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 28متوز (يوليو) –  3آب (أغسطس)

اهتداء بولس

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال 11-9 :26؛ تثنيــة 23 :21؛ أعمــال 20-1 :9؛ 1كورنثــوس
1 :9؛ غالطيــة 1 :1؛ أعمــال .30-20 :9
آيـة الحفـظَ « :فق َ
َـال لَهُ الـ َّر ُّب‹ :ا ْذ َه ْب! ألَنَّ هـ َذا لِي إِنَا ٌء ُم ْخ َتـا ٌر لِ َي ْح ِم َل ْاسـ ِمي أَ َما َم أُ َم ٍم
َو ُمل ٍ
ُـوك َو َب ِني إِ ْسـ َرائِ َيل( » ›.أعمال .)15 :9
كان اهتـداء شـاول الطرسوسـي (الـذي صار بولس) حدثـاً من أكثر األحداث تميـزا ً 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 عنيدا ً للمؤمنين األوائـل ،والضرر الذي كان يمكن أن يسـببه
للمؤمنيـن األوائـل كان هائلاً .كان لـدى بولـس العـزم والدعـم الرسـمي لتدميـر الكنيسـة .ومع
ذلـك ،فقـد اسـتجاب بأمانـة لدعوة هللا فـي الطريق إلى دمشـق وأصبح أعظم الرسـلِ « .من بين
أكثـر مضطهـدي الكنسـية عنفاً وقسـوة ،نهض أبـرع المدافعين عنها وأكثر ر َّواد البشـارة نجاحاً»
(روح النبـوة ،صـور مـن حياة بولـس ،صفحة .)9
إ َّن أعمـال بولـس السـابقة في اضطهاد الكنيسـة األولى كانت سـتجعله دائماً يشـعر شـعورا ً
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 استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  4آب (أغسطس).
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األحد



 29متوز (يوليو)

مضطهد الكنيسة
كان بولـس يهوديـاً هلينيـاً .كانـت طرسـوس ،عاصمـة كِيلِي ِكيَّـةَ ،هـي مسـقط رأسـه (أعمـال
 .)39 :21ومـع ذلـك ،فـإن بولـس وإلـى حـد معين قـد انحرف عـن الصـورة الهلنسـتية النمطية
يـل (أعمـال  ،)3 :22المعلـم
َـي َغ َماالَئِ َ
ألنـه نشـأ وتربـى فـي أورشـليم ،حيـث درس ِع ْنـ َد ِر ْجل ْ
الفريسـي األكثـر تأثيـرا ً فـي ذلـك الوقـت .وكفريسـي ،كان بولس أرثوذكسـياً صارماً ،علـى الرغم
التعصـب (غالطيـة  .)14 :1وهـذا هـو السـبب فـي أنه دفع
مـن أن حماسـته كانـت أقـرب إلـى ّ
باسـتفانوس إلـى المـوت وأصبـح شـخصية رئيسـية فـي حصـول االضطهـاد الـذي أعقـب ذلك.


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

يقـول بولـس فـي مـكان آخـر أن بشـارة اإلنجيـل كانـت َعثْـ َر ًة لليهـود (1كورنثـوس .)23 :1
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
يُ َعلَّـق علـى خشـبة َملْ ُعـو ٌن ِمـ َن ِ
هللا (تثنيـة  .)23 :21فبالنسـبة لليهـود ،كان الصلـب فـي حـدا
ذاتـه تناقضـاً غريبـاً ،وكان كذلـك أوضـح دليل علـى أن مزاعم الكنيسـة عن يسـوع كانت كاذبة.
اآليتــان فــي أعمــال  2 ،1 :9تظهــران أ َّن شــاول الطرسوســي كان يعمــل ضــد المؤمنيــن.
كانــت دمشــق مدينــة هامــة تقــع علــى بُعــد حوالــي مائــة وخمســة وثالثيــن ميـاً 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.
وكان هنــاك اتصــال مســتمر بيــن الســنهدريم ومثــل هــذه المجتمعــات مــن خــال الرســالة
التــي كانــت تحمــل عــادة مــن قبــل (شَ ــالْيَا ْه ،بالعبريــة) ،أي « ُم ْر َســل» .وكان ال ُم ْر َســل مبعوثـاً
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 مرسـاً لديــه ســلطة للقبــض علــى أي مــن أتبــاع
المســيح وإحضارهــم إلــى أورشــليم (قــارن مــع أعمــال  .)12 :26وفــي اللغــة اليونانيــة ،الكلمــة
وســول ُْس» ،وهــي الكلمــة التــي تشــتق منهــا
المرادفــة لكلمــة « شَ ــالْ َيا ْه « العبريــة هــي «أَبُ ُ
وسـ ْـل» أي «رســول» باللغــة العربيــة .وهكــذا ،فــإن بولــس قبــل أن يكــون رســوالً
كلمــة «أَبُ ُ
ليســوع المســيح كان رســوالً للســنهدريم.
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متــى كانــت آخــر مــرة كنــت فيهــا متحمس ـاً 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؟

االثنني
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في الطريق إلى دمشق
اقــرأ أعمــال  .9-3 :9مــاذا حــدث عندمــا كان بولــس يقتــرب مــن دمشــق؟ مــا هــي
أهميــة كلمــات المســيح فــي أعمــال ( 5 :9انظــر أيضــاً أعمــال )14 :26؟



إذ اقتـرب بولـس ورفاقـه مـن دمشـق ،حـدث مـا لـم يكـن متوقعـاً :ففـي حوالـي الظهيـرة،
اختبـروا نـورا ً مشـرقاً للغايـة مـن السـماء وصوتـاً يتحـدث .هـذه لـم تكن مجـرد رؤيـة بالمعنى
النبـوي وإنمـا كانـت إعالنـاً نبويـاً مو َّج َهاً ،بشـكل حصري نَ ْوعاً مـا ،إلى بولس .وقـد رأى مرافقوه
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
ال ُمقَـام ،الـذي ظهـر شـخصياً لبولـس فـي تلـك اللحظـة (أعمـال  .)14 :22وفي مـكان آخر ،يصر
بولـس مؤكـدا ً علـى أنـه قـد رأى يسـوع ،األمـر الـذي جعلـه مسـاوياً لالثنـا عشـر كشـاهد علـى
قيامـة يسـوع ،وكشـاهد أيضـاً علـى سـلطة بولـس الرسـولية (1كورنثـوس 1 :9؛ .)8 :15
والحــوار الــذي أعقــب ذلــك مــع المســيح كان ســبب ذهــول هائــل لبولــس فــاق ذهولــه
مــن البــرق نفســه .كان بولــس مقتنعـاً تمامـاً أنــه مــن خــال مهاجمتــه ألتبــاع يســوع الناصــري
إنمــا كان يقــوم بعمــل هللا فــي تطهيــر اليهوديــة مــن هــذه البدعــة الخطيــرة والمر ِّوعــة .ومــع
ذلــك ،فــإ َّن مــا أفــزع بولــس هــو ليــس فقــط معرفــة أن المســيح حــي ،بــل أيضـاً معرفــة أنــه
عندمــا يلحــق األذى واأللــم بالمؤمنيــن بالمســيح فإنمــا هــو يهاجــم المســيح نفســه.
وعنــد التحــدث إلــى شــاول ،اســتخدم يســوع مثــاالً وقــوالً مأثــورا ً يفتــرض أنــه مــن أصــل
ـس َم َن ِ
ـس» (أعمال
يونانــي بحيــث مــن المؤكــد أن بولــس كان يعرفــهَ :
اخـ َ
ـب َعلَ ْيـ َـك أَ ْن ت َ ْرفُـ َ
«ص ْعـ ٌ
 .)14 :26والصــورة هــي لثــور موضــوع علــى ُع ُن ِقــه نيــر بينمــا يحــاول الثّــور مقاومــة العصــا
الحــادة التــي تُســتخدم لتوجيهــه .وعندمــا يحــدث ذلــك فــإ َّن الحيــوان إنمــا يضــر نفســه أكثــر.
وقــد يشــير هــذا المثــل إلــى الصـراع الــذي يــدور فــي رأس بولــس – كمــا يشــير الكتــاب
المقــدس إلــى هــذا باعتبــاره عمــل الــروح القــدس (يوحنــا  – )11- 8 :16والــذي يمكــن أن
يعــود إلــى مــا حــدث مــع اســتفانونس« .وكان شــاول قــد لعــب دورا ً كبيــرا ً فــي محاكمــة
ْاسـ ِتفَانُوس وإدانتــه ،ولكــن البراهيــن المدهشــة علــى وجــود هللا مــع الشــهيد جعلــت شــاول
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يشــك فــي عدالــة القضيــة التــي ناصرهــا ودافــع عنهــا ضــد تابعــي يســوع .لقــد اضطــرب
عقلــه اضطرابـاً هائـاً .ففــي حيرتــه لجــأ إلــى أولئــك الذيــن كان يثــق فــي حكمتهــم وعدلهــم
ثقــة كاملــة .ولكــن حجــج الكهنــة والرؤســاء أقنعتــه أخي ـرا ً بــأن ْاس ـ ِتفَانُوس كان مجدف ـاً وأن
المســيح ،الــذي كان ذلــك التلميــذ الشــهيد يبشــر بــه كان محتــاالً ،وأن أولئــك الذيــن يقومــون
بالخدمــة المقدســة هــم علــى صــواب» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة  91و.)92

لماذا من الحكمة أن تنتبه إلى ما يمليه عليك ضميرك؟

الثالثاء
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زيارة حنانيا
عندمـا أدرك أنـه يتحـدث إلـى يسـوع نفسـه ،سـأل بولـس السـؤال الـذي كان مـن شـأنه أن
يعطـي يسـوع الفرصـة التـي كان ينتظرهـاَ ‹ « :ماذَا أَفْ َع ُل يَـا َر ُّب؟› » (أعمال  .)10 :22إن السـؤال
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 فصاعـدا ً .وعندمـا اُقْ ِتي َد إلى دمشـق ،كان علـى بولس انتظار مزيد مـن التعليمات.
فـي أعمـال  ،19-10 :9يعلـن الكتـاب المقـدس كيـف كان الـرب يعمـل علـى إعـداد شـاول
الطرسوسـي لحياتـه الجديـدة كبولـس الرسـول .وفـي رؤيـة ،كلّـف يسـو ُع 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
جيـدا ً أيضـاً سـبب وجـود شـاول في دمشـق .ولهذا فهـو بالتأكيد لـم يكن يريـد أن يصبح ضحية
شـاول األولـى هنـاك .لـذا فإنَّـه كان يمكـن تفهم تـردد وارتبـاك حنانيا.
ومـع ذلـك ،فـإن مـا لـم يكـن حنانيـا يعرفه هـو أن شـاول كان له لقاء شـخصي مع المسـيح
عمـل علـى تغييـر حياتـه إلـى األبـد .إ َّن 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.



اقــرأ غالطيــة  .12 ،11 ،1 :1مــا هــو االســتحقاق الخــاص الــذي ا ّدعــاه بولــس فيمــا
يتعلــق بخدمتــه الرســولية؟
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 هائـاً جــدا ً لدرجــة أنــه ال يمكــن إســناد
هــذا التغييــر ألي ســبب بشــري .فقــط التدخــل اإللهــي يمكــن أن يفســر كيــف يمكــن ألكبــر
خصــم للمســيح أن يتقبلــه فجــأة باعتبــاره مخلص ـاً ورب ـاً ،بحيــث يتخلــى عــن كل شــيء –
االعتقــادات ،الســمعة والوظيفــة – ويصبــح رســول يســوع األكثــر تكريس ـاً.

بأيــة طــرق يُظْ ِهـ ُر اهتــداء شــاول كيفيــة عمــل نعمــة هللا المدهشــة؟ ما الــذي يمكنك
أن تتعلمــه مــن قصتــه فيمــا يتعلــق بأولئــك األشــخاص فــي حياتــك ِم َّمــن تشــكُ فــي
قبولهــم لإليمــان الحقيقــي مهمــا حــدث؟

األربعاء



 1آب (أغسطس)

بداية خدمة بولس
إن الفقــرة فــي أعمــال  25-19 :9تعطينــا االنطبــاع بــأن بولــس قــد بقــي فــي دمشــق لفتــرة
مــن الوقــت قبــل العــودة إلــى أورشــليم (أعمــال  .)26 :9مــع ذلــك ،فــي غالطيــة  ،17 :1يضيــف
بولــس بأنــه قبــل الذهــاب إلــى أورشــليم انْطَلَـ ْـق إِلَــى الْ َع َر ِب َّي ـ ِة ،حيــث عــاش علــى مــا يبــدو
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  .25-20 :9كيف يصف لوقا خدمة بولس في دمشق؟ ما مدى نجاحها؟

كان الهــدف األصلــي لبولــس عندمــا غــادر أورشــليم حامــاً رســائل مــن رئيــس الكهنــة
بخصــوص المؤمنيــن اليهــود الذيــن مــن المفتــرض أنهــم لجــأوا إلــى المجامــع فــي دمشــق
(أعمــال  .)2 :9واآلن ،وبعــد العــودة مــن العربيــة ،وصــل بولــس أخيــرا ً إلــى المجامــع ،ال
ليعتقــل المؤمنيــن ولكــن لكــي يزيــد عددهــم؛ ال ليفتــري علــى المســيح ويصفــه بالدجــال
وإنمــا ليقدمــه باعتبــاره مســيا إس ـرائيل .مــا الــذي يمكــن أن يكــون قــد دار بأذهــان أولئــك
الذيــن كانــوا قــد ســمعوا عنــه باعتبــاره أحــد مضطهديهــم ،وهــم اآلن يســمعونه يشــهد
للمســيح؟ مــا الــذي يمكنهــم عملــه ســوى االندهــاش ممــا أصبــح عليــه شــاول الطرسوســي
وممــا يقــوم بــه ألجــل الكنيســة؟ (ربمــا لــم يكــن لديهــم أدنــى فكــرة عــن التأثيــر الــذي
ســيكون لهــذا المهتــدي الجديــد فــي نهايــة المطــاف!)
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ولعــدم قدرتهــم علــى َد َحــض تبشــيره ،تآمــر بعــض خصــوم بولــس علــى قتلــه .والطريقــة
التــي ســرد بهــا بولــس الحــدث (2كورنثــوس  )33 ،32 :11تشــير إلــى أن خصومــه قــد نــددوا
بنشــاطاته أمــام الســلطات المحليــة مــن أجــل تحقيــق نيتهــم .ومــع ذلــك ،ومــن خــال
مســاعدة المؤمنيــن ،اســتطاع بولــس الهــرب فــي ســلة ،ربمــا مــن خــال نافــذة أحــد البيــوت
المشــيدة علــى ســور المدينــة.
وقــد عــرف بولــس مــن البدايــة أنــه ســيواجه تحديــات (أعمــال  .)16 :9وكانــت 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 ،غالبـاً فــي كل خطــوة مــن حياتــه الجديــدة فــي المســيح (2كورنثــوس .)9 ،8 :4

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؟

الخميس



 2آب (أغسطس)

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



اقرأ أعمال  .30-26 :9ماذا 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 ،الَ ِويّـا قبرصيـا (أعمـال ،)37 ،36 :4
وبالتالـي يونانـي ،هـو َمـن وضع حـدا ً لمقاومة الرسـل وق ّدم بولس لهـم .وال بد وأنهـم هم أيضاً
قـد تعجبـوا ممـا فعلـه هللا لبولـس؛ أي عندمـا أدركـوا أن بولس قد اهتـدى حقاً.
ومــع ذلــك ،فــإن مثــل هــذه المقاومــة مــا كانــت لتتالشــى كليــة ،إن لــم يكــن بســبب
43

أعمــال بولــس الســابقة فيمــا يتعلــق باضطهــاد الكنيســة ،فســتكون علــى األقــل بســبب
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 مرتكـزا ً 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 دائمـاً مــن مؤمنيــن يونانييــن :فباإلضافــة
ـسَ ،و ِ
السـبْ َع ِة (أعمــال )8 :21
احــدا ً ِمـ َن َّ
إلــى برنابــا نفســه ،اشــتملت هــذه الدائــرة علــى ِفيلُبُّـ َ
َم َن ُاســونَ ،أيض ـاً مــن قُ ْب ـ ُرص (أعمــال  .)16 :21وبعــد عــدة ســنوات ،كان قــادة الكنيســة فــي
أورشــليم ال يزالــون يتهمــون بولــس بالتبشــير ،بشــكل أساســي ،بنفــس العقيــدة التــي كان
ْاس ـ ِتفَانُوس قــد بشــر بهــا قب ـاً (أعمــال .)21 :21
وخــال الخمســة عشــر يوم ـاً التــي قضاهــا فــي أورشــليم (غالطيــة  ،)18 :1قــرر بولــس
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،
فــإن جهــوده قوبلــت بمعارضــة شــديدة شــكلت تهديــدا ً لحياتــه .وفــي رؤيــة ،طلــب منــه
يســوع أن يغــادر أورشــليم حفاظ ـاً علــى ســامته (أعمــال  .)21-17 :22وبمســاعدة اإلخــوة،
ذهــب إلــى مينــاء قَ ْي َص ِريَّــة ومــن هنــاك إلــى مســقط رأســه فــي كِيلِي ِك َّيـةَ ،حيــث بقــي لعــدة
ســنوات قبــل أن يبــدأ رحالتــه التبشــيرية.

الجمعة



 3آب (أغسطس)

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
فض ـاً 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 فضـاً 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 بنــا ًء 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:
 .1أمعــن التفكيــر فــي الســؤال الــذي وجهــه المســيح إلــى بولــس فــي الطريــق

إلــى دمشــق« :لمــاذا تضهدنــي» (أعمــال  .)4 :9بالنســبة لبولــس ،كان هــذا الســؤال
مؤشـراً علــى أن يســوع الناصــري كان بالفعــل قــد قــام مــن األمــوات .لكــن ،واألكثــر
مــن ذلــك ،هــو أن هــذا الســؤال كان مؤشـراً أيضـاً علــى الهويــة الروحيــة الموجــودة
بيــن يســوع وكنيســته (انظــر أيضـاً متــى  .)45-34 :25والمعنــى المتضمــن فــي هــذا
واضــح :أي ضــرر يلحــق بالكنيســة هــو ضــرر يلحــق بالمســيح نفســه .مــن الناحيــة
العمليــة ،مــا الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة ليومنــا؟
 .2إن 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؟
 .3هنــاك مقولــة التينيــة قديمــة تقــول مــا معنــاه« :أنــا أؤمــن كــي أفهــم ».كيــف
تســاعدنا هــذه الفكــرة علــى أن نفهــم مــا حــدث لشــاول الطرسوســي؟ ومــا يعنيــه
هــذا هــو أن بولــس قبــل اهتدائــه ،قبــل أن يصبــح مؤمنــاً بالمســيح ،لــم يكــن
يســتوعب ذلــك .فقــط بعــد االختبــار الــذي كان لــه فــي الطريــق إلــى دمشــق
اســتطاع بولــس أن يســتوعب .مــا هــو الــدرس الــذي يمكننــا أن نســتخلصه مــن
هــذا بالنســبة لألوقــات التــي قــد نجــد أنفســنا فيهــا مثبطيــن مــن أولئــك الذيــن ال
يؤمنــون بالحقائــق التــي تبــدو شــديدة الوضــوح بالنســبة لنــا؟
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