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 10-4آب (أغسطس)

الخدمة الكرازية لبطرس

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال 43-32 :9؛ أعمــال 16-9 :10؛ أفســس 19-11 :2؛ أعمــال
26-1 :11؛ أعمــال .18-1 :12
ـح بُطْـ ُر ُس َفــا ُه َو َقـ َ
هللا الَ يَ ْق َبـ ُـل الْ ُو ُجــوهَ.
آيــة الحفــظَ « :ف َف َتـ َ
ـال‹ :بِالْ َحـ ِّـق أَنَــا أَجِ ــدُ أَنَّ َ
َبـ ْـل ِفــي ك ُِّل أُ َّمـ ٍة ،الَّـ ِذي َي َّت ِقيـ ِه َو َي ْص َنـ ُـع الْ ِبـ َّر َم ْق ُبـ ٌ
ـول ِع ْنــدَ هُ› » (أعمــال .)35 ،34 :10
مــع رحيــل بولــس إلــى طرســوس ،أصبــح بطــرس مجــددا ً الشــخصية الرئيســية فــي ســرد
لوقــا لأليــام األولــى للكنيســة المســيحية .يتــم تصويــر بطــرس علــى أنــه يقــوم نوعـاً مــا بخدمــة
متجولــة فــي جميــع أنحــاء اليهوديــة والمناطــق المحيطــة بهــا .ويخبرنــا ســفر أعمــال الرســل
بقصتيــن وجيزتيــن لمعجزتيــن تــم إجراءهمــا ،شــفاء َح َنانِ َّيــا وإقامــة طَابِيثَــا ( َغ َزالَــة) ،ثــم
تليهمــا قصــة كرنيليــوس فــي األصحــاح العاشــر.
وكان اهتـداء األمـم مـن أكثـر القضايـا إثارة للجدل في الكنيسـة الرسـولية .وعلـى الرغم من
أن المناقشـات التـي تلـت معموديـة كرنيليـوس كان بعيـدة كل البعـد عن حـل كل الصعوبات،
إال أن انسـكاب الـروح القـدس ،وتذكـر مـا قـد حـدث فـي يوم الخمسـين ،قد سـاعد علـى إقناع
بطـرس واإلخـوة فـي أورشـليم بـأن بـركات البشـارة لـم تكـن تقتصـر على اليهـود .وفـي الوقت
ذاتـه ،كان الكنيسـة فـي أنطاكيـة قـد بـدأت بالفعل بالتحـرك نحو األمـم أيضاً.
وتتضمــن دراســة هــذا األســبوع أيضـاً ظهــور اضطهــاد جديــد قصيــر األمــد – هــذه المــرة
علــى يــد الملــك هيــرودس – وأثــره علــى الرســل الذيــن نجــوا مــن االضطهــاد الــذي كان قــد
قــام بــه بولــس قبــل اهتدائــه.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  11آب (أغسطس).
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األحد
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في لدة ويافا
كان بطــرس يــزور المجتمعــات المســيحية الواقعــة فــي المنطقــة الســاحلية لليهوديــة.
وعلــى األرجــح أن الغــرض مــن زياراتــه هــذه كان إعطائهــم التعليمــات العقائديــة (أعمــال :2
 ،)42لكــن هللا اســتخدمه بقــوة إلجـراء معجـزات بنفــس الطريقــة التــي أجريــت بهــا المعجزات
مــن قبــل المســيح نفســه.

اقــرأ أعمــال  .35-32 :9مــا هــي أوجــه الشــبه التــي تراهــا فــي معجــزة المســيح فــي
لوقــا  26 -17 :5ومعجــزة شــفاء حنانيــا؟



علــى الرغــم مــن أن القصــة موجــزة ،إال أن المعجــزة تذكرنــا بالقصــة المعروفــة جيــدا ً
للرجــل المشــلول الــذي شــفي بواســطة المســيح فــي كفرناحــوم (لوقــا  .)26-17 :5إنــه حتــى
التفاصيــل المتعلقــة بالفـراش متشــابهة .لكــن األهــم مــن ذلــك كان تأثيــر شــفاء حنانيــا ،ليــس
فقــط فــي لــدة ولكــن أيضـاً فــي الســهل الســاحلي لشــارون .فبعــد أن تحققــوا ألنفســهم مــن
حقيقــة المعجــزة ،رجــع كثيــر مــن النــاس إلــى الــرب.


اقرأ أعمال  .43-36 :9راجع قصة قيامة طابيثا .ما هو الشيء المميز جداً بشأن طابيثا؟

كانـت طابيثـا محبوبـة جـدا ً في الحـي الذي تعيـش فيه بسـبب األعمال الخيرية المسـيحية
التـي كانـت تقـوم بهـا .وقصـة قيامتها تتـوازى أيضاً مـع معجزة أجراها المسـيح أال وهـي إقامة
ابنـة يايـروس (لوقـا  ،)56-49 ،42 ،41 :8وهـي المعجـزة التـي شـهدها بطـرس .واتباعـاً لمثـال
المسـيح ،طلـب بطـرس مـن الجميـع أن يغـادروا الغرفـة (انظر مرقـس  .)40 :5ثم ركـع وصلى،
وبعـد ذلـك نـادى المـرأة الميتة قائلاً‹ « ،يَـا طَابِيثَـا ،قُو ِمي!› » (أعمـال .)40 :9
لقـد أجـرى الرسـل العديـد مـن المعجـزات؛ ومـع ذلـك ،وفـي الواقـع ،كانـت هـذه كلهـا
أعمـال هللا التـي َجـ َرتْ َعلَـى أَيْ ِـدي ال ُّر ُسـلِ (أعمـال  .)12 :5وربمـا كان المقصـود مـن تشـابه
هـذه المعجـزات مـع معجـزات المسـيح هـو تذكيـر الكنيسـة ،بما فـي ذلك نحـن اليـوم ،أن ما
يهـم حقـاً هـو ليـس األداة التـي أجريـت المعجـزة بواسـطتها ،ولكن المهـم باألحرى هـو مقدار
خضـوع هـذا اإلنسـان ،الـذي أجـرى المعجـزة ،هلل (انظر يوحنـا  .)12 :14عندما نسـمح تماماً هلل
بـأن يسـتخدمنا لصالـح البشـارة ،فإن أمـورا ً عظيمة يمكـن أن تحدث .فإ َّن بطرس لـم يقم طابيثا
فحسـب ،لكـن المعجـزة أدت إلـى اهتـداء الكثيريـن في يَافَـا (أعمـال .)42 :9
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بعــض النــاس يعتقــدون أنــه إذا أمكنهــم فقــط أن يــروا معجــزة حقيقيــة ،مثــل مــا
حــدث هنــا ،فإنهــم عندهــا ســوف يؤمنــون .وعلــى الرغــم مــن أن المعج ـزات قــد
ســاعدت فــي بعــض األحيــان علــى قيــادة بعــض النــاس إلــى اإليمــان ،إال أن الكتــاب
المقــدس ملــيء بقصــص أولئــك الذيــن رأوا معجـزات ولكنهــم مــع ذلــك لــم يؤمنــوا.
مــا هــو إذن الشــيء الــذي يجــب أن يرتكــز عليــه إيماننــا؟

االثنني
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في بيت كرلينيوس
وفــي يافــا ،أقــام بطــرس عنــد شــخص يدعــى ِسـ ْم َعا َن الــذي كان يعمــل َدبَّاغـاً (أعمــال :9
 .)43وفــي الوقــت نفســه ،علــى بعــد حوالــي  40كيلومت ـرا ً مــن يافــا ،كان يعيــش قائــد مائــة
رومانــي اســمه كورنيليــوس .كان هــو وأســرته مكرســين لعبــادة هللا ،علــى الرغــم مــن أنهــم لــم
يكونــوا ملتزميــن رســمياً بالديانــة اليهوديــة ،وهــذا يعنــي أن كورنيليــوس كان ال ي ـزال أممي ـاً
غيــر مختــون .فــي رؤيــة أعطيــت لــه مــن هللا ،طلــب مــن كورنيليــوس أن يرســل رسـاً إلــى يافــا
ليدعــو بطــرس لزيارتــه (أعمــال .)8-1 :10


اقرأ أعمال  .35 ،34 ،28 ،16-9 :10ما الذي اختبره بطرس ،وكيف فسر ذلك؟

مــن المهــم أن نعــرف أن رؤيــة بطــرس لــم تكــن تتعلــق بالطعــام وإنمــا تتعلــق بالنــاس.
نعــم ،كان الوقــت حوالــي الظهيــرة ،وكان بطــرس جائعـاً ،وقــد طلــب منــه الصــوت فــي الرؤيــة
أن يذبــح ويــأكل؛ ومــع ذلــك ،فــإن هللا اســتخدم الرؤيــة ال ليزيــل التمييــز بيــن الحيوانــات
الطاهــرة والنجســة ،وإنمــا ليعلــم بطــرس عــن الطبيعــة الشــاملة للبشــارة.
لقــد كانــت الرؤيــا تهــدف صراحــة إلــى كســر مقاومــة بطــرس لألمــم .كان رأي بطــرس هــو
أنــه إذا دخــل بيــت كورنيليــوس وأكل معــه ،فإنــه بذلــك ســوف يدنــس نفســه ويصبــح غيــر
مؤهــل للعبــادة فــي الهيــكل أو أن يأتــي أمــام حضــور هللا .إن يهــود القــرن األول مــن اليهوديــة
والمناطــق المجــاورة لــم يختلطــوا باألممييــن غيــر المختونيــن.
كانــت المشــكلة تتعلــق بالالهــوت المعاصــر ،الــذي اســتبعد األممييــن مــن مجتمــع
إســرائيل ،علــى الرغــم مــن أن هــذا الــرأي قــد أصبــح تشــويها لمجمــل النقطــة المتعلقــة
بوجــود إســرائيل كأمــة ،وهــي التــي كان المقصــود لهــا الوصــول إلــى العالــم بمعرفــة هللا
الحقيقــي .وألن الختــان كان عالمــة لعهــد هللا مــع إبراهيــم ،فقــد تــم عــزل الوثنييــن غيــر
المختتنيــن ومعاملتهــم بــازدراء .ولــم يكــن مســموح لــه باالشــتراك فــي أي جــزء مــن بــركات
48

العهــد مــا لــم يقبلــوا الختــان ويصبحــوا يهــودا ً .مــع ذلــك ،فــإن مثــل هــذا المفهــوم لــم يكــن
يتفــق مــع النطــاق الكونــي لمــوت المســيح ،الــذي بــدأ المؤمنــون األولــون فــي اســتيعابه مــع
مــرور الوقــت.

اقــرأ تيطــس 11 :2؛ غالطيــة 28-26 :3؛ وأفســس  .19-11 :2مــاذا تعلمنــا هــذه
الفق ـرات الكتابيــة حــول عالميــة رســالة بشــارة اإلنجيــل؟ مــاذا ينبغــي أن تخبرنــا
حــول كــم هــو خطــأ بالنســبة للمســيحيين أن يعــززوا التحيــز ضــد أي جماعــة علــى
أســاس االنتمــاءات العرقيــة؟

الثالثاء
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هبة الروح القدس
تكشــف اآليــات فــي أعمــال  48-44 :10عــن لحظــة حاســمة فــي تاريــخ الكنيســة األولــى.
كانــت هــذه هــي المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا التبشــير باإلنجيــل إلــى األمــم غيــر المختونيــن
ِمــن ِقبــل أحــد الرســل .وخالفـاً للمؤمنيــن الهلنســتيين ،لــم يكــن الرســل والمؤمنــون اآلخــرون
مــن اليهــود مســتعدين لقبــول األممييــن فــي الكنيســة .وحيــث أن يســوع كان مســيا إسـرائيل،
فقــد اعتقــد هــؤالء المؤمنيــن أنــه ينبغــي مشــاركة البشــارة فقــط مــع اليهــود القريبيــن
والبعيديــن .وكانــوا يعتقــدون أنــه ينبغــي لألمــم أن يهتــدوا إلــى اليهوديــة أوالً ومــن ثــم
يتــم قبولهــم فــي مجتمــع اإليمــان .وبعبــارة أخــرى ،قبــل أن يتمكــن األمــم مــن أن يصيــروا
مســيحيين ،كان عليهــم أوالً أن يصيــروا يهــودا ً .كان هــذا هــو التفكيــر الــذي كان بحاجــة إلــى
أن يتغيــر بيــن أولئــك المؤمنيــن اليهــود األوليــن.
إن هبـة التكلـم بألسـنة التـي أعطيـت لكرنيليـوس وأهـل بيتـه قـد أضيفت كعالمـة واضحة
وملحوظـة تبرهـن أن مفهـوم المؤمنين األولين بشـأن األمـم كان مفهوماً خاطئاً ،وبـأن لَ ْي َس ِع ْن َد
ِ
تفضيـل ،وبأنـه فيمـا يتعلـق بالخالص ،فإن اليهـود واألمميين متسـاوين أمام هللا.
ٌ
هللا ُم َحابَـا ٌة أو


اقرأ أعمال  .18 -1 :11كيف كان رد فعل الكنيسة على اختبار بطرس في قيصرية؟

إن التحيــز اليهــودي طويــل األمــد نحــو األمــم دفــع بالمؤمنيــن فــي أورشــليم إلــى انتقــاد
بطــرس لكونــه قــد أكل مــع أشــخاص غيــر مختونيــن .يبــدو أنهــم كانــوا أكثــر اهتمامـاً بوســاوس
الطقــوس اليهوديــة أكثــر مــن اهتمامهــم بخــاص كرنيليــوس وأهــل بيتــه .لقــد كانــوا يخشــون
مــن أنــه إذا تخلــت الكنيســة عــن مثــل هــذه الممارســات فــإ َّن ذلــك مــن شــأنه أن يمثِّــل
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إنــكارا ً إليمــان إسـرائيل ،وأنهــم بذلــك سيخســرون رضــى هللا ،ويصبحــون هــم أنفســهم مدانيــن
بنفــس االتهامــات – مــن رفاقهــم اليهــود – التــي أدت إلــى مقتــل اســتفانوس.
«لقــد حــان الوقــت الــذي فيــه تَ ْبــدأ كنيســة المســيح بالدخــول فــي مظهــر جديــد مــن
مظاهــر العمــل .فالبــاب الــذي أغلقــه كثيــرون مــن المهتديــن اليهــود فــي وجــه األمــم كان
س ـيُفتح اآلن علــى مصراعيــه .والذيــن قبلــوا اإلنجيــل مــن األمــم كانــوا س ـيُعتبرون متســاوين
مــع التالميــذ اليهــود دون أن تكــون بهــم حاجــة إلــى ممارســة فريضــة الختــان» (روح النبــوة،
أعمــال الرســل ،صفحــة .)136
وكمــا حــدث فــي يــوم الخمســين ،فإنــه هنــا أيض ـاً تحــدث المؤمنــون مــن األمــم بلغــات
لــم تكــن معروفــة لهــم مــن قبــل ،ولــم يتحدثــوا بلغــات وجدانيــة ُعلْ ِويّــة غيــر مفهومــة.
وفقــط الغــرض مــن التكلــم بألســنة كان هــو األمــر المختلــف :فإنــه فــي حيــن كان التكلــم
بألســنة بالنســبة للرســل يهــدف إلــى إنمــاء المرســلية العالميــة للكنيســة ،كان تكلــم كرنيليــوس
وأهــل بيتــه بألســنة بمثابــة تأكيــد علــى أن نعمــة هللا كانــت تعمــل حتــى بيــن األمــم.

األربعاء
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الكنيسة في أنطاكية
عمــل اهتــداء كرنيليــوس علــى جعــل لوقــا يتوقــف لفتــرة وجيــزة عــن ســرد قصــة خدمــة
بطــرس إلظهــار التقـ ّدم األ َّولِــي لبشــارة اإلنجيــل بيــن األمــم.


اقرأ أعمال  .26-19 :11ماذا حدث عندما جاء بعض المشتتين من أورشليم إلى أنطاكية؟
يشــير هــذا القســم مــن ســفر أعمــال الرســل إلــى االضطهــاد الــذي كان يشــنه بولــس فــي
أصحــاح  .8وهكــذا ،فإنــه بينمــا كانــت التطــورات الســابقة تحــدث فــي اليهوديــة وأماكــن
أخــرى ،كان بعــض المؤمنيــن الهلينســتيين الذيــن أجبــروا علــى مغــادرة أورشــليم ينشــرون
البشــارة فــي أماكــن خــارج حــدود اليهوديــة.
يُولِــي لوقــا اهتمامـاً خاصـاً بمدينــة أنطاكيــة فــي ســوريا ،حيــث بــدأ المشــتتون فــي تبشــير
رفاقهــم اليهــود وكذلــك اليونانييــن ،وقــد كان الكثيــرون منهــم يقبلــون اإليمــان .وهكــذا فــإن
مأموريــة المســيح فــي أعمــال  8 :1كانــت تتحقــق مــن خــال جهــود المســيحيين اليونانييــن
مــن أصــل يهــودي .لقــد كانــوا هــم الذيــن أصبحــوا مؤسســي المرســلية إلــى األمــم.
وبســبب نجــاح الكنيســة فــي أنطاكيــة ،قــرر الرســل فــي أروشــليم إرســال برنابــا لتقييــم
الحالــة .وعندمــا الحــظ برنابــا الفــرص العظيمــة المتاحــة لتق ـ ّدم البشــارة ،أرســل فــي طلــب
بولــس الــذي كان مقيم ـاً فــي طرســوس ،ألن برنابــا شــعر أن بولــس ســيكون معين ـاً حيوي ـاً.
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وقــد كان برنابــا علــى حــق .فخــال الســنة التــي عمــل فيهــا هــو وبولــس مع ـاً ،تمكنــت
حشــود كبيــرة ،معظمهــا مــن األمــم ،مــن ســماع البشــارة .والحمــاس الــذي تحدثــا بــه عــن
يســوع المســيح جعــل المؤمنيــن هنــاك يُ ْعرفــون ألول مــرة علــى أنهــم «مســيحيين» (أعمــال
 .)26 :11وحقيقــة أنهــم «قــد ُد ِع َيــوا» مســيحيين تشــير إلــى أن هــذا المصطلــح قــد صيــغ
مــن قبــل أولئــك الذيــن مــن خــارج الكنيســة ،ربمــا كنــوع مــن الســخرية ،هــذا فــي حيــن
كان يفضِّ ــل المؤمنــون اإلشــارة إلــى أنفســهم علــى أنهــم «إِ ْخ ـ َوة» (أعمــال « ،)16 :1تَّالَ ِميــذ»
(أعمــال  ،)1 :6أو حتــى « ِق ِّد ِ
يســون» (أعمــال  .)13 :9وبحلــول الوقــت الــذي كُتــب فيــه ســفر
أعمــال الرســل ،أصبحــت كلمــة «مســيحي» تســمية شــائعة (أعمــال  ،)28 :26ويبــدو أن لوقــا
كان موافق ـاً علــى هــذه التســمية .فكلمــة «مســيحي» تعنــي تابع ـاً أو مالصق ـاً للمســيح.

مــا الــذي يعنيــه لــك أن تدعــى «مســيحياً»؟ مــاذا عــن حياتــك هــل أنــت حقــاً
مســيحي؟ بمعنــى ،مــا مــدى اختــاف طريقتــك فــي العيــش عــن تلــك التــي لغيــر
المســيحيين فيمــا يتعلــق باألمــور التــي تهــم حق ـاً؟

الخميس
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اضطهاد هيرودس
عـودة بالحديـث إلـى اليهودية ،وها نحـن اآلن نواجه قصة إعدام الملـك هيرودس ليعقوب،
أخـي يوحنـا ابـن زبدي (مرقس  .)19 :1وقـد أراد هيرودس عمل الشـيء ذاته مع بطرس.



اقرأ أعمال  .4-1 :12ماذا يعلمنا هذا عن التحدي الذي واجهته الكنيسة األولى؟

إن الملــك هيــرودس المذكــور هنــا هــو أغريبــاس األول ،حفيــد هيــرودس الكبيــر (متــى
)1 :2؛ وقــد حكــم اليهوديــة مــن  18إلــى  44ميالديــة .ونتيجــة لتظاهــره بالتقــوى ،فقــد حظــي
بشــعبية بيــن رعايــاه اليهــود ،خاصــة الفريســيين .ومحاوالتــه لنيــل رضــا اليهــود مــن خــال
مهاجمتــه لبعــض الرســل تتناســب تمام ـاً مــع مــا نعرفــه عنــه مــن مصــادر أخــرى.
وألن الحكــم بقتــل يعقــوب كان فعــاالً فــي تحقيــق أهــداف أغريبــاس ،فقــد خطــط لقتــل
بطــرس كذلــك .وبالفعــل تــم القبــض علــى بطــرس وتســليمه إلــى أربعــة فــرق تتكــون كل
فرقــة منهــا مــن أربعــة جنــود .وكانــت هــذه الفــرق تتنــاوب علــى حراســته نهــارا ً وليـاً .وفــي
كل نوبــة حراســة ،كان يوجــد أربعــة جنــود مــع بطــرس :كان بطــرس مربوطــاً بسلســلتين
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متصلتيــن بجندييــن ،جنــدي علــى كل جانــب ،بينمــا كان هنــاك جنديــان يحرســان المدخــل.
ومــن المؤكــد أن هــذه االحتياطــات المشــددة قــد اتخــذت لتجنــب مــا حــدث بالفعــل مــع
بطــرس (ويوحنــا) منــذ فتــرة فــي الســابق (أعمــال .)20-17 :5



اقرأ أعمال  .18-5 :12ما الذي حدث استجابة لصلوات اإلخوة؟

فــي الليلــة الســابقة لليــوم الــذي خطــط فيــه أغريبــاس لمحاكمــة بطــرس وإعدامــه ،تــم
مــرة أخــرى تحريــره بمعجــزة بواســطة مــاك.
بعــد ذلــك ،نجــد قصــة وفــاة أغريبــاس فــي قيصريــة (أعمــال  .)23-20 :12وقــد بُذلــت
الص َفــاق ،قرحــة ،أو حتــى مســموماً)؛ ومــع ذلــك،
ـاب ّ
محــاوالت لتحديــد ســبب وفاتــه( :اِلْ ِتهـ ُ
فــإن لوقــا واضــح فــي القــول بــأن الملــك قــد مــات بســبب حكــم إلهــي.

لقــد ُقتــل يعقــوب ،وأُنقــذ بطــرس ،وواجــه هيــرودس حكمــاً إلهيــاً .فــي بعــض
الحــاالت ،نــرى العدالــة؛ وفــي حــاالت أخــرى ،ال يبــدو أن األمــر كذلــك .مــاذا ينبغــي
لهــذا أن يعلمنــا حــول كيــف أننــا ال نملــك أجوبــة علــى كافــة أســئلتنا ولمــاذا نحــن
بحاجــة إلــى العيــش باإليمــان فيمــا يتعلــق بمــا ال نفهمــه؟

الجمعة
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لمزيـد مـن الـدرس :في األصحاح العاشـر من سـفر أعمال الرسـل ،ال يزال لدينـا ِمثَال
آخـر حـول الحصـول على مسـاندة مـن المالئكة السـماوية ،وهو ما نتـج عنه اهتـداء كرنيليوس
وأهـل بيتـه .دعونـا نقـرأ هـذه األصحاحـات [ ]10-8ونوليهـا اهتمامـاً خاصـاً .وفيهـا سـنجد أن
السـماء أقـرب بكثيـر إلـى المسـيحي المنخـرط في عمـل خالص النفـوس ،أقرب مما قـد يتصور
الكثيـرون .يجـب أن نتعلـم منهـا أيضاً اهتمام هللا بكل إنسـان ،وبأن كل شـخص يجب أن يعامل
أخيـه اإلنسـان باعتبـاره أحـد وسـائط الـرب إلنجـاز عملـه فـي األرض» (تعليقـات روح النبـوة،
موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير الكتاب المقـدس ،مجلد  ،6صفحـة .)1059
«عندمــا تصلــي الكنيســة ،فــإن عمــل هللا ســيمضي قُ ُد َمــاً ،ولــن يحصــد أعــداؤه ســوى
الفشــل ،حتــى وإن كان هــذا ال يعفــي الكنيســة مــن المعانــاة والشــهادة .إن قناعــة لوقــا
بانتصــار البشــارة هــي قناعــة حقيقيــة تمامـاً ،وهــي تــدرك أنــه علــى الرغــم مــن أن كلمــة هللا
ال تتقيــدّ ،إل أن خدامهــا قــد يضطــرون إلــى مواجهــة المعانــاة والحبــس» [هــوارد مارشــال،
أعمــال الرســل (غرانــد رابيــدس :أيردمانــز ،)1980 ،صفحــة .]207 ،206
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أسئلة للنقاش:
ـف ِ
هللا َمـ َـع َج ِمي ـعِ بَ ْي ِت ـ ِه ،يَ ْص َنـ ُـع َح َس ـ َن ٍ
ات
ـي َوخَائِـ ُ
 .1يوصــف كَ ْرنِيلِ ُيــوس بأنــه «تَ ِقـ ٌّ

كَ ِثي ـ َر ًة لِلشَّ ـ ْع ِبَ ،ويُ َصلِّــي إِلَــى ِ
ـن» (أعمــال  .)2 :10مــن الواضــح أن
هللا ِفــي ك ُِّل ِحيـ ٍ
روح هللا كان بالفعــل يعمــل فــي كرنيليــوس قبــل مقابلــة بطــرس بفتــرة طويلــة .هــل
يمكــن أن حياتــه التعبديــة كانــت فرصــة هللا للوصــول إليــه ببشــارة اإلنجيــل؟ مــا هــو
الــدرس بالنســبة لنــا فــي قصــة كرنيليــوس؟
 .2فــي الصــف ،عــودوا إلــى الســؤال األخيــر بــدرس يــوم االثنيــن واســألوا أنفســكم
هــذا الســؤال :مــا هــو الســياق الثقافــي واالجتماعــي والسياســي الذيــن تعيــش فيــه
ويولّــد هــذا النــوع مــن التوتــر ال ِعرقــي الــذي ليــس مــن المفتــرض بالمســيحيين
تعزيــزه؟ وبعبــارة أخــرى ،كيــف يمكننــا جميع ـاً كمســحيين أن نســمو عــن كل مــا
مــن شــأنه أن يُح ـ ّرض علــى مثــل هــذه األمــور فــي ثقافاتنــا وخلفياتنــا؟
 .3علـى الرغـم مـن أضرارهـا ،إال أن جهـود بولـس الضطهـاد المسـيحيين تحولت إلى
تأثيـر جيـد :فـإن المشـتتين الذيـن جاءوا إلـى أنطاكية بدأوا يبشـرون لليهـود واألمم.
فـي الصـف ،شـارك اختبار شـخصي مـن المعاناة واأللـم ح َّولـه هللا إلى بَ َركَـة ونعمة؟
 .4كان يعقــوب واحــداً مــن أقــرب التالميــذ إلــى المســيح (مرقــس 37 :5؛ 2 :9؛ :14
)33؛ ومــع ذلــك ،فقــد كان أول َمــن استشــهد ِمــن بيــن التالميــذ االثنــي عشــر .ما هي
بعــض األمثلــة األخــرى التــي نجدهــا فــي الكتــاب المقــدس عــن أشــخاص مؤمنيــن
القــوا المعانــاة ظُلْمـاً؟ مــا هــي الــدروس المســتفادة التــي ينبغــي أن نســتخلصها مــن
هــذه القصــص ألنفســنا فيمــا يتعلــق بمجمــل مســألة المعانــاة واأللــم؟
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