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 7 -1أيلول (سبتمرب)

الرحلة التبشيرية الثالثة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال 28-24 :18؛ أعمــال 19؛ أعمــال 12-7 :20و 17-15؛
2كورنثــوس 14-8 :4؛ أعمــال .15-1 :21
ـي ٍءَ ،والَ نَف ِْســي ثَ ِمي َن ـ ٌة ِع ْن ـ ِديَ ،ح َّتــى
آيــة الحفــظَ « :ول ِك َّن ِنــي ل َْسـ ُ
ـت َأ ْح َت ِسـ ُ
ـب لِشَ ـ ْ
ـم ِب َفـ َرحٍ َسـ ْعيِي َوالْ ِخدْ َمـ َة الَّ ِتــي أَ َخ ْذتُ َهــا ِمـ َن الـ َّر ِّب يَ ُســو َع ،ألَشْ ـ َهدَ ِببِشَ ــا َر ِة نِ ْع َمـ ِة
أُتَ ِّمـ َ
ِ
هللا» (أعمــال .)24 :20
يبـدأ سـرد لوقـا لرحلـة بولـس التبشـيرية الثالثـة بدايـة فجائيـة نوعاً مـا .إ َّن ما يقولـه النص
هـو أنـه بعـد أن أمضـى بعـض الوقـت فـي أنطاكيـة ،مركـز تبشـير بولـس ،انطلـق الرسـول فـي
رحلـة أخـرى « َوا ْجتَـا َز بِالتَّتَابُـعِ ِفـي كُـو َر ِة َغال َِطيَّـ َة َو ِفرِي ِجيَّـ َة يُشَ ـ ِّد ُد َج ِميـ َع التَّالَ ِم ِ
يـذ»(.)23 :18
وهكـذا نجـد أن أول  1500ميـل مـن الرحلـة يتـم تغطيتهـا فـي جملـة واحـدة.
والســبب فــي ذلــك هــو أن النقطــة المحوريــة للرحلــة كانــت أفســس حيــث قضــى بولــس
فيهــا وقت ـاً أطــول ممــا قضــاه فــي أي مدينــة أخــرى فــي ســياق رحالتــه .مــن وجهــة النظــر
التبشــيرية ،كانــت الخدمــة فــي أفســس مثمــرة جــدا ً؛ فــإن تأثيــر عظــات بولــس قــد وصــل إلــى
َج ِميـعِ أَ ِسـ َّيا (أعمــال  .)26 ،10 :19وربمــا كان خــال هــذا الوقــت أن الكنائــس تأسســت فــي
ـس والَ ُو ِدكِ َّيـةَ ،ربمــا مــن خــال أَبَ ْفـ َراس (كولوســي  ،)13 ،12 :4أحــد رفقــاء
كولوســيِ ،ه َي َرابُولِيـ َ
بولــس فــي الخدمــة (كولوســي 7 :1؛ فيلبــي .)23
الشــيء الجديــر بالمالحظــة فــي هــذه الرحلــة هــو أنهــا آخــر رحلــة دونهــا لوقــا فــي ســفر
أعمــال الرســل .لقــد قــام بولــس بهــذه الرحلــة وهــو رجــل حــر طليــق .يســجل لوقــا رحلــة
أخــرى لبولــس ،وهــذه المــرة إلــى رومــا ،ولكــن كان بولــس فيهــا أســيرا ً.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  8أيلول (سبتمبر).
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األحد



 2أيلول (سبتمرب)

أفسس :الجزء األول
اآليــات فــي أعمــال  28-24 :18تشــير إلــى أنــه فــي حيــن كان بولــس ال يـزال فــي طريقــه
إلــى أفســس ،جــاء يهــودي يدعــى أَبُلُّــوس إلــى تلــك المدينــة .كان رج ـاً بليغ ـاً وضليع ـاً فــي
األســفار المقدســة .وحقيقــة أن أَبُلُّــوس كان تابعـاً للمســيح تتضــح مــن الطريقــة التــي يصفــه
بهــا لوقــا« :كَا َن هـذَا َخبِيـ ًرا ِفــي طَرِيــقِ الـ َّر ِّبَ .وكَا َن َو ُهـ َو َحــا ٌّر بِالـ ُّرو ِح يَتَ َكلَّـ ُم َويُ َعلِّـ ُم ِبتَ ْد ِقيــق
ـص بِالـ َّر ِّبَ .عا ِرفًــا َم ْع ُمو ِديَّـ َة يُو َح َّنــا فَ َقـطْ» (أعمــال  .)25 :18ومــع ذلــك ،فهــو لــم يكــن
َمــا يَ ْختَـ ُّ
يعــرف ســوى معموديــة يوحنــا .فبعــد أن اعتمــد علــى يــد يوحنــا المعمــدان ،تعــرف أبولــوس
علــى المســيح خــال حيــاة المســيح األرضيــة ،لكــن يبــدو أنــه ارتحــل عــن المنطقــة – ربمــا
عــاد إلــى اإلســكندرية – قبــل أحــداث اآلالم/يــوم الخمســين.
وهــذا مــا يفســر الســبب فــي أن أكيــا وبريســكال «شَ ـ َر َحا لَـ ُه طَرِيـ َـق الـ َّر ِّب ِبأَكْثَـ ِر ت َ ْد ِقيــق».
فعلــى الرغــم مــن أنــه كان قــادرا ً علــى أن يبرهــن مــن الكتــاب المقــدس أَ َّن يَ ُســو َع ُهــ َو
ـيح (أعمــال ّ ،)28 :18إل أن أبولــس كان بحاجــة إلــى أن يطلــع علــى التطــورات التــي
الْ َم ِسـ ُ
شــهدتها المســيحية منــذ خدمــة يســوع .ومــع ذلــك ،فــإن أكيــا وبريســكيال عمــا أكثــر
ألبولــوس :فإنهمــا ،باإلضافــة إلــى المؤمنيــن اآلخريــن فــي أفســس ،قــد قامــوا بإعطائــه رســالة
توصيــة موجهــة إلــى الكنائــس فــي أَ َخائِ َيـ َة (أعمــال  ،)27 :18وهــو مــا ســمح بــأن تكــون لــه
خدمــة تبشــيرية فعالــة فــي كورنثــوس (1كورنثــوس 6-4 :3؛ 6 :4؛ .)12 :6


اقرأ أعمال  .7-1 :19ماذا حدث لبولس عندما َجا َء إِلَى أَف َُس َس؟

ترتبــط قصــة أبولــوس بقصــة االثنــا عشــر رج ـاً الذيــن التقــى بهــم بولــس فــي أفســس
عنــد وصولــه إلــى تلــك المدينــة ،ألن حالتهــم كانــت شــبيهة جــدا ً بحالــة أبولــس .إ َّن وصفهــم
بـــ «التالميــذ» (أعمــال  )1 :19وســؤال بولــس لهــم (أعمــال  )2 :19يشــيران بوضــوح إلــى أنهــم
كانــوا مؤمنيــن بالمســيح بالفعــل .وفــي الوقــت نفســه ،فــإن إجابتهــم علــى ســؤال بولــس
تظهــر أنهــم ،علــى غ ـرار أبولــوس ،كانــوا هــم أيض ـاً تالميــذ ســابقين ليوحنــا المعمــدان وقــد
أصبحــوا أتباع ـاً للمســيح دون أن يختبــروا حلــول الــروح القــدس فــي يــوم الخمســين .ومــن
خــال التقائهــم لبولــس ،كانــت ســتتاح لهــم الفرصــة لالســتمتاع باختبــار أعمــق مــع الــرب.
«وعندما وصل بولس إلى أفسس وجد اثني عشر أخاً ،وهؤالء كانوا تالميذ ليوحنا المعمدان
كما كان أبلوس ،ومثله حصلوا على بعض المعلومات عن مرسلية المسيح .لم يكونوا في مثل
اقتدار أبلوس ،ولكنهم بإخالص كإخالص أبلوس ،وبإيمان كإيمانه كانوا يسعون لينشروا خارجاً
المعرفة التي حصلوا عليها» (روح النبوة ،أعمال الرسل ،صفحة .)241
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يجـب النظـر إلـى معموديتهـم الجديـدة فـي ضوء هـذه الحالـة الفريـدة من نوعهـا .فإنهم
لـم يأتـوا مـن طائفـة مسـيحية أخرى ،كمـا أنهم لم يكونـوا يختبـرون االهتداء ،إذ كانـوا مهتدين
بالفعـل .كل مـا فـي األمـر هو أنه كان يتم دمجهم في التيار الرئيسـي للمسـيحية .وحقيقة أنهم
تسـلموا الـروح القـدس وتلكمـوا بألسـنة ربمـا تعنـي أنهم كانـوا ،كأبولس ،مبشـرين مسـيحيين
وقـد أصبحـوا اآلن ُم َوكَّلَ ِي َن للشـهادة عن يسـوع المسـيح أينمـا ذهبوا.

االثنني
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أفسس :الجزء الثاني
فــي أفســس ،اتبــع بولــس عادتــه بالوعــظ فــي الم ْجمــع أوالً .وعندمــا نشــأت المعارضــة،
ـس ،حيــث
انتقــل هــو والمؤمنــون الجــدد إلــى قاعــة المحاضـرات الخاصــة بإنســان ْاسـ ُم ُه تِي َرانُّـ ُ
ظــل بولــس يبشــر يوميـاً لمــدة عاميــن (أعمــال  .)10- 8 :19ويلخــص لوقــا خدمــة بولــس فــي
الســاكِ ِني َن ِفــي أَ ِس ـ َّياِ ،م ـ ْن يَ ُهــو ٍد
أفســس بقولــه إنــه قــد تــم بشــكل مكثّــف تبشــير َج ِميــع َّ
َويُونَانِ ِّيي ـ َن (أعمــال .)26 ،10 :19
وفــي أعمــال  ،20-11 :19يضيــف لوقــا بضــع قصــص لمعج ـزات أجريــت لتصــف انتصــار
قــوة هللا فــي مدينــة كانــت فيهــا أعمــال الســحر وغيرهــا مــن الممارســات الخرافيــة منتشــرة
إلــى حــد كبيــر .ليــس هنــاك شــك فــي أن هللا كان يمكنــه أن يشــفي مــن خــال بولــس ،ولكــن
حقيقــة أن المناديــل والمــآزر التــي لمســها الرســول كانــت لديهــا قــوة شــافية (أعمــال )12 :19
قــد تبــدو غريبــة للبعــض ،علــى الرغــم مــن أن هــذا كان شــبيهاً بشــفاء المســيح للمــرأة التــي
ـي َعشْ ـ َر َة َس ـ َن ًة (لوقــا  .)44 :8وربمــا تكــون المعتقــدات
كانــت مصابــة ِب َن ـ ْز ِف َد ٍم ُم ْن ـ ُذ اث ْ َنتَـ ْ
الخرافيــة ألهــل أفســس هــي التــي دفعــت بــاهلل إلــى إج ـراء «قُ ـ َّو ٍ
ات َغ ْي ـ َر الْ ُم ْعتَــا َد ِة» كمــا
يقــول لوقــا (أعمــال  .)11 :19وربمــا يكــون هــذا مثــاالً حــول كيــف أن هللا يلبــي احتياجــات
النــاس بمــا يتناســب مــع مســتوى إدراكهــم.
ونتيجــة رضــاه عــن نتائــج مهمتــه التبشــيرية فــي أفســس ،قــرر بولــس الذهــاب إلــى
أورشــليم (أعمــال  .)21 :19ال يعطــي لوقــا ســبباً لهــذه الرحلــة ،لكننــا نعــرف من كتابــات بولس
نفســه أنــه كان يرغــب فــي تســليم األمــوال التــي كان قــد جمعهــا للتخفيــف مــن فقــر كنيســة
أورشــليم (روميــة 27-25 :15؛ 1كورنثــوس  .)2-1 :16إن تجميــع األمــوال والممتلــكات فــي
الســنوات األولــى ،والمجاعــة الشــديدة التــي حدثــت فــي أيــام كلوديــوس ،أفقــرت المؤمنيــن
فــي اليهوديــة ،ورأى بولــس فــي التماســهم المســاعدة (غالطيــة  )10 :2فرصــة لتعزيــز ثقتهــم
فــي خدمتــه الرســولية وكذلــك لتعزيــز الوحــدة فــي الكنيســة التــي كانــت قــد أصبحــت اآلن
متعــددة الثقافــات ،هــذا علــى الرغــم مــن معرفــة بولــس بالمخاطــر التــي ســيتعرض لهــا
(أعمــال 23 ،22 :20؛ روميــة .)31 :15
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اقــرأ أعمــال  .41-23 :19مــا هــو الســبب الحقيقــي وراء المعارضــة التــي نشــأت ضــد
بولــس فــي أفســس فــي نهايــة فتــرة بقائــه هنــاك؟
كانــت المعارضــة لبولــس مرتبطــة بالعبــادة الوثنيــة ،التــي كانــت مهــددة بشــدة مــن ِقبــل
خدمتــه التبشــيرية هنــاك .وقــد كان دافــع ديميتريــوس ماديـاً واضحـاً ،لكنــه كان قــادرا ً علــى
تحويلــه إلــى قضيــة دينيــة ألن معبــد أَ ْرطَا ِميــس (أو ديانــا) ،الــذي كان يعتبــر مــن عجائــب
الدنيــا الســبع للعالــم القديــم ،كان يقــع فــي مدينــة أفســس.

اقــرأ أعمــال  .27 :19الحــظ مــدى براعــة ديمتريــوس فــي قدرتــه علــى إقحــام
«التقــوى» الدينيــة أثنــاء محاولتــه اإلبقــاء علــى تدفــق األمــوال عليــه .لمــاذا يجــب
علينــا كمســيحيين أن نكــون حريصيــن علــى عــدم اســتخدام إيماننــا ،أو التظاهــر
بالتقــوى فيمــا يتعلــق بإيماننــا ،بنفــس طريقــة ديمتريــوس؟

الثالثاء
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تَ ُر َواس

بع ــد انته ــاء الشَّ ــغب (أعم ــال  ،)41-23 :19ق ــرر بول ــس مغ ــادرة أفس ــس .لكن ــه أخ ــذ
منعطفـــاً موســـعاً عبـــر َم ِك ُدونِيَّـــ َة وأخائيـــة بـــدالً مـــن الذهـــاب مباشـــرة إلـــى أورشـــليم
(أعم ــال  .)3-1 :20وف ــي ه ــذه الرحل ــة ،كان يراف ــق بول ــس بع ــض الممثلي ــن ع ــن كنائ ــس
األمـــم (أعمـــال .)4 :20



اقــرأ أعمــال  .12-7 :20مــا هــو الخطــأ فــي الجــدال الشــائع بــأن هــذه اآليــات تســاعد
علــى إثبــات أن الســبت قــد تغيــر إلــى األحــد؟

إن توقــف بولــس فــي تـراوس انتهــى بعقــد اجتمــاع كنســي « ِفــي أَ َّو ِل األُ ْسـ ُبوعِ» (أعمــال
 .)7 :20لقــد اجتمعــوا معـاً «لِيَك ِْسـ ُروا ُخبْـ ًزا» ربمــا إشــارة إلــى العشــاء الربّانــي ،ســواء مــع أو
بــدون تنــاول الطعــام معـاً ،وهــو األمــر الــذي كان يتــازم فــي كثيــر مــن األحيــان مــع فريضــة
العشــاء الربانــي منــذ األيــام األولــى لكنيســة أورشــليم (أعمــال  .)46 ،42 :2وحقيقــة أنــه لــم
يَــ ِر ْد ِذكْــر لــكأس العنــب أو أيــة صــاة ال تســتبعد إمكانيــة أنهــم كانــوا يمارســون فريضــة
العشــاء الربّانــي فــي ذلــك اليــوم .ومــع ذلــك ،فالنقطــة هــي أن هــذه الحادثــة غالبـاً مــا تذكــر
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علــى أنهــا دليــل علــى أ َّن الكنائــس ،كنائــس األمــم علــى األقــل ،فــي أيــام بولــس كانــت قــد
اســتبدلت بالفعــل يــوم الســبت بيــوم األحــد كيــوم للعبــادة.
ومــع ذلــك ،فإنــه قبــل اإلتيــان بمثــل هــذا االدعــاء ،مــن الضــروري التأكــد بدقــة مــن
اليــوم المحــدد الــذي ُعقــد فيــه االجتمــاع ،فض ـاً عــن طبيعــة االجتمــاع .لــذا فــإن اإلشــارة
إلــى اســتخدام ال َم َصابِيــح (أعمــال  ،)8 :20باإلضافــة إلــى حقيقــة أن رســالة بولــس اســتمرت
إِلَــى نِ ْصـ ِ
ـف اللَّيْــلِ (أعمــال  ،)7 :20ومــن ثــم تَ َكلَّ َمــه إِلَــى الْ َف ْج ـ ِر (أعمــال  ،)11 :20ناهيــك
عــن النــوم العميــق ألَفْ ِتي ُخــوس (أعمــال  ،)9 :20هــذا كلــه يجعــل مــن الواضــح أن ذلــك كان
اجتماع ـاً مســائياً.
ومــع ذلــك ،فالســؤال هــو مــا إذا كان ذلــك المســاء هــو مســاء مــا قبــل نهــار األحــد أو
مســاء مــا بعــد نهــار األحــد .والجــواب يعتمــد علــى نظــام التوقيــت الــذي يســتخدمه لوقــا،
ســواء كان نظــام التوقيــت اليهــودي مــن غــروب الشــمس إلــى غــروب الشــمس ،أو نظــام
التوقيــت الرومانــي مــن منتصــف الليــل وحتــى منتصــف الليــل .فــإذا كان التوقيــت ال ُمشــار
إليــه هــو التوقيــت اليهــودي ،فــإ َّن تلــك الليلــة كانــت ليلــة الســبت؛ أمــا إذا كانــت التوقيــت
ال ُمشــار إليــه هــو التوقيــت الرومانــي ،فــإن تلــك الليلــة كانــت ليلــة األحــد.
وفــي كلتــا الحالتيــن ،فــإن ســياق أعمــال  12-7 :20يشــير إلــى أنــه ،حتــى وإن كان االجتماع
قــد ُع ِق ـ َد فــي ليلــة األحــد ،فإنّــه لــم يكــن اجتماع ـاً كنســياً اعتيادي ـاً وإنمــا اجتماع ـاً خاص ـاً
بســبب مغــادرة بولــس فــي صبــاح اليــوم التالــي .لــذا ،فإنــه مــن الصعــب أن نــرى كيــف تقــدم
هــذه الحادثــة المنفصلــة واالســتثنائية دعمـاً لحفــظ األحــد .الحقيقــة هــي أنهــا ال تفعــل ذلــك.

أمعكــن التفكيــر فــي كل أســباب ســريان مفعــول حفــظ ســبت اليــوم الســابع.
كيــف يســاعد الدعــم الكتابــي القــوي للســبت علــى تمســكنا بهويتنــا كمســيحيين
أدڤنتســت ســبتيين والدعــوة التــي أُعطينــا إياهــا للتبشــير برســائل المالئكــة الثالثــة
إلــى العالــم؟

األربعاء
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ِميلِي ُتس
فــي طريقــه إلــى أورشــليم ،توقــف بولــس فــي محطــة أخــرى ،وكانــت وقفتــه هــذه المــرة
فــي ِميلِيتُــس ،حيــث كانــت لديــه الفرصــة لتســليم خطبــة الــوداع لقــادة كنيســة أفســس.


اقرأ أعمال  .27-15 :20ما الذي ركّز عليه بولس في الجزء التمهيدي من خطبته؟
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وبمـا أنـه كان قـد خطـط بالفعـل لرحلة جديـدة ،والتي شـملت رومـا وإسـبانيا (رومية :15
 ،)29-22اعتقـد بولـس أنـه لـن يعـود مجـددا ً إلـى آسـيا .لـذا ،فقد بـدأ حديثه بتقديـم نوع من
تقريـر فـي المسـاءلة عـن السـنوات التـي قضاهـا فـي أفسـس .بيـد أن هـذا التقرير لـم يقتصر
علـى الماضـي فحسـب ،أي فيمـا يتعلـق بالطريقة التي عاش بهـا بين أهل أفسـس ،وإنما تقرير
بشـأن المسـتقبل أيضـاً ،ألنـه كان يخشـى ممـا يمكـن أن يحدث له في أورشـليم.
ولــم يكــن خــوف بولــس ال أســاس لــه مــن الصحــة .فــإ َّن كنيســة أورشــليم كانــت تنظــر إليه
ببعــض التشــكك ،وربمــا ال َع ـ َداء ،نظ ـرا ً لماضيــه كمضط ِهــد والبشــارة بعــدم وجــوب الختــان
التــي كان يُبشــر بهــا (أعمــال  .)26-20 :21وبالنســبة للســلطات اليهوديــة ،لــم يكــن بولــس
ســوى خائــن ومرتــد عــن تقاليدهــم الدينيــة (أعمــال  .)2 ،1 :22وبحلــول منتصــف القــرن األول،
وخاصــة بســبب فســاد ال ُحكــم الرومانــي ،كانــت اليهوديــة محاصــرة بال ُمثُــلِ الثوريــة والقوميــة.
وقــد كان لهــذا الشــعور العــام تأثيــر علــى كافــة ش ـرائح المجتمــع اليهــودي ،بمــا فــي ذلــك
الكنيســة علــى األرجــح .وفــي هــذا الســياق ،فإنّــه ال بــد وأن أنشــطة ذلــك الفريســي الســابق
بيــن األمــم قــد جعلــت منــه شــخصية ســيئة الســمعة فــي نظــر أولئــك الثورييــن والقومييــن
(أعمــال .)36-27 :21
كمـا كان لـدى بولـس المزيـد مـن المخـاوف أيضاً .فـي أعمـال  ،31-28 :20ركـز بولس على
كيـف يجـب لقـادة الكنيسـة فـي أفسـس أن يتعاملـوا مـع مسـألة المعلميـن الكذبـة ،الذيـن
شـ ّبههم بالذئـاب الخاطفـة التـي تحـاول تضليـل وخـداع ال َّر ِع َّيـ ِة .لـذا ،فإنـه حتـى في الكنيسـة
ذاتهـا ،وحتـى فـي األيـام األولى للكنيسـة ،كان خطر المعلميـن الكذبة حقيقة واقعـة .وكما قال
سـليمان في زمن وسـياق آخرين« :لَ ْي َس تَ ْح َت الشَّ ـ ْم ِس َج ِدي ٌد» (جامعة  .)9 :1ويكشـف تاريخ
الكنيسـة المسـيحية عـن األضرار المهولـة التي جلبها المعلمون الكذبة على الكنيسـة .وسـتظل
هـذه المشـكلة موجودة حتـى النهايـة (2تيموثـاوس  ،)3 :4أيضاً.
ال شــك فــي أن بولــس كان لديــه الكثيــر مــن األمــور فــي ذهنــه ،الكثيــر مــن المخــاوف؛
ومــع ذلــك ،فــإن إخالصــه واجتهــاده لــم يتذبذبــا.

اقــرأ 2كورنثــوس  .14-8 :4مــا الــذي يقولــه بولــس هنــا ونحتــاج إلــى تطبيقــه علــى
أنفســنا ،خاصــة عندمــا تأتــي المحــن والضيقــات؟ في َمـ ْن وضــع بولــس رجــاءه التــام؟

الخميس
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صور وقيصرية
بعــد ميليتــوس ،يسـ ِّجل لوقــا رحلــة بولــس بشــيء مــن التفصيــل .وبينمــا هــو ال يـزال فــي
طريقــه إلــى أورشــليم ،أمضــى الرســول بولــس أســبوعاً فــي ُصــو َر ،علــى الســاحل الفينيقــي،
الســفينة (أعمــال  .)6-1 :21مــع ذلــك ،فإنــه بينمــا كان
حيــث كان ينبغــي تفريــغ حمولــة ّ
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هنــاك ،حثــه المؤمنــون علــى عــدم الذهــاب إلــى أورشــليم .وحقيقــة أن المؤمنيــن قــد اقتيــدوا
بِالـ ُّرو ِح القــدس إلــى تحذيــر بولــس بعــدم الذهــاب إلــى أروشــليم ال تتناقــض بالضــرورة مــع
ـس ِفــي نَف ِْسـ ِه» فــي أعمــال 21 :19
توجيهــات الــروح القــدس لبولــس قَ ْبـاً .وعبــارة « َوضَ ـ َع بُولُـ ُ
ـح أن ت ُترجــم « َعـ َز َم بإرشــاد مــن الــروح القــدس» بــدالً مــن صياغتهــا بطريقــة تُظْ ِهـ ُر
كان يُر َّجـ ُ
وكمــا لــو أن بولــس قــد اتخــذ هــذا القـرار مــن تلقــاء نفســه .النقطــة هــي أن الــروح القــدس
ربمــا يكــون قــد أظهــر ألهــل صــور المخاطــر التــي كانــت تنتظــر بولــس؛ وهكــذا ،فإنهــم مــن
دافــع القلــق البشــري ،نصحــوا بــأال يقــوم بمــا كان يعتــزم القيــام بــه .وبولــس نفســه لــم يكــن
متأكــدا ً بشــأن مــا ســيحدث لــه فــي أورشــليم (أعمــال  .)23 ،22 :20فــإن التوجيــه اإللهــي ال
يجعــل دائمـاً كل شــيء واضــح ،حتــى بالنســبة لشــخص مثــل بولــس.

اقــرأ أعمــال  .14-10 :21مــا هــي الحادثــة الخاصــة التــي وقعــت فــي َق ْي َص ِريَّ ـ َة فيمــا
يتعلــق برحلــة بولــس إلــى أورشــليم؟



كان أغابــوس نبيـاً مــن أورشــليم وهــو الــذي ورد ذكِــره بالفعــل عنــد الحديــث عــن المجاعة
ال ُمشــار إليهــا فــي أعمــال  .30-27 :11وبطريقــة مماثلــة لبعــض نبــوءات العهــد القديــم (علــى
ســبيل المثــال إشــعياء 6-1 :20؛ إرميــا  ،)10-1 :13كانــت رســالته فــي هيئــة مشــهد تمثيلــي،
وقــد بــدا هــذا المشــهد كتصويــر واضــح وقَـو ِّي لمــا كان ســيحدث لبولــس عندمــا يصــل إلــى
أورشــليم وكيــف أن أعــداءه سيســلمونه إلــى األمــم (الرومــان).
وعلــى مــا يبــدو أن أولئــك الذيــن كانــوا مــع بولــس قــد أخــذوا رســالة أغابــوس كتحذيــر،
وليــس كنبــوءة ،وهكــذا حاولــوا بــكل الوســائل إقنــاع بولــس بأنــه ال ينبغــي لــه الذهــاب إلــى
أورشــليم .وعلــى الرغــم مــن تأثــره العميــق بــردة فعلهــم ،إال أن بولــس كان عازمـاً علــى إنجــاز
مهمتــه ،حتــى علــى حســاب حياتــه .فبالنســبة لــه ،كانــت ســامة اإلنجيــل ووحــدة الكنيســة
أكثــر أهميــة مــن ســامته أو مصالحــه واهتماماتــه.
«لــم يســبق لبولــس الرســول أن اقتــرب مــن قبــل مــن أورشــليم بقلــب حزيــن كمــا كانــت
الحــال فــي تلــك المــرة .لقــد عــرف أنــه ســيجد أصدقــاء قليليــن وأعــداء كثيريــن .كان يقتــرب
مــن المدينــة التــي قــد رفضــت ابــن هللا وقتلتــه ،والتــي بــدأت تنعقــد اآلن فــي ســمائها
تهديــدات الغضــب اإللهــي» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)340

رغــم أنــه قــد أُســيء فهمــه ،وأهيــن وأســيئت معاملتــه ،وفــي كثيــر مــن األحيــان
ـب وشُ ـ ِت َم ،إال أن بولــس مــع ذلــك قــد مضــى ُقدُ م ـاً باإليمــان .كيــف يمكننــا أن
ُسـ َّ
نتعلــم عمــل الشــيء ذاتــه فــي ظــل الظــروف المثبطــة وغيــر المشــجعة؟
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لمزيــد مــن الــدرس« :إن النجــاح الــذي رافــق الكـرازة باإلنجيــل أثــار غضــب اليهــود
مــن جديــد .ومــن كل األقطــار وصلتهــم تقاريــر عــن انتشــار التعليــم الجديــد الــذي بموجبــه
وســمح لألمــم بالتمتــع بامتيــازات
تحــرر اليهــود مــن حفــظ فرائــض النامــوس الطقســي ُ
ـس
مســاوية المتيــازات اليهــود باعتبارهــم أوالد إبراهيــم ... .وإن بيانــه القاطــع القائــل« :لَ ْيـ َ
ـي َويَ ُهــو ِد ٌّيِ ،ختَــا ٌن َو ُغ ْرلَ ـةٌ» (كولوســي  ،)11 :3كان معتب ـرا ً فــي نظــر أعدائــه تجديف ـاً
يُونَانِـ ٌّ
جريئ ـاً ،فصممــوا علــى إســكات صوتــه» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)334 ،333
«ولـم يكـن يعتمـد علـى عطـف وتعضيـد يأتيه حتـى من إخوتـه في اإليمـان .واليهـود غير
المهتديـن الذيـن كانـوا يتعقبونـه عـن قرب لم يكونـوا متباطئين فـي إذاعة أردأ الشـائعات عنه
فـي أورشـليم بالـكالم وبالرسـائل ،فيشوشـون أفـكار النـاس عنـه وعـن عملـه ،وحتـى بعـض من
الرسـل والمشـايخ اسـتقبلوا تلـك الشـائعات علـى أنهـا حقيقيـة ،ولـم يحاولـوا أن ينقضوهـا وال
أظهـروا رغبـة فـي التوفيـق بينهـم وبينـه» (المرجع نفسـه ،صفحـة .)341 ،340

أسئلة للنقاش
 .1إن االثنــي عشــر رســوالً الذيــن قابلهــم بولــس فــي أفســس كانــوا أتباع ـاً ليوحنــا

المعمــدان فــي الســابق ،وقــد صــاروا تالميــذ يســوع بالفعــل (أعمــال  .)7-1 :19لماذا
تعتقــد أنــه مــن الصــواب اســتخدام هــذه الفقــرة الكتابيــة لِطَلَــب إعــادة المعموديــة
للمســيحيين – الذيــن اعتمــدوا بالتغطيــس بالفعــل – مــن طوائــف أخــرى ممــن
ينضمــون إلــى اإليمــان األدڤنتســتي؟ هــل هنــاك أي أهميــة فــي حقيقــة أن أبولــوس
لــم يعتمــد مجــدداً؟
 .2فكــر فــي ظــروف بولــس .فقــد كان مرفوضـاً مــن قبــل بنــي أمتــه ممــن لــم يؤمنوا
بيســوع .بــل حتــى اليهــود الذيــن آمنــوا بيســوع ،كان الكثيــرون منهــم ينظــرون
إليــه بكثيــر مــن الشــك ،بــل وحتــى عــدم الثقــة ،ألنهــم كانــوا يعتقــدون أنــه يحــرف
«المعالــم» .وقــد كــره كثيــر مــن الوثنييــن البشــارة التــي كان بولــس يعلنهــا .ومــع
ذلــك – مــاذا فعــل بولــس؟ لمــاذا ثابــر بولــس ومضــى قدم ـاً علــى الرغــم مــن كل
هــذه المعارضــة؟ وعلــى الرغــم مــن أننــا لســنا بولــس ،مــا الــذي يمكننــا اســتخالصه
ألنفســنا مــن قصتــه؟
 .3فكــر فــي بعــض االدعــاءات األخــرى التــي يســتخدمها النــاس لمحاولــة إثبــات إمــا
أن الســبت قــد تغ َّيــر إلــى األحــد أو أن الســبت لــم يعــد ُملزِم ـاً .كيــف نَ ـ ُرد علــى
هــذه االدعــاءات؟ وكيــف نقــوم بذلــك بطريقــة تُظهــر أن إطاعــة وصيــة الســبت
ليســت تزمتـاً وتقيــداً حرفيـاً بالنامــوس تمامـاً كمــا أن إطاعــة الوصايــا التســع األخــرى
هــي ليســت تزمتـاً أو تقيــداً حرفيـاً بالنامــوس ،طالمــا أن إطاعتنــا للوصايــا نابعــة عــن
اإليمــان واإلدراك التــام لمصــدر رجائنــا الوحيــد فــي الخــاص [يســوع المســيح]؟
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