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 ١٤-٨أيلول (سبتمرب)

القبض على بولس في أورشليم

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال الرســل ٢١؛ روميــة ٢٩ ،٢٨ :٢؛ غالطيــة ٥:٦؛ أعمــال
الرســل ٢٢؛ أعمــال الرســل ٣٠-١ :٢٣؛ إنجيــل متــى .٣٢-٢٣ :٢٢

آيــة الحفــظ« :وفــي الليلــة الثالثــة ،وقــف بــه الـ َّرب وقــال :ثــق يــا بولــس! ألنَّــك كمــا
شــهدت بمــا لــي فــي أورشــليم ،هكــذا ينبغــي أن تشــهد فــي روميــة أيضً ــا» (أعمــال
الرســل .)١١ :٢٣
بعــد رحلــة بولــس التبشــيرية األولــى بوقــت قصيــر ،بــدا واضحـاً أ َّن هنــاك خالفـاً مبدئياً في
الســماح لألممييــن أن ينضمــوا إلــى اإليمــان (أعمــال الرســل .)٥-١ :١٥
الكنيســة حــول كيفيــة َّ
ربَّمــا بإحساســه بالص ـراع ال ُمتصا ِعــد ،ابتكــر بولــس خطَّــة ليُع ـ ِّزز الوحــدة فــي الكنيســة .فــي
ـب مــن بولــس أن يذكــر الفقـراء (غالطيــة  ،)١٠ :٢فقـ َّرر أن يدعــو كنائــس األمــم
المجمــع ،طُلِـ َ
ليُق ِّدمــوا مســاعدات ماليــة لإلخــوة فــي اليهوديــة« :الجمــع ألجــل القديســين» (١كورنثــوس
فســر هــذا
 ،)١ :١٦لعلَّــه كان يأمــل أن ذلــك س ُيســاعد فــي بنــاء جســور بيــن الفريقيــن .قــد يُ َّ
إص ـراره علــى الذهــاب إلــى أورشــليم فــي ختــام رحلتــه التبشــيرية الثالثــة ،رغــم المخاطــر
ال ُمحتملــةِ .مــن ناحيــة ،كانــت لديــه مح َّبــة حقيقيــة إلخوتــه اليهــود (روميــة )٥-١ :٩؛ ومــن
ناحيــة أخــرى ،كان يتــوق لكنيســة واحــدة ُمتَّحــدة (غالطيــة ٢٨ :٣؛  .)٦ :٥فــإذا كان اليهــود
واألمــم يخلصــون باإليمــان ،ال بأعمــال النامــوس (روميــة  ،)٣٠-٢٨ :٣فــإ َّن أيــة عزلــة اجتماعيــة
بينهــم مبنيــة علــى شــروط طقســية للنامــوس تكــون ُمناقضــة للطبيعــة الجامعــة لإلنجيــل
(أفســس .)٢٢-١١ :٢
دعونا نُتابع بولس وهو يدخل هذه المرحلة الجديدة من حياته وخدمته.
* نرجو ال َّتع ُّمق في درس هذا األسبوع ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ١٥أيلول (سبتمبر).
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األحد



 ٩أيلول (سبتمرب)

لِقاء قادة أورشليم
عندمــا وصــل بولــس إلــى أورشــليم ،قو ِبــل بح ـرارة مــن ِقبَــل المؤمنيــن ال ُمنضميــن إلــى
التلميــذ َم َن ُاســون ،الــذي كان ســيمكث عنــده (أعمــال الرســل .)١٧ ،١٦ :٢١
فــي أعمــال الرســل  ،٢٢-١٨ :٢١ع َّبــر يعقــوب وشــيوخ أورشــليم عــن قلقهــم إزاء ســمعة
بولــس بيــن المؤمنيــن اليهــود المحلييــن المتحمســين لنامــوس موســى .فلقــد ا ُخ ِبــروا عنــه أنَّــه
يُعلِّــم «جميــع اليهــود الذيــن بيــن األمــم االرتــداد عــن موســى قائـ ًـا أن ال يختنــوا أوالدهــم وال
يســلكوا حســب العوائــد» (أعمــال الرســل .)٢١ :٢١
لكــن ذلــك لــم يكــن صحي ًحــا بالطبــع .فمــا علَّمــه بولــس بالفعــل ،بمــا يتعلَّــق بالخــاص،
هــو أ َّن الختــان أو عــدم الختــان ال يعنيــان شــيئًا ،حيــث أ َّن اليهــود واألمــم كالهمــا ينــال
الخــاص باإليمــان بيســوع علــى حـ ٍّد ســواء (روميــة ٢٩ ،٢٨ :٢؛ غالطيــة ٦ :٥؛ كولوســي .)١١ :٣
هــذا يختلــف عــن تشــجيع اليهــود صراحــة إلهمــال النامــوس ومتطلباتــه .فالطاعــة ،بالطبــع،
ليســت ُمرا ِدفًــا لَ َحرف َّيــة النامــوس ،مــع أنَّــه يُم ِكــن تحويلهــا عم ـ ًدا إلــى ذلــك.



إق ــرأ أعم ــال الرس ــل  .٢٦-٢٣ :٢١كي ــف كان لبول ــس أن ُيظه ــر أنَّ ــه م ــا زال يهود ًي ــا
مؤم ًن ــا و ُمخلِ ًص ــا؟

ن ُِصـح بولـس بـأن يسـاير الوضـع القائـم .كان عليه أن يُب ِّيـن زيف الشـائعات حوله من خالل
القيـام بعمـل ِمـن صميـم اليهوديـة :يَ ْكفَـل أربعة رجال عليهـم نذر مـن المؤمنين اليهـود .هذا
خاصة للتقـوى والتي بواسـطتها يُك ِّرس اليهودي نفسـه هلل.
النـذر كان عبـارة عـن مراسـيم َّ
خضــع بولــس لألســف لهــذه الخطَّــة .حتــى أَبطــال اإليمــان ،بمــن فيهــم ُمــن ُذكِــروا فــي
اإلنجيــل ،لديهــم نقائصهــم ،كمــا نــرى فــي حيــاة إبراهيــم ،وموســى ،وبطــرس ،وغيرهــم
العديــد .قــد يقــول قائــل أ َّن بولــس كان فقــط يتبــع مبــدأه بــأن يتص ـ َّرف كيهــودي عندمــا
يتعامــل مــع اليهــود (١كورنثــوس  ،)٢٣-١٩ :٩أو أنَّــه هــو نفســه كان عليــه نــذر منــذ فتــرة
قصيــرة (أعمــال الرســل  ،)١٨ :١٨بالرغــم مــن أ َّن طبيعــة هــذا النــذر غيــر واضحــة تما ًمــا .لكــن
فــي هــذه الحالــة ،فقــد كانــت ُمســاومة ،إذ أنَّهــا دلَّــت علــى تأييــده لألهــداف الكا ِمنــة وراء
تلــك التوجيهــات .إ َّن مــا انطــوى عليــه هــذا الموقــف هــو تما ًمــا مــا كان يقــف ضـ َّده ال َّرســول
بولــس وهــو أنَّ :هنــاك إنجيــان أو بشــارتان ،واحــد لألمــم يقــول بــأ َّن الخــاص باإليمــان،
واآلخــر لليهــود يقــول بــأ َّن الخــاص باألعمــال« .ولكــن هللا لــم يخ ـ ّول لــه (بولــس) أن يذعــن
بقــدر مــا أرادوا» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)٣٤٨
87

فــي محاوالتنــا للتواصــل مــع اآلخريــن ،كيــف ُيمكننــا أن نحتــرس مــن اقتـراف خطــأ
ِمــن هــذا النــوع؟

االثنني



 ١٠أيلول (سبتمرب)

شَ غَب في الهيكل
بعــد قبــول بولــس اقت ـراح قــادة الكنيســة ،كان عليــه أن يخضــع لطقــوس التطهيــر علــى
مــدى ســبعة أيَّــام ليُكمــل النــذر المنصــوص عليــه (ســفر العــدد  .)١٣-١١ :١٩فــي ذات الوقــت،
نجســا ،وهكــذا ال
كانــت تقاليــد اليهــود تنـ ُّ
ـص علــى أ َّن أي شــخص قــادم مــن ِبــاد األمــم يُعتَ َبـ ُر ً
يســتطيع دخــول الهيــكل .لهــذا الســبب كان علــى بولــس أن يتط َّهــر قبــل ذهابــه إلــى الكهنــة
الخاصــة بالرجــال الذيــن معــه (أعمــال الرســل .)٢٦ :٢١
ل ُيعلِ ُمهــم بكمــال أيَّــام التطهيــر
َّ


السبعة أيَّام التطهير؟
اقرأ أعمال الرسل  .٣٦-٢٧ :٢١ماذا حدث لبولس في ختام َّ

ت َ ِب ـ َع ذلــك أعمــال شَ ـغَب ِمــن ِق َبــل أولئــك الذيــن أهاجــوا ال َجمــع ض ـ َّد بولــسُ ،متَّهميــن
إيَّــاه ِب ُمهاجمتــه ألكثــر رمــوز ال ِّديانــة اليهوديــة قُدسـ َّية ،واتَّهمــوه خاصــة بتدنيــس الهيــكل .كان
أحــد ُرفقــاء بولــس فــي ســفره شــخص أممــي مؤمــن مــن أفســس يُدعــى تروفيمــوس (أعمــال
الرســل  ،)٢٩ :٢١وظـ َّن اليهــود أ َّن بولــس أدخلــه إلــى الــرواق الداخلــي للهيــكل ،حيــث يمكــن
لليهــود فقــط أن يدخلــوا .لــو أ َّن التُّهمــة كانــت صحيحــة ،لــكان بولــس ُمذنبًــا فــي واحــدة مــن
أخطــر التُّ َهــم .كان علــى طــول الجــدار الفاصــل بيــن الــرواق الخارجــي والــرواق الداخلــي كان
هنــاك إشــارات وإعالنــات باللغــة اليونانيــة والالتينيــة تُحـذِّر الزائريــن األممييــن ِمــن ال ُّدخــول
أكثــر إلــى الــرواق الداخلــي ،وإال فســيكونون هــم شــخصياً مســؤولين عــن موتهــم المحتــوم.
«كانــت الشــريعة اليهوديــة تعتبــر دخــول أي شــخص أغلــف إلــى أروقــة الهيــكل الداخليــة
المقدســة ،جريمــة قصاصهــا المــوت .وكان بولــس قــد رؤي مــن قبــل فــي أورشــليم فــي صحبــة
تروفيمــس األفسســي فظنــوا أنــه قــد أدخلــه إلــى الهيــكل .ولكنــه لــم يفعــل هــذا ،وإذ كان هــو
نفســه يهوديــا فــإن دخولــه الهيــكل لــم يكــن معتبـرا انتهــاكا للشــريعة .ولكــن مــع أن التهمــة
كلهــا كانــت كاذبــة فقــد كانــت كفيلــة بإثــارة تعصــب الشــعب .وإذ انتشــرت تلــك الصرخــة
وتناقلتهــا األفــواه فــي أروقــة الهيــكل ،ثــارت ثائــرة تلــك الجماهيــر المجتمعــة هنــاك» (روح
النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)٣٥٠ ،٣٤٩
عندما وصلت أخبار الشَّ غَب إلى ال ُمعسكر الروماني ،جاء أمير الكتيبة ،كلوديوس ليسياس (أعمال
الرسل ٣٢ ،٣١ :٢١؛  ،)٢٦ :٢٣ومعه عسكر وق َّواد وأنقذوا بولس قبل أن يتمكَّن ال َج ْمع من قتله.
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وبمــا أ َّن بولــس كان هــو الهــدف مــن الهجمــات ،فقــد قُب َِض عليــه وا ُ ِمـ َر أن يُق َّيد بسلســلتين
الصـراخ الهســتيري لل َج ْمــع ،أ َمـ َر
بينمــا حــاول أميــر الكتيبــة أن يستفســر ع َّمــا يجــري .وبســبب ُّ
ـب بالرســول بولــس إلى ال ُمعســكر.
أن يُ ْذ َهـ َ

الشـائعات ،الشـائعات الكاذبـة ،سـاهمت فـي بـدء الشَّ ـغَب .لمـاذا يتو َّجـب علينا أن
نتحـذر ِمـن نـوع الشـائِعات التـي نسـتمع إليهـا أو األكثـر خطـورة تلـك التي ننشـرها؟

الثالثاء



 ١١أيلول (سبتمرب)

أمام الجموع
اآليــات فــي أعمــال الرســل  ٤٠-٣٧ :٢١ت ُخبرنــا مــا الــذي حــدث بعــد ذلــك .إذ كان بولــس
يؤ ّخــذ إلــى ال ُمعســكر لالســتجواب ،طلــب ِمــن أميــر الكتيبــة أن يســمح لــه ِب ُمخاطبــة الشــعب
الذيــن كانــوا مــا زالــوا يصرخــون باهتيــاج ُمطالبيــن بموتــه.
وبينما هو يُخاطب اآل ِمر باللغة اليونانية ،ظ َّن هذا األخير أ َّن بولس قد يكون ذلك اليهودي
ِمن مصر الذي ،وقَبل ثالث سنوات َخل َْت ،أثار فتنة في أورشليم ض َّد االحتالل الروماني .ولكن
ت َّم القضاء على تلك ال ِفتنة بواسطة الجيش الروماني؛ وقُ ِت َل أثناء ذلك التَّم ُّرد الكثيرين ِمن رفاقه،
وت َّم أسر آخرين أيضً ا ،بينما هرب المصري الذي أثار التَّم ُّرد وال ِفتنة.
بعـد أن قـال بولـس بأنَّـه ِمـن طرسـوس وليس ِمـن مصـر ،أُ ِذ َن لـه بالتَّكلُّـم .لم يُقـ ِّدم بولس
فـي خطابـه ردو ًدا تفصيليـة لالتهامـات ال ُمقامـة ضـ َّده (أعمـال الرسـل  ،)٢٨ :٢١ولكنـه أخبرهم
قصـة تجديـدهُ ،مب ّينـاً إخالصـه لليهوديـة ،إلى حـ ِّد اضطهـاده للمؤمنيـن بالمسـيح .وحينما
عـن َّ
تلقـى عـددا ً ِمـن الـرؤى ِمـن عند الـ َّرب ،لم يكن له خيـار آخر سـوى أن يَتبع تلك الـرؤى .أوضح
بدل مـن الدخول في نقاشـات الهوتية،
ذلـك التَّحـ ُّول الكامـل فـي حياته ودعوته ل ُيبشِّ ـر األمـمً .
روى لهـم بولـس اختبـاره الشـخصي ،ولمـاذا كان يفعل مـا فعله.

اقــرأ أعمــال الرســل  .٢٩-٢٢ :٢٢مــاذا كان ر َّد ِفعــل الجمــوع علــى كلمــة بولــس بأنَّــه
كان رسـ ً
ـول لألمــم؟



إ َّن ق ـرار آ ِمــر الكتيبــة بالســماح لبولــس أن يتكلَّــم لــم يـ ِ
ـأت بنتائــج جيِّــدة .ف ِمــن خــال
إشــارته اللتزامــه تجــاه األمــم ،بــدا بولــس وكأنَّــه كان يُثبِــت ص َّحــة التُّهــم المو َّجهــة إليــه
(أعمــال الرســل  ،)٢٨ :٢١وعــاد الجمــع يهتــاج مــ َّرة أخــرى.
ربمــا لــم يفهــم آ ِمــر الكتيبــة كل شــيء قالــه بولــس؛ وهكــذا ،ق ـ َّرر أن يُف َحــص بضربــات
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الســياط .ومــع ذلــك ،وبجانــب كونــه يهوديًــا نق ًيــا ِمــن جنــس إس ـرائيل (فيلبــي  ،)٥ :٣كان
ِّ
بولــس يمتلــك جنســية رومانيــة ،وعندمــا َذكَـ َر ذلــك ،تراجــع آ ِمــر الكتيبــة .كمواطــن رومانــي،
لــم يكــن مــن الممكــن أن يخضــع بولــس لمثــل هــذا األســلوب مــن التعذيــب.

اقــرأ ِخطــاب بولــس (أعمــال الرســل  .)٢١-١ :٢٢أيَّــة داللــة تراها أنــه يُبشِّ ــر لمواطنيه
قصــة تجــدُّ ده؟
اليهــود بهــا إلــى جانــب ِدفا ِعــه عــن نفســه؟ لمــاذا ســعى ألن يحكــي َّ
مــا هــو ســر القـ َّوة الكامنــة فــي قصــص التجديــد؟

األربعاء



 ١٢أيلول (سبتمرب)

أمام السنهدريم
أي تهديــد لإلمبراطوريــة؛ أي أ َّن األمــر
عندمــا أد َرك اآل ِمــر الرومانــي أ َّن بولــس ال يُمثِّــل َّ
ـب ِمــن الســنهدريم أن يتولُّــوا األمــر (أعمــال الرســل
يشــمل نِزاعــات داخليــة بيــن اليهــود ،طَلَـ َ
٣٠ :٢٢؛ .)٢٩ :٢٣


إقرأ أعمال الرسل  .٥-١ :٢٣كيف بدأ بولس ِدفاعه أمام السنهدريم؟

قو ِبلَــت كلمــة بولــس االفتتاحيــة بلطمــة علــى فمــه ،قــد يكــون ذلــك بســبب إشــارته إلــى
هللا ،كونــه ســجين ،إذ ربَّمــا اعتُ ِب ـ َرت تجدي ًفــا .يُعطينــا رد فعلــه ال ُمند ِفــع لمحــة عــن أطبــاع
ـس الكهنــة بـــ «الْ َحائِــط الْ ُم َب َّيــض» (أعمــال الرســل  ،)٣ :٢٣ربما
ـس رئيـ َ
بولــس .عندمــا نعــت بولـ ُ
كان بذلــك يُــر ِّدد صــدى إدانــة يســوع للفريســيين ال ُمرائيــن فــي إنجيــل متــى  .٢٧ :٢٣مــع
ذلــك ،حيــث أ َّن بولــس لــم يعــرف حقيقــة أنَّــه كان يُ ِ
خاطــب رئيــس الكهنــة ،فــإ َّن احتماليــة أن
يكــون ضعــف بصــره هــو الســبب ،ال يُم ِكــن إغفالهــا كلِّيـاً.


إقرأ أعمال الرسل  .١٠-٦ :٢٣كيف حاول بولس بذكاء أن يُعطِّل ال ُمحاكمة؟
كان الســنهدريم يتألَّــف ِمــن ك ٍُّل ِمــن فريــق الصدوقييــن والفريســيين اللذيــن كانــا
يتعارضــان واحدهمــا مــع اآلخــر حــول عــدد مــن القضايــا .فالصدوقيــون مثـ ًـا الذيــن تضــم
شــريعتهم أســفار موســى الخمســة فقــط ،ال يؤمنــون بقيامــة األمــوات (متــى .)٣٢-٢٣ :٢٢
ومـع ذلـك ،فقـد كانـت كلمـة بولـس (أعمـال الرسـل  )٦ :٢٣أكثـر ِمن ُمجـ َّرد وسـيلة ماهرة
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لِ َصـ ّْرف انتبـاه السـنهدريم .بمـا أ َّن لقـاءه مـع يسـوع ال ُمقـام فـي الطريـق إلى دمشـق كان هو
أسـاس تجديـده وخدمتـه ال َّرعويـة ،فاإليمـان بالقيامـة هـو السـبب الحقيقـي الـذي كان يُحاكَم
فسـر كيـف تغ َّيـر
ِمـن أجلـه (أعمـال الرسـل ٢١ ،٢٠ :٢٤؛  .)٨-٦ :٢٦ال يُم ِكـن لشـيء آخـر أن يُ ِّ
بولـس ِمـن ِ
المسـيح مـن المـوت ،فإ َّن
حماسـه السـابق ل ُيصبِـح مـا هـو عليـه اآلن .لـو لـم يَقُـ ْم
ُ
كـرازة بولـس تكـون بِلا فائـدة ،وقـد كان هـو مـدركاً لذلـك أيضـاً (١كورنثـوس .)١٧-١٤ :١٥
فــي تلــك الليلــة ،وبينمــا كان بولــس فــي ال ُمعســكر ،ظهــر لــه الـ َّرب وشـ َّجعه قــالً « :ثــق يــا
بولــس ،ألنَّــك كمــا شــهدت بمــا لــي فــي أورشــليم ،هكــذا ينبغــي أن تشــهد فــي روميــة أيضً ــا»
(أعمــال الرســل  .)١١ :٢٣بالنظــر إلــى الظــروف ،فــإ َّن مثــل هــذا الوعــد قــد يكــون ذا مغــزى
خــاص بالنســبة لبولــس .فرغبتــه التــي طــال انتظارهــا للكـرازة فــي رومــا (أعمــال الرســل :١٩
٢١؛ روميــة ١٥-١٣ :١؛  )٢٩-٢٢ :١٥مــا زال يمكــن تحققيهــا.

الخميس



 ١٣أيلول (سبتمرب)

ترحيل بولس إلى قيصرية
ـب اليهــود مــن عــدم تمكُّنهــم ِمــن التَّخلُّــص مــن بولــس بالوســائل القانونيــة ،لذلــك
غ َِضـ َ
قــررت مجموعــة منهــم أن تُنظِّــم خطَّــة يمكــن بهــا أن يكمنــوا مــن خاللهــا لبولــس ويتقتلــوه
مــن تلقــاء أنفســهم.



اقــرأ أعمــال الرســل  .١٧-١٢ :٢٣مــا هــي خطَّتهــم وكيــف اُ ْح ِبطَــت؟ مــاذا يُعلِّمنــا ذلــك
عــن كيــف ُيمكــن لعاطفــة النــاس وحماســتهم أن تكــون ألهــداف خاطئــة؟

أن يتآمــر أكثــر ِمــن أربعيــن يهوديًــا م ًعــا ض ـ َّد بولــس ويربطــون أنفســهم بنــذر ،يُظهــر
مــدى الكراهيــة التــي أثارهــا بولــس فــي أورشــليم .ال يُعطينــا الرســول لوقــا هويــة هــؤالء
ال ِّرجــال ،ولكنهــم كانــوا ُمتط ِّرفيــن وعلــى اســتعداد لإلقــدام علــى أي شــيء لِ ِحمايــة العقيــدة
عصــب الدينــي
اليهوديــة مــن الخونــة واألعــداء المزعوميــن .مثــل هــذا المســتوى مــن التَّ ُّ
ال ُمقتـرِن بالحمــاس القومــي كان شــائِ ًعا فــي اليهوديــة و ُمحيطهــا خــال القــرن األول الميــادي.
ومــع ذلــك ،وبتدبيــر إلهــي ،وصلــت أخبــار تلــك المكيــدة إلــى أســماع ابــن أخــت بولــس.
ِ
المؤســف أننــا تقريب ـاً ال نعــرف شــيئًا عــن عائلــة بولــس ،ولكــن يبــدو أنَّــه هــو وأختــه
مــن
تربَّيــا فــي أورشــليم (أعمــال الرســل  ،)٣ :٢٢حيــث تز َّوجــت أختــه وكان لهــا صبــي واحــد علــى
األقــل .علــى أي حــال ،ابــن أخــت بولــس الشــاب الصغيــر (أعمــال  )٢٢ ،١٨ :٢٣وحقيقــة أ َّن
الصبــا .ذلــك الشــاب
اآل ِمــر أخــذه «بيــده» (أعمــال الرســل  )١٩ :٢٣يُل ِّمــح أنَّــه كان فــي س ـ ِّن ِّ
بالقصــة.
الصغيــر اســتطاع أن يــزور بولــس فــي ال ُمعســكر ويُخبــره َّ
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اقــرأ أعمــال الرســل  .٣٠-٢٦ :٢٣مــا هــي ال ِّرســالة التــي بعــث بهــا اآل ِمــر ليســياس إلــى
الحا ِكــم فيلكــس حــول بولــس؟

ق َّدمـت ال ِّرسـالة تقريـ ًرا ُمنصفًـا للحالـة كمـا كانـت .باإلضافـة إلـى ذلـك ،فقد أظهـرت كيف
اسـتفاد بولـس مـن جنسـيته كمواطـن رومانـي .القوانيـن الرومانيـة كانـت تحمـي مواطنيهـا
مثلا :أن تكـون ُمحاكمتهـم طبقًـا للقانـون ،والتـي يمكن للمشـتكى
بالكامـل ،إذ كان لـه الحـقً ،
عليـه فيهـا الظهـور أمـام المحكمـة للدفـاع عـن نفسـه (أعمـال الرسـل  ،)١٦ :٢٥ولـه الحق في
رفـع دعـواه إلـى اإلمبراطـور فـي حـال ُمحاكمـة غيـر عا ِدلـة (أعمـال الرسـل .)١١ ،١٠ :٢٥
ـض النظــر عــن ســمعة فيلكــس ،فقــد عامــل بولــس بأســلوب قانونــي ُم ِ
ناســب .بعــد
بغـ ِّ
ِ
اســتجواب قانونــي مبدئــي ،أ َم ـ َر بــأن يبقــى تحــت الحراســة حتــى يصــل المشــتكون عليــه.

تأ َّمــل فــي تدابيــر هللا فــي حيــاة بولــس .كــم مــن مــ َّرة اعترفــت وبــكل تواضــع
بتدابيــر هللا فــي حياتــك الشــخصية برغــم التجــارب واآلالم التــي قــد تكــون اجتزتهــا؟

الجمعة



 ١٤أيلول (سبتمرب)

لمزيــد ِمــن الــدرس« :فــي هــذه المــرة قـ ّدم بولــس ورفاقــه رســميا إلــى المشــايخ
المناظريــن علــى العمــل فــي أورشــليم العطايــا التــي أرســلها كنائــس األمــم إلعالــة الفق ـراء
بيــن األخــوة فــي اليهوديــة...
«هــذه العطايــا التطوعيــة أنبــأت عــن والء المهتديــن مــن األمــم لعمــل هللا المنظّــم فــي
أرجــاء العالــم .وكان ينبغــي أن يقبلــه الجميــع مع ّبريــن عــن شــكرهم وامتنانهــم .ومــع ذلــك
فقــد ظهــر لبولــس ورفاقــه أنــه حتــى مــن هــؤالء الذيــن كانــوا واقفيــن أمامهــم ُوجــد قــوم
كانــوا عاجزيــن عــن تقديــر روح المحبــة األخويــة التــي دفعــت أولئــك النــاس لتقديــم تلــك
العطايــا» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)٣٤٣
«فلــو أن قــادة الكنيســة تنازلــوا كلّيــا عــن إحساســهم بالمــرارة نحــو الرســول وقبلــوه
باعتبــاره قــد ُدعــي دعــوة خاصــة مــن هللا ليحمــل اإلنجيــل إلــى األمــم ،لــكان الــرب قــد أبقــاه
لهــم ولــم يكــن هللا قــد قـ ّرر أن تنتهــي خدمــات بولــس هكــذا ســريعا .ولكنــه لــم يُجــر معجــزة
ليبطــل ويوقــف تتابــع األحــداث والظــروف التــي أوجدهــا مســلك قــادة أورشــليم.
«ونفــس هــذه الــروح ال ت ـزال تــؤدي إلــى نفــس النتائــج .فإهمــال تقديــر معونــة الثقــة
اإللهيــة وإهمــال اســتخدامها حســناَ ،ج ـ َّرد الكنيســة وحرمهــا مــن بــركات كثيــرة .كــم مــن
الم ـرات كان هللا يريــد أن يطيــل خدمــات أحــد ال ُخ ـ ّدام األمنــاء لــو أن النــاس ق ّدروهــا حــق
قدرهــا .ولكــن إذا كانــت الكنيســة تســمح ألعــداء النفــوس بــأن يفســدوا األذهــان بحيــث
يشــوهون ويُح ّرفــون أقــوال خــادم المســيح وأفعالــه ،وإذا ســمحوا ألنفســهم أن يعترضــوا
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طريقــه ويعطلــوا نفعــه ،فالــرب أحيانــا يحرمهــم مــن البركــة التــي منحهــم إياهــا...
«وعندمــا ت ُطــوى يــدا خــادم هللا المحتضــر علــى صــدره العديــم الحيــاة ،ويصمــت صــوت
اإلنــذار والتشــجيع ،حينئــذ يســتيقظ المتحجــرو القلــوب ليــروا ويقــ ّدروا البــركات التــي
طرحوهــا بعيــدا عنهــم .فقــد يكــون مــوت خــدام هللا أولئــك متممــا لمــا عجــزت حياتهــم عــن
تحقيقــه» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)٣٥٩ ،٣٥٨

أسئلة للنقاش
 .1بذها ِبــه إلــى أورشــليم رغــم ِعل ِمــه أنَّــه لــن يكــون موضــع ترحــاب ،فقــد وضــع

أي مــدً ى علينــا أن نتبــع مثالــه؟
بولــس صالــح الكنيســة فــوق صالحــه الشــخصي .إلــى ِّ

 .2مــاذا ُيمكــن أن نتعلَّــم مــن ُمســاومة بولــس فــي أورشــليم؟ كيــف يمكننــا
أن نتصــ َّرف بطريقــة مســايرة لآلخريــن دون أن نُض ِّحــي بالمبــادئ التــي نعيــش
بمقتضاهــا؟ وهــل نســتطيع ذلــك؟
 .3وحــدة الكنيســة ُمه َّمــة جــدً ا فــي جميــع األوقــات .كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم أن
نعمــل م ًعــاُ ،م َّتحديــن ،حتــى وإن كان لدينــا رؤى ُمختلفــة لألشــياء؟
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