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 ٢١-١٥أيلول (سبتمرب)

حبس في قيصريَّة
ٌ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال الرســل ٢٤؛ أعمــال الرســل ٢٥؛ أعمــال الرســل ٢٦؛
١كورنثــوس .٢٣ :١
ـت فقــط ،بــل أيضً ــا
ـت ُأصلِّــي إلــى هللا أنَّــه بقليــل وبكثيــر ،ليــس أنـ َ
آيــة الحفــظ« :كنـ ُ
جميــع الذيــن يســمعونني اليــوم ،يصيــرون هكــذا كمــا أنــا ،مــا خــا هــذه القيــود»
(أعمــال الرســل .)٢٩ :٢٦
كان ترحيــل بولــس إلــى قيصريــة هــو بدايــة لســجنه علــى مــدى ســنتين فــي تلــك المدينــة
(أعمــال الرســل  ،)٢٧ :٢٤وبالتحديــد فــي مقــر هيــرودس (أعمــال الرســل  ،)٣٥ :٢٣الــذي كان
المقــر الرســمي للحاكــم الرومانــي .خــال تلــك الســنوات ،اســتجوب بولــس عـ َّدة مـ َّرات وقــف
فيهــا أمــام حاكِميــن رومانييــن إثنيــن (فيلكــس وفســتوس) والملــك (أغريبــاس الثانــي) ،وهكــذا
كان يُت ِّمــم الكـرازة والخدمــة التــي أعطاهــا لــه الــرب (أعمــال الرســل .)١٥ :٩
كان بولــس ي َّدعــي الب ـراءة فــي كل االســتجوابات ،زا ِعم ـاً أنَّــه ال يوجــد أي دليــل يُمكــن
أن يُقـ َّدم ضـ َّده ،كمــا يَظ َهـ ُر ذلــك فــي عــدم وجــود الشــهود .فــي حقيقــة األمــر ،إ َّن كل هــذا
المشــهد كان القصــد منــه أن يظهــر عــدم وجــود أي شــيء يســتوجب القبــض علــى بولــس،
وأنَّــه يمكــن إطــاق س ـراحه لــو أنَّــه لــم يرفــع دعــواه إلــى قيصــر (أعمــال الرســل .)٣٢ :٢٦
مــع ذلــك ،منحــت هــذه االســتجوابات بولــس ال ُفـ َرص ليشــهد للمســيح وعــن ال َّرجــاء العظيــم
الموجــود فــي وعــد القيامــة .مــع ذلــك ،كانــت تلــك ســنوات قلــق عظيــم وحبــس شــاق بــدا
وكأنــه ال يوجــد أي دعــم مــن أي نــوع للرســول مــن الكنيســة فــي أورشــليم ،التــي برهــن
قادتهــا «علــى أنَّهــم ال يزالــون يُضمــرون لبولــس شــعورا ً بأنَّــه يجــب أن يكــون هــو المســؤول
عصــب الســائد حينئــذ» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة )٣٤٦
أكثــر مــن غيــره عــن التَّ ُّ
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٢أيلول (سبتمبر).
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األحد



 ١٦أيلول (سبتمرب)

بولس أمام فيلكس
بعــد ترحيــل بولــس إلــى قيصريــة بخمســة أيَّــام ،قَـ ِـدم مــن أورشــليم مجموعــة مــن قــادة
اليهــود ال ُمه ِّميــن .ض َّمــت تلــك المجموعــة — رئيــس الكهنــة ،بعــض أعضــاء الســنهدريم،
ـام ُمحتــرف يُدعــى ترتُلُّــس ،جــاؤوا مــن أورشــليم وق َّدمــوا دعواهــم ضــد الرســول بولــس
و ُمحـ ٍ
بشــكل رســمي أمــام فيلكــس (أعمــال الرســل .)٩-١ :٢٤
هــذه هــي ال ُمحاكمــة الوحيــدة التــي اس ـتَ ْخ َد َم فيهــا ال ُمشــتكون ُمحام ًيــا .ج ـ َّرب ترتُلُّــس
فــي خطابــه إت ِّبــاع أســلوب شـ ِّيق ليربــح رضــا الحاكِــم .فــي الحقيقــة ،لــم يتمتَّــع اليهــود بفتــرة
طويلــة مــن الســام تحــت ُحكــم فيلكــس .بــل علــى العكــس ،لــم ِ
يــأت حاكــم بمثــل مــا
أتــى بــه فيلكــس ِمــن قمــع و ُعنــف .وقــد ولَّــد هــذا القمــع م ـرارة قويــة بيــن اليهــود تجــاه
ال ُحكــم الرومانــي .ولكــن ببراعــة و ِب َدهــاء شــديد ،اســتخدم ترتلــس نفــس أســلوب إدارة الحاكــم
إلقناعــه بأنَّــه ســيُحقق االســتقرار السياســي فــي هــذه القضيــة أيضً ــا باســتخدامه لوســائل
القمــع القاســية فقــط.
ثـ َّم تابـع ل ُيركِّـز علـى ثلاث تُ ّهـم ُمحـ َّددة ضـ َّد بولـس )١( :أ َّن بولـس كان ُمه ِّيجـاً للفتنة بين
جميـع اليهـود الذيـن فـي اإلمبراطورية (أعمـال الرسـل )٥ :٢٤؛ ( )٢أنَّه زعيـم ِشـي َع ِة ال َّن ِاص ِريِّي َن
(أعمال الرسـل )٥ :٢٤؛ ( )٣وأنه قد شـرع في أن يُن ِّجس هيكل أورشـليم (أعمال الرسـل .)٦ :٢٤



كل واحــدة ِمــن هــذه
اقــرأ أعمــال الرســل  .١٩-١٠ :٢٤كيــف دا َفــع بولــس ور َّد علــى ِّ
االتهامــات؟

رفـع بولـس أمـران إضافيَّـان كانـا ُمد ِّمريـن لقضيـة ال ُمشـتكين )١( :غياب الشـهود من آسـيا
(أعمـال الرسـل  ،)١٩ ،١٨ :٢٤وكان هـذا ينطـوي علـى احتمـال جعـل ال ُمحاكمـة ِ
باطلـة ،و()٢
حقيقـة أ َّن اليهـود هنـاك كان فـي اسـتطاعتهم أن يتكلَّمـوا فقـط حـول اسـتجوابات بولـس أمام
السـنهدريم قبـل ذلـك بأسـبوع (أعمـال الرسـل  ،)٢٠ :٢٤وبنـا ًء علـى ذلـك ،فلم يكـن لديهم أي
شـيء إلدانتـه سـوى أنَّـه يؤمـن بقيامـة األمـوات (قـارن مع أعمـال الرسـل .)٦ :٢٣
أد َرك فيلكــس حــالً قـ َّوة حجــج بولــس ،وألنَّــه أيضً ــا كان ُمل ًّمــا نو ًعــا مــا بالمســيحية ،ربمــا
مــن خــال زوجتــه دروســا .الحقيقــة هــي أنَّــه أ َّجــل مــداوالت المحكمــة إلــى إشــعار آخــر
(أعمــال الرســل .)٢٢ :٢٤
أظهــرت إســتجابة فيلكــس (أعمــال الرســل  )٢٧-٢٤ :٢٤الكثيــر عــن أخالقياتــهِ :
مماطــل،
كان يقبــل ال َّرشــوة ،وكان إنتهازيــاً .لــم يكــن لبولــس ســوى القليــل مــن فُــ َرص االســتجواب
العــادل مــع شــخص مثــل فيلكــس.
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اقــرأ أعمــال الرســل  .١٦ :٢٤قــال بولــس أنَّــه جاهــد دائِ ًمــا ليكــون لــه دائًمــا «ضميــر
بــا عثــرة مــن نحــو هللا والنــاس» .مــاذا يعنــي ذلــك؟ مــاذا يجــب عليــك أن تُغ ِّيــره —
إن كان هنالــك شــيء — لتقــول مثــل هــذا القــول؟

االثنني



 ١٧أيلول (سبتمرب)

بولس يقف أمام فستوس
بعــد احتجــاز بولــس فــي الســجن لم ـ َّدة عاميــن لمج ـ َّرد رغبــة فيلكــس فــي كســب و ِّد
اليهــودُ ،عـز َِل فيلكــس مــن وظيفتــه ،وحـ َّـل محلــه بوركيــوس فســتوس حاكِ ًمــا علــى اليهوديــة
(أعمــال الرســل  .)٢٧ :٢٤حكــم فســتوس مــن  ٦٢-٦٠ميالديــة.

أقــرأ أعمــال الرســل  .٥-١ :٢٥كيــف ُيمكــن أن تُســاعد هــذه اآليــات فــي فهــم وكشــف
مــدى الكراهيــة والضغينــة المتولِّــدة فــي نفــوس أولئــك الذيــن ال يريــدون ســماع الحــق
واإليمــان بــه؟



ربمــا ألنهــم فشــلوا مــ َّرة فــي محاولتهــم إلقنــاع فيلكــس باالتهامــات ضــ َّد بولــس ،لــم
يكــن لــدى القــادة رغبــة فــي ال ُمغامــرة مـ َّرة أخــرى .وفيمــا يبــدو أنَّهــا كانــت الزيــارة األولــى
لفســتوس إلــى أورشــليم ،التمســوا منــه طالبيــن عليــه ِم َّنــة أن يُغ ِّيــر واليــة القضــاء ويُحضــر
بولــس لهــم مـ َّرة أخــرى حتــى يُمكــن ُمحاكمتــه أمــام الســنهدريم حســب الشــريعة اليهوديــة.
لكــ َّن ذلــك الطلــب كان ُمجــ َّرد تمويــه أو ِخدعــة إلخفــاء مقصدهــم الحقيقــي :وهــو
قتــل بولــس .ومــع أ َّن فســتوس كان ُمســتع ًدا إلعــادة النظــر فــي القضيــة ،إال أنَّــه قــال بــأ َّن
االســتجواب ســوف يتــم فــي قيصريــة وليــس فــي أورشــليم ،الــذي يعنــي بــأ َّن بولــس ســوف
يُحاكَــم حســب القانــون الرومانــي.
مــا أن عــادة فســتوس إلــى قيصريــة ،عقــد المحكمــة ،وبــدأ خصــوم بولــس فــي طــرح
اتهاماتهــم ضـ َّد بولــس (أعمــال الرســل  .)٧ :٢٥لــم يكــرر لوقــا هــذه المـ َّرة االتهامــات ،ولكــن
حســب إجابــة بولــس (أعمــال الرســل  )٨ :٢٥نــرى أنَّهــا كانــت شــبيهة بتلــك التــي ســبقت منــذ
ســنتين ،ربمــا مــع تركيــز أكثــر علــى كونــه ُمه ِّيــج لأل َّمــة ،وكونــه يُمثِّــل تهديـ ًدا لإلمبراطوريــة.

أقــرأ أعمــال الرســل  .١٢-٩ :٢٥عندمــا شــعر بولــس بــأنَّ فســتوس يُمكــن أن يســتغله
ألهــداف سياســية ،مــاذا كان ر ُّد فعلــه؟
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فــي نهايــة األمــر ،ات َّضــح بــأ َّن فســتوس لــم يختلــف كثيـ ًرا عــن فيلكــس بالنســبة لنهجــه فــي
العمــل السياســي (أعمــال الرســل  .)٢٧ :٢٤ولِع ـ َدم رغبتــه فــي ِخســارة دعــم اليهــود لــه فــي
بدايــة ُحك ِمــه مــن خــال إعــان بـراءة بولــس ،ف َّكــر فــي ِ
منحهــم الموافقــة علــى طلبهــم األ َّول:
وهــو ُمحاكــة بولــس مــن ِق َبــل الســنهدريم فــي أورشــليم.
ـول مــن بولــس ،الــذي كان يعلــم بأنَّــه ال يســتطيع أن يتوقَّــع أن
لكــن هــذا لــم يكــن مقبـ ً
تتــ َّم محاكمتــه ُهنــاك بعدالــة ،إذا تُــر َِك لنــزوات أعدائــه .وهكــذاُ ،مســتفي ًدا مــن جنســيته
الرومانيــة ،أصـ َّر علــى ح ِّقــه فــي أن يُحاكَــم ِمــن ِقبَــل محكمــة رومانيــة ،مرتئيـاً أنَّــه ال طريــق
آخــر للخــروج ِمــن هــذه الحالــة الخطيــرة إال بــأن يرفــع دعــواه إلــى أعلــى مقــام مــن العدالــة
الرومانيــة — الــذي كان هــو اإلمبراطــور ذاتــه.

الثالثاء



 ١٨أيلول (سبتمرب)

بولس يمثل أمام أغريباس
وافــق فســتوس علــى منــح بولــس طلبــه بــأن يُرســل إلــى رومــا (أعمــال الرســل .)١٢ :٢٥
فــي تلــك األثنــاء ،انتهــز الحاكِــم فرصــة الزيــارة الملكيــة للملــك أغريبــاس الثانــي ليتشــاور
معــه بخصــوص قضيــة بولــس ،خاصــة حــول نــوع المعلومــات التــي يجــب أن يرســلها إلــى
اإلمبراطــور فــي تقريــره .لــم يكــن فســتوس ُمل ًّمــا بعــد بالشــؤون اليهوديــة ،وبالتأكيــد يســتطيع
أغريبــاس أن يُســاعده (أعمــال الرســل .)٣ ،٢ :٢٦

أقــرأ أعمــال الرســل  .٢٢-١٣ :٢٥مــاذا قــال فســتوس ألغريبــاس عــن بولــس ،ومــاذا كان
جــواب الملــك؟




أغريبــاس الثانــي هــو آخــر ملــوك نســل الهيرودســيين ،أتــى إلــى قيصريــة مــع أختــه
برنيكــي ليســلِّما علــى الحاكِــم الجديــد.
ف ــي ش ـ ِ
ـرحه لقضي ــة بول ــس ،أظه ــر فس ــتوس دهش ــته ك ــون االتهام ــات ضــ َّده ل ــم تك ــن
تتعلَّ ــق بخيان ــة الوط ــن سياســ ًيا أو جنائ ًي ــا .ب ــدلً م ــن ذل ــك ،كان ــت التُّه ــم تتعلَّ ــق بالديان ــة
اليهودي ــة ،وبش ــكل خ ــاص ع ــن «واح ــد اس ــمه يس ــوع ق ــد م ــات ،وكان بول ــس يق ــول أن ــه
ح ــي» (أعم ــال الرس ــل  .)١٩ :٢٥كان بول ــس ق ــد أعل ــن أم ــام الس ــنهدريم أنَّ ــه كان يُحاكَ ــم
بس ــبب إيمان ــه بقيام ــة يس ــوع ،واآلن ه ــا ه ــو فس ــتوس يوض ــح أ َّن تل ــك كان ــت بالفع ــل
ه ــي حقيق ــة القضي ــة.
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اقــرأ أعمــال الرســل  .٢٧-٢٣ :٢٥كيــف يصــف لوقــا مراســيم الجلســة التــي مثــل فيهــا
بولــس أمــام أغريبــاس؟

«واآلن ،فهــا هــو بولــس الــذي كان ال ي ـزال ُمق َّي ـ ًدا ،يقــف أمــام ذلــك الجمــع .فمــا كان
أعظــم الفــارق بينــه وبيــن أولئــك العظمــاء .كان أغريبــاس وبرنيكــي يتمتَّعــان بســلطان ومكانــة
عظيمتيــن .ولهــذا نــاال رضــا العالــم .ولك َّنهمــا كانــا ُمج َّرديــن مــن مســحة الخلــق الــذي يُقـ ِّدره
هللا .كانــا ُمتع ِّدييــن علــى شــريعته وفاســدين فــي قلبيهمــا وحياتهمــا .كان تصرفهمــا كري ًهــا فــي
نظــر الســماء» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)٣٧٣

القصــة حــول المظاهــر الخارجيــة ،التــي قــد تكــون
مــاذا يجــب أن نتعلَّمــه مــن هــذه َّ
ُم ِس ـ َّرة للنظــر البشــري ،والتــي غال ًبــا مــا تكــون خا ِدع ـ ًة للحقيقــة خلــف المظهــر؟
مــاذا ع َّنــا نحــن أنفســنا ،أيضً ــا؟ مــا مــدى اختــاف مظهرنــا عــن حقيقتنــا؟

األربعاء



 ١٩أيلول (سبتمرب)

دفاع بولس
مــع اكتمــال المشــهد فــي دار االســتماع مــع األم ـراء ورجــال المدينــة ال ُمق َّدميــن ،ا ِ
ُحض ـ َر
الســجين ليُقـ ِّدم دفاعــه ،والــذي كان مو َّجهـاً خصيصـاً نحــو أغريبــاس ،حيــث أ َّن فســتوس كان
قــد ســمعه مــن قبــل (أعمــال الرســل .)11-8 :٢٥


اقرأ أعمال الرسل  .٢٣-١ :٢٦ما الذي كان بولس يفعله في خطابه أمام أغريباس؟

كان خطــاب بولــس فــي حقيقتــه تقري ـ ًرا عــن ســيرته الذاتيَّــة :عــن حياتــه قبــل وبعــد
تجـ ُّدده .بالنســبة للمحتــوى ،فإنَّــه يســتدعي خطابــه الــذي ألقــاه ِمــن قبــل أمــام الجمــع فــي
أورشــليم والــوارد فــي أعمــال الرســل .٢١-١ :٢٢
بــدأ الرســول بمحاولــة كســب رضــا أغريبــاس .فأع ـ َر َب عــن امتنانــه لفرصــة طــرح قضيتــه
أمــام مثــل هــذا الشــخص العظيــم ،ال س ـ َّيما وأ َّن أغريبــاس عالــم بجميــع العوائــد والمســائل
الخاصــة بالديانــة اليهوديــة .ولهــذا الســبب ،كان يمكــن ألغريبــاس أن يكــون ذا عــونٍ عظيــم
فــي ُمســاعدة الحاكِــم الرومانــي ألن يفهــم بــأ َّن االتهامــات ال ُمق َّدمــة ضــد بولــس ليــس لهــا
أســاس مــن الص َّحــة وهــي كاذبــة.
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يمكــن تقســيم الخطــاب إلــى ثالثــة أج ـزاء .فــي الجــزء األول (أعمــال الرســل ،)١١-٤ :٢٦
َو َصــف بولــس تقــوى حياتــه الفريسـ َّية الســابقة ،والتــي كانــت ذائعــة الصيــت بيــن ال ُمعاصرين
لــه فــي أورشــليم .وكفريســي آ َمــن بقيامــة األمــوات ،ذلــك اإليمــان الــذي كان حيوي ـاً إلتمــام
رجــاء األجــداد .وعلــى هــذا األســاس ،كان اليهــود يُناقضــون أنفســهم بمعارضتهــم لتعليمــه،
ألنــه لــم يحتـ ِو علــى شــيء لــم يكــن يهوديـاً باألســاس وحســب ال ُمعتقــد .لك َّنــه فَ ِهـ َم ســلوكهم
ـوم مــن األيــام قــد وجــد أ َّن ذلــك أمــر ال يُصـ َّدق وهــو
جيِّـ ًدا ،ذلــك ألنَّــه هــو نفســه كان فــي يـ ٍ
أن يكــون هللا قــد أقــام يســوع ،إلــى درجــة أنَّــه كان يضطهــد ك َُّل َمــن آمــن بذلــك.
فـــي الجـــزء الثانـــي (أعمـــال الرســـل  ،)١٨-١٢ :٢٦شـــرح بولـــس كيـــف تغ َّيـــر موقفـــه
من ــذ لقائ ــه م ــع يس ــوع ف ــي الطري ــق إل ــى دمش ــق وال َّدع ــوة الت ــي اس ــتلمها لينش ــر بش ــارة
اإلنجي ــل بي ــن األم ــم.
يقـــول بولـــس ،ختا ًمـــا ،أ َّن تأثيـــر مـــا قـــد رآه (أعمـــال الرســـل  )٢٣-١٩ :٢٦لـــم يعطـــه
خي ــا ًرا آخ ــر س ــوى أن يطي ــع وأن يُ َك ِّم ــل نش ــاطه الكــرازي ،وال ــذي ه ــو الس ــبب الوحي ــد
لمحاكت ــه اآلن .إ َّن الموض ــوع الحقيق ــي العتقال ــه إذًا ،ل ــم يك ــن ُمخالفت ــه للش ــريعة اليهودي ــة
أو تدنيســـه للهيـــكل .باألحـــرى هـــو بســـبب رســـالته عـــن مـــوت يســـوع وقيامتـــه ،األمـــر
ال ــذي ه ــو ف ــي تواف ــق ت ــام م ــع األس ــفار المق َّدس ــة وس ــمحت لألم ــم المؤمني ــن أن يك ــون
له ــم نصي ًب ــا ُمماثِ ـ ًـا ف ــي الخ ــاص.

أقــرأ أعمــال الرســل  .١٨ :٢٦حســب هــذه اآليــة ،مــاذا يحــدث للذيــن لهــم الخــاص
فــي المســيح؟ كيــف اختبــرت هــذه الحقيقــة؟

الخميس



 ٢٠أيلول (سبتمرب)

بولس أمام القادة
مـع أ َّن بولـس كان يُخاطـب أغريبـاس ،إال أ َّن فسـتوس كان هو البادئ في الـ َّرد ،كما نرى في
أعمـال الرسـل  .٢٤ :٢٦لـم يكن هناك ُمشـكلة بالنسـبة لفسـتوس لو أ َّن بولس تحـ َّدث عن خلود
الـروح ،ولكـن حتـى اليونانييـن والرومانييـن كانـوا يعلمـون أ َّن ك ًُل مـن المفهوميـن — خلـود
الـروح والقيامـة ال يتماشـيان مـا بعضهمـا البعـض .ولهـذا احتفظـوا بالسـابق ورفضـوا الالحـق.
ولهـذا قـال بولـس فـي مـكان آخر بـأ َّن اإلنجيـل كان لألمم جهالـة (١كورنثـوس .)٢٣ :١
دافَــع بولــس عــن أفــكاره بأســلوب ُمه ـذَّب ،والتفــت إلــى أغريبــاس ،اليهــودي الــذي لــم
يســتطيع أن يفهمــه فقــط ،بــل أن يؤكِّــد أيضً ــا بــأ َّن مــا يقولــه بولــس كان متواف ًقــا مــع األنبيــاء
العبرانييــن (أعمــال الرســل .)٢٦ ،٢٥ :٢٦
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اقرأ أعمال الرسل  .٢٨ ،٢٧ :٢٦ماذا كان جواب أغريباس على سؤال بولس ال ُملِح؟

إ َّن ســؤال بولــس وضــع أغريبــاس فــي موقــف صعــب .فكيهــودي ،ال يمكنــه أبـ ًدا أن ينكــر
إيمانــه باألســفار المق َّدســة؛ مــن ناحيــة أخــرى ،إن هــو أعطــى جوابًــا إيجابيًــا ،فلــن يكــون لــه
خيــار آخــر إال أن يقبــل يســوع كمس ـيّا .جوابــه كان هروبًــا ذكيًــا مــن الفــخ المنطقــي الــذي
وجــد نفســه فيــه ،فــر َّد قائـ ًـا« :بقليــل تقنعنــي أن أصيــر مســيحيًا» (أعمــال الرســل .)٢٨ :٢٦
«كنــت أصلِّــي إلــى هللا أنــه بقليــل
أظهــر رد بولــس الســريع مــدى تكريســه لإلنجيــل
ُ
ـت فقــط ،بــل أيضً ــا جميــع الذيــن يســمعونني اليــوم ،يصيــرون هكــذا كمــا
وبكثيــر ،ليــس أنـ َ
أنــا ،مــا خــا هــذه القيــود» (أعمــال الرســل  .)٢٩ :٢٦فــي ختــام كلماتــه فــي هــذا االســتجواب،
لــم يطلــب بولــس إطــاق سـراحه ل ُيص ِبــح ُحـ ًّرا كمــا أولئــك الذيــن كانــوا يســتمعون إليــه .لكنــه
بــدلً مــن ذلــك ،كان يتمنــى أن يكونــوا هــم مثلــه ،مــا عــدا القيــود التــي تُ َك ِّبــل معصميــه .إ َّن
حماســة بولــس فــي كرازتــه فاقــت كثيـرا ً اهتمامــه بأمانــه الشــخصي.

أقرأ أعمال الرسل  .٣٢-٣٠ :٢٦كيف ع َّبر أغريباس عن اقتناعه ببراءة بولس؟



كان فســتوس فــي حاجــة لِ ُمســاعدة أغريبــاس لكتابــة تقريــره فقــط (أعمــال الرســل :٢٥
 .)٢٧-٢٥لقــد ا ُسـتُجيب رســميًا علــى طلــب بولــس فــي رفــع دعــواه إلــى قيصــر (أعمــال الرســل
 .)١٢ :٢٥لــم يعــد الســجين تحــت قضــاء الحاكِــم.

أقــرأ أعمــال الرســل  .٢٨-٢٤ :٢٦إلــى َمــن لجــأ بولــس فــي نهايــة المطــاف ،ومــاذا
يجــب أن يُخبرنــا ذلــك عــن الســلطة النهائيــة بالنســبة لنــا فــي أمــور اإليمــان التــي
يجــب أن نلجــأ إليهــا فــي كل األوقــات؟

الجمعة



 ٢١أيلول (سبتمرب)

لمزيــد ِمــن الــدرس“ :هــل عــادت أفــكار أغريبــاس ،عندمــا ســماعه تلــك الكلمــات،
إلــى تاريــخ عائلتــه الســابق ومجهوداتهــم عديمــة الفائــدة ضـ َّد ذاك الــذي يكــرز عنــه بولــس؟
هــل ف َّكــر فــي جـ ِّده األكبــر هيــرودس ومذبحــة األطفــال األبريــاء فــي بيــت لحــم؟ ع ِّمــه األكبــر
أنتيبــاس ومقتــل يوح َّنــا المعمــدان؟ والــده أغريبــاس األول واستشــهاد الرســول يعقــوب؟ هــل
رأى فــي الكــوارث التــي ســري ًعا مــا ســقطت علــى أولئــك الملــوك دليـ ًـا علــى عــدم رضــى
هللا كعاقبــة لجرائمهــم ض ـ َّد عبيــده؟ هــل اســتعراض العظمــة واألبَّهــة فــي ذلــك اليــوم ذكَّــر
أغريبــاس بذلــك الوقــت الــذي وقــف فيــه أبــوه ،الملــك ذو الســلطة التــي تفــوق مــا لديــه هــو
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اآلن ،وقــف فــي تلــك المدينــة عينهــاُ ،متســرب ًِل بأبهــى الثيــاب ال ُمتأللئــة ،بينمــا يصيــح النــاس
ويُنــادون أمامــه بأنــه إلــه! هــل نســي أنَّــه حتــى وقبــل أن تخفــت صيحــات اإلعجــاب ،جــاء
االنتقــام ســريعاً وصا ِعق ـاً ،وســقط علــى الملــك صاحــب المجــد الفانــي؟ شــيء ِمــن كل هــذا
مـ َّر عبــر ذاكــرة أغريبــاس؛ لكـ َّن غــروره طغــى عليــه ذلــك المشــهد المهيــب أمامــه ،والكبريــاء
والقيمــة الذاتيَّــة التــي نَ َفــت كل األفــكار النبيلــة» (روح النبوة ،موســوعة األدفنتســت الســبتيين
لتفســير الكتــاب المقـ َّدس ،مجلــد  ،6صفحــة  1066و.)1067

أسئلة للنقاش
 .1فـي الصـف ،ناقـش قـرار بولـس باللجـوء إلـى القيصر .هـل كان هـذا القـرار صائِ ًبا
(قـارن ذلـك مـع أعمـال الرسـل ٢٥ :٢٥؛ )٣٢-٣١ :٢٦؟ إلى أي مدى يمكننـا قانون ًيا أن
ن َّتخـذ قـرارات مصيريـة لحمايـة أنفسـنا ً
بدل مـن االتّكال الكلّـي على هللا؟

 .2تأ َّمــل فــي كلمــة بولــس ألغريبــاس« :مــن ثــم أيَّهــا الملــك أغريبــاس ،لــم أكــن
ُمعانِــدً ا للرؤيــا الســماوية» (أعمــال الرســل  .)١٩ :٢٦مــاذا يُخبرنــا ذلــك عــن بولــس؟
مــا مــدى أمانتنــا لدعوتنــا الكرازيــة كمســيحيين (١بطــرس )١٠-٩ :٢؟

 .3كان لـدى بولـس شـغف نحـو النـاس — ليـس لألرقـام ،بـل نحـو النـاس .أثنـاء
اسـتجوابه األخيـر فـي قيصريـة ،قـال لمسـتمعيه بـأنَّ رغبة قلبـه أنَّ الجميـع يصيرون
مثلـه؛ أي أن يخلصـوا بنعمـة هللا (أعمـال الرسـل  .)٢٩ :٢٦لـم يكن يرغب فـي ح ِّر َّيته
الشـخصية أو العدالـة أكثـر ِمـن رغبتـه فـي أن يختبـروا خلاص هللا .مـاذا يمكننـا أن
نتعلَّـم مـن مثالـه هنـا؟ مـا مـدى اسـتعدادنا للتضحيـة لنشـاهد انتشـار اإلنجيـل؟
 .4كان ألغريبـاس الفرصـة ألن يسـمع اإلنجيـل ِمـن فـم بولـس ُمباشـرة .ومـع ذلـك،
رفضـه .كيـف يمكننـا أن نحـذر مـن ضياع فـرص عظيمة عندمـا تظهر أمامنا مباشـرة؟
بمعنـى ،كيـف يمكننـا أن نبقـى متناغميـن روح ًيـا مـع الحقائق مـن حولنا؟
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