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الحياة في الكنيسة األولى

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال 46-42 :2؛ أعمــال 35 ،34 :4؛ أعمــال 26-1 :3؛
أعمــال 18-1 :4؛ أعمــال 11-1 :5؛ أعمــال .39-34 :5
آيــة الحفــظَ « :وكَانُــوا ك َُّل يَــ ْو ٍم يُ ِ
ــم
واظ ُبــونَ ِفــي ا ْل َه ْيــكَلِ ِب َنف ٍ
ْــس َوا ِحــدَ ٍةَ .وإِ ْذ ُه ْ
َيك ِْســ ُرونَ الْ ُخ ْبــ َز ِفــي الْ ُب ُي ِ
ْــب،
ــوت ،كَانُــوا َي َت َنا َولُــونَ الطَّ َعــا َم بِا ْب ِت َهــا ٍج َو َب َســاطَ ِة َقل ٍ
ــم إِلَــى
ــم نِ ْع َمــ ٌة لَــدَ ى َج ِميــعِ الشَّ ــ ْع ِبَ .وكَانَ الــ َّر ُّب ك َُّل يَــ ْو ٍم يَضُ ُّ
هللاَ ،ولَ ُه ْ
ُم َســ ِّب ِحي َن َ
يســ ِة الَّ ِذيــ َن َي ْخل ُُصــونَ » (أعمــال .)47 ،46 :2
الْكَ ِن َ
كان اإلحســاس بالمتطلبــات الملحــة لــدى الكنيســة األولــى قوي ـاً بشــكل ال يضاهــى .إن
الطريقــة التــي أجــاب بهــا يســوع علــى الســؤال المتعلــق بتأســيس ال ُملــك المســياني ،تــاركاً
موضــوع التوقيــت مفتوح ـاً (أعمــال  ،)8-6 :1يمكــن أن يُفهــم علــى أنــه يعنــي أن كل شــيء
يتوقــف علــى مجــيء الــروح القــدس وإتمــام المرســلية الرســولية .لــذا ،فإنــه عندمــا جــاء يــوم
الخمســين ،اعتقــد المؤمنــون األوائــل أن كل شــيء قــد أُتْ ِمــم :أي أنَّهــم قــد تســلموا الــروح
القــدس وشــاركوا البشــارة مــع العالــم أجمــع .وقــد اعتقــد الرســل أن العالــم قــد جــاء إليهــم
ليســمع البشــارة دون أن يغــادروا أورشــليم ويذهبــوا إلــى العالــم (أعمــال .)11-5 :2
ومــا حــدث بعــد ذلــك هــو أن أفـراد الكنيســة قــد تخلــوا عــن الممتلــكات الماديــة .فنظـرا ً
لشــعورهم بــأن الوقــت قصيــر ،باعــوا كل مــا لديهــم وك ّرســوا أنفســهم للتعلــم والشــركة مــع
مواصلــة الشــهادة ليســوع ،لكــن فقــط فــي أورشــليم .إن الحيــاة االجتماعيــة التــي قامــت
الكنيســة بإنمائهــا ،رغــم فاعليتهــا فــي مســاعدة الفقـراء ،ســرعان مــا أصبحــت مشــكلة ،وكان
علــى هللا أن يتدخــل إلبقــاء الكنيســة موحــدة .كان هــذا أيضـاً هــو الوقــت الــذي فيــه بــدأت
22

الكنيســة األولــى تجــد نفســها تواجــه معارضــة .مــع ذلــك ،فإنــه فــي خضــم كل هــذه األمــور
بقــي إيمــان الكنيســة راســخاً ال يتزعــزع.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  21تموز (يوليو).

األحد
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التعليم والشركة
بعـد يوم الخمسـين ،تحـ َّول لوقا بالحديث بحيث قـدم وصفاً عاماً للحياة الداخلية للكنيسـة
فـي أورشـليمَ « .وكَانُوا يُ ِ
الصلَ َو ِ
ات» (أعمال
واظ ُبو َن َعلَى تَ ْعلِ ِيم ال ُّر ُسـلِ َ ،والشَّ ـ ِركَ ِةَ ،وك َْسـ ِر الْ ُخ ْبـزَِ ،و َّ
 .)42 :2ويبـدو أن العناصـر األربعـة المشـار إليهـا تتعلـق أساسـاً بالتعليـم والشـركة .وفقـاً لآلية
 ،46كان التعليـم يتـم فـي الهيـكل ،بينمـا كانت الشـركة تتم في المنـازل الخاصة.
كانــت ســاحة الهيــكل محاطــة بشــرفات مســقوفة وكثي ـرا مــا كانــت تســتخدم مــن قبــل
الْ ُم َعلِّ ِمي ـ َن لتعليــم الشَّ ـ ْعب .وحقيقــة أن المؤمنيــن كرســوا أنفســهم لتعاليــم الرســل ،ت ُظهــر
أن الــروح القــدس لــم يقودهــم إلــى ديانــة تأمليــة وإنمــا إلــى عمليــة تعلــم مكثفــة علــى يــد
الرســل الذيــن كان تعليمهــم الموثــق مصادق ـاً عليــه بعالمــات وعجائــب (أعمــال .)43 :2
كانــت الشــركة الروحيــة هــي عالمــة مميــزة أخــرى مــن عالمــات التقــوى فــي الكنيســة
األولــى .لقــد كان المؤمنــون باســتمرار معـاً ،ليــس فقــط فــي الهيــكل ولكــن أيضـاً فــي منازلهم،
حيــث كانــوا يتقاســمون وجبــات الطعــام ويحتفلــون بالعشــاء الربانــي ويصلــون (أعمــال :2
 .)46 ،42ومــن خــال وجــود مثــل هــذه االحتفــاالت اليوميــة كان أفــراد الكنيســة األولــى
يعربــون عــن رجائهــم فــي عــودة المســيح القريبــة ،عندمــا ســيتم اســتعادة شــركته معهــم فــي
الملكــوت المســياني (متــى .)29 :26
لقــد لعبــت المنــازل الخاصــة دورا ً رئيســياً فــي حيــاة الكنيســة األولــى .كان المؤمنــون
ال يزالــون يحضــرون احتفــاالت الهيــكل اليوميــة (أعمــال  ،)1 :3وفــي أيــام الســبوت كان
يفتــرض عليهــم أن يكونــوا فــي المعابــد مــع رفقائهــم اليهــود (يعقــوب  ،)2 :2لكــن ال َم َبــا ِدئ
والممارســات المميــزة للعبــادة المســيحية كانــت تتــم فــي المنــازل.



اقــرأ أعمــال 45 ،44 :2؛  .35 ،34 :4مــا هــو الجانــب الهــام مــن جوانــب الشــركة
المســيحية فــي الكنيســة األولــى؟
إيمانــاً منهــم بــأن النهايــة كانــت قريبــة ،قــرر المؤمنــون فــي الكنيســة األولــى أن
ممتلكاتهــم الماديــة( ،أي «أمالكهــم الخاصــة» بلغــة العصــر) ،لــم تكــن ذات أهميــة بعــد اآلن.
23

ولهــذا رأوا أن االســتخدام المشــترك لمواردهــم الماديــة بــدا أم ـرا ً مناســباً .لــم يكــن هنــاك
مــا يدعــو للقلــق بشــأن الغــد ،إذ أن المســيا نفســه كان ســيوفر احتياجاتهــم فــي الملكــوت
المســياني (لوقــا  .)30 ،29 :22لقــد ســمحت لهــم هــذه المشــاركة أن يختبــروا شــعورا ً أعمــق
مــن الوحــدة ،باإلضافــة إلــى أنهــم أصبحــوا مثــاالً رائع ـاً للســخاء المســيحي.

ما مدى سخاؤك في مشاركة ما أعطيت إياه من قبل الرب؟

االثنني
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شفاء ال َّر ُج ِل األَ ْع َرجِ

فــي أعمــال  ،1 :3ذهــب كالً مــن بطــرس ويوحنــا إلــى الهيــكل لخدمــة صــاة الســاعة
الثالثــة .وهــذا يــدل علــى الطابــع اليهــودي األساســي إليمــان الكنيســة فــي هــذه الفتــرة
المبكــرة .مــا يعنيــه هــذا هــو أن الرســل لــم يذهبــوا إلــى الهيــكل فقــط للتعليــم أو لهدايــة
أشــخاص جــدد وإنمــا ألن بطــرس ويوحنــا كانــا ال ي ـزاالن يهودييــن ،وعلــى هــذا النحــو ،كانــا
ال يـزاالن مكرســين لتقاليــد الدينيــة اليهوديــة (أعمــال 16 :20؛  ،)26-17 :21علــى األقــل حتــى
هــذه اللحظــة .وبينمــا همــا فــي الهيــكل أجريــا معجــزة مذهلــة (أعمــال  ،)10-1 :3وهــو األمــر
الــذي أعطــى بطــرس الفرصــة إللقــاء عظــة أخــرى.



اقرأ أعمال  .26 -12 :3ما هي بعض النقاط األساسية التي ركَّز عليها بطرس في عظته؟

هنــاك خمــس نقــاط رئيســية م َّيــزت الوعــظ في الكنيســة المســيحية األولــى :كان يســوع هو
ـيح المتألــم (أعمــال )18 :3؛ هللا أقامــه مــن األمــوات (أعمــال )15 :3؛ المســيح تم َّجــد فــي
الْ َم ِسـ ُ
الســماء (أعمــال )13 :3؛ إنَّــه ســوف يأتــي مــرة أخــرى (أعمــال )20 :3؛ والتوبــة ضروريــة لمغفــرة
الخطايــا (أعمــال .)19 :3
من نواح عديدة ،هذه هي نفس الرسالة التي نحملها للعالم ،حتى وإن تغير السياق .لقد
كان الرسل ال يزالون في محيط يهودي .لذا ،فإنه بدالً من أن يقوموا بتغيير ديانات الناس ،عملوا
في األساس على «النزوح» من العهد القديم إلى العهد الجديد .وكجزء من شعب هللا ،كان على
التالميذ أن يقبلوا المسيح ويختبروا الوالدة الجديدة التي تتبع القبول الحقيقي للمسيح.
اآلن ،وعلــى الرغــم مــن أن الحالــة مختلفــة ،إال أن الرســالة ال تـزال هــي ذاتهــا :لقــد مــات
المســيح ألجــل خطايانــا ،وقــام مــن األمــوات ،وهــو ســوف يعــود مــرة أخــرى .معنــى هــذا،
إذن ،هــو أننــا نجــد خالصنــا فيــه .حتــى فــي ســياق رســائل المالئكــة الثالثــة فــي رؤيــا ،14
24

يجــب أن يكــون شــعار المســيح المصلــوب والمســيح ال ُمقــام والمســيح اآلتــي ثانيــة هــو
محــور الطريقــة التــي بهــا نعلــن تلــك الرســائل.
«مــن بيــن جميــع المســيحيين ال ُم ْعتَرفيــن ،يجــب أن يكــون األدفنتســت الســبتيون فــي
طليعــة مــن يقومــون برفــع المســيح أمــام العالــم .إن إعــان رســالة المــاك الثالــث يدعــو
إلــى عــرض الحــق المتعلــق بالســبت .إن هــذا الحــق ،باإلضافــة إلــى غيــره مــن الحقائــق
المتضمنــة فــي الرســالة ،ينبغــي أن يعلــن؛ لكــن ال يجــب اســتبعاد مركــز الجــذب العظيــم
الــذي هــو يســوع المســيح .فإنــه عنــد صليــب المســيح حــدث أن ‹ال َّر ْح َم ـ ُة َوالْ َحـ ُّـق الْتَ َقيَــا.
الس ـاَ ُم تَالَث َ َمــا› [مزمــور  .]10 :85يجــب أن يوجــه الخاطــئ إلــى النظــر إلــى جلجثــة؛
الْ ِب ـ ُّر َو َّ
وباإليمــان البســيط الــذي لطفــل صغيــر ،يجــب أن يثــق فــي اســتحقاقات المخلــص ،قابـاً بــره،
ومؤمن ـاً فــي رحمتــه» (روح النبــوة ،ع ّمــال اإلنجيــل ،صفحــة .)157 ،156

الثالثاء
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ت ََصا َعد المعارضة

لــم يمــض وقــت طويــل حتــى أثــار نجــاح الكنيســة معارضــة مــن بعــض قــادة أورشــليم.
كان هيــكل أورشــليم يــدار مــن قبــل رئيــس الكهنــة ورفقائــه ،معظمهــم كانــوا صدوقييــن.
وكان رئيــس الكهنــة أيضـاً رئيــس مجلــس الســنهدرين ،الــذي كان فــي تلــك األيــام يتألــف فــي
معظمــه مــن الصدوقييــن والفريســيين .وألن الصدوقييــن لــم يؤمنــوا بالقيامــة ،فقــد شــعروا
بانزعــاج شــديد عندمــا كان بطــرس ويوحنــا يعلمــان أن المســيح قــد قــام مــن األمــوات .وعنــد
القبــض عليهمــا مــن قبــل ح ـراس الهيــكلُ ،و ِض ـ َع الرســوالن فــي الحبــس حتــى اليــوم التالــي،
عندمــا تــم إحضارهمــا أمــام المجلــس (أعمــال .)7-1 :4

اقــرأ أعمــال  .18-1 :4عندمــا ُس ـ ِئال كالً مــن بطــرس ويوحنــاِ « :بأَ َّي ـ ِة ُق ـ َّو ٍة َو ِب ـأَ ِّي ْاسـ ٍـم
َص َن ْع ُت َمــا أَنْ ُت َمــا ه ـ َذا؟» ،كيــف جــاوب بطــرس؟ مــا هــي الرســالة الضمنيــة فيمــا قالــه
بطــرس والتــي وجــد القــادة أنهــا تشــكل تهديــداً؟



إن التع ـ ِّرض لمســألة الســلطة ِمــن ِقبــل القــادة اليهــود يشــير إلــى القلــق بشــأن القــوة
والنفــوذ .مــع ذلــك ،فــإن بطــرس لــم يعلــن أن المعجــزة قــد أُجريــت ب ِْاسـ ِـم المســيح فحســب،
وإنمــا أعلــن أيض ـاً أن الخــاص يأتــي مــن المســيح وحــده .لقــد كان الرســوالن يقفــان أمــام
أعلــى ســلطة يهوديــة؛ ومــع ذلــك ،فقــد كانــوا يخدمــون ســلطة أعلــى بكثيــر .لقــد كان هــذان
الرجــان صياديــن بســيطين وغيــر متعلميــن؛ ولهــذا ،فــإن شــجاعتهما وفصاحتهمــا أدهشــت
وأذهلــت أولئــك الذيــن كانــوا هنــاك .وعلــى الرغــم مــن أن القــادة لــم يالحظــوا ذلــك ،إال
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أن حقيقــة مــا كان يجــري هــي أ َّن الرســولَين كانــا ممتلئيــن بالــروح القــدس ،تمامـاً كمــا تنبــأ
المســيح بذلــك (متــى .)20 -16 :10
ودون أن يكونــوا قادريــن علــى إنــكار المعجــزة – إذ كان الرجــل الــذي تــم شــفاؤه حاضـرا ً
وبإمــكان الجميــع رؤيتــه – أمــر الســنهدرين الرســولَين بالتوقــف عــن التبشــير .لقــد كانــوا
يخشــون مــن الرســالة بقــدر خشــيتهم مــن الشــعبية المتزايــدة للحركــة المســيحية .ونظ ـرا ً
إلخفاقهــم فــي تقييــم البَيِّ َنــة بشــكل صحيــح ،ســمحوا للتحيــز والميــل إلــى حمايــة الــذات بــأن
يمليــا عليهــم تصرفاتهــم.
إن كلمــات بطــرس الختاميــة هــي مــن أروع مــا ورد فــي ســفر أعمــال الرســل‹ « :إِ ْن كَا َن
هللا أَ ْن ن َْسـ َم َع لَ ُكـ ْم أَكْثَـ َر ِمـ َن ِ
َح ًّقــا أَ َمــا َم ِ
هللا ،فَا ْح ُك ُمــوا .ألَنَّ َنــا نَ ْحـ ُن الَ يُ ْم ِك ُن َنــا أَ ْن الَ نَتَ َكلَّـ َم ِب َمــا
َرأَيْ َنــا َو َسـ ِم ْع َنا› » (أعمــال .)20 ،19 :4

فكــر فــي الرغبــة فــي الســلطة وفــي مــدى خطــورة مــا يمكــن أن تكــون عليــه ،علــى
أي مســتوى وفــي أي ســياق .بوصفنــا مســيحيين دعينــا إلــى أن نكــون خدامـاً ،لمــاذا
يجــب أن نكــون حذريــن بشــأن إغـراء الســلطة؟

األربعاء
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َح َنانِ َّيا َو َسفِّي َر ُة

لــم يكــن تجميــع الممتلــكات لالســتخدام العــام أمـرا ً إلزاميـاً فــي الكنيســة األولــى؛ معنــى
ذلــك أنــه لــم يكــن شــرطاً أساســياً للعضويــة .ومــع ذلــك ،كانــت هنــاك بالتأكيــد أمثلــة عديــدة
علــى الســخاء الطوعــي الــذي ألهــم المجتمــع بأســره .أحــد هــذه األمثلــة كان برنابــا (أعمــال :4
 ،)37 ،36الــذي ســيلعب دورا ً هامـاً فــي وقــت الحــق فــي ســفر أعمــال الرســل.
مــع ذلــك ،فقــد كانــت هنــاك أمثلــة ســلبية هــددت وحــدة الكنيســة مــن الداخــل ،فــي
الوقــت الــذي بــدأت فيــه للتــو الهجمــات مــن الخــارج.


اقرأ أعمال  .11-1 :5ما هي الدروس المستخلصة من هذه القصة؟

علــى الرغــم مــن أن لوقــا لــم يعــط كل التفاصيــل ،إال أنــه ليــس هنــاك شــك فــي أن
المشــكلة األساســية ل َح َنانِ َّيــا َو َســفِّي َرة لــم تكــن محاولــة االحتفــاظ بالمــال وإنمــا كانــت
ممارســة الخــداع داخــل المجتمــع .لــم تكــن خطيئتهمــا نتيجــة لفعــل متهــور وإنمــا نتيجــة
خطــة وضعــت بعنايــة ،محاولــة متعمــدة « َعلَــى ت َ ْج ِربَـ ِة ُرو ِح الـ َّر ِّب» (أعمــال  .)9 :5إنهمــا لــم
يكونــا ملزميــن ببيــع ممتلكاتهمــا وإعطــاء المــال للكنيســة .وهكــذا ،فإنهمــا عندمــا قــررا القيــام
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بذلــك ،ربمــا كانــا يتصرفــان فيمــا هــو لصالحهمــا فقــط ،بــل وربمــا كانــا يحــاوالن كســب
النفــوذ بيــن اإلخــوة مــن خــال مــا بــدا أنــه عمــل صدقــة يســتحق الثنــاء.
هــذا االحتمــال قــد يســاعد علــى تفســير الســبب الــذي جعــل هللا يعاقبهمــا بشــدة .حتــى
وإن كانــت الحيــاة االجتماعيــة للكنيســة قــد نتجــت عــن االعتقــاد بــأن يســوع كان علــى وشــك
أن يأتــي ،إال أن تصرف ـاً مثــل هــذا الــذي لحنانيــا وســفيرة فــي مثــل هــذه المرحلــة المبكــرة
كان يمكــن أن يقلــل مــن أهميــة الــوالء هلل ويصبــح تأثيـرا ً ســيئاً بيــن المؤمنيــن .وحقيقــة أنــه
ال يوجــد ذكــر لحنانيــا بيــن مــن تــم إعطاءهــم الفرصــة للتوبــة ،كمــا فــي حالــة ســفيرة (أعمــال
 ،)8 :5قــد تكــون فقــط نظـرا ً للســرد الموجــز.
وخالصــة القــول هــي أنهمــا ،مــن البدايــة إلــى النهايــة ،قــد تص َّرفــا تص ُّرفـاً خاطئـاً ،والخطيــة
مســألة خطيــرة فــي نظــر هللا (حزقيــال 20 :18؛ روميــة  ،)23 :6حتــى وإن كان ال يعاقــب عليهــا
دائمـاً بشــكل مباشــر .فــي الواقــع ،إن تأجيــل العقوبــة فــي كثيــر مــن األحيــان يجــب أن يذكرنــا
باســتمرار بمــدى رحمــة وإشــفاق هللا (2بطــرس .)9 :3

لمــاذا يجــب أن نكــون حذريــن بشــأن إســاءة اســتخدام النعمــة كمــا فعــل هــذان
العضــوان فــي الكنيســة األولــى؟

الخميس
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االعتقال الثاني
إذا كان يمكــن اســتخدام الرســل لجلــب إدانــة هللا علــى الخطيــة ،كمــا حــدث فــي حالــة
حنانيــا وســفيرة ،فإنــه يمكــن أن يســتخدم أيض ـاً لجلــب نعمــة هللا علــى الخطــاة .إن خدمــة
الشــفاء القويــة التــي أجراهــا الرســل (أعمــال  )16-12 :5كانــت دلي ـاً ملموس ـاً علــى أن روح
هللا كان يعمــل مــن خاللهــم .إنــه حتــى االعتقــاد بــأن ظــل بطــرس يمكــن أن يشــفي النــاس
كان أمـرا ً مذهـاً .إن أقــرب حــدث شــبيه لذلــك فــي األناجيــل هــو حــدث المــرأة التــي شــفيت
بلمــس رداء المســيح (لوقــا  .)44 ،43 :8مــع ذلــك ،فــإن لوقــا ال يقــول أن ظــل بطــرس كانــت
فيــه قــوة شــافية وإنمــا قــال أن النــاس كانــوا يعتقــدون ذلــك .ومــع هــذا ،فإنــه حتــى وإن
كانــت هنــاك معتقــدات خرافيــة ســائدة ،فــإ َّن هللا ال ي ـزال يمنــح نعمتــه.
ــل مملوئيــن مــن الــروح القــدس ،وكلمــا
علــى الرغــم مــن ذلــك ،فإنــه كلمــا كان ال ُّر ُس ُ
تضاعفــت العجائــب واآليــات ،كلمــا امتــأ القــادة الدينييــن بال َغيْ ـ َرة أكثــر .وهــذا دفــع بهــم
إلــى اعتقــال ال ُّر ُســلِ للمــرة الثانيــة (أعمــال  .)18 ،17 :5وفقــط بعــد هروبهــم مــن الســجن
بأعجوبــة (أعمــال  )24-19 :5وفقــط بعــد خطــاب جــريء آخــر مــن قبــل بطــرس مؤكــدا ً فيهــا
هللا أَكْثَ ـ َر ِم ـ َن ال َّنـ ِ
ـاس» (أعمــال  ،)29 :5أ َّن بعض ـاً مــن رجــال الســلطة
أنَّــه «يَ ْن َب ِغــي أَ ْن يُطَــا َع ُ
بــدأوا فــي التفكيــر فــي إمكانيــة أن تكــون قــوى خارقــة هــي التــي وراء مــا يحــدث.
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اقرأ أعما ل  .39-34 :5كيف حاول غماالئيل أن ينصح السنهدريم بالعدول عن قتل الرسل؟

كان الســنهدريم مســيط ٌر عليــه مــن قبــل الصدوقييــن ،فــي حيــن كان يشــكل الفريســيون
أقليــة مؤثــرة .كان غماالئيــل فريســياً ومعلمـاً للشــريعة .وقــد كان يحظــى بتقديــر كبيــر بيــن
اليهــود وأصبــح يلقــب بـــ « َربَّــان» (أي « ُمعلمنــا») ،بــدالً مــن « َربَــاي» (بمعنــى « ُمعلِّمــي»).
وكان بولــس واحــدا ً مــن تالميــذه (أعمــال .)3 :22
وقــد أشــار غماالئيــل إلــى حركتيــن متمردتيــن أخرييــن كانتــا قــد حدثتا فــي تاريخ إسـرائيل
الحديــث واللتيــن قــد اســتقطبتا أيضـاً أتباعـاً وســببتا االضطرابــات .مــع ذلــك ،فــإن قائــدا هاتين
الحركتيــن قــد قتــا وقــد تــم تفريــق أتباعهمــا تمامـاً .وكان الــدرس الــذي اســتخلصه غماالئيــل
هــو أنــه إذا كانــت الحركــة المســيحية مــن أصــل بشــري ،فإنهــا ســتختفي قريبـاً .مــن ناحيــة
أخــرى ،إذا كانــت حركــة إلهيــة ،كمــا يدعــي التالميــذ ،فكيــف يمكنهــم كقــادة لليهــود أن
يقاوموهــا؟ وقــد تــم العمــل بنصيحــة غماالئيــل .وتــم جلــد الرســل ،ومــرة أخــرى أُمــروا بــأال
ينطقــوا باســم المســيح.

مــاذا تخبرنــا هــذه القصــة عــن مــدى مــا يمكــن أن تكــون عليــه النصيحــة الجيــدة
مــن أهميــة وفائــدة؟ كيــف يمكننــا أن نتعلــم أن نكــون أكثــر انفتاحـاً للحصــول علــى
النصيحــة والمشــورة حتــى عندمــا تشــتمل علــى مــا ال نريــد بالضــرورة أن نســمعه؟

الجمعة
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لمزيــد مــن الــدرس« :نحــن وكالء ُعه ـ َد إلينــا ِمــن ِقبــل ربنــا المتغيــب أن نرعــى
رعيتــه ونهتــم بشــؤونه ،إنهــا الرعيــة التــي جــاء إلــى العالــم كــي يخدمهــا .لقــد عــاد إلــى
الســماء ،تــاركاً لنــا المســؤولية ،وهــو يتوقــع منــا أن نســهر ونترقــب ظهــوره .دعونــا نكــون
أوفيــاء لمــا ُعهــد إلينــا ،لئــا يأتــي فجــأة ويجدنــا نيام ـاً» (روح النبــوة ،شــهادات للكنيســة،
مجلــد  ،8صحفــة .)37
«النــاس بحاجــة إلــى أن يطبعــوا فــي أذهانهــم قدســية عهودهــم وتعهداتهــم المتعلقــة
بمــا يقومــون بــه مــن أجــل هللا .فمثــل هــذه التعهــدات ال تكــون عــادة إلزاميــة كالتعهــدات
التــي يقطعهــا النــاس بعضهــم لبعــض بحيــث يكــون هنــاك َســ َن ٌد واجــب الســداد .ولكــن،
هــل ينبغــي أن يكــون العهــد أقــل قدســية وأقــل إلزام ـاً لمجــرد أنــه ق ُِطــع مــع هللا؟ وهــل
ينبغــي للمســيحيين أن يتجاهلــوا التزاماتهــم التــي نطقــوا بهــا أمــام هللا لمجــرد افتقارهــا
إلــى المصطلحــات التقنيــة وال يمكــن تنفيذهــا بالقانــون؟ ليــس هنــاك ســند قانونــي أو َصـ ّـك
أكثــر إلزامـاً مــن التعهــد الــذي ق ُِطــع للعمــل مــن أجــل هللا» (تعليقــات روح النبــوة ،موســوعة
األدفنتســت لتفســير الكتــاب المقــدس ،مجلــد  ،6صفحــة .)1056
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أسئلة للنقاش
 .1مـن بيـن أمـور أخـرى كثيـرة ،أوصى المسـيح تالميـذه وصيتيـن مباشـرتين :ترقب

مجيئـه الوشـيك والمأموريـة العالميـة .كيـف ينبغـي لهاتيـن الوصيتيـن أن تؤثـرا فـي
إحساسـنا بالمرسـلية وفـي دعوتنـا إلـى الكـرازة ببشـارة اإلنجيـل إلـى العالم؟
 .2قــال أحدهــم ذات مــرة« :يجــب أن نكــون مســتعدين كمــا لــو أن المســيح ســيأتي
اليــوم ،ولكــن يجــب أن نواصــل العمــل [فــي مرســلية الكنيســة] كمــا لــو أن المســيح
ســيأتي بعــد مائــة عــام ».مــا هــي الحكمــة الموجــودة فــي هــذه العبــارة ،وكيــف
يمكننــا تطبيقهــا علــى دعوتنــا فــي الحيــاة؟
 .3لمــاذا يجــب لحيــاة ومــوت وقيامــة وعــودة المســيح أن تكــون هــي محــور كل
عظاتنــا وكرازتنــا؟ أو انظــر لألمــر هكــذا :مــا جــدوى أي شــيء آخــر نكــرز بــه دون
هــذه األحــداث؟
 .4مــاذا يجــب لقصــة حنانيــا وســفيرة أن تعلمنــا حــول مــدى صعوبــة أن نعــرف مــا
بقلــوب اآلخريــن ،ســواء للخيــر أو للشــر؟
َ .5مــن هــم األشــخاص الذيــن تعرفهــم فــي العصــر الحديــث ويشــبهون غماالئيــل؟
أو ،هــل أنــت ربمــا فــي وضــع يجعلــك تقــوم بــدور غماالئيــل بالنســبة لآلخريــن؟
فــي كلتــا الحالتيــن ،قومــوا كصــف لمدرســة الســبت بإعطــاء أمثلــة حــول كيــف أن
إعطــاء وتســلم نصائــح وإرشــادات حكيمــة كان أمـراً جيــداً .مــا هــي الــدروس التــي
نتعلمهــا مــن هــذه األمثلــة؟
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