــن يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة األبديــة« 
ــيَْقبَل  ــن َس ــم ُمســبًقا َم ــاوس 2: ٦؛ 2بطــرس ٣: 9(. هللا يعل ــا 1تيموث ــا ٣: 1٦؛ انظــر أيًض )يوحن
م  ــر اإلنســان. فالخــالص ُمقــدَّ عطيَّتــه للخــالص، لكــنَّ ذلــك ال يعنــي التحديــد الُمســبق لمصي
لــكل البشــرية بســبب مــا فعلــه المســيح ألجلنــا. والســؤال إًذا: كيــف نســتجيب لهــذا الَعــرْض؟ 

هللا ال يســتخدم اإلجبــار أو اإلكــراه لخــالص أي شــخص.
ــب  ــن، ال يج ــم ُمخطئي ــع كونه ــر، م ــأنَّ البش ــر ب ــدَّ التدبي ــماوي، اُِع ــس السَّ ــي المجل »ف
ــن أن  ــم، يُمِك ــارة عنه ــيح ككفَّ ــم بالمس ــالل إيمانه ــن خ ــل، ِم ــم، ب ــي عصيانه ــوا ف أن يهلك
يُصِبحــوا ُمختــاري هللا، َســبََق فَعيَّنهــم للتبنِّــي بالمســيح يســوع لنفســه حســب إرادتــه 
ــا، إذ بــذل  ــرًا وافيً ومســرَّته. إنَّ إرادة هللا هــي أن يخلــص الجميــع؛ ألنَّ الــرب قــد أعــدَّ تدبي
ــم  ــبب رفضه ــيهلكون بس ــون، س ــن يهلك ــان. فالذي ــداء اإلنس ــن ِف ــع ثم ــد ليدف ــه الوحي إبن
 ،The SDA Bible Commentary ،ــن هوايــت ــي كأوالد هلل فــي المســيح يســوع« )إل للتبنِّ

ــة 111٤(. ــد ٦، صفح المجل
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٢٢ ترشين األول )أكتوبر(        االثنني        

نقض الحائِط
ــة،  ــى العنصري ــببها إل ــود س ــاس يع ــن الن ــدث بي ــي تح ــامات الت ــق اإلنقس ــن أعم ــن بي ِم
يانــة التــي  والِعرِقيَّــة، واألديــان. فــي كثيــر ِمــن المجتمعــات، تُبْــِرُز بطاقــة الهويــة الِعــرْق أو الدِّ
ــزات أو قيــود يجــب علــى  ــط بُمميِّ ــا مــا ترتَِب ينتمــي إليهــا الشــخص، وهــذه اإلختالفــات غالبً
راعــات، غالِبًــا مــا تُصبــح هــذه  البََشــْر االلتــزام بهــا بشــكل يومــي. عندمــا تَْنَدلـِـع الحــروب أو الصِّ

ــزات للقمــع والعنــف. الفروقــات واإلختالفــات عواِمــل وُمحفِّ

فــي أفســس 2: 11-22، يكشــف بولــس عــن طريقــة أفضــل للمجتمــع المســيحي� كيــف 
يُمِكــن لِوحدتنــا فــي المســيح أن تُؤثِّــر علــى إختالفاتنــا؟ مــا الــذي نقضــه يســوع بموتـِـه 

ــى الصليب؟ عل

 

يدعــو بولــس أهــل أفســس أن يتذكَّــروا كيــف كانــت حياتهــم قبــل قبولِهــم نِعمــة هللا فــي 
ينيــة، َخلََقــت ِعــداًء وِصرَاعــات بيــن ِفئــات  ــة، والدِّ ــة، واإلجتماعيَّ المســيح. اإلختالفــات الِعرقيَّ
ــارَّة هــي أننــا جميعنــا، فــي المســيح، شــعب واحــد لنــا ُمخلِّــص واحــد  النــاس. لكــن األخبــار السَّ
ــم  ــي المســيح يســوع، أنت ــى شــعب هللا: »لكــن اآلن ف ــا ننتمــي إل وربٌّ واحــد. نحــن جميعن

الذيــن كُنتــم قبــاًل بعيديــن، صرتـُـم قريبيــن بــدم المســيح« )أفســس 2: 1٣(.
ــمح  ــي يُس ــكل الت ــام الهي ــز أقس ــل يُميِّ ــط فاص ــليم حائ ــي أورش ــم ف ــكل القدي كان للهي
م إلــى  بدخولهــا لليهــود فقــط. وكان علــى هــذا الحائــط نَْقــُش كتابــٍة تمنــع األجانــب ِمــن التَّقــدُّ
ي  ــن أبعــد، تحــت طائلــة الِعقــاب بالمــوت. وبموجــب هــذا األمــر، اتُِّهــم بولــس بالتَّعــدِّ أماكِ
عندمــا َدَخــل إلــى الهيــكل بعــد رحالتِــه الِكرازيــة. عندمــا إعتُِقــل بولــس، نُِســبَت إليــه تُهَمــة 
، يُدعــى تروفيمــس، إلــى القســم اليهــودي ِمــن الهيــكل )أعمال الرســل  إحضــار شــخٍص أفسســيٍّ
21: 29(. فــي هــذه الرِّســالة، يُحاِجــج بولــس بــأنَّ المســيح »هــو ســالمنا، الــذي جعــل اإلثنيــن 

ــط« )أفســس 2: 1٤(. ــياج المتوسِّ واحــًدا، ونقــض حائــط السِّ
فــي المســيح، كُلُّ المؤمنيــن هــم نســل إبراهيــم ويقبلــون ِختــان القلــب. إنَّ ِختــان الَجَســد 
ــي  ــون ف ــذي ســيقبله المؤمن ــان الروحــي ال ــى الخت ــير إل ــم كان يُش ــذي أعطــاه هللا إلبراهي ال
ــا غيــر مصنــوع بيــد، بخلــع جســم  ــه أيًضــا ختنتــم ختانً المســيح )انظــر تثنيــة 10: 1٦(. »وب

ــا البشــرية، بختــان المســيح« )كولوســي 2: 11(. خطاي

أِعــد قــراءة أفســس 2: 11-22� بأيَّــة طُــرق نــرى فــي كنيســتنا حقيقــة مــا كتبــه بولــس 
يــات التــي مــا زالــت باقية؟ ُهنــا؟ ومــا هــي التَّحدِّ
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٢٣ ترشين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

الوحدة في جسد واحد
ــى أهــل أفســس. الوحــدة الســائدة بيــن  ــه الموحــى بهــا إل ــا فــي كلمات كان بولــس عمليً
ــة أو  ــة ليســت ُخراف ــة ُمختلف ــة وِعرقيَّ ــات حضاري ــن خلفي ــن شــعوب ِم ــم، وبي ــود واألم اليه
عــوة التــي  أُْســطورة أو ُمجــرَّد بنــاء نظــري؛ إنَّهــا حقيقــة تتطلَّــب منَّــا أن نســلُك »كمــا يحــق للدَّ

ُدعيتــم بهــا« )أفســس ٤: 1(.

بحســب أفســس 4: 1-3، بأيَّــة طريقــة يجــب علــى المســيحيين أن يســلكوا كمــا يَِحــّق 
عــوة التــي ُدعــوا بهــا فــي المســيح؟ للدَّ

 

ــظ  ــي حف ــاعد ف ــيحي تُس ــاة المس ــي حي ــم ف ــل والنَِّع ــذه الفضائ ــة له ــة العملي الحصيل
رة فــي المحبَّــة  »وحدانيَّــة الــروح بربــاط الســالم« )أفســس ٤: ٣(. كل هــذه الِخصــال ُمتجــذِّ
)1كورنثــوس 1٣: 1-٧(. إنَّ الُممارســة النَِّشــطة للمحبَّــة تَحفــظ العالقــات بيــن اإلخــوة 
ــن  ــد ِم ــو أبع ــا ه ــى م ــع المســيحي وإل ــي المجتم ــي الســالم والوحــدة ف واألخــوات، وتُنمِّ
ذلــك. الوحــدة فــي الكنيســة تُظهــر محبَّــة هللا بطـُـرق فريــدة ِمــن نوِعهــا يُمِكــن لآلخريــن أن 
ة ألن تكــون شــاِهدة بهــذه الطريقــة، خاصــة فــي وقــت النِّــزاع،  يَْشــَهدوها. والكنيســة مدُعــوَّ

ــروب. ــامات، والح واإلنقس

ــة فــي هــذه  اقــرأ أفســس 4: 4-6� مــا هــو أحــد المواضيــع الحاِســمة والُمِهمَّ
اآليــات الثالثــة؟

 

فـي اآليـات األولـى ِمـن هـذا األصحـاح، يُعبِّر بولس عـن إهتمامـه العميق بوحدة الكنيسـة. 
ـبعة التي ِمن  ويبـدأ بُمناشـدة للوحـدة )أفسـس ٤: 1-٣( ويتبـع ذلـك بقائمـة ِمـن العناِصـر السَّ
ـد المؤمنيـن )أفسـس ٤: ٤-٦(. الوحـدة هـي شـيء يمتلكـه المؤمنـون تلقائيًّـا  شـأنها أن تُوحِّ
)أفسـس ٤: ٤-٦(، شـيء يجـب العمـل على تنميته وحفظه باسـتمرار )أفسـس ٤: 1-٣(، وشـيء 

هـو هـدف ُمسـتقبلي نُجاِهـد جميعنـا للوصـول إليه )أفسـس ٤: 1٣(.
مــه هــو لهــم.  ة الحــق الــذي قدَّ »يُناشــد الرســول بولــس إخوتــه لِيُظهــروا فــي حياتهــم قــوَّ
كان عليهــم أن يُشــابهوا صفــات المســيح وبــركات خالصــه مــن خــالل الوداعــة واللطــف والصبر 
ــا واحــًدا.  ــا واحــًدا، وإيمانً ــا واحــًدا، وربًّ ــاك ســوى جســًدا واحــًدا، وروًح ــس هن ــة. لي والمحبَّ
وكأعضــاء فــي جســد المســيح، جميــع المؤمنيــن يتحرَّكــون بنفــس الــروح وبنفــس الرَّجــاء. إنَّ 
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اإلنقســامات فــي الكنيســة تُهيــن ديانــة المســيح أمــام العالــم، وتمنــح المجــال ألعــداء الحــق 
ألن يُبــرِّروا مســلكهم. لــم تُْكتـَـْب إرشــادات بولــس للكنيســة فــي عصــره فقــط، بــل قََصــَد هللا أن 
تُرســل إلينــا عبــر العصــور. مــا الــذي نفعلــه نحــن لُنحاِفــظ علــى الوحــدة فــي ُربـُـط الســالم؟« 

)هوايــت، كتــاب ›Testimonies for the Church‹ الُمجلَّــد ٥، صفحــة 2٣9(.

أيَّــة قــرارات واختيــارات يمكنــك إتِّخاذهــا اآلن لتتأكَّــد ِمــن أنَّــك تســير »كمــا يحــق 
للدعــوة التــي ُدعيتــم بهــا«؟

٢٤ ترشين األول )أكتوبر(        األربعاء        

قادة الكنيسة والوحدة
ــا، أُعطيــت النِّعمــة حســب قيــاس هبــة المســيح« )أفســس ٤: ٧(.  »ولكــن لــكل واحــد منَّ
فــي حيــن أنَّ الخــالص هــو هبــة ُمعطــاة لــكل النــاس الذيــن ســيقبلونه، فــإنَّ بعــض الِهبــات 

ــن. ــة تُعطــى ألشــخاص ُمعيَّنيــن لَِغــرٍَض ُمعيَّ الروحيَّ

إقرأ أفسس 4: 11� أيَّة هبات قياديَّة يُعطيها هللا للكنيسة؟

 

ــة  حســب مــا ورد فــي أفســس 4: 12، مــا هــو غــرض هللا ِمــن إعطــاء هبــات قياديَّــة خاصَّ
للكنيســة؟ كيــف تتوافــق هــذه الِهَبــات بعضهــا مــع بعض؟

 

ام هلل واإلنجيــل. وتفويــض المســيح الــوارد  جميــع المســيحيين، بمفهــوم مــا، كارزون وخــدَّ
فــي إنجيــل متــى 28: 19، 20 اُعِطــَي لجميــع المســيحيين ليذهبــوا ولِيُتلمــذوا جميــع األمــم، 
ــل  ــزة، مث ــة متميِّ ــة قليل ــط لِِفئ ــح فق ــم يُمَن ــة ل ــل الِخدم ــم. إنَّ عم ــم، ويُعلِّموه دوه وليُعمِّ
القساوســة و/أو الكارزيــن، بــل لــكل َمــن يحمــل إســم المســيح. ال يُمِكــن ألي شــخص أن ينــأى 
ــة  ــالك الِخدم عــي إمت ــي أن يَدَّ ــد كََنِس ــن ألي قائ ــل، وال يُمِك ــة نشــر اإلنجي بنفســه عــن ُمهمَّ
ــة الكنيســة. قــادة الكنيســة  صــة لِرِفَْع ــة الُمتعلِّقــة بالقيــادة ُمخصَّ ــا. إنَّ العطايــا الروحيَّ حصريًّ

م، وتشــجيع الوحــدة. مطلوبــون لرعايــة، وتقــدَّ
ة تُخبرنا بأنَّ هـذه األدوار هي أيًضا إلعداد شـعب  ـة بالمواهـب القياديَـّ قائمـة بولـس الخاصَّ
ت  الِّيـن. إنَّهـا مسـؤولية بعـض األشـخاص، مـن داِخـل الكنيسـة، الذيـن تمَّ هللا للوصـول إلـى الضَّ
دعوتهـم خصيًصـا لُمسـاعدة آخريـن على تحقيـق وإتمام ِخدمتهـم وكِرازتهم ِمن أجل المسـيح، 
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وِمـن أجـل رِفَْعـت جسـد المسـيح، »إلـى أن ننتهي جميعنـا إلى وحدانيـة اإليمـان ومعرفة إبن 
هللا. إلـى إنسـان كامـل. إلـى قيـاس قامـة مـلء المسـيح« )أفسـس ٤: 1٣(. إنَّ مثـال يسـوع في 
إسـلوب القيـادة يجـب أن يُرشـدنا إلـى كيفية أدائنـا الِخدمة. لقد جاء المسـيح ليخـِدم اآلخرين 

وليـس لِيُْخـَدم )إنجيـل متـى 20: 2٥-28(؛ يجـب علينـا أن نذهـب ونصنع هكذا.
هنــاك ميــل شــديد بيــن البشــر ألن يكونــوا ُمســتقلِّين وغيــر ُملتزميــن ألي شــخص. 
ــا  ــك، يُذكِّرن ــع ذل ــل. م ــذا المي ــن ه ــي ِم ــوص، تُعان ــه الخص ــى وج ــة، عل ــات الغربي المجتمع
بولــس بأنَّــه مــا ِمــن مســيحي وحيــد فــي هــذا العالــم، وأننــا جميعنــا نُكــوِّن ُمجتمــَع إيمــان 
ــا الُمشــتركة. نحــن،  ــي رحلتن ــا البعــض ف ــي تشــجيع بعضن ــن للُمســاعدة ف ــادة روحيي ــع ق م

ــن جســد المســيح. ــا، جــزء ِم جميعن

ــدة  ــل وح ــن أج ــتخدمها ِم ــف تس ــا، وكي ــي تمتلكه ــة الت ــات الروحيَّ ــي الِهب ــا ه م
كنيســتك المحليَّــة؟

٢٥ ترشين األول )أكتوبر(        الخميس        

العالقات اإلنسانة في المسيح
المســيحية هــي ديانــة العالقــات: عالقــة مــع هللا ومــع بعضنــا البعــض. ليــس هنــاك معنــى 
لإلدِّعــاء بوجــود عالقــة عميقــة مــع هللا دون أن يكــون لتلــك العالقــة أثــرًا على عالقات الشــخص 
مــع اآلخريــن. ال يُمكــن للمســيحية أن تُعــاش فــي فــراغ. إنَّ مبــاديء الوحــدة التــي يُناقشــها 

بولــس فــي رســالته إلــى أهــل أفســس تنطبــق أيًضــا علــى كيفيَّــة تواصلنــا مــع اآلخريــن.

إقــرأ أفســس 5: 15-21� مــا الــذي يقولــه لنــا بولــس فــي العــدد 21؟ مــا هــي العالقــة 
مــا بيــن الخضــوع والوحــدة؟

 

إنَّ ُمناشــدة بولــس لخضــوع الواحــد لآلخــر تتَّصــل بعبــارة »إمتلئــوا بالــروح« المذكــورة فــي 
أفســس ٥: 18. أحــد أوجــه التعبيــر عــن اإلمتــالء بالــروح هــو خضــوع الواحــد لآلخــر. يُشــير 
ــى بــه تجــاه اآلخريــن.  هــذا إلــى الســلوك الســليم للتواضــع واإلهتمــام الــذي يجــب أن نتحلَّ
فــات الطبيعيــة ألغلبيــة النــاس، لكنــه نتيجــة ُســكنى الــروح  بالطبــع، الخضــوع ليــس ِمــن الصِّ
ــاط الوحــدة فــي المســيح.  ــذي هــو رب ــروح، ال ــْس ال ــن نَْف ــة ِم ــه ِهبَ ــا. إنَّ القــدس فــي قلوبن
ــر عــن خشــوعنا  ــق، يكــون الخضــوع هــو صفــًة داخليــة تُعبِّ وبالنَّظــر إليــه ِمــن هــذا الُمنطَلَ

للمســيح ولتضحيتــه ِمــن أجلنــا.
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إقــرأ أفســس 5: 22-6: 9� مــا هــو تأثيــر صفــة الخضــوع الُمتبــاَدل هــذا علــى العالقــات 
اإلنســانية فــي البيــت وأماِكــن العمــل بالنســبة للمؤِمــن بالمســيح؟

 

ــَد بولــس  ــى الوحــدة فــي البيــت. أكَّ ــى حــدٍّ مــا عل إنَّ الوحــدة فــي الكنيســة، تعتمــد إل
ــزوج والزوجــة  ــن ال ــذي يجــب أن يوجــد بي ــرام ال ــة، واإلحت ــى أنَّ الوحــدة، والمحبَّ ــز عل وَركَّ
يجــب أن يُماثِــل محبَّــة المســيح تجــاه الكنيســة، محبَّــة ُمضحيِّــة. ولهــذا، فــإنَّ اإلحتــرام، وفًقــا 
لِمثــال المســيح، مطلــوب مــن األزواج والزوجــات واألعضــاء فــي البيــت كمــا هــو فــي الكنيســة 
أيًضــا. هــذه الفضيلــة التــي هــي علــى مثــال المســيح، يجــب أيًضــا أن تكــون ِمثــااًل فــي عالقات 
ــوع اإلنســجام  ــادة(. إنَّ ن ــد والسَّ ــل )العبي ــن العامليــن وأصحــاب الَعَم ــاء والوالديــن، وبي األبن

والســالم اللذيــن يجــب أن يســودا أجــواء بيوتنــا يجــب أيًضــا أن يســودا أجــواء كنائســنا.

مــا هــي المبــاديء التــي يُمِكــن أن تســتخدمها ِمــن آيــات اليــوم والتــي يمكــن أن 
تُســاعدك أكثــر فــي َفْهــم كيــف يجــب أن تتصــرَّف )اعتمــاًدا علــى ظروفــك( ِحيــال 

ُعضــوٍّ فــي عائلتــك أو زميــل لــك فــي العمــل؟

٢٦ ترشين األول )أكتوبر(        الجمعة        

ــة أو  ــز للجنســيَّة أو المكان ــأي تميي ــرف المســيح ب ــم يعت ــدرس: »ل ــن ال ــد م لمزي
العقيــدة. َرِغــَب الَكتَبَــة والفريســيون فــي جعــل كل ِهبــات الســماء لهــم ولِفائدتهــم حصريًــا، 
َمَحلِّيًّــا ووطنيًــا، ورغبــوا فــي إســتبعاد بقيَّــة عائلــة هللا الموجوديــن فــي العالــم. لكــنَّ المســيح 
ــن  ــة ال يُمِك ــة الرَّحمــة والمحبَّ ــأنَّ ِهبَ ــر ب جــاَء لينقــض كل حائــط لإلنقســام. لقــد جــاَء لِيُظِْه

ــر التــي تُنِعــش األرض. ــات الَمطَ حصرهــا، كالهــواء، والنــور، أو زخَّ

ست ديانة ال طائفيَّة فيها. ديانًة يرتبط فيها اليهودي واألممي، الُحر  »إنَّ حياة المسيح أسَّ
ياسيَّة في تََحرُّكاتِه. لم يُفرِّق بين  والعبد، بأُخوَّة ُمشتركة، َسَواِسيَة أمام هللا. لم تؤثِّر القضايا السِّ
الجيران والُغَرباء، األصدقاء واألعداء. كان مطلب قلبه هو نفٌس عطشانة لَِماء الحياة« )هوايت، 

كتاب ›Testimonies for the Church‹، المجلد 9، صفحة 190 و191(.

أسئلة للنقاش
ــل فــي هــذه الفقــرة: »فــي األصحــاح الرابــع ِمــن الرِّســالة إلــى أهــل أفســس،  1� تأمَّ
ــكوا  ــن أن يتمسَّ ــن كل أوالده ِم ــة هللا بوضــوح شــديد وببســاطة ليتمكَّ ــَفت خطَّ كُِش
ــي كنيســته،  ــى الوحــدة ف دهــا هللا للُمحافظــة عل ــي حدَّ ــائل الت ــا، الوس بالحــق� ُهن
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حتــى يُظهــر أعضاؤهــا للعالــم إختبــاًرا دينيًّــا ســليًما، كُلُّهــا ُمعلَنــة بوضــوح« )هوايت، 
The SDA Bible Commentary، المجلــد 6، صفحــة 1117(� مــا الــذي تــراه فــي 
ــا يُشــير إلــى وحــدة الكنيســة؟ مــا الــذي يُمِكننــا فعلــه للُمســاعدة فــي  أفســس 4 ممَّ

تأميــن تلــك الوحــدة؟
ــة جوهريــة فــي مســألة الوحــدة� كيــف يمكــن  2� التَّواضــع والخضــوع لهمــا أهميَّ
ــا  ــا؟ إذا كُنَّ ــدون هــذه الِخصــال والمزاي ــي الكنيســة ب أن تســود أو توجــد وحــدة ف
ين لإلســتماع إلــى اآلخريــن،  ُمســتكبرين، واثقيــن ِمــن آرائنــا ومواقفنــا، وغيــر ُمســتِعدِّ

ــم هــذا الخضــوع والتَّواضــع؟ فليــس لدينــا فرصــة للوحــدة� كيــف يمكننــا أن نتعلَّ
د حتى عندما ال نتواَفق أو نتَِّفق على كل شيء؟ 3� كيف يمكن أن نتوحَّ

م بولــس نصائِــح كثيــرة حــول مــا يعنيــه  ــص: فــي رســالته إلــى أهــل أفســس، يُقــدِّ ُملخَّ
ــرٍُق  ــر حياتنــا ِبطُ بالنســبة للمســيحيين أن يكونــوا »فــي المســيح«. إنًّ الخــالص بالمســيح يُغيِّ
ــي الكنيســة،  ــن اإلخــوة واألخــوات ف ــات بي ــا العالق ــا فيه ــا اإلنســانية، بم ــة. كل عالقاتن عمليَّ

ة المســيح فــي حياتنــا. وهــذا التغييــر أساســي لِوحدتنــا. د بقــوَّ تتجــدَّ



37

٢٧ ترشين األول )أكتوبر( - ٢ ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس الخامس    

إختبار الوحدة في الكنيسة األولى

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال الرســل ١: ١٢-١٤؛ أعمــال الرســل ٢: ٥-١٣؛ رؤيــا يوحنــا 
١٤: ١٢؛ أعمــال الرســل ٢: ٤٢-٤٧؛ أعمــال الرســل ٤: ٣٢-٣٧؛ أعمــال الرســل ٥: ١-١١؛ 

ــوس ٩: ٨-١٥. ٢كورنث

ـركة، وكسـر الُخبـز، والصلوات«  آيـة الحفـظ: »وكانـوا يواظبون علـى تعليم الرُّسـل، والشَّ
)أعمـال الرسـل 2: 42(�

وحــدة الكنيســة هــي ثمــرة إختبــار روحــي ُمشــترك فــي المســيح، الــذي هــو الحــق. »أنــا 
ــا 1٤:  ــل يوحن ــي« )إنجي ــى اآلب إال ب ــي إل ــد يأت ــس أح ــاة. لي ــق، والحي ــق، والح ــو الطري ه
ــتركة. كان  ــة ُمش ــرة روحيَّ ــة وِخب ــي رحل ــكَّل ف ــن تتش ــركة المؤمني ــخة لش ــط الرَّاس ٦(. الرواب
ــر(.  ــم ميلِ ــى ولي ــبة إل ــة )نس ــة الميلري ــي الحرك ــار ف ــذا اإلختب ــل ه ــل مث ــت األوائ لألدفنتس
ــِة  ــيٍر لخيب ــاد تفس ــعوا إليج ــا إذ س ــم مًع ــط قلوبه ــام 18٤٤ رب ــي ع ــترك ف ــم الُمش فاختباره
ينونــة التــي  أملهــم. هــذا اإلختبــار أنجــب كنيســة األدفنتســت الســبتيين والحــق الخــاص بالدَّ

ــة. ــالزم هــذه الدينون ــا يُ ــي وكل م ستســبق المجــيء الثان
ــماء هــو شــهادة علــى قــوَّة كلمــة هللا،  ــى السَّ ــار تالميــذ يســوع بعــد صعــوده إل إنَّ اخِتب
ــة.  ــات ُمختَلِف ــن خلِفيِّ ــن ِم ــن المؤمني ــجام بي ــدة واإلنس ــِق الوح ــي َخلْ ــركة ف ــالة، والشِّ والص

ــوم. ــا الي ــا زال ممكًن ــار م ــك اإلختب نفــس ذل
ــد  ــة... ال يوج ــادة الجماعيَّ ــي الِعب ــام ف ــر ه ــي عنص ــركة ه ــى أنَّ الشَّ ــرُّ عل ــي اُِص »إنن
ــن  ــن اآلخري ــع المؤمني ــده م ــذي يُوحِّ ــي ال ــاط الروح ب ــن إدراك الرِّ ــيحي ع ــل للمس بدي
ــه  ــه أواًل، لكن ــِس إلي ــْذِب النَّف ــوع ِبَج ــيح يس ــوم المس ــيح... يق ــوع المس ــرَّب يس ــع ال وم
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ــد تلــك النَّفــس مــع مؤمنيــن آخريــن فــي جســده، الكنيســة« )روبــرت ج.  بعــد ذلــك يُوحِّ
رايِبــرن، ›O Come, Let Us Worship‹، صفحــة 91(.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٣ تشرين الثاني )نوفمبر(. * نرجو التَّعمُّ

٢٨ ترشين األول )أكتوبر(        األحد        

أيَّام اإلستعداد
ــاعات األخيــرة التــي قضاهــا يســوع مــع تالميــذه قبــل موتـِـه، وعدهــم يســوع بأنَّــه  فــي السَّ
ــروح القــدس، سيُرَســل إليهــم لِياُلزمهــم فــي خدمتهــم.  ــن يتركهــم لَِوحِدهــم. ُمعــزٍّ آخــر، ال ل
ــروا أشــياء كثيــرة كان المســيح قــد قالهــا وفعلهــا )إنجيــل  الــروح القــدس سيُســاِعدهم لِيَتذكَّ
د  ــدَّ ــا 1٦: 1٣(. ج ــل يوحن ــق )إنجي ــن الح ــد ِم ــاف مزي ــُدهم إلكتش ــا 1٤: 2٦(، وسيُرِش يوحن
دون بالــروح القــدس، ليــس  المســيح هــذا الوعــد لتالميــذه فــي يــوم صعــوده: »أنتــم فســتتعمَّ
بعــد هــذه األيــام بكثيــر... ســتنالون قــوَّة متــى حــلَّ الــروح القــدس عليكــم« )أعمــال الرســل 1: 
ــهادة فــي أورشــليم، واليهوديــة،  ة الــروح القــدس لِتُمكِّــن التالميــذ ِمــن الشَّ ٥، 8(. َســتُعطى قــوَّ

ــاِمرة وإلــى أقصــى األرض )أعمــال الرســل 1: 8(. والسَّ

إقرأ أعمال الرسل 1: 12-14� ما الذي فعله التالميذ خالل فترة العشرة أيَّام هذه؟

 

يمكننــا أن نتخيَّــل تلــك األيــام العشــرة كََفتــرة إســتعداد روحــي ُمكثَّــف، نــوٍع ِمــن الخلــوة 
شــارَك التالميــذ أثناءهــا بعضهــم البعــض ذكرياتهــم عــن المســيح، وأعمالــه، وتعاليمــه، 

ــل 1: 1٤(. ــال الرس ــة« )أعم ــالة والطِّلبَ ــى الص ــدة عل ــٍس واح ــوا »بنف ــه. كان وُمعجزات
ــوا  ــة واعترف ــة صادق ــي توب ــم ف ــوا قلوبه ــد، ذلل ــام الوع ــرون إتم ــذ ينتظ »وإذ كان التالمي
بعــدم إيمانهــم. فــإذ ذكــروا األقــوال التــي كان المســيح قــد تفــوَّه بهــا لهــم قبــل موتـِـه، أدركــوا 
ــى  ــم إل ــن أذهانِه ــت ع ــد غاب ــت ق ــي كان ــق الت ــادت الحقائ ــد ع ــل. لق ــا إدراكًا أكم فحواه
عقولهــم، فجعلــوا يُردِّدونهــا الواحــد لآلخــر. كمــا المــوا أنفســهم علــى ســوء فهمهــم للُمخلِّــص. 
وقــد مــرَّت أمــام أذهانهــم مشــاهد حياتــه العجيبــة الواحــدة تلــو األخــرى كمــا فــي موكــب 
ــون أنَّ أي تعــب هــو أشــّق  ســة، مــا عــدوا يحسُّ لــوا فــي حياتــه الطاِهــرة الُمقدَّ عظيــم. وإذ تأمَّ
ــة تضحيــة أعظــم ِمــن أن يُقِدمــوا عليهــا لــو أمكنهــم أن يمثلــوا فــي  ِمــن أن يحتملــوه، وال أيَّ
حياتهــم جمــال صفــات المســيح. وكــم تمنَّــوا لو أمكنهــم أن يعيشــوا الســنوات الثــالث الماضية 
ــرون قائليــن، لــو حــدث ذلــك، فكــم كان يبــدو تصرُّفهــم ُمغايــرًا لِمــا  مــن جديــد، وكانــوا يُفكِّ
اعتــادوه فــي الماضــي. ولــو أمكنهــم أن يــروا ُمعلِّمهــم مــرَّة أخــرى، فــأي غيــرة ســيحاولون أن 
ــه، وحزنهــم الصــادق لكونهــم أحزنــوا قلبــه بكلمــة أو َعَمــل  يبرهنــوا علــى حبهــم العميــق ل
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ِمــن أعمــال عــدم اإليمــان. ولكــنَّ الــذي عزَّاهــم هــو الفكــر أنَّــه قــد ُغِفــَر لهــم. ولذلــك عقــدوا 
ــام  ــه اآلن أم ــراف ب ــابق باإلعت ــم الس ــدم إيمانه ــن ع ــكان ع ــدر اإلم ــر بق ــى التكفي ــزم عل الع
ــيادة، إتَّحــدوا مًعــا  العالــم بــكل ُجــرأة... وإذ طرحــوا عنهــم كل الخالفــات وكل تطلُّــع إلــى السِّ

فــي شــركة مســيحية وثيقــة« )هوايــت، كتــاب ›أعمــال الرســل‹، صفحــة 2٣(.

ــى أن تفعلهــا ِمــن جديــد بالنســبة إليمانــك؟ مــا الــذي  مــا هــي األشــياء التــي تتمنَّ
ــف أو تنــدم عليهــا فــي الماضــي والتــي  يمكنــك أن تتعلَّمــه ِمــن األشــياء التــي تتأسَّ

يمكــن أن تُســاعدك فــي ُصْنــعِ ُمســتقبٍل أفضــل؟

٩٢ ترشين األول )أكتوبر(        االثنني        

من بابل إلى يوم الخمسين
أيَّــام اإلســتعداد الروحــي، بعــد صعــود المســيح، تنتهــي بأحــداث يــوم الخمســين. العــدد 
األول يُخبرنــا أنَّــه فــي ذلــك اليــوم، ُمباشــرة قبــل حلــول الــروح القــدس علــى التالميــذ، كانــوا 

جميًعــا مًعــا »بنفــٍس واحــدة« فــي مــكان واحــد )أعمــال الرســل 2: 1(.
ــَب على  كان يــوم الخمســين فــي العهــد القديــم هــو الثانــي مــن ثالثــة أعيــاد رئيســية يتوجَّ
ــك  ــي ذل ــد الفصــح. ف ــن عي ــا ِم ــد بعــد خمســين يوًم ــر أن يحضــره. كان يُعّق ــودي ذَكَ كل يه
مــون هلل باكــورة ثِمارهــم ِمــن محاصيــل الصيــف كتقدمــة ُشــكر.  العيــد، كان العبرانييــون يُقدِّ
ِمــن الُمحتمــل أيًضــا أنــه فــي أيَّــام يســوع، أصبــح عيــد الخمســين يشــمل أيًضــا اإلحتفــال 
بإعطــاء الشــريعة فــي ســيناء )خــروج 19: 1(. وهكــذا، نــرى ُهنــا األهميــة الُمســتديمة لشــريعة 
ــه يهــب كلَّ  هللا كجــزء وكَمجموعــة كاملــة للرســالة المســيحية بخصــوص يســوع، الــذي بموتِ
ــة  ــات الهامَّ ــن اآلي ــب أنَّ واحــدة م ــى شــريعة هللا. ال َعَج ــِه عل ي ــران لتََعدِّ ــٍب الغف إنســاٍن تائِ
ــا  ــر القديســين. هن ــا صب ــل: »ُهن ــن الشــريعة واإلنجي ــاول كالً ِم ــرة تتن ــام األخي ــة باألي والخاصَّ

الذيــن يحفظــون وصايــا هللا وإيمــان يســوع« )رؤيــا يوحنــا 1٤: 12(.
ــا العشــر )خــروج 19:  أيًضــا، كمــا حــدث فــي جبــل ســيناء، عندمــا تســلَّم موســى الوصاي
ــوم الخمســين. »وصــار  ــدة فــي ي ــن 12: 18(، حدثــت ظواهــر إســتثنائيَّة عدي 1٦-2٥؛ عبرانيي
ــوا  ــث كان ــت حي ــأل كل البي ــة وم ــح عاِصف ــوب ري ــن هب ــا ِم ــوت كم ــماء ص ــن الس ــة ِم بغت
ــى كل واحــد منهــم.  ــار واســتقرَّت عل ــن ن ــا ِم ــنة ُمنقســمة كأنه جالســين، وظهــرت لهــم ألِس
وامتــأل الجميــع مــن الــروح القــدس، وابتــدأوا يتكلَّمــون بألســنة أخــرى كمــا أعطاهــم الــروح أن 

ــال الرســل 2: 2-٤(. ــوا« )أعم ينطق

اقرأ أعمال الرسل 2: 5-13� ما هو مغزى هذا الَحَدث الُمذِهل؟
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يــوم الخمســين كان عيــد فــرح، عيــد ُشــكر للــرب ِمــن أجــل خيراتــه. وِمــن ُهنــا، ربمــا كان 
ة  ــكر )أعمــال الرســل 2: 1٣-1٥(. ظهــرت قــوَّ هــذا هــو الســبب إلطــالق اإلتهامــات الكاِذبــة بالسُّ
عــة. فاليهــود ِمــن كل أنحــاء  ــة، فــي ُمعجــزة التَّكلُّــم واإلســتماع بألســنة ُمتنوِّ هللا، بصفــة خاصَّ
ــوع،  ــالة يس ــِمعوا رس ــد، َس ــذا العي ــليم له ــى أورش ــوا إل ــن قَِدم ــة، الذي ــة الروماني اإلمبراطوري

ــة. المســيَّا، ِبلُغاتِِهــم الخاصَّ
إنَّ يــوم الخمســين ســاَعد، بطريقــة فريــدة، فــي إبطــال تَشــتُّت العائلــة البشــرية األصليــة 
ــل. إنَّ  ــرج باب ــاء ب ــة بن ــا فــي حاِدث يً ــة، األمــور التــي بــدأت جدِّ وتشــكيل المجموعــات الِعرقيَّ
ــى  ــة هللا عل ــدة كنيس ــرية. إنَّ وح ــة البش ــدة العائل ــتعادة وح ــي إس ــدأ ف ــة تب ــزة النِّعم ُمعج

ــَد فــي بابــل. ــَهُد علــى طبيعــة مملكتــه فــي إســتعادة مــا فُِق ــم تَْش مســتوى العال

٣٠ ترشين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

ركة وحدة الشَّ
فــي إســتجابة لِِعظــة بولــس وإلتماِســه للتوبــة والخــالص، إتَّخــذ نحــو ثالثــة آالف شــخص 
ــم لوعــود هللا إلســرائيل فــي العهــد القديــم. كان هللا يعمــل  قــراًرا بقبــول يســوع كالمســيَّا والُمتمِّ
ــى  ــد وربمــا ســافروا إل ــن بعي ــِمُعوا عــن يســوع ِم ــرون َس ــاس. كثي ــوب كل هــؤالء الن فــي قل
أورشــليم بُغيــة رؤيتــه. ربمــا رأى البعــض يســوع وَســِمعوا رســالته عــن خــالص هللا، لكنَّهــم لــم 
ــل هللا بطريقــة  يتعهَّــدوا ولــم يتَّخــذوا القــرار لِيُصبحــوا ِمــن أتباعــه. فــي يــوم الخمســين، تدخَّ
عجائبيَّــة فــي حيــاة التالميــذ واســتخدمهم ليشــهدوا عــن قيامــة يســوع. واآلن، أصبَحــوا يَعلَمون 

أنَّــه باســم يســوع يُمِكــن للنــاس أن يحصلــوا علــى ُغفــران خطاياهــم )أعمــال الرســل 2: ٣8(.

أقــرأ أعمــال الرســل 2: 42-47� مــا هــي األعمــال التــي قــام بهــا أتبــاع يســوع األوائــل 
كُمجتمــع ِمــن المؤمنيــن؟ مــا الــذي أنشــأ هــذه الوحــدة الُمدِهشــة للَشــرِكة؟

 

 

ِمــن الُمدِهــش ُمالحظــة أنَّ النَّشــاط األوَّل الــذي إنخــرط فيــه هــذا الُمجتمــع مــن المؤمنيــن 
ــة  ــة ُمهمَّ ــو طريق س ه ــدَّ ــاب المق ــة الكت ــم ودراس ــل. تعلي ــم الرُّس ــم تعلي ــو تََعلُّ ــُدد ه الُج
لتبســيط وتســهيل النمــو الروحــي للمؤمنيــن الُجــدد. لقــد أعطــى يســوع تالميــذه مأموريــة أن 
يُعلِّموهــم »جميــع مــا أوصيتُكــم بــه« )إنجيــل متــى 28: 20(. هــذا الُمجتمــع الجديــد قضــى 
ــِمُعوا  ــم َس ــكَّ أنَّه ــيح. ال ش ــوع المس ــق بيس ــيء يتعلَّ ــذ كل ش ــن التالمي ــم ِم ــي التَّعلُّ ــا ف وقتً
ــرت  عــن حيــاة المســيح وِخدمتــه؛ عــن تعاليمــه، وأمثالــه، وِعظاتــه؛ وعــن ُمعجزاتــه، كُلُّهــا فُسِّ

كتحقيــق وتتميــم لمــا جــاء فــي األســفار العبريــة فــي كتابــات األنبيــاء.
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لقــد قضــوا وقتًــا فــي الصــالة وكســر الخبــز أيًضــا. ليــس واضًحــا فيمــا إذا كان كســر الُخبــز 
ــى ُمشــاركة الطعــام بعضهــم مــع  ــه إشــارة إل بانــي أو أنَّ ــى العشــاء الرَّ ــح ُمباشــر إل هــو تلمي
ــدلُّ  ــركة ي ــر الشَّ ــل 2: ٤٦. إنَّ ِذكْ ــال الرس ــي أعم ــة ف ــاطة اآلي ــه ببس ــي إلي ــا توح ــض، كم بع
بالتأكيــد علــى أنَّ هــذا الُمجتمــع الجديــد كان يقضــي وقتًــا مًعــا، غالبًــا فــي فتــرات منتظمــة، 
فــي كلٍّ ِمــن الهيــكل فــي أورشــليم، الــذي كان مــا يــزال يُســتخدم كمركــز لصلواتهــم وِعبادتهــم، 
ــة. لقــد تشــاركوا فــي حيــاة حميمــة. أكلــوا وصلُّــوا مًعــا. إنَّ الصــالة عنصــر  وفــي بيوتهــم الخاصَّ
ــد  ــي للنمــو الروحــي. هــذا المجتمــع الجدي ــي مجتمــع اإليمــان، وهــي أساســية ف ــوي ف حي
ــارس  ــت تُم ــاطات كان ــذه النش ــدس أنَّ ه ــاب المق ــا الكت ــادة. ويُخبرن ــي العب ــا ف ــى وقتً قض

بصــورة ُمســتمرة و»كانــوا يُواظبــون« عليهــا.
أّدت هــذه المواظبــة فــي الشــركة إلــى عالقــات جيِّــدة مــع آخريــن فــي أورشــليم. وقــد تــمَّ 
وصــُف المؤمنيــن الجــدد بــأنَّ »لهــم نِعمــة لــدى جميــع الشــعب« )أعمــال الرســل 2: ٤٧(. ال 
شــكَّ أنَّ عمــل الــروح القــدس فــي حياتهــم تـَـرَك تأثيــرًا قويـًـا علــى َمــن حولهــم وَخــَدم كشــاِهد 

قــوي لَِحــقِّ المســيح كالَمســيِّا.

ــدة  ــوص الوح ــا بخص ــال هن ــن الِمث ــه ِم ــة أن تتعلَّم ــتك المحليَّ ــن لكنيس ــاذا يُمِك م
ــهادة؟ ــركة والشَّ والشَّ

٣١ ترشين األول )أكتوبر(        األربعاء        

شع خاء والجَّ السَّ
ـركة التي عاشـها أتباع  يُخبرنـا لوقـا بـأنَّ إحـدى النتائـج الطبيعيـة التـي نََمت ِمـن اختبار الشَّ
عـم الُمتبـادل واحدهم لآلخـر: »وجميع  يسـوع بعـد وقـت قصيـر ِمن يوم الخمسـين كانـت الدَّ
الذيـن آمنـوا كانـوا مًعـا، وكان عندهـم كل شـيء ُمشـتركًا. واألمـالك والمقتنيـات كانـوا يبيعونها 

ويقسـمونها بيـن الجميـع، كمـا يكـون لكل واحـد إحتياج« )أعمـال الرسـل 2: ٤٤، ٤٥(.
ــراكة فــي الحاجــات والبضائِــع الُمشــتركة لــم تكــن مطلبًــا ِمــن  ــركة والشَّ هــذه الشَّ
ــركة التــي يختبرونهــا.  ــا لَِمحبَّتهــم بعضهــم لبعــض فــي الشَّ المجتمــع، بــل كانــت نُمــوًّا طوِعيًّ
عــم الُمتبــادل لبعــض الوقــت، وقــد  وهــي أيًضــا تعبيــر راســخ عــن وحدتهــم. إســتمرَّ هــذا الدَّ
وردت تفاصيــل أكثــر عــن ذلــك فــي أعمــال الرســل ٤ و٥. إنَّــه أيًضــا موضــوع رئيســي نــراه فــي 

أماكــن أخــرى ِمــن العهــد الجديــد، كمــا ســيتبيَّن لنــا فــي الفقــرة التاليــة.
ــياق، يتــم تقديــم برنابــا ألوَّل مــرَّة. يبــدو بأنَّــه كان رجــاًل ثريًّــا يمتلــك حقــاًل.  فــي هــذا السِّ
ــال  ــل« )أعم ــل الرُّس ــد أرج ــا عن ــم ووضعه راه ــى بالدَّ ــع، »أت ــدة المجتم ــه لِفائِ ــاع ِملَْك وإذ ب

ــه مثــال يُحتــذى بــه. الرســل ٤: ٣٦، ٣٧(. يُصــوِّر برنابــا علــى أنَّ
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اقرأ أعمال الرسل 4: 32-37 و5: 1-11� قاِرن بين مواقف وتصرُّفات برنابا وبين مواِقف 
وتصرُّفات حنانيا وامرأته سفيرة� ما هو الخطأ الذي وقع فيه هذان الزَّوجان؟

 

ــذان  ــر ه ــد أظه ــدس، فق ــرُّوح الق ــى ال ــذب عل ــة بالك ــم الفاِضح ــب خطيئته ــى جان إل
ــركة والمحبَّــة األخويَّــة  ــر الشَّ الزوجــان طََمَعُهمــا وجشــعهما. قــد ال توجــد خطيَّــة يُمِكــن أن تُدمِّ
ــركة فــي  شــع. إذا كان برنابــا يُمثِّــل الِمثــال اإليجابــي لــروح الشَّ أســرع ِمــن خطيــة األنانيــة والجَّ
ــي ُمشــاركته  ــا ف ــا صاِدقً ــك. كان لوق ــى عكــس ذل ــا وســفيرة عل ــإنَّ حناني ــى، ف الكنيســة األول

ــة عــن أشــخاٍص أقــل طهــارًة فــي ُمجتمــع المؤمنيــن. لهــذه القصَّ
شــع، وهي  إنَّ الوصيَّــة األخيــرة مــن الوصايــا العشــر )خــروج 20: 1-1٧( عــن اإلشــتهاء أو الجَّ
ــا  ى ظاِهريً ــا األخــرى عــن أفعــاٍل تتعــدَّ ث الوصاي ــا. بينمــا تتحــدَّ ــن الوصاي ــِبه غيرهــا ِم ال تُش
ــا هــو مخفــّي فــي القلــب. إنَّ  ث الوصيــة األخيــرة عمَّ ــا علــى إرادة هللا للبشــرية، تتحــدَّ ومرئيًّ
شــع  شــع ليســت ِفعــاًل؛ بــل إنهــا نهــج فــي الِفكــر أو ُمعالجــة ِفْكــرَة. الجَّ خطيَّــة اإلشــتهاء أو الجَّ
ــهوة، وُمراِفقتهــا األنانيــة، ليســت خطيَّــة ظاهــرة أو مرئيَّــة، بــل هــي حالــة ِمــن الطبيعــة  أو الشَّ
ــا  ــا ُهن ــة عندمــا تظهــر فــي أفعــاٍل أنانيــة، كمــا رأين ــح ظاهــرة ومرئيَّ البشــرية الخاطئــة. تُصِب
ــر الظاِهــر فــي األفعــال  ــن أصــل الشَّ مــع حنانيــا وســفيرة. فالوصيــة األخيــرة، بمعنــًى مــا، تبيِّ
التــي تُديُنهــا كل الوصايــا األخــرى. إنَّ َجشــعهما وشــهوتهما فتحــت قلبيهمــا لتأثيــر الشــيطان، 
الــذي قادهمــا للكــذب علــى هللا؛ وهــذا ليــس ِبُمغايــٍر لِمــا قــاد جشــع يهــوذا ألن يفعلــه أيًضــا.

شــع  ــهوة والجَّ مــا هــي الطُّــرق التــي يُمكِننــا أن نســعى إليهــا إلجتثــاث أو إقتــالع الشَّ
ــا  ــكل مــا نملكــه ترياًقــا قويً ــكر لِ ِمــن حياتنــا؟ لِمــاذا يُعَتَبــُر التَّســبيح والَحْمــد والشُّ

ــر؟ ضــدَّ هــذا الشَّ

١ ترشين الثاين )نوفمرب(        الخميس        

اذكروا الفقراء
إنَّ ُمشــاركة اإلنســان بمــا يملكــه كان فــي أغلــب األحيــان تعبيــرًا ملموًســا عــن الوحــدة فــي 
ــخاء الــذي تصفــه األصحاحــات األولــى ِمــن ســفر أعمــال الرُّســل يســتمر  الكنيســة األولــى. فالسَّ
مــوا تقدمــات أو  ســها فــي مكدونيــة وإخائيــة ليُقدِّ الحًقــا مــع دعــوة بولــس للكنائــس التــي أسَّ
تبرُّعــات للفقــراء فــي أورشــليم )انظــر أعمــال الرســل 11: 2٧-٣0؛ غالطيــة 2: 10؛ روميــة 1٥: 
2٦؛ 1كورنثــوس 1٦: 1-٤(. تلــك العطايــا تُصِبــح تعبيــرًا ملموًســا عــن حقيقــة أنَّ الكنائــس، التــي 
ــون ويُِحبُّــون إخوتهــم وأخواتهــم ِمــن  تتألَّــف فــي غالبِّيتهــا ِمــن المؤمنيــن غيــر اليهــود، يهتمُّ
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األصــول اليهوديــة فــي أورشــليم. بالرَّغــم ِمــن اإلختالفــات الحضاريَّــة والِعرقيَّــة، فَُهــم يُؤلِّفــون 
جســًدا واحــًدا فــي المســيح، ويَعتـَـزُّون مًعــا بإنجيــٍل واحــد. هــذه الُمشــاركة مــع َمــن ُهــم فــي 

حاجــة ال تُظِهــُر فقــط الوحــدة الســائِدة أصــاًل فــي الكنيســة، بــل تُقــوِّي تلــك الوحــدة أيًضــا.

ــخاء الــذي ظهــر مــن ِقَبــل  اقــرأ 2كورنثــوس 9: 8-15� مــاذا يقــول بولــس عــن نتائــج السَّ
كنيســة كورنثــوس؟

 

إنَّ تجربة الوحدة في الكنيسة األولى تُظهر لنا ما يُمِكن ِفْعلُه اليوم أيًضا. غير أنَّ الوحدة لم 
د ِمن جانب كُل المؤمنين. إنَّ قادة المجتمع األوَّل رأوا أنَّ  تحدث بدون تكريس مقصود وُمتعمِّ
خدمتهم هي تعزيز وتقوية الوحدة في المسيح. وكما أنَّ الُحب بين الزوج والزوجة واألبناء هو 
تعهُّد والتزام يجب أن يُعزَّز بإصرار يوميًّا، هكذا أيًضا الوحدة بين المؤمنين. إنَّ الوحدة التي لنا 

في المسيح تظَْهر ِمن خالل العديد ِمن الطرق.
العناصــر الجليَّــة التــي دعمــت هــذه الوحــدة فــي الكنيســة األولــى كانــت الصــالة، 
ــركة والرؤيــة الُمشــتركة وِدراســة كلمــة هللا. لــم يُدرِكــوا فقــط رِســالتهم  والعبــادة، والشَّ
ــة  ــروا باإلنجيــل إلــى كُل األمــم، بــل أدركــوا أيًضــا أنَّ عليهــم مســؤولية محبَّ ومأموريتهــم ليُبشِّ
ورعايــة بعضهــم البعــض. إنَّ وحدتهــم أظَهــرَت نَْفَســها فــي َســخائهم ودعمهــم الُمتبــادل فــي 
ــة، وفــي مجــال أوســع، بيــن مجتمعــات الكنيســة، حتــى وإن فرَّقتهــم  َشــرِكَِتهم المحليَّــة الخاصَّ

ــة. ــافات الطويل ــم المس وأبَعَدتُْه
»لقــد شــهد إحســانهم علــى أنَّهــم لــم يقبلــوا نعمــة هللا باِطــاًل. أي شــيء يمكــن أن يُثِمــر 
ــزات  ــن معج ــزة م ــخاء ُمعج ــذا السَّ ــد كان ه ــروح؟ لق ــس ال ــر تقدي ــخاء غي ــك السَّ ــل ذل مث
النِّعمــة فــي نظــر المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن« )هوايــت، كتــاب ›أعمــال الرســل‹، صفحــة 29٤(.

ــخاء تجــاه اآلخريــن؟ بمعنــى آخــر،  ــة طــرق إختبــرَت أنــت وكنيســتك فوائــد السَّ بأيَّ
مــا هــي البــركات التــي تأتــي للذيــن يُعطــون ِمــن أجــل اآلخريــن؟

٢ ترشين الثاين )نوفمرب(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: قــراءات مــن كتــب إلــن هوايــت، مــن كتــاب ›أعمــال الرســل‹، 
فصــل ›يــوم الخمســين‹، صفحــة 22-2٣.

ــخاء الــذي أظهــره المؤمنــون كان نتيجــة إنســكاب الــروح القــدس. فالُمهتــدون  »هــذا السَّ
ــا  ــال الرســل ٤: ٣2(. إنَّ إهتماًم ــٌس واحــدة« )أعم ــب واحــد ونف ــم »قل ــل كان له ــى اإلنجي إل
ــع  ــم يكــن للطم ــم، فَلَ ــم، أال وهــو نجــاح الرِّســالة الُمســلَّمة له ــيْطََر عليه واحــًدا ُمشــتركًا َس
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مــكان فــي حياتهــم. إنَّ محبَّتهــم إلخوتهــم وللملكــوت الــذي قبلــوه وأيَّــدوه كانــت أعظــم ِمــن 
محبَّتهــم للمــال واألمــالك. وقــد شــهدت أعمالهــم علــى أنَّهــم كانــوا يعتبــرون نفــوس النــاس 

أغلــى قيمــة مــن ثــروات األرض.
وهذا ما يحدث دائًِما عندما يتسلَّط روح هللا على الحياة. فأولئك الذين قد إمتألت قلوبهم 
فالمال  بفقره.  نحن  نستغني  لكي  إفتقر  أجلنا  ِمن  الذي  ذاك  مثال  سيتبعون  المسيح  بمحبة 
رونها فقط على قدر ما تكون وسيلة  والوقت والنُّفوذ — كل العطايا التي نالوها ِمن يد هللا سيُقدِّ
م عمل اإلنجيل. هكذا كانت الحال في أيَّام الكنيسة األولى، وعندما يُرى في الكنيسة اليوم  لِتَقدُّ
التَّضحية كي  في  يرغبون  وأنَّهم  العالم،  أمور  األعضاء عواطفهم عن  قد حوَّل  الروح  بقوَّة  أنَّه 
امعين« )هوايت،  يسمع بنو جنسهم اإلنجيل، فالحقائق الُمعلَنة سيكون لها تأثير قوي على السَّ

كتاب ›أعمال الرسل‹، صفحة ٥٣، ٥٤(.

أسئلة للنقاش: 
1� أِعــد قــراءة العواِمــل التــي ســاعدت فــي تحقيــق الوحــدة التــي اختبرتهــا الكنيســة 
األولــى فــي درس هــذا األســبوع� كيــف يمكننــا ككنيســة، فــي يومنــا هــذا، أن نقــوم 
ــه أو  ــة إلي ــون بحاج ــن أن نك ــذي يُمك ــا ال ــر، م ــى آخ ــال؟ بمعن ــك األعم ــل تل بمث
نفقتــد إليــه اآلن ُمقارنــة مــع مــا كان يحــدث وســط المؤمنيــن فــي ذلــك الوقــت؟

متــه الكنائــس األولــى فــي العهــد  ــخي الــذي قدَّ 2� كيــف يُمكــن لِلعطــاء السَّ
الجديــد، ِمــن أجــل ُمســاعدة الُفقــراء فــي أورشــليم، أن يكــون مثــااًل لَِمــا يجــب أن 
ــة  نفعلــه اليــوم؟ مــاذا عــن نــواحٍ إجتماعيــة أخــرى؟ كيــف يُمكــن للكنائــس المحليَّ
أن تندمــج فــي مجتمعاتهــا لَِغــرَض التخفيــف ِمــن وطــأة الفقــر وتقديــم إحتياجــات 

أساســية أخــرى؟
ــة الُمؤلِمــة لحنانيــا  3� مــا هــي بعــض الــدروس التــي يُمكــن أن نأخذهــا ِمــن القصَّ
ــار  ــل 5: 5 و5: 11 إذ »ص ــال الرس ــي أعم ــواردة ف ــارة ال ــة العب ــا أهمي ــفيرة؟ م وس

ــن؟ ــن الميتتي ــع الكنيســة بخصــوص هاتي ــى جمي ــم« عل خــوف عظي

ــهم  وا أنفس ــدُّ ــوع أع ــذ يس ــريًعا ألنَّ تالمي ــوًّا س ــى نم ــة األول ــرَت الكنيس ــص: إختَبَ ُملخَّ
ــي  ــتَرَك ه ــم الُمش ــركتهم وإيمانه ــت ش ــه. كان ــود ب ــدس الموع ــروح الق ــكاب ال ــا النس قلبيً
الوســائِل التــي اســتخدمها الــروح القــدس لِيُِعــدَّ بهــا قلوبهــم لِيــوم الخمســين. إســتمر الــروح 
القــدس، بعــد يــوم الخمســين، فــي تحويــل وتغييــر هــذا المجتمــع الجديــد، كمــا ظهــر ذلــك 

ــخائِهم تجــاه بعضهــم البعــض والنَّمــو الســريع للكنيســة. فــي َس
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٣-٩ ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس السادس    

ُصَوٌر للوحدة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: ١بطــرس ٢: ٩؛ خــروج ١٩: ٥، ٦؛ أفســس ٢: ١٩-٢٢؛ ١كورنثــوس 

٣: ١٦، ١٧؛ ١كورنثــوس ١٢: ١٢-٢٦؛ إنجيــل يوحنــا ١٠: ١-١١؛ مزمــور ٢٣.

ه كمـا أنَّ الجسـد هو واحـد وله أعضـاء كثيـرة، وكل أعضاء الجسـد  آيـة الحفـظ: »ألنَـّ
الواحـد إذا كانـت كثيـرة هـي جسـد واحد، كذلك المسـيح أيًضـا« )1كورنثـوس 12: 12(�

س، اإلنجيــل ملــيٌء بالصــور والرُّمــوز التــي تُشــير إلــى  كمــا يعــرف أي دارٍس للكتــاب المقــدَّ
بائــح فــي  حقائــق أعظــم ِمــن تلــك الُصــَور والرّمــوز فــي حــدِّ ذاتهــا. فمثــاّل، جوهــر نظــام الذَّ
س هــو، بمفهــوم مــا، رمــز لحقيقــة أعظــم: يســوع وخطَّــة الخــالص بأكملهــا. كل الكتــاب المقــدَّ

ــاة  ــر الحي ــن عناص ــا ِم س، وأحيانً ــدَّ ــاب المق ــي الكت ــتُخِدَمت ف ــرة إس ــرى كثي ــَوٌر أخ ُص
ــياق، هــذه صــور لحقائــق روحيــة  يــاح. وإعتمــاًدا علــى السِّ األساســية، مثــل المــاء، النــار، الرِّ
ــك ال  ــة. مثــاًل، عندمــا قــال يســوع: »الريــح تهــبُّ حيــث تشــاء، وتســمع صوتهــا، لكنَّ والهوتيَّ
تعلــم ِمــن أيــن تأتــي وال إلــى أيــن تذهــب. هكــذا كل َمــن ُولـِـد مــن الــروح« )إنجيــل يوحنــا 

ــروح القــدس. ــز لل ــح كرم ٣: 8(، إســتخدم الري
َور لِيَِصـف نوع الوحدة التي نجدها في الكنيسـة،  س عـدًدا ِمن الصُّ يسـتخدم الكتـاب المقـدَّ
الوحـدة التـي يدعوهـا هللا للظهـور أمام العالـم. كل صورة ُمنَفردة ليسـت ُمكتَِملـة أو كاِملة في 
، هـذه الصـور بُمجملهـا تُظِهـر أشـياء كثيـرة عـن وحدة الكنيسـة، مثـل عالقة  حـدِّ ذاتهـا. ولكـنَّ

الكنيسـة بـاهلل، وعالقـة األعضـاء بعضهم ببعض، وعالقـة الكنيسـة بالمجتمع ككل.
َور والرُّموز وما تظهره لنا عن الوحدة في المسيح. درس هذا األسبوع سيتناول بعض الصُّ

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ١٠ تشرين الثاني )نوفمبر(. * نرجو التَّعمُّ
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٤ ترشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

شعب هللا

اقــرأ 1بطــرس 2: 9؛ خــروج 19: 5، 6؛ تثنيــة 4: 20؛ تثنيــة 7: 6� مــا الــذي تقولــه هــذه 
ــة لشــعب هللا؟ اآليــات عــن المكانــة الخاصَّ

 

الكنيسـة هـي ِمـن النـاس وعـن النـاس، ولكـن ليـس أيَّ صنـٍف ِمـن النـاس. الكنيسـة هـي 
عـون بـأنَّ هللا هـو أبًـا وُمخلًِّصـا  شـعب هللا، النـاس الذيـن ينتمـون إلـى هللا، الذيـن يُطالِبـون ويدَّ
لهـم، والذيـن خلصـوا بالمسـيح ويُطيعونـه. هـذه الصـورة تؤكِّـد مفهـوم أنَّ هللا كان لـه شـعبًا 
ة الخـالص، وأنَّ ُهنـاك إسـتمرارية بين إسـرائيل في العهـد القديم  علـى األرض منـذ تقديـم خطَـّ
والكنيسـة فـي العهـد الجديـد. منذ وقـت آدم، واآلبـاء قبل وبعـد الطوفان، وإبراهيـم، قطع هللا 

عهـًدا مـع شـعبه ليكونـوا ُممثِّليـن لِمحبَّتـه ورحمتـه وعدالتـه أمـام العالم.
ســة«. هــذه  ُمقدَّ ــة  ُمختــار«، »كهنــوت ملوكــي«، و«أمَّ ُدِعــَي شــعب هللا »جنــٌس 
ــذي  ــل ال ــروا بفضائ ــَدٍف خــاص: »لكــي تُخب ــوا لَِه ــِرزوا واقتُن ــد اُف ــن أنَّهــم ق األوصــاف تُبيِّ
ــا صــدى لوصــف  ــب« )1بطــرس 2: 9(. وهــي أيًض ــوره العجي ــى ن ــن الظُلمــة إل ــم ِم دعاك
ــه  ــاٍص ل ــٍك خ ــة كُمل ــذ هللا الكنيس ــروج ٣٤: ٦، ٧. »إتَّخ ــي خ ــاءت ف ــا ج ــات هللا كم صف
ــه  ــاناته ورحمت ــوا إحس ــم ولِيُعلِن ــي حياته ــة ف ــه الثمين ــمات صفاتِ ــا ِس ــس أعضاؤه لِيَْعِك

 .)٥٦2 ٧، صفحــة  البشــر« )The SDA Bible Commentary، المجلــد  لــكل 

ــه؟  ــاٍص ل ــعٍب خ ــم كش ــل إبراهي ــار نس ــَع هللا الختي ــذي َدَف ــا ال ــة 7: 6-8� م ــرأ تثني اق
ــوم؟ ــق الي ــاًل للتطبي ــذا قاِب ــون ه ــن أن يك ــف يُمِك كي

 

ربَّمــا نســتطيع أن نســأل أنفســنا، أيُّ بلــٍد، فــي يومنــا هــذا، يســتحق أن يحمــل عنــوان أو 
ــن أشــخاص ال  ــف ِم ــة تتألَّ ســة«؟ ال يوجــد. كل األمــم والمجموعــات الِعرِْقيَّ ــة ُمقدَّ ــْب »أمَّ لََق
ًســا،  يســتحقُّون محبــة هللا ونعمتــه. ومــع أنَّ الكتــاب المقــدس يدعونــا ألن نكــون شــعبًا ُمقدَّ
ــم( كان  ــد القدي ــي العه ــعب هللا ف ــرائيل )ش ــة إس ــار وإقام ــأنَّ إختي ــا ب ــل أيًض ــا اإلنجي يُعلِّمن
ــس البشــري أن  ــى أيِّ إســتحاقاقات يُْمكــن للجن ــة هللا وليــس عل ــى محبَّ ــا بالكامــل عل ًس ُمؤسَّ
مهــا هلل. إنَّ تشــكيل شــعب هللا هــو عمــل خليقــة ُمِحبَّــة، فبالرغــم مــن الخطيــة واالرتــداد  يُقدِّ
ــن نســله، يســوع، ســيخلص  ــأنَّ ِم علــى المســتوى الوطنــي، َحِفــظ هللا وعــده مــع إبراهيــم ب
ــم.  ــا خالصه ــذا أيًض ــه، هك ــال نِْعَمِت ــن أعم ــاًل ِم ــعب هللا كان عم ــار ش ــا أنَّ إختي ــعبه. وكم ش

ها. ــا الُمشــتَرَكة فــي نعمــة هللا التــي ال نســتحقَّ ــعار بجذورن ــا هــذا الشِّ يُذكِّرن
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ــا  ــأنَّ خالصن س ب ــدَّ ــا الحــق الُمق ــَب أعينن ــا أن نضــع نُْص ــا دائًِم ــب علين ــاذا يتوجَّ لم
ــٌس علــى مــا فعلــه المســيح ِمــن أجلنــا وليــس علــى مــا يُمكننــا نحــن الِقيــام بــه  ُمؤسَّ

ألنفســنا، حتــى لــو كُنــا »شــعب هللا«؟

٥ ترشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

أهل بيت هللا
صــورة أخــرى لشــعب هللا فــي العهــد الجديــد هــي البيــت أو أهــل بيــت هللا. إنَّهــا إســتعارة 
ــدة والُمترابطة  أو تشــبيه ألحجــار ومبــاٍن تُســلِّط الضــوء علــى طبيعــة العالقــات البشــرية الُمعقَّ
داخــل الكنيســة. يُشــير بطــرس إلــى المســيحيين علــى أنَّهــم »ِحجــارة حيَّــة« )1بطــرس 2: ٥(. 

البــة. يمومــة والصَّ هــذه اإلســتعارة تشــمل أيًضــا ِصفــة الدَّ

إقــرأ أفســس 2: 19-22� مــا هــي األفــكار األساســية التــي يؤكِّــد عليهــا بولــس فــي هــذه 
الفقــرة؟ بمــاذا تُخبرنــا هــذه الصــورة عــن الوحــدة فــي الكنيســة؟

 

فــي هــذه الفقــرة، يجمــع بولــس بيــن صورتيــن للكنيســة: األولــى جامــدة )ثابتــة ال تتحرَّك(، 
بيــت أو مبنــى؛ والثانيــة َحيَّــة، أهــل البيت.

ــُح بنــاًءا  الحجــر ليــس ذا قيمــٍة ِبَحــدِّ ذاتــه، ولكــن عندمــا يَُضــمُّ إلــى أحجــاٍر أخــرى، يُصِب
يمكنــه صــدُّ عواِصــف الحيــاة. ال يمكــن للمســيحي أن يكــون حجــرًا منفــرًدا، ولكــن يجــب أن 
يرتبــط مــع آخريــن فــي َشــركة أهــل بيــت هللا. لِكــي يكــون البنــاء صلبًــا، يجــب أن يســتَِقرَّ علــى 
أســاٍس قــويٍّ وراِســخ. يســوع المســيح هــو هــذا األســاس، و«حجــر الزاويــة« لبيــت هللا )انظــر 
أيًضــا 1كورنثــوس ٣: 11(. الكنيســة أيًضــا ســتتوقَّف إذا لــم تجعــل المســيح حجــر الزاويــة فــي 
ــه،  ــه، وقيامت ــه، وموت ــا هــي عــن يســوع المســيح: حيات نشــاطاتها. إنَّ الكنيســة فــي حقيقته
ــارَّة عــن المســيح  وعودتــه. تُشــكِّل الكنيســة مجتمًعــا ِمــن ُمؤمنيــن ُمتَّحديــن لَِنْشــر األخبــار السَّ
إلــى العالــم. إنَّ جــدول أعمــال الكنيســة هــو المســيح: َمــن ُهــَو، ومــا الــذي فََعلــه ومــا يــزال 

مــه ألي شــخص ســيقبله ربًّــا وُمخلًِّصــا. يفعلــه مــن أجلنــا، ومــا الــذي يُقدِّ
ــم  ــاس بعضه ــات الن ــى عالق ــز عل ــي ترتك ــًدا. فه ــرة ج ــا ُمعبِّ ــت أيًض ــل البي ــورة أه إنَّ ص
ببعــض. إنَّهــا صــورة مألوفــة ألٍب وأٍم، إخــوٍة وأخــوات. يُمِكــن للرَّوابــط مــا بيــن أعضــاء العائلــة 
ــة  ــط الخارجي ــوق كل الرواب ــون تف ــا تك ــا م ــا غالِبً ــة له ــوالءات الُمصاِحب ــة، وال ــون قويَّ أن تك
األخــرى. إنَّ الــوالء جــزٌء كبيــٌر ِمــن الوحــدة، ألنَّــه كيــف يُمكــن أن يكــون هنــاك أي نــوع ِمــن 

ــا؟ ــدون والٍء أيًض الوحــدة ب
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لــة بيــن هــذا الرَّمــز أو الصــورة وبيــن الكنيســة؟ أعضــاء الكنيســة هــم أيًضــا  مــا هــي الصِّ
جــزء مــن عائلــة كبيــرة واحــدة. إننــا ُمترابطــون مًعــا، ليــس فقــط ألننــا ننتمــي إلــى العائلــة 
البشــرية ِمــن خــالل َســلَِفنا الُمشــترك آدم، بــل أيًضــا ألننــا ُمرتبطــون بالمســيح، آدم الثانــي، ِمــن 
ِخــالل إختبارنــا الُمشــترك بـــ »الــوالدة الجديــدة«. وهكــذا، نُصبــح ُمتَّحديــن بعضنــا مــع بعــض، 
ــك بهــا مًعــا، لكــن أيًضــا فــي إختبــار تغييــر  ليــس فقــط بداعــي حقائــق ُمعتقداتنــا التــي نتمسَّ

دت وأصبــح لهــا حيــاة جديــدة فــي المســيح. نفوِســنا التــي تجــدَّ

بــكل أســف، لــم يحــَظ كل إنســان بإختبــار عظيــم مــع عائلته/عائلتهــا� ولذلــك، فــإنَّ 
تلــك الصــورة قــد ال تعنــي الكثيــر بالنســبة لهــم� بالرغــم ِمــن ذلــك، كيــف يمكننــا 

ككنيســة أن نُصبــح العائلــة التــي لــم يحــَظ بهــا قــط هــؤالء األشــخاص؟

٦ ترشين الثاين )نوفمرب(        الثالثاء        

هيكل الرُّوح القدس
صــورة بنــاء تشــبيهيَّة أخــرى إســتخدمها بولــس هــي هيــكل هللا أو هيــكل الــروح القــدس. 
ــاء ثميــن ونفيــس. إلــى جانــب الصــورة الــواردة فــي 1كورنثــوس ٦: 19، التــي  إنَّهــا صــورة بن
تُشــير إلــى جســد اإلنســان كهيــكٍل للــروح القــدس، يســتخدم بولــس فــي 1كورنثــوس ٣: 1٦، 1٧ 

الصــورة ليُشــير إلــى أقــدس وأغلــى َصــْرٍح فــي الشــرق األدنــى القديــم، هيــكل هللا.

اقــرأ 1كورنثــوس 3: 16، 17� مــا معنــى أنَّ الكنيســة هــي هيــكل الــروح القــدس؟ ممــا 
رنــا منــه بولــس فــي العــدد 17؟ يُحذِّ

 

ــر بالكنيســة كهيــكل مــادِّي أو  مــن الواضــح أنَّ بولــس، فــي إشــارته إلــى الكنيســة، ال يُفكِّ
كََمــكاِن ُســكنى هللا. إنَّ اللغــة اليونانيَّــة للعهــد الجديــد )كمــا فــي اللغــة العربيــة( تُفــرِّق بيــن 
الُمفــرد والجمــع فــي صيغــة الُمخاطــب. وكمــا هــو واضــح فــي اللغــة العربيــة أنَّ الــكالم هنــا 
هــو بصيغــة الجمــع. هــذا التشــبيه الُمســتعار يُشــير إلــى جميــع المســيحيين فــي كورنثــوس 

نــون هيــكل الــروح القــدس، وبمفهــوم روحــي يســكن هللا فــي وســطهم. الذيــن يُكوِّ
بالنســبة لبولــس، يســكن هللا ِضمــن الشــركة المســيحية؛ وبالتالــي، كان تحذيــره هــو أنَّ أي 
ينونــة. إنَّ وحــدة المؤمنيــن هــي  شــخص يُحــاول أن يُفِســد هــذه الشــركة سيُقاســي عواِقــب الدَّ
ــا مــا  ــركة وفــي حضــور هللا فــي هــذا الهيــكل. مــع أنَّ هــذه اآليــة غالبً فــي جوهــر هــذه الشَّ
تُســتخدم بمفهــوم العنايــة بجســم اإلنســان )الــذي هــو بالطبــع مــا ينبغــي علــى المســيحيين 
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أن يقومــوا بــه علــى أيَّــة حــال(، فإنهــا ليســت نقطــة تركيــز بولــس ُهنــا. فَرِســالته كانــت تحذيــر 
أولئــك الذيــن سيُفِســدون ِوحــدة الكنيســة.

ه إذ فيكم  يات للوحـدة: »فإنَـّ فـي بدايـات هـذا األصحـاح، أشـاَر بولس إلـى ما يعتبـره كتحدِّ
حسـد وخصـام وإنشـقاق« )1كورنثـوس ٣: ٣(. هـذه المواقـف والسـلوكيات هـي تهديـدات 
حقيقيـة للوحـدة المسـيحية وتُسـبِّب إنسـحاب حضـور هللا ِمـن هيكلـه. بكلمات أخـرى، يُمِكن 
ـر هيـكل هللا. ولهـذا، يرغـب بولـس مـن األعضـاء أن  راعـات فـي الكنيسـة أن تُفِسـد أو تُدمِّ للصِّ

ل تهديـًدا لوحـدة جماعـة المؤمنين والكنيسـة. وا عـن المواقـف والسـلوكيات التـي تُمثِـّ يتخلُـّ
راعــات فــي كنائســنا اليــوم، تبقــى نصيحــة بولــس إلــى أهــل كورنثــوس  عندمــا تندلــع الصِّ
قاِبلــة للتطبيــق: »ولكننــي أطلــب إليكــم أيُّهــا اإلخــوة بإســم ربِّنــا يســوع المســيح أن تقولــوا 
جميعكــم قــواًل واحــًدا، وال يكــون بينكــم إنشــقاقات، بــل كونــوا كامليــن فــي فكــٍر واحــٍد ورأي 

واحــد« )1كورنثــوس 1: 10(.

ــراع واإلنشــقاق ليســت ُمجــرَّد مشــاكل واجهتهــا الكنيســة أيَّــام بولــس�  الَحَســد والصِّ
ــعي فــي حــلِّ هــذه  ــا للسَّ ــا� مــا هــو دور كل واحــد منَّ ــوم أيًض ــا الي فنحــن نواجهه

ــل تهديــًدا لوحدتنــا؟ ــُرٍق ال تُمثِّ المشــاكل بطُ

٧ ترشين الثاين )نوفمرب(        األربعاء        

جسد المسيح
ث بقــوَّة عــن الوحــدة بيــن أجزائهــا  لعــلَّ أكثــر الصــور التشــبيهيَّة للكنيســة والتــي تتحــدَّ
الُمختلفــة هــي صــورة جســد المســيح: »ألنَّــه كمــا أنَّ الجســد هــو واحــد ولــه أعضــاء كثيــرة، 
وكل أعضــاء الجســد الواحــد إذا كانــت كثيــرة هــي جســد واحــد، كذلــك المســيح أيًضــا... وأمــا 

أنتــم فجســد المســيح وأعضــاؤه أفــراًدا« )1كورنثــوس 12: 12، 2٧(.
تماًمــا كمــا أنَّ الجســد هــو وحــدة واحــدة يتكــوَّن ِمــن أجــزاء كثيــرة ُمختلفــة، وكل جــزء 

لــه أداءه ومســؤوليته، هكــذا هــي الكنيســة كجســد المســيح.

ــاؤه  ــذه وأعض ــد ه ــد الواح ــورة الجس ــُق ص ــف تنطَِب ــوس 12: 12-26� كي ــرأ 1كورنث اق
ــل  ــة مث ــة عالميَّ ــى ُمنظمَّ ــق عل ــف تنطب ــة؟ كي ــتك المحليَّ ــاء كنيس ــع أعض ــرة م الكثي

ــبتيين؟ ــت الس ــة األدفنتس كنيس

 

إنَّ تعاليــم بولــس فــي 1كورنثــوس 12 تحمــل الحقيقــة ذات األهميــة القصــوى وهــي أنَّ 
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ع، بــل  ع، وليســت بالطَّبــع رغــم التنــوُّ الوحــدة المســيحية الحقيقيــة ليســت فقــط فــي التَّنــوُّ
ــذه  ــدر ه ــو مص ــدس ه ــروح الق ــن أنَّ ال ــش ِم ــا أالّ نندِه ع. علين ــوُّ ــالل التن ــن خ ــرى ِم باألح
ــد بطريقــة ُمدِهشــة، فهــو أيًضــا ُمدِهــش  ع. وكمــا أنَّ جســم اإلنســان موحَّ التعبيــرات عــن التنــوُّ
ــر عــن  ع يُعبِّ ِعــه، هكــذا أيًضــا جســد المســيح الِمثالــي، الــذي ِمــن خــالل هــذا التَّنــوُّ فــي تنوُّ

كمــال وغنــى جســد المســيح.
ــالل  ــبتيين، خ ــت الس ــة األدفنتس ــت كنيس ــة. نََم ــرة ككنيس ــا ُمباش ــورة تُخاطبن ــذه الص ه
العقــود القليلــة الماضيــة، بســرعة فائقــة. تتألَّــف كنيســة األدفنتســت الســبتيين ِمــن شــعوب 
ــة،  ــة، والحضاريَّ ــة، والعنصري ــا الِعرْقيَّ ــن كل الخلفيــات، والحضــارات، والبيئــات. إنَّ إختالفاتن ِم
ع يجــب أن  ــة، والُعمريَّــة يجــب أالَّ نســَمح لهــا بتفرقتنــا فــي المســيح. إنَّ هــذا التَّنــوُّ والثقافيَّ
ــه  ــن أجــل الوحــدة، ُمظِهريــن الحــق بأنَّ ة ِم يُشــكِّلنا — بواســطة الــروح القــدس، لنكــون قــوَّ

علــى الرَّغــم مــن هــذه اإلختالفــات، فإننــا جميًعــا واحــد فــي المســيح.
ــن نكــون أو  كمــا رأينــا ســابًقا، جميعنــا َسَواِســية تحــت قدمــي الصليــب، ِبَغــضِّ النظــر عمَّ
ِمــن أيــن أتينــا. وبينمــا يــزداد العالــم ِمــن حولنــا إنقســاًما وإنشــطاًرا، يجــب علــى الكنيســة أن 
ع يُمِكــن تحقيقهــا. يســتطيع شــعب هللا أن يُظِهــر قــوَّة اإلنجيــل  تُظِْهــَر بــأنَّ الوحــدة رغــم التنــوُّ

ــفاء والُمصالَحــة. فــي الشِّ
العجيـب أنَّ بولـس يُخبرنـا كيـف يُمِكـن تحقيـق هـذه المثاليـة: »المسـيح أيًضـا هـو رأس 
ص الجسـد« )أفسـس ٥: 2٣(. »وهـو رأس الجسـد: الكنيسـة« )كولوسـي  الكنيسـة، وهـو ُمخلِـّ
ى ِمـن نفـس  1: 18(. وكمـا أنَّ كل مؤمـن يتَّصـل روحيًـا بالمسـيح، فبالتالـي، الجسـد كلـه يتغـذَّ
الطعـام. فـال يمكننـا إًذا إال أن نؤكِّـد علـى األهميَّـة القصـوى لدراسـة كلمـة هللا، والطاعـة لمـا 
اه الكلمـة، واإلختبـار العـام للعبـادة والصـالة ِمـن أجـل الوحـدة في جسـد المسـيح. تُعلِّمنـا إيَـّ

٨ ترشين الثاين )نوفمرب(        الخميس        

الِخراف والرَّاعي

ث عنهــا تشــبيه الكنيســة  اقــرأ إنجيــل يوحنَّــا 10: 1-11� مــا هــي الجوانــب التــي يتحــدَّ
هنــا، بحظيــرة الِخــراف، عــن الوحــدة؟ )انظــر أيًضــا مزمــور 23(�

 

ا رؤيــة تربيــة الحيوانــات  فــي الُمــُدن الُكبــرى فــي العالــم الحديــث، أصبــح ِمــن النــادر جــدًّ
ــي.  ــراف والرَّاع ــن الخ ــة بي ــن العالق ــل ع ــون القلي ــاس يعرف ــة الن ــت. غالبي ــوع كان ــن أي ن ِم
ــًدا. عندمــا قــال: »أنــا هــو الرَّاعــي  ولكــن، عندمــا َرَوى يســوع هــذا المثــل، فَِهَمــُه النــاس جيِّ
ــك  ــن تل ــم تك «. ل ــيَّ ــرَّبُّ راع ــور 2٣: 1، »ال ــى مزم ــارته إل روا إش ــدَّ ــااًل وق ــوا ح ــح« أدرك الصال
الصــورة واضحــة فقــط بــل كانــت أيًضــا ُمعبَّــأة بقيمــة عاطفيــة جعلتهــا تبــدو حيَّــة وُمشــرقة. 
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ــوا  ــوم، ُعرِف ــط الي ــرق األوس ــي الش ــوا ف ــا زال ــم، وم ــى القدي ــرق األدن ــي الش ــاة ف ــرَِف الرُّع ُع
ــات. وأصبحــت شــخصية الرَّاعــي  ي ــن التَّحدِّ ــى الرَّغــم م ــم عل ــم بخرافه ــي عنايته ــم ف بتفانيه
ــه بشــعبه. س لَِوصــف هللا وعالقت إحــدى أَحــب التَّشــبيهات الُمســتَخدمة فــي الِكتــاب المقــدَّ

إنَّ صـورة شـعب هللا كخـراف هـي صـورة ُمثيـرة لالهتمـام. أوَّل إنطبـاع نشـعر بـه تجـاه 
الِخـراف هـو أنَّهـا غيـر ُمؤذيـة وُمسـالِمة الطَّبـع. ولذلـك، فهـي تعتمـد علـى راٍع جيِّـد وصالِـح 
لحمايتهـا وإرشـادها. وبصراحـة، يُنظَـر إلـى الخـراف كحيوانـات غبيَّـة. أحيانًـا، تضـلُّ الخـراف 
طريقهـا، دون قصـد، ويسـعى الرَّاعـي وراءهـا ويُعيدهـا إلى الحظيـرة. وغالبًا ما تحتـاج الِخراف 
بر  ب الصَّ ـة. إنَّ رعايـة الخراف تتطلَـّ الصغيـرة إلـى َمـن يحملهـا كمـا أنَّها تحتاج إلـى ِعناية خاصَّ
والعنايـة والتَّفهُّـم. إنَّ هـذه صـورة مثالية تُمثِّل الكنيسـة فـي كثير من النَّواحي. ليـس أليِّ ُعضٍو 

فـي الكنيسـة أن يخـاف ِمـن شـيء، بـل لـه هـو الرابح فـي عالقتـه مـع الرَّاعي.
أكَّـد يسـوع أيًضـا فـي هـذا المثـل علـى أهميَّة أن تسـتمع الِخـراف إلى صـوت الرَّاعـي. ِمن 
هم في سـياج  الممكـن حمايـة عـدد ِمـن قطعان الخـراف، إذا إقتضـت الضرورة، عـن طريق َضمِّ
أو حظيـرة واحـدة. ولكـن، كيـف يمكن فصلهـم الحًقا؟ كل ما هـو مطلوب هو أن يقـف الرَّاعي 
ـياج أو الحظيـرة ويُنـادي خرافه. سـتعرف خرافه صوتـه وتأتي إليـه. »ومتى أخرج  عنـد بـاب السِّ
ـة، يذهـب أمامهـا، والخـراف تتبعـه، ألنهـا تعـرف صوتـه« )إنجيـل يوحنـا 10: ٤(.  خرافـه الخاصَّ
إنَّ اإلسـتماع إلـى صـوت الرَّاعـي أمـر أساسـي بالنسـبة للكنيسـة. وحقيقـة األمـر، هـو أنَّ وحدة 

وسـالمة شـعب هللا تعتمـد علـى قُربهـم منه وتتَّصـل ُمباشـرة بطاعتهم وخضوعهـم لصوته.

ــة، ال يُِحــّب النــاس أن يتــم تشــبيههم بالِخــراف� ومــع ذلــك، لمــاذا يعتبــر  بصــورة عامَّ
ــذه  ــه ه ــا ب ــب أن تخبرن ــذي يج ــا ال ــا؟ م ــبة لن ــًدا بالنس ــب ج ــبيه ُمناس ــذا التش ه

الصــورة عــن حاجتنــا إلــى راعٍ وعــن حاجتنــا إلــى أن نطيــع صوتــه؟

٩ ترشين الثاين )نوفمرب(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: قـراءات مـن كتب إلـن هوايـت — »الرَّاعـي اإللهي«، مـن كتاب 
›مشـتهى األجيال‹، صفحـة ٤٥2-٤٥8.

ــة،  ــة واليوناني ــاكل الروماني ــا الهي ــليم كم ــي أورش ــكل ف ــن الهي ــث ع ــياق الحدي ــي س »ف
ـاب العهــد الجديــد تشــبيه الهيــكل لِيُســاِعدوا المؤمنيــن علــى أن يتصــوَّروا  يســتخدم كُتَـّ
ويــروا قُدِســيَّة الكنيســة، ودور هللا فــي تأســيس الكنيســة وإزدهارهــا ونموِّهــا، وطبيعــة عمــل 
المســيح والــروح القــدس، وتماســك وتضاُمــن المؤمنيــن داخــل الكنيســة. صــورة البنــاء توحــي 
ــا  ــاء غالبً ــة البن ــا بتشــبيه عضــوي، وعملي بالجمــود والثَّبــات. ولكــن، التشــبيه يُســتَخدم ُمقترنً
مــا تبــرز. فبــداًل ِمــن صــورة جاِمــدة، ›نحــن مدعــوون لرؤيــة قصــة عــن عمليــة البنــاء، بــداًل 
مــن رؤيــة بنــاٍء أو َصــرٍح ُمكتَِمــل‹. لقــد ُمِنَحــت الكنيســة اإلمتيــاز العجيــب لإلعتــراف بــكل 
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 تواضــع ِمــن خــالل حياتهــا وقصتهــا بـــ »هيــكل هللا الحــي« )2كورنثــوس ٦: 1٦(. )جــون مكفاي،
»Biblical Metaphors for the Church: Building Blocks for Ecclesiology«، صفحة ٥2(.

أسئلة للنقاش: 
ــة�  ــن الكنيس ــدس ع ــاب المق ــا الكت مه ــي يُقدِّ ــابيه الت ــور والتَّش ــي الص ــل ف 1� تأمَّ
ــن  ــر م ــورة أكث ــك الص ــك تل ــاذا تجذب ــات؟ لم ــن األخري ــا ع ــا تُفضله ــورة منه أي ص
غيرهــا؟ يمكنــك أن تجــد صــوًرا وتشــابيه أخــرى عــن الكنيســة فــي الفقــرات التاليــة: 
1تيموثــاوس 3: 15؛ 2تيموثــاوس 2: 3-5؛ 1بطــرس 2: 9� مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه أيًضــا 

هــذه الصــور والتشــابيه عــن الكنيســة؟
ــيحية؛  ــركة المس ــط الش ــق رواب ــي أوث ــًدا ف ــعبه ُمتَِّح ــون ش ــد هللا أن يك 2� »يري
ــت  ــي وق ــة ف ــل ُمهمَّ ــدة العم ــة؛ وح ــاح الكنيس ــة لنج ــا حيوي ــي إخوتن ــة ف الثِّق
األزمــات الدينيــة� إنَّ خطــوة طائشــة واحــدة، أو عمــل إهمــاٍل واحــد، قــد يُغــِرق 
الكنيســة فــي مصاعــب وتجــارب قــد ال تتعافــى منهــا لســنوات« )هوايــت، كتــاب 
446(� مــاذا يجــب أن  3، صفحــة  المجلــد   ،Testimonies for the Church
ــا علــى حمايــة وحــدة الكنيســة؟  ــن هــذا التحذيــر حــول مــدى حرصن نتعلَّمــه ِم

ســة؟ ــا فــي هــذه المســؤولية الُمقدَّ ــى كل واحــد منَّ أي دور يقــع عل
ــا أن نعتمــد  ــا شــعب هللا، علين ــى وإن كُنَّ ــه حت ــى أنَّ د عل ــوم األحــد شــدَّ 3� درس ي
علــى نعمــة هللا فقــط للخــالص، وليــس علــى إســتحقاقاتنا أبــًدا� وفــي الحقيقــة، أال 
ــا  ــذي يجعلن ــى إســتحقاقات هللا للخــالص هــو ال ــا عل ــر أنَّ إعتمادن ــك أن تعتب يمكن

عــاء صحيــح أم ال؟ ــا شــعًبا هللا؟ هــل هــذا اإلدِّ حًق

ــالة  ــة ورس ــة ليوضــح طبيع ــد صــوًرا وتشــابيه مختلف ــد الجدي ــص: يســتخدم العه ُملخَّ
الكنيســة. واألهــم مــن ذلــك، تُعلِّمنــا هــذه التشــبيهات أنَّ هللا يُراعي شــعبه بإهتمــام ويحميهم. 
هــذه الصــور تُعلِّمنــا أيًضــا أنَّ شــعب هللا ُمرتبطــون إرتباطـًـا وثيًقــا مــع بعضهــم البعــض، وأننــا 

بحاجــة إلــى بعضنــا البعــض لتأديــة العمــل الــذي ُدعينــا للقيــام بــه.

١٠-١٦ ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس السابع    

عندما تنشأ النِّزاعات

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال الرســل ٦: ١-٦؛ أعمــال الرســل ١٠: ١-٢٣؛ إنجيــل متــى 

٥: ١٧-٢٠؛ أعمــال الرســل ١١: ٣-٢٤؛ أعمــال الرســل ١٥: ١-٢٢؛ عامــوس ٩: ١١.

ــم بالمســيح، قــد لبســتم المســيح: ليــس  ــة الحفــظ: »ألنَّ كلكــم الذيــن إعتمدت آي
يهــودي وال يونانــي� ليــس عبــد وال ُحــر� ليــس ذكَــر وأنثــى، ألنَّكــم جميًعــا واحــد فــي 

ــة 3: 27، 28(� ــوع« )غالطي ــيح يس المس

ــأ  ــا تنش ــدة عندم ــى الوح ــاظ عل ــو الحف ــيحي ه ــع مس ــام ألي مجتم ــب المه ــد أصع أح
الِخالفــات فــي اآلراء علــى أمــور تتعلَّــق بهويَّــة ورســالة الكنيســة. هــذه الخالفــات يمكنهــا أن 

ــرة. ــب ُمدمِّ ــى عواِق تقــود إل
الُمجتمعات المسيحية اليوم ال تختلف عن تلك التي نراها في العهد الجديد. فالناس هم 
بعض  األوائِل  المسيحيون  واجه  بالتأكيد.  ستأتي  ة  الهامَّ األمور  على  واإلختالفات، حتى  الناس، 
ب من عالقات الناس بعضهم ببعض، وِمن اختالفات خطيرة  النِّزاعات الناشئة عن الشعور بالتَّعصُّ
ر  تُدمِّ أن  راعات  الصِّ لهذه  يُمِكن  كان  وممارساته.  األساسية  القديم  العهد  قصص  تفسير  في 
الكنيسة في َمْهِدها لو لم يكن للمفكرين ِمن الرُّسل والقادة الذين سعوا للحصول على إرشاد 

سة في حل هذه التَّوتُّرات. الروح القدس واألسفار الُمقدَّ
درســنا قبــل أســابيع قليلــة كيــف إختبــرت الكنيســة األولــى الوحــدة الكنســيَّة. ســوف ننظــر 
هــذا األســبوع إلــى الكيفيَّــة التــي حلَّــت بهــا الكنيســة األولــى صراعاتهــا التــي أعاقــت وحدتهــا 
راعــات، كيــف تــمَّ حلَّهــا، ومــا الــذي يُمِكننــا  وشــكَّلت تهديــًدا لوجودهــا. مــاذا كانــت تلــك الصِّ

أن نتعلَّمــه اليــوم ِمــن تلــك اإلختبــارات؟

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٧١ تشرين الثاني )نوفمبر(. * نرجو التَّعمُّ
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١٠-١٦ ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس السابع    

عندما تنشأ النِّزاعات

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال الرســل ٦: ١-٦؛ أعمــال الرســل ١٠: ١-٢٣؛ إنجيــل متــى 

٥: ١٧-٢٠؛ أعمــال الرســل ١١: ٣-٢٤؛ أعمــال الرســل ١٥: ١-٢٢؛ عامــوس ٩: ١١.

ــم بالمســيح، قــد لبســتم المســيح: ليــس  ــة الحفــظ: »ألنَّ كلكــم الذيــن إعتمدت آي
يهــودي وال يونانــي� ليــس عبــد وال ُحــر� ليــس ذكَــر وأنثــى، ألنَّكــم جميًعــا واحــد فــي 

ــة 3: 27، 28(� ــوع« )غالطي ــيح يس المس

ــأ  ــا تنش ــدة عندم ــى الوح ــاظ عل ــو الحف ــيحي ه ــع مس ــام ألي مجتم ــب المه ــد أصع أح
الِخالفــات فــي اآلراء علــى أمــور تتعلَّــق بهويَّــة ورســالة الكنيســة. هــذه الخالفــات يمكنهــا أن 

ــرة. ــب ُمدمِّ ــى عواِق تقــود إل
الُمجتمعات المسيحية اليوم ال تختلف عن تلك التي نراها في العهد الجديد. فالناس هم 
بعض  األوائِل  المسيحيون  واجه  بالتأكيد.  ستأتي  ة  الهامَّ األمور  على  واإلختالفات، حتى  الناس، 
ب من عالقات الناس بعضهم ببعض، وِمن اختالفات خطيرة  النِّزاعات الناشئة عن الشعور بالتَّعصُّ
ر  تُدمِّ أن  راعات  الصِّ لهذه  يُمِكن  كان  وممارساته.  األساسية  القديم  العهد  قصص  تفسير  في 
الكنيسة في َمْهِدها لو لم يكن للمفكرين ِمن الرُّسل والقادة الذين سعوا للحصول على إرشاد 

سة في حل هذه التَّوتُّرات. الروح القدس واألسفار الُمقدَّ
درســنا قبــل أســابيع قليلــة كيــف إختبــرت الكنيســة األولــى الوحــدة الكنســيَّة. ســوف ننظــر 
هــذا األســبوع إلــى الكيفيَّــة التــي حلَّــت بهــا الكنيســة األولــى صراعاتهــا التــي أعاقــت وحدتهــا 
راعــات، كيــف تــمَّ حلَّهــا، ومــا الــذي يُمِكننــا  وشــكَّلت تهديــًدا لوجودهــا. مــاذا كانــت تلــك الصِّ

أن نتعلَّمــه اليــوم ِمــن تلــك اإلختبــارات؟

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٧١ تشرين الثاني )نوفمبر(. * نرجو التَّعمُّ
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١١ ترشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

ب الِعرقي التَّعصُّ

اقــرأ أعمــال الرســل 6: 1� مــا هــو األمــر الــذي قــاد النــاس فــي الكنيســة األولــى إلــى أن 
يشــتكوا ِمــن توزيــع الطعــام العــادل والمتســاوي بالنســبة لألرامــل؟

 

يبــدو بــأنَّ بعــض المســيحيين األوائــل كانــوا ُمنحازيــن ِضــد األرامــل ِمــن األصــول اليونانيــة 
مونــه لألرامــل ِمــن األصــول اليهوديَّــة.  مــوا لُهــنَّ كميَّــة أقــل ِمــن الطعــام الــذي كانــوا يُقدِّ وقدَّ
هــذا التَّحيُّــز ســبَّب إنقســاًما فــي الُمجتمــع األوَّل للمؤمنيــن. ســواء كان ذلــك التَّحيُّــز حقيقيًــا 
أم ال، ال يذكــر لنــا الكتــاب المقــدس شــيئًا عــن ذلــك. كل مــا يقولــه لنــا هــو أنَّ بعــض النــاس 
ــراع وحــدة الكنيســة فــي عصــر  د هــذا الصِّ كانــوا يعتقــدون أنَّ ذلــك كان حقيقيًــا بالفعــل. هــدَّ
ُمبكــر جــًدا. كــم هــو ُمدِهــش أنَّ ذلــك اإلنقســام الِعرقــي ظهــر بتلــك الســرعة فــي الكنيســة.

ــة  ــا الكنيس ــي إتَّخذته ــيطة الت ــوات البس ــي الخط ــا ه ــل 6: 2-6� م ــال الرس ــرأ أعم اق
ــذا؟ ــم ه ــوء التَّفاه ــلِّ س ــى لح األول

 

ــَب المزيــد ِمــن األعبــاء  كانــت الكنيســة األولــى تنمــو وتزدهــر بســرعة، وهــذا النَّمــو َجلَ
ــم  ــادة إس ــم ع ــق عليه ــن يُطل ــبعة، الذي ــال الس ــؤالء الرِّج ــن ه ــل. وتعيي ــى الرُّس ــة عل الثقيل
ــف ِمــن األعبــاء والتَّوتُّــر فــي  ماِمســة )مــع أنَّ العهــد الجديــد ال يدعوهــم بهــذا اإلســم(، خفَّ الشَّ

كنيســة أورشــليم، وأتــاح ضــم آخريــن للخدمــة فــي الكنيســة.
ثيـن باليونانيـة بـكل إهتمـام، وطلبـوا منهـم  إسـتمع الرُّسـل إلـى شـكاوى المؤمنيـن الُمتحدِّ
م ِبَحـّل. وقـد تُـرَِك إختيـار الرِّجـال السـبعة ليُصِبحـوا ُمسـاعدين للرُّسـل، واختـاروا سـبعة  التَّقـدُّ
ثيـن باليونانية. وكان مشـهوًدا لهـؤالء الرِّجال بأنَّهـم »مملوئين ِمن  تالميـذ جميعهـم ِمـن الُمتحدِّ
الـروح القـدس وِحكمـة« )أعمـال الرسـل ٦: ٣(. كانـت خدمـة الرُّسـل إلـى ذلـك الوقت تشـمل: 
ـَمت إلـى مجموعتيـن، كل مجموعة تقوم  الِكـرازة بكلمـة هللا وتوزيـع الطَّعـام لألرامـل، التي قُسِّ
بخدمـة، علـى نفـس الُمسـتوى مـن األهميَّـة، لنشـر اإلنجيل. يسـتخدم لوقـا نفس هـذه الكلمة 
»الِخْدَمـة« لإلشـارة إلـى كُلٍّ ِمـن ِخدمة الرُّسـل فـي إعالن الكلمة والِبشـارة )أعمال الرسـل ٦: ٤( 

ماِمسـة فـي توزيـع الطعـام )أعمال الرسـل ٦: 1(. وإلـى ِخْدَمـة الشَّ

مــا هــو المغــزى الــذي تــراه فــي حقيقــة دعــوة القــادة لِكثيــر مــن المؤمنيــن )أعمال 
الرســل 6: 2( لُِمحاولــة إيجــاد حل؟
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١٢ ترشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

إهتداء األمم
إنَّ إهتـداء األمـم إلـى إنجيـل يسـوع المسـيح هـو َحـَدث ورد في سـفر أعمال الرسـل ليعّد 
د وجودها وُمرسـلِيَّتها. ة ألعظـم ِصـراع في حياة الكنيسـة األولى، َحـَدْث كان يُمِكن أن يُهدِّ العـدَّ

اقــرأ أعمــال الرُّســل 10: 1-23� مــا هــي العوامــل الــواردة فــي هــذه الفقــرة والتــي تــدلُّ 
علــى أنَّ الــروح القــدس كان يعمــل فــي قلــوب أنــاٍس كثيريــن إلعــداد الطريــق لألمــم 

لقبــول اإلنجيــل؟

 

ــة  ــت بمثاب ــى بطــرس. لقــد كان ــة جــًدا بالنســبة إل ــة وعجيب ــا كانــت غريب ــدو أنَّ الرؤي يب
َصْدَمــة لــه ألنــه، كيهــودي مؤِمــن، لــم يــأكل قــط أيَّ طعــام نجــس أو َدنِــس حســب مطالِــب 
النامــوس )أنظــر الوييــن 11؛ حزقيــال ٤: 1٤؛ دانيــال 1: 8(. غيــر أنَّ القصــد ِمــن هــذه الرؤيــا 
لــم يخــصُّ الطعــام بــل الحواجــز بيــن اليهــود واألمــم التــي كانــت تُعيــق نشــر اإلنجيــل. مثــل 

تلــك الحواجــز كانــت ُمنتشــرة فــي العالــم القديــم ومــا زالــت حتــى يــوم هــذا.
فــي العقــود األولــى، كانــت المســيحية تتألَّــف ِمــن اليهــود الذيــن قَِبلــوا يســوع كالمســيَّا 
الموعــود بــه وفًقــا لنبــوَّات العهــد القديــم. كان أولئــك المؤمنــون األوائــل يهــوًدا أمنــاء، أطاعــوا 
النامــوس الــذي تعلَّمــوه. لــم يعتبــروا أنَّ إنجيــل يســوع المســيح قــد أبطــل أو محــى العهــد 

القديــم )انظــر إنجيــل متــى ٥: 20-1٧(.

اقــرأ أعمــال الرســل 10: 28، 29، 34، 35� وفًقــا لفهــم بطــرس، مــا الــذي كانــت تعنيــه 
الرؤيــا التــي اســتلمها فــي يافــا؟ مــا الــذي قــاده إلــى هــذا التفســير؟

 

الذي نراه يحدث ُهنا في سفر أعمال الرسل هو أنَّ الروح القدس كان قد مهَّد الطريق لألمم 
حتى يتم قبولُُهم في شركة المجتمع المسيحي. ويُمِكنهم أن يقوموا بذلك دون أن يتوجَّب عليهم 
ا هي إرادة هللا  أن يختتنوا ويُصبحوا يهوًدا أوَّاًل. إنَّ األمر الذي أقَْنَع بطرس وزمالؤه أنَّ هذه كانت حقًّ
هو إنسكاب الروح القدس على كورنيليوس وأهل بيته بطريقة ُمشابهة لَِما إختبره تالميذ المسيح 
في يوم الخمسين )أعمال الرسل 10: ٤٤-٤٧(. إذا كان للروح القدس أن يُعطى لألمم بنفس الطريقة 
التي اُعطي بها لليهود، فَِمن الواِضح بأنَّ الِختان لم يكن مطلبًا ُمسبًقا ليُصبح الشخص مؤمًنا بيسوع 
المسيح كالمسيِّا. هذه الخالصة فتحت المجال أمام نِزاعات الهوتيَّة كبيرة بين المسيحيين األوائل.
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١٣ ترشين الثاين )نوفمرب(        الثالثاء        

الروح يقود
ــا حــدث مــع كورنيليــوس فــي قيصريــة وصلــت ســريًعا إلــى قــادة  إنَّ التقاريــر الــواردة عمَّ
م لهــم تقريــرًا بــكل مــا حــدث.  المجتمــع المســيحي فــي أورشــليم، وطلبــوا ِمــن بطــرس أن يُقــدِّ
ــم  ــوس موســى، ل ــودي لنام ــم اليه ــب مفهوِمه ــه وحس ــرس، ألنَّ ــه بط ــا فعل ــتاؤوا ممَّ ــد اس لق

يُســَمح لليهــود األمنــاء أن يأكلــوا مــع األمــم )أعمــال الرســل 11: ٣(.

اقرأ أعمال الرسل 11: 4-18� ما الذي قاله بطرس لَِيشَرح َعَمل الروح القدس وقيادته في 
هذا الَحَدث؟ ما هو الموضوع الرئيسي الذي َهَدَف إليه من خالل سرده ما حدث؟

 

مــع أنَّ البعــض طرحــوا أســئلة حــول شــرعيَّة مــا قــام بــه بولــس ِمــن أعمــال وقــراره فــي 
تعميــد هــؤالء األممييــن، كان هنــاك مــا يكفــي مــن الشــهود )أعمــال الرســل 11: 12( ليشــهدوا 
بــأنَّ الــروح القــدس قــد أعلــن بالفعــل عــن حضــوره بنفــس الطريقــة كمــا حــدث فــي يــوم 
الخمســين. إنَّ قيــادة وإرشــاد الــروح القــدس فــي هــذه الحالــة ال ِجــدال فيــه، وقــد اعترفــوا 
ــدون هللا قائليــن: إًذا أعطــى  ــا َســِمعوا ذلــك ســكتوا، وكانــوا يُمجِّ ــة الــروح القــدس: »فلمَّ بعطيَّ

هللا األمــم أيًضــا التَّوبــة للحيــاة!« )أعمــال الرســل 11: 18(.

اقرأ أعمال الرسل 11: 19-24� ما الذي حدث بعد ذلك في حياة الكنيسة األولى؟

 

ربمــا إعتقــد البعــض فــي أورشــليم بأنَّ مــا حدث مــع كورنيليــوس وأهل بيتــه كان إســتثناًءا، 
وأنَّ مثــل هــذا اإلختبــار لــن يتكــرر. ولكــنَّ ذلــك لــم يكــن قصــد الــروح القــدس. فعندمــا تفــرَّق 
ــوت  ــد م ــذي نشــب بع ــاد ال ــة، جــرَّاء اإلضطه ــى خــارج أورشــليم واليهودي ــذ يســوع إل تالمي
ــامرة وفينيقيَّــة وقبــرص وأنطاكيــا، فمــن ثــم  إســِتفانوس )أعمــال الرســل 8: 1(، وذهبــوا إلــى السَّ
ازداد عــدد المؤمنيــن مــن األمــم كثيــرًا جــًدا، وقبلــوا يســوع المســيح ُمخلًِّصــا شــخصيًا لهــم. 
هــذا مــا تنبَّــأ عنــه يســوع )أعمــال الرســل 1: 8(. بقــدر مــا كان عجيــب تدفُّــق األمــم، لــو وضعنا 
أنفســنا مــكان أولئــك المؤمنيــن األوائــل مــن اليهــود، لــن يكــون ِمــن الصعــب علينــا أن نــرى 

مقــدار عــدم تأكدهــم وحيرتهــم تجــاه طريقــة ردود أفعالِهــم تجــاه مــا يحــدث.

يقــة عــن الكنيســة  ــكين بآرائنــا الضَّ كيــف يمكــن لنــا نحــن شــخصًيا أن نكــون ُمتمسِّ
وعــن رســالتنا والتــي يُمِكــن أن تُســبِّب ضــرًرا لشــهادتنا؟
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١٤ ترشين الثاين )نوفمرب(        األربعاء        

مجمع أورشليم

إقــرأ أعمــال الرســل 15: 1، 2؛ غالطيــة 2: 11-14� مــا همــا األمــران اللــذان تســبَّبا فــي 
نزاعــات خطيــرة فــي الكنيســة األولــى؟

 

إنَّ تهديــد وحــدة الكنيســة الــذي واجهــه المســيحيون األوائــل كان حقيقيًــا وصعبًــا. إعتقــد 
بعــض اليهــود المســيحيين أنَّ الخــالص كان ُممِكًنــا فقــط ألولئــك الذيــن ينتمــون لَِشــعب عهــد 
هللا، وهــذا يعنــي أنَّ الختــان كان مطلبًــا ضروريـًـا. وكجــزء ِمــن إســلوب حيــاة أمينــة وُمخلِصــة، 
ــد  ــم باألمــم، إذ ق ــوا أيَّ إتِّصــال له ــأنَّ عليهــم أن يتجنَّب ــود ب ــن مــن اليه ــن هــؤالء المؤمني آَم

يكــون ذلــك ســببًا فــي إعاقــة َخالصهــم.
ارِمــة بخصــوص عشــرتهم وتعامالتهــم مــع األمــم. وســريًعا مــا  كان لليهــود تقاليدهــم الصَّ
ــدأ  ــا ب ــد عندم ــق المجتمــع المســيحي الجدي ــرة فــي طري ــد حجــر عث أصبحــت هــذه التقالي
الرُّســل فــي إعــالن الِبشــارة إلــى األمــم الذيــن رغبــوا أن يُصبحــوا أتباًعــا للمســيح. وألنَّ المســيَّا 
هــو ُمخلِّــص شــعب عهــد هللا، كمــا جــاء فــي نبــوَّات العهــد القديــم، ألــم يكــن علــى األمــم أن 

يصيــروا يهــوًدا أّواًل، وبعــد ذلــك يتبعــوا نفــس شــرائِع العهــد إذا أرادوا أن يخلصــوا؟

ــت ُمناقشــتها  اقــرأ أعمــال الرســل 15: 3-22� مــا هــي بعــض األمــور والمواضيــع التــي تمَّ
خــالل مجمع أورشــليم؟

 

 

ــا  ــكوا به ــم — تمسَّ ــد القدي ــيرات للعه ــول تفس ــات ح ــي نِزاع ــاًل ف ــا كان ُمتأصِّ ــر ُهن األم
ِبُعمــق، عــن الختــان والعالقــات مــع األمــم. وإذ اجتمــع الرُّســل، والشــيوخ، والمندوبــون ِمــن 

ــول. ــة حل ــل دون أيَّ ــأنَّ النِّقاشــات اســتمرَّت لوقــٍت طوي ــدو ب ــا، يب ــة مًع أنطاكي
عنــد ذلــك الوقــت، ألقــى بطــرس، وبرنابــا، وبولــس خطابــات. ألَمــح ِخطــاب بطــرس إلــى 
الرؤيــا المنظــورة التــي أعطــاه هللا إيَّاهــا وإلــى ِهبــة الــروح القــدس الــذي فتــح الطريــق أمــام 
ــا فعلــه هللا ِمــن خاللهمــا  الُمرســلية إلــى األمــم. بعــد ذلــك، شــارك بولــس وبرنابــا قصصهمــا عمَّ
لألمــم. ونتيجــة لذلــك، فُِتَحــت أعيُــن كثيــرة للحــق الجديــد. قــال بطــرس: »ولكــن بنعمــة الــرب 
يســوع المســيح نؤمــن أن نخلــص كمــا أولئــك أيًضــا«، يقصــد األمــم )أعمــال الرســل 1٥: 11(. 

قــروٌن طويلــة ِمــن التقاليــد التــي كانــوا يتشــبَّثون بهــا انحلَّــت فــي ضــوء اإلنجيــل.
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ــه  ــك ب ــَت تتمسَّ ــٍد كُن ــن ُمعَتَق ــرَك ع ــرت ِفكْ ــا أن غيَّ ــوٍم م ــي ي ــك ف ــَدَث ل ــل َح ه
بُعمــق؟ مــا الــذي تعلَّمتــه ِمــن تلــك التجربــة يمكــن أن يُســاعدك حينمــا تحتــاج أن 

ــٍد مــا؟ تُراجــع مفهومــك حــول ُمْعَتَق

١٥ ترشين الثاين )نوفمرب(        الخميس        

حلٌّ صعب
تطلَّــب األمــر قــدًرا ِمــن الثِّقــة ِمــن جانــب كنيســة أنطاكيــة لِتُرســل ُمَمثِّليــن إلــى أورشــليم 
كــي تســعى للوصــول إلــى أفضــل َحــلٍّ للنــزاع. ولكــن، بعــد ســاعات مــن النِّقــاش بيــن الرُّســل 
والشــيوخ، قــام يعقــوب أخــو يســوع، والــذي يبــدو بأنَّــه كان رئيــس اإلجتمــاع، فأصــدر ُحكًمــا 
ــه  ــرَّر أنَّ ــد ق ــع ق ــأنَّ المجم ــح ب ــن الواِض ــال الرســل 1٥: 1٣-20(. م ــه )أعم ــب ِفْعلُ ــا يتوجَّ لَِم
ــرائع  ــكل نواحــي الشَّ ــن ل ــن مــن األمــم أن يُصِبحــوا يهــوًدا، خاضعي ــى المؤمني ــب عل ال يتوجَّ

الطقســية، ومــن بينهــا الختــان، حتــى يصيــروا مســيحيين.

ــاء  ــا أنبي ــأ به ــي تنبَّ ــوات الت ــا هــي النب ــا 12: 14-16� م ــوس 9: 11، 12؛ إرمي ــرأ عام اق
ــرائيل؟ ــاِورة إلس ــم الُمج ــم بخصــوص األم ــد القدي العه

 

ــم  ــالص األم ــا لخ ــرى تلميًح ــع، ن ــاح التاس ــوس األصح ــن عام ــوب ِم ــس يعق ــا يقتب بينم
وام، خــالص العالــم  ــدَّ ــاء آخريــن فــي العهــد القديــم. كان قصــد هللا، علــى ال فــي نبــوات أنبي
ــم  ــوة هللا إلبراهي ــت دع ــة، كان ــي الحقيق ــن خــالل شــهادة إســرائيل وإختبارهــم. ف ــع ِم أجم
نــت بركــة لــكل األمــم ِمــن خاللــه وِمــن خــالل نســله )تكويــن 12: 1-٣(. إنَّ قيــادة  قــد تضمَّ
د واهتــداء الكثيــر مــن  الــروح القــدس؛ وخدمــة بطــرس، وبرنابــا، وبولــس بيــن األمــم؛ وتجــدُّ
األمــم كانــت براهيــن ال يُمِكــن تجاهلهــا. هــذه الشــهادات ســاعدت قــادة المجتمــع المســيحي 
ــق اآلن. فــي  ــم كانــت تتحقَّ ــوات العهــد القدي ــن نب ــر ِم ــأنَّ الكثي ــوا ب فــي أورشــليم ألن يُدرِك
الحقيقــة، أعطــى هللا قوانيًنــا تُنظِّــم وجــود األمــم فــي إســرائيل باإلضافــة إلــى ضواِبــط وقيــود 
ــي  ــرائع ف ــن والش ــك القواني ــى تل ــا إل ــوب أيًض ــار يعق ــن 1٧، 18(. أش ــم )الويي ــق عليه تنطب
ــوا  قــراره )أعمــال الرســل 1٥: 29(. أصبــح ِمــن الواضــح للجميــع أنَّ هللا كان يدعــو األمــم لينضمُّ
إلــى شــعبه ولينالــوا الخــالص بيســوع المســيح. إنَّ إرشــاد الــروح القــدس منحهــم فهًمــا أعمــق 

ســة وأظهــر لهــم حقائــق أساســية لــم يروهــا ِمــن قبــل. لألســفار المقدَّ
تُخبرنــا اآليــات فــي أعمــال الرســل 1٥: ٣0-٣٥ عــن تجــاوب المؤمنيــن فــي أنطاكيــة لِمــا تــمَّ 

تقريــره فــي أورشــليم: »فرحــوا لســبب التعزية« )أعمــال الرســل 1٥: ٣1(.
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ــن خــالل  ــى، ِم ــف أنَّ الكنيســة األول ــا كي ــااًل قويً ــال الرســل مث ــي ســفر أعم ــا ف ــرى ُهن ن
الخضــوع لكلمــة هللا، والثَّبــات فــي المحبَّــة، والوحــدة، والثِّقــة، إســتطاعت تحــت إرشــاد الــروح 

ــب مــا كان يُمِكــن أن يكــون كارثــة كُبــرى لوحدتهــا. القــدس أن تتجنَّ

مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه هــذه القصــة عــن مــدى أهميَّــة أن ال نكــون ُمســتمعين فقــط 
لَِمــا يقولــه اآلخــرون بــل أن نعَتِبــر أنَّهــم قــد يكونــون علــى حــق، حتــى وإن كان مــا 

يقولونــه ليــس هــو مــا نــودُّ أن نســمعه تماًمــا؟

١٦ ترشين الثاين )نوفمرب(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: قــراءات ِمــن كتــب إلــن هوايــت »رجــل يبحــث عــن الحــق«، 
صفحــة 108-11٧؛ »اليهــود واألمــم«، صفحــة 1٥٦-1٦٧، ِمــن كتــاب ›أعمــال الرســل‹.

نًـا ِمـن الرُّسـل والُمعلِّميـن  »وقـد كان المجمـع الـذي أصـدر ُحكمـه فـي هـذه القضيَّـة ُمكوَّ
الذيـن كان لهـم الفضـل فـي إقامـة الكنائـس المسـيحية ِمـن اليهـود واألمـم، ومعهـم مندوبون 
مـن أماكـن ُمختلفـة. فقـد كان حاضـرًا فـي ذلـك المجمـع شـيوخ مـن أورشـليم ومندوبـون ِمن 
أنطاكيـة، وكانـت أعظـم الكنائـس نفـوًذا ُممثَّلـة فـي المجمـع. وكان المجمع يسـير فـي أعماله 
بموجـب الُحكـم النيِّـر وعظمة الكنيسـة التي أقامتهـا إرادة هللا. وكان ِمن نتائـج مداوالتهم أنَّهم 
رأوا أنَّ هللا نفسـه قـد أجـاب عـن تلـك المسـألة التـي كانـت مطروحـة للبحـث بكونـه أعطـى 

الـروح القـدس لألمـم، فتحققـوا أنَّ عملهـم هـو أن يتبعـوا إرشـاد الروح.
لــم يــدع كل أعضــاء الكنائــس المســيحية ليبــدوا رأيهــم فــي تلــك القضيــة. ولكــن »الرســل 
ــوا  ــك الُحكــم وبَعث ــب هــم الذيــن صاغــوا ذل والمشــايخ«، الرجــال ذوي النفــوذ والحكــم الصائِ
ــه. ومــع ذلــك فلــم يكــن الجميــع  ــه، ولذلــك فقــد أجَمَعــت الكنائــس المســيحية علــى قبول ب
راضيــن عــن هــذا الُحكــم، فلقــد كان هنالــك حــزب ِمن بعــض اإلخــوة ذوي الطمــوح الذيــن كانوا 
واثقيــن بأنفســهم، حيــث لــم يوافقــوا عليــه. هــؤالء القــوم إدَّعــوا بأنَّهــم إنَّمــا يقومــون بالعمــل 
ــر والكشــف عــن أخطــاء اآلخريــن، وكانــوا يقترحــون  علــى مســؤوليتهم. وقــد أمعنــوا فــي التَّذمُّ
ــا جديــدة ويحاولــون هــدم عمــل الرجــال الذيــن قــد أقامهــم هللا ليُعلِّمــوا النــاس رســالة  خططً
اإلنجيــل. لقــد كان علــى الكنيســة أن تُواجــه مثــل هــذه العقبــات مــن البدايــة، وســيظل الحــال 

هــر« )هوايــت، كتــاب ›أعمــال الرســل‹، صفحــة 1٦٣-1٦٤(. هكــذا إلــى إنقضــاء الدَّ

أسئلة للنقاش
ــي  ــرات الت ــي الفق ــا ف ــات وجدناه ــل النِّزاع ــاه ح ــي إتِّج ــوات ف ــي الخط ــا ه 1� م
ــأت أو  ــتك إذا نش ــع كنيس ــى مجتم ــق عل ــن أن تنطب ــبوع يُمِك ــذا األس ــناها ه درس
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عندمــا تنشــأ الخالفــات؟ مــع أنَّ قضيــة واحــدة تناولتهــا الكنيســة ُهنــا كانــت تهتــم 
بالجانــب الالهوتــي، مــاذا يُمكننــا أن نتعلَّــم ِمنهــا ومــن األحــداث المذكــورة يمكــن 
د  ــة تُهــدِّ أن يُســاعد الكنيســة عندمــا نواجــه تهديــدات حضاريَّــة أو سياســيَّة أو ِعرِقيَّ

ــا أن نتبنَّاهــا ونأخذهــا ممــا رأينــاه؟ ــة يمكنن ــة مبــاديء هامَّ ــا؟ أيَّ وحدتن
ــة، كان  ــج اإليجابي ــن النتائ ــم م ــت� بالرغ ــن هواي ــن إل ــاله ِم ــاس أع ــرأ اإلقتب 2� إق
البعــض غيــر راضيــن� أيَّ درس يجــب علينــا أن نأخــذه ِمــن هــذه الحقيقــة المؤلِمــة؟

دة بواســطة نزاعــات داخليــة حــول بعــض القضايــا  ــص: كانــت الكنيســة األولــى ُمهــدَّ ُملخَّ
ــرًا عليهــا. لقــد رأينــا الطريــق الــذي أمكــن للكنيســة  التــي كان يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــرًا ُمدمِّ
ــات  ــذه النزاع ــه ه ــلَّ ب ــة هللا، أن تَِح ــوع لكلم ــدس والخض ــروح الق ــاد ال ــت إرش ــى، تح األول

وتتجنَّــب اإلنشــقاقات.
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١٧-٢٣ ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس الثامن    

الوحدة في اإليمان

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال الرســل ٤: ٨-١٢؛ أعمــال الرســل ١: ١١؛ إنجيــل متــى 

ــوس ١٥: ٥١-٥٤. ــروج ٢٠: ٨-١١؛ ١كورنث ــن ٩: ١١-١٢؛ خ ٢٥: ١-١٣؛ عبرانيي

ــماء، قــد  آيــة الحفــظ: »وليــس بأحــٍد غيــره الخــالص� ألنَّ ليــس إســم آخــر تحــت السَّ
أعطــي بيــن النــاس، بــه ينبغــي أن نخلــص« )أعمــال الرســل 4: 12(�

ــير  ــول تفس ــف ح ــدال ُمكثَّ ــرة ِج ــام 1888 فت ــبتيين ع ــت الس ــة األدفنتس ــرت كنيس إختب
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 ٣: 2٤، أدرَك القليلــون منهــم فقــط أنَّ ســلوكهم العدوانــي نحــو بعضهــم 

البعــض حطَّــم شــركتهم وصداقتهــم، وهكــذا شــوَّهوا وحــدة وُمرَســليَّة الكنيســة.
إســتنكرت إلــن هوايــت مــا َحــَدث، وشــجَّعت كل الُمشــاركين فــي تلــك الُمناقشــات علــى 
أن يُفكِّــروا مليًّــا فــي عالقتهــم مــع يســوع، وكيــف يجــب أن نُظِهــر محبَّــة يســوع فــي ســلوكنا 
ــة عندمــا نختلــف. كمــا أنَّهــا قالــت أيًضــا بــأنَّ علينــا أال نتوقَّــع أن يُواِفــق كل  وتعاُمالتنــا، خاصَّ

شــخص فــي الكنيســة علــى كل نُقطــة تفســير حــول كل نصــوص اإلنجيــل.
ــق  ــب علينــا أن نســعى نحــو وحــدة التفاهــم حيــن يتعلَّ ــه يتوجَّ ــدت أيًضــا بأنَّ ولكنَّهــا أكَّ
 ،»Counsels to Writers and Editors« األمــر بالمعتقــدات األساســية لألدفنتســت )انظــر
س األساســية والتــي  صفحــة 28-٣2(. ســندرس فــي هــذا األســبوع بعــض تعاليــم الكتــاب المقــدَّ

تُميِّزنــا كأدفنتســت وتُشــكِّل وحدتنــا فــي اإليمــان.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٢٤ تشرين الثاني )نوفمبر(. * نرجو التَّعمُّ



62

١٨ ترشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

الخالص بالمسيح
ا نتشارك به مع الكنائس األخرى، إال أنَّ عقائِدنا تُشكِّل  كأدفنتست سبتيين لدينا الكثير ممَّ
ر به أيَّة جماعة مسيحية أخرى في العالم.  عيه أو تُبشِّ نظاًما فريًدا من حق اإلنجيل الذي ال تدَّ

هذه الحقائق تُساعد في تحديد وتعريف هويتنا كبِقيَّة شعب هللا الباقية في آخر الزَّمان.

إقــرأ أعمــال الرســل 4: 8-12؛ أعمــال الرســل 10: 43� مــا األهميــة التــي يُعطيهــا بطــرس 
لَِمكانــة يســوع المســيح فــي مفهومــه لخطَّــة الخــالص؟

 

ــر الرســول بولــس أهــل كورنثــوس أنَّ األخبــار الســارَّة هــي: »أنَّ هللا كان فــي المســيح  أخبَ
ُمصالًِحــا العالــم لنفســه« )2كورنثــوس ٥: 19(. إنَّ مــوت المســيح هــو وســيلة تصالحنــا 
ــر  ــنين، فكَّ ــات الس ــدى مئ ــى م ــوت. عل ــة والم ــا الخطيَّ ــي تركته ة الت ــوَّ ــد الُه ــع اآلب، وس م
قهــا.  المســيحيون وتأملــوا فــي معنــى مــوت المســيح، وقيامتــه، والُمصالَحــة التــي جــاء ليُحقِّ
ــارة، وباللغــة اإلنجليزيــة القديمــة كلمــة  إنَّ عمليــة الُمصالحــة هــذه اُطلِــق عليهــا عبــارة الكفَّ
ــا  ــاق. ووفًق ــدة أو الِوف ــى الوح ــي معن ــي تُعط »Atonement« أو »MENTـONEـAT« وه
ــح  ــال، يُصب ــاك إنفص ــل هن ــا يحص ــة، فعندم ــي العالق ــاق ف ــى الوف ــز إل ــارة ترم ــك، فالكفَّ لذل

ــة هــذه الُمصالحــة. ــاق نتيجــة للُمصالحــة. وحــدة الكنيســة إًذا هــي عطيَّ الوف

ماذا تُعلِّمنا الفقرات التالية عن معنى موت المسيح وقيامته؟
رومية 3: 24، 25  

1يوحنا 2: 2  
1يوحنا 4: 9، 10  

1بطرس 2: 24-21  

ــدة مــوت وقيامــة المســيح مــع كنائــس مســيحية أخــرى، إال  ــا نتشــارك فــي عقي مــع أنن
ــر بهــا ونُعلنهــا فــي ســياق البشــارة األبديــة )رؤيــا يوحنــا 1٤: ٦(، كُجــزٍء مــن رســائل  أننــا نُبشِّ
ــى هــذه  ــز عل ــا 1٤: ٦-12. كأدفنتســت ســبتيين، نحــن نُركِّ ــا يوحن ــي رؤي ــة ف ــة الثالث المالئك

ــة كنيســة أخــرى. الرســائل دون أيَّ

ــاء  ــه والرَّج ــيح وقيامت ــوت المس ــة م ــا حقيق ــك دائًِم ــي أماَم ــك أن تُبق ــف يمكن كي
ــك؟ ــك ذل ــه ل ــذي يهب ال
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١٩ ترشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

مجيء المسيح الثاني
ــارك«  ــاء الُمب ــه »الرَّج ــى أنَّ ــيح عل ــودة المس ــى ع ــل إل ــيحيون األوائ ــل والمس ــر الرُّس نظ
س  )تيطــس 2: 1٣(، وقــد انتظــروا إتمــام كل النبــوات والمواعيــد المذكــورة فــي الكتــاب المقــدَّ
ة بهــذه القناعــة. والحقيقة،  ــكون بشــدَّ عنــد المجــيء الثانــي. األدفنتســت الســبتيون أيًضا يتمسَّ
ــيح  ــون المس ــذي يحب ــك. كل ال ــك دون أي ش ــى ذل ــصُّ عل ــن«، ين ــمنا »المجيئيي ــي أنَّ اس ه
ــركة معــه وجًهــا لوجــه. وحتــى  يتطلَّعــون بإشــتياق إلــى اليــوم الــذي فيــه ســيتمكَّنون ِمــن الشَّ

ــد علينــا كشــعب هللا. ذلــك اليــوم، فــإنَّ وعــد المجــيء الثانــي للمســيح لــه تأثيــر ُموحِّ

مـاذا تُعلِّمنـا الفقـرات التاليـة حـول مظاهـر مجـيء المسـيح الثاني؟ كيـف يختلف ذلك 
عـن بعـض المفاهيـم واألفكار الشـائِعة عن عودة المسـيح؟ أعمال الرسـل 1: 11؛ إنجيل 

متـى 24: 26، 27؛ رؤيـا يوحنـا 1: 7؛ 1تسـالونيكي 4: 13-18؛ رؤيـا يوحنا 19: 16-11�

 

يُؤكِّد الكتاب المقدس ِمراًرا وتِكراًرا بأنَّ المسيح سيأتي ثانية ليدعو مفدييه. عندما سيتحقَّق 
هذا الَحَدث، لن يكون رهًنا للنظريات أو التخمينات، ألنَّ يسوع نفسه أعلن، »وأما ذلك اليوم 
وتلك الساعة فال يعلم بهما أحد، وال مالئكة السماوات، إال أبي وحده« )إنجيل متى 2٤: ٣٦(. 

ليس فقط أننا ال نعرف وقت مجيء المسيح الثاني، ولكننا قد اُخِبرنا بأننا ال نعرف.
عنــد نهايــة خدمــة، روى يســوع َمثَــل العــذارى العشــر )إنجيــل متــى 2٥: 1-1٣( ليوضــح 
إختبــار الكنيســة وهــي تنتظــر مجيئــه الثانــي. إنَّ المجوعتيــن ِمــن العــذارى تُمثِّــالن نوعيــن 
ــا، يبــدو أنَّ المجموعتيــن  ِمــن المؤمنيــن الذيــن يُعلِنــون إنتظارهــم لمجــيء المســيح. ظاهريً
ــر الفــرق الحقيقــي بينهمــا. إحــدى  ــر مجــيء المســيح، يظه ــا يتأخُّ متشــابهتان؛ ولكــن عندم
ــد اتَّخــذت اإلســتعداد الروحــي  ــا وق ــا حيًّ ــت رجاءه ــر، أبَق ــن التأخُّ ــم ِم ــن، بالرَّغ المجموعيت
الوافــي. أراد يســوع بهــذا المثــل أن يُعلِّــم تالميــذه أنَّ اإلختبــار المســيحي ال يجــب أن يتأســس 
علــى اإلثــارة العاطفيــة أو الحماســة، بــل علــى اإلعتمــاد الدائـِـم علــى نعمــة هللا والُمثابــرة 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.

ــة موضــوع مجــيء  ــن« يشــهد بأهمي ــن أنَّ إســمنا »ســبتيين مجيئيي ــى الرَّغــم ِم عل
ــي  ــى المســتوى الشــخصي أن نُبق ــا عل ــف يمكنن ــا، كي ــي بالنســبة لن المســيح الثان
ــرور الســنين، أال  ــا، بم ــف يمكنن ــا؟ كي ــام أعينن ــي أم ــة مجــيء المســيح الثان حقيق

ــل العشــر عــذارى؟ ــا المســيح فــي َمَث ر منه ــي حــذَّ ــة الت ــرف الخطيئ نقت
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٢٠ ترشين الثاين )نوفمرب(        الثالثاء        

ماوي خدمة يسوع في المقدس السَّ
أَمــَر هللا موســى، فــي العهــد القديــم، أن يبنــي مســكًنا أو َمقِدًســا لســكنى هللا علــى هــذه 
األرض )خــروج 2٥: 8(. ِمــن خــالل خدمــات المقــدس، كان شــعب إســرائيل يتعلَّــم عــن خطَّــة 
ــل بهيــكل رائــع وعظيــم  الخــالص. والِحًقــا، فــي عهــد الملــك ســليمان، إســتُبِدل المقــدس الُمتنقِّ
ــي كلٌّ ِمــن المقــدس والهيــكل علــى ِمثــال المقــدس الســماوي، »المســكن  )1ملــوك ٥-8(. بُن

الحقيقــي الــذي نصبــه الــرَّب، ال إنســان« )عبرانييــن 8: 2؛ انظــر أيًضــا خــروج 2٥: 9، ٤0(.
ــي هلل.  ــكن رئيس ــل كمس ــماوي، يعم ــدس س ــود مق ــرَُض وج س، يُفتَ ــدَّ ــاب المق ــر الكت عب
ــة الخــالص وخدمــة يســوع  ــوات خطَّ ــرة لنب وكانــت خدمــات المقــدس األرضــي صــورة ُمصغَّ

ــماء. ــي السَّ ــة ف الكهنوتي

إقــرأ عبرانييــن 8: 6؛ عبرانييــن 9: 11، 12، 23-28؛ 1يوحنــا 1: 9-2: 2� مــاذا تُعلِّــم هــذه 
ــماء؟ اآليــات عــن ِخدمــة يســوع الكهنوتيَّــة فــي السَّ

 

 

ــماوي هــو المــكان الــذي يــؤدِّي فيــه المســيح خدمتــه  منــذ صعــوده، أصبــح المقــدس السَّ
م بثقــة  ــجاعة »لنتقــدَّ ــا الشَّ ــا )انظــر عبرانييــن ٧: 2٥(. ولهــذا، لن ــة مــن أجــل خالصن الكهنوتيَّ

إلــى عــرش النِّعمــة لكــي ننــال رحمــة ونجــد نِعمــة عونًــا فــي حينــه« )عبرانييــن ٤: 1٦(.
كمـا كان للمقـدس األرضـي مرحلتـان فـي الخدمـة الكهنوتيـة — أواًل، خدمـة يوميـة فـي 
ـنة فـي قـدس األقـداس، يصـف اإلنجيـل أيًضا  القـدس وبعـد ذلـك خدمـة مـرَّة واحـدة فـي السَّ
ـماوي توسـم ِبِصَفة  ـماء. خدمته فـي القدس السَّ هاتيـن المرحلتيـن فـي خدمـة يسـوع فـي السَّ
ـفاعة، والغفـران، والُمصالحـة، واإلسـترداد. فـكل خاطـيء تائِـب يسـتطيع أن يتَّصل ُمباشـرة  الشَّ
مع اآلب من خالل وبواسـطة يسـوع المسـيح شـفيعنا )1يوحنا 2: 1(. منذ سـنة 18٤٤، تتعامل 
خدمـة المسـيح فـي قـدس األقـداس مـع جوانـب الدينونـة والتَّطهيـر التـي كانـت تجـري مـرَّة 
ـارة )الوييـن 1٦(. إنَّ ِخدمـة تطهير المقـدس أساسـها أيًضا دم  ـنة فـي يـوم الكفَّ واحـدة فـي السَّ
ـارة )الُمصالحـة( التـي تتـم فـي ذلـك اليـوم رمـزًا وظـاًل  يسـوع المسـيح المسـفوك. كانـت الكفَّ
للتطبيـق الختامـي السـتحقاقات المسـيح لمحـو وجـود الخطيـة ولتحقيـق الُمصالحـة الكاملـة 
للكـون فـي وحـدة متآلفـة وُمتناِغمـة تحـت ُحكم وسـيادة هللا. إنَّ عقيـدة خدمة المسـيح هذه 

بمرحلتيهـا هـي ُمسـاهمة فريـدة ِمـن أجـل فهـم خطَّة الخـالص بشـموليتها.
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بت السَّ
ــكون بهــا هــي الســبت،  عقيــدة أساســية أخــرى يؤِمــن بهــا األدفنتســت الســبتيون ويتمسَّ
ــركة فيمــا بيننــا. إنهــا  اليــوم الســابع مــن األســبوع. هــذه عقيــدة أساســية تجلــب الوحــدة والشَّ
ا. عقيــدة ننفــرد بهــا وســط العالــم المســيحي، علــى الرغــم مــن وجــود اســتثناءات قليلــة جــدًّ

إنَّ السـبت هـو عطيَّـة هللا للبشـرية منـذ أسـبوع الخليقـة نفسـه )تكويـن 2: 1-٣(. عنـد 
سـت السـبت: )1( إسـتراح هللا فـي يـوم السـبت، )2( بـارك هللا  الخليقـة، ثالثـة أعمـال إلهيـة أسَّ
ـة، لِيُمكِّن  سـت السـبت كعطيَّـة هللا الخاصَّ سـه. هـذه األعمـال الثالثـة أسَّ يـوم السـبت، )٣( وقدَّ
ام.  ـماء علـى األرض، وليُثبِّـت خليقـة هللا فـي سـتَّة أيَـّ الجنـس البشـري ِمـن اختبـار حقيقـة السَّ
يسـتخدم إبراهيـم جوشـوا حزقيـال؛ وهـو ُمعلِّم شـريعة يهـودي معـروف؛ ُمصطلح »مـكان في 
ة. وقـت« ليصـف بـه يـوم السـبت لإلشـارة إلى يـوم خاص يلتقـي هللا فيه بشـعبه بطريقـة خاصَّ

ــري؟  ــس البش ــبة للجن ــبت بالنس ــى السَّ ــن معن ــة ع ــرات التالي ــه الفق ــذي تُعلِّم ــا ال م
خــروج 20: 8-11؛ تثنيــة 5: 12-15؛ حزقيــال 20: 12، 20�

 

ــا إلتِّبــاع مثــال يســوع )إنجيــل لوقــا ٤: 1٦(، يحفــظ األدفنتســت الســبتييون يــوم  رغبــة منَّ
الســبت أو اليــوم الســابع مــن األســبوع. إنَّ ُمشــاركة يســوع فــي خدمــات يــوم الســبت تُظهــر 
ــا  ــوم الســبت ليُعلِّمن ــه ي ــد أجــرى بعــض معجزات ــادة. لق ــوم راحــة وِعب ــه كي ــرَّه وثبَّت ــه أق بأنَّ
ــبت )انظــر إنجيــل لوقــا 1٣:  ــا( التــي تأتــي نتيجــة حفــظ السَّ ــفاء )جســديًا وروحيً أبعــاد الشِّ
ــبت؛ وقــد حفظــوه  10-1٧(. لقــد أدرك الرُّســل والمســيحيون األوائــل أنَّ يســوع لــم يُبِطــل السَّ
هــم أنفســهم أيًضــا وحضــروا العبــادة فــي ذلــك اليــوم )أعمــال الرســل 1٣: 1٤، ٤2، ٤٤؛ أعمــال 

الرســل 1٦: 1٣؛ أعمــال الرســل 1٧: 2؛ أعمــال الرســل 18: ٤(.
ــبت هــو ذكــرى  بُعــٌد جميــل آخــر للســبت هــو عالمتــه علــى خالصنــا ِمــن الخطيــة. إنَّ السَّ
خــول إلــى الرَّاحــة التــي وعدهــم  خــالص هللا لشــعب إســرائيل ِمــن العبوديــة فــي مصــر والدُّ
خــول جميًعــا إلــى تلــك  بهــا فــي أرض كنعــان )تثنيــة ٥: 12-1٥(. وبالرغــم مــن فشــلهم فــي الدُّ
الرَّاحــة بســبب عصيانهــم المتكــرِّر ووثنيتهــم، فــإنَّ هللا مــا يــزال يَِعــد »إذا بقيــت راحــة لشــعب 
ــول  ــتطيع الدخ ــة يس ــك الرَّاح ــى تل ــول إل خ ــي الدُّ ــب ف ــن يرغ ــن ٤: 9(. كل َم هللا« )عبرانيي
إليهــا باإليمــان فــي الخــالص الــذي يوفِّــره يســوع. إنَّ حفــظ الســبت يرمــز إلــى هــذه الرَّاحــة 
الروحيــة فــي المســيح وإلــى أننــا نعتمــد فقــط علــى إســتحقاقاته وليــس األعمــال، ليخلِّصنــا 

ِمــن خطايانــا وليُعطينــا حيــاة أبديــة )انظــر عبرانييــن ٤: 10؛ إنجيــل متــى 11: 28- ٣0(.
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ــي  ــركة الت ــار الوحــدة والشَّ ــة طــرق ملموســة ســاعدك حفــظ الســبت فــي اختب بأيَّ
يرغــب هللا بهــا مــن أجــل شــعبه؟

٢٢ ترشين الثاين )نوفمرب(        الخميس        

الموت والقيامة
ــاة.  ــا مــن األرض، ونفــخ فــي أنفــه نســمة حي ــه آدم تُرابً ــرَّب اإلل ــد الخليقــة، »جبــل ال عن
ــة خليقــة اإلنســان هــذه بــأنَّ الحيــاة تُســتََمد  فصــار آدم نفًســا حيَّــة« )تكويــن 2: ٧(. تُظِهــر قصَّ
س بــأنَّ هللا »وحــده  ِمــن هللا. هــل الخلــود جــزء جوهــري لهــذه الحيــاة؟ يُخبرنــا الكتــاب المقــدَّ
لــه عــدم المــوت« )1تيموثــاوس ٦: 1٦(؛ فالخلــود ال يُمَنــح للبشــر عنــد والدتهــم. علــى النقيــض 
س حياتنــا بـــ »بُخــار، يظهــر قليــاًل ثــم  مــن هللا، فاإلنســان مخلــوق فــاٍن. يُشــبِّه الكتــاب المقــدَّ
يضمحــل« )يعقــوب ٤: 1٤(، وعنــد المــوت، تدخــل حياتنــا فــي حالــة شــبه نــوم حيــث ال وعــي 

فيهــا )الجامعــة 9: ٥، ٦، 10؛ مزمــور 1٤٦: ٤؛ مزمــور 11٥: 1٧؛ إنجيــل يوحنــا 11: 11-1٥(.
ــاب المقــدس عــن  ث الكت ــن وتحــت ُحكــم المــوت، يتحــدَّ ــدون فاني ــع أنَّ البشــر يول وم
يســوع المســيح كمصــدر الخلــود، ويُخبرنــا بأنَّــه يُعطينــا الوعــد بالخلــود والحيــاة األبديــة لــكل 
ــا هبــة هللا فهــي حيــاة أبديــة بالمســيح يســوع ربَّنــا« )روميــة ٦:  الذيــن يؤمنــون بخالصــه. »وأمَّ
2٣(. يســوع »أبطــل المــوت وأنــار الحيــاة والخلــود بواســطة اإلنجيــل« )2تيموثــاوس 1: 10(. 
»ألنــه هكــذا أحــبَّ هللا العالــم حتــى بــذل إبنــه الوحيــد لكــي ال يهلــك كل َمــن يؤمــن بــه بــل 

تكــون لــه الحيــاة األبديــة« )إنجيــل يوحنــا ٣: 1٦(. إًذا، ُهنــاك رجــاء لحيــاٍة بعــد المــوت.

اقــرأ 1كورنثــوس 15: 51-54 و1تســالونيكي 4: 13-18� مــا الــذي تقولــه لنــا هــذه 
ــر؟ ــود للبش ــُيمنح الخل ــى س ــوت، ومت ــد الم ــاة بع ــن الحي ــرات ع الفق

 

يوِضــح الرســول بولــس بجــالء بــأنَّ 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 ُمخلًِّصــا لهــم، فــإنَّ الخلــود يُمَنــح لهــم فقــط 
عنــد القيامــة. إنَّ العهــد الجديــد ال يحتــوي أي شــيء يخــص ِفْكــرَة صعــود النفــوس أو األرواح 
ر فــي الوثنيــة، ويعــود إلــى فلســفة  ــماء ُمباشــرة عنــد المــوت؛ هــذا التعليــم ُمتجــذِّ إلــى السَّ

اليونانييــن الُقدمــاء، وليــس لــه وجــود ال فــي العهــد القديــم وال فــي العهــد الجديــد.

ــا لوعــد المجــيء  ــن تقديرن ــا عــن موضــوع المــوت أن يزيــد ِم كيــف يُمِكــن لفهمن
ة كأدفنتســت ســبتيين؟ ــد بقــوَّ ــا هــذا الُمعَتَق دن الثانــي بصــورة أكبــر؟ كيــف يوحِّ
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ــس  ــض الكنائ ــع بع ــاًل م ــارك فع ــبتيين، نتش ــت س ــدرس: كأدفنتس ــن ال ــد م لمزي
ــدة الخــالص  ــع، عقي ــة هــي، بالطب ــدة المركزي ــة. العقي ــد ُمهمَّ ــي عقائ المســيحية األخــرى ف
ــيحيين  ــع مس ــن، م ــا. نح ــل عنَّ ــاري والبدي ــوع الكفَّ ــوت يس ــالل م ــن ِخ ــده م ــان وح باإليم
ــب  ــذي يوَه ــيح، ال ــرِّ المس ــي ِب ــل ف ــا ب ــي أعمالن ــس ف ــد، لي ــا يوج ــأنَّ برَّن ــن ب ــن، نؤم آخري
ــن  ــروف ِم ــع مع ــي مقط ــاء ف ــا ج ــا. أو، كم ــا فيه ــتحقاق لن ــة ال إس ــة نعم ــان، هب ــا باإليم لن
ــل  ــي نُعاَم ها لك ــا نســتحقُّ ــي كُنَّ ــة الت ــل المســيح بالُمعامل ــد عوِم ــت: »لق ــن هواي ــات إل كتاب
نحــن بالُمعاملــة التــي يســتحقها هــو. لقــد ديــن ألجــل خطايانــا التــي لــم يشــترك فيهــا، لكــي 
نتبــرَّر نحــن ببــره الــذي لــم نشــترك فيــه. لقــد قاســى آالم المــوت التــي كانــت لنــا حتــى ننــال 
ــال‹، صفحــة 2٣(. فــي نفــس  ــاب ›مشــتهى األجي ــه« )هوايــت، مــن كِت ــاة التــي كانــت ل الحي
الوقــت، وإجمــااًل، فــإنَّ مجموعــة عقائدنــا وممارســاتنا وإســلوب حياتنــا التــي تنبثــق ِمــن هــذه 
العقائــد، تجعلنــا ُمتفرِّديــن وســط العالــم المســيحي. وهكــذا يجــب أن نكــون، وإال فمــا هــي 
ســبب أو ِعلَّــة وجودنــا، علــى األقــل كأدفنتســت ســبتيين؟ إنَّ محبتنــا ليســوع، والتعاليــم التــي 

ــم ونكــرز بهــا، يجــب أن تكــون أقــوى عاِمــل للوحــدة فيمــا بيننــا. نُعلِّ

أسئلة للنقاش
1� فـي كتـاب Faith and Works، صفحـة 103، تُسـاوي إلـن هوايـت بيـن التبريـر 
وبيـن غفـران الخطايـا� كيـف يُصِبـح تقديرنـا لغفـران خطايانـا وتبريرنـا فـي المسـيح 

أساًسـا لشـركتنا ومجتمعنـا مـع إخوتنـا وأخواتنـا؟

ـل فـي مـدى أهميَّـة عقائدنـا في سـياق وحدة الكنيسـة� بمعنى آخـر، ما الذي  2� تأمَّ
عة  جمـع مالييـن النـاس ِمن أعـراق، وديانات، وسياسـات، وحضـارات، وخلفيَّـات متنوِّ
غيـر مبادئنـا وعقائدنـا التي نشـترك بها؟ ما الـذي يقوله لنا ذلك عـن أهميَّة المباديء 

ليـس فقط في سـياق الُمرسـليَّة والرِّسـالة بـل لوحدة الكنيسـة أيًضا؟

3� إنَّ اسـمنا الخـاص »أدفنتسـت سـبتيون« يُشـير إلـى إثنين ِمـن التعاليم األساسـية: 
ـاِبع مـن األسـبوع، ومجـيء المسـيح الثانـي� جـزء مـن اإلسـم الخـاص بنا  ـبت السَّ السَّ
لة بيـن هذين المبدأيـن، وكيف  يُشـير إلـى الخليقـة، واآلخـر إلـى الِفـداء� ما هـي الصِّ

يصـوِّران مًعـا بهـذا اإليجـاز جوَهـر َمن نحن كشـعب؟

ــك األدفنتســت الســبتيون بالعديــد ِمــن الُمعتقــدات األساســية. نتشــارك  ــص: يتمسَّ ُملخَّ
فــي البعــض منهــا مــع كنائــس أخــرى؛ وال نشــترك معهــم فــي بعضهــا اآلخــر. وباإلجمال، تُشــكِّل 

هــذه التعاليــم هويتنــا ككنيســة متميِّــزة، وهــي أيًضــا أســاس وحدتنــا فــي يســوع المســيح.
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ليل األكثر إقناًعا الدَّ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إنجيــل يوحنــا ١١: ٥١، ٥٢؛ أفســس ٢: ١٣-١٦؛ ٢كورنثــوس ٥: 

١٧-٢١؛ أفســس ٤: ٢٥-٥: ٢؛ روميــة ١٤: ١-٦؛ أعمــال الرســل ١: ١٤.

ــك  ــي تل ــة ف ــا للكهن ــل إذ كان رئيًس ــه، ب ــن نفس ــذا ِم ــل ه ــم يق ــظ: »ول ــة الحف آي
ــل  ــط، ب ــة فق ــن األمَّ ــس ع ــة، ولي ــن األمَّ ــوت ع ــع أن يم ــوع ُمزِم ــأ أنَّ يس ــنة، تنبَّ الس

ــا 11: 51، 52(� ــل يوحن ــد« )إنجي ــى واح ــن إل ــاء هللا المتفرقي ــع أبن ليجم

ــن خــالل رســالة ُمشــتركة،  ــة ِم ــف تكــون الوحــدة جليّ ــي األســبوع الماضــي كي ــنا ف َدرَس
ترتكــز علــى يســوع كُمخلِّــص، وعلــى حقائــق اإلنجيــل التــي يجــب التركيــز عليهــا فــي وقــت 
ــا  عــوة التــي لدين النِّهايــة. نحــن مــا نحــن عليــه بســبب الرِّســالة التــي أعطانــا هللا إيَّاهــا والدَّ

لنشــرها إلــى العالــم.
ــة )المنظــورة( والتعبيــر عنهــا  ســُنركِّز أنظارنــا هــذا األســبوع علــى وحــدة الكنيســة المرئيَّ
ــيح، ال  ــى المس ــا إل ــة، وفًق ــة. إنَّ الكنيس ــليَّة الكنيس ــيحيين وُمرس ــة للمس ــاة اليومي ــي الحي ف
ــا  ــدِّ ذاتهــا هــي أيًض ــُن فقــط رســالة هللا عــن الخــالص والُمصالحــة. فوحــدة الكنيســة ِبَح تُعلِ
ــة والعصيــان، تَِقــُف الكنيســة  تعبيــر أساســي عــن تلــك الُمصالحــة. فــي عالــم ُمحــاط بالخطيَّ
ــة وتماُســك الكنيســة  ــدرة المســيح. فبــدون وحدانيَّ ــة علــى َعَمــل الخــالص وقُ كَشــاِهدة مرئيَّ
فــي شــهادتها الُمشــتركة، فــإنَّ قــوَّة خــالص الصليــب لــن تكــون واضحــة أمــام العالــم. »الوحــدة 
ــا ِمــن الوحــدة بيــن الواحــد واآلخــر. هــذه الوحــدة هــي الدليــل  مــع المســيح تؤســس ِرباطً
ــة«  ــزاع الخطيَّ ــى انت ــه عل ــن قُدرت ــه وع ــيح وفضائل ــة المس ــن عظم ــم ع ــا للعال ــر إقناًع األكث

)هوايــت، »The SDA Bible Commentary«، المجلــد ٥، صفحــة 11٤8(.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ١ كانون األول )ديسمبر(. * نرجو التَّعمُّ
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٢٥ ترشين الثاين )نوفمرب(        األحد        

تحت صليب يسوع
ــدة  ــر وح ــعبه، تُعتَبَ ــا هللا لش ــي يمنحه ــرى الت ــة األخ ــركات الروحي ــن الب ــر ِم ــل الكثي ِمث
ــا،  ــالل مجهوداتن ــن ِخ ــريًا م ــا بش ــت إبداًع ــدة ليس ــن هللا. إنَّ الوح ــًة ِم ــا ِهبَ ــة أيًض الكنيس
وأعمالنــا الصالحــة، ونوايانــا. أساًســا، المســيح هــو الــذي يهــب تلــك الوحــدة ِمــن خــالل موتــه 
ــا، وإذ  ــدر باإليمــان موتــه وقيامتــه مــن خــالل المعموديــة وغفــران خطايان وقيامتــه. فــإذ نُق
ــدة، وإذ ننشــر رســائل المالئكــة الثالثــة إلــى العالــم، فإننــا بذلــك  ننضــم مًعــا فــي شــركة موحَّ

ــا البعــض. نكــون فــي وحــدة معــه وفــي وحــدة مــع بعضن

اقــرأ إنجيــل يوحنــا 11: 51، 52؛ وأفســس 1: 7-10� أي َحــَدٍث فــي حياة يســوع المســيح 
هــو أســاس الوحــدة بيننــا نحن كأدفنتســت ســبتيين؟

 

»ولـم يقـل هـذا ِمـن نفسـه، بـل إذ كان رئيًسـا للكهنة فـي تلك السـنة، تنبَّأ أنَّ يسـوع ُمزِمع 
ـة فقط، بل ليجمع أبنـاء هللا الُمتفرِّقين إلـى واحد« )إنجيل  ـة، وليـس عن األمَّ أن يمـوت عـن األمَّ
ـر معنى موت المسـيح، مع أنَّ  يوحنـا 11: ٥1، ٥2(. كـم هـو غريـب أنَّ هللا إسـتخدم قيافـا ليُفسِّ
قيافـا لـم يعلـم مـا الـذي كان يفعلـه فـي إدانتـه المسـيح للمـوت. الكهنـة أيًضا لم يكـن لديهم 
ه كان يقول عبارًة سياسـية فقط. لكـنَّ يوحنَّا  ة فكـرة عـن مـدى ُعمق عبارتـه. إعتََقد قيافـا أنَـّ أيَـّ
اري )أو البديل( عن جميع شـعب  إسـتخدمها ليُظِهر حًقا تأسيسـيًا عن معنى موت يسـوع الكفَّ

هللا األمنـاء، الذيـن سـيُجمعون في يـوٍم ما جميًعا »فـي واحد«.
ــا كانــت الرِّســالة التــي ننفــرد نحــن  ــا كان مــا نؤِمــن بــه أيًضــا كأدفنتســت ســبتيين، وأيَّ أيًّ
بنشــرها، فــإنَّ أســاس وحدتنــا توجــد فــي قبولنــا الُمشــتَرَك لَِمــوت المســيح بــداًل عنَّــا وألجلنــا.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، نحــن نختبــر هــذه الوحدة فــي المســيح ِمن خــالل المعموديــة أيًضا. 
»ألنَّكــم جميًعــا أبنــاء هللا باإليمــان بالمســيح يســوع. ألنَّ كُلَّكــم الذيــن إعتمدتـُـم بالمســيح قــد 
لبســتُم المســيح« )غالطيــة ٣: 2٦، 2٧(. المعموديــة هــي ربــاط آخــر نحــن كأدفنتســت نشــترك 
ــا، إذ أنَّهــا ترمــز إلــى إيماننــا بالمســيح. فُكلُّنــا لنــا آٌب واحــد؛ ولــذا فنحــن جميعنــا  فيهــا مًع
أبنــاء وبنــات هللا. ولنــا جمعًنــا ُمخلِّــٌص واِحــد الــذي بموتـِـه وقيامتــه إعتمدنــا )روميــة ٦: ٣، ٤(.

ــة، أو السياســيَّة بيننــا  مهمــا كانــت اإلخِتالفــات الحضاريــة، أو اإلجتماعيــة، أو الِعرقيَّ
ــا الُمشــترك بيســوع كل  نحــن كأدفنتســت ســبتيين، لمــاذا يجــب أن يتجــاَوز إيمانن

هــذه اإلنقســامات؟
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٢٦ ترشين الثاين )نوفمرب(        االثنني        

ِخدمة الُمصالََحة
راعـات التي تجتاحه.  ِمـن الُمؤكَّـد أنَّ عالمنـا معروف بالفوضـى واإلضطرابات والحروب والصِّ
ر فـي حياتنـا علـى المسـتوى الشـخصي واإلجتماعـي والوطنـي. أحيانًـا،  كل هـذه العوامـل تؤثِـّ
يبـدو بـأنَّ حياتنـا بأكملهـا فـي صـراع. لكـنَّ ِغيـاب أو انِعـدام الوحـدة والفوضى لن يسـودا إلى 
ـة إحـالل وحـدة كونيَّـة شـاِملة. في حيـن أنَّ الخطية تَسـبَّبت في إحداث  األبـد. إنَّ هللا فـي ُمهمَّ

ة للُمصالحة تجلب السـالم والكمال الشـاِمل. ة هللا األبديَـّ الفوضـى وعـدم التَّناُغـم، فـإنَّ خطَـّ
فــي أفســس 2: 1٣-1٦، يطــرح بولــس المبــاديء التــي تُظهــر كيــف تصــرَّف المســيح ليجلب 
الســالم بيــن المؤمنيــن: فبواســطة موتــه علــى الصليــب، جعــل يســوع كُاًل ِمــن اليهــود واألمــم 
ــوع أن  ــتطاع يس ــإذا اس ــم. ف ــي فََصلَتُْه ــة الت ــة والِعرِْقيَّ ينيَّ ــز الدِّ ــم الحواج ــًدا وحطَّ ــعبًا واح ش
يفعــل هــذا مــع اليهــود واألمــم فــي القــرن األول، فكــم بالحــري يمكنــه إلــى اآلن أن يُحطِّــم أيَّ 

ــم الشــعب داخــل كنيســتنا اليــوم؟ حاجــٍز ِعرِْقــي أو إجتماعــي أو دينــي يَُقسِّ
وِمن هذا الُمنطلَق، نستطيع أن نَِصَل إلى العالم.

فــي 2كورنثــوس 5: 17-21، يقــول بولــس أنَّنــا فــي المســيح، خليقــة جديــدة، ُمتصالِحون 
مــع هللا� مــا هــي إًذا خدمتنــا فــي هــذا العالــم؟ أيَّــة إختالفــات يُمِكننــا أن نُحِدثهــا فــي 

ــدة؟ ُمجتمعاتِنــا كجســد كنيســة ُموحَّ

 

كَخليقــة هللا الجديــدة، يُعطــي هللا المؤمنيــن ِخدمــة أساســية للُمصالحــة ذات ثالثــة أوجــه: 
ــن عــن هللا، ولكــن بواســطة  ــا، بعيدي ــٍت م ــوا، فــي وق ــن كان ــن مؤمني ــف كنيســتنا ِم )1( تتألَّ
ــة،  ــن البقيَّ ــدس. نح ــروح الق ــع هللا بال ــن م ــة المســيح، صــاروا ُمتَّحدي ــة الخــالص بذبيح نعم
ُدعينــا لُِنعلِــن رســالة نهايــة الزَّمــان إلــى العالــم. إنَّ ِخدمتنــا هــي أن ندعــو أولئــك الذيــن مــا 
ــا فــي ُمرســليتنا. )2( الكنيســة هــي  ــوا بعيديــن عــن هللا ليتصالحــوا مــع هللا وينضمــوا إلين زال
أيًضــا شــعب هللا الُمتصالِحيــن بعضهــم مــع بعــض. الوحــدة مــع المســيح معناهــا أننــا ُمتَّحديــن 
ــة  ــل يجــب أن تكــون حقيق ــة ســامية؛ ب ــة نبيل ــا مــع اآلخــر. هــذه ليســت ُمجــرَّد غاي واحدن
ــالم والوفــاق والتَّناُغــم بيــن اإلخــوة واألخــوات،  منظــروة. إنَّ الُمصالحــة واحدنــا مــع اآلخــر، السَّ
ــم بــأنَّ يســوع المســيح هــو ُمخلِّصنــا وفادينــا. »بهــذا  ــَس فيهــا، إلــى العالّ هــي شــهادة، ال لَبْ
ــا 1٣: ٣٥(.  ــا لبعــض« )إنجيــل يوحن ــع أنَّكــم تالميــذي: إن كان لكــم حــب بعًض يعــرف الجمي
)٣( ِمــن خــالل ِخدمــة الُمصالحــة هــذه، تُخِبــر الكنيســة العالــم بــأنَّ خطَّــة هللا للفــداء صاِدقــة 
ــي فيــه الكنيســة الوحدة  ــراع العظيــم هــو عــن هللا وعــن ِصفاتـِـه. وِبَقــدِر مــا تُنمِّ وقويَّــة. إنَّ الصِّ

والُمصالحــة، ســيرى العالــم عمــل ِحكمــة هللا األبديــة )أنظــر أفســس ٣: 11-8(.
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٢٧ ترشين الثاين )نوفمرب(        الثالثاء        

الوحدة العمليَّة
كتبت إلن هوايت، عام 1902: »ما كان المسيح عليه في حياته على هذه األرض، هو ما ينبغي 
أن يكون عليه كل مسيحي. ُهَو مثالنا، ليس فقط في طهارته ونقائِه، بل في صبره ولُطِفه وَسماحة 
أخالقه« )هوايت، كتاب ›عالمات األزمنة‹، ٦ تموز )يوليو( 1902(. هذه الكلمات هي ُمذكِّر لُِمناشدة 

بولس إلى أهل فيلبي: »فليُكن فيكم هذا الِفكر الذي في المسيح يسوع أيًضا« )فيلبي 2: ٥(. 

اقــرأ أفســس 4: 25-5: 2؛ كولوســي 3: 1-17، ثــمَّ أِجــب عــن هذيــن الُســؤالين: فــي أيَّــة 
نــواحٍ مــن حياتنــا بشــكل خــاص، نحــن مدعــوون ألن نُظهــر والءنــا ليســوع؟ كيــف لنــا 

ــة؟ أن نشــهد عــن إنجيــل المســيح فــي حياتنــا العامَّ

 

يسوع  ِمثال  إتِّباع  إلى  المسيحيين  تدعوا  س  المقدَّ الكتاب  في  كثيرة  أخرى  فقرات  ُهناك 
المسيح وليكونوا شهوًدا أحياء عن نِعمة هللا أمام اآلخرين. نحن أيًضا مدعوون للسعي نحو خير 
اآلخرين )إنجيل متى ٧: 12(؛ لَِنْحِمل أثقال بعضنا البعض )غالطية ٦: 2(؛ لِنعيش عيشة البساطة 
2٤-1٦؛   :1٦ متى  )إنجيل  الخارجي  اإلستعراض  ِمن  بداًل  الداخلية  الروحية  الحياة  على  ولُِنركِّز 

1بطرس ٣: ٣، ٤(؛ ولِنتبع أساليب حياٍة صحيَّة )1كورنثوس 10: ٣1(. 
ــهوات الجســدية التــي  »أيُّهــا األحبــاء، أطلــب إليكــم كُغربــاء ونُــزالء، أن تمتنعــوا عــن الشَّ
تُحــارب النَّفــس، وأن تكــون ســيرتكم بيــن األمــم حســنة، لكــي يكونــوا، فــي مــا يفتــرون عليكــم 
ــدون هللا فــي يــوم اإلفتقــاد، ِمــن أجــل أعمالكــم الحســنة التــي ياُلحظونهــا«  كفاعلــي شــر، يُمجِّ
ــالق  ــر لألخ ــر الكبي ــأن األث ــن ش ــل ِم ــتَِخف أو نُقلِّ ــرَّة نَْس ــن م ــم ِم ــرس 2: 11، 12(. ك )1بط
المســيحية علــى الذيــن يُراقبوننــا؟ الصبــر الــذي نُظهــره فــي لحظــات الضيــق، ضبــط النفــس 
راعــات، وداعــة الــروح أمــام الغضــب واأللفــاظ الَخِشــنة والجارِحــة،  فــي أوقــات التَّوتُّــر والصِّ
ــا كأدفنتســت  ــل بهــا. وإذ نشــهد مًع هــذه كلهــا عالمــات روح المســيح التــي ُدعينــا ألن نتمثَّ
فــي عالــم يُســيء فهــم صفــات هللا، نُصِبــح قــوَّة للخيــر ولمجــد هللا. وكُممثِّليــن للمســيح، علــى 
ــن. إذا  ــر اآلخري ــا بإهتمامهــم بخي ــل أيًض ــوا فقــط باســِتقامة أخالقهــم ب ــن أن ال يُعرَف المؤمني
كان إختبــار ديانتنــا صادقـًـا وحقيقيـًـا، ســيظهر صــدق إيماننــا وســيكون لــه تأثيــر علــى العالــم. 
مــا ِمــن شــك، بــأنَّ المؤمنيــن المتحديــن فــي جســدٍّ واحــد، والذيــن يُظهــرون صفــات المســيح 

إلــى العالــم، ســيكونون شــهادة قويَّــة أمــام العالــم. 

مهــا أمــام اآلخريــن؟ مــا الــذي يُمِكــن أن يجــده اآلخــرون  أي نــوعٍ ِمــن الشــهادة تُقدِّ
فــي حياتــك ممــا ســيجعلهم راغبيــن فــي إتِّبــاع يســوع؟
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٢٨ ترشين الثاين )نوفمرب(        األربعاء        

ع وحدة وسط اإلختالفات والتَّنوُّ
ِبُعمق.  روما  في  الكنيسة  م  تُقسِّ كانت  أموًرا  بولس  الرَّسول  يتناول  و1٥،   1٤ رومية  في 
بعضهم  تجاه  بر  والصَّ التساُمح  إلظهار  الرومان  دعوة  ِخالل  من  كانت  األمور  لهذه  واستجابته 
البعض، وأال يقسموا الكنيسة بسبب هذه األمور. ما الذي يُمِكننا أن نتعلَّمه ِمن نصيحته هذه؟

ــر كانــت ســبًبا فــي أن يُحاكــم أعضــاء  ــة أمــور تخــصُّ الضمي ــة 14: 1-6� أيَّ ــرأ رومي اق
ــركة مــع بعضهــم اآلخــر؟ ــوا الشَّ كنيســة رومــا بعضهــم البعــض وال يقبل

 

ة بالنَّجاسة. بالنسبة  ِمن الُمحتََمل جًدا أن تكون لهذه األمور عالقة بالطقوس اليهودية الخاصَّ
ُمتعلِّقة  أموًرا  لم تكن  تلك  أنَّ  للنقاش )رومية 1٤: 1(، موضًحا  قابلة  أمور  لبولس كانت هذه 
بالخالص، بل أموًرا تتعلَّق بالرأي، وكان يجب أن تُترك حسب ضمير الشخص )انظر رومية 1٤: ٥(.

ــوم  ــاول لح ــؤكل. تن ــب أن يُ ــذي يج ــام ال ــاف الطع ــول أصن ــات ح ــذه الخالف ــدأت ه ب
ــا.  ــس ُهن ــا بول ــي تناوله ــم تكــن الُمشــكلة الت ــن 11 ل ــات الُمحرَّمــة فــي ســفر الالويي الحيوان
ــر أو  ــاُول لحــوم الخنازي ــي تن ــدأوا ف ــل ب ــى أنَّ المســيحيين األوائِ ــة عل ــة أِدلَّ ــك أيَّ ــس هنال لي
غيرهــا مــن لحــوم الحيوانــات النَّجســة األخــرى فــي أيَّــام بولــس، ونحــن نعلــم بــأنَّ بطــرس لــم 
عفــاء أكلــوا الخضــروات  يــأكل أيَّ طعــام مثــل ذلــك )أنظــر أعمــال الرســل 10: 1٤(. أيًضــا، الضُّ
ــأنَّ  ــح ب ــة 1٤: 1٧، 21( يوض ــا )رومي ــروبات أيًض ــمل المش ــزاع ش ــة 1٤: 2( والنِّ ــط )رومي فق
اإلهتمــام كان ُمركَّــزًا علــى النَّجاســة الطقســية. يــزداد ذلــك وضوًحــا مــن خــالل كلمــة »نجًســا« 
أو koinos )باللغــة اليونانيــة( الُمســتخدمة فــي روميــة 1٤: 1٤. هــذه الكلمــة إســتُْخِدَمت فــي 
نســة وليــس الحيوانــات  التَّرجمــة اليونانيــة القديمــة للعهــد القديــم لإلشــارة إلــى الحيوانــات الدَّ
النَّجســة المذكــورة فــي الوييــن 11. ويبــدو بــأنَّ هنــاك بعض األشــخاص فــي المجتمــع الروماني 
ــة  ــن الطريق ــم ِم ِنه ــَدم تَيَقُّ ــات الُمشــتركة لَِع ــي الوجب ــام ف ــاول الطع ــن تن ــوا ع ــن إمتنع الذي

مــت لألوثــان. المناســبة فــي إعــداد الطعــام أو أنَّهــا لــم تكــن قــد قُدِّ
ينطبـق ذلـك أيًضـا على ِحْفظ بعض األيام. وهذا ال يُشـير إلى ِحْفِظ يوم السـبت اإلسـبوعي، 
حيـث أننـا نعـرف بـأنَّ بولس قـد َحِفظَُه بانتظـام )أعمال الرسـل 1٣: 1٤؛ أعمال الرسـل 1٦: 1٣؛ 
ـح أن يكـون ذلـك إشـارة إلـى أيام األعيـاد اليهوديـة الُمختلفة  أعمـال الرسـل 1٧: 2(. ِمـن الُمرجَّ
يـام. إنَّ قصـد بولـس فـي هـذه اآليـات هـو الَحـْث علـى إحتمـال أولئـك الُمخلصين  ام الصِّ أو أيَـّ
وأصحـاب الضميـر فـي حفـظ تلـك الطقـوس طالمـا أنَّهـم لـم يُفكِّـروا أو يعتقـدوا بأنَّها وسـائل 
بـر واإلحتمال عندمـا ال نتَِّفق دائًِما  للخـالص. إنَّ الوحـدة بيـن المسـيحيين تُظِهر نفسـها في الصَّ

ـة إذا كانـت هذه األمور ليسـت أساسـية فـي إيماننا. علـى أمـور، خاصَّ
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إسـأل هذا السـؤال في الصف: هل يوجد هناك شـيء نؤمن به ونُمارسـه كأدفنتسـت 
عي أنَّه أدفنتسـتي أن يؤمـن ويلتزم به؟ سـبتيين، ال يجـب علـى كل َمن يدَّ

٢٩ ترشين الثاين )نوفمرب(        الخميس        

ُمتَّحدين في الُمرسليَّة

ــل لوقــا 22: 24 وحالتهــم  ــي فــي إنجي بان ــاء العشــاء الرَّ ــذ أثن ــة التالمي قــارن بيــن حال
قبــل وقــت قصيــر ِمــن اختبــار يــوم الخمســين فــي أعمــال الرســل 1: 14 و2: 1، 46� مــا 

الــذي أوَجــَد هــذا اإلختــالف فــي حياتهــم؟

 

ــرأيٍّ واحــد«.  ــا »ب ــي أيًض ــٍس واحــدة« تعن ــارة »بنف ــي أعمــال الرســل 1: 1٤ و2: ٤٦، ِعب ف
حصــل هــذا نتيجــًة لوجودهــم مًعــا فــي مــكان واحــد، طالبيــن فــي صلواتهــم تحقيــق وعــد 

المســيح إلرســال الُمعــزِّي.
ــاد واحدهــم لآلخــر. كان  ــي إنتق ــدأوا ف ــاء إنتظارهــم، أن يب ــم، أثن ــهل عليه ــن السَّ كان ِم
يُمِكــن للبعــض منهــم أن يُشــيروا إلــى نُكــران بطــرس للمســيح )إنجيــل يوحنــا 18: 18-1٥، 2٥-

2٧( وإلــى تومــا فــي شــكِّه بقيامــة يســوع )إنجيــل يوحنــا 20: 2٥(. كان يمكنهــم أن يتذكَّــروا 
طلــب يعقــوب ويوحنَّــا بالحصــول علــى أقــوى المراكــز فــي مملكــة يســوع )إنجيــل مرقــس 10: 

ــاًرا ســابًقا مغضوبًــا عليــه )إنجيــل متــى 9: 9(. ٣٥-٤1(، أو أنَّ متَّــى كان عشَّ
مـع ذلـك »كانـت أيـام اإلسـتعداد هـذه أيَّاًمـا فحصـوا فيهـا قلوبهـم فحًصـا عميًقـا دقيًقـا. 
سـة التي  لقـد أحـسَّ التالميـذ بحاجتهـم الروحيـة فصرخـوا إلـى الرَّب فـي طلب المسـحة الُمقدَّ
لهم لعمـل خـالص الّنفـوس. إنَّهم لم يطلبـوا البركة ألنفسـهم فقط. ولكنهم كانـوا ُمثقلين  سـتُؤهِّ
بعـبء خـالص الّنفـوس. كانـوا ُمتأكِّدين ِمن أنَّ اإلنجيـل ينبغي أن يُذاع علـى كل العالم، فجعلوا 
ة التـي قـد وعدهـم المسـيح بها« )هوايـت، كتاب ›أعمـال الرسـل‹، صفحة 2٤(. يُطالبـون بالقـوَّ

تهم لهذا اإلختبار العظيم األهميَّة، إختبار يوم  ركة بين التالميذ ولجاجة صلواتهم أعدَّ إنَّ الشَّ
لين  الخمسين. وإذ إقتربوا أكثر إلى هللا، ووضعوا جانبًا ِخالفاتهم الشخصية، أصبح التالميذ مؤهَّ
بواسطة الروح القدس ليكونوا ُشجعانًا وممتلئين بالجرأة في شهادتهم عن قيامة يسوع المسيح. 
لقد َعلِموا بأنَّ يسوع قد َغَفر لهم تقصيراتهم ونقائصهم، وهذا ما أعطاهم الشجاعة للسير قُُدًما. 
لقد َعرفوا ما قد َصَنَعه يسوع ِمن أجلهم في حياتهم. وعرفوا وعد الخالص فيه، ولهذا: »كان 
المسيح واإلجتهاد في توسيع نِطاق ملكوته« )هوايت،  المؤمنون يطمحون إلى إعالن ِصفات 
كتاب ›أعمال الرسل‹، صفحة ٣٤(. فال عجب أنَّ الرَّب إستطاع أن يصنع أفعااًل قوية ِمن خاللهم. 

يا له من درس لنا ككنيسة في هذه األيام.
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ــا أن  ــف يمكنن ــن� كي ــاة اآلخري ــي حي ــة ف ــا أن نجــد أشــياًء خاطئ ــهل دائًم ــن السَّ ِم
نتعلَّــم أن نََضــع أخطــاء اآلخريــن جانًبــا، فــي ســبيل الهــدف األســمى لعمــل إرادة هللا 

فــي كنيســة ُمتَِّحــدة؟

٣٠ ترشين الثاين )نوفمرب(        الجمعة        

لمزيد من الدرس: اإلقتباس التالي يُظِهر كيف استطاعت الكنيسة األولى، باتحادها في 
المسيح، أن تُحاِفظ على الوحدة رغم اإلختالفات التي كانت بينهم، وهكذا كانت شاِهدة قويَّة 
أمام العالم. »يوضح الكتاب المقدس كيف أرشد الروح القدس الكنيسة األولى في عملية ُصنع 
القرار. تمَّ هذا عبر ثالث طُرُق على األقل ُمتراِبطة بشكل وثيق: الرؤى )مثاًل، أبلَغ الروح القدس 
األشخاص بما ينبغي أن يفعلوا؛ كورنيليوس، حنانيا، فيلبس؛ وربما أيًضا إلقاء القرعة(، اإلنجيل 
لت الكنيسة إلى إستنتاج بإستخدام اإلنجيل(، والوفاق الجماعي )َعِمَل الروح القدس ِمن  )توصَّ
لوا إلى إجماع باآلراء ِمن خالل الِحوار  داخل المجتمع، ومن دون شعور أو إدراك منهم، فتوصَّ
راسة اللذين في نهايتهما أدركَت الكنيسة بأنَّ الروح القدس كان يعمل ِمن داخلها(. يبدو بأنَّه  والدِّ
كُلَّما واجهت الكنيسة )أو جماعة المؤمنين( إخِتالفات أو نزاعات حضارية، عقائدية، والهوتيَّة، 
كان الروح القدس يعمل ِمن خالل التوافق الجماعي في عملية ُصنع القرار. في هذه العملية، 
نرى الدور النَّاِشط لُِمجتَمع المؤمنين وليس القادة فقط، وأهمية الصالة من أجل الفهم والتمييز. 
إنَّ اإلحساس بإرشاد الروح القدس يأتي من ِخالل فهم المجتمع لكلمة هللا، وإختبار المجتمع 
وإحتياجاته، ومن ِخالل اختبار القادة في خدمتهم. قرارات كنسيّة كثيرة اتُِّخذت من ِخالل إرشاد 
الروح القدس، وقد كان فيها اإلنجيل، والصالة، واإلختبار عواِمل إيحاء الهوتي« )دينيس فورتِن، 

»The Holy Spirit and the Church«، صفحة ٣21، ٣22(.
 

أسئلة للنقاش: 
1� فــي الصــف، راِجــع إجابتــك علــى ســؤال يــوم األربعــاء حــول كيــف يمكننــا أن 
ر بخصــوص التعاليــم والممارســات األساســية بالنســبة لنــا كأدفنتســت ســبتيين  نُقــرِّ

وبخصــوص التعاليــم والممارســات غيــر األساســية�
2� كيــف يجــب أن تكــون عالقتنــا وتعاُمالتنــا مــع مســيحيين ِمــن طوائــف أخــرى، 

يؤمنــون، كمــا نحــن، بمــوت وقيامــة يســوع المســيح؟

ليـل األكثـر إقناًعـا عـن الوحـدة هـو أن يُِحـبَّ اإلخـوة واألخـوات بعضهم  ـص: إنَّ الدَّ ُملخَّ
البعـض كمـا أحبَّهـم يسـوع. إنَّ غفـران خطايانا والخالص الذي نتشـارك به كأدفنتسـت سـبتيين 
ـركة. فـي المسـيح، نسـتطيع أن نُظِهـر للعالـم وحدتنـا  ُهمـا أفضـل مـا يربطنـا مًعـا فـي الشَّ

ونسـتطيع أن نَْشـَهَد عـن إيماننـا الُمشـتَرَك. هـذا هـو مـا ُدعينـا لَِعَملِـه وليـَس أقـل ِمـن ذلك.
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١-٧ كانون األول )ديسمرب(    الدرس العارش    

الوحدة والعالقات المقطوعة

السبت بعد الظهر
ــوس ١٠: ١٢-١٥؛  ــاوس ٤: ١١؛ فليمــون ١-٢٥؛ ٢كورنث المراجــع األســبوعية: ٢تيموث

ــى ١٨: ١٥-١٧. ــل مت ــة ٥: ٨-١١؛ أفســس ٤: ٢٦؛ إنجي رومي

آيــة الحفــظ: »ألنَّــه إن كُنَّــا ونحــن أعــداء قــد صولِحنــا مــع هللا بمــوت ابنــه، فباألولى 
كثيــًرا ونحــن ُمصالحــون نخلُــص بحياته!« )روميــة 5: 10(�

كمــا رأينــا ســابًقا، حتــى بعــد يــوم الخمســين، كانــت العالقــة بيــن المؤمنيــن ُمتوتِّــرة فــي 
ل العهــد الجديــد العديــد ِمــن األمثلــة عــن الطريقــة التــي تَعاَمــل بهــا  بعــض األحيــان. يُســجِّ
يــات. تلــك المبــاديء هــي في غايــة األهميَّة للكنيســة  قــادة الكنيســة واألعضــاء مــع تلــك التَّحدِّ
فــي يومنــا هــذا. فهــي تُظِهــر النتائــج اإليجابيــة التــي يُمِكــن أن تأتــي عندمــا نســتخدم مبــاديء 

اإلنجيــل للتعامــل مــع النِّزاعــات ولِلُمحافظــة علــى وحدتنــا فــي المســيح.
فــي درس هــذا األســبوع، ســُنركِّز أنظارنــا علــى العالقــات الُمســتَرَدَّة ومــدى تأثيــر عالقاتنــا 
اإلنســانية علــى وحدتنــا فــي المســيح. إنَّ ِخْدَمــة الــروح القــدس تشــمل َجــْذَب النــاس أقــرب 
ــا مــع هللا ونقــض  ــي عالقتن ــا نقــض الحواجــز ف ــى واحدهــم اآلخــر. تشــمل أيًض ــى هللا وإل إل
ة  الحواجــز فــي عالقاتنــا مــع بعضنــا البعــض. باختصــار، فــإنَّ أقــوى دليــل وبُرهــان علــى قــوَّ
اإلنجيــل ليــس بالضــرورة فيمــا تقولــه الكنيســة، بــل فــي الكيفيَّــة التــي تعيــش الكنيســة بهــا.

»بهــذا يعــرف الجميــع أنَّكــم تالميــذي: إن كان لكــم حــب بعًضــا لبعــض« )يوحنــا 1٣: ٣٥(. 
بــدون هــذه المحبَّــة فــإنَّ كل حديثنــا عــن الوحــدة فــي الكنيســة ســوف لــن يعنــي أي شــيء.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٨ كانون األول )ديسمبر(. * نرجو التَّعمُّ
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٢ كانون األول )ديسمرب(        األحد        

إستعادة العالقات
َعِمــَل بولــس وبرنابــا مًعــا فــي الشــهادة ليســوع. لكــن، َحَصــَل خــالٌف بينهمــا حــول مــا إذا 
كانــا يســتطيعان أن يَِثقــا فــي شــخص خائـِـف ِمثــل يوحنَّــا مرقــس )أعمــال الرســل 1٥: ٣٦-٣9(. 
إنَّ األخطــار الُمحتَملــة للكــرازة باإلنجيــل تســببت، فــي وقــٍت مــا، فــي َهْجــِر يوحنــا ُمرقــس 

لبولــس وبرنابــا ورجوعــه إلــى منزلــه )أعمــال الرســل 1٣: 1٣(.
»فهــذا الهجــران جعــل بولــس يحكــم علــى مرقــس ُحكًمــا جائــرًا بــل قاســيًا لبعــض الوقــت. 
ــس  ــرك مرق ــاره. وكان يبغــي أال يت ــة إختب ــى ُمســامحته نظــرًا لِقلَّ ــل إل ــكان يمي ــا، ف ــا برناب أمَّ
ــا نافًعــا للمســيح« )هوايــت،  ــه كان يــرى فيــه مؤهــالت يُمِكــن أن تجعلــه خاِدًم الخدمــة، ألنَّ

كتــاب ›أعمــال الرســل‹، صفحــة 1٤1(.
حّل.  إلى  بحاجة  بينهم  األمور  كانت  فقد  الرِّجال،  أولئك  كل  استخدم  هللا  أنَّ  ِمن  بالرَّغم 
م النِّعمة لِكاِرٍز شاب كان قد خيَّب أمله. رسول  ر بالنِّعمة كان ِبحاجة إلى أن يُقدِّ الرَّسول الذي بَشَّ
المغفرة كان بحاجة إلى أن يَْغِفر. نشأ يوحنا ُمرقس تحت رعاية وتوجيه برنابا )أعمال الرسل 1٥: 

٣9(، وتدريجيًا، يبدو بأنَّ قلب بولس قد تأثَّر بالتغييرات في حياة يوحنا ُمرقس.

كيف تُظِهر رسائل بولس إلى تيموثاوس وإلى كنيسة كولوسي عالقته الجديدة مع يوحنَّا 
مرقس وثقته الجديدة في هذا الواِعظ الشاب؟ كولوسي 4: 10، 11؛ 2تيموثاوس 4: 11�

 

مـع أنَّ تفاصيـل ُمصالحـة بولـس مـع يوحنا ُمرقس قد تكون سـطحيَّة وضئيلـة، إال أنَّ ما جاء 
س واضـح. لقـد أصبـح يوحنَّـا مرقـس أحـد رُفَقـاء الرسـول بولـس الجديرين  فـي الكتـاب المقـدَّ
ث عـن يوحنـا مرقـس، إلـى كنيسـة كولوسـي  ة، عندمـا تحـدَّ بالثقـة. فقـد أوصـى بولـس وبشـدَّ
ع تيموثاوس  ه ِمـن »العاِملـون معـي«. وعنـد نهايـة حياة بولـس، شـجَّ واِصًفـا يوحنـا مرقـس بأنَـّ
بقـوَّة وأوصـاه أن يجلـب يوحنا مرقس معـه إلى روما ألنَّه كان »نافع لـي للخدمة« )2تيموثاوس 
٤: 11(. تقـوَّت ِخدمـة بولـس بواسـطة ذلـك الواِعـظ الشـاب، الذي ِمـن الواضح أنه قـد َغَفَر له. 
لقـد ُهـِدم الحاجـز الـذي كان بينهمـا، واسـتطاعا أن يعمـال مًعا في سـبيل خدمـة اإلنجيل. مهما 
كانـت األمـور بينهمـا، وأيًـا كانـت الُمبـرِّرات التـي اعتقدهـا بولس فيمـا يتعلَّق بموقفه السـابق 

تجـاه يوحنَّـا مرقـس، أصبحـت كُلّهـا اآلن وراءه وجزًءا ِمـن الماضي.

كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم ُمســاَمحة َمــن يُســيئون إلينــا أو الذيــن يُخيِّبــون أمالنــا؟ فــي 
ذات الوقــت، لمــاذا ال يشــمل العفــو والُغفــران إســتعادة كاِملــة للعالقــة الســابقة؟ 

لمــاذا ليــس ِمــن الحاجــة أن يكــون األمــر كذلــك دائًِمــا؟



77

٣ كانون األول )ديسمرب(         االثنني        

ِمن عبٍد إلى ابن
بينمـا كان بولـس مسـجونًا فـي رومـا، قابَـل عبـًدا هاربًـا يُدعـى أنسـيموس، كان قـد هـرب 
ه يعرف سـيِّد أنسـيموس شـخصيًا. ورسـالة بولس إلى  ِمـن كولوسـي إلـى رومـا. أدرك بولـس بأنَـّ
فليمـون هـي إلتمـاس بولس الشـخصي إلى صديقـه بخصوص إعـادة العالقة مع العبـد الهارب.

ــرخ أو الكســر فــي  ــة بالنســبة إلــى بولــس. عــرف الرســول بــأنَّ الشَّ كانــت العالقــات مهمَّ
ــر النمــو الروحــي ووحــدة الكنيســة. كان فليمــون قائــًدا فــي كنيســة  العالقــات هــو أمــٌر يُدمِّ
ــهادته  ــوِّه ش ــوف تُش ــيموس، فس ــاه أنس ــه تِج ــي قلب ــرارة ف ــى الم ــو أخف ــإن ه ــي. ف كولوس

ــن. ــر المؤمني ــام مجتمــع غي المســيحية وشــهادة الكنيســة أم

ــا أن نجدهــا  ــة عــن إســتعادة العالقــات يُمكنن ــاديء هامَّ ــة مب إقــرأ فليمــون 1-25� أيَّ
ــاديء� ــر أنَّ الكلمــة األساســية هــي المب ــا؟ تذكَّ ُهن

 

للوهلــة األولــى، يبــدو ِمــن الُمســتغرب، إلــى حــدٍّ مــا، أنَّ بولــس لــم يتكلَّــم بإســلوب أكثــر 
ــل،  ــر. إن اإلنجي ــة بكثي ــر فعالي ــت أكث ــس كان ــة بول ــنَّ خطَّ ــة. لك ــرور العبودي ــدَّ ش ة ض ــدَّ ش
بطريقــة مثاليــة، ينقــض جميع الفــوارق الطبقيَّــة )غالطية ٣: 28؛ كولوســي ٣: 10، 11(. الرســول 
بولــس أعــاد أنســيموس إلــى فليمــون، ليــس كعبــٍد بــل كإبــٍن لــه فــي المســيح، وفليمــون »أًخــا 

محبوبـًـا« فــي الــرَّب )فليمــون 1٦(.
ــا. إذ يُمِكــن القبــض عليهــم فــي أي  ــَم بولــس بــأنَّ ُمســتَقبَل العبيــد الهاربيــن كان كئيبً َعلِ
وقــت. ومحكــوم عليهــم بحيــاة الفقــر والعــوز. لكــن اآلن، يُمِكــن ألنســيموس، كأخ لفليمــون 
فــي المســيح وعامــل ُمطيــع، يُمِكــن أن يكــون لــه ُمســتقباًل أفضــل. طعامــه، ومســكنه، وعملــه، 
ــاًل فــي  ــا هائِ ــن تحــت رعايــة فليمــون. فاســتعادة عالقــة مقطوعــة يُمِكــن أن تصنــع فرقً ُمؤمَّ
حياتــه. لقــد أصبــح أنســيموس »األخ األميــن الحبيــب« وشــريك فــي عمــل اإلنجيــل مــع بولــس 
ًســا جــًدا، وُمصــرَّا أيًضــا فــي رغبتــه للُمصالحــة بينهمــا إلــى  )كولوســي ٤: 9(. كان بولــس ُمتحمِّ
درجــة أنَّــه كان ُمســتعًدا ألن يدفــع ِمــن جيبــه الخــاص أيَّــة إلتزامــات مادِّيَّــة ربمــا كانــت قــد 

نشــأت مــن جــرَّاء مــا حــدث بيــن هذيــن المؤِمَنيــن بيســوع.

إســتخالًصا مــن مبــاديء اإلنجيــل كمــا يُــرى ُهنــا، مــا الــذي يُمِكنــك اســتخالصه مــن 
ــى  ــرات، أو حت ــي التَّعامــل مــع أي ضغــوط أو توتُّ ــن أن يُســاعدك ف ــا يُمِك ــا مم ُهن
ــْوَل دون  شــروخٍ فــي عالقاتــك مــع اآلخريــن؟ كيــف يمكــن لهــذه المبــاديء أن تَُح

ــة؟ ــار الوحــدة فــي كنيســتك المحليَّ إنهي
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٤ كانون األول )ديسمرب(        الثالثاء        

المواِهب الروحيَّة ِمن أجل الوحدة

كما رأينا في درس سابق، كانت الكنيسة في كورنثوس تُعاني ِمن مشاكل عميقة� ما هي 
دها بولس في 1كورنثوس 3: 5-11؛ 1كورنثوس 12: 1-11؛ و2كورنثوس  المباديء التي يُحدِّ

10: 12-15 من أجل الشفاء واإلستعادة، والتي هي حيويَّة جًدا لوحدة الكنيسة؟

 

د الرســول، فــي هــذه الفقــرات، مبــاديء حاِســمة لوحــدة الكنيســة. ويُبيِّــن أنَّ يســوع  يُحــدِّ
عــة فــي كنيســته، رغــم أنَّ كل واحــد  عيــن ألداء خدمــات ُمتنوِّ اًمــا أو عامليــن ُمتنوِّ يســتخدم ُخدَّ

منهــم يعمــل مًعــا لبنــاء مملكــة هللا )1كورنثــوس ٣: 9(.
يدعونــا هللا للتعــاون، وليــس للُمنافســة. كُل مؤمــٍن قــد نــال موِهبــة ِمــن هللا ليتعــاون فــي 
خدمــة جســد المســيح وخدمــة المجتمــع )1كورنثــوس 12: 11(. ال توجــد مواِهــب أعظــم أو 
أدنــى. كل المواِهــب ضروريــة فــي كنيســة المســيح )1كورنثــوس 12: 18-2٣(. المواِهــب التــي 
وهبنــا هللا إيَّاهــا ليســت للمظاِهــر األنانيَّــة الشــخصية، وقــد وهبنــا هللا إيَّاهــا بواســطة الــروح 

القــدس لخدمــة نشــر اإلنجيــل. 
كل الُمقارنــات مــع مواهــب اآلخريــن هــي ُمقارنــات غيــر حكيمــة، ألنَّهــا إمــا أن تجعلنــا 
قيــن جــًدا علينــا، سنشــعر بالقنــوط  نشــعر بالفشــل أو بالغــرور. إذا اعتقدنــا أنَّ اآلخريــن ُمتفوِّ
أو الفشــل عندمــا نُقــارن أنفســنا بهــم وُســرعان مــا ســيتملَّكنا الفشــل فــي أيَّــة خدمــة نقــوم 
بهــا. ِمــن ناحيــة أخــرى، إذا اعتقدنــا أنَّ أعمالنــا ِمــن أجــل المســيح أكثــر فاعليــة ِمــن أعمــال 

اآلخريــن، سنشــعر بالكبريــاء، وهــذا هــو آخــر مــا ينبغــي للمســيحي أن يرعــاه فــي قلبــه.
ــي  ــركة الت ــيح والش ــل المس ــن أج ــا م ــا وتأثيرن ــالن فاعليتن ــاّلن أو يُعطِّ ــن يش كال الموقفي
ــا،  ــيح لن ــاه المس ــذي أعط ــر ال ــاق التأثي ــن نط ــل ضم ــإذ نعم ــر. ف ــع اآلخ ــا م ــا واحدن تربطن
ســنجد الفــرح والقناعــة فــي شــهادتنا للمســيح. أعمالنــا ســتكمل مجهــودات األعضــاء اآلخريــن، 

ــى الملكــوت. ــارة إل وســتخطو كنيســة المســيح خطــوات جبَّ

هــل تســتطيع التَّفكيــر فــي شــخص تغــار منــه بســبب مواهبــه فــي الخدمــة؟ )ليــس 
ذلــك صعًبــا جــًدا، أليــس كذلــك؟( فــي ذات الوقــت، كــم ِمــن مــرَّة 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 
ــة  ــة والضروري ــر األناني ــات غي ــم التصرّف ــا أن نتعلَّ ــف يمكنن ــه، كي ــذي نســقط في ال

لنحافــظ علــى وحدتنــا فــي المســيح؟
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٥ كانون األول )ديسمرب(        األربعاء        

الغفران
مـا هـو الغفـران؟ هـل يُبـرِّر الغفران سـلوك شـخٍص أسـاء إلينـا بطريقة بشـعة؟ هـل تعتمد 
مغفرتـي علـى توبـة الُمسـيء؟ مـاذا إذا لـم يسـتحق الشـخص، الذي أنـا منزعج منـه، مغفرتي؟

س؟  كيــف تُســاعدنا الفقــرات التاليــة فــي فهــم طبيعــة الغفــران وفًقــا للكتــاب المقــدَّ
ــوس 5: 20-21؛ أفســس 4: 26� ــا 23: 31-34؛ 2كورنث ــل لوق ــة 5: 8-11؛ إنجي رومي

 

ــى  ــادك إل ــا يقت ــف هللا إنَّم ــه. »انَّ لُط ــع نفس ــا م ــي ُمصالحتن ــادرة ف ــيح الُمب ــذ المس أخ
ــا  ــاة. إنَّ توبتن ــد ُخط ــا بع ــا كُن ــع هللا بينم ــا م ــيح تصالحن ــي المس ــة 2: ٤(. ف ــة« )رومي التَّوب
ــق  ــذي حق ــو ال ــب ه ــى الصلي ــيح عل ــوت المس ــن م ــة. ولك ــئان الُمصالح ــا ال يُنش واعترافن
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 أنَّ اعترافنــا يُنشــيء مغِفــرة فــي قلــب 
ــل واســتالم  ــا مــن ني ــراف، يُمكنن هللا. فالغفــران كان فــي قلــب هللا طــوال الوقــت. لكــنَّ اإلعت
ا، ليــس ألنــه يُغيِّــر موقــف هللا تجاهنــا ولكــن ألنــه  الغفــران )1يوحنَّــا 1: 9(. اإلعتــراف مهــم جــدًّ
ة تَبْكيــت الــروح القــدس للتوبــة  ــوَّ ــر موقفنــا نحــن تجــاه هللا. فعندمــا نُْخِضــع أنفســنا لُِق يُغيِّ

ــر. ــا، نتغيَّ ــراف بخطايان واالعت
ـة جـًدا مـن أجل حياتنـا الروحيَّة. إنَّ فشـلنا في العفو عن شـخص أسـاء  المغفـرة أيًضـا مهمَّ
إلينـا، حتـى وإن لـم يسـتحق العفـو، يُمِكـن أن يضرُّنـا نحـن أكثـر ممـا يضرُّه هـو. لو أنَّ شـخًصا 
ك تسـمح لذلـك الشـخص أن  أسـاء إليـك وازداد األلـم داخلـك ألنـك فشـلت فـي أن تغفـر، فإنَـّ
رات فـي  يؤذيـك أكثـر. كـم ِمـن مـرَّة تسـبَّبت مثـل هـذه المشـاعر واآلالم فـي إنقسـامات وتوتُـّ

الكنيسـة. إنَّ عـدم تسـوية الخصومـات بيـن أعضـاء الكنيسـة تضـر بوحدة جسـد المسـيح.
ــن دينونتــه. إنَّ  ــا نحــن ِم ــا ألنَّ المســيح أعتََقن ــن دينونتن الغفــران هــو أن نعتــق اآلخــر ِم
ــرِّر ســلوك اآلخريــن نحونــا. يُمكننــا أن نتصالــح مــع شــخص مــا أســاء إلينــا ألنَّ  الُغفــران ال يُب
المســيح صالحنــا لنفســه عندمــا أســأنا نحــن إليــه. نســتطيع نحــن أن نغفــر ألنــه قــد ُغِفــَر لنــا. 
نســتطيع أن نُِحــب ألننــا محبوبــون. الغفــران 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 
ا ِمن إختبارنا المسـيحي؟ لآلخريـن؟ لمـاذا يَُعـدُّ هذا الغفران جانًبا أساسـًيا ومهمًّ
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٦ كانون األول )ديسمرب(        الخميس        

اإلستعادة والوحدة

اقــرأ إنجيــل متــى 18: 15-17� مــا هــي الخطــوات الثــالث التــي يُعطينــا إيَّاهــا يســوع 
ــي  ــر ف ــو آخ ــرَف عض ــن طَ ــا ِم ــاء إلين ــا يُس ــات حينم ــوية الصرَّاع ــي تس ــاعدنا ف لتس

ــرة؟ ــا الُمعاِص ــي ظروفن ــات ف ــق هــذه الكلم ــا أن نُطبِّ ــف لن الكنيســة؟ كي

 

إنَّ رغبــة يســوع فــي إعطائــه النَّصيحــة الــواردة فــي إنجيــل متــى 18 هــي لحصــر النِّزاعــات 
بيــن األشــخاص فــي داخــل الكنيســة ضمــن مجموعــة صغيــرة قــدر اإلمــكان. كان قصــده أنَّ 
ــاًل: »إن  ــن يســوع قائ يان مشــكلتهما بنفســيهما. لهــذا أعل ــوِّ ــان يُس ــن الشــخصين المعنيّ هذي
ــل متــى 18: 1٥(. فُكلَّمــا  ــه وحدكمــا« )إنجي ــه بينــك وبين أخطــأ إليــك أخــوك فاذهــب وعاتِب
إزداد عــدد األشــخاص الُمتداخليــن فــي نِّــزاع بيــن شــخصين، ســيزداد معــه الِخــالف، وســيزداد 
د  تأثيــر ذلــك علــى شــركة المؤمنيــن اآلخريــن. ينحــاز النــاس إلــى أحــد جانبــي النِّــزاع، وتتحــدَّ
ــخصية،  ــورة ش ــم بص ــوية خالفاته ــيحيون تس ــاول المس ــا يُح ــن عندم ــة. ولك ــوف المعرك صف
ــاخ  ــح المن ــة. فيُصب ــن الُمصالح ــوٌّ ِم ــأ ج ــاِدل، ينش ــم ُمتب ــيحية وبتفاه ــة المس ــروح المحب وب

يــة لِتســوية خالفاتهــم. ــا لَِعَمــل الــروح القــدس فيهــم، إذ يســعون بــكل ِجدِّ ُمهيَّئً
أحيانـًـا تكــون الُمناشــدات الشــخصية غيــر ُمجديــة لتســوية النِّزاعــات. فــي هــذه الحــاالت، 
ــة  ــي عملي ــة ف ــوة الثاني ــذه الخط ــا. ه ــخصين معن ــخًصا أو ش ــذ ش ــوع ألن نأخ ــا يس يدعون
الُمصالحــة يجــب أن تتبــع الخطــوة األولــى بصــورة دائِمــة. إنَّ الهــدف هــو أن نجمــع األشــخاص 
ان إلــى الشــخص  ــا، ليــس فصلهــم عــن بعضهــم. الشــخص أو الشــخصين اللذيــن ســينضمَّ مًع
أو الطـَـرَف الُمســاء إليــه أو الُمتضــرِّر، لــم يأتيــا لتثبيــت نقطتــه أو للُمشــاركة فــي إلقــاء اللــوم 
ــخصين يأتيــان بمحبــة مســيحية وعطــف إلعطــاء النَّصيحــة  علــى الشــخص اآلخــر. هذيــن الشَّ
وليكونــوا ُشــركاء فــي الصــالة لَِغــرض الُمشــاركة فــي عمليــة جمــع شــخصين ُمنفصليــن مًعــا.

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 
ــوم الســبت لطــرح موضــوع نزاعــات شــخصية. فالمــكان الُمناســب لطــرح  ــاح ي ــادة صب العب
هــذا األمــر، إذا لــم تفلــح الخطوتــان األوليتــان فــي ُمصالحــة الطرفيــن، هــو لجنــة الكنيســة. 

ــِرأة اآلخــر. مــرَّة أخــرى، هــدف المســيح هــو الُمصالحــة. ال لــوم طــرف وتَبْ
ــح  ــة. ال تســمح للُجــرح أن يتقيَّ »ال تســمح للغيــض أن ينضــج لِيَتحــوَّل إلــى ِحقــدٍّ وكراهيَّ
ويطفــح بكلمــات مســمومة تُلــوِّث آذان الذيــن يســمعونها. ال تســمح لألفــكار الُمــرَّة أن تســتِمر 
ث معــه عــن األمــر بتواضــع وإخــالص«  فــي مــلء عقلــك وعقلــه. إذهــب إلــى أخيــك، وتحــدَّ

ــاب ›Gospel Workers‹، صفحــة ٤99(.   )هوايــت، كت
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٧ كانون األول )ديسمرب(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: »عندمـا يكـون المسـيح سـاكًنا فـي قلـوب العامليـن بالكلمـة، 
ـيادة، عندما  عندمـا تمـوت كل أنانيـة، عندمـا ال توجـد ُمنافسـة، وال يوجـد ِصـراع ِمـن أجـل السِّ
تتواجـد الوحدة، عندما يُكرِّسـون أنفسـهم، بحيث تُلَمـُس وتُرى محبَّتهم بعضهـم لبعض، حينِئذ، 
سـينزل عليهـم بالتأكيـد غيـث ِمن نعمـة الروح القدس ألنَّ َوعد هللا لن يسـقط منـه حرف واحد 

وال نقطـة واحـدة« )هوايـت، ›Selected Messages‹، الجـزء األول، صفحـة 1٧٥(.
»إذا وقفنــا فــي يــوم الــرب العظيــم مــع المســيح كَِحْصننــا، برجنــا العالــي، علينــا أن ننــزع 
ــا جــذور هــذه األشــياء  ــر كليًّ ــا أن نُدمِّ ــيادة. علين ــن أجــل السِّ ــا كل حســد، وكل صــراع ِم عنَّ
ســة(، كــي ال تنبــت مــرَّة أخــرى فــي الحيــاة. علينــا أن نضــع أنفســنا كليًــا  الشــريرة )غيــر الُمقدَّ

إلــى جانــب الــرَّب«. )هوايــت، كتــاب ›Last Day Events‹، صفحــة 190(.

أسئلة للنقاش
ع الرســول  فــات المســيحية التــي يُشــجِّ 1� اقــرأ كولوســي 3: 12-17� ناقــش الصِّ
فــات هــي األســاس  ــعي إليهــا� لمــاذا تُعــدُّ هــذه الصِّ بولــس كنيســة كولوســي إلــى السَّ
ــي  ــاديء الت ــذ المب ــف ترشــدنا هــذه الصفــات فــي تنفي ــة كل النِّزاعــات؟ كي لتصفي

ــل متــى 18: 15-18؟ ــا إيَّاهــا يســوع فــي إنجي أعطان

2� انظــر مــرَّة أخــرى إلــى كولوســي 3: 12-17 والتعاليــم الــواردة فــي هــذه اآليــات� 
لمــاذا تُعَتَبــر هــذه األمــور ضروريــة إلــى أقصــى حــد بالنســبة للوحــدة فــي الكنيســة؟

3� إذا نظرنــا إلــى كنيســتنا، أي إلــى كنيســة األدفنتســت الســبتيين ككل، مــا هــو أكبر 
ــى  ــة لغــرض الوصــول إل ــة الوحــدة المطلوب ــى نوعيَّ ــا عــن الوصــول إل عامــل يعيقن
العالــم؟ هــل هــي تعالمينــا وعقائدنــا؟ بالطبــع ال� فهــذه هــي األمــور التــي أعطاهــا 
ات، فــي عالقاتنــا  هللا لنــا لُِنعلنهــا إلــى العالــم� ربمــا تكُمــن المشــكلة فينــا نحــن بالــذَّ
الشــخصية، فــي حســدنا أو غيرتنــا التاِفهــة، فــي ُمشــاحناتنا وُمخاصماتنــا، فــي أنانيتنا، 
فــي رغبتنــا للســيادة والســلطة، وربمــا فــي مجموعــة كبيــرة مــن األشــياء األخــرى� 
ــروح القــدس لُِيحــِدَث التغييــرات  ــل مــن أجــل قــوة ال ــا أن نتوسَّ لمــاذا يجــب علين

التــي يجــب أن تظهــر فينــا قبــل أن نــرى الوحــدة فــي الكنيســة ككُل؟

ــن  ــي هــذه، ل ــا تأت ــر. وعندم ــفاء والتغيي ــن الشِّ ــل يســوع المســيح هــو ع ــص: إنجي ُملخَّ
ــة  يُمكــن إخفــاء تأثيرهــا فــي عالقاتنــا مــع اآلخريــن. يُعطينــا الكتــاب المقــدس مبــاديء قويَّ
ــدة  ــات جيِّ ــا عالق ــا أن تكــون لن ــا مــن خالله ــي يمكنن ــة الت ــة عــن الكيفي ــى أمثل ــة إل باإلضاف

ــة. ــم الخطيَّ ــى فــي عال ــن، حت وحميمــة مــع اآلخري
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٨-١٤ كانون األول )ديسمرب(    الدرس الحادي عرش    

الوحدة في العبادة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: رؤيــا يوحنــا ٤: ٨، ١١؛ إنجيــل متــى ٤: ٨، ٩؛ دانيــال ٣: ٨-١٨؛ 

رؤيــا يوحنــا ١٤: ٩؛ رؤيــا يوحنــا ١٤: ٦، ٧؛ أعمــال الرســل ٤: ٢٣-٣١.

ــماء معــه ِبشــارة أبديــة،  آيــة الحفــظ: »ثــمَّ رأيــُت مــالكًا آخــر طائِــًرا فــي وســط السَّ
ــة وقبيلــة ولســان وشــعب� قائــاًل بصــوت عظيــم:  ــر الســاكنين علــى األرض وكل أمَّ لُيبشِّ
خافــوا هللا واعطــوه مجــًدا، ألنَّــه قــد جــاءت ســاعة دينونتــه، واســجدوا لِصانِــع الســماء 

واألرض والبحــر وينابيــع الميــاه« )رؤيــا يوحنــا 14: 6، 7(�

بعــد يــوم الخمســين بوقــٍت قصيــر، قضــى المســيحيون األوائــل الكثيــر ِمــن وقتهــم فــي 
ــرِكة، وكســر الُخبــز، والصلــوات« )أعمــال  الِعبــادة. »وكانــوا يُواظبــون علــى تعليــم الرُّســل، والشَّ
الرســل 2: ٤2(. إنَّ الفــرح الــذي جــاء ِمــن معرفتهــم بــأنَّ يســوع هــو المســيَّا، وإتمــام نبــوَّات 
العهــد القديــم، مــأل قلوبهــم بالشــكر واالمتنــان هلل. يــا لــه ِمــن امتيــاز أن نعــرف هــذا الحــق 
العجيــب. هــؤالء المؤمنــون األولــون شــعروا بحاجتهــم لَقضــاء وقــت مــع بعضهــم البعــض فــي 
راســة، والصــالة، كل ذلــك لكــي يشــكروا هللا ِمــن أجــل إعالنــه فــي حيــاة، ومــوت،  ــركة، والدِّ الشَّ

وقيامــة يســوع، ومــن أجــل مــا فعلــه فــي حياتهــم.
ــود  ــوَّة للوج ــادة، مدع ــع العب ــا: مجتم ــب تعريفه ــي حس ــيح ه ــوع المس ــة يس إنَّ كنيس
ًســا، لتقديــم ذبائــح روحيــة مقبولــة عنــد هللا  ــا، كهنوتـًـا ُمقدَّ ِمــن ِقبَــل هللا لتكــون: »بيتًــا روحيً
ــة  ــادة جماعي ــاء هلل فــي عب ــر عــن الحمــد والثَّن بيســوع المســيح« )1بطــرس 2: ٥(. إنَّ التعبي

هــم للخدمــة. ــى شــبه صفــات هللا وتُِعدُّ ــاس إل ــوب وعقــول الن ــوِّل قل تُح
يُركِّز درس هذا األسبوع على معنى العبادة وكيف أنَّها تَْحَفظ الوحدة بين المؤمنين بيسوع. 

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ١٥ كانون األوَّل )ديسمبر(. * نرجو التَّعمُّ
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٩ كانون األول )ديسمرب(        األحد        

عبادتنا لخالقنا وفادينا
ــذي تشــمله  ــا ال ــادة، م ــى عناصــر الِعب ــز عل ــا نُركِّ ــا م ــادة، غالبً ــا حــول العب ــي ُمداوالتن ف
وكيــف يجــب القيــام بهــا. ولكــن مــا هــو المعنــى العميــق للعبــادة؟ مــا هــو معنــى أن نعبــد 
مــوا للــرب مجــد اســمه. اســجدوا  هللا؟  ولمــاذا نعبــد هللا؟ فــي مزمــور 29: 2 يقــول داود: »قدِّ
ــة الصحيحــة  ــى الوجه ــور إل ــا هــذا المزم هن ــور 29: 2(. يوجِّ ســة« )مزم ــة ُمقدَّ ــي زين ــرب ف لل
هما. ــه المجــد واإلجــالل اللذيــن يســتحقُّ ــّدم ل ــادة. أن نعبــد هللا هــو أن نُق لِفهــم معنــى العب

اقرأ األصحاحين 4 و5 من ِسفر الرؤيا� ما هي األسباب التي يُعطيها ُسكَّان السماء للسجود 
هلل وللمسيح، حمل هللا؟ )انظر رؤيا يوحنا 4: 8، 11؛ رؤيا يوحنا 5: 9، 10، 12، 13(�

 

ــتقبل المســيح  ــماء، إذ يُس ــي السَّ ــة العــرش ف ــي قاع ــادة والســجود ف هــذا الوصــف للعب
كََحَمــل هللا وُمخلِّــص العالــم، هــو صــورة توحــي بالرَّهبــة والخشــوع. تحــدث العبــادة عندمــا 
تســتجيب خليقــة هللا لــه بكلمــات الحمــد والشــكر لمــا فعلــه. الِعبــادة هــي إســتجابة شــخص 
يشــعر بالحمــد واالمتنــان لخليقــة هللا وخالصــه. فــي نهايــة الزَّمــان، ســينضم المفديــون أيًضــا 
ــا  ــك، أيُّه ــة هــي أعمال ــة وعجيب ــة لخــالص هللا. »عظيم ــة مماثل ــون بطريق بالتســبيح ويتجاوب
الــرب اإللــه، القــادر علــى كل شــيء. عادلــة وحــق هــي طرقــك، يــا ملــك القديســين! َمــن ال 
ــد اســمك؟ ألنَّــك وحــدك قــدوُّس. ألنَّ جميــع األمــم ســيأتون ويســجدون  يخافــك يــا رب ويُمجِّ

ــا 1٥: ٣، ٤(. ــا يوحن ــرَت« )رؤي أمامــك. ألن أحكامــك قــد اُظِه
فالعبـادة إًذا، هـي اسـتجابة إيماننـا باهلل من أجـل أعمالِه العظيمـة: أواًل، ألنه خلقنـا، وثانيًا، 
م هلل الخشـوع واالحتـرام والتسـبيح والمحبَّة والطاعـة التي نؤمن  ألنـه افتدانـا. فـي الِعبـادة نُقدِّ
ه يسـتحقها. بالطَّبـع، مـا نعرفـه عـن هللا، كخالقنـا وُمخلِّصنـا، يأتـي ممـا كشـفه هـو لنـا فـي  بأنَـّ
س. باإلضافـة إلـى ذلـك، مـا يعرفـه المسـيحيون عـن هللا ظهـر بشـكل أوسـع في  الكتـاب المقـدَّ
حيـاة يسـوع وخدمتـه )انظـر إنجيل يوحنـا 1٤: 8-1٤(. ِمن أجل ذلك يعبد المسـيحيون يسـوع 

ـاري وقيامتـه هما جوهـر العبادة. ٍص وفـاٍد، حيـث أنَّ موتـه الكفَّ كُمخلِـّ
ــن شــعورهم بالخشــوع  ــا ِم ــك نابًع ــادة، يكــون ذل ــا للعب ــا يجتمــع المســيحيون مًع عندم

مــه. ــا أن تُقدِّ ــى عبادتن ــذي ينبغــي عل والحمــد والشــكر ال

ــاه فــي المســيح كخالقنــا وُمخلِّصنــا، ومــا قــد أنقذنــا  ــل فيمــا قــد أعطانــا هللا إيَّ تأمَّ
مــه لنــا، كل ذلــك ألنــه مــات طوًعــا بــداًل عنَّــا� لمــاذا يجــب أن تكــون  منــه، ومــا يُقدِّ

هــذه الحقائــق أساًســا لــكل عبادتنــا؟
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١٠ كانون األول )ديسمرب(        االثنني        

العبادة الكاذبة

يَّة؟ اقرأ إنجيل متى 4: 8، 9� ما هي تجربة المسيح الثالثة في البرِّ

 

ــاه  ــكل ِغن ــك ل ــم، والمالِ ــم الشــرعي للعال ــن الشــيطان نفســه الحاكِ ــاء وغــرور، أعل بكبري
ــَو الــذي  ــو ُه ــه، كمــا ل ــن جميــع القاِطنيــن في ــرام ِم ــا لنفســه اإلجــالل واالحت عيً ومجــده، ُمدَّ
خلــق العالــم. يــا لهــا ِمــن إهانــة هلل، الخالــق. أظهــر الشــيطان أنَّــه يعلــم تماًمــا مــا هــو القصــد 

ِمــن العبــادة: هــي تقديــم اإلجــالل واالحتــرام إلــى المالــك الشــرعي للكــون.

ة  قـارن بيـن اختبـار األصدقـاء العبرانيين الثالثة فـي دانيال 3 )خاصة األعـداد 8-18( وقوَّ
آخـر الزَّمـان الـواردة فـي سـفر رؤيـا يوحنـا 13: 4؛ ورؤيا يوحنـا 14: 9-11� مـا هو الذي 

علـى المحـك فـي نهاية الزَّمـان؟ ما هـو األمر الجوهـري في هاتيـن الحالتين؟

 

 

ــة  منــذ زمــن قاييــن وهابيــل، إلــى الفتيــة الثالثــة فــي بابــل، إلــى األحــداث األخيــرة الخاصَّ
ــادة،  ــا 1٦: 2(، يســعى الشــيطان لتأســيس نظــام كاذب للعب ــا يوحن ــَمة الوحــش« )رؤي بـــ »ِس
ــه العبــادة نحــو نفســه.  نظاًمــا يُبعــد النــاس عــن اإللــه الحقيقــي، حتــى لــو كان بالخدعــة، لِيُوجِّ
بعــد كل ذلــك، حتــى مــا قبــل الســقوط، أراد أن يكــون مثــل هللا )إشــعياء 1٤: 1٤(. إنَّهــا ليســت 
ــه تماًمــا كمــا واجــه الفتيــة الثالثــة تهديــًدا بالمــوت مــا لــم يســجدوا ›للتمثــال‹،  ُمصاَدفــة أنَّ
ــدوا  ــم يعب ــا ل ــوت م ــدات بالم ــاء هلل تهدي ــاس األمن ــيُواجه الن ــرة س ــام األخي ــي األيَّ ــك ف كذل
›صــورًة‹، أيًضــا. لمــاذا نعبُــد أيَّــة صــورة أو تمثــال فــي حيــن أننــا ُدعينــا لِِعبــادة اإللــه الحقيقي؟

ة جًدا لنتعلَّمها... »إنَّ لنا في اختبار الفتية العبرانيين في بقعة دورا دروس هامَّ
»إنَّ زمــان الضيــق الــذي ســيواجه شــعب هللا يتطلَّــب إيمانـًـا ال يضعــف وال يتزعــزع. وعلــى 
ــى  ــار، وال حت ــن ال اعتب ــه ال يُمِك ــد، وأنَّ ــم الوحي ــوع عبادته ــو موض ــه ه ــوا أنَّ أوالده أن يُعلِن
ــة. إنَّ  ــادة الكاذب ــو العب ــير نح ــدٍّ يس ــى ح ــو إل ــان ول ــى اإلذع ــم عل ــها أن يغويه ــاة نفس الحي
تعاليــم وأوامــر النــاس الُخطــاة المحدوديــن هــي فــي نظــر اإلنســان الُمخلــص األميــن غايــة 
فــي التَّفاهــة بالمقارنــة مــع كلمــة هللا الحــي األبــدي. وال بــدَّ مــن إطاعــة الحــق ولــو نجــم عــن 
ذلــك الســجن أو النفــي أو المــوت« )هوايــت، كتــاب ›األنبيــاء والملــوك‹، صفحــة ٤21، ٤22(.
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مــا هــي الطــرق الُمختلفــة، حتــى اآلن، التــي يُمِكــن أن نُجــرَّب مــن ِخاللها لِِعبــادة أي 
شــخص آخــر غيــر اإللــه الوحيــد الُمســتحق عبادتنــا؟ كيــف يمكــن للعبــادة الكاذبــة 
أن تكــون تهديــًدا أكثــر خداًعــا ممــا يمكننــا أن نُدرِكــه؟ مــا هــي بعــض األشــياء التــي 

يُمِكــن أن نُجــرَّب لعبادتهــا فــي وقتنــا الحالــي؟

١١ كانون األول )ديسمرب(       الثالثاء        

رسالة المالك األوَّل
ينظــر األدفنتســت الســبتيون إلــى رســائل المالئكــة الثالثــة الــواردة فــي رؤيــا يوحنــا 1٤: 
٦-12 علــى أنَّهــا ترســم صــورة أو تصــف ُمرســليَّتهم وجوهــر رســالتهم قبــل مجــيء المســيح 
ــة التــي يجــب أن يُكــَرَز  الثانــي ُمباشــرة )رؤيــا يوحنــا 1٤: 1٤-20(. هــذه هــي الرســائل الهامَّ

بهــا »بصــوت عظيــم« إلــى كل الســاكنين علــى األرض.

اقــرأ رؤيــا يوحنــا 14: 6، 7� مــا هــي رســالة المــالك األوَّل، ومــا الــذي تقولــه عــن هللا؟ 
لمــاذا توجــد إشــارة إلــى العبــادة فــي هــذه الرســالة؟

 

ـة  الرِّسـالة األولـى مـن رسـائل المالئكـة الثالثـة تُعلِـن رسـالة إلـى العالـم أجمـع. هـذه تتمَّ
لنبـوءة المسـيح فـي إنجيـل متـى 2٤: 1٤. يوجـد إحسـاس باإللحـاح واالسـتعجال فـي وصـف 
أولئـك المالئكـة الثالثـة وُمرسـليّتهم. الرِّسـالة األولـى تحضُّ الناس علـى أن يُركِّـزوا أنظارهم على 
ه قـد جاءت سـاعة دينونتـه« )رؤيا 1٤: ٧(. مجيء المسـيح الثاني هـو الحافز للدينونة. هللا »ألنَـّ

ــذون  ــن ال يأخ ــك الذي ــبة ألولئ ــا 1٤: ٧(. بالنس ــا يوحن ــوا هللا« )رؤي ــالك »خاف ــول الم يق
هللا علــى محمــل الجــد، فــإنَّ هــذه الرســالة والدعــوة ســتُولِّد الخــوف فــي أذهانهــم. ولكــن 
عهم علــى تقديــم الهيبــة  عــوة ستُشــجِّ بالنســبة ألولئــك الذيــن اتبعــوا يســوع، فــإنَّ هــذه الدَّ
والوقــار واالحتــرام. إنَّهــم يتطلَّعــون إلــى هللا ويــرون إتمــام وتحقيــق وعــوده. فيغمرهــم شــعور 

ــكر والحمــد والخشــوع هلل. بالشُّ
»واسـجدوا لصانع السـماء واألرض والبحر وينابيع المياه« )رؤيا يوحنا 1٤: ٧(. هذا اإلسـلوب 
يُشـير بصـورة جليَّـة إلـى وصيَّـة السـبت، وإشـارتها إلـى الخليقـة )انظـر خـروج 20: 8-11(. إنَّ 
ل. ـبت كَِذكـرى لِقوَّته في الخلـق، هو الذي يجـب أن يُعبَـد ويُبجَّ ـس السَّ إلـه الخليقـة، الـذي أسَّ

ِمن الُمثير لالهتمام ُمالحظة أنَّ الِعبادة، في آخر األيام، تتميَّز باعتبارها قضية أساسية في 
راع العظيم للداللة على والء الجنس البشري. هذا اإلعالن العالمي هو دعوة لِِعبادة الخالِق. الصِّ

»القضيــة المركزيــة لألزمنــة األخيــرة ســتكون العبــادة. يوضح ســفر الرؤيــا بجــالء أنَّ االختبار 
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ــن الــذي ســيُعبَد. فــي وقــت النِّهايــة، ســيكون  ــادة، ولكــن فــي َم لــن يكــون فــي إنــكار العب
ــه الحقيقــي  ــدون اإلل ــون ويعب ــن يخاف ــك الذي ــم: أولئ ــي العال ــاس ف ــن الن ــان ِم ــك فريق هنال
)رؤيــا يوحنــا 11: 1، 18؛ رؤيــا يوحنــا 1٤: ٧( وأولئــك الذيــن يُبِغضــون الحــق ويعبــدون التِّنيــن 

والوحــش )رؤيــا يوحنــا 1٣: ٤-8؛ رؤيــا يوحنــا 1٤: 11-9(.
أن  إذًا  عجــب  فــال  األخيــر،  الصــراع  فــي  مركزيــة  قضيــة  هــي  العبــادة  كانــت  »إذا   
يُرِســل هللا بشــارته فــي نهايــة الزَّمــان لِيَِحــثًّ مــن ِخاللهــا ســكَّان األرض ليأخذونــه علــى 
 محمــل الجــد ويعبدونــه كالخالــق الــذي وحــده يســتحق العبــادة« )رانكــو ســتيفانوفك،
›Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation‹، صفحة ٤٤٤، ٤٤٥(.

١٢ كانون األول )ديسمرب(        األربعاء        

ركة دراسة الكتاب المقدس والشَّ

اقرأ أعمال الرسل 2: 24� ما هي بعض العناصر في عبادة المسيحيين األوئل؟

 

ــركة« )أعمــال الرســل 2: ٤2(. منــذ اللحظــات  »وكانــوا يُواظبــون علــى تعليــم الرُّســل، والشَّ
ــا بواســطة  ــة علــى دراســة كلمــة هللا الُمعطــاة لن األولــى للكنيســة، امتــازت العبــادة بالمركزيَّ
ــه عــن  ــا قالت ســة وم ــي دراســة األســفار الُمقدَّ ــن ف ــل ُمخلصي الرُّســل. كان المســيحيون األوائ
يســوع المســيَّا. كانــوا فــي شــركة دائِمــة لُمشــاركة بعضهــم البعــض بالبــركات التــي أعطاهــم 
بــوا فــي كلمــة  عوا واحدهــم اآلخــر فــي مســيرتهم الروحيــة مــع هللا. لقــد نقَّ هللا إيَّاهــا، وليُشــجِّ

ســة التــي أصبحــت أســاَس رســالتهم إلــى العالــم. هللا عــن الحقائــق الُمقدَّ

ــع  ــركة م ــي الشَّ ــة هللا ف ــة كلم ــة دراس ــن أهميَّ ــة ع ــرات التالي ــه الفق ــذي تقول ــا ال م
المؤمنيــن اآلخريــن؟

2ملوك 22: 13-8  
 

أعمال الرسل 17: 10، 11  
 

2تيموثاوس 3: 17-14  

 

»أينمــا تـُـذاع حقائــق اإلنجيــل، فالذيــن يرغبــون بإخــالص أن يتبعــوا الحــق، يعملــون علــى 
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م  ــدَّ ــن تُق ــو كان الذي ــذه األرض، ل ــخ ه ــاهد تاري ــام مش ــي خت ــاد. فف ــب باجته ــش الكت تفتي
لهــم حقائــق اإلنجيــل األكيــدة يتمثَّلــون بأهــل بيريَّــة، فيفتِّشــون الكتــب ويفحصونهــا كل يــوم 
ــم  ــن ه ــر ممَّ ــدد كبي ــوم ع ــد الي ــكان يوج ــم، ل ــة له م ــائل الُمقدَّ ــة هللا، الرس ــون بكلم ويُقارن
ــت،  ــم اآلن« )هواي ــبيًا منه ــل نس ــدد قلي ــوى ع ــد س ــث ال يوج ــرب، حي ــا ال ــون لوصاي ُمخلص

ــال الرســل‹، صفحــة 19٥-19٦(. ــاب ›أعم كت
نحـن شـعب ُمتَِّحـد بسـبب الحقائـق التـي نذيعهـا ونُعلُِنهـا، حقائـق نجدهـا ِمـن كلمة هللا. 
كان ذلـك صحيًحـا فـي كنيسـة هللا فـي أيام الكنيسـة األولـى، وهذا صحيـح أيًضا في هـذا اليوم. 
إنَّ دراسـة كلمـة هللا تُشـكِّل جوهـر عبادتنـا هلل ووحدتنـا كشـعب ُدعينـا إلذاعة رسـائل المالئكة 
الثالثـة إلـى العالـم. عندمـا نجتمـع مًعـا كعائلـة للشـركة والِعبـادة، يُخبرنـا الكتـاب المقـدس 

بكلمـات ِمـن هللا لتُرشـدنا فـي حياتنـا إسـتعداًدا لُمرسـليتنا ولمجـيء المسـيح الثاني.

س، بخصــوص مــا نؤِمــن بــه؟ بمعنــى آخــر، هــل  مــا مــدى ثباتــك، مــن الكتــاب المقــدَّ
أنــَت ثابــت بالقــدر الكافــي فــي كلمــة هللا إلــى الدرجــة التــي تســتطيع فيهــا، مثــل 

الفتيــة العبرانييــن الثالثــة، أن تَِقــَف ثابًتــا فــي وجــه المــوت؟

١٣ كانون األول )ديسمرب(        الخميس        

كسر الُخبز والصالة
يــات التــي واجهتهــا الكنيســة األولــى، فقــد كانــوا ُمتَّحديــن فــي إيمانهــم  مهمــا كانــت التَّحدِّ
ــاه  ــا دع ــه م ــم أجمــع. إنَّ ــى العال ــه إل ــه ليكــرزوا ب ــم علي ــذي إئتمنه ــي الحــق ال بيســوع وف
بطــرس »الحــق الحاضــر« )2بطــرس 1: 12(. وهكــذا، باتِّحادهــم فــي الحــق، عبَّــروا عــن 

دة. ــدِّ ــم بطــرق ُمتع وحدته
ــوات« )أعمــال الرســل 2: ٤2(.  إنَّ اإلشــارة  ل ــز، والصَّ ــى... كســر الُخب ــوا يُواظبــون عل »وكان
ُهنــا إلــى كســر الُخبــز، ِمــن الُمحتََمــل أن تُشــير إلــى وجبــة ُمشــتركة أو إلــى وجبــات اعتياديــة 
م أحدهــم صــالة ُشــكٍر  تشــارك المؤمنــون بهــا. فــي مرحلــة مــا خــالل الوجبــة الُمشــتَرَكة، يُقــدَّ
ــة علــى الُخبــز والّشــراب فــي ذكــرى مــوت المســيح وقيامتــه، انتظــاًرا لعودتــه الســريعة.  خاصَّ
ــوا  ــه، وكان ــوع وخدمت ــاة يس ــى حي ــتذكار معن ــم الس ــل وقته ــون األوائ ــرَّس المؤمن ــذا، ك وهك
ث عنهــا خــالل وجباتهــم الُمشــتركة. أصبحــت الوجبــات التــي كانــوا يشــتركون  يحبــون التَّحــدُّ
بهــا لحظــات ِمــن العبــادة. »وكانــوا كل يــوم يواظبــون فــي الهيــكل بنفــٍس واحــدة. وإذ ُهــم 
يكســرون الُخبــز فــي البيــوت، كانــوا يتناولــون الطعــام بابتهــاج وبســاطة قلــب، ُمســبِّحين هللا، 
ولهــم نعمــة لــدى جميــع الشــعب. وكان الــرَّب كل يــوم يضــمُّ إلــى الكنيســة الذيــن يخلصــون« 
ــركة التــي جمعتهــم مًعــا ســاهمت كثيــرًا فــي  )أعمــال الرســل 2: ٤٦، ٤٧(. ال شــكَّ أنَّ هــذه الشَّ

تقويــة إحساســهم بالوحــدة التــي كانــت لهــم فــي يســوع.
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مــا هــي األمثلــة التــي لدينــا فــي ســفر أعمــال الرســل عــن المســيحيين األوائــل وهــم 
يُصلُّــون مًعــا؟ مــا الــذي صلُّــوا مــن أجلــه؟

أعمال الرسل 1: 14  
 

أعمال الرسل 4: 31-23  
 

أعمال الرسل 12: 12  

 

ر أبًدا في رفع توسـالتها  إعتـزَّت الكنيسـة األولـى بفرصـة التَّواصـل الُمباشـر مع هللا ولـم تُقصِّ
لـه حيـن كان أعضاؤهـا يجتمعـون مًعـا للعبادة. يذكـر بولس في رسـالته األولى إلـى تيموثاوس 
أهميَّـة الصـالة عندمـا يجتمـع المسـيحيون مًعـا )1تيموثـاوس 2: 1(. وأكَّـد ألهـل أفسـس أيًضـا 
الحاجـة إلـى الصـالة: »ُمصلِّيـن بـكل صـالة وِطلبـة كل وقـت في الـروح، وسـاهرين لهـذا بعينه 

يسـين، وألجلـي« )أفسـس ٦: 18، 19(. بـكل مواظبـة وِطلبـة، ألجـل جميع القدِّ

ــفاعيَّة  ــالة الش ة الص ــوَّ ــالل ق ــن خ ــق ِم ــدة أعم ــر وح ــا أن نختب ــرق يمكنن ــة ط بأيَّ
ــة؟ ــد ككنيس ــالة لنتَّح ــذه الص ــاعدنا ه ــف تُس ــتركة؟ كي ــداٍف ُمش أله

٤١ كانون األول )ديسمرب(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: »إنَّ أهميَّــة الســبت علــى أنَّــه تــذكار للخلــق هــي كونــه يُذكِّرنــا 
ــك،  ــه. لذل ــق ونحــن خالئق ــه هــو الخال ــاهلل: ألنَّ ــة ب ــادة الالئق ــي للعب ــا بالســبب الحقيق دائًِم
فالســبت هــو فــي أســاس العبــادة هلل ألنَّــه يُعلِّــم هــذا الحــق العظيــم بأعظــم طريقــة ُمؤثِّــرة. 
وال يوجــد تشــريع آخــر أو نظــام يفعــل هــذا. يكُمــن األســاس الحقيقــي لــكل أنــواع عبــادة هللا، 
بمــا فيهــا حفــظ يــوم الســبت، فــي التمييــز بيــن الخالـِـق وخالئقــه. هــذه الحقيقــة العظيمــة ال 
يُمِكــن أن تصيــر عقيمــة، وينبغــي أال تُنــَس إطالقـًـا )٣٤٤(. فلكــي تكــون هــذه الحقيقــة ماثِلــة 
ــة عــدن. وطالمــا ظلَّــت حقيقــة  أبــًدا أمــام أذهــان النــاس، َســنَّ هللا شــريعة الســبت فــي جنَّ
كونــه خالقنــا ســببًا يوِجــب عبادتنــا إيَّــاه، يظــلُّ الســبت عالمــة لــه وُمذكِّــرًا بــه. ولــو كان جميــع 
ــوع  ــق كموض ــى الخال ــف إل ــم تنعط ــم وعواطفه ــت أفكاره ــبت لكان ــون الس ــاس يحفظ الن
ــد. إنَّ حفــظ الســبت عالمــة مــن  ــن أو كافــر أو ُملِح ــد وث ــد عاب ــادة، ولمــا ُوِج لإلكــرام والِعب
ــاه‹. ويتبــع  ــه الحقيقــي ›الــذي صنــع الســماء واألرض والبحــر وينابيــع المي عالئــم الــوالء لإلل
ــى الخصــوص  ــاه تأمرهــم عل ــاس بالســجود هلل وِحفــظ وصاي ــر الن ــي تأم ــك أنَّ الرِّســالة الت ذل

ــة الرابعــة« )هوايــت، كتــاب ›الصــراع العظيــم‹، صفحــة ٤٧8، ٤٧9(. بحفــظ الوصيَّ



89

أسئلة للنقاش

س للِعبــادة، والخليقــة، والخــالص ُمتشــاِبك بشــكل  1� بمــا أنَّ مفهــوم الكتــاب المقــدَّ
ــادة  ــالج هللا للعب ــون ع ــبت أن يك ــوم الس ــال بي ــن لالحتف ــك يُمِك ــف برأِي ــر، كي كبي
الكاذبــة أو الزَّائفــة؟ أي دور يلعبــه الســبت فــي نبــوءة األيــام األخيــرة الــواردة فــي 

رؤيــا يوحنــا 14: 6، 7؟ لمــاذا يُشــار إلــى الســبت فــي رســالة المــالك األوَّل؟

2� فــي أغلــب األحيــان نتكلَّــم عــن الِعبــادة ِمــن حيــث المضمــون — أشــياء ينبغــي 
ــه  ــا في ــد بم ــذا جيِّ ــل ه ــادة� ه ــالل العب ــا خ ــي أال نفعله ــياء ينبغ ــا وأش أن نفعله
الكفايــة؟ مــا هــو القصــد الحقيقــي ِمــن العبــادة؟ كيــف تختبــر كنيســتك المحليــة 

ــادة بمعناهــا الحقيقــي؟ العب

3� فــي بعــض المجتمعــات، يتــم تناســي أو إهمــال العبــادة المســيحية الجماعيــة 
شــيًئا فشــيًئا، حتــى فــي مجتمعــات أدفنتســتية� مــا الــذي يُمكــن لكنيســتك المحليــة 

أن تفعلــه لمواجهــة هــذا اإلتِّجــاه أو النَّزعــة؟

ــة  ــن أجــل عطيَّ ــكر هلل ِم ــادة هــي إســتجابة المؤمــن المســيحي بالشُّ ــص: إنَّ الِعب ُملخَّ
الخــالص. إنَّهــا أيًضــا عاِمــل مهــم جــًدا فــي اختبــار وحــدة وشــركة المجتمــع المســيحي. بــدون 
ــا فــي  ــا، سيفشــل مجتمعن س فــي رغبــة لمعرفــة حــق هللا لن الصــالة ودراســة الكتــاب المقــدَّ

اختبــار وحدتنــا فــي المســيح.



90

١٥-٢١ كانون األول )ديسمرب(    الدرس الثاين عرش    

نظام الكنيسة والوحدة

السبت بعد الظهر
ــس ١: ٩؛  ــى ٢٠: ٢٥-٢٨؛ تيط ــل مت ــس ٥: ٢٣-٢٧؛ إنجي ــبوعية: أفس ــع األس المراج

ــى ٢٨: ١٨. ــل مت ــة ٦: ١، ٢؛ إنجي ــى ١٦: ١٩؛ غالطي ــل مت إنجي

ــا،  ــم عظيًم ــون فيك ــن أراد أن يك ــل َم ــم� ب ــذا فيك ــون هك ــال يك ــظ: »ف ــة الحف آي
اًل، فليكــن لكــم عبــًدا« )إنجيــل متــى  فليكــن لكــم خاِدًمــا، وَمــن أراد أن يكــون فيكــم أوَّ

�)27 ،26 :20

ــأنَّ الخــالص هــو بواســطة  كأدفنتســت ســبتيين، نحــن مســيحييون بروتســتانت، نؤمــن ب
اإليمــان وحــده مــن خــالل مــا أنجــزه يســوع المســيح للبشــرية. نحــن ال نحتــاج إلــى كنيســة 
مهــا المســيح ألجلنــا. فمــا نحصــل عليــه  أو ترتيــب كََنســي كــي نحصــل علــى الِمَنــح التــي قدَّ
ِمــن خــالل المســيح، نســتطيع الحصــول عليــه بصــورة ُمباشــرة منــه، كبديــٍل عنَّــا علــى الصليــب 

وكرئيــس كهنــة يشــفع فينــا فــي المقــدس الســماوي.
ــا، ليــس كوســيلة  ــن أجلن ــا ِم مــع ذلــك، فالكنيســة هــي خليقــة هللا، وقــد وضعهــا هللا ُهن
للخــالص ولكــن كواســطة لتُســاعدنا فــي التَّعبيــر ونشــر الخــالص إلــى العالــم. إنَّ الكنيســة هــي 
ــخ  ُمنظَّمــة أوجدهــا يســوع مــن أجــل نَشــر اإلنجيــل إلــى العالــم. النِّظــام مهــم طالمــا أنَّــه يُرسِّ
ويُعــزِّز ُمرســليَّة الكنيســة. وبــدون ُمنظَّمــة الكنيســة، فــإنَّ رســالة المســيح للخــالص ال يُمِكــن 
ــم  ــا، إذ أنَُّه ــون أيًض ــر. إنَّ قــادة الكنيســة ُمهمِّ إيصالهــا إلــى اآلخريــن بنفــس الفاعليــة والتأثي

يُعــزِّزون الوحــدة ويُمثَّلــون مثــال المســيح.
ســندرس فــي هــذا األســبوع لمــاذا يُعتبــر نظــام الكنيســة أساســي للُمرســليَّة، وكيــف يمكــن 

لــه أن يُعــزِّز وحــدة الكنيســة.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٣٢ كانون األول )ديسمبر(. * نرجو التَّعمُّ
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١٦ كانون األوَّل )ديسمرب(        األحد        

المسيح، رأس الكنيسة
كمـا رأينـا فـي دروس سـابقة، يَُشـبِّه العهد الجديد الكنيسـة بالجسـد. فالكنيسـة هي جسـد 
دة للكنيسـة والعالقـة بيـن المسـيح وشـعبه.  المسـيح. يُشـير هـذا التشـبيه إلـى جوانـب ُمتعـدِّ
ولكونها جسـد المسـيح، تعتمد الكنيسـة على المسـيح من أجل وجوِدها. هو الرأس )كولوسـي 

1: 18؛ أفسـس 1: 22( وهـو مصـدر حيـاة الكنيسـة. وبدونـه لـن يكون هنالك كنيسـة.
تسـتمدُّ الكنيسـة هويِّتهـا أيًضـا ِمن المسـيح، ألنه هو المصدر واألسـاس والُمنشـيء إليمانها 
وتعاليمهـا. مـع ذلـك، فالكنيسـة أكثـر ِمـن هـذه األشـياء، رغـم األهميـة القصـوى لمـا ذكرنـاه 
دان  لكيانهـا وهويَّتهـا. إنَّ المسـيح وكلمتـه، كمـا ظهرت فـي الكتاب المقـدس، هما اللـذان يُحدِّ

ماهيَّـة الكنيسـة. وبذلـك، فالكنيسـة تسـتمد هويِّتهـا وأهميَّتهـا وداللتها ِمن المسـيح.

فــي أفســس 5: 23-27، يســتخدم 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 نتـرّدد في اسـتخدامنا لمفهـوم الخضـوع، نتيجة لسـوء اسـتخدام هذه 
الكلمـة ِمـن ِقبَـل قـادة فـي قرون سـابقة، فالكنيسـة مع ذلك يجـب أن تخضع للرأس، المسـيح، 
وتخضع لُِسـلطته. إنَّ اعترافنا بالمسـيح كرأس للكنيسـة يُسـاعدنا أن نتذكَّر لَِمن يجب أن يكون 
والؤنـا الُمطلَـق، وهـو الرب نفسـه وليـس ألي أحٍد آخر. يجـب أن تكون الكنيسـة ُمنظَّمة، ولكن 

يجـب أن يخضـع هـذا النظام دائًِما لُِسـلطان يسـوع، القائد الحقيقي لكنيسـتنا.
»لقـد بُِنيَـت الكنيسـة علـى األسـاس الـذي هـو المسـيح، وعليهـا أن تطيـع المسـيح بوصفه 
عـون أنَّ مركزهـم  رأسـها. عليهـا أال تعتمـد علـى إنسـان أو تخضـع لسـيطرة إنسـان. كثيـرون يدَّ
الُمِهـم فـي الكنيسـة يُخـوِّل لهم ُسـلطة ألن يُملوا علـى اآلخرين ما يجب أن يعتقـدوه وما يجب 
أن يفعلـوه. ولكـن هللا ال يُصـاِدق علـى مثل هـذا اإلدِّعـاء. إنَّ الُمخلِّص يُعلِن قائِـاًل: »أنتم جميًعا 
إخـوة« )إنجيـل متـى 2٣: 8(. الجميـع ُمعرَّضـون للتجربـة وللخطـأ. ونحن ال نعتمد على إنسـان 
محـدود إلرشـادنا. إنَّ صخـرة اإليمـان هـي وجـود المسـيح الحـي فـي الكنيسـة. فعلـى هـذه 
الصخـرة يُمِكـن ألضعـف إنسـان أن يسـتند. والذيـن يظنون أنفسـهم أقـوى الناس، هـم أضعف 
النـاس مـا لـم يجعلوا المسـيح قوَّتهـم« )هوايت، كتاب ›مشـتهى األجيـال‹، صفحـة ٣92-٣9٣(.

كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم اإلعتمــاد علــى المســيح وليــس علــى أي ›إنســان محــدود‹، 
إذ ِمــن الســهل جــًدا أن نُقــِدم علــى هــذه الخطــوة؟
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١٧ كانون األول )ديسمرب(        االثنني        

القيادة بروح الِخدمة
أثنــاء خدمــة المســيح مــع تالميــذه، شــعَر ِمــراًرا باإلســتياء ِمــن حســد التالميــذ وّســعيهم 
ــأنَّ  ــدو ب ــم. يب ــم وأقواله ــى بعــض تصرفاته ــة عل ــت بادي ــي كان ة الت ــوَّ ــز والق ــل المراك لتحصي
الرُّســل كانــوا ُمتلهِّفيــن ألن يُصبحــوا قــادة أقويــاء فــي مملكــة يســوع )إنجيــل مرقــس 9: ٣٣، 
ــت  ــا، كان ــر مًع ــاء األخي ــون العش ــذ يتناول ــا كان التالمي ــى عندم ــا 9: ٤٦(. حت ــل لوق ٣٤؛ إنجي
ــة فيمــا بينهــم )إنجيــل لوقــا 22: 2٤(. ــيادة تلــك واضحــة بصــورة جليَّ ــلطة والسِّ مشــاعر السُّ

القادة  حياة  بخصوص  أفكاره  عن  بوضوح  المسيح  عبَّر  الُمناسبات،  تلك  إحدى  ِخالل 
الروحيين وسط شعبه� ما هي مباديء القيادة التي نتعلَّمها ِمن شرح يسوع في إنجيل 

متى 20: 25-28؟ كيف يمكننا أن نُظِهر هذا المبدأ في حياتنا، وخاصة في كنائسنا؟

 

م لنــا يســوع نموذجيــن للســلطة. األوَّل هــو النمــوذج  »فــي هــذه الفقــرة الُمقتضبــة، يُقــدِّ
ــوق  ــة ف ــب الَهرَميَّ ــى المرات ــي أعل ــة ف ــُف النُّخب ــوذج، تَِق ــذا النم ــي ه ــي للســلطة. ف الرومان
ــن الذيــن  ــلطة إلتِّخــاذ القــرارات ويتوقَّعــون الخضــوع ِم اآلخريــن. هــم يملكــون القــوَّة والسُّ
هــم أدنــى منهــم. رفــض يســوع بــكل وضــوح هــذا الِمثــال للســلطة عندمــا قــال: »ال يكــون 
م يســوع لتالميــذه نموذًجــا جديــًدا وُمثيــرًا للُســلطة، راِفًضــا  هكــذا فيكــم«! بــداًل ِمــن ذلــك، قــدَّ
كُلِّيًّــا، أو ُمعاكًِســا للنمــوذج التَّراتُبــيَّ أو الطَّبقــي الــذي اعتــادوا عليــه« )داريــوس جانكيويكــز، 

›Serving Like Jesus: Authority in God's Church‹، صفحــة 18(.
ــس علــى كلمتيــن  ــة ُمؤسَّ مــه يســوع فــي هــذه القصَّ ــلطة الــذي قدَّ إنَّ مفهــوم السُّ
ــى  ــة األول ــرُِد الكلم ــّدس، تَ ــاب المق ــات الكت ــض ترجم ــي بع ــد. ف ــاِدم والعب ــيَّتين: الخ أساس
›الخــادم‹ بمعنــى ›خــادم اإلنجيــل‹، أمــا الكلمــة الثانيــة ›العبــد‹ فتــرد بمعنــى ›أجيــر‹ أو عبــد 
ــع  ــا يســوع. وم ــي قصده ــى الت ــوَّة والمعن ــن الق ــر م ــان الكثي ــد الكلمت ــذا، تفق ــوك. وله ممل
ــه  ــز علي ــا أراد التركي ــلطة، إال أنَّ م ــات السُّ م ــل كل ُمقوِّ ــي أن يُبط ــب ف ــم يرغ ــيح ل أنَّ المس
ــًدا لشــعب هللا.  ــا وعبي اًم ــل كل شــيء، ُخدَّ ــوا أوَّاًل، وقب ــادة الكنيســة يجــب أن يكون هــو أنَّ ق
ــيطرة عليهــم أو لمنِحهــم الهيبــة  إنَّ مراكزهــم ليســت لُِممارســة الســلطة علــى النــاس أو للسَّ
ــك. فقــد دعــا  ــاديء تختلــف عــن ذل ــه علــى مب يــت. »كان المســيح كان يُؤســس ملكوت والصِّ
ــلطة بــل ليخدمــوا. دعــا األقويــاء ليحتملــوا أضعــاف الضعفاء. فالســلطان  النــاس ال ليتقلَّــدوا السُّ
والمركــز والمنصــب والمواهــب والتهذيــب تجعــل أصحابهــا تحــت إلتــزام أعظــم بــأن يخدمــوا 

ــال‹، صفحــة ٥1٥(.  ــاب ›مشــتهى األجي ــت، كت ــي جنســهم« )هواي بن

اقــرأ إنجيــل يوحنــا 13: 1-20� أي مثــاٍل للقيــادة أعطــاه يســوع لتالميــذه؟ مــا الــذي 
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ــر  ــا أن نُظه ــف يُمكنن ــرة؟ كي ــي هــذه الفق ــاه ف ــا إيَّ ــد أن يُعلِّمن ــا زال يســوع يُري م
ــا مــع اآلخريــن، داخــل وخــارج الكنيســة؟ ــا فــي كل أعمالن ــح ُهن المبــدأ الُموضَّ

١٨ كانون األول )ديسمرب(       الثالثاء        

الحفاظ على وحدة الكنيسة

اقـرأ 2تيموثـاوس 2: 15 وتيطـس 1: 9� حسـب نصائـح بولـس إلـى تيموثـاوس وتيطـس، 
مـا المهـام األساسـية التـي هـي مـن مسـؤولية قائد وشـيخ أميـن وُمخلِص في الكنيسـة؟

 

الحــظ مــدى التشــديد الــذي يوليــه بولــس للحفــاظ علــى نقــاء وطهــارة المبــاديء 
ــاِدل  ــه أن يُج ــخص يمكن ــة ألنَّ أي ش ــدة، خاص ــل الوح ــن أج ــم ِم ــر حاِس ــذا أم ــم. ه والتعالي
ًدا، نحــن  ــد كنيســتنا. ُمجــدَّ ويحاجــج، أكثــر مــن أي شــيء آخــر، بــأنَّ تعاليمنــا هــي التــي توحِّ
ــا  ــإنَّ وحدتن ــات، ف ــاة، والحضــارات، والخلفي ــن ُمختلــف نواحــي الحي كأدفنتســت، كشــعب ِم
فــي المســيح ُمؤسســة فــي فهمنــا للحــق الــذي أعطــاه المســيح لنــا. إذا اختلفنــا حــول هــذه 

ــة. ــن النهاي ــرب ِم ــك ســيحل االنقســام والفوضــى، خاصــة ونحــن نقت ــد ذل ــم، عن التعالي
»أنــا أناشــدك إًذا أمــام هللا والــرب يســوع المســيح، العتيــد أن يديــن األحيــاء واألمــوات، عند 
ظهــوره وملكوتــه: اكــرز بالكلمــة. اعكــف علــى ذلــك فــي وقــت ُمناِســب وغيــر ُمناِســب. وبِّــخ، 
انتهــر، ِعــظ بــكل أنــاة وتعليــم. ألنَّــه ســيكون وقــت ال يحتملــون فيــه التعليــم الصحيــح، بــل 
ــة يجمعــون لهــم ُمعلِّميــن ُمســتحكة مســامعهم، فيصرفــون مســامعهم  حســب شــهواتهم الخاصَّ

عــن الحــق، وينحرفــون إلــى الُخرافــات« )2تيموثــاوس ٤: 1-٤(.
بهذه الكلمات، يُركِّز بولس أفكاره الُمستوحاة على مجيء يسوع الثاني وعلى يوم الدينونة. 
)انظر 1تيموثاوس 1: 1( إلسداء هذه  له ِمن هللا  الُمعطاة  ُسلطته  الرسول بولس كل  يستخدم 
الُمنتشرة  الكاذبة  التعاليم  كل  مع  األخيرة،  األيام  سياق  في  تيموثاوس.  إلى  ة  الهامَّ النصيحة 

وازدياد الفجور، على تيموثاوس أن يَِعَظ بكلمة هللا. هذه هي الخدمة التي ُدعي إليها.
ــذه  ــظ. ه ــر، ويع ــخ، وينته ــاوس أن يوبِّ ــى تيموث ــة، كان عل ــه التعليميَّ ــن خدمت ــزء م كج
ــأنَّ عمــل  ــن الواضــح ب ــاوس ٣: 1٦(. م ــل )2تيموث ــي اإلنجي ــا جــاء ف ــذكار لِم ــال هــي ت األفع
ــر  ــك بصب ــل، وأن يفعــل ذل ــا يجــده فــي اإلنجي ــق م ــم، وتطبي ــة، وتعلي ــاوس كان ُمتابَع تيموث
وأنــاة. إنَّ التوبيــخ القاســي والعنيــف نــاِدًرا مــا يأتــي بالخاطــئ إلــى المســيح. ِمــن خــالل اتِّبــاع 
ــد — الخــاِدم،  ــروح القــدس، وبســلوك صفــة القائ ــس، واتِّباعــه تحــت إرشــاد ال ــه بول ــا كتب م

ــاوس قــوَّة للوحــدة فــي الكنيســة. ســيُصِبح تيموث

ــى  ــادة كنيســتنا لُيحافظــوا عل ــاعد ق ــا أن نُس ــا مــن خالله ــة يمكنن ــة طــرق عملي أيَّ
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ة للوحــدة بــداًل ِمــن أن  ــا قــوَّ الوحــدة فــي الكنيســة؟ كيــف يُمكننــا أن نكــون دائًم
ــات؟ ــى وســط الخالف ــوة لالنقســام، حت نكــون ق

١٩ كانون األوَّل )ديسمرب(        األربعاء        

التأديب الكََنسي
ــق بالتأديــب. كيــف يُســاعد  إحــدى القضايــا الرئيســية فــي النظــام الَكَنســي هــو مــا يتعلَّ
ــاس  ــان موضــوع حسَّ ــي بعــض األحي ــى وحــدة الكنيســة، وهــو ف ــاظ عل ــي الِحف ــب ف التأدي
ــب  ــإنَّ تأدي س، ف ــدَّ ــاب المق ــة نظــر الكت ــن وجه ــاء فهمــه بســهولة. ولكــن ِم ــن أن يُس ويُمِك
يــن: الحفــاظ علــى نقــاء وطهــارة العقائــد، والِحفــاظ علــى  الكنيســة يرتكــز علــى مجاليــن ُمهمِّ

ــاة وُممارســات الكنيســة. نقــاء وطهــارة حي
كمــا رأينــا ســابًقا، فــإنَّ العهــد الجديــد يصــون أهميــة الِحفــاظ علــى نقــاء وطهــارة تعاليــم 
الكتــاب المقــدس فــي أعقــاب االرتــداد والتعاليــم الكاذبــة، خاصــة عنــد نهايــة الزمــان. نفــس 
ــن الفجــور والفســق،  ــر ِم الشــيء ينطبــق علــى صــون واحتــرام المجتمــع مــن خــالل التحذي
ــه »نافــع للتعليــم  س بأنَّ وعــدم األمانــة، واالنحــراف. لهــذا الســبب يُقــال عــن الكتــاب الُمقــدَّ

والتوبيــخ، للتقويــم والتأديــب الــذي فــي البــر« )2تيموثــاوس ٣: 1٦(.

اقــرأ إنجيــل متــى 16: 19 وإنجيــل متــى 18: 15-20� مــا هــي المبــادئ التــي أعطاهــا 
المســيح للكنيســة بخصــوص تأديــب ونصــح الُمخطئيــن؟ 

 

ــا  ــا البعــض فــي حياتن ــد الكتــاب المقــدس مفهــوم التأديــب ومســؤوليتنا تجــاه بعضن يُؤيِّ
ــزة للكنيســة هــي قدســيتها، أو  ــات الُمميِّ ــة، إحــدى العالم ــي الحقيق ــة. ف ــة واألخالقي الروحي
انفصالهــا عــن العالــم. نجــد فــي الكتــاب المقــدس، بالتأكيــد، أمثلــة عديــدة لمواقــف صعبــة 
تطلَّبــت مــن الكنيســة أن تتصــرَّف بشــكل حاســم ضــد ســلوكيَّات غيــر أخالقيَّــة. يجــب الحفــاظ 

علــى المعاييــر األخالقيــة فــي الكنيســة.

مــا هــي المبــادئ التــي تُعلِّمنــا هــذه الفقــرات اتِّباعهــا عندمــا نواجــه مواقــف صعبــة 
فــي الكنيســة؟ إنجيــل متــى 7: 1-5؛ غالطيــة 6: 1، 2�

 

ال يمكننـا أن ننكـر أو نرفـض تعليم الكتـاب المقدس الخاص بالحاجة إلى التأديب الكنسـي. 
ال يمكننـا أن نكـون أمنـاء للكلمـة بدونـه. ولكـن الحـظ خاصيَّـة االسـترداد فـي كثيـر ِمـن هذه 
التوبيخـات، فبقـدر اإلمـكان، يجب أن يكون التأديب إصالحيًا واسـترداديًا. علينـا أن نتذكَّر أيًضا، 
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بأننـا جميًعـا ُخطـاة وجميعنـا بحاجـة إلـى النِّعمـة. ولهـذا، عندمـا نُمـارس التأديـب، نحتـاج أن 
نُطبِّقـه بـروح الوداعـة والتواضع وبوعي شـديد لسـقطاتنا وأخطائنـا أيًضا.

ــرُّف  ــة التَّص ــون، كيفي ــن يُخطئ ــع الذي ــا م ــي تعامالتن ــم، ف ــا أن نتعلَّ ــف يمكنن كي
ــاب؟ ــن الِعق ــداًل ِم ــترداد ب ــالح واإلس ــه اإلص ــلوك هدف بس

٢٠ كانون األول )ديسمرب(        الخميس        

التنظيم ألجل الُمرسليَّة
كمــا رأينــا خــالل كل هــذا الربــع )والــذي يحتمــل اإلعــادة(، أننــا ككنيســة قــد تــمَّ تنظيمنــا 
وتوحيدنــا للُمرســليَّة، مــن أجــل الكــرازة. نحــن لســنا ُمجــرَّد نــاٍد اجتماعــي ألنــاس متشــابهين 
فكريـًـا لنجتمــع مًعــا ولنثبِّــت بعضنــا البعــض فيمــا نؤمــن بــه )رغــم أنَّ ذلــك يُمكــن أن يكــون 
ــا أيًضــا(. لقــد ُجِمْعنــا مًعــا لُِنشــارك مــع العالــم الحــق الــذي أصبحنــا نحــن أنفســنا نُحبُّــه. ُمهمًّ

ــل  ــن أج ــرة م ــه األخي ــذه تعليمات ــوع تالمي ــى يس ــى 28: 18-20، أعط ــل مت ــي إنجي ف
ــا  ــي أوصــى به ــة الت ــي المأموري د الكلمــات األساســية ف ــم� حــدَّ ــى العال ُمرســليَّتهم إل

ــوم؟ ــه هــذه الكلمــات للكنيســة الي ــذي توحــي ب ــا ال يســوع� م

 

دوا،  الُعظمى لتالميذه تشمل أربعة أفعال أساسية: اذهبوا، تلمذوا، عمِّ إنَّ مأمورية يسوع 
وعلِّموا. حسب قواعد اللغة اليونانية لهذه األفعال، فإنَّ الفعل الرئيسي هو أن يُتلمذوا، واألفعال 
الثالثة األخرى تُشير إلى كيفية القيام بالتلمذة. يتم إعداد التالميذ عندما يذهب المؤمنون إلى 

دوا الناس، ويُعلِّموهم أن يحفظوا ما قاله يسوع. جميع األمم ليكرزوا باإلنجيل، ويُعمِّ
ع مملكة هللا، وينظم المزيد والمزيد من الناس،  إذ تستجيب الكنيسة لهذه المأمورية، تتوسَّ
ِمن كل األمم، إلى صفوف أولئك الذين قبلوا يسوع كُمخلِّص. طاعتهم ألوامر يسوع بأن يعتمدوا 
ويحفظوا تعاليمه يخلق عائلة كونيَّة جديدة. والتالميذ الُجدد يتأكُّدون ِمن حضور يسوع معهم 
في كل يوم، عندما يقومون هم أنفسهم بإعداد تالميذ آخرين. إنَّ حضور يسوع هو وعد حضور 
هللا. يبدأ إنجيل متى باإلعالن بأنَّ والدة يسوع هي عن »هللا معنا« )إنجيل متى 1: 2٣(، ويُختَم 

بالوعد عن استمرارية حضور يسوع معنا إلى مجيئه الثاني.
»لــم يقــل المســيح لتالميــذه أنَّ عملهــم ســيكون ســهاًل... بــل أكَّــد لهــم أنَّــه ســيكون معهــم 
وأنَّهــم إذا ذهبــوا باإليمــان، فإنَّمــا يذهبــون تحــت حمايــة القــدرة اإللهيــة القــاِدرة علــى كل 
عوا ويتقــووا، ألنَّ ذاك الــذي هــو أعظــم مــن المالئكــة ســيكون  شــيء. وقــد أمرهــم بــأن يتشــجَّ
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بيــن صفوفهــم — قائــد جيــوش الســماء. لقــد أعــدَّ المؤونــة الكافيــة ليُنجــزوا عملهــم، وأخــَذ 
علــى نفســه مســؤولية نجاحــه. وطالمــا كانــوا ُمطيعيــن لكلمتــه وعاِمليــن باالرتبــاط معــه، فلــم 

يكــن ممكًنــا أن يفشــلوا أبــًدا« )هوايــت، كتــاب ›أعمــال الرســل‹، صفحــة 1٧(.

ل في معنى وعد حضور يسوع مع شعبه إلى مجيئه الثاني� كيف يُمِكن لحقيقة هذا  تأمَّ
الوعد أن تؤثِّر علينا ونحن نسعى لتحقيق المأمورية التي أعطانا إيَّاها يسوع المسيح؟

٢١ كانون األول )ديسمرب(        الجمعة        

لمزيد ِمن الدرس: »مبادئ القيادة الجيِّدة تنطبق على كل أشكال المجتمع، بما فيها 
الكنيسة. إال أنَّ القائد في الكنيسة يجب أن يكون أكثر ِمن قائد. يجب عليه أن يكون خاِدًما أيًضا.

»ُهناك تناقًُضا بيًِّنا بين أن يكون الشخص قائًدا وأن يكون خاِدًما. كيف يمكن للشخص أن 
القائد مركز شرف؟ أال يأمر ويتوقَّع ِمن اآلخرين أن  الوقت؟ أال يحتل  يقود ويخدم في نفس 

ذها؟ يُطيعوه؟ كيف إًذا يشغل المنصب األدنى بكونه خاِدًما ويتلقَّى األواِمر ويُنفِّ
ـل  »لكــي نصــل إلــى حــلٍّ لهــذه الُمفارقــة علينــا أن ننظــر إلــى يســوع. فلقــد مثَـّ
حيــاة  كانــت  كلهــا  حياتــه  وصورهــا.  معانيهــا  بأســمى  تخــدم  التــي  القيــادة  مبــدأ 
 ِخدمــة. وفــي نفــس الوقــت كان هــو أعظــم قائــد رآه العالــم قــط« )ج. آرثــر كيــو، 

›Our Church Today: What It Is and Can Be‹، صفحة 10٦(.

أسئلة للنقاش

ـل أكثـر فـي ِفكـرة القائـد — الخـاِدم� مـا هـي األمِثلـة، إن ُوِجـَدت، يمكننا أن  1� تأمَّ
نجدهـا لمثـل هـذا فـي العالـم الِعلماني؟

2� أِعـد قـراءة إنجيـل متـى 20: 25-28� مـا الذي تقولـه لنا هذه اآليات حـول مفهوم 
هللا لكلمـة »عظيًمـا« )إنجيـل متـى 20: 26( مقارنـة بمفهوم العالم عـن تلك الكلمة؟

3� إذا كانت إحدى مهام قادة الكنيسة هي الِحفاظ على الوحدة، ماذا ينبغي علينا 
أن نفعل حين يعثر قادة الكنيسة، حين تمنعهم بشريتهم ِمن أن يكونوا مثااًل جيًِّدا؟

4� لمـاذا ِمـن الُمهـم جـًدا عنـد ُممارسـتنا للتأديـب الكنسـي أن نتحلَّـى بـروح الرِّقـة 
والمحبَّـة تجـاه األشـخاص الُمخطئيـن؟ لمـاذا يجـب أن تكـون اآلية الواردة فـي إنجيل 

متـى 7: 12 دائِمـة الحضـور فـي أذهاننـا أثنـاء عمليـة التأديب؟

ــن.  ــليَّة الكنيســة ولوحــدة المؤمني ــد أساســي لُمرس ــص: إنَّ النِّظــام الكنســي الجيِّ ُملخَّ
المســيح هــو رأس الكنيســة، وعلــى قــادة الكنيســة أن يتبعــوا مثالــه فيمــا يقــودون شــعب هللا. 

تُحَفــظ الوحــدة ِمــن ِخــالل التعليــم األميــن لكلمــة هللا وبالعيــش بأمانــة لتلــك الكلمــة.



97

٢٢-٢٨ كانون األول )ديسمرب(    الدرس الثالث عرش    

االسترداد النِّهائي للوحدة

السبت بعد الظهر
ــا ٢١:  ــا يوحن ــا ١٤: ١-٣؛ إشــعياء ١١: ١-١٠؛ رؤي المراجــع األســبوعية: إنجيــل يوحن

ــا ٢٢: ١-٥؛ إشــعياء ٣٥: ٤-١٠. ــا يوحن ١-٥؛ ١تســالونيكي ٤: ١٣-١٨؛ رؤي

ــدة،  ــا جدي ــدة وأرًض ــده، ننتظــر ســماوات جدي ــا بحســب وع ــظ: »ولكنن ــة الحف آي
ــرس 3: 13(� ــر« )2بط ــا الِب ــكن فيه يس

س هــو وعــد المســيح أن يأتــي ثانيــة. فبدونــه، ال  إنَّ أحــد أعظــم مواعيــد الكتــاب المقــدَّ
شــيء لنــا، ألنَّ آمالنــا ُمركَّــزة وُمرتِكــزة فــي هــذا الوعــد ومــا يعنيــه بالنســبة لنــا. عندمــا يعــود 
ــماء، كُلُّ مــا هــو أرضــي وبشــري — ِمــن ُصنــع اإلنســان وبالتالــي  المســيح علــى ُســُحب السَّ
ــماء، فــإنَّ هــذه األرض بــكل  ــا بــال معنــى، ســيزول. وبعــد األلــف ســنة فــي السَّ وقتــي وأحيانً
ــح مســكن  ــد، وتُصب ــن جدي ــوارث، ســتُخلق ِم ــة، وك ــا مــن حــروب، ومجاعــات، وأوبئ ــا فيه م

المفدييــن، ُمتَّحديــن أخيــرًا مــع ربِّهــم ومــع بعضهــم البعــض.
ــدى  ــى م ــد، وعل ــد الجدي ــي العه ــي هــو شــعار رئيســي ف الرَّجــاء بمجــيء المســيح الثان
ــبتيين  ــت س ــا كأدفنتس ــن أيًض ــد. ونح ــذا الوع ــق ه ــام وتحقي ــيحيون إلتم ــاق المس ــرون، ت ق

ــل. ــاء بالفع ــن هــذا الرَّج ــه يُعلِ ــودة المســيح. إنَّ إســمنا ذات نشــتاق لع
فــي هــذا الــدرس األخيــر، ســننظر فــي هــذا الوعــد ومــا يعنيــه بالنســبة للوحدة المســيحية. 
يــات بســبب محدودياتنــا البشــرية وضعفاتنــا.  إنَّ اتحادنــا فــي المســيح كثيــرًا مــا تعتريــه التَّحدِّ
ــه لــن يكــون ُهنــاك  ولكننــا لــن نحتــاج فيمــا بعــد أن نســعى إليجــاد حلــوٍل النقســاماتنا، ألنَّ
ــرَّب، ُمتَّحديــن  انقســامات فيمــا بعــد. فعنــد مجــيء المســيح الثانــي، ســنكون واحــًدا مــع ال

أخيــرًا وُمشــكِّلين عائلــة واحــدة اســتعادت وحدتهــا.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٨٢ كانون األوَّل )ديسبمر(. * نرجو التَّعمُّ
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٢٣ كانون األول )ديسمرب(        األحد        

يقينيَّة عودة المسيح

ـــا  ـــي� م ـــيح الثان ـــيء المس ـــن مج ـــروف ع ـــٍد مع ـــهر وع ـــو أش ـــا 14: 1-3 ه ـــل يوحن إنجي
ـــي  ـــون ف ـــيحياها المفديِّ ـــي س ـــاة الت ـــة الحي ـــن طبيع ـــد ع ـــذا الوع ـــه ه ـــا ب ـــذي يُخبرن ال

ـــدة؟ األرض الجدي

 

ــارك« )تيطــس 2: 1٣(. لقــد  ــاء الُمب ــودة المســيح »الرَّج ــيحيون األوائــل ع اعتَبَــر المس
ســة عنــد المجــيء الثانــي،  توقعــوا إتمــام كل النبــوءات والوعــود الــواردة فــي األســفار المقدَّ
ألنَّــه الغايــة الحقيقيَّــة لرحلــة المســيحي. فــكل الذيــن يُِحبــون المســيح يتطلَّعــون إلــى اليــوم 
الــذي فيــه يمكنهــم أن يكونــوا فــي شــركة معــه — وجًهــا لوجــه. إنَّ كلماتــه فــي هــذه اآليــات 
ــع  ــل م ــع يســوع المســيح، ب ــط م ــس فق ــي سنشــاركها، لي ــة الت ــراب واأللف ــى االقت ــح إل تُلم

بعضنــا البعــض أيًضــا.
ــه.  ــة إتمام ــن حتميَّ ــا ع ــد لن ــدس يؤكِّ ــاب المق ــد ألنَّ الكت ــذا الوع ــن المســيحيون به يؤِم
مــان ألننــا نؤِمــن بكلمــات يســوع »آتــي أيًضــا« )إنجيــل يوحنــا 1٤: ٣(.  ونحــن لدينــا هــذا الضَّ
فكمــا أنَّ مجــيء المســيح األوَّل تــمَّ التنبــؤ بــه، هكــذا أيًضــا أنبــئ عــن مجيئــه الثانــي، حتــى 
فــي العهــد القديــم. قبــل الطوفــان، أخبــر هللا أخنــوخ بــأنَّ مجــيء المســيَّا فــي المجــد ســيضع 
يســيه، ليصنــع دينونــة  ــرَّبُّ فــي ربــوات قدِّ ــأ أخنــوخ: »هــوذا قــد جــاء ال ــة. تنبَّ نهايــة للخطيَّ
ــا،  ــي فجــروا به ــال فجورهــم الت ــع أعم ــى جمي ارهــم عل ــع فُجَّ ــب جمي ــع، ويُعاِق ــى الجمي عل

ــار« )يهــوذا 1٤، 1٥(. ــم بهــا عليــه ُخطــاة فجَّ وعلــى جميــع الكلمــات الصعبــة التــي تكلَّ
قبــل ألــف عــام ِمــن مجــيء المســيح إلــى هــذا العالــم، تنبَّــأ الملــك داود أيًضــا عــن مجــيء 
اَمــُه تـَـأْكُُل، َوَحْولَــُه َعاِصــٌف  المســيَّا ليجمــع شــعب هللا مًعــا: »يَأْتِــي إِلُهَنــا َوالَ يَْصُمــُت. نـَـاٌر قُدَّ
ــِة َشــْعِبِه: ٥ »اْجَمُعــوا إِلَــيَّ أَتِْقيَائِــي،  ــْوُق، َواألَرَْض إِلَــى ُمَدايََن ــَماَواِت ِمــْن فَ ا. ٤ يَْدُعــو السَّ ِجــدًّ

الَْقاِطِعيــَن َعْهــِدي َعلـَـى َذِبيَحــٍة« )مزمــور ٥0: ٣-٥(.
إنَّ مجــيء المســيح الثانــي ُمرتبــط ارتباطـًـا وثيًقــا مــع مجيئــه األوَّل. فالنبــوات التــي أنبــأت 
ــال 9: 2٥، 2٦( هــي  ــاًل: تكويــن ٣: 1٥؛ ميخــا ٥: 2؛ إشــعياء 11: 1؛ داني ــه )مث بميــالده وخدمت
أســاس رجائنــا وثقتنــا فــي وعــود مجيئــه الثانــي. المســيح »أظهــر... ليُبِطــل الخطيــة بذبيحــة 
م مــرَّة لكــي يحمــل خطايــا كثيريــن، ســيظهر ثانيــة  نفســه... هكــذا المســيح أيًضــا، بعدمــا قـُـدِّ

بــال خطيَّــة للخــالص للذيــن ينتظرونــه« )عبرانييــن 9: 2٦، 28(.

ــى الرَّجــاء والتَّعزيــة ِمــن وعــد  مــا هــي الطــرق التــي يمكنــك اآلن ِمــن خاللهــا أن تتلقَّ
ــيء الثاني؟ المج
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٢٤ كانون األوَّل )ديسمرب(        االثنني        

وعد االسترداد

ــن  ــه ع ــذي يقول ــا ال ــرائيل، وم ــى إلس ــد الُمعط ــو الوع ــا ه ــعياء 11: 1-10� م ــرأ إش اق
ــن؟ ــدي للمفديي ــكن األب المس

 

ــل  ــم جمي ــن 1، 2(. إنَّهــا وصــف لعال ــة خليقــة األرض )تكوي ــاب المقــدس بقصَّ ــدأ الكت يب
وُمتناِغــم وُمتناِســق، عالــم ُعِهــد بــه ألبوينــا األوَّليــن، آدم وحــوَّاء. عالــٌم كامــٌل ومســكٌن للجنــس 
ثــان أيًضــا عــن  س يتحدَّ البشــري، الــذي خلقــه هللا. األصحاحــان األخيــران فــي الكتــاب المقــدَّ
خلــق هللا لعالـَـم كاِمــل وُمتناِغــم للمفدييــن )رؤيــا يوحنــا 21، 22(، ولكــن فــي هــذه المــرَّة، مــن 

األَدق أن نقــول إعــادة خلــق، اســترداد األرض ِمــن ويــالت الخطيئــة.
ــن  ــذا للمفديي ــدي ه ــكن األب ــأنَّ المس ــدة ب ــن عدي ــي أماكِ ــدس ف ــاب المق ــن الكت يُعلِ
ــن أن  ــتطاعة المفديي ــيكون باس ــا. س ــا أو ُحلًم ًرا خياليً ــوُّ ــس تص ــا، لي ــا حقيقيً ــيكون مكانً س
ــوَّة  ــدة. إنَّ النب ــاة جدي ــد، وحي ــار جدي وا، ويلمســوا، ويشــعروا باختب ــروا، ويســمعوا، ويشــمُّ ي
الــواردة فــي ســفر إشــعياء 11 هــي فقــرة جميلــة تتنبــأ عــن مجــيء المســيَّا، الــذي ســيخلق 
عصــرًا جديــًدا. ســينهي كل ُعنــف، ويُدخلنــا فــي ســالم أبــدي. إنَّ ُحكــم هللا علــى هــذه األرض 

ــا. ــا كونيً ــيُحقِّق انســجاًما وتوافًُق ــدة س الجدي

ــجام  ــذا اإلنس ــة له ــد نتيج ــى األب ــيختفي إل ــذي س ــا ال ــا 21: 1-5� م ــا يوحن ــرأ رؤي اق
والتَّناُغــم الجديــد؟

 

ــا ينتظــر المفدييــن: »بينمــا تــدور ســنين األبديــة، ســتحمل رؤى  كتبــت إلــن هوايــت عمَّ
أكثــر غنــًى وأســمى تمجيــًدا هلل وللمســيح. وإذ تتزايــد المعرفــة، ســتزداد المحبــة، والخشــوع، 
ــعادة. كلَّمــا ازدادت معرفــة اإلنســان عــن هللا، ســيزداد ويعظــم إعجابهــم بــه وبصفاتــه.  والسَّ
وإذ يفتــح يســوع أمامهــم غنــى الفــداء واإلنجــازات الهائلــة فــي الصــراع العظيــم مع الشــيطان، 
هبيــة بأيــٍد  ســتنبض قلــوب المفدييــن بتكريــس أقــوى، وسيشــدون علــى أوتــار قيثاراتهــم الذَّ
ــم«  ــبيح العظي ــيد التس ــَدح بنش ــوف لِتَْص ــوف أل ــوات وأل ــوات رب ــوات رب ــد أص ــد: وتَتَِّح أش

ــة ٤٣2-٤٣٣(. ــاب ›The Story of Redemption‹، صفح ــت، كت )هواي

ــا بانســجام ووحــدة  ــا أن نفهــم صفــات هللا؟ كيــف يمكــن لحياتن ــة طــرق يمكنن بأيَّ
مــع اآلخريــن أن تُظهــر، حتــى فــي وقتنــا اآلن، شــيًئا عــن صفــات وطبيعــة هللا؟
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٢٥ كانون األول )ديسمرب(        الثالثاء        

القيامة وإسترداد العالقات
ــيء  ــن أي ش ــر ِم ــا أكث ــودة، ربم ــيح بالع ــد المس ــة، كان وع ــى للكنيس ــام األول ــذ األي من
ــة خــالل التَّجــارب  آخــر، هــو الــذي ثبّــت وســاند قلــوب شــعب هللا األمنــاء والُمخلصيــن، خاصَّ
والِمَحــن. فمهمــا كانــت صراعاتهــم ُمخيفــة، وأيًّــا كانــت آالمهــم وأحزانهــم، كان لديهــم الرَّجــاء 

بعــودة المســيح وكل الوعــود الرائعــة التــي يشــملها المجــيء الثانــي.

اقــرأ 1تســالونيكي 4: 13-18� مــا هــي الوعــود التــي تشــملها هــذه الفقــرة؟ مــا الــذي 
تقولــه هــذه الفقــرة عــن رجــاء إســترداد العالقــات؟

 

ــب  ــد الجوان ــق. أح ــكل عمي ــرية بش ــى كل البش ــيؤثِّر عل ــي س ــيح الثان ــيء المس إنَّ مج
ــم  ــوق عظي ــه بب ــل مالئكت ــن. »فيُرِس ــع الُمختاري ــو جم ــوت هللا ه ــيس ملك ــي تأس ــة ف المهم
ــا«  ــى أقصائه ــماوات، إل ــاء الس ــن أقص ــاح، م ــع الري ــن األرب ــه م ــون ُمختاري ــوت، فيجمع الص
ــرار ليلبســوا عــدم مــوت  )إنجيــل متــى 2٤: ٣1(. فــي لحظــة هــذا الجمــع، ســتتم قيامــة األب
)1كورنثــوس 1٥: ٥2، ٥٣(. »األمــوات فــي المســيح ســيقومون أواًل« )1تســالونيكي ٤: 1٦(. هــذه 
هــي اللحظــة التــي ننتظرهــا جميًعــا. ســينضم الُمقامــون مــن األمــوات مــع أولئــك الذيــن هــم 
ــا  ــن شــوكتك ي ــَدث: »أي ــذا الَح ــس به ــج بول ــذا يبته ــم. هك ــي اشــتياٍق لحضورهــم ومحبته ف

ــوس 1٥: ٥٥(. ــة؟« )1كورنث ــا هاوي ــك ي ــن غلبت مــوت. أي
إنَّهـا ليسـت األجسـاد السـقيمة، الَهرِمـة، الُمشـوَّهة التي نزلت إلـى القبر هي التي سـتخرج 
فـي القيامـة، بـل هـي أجسـاد جديـدة، خالِـدة، أجسـاد كاِملة، لـم تعد ُمشـوَّهة بالخطيـة التي 
تسـبَّبت فـي فسـادها. يختبـر القديسـون الُمقامـون إتمـام عمـل المسـيح لإلسـترداد، عاكسـين 

الصـورة الكاملـة لمـا قصـده هللا عنـد الخليقـة )تكويـن 1: 2٦؛ 1كورنثـوس 1٥: ٤٦-٤9(.
فــي لحظــة مجــيء المســيح الثانــي، عنــد قيامــة المفدييــن ِمــن األمــوات، ســيتغيَّر األبــرار 
ــدَّ أن  ــد ال بُ ــة: »ألنَّ هــذا الفاِس ــدة وكاِمل ــا أجســاًدا جدي ــى األرض، ويُعطــون أيًض ــاء عل األحي
ــت يلبــس عــدم مــوت« )1كورنثــوس 1٥: ٥٣(. وهكــذا فــإنَّ  يلبــس عــدم فســاد، وهــذا المائِ
ــُنخطَف  ــن »س ــاء الباقي ــرار األحي ــن واألب ــرار الُمقامي ــن، األب ــن المفديي ــن ِم ــن الفريقي هذي

ــرَّب« )1تســالونيكي ٤: 1٧(. ــع ال ــن م ــواء، وهكــذا نكــون كل حي ــي اله ــم... ف ــا معه جميًع

ــون أن يجــدوا تفســيًرا  ــى البعــض مــن المســيحيين يُحاول ــا العلمــي، حت فــي عصرن
طبيعًيــا لــكل شــيء، حتــى »المعجــزات«� مــاذا يُعلِّمنــا وعــد القيامــة عــن أنَّ أعمــال 

ــا؟ ــا وتُخلِّصن هللا — الفائقــة للطبيعــة، وحدهــا يُمكــن أن تُنقذن
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٢٦ كانون األول )ديسمرب(        األربعاء        

أرض جديدة للمفديين
»ألَنِّــي هأَنـَـَذا َخالـِـٌق َســَماَواٍت َجِديــَدًة َوأَرًْضــا َجِديــَدًة، فَــالَ تُْذكَــُر األُولـَـى َوالَ تَْخطـُـُر َعلَــى 
بـَـال« )إشــعياء ٦٥: 1٧(. رأى كٌل ِمــن إشــعياء ويوحنَّــا )رؤيــا 21: 1( رؤيــا عــن األرض الجديــدة.

ــا  ــدة، فــي رؤي ــن الرائعــة، أورشــليم الجدي ــة المفديي ــا لمدين ــل فــي وصــف يوحنَّ تأمَّ
ــح هــذه اآليــات عــن الوحــدة واإلنســجام والتَّناغــم  يوحنــا 21: 2، 9-27� إلــى مــاذا تُلمِّ

الــذي سيســود فــي تلــك المدينــة؟

 

ــع شــجرة  ــن عــرش هللا م ــذي يخــرج ِم ــاة ال ــر الحي ــا 22: 1-5� إنَّ نه ــا يوحن ــرأ رؤي اق
تــان أيًضــا فــي المدينــة الجديــدة�  الحيــاة التــي تمتــد علــى جانبيــه همــا ميزتــان مهمَّ

ــدة؟ مــاذا ســيكون الغــرض منهمــا فــي األرض الجدي

 

إنَّ شـجرة الحياة، التي خسـر آدم الوصول إليها بسـبب معصيته )تكوين ٣: 22-2٤(، سـيتم 
إسـتردادها بواسـطة المسـيح في أورشـليم الجديدة. الوصول إلى شـجرة الحياة هذه هو واحد 
ِمـن المواعيـد لـكل »َمـن يغلـب« )رؤيـا 2: ٧(. إنَّ حملهـا إلثنتـي عشـر نوًعـا ِمـن الثِّمـار، نوًعا 
ه فـي األرض الجديـدة: »ِمن هالل  جديـًدا فـي كل شـهر )رؤيـا 22: 2(، ربمـا قـد يوحـي إلـى أنَـّ
إلـى ِهـالل، وِمـن سـبت إلى سـبت أنَّ كل ذي جسـد يأتي ليسـجد أمامـي، قال الرَّب« )إشـعياء 
٦٦: 2٣(. واإلشـارة إلـى »شـفاء األمـم« تؤكِّـد أيًضـا قصـد هللا إلزالـة كل الحواجـز بيـن النـاس 
والسـترداد البشـرية إلـى هدفها األصلي: إسـترداد كل النـاس، والقبائل، واألمم إلـى عائلة واحدة 

ـمة، تعيش في انسـجام وسـالم، ُمتَّحـدة لِتُعطـي المجد هلل. ُمتَِّحـدة غيـر ُمقسَّ
»يُشير »شفاء األمم« رمزيًا إلى إزالة كل الحواجز الوطنية واللغوية واإلنفصال... أوراق شجرة 
م الثغرات بين األمم. فاألمم ليسوا غرباء فيما بعد، لكنَّهم ُمتَّحدون في عائلة  الحياة تشفي وتُرمِّ
واحدة كشعب هللا الحقيقي )قارن رؤيا يوحنا 21: 2٤-2٦(. إنَّ ما توقَّعه ميخا منذ قروٍن خلت، 
يتحقق اآلن: »فيقضي بين شعوب كثيرين. ينصف ألمم قوية بعيدة، فيطبعون سيوفهم سكًكا، 
ة سيًفا، وال يتعلَّمون الحرب فيما بعد. بل يجلسون كل واحد  ة على أمَّ ورماحهم مناِجل. ال ترفع أمَّ
تحت كرمته وتحت تينته، وال يكون من يرعب، ألنَّ فم رب الجنود تكلَّم« )ميخا ٤: ٣، ٤؛ قارن 
ليجلس  )زكريا ٣: 10(  قريبه«  إنسان  »يُنادي كل  الحياة،  نهر  تي  إشعياء 2: ٤(. هناك على ضفَّ
راح — الِعرِقيَّة،  فائية ألوراق الشجرة ستشفى كل الجِّ معه تحت شجرة الحياة. إنَّ الخاصيَّة الشِّ
 العنصريَّة، القبليَّة، أو اللغوية — التي مزَّقت وجزَّأت البشرية لعصوٍر طويلة« )رانكو ستيفانوفيك،
›Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation‹، صفحة ٥9٣(.
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الحياة في األرض الجديدة

اقــرأ إشــعياء 35: 4-10؛ إشــعياء 65: 21-25� مــا مــدى اختــالف الحيــاة التــي ســتكون 
ــا نعيشــه اآلن؟ فيمــا بعــد عمَّ

 

ة مــرَّات عن شــيء جديــد: »حديثــات« )إشــعياء ٤2: 9؛ إشــعياء  نقــرأ فــي ســفر إشــعياء عــدَّ
٤8: ٦(، »أغنيــة جديــدة« )إشــعياء ٤2: 10(، »أمــرًا جديــًدا« )إشــعياء ٤٣: 19(، »إســم جديــد« 
)إشــعياء ٦2: 2(. الجديــد فــي أصحــاح ٦٥ هــو نظــام جديــد لألشــياء. هنــاك ســالم وانســجام 
بيــن كل خالئـِـق هللا. فلعنــات العهــد علــى األرض بســبب العصيــان والتَّمــرُّد )انظــر الوييــن 2٦: 
1٤-1٧؛ تثنيــة 28: ٣0( ســتُلغى إلــى األبــد، ألنَّ الخطيــة لــن توجــد فيمــا بعــد. بــداًل ِمــن ذلــك، 

ذ بــه. ســيكون هنالــك فائًِضــا ِمــن البــركات، والمنــازل للُســكنى، والطعــام للتلــذُّ
ــا  كيــف ســتكون الحيــاة فــي مثــل هــذا المــكان الجميــل؟ بعــض النــاس يتســاءلون إذا كُنَّ
ســنتمكَّن ِمــن التَّعــرُّف علــى أصدقائنــا وأفــراد عائلتنــا، بعــد أن تنــال أجســاُدنا الخلــود وتُســتَرَد 
علــى صــورة هللا. بعــد قيامــة المســيح، اســتطاع تالميــذه التَّعــرُّف عليــه. تعرَّفــت مريــم علــى 
ــل  ــوع )إنجي ــدي ليس ــور الجس ــز الظه ــا وميَّ ــرَّف توم ــا 20: 11-1٦(. تع ــل يوحن ــه )إنجي صوت
ــه علــى  ــزا عادات ــذان فــي الطريــق إلــى عمــواس تعرَّفــا علــى وميَّ ــا 20: 2٧، 28(. التلمي يوحن
مائــدة الطعــام )إنجيــل لوقــا 2٤: ٣0، ٣1، ٣٥(. بالتالــي، إذا كانــت أجســادنا ســتُصبح ُمشــابهة 
ــا أن  ــض، ويمكنن ــا البع ــى بعضن ــرَّف عل ــا أن نتع ــتطيع قطًع ــام، فسنس ــوع الُمق ــد يس لجس
نتطلَّــع بشــوق إلــى أبديــة ِمــن العالقــات الُمســتردَّة. يمكننــا أن نفتــرض، آمنيــن، أننــا ســنواِصل 

عالقاتنــا مــع الذيــن نعرفهــم ونُِحبُّهــم والذيــن ســيكونون هنــاك معنــا.
ــة  ــتجد المحبَّ ــوس 1٣: 12(. وس ــوا )1كورنث ــد ُعرِف ــا ق ــدون كم ــيعرف الُمفتَ ــاك س »وهن
ــركة الطاِهــرة  والعطــف اللذيــن غرســهما هللا نفســه فــي القلــب أصــدق تدريــب وأعذبــه، والشَّ
ــع  ــن وم ــة المغبوطي ــع المالئِك ــقة م ــة الُمتناِس ــاة اإلجتماعيَّ ــة والحي س ــق الُمقدَّ ــع الخالئ م
الرِّجــال األُمنــاء فــي كل العصــور، الذيــن غســلوا ثيابهــم وبيَّضوهــا فــي دم الخــروف، والروابــط 
ــد بيــن »كل عشــيرة فــي الســماوات وعلــى األرض« )أفســس ٣: 1٥(. هنــاك  ســة التــي توحِّ الُمقدَّ
ــراع العظيــم‹، صفحــة ٧٣1(. ل العقــول الخالــدة، بســرور ال يــكل« )هوايــت، كتــاب ›الصِّ ســتتأمَّ

أبديًا�  ثقل مجد  فأكثر  أكثر  لنا  تُنشيء  الوقتيَّة  نفشل��� ألنَّ خفة ضيقتنا  ال  »لذلك 
ونحن غير ناظرين إلى األشياء التي تُرى، بل إلى التي ال تُرى� ألنَّ التي تُرى وقتيَّة، وأما 
التي ال تُرى فأبديَّة« )2كورنثوس 4: 16-18(� كيف لنا، ونحن نعيش في عالم مؤقَّت، 

ك باألشياء التي ال تُرى واألمور األبدية؟ عاِبر، وزائل، أن نتعلَّم الوصول والتَّمسُّ
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يســي هللا  لمزيــد ِمــن الــدرس: »إنَّ قيامــة وصعــود ربَّنــا دليــل أكيــد علــى انتصــار قدِّ
علــى المــوت والقبــر، وهــو عهــد بــأنَّ الســماء مفتوحــة ألولئــك الذيــن يغســلون ثيــاب صفاتهم 
ويُبيِّضونهــا بــدم الخــروف. َصِعــَد يســوع إلــى اآلب كُممثِّــل عــن الجنس البشــري، وســيُحِضر هللا 

أولئــك الذيــن يعكســون صورتــه لينظــروا ويُشــتركوا معــه فــي مجــده.
ــل المجــد وســعوف  ــرار، بأكالي ــاب لألب ــاك ثي ــى األرض. هن ــن عل ــوت للمرتحلي ــاك بي »ُهن
الغلبــة والنُّصــرة. كل مــا حيَّرنــا وأربكنــا ِمــن تدابيــر هللا، ســينجلي فــي العالــم اآلتي وســيتوّضح. 
واألشــياء التــي َصُعــَب فهمهــا ســتجد تفســيرًا لهــا. ستنكشــف أســرار النِّعمــة أمامنــا. وحيــث ال 
تســتطيع عقولنــا المحــدودة أن تكتشــف غيــر التشــويش واإلرتبــاك والوعــود الُمحطَّمة، ســنرى 
التَّناُســق الكاِمــل والتَّناغــم الجميــل فــي أحلــى صــوره. ســنعرف بــأنَّ المحبــة الالمحــدودة هــي 
التــي أمــرت االختبــارات التــي بــدت ِمــن أكثــر التجــارب قســوة. وإذ نـُـدرك عنايــة وحنــان ذاك 
ــا بالمجــد«  ــر عنــه، مليئً ــا، ســنبتهج بفــرح ال يُعبَّ ــا لخيرن الــذي يجعــل كل األشــياء تعمــل مًع

)هوايــت، مــن كتــاب ›Counsels for the Church‹، صفحــة ٣٥8(.

أسئلة للنقاش

1� مـع أنَّ مسـيحيين آخرين )ليـس جميعهم( يؤمنون بمجيء المسـيح الثاني حرفيًّا، 
مـا هـو الشـيء الذي ينفـرد به رجاء األدفنتسـت في مجيء المسـيح الثاني؟

2� ســمكتان كانتــا تســبحان فقالــت إحداهمــا لألخــرى: »كيــف حــال المــاء؟« أجابــت 
ــا قــد نعتــاد علــى بعــض  الســمكة األخــرى: »مــا هــو المــاء؟« القصــد هنــا هــو أنن
ــا؛  ــف يمكنن ــاًل: كي ــارها� فمث ــدى انتش ــا م ــدرك تماًم ــا ال نُ ــة أنن ــى درج ــياء إل األش
ــف  ــيء، كي ــم خاط ــي عال ــش ف ــة، ونعي ــا الخطي ــة، تملؤن ــودون بالخطيَّ ــا مول كونن
يمكننــا أن نحصــل علــى فهــم حقيقــي لمــا هــو جديــد ورائــع ممــا ســيكون لنــا فــي 
ــب علينــا  الســماء الجديــدة واألرض الجديــدة؟ لمــاذا، رغــم القيــود والتحديــات، يتوجَّ

ــل كيــف ســتكون الحيــاة ُهنــاك؟ الُمحاولــة لتخيُّ

3� بــدون أدنــى شــك، وكيفمــا ســيكون شــكل وجودنا علــى األرض الجديدة، ســنعيش 
فــي وحــدة مــع الجميــع� فمــا الــذي يمكننــا أن نفعلــه، اآلن، لُِنِعــدَّ أنفســنا إلــى وقت 

ــدوث ذلك؟ ح

س بثقــة عــن زمــان إعــادة خلــق هــذه األرض، ومحــو  ث الكتــاب المقــدَّ ــص: يتحــدَّ ُملخَّ
ــة إلــى األبــد. ستُســتَرَدُّ البشــرية أخيــرًا إلــى هدفهــا األصلــي، وســيعيش البشــر  ويــالت الخطيَّ
ــق اآلن  ــم تتحق ــة بالمســيح، وإن ل ــة الحالي ــا الروحي ــام. إنَّ وحدتن ــي انســجام ووئ ــا ف جميًع

ــة. ــة وأبديَّ بالكامــل، ســتكون عندئــذ حقيقــة حيَّ
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خــالل الربــع األول لعــام 2019، ســنقوم بدراســة ســفر الرؤيــا ونركّــز علــى األجــزاء 

ــفر  ــوان "ِس ــذي بعن ــدس ال ــاب المق ــة الكت ــل دراس ــفر. إنَّ دلي ــية للّس ــات الرئيس والموضوع

الرؤيــا" بقلــم رانكــو ســتيفانوفتتش، يُعلــن لنــا يســوع المســيح، حياتــه، موتــه، وخدمتــه نيابــة 

ــه مــن خــالل المســيح  ــذا، فإنّ ــا مــن منظــور المســيح. ل ــب ســفر الرؤي عــن شــعبه. لقــد كُِت

وحــده تحصــل رمــوز ســفر الرؤيــا وصــوره علــى أهميتهــا وأقصــى معانيهــا. إّن نبــوءات ســفر 

الرؤيــا تُحلـّـل وتُطبَّــق باســتخدام األســلوب التاريخــي للتفســير النبــوي، الــذي يُعلّمنــا أنَّ النبــوة 

ــا ســنبذل قصــارى  ــم. إنّن ــة العال ــى نهاي ــن العصــور القديمــة وحت ــخ، ِم ــل التاري ــع تََسلَْس تتب

جهدنــا الســتخالص المعنــى مــن الّنــص نفســه، بدراســة لغتــه وصــوره وســياقه. إنَّ ســفر الرؤيــا 

ــح  ــه، وينتبهــون ويحفظــون النصائ ــن يقــرأون ويســمعون لكلمات ــك الذي ــركات ألولئ ــد بالب يَِع

ــفر، فإنَّنــا مدعــوون إلــى اكتشــاف األمــور التــي نحتــاج  الموجــودة فيــه. وإْذ نحلــل هــذا السِّ

ــا يســوع المســيح. إلــى ســماعها واالنتبــاه إليهــا بينمــا نحــن ننتظــر مجــيء ربن

ِسفر الرؤيا

1.   األخبار السارة من بَطُْمس . . . . . . . . . . 29 كانون األول)ديسمبر(-٤ كانون الثاني )يناير(

٥-11 كانون الثاني )يناير( 2.   في وسط المناير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-18 كانون الثاني )يناير( ٥2 ٣.   شعب هللا في المدن

19-2٥ كانون الثاني )يناير( ٤.   تتويج الخروف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2٦ كانون الثاني )يناير(-1 شباط )فبراير( ٥.   األختام السبعة

٦.   عبيد هللا المختومين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 شباط )فبراير(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1٥ شباط )فبراير( ٧.   األبواق السبعة

8.   الشيطان عدٌو مهزوٌم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1٦-22 شباط )فبراير(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2٣ شباط )فبراير( - 1 آذار )مارس( 9.   الشيطان وحليفاه

2-8 آذار )مارس( 10. بشارة هللا األبدية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9-1٥ آذار )مارس( 11. الضربات السبعة األخيرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12. الدينونة على بابل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1٦-22 آذار )مارس(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2٣-29 آذار )مارس( 1٣. »أنَا أَْصَنُع كُلَّ َشْيٍء َجِديًدا«
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WHAT WE BELIEVE

المبادئ والمعتقدات األساسية لألدڤنتست السبتيين
المقـدس  الكتـاب  السـبتيون  األدڤنتسـت  يقبـل 
بوصفـه قانون إيمانهم الوحيد، ويتمسـكون بمبادئ 
ومعتقـدات أساسـية معينـة علـى أنهـا مـا يُعلّـم بـه 
الكتـاب المقدس. وهـذه المبـادئ والمعتقدات كما 
هـي مدرجـة هنـا تشـّكل مفهـوم الكنيسـة لتعاليـم 
المفهـوم.  هـذا  عـن  وتعبيرهـا  المقـدس  الكتـاب 
يوجـد أدنـاه إصـدار مختصـر للرجـوع إليـه. يمكـن 
الحصـول على نسـخة كاملـة باللغـة اإلنجليزية على 
.)www.Adventist.org/beliefs( التالـي:  الموقـع 

 وباللغة العربية على الموقع التالي: 
.)www.middle-east-publishers.com(

1� الكتاب المقدس
القديـم  بعهديـه  المقـدس،  الكتـاب  أن  نؤمـن 
والجديـد، هـو كلمة هللا الموحى بهـا من خالل أناس 
هللا القديسـين الذيـن تحدثـوا وكتبـوا مسـوقين مـن 
الـروح القـدس. فـي هذه الكلمة، سـلّم هللا لإلنسـان 
األسـفار  أن  ونؤمـن  للخـالص.  الالزمـة  المعرفـة 
هللا،  إرادة  عـن  المعصـوم  اإلعـالن  هـي  المقدسـة 
وهـي مقيـاس الصفـات، ومحـك االختبـار، واإلعـالن 
والسـجل  والتعاليـم،  للمبـادئ  الموثـوق  الرسـمي 
المعتمـد ألعمـال هللا في التاريخ. اقـرأ )مزمور 119: 
10٥؛ أمثـال ٣0: ٥-٦؛ إشـعياء 8: 20؛ يوحنـا 1٧: 1٧؛ 
تسـالونيكي األولـى 2: 1٣؛ تيموثـاوس الثانية ٣: 1٦-

1٧؛ عبرانييـن ٤: 12؛ بطـرس الثانيـة 1: 21-20(.

2� الثالوث األقدس
نؤمـن بإلـه واحـد، اآلب واالبـن والـروح القدس، 
منـذ  متسـاوين  أقانيـم  ثالثـة  فـي  وحـدة 
األزل. ونؤمـن أن هللا لـه صفـة الخلـود والبقـاء 
والديمومـة، وهـو قـادر علـى كل شـيء، وكلـي 
المعرفـة والحضـور، وهـو فـوق الجميـع وغيـر 
محـدود، ويتخطـى اإلدراك البشـري، ومـع ذلـك 
فيمكـن التعـرف إليه من خالل إعالنـه عن ذاته، 
وهـو جديـر بالعبـادة واإلجـالل والخدمـة إلـى 

األبـد مـن ِقبـل الخليقـة بأسـرها. اقـرأ )تكويـن 
1: 2٦؛ تثنيـة ٦: ٤؛ إشـعياء ٦: 8؛ متـى 28: 19؛ 
يوحنـا ٣: 1٦؛ كورنثـوس الثانيـة 1: 21 و22؛ 1٣: 

1٤؛ أفسـس ٤: ٤-٦؛ بطـرس األولـى 1: 2(.

3� هللا اآلب
والمبـدع  الخالـق  هـو  األبـدي  اآلب  هللا  أن  نؤمـن 
والمهيمـن والـرّازق وسـيد الخليقـة بأسـرها، ونؤمن 
أنـه قـدوس عـادل ورحيـم كريـم، بطـيء الغضـب، 
كثيـر اإلحسـان والمحبة والوفـاء، ونؤمن أن الصفات 
والـروح  االبـن  فـي  المسـتبانة  والقـوى  والقـدرات 
القـدس هـي أيًضـا إعـالن لـآلب ومـن مميزاتـه. اقرأ 
)تكويـن 1: 1؛ تثنيـة ٤: ٣٥؛ مزمور 110: 1 و٤؛ يوحنا 
٣: 1٦؛ 1٤: 9؛ كورنثـوس األولـى 1٥: 28؛ تيموثـاوس 

األولـى 1: 1٧؛ يوحنـا األولـى ٤: 8؛ رؤيـا ٤: 11(.

4� هللا االبن
يسـوع  فـي  تجّسـد  السـرمدي  االبـن  أن هللا  نؤمـن 
المسـيح، وأن بـه كان كل شـيء، ومـن خاللـه أُعلنت 
صفـات هللا، وبـه تـم خـالص الجنـس البشـري وديـن 
العالـم. وهـو إلـى األبـد إله حـق، وصـار أيًضا إنسـانًا 
مـن  بـه  ُحبـل  أنـه  ونؤمـن  المسـيح،  يسـوع  حًقـا، 
الـروح القـدس وُولد مـن مريم العذراء. عـاش واختبر 
التجربة كإنسـان، لكنه مثّل بـّر هللا ومحبته في حياته 
خيـر تمثيـل. وعن طريق معجزاته أظهـر قوة هللا كما 
ُشـِهد لـه بأنـه المسـيا الموعود. ثـم تألم ومـات موتًا 
اختياريًـا علـى الصليب من أجل خطايانـا وعوًضا عنا، 
وقـام مـن األمـوات وصعـد ليشـفع فينا فـي المقدس 
السـماوي، وسـيأتي ثانيـة في المجد مـن أجل خالص 
شـعبه النهائي وتجديد كل األشـياء. اقرأ )إشـعياء ٥٣: 
٤ – ٦؛ دانيال 9: 2٥ – 2٧؛ لوقا 1: ٣٥؛ يوحنا 1: 1 – ٣ 
و1٤؛ ٥: 22؛ 10: ٣0؛ 1٤: 1 – ٣ و9 و1٣؛ رومية ٦: 2٣؛ 
كورنثـوس األولـى 1٥: ٣ و٤؛ كورنثـوس الثانيـة ٣: 18؛ 
٥: 1٧ – 19؛ فيلبي 2: ٥ – 11؛ كولوسـي 1: 1٥ – 19؛ 

عبرانييـن 2: 9 – 18؛ 8: 1 و2(.
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5� الروح القدس
نؤمـن أن هللا الـروح السـرمدي كان ناشـطًا ويعمـل 
مـع اآلب واالبـن فـي الخليقـة والتجسـد والفـداء. 

وهـو الـذي أوحـى لمدوني األسـفار المقدسـة، ومأل 
حيـاة المسـيح األرضيـة بالقـوة. وهـو الـذي يجذب 
البشـر ويبكـت حياتهـم ويجـدد الذيـن يسـتجيبون 
لتوسـالته ويغيرهـم إلـى صـورة هللا. وإذ قـد أرسـله 
اآلب واالبـن ليكـون دائًمـا مـع أوالده. وهـو يمنـح 
مـن  لتتمكـن  ويقويهـا  للكنيسـة  روحيـة  عطايـا 
الشـهادة للمسـيح، ويقودها إلى كل الحق انسـجاًما 
و2؛   1  :1 )تكويـن  اقـرأ  المقدسـة.  األسـفار  مـع 
صموئيـل الثانـي 2٣: 2؛ مزمـور ٥1: 11؛ إشـعياء ٦1: 
1؛ لوقـا 1: ٣٥؛ ٤: 18؛ يوحنـا 1٤: 1٦-18 و2٦؛ 1٥: 
2٦؛ 1٦: ٧ – 1٣؛ أعمـال 1: 8؛ ٥: ٣؛ 10: ٣8؛ روميـة 
٥: ٥؛ كورنثـوس األولـى 12: ٧ – 11؛ كورنثوس الثانية 

٣: 18؛ بطـرس الثانيـة 1: 21(.

6� الخليقة
في  أدرج  وقد  األشياء.  كل  خالق  هو  أن هللا  نؤمن 
هذا.  لنشاطه  به  موثوقاُ  سجالً  المقدس  الكتاب 
َماَء  ونؤمن أنه في ستة أيام حرفية »َصَنَع الرَّبُّ السَّ
اليوم  في  واستراح  ِفيَها«  َما  وَكُلَّ  َوالْبَْحَر  َواألَرَْض 
دائم  كتذكار  السبت  يوم  أّسس هللا  السابع. وهكذا 
أيام  ستة  خالل  وأتمه  به  قام  الذي  للعمل  وأبدي 
حرفية، ونؤمن أن هذه األيام الستة تشّكل، جنبًا إلى 
التي  الزمنية  الوحدة  نفس  السبت،  يوم  مع  جنب 
نسّميها »أسبوًعا« اليوم. وأن هللا خلق أبوينا األولين 
على صورته وتّوجهما على كل خليقته، كما منحهما 
يعتنيا  بأن  وأوصاهما  المخلوقات  كل  على  سلطانًا 
بتلك المخلوقات. وعندما أكمل هللا خليقته رأي أن 
كل ما خلقه أنه »حسن جًدا« وأن الخليقة بأكملها 
تعلن عن مجد اآلب. اقرأ )تكوين 1-2؛ ٥؛ 11؛ خروج 
10٤؛  و9؛   ٦  :٣٣ ٦؛   –  1  :19 مزمور  11؛   –  8  :20
إشعياء ٤٥: 12 و18؛ أعمال 1٧: 2٤؛ كولوسي 1: 1٦؛ 

عبرانيين 1: 2؛ 11: ٣؛ رؤيا 10: ٦؛ 1٤: ٧(.

7� طبيعة اإلنسان
ُخلـق اإلنسـان، ذكـرًا وأنثـى علـى صـورة هللا، ولـكل 
منهمـا شـخصيته المسـتقلة. وقـد ُزّودا بالقدرة على 

التفكيـر وحريـة التصـرف. ومـع أنهما ُمنحـا الحرية، 
إال أن كل منهمـا يشـّكل وحـدة ال تتجزأ من الجسـد 
والعقـل والـروح، ويعتمـدان اعتمـاًدا تاًمـا علـى هللا 
مـن أجـل نسـمة الحيـاة ومن أجـل البـركات األخرى 
أنكـرا  فقـد  هللا،  األوالن  أبوانـا  عصـا  وإذ  بأكملهـا. 
السـامي  مركزهمـا  مـن  وسـقطا  عليـه  اعتمادهمـا 
تحـت إدارة هللا. وقد تشـوهت صـورة هللا التي ُخلقا 
عليهـا، وأصبحا ُعرضـة للموت، كمـا توارثت زريتهما 
تلـك الطبيعـة السـاقطة وعواقبها، فأصبحـوا يولدون 
بضعفـات وميـول إلـى الشـر. ولكن هللا في المسـيح 
يسـوع قـد صالـح العالـم لنفسـه، وبواسـطة روحـه 
القـدوس يعيـد إلـى البشـر التائبيـن صـورة خالقهم. 
لقـد ُخلـق البشـر لمجـد هللا وقُدمـت إليهـم الدعوة 
ألن يحبـوا هللا ويحبـوا بعضهـم بعًضـا، وأن يعتنـوا 
ببيئتهـم ومحيطهـم. اقـرأ )تكويـن 1: 2٦-28؛ 2: ٧؛ 
1٥: ٣؛ مزمـور 8: ٤-8؛ ٥1: ٥ و10؛ ٥8: ٣؛ إرميـا 1٧: 
9؛ أعمـال 1٧: 2٤-28؛ روميـة ٥: 12-1٧؛ كورنثـوس 
الثانيـة ٥: 19 و20؛ أفسـس 2: ٣؛ تسـالونيكي األولى 

٥: 2٣؛ يوحنـا األولـى ٣: ٤؛ ٤: ٧ و8 و11 و20(.

8� الصراع العظيم
نؤمـن أن الخليقـة بأكملهـا هـي فـي خضـم صـراع 
عظيـم بيـن المسـيح والشـيطان حـول صفـات هللا 
هـذا  بـدأ  وقـد  الكـون.  علـى  وسـلطانه  وشـريعته 
المخلوقـات  أحـد  تحـّول  إذ  السـماء،  فـي  الصـراع 
عـدو  إبليـس  إلـى  االختيـار  حريـة  ُوهبـوا  الذيـن 
مـن  إبليـس بعضـاً  هللا بسـبب كبريائـه. وقـد قـاد 
المالئكـة إلـى التمـرد على هللا. كمـا زرع روح التمرد 
تلـك فـي عالمنا حيـن أوقع آدم وحواء فـي الخطية. 
تشـويه  فـي  تلـك  اإلنسـان  خطيـة  تسـببت  وقـد 
صـورة هللا التـي خلـق اإلنسـان عليهـا، وفـي انتشـار 
الفوضـى واالضطـراب والشـغب في العالـم مما أدى 
فـي النهايـة إلـى تدميره بطوفـان عام، كمـا جاء في 
السـجل التاريخـي لتكويـن 1 – 11. وقـد أصبح هذا 
العالـم، الـذي تشـاهده وتراقبـه الخليقـة بأسـرها، 
إلـه  سـيحقق  والـذي  الكونـي،  للصـراع  مسـرًحا 
المحبـة فـي نهايتـه انتصـاًرا تاًمـا. ويرسـل المسـيح 
الـروح القـدس والمالئكـة األوفيـاء لمسـاندة شـعبه 
فـي هذا الصراع وإرشـادهم وحمايتهـم وتعضيدهم 
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فـي طريـق الخـالص. اقـرأ )تكويـن ٣؛ ٦ – 8؛ أيـوب 
1: ٦ – 12؛ إشـعياء 1٤: 12 – 1٤؛ حزقيـال 28: 12 
– 18؛ رومية 1: 19 – ٣2؛ ٣: ٤؛ ٥: 12 – 21؛ 8: 19 – 
22؛ كورنثـوس األولـى ٤: 9؛ عبرانييـن 1: 1٤؛ بطـرس 
األولـى ٥: 8؛ بطـرس الثانيـة ٣: ٦؛ رؤيـا 12: ٤ – 9(.

9� حياة وموت وقيامة المسيح
الكاملـة  الطاعـة  المسـيح  حيـاة  فـي  تجلـت  لقـد 
إلرادة اآلب، كمـا دبّـر هللا مـن خـالل آالمـه وموتـه 
وقيامتـه السـبيل الوحيـد لفـداء البشـرية من عقاب 
الخطيـة، حتـى يمكـن لكل َمـن يقبـل باإليمان هذه 
الكفـارة أن تكـون له الحياة األبدية، وحتى تُسـتعلن 
محبـة الخالـق غيـر المحدودة لـكل الخليقـة. فتلك 
الكفـارة الكاملـة تزكـي صـالح هللا وعدالـة شـريعته، 
كمـا تزكـي صفاتـه ولطفـه، ألنهـا بقـدر مـا تديـن 
خطيتنـا تزودنـا وتمدنـا بالغفـران. وقـد منـح مـوت 
المسـيح علـى عـود الصليـب كفـارة عـن الخطيـة 
حيـاة  فـي  وتغييـرًا  وتجديـًدا  اآلب  مـع  وتصالًحـا 
اإلنسـان. كمـا أعلنـت قيامـة المسـيح عـن انتصـار 
هللا علـى قـوى الشـر، ومنحـت اليقيـن لـكل الذيـن 
قبلـوا مـوت المسـيح الكفـاري عـن خطاياهـم يقيًنا 
بنصرتهـم علـى الخطيـة والمـوت. ومـن خـالل ذلك 
الـذي  المسـيح  الفـداء أسـتعلنت ألوهيـة وسـيادة 
سـتجثو أمامـه كل ركبـة ممن في السـماء ومن على 
األرض. اقـرأ )تكويـن ٣: 1٥؛ مزمـور 22: 1؛ إشـعياء 
٥٣؛ يوحنـا ٣: 1٦؛ 1٤: ٣0؛ روميـة 1: ٤؛ ٣: 2٥؛ ٤: 
2٥؛ 8: ٣ و٤؛ كورنثـوس األولـى 1٥: ٣ و٤ و20 – 22؛ 
كورنثـوس الثانيـة ٥: 1٤ و1٥ و19 – 21؛ فيلبـي 2: 
٦ – 11؛ كولوسـي 2: 1٥؛ بطـرس األولـى 2: 21 و22؛ 

يوحنـا األولـى 2: 2؛ ٤: 10(.

10� اختبار الخالص
جعل  متناهيتين  الال  ومحبته  رحمته  في  هللا  إن 
المسيح الذي لم يعرف خطية، خطية من أجلنا لنصير 
نحن بّر هللا فيه. فبواسطة إرشاد الروح القدس ندرك 
فاقتنا ونعترف بطبيعتنا الخاطئة ونتوب عن تعدياتنا 
ونمارس اإليمان بالمسيح بوصفه ربًا ومخلًصا وبديالً 
عنا ومثالنا األكمل. أما ذلك اإليمان المانح للخالص 
كما  هللا،  لكلمة  اإللهية  القوة  بواسطة  إال  يأتي  فال 

نعمته. ومن خالل  أنه عطية من اآلب وتعبيرًا عن 
هللا  وبنات  كأوالد  والتبني  التبرير  ننال  المسيح 
خالل  ومن  وعبوديتها.  الخطية  سلطان  من  ونُعتق 
الروح القدس نختبر الوالدة الثانية والقداسة، فالروح 
القدس يجدد أذهاننا ويكتب ناموس محبة هللا على 
حياة  نحيا  لكي  العون  ويمنحنا  قلوبنا،  صفحات 
القداسة. وعندما نمتلئ به ونثبت فيه، نصبح شركاء 
وفي  اآلن  الخالص  يقين  وننال  اإللهية  الطبيعة  في 
وقت الدينونة. اقرأ )تكوين ٣: 1٥؛ إشعياء ٤٥: 22؛ 
٥٣؛ إرميا ٣1: ٣1 – ٣٤؛ حزقيال ٣٣: 11؛ ٣٦: 2٥ – 
2٧؛ حبقوق 2: ٤؛ مرقس 9: 2٣ و2٤؛ يوحنا ٣: ٣ – 8 
و1٦؛ 1٦:  8؛ رومية ٣: 21 – 2٦؛ ٥: ٦ – 10؛ 8: 1 
– ٤ و1٤ – 1٧؛ 10: 1٧؛ 12: 2؛ كورنثوس الثانية ٥: 
1٧ – 21؛ غالطية 1: ٤؛  ٣: 1٣ و1٤ و2٦؛ ٤: ٤ – ٧؛ 
أفسس 2: ٤ – 10؛ كولوسي 1: 1٣ و1٤؛ تيطس ٣: 
٣ – ٧؛ عبرانيين 8: ٧ – 12؛ بطرس األولى 1: 2٣؛ 2: 

21 و22؛ بطرس الثانية 1: ٣ و٤؛ رؤيا 1٣: 8(.

11� النمو في المسيح
لقـد انتصـر المسـيح علـى كل قـوى الشـر مـن خالل 
موتـه الكفاري على عود الصليب. فـذاك الذي أخضع 
األرواح الشـريرة تحـت سـلطته أثنـاء خدمتـه علـى 
األرض، كسـر أيًضـا شـوكتهم وضمن دمارهـم األبدي. 
ومـن خـالل انتصار المسـيح ننال نحـن أيًضـا انتصارًا 
علـى قـوى الشـر التـي ال زالـت تسـعى إلخضاعنـا 
تحت سـيطرتها، إذ نمضي معه )أي المسـيح( بسـالم، 
الـروح  وسـعادة ويقيـن فـي محبتـه. واآلن يسـكن 
القـدس بداخلنـا ويمدنـا بالقـوة. وإذ نكـرّس أنفسـنا 
للمسـيح باسـتمرار كمخلصنـا وربنـا، ننـال العتق من 
حمـل أعمالنـا الماضية، وال نعيش فـي الظلمة في ما 
بعـد، وال نخـاف مـن قوى الشـر والجهل ومـن حياتنا 
الماضيـة الخاليـة من أي هدف أو معنـى. ولقد ُدعينا 
نحـن، بفضـل تلـك الحريـة الجديـدة التـي ننالها في 
المسـيح، إلى أن ننمو إلى شـبه صفات المسـيح، وأن 
نتصـل معه يوميًـا بالصالة، وأن ننال غـذاًءا روحيًا من 
كلمتـه بالتأمـل فيهـا وفي إحسـان هللا لنا، وأن نسـبح 
بحمـده، وأن نجتمـع سـويًا للعبادة، وأن نسـاهم في 
الخدمـات الكنسـية. ونحـن أيًضـا مدعـوون لالقتـداء 
بالمسـيح فـي إظهـار الرحمـة والعطف تجـاه إخوتنا 



108

فـي البشـرية وتقديم المسـاعدة الجسـدية والعقلية 
واالجتماعيـة والنفسـية والروحيـة لهـم. وإذ نكـرّس 
أنفسـنا لخدمـة اولئـك الذيـن يحيطون بنا وللشـهادة 
للخـالص بيسـوع، فسيسـاعدنا حضـوره الدائـم معنـا 
مـن خـالل الـروح القدس إلـى تحويـل كل لحظة من 
حياتنـا وكل مهمـة نقـوم بها إلـى اختبار روحـي. اقرأ 
)أخبار األيام األول 29: 11؛ مزمور 1: 1 و2؛ 2٣: ٤؛ ٧٧: 
11 و12؛ متـى 20: 2٥ – 28؛ 2٥: ٣1 – ٤٦؛ لوقـا 10: 
1٧ – 20؛ يوحنـا 20: 21؛ روميـة 8: ٣8 و٣9؛ كورنثوس 
الثانية ٣: 1٧ و18؛ غالطية ٥: 22 – 2٥؛ أفسـس ٥: 19 
و20؛ ٦: 12 – 18؛ فيلبـي ٣: ٧ – 1٤؛ كولوسـي 1: 1٣ 
و1٤؛ 2: ٦ و1٤ و1٥؛ تسـالونيكي األولـى ٥: 1٦ – 18 
و2٣؛ عبرانييـن 10: 2٥؛ يعقـوب 1: 2٧؛ بطرس الثانية 

2: 9؛ ٣: 18؛ يوحنـا األولـى ٤: ٤(.

12� الكنيسة
نؤمـن أن الكنيسـة هـي مجتمـع المؤمنيـن الذيـن 
يعترفـون بيسـوع المسـيح ربًـا ومخلًصـا. وكإمتـداد 
لشـعب هللا فـي العهـد القديـم، فقـد ُدعينـا لكـي 
ننفصل عن العالم ونجتمع سـويًا للعبادة، والشـركة، 
ولتلقـي التعليـم واإلرشـاد مـن كلمـة هللا، ولالحتفال 
بالعشـاء الربّانـي، ولخدمـة كل بنـي البشـر، ولنشـر 
بشـارة اإلنجيـل فـي كل أنحاء المسـكونة. وتسـتمد 
الكنيسـة سـلطتها مـن المسـيح، الكلمـة المتجسـد، 
الذي أعلنت عنه األسـفار المقدسـة. والكنيسـة هي 
عائلـة الـرّب، ويحيـا أعضاؤهـا، الذيـن تبناهـم هللا 
كأبنائـه وخاصتـه، على أسـاس وعود العهـد الجديد. 
اإليمـان  مجمـع  المسـيح،  جسـد  هـي  والكنيسـة 
الـذي يرأسـه المسـيح نفسـه. وهـي العـروس التـي 
مـات المسـيح مـن أجلهـا لكـي يطهرهـا ويقدسـها. 
وبعودتـه اإلنتصاريـة، سـوف يحضرهـا إلـى نفسـه 
كنيسـة مجيـدة، تضـم المؤمنيـن مـن كافـة العصور 
فيهـا  دنـس  ال  بدمـه،  اقتناهـا  والتـي  واألجيـال، 
وال غضـن بـل مقدسـة وبـال عيـب أو خطيـة. اقـرأ 
)تكويـن 12: 1 – ٣؛ خـروج 19: ٣ – ٧؛ متـى 1٦: 
1٣ – 20؛ 18: 18؛ 28: 19 و20؛ أعمـال 2: ٣8 – ٤2؛ 
٧: ٣8؛ كورنثوس األولى 1: 2؛ أفسـس 1: 22 و2٣؛ 2: 
19 – 22؛ ٣: 8 – 11؛ ٥: 2٣ – 2٧؛ كولوسـي 1: 1٧ 

و18؛ بطـرس األولـى 2: 9(.

13� البقية ورسالتها
نؤمـن أن الكنيسـة الجامعـة مؤلفـة مـن كل الذيـن 
يؤمنـون حًقـا بالمسـيح، ولكـن فـي األيـام األخيـرة، 
عندمـا ينتشـر االرتـداد علـى نطـاق واسـع، ُدعيـت 
بقيـة لكـي تحفـظ وصايـا هللا وإيمـان يسـوع. هذه 
البقيـة تعلن حلول سـاعة الدينونـة وتنادي بالخالص 
مـن خـالل المسـيح وتذيع اقتـراب المجـيء الثاني. 
وهـذا اإلعـالن يُرَمـز إليـه بالمالئكـة الثالثـة الـوارد 
ذكرهـم فـي األصحـاح 1٤ مـن سـفر الرؤيـا؛ وهـو 
يتزامـن مـع عمـل الدينونـة في السـماء وينتـج عنه 
توبـة ونهضـة روحيـة علـى األرض. وكل مؤمـن هـو 
مدعـو ليشـارك شـخصيًا فـي هـذه الشـهادة التـي 
تعـم العالـم أجمع. اقـرأ )دانيال ٧: 9 – 1٤؛ إشـعياء 
1: 9؛ 11: 11؛ إرميـا 2٣: ٣؛ ميخـا 2: 12؛ كورنثـوس 
الثانيـة ٥: 10؛ بطـرس األولـى 1: 1٦ – 19؛ ٤: 1٧؛ 
بطـرس الثانيـة ٣: 10 – 1٤؛ يهـوذا ٣ و1٤؛ رؤيـا 12: 

1٧؛ 1٤: ٦ – 12؛ 18: 1 – ٤(.

14� االتحاد في جسد المسيح
نؤمـن أن الكنيسـة وإن كانـت جسـًدا واحـًدا، فهـي 
تضـم أعضـاًء عديديـن، ُدعـُوا مـن كل أمـة وقبيلـة 
ولسـان وشـعب. ونحن في المسـيح خليقة جديدة، 
وال بـد أن تـذوب بيننـا أيـة اختالفـات مبنيـة علـى 
أو  التعليـم،  نوعيـة  أو  الثقافـات،  أو  األعـراق، 
األغنيـاء  بيـن  الطبقيـة  االختالفـات  أو  الجنسـية، 
والفقـراء، أو االختالفـات بين الذكـور واإلناث. فنحن 
جميعنـا متسـاوون فـي المسـيح الذي جمعنـا بروٍح 
واحـٍد فـي شـركة واحـدة معـه ومـع واحدنـا األخر، 
تحفـظ.  أو  محابـاة  بـدون  ونُخـَدم  نَخـِدم  وهكـذا 
األسـفار  فـي  يسـوع  المسـيح  إعـالن  خـالل  فِمـن 
المقدسـة، نشـترك جميًعـا في ذات اإليمـان والرجاء 
وهـذه  للجميـع.  واحـدة  شـهادة  ونقـّدم  الواحـد 
الوحـدة تجـد مصدرهـا فـي وحدانيـة هللا المثلـث 
األقانيـم، الـذي تبنانـا كأوالده. اقرأ )مزمـور 1٣٣: 1؛ 
متـى 28: 19 و20؛ يوحنـا 1٧: 20 – 2٣؛ أعمـال 1٧: 
األولـى 12:  2٦ و2٧؛ روميـة 12: ٤ و٥؛ كورنثـوس 
12 – 1٤؛ كورنثـوس الثانيـة ٥: 1٦ و1٧؛ غالطيـة ٣: 
2٧ – 29؛ أفسـس 2: 1٣ – 1٦؛ ٤: ٣ – ٦ و11 – 1٦؛ 

كولوسـي ٣: 10 – 1٥(.
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15� المعمودية 
بواسـطة المعموديـة نعتـرف بإيماننا بمـوت وقيامة 
المسـيح يسـوع، كمـا نعتـرف بموتنـا عـن الخطيـة 
الحيـاة.  جـّدة  فـي  السـير  وعزمنـا  رغبتنـا  وعـن 
وبذلـك نعتـرف بالمسـيح ربًـا ومخلًصـا لنـا ونُقبَـل 
أعضـاًءا في كنيسـته. والمعمودية هـي رمز التحادنا 
بالمسـيح وغفـران خطايانـا وقبولنـا للـروح القـدس. 
وتتـم المعموديـة بالتغطيس ويشـترط فيهـا اإلعالن 
عـن قبول المسـيح والرغبـة في التوبة عـن الخطية. 
والمعموديـة تتبـع دراسـة األسـفار المقدسـة وقبول 
اقـرأ )متـى 28: 19 و20؛  مـا تعلّـم بـه كلمـة هللا. 
أعمـال 2: ٣8؛ 1٦: ٣0 – ٣٣؛ 22: 1٦؛ روميـة ٦: 1 – 

٦؛ غالطيـة ٣: 2٧؛ كولوسـي 2: 12 و1٣(.

16� العشاء الربّاني 
جسـد  رمـزّي  فـي  االشـتراك  هـو  الربّانـي  العشـاء 
المسـيح ودمـه كإعـالن عن اإليمـان به إلًهـا ومخلًصا 
لنـا. وفـي فريضة الشـركة هذه، يختبـر الجميع وجود 
وإذ  الروحيـة.  بالقـوة  أبنـاءه  يمـد  الـذي  المسـيح 
نتقاسـم العشـاء الربّانـي مـع أعضـاء الكنيسـة، نعلن 
بفـرح عـن مـوت المسـيح الكفـاري إلـى أن يجـيء 
ثانيـًة. ولالسـتعداد للعشـاء الربّانـي، على كل شـخص 
أن يفحـص ذاتـه، وأن يقدم التوبة عن خطاياه معترفًا 
بهـا أمـام اآلب السـماوي. وقـد أسـس الـرب يسـوع 
فريضـة غسـل األرجـل كرمـز تعبيـري عـن الطهـارة 
بعـد التجديـد، وكإعـالن عن الرغبة فـي خدمة بعضنا 
البعـض متبعيـن مثـال المسـيح فـي التواضـع ولكـي 
تتوحـد قلوبنـا بالمحبـة. وفريضـة العشـاء الربّانـي 
متاحة لكل مسـيحي مؤمن. اقرأ )متـى 2٦: 1٧ – ٣0؛ 
يوحنـا ٦: ٤8 – ٦٣؛ 1٣: 1 – 1٧؛ كورنثـوس األولى 10: 

1٦ و1٧؛ 11: 2٣ – ٣0؛ رؤيـا ٣: 20(.

17� المواهب والخدمات الروحية
يمنـح هللا أبنـاءه المؤمنيـن فـي الكنيسـة على مدى 
العصـور مواهـب روحيـة لكـي يوظّفوهـا بالمحبـة 
فـي خدمـة الكنيسـة وفـي خدمـة البشـرية جمعاء. 
القـدس  الـروح  بواسـطة  المواهـب  هـذه  وتُعطـى 
الـذي يقّسـم لـكل عضـو حسـب إرادته، وهـي تزود 
الكنيسـة بكافـة القـدرات والخدمـات التـي تحتـاج 

إليهـا لكـي تتمـم واجباتهـا ومهامها المعينـة لها من 
هللا. ومـن أمثلـة الخدمـات التي تشـتمل عليها هذه 
المواهـب، وفًقا لما جاء في الكتـاب المقدس، نذكر 
اإليمـان، والشـفاء، والنبـوة، واإلعـالن عـن المسـيح، 
والتعليـم، واإلدارة، والمصالحـة، والرحمة )العطف(، 
النـاس  لمسـاعدة  واإلحسـان  الُمضحيـة،  والخدمـة 
وتشـجيعهم، كمـا أن هنـاك أشـخاًصا تمـت دعوتهم 
مـن قبـل هللا وبتوجيـه الـروح القـدس ألداء مهـام 
تعتـرف بهـا الكنيسـة وتميزهـا فـي مجـال الخدمـة 
األعمـال  مـن  والتعليـم وغيرهـا  والكـرازة  الرعويـة 
ولبنـاء  للخدمـة،  الكنيسـة  أعضـاء  لتجهيـز  الالزمـة 
الكنيسـة للوصـول إلـى الكمـال الروحـي، ولتعزيـز 
أعضـاء  يقـوم  وإذ  ومعرفـة هللا.  اإليمـان  وحدانيـة 
الكنيسـة بتوظيـف مواهبهـم الروحيـة تلـك كـوكالء 
أمنـاء لنعمـة هللا المتنوعـة، تكـون الكنيسـة حينئـذ 
محصنـة ضـد التأثيـر الفتـاك للتعاليـم الكاذبـة، كما 
تنمـو فـي معرفـة هللا وتتثبت قواعدهـا على اإليمان 
والمحبـة. اقـرأ )أعمـال ٦: 1 – ٧؛ روميـة 12: ٤ – 8؛ 
كورنثـوس األولـى 12: ٧ – 11 و2٧ و28؛ أفسـس ٤: 
8 و11 – 1٦؛ تيموثـاوس األولـى ٣: 1 – 1٣؛ بطـرس 

األولـى ٤: 10 و11(.

18� موهبة النبوة
هـي  النبـوة  موهبـة  أن  المقدسـة  األسـفار  تشـهد 
القـدس،  الـروح  يمنحهـا  التـي  المواهـب  إحـدى 
وتعتبـر تلـك الموهبة هي إحدى العالمـات المميزة 
للكنيسـة الباقيـة، ونحن نؤمن أن هـذه الموهبة قد 
تجلـت فـي عمـل وخدمـة السـيدة إلـن ج هوايـت. 
فكتاباتهـا تتحـدث بسـلطة نبويـة وتـزّود الكنيسـة 
بالتشـجيع واإلرشـاد والتعليـم والتقويـم، كمـا أنهـا 
أيًضـا تؤكـد علـى أن الكتـاب المقدس هـو المقياس 
الـذي بموجبـه ينبغي أن يُمتحـن كل تعليم واختبار. 
20؛   :20 الثانـي  األيـام  أخبـار  ٦؛   :12 )عـدد  اقـرأ 
عاموس ٣: ٧؛ يوئيل 2: 28 و29؛ أعمال 2: 1٤ – 21؛ 
تيموثـاوس الثانيـة ٣: 1٦ و1٧؛ عبرانييـن 1: 1 – ٣؛ 

رؤيـا 12: 1٧؛ 19: 10؛ 22: 8 و9(.

19� ناموس هللا
لقـد تجسـدت مبادئ نامـوس هللا من خـالل الوصايا 
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العشـر، وتمثلـت فـي حيـاة المسـيح. وتعتبـر هـذه 
الوصايـا تعبيـرًا عـن محبـة هللا، وإرادتـه، وأهدافـه 
فيمـا يختص بسـلوك البشـر وعالقاتهم، وهـي ُملزِمة 
لـكل النـاس فـي كل العصـور. كمـا أن هـذه الوصايا 
هـي أسـاس عهـد هللا مع شـعبه والمقيـاس لدينونته 
العادلـة. وعـن طريـق إرشـاد الـروح القـدس، فهـي 
تشـير إلـى الخطيـة، كما تُظهـر الحاجـة الملحة إلى 
ُمخلّـص. والخـالص يكـون بالنعمـة وليـس باألعمال، 
لكـن ثمـار هـذا الخالص تتجلـى في إطاعـة الوصايا. 
الصفـات  وتطـّور  تنّمـي  بدورهـا  الطاعـة  وهـذه 
حفظنـا  أن  كمـا  الصـالح.  إلـى  وتقـود  المسـيحية 
للوصايـا العشـر هـو دليل على محبتنـا هلل واهتمامنا 
بإخوتنـا فـي البشـرية. وتعبـر طاعـة اإليمـان تلـك 
عـن قـوة المسـيح القـادرة علـى تغييـر حيـاة الناس 
وتجديدهـا، وبالتالي فإنها تزود الشـهادة المسـيحية 
بالقـوة. اقـرأ )خـروج 20: 1 – 1٧؛ تثنية 28: 1 – 1٤؛ 
مزمور 19: ٧ – 1٤؛ ٤0: ٧ و8؛ متى ٥: 1٧ – 20؛ 22: 
٣٦ – ٤0؛ يوحنـا 1٤: 1٥؛ 1٥: ٧ – 10؛ روميـة 8: ٣ 
و٤؛ أفسـس 2: 8 – 10؛ عبرانييـن 8: 8 – 10؛ يوحنـا 

األولـى 2: ٣؛ ٥: ٣؛ رؤيـا 12: 1٧؛ 1٤: 12(.

20� السبت
نؤمـن أن الخالـق الرحيـم بعدما أنهى عمـل خليقته 
فـي سـتة أيـام، اسـتراح فـي اليـوم السـابع ومـن ثم 
أسـس فريضة حفظ يوم السـبت لكل البشـر كتذكار 
لخليقتـه. ولذلـك فـإن الوصيـة الرابعـة مـن وصايـا 
هللا األبديـة التـي ال تتغيـر، تحـث علـى حفـظ ذلـك 
اليـوم السـابع، يـوم السـبت، كيـوم مقـدس للراحـة 
والعبـادة والخدمـة المنسـجمة مـع مثـال وتعاليـم 
المسـيح، رّب السـبت. ونؤمـن أن السـبت هـو يـوم 
شـركة مبهجـة مـع هللا ومع واحدنـا اآلخر. والسـبت 
هـو أيًضـا رمـز لفدائنـا التـام فـي المسـيح، وعالمـة 
لتقديسـنا، ودليـل علـى إخالصنـا، وتـذّوق مبدئـي 
يُعتبـر  كمـا  هللا.  ملكـوت  فـي  األبـدي  لمسـتقبلنا 
السـبت عالمـة أبديـة لعهـد هللا مـع شـعبه. وحفـظ 
ذلـك اليـوم، بروح الفـرح واالبتهاج، من المسـاء إلى 
المسـاء، مـن غـروب الشـمس فـي اليـوم السـادس 
السـابع  اليـوم  فـي  غروبهـا  إلـى  الجمعـة(  )يـوم 
)يـوم السـبت(، هـو احتفـال بأعمـال هللا فـي الخلق 

والفـداء. اقـرأ )تكويـن 2: 1 – ٣؛ خروج 20: 8 – 11؛ 
٣1: 1٣ – 1٧؛ الوييـن 2٣: ٣2؛ تثنيـة ٥: 12 – 1٥؛ 
 12  :20 و1٤؛ حزقيـال   1٣  :٥8 و٦؛   ٥  :٥٦ إشـعياء 
و20؛ متـى 12: 1 – 12؛ مرقـس 1: ٣2؛ لوقـا ٤: 1٦؛ 

عبرانييـن ٤: 1 – 11(.

21� الوكالة
الوقـت  علـى  إئتمنـا هللا  وقـد  عـن هللا،  إننـا وكالء 
بـركات  وعلـى  والممتلـكات،  والقـدرات  والفـرص 
األرض ومواردهـا وثرواتهـا. ونحـن مسـؤولون أمـام 
هللا عن حسـن اسـتخدامها. كمـا أننا نعتـرف بملكية 
ولبنـي  لـه  المخلصـة  بخدمتنـا  البـركات  لتلـك  هللا 
جنسـنا، وكذلـك بإرجـاع عشـورنا وتقديـم عطايانـا 
مـن أجـل إذاعـة بشـارة إنجيلـه ومـن أجـل تعضيـد 
الكنيسـة ونموهـا. والوكالـة هي امتيـاز منحه هللا لنا 
لكـي ننمـو فـي المحبـة وفي االنتصـار علـى األنانية 
والشـهوة. كمـا أن الوكيـل األميـن يبتهـج حيـن يـرى 
البـركات التـي تأتـي لآلخريـن نتيجـة أمانتـه. اقـرأ 
)تكويـن 1: 2٦ – 28؛ 2: 1٥؛ أخبـار األيـام األول 29: 
1٤؛ حّجـي 1: ٣ – 11؛ مالخـي ٣: 8 – 12؛ متـى 2٣: 
2٣؛ روميـة 1٥: 2٦ و2٧؛ كورنثـوس األولـى 9: 9 – 

1٤؛ كورنثـوس الثانيـة 8: 1 – 1٥؛ 9: ٧(.

22� السلوك المسيحي
وورعيـن،  أتقيـاء  أناسـاً  نكـون  لكـي  ُدعينـا  لقـد 
قادريـن علـى التفكيـر والشـعور والتصـرف بحسـب 
مبـادئ الكتاب فـي جميع جوانب الحياة الشـخصية 
إعـادة  القـدس  للـروح  يتـاح  ولكـي  واالجتماعيـة. 
نقـوم فقـط  أن  بداخلنـا، يجـب  خلـق صفـات هللا 
باألعمـال التي تسـاعد علـى إتباع مثال المسـيح في 
الطهـارة والصحة والسـعادة في حياتنـا. وهذا يعني 
أن تسـاير مسـراتنا واحتفاالتنـا وتتقـف وتالئم أعلى 
المقاييـس المسـيحية للذوق والجمـال. وبينما نحن 
نـدرك ونعتـرف باالختالفـات فـي العـادات والتقاليد 
لبـاس  نرتـدي  أن  علينـا  المختلفـة،  الشـعوب  بيـن 
البسـاطة والحشـمة والترتيـب الـذي يناسـب أولئـك 
الزينـة  مـن  الحقيقـي  جمالهـم  يتكـّون  ال  الذيـن 
الهـادئ،  الوديـع  الـروح  زينـة  مـن  بـل  الخارجيـة 
أن  أيًضـا  يعنـي  أبـًدا. وهـذا  تفنـى  زينـة ال  وهـي 
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علينـا االعتنـاء بأجسـادنا بطريقـة عقالنيـة حكيمـة، 
طالمـا هـي هيـاكل للـروح القـدس. وإلـى جانـب 
أن  الرياضـة والراحـة بشـكل كاٍف، علينـا  ممارسـة 
نتبنـى أفضـل األنظمـة الغذائية الصحيـة، وأن نبتعد 
الكتـاب  يُعرّفهـا  الطاهـرة كمـا  عـن األطعمـة غيـر 
المقـدس. وما دامـت المشـروبات الكحوليـة والتبغ 
واالسـتخدام غيـر المسـؤول للعقاقيـر والمخـدرات 
مضـرة ألجسـادنا فعلينـا االمتنـاع عنها أيضـاً. وعوًضا 
عـن ذلـك، علينـا أن ننشـغل بـكل مـا يأسـر أفكارنـا 
وأجسـادنا إلـى التأديـب والتهذيـب وضبـط النفـس 
الـذي فـي المسـيح يسـوع. فهـو يرغب فـي صالحنا 
وفـي فرحنـا الكامـل. اقـرأ )تكوين ٧: 2؛ خـروج 20: 
روميـة  ٣؛   :10٦ مزمـور  ٤٧؛   –  1  :11 الوييـن  1٥؛ 
األولـى ٦: 19 و20؛ 10: ٣1؛  12: 1 و2؛ كورنثـوس 
كورنثوس الثانية ٦: 1٤- ٧: 1؛ 10: ٥؛ أفسـس ٥: 1 – 
21؛ فيلبـي 2: ٤؛ ٤: 8؛ تيموثـاوس األولـى 2: 9 و10؛ 
تيطـس 2: 11 و12؛ بطـرس األولـى ٣: 1 – ٤؛ يوحنـا 

األولـى 2: ٦؛ يوحنـا الثالثـة 2(.

23� الزواج والعائلة
ِقبَـل هللا،  ِمـن  عـدن  فـي  الـزواج  رابطـة  تأسسـت 
وأُعيـد تأكيدهـا وتثبيتهـا مـن قبـل المسـيح علـى 
والمـرأة  الرجـل  بيـن  محبـة  وشـركة  اتحـاد  أنهـا 
يسـتمران مـدى الحيـاة. وبالنسـبة للمسـيحي، فـإن 
تعهـد الـزواج هـو هلل كمـا إلى شـريك الحيـاة. ويتم 
الـزواج فقـط إذا كان الطرفـان يشـتركان فـي ذات 
اإليمـان الواحـد. ويُبنـى الـزواج على أسـاس المحبة 
واإلحتـرام وتحمل المسـؤولية بيـن الزوجين، وبذلك 
تنعكـس المحبة، والقداسـة، والتقارب واالسـتمرارية 
بكنيسـته. وأمـا  المسـيح  بهـا عالقـة  تتسـم  والتـي 
بالنسـبة للطالق، فإن تعليم المسـيح هو أن كل من 
طلـق امرأتـه لغيـر علة الزنـا، وتزوج مـن أخرى فهو 
يزنـي. ومـع أن بعـض العالقـات العائليـة قـد تقصـر 
عـن بلـوغ المقيـاس األمثـل، إال أن شـريكا الحيـاة 
متـى خضعـا لبعضهمـا بالتمـام، فـي تعهد مشـترك، 
فإنهمـا يسـتيطعان، فـي المسـيح يسـوع، أن يحققـا 
القـدس  الـروح  بإرشـاد  المطلوبـة،  المحبـة  وحـدة 
ورعايـة الكنيسـة. لقـد بـارك هللا رابطـة العائلة وهو 
أحدهـم  يـؤازر  أن  الواحـدة  العائلـة  ألفـراد  يريـد 

اآلخـر للوصـول إلـى اإلدارك الكامل. وعلـى الوالدين 
أن يربـوا أبناءهـم علـى محبـة وإطاعـة هللا. وعـن 
طريـق مثالهـم وتعليمهـم ال بـد وأن يتعلـم األبنـاء 
مـن والديهـم أن المسـيح هـو إلـه محـب وعطـوف 
وهـو يعتنـي بأبنائـه علـى الـدوام، وأنـه يريدهم أن 
يصيـروا أعضـاًءا فـي جسـده، وفـي عائلـة هللا التـي 
تحتضـن كالً مـن المتزوجيـن وغيـر المتزوجين على  
حـٍد سـواء. اقـرأ )تكويـن 2: 18 – 2٥؛ خـروج 20: 
12؛ تثنيـة ٦: ٥ – 9؛ أمثـال 22: ٦؛ مالخـي ٤: ٥ و٦؛ 
متـى ٥: ٣1 و٣2؛ 19: ٣ – 9 و12؛ مرقـس 10: 11 
و12؛ يوحنـا 2: 1 – 11؛ كورنثـوس األولـى ٧: ٧ و10 
و11؛ كورنثـوس الثانيـة ٦: 1٤؛ أفسـس ٥: 21 – ٣٣؛ 

.)٤ – 1 :٦

المقــدس  فــي  المســيح  خدمــة   �24
لســماوي ا

نؤمـن أنه يوجـد َمقِدس في السـماء، وهـو المْقِدس 
هـذا  وفـي  إنسـان.  ال  هللا  نصبـه  الـذي  الحقيقـي 
المقـِدس يكهـن المسـيح ألجلنـا، جاعـالً فـي متناول 
المؤمنيـن االسـتفادة مـن فوائـد ذبيحتـه الكفاريـة 
التـي قُدمـت علـى الصليـب مـرة وإلـى األبـد. وقـد 
قُلَِد المسـيح السـلطان كرئيس كهنتنـا األعظم وابتدأ 
خدمتـه الشـفاعية عندمـا صعـد إلـى السـماء. وهي 
الخدمـة التي كان يُرَمـز إليها بعمل رئيس الكهنة في 
الُقـْدس الموجـود فـي الَمْقـِدس األرضـي. وفـي عـام 
18٤٤، وهـي السـنة التي تمثّـل نهاية الفتـرة النبوية 
المكّونـة مـن 2٣00 يوًما، ابتدأ المسـيح في المرحلة 
الثانيـة واألخيـرة من خدمته الكفارية. ويُسـّمى ذلك 
العمـل بالدينونـة التحقيقيـة وهـو جـزء مـن خطـة 
التخلّـص النهائـي من الخطية. وقد تمت اإلشـارة إلى 
ذلـك العمـل فـي العهـد القديـم عـن طريـق عمليـة 
تطهيـر المقـِدس األرضـي في يوم الكفـارة. وفي تلك 
الخدمـة الرمزيـة، كان الهيـكل يتطهـر بـدم الذبائـح 
الحيوانيـة، وأما األشـياء السـماوية فتتطهـر بالذبيحة 
الكاملـة لـدم المسـيح. وتُظِهـر الدينونـة التحقيقيـة 
لسـكان السـماء، َمـن هـم الذيـن ماتـوا ورقـدوا فـي 
المسـيح وبالتالـي فهـم مسـتحقون بـه أن يكون لهم 
نصيـب فـي القيامـة األولـى. كمـا تظهـر أيضـاً، َمـن 
بيـن األحيـاء الذيـن قـد ثبتـوا فـي المسـيح يسـوع 
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مسـتعدون للصعـود إلـى الملكـوت األبـدي. وتزكّـي 
هـذه الدينونـة عدالة هللا في تخليـص الذين يؤمنون 
بالمسـيح، وتعلـن أن الذيـن بقـوا علـى والئهـم هلل 
سـينالون الملكـوت. وتحـدد نهايـة خدمـة المسـيح 
هـذه انتهاء زمن النعمة للبشـر قبـل المجيء الثاني. 
اقـرأ )الوييـن 1٦؛ عـدد 1٤: ٣٤؛ حزقيـال ٤: ٦؛ دانيال 
٧: 9 – 2٧؛ 8: 1٣ و1٤؛ 9: 2٤ – 2٧؛ عبرانييـن 1: ٣؛ 
2: 1٦ و1٧؛ ٤: 1٤ – 1٦؛ 8: 1 – ٥؛ 9: 11 – 28؛ 10: 
19 – 22؛ رؤيا 8: ٣ – ٥؛ 11: 19؛ 1٤: ٦ و٧ و12؛ 20: 

12؛ 22: 11 و12(.

25� المجيء الثاني للمسيح
رجـاء  هـو  للمسـيح  الثانـي  المجـيء  أن  نؤمـن 
الكنيسـة المبـارك، وهـو الـذروة الحاسـمة لبشـارة 
اإلنجيـل. سـيكون مجـيء المخلّـص حرفيًا وشـخصيًا 
ومنظـوراً وعلـى نطـاق العالم بأسـره. وعندما يجيء 
رّب المجـد، سـوف يُقـام الموتى األبـرار، ويصعدون 
مـع األبـرار األحيـاء فـي موكـب عظيـم إلـى األمجاد 
السـماوية، أما األشرار فسـيموتون. ونظرًا ألن معظم 
مراحـل النبـوة أصبحـت على وشـك اإلتمـام الكامل، 
إضافـة إلـى الوضـع الحالـي للعالـم، فهذا يـدل على 
اقتـراب مجـيء المسـيح. أمـا وقـت هـذا المجـيء 
وتحقيـق هـذا الحـدث العظيـم، فلـم يُعلـن، ولذلك 
فعلينـا أن نكـون مسـتعدين دائمـاً. اقـرأ )متـى 2٤؛ 
مرقـس 1٣؛ لوقـا 21؛ يوحنـا 1٤: 1 – ٣؛ أعمـال 1: 
9 – 11؛ كورنثـوس األولى 1٥: ٥1 – ٥٤؛ تسـالونيكي 
األولـى ٤: 1٣ – 18؛ ٥: 1 – ٦؛ تسـالونيكي الثانيـة 1: 
٧ – 10؛ 2: 8؛ تيموثـاوس الثانيـة ٣: 1 – ٥؛ تيطـس 
2: 1٣؛ عبرانييـن 9: 28؛ رؤيـا 1: ٧؛ 1٤: 1٤ – 20؛ 

.)21 – 11 :19

26� الموت والقيامة
نؤمـن أن أجـرة الخطيـة هـي موت، ولكـن هللا الذي 
لـكل  األبديـة  الحيـاة  سـيهب  الخلـود  وحـده  لـه 
المفدييـن. وحتـى يأتـي ذلك اليوم، فـإّن الموت هو 
مرحلـة مـن فقـدان كل إحسـاس وشـعور بالنسـبة 
لكافـة النـاس. وعندمـا يظهـر المسـيح، الـذي هـو 
حياتنـا، فـإن األبـرار المقاميـن مـع األحيـاء األبـرار 
دون ويُختَفطـون لمقابلـة ربهـم. أمـا القيامة  سـيُمجَّ

الثانيـة، قيامـة األشـرار، فتحـدث بعـد ذلـك بألـف 
سـنة. اقـرأ )أيـوب 19: 2٥ – 2٧؛ مزمـور 1٤٦: ٣ و٤؛ 
جامعـة 9: ٥ و٦ و10؛ دانيـال 12: 2 و1٣؛ إشـعياء 
2٥: 8؛ يوحنـا ٥: 28 و29؛ 11: 11 – 1٤؛ روميـة ٦: 
2٣؛ كورنثـوس األولـى 1٥: ٥1 – ٥٤؛ كولوسـي ٣: ٤؛ 
تسـالونيكي األولـى ٤: 1٣ – 1٧؛ تيموثـاوس األولـى 

٦: 1٥ و1٦؛ رؤيـا 20: 1 – 10(.

27� العصر األلفي ونهاية الخطية
نؤمـن أن العصـر األلفـي هـو ُملْـك المسـيح لمـدة 
ألـف سـنة مـع قديسـيه فـي السـماء. وهـذه الفترة 
تتوسـط القيامـة األولى والقيامة الثانيـة، وفيها يُدان 
األمـوات األشـرار، وتكون األرض خربـة وخالية تماًما، 
وليـس بهـا بها بشـر أحياء، ولكن الشـيطان ومالئكته 
يبقـون فيهـا. وفـي نهايـة األلـف سـنة سـوف ينـزل 
إلـى  المقدسـة  القديسـين والمدينـة  المسـيح مـع 
األرض. عندئـذ يُقـام الموتى األشـرار، فيشـتركون مع 
الشـيطان ومالئكتـه فـي تطويـق المدينـة، ولكن نار 
هللا تلتهمهـم وتطّهـر األرض. وهكـذا يتحـّرر الكـون 
إلـى األبـد مـن الخطيـة والخطاة. اقـرأ )إرميـا ٤: 2٣ 
– 2٦؛ حزقيـال 28: 18 و19؛ مالخـي ٤: 1؛ كورنثـوس 

األولـى ٦: 2 و٣؛ رؤيـا 20: 1 – ٥(.

28� األرض الجديدة
نؤمـن أنـه فـي األرض الجديـدة، التـي يسـكن فيهـا 
للمفدييـن،  أبديًـا  مسـكًنا  هللا  يوفّـر  سـوف  الِبـّر، 
حضرتـه  فـي  دائمـة  لحيـاة  كاملـة  مثاليـة  وبيئيـة 
تتسـم بالمحبـة واالبتهـاج والتعلّـم إلـى األبـد. ألنـه 
هنـا يسـكن هللا نفسـه مـع شـعبه بعـد أن يكـون 
قـد مضـى األلـم والمـوت، وانتهـى الصـراع العظيـم 
وتالشـت الخطيـة ولـم يعـد لهـا وجـود. وتعلـن كل 
االشـياء مـن حـي إلـى جمـاد أن هللا محبـة؛ وهـو 
سـيملك إلـى أبـد اآلبديـن. آمين. اقـرأ )إشـعياء ٣٥؛ 
٦٥: 1٧ – 2٥؛ متـى ٥: ٥؛ بطـرس الثانيـة ٣: 1٣؛ رؤيا 

11: 1٥؛ 21: 1 – ٧؛ 22: 1 – ٥(.


