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 ٢٧ترشين األول (أكتوبر)  ٢ -ترشين الثاين (نوفمرب)

إختبار الوحدة في الكنيسة األولى

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال الرســل ١٤-١٢ :١؛ أعمــال الرســل ١٣-٥ :٢؛ رؤيــا يوحنــا
١٢ :١٤؛ أعمــال الرســل ٤٧-٤٢ :٢؛ أعمــال الرســل ٣٧-٣٢ :٤؛ أعمــال الرســل ١١-١ :٥؛
٢كورنثــوس .١٥-٨ :٩
آيـة الحفـظ« :وكانـوا يواظبون علـى تعليم ال ُّرسـل ،والشَّ ـركة ،وكسـر الخُبـز ،والصلوات»
(أعمـال الرسـل .)٤٢ :٢
وحــدة الكنيســة هــي ثمــرة إختبــار روحــي ُمشــترك فــي المســيح ،الــذي هــو الحــق« .أنــا
هــو الطريــق ،والحــق ،والحيــاة .ليــس أحــد يأتــي إلــى اآلب إال بــي» (إنجيــل يوحنــا :١٤
 .)٦الروابــط ال َّراســخة لشــركة المؤمنيــن تتشــكَّل فــي رحلــة ِ
وخبــرة روح َّيــة ُمشــتركة .كان
لألدفنتســت األوائــل مثــل هــذا اإلختبــار فــي الحركــة الميلريــة (نســبة إلــى وليــم ميلِــر).
فاختبارهــم ال ُمشــترك فــي عــام  ١٨٤٤ربــط قلوبهــم م ًعــا إذ ســعوا إليجــاد تفســي ٍر لخيبــ ِة
أملهــم .هــذا اإلختبــار أنجــب كنيســة األدفنتســت الســبتيين والحــق الخــاص بال َّدينونــة التــي
ستســبق المجــيء الثانــي وكل مــا يُــازم هــذه الدينونــة.
الســماء هــو شــهادة علــى ق ـ َّوة كلمــة هللا،
إ َّن اخ ِتبــار تالميــذ يســوع بعــد صعــوده إلــى َّ
والصــاة ،والشِّ ــركة فــي َخلْــقِ الوحــدة واإلنســجام بيــن المؤمنيــن ِمــن خل ِف ِّيــات ُمختَلِفــة.
نفــس ذلــك اإلختبــار مــا زال ممك ًنــا اليــوم.
«إننــي ا ُِصــ ُّر علــى أ َّن الشَّ ــركة هــي عنصــر هــام فــي ال ِعبــادة الجماع َّيــة ...ال يوجــد
بديــل للمســيحي عــن إدراك ال ِّربــاط الروحــي الــذي يُو ِّحــده مــع المؤمنيــن اآلخريــن
ومــع الــ َّرب يســوع المســيح ...يقــوم المســيح يســوع ِب َجــذ ِْب ال َّن ِ
أول ،لكنــه
فــس إليــه ً
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بعــد ذلــك يُو ِّحــد تلــك ال َّنفــس مــع مؤمنيــن آخريــن فــي جســده ،الكنيســة» (روبــرت ج.
رايبِــرن ،›O Come, Let Us Worship‹ ،صفحــة .)٩١
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٣تشرين الثاني (نوفمبر).

األحد



 ٢٨ترشين األول (أكتوبر)

أ َّيام اإلستعداد

الســاعات األخيــرة التــي قضاهــا يســوع مــع تالميــذه قبــل موتِــه ،وعدهــم يســوع بأنَّــه
فــي َّ
لــن يتركهــم لِ َو ِ
رســل إليهــم لِ ُيالزمهــم فــي خدمتهــم.
حدهــمُ .مع ـ ٍّز آخــر ،الــروح القــدس ،س ُي َ
الــروح القــدس س ُيســا ِعدهم لِ َيتذكَّــروا أشــياء كثيــرة كان المســيح قــد قالهــا وفعلهــا (إنجيــل
يوحنــا  ،)٢٦ :١٤وس ُي ِ
رشــ ُدهم إلكتشــاف مزيــد ِمــن الحــق (إنجيــل يوحنــا  .)١٣ :١٦جــ َّدد
المســيح هــذا الوعــد لتالميــذه فــي يــوم صعــوده« :أنتــم فســتتع َّمدون بالــروح القــدس ،ليــس
بعــد هــذه األيــام بكثيــر ...ســتنالون قـ َّوة متــى حـ َّـل الــروح القــدس عليكــم» (أعمــال الرســل :١
َ .)٨ ،٥سـتُعطى قـ َّوة الــروح القــدس لِتُم ِّكــن التالميــذ ِمــن الشَّ ــهادة فــي أورشــليم ،واليهوديــة،
والســا ِمرة وإلــى أقصــى األرض (أعمــال الرســل .)٨ :١
َّ


إقرأ أعمال الرسل  .١٤-١٢ :١ما الذي فعله التالميذ خالل فترة العشرة أ َّيام هذه؟

يمكننــا أن نتخ َّيــل تلــك األيــام العشــرة كَفَتــرة إســتعداد روحــي ُمكثَّــف ،نــو ٍع ِمــن الخلــوة
شــا َرك التالميــذ أثناءهــا بعضهــم البعــض ذكرياتهــم عــن المســيح ،وأعمالــه ،وتعاليمــه،
ٍ
«بنفــس واحــدة علــى الصــاة والطِّلبَــة» (أعمــال الرســل .)١٤ :١
و ُمعجزاتــه .كانــوا
«وإذ كان التالميــذ ينتظــرون إتمــام الوعــد ،ذللــوا قلوبهــم فــي توبــة صادقــة واعترفــوا
بعــدم إيمانهــم .فــإذ ذكــروا األقــوال التــي كان المســيح قــد تفـ َّوه بهــا لهــم قبــل موتِــه ،أدركــوا
فحواهــا إدراكًا أكمــل .لقــد عــادت الحقائــق التــي كانــت قــد غابــت عــن أذهانِهــم إلــى
عقولهــم ،فجعلــوا يُر ِّددونهــا الواحــد لآلخــر .كمــا المــوا أنفســهم علــى ســوء فهمهــم لل ُمخلِّــص.
وقــد م ـ َّرت أمــام أذهانهــم مشــاهد حياتــه العجيبــة الواحــدة تلــو األخــرى كمــا فــي موكــب
يحســون أ َّن أي تعــب هــو أشـ ّـق
عظيــم .وإذ تأ َّملــوا فــي حياتــه الطا ِهــرة ال ُمق َّدســة ،مــا عــدوا ُّ
ِمــن أن يحتملــوه ،وال أيَّــة تضحيــة أعظــم ِمــن أن يُ ِ
قدمــوا عليهــا لــو أمكنهــم أن يمثلــوا فــي
حياتهــم جمــال صفــات المســيح .وكــم تم َّنــوا لو أمكنهــم أن يعيشــوا الســنوات الثــاث الماضية
مــن جديــد ،وكانــوا يُف ِّكــرون قائليــن ،لــو حــدث ذلــك ،فكــم كان يبــدو تص ُّرفهــم ُمغاي ـ ًرا لِمــا
اعتــادوه فــي الماضــي .ولــو أمكنهــم أن يــروا ُمعلِّمهــم مـ َّرة أخــرى ،فــأي غيــرة ســيحاولون أن
يبرهنــوا علــى حبهــم العميــق لــه ،وحزنهــم الصــادق لكونهــم أحزنــوا قلبــه بكلمــة أو َع َمــل
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ِمــن أعمــال عــدم اإليمــان .ولكـ َّن الــذي ع َّزاهــم هــو الفكــر أنَّــه قــد ُغ ِفـ َر لهــم .ولذلــك عقــدوا
العــزم علــى التكفيــر بقــدر اإلمــكان عــن عــدم إيمانهــم الســابق باإلعت ـراف بــه اآلن أمــام
الســيادة ،إت َّحــدوا م ًعــا
العالــم بــكل ُجــرأة ...وإذ طرحــوا عنهــم كل الخالفــات وكل تطلُّــع إلــى ِّ
فــي شــركة مســيحية وثيقــة» (هوايــت ،كتــاب ‹أعمــال الرســل› ،صفحــة .)٢٣

مــا هــي األشــياء التــي تتم َّنــى أن تفعلهــا ِمــن جديــد بالنســبة إليمانــك؟ مــا الــذي
تتأســف أو تنــدم عليهــا فــي الماضــي والتــي
يمكنــك أن تتعلَّمــه ِمــن األشــياء التــي َّ
يمكــن أن تُســاعدك فــي ُص ْن ـعِ ُمســتقبلٍ أفضــل؟

االثنني



 ٩٢ترشين األول (أكتوبر)

من بابل إلى يوم الخمسين
أيَّــام اإلســتعداد الروحــي ،بعــد صعــود المســيح ،تنتهــي بأحــداث يــوم الخمســين .العــدد
األول يُخبرنــا أنَّــه فــي ذلــك اليــومُ ،مباشــرة قبــل حلــول الــروح القــدس علــى التالميــذ ،كانــوا
جمي ًعــا م ًعــا «بنفـ ٍ
ـس واحــدة» فــي مــكان واحــد (أعمــال الرســل .)١ :٢
ـب على
كان يــوم الخمســين فــي العهــد القديــم هــو الثانــي مــن ثالثــة أعيــاد رئيســية يتو َّجـ َ
كل يهــودي َذكَــر أن يحضــره .كان يُع ّقــد بعــد خمســين يو ًمــا ِمــن عيــد الفصــح .فــي ذلــك
العيــد ،كان العبرانييــون يُق ِّدمــون هلل باكــورة ثِمارهــم ِمــن محاصيــل الصيــف كتقدمــة شُ ــكر.
ِمــن ال ُمحتمــل أيضً ــا أنــه فــي أيَّــام يســوع ،أصبــح عيــد الخمســين يشــمل أيضً ــا اإلحتفــال
بإعطــاء الشــريعة فــي ســيناء (خــروج  .)١ :١٩وهكــذا ،نــرى ُهنــا األهميــة ال ُمســتديمة لشــريعة
كل
هللا كجــزء وكَمجموعــة كاملــة للرســالة المســيحية بخصــوص يســوع ،الــذي بموتِــه يهــب َّ
ـب الغف ـران لتَ َع ِّدي ـ ِه علــى شــريعة هللا .ال َع َجــب أ َّن واحــدة مــن اآليــات الها َّمــة
إنســانٍ تائِـ ٍ
والخاصــة باأليــام األخيــرة تتنــاول كالً ِمــن الشــريعة واإلنجيــلُ « :هنــا صبــر القديســين .هنــا
َّ
الذيــن يحفظــون وصايــا هللا وإيمــان يســوع» (رؤيــا يوحنــا .)١٢ :١٤
أيضً ــا ،كمــا حــدث فــي جبــل ســيناء ،عندمــا تس ـلَّم موســى الوصايــا العشــر (خــروج :١٩
٢٥-١٦؛ عبرانييــن  ،)١٨ :١٢حدثــت ظواهــر إســتثنائ َّية عديــدة فــي يــوم الخمســين« .وصــار
بغتــة ِمــن الســماء صــوت كمــا ِمــن هبــوب ريــح ِ
عاصفــة ومــأ كل البيــت حيــث كانــوا
جالســين ،وظهــرت لهــم ِ
ألســنة ُمنقســمة كأنهــا ِمــن نــار واســتق َّرت علــى كل واحــد منهــم.
وامتــأ الجميــع مــن الــروح القــدس ،وابتــدأوا يتكلَّمــون بألســنة أخــرى كمــا أعطاهــم الــروح أن
ينطقــوا» (أعمــال الرســل .)٤-٢ :٢


اقرأ أعمال الرسل  .١٣-٥ :٢ما هو مغزى هذا ال َحدَ ث ال ُمذ ِهل؟
39

يــوم الخمســين كان عيــد فــرح ،عيــد شُ ــكر للــرب ِمــن أجــل خيراتــه .و ِمــن ُهنــا ،ربمــا كان
بالســكر (أعمــال الرســل  .)١٥-١٣ :٢ظهــرت قـ َّوة
هــذا هــو الســبب إلطــاق اإلتهامــات الكا ِذبــة ُّ
خاصــة ،فــي ُمعجــزة التَّكلُّــم واإلســتماع بألســنة ُمتن ِّوعــة .فاليهــود ِمــن كل أنحــاء
هللا ،بصفــة َّ
اإلمبراطوريــة الرومانيــة ،الذيــن ق َِدمــوا إلــى أورشــليم لهــذا العيــدَ ،س ـ ِمعوا رســالة يســوع،
الخاصــة.
المسـيَّاِ ،بلُغاتِ ِهــم
َّ
إ َّن يــوم الخمســين ســا َعد ،بطريقــة فريــدة ،فــي إبطــال تَشـتُّت العائلــة البشــرية األصليــة
وتشــكيل المجموعــات ال ِعرقيَّــة ،األمــور التــي بــدأت ج ِّديًــا فــي حا ِدثــة بنــاء بــرج بابــل .إ َّن
ُمعجــزة ال ِّنعمــة تبــدأ فــي إســتعادة وحــدة العائلــة البشــرية .إ َّن وحــدة كنيســة هللا علــى
مســتوى العالــم تَشْ ـ َه ُد علــى طبيعــة مملكتــه فــي إســتعادة مــا فُ ِق ـ َد فــي بابــل.

الثالثاء



 ٣٠ترشين األول (أكتوبر)

وحدة الشَّ ركة
ِ
وإلتماســه للتوبــة والخــاص ،إت َّخــذ نحــو ثالثــة آالف شــخص
فــي إســتجابة لِ ِعظــة بولــس
قـرا ًرا بقبــول يســوع كالمسـيَّا وال ُمت ِّمــم لوعــود هللا إلسـرائيل فــي العهــد القديــم .كان هللا يعمــل
فــي قلــوب كل هــؤالء النــاس .كثيــرون َس ـ ِم ُعوا عــن يســوع ِمــن بعيــد وربمــا ســافروا إلــى
وسـ ِمعوا رســالته عــن خــاص هللا ،لك َّنهــم لــم
أورشــليم بُغيــة رؤيتــه .ربمــا رأى البعــض يســوع َ
يتع َّهــدوا ولــم يتَّخــذوا القـرار لِ ُيصبحــوا ِمــن أتباعــه .فــي يــوم الخمســين ،تد َّخــل هللا بطريقــة
عجائب َّيــة فــي حيــاة التالميــذ واســتخدمهم ليشــهدوا عــن قيامــة يســوع .واآلن ،أص َبحــوا يَعلَمون
أنَّــه باســم يســوع يُم ِكــن للنــاس أن يحصلــوا علــى غُفـران خطاياهــم (أعمــال الرســل .)٣٨ :٢

أقــرأ أعمــال الرســل  .٤٧-٤٢ :٢مــا هــي األعمــال التــي قــام بهــا أتبــاع يســوع األوائــل
ك ُمجتمــع ِمــن المؤمنيــن؟ مــا الــذي أنشــأ هــذه الوحــدة ال ُمد ِهشــة للشَ ـرِكة؟




ِمــن ال ُمد ِهــش ُمالحظــة أ َّن ال َّنشــاط األ َّول الــذي إنخــرط فيــه هــذا ال ُمجتمــع مــن المؤمنيــن
ال ُجــ ُدد هــو تَ َعلُّــم تعليــم ال ُّرســل .تعليــم ودراســة الكتــاب المقــ َّدس هــو طريقــة ُمه َّمــة
لتبســيط وتســهيل النمــو الروحــي للمؤمنيــن ال ُجــدد .لقــد أعطــى يســوع تالميــذه مأموريــة أن
يُعلِّموهــم «جميــع مــا أوصيتُكــم بــه» (إنجيــل متــى  .)٢٠ :٢٨هــذا ال ُمجتمــع الجديــد قضــى
وقتًــا فــي التَّعلُّــم ِمــن التالميــذ كل شــيء يتعلَّــق بيســوع المســيح .ال َّ
شــك أنَّهــم َســ ِم ُعوا
عــن حيــاة المســيح ِ
وخدمتــه؛ عــن تعاليمــه ،وأمثالــه ،و ِعظاتــه؛ وعــن ُمعجزاتــه ،كُلُّهــا ف ُِّســرت
كتحقيــق وتتميــم لمــا جــاء فــي األســفار العبريــة فــي كتابــات األنبيــاء.
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لقــد قضــوا وقتًــا فــي الصــاة وكســر الخبــز أيضً ــا .ليــس واض ًحــا فيمــا إذا كان كســر ال ُخبــز
هــو تلميــح ُمباشــر إلــى العشــاء ال َّربانــي أو أنَّــه إشــارة إلــى ُمشــاركة الطعــام بعضهــم مــع
بعــض ،كمــا توحــي إليــه ببســاطة اآليــة فــي أعمــال الرســل  .٤٦ :٢إ َّن ِذكْــر الشَّ ــركة ُّ
يــدل
بالتأكيــد علــى أ َّن هــذا ال ُمجتمــع الجديــد كان يقضــي وقتًــا م ًعــا ،غال ًبــا فــي فتـرات منتظمــة،
كل ِمــن الهيــكل فــي أورشــليم ،الــذي كان مــا يـزال يُســتخدم كمركــز لصلواتهــم و ِعبادتهــم،
فــي ٍّ
الخاصــة .لقــد تشــاركوا فــي حيــاة حميمــة .أكلــوا وصلُّــوا م ًعــا .إ َّن الصــاة عنصــر
وفــي بيوتهــم
َّ
حيــوي فــي مجتمــع اإليمــان ،وهــي أساســية فــي للنمــو الروحــي .هــذا المجتمــع الجديــد
قضــى وقتًــا فــي العبــادة .ويُخبرنــا الكتــاب المقــدس أ َّن هــذه النشــاطات كانــت ت ُمــارس
بصــورة ُمســتمرة و«كانــوا يُواظبــون» عليهــا.
أ ّدت هــذه المواظبــة فــي الشــركة إلــى عالقــات ج ِّيــدة مــع آخريــن فــي أورشــليم .وقــد تـ َّم
وصـ ُـف المؤمنيــن الجــدد بــأ َّن «لهــم نِعمــة لــدى جميــع الشــعب» (أعمــال الرســل  .)٤٧ :٢ال
شـ َّـك أ َّن عمــل الــروح القــدس فــي حياتهــم تَـ َرك تأثيـ ًرا قويًــا علــى َمــن حولهــم و َخـ َدم كشــا ِهد
قــوي لِ َحـ ِّـق المســيح كال َمسـيِّا.

مــاذا يُم ِكــن لكنيســتك المحل َّيــة أن تتعلَّمــه ِمــن ال ِمثــال هنــا بخصــوص الوحــدة
والشَّ ــركة والشَّ ــهادة؟

األربعاء



 ٣١ترشين األول (أكتوبر)

السخاء وال َّجشع
َّ

يُخبرنـا لوقـا بـأ َّن إحـدى النتائـج الطبيعيـة التـي نَ َمت ِمـن اختبار الشَّ ـركة التي عاشـها أتباع
يسـوع بعـد وقـت قصيـر ِمن يوم الخمسـين كانـت ال َّدعـم ال ُمتبـادل واحدهم لآلخـر« :وجميع
الذيـن آمنـوا كانـوا م ًعـا ،وكان عندهـم كل شـيء ُمشـتركًا .واألملاك والمقتنيـات كانـوا يبيعونها
ويقسـمونها بيـن الجميـع ،كمـا يكـون لكل واحـد إحتياج» (أعمـال الرسـل .)٤٥ ،٤٤ :٢
هــذه الشَّ ــركة والشَّ ــراكة فــي الحاجــات والبضائِــع ال ُمشــتركة لــم تكــن مطل ًبــا ِمــن
المجتمــع ،بــل كانــت نُم ـ ًّوا طو ِع ًّيــا لِ َمح َّبتهــم بعضهــم لبعــض فــي الشَّ ــركة التــي يختبرونهــا.
وهــي أيضً ــا تعبيــر راســخ عــن وحدتهــم .إســتم َّر هــذا ال َّدعــم ال ُمتبــادل لبعــض الوقــت ،وقــد
وردت تفاصيــل أكثــر عــن ذلــك فــي أعمــال الرســل  ٤و .٥إنَّــه أيضً ــا موضــوع رئيســي نـراه فــي
أماكــن أخــرى ِمــن العهــد الجديــد ،كمــا ســيتبيَّن لنــا فــي الفقــرة التاليــة.
الســياق ،يتــم تقديــم برنابــا أل َّول مـ َّرة .يبــدو بأنَّــه كان رجـ ًـا ثريًّــا يمتلــك حقـ ًـا.
فــي هــذا ِّ
وإذ بــاع ِملْكَــه لِفائِــدة المجتمــع« ،أتــى بال َّدراهــم ووضعهــا عنــد أرجــل ال ُّرســل» (أعمــال
الرســل  .)٣٧ ،٣٦ :٤يُص ـ ِّور برنابــا علــى أنَّــه مثــال يُحتــذى بــه.
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اقرأ أعمال الرسل  ٣٧-٣٢ :٤و .١١-١ :٥قارِن بين مواقف وتص ُّرفات برنابا وبين موا ِقف
وتص ُّرفات حنانيا وامرأته سفيرة .ما هو الخطأ الذي وقع فيه هذان ال َّزوجان؟

إلــى جانــب خطيئتهــم ِ
الفاضحــة بالكــذب علــى الــ ُّروح القــدس ،فقــد أظهــر هــذان
الزوجــان طَ َم َع ُهمــا وجشــعهما .قــد ال توجــد خط َّيــة يُم ِكــن أن تُد ِّمــر الشَّ ــركة والمح َّبــة األخويَّــة
أســرع ِمــن خطيــة األنانيــة وال َّجشــع .إذا كان برنابــا يُمثِّــل ال ِمثــال اإليجابــي لــروح الشَّ ــركة فــي
الكنيســة األولــى ،فــإ َّن حنانيــا وســفيرة علــى عكــس ذلــك .كان لوقــا صا ِدقًــا فــي ُمشــاركته
القصــة عــن أشـ ٍ
ـخاص أقــل طهــار ًة فــي ُمجتمــع المؤمنيــن.
لهــذه َّ
إ َّن الوصيَّــة األخيــرة مــن الوصايــا العشــر (خــروج  )١٧-١ :٢٠عــن اإلشــتهاء أو ال َّجشــع ،وهي
ال تُش ـبِه غيرهــا ِمــن الوصايــا .بينمــا تتح ـ َّدث الوصايــا األخــرى عــن أفعــا ٍل تتع ـ َّدى ظا ِهريًــا
ـي فــي القلــب .إ َّن
ومرئيًّــا علــى إرادة هللا للبشــرية ،تتح ـ َّدث الوصيــة األخيــرة ع َّمــا هــو مخفـ ّ
خط َّيــة اإلشــتهاء أو ال َّجشــع ليســت ِفعـ ًـا؛ بــل إنهــا نهــج فــي ال ِفكــر أو ُمعالجــة ِف ْكـ َرة .ال َّجشــع
أو الشَّ ــهوة ،و ُمرا ِفقتهــا األنانيــة ،ليســت خط َّيــة ظاهــرة أو مرئ َّيــة ،بــل هــي حالــة ِمــن الطبيعــة
البشــرية الخاطئــة .ت ُص ِبــح ظاهــرة ومرئ َّيــة عندمــا تظهــر فــي أفعــا ٍل أنانيــة ،كمــا رأينــا ُهنــا
ـى مــا ،تب ِّيــن أصــل الشَّ ــر الظا ِهــر فــي األفعــال
مــع حنانيــا وســفيرة .فالوصيــة األخيــرة ،بمعنـ ً
التــي ت ُدي ُنهــا كل الوصايــا األخــرى .إ َّن َجشــعهما وشــهوتهما فتحــت قلبيهمــا لتأثيــر الشــيطان،
الــذي قادهمــا للكــذب علــى هللا؛ وهــذا ليــس ِب ُمغايـ ٍر لِمــا قــاد جشــع يهــوذا ألن يفعلــه أيضً ــا.

مــا هــي الطُّــرق التــي يُمك ِننــا أن نســعى إليهــا إلجتثــاث أو إقتــاع الشَّ ــهوة وال َّجشــع
ِمــن حياتنــا؟ لِمــاذا يُع َت َب ـ ُر ال َّتســبيح وال َح ْمــد والشُّ ــكر لِــكل مــا نملكــه تريا ًقــا قويًــا
ضــدَّ هــذا الشَّ ــر؟

الخميس



 ١ترشين الثاين (نوفمرب)

اذكروا الفقراء
ملموســا عــن الوحــدة فــي
إ َّن ُمشــاركة اإلنســان بمــا يملكــه كان فــي أغلــب األحيــان تعبيـ ًرا
ً
فالســخاء الــذي تصفــه األصحاحــات األولــى ِمــن ســفر أعمــال ال ُّرســل يســتمر
الكنيســة األولــىَّ .
الح ًقــا مــع دعــوة بولــس للكنائــس التــي َّأسســها فــي مكدونيــة وإخائيــة ل ُيق ِّدمــوا تقدمــات أو
تب ُّرعــات للفق ـراء فــي أورشــليم (انظــر أعمــال الرســل ٣٠-٢٧ :١١؛ غالطيــة ١٠ :٢؛ روميــة :١٥
ملموســا عــن حقيقــة أ َّن الكنائــس ،التــي
٢٦؛ ١كورنثــوس  .)٤-١ :١٦تلــك العطايــا تُص ِبــح تعبيـ ًرا
ً
تتألَّــف فــي غال ِّبيتهــا ِمــن المؤمنيــن غيــر اليهــود ،يهت ُّمــون ويُ ِح ُّبــون إخوتهــم وأخواتهــم ِمــن
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األصــول اليهوديــة فــي أورشــليم .بال َّرغــم ِمــن اإلختالفــات الحضاريَّــة وال ِعرق َّيــة ،فَ ُهــم يُؤلِّفــون
جسـ ًدا واحـ ًدا فــي المســيح ،ويَعتَـ ُّزون م ًعــا بإنجيــلٍ واحــد .هــذه ال ُمشــاركة مــع َمــن ُهــم فــي
حاجــة ال ت ُظ ِهـ ُر فقــط الوحــدة الســائِدة أصـ ًـا فــي الكنيســة ،بــل ت ُقـ ِّوي تلــك الوحــدة أيضً ــا.

الســخاء الــذي ظهــر مــن ِق َبــل
اقــرأ ٢كورنثــوس  .١٥-٨ :٩مــاذا يقــول بولــس عــن نتائــج َّ
كنيســة كورنثــوس؟



إ َّن تجربة الوحدة في الكنيسة األولى تُظهر لنا ما يُم ِكن ِف ْعلُه اليوم أيضً ا .غير أ َّن الوحدة لم
تحدث بدون تكريس مقصود و ُمتع ِّمد ِمن جانب كُل المؤمنين .إ َّن قادة المجتمع األ َّول رأوا أ َّن
خدمتهم هي تعزيز وتقوية الوحدة في المسيح .وكما أ َّن ال ُحب بين الزوج والزوجة واألبناء هو
تع ُّهد والتزام يجب أن يُع َّزز بإصرار يوم ًّيا ،هكذا أيضً ا الوحدة بين المؤمنين .إ َّن الوحدة التي لنا
في المسيح تظْ َهر ِمن خالل العديد ِمن الطرق.
العناصــر الجل َّيــة التــي دعمــت هــذه الوحــدة فــي الكنيســة األولــى كانــت الصــاة،
والعبــادة ،والشَّ ــركة والرؤيــة ال ُمشــتركة و ِدراســة كلمــة هللا .لــم يُدرِكــوا فقــط رِســالتهم
ومأموريتهــم ليُبشِّ ــروا باإلنجيــل إلــى كُل األمــم ،بــل أدركــوا أيضً ــا أ َّن عليهــم مســؤولية محبَّــة
ورعايــة بعضهــم البعــض .إ َّن وحدتهــم أظ َهـ َرت نَف َْســها فــي َســخائهم ودعمهــم ال ُمتبــادل فــي
الخاصــة ،وفــي مجــال أوســع ،بيــن مجتمعــات الكنيســة ،حتــى وإن ف َّرقتهــم
شَ ـ ِركَ ِتهم المحليَّــة
َّ
وأب َع َدتْ ُهــم المســافات الطويلــة.
«لقــد شــهد إحســانهم علــى أنَّهــم لــم يقبلــوا نعمــة هللا ِ
باطـ ًـا .أي شــيء يمكــن أن يُث ِمــر
الســخاء ُمعجــزة مــن معجــزات
الســخاء غيــر تقديــس الــروح؟ لقــد كان هــذا َّ
مثــل ذلــك َّ
ال ِّنعمــة فــي نظــر المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن» (هوايــت ،كتــاب ‹أعمــال الرســل› ،صفحــة .)٢٩٤

الســخاء تجــاه اآلخريــن؟ بمعنــى آخــر،
بأيَّــة طــرق إختبـ َ
ـرت أنــت وكنيســتك فوائــد َّ
ِ
مــا هــي البــركات التــي تأتــي للذيــن يُعطــون مــن أجــل اآلخريــن؟

الجمعة



 ٢ترشين الثاين (نوفمرب)

لمزيــد مــن الــدرس :قـراءات مــن كتــب إلــن هوايــت ،مــن كتــاب ‹أعمــال الرســل›،
فصــل ‹يــوم الخمســين› ،صفحــة .٢٣-٢٢
الســخاء الــذي أظهــره المؤمنــون كان نتيجــة إنســكاب الــروح القــدس .فال ُمهتــدون
«هــذا َّ
ـس واحــدة» (أعمــال الرســل  .)٣٢ :٤إ َّن إهتما ًمــا
إلــى اإلنجيــل كان لهــم «قلــب واحــد ونفـ ٌ
واح ـ ًدا ُمشــتركًا َس ـيْطَ َر عليهــم ،أال وهــو نجــاح ال ِّرســالة ال ُمس ـلَّمة لهــم ،فَلَــم يكــن للطمــع
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مــكان فــي حياتهــم .إ َّن مح َّبتهــم إلخوتهــم وللملكــوت الــذي قبلــوه وأيَّــدوه كانــت أعظــم ِمــن
مح َّبتهــم للمــال واألمــاك .وقــد شــهدت أعمالهــم علــى أنَّهــم كانــوا يعتبــرون نفــوس النــاس
أغلــى قيمــة مــن ثــروات األرض.
وهذا ما يحدث دائِ ًما عندما يتسلَّط روح هللا على الحياة .فأولئك الذين قد إمتألت قلوبهم
بمحبة المسيح سيتبعون مثال ذاك الذي ِمن أجلنا إفتقر لكي نستغني نحن بفقره .فالمال
والوقت وال ُّنفوذ — كل العطايا التي نالوها ِمن يد هللا سيُق ِّدرونها فقط على قدر ما تكون وسيلة
لِتَق ُّدم عمل اإلنجيل .هكذا كانت الحال في أيَّام الكنيسة األولى ،وعندما يُرى في الكنيسة اليوم
أنَّه بق َّوة الروح قد ح َّول األعضاء عواطفهم عن أمور العالم ،وأنَّهم يرغبون في التَّضحية كي
السامعين» (هوايت،
يسمع بنو جنسهم اإلنجيل ،فالحقائق ال ُمعلَنة سيكون لها تأثير قوي على َّ
كتاب ‹أعمال الرسل› ،صفحة .)٥٤ ،٥٣

أسئلة للنقاش:
 .1أ ِعــد قـراءة العوا ِمــل التــي ســاعدت فــي تحقيــق الوحــدة التــي اختبرتهــا الكنيســة

األولــى فــي درس هــذا األســبوع .كيــف يمكننــا ككنيســة ،فــي يومنــا هــذا ،أن نقــوم
بمثــل تلــك األعمــال؟ بمعنــى آخــر ،مــا الــذي ُيمكــن أن نكــون بحاجــة إليــه أو
نفقتــد إليــه اآلن ُمقارنــة مــع مــا كان يحــدث وســط المؤمنيــن فــي ذلــك الوقــت؟
الســخي الــذي قدَّ متــه الكنائــس األولــى فــي العهــد
 .2كيــف يُمكــن لِلعطــاء َّ
الجديــدِ ،مــن أجــل ُمســاعدة الفُق ـراء فــي أورشــليم ،أن يكــون مثـ ً
ـال لِ َمــا يجــب أن
نفعلــه اليــوم؟ مــاذا عــن نــوا ٍح إجتماعيــة أخــرى؟ كيــف ُيمكــن للكنائــس المحل َّيــة
أن تندمــج فــي مجتمعاتهــا لِ َغـ َرض التخفيــف ِمــن وطــأة الفقــر وتقديــم إحتياجــات
أساســية أخــرى؟
القصــة ال ُمؤلِمــة لحنانيــا
 .3مــا هــي بعــض الــدروس التــي يُمكــن أن نأخذهــا ِمــن َّ
وســفيرة؟ مــا أهميــة العبــارة الــواردة فــي أعمــال الرســل  ٥ :٥و ١١ :٥إذ «صــار
خــوف عظيــم» علــى جميــع الكنيســة بخصــوص هاتيــن الميتتيــن؟
خــص :إختَ َب ـ َرت الكنيســة األولــى نم ـ ًّوا ســري ًعا أل َّن تالميــذ يســوع أع ـ ُّدوا أنفســهم
ُمل َّ
قلب ًيــا النســكاب الــروح القــدس الموعــود بــه .كانــت شــركتهم وإيمانهــم ال ُمشــتَ َرك هــي
الوســائِل التــي اســتخدمها الــروح القــدس لِ ُي ِع ـ َّد بهــا قلوبهــم لِيــوم الخمســين .إســتمر الــروح
القــدس ،بعــد يــوم الخمســين ،فــي تحويــل وتغييــر هــذا المجتمــع الجديــد ،كمــا ظهــر ذلــك
فــي َســخائِهم تجــاه بعضهــم البعــض وال َّنمــو الســريع للكنيســة.
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