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انتصار اإلنجيل

يعتقــد كثيــر مــن المؤرخيــن أن أكثــر ثالثــة عقــود أهميــة فــي تاريــخ العالــم هــي تلــك 
التــي قامــت أثناءهــا مجموعــة صغيــرة مــن الرجــال، معظمهــم مــن اليهــود، بحمــل بشــارة 
اإلنجيــل إلــى العالــم بقــوة الــروح القــدس. ومــا ســفر أعمــال الرســل ســوى ســرد لهــذه العقــود 
الثالثــة الحاســمة التــي امتــدت مــن قيامــة المســيح فــي عــام 31 ميالديــة إلــى نهايــة المــدة 
األولــى مــن َســْجِن بولــس فــي رومــا، فــي حوالــي 62 ميالديــة )أعمــال 28: 30(. وال بــد وأن 
ــذه  ــد ه ــف عن ــرد يتوق ــك ألن الس ــر، وذل ــت قصي ــك بوق ــد ذل ــب بع ــد كت ــال ق ــفر األعم س
النقطــة. هــذا علــى الرغــم مــن وجــود أدلــة تشــير إلــى أن بولــس قــد أُطلــق ســراحه مــن ذلــك 
األَســر وبأنــه واصــل مســاعيه التبشــيرية، حيــث قــام بالوعــظ والســفر حتــى تــم القبــض عليــه 

بعــد ســنوات قليلــة، ومــن ثــم أُعــدم فــي رومــا فــي عــام 67 ميالديــة.
ــه دائمــاً علــى  إن ســفر أعمــال الرســل ال يذكــر اســم مؤلفــه، لكــن التقليــد الكنســي يُعرِّفَ
أنــه »لُوقَــا الطَِّبيــُب الَْحِبيــُب« الُمشــار إليــه فــي كولوســي 4: 14، ورفيــق بولــس فــي رحالتــه 
التبشــيرية )2تيموثــاوس 4: 11؛ فيلمــون 24(. وعلــى نحــو تقليــدي، يُعتقــد أن لوقــا هــو أيضــاً 
ــَكالَُم األَوَُّل« المذكــور فــي أعمــال الرســل 1: 1  مؤلــف اإلنجيــل الثالــث، وال شــك فــي أنــه »اَلْ
)قــارن مــع لوقــا 1: 3(. إن ِســفَري لوقــا وأعمــال الرســل همــا مجلـّـدان ُمزَْدِوجــان يتحدثــان عــن 
بدايــات المســيحية بالترتيــب، حيــث يشــيرا إلــى منشــأ المســيحية )حيــاة المســيح وخدمتــه( 
وتوســعها )مســاعي الرّســل التبشــيرية(. وكال الّســفرين يشــكالن معــاً حوالــي 27 فــي المائــة 
مــن العهــد الجديــد، وهــي أكبــر مســاهمة لكاتــب واحــد مــن كتبــة العهــد الجديــد. وعنــد 
الكتابــة إلــى أهــل كولوســي، أشــار بولــس إلــى لوقــا باعتبــاره مــن األممييــن والعامــل معــه 
ــذي  ــد ال ــودي الوحي ــر اليه ــا، إذاً، هــو الشــخص غي ــرازة )كولوســي 4: 7-14(. إن لوق ــي الك ف
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ــفر  ــمه وِس ــل اس ــذي يحم ــل ال ــد ]اإلنجي ــد الجدي ــفار العه ــن أس ــْفرين ِم ــة ِس ــاهم بكتاب س
أعمــال الرســل[.

ــُمولِيّة الخــالص، وذلــك ألَْن  ويبــدو أن هــذا يفّســر أحــد مواضيعــه الرئيســية: عالميــة وُش
ــاس، بغــض النظــر  ــع الن ــل. فالكنيســة مدعــوة لتشــهد لجمي ــاٌة أو تفضي ــَد هللِا ُمَحابَ ــَس ِعْن لَيْ
عــن ِعرقهــم، طبقتهــم االجتماعيــة، أو جنســيتهم )أعمــال الرســل 1: 8؛ 2: 21، 39، 40؛ 3: 25؛ 
ــاع، هــو  ــز أو االقتن ــاب التحيّ ــن ب ــك، ســواء م ــام بذل ــي القي ــاق ف 10: 28، 34، 35(. إن اإلخف
ــاوون:  ــاً متس ــن جميع ــام هللا، نح ــة هللا. أم ــق كلم ــط حقائ ــة ألبس ــل ومناقض ــويه لإلنجي تش

ــى الخــالص الموجــود فــي يســوع المســيح.  خطــاة بحاجــة إل
ــه  ــل الصدفــة إذن أن تكــون الشــخصية التــي نالــت إعجاب ــا، ليــس مــن قبي بالنســبة للوق
ــِم« )روميــة 11: 13(، والــذي يُكــرِّس لــه لوقــا  ــوٌل لأِلَُم هــي شــخصية بولــس الــذي هــو » رَُس

ثلثــي ســفر األعمــال تقريبــاً.
ــلْطان هللا  وتشــمل الموضوعــات الهامــة األخــرى الموجــودة فــي ســفر أعمــال الرســل: ُس
ــال 2:  ــص )أعم ــرَّب ومخلّ ــد المســيح كَ ــال 17: 24، 25؛ 20: 27؛ 23: 11(؛ تمجي ــه )أعم وهدف
32، 36؛ 3: 13، 15؛ 4: 10-12؛ 5: 30، 31(؛ وخاصــة دور الــروح القــدس فــي تمكيــن وتوجيــه 
الكنيســة للكــرازة والتبشــير )أعمــال 2: 1-4؛ 4: 24-31؛ 8: 14-17، 29، 39؛ 10: 19، 20(. فــي 
ــى  ــدرة البشــرية، عل ــة أو الق ــن نتيجــة الحكم ــم تك ــى ل ــع، إن إنجــازات الكنيســة األول الواق
الرغــم مــن أنَّ هللا قــد ُســرَّ بــأن يســتخدم شــخصاً مثــل بولــس للتأثيــر علــى العالــم بطريقــة 
ــك  ــام بذل ــدور أي رســول آخــر القي ــم يكــن بمق ــا ل ــل وربم ــا أي رســول آخــر، ب ــم به ــم يق ل

ــوس 15: 10(. )1كورنث
ــواً  ــهد نم ــت تش ــي كان ــى، الت ــة األول ــيس الكنيس ــرة تأس ــع فت ــال م ــفر األعم ــل س يتعام
ــال، فــي الطريقــة  ــا أن نــرى هــذا، علــى ســبيل المث ــراً. يمكنن ــاً كبي ــاً بــل وحتــى الهوتي إداري
التــي تعاملــت بهــا الكنيســة مــع المســائل المتعلقــة بموعــد المجــيء الثانــي للمســيح، وضــع 
ــدور  ــا كان بمق ــإن م ــك، ف ــع ذل ــالص. وم ــبة للخ ــان بالنس ــم، ودور اإليم ــن األم ــن م المؤمني
الكنيســة األولــى القيــام بــه فــي مثــل هــذه الفتــرة القصيــرة مــن الزمــن هــو شــهادة دائمــة 
ــالة،  ــم بالص ــي قلوبه ــون ف ــن يتضع ــك الذي ــالل أولئ ــن خ ــه م ــن هلل أن يفعل ــا يمك ــى م عل
ــل  ــن ِقب ــتَْخَدموا ِم ــأن يُْس ــة، ويســمحون ألنفســهم ب ــات الفردي ــن االختالف ويعيشــون متخطي

ــروح القــدس إلجــالل ومجــد هللا. ال
إن ســفر أعمــال الرســل هــو قصــة أولئــك الذيــن تــم دعوتهــم ِمــن ِقبــل هللا لبــدء العمــل؛ 
فمــا الــذي يمكننــا نحــن الذيــن ُدعينــا مــن قبــل هللا لننهــي العمــل أن نتعلمــه ِمــن قصتهــم؟

ويلســون باروشــي هــو أســتاذ تفســير العهــد الجديــد فــي جامعــة البرازيــل 
ــة  ــى درج ــل عل ــو حاص ــو. وه ــاو باول ــو، س ــرو كويله ــي إنجنهي ــتية )UNASP(، ف األدفنتس
ــد  ــا بع ــات م ــم دراس ــد أت ــدروز )2004(، وق ــة أن ــن جامع ــد م ــد الجدي ــي العه ــوراه ف الدكت

الدكتــوراه فــي جامعــة هايدلبــرغ، ألمانيــا )2011(.
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حان وقت انخراط كافة الأعضاء
ما هو “انخراط كافة الأعضاء”؟

ــه كــرازي واســع النطــاق علــى مســتوى الكنيســة العالميــة  _ “انخــراط كافــة الأعضــاء )’ TMI ‘(” هــو تّوجُّ
ــة،  يَْصاِلّي ــواع الخدمــة العامــة الإِ ــوع مــن أن ــان إداري، كل ن ــه كل عضــو، كل كنيســة، كل كي يشــارك في

ــة الشــخصية والمؤسســاتية.  يَْصاِلّي ــات الإِ ــك الخدم وكذل

إنهــا خطــة تعتمــد علــى تواريــخ محــددة وتهــدف إلــى ربــح النفــوس المعنــي وتقــف علــى احتياجــات  _
العائــات والأصدقــاء والجيــران. ثــم تشــارك كيــف يلّبــي هللا كل حاجــة، ممــا يــؤدي إلــى زرع كنائــس 

جديــدة ونمــو الكنيســة ككل، مــع التركيــز علــى إبقــاء الأعضــاء، التبشــير، المشــاركة والتلمــذة. 

بت كيفية تطبيق »انخراط كافة الأعضاء« في مدرسة السَّ
خّصص أول 15 دقيقة * من كل درس للتخطيط والصالة والمشاركة:

“انخــراط كافــة الأعضــاء ’ TMI ‘ “ فــي الوصــول لَمــن ينتمــون للكنيســة: خطــط لزيــارة الأعضــاء المتغيبين  _
أو المتضرريــن وصــلِّ مــن أجلهــم واعتــِن بهــم، وقــم بتوزيــع مهــام لــكل منطقــة. َصــلِّ وناقــش الطــرق 
ة، الأعضــاء غيــر الفاعليــن، الشــبيبة، الّنســاء  التــي يمكــن مــن خالهــا تلبيــة احتياجــات العائــات الكنســيَّ

والرجــال، وطــرق مختلفــة لجعــل العائلــة الكنســية منخرطــة فــي الخدمــة. 

»انخــراط كافــة الأعضــاء ’ TMI ‘ » فــي الوصــول لَمــن ل ينتمــون للكنيســة: َصــلِّ وناقــش الطــرق التــي ِمن  _
رع،  خالهــا يمكــن الوصــول إلــى مجتمعــك، مدينتــك، والعالــم، بإتمــام مهمــة البشــارة مــن خــال الــزَّ
الحصــاد، والحفــاظ علــى مــا نجمعــه. قــم بإشــراك جميــع الخدمــات الكنســّية إذ تخطــط لمشــاريع ربــح 
النفــوس قصيــرة المــدى وبعيــدة المــدى. إنَّ مبــادرة »انخــراط كافــة الأعضــاء’ TMI ‘ “ أساســها أعمــال 
الّترّفــق المكتــرث. فيمــا يلــي بعــض الطــرق العمليــة لتصبــح منخرطــاً بشــكل شــخصي:  1. قــم بتنميــة 
عــادة التعــرّف علــى الحتياجــات فــي مجتمعــك. 2. ضــع الخطــط لتلبيــة هــذه الحتياجــات. 3. َصــلِّ 

مــن أجــل انســكاب الــروح القــدس.

ــى  _ ــاء عل ع الأعض ــجِّ ــاب. ش ــل الكت ــة فص ــع هللا: دراس ــل م ــاء ’ TMI ‘ “ للتواص ــة الأعض ــراط كاف “انخ
س في مدرســة الســبت  س – اجعــل دراســة الِكتــاب الُمَقــدَّ النخــراط فــي الدراســة الفرديــة للِكتــاب الُمقــدَّ

يجابــي وليــس مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات.  دراســة تشــاركية. ادرســوا مــن أجــل التغّيــر الإ

‘TMI’ الّشرحالوقتانخراط كافة الأعضاء

التبشير بالمشاركة 

المرسلية العالمية

َصّل، خطِّط، نّظم للعمل. اهتم بالأعضاء المتغيبين. 15 دقيقة.*
ضع جدولً زمنياً للتواصل. العطاء المرسلي.

درس دليل دراسة الِكتاب 

س الُمَقدَّ

س. اطرح 45 دقيقة.* قم بإشراك الجميع في درس الِكتاب الُمَقدَّ
أسئلة. سّلط الضوء على النصوص الرئيسية. 

ف بعد العبادة.الغداء خطط للغداء مع أعضاء الصَّ
ثم فليخرج كل واحد منكم ويتواصل مع شخص ما. 

*يمكن تعديل الوقت حسب الضرورة. 

انخراط كافة الأعضاء
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30 حزيران )يونيو( – 6 متوز )يوليو(    الدرس األول    

تَكُونُوَن لِي ُشُهوًدا

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال 1: 6-8؛ لوقــا 24: 25؛ لوقــا 24: 44-48؛ تثنيــة 19: 15؛ 

أعمــال 1: 9- 26؛ أمثــال 16: 33.

وُح الُْقــُدُس َعلَْيكُــْم، َوتَكُونـُـوَن لِــي  ًة َمَتــى َحــلَّ الــرُّ آيــة الحفــظ: »لِكنَّكُــْم َســَتَنالُوَن ُقــوَّ
ــاِمرَِة َوإِلَــى أَْقَصــى األَْرِض« )أعمــال 1: 8(�  ُشــُهوًدا ِفــي أُوُرَشــلِيَم َوِفــي كُلِّ الَْيُهوِديَّــِة َوالسَّ

ــروح القــدس  ــى وشــك إرســال ال ــى األرض، كان هللا عل ــه عل بعــد أن أنهــى المســيح مهمت
ــيَُمكِّن  ــب – كان َس ــات والعجائ ــن العالم ــد م ــم بالعدي ــراره لجهوده ــالل إق ــن خ ــذي – م ال
التالميــذ ويقودهــم فــي مهمــة كان مــن شــأنها الوصــول إلــى أقاصــي األرض. لــم يكــن بمقــدور 
المســيح البقــاء معهــم إلــى األبــد فــي الجســد البشــري. فباإلضافــة إلــى أن تجســد المســيح 
ه جســدياً فيمــا يتعلــق بســياق العمــل التبشــيري فــي كافــة أرجــاء األرض، فقــد كان  قــد حــدَّ

صعــوده إلــى الســماء وتمجيــده، أمريــن ضرورييــن كــي يأتــي الــروح القــدس. 
ومــع ذلــك، فــإنَّ التالميــذ لــم يعرفــوا هــذه األمــور بوضــوح إال بعــد قيامــة المســيح مــن 
ــن  ــه منجــد سياســي كان م ــدون أن ــوا يعتق ــوه، كان ــوا كل شــيء ليتبع ــا ترك ــوات. فعندم األم
شــأنه أن يقــوم فــي يــوم مــن األيــام بطــرد الرومــان مــن األرض، وإعــادة ســاللة داود، واســتعادة 
إســرائيل إلــى مجدهــا الســابق. ولــم يكــن مــن الســهل بالنســبة لهــم التفكيــر خــالف ذلــك.  

كان هـذا هـو الموضـوع األساسـي فيمـا يتعلـق بتعليمـات المسـيح النهائيـة للتالميـذ فـي 
األصحـاح األول مـن أعمـال الرسـل. إنَّ الوعـَد بالـروِح القـدِس يأتـي فـي هـذا السـياق. ويصـُف 
ت الكنيسـُة األولى نفسـها ليوم الخمسـين.  األصحاح أيضاً عودَة المسـيِح إلى السـماِء وكيَف أَعدَّ

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 7 تموز )يوليو(.
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1 متوز )يوليو(         األحد        

استرداد إسرائيل
ــن  ــأ ع ــى تتنب ــم، األول ــد القدي ــي العه ــة بالمســيا ف ــوءات المتعلق ــن النب ــان م ــاك فئت هن
مســيا ملــك يحكــم لألبــد )مزمــور 89: 3، 4 و 35- 37؛ إشــعياء 9: 6، 7؛ حزقيــال 37: 25؛ دانيــال 
2: 44؛ 7: 13، 14(؛ وهنــاك النبــوءات التــي تتنبــأ عــن مســيا يمــوت عــن خطايــا النــاس )إشــعياء 
52: 13-53: 12؛ دانيــال 9: 26(. إنَّ هــذه النبــوءات ال تتعــارض مــع بعضهــا البعــض. إنمــا هــي 
تشــير إلــى مجــرد مرحلتيــن متتاليتيــن لخدمــة المســيا: فهــو ســيتألم أوالً، ومــن ثــم يصبــح 

ملــكاً )لوقــا 17: 24؛ 25؛ 24: 25، 26(.
مــع ذلــك، فــإنَّ مشــكلة التوقعــات اليهوديــة الخاصــة بالمســيا فــي القــرن األول هــي أنهــا 
ــك مــن  ــور مســيا مل ــون فــي ظه ــود يأمل ــب واحــد. فقــد كان اليه ــت توقعــات مــن جان كان
شــأنه أن يجلــب اإلنقــاذ السياســي، وقــد كانــوا معمييــن تمامــاً عــن فكــرة ظهــور مســيا مــن 

شــأنه أن يتألــم ويمــوت. 
فــي البدايــة، شــارك التالميــذ هــذا الرجــاء المتعلــق بالمســيا الملــك. لقــد آمنــوا أن المســيح 
كان هــو المســيا )متــى 16: 16، 20( وكانــوا فــي بعــض األحيــان يدخلــون فــي مشــاحنات فيمــا 
بينهــم بشــأن مــن ســيجلس علــى جانبيــه عندمــا يعتلــي العــرش )مرقــس 10: 35-37؛ لوقــا 9: 
46(. وعلــى الرغــم مــن تحذيــرات المســيح حــول المصيــر الــذي ينتظــره، لــم يتمكــن التالميــذ 
مــن فهــم مــا يعنيــه. لذلــك، فإنــه عندمــا مــات المســيح، أصبحــوا مرتبكيــن ومحبطيــن. وعلــى 
حــد تعبيرهــم، »َونَْحــُن كُنَّــا نَرُْجــو أَنَّــُه ُهــَو ]أي المســيح[ الُْمزِْمــُع أَْن يَْفــِدَي إِْســرَائِيَل. َولِكــْن، 

َمــَع هــَذا كُلِّــِه، الْيَــْوَم لـَـُه ثثاَلَثـَـُة أَيَّــاٍم ُمْنــُذ َحــَدَث ذلـِـَك« )لوقــا 24: 1(. 

اقــرأ أعمــال الرســل 1: 6� مــا الــذي يقولــه الســؤال الــذي طرحــه التالميــذ عن األمــور التي 
كانــوا ال يزالــون غيــر فاهميــن لهــا؟ فــي أعمــال الرســل 1: 7، كيف أجابهم المســيح؟ 

 

إذا كان مــوت المســيح قــد شــكل ضربــة قاتلــة لرجــاء التالميــذ فــإن قيامتــه مــن األمــوات 
ــم  ــا ل ــى مســتوى ربم ــم السياســية إل ــع توقعاته ــك الرجــاء، ورف ــاء ذل ــى إحي ــت عل ــد عمل ق
ــى  ــاً عل ــراً قوي ــا مؤش ــة باعتباره ــور القيام ــي تص ــن الطبيع ــدا م ــد ب ــل. فق ــه مثي ــبق ل يس

ــة المطــاف.  ــي نهاي ــذي سيتأســس ف ــوت المســياني ال الملك
ــض  ــم يرف ــه ل ــؤالهم. إن ــى س ــرة عل ــة مباش ــم إجاب ــم يعطه ــيح ل ــإن المس ــك، ف ــع ذل م
الفرضيــة وراء ســؤال التالميــذ المتعلــق بمســألة إقامــة مملكــة وشــيكة، لكنــه لــم يقبــل هــذه 
الفرضيــة أيضــاً. لقــد تــرك القضيــة ُمعلّقــة، فــي حيــن ذكَّرهــم بــأن المواعيــد المتعلقــة بأعمــال 

هللا تخــص هللا نفســه، وبأنهــا علــى هــذا النحــو ليســت فــي متنــاول البشــر.  
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وفقــاً لمــا جــاء فــي لوقــا 24: 25، مــاذا كانــت مشــكلة التالميــذ الحقيقــة؟ لمــاذا مــن 
الســهل بالنســبة لنــا تصديــق مــا نريــد تصديقــه، ِمّمــا قــد يكــون ُمعارضــاً لِمــا يُعلِّمــه 

الكتــاب المقــدس حقــاً؟ كيــف يمكننــا تجّنــب هــذا الفــخ؟

2 متوز )يوليو(        االثنني        

مأمورية التالميذ

اقــرأ أعمــال 1: 8� بــدالً مــن االنغمــاس فــي التكهنــات النبويــة، مــا الــذي كان يتوقــع 
مــن التالميــذ القيــام بــه؟ 

 

هناك أربعة عناصر هامة في هذه الفقرة بشأن مأمورية التالميذ:
1. هبــة الــروح القــدس: كان الــروح القــدس دائمــاً نشــطاً بيــن شــعب هللا. ووفقــاً لألنبيــاء، 
ــل 2: 28،  ــروح القــدس فــي المســتقبل )إشــعياء 44: 3؛ يوئي ــاك انســكاباً آخــر لل ســيكون هن
29(. وعلــى الرغــم مــن أن المســيح نفســه قــد ُمســح بالــروح القــدس، ورغــم أن الــروح القــدس 
كان يعمــل أيضــاً خــالل خدمــة المســيح )لوقــا 4: 18-21(، إال أّن الــروح لَــْم يَُكــْن قَــْد أُْعِطــَي 

ــد المســيح فــي الســماء )يوحنــا 7: 39؛ أعمــال الرســل 2: 33(.  بصفــة رســمية حتــى تَمجَّ
ــن  ــذ مؤهلي 2. دور الشــاهد. إن الشــاهد هــو مصــدر مباشــر للمعلومــة. لقــد كان التالمي
ــا 1:  تمامــاً إلعطــاء مثــل هــذه الشــهادة )أعمــال الرســل 1: 21، 22؛ 4: 20؛ قــارن مــع 1يوحن

1-3( وقــد كُلفــوا بــأن يشــاركوا مــع العالــم اختبارهــم الفريــد مــع يســوع. 
3. خطــة المأموريــة: كان علــى التالميــذ أن يشــهدوا فــي أورشــليم أوالً، ثــم فــي اليهوديــة 
والســامرة، وأخيــراً إلــى أقاصــي األرض. لقــد كانــت خطــة تقدميــة. كانــت أورشــليم هــي مركــز 
ــة  ــت اليهودي ــب. وكان ــيح وصل ــم المس ــه حوك ــذي في ــكان ال ــة، الم ــة اليهودي ــاة الديني الحي
والســامرة منطقتــان مجاورتيــن ألورشــليم وقــد خــدم المســيح فيهمــا أيضــاً. مــع ذلــك، فإنــه 
ــل إن نطــاق  ــذ أن يحــّدوا أنفســهم بهــذه األماكــن وحدهــا. ب ــوب مــن التالمي ــم يكــن مطل ل

مأموريتهــم كان هــو العالــم بأســره. 
ــه المأموريــة. فــي أزمنــة العهــد القديــم، كانــت األمــم هــي التــي ينبغــي أن تنجذب  4. تََوجُّ
إلــى هللا )انظــر إشــعياء 2: 1-5(، ولــم تكــن إســرائيل هــي التــي ينبغــي أن »تأخــذ« هللا إلــى 
األمــم. أمــا االســتثناءات القليلــة )كيونــان، علــى ســبيل المثــال( فلــم تبطــل القاعــدة العامــة. 
أمــا فــي زمــن التالميــذ، فقــد اختلفــت الطريقــة. كانــت أورشــليم ال تــزال هــي المركــز، ولكــن 
ــى  ــوا إل ــذ أن يخرج ــن التالمي ــع م ــاك، كان المتوق ــذور هن ــاء الج ــا وبن ــاء فيه ــن البق ــدالً م ب

أقاصــي األرض. 
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اقــرأ لوقــا 24: 44-48� مــاذا كانــت الرســالة األساســية التــي كان ينبغــي علــى التالميــذ 
أن يكــرزوا بهــا؟

 

فــي األربعيــن يومــاً التــي قضاهــا مــع التالميــذ بعــد القيامــة )أعمــال الرســل 1: 3(، ال بــد 
وأن يكــون المســيح قــد شــرح لهــم الكثيــر مــن الحقائــق المتعلقــة بملكــوت هللا، حتــى وإن 
كان هنــاك الكثيــر الــذي ال يفهمونــه، كمــا يتبيــن مــن ســؤالهم فــي أعمــال الرســل 1: 6. لقــد 
ــد، الضــوء  ــي ضــوء جدي ــا ف ــن رؤيته ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــوءات ولكنه ــة بالنب ــى دراي ــوا عل كان

المشــع مــن الصليــب والقبــر الفــارغ )انظــر أعمــال الرســل 3: 19-17(.

3 متوز )يوليو(        الثالثاء        

إنه َسَيأْتِي ثانية

ــود  ــة وج ــي أهمي ــا ه ــيح؟ م ــود المس ــا صع ــور لوق ــف يص ــال 1: 9-11� كي ــرأ أعم اق
ــة 19: 15(؟ ــر تثني ــذ؟ )انظ ــى التالمي ــون إل ــن يتكلم مالكي

 

إن ســرد لوقــا لحــدث الصعــود يعتبــر مختصــراً نوعــاً مــا. كان المســيح مــع التالميــذ علــى 
ــد كان  ــماء. وق ــى الس ــذ إل ــا 24: 51(، أُخ ــم )لوق ــزال يباركه ــا كان ال ي ــون، وبينم ــل الزيت جب
ــادر  ــد كان المســيح يغ ــن البشــرية. فق ــدا للعي ــا ب ــره كم ــمَّ تصوي ــاً، وإِْن ت ــاذاً حق ــراً أَخَّ َمْنظَ
األرض، ولــم تكــن هنــاك طريقــة أخــرى للقيــام بذلــك بشــكل مرئــي ســوى االرتفــاع إلــى أعلــى. 
لقــد كان الصعــود عمــالً خارقــاً مــن أعمــال هللا الكثيــرة فــي كل الكتــاب المقــدس. ويفهــم 
هــذا ضمنيــاً مــن خــالل الطريقــة التــي وصــف بهــا لوقــا حــدث الصعــود مســتخدماً صيغــة 
ــى  ــال 1: 9(. وعل ــَذ« )أعم ــي »أُِخ ــي تعن ــة، والت ــة اليوناني ــي اللغ ــول »epērthē« ف المجه
ــذه  ــد، إال أن ه ــد الجدي ــي العه ــط ف ــا فق ــتخدمت هن ــد اُس ــة ق ــذه الكلم ــن أن ه ــم م الرغ
الصيغــة اللفظيــة قــد وردت عــدة مــرات فــي النســخة اليونانيــة مــن العهــد القديــم )الترجمــة 
الســبعينية(. وفــي كل هــذه المــرات، تصــف هــذه الصيغــة أعمــال هللا، ممــا يوحــي بــأن هللا 
هــو نفســه الــذي أخــذ يســوع إلــى الســماء، إذ أنــه هــو الــذي أقامــه مــن األمــوات )أعمــال 2: 

24، 32؛ روميــة 6: 4؛ 10: 9(. 
وبعــد أن »أََخَذتـْـُه ]المســيح[ َســَحابٌَة َعــْن أَْعيُِنِهــْم«، يــروي لوقــا – فقــط فــي ســفر أعمــال 
ــذ.  ــوار التالمي ــان بج ــَض ويقف ــاٍس أَبْيَ ــان لِبَ ــا يرتدي ــن كان ــخصين اللذي ــدث الش ــل – ح الرس
ويتوافــق الوصــف مــع أوصــاف المالئكــة بثيابهــم الالمعــة )أعمــال 10: 30؛ يوحنــا 20: 
ــا  ــي رأوه ُمْنطَلًِق ــة الت ــس الطريق ــيأتي بنف ــيح س ــذ أن المس ــدا للتالمي ــاءا ليؤك ــد ج 12(. لق
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ــَماِء. وفقــط ســفر أعمــال الرســل أيضــاً هــو الــذي يخبرنــا أن المســيح ارْتََفــَع »َوُهــْم  إِلَــى السَّ
ــال 1: 9(. ــُروَن« )أعم يَْنظُ

وهكــذا أصبــح الصعــود المرئــي هــو الضمــان للعــودة المرئيــة، والتــي ســوف تحــدث ِفــي 
ٍة َوَمْجــٍد كَِثيــٍر » )لوقــا 21: 27(، ولــن تكــون حدثــاً  َســَحابٍَة أيضــاً، وإن كانــت ســتحدث »ِبُقــوَّ
خاصــاً، إذ »َســتَْنظُرُُه كُلُّ َعيْــٍن« )رؤيــا 1: 7(، ولــن يكــون وحــده )لوقــا 9: 26؛ 2تســالونيكي 1: 

7(. إن مجــد المجــيء الثانــي ســوف يفــوق مجــد الصعــود. 

ــب  ــي نص ــيء الثان ــد بالمج ــة والوع ــى الحقيق ــاء عل ــم اإلبق ــا أن نتعل ــف يمكنن كي
أعيننــا دائمــاً؟ كيــف ينبغــي لهــذا الحــق العظيــم أن يؤثــر فــي كافــة مجــاالت حياتنا، 

مثــل الشــؤون الماليــة واألولويــات والخيــارات األخالقيــة؟ 

4 متوز )يوليو(        األربعاء       

االستعداد ليوم الخمسين
ــع  ــت. وم ــق بالوق ــا يتعل ــد فيم ــدم أي تعه ــم يق ــال 1: 7، 8، ل ــي أعم ــيح ف إن ردَّ المس
ذلــك، فــإن المضمــون الطبيعــي لكلماتــه هــو أنــه كان ســيأتي بعــد انســكاب الــروح القــدس 
وإتمــام التالميــذ لمأموريتهــم مباشــرة )انظــر أيضــاً متــى 24: 14(. كمــا أن مالحظــة المالكيــن 
ــم  ــى ســيأتي الملكــوت، ولكــن يمكــن أن يفه ــب الســؤال حــول مت ــم تجي ــال 1: 11( ل )أعم
جوابهمــا كمــا لــو أن المــدة لــن تكــون طويلــة. ويبــدو أن هــذا يفســر الســبب فــي أن التالميــذ 
»رََجُعــوا إِلَــى أُورَُشــلِيَم ِبَفــَرٍح َعِظيــٍم« )لوقــا 24: 52(. إن وعــد المجــيء الثانــي للمســيح فــي 
وقــت غيــر محــدد، الــذي كان ينبغــي أن يعطيهــم المزيــد مــن التشــجيع للقيــام بمأموريتهــم، 
نُظــر إليــه علــى أنــه يعنــي أن النهايــة قــد اقتربــت. وســتظهر التطــورات اإلضافيــة فــي ســفر 

األعمــال هــذه الفكــرة.  

ــة أيضــاً،  ــوا فــي العلي ــذي كان ــن ال ــن هــم األشــخاص اآلخري اقــرأ أعمــال 1: 12-14� َم
ــروح القــدس؟ وكيــف أعــدوا أنفســهم لمجــيء ال

 

بعــد عودتهــم مــن جبــل الزيتــون، اجتمــع التالميــذ فــي غرفــة الضيــوف العلويــة فــي منــزل 
خــاص يتكــون مــن طابقيــن فــي أورشــليم. وكان هنــاك أيضــاً بعــض أتبــاع المســيح مــن النســاء 

)لوقــا 8: 1-3؛ 23: 49؛ 24: 1-12(، وكذلــك أم يســوع وإخوتــه كانــوا مــع التالميــذ. 
ــا  ــْم يَْعرِفَْه ــي )لَ ــم الت ــْن مري ــف ِم ــاء يوس ــا أبن ــس 6: 3(، إم ــم )مرق ــوع ه ــوة يس إنَّ إخ
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ــَدِت ابَْنَهــا الِْبْكــَر. َوَدَعــا اْســَمُه يَُســوَع( )متــى 1: 25؛ لوقــا 2: 7( أو، علــى  ]يوســف[ َحتَّــى َولَ
األرجــح، هــم أبنــاء يوســف مــن زواجــه األول. وفــي هــذه الحالــة، يكــون يوســف أرمــالً عندمــا 
ــه كان  ــأة ألن ــة مفاج ــذ كان بمثاب ــع التالمي ــه. ووجــود إخــوة يســوع م ــة ل ــم زوج أخــذ مري
لديهــم دائمــاً بعــض الشــكوك المتعلقــة بحقيقــة مرســلية المســيح )مرقــس 3: 21؛ يوحنــا 7: 
5(. ومــع ذلــك، يبــدو أن القيامــة وظهــور المســيح ليعقــوب بشــكل خــاص )1كورنثــوس 15: 7( 
قــد أحــدث كل الفــرق. وفــي وقــت الحــق، كان يبــدو أن يعقــوب ســيحل محــل بطــرس فــي 

ــة 2: 9، 12(. ــادة المجتمــع المســيحي )أعمــال 12: 17؛ 15: 13؛ 21: 18؛ غالطي قي
ــي  ــبيح هللا ف ــى تس ــون عل ــال 1: 14( ويواظب ــالة )أعم ــى الص ــون عل ــوا يواظب ــم كان وألنه
الهيــكل )لوقــا 24: 53(، فــال شــك فــي أنهــم جميعــاً قــد امضــوا وقتــاً فــي االعتــراف والتوبــة 
والتخلــص مــن الخطيــة. وعلــى الرغــم مــن أن عقولهــم كانــت تــرى أن حلــول الــروح القــدس 
ســيؤدي إلــى مجــيء المســيح مباشــرة، إال أن موقفهــم الروحــي كان فــي تناغــم تــام مــع مــا 

كان علــى وشــك أن يحــدث، وذلــك حيــن حــل الــروح القــدس اســتجابة للصــالة. 

فــي خياراتنــا اليوميــة، مــا هــي الوســائل التــي يمكننــا مــن خاللهــا أن نســاعد فــي 
إعــداد الطريــق لعمــل الــروح القــدس فــي حياتنــا؟ 

5 متوز )يوليو(        الخميس        

الرسول الثاني عشر
كان أول عمــل إداري يقــوم بــه أعضــاء الكنيســة المســيحية األولــى، البالــغ عددهــم 120 

مؤمنــاً )أعمــال 1: 15(، هــو اختيــار بديــل ليهــوذا.

اقــرأ أعمــال 1: 21، 22� مــا هــي المؤهــالت التــي كان يَُتوَقــع أن تكــون لــدى خليفــة 
يهــوذا؟ ولمــاذا تعــد هــذه المؤهــالت ذات أهميــة بالغــة؟ 

 

كان الحاجــة إلــى شــاهد علــى قيامــة المســيح )قــارن مــع أعمــال 4: 33(؛ وهــذا أمــر بالــغ 
ــاً أيضــاً  ــاً قوي ــى أن يســوع هــو المســيا، وبرهان ــاً عل ــاً قوي ــر برهان ــة ألّن القيامــة تعتب األهمي

علــى حقيقــة اإليمــان المســيحي بأكملــه. 
مــع ذلــك، فقــد كان ينبغــي االختيــار مــن بيــن أولئــك الــذي رافقــوا التالميــذ طــوال خدمــة 
يســوع. ويشــدد بولــس فــي وقــت الحــق علــى أنــه بالرغــم مــن عــدم مرافقتــه للمســيح عندما 
ــاءه بالمســيح  ــأن لق ــه رســول للمســيح وب ــرى أن ــه ي ــى األرض بالجســد، إال أن ــش عل كان يعي
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لــه ليشــهد بقيامتــه )1كورنثــوس 9: 1(. وعلــى الرغــم مــن  فــي الطريــق إلــى دمشــق قــد أهَّ
ــْقِط  » )1كورنثــوس 15: 8(، إال أن بولــس قــد رفــض اعتبــار  اعترافــه بأنــه » آِخــَر الـْـُكلِّ   كَأَنَّــُه لِلسِّ
نفســه أقــل تأهيــالً مــن الرســل اآلخريــن )1كورنثــوس 9: 2؛ غالطيــة 2: 6-9(. لــذا، فــإّن االثنــي 
عشــر وبولــس هــم فقــط الذيــن كانــوا »رُُســالً« بالمعنــى اإلْصِطالِحــّي الرســمي )أعمــال 1: 25، 
26(؛ ومــع ذلــك، فــإّن مصطلــح »مبعوثيــن« أو »مرســلين« بمعنــاه األساســي العــام، يمكــن أن 

يســتخدم لإلشــارة إلــى خــدام اإلنجيــل اآلخريــن )أعمــال 14: 4، 14؛ غالطيــة 1: 19(. 

اقرأ أعمال 1: 23-26� كيف تم اختيار متياس؟

 

إن الطريقــة التــي اســتخدموها الختيــار متيــاس قــد تبــدو غريبــة، لكــن إلقــاء الُْقرَْعــة كان 
وســيلة راســخة ومتعارفــاً عليهــا منــذ أمــد طويــل التخــاذ القــرارات )علــى ســبيل المثــال، الويين 
16: 5-10؛ ســفر العــدد 26: 55(. وباإلضافــة إلــى ذلــك، كان يتــم االختيــار مــن بيــن مرشــحين 
معروفيــن بالفعــل، ولديهمــا مؤهــالت متســاوية، ولــم تكــن هــذه القرعة خطــوة إلــى المجهول. 
وقــد صلــى المؤمنــون أيضــاً إلــى هللا، ولديهــم االقتنــاع بــأن النتيجــة ســتعكس مشــيئته )قــارن 
مــع أمثــال 16: 33(. وال يوجــد دليــل علــى أنــه قــد تــم االعتــراض علــى القــرار الناتــج عــن إلقــاء 
القرعــة. أمــا بعــد يــوم الخمســين فلــم تعــد القرعــة ضروريــة ألن المؤمنيــن كانــوا يحصلــون 

علــى التوجيــه المباشــر مــن الــروح القــدس )أعمــال 5: 3؛ 11: 15- 18؛ 13: 2؛ 16: 9-6(.

إذا حــدث وجــاءك شــخص مــا يســأل: »كيــف يمكننــي أن أعــرف مــا هــي مشــيئة هللا 
لحياتــي؟« فمــاذا ســيكون جوابــك، ولماذا؟ 

6 متوز يوليو        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: »إن الفتــرة االنتقاليــة بأكملهــا، الواقعــة بيــن يــوم الخمســين 
ــون زاخــرة بالعمــل  ــي أن تك ــْت أو قُصــرْت(، ينبغ ــا طال ــي للمســيح )مهم ــيء الثان والمج
المرســلي للكنيســة فــي جميــع أنحــاء العالــم بقــوة الــروح القــدس. يجــب علــى أتبــاع المســيح 
ــة  ــى التوب ــاس إل ــوا بدعــوة الن ــه األول وأن يقوم ــد مجيئ ــا أنجــزه ]المســيح[ عن ــوا م أن يعلن
واإليمــان اســتعداداً لمجيئــه الثانــي. عليهــم أن يكونــوا شــهوده ›إِلـَـى أَقَْصــى األَرِْض‹ )]أعمــال[ 
ْهــِر‹ ... ونحــن ليــس لدينــا حريــة التوقــف عــن القيــام بذلــك حتــى  1: 8( و ›إِلَــى انِْقَضــاِء الدَّ
ــروح  ــن« ]جــون ر. و. ســتوت، رســالة ســفر أعمــال الرســل: ال ــن المأموريتي ــم إنجــاز هاتي يت

ــرز غــروف: إنتيرفارســيتي، 1990(، صفحــة 44[. ــم )داون القــدس، الكنيســة والعال
»وقــد شــمل تفويــض المخلــص لتالميــذه كل المؤمنيــن، وهــو يشــمل كل المؤمنيــن 
ــى  ــر عل ــا مقتص ــوس وتخليصه ــح النف ــل رب ــأن عم ــن ب ــور. إن الظ ــي كل العص ــيح ف بالمس
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ــم الوحــي اإللهــي  ــى إليه ــد أت ــل. إن كل مــن ق ام المرســومين وحدهــم هــو خطــأ قات الخــدَّ
ــوا  ــون ألن يعمل ــم معين ــيح ه ــاة المس ــون حي ــن يقبل ــل. وكل م ــى اإلنجي ــتؤمنوا عل ــد اس ق
ــد أقيمــت الكنيســة ألجــل هــذا العمــل، وكل مــن يأخــذون  ــي جنســهم. لق ــى خــالص بن عل
علــى أنفســهم عهودهــا المقدســة قــد ارتبطــوا بموجــب تلــك العهــود أن يكونــوا عامليــن مــع 

ــة 776(. ــال، صفح ــتهى األجي ــوة، مش ــيح« )روح النب المس

أسئلة للنقاش

ــس 13: 32:  ــي مرق ــاء ف ــا ج ــدى م ــد لص ــي تردي ــال 1: 7 ه ــي أعم ــة ف 1� إن اآلي
ــي  ــَن ِف ــُة الَِّذي ــٌد، َوالَ الَْمالَئِكَ ــا أََح ــُم ِبِهَم ــالَ يَْعلَ ــاَعُة َف ــَك السَّ ــْوُم َوتِلْ ــَك الَْي ــا ذلِ »َوأَمَّ
ــَماِء، َوالَ االبْــُن، إاِلَّ اآلُب�« تقــول روح النبــوة: »لــن تكــون هنــاك رســالة لشــعب  السَّ
هللا تتعلــق بالزمــن مــرة أخــرى� نحــن لســنا لنعــرف الوقــت المحــدد إمــا النســكاب 
ــة 118(�  ــد 1، صفح ــارة، مجل ــائل مخت ــيح« )رس ــيء المس ــدس أو لمج ــروح الق ال
ــوم أو ســنة  ــئ بســاعة أو ي ــدأ بإعــالن رســالة تنب ــن يب وتضيــف بالقــول: »إن كل َم
لظهــور المســيح، يضــع علــى عاتقــه نِيــراً ويُعلــن رســالة لــم يُْعِطهــا لــه الــرب أبــدا« 
ــة  ــا هــي أهمي ــبتمبر، 1893(� م ــد، 12أيلول/س ــاباث هيرال ــد س ــو آن ــت ريفي )آدفن

ــا اليــوم؟ هــذه الفقــرات بالنســبة لن

ــن�« مــا  ــى محامي ــه إل ــر مــن حاجت ــى شــهود أكث ــال أحدهــم: »هللا بحاجــة إل 2� ق
رأيــك فــي هــذا التعبيــر؟ 

3� مــاذا كان دور الصــالة فــي الكنيســة األولــى؟ هــل مــن قبيــل الصدفــة أننــا نجــد 
ــى؟  ــاة الكنيســة األول ــت تمــر بحي ــى الصــالة فــي كل لحظــة حاســمة كان إشــارة إل
)أعمــال 1: 24؛ 8: 14-17؛ 9: 11، 12؛ 10: 4، 9، 30؛ 13: 2، 3(؟ مــا هــو دور الصــالة 

فــي حياتنــا؟
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7-13 متوز )يوليو(    الدرس الثاين    

يوم الخمسين

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال 2: 1-4؛ يوحنــا 14: 16؛ أعمــال 2: 5-13؛ يوئيــل 2: 28-

32؛ أعمــال 2: 22-39؛ مزمــور 110: 3-1.

ــَع  ــَك� َوإِِذ اْرتََف ــُهوٌد لِذلِ ــا ُش ــُن َجِميًع ــُه هللُا، َونَْح ــَذا أََقاَم ــوُع ه ــظ: »يَُس ــة الحف آي
ــُم اآلَن  ــِذي أَنُْت ــَذا الَّ ــكََب ه ــَن اآلِب، َس ــُدِس ِم وحِ الُْق ــرُّ ــَد ال ــَذ َمْوِع ــِن هللِا، َوأََخ ِبَيِمي

تُْبِصُرونَــُه َوتَْســَمُعونَُه« )أعمــال 2: 33-32(�

ــاِبيعِ« عنــد اليهــود )خــروج 34: 22(؛ ويعــرف  إن »يــوم الخمســين« هــو اســم »ِعيــَد األََس
أيضــاً باســم عيــد »يـَـْوِم الْبَاكـُـورَِة« أو عيــد »بَاكـُـورَِة الثََّمــِر« فــي بعــض الترجمــات )ســفر العــدد 
ــذا  ــال به ــم االحتف ــه كان يت ــك ألن ــمي كذل ــد ُس ــي »الخمســين« وق ــح يعن 28: 26(. والمصطل
العيــد فــي اليــوم الخمســين مــن تقديــم حــزم الشــعير، فــي اليــوم األول بعــد عيــد الفصــح. 
لقــد كان يومــاً مــن الفــرح والشــكران، عندمــا كان بنــو إســرائيل يقدمــون أمــام الــرب »أَبْــَكاِر 

ــِة« )خــروج 34: 22(.  ِحَصــاِد الِْحْنطَ
ثــم أصبــح العيــد رمــزاً مناســباً للحصــاد الروحــي األول للكنيســة المســيحية، عندما انســكب 
الــروح القــدس بغــزارة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، واعتمــد ثالثــة آالف شــخص فــي يــوم واحــد 
)أعمــال 2: 41(. وبعــد صعــود المســيح وتمجيــده فــي الســماء، كان هــذا االنســكاب للــروح 
القــدس مفاجئــاً، وقــد كان حدثــاً خارقــاً َحــوََّل التالميــذ مــن جليلييــن بســطاء غيــر معروفيــن 

إلــى رجــال إقنــاع وشــجاعة، مــن شــأنهم تغييــر العالــم. 
وكثيــراً مــا يســمى »يــوم الخمســين« عيــد ميــالد الكنيســة، ألنــه اليــوم الــذي اكتســب فيــه 
أتبــاع المســيح، مــن اليهــود و )فــي وقــت الحــق( مــن األمــم، الشــرعية باعتبارهــم مجتمــع هللا 

الجديــد علــى األرض. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 14تموز )يوليو(.
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8 متوز )يوليو(        األحد       

مجيء الروح القدس
ــدس،  ــروح الق ــول ال ــد بحل ــليم الوع ــي أورش ــون ف ــر المؤمن ــيح، انتظ ــر المس ــة ألم إطاع
ــْوُم  ــَر يَ ــا َحَض ــة الصادقــة والتســبيح. »َولَمَّ وقــد انتظــروا فــي جــو مــن الصــالة الحــارة والتوب
ــي  ــن ف ــوا مجتمعي ــا كان ــال 2: 1(. وربم ــَدٍة« )أعم ــٍس َواِح ــا ِبَنْف ــُع َمًع ــيَن كَاَن الَْجِمي الَْخْمِس
نفــس الغرفــة العلويــة الواســعة التــي ورد ذكرهــا فــي أعمــال 1. مــع ذلــك، فســرعان مــا كانــوا 

ــر شــعبية )أعمــال 2: 13-6(. ــة أكث ــى منطق ســينتقلون إل

اقرأ أعمال 2: 1-3� ما هي العناصر الخارقة التي رافقت انسكاب الروح القدس؟

 

 

كان المشــهد قويــاً. فقــد كان هنــاك ضجيجــاً مفاجئــاً مــن الســماء مثــل دوي عاصفــة مــن 
الريــاح العنيفــة التــي مــألت المــكان بأكملــه، ثــم ظهــر مــا بــدا أنــه ألســنة مــن نــار واســتقرت 

علــى أولئــك المتواجديــن هنــاك.
ــبيل  ــى س ــي )عل ــي اإلله ــار بالتجل ــاح والن ــط الري ــا ترتب ــاً م ــدس، غالب ــاب المق ــي الكت ف
ــن أن  ــار يمك ــاح والن ــك، الري ــى ذل ــة إل ــة 4: 15(. باإلضاف ــروج 3: 2؛ 19: 18؛ تثني ــال، خ المث
يُســتخدما أيضــاً لتمثيــل روح هللا )يوحنــا 3: 8؛ متــى 3: 11(. وفــي حالــة يــوم الخمســين، وأيــاً 
ــن  ــدة م ــة فري ــِتْهالل لحظ ــات إْس ــت عالم ــا كان ــر، فإنه ــذه الظواه ــدد له ــى المح كان المعن

ــه.  ــروح القــدس الموعــود ب ــخ الخــالص، انســكاب ال ــا فــي تاري نوعه
لقـــد كان الـــروح القـــدس يعمـــل دائمـــاً. وكثيـــراً مـــا كان تأثيـــره علـــى شـــعب هللا فـــي 
ـــي  ـــداً. »ف ـــه أب ـــي ملئ ـــن ف ـــم يعل ـــه ل ـــارزة، لكن ـــة ب ـــى بطريق ـــدس يتجل ـــاب المق ـــة الكت أزمن
أثنـــاء عهـــد اآلبـــاء أعلنـــت قـــوة الـــروح القـــدس وظهـــر تأثيـــره بشـــكل ملحـــوظ، ولكـــن الـــروح 
ـــص  ـــول المخل ـــة لق ـــم، إطاع ـــذ ابتهاالته ـــدم التالمي ـــا اآلن فق ـــداً. أم ـــه أب ـــي ملئ ـــلَّ ف ـــم يتج ل
ـــى  ـــاطته إل ـــفاعته ووس ـــاف ش ـــماء أض ـــي الس ـــيح ف ـــا أن المس ـــة، كم ـــذه العطي ـــب ه ـــي طل ف
ـــعبه« )روح  ـــى ش ـــكبها عل ـــي يس ـــدس لك ـــروح الق ـــة ال ـــب بموهب ـــد طال ـــاالت. فق ـــذه االبته ه

ـــة 24(.  ـــل، صفح ـــال الرس ـــوة، أعم النب
وقــد تنبــأ يوحنــا المعمــدان بمعموديــة الــروح القــدس مــع مجــيء المســيا )لوقــا 3: 16؛ 
قــارن مــع أعمــال 11: 16(، وقــد أشــار المســيح عــدة مــرة إلــى انســكاب الــروح القــدس )لوقــا 
24: 49؛ أعمــال 1: 8(. وكان هــذا االنســكاب أول عمــل تشــفعي قــام بــه المســيح أمــام اآلب 

ــم الوعــد. ]بعــد صعــوده[ )يوحنــا 14: 16، 26؛ 15: 26(. وفــي يــوم الخمســين، تُمِّ
وعلــى الرغــم مــن أن المعموديــة بالــروح فــي يــوم الخمســين كانــت حدثــاً فريــداً مــن نوعــه 
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لكونــه مرتبطــاً بنصــرة المســيح علــى الصليــب وتمجيــده فــي الســماء، إال أّن االمتــالء مــن الــروح 
القــدس هــو اختبــار ينبغــي أن يتكــرر باســتمرار فــي حيــاة المؤمنيــن )أعمــال 4: 8، 31؛ 11: 24؛ 

13: 9، 52؛ أفســس 6: 18(. 

ما هي األدلة التي لديك على عمل الروح القدس في حياتك؟

9 متوز )يوليو(        االثنني        

موهبة التكلم بألسنة
ــم بألســنة. ومــع ذلــك،  فــي أعمــال 2: 4، تجلــى الــروح القــدس مــن خــالل موهبــة التكلُّ
فقــد كانــت هــذه الموهبــة واحــدة مــن بيــن العديــد مــن التجليــات المختلفــة للــروح القــدس 
)أعمــال 10: 45، 46؛ 19: 6(. بعــض المواهــب األخــرى تتضمــن التنبــؤ بالمســتقبل )أعمــال 11: 
28(، الــرؤى )أعمــال 7: 55(، العظــات الموحــى بهــا )أعمــال 2: 8؛ 28: 25(، الشــفاء )أعمــال 3: 

6، 12؛ 5: 12، 16(، والتأهــل للخدمــة )أعمــال 6: 3، 5(.
إن موهبــة التكلــم بألســنة لــم تعــط فــي يــوم الخمســين ألنهــا كانــت الدليــل النموذجــي 
أو الدليــل األهــم علــى انســكاب الــروح القــدس. بــل لقــد تجلــت هــذه الموهبــة مــن أجــل 
اســتهالل المرســلية العالميــة للكنيســة. مــا يعنيــه هــذا هــو أن الدعــوة المقدمــة فــي أعمــال 
1: 8 كانــت تتطلــب هبــة التكلــم بألســنة. فــإذا كان علــى التالميــذ عبــور الحواجــز الثقافيــة 
ــى التحــدث  ــن عل ــوا قادري ــى أن يكون ــوا بحاجــة إل ــد كان ــى أقاصــي األرض، فق والوصــول إل

بلغــات أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى ســماع مــا يقولــه التالميــذ. 

اقــرأ أعمــال 2: 5-12� مــا هــو الدليــل علــى أن الرســل تكلمــوا بلغــات أجنبيــة كانــت 
موجــودة بالفعــل؟ 

 

 

ــى  ــة إل ــن ثماني ــاك مــا بي ــه فــي القــرن األول الميــالدي كان هن ــى أن ــرات إل ــير التقدي تُش
عشــرة مالييــن يهــودي فــي العالــم، وأن مــا يصــل إلــى 60 بالمائــة منهــم كانــوا يعيشــون خــارج 
أرض يهــوذا. ومــع ذلــك، فــإن الكثيريــن الذيــن كانــوا فــي أورشــليم لالحتفــال بالعيــد كانــوا مــن 
أرض أجنبيــة وال يمكنهــم التكلـّـم باللغــة اآلراميــة، لغــة اليهــود فــي يهــوذا فــي ذلــك الوقــت. 
ليــس هنــاك شــك فــي أن معظــم المهتديــن فــي يــوم الخمســين كانــوا يهــوداً مــن مختلــف 
البلــدان، وقــد أمكنهــم اآلن ســماع البشــارة بلغاتهــم األصليــة. إن حقيقــة أن الرســل قــد تكلمــوا 
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باللغــات األجنبيــة التــي كانــت موجــودة آنــذاك، ولــم يتكلمــوا بلغــات غيــر معروفــة يتضــح 
مــن خــالل مصطلــح » ›dialekto‹ أو ›دياليكتــوس‹ « )أعمــال 2: 6، 8(، الــذي يعنــي لغــة أمة أو 
منطقــة )قــارن مــع أعمــال 21: 40؛ 22: 2؛ 26: 14(. ومــن الواضــح، إذن، أنهــم كانــوا يتكلمــون 
بهــذه اللغــات المختلفــة. وكانــت المعجــزة هــي أن الجليلييــن البســطاء كانــوا اآلن يتحدثــون 
بلغــة لــم يكونــوا يعرفونهــا قبــل ذلــك بســاعات قليلــة. وبالنســبة ألولئــك اليهــود المحلييــن 
الذيــن رأوا المشــهد ولكــن لــم يكونــوا يعرفــون هــذه اللغــات، كان التفســير الممكــن الوحيــد 
هــو أن الرســل كانــوا ســكارى يصــدرون أصواتــاً غريبــة ال معنــى لهــا. »وَكَاَن آَخــُروَن يَْســتَْهزِئُوَن 

قَائِلِيــَن: ›إِنَُّهــْم قـَـِد اْمتـَـألُوا ُســالَفًَة‹ « )أعمــال 2: 13(. 

ــك  ــع ذل ــاً هلل، وم ــاً قوي ــك األشــخاص كان تجلي ــن أولئ ــام أعي ــا كان يحــدث أم إن م
اعتقــدوا أن ذلــك مجــرد ســكر؟ كيــف يمكننــا الحــذر بحيــث ال نكــون نحــن أنفســنا 

عميــان روحيــاً؟ 

10 متوز )يوليو(        الثالثاء        

عظة بطرس
إنَّ تهمــة الســكر أعطــت بطــرس الفرصــة ليشــرح مــا حــدث. فــي عظتــه، أشــار الرســول 
بطــرس إلــى الكتــاب المقــدس أوالً )أعمــال 2: 16-21(، واصفــاً انســكاب الــروح القــدس علــى 

أنــه إتمــام للنبــوءة. 

قارن أعمال 2: 17 مع يوئيل 2: 28� كيف فهم بطرس وقت إتمام نبوءة يوئيل؟ 

 

كانـت نبـوءة يوئيـل عـن العصر المسـتقبلي للخالص )يوئيـل 2: 32(، الذي سـيتميز بالعديد 
مـن العالمـات في العالم الطبيعي وانسـكاب غزيـر للروح القدس )يوئيـل 2: 28-31(. من خالل 
تفسـير حـدث يـوم الخمسـين فـي ضـوء النبـوءة، قصـد بطـرس أن يؤكد علـى الصلـة التاريخية 
لتلـك اللحظـة. لكـن هنـاك فـرق هـام فـي الطريقـة التـي اقتبـس بهـا بطـرس يوئيل. فبـدالً من 
عبـارة يوئيـل التمهيديـة »َويَُكوُن بَْعَد ذلَِك« )يوئيل 2: 28(، التي أشـارت إلى المسـتقبل بشـكل 
اِم األَِخيـرَِة« )أعمـال 2: 17(، مشـيراً إلـى أن العمـل النهائـي فـي  عـام، قـال بطـرس »ِفـي األَيَـّ
أحـداث الخـالص العظيمـة قـد بدأ للتو. وهـذا بالطبع ليس وصفـاً كامالً ألحداث زمـن المنتهى، 
ولكنـه دليـل علـى اإلحسـاس بالحاجة الملحـة التي ميَّزت الكنيسـة األولى. إنهم لـم يعرفوا متى 

سـتكون النهايـة لكنهـم كانوا مقتنعيـن أن الوقت ليـس بعيداً.
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اقرأ أعمال 2: 22-23� ماذا كانت النقطة األساسية في عظة بطرس؟

 

بعـد تسـليط الضـوء علـى األهميـة النبويـة ليـوم الخمسـين، تحـول بطـرس إلـى األحـداث 
األخيـرة المتعلقـة بحيـاة ومـوت وقيامـة المسـيح. مـع ذلـك، فقـد كانـت القيامـة هـي التـي 
حظيـت بقـدر أكبـر مـن التركيـز، إذ أنهـا مثَّلت العامل الحاسـم في البشـارة. فبالنسـبة لبطرس، 
كانـت القيامـة هي البرهان األساسـي المطلق على أن المسـيح هو المسـيا )أعمـال 2: 22، 27(، 
وقـد اقتبـس من األسـفار المقدسـة للمسـاعدة في توضيـح نقطته فيمـا يتعلق بمعنـى القيامة. 
ألن المســيح كان هــو المســيا، فإنــه لــم يكــن مــن الممكــن احتجــازه مــن قبــل المــوت. لذا 
فإنــه بالنســبة لبطــرس ولجميــع كتبــة أســفار العهــد الجديــد، أصبحــت القيامــة برهانــاً قويــاً 
ليــس علــى أن المســيح هــو المســيا فحســب، وإنمــا علــى مجمــل رســالة الخــالص المســيحية.  

فــي ظــل المــوت المحيــط بنــا، والــذي يهددنــا أو أحباءنــا بصفــة دائمــة، لمــاذا تعــد 
قيامــة المســيح حقيقــة غايــة فــي األهميــة؟ 

11 متوز )يوليو(        األربعاء        

تمجيد المسيح
وحِ الُْقــُدِس ِمــَن اآلِب، َســكََب هــَذا الَّــِذي أَنُْتــُم  »َوإِِذ اْرتََفــَع ِبَيِميــِن هللِا، َوأََخــَذ َمْوِعــَد الــرُّ

اآلَن تُْبِصُرونَــُه َوتَْســَمُعونَُه« )أعمــال 2: 33(� 

فــي الجــزء الثالــث مــن خطابــه، عــاد بطــرس إلــى مســألة األلســنة، التــي اجتذبــت النــاس 
فــي المقــام األول. فبــدالً مــن أن يكــون التالميــذ ســكارى، وهــو األمــر الــذي كان ســيكون غريبــاً 
فــي التاســعة صباحــاً )أعمــال 2: 15(، كان المؤمنــون يتكلمــون بألســنة ألن الــروح القــدس كان 

قــد انســكب للتــو مــن الســماء. 

ــد المســيح عــن يميــن هللا وبيــن  اقــرأ أعمــال 2: 33-36� مــا هــي العالقــة بيــن تمجي
ــروح القــدس؟ انســكاب ال

 

إن اليـد اليمنـى هلل هـي مركـز السـلطة )مزمـور 110: 1-3(. فـإن حجـة بطرس، التي أسسـها 
علـى الكتـاب المقـدس، هي أنَّ المسـيح قد سـكب الـروح القدس علـى أتباعه بموجـب ارتقائه 
)أي المسـيح( إلـى مثـل هـذا المركـز فـي السـماء. إن التمجيد لم يمنح المسـيح مركـزاً لم يكن 
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لـه مـن قبـل )يوحنـا 1: 1-3، 17: 5(. بـدالً من ذلك، كان هـذا التمجيد يمثِّل المصادقة السـامية 
ِمـْن ِقبـل اآلب على كون المسـيح ربـاً ومخلصاً )أعمـال 2: 36(. 

إن هــذا الحــدث، فــي الواقــع، يأتــي بنــا إلــى أحــد أكثــر المواضيــع أهميــة فــي الكتــاب 
المقــدس: الصــراع الكونــي بيــن الخيــر والشــر. النقطــة هــي أن الــروح القــدس ال يمكنــه أن 
يُْعطـَـى بشــكل تــام مــا لــم يتمجــد المســيح )يوحنــا 7: 39(، ومــا كان المســيح ليتمجــد لــو لــم 
ينتصــر علــى الصليــب )يوحنــا 17: 4، 5(. وبعبــارة أخــرى، كان تمجيــد المســيح هــو الشــرط 
ــى  ــيح عل ــازات المس ــى إنج ــق هللا عل ــى تصدي ــدل عل ــه ي ــدس ألن مجيئ ــروح الق ــيء ال لمج

الصليــب، بمــا فــي ذلــك هزيمــة َمــن اغتصــب ســلطة هــذا العالــم )يوحنــا 12: 31(. 
ــاً،  ــى هللا. كان مــوت المســيح ضروري ــم قــد ألقــت ظــالً عل ــى العال ــة إل إن دخــول الخطي
ــاره  ــراء هللا وفضــح الشــيطان باعتب ليــس ألجــل فــداء البشــرية فحســب، ولكــن مــن أجــل إب
محتــاالً. فــي خدمــة المســيح، كان عصــر الخــالص قــد بــدأ بالفعــل )لوقــا 4: 18-21(. فعندمــا 
كان المســيح يطــرد الشــيطان أو يغفــر الخطايــا، فهــو إنمــا كان يحــرر أســرى الشــيطان. ومــع 
ــام  ــة للقي ــذي مــن شــأنه أن يمنــح المســيح الســلطة الكامل ــك، فقــد كان الصليــب هــو ال ذل
بذلــك. لذلــك فإنــه عندمــا تمــت المصادقــة علــى تضحيــة المســيح بذاتــه، تلقــى الشــيطان 

ضربــة قاســية، وانســكب الــروح القــدس إلعــداد شــعب لمجــيء المســيح. 

12 متوز )يوليو(        الخميس        

الباكورة
لقــد تأثــر مســتمعي بطــرس تأثــراً شــديداً بكلماتــه. فربمــا كان البعــض منهــم مــن بيــن 
ــا اآلن،  ــا 23: 13-25(. أم ــابيع )لوق ــة أس ــك ببضع ــل ذل ــب المســيح قب ــوا أن يصل ــن طلب الذي
وبعــد أن اقتنعــوا بــأن يســوع الناصــري كان بالفعــل هــو المســيا المعيــن مــن قبــل هللا، صرخــوا 

بحــزن قائليــن: »َمــاَذا نَْصَنــُع أَيَُّهــا الرَِّجــاُل اإلِْخــَوُة؟« )أعمــال 2: 37(.

اقرأ أعمال 2: 38� ما هما المطلبان األساسيان للمغفرة؟

 

 

التوبــة تعنــي تغييــراً جذريــاً فــي االتجــاه فــي الحيــاة، االبتعــاد عــن الخطيــة )أعمــال 3: 
19؛ 26: 20(، بــدالً مــن مجــرد شــعور بالحــزن أو النــدم. إن التوبــة الحقيقيــة، جنبــاً إلــى جنــب 
مــع اإليمــان، هــي هبــة مــن هللا. لكــن، مثــل كل الهبــات، يمكــن رفضهــا )أعمــال 5: 31-33؛ 

ــة 2: 4(.  26: 19-21؛ رومي
منذ زمن يوحنا المعمدان، كانت التوبة مرتبطة بالمعمودية )مرقس 1: 4(. معنى هذا أن 
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والتجديد  الخطايا  غسل  إلى  يرمز  طقساً  أصبحت  أي  التوبة،  عن  تعبيراً  أصبحت  المعمودية 
م من الروح القدس )أعمال 2: 38؛ 22: 16؛ قارن مع تيطس 3: 7-5(.  األخالقي الُمَقدَّ

اقــرأ أعمــال 2: 38، 39� مــا هــو الوعــد الخــاص الــذي يعطــى ألولئــك الذيــن يتوبــون 
ويعتمــدون؟

 

لــم يُمنــح النــاُس فــي يــوم الخمســين مغفــرة للخطايــا فحســب، بــل ُمنحــوا أيضــاً مــلء 
ــام  ــام بالخدمــة فــي الكنيســة، وخاصــة القي ــروح القــدس مــن أجــل النمــو الشــخصي للقي ال
بالعمــل المرســلي. ولعــل هــذه هــي أعظــم كل البــركات، ألن الســبب الرئيســي لوجــود 
الكنيســة هــو مشــاركة أخبــار اإلنجيــل الســارة )1بطــرس 2: 9(. لــذا، فإنــه مــن تلــك النقطــة 
فصاعــداً، كان لــدى أتبــاع المســيح يقيــن بالخــالص وقــوة الــروح القــدس التــي تمكنهــم مــن 

ــه. ــام ب ــذي ُدعيــت الكنيســة للقي العمــل المرســلي ال

لمــاذا يعــد إدراك الحصــول »علــى غفــران الخطايــا« أمــراً هامــاً جــداً بالنســبة لمــن 
ــه  ــك أن تقدم ــاء يمكن ــال، أي رج ــى كل ح ــل؟ فعل ــارة اإلنجي ــن بش ــد أن يعل يري

ــت نفســك هــذا الرجــاء؟  ــك أن ــم يكــن لدي ــا ل ــي المســيح م ــن ف لآلخري

13 متوز )يوليو(        الجمعة        

لمزيد من الدرس: إن انسكاب الروح القدس في يوم الخمسين قد كشف عن حقيقة 
هامة بشأن ما حدث في السماء وبشأن كيف قبل هللا اآلب ذبيحة المسيح ألجل خطايا العالم. 
كما أعلن انسكاب الروح القدس أيضاً أن عمل المسيح في السماء نيابة عنَّا، إْسِتَناداً إلى تضحيته 
على األرض، كان قد ابتدأ. إن هذه األحداث المدهشة هي إيضاحات أكثر للحقيقة الرائعة أال 

وهي أن السماء واألرض مرتبطتان بطرق ال يمكننا فهمها بشكل تام اآلن. 
»إن صعود المسيح إلى السماء كان عالمة على أن تابعيه سيقبلون البركة الموعود بها. ... 
وعندما دخل المسيح من أبواب السماء جلس على عرشه وسط تمجيد المالئكة. وحالما تم كل 
َد المسيح حقا بالمجد الذي كان له  هذا نزل الروح القدس على التالميذ في سيول غامرة، َوتََمجَّ
عند اآلب منذ أيام األزل. إن انسكاب الروح في يوم الخمسين كان عالمة السماء على أن عملية 
تتويج الفادي وتسلمه للسلطة قد تمت. فبناًء على وعده أرسل الروح القدس من السماء إلى 
تابعيه كعالمة على أنه قد أخذ كل سلطان في السماء وعلى األرض ككاهن وملك، وصار هو 

المسيح )الممسوح( على شعبه« )روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة 25(.
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أسئلة للنقاش

1� مــا هــي أحــداث يــوم الخمســين التــي يمكــن للكنيســة أن تتوقــع اختبارهــا فــي 
حياتهــا اليــوم؟ مــا هــي األمــور التــي حدثــت فــي يــوم الخمســين ويمكــن أن تتكــرر، 

ومــا هــي األمــور التــي ال يمكــن تكرارهــا؟ 

2� أمعــن التفكيــر فــي حقيقــة أن بطــرس قــد جعــل مــن قيامــة المســيح جــزءاً هامــاً 
مــن رســالته فــي يــوم الخمســين� إن مــا جعــل القيامــة أكثــر إثــارة للدهشــة هــو أن 
أيــاً مــن التوقعــات اليهوديــة التــي كانــت موجــودة فــي ذلــك الوقــت بشــأن المســيا 
لــم تتوقــع أن يقــوم مســيا مــن األمــوات� إن هــذا األمــر لــم يكــن فــي الحســابات 
ــن  ــك الذي ــه أولئ ــذي كان يتوقع ــيء ال ــن الش ــم يك ــه ل ــخص؛ إن ــة ألي ش الروحي
ينتظــرون مجــيء المســيا� مــا هــي الــدروس التــي يمكــن أن نتعلمهــا مــن هــذا حــول 
كيــف أننــا بحاجــة إلــى معرفــة مــا يعلِّمــه الكتــاب المقــدس، علــى نقيــض التعاليــم 

الشــائعة، أَيًّــا كانَــت، التــي ظهــرت فــي وقــت الحــق؟

ــى  ــل معن ــة� ه ــى المعمودي ــة إل ــن الحاج ــال 2: 38 ع ــي أعم ــة ف ــت اآلي 3� تحدث
هــذا أن أي شــخص آمــن بالمســيح لكنــه مــات قبــل أن يعتمــد يجــب، بالضــرورة، أن 

يهلــك؟ قــم بتبريــر إجابتــك� 
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14- 20 متوز )يوليو(    الدرس الثالث    

الحياة في الكنيسة األولى

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال 2: 42-46؛ أعمــال 4: 34، 35؛ أعمــال 3: 1-26؛ 

أعمــال 4: 1-18؛ أعمــال 5: 1-11؛ أعمــال 5: 39-34.

ــْم  ــَدٍة� َوإِْذ ُه ــٍس َواِح ــكَِل ِبَنْف ــي الَْهْي ــوَن ِف ــْوٍم يُواِظُب ــوا كُلَّ يَ ــظ: »َوكَانُ ــة الحف آي
يَكِْســُروَن الُْخْبــَز ِفــي الُْبُيــوِت، كَانُــوا يََتَناَولُــوَن الطََّعــاَم ِبابِْتَهــاجٍ َوبََســاطَِة َقلْــٍب، 
ــى  ــمُّ إِلَ ــْوٍم يَُض ــرَّبُّ كُلَّ يَ ــْعِب� َوكَاَن ال ــعِ الشَّ ــَدى َجِمي ــٌة لَ ــْم نِْعَم ــبِِّحيَن هللَا، َولَُه ُمَس

الْكَِنيَســِة الَِّذيــَن يَْخلُُصــوَن« )أعمــال 2: 46، 47(�

ــاً بشــكل ال يضاهــى. إن  ــى قوي ــدى الكنيســة األول ــات الملحــة ل كان اإلحســاس بالمتطلب
الطريقــة التــي أجــاب بهــا يســوع علــى الســؤال المتعلــق بتأســيس الُملــك المســياني، تــاركاً 
موضــوع التوقيــت مفتوحــاً )أعمــال 1: 6-8(، يمكــن أن يُفهــم علــى أنــه يعنــي أن كل شــيء 
يتوقــف علــى مجــيء الــروح القــدس وإتمــام المرســلية الرســولية. لــذا، فإنــه عندمــا جــاء يــوم 
ــروح  ــد تســلموا ال ــم: أي أنَّهــم ق ــد أُتِْم ــل أن كل شــيء ق ــون األوائ الخمســين، اعتقــد المؤمن
القــدس وشــاركوا البشــارة مــع العالــم أجمــع. وقــد اعتقــد الرســل أن العالــم قــد جــاء إليهــم 

ليســمع البشــارة دون أن يغــادروا أورشــليم ويذهبــوا إلــى العالــم )أعمــال 2: 11-5(.
ومــا حــدث بعــد ذلــك هــو أن أفــراد الكنيســة قــد تخلــوا عــن الممتلــكات الماديــة. فنظــراً 
لشــعورهم بــأن الوقــت قصيــر، باعــوا كل مــا لديهــم وكرّســوا أنفســهم للتعلــم والشــركة مــع 
ــت  ــي قام ــة الت ــاة االجتماعي ــليم. إن الحي ــي أورش ــط ف ــن فق ــوع، لك ــهادة ليس ــة الش مواصل
الكنيســة بإنمائهــا، رغــم فاعليتهــا فــي مســاعدة الفقــراء، ســرعان مــا أصبحــت مشــكلة، وكان 
علــى هللا أن يتدخــل إلبقــاء الكنيســة موحــدة. كان هــذا أيضــاً هــو الوقــت الــذي فيــه بــدأت 
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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 استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 21 تموز )يوليو(.

15 متوز )يوليو(        األحد        

التعليم والشركة
بعـد يوم الخمسـين، تحـوَّل لوقا بالحديث بحيث قـدم وصفاً عاماً للحياة الداخلية للكنيسـة 
لََواِت« )أعمال  ـرِكَِة، وَكَْسـِر الُْخبْـِز، َوالصَّ فـي أورشـليم. »وَكَانُوا يُواِظبُوَن َعلَى تَْعلِيِم الرُُّسـِل، َوالشَّ
2: 42(. ويبـدو أن العناصـر األربعـة المشـار إليهـا تتعلـق أساسـاً بالتعليـم والشـركة. وفقـاً لآلية 

46، كان التعليـم يتـم فـي الهيـكل، بينمـا كانت الشـركة تتم في المنـازل الخاصة.
كانــت ســاحة الهيــكل محاطــة بشــرفات مســقوفة وكثيــرا مــا كانــت تســتخدم مــن قبــل 
ــم الرســل، تُظهــر  ــن كرســوا أنفســهم لتعالي ــْعب. وحقيقــة أن المؤمني ــم الشَّ ــَن لتعلي الُْمَعلِِّمي
أن الــروح القــدس لــم يقودهــم إلــى ديانــة تأمليــة وإنمــا إلــى عمليــة تعلــم مكثفــة علــى يــد 

ــه بعالمــات وعجائــب )أعمــال 2: 43(.  ــاً علي الرســل الذيــن كان تعليمهــم الموثــق مصادق
ــزة أخــرى مــن عالمــات التقــوى فــي الكنيســة  ــة هــي عالمــة ممي كانــت الشــركة الروحي
األولــى. لقــد كان المؤمنــون باســتمرار معــاً، ليــس فقــط فــي الهيــكل ولكــن أيضــاً فــي منازلهم، 
ــون )أعمــال 2:  ــي ويصل ــون بالعشــاء الربان ــات الطعــام ويحتفل ــوا يتقاســمون وجب حيــث كان
ــى  ــة األول ــراد الكنيس ــة كان أف ــاالت اليومي ــذه االحتف ــل ه ــود مث ــالل وج ــن خ 42، 46(. وم
يعربــون عــن رجائهــم فــي عــودة المســيح القريبــة، عندمــا ســيتم اســتعادة شــركته معهــم فــي 

الملكــوت المســياني )متــى 26: 29(. 
ــون  ــى. كان المؤمن ــة األول ــاة الكنيس ــي حي ــياً ف ــة دوراً رئيس ــازل الخاص ــت المن ــد لعب لق
ال يزالــون يحضــرون احتفــاالت الهيــكل اليوميــة )أعمــال 3: 1(، وفــي أيــام الســبوت كان 
ــاِدئ  يفتــرض عليهــم أن يكونــوا فــي المعابــد مــع رفقائهــم اليهــود )يعقــوب 2: 2(، لكــن الَمبَ

ــازل.  ــي المن ــم ف ــت تت ــادة المســيحية كان ــزة للعب والممارســات الممي

اقــرأ أعمــال 2: 44، 45؛ 4: 34، 35� مــا 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. 
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ــاك  ــن هن ــم يك ــباً. ل ــراً مناس ــدا أم ــة ب ــم المادي ــتخدام المشــترك لموارده ــذا رأوا أن االس وله
مــا يدعــو للقلــق بشــأن الغــد، إذ أن المســيا نفســه كان ســيوفر احتياجاتهــم فــي الملكــوت 
المســياني )لوقــا 22: 29، 30(. لقــد ســمحت لهــم هــذه المشــاركة أن يختبــروا شــعوراً أعمــق 

ــاالً رائعــاً للســخاء المســيحي. ــى أنهــم أصبحــوا مث ــة إل مــن الوحــدة، باإلضاف

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

16 متوز )يوليو(        االثنني         

شفاء الرَُّجِل األَْعَرجِ
ــاعة  ــالة الس ــة ص ــكل لخدم ــى الهي ــا إل ــرس ويوحن ــن بط ــب كالً م ــال 3: 1، ذه ــي أعم ف
ــرة  ــذه الفت ــي ه ــة ف ــان الكنيس ــي إليم ــودي األساس ــع اليه ــى الطاب ــدل عل ــذا ي ــة. وه الثالث
المبكــرة. مــا يعنيــه هــذا هــو أن الرســل لــم يذهبــوا إلــى الهيــكل فقــط للتعليــم أو لهدايــة 
أشــخاص جــدد وإنمــا ألن بطــرس ويوحنــا كانــا ال يــزاالن يهودييــن، وعلــى هــذا النحــو، كانــا 
ال يــزاالن مكرســين لتقاليــد الدينيــة اليهوديــة )أعمــال 20: 16؛ 21: 17-26(، علــى األقــل حتــى 
هــذه اللحظــة. وبينمــا همــا فــي الهيــكل أجريــا معجــزة مذهلــة )أعمــال 3: 1-10(، وهــو األمــر 

الــذي أعطــى بطــرس الفرصــة إللقــاء عظــة أخــرى.

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

 

هنــاك خمــس نقــاط رئيســية ميَّــزت الوعــظ في الكنيســة المســيحية األولــى: كان يســوع هو 
ــد فــي  الَْمِســيُح المتألــم )أعمــال 3: 18(؛ هللا أقامــه مــن األمــوات )أعمــال 3: 15(؛ المســيح تمجَّ
الســماء )أعمــال 3: 13(؛ إنَّــه ســوف يأتــي مــرة أخــرى )أعمــال 3: 20(؛ والتوبــة ضروريــة لمغفــرة 

الخطايــا )أعمــال 3: 19(. 
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 تــزال هــي ذاتهــا: لقــد مــات 
ــا، وقــام مــن األمــوات، وهــو ســوف يعــود مــرة أخــرى. معنــى هــذا،  المســيح ألجــل خطايان
ــا 14،  ــة فــي رؤي ــه. حتــى فــي ســياق رســائل المالئكــة الثالث ــا في ــا نجــد خالصن إذن، هــو أنن
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ــو  ــة ه ــي ثاني ــيح اآلت ــام والمس ــيح الُمق ــوب والمس ــيح المصل ــعار المس ــون ش ــب أن يك يج
محــور الطريقــة التــي بهــا نعلــن تلــك الرســائل. 

ــن، يجــب أن يكــون األدفنتســت الســبتيون فــي  ــع المســيحيين الُمْعتَرفي ــن جمي »مــن بي
ــو  ــث يدع ــم. إن إعــالن رســالة المــالك الثال ــام العال ــع المســيح أم ــون برف ــن يقوم ــة م طليع
ــق  ــن الحقائ ــره م ــى غي ــة إل ــق، باإلضاف ــذا الح ــبت. إن ه ــق بالس ــق المتعل ــرض الح ــى ع إل
ــم  ــز الجــذب العظي ــتبعاد مرك ــن ال يجــب اس ــن؛ لك ــي أن يعل ــالة، ينبغ ــي الرس ــة ف المتضمن
ــا.  ــقُّ الْتََقيَ ــُة َوالَْح ــه عنــد صليــب المســيح حــدث أن ›الرَّْحَم ــذي هــو يســوع المســيح. فإن ال
ــة؛  ــى جلجث ــى النظــر إل ــا‹ ]مزمــور 85: 10[. يجــب أن يوجــه الخاطــئ إل ــالَُم تاَلَثََم ــرُّ َوالسَّ الِْب
وباإليمــان البســيط الــذي لطفــل صغيــر، يجــب أن يثــق فــي اســتحقاقات المخلــص، قابــالً بــره، 

ــل، صفحــة 156، 157(.  ــال اإلنجي ــوة، عّم ــه« )روح النب ــي رحمت ــاً ف ومؤمن

17 متوز )يوليو(        الثالثاء        

تََصاَعد المعارضة
لــم يمــض وقــت طويــل حتــى أثــار نجــاح الكنيســة معارضــة مــن بعــض قــادة أورشــليم. 
ــن.  ــوا صدوقيي ــم كان ــه، معظمه ــة ورفقائ ــس الكهن ــل رئي ــن قب ــدار م ــليم ي ــكل أورش كان هي
وكان رئيــس الكهنــة أيضــاً 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 حــراس الهيــكل، ُوِضــَع الرســوالن فــي الحبــس حتــى اليــوم التالــي، 

عندمــا تــم إحضارهمــا أمــام المجلــس )أعمــال 4: 7-1(. 

ــٍم  ــأَيِّ اْس ٍة َوِب ــوَّ ــِة ُق ــا: »ِبأَيَّ ــِئال كالً مــن بطــرس ويوحن اقــرأ أعمــال 4: 1-18� عندمــا ُس
ــا هــَذا؟«، كيــف جــاوب بطــرس؟ مــا هــي الرســالة الضمنيــة فيمــا قالــه  ــا أَنُْتَم َصَنْعُتَم

بطــرس والتــي وجــد القــادة أنهــا تشــكل تهديــداً؟

 

ــق بشــأن القــوة  ــى القل ــادة اليهــود يشــير إل ــل الق ــن ِقب إن التعــرِّض لمســألة الســلطة ِم
والنفــوذ. مــع ذلــك، فــإن بطــرس لــم يعلــن أن المعجــزة قــد أُجريــت ِباْســِم المســيح فحســب، 
ــن أيضــاً أن الخــالص يأتــي مــن المســيح وحــده. لقــد كان الرســوالن يقفــان أمــام  وإنمــا أعل
أعلــى ســلطة يهوديــة؛ ومــع ذلــك، فقــد كانــوا يخدمــون ســلطة أعلــى بكثيــر. لقــد كان هــذان 
الرجــالن صياديــن بســيطين وغيــر متعلميــن؛ ولهــذا، فــإن شــجاعتهما وفصاحتهمــا أدهشــت 
ــك، إال  ــم يالحظــوا ذل ــادة ل ــن أن الق ــم م ــى الرغ ــاك. وعل ــوا هن ــن كان ــك الذي ــت أولئ وأذهل
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أن حقيقــة مــا كان يجــري هــي أنَّ الرســولَين كانــا ممتلئيــن بالــروح القــدس، تمامــاً كمــا تنبــأ 
ــى 10: 16- 20(. ــك )مت المســيح بذل

ودون أن يكونــوا قادريــن علــى إنــكار المعجــزة – إذ كان الرجــل الــذي تــم شــفاؤه حاضــراً 
ــوا  ــد كان ــن التبشــير. لق ــف ع ــر الســنهدرين الرســولَين بالتوق ــه – أم ــع رؤيت ــكان الجمي وبإم
ــة المســيحية. ونظــراً  ــدة للحرك ــن الشــعبية المتزاي ــدر خشــيتهم م ــن الرســالة بق يخشــون م
إلخفاقهــم فــي تقييــم البَيَِّنــة 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: » ›إِْن كَاَن 
ــا أََمــاَم هللِا أَْن نَْســَمَع لَُكــْم أَكْثـَـَر ِمــَن هللِا، فَاْحُكُمــوا. ألَنََّنــا نَْحــُن الَ يُْمِكُنَنــا أَْن الَ نَتََكلَّــَم ِبَمــا  َحقًّ

َرأَيَْنــا َوَســِمْعَنا‹ « )أعمــال 4: 19، 20(. 

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 خدامــاً، لمــاذا 

يجــب أن نكــون حذريــن بشــأن إغــراء الســلطة؟ 

18 متوز )يوليو(        األربعاء        

يرَُة َحَنانِيَّا َوَسفِّ
لــم يكــن تجميــع الممتلــكات لالســتخدام العــام أمــراً إلزاميــاً 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: 

36، 37(، الــذي ســيلعب دوراً هامــاً 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 5: 1-11� ما هي الدروس المستخلصة من هذه القصة؟ 

 

ــي أن  ــك ف ــاك ش ــس هن ــه لي ــل، إال أن ــط كل التفاصي ــم يع ــا ل ــن أن لوق ــم م ــى الرغ عل
ــت  ــال وإنمــا كان ــن محاولــة االحتفــاظ بالم يرَة لــم تك ــفِّ ــا َوَس ــية لَحَنانِيَّ المشــكلة األساس
ممارســة الخــداع داخــل المجتمــع. لــم تكــن خطيئتهمــا نتيجــة لفعــل متهــور وإنمــا نتيجــة 
« )أعمــال 5: 9(. إنهمــا لــم  خطــة وضعــت بعنايــة، محاولــة متعمــدة »َعلـَـى تَْجِربـَـِة ُروِح الــرَّبِّ
يكونــا ملزميــن ببيــع ممتلكاتهمــا وإعطــاء المــال للكنيســة. وهكــذا، فإنهمــا عندمــا قــررا القيــام 
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ــب  ــاوالن كس ــا يح ــا كان ــل وربم ــط، ب ــا فق ــو لصالحهم ــا ه ــان فيم ــا يتصرف ــا كان ــك، ربم بذل
ــاء.  النفــوذ بيــن اإلخــوة مــن خــالل مــا بــدا أنــه عمــل صدقــة يســتحق الثن

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 تصرفــاً مثــل هــذا الــذي لحنانيــا وســفيرة فــي مثــل هــذه المرحلــة المبكــرة 
كان يمكــن أن يقلــل مــن أهميــة الــوالء هلل ويصبــح تأثيــراً ســيئاً بيــن المؤمنيــن. وحقيقــة أنــه 
ال يوجــد ذكــر لحنانيــا بيــن مــن تــم إعطاءهــم الفرصــة للتوبــة، كمــا فــي حالــة ســفيرة )أعمــال 

5: 8(، قــد تكــون فقــط نظــراً للســرد الموجــز.
وخالصــة القــول هــي أنهمــا، مــن البدايــة إلــى النهايــة، قــد تصرَّفــا تصرُّفــاً خاطئــاً، والخطيــة 
مســألة خطيــرة فــي نظــر هللا )حزقيــال 18: 20؛ روميــة 6: 23(، حتــى وإن كان ال يعاقــب عليهــا 
دائمــاً بشــكل مباشــر. فــي الواقــع، إن تأجيــل العقوبــة فــي كثيــر مــن األحيــان يجــب أن يذكرنــا 

باســتمرار بمــدى رحمــة وإشــفاق هللا )2بطــرس 3: 9(. 

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

19 متوز )يوليو(        الخميس        

االعتقال الثاني
إذا كان يمكــن اســتخدام الرســل لجلــب إدانــة هللا علــى الخطيــة، كمــا حــدث فــي حالــة 
حنانيــا وســفيرة، فإنــه يمكــن أن يســتخدم أيضــاً لجلــب نعمــة هللا علــى الخطــاة. إن خدمــة 
الشــفاء القويــة التــي أجراهــا الرســل )أعمــال 5: 12-16( كانــت دليــالً ملموســاً علــى أن روح 
هللا كان يعمــل مــن خاللهــم. إنــه حتــى االعتقــاد بــأن ظــل بطــرس يمكــن أن يشــفي النــاس 
كان أمــراً مذهــالً. إن أقــرب حــدث شــبيه لذلــك فــي األناجيــل هــو حــدث المــرأة التــي شــفيت 
بلمــس رداء المســيح )لوقــا 8: 43، 44(. مــع ذلــك، فــإن لوقــا ال يقــول أن ظــل بطــرس كانــت 
ــى وإن  ــه حت ــك. ومــع هــذا، فإن ــوا يعتقــدون ذل ــاس كان ــال أن الن ــه قــوة شــافية وإنمــا ق في

كانــت هنــاك معتقــدات خرافيــة ســائدة، فــإنَّ هللا ال يــزال يمنــح نعمتــه.
ــا  ــدس، وكلم ــروح الق ــن ال ــن م ــُل مملوئي ــا كان الرُُّس ــه كلم ــك، فإن ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
ــرَة أكثــر. وهــذا دفــع بهــم  تضاعفــت العجائــب واآليــات، كلمــا امتــأل القــادة الدينييــن بالَغيْ
ــة )أعمــال 5: 17، 18(. وفقــط بعــد هروبهــم مــن الســجن  ــِل للمــرة الثاني ــى اعتقــال الرُُّس إل
بأعجوبــة )أعمــال 5: 19-24( وفقــط بعــد خطــاب جــريء آخــر مــن قبــل بطــرس مؤكــداً فيهــا 
ــاِس« )أعمــال 5: 29(، أنَّ بعضــاً مــن رجــال الســلطة  ــَن النَّ ــَر ِم ــاَع هللُا أَكْثَ ــه »يَْنبَِغــي أَْن يُطَ أنَّ

بــدأوا فــي التفكيــر فــي إمكانيــة أن تكــون قــوى خارقــة هــي التــي وراء مــا يحــدث.
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اقرأ أعما ل 5: 34-39� كيف حاول غماالئيل أن ينصح السنهدريم بالعدول عن قتل الرسل؟ 

 

كان الســنهدريم مســيطٌر عليــه مــن قبــل الصدوقييــن، فــي حيــن كان يشــكل الفريســيون 
أقليــة مؤثــرة. كان غماالئيــل فريســياً ومعلمــاً للشــريعة. وقــد كان يحظــى بتقديــر كبيــر بيــن 
ــاي« )بمعنــى »ُمعلِّمــي«(.  ــان« )أي »ُمعلمنــا«(، بــدالً مــن »َربَ اليهــود وأصبــح يلقــب بـــ »َربَّ

وكان بولــس واحــداً مــن تالميــذه )أعمــال 22: 3(.
وقــد أشــار غماالئيــل إلــى حركتيــن متمردتيــن أخرييــن كانتــا قــد حدثتا فــي تاريخ إســرائيل 
الحديــث واللتيــن قــد اســتقطبتا أيضــاً أتباعــاً وســببتا االضطرابــات. مــع ذلــك، فــإن قائــدا هاتين 
الحركتيــن قــد قتــال وقــد تــم تفريــق أتباعهمــا تمامــاً. وكان الــدرس الــذي اســتخلصه غماالئيــل 
هــو أنــه إذا كانــت الحركــة المســيحية مــن أصــل بشــري، فإنهــا ســتختفي قريبــاً. مــن ناحيــة 
ــود أن  ــادة لليه ــم كق ــف يمكنه ــذ، فكي ــي التالمي ــا يدع ــة، كم ــة إلهي ــت حرك ــرى، إذا كان أخ
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 انفتاحــاً للحصــول علــى 
النصيحــة والمشــورة حتــى عندمــا تشــتمل علــى مــا ال نريــد بالضــرورة أن نســمعه؟ 

20 متوز )يوليو(        الجمعة        

ــا المتغيــب أن نرعــى  ــن ِقبــل ربن ــا ِم ــد مــن الــدرس: »نحــن وكالء ُعهــَد إلين لمزي
ــى  ــاد إل ــد ع ــا. لق ــي يخدمه ــم ك ــى العال ــي جــاء إل ــة الت ــا الرعي ــم بشــؤونه، إنه ــه ونهت رعيت
ــا نكــون  ــوره. دعون ــا أن نســهر ونترقــب ظه ــع من ــا المســؤولية، وهــو يتوق ــاركاً لن الســماء، ت
ــوة، شــهادات للكنيســة،  ــاً« )روح النب ــا نيام ــي فجــأة ويجدن ــال يأت ــا، لئ ــد إلين ــا ُعه ــاء لم أوفي

ــة 37(.  ــد 8، صحف مجل
ــى أن يطبعــوا فــي أذهانهــم قدســية عهودهــم وتعهداتهــم المتعلقــة  ــاس بحاجــة إل »الن
بمــا يقومــون بــه مــن أجــل هللا. فمثــل هــذه التعهــدات ال تكــون عــادة إلزاميــة كالتعهــدات 
ــن،  ــداد. ولك ــب الس ــَنٌد واج ــاك َس ــون هن ــث يك ــض بحي ــم لبع ــاس بعضه ــا الن ــي يقطعه الت
ــع هللا؟ وهــل  ــع م ــه قُِط ــاً لمجــرد أن ــل إلزام ــل قدســية وأق ــد أق هــل ينبغــي أن يكــون العه
ــا  ــرد افتقاره ــام هللا لمج ــا أم ــوا به ــي نطق ــم الت ــوا التزاماته ــيحيين أن يتجاهل ــي للمس ينبغ
إلــى المصطلحــات التقنيــة وال يمكــن تنفيذهــا بالقانــون؟ ليــس هنــاك ســند قانونــي أو َصــّك 
أكثــر إلزامــاً مــن التعهــد الــذي قُِطــع للعمــل مــن أجــل هللا« )تعليقــات روح النبــوة، موســوعة 

ــد 6، صفحــة 1056(.  ــدس، مجل ــاب المق األدفنتســت لتفســير الكت
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أسئلة للنقاش 
1� مـن 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؟ 

2� قــال 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؟ 

3� لمــاذا 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؟ 

4� مــاذا يجــب لقصــة حنانيــا وســفيرة أن تعلمنــا حــول مــدى صعوبــة أن نعــرف مــا 
بقلــوب اآلخريــن، ســواء للخيــر أو للشــر؟

5� َمــن 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 أمــراً جيــداً� مــا هــي الــدروس التــي 

نتعلمهــا مــن هــذه األمثلــة؟
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21 -27 متوز )يوليو(    الدرس الرابع    

قادة الكنيسة األولى

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال 6؛ أعمــال 7: 48؛ عبرانييــن 5: 11-14؛ ميخــا 6: 1-16؛ 

أعمــال 7؛ أعمــال 8: 25-4.

ا ِفــي أُوُرَشــلِيَم،  آيــة الحفــظ: »َوكَانَــْت كَلَِمــُة هللِا تَْنُمــو، َوَعــَدُد التَّالَِميــِذ يََتكَاثـَـُر ِجــدًّ
َوُجْمُهــوٌر كَِثيــٌر ِمــَن الْكََهَنــِة يُِطيُعــوَن اإِليَمــاَن« )أعمــال 6: 7(�

كان العديــد مــن المهتديــن فــي يــوم الخمســين مــن يهــود »الهلنســتية«، أي اليهــود مــن 
ــى الرغــم  ــوا يعيشــون فــي أورشــليم )2: 5، 9-11(. وعل ــي ممــن كان ــي الرومان ــم اليونان العال
مــن كونهــم يهــوداً، إال أنهــم كانــوا فــي كثيــر مــن النواحــي يختلفــون عــن يهــود اليهوديــة – أي 
»الِْعبْرَانِيِّيــَن« الــوارد ذكرهــم فــي أعمــال 6: 1. وكان الفــرق األكثــر وضوحــاً 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 كثيراً بطقوس 

الهيكل وبجوانب الناموس الموسوي التي ال تنطبق إال على أرض إسرائيل فقط. 
أيضــاً، ولكونهــم قــد قضــوا معظــم حياتهــم فــي البيئــة اليونانيــة الرومانيــة، وكونهــم عاشــوا 
ــع  ــر اســتعداداً لفهــم الطاب ــوا بطبيعــة الحــال أكث ــن، فقــد كان ــق مــع األممي فــي اتصــال وثي
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 استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 28 تموز )يوليو(.
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22 متوز )يوليو(        األحد        

تعيين السبعة

ُر المؤمنين الُْيونَانِيِّيَن؟ اقرأ أعمال 6: 1� ماذا كان تََذمُّ

 

»وكان سـبب الشـكوى هـو االدعـاء بـأن األرامـل اليونانيـات قـد أُهمـل أمرهن فـي الخدمة 
اليوميـة. إن أي تحيُّـز أو عـدم مسـاواة هـو مغايـر لروح اإلنجيـل، ومع ذلك فقد أفلح الشـيطان 
فـي إثـارة الشـكوك. فـال بـد مـن اتخـاذ إجـراءات سـريعة اآلن إلزالـة كل أسـباب التذمـر لئـال 
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 
ــِة  ــَد« )أعمــال 6: 2(، فــي حيــن يصــرف الرســل وقتهــم فــي الصــالة و«ِخْدَم ــة َمَوائِ بـــ »ْخِدَم
الَْكلَِمــِة« )أعمــال 6: 4(. وحيــث أن كلمــة »خدمــة« مشــتركة بيــن اآليتيــن، فــإن الفــرق 
الحقيقــي الوحيــد هــو بيــن كلمتــي »موائــد« فــي أعمــال 6: 2 وكلمــة »الكلمــة« فــي أعمــال 
6: 4. وهكــذا يبــدو أن هاتيــن الكلمتيــن، باإلضافــة إلــى كلمــة »الْيَْوِميَّــِة« الــواردة فــي صيغــة 
ــة  ــي الكنيس ــة ف ــاة اليومي ــيين للحي ــن الرئيس ــى العنصري ــير إل ــال 6: 1، تش ــي أعم ــة ف صف
األولــى: تعليــم »الكلمــة« وشــركة »الموائــد«. وتتألــف شــركة الموائــد اآلتــي: تنــاول الطعــام 

ــال 2: 42، 46؛ 5: 42(.   ــَواِت )أعم لَ ــي َوالصَّ ــي فريضــة العشــاء الربان ــاً، االشــتراك ف مع
معنـى هـذا أنـه كان علـى الرسـل، باعتبارهـم األمنـاء المؤتمنيـن علـى تعاليـم المسـيح، 
أن يشـغلوا أنفسـهم فـي المقـام األول بتعليـم العقيـدة للمؤمنيـن وبالصـالة، 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 تََجّمـعٍ وَرِعيٍّة للكنيسـة.

اقرأ أعمال 6: 2-6� كيف 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 الصـالة ووضـع األيـدي. ويبدو أن 

الطقـس كان يشـير إلـى االعتـراف العلنـي بهـم وبمنح السـلطة لهـم للعمل كشمامسـة. 
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ــا  ــف يمكنن ــك؟ كي ــس كذل ــوف، ألي ــي الصف ــن الســهل جــداً زرع الخــالف ف ــه م إنّ
العمــل بــكل مــا أعطانــا هللا مــن قــوة علــى حفــظ الســالم فيمــا بيننــا والتركيــز علــى 

العمــل المرســلي والكــرازة؟ 

23 متوز )يوليو(        االثنني        

خدمة استفانوس
بعــد تعيينهــم، لــم ينخــرط الســبعة فــي خدمــة الكنيســة فحســب، لكنهــم انخرطــوا فــي 
ــل اســتمرت فــي االنتشــار،  ــت النتيجــة هــي أن بشــارة اإلنجي ــك. وكان ــة كذل الشــهادة الفعال
واســتمر عــدد المؤمنيــن فــي التزايــد )أعمــال 6: 7(. وبطبيعــة الحــال، فقــد بــدأ هــذا النمــو 
فــي جلــب المعارضــة للكنيســة األولــى. ثــم يركــز الحديــث بعــد ذلــك علــى اْســِتَفانُوس، الــذي 

ــة روحيــة نــادرة.  كان رجــالً ذات أَهّميّ

ــه؟  ــه وصفات ــِتَفانُوس وإيمان ــات عــن اْس ــا هــذه اآلي اقــرأ أعمــال 6: 8-15� مــاذا تعلمن
ــِتَفانُوس وأغضــب خصومــه كثيــراً؟  أيضــاً، مــا الــذي اشــتمل عليــه وعــظ اْس

 

كيهــودي يونانــي، شــارك اْســِتَفانُوس البشــارة فــي مجامــع اليونانييــن فــي أورشــليم. وقــد 
كان هنــاك العديــد مــن هــذه المجامــع فــي المدينــة؛ وربمــا تشــير اآليــة فــي أعمــال 6: 9 إلــى 
اثنيــن مــن هــذه المجامــع، أحدهمــا للمهاجريــن الجنوبييــن )يهــود القيــروان واإلســكندرية( 

والمجمــع الخــاص بالمهاجريــن الشــماليين )أولئــك الذيــن أتــوا ِمــْن كِيلِيِكيَّــا َوأَِســيَّا(. 
وبـال شـك كان يسـوع هـو الموضـوع المركـزي للمناقشـات، لكـن التُّهـم التـي أثيـرت ضـد 
اْسـِتَفانُوس تشـير إلـى أن فهمـه لبشـارة اإلنجيـل ومـا تتضمنـه ربمـا كان يفـوق فهـم المؤمنين 
مـن اليهـود. لقـد اتُّهـم اْسـِتَفانُوس بالتجديف ضد موسـى وهللا؛ بمعنى أنه جّدف ضد الشـريعة 
والهيـكل. إنـه حتـى لـو كان قد أسـيء فهم اْسـِتَفانُوس في بعـض النقـاط – أو أن كلماته قد تمَّ 
تحريفهـا عمـداً – وحتـى وإن كان قـد تم اسـتمالة بعض شـهود الـزور للتحدث ضد اْسـِتَفانُوس، 
إال أن التّهـم التـي ُوجهـت إليـه لـم تكـن تهمـاً زائفـة كليـاً، كمـا في حالـة المسـيح )مرقس 14: 
م للهيكل  58؛ يوحنـا 2: 19(. إنَّ قيـام اْسـِتَفانُوس، أمام السـنهدريم، بإدانة التبجيـل الوثني الُمقدَّ
)أعمـال 7: 48( يكشـف أن اْسـِتَفانُوس 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 3: 1؛ 15: 1، 5؛ 21: 
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17- 24( وكانـوا يجـدون صعوبـة فـي التخلّـي عنهـا )غالطيـة 5: 2- 4؛ عبرانييـن 5: 11- 14(، إال 
أن اْسـِتَفانُوس وربمـا غيـره أيضـاً من المؤمنين اليهـود الهلّينيّين )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؟ 

24 متوز )يوليو(        الثالثاء        

أمام السنهدريم

اقرأ أعمال 7: 1-53� ماذا كان اْسِتَفانُوُس يقول للمشتكين عليه؟

 

إن التهــم التــي وجهــت إلــى اســتفانوس أدت إلــى اعتقالــه ومحاكمتــه من قبل الســنهدريم. 
ووفقــاً 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 
ــر  ــداًء علــى مــا كان األكث ــر حقــاً اعت ــى أن الطقــوس الموســوية قــد أصبحــت قديمــة يعتب إل

قداســة فــي اليهوديــة؛ ولهــذا اتهــم اســتفانوس بالتجديــف )أعمــال 6: 11(.
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 إســرائيل، إال أنــه يجــب علينــا فهــم الخطبــة فيمــا يتصــل 
بميثــاق العهــد القديــم وبالطريقــة التــي اســتخدم بهــا األنبيــاء بْنيَــة ذلــك العهــد عندمــا كانــوا 
يقومــون كمصلحيــن دينييــن بدعــوة إســرائيل للرجــوع إلــى متطلبــات ذلــك العهــد. وعندمــا 
كان يحــدث ذلــك، كانــوا فــي بعــض األحيــان يســتخدمون الكلمــة العبريــة »rîḇ« التــي ربمــا 
ــر عــن فكــرة أن هللا  ــة« للتعبي ــَة » أو »دعــوة قضائي تكــون أفضــل ترجمــة لهــا هــي »ُخُصوَم

اتخــذ إجــراءات قانونيــة ضــد شــعبه بســبب إخفاقهــم فــي حفــظ العهــد. 
علــى ســبيل المثــال، يــرد ِذكــر »rîḇ« أو »ُخُصوَمــة« ثــالث مــرات فــي ميخــا 6: 1 و2. ثــم، 
وبالرجــوع إلــى عهــد ســيناء )خــروج 20-23(، يُذكِّــر ميخــا الشــعب بأعمــال هللا العظيمــة نيابــة 
عنهــم )ميخــا 6: 3-5(، ويذكِّرهــم كذلــك باألحــكام والتعديــات )ميخــا 6: 6 -12(، وفــي الختــام 

يذكرهــم باللعنــات الناجمــة عــن تلــك االنتهــاكات )ميخــا 6: 13 -16(. 
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 إســرائيل. وقــد كان القصــد مــن عرضــه الطويــل لعالقــة هللا الســابقة مــع 

إســرائيل هــو توضيــح جحودهــم وعصيانهــم. 
فــي الواقــع، إننــا عندمــا نصــل بالقــراءة إلــى أعمــال 7: 51-53، نجــد أن اســتفانونس لــم 
يعــد الُمدعــى عليــه وإنمــا الوكيــل النبــوي هلل الــذي يقــدم دعــوة قضائيــة متعلقــة بعهــد هللا 
ضــد هــؤالء القــادة. فــإذا كان آباؤهــم مذنبــون بقتــل األنبيــاء، فــإنَّ هــؤالء القــادة كانــوا أكثــر 
جرمــاً مــن ذلــك. إن التحــوُّل مــن اســتخدام تعبير«آبائنــا« )أعمــال 7: 11، 19، 38، 44، 45( إلــى 
تعبيــر »آبائكــم« )أعمــال 7: 51( هــو تحــوُّل ذات داللــة: فقــد توقـّـف اســتفانوس عــن تضامنــه 
مــع شــعبه واتخــذ موقفــاً 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 موقفــاً حاســماً ألجــل المســيح، فمــا الــذي بحاجــة إلــى تغييــر؟ 

25 متوز )يوليو(        األربعاء        

المسيح في المحكمة السماوية
بمــا أن النبــي، بحكــم التعريــف، هــو شــخص يتحــدث نيابــة عــن هللا، أصبــح اســتفانونس 
ــت  ــد كان ــك، فق ــع ذل ــة« هللا ضــد إســرائيل. م ــا »خصوم ــب فيه ــي جل ــي اللحظــة الت ــاً ف نبي

خدمتــه النبويــة قصيــرة نوعــاً مــا. 

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

 

 

ــط  ــإذ رب ــعب. ف ــن الش ــغب بي ــدث ش ــد ح ــذا الح ــى ه ــِتَفانُوس إل ــل اْس ــا وص »وعندم
ــا  ــتاء مم ــب ويس ــه يرتع ــر بأن ــن إذ تظاه ــكل، فالكاه ــن الهي ــدث ع ــوات وتح ــيح بالنب المس
يســمع، مــزق رداءه. وقــد كان هــذا العمــل بالنســبة إلــى اْســِتَفانُوس عالمــًة علــى أن صوتــه 
ــه، علــم أنــه كان  ســرعان مــا ســيبكم إلــى األبــد. فــإذ رأى المقاومــة التــي بهــا قوبلــت أقوال
ــأة« )روح  ــا فج ــد ختمه ــه فق ــف موعظت ــي منتص ــه كان ف ــع أن ــه. وم ــهادة ل ــر ش ــدم آخ يق

ــة 79(. ــل، صفح ــال الرس ــوة، أعم النب
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ــة  ــوى هللا القضائيـ ــاً بدعـ ــود وناطقـ ــادة اليهـ ــام قـ ــاً أمـ ــتفانوس واقفـ ــا كان اسـ وبينمـ
ضدهـــم، كان المســـيح واقفـــاً فـــي المحكمـــة الســـماوية – أي فـــي المقـــدس الســـماوي، 
ـــر  ـــوى تعبي ـــن س ـــم تك ـــى األرض ل ـــة عل ـــى أن الدينون ـــدل عل ـــا ي ـــو م ـــوار اآلب، وه ـــى ج إل
ــن  ــيدين المعلميـ ــإن هللا سـ ــماء. فـ ــي السـ ــتحدث فـ ــي سـ ــة التـ ــة الحقيقـ ــن الدينونـ عـ

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 )2: 38؛ 3: 19؛ 5: 31(. لقــد كانــت »الثيوقراطيــة« 
اإلســرائيلية علــى وشــك أن تنتهــي، وهــذا يعنــي أن خــالص العالــم لــم يعــد يتــم مــن خــالل 
ــن  ــا م ــن 12: 3؛ 18: 18؛ 22: 18(، وإنم ــم )تكوي ــا وعــدت إلبراهي ــي إســرائيل كم وســاطة بن
خــالل أتبــاع المســيح، اليهــود واألمــم، الذيــن كان مــن المتوقــع لهــم اآلن أن يتركــوا أورشــليم 

ويشــهدوا للعالــم )أعمــال 1: 8(.   

اقرأ أعمال 7: 57 – 8: 1، 2� كيف يروي لوقا موت استفانوس؟ 

 

كان الرجــم هــو عقوبــة التجديــف )الوييــن 24: 14(، هــذا 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 ُســّجَل علــى 
أنــه مــات بســبب إيمانــه. وحقيقــة أن الشــهود قــد وضعــوا ثيابهــم عنــد أقــدام شــاول تشــير 
ــن أجــل  ــى اســتفانوس م ــا صل ــك، فعندم ــع ذل ــم معارضــي اســتفانوس؛ م ــه كان زعي ــى أن إل
مــن يقومــون بقتلــه، فهــو قــد صلــى مــن أجــل شــاول أيضــاً. إنــه فقــط إنســان ذات شــخصية 
ــل، وهــو  ــن هــذا القبي ــل شــيء م ــه عم ــذي يمكن ــزع هــو ال ــت ال يتزع ــان ثاب ــامية وإيم س

إعــالن قــوي إليمانــه وحقيقــة ســكنى المســيح فــي حياتــه.

26 متوز )يوليو(        الخميس        

انتشار البشارة
أشــعل االنتصــار علــى اســتفانوس اضطهــاداً 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 

8: 3؛ 26: 10(. مــع ذلــك، فقــد تحــول االضطهــاد إلــى تأثيــر جيــد. 
اِمرَِة أخذوا يبشرون باإلنجيل.  في الواقع، إن المؤمنين الذين انتشروا ِفي كُلِّ الْيَُهوِديَِّة َوالسَّ

وعندها تحقق األمر الذي أعطاه المسيح لرسله بالشهادة في هذه المناطق )أعمال 1: 8(.
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اقرأ أعمال 8: 4-25� ما 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 ُمَحرّفـة، وهو ما يعنـي أنه لم 

يكـن للسـامريين أي نصيـب يذكـر في مراحـم وبـركات العهد المقدمة إلسـرائيل.    
إنَّ 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 8: 14- 17( كان الهـدف منـه هـو أن يتـم قبـول 

السـامريين كأعضـاء كاملـي العضويـة فـي مجتمـع اإليمان )انظـر أعمـال 11: 1- 18(. 
مــع ذلــك، فاألمــر لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد. فإننــا نجــد فــي أعمــال 8: 26- 39 قصــة 
ِفيلُبُّــس والَْخِصــّي الَحبَِشــّي الــذي، بعــد دراســة الكتــاب المقــدس، طلــب أن يعتمــد. »فَأََمــَر أَْن 

ــَدُه« )أعمــال 8: 38(.  ، فََعمَّ تَِقــَف الَْمرْكَبَــُة، فََنــزاَلَ كاِلَُهَمــا إِلَــى الَْمــاِء، ِفيلُبُّــُس َوالَْخِصــيُّ
ــليم  ــى أورش ــاء إل ــد ج ــذي كان ق ــي، ال ــي الحبش ــم الخص ــامريون، ث ــاك الس أوالً كان هن
ليتعبــد وكان اآلن فــي طريقــه إلــى بــالده. لقــد كانــت البشــارة تعبــر حــدود إســرائيل وتصــل 
إلــى العالــم، تمامــاً كمــا تــمَّ 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 الخــالص.

ــِم« )أعمــال 8: 23(�  ــاِط الظُّلْ ــَراَرِة الُْمــرِّ َوِربَ قــال بطــرس لِســيُمون أنــه كان »ِفــي َم
مــاذا كان الحــل لمشــكلة ســيمون، وألي شــخص قــد يكــون فــي حالــة مماثلــة؟

27 متوز )يوليو(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: » إن االضطهــاد الــذي وقــع علــى الكنيســة فــي أورشــليم نتــج 
ــى األمــام. لقــد الزم النجــاح خدمــة الكلمــة فــي  ــه إل ــه إعطــاء عمــل اإلنجيــل قــوة دفعت عن
ذلــك المــكان وكان هنالــك خطــر مــن أن يبقــى التالميــذ هنــاك وقتــاً أطــول مــن الــالزم غافليــن 
ــإذ نســوا أن  ــم أجمــع. ف ــى العال ــوا إل ــأن يذهب ــص إليهــم ب ــا الُمَخلِّ ــي أوكله عــن المهمــة الت
ــدأوا  ــة والكفــاح، ب ــق الخدمــة المناضل ــى مقاومــة الشــر تكتســب فقــط عــن طري القــوة عل
ــن  ــليم م ــي أورش ــة ف ــة الكنيس ــن وقاي ــم م ــه أه ــل يعملون ــم عم ــد له ــه ال يوج ــون أن يظن
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 
ــِريَن ِبالَْكلَِمــِة.‹ « )روح  ــوا ُمبَشِّ بــأن يثــور االضطهــاد ضدهــم. فــإذ طــردوا مــن أورشــليم ›َجالُ

ــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 84 و85(.  النب

أسئلة للنقاش
1� اقــرأ بعنايــة اقتبــاس روح النبــوة أعــاله بشــأن المخاطــر التــي واجهتهــا الكنيســة 
ــم إنجــازه مــن  ــا ت ــن عــن أنفســهم وعم ــوا راضي ــق بكونهــم كان ــى فيمــا يتعل األول
خاللهــم� أوالً، معنــى هــذا أن كثيريــن مــن اليهــود، خالفــاً 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 
ــن  ــدالً م ــا بالفعــل، ب ــا لدين ــة م ــي حماي ــراً ف ــن كثي ــر منخرطي ــا غي ــن أنن ــد م التأك
القيــام بمــا يجــب علينــا حقــاً أن نفعلــه – أال وهــو الوصــول إلــى العالــم وتبشــيره؟

2� بحلــول وقــت الرســل، كانــت العالقــات بيــن اليهــود والســامريين تتميــز بعصــور 
ــس،  ــة أن فليب ــن حقيق ــه م ــا أن نتعلم ــذي يمكنن ــا ال ــة� م ــداوات الشرس ــن الع م
ــد شــهد للمســيح فــي الســامرة؟ وكأدفنتســت ســبتيين،  ــى األرجــح، ق اليهــودي عل
نحــن غيــر محصنيــن ضــد التحيــزات الثقافيــة والعرقيــة� مــاذا ينبغــي للصليــب أن 
يعلمنــا حــول كيــف أننــا جميعــاً متســاوون أمــام هللا؟ أيضــاً، مــاذا ينبغــي لعالميــة 

ــكل إنســان؟  ــة ل ــا عــن القيمــة الالمتناهي وشــمولية مــوت المســيح أن تعلمن
3� كيــف تعامــل فيلبــس مــع الخصــي الحبشــي )أعمــال 8: 27- 30(؟ كيــف يمكننــا 

أن نكــون أكثــر انفتاحــاً علــى الفــرص المتاحــة لمشــاركة البشــارة مــع اآلخريــن؟ 
ــي إتمــام مرســلية  ــاه مــن أعمــال 6- 8 ويمكــن أن يســاعدنا ف ــذي تعلمن ــا ال 4� م

ــة؟  ــر فعالي ــى نحــو أكث الكنيســة عل
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28 متوز )يوليو( – 3 آب )أغسطس(    الدرس الخامس    

اهتداء بولس

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال 26: 9-11؛ تثنيــة 21: 23؛ أعمــال 9: 1-20؛ 1كورنثــوس 

9: 1؛ غالطيــة 1: 1؛ أعمــال 9: 30-20.

: ›اْذَهْب! ألَنَّ هـَذا لِي إِنَاٌء ُمْخَتـاٌر لَِيْحِمَل اْسـِمي أََماَم أَُمٍم  آيـة الحفـظ: » َفَقـاَل لَُه الـرَّبُّ
َوُملُـوٍك َوبَِني إِْسـرَائِيَل�‹ « )أعمال 9: 15(�

كان اهتـداء شـاول الطرسوسـي )الـذي صار بولس( حدثـاً من أكثر األحداث تميـزاً في تاريخ 
الكنيسـة الرسـولية. إال أن أهميـة بولـس، مـع ذلـك، تذهـب إلـى مـا هو أبعـد مـن اهتدائه في 
حـد ذاتـه، وذلـك ألنـه مـن المؤكـد أن بولـس هـو ليـس العـدو الوحيـد للكنيسـة الـذي أصبـح 
مسـيحياً صادقـاً. كانـت المسـألة، بـدالً مـن ذلـك، تتعلـق بمـا انتهى ببولـس القيام بـه من أجل 
بشـارة اإلنجيـل. كان بولـس خصمـاً عنيداً للمؤمنين األوائـل، والضرر الذي كان يمكن أن يسـببه 
للمؤمنيـن األوائـل كان هائـالً. كان لـدى بولـس العـزم والدعـم الرسـمي لتدميـر الكنيسـة. ومع 
ذلـك، فقـد اسـتجاب بأمانـة لدعوة هللا فـي الطريق إلى دمشـق وأصبح أعظم الرسـل. »ِمن بين 
أكثـر مضطهـدي الكنسـية عنفاً وقسـوة، نهض أبـرع المدافعين عنها وأكثر روَّاد البشـارة نجاحاً« 

)روح النبـوة، صـور مـن حياة بولـس، صفحة 9(.  
إنَّ أعمـال بولـس السـابقة في اضطهاد الكنيسـة األولى كانت سـتجعله دائماً يشـعر شـعوراً 
عميقـاً بعـدم اسـتحقاقه، علـى الرغم من أنه اسـتطاع، بشـعور أعمق مـن االمتنـان، أن يقول أن 

نعمـة هللا عليـه لـم تذهـب دون جـدوى. فباهتداء بولـس، تغيرت المسـيحية إلى األبد. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 4 آب )أغسطس(.
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29 متوز )يوليو(        األحد        

مضطهد الكنيسة
كان بولـس يهوديـاً هلينيـاً. كانـت طرسـوس، عاصمـة كِيلِيِكيَّـَة، هـي مسـقط رأسـه )أعمـال 
21: 39(. ومـع ذلـك، فـإن بولـس وإلـى حـد معين قـد انحرف عـن الصـورة الهلنسـتية النمطية 
ألنـه نشـأ وتربـى فـي أورشـليم، حيـث درس ِعْنـَد رِْجلَـْي َغَماالَئِيـَل )أعمـال 22: 3(، المعلـم 
الفريسـي األكثـر تأثيـراً فـي ذلـك الوقـت. وكفريسـي، كان بولس أرثوذكسـياً صارماً، علـى الرغم 
مـن أن حماسـته كانـت أقـرب إلـى التعّصـب )غالطيـة 1: 14(. وهـذا هـو السـبب فـي أنه دفع 
باسـتفانوس إلـى المـوت وأصبـح شـخصية رئيسـية فـي حصـول االضطهـاد الـذي أعقـب ذلك. 

اقرأ أعمال 26: 9- 11� كيف وصف بولس أفعاله ضد الكنيسة؟

 

يقـول بولـس فـي مـكان آخـر أن بشـارة اإلنجيـل كانـت َعثْـرًَة لليهـود )1كورنثـوس 1: 23(. 
فباإلضافـة إلـى حقيقة أن المسـيح لم يتناسـب مـع التوقعـات اليهودية التقليديـة المتمثلة في 
قـدوم المسـيا كملـك، فإنهـم لم يسـتطيعوا بـأي حال من األحـوال قبول فكرة أن الشـخص الذي 
مـات علـى الصليـب يمكـن أن يكـون هـو مسـيا هللا ألن األسـفار المقدسـة تقول أن كل شـخص 
ق علـى خشـبة َملُْعـوٌن ِمـَن هللِا )تثنيـة 21: 23(. فبالنسـبة لليهـود، كان الصلـب فـي حـدا  يَُعلَـّ
ذاتـه تناقضـاً غريبـاً، وكان كذلـك أوضـح دليل علـى أن مزاعم الكنيسـة عن يسـوع كانت كاذبة.  
ــن.  ــد المؤمني ــل ض ــي كان يعم ــاول الطرسوس ــران أنَّ ش ــال 9: 1، 2 تظه ــي أعم ــان ف اآليت
كانــت دمشــق مدينــة هامــة تقــع علــى بُعــد حوالــي مائــة وخمســة وثالثيــن ميــالً إلى الشــمال 
مــن أورشــليم، وكان فيهــا عــدد كبيــر مــن الســكان اليهــود. وكان اليهــود الذيــن يعيشــون خــارج 
اليهوديــة منظميــن فــي نــوع مــن المجموعــات المترابطــة التــي كانــت قياداتهــا العامــة فــي 
أورشــليم )الســنهدريم(، بينمــا كانــت المجامــع تعمــل كمراكــز دعــم للمجتمعــات المحليــة. 
ــن الســنهدريم ومثــل هــذه المجتمعــات مــن خــالل الرســالة  ــاك اتصــال مســتمر بي وكان هن
التــي كانــت تحمــل عــادة مــن قبــل )َشــالْيَاْه، بالعبريــة(، أي »ُمرَْســل«. وكان الُمرَْســل مبعوثــاً 

رســمياً يتــم تعيينــه ِمــن ِقبــل الســنهدريم للقيــام بالعديــد مــن الوظائــف الدينيــة. 
عندمــا طلــب بولــس مــن رئيــس الكهنــة، رئيــس الســنهدريم، رســائل موجهــة إلــى 
المجامــع فــي دمشــق، أصبــح بولــس بذلــك مرســالً لديــه ســلطة للقبــض علــى أي مــن أتبــاع 
المســيح وإحضارهــم إلــى أورشــليم )قــارن مــع أعمــال 26: 12(. وفــي اللغــة اليونانيــة، الكلمــة 
ــا  ــي تشــتق منه ــة الت ــولُْس«، وهــي الكلم ــة هــي »أَبُوُس ــالْيَاْه » العبري ــة » َش ــة لكلم المرادف
ــوالً  ــون رس ــل أن يك ــس قب ــإن بول ــذا، ف ــة. وهك ــة العربي ــول« باللغ ــْل« أي »رس ــة »أَبُوُس كلم

ــنهدريم.  ــوالً للس ــيح كان رس ــوع المس ليس
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متــى كانــت آخــر مــرة كنــت فيهــا متحمســاً ألجــل )أو ضــد( شــيء مــا، ثــم قمــت 
بتغييــر رأيــك بشــأن ذلــك الشــيء فــي وقــت الحــق؟ مــا هــي الــدروس التــي يجــب 

أن تكــون قــد تعلمتهــا مــن ذلــك االختبــار؟ 

30 متوز )يوليو(        االثنني        

في الطريق إلى دمشق

ــا هــي  ــن دمشــق؟ م ــرب م ــس يقت ــا كان بول ــاذا حــدث عندم ــال 9: 3-9� م ــرأ أعم اق
ــال 26: 14(؟ ــاً أعم ــر أيض ــال 9: 5 )انظ ــي أعم ــيح ف ــات المس ــة كلم أهمي

 

إذ اقتـرب بولـس ورفاقـه مـن دمشـق، حـدث مـا لـم يكـن متوقعـاً: ففـي حوالـي الظهيـرة، 
اختبـروا نـوراً مشـرقاً للغايـة مـن السـماء وصوتـاً يتحـدث. هـذه لـم تكن مجـرد رؤيـة بالمعنى 
َهاً، بشـكل حصري نَْوعاً مـا، إلى بولس. وقـد رأى مرافقوه  النبـوي وإنمـا كانـت إعالنـاً نبويـاً موجَّ
النـور؛ ومـع ذلـك، فـإن بولـس فقط هو الـذي أُصيـب بالعمى ]المؤقـت[؛ وقد سـمعوا الصوت؛ 
ومـع ذلـك، فـإن بولـس فقـط هـو الـذي فهـم مـا قيـل. وكان النـور هـو المجـد اإللهي ليسـوع 
الُمَقـام، الـذي ظهـر شـخصياً لبولـس فـي تلـك اللحظـة )أعمـال 22: 14(. وفي مـكان آخر، يصر 
بولـس مؤكـداً علـى أنـه قـد رأى يسـوع، األمـر الـذي جعلـه مسـاوياً لالثنـا عشـر كشـاهد علـى 

قيامـة يسـوع، وكشـاهد أيضـاً علـى سـلطة بولـس الرسـولية )1كورنثـوس 9: 1؛ 15: 8(. 
والحــوار الــذي أعقــب ذلــك مــع المســيح كان ســبب ذهــول هائــل لبولــس فــاق ذهولــه 
مــن البــرق نفســه. كان بولــس مقتنعــاً تمامــاً أنــه مــن خــالل مهاجمتــه ألتبــاع يســوع الناصــري 
عــة. ومــع  إنمــا كان يقــوم بعمــل هللا فــي تطهيــر اليهوديــة مــن هــذه البدعــة الخطيــرة والمروِّ
ذلــك، فــإنَّ مــا أفــزع بولــس هــو ليــس فقــط معرفــة أن المســيح حــي، بــل أيضــاً معرفــة أنــه 

عندمــا يلحــق األذى واأللــم بالمؤمنيــن بالمســيح فإنمــا هــو يهاجــم المســيح نفســه.  
وعنــد التحــدث إلــى شــاول، اســتخدم يســوع مثــاالً وقــوالً مأثــوراً يفتــرض أنــه مــن أصــل 
يونانــي بحيــث مــن المؤكــد أن بولــس كان يعرفــه: »َصْعــٌب َعلَيْــَك أَْن تَرْفـُـَس َمَناِخــَس« )أعمال 
26: 14(. والصــورة هــي لثــور موضــوع علــى ُعُنِقــه نيــر بينمــا يحــاول الثّــور مقاومــة العصــا 
الحــادة التــي تُســتخدم لتوجيهــه. وعندمــا يحــدث ذلــك فــإنَّ الحيــوان إنمــا يضــر نفســه أكثــر. 
وقــد يشــير هــذا المثــل إلــى الصــراع الــذي يــدور فــي رأس بولــس – كمــا يشــير الكتــاب 
ــذي يمكــن أن  ــا 16: 8 -11( – وال ــروح القــدس )يوحن ــاره عمــل ال ــى هــذا باعتب المقــدس إل
ــة  ــي محاكم ــراً ف ــب دوراً كبي ــد لع ــاول ق ــتفانونس. »وكان ش ــع اس ــدث م ــا ح ــى م ــود إل يع
اْســِتَفانُوس وإدانتــه، ولكــن البراهيــن المدهشــة علــى وجــود هللا مــع الشــهيد جعلــت شــاول 
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ــد اضطــرب  ــي يســوع. لق ــا ضــد تابع ــع عنه ــا وداف ــي ناصره ــة الت ــة القضي ــي عدال يشــك ف
عقلــه اضطرابــاً هائــالً. ففــي حيرتــه لجــأ إلــى أولئــك الذيــن كان يثــق فــي حكمتهــم وعدلهــم 
ــِتَفانُوس كان مجدفــاً وأن  ــأن اْس ــراً ب ــه أخي ــة. ولكــن حجــج الكهنــة والرؤســاء أقنعت ثقــة كامل
المســيح، الــذي كان ذلــك التلميــذ الشــهيد يبشــر بــه كان محتــاالً، وأن أولئــك الذيــن يقومــون 

بالخدمــة المقدســة هــم علــى صــواب« )روح النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 91 و92(. 

لماذا من الحكمة أن تنتبه إلى ما يمليه عليك ضميرك؟ 

31 متوز )يوليو(        الثالثاء        

زيارة حنانيا
عندمـا أدرك أنـه يتحـدث إلـى يسـوع نفسـه، سـأل بولـس السـؤال الـذي كان مـن شـأنه أن 
؟‹ « )أعمال 22: 10(. إن السـؤال  يعطـي يسـوع الفرصـة التـي كان ينتظرهـا: » ›َماَذا أَفَْعُل يَـارَبُّ
يشـير إلـى أسـف عميـق فـي ضـوء تصرفاتـه حتـى تلـك اللحظـة، ولكن األهـم من ذلـك هو أن 
هـذا السـؤال يعـرب عن اسـتعداد بولس غير المشـروط للسـماح للمسـيح بأن يوجـه حياته من 
تلـك النقطـة فصاعـداً. وعندمـا اُقِْتيَد إلى دمشـق، كان علـى بولس انتظار مزيد مـن التعليمات. 
فـي أعمـال 9: 10-19، يعلـن الكتـاب المقـدس كيـف كان الـرب يعمـل علـى إعـداد شـاول 
الطرسوسـي لحياتـه الجديـدة كبولـس الرسـول. وفـي رؤيـة، كلّـف يسـوُع حنانيـا بمهمـة زيارة 
شـاول ووضـع يديـه عليـه كـي يسـترد بصـره. مع ذلـك، فقـد كان حناينا يعـرف بالفعـل َمن هو 
شـاول، وكذلـك العديـد مـن اإلخـوة الذيـن عانوا بـل وفقـدوا حياتهـم بسـببه. وكان حنانيا يعلم 
جيـداً أيضـاً سـبب وجـود شـاول في دمشـق. ولهذا فهـو بالتأكيد لـم يكن يريـد أن يصبح ضحية 

ه كان يمكـن تفهم تـردد وارتبـاك حنانيا. شـاول األولـى هنـاك. لـذا فإنَـّ
ومـع ذلـك، فـإن مـا لـم يكـن حنانيـا يعرفه هـو أن شـاول كان له لقاء شـخصي مع المسـيح 
عمـل علـى تغييـر حياتـه إلـى األبـد. إنَّ حنانيـا لـم يعـرف أن شـاول بـدالً مـن أن يعمـل لصالح 
السـنهدريم، قـد ُدعـي مـن قبل يسـوع ألن يعمـل ألجله، وهو ما يعني أن شـاول لم يعد رسـوالً 

للسـنهدريم وإنمـا أصبـح أداة المسـيح لحمـل بشـارة اإلنجيل لـكل من اليهـود واألمم. 

ــا  ــس فيم ــاه بول ــذي اّدع ــاص ال ــتحقاق الخ ــو االس ــا ه ــة 1: 1، 11، 12� م ــرأ غالطي اق
ــولية؟    ــه الرس ــق بخدمت يتعل

 

فـي سـفر غالطيـة، يصـر بولس علـى أنه تلقى رسـالته وعمله الرسـولي من يسـوع المسـيح 
مباشـرة، وليـس مـن أي مصـدر بشـري. وهـذا بالضـرورة ال يتعارض مع الـدور الـذي أداه حنانيا 
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فـي دعـوة بولـس. فـإن كل مـا قـام بـه حنانيـا عنـد زيارتـه لبولـس هـو مجـرد التأكيـد علـى 
المأموريـة التـي كان شـاول قـد تسـلمها بالفعـل مـن يسـوع فـي الطريـق إلى دمشـق.

وفــي الواقــع، لقــد كان التغييــر فــي حيــاة شــاول هائــالً جــداً لدرجــة أنــه ال يمكــن إســناد 
هــذا التغييــر ألي ســبب بشــري. فقــط التدخــل اإللهــي يمكــن أن يفســر كيــف يمكــن ألكبــر 
ــيء –  ــن كل ش ــى ع ــث يتخل ــاً، بحي ــاً ورب ــاره مخلص ــأة باعتب ــه فج ــيح أن يتقبل ــم للمس خص

االعتقــادات، الســمعة والوظيفــة – ويصبــح رســول يســوع األكثــر تكريســاً.

بأيــة طــرق يُظِْهــُر اهتــداء شــاول كيفيــة عمــل نعمــة هللا المدهشــة؟ ما الــذي يمكنك 
ــن تشــُك فــي  أن تتعلمــه مــن قصتــه فيمــا يتعلــق بأولئــك األشــخاص فــي حياتــك ِممَّ

قبولهــم لإليمــان الحقيقــي مهمــا حــدث؟

1 آب )أغسطس(        األربعاء        

بداية خدمة بولس
إن الفقــرة فــي أعمــال 9: 19-25 تعطينــا االنطبــاع بــأن بولــس قــد بقــي فــي دمشــق لفتــرة 
مــن الوقــت قبــل العــودة إلــى أورشــليم )أعمــال 9: 26(. مــع ذلــك، فــي غالطيــة 1: 17، يضيــف 
ــِة، حيــث عــاش علــى مــا يبــدو  ــْق إِلَــى الَْعَرِبيَّ بولــس بأنــه قبــل الذهــاب إلــى أورشــليم انْطَلَ
فــي عزلــة لفتــرة معينــة. »هنــا وهــو فــي وحدتــه وعزلتــه فــي البريــة وجــد الرســول بولــس 

متســعاً مــن الوقــت للــدرس والتأمــل الهــادئ« )روح النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 103(. 

اقرأ أعمال 9: 20-25� كيف يصف لوقا خدمة بولس في دمشق؟ ما مدى نجاحها؟ 

 

ــة  ــس الكهن ــن رئي ــائل م ــالً رس ــليم حام ــادر أورش ــا غ ــس عندم ــي لبول ــدف األصل كان اله
ــى المجامــع فــي دمشــق  ــرض أنهــم لجــأوا إل ــن مــن المفت ــن اليهــود الذي بخصــوص المؤمني
ــع، ال  ــى المجام ــراً إل ــس أخي ــل بول ــة، وص ــن العربي ــودة م ــد الع ــال 9: 2(. واآلن، وبع )أعم
ــى المســيح ويصفــه بالدجــال  ــري عل ــد عددهــم؛ ال ليفت ــن ولكــن لكــي يزي ليعتقــل المؤمني
وإنمــا ليقدمــه باعتبــاره مســيا إســرائيل. مــا الــذي يمكــن أن يكــون قــد دار بأذهــان أولئــك 
ــهد  ــمعونه يش ــم اآلن يس ــم، وه ــد مضطهديه ــاره أح ــه باعتب ــمعوا عن ــد س ــوا ق ــن كان الذي
ــه شــاول الطرسوســي  ــح علي ــه ســوى االندهــاش ممــا أصب ــذي يمكنهــم عمل للمســيح؟ مــا ال
ــذي  ــر ال ــن التأثي ــرة ع ــى فك ــم أدن ــن لديه ــم يك ــا ل ــة؟ )ربم ــل الكنيس ــه ألج ــوم ب ــا يق ومم

ــة المطــاف!( ــي نهاي ــد ف ــدي الجدي ــذا المهت ســيكون له
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ولعــدم قدرتهــم علــى َدَحــض تبشــيره، تآمــر بعــض خصــوم بولــس علــى قتلــه. والطريقــة 
التــي ســرد بهــا بولــس الحــدث )2كورنثــوس 11: 32، 33( تشــير إلــى أن خصومــه قــد نــددوا 
ــالل  ــن خ ــك، وم ــع ذل ــم. وم ــق نيته ــل تحقي ــن أج ــة م ــلطات المحلي ــام الس ــاطاته أم بنش
مســاعدة المؤمنيــن، اســتطاع بولــس الهــرب فــي ســلة، ربمــا مــن خــالل نافــذة أحــد البيــوت 

المشــيدة علــى ســور المدينــة. 
وقــد عــرف بولــس مــن البدايــة أنــه ســيواجه تحديــات )أعمــال 9: 16(. وكانــت المعارضــة 
واالضطهــاد والمعانــاة مــن مصــادر مختلفــة ســتكون دائمــة فــي خدمتــه. لكــن ال شــيء كان 
يمكنــه أن يزعــزع إيمانــه أو شــعوره بالواجــب، علــى الرغــم مــن المصاعــب والتجــارب التــي 

واجههــا، غالبــاً فــي كل خطــوة مــن حياتــه الجديــدة فــي المســيح )2كورنثــوس 4: 8، 9(.

بالرغــم مــن النزاعــات والمعارضــة، فــإنَّ بولــس لــم ييــأس� كيــف يمكننــا أن نتعلــم 
عمــل الشــيء ذاتــه عندمــا يتعلــق األمــر باإليمــان – بمعنــى، كيــف يمكننــا المثابــرة 

فــي ظــل التثبيــط والمعارضــة؟ 

2 آب )أغسطس(        الخميس        

العودة إلى أورشليم
بعــد الهــروب مــن دمشــق، رجــع بولــس إلــى أورشــليم للمــرة األولــى منــذ تركهــا كمضطِهد. 
وقــد حــدث هــذا بعــد ثالثــة أعــوام مــن اهتدائــه )غالطيــة 1: 18(. ولــم تكــن عــودة ســهلة، إذا 

واجــه المشــاكل مــن داخــل وخارج الكنيســة. 

اقرأ أعمال 9: 26-30� ماذا حدث لبولس عند وصوله إلى أورشليم؟

 

 

فـي أورشـليم، حـاول بولـس االنضمـام إلـى الرسـل. وعلـى الرغـم مـن أنـه في ذلـك الوقت 
كان مسـيحياً منـذ ثالثـة أعـوام، إال أن نبـأ اهتدائـه بـدا ال يصـدق للغايـة لدرجة أن الرسـل، كما 
حـدث لحنانيـا قبلهـم، كانـوا في الواقع متشـككين. كانوا يخشـون مـن أن ذلك قـد يكون مجرد 
جـزء مـن مؤامـرة واسـعة ومحبوكـة بعنايـة. لقـد كان برنابا، الَِويّـا قبرصيـا )أعمـال 4: 36، 37(، 
وبالتالـي يونانـي، هـو َمـن وضع حـداً لمقاومة الرسـل وقّدم بولس لهـم. وال بد وأنهـم هم أيضاً 

قـد تعجبـوا ممـا فعلـه هللا لبولـس؛ أي عندمـا أدركـوا أن بولس قد اهتـدى حقاً.
ــم يكــن بســبب  ــة، إن ل ــت لتتالشــى كلي ــا كان ــة م ــل هــذه المقاوم ــإن مث ــك، ف ــع ذل وم
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ــبب  ــل بس ــى األق ــتكون عل ــة، فس ــاد الكنيس ــق باضطه ــا يتعل ــابقة فيم ــس الس ــال بول أعم
البشــارة التــي كــرز بهــا. فكمــا فــي حالــة اســتفانونس، كان المؤمنــون اليهــود، بمــا فــي ذلــك 
الرســل، بطيئيــن، إلــى حــد كبيــر، فــي فهــم النطــاق العالمــي لإليمــان المســيحي. فهــو اإليمــان 
الــذي لــم يعــد مرتكــزاً علــى النظــام الطقســي للعهــد القديــم، وخاصــة نظــام الذبائــح، الــذي 
فقــد ســريان مفعولــه بمــوت المســيح علــى الصليــب. وقــد كانــت دائــرة العالقــات المقربــة 
لبولــس داخــل الكنيســة التــي فــي اليهوديــة تتكــون دائمــاً مــن مؤمنيــن يونانييــن: فباإلضافــة 
ــبَْعِة )أعمــال 21: 8(  إلــى برنابــا نفســه، اشــتملت هــذه الدائــرة علــى ِفيلُبُّــَس، َواِحــداً ِمــَن السَّ
ــرُص )أعمــال 21: 16(. وبعــد عــدة ســنوات، كان قــادة الكنيســة فــي  َمَناُســوَن، أيضــاً مــن قُبْ
ــي كان  ــدة الت ــس العقي ــي، بنف ــكل أساس ــير، بش ــس بالتبش ــون بول ــون يتهم ــليم ال يزال أورش

ــِتَفانُوس قــد بشــر بهــا قبــالً )أعمــال 21: 21(. اْس
ــس  ــرر بول ــة 1: 18(، ق ــي أورشــليم )غالطي ــي قضاهــا ف ــاً الت وخــالل الخمســة عشــر يوم
علــى مــا يبــدو أن يشــارك بشــارة اإلنجيــل مــع نفــس اليهــود غيــر المؤمنيــن الذيــن كان قــد 
حرضهــم ضــد اســتفانوس فــي وقــت ســابق. مــع ذلــك، وكمــا كان هــو الحــال مــع اســتفانونس، 
ــه  ــب من ــة، طل ــي رؤي ــه. وف ــداً لحيات ــت بمعارضــة شــديدة شــكلت تهدي ــوده قوبل ــإن جه ف
ــى ســالمته )أعمــال 22: 17-21(. وبمســاعدة اإلخــوة،  يســوع أن يغــادر أورشــليم حفاظــاً عل
ذهــب إلــى مينــاء قَيَْصِريَّــة ومــن هنــاك إلــى مســقط رأســه فــي كِيلِيِكيَّــَة، حيــث بقــي لعــدة 

ســنوات قبــل أن يبــدأ رحالتــه التبشــيرية.

3 آب )أغسطس(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: »إن القائــد الــذي يُقتــل فــي المعركــة يخســره جيشــه ولكــن 
موتــه ال يزيــد مــن قــوة العــدو. ولكــن عندمــا ينضــم رجــل شــهير إلــى الجيــش المعــادي فإنــه 
فضــالً عــن كــون الفريــق األول الــذي كان ينتمــي إليــه تضيــع عليــه خدماتــه، فالذيــن ينضــم 
إليهــم يحصلــون علــى ميــزة حاســمة. إن شــاول الطرسوســي وهــو فــي طريقــه إلــى دمشــق 
كان يمكــن للــرب بــكل ســهولة أن يضربــه الضربــة القاضيــة، وبذلــك كانــت جحافــل االضطهــاد 
تخســر قــوة عظيمــة. ولكــن هللا فــي عنايتــه فضــالً عــن إبقائــه علــى حيــاة شــاول فقــد جــدده 
وخلصــه وبذلــك نقــل الخصــم مــن جانــب العــدو إلــى جانــب المســيح« )روح النبــوة، أعمــال 

الرســل، صفحــة 102(.
»كان المســيح قــد أمــر تالميــذه بالذهــاب والتبشــير لألمــم؛ لكــن التعاليــم الســابقة التــي 
تلقوهــا مــن اليهــود جعلــت مــن الصعــب عليهــم أن يفهمــوا بشــكل كامــل كلمــات ســيدهم، 
وبالتالــي كانــوا بطيئيــن فــي التصــرف بنــاًء علــى مــا قالــه المســيح لهــم. لقــد دعــوا أنفســهم 
أبنــاء إبراهيــم، واعتبــروا أنفســهم ورثــة الوعــد اإللهــي. وفقــط بعــد عــدة ســنوات مــن صعــود 
الــرب بــدأت عقولهــم تتســع بمــا فيــه الكفايــة لتفهــم بشــكل واضــح المغــزى مــن كلمــات 
يســوع، وبأنــه كان عليهــم العمــل علــى هدايــة األمــم وكذلــك اليهــود« )روح النبــوة، صــور مــن 

حيــاة بولــس، صفحــة 38(.
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أسئلة للنقاش: 
ــق  ــي الطري ــس ف ــى بول ــيح إل ــه المس ــذي وجه ــؤال ال ــي الس ــر ف ــن التفكي 1� أمع
إلــى دمشــق: »لمــاذا تضهدنــي« )أعمــال 9: 4(� بالنســبة لبولــس، كان هــذا الســؤال 
مؤشــراً علــى أن يســوع الناصــري كان بالفعــل قــد قــام مــن األمــوات� لكــن، واألكثــر 
مــن ذلــك، هــو أن هــذا الســؤال كان مؤشــراً أيضــاً علــى الهويــة الروحيــة الموجــودة 
بيــن يســوع وكنيســته )انظــر أيضــاً متــى 25: 34-45(� والمعنــى المتضمــن فــي هــذا 
واضــح: أي ضــرر يلحــق بالكنيســة هــو ضــرر يلحــق بالمســيح نفســه� مــن الناحيــة 

العمليــة، مــا الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة ليومنــا؟ 
2� إن الشــهادة ليســوع تنطــوي علــى المعانــاة مــن أجلــه؟ وليــس مــن قبيــل الصدفة 
أن الكلمــة اليونانيــة »تشــهد« )مارتيــس( ترتبــط بكلمــة »استشــهاد« )مارتيديــوم(� 

مــا الــذي يعنيــه أن تعانــي مــن أجــل المســيح؟ 
3� هنــاك مقولــة التينيــة قديمــة تقــول مــا معنــاه: »أنــا أؤمــن كــي أفهــم�« كيــف 
تســاعدنا هــذه الفكــرة علــى أن نفهــم مــا حــدث لشــاول الطرسوســي؟ ومــا يعنيــه 
ــن  ــم يك ــيح، ل ــاً بالمس ــح مؤمن ــل أن يصب ــه، قب ــل اهتدائ ــس قب ــو أن بول ــذا ه ه
ــق  ــى دمش ــق إل ــي الطري ــه ف ــذي كان ل ــار ال ــد االختب ــط بع ــك� فق ــتوعب ذل يس
ــن  ــتخلصه م ــا أن نس ــذي يمكنن ــدرس ال ــو ال ــا ه ــتوعب� م ــس أن يس ــتطاع بول اس
هــذا بالنســبة لألوقــات التــي قــد نجــد أنفســنا فيهــا مثبطيــن مــن أولئــك الذيــن ال 

ــا؟  ــدو شــديدة الوضــوح بالنســبة لن ــي تب ــق الت ــون بالحقائ يؤمن
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4-10 آب )أغسطس(    الدرس السادس    

الخدمة الكرازية لبطرس

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال 9: 32-43؛ أعمــال 10: 9-16؛ أفســس 2: 11-19؛ أعمــال 

11: 1-26؛ أعمــال 12: 18-1.

آيــة الحفــظ: » َفَفَتــَح بُطْــرُُس َفــاُه َوَقــاَل: ›ِبالَْحــقِّ أَنـَـا أَِجــُد أَنَّ هللَا الَ يَْقَبــُل الُْوُجــوَه� 
ــٍة، الَّــِذي يَتَِّقيــِه َويَْصَنــُع الِْبــرَّ َمْقُبــوٌل ِعْنــَدُه‹ « )أعمــال 10: 34، 35(� بَــْل ِفــي كُلِّ أُمَّ

مــع رحيــل بولــس إلــى طرســوس، أصبــح بطــرس مجــدداً الشــخصية الرئيســية فــي ســرد 
لوقــا لأليــام األولــى للكنيســة المســيحية. يتــم تصويــر بطــرس علــى أنــه يقــوم نوعــاً مــا بخدمــة 
متجولــة فــي جميــع أنحــاء اليهوديــة والمناطــق المحيطــة بهــا. ويخبرنــا ســفر أعمــال الرســل 
ــم  ــة(، ث ــا )َغزَالَ ــة طَاِبيثَ ــا وإقام ــفاء َحَنانِيَّ ــا، ش ــم إجراءهم ــن ت ــن لمعجزتي ــن وجيزتي بقصتي

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 أيضــاً 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 استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 11 آب )أغسطس(.
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5 آب )أغسطس(        األحد        

في لدة ويافا
ــة.  ــاحلية لليهودي ــة الس ــي المنطق ــة ف ــيحية الواقع ــات المس ــزور المجتمع ــرس ي كان بط
وعلــى األرجــح أن الغــرض مــن زياراتــه هــذه كان إعطائهــم التعليمــات العقائديــة )أعمــال 2: 
42(، لكــن هللا اســتخدمه بقــوة إلجــراء معجــزات بنفــس الطريقــة التــي أجريــت بهــا المعجزات 

مــن قبــل المســيح نفســه. 

اقــرأ أعمــال 9: 32-35� مــا هــي أوجــه الشــبه التــي تراهــا فــي معجــزة المســيح فــي 
ــا؟  ــا 5: 17- 26 ومعجــزة شــفاء حناني لوق

 

ــداً  ــة جي ــة المعروف ــا بالقص ــزة تذكرن ــزة، إال أن المعج ــة موج ــن أن القص ــم م ــى الرغ عل
للرجــل المشــلول الــذي شــفي بواســطة المســيح فــي كفرناحــوم )لوقــا 5: 17-26(. إنــه حتــى 
التفاصيــل المتعلقــة بالفــراش متشــابهة. لكــن األهــم مــن ذلــك كان تأثيــر شــفاء حنانيــا، ليــس 
فقــط فــي لــدة ولكــن أيضــاً فــي الســهل الســاحلي لشــارون. فبعــد أن تحققــوا ألنفســهم مــن 

حقيقــة المعجــزة، رجــع كثيــر مــن النــاس إلــى الــرب. 

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

 

كانـت طابيثـا محبوبـة جـداً 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 8: 41، 42، 49-56(، وهـي المعجـزة التـي شـهدها بطـرس. واتباعـاً لمثـال 
المسـيح، طلـب بطـرس مـن الجميـع أن يغـادروا الغرفـة )انظر مرقـس 5: 40(. ثم ركـع وصلى، 

وبعـد ذلـك نـادى المـرأة الميتة قائـالً، » ›يَـا طَاِبيثَـا، قُوِمي!‹ « )أعمـال 9: 40(. 
لقـد أجـرى الرسـل العديـد مـن المعجـزات؛ ومـع ذلـك، وفـي الواقـع، كانـت هـذه كلهـا 
أعمـال هللا التـي َجـرَْت َعلَـى أَيْـِدي الرُُّسـِل )أعمـال 5: 12(. وربمـا 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 14: 12(. عندما نسـمح تماماً هلل 
بـأن يسـتخدمنا لصالـح البشـارة، فإن أمـوراً عظيمة يمكـن أن تحدث. فإنَّ بطرس لـم يقم طابيثا 

فحسـب، لكـن المعجـزة أدت إلـى اهتـداء الكثيريـن في يَافَـا )أعمـال 9: 42(.  
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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 المعجــزات قــد 
ســاعدت فــي بعــض األحيــان علــى قيــادة بعــض النــاس إلــى اإليمــان، إال أن الكتــاب 
المقــدس ملــيء بقصــص أولئــك الذيــن رأوا معجــزات ولكنهــم مــع ذلــك لــم يؤمنــوا� 

مــا هــو إذن الشــيء الــذي يجــب أن يرتكــز عليــه إيماننــا؟ 

6 آب )أغسطس(        االثنني        

في بيت كرلينيوس
وفــي يافــا، أقــام بطــرس عنــد شــخص يدعــى ِســْمَعاَن الــذي كان يعمــل َدبَّاغــاً )أعمــال 9: 
43(. وفــي الوقــت نفســه، علــى بعــد حوالــي 40 كيلومتــراً مــن يافــا، كان يعيــش قائــد مائــة 
رومانــي اســمه كورنيليــوس. كان هــو وأســرته مكرســين لعبــادة هللا، علــى الرغــم مــن أنهــم لــم 
ــاً  ــزال أممي ــة، وهــذا يعنــي أن كورنيليــوس كان ال ي ــة اليهودي ــوا ملتزميــن رســمياً بالديان يكون
غيــر مختــون. فــي رؤيــة أعطيــت لــه مــن هللا، طلــب مــن كورنيليــوس أن يرســل رســالً إلــى يافــا 

ليدعــو بطــرس لزيارتــه )أعمــال 10: 8-1(. 

اقرأ أعمال 10: 9-16، 28، 34، 35� ما 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 جائعــاً، وقــد طلــب منــه الصــوت فــي الرؤيــة 
ــات  ــن الحيوان ــز بي ــل التميي ــة ال ليزي ــتخدم الرؤي ــإن هللا اس ــك، ف ــع ذل ــأكل؛ وم ــح وي أن يذب

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. 
ــع  ــن مجتم ــن م ــتبعد األمميي ــذي اس ــر، ال ــوت المعاص ــق بالاله ــكلة تتعل ــت المش كان
ــة  ــة المتعلق ــل النقط ــويها لمجم ــح تش ــد أصب ــرأي ق ــذا ال ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــرائيل، عل إس
ــة هللا  ــم بمعرف ــى العال ــول إل ــا الوص ــود له ــي كان المقص ــي الت ــة، وه ــرائيل كأم ــود إس بوج
ــر  ــن غي ــزل الوثنيي ــم ع ــد ت ــم، فق ــع إبراهي ــد هللا م ــة لعه ــان كان عالم ــي. وألن الخت الحقيق
المختتنيــن ومعاملتهــم بــازدراء. ولــم يكــن مســموح لــه باالشــتراك فــي أي جــزء مــن بــركات 
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العهــد مــا لــم يقبلــوا الختــان ويصبحــوا يهــوداً. 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 2: 11؛ غالطيــة 3: 26-28؛ وأفســس 2: 11-19� مــاذا تعلمنــا هــذه 
ــا  ــي أن تخبرن ــاذا ينبغ ــل؟ م ــة رســالة بشــارة اإلنجي ــة حــول عالمي ــرات الكتابي الفق
حــول كــم هــو خطــأ بالنســبة للمســيحيين أن يعــززوا التحيــز ضــد أي جماعــة علــى 

ــة؟   ــاءات العرقي أســاس االنتم

7 آب )أغسطس(        الثالثاء        

هبة الروح القدس
تكشــف اآليــات فــي أعمــال 10: 44-48 عــن لحظــة حاســمة فــي تاريــخ الكنيســة األولــى. 
كانــت هــذه هــي المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا التبشــير باإلنجيــل إلــى األمــم غيــر المختونيــن 
ِمــن ِقبــل أحــد الرســل. وخالفــاً للمؤمنيــن الهلنســتيين، لــم يكــن الرســل والمؤمنــون اآلخــرون 
مــن اليهــود مســتعدين لقبــول األممييــن فــي الكنيســة. وحيــث أن يســوع كان مســيا إســرائيل، 
ــن  ــود القريبي ــع اليه ــط م ــارة فق ــاركة البش ــي مش ــه ينبغ ــن أن ــؤالء المؤمني ــد ه ــد اعتق فق
ــم  ــن ث ــة أوالً وم ــى اليهودي ــدوا إل ــم أن يهت ــي لألم ــه ينبغ ــدون أن ــوا يعتق ــن. وكان والبعيدي
ــارة أخــرى، قبــل أن يتمكــن األمــم مــن أن يصيــروا  يتــم قبولهــم فــي مجتمــع اإليمــان. وبعب
مســيحيين، كان عليهــم أوالً أن يصيــروا يهــوداً. 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 لَيَْس ِعْنَد 
هللِا ُمَحابَـاٌة أو تفضيـٌل، وبأنـه فيمـا يتعلـق بالخالص، فإن اليهـود واألمميين متسـاوين أمام هللا. 

اقرأ أعمال 11: 1- 18� كيف 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 اهتمامــاً بوســاوس 
الطقــوس اليهوديــة أكثــر مــن اهتمامهــم بخــالص كرنيليــوس وأهــل بيتــه. لقــد كانــوا يخشــون 
ــل  ــك مــن شــأنه أن يمثِّ ــإنَّ ذل ــل هــذه الممارســات ف ــت الكنيســة عــن مث ــه إذا تخل ــن أن م
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إنــكاراً إليمــان إســرائيل، وأنهــم بذلــك سيخســرون رضــى هللا، ويصبحــون هــم أنفســهم مدانيــن 
بنفــس االتهامــات – مــن رفاقهــم اليهــود – التــي أدت إلــى مقتــل اســتفانوس. 

ــدأ كنيســة المســيح بالدخــول فــي مظهــر جديــد مــن  »لقــد حــان الوقــت الــذي فيــه تَبْ
مظاهــر العمــل. فالبــاب الــذي أغلقــه كثيــرون مــن المهتديــن اليهــود فــي وجــه األمــم كان 
ســيُفتح اآلن علــى مصراعيــه. والذيــن قبلــوا اإلنجيــل مــن األمــم كانــوا ســيُعتبرون 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 أيضــاً تحــدث المؤمنــون مــن األمــم بلغــات 
ــة.  ــر مفهوم ــة غي ــة ُعلِْويّ ــات وجداني ــوا بلغ ــم يتحدث ــل، ول ــن قب ــم م ــة له ــن معروف ــم تك ل
ــم  ــه فــي حيــن كان التكل ــم بألســنة كان هــو األمــر المختلــف: فإن وفقــط الغــرض مــن التكل
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. 

8 آب )أغسطس(        األربعاء        

الكنيسة في أنطاكية
عمــل اهتــداء كرنيليــوس علــى جعــل لوقــا يتوقــف لفتــرة وجيــزة عــن ســرد قصــة خدمــة 

بطــرس إلظهــار التقــّدم األوَّلـِـي لبشــارة اإلنجيــل بيــن األمــم.

اقرأ أعمال 11: 19-26� ماذا حدث عندما جاء بعض المشتتين من أورشليم إلى أنطاكية؟ 

 

يشــير هــذا القســم مــن ســفر أعمــال الرســل إلــى االضطهــاد الــذي كان يشــنه بولــس فــي 
ــن  ــة وأماك ــي اليهودي ــت التطــورات الســابقة تحــدث ف ــا كان ــه بينم ــذا، فإن ــاح 8. وهك أصح
ــليم ينشــرون  ــادرة أورش ــى مغ ــروا عل ــن أجب ــن الهلينســتيين الذي أخــرى، كان بعــض المؤمني

البشــارة فــي أماكــن خــارج حــدود اليهوديــة.
يُولـِـي لوقــا اهتمامــاً خاصــاً 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 1: 8 كانــت تتحقــق مــن خــالل جهــود المســيحيين اليونانييــن 

مــن أصــل يهــودي. لقــد كانــوا هــم الذيــن أصبحــوا مؤسســي المرســلية إلــى األمــم. 
ــا لتقييــم  وبســبب نجــاح الكنيســة فــي أنطاكيــة، قــرر الرســل فــي أروشــليم إرســال برناب
الحالــة. وعندمــا الحــظ برنابــا الفــرص العظيمــة المتاحــة لتقــّدم البشــارة، أرســل فــي طلــب 

ــاً.   ــا شــعر أن بولــس ســيكون معينــاً حيوي بولــس الــذي كان مقيمــاً فــي طرســوس، ألن برناب
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وقــد كان برنابــا علــى حــق. فخــالل الســنة التــي عمــل فيهــا هــو وبولــس معــاً، تمكنــت 
ــه عــن  ــا ب ــذي تحدث ــا مــن األمــم، مــن ســماع البشــارة. والحمــاس ال ــرة، معظمه حشــود كبي
يســوع المســيح جعــل المؤمنيــن هنــاك يُْعرفــون ألول مــرة علــى أنهــم »مســيحيين« )أعمــال 
ــغ  ــد صي ــح ق ــى أن هــذا المصطل ــوا« مســيحيين تشــير إل ــد ُدِعيَ ــة أنهــم »ق 11: 26(. وحقيق
ــن  ــوع مــن الســخرية، هــذا فــي حي ــن مــن خــارج الكنيســة، ربمــا كن ــك الذي ــل أولئ مــن قب
ــل المؤمنــون اإلشــارة إلــى أنفســهم علــى أنهــم »إِْخــَوة« )أعمــال 1: 16(، »تَّالَِميــذ«  كان يفضِّ
يِســون« )أعمــال 9: 13(. وبحلــول الوقــت الــذي كُتــب فيــه ســفر  )أعمــال 6: 1(، أو حتــى » ِقدِّ
أعمــال الرســل، أصبحــت كلمــة »مســيحي« تســمية شــائعة )أعمــال 26: 28(، ويبــدو أن لوقــا 

كان موافقــاً علــى هــذه التســمية. فكلمــة »مســيحي« تعنــي تابعــاً أو مالصقــاً للمســيح.

ــاً  ــت حق ــل أن ــك ه ــن حيات ــاذا ع ــيحياً«؟ م ــى »مس ــك أن تدع ــه ل ــذي يعني ــا ال م
مســيحي؟ بمعنــى، مــا مــدى اختــالف طريقتــك فــي العيــش عــن تلــك التــي لغيــر 

ــاً؟  ــم حق ــي ته ــور الت ــق باألم ــا يتعل المســيحيين فيم

9 آب )أغسطس(        الخميس        

اضطهاد هيرودس
عـودة بالحديـث إلـى اليهودية، وها نحـن اآلن نواجه قصة إعدام الملـك هيرودس ليعقوب، 

أخـي يوحنـا ابـن زبدي )مرقس 1: 19(. وقـد أراد هيرودس عمل الشـيء ذاته مع بطرس. 

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

 

 

ــى  ــر )مت ــرودس الكبي ــد هي ــاس األول، حفي ــا هــو أغريب ــرودس المذكــور هن إن الملــك هي
2: 1(؛ وقــد حكــم اليهوديــة مــن 18 إلــى 44 ميالديــة. ونتيجــة لتظاهــره بالتقــوى، فقــد حظــي 
ــه لنيــل رضــا اليهــود مــن خــالل  ــاه اليهــود، خاصــة الفريســيين. ومحاوالت بشــعبية بيــن رعاي

مهاجمتــه لبعــض الرســل تتناســب تمامــاً مــع مــا نعرفــه عنــه مــن مصــادر أخــرى. 
وألن الحكــم بقتــل يعقــوب كان فعــاالً فــي تحقيــق أهــداف أغريبــاس، فقــد خطــط لقتــل 
ــرق تتكــون كل  ــة ف ــى أربع ــى بطــرس وتســليمه إل ــض عل ــم القب ــل ت ــك. وبالفع بطــرس كذل
فرقــة منهــا مــن أربعــة جنــود. وكانــت هــذه الفــرق تتنــاوب علــى حراســته نهــاراً وليــالً. وفــي 
ــلتين  ــاً بسلس ــرس مربوط ــرس: كان بط ــع بط ــود م ــة جن ــد أربع ــة، كان يوج ــة حراس كل نوب
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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 

ــرة فــي الســابق )أعمــال 5: 20-17(.  ــذ فت ــا( من بطــرس )ويوحن

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

 

 

فــي الليلــة الســابقة لليــوم الــذي خطــط فيــه أغريبــاس لمحاكمــة بطــرس وإعدامــه، تــم 
مــرة أخــرى تحريــره بمعجــزة بواســطة مــالك.

ــت  ــد بُذل ــة )أعمــال 12: 20-23(. وق ــاس فــي قيصري ــاة أغريب ــك، نجــد قصــة وف بعــد ذل
محــاوالت لتحديــد ســبب وفاتــه: )اِلِْتهــاُب الّصَفــاق، قرحــة، أو حتــى مســموماً(؛ ومــع ذلــك، 

فــإن لوقــا واضــح فــي القــول بــأن الملــك قــد مــات بســبب حكــم إلهــي.

ــض  ــي بع ــاً� ف ــاً إلهي ــرودس حكم ــه هي ــرس، وواج ــذ بط ــوب، وأُنق ــل يعق ــد ُقت لق
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؟

10 آب )أغسطس(        الجمعة        

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 ]8-10[ ونوليهـا 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 6، صفحـة 1059(. 
ــوى  ــداؤه س ــد أع ــن يحص ــاً، ول ــيمضي قُُدَم ــل هللا س ــإن عم ــة، ف ــي الكنيس ــا تصل »عندم
ــا  ــة لوق ــهادة. إن قناع ــاة والش ــن المعان ــة م ــي الكنيس ــذا ال يعف ــى وإن كان ه ــل، حت الفش
بانتصــار البشــارة هــي قناعــة حقيقيــة تمامــاً، وهــي تــدرك أنــه علــى الرغــم مــن أن كلمــة هللا 
ــاة والحبــس« ]هــوارد مارشــال،  ــة المعان ــى مواجه ــد يضطــرون إل ــا ق ــد، إاّل أن خدامه ال تتقي

ــة 206، 207[. ــز، 1980(، صفح ــدس: أيردمان ــد رابي ــل )غران ــال الرس أعم
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أسئلة للنقاش: 
ــَناٍت  ــُع َحَس ــِه، يَْصَن ــَع َجِميــعِ بَْيِت ــُف هللِا َم ــيٌّ َوَخائِ ــوس بأنــه »تَِق 1� يوصــف كَرْنِيلُِي
ــى هللِا ِفــي كُلِّ ِحيــٍن« )أعمــال 10: 2(� مــن الواضــح أن  ــي إِلَ ــْعِب، َويَُصلِّ كَِثيــرًَة لِلشَّ
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؟ 
2� فــي الصــف، عــودوا إلــى الســؤال األخيــر بــدرس يــوم االثنيــن واســألوا أنفســكم 
هــذا الســؤال: مــا هــو الســياق الثقافــي واالجتماعــي والسياســي الذيــن تعيــش فيــه 
ــرض بالمســيحيين  ــن المفت ــس م ــذي لي ــي ال ــر الِعرق ــن التوت ــوع م ــد هــذا الن ويولّ
تعزيــزه؟ وبعبــارة أخــرى، كيــف يمكننــا جميعــاً كمســحيين أن نســمو عــن كل مــا 

مــن شــأنه أن يُحــرّض علــى مثــل هــذه األمــور فــي ثقافاتنــا وخلفياتنــا؟  
3� علـى 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 حوَّلـه هللا إلى بََركَـة ونعمة؟ 
4� كان يعقــوب واحــداً مــن أقــرب التالميــذ إلــى المســيح )مرقــس 5: 37؛ 9: 2؛ 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 ظُلْمــاً؟ مــا هــي الــدروس المســتفادة التــي ينبغــي أن نســتخلصها مــن 

هــذه القصــص ألنفســنا فيمــا يتعلــق بمجمــل مســألة المعانــاة واأللــم؟
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11-17 آب )أغسطس(    الدرس السابع    

رحلة بولس التبشيرية األولى

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال 13؛ 2كورنثــوس 4: 7-10؛ روميــة 10: 1-4؛ روميــة 3: 

ــة 11-9. 19؛ أعمــال 14: 1-26؛ رومي

آيــة الحفــظ: » › َفلَْيكُــْن َمْعلُوًمــا ِعْنَدكُــْم أَيَُّهــا الرَِّجــاُل اإلِْخــَوُة، أَنَّــُه ِبهــَذا يَُنــاَدى لَكُــْم 
ُروا ِمْنــُه  ُر كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِمــْن كُلِّ َمــا لَــْم تَْقــِدُروا أَْن تََتَبــرَّ ِبُغْفــَراِن الَْخطَايـَـا، َوِبهــَذا يََتَبــرَّ

ِبَناُمــوِس ُموَســى ‹ « )أعمــال 13: 38، 39(� 

المؤكــد هــو أن البشــارة كان يجــب أن تذهــب لألمــم وكذلــك اليهــود. هــذه كانــت الرســالة 
التــي بــدأ المســيحيون مــن أصــل يهــودي يســتوعبونها، ببــطء ولكــن بثبــات.

إن أول قصــة واضحــة حــول انضمــام األمــم لإليمــان علــى نطــاق واســع، ترتبــط بأنطاكيــة. 
وبعبــارة أخــرى، إن أول كنيســة لألمــم قــد تأسســت فــي أنطاكيــة، حتــى وإن كانــت تضــم أيضــاً 
ــة 2: 11-13(. وبســبب الحماســة التبشــيرية  ــود )غالطي ــن اليه ــرة مــن المؤمني مجموعــة كبي
ــة  ــت الكنيس ــس، نم ــا وبول ــول برناب ــه وص ــذي أحدث ــد ال ــم الجدي ــك الزخ ــيها، وكذل لمؤسس
ــت  ــد تفوق ــع، لق ــي الواق ــة. ف ــارج اليهودي ــام خ ــيحي ه ــز مس ــت أول مرك ــرعة، وأصبح بس

الكنيســة فــي أنطاكيــة، فــي بعــض الجوانــب، علــى الكنيســة فــي أورشــليم. 
ونظـراً لتمركـز الرسـل فـي أورشـليم، فقـد أصبحـت أنطاكيـة منشـأ اإلرسـاليات المسـيحية. 
فمـن هنـاك، وبدعـم أولي مـن المؤمنين المحلييـن، غادر بولس إلـى رحالته التبشـيرية الثالثة. 
وبسـبب تكريسـهم أصبحـت المسـيحية مـا كان يقصـد المسـيح لهـا أن تكـون عليـه: ديانـة 
ـٍة َوقَِبيلَـٍة َولَِسـاٍن َوَشـْعٍب« )رؤيـا 14: 6(.  عالميـة، ديانـة فيهـا يتـم نشـر البشـارة إلـى »كُلَّ أُمَّ

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 18 آب )أغسطس(.
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12 آب )أغسطس(        األحد        

سالميس وبافوس
فـي أعمـال 13، ينتقـل لوقا بالمشـهد مرة أخـرى إلى أنطاكية كـي يُطْلِعنا علـى رحلة بولس 
التبشـيرية األولـى، وهـي التـي يخصص لهـا لوقا أصحاحيـن كامليـن )أعمـال 13، 14(. ومن هنا 

وحتـى نهايـة سـفر أعمـال الرسـل، يَْنَصب التركيـز على بولـس ورحالته التبشـيرية إلى األمم. 
ــل  هــذا هــو أول مســعى تبشــيري فــي أعمــال يتــم التخطيــط لــه بقصــد وعنايــة ِمــن ِقبَ
كنيســة بمفردهــا؛ ومــع ذلــك، فــإن لوقــا كان حريصــاً علــى أن يســلط الضــوء علــى أن هــذا 
المســعى كان منبثقــاً مــن هللا وليــس مبــادرة مــن المؤمنيــن. والنقطــة هنــا هــي أن هللا يمكنــه 
أن يعمــل فقــط عندمــا نضــع أنفســنا طواعيــة فــي موضــع بحيــث يمكــن هلل أن يســتخدمنا. 

اقــرأ أعمــال 13: 1-12� مــا هــي النقــاط األساســية التــي يريــد لوقــا التأكيــد عليهــا فيمــا 
يتعلــق بنشــاطات برنابــا وبولــس فــي ُقْبــرُص؟ 

 

ــذا  ــي ه ــلين؛ وف ــادرة المرس ــبقت مغ ــد س ــوم ق ــفعية والص ــالة التش ــن الص ــرة م إن فت
الســياق، كان وضــع األيــدي ُمَمارََســة تــدل علــى التكريــس، أو التســليم إِلـَـى نِْعَمــِة هللِا )أعمــال 

ــه. ــام ب ــِذي ســيتم القي ــِل الَّ 14: 26( لِلَْعَم
تقــع جزيــزة قُبْــرُص فــي الزاويــة الشــمالية الشــرقية مــن البحــر المتوســط، وال تبعــد كثيــراً 
عــن أنطاكيــة. وقــد كانــت مكانــاً طبيعيــاً لبــدء العمــل فيــه، ليــس فقــط ألن برنابــا مــن قُبْــرُص 
ولكــن ألن البشــارة كانــت قــد وصلــت بالفعــل إلــى الجزيــرة. ومــع ذلــك، كان ال يــزال هنــاك 

الكثيــر الــذي ينبغــي عملــه.
ــا الَّــِذي يُْدَعــى َمرْقُــس،  وحالمــا وصلــوا إلــى قُبْــرُص، قــام كل مــن برنابــا وبولــس – ويُوَحنَّ
ابـْـُن أُْخــِت بَرْنَابـَـا )أعمــال 15: 39؛ كولوســي 4: 10(، الــذي كان معهمــا – بالتبشــير فــي المجمع 
ِفــي َســالَِميَس. كانــت هــذه عــادة بولــس المنتظمــة: أن يبشــر أوالً فــي المجامــع قبــل التحــّول 
إلــى األمــم. ألن يســوع كان مســيا إســرائيل، فقــد كان مــن الطبيعــي جــداً مشــاركة البشــارة 
ــا أن  ــم )يمكنن ــي طريقه ــرون ف ــم يبش ــاً، وه ــوا غرب ــالميس، تحرك ــد س ــود أوالً. بع ــع اليه م
نفتــرض(، إلــى أن وصلــوا إلــى العاصمــة، بافــوس. ثــم يتمحــور الســرد حــول شــخصين: ســاحر 
ــم  ــوس، الحاك ــيرجيوس باول ــاس، وس ــم إليم ــاً باس ــرف أيض ــوع، ويع ــار يس ــى ب ــودي يدع يه
الرومانــي المحلــي. وتعطــي القصــة مثــاالً جيــداً علــى كيــف أن البشــارة قــد قوبلــت بــردود 
أفعــال متناقضــة: فمــن جهــة، قوبلــت بمعارضــة علنيــة صريحــة؛ ومــن جهــة أخــرى، القــت 
قبــوالً صادقــاً حتــى مــن قبــل أشــخاص مرموقيــن مــن األمــم. واآليــة فــي أعمــال 13: 12 تــدل 

بوضــوح إلــى حالــة اهتــداء.
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ـــاً  ـــق كان يهودي ـــاوم الح ـــذي ق ـــخص ال ـــة، الش ـــذه الحال ـــي ه ـــف أن، ف ـــي كي ـــر ف فك
ـــاعدنا  ـــذا أن يس ـــن له ـــف يمك ـــاً� كي ـــاً أممي ـــه كان ـــذي قبل ـــخص ال ـــن أنَّ الش ـــي حي ف
علـــى أن نفهـــم الســـبب الـــذي يجعـــل مـــن الوصـــول »بالحـــق الحاضـــر« إلـــى 
األشـــخاص مـــن الطوائـــف المســـيحية األخـــرى أصعـــب مـــن الوصـــول بـــه إلـــى 

أولئـــك الذيـــن ال يدينـــون بديانـــة علـــى اإلطـــالق؟ 

13 آب )أغسطس(        االثنني        

أنطاكية بيديسية: الجزء األول
مــن قُبْــرُص، أبحــر بولــس ورفاقــه إلــى بيرغــا، فــي بامفيليــا علــى الســاحل الجنوبــي لتركيــا 
الحديثــة. وقبــل أن ينتقلــوا إلــى بيســيدية أنطاكيــة، يــدون لوقــا تغييريــن عرضييــن كبيريــن: 
ــر برنابــا أوالً(،  بولــس يصبــح هــو الشــخصية الرائــدة )فإلــى ذلــك الحيــن، كان دائمــاً يتــم ِذكْ
ثــم يتوقــف لوقــا عــن اســتخدام االســم اليهــودي لبولــس ) »شــاول« ( ويبــدأ فــي اإلشــارة إليــه 
فقــط باالســم »بولــس« )أعمــال 13: 9(. وربمــا الســبب فــي هــذا هــو أنــه مــن اآلن فصاعــداً 

يجــد بولــس نفســه فــي بيئــة يونانيــة رومانيــة. 
وتســجل اآليــة فــي أعمــال 13: 13 عــودة يوحنــا مرقــس إلــى أورشــليم. ونحــن ال نعلــم مــن 
ــا مرقــس. كتبــت روح النبــوة تقــول إنــه  النصــوص فــي حــد ذاتهــا الســبب فــي عــودة يوحن
عندمــا واجــه مرقــس المخــاوف واإلحبــاط بســبب المصاعــب التــي اعترضــت طريقهــم »جبــن 
قلبــه وفارقتــه شــجاعته فرفــض مرقــس التقــدم فــي ســيره وقفــل راجعــاً إلــى أورشــليم« )روح 
النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 141(. إن هللا لــم يَِعــْد أبــداً بــأنَّ التبشــير ســيكون ســهالً. علــى 
النقيــض مــن ذلــك، عــرف بولــس منــذ البدايــة أن خدمتــه ليســوع تنطــوي علــى الكثيــر مــن 
المعانــاة )أعمــال 9: 16(، لكنــه تعلــم االعتمــاد كليــاً علــى قــوة هللا، وفــي ذلــك كان يكمــن ســر 

قوتــه )2كورنثــوس 4: 10-7(. 

اقرأ أعمال 13: 38� ماذا كان جوهر رسالة بولس في مجمع أنطاكية؟

 

تشتمل اآلية في أعمال 13: 16-41 على أول عظات بولس المدونة في العهد الجديد. لم 
تكن، بالطبع، أول عظة يلقيها بولس، وليس هناك شك في أنها تمثل فقط ملخصاً موجزاً لما قاله. 
ــول  ــتركة ح ــدات المش ــدأ بالمعتق ــي تب ــية. وه ــزاء رئيس ــة أج ــى ثالث ــة إل ــم العظ تنقس
انتخــاب هللا إلســرائيل واختيــار داود ملــكاً )أعمــال 13: 17-23(؛ كان يهــدف هــذا الجــزء إلــى 
إيجــاد نقطــة اتصــال مــع جمهــور اليهــود. وبعــد ذلــك، تقــدم العظــة يســوع باعتبــاره إتمــام 
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لوعــود هللا لنســل داود، وبــأن يســوع هــو الــذي يجلــب الخــالص إلســرائيل )أعمــال 13: 24-
37(. والجــزء الختامــي مــن عظــة بولــس هــو تحذيــر ضــد رفــض الخــالص الــذي يتــم تقديمــه 

مــن خــالل يســوع )أعمــال 13: 41-38(.
ــس حــول  ــى جوهــر رســالة بول ــان تشــتمالن عل ــات 38 و39، اللت وذروة العظــة هــي اآلي
التبريــر، وبــأن الغفــران والتبريــر متاحــان فقــط مــن خــالل يســوع المســيح، وليــس مــن خــالل 
شــريعة موســى. إن هــذه اآليــة ال تقــول أن النامــوس قــد ألغــي. إنمــا هــي فقــط تبــرز عــدم 
قــدرة الشــريعة علــى القيــام بمــا كان اليهــود يتوقعــون منهــا القيــام بــه، وتحديــداً منــح التبرير 

)روميــة 10: 1-4(. إن التبريــر ال يمنحــه ســوى يســوع المســيح وحــده )غالطيــة 2: 16(.  

مــا الــذي يعنيــه أن الخــالص هــو فقــط مــن خــالل يســوع المســيح؟ كيــف توفــق 
بيــن ضــرورة حفــظ نامــوس هللا األدبــي مــع حقيقــة أن النامــوس غيــر قــادر علــى 

ــا؟ تبريرن

14 آب )أغسطس(        الثالثاء        

أنطاكية بيديسية: الجزء الثاني
اآليتــان فــي أعمــال 13: 38، 39 تعرضــان مســألة عــدم قــدرة النامــوس علــى التبريــر، وهــو 
ــة، إال أن  ــوس األدبي ــا النام ــزم لوصاي ــع المل ــن الطاب ــم م ــى الرغ ــام. وعل ــدي ه ــوم عقائ مفه
النامــوس غيــر قــادر علــى منــح التبريــر ألن النامــوس ال يمكنــه إنتــاج طاعــة كاملــة فــي أولئــك 
الذيــن يحفظونــه )أعمــال 15: 10؛ روميــة 8: 3(. حتــى ولــو كان النامــوس قــادراً علــى إنتــاج 
ــا الســابقة  ــر عــن خطايان ــا التكفي ــة ال يمكنه ــا، إال أن هــذه الطاعــة الكامل ــة فين طاعــة كامل
)روميــة 3: 19؛ غالطيــة 3: 10، 11(. وهــذا هــو الســبب فــي أن التبريــر ال يمكــن كســبه، وال 
حتــى جزئيــاً. نحــن يمكننــا الحصــول عليــه فقــط باإليمــان بذبيحــة المســيح الكفاريــة )روميــة 
3: 28؛ غالطيــة 2: 16(، إنهــا عطيــة نحــن ال نســتحقها. ورغــم مــا قــد تكــون عليــه الطاعــة مــن 

أهميــة بالنســبة لحيــاة المســيحي، إال أنهــا ال يمكــن أن تُكِســبنا الخــالص. 

اقرأ أعمال 13: 42-49� كيف تلقى المجمع رسالة بولس؟

 

علــى الرغــم مــن الطريقــة القاســية التــي بهــا أنهــى بولــس رســالته، إال أن رد فعــل معظــم 
ــي  ــر ف ــور بشــكل كبي ــرت األم ــد تغيّ ــك، فق ــع ذل ــاً جــداً. م ــن بالمجمــع كان إيجابي الحاضري
ــل  ــالة اإلنجي ــون رس ــوا يرفض ــن كان ــود« الذي ــداً أن »اليه ــل ج ــن المحتم ــي. وم ــبت التال الس
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هــم قــادة المجمــع، أولئــك الذيــن يمثلــون اليهوديــة الرســمية. ويعــزو لوقــا ســبب موقفهــم 
ــرَة. القاســي تجــاه بولــس إلــى الَغيْ

فــي العالــم القديــم، كانــت عــدة ســمات يهوديــة، مثــل التوحيــد وأســلوب الحيــاة، وحتــى 
ــم ينضمــون لإليمــان  ــرون منه ــود، وكان الكثي ــر اليه ــن غي ــة بي ــة قوي الســبت، تشــكل جاذبي
بالمســيح كمهتديــن. مــع ذلــك، فقــد كان الختــان يشــكُِّل عائقــاً خطيــراً، إذ كان يُْعتَبَــر ممارســًة 
بربريــة ومثيــرًة لالشــمئزاز. وبنــاًء علــى ذلــك، كان الكثيــرون مــن األمم يحضــرون إلــى المجامع 
للتعبــد هلل لكــن مــن دون أن يهتــدوا رســمياً إلــى اليهوديــة. وكان أولئــك األشــخاص يعرفــون 
َخــالَِء ِمــْن َمْجَمــع  علــى أنهــم »يَتَُّقــوَن هللَا«، وربمــا كان أولئــك الذيــن يَتَُّقــوَن هللا، وكذلــك الدُّ
أنطاكيــة )أعمــال 13: 16، 43( هــم الذيــن ســاعدوا فــي نشــر األخبــار حــول رســالة بولــس بيــن 
النــاس بشــكل عــام، وقــد جــاء النــاس بأعــداد كبيــرة. وال شــك فــي أن إمكانيــة اختبــار الخــالص 
ابـَـاً بشــكل خــاص.  دون الحاجــة أوالً إلــى االلتــزام باليهوديــة كان بالنســبة للكثيريــن أمــراً َجذَّ

وقــد يســاعد هــذا فــي تفســير غيــرة القــادة اليهــود. وعلــى أي حــال، فإنهــم ومــن خــالل 
رفضهــم للبشــارة لــم يحرمــوا أنفســهم مــن الخــالص الــذي يقدمــه هللا فحســب، ولكنهــم أبــرأوا 
ذمــة بولــس وبرنابــا لتحويــل اهتمامهــم الكامــل إلــى األمــم الذيــن تهللــوا وســبحوا هللا ألنــه 

تضمنهــم فــي خطــة خالصــه.

15 آب )أغسطس(        األربعاء        

إِيُقونَِية
ــة الحشــود ضــد  ــة، حرضــت الســلطات المحلي بتحريــض مــن القــادة اليهــود فــي أنطاكي
بولــس وبرنابــا َوأَْخرَُجوُهَمــا ِمــْن المدينــة )أعمــال 13: 50(. مــع ذلــك، فقــد أمتــأل التالميــذ ِمــَن 
الَْفــَرِح َوِمــن الــرُّوِح الُْقــُدِس )أعمــال 13: 52(. وعندهــا توّجــه المرســالن إلــى مدينــة إِيُقونِيَــَة.

اقرأ أعمال 14: 1-7� ماذا كانت نتيجة نشاطات بولس وبرنابا في إِيُقونَِيَة؟

 

 

ــل  ــود أوالً قب ــة اليه ــي مخاطب ــة ف ــا المتمثل ــا عادتهم ــس وبرناب ــَة، واصــل بول ــي إِيُقونِيَ ف
ــرِْض الســبب الرئيســي  التوجــه لألمــم. إنَّ عظــة بولــس فــي أنطاكيــة )أعمــال 13: 16-41( تُْع
ــا ينطــوي  ــم التبشــيرية: انتخــاب إســرائيل مــع كل م ــة فــي خدمته ــود أولوي وراء جعــل اليه
عليــه ذلــك )روميــة 3: 2؛ 9: 4، 5(، وإتمــام هللا لوعــده بمخلـّـص مــن نســل داود. وعلــى الرغــم 
مــن حقيقــة أن الكثيــر مــن اليهــود قــد رفضــوا البشــارة، إال أن بولــس لــم يفقــد األمــل فــي 

حــدوث اهتــداء َجْوَهــِرّي لليهــود.



59

ــْم  ــرَائِيَل ُه ــْن إِْس ــَن ِم ــُع الَِّذي ــَس َجِمي ــه »لَيْ ــاً أن ــس جلي ــح بول ــة 9-11، يوض ــي رومي ف
ــى  ــون عل ــه فقــط بســبب رحمــة هللا أن بعــض اليهــود يؤمن ــة 9: 6( وبأن ــرَائِيلِيُّوَن« )رومي إِْس
ــٌة  ــْت بَِقيَّ ــْد َحَصلَ ــا قَ ــِر أَيًْض ــاِن الَْحاِض ــي الزََّم ــن »ِف ــعبه، ولك ــض ش ــم يرف ــالق. إن هللا ل اإلط
َحَســَب اْخِتيَــاِر النِّْعَمــِة« )روميــة 11: 5(. واصــل بولــس الكــرازة بالبشــارة لألمــم، علــى الرغــم 

ــد مــن اليهــود بالمســيح يســوع. ــوم مــا ســيؤمن المزي ــه فــي ي ــه كان يؤمــن أن مــن أن
»إن حجــة بولــس فــي روميــة 9-11 تقــدم توضيحــاً إضافيــاً لخطتــه المرســلية التــي اتبعهــا 
كمــا وردت فــي ســفر أعمــال الرســل، وهــو يعــرض أمــام كل جيــل مــن المســيحيين األهميــة 
الالهوتيــة للشــهادة لليهــود غيــر المؤمنيــن« ]ديفيــد ج. بيترســون، ِســفر أعمــال الرســل )غرانــد 

رابيــدز: إيردمانــز، 2009(، صفحــة 401[.
لم يكن الوضع في إِيُقونِيََة مختلفاً كثيراً عن ذلك الذي في أنطاكية. فقد كانت ردة فعل 
اليهود واألمم لبشارة بولس إيجابية للغاية في البداية. ولكن مرة أخرى، قام غير المؤمنين من 
اليهود، ربما قادة المجتمع اليهودي المحلي، بتحريض األمم وتسميم عقولهم ضد المبشَرين، 
متسببين في حدوث انقسام بين الناس. وبينما كان المعارضون يخططون للهجوم على بولس 

وبرنابا وقتلهما، قرر المبشران مغادرة المدينة واالنتقال إلى مدينة أخرى.

أكثــر مــن مجــرد ســماع البشــارة، يحتــاج الشــعب اليهــودي إلــى أن يــروا البشــارة 
الُمعاشــة ِمــن ِقبــل أولئــك الذيــن يعترفــون باســم المســيح� إذا كان لديــك معــارف 

يهــود، مــا هــو نــوع الشــهادة الــذي تقدمــه لهــم؟ 

16 آب )أغسطس(        الخميس        

لِْسِترََة َوَدْربََة
كان المــكان التالــي الــذي زاره بولــس وبرنابــا هــو لِْســِترََة، قريــة نائيــة تقــع جنــوب غــرب 
ــا بعــض  ــا قضي ــن أنهم ــم م ــى الرغ ــراً. وعل ــي 29 كيلومت ــا مســافة حوال ــد عنه ــَة وتبع إِيُقونِيَ
ــا: شــفاء  ــدون قصــة واحــدة فقــط وتطوراته ــا ي ــاك )أعمــال 14: 6، 7(، إال أن لوق الوقــت هن
الرجــل الكســيح الُمْقَعــد، ربمــا مســتعط، الــذي كان يعانــي مــن هــذا المــرض منــذ والدتــه.

اقــرأ أعمــال 14: 5-19� مــا الــذي أعلنــه رد فعلهــم تجــاه بولــس عــن مــدى مــا كان عليــه 
هــؤالء النــاس مــن انغمــاس فــي الجهل؟ 
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لقــد أُعجبــت الحشــود بالمعجــزة كثيــراً لدرجــة أنهــم اعتبــروا خطــأً أن بولــس وبرنابــا كانــا 
إِلََهيْــِن – فََكانـُـوا يَْدُعــوَن بَرْنَابـَـا »زَفـْـَس« اإللــه البــارز فــي المعبــد اليونانــي )بانثيــون(، َوبُولـُـَس 
ــاس أن  ــد أراد الن ــع، لق ــي الواق ــى لســانه. ف ــاً عل ــَس وناطق ــاً لزَفْ ــذي كان مرافق ــَس« ال »َهرَْم

يُقدمــا لهمــا الذبائــح. 
وكان الشـاعر الالتينـي أوفيـد )الـذي عـاش فـي الفتـرة مـن 43 قبـل الميـالد وحتـى القـرن 
الميـالدي 18/17( قـد دّون في وقت سـابق أسـطورة عن هذيـن اإللهين ذاتهمـا وهما متنكرين 
فـي هيئـة البشـر وقامـا بزيـارة بلـدة فـي نفـس المنطقـة ) »تـالل فريجيـا« ( وكانـا يبحثـان 
عـن مـكان للراحـة. ووفقـاً لألسـطورة، فـإنَّ زوجيـن مسـنين قـد تعامـال مـع هذيـن اإللهيـن 
بلطـف وُحسـن ضيافـة؛ أمـا بقيـة النـاس فكانـوا غيـر مبالين. وبسـبب لطـف الزوجين وُحسـن 
اسـتضافتهما للزائريـن المتخفييـن، تحـول بيـت الزوجيـن إلـى معبد وتحـول الزوجان أنفسـهما 

إلـى كاهنيـن، فـي حيـن تدمـرت بقيـة البلـدة بأكملهـا )كتـاب التحـّوالت 724-611(.
وفــي ضــوء مثــل هــذه القصــة المتداولــة فــي هــذه المنطقــة، لــم تكــن ردة فعــل النــاس 
تجــاه المعجــزة التــي أجراهــا بولــس ردة فعــل مســتغَربة أو مثيــرة للدهشــة. والقصــة تســاعد 
ــا همــا  ــاس يفترضــون أن المبشــرين كان ــذي جعــل حشــود الن أيضــاً علــى تفســير الســبب ال
أيضــاً هذيــن اإللهيــن، وليــس »أســكليبيوس« علــى ســبيل المثــال، الــذي كان إلــه الشــفاء. مــع 
ــي  ــة ألنفســهم. وف ــم الزائف ــن عبادته ــاس ع ــف الن ــا توقي ــس وبرناب ــد اســتطاع بول ــك، فق ذل
النهايــة، تســبب بعــض المعارضيــن مــن أنطاكيــة وإيقونيــة فــي إحــداث انعــكاس تــام للحالــة، 

فقامــت الجمــوع برجــم بولــس َوَجــرّه َخــارَِج الَْمِديَنــِة، ظَانِّيــَن أَنَّــُه قَــْد َمــاَت.

اقـــرأ أعمـــال 14: 20-26� أيـــن أنهـــى بولـــس وبرنابـــا رحلتهمـــا؟ ومـــاذا فعـــال فـــي 
طريـــق عودتهمـــا؟

 

قــال بولــس: » ›َوأَنَّــُه ِبِضيَقــاٍت كَِثيــرٍَة يَْنَبِغــي أَْن نَْدُخــَل َملَكُــوَت هللِا‹ « )أعمــال 14: 
22(� مــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ كيــف تكــون، ربمــا، قــد اختبــرت مــا يقولــه بولــس فــي 
هــذه اآليــة؟ واألهــم مــن ذلــك، كيــف يمكنــك أن تتعلــم أن تنمــو فــي اإليمــان مــن 

خــالل »الضيقــات« التــي تواجههــا أيــاً كانــت؟

17 آب )أغسطس(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: »أثنــاء حياتــه علــى األرض، ســعى يســوع إلــى إخــراج اليهــود 
مــن عزلتهــم. إن اهتــداء قائــد المائــة والمــرأة الفينيقيــة كانــا نموذجيــن لعمل يســوع المباشــر 
خــارج شــعب إســرائيل المختــار. لقــد حــان األوان للعمــل النشــط والمســتمر بيــن األمــم، الذين 
مــن بينهــم قَِبلـَـْت مجتمعــات بأكملهــا بشــارة اإلنجيــل بفــرح وقــد مجــدوا هللا على نــور اإليمان 
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الواعــي. إّن عــدم إيمــان اليهــود وحقدهــم لــم يَُنحيِّــا جانبــاً قصــد هللا؛ ألن إســرائيل جديــدة قد 
طُِعَمــت فــي شــجرة الزيتــون العتيقــة. كانــت المجامــع اليهوديــة مغلقــة فــي وجــه الرســل؛ 
لكــن البيــوت الخاصــة كانــت مفتوحــة علــى مصاريعهــا لتقبّلهــم، كمــا اســتخدمت المبانــي 
العامــة لألمــم للتبشــير فيهــا بكلمــة هللا« )روح النبــوة، صــورة مــن حيــاة بولــس، صفحــة 51(. 
»إن بولــس وبرنابــا فــي كل خدماتهمــا الكرازيــة حرصــا علــى أن يتبعــا مثــال المســيح فــي 
ــم  ــن ل ــا يقظيــن وغيوري ــور األميــن ألجــل النفــوس. وإذ كان ــة والعمــل الغي ــة الطوعي التضحي
يتبعــا ميولهمــا أو راحتهمــا الشــخصية بــل بحــرص وصــالة ونشــاط ال يهــدأ جعــال يبــذران بــذار 
الحــق... ومــع إلقــاء بــذار الكلمــة حــرص الرســوالن علــى أن يقدمــا لــكل مــن اختــار أن يقــف 
إلــى جانــب اإلنجيــل، إرشــادات عمليــة ال تقــدر بثمــن. إن هــذه الــروح، روح الغيــرة ومخافــة 
هللا، تركــت تأثيــراً باقيــاً علــى عقــول التالميــذ الجــدد فيمــا يختــص بأهميــة رســالة اإلنجيــل« 

)روح النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 155(.

أسئلة للنقاش
ــة�  ــور صعب ــا صــارت األم ــس عندم ــا مرق ــرار يوحن ــة ف ــي قص ــر ف ــن التفكي 1� أمع
وفــي وقــت الحــق، كانــت هنــاك مشــادة كالميــة بيــن بولــس وبرنابــا بشــأن يوحنــا 
مرقــس، عندمــا أراد برنابــا أن يســتخدمه مــرة أخــرى بينمــا لــم يرغــب بولــس فــي 
ــس: »«  ــب بول ــنوات، كت ــك بس ــد ذل ــه بع ــذا، فإن ــع ه ــال 15: 37(� وم ــك )أعم ذل
)2تيموثــاوس 4: 11(� مــا هــي الــدروس التــي لنــا هنــا فيمــا يتعلــق بأولئــك الذيــن، 
ــا  ــي تلقوه ــم الت ــاء لدعوته ــر أمن ــم غي ــى أنه ــون عل ــة، يبرهن ــروف معين ــي ظ ف

ــة؟  للخدم
ــس  ــدوا أن بول ــا اعتق ــترة عندم ــل لس ــى أه ــا عل ــس وبرناب ــل بول ــع ردة فع 2� راج
وبرنابــا كانــا إلهيــن )أعمــال 14: 14-18(� كيــف تكــون ردة فعلنــا عندمــا نُجــرّب بــأن 

نعتقــد أن الفضــل يعــود لنــا علــى شــيء قــام بــه هللا مــن خاللنــا؟ 
ــا  ــذي يمكنن ــا ال ــا، م ــس وبرناب ــال بول ــى مث ــاء عل ــال 14: 21-23� بن ــرأ أعم 3� اق

ــدد؟ ــن الج ــان المهتدي ــة إيم ــة أو تقوي ــه لتغذي ــوم ب ــة، أن نق ــراد، وككنيس كأف
ــع البشــر، أو  ــي مــن صن ــد الت ــا ال نســمح للتقالي ــن أنن ــد م ــا التأك ــف يمكنن 4� كي
حتــى المعتقــدات التــي تمســكنا بهــا لفتــرة طويلــة، أن تقــف فــي طريــق تقدمنــا 

فــي الحــق، كمــا فعــل القــادة الدينيــون الذيــن عارضــوا بولــس؟ 
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18-24 آب )أغسطس(    الدرس الثامن    

مجمع أورشليم

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أعمــال 15؛ غالطيــة 2: 11-13؛ خــروج 12: 43-49؛ روميــة 3: 

30؛ الوييــن 18: 30؛ رؤيــا 2: 14، 20.

ــَص كََمــا أُولِئــَك  آيــة الحفــظ: » ›لِكــْن ِبِنْعَمــِة الــرَّبِّ يَُســوَع الَْمِســيحِ نُْؤِمــُن أَْن نَْخلُ
ــا‹ « )أعمــال 15: 11(�  أَيًْض

بعــد أكثــر مــن عاميــن، عــاد بولــس وبرنابــا إلــى أنطاكيــة فــي ســوريا. وألن كل الكنيســة 
ــراً  ــا تقري ــي أن يقدم ــن الطبيع ــلَين، كان م ــالهما كمرس ــي إرس ــاركت ف ــد ش ــت ق ــاك كان هن
للكنيســة. مــع ذلــك، فقــد كان األمــر الــذي ركــز عليــه التقريــر ال يتعلــق بمــا قــد أنجــزاه وإنمــا 

علــى مــا فعلــه هللا نفســه مــن خاللهمــا. 
كان الهــدف مــن التقريــر، بالطبــع، هــو نجــاح المرســلية بيــن األمــم، هــذا علــى الرغــم مــن 
أن الكثيــر مــن اليهــود أيضــاً قــد قبلــوا اإليمــان. مــع ذلــك، فإنــه منــذ حادثــة كرنيليــوس، كانــت 
مســألة اهتــداء األمــم غيــر المختونيــن قــد أصبحــت مشــكلة )أعمــال 11: 1-18(، ولكــن مــع 
قبــول أعــداد كبيــرة مــن األمــم فــي عضويــة الكنيســة، أصبحــت األمــور معقــدة بشــكل خــاص. 
وكان العديــد مــن المؤمنيــن فــي أورشــليم غيــر ســعداء. فبالنســبة لهــم، كان األمــم بحاجــة أوالً 
إلــى أن يُختتنــوا، بمعنــى أن يصبحــوا يهــود دخــالء مــن أجــل أن يصبحــوا جــزءا مــن شــعب هللا 

ولكــي تكــون لهــم شــركة معهــم. 
إن األصحــاح الخامــس عشــر مــن ســفر أعمــال الرســل يــدور حــول مشــكلة األمــم التــي 
وصلــت إلــى مســتوى حــرج وحــول عمــل الكنيســة معــاً علــى إيجــاد حــل. كان مجمع أورشــليم 

نقطــة تحــول فــي تاريــخ الكنيســة الرســولية فيمــا يتعلــق بمرســليتها العالميــة. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 25 آب )أغسطس(.
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19 آب )أغسطس(        األحد        

النقطة األساسية محور الخالف
منذ البداية، كانت الكنيسة في أنطاكية تتكون من اليهود الهلِّنستيين واألمم غير المختونين 
)أعمال 11: 19-21؛ غالطية 2: 11-13( الذين عاشوا على ما يبدو في شركة مسالمة مع بعضهما 

البعض. مع ذلك، فقد تحطمت هذه الشركة بوصول مجموعة مؤمنين من أورشليم. 

اقرأ أعمال 15: 1-5� ما هي المشكلة التي واجهتها الكنيسة؟

 

 

ـــراد  ـــك األف ـــن«، أولئ ـــم »المتهودي ـــادة اس ـــم ع ـــق عليه ـــوا يُطل ـــْن كان ـــل أن َم ـــن المحتم م
ـــَن  ـــَن الَِّذي ـــم »ِم ـــى أنه ـــد 5 عل ـــي ع ـــم ف ـــار إليه ـــهم الُمش ـــم أنفس ـــوا ه ـــة، كان ـــن اليهودي م
ـــة  ـــي الكنيس ـــيين ف ـــود الفريس ـــي لوج ـــيِّيَن«. وال ينبغ يِس ـــِب الَْفرِّ ـــْن َمْذَه ـــوا ِم ـــْد آَمُن ـــوا قَ كَانُ
ــدو أن  ــي 3: 5(. ويبـ ــه )فيلبـ ــل اهتدائـ ــيّاً قبـ يِسـ ــه كان فَرِّ ــس نفسـ ــا، إذ أن بولـ أن يفاجئنـ
هـــذه المجموعـــة قـــد ذهبـــت إلـــى أنطاكيـــة بمبـــادرة مـــن أفرادهـــا )أعمـــال 15: 24(، 
ـــق  ـــت الح ـــي وق ـــة ف ـــي أنطاكي ـــت ف ـــد وقع ـــت ق ـــرى كان ـــة أخ ـــن أن حادث ـــم م ـــى الرغ عل
ـــم  ـــود األم ـــن لوج ـــوا مرتاحي ـــم يكون ـــل، ل ـــك الرس ـــي ذل ـــا ف ـــود، بم ـــم اليه ـــرت أن معظ وأظه

غيـــر المختونيـــن فـــي الكنيســـة )غالطيـــة 2: 13-11(.  
فــي رســالته إلــى غالطيــة، ال يتكلــم بولــس بشــكل إيجابــي عــن المتهوديــن، واصفــاً إياهــم 
ــم  ــن كان دافعه ــة 2: 4( الذي ــِة« )غالطي ــَوِة الَْكَذبَ ــة 1: 7؛ 5: 10( و »اإلِْخ ــن )غالطي بالمزعجي
الحقيقــي هــو تقويــض الحريــة الروحيــة لإلنجيــل وجلــب المهتديــن مــن األمــم إلــى عبوديــة 

التزمــت والتقيّــد بحرفيّــة الشــريعة. 
ــن ويحفظــوا  ــن األمميي ــم يُختت ــا ل ــه م ــا: إن ــى حــد م ــة نظرهــم بســيطة إل ــت وجه وكان
جميــع النواميــس الطقســية اليهوديــة األخــرى، فإنــه ال يمكنهــم أن يخصلــوا. وفــي اعتقادهــم، 
كان ال يمكــن إيجــاد الخــالص ســوى ضمــن مجتمــع عهــد هللا. ويعتقــدون أيضــاً أنــه، ووفقــاً 
ــار  ــعب هللا المخت ــن ش ــزءاً م ــرء ج ــح الم ــرى ألن يصب ــة أخ ــد طريق ــم، ال توج ــد القدي للعه
ســوى مــن خــالل الختــان )تكويــن 17: 9-14؛ خــروج 12: 48(. وباختصــار، كان أولئــك اليهــود 

ــه يمكــن لألمــم أن يخلصــوا، فقــط إذا هــم أصبحــوا يهــوداً أوالً.   يعتقــدون أن
ــي تعارضــت مــع جوهــر  ــات، الت ــا مــع هــذه المتطلب ــس وبرناب ــم يتفــق بول ــع، ل وبالطب
بشــارة اإلنجيــل. مــع ذلــك، فــإن النهــج العدوانــي للــزوار المتهوديــن قــد أحــدث نقاشــاً ســاخناً؛ 
والكلمــة المســتخدمة فــي أعمــال 15: 2 تعطــي الشــعور بـــ »الصــراع« أو »الشــقاق«. ومــع 
هــذا، فقــد كانــت المســألة بالغــة األهميــة بحيــث ال يمكــن التعامــل معهــا علــى المســتوى 
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المحلــي فقــط. لقــد كانــت وحــدة الكنيســة علــى المحــك. عندهــا قــرر اإلخــوة فــي أنطاكيــة 
إرســال عــدد مــن المندوبيــن إلــى أورشــليم، بمــا فــي ذلــك بولــس وبرنابــا إليجــاد حــل.

ــك  ــي يمكن ــررات الت ــا هــي الحجــج والمب ــن� م ــي موقــف المتهودي ضــع نفســك ف
ــاً عــن موقفــك؟  ــا دفاع تقديمه

20 آب )أغسطس(        االثنني        

الختان
ــان مــن  ــم يكــن الخت ــان� ول ــزاع هــي الخت ــرى فــي هــذا الن ــا الكب ــت إحــدى القضاي كان
ابتــداع البشــر )قــارن متــى 15: 2، 9(� باألحــرى، كان هللا نفســه هــو مــن أمــر بالختــان كعالمــة 

علــى عهــده مــع نســل إبراهيــم باعتبارهــم شــعب هللا المختــار )تكويــن 17: 14-9(�

اقــرأ خــروج 12: 43-49. باإلضافــة إلــى اإلســرائيليين بالــوالدة، مــن كان مــن المفتــرض لهــم 
أن يختتنــوا أيضــاً؟ 

إن بــركات العهــد لــم تكــن تقتصــر علــى اإلســرائيليين بالمولــد ولكنهــا كانــت تمتد لتشــمل 
أي عبــد أو غريــب أو نزيــل أو أجيــر يرغــب فــي اختبــار تلــك البــركات، طالمــا خضــع لعمليــة 
ــود إســرائيلياً:  ــام هللا كالمول ــة أم ــع بنفــس المكان ــب يتمت ــان، كان الغري ــد الخت ــان. وبع الخت

»فَيَُكــوُن كََمْولُــوِد األَرِْض« )خــروج 12: 48(. 
ــل  ــواً كام ــرء عض ــون الم ــي يك ــور( ك ــبة للذك ــه )بالنس ــى عن ــراً ال غن ــان أم إذاً، كان الخت
ــدا مــن الطبيعــي أن  ــة فــي مجتمــع العهــد. وألن يســوع كان هــو مســيا إســرائيل، ب العضوي
يصــرَّ المتهــودون علــى أنــه ال يمكــن لألمــم االســتفادة مــن الخــالص الــذي يقدمــه المســيح 

ــوداً أوالً.  ــوا يه دون أن يصبح

اقرأ رومية 3: 30؛ 1كورنثوس 7: 18؛ غالطية 3: 28 و5: 6� ماذا كان مفهوم بولس للختان؟ 

 

ــة  ــى اليهودي ــام إل ــص دون االنضم ــم أن يخل ــن األم ــه ال يمكــن ألي شــخص م ــم أن بقوله
ــد والخــالص.  ــن: العه ــن مختلفي ــن مفهومي ــن يخلطــون بي ــال المتهودي أوالً، كان هــؤالء الرج
فــإن كــون المــرء عضــواً فــي مجتمــع عهــد هللا لــم يكــن ضمانــاً للخــالص )إرميــا 4: 4؛ 9: 25(. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن إبراهيــم نفســه قــد َخلُــص )تبــرر( باإليمــان، الــذي حــدث قبــل أن 
يُْختَتـَـن ]وليــس ألنــه اُْختُِتــن[ )روميــة 4: 9-13(. كان الخــالص دائمــاً باإليمــان، هــذا فــي حيــن 
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كان العهــد تدبيــراً رؤوفــاً، عمــل هللا مــن خاللــه علــى تعريــف العالــم أجمــع بذاتــه اإللهيــة 
وبخطتــه الُْمَخلَِّصــة. وقــد اُختيــرت إســرائيل لهــذا الغــرض )تكويــن 12: 3-1(. 

كانــت المشــكلة، مــع ذلــك، هــي أنــه عندمــا ربــط أولئــك المؤمنيــن بيــن العهــد والخــالص، 
أصبحــوا ينظــرون إلــى الختــان علــى أنــه جديــر بالتقديــر. مــع ذلــك، فــإن نعمــة هللا الُمخلِّصــة 
ال تقــوم بمــا يمكــن لألعمــال البشــرية القيــام بــه. لــذا، فقــد كان فــرض الختــان علــى المؤمنيــن 
مــن األمــم كوســيلة للخــالص تشــويهاً لَِحــّق اإلِنِْجيــِل )غالطيــة 1: 7؛ 2: 3-5(، وإبطــاالً لِِنْعَمــة 
هللِا )غالطيــة 2: 21(، َوَجْعــِل المســيح ِبــاَل نَْفــعٍ )غالطيــة 5: 2(. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنَّــه فــي 
ــان إنــكار للطبيعــة العالميــة للخــالص )كولوســي 3: 11؛ تيطــس 2: 11(. ومــا كان  فــرض الخت

بولــس ليوافــق أبــداً علــى مثــل هــذا النــوع مــن التفكيــر.

مــا هــي خطــورة االعتقــاد بــأن الخــالص يأتــي مــن مجــرد كــون الشــخص عضــواً فــي 
الكنيســة الصحيحــة؟  

21 آب )أغسطس(        الثالثاء        

المناظرة والنقاش

اقرأ أعمال 15: 7-11� ماذا كانت مساهمة بطرس في المناقشة التي جرت في أورشليم؟

 

ــن  ــال، كان ســيكون م ــى ســبيل المث ــاع. عل ــا كل أحــداث االجتم ــدون لوق ــم ي ــع، ل بالطب
ــال 15: 5(،  ــودون )أعم ــا المته ــدم به ــي تق ــة الت ــام أن نعــرف الحجــج الداعم ــر لالهتم المثي
وكذلــك ردود أفعــال بولــس وبرنابــا )أعمــال 15: 12(. وحقيقــة أن لدينــا فقــط خطابــّي كالً مــن 

بطــرس ويعقــوب، تظهــر أهميــة هذيــن الرجليــن بيــن الرســل. 
وفــي حديثــه، خاطــب بطــرس الرســل َوالَْمَشــايَخ مذكــراً إياهــم باختبــاره مــع كرنيليــوس 
ــل  قبــل ســنوات. ومــن حيــث المضمــون، كانــت حجتــه هــي ذاتهــا التــي اســتخدمها ِمــْن قَبْ
ــن عــن  أمــام اإلخــوة فــي أورشــليم )أعمــال 11: 4-17(. وذكــر بطــرس أن هللا نفســه قــد أعل
مصادقتــه علــى اهتــداء كرنيليــوس )علــى الرغــم مــن أنــه كان أمميــاً غيــر مختــون( مــن خــالل 

منحــه وأهــل بيتــه نفــس هبــة الــروح القــدس التــي أعطاهــا للرســل فــي يــوم الخمســين. 
ــن  ــاع المؤمني ــرس إلقن ــل بط ــخص مث ــوى ش ــتخدم هللا س ــم يس ــة، ل ــه اإللهي ــي عنايت ف
ــو كان  ــى ل ــم حت ــق بالخــالص. فإنه ــا يتعل ــم فيم ــود واألم ــن اليه ــزوا بي ــأال يمي ــن ب المتهودي
يفتقــرون إلــى فوائــد التطهيــر الخاصــة بقوانيــن وتنظيمــات العهــد القديــم، إال أنــه ال يمكــن 
فيمــا بعــد اعتبــار المؤمنيــن مــن األمــم نجســين ألن هللا نفســه قــد طّهــر قلوبهــم. وقــد بــدت 
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ــرَّبِّ  ــِة ال ــْن ِبِنْعَم ــا ســنتوقعه مــن بولــس: » ›لِك عبــارة بطــرس الختاميــة شــبيهة جــداً لمــا كن
ــا‹ « )أعمــال 15: 11(. ــَك أَيًْض ــا أُولِئ ــَص كََم ــُن أَْن نَْخلُ ــيِح نُْؤِم ــوَع الَْمِس يَُس

اقرأ أعمال 15: 13-21� ما هو الحل الذي اقترحه يعقوب للمشكلة المتعلقة باألمم؟ 

 

يُشــير خطــاب يعقــوب إلــى أنــه كان فــي موضــع ســلطة )قــارن مــع أعمــال 12: 17؛ 21: 
18؛ غالطيــة 2: 9، 12(. وبصــرف النظــر عمــا كان يفهمــه بشــأن إعــادة بنــاء خيمــة داود، التــي 
تشــير فــي نبــوءة عامــوس إلــى اســترداد ســاللة داود )عامــوس 9: 11، 12(، كان غــرض يعقــوب 
ــر بالفعــل النضمــام األمــم إلــى »شــعب هللا« الُمعــاد  الرئيســي هــو أن يبرهــن أن هللا قــد دبّ

تشــكيله، وبالتالــي كان يمكــن لألمــم أن يُدمجــوا فــي إســرائيل. 
وبســبب هــذا، كان قــراره هــو أنــه ال يجــب فــرض المزيــد مــن القيــود علــى المهتديــن 
مــن األمــم، باســتثناء تلــك التــي عــادة مــا تكــون مطلوبــة مــن الغربــاء الذيــن يرغبــون فــي 

العيــش فــي أرض إســرائيل. 

22 آب )أغسطس(        األربعاء        

القرار الرسولي

اقــرأ أعمــال 15: 28، 29� مــا هــي المحظــورات األربعــة التــي قــرر المجمــع أن يفرضهــا 
علــى المهتديــن مــن األمــم؟ 

 

كانــت القضيــة الرئيســية التــي مــن أجلهــا انعقــد مجمــع أورشــليم قــد تــم حلهــا بصــورة 
ُمرضيــة. وألن الخــالص بالنعمــة، فــإنَّ المؤمنيــن مــن األمــم قــد تــم إعفاؤهــم مــن الختــان عنــد 
انضمامهــم للكنيســة. ومــع ذلــك، كان عليهــم االمتنــاع عــن أربعــة أمــور: )1( تنــاول األطعمــة 
التــي تقــدم كذبيحــة لألصنــام فــي الطقــوس الوثنيــة والتــي تقــدم بعــد ذلــك فــي حفــل هيــكل 
ــة، أي اللحــوم  ــات المخنوق ــاول لحــوم الحيوان ــدم؛ )3( تن ــاول ال ــي الســوق؛ )2( تن ــاع ف أو تُب

التــي لــم يَُصــفَّ دمهــا؛ )4( الفجــور الجنســي فــي أشــكاله المختلفــة. 
معظــم المســيحيين اليــوم يتعاملــون مــع المحظــورات الغذائيــة أعــاله )المحظــورات 3-1( 
كمــا لــو كانــت توصيــات مؤقتــة. وألن تلــك األمــور كانــت مثيــرة لالشــمئزاز بالنســبة لليهــود، 
ــى  فــإن هــذه المحظــورات – وفقــاً لمجــادالت بعــض المســيحيين – كانــت تهــدف فقــط إل
ســد الفجــوة بيــن المؤمنيــن اليهــود والمؤمنيــن مــن األمــم. وفــي كثيــر مــن األحيــان، يزعــم 
أمثــال هــؤالء المســيحيين أن جميــع نواميــس العهــد القديــم األخــرى، بمــا فــي ذلــك القوانيــن 
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الخاصــة باألطعمــة )الوييــن 11( ووصيــة الســبت )خــروج 20: 8-11( والتــي لــم تــرد بقائمــة 
المحظــورات األربعــة أعــاله، لــم تعــد ملزمــة للمســيحيين. 

غيــر أن مــا يعــرف بالمرســوم الرســولي لــم يكــن مؤقتــاً ولــم يكــن كذلــك قانونــاً جديــداً 
لألخــالق المســيحية التــي اســتبعدت كل شــيء آخــر يتعلــق بالعهــد القديــم. فــي الواقــع، إنــه 
ــايُخ  ــل َوالَْمَش ــام الرس ــل 15: 28(، ق ــال الرس ــدس )أعم ــروح الق ــه ال ــاد وتوجي ــل إرش ــي ظ ف
ــاء  ــط بالغرب ــص فق ــي تخت ــن 17- 18 والت ــي الويي ــودة ف ــن الموج ــة القواني ــادة صياغ بإع

ــي إســرائيل. ــن ف المقيمي
وفـي سـياق سـفر الالوييـن، كانت هذه المحظـورات تعني نبـذ الوثنية. فـإن أي غريب كان 
يرغـب فـي العيـش فـي إسـرائيل كان عليـه أن يتخلـى عـن تلـك الممارسـات الوثنيـة التـي كان 
قـد اعتـاد عليهـا )الوييـن 18: 30(. وبالمثـل، فـإن أي شـخص مؤمـن مـن األمـم كان يرغـب في 

االنضمـام إلـى الكنيسـة كان يطلـب منـه اتخـاذ موقف حاسـم ضـد الممارسـات الوثنية. 
ومــع ذلــك، فلــم يكــن هــذا ســوى الخطــوة األولــى. فحــال انضمامــه إلــى الكنيســة، كان 
المتوقــع منــه بطبيعــة الحــال أن يفعــل مشــيئة هللا مــن خــالل إطاعــة تلــك الوصايــا التــي هــي 
ذات طابــع كونــي، الوصايــا التــي كانــت موجــودة قبــل إعطــاء شــرائع موســى والتــي لــم تكــن 
طقســية فــي جوهرهــا، مثــل وصيــة الســبت )تكويــن 2: 1-3( وااللتــزام بالتمييــز بيــن اللحــوم 

الطاهــرة والنجســة )تكويــن 7: 2(.
ــى ســبيل  ــاً تتضــح، عل ــم يكــن مؤقت ــذي اتخــذه مجمــع أورشــليم ل ــرار ال ــة أن الق حقيق
المثــال، ِمــن رؤيــا 2: 14، 20 حيــث يتــم تكــرار المحظوريــن األول واألخيــر، ويشــتمل ضمنــاً 
علــى المحظوَريــن اآلخَريــن كذلــك. فــي الواقــع، إن األدلــة التاريخيــة تظهــر أن القــرار كان ال 

يــزال هــو المعيــار مــن قبــل المســيحيين بعــد فتــرة العهــد الجديــد بزمــن طويــل. 

ــى  ــتماع إل ــاً، لالس ــوس مع ــم الجل ــا أن نتعل ــف يمكنن ــات، كي ــأ النزاع ــا تنش عندم
ــا مــن  ــا البعــض، وبــروح مــن االحتــرام والتواضــع، نعمــل علــى حــل مــا لدين بعضن

ــالت؟  ــاكل ومعض مش

23 آب )أغسطس(        الخميس        

الرسالة من أورشليم

ــن ِقبــل كنيســة  اقــرأ أعمــال 15: 22-29� مــا هــي التدابيــر اإلضافيــة التــي اُتخــذت ِم
أورشــليم بشــأن قــرار المجمــع؟
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كان أول إجراء هو كتابة رسالة إلى المؤمنين من األمم إلعالمهم بما تقرر. وكانت الرسالة، التي 
كُتبت ِباْسِم الرسل ومشايخ إسرائيل، وثيقة رسمية تعكس ِسيَاَدة كنيسة أورشليم على المجتمعات 
المسيحية بسبب قيادة الرسل. والرسالة التي كُتبت في عام 49 ميالدية، وهي التاريخ األكثر احتماالً 

النعقاد مجمع أورشليم، هي واحدة من أقدم الوثائق المسيحية التي لدينا. 
ــَب بَرَْســابَا َوِســيالَ،  كمــا قــررت كنيســة أورشــليم أيضــاً تعييــن مبعوثيــن، همــا يَُهــوَذا الُْملَقَّ
لمرافقــة بولــس وبرنابــا إلــى أنطاكيــة؛ وكانــت مهمتهمــا هــي حمــل الرســالة وتأكيــد محتواهــا. 

اقرأ أعمال 15: 30-33� كيف كان رد فعل الكنيسة في أنطاكية على الرسالة؟

 

 

عنــد قُرئــت الرســالة، امتــألت الكنيســة بفــرح عظيــم بســبب الرســالة المشــجعة: فلــم يكــن 
الختــان مطلوبــاً مــن المهتديــن مــن األمــم. كمــا أنهــم لــم يُبــدوا أي اعتــراض علــى مطالــب 
ــر فــي  ــم تســوية أول انقســام خطي ــع نقــاط(. وهكــذا ت الرســالة )القــرار الرســولي ذات األرب

الكنيســة األولــى، علــى األقــل مــن الناحيــة النظريــة. 
ــن ِقبــل قــادة الكنيســة فــي  ــام برســالة بولــس ِم ــراف الت ــام المجمــع، تــم االعت وفــي خت
ــرِكَِة كعالمــة للقبــول والثقــة )غالطيــة 2: 9(. ومــع  أورشــليم، الذيــن أعطــوه وبرنابــا يَِميــَن الشَّ
ذلــك، فــإن هــؤالء المســيحيين اليهــود الذيــن واصلــوا العيــش وفقــاً للشــرائع اليهوديــة كانــوا 
ال يزالــون يجــدون صعوبــة شــديدة فــي أن تكــون لهــم شــركة طعــام مــع األمــم الذيــن كانــوا 
– وفقــاً ألولئــك المســيحيين مــن أصــل يهــودي – ال يزالــون نجســين مــن الناحيــة الطقســية. 
هـذه هـي المشـكلة التـي ظهـرت، على سـبيل المثال، مـن خـالل الحادثة التـي كان بطرس 
متورطـاً فيهـا فـي غالطيـة 2: 11-14. تقـول روح النبـوة، »بـل حتى التالميذ أنفسـهم لـم يكونوا 

مسـتعدين كلهـم لقبـول قـرار المجمع بـكل رضى« )أعمال الرسـل، صفحـة 164(.

كــن صادقــاً مــع نفســك: مــا مــدى صعوبــة أن تكــون لــك شــركة مــع مؤمنيــن مــن 
أعــراق وثقافــات، بــل وحتــى طبقــات اجتماعيــة أخــرى؟ كيــف يمكنــك أن تتخلــص 

مــن هــذا الموقــف الــذي هــو بالتأكيــد موقــف مضــاد لبشــارة اإلنجيــل؟

24 – آب أغسطس        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: »وبوجــه عــام لــم يكــن المهتــدون مــن اليهــود يرغبــون فــي 
ــن  ــاً م ــد كان واضح ــق. وق ــة هللا الطري ــا عناي ــم به ــي فتحــت له ــرعة الت ــس الس ــدم بنف التق
نتائــج خدمــات الرســولين بيــن األمــم أن عــدد المهتديــن مــن بيــن هــؤالء كان أكثــر جــداً مــن 
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المهتديــن اليهــود. وقــد بــات اليهــود يخشــون أنــه إذا لــم يجبــر األمــم علــى حفــظ القيــود 
وطقــوس النامــوس كشــرط النضمامهــم إلــى شــركة الكنيســة، فــإن الصفــات القوميــة المميــزة 
لليهــود والتــي قــد حفظتهــم إلــى اآلن منعزليــن عــن باقــي النــاس، ســتختفي نهائيــاً مــن بيــن 

أولئــك الذيــن قــد قبلــوا رســالة اإلنجيــل« )روح النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 157(.
»فالمسـيحيون مـن اليهـود الذيـن كانـوا سـاكنين علـى مـرأى مـن الهيـكل ارتـدت عقولهـم 
بالطبـع إلـى امتيـازات اليهـود الخاصـة كأمـة. وعندمـا رأوا الكنيسـة المسـيحية تتـرك الطقـوس 
والتقاليـد اليهوديـة، وأدركـوا أن القدسـية الخاصـة التـي أضيفت إلـى العـادات اليهودية مزمعة 
أن تغيـب عـن األنظـار فـي نـور اإليمان الجديـد، غضب كثيـرون منهم علـى بولس علـى اعتبار 
أنـه الشـخص الـذي أحـدث هـذا التغييـر إلـى حـد كبير. بـل حتـى التالميذ أنفسـهم لـم يكونوا 
مسـتعدين كلهـم لقبـول قرار المجمـع بكل رضى. كان كثيـرون غيورين على الناموس الطقسـي 
وكانـوا ينظـرون إلـى بولـس بـازدراء لظنهـم أن مبادئـه الخاصـة بحقـوق الشـريعة اليهوديـة 

واالرتبـاط بهـا كانـت تميـل إلـى التهـاون والتراخـي« )المرجع نفسـه، صفحـة 164(.

أسئلة للنقاش
1� فـي الصـف، عـودوا إلـى السـؤال األخيـر بـدرس يـوم االثنيـن� كيـف لنـا أن نفهـم 
حقيقـة أن االنتمـاء إلـى الكنيسـة »الصحيحـة« ال يضمن الخالص؟ على سـبيل المثال، 
مـن المؤكـد أن إسـرائيل القديمـة كانـت »الكنيسـة الصحيحة«، لكن هـذا ال يعني أن 
جميـع مـن كانـوا بهـا قـد خلصوا� فـإذا كان كـون الشـخص فـي الكنيسـة الصحيحة ال 

يضمـن الخـالص، إذاً فمـا فائـدة أن يكـون الشـخص جـزءاً من هذه الكنيسـة؟ 

2� إن كيفيــة تقّبــل األمــم غيــر المختونيــن فــي مجتمــع اإليمــان كانــت مــن إحــدى 
أول أهــم القضايــا اإلداريــة التــي واجهتهــا الكنيســة األولــى� مــا هــي بعــض القضايــا 
المماثلــة فــي كنيســتنا اليــوم، ومــاذا ينبغــي للمثــال الــذي فــي أعمــال 15 أن يعلمنــا 

حــول كيــف نتعامــل معهــا؟

3� فـي الصـف، دعـوا بعـض األشـخاص يأخـذون موقـف اليهـود الذيـن أصـروا علـى 
وجـوب أن يصبـح المؤمنيـن من األمـم يهود دخالء أوالً قبل أن ينضموا إلى الكنيسـة، 
األمـر الـذي اعتبـروه )وهـم علـى حـق( بـأن ذلـك كان امتـداداً لوعـود العهـد التـي 
قطعـت إلسـرائيل� مـا هـي حججهـم، وكيـف يمكنـك الرد عليهـا؟ كيف يمكـن لنقاش 
مثـل هـذا أن يظهـر لنـا السـبب فـي أن القضايـا التـي تبـدو اليـوم واضحـة جـداً، قـد 

تبـدو، فـي أوقـات وأزمنـة مغايـرة، أكثـر صعوبـة مما هـي عليه بالنسـبة لنـا اآلن؟
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25 – 31 آب )أغسطس(     الدرس التاسع    

الرحلة التبشيرية الثانية

السبت بعد الظهر
أعمــال 17؛  أعمــال 16؛ روميــة 3: 28؛ غالطيــة 2: 16؛  األســبوعية:  المراجــع 

 .10  -1  :18 أعمــال  23؛   :1 1كورنثــوس 

آيــة الحفــظ: » › الَ تََخــْف، بَــْل تَكَلَّــْم َوالَ تَْســكُْت، ألَنِّــي أَنـَـا َمَعــَك، َوالَ يََقــُع ِبــَك أََحــٌد 
لُِيْؤِذيَــَك، ألَنَّ لِــي َشــْعًبا كَِثيــًرا ِفــي هــِذِه الَْمِديَنــِة ‹ « )أعمــال 18: 9، 10(� 

عنــد رجوعهمــا إلــى أنطاكيــة، عمــل كالً مــن بولــس وبرنابــا علــى رعايــة الكنيســة وانخرطــا 
فــي أعمــال تبشــيرية أخــرى. وكانــت هــذه علــى مــا يبــدو آخــر مــرة يعمــالن فيهــا معــاً، إذ 
حــدث خــالف حــاد بينهمــا أدى إلــى انفصالهمــا. وكان ســبب الخــالف بيــن بولــس وبرنابــا هــو 
مرقــس، ابــن أخــت برنابــا )كولوســي 4: 10(. فعندمــا دعــا بولــس برنابــا للعــودة إلــى األماكــن 
التــي كانــا قــد بشــرا فيهــا فــي رحلتهمــا الســابقة، أراد برنابــا أن يأخــذ ابــن أختــه معهمــا، لكــن 

بولــس كان ضــد هــذا الــرأي بســبب فشــل مرقــس الســابق )أعمــال 13: 13(. 
ــيم  ــالل تقس ــن خ ــه م ــة، ألن ــى برك ــا إل ــس وبرناب ــال بول ــول انفص ــد تح ــك، فق ــع ذل م
جهودهمــا اســتطاع تغطيــة مســاحة أكبــر ممــا كانــا قــد خططــا لــه فــي البدايــة. قــام برنابــا 
باصطحــاب مرقــس وعــادا إلــى قبــرص، مســقط رأس برنابــا )أعمــال 4: 36(. وفي الوقت نفســه، 
ــَس  ُد الَْكَنائِ ــدِّ ــَة، يَُش ــوِريََّة وَكِيلِيِكيَّ ــاز بولــس فــي ُس ــه، اجت وبعــد أن دعــا ســيال لالنضمــام إلي
هنــاك. وقبــل المجــيء إلــى أنطاكيــة للمــرة األولــى، كان بولــس قــد أمضــى عــدة ســنوات فــي 
طرســوس )أعمــال 9: 30؛ 11: 25، 26(. واآلن كانــت لديــه الفرصــة لزيــارة مجتمعــات المؤمنيــن 
التــي كان قــد أسســها هنــاك. ومــع ذلــك، فقــد كانــت خطــة هللا لــه أعظــم بكثيــر ممــا تصــوره 

بولــس فــي البدايــة. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 1 أيلول )سبتمبر(.
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26 آب )أغسطس(        األحد        

في لسترة مرة أخرى
ــة ولســترة مباشــرة. أمــا فيمــا يتعلــق  ــى درب ــاً إل ــا تقريب ــا لألحــداث يأخذن إن انتقــاء لوق
ــاَز فــي هــذه  ــَة، فــإن الشــيء الوحيــد الــذي يقولــه لوقــا هــو أن بولــس اْجتَ بُســوِريََّة وَكِيلِيِكيَّ

ــَس )أعمــال 15: 41(.  ُد الَْكَنائِ ــدِّ المناطــق يَُش

اقــرأ أعمــال 16: 1-13� مــاذا يعلمنــا تصــرف بولــس هنــاك حــول مــدى مــا كان عليــه 
مــن حساســية وشــعور فــي ســعيه للوصــول إلــى اآلخريــن وتبشــيرهم؟

 

ورغــم أن والــد تيموثــاوس كان أمميــاً، كانــت أمــه يهوديــة مســيحية؛ كان اســمها يونيــس. 
َســَة ُمْنــُذ  وعلــى الرغــم مــن كونــه غيــر مختــون، إال أن تيموثــاوس كانــت يَْعــرُِف الُْكتـُـَب الُْمَقدَّ
الطُُّفولِيَّــِة )2تيموثــاوس 3: 15(، ممــا يعنــي أنــه كان أيضــاً شــخصاً تقيــاً. وكمســيحي، كان قــد 

حصــل بالفعــل علــى احتــرام وإعجــاب كل المؤمنيــن المحلييــن. 
وألن اليهــود كان يحســبون يهوديــة الشــخص مــن خــالل نســل األم بــدالً مــن األب، فقــد 
ــك ربمــا ألن  ــه، وذل ــوم الثامــن بعــد والدت ــن فــي الي ــم يختت ــه ل ــاً. لكن ــاوس يهودي كان تيموث

ــده، اليونانــي، كان ينظــر إلــى الختــان علــى أنــه ممارســة بربريــة.  وال
ــه كان يعــرف  ــة، لكن ــه فــي الخدم ــاً ل ــاوس رفيق ــس يرغــب فــي أن يكــون تيموث كان بول
أن تيموثــاوس، كيهــودي غيــر مختــون، ســوف يُمنــع مــن دخــول المجامــع اليهوديــة، ولــو أن 
َهــت لبولــس تهمــة االرتــداد. ولهــذا  بولــس قــد أدخلــه المجامــع دون أن يُختتــن، لكانــت ُوجِّ
ــاً بحتــاً وال ينبغــي  قــام بختــن تيموثــاوس. لذلــك، فــإن دافــع بولــس للقيــام بذلــك كان عملي

النظــر إليــه علــى أنــه مناقــض لإلنجيــل الــذي كان يبشــر بــه.   
وبعــد زيارتــه لألماكــن التــي كان قــد أتــى إليهــا فــي رحلتــه األولــى، قــرر بولــس الذهــاب 
ــروح القــدس منعــه  ــى أفســس، فــي مقاطعــة آســيا، لكــن ال ــي، ربمــا إل ــى الجنــوب الغرب إل
مــن القيــام بذلــك. ثــم انتقــل إلــى الشــمال محــاوالً الذهــاب إلــى بيثينيــة، ولكــن مــرة أخــرى، 
وبطريقــة غيــر معلنــة، منعــه الــروح القــدس مــن الذهــاب إلــى هنــاك. ولكنــه كان قــد اجتــاز 
فــي ميســيا بالفعــل، فقــد كان الخيــار الوحيــد لبولــس هــو الذهــاب غربــاً إلــى مينــاء تــرواس 

البحــري حيــث كان بمقــدوره اإلبحــار مــن هنــاك إلــى عــدد مــن االتجاهــات. 
بيــد أنــه فــي رؤيــا ليليــة، أظهــر هللا لبولــس أنــه ينبغــي أن يجتــاز عبــر بحــر إيجــة إلــى 
َمِكُدونِيَّــَة. وعندمــا عــرف مرافقــوه عــن الرؤيــا، توصلــوا إلــى نتيجــة أن هللا قــد دعاهــم بالفعــل 

إلــى مشــاركة البشــارة مــع الَمكُدونِيّيــن.  
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ــول  ــا ح ــذا أن يعلمن ــي له ــاذا ينبغ ــاوس� م ــس لتيموث ــان بول ــبب خت ــي س ــر ف فك
ــا أو  ــاً معه ــق دائم ــد ال نتف ــة ق ــور معين ــام بأم ــتعدين للقي ــون مس ــوب أن نك وج

ــر؟  ــة أكب ــتخدم قضي ــا س ــة، ولكنه ــا ضروري نراه

27 آب )أغسطس(        االثنني        

فليبي
ــوا أول  ــث أسس ــي، حي ــى فيلب ــه إل ــس ورفاق ــافر بول ــَة، س ــى َمِكُدونِيَّ ــم إل ــال وصوله ح

ــا.  ــي أوروب ــيحي ف ــع مس مجتم

اقــرأ أعمــال 16: 11-24� أيــن ذهــب المبشــرون فــي يــوم الســبت، ولمــاذا؟ مــا الــذي 
حــدث لهــم فــي نهايــة المطــاف هنــاك؟ 

 

كلمــا كان بولــس يصــل إلــى مدينــة مــا، كانــت عادتــه هــي زيــارة المجمــع المحلــي فــي 
ــه  ــة أن ــال 13: 14، 42، 44؛ 17: 1، 2؛ 18: 4(. وحقيق ــود )أعم ــهد لليه ــي يش ــبت ك ــوم الس ي
والمجموعــة المرافقــة لــه، عندمــا كانــوا فــي فيلبــي، قــد ذهبــوا إلــى ضفــة النهــر يــوم الســبت 
للصــالة – باإلضافــة إلــى بعــض النســاء المتعبــدات مــن اليهــود واألمــم – قــد تعنــي أنــه لــم 
يكــن هنــاك مجمعــاً فــي المدينــة. وأهميــة هــذا هــي أن بولــس لــم يذهــب إلــى المجامــع 
اليهوديــة فــي الســبوت ألغــراض تبشــيرية فقــط، ولكــن أيضــاً ألن يــوم الســبت كان هــو يــوم 

العبــادة بالنســبة لبولــس. 

اقــرأ أعمــال 16: 25-34� راجــع قصــة اهتــداء الســجان� مــا الــذي كان عليــه القيــام بــه 
مــن أجــل أن يخلــص؟ 

 

إن جــواب بولــس وســيال علــى ســؤال الســجان يتوافــق تمامــاً مــع بشــارة اإلنجيــل، فحيــث 
أن الخــالص هــو تمامــاً مــن خــالل اإليمــان بيســوع )روميــة 3: 28؛ غالطيــة 2: 16(. مــع ذلــك، 
فــإن مــا ال يمكننــا اســتنتاجه مــن هــذه الحادثــة هــو أن اإليمــان بيســوع المســيح هــو كل مــا 

نحتــاج إليــه للمعموديــة، علــى حســاب التعاليــم العقائديــة والعمليــة الصحيحــة.
مــا الــذي نعرفــه عــن الســجان؟ هــل كان يهوديــاً أَْم يهوديــاً دخيــالً؟ فــي كلتــا الحالتيــن، مــا 
كان يحتــاج إليــه هــو أن يؤمــن بيســوع المســيح كــرب ومخلــص. مــاذا لــو كان الســجان أمميــاً 
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يعــرف هللا ويتعبّــد لــه بالفعــل، ككرنيليــوس ولِيِديَّــة )أعمــال 16: 14(، وأشــخاص كثيريــن ورد 
ذكرهــم فــي ســفر أعمــال الرســل؟ مــاذا لــو أنــه كان قــد حضــر فــي الســابق اجتماعــات بولــس 
التبشــيرية فــي المدينــة؟ مهمــا كانــت الحقائــق المتعلقــة بالســجان، ال ينبغــي أن يســتخدم 

الســرد الموجــز لقصتــه كذريعــة لمعموديــة األشــخاص بســرعة. 

ــن  ــيح م ــة المس ــف أن ذبيح ــن كي ــذا ع ــا ه ــاذا يعلِّمن ــال 16: 31-34� م ــرأ أعم اق
أجلنــا هــي ذبيحــة كاملــة وتامــة؟ كيــف يمكنــك أن تتعلــم، يومــاً بعــد يــوم، أن تجــد 
ــرِّ المســيح الــذي يغطيــك هــو رجــاؤك الوحيــد  الراحــة والعــزاء فــي اليقيــن بــأن ِب

فــي الخــالص؟

28 آب )أغسطس(        الثالثاء        

تََسالُونِيِكي وِبيِريَّة
عندمــا أُطلــق ســراح بولــس وســيال مــن الســجن، خــرج الُمبشــرَان مــن فيلبــي )أعمــال 16: 

35-40(. ومــن فيلبــي، ذهــب بولــس ورفاقــه إلــى تســالونيكي، عاصمــة َمِكُدونِيَّــَة، مباشــرة.

اقرأ أعمال 17: 1-9� كيف تََجاَوَب يهود تسالونيكي مع تبشير بولس الناجح بين األمم؟ 

 

مــرة أخــرى نــرى بولــس يبحــث عــن المجمــع اليهــودي فــي المدينــة حيــث يتمكــن مــن 
مشــاركة البشــارة. وقــد اقتنــع برســالة بولــس العديــد مــن اليونانييــن األتقيــاء وكذلــك عــدد 
ليــس بالقليــل مــن النســاء البــارزات. ويبــدو أن انحيــاز هــؤالء المهتديــن »إِلـَـى بُولـُـَس َوِســيالَ« 
)أعمــال 17: 4( يعنــي أنهــم شــكَّلوا مجموعــة منفصلــة واجتمعــوا فــي مــكان خــارج المجمــع، 

ربمــا فــي منــزل يَاُســون.
ومــن بــاب غيرتهــم، بــدأ معارضــو بولــس وســيال فــي إحــداث شــغب. وكانــت نيتهــم هــي 
ــم  ــه الته ــة وتوجي ــس المدين ــام مجل ــاوس – أم ــر تيموث ــرد ذك ــم ي ــس وســيالً – ل إحضــار بول
إليهمــا. وعندمــا لــم يتمكنــوا مــن العثــور علــى المبشــَرين، قامــوا ِبَجــرِّ يَاُســون وعــدداً قليــالً 

مــن المؤمنيــن اآلخريــن إلــى الســلطات المحليــة بتهمــة إيــواء محرضيــن سياســيين.

اقــرأ أعمــال 17: 10-15� مــاذا كانــت ردة فعــل يهــود بيريــة مقارنــة بــردة فعــل يهــود 
تســالونيكي؟
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ــٍة  ــى َعائِلَ ــي إِلَ ــَن« )أعمــال 17: 11( كان يعنــي فــي األصــل »يَْنتَِم ــرََف ِم إن مصطلــح »أَْش
انـِـّي« أو »ُمْنِصف«،  نَِبيلـَـٍة« أو شــخص » نبيــُل الــرأْي«، كمــا يــدل بشــكل عام علــى موقــف »َحقَّ
ــح أنــه يحــدث هنــا. فإنــه يتــم اإلشــادة بيهــود بيريــة ليــس فقــط بســبب  وهــو األمــر الــذي يُرجَّ
اتفاقهــم مــع بولــس وســيال ولكــن بســبب اســتعدادهم لدراســة الكتــاب المقــدس بأنفســهم 
ــتجابة  ــرد االس ــإن مج ــح. ف ــران صحي ــه المبش ــا يقول ــا إذا كان م ــد مم ــة للتأك ــة يومي وبصف
ــرة  ــى أن تكــون ســطحية وقصي ــل إل ــة الالزمــة، تمي ــل، دون القناعــة الفكري ــة لإلنجي العاطفي

األمــد. 
مــع ذلــك، فإنــه بعــد فتــرة ليســت بالطويلــة، عمــل االضطهــاد علــى عرقلــة خدمــة بولــس 

المثمــرة فــي بيريــة، ممــا أجبــره علــى االنتقــال جنوبــاً إلــى أثينــا. 

ــاٍد مــن أجــل  متــى كانــت آخــر مــرة تصفحــت فيهــا الكتــاب المقــدس ِبِجــدٍّ َواْجِتَه
ــَذا«؟ ــوُر هكَ معرفــة »َهــْل هــِذِه األُُم

29 آب )أغسطس(        األربعاء        

بولس في أثينا
إن أثينــا، المركــز الفكــري والثقافــي لليونــان القديمــة، كانــت حرفيــاً ُمعيَّنــًة لألوثــان. فقــد 
كانــت األصنــام الرخاميــة ألشــخاص وآلهــة موجــودة فــي كل مــكان، خاصــة عنــد مدخــل األغورا 
ــأن  ــداً بش ــس ج ــزن بول ــد ح ــة. وق ــاة الحضاري ــور الحي ــت مح ــي كان ــة(، الت ــاحة العام )الس
ــَر عادتــه المعهــودة فــي الذهــاب إلــى المجمــع  مثــل هــذه الوثنيــة الســائدة لدرجــة أنــه َغيَّ
ــُج اليهــود واألممييــن األتقيــاء أســبوعياً فــي  أوالً وأتبــع مســار عمــل مــزدوج: فقــد كان يَُحاجُّ
ــُج اليونانييــن يوميــاً فــي الســاحة العامــة. )انظــر أعمــال 17: 22-15(.  المجمــع، وكان يَُحاجُّ

وإذ كان األَثِيِنِويُّــوَن علــى اســتعداد دائــم لســماع شــيء جديــد، فقــد أبــدى بعض الفالســفة 
اهتمامــاً بتعاليــم بولــس، فَأََخــُذوُه َوَذَهبُــوا ِبــِه إِلـَـى أَِريـُـوَس بَاُغــوَس، المجلــس األعلــى للمدينة. 
وفــي خطابــه، لــم يقتبــس بولــس مــن األســفار المقدســة أو يلخــص تاريــخ تعامــالت هللا مــع 
بنــي إســرائيل، كمــا كان يفعــل عندمــا يتحــدث إلــى جمهــور يهــودي )قــارن مــع أعمــال 13: 
16-41(؛ فــإن مثــل هــذا النهــج مــا كان ليعنــي الكثيــر بالنســبة لهــذا الجمهــور. بــدالً مــن ذلــك، 
قــدم بولــس بعــض الحقائــق الكتابيــة الهامــة بطريقــة يمكــن للمثقفيــن الوثنييــن أن يفهموهــا. 

اقــرأ أعمــال 17: 22-31� فــي خطابــه فــي أَِريُــوَس بَاُغــوَس، مــا هــي الحقائــق العظيمــة 
التــي كَــَرَز بهــا بولــس لهــؤالء النــاس عــن هللا والخــالص وتاريــخ البشــرية؟
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بالنســبة لذلــك الجمهــور الوثنــي رفيــع الثقافــة، الذيــن كانــت مفاهيمهــم عــن هللا والديــن 
مشــوهة إلــى حــد كبيــر، بــدت معظــم كلمــات بولــس ســخيفة وتافهــة. نحــن ال نعــرف كيــف 
كان ينــوي بولــس إنهــاء رســالته، ألنــه يبــدو أنــه قــد تــم إيقافــه عــن الحديــث فــي اللحظــة 
التــي أشــار فيهــا إلــى َديُْنونـَـة هللا للعالـَـم )أعمــال 17: 31(. فــإن هــذا االعتقــاد قــد تصــادم مــع 
مفهوميــن يونانييــن: )1( أن هللا متســامح تمامــاً وليــس لديــه أيــة تعامــالت تُْذكَــر مــع العالــم 
ــون  ــن أن تك ــه ال يمك ــا يمــوت اإلنســان فإن ــه عندم ــام بشــؤون البشــر، و )2( أن أو أي اهتم
هنــاك قيامــة علــى اإلطــالق.  وهــذا يســاعد علــى تفســير الســبب الــذي جعــل اإلنجيــل َجَهالـَـًة 

بالنســبة لِلْيُونَانِيِّيــَن )1كورنثــوس 1: 23(. وكان عــدد المهتديــن فــي أثينــا قليــالً. 
ومــع ذلــك، فمــن بيــن أولئــك الذيــن آمنــوا كان هنــاك بعــض مــن أكثــر النــاس تأثيــراً فــي 
ــي  ــرِس الت ــوَس، وَداَم ــوَس بَاُغ ــس أَِريُ ــي مجل ــيُوس، عضــو ف ــل ِديُونِيِس ــي، مث ــع األثين المجتم
يــدل ِذكْرهــا باالســم علــى أنهــا كانــت ذات مكانــة رفيعــة، إن لــم تكــن هــي نفســها عضــوة 

ــوَس بَاُغــوَس )أعمــال 17: 34(.  فــي مجلــس أَِريُ

إن النهــج المختلــف الــذي اتبعــه بولــس فــي أَِريُــوَس بَاُغــوَس يبين وعيــه باالختالفات 
االجتماعيــة والثقافيــة� بــل لقــد اقتبــس كذلــك مــن شــاعر وثنــي )أعمــال 17: 28( 
ــف  ــول كي ــا ح ــذا أن يعلمن ــي له ــذي ينبغ ــا ال ــره� م ــة نظ ــح وجه ــل توضي ــن أج م

يمكننــا اســتخدام طــرق مختلفــة للوصــول إلــى أشــخاص مختلفيــن؟ 

30 آب )أغسطس(        الخميس        

بولس في كورنثوس
ـــي  ـــث بق ـــوس، حي ـــي كورنث ـــس ف ـــار بول ـــا اختب ـــروي لن ـــال 18: 1-11 ت ـــي أعم ـــرة ف الفق
هنـــاك لمـــدة ســـنة ونصـــف. وكان أَكِيـــالَ َوِبِريْســـِكالَّ ســـيصبحان صديقيـــن لبولـــس مـــدى 
ـــل  ـــا بالفع ـــا كان ـــى أنهم ـــاً إل ـــاوس 4: 19(. وتشـــير القصـــة ضمن ـــة 16: 3؛ 2تيموث ـــاة )رومي الحي
ـــل  ـــن ِقب ـــل اليهـــود مـــن رومـــا ِم ـــى كورنثـــوس، ربمـــا بســـبب ترحي مســـيحيين عندمـــا وصـــال إل
ـــل  ـــى أن الترحي ـــير إل ـــوتونيوس يش ـــي س ـــؤرخ الرومان ـــدو أن الم ـــوس. ويب ـــور كلودي اإلمبراط
حـــدث بســـبب االضطرابـــات فـــي المجتمـــع اليهـــودي والتـــي ارتبطـــت باســـم »يســـوع« 
ـــن  ـــل م ـــير باإلنجي ـــة التبش ـــت نتيج ـــا كان ـــي ربم ـــات الت ـــي االضطراب ـــوس 4. 25(، وه )كلودي
ـــد  ـــا ق ـــهما كان ـــكيالً أنفس ـــال وبريس ـــل أن أكي ـــن المحتم ـــذا، فم ـــود. وهك ـــن اليه ـــل المؤمني قب
شـــاركا فـــي مثـــل هـــذه األنشـــطة. وعلـــى كل حـــال، فإنـــه باإلضافـــة إلـــى مشـــاركة نفـــس 
اإليمـــان ونفـــس الخلفيـــة اليهوديـــة، فقـــد كان بولـــس يشـــترك أيضـــاً مـــع صديقيـــه الجديديـــن 

ـــة. ـــس المهن ـــي نف ـــل ف ـــي العم ـــكيال ف ـــال وبريس أكي
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اقرأ أعمال 18: 4-17� ماذا كانت نتيجة أنشطة بولس التبشيرية في كورنثوس؟ 

 

ــي مــن  ــا معهمــا بعــض الدعــم المال ــة، جلب ــاوس مــن مكدوني ــد مجــيء ســيال وتيموث عن
ــاً  الكنائــس هنــاك )2كورنثــوس 11: 8، 9(، األمــر الــذي ســمح لبولــس بــأن يكــرس نفســه كلي
ــاء الخدمــة،  ــه الخاصــة أثن للوعــظ والتبشــير. كانــت سياســة بولــس عيــش المــرء علــى نفقت
ــوَن«  ــِل يَِعيُش ــَن اإلِنِْجي ــِل، ِم ــاُدوَن ِباإلِنِْجي ــَن يَُن ــاً »أَنَّ الَِّذي ــم أيض ــه علّ ــن أن ــم م ــى الرغ عل

)1كورنثــوس 9: 14(. 
وعلــى الرغــم مــن المعارضــة اليهوديــة القويــة لرســالة بولــس، إال أن بعــض اليهــود آمنــوا 
بالفعــل، وكذلــك بعــض المتعبديــن هلل مــن األمــم. ومــن بيــن المهتديــن كان هنــاك كريســبوس، 
قائــد المجمــع، وجميــع أهــل بيتــه. كمــا آمــن أيضــاً الكثيــر مــن الكورنثييــن واعتمــدوا. مــع 
ذلــك، فقــد كان الوضــع بيــن اليهــود متوتــراً نوعــاً مــا، كمــا يتضــح ذلــك مــن خــالل القصــة 
ــاً،  ــوس قريب ــادرة كورنث ــط لمغ ــس كان يخط ــل أن بول ــال 18: 12-17(، والمحتم ــة )أعم التالي
ــة التبشــير )أعمــال  ــاً يحثــه علــى البقــاء ومواصل ــة ليليــة تشــجيعاً إلهي ــه تلقــى فــي رؤي لكن

  .)11-9 :18
ــي  ــا ف ــه وتركهم ــكيال مع ــال وبريس ــس أكي ــذ بول ــة، أخ ــى أنطاكي ــه إل ــق عودت ــي طري وف
أفســس، حيــث أمضــى أيامــاً قليلــة هنــاك قبــل مواصلــة رحلتــه. وأثنــاء وجــوده هنــاك، كانــت 
لديــه فرصــة للتبشــير فــي المجمــع المحلــي لليهــود، الذيــن أدت ردت فعلهــم اإليجابيــة إلــى 
جعــل بولــس يعــد بأنــه، إِْن َشــاَء هللُا، َســيرِْجُع إِلَيُْهــْم مــرة أخــرى )أعمــال 18: 18-21(. وهــذا 

مــا حــدث فــي رحلتــه التاليــة مباشــرة. 

ــُتْقِبل بهــا كان بحاجــة  إن بولــس الــذي أُصيــب باإلحبــاط نتيجــة الطريقــة التــي اُْس
ــذي  ــا ال ــاك� م ــوس هن ــالص النف ــق بخ ــا يتعل ــرب فيم ــل ال ــن قب ــجيع م ــى التش إل
ــال حــدث  ــي ح ــال 18: 10( ف ــس )أعم ــا لبول ــي قاله ــرب الت ــات ال ــا كلم ــه لن تقول

ــس؟  ــه بول ــل لمــا شــعر ب وشــعرنا بشــيء مماث

31 آب )أغسطس(        الجمعة        

ــي هــذه  ــة ف ــر مقبول ــق غي ــدرس: »ال حاجــة بمــن يكــرزون بحقائ ــد مــن ال لمزي
عــون بأنهــم  األيــام، أن تضعــف عزائمهــم إذا كانــوا ال يظفــرون باســتقبال حافــل، حتــى ممــن يدَّ
مســيحيون، أكثــر ممــا ظفــر بولــس ورفقــاؤه، مــن النــاس الذيــن خدمــوا بينهــم. علــى رســل 
ــن  ــجاعة، خادمي ــان وش ــام بإيم ــى األم ــوا إل ــالة، ويتقدم ــهر والص ــلحوا بالس ــب أن يتس الصلي

دائمــاً باســم يســوع« )روح النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 194(.
ــل  ــق اإلنجي م لهــم حقائ ــدَّ ــن تُق ــو كان الذي ــخ هــذه األرض، ل ــام مشــاهد تاري » ففــي خت
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األكيــدة يتمثلــون بأهــل بيريــة، فيفتشــون الكتــب ويفحصونهــا كل يــوم ويقارنــون بكلمــة هللا، 
الرســائل المقدمــة لهــم، لــكان يوجــد اليــوم عــدد كبيــر ممــن هــم مخلصــون لوصايــا الــرب، 

حيــث ال يوجــد ســوى عــدد قليــل نســبيا منهــم اآلن ...
ــرب يبعــث رســله وســفراءه  ــور المعطــى لهــم. فال ــدر الن ــى ق ــع ســيدانون عل »إن الجمي
ــة التــي بهــا يعاملــون  برســالة الخــالص، والذيــن يســمعونها ســيكونون مســئولين عــن الكيفي
أقــوال خدامــه. إن الذيــن بــكل أمانــة وإخــالص يبحثــون عــن الحــق ســيقومون بفحــص دقيــق 

للتعاليــم المقدمــة لهــم فــي نــور كلمــة هللا« )المرجــع نفســه، صفحــة 195 و196(. 

أسئلة للنقاش: 

ــرة بــدرس يــوم االثنيــن، ناقشــوا فــي الصــف المعنــى  1� فــي ســياق الفقــرة األخي
المتضمــن فــي العبــارة التاليــة: »هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن التأســيس الشــامل 
مــن جانــب المرشــحين للمعموديــة� ��� ينبغــي لمبــادئ الحيــاة المســيحية أن تكــون 
واضحــة ألولئــك الذيــن جــاءوا حديثــاً إلــى الحــق« )روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، 

مجلــد 6، صفحــة 91 و92(� 

2� أمعـن التفكيـر فـي السـؤال األخير بـدرس يوم األربعـاء� كيف يمكننا ككنيسـة أن 
نظهـر نفـس المفهـوم الـذي كان لـدى بولـس لالختالفـات الثقافيـة ونفس االسـتعداد 

لمالقـاة النـاس حيـث هـم دون المسـاومة على البشـارة أو هويتنـا الدينية؟ 

3� اقــرأ أعمــال 17: 32-34� مــاذا يمكننــا أن نتعلــم مــن ردود األفعــال الثالثــة التــي 
ــة  ــلوا بالحماس ــد تس ــتهزأوا� لق ــض اس ــا؟ » )1( البع ــي أثين ــس ف ــالة بول ــا رس القته
ــاة  ــه مــن الممكــن أن تجعــل مــن الحي ــب� إن ــذا اليهــودي الغري ــي له ــة الت الصادق
مزحــًة؛ لكــن أولئــك الذيــن يفعلــون ذلــك ســيجدون أن مــا بــدأ بمهزلــة ينبغــي أن 
ــام هــو عندمــا  ــوا قرارهــم� إن أخطــر مــن كل األي ينتهــي بمأســاة� )2( البعــض أجل
يكتشــف اإلنســان كــم هــو ســهل الحديــث عــن الغــد� )3( البعــض آمنــوا� الشــخص 
الحكيــم يعــرف أن األحمــق فقــط هــو الذي ســوف يرفــض عــرض هللا« ]ويليــا باركلي، 
ســفر أعمــال الرســل، طبعــة منقحــة )فيالدلفيــا: وستمنتســر، 1976(، صفحــة 133[�

4� اقتبـس بولـس بالفعـل شـاعراً وثنياً )أعمـال 17: 28( من أجـل أن يوضح وجهة نظره 
لألثينييـن� مـاذا ينبغي لهـذا أن يخبرنا حول كيـف يمكن، في بعض األحيان، السـتخدام 

مصـادر مثـل هـذه أن يكـون ذات قيمة؟ مـا هي أيضاً مخاطـر القيام بذلك؟
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1- 7 أيلول )سبتمرب(    الدرس العارش    

الرحلة التبشيرية الثالثة

السبت بعد الظهر
ــال 20: 7-12و 15-17؛  ــال 19؛ أعم ــال 18: 24-28؛ أعم ــبوعية: أعم ــع األس المراج

2كورنثــوس 4: 8-14؛ أعمــال 21: 15-1.

ــى  ــِدي، َحتَّ ــٌة ِعْن ــي ثَِميَن ــْيٍء، َوالَ نَْفِس ــُب لَِش ــُت أَْحَتِس ــي لَْس ــظ: »َولِكنَِّن ــة الحف آي
ــَم ِبَفــَرحٍ َســْعِيي َوالِْخْدَمــَة الَِّتــي أََخْذتَُهــا ِمــَن الــرَّبِّ يَُســوَع، ألَْشــَهَد ِبِبَشــاَرِة نِْعَمــِة  أُتَمِّ

هللِا« )أعمــال 20: 24(�

يبـدأ سـرد لوقـا لرحلـة بولـس التبشـيرية الثالثـة بدايـة فجائيـة نوعاً مـا. إنَّ ما يقولـه النص 
هـو أنـه بعـد أن أمضـى بعـض الوقـت فـي أنطاكيـة، مركـز تبشـير بولـس، انطلـق الرسـول فـي 
ُد َجِميـَع التَّالَِميـِذ«)18: 23(.  رحلـة أخـرى »َواْجتَـاَز ِبالتَّتَابُـعِ ِفـي كُـورَِة َغالَِطيَّـَة َوِفِريِجيَّـَة يَُشـدِّ

وهكـذا نجـد أن أول 1500 ميـل مـن الرحلـة يتـم تغطيتهـا فـي جملـة واحـدة. 
والســبب فــي ذلــك هــو أن النقطــة المحوريــة للرحلــة كانــت أفســس حيــث قضــى بولــس 
ــاً أطــول ممــا قضــاه فــي أي مدينــة أخــرى فــي ســياق رحالتــه. مــن وجهــة النظــر  فيهــا وقت
التبشــيرية، كانــت الخدمــة فــي أفســس مثمــرة جــداً؛ فــإن تأثيــر عظــات بولــس قــد وصــل إلــى 
َجِميــعِ أَِســيَّا )أعمــال 19: 10، 26(. وربمــا كان خــالل هــذا الوقــت أن الكنائــس تأسســت فــي 
كولوســي، ِهيَرَابُولِيــَس والَُوِدكِيَّــَة، ربمــا مــن خــالل أَبَْفــرَاس )كولوســي 4: 12، 13(، أحــد رفقــاء 

بولــس فــي الخدمــة )كولوســي 1: 7؛ فيلبــي 23(.
الشــيء الجديــر بالمالحظــة فــي هــذه الرحلــة هــو أنهــا آخــر رحلــة دونهــا لوقــا فــي ســفر 
ــة  أعمــال الرســل. لقــد قــام بولــس بهــذه الرحلــة وهــو رجــل حــر طليــق. يســجل لوقــا رحل

أخــرى لبولــس، وهــذه المــرة إلــى رومــا، ولكــن كان بولــس فيهــا أســيراً.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 8 أيلول )سبتمبر(.
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2 أيلول )سبتمرب(        األحد        

أفسس: الجزء األول
اآليــات فــي أعمــال 18: 24-28 تشــير إلــى أنــه فــي حيــن كان بولــس ال يــزال فــي طريقــه 
إلــى أفســس، جــاء يهــودي يدعــى أَبُلُّــوس إلــى تلــك المدينــة. كان رجــالً بليغــاً وضليعــاً فــي 
األســفار المقدســة. وحقيقــة أن أَبُلُّــوس كان تابعــاً للمســيح تتضــح مــن الطريقــة التــي يصفــه 
. وَكَاَن َوُهــَو َحــارٌّ ِبالــرُّوِح يَتََكلَّــُم َويَُعلِّــُم ِبتَْدِقيــق  بهــا لوقــا: »كَاَن هــَذا َخِبيــرًا ِفــي طَِريــِق الــرَّبِّ
. َعارِفـًـا َمْعُموِديَّــَة يُوَحنَّــا فََقــْط« )أعمــال 18: 25(. ومــع ذلــك، فهــو لــم يكــن  َمــا يَْختـَـصُّ ِبالــرَّبِّ
يعــرف ســوى معموديــة يوحنــا. فبعــد أن اعتمــد علــى يــد يوحنــا المعمــدان، تعــرف أبولــوس 
علــى المســيح خــالل حيــاة المســيح األرضيــة، لكــن يبــدو أنــه ارتحــل عــن المنطقــة – ربمــا 

عــاد إلــى اإلســكندرية – قبــل أحــداث اآلالم/يــوم الخمســين.
وهــذا مــا يفســر الســبب فــي أن أكيــال وبريســكال »َشــرََحا لـَـُه طَِريــَق الــرَّبِّ ِبأَكْثـَـِر تَْدِقيــق«. 
ــَو  ــوَع ُه ــدس أَنَّ يَُس ــاب المق ــن الكت ــن م ــى أن يبره ــادراً عل ــه كان ق ــن أن ــم م ــى الرغ فعل
ــي  ــورات الت ــى التط ــع عل ــى أن يطل ــة إل ــس كان بحاج ــال 18: 28(، إاّل أن أبول ــيُح )أعم الَْمِس
ــر  ــال أكث ــكيال عم ــال وبريس ــإن أكي ــك، ف ــع ذل ــوع. وم ــة يس ــذ خدم ــيحية من ــهدتها المس ش
ألبولــوس: فإنهمــا، باإلضافــة إلــى المؤمنيــن اآلخريــن فــي أفســس، قــد قامــوا بإعطائــه رســالة 
ــَة )أعمــال 18: 27(، وهــو مــا ســمح بــأن تكــون لــه  توصيــة موجهــة إلــى الكنائــس فــي أََخائِيَ

ــوس 3: 4-6؛ 4: 6؛ 6: 12(. ــوس )1كورنث ــي كورنث ــة ف ــيرية فعال ــة تبش خدم

اقرأ أعمال 19: 1-7� ماذا حدث لبولس عندما َجاَء إِلَى أََفُسَس؟

 

ــن التقــى بهــم بولــس فــي أفســس  ــا عشــر رجــالً الذي ــوس بقصــة االثن ترتبــط قصــة أبول
عنــد وصولــه إلــى تلــك المدينــة، ألن حالتهــم كانــت شــبيهة جــداً بحالــة أبولــس. إنَّ وصفهــم 
بـــ »التالميــذ« )أعمــال 19: 1( وســؤال بولــس لهــم )أعمــال 19: 2( يشــيران بوضــوح إلــى أنهــم 
ــس  ــى ســؤال بول ــم عل ــإن إجابته ــت نفســه، ف ــي الوق ــل. وف ــن بالمســيح بالفع ــوا مؤمني كان
تظهــر أنهــم، علــى غــرار أبولــوس، كانــوا هــم أيضــاً تالميــذ ســابقين ليوحنــا المعمــدان وقــد 
ــوم الخمســين. ومــن  ــروح القــدس فــي ي ــول ال ــروا حل أصبحــوا أتباعــاً للمســيح دون أن يختب
خــالل التقائهــم لبولــس، كانــت ســتتاح لهــم الفرصــة لالســتمتاع باختبــار أعمــق مــع الــرب. 

»وعندما وصل بولس إلى أفسس وجد اثني عشر أخاً، وهؤالء كانوا تالميذ ليوحنا المعمدان 
كما كان أبلوس، ومثله حصلوا على بعض المعلومات عن مرسلية المسيح. لم يكونوا في مثل 
اقتدار أبلوس، ولكنهم بإخالص كإخالص أبلوس، وبإيمان كإيمانه كانوا يسعون لينشروا خارجاً 

المعرفة التي حصلوا عليها« )روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة 241(.
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يجـب النظـر إلـى معموديتهـم الجديـدة فـي ضوء هـذه الحالـة الفريـدة من نوعهـا. فإنهم 
لـم يأتـوا مـن طائفـة مسـيحية أخرى، كمـا أنهم لم يكونـوا يختبـرون االهتداء، إذ كانـوا مهتدين 
بالفعـل. كل مـا فـي األمـر هو أنه كان يتم دمجهم في التيار الرئيسـي للمسـيحية. وحقيقة أنهم 
تسـلموا الـروح القـدس وتلكمـوا بألسـنة ربمـا تعنـي أنهم كانـوا، كأبولس، مبشـرين مسـيحيين 

وقـد أصبحـوا اآلن ُموَكَّلَِيَن للشـهادة عن يسـوع المسـيح أينمـا ذهبوا.

3 أيلول )سبتمرب(         االثنني        

أفسس: الجزء الثاني
فــي أفســس، اتبــع بولــس عادتــه بالوعــظ فــي المْجمــع أوالً. وعندمــا نشــأت المعارضــة، 
انتقــل هــو والمؤمنــون الجــدد إلــى قاعــة المحاضــرات الخاصــة بإنســان اْســُمُه تِيرَانُّــُس، حيــث 
ظــل بولــس يبشــر يوميــاً لمــدة عاميــن )أعمــال 19: 8 -10(. ويلخــص لوقــا خدمــة بولــس فــي 
ــوٍد  ــْن يَُه ــيَّا، ِم ــي أَِس ــاكِِنيَن ِف ــع السَّ ــف تبشــير َجِمي ــم بشــكل مكثّ ــه قــد ت ــه إن أفســس بقول

َويُونَانِيِّيــَن )أعمــال 19: 10، 26(. 
وفــي أعمــال 19: 11-20، يضيــف لوقــا بضــع قصــص لمعجــزات أجريــت لتصــف انتصــار 
قــوة هللا فــي مدينــة كانــت فيهــا أعمــال الســحر وغيرهــا مــن الممارســات الخرافيــة منتشــرة 
إلــى حــد كبيــر. ليــس هنــاك شــك فــي أن هللا كان يمكنــه أن يشــفي مــن خــالل بولــس، ولكــن 
حقيقــة أن المناديــل والمــآزر التــي لمســها الرســول كانــت لديهــا قــوة شــافية )أعمــال 19: 12( 
قــد تبــدو غريبــة للبعــض، علــى الرغــم مــن أن هــذا كان شــبيهاً بشــفاء المســيح للمــرأة التــي 
ــدات  ــا تكــون المعتق ــا 8: 44(. وربم ــَنًة )لوق ــرََة َس ــْي َعْش ــُذ اثَْنتَ ــزِْف َدٍم ُمْن ــة ِبَن ــت مصاب كان
ــاَدِة« كمــا  ــَر الُْمْعتَ اٍت َغيْ ــوَّ ــى إجــراء »قُ ــاهلل إل ــي دفعــت ب ــة ألهــل أفســس هــي الت الخرافي
يقــول لوقــا )أعمــال 19: 11(. وربمــا يكــون هــذا مثــاالً حــول كيــف أن هللا يلبــي احتياجــات 

النــاس بمــا يتناســب مــع مســتوى إدراكهــم. 
ــى  ــاب إل ــس الذه ــرر بول ــس، ق ــي أفس ــيرية ف ــه التبش ــج مهمت ــن نتائ ــاه ع ــة رض ونتيج
أورشــليم )أعمــال 19: 21(. ال يعطــي لوقــا ســبباً لهــذه الرحلــة، لكننــا نعــرف من كتابــات بولس 
نفســه أنــه كان يرغــب فــي تســليم األمــوال التــي كان قــد جمعهــا للتخفيــف مــن فقــر كنيســة 
ــي  ــكات ف ــوال والممتل ــع األم ــوس 16: 1-2(. إن تجمي ــة 15: 25-27؛ 1كورنث ــليم )رومي أورش
الســنوات األولــى، والمجاعــة الشــديدة التــي حدثــت فــي أيــام كلوديــوس، أفقــرت المؤمنيــن 
فــي اليهوديــة، ورأى بولــس فــي التماســهم المســاعدة )غالطيــة 2: 10( فرصــة لتعزيــز ثقتهــم 
فــي خدمتــه الرســولية وكذلــك لتعزيــز الوحــدة فــي الكنيســة التــي كانــت قــد أصبحــت اآلن 
ــا  ــيتعرض له ــي س ــر الت ــس بالمخاط ــة بول ــن معرف ــم م ــى الرغ ــذا عل ــات، ه ــددة الثقاف متع

ــة 15: 31(.  ــال 20: 22، 23؛ رومي )أعم
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اقــرأ أعمــال 19: 23-41� مــا هــو الســبب الحقيقــي وراء المعارضــة التــي نشــأت ضــد 
بولــس فــي أفســس فــي نهايــة فتــرة بقائــه هنــاك؟

 

كانــت المعارضــة لبولــس مرتبطــة بالعبــادة الوثنيــة، التــي كانــت مهــددة بشــدة مــن ِقبــل 
خدمتــه التبشــيرية هنــاك. وقــد كان دافــع ديميتريــوس ماديــاً واضحــاً، لكنــه كان قــادراً علــى 
ــر مــن عجائــب  ــذي كان يعتب ــا(، ال ــد أَرْطَاِميــس )أو ديان ــة ألن معب ــة ديني ــى قضي ــه إل تحويل

الدنيــا الســبع للعالــم القديــم، كان يقــع فــي مدينــة أفســس. 

ــام  ــى إقح ــه عل ــي قدرت ــوس ف ــة ديمتري ــدى براع ــظ م ــال 19: 27� الح ــرأ أعم اق
»التقــوى« الدينيــة أثنــاء محاولتــه اإلبقــاء علــى تدفــق األمــوال عليــه� لمــاذا يجــب 
ــا، أو التظاهــر  ــى عــدم اســتخدام إيمانن ــن عل ــا كمســيحيين أن نكــون حريصي علين

ــوس؟  ــة ديمتري ــس طريق ــا، بنف ــق بإيمانن ــا يتعل ــوى فيم بالتق

4 أيلول )سبتمرب(        الثالثاء        

تَُرَواس
ـــذ  ـــه أخ ـــس. لكن ـــادرة أفس ـــس مغ ـــرر بول ـــال 19: 23-41(، ق ـــغب )أعم ـــاء الشَّ ـــد انته بع
ــاً موســـعاً عبـــر َمِكُدونِيَّـــَة وأخائيـــة بـــدالً مـــن الذهـــاب مباشـــرة إلـــى أورشـــليم  منعطفـ
ـــس  ـــن كنائ ـــن ع ـــض الممثلي ـــس بع ـــق بول ـــة، كان يراف ـــذه الرحل ـــي ه ـــال 20: 1-3(. وف )أعم

األمـــم )أعمـــال 20: 4(.

اقــرأ أعمــال 20: 7-12� مــا هــو الخطــأ فــي الجــدال الشــائع بــأن هــذه اآليــات تســاعد 
علــى إثبــات أن الســبت قــد تغيــر إلــى األحــد؟

 

إن توقــف بولــس فــي تــراوس انتهــى بعقــد اجتمــاع كنســي »ِفــي أَوَِّل األُْســبُوِع« )أعمــال 
20: 7(. لقــد اجتمعــوا معــاً »لِيَْكِســُروا ُخبْــزًا« ربمــا إشــارة إلــى العشــاء الربّانــي، ســواء مــع أو 
بــدون تنــاول الطعــام معــاً، وهــو األمــر الــذي كان يتــالزم فــي كثيــر مــن األحيــان مــع فريضــة 
العشــاء الربانــي منــذ األيــام األولــى لكنيســة أورشــليم )أعمــال 2: 42، 46(. وحقيقــة أنــه لــم 
ــة  ــون فريض ــوا يمارس ــم كان ــة أنه ــتبعد إمكاني ــالة ال تس ــة ص ــب أو أي ــكأس العن ــر ل ــرِْد ِذكْ يَ
العشــاء الربّانــي فــي ذلــك اليــوم. ومــع ذلــك، فالنقطــة هــي أن هــذه الحادثــة غالبــاً مــا تذكــر 
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علــى أنهــا دليــل علــى أنَّ الكنائــس، كنائــس األمــم علــى األقــل، فــي أيــام بولــس كانــت قــد 
اســتبدلت بالفعــل يــوم الســبت بيــوم األحــد كيــوم للعبــادة.

ــن  ــة م ــد بدق ــروري التأك ــن الض ــاء، م ــذا االدع ــل ه ــان بمث ــل اإلتي ــه قب ــك، فإن ــع ذل وم
ــإن اإلشــارة  ــذا ف ــه االجتمــاع، فضــالً عــن طبيعــة االجتمــاع. ل ــد في ــذي ُعق ــوم المحــدد ال الي
إلــى اســتخدام الَمَصاِبيــح )أعمــال 20: 8(، باإلضافــة إلــى حقيقــة أن رســالة بولــس اســتمرت 
ــك  ــِر )أعمــال 20: 11(، ناهي ــى الَْفْج ــه إِلَ ــم تََكلََّم ــِل )أعمــال 20: 7(، ومــن ث ــِف اللَّيْ ــى نِْص إِلَ
عــن النــوم العميــق ألَفِْتيُخــوس )أعمــال 20: 9(، هــذا كلــه يجعــل مــن الواضــح أن ذلــك كان 

ــاً مســائياً. اجتماع
ــل نهــار األحــد أو  ــك المســاء هــو مســاء مــا قب ــك، فالســؤال هــو مــا إذا كان ذل ومــع ذل
مســاء مــا بعــد نهــار األحــد. والجــواب يعتمــد علــى نظــام التوقيــت الــذي يســتخدمه لوقــا، 
ــام  ــمس، أو نظ ــروب الش ــى غ ــمس إل ــروب الش ــن غ ــودي م ــت اليه ــام التوقي ــواء كان نظ س
التوقيــت الرومانــي مــن منتصــف الليــل وحتــى منتصــف الليــل.  فــإذا كان التوقيــت الُمشــار 
إليــه هــو التوقيــت اليهــودي، فــإنَّ تلــك الليلــة كانــت ليلــة الســبت؛ أمــا إذا كانــت التوقيــت 

الُمشــار إليــه هــو التوقيــت الرومانــي، فــإن تلــك الليلــة كانــت ليلــة األحــد. 
وفــي كلتــا الحالتيــن، فــإن ســياق أعمــال 20: 7-12 يشــير إلــى أنــه، حتــى وإن كان االجتماع 
ــاً وإنمــا اجتماعــاً خاصــاً  ــم يكــن اجتماعــاً كنســياً اعتيادي ــه ل ــة األحــد، فإنّ ــَد فــي ليل قــد ُعِق
بســبب مغــادرة بولــس فــي صبــاح اليــوم التالــي. لــذا، فإنــه مــن الصعــب أن نــرى كيــف تقــدم 
هــذه الحادثــة المنفصلــة واالســتثنائية دعمــاً لحفــظ األحــد. الحقيقــة هــي أنهــا ال تفعــل ذلــك.

ــابع�  ــوم الس ــبت الي ــظ س ــول حف ــريان مفع ــباب س ــي كل أس ــر ف ــن التفكي أمعك
ــا كمســيحيين  كيــف يســاعد الدعــم الكتابــي القــوي للســبت علــى تمســكنا بهويتن
أدڤنتســت ســبتيين والدعــوة التــي أُعطينــا إياهــا للتبشــير برســائل المالئكــة الثالثــة 

ــم؟  ــى العال إل

5 أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

ِميلِيُتس
فــي طريقــه إلــى أورشــليم، توقــف بولــس فــي محطــة أخــرى، وكانــت وقفتــه هــذه المــرة 

فــي ِميلِيتـُـس، حيــث كانــت لديــه الفرصــة لتســليم خطبــة الــوداع لقــادة كنيســة أفســس.

اقرأ أعمال 20: 15-27� ما الذي ركّز عليه بولس في الجزء التمهيدي من خطبته؟
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وبمـا أنـه كان قـد خطـط بالفعـل لرحلة جديـدة، والتي شـملت رومـا وإسـبانيا )رومية 15: 
22-29(، اعتقـد بولـس أنـه لـن يعـود مجـدداً إلـى آسـيا. لـذا، فقد بـدأ حديثه بتقديـم نوع من 
تقريـر فـي المسـاءلة عـن السـنوات التـي قضاهـا فـي أفسـس. بيـد أن هـذا التقرير لـم يقتصر 
علـى الماضـي فحسـب، أي فيمـا يتعلـق بالطريقة التي عاش بهـا بين أهل أفسـس، وإنما تقرير 

بشـأن المسـتقبل أيضـاً، ألنـه كان يخشـى ممـا يمكـن أن يحدث له في أورشـليم.  
ولــم يكــن خــوف بولــس ال أســاس لــه مــن الصحــة. فــإنَّ كنيســة أورشــليم كانــت تنظــر إليه 
ــان  ــد والبشــارة بعــدم وجــوب الخت ــه كمضطِه ــَداء، نظــراً لماضي ببعــض التشــكك، وربمــا الَع
ــس  ــم يكــن بول ــة، ل ــا )أعمــال 21: 20-26(. وبالنســبة للســلطات اليهودي ــي كان يُبشــر به الت
ســوى خائــن ومرتــد عــن تقاليدهــم الدينيــة )أعمــال 22: 1، 2(. وبحلــول منتصــف القــرن األول، 
وخاصــة بســبب فســاد الُحكــم الرومانــي، كانــت اليهوديــة محاصــرة بالُمثـُـِل الثوريــة والقوميــة. 
وقــد كان لهــذا الشــعور العــام تأثيــر علــى كافــة شــرائح المجتمــع اليهــودي، بمــا فــي ذلــك 
الكنيســة علــى األرجــح. وفــي هــذا الســياق، فإنّــه ال بــد وأن أنشــطة ذلــك الفريســي الســابق 
بيــن األمــم قــد جعلــت منــه شــخصية ســيئة الســمعة فــي نظــر أولئــك الثورييــن والقومييــن 

)أعمــال 21: 36-27(. 
كمـا كان لـدى بولـس المزيـد مـن المخـاوف أيضاً. فـي أعمـال 20: 28-31، ركـز بولس على 
كيـف يجـب لقـادة الكنيسـة فـي أفسـس أن يتعاملـوا مـع مسـألة المعلميـن الكذبـة، الذيـن 
شـبّههم بالذئـاب الخاطفـة التـي تحـاول تضليـل وخـداع الرَِّعيَّـِة. لـذا، فإنـه حتـى في الكنيسـة 
ذاتهـا، وحتـى فـي األيـام األولى للكنيسـة، كان خطر المعلميـن الكذبة حقيقة واقعـة. وكما قال 
ـْمِس َجِديٌد« )جامعة 1: 9(. ويكشـف تاريخ  سـليمان في زمن وسـياق آخرين: »لَيَْس تَْحَت الشَّ
الكنيسـة المسـيحية عـن األضرار المهولـة التي جلبها المعلمون الكذبة على الكنيسـة. وسـتظل 

هـذه المشـكلة موجودة حتـى النهايـة )2تيموثـاوس 4: 3(، أيضاً.
ال شــك فــي أن بولــس كان لديــه الكثيــر مــن األمــور فــي ذهنــه، الكثيــر مــن المخــاوف؛ 

ومــع ذلــك، فــإن إخالصــه واجتهــاده لــم يتذبذبــا.

اقــرأ 2كورنثــوس 4: 8-14� مــا الــذي يقولــه بولــس هنــا ونحتــاج إلــى تطبيقــه علــى 
أنفســنا، خاصــة عندمــا تأتــي المحــن والضيقــات؟ فيَمــْن وضــع بولــس رجــاءه التــام؟   

6 أيلول )سبتمرب(        الخميس        

صور وقيصرية
ل لوقــا رحلــة بولــس بشــيء مــن التفصيــل. وبينمــا هــو ال يــزال فــي  بعــد ميليتــوس، يســجِّ
طريقــه إلــى أورشــليم، أمضــى الرســول بولــس أســبوعاً فــي ُصــوَر، علــى الســاحل الفينيقــي، 
ــا كان  ــه بينم ــك، فإن ــع ذل ــال 21: 1-6(. م ــفينة )أعم ــة الّس ــغ حمول ــي تفري ــث كان ينبغ حي
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هنــاك، حثــه المؤمنــون علــى عــدم الذهــاب إلــى أورشــليم. وحقيقــة أن المؤمنيــن قــد اقتيــدوا 
ِبالــرُّوِح القــدس إلــى تحذيــر بولــس بعــدم الذهــاب إلــى أروشــليم ال تتناقــض بالضــرورة مــع 
توجيهــات الــروح القــدس لبولــس قَبْــالً. وعبــارة »َوَضــَع بُولـُـُس ِفــي نَْفِســِه« فــي أعمــال 19: 21 
ــُح أن تُترجــم »َعــزََم بإرشــاد مــن الــروح القــدس« بــدالً مــن صياغتهــا بطريقــة تُظِْهــُر  كان يُرجَّ
وكمــا لــو أن بولــس قــد اتخــذ هــذا القــرار مــن تلقــاء نفســه. النقطــة هــي أن الــروح القــدس 
ربمــا يكــون قــد أظهــر ألهــل صــور المخاطــر التــي كانــت تنتظــر بولــس؛ وهكــذا، فإنهــم مــن 
دافــع القلــق البشــري، نصحــوا بــأال يقــوم بمــا كان يعتــزم القيــام بــه. وبولــس نفســه لــم يكــن 
متأكــداً بشــأن مــا ســيحدث لــه فــي أورشــليم )أعمــال 20: 22، 23(. فــإن التوجيــه اإللهــي ال 

يجعــل دائمــاً كل شــيء واضــح، حتــى بالنســبة لشــخص مثــل بولــس.

ــَة فيمــا  اقــرأ أعمــال 21: 10-14� مــا هــي الحادثــة الخاصــة التــي وقعــت فــي َقْيَصِريَّ
يتعلــق برحلــة بولــس إلــى أورشــليم؟

 

كان أغابــوس نبيــاً مــن أورشــليم وهــو الــذي ورد ذكِــره بالفعــل عنــد الحديــث عــن المجاعة 
الُمشــار إليهــا فــي أعمــال 11: 27-30. وبطريقــة مماثلــة لبعــض نبــوءات العهــد القديــم )علــى 
ســبيل المثــال إشــعياء 20: 1-6؛ إرميــا 13: 1-10(، كانــت رســالته فــي هيئــة مشــهد تمثيلــي، 
وقــد بــدا هــذا المشــهد كتصويــر واضــح وقَــِوّي لمــا كان ســيحدث لبولــس عندمــا يصــل إلــى 

أورشــليم وكيــف أن أعــداءه سيســلمونه إلــى األمــم )الرومــان(. 
وعلــى مــا يبــدو أن أولئــك الذيــن كانــوا مــع بولــس قــد أخــذوا رســالة أغابــوس كتحذيــر، 
وليــس كنبــوءة، وهكــذا حاولــوا بــكل الوســائل إقنــاع بولــس بأنــه ال ينبغــي لــه الذهــاب إلــى 
أورشــليم. وعلــى الرغــم مــن تأثــره العميــق بــردة فعلهــم، إال أن بولــس كان عازمــاً علــى إنجــاز 
مهمتــه، حتــى علــى حســاب حياتــه. فبالنســبة لــه، كانــت ســالمة اإلنجيــل ووحــدة الكنيســة 

أكثــر أهميــة مــن ســالمته أو مصالحــه واهتماماتــه.
»لــم يســبق لبولــس الرســول أن اقتــرب مــن قبــل مــن أورشــليم بقلــب حزيــن كمــا كانــت 
الحــال فــي تلــك المــرة. لقــد عــرف أنــه ســيجد أصدقــاء قليليــن وأعــداء كثيريــن. كان يقتــرب 
ــمائها  ــي س ــد اآلن ف ــدأت تنعق ــي ب ــه، والت ــن هللا وقتلت ــت اب ــد رفض ــي ق ــة الت ــن المدين م

ــال الرســل، صفحــة 340(.  ــوة، أعم ــدات الغضــب اإللهــي« )روح النب تهدي

ــان  ــر مــن األحي ــه، وفــي كثي ــه قــد أُســيء فهمــه، وأهيــن وأســيئت معاملت رغــم أن
ُســبَّ وُشــِتَم، إال أن بولــس مــع ذلــك قــد مضــى ُقُدمــاً باإليمــان� كيــف يمكننــا أن 

نتعلــم عمــل الشــيء ذاتــه فــي ظــل الظــروف المثبطــة وغيــر المشــجعة؟ 
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7 أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: »إن النجــاح الــذي رافــق الكــرازة باإلنجيــل أثــار غضــب اليهــود 
مــن جديــد. ومــن كل األقطــار وصلتهــم تقاريــر عــن انتشــار التعليــم الجديــد الــذي بموجبــه 
ــازات  ــع بامتي ــم بالتمت ــمح لألم ــي وُس ــوس الطقس ــض النام ــظ فرائ ــن حف ــود م ــرر اليه تح
ــَس  ــل: »لَيْ ــه القاطــع القائ ــم. ... وإن بيان ــود باعتبارهــم أوالد إبراهي ــازات اليه مســاوية المتي
ــاً  ــه تجديف ــي نظــر أعدائ ــراً ف ــٌة« )كولوســي 3: 11(، كان معتب ــاٌن َوُغرْلَ ، ِختَ ــوِديٌّ ــيٌّ َويَُه يُونَانِ

ــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 333، 334(. ــه« )روح النب ــى إســكات صوت ــاً، فصممــوا عل جريئ
»ولـم يكـن يعتمـد علـى عطـف وتعضيـد يأتيه حتـى من إخوتـه في اإليمـان. واليهـود غير 
المهتديـن الذيـن كانـوا يتعقبونـه عـن قرب لم يكونـوا متباطئين فـي إذاعة أردأ الشـائعات عنه 
فـي أورشـليم بالـكالم وبالرسـائل، فيشوشـون أفـكار النـاس عنـه وعـن عملـه، وحتـى بعـض من 
الرسـل والمشـايخ اسـتقبلوا تلـك الشـائعات علـى أنهـا حقيقيـة، ولـم يحاولـوا أن ينقضوهـا وال 

أظهـروا رغبـة فـي التوفيـق بينهـم وبينـه« )المرجع نفسـه، صفحـة 340، 341(.

أسئلة للنقاش
1� إن االثنــي عشــر رســوالً الذيــن قابلهــم بولــس فــي أفســس كانــوا أتباعــاً ليوحنــا 
المعمــدان فــي الســابق، وقــد صــاروا تالميــذ يســوع بالفعــل )أعمــال 19: 1-7(� لماذا 
تعتقــد أنــه مــن الصــواب اســتخدام هــذه الفقــرة الكتابيــة لِطَلَــب إعــادة المعموديــة 
ــن  ــرى مم ــف أخ ــن طوائ ــل – م ــس بالفع ــدوا بالتغطي ــن اعتم ــيحيين – الذي للمس
ينضمــون إلــى اإليمــان األدڤنتســتي؟ هــل هنــاك أي أهميــة فــي حقيقــة أن أبولــوس 

لــم يعتمــد مجــدداً؟ 

2� فكــر فــي ظــروف بولــس� فقــد كان مرفوضــاً مــن قبــل بنــي أمتــه ممــن لــم يؤمنوا 
ــرون  ــم ينظ ــرون منه ــوع، كان الكثي ــوا بيس ــن آمن ــود الذي ــى اليه ــل حت ــوع� ب بيس
إليــه بكثيــر مــن الشــك، بــل وحتــى عــدم الثقــة، ألنهــم كانــوا يعتقــدون أنــه يحــرف 
»المعالــم«� وقــد كــره كثيــر مــن الوثنييــن البشــارة التــي كان بولــس يعلنهــا� ومــع 
ذلــك – مــاذا فعــل بولــس؟ لمــاذا ثابــر بولــس ومضــى قدمــاً علــى الرغــم مــن كل 
هــذه المعارضــة؟ وعلــى الرغــم مــن أننــا لســنا بولــس، مــا الــذي يمكننــا اســتخالصه 

ألنفســنا مــن قصتــه؟ 

3� فكــر فــي بعــض االدعــاءات األخــرى التــي يســتخدمها النــاس لمحاولــة إثبــات إمــا 
ــرُد علــى  ــاً� كيــف نَ ــم يعــد ُملزِم ــر إلــى األحــد أو أن الســبت ل أن الســبت قــد تغيَّ
ــة الســبت  ــة وصي ــر أن إطاع ــة تُظه ــك بطريق ــوم بذل ــف نق ــاءات؟ وكي هــذه االدع
ليســت تزمتــاً وتقيــداً حرفيــاً بالنامــوس تمامــاً كمــا أن إطاعــة الوصايــا التســع األخــرى 
هــي ليســت تزمتــاً أو تقيــداً حرفيــاً بالنامــوس، طالمــا أن إطاعتنــا للوصايــا نابعــة عــن 

اإليمــان واإلدراك التــام لمصــدر رجائنــا الوحيــد فــي الخــالص ]يســوع المســيح[؟
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8-14 أيلول )سبتمرب(    الدرس الحادي عرش    

القبض على بولس في أورشليم

السبت بعد الظهر
ــال  ــة 5:6؛ أعم ــة 2: 28، 29؛ غالطي ــل 21؛ رومي ــال الرس ــبوعية: أعم ــع األس المراج

ــى 22: 32-23. ــل مت ــل 23: 1-30؛ إنجي ــال الرس ــل 22؛ أعم الرس

آيــة الحفــظ: »وفــي الليلــة الثالثــة، وقــف بــه الــرَّب وقــال: ثــق يــا بولــس! ألنَّــك كمــا 
شــهدت بمــا لــي فــي أورشــليم، هكــذا ينبغــي أن تشــهد فــي روميــة أيًضــا« )أعمــال 

الرســل 23: 11(�

بعــد رحلــة بولــس التبشــيرية األولــى بوقــت قصيــر، بــدا واضحــاً أنَّ هنــاك خالفــاً مبدئياً في 
ــماح لألممييــن أن ينضمــوا إلــى اإليمــان )أعمــال الرســل 15: 5-1(.  الكنيســة حــول كيفيــة السَّ
ربَّمــا بإحساســه بالصــراع الُمتصاِعــد، ابتكــر بولــس خطَّــة ليُعــزِّز الوحــدة فــي الكنيســة. فــي 
المجمــع، طُلِــَب مــن بولــس أن يذكــر الفقــراء )غالطيــة 2: 10(، فقــرَّر أن يدعــو كنائــس األمــم 
ــوس  ــة: »الجمــع ألجــل القديســين« )1كورنث ــة لإلخــوة فــي اليهودي مــوا مســاعدات مالي ليُقدِّ
ــر هــذا  16: 1(، لعلَّــه كان يأمــل أن ذلــك سيُســاعد فــي بنــاء جســور بيــن الفريقيــن. قــد يُفسَّ
ــة، رغــم المخاطــر  ــه التبشــيرية الثالث ــام رحلت ــى أورشــليم فــي خت ــى الذهــاب إل إصــراره عل
ــة حقيقيــة إلخوتــه اليهــود )روميــة 9: 1-5(؛ ومــن  الُمحتملــة. ِمــن ناحيــة، كانــت لديــه محبَّ
ــود  ــإذا كان اليه ــة 3: 28؛ 5: 6(. ف ــوق لكنيســة واحــدة ُمتَّحــدة )غالطي ــة أخــرى، كان يت ناحي
واألمــم يخلصــون باإليمــان، ال بأعمــال النامــوس )روميــة 3: 28-30(، فــإنَّ أيــة عزلــة اجتماعيــة 
ــل  ــة لإلنجي ــة الجامع ــون ُمناقضــة للطبيع ــوس تك ــى شــروط طقســية للنام ــة عل ــم مبني بينه

)أفســس 2: 22-11(.
دعونا نُتابع بولس وهو يدخل هذه المرحلة الجديدة من حياته وخدمته.

ق في درس هذا األسبوع، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق 15 أيلول )سبتمبر(. * نرجو التَّعمُّ



87

9 أيلول )سبتمرب(        األحد        

لِقاء قادة أورشليم
ــل المؤمنيــن الُمنضميــن إلــى  ــل بحــرارة مــن ِقبَ عندمــا وصــل بولــس إلــى أورشــليم، قوِب

ــده )أعمــال الرســل 21: 16، 17(. ــذي كان ســيمكث عن ــون، ال ــذ َمَناُس التلمي
ــر يعقــوب وشــيوخ أورشــليم عــن قلقهــم إزاء ســمعة  فــي أعمــال الرســل 21: 18-22، عبَّ
بولــس بيــن المؤمنيــن اليهــود المحلييــن المتحمســين لنامــوس موســى. فلقــد اُخِبــروا عنــه أنَّــه 
يُعلِّــم »جميــع اليهــود الذيــن بيــن األمــم االرتــداد عــن موســى قائــاًل أن ال يختنــوا أوالدهــم وال 

يســلكوا حســب العوائــد« )أعمــال الرســل 21: 21(.
لكــن ذلــك لــم يكــن صحيًحــا بالطبــع. فمــا علَّمــه بولــس بالفعــل، بمــا يتعلَّــق بالخــالص، 
ــال  ــا ين ــم كالهم ــود واألم ــث أنَّ اليه ــيئًا، حي ــان ش ــان ال يعني ــدم الخت ــان أو ع ــو أنَّ الخت ه
الخــالص باإليمــان بيســوع علــى حــدٍّ ســواء )روميــة 2: 28، 29؛ غالطيــة 5: 6؛ كولوســي 3: 11(. 
هــذا يختلــف عــن تشــجيع اليهــود صراحــة إلهمــال النامــوس ومتطلباتــه. فالطاعــة، بالطبــع، 

ــة النامــوس، مــع أنَّــه يُمِكــن تحويلهــا عمــًدا إلــى ذلــك. ــا لََحرفيَّ ليســت ُمراِدفً

ــه مـــا زال يهوديًـــا  إقـــرأ أعمـــال الرســـل 21: 23-26� كيـــف كان لبولـــس أن يُظهـــر أنَـّ
مؤمًنـــا وُمخلًِصـــا؟

 

نُِصـح بولـس بـأن يسـاير الوضـع القائـم. كان عليه أن يُبيِّـن زيف الشـائعات حوله من خالل 
القيـام بعمـل ِمـن صميـم اليهوديـة: يَْكَفـل أربعة رجال عليهـم نذر مـن المؤمنين اليهـود. هذا 

ة للتقـوى والتي بواسـطتها يُكرِّس اليهودي نفسـه هلل. النـذر كان عبـارة عـن مراسـيم خاصَّ
ــروا فــي  ــة. حتــى أَبطــال اإليمــان، بمــن فيهــم ُمــن ذُكِ خضــع بولــس لألســف لهــذه الخطَّ
ــم  ــرس، وغيره ــى، وبط ــم، وموس ــاة إبراهي ــي حي ــرى ف ــا ن ــم، كم ــم نقائصه ــل، لديه اإلنجي
ــا  ــودي عندم ــأن يتصــرَّف كيه ــدأه ب ــع مب ــط يتب ــس كان فق ــل أنَّ بول ــول قائ ــد يق ــد. ق العدي
ــرة  ــذ فت ــذر من ــه ن ــه هــو نفســه كان علي ــوس 9: 19-23(، أو أنَّ ــود )1كورنث ــع اليه يتعامــل م
قصيــرة )أعمــال الرســل 18: 18(، بالرغــم مــن أنَّ طبيعــة هــذا النــذر غيــر واضحــة تماًمــا. لكــن 
فــي هــذه الحالــة، فقــد كانــت ُمســاومة، إذ أنَّهــا دلَّــت علــى تأييــده لألهــداف الكاِمنــة وراء 
ه الرَّســول  تلــك التوجيهــات. إنَّ مــا انطــوى عليــه هــذا الموقــف هــو تماًمــا مــا كان يقــف ضــدَّ
ــان،  ــالص باإليم ــأنَّ الخ ــول ب ــم يق ــد لألم ــارتان، واح ــالن أو بش ــاك إنجي : هن ــو أنَّ ــس وه بول
واآلخــر لليهــود يقــول بــأنَّ الخــالص باألعمــال. »ولكــن هللا لــم يخــّول لــه )بولــس( أن يذعــن 

ــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 348(. ــا أرادوا« )روح النب ــدر م بق
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فــي محاوالتنــا للتواصــل مــع اآلخريــن، كيــف يُمكننــا أن نحتــرس مــن اقتــراف خطــأ 
ِمــن هــذا النــوع؟

10 أيلول )سبتمرب(        االثنني        

َشَغب في الهيكل
بعــد قبــول بولــس اقتــراح قــادة الكنيســة، كان عليــه أن يخضــع لطقــوس التطهيــر علــى 
مــدى ســبعة أيَّــام ليُكمــل النــذر المنصــوص عليــه )ســفر العــدد 19: 11-13(. فــي ذات الوقــت، 
كانــت تقاليــد اليهــود تنــصُّ علــى أنَّ أي شــخص قــادم مــن ِبــالد األمــم يُعتَبَــُر نجًســا، وهكــذا ال 
يســتطيع دخــول الهيــكل. لهــذا الســبب كان علــى بولــس أن يتطهَّــر قبــل ذهابــه إلــى الكهنــة 

ــة بالرجــال الذيــن معــه )أعمــال الرســل 21: 26(. ليُعلُِمهــم بكمــال أيَّــام التطهيــر الخاصَّ

بعة أيَّام التطهير؟ اقرأ أعمال الرسل 21: 27-36� ماذا حدث لبولس في ختام السَّ

 

ــل أولئــك الذيــن أهاجــوا الَجمــع ضــدَّ بولــس، ُمتَّهميــن  ــَع ذلــك أعمــال َشــَغب ِمــن ِقبَ تَِب
يانــة اليهوديــة قُدســيَّة، واتَّهمــوه خاصــة بتدنيــس الهيــكل. كان  إيَّــاه ِبُمهاجمتــه ألكثــر رمــوز الدِّ
أحــد رُفقــاء بولــس فــي ســفره شــخص أممــي مؤمــن مــن أفســس يُدعــى تروفيمــوس )أعمــال 
الرســل 21: 29(، وظــنَّ اليهــود أنَّ بولــس أدخلــه إلــى الــرواق الداخلــي للهيــكل، حيــث يمكــن 
لليهــود فقــط أن يدخلــوا. لــو أنَّ التُّهمــة كانــت صحيحــة، لــكان بولــس ُمذنبًــا فــي واحــدة مــن 
أخطــر التَُّهــم. كان علــى طــول الجــدار الفاصــل بيــن الــرواق الخارجــي والــرواق الداخلــي كان 
خــول  ر الزائريــن األممييــن ِمــن الدُّ هنــاك إشــارات وإعالنــات باللغــة اليونانيــة والالتينيــة تُحــذِّ
أكثــر إلــى الــرواق الداخلــي، وإال فســيكونون هــم شــخصياً مســؤولين عــن موتهــم المحتــوم. 

»كانــت الشــريعة اليهوديــة تعتبــر دخــول أي شــخص أغلــف إلــى أروقــة الهيــكل الداخليــة 
المقدســة، جريمــة قصاصهــا المــوت. وكان بولــس قــد رؤي مــن قبــل فــي أورشــليم فــي صحبــة 
تروفيمــس األفسســي فظنــوا أنــه قــد أدخلــه إلــى الهيــكل. ولكنــه لــم يفعــل هــذا، وإذ كان هــو 
نفســه يهوديــا فــإن دخولــه الهيــكل لــم يكــن معتبــرا انتهــاكا للشــريعة. ولكــن مــع أن التهمــة 
كلهــا كانــت كاذبــة فقــد كانــت كفيلــة بإثــارة تعصــب الشــعب. وإذ انتشــرت تلــك الصرخــة 
وتناقلتهــا األفــواه فــي أروقــة الهيــكل، ثــارت ثائــرة تلــك الجماهيــر المجتمعــة هنــاك« )روح 

النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 349، 350(. 
َغب إلى الُمعسكر الروماني، جاء أمير الكتيبة، كلوديوس ليسياس )أعمال  عندما وصلت أخبار الشَّ

الرسل 21: 31، 32؛ 23: 26(، ومعه عسكر وقوَّاد وأنقذوا بولس قبل أن يتمكَّن الَجْمع من قتله.
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وبمــا أنَّ بولــس كان هــو الهــدف مــن الهجمــات، فقــد قُِبَض عليــه واُِمــَر أن يُقيَّد بسلســلتين 
ــراخ الهســتيري للَجْمــع، أَمــَر  ــا يجــري. وبســبب الصُّ بينمــا حــاول أميــر الكتيبــة أن يستفســر عمَّ

أن يُْذَهــَب بالرســول بولــس إلى الُمعســكر. 

ـب علينا أن  ـَغب� لمـاذا يتوجَّ الشـائعات، الشـائعات الكاذبـة، سـاهمت فـي بـدء الشَّ
نتحـذر ِمـن نـوع الشـائِعات التـي نسـتمع إليهـا أو األكثـر خطـورة تلـك التي ننشـرها؟

11 أيلول )سبتمرب(       الثالثاء        

أمام الجموع
اآليــات فــي أعمــال الرســل 21: 37-40 تُخبرنــا مــا الــذي حــدث بعــد ذلــك. إذ كان بولــس 
يؤّخــذ إلــى الُمعســكر لالســتجواب، طلــب ِمــن أميــر الكتيبــة أن يســمح لــه ِبُمخاطبــة الشــعب 

الذيــن كانــوا مــا زالــوا يصرخــون باهتيــاج ُمطالبيــن بموتــه.
وبينما هو يُخاطب اآلِمر باللغة اليونانية، ظنَّ هذا األخير أنَّ بولس قد يكون ذلك اليهودي 
ِمن مصر الذي، وقَبل ثالث سنوات َخلَْت، أثار فتنة في أورشليم ضدَّ االحتالل الروماني. ولكن 
تمَّ القضاء على تلك الِفتنة بواسطة الجيش الروماني؛ وقُِتَل أثناء ذلك التَّمرُّد الكثيرين ِمن رفاقه، 

وتمَّ أسر آخرين أيًضا، بينما هرب المصري الذي أثار التَّمرُّد والِفتنة.
م بولس  م. لم يُقـدِّ ه ِمـن طرسـوس وليس ِمـن مصـر، أُِذَن لـه بالتَّكلُـّ بعـد أن قـال بولـس بأنَـّ
ه )أعمـال الرسـل 21: 28(، ولكنـه أخبرهم  فـي خطابـه ردوًدا تفصيليـة لالتهامـات الُمقامـة ضـدَّ
ـة تجديـده، ُمبيّنـاً إخالصـه لليهوديـة، إلى حـدِّ اضطهـاده للمؤمنيـن بالمسـيح. وحينما  عـن قصَّ
تلقـى عـدداً ِمـن الـرؤى ِمـن عند الـرَّب، لم يكن له خيـار آخر سـوى أن يَتبع تلك الـرؤى. أوضح 
ـر األمـم. بداًل مـن الدخول في نقاشـات الهوتية،  ذلـك التَّحـوُّل الكامـل فـي حياته ودعوته ليُبشِّ

روى لهـم بولـس اختبـاره الشـخصي، ولمـاذا كان يفعل مـا فعله.

ــه  اقــرأ أعمــال الرســل 22: 22-29� مــاذا كان ردَّ ِفعــل الجمــوع علــى كلمــة بولــس بأنَّ
كان رســواًل لألمــم؟

 

ــدة. فِمــن خــالل  ــأِت بنتائــج جيِّ ــم ي ــم ل ــة بالســماح لبولــس أن يتكلَّ ــر الكتيب إنَّ قــرار آِم
ــه  ــة إلي ه ــم الموجَّ ــة التُّه ــت صحَّ ــه كان يُثِب ــس وكأنَّ ــدا بول ــم، ب ــاه األم ــه تج ــارته اللتزام إش

ــرى.  ــرَّة أخ ــاج م ــع يهت ــاد الجم ــل 21: 28(، وع ــال الرس )أعم
ــر الكتيبــة كل شــيء قالــه بولــس؛ وهكــذا، قــرَّر أن يُفَحــص بضربــات  ربمــا لــم يفهــم آِم
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ــي 3: 5(، كان  ــس إســرائيل )فيلب ــن جن ــا ِم ــا نقيً ــه يهوديً ــب كون ــك، وبجان ــع ذل ــياط. وم السِّ
بولــس يمتلــك جنســية رومانيــة، وعندمــا ذَكَــَر ذلــك، تراجــع آِمــر الكتيبــة. كمواطــن رومانــي، 

لــم يكــن مــن الممكــن أن يخضــع بولــس لمثــل هــذا األســلوب مــن التعذيــب.

ــر لمواطنيه  اقــرأ ِخطــاب بولــس )أعمــال الرســل 22: 1-21(� أيَّــة داللــة تراها أنــه يُبشِّ
ده؟  ــة تجــدُّ اليهــود بهــا إلــى جانــب ِدفاِعــه عــن نفســه؟ لمــاذا ســعى ألن يحكــي قصَّ

ة الكامنــة فــي قصــص التجديــد؟ مــا هــو ســر القــوَّ

12 أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

أمام السنهدريم
ــر  ــة؛ أي أنَّ األم ــد لإلمبراطوري ــل أيَّ تهدي ــس ال يُمثِّ ــي أنَّ بول ــر الرومان ــا أدرَك اآلِم عندم
يشــمل نِزاعــات داخليــة بيــن اليهــود، طَلَــَب ِمــن الســنهدريم أن يتولُّــوا األمــر )أعمــال الرســل 

22: 30؛ 23: 29(.

إقرأ أعمال الرسل 23: 1-5� كيف بدأ بولس ِدفاعه أمام السنهدريم؟

 

قوِبلـَـت كلمــة بولــس االفتتاحيــة بلطمــة علــى فمــه، قــد يكــون ذلــك بســبب إشــارته إلــى 
ــاع  ــع لمحــة عــن أطب ــه الُمندِف ــا رد فعل ــا. يُعطين ــرَت تجديًف ــه ســجين، إذ ربَّمــا اعتُِب هللا، كون
بولــس. عندمــا نعــت بولــُس رئيــَس الكهنــة بـــ »الَْحائـِـط الُْمبَيَّــض« )أعمــال الرســل 23: 3(، ربما 
ــع  ــى 23: 27. م ــل مت ــي إنجي ــن ف ــة يســوع للفريســيين الُمرائي ــردِّد صــدى إدان ــك يُ كان بذل
ذلــك، حيــث أنَّ بولــس لــم يعــرف حقيقــة أنَّــه كان يُخاِطــب رئيــس الكهنــة، فــإنَّ احتماليــة أن 

يكــون ضعــف بصــره هــو الســبب، ال يُمِكــن إغفالهــا كلِّيــاً.

إقرأ أعمال الرسل 23: 6-10� كيف حاول بولس بذكاء أن يُعطِّل الُمحاكمة؟

 

ـف ِمــن كُلٍّ ِمــن فريــق الصدوقييــن والفريســيين اللذيــن كانــا  كان الســنهدريم يتألَـّ
ــن تضــم  ــاًل الذي ــون مث ــا. فالصدوقي يتعارضــان واحدهمــا مــع اآلخــر حــول عــدد مــن القضاي
ــى 22: 32-23(.  ــوات )مت ــة األم ــون بقيام ــط، ال يؤمن ــة فق ــى الخمس ــفار موس ــريعتهم أس ش
ومـع ذلـك، فقـد كانـت كلمـة بولـس )أعمـال الرسـل 23: 6( أكثـر ِمن ُمجـرَّد وسـيلة ماهرة 
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لَِصـرّْف انتبـاه السـنهدريم. بمـا أنَّ لقـاءه مـع يسـوع الُمقـام فـي الطريـق إلى دمشـق كان هو 
أسـاس تجديـده وخدمتـه الرَّعويـة، فاإليمـان بالقيامـة هـو السـبب الحقيقـي الـذي كان يُحاكَم 
ـر كيـف تغيَّـر  ِمـن أجلـه )أعمـال الرسـل 24: 20، 21؛ 26: 6-8(. ال يُمِكـن لشـيء آخـر أن يُفسِّ
بولـس ِمـن حماِسـه السـابق ليُصِبـح مـا هـو عليـه اآلن. لـو لـم يَُقـْم المسـيُح مـن المـوت، فإنَّ 

كـرازة بولـس تكـون ِبـال فائـدة، وقـد كان هـو مـدركاً لذلـك أيضـاً )1كورنثـوس 15: 17-14(.
عه قــااًل: »ثــق يــا  فــي تلــك الليلــة، وبينمــا كان بولــس فــي الُمعســكر، ظهــر لــه الــرَّب وشــجَّ
بولــس، ألنَّــك كمــا شــهدت بمــا لــي فــي أورشــليم، هكــذا ينبغــي أن تشــهد فــي روميــة أيًضــا« 
)أعمــال الرســل 23: 11(. بالنظــر إلــى الظــروف، فــإنَّ مثــل هــذا الوعــد قــد يكــون ذا مغــزى 
خــاص بالنســبة لبولــس. فرغبتــه التــي طــال انتظارهــا للكــرازة فــي رومــا )أعمــال الرســل 19: 

21؛ روميــة 1: 13-15؛ 15: 22-29( مــا زال يمكــن تحققيهــا.

13 أيلول )سبتمرب(        الخميس        

ترحيل بولس إلى قيصرية
َغِضــَب اليهــود مــن عــدم تمكُّنهــم ِمــن التَّخلُّــص مــن بولــس بالوســائل القانونيــة، لذلــك 
قــررت مجموعــة منهــم أن تُنظِّــم خطَّــة يمكــن بهــا أن يكمنــوا مــن خاللهــا لبولــس ويتقتلــوه 

مــن تلقــاء أنفســهم.

اقــرأ أعمــال الرســل 23: 12-17� مــا هــي خطَّتهــم وكيــف اُْحِبطَــت؟ مــاذا يُعلِّمنــا ذلــك 
عــن كيــف يُمكــن لعاطفــة النــاس وحماســتهم أن تكــون ألهــداف خاطئــة؟

 

ــر  ــذر، يُظه ــس ويربطــون أنفســهم بن ــا ضــدَّ بول ــا مًع ــن يهوديً ــن أربعي ــر ِم ــر أكث أن يتآم
ــؤالء  ــة ه ــا هوي ــول لوق ــا الرس ــليم. ال يُعطين ــي أورش ــس ف ــا بول ــي أثاره ــة الت ــدى الكراهي م
الرِّجــال، ولكنهــم كانــوا ُمتطرِّفيــن وعلــى اســتعداد لإلقــدام علــى أي شــيء لِِحمايــة العقيــدة 
ــي  ــب الدين ــن التَّعصُّ ــتوى م ــذا المس ــل ه ــن. مث ــداء المزعومي ــة واألع ــن الخون ــة م اليهودي
الُمقتــرِن بالحمــاس القومــي كان شــائًِعا فــي اليهوديــة وُمحيطهــا خــالل القــرن األول الميــالدي.

ومــع ذلــك، وبتدبيــر إلهــي، وصلــت أخبــار تلــك المكيــدة إلــى أســماع ابــن أخــت بولــس. 
ــه هــو وأختــه  ــاً ال نعــرف شــيئًا عــن عائلــة بولــس، ولكــن يبــدو أنَّ ــا تقريب مــن المؤِســف أنن
تربَّيــا فــي أورشــليم )أعمــال الرســل 22: 3(، حيــث تزوَّجــت أختــه وكان لهــا صبــي واحــد علــى 
ــر )أعمــال 23: 18، 22( وحقيقــة أنَّ  األقــل. علــى أي حــال، ابــن أخــت بولــس الشــاب الصغي
بــا. ذلــك الشــاب  ــح أنَّــه كان فــي ســنِّ الصِّ اآلِمــر أخــذه »بيــده« )أعمــال الرســل 23: 19( يُلمِّ

ــة. الصغيــر اســتطاع أن يــزور بولــس فــي الُمعســكر ويُخبــره بالقصَّ
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اقــرأ أعمــال الرســل 23: 26-30� مــا هــي الرِّســالة التــي بعــث بهــا اآلِمــر ليســياس إلــى 
الحاِكــم فيلكــس حــول بولــس؟

 

مـت الرِّسـالة تقريـرًا ُمنصًفـا للحالـة كمـا كانـت. باإلضافـة إلـى ذلـك، فقد أظهـرت كيف  قدَّ
اسـتفاد بولـس مـن جنسـيته كمواطـن رومانـي. القوانيـن الرومانيـة كانـت تحمـي مواطنيهـا 
بالكامـل، إذ كان لـه الحـق، مثـاًل: أن تكـون ُمحاكمتهـم طبًقـا للقانـون، والتـي يمكن للمشـتكى 
عليـه فيهـا الظهـور أمـام المحكمـة للدفـاع عـن نفسـه )أعمـال الرسـل 25: 16(، ولـه الحق في 

رفـع دعـواه إلـى اإلمبراطـور فـي حـال ُمحاكمـة غيـر عاِدلـة )أعمـال الرسـل 25: 10، 11(.
ــي ُمناِســب. بعــد  ــس بأســلوب قانون بغــضِّ النظــر عــن ســمعة فيلكــس، فقــد عامــل بول
ــه. ــى يصــل المشــتكون علي ــأن يبقــى تحــت الِحراســة حت ــَر ب ــي، أَم ــي مبدئ اســتجواب قانون

ــع  ــكل تواض ــت وب ــرَّة اعترف ــن م ــم م ــس� ك ــاة بول ــي حي ــر هللا ف ــي تدابي ــل ف تأمَّ
بتدابيــر هللا فــي حياتــك الشــخصية برغــم التجــارب واآلالم التــي قــد تكــون اجتزتهــا؟

14 أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: »فــي هــذه المــرة قــّدم بولــس ورفاقــه رســميا إلــى المشــايخ 
ــة الفقــراء  ــا التــي أرســلها كنائــس األمــم إلعال ــى العمــل فــي أورشــليم العطاي ــن عل المناظري

بيــن األخــوة فــي اليهوديــة... 
»هــذه العطايــا التطوعيــة أنبــأت عــن والء المهتديــن مــن األمــم لعمــل هللا المنظّــم فــي 
أرجــاء العالــم. وكان ينبغــي أن يقبلــه الجميــع معبّريــن عــن شــكرهم وامتنانهــم. ومــع ذلــك 
فقــد ظهــر لبولــس ورفاقــه أنــه حتــى مــن هــؤالء الذيــن كانــوا واقفيــن أمامهــم ُوجــد قــوم 
كانــوا عاجزيــن عــن تقديــر روح المحبــة األخويــة التــي دفعــت أولئــك النــاس لتقديــم تلــك 

ــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 343(. ــا« )روح النب العطاي
ــوه  ــول وقبل ــو الرس ــرارة نح ــهم بالم ــن إحساس ــا ع ــوا كلّي ــة تنازل ــادة الكنيس ــو أن ق »فل
باعتبــاره قــد ُدعــي دعــوة خاصــة مــن هللا ليحمــل اإلنجيــل إلــى األمــم، لــكان الــرب قــد أبقــاه 
لهــم ولــم يكــن هللا قــد قــّرر أن تنتهــي خدمــات بولــس هكــذا ســريعا. ولكنــه لــم يُجــر معجــزة 

ليبطــل ويوقــف تتابــع األحــداث والظــروف التــي أوجدهــا مســلك قــادة أورشــليم.
»ونفــس هــذه الــروح ال تــزال تــؤدي إلــى نفــس النتائــج. فإهمــال تقديــر معونــة الثقــة 
ــن  ــم م ــرة. ك ــركات كثي ــن ب ــا م ــة وحرمه ــرَّد الكنيس ــنا، َج ــتخدامها حس ــال اس ــة وإهم اإللهي
ــاس قّدروهــا حــق  ــو أن الن ــاء ل ــّدام األمن ــل خدمــات أحــد الُخ ــد أن يطي المــرات كان هللا يري
ــث  ــان بحي ــدوا األذه ــأن يفس ــوس ب ــداء النف ــمح ألع ــة تس ــت الكنيس ــن إذا كان ــا. ولك قدره
ــوا  ــهم أن يعترض ــمحوا ألنفس ــه، وإذا س ــيح وأفعال ــادم المس ــوال خ ــون أق ــوهون ويُحرّف يش
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ــا... ــم إياه ــي منحه ــة الت ــن البرك ــم م ــا يحرمه ــرب أحيان ــه، فال ــوا نفع ــه ويعطل طريق
»وعندمــا تُطــوى يــدا خــادم هللا المحتضــر علــى صــدره العديــم الحيــاة، ويصمــت صــوت 
اإلنــذار والتشــجيع، حينئــذ يســتيقظ المتحجــرو القلــوب ليــروا ويقــّدروا البــركات التــي 
طرحوهــا بعيــدا عنهــم. فقــد يكــون مــوت خــدام هللا أولئــك متممــا لمــا عجــزت حياتهــم عــن 

ــال الرســل، صفحــة 358، 359(.  ــوة، أعم ــه« )روح النب تحقيق

أسئلة للنقاش

1� بذهاِبــه إلــى أورشــليم رغــم ِعلِمــه أنَّــه لــن يكــون موضــع ترحــاب، فقــد وضــع 
بولــس صالــح الكنيســة فــوق صالحــه الشــخصي� إلــى أيِّ مــًدى علينــا أن نتبــع مثالــه؟

2� مــاذا يُمكــن أن نتعلَّــم مــن ُمســاومة بولــس فــي أورشــليم؟ كيــف يمكننــا 
ــي بالمبــادئ التــي نعيــش  أن نتصــرَّف بطريقــة مســايرة لآلخريــن دون أن نُضحِّ

بمقتضاهــا؟ وهــل نســتطيع ذلــك؟

ــم أن  ــة جــًدا فــي جميــع األوقــات� كيــف يمكننــا أن نتعلَّ 3� وحــدة الكنيســة ُمهمَّ
ــا رؤى ُمختلفــة لألشــياء؟ ــا، ُمتَّحديــن، حتــى وإن كان لدين نعمــل مًع
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15-21 أيلول )سبتمرب(    الدرس الثاين عرش    

حبٌس في قيصريَّة

السبت بعد الظهر
ــل 26؛  ــال الرس ــل 25؛ أعم ــال الرس ــل 24؛ أعم ــال الرس ــبوعية: أعم ــع األس المراج

1كورنثــوس 1: 23.

آيــة الحفــظ: »كنــُت أُصلِّــي إلــى هللا أنَّــه بقليــل وبكثيــر، ليــس أنــَت فقــط، بــل أيًضــا 
ــود«  ــا خــال هــذه القي ــا، م ــا أن ــرون هكــذا كم ــوم، يصي ــن يســمعونني الي ــع الذي جمي

)أعمــال الرســل 26: 29(�

كان ترحيــل بولــس إلــى قيصريــة هــو بدايــة لســجنه علــى مــدى ســنتين فــي تلــك المدينــة 
)أعمــال الرســل 24: 27(، وبالتحديــد فــي مقــر هيــرودس )أعمــال الرســل 23: 35(، الــذي كان 
ة مــرَّات وقــف  المقــر الرســمي للحاكــم الرومانــي. خــالل تلــك الســنوات، اســتجوب بولــس عــدَّ
فيهــا أمــام حاكِميــن رومانييــن إثنيــن )فيلكــس وفســتوس( والملــك )أغريبــاس الثانــي(، وهكــذا 

ــم الكــرازة والخدمــة التــي أعطاهــا لــه الــرب )أعمــال الرســل 9: 15(. كان يُتمِّ
ــن  ــل يُمك ــه ال يوجــد أي دلي ــاً أنَّ ــي كل االســتجوابات، زاِعم ــراءة ف ــي الب ع ــس يدَّ كان بول
ه، كمــا يَظَهــُر ذلــك فــي عــدم وجــود الشــهود. فــي حقيقــة األمــر، إنَّ كل هــذا  م ضــدَّ أن يُقــدَّ
ــه أن يظهــر عــدم وجــود أي شــيء يســتوجب القبــض علــى بولــس،  المشــهد كان القصــد من
ــه لــم يرفــع دعــواه إلــى قيصــر )أعمــال الرســل 26: 32(.  ــو أنَّ ــه يمكــن إطــالق ســراحه ل وأنَّ
مــع ذلــك، منحــت هــذه االســتجوابات بولــس الُفــرَص ليشــهد للمســيح وعــن الرَّجــاء العظيــم 
الموجــود فــي وعــد القيامــة. مــع ذلــك، كانــت تلــك ســنوات قلــق عظيــم وحبــس شــاق بــدا 
ــن  ــي بره ــليم، الت ــي أورش ــة ف ــن الكنيس ــول م ــوع للرس ــن أي ن ــم م ــد أي دع ــه ال يوج وكأن
قادتهــا »علــى أنَّهــم ال يزالــون يُضمــرون لبولــس شــعوراً بأنَّــه يجــب أن يكــون هــو المســؤول 
ــب الســائد حينئــذ« )روح النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 346(  أكثــر مــن غيــره عــن التَّعصُّ

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق 22 أيلول )سبتمبر(. * نرجو التَّعمُّ
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16 أيلول )سبتمرب(        األحد        

بولس أمام فيلكس
بعــد ترحيــل بولــس إلــى قيصريــة بخمســة أيَّــام، قـَـِدم مــن أورشــليم مجموعــة مــن قــادة 
ــنهدريم،  ــاء الس ــض أعض ــة، بع ــس الكهن ــة — رئي ــك المجموع ــت تل ــن. ضمَّ ي ــود الُمهمِّ اليه
مــوا دعواهــم ضــد الرســول بولــس  وُمحــاٍم ُمحتــرف يُدعــى ترتُلُّــس، جــاؤوا مــن أورشــليم وقدَّ

ــام فيلكــس )أعمــال الرســل 24: 9-1(. بشــكل رســمي أم
ــس  ــا. جــرَّب ترتُلُّ هــذه هــي الُمحاكمــة الوحيــدة التــي اســتَْخَدَم فيهــا الُمشــتكون ُمحاميً
فــي خطابــه إتِّبــاع أســلوب شــيِّق ليربــح رضــا الحاكـِـم. فــي الحقيقــة، لــم يتمتَّــع اليهــود بفتــرة 
ــا  ــل م ــم بمث ــأِت حاك ــم ي ــس، ل ــى العك ــل عل ــس. ب ــم فيلك ــت ُحك ــالم تح ــن الس ــة م طويل
ــد هــذا القمــع مــرارة قويــة بيــن اليهــود تجــاه  أتــى بــه فيلكــس ِمــن قمــع وُعنــف. وقــد ولَّ
الُحكــم الرومانــي. ولكــن ببراعــة وِبَدهــاء شــديد، اســتخدم ترتلــس نفــس أســلوب إدارة الحاكــم 
ــائل  ــتخدامه لوس ــا باس ــة أيًض ــذه القضي ــي ه ــي ف ــتقرار السياس ــيُحقق االس ــه س ــه بأنَّ إلقناع

القمــع القاســية فقــط.
دة ضـدَّ بولـس: )1( أنَّ بولـس كان ُمهيِّجـاً للفتنة بين  ثـمَّ تابـع ليُركِّـز علـى ثـالث تُّهـم ُمحـدَّ
جميـع اليهـود الذيـن فـي اإلمبراطورية )أعمـال الرسـل 24: 5(؛ )2( أنَّه زعيـم ِشـيَعِة النَّاِصِريِّيَن 
)أعمال الرسـل 24: 5(؛ )3( وأنه قد شـرع في أن يُنجِّس هيكل أورشـليم )أعمال الرسـل 24: 6(.

ــن هــذه  ــع بولــس وردَّ علــى كلِّ واحــدة ِم اقــرأ أعمــال الرســل 24: 10-19� كيــف داَف
ــات؟ االتهام

 

ريـن لقضيـة الُمشـتكين: )1( غياب الشـهود من آسـيا  رفـع بولـس أمـران إضافيَّـان كانـا ُمدمِّ
)أعمـال الرسـل 24: 18، 19(، وكان هـذا ينطـوي علـى احتمـال جعـل الُمحاكمـة باِطلـة، و)2( 
حقيقـة أنَّ اليهـود هنـاك كان فـي اسـتطاعتهم أن يتكلَّمـوا فقـط حـول اسـتجوابات بولـس أمام 
السـنهدريم قبـل ذلـك بأسـبوع )أعمـال الرسـل 24: 20(، وبنـاًء علـى ذلـك، فلم يكـن لديهم أي 

ه يؤمـن بقيامـة األمـوات )قـارن مع أعمـال الرسـل 23: 6(. شـيء إلدانتـه سـوى أنَـّ
ــا نوًعــا مــا بالمســيحية، ربمــا  أدرَك فيلكــس حــااًل قــوَّة حجــج بولــس، وألنَّــه أيًضــا كان ُملمًّ
ــل مــداوالت المحكمــة إلــى إشــعار آخــر  ــه أجَّ مــن خــالل زوجتــه دروســال. الحقيقــة هــي أنَّ

)أعمــال الرســل 24: 22(.
ــل،  ــه: مماِط ــر عــن أخالقيات أظهــرت إســتجابة فيلكــس )أعمــال الرســل 24: 24-27( الكثي
ــتجواب  ــرَص االس ــن فُ ــل م ــوى القلي ــس س ــن لبول ــم يك ــاً. ل ــوة، وكان إنتهازي ــل الرَّش كان يقب

ــل فيلكــس. العــادل مــع شــخص مث
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اقــرأ أعمــال الرســل 24: 16� قــال بولــس أنَّــه جاهــد دائًِمــا ليكــون لــه دائًمــا »ضميــر 
بــال عثــرة مــن نحــو هللا والنــاس«� مــاذا يعنــي ذلــك؟ مــاذا يجــب عليــك أن تُغيِّــره — 

إن كان هنالــك شــيء — لتقــول مثــل هــذا القــول؟

17 أيلول )سبتمرب(        االثنني        

بولس يقف أمام فستوس
ــي كســب ودِّ  ــة فيلكــس ف ــن لمجــرَّد رغب ة عامي ــي الســجن لمــدَّ ــس ف بعــد احتجــاز بول
اليهــود، ُعــزَِل فيلكــس مــن وظيفتــه، وحــلَّ محلــه بوركيــوس فســتوس حاكًِمــا علــى اليهوديــة 

ــة. )أعمــال الرســل 24: 27(. حكــم فســتوس مــن 60-62 ميالدي

أقــرأ أعمــال الرســل 25: 1-5� كيــف يُمكــن أن تُســاعد هــذه اآليــات فــي فهــم وكشــف 
مــدى الكراهيــة والضغينــة المتولِّــدة فــي نفــوس أولئــك الذيــن ال يريــدون ســماع الحــق 

واإليمــان بــه؟

 

ــم  ــس، ل ــدَّ بول ــات ض ــس باالتهام ــاع فيلك ــم إلقن ــي محاولته ــرَّة ف ــلوا م ــم فش ــا ألنه ربم
يكــن لــدى القــادة رغبــة فــي الُمغامــرة مــرَّة أخــرى. وفيمــا يبــدو أنَّهــا كانــت الزيــارة األولــى 
ــر واليــة القضــاء ويُحضــر  ــة أن يُغيِّ لفســتوس إلــى أورشــليم، التمســوا منــه طالبيــن عليــه ِمنَّ
بولــس لهــم مــرَّة أخــرى حتــى يُمكــن ُمحاكمتــه أمــام الســنهدريم حســب الشــريعة اليهوديــة.

ــو  ــي: وه ــم الحقيق ــاء مقصده ــة إلخف ــه أو ِخدع ــرَّد تموي ــب كان ُمج ــك الطل ــنَّ ذل لك
ــأنَّ  ــال ب ــه ق ــة، إال أنَّ ــي القضي ــس. ومــع أنَّ فســتوس كان ُمســتعًدا إلعــادة النظــر ف ــل بول قت
االســتجواب ســوف يتــم فــي قيصريــة وليــس فــي أورشــليم، الــذي يعنــي بــأنَّ بولــس ســوف 

ــي. ــون الرومان ــب القان ــم حس يُحاكَ
ــي طــرح  ــس ف ــدأ خصــوم بول ــة، وب ــد المحكم ــة، عق ــى قيصري ــادة فســتوس إل ــا أن ع م
اتهاماتهــم ضــدَّ بولــس )أعمــال الرســل 25: 7(. لــم يكــرر لوقــا هــذه المــرَّة االتهامــات، ولكــن 
حســب إجابــة بولــس )أعمــال الرســل 25: 8( نــرى أنَّهــا كانــت شــبيهة بتلــك التــي ســبقت منــذ 
ــة، وكونــه يُمثِّــل تهديــًدا لإلمبراطوريــة. ســنتين، ربمــا مــع تركيــز أكثــر علــى كونــه ُمهيِّــج لألمَّ

أقــرأ أعمــال الرســل 25: 9-12� عندمــا شــعر بولــس بــأنَّ فســتوس يُمكــن أن يســتغله 
ــه؟ ألهــداف سياســية، مــاذا كان ردُّ فعل
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فــي نهايــة األمــر، اتَّضــح بــأنَّ فســتوس لــم يختلــف كثيــرًا عــن فيلكــس بالنســبة لنهجــه فــي 
العمــل السياســي )أعمــال الرســل 24: 27(. ولِعــَدم رغبتــه فــي ِخســارة دعــم اليهــود لــه فــي 
بدايــة ُحكِمــه مــن خــالل إعــالن بــراءة بولــس، فكَّــر فــي منِحهــم الموافقــة علــى طلبهــم األوَّل: 

وهــو ُمحاكــة بولــس مــن ِقبَــل الســنهدريم فــي أورشــليم.
لكــن هــذا لــم يكــن مقبــواًل مــن بولــس، الــذي كان يعلــم بأنَّــه ال يســتطيع أن يتوقَّــع أن 
ــيته  ــن جنس ــتفيًدا م ــذا، ُمس ــه. وهك ــزوات أعدائ ــرَِك لن ــة، إذا تُ ــاك بعدال ــه ُهن ــمَّ محاكمت تت
ــه فــي أن يُحاكَــم ِمــن ِقبَــل محكمــة رومانيــة، مرتئيــاً أنَّــه ال طريــق  الرومانيــة، أصــرَّ علــى حقِّ
آخــر للخــروج ِمــن هــذه الحالــة الخطيــرة إال بــأن يرفــع دعــواه إلــى أعلــى مقــام مــن العدالــة 

الرومانيــة — الــذي كان هــو اإلمبراطــور ذاتــه.

18 أيلول )سبتمرب(       الثالثاء        

بولس يمثل أمام أغريباس
وافــق فســتوس علــى منــح بولــس طلبــه بــأن يُرســل إلــى رومــا )أعمــال الرســل 25: 12(. 
ــي ليتشــاور  ــاس الثان ــك أغريب ــة للمل ــارة الملكي ــم فرصــة الزي ــز الحاكِ ــاء، انته ــك األثن ــي تل ف
ــى  ــي يجــب أن يرســلها إل ــوع المعلومــات الت ــة بولــس، خاصــة حــول ن معــه بخصــوص قضي
ــا بعــد بالشــؤون اليهوديــة، وبالتأكيــد يســتطيع  اإلمبراطــور فــي تقريــره. لــم يكــن فســتوس ُملمًّ

ــاعده )أعمــال الرســل 26: 2، 3(. ــاس أن يُس أغريب

أقــرأ أعمــال الرســل 25: 13-22� مــاذا قــال فســتوس ألغريبــاس عــن بولــس، ومــاذا كان 
جــواب الملــك؟

 

 

ــه  ــع أخت ــة م ــى قيصري ــى إل ــيين، أت ــل الهيرودس ــوك نس ــر مل ــو آخ ــي ه ــاس الثان أغريب
ــد. ــم الجدي ــى الحاكِ ــلِّما عل ــي ليس برنيك

ـــن  ـــم تك ه ل ـــدَّ ـــات ض ـــون االتهام ـــته ك ـــتوس دهش ـــر فس ـــس، أظه ـــة بول ـــرِحه لقضي ـــي ش ف
ـــة  ـــق بالديان ـــم تتعلَّ ـــت التُّه ـــك، كان ـــن ذل ـــداًل م ـــا. ب ـــيًا أو جنائيً ـــن سياس ـــة الوط ـــق بخيان تتعلَّ
ـــه  ـــول أن ـــس يق ـــات، وكان بول ـــد م ـــوع ق ـــمه يس ـــد اس ـــن »واح ـــاص ع ـــكل خ ـــة، وبش اليهودي
ـــم  ـــه كان يُحاكَ ـــنهدريم أنَّ ـــام الس ـــن أم ـــد أعل ـــس ق ـــل 25: 19(. كان بول ـــال الرس ـــي« )أعم ح
بســـبب إيمانـــه بقيامـــة يســـوع، واآلن هـــا هـــو فســـتوس يوضـــح أنَّ تلـــك كانـــت بالفعـــل 

ـــة. ـــة القضي ـــي حقيق ه
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اقــرأ أعمــال الرســل 25: 23-27� كيــف يصــف لوقــا مراســيم الجلســة التــي مثــل فيهــا 
بولــس أمــام أغريبــاس؟

 

ــا كان  ــع. فم ــك الجم ــام ذل ــف أم ــًدا، يق ــزال ُمقيَّ ــذي كان ال ي ــس ال ــا هــو بول »واآلن، فه
أعظــم الفــارق بينــه وبيــن أولئــك العظمــاء. كان أغريبــاس وبرنيكــي يتمتَّعــان بســلطان ومكانــة 
ره  عظيمتيــن. ولهــذا نــاال رضــا العالــم. ولكنَّهمــا كانــا ُمجرَّديــن مــن مســحة الخلــق الــذي يُقــدِّ
ييــن علــى شــريعته وفاســدين فــي قلبيهمــا وحياتهمــا. كان تصرفهمــا كريًهــا فــي  هللا. كانــا ُمتعدِّ

نظــر الســماء« )روح النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 373(. 

ــة حــول المظاهــر الخارجيــة، التــي قــد تكــون  مــاذا يجــب أن نتعلَّمــه مــن هــذه القصَّ
ــا مــا تكــون خاِدعــًة للحقيقــة خلــف المظهــر؟  ــي غالًب ــرَّة للنظــر البشــري، والت ُمِس

ــا نحــن أنفســنا، أيًضــا؟ مــا مــدى اختــالف مظهرنــا عــن حقيقتنــا؟ مــاذا عنَّ

19 أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

دفاع بولس
ميــن، اُحِضــَر  مــع اكتمــال المشــهد فــي دار االســتماع مــع األمــراء ورجــال المدينــة الُمقدَّ
هــاً خصيصــاً نحــو أغريبــاس، حيــث أنَّ فســتوس كان  م دفاعــه، والــذي كان موجَّ الســجين ليُقــدِّ

قــد ســمعه مــن قبــل )أعمــال الرســل 25: 11-8(.

اقرأ أعمال الرسل 26: 1-23� ما الذي كان بولس يفعله في خطابه أمام أغريباس؟

 

ــد  ــل وبع ــه قب ــن حيات ــة: ع ــيرته الذاتيَّ ــن س ــرًا ع ــه تقري ــي حقيقت ــس ف ــاب بول كان خط
ده. بالنســبة للمحتــوى، فإنَّــه يســتدعي خطابــه الــذي ألقــاه ِمــن قبــل أمــام الجمــع فــي  تجــدُّ

ــوارد فــي أعمــال الرســل 22: 21-1. أورشــليم وال
بــدأ الرســول بمحاولــة كســب رضــا أغريبــاس. فأعــرََب عــن امتنانــه لفرصــة طــرح قضيتــه 
أمــام مثــل هــذا الشــخص العظيــم، ال ســيَّما وأنَّ أغريبــاس عالــم بجميــع العوائــد والمســائل 
الخاصــة بالديانــة اليهوديــة. ولهــذا الســبب، كان يمكــن ألغريبــاس أن يكــون ذا عــوٍن عظيــم 
مــة ضــد بولــس ليــس لهــا  ــأنَّ االتهامــات الُمقدَّ ــم الرومانــي ألن يفهــم ب فــي ُمســاعدة الحاكِ

ــة وهــي كاذبــة. أســاس مــن الصحَّ
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يمكــن تقســيم الخطــاب إلــى ثالثــة أجــزاء. فــي الجــزء األول )أعمــال الرســل 26: 11-4(، 
َوَصــف بولــس تقــوى حياتــه الفريســيَّة الســابقة، والتــي كانــت ذائعــة الصيــت بيــن الُمعاصرين 
لــه فــي أورشــليم. وكفريســي آَمــن بقيامــة األمــوات، ذلــك اإليمــان الــذي كان حيويــاً إلتمــام 
ــود يُناقضــون أنفســهم بمعارضتهــم لتعليمــه،  ــى هــذا األســاس، كان اليه رجــاء األجــداد. وعل
ألنــه لــم يحتــِو علــى شــيء لــم يكــن يهوديــاً باألســاس وحســب الُمعتقــد. لكنَّــه فَِهــَم ســلوكهم 
ق وهــو  جيِّــًدا، ذلــك ألنَّــه هــو نفســه كان فــي يــوٍم مــن األيــام قــد وجــد أنَّ ذلــك أمــر ال يُصــدَّ

أن يكــون هللا قــد أقــام يســوع، إلــى درجــة أنَّــه كان يضطهــد كُلَّ َمــن آمــن بذلــك.
فـــي الجـــزء الثانـــي )أعمـــال الرســـل 26: 12-18(، شـــرح بولـــس كيـــف تغيَّـــر موقفـــه 
ـــتلمها لينشـــر بشـــارة  ـــي اس ـــوة الت ع ـــى دمشـــق والدَّ ـــق إل ـــي الطري ـــع يســـوع ف ـــه م ـــذ لقائ من

ـــم. ـــن األم ـــل بي اإلنجي
يقـــول بولـــس، ختاًمـــا، أنَّ تأثيـــر مـــا قـــد رآه )أعمـــال الرســـل 26: 19-23( لـــم يعطـــه 
ـــل نشـــاطه الكـــرازي، والـــذي هـــو الســـبب الوحيـــد  خيـــاًرا آخـــر ســـوى أن يطيـــع وأن يَُكمِّ
ـــة  ـــه للشـــريعة اليهودي ـــم يكـــن ُمخالفت ـــه إًذا، ل ـــه اآلن. إنَّ الموضـــوع الحقيقـــي العتقال لمحاكت
أو تدنيســـه للهيـــكل. باألحـــرى هـــو بســـبب رســـالته عـــن مـــوت يســـوع وقيامتـــه، األمـــر 
ـــون  ـــن أن يك ـــم المؤمني ـــمحت لألم ـــة وس س ـــفار المقدَّ ـــع األس ـــام م ـــق ت ـــي تواف ـــو ف ـــذي ه ال

ـــالص. ـــي الخ ـــاًل ف ـــا ُمماثِ ـــم نصيبً له

أقــرأ أعمــال الرســل 26: 18� حســب هــذه اآليــة، مــاذا يحــدث للذيــن لهــم الخــالص 
فــي المســيح؟ كيــف اختبــرت هــذه الحقيقــة؟

20 أيلول )سبتمرب(        الخميس        

بولس أمام القادة
مـع أنَّ بولـس كان يُخاطـب أغريبـاس، إال أنَّ فسـتوس كان هو البادئ في الـرَّد، كما نرى في 
ث عن خلود  أعمـال الرسـل 26: 24. لـم يكن هناك ُمشـكلة بالنسـبة لفسـتوس لو أنَّ بولس تحـدَّ
الـروح، ولكـن حتـى اليونانييـن والرومانييـن كانـوا يعلمـون أنَّ كُاًل مـن المفهوميـن — خلـود 
الـروح والقيامـة ال يتماشـيان مـا بعضهمـا البعـض. ولهـذا احتفظـوا بالسـابق ورفضـوا الالحـق. 

ولهـذا قـال بولـس فـي مـكان آخر بـأنَّ اإلنجيـل كان لألمم جهالـة )1كورنثـوس 1: 23(. 
ب، والتفــت إلــى أغريبــاس، اليهــودي الــذي لــم  ــع بولــس عــن أفــكاره بأســلوب ُمهــذَّ دافَ
يســتطيع أن يفهمــه فقــط، بــل أن يؤكِّــد أيًضــا بــأنَّ مــا يقولــه بولــس كان متوافًقــا مــع األنبيــاء 

العبرانييــن )أعمــال الرســل 26: 25، 26(.
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اقرأ أعمال الرسل 26: 27، 28� ماذا كان جواب أغريباس على سؤال بولس الُملِح؟

 

إنَّ ســؤال بولــس وضــع أغريبــاس فــي موقــف صعــب. فكيهــودي، ال يمكنــه أبــًدا أن ينكــر 
ســة؛ مــن ناحيــة أخــرى، إن هــو أعطــى جوابـًـا إيجابيًــا، فلــن يكــون لــه  إيمانــه باألســفار المقدَّ
ــا مــن الفــخ المنطقــي الــذي  ــا ذكيً خيــار آخــر إال أن يقبــل يســوع كمســيّا. جوابــه كان هروبً

وجــد نفســه فيــه، فــردَّ قائــاًل: »بقليــل تقنعنــي أن أصيــر مســيحيًا« )أعمــال الرســل 26: 28(.
ــل  ــه بقلي ــى هللا أن ــي إل ــُت أصلِّ ــل »كن ــه لإلنجي ــدى تكريس ــريع م ــس الس ــر رد بول أظه
وبكثيــر، ليــس أنــَت فقــط، بــل أيًضــا جميــع الذيــن يســمعونني اليــوم، يصيــرون هكــذا كمــا 
أنــا، مــا خــال هــذه القيــود« )أعمــال الرســل 26: 29(. فــي ختــام كلماتــه فــي هــذا االســتجواب، 
لــم يطلــب بولــس إطــالق ســراحه ليُصِبــح ُحــرًّا كمــا أولئــك الذيــن كانــوا يســتمعون إليــه. لكنــه 
بــداًل مــن ذلــك، كان يتمنــى أن يكونــوا هــم مثلــه، مــا عــدا القيــود التــي تَُكبِّــل معصميــه. إنَّ 

حماســة بولــس فــي كرازتــه فاقــت كثيــراً اهتمامــه بأمانــه الشــخصي.

أقرأ أعمال الرسل 26: 30-32� كيف عبَّر أغريباس عن اقتناعه ببراءة بولس؟

 

ــة تقريــره فقــط )أعمــال الرســل 25:  كان فســتوس فــي حاجــة لُِمســاعدة أغريبــاس لكتاب
25-27(. لقــد اُســتُجيب رســميًا علــى طلــب بولــس فــي رفــع دعــواه إلــى قيصــر )أعمــال الرســل 

25: 12(. لــم يعــد الســجين تحــت قضــاء الحاكِــم.

أقــرأ أعمــال الرســل 26: 24-28� إلــى َمــن لجــأ بولــس فــي نهايــة المطــاف، ومــاذا 
يجــب أن يُخبرنــا ذلــك عــن الســلطة النهائيــة بالنســبة لنــا فــي أمــور اإليمــان التــي 

يجــب أن نلجــأ إليهــا فــي كل األوقــات؟

21 أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: “هــل عــادت أفــكار أغريبــاس، عندمــا ســماعه تلــك الكلمــات، 
إلــى تاريــخ عائلتــه الســابق ومجهوداتهــم عديمــة الفائــدة ضــدَّ ذاك الــذي يكــرز عنــه بولــس؟ 
ــه األكبــر  ه األكبــر هيــرودس ومذبحــة األطفــال األبريــاء فــي بيــت لحــم؟ عمِّ هــل فكَّــر فــي جــدِّ
ــا المعمــدان؟ والــده أغريبــاس األول واستشــهاد الرســول يعقــوب؟ هــل  أنتيبــاس ومقتــل يوحنَّ
ــى عــدم رضــى  ــاًل عل ــوك دلي ــك المل ــى أولئ ــا ســقطت عل ــي ســريًعا م ــي الكــوارث الت رأى ف
ــر  هللا كعاقبــة لجرائمهــم ضــدَّ عبيــده؟ هــل اســتعراض العظمــة واألبَّهــة فــي ذلــك اليــوم ذكَّ
أغريبــاس بذلــك الوقــت الــذي وقــف فيــه أبــوه، الملــك ذو الســلطة التــي تفــوق مــا لديــه هــو 
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اآلن، وقــف فــي تلــك المدينــة عينهــا، ُمتســرِباًل بأبهــى الثيــاب الُمتأللئــة، بينمــا يصيــح النــاس 
ــادون أمامــه بأنــه إلــه! هــل نســي أنَّــه حتــى وقبــل أن تخفــت صيحــات اإلعجــاب، جــاء  ويُن
االنتقــام ســريعاً وصاِعقــاً، وســقط علــى الملــك صاحــب المجــد الفانــي؟ شــيء ِمــن كل هــذا 
مــرَّ عبــر ذاكــرة أغريبــاس؛ لكــنَّ غــروره طغــى عليــه ذلــك المشــهد المهيــب أمامــه، والكبريــاء 
والقيمــة الذاتيَّــة التــي نََفــت كل األفــكار النبيلــة« )روح النبوة، موســوعة األدفنتســت الســبتيين 

س، مجلــد 6، صفحــة 1066 و1067(. لتفســير الكتــاب المقــدَّ

أسئلة للنقاش

1� فـي الصـف، ناقـش قـرار بولـس باللجـوء إلـى القيصر� هـل كان هـذا القـرار صائًِبا 
)قـارن ذلـك مـع أعمـال الرسـل 25: 25؛ 26: 31-32(؟ إلى أي مدى يمكننـا قانونًيا أن 

نتَّخـذ قـرارات مصيريـة لحمايـة أنفسـنا بداًل مـن االتّكال الكلّـي على هللا؟

ــل فــي كلمــة بولــس ألغريبــاس: »مــن ثــم أيَّهــا الملــك أغريبــاس، لــم أكــن  2� تأمَّ
ُمعانِــًدا للرؤيــا الســماوية« )أعمــال الرســل 26: 19(� مــاذا يُخبرنــا ذلــك عــن بولــس؟ 

مــا مــدى أمانتنــا لدعوتنــا الكرازيــة كمســيحيين )1بطــرس 2: 9-10(؟

3� كان لـدى بولـس شـغف نحـو النـاس — ليـس لألرقـام، بـل نحـو النـاس� أثنـاء 
اسـتجوابه األخيـر فـي قيصريـة، قـال لمسـتمعيه بـأنَّ رغبة قلبـه أنَّ الجميـع يصيرون 
يَّته  مثلـه؛ أي أن يخلصـوا بنعمـة هللا )أعمـال الرسـل 26: 29(� لـم يكن يرغب فـي حرِّ
الشـخصية أو العدالـة أكثـر ِمـن رغبتـه فـي أن يختبـروا خـالص هللا� مـاذا يمكننـا أن 

نتعلَّـم مـن مثالـه هنـا؟ مـا مـدى اسـتعدادنا للتضحيـة لنشـاهد انتشـار اإلنجيـل؟

4� كان ألغريبـاس الفرصـة ألن يسـمع اإلنجيـل ِمـن فـم بولـس ُمباشـرة� ومـع ذلـك، 
رفضـه� كيـف يمكننـا أن نحـذر مـن ضياع فـرص عظيمة عندمـا تظهر أمامنا مباشـرة؟ 

بمعنـى، كيـف يمكننـا أن نبقـى متناغميـن روحًيـا مـع الحقائق مـن حولنا؟
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22-28 أيلول )سبتمرب(    الدرس الثالث عرش    

الرِّحلة إلى روما

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: أعمال الرسل 27؛ أعمال الرسل 28؛ رومية 1: 20-18.

ــال  ــر« )أعم ــام قيص ــف أم ــك أن تق ــي ل ــس� ينبغ ــا بول ــف ي ــظ: »ال تخ ــة الحف آي
الرســل 27: 24(�

كان بولــس يتمنَّــى لفتــرة طويلــة أن يــزور رومــا، لكــنَّ القبــض عليــه فــي أورشــليم غيَّــر كل 
شــيء. باستســالمه للضغــوط القانونيــة لقــادة الكنيســة فــي أورشــليم، انتهــى بــه األمــر للبقــاء 
ــا، مــن ضمنهــا الوقــت الــذي قضــاه  ة خمســة أعــوام تقريبً ُمحتجــزًا فــي عهــدة الرومــان لمــدَّ

فــي الرِّحلــة البحريــة إلــى إيطاليــا. هــذا التغيُّــر كان بمثابــة ضربــة قويــة لِخططــه الكرازيــة.
بالرغــم مــن هــذا العائــق، وعــد يســوع بذاتــه الرســول بولــس بأنَّــه سيشــهد لــه فــي رومــا 
ــه  ــن أن ــم م ــا هللا فرصــة أخــرى، بالرغ ــا نفشــل، يمنحن ــى عندم ــال الرســل 23: 11(. حت )أعم
ال يُجنِّبنــا دائِمــاً عواقــب أفعالنــا. لــم يؤخــذ بولــس إلــى رومــا كســجين فقــط، بــل ال يوجــد 
هنــاك دليــل فــي الكتــاب المقــدس علــى أنــه ذهــب إلــى إســبانيا بالمــرَّة، كمــا كان يأمــل أن 
ــض  ــس األول، ســيتم القب ــرف بالحب ــا يُع ــق ســراحه ِممَّ ــة 15: 24(. بعــد أن أطل يفعــل )رومي
علــى بولــس مــرة أخــرى، ولكــن هــذه المــرة ســوف يختبــر االستشــهاد )2تيموثــاوس 4: 8-6( 

تحــت ُحكــم نيــرون ســنة 67م.
نعـم، أتـمَّ بولـس زيارتـه إلى روما، وأثنـاء انتظاره في مكان حبسـه ليُحاكَم أمـام اإلمبراطور، 
م، رغـم السالسـل )أفسـس 6: 20؛ فيلبـي 1: 13(، بـال مانـع، ألي شـخص أتـى إليـه )أعمـال  تكلَـّ

الرسـل 28: 30، 31(، مـن ضمنهـم شـخصيات مهمـة من بيـت قيصر )فيلبـي 4: 22(.

ق في درس هذا األسبوع، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق 29 أيلول )سبتمبر(. * نرجو التَّعمُّ
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23 أيلول )سبتمرب(        األحد        

اإلبحار إلى روما
ــا مــن ســجنه فــي قيصريــة )أعمــال الرســل 24: 27(، كان علــى بولــس  بعــد ســنتين تقريبً
ــل إلــى رومــا. اســتناداً إلــى حــال المتكلِّــم بصيغــة الجمــع والثــراء فــي ســرد التفاصيــل  أن يُرحَّ
ــا )أعمــال الرســل  ــى إيطالي ــة والعاصفــة إل ــة الطويل ــة البحري الُمســتخدمة فــي وصــف الرحل
27: 1 – 28: 16(، كان لوقــا يُرافــق بولــس، كمــا كان شــخص مســيحي آخــر يُدعــى أرســترخس 
)أعمــال الرســل 27: 2(. شــخصية مهمــة أخــرى فــي القصــة، كان قائــد المائــة، يوليــوس، الــذي 

كان معــه أســرى آخريــن أيًضــا فــي ُعهدتــه )أعمــال الرســل 27: 1(.
ــير  ــة. الصــوم )أعمــال الرســل 27: 9( يُش ــدأوا الرِّحل كان الوقــت أواخــر الصيــف عندمــا ب
ــة  ــبب حال ــر(. بس ــرين األول )أكتوب ــهر تش ــن ش ــي م ــف الثان ــي النص ــارة، ف ــوم الكفَّ ــى ي إل
الطقــس فــي الشــتاء، كان النــاس يتجنَّبــون اإلبحــار فــي الفتــرة مــا بيــن شــهر تشــرين الثانــي 
)نوفمبــر( إلــى شــهر آذار )مــارس(. غيــر أنَّهــم فــي هــذه المــرَّة واجهــوا صعوبــات منــذ البداية، 
وبعــد تأّخــٍر لفتــرة طويلــة، وصلــوا إلــى خليــج صغيــر يُدعــى »الموانــئ الحســنة«، فــي جزيــرة 

كريــت )أعمــال الرســل 27: 8(.

ــي  ــوا ف ــا كان ــة، بينم ــي القص ــس ف ــل بول ــف تدخَّ ــل 27: 9-12� كي ــال الرس ــرأ أعم اق
ــه؟ ل ــل تدخُّ ــف قوِب ــنة، وكي ــئ الحس الموان

 

تحذيــرات بولــس لــم يُؤخــذ بهــا، وهكــذا قــرَّروا أن يُبحــروا فــي اتجــاه الغــرب لمســافة 40 
ميــاًل أخــرى إلــى مينــاء )فينكــس(، حيــث يمكنهــم أن يمضــوا الشــتاء فــي أمــان. لســوء الحــظ، 
ــرت حالــة الطقــس فجــأة، ودخلــوا فــي عاصفــة هوجــاء، ولــم يكــن لطاقــم الســفينة أي  تغيَّ
خيــار ســوى أن يتركــوا الســفينة فــي مهــب العاصفــة لتســوقها فــي اتجــاه الجنــوب الغربــي 
ــى  ــر حت ــى البح ــفينة إل ــة الس ــاء حمول ــدأوا بإلق ــل، ب ــك بقلي ــد ذل ــة. بع ــن اليابس ــًدا ع بعي
ــا.  ــدأ المــاء يتســرَّب داخله ــا، إذ ب ــة يائســة لتخفيــف وزنه ــاث الســفينة فــي محاول بعــض أث
ة أيَّــام ِمــن قلــة ضــوء النهــار، وضعــف الرؤيــة، وانهمــار المطــر  كان الوضــع ُمفجًعــا. بعــد عــدَّ
ة، والنــوء الشــديد، وبــدون معرفتهــم لموقعهــم وفــي حالــة شــديدة مــن اإلعيــاء الُمضني،  بشــدَّ

ــِزع أخيــرا كل رجــاء« مــن نجاتهــم )أعمــال الرســل 27: 20(. »اُنْتُ

اقرأ أعمال الرسل 27: 21-26� ماذا كانت ُمداخلة بولس الثانية في هذه القصة؟
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أخبــر بولــس طاقــم الســفينة، بكلمــات نبويــة، رســالة تســلَّمها مــن هللا. لــم يكــن هنالــك 
ــك خطــورة وخســائر، ولكــن جميعهــم  ــأس أو لُفقــدان األمــل. ســتبقى هنال ســبب يدعــو للي

ســيبقون علــى قيــد الحيــاة.

لمــاذا يُقاســي عبــد أميــن وُمكــرَّس هلل مثــل بولــس مثــل هــذه الُمعانــاة؟ أيَّــة دروس 
يمكننــا أن نتعلَّمهــا مــن اختباراتــه؟

24 أيلول )سبتمرب(        االثنني        

تحطُّم السفينة
ــة، أكَّــد بولــس لــكل الذيــن كانــوا علــى ظهــر  فــي ُمداخلــة بولــس الثانيــة فــي هــذه القصَّ
الســفينة — 276 شــخًصا بالمجمــوع )أعمــال الرســل 27: 37( — أنَّــه علــى الرغــم مــن أن كل 
شــيء لــم يكــن علــى مــا يُــرام، فلــن تكــون ُهنالــك إصابــات بشــرية؛ الســفينة فقــط ســتغرق 
قــت كلمــات الرســول. مــا زالــت العاصفة  )أعمــال الرســل 27: 22(. بعــد أربعــة عشــر يوًمــا، تحقَّ
ــوا بأنَّهــم اقتربــوا مــن  ــارة أحسَّ تها والســفينة تجرفهــا األمــواج بالكامــل، لكــنَّ البحَّ علــى شــدَّ
اليابســة، ربمــا ألنهــم اســتطاعوا أن يســمعوا صــوت تالطــم األمــواج )أعمــال الرســل 27: 27(. 
ــن  ــى الشــاطئ، رمــوا ِم ة قياســات وخوفهــم مــن أن ترتطــم الســفينة بالصخــور عل بعــد عــدَّ
ــاء، ناشــدوا آلهتهــم أن  ــك األثن وا مــن ســرعتها؛ فــي تل مؤخــرة الســفينة أربعــة مــراٍس ليحــدُّ

يصيــر النهــار )أعمــال الرســل 27: 28، 29(.

ة؟ اقرأ أعمال الرسل 27: 30-44� ما هي الدروس التي لنا من هذه القصَّ

 

فــي بدايــة الرِّحلــة، عامــل قائــد المائــة بولــس بلطــف، لكــن لــم يكــن لديــه ســبب يدعــوه 
ليثــق بحكمتــه فــي أمــور البحــر فــي بدايــة الرحلــة. ولكــن األمــور اختلفــت بعــد أســبوعين. 
ــم  ــة حــول تحطُّ ــه النبوي ــن خــالل كلمات ــة م ــد المائ ــرام قائ ــة واحت ــس ثق ــد اكتســب بول لق

الســفينة )أعمــال الرســل 27: 21 – 26( والتــي كانــت تتَّجــه اآلن نحــو تحقيقهــا.
ــم  ــون لديه ــن يك ــوا، وإال فل ــفينة ليأكل ــى الس ــوا عل ــن كان ــاس الذي ــى الن ــس عل ــحَّ بول أل
القــوَّة للســباحة ليصلــوا إلــى الشــاطئ. إنَّ التدبيــر اإللهــي قــد ال يعفينــا بالضــرورة مــن القيــام 
ــب علينــا القيــام بــه مــن واجبــات فــي الظــروف العاديــة. »علــى مــدار هــذه  بعمــل مــا يتوجَّ
القصــة، يوجــد تــوازن جميــل ومســتمر بيــن تأكيــد هللا علــى ســالمتهم وبيــن المجهــودات التــي 

نــوا تلــك الســالمة« )ديفيــد ج. ويليامــز، األعمــال، صفحــة 438(.  بذلهــا النــاس ليُؤمِّ
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إذ اقتــرب الصبــاح، بــدت اليابســة علــى مرمــى بصــر البَّحــارة؛ كانــت خليجــاً لــه شــاطئ، 
حيــث قــرَّروا دوران الســفينة نحــوه. لكــن الســفينة لــم تصــل إلــى الشــاطئ. بــدالً مــن ذلــك، 
ارتطمــت بســدٍّ رملــي، وانفلقــت علــى أثــر ذلــك ِمــن قــوَّة األمــواج. كانــت خطَّــة العســكر هــي 
ــك بســبب بولــس  ــة أوقــف ذل ــد المائ ــوا الســجناء ليمنعوهــم مــن الهــرب، لكــنَّ قائ أن يقتل

ــة. فــي النِّهايــة، وكمــا وعــد هللا، لــم تُفَقــد حيــاة أي شــخص. بصفــة خاصَّ

مــاذا تقــول لنــا هــذه القصــة عــن قــوَّة شــهادة بولــس، وعــن صفاتــه؟ إنَّ رغبــة قائــد 
ــن  ــل أي م ــن قت ــع العســاكر ِم ــه يمن ــا، جعلت ــس حيًّ ــى بول ــاء عل ــي اإلبق ــة ف المائ

الســجناء، لمــاذا يــا تُــرى؟

25 أيلول )سبتمرب(        الثالثاء        

في مالطة
ــدرك الناجــون مــكان وجودهــم إال عندمــا وصلــوا إلــى الشــاطئ فــي مالطــة، التــي  لــم يُ
هــي جزيــرة صغيــرة فــي وســط البحــر المتوســط، بالقــرب مــن جنــوب صقليــة. خــالل فتــرة 
ة الريــاح، لقــد أبحــروا لمســافة أربعمائــة  األســبوعين كانــوا تائهيــن فــي البحــر، ُمنصاعيــن لقــوَّ
وخمســة وســبعين ميــاًل ِمــن الموانــئ الحســنة فــي كريــت. اآلن عليهــم أن يقضــوا ثالثــة أشــهر 

الشــتاء قبــل أن يُواصلــوا رحلتهــم )أعمــال الرســل 28: 11(.

اقــرأ أعمــال الرســل 28: 1-10� مــاذا حــدث لبولــس علــى جزيــرة مالطــة، وكيف اســتطاع 
هللا أن يستخدمه؟

 

ــوا بـــه نحـــو بولـــس  ــاء، وأوَّل عمـــل قامـ ــًدا وكرمـ ــاء جـ كان النـــاس فـــي مالطـــة لطفـ
ـــارا  ـــم ن ـــدوا له ـــم أوق ـــرد، أنَّه ـــن الب ـــون م ـــن ويرتجف ـــاً مبتلي ـــوا جميع ـــن كان ـــه، الذي وجماعت
ليدفئوهـــم؛ فالحـــرارة فـــي مالطـــة فـــي هـــذا الوقـــت مـــن الســـنة ال تتجـــاوز 50 درجـــة 

ــة. ــات مئويـ فهرنهايـــت أو 10 درجـ
ــا رأى  ــاه النـــاس نحـــو بولـــس. فـــي بدايـــة األمـــر، عندمـ أثـــارت حادثـــة األفعـــى انتبـ
ـــرب  ـــتطاع اله ـــل اس ـــه قات ـــدوا أنَّ ـــس، اعتق ـــد بول ـــي ي ـــة ف ـــى ُمعلَّق ـــون األفع ـــون المحلي الوثني
ـــة »دايـــك«  ـــه، أو ربَّمـــا تكـــون اإللهـــة اليوناني مـــن المـــوت بالغـــرق، ولكـــنَّ اآللهـــة أمســـكت ب
ـــا كان  ـــه، كم ـــه كإل ـــادوا ب ـــم يمـــت، ن ـــس ل ـــام. وألن الرســـول بول ـــة واالنتق ـــد العدال ـــي تُجسِّ الت
قـــد حـــدث فـــي لســـترا قبـــل بضعـــة ســـنوات خلـــت )أعمـــال الرســـل 14: 8-18(. مـــع أنَّ لوقـــا 
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ـــز هـــذه  ـــد انته ـــس ق ـــأنَّ بول ـــراض ب ـــن الممكـــن االفت ـــه ِم ـــة، إال أنَّ ـــك الحادث ـــي تل ـــل ف ـــم يُِط ل
ـــه. ـــذي يخدم ـــرب ال ـــهد لل ـــة ليش الفرص

ــب  كان بوبليــوس إمــا النائــب العــام لجزيــرة مالطــة أو أحــد وجهائهــا المحلييــن، لكنــه رحَّ
ببولــس وجماعتــه واســتضافهم علــى مــدى 3 أيــام وإلــى أن وجــدوا مكانـًـا دائًِمــا لإلقامــة فيــه. 
علــى أيَّــة حــال، شــفاء والــد ذلــك الرجــل منــح بولــس فرصــة لالنخــراط فــي نــوع مــن كــرازة 

الشــفاء بيــن شــعب مالطــة. 
د أو جماعــة مــن المؤمنيــن تركهــم بولــس وراءه  ال يوجــد هنــاك أي ذكــر ألي شــخص ُمتجــدِّ
عنــد رحيلــه مــن مالطــة. قــد يكــون هــذا النفــي محــض مصادفــة، ولكنــه يوضــح حقيقــة أنَّ 
ــس؛  ــة الكنائ ــات أو إقام ــا وراء أو أبعــد مــن المعمودي ــى م ــم تذهــب إل ــي العال مرســليتنا ف
فهــي تشــمل أيًضــا االهتمــام بالنــاس وباحتياجاتهــم. هــذا هــو الوجــه العملــي لإلنجيــل )أعمال 

الرســل 20: 35؛ قــارن مــع تيطــس 3: 14(.

ــون شــريعة هللا، كان  ــوا يجهل ــن كان ــرة، الذي ــك الجزي كــم هــو ُمدهــش أنَّ أهــل تل
ــّس؟  ــك الِح ــى ذل ــن أت ــن أي ــر، م ــة األم ــي نهاي ــة� ف ــة اإللهي ــّس بالعدال ــم الِح لديه

ــة 1: 20-18(� ــر رومي )أنظ

26 أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

أخيًرا، بولس في روما
بعــد قضــاء ثالثــة أشــهر فــي مالطــة، اســتطاع بولــس ورفاقــه أخيــرًا أن يواصلــوا رحلتهــم 
)أعمــال الرســل 28: 11(. وصلــوا إلــى بُوِطيُولـِـي )أعمــال 28: 13( — اآلن إثمهــا بوتســولي، فــي 
خليــج نابولــي، ومــن هنــاك كان عليهــم الســفر إلــى رومــا عبــر الطريــق البــرِّي )أنظــر أعمــال 

الرســل 28: 11- 16(.
وصلــت أخبــار إقبــال بولــس إلــى رومــا ســريًعا، ومــن هنــاك ســافر جمــع مــن المؤمنيــن 
ة أميــال جنوبـًـا للترحيــب بــه. ومــع أنَّــه لــم يذهــب إلــى رومــا ُمطلًقــا، كان للرســول عــدد  عــدَّ
مــن األصدقــاء فــي المدينــة: رفقــاء عمــل، متجدديــن، أقربــاء، وكثيــرون آخــرون كانــوا أعــزاء 
جــًدا عليــه )روميــة 16: 3-16(. ال بـُـدَّ وأنَّ اللقــاء كان مؤثٍّــرًا جــًدا، خاصــة بالنظــر إلــى تحطُّــم 
ــة  ــن المحب ــر ع ــد والُمعبِّ ــر الفري ــذا المظه ــة له ــجيًنا اآلن. كنتيج ــس س ــون بول ــفينة وك الس
االهتمــام ِمــن جانــب أصدقائــه األحبــاء، شــكر الرســول بولــس هللا وشــعر بتشــجيع عميــق إذ 

كان علــى وشــك مواجهــة محاكمتــه أمــام اإلمبراطــور.
ــون  ــب القان ــه وحس ــب بأنَّ ــد كت ــمي، ق ــره الرس ــي تقري ــتوس، ف ــأنَّ فس ــد ب ــن المؤكَّ م
الرومانــي، لــم يكــن بولــس ُمذنبًــا بأيــة جريمــة ذات شــأن )أعمــال الرســل 25: 26-27؛ 26: 31، 
32(. مــن المحتمــل أنَّ هــذا هــو ســبب الســماح لــه بــأن يســتأجر مســكًنا خاًصــا بــه )أعمــال 
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الرســل 28: 30( بــداًل مــن إيداِعــه فــي الســجن العــام أو الُمعســكر، مــع أنَّــه حســب النظــام 
ــًدا بأحــد الجنــود طــوال الوقــت. بمــا أنَّ بولــس كان يعتمــد علــى نفســه  الرومانــي، كان ُمقيَّ
ــة )أعمــال 18: 3(. فــي عيشــه، فهــذا يُشــير إلــى أنَّــه كان فــي مقــدروه أن يـُـزاول مهنتــه الخاصَّ

أقرأ أعمال 28: 17-22� ماذا فعل بولس حالما استقرَّ في منزله؟

 

مــع أنَّ بولــس لــم يســتطع الذهــاب إلــى الهيــكل، اســتطاع الهيــكل أن يأتــي إليــه. وهكــذا، 
بعــد وقــت قصيــر ِمــن وصولــه، وُمتَِّبعــاً سياســته بالذهــاب إلــى اليهــود أواًل )روميــة 1: 16(، 
ــر لهــم، كمــا فعــل فــي الســابق،  دعــا جمــع مــن قــادة اليهــود المحلييــن ليطــرح براءتــه ويُفسِّ
ــال الرســل 23:  ــرائيل )أعم ــاء إس ــس ألي ســبب آخــر ســوى رج ــه لي ــض علي ــي القب ــه ألق بأنَّ
ــي  ــب ف ــا كان يرغ ــدر م ــه بق ــن نفس ــع ع ــده أن يُداف ــن قص ــم يك 6؛ 24: 15؛ 26: 6-8(. ل
خلــق جــوٍّ مــن الثقــة يســمح لــه أن يكــرز باإلنجيــل، ُمظهــرًا كيــف أنَّ قيامــة يســوع كانــت 
يهــم أيَّــة معلومــات مــن أورشــليم  تحقيًقــا وإتماًمــا لرجــاء إســرائيل. اندهــش القــادة لعــدم تلقِّ

بخصــوص بولــس، فقــرروا أن يســمعوه.

أقــرأ أعمــال الرســل 28: 22� مــاذا تقــول لنــا هــذه اآليــة عــن العــداء ضــد المؤمنيــن 
حتــى الوقــت الحاضــر؟ كيــف يمكننــا أن نبقــى أمنــاء حتــى حينمــا يتكلَّــم اآلخــرون 

ضــدَّ مــا نؤمــن بــه؟ 

27 أيلول )سبتمرب(        الخميس        

انتصار اإلنجيل
ــل  ــس لإلنجي ــرض بول ــى ع ــود ليســتمعوا إل ــن اليه ــر م ــدد كبي ــاء ع د، ج ــوم ُمحــدَّ ــي ي ف

)أعمــال الرســل 28: 23(.

أقرأ أعمال 28: 24-31� ماذا كان هدف بولس من اقتباسه إلشعياء في هذا السياق؟

 

االقتباس من إشعياء 6: 9، 10 يصف ما يحدث عندما يرفض الناس قبول الرسالة اإللهية. مع 
أنَّ بعًضا من اليهود آمنوا، إال أنَّ البعض اآلخر لم يؤمنوا، وهكذا، وبسبب هذا النزاع، لم يكن 

ًدا نحو األمم )أعمال الرسل 13: 46، 47؛ 18: 6(. للرسول طريًقا آخر سوى أن يلتفت ُمجدَّ



108

كان علــى بولــس أن ينتظــر ســنتين ليحاكــم ِمــن ِقبَــل اإلمبراطــور. فــي تلــك األثنــاء، ومــع 
أنَّــه كان محصــوًرا فــي بيــت ســجنه، كان ال يــزال يســتطيع أن يُشــارك اإلنجيــل مــن دون عوائــق 
مــع كل الذيــن أتــوا إليــه. آخــر مشــهد فــي ســفر أعمــال الرســل هــو ذاك الــذي يبــرز انتصــار 
مــه. اإلنجيــل، إذ ال يُمكــن أليَّــة قــوَّة أو ُســلطة، ســواء كانــت يهوديــة أو رومانيــة أن توقــف تقدَّ

ليــس واضحــاً لمــاذا أوقــف لوقــا كتابــه عنــد هــذا الحــد، إذ توجــد دالئــل علــى أنَّه، اســتنادا 
إلــى ضعــف القضيــة ضــد بولــس، فقــد أطلِــق ســراحه مــن الســجن، وذهــب فــي رحلــة كرازيــة 
داً وأُعــِدم )2تيموثــاوس 4: 6- 8(. ربمــا مــن وجهــة نظــر الهــدف  أخــرى، وأخــذ إلــى رومــا مجــدَّ
ــرازة  ــإنَّ ك ــذا ف ــدة، وهك ــا البعي ــى روم ــه إل ــِرَز ب ــد كُ ــل ق ــون اإلنجي ــا، يك ــات لوق ــن كتاب م

اإلنجيــل كانــت قــد وصلــت فعــاًل إلــى »أقصــى األرض« )أعمــال الرســل 1: 8(.
ة ســجنه الطويلــة بغيــر حــق، وشــجاعته وإيمانــه،  »إنَّ صبــر بولــس وفرحــه فــي أثنــاء مــدَّ
كلــه كان بمثابــة عظــة دائمــة. وروحــه التــي كانــت علــى نقيــض روح العالــم شــهدت بــأنَّ قــوَّة 
أســمى مــن قــوَّة األرض كانــت تالزمــه. وقــد حــرَّك مثالــه المســيحيين دافعهــم لبــذل نشــاط 
أعظــم كُمدافعيــن عــن القضيــة التــي كان قــد انســحب بولــس مــن العمــل فيهــا جهــاًرا. فبهــذه 
الوســائل، كان لُِوثـُـق الرســول تأثيرهــا بحيــث أنــه عندمــا بــدا أنَّ قــوَّة كرازتــه وتأثيــره قــد بطــال 
وانقطعــا، وكانــت كل الظواهــر تــدلُّ علــى أنــه لــن يعمــل إال أقــل القليــل، حينئــذ جمــع حزمــاً 

للمســيح مــن حقــول بــدا كأنــه قــد نفــى منهــا« )روح النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 403(. 
غير أنَّه من وجهة نظر ُمرسلية الكنيسة، يُمكن القول بأنَّ سفر أعمال الرسل — أو تاريخ 
انتشار اإلنجيل )البشارة( — لم ينتِه بعد، وأنَّه ِمن ُهنا يدخل كل واحد منَّا في الصورة. فصول 
أخرى كثيرة جًدا ومثيرة وصاخبة كُِتبَت عبر العصور، بعضها كُِتَب بدم شهداء هللا األمناء. واآلن 
هو دورنا لنضيف فصاًل آخر، الفصل األخير )هذا رجاؤنا!(، ونأتي بالرسالة والمأمورية التي تركها 

يسوع لتالميذه إلى إتمامها بالكامل — »ثمَّ يأتي المنتهى« )متى 24: 14(.

28 أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

ــى كل  ســة. وعل ــدرس: »لقــد أعطــى المســيح الكنيســة عهــدة ُمقدَّ ــن ال ــد ِم لمزي
عضــو أن يكــون قنــاة يوصــل الــرب عــن طريقهــا كنــوز نعمتــه للعالــم، وغنــى المســيح الــذي 
ال يســتقصى. إنَّ أعظــم مــا يتــوق إليــه المخلــص هــو وكالء يصــورون للعالــم روحــه وصفاتــه. 
وأعظــم مــا يحتاجــه العالــم هــو إظهــار محبــة الُمخلِّــص بواســطة البشــر. إنَّ كل ُســكَّان الســماء 
ــن عــن طريقهــم قــوَّة المســيحية« )روح  ينتظــرون الرجــال والنســاء الذيــن يمكــن هلل أن يُعلِ

النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 521(.
ــك روح الخدمــة علــى كل الكنيســة، بحيــث يكــون  »لقــد ظــلَّ هللا طويــاًل ينتظــر أن تتملَّ
كل فــرد عامــاًل ألجلــه بقــدر اســتطاعته. فعندمــا يقــوم أعضــاء كنيســة هللا كل بالعمــل الُمعيَّــن 
ــة اإلنجيــل ورســالته،  ــه فــي الحقــول الُمحتاجــة فــي الوطــن وفــي الخــارج إتمامــا لمأموري ل
فســرعان مــا يســمع العالــم كلــه اإلنــذار ويأتــي الــرب يســوع إلــى هــذا العالــم بقــوَّة ومجــد 

كثيــر« )روح النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 90(.
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أسئلة للنقاش

ــر  ــف تأثَّ ــا؟ كي ــى روم ــه إل ــوال كل رحلت ــس ط ــان بول ــا إيم ــوِّر لوق ــف يُص 1� كي
ــروط؟ ــر المش ــان غي ــذا اإليم ــل ه ــرون بمث اآلخ

2� بالرغــم مــن كل مــا عانــاه، لــم يفقــد بولــس قــط إيمانــه أو رســالته ومأموريتــه� 
اســتمر فــي كرازتــه فــي رومــا رغــم محدوديــة حريَّتــه� مــاذا يمكــن أن نفعــل حيــن 

تأتينــا التجربــة ألن نتخلَّــى عــن األمــل فــي توصيــل اإلنجيــل إلــى شــخص مــا؟

3� اقـرأ روميـة 1: 14، 15� لمـاذا شـعر بولس في نفسـه أنه ُملزَم أو أنـه مدين لكرازة 
ـل فـي هـذه الفقـرة: »خالص  اإلنجيـل لـكل إنسـان؟ هـل نحـن أقـل التزامـا منـه؟ تأمَّ
ه مسـيحي� نحـن مدينـون  النفـوس، يجـب أن يكـون عمـل حيـاة لـكل مـن يُعلِـن أنَـّ
ة الحـق  للعالـم بالنِّعمـة التـي منحهـا هللا لنـا، للنـور الـذي أشـرق علينـا، لجمـال وقـوَّ

الـذي كُِشـف لنـا« )روح النبـوة، شـهادات للكنيسـة، مجلـد 4، صفحـة 53(�

ــن  ــف يمك ــس� كي ــي اســتخدمها بول ــفر إشــعياء الت ــن س ــرة م ــراءة الفق ــد ق 4� أِع
لهــذه الفقــرة أن تنطبــق علينــا؟ نعــم، لقــد أُعطينــا قــدراً كبيــراً مــن الحــق، ولكــن إذا 
ــينا قلوبنــا نحــوه أو حتــى نحــو نــواحٍ منــه قــد تتصــارع مــع أمانينــا ورغباتنــا، أيَّــة  قسَّ

مخاطــر روحيــة يمكننــا أن نواجههــا؟

ــد بالسالســل مــع بولــس� مــاذا تظــن أنَّــه رأى فــي  ــل نفســك الجنــدي الُمقيَّ 5� تخيَّ
ــَد بــه عــن ُقــرب؟ اإلنســان الــذي ُقيِّ
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دليل دراسة الكتاب الُمَقّدس للربع الرابع 2018
سـُنركِّز فـي هذا الربع على كنيسـتنا، كنيسـة األدفنتسـت السـبتيين، وما الـذي تعنيه الوحدة في المسـيح 
بالنِّسـبة لنـا. الُمعتََقـد )المبـدأ( رقـم 14 يحمل عنوان "الوحدة في جسـد المسـيح" وينصُّ على: »انَّ الكنيسـة 
ة وقبيلة ولسـان وشـعب. ونحن خليقـة جديدة في  يـن من كل أمَّ هـي جسـد واحـد ذو أعضـاء عديديـن مدعوِّ
ـاللة أو الفروقات  ـقاق بيننـا الفروقـات فـي األجنـاس والثقافـة والتعليـم والسُّ المسـيح. ويجـب أال يُسـبِّب الشِّ
بيـن الُعظمـاء والوضعـاء، األغنيـاء والُفقـراء، الذكـور واإلنـاث. فنحن ُمتسـاوون جميًعا في المسـيح الذي بروح 
واحـد جعلنـا نتماَسـك فـي رِفقـة واحـدة معـه وبعضنـا مـع بعـض؛ علينـا أن نخـدم ونُخـَدم ِمـن دون تحيُّز أو 
س نتقاسـم اإليمان نفسـه والرَّجاء نفسـه  ـظ. ونحـن ِمـن خـالل إعالن يسـوع المسـيح فـي الكتاب المقـدَّ تحفُّ
ـهادة الواحـدة للجميع. وتنبـع هذه الوحدة مـن وحدة الثالـوث األقدس الذي تبنَّانـا كأوالده«  ونمـدُّ يدنـا بالشَّ

)إيمـان األدفنتسـت، صفحة 292(.
هـدف هـذه السلسـلة مـن دروس مدرسـة السـبت هـي أن توفِّر لنا إرشـادات مـن الكتـاب المقدس حول 
يـات لتلك  موضـوع الوحـدة المسـيحية لنـا كأدفنتسـت سـبتيين، إذ نواجـه اآلن، كمـا الحال دائًِمـا، نواجه تحدِّ
يـات حتـى نهايـة الزَّمـان. مـع ذلـك، فإننـا نجد فـي الكتـاب المقـدس العديد  الوحـدة، وستسـتمر هـذه التَّحدِّ
ِمـن اإليحـاءات واإلرشـادات حـول كيفيـة عيـش الوحدة في المسـيح التـي هي ِهبَـة ِمن هللا. هـذه اإليحاءات 
وهـذه اإلرشـادات عـن كيفيـة العيـش والتعبيـر عـن الوحـدة فـي كنائسـنا؛ التـي اعطاهـا هللا لنـا؛ هـي موضع 

التركيـز في هـذا الّربع.

الوحدة في المسيح

29 أيلول )سبتمبر( – تشرين األول )أكتوبر( قوط. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.   الخليقة والسُّ

6-12 تشرين األول )أكتوبر( قاق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.   أسباب الشِّ

13-19 تشرين األول )أكتوبر(  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.   »ليكون الجميع واحًدا«

20-26 تشرين األول )أكتوبر( 4.   سر الوحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27تشرين األول )أكتوبر(- 2تشرين الثاني )نوفمبر( 5.   إختبار الوحدة في الكنيسة األول . . . 

3-9 تشرين الثاني )نوفمبر( 6.   ُصَوٌر للوحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10-16 تشرين الثاني )نوفمبر(  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.   عندما تنشأ النِّزاعات

17-23 تشرين الثاني )نوفمبر( 8.   وحدة في اإليمان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24-30 تشرين الثاني )نوفمبر(  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليل األكثر إقناًعا 9.   الدَّ

10. الوحدة والعالقات المقطوعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 كانون األول )ديسمبر(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14 كانون األول )ديسمبر(  11. الوحدة في الِعبادة

12. نظام الكنيسة والوحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-21 كانون األول )ديسمبر(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-28 كانون األول )ديسمبر( 13. االسترداد النِّهائي للوحدة
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