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 وحدة واضحة للعالم 
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

ُل  "َولَْسُت 
َ
ْسأ

َ
ْجلِ  ِمنْ  أ

َ
يًْضا  بَْل  َ�َقْط، هُؤالَءِ  أ

َ
ْجلِ  ِمنْ  أ

َ
ينَ  أ ِ

َّ
َِميعُ  بَِ�َالِمِهْم، يِلَُكونَ  يِب  يُْؤِمنُونَ  اذل

ْ
نََّك  َكَما  َواِحًدا، اجل

َ
  أ

نَْت 
َ
َها   أ ُّ�

َ
نَا   يِفَّ   اآلُب   أ

َ
يًْضا   ُهمْ   يِلَُكونُوا   ِ�يَك،  َوأ

َ
َعالَمُ   يِلُْؤِمنَ   ِ�ينَا،  َواِحًدا   أ

ْ
نََّك   ال

َ
رَْسلْتَِ�   أ

َ
نَا   .أ

َ
ْ�َطيْتُُهمُ   قَدْ   َوأ

َ
ِي   الَْمْجدَ   أ

َّ
  اذل

ْ�َطيْتَِ�،
َ
�َّنَا  َكَما  َواِحًدا يِلَُكونُوا  أ

َ
ْنُ  أ

َ
نَا  .َواِحدٌ  �

َ
نَْت  ِ�يِهمْ  أ

َ
ِل�َ  يِلَُكونُوا  يِفَّ  َوأ   ُمَكمَّ

َ
َعالَمُ  َويِلَْعلَمَ  َواِحٍد، إِىل

ْ
نََّك  ال

َ
  أ

رَْسلْتَِ�،
َ
ْحبَبْتَُهمْ  أ

َ
ْحبَبْتَِ�" (يوحنا  َكَما  َوأ

َ
 ). ٢٣ -٢٠: ١٧أ

  و�  من أجل تالميذه  هناك طلبة رئيسيَّة اكن قد رفعها بالفعل، ول�ن غ� الرب �سوع من صالة  اجلزء إن هذا 
حقييق جًدا. فلك شخص مسييح هو يف املسيح، و�ن   شلٍك هذه الطلبة �بالفعل قت ة شعبه. لقد حتقَّ وحدتتعلَّق ب

ه. يصح هذا األمر بالنسبة  باملشرتك  احتادنا ة بيننا حب�م وحدة حقيقيَّ  هناكيف املسيح وأنا يف املسيح، ف أنَت  كنَت 
ة تر�طنا  هذه انلقطة أو تلك، إال أنه توجد وحدة حقيقيَّ   حولمن أننا قد �تلف   ىلع الرغم�. للك املؤمن� احلقيقيِّ 

 للعالم.  واضحةوتلك الوحدة �ب أن ت�ون  — مًعا 

قراءة كتابات  عن للرتمجة اإل�ل��ة لكتاب "عن اتلجسد" ألثناسيوس، حىك لو�س  ة يس. إس. لو�سيف مقدم
  كمبس   .ات توما األ�و��، ومارتن لوثر، وتوماس أاتلار�خ خالل أيام دراسته. لقد قرأ كتاب  عرب� العظماء  املسيحيِّ 

)Thomas à Kempis( ،بينهم، فيما  معينةأن لك هؤالء األشخاص دليهم اختالفات دقيقة أدرك  �ينما ، ووغ�هم
 اإل�يل.  يقةحقعن    مت تظهر عرب شهاداتهإال أنه لم �ستطع جتاهل الوحدة اليت ظلَّ 

. لقد  شياء �تلفةموا أحىت يتعلَّ  ،غ� املؤمن� يم�ن أن يراها وحدة  مبه ي�ون هل ون يؤمنسن أن مَ  املسيحص� 
ِل�َ    طلب من اآلب أن ي�ون املؤمنون "ُمَكمَّ

َ
َعالَمُ  َويِلَْعلَمَ  َواِحٍد، إِىل

ْ
نََّك  ال

َ
رَْسلْتَِ�، أ

َ
ْحبَبْتَُهمْ  أ

َ
ْحبَبْتَِ�  َكَما  َوأ

َ
إن  ."أ

ىلع أن   قاطع كديلل عملحىت ت �ب أال تتشابه بما هو يف العالم بلعضنا ابلعض اليت  رمحةاملحبة، واالهتمام، وال
هذه  أيًضا  اهللا. �ب أن �شهد    اذلي أرسلهاثلالوث،    يفاألقنوم اثلا�    إنهد معلم أخاليق عظيم بل  �سوع لم ي�ن �رَّ 

اذلي �دث   فوق الطبييع ملح للعالواضإن الربهان كما �ب املسيح. تماًما الوحدة للعالم بأن اهللا �ب املؤمن� 
 ، ونعمته.ورمحتهبة اهللا، يُظِهر �وسط شعب اهللا 

ىلع �بة   العظيمة، القدرة احلنونةأحيانًا �تاج املؤمنون أنفسهم إىل فهم أعمق ملحبة اهللا هلم. دلى اهللا، يف مرامحه 
حيايت، و�ب� بالرغم من ذلك. كيف   �و نفيس يفهو يعرف لك جزء قبيح ف. كيف أعرف هذا؟ غ� املحبو��

  نفس هو �بنا يف االبن، وف.  ألننا �بو�ون بطبيعتنا نلا ليست  �بته  أن نفهم أن  دائًما  يم�ن أن ي�ون هذا؟ علينا  
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مه يد اذلي يمكن� أن أالوح   ادلافعلالبن �    إن �بتهن هم يف االبن.  مَ ىلع  ابنه، �سكبها  ىلع  املحبة اليت سكبها     قدِّ
 ص�. ار اهللا أن �لِّ ياخت عن سبب

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 

 

 . يلجون�وقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف م
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