الدرس الثاين

 7-1متوز (يوليو)

سلطة بولس واإلنجيل

السبت بعد الظهر

املراجع األسبوعية2 :بطرس 51 :3و 61؛ غالطية 1؛ فيلبي 1 :1؛ غالطية .21 :5

ـاس؟ َفلَ ـ ْو
آيــة الحفــظ« :أَ َفأَ ْس ـ َت ْع ِط ُ
ـاس أَ ِم اللــهَ ؟ أَ ْم أَطْلُـ ُ
ف اآلنَ ال َّنـ َ
ض ال َّنـ َ
ـب أَنْ أُ ْر ِ َ
ـم أَكُ ـ ْن َع ْبــدً ا لِلْ َم ِســيحِ» (غالطيــة .)01 :1
كُ ْنـ ُ
ـاس ،لَـ ْ
ـت بَ ْعــدُ أُ ْر ِض ال َّنـ َ
ـب فيــه بالجميــع بغــض
قــام طلبــة بإحــدى الجامعــات ببنــاء مركــز يف الحــرم الجامعــي يُ َر َحـ ُ
النظــر عــن عرقهــم أو جنســهم أو وضعهــم االجتامعــي أو معتقداتهــم الدينيــة .تخيــل لــو
أن هــؤالء الطــاب قــد عــادوا بعــد ســنوات الحقــة إىل الحــرم الجامعــي فقــط ليكتشــفوا أن
طالبـاً آخريــن قــد أعــادوا تصميــم املركــز .فبــدالً مــن وجــود غرفــة فســيحة تســمح بالتواصــل
االجتامعــي وتخلــق شــعورا ً بالوحــدة لــدى كل املوجوديــن بهــا ،وجــدوا اآلن أن الغرفــة قــد
تــم تقســيمها إىل عــدة غــرف صغــرة مــع وجــود مداخــل ذات قيــود وضوابــط مؤسســة عــى
ولربــا دخــل املنظّمــون الجــدد يف جــدال زاعمــن أنّهــم إنّ ــا
ال ِعــرق والجنــس ومــا إىل ذلــكّ .
أخــذوا ســلطان التنظيــم والتغيــر هــذا مــن مامرســات دامــت طيلــة قــرون طــوال.
وهــذا يشء شــبيه بالوضــع الــذي واجهــه بولــس عندمــا كتــب رســالته إىل الكنائــس يف
غالطيــة .فلقــد تصــدى املعلمــون الكذبــة لخطتــه الهادفــة إىل ضــم األشــخاص مــن األمــم
رص أولئــك املعلمــون عــى وجــوب اختتــان
إىل الكنيســة عــى أســاس اإلميــان وحــده ،ولقــد أ َّ
املؤمنــن مــن األمــم قبــل متكنهــم مــن أن يصبحــوا أعضــا ًء يف الكنيســة.
ولقــد رأى بولــس يف موقــف املعلمــن املزيفــن هــذا هجومـاً عــى جوهــر اإلنجيــل نفســه؛
وبالتــايل ،كان عليــه أن يــرد .ور ّده هــذا جــاء يف الرســالة إىل أهــل غالطيــة.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  8متوز (يوليو).
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األحد

 ٢متوز (يوليو)

بولس ،كاتب الرسالة


اقــرأ 2بطــرس 15 :3و  .16مــاذا تخربنــا هــذه اآليــات حــول موقــف الكنيســة األوىل مــن
رســائل بولــس؟ مــاذا يخربنــا هــذا عــن كيفيــة عمــل الوحــي اإللهــي؟

عندمــا كتــب بولــس إىل أهــل غالطيــة ،فهــو مل يكــن يحــاول إنتــاج قطعــة أدبيــة فريــدة.
بــدالً مــن ذلــك ،فــإن بولــس ،وبإرشــاد مــن الــروح القــدس ،كان يخاطــب حــاالت معينــة كانــت
تشــغله واملؤمنــن يف غالطيــة.
ولقــد قامــت رســائل مثــل رســالة غالطيــة بــدور رضوري يف خدمــة بولــس التبشــرية.
وكرســول لألمــم ،فقــد قــام بولــس بتأســيس عــدد مــن الكنائــس املنتــرة حــول البحــر األبيــض
املتوســط .وبالرغــم مــن أنــه كان يقــوم بزيــارة هــذه الكنائــس كلــا أتيــح لــه ذلــك ،إال أنــه مل
يتمكــن مــن البقــاء يف مــكان واحــد ملــدة طويلــة .وللتعويــض عــن غيابــه ،كان بولــس يقــوم
بكتابــة الرســائل إىل الكنائــس ليعطيهــم اإلرشــادات .ومبــرور الوقــت ،تــم مشــاركة نســخ مــن
رســائل بولــس مــع الكنائــس األخــرى (كولــويس  .)16 :4وبالرغــم مــن أن بعض ـاً مــن رســائل
بولــس قــد فُ ِقــد ،إال أن هنــاك  13ســفرا ً يف الكتــاب املقــدس تحمــل اســمه .وكــا تظهــر كلــات
بطــرس أعــاه ،فقــد كان يُنظــر إىل كتابــات بولــس يف بعــض األحيــان عــى أنهــا جــزء مــن
الكتابــات املقدســة .وهــذا يُظهــر كيــف اكتســبت خدمتــه ســلطة مبكــرة يف تاريــخ الكنيســة.
وقــد اعتقــد بعــض املســيحيني أحيانـاً أن صيغــة رســائل بولــس كانــت ،نوعـاً مــا ،فريــدة —
صيغــة خاصــة مــن إبــداع الــروح القــدس الحتــواء كلمــة ﷲ املوحــى بهــا .لكــن وجهــة النظــر
هــذه قــد تغــرت عندمــا ذهــب مف ّك ـران شــابان مــن جامعــة أكســفورد ،برنــارد جرينفيــل
وآرثــر هانــت ،إىل مــر فاكتشــفا حــوايل خمســائة ألــف مســتند مــن ورق الــردي القدميــة
(وثائــق مكتوبــة عــى ورق الــردي ،وهــي مــادة كانــت تســتخدم للكتابــة عليهــا لعــدة مئــات
مــن الســنني قبــل وبعــد امليــاد) .وباإلضافــة إىل عثورهــا عــى بعــض أقــدم نســخ مــن العهــد
الجديــد ،وجــدا فواتــر وبطائــق رضائــب ووصــوالت تجاريــة وخطابــات شــخص ّية.
ومــا كان مفاجئــة للجميــع هــو أن صيغــة بولــس األساســية يف رســائله كانــت صيغــة
شــائعة لــكل كتَّــاب الرســائل آنــذاك .ولقــد كانــت الصيغــة تشــتمل عــى ( )1تحيــة افتتاحيــة
وفيهــا يُذكــر اســم امل ُِرســل واملســتلم ،ثــم تتضمــن التحيــة؛ ( )2كلمــة شــكر؛ ( )3املوضــوع
الرئيــي للرســالة؛ وأخ ـرا ً )4( ،مالحظــة ختاميــة .وباختصــار ،فقــد كان بولــس يتبــع الصيغــة
األساســية املســتخدمة يف عــره ،حيــث كان يتحــدث إىل معارصيــه مــن خــال الوســط والنمــط
املألوفــان لهــم.
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إذا كان الكتــاب املقــدس ســ ُيك َتب اليــوم ،فــأي نــوع ،يف اعتقــادك ،مــن الوســائل
والصيــغ واألســاليب الكالميــة والتواصليــة التــي كان الــرب سيســتخدمها للوصــول
إلينــا والتواصــل معنــا يف عرصنــا الحــايل؟

االثنني

 3متوز (يوليو)

دعوة بولس
بالرغــم مــن أن رســائل بولــس تتبــع الصيغــة األساســية للرســائل قدمي ـاً ،إال أن الرســالة إىل
أهــل غالطيــة تحتــوي عــى عــدد مــن الســات الفريــدة التــي ال نجدهــا يف أيــة رســائل أخــرى
كتبهــا بولــس .وعندمــا يتــم التعـ ُّرف عــى هــذه االختالفــات فمــن املمكــن أن تســاعدنا عــى أن
نفهــم بشــكل أفضــل املســألة التــي كان يتعامــل معهــا بولــس.

قــارن تحيــة بولــس االفتتاحيــة يف غالطيــة 1 :1و  2مــع مــا كتبــه يف أفســس  ،1 :1فيلبــي
1 :1و 2تســالونييك  .1 :1بأيــة طــرق تتشــابه تحيــة بولــس يف غالطيــة مــع الرســائل
األخــرى وبأيــة طــرق تختلــف عنهــا؟



إن تحيــة بولــس االفتتاحيــة يف غالطيــة ال تتســم بأنهــا أطــول مــن التحيــات االفتتاحيــة
األخــرى فحســب ،ولكننــا نجــد أن بولــس يــرع يف رشح أســاس ســلطته الرســولية .وكلمــة
رســول تعنــي ،حرفي ـاً« ،شــخص مــا يتــم إرســاله» أو «مبعــوث» .ويف العهــد الجديــد ،تشــر
هــذه الكلمــة ،مبعنــى أدق ،إىل تالميــذ املســيح االثنــي عــر وإىل أتبــاع آخريــن ممــن أرســلهم
املســيح ليخــروا النــاس عنــه (غالطيــة 19 :1؛ 1كورنثــوس  .)7 :15ويعلــن بولــس أنــه ينتمــي
إىل هــذه املجموعــة املختــارة.
وحقيقــة أن بولــس قــد نفــى بشــدة أن يكــون اختيــاره كرســول قــد اعتمــد عــى ذراع
ر ،ت ُشــر إىل أنــه كانــت هنــاك محاولــة مــن ِقبــل البعــض يف غالطيــة إىل الحــد مــن ســلطته
بـ ٍ
الرســولية وإضعافهــا .ملــاذا؟ كــا رأينــا ،فــإن البعــض يف الكنيســة مل يكونــوا ســعداء برســالة
بولــس املناديــة بــأن الخــاص مؤســس عــى اإلميــان يف املســيح وحــده وليــس عــى أعــال
النامــوس .ولقــد شــعر هــؤالء أن بشــارة بولــس كانــت تُقـ ِّوض وتضعــف دور الطاعــة .ولقــد كان
مثــرو الشــغب هــؤالء حاذقــن وماكريــن .وكانــوا يعرفــون أن أســاس رســالة البشــارة التــي كان
يقدمهــا بولــس مرتبــط بشــكل مبــارش مبصــدر ســلطته الرســولية (يوحنــا  ،)34 :3ولقــد صممــوا
عــى شَ ـ ِّن هجــوم قــوي ضــد تلــك الســلطة.
ومــع ذلــك ،فإنهــم مل ينكــروا «رســولية» بولــس بشــكل مبــارش؛ لكنهــم قالــوا ببســاطة أنها مل
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تكــن ذات أهميــة كبــرة حقـاً .ومــن املرجــح أنهــم زعمــوا أن بولــس مل يكــن واحــدا ً مــن أتبــاع
املســيح األساســيني؛ لذلــك فــإ ّن ســلطانه مل يكــن مــن ﷲ ولكــن مــن البــر ،لرمبــا مــن قــادة
كنيســة أنطاكيــة الذيــن أفــرزوا بولــس وبرنابــا كارزَيــن (أعــال  ،)3-1 :13أو ،رمبــا كان مصــدر
ســلطة بولــس يف املقــام األول هــو حنانيــا ،الــذي ع َّمــد بولــس (أعــال  .)18-10 :9ولقــد كان
بولــس ،يف رأيهــم ،هــو مجــرد رســول مــن أنطاكيــة أو دمشــق ،وليــس أكــر! وبنــاء عــى ذلــك،
فقــد قالــوا إن رســالته هــي مجــرد تعبــر عــن رأيــه الشــخيص ،وهــي ليســت كلمــة ﷲ.
ولقــد أدرك بولــس الخطــورة التــي تشــكلها هــذه االدعــاءات ،ولذلــك قــام عــى الفــور
بالدفــاع عــن مرســليته املعطــاة لــه مــن ﷲ.

مــا هــي الطــرق ،حتــى املســترت والخفــي منهــا ،التــي يتــم بهــا تحــدي ســلطة الكتــاب
املقــدس اليــوم داخــل كنيســتنا؟ كيــف ميكننــا التعــ ّرف عــى هــذه التحديــات؟
واألكــر أهميــة ،كيــف أثــرت هــذه التحديــات (رمبــا) يف تفكــرك الشــخيص فيــا
يتعلــق بســلطة الكتــاب املقــدس؟

الثالثاء

 4متوز (يوليو)

بشارة بولس

باإلضافــة إىل الدفــاع عــن دعوتــه كرســول ،مــا هــي األمــور األخــرى التــي أكــد بولــس
عليهــا يف تحيتــه االفتتاحيــة إىل أهــل غالطيــة؟ قــارن غالطيــة  5-3 :1بـــأفسس 2 :1و
فيلبي 2 :1و كولويس .2 :1



إحــدى املي ـزات الفريــدة يف رســائل بولــس هــي الطريقــة التــي يربــط بهــا بــن كلمتــي
النعمــة والســام يف التحيــة .والجمــع بــن هاتــن الكلمتــن هــو تغيــر ألكــر مــا كان مييــز
التحيــة يف العــامل اليونــاين واليهــودي .فإنــه حيــث يكتــب الكاتــب اليونــاين كلمــة «تحيــات»
( ،)chaireinيكتــب بولــس كلمــة «نعمــة» ،وهــي كلمــة شــبيهة يف النطــق لكلمــة تحيــات
باللغــة اليونانيــة ( .)charisويضيــف بولــس إىل هــذا تحيــة يهوديــة منوذجيــة وهــي «ســام».
والجمــع بــن هاتــن الكلمتــن ليــس مــن بــاب املـزاح أو املداعبــة .عــى العكــس مــن ذلــك،
فــإن هاتــن الكلمتــن هــا يف األســاس وصــف لرســالة بولــس وبشــارته( .والحقيقــة هــي أن
بولــس يســتخدم هاتــن الكلمتــن أكــر مــن أي كاتــب آخــر يف العهــد الجديــد) .وليــس النعمــة
والســام مــن عنــد بولــس وإمنــا مــن عنــد ﷲ اآلب والــرب يســوع املســيح.
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ما هي األوجه املتعدّ دة لبشارة اإلنجيل التي يرسدها بولس يف غالطية 6-1 :1؟




عــى الرغــم مــن أن بولــس كانــت لديــه مســاحة صغــرة يف تحيتــه االفتتاحيــة لكشــف
طبيعــة بشــارة اإلنجيــل ،إال أنــه يصــف يف أعــداد قليلــة قصــرة وبرباعــة شــديدة ُخالصــة
وجوهــر البشــارة .ومــا هــو الحــق الرئيــي الــذي ترتكــز البشــارة عليــه؟ وفق ـاً لبولــس ،هــذا
الحــق هــو ليــس التزامنــا بالنامــوس ،وهــي النقطــة التــي كان معارضــو بولــس ير ّوجــون لهــا.
عــى النقيــض مــن ذلــك ،ترتكــز البشــارة كليـاً عــى مــا أحــرزه املســيح ألجلنــا مــن خــال موتــه
عــى الصليــب وقيامتــه مــن األمــوات .إن مــوت املســيح وقيامتــه قامــا بعمــل يشء نحــن ال
ميكننــا عملــه ألنفســنا .فمــوت املســيح وقيامتــه قــد حطــا قــوة الخطيــة واملــوت ،وحــررا أتبــاع
املســيح مــن قــوة الــر الــذي يحتجــز كثرييــن يف الخــوف والعبوديــة.
وإذ يتأمــل بولــس يف األخبــار املدهشــة لنعمــة وســام ﷲ اللتــن أوجدهــا ﷲ مــن أجلنــا يف
املســيح ،فــإن بولــس يدخــل يف جــو مــن التســبيح والحمــد العفويــن ،وهــذا مــا يظهــر يف عــد .5

باســتخدام نفــس عــدد الكلــات التــي اســتخدمها بولــس يف غالطيــة  ،5-1 :1قــم
بكتابــة مفهومــك الخــاص ملــا تــدور بشــارة اإلنجيــل حولــه؟ تعــال مبــا كتبــت إىل
الصــف يــوم الســبت.

األربعاء

 5متوز (يوليو)

ما ِمن إِنْجِ يل آ َخ َر


ما الذي ييل التحية االفتتاحية يف رسائل بولس عادة؟ كيف تختلف رسالة غالطية؟ قارن
غالطية 6 :1برومية 8 :1و 1كورنثوس 4 :1و فيلبي 3 :1و 1تسالونييك .2 :1
مـع أ ّن بولـس يتعـ ّرض لجميـع أنـواع الت ّحديات واملشـاكل يف رسـائله للكنائـس ،إالّ أنّه اعتاد
أن يتبـع تحياتـه االفتتاحيـة برفـع صلاة شـكر إىل ﷲ مـن أجـل إميـان قاريئ رسـائله .لدرجـة أنّه
قـ ّدم ذلـك يف رسـائله إىل أهـل كورنثوس الذيـن كانوا يصارعون مع كل دروب املامرسـات البذيئة
املثيرة للشـكوك والتسـاؤل (قـارن 1كورنثـوس 4 :1؛  .)1 :5لقد كانت الحالة مزعجـة جدا ً هناك،
لـذا فقـد حـذف بولـس جزئية تقديم الشـكر بالتمام ودخل يف املوضـوع مبارشة.
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أيــة كلــات قويــة يســتخدمها بولــس وتوضــح درجــة قلقــه إزاء مــا كان يحــدث يف
غالطية؟ اقرأ غالطية  9-6 :1و .12 :5
إن بولــس ال يبخــل بأيــة كلــات يف اتهامــه املوجــه ضــد أهــل غالطيــة .وببســاطة ،هــو
يتهمهــم بخيانــة دعوتهــم كمســيحيني .يف الحقيقــة ،إن كلمــة «ت َ ْنتَ ِقلُــونَ» والتــي تظهــر يف عــد
 ،6غالب ـاً مــا كانــت تُســتخدم يف وصــف الجنــود الذيــن تخلــوا عــن الــوالء لبالدهــم بفرارهــم
مــن الجيــش .ومبنظــور روحــي ،فــإن بولــس يقــول أن أهــل غالطيــة كانــوا انتهازيــن وأداروا
ظهورهــم للــه.
كان أهــل غالطيــة يهجــرون ﷲ باالنتقــال إىل إنجيــل مختلــف! وال يقــول بولــس أن هنــاك أكرث
مــن إنجيــل واحــد ،ولكــن كان هنــاك البعــض يف الكنيســة والذيــن — مــن خــال تعليمهــم النــاس
بــأن اإلميــان يف املســيح مل يكــن كافيـاً (أعــال  — )5-1 :15كانــوا يترصفــون كــا لــو كان هنــاك
إنجيــل آخــر .ولقــد كان بولــس منزعجـاً جــدا ً إزاء هــذا التشــويه يف البشــارة لدرجــة أنــه مت ّنــى أن
تحــل لعنــة ﷲ عــى كل َمــن يبــر ببشــارة مختلفــة! (غالطيــة  .)8 :1إن بولــس متشــدد جــدا ً
بشــأن هــذه النقطــة لدرجــة أنــه يقــول الــيء ذاتــه مرتــن (غالطيــة .)9 :1

هنــاك نزعــة ،اليــوم ،حتــى يف كنيســتنا (يف بعــض األماكــن) إىل وضــع أهميــة عــى
االختبــار الشــخيص تفــوق األهميــة التــي يجــب أن تكــون للمعتقــدات .حيــث (يُقــال
لنــا) مــن ِقبــل أمثــال هــؤالء أن مــا يهــم هــو اختبارنــا أو العالقــة التــي لنــا مــع ﷲ.
ومهــا كان مــا لالختبــار مــن أهميــة ،فــا الــذي تعلّمنــا كتابــات بولــس هنــا إيــاه
حــول أهميــة املعتقــدات الصحيحــة؟

الخميس

 6متوز (يوليو)

َم ْص َدر إنجيل بولس
لقــد زعــم مثــرو الشــغب يف غالطيــة أن بشــارة بولــس كانــت يف واقــع األمــر تعـ ِّـر عــن
رغبتــه يف الحصــول عــى تأييــد اآلخريــن .مــا الــذي كان ميكــن لبولــس عملــه بشــكل
مختلــف إذا كان حق ـاً يلتمــس تأييــد البــر؟ انظــر غالطيــة  9-6 :1و .24-11



ملــاذا مل يطلــب بولــس مــن املهتديــن مــن غــر اليهــود أن يُختتنــوا؟ يزعــم خصــوم بولــس
أنــه كان يرغــب يف هدايــة األمــم بــأي مثــن .ورمبــا اعتقــدوا أن بولــس كان يعلــم أن الوثنيــن
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كانــت ســتكون لهــم تحفظاتهــم عــى موضــوع الختــان ،لذلــك هــو مل يطلــب منهــم عمــل
ذلــك .ورمبــا اعتقــدوا أنــه كان يســعى إىل إرضــاء النــاس! وردا ً عــى مثــل هــذه االدعــاءات،
و َّجــه بولــس التفــات معارضيــه إىل الكلــات القويــة التــي كتبهــا يف عــد  8و .9فلــو أن كل مــا
كان يســعى إليــه هــو تأييــد النــاس ،لــكان بــكل تأكيــد ســيجاوب بشــكل مختلــف.

ملــاذا يقــول بولــس أنــه مــن املســتحيل أن تكــون تابع ـاً للمســيح بينــا أنــت تحــاول
إرضاء الناس؟




بعــد ترصيــح بولــس يف عــد 11و  12بأنــه قــد تســلم بشــارته وســلطته مبــارشة مــن ﷲ،
كيــف تؤكــد كلامتــه يف عــد  24-13عــى هــذه النقطــة؟




متدنــا األعــداد  24-13بوصــف لســرة بولــس الذاتيــة قبــل تجديــده (عــد 13و  ،)14وعنــد
تجديــده (عــد 15و  ،)16وبعــد تجديــده (عــد  .)24-16ويؤكــد بولــس أن الظــروف التــي
أحاطــت بــكل حــدث مــن هــذه األحــداث يجعــل أمــر ادعــاء أي شــخص بــأن بولــس قــد تســلم
إنجيلــه مــن أي أحــد غــر ﷲ أم ـرا ً مســتحيالً متام ـاً .فــا كان بولــس ليبقــى صامت ـاً ويســمح
ألي أحــد بــأن ينتقــص مــن رســالته ويســتخف بهــا مــن خــال التشــكيك يف دعوتــه إىل العمــل
املرســي .فهــو يعــرف مــا حــدث لــه ،ويعــرف مــا ُدعــي للتبشــر بــه ،وبأنــه ســيفعل ذلــك ،مهــا
كانــت التكلفــة.

مــا مــدى يقينــك مــن الدعــوة التــي تلقيتهــا مــن املســيح؟ كيــف ميكنــك أن تعــرف
عــى وجــه اليقــن مــا هــو الــيء الــذي يدعــوك الــرب إىل عملــه؟ يف الوقــت نفســه،
حتــى إذا كنــت متأكــداً مــن دعوتــك ،ملــاذا ينبغــي عليــك أن تتعلــم اإلصغــاء إىل
نصائــح ومشــورة اآلخريــن؟

الجمعة

 7متوز (يوليو)

ملزيــد مــن الــدرس« :كان يوجــد يف معظــم الكنائــس أعضــاء مــن أصــل يهــودي
باملولــد ،ووجــد الربّانيــون اليهــود مدخــاً عــن طريــق هــؤالء وث َبتــوا أقدامهــم يف هــذه
الكنائــس .وكان مــن العســر عــى اليهــود املعارضــن أن يتغلّبــوا عــى تعاليــم بولــس اســتنادا ً
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لــكالم الوحــي ،مــن ثــ ّم التجــأوا إىل معايــر ملفّقــة ومخاتــات ليقاومــوا نفــوذه ويضعفــوا
ســلطته .أعلنــوا أ ّن بولــس مل يكــن تلميــذا ً ليســوع ومل يتسـلّم منــه دعــوة للكـرازة ومــع ذلــك
تجــارس ،عــى ح ـ ّد قولهــم ،بِنــر تعاليــم مضــا ّدة بصــورة واضحــة لتلــك التعاليــم التــي كان
ينــادي بهــا بطــرس ويعقــوب وبق ّيــة الرســل.
«اضطربــت نفــس بولــس إذ رأى الــرور التــي تســارعت ته ـ ّدد بتدمــر الكنائــس فبــادر
الغالطيـ ّـن برســالة تفضــح نظرياتهــم الخاطئــة .وبقســوة شــديدة وبّــخ أولئــك الذيــن انحرفــوا
عــن اإلميــان» (روح النبــوة ،مقتبســات مــن حيــاة بولــس ،صفحــة .)189-188

أسئلة للنقاش
 .1اقــرأ رشوحاتــك يف الصــف عــن مفهومــك لقيمــة اإلنجيــل ،مــا الــذي ميكــن أن

نتعلّمــه مــن كتابــات بعضنــا البعــض؟
 .2يعلــن بولــس يف تحيتــه إىل أهــل غالطيــة أن مــوت املســيح قــد حــدث لســبب
محــدد .مــا هــو هــذا الســبب ،ومــا معنــى ذلــك بالنســبة لنــا نحــن اليــوم؟
 .3يف غالطيـة  ،14 :1يقـول بولـس أنـه كان غيـوراً للغايـة ِف «تَ ْقلِيـدَ ِ
ات» آبائـه .وعىل
األرجـح أن مـا كان يعنيـه بكلمـة «تَ ْقلِيـدَ ِ
ات» هـو التقاليـد الشـفهية للفريسـيني .أي
مـكان (إذا كان هنـاك مـكان) لل َت ْقلِيـدَ ِ
ات يف إمياننـا؟ مـا هـو التحذيـر الـذي ميكـن أن
يقدمـه لنـا اختبـار بولـس اليـوم بخصـوص مجمل السـؤال املتعلـق بال َت ْقلِيـدَ ِ
ات؟
 .4ملـاذا بـدا مـن الواضـح جـداً أن بولس كان «غري محتمـل» ألولئك الذيـن مل يُ َصدّ قوا
مـا قالـه ومـا فعلـه؟ اقـرأ مجـدداً بعضـاً مـن األمـور التـي كتبهـا حـول أولئـك الـذي
كانـت لديهـم وجهـة نظـر مختلفة حول اإلنجيـل والبشـارة .كيف يُنظـر إىل البعض يف
الكنيسـة اليـوم الذيـن ي ّتخـذون موقفاً متشـدّ داً بال مسـاومة؟
ملخــص الــدرس :املعلّمــون املضلّــون يف غالطيــة كانــوا يحاولــون أال يعتــروا مبرســل ّية
بولــس م ّدعــن أن مرســليّته ورســالة إنجيلــه مل يكــن مصدرهــا ﷲ .ويواجــه بولــس كال هذيــن
ـكل جــرأة يُعلــن أنّــه يوجــد طريــق واحـ ٌد
ـتهل رســالته إىل أهــل غالطيــة ،وبـ ّ
االتهامــن يف مسـ ّ
فقــط للخــاص ،ويصــف األحــداث التــي صاحبــت تجديــده بأنّهــا إنّ ــا تشــهد بــأ ّن دعوتــه
وإنجيلــه هــا مــن ﷲ.
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