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األول
الفَص ُل َّ
"أعما ُل المسيح ال ُمقام"
َّ
السفر الوحي ُد ال ُموحى ب ِه ،والذي يتكلَّ ُم عن تاريخِ الكنيسة في
فر األعمال ُه َو
ُ
إن ِس َ
العه ِد الجديد .إنَّهُ بمثا َب ِة حلقَ ِة وص ٍل بينَ األناجيل األر َبعة ورسا ِئل بُولس الرسول الثالثة
فور بد ِئ َك بقرا َءةِ رسائِ ِل بُولُس ،ستَتَسا َء ُل قائِال،
عشر .ولوال هذا الكتاب التاريخي ،ل ُك َ
نت َ
أقرأْ عنهُ شيئا ً في األناجيل ".ولوال السفر الذي
هو هذا الر ُ
سول ال ُمس َّمى بُولُس؟ فأنا لم َ
"من َ
فرغَةٌ كبيرة في العه ِد الجديد.
سهُ ،لكانَ ُه َ
سندر ُ
ُ
ناك حلقةٌ ُم َ
أسفارا ً تاريخيَّةَّ .
ألن
األسفار الخمسةُ األولى في العه ِد الجديد
ب َمعنَى ما ،تُعتَبَ ُر
ُ
َ
غم كو ِنها قصصا ً ُمو َحى بها عن حياةِ يسوع ،إال
َ
األسفار األربعة األولى ،أي األناجيلُ ،ر َ
سفر األعمال السفر التاريخي في العه ِد الجديد.
نفس الوقت مرج ٌع تاريخي .ويُعتَبَ ُر ُ
أنَّها في ِ
ونج ُدهُ موضوعا ً على ِح َد ٍة من األناجيل ،ألنَّهُ
كتاب تاريخِ كنسي ِة العه ِد الجديد.
ُ
اوفِيلس عن جميعِ ما ابتدأ َ يسوعُ يفعلُهُ
يب َدأ ُ ُ
سفر األعما ِل بالقول":الكال ُم َّ
األو ُل أنشأتُهُ يا ث َ ُ
إختار ُهم".
س َل الذينَ
وي ِ
الر ُ
ُعلّ ُم ب ِه ،إلى اليوم الذي ارتفَ َع في ِه بعدما أوصى بالروحِ القُدُس ُّ
َ
(أعمال .)2 ،1 :1
ض ُح لنا َّ
ب سفر األعمال
أن كا ِت َ
سفر األعمال ،يت َّ ِ
عندما نقرأ ُ هذه األعداد األُولى من ِ
لنفس الشخص الذي
هو نف ُ
سفر األعمال ِ
سهُ كاتِب اإلنجي ِل الثا ِلث ،إنجيل لوقا ،وأنَّهُ يُو ِ ّجهُ َ
ثاوفِيلس ،الذي يعني إس ُمهُ " ُم ِحبُّ الله "،إعت َ َب َرهُ لوقا شخصا ً
ُّ
يستحق
و َّجهَ لهُ اإلنجيل الثا ِلثُ .
إستالم هكذا وثي َقتين َق ِيّ َمتَين و ُم َميَّزَ تين.
َ
كتب
سفر األعما ِل ،يُتابِ ُع لُوقا ُمك ِ ّمالً ما بدأ َ ِكتا َبتَهُ في اإلنجي ِل الذي ِ
يحم ُل إس َمهَُ .
في ِ
ُعلّ ُم ب ِه ،إلى
لُوقا أنَّهُ في إنجي ِل ِه ،أعطى ِس ِجالً تاريخيَّا ً دقيقا ً عن جميع ما إبتدأ َ يسوعُ يفعلُهُ وي ِ
ولكن لُوقا يُخ ِب ُرنا على أيَّ ِة حالَّ ،
َّ
ُعلّ ُم"
صعُودِه.
صعُو ِدهِ ،إست َم َّر "يع َم ُل وي ِ
أن ي ُ
سو َ
ع بع َد ُ
يوم ُ
ِ
سل".
ب المقدَّس هذا
سل .لهذا تُس ِ ّمي
الكثير من نسخا ِ
الر ُ
الر ُ
السفر "أعمال ُّ
من خال ِل ُّ
ُ
ت الكتا ِ
َ
عندما نف َه ُم أه ِ ّميَّةَ يوم الخَمسين ،سنعت َ ِق ُد َّ
أن عُنوانَ هذا السفر ينبَغي أن يكونَ ،
سل ".وبما َّ
ت يوم
عجزا ِ
ُطرس يُعي ُد ُك َّل آيا ِ
الر ُ
"أعمال الروح القُدُس من ِخال ِل ُّ
أن ب ُ
ت و ُم ِ
ي ال ُمقام ،يُعتَ َب ُر العُ ُ
الخمسين للمسيح الح ّ
نوان األكثَ ُر ُمال َء َمةً لهذا السفر هو" ،أعما ُل المسيحِ
سل)22 ،22 :2( ".
الر ُ
ال ُمقَام من ِخال ِل ُّ
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الح ُ
سفر األعمال ال ينتَهي ،بل ِب َبسا َ
سرين َّ
ظوا َّ
يرج ُع
ط ٍة يتوقَّف .يعت َ ِق ُد
بعض ال ُمف ِ ّ
ِ
ُ
أن هذا ِ
أن َ
كون لُوقا قد ت َّم توقيفُهُ في السجن ،ولم يعُ ْد قادِرا ً على
إلى
إنهاء كتا َب ِة السفر .ويعت َ ِق ُد آخرونَ
ِ
ِ
َّ
ُ
ونحن ال نزا ُل نصنَ ُع هذا التاريخ.
السفر ال ينتَهي ،ألنَّهُ تاري ُخ الكنيسة،
أن
َ
عال َم علينا أن نب َح َ
سفر األعمال؟
ث في ِ
بما َّ
ب منهُ كما إقت َ َربنا من أسفار العهد
سفر األعمال هو ٌ
ي ،علينا أن نقت َ ِر َ
أن َ
سفر تاريخ ّ
كيف ينبَغي أن نن ُ
ظ َر إلى السر ِد
القديم التاريخيَّة اإلثني عشر .يُخبِرنا الرسو ُل بُولُس
َ
ب المقدَّس .قا َل" ،جمي ُع هذه األُمور قد ح َدثَت ل ُهم لتكونَ لنا ِمثاالًُ ،
نحن
التاريخي في الكتا ِ
أواخ ُر الدُّهورُ 1( ".كورنثُوس .)11 :11لهذا ،علينا أن نَن ُ
ظ َر إلى نماذِج
الذين إنت َ َهت إلينا ِ
وتحذيرا ٍ
سفر األعمال.
َقرأ ُ َ
ت عندما ن َ
القص ُد من الكَنيسة
ي ،ف ِت ّ ُ
صود من الكنيسة .فعندما
شوا عن الهدف المق ُ
بينما َ
تقرأُونَ هذا السفر التاريخ ّ
س ِل ِه ،أعطا ُهم ما نُس ِ ّمي ِه "المأ ُموريَّةَ
وص َل يسوعُ إلى خا ِت َم ِة الوق ِ
ت الذي قضاهُ م َع ُر ُ
وسوف تجدونَ هذه المأموريَّة العُظ َمى في نهايَ ِة ُك ِّل إنجي ٍل من األناجيل األربعة.
العُظ َمى".
َ
سوع األخيرة لتالمي ِذ ِه هي التاليَة:
ففي إنجي ِل متى ،كانت كلماتُ ي ُ
باسم
على األرض .فاذ َهبُوا وت َ ِلمذُوا جم َع األ ُ َمم وع ِ ّمدُو ُهم
لطان في
ِ
ي ُك ُّل ُ
السماء و َ
ِ
س ٍ
" ُدفِ َع إل َّ
ع ِلّ ُمو ُهم أن يح َف ُ
صيت ُ ُكم ب ِه .وها أنا مع ُكم ُك َّل
واإلبن
ب
اآل ِ
والروح القُدُس .و َ
ظوا جمي َع ما أو َ
ِ
ِ
إنقضاء الدهر( ".متَّى .)21 -12 :22
األيَّام إلى
ِ
بنفس الطريقَة التي تنتَهي بها األناجيل ،بالمأ ُموريَّ ِة
يبدأ ُ ُ
سفر العه ِد الجديد التاريخي ِ
واح َدة هي" :ت َ ِلمذُوا ".ث ُ َّم
العُظ َمى .هذه الوصيَّة أو المأ ُموريَّة العُظ َمى تحتَوى على وصيَّ ٍة ِ
ناك أربَعةُ أجزاءٍ للمأ ُموريَّة ،وهي :الذهاب ،التبشير ،التعميد ،والتعليم.
ُه َ
وهذا ما يحد ُ
س ُل حيثُما كانُوا يذ َهبُون يُتلمذُونَ
سفر األعمال .فكانَ الر ُ
ُث بالتحديد في ِ
َّ
ولكن المأ ُموريّة والهدف المركزي ال ُمعطى لل َكنيسة
ُعلّ ُمون.
أشخاصا ً ليسوع ،ويُع ِ ّمدونَ  ،وي ِ
هو المأ ُموريَّة العُظمى .قا َل أح ُد ُهم َّ
أن المأ ُموريَّةَ العُظمى هي بمثابَة ُ
شر َعة الكنيسة أو
س ٍة أُخرى ،يتحت َّ ُم على الكنيس ِة أن تُتَ ِ ّم َم بُنُو َد
دُستُورها أو ه َدفُها ال َمكتُوب .و َك ُك ِّل ُمؤ َّ
س َ
ُ
الوجود.
شر َ
عتِها وإال زالَت من ُ
الوع ُد ال ُمع َ
طى للكَنيسة
َ
سفر األعمال ،يُخ ِب ُرنا لُوقا َّ
سل
للر ُ
ع أعطى وصاياهُ ُّ
أن يسو َ
في األعداد األُولى من ِ
صعو ِد ِه إلى السماء .ف ِباإلضافَ ِة إلى المأ ُموريَّة العُظمى ،أوصى يسوعُ تالمي َذهُ أن
قب َل ُ
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س ِمعت ُ ُموهُ م ِّني( ".أعمال  .)5 ،4 :1فلقد سبقَ ووع َد
ينت َ ِظروا" .إنت َ ِظ ُروا مو ِع َد اآل ِ
ب الذي َ
ي بأن
سو ُ
ي ُ
ع تالمي َذهُ في العُ ِلّيَّة بأنَّهُ سيُر ِس ُل ل ُهم ُّ
الرو َح القدُس .ف ُه َو اآلن يأ ُم ُر ُهم بشك ٍل أسا ِس ّ
ع ِة مأ ُموريَّتِ ِه العُظ َمى ،قب َل أن يتحقَّقَ هذا الوعد.
طوة َ األُولى بِإطا َ
ال يأ ُخذُوا ال ُخ َ
ض ِل ِعظاتِ ِه
ظار الرب.
يتكلَّ ُم ا
ُ
ألقَى إشعيا ُء إح َدى أف َ
لكتاب المقد ُ
َّس َكثيرا ً عن إنتِ ِ
سور.
حو َل مو ُ
ضوع اإلن ِتظار" :وأ َّما ُمنتَ ِظروا الربّ ِ فيُج ّدِدونَ قُ َّوةً .يرفَعُونَ أج ِن َحةً كالنُّ ُ
ير ُكضُونَ وال يتعبُونَ يم ُ
شونَ وال يُعيُون( ".إشعياء .)21 :41
سور ،وأن
عندما
طلب الربُّ من شعبِ ِه في إشعياء  41أن ينت َ ِظروا كما تنت َ ِظ ُر النُّ ُ
َ
ناك
عن اإليمان .ف ُه َ
يرفَعوا أج ِن َحةً كما ترفَ ُع النُّ ُ
سور ،كانَ ي ِ
ُشاركُ مع ُهم ومعنا حقيقَةً ثمينَةً ِ
ع ِّ
ش ِه أحيانا ً ِلساعا ٍ
ت ِطوال قب َل أن
النسر على
ف
أوقاتٌ ال
طرف ُ
ِ
ُ
ُ
تطير فيها النُّسور .إذ ي ِق ُ
ُالح ُ
النسر َّ
أن الري َح قويَّةٌ بما في ِه ال ِكفاية،
ظ
يطير ،إلى أن ت ُهبَّ الريا ُح ال ُمنا ِسبَة .فعندما ي ِ
ُ
ع ِّ
ُحلّ ُق كطائِ َرةٍ في
ويفر ُد جنا َحي ِه
ش ِه،
يق ِف ُز
لتحملَهُ الريا ُح ،في ِ
ِ
النسر حوالي خمسة أمتار من ُ
ُ
ِ
ف والرياح.
األُفُق فوقَ
العواص ِ
ِ
على ضو َء هذه الحقائق ،أن ُ
تنتظر
ظروا إلى الوصيَّة ال ُمعطاة للكنيسة في أعمال  1التي ِ
ع ِّ
س على
تحقيقَ الوعد.
طرف ُ
ِ
تصوروا الكنيسةَ وكأنَّها ن ٌ
َسر يج ِل ُ
ش ِه ،منت َ ِظ َرة ً ُهب َ
َّ
ُوب ِرياحِ
النسر
تصو ُروا
يوم الخمسين .عندما تقرأونَ اإلصحا َح الثاني من هذا السفر،
َّ
َ
الروحِ القُدُس َ
ع ِّ
ُحلّقَ فوقَ هذه الرياح ال ُمضادَّة.
بالرياح لتُعطيه الديناميكيَّةَ الدافِعة لي ِ
يَق ِف ُز من ُ
ش ِه ،واثِقا ً ِ ّ
القُ َّوة ال ُمعطاة للك ِنيسة
يوم الخمسين .فيو ُم
سفر األعمال ُحلو َل ُّ
ص ُ
يَ ِ
ف اإلصحا ُح الثاني من ِ
الروحِ القدُس َ
ألن الكنيسةَ ِب َبسا َ
ب اللهَّ ،
ط ٍة ال تستطي ُع أن
ص َرة هو أح ُد أه ِ ّم األحداث في تاريخِ شع ِ
ال َعن َ
الروح القُدُس .وهذا يَصد ُُق على الصعيد
تُح ِقّقَ اله َدف ال َمر ُج َّو منها ،إن لم ت ُح َّل عليها قُ َّوة ُ ُّ
الروحِ القُدُس ن ُك ُ
ون
سوع المسيح،
ي أيضاً .فعن َدما نُحا ِو ُل أن نُ ِ
تلم َذ شخصا ً ليَ ُ
بدون قُ َّوةِ ُّ
الفَر ِد ّ
ِ
نُحا ِو ُل عم َل ال ُمستَحيل.
األدا ُء ال ُمق َّد ُم ِم َن الكنيسة
أن تشدي َد تعاليم يسوع في المو ِع َ
قد تذ ُكرونَ َّ
ظة على الجبل لم ي ُك ْن الوظيفَة أو
ليس ما نَقُولُهُ ،بل
سوع،
المر َكز ،بل األداء واإلنجاز (متى  .)7 -5فبالنس َب ِة لي ُ
ُ
األمر ال ُم ِه ُّم َ
نقرأ ُ
ما نع َملُهُ .لقد ش َّد َد على هذه ال ِقيمة ِخال َل
ِ
للر ُ
تعليم ِه ُّ
سل .لهذا ،علينا أن ال نتفا َجأ َ عندما َ
َّ
بأداء الكنيسة.
ش
ِ
أن عالم القرن َّ
األول أُد ِه َ
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داء الكنيسةَّ .أو ُل هذه األُمور الجديرة
ُه َ
مور جديرة ٌ باإلع ِتبار في ُمالحظ ِة أ َ ِ
ناك ع َّدة ُ أ ُ ٍ
سفر األعمال ،ويبدأ ُ هذا
الوعظ
ثير من
سلُ .ه َ
ِ
الر ُ
باإلع ِتبار هو وعظ ُّ
ناك ال َك ُ
ِ
العظيم في ِ
يوم الخمسين .النتي َجةُ
األكثر أه ِ ّميَّةً ليوم الخمسين كانت صيرورة ُ ثالثة آالف نفس
ِ
ُ
الوعظ َ
مرةٍ وع َ
بطرس بع َد يوم الخمسين ،تج َّد َد
يوم الخمسين .ففي ُك ِّل َّ
ظ فيها ُ
تالمي َذ ليسوع في ِ
اآلالف من الناس وتجنَّدُوا ليُص ِب ُحوا تالمي َذ ليسوع المسيح.
ُ
لقد كانَ وع ُ
سفر األعمال وعظا ً َممسوحاً .وأنا أقص ُد بهذا َّ
أن رو َح الل ِه
الر ُ
ظ ُّ
سل في ِ
يح ُّل علي ِهم عندما كانُوا َي ِع ُ
ب المقدَّس،
القُدُّوس كانَ ِ
ظون .هذا ما يُس َّمى بالمسح ِة في الكتا ِ
ف
األمر الذي
الذي يعني مسحة الروح القُدُس التي تمنَ ُح القُ َّوة للذي يقو ُم بالخدمة،
ُ
ُعر ُ
صار ي َ
َ
الروحِ القُدُس.
ب ُّ
بموا ِه ِ
ي شيءٍ ُم َميَّزاً.
ِ
الحظ ب ِعنايَة ِس ِج َّل موا ِع ِظ ب ُ
ُطرس في ِ
سفر األعمال .لن تج َد في ِه أ َّ
بطرس كانَ ممسوحا ً و ُمؤيَّدا ً
مرةٍ وع َ
بطرس؟ َّ
فلماذا تج َّد َد
اآلالف في ُك ِّل َّ
ألن ُ
ظ فيها ُ
ُ
سوع
بالروحِ القُدُس الذي كان يح ُّل علي ِه عندما كانَ يُل ِقي هذه ال ِعظات .لق ِد إت ُّ ِه َم تالميذُ ي ُ
يم ِهم (أعمال  .)22 :5فهل ُ
نحن الذين نتبَ ُع المسي َح اليوم
َليم بِتَع ِل ِ
بأنَّ ُهم مألُوا ُك َّل أُورش َ
إللقاء هذا اإل ِت ّهام علينا؟
ناك ما يكفي من األدلَّ ِة
ُمت َّ َه ُمونَ بِهذا ،وهل ُه َ
ِ
فما هي الكنيسةُ إذاً؟
ْ
ف على حوالي الخمسينَ شخصيَّةً
سوف
الحظ أنَّ َك
سفر األعمال،
َّ
بينما ُ
تتعر ُ
تدر ُ
س َ
َ
في هذا السفر التاريخي عن كنيس ِة العه ِد الجديدَّ .
إن كلمة "كنيسة" هي باليونانية "إكليسيا"
خارجِ هذا العالم
خارج "،أي أشخاص مد ُ
الذي يعني "جماعة" أو " َمد ُ
ع ُّوون إلى ِ
ع ُّوونَ إلى ِ
بعضهم البعض .فبالمعنى الدقيق للكلمة،
ليت َبعوا المسيح ال ُمقام ويتمتَّعُوا
بالشر َكة م َعهُ وم َع ِ
ِ
تعني َك ِلمة "كنيسة"" :أشخاص أو أُناس".
ف م َع خمسينَ شخصا ً على
خال َل قرا َءتِ َك
لسفر األعمال ل َّ
ِ
لمرةِ األولى ،حا ِو ْل أن تتآلَ َ
بطرس وبُولُسَّ .
ناس إع ِتيا ِد ِيّين
سفر األعمال يتكلَّ ُم ب ُمج َم ِل ِه عن أ ُ ٍ
األقل ،باإلضافَ ِة إلى ُ
إن َ
كانُوا يع َملونَ أُمورا ً غير إعتِيا ِديَّة ،بسبب َكو ِنهم مملوئينَ من قُ َّوةِ ُروحِ الله .إن هذا اإلله
سها ُمتَو ِفّ َرة ٌ لنا اليوم لنع َم َل عم َل الله (متى .)21 -12 :22
سهُ وهذه القُ َّوة نف َ
نف َ
َب من أج ِله؟ وهل
الربَّ اليوم ،هل تد ُخ ُل إلى
عندما تخ ُد ُم َّ
حضرةِ الل ِه قب َل أن ُ
تخر َج وتذه َ
َ
َب ببسا َ
ط ٍة وتُحا ِو ُل أن
لتأتي
حضر ِت ِه
تنت َ ِظ ُر في
َ
وح القدُس ،أم أنَّ َك تذه ُ
عليك مس َحةُ قُ َّو ِة ُّ
َ
َ
الر ِ
عون الله لن نستطي َع أن
بدون
تع َم َل عم َل الله بقُ َّوتِ َك؟ إحدى رسائِل سفر األعمال هي أنَّنا
ِ
ِ
نُك ِ ّم َل عم َل الله .فعلينا إذا ً أن ننتَ ِظ َر نوا َل قُ َّوةِ الروحِ القدُس قب َل أن نُحا ِو َل أن نع َم َل عم َل
ي ِ ال ُمقام.
المسيحِ الح ّ
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الفص ُل الثاني
ظورة للكنيسة غير المن ُ
صمات المن ُ
ورة"
"الب َ
ظ َ
ش ِه َد وال َدة
سفر األعمال ِب
يوم الخمسين ،الذي َ
ِ
وصف ِ
يب َدأ ُ اإلصحاح الثاني من ِ
در َك قب َل ُك ِّل
الكنيسة (أعمال  .)12 -1 :2فعندما نقت َ ِر ُ
ب من هذا اإلصحاح ،من ال ُم ِه ِ ّم أن نُ ِ
شيء َّ
ث العظيم َح َد َ
أن هذا الح َد َ
صرة.
ث في ِ
يوم عي ٍد ديني ُمقدَّسُ ،ه َو يو ُم الخمسين أو العن َ
بيوم ال ُّ
ناك الكثير من
شكرُ .ه َ
لقد كانَ هذا اليو ُم عيدا ً يهوديَّاً ،كانُوا يحتَفِلونَ ب ِه بع َد الحصاد ِ
تذكار الحصادَّ ،
كون هذا الح َدث الجميل والهام قد ح َد َ
ألن
يوم
المعنَى والرمز في
ث في ِ
ِ
ِ
ناء
ي ال ُمقا ُم بِ ِب ِ
حصادا ً ُروحيَّا ً عظيما ً كانَ سيب َدأ ُ آنذاك .ففي ِ
يوم الخمسين ،بدأ َ المسي ُح ال َح ُّ
الكنيسة ،التي ستُب ِ ّ
العالم معَهُ وبِه.
ش ُر
َ
لقد أصبَ َح هذا ُمم ِكنا ً َّ
ناك آياتٌ
ذلك اليوم .وكانت ُه َ
الرو َح القُدُس ح َّل بقُ َّوةٍ في َ
ألن ُّ
عاصفَة .ث ُ َّم
ب أُخرى رافَقت ُحلو َل قُ َّوة يوم الخمسين .كانَ ُه َ
وعجا ِئ ُ
ناك صوتٌ َ ،
ِ
ض َّجةٌ كريحٍ
ؤوس األشخاص الذين كانُوا "يتنبَّأُون" .ث ُ َّم أخ َذ
ظهرت أل ِسنَةٌ كأنَّها من نَار
َّ
واستقرت على ُر ِ
س ُهم يتكلَّمونَ بِلُغا ٍ
ت أُخرى.
هؤالء األشخاص أنفُ ُ
سؤاالً وجوابا ً يُسا ِعدانِنا على
التركيز على معنى هذا اإلصحاح .كانَ
نج ُد ُ
ُهنا ِ
ِ
بطرس في عظتِ ِه بالقول" ،هذا ما قي َل بيُوئيل
السؤال" ،ماذا يعني هذا؟" ولقد
أجاب عنهُ ُ
َ
ب اللهُ رو َحهُ على أبنائِ ِه وبناتِ ِه
آخر األيَّام
سوف يس ُك ُ
النبي ".إن ما تنبَّأ َ ب ِه يُوئي ُل كانَ أنَّهُ في ِ
َ
وسوف يتنبَّأُون (يُوئيل .)22 ،22 :2
َ
س ِ ّم َيت بالنُّب َُّوة ،أو ِبرسالَ ٍة
الرسالَةُ التي جا َءت من ِخال ِل هذه األل ِسنة ُ
يوم الخَمسينّ ِ ،
َ
آذان الناس.
من اللهُ ،و ِ ّج َهت إلى ِ
أن مو ِهبَةَ
ضوح َّ
عجزَ ةٍ وصفَها بأنَّها " َمو ِهبَةُ األل ِسنَة ".ولقد قا َل ِب ُو ُ
كتب بُولُس عن ُم ِ
َ
يوم الخمسين .يقو ُل بُولُس
األلسنة التي يص ِفها لنا ُمخت َ ِلفَةٌ كثيرا ً عن األل ِسنَة التي نُ ِطقَ بها َ
َّ
ليس أ َح ٌد يس َمع .ولكنَّهُ بالروحِ يتكلَّ ُم
الرسول،
"ألن من يتكلَّ ُم بِ ِلسان ال ي ِ
ُكلّ ُم نف َ
سهُ ب ِل الله ألن َ
بأسرارُ 1( ".كورنثُوس .)2 :14
ون رسالتُهُ ُمو َّج َهةً
ؤم ٌن مو ِهبةَ التكلُّ ِم بأل ِسنَةٍ ،ال ت ُك ُ
ُكلّ ُم
آلذان الناس .بل ُه َو ي ِ
س ُم ِ
ُمار ُ
عندما ي ِ
ِ
َّ
يوم
ُكلّ ُم الله.
يوم الخمسينَ ،بل ي ِ
ُكلّ ُم الناس كما فع َل ال ُم ِ
الله .إنَّهُ ال ي ِ
ولكن األل ِسنَةَ َ
تكلّ ُمونَ َ
الخمسين أدَّت نُب َُّوة ً أو رسالةً من الله لإلنسانَّ .
تلك األل ِسنة كانت إحدى العالمات
إن َ
يوم الخمسين.
واآليات الكثيرة التي را َفقَت َمجي َء ُّ
الروحِ القُدُس َ
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ناك يوم الخمسين
سفر األعمالَّ .أوالًُ ،ه َ
ُه َ
يوم خمسين واحد مذ ُك ٌ
ناك أكث َ ُر من ِ
ور في ِ
ُ
إجتازوا ال ُحدود إلى
المرات عندما
السامرة،
س ُل إلى
في أُورشليم .ث ُ َّم عندما
ِ
الر ُ
وبعض َّ
ذهب ُّ
َ
َ
الح ْ
مرةٍ ح َد َ
ث فيها يو ُم
يوم خمسين آخرِ .
ظ أنَّهُ في ُك ِّل َّ
العالم األ ُ َم ِمي غير الي ُهودي ،إختَبَ ُروا َ
خمسين ،كانت لهُ عالقَةٌ باله َدف ال ُمع َ
طى للكنيسة في المأ ُموريَّ ِة العُظ َمى" :ولكنَّ ُكم ستنالُونَ
ُس علي ُكم؛ وت ُكونُونَ لي ُ
والسام َرة
ورشليم والي ُهوديَّة
ِ
قُ َّوة ً متَى ح َّل ا ُّ
ش ُهودا ً في أ ُ ُ
لرو ُح القُد ُ
صى األرض( ".أعمال )12 :1
وإلى أق َ
ص َماتٌ "
"بَ َ
الح َ
سفر األعمال .الحظ النماذِج الذي
أمر آخر
َ
ُه َ
عليك أن ت ُ ِ
ناك ٌ
ظهُ عندما تقرأ ُ َ
ْ
الحظ َّأوالً نمو َذ َج الكنيسة نفسها .قد تُس ِ ّمي هذا النمو َذج،
األو ِل للكنيسة.
ظ َه َرت في الجي ِل َّ
ظورة للكنيسة غير المن ُ
"البصمات المن ُ
المنظورة
ورة ".يتكلَّ ُم الال ُهوتِيُّونَ عن الكنيس ِة
َ
ظ َ
والكنيس ِة غير المن ُ
الشاملة والكنيسة المحليَّةَّ .
إن ش َِر َكة
ظورة ،أو عن الكنيسة العالمية
ِ
أنت جز ٌء منها في ُمجتَ َم ِع َك ،هي التعبير ال َم َح ِلّي ال َمن ُ
ظور عن الكنيسة
ال ُمؤمنين التي َ
الشاملة غير المن ُ
ظورة التي يبنيها المسي ُح القائم من األموات في هذا العالم.
ِ
ف َّ
أن الكنيسة التي ُ
ير
نحن جز ٌء منها ،أي كنيستُنا
ولكن
ِ
المحلّيَّة ،هي تع ِب ٌ
نعر ُ
كيف ِ
َ
ور عن الكنيسة الكونيَّة غير المن ُ
من ُ
ظورة؟ تماما ً كما َّ
أن بصماتِنا بإمكا ِنها أن تُح ِ ّد َد أينَ ُكنَّا
ظ ٌ
وماذا ل َمسناَّ ،
ش عن هذه
صمات" .ف ِت ّ ْ
فإن الكنيسةَ يُم ِك ُن أن يُح َّد َد مف ُهو ُمها من ِخال ِل "البَ َ
صماتٌ " –
البصمات بينما ُ
تدر ُ
س كنيسةَ الجيل َّ
سفر األعمال "بَ َ
األول .لقد كانت للكنيس ِة في ِ
الشاملة غَير ال َمن ُ
أي تعابير من ُ
ظورة.
ظورة عن الكنيسة الحقيقيَّة
ِ
سل أنَّهُ كانَ
الر ُ
يوم الخَمسين .لقد فَ ِه َم ُّ
"التبشير" كان َبص َمةَ "إبهام" الكنيسة التي ُو ِل َدت َ
سلين و َك ُمب ِ ّ
يوم الخمسين
علي ِهم أن يذهبُوا إلى العالم ك ُمر َ
شرين .ولقد تج َّد َد ثالثَةُ آالف نفس َ
س ُل باإلنجيل.
وح َدهُ،
وآالف أُخرى ت ِبعت ُهم في التجديد ِ
الر ُ
الحقاً ،عندما كرزَ ُّ
ٌ
نقرأ ُ َّ
التعليم
ؤمنينَ ال ُجدُد ثا َب ُروا على
أن ال ُم ِ
"التعلي ُم" كانَ َبص َمةَ " ُ
ِ
سبا َبة" الكنيسةَ .
وال َّ
سل (أعمال .)42 :2
الر ُ
بز والصلوات م َع ُّ
ش ِركة وكسر ال ُخ ِ
س ِطي للكنيسة غير المن ُ
البص َمةُ المن ُ
س ُل
الر ُ
الشر َكة ".لقد آمنَ ُّ
الو َ
ظورة كانَ " ِ
ظورة لإلصبعِ َ
َّ
ُعلّ ُمونَهُ ين َبغي أن يتفا َع َل م َع ُهم .إن الكلمةَ اليونانية للشركة هي
أن
الشعب الذي كانُوا ي ِ
َ
إثنان في شرا َك ٍة وثيقَة َمب ِنيَّة على عه ِد إل ِتزامَّ .
إن
 .Koinoniaوتعني هذه الكلمة أن يُوج َد
ِ
األو ُل من ال ُمؤمنين كانا َّأوالً ِتجاهَ المسيح ال َحي
العه َد واإللتِزام اللذين إمتازَ بِهما الجي ُل َّ
عضهم البَعض.
القائِم من األموات ،وبع َد َ
ذلك تجاهَ بَ ِ
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ناك ش َِر َكةٌ بينَ الذين يتعلَّ ُمونَ وبينَ
س ُل بهذ ِه ال ِفكرة أنَّهُ ين َبغي أن ت ُكونَ ُه َ
الر ُ
فمن أينَ أتى ُّ
ضهم من يسوع
ب بع ُ
الذين ي ِ
ُعلّ ُمو َن ُهم؟ لربَّما تتذ َّكر من دِراس ِتنا إلنجي ِل يُوحنَّا ،عندما إقت َ َر َ
عوتِهم بالقَول" ،تعاليا وان ُ
وسأالهُ أينَ يم ُكث (يُوحنَّا .)22 -27 :1
ظرا أينَ
فأجاب ي ُ
َ
سوعُ ب َد َ
حيث كانَ يم ُك ُ
ُ
ونقرأ ُ َّ
ث ،ومكثا معهُ،
أن تِلمي َذي يُوحنَّا المعمدان هذين ماال ونظرا
أم ُكث".
َ
بالمجيء والن َ
كيف وأينَ يم ُكث .لقد
ظ ِر
وعاشا وماتا من أج ِل ِه بسبب ما شاهداهُ عندما إلتَزما
ِ
َ
نقرأ ُ َّ
َ
عاشا معهُ
يوم
أن
ثالث سنين .لهذا علينا أن ال نتفا َجأ َ عندما َ
َ
الناس الذين تج َّددُوا َ
صةٌ من الشركة م َع الذين تلمذُوهم للمسيح.
الخمسين كانَ لديهم ميزَ ة ٌ خا َّ
ث ُ َّم البص َمةُ المن ُ
صر" كانَ "ال ِعبا َدة ".لقد وا َ
ؤمنُونَ ال ُجدُد
ب ال ُم ِ
ظ َ
ظورة إلص َبعِ "الخن َ
الربَّاني .عندما
الر ُ
سل (أعمال  .)42 :2كانَ هذا يعني مائدة العشاء ُّ
على "كسر ال ُخبز" مع ُّ
الربَّاني" ،وعلَّ َم تالمي َذهُ أن يشتَ ِر ُكوا بهذه المائِدة حتَّى
أ َّ
سي ُ
سوعُ ما نُس ِ ّمي ِه "العَشاء ُّ
س َ
الوحيد عن كيفيَّة ال ِعبادة التي
الر ُ
ُر ُجو ِعه (ُ 1كورنثُوس  ،)22 :11كانَ يُعطي ُّ
سل تعلي َمهُ َ
سها كنيستُهُ (لُوقا  .)12 -14 :22ف ِعندما كانَ يتج َّم ُع التالميذُ األوا ِئ ُل معاً،
مار َ
أرا َد أن ت ُ ِ
الربّ .
كانُوا يعبُدُونَ
ِ
بحفظ ِهم ِلمائِ َدةِ َّ
سل على "الصالة" ،والتي تُش ِ ّك ُل البَص َمةَ المن ُ
ونقرأ ُ أيضا ً أنَّ ُهم وا َ
ظورة
الر ُ
ظبُوا م َع ُّ
صر" أو اإلص َبع الصغير للكنيس ِة غَير ال َمن ُ
ظورة .فبما أنَّنا ال نستطي ُع أن نع َم َل عم َل
ِ
"للخن َ
ي باستمرار طالِبينَ إستِمدا َد القُ َّوة من
المسيح ال ُمقام إال إذا ثَبَتنا في ِه ،فإذا ً علينا أن نُ ِ
صلّ َ
س َل
الر ُ
الروحيَّة للمسيح الحي القائم من الموت (يُوحنَّا  .)12 -1 :15لقد علَّ َم ي ُ
سوعُ ُّ
ال َكرم ِة ُّ
عواَّ ،
ألن ُك َّل من يطلُبْ يأ ُخ ْذ و َي ِجد ويُفتَ ْح لهُ
الباب،
ُ
يقر ُ
أن يطلُبُوا بإستِمرار ،و ِب ُمثابَرة ،وأن َ
ويُعطي ِه اللهُ
الرو َح القُدُس (لُوقا 12 -2 :11؛ متَّى .)11-7 :7
ُ
اآلب ُّ
َ
"أين ُه َو؟"
يطر ُحونَ السؤال" ،أينَ ُه َو؟" (متَّى  .)2 :2لقد أخبَ َرنا
يب َدأ ُ العه ُد الجدي ُد م َع
ٍ
أشخاص َ
ُنيان كنيستِ ِه (متَّى .)12 :12
سو ُ
ي ُ
ع أنَّهُ كانَ سيبني كنيستَهُ وقُ َّواتُ الجحيم لن تم َن َعهُ من ب ِ
كتب يُوحنَّا ُرؤيا خارقة للطبيعة عن المسيح الحي القائم من ال َموت ،والذي يتم َّ
شى بينَ
ولقد َ
(رؤيا َّ .)1 :2 -12 :1
وسط"
سؤا ِل ال َم ُجوس :إنَّهُ "في
ِ
الرؤيا ت ُ ُ
جيب على ُ
إن هذا ُّ
كنائِس ِه ُ
ُ
فر
الكنائِس .هذا ُهو
مكان ُو ُجو ِدهِ ،وهذا ما يع َملُهُ اليوم .لقد ب َدأ َ عملَهُ العجائِبي في ِس ِ
األعمال ،وال يزا ُل يُتا ِب ُع هذا العمل اليوم.
ف عالمات الحياة
كيف بإمكانِنا أن
نقيس ِ
ص َّحةَ كنائِسنا المحليَّة اليوم ،أو أن نكت َ ِش َ
َ
َ
فيها؟ َّأوالً ،علينا أن نب َح َ
ث عن براهين هذه البَصمات .عندما نرى هذه البصمات في
سلَّ ٍم من واحد إلى عشرة ،علينا أن نض َع عالمات كنيس ِتنا على أساس
كنا ِئسنا ،على ُ
8
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كيف تُش ِبهُ
ال َخ َد َمات التالية :التبشير ،التعليم ،الشركة ،ال ِعبادة ،والصالة ،وعندها نرى
َ
سل.
الر ُ
سفر أعما ِل ُّ
كنيستُنا كنيسةَ الجي ِل َّ
األول التي نجدُها في ِ
ون لدينا طري َقةٌ
عندها ست ُك ُ
تعبير
عتِنا القول عن كنيستِنا أنَّها
ٌ
ُ
نقيس بها درجةَ إستطا َ
من ُ
ظور عن كنيسة المسيح الحي ال ُمقام ،التي يب ِنيها في هذا العالم اليوم.
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الفص ُل الثا ِلث
ظورة للكنيسة غَير ال َمن ُ
"النماذِج ال َمن ُ
ورة"
ظ َ
الح ُ
ت َكنيسةُ العه ِد الجديد تهديدا ٍ
ظ
ُمباشَرة ً بع َد ِوال َد ِتها تقريباً ،وا َجه ِ
ت وتَح ّدِيات .فبينما نُ ِ
ِّ
الداخل –
الخارج ومشا ِكل من
إضطها ٌد من
كيف تعا َم َل قا َدة ُ الكنيسة م َع هذه المشا ِكل –
ِ
ِ
َ
ُّ
بعض من هذه األمثِلة والتحذيرات التي
بالظ ُهور .هذه النما ِذج هي
بعض النماذِج
بدأت
ٌ
ُ
أخبَرنا بُولُس َّ
ي
صو َد منها أن ت ُ ِ
أن المق ُ
علّ َمنا وتُح ّذ َِرنا اليوم عندما َ
نقرأ ُ هذا التاريخ ال ِكتا ِب ّ
(ُ 1كورنثُوس .)11 :11
الح ُ
نقرأ ُ َّ
ولئك
س في
أن أ ُ َ
ظوا نموذج العطاء الذي تأ َّ
مثالًِ ،
زمن ُم َب ِ ّك ٍر في تاريخِ الكنيسةَ .
ٍ
س َ
الذين كانُوا يم ِل ُكون ُممتَلكات ،كانُوا يبيعونَها ويأتُونَ بأثما ِنها ويُع ُ
سل ،لكي يت َّم
للر ُ
طونَها ُّ
ؤمنين .لقد أع َ
طوا أكثَر من العُشر أو من التقدِمة ،أو حتَّى من
ب حا َج ِة ال ُم ِ
س ِ
التوزي ُع ب َح َ
التضح َية؛ لقد أع ُ
طوا ُك َّل ما كانَ ل ُهم.
ِ
سوع" ،أع ُ
الح ُ
طوا ما
ِ
ظوا أيضا ً نمو َذج ال ِعصيان ال َم َدني ال ُمثير لإلهتِمام .قا َل ي ُ
ناك
صر ،ولكن ُه َ
صر ،وما لل ِه لله( ".متَّى  )21 :22فاللهُ لن يُطا ِل َ
ب بما ُه َو لقَي َ
صر ِلقَي َ
ِلقَي َ
ُعلّ ُمنا هذا المث ُل
صر بما ُه َو لله ،ي ِ
ص ُر بما ُه َو لله .وعندما يُطا ِل ُ
أوقاتٌ يُطا ِل ُ
ب قي َ
ب فيها قي َ
صر ما ُه َو لله.
سوعُ في العه ِد الجديد أنَّهُ ال ين َبغي أن نُ ِ
التعليمي الذي أعطاهُ ي ُ
ي لقَي َ
عط َ
لقد أ ُ ِم َر التالميذُ من قِبَ ِل يسوع بأن يُب ِ ّ
بإسم وبإنجي ِل يسوع المسيح.
شروا وي ِ
ُعلّ ُموا ِ
إسم المسيح ثانيةً
ولكن أمرت ُهم ال ُّ
ذكر ِ
سلطاتُ المشروعة ،دينيَّةً ومدنيَّة ،بأن ال يأتُوا على ِ
مرة ح َد َ
سلطات بما معناهُ أنَّ ُهم
ث فيها هذا األمر،
سل هذه ال ُّ
الر ُ
أجاب ُّ
(أعمال َّ .)12 :4أول َّ
َ
يح ُّق أن يس َمعُوا لل ِه أم لقا َدتِهم .ث ُ َّم
ك ِعلما ِن ِيّين بُسطاء ،لم ي ُكونُوا ُمؤ ِ ّهلِينَ ِليح ُك ُموا ما إذا كانَ ِ
بإسم وبإنجي ِل
المرةِ الثانِيَة التي منعت ُهم فيها ال ُّ
ع صالة .وفي َّ
عقَدُوا إج ِتما َ
سلطاتُ من الكرازَ ةِ ِ
ع اللهُ أكثَر من الناس" (أعمال  .)22 :5هذا ُه َو ما
المسيح ،أجابُوا ُم َباش ََرةً" ،ين َبغي أن يُطا َ
صيان ال َم َدني.
يُس َّمى بال ِع
ِ
ب في ِه على المسيح ِيّين الذين يُريدُونَ أن ي ُكونُوا ُمخلِصينَ لدعوتِهم
ُه َ
ناك وقتٌ يتو َّج ُ
كأتباع للمسيح ،أن يُعانُوا من عواقِب طاعة المسيح والله ،بدل طاعة الناس.
فعبر ع َّدةِ
َ
الوخيمةَّ .
إن عد َد
أنحاء
قُرون وفي شتَّى
ِ
ِ
العالم اليوم ،يُعا ِني ال ُمؤمنُونَ من هذه العوا ِقب َ
ال ُمؤمنين الذين مات ُوا من أج ِل إيمانِهم منذُ عام  1241وحتَّى ِنهايَة الحرب العالميَّة الثانِية،
ُه َو أكثَر من باقي ال ُمؤمنين الذي ماتُوا من أج ِل إيمانِهم في تاريخِ الكنيسة.
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ناك ر ُج ٌل إس ُمهُ حنانيَّا
ي يظ َه ُر في الكنيسة .كانَ ُه َ
نج ُد أيضا ً نمو َذج التأديب الكنس ّ
سل حو َل المبلَغ الذي باعا ب ِه الحقل .في
وامرأتُهُ سفيرة،
الر ُ
اللذان باعا حقالً .ولقد كذبا على ُّ
ِ
كذبت
ُطرس َحنا ِنيَّا" ،لماذا
َ
هذه الق َّ
بطرس موهبتَهُ الروحيَّة في التمييز .سأ َل ب ُ
صة ،يُرينا ُ
كذبت على الله( ".أعمال .)4 ،2 :5
أنت لم تكذِب على إنسان .بل
َ
على الروحِ القُدُس؟ َ
خطيَّ ِتهما على ِح َدة ،سقطا ِكال ُهما َم ِيّتَين.
فيرة م َع ِ
وعندما توا َجهَ ُك ٌّل من حنا ِنيَّا و َ
س َ
لقد حافَ َ
خوف الل ِه ال َم ُهوب
نقاوةِ الكنيسة ،ووض َع
ظ هذا
ُ
َ
ي القاسي على َ
التأديب ال َكنَس ُّ
غير ال ُمت َ َد ِيّنين في أُورشَليم َّ
أن إ ِت ّخا َذ قرار إ ِت ّباع المسيح
عرف
في التالميذ .ولقد
الناس ُ
ُ
َ
عضوا ً في الكنيسة كانَ أمرا ً في غا َي ِة ال َج ِ ّديَّة (.)12 -11 :5
وصيرورة اإلنسان ُ
في أعمال  ،2ترونَ نموذجا ً آخر ُم ِه َّما ً ينبَغي تطبيقُهُ على الكنيسة عندما تن ُمو .ولقد
عة ،م َع كثيرينَ يعي ُ
يعيش
ي .وعندما
كانت الكنيسةُ تن ُمو ب ُ
شونَ معا ً في ترتي ٍ
ُ
سر َ
ب َجما ِع ّ
مرا ٍ
ت في اليوم ،ين َبغي أن يتوفَّ َر ل ُهم
آالف
يجب أن يت َّم إطعا ُمهم بض َع َّ
ِ
الناس معاً ،والذين ِ
ُ
س ُهم ُم َّ
تنظ ِيم هذا البرنامج،
ضط ِ ّرينَ إلى ِ
ِنظا ُم تَغ ِذ َي ٍة ُمعيَّن (أعمال  .)1 :2فوج َد التالميذُ أنفُ َ
َّ
ألن
ور ال ُمؤمنينَ
الر ُ
اإلهتمام ب ِه كانَ يُش ِت ّتُ إنتِبا َه ُهم عن خدمتِهم لكلم ِة الله .فدعا ُّ
س ُل ُجم ُه َ
َ
نتر َك ُ
نحن َك ِل َمةَ الل ِه ونخد َُم موائِ َد .فانت َ ِخبُوا أيُّها
إلى إجتِماعٍ وقالُوا ل ُهم" :ال يُرضي أن ُ
الروحِ القُدُس وحكمة فنُ ِقي َم ُهم على هذه
اإلخوة سب َعةَ رجا ٍل من ُكم َمش ُهودا ً ل ُهم ومملُ ّ ِوينَ من ُّ
الحاجة .وأ َّما ُ
ب على الصالةِ وخد َم ِة الكلمة)4 -2 :2( ".
واظ ُ
نحن فنُ ِ
ُشرفُوا على هذا الخدمة ،وأ َّما
وعندما ت َّم هذا األمر ،كلَّفُوا
َ
أولئك الذين ت َّم إخ ِت ُ
يارهم لي ِ
فتفر ُ
بار َك اللهُ هذا القرار جداً ،وأدَّى إلى
الر ُ
سل َّ
ُّ
غوا ُك ِلّيَّا ً للصالةِ و ِل ِخد َم ِة َك ِل َم ِة الله .ولقد َ
الكثير من الكنائس
ي ٍ لإلنجيل في مدينَ ِة أُورشَليمُ .هنا نج ُد األساس لم تُس ِ ّمي ِه
ُ
إن ِت ٍ
شار حيو ّ
بالشمامسة .ولقد كانت مسؤُوليَّةُ
إدارةِ أعما ِل الكنيسة ،لكي
اليوم
ِ
ِ
ُشرفُوا على َ
الشمامسة أن ي ِ
ويتفر ُ
غوا ب ُح ِ ّريَّة للخدم ِة الرعويَّة.
األشخاص َذوي الموا ِهب الروحيَّة
ف
َّ
ُ
ين َ
ص ِر َ
سبة ،أساسا ً لمبدأ كون ُك ّل تلميذ
لقد كانت هذه السا َبقة التي وضعتها الكنيسةُ بهذه ال ُمنا َ
ٌ
له ُ
الروحِ القُدُس ل َدي ِهم موا ِهب
مكان
ٌّ
خاص في جس ِد المسيح .فجمي ُع الذينَ أخذُوا مس َحةَ ُّ
ب روحيَّة عمليَّة.
ُروحيَّة.
بعض هذه الموا ِهب رعويَّة ،وبع ُ
ضها موا ِه ُ
ُ
َّ
صفُها العه ُد الجدي ُد بالقول" :أعواناً ،أو تدابير ،أو
ب العمليَّة ،والتي َي ِ
إن الموا ِه َ
نُ َّ
قدار روحا ِنيَّة موا ِهب الشخص الذي ي ِع ُ
ُعلّ ُم ،ويُب ِ ّ
ش ُر.
ظ ،ي ِ
ب ُروحيَّة ِ
ظاراً "،هي موا ِه ُ
بم ِ
س موا ِهبَتهُ التي أعطاهُ إيَّاها اللهَّ .
َّ
إن
ف في مكان ِه ،وأن ي ِ
ُمار َ
ولكن ُك َّل تلمي ٍذ علي ِه أن ي ِق َ
تتباركُ
وسوف تن ُمو.
سوف
الكنيسةَ التي تق َب ُل وتُط ِبّ ُق هذا النمو َذج
َ
َ
َ
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ت
س َك ُك ِلّيَّا ً للخدما ِ
نت قد ف َع َ
الروحيَّة؟ إن ُك َ
هل إكتَش َ
لتّ ِ ،
َفت ن ُمو َذ َج مو ِه َبتِ َك ُّ
كر ْ
س نف َ
الربّ َّ .
إن هذا الن ُموذج قد يُج ِنّ ُد تالمي َذ
الروحيَّة لتَع َملَها من أج ِل َّ
التي تُؤ ِ ّهلُ َك موا ِهب َُك ُّ
ُ
الروحيَّةَّ .
إن الشهيد
يُبَر ِهنُونَ عن جدارتِهم في الخدم ِة العمليَّة ،ومن ث َّم
يجتازونَ إلى الخدم ِة ُّ
حيث إن َ
ُ
إستفانُوس وال ُمبَ ِ ّ
طلَقا بأمانَة
الن عن هذا اإلنتِقال في الن ُمو َذج من
شر فيلبُّس ُهما َمث َ ِ
كشمامسة ،ومن ث َّم أص َبحا ُم َب ِ ّ
ش َرين.
ِ
ؤرخي
سفر األعمال هو اإلستشهادُ .ه َ
ور ل ُم ِ ّ
ناك قو ٌل مأث ُ ٌ
نمو َذ ٌج آخر يظ َه ُر من ِ
الكنيسة يقُول" :دما ُء ال ُّ
ذار نُ ُم ّ ِو الكنيسة ".لقد إستش َه َد إستفانُوس من أج ِل عظ ٍة
شهداء بِ ُ
يحم ُل
(أعمال  .)21 -54 :7عندما َ
شاول الطرسوسي ِ
مات إستفانُوس من أج ِل إيمانِهُ ،كانَ ُ
أثواب الذين كانُوا ير ُجمونَهُ .وهكذا َّ
تأثير إستشها ِد
شاول ،لربَّما نت َج عن
َ
فإن تج ُّد َد ُ
ِ
َّ
ذار ال َكنيسة".
إستفانُوس عليه .هذا ما قص َدهُ القول
"ألن دما َء الق ّدِيسين هو بِ ُ
سفر األعمال ،هو نمو َذج ال ِ ّ
ناك
شفاءُ .ه َ
نمو َذ ُج آخر جميل نستطي ُع أن نج َدهُ في ِ
سفر األعمال الذي كت َبهُ لُوقا ،تماما ً كما كانَت الحا ُل في إنجي ِل ِه.
كبير على
تشدي ٌد
ِ
ٌ
الشفاء في ِ
سل ليُك ِ ّم َل خدمةَ ال ِ ّ
فبالنسبَ ِة للُوقاَّ ،
شفاء.
الر ُ
ي ال ُمقام يع َم ُل من ِخال ِل ُّ
إن المسي َح الح َّ
بطرس ويُوحنَّا ِب َر ُج ٍل جا ِل ٍس على باب ال َهي َكل .كانَ هذا الر ُجل ُمق َعداً ،وكانَ
إلتَقى ُ
ُ
س
ب الهيكل
عمره .وكان طوا َل حياتِ ِه ِ
في األر َبعين من ُ
يحملُهُ أح ٌد ويضعُهُ على با ِ
حيث يج ِل ُ
فت
دين إلى ال َهي َكل ،إلت َ َ
ليستعطي ِ
حامالً كأسا ً لجمعِ المال .وبينما كان ُ
بطرس ويُوحنَّا صا ِع ِ
بطرس .فقا َل لهُ
كأس ِِهِ ،فر َّكزَ الر ُج ُل إن ِتبا َههُ على ُ
إلي ِه ُ
بطرس وكأنَّهُ كانَ سيُل ِقي شيئا ً في ِ
بإسم يسوع المسيح
بطرس عندها،
ُ
"ليس لي فضَّةٌ وال ذهَب .ولكن الذي لي فإيَّاهُ أُعطيكِ .
َ
وامش!" (أعمال .)2 :2
الناصري قُ ْم
ِ
ِ
نقرأ ُ َّ
ويمش ،بل دخ َل إلى الهي َكل ورا َح يق ِف ُز من الفرح
أن هذا الر ُجل لم يقُ ْم فقط
ِ
ويُم ِ ّج ُد الله .قا َل أح ُد القادة ال َكنَس ِيّين ال ُمتَ َك ِبّرين ُمؤ َّخراًَّ ،
أن الكنيسةَ لم يعُ ْد ِب ُوس ِعها القول،
بإمكان الكنيس ِة أن
الربّ ِ األت ِقياء" ،ولم يعُ ْد
"ليس لي فِضَّةٌ وال َذهَب".
فأجاب أح ُد ُخد َِّام َّ
َ
َ
ِ
وامش!"
الناصري قُم
سوع
تقو َل اليوم،
"بإسم ي ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
صوفا ً في
إن هذا الشفاء ،مثل شفاء يسوع للر ُجل عن َد بركة بي ِ
ت ِحسدا كما نج ُدهُ مو ُ
عب رجا ُل الدين عندما رأوا
يوحنا َ ،5منَ َح الر ُ
صةً عظيمةً للكرازَ ةِ باإلنجيل .لق ِد ارتَ َ
س َل فُر َ
صيَّادي السمك األ ُ ِ ّم ِّيين هؤالء يكرزونَ في الهي َكل .ولكن بينما كانوا يُحاولونَ أن يُو ِقفوا
إنكارهُ هو َّ
سل قد حقَّقُوا
األمر الوحي ُد الذي لم يستطيعوا
س َل عن التبشير،
الر ُ
الر ُ
أن هؤُ الء ُّ
ُ
َ
عجزَ ة َ الشفاء هذه.
ُم ِ
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َّ
وح القدُس لكنيس ِة
ي .إنَّهُ َمو ِه َبةُ ُّ
إن َمص َد َر هذه الخدمة الشفائِيَّة ُه َو ٌ
أمر أساس ٌّ
الر ِ
األول :وح َدها القُ َّوة ُ ال ُمعطاة للكنيسة هي
العه ِد الجديدِ .
الحظوا هذا الن ُمو َذج في كنيس ِة الجي ِل َّ
إنكارها.
التي تجعَلُنا نرى اإلنجازات التي حقَّقتها الكنيسةُ ،والتي ال يستطي ُع العال ُم
َ
ج اإلستِشهاد
ن ُمو َذ ُ
الشمامسة األوائل ،من الخد َم ِة العمليَّة
ب كواح ٍد من
ِ
لقد إنتَقَ َل إستفانُوس ،الذي إنت ُ ِخ َ
أمام
إلى ِ
الخد َم ِة َّ
الر َ
عويَّة ،وأصبَح وا ِعظا ً عظيماً .وبينما كانَ يُلقي عظتَهُ الرا ِئعة َ
ي ال ِقيادي عن َد اليهود ،وع َ
بو ُ
ال ِ ّ
ضوحٍ بقُ َّوةِ ُّ
ظ إستفانُوس ُ
سنهدريم ،أي المج ِلس الدين ّ
الروحِ
تحضير بعنا َية وإلقاءٍ ب ِفطنة .الوع ُ
القدُس .فالوع ُ
ظ ُه َو مو ِه َبةٌ ُروحيَّة ،وإن لم
جر َد
ليس ُم َّ
ٍ
ظ َ
الروحِ القُدُس ،لن ي ُكونَ الوع َ
سوح الذي نراهُ في هذا السفر.
ظ ال َمم ُ
يُقدَّم م َع َمس َح ِة ُّ
لقد َّ
أسفار العه ِد القديم التسعة والثالثين في عظ ٍة واحدةَّ .
إن هذا
غطى إستفانُوس
َ
استيعاب ُمنقطع النظير ل َك ِل َم ِة الله .بدأ َ إستفانُوس مع إبراهيم؛
الر ُجل إستفانُوس كانَ ل َدي ِه
ٌ
وداود
سف؛ وعن خدم ِة ُموسى ويشوع
وذكر إس َحق؛
وذكر يعقوب؛ وتكلَّ َم عن خدم ِة يُو ُ
ُ
َ
َ
سليمان .وهكذا َّ
ي.
و ُ
ي بأسر ِه ُو ُ
غطى التاري َخ ال ِعبر َّ
صوالً إلى السبي البابِل ّ
ثم َرة ً جدا ً كما سنرى.
غم أنَّها كانت عظةً ُم ِ
لم ي ُك ْن ه َدف عظة إستفانُوس تبشيريَّاًُ ،ر َ
هدف عظة إستفانُوس أن يُخ ِب َر القادة الدين ِيّين أنَّ ُهم رفضوا نع َمةَ الله ومحبَّة الله
كانَ
ُ
وخالص الله .لقد رفضوا ُك َّل شيءٍ صا ِلح حاو َل اللهُ أن يم َن َح ُهم إيَّاهُ .وكانت ق َّمةُ
رفضهم
ِ
سوع المسيح المسيَّا.
لبركا ِ
ض ُهم ِل َربّ ِ إستفانُوس ،ي ُ
ت الله رف َ
أمام ِرجا ِل ال ّدِين ،ش َّد َد على
بينما كانَ إستفانُوس ُ
يسر ُد وي ِ
ُراج ُع التاري َخ ال ِعبري َ
ب م َع ع َ
النُّق َ
ظ ِة إستفانُوس ُمتَوقَّعاً:
ضوا
خالص الله .وكانَ
ط ِة التالية :أنَّ ُهم دائما ً رف ُ
التجاو ُ
ُ
َ
صو ٍ
بنفس واحدةٍ .وأخر ُجوهُ خار َج
ت
سدُّوا آذانَهم و َه َج ُموا علي ِه ٍ
ٍ
عظيم و َ
"فصا ُحوا بِ َ
المدينَة ورج ُموهُ .وال ُّ
شاول".
شهو ُد خلعُوا ثِيا َبهم عن َد ِرجلَي شابّ ٍ يُقا ُل لهُ ُ
عو ويقو ُل أيُّها الربُّ يسوع اق َب ْل روحي .ث ُ َّم َجثا على
"فكانُوا ير ُجمونَ إستفانُوس و ُه َو يد ُ
ُرك َبتَي ِه وصر َخ بصو ٍ
عظيم يا ربّ ال ت ُ ِقم ل ُهم هذه الخطيَّة .وإذ قا َل هذا رقد".
ت
ٍ
ب ِع َ
َّ
الروحِ الق ُدس .لقد شا َه َد
إن
َ
ظتِ ِه ،أرانا أنَّهُ كانَ مملوءا ً من ُّ
موت إستفانُوس بسب ِ
ص ِلّيا ً من أج ِل
ُرؤيا عظيمة لل ِه والمسيح.
ومات بالطريقَ ِة التي أوحى لهُ ربُّهُ أن ي ُم َ
َ
وت بهاُ ،م َ
أعدا ِئ ِه ،طا ِلبا ً الغُفران للذين كانُوا يقتُلونَهُ.
س ٍل على اإلطالق ،وأع َ
عن َد َر ْج ِم إستفانُوس ،نَلتَقي بأع َ
سس كنائس،
ظ ِم ُمؤ ِ ّ
ظ ِم ُمر َ
وأعظم راعٍ،
وأعظم ُم ِ
علّ ٍم وكا ِت ٍ
ب في تاريخِ كنيس ِة يسوع المسيح .عندما نلتَقي ب ِه ،نراهُ
ِ
ِ
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سوس ،الذي أص َب َح
ِ
شاول الطر ُ
حامالً ِث َ
ياب الذين كانُوا ير ُجمونَ إستفانُوس حتَّى الموت .إنَّهُ ُ
سول.
الر ُ
بُولُس َّ
دركُ لماذا أث َّ َرت
عندما
شاول الطر ُ
َّ
نتعر ُ
ف إلى الر ُج ِل الشاب الذي يُد َ
عى ُ
سوسي ،سنُ ِ
"فريسيَّا ً
ِع َ
ظةُ إستفانُوس ِ
شاول ِ ّ
شاول بشك ٍل ديناميكي .لقد كانَ ُ
ومثا ُل إستفانُوس على حياة ُ
ب بال ُمحافَ َ
ي ال ُمستَقيمة.
ص ٍ
من الفَ ِ ّريس ِيّين" وكانَ ُملتَ ِزما ً بتع ُّ
ظ ِة على عقائ ِد اإليمان اليهود ّ
يكرهُ ما يُس َّمى بالشيعَ ِة الجديدة التي كانت تته َّد ُد الي ُهوديَّة.
وكانَ َ
عاتِ ِه ،بطريقَ ٍة تُشبِهُ
موت
ولكن ،باإلضافَ ِة إلى تأث ُّ ِر ِه بمو ِ
َ
ت إستفانُوس بِسب ِ
ب قَنَا َ
ي وبالعه ِد القديم ،ال بُ َّد َّ
ب
شاول أ ُ ِ
عج َ
أن ُ
المسيح ،ف ِل َكونِ ِه عا ِلما ً عظيما ً بالنا ُموس اليهو ِد ّ
التاريخ اليهودي في
ص َرة وال ُمو َجزة التي قدَّمها إستفانُوس عن
وإقتَن َع بالتطبيقا ِ
ت ال ُمختَ َ
ِ
عظتِه.
لديك
سوع المسيح كما فع َل إستفانُوس؟ وهل
َ
أنت ُمستَ ِع ٌّد أن ت ُم َ
ف َهل َ
وت من أج ِل ي ُ
أنت ُمستَ ِع ٌّد،
إليك هذا السؤال األصعب" ،هل َ
فران ألعدا ِئ َك؟ َل ُربَّما ين َبغي أن أُو ِ ّجهَ َ
ِنع َمةُ الغُ ِ
سوع المسيح؟"
لديك النعمة
وهل
َ
لتعيش من أج ِل ي ُ
َ
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الفص ُل الرابِع
"كيف يُصنَ ُع التلميذُ؟"
َ
جيب
عةُ تلمي ٍذ للمسيح؟ ُه َ
سفر األعمال ت ُ ُ
ناك قِ َّ
كيف يُم ِكن بالتحديد صنا َ
صةٌ جميلةٌ في ِ
ب كواح ٍد من
على هذا السؤال (أعمال  .)41 -22 :2كانَ ُه َ
ناك ر ُج ٌل إس ُمهُ فيلبُّس ،إنت ُ ِخ َ
الشمامسة السبعة ،لل ُمنا َ
ظرة على أعما ِل الكنيسة .ومثل إستفانُوس ،إجتازَ فيلبُّس من الخدمة
ِ
ع ِة
عطيَت لهُ مو ِه َبةُ التبشير ،المو ِهبَة
العمليَّة إلى الخدمة الرعويَّة ،إذ أ ُ ِ
الالزمة لصنا َ
ِ
ثم َرة ٌ ُهناك.
ذهب فيلبُّس إلى
التالميذ .لقد
السامرة ،وكانت لهُ خد َمةٌ تبشيريَّة ُم ِ
ِ
َ
ثم َرة جداً ،كلَّ َم الربُّ فيلبُّس من ِخال ِل مالكٍ قائِالً لهُ:
وخال َل هذه الحملة التَب ِشيريَّة ال ُم ِ
ِ
مكان إس ُمهُ َّ
البريَّة إلى
غزة( ".أعمال  .)22 :2فحتَّى ولو كانَ
َب إلى ّ
"أُريد َُك أن تذه َ
ٍ
ال ُمبَ ِ ّ
ش ُرونَ يذهبونَ عا َدة ً إلى ال ُمدُنَّ ،
وذهب إلى البَ ِ ّريَّة.
ع
لكن فيلبُّس أطا َ
َ
ُ
البريَّة.
ت الخيل
ص َل فيلبُّس إلى الصحراء ،رأى َمو ِكبا ً من عربا ِ
تجتاز في ِ ّ
عندما َو َ
ف من صيغَ ِة اللُّغَ ِة
ُس قائالً" ،تقدَّم ورافِ ْق هذه المركبة بالذَّات".
ونعر ُ
فكلَّ َمهُ الرو ُح القُد ُ
ِ
ُ
صوت
ع فيلبُّس
ب من المركبات
َ
ناك مو ِك ٌ
اليونانية ُهنا أنَّهُ كان ُه َ
البريَّة .فأطا َ
تجتاز في ِ ّ
لك ال َمر َك َبة بالتحديد .و ُهناك رأى ر ُجالً أثيوبيَّا ً جا ِلسا ً فيهاُ .هنا
الروحِ القُدُس وتقد ََّم ورافَقَ تِ َ
س ٍة ووزير المال في أثيوبيا.
أيضا ً ِ
ي كانَ ر ُج َل سيا َ
نج ُد األحكام ال ُمسبَ َقة .فالر ُج ُل األثيوبِ ُّ
ي ِ إشعياء.
وكانَ يقرأ ُ اإلصحاح الثا ِلث والخمسين من َدرجِ النب ّ
ُ
سة ،وكانَ
ي ر ُج َل سيا َ
َ
لقد كانَ هذا األثيُو ِب ُّ
وزير المال في أثيُوبيا .وكانَ يقرأ من درجِ
إشعياء .يبدو َّ
ي قد سافَ َر رحلةً طويلَةً من أثيوبيا إلى أُورشليم،
أن هذا القائد السياسي األثيو ِب ّ
لك ال ّدِيانَة الخا ِليَة من
ألنَّهُ كانَ لدي ِه جوعٌ
ي .وعندما وص َل إلى أُورشليم ،وج َد تِ َ
ِ
روح ٌّ
غم
المحبَّة ،والتي ها َج َم َها ي ُ
سوعُ ِبشدَّة .ولم يلتَ ِ
ق بأيَّ ِة حقيقَ ٍة روحيَّ ٍة في أُورشَليم ،ولكنَّهُ ُر َ
يقرأ ُ ِبصو ٍ
ت ُمرت َ ِفع من
َ
ذلك تم َّكنَ من ال ُح ُ
سفر النبي إشعياء .وكانَ َ
صو ِل على نُس َخ ٍة من ِ
إثم جمي ِعنا".
ذلك السفرُ " :كلُّنا َكغَن ٍَم ضللناِ ،ملنا ُك ُّل واح ٍد
َ
َ
حسب طريقه ،والربُّ وض َع علي ِه َ
(إشعياء .)2 :52
"كيف أفهم إن لم يُر ِشدني أحد؟"
ي،
أنت تف َه ُم ما تقرأ؟"
فسألَهُ فِيلبُّس" :هل َ
َ
َ
فأجاب األثيُو ِب ُّ
ب األثيوبي ،وفت َح فيلبُّس فاهُ وابتدأ َ
(أعمال  .)21 ،21 :2فص ِع َد فيلبُّس إلى المر َكبة إلى جا ِن ِ
سفر إشعياء فب َّ
ش َرهُ بإنجي ِل يسوع المسيح.
من ِ
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ض ُح َّ
وذلك
ع بمو ِه َبتِ ِه التبشيريَّة أن يقو َد هذا األثيوبي إلى إ ِت ّخا ِذ قرار،
َ
أن فيلبُّس إستطا َ
يت َّ ِ
نقرأ ُ َّ
بإخبار ِه َّ
ي قا َل:
أن اإليمان بالمسيح يُعبَّر عنهُ عال ِن َيةً ب َمع ُموديَّ ِة الماءُ .هنا َ
ِ
أن األثيُو ِب َّ
ؤم ُن من ُك ِّل قل ِب َك ي ُجوز".
" ُه َّوذا ماء ،ماذا يمنَع أن أعت َ ِم َد؟"
فأجاب فيلبُّس "إن ُك َ
نت ت ُ ِ
َ
هذا ُه َو الشر ُ
ؤمن من ُك ِّل قَل ِب َك ".هذا ما نُس ِ ّمي ِه "مع ُموديَّ ِة
ط ال ُمسبَ ُق ل َمع ُموديَّ ِة الماء" :أن ت ُ ِ
َّ
اإليمانَّ ".
ولكن القضيَّة ال ُم ِه َّمة في
إن الكنيسةَ ُمن َق ِس َمةٌ حو َل طريقَة مع ُموديَّ ِة ال ُمؤمنين.
قرأ َ
ست األُسلُوب ،بل معنى المع ُموديَّةَّ .
المع ُموديَّة هلي لي َ
إن المأ ُموريَّةَ العُظمى ين َبغي أن ت ُ َ
وعلّ ُموا هؤالء التالميذ".
أكر ُزوا ،ع ِ ّمدواِ ،
هكذا" ،تَلمذُوا ،إذهبُواُ ،
َّ
ب ر ُج ٌل ي َد فتاةٍ للزواجِ منهُ ،وهي تُوافِ ُق،
إن المع ُموديَّةَ هي مثل إحتفال الزواج .عندما يطلُ ُ
تكون هذه لح َ
ُ
واألقرباء
وان العائِلة،
سةٌ بال ِنّسبَ ِة ل ُهما .وعندما يتزوجان ،يد ُ
ظةٌ ُمق َّد َ
ِ
ع ِ
ي باإللتِزام الذي سبقَ وت َّم بطريقَ ٍة فرديَّة.
واألصدِقاء إلى إحتِفا ٍل ُهو بمثابَ ِة تَصريحٍ َ
علَ ِن ّ
ص َّر َح ب ِه عالنِيَةً عندما إعت َ َمد.
ي ،كانَ هذا بمثابَ ِة
ٍ
إلتزام فَردِي َ
فعندما آمنَ األثيو ِب ّ
عنا لهُ
عندما جع َل ي ُ
سوعُ المع ُموديَّةَ جزءا ً ال يتج َّزأ ُ من المأ ُموريَّ ِة العُظ َمى ،جع َل إتَّبا َ
ٌ
مام إلى
إنسان ما بإيمانِ ِه بالمسيح؟ هل
ف
سريَّ ٍة أمرا ً ُمستَحيالً.
بطريقَ ٍة ِ ّ
فكيف يعتَ ِر ُ
ِ
باإلنض ِ
َ
الح َ
بالتجاوب م َع الدعوة التي يُق ِ ّد ُمها ال ُمبَ ِ ّ
ظ َّ
أن المع ُموديَّة ال
الكنيسة؟ هل
شر؟ من ال ُم ِه ِ ّم أن نُ ِ
ُ
َّ
سوع المسيح.
راف ال َعلني
صنا،
تُ ِ
بالربّ ِ ي ُ
باإليمان َّ
خلّ ُ
ولكن المع ُموديَّة هي اإلع ِت ُ
ِ
طرس
قِ َّ
صةٌ عن بُ ُ
ي (أعمال  ،)2علينا أن نن ُ
قب َل أن نب َدأ َ بالنَّ َ
ظ َر إلى
ظر إلى تجدي ِد ُ
شاول الطرسوس ّ
بطرس (أعمال  11و )11التي ين َبغي الن َ
صة فيلبُّسَّ ،
ألن
ظ ُر إليها إلى جانِب ق َّ
ق َّ
ص ٍة عن ُ
ع ِة التالميذ .فبينما كانَ
هاتَين الق َّ
ُ
صنا َ
صتَين تُخ ِبرا ِننا عن كيفيَّ ِة ِ
بطرس نائما ً على سطحِ
ناك
منز ٍل ما ،رأى في ُرؤيا شَرشفا ً مربُوطا ً من أربَ ِع زواياهُ ،وعلى هذا الشرشَف كانَت ُه َ
ِ
َ
مرا ٍ
ت قائِالً،
بطرس
ثالث َّ
صوتٌ إلى ُ
ع َّدة ُ حيوانات ،كانَ ممنُوعا ً على الي ُهو ِد أكلَها .فجا َء َ
بطرس" ،حاشا! فأنا لم
مرةٍ
ُطرس ،إذ َب ْح و ُك ْل( ".أعمال  .)12 :11وفي ُك ِّل َّ
أجاب ُ
"قُم يا ب ُ
َ
آ ُك ْل أبدا ً لحما ً ن َِجسا ً أو َد ِنساً".
َب م َع الرجال
ُقرعُ
ُ
الباب في األس َفل .ولقد أخبَ َر ُّ
ُس ُ
الرو ُح القُد ُ
س أن يذه َ
ث ُ َّم ي َ
بطر َ
َّام قائد مئة إس ُمهُ
يقرعُونَ الباب،
يطر َح أيَّةَ أسئِلة .لقد كانَ هؤالء ِ ّ
بدون أن َ
الذين َ
ِ
الرجال ُخد َ
ُطرس َّ
ُصلّيِ ،قي َل لهُ فيها أن
علّ َم ُهم رأى ُرؤيا بينما كانَ ي ِ
أن ُم ِ
كرنيليُوس .ولقد شرحوا لب ُ
بطرس ،وهذا سيجي ُء إلى بيتِ ِه
ب ر ُجالً إسمهُ ُ
يُر ِس َل ُخدَّا َمهُ إلى بيت ِسمعان الدبَّاغ ،ويطلُ َ
ويخ ِبرهُ كالما ً ب ِه يخلُص.
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بطرس .فكرنيليُوس لم ي ُكن أ َم ِميَّا ً ف َحسب ،بل
تأ َّملُوا
باألحكام ال ُمس َبقَة التي وا َج َهها ُ
ِ
ُشيرونَ إلى الوثَن ِيّين كالكالب ،ألنَّ ُهم كانُوا يعتَقِدونَ َّ
أن
بطرس .كانَ اليهو ُد ي ُ
وكانَ عد َُّو ُ
ي غير اليهودي كانَ معدُوماً .ولقد كانَ َممنُوعا ً على اليهود أن
الر ِ
الوعي ُّ
الوثن ّ
ي عن َد َ
وح َّ
َ
ت
ت
يذ َهبُوا
يكرزَ بالخَالص في بي ِ
لزيارةِ بي ِ
ٍ
ي .واآلن ُ
َ
بطرس يُؤ َم ُر بأن ِ
شخص غير ي ُهود ّ
قائ ِد مئة ُروماني أ ُ َممي.
ت كرنيليُوس ،وج َد َّ
أن َكرنيليُوس قد جم َع أه َل بيتِ ِه
عندما
بطرس إلى بي ِ
ذهب ُ
َ
الرؤيا.
بطرس باإلنجيل .ولقد برهَنَ
بطرس أنَّهُ اآلن ف ِه َم معنى ُّ
ُ
وأقاربَهُ معا ً ليسمعوا ِكرازَ ة َ ُ
الوث ِن ِيّين .فكانت ك ِلماتُ
فهذه الحيوانات النَّ ِجسة كانت ت ُ ُ
شير إلى ال َبشَر النَّ ِجسين ،أي األ ُ َمم َ
س أو َدنِس".
بطرس األُولى هي" ،وأ َّما أنا فقد أراني اللهُ أن ال أقُو َل عن
ُ
إنسان ما إنَّهُ ن َِج ٌ
ٍ
(أعمال .)22 :11
بطرس ي ِع ُ
ظ باإلنجيل ،ح َد ُ
بطرس
وبينما كانَ
نقرأُ" :فبَينما ُ
ُ
ث شي ٌء شَبيهٌ ِ
بيوم الخمسينَ .
ُس على جميعِ الذين كانُوا َيس َمعُونَ ال َك ِلمة( ".أعمال :11
يتكلَّ ُم ِبهذ ِه األ ُ ُمور َح َّل ُّ
الرو ُح القد ُ
الرو ُح
سل وباقي ال ُمؤمنين
 .)44في اإلصحاحِ التالي ،عندما
للر ُ
كيف ح َّل ُّ
بطرس ُّ
وصف ُ
َ
َ
أضاف الكلمات التالية" ،كما علينا أيضا ً في البَدا َءة:11( ".
ت كرنيليُوس،
ُس على ُك ِّل بي ِ
القُد ُ
َ
يوم الخمسين هذا كانَ يحد ُ
ُ
يجتاز المسي ُح ال ُمقا ُم فوق
ُث عندما
 .)15من
ِ
الجدير باإلع ِتبار أ َّن َ
ي ،عندما كانَ يبنِي
صب إلى
ُحدُو ِد
ي ال ُمتَع ِ ّ
ِ
ِ
األحكام ال ُمسبَقة من العالم الي ُهود ّ
العالم األ ُ َم ِم ّ
كنيستَهُ.
سلَة ال ُمثلَّثة الحلقات
السل ِ
ِ
كيف نصنَ ُع تالميذَّ .
إن هذه
وبطرس ،ن َِج ُد من َه ِجيَّةً تُرينا
صص عن فيلبُّس
ُ
في هذه ال ِق َ
َ
ناك "سل ِسلَة ُمثلَّثة الحلقات" بينَ الله وبينَ الض َِّالّين .الحلقةُ
األمثِلَة ال ُمو َحاة تُظ ِه ُر لنا و َك َّ
أن ُه َ
الروح القُدُس .الحلقَةُ الثانِيَة هي َك ِل َمةُ الله ،وال َحلَقَةُ الثا ِلثَة هي خادِم الله – صانِع
األُولى هي ُّ
التالميذ.
ُس في ومن ِخال ِل صانِعِ التالميذَ ،كي
ِل َكي نصنَ َع تِلميذاً ،ينبَغي أن يع َم َل ُّ
الرو ُح القُد ُ
الرو ُح القُدُس
ذلك التلميذ على
ض َ
ي ُح َّ
تقديم إنجي ِل يسوع ال َمسيح لفَر ٍد ما .وين َبغي أن ي ُكونَ ُّ
ِ
عم َل م َع
عامالً أيضا ً في َ
ولّدا ً في ِه ُجوعا ً ُروحيَّاً ،تماما ً َِ كما ِ
ذلك الشخص الضَّالُ ،م ِ
ِ
ي وم َع قائ ِد المئة.
األثيُوب ّ
َّ
ع ِة
إن َك ِل َمةَ الله ،أو اإلنجيل ينبَغي أن يأ ُخ َذ مكانَهُ كأداةٍ يست َ ِخد ُمها اللهُ في صنا َ
الروحي
ذرة ُ كلم ِة الل ِه في قَل ٍ
ص ُل الحم ُل ُّ
ب ُمف َع ٍم باإليمان ،يح َ
التالميذ .عندما تُق َب ُل ِب َ
ُطرس .)22 ،22 :1
( 1ب ُ
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الرب ،أو صانِعِ التالميذ ،أن ي ُكونَ في مو ِق ِع ِه .فصانِ ُع التالميذ
ث ُ َّم ين َبغي على خاد ِِم َّ
وبطرس ،هو الحلقةُ الثا ِلثة في السل ِسلَ ِة ال ُمثلَّث َ ِة
كرس ،ال ُمتو ِفّر ،واألمين ،مثل فيلبُّس
ال ُم َّ
ُ
ف َّ
يختار أشخاصا ً من
الحلقات بينَ الله
ِ
أن اللهَ
ُ
ثير وال َم ُهوب أن ِ
والضالّين .من ال ُم ِ
نعر َ
الضالّين.
السارة م َع
األخبار
ُشار ُكوا
ِ
َّ
َ
أمثا ِل َك وأمثا ِلي ،لي ُكونُوا ُخدَّا َمهُ وي ِ
ما هي ال َبرا ِهين َّ
األشخاص الض َِّالّين الذي لم يس ِب ْق
الرو َح القُدُس يع َم ُل في حيا ِة
أن ُّ
ِ
واض َحة تماما ً عن
ل ُهم أن ِ
سمعُوا أو قبِلُوا اإلنجيل؟ في هذين ال َمثَلَين ،يُعطينا لُوقا براهين ِ
ُ
ي .قد ال ت ُك ُ
األشخاص الض َِّالّين،
واض َحةً تماما ً في تعا ُم ِلنا م َع
النشاط ُّ
ِ
ون هذه البَ
راهين ِ
الروح ّ
ص ِلّي ونب َح ُ
ث عن هكذا براهين.
ولكنَّنا سنراها إن ُكنَّا نُ َ
شار َك اإلنجيل،
ُ
سؤا ٌل َوجيهٌ ين َبغي طر ُحهُ ألنَّهُ يقُودُنا إلى ِح ٍ
وار َحو َل أينَ يُم ِكنُنا أن نُ ِ
الروحيَّة؟" أسوأ ما يُم ِكن أن يحد َ
ُث ُهنا هو أن
ُه َو السؤا ُل التالي" :هل َ
ور ُّ
أنت ُمهت َ ٌّم باأل ُ ُم ِ
ُ
سوف
عةُ أن تطر َح هذا السؤال،
لديك
يأتي
الجواب بالقَول" :ال" .فإن كانَ
َ
ُ
اإليمان والشجا َ
َ
َ
ُ
ف َّ
األشخاص الضَّالُّون إلى
الروحيَّة .يحتا ُج
ُ
ور ُّ
تكت َ ِش ُ
أن أشخاصا ً كثيرينَ ُمهت َ ُّمونَ باأل ُم ِ
خاد ٍِم لله ،ي ُك ُ
ون ُمست َ ِع َّدا ً أن "يصعَ َد إلى المركبَة" م َع هؤالء الض َِّالّين ،وأن يُسا ِع َد ُهم على
بخالصهم.
هم ما تُري ُد كلمةُ الل ِه أن تقُولَهُ ،والذي لهُ عالقَةٌ حيويَّة
ِ
فَ ِ
الرو ُح
ٍ
الروحِ القُدُس في حياةِ
شخص ضا ّل ،فيقُود َُك ُّ
عندما ترى براهين عن عم ِل ُّ
َب بأن ت ُكونَ الحلقَةَ الثا ِلثة في
شار َك ِة اإلنجي ِل م َع هذا الشخص الضَّا ّل ،فهل َ
أنت ترغ ُ
إلى ُم َ
هذه السل ِسلة بينَ الله والشخص الضَّا ّل؟ لقد إتَّخذتُ هذا اإللتِزام م َع اللهَ ،
ظنَّا ً م ِنّي أنَّني لن
ي .ولكنَّني ُكنتُ على خطأ .ف ُمنذُ أن إتَّخذتُ هذا
قي بال َكثِرينَ أمثال قائِ ِد المئة واألثيُوب ّ
ألت َ َ
أمام الله عام  ،1257إلت َقيتُ بال َعدِي ِد من األَشخَاص من هذا المثيل ،ولقد رأيتُ
اإلل ِتزام َ
الكثيرينَ من ُهم يأتُونَ لإليمان بالمسيح ويختَبِرونَ ال ِوال َدة َ الجديدة.
عندما ُكنتُ جديدا ً في اإليمانُ ،كنتُ َخ ُجوالً وتُع ِو ُزني ال ِث ّقَةُ بالنفس عندما بدأتُ
وم
أتجاو ُ
ب م َع إرشا ِد ُّ
َ
الروحِ القُدُس ل ُمشار َك ِة اإلنجي ِل م َع أفرا ٍد ُجدُد .وعندما إست َوعبتُ ال َمف ُه َ
أدركتُ وتأ َّكدتُ ِمرارا ً كثيرةَّ ،
أن
أصفُهُ َك ِسل ِسل ٍة ُمثَلَّث َ ِة ال َحلَقات ،ت َ
الذي ِ
ش َّجعتُ َكثيرا ً عندما َ
َّأو َل َحلَقتَين من هذه ال ِسل ِسلة قَويَّتانَ لدرجةَّ ،
خالص الضَّالِّينَ ال يعتَ ِم ُد على ذكا ِئنا ،أو
أن
َ
"الترويج" لإلنجيل.
قُ َّوتِنا في اإلقناع ،أو على برا َعتِنا في
ِ
ُ
غم من
دون ش َّك الحلقة األض َعف في هذه ال ِ ّ
سل ِسلة ،ولكن ِلسب ٍ
ب ال أف َه ُمهُُّ ،
بالر ِ
نحن ِب ِ
َّ
عجزة بِدُو ِننا ،وهذا ما يفعَلُهُ أحياناً ،ولكنَّهُ
إختار أن يستَخد َِم
أن اللهَ يستطي ُع أن يع َم َل هذه ال ُم ِ
َ
اإليمان والخالصَّ .
إن المسي َح
ض ِالّين إلى
ي بال َّ
ِ
الحلقةَ األض َعف التي هي اإلنسان لكي يأ ِت َ
ي ال ُمقام ُه َو َكر َمةٌ تب َح ُ
ث عن أغصان ،التي من ِخال ِلها يستَطي ُع أن يُن ِت َج "الثمر الباقي".
الح َّ
(يُوحنَّا .)12 :15
18
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أنت طائِ ٌع للمأ ُموريَّ ِة
األخبار
وشاركت
لك
السارة م َع اآلخرين؟ هل َ
َ
هل سبقَ َ
َّ
َ
ب من الله أن يُر َي َك
العُظمى التي أعطاها المسيح؟ إن لم ت ُك ْن
َ
كذلك ،فأنا أُش ِ ّجعُ َك أن تطلُ َ
عة َ
كيف يع َم ُل ُه َو أصالً في حياةِ أ ُ َ
ولئك الذين من َحو ِل َك .ث ُ َّم أُطلُبْ منهُ أن يمنَ َح َك شجا َ
َ
سالَةَ نِع َمتِ ِه ورحمتِ ِه م َع هؤالء الناس.
ُ
شار َك ِر َ
بطرس وفيلبُّس لكي تُ ِِ ِ
بينَما نُب ِ ّ
ع ِة الله وإستخدام الله لنَا .فعندما نُع ِل ُن
ش ُر باإلنجيل،
سوف نختَ ِب ُر فر َح طا َ
َ
السارة للض َِّالّين ،نُحد ُ
س
أخبار المسيح
َّ
ِث في حيا ِتهم تغييرا ً أبديَّاً .صالتي هي أنَّنا بينَما ُ
ندر ُ
َ
شار َك ِة اإلنجيل مثل
سفر األعما ِل هذا ،أن نأ ُخ َذ قُ َّوة َ َمس َحةَ ُّ
الروحِ القدُس ،لكي نتم َّكنَ من ُم َ
َ
ُ
س عن ُهم.
بطرس ،فيلبُّس ،بُولس ،وآخرينَ
ُ
ُ
سندر ُ

19
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الخامس
الفص ُل
ِ
صة"
صرة ُ بُولُس الخا َّ
"عن َ
شاول فكانَ لم يزَ ْل ينفُ ُ
وطلب
رئيس الكهنة
ث تهدُّدا ً وقتالً على تالمي ِذ الربّ ِ .فتقد ََّم إلى
ِ
َ
"أما ُ
منهُ رسا ِئ َل إلى ِدمشق إلى الجماعات حتَّى إذا وج َد أُناسا ً من الطريق رجاالً أو ِنسا ًء يسوقُهم
ُموثَقِينَ إلى أورشليم.
ور من السماء .فسق َ
ط على
أبرقَ حولَهُ نُ ٌ
"وفي ذهابِ ِه حدث أنَّهُ اقتَ َر َ
ب إلى دِمشق فبغتَةً َ
َّ
أنت يا س ِيّد؟ فقا َل
شاول لماذا
األرض
تضط ِهدُني؟ فقا َل من َ
ِ
ِ
شاول ُ
وسم َع صوتا ً قائِالً لهُ ُ
مناخس.
س
عب
الربُّ أنا يسوع
َ
ص ٌ
الناصري الذي َ
ِ
ِ
أنت تضط ِه ُدهَُ .
عليك أن ترفُ َ
"فقا َل و ُه َو ُمرت َ ِع ٌد و ُمتَح ِيّر يا َربُّ ماذا تُري ُد أن أفعَل؟ فقا َل لهُ الربُّ قُم واد ُخل المدينَة فيُقا َل
لك ماذا ين َبغي أن تف َع َل( ".أعمال .)2 -1 :2
َ
ف لنا تج ُّد َد
تص ُ
سفر األعمال ِ
إن هذه الكلمات المألُوفَة في اإلصحاحِ التا ِسع من ِ
ليس باإلمكان تفسير شخصيَّة هذا الر ُجل
ُ
شاول الطرسوسي ،أو إخ ِت َ
ق دمشقَ .
بارهُ على طري ِ
نج ُد في ِه عد َُّوا ً لَدُودا ً للمسيح،
بارة "إخ ِتبار ".وكما َرأَينا سابِقاً ،عندما نَلتَقي ب ِهِ ،
ب َمعزَ ٍل عن ِع َ
األول بينَ ِبض َع ِة إختِبارات جعلَت منهُ أع َ
َّ
ظ َم
هو َّ
ولكن هذا اإلخ ِتبار على طري ِ
ق دِمشق َ
سوع المسيح.
سل) في تاريخِ كنيس ِة ي ُ
َر ُ
سو ٍل (أو ُمر َ
ُ
األول هذا.
سفر األعمال
ُه َ
بار ِه َّ
حيث سيُخبِرنا بُولُس عن إخ ِت ِ
ناك ع َّدة ُ أما ِكن في ِ
وأمام َملِكٍ و َم ِل َكة ،وفي المحا ِك ِم ال ّدِينيَّة ،وفي
الرومان،
الغاضبة،
مام ال ُجموع
وأمام الوالة ُّ
ِ
َ
َ
فأ َ
رسائ ِل ِه ال ُموحاة ،يُخ ِب ُرنا بُولُس بإس ِتمرار عن اإلخ ِتبار الذي إجتازَ هُ.
يُخبِ ُرنا بُولُس عن ثالث َ ِة إخ ِتبارا ٍ
سول األكثر إثمارا ً في تاريخِ الكنيسة.
ت جعلتهُ الر ُ
األمر
بار الصحراء العربيَّة،
ُ
إختِ ُ
بارهُ َّ
ق دِمشق .ث ُ َّم إجتازَ في إختِ ِ
األول كانَ تجدِي ُدهُ على طري ِ
س ُرهُ بحيويَّة في رسالتِ ِه إلى أه ِل غالطية ( .)11 :2 -11 :1ولقد إجتازَ أيضا ً في
الذي يُف ِ ّ
شار َك هذا اإلخ ِتبار م َع ال ُكورنثُوس ِيّين ومعنا
بار َ
إختِ ٍ
ي أث َّ َر على حياتِ ِه بعُمق .ولقد َ
س َما ِو ّ
لربَّما ح َد َ
ث هذا عندما ُر ِج َم في ِلسترة (.)21 -12 :14
(ُ 2كورنثُوس ُ .)4-1 :12
ب علينا أن ننتَ ِظ َر حتَّى نَ ُموت لكي
ي أنَّهُ ال يتو َّج ُ
ولقد إقتَنَ َع بُولُس من إختِ ِ
بار ِه السما ِو ّ
سس ُه َو" ،في السما ِويَّات" ،أي أنَّهُ بإمكا ِننا
ضو ُ
نعيش في السماء .ف َمو ُ
ع رسال ِت ِه إلى أه ِل أف ُ
َ
ليس
أن
َعيش حياتَنا ُهنا على األرض (أف ُ
ي بينَما ن ُ
سس َ .)2 :1
نعيش في المجا ِل السما ِو ّ
َ
سول الغريب بمعزَ ٍل عن إخ ِتباراتِه.
ِب ُوس ِعنا أن نف َه َم هذا الر ُ
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اإلشارة إليها عندما نن ُ
بار الذي
بعض األُمور التي ين َبغي
ناك
ُه َ
ُ
َ
ظ ُر إلى هذا اإلختِ ِ
بإسم ِه سائالً
سم َع بُولُس هذا الصوت يُنادِي ِه
ِ
يتكلَّ ُم عن تجدي ِد هذا ال َعد ُّو اللَّدُود للمسيح .أوالًِ ،
َّ
تضط ِهدُني؟" ُهنا أيضا ً نج ُد َّ
صم عن
إيَّاهُ" ،لماذا
أن المسي َح ال ُمقام ُه َو ُمتَّح ٌد بشك ٍل ال َينفَ ِ
َّ
يضط ِه ُد الكنيسة .أ َّما إ ِت ّها ُم المسيح ال ُمقام لهُ فكان" ،لماذا
شاول
كنيستِه .لقد كانَ ُ
َّ
سوع إلى شاُول هي التالية" :عندما
تضط ِهدُني؟" كانت الرسالَةُ ال ُمو َّج َهةُ ِب ُو ُ
ضوح من ي ُ
َّ
تضط ِه ُد هذه الكنيسة أنت تضط ِهدُني أنا شخصيَّاً".
يعرف حتَّى م َع
َ
فأجاب ُ
فهو لم ي ُكن ِ
شاول الطرسوسي بالسؤال" ،من أنت يا َربّ ؟" َ
عرف َّ
من يتكلَّم ،ولكنَّهُ
ُكلّ ُمهُ هو َربُّهُ ،فسأ َل.
أن الذي ي ِ
َ
فهم مفهوم
في حادِث ِة توبَ ِة بُولُس الرسول العظيمة ،نج ُد إيضاحا ً رائعا ً يُسا ِعدُنا على ِ
صة نف َه ُم َّ
ُ
روضاً .فعندما
أن الوداعة تعني أن يكونَ
عة .فمن ِخال ِل هذا الق َّ
الودا َ
اإلنسان ُم َّ
ٌ
ُ
فم ِه ،و ِلجاما ً على رأ ِس ِه،
ناك
يكون ُه َ
ي ،لم يس ِبق ألح ٍد أن وض َع رسغا ً في ِ
حصان بَ ِ ّر ٌّ
ضهُ ،وعندما
ظهرهِ ،ين َبغي أن يت َّم
وسرجا ً على
ترويض هذا الحصان .وعندما يت ُّم تروي ُ
ُ
ِ
ب توجيها ِتهما ،ال
يص ُل إلى مر َحلَ ٍة ي ُك ُّ
ف معها عن ُمقاومة الرسغِ واللجام ،بل يمشي بمو َج ِ
ِ
ٌ
الحصان ضعيفاً ،بل وديعاً .فال َح ُ
ُ
حيوان َوديع.
يوان ال ُم َر َّوض هو
يُصبِ ُح هذا
مناخس"،
عليك أن ترفُس
عب
َ
ص ٌ
ِ
عندما قا َل المسي ُح ال ُمقام ِل ُ
شاول الطرسوسيَ " :
قاس ج َّدا ً
فسوف ي ِ ّ
ُمز ُق ف َم َكَّ .
شير هذه
قص َد بِقَو ِل ِه هذا" ،لماذا تُقا ِو ُم الرسغ؟
َ
إن هذا ٍ
عليك ".ت ُ ُ
َ
شاول
ق دمشق ،كانَ الرو ُح القُدُس يتعا َم ُل م َع ُ
َ
الصورة ُ المجازيَّةُ إلى أنَّه قب َل إختِبار طري ِ
َّ
إضط َه َد ُهم
ؤمنينَ اآلخرينَ الذي
الطرسوسيُ ،متكلَّما ً إلي ِه من ِخال ِل شها َدةِ إستفانُوس وال ُم ِ
جر ِد سؤا ِل ِه" ،يا
الرسن وأصب َح وديعاً ،ب ُم َّ
الرسغِ َو َّ
شاول أنَّهُ ق ِب َل وض َع َّ
شاول .ويُظ ِه ُر لنا ُ
ُ
رب ،ماذا تُريد م ِنّي أن أفعَل؟" (العدد .)2
لمنحنا
عملَهُ اللهُ ِ
أكثر من ُك ِّل اآلخرين ما ِ
عندما َ
كتب بُولُس هذه الرسائل ،أخبَ َرنا بُولُس َ
سؤالُهُ" ،ماذا ستع َم ُل من
الخالص من خال ِل المسيح .ولكن ،عندما إلتَقى بيسوع ،لم ي ُك ْن ُ
سؤالُهُ" ،يا رب ،ماذا تُري ُد م ِنّي أن أفعَل من أج ِل َك؟"
أجلي يا رب؟" بل كانَ ُ
ق دمشق ،ت َغي ََّر ْ
نظرة ُ بُولُس لل َحياة ب
عندما تج َّد َد شاول الطر ُ
ت َ
سوسي على طري ِ
شاول إس َمهُ .كانَ إس ُم بُولُس ال ِعبري
بين التغييرات العديدة ،غي ََّر ُ
ي .ومن ِ
ِِشك ٍل دراماتِيك ّ
اإلسم الروماني
قر َر أن يستخد َِم
شاول ،الذي يعني "القادِر" أو "العظيم ".عندما تج َّد َدَّ ،
هو ُ
َ
صفر أو الالشَيء.
"بُولُس" الذي يعني "الصغير" أو "الحقير" أو ال ِ ّ
غير اليَ ُهود
بالو ُ
ُ
ف ُ
صو ِل إلى ال ُمؤمنين من ِ
لربَّما كانَ الدافِ ُع ورا َء هذا األمر أنَّهُ ُك ِلّ َ
عبر األمبرا ُ
ي وأرا َد أن ي ُكونَ لل ُك ِّل ُك َّل
الرومانية .وبما أنَّهُ ُو ِل َد ك ُم ِ
طوريَّ ِة ُّ
َ
واط ٍن ُرومان ّ
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ليس بإمكا ِننا تَ َجا ُه َل كون
شَيءٍ َ ،ل ُربَّما كانَ
خدام إسم ِه ُّ
ُ
قرارهُ بإستِ ِ
الروماني ستراتيجيَّاً .ولكن َ
شاول
شاول يعني ال َجبَّار أو العظيم ،وبُولُس يعني "الصغير أو الالأحد ".عندما تج َّد َد ُ
إسم ُ
بالروح( ".متَّى .)2 :5
وأصبَ َح بُولُس ،إختَبَ َر بِ ُو ُ
بارة ِ
"مسكين ُّ
ضوح ما تعني ِه ِع َ
مور أس َعى ورا َءها ،ألنَّها كانت تعني
ي أُ ٌ
فيما بعدَ ،
كتب بُولُس لل ِفيلي ِبّيين" ،كانت لد َّ
سوع ،أص َب َح ْ
ور ال تَعني شيئا ً بالنس َب ِة لي.
لي الكثير .ولكن عندما إلت َقيتُ ب َي ُ
ت هذه األ ُ ُم ُ
قارنة م َع األ ُ ُمور التي لم ت ُكن تعني لي شيئا ُ قب َل أن
بالحقيقة ،إعت َ َبرتُ هذه األُمور ِنفايَةً بال ُم َ
ف ماذا يُري ُد م ِنّي أن أف َعل – هذه
ق دِمشق – مثل أن ِ
أعرفَهُ وأكت َ ِش َ
قي بال َمسيح على طري ِ
ألت َ َ
شغلي ال َّ
األُمور الجديدة أص َب َحت ُ
شا ِغل( ".فيل ِبّي .)11 -1 :2
بار
بارناَ ،بل نتائج إختبارنا .فاإلخ ِت ُ
ليس تفاصيل إختِ ِ
ال ُمه ُّم فيما يتعلَّ ُق باإلختِبار هو َ
بار ُه َو ِببَسا َ
ُ
نجتازهُ لنُصبِ َح
باب
طة ٌ
ليس غايَةً بح ِ ّد ذا ِتها ،بل َوسيلَةٌ تُؤ ّدِي إلى غايَة .اإلختِ ُ
َ
ق دِمشق
سفر األعمال ،يُخ ِب ُر بُولُس بتفاصي ِل
ِ
ُخدَّاما ً أفضل للمسيح .في ِ
إختبار ِه على طري ِ
ق دِمشق.
بض َع َّ
مراتٍ .وما يكتُبُهُ لل ِفيل ِبّ ِيّين يُش ِ ّد ُد على نتائج إخ ِت ِ
بار ِه على طري ِ
بعض ال ُمؤمنين ُهم كما أُس ِ ّميهم أناُ ،مؤمنون نَّف ِعيُّون .فالمنفَعة هي شي ُء نستَخ ِد ُمه.
ُ
وال ُمؤمنونَ قد يستَخ ِد ُمونَ الله كما نست َ ِخدُم ُ
الدراجة ،أو
نحن أحيانا ً الماء ،الشمعة ،الكهرباءَّ ،
الباص في المدينة .فمن َح ُ
يث ال ندري ،قد نُص ِب ُح أتباعا ً للمسيح ألنَّنا نعت َ ِق ُد أنَّهُ
يج ُد
ّ
سوف ِ
َ
صعُوبَةً .ولكن
َحالً لمشا ِكلنا .بالطبع ،عندما نتبَ ُع المسيح،
سوف يج ُد ُحلوالً لمشا ِك ِلنا األكثَر ُ
َ
سؤاالً :إذ تَتبَعُونَ المسيح ،هل أنتُم تسأَلُونَهُ ماذا سيف َع ُل من أج ِل ُكم ،أم أنَّ ُكم
َد ُ
عوني أَسأَلَ ُكم ُ
ص ُكم ماذا بإمكا ِن ُكم أن تع َملُوا من أج ِله؟
مثل بُولُس تَسألُونَ ربَّ ُكم و ُمخ َِلّ َ
ذهب الربُّ إلى
نقرأ ُ ع َّما يُم ِكن أن نُس ِ ّم َيهُ " ُمتا َبعة" تجديده.
بع َد ِق َّ
َ
ص ِة تجديد بُولُسَ ،
ب هذا
تلمي ٍذ إس ُمهُ حنانِيَّا،
الر ُ
شاول الطرسوسي .لقد دَبَّ ُّ
عب في قَل ِ
َ
وطلب منهُ أن يُع ِ ّم َد ُ
س ِمعتُ من َكثيرين
الر ُج ِل الشيخ عندما ِ
شاول الطر ُ
سوسي .فأجاب" ،يا َربّ  ،قَد َ
سم َع إسم ُ
الر ُجل كم من ال ُّ
س ٌ
لطان من قِ َب ِل ُرؤساء
ش ُرور فع َل ِب ِق ّدِيسيك في أُورشَليم .وه ُهنا لهُ ُ
عن هذا َّ
باسم َك .فقا َل لهُ الربُّ اذهَبْ َّ .
ختار
الكهنة أن يُو ِثقَ َجمي َع الذي يَدعُونَ
ِ
ألن هذا لي إنا ٌء ُم ٌ
أمام أ ُ َم ٍم و ُملوكٍ وبَني إسرائيل( ".أعمال .)15 -12 :2
ليَ ِ
حم َل إسمي َ
أن اللهَ فت َح َد ْر َجا ً وأظ َه َر ل َحنا ِنيَّا ُخ َّ
جازيَّا ً نقُول َّ
ي.
شاول الطر ُ
طتَهُ ِل َحياةِ ُ
إذا تكلَّمنا َم ِ
سوس ّ
الحظوا َّ
لشاول .بل كانَ ُك َّل ما قالَهُ لهُ" ،قُم وإذهَب إلى دِمشق ،وعندما
أن اللهَ لم يف َع ْل هذا
ِ
ُ
منك أن تف َعل( ".العدد َّ )2
ي لنا ُهنا،
لك ماذا أُري ُد َ
تص ُل إلى ُهناك ،أقو ُل َ
ِ
إن التطبيقَ التعبُّد ّ
كام َل ُخ َّ
هو َّ
طتِ ِه لحياتِنا إذا شاء .ولكنَّهُ عا َدة ً ال يف َع ُل هذا .بل
أن اللهَ يستطي ُع أن يُظ ِه َر لنا ِ
َّ
وخطةً بع َد األُخرى.
شاول ،يوما ً بع َد اآلخر
يُظ ِه ُر مشيئتَهُ لنا كما فع َل ِل ُ
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المنزل
ذهب إلى
سل هي الكلمات التي قالَها حنانِيَّا عندما
من أج َم ِل كلما ِ
الر ُ
ت سفر أعما ِل ُّ
َ
ِ
ُ
سرعانَ ما ف ِه َم حنا ِنيَّا َّ
أن هذا ال َعدُو اللدُود للكنيسة قد
سو ِسي ينت َ ِظ ُرهُ .ف ُ
شاول الطر ُ
حيث كانَ ُ
سةُ يسوع المسيح:
شاول ".ما نَراهُ ُهنا هو ما
تتمحو ُر حولَهُ كني َ
تج َّد َد ،قا َل لَهُ" ،أيُّها األ ُخ ُ
َ
نع َمة الله التي تُغ ِيّ ُر حياة َ الناس!
إخ ِتبار بُولُس في الصحراء
ي .نأ ُخذُ
ب َّ
نقرأ ُ ق َّ
واجهُ ُ
صعُوبَةً في الترتي ِ
بار تجديد بُولُس ،نُ ِ
عندما َ
صةَ إختِ ِ
الز َمن ّ
سرعانَ ما تج َّد َد بُولُس ،حتَّى ب َدأ َ
سوع ال َمسيح في دمشق
ِ
بإسم ي ُ
إن ِطباعا ً أنَّهُ ُ
بالوعظ بِشجا َ
عة ِ
فترة ً إنتِقا ِليَّة كبيرة بينَ تجديد بُولُس وبينَ خدمتِ ِه في
وأُورشَليم .ولكن ،علينا أن نُ ِ
دخ َل َ
بالحسبان ما قالَهُ بُولُس للغالط ِيّين عن ذهابِ ِه إلى العَ َر ِبيَّة ،بع َد أن
الوعظ .علينا أن نأ ُخ َذ ِ
(غالطية .)21 -11 :1
تج َّد َد
ِ
س ُرون حو َل ُ
ولكن ُمع َ
َّ
ظ َم ُهم
طول ال ُمدَّة التي قضاها بُولُس في ال َع َر ِبيَّة،
ف ال ُمف ِ ّ
يخت َ ِل ُ
ث سنوات .يقُو ُل بُولُس َّ
أن المسي َح ال ُمقام
ناك على األقَ ّل ل ُم َّد ِة ثال ِ
يت َّ ِف ُق أنَّهُ يقُو ُل أنَّهُ كانَ ُه َ
َ
دونَها في رسائِ ِل ِه ،والتي تُش ِ ّك ُل
ناك
قضى معَهُ ُه َ
ثالث سنوات ،وعلَّ َمهُ ُك َّل األشياء التي َّ
سوس.
صف العه ِد الجديد .وبع َد َ
ذلك يبدُو أنَّهُ رج َع إلى دِمشق ،واألرجح إلى مدي َنتِ ِه طر ُ
نِ َ
ص ِع َد إلى أُورشَليم وإلت َ َقى ببا ِقي
يُخ ِب ُرنا بُولُس أنَّهُ بع َد تجديد ِه بأر َب َعة عشر عاماًَ ،
(غالطية  .)11 -1 :2يبدو َّ
سوع ُم َّدة َ
للمرةِ األُولى
ِ
أن بُولُس أق َنعَ ُهم أنَّهُ قضى م َع ي ُ
الر ُ
سل َّ
ُّ
سل أ ُ ُمورا ً عن
الر ُ
ثالث سنين في البَريَّة ،تماما ً كما كانت الحا ُل مع ُهم سابِقاً .ال بُ َّد أنَّهُ أخ َب َر ُّ
قر ُروا أنَّهُ
بإمكان
سوع ،وح َدهُ الذي قضى وقتا ً م َع ي ُ
ي ُ
يعر َفها .عندها فقط َّ
سوع يستطي ُع أن ِ
ِ
سل فكرزوا لل َي ُهود.
يكرزَ باإلنجيل
الر ُ
ي ،وأما باقي ُّ
ِ
بُولُس أن ِ
للعالم األ ُ َم ِم ّ
ي ،لما ُكنتُ
علّم
ف
سلتُ بُولُسُ ،م ِ
َّ
ُ
تصرفتُ بهذه الطريقة .ل ُكنتُ أر َ
لو توقَّ َ
األمر عل َّ
بطرس،
صيَّادي السماك أمثال ُ
النا ُموس والعالَّمة اليهودي ،إلى اليهود ،ولكنتُ أرسلتُ َ
َّ
ولكن اللهَ ال يع َم ُل األُمور على طري َقتِنا .بل يبدو أنَّهُ
يعقُوب ،ويُوحنَّا ،إلى األ ُمم ال َبرا ِبرة.
علّ َم النا ُموس ال ُمتج ّدِد
خدام
س َل ُم ِ
ٍ
أشخاص عا ِد ِيّين ليع َم َل أُمورا ً غير إعتِيا ِديَّة .لقد أر َ
س ُّر بإس ِت ِ
يُ َ
علماء الدين.
علّمي النا ُموس و ُ
س َل األ ُ ِ ّم ِيّين إلى ُم ِ
الر ُ
س َل ُّ
إلى األ ُ َمم البرابِرة ،وأر َ
سول القائد ،وباقي السفر
ُطرس كالر ُ
سفر األعمال تقريبا ً يُق ِ ّد ُم ب ُ
النصف األ َ َّول من ِ
السفر
صةَ تجديد بُولُس في هذا
ُبر ُز حياة َ وخدمة بُولُس الر ُ
سول .وبينما تقرأُون ِق َّ
ِ
ي ِ
بار ِه في الصحراء ،في اإلصحا َحين
ي ،ال تن ُ
سوا أن تق ِفزوا لتقرأُوا ما يقُولُهُ عن إخ ِت ِ
التاريخ ّ
ُصر ُح بُولُس بهذه األُمور في غالطية ،يقودُنا
األ َ َّولَين من رسالتِ ِه إلى أه ِل غالطية .عندما ي ِ ّ
"أمام الله أنا ال أكذِب".
إلى إقتناعٍ را ِسخٍ ِبص َّح ِتها عندما يقُول،
َ
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سوالً.
علي ُكم أن تت َّ ِخ ُذوا قرارا ً ِحيا َل بُولُس .فإ َّما أن ي ُكونَ بُولُس كاذِباً ،أو أن ي ُكونَ َر ُ
سل (ُ 1كورنثُوس َّ .)11 ،2 :15
إن الحقيقَةَ التي ال
الر ُ
ب وأث َم َر أكثَ َر من باقي ُّ
يقُو ُل أنَّهُ ت َ ِع َ
قام بِ ِكتابَ ِة نصف أسفار العه ِد الجدي
الر ُ
تُن َكر هي أنَّهُ كانَ أكثَر إثمارا ً من باقِي ُّ
سل .فلقد َ
كم ُكم على
سفر األعمال .إحت َ ِفظوا ب ُح ِ
تقريباً ،والتي سنقُو ُم ب َدر ِسها عندما ننتَهي من درا َ
س ِة ِ
بُولُس إلى أن ت ُكونُوا قد قرأتُم وتأ َّملتُم ب ُمحتَوى رسائ ِل ِه ال ُموحاة بعُمق.
لقد بدأتُ أقرأ ُ
سفر
الكتاب المقدَّس عام ،1242
َ
َ
وذلك ِبقرا َءةِ ال ِنّصف الثاني من ِ
س ِة رسائل بُولُس ال ُموحى بها من الله .ولقد أصبَحتُ ُمقتَنِعا ً بعُمق أن
األعمال ،إس ِتعدادا ً لدرا َ
لر ُج ِل الل ِه ال ُم َميَّز هذا ،الحقيقَةَ
السام َية التي أخذتُ
ِ
وح َدهُ المسي ُح ال ُمقا ُم كان قادِرا ً أن ي ِ
ي َ
ُوح َ
ت السنين في رسا ِئ ِل بُولُس ال ُمو َحى بها.
عبر عشرا ِ
أكت َ ِشفُها َ
ِلقا ُء بَرنابا
ب تاري َخهُ
بطرس وبُولُس ،بينما يكت ُ ُ
ي َُر ِ ّك ُز لُوقا قب َل ُك ِّل شَيء على خد َم ِة ُك ٍّل من ُ
ناك ع َّدة ُ
أشخاص
األول للكنيسة .ولكن ،باإلضافَ ِة إلى هذين القائدين ال َعظي َمينُ ،ه َ
ٍ
للجيل َّ
ي ال ُمقام .أحدُهم
آخرين يعت َ ِق ُد أنَّهُ علينا أن ِ
نعر َ
ف عن ُهمِ ،لكي نُق ّد َِر بدايات كنيسة المسيح ال َح ّ
هو ر ُج ٌل إس ُمهُ برنابا ،ويعني إس ُمهُ "إبن التشجيع( ".أعمال .)22 :4
األمر
سف إلى برنابا،
س ُل إس َمهُ من يُو ُ
الر ُ
وإقتدا ًء بما فعلَهُ ي ُ
سوع م َع الكثيرين ،غي ََّر ُّ
ُ
وسوف نج ُدهُ دائما ً
يعيش على ُمستَوى هذا
الروحيَّة وخدمتِ ِه.
الذي يُع ِبّ ُر عن ن ُموذج مو ِه َبتِ ِه ُّ
ُ
َ
ي لهُ ،دا ِعما ً اآلخرينَ بأما َنةٍ ،و ُمش ِ ّجعا ً إيَّا ُهم ليع َملُوا ما دعا ُهم إلي ِه
اإلسم الجديد الذي أ ُ ِ
عط َ
سوعُ ال َمسيح .لقد كانَ برنابا ُه َو الشخص الذي ش َّج َع بُولُس لإلنطالق إل خدمتِ ِه
الربُّ ي ُ
َّ
اإلرساليَّة العجيبة.
نقرأ ُ أنَّهُ كانَ يع َم ُل في الكنيسة في أنطاكياُ ،مت َ ِلمذا ً الكثير من ال ُمؤمنينَ ال ُجدُد .ولقد
َ
ؤمنين َّ
ناك بِقُ َّوة .لقد
الرو َح القُدُس كانَ يع َم ُل ُه َ
إخت َ َب َرت الكنيسةُ نُ ُم َّوا ً كبيرا ً في عد ِد ال ُم ِ
ألن ُّ
ُدركُ َّ
ناك كانت تحتا ُج إلى
أن الكنيسةَ ُه َ
كانَ ُه َ
ناك ع َّدة ُ ُمهتَدِينَ ُجدُد ،م َّما جع َل برنابا ي ِ
شاول
ب التعليم الفريدة وغير اإلعتِيا ِديَّة التي كانت يتحلَّى بها ُم ِ
موا ِه َ
علّ ُم النا ُموس ال ُمتَج ّدِدُ ،
ش إلى أن وج َد بُولُس ،ومن ث َّم أتَى ب ِه إلى
سوسي .لهذا
ذهب برنابا إلى طر ُ
الطر ُ
َ
سوس وفت َّ َ
س َ
نقرأ ُ َّ
أمام باقِي ال ُمؤمين ،من أج ِل
أنطاكيا وأقا َمهُ على خدم ِة
أن برنابا تو َّ
التعليم ُه َ
ِ
ناكَ .
ط َ
َّ
جيء بُولُس إلى
هذا الذي كانَ عد َُّو الكنيسة سا ِبقاً،
ولكن ال ُمؤمنينَ كانُوا شديدي الح َذر من َم ِ
أنطا ِكيا (أعمال .)22 :2
شخص
ناك
ُطرس لو لم ي ُكن ُه َ
علينا أن نَت َ َذ َّك َر أنَّهُ لما كانَ ُه َ
ناك من يُس َّمى بالر ُ
ٌ
سول ب ُ
أندراوس
سوع .ونرى
فأندراوس ُه َو الذي أتى بأخي ِه ِسمعان
أندراوس.
يُدعى
وعرفَهُ إلى ي ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
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ُمجدَّدا ً و ُه َو َيع َم ُل عمالً فرديَّاً ،آ ِتيا ً
ي
ٍ
بأشخاص إلى المسيح ،خا َّ
صةً عندما إكتَش َ
َف الصب ّ
س َم َكتين ،التي أطع َمت آالف الجا ِئعين.
ف من خمسة أر ِغفَة و َ
الصغير ،الذي قد ََّم زَ ا َدهُ ال ُمؤلَّ َ
بنفس الطريقة ،بإمكا ِننا القَول َّ
أن بُولُس ما كانَ ليتمت َّ َع بخدمتِ ِه العظيمة لوال إبن التشجيع
ِ
هذا ،الذي ُه َو برنابا.
ليشرعا معا ً برحال ِت ِهما
لقد أُر ِس َل ُك ٌّل من بُولُس وبرنابا من ِق َب ِل كنيس ِة أنطاكيا
َ
اإلبحار في رحل ٍة
ثمرة (أعمال  .)2-1 :12ولكن ،بينما كانا على َوش َِك
اإلرساليَّة ال ُم ِ
ِ
إنهاء عم ِل ِهما معا ً َكفَريق من تِلمي َذين
الف حادّ ،أدَّى إلى
ِ
تبشيريَّ ٍة ثانِيَة ،وق َع بي َن ُهما ِخ ٌ
ين معا ً
َمرتَ ِب َ
نير المسيح .فلقد أرا َد برنابا أن يأ ُخ َذ م َعهُ إبنَ أُختِ ِه يُوحنَّا مرقُس ،إلى
َ
تحت ِ
ط ِ
لك الرحلة اإلرساليَّة الثانِيَة .لقد سبقَ ورافَقَ ُهما يُوحنَّا مرقُس في رحلتِ ِهما اإلرساليَّة
تِ َ
ِّ
األُولى ،ولكنَّهُ تر َك ُهما عندما ب َدأ َ
ض بُولُس أخ َذ يُوحنَّا مرقُس ثانِيَةً.
عار َ
اإلضطهاد .لهذا َ
بعضهما البعض.
لقد كانَ
ُ
الخالف بينَ بُولُس وبرنابا حا َّدا ً ل َدر َجة أنَّ ُهما إفترقا عن ِ
فأخ َذ بُولُس سيال وسافَ َر في إ ِت ّجا ٍه ُم َعيَّن؛ أ َّما برنابا فأخ َذ يُوحنَّا مرقُس وسافَ َر في إ ِت ّجا ٍه آخَر.
سلُون،
َى ما ،كانت أصعَ ُ
نعر ُ
ب المشا ِكل التي وا َج َهها ال ُمر َ
ِ
ف من تاريخِ ال َكنيسة أنَّهُ بمعن ً
ضنا
ف أنَّنا لن نتم َّكنَ من ربحِ العالم إذا َخ ِسرنا بع ُ
يعر ُ
ُمو َّج َهةً من ُمر َ
سلينَ آخرين .فإبليس ِ
تحسين عالقتنا م َع أخينا (متَّى
ع هذا التشديد الكبير على العمل على
سو ُ
بعضاً .لهذا وض َع ي ُ
ِ
24 ،22 :5؛ .)17 -15 :12
سول األخيرة التي كتبَها من
نقرأ َ بعض َك ِلمات بُولُس الر ُ
على أيَّ ِة حال ،من ال ُم ِه ِ ّم أن َ
"أحض َر
وثاوس:
ِ
زنزانَ ٍة في سجن  Mamertineال ُمر ِعب في ُروما .إنَّها ُمو َّج َهةٌ إلى تي ُم ُ
الكامنة ورا َء هذا الشاب ،ليُص ِب َح "نا ِفعا ً
صة
َ
ِ
معك يُوحنَّا مرقُس .أنَّهُ نا ِف ٌع ِ
للخدمة ".ما هي ال ِق َّ
سؤال ُه َو َّ
س ُرونَ َّ
أن برنابا تاب َع بخد َم ِة التشجيع
أن
الجواب على هذا ال ُّ
للخدمة؟" يعت َ ِق ُد ال ُمف ِ ّ
َ
كتب
ليُوحنَّا مرقُس ،أ َّما بُولُس ففق َد األم َل منهُ .وهكذا أصبَ َح يُوحنَّا مرقُس الشخص الذي َ
اإلنجي َل الثانيَّ ،
ألن برنابا كانَ "إبن التَّشجيع".
ماضيا ً
وحاضرا ً و ُمستقبَالً،
أشخاص كثيرون يحتا ُجونَ
ٌ
ِ
دائما ً كانَ يُوج ُد في الكنيس ِةِ ،
ع َدةِ هكذا
نت را ِغ ٌ
ي .هل أ َ
ب بأن ت ُكونَ ُمتو ِفّرا ً ل ُمسا َ
من يُش ِ ّجعُ ُهم ويخ ُد ُمهم على َ
صعي ٍد فَر ِد ّ
عليك أن
ناضجاً،
ؤمنا ً جديداً،
َ
فأنت تحتا ُج إلى برنابا .وإن ُك َ
َ
شخص؟ إن ُك َ
نت ُم ِ
نت ُم ِ
ؤمنا ً ِ
الرو ُح
تُش ِ ّج َع وترعى شخصا ً مثل يُوحنَّا مرقُس .فكما تتوفَّ ُر َ
صة ،وكما يُر ِشد َُك ُّ
لك الفُر َ
أولئك الذين يُحي ُ
صةً ال ُمؤمنينَ ال ُجدُد –
القُدُس ،دائما ً إتبَ ْع ِمثا َل برنابا ،وش ِ ّجع
طونَ َ
َ
بك – خا َّ
صهم أن ي ُكونُوا علي ِه.
لي ُكونُوا كما يُريدُهم َربُّ ُهم و ُمخ َِلّ ُ
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الفص ُل السادِس
س الكنيسة"
"نماذِج يوم الخَمسين تُؤ ِ ّ
س ُ
ناك نُقا ُ
نقرأ عن إح َدى نُقاط
ب لُوقا ،كانَت ُه َ
س ِ
ِب َح َ
ط تَ َح ُّول حا ِس َمة في إنتِشار اإلنجيلَ .
سفر األعمال .فعندما كانَ بُولُس مأ ُخوذا ً في رحل ِت ِه
ُّ
التحول هذ ِه في اإلصحاح  12من ِ
َب إلى أسيا ليُب ِ ّ
ش َر باإلنجيلُ .هنا نقرأ ُ َّ
أن الرو َح القُدُس
ب بأن يذه َ
اإلرساليَّة الثانِيَة ،ر ِغ َ
ورفاقَهُ من ال ِكرازَ ةِ في آسيَّا .و َ
ظ َه َرت لبُولُس ُرؤيا في الليل ،ر ُج ٌل
تد َّخ َل ،فم َن َعهُ الرو ُح ُه َو ِ
ب إلي ِه ويقولُ" ،أعب ُْر إلينا وأ ِعنَّا".
ي قائ ٌم يطلُ ُ
مكدو ِن ٌّ
ف َّ
نقرأ" :فَلَ َّما
أن لُوقا إن َ
نعر ُ
ي عندما َ
بع َد أن رأى بُولس الرؤياِ ،
ض َّم إلى الفَريق اإلرسا ِل ّ
الرؤيا َ
الربَّ قد َدعانا ِلنُبَ ِ ّ
خر َج إلى َمكدُونيَّة ُمتَ َح ِقّ ِقين َّ
ش َر ُهم( ".أعمال :12
أن َّ
رأى ُّ
طلبنا أن ن ُ
سوف يُسافِرونَ إلى آسيا قريباً ،كانَ من ال ُم ِه ّم جدا ً
الرغم من َّ
ورفاقَهُ
 .)11فعلى ُّ
أن بُولُس ِ
َ
للروحِ القُدُس أن يج َعلَهم يد ُخلُونَ مكدُونيا قب َل أن يُ َب ِ ّ
ش ُروا آسيا.
بالنس َب ِة ُّ
قام بُولُس في نُق َ
الغالط ِيّين .ف ِعندما نتأ َّم ُل بما كت َبهُ بُولُس
التحو ِل هذه بخدم ِة
ط ِة
ِ
ُّ
لقد َ
ض َّ
أن
للغالط ِيّين عن المشا ِكل الص ِ ّحيَّة التي عانى منها في تِ َ
ِ
لك المرحلة ،بإمكانِنا أن نفت َ ِر َ
(غالطية .)15 -12 :4
ص ِ ّحيَّة ليم َن َعهُ من ُد ُخو ِل آسيَّا
ِ
الرو َح القُدُس إستَخ َد َم ُمش ِكلَةَ بُولُس ال ِ ّ
ُّ
إن هذا اإلفتِراض معقُو ٌل جداًَّ ،
َّ
ض َّم إلي ِه في هذه المرحلة.
ألن طبيبَهُ المحبُوب لُوقا إن َ
َّأو ُل مدينَ ٍة وصلوا إليها عن َد ُد ُخو ِلهم مكدُونيَّة ،هي فيل ِبّي .قد ن ُ
ظ ُّن أنَّهُ بما َّ
أن بُولُس
سيص ُل إلى مكدونية ،حتَّى يجد حوالي مائتي ر ُجل
سرعانَ ما
رأى في ُرؤياهُ ر ُجالًُ ،
ِ
عة ً
َهرَ ،ح ُ
يث
صغيرة ً من النساء بقُر ِ
ينتَظرونَهُ ليسمعوا اإلنجيل .لقد وج َد بُولُس مج ُمو َ
بن ٍ
َ
لتلك النساء اليهوديَّات.
ب فكرزَ باإلنجيل َ
الر ُ
ُك َّن يجتَ ِمعنَ للصالة .بدأ َ بُولُس بما أعطاهُ إيَّاهُ َّ
ناك إمرأة ٌ تُس َّمى ليديا ،وكانت بائعة أُر ُجوان )14(".لربَّما كانت خيَّا َ
ت
طةً للعائِال ِ
"وكانَ ُه َ
نقرأ ُ أنَّهُ عندما فت َح بُولُس كلمةَ الله" ،فت َ َح الربُّ قل َبها )14( ".ث ُ َّم فت َ َحت بيتَها ِلبُولُس
ال َملَ ِكيَّةَ .
اآلالف من
ناك
و ِلفَري ِق ِه اإلرسالي .فأص َب َح بيتُ ليديا َّأو ُل كنيس ٍة في أوروبَّا .لقد كانَت ُه َ
ُ
بإمكان هذه ال َخيَّا َ
وروبَّا ،وال تزال ،ولكن في السماء ،سي ُك ُ
طة
ون
َمباني الكنا ِئس الرائِعة في أ ُ ُ
ِ
الي ُهو ِديَّة البسي َ
طة القَول َّ
أن بيتَها كانَ َّأول كنيسة في أُوروبَّا.
السجن
س َياط وأُلقُوا في
ناك في مدينَ ِة فيل ِّبي ،ت َّم إع ِتقا ُل بُولُس وسيال .و ُج ِلدوا بال ِ ّ
و ُه َ
ِ
يان
ف َ
تلك الليلَة ،كانَ بُولُس وسيال ي ِ
ص ِ
غم هذا ال ِعقاب ،نقرأ ُ أنَّهُ في ُمنت َ َ
ُصلّ ِ
(ُ .)24 -22ر َ
َّ
وتحط َمت
ف الليل ح َدثَت زلزَ لَةٌ عجيبَة
س ِم َع ُهما ال ُّ
ص ِ
حان الرب و َ
سجناء .وفجأَة ً في ُمنتَ َ
ويُس ِبّ ِ
السجن .لقد كانت هذه زلزلَةٌ غري َبةٌ بال ِفعل.
ب
قُيُود ال ُّ
س َج ِ
ناء وفُ ِت َحت أبوا ِ
ِ
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السجن مفتُو َحةً َ
عندما استَي َق َ
ظ َّن َّ
أن
أبواب
ف الليل ،ورأى
س
ص ِ
حار ُ
َ
السجن في ُمنت َ َ
ظ ِ
ِ
ِ
َّ
َّاك أن
سهُ،
ولكن بُولُس قا َل لهُ" ،إي َ
ال ُّ
سجنا َء قد هربُوا جميعاً ،فاست َ َّل سيفَهُ عازما ً أن يقت ُ َل نف َ
فنحن جميعا ً ُهنا ".عندها طر َح الس َّج ُ
ُ
ي
س َك؛
ان ُ
تُؤذِي نف َ
سؤالَهُ العظيم قائالً" ،ماذا ينبَغي عل َّ
أن أف َعل ل َكي أخلُص؟" فأعطاهُ بُولُس جوابَهُ العظيم" :آمن بالربّ ِ يسوع المسيح ،فتخلُص
أنت وأه ُل بي ِت َك".
َ
ع ِة منَ الليل
ث ُ َّم نقرأُ" ،وكلَّ َماهُ وجمي َع من في بيتِ ِه ب َك ِل َم ِة الربّ  .فأخ َذ ُهما في تِ َ
لك السا َ
هو والذينَ لهُ أج َمعُون .ول َّما أص َع َد ُهما إلى بيتِ ِه
الجراحا ِ
وغ َّ
سلَ ُهما من ِ
ت واعت َ َم َد في ال َحا ِل َ
قد ََّم ل ُهما مائدة ً وتهلَّ َل م َع جميعِ بيتِ ِه إذ كانَ قد آمنَ بالله)24 -22( ".
ُ
طريق
لم يسبِ ْق أن قُ ّد َِم
ضح من الكلما ِ
ت التالية" :آمن بالربّ ِ
ِ
الخالص بشك ٍل أو َ
أو ِل
يسوع فتخلُص ".لقد إختَ َب ْرتُ الخالص وأصبحتُ تِلميذا ً لي ُ
سوع المسيح عام  ،1242في ّ ِ
سمعتُ وعظا ً عن هذه الكلمات .أعت َ ِق ُد َّ
بالر ُجل الذي رآهُ في
مرةٍ ِ
أن بُولُس إلتَقى عندها َّ
َّ
ب إلى َمكدُو ِنية.
ُّ
الرؤيا وو َّج َههُ للذها ِ
تركُ المدينة
بع َد
ق سراحِ بُولُس وجع ِل ِه َي ُ
ان فيل ِبّي ،أر َ
س َل ُ
إيمان س َّج ِ
ِ
الوالة ُ أمرا ً بإطال ِ
رب
بتلك الطريقة وفي َ
ض ال ُمغا َدرة َ
ض ُ
ذلك الظرف .لقد ت َّم َ
( .)22 ،25ولكن بُولُس رفَ َ
طلب بُولُس َّ
الوالة ُ بأنفُ ِسهم
أن
بدون ُمحا َكمة .لهذا
واط ٌن روماني،
بُولُس وهو ُم ِ
َ
يأتي ُ
ِ
َ
ترك بُولُس فيل ِبّي طوعا ً واخ ِتياراً.
خارجِ المدينة .وهكذا َ
ويُرافِقوهما إلى ِ
سست الكنيسة التي ست ُك ُ
ون
ب المدينَةَ رأسا ً على ع ِقب .ولقد تأ َّ
س المسي َح يَق ِل ُ
لقد رأى بُولُ ُ
ضلَةَ عندهُ في مدينَ ِة فيل ِبّيَّ .
إن هذه ال َكنيسة أصبَ َحت مركز الدعم الذي م َّكنَ بُولُس من
ال ُمف َّ
سس ،وتسالُونيكي .لقد إستَخ َد َم
الوصو ِل إلى
تأسيس كنا ِئس في ُمد ٍُن مثل ُكورنثُوس ،أف ُ
ِ
ُ
س
بُولُس أمانة الفيل ِبّ ِيّين ن ُموذجا ً ِ
ومثاالً للكنائِ ِس األُخرى (ُ 2كورنثُوس  .)2 ،2ولقد َ
مار َ
ناضجينَ في
بُولُس مهنتَهُ َكصانِعِ ِخيام ،ب َد َل أن يقبَ َل َدعما ً من ال ُمؤمنين الذين لم ي ُكونُوا ِ
سوالً ،ولم ي ُكونُوا جديرينَ بأن يُد َعوا
حق بُولُس بأن يد ُ
سهُ َر ُ
ع َو نف َ
دوافِ ِعهم ،والذين ش َّك ُكوا ِب ّ ِ
ُ
شركا َءهُ في ِخدمتِ ِه.
ْ
سوع
تنس الكلمات العظيمة التالية:
بالربّ ي ُ
"آمن َّ
بينما تقرأ ق َّ
صة بُولُس في مدينَ ِة فيل ِبّي ،ال َ
الح ْ
ظ َّ
ؤمنَ
المسيح ،فتَخلُص َ
ض ُع أما َمنا التح ّدِي بأن نُ ِ
أنت وأه ُل بيتِ َكِ ".
أن هذه الكلمات ت َ
ؤمنَ َّ
أن
صنا .والمسي ُح يعني أن نُ ِ
سوعُ يعني أن نُ ِ
سوع المسيح .في ُ
بالربّ ِ ي ُ
َّ
ؤمنَ أنَّهُ ُمخ َِلّ ُ
صنا المسيَّا ،ربَّا ً وس ِيّداً.
والر ُ
صنا ُه َو ال َمسيَّاَّ .
ب يعني أنَّنا جعلنا من ُمخ َِلّ ِ
ُمخ َِلّ َ
خذت هكذا
ص َك ومسي ُح َك ورب َُّك؟ إن لم ت ُكن قد إت َّ َ
ؤم ُن َ
هل ت ُ ِ
أنت شخصيَّا ً أن ي ُ
سو َ
ع ُه َو ُمخ َِلّ ُ
أنت وأه ُل بي ِت َك".
سوع المسيح ،فتخلُص – َ
ُخطوة ً من قَبلِ ،
بالربّ ِ ي ُ
"آم ْن َّ
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الفَص ُل السابِع
"وع ُ
ظ بُولُس"
مكان
الشعب في ُك ِّل
ذهب بُولُس إلى مدينَ ِة أثينا ،احتدَّت ُرو ُحهُ في ِه إذ رأى
عندما
َ
َ
ٍ
ؤر ِخين أنَّهُ كانَ من األس َهل إيجاد إل ٍه من
يعبُدُونَ األصنام (أعمال  ".)12 :17قا َل أح ُد ال ُم ِ ّ
األصنام فيها الذي
زارها بُولُس.
َ
ب كثرة عبا َدةِ
وذلك بسب ِ
ِ
إيجا ِد ر ُج ٍل في َمدينَ ِة أثينا التي َ
ست آ ِلهةَّ ،
ف َّ
يعرفُوا اللهَ
يعر ُ
أن هذه األصنام لي َ
وأن هؤالء الناس لن ِ
أقلَقَت بُولُس جداً ،ألنَّهُ ِ
ي من ِخال ِل هذه األَوثان.
الحقيق ّ
ي ن ُمو َذ َج ستراتيجيَّت ِه اإلرساليَّة في ال ُمدُن التي بَ َّ
ش َرها .فلَقَد ذهَب
لقد ش َّك َل َه ٌّم أساس ٌّ
علن لليَ ُهود َّ
علّما ً للنا ُموس ،وكانت
سوع ُه َو المسيح ".كانَ بُولُس ُم ِ
أن" :ي ُ
َّأوالً إلى المج َمع ،وأ َ
بالكالم والتعليم .ث ُ َّم
إذن
لدي ِه وثائق تُبر ِه ُن هذا .لهذا ،كانَ يذه ُ
ِ
ص َل على ٍ
َب إلى المج َمع ليح َ
كانَ َي ِع ُ
ُعلّ ُم اإلنجي َل للي ُهود .كانت هذه دائما ً ستراتيجيَّةُ بُولُس" ،لليهودي َّأوالً ،ث ُ َّم
ظ وي ِ
(رومية  .)12 :1فحتَّى ولو َّ
مدعو ليخد َُم للعالم غير اليهودي ،إال أنَّهُ
أن بُولُس
لليُونانيُ ".
ٌّ
بشير اليهود .بإمكانِنا أن
ب اليهودي،
َ
ولذلك دائما ً كانَ يذه ُ
كانَ ُمثقَّالً جدا ً تجاهَ الشع ِ
َب َّأوالً لتَ ِ
نف َه َم لماذا
َ
نقرأ ُ وصفَهُ لل ِث ّقل الذي كانَ على قل ِب ِه تجاهَ
ليكرزَ للي ُهود َّأوالً ،عندما َ
ذهب دا ِئما ً ِ
اليهود في ِرسالتِ ِه إلى أه ِل ُرومية (.)5-1 :2
ُ
حيث
ويكر ُز باإلنجيل
ق
َب إلى ال ُّ
الجز ُء الثاني من ستراتيجيَّتِ ِهُ ،ه َو أنَّهُ كان يذه ُ
ِ
سو ِ
وطنون فال
كانَ
بيرة .نقرأ" ،وأ َّما األثينيُّونَ أج َمعُون والغُ َرباء ال ُمست َ ِ
ُ
الناس يتج َّمعُونَ بأعدا ٍد َك َ
يتفر ُ
َئ آخر إال ألن يتكلَّ ُموا أو يس َمعوا شيئا ً حديثاً( ".أعمال  )21 :17لقد كانَ
َّ
غونَ ِلش ٍ
صة الجديدة منها.
اليونا ِنيُّونَ ًِ متَفل ِسفِينَ  ،وأحبُّوا ال ُمحا َج َجةَ في مواضيع فكريَّة عميقَة ،خا َّ
شخص يس َمعُهُ.
َب إلى ال ُّ
وهكذا كانَ بُولُس يذه ُ
ٍ
ق ُك َّل يَ ٍ
يٍ
وم ،وي ِ
ُشاركُ اإلنجي َل م َع أ ّ
سو ِ
بُع ٌد آخر في ستراتي َّجتِ ِه ،كانَ أن يُق ّد َِم اإلنجي َل للقا َد ِة ذوي التأثير في ال ُمجتَ َمع .ف ِبما َّ
أن
بُولُس كانَ أحد أع َ
صو ِل إلى هؤالء القا َدة .وبينما
ظم ُم َف ِ ّكري
الو ُ
عصرهِ ،كانَ فعَّاالً جدا ً في ُ
ِ
مكان جمي ٍل ُم َميَّز على تلَّ ِة مارس ،التي
عرضا ً إلى
ٍ
ي َ
كانَ يُط ِبّ ُق سترا ِتيجيَّتَهُ في أثيناُ ،د ِع َ
غوس .كانَ آريُوس با ُ
ف بآريُوس با ُ
أشخاص
عى إلي ِه إال
ٌ
عر ُ
غوس مكانَا ً ال يُد َ
كانت ت ُ َ
ُ
شرفا ً على مدينَ ِة
قارعة .وكان
المكان يُستَخ َد ُم أيضا ً كقا َ
مش ُهورونَ لل ُم َ
ع ِة مح َكمة ،وكانَ ُم ِ
غوس على تلَّ ِة مارس ،ألقَى ِع َ
ي بُولُس ليتكلَّ َم في آريُوس با ُ
ظةً في ُمنتَهى
أثينا .عندما ُد ِع َ
البَالغة .بدأ َ بالقول" :أيُّها الرجا ُل األثِينيُّون أرا ُكم من ُك ِّل وج ٍه ُمت َ َد ِيّنونَ كثيراً .ألنَّني بينما
أجتاز وأن ُ
ُ
ُكنتُ
ظ ُر إلى معبُودا ِت ُكم وجدتُ أيضا ً مذ َبحا ً مكتُوبا ً علي ِه :إلل ٍه مجهول .فالذي
تتَّقُونَهُ وأنتُم تج َهلُونَهُ هذا أنا أُنادي ل ُكم ب ِه.)22 ،22( ".
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شعب أثينا ل َكو ِنهم ُم َِتَد ِيّنين .ث ُ َّم
ف بُولُس في غا َي ِة الذَّكاء .م َد َح بُولُس
لقد كانَ
ُّ
تصر ُ
َ
قا َل ل ُهم ما معناهُ" ،رأيتُ َّ
أن أح َد آل ِه ِت ُكم كانَ مكتُوبا ً تحتَهُ ما يعني أنَّهُ يُو َج ُد على األق ّل إلهٌ
هو اإللهُ الذي سأُخبِ ُر ُكم عنهُ".
ِ
واح ٌد أنتُم تج َهلُونَهُ .هذا َ
ث ُ َّم وع َ
ظ بُولُس أنَّنا ُ
السماء واألرض .لهذا ،ال يُم ِكن أن يُصنَ َع
ق
ِ
نحن ذُ ِ ّريَّةُ اإلله خا ِل ِ
س بُولُس من ُ
شعرا ِئهم اليُونا ِن ِيّين ،ألنَّهُ
اللهُ من ذهَب أو فضَّة أو حجر أو خشبُ .هنا يقت َ ِب ُ
س من ُ
شعَرا ِئهم ،وفي نها َي ِة عظتِ ِه ،أعلنَ
حتَّى شعرا ُؤ ُهم قالُوا أنَّنا ذُ ِ ّريَّةُ اللهُ .ومن ث َ َّم إقت َ َب َ
سوع المسيح .وعندما وع َ
سمعُوا بال ِقيا َم ِة من
نقرأُ" :ول َّما ِ
موت وقِيا َمة ي ُ
عن ال ِقيامةَ ،
ظ بُولُس ِ
نك عن هذا أيضاً .وهكذا خر َج
عض َيقُولُون سنس َم ُع ِم َ
هزئُونَ وال َب ُ
األموات كانَ ال َب ُ
عض َيستَ ِ
ي وامرأَة ٌ
بُولُس من َو َ
س ِطهم .ولَ ِك َّن أُناسا ً إلت َ َ
صقُوا ب ِه وآمنُوا .من ُهم دِيونِيسيُوس األريُوبا ِغ ّ
وآخرونَ م َع ُهما)24 -22( ".
دامرس
إس ُمها ِ
ُ
سِرونَ حو َل طريقَ ِة تقييم ِع َ
سرين َّ
أن
ظ ِة بُولُس على تَلَّ ِة مارس .يعت َ ِق ُد
بعض ال ُمف ِ ّ
ف ال ُمف ّ
ُ
يخت َ ِل ُ
س من فالسف ِتهم
ضغُوطات الفكريَّة
بُولُس إستسلَ َم لل ُّ
َ
للحضار ِة اليُونانيَّة ،عندما إقت َ َب َ
و ُ
شعَرا ِئهم ،ولهذا كانت الحصيلَةُ التبشيريَّةُ هزيلَةً جداً .فال نَج ُد رسالَةً إلى أه ِل أثينا ،وال
سس.
ُشير إلى كنيس ٍة أ َّ
سها في أثينا كما في سائِ ِر ال ُمدُن ،مثل ُكورنثُوس وأف ُ
نرى بُولُس ي ُ
س َ
س ُرونَ آخرونَ يُخا ِلفُونَ هذا الرأي .أنا شخصيَّا ً ُمقتَنِ ٌع َّ
وعظ ِه
أن بُولُس نما في فلسف ِة
ناك ُمف ِ ّ
ُه َ
ِ
بار ِه في أثينا.
ي نتي َجةً إلخ ِت ِ
التَّب ِشير ّ
اإلنجي ُل يَ ِص ُل إلى كُورنثُوس
من أثينا ،إنتَقَ َل بُولُس ُمباش ََرة ً إلى ُكورنثُوس .ولقد كانت ُكورنثُوس مدينَةً ُمن َحلًَِّ ة ً
ي" كان يعني أنَّ َك تت َّ ِه ُمهُ بأنَّهُ
أَخال ِقيَّاً .في عالَ ِم
األول ،أن تد ُ
القرن َّ
ِ
ع َو شخصا ً " ُكورنثُو ِس ّ
ُمن َح ٌّل أخالقِيَّاً .بينما كانَ بُولُس يتف َّك ُر في الكرازَ ةِ باإلنجيل في مدينَ ٍة مثل ُكورنثُوس ،إمتَأل َ
َّ
َف بل تكلَّم
بالخَوف (ُ 1كورنثُوس .)2 :2
س في ُرؤيا قائِالً لهُ" ،ال تخ ْ
ولكن اللهَ طمأنَ بُولُ َ
بك أح ٌد ليُؤ ِذ َي َكَّ .
وال تس ُك ْ
ألن لي شعبا ً كثيرا ً في هذه المدينَة".
ت .أل ِنّي أنا
معك وال يقَ ُع َ
َ
(أعمال .)11 ،2 :12
لتحضير ِه لخدمتِ ِه في ُكورنثُوس .بمعنى ما بإمكا ِننا
صة
صرتُهُ الخا َّ
لقد كانت لدى بُولُس عن َ
ِ
س ِس ِيّين ،لل ِفيل ِبّ ِيّين ،ولل ُكورنثِ ِيّين.
بار حض ََّرهُ لخ َدماتِ ِه للغ ِ
َالط ِيّين ،لألف ُ
القَول أنَّهُ كانَ ل َدي ِه إخ ِت ٌ
لقد كانت هذه اإلخ ِتباراتُ ت َ َد ُّخالت إلهيَّة أ َّك َدت لبُولُس حقيقَةَ َّ
أن المسيح ال َحي القا ِئم من
الموت كانَ معَهُ عندما كانَ ين ُ
مرت
ش ُر اإلنجيل في هذه ال ُمدُن الستراتيجيَّة .وهكذا إست َ َّ
ب وآياتُ يوم الخمسين كصدى ت َم ُّوجا ٍ
إعالن اإلنجيل
ت من القُ َّوة لتُم ّكِنَ الكنيسةَ من
عجائِ ُ
ِ
الذي إئت َ َمنَها علي ِه المسيحَّ .
ص َرة هي التي زرعت الكنيسة في
إن نما ِذ َج يوم الخَمسين أو ال َعن َ
ي.
الجيل ّ ِ
األول من التاريخ ال َكنَس ّ
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إن ُوج َهةَ النَّ َ
َّ
بوج َه ِة
ظ ِر التي شاركت ُ ُكم بها عن العظة التي ألقاها بُولُس في أثينا ،لها عالقَةٌ ُ
كتب ل ُهم قا ِئالً أنَّهُ عندما أتى إلى
شار َكها بُولُس م َع ُمؤمني ُكورنثُوس .لقد َ
النظر التي َ
"كالم الحكم ِة اإلنسا ِنيَّة ال ُمقنِع "،بل أن يُق ّد َِم ِببَسا َ
ط ٍة
قر َر أن ال يستَ ِخد َِم
ُكورنثُوس ،كانَ قد َّ
َ
لك العظة على تَلَّ ِة مارس،
الروح والقُ َّوة (ُ 1كورنثُوس  .)5 -1 :2عندما ألقَى بُولُس تِ َ
بُرهان ُّ
س من ُ
ش َعرا ِئهم وفال ِسف ِتهمُ ،مل ِقيا ً عظةً في
لم يستَخدِم
"كالم ِ
الحك َم ِة اإلنسانيَّ ِة ال ُمق ِنع ".إقت َ َب َ
َ
ُمنتَهى البَال َ
غ ِة والذَّكاء.
َّ
سو ُم
إن الكلمة اليُونانِيَّة "تبشير" تعني َحرفِيَّا ً "إعالن" ،أي الطريقة التي كانَ يُعلَ ُن بها مر ُ
سونَ وع َ
ت الستَّة
ظ بُولُس في اإلصحاحا ِ
تدر ُ
ال َم ِلك ِلرعاياهُ في ُمد ُِن وقُرى مملكتِ ِه .إذ ُ
الحظوا َّ
أن ما تعلَّ َمهُ بُولُس بينَ أثينا و ُكورنثُوس
القادِمة من هذا السفر التاريخي ال ُموحى ب ِهِ ،
َّ
لوعظ باإلنجيل.
وحيَّة في تكوينَ ستراتيجيَّتِ ِه ِل
كانَ
ِ
محطةً ُر ِ
أنا ُمقت َ ِن ٌع أنَّهُ بينَ َخ َدماتِ ِه في أثينا و ُكورنثُوس ،إختَبَ َر بُولُس أزمةً أث َّ َرت ِبعُمق على
أن الوع َ
أدرك بُولُس َّ
وعظ اإلنجيل .لقد
ستراتيجيَّ ِت ِه في
وحيَّةً ،و ُك ّل ما كانَ
َ
ظ كانَ ِخد َمةً ُر ِ
ِ
ختم بُولُس رسالتَهُ إلى
يحتا ُج إلي ِه ُهو أن يُعلِنَ حقائِقَ اإلنجيل عن ي ُ
سوع المسيحَ .
ال ُكورنثُوس ِيّين بِتصريحٍ آخر عن اإلنجيل الذي كرزَ ب ِه عندما جا َء إلى مدينتِ ِهم (ُ 1كورنثُوس
كتب يقُو ُل أله ِل ُرومية" :لستُ أستَحي بإنجي ِل المسيح ألنَّهُ قُ َّوة ُ الل ِه للخالص
َ .)4-1 :15
(رومية .)12 :1
ل ُك ِّل من ي ِ
ُؤمنُ ".
بع َد أثينا و ُكورنثُوس ،أعلَنَ بُولُس ببسا َ
طة رسالةَ اإلنجيل ،وتحد َ
بار ِه
َّث تِكرارا ً عن إخ ِت ِ
بار ِه لهذا اإلنجيل.
ِ
ي وعن كي َفيَّ ِة إختِ ِ
الشخص ّ
سس
بُولُس في أف ُ
سس هي إتما ُمهُ ِلرغبَتِ ِه بإيصا ِل اإلنجيل
لقد كانت خد َمةُ بُولُس العظيمة في مدينَ ِة أف ُ
تأسيس الكنا ِئس .يعت َ ِق ُد
ثم َرةٍ جدا ً في
سس ،دخ َل بُولُس في مجا ِل خدم ِة ُم ِ
إلى آسيا .في أف ُ
ِ
سس أص َبحت ال َكنيسة األ ُ ّم التي ُو ِل َدت منها ستَّةُ
س ُرون َّ
أن الكنيسةَ التي تأ َّ
ال ُمف ِ ّ
ست في أف ُ
س َ
س برغا ُمسِ ،ثياتِيرا ،سميرنا،
سفر ُّ
الرؤيا .فكنا ِئ ُ
كنا ِئس أُخرى ،التي نراها مذ ُك َ
ورة ً في ِ
إن رسالَةَ
سسَّ .
لربَّما كانت مراكز تبشيريَّة أ َّ
سةُ أف ُ
الود ِكيَّة ،وساردِسُ ،
سستها كني َ
فيالدِل ِفياُ ،
سس.
بُولُس إلى أه ِل ُكولُوسي لَ ُربَّما ُو ِ ّج َهت إلى كنيس ٍة كانت أيضا ً إبنَة كنيسةَ أف ُ
ثم َرة ً إلى هذا الحدُّ ،ه َو َّ
أن بُولُس
أحد أسباب كون الكنيسة التي تأ َّ
سس ُم ِ
سست في أف ُ
سة تيرانُّوس ل ُم َّدةِ سنتَين( ".أعمال :12
أ َّ
مدر َ
مدر َ
نقرأ ُ أنَّهُ علَّ َم "في َ
سة الُهوتَ .
س فيها َ
س َ
 .)11تُخ ِب ُرنا إحدى المخ ُ
عير مبنى هذه
طوطات القديمة أنَّهُ كانَ
بإمكان بُولُس أن يستَ َ
ِ
الخامسة مسا ًء من ُك ِّل َيوم ،أي في
ُعلّم فيها من الحا ِد َية عشرة صباحا ً وحتَّى
ِ
المدرسة وي ِ
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نهار الع َمل
الوقت الذي لم ت ُكن
ف ُ
سةُ تُستَخ َد ُم فيه .ففي هذا الجزء من العالم ،يتوقَّ ُ
المدر َ
َ
العصر ،عندما ي ُك ُ
ل ِبضعِ ساعا ٍ
صفُوف.
ون
ت من قَيلُولَ ِة
ف ال ُّ
الطقس ًّ
حاراً ،م َّما يُو ِق ُ
ُ
ِ
تلك المدرسةَّ .
سةَ الله هذه
ب بُولُس ُرعاة َ هذه المرا ِكز التَّبشيريَّة في َ
لربَّما َّ
ُ
در َ
إن مدر َ
أطول من
سس ألكث َ ِر من ثال ِ
تُف ِ ّ
ي بُولُس في أف ُ
ث سنوات ،هذه ال ُمدَّة التي كانت َ
س ُر لماذا بَ ِق َ
س فيها كنا ِئس .لقد كانت الكنيسةُ في
دن األُخرى التي أ َّ
ِت َ
س َ
لك التي قضاها في أ ّ
ي ٍ من ال ُم ِ
صف
علّم ،لدرج ِة أنَّهُ يُذ ِ ّك ُرهم في ال ِنّ ِ
سس قد تعلَّمت ال َكثير ِبعُمق من ِخال ِل هذا الراعي وال ُم ِ
أَفَ ُ
س ِس ِيّن بما سبقَ وعلَّ َم ُهم ب ِه.
األول من رسالتِ ِه الرائِعة لألف ُ
َّ
سفر األعمال التاريخي هذا،
إحدى أكثر ال ُمالحظات تأثيرا ً ِحيا َل بُولُس وخدم ِت ِه في ِ
ُ
الرو ُح
نجدُها في اإلصحاح العشرين .لقد كانَ بُولُس على طريقَ ِه إلى أُورشليم،
ض َح ُّ
حيث أو َ
ُضرب (أعمال  .)24 -22 :21عندما وص َل
ُس أنَّهُ سيت ُّم توقِيفُهُ ُهناك،
القُد ُ
وسوف يُ َقيَّ ُد وي َ
َ
در َك أنَّهُ لن ي ُكونَ ُمج َّددا ً قريبا ً من هؤالء
إلى
ب من أف ُ
مكان يُس َّمى ِميليتُس ،بالقُر ِ
سس ،أ َ َ
ٍ
ب ُ
ال ُمؤمنين ،الذي وض َع فيهم الكثير من ال ُجهد في خدمت ِه مع ُهم .لهذا أرس َل بطل ِ
شيوخِ
شاط ِئ ميليتُس ،أعطا ُهم َخ َ
طابَهُ الودا ِعي .لقد كان كلماتُ بُولُس
سس ،و ُهناك ،على
ِ
كنيس ِة أف ُ
إخوتي لله و ِل َك ِل َمة نعم ِت ِه القادِرة أن تَب ِنيَ ُكم
األخيرة لهؤالء الشيُوخ هي" :واآلن أستَو ِد ُ
ع ُكم يا َ
باس أح ٍد لم أشت َ ِه .أنتُم تعل ُمونَ َّ
أن
عط َي ُكم ِميراثا ً م َع جميعِ ال ُمقدَّسين .فِ َّ
وت ُ ِ
ضةَ أو ذه َ
َب أو ِل َ
هاتان اليَدان .في ُك ِّل شيءٍ أريت ُ ُكم أنَّهُ هكذا ين َبغي أنَّ ُكم
حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها
ِ
الربّ يسوع أنَّهُ قا َل :مغبُو ٌ
ط ُه َو العطا ُء أكثَر
ض َعفاء ُمت َ َذ ّكِرينَ َك ِلما ِ
ضدُونَ ال ُّ
تتعَبُونَ وتع ُ
ت َّ
من األخذ( ".أعمال .)25 -22 :21
بما َّ
سس ،لم يستَ ِط ْع أح ٌد أن يت َّ ِه َمهُ
والتعليم ِلقا َء
بالوعظ
ِ
سهُ في أف ُ
أن بُولُس د َ
ِ
ع َم نف َ
ودعم
سهُ فحسب ،بل
جرةٍ أو عطايا أرا َد ال ُح ُ
صو َل عليها من ُهم .بالواقِع ،لم يد َ
ع ْم بُولُس نف َ
أُ َ
َ
ي أيضاً ،ألنَّهُ أرا َد ُهم أن يتعلَّ ُموا حقيقَةَ كلمات يسوع" ،مغبُو ٌ
ط ُه َو العطا ُء
ُك َّل فريقه اإلرسال ّ
أكثر من األخذَّ ".
سوع هذا ين َبغي أن يُم ِث ّ َل دافِعنا للعم ِل الشاق .فإن ُكنَّا نع َم ُل
إن تصري َح ي ُ
ون لدينا شي ٌء نُعطيه ،ولهذا سي ُك ُ
ب المال ،سي ُك ُ
ون بإمكانِنا أن نتعلَّ َم هذه
س ُ
عمالً شاقَّا ً ونَك َ
سوع.
"التطويبة التا ِسعة" من ي ُ
عندما أخ َب َر بُولُس هؤالء ال ُّ
يروا وج َههُ ثا ِن َيةً" ،كانَ بُكا ٌء عظي ٌم من
شيُوخ أنَّ ُهم لن َ
ق بُولُس يُقَ ِبّلُونَهَُّ )27( ".
لعبارة
نظرة ٌ جميلة
ووقَعُوا على ُ
َ
إن هذه هي َ
عن ُ ِ
ال َجميع َ
األول من الكنيسة.
 ,Koinoniaأو الشركة الحميمة التي نجدُها في الجي ِل َّ
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الثامن
الفَص ُل
ِ
"نماذِج بُولُس"
نقرأ ُ َّ
ص َل إلى أُورشليم وب َدأ َ بالوعظ.
أن بُولُس و َ
في اإلصحاح الحادِي والعشرينَ ،
ونتي َجةً
س
الصاخ َبة ( .)27لقد
وم من ِق َب ِل ال ُجموع
ِ
ِ
لوعظ ِهَّ ،
ض ِل ُه ُج ٍ
َ
تعر َ
ضرب الجم ُع بُولُ َ
ب الموت ،وعندها أتى ضابِ ٌ
ي م َع ُجنو ِدهِ ،وأنقُذُوا بُولُس من أيديهم .بينما
قار َ
حتَّى َ
ط ُروما ِن ٌّ
ُ
ُ
سيكون سجينَ ُروما،
حيث
داخ ِل القلعة،
يحملُونَ بُولُس فوقَ ُرؤُ و ِسهم إلى ِ
كانَ ال ُجنُو ُد ِ
صة ً
ف وأن يد ُ
عن األ ُك ّ
عوهُ ي ِعظ ،ألنَّهُ رأى فُر َ
مس بُولُس من القائد العس َكري أن ي ِ
إلت َ َ
ُنزلُوهُ ِ
رائعةً
س َّجلَةً في اإلصحاحِ التالي.
ِ
للوعظ باإلنجيل .وهكذا ألقَى عظةً رائعة ،نراها ُم َ
لم ت ُكن هذه العظة كالعظة التي ألقاها بُولُس على تلَّ ِة مارس في آريوس با ُ
غوسُ .هنا
لم يقت َ ِبس بُولُس من ال ُّ
كالم الحكم ِة اإلنسانيَّ ِة ال ُمقنِع .بل أعطى
شعراء والفالسفة ،ولم يستَخدِم
َ
بار ِه م َع الله وم َع يسوع المسيح.
بار ِه الشخصي للمسيح .وأخ َب َر عن ق َّ
ص ِت ِه أو إخ ِت ِ
شهادة َ إخ ِت ِ
س ِمعوا لهُ حتَّىهذه ال َكلمة ث ُ َّم رفعوا أصوات َ ُهم قائِلين ُخ ْذ
ولم ت ُكن ر َّدة ُ الفع ِل ُمتن ّ ِوعة .نقرأ" :ف َ
ُ
ثار الجم ُع ُم َجدَّداً،
مث َل هذا منَ األرض ألنَّهُ كانَ ال
يجوز لهُ أن يعيش )22 :22( ".فعندما َ
عا ُد ال ُجنو ُد وأخذُوا بُولُس إلى القَل َعة.
الرومان يُوقِفونَ أحداً ،كانُوا يقومونَ بِتقيي ِد ِه إلى عا ُمو ٍد وس َ
ُ
ط الساحة
عندما كانَ
وبجل ِدهِ ،وكانُوا يفعلونَ هذا إلفاتا ً لإلنتِباه .وكانُوا يُس ُّمونَ هذا "الفحص بالضرب ".وبينما
وشك تقيي ِد بُولُس إلى عا ُمو ٍد لضر ِب ِه ،قا َل بُولُس لل ُجنود الذينَ كانُوا يُق ِيّدُونَهُ أنَّهُ
كانوا على
ِ
فذهب ال ُجنو ُد إلى األمير وأخ َبروهُ أن ال يجلُ َد بُولُس ( .)22ال يسعُني إال
ي.
ُم ِ
َ
واط ٌن ُروما ِن ّ
أن أتسا َء َل لماذا لم يُع ِلن بُولُس حقُوقَهُ
ف ُه َو وسيال
ِ
للجنسيَّ ِة ُّ
كحام ٍل ِ
الرومانيَّة عندما أُوقِ َ
ناك ،ألنَّهُ أرا َد أن يستَخد َِم هذا َك َو َرقَة
ب ُه َ
و ُ
ض ِربُوا في فِيل ِبّيُ .
ُضر َ
لربَّما سم َح لنف ِس ِه أن ي َ
لك المدينة فيما بعد.
ضغط على ُح َّك ِام تِ َ
الر ُ
اليوم
يضربُوه ،وضعُوهُ في السجن .وفي
بوس ِعهم أن
قر َر ُّ
بع َد أن َّ
ِ
ومان أنَّهُ لم يعُد ُ
ِ
ي اليهو ُد ال ُمتَد ِيّنون
أمام
التاليَّ ،
ِ
قر ُروا أن يب َدأوا ال ُمحا َكمة َ
رئيس الكهنة والسن َهدريم .و ُد ِع َ
ُحاججونَ بُولُسِ ،لكي يُو ِ ّجهوا لهُ
التهم في ال ُمحا َكمة.
الذين كانوا ي ِ
َ
يبدأ ُ سج ُّل ال ُمحا َكمة في أعمال  .22كانَت هذه َّأو ُل ُمحاك َم ٍة من سلسل ٍة طويل ٍة من
ض ُع لها بُولُس .نرى إنسا ِنيَّة بُولُس عندما تب َدأ ُ هذه ال ُمحا َكمة .فلقد جا َل
ال ُمحاكمات التي سيخ َ
الحاضرين ،والح َ
بن َ
ظ َّ
نصف
أن
تمييز
نظرهُ على
ظ ِر ِه في قاع ِة المحكمة
بمقدار ما ساع َدهُ ُ
ِ
ِ
ِ
َ
عةً ُم َّ
نظمة ُم ِه َّمتُها
ال ُحضور ُهم من ِ ّ
الفريس ِيّين ،أي من اليهود ال ُمحا ِفظين .لقد كانُوا جما َ
ضور من الصدُّوقِ ِيّين.
آلخر من ال ُح
ي .وكانَ
النصف ا ُ
ُ
ِ
الدفاعُ عن إستقا َمة اإليمان اليهود ّ
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الخارقة
ُؤمنونَ ال بال ِقيا َمة ،وال باألُمور
يكن الصدُّوقِيُّونَ ي ِ
وكانَ هؤالء من ال ُم ِ ّ
ِ
تحررين .فلم ِ
ع ِة المحكمة ،فرأى أنَّها مقسو َمةٌ ُمناصفةً بينَ
نظر بُولُس حولَهُ في قا َ
للطبيعة .وهكذا َ
فوقف بُولُس وقد ََّم تصريحا ً َحذِقا ً قائالً،
حررين ،والفريس ِيّينَ ال ُمحافِظين.
الصدُّوقِ ِيّينَ ال ُمتَ ِ ّ
َ
ي ُ
ت أن أُحا َكم( ".أعمال
ي .على
رجاء قِيا َم ِة األموا ِ
ِ
إبن ِ ّ
"ايُّها الرجا ُل اإلخوة أنا ّ
فريس ّ
فريس ٌّ
)2 :22
عةٌ بينَ الفَ ِ ّريس ِيّينَ
ص َّر َح بُولُس ب ِفطن ٍة بإيمانِ ِه بِقيا َم ِة األموات ،حدثَت ُمنازَ َ
عندما َ
عرف بُولُس أنَّهُ لن ينا َل ُمحا َكمةً عادِلة في
الفريسيُّونَ إلى بُولُس .لقد
والصدُّوقِ ِيّين ،فإنحازَ ِ ّ
َ
ب المحكمةَ رأسا ً على ع ِقب،
هذه المح َكمة ،بسبب ُمحاول ِة اليهود ال ُّ
سخرية منهَُّ .
فقر َر أن يق ِل َ
كما فع َل في َمدينَ ِة فيل ِبّي .فكانَ على ال ُجنو ِد أن يُن ِقذوهُ ثا ِنيَةً ويأخذُوهُ إلى القَلعة ليضعُوهُ في
السجن ،من أج ِل ِحما َيتِه.
يشربوا إلى
فقام أربعونَ من هؤالء اليهود بأخ ِذ عه ٍد على أنفُ ِسهم بأن ال يأ ُكلوا وال َ
َ
أن يقتُلوا بُولُس .كانت َّ
ض ُر لإلستجواب
خطتُهم أن يك ُمنوا لهُ على الطريق ،ويقتُلوهُ بينما يُح َ
وسم َع إبن أُخت بُولُس هؤالء اليهود الصائمين يتآ َمرونَ لقَت ِل بُولُس ،فجا َء إلى
(.)12
ِ
وزار بُولُس وأخ َبرهُ عن هذه ال ُمؤا َمرة .ث ُ َّم
السجن
ذهب الشابُّ إلى األمير وأخ َبرهُ ما كانَ
َ
َ
ي ِّ
ُخط ُ
ط لهُ هؤالء األربعون يهوديَّاً.
ت
فإتَّخ َذ هذا األمي ُر قرارا ً بأن يُر ِس َل بُولُس إلى
ُخر َجهُ من تح ِ
ٍ
مكان آخر وي ِ
عرف َّ
يعرف ماذا فع َل بُولُس أو ما الذي كانَ يحدُث ،ولكنَّهُ
أن هذا
مسؤوليَّتِه .وهو لم ي ُكن ِ
َ
المئات وقا َل أ ِعدَّا ِمئتَي
الر ُجل كانَ مص َد َر المشا ِكل .وهكذا نقرأ ُ أنَّهُ "دعا إثنين من قُ َّوا ِد ِ
ع ِة الثا ِلثة من الليل .وأن
فارسا ً ومئتي ِ
رامحٍ من السا َ
عس َكري ليذهَبوا إلى قي َ
صريَّة وسبعينَ ِ
ُوصالهُ سا ِلما ً إلى فيلكس الوالي)24 ،22( ".
يُق ّدِما دوابَّ ليُر ِكبا بُولُس وي ِ
فتحت جناحِ َّ
الصغير القامة
ي
أليس هذا ُمثيرا ً لإلهتِمام؟
َ
ُ
الظالم ،إذا بِهذا اليهود ُّ
َ
الضعيف الن َ
صبينَ الهائجينَ لهُ ،إذا ب ِه
ب اليهود ال ُمتع ِ ّ
ظر ،والذي كانَ ُم َّ
جرحا ً من كثر ِة ضر ِ
ُ
يُحا ُ
ب الخلفي
ط بحمايَ ِة أربعمائة وسبعين ُجندِيا ً رومانيَّا ً لحمايتِ ِه ،ث ُ َّم تسلَّ َل هؤالء ب ِه من البا ِ
سط ،ذا ِهبينَ من أورشليم إلى قيصريَّة في فلسطين.
يء
للقلعة ،وأخذوهُ على
البحر ال ُمتو ِ ّ
شاط ِ
ِ
ِ
ال ُمثُول أما َم حا ِك َمين
فطلب فيلكس من
س ِلّ َم للوالي فيلكس.
عندما وص َل بُولُس إلى قيصريَّة في ِفلسطينُ ،
َ
ضروا إلى قيصريَّة لكي يت َّ ِه ُموا بُولُس ِبجرا ِئ ِم ِه .فجا َء اليهود ،و ُهنا أيضا ً ألقى
اليهود أن يح ُ
بارهِ.
أمام الوالي ومح َك َمتِه .فأخبَ َر بُولُس ُمجدَّدا ً بق َّ
ص ِة إخ ِت ِ
بُولُس رسالةً عظيمة َ
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قر َر فيلكس َّ
جرماً .ولكنَّهُ
وفي نها َي ِة هذه ال ُمحا َكمةَّ ،
أن هذا الر ُجل بُولُس ال يجب أن يُعت َ َب َر ُم ِ
ُقر َر فيلكس ما سيفعلُهُ بهذا
ي بُولُس
َ
تحت اإلقا َم ِة الجبريَّة نوعا ً ما ،إلى أن ي ِ ّ
َّ
قر َر أن يُب ِق َ
السجين غير اإلع ِتيادِي (أعمال .)22 ،22 :24
سمعاهُ يُداف ُع عن نف ِس ِه.
دروسيال ِببُولُس ساعةَ ِ
لق ِد ِا ْفتُتِنَ الحا ِك ُم فيلكس وزوجتُهُ الي ُهوديَّة ُ
ى َ
يقوم بهذا
رور بُولُس أن
طلَبا َم ْو ِعدا ً م َعهُ على اِ ْنفراد .ولقد كانَ من َدواعي ُ
س ِ
تأَثَّرا جدا ً حت َّ
َ
َّ
ف
العمل،
البر والت َّعفُّ ِ
ولكن رسالتَهُ كانَت تُس ِبّ ُ
ع ِن ِ ّ
ب اإلضطراب" .وبينما كانَ بُولُس يَتَكلَّ ُم َ
والدينون ِة العتيدةِ ْ
ص ْلتُ على َو ْق ٍ
ت
ب فيلكس وأ َ
أن تكونَ  ،اِرت َع َ
جاب :أ ّما اآلن فاذهبْ ومتى َح َ
أَ
ستدعيك".)25 ،24( .
َ
ع ِة أم على
ت الحا ِك ُم ِب ُو ُ
لقد تب َّك َ
الروحِ القُدُس عندما ِ
وح من ُّ
سم َع بُولُس ي ِعظ ،في الجما َ
ض ٍ
أن دوافِعَهُ كانت أن يأ ُخ َذ من بُولُس ماالً
عو بُولُس ،ولكنَّنا نُخبَ ُر َّ
إن ِفراد .فكانَ غا ِلبا ً ما يد ُ
ي اليهود.
ونقرأ ُ أيضا ً أنَّهُ أبقَى بُولُس في السجن
ليُط ِلقَهُ.
ِ
َ
ليسترض َ
ول ّما َك َِ َملَ ْ
اكتشف الحاك ُم
بوركيوس فستوس خليفةً له .عندما
يلكس وجا َء
ت
سنتانَ ،
مات ِف ُ
َ
َ
ِ
سلطةَ َّ
سجينا مشهورا ً دينيا ً وسياسياً ،إستدْعاهُ إلى
فستوس حالما
استلم ال ُّ
أن في َح ْوزَ تِ ِه َ
َ
أثير الي ُهود في أورشليم.
بولس أنَّه لن يُحا َك َم بعدال ٍة في محا ِك َم
ف
َ
ُ
الم ُحاكم ِة .لقد َ
تحت ت ِ
ع َر َ
ي
لهذا َرفَ َع بُولُس دعواهُ في هذه ال ُمحا َكمة إلى قيصر ،الذي كانَ من ح ِقّ ِه ك ُم ِ
واط ٍن ُرومانِ ّ
ذهب" (.)12
ت
(أعمال .)11 :25
َ
فأجاب الحاك ُم" :إلى قيصر رف ْع َ
دعواك ،إلى قيصر ت َ ُ
َ
أما َم ال َم ِلك أغريباس
يفان
بينما َكانَ يَ ْنت َ ِظ ُر
بولس أن ي َُر َّح َل إلى روما ،نَزَ َل الملكُ أغريباس وزوجتُهُ برنيكي َ
ُ
ض ِ
َّان أن يلت َ ِقيا ِببُولُس
على
الحاكم فستوس .فبع َد أن ِ
ِ
سمعا عن بُولُس ،أخ َبرا فستُوس أنَّ ُهما ي ُِحب ِ
مم
أمام أ ُ ٍ
( .)22هل ت َ ْذ ُك ُر ما قالَهُ الربُّ لحنانيا عن خطتِ ِه لبولس ،قال له" :س َيحم ُل إسمي َ
وملوك وبَني إسرائيل" (أعمال  .)15 :2لقد تحقَّ َقت هذه النُّب َُّوة عندما إلتَقى بُولُس بال َم ِلك
أغريباس.
حيث ألقَى ع َ
ُ
ظةً أُخرى رائعةَ .م َّرة ً أُخرى أخ َب َر
الملك والملكة،
أمام
حض َر
ِ
ُ
وهكذا أ ُ ِ
بولس َ
ص ِة تجديد ِه على َ
ق ِد َمشق .وبينما كان بولس الرسو ُل َي ْختِ ُم ِعظتَهُ العظيمةَ،
بُولُس عن ق َّ
طري ِ
"أنت تهذي يا بولس .ال ُكتُب الكثيرة ت ُ َح ّ ِولُ َك إلى ال َه َذيان!" (أعمال :22
ف الحاك ُم وقا َل:
َ
َوقَ َ
.)24
َّ
حور ذاتِ َك" .نعم
إن المصطلح "تهذي" يعني في اليونانية "غريب األطوار "،أو "خارج ِم َ
دور حولَهُ حياتُهُ .ذلك
آخر ت َ ُ
هذا صحيح ،لقد ا ْبت َ َع َد بولُس َ
ع ِن المركز .كانَ لبولس مركزا َ
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ُ
ق دمشق .فمثل فيلكس ،تأث َّ َر الحا ِك ُم
المركز كانَ المسي َح يسوع ال ُمقا ُم الذي قا َبلَهُ على طري ِ
ت بُولُس.
ِفستُوس أيضا ً بكلما ِ
َّ
ث إلى الملك .كانَ الملكُ أغريباس ِم ْن أص ٍل يهودي ،لهذا سألَهُ
تحو َل بالحدي ِ
لكن بولس َّ
تؤمن أيُّها الملكُ أغريباس باألنبياء؟ أنا أ َ ْعلَ ُم أنَّك ت ُ ُ
بُولُس" ،أ َ ُ
ؤمن .فقا َل أغريباس لبولس
بقلي ٍل تُق ِنعني ْ
صير مسيحيا" (.)22 ،27
أن أ َ َ
الر ْغ ِم ِم ْن َّ
كالم أغريباس عندما قا َل
أن
بعض ال ُمف ِ ّ
على َّ
سرين ال يَرونَ ِ
صدقا ً بل ته ُّكما ً في ِ
َ
"بِقي ٍل تُقن َعني ْ
جواب بولس
ير مسيحيا" ،إالّ أنَّني أرى إخالصا فيما قال .لهذا كانَ
ُ
أن أ َ ِ
ص َ
أنت فقط ،ب ِل أيضا جمي ُع
صلّي إلى الله أنَّه بقلي ٍل
وبكثير ليس َ
ُمخ ِلصا أيضا إ ْذ قا َل" :كنتُ أ ُ ِ
ٍ
اليوم َيصيرون هكذا ما خال هذه القيود")22( .
الذين يَسمعونَني
َ
آخر يجعلُني أَعتق ُد َّ
ب الملك ،والملكة،
أن أغريباس كانَ صادقا ،هو ما نقرأُهُ عن
ٌ
سبب ٌ
تجاو ِ
ُ
قام الملكُ والوالي وبرنيكي والجالسون معهم.
والحا ِكم ،بع َد أن تكلَّ َم بُولُس" :فل َّما قا َل هذا َ
ُّ
ضهم بعضا قائلين َّ
الموت
ستحق
إن هذا اإلنسانَ ليس َيفع ُل شيئا َي
َ
كلّمونَ بع ُ
وانصرفوا وهم يُ ِ
اإلنسان لو لم َي ْ
مكن ْ
ُ
أو القيود .وقا َل أغريباس لفستوس كانَ يُ ُ
كن قد َرفَ َع دعواه
أن يُطلقَ هذا
إلى قيصر")22 – 21( .
رحلَة بُولُس إلى ُروما
لرحلَ ِة بُولُس
إثارة ً في هذا
ي ال ُمو َحى ب ِهُ ،ه َو سر ُد لُوقا َ
إح َدى أكثر القصص َ
ِ
السفر التاريخ ّ
حر إلى ُروما (أعمال  .)27لقد برهَنَ بُولُس عن قُدُرا ٍ
ت قِيَا ِديَّة غير إعتِيا ِديَّة عندما
في البَ ِ
الربّ أنَّهُ بسبب
ح َم َل شها َدة ً عجا ِئ ِبيَّة ل ُك ِّل
الناجينَ من هذه الرحلة م َعهُ .لقد أخ َذ َك ِل َمةً من َّ
ِ
ُ
ص ُل إلى
سفر ُهم بالخَطر ،فعلى السفينة أن ال ت ُ ِ
بحر عندما ت َ ِ
ظروف الطقس التي تُه ِ ّد ُد َ
َّ
الرومانِيين لم يُصغُوا لنصي َح ِة سجينِهم بُولُس.
كريت.
ولكن القا َدة َ ُّ
العاصفة التي تنبَّأ َ بها بُولُس ،وبع َد أربَعةَ
إستسالم
عشر َيوما ً من
وعندما هبَّت
ِ
ِ
َ
وغير
حر،
ألهواء
السفين ِة
ِ
ِ
َ
ُوار ال َب ِ
العاصفة الهوجاء ،وبع َد أن أصب َح ال ُمسافِرونَ ُمصابينَ بد ِ
تناو ِل الطعام ،وع َ
ظ بُولُس ه ُؤالء ال ُمسافِرينَ ال َمذعُورينَ ُرفَقا َءهُ (.)22 -21
قادرينَ على ُ
غم من َّ
تن السفينَ ِة َّ
أن
أن اللهَ
ظهر لهُ وأ َّك َد لهُ أنَّهُ ُّ
بالر ِ
َ
لقد أ َّك َد بُولُس ل ُك ِّل ال ُمسافِرينَ على َم ِ
سوف تتح َّ
السفينَةَ
َّ
ى ،بل سين ُجون.
ولكن أحدا ً من ُر َّكا ِبها لن ي
ط ُم إلى أشالء،
َ
َ
ُصاب باذ ً
يرها ،نج َح النَّا ُجونَ في
وعندما تحقَّقت الكلمة ال َّن َبويَّة التي أخ َذها بُولُس من َّ
الربّ ِبحذا ِف ِ
جزيرةِ مالطا .فأشعَلوا نارا ً لكي يُج ِفّفُوا ثِيابَ ُهم ال ُمبلَّلَة وأجسا َد ُهم التي كانت
صو ِل إلى
الو ُ
ُ
َ
وسط الح َ
ف برداً .وإذا بأفعى سا َّمة تن ُ
ض على ي ِد بُولُس
ب من
ِ
ش ُ
طب ال ُمشتَ ِعل وتن َق ُّ
ترتَ ِج ُ
ان مالطا األصل ِيّين َّ
َّ
س َّك ُ
وتلسعهُ.
أن بُولُس كانَ وال بُ َّد ُمذ ِنبا ً بجرا ِئ َم فظيعة ،ولهذا كانَ
فظن ُ
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نفض بُولُس األفعى السا َّمة من ي ِد ِه إلى النار ،ولم يُصبهُ
اللهُ
يقتص منهُ ال ِعقاب .ولكن عندما
ُّ
َ
الضررَّ ،
س َّك ُ
ان األص ِليُّونَ أنَّهُ ين َبغي أن ي ُكونَ إلهاً.
شي ٌء من
ظن ال ُّ
َ
ورة ً جميلةً عن
عندما ت َّمت ُمتا َبعةُ ِ ّ
متن سفينَ ٍة أُخرى ،قد ََّم لُوقا ُ
ص َ
الرحلة إلى ُروما على ِ
وحي في ُروما ،الذي ُه َو كنيسةُ المسيح ال َحي القائم من الموتِ .منَ
الر ِ
ال ُمجت َ َمعِ ال َمسيحي ُّ
وكيف تش َّج َع
ؤمنُونَ في ُروما عن ُوصو ِل بُولُس ال ُمتوقَّع،
كيف تعلَّ َم ال ُم ِ
ال ُمؤ ِث ّر ِج َّدا ً أن َ
َ
نقرأ َ َ
َّ
ُ
ؤمنون عن َد ُد ُخو ِل ِه إلى مدينَ ِة ُروما سجيناً.
وتعزى قَلبُهُ ،عندما القاهُ ال ُم
بريَّة
سلطا ِ
س ِلّ َم ال ُّ
الرومانِيَّةُ ،
سجنا ُء إلى ُ
بينما ُ
ت السجن ُّ
س ِم َح لبُولُس أن يس ُكنَ في اإلقا َم ِة ال َج ِ
ُ
َ
في بي ٍ
عوةِ قا َدةِ ال َي ُهود في
حيث
ت إستأ َج َرهُ لنَف ِس ِه،
قسريَّا ً ل ُم َّدةِ سنتَين .لقد ُ
مكث ِ
س ِم َح لهُ ب َد َ
يكر ُز باإلنجيل ُمع ِلنا ً َّ
أن
المدينة ،وإنسجاما ً م َع ستراتيجيَّتِ ِه التي تقُو ُل "لليهودِي َّأوالً" ،را َح ِ
ولكن ُمع َ
َّ
ظ َم ُهم أص َبحوا أعدا َء أ ِلدَّاء
البعض من ُهم،
سل ل ُهم .فآمنَ
ي ُ
ُ
سو َ
ع ُه َو المسيح ال ُمر َ
لبُولُس.
سس،
في هذا
كتب بُولُس رسا ِئلَهُ المد ُ
ع َّوة برسا ِئ ِل السجن – غالطية ،أف ُ
المنز ِل ال ُمستَأ َجرَ ،
ِ
ورةٍ رسمها لنا لُوقا
فيل ِبّي ،وفيلمون – وكانَ مس ُموحا ً لهُ بإستِقبا ِل ال ُّ
ضيُوف ،وكانت ِ
آخ ُر ُ
ص َ
ت الل ِه ل ُك ِّل الذين كانُوا ُ
يزورونَهُ
يكر ُز بملكو ِ
عن هذا الر ُ
سول المحبُوب ،هي أنَّهُ كانَ ِ
ويُصغُونَ إلي ِه (.)21 ،21 :22
وثاوس ،علينا أن نعت َ ِم َد على
بمعزَ ٍل ع َّما نتعلَّ ُمهُ من رسال ِة بُولُس الر ُ
سول الثانِية إلى تي ُم ُ
ف نهايَة حياة بُولُس وخدمته .يعت َ ِق ُد ُمع َ
سِرينَ َّ
أن بُولُس َمثَ َل
ظ ُم ال ُمف ّ
تاريخِ الكنيسة لكي ِ
نعر َ
وم
صر ،ث ُ َّم أُط ِلقَ سرا ُحهُ ،ث ُ َّم
عوما ً من كنيس ِة رومية لكي يُو ِ ّ
ذهب مد ُ
َ
أمام قي َ
س َع ت ُ ُخ َ
لل ُمحا َك َم ِة َ
خدم ِت ِه اإلرساليَّة العظيمة إلى إسبانيا.
ِّ
إضطها ٌد
إنفجر ض َّد الكنيس ِة
َيرون ُروما ،وألقى الالئمةَ على المسيح ِيّين،
حرقَ ن ُ
َ
عندما أ َ َ
مكروهِينَ  ،واعتُبِ ُروا وكأنَّ ُهم أل ّد
عنيف
إستمر ل ُم َّدةِ ثال ِ
َّ
رون .فأصبَ َح ال ُمؤمنونَ بالمسيح ُ
ٌ
ث قُ ٍ
بطرس وبُولُس أكث َ َر شخصيَّتين مكروهتين.
أعداء ُح ُكو َمة وشعب ُروما .ولقد أص َب َح ُك ٌّل من ُ
ُ
امرتَاين
س ِجنَ عن َدها في
ي
القبض ُمجدَّدا ً على بُولُس .ويعت َ ِق ُد ال ُمف ّ
سجن ال َم ِ
سِرونَ أنَّهُ ُ
ُ
ِ
فأل ِق َ
تيموثاوس ،قب َل أن يُق َ
ال ُمر ِعب في ُروما ،من َح ُ
سهُ.
كتب رسالتَهُ الثانِية إلى
ط َع رأ ُ
يث َ
ُ
ب األسفار الثالثة عشر
هل تشعُ ُر أنَّ َك
َ
سول العظيم والرائع؟ إنَّهُ كاتِ ُ
ف م َع هذا الر ُ
بدأت تتآ َل ُ
التالية من العه ِد الجديد ،والتي سنقُو ُم بدراس ِتها ِتباعاً .فجميعُنا نحتا ُج إلى أبطال ونماذِج من
ِي بها .صالتي هي أن ت ُ ِحبَّ بُولُس كما أحببتُهُ أنا منذُ أن قرأتُ َّأوالً هذه
اإليمان لنقتَد َ
سل التي ُكنَّا ِبصد ِد دراستِها.
الر ُ
سفر أعما ِل ُّ
اإلصحاحات من ِ
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ور َّ
يسير
أن ُك َّل شيءٍ
من ِخال ِل اإلصحاحا ِ
ي ،لدينا شعُ ٌ
ُ
ت األخيرة من هذا السفر التاريخ ّ
عاصمة األمبرا ُ
أمام
نحو أ َ ْوجِ ال ِق َّمة ،عن َد ِزيارة بُولُس إلى
طوريَّة ُّ
ِ
َ
الروما ِنيَّة ،وإلى ُمحاكم ِت ِه َ
ف فجأة ً
صر .يتولَّ ُد لدينا الشعُور َّ
آخر هذا
سر ِد التاريخ يتوقَّ ُ
بأن ِسياقَ َ
قي َ
بدون نها َية في ِ
ِ
ِّ
سِرونَ َّ
اإلضطهاد قد ي ُك ُ
الكامن ورا َء هذه النهايَة
ون السبب
أن
السفر التاريخي .يعت َ ِق ُد ال ُمف ّ
ِ
ُ
"نحن" في اإلصحا َحين
الحظت ضمير ال ُمتكلَّم الجمع
لسفر األعمال .فإذا
ال َمبت ُورة
َ
ِ
ض ُح َّ
العاصفة ،وعن َد ُد ُخو ِل ِه
لك المرحلة البَحريَّة
أن لُوقا كانَ م َع بُولُس في تِ َ
ِ
األخيرين ،يت َّ ِ
ولربَّما ت َّم توقِيف لُوقا م َع بُولُس ،فلم يعُ ْد بإمكانِ ِه أن يُتابِ َع كتابَةَ
تاريخ ِه الرائع
ِ
إلى ُروماُ .
األول للكنيسة.
عن الجيل َّ
ب العنايَ ِة اإللهيَّةَّ ،
وكما ذكرتُ في بِدايَ ِة هذا ال ُكت َ ِيّب ،قد ي ُك ُ
أن تاري َخ الكنيس ِة هذا
ون من ترتي ِ
لم ينت َ ِه ،ألنَّنا ُ
سفر
نحن اآلن ،كما سبقَ لنا و َّكنا ،نكت ُ ُ
ب اإلصحا َح التا ِسع وال ِعشرين من ِ
األعمالُ ،منذُ يوم الخمسين ،عندما ُو ِل َدت كنيسةُ المسيحِ ال ُمقام.
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سةٌ ُمو َجزة ِلرسالَ ِة بُولُس إلى أه ِل ُرومية
دِرا َ
األول
الفص ُل َّ
خاطفة على رسال ِة بُولُس إلى أه ِل ُرومية"
"نظرة
ِ
َ
سول ثالثَةَ
أسفار العه ِد ال َجديد السبعة وال ِعشرينَّ .أو ُل هذه
عشر ِسفرا ً من
كتب بُولُس الر ُ
َ
َ
ِ
نجدُها في ِه
األسفار هي رسالةُ بُولُس إلى أهل رومية .لم يكتُبْ بُولُس رسا ِئلَهُ بالترتيب الذي ِ
س ُرون َّ
الرسالة ُك ِتبَت في مر َحلَ ٍة ُمتَأ ِ ّخرة من خد َم ِة بُولُس،
في العه ِد الجديد .يعت َ ِق ُد ال ُمف ِ ّ
أن هذه ِ ّ
في وق ٍ
وت اإلنجيل الذي كرزَ ب ِه في العالَ ِم
ت نض َج في ِه بُولُس،
كامل ال ُه َ
وطو َر في ِه بِشك ٍل ِ
َّ
أج َمع ،وشار َكهُ معنا في هذه الرسالة العميقة.
ولكن نض َع في أيدي ُمستَ ِمعينا ُمالحظا ٍ
ت حو َل البرامج اإلذا ِعيَّة الثالثَة والسبعين التي
التفسير
علَّمتُها عن ِرسالَ ِة ُرومية ،عددا ً بع َد اآلخر ،كتبتُ عنها أر َبعةَ ُكت َ ِيّبات .ولكن في هذا
ِ
ولئك الذين إست َ َمعوا إلى دراستِنا
ضب لرسال ِة ُرومية ،أُق ِ ّد ُم
بعض ال ُمالحظات أل ُ َ
ال ُمقت َ َ
َ
ال ُمو َجزة ِلرسالة بُولُس ال ُموحاة هذهَّ .
ُعلّ ُمهُ بُولُس في
إن هذا ال ُكت َ ِيّب هو لم َحةٌ ُمو َجزة لما ي ِ
كامل لإلنجيل الذي كرزَ ب ِه.
هذا التفسير ال ُمت َ ِ
تُعتَبَ ُر رسالةُ رومية ت ُ ْحفَةُ بُولُس الالهوتية .ومحتوى هذه الرسالة ال يَتعلَّ ُق بِشك ٍل
س ُرون َّ
أن بولس َو َّجهَ هذا التفسير ال َعميق لإلنجيل إلى
َاص بالكنيس ِة في روما .يعتق ُد ال ُمف ِ ّ
خ ّ
ال ُمؤمنين في روميةَّ ،
ْ
الرسالَة.
ألن روما
كتب بُولُس هذه ِ ّ
كانت عاصمةَ العالم عندما َ
َّ
بارة ال ِكتابِيَّة " ُمبَ َّرر ".في َمثَ ِل
الرسالة هي بالحقيقة
تفسير ُم ِ
إن هذه ِ ّ
ٌ
تكامل لل ِع َ
السارة َّ
ُصلّي صالة ال ُخطاة
باألخبار
خبرنا يسوع
ي ر ُج ٍل أو إمرأة ي ِ
َّ
الفريسي والعشار ،أ َ َ
ِ
أن أ َّ
سوع المسيح
دفن و ِقيا َم ِة ي ُ
– صالة َ التو َب ِة واإليمان بالقُ َّو ِة ال ُمخ َِلّصة التي نجدُها في موتِِ ،
المرة ُ األُولى
يرج َع إلى بيتِ ِه " ُم َب َّرراً( ".لُوقا  )14 :12هذ ِه هي َّ
عن خطايانا – بإمكانِ ِه أن ِ
س ُر
الرسالة إلى أه ِل ُرومية ،يُف ِ ّ
التي نلتَقي فيها بهذه الكلمة الجميلة في العه ِد الجديد .في هذه ِ ّ
تلك المرأة ال ُم َب َّررةَّ .
إن
بُولُس
ذلك الر ُجل أو َ
عجزَ ة َ التبرير الرائعة في حيا ِة َ
كيف يع َم ُل اللهُ ُم ِ
َ
ب المقدَّس.
هذه الرسالة هي التصري ُح األكثر تكا ُمالً عن التبرير في الكتا ِ
لك؛ هذا يعني َّ
بار
أن تكونَ ُمبَ َّررا ً يعني أكثَر من أن يُغفَ َر َ
أن اللهَ أعلَنَ لي أنَّني ٌّ
بار .يتكلَّ ُم بُولُس ن َبويَّا ً عن
وكأنَّني لم أ ُ ِ
خطء أبدا ً في حيا ِتي من قَبل ،ولهذا أعلَنَ اللهُ أنَّني ٌّ
ور ِه العميق عن اإلع ِتراف والتو َب ِة ،عندما يطلُب من الله قا ِئالً" ،أم ُح
المفهوم في مز ُم ِ
ي( ".مز ُمور )1 :51
ِ
معاص َّ
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المنطقيَّة في هذا
الوحي
ِ
س ٍة واح َدة ُمحا ِوالً أن تُح ِ ّد َد ُح َّجةَ ِ
إقرأْ رسالةَ ُرومية في َجل َ
َ
وم بهذاَّ ،
الرسالة لديها ُح َّجةٌ ُمتنا ِسقَة من بدايتها إلى ِنهاي ِتها.
ب َ
السفر .أَطلُ ُ
ألن هذه ِ ّ
منك أن تقُ َ
ون أيَّ ِة مقاطعة ،حا ِو ْل ْ
أن ت ُ َح ِ ّد َد
ع َدة َ ُّ
أُطلُبْ ُمسا َ
الروحِ القُدُس ،وم َع الكثير من التركيز وب ُد ِ
ليكر ُزوا ب ِه للخليقَ ِة
ُح َّجةَ هذا
التصريح ال ُمو َحى في إنجي ِل يسوع المسيح الذي إئتمنَهُ لتالمي ِذ ِه ِ
ِ
ُك ِلّها ،وفي ُك ِّل أ ُ َّم ٍة من أ ُ َم ِم األرض (مرقُس .)15 :12
َّ
للخاطئ.
التبرير
كيف يتحقَّ ُق
الرسالة تُظ ِه ُر
ِ
إن اإلصحاحات األر َبعة األُولى من هذه ِ ّ
ُ
َ
ُ
غير أبرار .لهذا يُق ِ ّد ُم بُولُس
فنحن لن نُظ ِه َر إهتِماما ً بأن نُعلَنَ أبرارا ً إلى أن نقتَنِ َع أنَّنا ُخطاة ٌ ُ
دامغَة أنَّنا جميعا ً ُخطاة .وبع َد أن يُقنِ َعنا بهذه األخبار الس ِيّئة بأنَّنا جميعا ً ُخطاة ،يُع ِل ُن
ُح َّجةً ِ
أن اللهَ لدي ِه ُخ َّ
السارة َّ
طة يجعَلُنا بها ُمبَ َّررين.
بُولُس األخبار
َّ
ُخ َّ
طة الله للتبرير
تبريرنا (َّ .)24 :2
سوع المسيح ُه َو
بال ِنّسبَ ِة لبُولُس ،ال ِنّعمة هي منبَ ُع
صليب ي ُ
إن َ
ِ
ُ
ضمان كو ِننا ُم َب َّر ِرين (25 :2؛  .)25 ،24 :4يخت ُ ُم
سوع هي
القا ِعدة
لتبريرنا ،و ِقيا َمةُ ي ُ
ِ
ت التا ِليَة" :فإ ْذ قد تَبَ َّررنا باإليمان ،لنا سال ٌم م َع الله بِ َر ِبّنا
بُولُس هذا الجزء من ُح َّجتِ ِه بالكلما ِ
اإليمان ُه َو المب َدأ ُ الذي ب ِه نُ َ
ُ
عجزة شخصيا ً على
سوع المسيح )1 :5( ".فإذاً،
ي ُ
ط ِبّ ُق هذه ال ُم ِ
الحقا ً َّ
أن اللهَ ُه َو الذي يُ َب ِ ّرر (.)22 :2
خطيَّ ِتنا ،ونُعلَ ُن ُم َب َّر ِرينَ من الله .ث ُ َّم يُخ ِب ُرنا بُولُس ِ
تَجد ُُر ال ُمال َح َ
مرة ً
ظةُ َّ
ناك مج ُموعة ُمؤلَّفة من بضعِ َك ِلما ٍ
أن ُه َ
ت نجدُها مائة وخمسينَ َّ
ب المقدَّس ،عندما يُعلَّ ُم مف ُهو ُم التبريرَّ .
ناك بُع ٌد
إن هذه الكلمات هي "في عيني ِهُ ".ه َ
في الكتا ِ
طان بالتبرير .فإذا إرتكبنا جريمة ،بإمكا ِننا أن نُعلَنَ ُمبَ َّررين في
ي ُمرت َ ِب ِ
عا ُمودي وبُع ٌد أُفُ ِق ّ
عينَي الله باإليمان ،باإلع ِتراف ،وبالتوبة ،ولكنَّنا لن نن ُج َو من السجن ،ألنَّنا لم نُ َب َّر َر في
ي أما َم اإلنسان.
عيني ال ُمجت َ َمع ،أو في البُع ِد األُفُ ِق ّ
عندما تحد ُ
ولئك الذينَ يحضُرونَ هذه
ُون لجنَ ِة تحكيم ،أ ُ َ
أمام ٍ
قاض وبِد ِ
ُث ُمحا َك َمةٌ َ
ال ُمحا َكمة قد ي ُ
شخص رائِع ،ولكن إذا َ
ظ َّن القاضي َّ
ظنُّونَ َّ
الشخص
أن هذا
أن ال ُمت َّ َه َم ُه َو
ٌ
َ
عقُوبَةَ اإلعدام .وقد يَ ُ
بَّ ،
ظ ُّن
فإن هذا الشخص
ُمذنِ ٌ
ُواجهُ ُ
سوف يُزَ ُّج في السجن ،أو ي ِ
َ
شخص َرديء ،ولكن إذا إعتَقَ َد القاضي َّ
ور َّ
أن ال ُمت َّ َه َم بَري ٌء ،فسيتِ ُّم
أن ال ُمت َّ َه َم ُه َو
ال ُح ُ
ٌ
ض ُ
دركُ َّ
ُ
أن ما ي ُه ُّم فِعالً ُه َو ما يراهُ َدي ُ
َّان ُك ِّل
بنفس الطريقة ،يوما ً ما
إطالق سراحهِ .
سوف نُ ِ
َ
خطئ أصالً.
نتبر ُر وكأنَّنا لم نُ ِ
ب أ ِو ال َبرا َءةِ .لهذا من الرا ِئع أن نعلَ َم أنَّنا َّ
األرض حو َل الذن ِ
ُ
اإلصحاحاتُ األربعة التالية ت َ
الشخص الذي نا َ َل
التبرير بالعالق ِة مع
ع ِن
ِ
تحدث َ
ِ
التبرير باإليمان .فاللهُ يتوقَّ ُع منَّا أن نتبنَّى الصالح ،أن نُص ِب َح صا ِلحين وأن نعم َل الصالح
عندما يُع ِل ُن لنا أنَّنا أصبحنا أبرارا ً (1يُوحنَّا  .)7 :2في اإلصحاحات األر َبعة التالية من هذه
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ُ
يج ُد
صراعات التي
يجتازها الشخص الذي يُعلَ ُن َّ
الرسالة ( ،)2 -5يُعا ِل ُج بُولُس ال ِ ّ
ِّ
باراً ،إذ ِ
عيش حياة َ ال ِب ّر.
القُ َّوة َ في ُّ
الروحِ القدُس ل َي َ
في اإلصحاحات الثالثة التا ِليَة ( ،)11 -2يُظ ِه ُر بُولُس عالقَة التبرير بالعالَ ِم أج َمع
ضوع
ب الل ِه القديم .هذه ثالثَةٌ من أه ِ ّم إصحاحا ِ
ب المقدَّس حو َل مو ُ
وخا َّ
ت الكتا ِ
صةً بشع ِ
النُّب َُّوة ال ِكتا ِبيَّة .ففي هذه اإلصحاحات الثالثة ،يتنبَّأ ُ بُولُس َّ
أن شَعب الله القديم إسرائيل
سيتور ُ
ط بما يحد ُ
ُث في العالم.
َّ
شعب الله ال ُمختار .و ُهم أع َ
فبالنسبَ ِة لبُولُسَّ ،
ظ ُم إيضاحٍ ِكتا ِبي عن
شعب إسرائيل كانُوا
إن
َ
َ
عقي َدةِ اإلختِيار – أي التعليم َّ
ت
يختار شعبا ً للخالص .ولكن ،في هذه اإلصحاحا ِ
أن اللهَ
ُ
أن اليَ ُهو َد ُهم أع َ
ب المقدَّس عن حقيقَ ِة َّ
ب بُولُس قا ِئالً َّ
الثالث ،يكت ُ ُ
أن اللهَ
ظ ُم إيضاحٍ في الكتا ِ
تتخذُ خيارات .يُش ِ ّد ُد بُولُس على هذه النُّقطة عندما يُخبِ ُرنا َّ
أن
َخلَقَ اإلنسان لي ُكونَ خَلي َقةً ِ
صهُ.
وذلك
شعب الله ال ُمختار،
إختاروا أن ال يعُودوا
الي ُهو َد
َ
برفضهم ي ُ
ُ
ِ
َ
سوع المسيح وخال َ
وهكذا يُخ ِبرنا بولس أنه من أجل معاقبة اليهود بسبب رفضهم ال َم ِسيَّا ،تو َّجهَ اللهُ إلى غير
رفض الي ُهو ُد
ص الشعوب غير اليَ ُهو ِديَّة ،منذُ أن
اليهود ،إلى األمم األخرى،
وصار يُخ َِلّ ُ
َ
َ
األمم بما يكفي لتأديب اليهود بسبب رفضهم ،سيعود
ص الربُّ
ي ُ
ع المسيح .وعندما يُخ َِلّ ُ
سو َ
َ
(رومية .)22 :11
الله ثانية إلى اليهود و"سيخلص جميع إسرائيل" ُ
ش ِهدنا تحقُّقَ نُب َُّوة العه ِد القَديم عن عودة اليهود ال ُجغرافِيَّة من ُ
ت األرض لي ُكونُوا أ ُ َّمةً.
لقد َ
شتا ِ
وحيَّة إلى الله.
ُهنا يَ ُ
الر ِ
صوتَهُ إلى أن ِب ِ
ياء العه ِد القديم ،إذ يتنبَّأ ُ عن عو َدةِ اليهود ُّ
ض ُّم بُولُس َ
ظ ِر الله ،لم تحد ْ
األكثر أه ِ ّميَّةً ِبنَ َ
ُث بعد .في هذه اإلصحاحات
وحيَّة التي هي
الر ِ
هذه ال َعودة ُّ
ُ
سوف يُ َح ِقّ ُق اللهُ
وحيَّة إلى الله،
الر ِ
الثالثة ،يُرينا بُولُس أنَّ ُهم عندما سيختَ ِبرونَ هذه ال َعو َدة ُّ
َ
ُخ َّ
طةَ التبرير من ِخال ِلهم إلى العالَم أج َمع.
الرسالة
ي من هذه ِ ّ
ي العم ِل ّ
اإلصحاحاتُ األربعة األخيرة ( )12 -12هي القس ُم التطبيق ُّ
الرائعةَّ .
سول تنقَ ِس ُم إلى قِس َمينَّ .أوالً ،ل َدي ُكم الجزء
إن ُك َّل رسالَ ٍة من رسائِ ِل بُولُس الر ُ
ي من الرسالة .دائما ً ف ِت ّ ُ
شوا عن هذين
التعليمي من ِ ّ
الرسالة ،وفيما بعد يأتي الجز ُء التطبيق ّ
ال ِقس َمين التعليمي والتطبيقي في رسائِ ِل بُولُس.
الرسالة هي أع َ
غم َّ
ظم تصريح عن اإلنجيل
أن اإلصحاحات األحد عشر األُولى من هذه ِ ّ
ُر َ
عهُ بُولُس في يدي الكنيسةَّ ،
ب
وأن اإلصحاحات الثالثة التا ِل َية هي أص َع ُ
الذي إستَو َد َ
فهم اإلنسان ،إال َّ
أن اإلصحاحات األر َبعة األخيرة هي
التصريحات الال ُهو ِتيَّة والنَّبَويَّة عن ِ
سا َ
طةً عن حقيق ِة اإلنجيل التي نكت َ ِشفُها في رسائِل ِه ال ُموحاة.
أكث َ ُر تطبيقا ِ
ت بُولُس عمالنِيَّةً وبَ َ
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الفَص ُل الثاني
"كما كانَ  -هكذا اآلن"
سفر
اإلصحا ُح األ َّو ُل من رسالَ ِة بُولُس إلى أه ِل ُرومية ُه َو مثل اإلصحاحِ َّ
األول من ِ
فاألسفار ال ُمقدَّسة التي تُعا ِل ُج ال ِبدايات ،ال تُخ ِب ُرنا عن األُمور كما كانت ،بل تُخ ِب ُرنا
التكوين.
ُ
للخاطئ ،وبع َد أن يُق ّد َِم
وم التَّبرير
ِ
كيف يُريدُها اللهُ أن ت ُكونَ اليوم .إذ يتعاطى بُولس م َع مف ُه ِ
َ
طتُهُ التا ِليَة هي أنَّنا جميعا ً
طةَ أنَّنا جميعا ً ُخطاة ،نُق َ
النُّق َ
تحت دينُون ِة الله.
َ
ث ُ َّم يُق ِ ّد ُم بُولُس العال َقةَ بينَ الله واإلنسان "كما كانت وكما هي علي ِه اآلن ".اللهُ يت َّ ِه ُمنا
َّ
(رومية  .)12 :1يعني بهذا َّ
أن ال ُخطاة َ يُلغُونَ ال َحقيقَةَ عن
س
الحق باإلثم ُ
أنَّنا نكبُتُ أو نَط ُم ُ
كيف
قَصد ،ألنَّ ُهم يُريدُونَ أن يُبَ ِ ّر ُروا حيات َ ُهم اآلثِمة .ف ُهم ال يُريدونَ أن يَ َروا الحقيقَةَ عن
َ
ينبَغي أن يعي ُ
سوعُ مب َدأ َ أنَّهُ إن أرا َد أح ٌد أن
شوا حيات َ ُهم كما يُري ُد اللهُ أن يُع ِلنَها ل ُهم .لقد علَّ َم ي ُ
يع َم َل فس َيعلَم (يُوحنَّا .)17 :7
والعكس صحي ٌح .فإن لم ي ُِر ْد أح ٌد أن يع َم َل ،فلن يعلَ َم ما يُري ُدهُ
ُ
اللهُ أن يعلَم.
ث ُ َّم يُو ِ ّجهُ اللهُ ت ُ َهما ً أُخرى :غير شكورين؛ استبدلوا َّ
حق الل ِه بالكذب؛ اتقوا وعبدوا
بغير الطبيعي (ال ُّ
الجنسي)؛ لم يستَح ِسنوا أن
شذُوذ ِ
ي ِ
المخلوقَ دُونَ الخا ِلق؛ استَبدلوا الطبيع َّ
َطيَّةَ ْ
فقطْ ،
س ُّرون بالذين َيعملونها.
معرفَ ِت ِهم؛ الذين ال يَفعلونَ الخ ِ
بل أيضا يُ َ
يُبقُوا اللهَ في ِ
َ
(رومية
ع ْن َر ِ ّد الل ِه على اإلنسان ،فيُر ِ ّد ُد
ثالث مرات" :لذلك أَسلَ َم ُه ُم الله" ُ
ث ّم ي ُخ ُ
برنا بُولُس َ
أن اللهَ فق َد األمل من اإلنسان آنذاك ،أو َّ
ص ُد َّ
أن اللهَ يفقُ ُد
 .)22 ،22 ،24 :1و ُه َو ال يق ُ
األ َم َل منَّا ال َيوم .لقد أسلَ َم ُهم اللهُ ،و ُه َو يُس ِل ُمنا اليوم لما نُري ُدهُ .فاللهُ لن ينت َ ِه َك ُحر َمةَ حقيقَ ِة أنَّهُ
َخلَقَنا لن ُكون خال ِئقَ ُح َّرة َ اإلخ ِتيار.
ب هذا ال ِكتاب ،و َل َدي ِه ُخ َّ
طة ِحيا َل هذا
َد ُ
فكرة ُ الله أن يكت ُ َ
عونا نُف ِ ّك ُر بحيا ِتنا َك ِكتاب .إنَّها َ
القلم في مر َح َل ٍة ُم َعيَّنة ويقُولُ " ،هنا ،علي ُكم أن تخت ُ ُموا
الكتاب في حا ِل ُكتِب .ولكنَّهُ ي ِ
ُسلّ ُمنا َ
صة بالطريقَ ِة التي ت ُ ِحبُّونَها .علي ُكم أن تعي ُ
ب خَيارا ِت ُكم ،ولكن بإمكانِ ُكم أن
ال ِق َّ
شوا م َع عواقِ ِ
صة بالطريقَ ِة التي تُريدُونَها ،إن كانَ هذا ما تر َ
غبُونَ ب ِه".
تَكتُبُوا ال ِق َّ
َخصيَّةُ اإلنسان – كما كان – وكما ُهو علي ِه اآلن
ش ِ
يُق ِ ّد ُم بُولُس وصفا ً مأسا ِو َّيا ً لما يحد ُ
صةَ حيا ِتهم على
ُقر ُرونَ أن يخت ُ ُموا ِق َّ
ُث ألول ِئ َك الذي ي ِ ّ
ي .ث ُ َّم
ب أنَّهُ عن َدما يُس ِل ُمهم اللهُ ،يح ُمقُونَ في
طري َقتِهم .ف ُه َو يكت ُ ُ
ِ
أفكار ِهم ،ويُظ ِل ُم قَلبُ ُهم الغَبِ ّ
ورة ً
يُلَ ِ ّخ ُ
ف اللهُ إث َم ُهم ،يُعطينا ُ
ص ُ
ص حيات َ ُهم المأسا ِويَّة فقط ب َك ِل َمتَين" :ال ُك ُّل آثِ ٌم ".وبينما يَ ِ
ص َ
وا ِقعيَّةً عن شخصيَّ ِة اإلنسان ،كما كان ،وكما ُه َو علي ِه اآلن (َّ .)22 – 22
إن هذه الالئحة
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سا ِويَّة ال ُم َ
ضلَلناِ ،ملنا
كتب أنَّنا ُكلَّنا ك َغن ٍَم َ
ط َّولَة من الخطية تُبر ِه ُن ما قص َدهُ إشعياء عندما َ
المأ َ
حسب طري ِق ِه (إشعياء .)2 :52
واح ٍد
ُك ُّل ِ
َ
شَخصيَّة الله – كما كان – وكما ُه َو علي ِه اآلن
ُشاركُ بهذه األفكار ال ُموحى بها
بيان ال ُح َّج ِة الرائِعة لهذ ِه ِ ّ
الرسالة بينما ي ِ
يب َدأ ُ بُولُس ِبتَ ِ
بار ،و َّ
َخصيَّ ِة اإلنسان إلى شخصيَّ ِة الله عندما يُخ ِب ُرنا َّ
أن
أن اللهَ ٌّ
ِحيا َل شخصيَّ ِتنا .ينت َ ِق ُل من ش ِ
(رومية  .)17 :1بكلما ٍ
عيار
بِ َّر الله أيضا ً يُع ِل ُن
ت أُخرى ،اللهُ ُه َو ِ
الم ُ
غضب الله تِجاهَ اإلثم ُ
َ
ب من خليقتِهَ أن ي ُكونُوا أبراراًَّ .
ُ
اإلثم
يدين
الكام ُل ال ُمطلَق لما ُه َو صواب ،واللهُ يطلُ ُ
ِ
إن اللهَ
َ
في خليقتِ ِه.
ضب
الم ِ
نان في هذا العد ِد ِ
يّ :
بر الله وغ َ
َخصيَّ ِة الل ِه ِ
فتان من ش ِ
ِ
نج ُد ُهما يُعلَ ِ
ص ِ
فتاح ّ
ليس فقط ُمش ِكلة شخصيَّ ِتنا .فلدينا
الله .وهكذا يبدأ ُ بُولُس ب ِب ِ
ناء ُح َّجتِه .ينبَغي علينا أن ِ
ف َ
نعر َ
فنحن لسنا فقط ُخطاة ،بل ُ
ُ
نحن ُخطاة ٌ ُم َدانُون .لدينا ُمش ِكلتان ال
ُمش ِكلة بسبب شخصيَّة الله.
الرسالة هي َّ
أن اللهَ وج َد حالً لمشا ِكلنا هذه.
األخبار
نستطي ُع حلَّ ُهما.
السارة في هذه ِ ّ
َّ
ُ
حسب طري ِق ِه ،بَ َّ
ش َر
واح ٍد
بع َد أن أعلَنَ إشعيا ُء
حزنة أنَّنا جميعنا ِملنا ُك ُّل ِ
َ
َ
األخبار ال ُم ِ
السارة َّ
ع ِملَهُ
باألخبار
َّ
إثم جمي ِعنا( ".إشعياء  )2 :52هذا أيضا ً ما َ
ِ
أن "الربَّ وض َع علي ِه َ
تصريح ِه هذا عن اإلنجيل.
بُولُس في
ِ
يُم ِك ُن تعريف غضب الله بكونِ ِه "موقِف القداسة ال ُمست َ ِم ّر وال ُمتنا ِسق تجاهَ ما ُه َو غير
ع ُح ِبّه ".تُخ ِب ُرنا
ُمقدَّس ".أو "ال َموقِف ال ُمست َ ِم ّر وال ُمتنا ِسق من إل ٍه ُم ِحبّ تجاهَ ما يُد ِ ّم ُر مو ُ
ضو َ
سةُ َّ
أولئك الذين يُحبُّهم اللهُ
ض
أن المحبَّةَ هي َجوه َُر الله .ولكن عن َدما
َ
يتعر ُ
َّ
ُ
األسفار ال ُمق َّد َ
َّ
يتحط ُموا بالخَطيَّةَّ ،
فإن إلهنا ال ُم ِحبّ ُه َو أيضا ً قاد ٌِر
وشك أن
للخطر ،وعندما ي ُكونُونَ على
ِ
ويدين الخَطيَّة َّ
ُ
ألن الخطيَّةَ تُد ِ ّم ُر ما ي ُِحبُّهُ الله.
يكره ُ
على الغَ َ
ضب .فاللهُ َ
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الفَص ُل الثا ِلث
نواميس"
"أربَعةُ ُملوك وأربَعةُ ِ
الخامس
ِ
يُلَ ِ ّخ ُ
ص بُولُس ُح َّجةَ إصحاحاتِ ِه األر َبعة األُولى في العد ِد َّ
األول من اإلصحاحِ
ُ
سوع المسيح ".إذ يُق ِ ّد ُم بُولُس
تبررنا باإليمان ،لنا سال ٌم م َع الله ِب َر ِبّنا ي ُ
حيث يقُول" :فإذ قد َّ
يطر ُحها ،يُتابِ ُع القول في العد ِد التالي" :الذي ب ِه
ثاني أربعة إصحاحات من القضيَّة التي َ
صار لنا ال ُّد ُخول باإليمان إلى هذه ال ِنّعمة التي ُ
جاء
أيضا ً قد
نحن فيها ُم ِقي ُمون ونَفت َ ِخ ُر على َر ِ
َ
ب المسيح يُ َب ِ ّر ُرنا ويُعطينا سالما ً م َع الله.
صلي ِ
َمج ِد الله( ".رومية  )2 ،1 :5فإيمانُنا ِب َ
ُ
وف من أج ِل المسيح في هذا
الوقُ ِ
واإليمان يُعطينا أيضا ً ُو ُ
صوالً إلى النعمة التي تُم ِ ّكنُنا من ُ
سوع وتُم ِ ّج ُد الله.
العالم ،وأن نحيَا حياة ً ت ُ َر ِفّ ُع ي ُ
أربَعَةُ ُملُوك
ناس أُع ِلنوا أبراراً؟ يب َدأ ُ بُولُس جوا َبهُ على
كيف
تبررنا باإليمان،
نعيش كأ ُ ٍ
اآلن وقد َّ
ُ
َ
سميتُهُ "ال ُملوك األربَعة )21 – 12 :5( ".بإمكا ِننا أن نُس ِ ّمي الملك
عليم يُم ِك ُن تَ ِ
هذا السؤال بت َ ٍ
نقرأ ُ َّ
َطيَّة د َخ َل هذا العالم و"تكاث َ َر" أو "إنتَش ََر إلى ُك ِّل
أن الملك خ ِ
َّ
األول "الملك خَطيَّة"َ .
كيف أو لماذا دخلت الخطيَّةُ
سفي حو َل
الناس )12( ".لقد تجنَّ َ
ب بُولُس الد ُخول في ج َد ٍل فل َ
َ
كتب بِبَسا َ
طة َّ
َطيَّةَ دخلت ،تكاثَرت ،وسا َدت.
أن الخ ِ
إلى العالم .بل َ
الحقا ً َّ
جرة َ الخَطيَّة
َطيَّة .يُخ ِب ُرنا بُولُس ِ
ث ُ َّم جا َء الم ِلكُ َموت ُمباش ََرة ً بع َد الملك خ ِ
أن" ،أ ُ َ
غير َحمي َدةٍ أبداً .إحدى هذه
َطيَّةُ دائِما ً لها عواقِبُها ،وهذه العواقِ ُ
هي َموت .)22 :2( ".الخ ِ
ب ُ
أن الخطيَّة تقتَضي دائما ً
ورة ٌ
مجازيَّا ً تعني َّ
هو أيضا ً ُ
ص َ
ِ
العوا ِقب هي حر ِفيَّا ً الموت .فالموتُ َ
آجالً
ب خطايانا .فال َم ِلكُ ُموت
س جميعا ً على مائِ َدةِ عواقِ ِ
سوف نج ِل ُ
عاجالً أم ِ
جرة ً رهيبَةِ .
أُ َ
َ
َطيَّة.
دائِما ً يتبَ ُع الملك خ ِ
ب
األخبار
كان التا ِل َيان ف ُهما
األوالن ُه َم
َّ
ُ
ُ
س ِ
السارة .ب َح َ
ال َم ِلكان َّ
األخبار الس ِيّئة ،أ َّما الم ِل ِ
سوع
بُولُسُ ،ه َ
سوعُ المسيح .فالملك ي ُ
ناك َم ِلكٌ آخر دخ َل وتكاثَر وسا َد في الحياة ،وإس ُمهُ ي ُ
قام من الموت.
غلب الملك خَطيَّة على الصليب،
َ
َ
وغلب الملك َموت عندما َ
أنت .باإليمان،
األخبار
ث ُ َّم لدى بُولُس المزيد من
هو الملك َ
َّ
ِ
السارة .فال َم ِلكُ الرا ِب ُع َ
وأولئك الذين
تفيض في المسيح باإليمان.
تستَطي ُع أن تد ُخ َل الحياة َ في المسيح .بإمكا ِن َك أن
َ
َ
سوف "يم ِل ُكونَ في
يد ُخلُونَ إلى الحياة في المسيح ،ويقبَلونَ بالنع َم ِة واإليمان عطيَّةَ البِ ّر،
َ
سوع المسيحِ ".بكلما ٍ
باإليمان إلى
لك ولي أن ند ُخ َل
ت أُخرى ،من ال ُمم ِكن َ
ِ
بالواحد ،ي ُ
الحياةِ
ِ
سوعُ المسيح" ،جئتُ
المسيح ،بطريقَ ٍة تج َعلُنا نم ِلكُ في الحياة من ِخال ِله ( .)17 :5قا َل ي ُ
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ضل( ".يُوحنَّا  .)11 :11يُخ ِب ُرنا بُولُس ببسا َ
كيف ند ُخ ُل
طة
لتكونَ ل ُهم َحياةٌ ،ول َي ُكونَ ل ُهم أف َ
َ
ضة في المسيح.
إلى هذه الحياة الفَيَّا َ
َّ
ش م َع الخَطيَّة ،تماما ً كما
إن هؤُالء ال ُملوك األر َبعة ُهم غا ِلبُون .ال نستطي ُع أن نتعايَ َ
السرطان الخَبيث .فالخَطيَّةُ ستغ ِلبُنا بإرسا ِلها الملك َموت .ولكن
ُش م َع
ال نستطي ُع التعاي َ
ِ
سوف ن ُك ُ
ون غالِبينَ على الخطية
ض ٍة في المسيح،
عندما ند ُخ ُل
باإليمان وال ِنّع َم ِة إلى حياةٍ فيَّا َ
َ
ِ
َّاضينَ بالحياة .عندما يخت ُ ُم بُولُس هذا الجزء من ُح َّجتِ ِه في اإلصحاحِ الثامن ،يُع ِل ُن أنَّهُ
وفي ِ
صرين على الخطيَّ ِة وفي الحياة (.)27 :2
بإمكا ِننا أن ن ُكونَ أعظم من ُمنت َ ِ
واميس
أربَعةُ نَ ِ
َّ
الصورة َ
ت
إن
ع ِة الثا ِنيَة من اإلصحاحا ِ
المجازيَّةَ عن ال ُم ِ
لوك األر َبعة تب َدأ ُ ُح ّجةَ المج ُمو َ
َ
ِ
الروحيَّة
األربَعة من الرسالة .هؤُالء ال ُملوك األربعة يُح ِ ّ
ض ُرونَنا لنس َم َع عن النواميس ُّ
آخ ِر إصحا َحين من هذ ال ِقسم الثاني ( .)2 -5فإن ُكنَّا سنتعلَّ ُم
ُبر ُزها بُولُس في ِ
األربَعة التي ي ِ
ون ُمنتَصرينَ في المسيح ،علينا ِب َبسا َ
كيف ن ُك ُ
طة أن نتعلَّ َم هذه النواميس الروحيَّة األربعة.
َ
وس اللهَّ )2 -1 :7( ".
ُ
فاإليمان
عجزَ ة ٌ عظيمة.
إن َك ِل َمةَ الله هي ُم ِ
األو ُل ُه َو "نا ُم ُ
النا ُم ُ
وس َّ
وحيَّةً فينا
ولّ ُد حياة ً ُر ِ
يأتي بسماعِ كلم ِة الله ،وكلمةُ الله هي البذرة ُ غير القابِلة للفَساد ،والتي ت ُ ِ
بطرس .)22 ،22 :1
(رومية 17 :11؛ ُ 1
ُ
َّ
وس الخَطيَّة
وس الله يُظ ِه ُر ِب ُو ُ
وس ُّ
الروحي الثاني ،الذي ُه َو" ،نا ُم ُ
ضوح النا ُم َ
إن نا ُم َ
وال َموتَّ ".
ذلك النا ُموس الروحي ال ُمطلَق والذي ال يُم ِكن
إن هذا النا ُموس الروحي الثاني هو َ
أن الخطيَّةَ دائِما ً لها عواقِبُها ( .)25 -7 :7بحسب يعقُوبَّ ،
إنكارهَُّ ،
إن َك ِل َمةَ الله هي مث ُل
ُ
ِمرآة (يعقُوب َّ .)22 :1
ب في مظ َه ِرنا ،لكي
إن ع َمل ِ
المرآ ِة هو أن تُظ ِه َر لنا الشوا ِئ َ
بنفس الطريقةَّ ،
فإن كلمةَ الله تُظ ِه ُر لنا
نخر َج إلى
ص ِ ّح َحها قب َل أن ُ
الخارج ونُقا ِب َل الناسِ .
نُ َ
ِ
النظر
عليها قب َل أن نتعا َم َل م َع اآلخرين .فحتَّى ولو لم ي ُكن
ُ
ص َر َ
الخطيَّةَ في حياتِناِ ،ل َكي ننت َ ِ
المنزل؟
صونَ من ك ِّل ِمرآةٍ في
إلى ِ
المرآة يُرضينا ،ولكن كم واح ٍد منَّا يتخلَّ ُ
ِ
وس الثا ِل ُ
ث
نان
سين ُر ِ
األخبار الس ِيّئة ،أ َّما النا ُم ُ
وكما م َع ال ُملوك االر َبعةَّ ،أو ُل نا ُمو َ
َ
وحيَّين يُع ِل ِ
سهُ الروحي الثا ِلث "نا ُموس ُروح الحياة
األخبار
نان
َّ
السارة .يُس ِ ّمي بُولُس نا ُمو َ
َ
والرابِع فيُع ِل ِ
السارة َّ
أن هذا النا ُموس قاد ٌِر أن يُ َح ِ ّر َرنا من
األخبار
في المسيح )4 -1 :2( ".يُع ِل ُن لنا
َّ
َ
"نا ُموس الخَطيَّ ِة والموت".
تماما ً كما َّ
ب قانُونَ الجا ِذبِيَّة ،ويُم ِ ّك ُن
أن قانُون الطيران النفَّاث  Aerodynamicsيَغ ِل ُ
كذلك "نا ُموس روح الحياة
حلّق،
َ
مدرجِ الطيران وت ُ ِ
طائِ َرة ُّ
الر َّكاب الضخمة من أن تُق ِل َع من َ
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ق
في المسيح" ُه َو نا ُموس أو قانُون "الطيران النفَّاث ُّ
الروحي" الذي يُم ِ ّكنُنا من التحلي ِ
واإلر ِتفاع فوقَ "نا ُموس الخَطيَّة وال َموت".
يقضي الكثيرونَ منَّا ُروحيَّا ً وقتا ً طويالً وكأنَّنا نقُو ُد
إن كانَ هذا صحيحا ً و ُه َو
َ
كذلك ,فلماذا ِ
حركا ٍ
طائِرا ٍ
الروح
ت جبَّارة ،ولكنَّنا ال نُق ِل ُع وال نُ ِ
حلّ ُق وال نطير؟ فحتَّى ولو َق ِبلنا ُّ
ت مزَ َّو َدة ً ب ُم ِ ّ
ب على "نا ُموس الخَطيَّة وال َموت؟"
القُدُس ،فلماذا ال نرت َ ِف ُع ونتغلَّ ُ
َّ
الروحي الرابِع ،الذي ُه َو "نا ُموس العَقليَّة
واب على هذا ال ُّ
سؤال يُق ِ ّد ُمنا إلى النا ُموس ُّ
إن ال َج َ
َّ
َّ
ولكن الذين
س ِد يهتَ ُّمون
"فإن الذينَ ُهم
كتب بُولُس يقُول:
ُّ
َ
الروحيَّةَ ".
حسب الجسد فبِما للج َ
َّ
للروحَّ .
سد ُه َو َموتٌ
الروح ُه َو حياة ٌ وسال ٌم".
مام ُّ
حسب ال ُّروح ف ِبما ُّ
َ
مام ال َج َ
ولكن إه ِت َ
ألن إه ِت َ
َّ
نتخطى "نا ُموس الخَطيَّة وال َموت" في حيا ِتنا ،فهذا ألنَّنا جعَلنا عقليَّة
( )2 -5 :2إن ُكنَّا ال
"اإله ِتمام بال َجسد" تتح َّك ُم بنا".
سوعُ َّ
أن الفَرقَ
سوع يُم ِكن ِ
الروحيَّة ".لقد علَّ َم ي ُ
إحدى أع َمق تعاليم ي ُ
تسميتُها "نا ُموس العقليَّة ُّ
بينَ حيا ٍة مملووءة بالسعادة وحياة مملوو َءة بال ُحزن هو الطريقة التي نرى بها األُمور (متَّى
الرياضيُّون والقا َدة ُ والدبلوما ِسيُّون في أعما ِل
وحيُّون واألبطا ُل
الر ِ
 .)22 ،22 :2فالقا َدة ُ ُّ
ِ
ُعلّقُونَ أولويَّةً ُكبرى على أه ِ ّميَّ ِة ِحيازَ ةِ العق ِليَّ ِة أو الذهنيَّة الصحيحة.
العالم ،ي ِ
س َك هذا السؤال:
الر ِ
تأ َّمل ِب ُروحِ الصالة بهذه النواميس أو المبادِئ ُّ
وحيَّة األر َبعة .ث ُ َّم ،إسأَل نف َ
ما هي ذهنيَّتي أو طريقَةُ تفكيري اليوم؟ َّ
ي
وس العقليَّ ِة الروحيَّة" بإمكانِ ِه أن يُح ِ ّد َد أ َّ
"إن نا ُم َ
سو ُد في حياتِ َك" :نا ُموس روح الحياة في المسيح "،أو "نا ُموس الخَطيَّة
مبدأٍ أو نا ُموس سي ُ
والموت".
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الفص ُل الرابِع
" ُك ُّل األشياء"
عن الفَحص و ُ
ط ُرقَهُ عن
ق ِغنَى الل ِه ِ
وحك َمتِ ِه و ِع ِلم ِه .ما أب َع َد أحكا َمهُ ِ
"يا لَعُم ِ
اإلس ِتقصاءْ .
صار لهُ ُمشيراً .أو من سبقَ فأعطاهُ فيُكافَأ.
الربّ ِ أو من
ألن من
كر َّ
َ
عرف ِف َ
َ
َّ
ألن منهُ وبِ ِه ولهُ ُك َّل األشياء .لهُ المج ُد إلى األبدِ .آمين( .رومية )22 -22 :11
هذه هي بركةُ التمجيد التي بها يخت ُ ُم بُولُس هذا المق َ
ي المجيد .في
طع التعليمي الال ُهو ِت ّ
مق َ
طعِ التمجي ِد هذا ،يُع ِل ُن بُولُس َّ
الكامنة ورا َء ُك ِّل
أن اللهَ ُه َو مص َد ُر ُك ِّل األَشياء ،والقُ َّوة
ِ
األشياءَّ ،
وأن مج َدهُ ُه َو القص ُد من ُك ِّل األشياء .إنَّهُ يَستَخ ِد ُم هاتَين ال َك ِل َمتَين " ُك ّل األشياء"
ُشير
(رومية 22 :2؛ ُ 2كورنثُوس .)2 :2
فإالم ي ُ
غا ِلبا ً معاً ،ولكنَّهُ ال يستخ ِد ُمها أبدا ً ِب ِخفَّة ُ
َ
ض ُع هاتَين الكلمتَين معا ً في هذا مق َ
طعِ التمجي ِد هذا.
بُولُس بالتحديد عندما ي َ
س ُموا إصحاحات هذه الرسالة الستة عشر إلى أر َبع ِة
لقد سبقَ وإقت َ َرحتُ علي ُكم أن تق ُ
ب من ُكم أن
الرسالة .أ َّما اآلن فأطلُ ُ
بروحِ الصالة أن ت ُ َم ِيّ ُزوا ُح َّجةَ هذه ِ ّ
أقسام ،بينما تُحا ِولُونَ ُ
سول األساسيَّة
قضيَّة اإلصحاحات واألعداد ،وأن تُحا ِولُوا أن تف َه ُموا ُح َّجةَ بُولُس الر ُ
تن ُ
سوا ِ
سفار المقدَّسة حتَى القَرن
في هذه الرسالة .فاإلصحاحاتُ واألعداد لم يت ّم إضافتُها إلى األ ِ
الثا ِلث عشر .أحياناً ،قد تُش ّ َِو ُ
المنطق ال ُموحى
إدراك
شنا تقسيماتُ السفر إلى إصحاحات عن
ِ
ِ
ب المقدَّس.
سفر ُم َعيَّن من
أسفار الكتا ِ
في ٍ
ِ
خدام ِه للكلمتَين " ُك ّل األشياء" في مق َ
التمجيد هذا ،عندما
بدأ َ بُولُس
بالتحضير إلستِ ِ
ِ
ِ
طع ِ
كيف
وحيَّة األر َبعة ( .)12 :2ث ُ َّم أعطى لَم َحةً عن
إنتَهى من
الر ِ
إخبارنا عن هذه ال َمبادِئ ُّ
ِ
َ
إن النقطة التي ش َّد َد عليها ُهنا ِهي َّ
ص ُل بنا اللهُ إلى الخالصَّ .
األول
أن اللهَ ُه َو ال ُم ِ ّ
يَ ِ
حرك َّ
خلف ُك ِّل األشياء التي تحد ُ
َّ
فعر َف ُهم
كتب يقُول:
ُث لنا ِخال َل عمليَّ ِة الخالصَ .
"ألن الذين سبقَ َ
َ
ورة َ إبنِ ِه لي ُكونَ ُه َو ِبكرا ً بينَ إخوةٍ َكثيرين .والذي سبقَ
سبقَ فَ َعيَّ َن ُهم ل َي ُكونُوا ُمشا ِب ِهين ُ
ص َ
بر َر ُهم فهؤُ الء
بر َر ُهم أيضاً .والذين َّ
فعَيَّ َن ُهم فهؤُالء دعا ُهم أيضاً .والذين دعا ُهم فه ُؤالء َّ
(رومية .)21 ،22 :2
م َّج َد ُهم أيضا ًُ ".
ص ُل بنا هذا المق َ
سول َّ
أن اللهَ ُه َو
ط ُع إلى تمجي ٍد عظيم لل ِه نف ِسه .أعلنَ بُولُس الر ُ
ث ُ َّم َي ِ
أولئك الذين يم ُ
ع ِة ،واللهُ ُه َو ألج ِل أول ِئ َك
أولئك الذينَ ق ِبلُوهُ .واللهُ ُه َو م َع
في
َ
َ
شونَ في الطا َ
ب ُخ َّ
سيفصلُنا عن
طتِ ِه .وإن كانَ اللهُ فينا ،معنا ،ولَنا ،فمن علينا ،ومن
المد ُ
س ِ
ِ
ع ّ ِوينَ ب َح َ
الثامن بمق َ
ُجيب على هذه األسئِلة.
طعِ التمجيد الذي ي ُ
محبَّتِ ِه؟ ث ُ َّم يخت ُ ُم بُولُس هذا اإلصحاحِ ِ
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ُ
س ُع بُولُس
أُنقُلوا هذه األفكار ال ُموحاة وال ُمل ِهمة م َع ُكم إلى اإلصحاحِ التا ِسع،
حيث سيُو ِ ّ
كلمةً إستَخ َدمها في المق َ
طعِ الذي إستش َهدنا ب ِه أعالهُ .هذه الكلمة هيُ " ،م َع َّينِينَ سا ِبقاً"َّ .
إن
ب
توسي َع بُولُس لهذا المفهوم الذي يُس َّمى "اإلخ ِتيار" يجعَ ُل من هذا اإلصحاح أح َد أصعَ ِ
وأغنى إصحاحات الكتاب المقدَّس.
سو ويعقُوب – في َر ِح ِم
لقد كانَ اإليضا ُح الذي إستَخ َد َمهُ بُولُس ُه َو التوأ َمان – عي ُ
شراً ،قا َل اللهُ" ،أحببتُ يعقُوب وأبغضتُ
ي طف ٍل من ُهما خيرا ً أم َّ
أ ُ ِ ّم ِهما .فقب َل أن يفعَ َل أ ُّ
بير يُستَعبَ ُد للصغير( ".رومية  .)12 ،12 :2لقد كانَ لدى الله ُخ َّ
صير
عي ُ
طة و َم ٌ
سو" "،وال َك ُ
ل ُك ٍّل من ُهما قب َل أن يُولَدا.
بأن هذا التعليم ين َبغي أن يُح َف َ
سرين َّ
ظ َك ِس ِ ّر عائِلة بينَ
ض ِل ال ُمف ِ ّ
لقد إقتَر َح أح ُد أف َ
الرو َح القدُس
ال ُمؤمنين .فعلينا أن ال نتوقَّ َع من أ ُ َ
ولئك الذي لم يأتُوا بعد إلى اإليمان ولم يقبَلوا ُّ
أن يف َه ُموا ويقبَلوا هذا التعليم .ال َبل َّ
صعب على الكثير من ال ُمؤمنين ،ألنَّهُ
إن هذا التعليم
ٌ
َير ال ُمختارين.
يج َع ُل اللهَ يبدُو وكأنَّهُ غير عادِل ،خا َّ
صةً بالنس َب ِة ِلغ ِ
ون ر َّدة ُ
الكثير من ال ُمؤمنِين هذا التعليم َّأوالً في كلم ِة الله ،غا ِلبا ً ما ت ُك ُ
ف
ُ
عندما يكت َ ِش ُ
سول على هذا النوع من
فع ِلهم األساسيَّة أنَّهُ ال يُم ِك ُن أن ي ُكونَ هذا صحيحاً .إن
جواب الر ُ
َ
ص ِر األشعار التي سبقَ لي
لنقرأ َ العه َد القديم .أحد أق َ
التفكير هو أنَّهُ يض ُع أمامنا التح ّدِي َ
يختار اللهُ اليهود".
ب أن
أغر َ
َ
وقرأتُها ُهو" :ما َ
ين
بمعنى ما ،يُعتَبَ ُر العه ُد القدي ُم بأك َم ِل ِه إيضاحا ً عن هذا التعليم عن اإلختِيارِ .
فمن َب ِ
ً
آنذاك بني إسرائيل .وكما أشرتُ سا ِبقاًَّ ،
إختار اللهُ
فإن هذه
ُك ِّل أ ُ َم ِم التاريخِ القديم،
َ
َ
نقيض اإلخ ِتيارَّ ،
إختار
شعب إسرائيل
ألن
شير أيضا ً إلى
اإلصحاحات الثالثة ( )11 -2ت ُ ُ
ِ
َ
َ
لرفض ِه
وذلك
يختار اليوم ،أن ال ي ُكونَ ُمختارا ً بل مرفُوضاً،
في الماضي ،وال يزا ُل
َ
ُ
ِ
المسيح.
أفكارهُ و ُ
ط ُرقَهُ.
ي إشعياء أنَّهُ علينا أن ال نُحا ِو َل أن نف َه َم
َ
يُخ ِبرنا اللهُ من ِخال ِل النب ّ
أن طريقَةَ
تفكير ِه وعم ِل ِه ُمخت َ ِلفَةٌ تماما ً عن َ
ف ُه َو يُ َن ِبّ ُهنا َّ
ط ِريقَ ِة تفكرينا وع َم ِلنا ،كما ترت َ ِف ُع
ِ
عن األرض( .إشعياء .)2 ،2 :55
السماواتُ ِ
ُ
اإلنسان
أنت أيُّها
وبينما يُق ِ ّد ُم بُولُس هذا التعليم ،يتحدَّانا ب ِبض َع ِة أسئِلة مثلَ " :بل من َ
نفس جبلَ ِة الطين ُموسى و ِفرعون]؟ ألع َّل الجبلَةَ تقُو ُل لجا ِب ِلها
الذي [تسأ ُل الله لماذا َخلَقَ من ِ
لماذا صنعتَني هكذا؟" (رومية  .)21 ،21 :2إنَّهُ يُق ِ ّد ُم أيضا ً التفسير َّ
ليس
أن اإلختِيار َ
ضيَّةُ الحقيقيَّة هي أنَّنا ُمخَلَّصينَ بال ِنّع َمة،
القضيَّةَ األساسيَّة .فإن ُكنَّا ُمختارينَ للخالص ،فالقَ ِ
إنجاز حقَّقناهُ نتيجةً ِلمج ُهودا ِتنا (رومية .)11 :2
ٍ
وليس أل ّ
َ
يِ
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إن مق َ
َّ
ط َع التمجيد الذي بدأتُ م َعهُ هذا الفصل ،والذي ب ِه يخت ُ ُم بُولُس تصري َحهُ
ب م َع ُك ِّل ما
ي لهذه التحفة الال ُهوتيَّة ،هو الطريقة الوحيدة التي بها نستطي ُع أن
نتجاو َ
العقا ِئد ّ
َ
ي
شاركنا ب ِه بُولُس ،بما في َ
ذلك تعلمي اإلختِيار .يُذ ِ ّك ُرنا بُولُس ُهنا في هذا المقطع التمجيد ّ
َّ
كيف سيع َم ُل ُك َّل ما قص َدهُ بُولُس
قر َر
أن اللهَ لم يحت َ ْج أحدا ً منَّا لي ُكونَ لهُ ُمشيراً ،عندما َّ
َ
الكامنة ورا َء ُك ِّل شيء ،والهدف
كون الل ِه مص َدر ُك ِّل شيء ،والقُ َّوة
عندما كانَ يُخ ِب ُرنا عن
ِ
ِ
صود من ُك ِّل شيء.
المق ُ
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الخامس
الفص ُل
ِ
"ماذا بعد؟"
أرجو أن تنقُلُوا مع ُكم حقيقَةَ هذا المقطع التمجيدي إلى اإلصحاحِ الثاني عشر.
"ف" ،علينا دائما ً أن نتسا َء َل عن سبب ُوجو ِد هذا الحرف.
"عندما يستَخ ِد ُم بُولُس حرف َ
نط ِقيَّة
ُه َ
فاء الح َّجة ال َم ِ
سمعتُها منذُ أكثر من خمسينَ سنةً ،تُسا ِعدنا على إقتِ ِ
ناك نَصي َحةٌ حكي َمةٌ ِ
سولَّ .
المقاط َع
إن هذا يتعلَّ ُق أيضا ً بالطريقة التي غا ِلبا ً ما يب َدأ ُ بها بُولُس
ِ
عن َد هذا الر ُ
ص ُد من
شاركها معنا في هذه الرسالة ،يق ُ
ق الحقيقة التي َ
التطبيقيَّة في رسائِ ِله .فإذ يب َدأ ُ بتطبي ِ
(رومية .)17 :1
ِ
إستخدام ِه لهذا الحرف أن يُعي َدنا إلى بدايَ ِة ُح َّجتِ ِه في َّأو ِل الرسالة ُ
ب إليكم أيُّها االخوة ُ برأف ِة الل ِه ْ
أن ت ُق ِ ّدموا أجسا َد ُكم ذبيحةً حيةً مقدسةً َمرضيّةً ِعن َد الله
"فأطلُ ُ
بل تَغيّروا ْ
الدهرْ .
عن شك ِل ُكم بتجدي ِد أَذهانِ ُكم ،لتَختبروا ما
عبا َدت َ ُكم العقلية .وال ت ُشاكلوا هذا
َ
(رومية )2 ،1 :12
هي إرادة ُ الله الصالحةُ ال َم ْرضيّةُ الكاملة"ُ .
س ُهم للهَّ ،
سوف تقودُهم إلى أسوأِ
مكان
فإن إرا َدة َ الله
يعت َ ِق ُد الك ِث ُ
يرونَ أنَّهم إذا سلَّ ُموا أنفُ َ
ٍ
َ
ولكن بُولُس يُخبِ ُرنا َّ
َّ
فكيف بإمكانِنا
وكاملة (العدد .)2
أن إرا َدة َ الله صا ِلحة
تصو ُرهُ.
يُم ِكنُ ُهم
ِ
ُّ
َ
خمس ُخطوا ٍ
نحو إكتشاف إرادة الله.
ف إرا َدة َ الله لحياتِنا .يُق ِ ّد ُم لنا بُولُس
أن ِ
َ
نعر َ
ت َ
حور حياتَك .ف ِبما َّ
الكامنَة ورا َء ُك ِّل
أن اللهَ ُه َو َمص َد ُر ُك ِّل شَيء ،والقُ َّوة
ِ
أوال ،إج َعل الله ِم َ
ي ِ أن تجع َل اللهَ مر َكز حيا ِتك.
دف ال َمر ُج ُّو من ُك ِّل شَيء ،فمن ال َم ِ
شَيء ،وال َه ُ
نطق ّ
ذلك ال َمب َدأ األسا ِسي الذي أعطانا
ثانيا ،إلت َ ِزم بالله .علينا أن نُ ِلز َم إرا َدتَنا بإرا َدةِ الله .تذ َّك ْر َ
يعرفُها( ".يُوحنَّا .)17 :7
سوع عندما قال" ،إن أرا َد أح ٌد أن يع َم َل َمشيئَةَ الله،
إيَّاهُ ي ُ
سوف ِ
َ
سوف يُع ِل ُن مشيئتَهُ لحياتِ َك.
ف أنَّ َك ُملت َ ِز ٌم ب ِه ،وأنَّ َك تُري ُد أن تع َم َل َمشيئتَهُ،
يعر ُ
فإن كانَ اللهُ ِ
َ
علَينا أن نت َغي ََّر ونتج َّد َد
الخطوة ُ الثالثةُ هي عندما نُص ِب ُح في َموقعِ التسليم .قال بولس أنَّهُ َ
بالله" .ت َجدَّدوا بواسط ِة الله"" .تَغيَّروا عن شك ِل ُكم بتَجدي ِد أذها ِن ُكم" .عن َد والدتِ َك الجسديَّة،
ْ
َّور
كانت وال َدت ُ َك الجسديَّة
إختبار تَسليم .وهذا هو الحا ُل مع الوالدةِ الروحية .فاللهُ يلعَ ُ
ب الد َ
َ
ونحن ن ُك ُ
ُ
ون ُمستَسلِمينَ سلبِيَّا ً عندما تتج َّد ُد أذهانُنا (ُ 2كورنثُوس 12 :2؛ ،17 :5
ي،
اإليجا ِب ّ
أن ُخ َّ
طة َ
ون بإمكا ِننا أن نُ َبرهِنَ باإلختِبار َّ
ون ق ِد إخت َ َبرنا "تَجدي َد أذهانِنا "،ي ُك ُ
 .)12فعندما ن ُك ُ
وحي.
الر ِ
الله لنا هي صا ِلحة ،وتُل ِّبي ُك ّل ُمت َ ِ
نحو النضج ُّ
طلّبا ِته ،وتقودُنا َ
يُق ِ ّد ُم لنا بُولُس ال ُخ َ
ب قائِالً" :وال تُشا ِكلوا هذا الدهر .)2( ".بكلما ٍ
ت
طوة َ الرابِعة عندما يكت ُ ُ
بإقحام ُكم في قالَ ِب ِه".
عوا العالَ َم من حو ِل ُكم يُش ِ ّكلُ ُكم
ِ
أُخرى" ،ال ت ُكونُوا مث َل اآلخرين .وال تد ُ
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سوف تفقُدونَ إرا َدة َ لله لحياتِ ُكم .ولكن إذا تشبَّهتُم بالمسيح،
فإذا فعلتُم هذا،
فسوف تُخالِفونَ
َ
َ
ي من حو ِل ُكم.
العالم .و ِقي ُم ُكم لن
ِ
تنسج َم م َع ِق َي ِم العالم الدُّن َي ِو ّ
طوة ُ
ق
الخامسة هي أن تتشبَّ ُهوا بالمسيح .فبِالنسبَ ِة لبُولُس ،إحدى
ِ
ُ
الطرق لتحقي ِ
وأخيراً ،ال ُخ َ
در ُكوا َّ
ب
أن ُّ
الرو َح القُدُس يع َم ُل من ِخال ِل شع ِب ِه بإعطائهم موا ِه َ
هذه ال ُخطوة هي أن ت ُ ِ
الروحيَّة.
ب ِِتُ حياتَ ُكم في المسيح وتُؤ ِ ّهلُ ُكم للخدما ِ
ُر ِ
ت ُّ
وحيَّة ( .)2 -2هذه الموا ِهب تُث ّ ِ
سلّ ُمونَها لهُ ،وتستخدِمونَها من
وعندما تكتَشِفونَ ما هي الموا ِهب التي وضعها اللهُ في ُكم ،وت ُ ِ
خالص ُكم
سوف تقُودُكم إلى َمشيئة الله وقص ِد ِه لحياتِكم و
وحيَّة
الر ِ
أج ِله ،هذه الموا ِه ُ
ب ُّ
ِ
َ
سس .)11 :2
(أف ُ
ك ُْن حقيقيَّا ً
ي جداً ،يحثُّنا على أن نُط ِبّقَ ُك َّل الحقيقة التي علَّمنا
إذ يُتابِ ُع بُولُس هذا المقطع الع َم ِل ّ
نحن جز ٌء منهاَّ .
المحلّيَّة التي ُ
ضلَة للعه ِد
إيَّاها في هذه الرسالة على الكنيس ِة
إن تر َج َمتي ال ُمف َّ
ِ
ق هذا المق َ
ي من هذه
ي" َ
عبر تطبي ِ
طعِ التطبيق ّ
الجديد تَستخ ِد ُم مرارا ً و ِتكرارا ً كلمة " َح ِقي ِق ّ
عو إلى
كارهينَ
صقينَ بالخَير .)2 :12( ".إنَّهُ يد ُ
الرسالةَّ .أوالً ،يكت ُ ُ
ّ
ِّ
الشرُ ،ملتَ ِ
بُ " :كونُوا ِ
س ِة الحقيقيَّة بينَ ال ُمؤمنين.
النقاوةِ الحقيقيَّة وإلى القدا َ
َ
ور العا ِل َيةَ ،بل ُمنقادِينَ
عو بُولُس أيضا ً إلى التوا ُ
يد ُ
ضع الحقيقي" :غير ُمهتَ ِ ّمينَ باأل ُ ُم ِ
ضعينَّ .)12 :12( ".
ض َع ُه َو فضيلَةٌ ُروحيَّة ،تُوض ُع بإستمرار في مكانَ ٍة
إن التوا ُ
إلى ال ُمت َّ ِ
عو بُولُس إلى ال ِوح َدةِ الحقيقيَّة .ال ِوح َدة ُ التي يُق ِ ّد ُمها
سل .ث ُ َّم يد ُ
ِ
الر ُ
ساميَة على برنا َمجِ عم ِل ُّ
بُولُس ُهنا َمب ِنيَّةٌ على كو ِننا جميعا ً واحدا ً في المسيح وأعضاء جسدِه.
بذلك أنَّهُ علينا
ص ُد
َ
ب بُولُس" ،وا ّدِينَ بع ُ
عندما يكت ُ ُ
ض ُكم بعضا ً ِبالمحبَّ ِة األخَويَّة" ،يق ُ
ف المحبَّة التي يُق ِ ّد ُمها ُهنا في هذه الرسالة
أن ن ُك َّن محبَّةً حقيقيَّة
ص ُ
لبعضنا البعض .وإذ يَ ِ
ِ
ص ُدهُ بالمحبَّ ِة الحقيقيَّة (ُ 1كورنثُوس .)7 -4 :12
األُولى إلى ال ُكورنثُوس ِيّين ،يُظ ِه ُر لنا ما يق ُ
َّ
سول.
إن هذه لَحقيقَةٌ ها َّمةٌ تَظ َه ُر في
ِ
المقاطعِ التطبيقيَّة في ُك ِّل رسائِ ِل بُولُس الر ُ
ت ال ِق ّدِيسين )12( ".يذ ُك ُر
عو بُولُس للتلمذة الحقيقيَّةُ " .مشت َ ِركينَ في إحتياجا ِ
ث ُ َّم يد ُ
ليس
الغرباء
وحيَّة .في اللُّغَ ِة األصليَّة ،ي ِ
الر ِ
ِ
كواحدة من الموا ِهب ُّ
بُولُس إضافَةَ ُ
ُعلّ ُم بُولُس ُهنا َ
أنظارنا في مكانَين ع َّما
الناس بمحبَّتِنا .يو ِ ّجهُ بُولُس
الحقَ "
فقط أن نهت َّم بالضيافة ،بل أن "نُ ِ
َ
َ
ؤمنين.
شار اإلنجيل ،وحاجاتُ ال ُم ِ
ين َبغي أن يُعطي ِه التالميذُ األُمناء للكنائس :إن ِت ُ
ي .النشا ُ
ب بُولُس قائِالً" ،غير
ليس بديالً عن اإلنتاج .يكت ُ ُ
ث ُ َّم يد ُ
ط َ
عو بُولُس إلى نَشَاطٍ حقيق ّ
الربّ  ".إن كلمة "إج ِتهاد" ُهنا تعني
الروح ،عا ِبدِينَ َّ
حارينَ في ُّ
ُمتكاسِلينَ في اإلجتِهادّ ِ ،
ور
"األعمال ".فبُولُس بالحقيقَ ِة يتحدَّانا أن ت ُكون لدينا أولويَّاتٌ حقيقيَّة .فَ ِل َكو ِننا ُمن َ
شغِلينَ بأ ُ ُم ٍ
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تور ُ
الطارئة ".وهكذا ال نأ ُخذُ وقتنا لنُر ِ ّكزَ
ور
عديدة ،جميعُنا ُم ِ ّ
ِ
طونَ فيما يُس َّمى " ِبتَسلُّ ِط األ ُم ِ
بروحِ الصالة على أولويَّا ِتنا.
ب" :أفعَ ُل شيئا ً
سول ر ُجالً
لقد كانَ بُولُس الر ُ
ي أولويَّاتُهُ .كانَ بإمكانِ ِه أن يكت ُ َ
َ
عرف ما ِه َ
ب
ض ُّم
الحظوا
واحداً( ".فيل ِبّي ِ .)12 :2
ُ
نقرأ ُ عن ُهم في الكتا ِ
كيف ين َ
األشخاص األت ِقيا ُء الذين َ
َ
كتب
ي في
المقدَّس،
الر ِ
ض ُّمونَ لبُولُس في هذا ال ِنّظام ُّ
كيف ين َ
التركيز على أولويَّا ِتهم .لقد َ
ِ
َ
وح ّ
الربّ ِ وإيَّاها ألت َ ِمس( ".المز ُمور َّ )4 :27
إن
ي:
ِ
"واح َدة ً سألتُ من َّ
ُ
داود ما معناهُ بشك ٍل أساس ّ
الشي َء الوحي َد الذي ر َّكزَ علي ِه ُك ٌّل من داود وبُولُس ،كانَ عالقت ُ ُهما م َع الله ،وإظها ِر ِه إرادته
ب المقدَّس
ليس ُه َ
ناك من مث َ ٍل عن التركيز على األولويَّة في الكتا ِ
ل ُهما في حياتِهما اليوميَّةَ .
سوعُ المسيح.
أعظم من األولويَّات التي طبَّقها ي ُ
شاركها معنا ،لكي
ض بُولُس
َ
أولئك الذين ي ِ
وهكذا َي ُح ُّ
ُؤمنُونَ ب َح ِقيقَ ِة اإلنجيل الرائِعة التي َ
ي (.)21 -14
ي ُكونَ ل ُهم الدافِع الحقيقي والشهادة الحقيقيَّة ،والصالة الحقيقيَّة واإليمان الحقيق ّ
الحظوا التشديد على التطبيق اليومي لإلنجيل في الحيا ِة الحقيقيَّة على حيا ِتنا في
ِ
ت التطبيقيَّة لهذه التُّحفَة الال ُهوتيَّة التي نُس ِ ّميها "رسالة بُولُس إلى أه ِل ُرومية".
اإلصحاحا ِ
ؤم َ
واطنِين
نون ك ُم ِ
ال ُم ِ
واطنين.
في اإلصحاح الثا ِلث عشر ،يُرينا بُولُس
كيف نُط ِبّ ُق إنجي َل التبرير باإليمان ك ُم ِ
َ
ُ
سفر األعمال َّ
س
ؤمن
أن ُه َ
ناك وقتٌ لل ُم ِ
ُّ
بالر ِ
حيث بإمكا ِن ِه أن ي ِ
غم من أنَّنا تعلَّمنا في ِ
ُمار َ
ب
ال ِعصيان ال َم َدني عندما
أوام ُر ال ُح ُكومات م َع وصايا الله .في هذا اإلصحاح ،يكت ُ ُ
ض ِ
تتعار ُ
َ
أن ضا ِب َ
ت قائِالً َّ
َ
مرا ٍ
ط الدولة الذي ي ُِلز ُم تطبيقَ القانُون ُه َو "خادم الله:12( ".
بُولُس
ثالث َّ
ب الله" (.)4
التعبير
وم،
 .)2 ،4ف ُه َو
كخادم الله المر ُ
ُ
ض ِ
الحاضر عن غ َ
ِ
س ِ
ِ
يفرضُونَ تطبيقَ القانُون ،بل يتكلَّ ُم عن
فبُولُس ال يتكلَّ ُم عن ضا ِبطي القانُون ال ُمتج ِ ّددِين الذي ُ
الرومانِ ِيّينَّ .
ضوعا ً في مكان ِه بطريقَ ٍة
إن كلمة "مرسوم" تعني بالحقيقة" ،مو ُ
ال ُجنود ُّ
ستراتيجيَّةَّ ".
ون الله.
سومين ُهم مو ُ
َّام اإلنجيل ال َمر ُ
ضوعُونَ ستراتيجيَّا ً ُ
ليكرزوا ِبقانُ ِ
إن ُخد َ
ضبَّا ُ
كتب بُولُس ما فحواهُ،
و ُ
ط السالم المر ُ
ون الله .لقد َ
ق قانُ ِ
سومين ُهم موضُوعونَ لتطبي ِ
تسرقونَ أو تقت َ ِرفونَ
"إذا أردتُم أن تن ُجوا من ِعقابِهم ،أَ ِطيعُوا القانُون .ولكن إن ُكنتُم ُ
ض َّد ُكم ،فإنَّ ُهم يستخدِمونَ السيف ك ُخد َِّام الله".
الجري َمةَ ،وإستَخ َد ُموا
السيف ِ
َ
ورهُ في اللهَّ ،
بما َّ
ق القانُون
فإن
وم ضرورة ُو ُجود قانُون و ِنظام يج ُد ُجذُ َ
إلزام تطبي ِ
َ
أن مف ُه َ
سل َ
س ُد ُح ُكو َمةٌ وتن َح ُّل ،وتُصبِ ُح قوانِينُها
ط ِة الله .ولكن ،عندما تف ُ
ورهُ األساسيَّة في ُ
يج ُد ُجذُ َ
ضة ً
ُ
يحين الزم ُ
ُ
ي (أعمال .)22 :5
والمكان لل ِع
ان
لقوانين الله،
ُمناقِ َ
ِ
ِ
صيان الم َدنِ ّ
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ِخالفاتُ تالميذ
ي إلى الخالفات بينَ التالميذ في
في اإلصحاحِ الرا ِبع عشر ،يُو ِ ّجهُ بُولُس تطبي َقهُ العمل ّ
زار التالميذ في ُروما بعد ،ولكن بما َّ
الطرق كانت تقُو ُد إلى
أن ُك َّل
ُ
ُروما .لم ي ُك ْن بُولُس قد َ
ناك أو كانُوا
كتب هذه الرسالة ،فلقد
ؤمنين الذين كانُوا ُه َ
عرف الكثير من ال ُم ِ
ُروما عندما َ
َ
وعرف أنَّهُ كانت تُو َج ُد ِخالفاتٌ بينَ التالمي ِذ ُهناك.
ضا ً إلى ُروما.
ع َر َ
سيُسافِرونَ َ
َ
ي ليَ ِج َد حالً لهذه القضيَّةَّ :
َّ
سوع األ ُ َم ِم ِيّين لم
إن تالمي َذ ي ُ
ي َّ
إن المج َمع الكنس ّ
األول ُد ِع َ
غبُوا أن يعي ُ
ير َ
ب التالميذُ ال ُمتج ّدِدونَ من اليهود أن
شوا مثل اليهود ال ُمت َد ِيّنين ،بينَما ر ِغ َ
ي (أعمال
يست َ ِم ُّروا بال َعيش مثل اليهود ال ُمت َ َد ِيّنين ،بينما كانَ هذان الفريقان
يتبعان َمسيَّا ي ُهود ّ
ِ
ذلك المجمع هو َّ
أن التالمي َذ األ ُ َم ِم ِيّين لم ي ُك ْن مطلُوبا ً من ُهم أن يُص ِب ُحوا
 .)15ولقد كانَ
قرار َ
ُ
ي أن يُحافِظوا على ُ
هذان
ط ُرقِهم اليهوديَّة ،بينما كانَ
ي ُهوداً ،و ُ
س ِم َح للتالميذ من أص ٍل ي ُهو ِد ّ
ِ
غم َّ
حاو َل هؤالء
الفَريقَان
يتبعان المسيحُ .
أن هذه القَ ِ
ِ
ضيَّة َوجدت حالً َرسميَّاً ،فبينما َ
ور َ
صة ً
التالميذ اليهود واألُمم أن ي ُكونوا واحدا ً في المسيح ،إست َ َم ُّروا بخالفا ِتهم الج ِ ّديَّة – خا َّ
طعامهم وأعيادِهم.
نظام
ِحيا َل
ِ
َ
باليوم السابِع (السبت) كاليوم
مروا باإلحتِفا ِل
ي إستَ ُّ
ُ
ِ
بعض ال ُمؤمنين من أص ٍل ي ُهو ِد ّ
سلُ،
سوع ،غي ََّر الر ُ
ص لل ِعبا َدةِ والرا َح ِة والتجديد .ولكي يحت َ ِفلوا ِبقيا َم ِة ي ُ
الذي ين َبغي أن يُخ َّ
ص َ
األو ِل من
اليوم السابِع إلى
يوم عبا َدتِهم من
اليوم َّ
ِ
ِ
الذي كانُوا جميعُ ُهم يهوداً ،غي َُّروا َ
باليوم السابِع للعبادة.
فاظ
ب لإلحتِ ِ
ي سب ٍ
ِ
األسبُوع .ولم َ
ير ال ُمتَج ِ ّددُونَ من األُمم أ َّ
"واح ٌد
أخبَر بُولُس ال ُمؤمنينَ الرومان أن يجدوا حالً لخالفاتِهم على هذا األساس:
ِ
ص ُد أنَّهُ
يوم وآخ َُر يعت َ ِب ُر ُك َّل َيوم .فَل َيتَيقَّن ُك ُّل ِ
واح ٍد في عق ِل ِه )5 :14( ".يق ُ
يعت َ ِب ُر يوما ً دُونَ ٍ
"يوم
األول من األسبُوع
باإلضافَ ِة إلى ال َجدل حو َل يوم السبت ،إعتَبَ َر
ُ
ليوم َّ
َ
بعض ال ُمؤمنين ا َ
الرب ".ما الذي يعني ِه
يوم من أي َِّام األُسبُوع
الربّ ُ ".م ِ
كيوم َّ
َّ
آخرونَ إعتَبَروا ُك َّل ٍ
ؤمنُونَ ُ
ِ
ب بُولُس أنَّهُ علينا أن ن ُكونَ ُمقتَنِعينَ
الخالفات؟" َّأوالً ،يكت ُ ُ
"فليتقَّن في عق ِل ِه" في ُمعالَ َج ِة هذه ِ
صوتٌ
صغير ها ِد ٌ
ئ يجعَلُنا نشعُ ُر أنَّنا
ضميرنا .قا َل أح ُد ُهم،
ٌ
ُ
تماما ً على أسا ِس َ
"الضمير ُه َو َ
أصغَرِ ".بمُِ ع َ
َّف منذُ سني التربِيَة من األه ِل واآلخرين.
الضمير ُه َو
ظ ِم ِه
تجاو ٌ
ُ
ب ُم َكي ٌ
ُ
الح َ
ظ َّ
أمين يم ِك ُن اإلع ِتماد علي ِه
ص ُح بالضمير ك ُمر ِش ٍد
من ال ُم ِه ّم أن نُ ِ
ٍ
أن بُولُس ال ين َ
ضميرنا عندما يقُو ُل لنا َّ
أن ما نع َملُهُ ُه َو خطأ .إنَّهُ
باإلصغاء إلى
ص ُحنا
ِ
بإس ِتمرار .ولكنَّهُ ين َ
ِ
حق ومسؤُ وليَّةٌ
أن ال ُمؤمنينَ من أص ٍل ي ُهودِي لدي ِه ِم ٌّ
قرار مج َمعِ الكنيس ِة األُولى َّ
يُؤ ِ ّك ُد على
ِ
نظام الطعام واألعياد في تقلي ِد ِديا َنتِهم ،وال ُمؤمنُونَ األ ُ َمم ال ينبَغي أن يُر َ
غ ُموا على
رام
ِ
بإح ِت ِ
أن يُطيعوا التقالي َد اليهوديَّة في هذه القضايا.
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كتب أنَّهُ
عليك أن ت ُكونَ ُمقت ِنعا ً تماما ً في
َ
طوة ً أبعد إلى األمام عندما َ
لقد تقد ََّم بُولُس ُخ َ
عق ِل َك ،بنا ًء على قناع ِت َك (َّ .)2
عةَ ليست ما ي ِ
ُعلّ ُمنا إيَّاهُ أهلُنا .إنَّها نتي َجةُ عم ِل ُّ
إن القنا َ
الروحِ
فالرو ُح القدُس ال يُقنِعُنا جميعا ً ك ُمؤمنين بالطريقَ ِة نف ِسها.
القُدُس في حيا ِتناُّ .
أساس ُمراعاةِ األخ الذي
نج َد ُحلُوالً لهذه القضايا على
ِ
يتق َّد ُم بُولُس ليقُول أنَّهُ علينا أن ِ
بالضمير واإلق ِتناع
ُؤم ُن
ف عنَّا ( .)22 – 11فحتَّى ولو لم ي ُك ْن أخانا ُمصيباً ،وإن كانَ ي ِ
يخت َ ِل ُ
ِ
َّ
أن شيئا ً ما ُه َو خطأ ،فلدينا مسؤوليَّة تجا َههُ.
ب
ق أكثر لل ُكورنثُوس ِيّين (1كورنثُوس  .)11 -2يكت ُ ُ
ُبر ُز بُولُس هذا المب َدأ في ُ
عم ٍ
ي ِ
أله ِل رومية ولل ُكورنثُوس ِيّين َّ
صواب وما ُه َو خطأ ،بل كم ن ُك ُّن
ست ما ُه َو
ٌ
أن القَ ِ
ضيَّة ُهنا لي َ
ي
فليس علينا أن نُش ِ ّك َل
ألخينا من المحبَّة.
َ
َ
حجر عثرة .بل علينا أن نع َم َل ُك َّل ما ِب ُوس ِعنا لنبنِ َ
لك المحبَّة التي
ص ُح بُولُس أن نج َد ُحلُوالً لهذه المشا ِكل على أساس تِ َ
أخانا .فبال ِنّهايَة ،ين َ
بر ُزها في إصحاحِ المحبَّ ِة الشهير (ُ 1كورنثُوس .)12
نُ ِ
قَلب بُولُس اإلرسا ِلي
ف إلى الرسول بُولُس ِب َحق في اإلصحاح
بإمكا ِننا أن
الخامس عشر .لقد كانَ
ِ
َّ
نتعر َ
ب إلى ُرومية.
ص َّرا ً على الذها ِ
العالَ ُم على قَل ِ
سفر األعمال رأينا بُولُس ُم ِ
ب هذا الرسُول .ففي ِ
َب إلى أسبانِيا آتِي إلي ُكم .أل ِنّي
ب بُولُس إلى أه ِل رومية قائالً" ،ف ِعندما أذه ُ
ولكن اآلن ،يكت ُ ُ
سعت ُرؤيتُهُ
أر ُجو أن أرا ُكم في ُمروري وتُش ِيّعُونِي إلى ُهناك( ".رومية  .)24 :15لقد تو َّ
السفر إلى ُروما ،ألنَّهُ كان يعتَ ِم ُد على
إصرار على
ص َل إلى ما بعد ُروما .كانَ لدي ِه
ٌ
اآلن لت َ ِ
ِ
المؤمنينَ في ُرومية أن يُو ِفّروا لهُ قا ِع َدة ً دا ِعمة ليُب ِ ّ
ش َر باإلنجيل في أسبانيا.
ق الشخصي
التطبي ُ
ال يسعُنا إال أن نشعُ َر بالتح ّدِي عندما نرى بُولُس الرسول يُط ِبّ ُق على العالَ ِم أج َمع
سول
اإلنجي َل الذي ف َّ
س َرهُ بالتفصيل في هذه ال ِ ّرسالة .وإذ نخت ُ ُم دراستَنا لرسال ِة بُولُس الر ُ
ضوع أما َم َك وأمامي هو أن نُط ِبّقَ حقيقَةَ
الرائعة إلى أه ِل ُروميةَّ ،
فإن التح ّدِي
الواضح المو ُ
ِ
سوعُ
هذه الرسالة شخصيَّاً .فهل لدينا سال ٌم م َع الله من ِخال ِل إيما ِننا الشخصي بما فعلَهُ ي ُ
صوالً باإليمان إلى النعمة التي ت ُ َم ِ ّكنُنا
المسيح من أج ِلنا على الصليب؟ وهل وجدنا
شخصيَّا ً ُو ُ
ِ
كأشخاص أُع ِلنوا أبرارا ً من قِ َب ِل الله –
وف من أج ِل المسيح في عالَ ِمنا ،وأن نحيا
من الوقُ ِ
ٍ
سوع؟ وهل ُ
حياة ً تُم ِ ّج ُد الله؟ فهل ُ
أفكارنا على
نحن نُر ِ ّك ُز
نحن نم ِلكُ بالحيا ِة باإليمان ب َم ِل ِكنا ي ُ
َ
ُحر ُرنا من "نا ُموس الخطيَّة والموت؟"
"نا ُموس ُروح الحياة في المسيح" الذي ي ِ ّ
عندها علينا تطبيقَ حقيقَ ِة هذه الرسالة على اإلخوة واألخوات في كنيستِنا ال َم َح ِلّيَّة،
سول المحبُوب ،علينا أن
وعلى ُم ِ
واطنيَّ ِتنا وعلى عالق ِتنا بأوطا ِننا .وفي النها َية ،مثل هذا الر ُ
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ولئك الذينَ في العالَ ِم اليوم ،الذين لم يس ِب ْق
نُط ِبّقَ الحقيقَةَ العميقة لهذه التُّحفَة الال ُهوتيَّة على أ ُ َ
س ِمعُوا بهذا اإلنجيل ال َمجيد .ومثل بُولُسُ ،
أولئك الذينَ ُهم
نحن َمدِينُونَ ل ُك ِّل
َ
ل ُهم بتاتا ً أن َ
ُون خ َجل :ألنَّهُ قُ َّوة ُ الل ِه
حولَنا ،وعلينا أن ن ُكونَ دائما ً ُمستَ ِع ّدِينَ للكرازَ ةِ بإنجي ِل المسيح بد ِ
ُؤمن( .رومية .)12 -14 :1
للخالص ل ُك ِّل من ي ِ

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل
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