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©  2018املجمع العام لألدفنتست السبتيني ® .جميع الحقوق محفوظة .ال ميكن تعديل أو تغيري أو تبديل أو تحويل أو ترجمة أو إعادة إصدار أو نرش
ومرصح
أي جزء من دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس للكبار دون الحصول عىل إِذْن خطي مسبق من املجمع العام لألدفنتست السبتيني ®.
ٌ
ملكاتب األقسام الكنسية التابعة للمجمع العام لألدفنتست السبتيني ® العمل عىل الرتتيب لرتجمة دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس للكبار
مبوجب مبادئ توجيهية محددة .وتبقى ترجمة ونرش هذا الدليل حقاً محفوظاً للمجمع العام .إن مصطلحي "األدفنتست السبتيون" وشعار الشعلة
هام عالمتان تجاريتان للمجمع العامل لألدفنتست السبتيني ® وال يجوز استخدامهام دون الحصول عىل إذن مسبق من املجمع العام.
إن دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس هو من إعداد مكتب دليل دراسة الكتاب امل ُ َقدّس للكبار التابع للمجمع العام لألدفنتست السبتيني.
والنارش واملرشف العام عىل إعداد هذا الدليل هو لجنة مدرسة السبت ،وهي إحدى اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة اإلدارية للمجمع العام
لألدفنتست السبتيني .إن دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس هو انعكاس ملساهامت اللجنة العاملية للتقييم ،ويحظى مبوافقة لجنة مدرسة
السبت للنرش ،وبالتايل فهو ال يعكس بالرضورة وجهة النظر املنفردة للمؤلف (أو املؤلفني).
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انتصار اإلنجيل
يعتقــد كثيــر مــن المؤرخيــن أن أكثــر ثالثــة عقــود أهميــة فــي تاريــخ العالــم هــي تلــك
التــي قامــت أثناءهــا مجموعــة صغيــرة مــن الرجــال ،معظمهــم مــن اليهــود ،بحمــل بشــارة
اإلنجيــل إلــى العالــم بقــوة الــروح القــدس .ومــا ســفر أعمــال الرســل ســوى ســرد لهــذه العقــود
الثالثــة الحاســمة التــي امتــدت مــن قيامــة المســيح فــي عــام  31ميالديــة إلــى نهايــة المــدة
األولــى مــن َس ـ ْجنِ بولــس فــي رومــا ،فــي حوالــي  62ميالديــة (أعمــال  .)30 :28وال بــد وأن
ســفر األعمــال قــد كتــب بعــد ذلــك بوقــت قصيــر ،وذلــك ألن الســرد يتوقــف عنــد هــذه
النقطــة .هــذا علــى الرغــم مــن وجــود أدلــة تشــير إلــى أن بولــس قــد أُطلــق سـراحه مــن ذلــك
األَســر وبأنــه واصــل مســاعيه التبشــيرية ،حيــث قــام بالوعــظ والســفر حتــى تــم القبــض عليــه
بعــد ســنوات قليلــة ،ومــن ثــم أُعــدم فــي رومــا فــي عــام  67ميالديــة.
إن ســفر أعمــال الرســل ال يذكــر اســم مؤلفــه ،لكــن التقليــد الكنســي يُع ِّرفَــه دائم ـاً علــى
ـب» ال ُمشــار إليــه فــي كولوســي  ،14 :4ورفيــق بولــس فــي رحالتــه
ـب الْ َحبِيـ ُ
أنــه «لُوقَــا الطَّبِيـ ُ
التبشــيرية (2تيموثــاوس 11 :4؛ فيلمــون  .)24وعلــى نحــو تقليــدي ،يُعتقــد أن لوقــا هــو أيضـاً
مؤلــف اإلنجيــل الثالــث ،وال شــك فــي أنــه «اَلْ ـ َكالَ ُم األَ َّو ُل» المذكــور فــي أعمــال الرســل 1 :1
(قــارن مــع لوقــا  .)3 :1إن ِســف َري لوقــا وأعمــال الرســل همــا مجلّــدان ُم ْز َدوِجــان يتحدثــان عــن
بدايــات المســيحية بالترتيــب ،حيــث يشــيرا إلــى منشــأ المســيحية (حيــاة المســيح وخدمتــه)
الســفرين يشــكالن مع ـاً حوالــي  27فــي المائــة
وتوســعها (مســاعي ال ّرســل التبشــيرية) .وكال ّ
مــن العهــد الجديــد ،وهــي أكبــر مســاهمة لكاتــب واحــد مــن كتبــة العهــد الجديــد .وعنــد
الكتابــة إلــى أهــل كولوســي ،أشــار بولــس إلــى لوقــا باعتبــاره مــن األممييــن والعامــل معــه
فــي الك ـرازة (كولوســي  .)14-7 :4إن لوقــا ،إذا ً ،هــو الشــخص غيــر اليهــودي الوحيــد الــذي
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ســاهم بكتابــة ِســفْرين ِمــن أســفار العهــد الجديــد [اإلنجيــل الــذي يحمــل اســمه ِ
وســفر
أعمــال الرســل].
يفســر أحــد مواضيعــه الرئيســية :عالميــة وشُ ـ ُمولِيّة الخــاص ،وذلــك أل ْنَ
ويبــدو أن هــذا ّ
ـس ِع ْن ـ َد ِ
هللا ُم َحابَــا ٌة أو تفضيــل .فالكنيســة مدعــوة لتشــهد لجميــع النــاس ،بغــض النظــر
لَ ْيـ َ
عــن ِعرقهــم ،طبقتهــم االجتماعيــة ،أو جنســيتهم (أعمــال الرســل 8 :1؛ 40 ،39 ،21 :2؛ 25 :3؛
 .)35 ،34 ،28 :10إن اإلخفــاق فــي القيــام بذلــك ،ســواء مــن بــاب التح ّيــز أو االقتنــاع ،هــو
تشــويه لإلنجيــل ومناقضــة ألبســط حقائــق كلمــة هللا .أمــام هللا ،نحــن جميعــاً متســاوون:
خطــاة بحاجــة إلــى الخــاص الموجــود فــي يســوع المســيح.
بالنســبة للوقــا ،ليــس مــن قبيــل الصدفــة إذن أن تكــون الشــخصية التــي نالــت إعجابــه
هــي شــخصية بولــس الــذي هــو « َر ُسـ ٌ
ـول لِألُ َمـ ِـم» (روميــة  ،)13 :11والــذي يُك ـ ِّرس لــه لوقــا
ثلثــي ســفر األعمــال تقريب ـاً.
وتشــمل الموضوعــات الهامــة األخــرى الموجــودة فــي ســفر أعمــال الرســلُ :س ـلْطان هللا
وهدفــه (أعمــال 25 ،24 :17؛ 27 :20؛ )11 :23؛ تمجيــد المســيح كَ ـ َر ّب ومخلّــص (أعمــال :2
36 ،32؛ 15 ،13 :3؛ 12-10 :4؛ )31 ،30 :5؛ وخاصــة دور الــروح القــدس فــي تمكيــن وتوجيــه
الكنيســة للك ـرازة والتبشــير (أعمــال 4-1 :2؛ 31-24 :4؛ 39 ،29 ،17-14 :8؛  .)20 ،19 :10فــي
الواقــع ،إن إنجــازات الكنيســة األولــى لــم تكــن نتيجــة الحكمــة أو القــدرة البشــرية ،علــى
الرغــم مــن أ َّن هللا قــد ُس ـ َّر بــأن يســتخدم شــخصاً مثــل بولــس للتأثيــر علــى العالــم بطريقــة
لــم يقــم بهــا أي رســول آخــر ،بــل وربمــا لــم يكــن بمقــدور أي رســول آخــر القيــام بذلــك
(1كورنثــوس .)10 :15
يتعامــل ســفر األعمــال مــع فتــرة تأســيس الكنيســة األولــى ،التــي كانــت تشــهد نمــوا ً
إداري ـاً بــل وحتــى الهوتي ـاً كبي ـرا ً .يمكننــا أن نــرى هــذا ،علــى ســبيل المثــال ،فــي الطريقــة
التــي تعاملــت بهــا الكنيســة مــع المســائل المتعلقــة بموعــد المجــيء الثانــي للمســيح ،وضــع
المؤمنيــن مــن األمــم ،ودور اإليمــان بالنســبة للخــاص .ومــع ذلــك ،فــإن مــا كان بمقــدور
الكنيســة األولــى القيــام بــه فــي مثــل هــذه الفتــرة القصيــرة مــن الزمــن هــو شــهادة دائمــة
علــى مــا يمكــن هلل أن يفعلــه مــن خــال أولئــك الذيــن يتضعــون فــي قلوبهــم بالصــاة،
ويعيشــون متخطيــن االختالفــات الفرديــة ،ويســمحون ألنفســهم بــأن يُ ْس ـتَ ْخ َدموا ِمــن ِقبــل
الــروح القــدس إلجــال ومجــد هللا.
إن ســفر أعمــال الرســل هــو قصــة أولئــك الذيــن تــم دعوتهــم ِمــن ِقبــل هللا لبــدء العمــل؛
فمــا الــذي يمكننــا نحــن الذيــن ُدعينــا مــن قبــل هللا لننهــي العمــل أن نتعلمــه ِمــن قصتهــم؟
ويلســون باروشــي هــو أســتاذ تفســير العهــد الجديــد فــي جامعــة البرازيــل
األدفنتســتية ( ،)UNASPفــي إنجنهيــرو كويلهــو ،ســاو باولــو .وهــو حاصــل علــى درجــة
الدكتــوراه فــي العهــد الجديــد مــن جامعــة أنــدروز ( ،)2004وقــد أتــم دراســات مــا بعــد
الدكتــوراه فــي جامعــة هايدلبــرغ ،ألمانيــا (.)2011
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