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 17-11آب (أغسطس)

رحلة بولس التبشيرية األولى

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال 13؛ 2كورنثــوس 10-7 :4؛ روميــة 4-1 :10؛ روميــة :3
19؛ أعمــال 26-1 :14؛ روميــة .11-9
ـم أَ ُّي َهــا ال ِّر َجـ ُ
ـم
ـال ا ِإل ْخـ َو ُة ،أَنَّــهُ بِهـ َذا ُي َنــا َدى لَكُـ ْ
آيــة الحفــظَ ‹ « :فلْ َيكُـ ْن َم ْعلُو ًمــا ِع ْندَ كُـ ْ
ـم تَ ْقـ ِد ُروا أَنْ تَ َت َبـ َّر ُروا ِم ْنــهُ
ِب ُغ ْفـ َرانِ الْ َخطَايَــاَ ،وبِهـ َذا يَ َت َبـ َّر ُر ك ُُّل َمـ ْن يُ ْؤ ِمـ ُن ِمـ ْن ك ُِّل َمــا لَـ ْ
وســى › » (أعمــال .)39 ،38 :13
ِب َنا ُمـ ِ
ـوس ُم َ
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 أيضـاً
مجموعــة كبيــرة مــن المؤمنيــن اليهــود (غالطيــة  .)13-11 :2وبســبب الحماســة التبشــيرية
لمؤسســيها ،وكذلــك الزخــم الجديــد الــذي أحدثــه وصــول برنابــا وبولــس ،نمــت الكنيســة
بســرعة ،وأصبحــت أول مركــز مســيحي هــام خــارج اليهوديــة .فــي الواقــع ،لقــد تفوقــت
الكنيســة فــي أنطاكيــة ،فــي بعــض الجوانــب ،علــى الكنيســة فــي أورشــليم.
ونظـرا ً 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
عالميـة ،ديانـة فيهـا يتـم نشـر البشـارة إلـى «ك َُّل أُ َّمـ ٍة َوقَبِيلَـ ٍة َولِ َسـانٍ َوشَ ـ ْع ٍب» (رؤيـا .)6 :14
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  18آب (أغسطس).

54

األحد



 12آب (أغسطس)

سالميس وبافوس
فـي أعمـال  ،13ينتقـل لوقا بالمشـهد مرة أخـرى إلى أنطاكية كـي يُطْلِعنا علـى رحلة بولس
التبشـيرية األولـى ،وهـي التـي يخصص لهـا لوقا أصحاحيـن كامليـن (أعمـال  .)14 ،13ومن هنا
وحتـى نهايـة سـفر أعمـال الرسـل ،يَ ْن َصب التركيـز على بولـس ورحالته التبشـيرية إلى األمم.
هــذا هــو أول مســعى تبشــيري فــي أعمــال يتــم التخطيــط لــه بقصــد وعنايــة ِمــن ِق َبــل
كنيســة بمفردهــا؛ ومــع ذلــك ،فــإن لوقــا كان حريص ـاً علــى أن يســلط الضــوء علــى أن هــذا
المســعى كان منبثقـاً 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  .12-1 :13مــا هــي النقــاط األساســية التــي يريــد لوقــا التأكيــد عليهــا فيمــا
يتعلــق بنشــاطات برنابــا وبولــس فــي ُق ْبـ ُرص؟

إن فتــرة مــن الصــاة التشــفعية والصــوم قــد ســبقت مغــادرة المرســلين؛ وفــي هــذا
الســياق ،كان وضــع األيــدي ُم َما َر َســة تــدل علــى التكريــس ،أو التســليم إِلَــى نِ ْع َمـ ِة ِ
هللا (أعمــال
 )26 :14لِلْ َع َمــلِ الَّـ ِـذي ســيتم القيــام بــه.
تقــع جزيــزة قُ ْبـ ُرص فــي الزاويــة الشــمالية الشــرقية مــن البحــر المتوســط ،وال تبعــد كثيـرا ً
عــن أنطاكيــة .وقــد كانــت مكانـاً طبيعيـاً لبــدء العمــل فيــه ،ليــس فقــط ألن برنابــا مــن قُ ْبـ ُرص
ولكــن ألن البشــارة كانــت قــد وصلــت بالفعــل إلــى الجزيــرة .ومــع ذلــك ،كان ال يـزال هنــاك
الكثيــر الــذي ينبغــي عملــه.
وحالمــا وصلــوا إلــى قُبْـ ُرص ،قــام كل مــن برنابــا وبولــس – ويُو َح َّنــا الَّـ ِـذي يُ ْد َعــى َم ْرقُــس،
ابْـ ُن أُ ْخـ ِ
ـت بَ ْرنَابَــا (أعمــال 39 :15؛ كولوســي  ،)10 :4الــذي كان معهمــا – بالتبشــير فــي المجمع
يس .كانــت هــذه عــادة بولــس المنتظمــة :أن يبشــر أوالً فــي المجامــع قبــل التحـ ّول
ِفــي َسـاَ ِم َ
إلــى األمــم .ألن يســوع كان مســيا إس ـرائيل ،فقــد كان مــن الطبيعــي جــدا ً مشــاركة البشــارة
مــع اليهــود أوالً .بعــد ســاميس ،تحركــوا غربــاً ،وهــم يبشــرون فــي طريقهــم (يمكننــا أن
نفتــرض) ،إلــى أن وصلــوا إلــى العاصمــة ،بافــوس .ثــم يتمحــور الســرد حــول شــخصين :ســاحر
يهــودي يدعــى بــار يســوع ،ويعــرف أيضــاً باســم إليمــاس ،وســيرجيوس باولــوس ،الحاكــم
الرومانــي المحلــي .وتعطــي القصــة مثــاالً جيــدا ً علــى كيــف أن البشــارة قــد قوبلــت بــردود
أفعــال متناقضــة :فمــن جهــة ،قوبلــت بمعارضــة علنيــة صريحــة؛ ومــن جهــة أخــرى ،القــت
قبــوالً صادقـاً حتــى مــن قبــل أشــخاص مرموقيــن مــن األمــم .واآليــة فــي أعمــال  12 :13تــدل
بوضــوح إلــى حالــة اهتــداء.
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فك ــر ف ــي كي ــف أن ،ف ــي ه ــذه الحال ــة ،الش ــخص ال ــذي ق ــاوم الح ــق كان يهوديــاً
ف ــي حي ــن أنَّ الش ــخص ال ــذي قبل ــه كانــاً أمميــاً .كي ــف يمك ــن له ــذا أن يس ــاعدنا
علـــى أن نفهـــم الســـبب الـــذي يجعـــل مـــن الوصـــول «بالحـــق الحاضـــر» إلـــى
األشـــخاص مـــن الطوائـــف المســـيحية األخـــرى أصعـــب مـــن الوصـــول بـــه إلـــى
أولئ ــك الذي ــن ال يدين ــون بديان ــة عل ــى اإلط ــاق؟

االثنني



 13آب (أغسطس)

أنطاكية بيديسية :الجزء األول
مــن قُبْـ ُرص ،أبحــر بولــس ورفاقــه إلــى بيرغــا ،فــي بامفيليــا علــى الســاحل الجنوبــي لتركيــا
الحديثــة .وقبــل أن ينتقلــوا إلــى بيســيدية أنطاكيــة ،يــدون لوقــا تغييريــن عرضييــن كبيريــن:
بولــس يصبــح هــو الشــخصية الرائــدة (فإلــى ذلــك الحيــن ،كان دائم ـاً يتــم ِذكْــر برنابــا أوالً)،
ثــم يتوقــف لوقــا عــن اســتخدام االســم اليهــودي لبولــس ( «شــاول» ) ويبــدأ فــي اإلشــارة إليــه
فقــط باالســم «بولــس» (أعمــال  .)9 :13وربمــا الســبب فــي هــذا هــو أنــه مــن اآلن فصاعــدا ً
يجــد بولــس نفســه فــي بيئــة يونانيــة رومانيــة.
وتســجل اآليــة فــي أعمــال  13 :13عــودة يوحنــا مرقــس إلــى أورشــليم .ونحــن ال نعلــم مــن
النصــوص فــي حــد ذاتهــا الســبب فــي عــودة يوحنــا مرقــس .كتبــت روح النبــوة تقــول إنــه
عندمــا واجــه مرقــس المخــاوف واإلحبــاط بســبب المصاعــب التــي اعترضــت طريقهــم «جبــن
قلبــه وفارقتــه شــجاعته فرفــض مرقــس التقــدم فــي ســيره وقفــل راجعـاً إلــى أورشــليم» (روح
النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة  .)141إن هللا لــم يَ ِعـ ْد أبــدا ً بــأ َّن التبشــير ســيكون ســهالً .علــى
النقيــض مــن ذلــك ،عــرف بولــس منــذ البدايــة أن خدمتــه ليســوع تنطــوي علــى الكثيــر مــن
المعانــاة (أعمــال  ،)16 :9لكنــه تعلــم االعتمــاد كليـاً علــى قــوة هللا ،وفــي ذلــك كان يكمــن ســر
قوتــه (2كورنثــوس .)10-7 :4


اقرأ أعمال  .38 :13ماذا كان جوهر رسالة بولس في مجمع أنطاكية؟
تشتمل اآلية في أعمال  41-16 :13على أول عظات بولس المدونة في العهد الجديد .لم
تكن ،بالطبع ،أول عظة يلقيها بولس ،وليس هناك شك في أنها تمثل فقط ملخصاً موجزا ً لما قاله.
تنقســم العظــة إلــى ثالثــة أجــزاء رئيســية .وهــي تبــدأ بالمعتقــدات المشــتركة حــول
انتخــاب هللا إلسـرائيل واختيــار داود ملــكاً (أعمــال )23-17 :13؛ 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 الخــاص إلس ـرائيل (أعمــال -24 :13
 .)37والجــزء الختامــي مــن عظــة بولــس هــو تحذيــر ضــد رفــض الخــاص الــذي يتــم تقديمــه
مــن خــال يســوع (أعمــال .)41-38 :13
وذروة العظــة هــي اآليــات  38و ،39اللتــان تشــتمالن علــى جوهــر رســالة بولــس حــول
التبريــر ،وبــأن الغفـران والتبريــر متاحــان فقــط مــن خــال يســوع المســيح ،وليــس مــن خــال
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 ،وتحديــدا ً منــح التبرير
(روميــة  .)4-1 :10إن التبريــر ال يمنحــه ســوى يســوع المســيح وحــده (غالطيــة .)16 :2

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

الثالثاء



 14آب (أغسطس)

أنطاكية بيديسية :الجزء الثاني
اآليتــان فــي أعمــال  39 ،38 :13تعرضــان مســألة عــدم قــدرة النامــوس علــى التبريــر ،وهــو
مفهــوم عقائــدي هــام .وعلــى الرغــم مــن الطابــع الملــزم لوصايــا النامــوس األدبيــة ،إال أن
النامــوس غيــر قــادر علــى منــح التبريــر ألن النامــوس ال يمكنــه إنتــاج طاعــة كاملــة فــي أولئــك
الذيــن يحفظونــه (أعمــال 10 :15؛ روميــة  .)3 :8حتــى ولــو كان النامــوس قــادرا ً علــى إنتــاج
طاعــة كاملــة فينــا ،إال أن هــذه الطاعــة الكاملــة ال يمكنهــا التكفيــر عــن خطايانــا الســابقة
(روميــة 19 :3؛ غالطيــة  .)11 ،10 :3وهــذا هــو الســبب فــي أن التبريــر ال يمكــن كســبه ،وال
حتــى جزئيـاً .نحــن يمكننــا الحصــول عليــه فقــط باإليمــان بذبيحــة المســيح الكفاريــة (روميــة
28 :3؛ غالطيــة  ،)16 :2إنهــا عطيــة نحــن ال نســتحقها .ورغــم مــا قــد تكــون عليــه الطاعــة مــن
أهميــة بالنســبة لحيــاة المســيحي ،إال أنهــا ال يمكــن أن ت ِ
ُكســبنا الخــاص.


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

علــى الرغــم مــن الطريقــة القاســية التــي بهــا أنهــى بولــس رســالته ،إال أن رد فعــل معظــم
الحاضريــن بالمجمــع كان إيجابي ـاً جــدا ً .مــع ذلــك ،فقــد تغ ّيــرت األمــور بشــكل كبيــر فــي
الســبت التالــي .ومــن المحتمــل جــدا ً أن «اليهــود» الذيــن كانــوا يرفضــون رســالة اإلنجيــل
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هــم قــادة المجمــع ،أولئــك الذيــن يمثلــون اليهوديــة الرســمية .ويعــزو لوقــا ســبب موقفهــم
القاســي تجــاه بولــس إلــى ال َغ ْي ـ َرة.
فــي العالــم القديــم ،كانــت عــدة ســمات يهوديــة ،مثــل التوحيــد وأســلوب الحيــاة ،وحتــى
الســبت ،تشــكل جاذبيــة قويــة بيــن غيــر اليهــود ،وكان الكثيــرون منهــم ينضمــون لإليمــان
بالمســيح كمهتديــن .مــع ذلــك ،فقــد كان الختــان يشـك ُِّل عائقـاً خطيـرا ً ،إذ كان يُ ْعتَبَــر ممارسـ ًة
بربريــة ومثيــر ًة لالشــمئزاز .وبنــا ًء علــى ذلــك ،كان الكثيــرون مــن األمم يحضــرون إلــى المجامع
للتعبــد هلل لكــن مــن دون أن يهتــدوا رســمياً إلــى اليهوديــة .وكان أولئــك األشــخاص يعرفــون
هللا» ،وربمــا كان أولئــك الذيــن يَتَّ ُقــو َن هللا ،وكذلــك ال ُّد َخـاَ ِء ِمـ ْن َم ْج َمــع
علــى أنهــم «يَتَّ ُقــو َن َ
أنطاكيــة (أعمــال  )43 ،16 :13هــم الذيــن ســاعدوا فــي نشــر األخبــار حــول رســالة بولــس بيــن
النــاس بشــكل عــام ،وقــد جــاء النــاس بأعــداد كبيــرة .وال شــك فــي أن إمكانيــة اختبــار الخــاص
دون الحاجــة أوالً إلــى االلتـزام باليهوديــة كان بالنســبة للكثيريــن أمـرا ً َجذَّابَـاً بشــكل خــاص.
وقــد يســاعد هــذا فــي تفســير غيــرة القــادة اليهــود .وعلــى أي حــال ،فإنهــم ومــن خــال
رفضهــم للبشــارة لــم يحرمــوا أنفســهم مــن الخــاص الــذي يقدمــه هللا فحســب ،ولكنهــم أبــرأوا
ذمــة بولــس وبرنابــا لتحويــل اهتمامهــم الكامــل إلــى األمــم الذيــن تهللــوا وســبحوا هللا ألنــه
تضمنهــم فــي خطــة خالصــه.

األربعاء
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إِيقُونِ َية

بتحريــض مــن القــادة اليهــود فــي أنطاكيــة ،حرضــت الســلطات المحليــة الحشــود ضــد
بولــس وبرنابــا َوأَ ْخ َر ُجو ُه َمــا ِمـ ْن المدينــة (أعمــال  .)50 :13مــع ذلــك ،فقــد أمتــأ التالميــذ ِمـ َن
الْ َفـ َر ِح َو ِمــن الـ ُّرو ِح الْ ُقـ ُد ِس (أعمــال  .)52 :13وعندهــا تو ّجــه المرســان إلــى مدينــة إِيقُونِيَـةَ.



اقرأ أعمال  .7-1 :14ماذا كانت نتيجة نشاطات بولس وبرنابا في إِيقُونِ َي َة؟

فــي إِيقُونِ َي ـةَ ،واصــل بولــس وبرنابــا عادتهمــا المتمثلــة فــي مخاطبــة اليهــود أوالً قبــل
التوجــه لألمــم .إ َّن عظــة بولــس فــي أنطاكيــة (أعمــال  )41-16 :13تُ ْع ـر ِْض الســبب الرئيســي
وراء جعــل اليهــود أولويــة فــي خدمتهــم التبشــيرية :انتخــاب إس ـرائيل مــع كل مــا ينطــوي
عليــه ذلــك (روميــة 2 :3؛  ،)5 ،4 :9وإتمــام هللا لوعــده بمخلّــص مــن نســل داود .وعلــى الرغــم
مــن حقيقــة أن الكثيــر مــن اليهــود قــد رفضــوا البشــارة ،إال أن بولــس لــم يفقــد األمــل فــي
حــدوث اهتــداء َج ْو َه ـر ِّي لليهــود.
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ــس َج ِميــ ُع ال َِّذيــ َن ِمــ ْن إِ ْســ َرائِ َيل ُهــ ْم
فــي روميــة  ،11-9يوضــح بولــس جليــاً أنــه «لَ ْي َ
إِ ْس ـ َرائِيلِ ُّيونَ» (روميــة  )6 :9وبأنــه فقــط بســبب رحمــة هللا أن بعــض اليهــود يؤمنــون علــى
َــت بَ ِق َّيــ ٌة
اإلطــاق .إن هللا لــم يرفــض شــعبه ،ولكــن « ِفــي ال َّز َمــانِ الْ َح ِاضــ ِر أَيْضً ــا قَــ ْد َح َصل ْ
ـب ا ْخ ِت َيــا ِر ال ِّن ْع َمـ ِة» (روميــة  .)5 :11واصــل بولــس الكـرازة بالبشــارة لألمــم ،علــى الرغــم
َح َسـ َ
مــن أنــه كان يؤمــن أنــه فــي يــوم مــا ســيؤمن المزيــد مــن اليهــود بالمســيح يســوع.
«إن حجــة بولــس فــي روميــة  11-9تقــدم توضيحـاً إضافيـاً 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 .بيترســونِ ،ســفر أعمــال الرســل (غرانــد
رابيــدز :إيردمانــز ،)2009 ،صفحــة .]401
لم يكن الوضع في إِيقُونِ َي َة مختلفاً كثيرا ً 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 المبش َرين،
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
ال ُمعاشــة ِمــن ِقبــل أولئــك الذيــن يعترفــون باســم المســيح .إذا كان لديــك معــارف
يهــود ،مــا هــو نــوع الشــهادة الــذي تقدمــه لهــم؟

الخميس
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لِ ْس ِت َر َة َو َد ْربَ َة

كان المــكان التالــي الــذي زاره بولــس وبرنابــا هــو لِ ْسـ ِت َرةَ ،قريــة نائيــة تقــع جنــوب غــرب
إِيقُونِ َي ـ َة وتبعــد عنهــا مســافة حوالــي  29كيلومت ـرا ً .وعلــى الرغــم مــن أنهمــا قضيــا بعــض
الوقــت هنــاك (أعمــال  ،)7 ،6 :14إال أن لوقــا يــدون قصــة واحــدة فقــط وتطوراتهــا :شــفاء
الرجــل الكســيح ال ُم ْق َعــد ،ربمــا مســتعط ،الــذي كان يعانــي مــن هــذا المــرض منــذ والدتــه.




اقــرأ أعمــال  .19-5 :14مــا الــذي أعلنــه رد فعلهــم تجــاه بولــس عــن مــدى مــا كان عليــه
هــؤالء النــاس مــن انغمــاس فــي الجهل؟

59

لقــد أُعجبــت الحشــود بالمعجــزة كثيـرا ً لدرجــة أنهــم اعتبــروا خطـأً أن بولــس وبرنابــا كانــا
ـس
ـس» اإللــه البــارز فــي المعبــد اليونانــي (بانثيــون)َ ،وبُولُـ َ
إِلَ َه ْيــنِ – فَكَانُــوا يَ ْد ُعــو َن بَ ْرنَابَــا « َزفْـ َ
ـس وناطق ـاً علــى لســانه .فــي الواقــع ،لقــد أراد النــاس أن
ـس» الــذي كان مرافق ـاً ل َزفْـ َ
« َه ْر َمـ َ
يُقدمــا لهمــا الذبائــح.
وكان الشـاعر الالتينـي أوفيـد (الـذي عـاش فـي الفتـرة مـن  43قبـل الميلاد وحتـى القـرن
الميلادي  )18/17قـد د ّون في وقت سـابق أسـطورة عن هذيـن اإللهين ذاتهمـا وهما متنكرين
فـي هيئـة البشـر وقامـا بزيـارة بلـدة فـي نفـس المنطقـة ( «تلال فريجيـا» ) وكانـا يبحثـان
عـن مـكان للراحـة .ووفقـاً لألسـطورة ،فـإ َّن زوجيـن مسـنين قـد تعاملا مـع هذيـن اإللهيـن
بلطـف و ُحسـن ضيافـة؛ أمـا بقيـة النـاس فكانـوا غيـر مبالين .وبسـبب لطـف الزوجين و ُحسـن
اسـتضافتهما للزائريـن المتخفييـن ،تحـول بيـت الزوجيـن إلـى معبد وتحـول الزوجان أنفسـهما
إلـى كاهنيـن ،فـي حيـن تدمـرت بقيـة البلـدة بأكملهـا (كتـاب التحـ ّوالت .)724-611
وفــي ضــوء مثــل هــذه القصــة المتداولــة فــي هــذه المنطقــة ،لــم تكــن ردة فعــل النــاس
تجــاه المعجــزة التــي أجراهــا بولــس ردة فعــل مســتغ َربة أو مثيــرة للدهشــة .والقصــة تســاعد
أيض ـاً علــى تفســير الســبب الــذي جعــل حشــود النــاس يفترضــون أن المبشــرين كانــا همــا
أيضـاً هذيــن اإللهيــن ،وليــس «أســكليبيوس» علــى ســبيل المثــال ،الــذي كان إلــه الشــفاء .مــع
ذلــك ،فقــد اســتطاع بولــس وبرنابــا توقيــف النــاس عــن عبادتهــم الزائفــة ألنفســهم .وفــي
النهايــة ،تســبب بعــض المعارضيــن مــن أنطاكيــة وإيقونيــة فــي إحــداث انعــكاس تــام للحالــة،
فقامــت الجمــوع برجــم بولــس َو َجـ ّره َخــار َِج الْ َم ِدي َنـ ِة ،ظَانِّيـ َن أَنَّـ ُه قَـ ْد َمــاتَ .



اقـــرأ أعمـــال  .26-20 :14أيـــن أنهـــى بولـــس وبرنابـــا رحلتهمـــا؟ ومـــاذا فعـــا فـــي
طريـــق عودتهمـــا؟
ـوت ِ
قــال بولــسَ ‹ « :وأَنَّــهُ ب ِِضي َقـ ٍ
هللا› » (أعمــال :14
ـات كَ ِثيـ َر ٍة يَ ْن َب ِغــي أَنْ نَدْ ُخـ َـل َملَكُـ َ
 .)22مــا 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
خــال «الضيقــات» التــي تواجههــا أيـاً كانــت؟

الجمعة
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لمزيــد مــن الــدرس« :أثنــاء حياتــه علــى األرض ،ســعى يســوع إلــى إخـراج اليهــود
مــن عزلتهــم .إن اهتــداء قائــد المائــة والمــرأة الفينيقيــة كانــا نموذجيــن لعمل يســوع المباشــر
خــارج شــعب إسـرائيل المختــار .لقــد حــان األوان للعمــل النشــط والمســتمر بيــن األمــم ،الذين
ـت مجتمعــات بأكملهــا بشــارة اإلنجيــل بفــرح وقــد مجــدوا هللا على نــور اإليمان
مــن بينهــم قَ ِبلَـ ْ
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الواعــي .إ ّن عــدم إيمــان اليهــود وحقدهــم لــم يُ َنح ِّيــا جانبـاً قصــد هللا؛ ألن إسـرائيل جديــدة قد
طُ ِع َمــت فــي شــجرة الزيتــون العتيقــة .كانــت المجامــع اليهوديــة مغلقــة فــي وجــه الرســل؛
لكــن البيــوت الخاصــة كانــت مفتوحــة علــى مصاريعهــا لتق ّبلهــم ،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
التضحيــة الطوعيــة والعمــل الغيــور األميــن ألجــل النفــوس .وإذ كانــا يقظيــن وغيوريــن لــم
يتبعــا ميولهمــا أو راحتهمــا الشــخصية بــل بحــرص وصــاة ونشــاط ال يهــدأ جعــا 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 تأثي ـرا ً باقي ـاً علــى عقــول التالميــذ الجــدد فيمــا يختــص بأهميــة رســالة اإلنجيــل»
(روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)155

أسئلة للنقاش
 .1أمعــن التفكيــر فــي قصــة ف ـرار يوحنــا مرقــس عندمــا صــارت األمــور صعبــة.

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
ذلــك (أعمــال  .)37 :15ومــع هــذا ،فإنــه بعــد ذلــك بســنوات ،كتــب بولــس»« :
(2تيموثــاوس  .)11 :4مــا هــي الــدروس التــي لنــا هنــا فيمــا يتعلــق بأولئــك الذيــن،
فــي ظــروف معينــة ،يبرهنــون علــى أنهــم غيــر أمنــاء لدعوتهــم التــي تلقوهــا
للخدمــة؟
 .2راجــع ردة فعــل بولــس وبرنابــا علــى أهــل لســترة عندمــا اعتقــدوا أن بولــس
وبرنابــا كانــا إلهيــن (أعمــال  .)18-14 :14كيــف تكــون ردة فعلنــا عندمــا نُجـ ّرب بــأن
نعتقــد أن الفضــل يعــود لنــا علــى شــيء قــام بــه هللا مــن خاللنــا؟
 .3اقــرأ أعمــال  .23-21 :14بنــاء علــى مثــال بولــس وبرنابــا ،مــا الــذي يمكننــا
كأفــراد ،وككنيســة ،أن نقــوم بــه لتغذيــة أو تقويــة إيمــان المهتديــن الجــدد؟
 .4كيــف يمكننــا التأكــد مــن أننــا ال نســمح للتقاليــد التــي مــن صنــع البشــر ،أو
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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