" إن كان ممكناً  ،فحسب طاقتكم ساملوا جميع الناس "ًرومية ً21ً:21
 .2ألانسان املسيحي البد أن يكون وديع ومساالم للاا النااس مااا السايد املساي "  ...ال يخاصام
وال يص ااي  ،وال يس اامع أا ااد ا ااي ال ااوار ص ااو "ًمتا ا  21ً:21ولكا اار الأ ااًوت أايا ااا

ا ااع

ألانس ااان ااي مواق ااال م ااع ألا ااً ر والب ااد أن يأ ااق موق ااالً.مهم ااا ك ااان املوق ااال الب ااد ل نس ااان
املسيحي أن ال يقفد سالم الدا لي.
 .1السااالا الاادا لي مااو نمااًر ماار نمااار الااًو القاادس " وأمااا نمااً الااًو فه ا ًو محبااة فااً سااالاً،
طااوأ أ ااار لالااال صااال ً"...غالطيااة ً11ً:5وماار الالبي ااي أن يااديي املسااي ملااا السااالا "ًأل ا
يولااد لنااا ولااد ون ال ا ابناااً ،و كااون الً اسااة فل ا تف ا ً ،و اادي أساام بايباااًً ،م ا اًً ،إلهاااً
قديًاًً ،أباً أبدياًً ،رئيس السالاً"ًأش ياء ًً6ً:1

ا
فماال:
ً
 .3ما ممكر أن نسالم جميع الناس؟ فمليا ادرا ما حدث
 .aالسايد املسااي لاام يسااالم جميااع الناااس أ مااا كااان ااي فااداور واسااد و صاااا مااع الكتبااة
ن ورؤساء ال
والفًيسيون والناموسي ن والصدوقيو ً

ب وال يوخً......ألخً.ولكر ماقا

كل ا ل اام يك اار حس ا ب املس ااي فه ااو يً ااد أن الل ااا يخلص ااون وا ااي م ًف ااة ال ا يقبل ااون
ولكر مم القير كا وا يحسدو ملحبة الناس ل أ ث منهم.
 .bبولس الًسوأ كان ي أ الار ا ر ...مر بني جنس يً....مر ألامم.
 .cأنناسيوس كان ضد ال الم حس ب ال قيدر – ولكر كان ل سالا مع هللا.
 .dب ااولس الًس ااوأ أي ااا ق اااأ"ًً:أس ااكندر النح اااس أظه ااً ااي ش ااًورا ا ا ا رً.ليج ااالر ال ااً
اسب أفمال "ً 1يموناوس 24ً:4
 .eداود النبااي ومااو فت ا صااق لاام يقاادر أن ي اايل مساااملا مااع شاااوأ امللااا ولكاار لاام يكاار
حس ب أ ما حسا ب أن شااوأ كاان يً اد قتلا لاخال يأ اق منا اململكاة وكلا حسا ب الق ا ر
وال سد ي قلب شاوأ لداود.

 .fأي ااا داود لاام يقاادر أن يسااالم أح ااالوا أبنا ألن أح ااالوا كااان يً ااد امللااا ماار داود ً.ااي
.

ا ن أن داود بل ا ا ا ن قتا أح الوا فل يد أبن بر

 .gيوسال الصدي لم يستاليع مساملاً مع أ و حس ب اقدمم فليا وغ ا مهم مانهم ألن
ألبي كان يحب أ ث منهم لالافت ال ديدر ل .
 .4البد أن يفكً ألانسان أ ال يوجد ما يمنع أن
 .aأن يوجد أ تالت ي وجهات النأً ااية ق ية م ينة.
 .bأن يوجد أ تالت أراء اوأ ق ية واادر.
 .cأ تالت ألاراء احع مر أ تالت مواقع ال يار وامل ًفة والت ليم والخب ات.
 .dأي ا يجب أن ت اما ماع الاًأآلا ر اً بحكماة ومنالا وال يمناع مار أن أغ ا رأيا لاًأآلا
آ ً لس ب وجود م لومات أ ًى أو م ًفة فاصيا جديدرً.
 .5أذا ااادث ااالت بينااا وأ ااً ال كااون أ اال الس ا ب ااي الخصاااا وا مااا اار امامااة سااالا ب ا ن
الاميع ً.ي االة فدا السالا يوجد مس م اي يجب أن

هم ي ذمناً:

 .2املحبةًً:قدا املحبة للاميع و ر أ ل ماال مسيحيا للاميع"ً– قصة أبو ا ميخائيا أبًاميمًً.
 .1ألااتماااأً"ً:ال قاااوموا ال ااً ،بااا ماار لالمااا فل ا

ااد ألايماار فحااوأ ل ا ر ااً أي ااا .وماار

أراد أن يخاصما و أ ق نوبا فا ً ل الًداء أي اً .ومر سخً ميال وااادا فاذماب م ا
انن ن"ً(مت .)42ً–ً31ً:5
" .3غ مجاال ر فار شاً ح ًاً أو فار شاميمة ح اميمةً ،باا باال كس مباار نً ،فاامل ن أ كام لهاقا
دفيتم لل ًنوا بً ة2(ً"...بالًس )1ً:3
 .4التصااًت ااي املوقااال أنسااان مساايحي أباار ه .صااًت بحكمااة ماار ألا ااً ر لل ا مااا كو ااوا
أبناااء أباايكم .ماااال الاة ااة التااي دف هااا املسااي فن ا وفاار بالااًس رغاام أن الاة ااة كااون فق ا
ل جا ااب والبن ااون أا ااًار  ،ولك اار املس ااي دف ااع الاة ااة للا ا ال ي ثا ا أا اادً".وأي ااا الس ااامًآلا
الصالح القآلا قدا املحبة لل دو وأفال محبة الصة مض ية.

 .5ات ا ل ااو ج اااء ف اادا الس ااالا م اار ر ااً ر أي ااا يج ااب فلي ااا أن م ااد ي ااد الس ااالا للامي ااع ب ااال
أستثناءً.
أ اًً:ألاية قوأ "" إن كان ممكناً  ،فحسب طاقتكم ساملوا جميع الناس "ًرومية ًً21ً:21
أذن املس اااملة اس ااب الالاق ااة له ااا ش ااًطان "ًإن ك ااان ممكن اااًً" أآلا أملا ي ااة ا اادوث الس ااالا أا الً.
وأي ا "ًاساب طااقتكمً" أآلا اساب طاقاة كاا أنساانً.وماقان ألاماًان يحاددمم أ ألاففا ات أو
املًشااد الًو ااي لاايس ألانسااان لااخال يسااق
ل ً ر ال س ب بً ةً.

ااي اكما البخلا ي فلا ألامااور وبالتااا ي يكااون فث ا ر

