الدرس الثامن



 24-18آب (أغسطس)

مجمع أورشليم

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال 15؛ غالطيــة 13-11 :2؛ خــروج 49-43 :12؛ روميــة :3
30؛ الوييــن 30 :18؛ رؤيــا .20 ،14 :2
ـص كَ َمــا أُول ِئــكَ
آيــة الحفــظ‹ « :ل ِك ـ ْن ِب ِن ْع َم ـ ِة ال ـ َّر ِّب يَ ُســو َع الْ َم ِســيحِ نُ ْؤ ِم ـ ُن أَنْ نَ ْخلُـ َ
أَ ْيضً ــا› » (أعمــال .)11 :15
بعــد أكثــر مــن عاميــن ،عــاد بولــس وبرنابــا إلــى أنطاكيــة فــي ســوريا .وألن كل الكنيســة
هنــاك كانــت قــد شــاركت فــي إرســالهما كمرســلَين ،كان مــن الطبيعــي أن يقدمــا تقريــرا ً
للكنيســة .مــع ذلــك ،فقــد كان األمــر الــذي ركــز عليــه التقريــر ال يتعلــق بمــا قــد أنجـزاه وإنمــا
علــى مــا فعلــه هللا نفســه مــن خاللهمــا.
كان الهــدف مــن التقريــر ،بالطبــع ،هــو نجــاح المرســلية بيــن األمــم ،هــذا علــى الرغــم مــن
أن الكثيــر مــن اليهــود أيضـاً قــد قبلــوا اإليمــان .مــع ذلــك ،فإنــه منــذ حادثــة كرنيليــوس ،كانــت
مســألة اهتــداء األمــم غيــر المختونيــن قــد أصبحــت مشــكلة (أعمــال  ،)18-1 :11ولكــن مــع
قبــول أعــداد كبيــرة مــن األمــم فــي عضويــة الكنيســة ،أصبحــت األمــور معقــدة بشــكل خــاص.
وكان العديــد مــن المؤمنيــن فــي أورشــليم غيــر ســعداء .فبالنســبة لهــم ،كان األمــم بحاجــة أوالً
إلــى أن يُختتنــوا ،بمعنــى أن يصبحــوا يهــود دخــاء مــن أجــل أن يصبحــوا جــزءا مــن شــعب هللا
ولكــي تكــون لهــم شــركة معهــم.
إن األصحــاح الخامــس عشــر مــن ســفر أعمــال الرســل يــدور حــول مشــكلة األمــم التــي
وصلــت إلــى مســتوى حــرج وحــول عمــل الكنيســة معـاً علــى إيجــاد حــل .كان مجمع أورشــليم
نقطــة تحــول فــي تاريــخ الكنيســة الرســولية فيمــا يتعلــق بمرســليتها العالميــة.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  25آب (أغسطس).
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األحد



 19آب (أغسطس)

النقطة األساسية محور الخالف
منذ البداية ،كانت الكنيسة في أنطاكية تتكون من اليهود الهلِّنستيين واألمم غير المختونين
(أعمال 21-19 :11؛ غالطية  )13-11 :2الذين عاشوا على ما يبدو في شركة مسالمة مع بعضهما
البعض .مع ذلك ،فقد تحطمت هذه الشركة بوصول مجموعة مؤمنين من أورشليم.



اقرأ أعمال  .5-1 :15ما هي المشكلة التي واجهتها الكنيسة؟

م ــن المحتم ــل أن َمــ ْن كان ــوا يُطل ــق عليه ــم ع ــادة اس ــم «المتهودي ــن» ،أولئ ــك األفــراد
م ــن اليهودي ــة ،كان ــوا ه ــم أنفس ــهم ال ُمش ــار إليه ــم ف ــي ع ــد  5عل ــى أنه ــم « ِمــ َن ال َِّذيــ َن
ـب الْ َف ِّر ِ
يســ ِّيي َن» .وال ينبغ ــي لوج ــود الفريس ــيين ف ــي الكنيس ــة
كَانُ ــوا قَــ ْد آ َم ُن ــوا ِمــ ْن َم ْذ َه ـ ِ
أن يفاجئنـــا ،إذ أن بولـــس نفســـه كان فَ ِّر ِ
يســـ ّياً قبـــل اهتدائـــه (فيلبـــي  .)5 :3ويبـــدو أن
هـــذه المجموعـــة قـــد ذهبـــت إلـــى أنطاكيـــة بمبـــادرة مـــن أفرادهـــا (أعمـــال ،)24 :15
عل ــى الرغ ــم م ــن أن حادث ــة أخ ــرى كان ــت ق ــد وقع ــت ف ــي أنطاكي ــة ف ــي وق ــت الح ــق
وأظه ــرت أن معظ ــم اليه ــود ،بم ــا ف ــي ذل ــك الرس ــل ،ل ــم يكون ــوا مرتاحي ــن لوج ــود األم ــم
غي ــر المختوني ــن ف ــي الكنيس ــة (غالطي ــة .)13-11 :2
فــي رســالته إلــى غالطيــة ،ال يتكلــم بولــس بشــكل إيجابــي عــن المتهوديــن ،واصفـاً إياهــم
بالمزعجيــن (غالطيــة 7 :1؛  )10 :5و «ا ِإل ْخ ـ َو ِة الْ َك َذبَــ ِة» (غالطيــة  )4 :2الذيــن كان دافعهــم
الحقيقــي هــو تقويــض الحريــة الروحيــة لإلنجيــل وجلــب المهتديــن مــن األمــم إلــى عبوديــة
التزمــت والتق ّيــد بحرف ّيــة الشــريعة.
وكانــت وجهــة نظرهــم بســيطة إلــى حــد مــا :إنــه مــا لــم يُختتــن األممييــن ويحفظــوا
جميــع النواميــس الطقســية اليهوديــة األخــرى ،فإنــه ال يمكنهــم أن يخصلــوا .وفــي اعتقادهــم،
كان ال يمكــن إيجــاد الخــاص ســوى ضمــن مجتمــع عهــد هللا .ويعتقــدون أيض ـاً أنــه ،ووفق ـاً
للعهــد القديــم ،ال توجــد طريقــة أخــرى ألن يصبــح المــرء جــزءا ً مــن شــعب هللا المختــار
ســوى مــن خــال الختــان (تكويــن 14-9 :17؛ خــروج  .)48 :12وباختصــار ،كان أولئــك اليهــود
يعتقــدون أنــه يمكــن لألمــم أن يخلصــوا ،فقــط إذا هــم أصبحــوا يهــودا ً أوالً.
وبالطبــع ،لــم يتفــق بولــس وبرنابــا مــع هــذه المتطلبــات ،التــي تعارضــت مــع جوهــر
بشــارة اإلنجيــل .مــع ذلــك ،فــإن النهــج العدوانــي للــزوار المتهوديــن قــد أحــدث نقاشـاً ســاخناً؛
والكلمــة المســتخدمة فــي أعمــال  2 :15تعطــي الشــعور بـــ «الص ـراع» أو «الشــقاق» .ومــع
هــذا ،فقــد كانــت المســألة بالغــة األهميــة بحيــث ال يمكــن التعامــل معهــا علــى المســتوى
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المحلــي فقــط .لقــد كانــت وحــدة الكنيســة علــى المحــك .عندهــا قــرر اإلخــوة فــي أنطاكيــة
إرســال عــدد مــن المندوبيــن إلــى أورشــليم ،بمــا فــي ذلــك بولــس وبرنابــا إليجــاد حــل.

ضــع نفســك فــي موقــف المتهوديــن .مــا هــي الحجــج والمبــررات التــي يمكنــك
تقديمهــا دفاع ـاً عــن موقفــك؟

االثنني



 20آب (أغسطس)

الختان
كانــت إحــدى القضايــا الكبــرى فــي هــذا الن ـزاع هــي الختــان .ولــم يكــن الختــان مــن
ابتــداع البشــر (قــارن متــى  .)9 ،2 :15باألحــرى ،كان هللا نفســه هــو مــن أمــر بالختــان كعالمــة
علــى عهــده مــع نســل إبراهيــم باعتبارهــم شــعب هللا المختــار (تكويــن .)14-9 :17
اقــرأ خــروج  .49-43 :12باإلضافــة إلــى اإلسـرائيليين بالــوالدة ،مــن كان مــن المفتــرض لهــم
أن يختتنــوا أيضـاً؟
إن بــركات العهــد لــم تكــن تقتصــر علــى اإلسـرائيليين بالمولــد ولكنهــا كانــت تمتد لتشــمل
أي عبــد أو غريــب أو نزيــل أو أجيــر يرغــب فــي اختبــار تلــك البــركات ،طالمــا خضــع لعمليــة
الختــان .وبعــد الختــان ،كان الغريــب يتمتــع بنفــس المكانــة أمــام هللا كالمولــود إس ـرائيلياً:
«فَيَ ُكــو ُن كَ َم ْولُــو ِد األَ ْر ِض» (خــروج .)48 :12
إذا ً ،كان الختــان أمــرا ً ال غنــى عنــه (بالنســبة للذكــور) كــي يكــون المــرء عضــوا ً كامــل
العضويــة فــي مجتمــع العهــد .وألن يســوع كان هــو مســيا إس ـرائيل ،بــدا مــن الطبيعــي أن
يص ـ َّر المتهــودون علــى أنــه ال يمكــن لألمــم االســتفادة مــن الخــاص الــذي يقدمــه المســيح
دون أن يصبحــوا يهــودا ً أوالً.


اقرأ رومية 30 :3؛ 1كورنثوس 18 :7؛ غالطية  28 :3و .6 :5ماذا كان مفهوم بولس للختان؟

بقولهــم أنــه ال يمكــن ألي شــخص مــن األمــم أن يخلــص دون االنضمــام إلــى اليهوديــة
أوالً ،كان هــؤالء الرجــال المتهوديــن يخلطــون بيــن مفهوميــن مختلفيــن :العهــد والخــاص.
فــإن كــون المــرء عضــوا ً فــي مجتمــع عهــد هللا لــم يكــن ضمانـاً للخــاص (إرميــا 4 :4؛ .)25 :9
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن إبراهيــم نفســه قــد َخلُــص (تبــرر) باإليمــان ،الــذي حــدث قبــل أن
يُ ْختَتَــن [وليــس ألنــه ا ُ ْختُ ِتــن] (روميــة  .)13-9 :4كان الخــاص دائمـاً باإليمــان ،هــذا فــي حيــن
64

كان العهــد تدبي ـرا ً رؤوف ـاً ،عمــل هللا مــن خاللــه علــى تعريــف العالــم أجمــع بذاتــه اإللهيــة
وبخطتــه الْ ُم َخل َِّصــة .وقــد ا ُختيــرت إس ـرائيل لهــذا الغــرض (تكويــن .)3-1 :12
كانــت المشــكلة ،مــع ذلــك ،هــي أنــه عندمــا ربــط أولئــك المؤمنيــن بيــن العهــد والخــاص،
أصبحــوا ينظــرون إلــى الختــان علــى أنــه جديــر بالتقديــر .مــع ذلــك ،فــإن نعمــة هللا ال ُمخلِّصــة
ال تقــوم بمــا يمكــن لألعمــال البشــرية القيــام بــه .لــذا ،فقــد كان فــرض الختــان علــى المؤمنيــن
مــن األمــم كوســيلة للخــاص تشــويهاً لِ َحـ ّـق ا ِإلنْجِيــلِ (غالطيــة 7 :1؛  ،)5-3 :2وإبطــاالً لِ ِن ْع َمــة
ِ
هللا (غالطيــة َ ،)21 :2و َج ْعــلِ المســيح ِبـ َـا نَ ْفـعٍ (غالطيــة  .)2 :5باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنَّــه فــي
فــرض الختــان إنــكار للطبيعــة العالميــة للخــاص (كولوســي 11 :3؛ تيطــس  .)11 :2ومــا كان
بولــس ليوافــق أبــدا ً علــى مثــل هــذا النــوع مــن التفكيــر.

مــا هــي خطــورة االعتقــاد بــأن الخــاص يأتــي مــن مجــرد كــون الشــخص عضــواً فــي
الكنيســة الصحيحــة؟

الثالثاء



 21آب (أغسطس)

المناظرة والنقاش


اقرأ أعمال  .11-7 :15ماذا كانت مساهمة بطرس في المناقشة التي جرت في أورشليم؟

بالطبــع ،لــم يــدون لوقــا كل أحــداث االجتمــاع .علــى ســبيل المثــال ،كان ســيكون مــن
المثيــر لالهتمــام أن نعــرف الحجــج الداعمــة التــي تقــدم بهــا المتهــودون (أعمــال ،)5 :15
ـي كالً مــن
وكذلــك ردود أفعــال بولــس وبرنابــا (أعمــال  .)12 :15وحقيقــة أن لدينــا فقــط خطابـ ّ
بطــرس ويعقــوب ،تظهــر أهميــة هذيــن الرجليــن بيــن الرســل.
وفــي حديثــه ،خاطــب بطــرس الرســل َوالْ َمشَ ــاي َخ مذك ـرا ً إياهــم باختبــاره مــع كرنيليــوس
قبــل ســنوات .ومــن حيــث المضمــون ،كانــت حجتــه هــي ذاتهــا التــي اســتخدمها ِم ـ ْن قَبْــل
أمــام اإلخــوة فــي أورشــليم (أعمــال  .)17-4 :11وذكــر بطــرس أن هللا نفســه قــد أعلــن عــن
مصادقتــه علــى اهتــداء كرنيليــوس (علــى الرغــم مــن أنــه كان أمميـاً غيــر مختــون) مــن خــال
منحــه وأهــل بيتــه نفــس هبــة الــروح القــدس التــي أعطاهــا للرســل فــي يــوم الخمســين.
فــي عنايتــه اإللهيــة ،لــم يســتخدم هللا ســوى شــخص مثــل بطــرس إلقنــاع المؤمنيــن
المتهوديــن بــأال يميــزوا بيــن اليهــود واألمــم فيمــا يتعلــق بالخــاص .فإنهــم حتــى لــو كان
يفتقــرون إلــى فوائــد التطهيــر الخاصــة بقوانيــن وتنظيمــات العهــد القديــم ،إال أنــه ال يمكــن
فيمــا بعــد اعتبــار المؤمنيــن مــن األمــم نجســين ألن هللا نفســه قــد ط ّهــر قلوبهــم .وقــد بــدت
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عبــارة بطــرس الختاميــة شــبيهة جــدا ً لمــا كنــا ســنتوقعه مــن بولــس‹ « :ل ِك ـ ْن ِب ِن ْع َم ـ ِة ال ـ َّر ِّب
ـص كَ َمــا أُول ِئـ َـك أَيْضً ــا› » (أعمــال .)11 :15
يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح نُ ْؤ ِم ـ ُن أَ ْن نَ ْخلُـ َ


اقرأ أعمال  .21-13 :15ما هو الحل الذي اقترحه يعقوب للمشكلة المتعلقة باألمم؟

يُشــير خطــاب يعقــوب إلــى أنــه كان فــي موضــع ســلطة (قــارن مــع أعمــال 17 :12؛ :21
18؛ غالطيــة  .)12 ،9 :2وبصــرف النظــر عمــا كان يفهمــه بشــأن إعــادة بنــاء خيمــة داود ،التــي
تشــير فــي نبــوءة عامــوس إلــى اســترداد ســالة داود (عامــوس  ،)12 ،11 :9كان غــرض يعقــوب
الرئيســي هــو أن يبرهــن أن هللا قــد دبّــر بالفعــل النضمــام األمــم إلــى «شــعب هللا» ال ُمعــاد
تشــكيله ،وبالتالــي كان يمكــن لألمــم أن يُدمجــوا فــي إسـرائيل.
وبســبب هــذا ،كان ق ـراره هــو أنــه ال يجــب فــرض المزيــد مــن القيــود علــى المهتديــن
مــن األمــم ،باســتثناء تلــك التــي عــادة مــا تكــون مطلوبــة مــن الغربــاء الذيــن يرغبــون فــي
العيــش فــي أرض إس ـرائيل.

األربعاء



 22آب (أغسطس)

القرار الرسولي


اقــرأ أعمــال  .29 ،28 :15مــا هــي المحظــورات األربعــة التــي قــرر المجمــع أن يفرضهــا
علــى المهتديــن مــن األمــم؟

كانــت القضيــة الرئيســية التــي مــن أجلهــا انعقــد مجمــع أورشــليم قــد تــم حلهــا بصــورة
ُمرضيــة .وألن الخــاص بالنعمــة ،فــإ َّن المؤمنيــن مــن األمــم قــد تــم إعفاؤهــم مــن الختــان عنــد
انضمامهــم للكنيســة .ومــع ذلــك ،كان عليهــم االمتنــاع عــن أربعــة أمــور )1( :تنــاول األطعمــة
التــي تقــدم كذبيحــة لألصنــام فــي الطقــوس الوثنيــة والتــي تقــدم بعــد ذلــك فــي حفــل هيــكل
أو تُبــاع فــي الســوق؛ ( )2تنــاول الــدم؛ ( )3تنــاول لحــوم الحيوانــات المخنوقــة ،أي اللحــوم
التــي لــم يُ َصـ َّـف دمهــا؛ ( )4الفجــور الجنســي فــي أشــكاله المختلفــة.
معظــم المســيحيين اليــوم يتعاملــون مــع المحظــورات الغذائيــة أعــاه (المحظــورات )3-1
كمــا لــو كانــت توصيــات مؤقتــة .وألن تلــك األمــور كانــت مثيــرة لالشــمئزاز بالنســبة لليهــود،
فــإن هــذه المحظــورات – وفق ـاً لمجــادالت بعــض المســيحيين – كانــت تهــدف فقــط إلــى
ســد الفجــوة بيــن المؤمنيــن اليهــود والمؤمنيــن مــن األمــم .وفــي كثيــر مــن األحيــان ،يزعــم
أمثــال هــؤالء المســيحيين أن جميــع نواميــس العهــد القديــم األخــرى ،بمــا فــي ذلــك القوانيــن
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الخاصــة باألطعمــة (الوييــن  )11ووصيــة الســبت (خــروج  )11-8 :20والتــي لــم تــرد بقائمــة
المحظــورات األربعــة أعــاه ،لــم تعــد ملزمــة للمســيحيين.
غيــر أن مــا يعــرف بالمرســوم الرســولي لــم يكــن مؤقت ـاً ولــم يكــن كذلــك قانون ـاً جديــدا ً
لألخــاق المســيحية التــي اســتبعدت كل شــيء آخــر يتعلــق بالعهــد القديــم .فــي الواقــع ،إنــه
فــي ظــل إرشــاد وتوجيــه الــروح القــدس (أعمــال الرســل  ،)28 :15قــام الرســل َوالْ َمشَ ــاي ُخ
بإعــادة صياغــة القوانيــن الموجــودة فــي الوييــن  18 -17والتــي تختــص فقــط بالغربــاء
المقيميــن فــي إس ـرائيل.
وفـي سـياق سـفر الالوييـن ،كانت هذه المحظـورات تعني نبـذ الوثنية .فـإن أي غريب كان
يرغـب فـي العيـش فـي إسـرائيل كان عليـه أن يتخلـى عـن تلـك الممارسـات الوثنيـة التـي كان
قـد اعتـاد عليهـا (الوييـن  .)30 :18وبالمثـل ،فـإن أي شـخص مؤمـن مـن األمـم كان يرغـب في
االنضمـام إلـى الكنيسـة كان يطلـب منـه اتخـاذ موقف حاسـم ضـد الممارسـات الوثنية.
ومــع ذلــك ،فلــم يكــن هــذا ســوى الخطــوة األولــى .فحــال انضمامــه إلــى الكنيســة ،كان
المتوقــع منــه بطبيعــة الحــال أن يفعــل مشــيئة هللا مــن خــال إطاعــة تلــك الوصايــا التــي هــي
ذات طابــع كونــي ،الوصايــا التــي كانــت موجــودة قبــل إعطــاء شـرائع موســى والتــي لــم تكــن
طقســية فــي جوهرهــا ،مثــل وصيــة الســبت (تكويــن  )3-1 :2وااللتـزام بالتمييــز بيــن اللحــوم
الطاهــرة والنجســة (تكويــن .)2 :7
حقيقــة أن الق ـرار الــذي اتخــذه مجمــع أورشــليم لــم يكــن مؤقت ـاً تتضــح ،علــى ســبيل
المثــالِ ،مــن رؤيــا  20 ،14 :2حيــث يتــم تك ـرار المحظوريــن األول واألخيــر ،ويشــتمل ضمن ـاً
علــى المحظو َريــن اآلخ َريــن كذلــك .فــي الواقــع ،إن األدلــة التاريخيــة تظهــر أن القـرار كان ال
ي ـزال هــو المعيــار مــن قبــل المســيحيين بعــد فتــرة العهــد الجديــد بزمــن طويــل.

عندمــا تنشــأ النزاعــات ،كيــف يمكننــا أن نتعلــم الجلــوس معــاً ،لالســتماع إلــى
بعضنــا البعــض ،وبــروح مــن االحت ـرام والتواضــع ،نعمــل علــى حــل مــا لدينــا مــن
مشــاكل ومعضــات؟

الخميس



 23آب (أغسطس)

الرسالة من أورشليم
اقــرأ أعمــال  .29-22 :15مــا هــي التدابيــر اإلضافيــة التــي اُتخــذت ِمــن ِقبــل كنيســة
أورشــليم بشــأن ق ـرار المجمــع؟
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كان أول إجراء هو كتابة رسالة إلى المؤمنين من األمم إلعالمهم بما تقرر .وكانت الرسالة ،التي
كُتبت ب ِْاس ِم الرسل ومشايخ إسرائيل ،وثيقة رسمية تعكس ِس َيا َدة كنيسة أورشليم على المجتمعات
المسيحية بسبب قيادة الرسل .والرسالة التي كُتبت في عام  49ميالدية ،وهي التاريخ األكثر احتماالً
النعقاد مجمع أورشليم ،هي واحدة من أقدم الوثائق المسيحية التي لدينا.
ـب بَ ْر َســابَا َو ِســيالَ،
كمــا قــررت كنيســة أورشــليم أيضـاً تعييــن مبعوثيــن ،همــا يَ ُهــوذَا الْ ُملَ َّقـ َ
لمرافقــة بولــس وبرنابــا إلــى أنطاكيــة؛ وكانــت مهمتهمــا هــي حمــل الرســالة وتأكيــد محتواهــا.



اقرأ أعمال  .33-30 :15كيف كان رد فعل الكنيسة في أنطاكية على الرسالة؟

عنــد قُرئــت الرســالة ،امتــأت الكنيســة بفــرح عظيــم بســبب الرســالة المشــجعة :فلــم يكــن
الختــان مطلوب ـاً مــن المهتديــن مــن األمــم .كمــا أنهــم لــم يُبــدوا أي اعت ـراض علــى مطالــب
الرســالة (الق ـرار الرســولي ذات األربــع نقــاط) .وهكــذا تــم تســوية أول انقســام خطيــر فــي
الكنيســة األولــى ،علــى األقــل مــن الناحيــة النظريــة.
وفــي ختــام المجمــع ،تــم االعت ـراف التــام برســالة بولــس ِمــن ِقبــل قــادة الكنيســة فــي
أورشــليم ،الذيــن أعطــوه وبرنابــا يَ ِميـ َن الشَّ ـ ِركَ ِة كعالمــة للقبــول والثقــة (غالطيــة  .)9 :2ومــع
ذلــك ،فــإن هــؤالء المســيحيين اليهــود الذيــن واصلــوا العيــش وفقـاً للشـرائع اليهوديــة كانــوا
ال يزالــون يجــدون صعوبــة شــديدة فــي أن تكــون لهــم شــركة طعــام مــع األمــم الذيــن كانــوا
– وفقـاً ألولئــك المســيحيين مــن أصــل يهــودي – ال يزالــون نجســين مــن الناحيــة الطقســية.
هـذه هـي المشـكلة التـي ظهـرت ،على سـبيل المثال ،مـن خلال الحادثة التـي كان بطرس
متورطـاً فيهـا فـي غالطيـة  .14-11 :2تقـول روح النبـوة« ،بـل حتى التالميذ أنفسـهم لـم يكونوا
مسـتعدين كلهـم لقبـول قـرار المجمع بـكل رضى» (أعمال الرسـل ،صفحـة .)164

كــن صادق ـاً مــع نفســك :مــا مــدى صعوبــة أن تكــون لــك شــركة مــع مؤمنيــن مــن
أعـراق وثقافــات ،بــل وحتــى طبقــات اجتماعيــة أخــرى؟ كيــف يمكنــك أن تتخلــص
مــن هــذا الموقــف الــذي هــو بالتأكيــد موقــف مضــاد لبشــارة اإلنجيــل؟

الجمعة
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لمزيــد مــن الــدرس« :وبوجــه عــام لــم يكــن المهتــدون مــن اليهــود يرغبــون فــي
التقــدم بنفــس الســرعة التــي فتحــت لهــم بهــا عنايــة هللا الطريــق .وقــد كان واضح ـاً مــن
نتائــج خدمــات الرســولين بيــن األمــم أن عــدد المهتديــن مــن بيــن هــؤالء كان أكثــر جــدا ً مــن
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المهتديــن اليهــود .وقــد بــات اليهــود يخشــون أنــه إذا لــم يجبــر األمــم علــى حفــظ القيــود
وطقــوس النامــوس كشــرط النضمامهــم إلــى شــركة الكنيســة ،فــإن الصفــات القوميــة المميــزة
لليهــود والتــي قــد حفظتهــم إلــى اآلن منعزليــن عــن باقــي النــاس ،ســتختفي نهائيـاً مــن بيــن
أولئــك الذيــن قــد قبلــوا رســالة اإلنجيــل» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)157
«فالمسـيحيون مـن اليهـود الذيـن كانـوا سـاكنين علـى مـرأى مـن الهيـكل ارتـدت عقولهـم
بالطبـع إلـى امتيـازات اليهـود الخاصـة كأمـة .وعندمـا رأوا الكنيسـة المسـيحية تتـرك الطقـوس
والتقاليـد اليهوديـة ،وأدركـوا أن القدسـية الخاصـة التـي أضيفت إلـى العـادات اليهودية مزمعة
أن تغيـب عـن األنظـار فـي نـور اإليمان الجديـد ،غضب كثيـرون منهم علـى بولس علـى اعتبار
أنـه الشـخص الـذي أحـدث هـذا التغييـر إلـى حـد كبير .بـل حتـى التالميذ أنفسـهم لـم يكونوا
مسـتعدين كلهـم لقبـول قرار المجمـع بكل رضى .كان كثيـرون غيورين على الناموس الطقسـي
وكانـوا ينظـرون إلـى بولـس بـازدراء لظنهـم أن مبادئـه الخاصـة بحقـوق الشـريعة اليهوديـة
واالرتبـاط بهـا كانـت تميـل إلـى التهـاون والتراخـي» (المرجع نفسـه ،صفحـة .)164

أسئلة للنقاش
 .1فـي الصـف ،عـودوا إلـى السـؤال األخيـر بـدرس يـوم االثنيـن .كيـف لنـا أن نفهـم

حقيقـة أن االنتمـاء إلـى الكنيسـة «الصحيحـة» ال يضمن الخالص؟ على سـبيل المثال،
مـن المؤكـد أن إسـرائيل القديمـة كانـت «الكنيسـة الصحيحة» ،لكن هـذا ال يعني أن
جميـع مـن كانـوا بهـا قـد خلصوا .فـإذا كان كـون الشـخص فـي الكنيسـة الصحيحة ال
يضمـن الخلاص ،إذاً فمـا فائـدة أن يكـون الشـخص جـزءاً من هذه الكنيسـة؟
 .2إن كيفيــة تق ّبــل األمــم غيــر المختونيــن فــي مجتمــع اإليمــان كانــت مــن إحــدى
أول أهــم القضايــا اإلداريــة التــي واجهتهــا الكنيســة األولــى .مــا هــي بعــض القضايــا
المماثلــة فــي كنيســتنا اليــوم ،ومــاذا ينبغــي للمثــال الــذي فــي أعمــال  15أن يعلمنــا
حــول كيــف نتعامــل معهــا؟
 .3فـي الصـف ،دعـوا بعـض األشـخاص يأخـذون موقـف اليهـود الذيـن أصـروا علـى
وجـوب أن يصبـح المؤمنيـن من األمـم يهود دخالء أوالً قبل أن ينضموا إلى الكنيسـة،
األمـر الـذي اعتبـروه (وهـم علـى حـق) بـأن ذلـك كان امتـداداً لوعـود العهـد التـي
قطعـت إلسـرائيل .مـا هـي حججهـم ،وكيـف يمكنـك الرد عليهـا؟ كيف يمكـن لنقاش
مثـل هـذا أن يظهـر لنـا السـبب فـي أن القضايـا التـي تبـدو اليـوم واضحـة جـداً ،قـد
تبـدو ،فـي أوقـات وأزمنـة مغايـرة ،أكثـر صعوبـة مما هـي عليه بالنسـبة لنـا اآلن؟
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