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 ٢٨-٢٢أيلول (سبتمرب)

ال ِّرحلة إلى روما

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :أعمال الرسل ٢٧؛ أعمال الرسل ٢٨؛ رومية .٢٠-١٨ :١
آيــة الحفــظ« :ال تخــف يــا بولــس .ينبغــي لــك أن تقــف أمــام قيصــر» (أعمــال
الرســل .)٢٤ :٢٧
كان بولــس يتم َّنــى لفتــرة طويلــة أن يــزور رومــا ،لكـ َّن القبــض عليــه فــي أورشــليم غيَّــر كل
شــيء .باستســامه للضغــوط القانونيــة لقــادة الكنيســة فــي أورشــليم ،انتهــى بــه األمــر للبقــاء
ُمحتجـ ًزا فــي عهــدة الرومــان لمـ َّدة خمســة أعــوام تقري ًبــا ،مــن ضمنهــا الوقــت الــذي قضــاه
فــي ال ِّرحلــة البحريــة إلــى إيطاليــا .هــذا التغ ُّيــر كان بمثابــة ضربــة قويــة لِخططــه الكرازيــة.
بالرغــم مــن هــذا العائــق ،وعــد يســوع بذاتــه الرســول بولــس بأنَّــه سيشــهد لــه فــي رومــا
(أعمــال الرســل  .)١١ :٢٣حتــى عندمــا نفشــل ،يمنحنــا هللا فرصــة أخــرى ،بالرغــم مــن أنــه
ال يُج ِّنبنــا دائِم ـاً عواقــب أفعالنــا .لــم يؤخــذ بولــس إلــى رومــا كســجين فقــط ،بــل ال يوجــد
هنــاك دليــل فــي الكتــاب المقــدس علــى أنــه ذهــب إلــى إســبانيا بالمـ َّرة ،كمــا كان يأمــل أن
يفعــل (روميــة  .)٢٤ :١٥بعــد أن أطلــق س ـراحه ِم َّمــا يُعــرف بالحبــس األول ،ســيتم القبــض
علــى بولــس مــرة أخــرى ،ولكــن هــذه المــرة ســوف يختبــر االستشــهاد (٢تيموثــاوس )٨-٦ :٤
تحــت ُحكــم نيــرون ســنة ٦٧م.
نعـم ،أتـ َّم بولـس زيارتـه إلى روما ،وأثنـاء انتظاره في مكان حبسـه ل ُيحاكَم أمـام اإلمبراطور،
تكلَّـم ،رغـم السالسـل (أفسـس ٢٠ :٦؛ فيلبـي  ،)١٣ :١بلا مانـع ،ألي شـخص أتـى إليـه (أعمـال
الرسـل  ،)٣١ ،٣٠ :٢٨مـن ضمنهـم شـخصيات مهمـة من بيـت قيصر (فيلبـي .)٢٢ :٤
* نرجو ال َّتع ُّمق في درس هذا األسبوع ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٩أيلول (سبتمبر).
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األحد



 ٢٣أيلول (سبتمرب)

اإلبحار إلى روما
بعــد ســنتين تقريبًــا مــن ســجنه فــي قيصريــة (أعمــال الرســل  ،)٢٧ :٢٤كان علــى بولــس
أن يُر َّحــل إلــى رومــا .اســتنادا ً إلــى حــال المتكلِّــم بصيغــة الجمــع والثـراء فــي ســرد التفاصيــل
ال ُمســتخدمة فــي وصــف الرحلــة البحريــة الطويلــة والعاصفــة إلــى إيطاليــا (أعمــال الرســل
 ،)16 :28 – 1 :27كان لوقــا يُرافــق بولــس ،كمــا كان شــخص مســيحي آخــر يُدعــى أرســترخس
(أعمــال الرســل  .)٢ :٢٧شــخصية مهمــة أخــرى فــي القصــة ،كان قائــد المائــة ،يوليــوس ،الــذي
كان معــه أســرى آخريــن أيضً ــا فــي ُعهدتــه (أعمــال الرســل .)١ :٢٧
كان الوقــت أواخــر الصيــف عندمــا بــدأوا ال ِّرحلــة .الصــوم (أعمــال الرســل  )٩ :٢٧يُشــير
إلــى يــوم الكفَّــارة ،فــي النصــف الثانــي مــن شــهر تشــرين األول (أكتوبــر) .بســبب حالــة
الطقــس فــي الشــتاء ،كان النــاس يتج َّنبــون اإلبحــار فــي الفتــرة مــا بيــن شــهر تشــرين الثانــي
(نوفمبــر) إلــى شــهر آذار (مــارس) .غيــر أنَّهــم فــي هــذه المـ َّرة واجهــوا صعوبــات منــذ البداية،
وبعــد تأ ّخـ ٍر لفتــرة طويلــة ،وصلــوا إلــى خليــج صغيــر يُدعــى «الموانــئ الحســنة» ،فــي جزيــرة
كريــت (أعمــال الرســل .)٨ :٢٧

اقــرأ أعمــال الرســل  .١٢-٩ :٢٧كيــف تدخَّــل بولــس فــي القصــة ،بينمــا كانــوا فــي
الموانــئ الحســنة ،وكيــف قوبِــل تدخُّلــه؟



تحذيـرات بولــس لــم يُؤخــذ بهــا ،وهكــذا قـ َّرروا أن يُبحــروا فــي اتجــاه الغــرب لمســافة ٤٠
ميـ ًـا أخــرى إلــى مينــاء (فينكــس) ،حيــث يمكنهــم أن يمضــوا الشــتاء فــي أمــان .لســوء الحــظ،
تغيَّــرت حالــة الطقــس فجــأة ،ودخلــوا فــي عاصفــة هوجــاء ،ولــم يكــن لطاقــم الســفينة أي
خيــار ســوى أن يتركــوا الســفينة فــي مهــب العاصفــة لتســوقها فــي اتجــاه الجنــوب الغربــي
بعيــ ًدا عــن اليابســة .بعــد ذلــك بقليــل ،بــدأوا بإلقــاء حمولــة الســفينة إلــى البحــر حتــى
بعــض أثــاث الســفينة فــي محاولــة يائســة لتخفيــف وزنهــا ،إذ بــدأ المــاء يتس ـ َّرب داخلهــا.
كان الوضــع ُمفج ًعــا .بعــد عـ َّدة أيَّــام ِمــن قلــة ضــوء النهــار ،وضعــف الرؤيــة ،وانهمــار المطــر
بشـ َّدة ،والنــوء الشــديد ،وبــدون معرفتهــم لموقعهــم وفــي حالــة شــديدة مــن اإلعيــاء ال ُمضني،
«اُنْتُـزِع أخي ـرا كل رجــاء» مــن نجاتهــم (أعمــال الرســل .)٢٠ :٢٧


اقرأ أعمال الرسل  .٢٦-٢١ :٢٧ماذا كانت ُمداخلة بولس الثانية في هذه القصة؟
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أخبــر بولــس طاقــم الســفينة ،بكلمــات نبويــة ،رســالة تس ـلَّمها مــن هللا .لــم يكــن هنالــك
ســبب يدعــو لليــأس أو لفُقــدان األمــل .ســتبقى هنالــك خطــورة وخســائر ،ولكــن جميعهــم
ســيبقون علــى قيــد الحيــاة.

لمــاذا يُقاســي عبــد أميــن و ُمكـ َّرس هلل مثــل بولــس مثــل هــذه ال ُمعانــاة؟ أيَّــة دروس
يمكننــا أن نتعلَّمهــا مــن اختباراتــه؟

االثنني



 ٢٤أيلول (سبتمرب)

تحطُّم السفينة
القصــة ،أكَّــد بولــس لــكل الذيــن كانــوا علــى ظهــر
فــي ُمداخلــة بولــس الثانيــة فــي هــذه َّ
ـخصا بالمجمــوع (أعمــال الرســل  — )٣٧ :٢٧أنَّــه علــى الرغــم مــن أن كل
الســفينة —  ٢٧٦شـ ً
شــيء لــم يكــن علــى مــا يُـرام ،فلــن تكــون ُهنالــك إصابــات بشــرية؛ الســفينة فقــط ســتغرق
(أعمــال الرســل  .)٢٢ :٢٧بعــد أربعــة عشــر يو ًمــا ،تحقَّقــت كلمــات الرســول .مــا زالــت العاصفة
أحســوا بأنَّهــم اقتربــوا مــن
علــى ش ـ َّدتها والســفينة تجرفهــا األمــواج بالكامــل ،لك ـ َّن الب َّحــارة َّ
اليابســة ،ربمــا ألنهــم اســتطاعوا أن يســمعوا صــوت تالطــم األمــواج (أعمــال الرســل .)٢٧ :٢٧
بعــد ع ـ َّدة قياســات وخوفهــم مــن أن ترتطــم الســفينة بالصخــور علــى الشــاطئ ،رمــوا ِمــن
مؤخــرة الســفينة أربعــة م ـر ٍاس ليح ـ ُّدوا مــن ســرعتها؛ فــي تلــك األثنــاء ،ناشــدوا آلهتهــم أن
يصيــر النهــار (أعمــال الرســل .)٢٩ ،٢٨ :٢٧


القصة؟
اقرأ أعمال الرسل  .٤٤-٣٠ :٢٧ما هي الدروس التي لنا من هذه َّ

فــي بدايــة ال ِّرحلــة ،عامــل قائــد المائــة بولــس بلطــف ،لكــن لــم يكــن لديــه ســبب يدعــوه
ليثــق بحكمتــه فــي أمــور البحــر فــي بدايــة الرحلــة .ولكــن األمــور اختلفــت بعــد أســبوعين.
لقــد اكتســب بولــس ثقــة واحت ـرام قائــد المائــة مــن خــال كلماتــه النبويــة حــول تحطُّــم
الســفينة (أعمــال الرســل  )26 – 21 :٢٧والتــي كانــت تتَّجــه اآلن نحــو تحقيقهــا.
ـح بولــس علــى النــاس الذيــن كانــوا علــى الســفينة ليأكلــوا ،وإال فلــن يكــون لديهــم
ألـ َّ
القـ َّوة للســباحة ليصلــوا إلــى الشــاطئ .إ َّن التدبيــر اإللهــي قــد ال يعفينــا بالضــرورة مــن القيــام
بعمــل مــا يتو َّجــب علينــا القيــام بــه مــن واجبــات فــي الظــروف العاديــة« .علــى مــدار هــذه
القصــة ،يوجــد تــوازن جميــل ومســتمر بيــن تأكيــد هللا علــى ســامتهم وبيــن المجهــودات التــي
بذلهــا النــاس ليُؤ ِّمنــوا تلــك الســامة» (ديفيــد ج .ويليامــز ،األعمــال ،صفحــة .)438
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إذ اقتــرب الصبــاح ،بــدت اليابســة علــى مرمــى بصــر ال َّبحــارة؛ كانــت خليج ـاً لــه شــاطئ،
حيــث قـ َّرروا دوران الســفينة نحــوه .لكــن الســفينة لــم تصــل إلــى الشــاطئ .بــدالً مــن ذلــك،
ارتطمــت بسـ ٍّد رملــي ،وانفلقــت علــى أثــر ذلــك ِمــن قـ َّوة األمــواج .كانــت خطَّــة العســكر هــي
أن يقتلــوا الســجناء ليمنعوهــم مــن الهــرب ،لك ـ َّن قائــد المائــة أوقــف ذلــك بســبب بولــس
خاصــة .فــي ال ِّنهايــة ،وكمــا وعــد هللا ،لــم ت ُف َقــد حيــاة أي شــخص.
بصفــة َّ

مــاذا تقــول لنــا هــذه القصــة عــن قـ َّوة شــهادة بولــس ،وعــن صفاتــه؟ إنَّ رغبــة قائــد
المائــة فــي اإلبقــاء علــى بولــس ح ًّيــا ،جعلتــه يمنــع العســاكر ِمــن قتــل أي مــن
الســجناء ،لمــاذا يــا تُــرى؟

الثالثاء



 ٢٥أيلول (سبتمرب)

في مالطة
لــم يُــدرك الناجــون مــكان وجودهــم إال عندمــا وصلــوا إلــى الشــاطئ فــي مالطــة ،التــي
هــي جزيــرة صغيــرة فــي وســط البحــر المتوســط ،بالقــرب مــن جنــوب صقليــة .خــال فتــرة
األســبوعين كانــوا تائهيــن فــي البحــرُ ،منصاعيــن لقـ َّوة الريــاح ،لقــد أبحــروا لمســافة أربعمائــة
وخمســة وســبعين ميـ ًـا ِمــن الموانــئ الحســنة فــي كريــت .اآلن عليهــم أن يقضــوا ثالثــة أشــهر
الشــتاء قبــل أن يُواصلــوا رحلتهــم (أعمــال الرســل .)١١ :٢٨



اقــرأ أعمــال الرســل  .١٠-١ :٢٨مــاذا حــدث لبولــس علــى جزيــرة مالطــة ،وكيف اســتطاع
هللا أن يستخدمه؟

كان النـــاس فـــي مالطـــة لطفـــاء جـــ ًدا وكرمـــاء ،وأ َّول عمـــل قامـــوا بـــه نحـــو بولـــس
وجماعت ــه ،الذي ــن كان ــوا جميعــاً مبتلي ــن ويرتجف ــون م ــن الب ــرد ،أنَّه ــم أوق ــدوا له ــم ن ــارا
ليدفئوهـــم؛ فالحـــرارة فـــي مالطـــة فـــي هـــذا الوقـــت مـــن الســـنة ال تتجـــاوز  ٥٠درجـــة
فهرنهايـــت أو  ١٠درجـــات مئويـــة.
أثـــارت حادثـــة األفعـــى انتبـــاه النـــاس نحـــو بولـــس .فـــي بدايـــة األمـــر ،عندمـــا رأى
الوثني ــون المحلي ــون األفع ــى ُمعلَّق ــة ف ــي ي ــد بول ــس ،اعتق ــدوا أنَّ ــه قات ــل اس ــتطاع اله ــرب
م ــن الم ــوت بالغ ــرق ،ولك ـ َّن اآلله ــة أمس ــكت ب ــه ،أو ربَّم ــا تك ــون اإلله ــة اليوناني ــة «داي ــك»
ُجس ــد العدال ــة واالنتق ــام .وألن الرس ــول بول ــس ل ــم يم ــت ،ن ــادوا ب ــه كإل ــه ،كم ــا كان
الت ــي ت ِّ
قــد حــدث فــي لســترا قبــل بضعــة ســنوات خلــت (أعمــال الرســل  .)١٨-٨ :١٤مــع أ َّن لوقــا
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ل ــم يُ ِط ــل ف ــي تل ــك الحادث ــة ،إال أنَّــه ِم ــن الممك ــن االفت ـراض ب ــأ َّن بول ــس ق ــد انته ــز ه ــذه
الفرص ــة ليش ــهد لل ــرب ال ــذي يخدم ــه.
كان بوبليــوس إمــا النائــب العــام لجزيــرة مالطــة أو أحــد وجهائهــا المحلييــن ،لكنــه ر َّحــب
ببولــس وجماعتــه واســتضافهم علــى مــدى  ٣أيــام وإلــى أن وجــدوا مكانًــا دائِ ًمــا لإلقامــة فيــه.
علــى أيَّــة حــال ،شــفاء والــد ذلــك الرجــل منــح بولــس فرصــة لالنخـراط فــي نــوع مــن كـرازة
الشــفاء بيــن شــعب مالطــة.
ال يوجــد هنــاك أي ذكــر ألي شــخص ُمتجـ ِّدد أو جماعــة مــن المؤمنيــن تركهــم بولــس وراءه
عنــد رحيلــه مــن مالطــة .قــد يكــون هــذا النفــي محــض مصادفــة ،ولكنــه يوضــح حقيقــة أ َّن
مرســليتنا فــي العالــم تذهــب إلــى مــا وراء أو أبعــد مــن المعموديــات أو إقامــة الكنائــس؛
فهــي تشــمل أيضً ــا االهتمــام بالنــاس وباحتياجاتهــم .هــذا هــو الوجــه العملــي لإلنجيــل (أعمال
الرســل ٣٥ :٢٠؛ قــارن مــع تيطــس .)١٤ :٣

كــم هــو ُمدهــش أنَّ أهــل تلــك الجزيــرة ،الذيــن كانــوا يجهلــون شــريعة هللا ،كان
ـس؟
ـس بالعدالــة اإللهيــة .فــي نهايــة األمــر ،مــن أيــن أتــى ذلــك ال ِحـ ّ
لديهــم ال ِحـ ّ
(أنظــر روميــة .)٢٠-١٨ :١

األربعاء



أخي ًرا ،بولس في روما

 ٢٦أيلول (سبتمرب)

بعــد قضــاء ثالثــة أشــهر فــي مالطــة ،اســتطاع بولــس ورفاقــه أخي ـ ًرا أن يواصلــوا رحلتهــم
(أعمــال الرســل  .)١١ :٢٨وصلــوا إلــى بُ ِ
وطيُولِــي (أعمــال  — )١٣ :٢٨اآلن إثمهــا بوتســولي ،فــي
خليــج نابولــي ،ومــن هنــاك كان عليهــم الســفر إلــى رومــا عبــر الطريــق البـ ِّري (أنظــر أعمــال
الرســل .)١٦ -١١ :٢٨
وصلــت أخبــار إقبــال بولــس إلــى رومــا ســري ًعا ،ومــن هنــاك ســافر جمــع مــن المؤمنيــن
عـ َّدة أميــال جنوبًــا للترحيــب بــه .ومــع أنَّــه لــم يذهــب إلــى رومــا ُمطل ًقــا ،كان للرســول عــدد
مــن األصدقــاء فــي المدينــة :رفقــاء عمــل ،متجدديــن ،أقربــاء ،وكثيــرون آخــرون كانــوا أع ـزاء
جـ ًدا عليــه (روميــة  .)١٦-٣ :١٦ال بُـ َّد وأ َّن اللقــاء كان مؤث ٍّـ ًرا جـ ًدا ،خاصــة بالنظــر إلــى تحطُّــم
الســفينة وكــون بولــس ســجي ًنا اآلن .كنتيجــة لهــذا المظهــر الفريــد وال ُمع ِّبــر عــن المحبــة
االهتمــام ِمــن جانــب أصدقائــه األحبــاء ،شــكر الرســول بولــس هللا وشــعر بتشــجيع عميــق إذ
كان علــى وشــك مواجهــة محاكمتــه أمــام اإلمبراطــور.
مــن المؤكَّــد بــأ َّن فســتوس ،فــي تقريــره الرســمي ،قــد كتــب بأنَّــه وحســب القانــون
الرومانــي ،لــم يكــن بولــس ُمذن ًبــا بأيــة جريمــة ذات شــأن (أعمــال الرســل ٢٧-٢٦ :٢٥؛ ،٣١ :٢٦
خاصــا بــه (أعمــال
 .)٣٢مــن المحتمــل أ َّن هــذا هــو ســبب الســماح لــه بــأن يســتأجر مســك ًنا ً
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ـدل مــن إيدا ِعــه فــي الســجن العــام أو ال ُمعســكر ،مــع أنَّــه حســب النظــام
الرســل  )٣٠ :٢٨بـ ً
الرومانــي ،كان ُمق َّي ـ ًدا بأحــد الجنــود طــوال الوقــت .بمــا أ َّن بولــس كان يعتمــد علــى نفســه
الخاصــة (أعمــال .)٣ :١٨
فــي عيشــه ،فهــذا يُشــير إلــى أنَّــه كان فــي مقــدروه أن يُـزاول مهنتــه
َّ

أقرأ أعمال  .٢٢-١٧ :٢٨ماذا فعل بولس حالما استق َّر في منزله؟



مــع أ َّن بولــس لــم يســتطع الذهــاب إلــى الهيــكل ،اســتطاع الهيــكل أن يأتــي إليــه .وهكــذا،
أول (روميــة ،)١٦ :١
بعــد وقــت قصيــر ِمــن وصولــه ،و ُمتَّبِع ـاً سياســته بالذهــاب إلــى اليهــود ً
فســر لهــم ،كمــا فعــل فــي الســابق،
دعــا جمــع مــن قــادة اليهــود المحلييــن ليطــرح براءتــه ويُ ِّ
بأنَّــه ألقــي القبــض عليــه ليــس ألي ســبب آخــر ســوى رجــاء إس ـرائيل (أعمــال الرســل :٢٣
٦؛ ١٥ :٢٤؛  .)٨-٦ :٢٦لــم يكــن قصــده أن يُدافــع عــن نفســه بقــدر مــا كان يرغــب فــي
خلــق ج ـ ٍّو مــن الثقــة يســمح لــه أن يكــرز باإلنجيــلُ ،مظه ـ ًرا كيــف أ َّن قيامــة يســوع كانــت
تحقي ًقــا وإتما ًمــا لرجــاء إسـرائيل .اندهــش القــادة لعــدم تلقِّيهــم أيَّــة معلومــات مــن أورشــليم
بخصــوص بولــس ،فقــرروا أن يســمعوه.

أقــرأ أعمــال الرســل  .٢٢ :٢٨مــاذا تقــول لنــا هــذه اآليــة عــن العــداء ضــد المؤمنيــن
حتــى الوقــت الحاضــر؟ كيــف يمكننــا أن نبقــى أمنــاء حتــى حينمــا يتكلَّــم اآلخــرون
ضــدَّ مــا نؤمــن بــه؟

الخميس



 ٢٧أيلول (سبتمرب)

انتصار اإلنجيل
فــي يــوم ُمح ـ َّدد ،جــاء عــدد كبيــر مــن اليهــود ليســتمعوا إلــى عــرض بولــس لإلنجيــل
(أعمــال الرســل .)٢٣ :٢٨

أقرأ أعمال  .٣١-٢٤ :٢٨ماذا كان هدف بولس من اقتباسه إلشعياء في هذا السياق؟



االقتباس من إشعياء  ١٠ ،٩ :٦يصف ما يحدث عندما يرفض الناس قبول الرسالة اإللهية .مع
أ َّن بعضً ا من اليهود آمنوا ،إال أ َّن البعض اآلخر لم يؤمنوا ،وهكذا ،وبسبب هذا النزاع ،لم يكن
للرسول طريقًا آخر سوى أن يلتفت ُمج َّد ًدا نحو األمم (أعمال الرسل ٤٧ ،٤٦ :١٣؛ .)٦ :١٨
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كان علــى بولــس أن ينتظــر ســنتين ليحاكــم ِمــن ِق َبــل اإلمبراطــور .فــي تلــك األثنــاء ،ومــع
أنَّــه كان محصــو ًرا فــي بيــت ســجنه ،كان ال يـزال يســتطيع أن يُشــارك اإلنجيــل مــن دون عوائــق
مــع كل الذيــن أتــوا إليــه .آخــر مشــهد فــي ســفر أعمــال الرســل هــو ذاك الــذي يبــرز انتصــار
اإلنجيــل ،إذ ال يُمكــن أليَّــة قـ َّوة أو ُســلطة ،ســواء كانــت يهوديــة أو رومانيــة أن توقــف تق َّدمــه.
ليــس واضحـاً لمــاذا أوقــف لوقــا كتابــه عنــد هــذا الحــد ،إذ توجــد دالئــل علــى أنَّه ،اســتنادا
إلــى ضعــف القضيــة ضــد بولــس ،فقــد أطلِــق سـراحه مــن الســجن ،وذهــب فــي رحلــة كرازيــة
أخــرى ،وأخــذ إلــى رومــا مجـ َّددا ً وأُعـ ِـدم (٢تيموثــاوس  .)٨ -٦ :٤ربمــا مــن وجهــة نظــر الهــدف
مــن كتابــات لوقــا ،يكــون اإلنجيــل قــد كُــ ِر َز بــه إلــى رومــا البعيــدة ،وهكــذا فــإ َّن كــرازة
اإلنجيــل كانــت قــد وصلــت فعـ ًـا إلــى «أقصــى األرض» (أعمــال الرســل .)٨ :١
«إ َّن صبــر بولــس وفرحــه فــي أثنــاء مـ َّدة ســجنه الطويلــة بغيــر حــق ،وشــجاعته وإيمانــه،
كلــه كان بمثابــة عظــة دائمــة .وروحــه التــي كانــت علــى نقيــض روح العالــم شــهدت بــأ َّن قـ َّوة
أســمى مــن ق ـ َّوة األرض كانــت تالزمــه .وقــد ح ـ َّرك مثالــه المســيحيين دافعهــم لبــذل نشــاط
أعظــم ك ُمدافعيــن عــن القضيــة التــي كان قــد انســحب بولــس مــن العمــل فيهــا جهــا ًرا .فبهــذه
الوســائل ،كان لِ ُوثُــق الرســول تأثيرهــا بحيــث أنــه عندمــا بــدا أ َّن قـ َّوة كرازتــه وتأثيــره قــد بطــا
وانقطعــا ،وكانــت كل الظواهــر تـ ُّ
ـدل علــى أنــه لــن يعمــل إال أقــل القليــل ،حينئــذ جمــع حزمـاً
للمســيح مــن حقــول بــدا كأنــه قــد نفــى منهــا» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)٤٠٣
غير أنَّه من وجهة نظر ُمرسلية الكنيسة ،يُمكن القول بأ َّن سفر أعمال الرسل — أو تاريخ
انتشار اإلنجيل (البشارة) — لم ينت ِه بعد ،وأنَّه ِمن ُهنا يدخل كل واحد م َّنا في الصورة .فصول
أخرى كثيرة ج ًدا ومثيرة وصاخبة كُ ِت َبت عبر العصور ،بعضها كُ ِت َب بدم شهداء هللا األمناء .واآلن
فصل آخر ،الفصل األخير (هذا رجاؤنا!) ،ونأتي بالرسالة والمأمورية التي تركها
هو دورنا لنضيف ً
يسوع لتالميذه إلى إتمامها بالكامل — «ث َّم يأتي المنتهى» (متى .)١٤ :٢٤

الجمعة



 ٢٨أيلول (سبتمرب)

لمزيــد ِمــن الــدرس« :لقــد أعطــى المســيح الكنيســة عهــدة ُمق َّدســة .وعلــى كل
عضــو أن يكــون قنــاة يوصــل الــرب عــن طريقهــا كنــوز نعمتــه للعالــم ،وغنــى المســيح الــذي
ال يســتقصى .إ َّن أعظــم مــا يتــوق إليــه المخلــص هــو وكالء يصــورون للعالــم روحــه وصفاتــه.
وأعظــم مــا يحتاجــه العالــم هــو إظهــار محبــة ال ُمخلِّــص بواســطة البشــر .إ َّن كل ُسـكَّان الســماء
ينتظــرون الرجــال والنســاء الذيــن يمكــن هلل أن يُعلِــن عــن طريقهــم ق ـ َّوة المســيحية» (روح
النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)٥٢١
«لقــد ظـ َّـل هللا طويـ ًـا ينتظــر أن تتملَّــك روح الخدمــة علــى كل الكنيســة ،بحيــث يكــون
كل فــرد عامـ ًـا ألجلــه بقــدر اســتطاعته .فعندمــا يقــوم أعضــاء كنيســة هللا كل بالعمــل ال ُمعيَّــن
لــه فــي الحقــول ال ُمحتاجــة فــي الوطــن وفــي الخــارج إتمامــا لمأموريــة اإلنجيــل ورســالته،
فســرعان مــا يســمع العالــم كلــه اإلنــذار ويأتــي الــرب يســوع إلــى هــذا العالــم بقـ َّوة ومجــد
كثيــر» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)٩٠
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أسئلة للنقاش
 .1كيــف ُيصــ ِّور لوقــا إيمــان بولــس طــوال كل رحلتــه إلــى رومــا؟ كيــف تأثَّــر
اآلخــرون بمثــل هــذا اإليمــان غيــر المشــروط؟

 .2بالرغــم مــن كل مــا عانــاه ،لــم يفقــد بولــس قــط إيمانــه أو رســالته ومأموريتــه.
اســتمر فــي كرازتــه فــي رومــا رغــم محدوديــة حريَّتــه .مــاذا يمكــن أن نفعــل حيــن
تأتينــا التجربــة ألن نتخلَّــى عــن األمــل فــي توصيــل اإلنجيــل إلــى شــخص مــا؟
 .3اقـرأ روميـة  .١٥ ،١٤ :١لمـاذا شـعر بولس في نفسـه أنه ُمل َزم أو أنـه مدين لكرازة
اإلنجيـل لـكل إنسـان؟ هـل نحـن أقـل التزامـا منـه؟ تأ َّمـل فـي هـذه الفقـرة« :خالص
النفـوس ،يجـب أن يكـون عمـل حيـاة لـكل مـن يُعلِـن أنَّـه مسـيحي .نحـن مدينـون
للعالـم بال ِّنعمـة التـي منحهـا هللا لنـا ،للنـور الـذي أشـرق علينـا ،لجمـال وقـ َّوة الحـق
الـذي ك ُِشـف لنـا» (روح النبـوة ،شـهادات للكنيسـة ،مجلـد  ،٤صفحـة .)٥٣
 .4أ ِعــد ق ـراءة الفقــرة مــن ســفر إشــعياء التــي اســتخدمها بولــس .كيــف يمكــن
لهــذه الفقــرة أن تنطبــق علينــا؟ نعــم ،لقــد أ ُعطينــا قــدراً كبيـراً مــن الحــق ،ولكــن إذا
قســينا قلوبنــا نحــوه أو حتــى نحــو نــواحٍ منــه قــد تتصــارع مــع أمانينــا ورغباتنــا ،أ َّيــة
َّ
مخاطــر روحيــة يمكننــا أن نواجههــا؟
 .5تخ َّيــل نفســك الجنــدي ال ُمق َّيــد بالسالســل مــع بولــس .مــاذا تظــن أنَّــه رأى فــي
اإلنســان الــذي ُق ِّيــدَ بــه عــن ُقــرب؟
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