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الرحلة التبشيرية الثانية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال 16؛ روميــة 28 :3؛ غالطيــة 16 :2؛ أعمــال 17؛
1كورنثــوس 23 :1؛ أعمــال .10 -1 :18
ـم َوالَ ت َْسـك ُْت ،ألَنِّــي أَنَــا َم َعــكَ َ ،والَ يَ َقـ ُـع ِبــكَ أَ َحــدٌ
آيــة الحفــظ ‹ « :الَ تَ َخـ ْ
ـف ،بَـ ْـل تَكَلَّـ ْ
لِ ُي ْؤ ِذيَــكَ  ،ألَنَّ لِــي شَ ـ ْع ًبا كَ ِثيـ ًرا ِفــي هـ ِذ ِه الْ َم ِدي َنـ ِة › » (أعمــال .)10 ،9 :18
عنــد رجوعهمــا إلــى أنطاكيــة ،عمــل كالً مــن بولــس وبرنابــا علــى رعايــة الكنيســة وانخرطــا
فــي أعمــال تبشــيرية أخــرى .وكانــت هــذه علــى مــا يبــدو آخــر مــرة يعمــان فيهــا مع ـاً ،إذ
حــدث خــاف حــاد بينهمــا أدى إلــى انفصالهمــا .وكان ســبب الخــاف بيــن بولــس وبرنابــا هــو
مرقــس ،ابــن أخــت برنابــا (كولوســي  .)10 :4فعندمــا دعــا بولــس برنابــا للعــودة إلــى األماكــن
التــي كانــا قــد بشـرا فيهــا فــي رحلتهمــا الســابقة ،أراد برنابــا أن يأخــذ ابــن أختــه معهمــا ،لكــن
بولــس كان ضــد هــذا الــرأي بســبب فشــل مرقــس الســابق (أعمــال .)13 :13
مــع ذلــك ،فقــد تحــول انفصــال بولــس وبرنابــا إلــى بركــة ،ألنــه مــن خــال تقســيم
جهودهمــا اســتطاع تغطيــة مســاحة أكبــر ممــا كانــا قــد خططــا لــه فــي البدايــة .قــام برنابــا
باصطحــاب مرقــس وعــادا إلــى قبــرص ،مســقط رأس برنابــا (أعمــال  .)36 :4وفي الوقت نفســه،
ـس
وبعــد أن دعــا ســيال لالنضمــام إليــه ،اجتــاز بولــس فــي ُســو ِريَّ َة َوكِيلِي ِك َّي ـةَ ،يُشَ ـ ِّد ُد الْ َك َنائِـ َ
هنــاك .وقبــل المجــيء إلــى أنطاكيــة للمــرة األولــى ،كان بولــس قــد أمضــى عــدة ســنوات فــي
طرســوس (أعمــال 30 :9؛  .)26 ،25 :11واآلن كانــت لديــه الفرصــة لزيــارة مجتمعــات المؤمنيــن
التــي كان قــد أسســها هنــاك .ومــع ذلــك ،فقــد كانــت خطــة هللا لــه أعظــم بكثيــر ممــا تصــوره
بولــس فــي البدايــة.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  1أيلول (سبتمبر).
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األحد
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في لسترة مرة أخرى
إن انتقــاء لوقــا لألحــداث يأخذنــا تقريب ـاً إلــى دربــة ولســترة مباشــرة .أمــا فيمــا يتعلــق
بســو ِريَّ َة َوكِيلِي ِكيَّ ـةَ ،فــإن الشــيء الوحيــد الــذي يقولــه لوقــا هــو أن بولــس ا ْجتَــا َز فــي هــذه
ُ
ـس (أعمــال .)41 :15
المناطــق يُشَ ـ ِّد ُد الْ َك َنائِـ َ



اقــرأ أعمــال  .13-1 :16مــاذا يعلمنــا تصــرف بولــس هنــاك حــول مــدى مــا كان عليــه
مــن حساســية وشــعور فــي ســعيه للوصــول إلــى اآلخريــن وتبشــيرهم؟

ورغــم أن والــد تيموثــاوس كان أمميـاً ،كانــت أمــه يهوديــة مســيحية؛ كان اســمها يونيــس.
ـب الْ ُم َق َّد َسـ َة ُم ْنـ ُذ
وعلــى الرغــم مــن كونــه غيــر مختــون ،إال أن تيموثــاوس كانــت يَ ْعـر ُِف الْ ُكتُـ َ
الطُّفُولِ َّيـ ِة (2تيموثــاوس  ،)15 :3ممــا يعنــي أنــه كان أيضـاً شــخصاً تقيـاً .وكمســيحي ،كان قــد
حصــل بالفعــل علــى احتـرام وإعجــاب كل المؤمنيــن المحلييــن.
وألن اليهــود كان يحســبون يهوديــة الشــخص مــن خــال نســل األم بــدالً مــن األب ،فقــد
كان تيموثــاوس يهودي ـاً .لكنــه لــم يختتــن فــي اليــوم الثامــن بعــد والدتــه ،وذلــك ربمــا ألن
والــده ،اليونانــي ،كان ينظــر إلــى الختــان علــى أنــه ممارســة بربريــة.
كان بولــس يرغــب فــي أن يكــون تيموثــاوس رفيق ـاً لــه فــي الخدمــة ،لكنــه كان يعــرف
أن تيموثــاوس ،كيهــودي غيــر مختــون ،ســوف يُمنــع مــن دخــول المجامــع اليهوديــة ،ولــو أن
بولــس قــد أدخلــه المجامــع دون أن يُختتــن ،لكانــت ُو ِّج َهــت لبولــس تهمــة االرتــداد .ولهــذا
قــام بختــن تيموثــاوس .لذلــك ،فــإن دافــع بولــس للقيــام بذلــك كان عملي ـاً بحت ـاً وال ينبغــي
النظــر إليــه علــى أنــه مناقــض لإلنجيــل الــذي كان يبشــر بــه.
وبعــد زيارتــه لألماكــن التــي كان قــد أتــى إليهــا فــي رحلتــه األولــى ،قــرر بولــس الذهــاب
إلــى الجنــوب الغربــي ،ربمــا إلــى أفســس ،فــي مقاطعــة آســيا ،لكــن الــروح القــدس منعــه
مــن القيــام بذلــك .ثــم انتقــل إلــى الشــمال محــاوالً الذهــاب إلــى بيثينيــة ،ولكــن مــرة أخــرى،
وبطريقــة غيــر معلنــة ،منعــه الــروح القــدس مــن الذهــاب إلــى هنــاك .ولكنــه كان قــد اجتــاز
فــي ميســيا بالفعــل ،فقــد كان الخيــار الوحيــد لبولــس هــو الذهــاب غربـاً إلــى مينــاء تــرواس
البحــري حيــث كان بمقــدوره اإلبحــار مــن هنــاك إلــى عــدد مــن االتجاهــات.
بيــد أنــه فــي رؤيــا ليليــة ،أظهــر هللا لبولــس أنــه ينبغــي أن يجتــاز عبــر بحــر إيجــة إلــى
َم ِك ُدونِيَّـةَ .وعندمــا عــرف مرافقــوه عــن الرؤيــا ،توصلــوا إلــى نتيجــة أن هللا قــد دعاهــم بالفعــل
إلــى مشــاركة البشــارة مــع ال َمك ُدونِيّيــن.
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فكــر فــي ســبب ختــان بولــس لتيموثــاوس .مــاذا ينبغــي لهــذا أن يعلمنــا حــول
وجــوب أن نكــون مســتعدين للقيــام بأمــور معينــة قــد ال نتفــق دائمــاً معهــا أو
نراهــا ضروريــة ،ولكنهــا ســتخدم قضيــة أكبــر؟

االثنني
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فليبي
حــال وصولهــم إلــى َم ِك ُدونِ َّيــةَ ،ســافر بولــس ورفاقــه إلــى فيلبــي ،حيــث أسســوا أول
مجتمــع مســيحي فــي أوروبــا.

اقــرأ أعمــال  .24-11 :16أيــن ذهــب المبشــرون فــي يــوم الســبت ،ولمــاذا؟ مــا الــذي
حــدث لهــم فــي نهايــة المطــاف هنــاك؟



كلمــا كان بولــس يصــل إلــى مدينــة مــا ،كانــت عادتــه هــي زيــارة المجمــع المحلــي فــي
يــوم الســبت كــي يشــهد لليهــود (أعمــال 44 ،42 ،14 :13؛ 2 ،1 :17؛  .)4 :18وحقيقــة أنــه
والمجموعــة المرافقــة لــه ،عندمــا كانــوا فــي فيلبــي ،قــد ذهبــوا إلــى ضفــة النهــر يــوم الســبت
للصــاة – باإلضافــة إلــى بعــض النســاء المتعبــدات مــن اليهــود واألمــم – قــد تعنــي أنــه لــم
يكــن هنــاك مجمع ـاً فــي المدينــة .وأهميــة هــذا هــي أن بولــس لــم يذهــب إلــى المجامــع
اليهوديــة فــي الســبوت ألغـراض تبشــيرية فقــط ،ولكــن أيضـاً ألن يــوم الســبت كان هــو يــوم
العبــادة بالنســبة لبولــس.



اقــرأ أعمــال  .34-25 :16راجــع قصــة اهتــداء الســجان .مــا الــذي كان عليــه القيــام بــه
مــن أجــل أن يخلــص؟

إن جــواب بولــس وســيال علــى ســؤال الســجان يتوافــق تمامـاً مــع بشــارة اإلنجيــل ،فحيــث
أن الخــاص هــو تمامـاً مــن خــال اإليمــان بيســوع (روميــة 28 :3؛ غالطيــة  .)16 :2مــع ذلــك،
فــإن مــا ال يمكننــا اســتنتاجه مــن هــذه الحادثــة هــو أن اإليمــان بيســوع المســيح هــو كل مــا
نحتــاج إليــه للمعموديــة ،علــى حســاب التعاليــم العقائديــة والعمليــة الصحيحــة.
مــا الــذي نعرفــه عــن الســجان؟ هــل كان يهوديـاً أَ ْم يهوديـاً دخيـاً؟ فــي كلتــا الحالتيــن ،مــا
كان يحتــاج إليــه هــو أن يؤمــن بيســوع المســيح كــرب ومخلــص .مــاذا لــو كان الســجان أمميـاً
72

يعــرف هللا ويتع ّبــد لــه بالفعــل ،ككرنيليــوس ولِ ِيديَّــة (أعمــال  ،)14 :16وأشــخاص كثيريــن ورد
ذكرهــم فــي ســفر أعمــال الرســل؟ مــاذا لــو أنــه كان قــد حضــر فــي الســابق اجتماعــات بولــس
التبشــيرية فــي المدينــة؟ مهمــا كانــت الحقائــق المتعلقــة بالســجان ،ال ينبغــي أن يســتخدم
الســرد الموجــز لقصتــه كذريعــة لمعموديــة األشــخاص بســرعة.

اقــرأ أعمــال  .34-31 :16مــاذا يعلِّمنــا هــذا عــن كيــف أن ذبيحــة المســيح مــن
أجلنــا هــي ذبيحــة كاملــة وتامــة؟ كيــف يمكنــك أن تتعلــم ،يومـاً بعــد يــوم ،أن تجــد
الراحــة والع ـزاء فــي اليقيــن بــأن ِب ـ ِّر المســيح الــذي يغطيــك هــو رجــاؤك الوحيــد
فــي الخــاص؟

الثالثاء
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ت ََسالُونِي ِكي وبِي ِر َّية

عندمــا أُطلــق سـراح بولــس وســيال مــن الســجن ،خــرج ال ُمبشـ َران مــن فيلبــي (أعمــال :16
 .)40-35ومــن فيلبــي ،ذهــب بولــس ورفاقــه إلــى تســالونيكي ،عاصمــة َم ِك ُدونِ َّيـةَ ،مباشــرة.



اقرأ أعمال  .9-1 :17كيف تَ َجا َو َب يهود تسالونيكي مع تبشير بولس الناجح بين األمم؟

مــرة أخــرى نــرى بولــس يبحــث عــن المجمــع اليهــودي فــي المدينــة حيــث يتمكــن مــن
مشــاركة البشــارة .وقــد اقتنــع برســالة بولــس العديــد مــن اليونانييــن األتقيــاء وكذلــك عــدد
ـس َو ِســيالَ»
ليــس بالقليــل مــن النســاء البــارزات .ويبــدو أن انحيــاز هــؤالء المهتديــن «إِلَــى بُولُـ َ
(أعمــال  )4 :17يعنــي أنهــم شـكَّلوا مجموعــة منفصلــة واجتمعــوا فــي مــكان خــارج المجمــع،
ربمــا فــي منــزل يَ ُاســون.
ومــن بــاب غيرتهــم ،بــدأ معارضــو بولــس وســيال فــي إحــداث شــغب .وكانــت نيتهــم هــي
إحضــار بولــس وســيالً – لــم يــرد ذكــر تيموثــاوس – أمــام مجلــس المدينــة وتوجيــه التهــم
إليهمــا .وعندمــا لــم يتمكنــوا مــن العثــور علــى المبشـ َرين ،قامــوا ِب َجـ ِّر يَ ُاســون وعــددا ً قليـاً
مــن المؤمنيــن اآلخريــن إلــى الســلطات المحليــة بتهمــة إيــواء محرضيــن سياســيين.



اقــرأ أعمــال  .15-10 :17مــاذا كانــت ردة فعــل يهــود بيريــة مقارنــة بــردة فعــل يهــود
تســالونيكي؟
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إن مصطلــح «أَشْ ـ َر َف ِم ـ َن» (أعمــال  )11 :17كان يعنــي فــي األصــل «يَ ْنتَ ِمــي إِلَــى َعائِلَ ـ ٍة
ـي» أو « ُم ْن ِصف»،
نَبِيلَـ ٍة» أو شــخص « نبيـ ُـل الــرأْي» ،كمــا يــدل بشــكل عام علــى موقــف « َحقَّانِـ ّ
وهــو األمــر الــذي يُر َّجــح أنــه يحــدث هنــا .فإنــه يتــم اإلشــادة بيهــود بيريــة ليــس فقــط بســبب
اتفاقهــم مــع بولــس وســيال ولكــن بســبب اســتعدادهم لدراســة الكتــاب المقــدس بأنفســهم
وبصفــة يوميــة للتأكــد ممــا إذا كان مــا يقولــه المبشــران صحيــح .فــإن مجــرد االســتجابة
العاطفيــة لإلنجيــل ،دون القناعــة الفكريــة الالزمــة ،تميــل إلــى أن تكــون ســطحية وقصيــرة
األمــد.
مــع ذلــك ،فإنــه بعــد فتــرة ليســت بالطويلــة ،عمــل االضطهــاد علــى عرقلــة خدمــة بولــس
المثمــرة فــي بيريــة ،ممــا أجبــره علــى االنتقــال جنوبـاً إلــى أثينــا.

متــى كانــت آخــر مــرة تصفحــت فيهــا الكتــاب المقــدس بِجِ ــدٍّ َوا ْج ِت َهــا ٍد مــن أجــل
معرفــة « َهـ ْـل ه ـ ِذ ِه األُ ُمــو ُر هكَ ـ َذا»؟

األربعاء
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بولس في أثينا
إن أثينــا ،المركــز الفكــري والثقافــي لليونــان القديمــة ،كانــت حرفيـاً ُمع َّينـ ًة لألوثــان .فقــد
كانــت األصنــام الرخاميــة ألشــخاص وآلهــة موجــودة فــي كل مــكان ،خاصــة عنــد مدخــل األغورا
(الســاحة العامــة) ،التــي كانــت محــور الحيــاة الحضاريــة .وقــد حــزن بولــس جــدا ً بشــأن
مثــل هــذه الوثنيــة الســائدة لدرجــة أنــه َغ َّيـ َر عادتــه المعهــودة فــي الذهــاب إلــى المجمــع
ـج اليهــود واألممييــن األتقيــاء أســبوعياً فــي
أوالً وأتبــع مســار عمــل مــزدوج :فقــد كان يُ َحا ُّجـ ُ
ـج اليونانييــن يومي ـاً فــي الســاحة العامــة( .انظــر أعمــال .)22-15 :17
المجمــع ،وكان يُ َحا ُّجـ ُ
وإذ كان األَثِي ِن ِويُّــو َن علــى اســتعداد دائــم لســماع شــيء جديــد ،فقــد أبــدى بعض الفالســفة
ـوس ،المجلــس األعلــى للمدينة.
ـوس بَا ُغـ َ
اهتمامـاً بتعاليــم بولــس ،فَأَ َخـذُو ُه َو َذ َه ُبــوا ِبـ ِه إِلَــى أَ ِريُـ َ
وفــي خطابــه ،لــم يقتبــس بولــس مــن األســفار المقدســة أو يلخــص تاريــخ تعامــات هللا مــع
بنــي إس ـرائيل ،كمــا كان يفعــل عندمــا يتحــدث إلــى جمهــور يهــودي (قــارن مــع أعمــال :13
)41-16؛ فــإن مثــل هــذا النهــج مــا كان ليعنــي الكثيــر بالنســبة لهــذا الجمهــور .بــدالً مــن ذلــك،
قــدم بولــس بعــض الحقائــق الكتابيــة الهامــة بطريقــة يمكــن للمثقفيــن الوثنييــن أن يفهموهــا.

ـوس ،مــا هــي الحقائــق العظيمــة
ـوس بَا ُغـ َ
اقــرأ أعمــال  .31-22 :17فــي خطابــه فــي أَ ِريُـ َ
التــي كَـ َر َز بهــا بولــس لهــؤالء النــاس عــن هللا والخــاص وتاريــخ البشــرية؟
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بالنســبة لذلــك الجمهــور الوثنــي رفيــع الثقافــة ،الذيــن كانــت مفاهيمهــم عــن هللا والديــن
مشــوهة إلــى حــد كبيــر ،بــدت معظــم كلمــات بولــس ســخيفة وتافهــة .نحــن ال نعــرف كيــف
كان ينــوي بولــس إنهــاء رســالته ،ألنــه يبــدو أنــه قــد تــم إيقافــه عــن الحديــث فــي اللحظــة
التــي أشــار فيهــا إلــى َديْ ُنونَــة هللا للعالَــم (أعمــال  .)31 :17فــإن هــذا االعتقــاد قــد تصــادم مــع
مفهوميــن يونانييــن )1( :أن هللا متســامح تمامـاً وليــس لديــه أيــة تعامــات ت ُ ْذكَــر مــع العالــم
أو أي اهتمــام بشــؤون البشــر ،و ( )2أنــه عندمــا يمــوت اإلنســان فإنــه ال يمكــن أن تكــون
هنــاك قيامــة علــى اإلطــاق .وهــذا يســاعد علــى تفســير الســبب الــذي جعــل اإلنجيــل َج َهالَـ ًة
بالنســبة لِلْ ُيونَانِ ِّييـ َن (1كورنثــوس  .)23 :1وكان عــدد المهتديــن فــي أثينــا قليـاً.
ومــع ذلــك ،فمــن بيــن أولئــك الذيــن آمنــوا كان هنــاك بعــض مــن أكثــر النــاس تأثيـرا ً فــي
المجتمــع األثينــي ،مثــل ِديُونِ ِ
ـوس ،و َدا َم ـرِس التــي
ـوس بَا ُغـ َ
يس ـ ُيوس ،عضــو فــي مجلــس أَ ِريُـ َ
يــدل ِذكْرهــا باالســم علــى أنهــا كانــت ذات مكانــة رفيعــة ،إن لــم تكــن هــي نفســها عضــوة
ـوس (أعمــال .)34 :17
ـوس بَا ُغـ َ
فــي مجلــس أَ ِريُـ َ

ـوس يبين وعيــه باالختالفات
ـوس بَا ُغـ َ
إن النهــج المختلــف الــذي اتبعــه بولــس فــي أَ ِريُـ َ
االجتماعيــة والثقافيــة .بــل لقــد اقتبــس كذلــك مــن شــاعر وثنــي (أعمــال )28 :17
مــن أجــل توضيــح وجهــة نظــره .مــا الــذي ينبغــي لهــذا أن يعلمنــا حــول كيــف
يمكننــا اســتخدام طــرق مختلفــة للوصــول إلــى أشــخاص مختلفيــن؟

الخميس
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بولس في كورنثوس
الفق ــرة ف ــي أعم ــال  11-1 :18ت ــروي لن ــا اختب ــار بول ــس ف ــي كورنث ــوس ،حي ــث بق ــي
ِيســـ ِكالَّ ســـيصبحان صديقيـــن لبولـــس مـــدى
هنـــاك لمـــدة ســـنة ونصـــف .وكان أَكِيـــاَ َو ِبر ْ
الحي ــاة (رومي ــة 3 :16؛ 2تيموث ــاوس  .)19 :4وتش ــير القص ــة ضمن ـاً إل ــى أنهم ــا كان ــا بالفع ــل
مس ــيحيين عندم ــا وص ــا إل ــى كورنث ــوس ،ربم ــا بس ــبب ترحي ــل اليه ــود م ــن روم ــا ِم ــن ِقب ــل
اإلمبراط ــور كلودي ــوس .ويب ــدو أن الم ــؤرخ الرومان ــي س ــوتونيوس يش ــير إل ــى أن الترحي ــل
حـــدث بســـبب االضطرابـــات فـــي المجتمـــع اليهـــودي والتـــي ارتبطـــت باســـم «يســـوع»
(كلودي ــوس  ،)25 .4وه ــي االضطراب ــات الت ــي ربم ــا كان ــت نتيج ــة التبش ــير باإلنجي ــل م ــن
قب ــل المؤمني ــن اليه ــود .وهك ــذا ،فم ــن المحتم ــل أن أكي ــا وبريس ــكيالً أنفس ــهما كان ــا ق ــد
ش ــاركا ف ــي مث ــل ه ــذه األنش ــطة .وعل ــى كل ح ــال ،فإن ــه باإلضاف ــة إل ــى مش ــاركة نف ــس
اإليمــان ونفــس الخلفيــة اليهوديــة ،فقــد كان بولــس يشــترك أيض ـاً مــع صديقيــه الجديديــن
أكي ــا وبريس ــكيال ف ــي العم ــل ف ــي نف ــس المهن ــة.
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اقرأ أعمال  .17-4 :18ماذا كانت نتيجة أنشطة بولس التبشيرية في كورنثوس؟

عنــد مجــيء ســيال وتيموثــاوس مــن مكدونيــة ،جلبــا معهمــا بعــض الدعــم المالــي مــن
الكنائــس هنــاك (2كورنثــوس  ،)9 ،8 :11األمــر الــذي ســمح لبولــس بــأن يكــرس نفســه كلي ـاً
للوعــظ والتبشــير .كانــت سياســة بولــس عيــش المــرء علــى نفقتــه الخاصــة أثنــاء الخدمــة،
علــى الرغــم مــن أنــه علّــم أيضــاً «أَ َّن ال َِّذيــ َن يُ َنــا ُدو َن بِا ِإلنْجِيــلِ ِ ،مــ َن ا ِإلنْجِيــلِ يَ ِعيشُ ــونَ»
(1كورنثــوس .)14 :9
وعلــى الرغــم مــن المعارضــة اليهوديــة القويــة لرســالة بولــس ،إال أن بعــض اليهــود آمنــوا
بالفعــل ،وكذلــك بعــض المتعبديــن هلل مــن األمــم .ومــن بيــن المهتديــن كان هنــاك كريســبوس،
قائــد المجمــع ،وجميــع أهــل بيتــه .كمــا آمــن أيض ـاً الكثيــر مــن الكورنثييــن واعتمــدوا .مــع
ذلــك ،فقــد كان الوضــع بيــن اليهــود متوت ـرا ً نوع ـاً مــا ،كمــا يتضــح ذلــك مــن خــال القصــة
التاليــة (أعمــال  ،)17-12 :18والمحتمــل أن بولــس كان يخطــط لمغــادرة كورنثــوس قريبــاً،
لكنــه تلقــى فــي رؤيــة ليليــة تشــجيعاً إلهي ـاً يحثــه علــى البقــاء ومواصلــة التبشــير (أعمــال
.)11-9 :18
وفــي طريــق عودتــه إلــى أنطاكيــة ،أخــذ بولــس أكيــا وبريســكيال معــه وتركهمــا فــي
أفســس ،حيــث أمضــى أيامـاً قليلــة هنــاك قبــل مواصلــة رحلتــه .وأثنــاء وجــوده هنــاك ،كانــت
لديــه فرصــة للتبشــير فــي المجمــع المحلــي لليهــود ،الذيــن أدت ردت فعلهــم اإليجابيــة إلــى
هللاَ ،ســي ْر ِج ُع إِلَ ْي ُهـ ْم مــرة أخــرى (أعمــال  .)21-18 :18وهــذا
جعــل بولــس يعــد بأنــه ،إِ ْن شَ ــا َء ُ
مــا حــدث فــي رحلتــه التاليــة مباشــرة.

إن بولــس الــذي أُصيــب باإلحبــاط نتيجــة الطريقــة التــي ا ُْس ـ ُت ْقبِل بهــا كان بحاجــة
إلــى التشــجيع مــن قبــل الــرب فيمــا يتعلــق بخــاص النفــوس هنــاك .مــا الــذي
تقولــه لنــا كلمــات الــرب التــي قالهــا لبولــس (أعمــال  )10 :18فــي حــال حــدث
وشــعرنا بشــيء مماثــل لمــا شــعر بــه بولــس؟

الجمعة



 31آب (أغسطس)

لمزيــد مــن الــدرس« :ال حاجــة بمــن يكــرزون بحقائــق غيــر مقبولــة فــي هــذه
األيــام ،أن تضعــف عزائمهــم إذا كانــوا ال يظفــرون باســتقبال حافــل ،حتــى ممــن ي َّدعــون بأنهــم
مســيحيون ،أكثــر ممــا ظفــر بولــس ورفقــاؤه ،مــن النــاس الذيــن خدمــوا بينهــم .علــى رســل
الصليــب أن يتســلحوا بالســهر والصــاة ،ويتقدمــوا إلــى األمــام بإيمــان وشــجاعة ،خادميــن
دائم ـاً باســم يســوع» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)194
« ففــي ختــام مشــاهد تاريــخ هــذه األرض ،لــو كان الذيــن تُق ـ َّدم لهــم حقائــق اإلنجيــل
76

األكيــدة يتمثلــون بأهــل بيريــة ،فيفتشــون الكتــب ويفحصونهــا كل يــوم ويقارنــون بكلمــة هللا،
الرســائل المقدمــة لهــم ،لــكان يوجــد اليــوم عــدد كبيــر ممــن هــم مخلصــون لوصايــا الــرب،
حيــث ال يوجــد ســوى عــدد قليــل نســبيا منهــم اآلن ...
«إن الجميــع ســيدانون علــى قــدر النــور المعطــى لهــم .فالــرب يبعــث رســله وســفراءه
برســالة الخــاص ،والذيــن يســمعونها ســيكونون مســئولين عــن الكيفيــة التــي بهــا يعاملــون
أقــوال خدامــه .إن الذيــن بــكل أمانــة وإخــاص يبحثــون عــن الحــق ســيقومون بفحــص دقيــق
للتعاليــم المقدمــة لهــم فــي نــور كلمــة هللا» (المرجــع نفســه ،صفحــة  195و.)196

أسئلة للنقاش:
 .1فــي ســياق الفقــرة األخيــرة بــدرس يــوم االثنيــن ،ناقشــوا فــي الصــف المعنــى

المتضمــن فــي العبــارة التاليــة« :هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن التأســيس الشــامل
مــن جانــب المرشــحين للمعموديــة ... .ينبغــي لمبــادئ الحيــاة المســيحية أن تكــون
واضحــة ألولئــك الذيــن جــاءوا حديثـاً إلــى الحــق» (روح النبــوة ،شــهادات للكنيســة،
مجلــد  ،6صفحــة  91و.)92

 .2أمعـن التفكيـر فـي السـؤال األخير بـدرس يوم األربعـاء .كيف يمكننا ككنيسـة أن
نظهـر نفـس المفهـوم الـذي كان لـدى بولـس لالختالفـات الثقافيـة ونفس االسـتعداد
لمالقـاة النـاس حيـث هـم دون المسـاومة على البشـارة أو هويتنـا الدينية؟

 .3اقــرأ أعمــال  .34-32 :17مــاذا يمكننــا أن نتعلــم مــن ردود األفعــال الثالثــة التــي
القتهــا رســالة بولــس فــي أثينــا؟ « ( )1البعــض اســتهزأوا .لقــد تســلوا بالحماســة
الصادقــة التــي لهــذا اليهــودي الغريــب .إنــه مــن الممكــن أن تجعــل مــن الحيــاة
مزح ـ ًة؛ لكــن أولئــك الذيــن يفعلــون ذلــك ســيجدون أن مــا بــدأ بمهزلــة ينبغــي أن
ينتهــي بمأســاة )2( .البعــض أجلــوا قرارهــم .إن أخطــر مــن كل األيــام هــو عندمــا
يكتشــف اإلنســان كــم هــو ســهل الحديــث عــن الغــد )3( .البعــض آمنــوا .الشــخص
الحكيــم يعــرف أن األحمــق فقــط هــو الذي ســوف يرفــض عــرض هللا» [ويليــا باركلي،
ســفر أعمــال الرســل ،طبعــة منقحــة (فيالدلفيــا :وستمنتســر ،)1976 ،صفحــة .]133
 .4اقتبـس بولـس بالفعـل شـاعراً وثنياً (أعمـال  )28 :17من أجـل أن يوضح وجهة نظره
لألثينييـن .مـاذا ينبغي لهـذا أن يخبرنا حول كيـف يمكن ،في بعض األحيان ،السـتخدام
مصـادر مثـل هـذه أن يكـون ذات قيمة؟ مـا هي أيضاً مخاطـر القيام بذلك؟
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