الدرس األول

 30-24حزيران (يونيو)

بولس رسول األمم

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :أعــال  15-9 :6و 9-1 :9؛ 1صموئيــل 7 :16؛ متــى 1 :7؛ أعــال
21-19 :11و .5-1 :15
آيــة الحفــظَ « :فلَـ َّـا َسـ ِم ُعوا ذلِــكَ َسـكَ ُتواَ ،وكَانُــوا ُيَ ِّجــدُ ونَ اللــهَ َقائِلِـ َن‹ :إِ ًذا أَ ْعطَــى
ـم أَيْضً ــا ال َّت ْوبَـ َة لِلْ َح َيــا ِة!› » (أعــال .)18 :11
اللــهُ األُ َمـ َ
ليس من الصعب علينا أن نتفهم شـخصية شـاول الطرسـويس (واملعروف أيضاً باسـم الرسـول
بولـس بعـد تجديـده) ،وليـس من الصعـب فهم ملاذا فعـل ما فعله .فقـد تعلّم طيلـة حياته عن
أهميّـة النامـوس وعـن خلاص إرسائيل السـيايس املزمع أن يحدث على يد املسـيا املنتظر .ولهذا
فـإن فكـرة تقديـم املسـيّا املنتظر بطريقة مذلّة مشـينة كأسـوأ املجرمين كانت مصـدر إزعاج له
ومل يسـتطع احتاملها.
وال عجـب ،إذن ،يف أنـه كان على قناعـة بـأن أتباع املسـيح كانوا غير مخلصني للتـوراة ،وبذلك
هـم يعرقلـون خطـة ﷲ التي رسـمها إلرسائيـل .كما رأى أ ّن ا ّدعاءهم بأ ّن يسـوع املصلوب كان هو
املسـ ّيا بذاتـه ،كانـت مجـرد خرافـة .كام أنـه مل يص ّدق كذلـك قيامة املسـيح من بني األمـوات .كان
الحق ،وال ميكـن غ َّض النظر عن ذلك الهراء أو التسـاهل مع
نشـاط
املسـحيي يف نظـره ارتـدادا ً عن ّ
ّ
يتخلى عـن هذه األفكار .ولقد ص ّمم شـاول أن يكون آلـة ﷲ لتطهري إرسائيل
أي شـخص يرفـض أن ّ
املقدسـة كمضطهد عنيف
مـن هـذه املعتقـدات .ومـن هنـا ،فإنّـه يظهـر عىل صفحـات كلمـة ﷲ
ّ
لرفاقـه مـن اليهـود ،أولئك الذين آمنوا بأن يسـوع املسـيح كان هو املسـيا.
ومـع ذلـك ،فقـد كانـت هنالك خطط رسـمها ﷲ لشـاول مل يكـن يحلم بها لنفسـه .فلم يكن
ذلـك اليهـودي املتز ّمـت مزمعـاً بـأن يبشر بأ ّن يسـوع كان هو املسـ ّيا فحسـب وإنّ ا كان ليشـهد
بـه بكل جسـارة بني األمـم أيضاً.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 1متوز (يوليو).
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األحد

 25حزيران (يونيو)

ُمضطَهِد املسيحيني

نجــد أن أول ظهــور لشــاول الطرســويس يف ســفر األعــال كان عنــد مشــاركته يف رجــم
ْاس ـ ِتفَانُوس (أعــال )58 :7ثــم يف ســياق االضطهــاد الواســع النطــاق الــذي اندلــع يف أورشــليم
(أعــال  .)5-1 :8ويلعــب كل مــن ســمعان بطــرس واســتفانوس وفيليبــس وبولــس دورا ً هامـاً
يف ســفر األعــال ألنهــم كانــوا مشــركني يف األحــداث التــي أدت إىل انتشــار اإلميــان املســيحي
خــارج العــامل اليهــودي .وكان لــدور اســتفانوس أهميــة خاصــة ألنــه مــن الواضــح أن وعظــه
واستشــهاده كان لهــا تأثــر عميــق عــى شــاول الطرســويس.
وكان ْاســ ِتفَانُوس يهوديــاً يتكلــم اليونانيــة وواحــدا ً مــن الشاممســة الســبعة األساســيني
(أعــال  .)6-3 :6ووفقـاً لســفر األعــال ،فــإن مــا حــدث هــو أن مجموعــة مــن اليهــود الناطقني
باليونانيــة جــاءوا للعيــش يف أورشــليم (أعــال  )9 :6دخلــوا يف محــاورة (نقــاش) مــع اســتفانوس
حــول محتــوى ومضمــون وعظــه عــن يســوع .ومــن املمكــن ،ورمبــا حتــى مــن املرجــح ،أن
شــاول الطرســويس كان مــن بــن املشــاركني يف تلــك املناظ ـرات الجدل ّيــة.



اقــرأ أعــال  .15-9 :6مــا هــي االتهامــات التــي ُو ّجهــت الســتفانوس؟ مبــاذا تذكــرك هــذه
االتهامــات؟ (انظــر أيضاً متــى .)61-59 :26

يبــدو أن العــداء املســتحكم لكــرازة اســتفانوس كان ناجــاً عــن أمريــن مختلفــن .مــن
ناحيــة ،قــد أثــار اســتفانوس غضــب معارضيــه مــن خــال عــدم وضــع أهميــة أساســية للرشيعة
اليهوديــة والهيــكل ،وهــا شــيئان كانــا قــد أصبحــا ركيــزة للديانــة اليهوديــة ،كــا كانــا رمزيــن
يُعتــز بهــا ملــا فيهــا مــن إظهــار لل َهويــة الدينيــة والقوميــة اليهوديــة .لكــن اســتفانوس قــام
بأكــر مــن مجــرد التقليــل مــن شــأن هذيــن الرمزيــن العزيزيــن؛ فهــو قــد أعلــن بقــوة أن
املســيح ،املســيا الــذي ُصلــب وقــام مــن األمــوات ،كان يف حقيقــة األمــر ركيــزة اإلميــان اليهــودي.
ال عجــب ،إذن ،يف أن كالم اســتفانوس قــد أغضــب شــاول الفريــي (فيلبــي  .)6-3 :3وكان
الفريســيون جامعــة دينيــة يهوديــة تتبــع النواميــس اليهوديــة برصامــة شــديدة .لقــد رأى
شــاول أن الوعــود النبويــة املتعلقــة مبلكــوت ﷲ مل تتحقــق بعــد (دانيــال  ،2زكريــا ،23 :8
إشــعياء  ،)55-40ولعـ ّـل شــاول قــد اعتقــد أن مهمتــه رمبــا كانــت مســاعدة ﷲ عــى تحقيــق
هــذا الــيء ،والــذي ميكــن إمتامــه عــن طريــق تطهــر إرسائيــل مــن الفســاد الدينــي ،مبــا يف
ذلــك فكــرة أن يســوع املســيح هــو املســيا.
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ولقناعتــه بأنــه كان عــى صــواب ،فقــد كان شــاول عــى اســتعداد لقتــل أولئــك الذيــن
كان يعتقــد أنهــم مخطئــون .ويف حــن أننــا بحاجــة إىل الحامســة والغــرة مــن أجــل
مــا نؤمــن بــه ،كيــف ميكننــا أن نتعلــم أنْ نش ـ ّذب ونه ـ ّذب حامســنا عاملــن بأن ّنــا
مع ّرضــون للوقــوع يف الخطــأ وســوء التقديــر؟

االثنني

 26حزيران (يونيو)

اهتداء شاول

ـالَ ‹ :م ـ ْن أَنْــت َ َيــا َس ـ ِّيدُ ؟ ‘ َف َقـ َ
« َف َقـ َ
ـب
ـال ال ـ َّر ُّب ’ :أَنَــا َي ُســو ُع الَّ ـ ِذي أَنْـ َ
ـت تَضْ طَ ِهــدُ هَُ .ص ْعـ ٌ
ـس› » (أعــال .)5 :9
ـس َم َنا ِخـ َ
َعلَ ْيــكَ أَنْ تَ ْر ُفـ َ

عــى الرغــم مــن أن اضطهــاد شــاول للكنيســة األوىل بــدأ بشــكل غــر واضــح (كأن يكــون
حارس ـاً لثيــاب راجمــي اســتفانوس) ،إال أنّــه ازداد رضاو ًة مــع مــرور الوقــت( .انظــر أعــال :8
3-1؛ 1 :9و 2و 13و 14و 21؛ .)5-3 :22
الكثــر مــن الكلــات التــي يســتخدمها لوقــا الطبيــب لتصــف شــاول ترســم صــورة لوحــش
مفــرس أو لجنــدي متأهــب للقضــاء عــى خصمــه .والكلمــة املرتجمــة «يَ ْس ـطُو» يف أعــال :8
 ،3عــى ســبيل املثــال ،تســتخدم يف الرتجمــة اليونانيــة للعهــد القديــم (مزمــور  )13 :80لتصــف
الســلوك املدمــر لخنزيــر بــري هائــج .فمــن الواضــح أن حملــة شــاول العنيفــة ضــد املســيحيني
مل تكــن مســألة قناعــة فاتــرة تعوزهــا الحامســة؛ لكنهــا كانــت خطــة متعمــدة ومســتمرة
الســتئصال اإلميــان املســيحي.

اقــرأ الســات الثــاث املتضمنــة يف تجديــد شــاول (أعــال 18-1 :9و 21-6 :22و :26
 .)19-12مــا هــو الــدور الــذي كان لنعمــة ﷲ يف هــذا االختبــار؟ وبعبــارة أخــرى ،مــا
مــدى اســتحقاق شــاول لل ُج ـ ُّو َدة التــي أظهرهــا ﷲ نحــوه؟



مــن املنظــور البــري ،بــدا اهتــداء شــاول مســتحيالً (ومــن هنــا كان الشــك الــذي هيمــن
عــى مخيّلــة الكثرييــن ملــا ســمعوا بهــذه األنبــاء) .لقــد كان الــيء الوحيــد الــذي يســتحقه
شــاول هــو العقــاب ،لكــن ﷲ بــدالً مــن ذلــك م ـ َّد يــد النعمــة لتطــال هــذا اليهــودي املتّقــد
واملتوهــج .مــن املهــم أن نالحــظ ،مــع ذلــك ،أن اهتــداء شــاول مل يحــدث مــن فـراغ ،ومل يحــدث
كذلــك بالقــوة أو باإلك ـراه.
مل يكن شاول ملحدا ً .بل كان رجالً متديناً ،عىل الرغم من خطئه الفادح يف مفهومه عن ﷲ.
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‹ص ْع ٌب َعلَ ْي َك أَ ْن تَ ْرف َُس َم َن ِ
اخ َس› » (أعامل  )14 :26إىل أن
وتشري كلامت املسيح إىل شاول « َ
الروح القدس كان يبكّت شاول .ويف العامل القديم «كان املنخس» عبارة عن عصا ذات طرف حاد
ت ُستخدم لنخس وهمز الثريان كلام قاومت القيام بحرث األرض .وكان شاول لبعض الوقت قد
قاوم َح ْف َز (نَ ْخ َس) ﷲ له ،لكن شاول قد اختار أخريا ً ،ويف طريقه إىل دمشق ،ومن خالل مواجهة
خارقة له مع املسيح امل ُقام ،عدم املقاومة فيام بعد.

ُعــدْ بالذاكــرة إىل اختبــار اهتدائــك وتجديــدك .رمبــا مل يكــن اختبــاراً دراماتيكيـاً مفعامً
باألحــداث الشــيقة مثــل االختبــار الــذي كان لشــاول (فمعظــم اختباراتنــا تختلــف)،
لكــن بأيــة طــرق مامثلــة كنــت أنــت متســلامً ومســتفيداً مــن نعمــة ﷲ؟ ملــاذا هــو
مــن املهــم أال ننــى أبــداً مــا أعطانــا ﷲ باملســيح؟

الثالثاء

 27حزيران (يونيو)

شاول يف دمشق

أصيــب شــاول بالعمــى خــال لقائــه مــع املســيح ثــم أُو ِعــز إليــه بالذهــاب إىل بيــت رجــل
يدعــى يهــوذا وأن يبقــى هنــاك يف انتظــار رجــل آخــر ،حنانيــا .وال شــك يف أن عمــى شــاول
الجســدي كان ُمذكِّـرا ً قويـاً لــه بالعمــى الروحــي األكــر الــذي قــاده إىل اضطهــاد أتبــاع املســيح.
إن ظهــور املســيح لشــاول يف الطريــق إىل دمشــق قــد غـ َّـر وب ـ َّدل كل يشء .فحينــا كان
ـت أنــه كان مخطئ ـاً خطــأ جســيامً .فبــدالً مــن
يعتقــد شــاول أنــه كان عــى أتــم الصــواب ،ث َ ُبـ َ
العمــل مــن أجــل ﷲ ،كان شــاول يعمــل ضــد ﷲ .ولقــد دخــل شــاول دمشــق إنســاناً مختلفـاً
عــن الفريــي الغيــور املغــرور الــذي غــادر أورشــليم .وبــدالً مــن األكل والــرب ،أمــى شــاول
األيــام الثالثــة األوىل مــن إقامتــه يف دمشــق صامئ ـاً ،مصلي ـاً ،ومتأم ـاً يف كل مــا قــد حــدث.
اقــرأ أعــال  .14-10 :9تخيــل مــا ال بــد وأن يكــون قــد جــال بذهــن حنانيــا :فشــاول،
املُضْ طَ ِهــد ،مل يكــن اآلن مؤمنـاً فحســب ،بــل كان أيضـاً هــو بولــس ،رســول ﷲ املختــار لحمــل
البشــارة إىل األمــم (انظــر أعــال .)18-16 :26
ال عجــب يف أن حنانيــا كان مرتبــكاً بعــض الــيء .فــإذا كانــت الكنيســة يف أورشــليم قــد
تــرددت يف قبــول بولــس بعــد حــوايل ثالثــة أعــوام مــن تجديــده (أعــال  ،)30-26 :9فبإمــكان
املــرء أن يتخيــل األســئلة واملخــاوف التــي شــغلت قلــوب املؤمنــن يف دمشــق ،فقــط بعــد
بضعــة أيــام مــن وقــوع هــذا الحــدث!
الحــظ أيضــا أن حنانيــا قــد أُعطــي رؤيــة مــن ِقبــل الــرب أُبلغ مــن خاللهــا باألخبــار املفاجئة
وغــر املتوقعــة حــول شــاول الطرســويس؛ فــإ َّن أي يشء أقــل مــن رؤيــة [مــن عنــد الــرب] بــدا
غــر ٍ
كاف إلقنــاع حنانيــا بــأن مــا قيــل لــه عــن شــاول كان صحيحاً–بــأن عــدو املؤمنــن باملســيح
مــن اليهــود قــد أصبــح اآلن واحــدا ً منهــم.
9

لقــد غــادر شــاول أورشــليم بســلطة وتكليــف مــن رئيــس الكهنــة باســتئصال اإلميــان
املســيحي (أعــال )12 :26؛ إال أن ﷲ ،مــع ذلــك ،كانــت لديــه مهمــة مختلفــة متام ـاً لشــاول،
مهمــة تســتند إىل ســلطة أعظــم .كان عــى شــاول أن يحمــل بشــارة اإلنجيــل إىل األمــم ،فكــرة
رمبــا كانــت ،بالنســبة لحنانيــا وغــره مــن املؤمنــن باملســيح مــن اليهــود ،أكــر صدمــة مــن
اهتــداء شــاول نفســه.
ففــي األماكــن التــي ســعى فيهــا شــاول إىل ال َحــد مــن انتشــار اإلميــان املســيحي ،كان ﷲ
اآلن سيســتخدمه لنــر هــذا اإلميــان يف أماكــن مــا كان للمؤمنــن اليهــود حتــى أن يتصوروهــا.

اقـرأ 1صموئيـل 7 :16؛ متـى 1 :7و 1كورنثـوس  .5 :4مـا هي رسـالة هـذه اآليات فيام
يتعلـق بالسـبب الـذي مـن أجله يجب علينـا توخي الحـذر يف الطريقة التـي ننظر بها
إىل االختبـار الروحـي لآلخريـن؟ مـا هـي األخطـاء التي ارتكبتهـا فيام يتعلـق باألحكام
التـي أصدرتهـا بشـأن اآلخريـن ،وما الـذي تعلمته من تلـك األخطاء؟

األربعاء

 28حزيران (يونيو)

البشارة تذهب إىل األمم
أيـن تأسسـت أول كنيسـة لألمـم؟ أيـة أحـداث تسـببت يف ذهـاب املؤمنين إىل هنـاك؟
(أعمال 21-19 :11و  .)26مـا الـذي يذكّـرك به هذا يف األزمنة القدميـة؟ (انظر دانيال .)2



إن االضطهــاد الــذي اندلــع يف أورشــليم بعــد مــوت اســتفانوس قــد تســبب يف ف ـرار عــدد
مــن املؤمنــن باملســيح مــن اليهــود إىل أنطاكيــة الواقعــة عــى بعــد  300ميـاً شــاالً .وكعاصمــة
للمقاطعــة الرومانيــة يف ســوريا ،فقــد كانــت أنطاكيــة يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة
بعــد رومــا واإلســكندرية .وكان ســكانها الذيــن يقــدر عددهــم بـــ  500,000نســمة دنيويــن
للغايــة ،مــا جعــل منهــا موقع ـاً مثالي ـاً ليــس فقــط إلنشــاء كنيســة تضــم أعــدادا ً كبــرة مــن
اليهــود واألمميــن ،ولكــن كقاعــدة انطــاق ملرســلية الكنيســة األوىل إىل جميــع أنحــاء العــامل.

مــا الــذي حــدث يف أنطاكيــة وأســفر عــن زيــارة برنابــا للمدينــة وقـراره الالحــق بدعــوة
بولــس لالنضــام إليــه يف أنطاكيــة؟ مــا هــي الصــورة املُقدَ مــة عــن الكنيســة هنــاك؟
(أعــال .)26-20 :11
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إن بنـاء تسلسـل زمنـي لحيـاة بولـس هـو أمـر صعـب ،لكـن يبـدو أن حـوايل خمسـة أعوام
كانـت قـد مضـت بين أول زيـارة لـه ألورشـليم بعـد اهتدائـه (أعمال  )30-26 :9وبين الدعـوة
التـي تلقاهـا مـن برنابـا لالنضامم إليه يف أنطاكية .مـا الذي كان يفعله بولس كل تلك السـنوات؟
مـن الصعـب أن نحـدد ذلك عىل وجه التحديد .لكن اسـتنادا ً إىل تعليقاتـه يف غالطية  ،21 :1رمبا
كان بولـس يعمـل يف التبشير باإلنجيـل يف منطقتـي ُسـو ِريَّ َة َوكِيلِي ِكيَّـةَ .ولقـد اقترّح البعـض أنّه
لربـا يكـون قـد فقـد مرياثـه العائلي يف هذه الفترة( .فيلبـي  )8 :3وعـاىن من بعـض الصعوبات
ّ
عب عنهـا يف 2كورنثـوس .28-23 :11
التـي ّ
لقــد ازدهــرت الكنيســة يف أنطاكيــة تحــت إرشــاد وقيــادة الــروح القــدس .ويشــر الوصــف
املوجــود يف أعــال  1 :13إىل أن الطابــع العاملــي للمدينــة قــد انعكــس رسيعــاً يف التنــوع
ـوس مــن القــروان،
العرقــي والثقــايف للكنيســة نفســها( ،حيــث كان برنابــا مــن قــرس وكان لُوكِ ُيـ ُ
وبولــس مــن كيليكيــة ،ويفــرض أن ِسـ ْم َعان كان مــن أفريقيــا ،وهكــذا الحــال مــع كل املهتديــن
مــن غــر اليهــود) .واآلن ،فقــد ســعى الــروح القــدس لحمــل البشــارة حتــى إىل املزيــد مــن
األمــم مــن خــال اســتخدام أنطاكيــة لتكــون قاعــدة ملزيــد مــن النشــاطات التبشــرية بعيــدة
املــدى ،خــارج نطــاق ســورية والْيَ ُهو ِديَّـ ِة.

اقــرأ أعــال  62-91 :11مــرة أخــرى .مــا الــذي ميكننــا تعلُّمــه مــن الكنيســة يف
أنطاكيــة ،الكنيســة التــي كانــت شــديدة التنــوع يف ثقافاتهــا ويف أعراقهــا ،وميكــن أن
يســاعد الكنائــس اليــوم عــى محــاكاة األمــور الجيــدة التــي كانــت موجــودة هنــاك؟

الخميس

 29حزيران (يونيو)

رصاع داخل الكنيسة
وبطبيعــة الحــال ،ليــس هنــاك مــا هــو كامــل يف األمــور البرشيــة ،ومل ميــض وقــت طويــل
حتــى بــدأت االضطرابــات داخــل مجتمــع املؤمنــن األوائــل.
يـرض الجميـع بانضمام املؤمنني مـن األمم إىل الكنيسـة األوىل [أي كان هناك بعض
بدايـة ،مل َ
مـن املعارضين لذلـك] .ومل يكـن الخالف حول مفهوم املرسـلية إىل األمم ،لكـن الخالف كان حول
األسـاس الذي ينبغي أن يُسـمح فيه لألممني باالنضامم إىل الكنيسـة املسـيحية .فقد شـعر البعض
أن اإلميـان بيسـوع املسـيح وحـده مل كافيـاً كعالمة تُ َعـ ِّر ُف املسـيحي؛ وقالوا إن اإلميـان ال بد وأن
يُسـتكمل بالختـان والطاعـة لرشيعـة مـوىس .وأكـدوا على أن األمـم ،يك يكونـوا مسـيحيني ،كانوا
بحاجـة إىل الختـان( .ميكننـا ،يف أعمال  ،18 :11-1 :10أن نـرى مـدى االنقسـام الـذي كان بين
اليهـود واألمـم مـن خلال اختبار بطـرس مـع كرنيليـوس و َر ّد الفعل الذي تبـع ذلك).
وميكــن للزيــارات الرســمية التــي خرجــت مــن أورشــليم ،والتــي رصــدت عمــل فيلبــس بــن
الســا ِم َر َة (أعــال  )14 :8والعمــل مــع األمــم يف أنطاكيــة (أعــال  ،)22 :11أن تشــر إىل
أهــل َّ
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بعــض القلــق حــول انضــام غــر اليهــود إىل املجتمــع املســيحي .ومــع ذلــك ،فــإن رد الفعــل
حــول تعميــد بطــرس لكرنيليــوس ،الجنــدي الرومــاين غــر املختــون ،هــو مثــال واضــح للخــاف
الــذي كان قامئ ـاً بــن مؤمنــي الكنيســة األوىل بشــأن مســألة املؤمنــن مــن األمــم .ورمبــا أدى
االنضــام ال َعـ َريض لشــخص أممــي مثــل كرنيليــوس إىل جعــل البعــض يشــعرون بعــدم االرتيــاح،
لكــن جهــود بولــس املتعمــدة لفتــح أبــواب الكنيســة عــى مرصاعيهــا لألمــم عــى أســاس اإلميان
باملســيح وحــده قــد نتــج عنهــا محــاوالت متعمــدة مــن ِقبــل البعــض إىل تعطيــل وعرقلــة
خدمــة بولــس.

كيــف حــاول بعــض املؤمنــن مــن الْ َي ُهو ِد َّيـ ِة التصــدي لعمــل بولــس مــع املســيحيني مــن
غري اليهود يف أنطاكية؟ أعامل .5-1 :15



بالرغــم مــن أن مجمــع أورشــليم ،يف أعمــل  ،15كان يف نهايــة املطــاف قــد أيَّــد بولــس فيــا
يتعلــق مبســألة الختــان ،إال أن املعارضــة لخدمتــه قــد اســتمرت .وبعــد ذلــك بحــوايل ســبع
ســنوات ،خــال زيــارة بولــس األخــرة ألورشــليم ،كان الكثــرون ال يزالــون متشــككني بشــأن
ك ـرازة بولــس .يف الواقــع ،أن بولــس ،عندمــا قــام بزيــارة الهيــكل ،كاد أن يفقــد حياتــه عندمــا
رصخ بعــض اليهــود مــن آســيا قائلــن« :يَــا أَيُّ َهــا ال ِّر َجـ ُ
سائِيلِيُّــونَ ،أَ ِعي ُنــوا! هـذَا ُهـ َو ال َّر ُجـ ُـل
ـال ا ِإل ْ َ
الَّـ ِـذي يُ َعلِّـ ُم الْ َج ِميـ َع ِف ك ُِّل َمـكَانٍ ِضـ ًّدا لِلشَّ ـ ْع ِب َوال َّنا ُمـ ِ
ـوس َوهـذَا الْ َم ْو ِضـعِ» (أعــال 28 :21؛
أنظــر أيض ـاً 20 :21و .)21

ضع نفسك يف مكان هؤالء املؤمنني من اليهود الذين كانوا يشعرون بالقلق بشأن
تعاليم بولس .ملاذا كان هناك بعض املنطق لقلقهم ومعارضتهم؟ ما الذي ميكننا تعلّمه
من هذا حول مدى التضليل الذي ميكن أن تقودنا إليه أفكارنا املسبقة وكذلك ثقافاتنا
بل وحتى مفاهيمنا وأفكارنا (الدينية)؟ كيف ميكننا حامية أنفسنا من ارتكاب نفس
األخطاء ،مهام كان ما لدينا من ُحسن الن ّية؟

الجمعة

 30حزيران (يونيو)

ملزيــد مــن الــدرس« :كان معروفـاً عــن الرســول بولــس مــن قبــل أنــه املدافــع الغيــور
عــن الديــن اليهــودي وأنــه املضطهــد الــذي ال يــكل ألتبــاع يســوع .وإذ كان جســورا ً ومعت ـزا ً
بنفســه ومثاب ـرا ً فــإن مواهبــه وتربيتــه أعانتــه عــى أن يخــدم بــكل قــوة يف كافــة املجــاالت.
كان ميكنــه أن يحاجــج ويجــادل بوضــوح منقطــع النظــر ،وبتهكمــه الــاذع كان يســتطيع أن
يوقــف خصمــه يف موقــف ال يحســد عليــه .واآلن فــإن اليهــود يــرون هــذا الشــاب الــذي كانــوا
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يعلقــون عليــه اآلمــال الكبــار ينضــم إىل أولئــك الذيــن كان قبـاً يضطهدهــم وبــا خــوف يكــرز
باســم يســوع.
«إن القائــد الــذي يقتــل يف املعركــة يخــره جيشــه ولكــن موتــه يزيــد مــن قــوة العــدو.
ولكــن عندمــا ينضــم رجــل شــهري إىل الجيــش املعــادي فإنــه فض ـاً عــن كــون الفريــق األول
الــذي كان ينتمــي إليــه تضيــع عليــه خدماتــه ،فالذيــن ينضــم إليهــم يحصلــون عــى ميــزة
حاســمة .إن شــاول الطرســويس وهــو يف طريقــه إىل دمشــق كان ميكــن للــرب بــكل ســهولة أن
يرضبــه الرضبــة القاضيــة ،وبذلــك كانــت جحافــل االضطهــاد تخــر قــوة عظيمــة .ولكــن ﷲ
يف عنايتــه فضـاً عــن إبقائــه عــى حيــاة شــاول قــد جــدده وخلصــه وبذلــك نقــل الخصــم مــن
جانــب العــدو إىل جانــب املســيح .فــإذ كان بولــس خطيبـاً فصيحـاً وناقــدا ً قــوي الحجــة فإنــه
بعزمــه الصــارم الــذي ال يفــل وشــجاعته وبســالته كانــت لــه املؤهــات نفســها التــي كانــت
تفتقــر إليهــا الكنيســة األوىل» (روح النبــوة ،أعــال الرســل ،صفحــة .)102

أسئلة للنقاش
 .1مــا هــي الــدروس التــي ميكننــا تعملّهــا مــن حقيقــة أن بعضـاً مــن أشــد معــاريض

بولــس كانــوا مــن بــن إخوانــه مــن اليهــود الذيــن آمنــوا باملســيح؟
 .2كيــف ميكنــك الدفــاع عــن أمــور متعلقــة باملبــادئ الدينيــة ،ويف الوقــت ذاتــه
تتأكــد مــن أنــك ال تتخــذ موقف ـاً مضــاداً للــه؟
ملخــص الــدرس :إن لقــاء شــاول باملســيح يف الطريــق إىل دمشــق كان لحظــة فارقــة يف
حيــاة شــاول ويف تاريــخ الكنيســة األوىل .لقــد غـ َّـر اللـ ُه َمــن كان ذات مــرة مضط ِهــد للكنيســة
وجعلــه رســوله املختــار لحمــل بشــارة اإلنجيــل إىل األمــم .ومــع ذلــك ،فقــد اتضحــت صعوبــة
تق ُّبــل البعــض بالكنيســة لفكــرة احتــواء بولــس لألمــم وضمهــم إىل الكنيســة بنــاء عــى اإلميــان
وحــده ،وهــو مثــال قــوي يُظهــر كيــف ميكــن للتصــورات امل ُســبقة واإلجحــاف أن يعيقــا
مرســليتنا التبشــرية.
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