الدرس التاسع

 25 -19آب (أغسطس)

ترضعات بولس الرعوية

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 20-12 :4؛ 1كورنثــوس 1 :11؛ فيلبــي 17 :3؛ 1كورنثــوس
23-19 :9؛ 2كورنثــوس .12-7 :4
ـم.
ـم أَيُّ َهــا ا ِإل ْخـ َو ُة ،كُونُــوا كَـ َـا أَنَــا ألَ ِّن أَنَــا أَيْضً ــا كَـ َـا أَنْ ُتـ ْ
ـر ُع إِلَ ْيكُـ ْ
آيــة الحفــظ« :أَتَـ َ َّ
ـون شَ ـ ْي ًئا» (غالطيــة .)21 :4
ـم تَظْلِ ُمـ ِ
لَـ ْ
كــا رأينــا حتــى اآلن ،فــإن بولــس مل يســتخدم كلــات مغموسـ ًة باللطافــة مــع الغالطيـ ّـن.
إال أن لغتــه القاســية ،مــع ذلــك ،قــد عكســت ببســاطة الشــعور امل ُل َهــم الــذي أحــس بــه فيــا
يتعلــق بالشــؤون الروحيــة للكنيســة التــي كان قــد أسســها .فباإلضافــة إىل األمــور الالهوتيــة
الحاســمة التــي كان يتعامــل معهــا بولــس ،فــإن الرســالة إىل أهــل غالطيــة كانــت مبعنــى
أوســع تُظهــر مــدى أهميــة املعتقــدات الصحيحــة .فــإذا كان مــا نؤمــن بــه ليــس بهــذا القــدر
كل ذلــك
مــن األهميــة ،وإذا كانــت ص َّحــة املعتقــدات ال تهــم بهــذا املقــدار ،إذن ملــاذا كان ّ
الحــاس الغيّــور مــن بولــس الــذي مل يســاوم أبــدأً يف رســائله؟ والحقيقــة ،بالطبــع ،هــي أن مــا
نؤمــن بــه ومــا نعملــه مهــم للغايــة ،خصوص ـاً فيــا يتعلــق مبجمــل مســألة بشــارة اإلنجيــل.
ويواصــل بولــس يف غالطيــة  02-21 :4حديثــه ،وإن كان قــد غـ َّـر نهــج أســلوبه ،وأصبــح أخـ َّـف
حــدة بعيــدا ً عــن الالهوت ّيــات امل ُع َّقــدة واملجــادالت الحــادة ،التــي كان يهــدف منهــا إىل تنبيــه
الغالطيـ ّـن بأخطائهــم .فــاآلن يق ـ ّدم بولــس لهــم ترضع ـاً شــخص ّياً بخــاف املعلّمــن املزيَفــن
الذيــن ال يه ّمهــم منفعــة وال خــاص الغالطيـ ّـن .كان بولــس مخلصـاً مح ّبـاً ،مهمومـاً بحالتهــم،
راجيـاً خالصهــم ،ويتوســل إليهــم بحنــان الراعــي الصالــح الــذي يســعى إىل إرجــاع خرافــه الضالّة
إىل حظــرة اإلميــان .فهــو مل يكــن يص ّحــح أخطــاء عقائديّــة فحســب وإنّ ــا كان غ ّيــورا ً يســعى إىل
خدمــة وتبشــر رعيتــه الذيــن أحبهــم حب ـاً فائق ـاً.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم 26آب (أغسطس).
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األحد

 20آب (أغسطس)

قلب بولس


اقرأ غالطية  .20-12 :4ما هي القوة الدافعة يف رسالة بولس يف هذه اآليات؟

إن اإلشارة األولية إىل الضيق الذي يثقل عىل قلب بولس بشدة نجدها يف ترضعه الشخيص
يف عد  .12ويأيت هذا الترضع مبارشة بعد إرصاره بأن يكون أهل غالطية «ك ََم أَنَا [أي بولس]».
ولألسف ،فإن مغزى كلمة الترضع أو التوسل غري واضح يف بعض الرتجامت .والكلمة يف اللغة
«تلح» ،إال
اليونانية هي « .»deomaiوعىل الرغم من أنه ميكن ترجمتها «أن تحث» ،أو أن َّ
أن الكلمة باللغة اليونانية يرتبط بها إحساس أقوى بشدة الحاجة إىل اليشء املطلوب (انظر
2كورنثوس 20 :5؛ 4 :8؛  .)2 :10إن ما يقوله بولس حقاً هو« ،أنا أترضع إليكم!»
إن قلــق بولــس مل يكــن قلقـاً بشــأن األفــكار الالهوتيــة ووجهــات النظــر العقائديــة املغلوطة
فحســب ،بــل كان قلبــه مشــغوالً بحيــاة النــاس الذيــن جــاءوا إىل املســيح مــن خــال كرازتــه.
ولقــد اعتــر نفســه أكــر مــن مجــرد صديــق لهــم؛ لقــد كان أبوهــم الروحي ،وكانــوا هــم أوالده.
وأكــر مــن ذلــك ،فيشـ ّبه بولــس اهتاممــه وتعلّقــه بهــم باملعانــاة التــي تكتنــف أ ّمـاً تتم ّخــض
عنــد الــوالدة( .غالطيــة  .)19 :4ولقــد اعتقــد بولــس أن «تعبــه» كان كافيـاً لـــ «لوالدتهــم اآلمنة»
عندمــا أســس الكنيســة .لكــن اآلن وبعــد أن ضـ َّـل أهــل غالطيــة عــن الحــق ،فــإن بولــس قــد
بــدأ يشــعر بــكل آالم العمــل مــن جديــد حتّــى ي َؤ ِّمــن ســامتهم الروحيّــة.

مــا هــو الهــدف الــذي فكّــر فيــه الرســول بولــس للغالطيــن؟ مــا هــي النتائــج التــي أراد
رؤيتهــا مــن كل «تعبــه» ألجلهــم؟ غالطيــة 19 :4



بعــد أن وصــف بولــس مؤمنــي غالطيــة كــا لــو أنهــم قــد تكّونــوا [تَص ـ َّوروا] أج ّن ـ ًة يف
الرحــم ،يتحــدث بولــس عنهــم اآلن كــا لــو كانــوا هــم أنفســهم أمهــات حامــات عــى وشــك
الــوالدة .والكلمــة املرتجمــة «ت ََص ـ َّو َر» تُســتخدم يف املجــال الطبــي لإلشــارة إىل تط ـ ّور الجنــن.
ويصــف بولــس مــن خــال تشــبيهه هــذا مــا يعنيــه أن يكــون املــرء مســيحياً ،عــى املســتوى
الفــردي وعــى املســتوى الجامعــي ككنيســة .فــأن تكــون تابعـاً للمســيح هــو أكــر مــن مجــرد
اع ـراف باإلميــان؛ إنــه يتضمــن تحــوالً جذري ـاً إىل شــبه املســيح .ومل يكــن بولــس «يتطلــع إىل
بعــض التعديــات البســيطة يف أهــل غالطيــة لكــن إىل تغيـرات جوهريــة شــاملة كاملــة لدرجــة
أنــك إذا نظــرت إليهــم كأنــك تنظــر إىل شــخص املســيح» [ليــون موريــس ،ســفر غالطيــة (دونــرز
جــروف ،إلينــوي :دار إنرتفرســتي للنــر ،)1996 ،صفحــة .]142
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بأيــة طــرق اختــرت صفــات املســيح متجليــة يف حياتــك؟ مــا هــي بعــض الجوانــب
التــي ال ت ـزال بحاجــة إىل كثــر مــن النمــو حتــى تتمكــن مــن عمــل هــذا؟

االثنني

 21آب (أغسطس)

التحدي املوضوع أمامنا


اقرأ 1كورنثوس 1 :11؛ فيلبي 17 :3؛ 2تسالونييك 9-7 :3؛ وأعامل 28 :26و  .29ما الذي
يقوله بولس يف هذه اآليات وينعكس يف غالطية 12 :4؟ كيف لنا أن نفهم وجهة نظر بولس؟

عــدة م ـرات خــال رســائله ،نجــد بولــس يش ـ ِّجع املســيحيني عــى التمثُّــل بســلوكه .ويف
كل حالــة ،يقــدم بولــس نفســه عــى أنــه مثــال جديــر بالثقــة ينبغــي للمؤمنــن إتباعــه .ويف
2تســالونييك  ،9-7 :3يقــدم بولــس نفســه عــى أنــه قــدوة للمؤمنــن يف تســالونييك فيــا يختــص
بوجــوب العمــل مــن أجــل كســب لقمــة العيــش حتــى ال يكــون املــرء عبئـاً عــى اآلخريــن .ويف
1كورنثــوس  ،1 :11يدعــو بولــس أهــل كورنثــوس إىل التمثُّــل بــه يف وضــع صالــح اآلخريــن أوالً.
لكــن يبــدو أن مــا كان يشــغل بولــس يف غالطيــة كان مختلفـاً بعــض الــيء.
ففــي غالطيــة  ،12 :4ال يطلــب بولــس مــن أهــل غالطيــة التمثــل بــه؛ لكنــه يطلــب
منهــم ،بــدالً مــن ذلــك ،أن «يكونُــوا كَـ َـا» هــو — فهــو يتحــدث هنــا عــن «الكينونــة (جوهــر
رف أو الســلوك .ملــاذا؟ ألن املشــكلة لــدى مؤمنــي غالطيــة مل
الشــخصية)» وليــس عــن الت ـ ُّ
تكــن تتعلــق بالســلوك غــر األخالقــي أو بعيــش منــط حيــاة رشيــر كــا يف الكنيســة بكورنثــوس،
بــل لقــد كانــت املعضلــة متعلقــة بفهمهــم املغلــوط لجوهــر املســيحيّة ذاتهــا .فقــد كان األمــر
يتعلــق بالكيــان ال الســلوك .مل يقــل بولــس ترصفــوا مثــي ،لكــن كونــوا مثــي .ويظهــر املعنــى
ـاس الثــاين يف أعــال
الدقيــق لهــذا املصطلــح يف كلــات بولــس عنــد مناشــدته لهــرودس أَ ْغرِيبَـ ُ
ـت فَ َق ـطْ،
ـس أَنْـ َ
 ،29 :26حيــث يكتــب بولــس« ،كُ ْنـ ُ
ـت أُ َصـ ِّـي إِ َل الل ـ ِه أَنَّ ـ ُه ِب َقلِيــل َو ِب َك ِث ـرٍ ،لَ ْيـ َ
بَـ ْـل أَيْضً ــا َج ِميـ ُع ال َِّذيـ َن يَ ْسـ َم ُعونَ ِني الْ َيـ ْو َم ،يَ ِصـ ُرو َن ه َكـذَا كَـ َـا أَنَــاَ ،مــا َخـاَ هـ ِـذ ِه الْ ُق ُيــو َد»،
بكلــات أخــرى ،فــإن بولــس يشــر إىل اختبــاره كمســيحي ،وهــو أســاس يســتند عــى املســيح
وحــده ،هــو إميــان ِمــن ِقبــل بولــس يثــق فيــا فعلــه املســيح ِمــن أجلــه وليــس يف أعــال
النامــوس التــي قــام بهــا هــو (بولــس) .ولقــد كان مؤمنــو غالطيــة يضعــون قيمــة لســلوكهم
أكــر مــن القيمــة التــي كانــوا يضعونهــا عــى ُهويتهــم يف املســيح.
ورغـم أن بولـس ال يقـول على وجـه التحديـد كيـف يريد ملؤمنـي غالطيـة أن يكونـوا مثله،
إال أن سـياق الحالـة يف غالطيـة يشير إىل أنـه مل يكـن يطلـب منـه أن يكونـوا مثلـه فيما يتعلـق
بـكل جوانـب وسمات حياتـه .ولكـن ألن قلقـه كان بشـأن ديانـة مؤمنـي غالطيـة التـي تضـع
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تركيـزا ً كبيرا ً على النامـوس ،فمـن املؤكـد أن بولـس كان يفكـر يف أن يكـون مؤمنـو غالطية مثله
يف املحبـة املدهشـة والفـرح والحريـة ويقينيـة الخالص التي قد وجدها يف يسـوع املسـيح .ففي
يحسـب كل يشء َخ َسـا َر ًة (فيلبـي )9-5 :3
ضـوء روعـة املسـيح الفائقـة ،كان بولـس قد تعلَّم أن ُ
— ولقـد تـاق بولـس ألن يكـون ملؤمنـي غالطيـة ذلـك االختبار نفسـه.

هــل هنــاك شــخص غــر يســوع ،ت ّتخــذه مثــاالً حســناً؟ لــو ّصــح ،فــا هــي صفــات
ذلــك اإلنســان الــذي تعتــره مثال ّيــاً ،وكيــف ميكنــك أن تظهــر هــذه الصفــات يف
حياتــك بأفضــل صــورة؟

الثالثاء

 22آب (أغسطس)

قد رصت كام أنتم


اقــرأ 1كورنثــوس  .23-19 :9مــا الــذي يقولــه بولــس يف هــذه اآليــات وميكن أن يســاعدك
عــى أن تفهــم بشــكل أفضــل مــا كان يعنيــه يف الجــزء األخــر مــن غالطيــة 12 :4؟ (انظــر
كذلــك أعــال 34-16 :17؛ 1كورنثــوس 13-8 :8؛ غالطية .)14-11 :2

قــد يظهــر مضمــون غالطيــة  12 :4محـ ّـرا ً بعــض الــيء .ملــاذا يجــب أن يصــر الغالط ّيــون
مثــل بولــس ،إذا كان هــو ذاتــه قــد صــار مثلهــم؟
كــا رأينــا يف درس البارحــة ،فلقــد أراد بولــس ألهــل غالطيــة أن يكونــوا مثلــه يف إميانــه
وثقتــه التا َمــن يف أهليّــة املســيح الفائضــة للخــاص .وتعليقــه عــن صريورتــه مثلهــم كان مذكّـرا ً
عــن كيــف صــار أمم ّيـاً مــع أنَــه يهــودي وذلــك «بــدون النامــوس» ،حتّــى يتسـ ّنى لــه الوصــول
إىل األمــم برســالة اإلنجيــل .فــككارز عظيــم إىل األمميـ ّـن قــد تعلّــم بولــس كيــف يكــرز باإلنجيل
لــكال اليهــود واألمميـ ّـن .يف الواقــع ،ووفقـاً لـــ 1كورنثــوس  ،23-19 :9فإنــه مــع أ ّن اإلنجيــل بقــي
واحــدا ً ،فقــد تنـ ّوع أســلوب بولــس الكـرازي ليناســب الجمهــور الــذي كان يريــد الوصــول إليــه
والكـرازة لــه.
«لقــد كان بولــس رائــدا ً فيــا ميكــن أن نطلــق عليــه اليــوم اصطــاح ’العمــل ضمن الســياق‘
أو توصيــل البشــارة بطريقــة تتناســب والســياق الــكيل ملَــن نخاطبهــم ِمــن النــاس» [تيمــويث
جــورج ،املوســوعة األمريكيــة التفســرية الجديــدة :ســفر غالطيــة (ناشــفيل ،تنيــي :برودمــان
وهوملــان للنــر ،)1994 ،صفحــة .]321
وتشــر تعليقــات بولــس نفســه يف 1كورنثــوس  21 :9إىل اعتقــاده الراســخ بأنــه كانــت هنــاك
حــدود للمــدى الــذي ميكــن للشــخص مــن خاللهــا «العمــل ضمــن الســياق» أو توصيــل بشــارة
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اإلنجيــل بطريقــة تتناســب والســياق العــام املحيــط مبَــن نبرشهــم .وهــو يذكــر ،عــى ســبيل
املثــال ،أنــه يف حــن أن الشــخص حـ ٌر يف اســتخدام مختلــف الطــرق للوصــول إىل اليهــود واألمــم،
إالَّ أن تلــك الحريــة ال تشــمل الحــق يف عيــش منــط حيــاة فوضويــة (غــر خاضعــة للنامــوس)،
ألن املســيحيني هــم تحــت «نامــوس املســيح».
ورغــم أن «العمــل ضمــن الســياق» ،أو توصيــل البشــارة بطريقــة تتناســب والظــروف،
ليــس ســهالً دامئـاً ،إالَّ أنــه «طاملــا نحــن لدينــا املقــدرة عــى فصــل جوهــر البشــارة عــن محيطهــا
الثقــايف ،فــإن ‹العمــل ضمن الســياق› ،أي التبشــر برســالة املســيح دون املســاومة عــى محتواها،
يُلْ ِز ْم َنــا أن نقلّــد بولــس الرســول» (تيمــويث جــورج ،ســفر غالطيــة ،صفحــة 321و .)321

إنه ملِن السهل جداً املساومة وتقديم التنازالت ،أليس كذلك؟ وأحياناً تسهل املساومة
بالنسبة ملَن هم معتنقون للمسيحية منذ أمد طويل .ملاذا ميكن حدوث ذلك؟ انظر
إىل نفسك ،بأمانة .ما مقدار ما تسلل إىل حياتك من مساومة ،وماذا كانت الطرق التي
بررت بها قيامك بذلك؟ كيف ميكنك التوقف عن املساومة عندما تُ َج َّرب لعمل ذلك؟

األربعاء

 23آب (أغسطس)

حينئذ واآلن

مل تكــن عالقــة بولــس بالغالطيــن دامئ ـاً بنفــس التــأزم والفتــور كــا هــي عليــه اآلن .ويف
الحقيقــة عندمــا يتطـ ّرق بولــس إىل املـ ّرة األوىل التــي كــرز فيهــا باإلنجيــل يف غالطيــة ،فإنّــه كان
يســتخدم تعبـرات و ّهاجــة عــن ُحســن اســتقبالهم لــه ،فــا الــذي جــرى؟



مــا هــو الحــدث الــذي يبــدو أنــه قــد أدى ببولــس إىل أن يقــرر الك ـرازة باإلنجيــل يف
غالطيــة؟ غالطيــة 13 :4

عــى مــا يبــدو أنــه مل يكــن يف نِ ّيــة بولــس األساســية الك ـرازة باإلنجيــل يف غالطيــة .غــر
أن نوع ـاً مــا مــن املــرض ،مــع ذلــك ،قــد أصابــه أثنــاء رحلتــه مــا اضطــره ،إمــا إىل البقــاء
يف غالطيــة مــدة أطــول مــن املــدة املتوقعــة ،أو الســفر إىل غالطيــة إىل أن تتحســن حالتــه
الص ِّح َّيــة .ويحيــط الغمــوض بطبيعــة علــة (مــرض) بولــس املحــددة .وقــد اقــرح البعــض أن
ِّ
مرضــه مرتبــط باملالريــا؛ واقــرح آخــرون (بنــاء عــى إشــارة بولــس إىل اســتعداد أهــل غالطيــة
لقلــع عيونهــم وإعطائهــا لــه) أنــه مــن املحتمــل أن يكــون مرض ـاً متعلق ـاً بالعــن .ورمبــا كان
مرضــه مرتبط ـاً كذلـ ًـك بـــالـ «شَ ـ ْوكَة ِف الْ َج َسـ ِـد» التــي يذكرهــا يف 2كورنثــوس .9-7 :12
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ومهــا كان املــرض الــذي عــاىن منــه بولــس ،فهــو يخربنــا بــأن األمــر كان مزعجـاً لدرجــة أن
هــذه العلــة قــد أصبحــت امتحانـاً بالنســبة ألهــل غالطيــة .ففــي عــامل يُنظــر فيــه للمــرض ،يف
أغلــب األحيــان ،عــى أنــه إشــارة إىل عــدم الرضــا اإللهــي (يوحنــا 1 :9و 2؛ لوقــا  ،)4-1 :13فقــد
كان مــن املمكــن ملــرض بولــس أن يعطــي بســهولة أهــل غالطيــة عــذرا ً لرفضــه ورفــض رســالته.
لكنهــم رحبــوا ببولــس بــكل إخــاص .ملــاذا؟ ألن قلوبهــم كانــت قــد التهبــت بتبشــره بالصليــب
(غالطيــة  )1 :3وبتبكيــت الــروح القــدس .فــأي ســبب ميكنهــم أن يعطــوه اآلن لتغيــر موقفهــم؟



ملـاذا سـمح ﷲ مبعانـاة بولـس؟ كيـف متكَّـن بولس مـن التبشير إىل اآلخريـن يف حني كان
يُصـارع مـع مشـاكله َّ
(علته) الخاصـة؟ روميـة 28 :8؛ 2كورنثـوس 12-7 :4؛ .10-7 :12

مهــا كان مــرض بولــس ،فمــن املؤكــد أنــه كان مرضـاً خطـرا ً ،وكان مــن املمكــن بســهولة أن
يعطيــه العــذر إمــا ليلقــي باللــوم عــى ﷲ بســبب املــرض الــذي يعــاين منــه ،أو التخــي ببســاطة
عــن الك ـرازة باإلنجيــل .لكــن بولــس مل يفعــل هــذا أو ذاك .فبــدالً مــن أن يجعــل الظــروف
تتحكــم فيــه ،اســتغل بولــس ظروفــه كفرصــة لالعتــاد التــام عــى نعمــة ﷲ« .م ـرارا ً وتك ـرارا ً
يســتخدم ﷲ شــدائد الحيــاة — املــرض ،االضطهــاد ،الفاقــة ،بــل وحتــى الكــوارث الطبيعيــة
واملــآيس غــر القابلــة للتوضيــح — ك ُف ـ َر ٍص مناســبة يُظهــر ﷲ مــن خاللهــا رحمتــه ونعمتــه
وكوســائل للتقــدم بالبشــارة» (تيمــويث جــورج ،ســفر غالطيــة ،صفحــة 323و .)324

كيف ميكنك تعلُّم جعل ميكنك تعلم السامح لبك ومعاناتك اتك ي غري القابلة للتوضيح
— كمناسبات فيها يظهر رحمته ونعمته كوسيلة للتقدم بالبشارةشاكل أو التتجاربك
ومعاناتك تقودك إىل االتكال أكرث عىل الرب؟ (ما هي الخيارات األخرى التي لديك؟)

الخميس

 24آب (أغسطس)

التكلُّم بالصدق
اقــرأ غالطيــة  .16 :4مــا هــي النقطــة الحاســمة التــي يشــدد عليهــا بولــس يف هــذه
اآليــة؟ بأيــة طــرق ميكــن أن تكــون أنــت قــد اختــرت شــيئاً مشــابهاٌ( .انظــر أيضـاً يوحنــا
19 :3؛ متــى 64 :26و 65؛ إرميــا .)23-17 :36



إن التعبري «أَ ْص ُد ُق لَ ُك ْم» غالباً ما تكون له معان سلبية متضمنة ،خصوصاً يف عرصنا وزماننا،
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حيث ميكن أن يُنظر إىل قول الصدق عىل قسوة شديدة ،وبأنه يجب أن يتسم كالمنا بالدبلوماسية
حتى ال نتسبب يف إحداث مشاكل مع اآلخرين .ولوال تعليقات بولس يف غالطية  20-12 :4وبضعة
تعليقات أخرى متناثرة يف هذه الرسالة (انظر غالطية  9 :6و ،)10الستنتج املرء ،بشكل خاطئ ،أن
اهتامم بولس بحق اإلنجيل قد فاق أي تعبري للمحبة .مع ذلك ،وكام رأينا ،فرغم أن بولس كان
مهتامً بأن يعرف مؤمنو غالطية « َح ِّق ا ِإلنْجِيلِ » (انظر غالطية  5 :2و ،)14إال أن هذا االهتامم
كان بدافع محبته لهم .ف َمن ِمنا مل يخترب بصورة شخصية مدى ما ميكن أن يكون عليه األمر من
أمل عندما يكون علينا تأنيب شخص ما ،أو قول الحقيقة له بعبارات رصيحة واضحة يف حني أنه
— لسبب أو آلخر — قد ال يرغب يف سامع هذه الحقيقة؟ ونحن نفعل ذلك ألننا نهتم بالشخص،
وليس ألننا نريد أذيَّته ،رغم أن التأثري الفوري لكلامتنا قد يكون مؤملاً أحياناً ،وقد يتسبب حتى يف
جلب غضب الشخص علينا واستيائه ِم َّنا .لكننا نقول الصدق عىل أي حال ألننا نعرف أن الشخص
بحاجة إىل سامعه ،بغض النظر عن مدى عدم رغبة الشخص يف سامع الحقيقة.



يف غالطيــة  ،20-17 :4مــا الــذي يقولــه بولــس عــن أولئــك الذيــن يعارضونــه؟ مــا هــو
أيضـاً الــيء الــذي اعــرض عليــه بولــس باإلضافــة إىل تعاليمهــم الالهوتيــة املغلوطــة؟

وعىل نقيض ما اتسمت به بشارة بولس من صدق ووضوح ،األمر الذي كان من املحتمل أن
يتسبب يف إثارة وإشعال غضب أهل غالطية نحوه ،فإننا نجد معارضيه يتوددون إىل أهل غالطية
ويتملقونهم ليس بدافع محبتهم ألهل غالطية وإمنا لدوافع أنانية .وال يتضح بشكل محدد ما
يعنيه بولس بقوله ألهل غالطية أن معارضيه «يُرِي ُدو َن أَ ْن يَ ُص ُّدوكُ ْم» (غالطية  ،)17 :4وقد يُشري
ذلك رمبا إىل محاولة ص ِّدهم عن امتيازات البشارة حتى يرضخوا لفريضة الختان.

فكّــر يف مناســبة ،تســب ّبت فيهــا كلامتــك يف غضــب إنســانٍ منــك بالرغــم مــن صــدق
كلمتــك ورضورتهــا .مــاذا تعلّمــت مــن هــذا االختبــار لينفعــك عندمــا تق ـ ّرر فعــل
يشء مامثــل يف امل ـرات القادمــة؟

الجمعة

 25آب (أغسطس)

ملزيــد مــن الــدرس« :أمــا يف كنائــس غالطيــة فقــد احتــل الضــال العلنــي الســافر
مــكان رســالة اإلنجيــل .فاملســيح الــذي هــو األســاس الحقيقــي لإلميــان نُبــذ يف الواقــع واسـتُبدل
بالطقــوس اليهوديــة العقيمــة امليتــة .وقــد رأى الرســول أنــه لــي ينجــو املؤمنــون يف غالطيــة
مــن املؤثـرات الخطــرة املحدقــة بهــم كان ال بــد لــه مــن أن يتخــذ أقــوى اإلجـراءات الحاســمة
ويقــدم إليهــم أقــى اإلنــذارات.
76

«مثــة درس هــام ينبغــي لــكل خــادم للمســيح أن يتعلمــه أال وهــو أن يوفــق بــن خدماتــه
وبــن حالــة الذيــن يقصــد أن يفيدهــم .فالرقــة والصــر والتصميــم والثبــات كلهــا الزمــة ولكــن
هــذه يجــب التــدرب عليهــا بالتمييــز والحصافــة الالئقــة .فالتــرف الحكيــم مــع النــاس ذوي
العقليــات املختلفــة ويف ظــروف وأحــوال مختلفــة هــو عمــل يتطلــب حكمــة ومتييـزا ً مســتنريين
ومقدســن بــروح ﷲ.
«وقــد توســل بولــس إىل الذيــن عرفــوا يف حياتهــم قب ـاً قــوة ﷲ ،أن يعــودوا إىل محبتهــم
األوىل لحــق اإلنجيــل .فبحجــج ال تقبــل جــدالً وضــع أمامهــم امتيــاز كونهــم قــد صــاروا رجــاالً
ونســاء أح ـرارا ً يف املســيح الــذي عــن طريــق نعمتــه املكفــرة يترسبــل كل مــن يخضعــون لــه
خضوعـاً تامــا بثــوب بــره .لقــد اتخــذ املركــز الــذي مــؤداه أن كل نفــس تريــد الخــاص ينبغــي
أن يكــون لهــا اختبــار حقيقــي شــخيص يف أمــور ﷲ.
«ومل تكــن أقــوال الرســول وتوســاته الحــارة بــا مثــر .فلقــد عمــل الــروح بقــوة عظيمــة،
وكثــرون ممــن ضلــت أقدامهــم يف طــرق غريبــة ،عــادوا إىل إميانهــم األول باإلنجيــل .ومنــذ
ذلــك الحــن ظلــوا ثابتــن يف الحريــة التــي قــد حررهــم املســيح بهــا» (روح النبــوة ،أعــال
الرســل ،صفحــة 329و 331و .)332

أسئلة للنقاش
 .1أمعــن التفكــر أكــر يف مجمــل الســؤال املتعلــق باملعانــاة واآلالم وعــن الكيفيــة

التــي ميكــن للــه اســتخدامهام .كيــف نتعامــل مــع حــاالت وظــروف ال يبــدو معهــا أن
شــيئاً جيــداً ينتــج عــا منــر بــه مــن معانــاة وآالم؟
 .2تأمــل يف فكــرة أن يتشــكل (يتص ـ َّور) املســيح فينــا .مــا الــذي يعنيــه هــذا مــن
الناحيــة العمليــة؟ كيــف لنــا أن نعــرف حــدوث هــذا الــيء لنــا [أي تصـ ُّور املســيح
فينــا]؟ كيــف نتحــاىش اليــأس واإلحبــاط إذا مل يحــدث هــذا األمــر بالرسعــة التــي
نراهــا نحــن مناســبة؟

ملخــص الــدرس :بعدمــا قـ ّدم بولــس الرســول العديــد مــن الحجــج الالهوتيــة الدقيقــة
توســات وجدانيــة شــخص ّية إىل الغالطيــن ،إنّــه اآلن يتــرع
املعقــدة ،يلجــأ بولــس اآلن إىل ّ
إليهــم أن يصغــوا إىل نصيحتــه مذكّـرا إياهــم بالعالقــة اإليجابيــة التــي كانــت لــه معهــم قبـاً،
وباملح ّبــة الحقيقيــة ولالهتــام الــذي يك ّنــه لهــم كأبيهــم الروحــي.

77

