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 ، وسماتها، ومسؤولياتنا بعضـنا رِكَة المسيحية الشَّ ، سوفَ نتعلَّم عن أهمية درس ال ا في هذ
 لَكن قَبَل أن نَتَعمقَ في هذا الموضوعِ الهـام، . بشَرِكَتنا كمؤمنين مسيحيين تجاه بعضٍ فيما يتعلَّقُ
نُجيب لينا أنع جِبالً – يأو – وهأال و ؤاٍل هامس نالشَّرِكَ " : ع يةُ ةُ ما هسيحيالم " . 

وه ةسيحيالم للشَّرِكَة ريفطُ تَعسأب " : سيحنا المبضاً كَما أحعنا بضعب بحي ةً ". أنرم نُعيد 
 . أن يحب بعضنا بعضاً كما أحبنـا المسـيح - ببساطَة متناهية – الشَّرِكَةُ المسيحيةُ تَعني : أخرى

 : ٣٥ - ٣٤ : ١٣ ُأ في إنجيل يوحنَّا نقر و

" يكُمطةً َأنَا ُأعيددةً جيصا : وضعب كُمضعوا ببتُح َأن . ـونبَأنَا تُح تُكُمببا َأحكَم 
 ِإن كَان لَكُم حب : بِهذَا يعرِفُ الْجميع َأنَّكُم تَالَميذي . َأنْتُم َأيضا بعضكُم بعضا

 . " بعضا ِلبعضٍ

وهأال و ؤاٍل آخَرنا إلى سقودهذا ي؟ : وةسيحيالم ةُ الشَّرِكَةما هي أهمي أن ة  في الحقيقـَ
 : هناك سببينِ رئيسيينِ ألهمية هذه الشَّرِكَة

 وهذا يعنـي أن . د المسيح أوصانا بِها ، الشَّرِكَةُ المسيحيةُ مهِمةٌ لنا كمؤمنين ألن السي أوالً
ى هـذه  الشَّرِكَةَ المسيحيةَ ليستْ خَياراً متْروكاً لنا، بل هي وصيةٌ أعطاها يسوع لكُلِّ أتْباعه عـل

هِممارِسوها في حياتلوا بِها ويمعضِ لكي ياألر . 

 فمحبتُنـا . ألتْباعِ المسـيحِ مؤمنين ألنَّها السمةُ المميزةُ ، الشِّرِكَةُ المسيحيةُ مهِمةٌ لنا ك ثانياً
بعضنا لبعضِ هي أهم سمة تُميز المؤمنين المسيحيين عن جميعِ األشخاصِ اآلخرين فـي هـذا



 . النَّاس إلى يسـوع المسـيح هي التي تَجذب كما أن محبتَنا بعضنا لبعضٍ . العالَمِ الذي نَعيشُ فيه
الشَّـرِكَة مامِ لهذهإقْباُل النَّاسِ على االنْض زاد ،ةسيحيالم ةبحالم لهذه تُكسمارتْ ملهذا، كُلَّما زاد . 

 . ح تَجلب المزيد من المجد للسيد المسي ِلبعضٍ هذا كُلِّه فإن محبتَنا بعضنا أضف إلى

 مـا هـي بعد أن عرفْنا ما هي الشَّرِكَةُ المسيحيةُ وما هي أهميتُها، تَعاَل بِنا نَرى سـوِياً
 : سماتُ هذه الشَّرِكَة

 قبل كُلِّ شَـيء فـإن الشَّـرِكَةَ . الشَّرِكَةُ المسيحيةُ هي عالقَةٌ وثيقَةٌ وشَراكَةٌ مقَدسةٌ ، أوالً
 الَّـذي " : ٣ : ١ هي عالقَةٌ حميمةٌ باِهللا المثَلَّث األقانيمِ حيثُ نقرُأ في رسالة يوحنَّا األولى يحيةَ المس

 وَأما شَرِكَتُنَا نَحن فَهِي مـع اآلبِ . رَأينَاه وسمعنَاه نُخْبِركُم بِه، ِلكَي يكُون لَكُم َأيضا شَرِكَةٌ معنَا
اب عميحِ وسالْم وعسي هالثانية . " ن كورنثوس ١٤ : ١٣ كما نقرُأ في رسالة : " ـوعسنَـا يبةُ رمعن 

كُميعمج عسِ موحِ الْقُدشَرِكَةُ الرةُ اِهللا، وبحميحِ، وسالْم " . عالقَـةٌ كَما أن يةَ هسيحيالشَّرِكَةَ الم 
ةٌ بالمؤمنينسقدثيقةٌ وميوحنَّا األولى و ثُ نقرُأ في رسالةيأيضاً ح ـلَكْنا ٧ : ١ اآلخَرينس أنـه إن 

 فال يمكـن للمـؤمنِ . في النُّورِ كما يسوع في النُّورِ، فال بد أن تكون لَنا شَرِكَةٌ بعضنا مع بعضٍ
 ، أو مع أشخاصٍ ال يؤمنـون بـأن المسيحي أن يكون في شَرِكَة مع أشخاصٍ يعيشون في الظَّالمِ

 أن المؤمنين كانوا يقومـون ٤٢ : ٢ ونقرُأ في سفْرِ أعمال الرسل . يسوع المسيح هو نُور العالَمِ
 خُبـزِ، وكَانُوا يواظبون علَى تَعليمِ الرسِل، والشَّرِكَة، وكَسـرِ الْ " : بأمورٍ هامة أثناء شَرِكَتهِم معاً

اتلَوالصو " . 

 نقرُأ في رِسالَة أفَسس أن الكنيسـةَ . حيةٌ بين المؤمنين الشَّرِكَةُ المسيحيةُ هي عالقَةٌ ، ثانياً
يح وضةً، بل هي عسؤستْ معى . ليستُد يسيح " لهذا فَهالم دسج ." الطَّريقَـة ُل بذاتمةُ تَعفالكنيس 

 لهذا، فإن ِلكُلِّ . فالمسيح هو رأس الكنيسة، والمؤمنون هم أعضاء الجسد . عمُل بِها أجسادنا التي تَ
رووٍ فيها دضلُ عمعو ه اُهللا فـي . ه كُنسي النَّاسِ الذين نةٌ مماعالكنيسةَ هي ج أخرى، فإن بعبارة

القُد هوحخالِل ر نم هِمطسوسِ و . ـناِهللا ع ـعرٍ مباشفي اتِّصاٍل م كوني نٍ أنلكُلِّ مؤم نكموي 
ذ . طَريق إيمانه بيسوع المسيح ـعى لنَبــةٌ تَسسقَدشَرِكَةٌ م فهي ،طسفي الو كُنساَهللا ي وحيثُ أن 

والشَر ةيالخَط . ألن ةبالمحب زها كما أنَّها شَرِكَةٌ تتميتبحفي م سيحالم تُشابِه تَها هي أنغاي .



 أفْضُل طريقة لفهـمِ . الشَّرِكَةُ المسيحيةُ هي عالقةٌ تَنْطَوي على بعضِ المسؤوليات ، ثالثاً
 ؟ تجاه بعـضٍ لَكن ما هي مسؤولياتُنا بعضنا . الشَّرِكَة المسيحية هي أن نَدرس مسولياتنا المتبادلَة

ةتابيالك اآليات نم ديدُأ في العنَقْر نضاً : " فنَحعب كَمضعوا ببضـاً " ... " أحعب ـكُمضعلِّموا بع ... " 
 ؛ أي " المسـؤولياتُ المتبادلَـةُ " وهذه تُدعى . وما إلي ذَِلك من وصايا " ... اخْدموا بعضكُم بعضاً "

 وبالطبع، ينبغي على المـؤمنِ المسـيحي أن يحـب . يةُ كُلِّ مؤمنٍ تجاه المؤمنين اآلخَرين مسؤول
 . فَهكَذا علَّمنا معلِّمنا األعظَم يسوع المسيح . جميع النَّاسِ دون استثناء، بل وأن يحب أعداءه أيضاً

نع ونا لهذا اليومِ هموضوع نضٍ لَكعبب مهضعب ينسيحيالم نينالمؤم عالقَة . تـابِيالك يارعا المأم 
وفَه نيننا كمؤملعالقَت " : سيحنا المبضاً كَما أحعنا بضعب بنَح أن ." 

 القُـدرةَ أيضـاً لَكن يسوع ال يوصينا بأن نُحب المؤمنين اآلخَرين فَحسب، بل إنَّه يعطينا
مهبنُح رومية . على أن ُأ في رسالَةنَقْر نوحِ ٥ : ٥ فنَحـالِل الـرخ نفينا م تَهبحم كُبساَهللا ي أن 

 . قلوبِنا القُدسِ الساكنِ في

 كَما أنَّهـا عالقَـةٌ . ألقانيمِ إذاً، الشِّرِكَةُ المسيحيةُ هي عالقَةٌ حميمةٌ مع اِهللا الواحد المثَلَّث ا
 وثيقَةٌ مع المؤمنين المسيحيين حيثُ يقوم كُلُّ مؤمنٍ بمسؤولياته تجاه المؤمنين اآلخَرين على أكْمِل

هجو . 

ى نُبحر إلى العمق قَ وحيثُ أنَّنا نَهتَم بالتلمذة العملية في حياتنا، تَعاَل بِنا  ليالً ونتعرفُ عـل
نٍ ؤو المس هذهْؤمكُلِّ م قعلى عات التي تَقَع اتاآلخَرين منّا لي نينالمؤم جاهنُقْطَـةٌ . ت ناكه نلَك 

 هامةٌ ينْبغي توضيحها أال وهي أنَّه ال يمكن ألي مؤمنٍ أن يطَبقَ جميع هذه المسـؤوليات دفْعـةً
ةً واحنا . دنا نَنْمو شيئاً فشيئاً في إيمانميعج نصـايا اِهللا أيضاً فنَحو ـةى إطاع  وفي قُـدرتنا عـل

 من المسؤوليات التي سـنتطرقُ ) أو مسؤوليتينِ ( لذلك، اخْتَر مسؤوليةً واحدةً . وتطبيقها في حياتنا
 وعنْدما تُحرِز تَقَدماً ملْحوظاً فيها، أضفْ مسـؤوليةً . ها في حياتك إليها بعد قَليٍل، وحاوِْل أن تُطَبقَ

رج لُمها ُأخرى، و . اتسؤوليبِكُلِّ الم تَقوم لْتَ أنقَليـٍل – فإذا حاو ـدعها بـةً – التي سنَذْكُرفْعد 
أم ةببِخَي وتُصاب ما تَفْشَُل في ذَِلكبةً، فردٍل واح . فـي التطبيـق موتَقَد ةتدريجي أ بطريقةابد ،لذِلك 

الروحي كونُم عتَوافَقُ مبما ي .



ةرئيسـي ئـاتف في ثالث المسئوليات هذه عزنُو نُنا أنكمقليالً، ي طَ الموضوعسولكي نُب : 
 فنا؛ والفئةُ الثانيةُ هي المسـؤولياتُ التـي تتعلَّـقُ األولى هي المسؤولياتُ التي تتعلَّقُ بمواق الفَئةُ

 واآلن، تَعاَل بِنا نَرى كُلَّ فَئة من هـذه . بكالمنا؛ والفئةُ الثالثةُ هي المسؤولياتُ التي تتعلَّقُ بأفْعاِلنا
 : الفئات الثَّالث على حدة

 ولتوضـيحِ . عضنا تجاه بعضٍ تتعلَّقُ بمواقفنا ب كمؤمنين مسيحيين الفئةُ األولى لمسؤولياتنا
بطريقـة ةالمسؤولي هذه ةسمارنا على مضالتي تَح ةتابيالك ضِ اآلياتعُل في بتَعاَل بنا نتأم ،ذَِلك 

ع م ةلي : 

 اَألخَوِية، مقَدمين بعضكُم وادين بعضكُم بعضا بِالْمحبة " : ١٠ : ١٢ نقرُأ في رسالة رومية
ةامي الْكَرا فضعب " . اآلخَـرين المؤمنين بنُح باشراً على أناً واضحاً ومضح ةاآلي في هذه نَجِد 

 حفاظ على هـذه ويمكنُنا تطبيقُ ذِلك عملياً عن طريق بذِْل كُلِّ جهد ممكنٍ لل . محبةً أخويةً خاِلصةً
 كما أن اآليةَ تَحضنا على أن نُقَدم بعضـنا بعضـاً فـي . العالقات األخوية الوطيدة واستمرارِها

ةالكَرام . الظَن ال نُسيء وأن اآلخَرين المؤمنين تَرِمنَح نا بأناً في حياتعملي قَ ذلكنُطَب نُنا أنكموي 
د بِهِم قٍّ ونح هجو . 

 الَ تَكُونُوا مديونين َألحد بِشَيء ِإالَّ بَِأن يحـب " : ١٠ - ٨ : ١٣ كَما نقرُأ في رسالة رومية
وسَل النَّامَأكْم فَقَد هرغَي بَأح نم ا، َألنضعب كُمضعا ِللْقَرِيـبِ ... . بشَر نَعةُ الَ تَصبحاَلْم ... " . 

 ومـن . نَجِد هنَّا حضاً لنا على أن يحب بعضنا بعضاً وأن ال نَتَعمد إيـذاء المـؤمنين اآلخَـرين
 المحتملة على هذه الوصية هي أن ال نتدخََّل في الشؤونِ الزوجيـة والعائليـة العملية التطبيقات

ةيسظَ على قُدنُحاف بل أن ،واجِ لآلخرينمي إخوانَنـا . الزنَح ةَ بأنالوصي قَ هذهنُطَب نُنا أنكمكما ي 
 وأخواتنا في اإليمانِ كَما نَحمي أنْفُسنا وعائالتنا، وأن نَصون ممتلكاتهِم كَما نَصـون ممتلكاتنـا،

 . وأن نَتَمنَّى لَهم الخَير دائماً

 فَيجِب علَينَا نَحن اَألقْوِياء َأن نَحتَمـَل " : ٧ و ٢ و ١ : ١٥ مية نَقْرُأ أيضاً في رسالة رو
 ِلذِلك ... . فَلْيرضِ كُلُّ واحد منَّا قَرِيبه ِللْخَيرِ، َألجِل الْبنْيانِ . َأضعافَ الضعفَاء، والَ نُرضي َأنْفُسنَا

 يمكنُنا أن نُطَبقَ هذه الوصايا الرائعة . " اقْبلُوا بعضكُم بعضا كَما َأن الْمسيح َأيضا قَبِلَنَا، ِلمجد اِهللا
في األوقـات مهفَعنَرو مهدنُسان ب، بل وأيضاً بأنسفح اآلخَرين المؤمنين فاتعَل ضتَمنَح ال بأن



ى ٣ - ١ : ١٤ فكما ورد في رومية . ي يضعفون فيها الت  ، يجب على القـوي أن ال يتشـامخَ عـل
فاء أنعاألقوياء والض على المؤمنين جِب؛ بل يالقوي دينال ي أن عيفعلى الض ويجب ،عيفالض 

 . يقْبلوا بعضهم بعضاً كَما قَبِلَهم المسيح

نَقْر كولوسي ثُم ا " : ١٣ : ٣ ُأ في رسالةضعب كُمضعب ينحامسما، وضعب كُمضعب ينلتَمحم 
 يجِب علينا وهذا يعني أنَّه . " كَما غَفَر لَكُم الْمسيح هكَذَا َأنْتُم َأيضا . ِإن كَان َألحد علَى َأحد شَكْوى

 . بعضاً من أعماق قُلوبِنا كَما سامحنا المسيح كمؤمنين أن نُسامح بعضنا

منْهنا مفتتعلَّقُ بمواق اآلخَرين المؤمنين جاهنا تاتإذاً، الفئةُ األولى لمسؤولي . وقد قرأنا للتـو 
 . تلك بعض اآليات الكتابية التي تُوضح مسؤولياتنا

 ولكـي . ياتنا كمؤمنين مسيحيين بعضنا تجاه بعضٍ فتتعلَّقُ بكالمنا أما الفئةُ الثانيةُ لمسؤول
ـُل فـي بعـضِ اآليـاتنَّا، تَعاَل بِنا نتأمع ردصبالكَالمِ الذي ي تعلِّقَةنا الماتفَ على مسؤولينتعر 

 : الكتابية بهذا الشأنِ

 يجِب علينا وهكذا، . ..." نُحاكم َأيضا بعضنَا بعضا فَالَ " : ١٣ : ١٤ نَقْرُأ في رسالة رومية
د . كمؤمنين مسيحيين أن ال نُدين بعضنا بعضاً في آنٍ واحـ فاءعوالض نْطَبِقُ على األقوياءوهذا ي . 

م ممارِسوا إيمانَهي أن اآلخَرين نم ال نتوقَّع علينا أن جِبةَ ثْلَنا تَ كما يملوا األطْعيتناو ماماً، وال أن 
نلُها نَحةَ التي نَتَناوواألشْرِب . مهدنُسـاع وأن اآلخَرين المؤمنين آراء تَرِمنَح ني أيضاً أنعوهذا ي 

 . على أن يكونوا شَهادةً حيةً للمسيح

 ب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ، بِاسمِ ربنَا ولكنَّني َأطْلُ " : ١٠ : ١ ونقرُأ في رسالة كورنثوس األولى
لْل كُونُوا كَامقَاقَاتٌ، بانْش نَكُميب كُونالَ يا، وداحالً وقَو كُميعمتَقُولُوا ج يحِ، َأنسالْم وعسي يف ين 

داحْأيٍ ورو داحكْرٍ وف " . مسؤولي نا أننا ا نَرى هضعـبِ تَنا بجوان ـنثَ عحنَب ضِ هي أنعب جاهت 
 . المقْطوعة بينَنا وبين المؤمنين اآلخَرين عالقاتنا وهذا يشْمُل استعادةَ . االتِّفاق بينَنا وأن نُعززها

 كَلمـةَ اِهللا ، وأن نَدرس وألجِل بعضٍ وأفْضُل طَريقة للقيامِ بذلك هي أن نُصلِّي بعضنا مع بعضٍ
. معاً



 ِلتَسكُن فيكُم كَلمةُ الْمسيحِ بِغنى، وَأنْتُم بِكُلِّ حكْمـة " : ١٦ : ٣ ثُم نَقْرُأ في رسالة كولوسي
 رنِّمين في قُلُوبِكُم معلِّمون ومنْذرون بعضكُم بعضا، بِمزامير وتَسابِيح وَأغَاني روحية، بِنعمة، متَ

بضاً . " ِللرعنا بضعب لِّمعي باشراً لنا على أناً مضنا حه ةَ التعلـيمِ ال . نَجِدمسؤولي رينا أنوهذا ي 
 ن ويمكنُنـا أ . تَقْتَصر على رعاة الكناِئسِ وقادتها، بل هي مسؤوليةُ كُلِّ مؤمنٍ ناضجٍ في اإليمانِ

بـأن ددالج جاِل للمؤمنينسِ معاً، وإفساحِ المقدتابِ المالك ماعِ لدراسةتاالج عن طريق بذِلك نقوم 
هِمفي حيات سوعي الرب هنَعما ص ندوا عشْهي . 

 َأن الَ يكُون في اُنْظُروا َأيها اِإلخْوةُ " : ١٣ - ١٢ : ٣ ونقرُأ أيضاً في الرسالة إلى العبرانيين
ينِ اِهللا الْحع اددتي االرانٍ فمِ ِإيمدبِع يررش قَلْب كُمدَأح . امـا دمٍ، مـوكُـلَّ ي كُمظُوا َأنْفُسْل عب 

ةيورِ الْخَطبِغُر نْكُمم دى َأحقَسالَ ي ِلكَي ،موى الْيعدقْتُ يغ . " الْونْبإذاً، ي عشَجي نٍ أني على كُلِّ مؤم 
ةالقداس ياةاِهللا، وعلى ح ةمكَل ةفي اإليمانِ، وعلى إطاع على النُمو أخاه . 

 ولْنُالَحظْ بعضنَا بعضا ِللتَّحرِيضِ علَى " : ٢٥ - ٢٤ : ١٠ ونقرُأ في الرسالَة إلى العبرانيين
 ة، غَير تَارِكين اجتماعنَا كَما ِلقَومٍ عادةٌ، بْل واعظين بعضـنَا بعضـا، الْمحبة واَألعماِل الْحسنَ

بقْري موالْي نوا تَررِ ملَى قَدبِاَألكْثَرِ عـنا . " وضعب ـضنَح أن ينبغي علينا كمؤمنين نا أنَّهه نَجِد 
ماِل الحواألع ةضاً على المحبعةُ لآلخَرين بنْفَعالتي فيها م نَةـنا . سبعض عنُشَج كما ينبغي علينا أن 

 . بعضاً على حضورِ اجتماعات العبادة ودروسِ الكتابِ المقدسِ

 وقد قرأنا للتو بعـض . إذاً، الفئةُ الثانيةُ لمسؤولياتنا تجاه المؤمنين اآلخَرين تتعلَّقُ بكالمنا
 . ات الكتابية التي تُوضح مسؤولياتنا هذه اآلي

الثالثة إلى الفئة نأتي اآلن ضٍ واألخيرةعب جاهنا تضعب ينسيحيم نا كمؤمنيناتأال لمسؤولي 
 اتنا وسوفَ نقرُأ اآلن بعض اآليات الكتابية التي تَحضنا علـى ممارسـة مسـؤولي . وهي أفْعالُنا

 : بعضنا تجاه بعضٍ من جِهة أفْعاِلنا

 فَِإن كُنْتُ وَأنَا السيد والْمعلِّم قَد " : على ِلسانِ السيد المسيح ١٤ : ١٣ نقرُأ في إنجيِل يوحنَّا
دم أحـدنا . " بعضٍ غَسلْتُ َأرجلَكُم، فََأنْتُم يجِب علَيكُم َأن يغْسَل بعضكُم َأرجَل وهذا يعني أن يخـْ



 اآلخَر، وأن نَكون مرهفي الحس الحتياجات المؤمنين اآلخَرين من حوِلنا، وأن نَفْعَل شَـيئاً مـا
هِماحتياجات وتسديد هِمتدساعلم . 

 ون انْشقَاقٌ في الْجسد، بـْل ِلكَي الَ يكُ " : ٢٥ : ١٢ كَما نَقْرُأ في رسالة كورنثوس األولى
 إحدى الطُّرق التي يمكنُنا بِهـا أن نَهـتَم بعضـنا . " تَهتَم اَألعضاء اهتماما واحدا بعضها ِلبعضٍ

 ياهـا ِلخدمـة هي أن نَستَخْدم قُدراتنا ومواهبنا التي وهبنـا اُهللا إ – كمؤمنين مسيحيين – بِبعضٍ
 . المؤمنين اآلخَرين الذين يحتاجون بشكٍل خاص لهذه القُدرات والمواهبِ التي نتمتَّع بها

 غَيـر َأنَّـه الَ . فَِإنَّكُم ِإنَّما دعيتُم ِللْحرية َأيها اِإلخْوةُ " : ١٣ : ٥ ونقرُأ في رسالة غالطية
روا الْحريا تُصضعب كُمضعوا بماخْد ةبحْل بِالْمب ،دسةً ِللْجصةَ فُرباشـراً لنـا . " ياً مضنا حه نَجِد 

ةنا بعضاً بالمحبضعب منَخْد لنـا للقيـامِ . على أن طاةعالم ةرينا للحمِ استخدامدعونا إلى عدوهذا ي 
 مشيَئةَ اِهللا عن طريق البحث عن فُـرصٍ متاحـة ِلخدمـة المـؤمنين بما يحلو لَنا، بل أن نَفْعَل

 . من كُلِّ قُلوبِنا اآلخَرين

 وهذا يعني أنَّـه ينْبغـي . " احملُوا بعضكُم َأثْقَاَل بعضٍ " : ٢ : ٦ ثُم نقرُأ في رسالة غالطية
نُساع أن ينسيحيم في ضيق علينا كمؤمنين إخوانَنا المؤمنين د ات ،ـهِمضروفي م ،وفي تَجارِبِهِم ،هِم 

فيه ونرمبٍ يعص فظَر وفي أي ،هِمنزأو . وفي ح ،منتدخََّل فـي أفكـارِه ني أنعهذا ال ي نلك 
 َألن " تقول ٥ : ٦ غالطية ممتلكاتهِم ألن مواقفهِم، أو خَياراتهِم، أو قيمهِم، أو ما يفْعلونَه بوقتهِم أو

هَل نَفْسمُل حمحيس داحـضٍ، إالَّ . " كُلَّ وعنا أثقاَل بضعَل بمحي وصينا بأناَهللا ي أن غْموبالتالي، ر 
ألن وأفعاِلهِم هِمحيات نع ةَ اآلخَرينَل مسؤولينتحم نا أنريدال ي مسـؤوالً أنَّه كُلَّ شَخْصٍ سيكون 

 . عن أفعاِله وتصرفاته وأقواِله أمام كُرسي المسيحِ

 كُونُوا مضيفين بعضكُم بعضا بِالَ " : ٩ : ٤ ثُم نقرُأ أخيراً ما ورد في رسالة بطْرس األولى
ةمدميا . " دالض نسنُراعي ح علينا أن جِبإذاً، ي نا المؤمنيننا واستقباِلنا إلخوانلفي تَعام وهـذا . فَة 

مكَنِ والطَّعامِ لَهسوتقديمِ الم امِ الربُل استضافَةَ خُدشْمما – ييوال س ةعيـدب نأماك نم حين يأتون . 
. ا المادي أحياناً كما أنَّه يشْمُل مساعدةَ المؤمنين الفُقَراء الذين يحتاجون ِلدعمن



 تَشْمُل مواقفَنـا ) تمتَّع بالشَّرِكَة معاً لل كمؤمنين ( وهكذا، فإن مسؤولياتنا بعضنا تجاه بعضٍ
 هـذه ولعلَّنـا نسـتطيع أن نُلَخِّـص . القلبيةَ، والكلمات التي نَنْطقُ بِها، واألفعاَل التي تَصدر عنَّا

اتأال وهي المسؤولي واحدة ةبارفي ع : " نـا المسـيحبضاً كمـا أحعنا بضعب بنُح و ". أن هـذه 
 من خـالِل قراءتنـا راه وهذا هو ما نَ . في حياتنا ها تَطْبيقاتٌ كثيرةٌ متَعددةُ الجوانبِ لَ ال المسؤوليةُ

 : ٨ - ٤ : ١٣ لرسالة كورنثوس األولى

 الْمحبةُ الَ تَتَفَاخَر، والَ تَنْـتَفخُ، والَ . الْمحبةُ الَ تَحسد . نَّى وتَرفُقُ الْمحبةُ تَتََأ "
الس الَ تَظُنو ،تَدالَ تَحا، وها ِلنَفْسم الَ تَطْلُبو ،حْل وء، تُقَببِاِإلثْمِ ب حالَ تَفْرو 

ُل كُلَّ شَيتَمتَحقِّ، وبِالْح حتَفْر ،ءـو كُـلَّ شَـيجتَرو ،ءقُ كُلَّ شَيدتُصو ،ء 
ءلَى كُلِّ شَيع بِرتَصا . ودقُطُ َأبةُ الَ تَسبحاَلْم ." 

كللذلك، صالتي ألج هتمدوتكريساً قوياً لخ هماً عميقاً لكلمتفَه الرب عطيكي هي أن ، ـنم 
 عديدة التي ألقاها اُهللا على عاتقك كمؤمنٍ اخْتَبر خَالص الرب ونعمتَه خالِل قيامك بالمسؤوليات ال

 . لَه كُلُّ المجد .. من خالِل شَخْصِ الرب يسوع المسيحِ

نَلقاكُم وإلى أن في درسٍ جديد جبرنام نـات " تلمذة " موالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم ، . 
سوع وسالمسيحِ يفي الم كُموأفكار كُمفَظُ قُلوبحقٍْل يآمين . اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ ع .


