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قادة الكنيسة األولى

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال 6؛ أعمــال 48 :7؛ عبرانييــن 14-11 :5؛ ميخــا 16-1 :6؛
أعمــال 7؛ أعمــال .25-4 :8
ـت كَلِ َمـ ُة ِ
يم،
آيــة الحفــظَ « :وكَانَـ ْ
هللا تَ ْن ُمــوَ ،و َعــدَ ُد ال َّتالَ ِميـ ِذ يَ َتكَاثَـ ُر جِ ــدًّ ا ِفــي أُو ُرشَ ـلِ َ
َو ُج ْم ُهــو ٌر كَ ِثيـ ٌر ِمـ َن الْكَ َه َنـ ِة يُ ِطي ُعــونَ اإلِي َمــانَ » (أعمــال .)7 :6
كان العديــد مــن المهتديــن فــي يــوم الخمســين مــن يهــود «الهلنســتية» ،أي اليهــود مــن
العالــم اليونانــي الرومانــي ممــن كانــوا يعيشــون فــي أورشــليم ( .)11-9 ،5 :2وعلــى الرغــم
مــن كونهــم يهــودا ً ،إال أنهــم كانــوا فــي كثيــر مــن النواحــي يختلفــون عــن يهــود اليهوديــة – أي
«الْ ِعبْ َرانِيِّي ـ َن» الــوارد ذكرهــم فــي أعمــال  .1 :6وكان الفــرق األكثــر وضوح ـاً هــو أنهــم كانــوا
عــادة ال يعرفــون اللغــة األراميــة التــي كان يتــم التحــدث بهــا فــي مملكــة يهــوذا آنــذاك.
وكانت هناك عدة اختالفات أخرى أيضاً ،ثقافية ودينية .فكونهم قد ولدوا في دول أجنبية،
فإنه لم يكن لديهم جذور في التقاليد اليهودية لمملكة يهوذا ،أو على األقل لم تكن جذورهم
بنفس عمق جذور أولئك اليهود الذين من يهوذا .ويحتمل أنهم لم يكونوا متعلقين كثيرا ً بطقوس
الهيكل وبجوانب الناموس الموسوي التي ال تنطبق إال على أرض إسرائيل فقط.
أيضـاً ،ولكونهــم قــد قضــوا معظــم حياتهــم فــي البيئــة اليونانيــة الرومانيــة ،وكونهــم عاشــوا
فــي اتصــال وثيــق مــع األمميــن ،فقــد كانــوا بطبيعــة الحــال أكثــر اســتعدادا ً لفهــم الطابــع
الشــامل لإليمــان المســيحي .فــي الواقــع ،إن هللا اســتخدم الكثيــر مــن المؤمنيــن مــن العالــم
اليونانــي الرومانــي لتحقيــق األمــر المتعلــق بالشــهادة إلــى العالــم أجمــع.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  28تموز (يوليو).
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األحد
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تعيين السبعة


اقرأ أعمال  .1 :6ماذا كان تَ َذ ُّم ُر المؤمنين الْ ُيونَانِ ِّيي َن؟

«وكان سـبب الشـكوى هـو االدعـاء بـأن األرامـل اليونانيـات قـد أُهمـل أمرهن فـي الخدمة
اليوميـة .إن أي تح ُّيـز أو عـدم مسـاواة هـو مغايـر لروح اإلنجيـل ،ومع ذلك فقد أفلح الشـيطان
فـي إثـارة الشـكوك .فلا بـد مـن اتخـاذ إجـراءات سـريعة اآلن إلزالـة كل أسـباب التذمـر لئلا
ينتصـر العـدو في سـعيه إلحداث انقسـام بين اإلخـوة» (روح النبوة ،أعمال الرسـل ،صفحة .)69
وكان الحــل الــذي اقترحــه الرســل هــو أن يختــار اليهــود مــن بينهــم ســبعة رجــال للقيــام
بـــ « ْخ ِد َمــة َم َوائِ ـ َد» (أعمــال  ،)2 :6فــي حيــن يصــرف الرســل وقتهــم فــي الصــاة ِ
و»خ ْد َم ـ ِة
الْ َكلِ َمــ ِة» (أعمــال  .)4 :6وحيــث أن كلمــة «خدمــة» مشــتركة بيــن اآليتيــن ،فــإن الفــرق
الحقيقــي الوحيــد هــو بيــن كلمتــي «موائــد» فــي أعمــال  2 :6وكلمــة «الكلمــة» فــي أعمــال
 .4 :6وهكــذا يبــدو أن هاتيــن الكلمتيــن ،باإلضافــة إلــى كلمــة «الْ َي ْو ِم َّيـ ِة» الــواردة فــي صيغــة
صفــة فــي أعمــال  ،1 :6تشــير إلــى العنصريــن الرئيســيين للحيــاة اليوميــة فــي الكنيســة
األولــى :تعليــم «الكلمــة» وشــركة «الموائــد» .وتتألــف شــركة الموائــد اآلتــي :تنــاول الطعــام
الصلَ ـ َو ِ
ات (أعمــال 46 ،42 :2؛ .)42 :5
مع ـاً ،االشــتراك فــي فريضــة العشــاء الربانــي َو َّ
معنـى هـذا أنـه كان علـى الرسـل ،باعتبارهـم األمنـاء المؤتمنيـن علـى تعاليـم المسـيح،
أن يشـغلوا أنفسـهم فـي المقـام األول بتعليـم العقيـدة للمؤمنيـن وبالصلاة ،فـي حيـن يتولـى
السـبعة مسـؤولية األنشـطة المتعلقة بالشـركة في العديد مـن الكنائس المنزليـة .مع ذلك ،فإن
واجبـات أولئـك السـبعة لـم تكـن تقتصـر على المهـام التي يقوم بها الشمامسـة كمـا يفهم هذا
المصطلـح اليـوم .فـي الواقـع ،لقـد كان أولئـك السـبعة أول قـادة ت َ َج ّمـعٍ و َر ِع ّي ٍة للكنيسـة.



اقرأ أعمال  .6-2 :6كيف تم اختيار وتكليف السبعة للخدمة؟

كان ينبغـي للمرشـحين أن يتميـزوا بالصفـات األخالقيـة والروحيـة والعمليـة :كان يجـب أن
يكونـوا ذات سـمعة مشـرفة وأن يكونـوا مملوئيـن بالـروح القـدس والحكمـة .وبموافقة مجتمع
المؤمنيـن ،تـم اختيـار السـبعة ومـن ثـم تكليفهـم مـن خالل الصلاة ووضـع األيـدي .ويبدو أن
الطقـس كان يشـير إلـى االعتـراف العلنـي بهـم وبمنح السـلطة لهـم للعمل كشمامسـة.
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إنّــه مــن الســهل جــداً زرع الخــاف فــي الصفــوف ،أليــس كذلــك؟ كيــف يمكننــا
العمــل بــكل مــا أعطانــا هللا مــن قــوة علــى حفــظ الســام فيمــا بيننــا والتركيــز علــى
العمــل المرســلي والك ـرازة؟

االثنني



 23متوز (يوليو)

خدمة استفانوس
بعــد تعيينهــم ،لــم ينخــرط الســبعة فــي خدمــة الكنيســة فحســب ،لكنهــم انخرطــوا فــي
الشــهادة الفعالــة كذلــك .وكانــت النتيجــة هــي أن بشــارة اإلنجيــل اســتمرت فــي االنتشــار،
واســتمر عــدد المؤمنيــن فــي التزايــد (أعمــال  .)7 :6وبطبيعــة الحــال ،فقــد بــدأ هــذا النمــو
فــي جلــب المعارضــة للكنيســة األولــى .ثــم يركــز الحديــث بعــد ذلــك علــى ْاسـ ِتفَانُوس ،الــذي
كان رج ـاً ذات أ َه ّم ّيــة روحيــة نــادرة.



اقــرأ أعمــال  .15-8 :6مــاذا تعلمنــا هــذه اآليــات عــن ْاس ـ ِتفَانُوس وإيمانــه وصفاتــه؟
أيض ـاً ،مــا الــذي اشــتمل عليــه وعــظ ْاس ـ ِتفَانُوس وأغضــب خصومــه كثي ـراً؟

كيهــودي يونانــي ،شــارك ْاس ـ ِتفَانُوس البشــارة فــي مجامــع اليونانييــن فــي أورشــليم .وقــد
كان هنــاك العديــد مــن هــذه المجامــع فــي المدينــة؛ وربمــا تشــير اآليــة فــي أعمــال  9 :6إلــى
اثنيــن مــن هــذه المجامــع ،أحدهمــا للمهاجريــن الجنوبييــن (يهــود القيــروان واإلســكندرية)
والمجمــع الخــاص بالمهاجريــن الشــماليين (أولئــك الذيــن أتــوا ِمـ ْن كِيلِي ِكيَّــا َوأَ ِسـيَّا).
وبلا شـك كان يسـوع هـو الموضـوع المركـزي للمناقشـات ،لكـن التُّهـم التـي أثيـرت ضـد
ْاسـ ِتفَانُوس تشـير إلـى أن فهمـه لبشـارة اإلنجيـل ومـا تتضمنـه ربمـا كان يفـوق فهـم المؤمنين
مـن اليهـود .لقـد اتُّهـم ْاسـ ِتفَانُوس بالتجديف ضد موسـى وهللا؛ بمعنى أنه ج ّدف ضد الشـريعة
والهيـكل .إنـه حتـى لـو كان قد أسـيء فهم ْاسـ ِتفَانُوس في بعـض النقـاط – أو أن كلماته قد ت َّم
تحريفهـا عمـدا ً – وحتـى وإن كان قـد تم اسـتمالة بعض شـهود الـزور للتحدث ضد ْاسـ ِتفَانُوس،
إال أن التّهـم التـي ُوجهـت إليـه لـم تكـن تهمـاً زائفـة كليـاً ،كمـا في حالـة المسـيح (مرقس :14
58؛ يوحنـا  .)19 :2إ َّن قيـام ْاسـ ِتفَانُوس ،أمام السـنهدريم ،بإدانة التبجيـل الوثني ال ُمق َّدم للهيكل
(أعمـال  )48 :7يكشـف أن ْاسـ ِتفَانُوس كان يفهـم المعانـي األعمـق لمـوت المسـيح وإلـى مـا
تـؤدي إليـه ،على األقـل فيمـا يتعلق بالهيـكل وخدماته الطقسـية.
وبعبـارة أخـرى ،فإنـه علـى الرغـم مـن أن العديـد مـن المؤمنيـن مـن أصـل يهـودي كانـوا
ربمـا ال يزالـون مرتبطيـن بالهيكل وبالممارسـات الطقسـية األخـرى (أعمـال 1 :3؛ 5 ،1 :15؛ :21
32

 )24 -17وكانـوا يجـدون صعوبـة فـي التخلّـي عنهـا (غالطيـة 4 -2 :5؛ عبرانييـن  ،)14 -11 :5إال
أن ْاسـ ِتفَانُوس وربمـا غيـره أيضـاً من المؤمنين اليهـود الهلّين ّيين (أي مـن ذوي الثقافة اليونانية)
قـد فهمـوا بسـرعة أن مـوت المسـيح كان يـدل علـى نهاية نظـام الهيـكل بأكمله.

لمــاذا يجــب أن نكــون حذريــن مــن أن نكــون منغلقيــن جــداً داخــل بعــض أفكارنــا
المعــززة لدرجــة أننــا نصــد النــور الجديــد عندمــا يأتــي؟

الثالثاء
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أمام السنهدريم


ُوس يقول للمشتكين عليه؟
اقرأ أعمال  .53-1 :7ماذا كان ْاس ِتفَان ُ

إن التهــم التــي وجهــت إلــى اســتفانوس أدت إلــى اعتقالــه ومحاكمتــه من قبل الســنهدريم.
ووفقـاً للتقاليــد اليهوديــة ،كان كالً مــن الشــريعة وخدمــات الهيــكل ركنيــن مــن األركان الثالثــة
التــي يرتكــز عليهــا العالــم – كانــت األعمــال الصالحــة هــي الركــن الثالــث .وكان مجــرد التلميــح
إلــى أن الطقــوس الموســوية قــد أصبحــت قديمــة يعتبــر حق ـاً اعتــدا ًء علــى مــا كان األكثــر
قداســة فــي اليهوديــة؛ ولهــذا اتهــم اســتفانوس بالتجديــف (أعمــال .)11 :6
وكان رد اســتفانوس هــو أطــول خطبــة فــي ســفر أعمــال الرســل ،وهــو مــا يشــير فــي حــد
ذاتــه إلــى أهميــة هــذه الخطبــة .وعلــى الرغــم مــن أن خطبتــه ال تبــدو مــن الوهلــة األولــى
أكثــر مــن مجــرد ســرد ممــل لتاريــخ إسـرائيل ،إال أنــه يجــب علينــا فهــم الخطبــة فيمــا يتصــل
بميثــاق العهــد القديــم وبالطريقــة التــي اســتخدم بهــا األنبيــاء ب ْن َيــة ذلــك العهــد عندمــا كانــوا
يقومــون كمصلحيــن دينييــن بدعــوة إس ـرائيل للرجــوع إلــى متطلبــات ذلــك العهــد .وعندمــا
كان يحــدث ذلــك ،كانــوا فــي بعــض األحيــان يســتخدمون الكلمــة العبريــة « »rîḇالتــي ربمــا
تكــون أفضــل ترجمــة لهــا هــي « ُخ ُصو َم ـ َة « أو «دعــوة قضائيــة» للتعبيــر عــن فكــرة أن هللا
اتخــذ إجـراءات قانونيــة ضــد شــعبه بســبب إخفاقهــم فــي حفــظ العهــد.
علــى ســبيل المثــال ،يــرد ِذكــر « »rîḇأو « ُخ ُصو َمــة» ثــاث مـرات فــي ميخــا  1 :6و .2ثــم،
وبالرجــوع إلــى عهــد ســيناء (خــروج  ،)23-20يُذكِّــر ميخــا الشــعب بأعمــال هللا العظيمــة نيابــة
عنهــم (ميخــا  ،)5-3 :6ويذكِّرهــم كذلــك باألحــكام والتعديــات (ميخــا  ،)12- 6 :6وفــي الختــام
يذكرهــم باللعنــات الناجمــة عــن تلــك االنتهــاكات (ميخــا .)16- 13 :6
ربمــا هــذه هــي خلفيــة عظــة اســتفانوس .وعندمــا طُلــب منــه تفســير أفعالــه ،فإنــه لــم
يبــذل أي جهــد لدحــض التهــم الموجهــة ضــده أو الدفــاع عــن إيمانــه .بــدالً مــن ذلــك ،رفــع
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صوتــه بنفــس الطريقــة التــي كان يرفــع بهــا األنبيــاء القدمــاء أصواتهــم عندمــا كانــوا ينطقــون
«بأحــكام» هللا ضــد إس ـرائيل .وقــد كان القصــد مــن عرضــه الطويــل لعالقــة هللا الســابقة مــع
إس ـرائيل هــو توضيــح جحودهــم وعصيانهــم.
فــي الواقــع ،إننــا عندمــا نصــل بالق ـراءة إلــى أعمــال  ،53-51 :7نجــد أن اســتفانونس لــم
يعــد ال ُمدعــى عليــه وإنمــا الوكيــل النبــوي هلل الــذي يقــدم دعــوة قضائيــة متعلقــة بعهــد هللا
ضــد هــؤالء القــادة .فــإذا كان آباؤهــم مذنبــون بقتــل األنبيــاء ،فــإ َّن هــؤالء القــادة كانــوا أكثــر
جرمـاً مــن ذلــك .إن التحـ ُّول مــن اســتخدام تعبير»آبائنــا» (أعمــال  )45 ،44 ،38 ،19 ،11 :7إلــى
تعبيــر «آبائكــم» (أعمــال  )51 :7هــو تحـ ُّول ذات داللــة :فقــد توقّــف اســتفانوس عــن تضامنــه
مــع شــعبه واتخــذ موقفـاً حاســماً للمســيح .وكانــت التكلفــة ســتكون هائلــة؛ ومــع ذلــك ،فــإن
كلماتــه ال توحــي بخــوف أو نــدم.

متــى كانــت آخــر مــرة كنــت فيهــا بحاجــة إلــى اتخــاذ موقــف ثابــت ال هــوادة فيــه
ألجــل المســيح؟ هــل اســتطعت الوقــوف أم أنــك اكتفيــت بالثرثــرة بــدالً مــن ذلــك؟
وإذا كنــت ال تتخــذ موقفـاً حاســماً ألجــل المســيح ،فمــا الــذي بحاجــة إلــى تغييــر؟

األربعاء
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المسيح في المحكمة السماوية
بمــا أن النبــي ،بحكــم التعريــف ،هــو شــخص يتحــدث نيابــة عــن هللا ،أصبــح اســتفانونس
نبي ـاً فــي اللحظــة التــي جلــب فيهــا «خصومــة» هللا ضــد إس ـرائيل .مــع ذلــك ،فقــد كانــت
خدمتــه النبويــة قصيــرة نوع ـاً مــا.



اقرأ أعمال  .56 ،55 :7ماذا كان معنى الرؤيا التي رآها استفانوس؟

«وعندمــا وصــل ْاســ ِتفَانُوس إلــى هــذا الحــد حــدث شــغب بيــن الشــعب .فــإذ ربــط
المســيح بالنبــوات وتحــدث عــن الهيــكل ،فالكاهــن إذ تظاهــر بأنــه يرتعــب ويســتاء ممــا
يســمع ،مــزق رداءه .وقــد كان هــذا العمــل بالنســبة إلــى ْاس ـ ِتفَانُوس عالم ـ ًة علــى أن صوتــه
ســرعان مــا ســيبكم إلــى األبــد .فــإذ رأى المقاومــة التــي بهــا قوبلــت أقوالــه ،علــم أنــه كان
يقــدم آخــر شــهادة لــه .ومــع أنــه كان فــي منتصــف موعظتــه فقــد ختمهــا فجــأة» (روح
النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)79
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وبينمـــا كان اســـتفانوس واقفـــاً أمـــام قـــادة اليهـــود وناطقـــاً بدعـــوى هللا القضائيـــة
ضده ــم ،كان المس ــيح واقفــاً ف ــي المحكم ــة الس ــماوية – أي ف ــي المق ــدس الس ــماوي،
إل ــى ج ــوار اآلب ،وه ــو م ــا ي ــدل عل ــى أن الدينون ــة عل ــى األرض ل ــم تك ــن س ــوى تعبي ــر
عـــن الدينونـــة الحقيقـــة التـــي ســـتحدث فـــي الســـماء .فـــإن هللا ســـيدين المعلميـــن
والقـــادة الكذبـــة فـــي إســـرائيل.
وهــذا مــن شــأنه أن يفســر ســبب غيــاب الدعــوة إلــى التوبــة هنــا ،وهــي التــي كانت ســمة
ســائدة فــي العظــات الســابقة فــي أعمــال (38 :2؛ 19 :3؛  .)31 :5لقــد كانــت «الثيوقراطيــة»
اإلس ـرائيلية علــى وشــك أن تنتهــي ،وهــذا يعنــي أن خــاص العالــم لــم يعــد يتــم مــن خــال
وســاطة بنــي إس ـرائيل كمــا وعــدت إلبراهيــم (تكويــن 3 :12؛ 18 :18؛  ،)18 :22وإنمــا مــن
خــال أتبــاع المســيح ،اليهــود واألمــم ،الذيــن كان مــن المتوقــع لهــم اآلن أن يتركــوا أورشــليم
ويشــهدوا للعالــم (أعمــال .)8 :1


اقرأ أعمال  .2 ،1 :8 – 57 :7كيف يروي لوقا موت استفانوس؟
كان الرجــم هــو عقوبــة التجديــف (الوييــن  ،)14 :24هــذا علــى الرغــم مــن أنــه ليــس مــن
الواضــح فيمــا إذا كان اســتفانوس قــد ُحكــم عليــه بالمــوت أو أنــه قــد قتــل بواســطة حشــود
المتعصبيــن .وعلــى أيــة حــال ،فقــد كان اســتفانونس هــو أول مؤمــن بالمســيح ُس ـ ّج َل علــى
أنــه مــات بســبب إيمانــه .وحقيقــة أن الشــهود قــد وضعــوا ثيابهــم عنــد أقــدام شــاول تشــير
إلــى أنــه كان زعيــم معارضــي اســتفانوس؛ مــع ذلــك ،فعندمــا صلــى اســتفانوس مــن أجــل
مــن يقومــون بقتلــه ،فهــو قــد صلــى مــن أجــل شــاول أيضـاً .إنــه فقــط إنســان ذات شــخصية
ســامية وإيمــان ثابــت ال يتزعــزع هــو الــذي يمكنــه عمــل شــيء مــن هــذا القبيــل ،وهــو
إعــان قــوي إليمانــه وحقيقــة ســكنى المســيح فــي حياتــه.

الخميس



 26متوز (يوليو)

انتشار البشارة
أشــعل االنتصــار علــى اســتفانوس اضطهــادا ً واســع النطــاق ضــد المؤمنيــن في أورشــليم ،وال
شــك فــي أنــه قــد تــم التحريــض علــى هــذا االضطهــاد مــن قبــل نفــس مجموعــة المعارضيــن.
وكان زعيــم المجموعــة هــو شــاول ،الــذي تســبب فــي أذيــة للكنيســة ليســت بقليلــة (أعمــال
3 :8؛  .)10 :26مــع ذلــك ،فقــد تحــول االضطهــاد إلــى تأثيــر جيــد.
السا ِم َر ِة أخذوا يبشرون باإلنجيل.
في الواقع ،إن المؤمنين الذين انتشروا ِفي ك ُِّل الْ َي ُهو ِديَّ ِة َو َّ
وعندها تحقق األمر الذي أعطاه المسيح لرسله بالشهادة في هذه المناطق (أعمال .)8 :1
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اقرأ أعمال  .25-4 :8ما هي الدروس المعلنة في هذه القصة؟

كان السـامريون نصـف إسـرائيليين ،حتـى مـن وجهـة النظـر الدينيـة .كانـوا مـن الموحدين
الذيـن قبلوا أسـفار موسـى الخمسـة األولى (التـوراة) ،وكانوا يمارسـون الختـان ويترقبون مجيء
المسـيا .مـع ذلـك ،فإنـه بالنسـبة لليهود كانـت الديانة السـامرية ُم َح ّرفـة ،وهو ما يعنـي أنه لم
يكـن للسـامريين أي نصيـب يذكـر في مراحـم وبـركات العهد المقدمة إلسـرائيل.
إ َّن االهتـداء غيـر المتوقـع للسـامريين قد أذهل الكنيسـة في أورشـليم ،لذلك أرسـل الرسـل
كالً مـن بطـرس ويوحنـا لتقييـم الحالـة .وربمـا كان منـع الـروح القـدس مـن الحلـول على أهل
السـامرة إلـى أن يأتـي بطـرس ويوحنـا (أعمـال  )17 -14 :8كان الهـدف منـه هـو أن يتـم قبـول
السـامريين كأعضـاء كاملـي العضويـة فـي مجتمـع اإليمان (انظـر أعمـال .)18 -1 :11
مــع ذلــك ،فاألمــر لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد .فإننــا نجــد فــي أعمــال  39 -26 :8قصــة
ـي الــذي ،بعــد دراســة الكتــاب المقــدس ،طلــب أن يعتمــد« .فَأَ َمـ َر أَ ْن
ـي ال َحبَ ِشـ ّ
ِفيلُبُّــس والْ َخ ِصـ ّ
ـي ،فَ َع َّمـ َد ُه» (أعمــال .)38 :8
تَ ِقـ َـف الْ َم ْركَبَـةُ ،فَ َنـ َزالَ كِالَ ُه َمــا إِلَــى الْ َمــا ِءِ ،فيلُبُّـ ُ
ـس َوالْ َخ ِصـ ُّ
أوالً كان هنــاك الســامريون ،ثــم الخصــي الحبشــي ،الــذي كان قــد جــاء إلــى أورشــليم
ليتعبــد وكان اآلن فــي طريقــه إلــى بــاده .لقــد كانــت البشــارة تعبــر حــدود إسـرائيل وتصــل
إلــى العالــم ،تمامـاً كمــا تـ َّم التنبــؤ بذلــك .مــع ذلــك ،فقــد كان كل هــذا هــو مجــرد البدايــة،
ألن أولئــك المؤمنيــن اليهــود األوائــل كانــوا علــى وشــك أن يجوبــوا فــي جميــع أنحــاء العالــم
المعــروف آنــذاك للتبشــير باألخبــار العظيمــة المتعلقــة بمــوت المســيح الــذي دفــع عقوبــة
خطاياهــم والــذي يقــدم للجميــع ،فــي كل مــكان ،رجــاء الخــاص.

لســي ُمون أنــه كان « ِفــي َم ـ َرا َر ِة الْ ُم ـ ِّر َو ِربَـ ِ
قــال بطــرس ِ
ـاط الظُّلْـ ِـم» (أعمــال .)23 :8
مــاذا كان الحــل لمشــكلة ســيمون ،وألي شــخص قــد يكــون فــي حالــة مماثلــة؟

الجمعة
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لمزيــد مــن الــدرس « :إن االضطهــاد الــذي وقــع علــى الكنيســة فــي أورشــليم نتــج
عنــه إعطــاء عمــل اإلنجيــل قــوة دفعتــه إلــى األمــام .لقــد الزم النجــاح خدمــة الكلمــة فــي
ذلــك المــكان وكان هنالــك خطــر مــن أن يبقــى التالميــذ هنــاك وقتـاً أطــول مــن الــازم غافليــن
عــن المهمــة التــي أوكلهــا ال ُم َخلِّــص إليهــم بــأن يذهبــوا إلــى العالــم أجمــع .فــإذ نســوا أن
القــوة علــى مقاومــة الشــر تكتســب فقــط عــن طريــق الخدمــة المناضلــة والكفــاح ،بــدأوا
يظنــون أنــه ال يوجــد لهــم عمــل يعملونــه أهــم مــن وقايــة الكنيســة فــي أورشــليم مــن
هجمــات العــدو .وبــدالً مــن أن يدربــوا المهتديــن الجــدد علــى حمــل اإلنجيــل إلــى مــن لــم
يســمعوا عنــه ،كانــوا فــي خطــر اإلقــدام علــى عمــل يجعــل الجميــع يكتفــون بمــا قــد أنجــز.
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فلكــي يشــتت هللا ممثليــه هــؤالء إلــى الخــارج حيــث يمكنهــم أن يخدمــوا اآلخريــن ،ســمح
بــأن يثــور االضطهــاد ضدهــم .فــإذ طــردوا مــن أورشــليم ‹ َجالُــوا ُم َبشِّ ـرِي َن بِالْ َكلِ َم ـ ِة( » ›.روح
النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة  84و.)85

أسئلة للنقاش
 .1اقــرأ بعنايــة اقتبــاس روح النبــوة أعــاه بشــأن المخاطــر التــي واجهتهــا الكنيســة

األولــى فيمــا يتعلــق بكونهــم كانــوا راضيــن عــن أنفســهم وعمــا تــم إنجــازه مــن
خاللهــم .أوالً ،معنــى هــذا أن كثيريــن مــن اليهــود ،خالفـاً للفكــر الســائد ،كانــوا قــد
قبلــوا المســيح بالفعــل باعتبــاره المســيا .ولكــن األهــم مــن ذلــك ،مــا هــو التحذيــر
الــذي يجــب علينــا كأشــخاص أن نســتخلصه مــن هــذا األمــر اليــوم؟ كيــف يمكننــا
التأكــد مــن أننــا غيــر منخرطيــن كثي ـراً فــي حمايــة مــا لدينــا بالفعــل ،بــدالً مــن
القيــام بمــا يجــب علينــا حق ـاً أن نفعلــه – أال وهــو الوصــول إلــى العالــم وتبشــيره؟
 .2بحلــول وقــت الرســل ،كانــت العالقــات بيــن اليهــود والســامريين تتميــز بعصــور
مــن العــداوات الشرســة .مــا الــذي يمكننــا أن نتعلمــه مــن حقيقــة أن فليبــس،
اليهــودي علــى األرجــح ،قــد شــهد للمســيح فــي الســامرة؟ وكأدفنتســت ســبتيين،
نحــن غيــر محصنيــن ضــد التحي ـزات الثقافيــة والعرقيــة .مــاذا ينبغــي للصليــب أن
يعلمنــا حــول كيــف أننــا جميع ـاً متســاوون أمــام هللا؟ أيض ـاً ،مــاذا ينبغــي لعالميــة
وشــمولية مــوت المســيح أن تعلمنــا عــن القيمــة الالمتناهيــة لــكل إنســان؟
 .3كيــف تعامــل فيلبــس مــع الخصــي الحبشــي (أعمــال )30 -27 :8؟ كيــف يمكننــا
أن نكــون أكثــر انفتاحـاً علــى الفــرص المتاحــة لمشــاركة البشــارة مــع اآلخريــن؟
 .4مــا الــذي تعلمنــاه مــن أعمــال  8 -6ويمكــن أن يســاعدنا فــي إتمــام مرســلية
الكنيســة علــى نحــو أكثــر فعاليــة؟
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