الدرس األول



 30حزيران (يونيو) –  6متوز (يوليو)

تَكُونُونَ لِي شُ ُهو ًدا

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال 8-6 :1؛ لوقــا 25 :24؛ لوقــا 48-44 :24؛ تثنيــة 15 :19؛
أعمــال 26 -9 :1؛ أمثــال .33 :16
ـمَ ،وتَكُونُــونَ لِــي
وح الْ ُقــدُ ُس َعلَ ْيكُـ ْ
ـم َسـ َت َنالُونَ ُقـ َّو ًة َم َتــى َحـ َّـل الـ ُّر ُ
آيــة الحفــظ« :ل ِك َّنكُـ ْ
الســا ِم َر ِة َوإِلَــى أَ ْق َصــى األَ ْر ِض» (أعمــال .)8 :1
شُ ـ ُهو ًدا ِفــي أُو ُرشَ ـلِ َ
يم َو ِفــي ك ُِّل الْ َي ُهو ِد َّيـ ِة َو َّ
بعــد أن أنهــى المســيح مهمتــه علــى األرض ،كان هللا علــى وشــك إرســال الــروح القــدس
الــذي – مــن خــال إقــراره لجهودهــم بالعديــد مــن العالمــات والعجائــب – كان َســيُ َمكِّن
التالميــذ ويقودهــم فــي مهمــة كان مــن شــأنها الوصــول إلــى أقاصــي األرض .لــم يكــن بمقــدور
المســيح البقــاء معهــم إلــى األبــد فــي الجســد البشــري .فباإلضافــة إلــى أن تجســد المســيح
قــد حـ َّده جســدياً فيمــا يتعلــق بســياق العمــل التبشــيري فــي كافــة أرجــاء األرض ،فقــد كان
صعــوده إلــى الســماء وتمجيــده ،أمريــن ضرورييــن كــي يأتــي الــروح القــدس.
ومــع ذلــك ،فــإ َّن التالميــذ لــم يعرفــوا هــذه األمــور بوضــوح إال بعــد قيامــة المســيح مــن
األمــوات .فعندمــا تركــوا كل شــيء ليتبعــوه ،كانــوا يعتقــدون أنــه منجــد سياســي كان مــن
شــأنه أن يقــوم فــي يــوم مــن األيــام بطــرد الرومــان مــن األرض ،وإعــادة ســالة داود ،واســتعادة
إسـرائيل إلــى مجدهــا الســابق .ولــم يكــن مــن الســهل بالنســبة لهــم التفكيــر خــاف ذلــك.
كان هـذا هـو الموضـوع األساسـي فيمـا يتعلـق بتعليمـات المسـيح النهائيـة للتالميـذ فـي
ِ
ويصـف
القـدس يأتـي فـي هـذا السـياق.
األصحـاح األول مـن أعمـال الرسـل .إ َّن الوعـ َد بالـرو ِح
ُ
وكيف أَع َّدت الكنيسـ ُة األولى نفسـها ليوم الخمسـين.
األصحاح أيضاً عود َة المسـي ِح إلى السـما ِء َ
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  7تموز (يوليو).
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األحد



 1متوز (يوليو)

استرداد إسرائيل
هنــاك فئتــان مــن النبــوءات المتعلقــة بالمســيا فــي العهــد القديــم ،األولــى تتنبــأ عــن
مســيا ملــك يحكــم لألبــد (مزمــور  4 ،3 :89و 37 -35؛ إشــعياء 7 ،6 :9؛ حزقيــال 25 :37؛ دانيــال
44 :2؛ )14 ،13 :7؛ وهنــاك النبــوءات التــي تتنبــأ عــن مســيا يمــوت عــن خطايــا النــاس (إشــعياء
12 :53-13 :52؛ دانيــال  .)26 :9إ َّن هــذه النبــوءات ال تتعــارض مــع بعضهــا البعــض .إنمــا هــي
تشــير إلــى مجــرد مرحلتيــن متتاليتيــن لخدمــة المســيا :فهــو ســيتألم أوالً ،ومــن ثــم يصبــح
ملــكاً (لوقــا 24 :17؛ 25؛ .)26 ،25 :24
مــع ذلــك ،فــإ َّن مشــكلة التوقعــات اليهوديــة الخاصــة بالمســيا فــي القــرن األول هــي أنهــا
كانــت توقعــات مــن جانــب واحــد .فقــد كان اليهــود يأملــون فــي ظهــور مســيا ملــك مــن
شــأنه أن يجلــب اإلنقــاذ السياســي ،وقــد كانــوا معمييــن تمام ـاً عــن فكــرة ظهــور مســيا مــن
شــأنه أن يتألــم ويمــوت.
فــي البدايــة ،شــارك التالميــذ هــذا الرجــاء المتعلــق بالمســيا الملــك .لقــد آمنــوا أن المســيح
كان هــو المســيا (متــى  )20 ،16 :16وكانــوا فــي بعــض األحيــان يدخلــون فــي مشــاحنات فيمــا
بينهــم بشــأن مــن ســيجلس علــى جانبيــه عندمــا يعتلــي العــرش (مرقــس 37-35 :10؛ لوقــا :9
 .)46وعلــى الرغــم مــن تحذيـرات المســيح حــول المصيــر الــذي ينتظــره ،لــم يتمكــن التالميــذ
مــن فهــم مــا يعنيــه .لذلــك ،فإنــه عندمــا مــات المســيح ،أصبحــوا مرتبكيــن ومحبطيــن .وعلــى
حــد تعبيرهــمَ « ،ونَ ْحـ ُن كُ َّنــا نَ ْر ُجــو أَنَّـ ُه ُهـ َو [أي المســيح] الْ ُم ْز ِمـ ُع أَ ْن يَ ْفـ ِـد َي إِ ْسـ َرائِ َيلَ .ول ِكـ ْن،
ـام ُم ْنـ ُذ َحـ َدثَ ذلِـ َـك» (لوقــا .)1 :24
َمـ َع هـذَا كُلِّـ ِه ،الْيَـ ْو َم لَـ ُه �ثَالَث َـ ُة أَيَّـ ٍ



اقــرأ أعمــال الرســل  .6 :1مــا الــذي يقولــه الســؤال الــذي طرحــه التالميــذ عن األمــور التي
كانــوا ال يزالــون غيــر فاهميــن لهــا؟ فــي أعمــال الرســل  ،7 :1كيف أجابهم المســيح؟
إذا كان مــوت المســيح قــد شــكل ضربــة قاتلــة لرجــاء التالميــذ فــإن قيامتــه مــن األمــوات
قــد عملــت علــى إحيــاء ذلــك الرجــاء ،ورفــع توقعاتهــم السياســية إلــى مســتوى ربمــا لــم
يســبق لــه مثيــل .فقــد بــدا مــن الطبيعــي تصــور القيامــة باعتبارهــا مؤشــرا ً قويــاً علــى
الملكــوت المســياني الــذي سيتأســس فــي نهايــة المطــاف.
مــع ذلــك ،فــإن المســيح لــم يعطهــم إجابــة مباشــرة علــى ســؤالهم .إنــه لــم يرفــض
الفرضيــة وراء ســؤال التالميــذ المتعلــق بمســألة إقامــة مملكــة وشــيكة ،لكنــه لــم يقبــل هــذه
الفرضيــة أيضـاً .لقــد تــرك القضيــة ُمعلّقــة ،فــي حيــن ذكَّرهــم بــأن المواعيــد المتعلقــة بأعمــال
هللا تخــص هللا نفســه ،وبأنهــا علــى هــذا النحــو ليســت فــي متنــاول البشــر.
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وفقـاً لمــا جــاء فــي لوقــا  ،25 :24مــاذا كانــت مشــكلة التالميــذ الحقيقــة؟ لمــاذا مــن
الســهل بالنســبة لنــا تصديــق مــا نريــد تصديقــهِ ،م ّمــا قــد يكــون ُمعارضـاً لِمــا ُيعلِّمــه
الكتــاب المقــدس حقـاً؟ كيــف يمكننــا تج ّنــب هــذا الفــخ؟

االثنني



 2متوز (يوليو)

مأمورية التالميذ


اقــرأ أعمــال  .8 :1بــدالً مــن االنغمــاس فــي التكهنــات النبويــة ،مــا الــذي كان يتوقــع
مــن التالميــذ القيــام بــه؟

هناك أربعة عناصر هامة في هذه الفقرة بشأن مأمورية التالميذ:
 .1هبــة الــروح القــدس :كان الــروح القــدس دائمـاً نشــطاً بيــن شــعب هللا .ووفقـاً لألنبيــاء،
ســيكون هنــاك انســكاباً آخــر للــروح القــدس فــي المســتقبل (إشــعياء 3 :44؛ يوئيــل ،28 :2
 .)29وعلــى الرغــم مــن أن المســيح نفســه قــد ُمســح بالــروح القــدس ،ورغــم أن الــروح القــدس
ـي
كان يعمــل أيضـاً خــال خدمــة المســيح (لوقــا  ،)21-18 :4إال أ ّن الــروح لَـ ْم يَ ُكـ ْن قَـ ْد أُ ْع ِطـ َ
بصفــة رســمية حتــى تَم َّجــد المســيح فــي الســماء (يوحنــا 39 :7؛ أعمــال الرســل .)33 :2
 .2دور الشــاهد .إن الشــاهد هــو مصــدر مباشــر للمعلومــة .لقــد كان التالميــذ مؤهليــن
تمام ـاً إلعطــاء مثــل هــذه الشــهادة (أعمــال الرســل 22 ،21 :1؛ 20 :4؛ قــارن مــع 1يوحنــا :1
 )3-1وقــد كُلفــوا بــأن يشــاركوا مــع العالــم اختبارهــم الفريــد مــع يســوع.
 .3خطــة المأموريــة :كان علــى التالميــذ أن يشــهدوا فــي أورشــليم أوالً ،ثــم فــي اليهوديــة
والســامرة ،وأخيـرا ً إلــى أقاصــي األرض .لقــد كانــت خطــة تقدميــة .كانــت أورشــليم هــي مركــز
الحيــاة الدينيــة اليهوديــة ،المــكان الــذي فيــه حوكــم المســيح وصلــب .وكانــت اليهوديــة
والســامرة منطقتــان مجاورتيــن ألورشــليم وقــد خــدم المســيح فيهمــا أيض ـاً .مــع ذلــك ،فإنــه
لــم يكــن مطلــوب مــن التالميــذ أن يح ـ ّدوا أنفســهم بهــذه األماكــن وحدهــا .بــل إن نطــاق
مأموريتهــم كان هــو العالــم بأســره.
 .4ت َ َو ُّجــه المأموريــة .فــي أزمنــة العهــد القديــم ،كانــت األمــم هــي التــي ينبغــي أن تنجذب
إلــى هللا (انظــر إشــعياء  ،)5-1 :2ولــم تكــن إس ـرائيل هــي التــي ينبغــي أن «تأخــذ» هللا إلــى
األمــم .أمــا االســتثناءات القليلــة (كيونــان ،علــى ســبيل المثــال) فلــم تبطــل القاعــدة العامــة.
أمــا فــي زمــن التالميــذ ،فقــد اختلفــت الطريقــة .كانــت أورشــليم ال تـزال هــي المركــز ،ولكــن
بــدالً مــن البقــاء فيهــا وبنــاء الجــذور هنــاك ،كان المتوقــع مــن التالميــذ أن يخرجــوا إلــى
أقاصــي األرض.
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اقــرأ لوقــا  .48-44 :24مــاذا كانــت الرســالة األساســية التــي كان ينبغــي علــى التالميــذ
أن يكــرزوا بهــا؟



فــي األربعيــن يومـاً التــي قضاهــا مــع التالميــذ بعــد القيامــة (أعمــال الرســل  ،)3 :1ال بــد
وأن يكــون المســيح قــد شــرح لهــم الكثيــر مــن الحقائــق المتعلقــة بملكــوت هللا ،حتــى وإن
كان هنــاك الكثيــر الــذي ال يفهمونــه ،كمــا يتبيــن مــن ســؤالهم فــي أعمــال الرســل  .6 :1لقــد
كانــوا علــى درايــة بالنبــوءات ولكنهــم لــم يتمكنــوا مــن رؤيتهــا فــي ضــوء جديــد ،الضــوء
المشــع مــن الصليــب والقبــر الفــارغ (انظــر أعمــال الرســل .)19-17 :3

الثالثاء



 3متوز (يوليو)

إنه َس َيأْتِي ثانية

اقــرأ أعمــال  .11-9 :1كيــف يصــور لوقــا صعــود المســيح؟ مــا هــي أهميــة وجــود
مالكيــن يتكلمــون إلــى التالميــذ؟ (انظــر تثنيــة )15 :19؟



إن ســرد لوقــا لحــدث الصعــود يعتبــر مختصـرا ً نوعـاً مــا .كان المســيح مــع التالميــذ علــى
جبــل الزيتــون ،وبينمــا كان ال يــزال يباركهــم (لوقــا  ،)51 :24أُخــذ إلــى الســماء .وقــد كان
َم ْنظَ ـرا ً أَ َّخــاذا ً حق ـاً ،وإِ ْن ت ـ َّم تصويــره كمــا بــدا للعيــن البشــرية .فقــد كان المســيح يغــادر
األرض ،ولــم تكــن هنــاك طريقــة أخــرى للقيــام بذلــك بشــكل مرئــي ســوى االرتفــاع إلــى أعلــى.
لقــد كان الصعــود عمـاً خارقـاً مــن أعمــال هللا الكثيــرة فــي كل الكتــاب المقــدس .ويفهــم
هــذا ضمني ـاً مــن خــال الطريقــة التــي وصــف بهــا لوقــا حــدث الصعــود مســتخدماً صيغــة
المجهــول « »epērthēفــي اللغــة اليونانيــة ،والتــي تعنــي «أُ ِخــذَ» (أعمــال  .)9 :1وعلــى
الرغــم مــن أن هــذه الكلمــة قــد ا ُســتخدمت هنــا فقــط فــي العهــد الجديــد ،إال أن هــذه
الصيغــة اللفظيــة قــد وردت عــدة مـرات فــي النســخة اليونانيــة مــن العهــد القديــم (الترجمــة
الســبعينية) .وفــي كل هــذه الم ـرات ،تصــف هــذه الصيغــة أعمــال هللا ،ممــا يوحــي بــأن هللا
هــو نفســه الــذي أخــذ يســوع إلــى الســماء ،إذ أنــه هــو الــذي أقامــه مــن األمــوات (أعمــال :2
32 ،24؛ روميــة 4 :6؛ .)9 :10
َ
ِ
وبعــد أن «أَ َخ َذت ْـ ُه [المســيح] َسـ َحابَ ٌة َعـ ْن أ ْعيُن ِهـ ْم» ،يــروي لوقــا – فقــط فــي ســفر أعمــال
الرســل – حــدث الشــخصين اللذيــن كانــا يرتديــان لِبَ ٍ
ــض ويقفــان بجــوار التالميــذ.
ــاس أَبْيَ َ
ويتوافــق الوصــف مــع أوصــاف المالئكــة بثيابهــم الالمعــة (أعمــال 30 :10؛ يوحنــا :20
 .)12لقــد جــاءا ليؤكــدا للتالميــذ أن المســيح ســيأتي بنفــس الطريقــة التــي رأوه ُم ْنطَلِقًــا
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السـ َما ِء .وفقــط ســفر أعمــال الرســل أيضـاً هــو الــذي يخبرنــا أن المســيح ا ْرت َ َفـ َع « َو ُهـ ْم
إِلَــى َّ
يَ ْنظُــ ُرونَ» (أعمــال .)9 :1
وهكــذا أصبــح الصعــود المرئــي هــو الضمــان للعــودة المرئيــة ،والتــي ســوف تحــدث ِفــي
َسـ َحابَ ٍة أيضـاً ،وإن كانــت ســتحدث « ِب ُقـ َّو ٍة َو َم ْجـ ٍـد كَ ِثيـ ٍر « (لوقــا  ،)27 :21ولــن تكــون حدثـاً
«سـتَ ْنظُ ُر ُه ك ُُّل َعيْــنٍ » (رؤيــا  ،)7 :1ولــن يكــون وحــده (لوقــا 26 :9؛ 2تســالونيكي :1
خاصـاً ،إذ َ
 .)7إن مجــد المجــيء الثانــي ســوف يفــوق مجــد الصعــود.

كيــف يمكننــا أن نتعلــم اإلبقــاء علــى الحقيقــة والوعــد بالمجــيء الثانــي نصــب
أعيننــا دائمـاً؟ كيــف ينبغــي لهــذا الحــق العظيــم أن يؤثــر فــي كافــة مجــاالت حياتنا،
مثــل الشــؤون الماليــة واألولويــات والخيــارات األخالقيــة؟

األربعاء
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االستعداد ليوم الخمسين
إن ر َّد المســيح فــي أعمــال  ،8 ،7 :1لــم يقــدم أي تعهــد فيمــا يتعلــق بالوقــت .ومــع
ذلــك ،فــإن المضمــون الطبيعــي لكلماتــه هــو أنــه كان ســيأتي بعــد انســكاب الــروح القــدس
وإتمــام التالميــذ لمأموريتهــم مباشــرة (انظــر أيضـاً متــى  .)14 :24كمــا أن مالحظــة المالكيــن
(أعمــال  )11 :1لــم تجيــب الســؤال حــول متــى ســيأتي الملكــوت ،ولكــن يمكــن أن يفهــم
جوابهمــا كمــا لــو أن المــدة لــن تكــون طويلــة .ويبــدو أن هــذا يفســر الســبب فــي أن التالميــذ
« َر َج ُعــوا إِلَــى أُو ُرشَ ـلِي َم ِب َفـ َر ٍح َع ِظيـ ٍـم» (لوقــا  .)52 :24إن وعــد المجــيء الثانــي للمســيح فــي
وقــت غيــر محــدد ،الــذي كان ينبغــي أن يعطيهــم المزيــد مــن التشــجيع للقيــام بمأموريتهــم،
نُظــر إليــه علــى أنــه يعنــي أن النهايــة قــد اقتربــت .وســتظهر التطــورات اإلضافيــة فــي ســفر
األعمــال هــذه الفكــرة.



اقــرأ أعمــال َ .14-12 :1مــن هــم األشــخاص اآلخريــن الــذي كانــوا فــي العليــة أيض ـاً،
وكيــف أعــدوا أنفســهم لمجــيء الــروح القــدس؟

بعــد عودتهــم مــن جبــل الزيتــون ،اجتمــع التالميــذ فــي غرفــة الضيــوف العلويــة فــي منــزل
خــاص يتكــون مــن طابقيــن فــي أورشــليم .وكان هنــاك أيضـاً بعــض أتبــاع المســيح مــن النســاء
(لوقــا 3-1 :8؛ 49 :23؛  ،)12-1 :24وكذلــك أم يســوع وإخوتــه كانــوا مــع التالميــذ.
إ َّن إخــوة يســوع هــم (مرقــس  ،)3 :6إمــا أبنــاء يوســف ِم ـ ْن مريــم التــي (لَ ـ ْم يَ ْع ِرفْ َهــا
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[يوســف] َحتَّــى َولَـ َد ِت ابْ َن َهــا الْ ِب ْك ـ َرَ .و َد َعــا ْاس ـ َم ُه يَ ُســوعَ) (متــى 25 :1؛ لوقــا  )7 :2أو ،علــى
األرجــح ،هــم أبنــاء يوســف مــن زواجــه األول .وفــي هــذه الحالــة ،يكــون يوســف أرمـاً عندمــا
أخــذ مريــم زوجــة لــه .ووجــود إخــوة يســوع مــع التالميــذ كان بمثابــة مفاجــأة ألنــه كان
لديهــم دائم ـاً بعــض الشــكوك المتعلقــة بحقيقــة مرســلية المســيح (مرقــس 21 :3؛ يوحنــا :7
 .)5ومــع ذلــك ،يبــدو أن القيامــة وظهــور المســيح ليعقــوب بشــكل خــاص (1كورنثــوس )7 :15
قــد أحــدث كل الفــرق .وفــي وقــت الحــق ،كان يبــدو أن يعقــوب ســيحل محــل بطــرس فــي
قيــادة المجتمــع المســيحي (أعمــال 17 :12؛ 13 :15؛ 18 :21؛ غالطيــة .)12 ،9 :2
وألنهــم كانــوا يواظبــون علــى الصــاة (أعمــال  )14 :1ويواظبــون علــى تســبيح هللا فــي
الهيــكل (لوقــا  ،)53 :24فــا شــك فــي أنهــم جميع ـاً قــد امضــوا وقت ـاً فــي االعت ـراف والتوبــة
والتخلــص مــن الخطيــة .وعلــى الرغــم مــن أن عقولهــم كانــت تــرى أن حلــول الــروح القــدس
ســيؤدي إلــى مجــيء المســيح مباشــرة ،إال أن موقفهــم الروحــي كان فــي تناغــم تــام مــع مــا
كان علــى وشــك أن يحــدث ،وذلــك حيــن حــل الــروح القــدس اســتجابة للصــاة.

فــي خياراتنــا اليوميــة ،مــا هــي الوســائل التــي يمكننــا مــن خاللهــا أن نســاعد فــي
إعــداد الطريــق لعمــل الــروح القــدس فــي حياتنــا؟

الخميس
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الرسول الثاني عشر
كان أول عمــل إداري يقــوم بــه أعضــاء الكنيســة المســيحية األولــى ،البالــغ عددهــم 120
مؤمن ـاً (أعمــال  ،)15 :1هــو اختيــار بديــل ليهــوذا.

اقــرأ أعمــال  .22 ،21 :1مــا هــي المؤهــات التــي كان ُي َتو َقــع أن تكــون لــدى خليفــة
يهــوذا؟ ولمــاذا تعــد هــذه المؤهــات ذات أهميــة بالغــة؟



كان الحاجــة إلــى شــاهد علــى قيامــة المســيح (قــارن مــع أعمــال )33 :4؛ وهــذا أمــر بالــغ
األهميــة أل ّن القيامــة تعتبــر برهان ـاً قوي ـاً علــى أن يســوع هــو المســيا ،وبرهان ـاً قوي ـاً أيض ـاً
علــى حقيقــة اإليمــان المســيحي بأكملــه.
مــع ذلــك ،فقــد كان ينبغــي االختيــار مــن بيــن أولئــك الــذي رافقــوا التالميــذ طــوال خدمــة
يســوع .ويشــدد بولــس فــي وقــت الحــق علــى أنــه بالرغــم مــن عــدم مرافقتــه للمســيح عندما
كان يعيــش علــى األرض بالجســد ،إال أنــه يــرى أنــه رســول للمســيح وبــأن لقــاءه بالمســيح
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فــي الطريــق إلــى دمشــق قــد أ َّهلــه ليشــهد بقيامتــه (1كورنثــوس  .)1 :9وعلــى الرغــم مــن
اعترافــه بأنــه « ِ
لسـق ِْط« (1كورنثــوس  ،)8 :15إال أن بولــس قــد رفــض اعتبــار
آخـ َر الْـك ُِّل كَأَنَّـ ُه لِ ِّ
نفســه أقــل تأهيـاً مــن الرســل اآلخريــن (1كورنثــوس 2 :9؛ غالطيــة  .)9-6 :2لــذا ،فــإ ّن االثنــي
اإلص ِط ِ
ـي الرســمي (أعمــال ،25 :1
عشــر وبولــس هــم فقــط الذيــن كانــوا « ُر ُسـاً» بالمعنــى ْ
الحـ ّ
)26؛ ومــع ذلــك ،فــإ ّن مصطلــح «مبعوثيــن» أو «مرســلين» بمعنــاه األساســي العــام ،يمكــن أن
يســتخدم لإلشــارة إلــى خــدام اإلنجيــل اآلخريــن (أعمــال 14 ،4 :14؛ غالطيــة .)19 :1


اقرأ أعمال  .26-23 :1كيف تم اختيار متياس؟

إن الطريقــة التــي اســتخدموها الختيــار متيــاس قــد تبــدو غريبــة ،لكــن إلقــاء الْ ُق ْر َعــة كان
وســيلة راســخة ومتعارفـاً عليهــا منــذ أمــد طويــل التخــاذ القـرارات (علــى ســبيل المثــال ،الويين
10-5 :16؛ ســفر العــدد  .)55 :26وباإلضافــة إلــى ذلــك ،كان يتــم االختيــار مــن بيــن مرشــحين
معروفيــن بالفعــل ،ولديهمــا مؤهــات متســاوية ،ولــم تكــن هــذه القرعة خطــوة إلــى المجهول.
وقــد صلــى المؤمنــون أيضـاً إلــى هللا ،ولديهــم االقتنــاع بــأن النتيجــة ســتعكس مشــيئته (قــارن
مــع أمثــال  .)33 :16وال يوجــد دليــل علــى أنــه قــد تــم االعتـراض علــى القـرار الناتــج عــن إلقــاء
القرعــة .أمــا بعــد يــوم الخمســين فلــم تعــد القرعــة ضروريــة ألن المؤمنيــن كانــوا يحصلــون
علــى التوجيــه المباشــر مــن الــروح القــدس (أعمــال 3 :5؛ 18 -15 :11؛ 2 :13؛ .)9-6 :16

إذا حــدث وجــاءك شــخص مــا يســأل« :كيــف يمكننــي أن أعــرف مــا هــي مشــيئة هللا
لحياتــي؟» فمــاذا ســيكون جوابــك ،ولماذا؟

الجمعة
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لمزيــد مــن الــدرس« :إن الفتــرة االنتقاليــة بأكملهــا ،الواقعــة بيــن يــوم الخمســين
قصــرتْ ) ،ينبغــي أن تكــون زاخــرة بالعمــل
والمجــيء الثانــي للمســيح (مهمــا
ْ
طالــت أو ُ
المرســلي للكنيســة فــي جميــع أنحــاء العالــم بقــوة الــروح القــدس .يجــب علــى أتبــاع المســيح
أن يعلنــوا مــا أنجــزه [المســيح] عنــد مجيئــه األول وأن يقومــوا بدعــوة النــاس إلــى التوبــة
واإليمــان اســتعدادا ً لمجيئــه الثانــي .عليهــم أن يكونــوا شــهوده ‹إِلَــى أَق َْصــى األَ ْر ِض› ([أعمــال]
 )8 :1و ‹إِلَــى انْ ِقضَ ــا ِء ال َّد ْهـرِ›  ...ونحــن ليــس لدينــا حريــة التوقــف عــن القيــام بذلــك حتــى
يتــم إنجــاز هاتيــن المأموريتيــن» [جــون ر .و .ســتوت ،رســالة ســفر أعمــال الرســل :الــروح
القــدس ،الكنيســة والعالــم (داونــرز غــروف :إنتيرفارســيتي ،)1990 ،صفحــة .]44
«وقــد شــمل تفويــض المخلــص لتالميــذه كل المؤمنيــن ،وهــو يشــمل كل المؤمنيــن
بالمســيح فــي كل العصــور .إن الظــن بــأن عمــل ربــح النفــوس وتخليصهــا مقتصــر علــى
12

الخ ـ َّدام المرســومين وحدهــم هــو خطــأ قاتــل .إن كل مــن قــد أتــى إليهــم الوحــي اإللهــي
قــد اســتؤمنوا علــى اإلنجيــل .وكل مــن يقبلــون حيــاة المســيح هــم معينــون ألن يعملــوا
علــى خــاص بنــي جنســهم .لقــد أقيمــت الكنيســة ألجــل هــذا العمــل ،وكل مــن يأخــذون
علــى أنفســهم عهودهــا المقدســة قــد ارتبطــوا بموجــب تلــك العهــود أن يكونــوا عامليــن مــع
المســيح» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)776

أسئلة للنقاش
 .1إن اآليــة فــي أعمــال  7 :1هــي ترديــد لصــدى مــا جــاء فــي مرقــس :32 :13

ـم ِب ِه َمــا أَ َحــدٌ َ ،والَ الْ َمالَئِكَ ـ ُة الَّ ِذي ـ َن ِفــي
الســا َع ُة َف ـاَ يَ ْعلَـ ُ
« َو َأ َّمــا ذ ِلــكَ ا ْل َي ـ ْو ُم َو ِت ْلــكَ َّ
اآلب ».تقــول روح النبــوة« :لــن تكــون هنــاك رســالة لشــعب
السـ َما ِءَ ،والَ اال ْبـ ُن ،إِالَّ ُ
َّ
هللا تتعلــق بالزمــن مــرة أخــرى .نحــن لســنا لنعــرف الوقــت المحــدد إمــا النســكاب
الــروح القــدس أو لمجــيء المســيح» (رســائل مختــارة ،مجلــد  ،1صفحــة .)118
وتضيــف بالقــول« :إن كل َمــن يبــدأ بإعــان رســالة تنبــئ بســاعة أو يــوم أو ســنة
لظهــور المســيح ،يضــع علــى عاتقــه نِيـراً ويُعلــن رســالة لــم يُ ْع ِطهــا لــه الــرب أبــدا»
(آدفنــت ريفيــو آنــد ســاباث هيرالــد12 ،أيلول/ســبتمبر .)1893 ،مــا هــي أهميــة
هــذه الفق ـرات بالنســبة لنــا اليــوم؟
 .2قــال أحدهــم« :هللا بحاجــة إلــى شــهود أكثــر مــن حاجتــه إلــى محاميــن ».مــا
رأيــك فــي هــذا التعبيــر؟
 .3مــاذا كان دور الصــاة فــي الكنيســة األولــى؟ هــل مــن قبيــل الصدفــة أننــا نجــد
إشــارة إلــى الصــاة فــي كل لحظــة حاســمة كانــت تمــر بحيــاة الكنيســة األولــى؟
(أعمــال 24 :1؛ 17-14 :8؛ 12 ،11 :9؛ 30 ،9 ،4 :10؛ )3 ،2 :13؟ مــا هــو دور الصــاة
فــي حياتنــا؟
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