الدرس التاسع

 *  ٣٠-٢٤آب (أغسطس)

الخدمة في كنيسة العهد الجديد

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال الرســل ٤٧-٤٢ :٢؛ أعمــال الــرس ٣٧-٣٢ :٤؛ إنجيــل
متــى ٤٠ ،٣٨ :٢٥؛ أعمــال الرســل ٣٦ :٩؛ ٢كورنثــوس ١٥-٧ :٨؛ روميــة ١٢؛ يعقــوب .٩-١ :٢
آيـة الحفـظ« :الديانـة الطاهـرة النقيـة عنـد هللا اآلب هـي هـذه :افتقـاد اليتامـى
واألرامـل فـي ضيقتهـم ،وحفـظ اإلنسـان نفسـه بال دنـس من العالـم» (يعقـوب .)٢٧ :١
اآليــات المعروفــة بالمأموريــة العظيمــة (إنجيــل متــى  )٢٠-١٨ :٢٨هــي مــن بيــن األكثــر
شــهرة فــي الكتــاب المقــدس ،علــى األقــل بيــن المســيحيين .وغالبًــا مــا ُو ِص َفــت هــذه اآليــات
علــى أنهــا بيــان مهمتنــا أو مرســليتنا وقــد كانــت مصــدر إلهــام وإيحــاء لــكل أنــواع الخدمــة
والنهضــات والمشــاريع الكرازيــة .بالفعــل ،تأث ُّ ـ ًرا بهــذه اآليــات ،ذهــب المســيحيون إلــى كل
أرجــاء العالــم ،وأحيانًــا بتكلفــة شــخصية كبيــرة ،لغــرض نشــر اإلنجيــل.
ومــا الــذي قالــه يســوع فــي المأموريــة العظمــى؟ أن يتلمــذوا ،ويُع ِّمــدوا ،ويُعلِّمــوا النــاس
أن «يحفظــوا جميــع أن أوصيتكــم بــه» (إنجيــل متــى  .)٢٠ :٢٨وكمــا رأينــا ،الكثيــر جـ ًدا ممــا
أمرنــا بــه يســوع يتعلَّــق باالهتمــام بالذيــن هــم فــي احتيــاج ،والمتألميــن ،وأولئــك الذيــن
ال يســتطيعون االهتمــام بأنفســهم .وعليــه ،علينــا أن نتذكَّــر بــأ َّن هــذه التوصيــات المو َّجهــة
لتالميــذ يســوع األوائــل لــم تكــن ُمه ِّمــات جديــدة فــي ح ـ ِّد ذاتهــا ،أو شــيئًا لــم يســمعوه أو
يــروه مــن قبــل ،بــل بالحــري كان استرســالً واســتمرا ًرا ل ُمرســلية يســوع التــي كان يعملهــا فيمــا
بينهــم .وعلــى ذلــك ،يمكــن رؤيــة هــذا الجانــب مــن تعليــم يســوع بــكل وضــوح فــي حيــاة
مجتمــع الكنســية الجديــدة كجــزء مــن إتمــام المأموريــة العظمــى.
* تع َّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٣١آب (أغسطس).
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 ٢٥آب (أغسطس)

نوع جديد من المجتمع
بعــد صعــود يســوع ونــزول الــروح القــدس فــي يــوم الخمســين ،ازداد عــدد المؤمنيــن
بســرعة كبيــرة وأنشــأوا الكنيســة األولــى ،نو ًعــا جدي ـ ًدا مــن المجتمــع وســط أتبــاع يســوع،
والــذي كان مبدئ ًيــا تحــت قيــادة تالميــذه األصلييــن .غيــر أن هــذا المجتمــع الجديــد لــم يكــن
ُمج ـ َّرد شــيء ابتكــروه فيمــا بينهــم؛ بــل باألحــرى ،كان مبن ًيــا علــى تعاليــم وخدمــة يســوع
و ُمســتم ًدا مــن التاريــخ الطويــل لألســفار العبرانيــة واألنبيــاء.

اقــرأ أعمــال الرســل  ٤٧-٤٢ :٢وأعمــال الرســل  .٣٧-٣٢ :٤مــا الــذي تُم ِّيــزه كعناصــر
أساســية فــي هــذه المواصفــات لمجتمــع الكنيســة األولــى؟



في حين يبدو أ َّن اإلسرائيليين قد فشلوا في العيش حسب خطَّة المجتمع العادل والسخي
الكريم ،أخذ ُمجتمع الكنيسة األولى وبكل ج ِّدية تعليم «لن يكون فقير بينكم» (تثنية ٤ :١٥
ترجمة كتاب الحياة) .كان أحد أوجه التعبير العملي إليمانهم هو مشاركة مواردهم الما ِّديَّة —
إلى درجة بيع أرض والمساهمة بثمنها الذي بيعت به (انظر أعمال الرسل  — )٢ :٥ -٣٤ :٤لس ِّد
حاجة إخوتهم المؤمنين ،وكذلك ليكونوا بركة لمن هم خارج المجتمع الناشئ حديثًا ،وبشكل
خاص من خالل خدمة الشفاء (انظر أعمال الرسل ١١-١ :٣؛ أعمال الرسل .)١٦-١٢ :٥
ومــع ذلــك ،لــم يكــن هــذا المجتمــع مثاليًــا (مدينــة فاضلــة) بــأي طريقــة نتخيلهــا .فــإذ
تكاثــر عــدد المؤمنيــن ،بــدأ الن ـزاع حــول إدارة هــذه المــوارد ،خاصــة فيمــا يتعلَّــق بالتوزيــع
اليومــي للطعــام بالنســبة لألرامــل (انظــر أعمــال الرســل  .)١ :٦التالميــذ ،الذيــن كانــوا القــادة
الفعلييــن للمجموعــة ،أرادوا أن يُركِّــزوا علــى الكـرازة والتعليــم باإلنجيــل .ولكــي يتعاملــوا مــع
الوضــع الراهــن ،كانــوا بحاجــة لعمــل إعــادة تنظيــم هــام.
وهكــذا ،تــ َّم تعييــن ســبعة رجــال ليهتمــوا باألمــور العمليــة لمجتمــع الكنيســة .ربمــا
كان هــذا هــو أول اعت ـراف بالخدمــات والقــدرات المتنوعــة وال ُمختلفــة ليتــم ممارســتها فــي
الكنيســة؛ وفــي ذات الوقــت ،أظهــرت أهميــة الخدمــة العمليــة لحيــاة وشــهادة الكنيســة« .إ َّن
نفــس مبــادئ التقــوى والعدالــة التــي كانــت ُمرش ـ ًدا لرؤســاء شــعب هللا فــي عهــد موســى
وداود ،كان يجــب أن يتبعهــا أولئــك الذيــن أعطــى لهــم حــق اإلشـراف والمناظــرة علــى كنيســة
هللا المنظمــة حديثًــا فــي عهــد اإلنجيــل» (روح النبــوة ،كتــاب أعمــال الرســل ،صفحــة .)٧٥ ،٧٤

حــاول أن تتخ َّيــل كيــف كان الوضــع فــي ذلــك المجتمــع األول .كيــف يمكننــا أن
نعكــس نفــس تلــك المبــادئ اليــوم؟
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 ٢٦آب (أغسطس)

خدمة طابيثا وشهادتها
إذ بــدأت الكنيســة فــي االنتشــار — كمــا تن َّبــأ يســوع — «فــي أورشــليم وفــي كل اليهوديــة
والســامرة وإلــى أقصــى األرض» (أعمــال الرســل  ،)٨ :١اعتنــق مؤمنــون جــدد إيمــان وخدمــة
يســوع .مــن بيــن هــؤالء كانــت طابيثــا — الــذي ترجمتــه غزالــة — فــي مدينــة يافــا .مــن
الواضــح أنهــا أخــذت بشــكل جــاد وخــاص توصيــة يســوع أنهــا عندمــا تكســو العريــان ،فإنهــا
تفعــل ذلــك ليســوع نفســه (انظــر إنجيــل متــى .)٤٠ ،٣٨ :٢٥



اقــرأ وصــف طابيثــا وخدمتهــا فــي أعمــال الرســل  .٣٦ :٩كيــف يمكــن لحياتــك وخدمتك
أن توصــف بصــورة ُمشــابهة لمــا ورد فــي هــذه اآليــة؟ كيــف تحــب أن يتــم وصفك؟

يبــدو بــأ َّن خدمــة طابيثــا كانــت إلــى درجــة عاليــة حتــى ا ُطلِــق عليهــا وصــف «تلميــذة»
(انظــر أعمــال الرســل  )٣٦ :٩وإخالصهــا ،ونشــاطها ،وتركيزهــا علــى اآلخريــن كانــت معروفــة
حتــى أبعــد مــن حــدود بلدتهــا.
كان بطرس في زيارة لبلدة ل ّدة القريبة ،وطلب منه سكان يافا أن يحضر استجابة لوفاة
طابيثا ال ُمفاجئة (انظر أعمال الرسل  .)٤١-٣٧ :٩وعند وصوله إلى يافا ،قوبِل بطرس بجمع من
الناس الذين كانت طابيثا قد ساعدتهم من خالل عملها من أجل الفقراء .لقد أروه المالبس التي
قصصا كثيرة عن مساعدتها لهم ولغيرهم.
كانت قد صنعتها وأخبروه بدون شك ً
بعدهـا صلَّـى بطـرس مـن أجل طابيثـا وأعادها هللا إلى الحيـاة ،بالطبع ،ليس مـن ضمان بأ َّن
الحيـاة سـتكون دائ ًمـا جيـدة ألولئـك الذيـن يُك ِّرسـون حياتهم لخدمـة اآلخرين .وعلـى أي حال،
ُوس ،أحـد أوائـل الشمامسـة الذين ت َّم
فـإ َّن طابيثـا كانـت قد قاسـت المـرض والمـوتْ ،
واسـ ِتفَان َ
تعيينهـم لخدمـة األرامـل فـي الكنيسـة ،أصبـح أيضً ا الشـهيد األ َّول (انظـر أعمال الرسـل -٥٤ :٧
 .)٦٠إ َّن حيـاة الخدمـة ليسـت طريقًـا ممهـدة؛ أحيانًا قـد تكون األكثـر وعورة.
غيــر أنَّــه ،فــي هــذه القصــة اســتخدم هللا االعت ـراف بمحبتــه وقدرتــه فــي كل مــن حيــاة
ومــوت طابيثــا ليحــدث تأثي ـ ًرا قويًــا علــى النــاس فــي يافــا« :فصــار ذلــك معلو ًمــا فــي يافــا
كلهــا ،فآمــن كثيــرون بالــرب» (أعمــال الرســل .)٤٢ :٩

لــو كان لــك أن تمــوت ،فهــل ســتكون مســاهمتك مدعــاة للحــزن واالفتقــاد مثلما كان
الحــزن علــى خدمــة طابيثــا؟ كيــف يمكننــا أن نتــرك إرثًــا أو ِذكـ ًرا أفضــل فــي مجــال
الخدمــة؟ مــا هــي المهــارات الحرفيــة التــي تمتلكهــا — مثــل مهــارات و ِحــرف طابيثــا
فــي صنــع المالبــس — يمكنــك اســتخدامها فــي خدمــة اآلخريــن؟
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 ٢٧آب (أغسطس)

العطاء كطريق للمشاركة
بعــد اهتدائــه وتجــدده ،أخــذ بولــس علــى عاتقــه خدمــة نشــر اإلنجيــل بيــن األمــم.
والنجــاح الــذي منحــه هللا لــه أثــار تســاؤالت مهمــة حــول العالقــة بيــن األصــول والجــذور
اليهوديــة لإليمــان المســيحي المنبثــق وبيــن أتبــاع يســوع الجــدد مــن األمــم .تــم عقــد مجمــع
مــن قــادة مســيحيين مــن اليهــود واألمــم لالجتمــاع فــي أورشــليم لمناقشــة األمــر وطلــب
إرشــاد هللا بالنســبة لهــذه المســائل واألســئلة المعقــدة .االجتمــاع ومــا نتــج عنــه ُمــد َّون فــي
أعمــال الرســل األصحــاح .١٥
ولكــن ،فــي تقريــر بولــس عــن هــذا االجتمــاع الــوارد فــي غالطيــة  ،٢يضيــف عنصـ ًرا ُمه ًمــا
آخــر إلــى التوصيــات التــي تسـلَّمها مــن مجمــع أورشــليم لخدمتــه ال ُمســتمرة بيــن األمــم« :أن
ـت اعتنيــت أن أفعلــه» (غالطيــة .)١٠ :٢
نذكــر الفقـراء .وهــذا عينــه كنـ ُ
اســتمر بولــس فــي مواصلــة هــذا الهــدف شــخص ًيا (انظــر ،مثـ ًـا ،أعمــال الرســل )٣٥ :٢٠
وســع بولــس رؤيتــه للمجتمــع
وعلــى مــدى خدمتــه .ومثــل الكنيســة األولــى فــي أورشــليمَّ ،
المســيحي ليضــم كل اإلخــوة المؤمنيــن.


اقرأ ٢كورنثوس  .١٥-٧ :٨كيف يربط بولس بين اإلنجيل والعطاء بسخاء؟

ْاسـتَ ْخ َد َم بولــس أيضً ــا مرجعيــن اثنيــن مــن العهــد القديــم ليحــث المؤمنيــن علــى الســخاء
واالهتمــام بإخوتهــم المؤمنيــن فــي الظــروف الصعبــة .لقــد استشــهد بقصــة ســخاء هللا فــي
توفيــر المــن لإلسـرائيليين فــي البريــة كنمــوذج للعطــاء والمشــاركة وســط المجتمــع الواســع
للكنيســة (انظــر ٢كورنثــوس  .)١٥ :٨واقتبــس أيضً ــا مــن مزمــور « -٩ :١١٢فــ ّرق أعطــى
المســاكين .ب ـ ّره يبقــى إلــى األبــد» (٢كورنثــوس .)٩ :٩
حــثَّ بولــس قُـ َّراءه ألن يُعطــوا عــن قصــد ،وألن يضعــوا جان ًبــا بانتظــام جــز ًءا مــن دخلهــم
حتــى يكــون مــن الســهل أن يُعطــوا حيــن يقــوم هــو أو تيطــس بزيــارة كنيســتهم لجمــع
العطــاءات وإرســالها إلــى المســيحيين المحتاجيــن فــي أورشــليم .لقــد اســتخدم مثــال إحــدى
الكنائــس ل ُيشـ ِّجع كنائــس أخــرى لســخاء مماثــل .كتــب بولــس« :فــإ َّن القديســين ،إذ يختبــرون
هــذه الخدمــة ،يُم ِّجــدون هللا علــى طاعتكــم فــي الشــهادة إلنجيــل المســيح وعلــى الســخاء
الطوعــي فــي مشــاركتكم لهــم وللجميــع» (٢كورنثــوس .)١٣ :٩

كيــف يجــب أن نضــع أولويــة العطــاء عندمــا ال نســتطيع أن نُعطــي لــكل غــرض أو
حاجــة تُعــرض علينــا؟
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 ٢٨آب (أغسطس)

دليل بولس لعيشة ومحبة جيدة
اشــتهرت رســالة بولــس إلــى أهــل روميــة بتفســيرها العميــق للتعليــم العظيــم للخــاص
باإليمــان مــن خــال مــوت المســيح .ولكــن بعــد  ١١إصحا ًحــا مــن هــذا التعليــم ،هنــاك تغييــر
فــي التركيــز والتشــديد .يُق ـ ِّدم بولــس دليـ ًـا عمل ًيــا لعيشــة ومحبــة جيــدة وفاضلــة ،ترتكــز
علــى نعمــة هللا ومحبتــه كمــا ظهــرت فــي يســوع وقصــة اإلنجيــل« :فأطلــب إليكــم أيهــا
اإلخــوة برأفــة هللا أن تُق ِّدمــوا أجســادكم ذبيحــة حيَّــة ُمق َّدســة مرضيــة عنــد هللا ،عبادتكــم
العقليــة» (روميــة  .)١ :١٢فــي واقــع األمــر ،يقــول بولــس أنَّــه بســبب مــا فعلــه هللا ألجلنــا فــي
يســوع ،هكــذا يجــب أن نعيــش ونحيــا.



اقــرأ ول ِّخــص روميــة  ،١٢والحــظ بشــكل خــاص التوصيــات لمحبــة اآلخريــن والعنايــة
بهــم ،خاصــة أولئــك الذيــن هــم فــي احتيــاج وعــوز.

بمعنــى مــا ،روميــة  ١٢يعمــل كأنــه ُملخــص للكثيــر مــن المواضيــع التــي يوليهــا بولــس
اهتما ًمــا تفصيل ًيــا أكثــر ،فــي بعــض رســائله األخــرى .إنــه يتكلــم عــن األدوار المختلفــة
شــامل بذلــك خدمــة وتشــجيع اآلخريــن،
ً
والمواهــب المختلفــة داخــل جســد الكنيســة،
والعطــاء بســخاء (انظــر األعــداد  .)٨-٣ولكــن ال يجــب أداء هــذه األمــور فقــط ،بــل يجــب
أداؤهــا بشــكل جيــد ،بحمــاس — وفــوق كل شــيء — بمحبــة (انظــر األعــداد .)١١-٩
يصــف بولــس بمصطلحــات عمليــة معنــى هــذا النــوع مــن الحيــاة .إنــه يحــثُّ المؤمنيــن
ألن يكونــوا صابريــن فــي الضيقــات واالضطهــاد ،و ُمهتميــن بالم ُحتاجيــن ،وأن يكونــوا ُص َّنــاع
ســام فــي أي وقــت وفــي أي مــكان ممكــن — وكمــا رأينــا ســابقًا — وأن يواجهــوا الشــر
والظلــم باللطــف ،ويغلبــوا الشــر بفعــل الخيــر (انظــر روميــة .)٢١ ،٢٠ :١٢
هــذا األًصحــاح يُل ِّخــص معنــى العيــش كشــخص جديــد ،يخــدم هللا بصــورة فرديــة وكجــزء
مــن مجتمــع اإليمــان .أخبــر بولــس هــؤالء األتبــاع الجــدد ليســوع أن حياتهــم ،وأولياتهــم،
وأفعالهــم يجــب أن تتغيــر بســبب اســتجابتهم لمــا فعلــه يســوع مــن أجلهــم بموتــه علــى
الصليــب والرجــاء بالحيــاة األبديــة .وإذ كانــوا يعيشــون فــي مجتمــع ظالــم وقـ ٍ
ـاس فــي كثيــر
مــن األحيــان فــي قلــب اإلمبراطوريــة الرومانيــة ،أوصاهــم بولــس أن يعيشــوا بشــكل ُمختلــف:
«ال ت ُشــاكلوا هــذا الدهــر ،بــل تغ َّيــروا عــن شــكلكم بتجديــد أذهانكــم» (روميــة .)٢ :١٢

مــا هــي بعــض الطبــاع أو التصرفــات والممارســات التــي تحتــاج أن تقاومهــا فــي
مجتمعــك لتســاعدك أن تعيــش وتحــب كتابــع ليســوع فــي يومنــا هــذا؟
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 ٢٩آب (أغسطس)

يعقوب «العادل» (البار)
يُشــير التقليــد المســيحي إلــى أ َّن يعقــوب ،األخ أو األخ غيــر الشــقيق ليســوع ،أصبــح قائـ ًدا
للكنيســة األولــى فــي أورشــليم وكان هــو يعقــوب الــذي تــرأس المجمــع فــي أورشــليم (انظــر
أعمــال الرســل  ،١٥وأيضً ــا غالطيــة  .)٢ ،١إذا كان األمــر كذلــك ،فمــن المحتمــل أنــه هــو مؤلِّــف
الرســالة المحفوظــة فــي الكتــاب المقــدس باســم رســالة يعقــوب.
كان اســم يعقــوب اسـ ًما شــائ ًعا فــي ذلــك الوقــت ،ولكــن إذا كانــت هــذه األســماء ت ُشــير
إلــى نفــس الشــخص ،فقــد يكــون هــو أيضً ــا قائــد الكنيســة المعــروف بـــ يعقــوب «العــادل»
أو «البــار» ،الــذي يُشــير إلــى أنــه كان قائـ ًدا حكي ًمــا أعطــى أولويــة مناســبة لمعاملــة اآلخريــن
واهتــم بال ُمه َّمشــين والمســحوقين .لقــد ُو ِصـ َـف الكتــاب الــذي يحمــل اســمه بأنــه «كتــاب
أمثــال العهــد الجديــد» ،إذ ركَّــز علــى التقــوى العمليــة والعيــش بحكمــة كأتبــاع هلل.
كان مؤلــف رســالة يعقــوب ت َّواقًــا لتذكيــر قُ َّرائــه المســحيين أن «يكونــوا عامليــن بالكلمــة،
ال ســامعين فقــط خادعيــن نفوســكم» (يعقــوب  ،)٢٢ :١وأن الديانــة الطاهــرة -النقيــة والباقيــة
فــي نظــر هللا — هــي التركيــز علــى االهتمــام بالمحتاجيــن والمظلوميــن ومقاومــة التأثي ـرات
ال ُمفســدة فــي المجتمــع ال ُمحيــط بهــم (انظــر يعقــوب .)٢٧ :١



اقــرأ يعقــوب  ٩-١ :٢و يعقــوب  .٥-١ :٥كيــف يختلــف موقــف يعقــوب نحــو األغنيــاء
عمــا يُمــارس عــادة فــي معظــم المجتمعــات؟ مــا هــي توصياتــه الخاصــة حــول كيفيــة
ُمعاملــة الفقـراء واألغنيــاء ضمــن مجتمــع الكنيســة؟

يُجــادل يعقــوب بــأن تم ِّنــي الخيــر لشــخص مــا — حتــى تم ِّنــي بــركات هللا لهــم — لــن
تمنحهــم إال تعزيــة قليلــة إذا كانــوا يتألمــون مــن البــرد والجــوع .لكـ َّن توفــر الطعــام الفعلــي
والكســاء ســيكون أكثــر نف ًعــا وفائــدة فــي التعبيــر عــن ،أو إظهــار اهتمــام بهــم أكثــر مــن
كل المشــاعر والتمنيــات الطيبــة والنبيلــة (انظــر يعقــوب  .)١٦-١٤ :٢يســتخدم يعقــوب هــذا
كمثــال للتفاعــل بيــن اإليمــان واألعمــال فــي ســياق عالقتنــا مــع هللا .ويكــرر أيضً ــا (يعقــوب :٢
 )٨الــذي علَّــم بــه يســوع عــن محبــة القريــب كنفســكُ ،مظهـ ًرا كيــف يجــب أن تُطــاع هــذه
الوصيــة فــي الحيــاة اليوميــة .إنهــا تُعــاش فــي خدمــة هلل ولآلخريــن ،ليــس لربــح الخــاص
ولكــن ألنهــا إعــان عــن اإليمــان الحقيقــي.

لماذا من السهل جدً ا ،حتى بطريقة ال شعورية ،أن نُفضِّ ل الغني على الفقير؟
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 ٣٠آب (أغسطس)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة مــن خدمــة المجتمــع ،الفصــل الــذي بعنــوان
«طابيثــا — خدمتهــا وتأثيرهــا» ،صفحــة ٦٧ ،٦٦؛ مــن كتــاب أعمــال الرســل ،الفصــل الــذي
بعنــوان «كنيســة ســخيَّة» ،صفحــة ٢٩٤-٢٨٦؛ مــن خدمــة المجتمــع ،الفصــل الــذي بعنــوان
«هــذه هــي الديانــة الطاهــرة النقيــة» ،صفحــة .٤١-٣٥
«لقــد بــذل ال ُمخلِّــص حياتــه الغاليــة ل ُيقيــم كنيســة قــادرة أن تعنــى بالنفــوس الحزينــة
ال ُمج َّربــة .وقــد تكــون هنالــك جماعــة مــن المؤمنيــن الفقــراء غيــر المتعلميــن وغيــر
المعروفيــن ،ومــع ذلــك ففــي المســيح يمكنهــم القيــام بعمــل فــي البيــت وفــي البيئــة وفــي
الكنيســة وحتــى فــي األقاليــم البعيــدة ،وســيكون تأثيرهــم بعيــد المــدى كاألبديــة» (روح
النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٦٠٩
«إن السـخاء غيـر األنانـي مأل قلوب أفراد الكنيسـة األولـى فر ًحا عظي ًما طاغيًـا ألن المؤمنين
علمـوا أ َّن جهودهـم أعانـت علـى إيصـال رسـالة اإلنجيـل إلـى مـن كانوا فـي الظلمة .لقد شـهد
باطل .أي شـيء يمكن أن يُثمر مثل ذلك السـخاء غير
إحسـانهم علـى أنهـم لـم يقبلوا نعمـة هللا ً
تقديـس الـروح؟ لقـد كان هـذا السـخاء معجـزة من معجـزات النعمة فـي نظـر المؤمنين وغير
المؤمنيـن» (روح النبـوة ،كتاب أعمال الرسـل ،صفحة .)٢٩٤-٢٩٣

أسئلة للنقاش:
ـف فــي
 .1كيــف يمكــن لمجتمــع كنيســتك أن ُيصبــح أكثــر تشــاب ًها مــع الــذي ُو ِصـ َ
األصحاحــات األولــى مــن ســفر أعمــال الرســل؟ مــا هــي بعــض الخطــوات العمليــة
التــي يمكــن أن تتخذهــا القيــادة فــي كنيســتك لتشــجيع الكنيســة فــي هــذا االتّجــاه؟
 .2إنَّ كنيســة األدفنتســت الســبتيين حــول العالــم تســتخدم بعــض المبــادئ
التــي نوقشــت فــي درس هــذا األســبوع لتحــدد كيفيــة توزيــع و ُمشــاركة العشــور
والتقدمــات بيــن مختلــف أج ـزاء العالــم .مــا هــي فوائــد وممي ـزات هــذا النــوع
مــن النظــام لمشــاركة المــوارد فــي جميــع أنحــاء العالــم؟
 .3هــل التوصيــات الخاصــة بالعيــش ،مثــل تلــك ال ُملخَّصــة فــي روميــة  ١٢مثـ ًـا،
هــي توصيــات واقعيــة ،وعمليــة — تصلــح للتطبيــق والعيــش فــي «العالــم
الحقيقــي»؟ — أم أنهــا تعطينــا اإلنطبــاع بأنهــا أشــبه بصــور مثاليــة لقدِّ يســين
علــى نوافــذ زجــاج ُملــ َّون؟

 .4اآليات في يعقوب  ٥-١ :٥تستخدم لغة عنيفة تردد صدى نوع اإلنذارات القاسية
التي أعطاها أنبياء العهد القديم .لماذا ُيعتبر هذا األسلوب القوي مناس ًبا وضرور ًيا؟
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ملخــص :مدفوعيــن و ُمحفَّزيــن بمأموريــة يســوع وقــوة الــروح القــدس ،انطلــق التالميــذ
والمؤمنــون األوائــل لمشــاركة رســالة وخدمــة يســوع علــى أوســع نطــاق ممكــن .وإذ اســتم َّدت
الكنيســة األولــى تعاليمهــا مــن تعاليــم يســوع واألســفار العبرانيــة ،أصبحــت الكنيســة نو ًعــا
جديــ ًدا مــن المجتمــع ،مشــاركين مــا يملكــون مــع المحتاجيــن ،ســواء كانــوا فــي داخــل
مجتمعهــم أو أبعــد منــه .وحــثَّ القــادة المســيحيون األوائــل ،بمثالهــم وتعاليمهــم ال ُمسـ َّجلة
فــي رســائلهم إلــى هــذه الكنائــس ،حثــوا المؤمنيــن علــى أن يعيشــوا حيــاة اإليمــان واإلخــاص
والخدمــة ،خاصــة إلــى أولئــك الذيــن هــم فــي احتيــاج.

71

5/29/19 11:33 AM

ABSG Arabic 2019-3Q Body.indd 71

