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  ١٢الكُتيب رقم 
 
 
 
 
 
 
  

  القس الدكتور دك وودوورد: بِقَلم
 القس الدكتور بيار فرنسيس: ترمجة

 
وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي

  .األسباب طريقة كانت ومهما كانت يبأ
   اإلتصال بالخدمة العربية لكرازة باإلنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

  
  

  الفَصلُ األول
  "أعمالُ املسيح املُقام"
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   والذي يتكلَّم ،املُوحى به الوحيد السفر واألعمال ه فرإنَّ س
إنه مبثابة حلقَة وصلٍ بني األناجيل . عن تاريخِ الكنيسة يف العهد اجلديد

ولوال هذا الكتاب . األربعة ورسائل بولس الرسول الثالثة عشر
من "التارخيي، لكُنت فور بدئك بقراَءة رسائلِ بولُس، ستتساَءلُ قائال، 

."  أقرأْ عنه شيئاً يف األناجيلهو هذا الرسول املُسمى بولُس؟ فأنا مل
 غَةٌ كبرية يف العهدفرحلقةٌ م ناكلكانَ ه ،هسولوال السفر الذي سندر

  . اجلديد
مبعنى ما، تعتبر األسفار اخلمسةُ األوىل يف العهد اجلديد أسفاراً   
 قصصاً ألنَّ األسفار األربعة األوىل، أي األناجيل، رغم كونِها. تارخيية

. موحى ا عن حياة يسوع، إال أنها يف نفسِ الوقت مرجع تارخيي
وجنده موضوعاً . ويعتبر سفر األعمال السفر التارخيي يف العهد اجلديد

  .على  حدة من األناجيل، ألنه كتاب تاريخِ كنسية العهد اجلديد
لُ أنشأته يا ثَاوفيلس عن الكالم األو:"يبدأُ سفر األعمالِ بالقول

مجيعِ ما ابتدأَ يسوع يفعلُه ويعلِّم به، إىل اليوم الذي ارتفَع فيه بعدما 
  ).٢، ١: ١أعمال ." (أوصى بالروحِ القُدس الرسلَ الذين إختارهم
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عندما نقرأُ هذه األعداد اُألوىل من سفرِ األعمال، يتضح لنا أنَّ   
عمال هو نفسه كاتب اإلجنيلِ الثالث، إجنيل لوقا، وأنه كاتب سفر األ

. يوجه سفر األعمال لنفسِ الشخص الذي وجه له اإلجنيل الثالث
 هيلس، الذي يعين إمسفاهللا،"ثاو بحم " لوقا شخصاً يستحق هربإعت

  . إستالم هكذا وثيقَتني قَيمتني ومميزتني
فرِ األعمالِ، يتابِع لُوقا مكمالً ما بدأَ كتابته يف اإلجنيلِ يف س  

هلُ إمساً دقيقاً . الذي حيمجِالً تارخييأعطى س ،هيف إجنيل هلُوقا أن كتب
ولكن لُوقا . عن مجيع ما إبتدأَ يسوع يفعلُه ويعلِّم به، إىل يومِ صعوده

من " يعملُ ويعلِّم" أنَّ يسوع بعد صعوده، إستمر يخبِرنا على أية حال،
هلذا تسمي الكثري من نسخات الكتابِ املقدس هذا . خاللِ الرسل

 ل"السفرسأعمال الر ".  
عندما نفهم أمهِّيةَ يوم اخلَمسني، سنعتقد أنَّ عنوانَ هذا السفر   

ومبا أنَّ ." القُدس من خاللِ الرسلأعمال الروح "ينبغي أن يكونَ، 
بطرس يعيد كُلَّ آيات ومعجِزات يوم اخلمسني للمسيح احلي املُقام، 
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أعمالُ املسيحِ املُقَام من "يعتبر العنوانُ األكثَر مالَءمةً هلذا السفر هو، 
  )٣٣، ٣٢: ٢." (خاللِ الرسل

األعمال ال ينت ظُوا أنَّ سفريتوقَّفالح ساطَةهي، بل بِب . دقيعت
بعض املُفسرين أنَّ هذا يرجِع إىل كون لُوقا قد متَّ توقيفُه يف السجن، 

ويعتقد آخرونَ أنَّ السفر ال . ومل يعد قادراً على إاِء كتابة السفر
  . ينتهي، ألنه تاريخ الكنيسة، وحنن ال نزالُ نصنع هذا التاريخ

  عالم علينا أن نبحثَ يف سفرِ األعمال؟
مبا أنَّ سفر األعمال هو سفر تارخيي، علينا أن نقترِب منه كما 

يخبِرنا الرسولُ . إقتربنا من أسفار العهد القدمي التارخيية اإلثين عشر
. بولُس كيف ينبغي أن ننظُر إىل السرد التارخيي يف الكتابِ املقدس

يع هذه اُألمور قد حدثَت هلُم لتكونَ لنا مثاالً، حنن الذين مج"قالَ، 
هلذا، علينا أن ). ١١: ١٠كُورنثُوس١." (إنتهت إلينا أواخر الدهور

  . ننظُر إىل مناذج وحتذيرات عندما نقرأُ سفر األعمال
  القصد من الكَنيسة
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ن اهلدف املقصود بينما تقرأُونَ هذا السفر التارخيي، فتشوا ع  
فعندما وصلَ يسوع إىل خاتمة الوقت الذي قضاه مع . من الكنيسة

 يهسمم ما نأعطاه ،هلسى"رظمةَ العوريجتدونَ هذه ." املأم وسوف
ففي إجنيلِ . املأمورية العظمى يف اية كُلِّ إجنيلٍ من األناجيل األربعة

  :األخرية لتالميذه هي التاليةمىت، كانت كلمات يسوع 
فاذهبوا . دفع إيلَّ كُلُّ سلطان يف السماِء وعلى األرض"

. وتلمذُوا مجع اُألمم وعمدوهم باسمِ اآلبِ واإلبنِ والروحِ القُدس
كُم بهيتما أوص م أن حيفَظُوا مجيعوهلِّمام . وعوها أنا معكُم كُلَّ األي

  ).٢٠ -١٨: ٢٨متى ." ( الدهرإىل إنقضاِء
يبدأُ سفر العهد اجلديد التارخيي بنفسِ الطريقَة اليت تنتهي ا   

هذه الوصية أو املأمورية العظمى حتتوى . األناجيل، باملأمورية العظمى
ثُم هناك أربعةُ أجزاٍء للمأمورية، ." تلمذُوا: "على وصية واحدة هي

  . الذهاب، التبشري، التعميد، والتعليم: هيو
فكانَ الرسلُ حيثُما . وهذا ما حيدثُ بالتحديد يف سفرِ األعمال

ولكن . كانوا يذهبون يتلمذُونَ أشخاصاً ليسوع، ويعمدونَ، ويعلِّمون
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قالَ . املأمورية واهلدف املركزي املُعطى للكَنيسة هو املأمورية العظمى
ورها أو أحدستة الكنيسة أو درعة شظمى هي مبثابةَ العوريم أنَّ املأمه

وكَكُلِّ مؤسسة أُخرى، يتحتم على الكنيسة أن تتمم . هدفُها املَكتوب
  .بنود شرعتها وإال زالَت من الوجود

  الوعد املُعطَى للكَنيسة
، يخبِرنا لُوقا أنَّ يسوع يف األعداد اُألوىل من سفرِ األعمال  

فبِاإلضافَة إىل املأمورية . أعطى وصاياه للرسل قبلَ صعوده إىل السماء
إنتظروا موعد اآلبِ الذي . "العظمى، أوصى يسوع تالميذَه أن ينتظروا

فلقد سبق ووعد يسوع تالميذَه ). ٥، ٤: ١أعمال ." (سمعتموه مني
فهو اآلن يأمرهم بشكلٍ . لعلِّية بأنه سيرسلُ هلُم الروح القدسيف ا

أساسي بأن ال يأخذُوا اخلُطوةَ اُألوىل بِإطاعة مأموريته العظمى، قبلَ أن 
  . يتحقَّق هذا الوعد

ألقَى إشعياُء  . يتكلَّم الكتاب املقدس كَثرياً عن إنتظارِ الرب  
وأما منتظروا الرب : " أفضلِ عظاته حولَ موضوع اإلنتظارإحدى
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يركُضونَ وال يتعبونَ ميشونَ . يرفَعونَ أجنِحةً كالنسور. فيجددونَ قُوةً
  ).٣١: ٤٠إشعياء ." (وال يعيون

 أن ينتظروا كما ٤٠عندما طلب الرب من شعبِه يف إشعياء   
ر، وأن يرفَعوا أجنِحةً كما ترفَع النسور، كانَ يشارِك تنتظر النسو

. فهناك أوقات ال تطري فيها النسور. معهم ومعنا حقيقَةً مثينةً عنِ اإلميان
إذ يقف النسر على طرف عشه أحياناً لساعات طوال قبلَ أن يطري، 

حظُ النسر أنَّ الريح قويةٌ مبا فيه فعندما يال. إىل أن ُب الرياح املُناسبة
 يهجناح ويفرِد ،هشحوايل مخسة أمتار من ع النسر زفاية، يقفالك

  .لتحملَه الرياح، فيحلِّق كطائرة يف اُألفُق فوق العواصف والرياح
على ضوَء هذه احلقائق، أنظُروا إىل الوصية املُعطاة للكنيسة يف 

تصوروا الكنيسةَ وكأنها نسر جيلس . اليت تنتظر حتقيق الوعد ١أعمال 
. على طرف عشه، منتظرةً هبوب رِياحِ الروحِ القُدس يوم اخلمسني

عندما تقرأونَ اإلصحاح الثاين من هذا السفر، تصوروا النسر يقفز من 
عطيه الديناميكيياح لتقاً بالرواث ،هشهذه الرياح ع فوق حلِّقعة ليةَ الداف

  .املُضادة
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  القُوة املُعطاة للكنِيسة
يصف اإلصحاح الثاين من سفرِ األعمال حلولَ الروحِ القدس   

فيوم العنصرة هو أحد أهم األحداث يف تاريخِ شعبِ . يوم اخلمسني
تحقِّق اهلدف املَرجو منها، إن اهللا، ألنَّ الكنيسةَ بِبساطَة ال تستطيع أن 

وهذا يصدق على الصعيد الفَردي . مل حتُلَّ عليها قُوةُ الروح القُدس
فعندما نحاوِلُ أن نتلمذَ شخصاً ليسوع املسيح، بدون قُوة . أيضاً

  . الروحِ القُدس نكُونُ نحاوِلُ عملَ املُستحيل
نم مالكنيسةاألداُء املُقد   

قد تذكُرونَ أنَّ تشديد تعاليم يسوع يف املوعظَة على اجلبل مل   
فبالنسبة ). ٧ -٥مىت (يكُن الوظيفَة أو املركَز، بل األداء واإلجناز 
لُهبل ما نعم ،قُولُهما ن ليس املُهِم وع، األمرعلى هذه . ليس دلقد شد

ذا، علينا أن ال نتفاجأَ عندما نقرأُ أنَّ هل. القيمة خاللَ تعليمه للرسل
  .عامل القرن األول أُدهش بأداِء الكنيسة

أولُ . هناك عدةُ أُمورٍ جديرةٌ باإلعتبار يف مالحظة أَداِء الكنيسة  
هناك الكَثري من الوعظ . هذه اُألمور اجلديرة باإلعتبار هو وعظ الرسل
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النتيجةُ . مال، ويبدأُ هذا الوعظ يوم اخلمسنيالعظيمِ يف سفرِ األع
األكثر أمهِّيةً ليوم اخلمسني كانت صريورةُ ثالثة آالف نفس تالميذَ 

ففي كُلِّ مرة وعظَ فيها بطرس بعد يوم . ليسوع يف يومِ اخلمسني
اخلمسني، جتدد اآلالف من الناس وجتندوا ليصبِحوا تالميذَ ليسوع 

  .املسيح
وأنا . لقد كانَ وعظُ الرسل يف سفرِ األعمال وعظاً ممسوحاً  

. أقصد ذا  أنَّ روح اِهللا القُدوس كانَ حيلُّ عليهِم عندما كانوا يعظُون
هذا ما يسمى باملسحة يف الكتابِ املقدس، الذي يعين مسحة الروح 

، األمر الذي صار يعرف القُدس اليت متنح القُوة للذي يقوم باخلدمة
  .مبواهبِ الروحِ القُدس

لن جتد . الحظ بعناية سجِلَّ  مواعظ بطرس يف سفرِ األعمال  
فلماذا جتدد اآلالف يف كُلِّ مرة وعظَ فيها بطرس؟ . فيه أي شيٍء مميزاً

ذي كان حيلُّ عليه ألنَّ بطرس كانَ ممسوحاً ومؤيداً بالروحِ القُدس ال
لقد إتهِم تالميذُ يسوع بأنهم مُألوا . عندما كانَ يلقي هذه العظات

فهل حنن الذين نتبع املسيح ). ٢٨: ٥أعمال (كُلَّ أُورشليم بِتعليمهِم 
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اليوم متهمونَ بِهذا، وهل هناك ما يكفي من األدلَّة إللقاِء هذا اإلتهام 
  علينا؟

  فما هي الكنيسةُ إذاً؟
بينما تدرس سفر األعمال، الحظْ أنك سوف تتعرف على   

 العهد ةً يف هذا السفر التارخيي عن كنيسةشخصي حوايل اخلمسني
" مجاعة"الذي يعين " إكليسيا"هي باليونانية " كنيسة"إنَّ كلمة . اجلديد

ون إىل خارِجِ هذا العامل أي أشخاص مدعو" مدعوونَ إىل خارِج،"أو 
فباملعىن . ليتبعوا املسيح املُقام ويتمتعوا بالشرِكَة معه ومع بعضهم البعض

  ." أشخاص أو أُناس": "كنيسة"الدقيق للكلمة، تعين كَلمة 
   األوىل، حاوِلْ أن تتآلَف ةلسفرِ األعمال للمر كخاللَ قراَءت

إنَّ سفر . اإلضافَة إىل بطرس وبولُسمع مخسني شخصاً على األقل، ب
األعمال يتكلَّم مبجمله عن أُناسٍ إعتياديني كانوا يعملونَ أُموراً غري 

إن هذا اإلله نفسه . إعتيادية، بسبب كَونِهم مملوئني من قُوة روحِ اهللا
 -١٨: ٢٨مىت (هللا وهذه القُوة نفسها متوفِّرةٌ لنا اليوم لنعملَ عملَ ا

٢٠.(  
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عندما ختدم الرب اليوم، هل تدخلُ إىل حضرة اِهللا قبلَ أن 
 ةةُ قُومسح لتأيتَ عليك هتيف حضر رظه؟ وهل تنتمن أجل بوتذه جختر
الروحِ القدس، أم أنك تذهب ببساطَة وتحاوِلُ أن تعملَ عملَ اهللا 

ائل سفر األعمال هي أننا بدون عون اهللا لن بقُوتك؟ إحدى رس
فعلينا إذاً أن ننتظر نوالَ قُوة الروحِ القدس . نستطيع أن نكملَ عملَ اهللا

  .قبلَ أن نحاوِلَ أن نعملَ عملَ املسيحِ احلي املُقام
  

  الفصلُ الثاين
  "البصمات املنظُورة للكنيسة غري املنظُورة"

،  اخلمسنييومِ من سفرِ األعمال بِوصف حاح الثايناإلصيبدأُ   
 من قترِبن فعندما ). ١٨ -١: ٢أعمال (الذي شهِد والدة الكنيسة 
أن هذا اإلصحاح، من املُهِم نثَدرِكقبلَ كُلِّ شيء أنَّ هذا احلد  

العظيم حس، دقدديين م ثَ يف يومِ عيدورةهاخلمسني أو العنص يوم  .
 به بعد احلصاد بيومِ حيتفلونَد كانَ هذا اليوم عيداً يهودياً، كانوا لق

 احلدث اجلميل هذا الكثري من املعنى والرمز يف كون هناك .الشكر
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 كانَعظيماً  روحياً واهلام قد حدثَ يف يومِ تذكارِ احلصاد، ألنَّ حصاداً
سيح احلَي املُقام بِبِناِء الكنيسة، ففي يومِ اخلمسني، بدأَ امل. سيبدأُ آنذاك

  .اليت ستبشر العاملَ معه وبِه
   يف ذلك ةس حلَّ بقُوالقُد وحناً ألنَّ الرمكهذا م حلقد أصب
وكانت هناك آيات وعجائب أُخرى رافَقت حلولَ قُوة يوم . اليوم

ثُم ظهرت ألِسنةٌ . فَةكانَ هناك صوت، ضجةٌ كريحٍ عاص. اخلمسني
كأنها من نار واستقرت على رؤوسِ األشخاص الذين كانوا 

  . ثُم أخذَ هؤالء األشخاص أنفُسهم يتكلَّمونَ بِلُغات أُخرى". يتنبأُون"
هنا جند سؤاالً وجواباً يساعدانِنا على التركيزِ على معىن هذا  
ولقد أجاب عنه بطرس يف " يعين هذا؟ماذا "كانَ السؤال، . اإلصحاح

إن ما تنبأَ به يوئيلُ كانَ أنه ." هذا ما قيلَ بيوئيل النيب"عظته بالقول، 
 وسوف هوبنات هعلى أبنائ هاُهللا روح يسكُب ام سوفيف آخرِ األي

  ).٢٩، ٢٨: ٢يوئيل (يتنبأُون 
ت من خاللِ هذه األلِسنة يوم اخلَمسني، الرسالَةُ اليت جاَء  

  . سميت بالنبوة، أو بِرسالَة من اهللا، وجهت إىل آذان الناس



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٤ -

ولقد ." موهبةُ األلِسنة"كتب بولُس عن معجِزة وصفَها بأنها   
قالَ بِوضوح أنَّ موهبةَ األلسنة اليت يصفُها لنا مختلفَةٌ كثرياً عن األلِسنة 

ألنَّ من يتكلَّم "يقولُ بولُس الرسول، . نطق ا يوم اخلمسنياليت 
ولكنه بالروحِ . بِلسان ال يكلِّم نفسه بلِ اهللا ألن ليس أحد يسمع

 ). ٢: ١٤كُورنثُوس ١." (يتكلَّم بأسرار
 هال تكُونُ رسالت ،ةبةَ التكلُّمِ بألِسنموه نؤمم مارِسعندما ي

وجالناسم ةً آلذاناهللا. ه كلِّمي والناس كما فعلَ . بل ه كلِّمال ي هإن
ولكن األلِسنةَ يوم اخلمسني . املُتكلِّمونَ يوم اخلمسني، بل يكلِّم اهللا
إنَّ تلك األلِسنة كانت إحدى . أدت نبوةً أو رسالةً من اهللا لإلنسان

 رافَقَت مجيَء الروحِ القُدس يوم العالمات واآليات الكثرية اليت
  . اخلمسني
. هناك أكثَر من يومِ مخسني واحد مذكُور يف سفرِ األعمال  

ثُم عندما ذهب الرسلُ إىل . أوالً، هناك يوم اخلمسني يف أُورشليم
السامرة، وبعض املرات عندما إجتازوا احلُدود إىل العامل اُألممي غري 

مخسني آخراليه وا يومربثَ فيها . ودي، إختحد ةيف كُلِّ مر هظْ أنالح
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 ةوريف املُعطَى للكنيسة يف املأمعالقَةٌ باهلد مخسني، كانت له يوم
ولكنكُم ستنالُونَ قُوةً متى حلَّ الروح القُدس عليكُم؛ : "العظمى

واليهودية والسامرة وإىل أقصى وتكُونونَ يل شهوداً يف أُورشليم 
  )١٨: ١أعمال ." (األرض

    "بصماٌت"
. هناك أمر آخر عليك أن تالحظَه عندما تقرأُ سفر األعمال  

الحظْ أوالً . الحظ النماذج الذي ظهرت يف اجليلِ األولِ للكنيسة
ت املنظُورة البصما"قد تسمي هذا النموذَج، . منوذَج الكنيسة نفسها
يتكلَّم الالهوتيونَ  عن الكنيسة املنظورة ." للكنيسة غري املنظُورة

. والكنيسة غري املنظُورة، أو عن الكنيسة العاملية الشاملة والكنيسة احمللية
إنَّ شرِكَة املُؤمنني اليت أنت جزٌء منها يف مجتمعك، هي التعبري املَحلِّي 

الكنيسة الشاملة غري املنظُورة اليت يبنيها املسيح القائم من املَنظُور عن 
  .األموات يف هذا العامل

ولكن كيف نعرِف أنَّ الكنيسة اليت حنن جزٌء منها، أي   
كنيستنا احمللِّية، هي تعبِري منظُور عن الكنيسة الكونية غري املنظُورة؟ 
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نا بإمكانِها أن تا وماذا ملَسنا، فإنَّ متاماً كما أنَّ بصماتكُن أين دحد
فتش عن ". البصمات"الكنيسةَ يمكن أن يحدد مفهومها من خاللِ 
لقد كانت للكنيسة يف . هذه البصمات بينما تدرس كنيسةَ اجليل األول

 أي تعابري منظُورة عن الكنيسة احلقيقية –" بصمات"سفرِ األعمال 
  . ري املَنظُورةالشاملة غَ
. الكنيسة اليت ولدت يوم اخلَمسني" إام"كان بصمةَ " التبشري"

لقد فَهِم الرسل أنه كانَ عليهِم أن يذهبوا إىل العامل كمرسلني 
ولقد جتدد ثالثَةُ آالف نفس يوم اخلمسني وحده، وآالف . وكَمبشرين

  .اً، عندما كرز الرسلُ باإلجنيلأُخرى تبِعتهم يف التجديد الحق
  "ةَ " التعليمصمة"كانَ ببابد . الكنيسة" ساجلُد ننيأُ أنَّ املُؤمنقر

أعمال (ثابروا على التعليمِ والشرِكة وكسر اخلُبزِ والصلوات مع الرسل 
٤٢: ٢.(  

 البصمةُ املنظُورة لإلصبعِ الوسطي للكنيسة غري املنظُورة كانَ
لقد آمن الرسلُ أنَّ الشعب الذي كانوا يعلِّمونه ينبغي أن ." الشرِكَة"

وتعين هذه . Koinoniaإن الكلمةَ اليونانية للشركة هي . يتفاعلَ معهم
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إنَّ العهد . الكلمة أن يوجد إثنان يف شراكَة وثيقَة مبنِية على عهد إلتزام
 زام اللذين إمتازواإللت جاهالً تلُ من املُؤمنني كانا أوبِهما اجليلُ األو

  .املسيح احلَي القائم من األموات، وبعد ذلك جتاه بعضهم البعض
 ناكغي أن تكُونَ هينب هكرة أنالف ذه ُلسأتى الر فمن أين

ا تتذكَّر من شرِكَةٌ بني الذين يتعلَّمونَ وبني الذين يعلِّمونهم؟  لربم
 أين هم من يسوع وسأالهبعض برا، عندما إقتوحننا إلجنيلِ يراستد

تعاليا "فأجاب يسوع بدعوتهم بالقَول، ). ٣٩ -٣٧: ١يوحنا (ميكُث 
ونقرأُ أنَّ تلميذَي يوحنا املعمدان هذين ماال ونظرا ." وانظُرا أين أمكُث

عه، وعاشا وماتا من أجله بسبب ما حيثُ كانَ ميكُثُ، ومكثا م
لقد عاشا معه . شاهداه عندما إلتزما بايِء والنظَرِ كيف وأين ميكُث

هلذا علينا أن ال نتفاجأَ عندما نقرأُ أنَّ الناس الذين جتددوا . ثالثَ سنني
يوم اخلمسني كانَ لديهم ميزةٌ خاصةٌ من الشركة مع الذين تلمذُوهم 

  .مسيحلل
لقد ." العبادة"كانَ " اخلنصر"ثُم البصمةُ املنظُورة إلصبعِ   

). ٤٢: ٢أعمال (مع الرسل " كسر اخلُبز"واظَب املُؤمنونَ اجلُدد على 
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عندما أسس يسوع ما نسميه . كانَ هذا يعين مائدة العشاء الرباين
 أن يشترِكُوا ذه املائدة حتى رجوعه ، وعلَّم تالميذَه"العشاء الرباين"
، كانَ يعطي الرسل تعليمه الوحيد عن كيفية )٢٦: ١١كُورنثُوس ١(

 هها كنيستمارِسأن ت بادة اليت أرادندما ). ١٩ -١٤: ٢٢لُوقا (العفع
مائهِم لونَ حبفظدوا يعبلُ معاً، كانالتالميذُ األوائ عكانَ يتجمبالر ةد .  

، واليت تشكِّلُ "الصالة"ونقرأُ أيضاً أنهم واظَبوا مع الرسل على   
. أو اإلصبع الصغري للكنيسة غَري املَنظُورة" للخنصر"البصمةَ املنظُورة 

فبما أننا ال نستطيع أن نعملَ عملَ املسيح املُقام إال إذا ثَبتنا فيه، فإذاً 
ة علينا أن نوحيالر ة من الكَرمةالقُو مدادإست بنيباستمرار طال صلِّي

لقد علَّم يسوع ). ١٦ -١: ١٥يوحنا (للمسيح احلي القائم من املوت 
 وا، ألنَّ كُلَّ من يطلُبعرة، وأن يقرثابمرار، وبِموا بإستلَ أن يطلُبسالر

وي ،الباب له حفتجِد ويذْ ويس يأخالقُد وحالر اُهللا اآلب لُوقا (عطيه
  ).١١-٧: ٧؛ متى ١٣ -٩: ١١

    "أين هو؟"
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" أين هو؟"يبدأُ العهد اجلديد مع أشخاصٍ يطرحونَ السؤال،   
لقد أخبرنا يسوع أنه كانَ سيبين كنيسته وقُوات اجلحيم ). ٢: ٢متى (

هكنيست نيانمن ب هعى   (لن متنؤيا ). ١٨: ١٦متا روحني ولقد كتب
 ى بنيخارقة للطبيعة عن املسيح احلي القائم من املَوت، والذي يتمش

 سهؤيا (كنائؤالِ ). ١: ٢ -١٣: ١رعلى س جيبؤيا تإنَّ هذا الر
هذا هو مكانُ وجوده، وهذا ما . الكنائس" يف وسط"إنه : املَجوس
لقد بدأَ عملَه العجائيب يف سفرِ األعمال، وال يزالُ يتابِع . ليوميعملُه ا

  .هذا العمل اليوم
كيف بإمكانِنا أن نقيس صحةَ كنائسنا احمللية اليوم، أو أن   

نكتشف عالمات احلياة فيها؟ أوالً، علينا أن نبحثَ عن براهني هذه 
نائسنا، على سلَّمٍ من واحد عندما نرى هذه البصمات يف ك. البصمات

إىل عشرة، علينا أن نضع عالمات كنيستنا على أساس اخلَدمات 
التبشري، التعليم، الشركة، العبادة، والصالة، وعندها نرى كيف : التالية

  .تشبِه كنيستنا كنيسةَ اجليلِ األول اليت جندها يف سفرِ أعمالِ الرسل
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طريقَةٌ نقيس ا درجةَ إستطاعتنا القول عندها ستكُونُ لدينا   
عن كنيستنا أنها تعبري منظُور عن كنيسة املسيح احلي املُقام، اليت يبنِيها 

  .يف هذا العامل اليوم
  

  الفصلُ الثالث
  "النماذج املَنظُورة للكنيسة غَري املَنظُورة"

هد اجلديد مباشرةً بعد وِالدتها تقريباً، واجهت كَنيسةُ الع
فبينما نالحظُ كيف تعاملَ قادةُ الكنيسة مع هذه . ديدات وتحديات

 بدأت بعض – إضطِّهاد من اخلارِج ومشاكل من الداخل –املشاكل 
هذه النماذج هي بعض من هذه األمثلة والتحذيرات . النماذج بالظُّهور

أن تعلِّمنا وتحذِّرنا اليوم عندما نقرأُ اليت أخبرنا بولُس أنَّ املقصود منها 
 تابِي١١: ١٠كُورنثُوس ١(هذا التاريخ الك .(  

مثالً، الحظُوا منوذج العطاء الذي تأسس يف زمنٍ مبكِّرٍِ يف 
نقرأُ أنَّ أُولئك الذين كانوا ميلكُون ممتلكات، كانوا . تاريخِ الكنيسة

نِها ويعطُونها للرسل، لكي يتم التوزيع حبسبِ يبيعونها ويأتونَ بأمثا
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لقد أعطَوا أكثَر من العشر أو من التقدمة، أو حتى من . حاجة املُؤمنني
  .التضحية؛ لقد أعطُوا كُلَّ ما كانَ هلُم

قالَ يسوع، . الحظُوا أيضاً منوذَج العصيان املَدين املُثري لإلهتمام  
فاُهللا لن يطالب ) ٢١: ٢٢متى ." (يصر لقَيصر، وما ِهللا هللاأعطُوا ما لقَ"

. مبا هو لقَيصر، ولكن هناك أوقات يطالب فيها قيصر مبا هو هللا
 نا هذا املثلُ التعليمي الذي أعطاهعلِّمهللا، ي ور مبا هقيص بطالوعندما ي

  . أن نعطي لقَيصر ما هو هللايسوع يف العهد اجلديد أنه ال ينبغي
لقد أُمر التالميذُ من قبلِ يسوع بأن يبشروا ويعلِّموا بإسمِ   

ولكن أمرُم السلطات املشروعة، دينيةً . وبإجنيلِ يسوع املسيح
). ١٨: ٤أعمال (ومدنية، بأن ال يأتوا على ذكرِ إسمِ املسيح ثانيةً 

 هذا األمر، أجاب الرسل هذه السلطات مبا معناه أول مرة حدثَ فيها
 قوا ما إذا كانَ حييحكُمل نيلؤهوا مسطاء، مل يكُونني بلمانِيم كعهأن

ويف املرة الثانِية . ثُم عقَدوا إجتماع صالة. أن يسمعوا ِهللا أم لقادتهم
زة بإسمِ وبإجنيلِ املسيح، أجابوا اليت منعتهم فيها السلطات من الكرا
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هذا ). ٢٩: ٥أعمال " (ينبغي أن يطاع اُهللا أكثَر من الناس"مباشرةً، 
  . هو ما يسمى بالعصيان املَدين

هناك وقت يتوجب فيه على املسيحيني الذين يريدونَ أن   
هم كأتباع للمسيح، أن يلدعوت صنيخلوا مب طاعة يكُونوا من عواقعان

فعرب عدة قُرون ويف شتى أحناِء العاملِ . املسيح واهللا، بدل طاعة الناس
إنَّ عدد املُؤمنني . اليوم، يعانِي املُؤمنونَ من هذه العواقب الوخيمة

 وحتى نِهاية احلرب ١٩٤٠الذين ماتوا من أجلِ إميانِهم منذُ عام 
ة الثانِية، هوا من أجلِ إميانِهم يف العامليأكثَر من باقي املُؤمنني الذي مات و
  .تاريخِ الكنيسة

كانَ هناك . جند أيضاً منوذَج التأديب الكنسي يظهر يف الكنيسة  
ولقد كذبا على . رجلٌ إمسه حنانيا وامرأته سفرية، اللذان باعا حقالً

يف هذه القصة، يرينا بطرس . الرسل حولَ املبلَغ الذي باعا به احلقل
ملاذا كذبت على "سألَ بطرس حنانِيا، . موهبته الروحية يف التمييز

." بل كذبت على اهللا. الروحِ القُدس؟ أنت مل تكذب على إنسان
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وعندما تواجه كُلٌّ من حنانِيا وسفرية مع ). ٤، ٣: ٥أعمال (
  .كالهما ميتنيخطيتهما على حدة، سقطا 

لقد حافَظَ هذا التأديب الكَنسي القاسي على نقاوة الكنيسة،   
ولقد عرف الناس غري املُتدينني . ووضع خوف اِهللا املَهوب يف التالميذ

يف أُورشليم أنَّ إتخاذَ قرار إتباع املسيح وصريورة اإلنسان عضواً يف 
  ).١٣ -١١: ٥(اية اجلَدية الكنيسة كانَ أمراً يف غ

، ترونَ منوذجاً آخر مهِماً ينبغي تطبيقُه على ٦يف أعمال   
ولقد كانت الكنيسةُ تنمو بسرعة، مع كثريين . الكنيسة عندما تنمو

يماعونَ معاً يف ترتيبٍ جالناسِ معاً، . يعيش آالف وعندما يعيش
ضع مرات يف اليوم، ينبغي أن يتوفَّر هلُم والذين جيِب أن يتم إطعامهم ب

فوجد التالميذُ أنفُسهم مضطَّرين إىل ). ١: ٦أعمال (نِظام تغذية معين 
تنظيمِ هذا الربنامج، ألنَّ اإلهتمام به كانَ يشتت إنتباههم عن خدمتهم 

ال : "ىل إجتماعٍ وقالُوا هلُمفدعا الرسلُ جمهور املُؤمنني إ. لكلمة اهللا
دموائ مةَ اِهللا وخندمكَل حنن كرضي أن نترةَ . يها اإلخوة سبعوا أيبخفانت

رجالٍ منكُم مشهوداً هلُم ومملُوين من الروحِ القُدس وحكمة فنقيمهم 
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." ةوأما حنن فنواظب على الصالة وخدمة الكلم. على هذه احلاجة
)٤ -٢: ٦(  

وعندما متَّ هذا األمر، كلَّفُوا أولئك الذين متَّ إختيارهم ليشرِفُوا   
. على هذا اخلدمة، وأما الرسل فتفرغُوا كُلِّياً للصالة ولخدمة كَلمة اهللا

ولقد بارك اُهللا هذا القرار جداً، وأدى إىل إنتشارٍ حيوي لإلجنيل يف 
 ةليممدينمن الكنائس اليوم . أُورش الكثري يهسماألساس مل ت نا جنده

ولقد كانت مسؤوليةُ الشمامسة أن يشرِفُوا على إدارة . بالشمامسة
أعمالِ الكنيسة، لكي ينصرِف األشخاص ذَوي املواهب الروحية 

  .ويتفرغُوا حبرية للخدمة الرعوية
ابقة اليت وضعتها الكنيسةُ ذه املُناسبة، لقد كانت هذه الس  

فجميع . أساساً ملبدأ كون كُلّ تلميذ له مكانٌ خاص يف جسد املسيح
بعض هذه . الذين أخذُوا مسحةَ الروحِ القُدس لديهِم مواهب روحية

  . املواهب رعوية، وبعضها مواهب روحية عملية
: ية، واليت يصفُها العهد اجلديد بالقولإنَّ املواهب العمل  

هي مواهب روحية مبقدارِ روحانِية " أعواناً، أو تدابري، أو نظَّاراً،"



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٥ -

ربشوي ،علِّمظُ، يب الشخص الذي يعأن . مواه عليه كُلَّ تلميذ ولكن
إنَّ الكنيسةَ . اهللايقف يف مكانه، وأن يمارِس مواهبته اليت أعطاه إياها 

  .اليت تقبلُ وتطبق هذا النموذَج سوف تتبارك وسوف تنمو
   ،لتقد فع ة؟ إن كُنتوحيالر كتبموه منُوذَج فتشهل إكت

كرس نفسك كُلِّياً للخدمات اليت تؤهلُك مواهبك الروحية لتعملَها من 
بهم يف إنَّ هذ. أجلِ الرونَ عن جدارتنرهبتالميذَ ي دجنوذج قد يا النم

إنَّ الشهيد . اخلدمة العملية، ومن مثَّ جيتازونَ إىل اخلدمة الروحية
إستفانوس واملُبشر فيلبس هما مثَالن عن هذا اإلنتقال يف النموذَج من 

سة، ومن مثَّ أصبة كشمامينحيثُ إنطَلَقا بأمانرشبحا م.  
هناك قولٌ . منوذَج آخر يظهر من سفرِ األعمال هو اإلستشهاد  

لقد ." دماُء الشهداء بِذار نمو الكنيسة: "مأثُور ملُؤرخي الكنيسة يقُول
 وس من أجلِ عظةإستفان د٦٠ -٥٤: ٧أعمال (إستشه .( عندما مات

كانَ شاو ،وس من أجلِ إميانِهالذين إستفان لُ أثوابل الطرسوسي حيم
همونوا يرجكان . عن تأثريِ إستشهاد ما نتجل، لربشاو دوهكذا فإنَّ جتد
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ألنَّ دماَء القديسني هو بِذار "هذا ما قصده القول . إستفانوس عليه
  ."الكَنيسة
منوذَج آخر مجيل نستطيع  أن جنده يف سفرِ األعمال، هو   
هناك تشديد كبري على الشفاِء يف سفرِ األعمال الذي . شفاءمنوذَج ال

هت احلالُ يف إجنيللُوقا، متاماً كما كان هكتب . للُوقا، إنَّ املسيح ةفبالنسب
  .احلي املُقام يعملُ من خاللِ الرسل ليكملَ خدمةَ الشفاء

كانَ هذا . اب اهلَيكَلإلتقى بطرس ويوحنا بِرجلٍ جالسٍ على ب  
وكان طوالَ حياته حيملُه . الرجل مقعداً، وكانَ يف األربعني من عمره

أحد ويضعه على بابِ اهليكل حيثُ جيلس ليستعطي حامالً كأساً 
وبينما كان بطرس ويوحنا صاعدينِ إىل اهلَيكَل، إلتفت إليه . جلمعِ املال

سيلقي شيئاً يف كأسِه، فركَّز الرجلُ إنتباهه على بطرس وكأنه كانَ 
ولكن الذي . ليس يل فضةٌ وال ذهب"فقالَ له بطرس عندها، . بطرس

: ٣أعمال !" (بإسمِ يسوع املسيح الناصري قُم وامشِ. يل فإياه أُعطيك
٦ .(  
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يكَل نقرأُ أنَّ هذا الرجل مل يقُم فقط وميشِ، بل دخلَ إىل اهل  
قالَ أحد القادة الكَنسيني املُتكَبرين . وراح يقفز من الفرح ويمجد اهللا

." ليس يل فضةٌ وال ذَهب"مؤخراً، أنَّ الكنيسةَ مل يعد بِوسعها القول، 
ومل يعد بإمكان الكنيسة أن تقولَ "فأجاب أحد خدامِ الرب األتقياء، 

  !"سمِ يسوع الناصري قُم وامشِبإ"اليوم، 
إنَّ هذا الشفاء، مثل شفاء يسوع للرجل عند بركة بيت حسدا   

، منح الرسلَ فُرصةً عظيمةً للكرازة ٥كما جنده موصوفاً يف يوحنا 
لقد ارتعب رجالُ الدين عندما رأوا صيادي السمك اُألميني . باإلجنيل

ولكن بينما كانوا يحاولونَ أن يوقفوا . يكَلهؤالء يكرزونَ يف اهل
الرسلَ عن التبشري، األمر الوحيد الذي مل يستطيعوا إنكاره هو أنَّ 

  .هؤالء الرسل قد حقَّقُوا معجِزةَ الشفاء هذه
  أساسي أمر وة هيهذه اخلدمة الشفائ رصدةُ . إنَّ مبوهم هإن

الحظوا هذا النموذَج يف كنيسة . يسة العهد اجلديدالروحِ القدس لكن
 املُعطاة للكنيسة هي اليت جتعلُنا نرى القُوةُوحدها : اجليلِ األول
  . اليت حقَّقتها الكنيسةُ، واليت ال يستطيع العاملُ إنكارهااإلجنازات
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  منُوذَج اإلستشهاد
  كواحد بخوس، الذي إنتقَلَ إستفانسة لقد إنتمن الشمام 

. األوائل، من اخلدمة العملية إىل اخلدمة الرعوية، وأصبح واعظاً عظيماً
 س الديينلنهدرمي، أي االس عة أمامالرائ هلقي عظتوبينما كانَ ي
. القيادي عند اليهود، وعظَ إستفانوس بوضوحٍ بقُوة الروحِ القدس

م طنةفالوعظُ ليسة وإلقاٍء بفحتضريٍ بعناي دةٌ . جربموه والوعظُ ه
روحية، وإن مل يقدم مع مسحة الروحِ القُدس، لن يكُونَ الوعظَ 

  .املَمسوح الذي نراه يف هذا السفر
لقد غطَّى إستفانوس أسفار العهد القدمي التسعة والثالثني يف   

إستفانوس كانَ لديه استيعاب منقطع إنَّ هذا الرجل . عظة واحدة
بدأَ إستفانوس مع إبراهيم؛ وذكر إسحق؛ وذكر . النظري لكَلمة اهللا

يعقوب؛ وتكلَّم عن خدمة يوسف؛ وعن خدمة موسى ويشوع وداود 
وهكذا غطَّى التاريخ العربي بأسره وصوالً إىل السيب . وسليمان
البابِلي .  
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  ها كانت عظةً مل يكُنأن غماً، روس تبشرييف عظة إستفانهد 
كانَ هدف عظة إستفانوس أن يخبِر القادة . مثمرةً جداً كما سنرى

لقد رفضوا كُلَّ . الدينيني أنهم رفضوا نعمةَ اهللا وحمبة اهللا وخالص اهللا
اهم إيهحح حاولَ اُهللا أن مينشيٍء صال .وكانت قم هم لربكاتةُ رفض

  .اهللا رفضهم لرب إستفانوس، يسوع املسيح املسيا
بينما كانَ إستفانوس يسرد ويراجِع التاريخ العربي أمام رِجالِ   

وكانَ . أنهم دائماً رفضوا خالص اهللا: الدين، شدد على النقطَة التالية
توس مإستفان عظَة مع بوقَّعاًالتجاو:  

فصاحوا بِصوت عظيمٍ وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفسٍ "  
واحدة .وهة ورمجاملدين خارج وهوأخرج . هم عنديابوا ثخلع هودوالش

  ."رِجلَي شاب يقالُ له شاول
" ها الربو ويقولُ أييدع ووس وهمونَ إستفانوا يرجفكان

ثُم جثا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيمٍ يا رب . يسوع اقبلْ روحي
  ."وإذ قالَ هذا رقد. ال تقم هلُم هذه اخلطية
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إنَّ موت إستفانوس بسببِ عظَته، أرانا أنه كانَ مملوءاً من   
ومات بالطريقَة . لقد شاهد رؤيا عظيمة ِهللا واملسيح. الروحِ القدس

هرب فران اليت أوحى لهباً الغطال ،هلِّياً من أجلِ أعدائصا، م وتأن مي 
هلونوا يقتللذين كان.  

عند رجمِ إستفانوس، نلتقي بأعظَمِ مرسلٍ على اإلطالق،   
وأعظَمِ مؤسس كنائس، وأعظمِ راعٍ، وأعظمِ معلِّمٍ وكاتبٍ يف تاريخِ 

 نراه حامالً ثياب الذين كانوا عندما نلتقي به،. كنيسة يسوع املسيح
إنه شاول الطرسوس، الذي أصبح . يرجمونَ إستفانوس حتى املوت

  .بولُس الرسول
عندما نتعرف إىل الرجلِ الشاب الذي يدعى شاول   

الطرسوسي، سندرِك ملاذا أثَّرت عظَةُ إستفانوس ومثالُ إستفانوس على 
" فريسياً من الفَريسيني"لقد كانَ شاول . بشكلٍ ديناميكيحياة شاول 

. وكانَ ملتزِماً بتعصبٍ باملُحافَظَة على عقائد اإلميان اليهودي املُستقيمة
  .وكانَ يكره ما يسمى بالشيعة اجلديدة اليت كانت تتهدد اليهودية
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   مبوت إىل تأثُّرِه ولكن، باإلضافَة ،هاتاعوس بِسببِ قَنإستفان
 يوس اليهودماً عظيماً بالنامعال كَونِهاملسيح، فل موت شبِهت بطريقَة
وبالعهد القدمي، ال بد أنَّ شاول أُعجِب وإقتنع بالتطبيقات املُختصرة 

  .واملُوجزة اليت قدمها إستفانوس عن التاريخِ اليهودي يف عظته
أنت مستعد أن متُوت من أجلِ يسوع املسيح كما فعلَ فهل   

 هغي أن أُوجما ينبب؟ لَركألعدائ فرانةُ الغنِعم وس؟ وهل لديكإستفان
هل أنت مستعد، وهل لديك النعمة "إليك هذا السؤال األصعب، 
  "لتعيش من أجلِ يسوع املسيح؟

  
  الفصلُ الرابِع

"عصني التلميذُ؟كيف "  
كيف يمكن بالتحديد صناعةُ تلميذ للمسيح؟ هناك قصةٌ مجيلةٌ   

). ٤٠ -٢٦: ٨أعمال (يف سفرِ األعمال تجيب على هذا السؤال 
كانَ هناك رجلٌ إمسه فيلبس، إنتخب كواحد من الشمامسة السبعة، 

تاز فيلبس من ومثل إستفانوس، إج. للمناظَرة على أعمالِ الكنيسة
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اخلدمة العملية إىل اخلدمة الرعوية، إذ أُعطيت له موهبةُ التبشري، 
لقد ذهب فيلبس إىل السامرة، وكانت . املوهبة الالزِمة لصناعة التالميذ
  .له خدمةٌ تبشريية مثمرةٌ هناك

م الرب فيلبس وخاللَ هذه احلملة التبشريية املُثمرة جداً، كلَّ
الً لهقائ اللِ مالكمن خ" :بأن تذه كأُريد  هإمس ة إىل مكانيإىل الرب 

فحتى ولو كانَ املُبشرونَ يذهبونَ عادةً إىل ). ٢٦: ٨أعمال ." (غزة
  .املُدن، لكن فيلبس أطاع وذهب إىل البرية

ء، رأى موكباً من عربات اخليل عندما وصلَ فيلبس إىل الصحرا  
تقدم ورافق هذه املركبة "فكلَّمه الروح القُدس قائالً، . جتتاز يف الربية

ونعرِف من صيغة اللُّغة اليونانية هنا أنه كان هناك موكب ." بالذَّات
القُدس وتقدم فأطاع فيلبس صوت الروحِ . من املركبات جتتاز يف الربية
. وهناك رأى رجالً أثيوبياً جالساً فيها. ورافَق تلك املَركَبة بالتحديد

فالرجلُ األثيوبِي كانَ رجلَ سياسة . هنا أيضاً جند األحكام املُسبقَة
وكانَ يقرأُ اإلصحاح الثالث واخلمسني من . ووزير املال يف أثيوبيا

  . درجِ النيب إشعياء
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لقد كانَ هذا األثيوبِي رجلَ سياسة، وكانَ وزير املال يف 
يبدو أنَّ هذا القائد السياسي . وكانَ يقرأُ من درجِ إشعياء. أثيوبيا

 كانَ لديه هرحلةً طويلَةً من أثيوبيا إىل أُورشليم، ألن قد سافَر األثيوبِي
يروح جوع .ت ة من وعندما وصلَ إىل أُورشليم، وجدية اخلاليانالد لك

ومل يلتقِ بأية حقيقَة روحية يف . احملبة، واليت هاجمها يسوع بِشدة
أُورشليم، ولكنه رغم ذلك متكَّن من احلُصولِ على نسخة من سفرِ 

مٍ كُلُّنا كَغن: "وكانَ يقرأُ بِصوت مرتفع من ذلك السفر.  النيب إشعياء
." ضللنا، ملنا كُلُّ واحد حسب طريقه، والرب وضع عليه إمثَ مجيعنا

  ). ٦: ٥٣إشعياء (
فأجاب األثيوبِي، " هل أنت تفهم ما تقرأ؟: "فسألَه فيلبس

فصعد ). ٣١، ٣٠: ٨أعمال " (كيف أفهم إن مل يرشدين أحد؟"
وفتح فيلبس فاه وابتدأَ من سفرِ فيلبس إىل املركَبة إىل جانِبِ األثيويب، 

  . إشعياء فبشره بإجنيلِ يسوع املسيح
يتضح أنَّ فيلبس إستطاع مبوهبته التبشريية أن يقود هذا األثيويب 
إىل إتخاذ قرار، وذلك بإخبارِه أنَّ اإلميان باملسيح يعبر عنه عالنِيةً 
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هوذا ماء، ماذا مينع أن : "قرأُ أنَّ األثيوبِي قالَهنا ن. مبعمودية املاء
  ."إن كُنت تؤمن من كُلِّ قلبِك جيوز"فأجاب فيلبس " أعتمد؟

أن تؤمن من كُلِّ : "هذا هو الشرطُ املُسبق ملَعمودية املاء
قَلبِك ". يهسماإلميان"هذا ما ن ةوديةٌ حولَ إنَّ الكنيسةَ." معمنقَِسمم 

ولكن القضية املُهِمة يف املعمودية هلي ليست . طريقَة معمودية املُؤمنني
إنَّ املأموريةَ العظمى ينبغي أن تقرأَ . اُألسلُوب، بل معىن املعمودية

  ." تلمذُوا، إذهبوا، أكرزوا، عمدوا، وعلِّموا هؤالء التالميذ"هكذا، 
عندما يطلُب رجلٌ يد .  املعموديةَ هي مثل إحتفال الزواجإنَّ

. فتاة للزواجِ منه، وهي توافق، تكونُ هذه حلظَةٌ مقدسةٌ بالنسبة هلُما
وعندما يتزوجان، يدعوان العائلة، واألقرِباء واألصدقاء إىل إحتفالٍ هو 

فعندما آمن .  سبق ومتَّ بطريقَة فرديةمبثابة تصريحٍ علَنِي باإللتزام الذي
  .األثيوبِي، كانَ هذا مبثابة إلتزامٍ فَردي صرح به عالنِيةً عندما إعتمد

   ةوريأُ من املأمةَ جزءاً ال يتجزودياملعم وععندما جعلَ يس
فكيف يعترِف . العظمى، جعلَ إتباعنا له بطريقَة سرية أمراً مستحيالً

إنسانٌ ما بإميانِه باملسيح؟ هل باإلنضمامِ إىل الكنيسة؟ هل بالتجاوب 
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مع الدعوة اليت يقدمها املُبشر؟ من املُهِم أن نالحظَ أنَّ املعمودية ال 
تخلِّصنا، ولكن املعمودية هي اإلعتراف العلين باإلميان بالرب يسوع 

  .سيحامل
  قصةٌ عن بطرس

   ل الطرسوسيشاو ظَر إىل جتديدأَ بالن٩أعمال (قبلَ أن نبد( ،
اليت ينبغي النظَر ) ١١ و١٠أعمال (علينا أن ننظُر إىل قصة عن بطرس 

 ةخبِرانِنا عن كيفيني تتني القصس، ألنَّ هاتة فيلبإليها إىل جانِب قص
فبينما كانَ بطرس نائماً على سطحِ مرتِلٍ ما، رأى يف . صناعة التالميذ

 ناكت هف كانوعلى هذا الشرش ،عِ زواياهوطاً من أربرشفاً مربؤيا شر
فجاَء صوت إىل بطرس . عدةُ حيوانات، كانَ ممنوعاً على اليهود أكلَها

). ١٣: ١٠ل أعما." (قُم يا بطرس، إذبح وكُلْ"ثالثَ مرات قائالً، 
فأنا مل آكُلْ أبداً حلماً نجِساً أو ! حاشا"ويف كُلِّ مرة أجاب بطرس، 

  ." دنِساً
ولقد أخبر الروح القُدس بطرس أن . ثُم يقرع الباب يف األسفَل  

. يذهب مع الرجال الذين يقرعونَ الباب، بدون أن يطرح أيةَ أسئلة
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ولقد شرحوا .  الرجال خدام قائد مئة إمسه كرنيليوسلقد كانَ هؤالء
لبطرس أنَّ معلِّمهم رأى رؤيا بينما كانَ يصلِّي، قيلَ له فيها أن يرسلَ 
خدامه إىل بيت سمعان الدباغ، ويطلُب رجالً إمسه بطرس، وهذا 

  .سيجيُء إىل بيته وخيبِره كالماً به خيلُص
  ستأمها بطرهقَة اليت واجوس مل . لُوا باألحكامِ املُسبفكرنيلي

كانَ اليهود يشريونَ إىل . يكُن أممياً فحسب، بل وكانَ عدو بطرس
 ثينالو عند يوحالر دونَ أنَّ الوعيقوا يعتم كانهني كالكالب، ألنالوثَني

نَ ممنوعاً على اليهود أن يذهبوا ولقد كا. غري اليهودي كانَ معدوماً
وديشخصٍ غري يه بيت ةلزيار . بأن يكرِز رؤمس يواآلن بطر

  .باخلَالص يف بيت قائد مئة روماين أُممي
عندما ذهب بطرس إىل بيت كرنيليوس، وجد أنَّ كَرنيليوس   

ةَ بطررازمعاً ليسمعوا ك هوأقارب هأهلَ بيت ولقد . س باإلجنيلقد مجع
فهذه احليوانات النجِسة كانت . برهن بطرس أنه اآلن فهِم معىن الرؤيا

فكانت كلمات بطرس . تشري إىل البشر النجِسني، أي اُألمم الوثنِيني
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وأما أنا فقد أراين اُهللا أن ال أقُولَ عن إنسان ما إنه نجِس "اُألوىل هي، 
  ). ٢٨: ١٠أعمال ." (سأو دنِ

وبينما كانَ بطرس يعظُ باإلجنيل، حدثُ شيٌء شبيه بيومِ 
فبينما بطرس يتكلَّم بِهذه اُألمور حلَّ الروح القدس : "نقرأُ. اخلمسني

يف ). ٤٤: ١٠أعمال ." (على مجيعِ الذين كانوا يسمعونَ الكَلمة
بطر حلَّ اإلصحاحِ التايل، عندما وصف ل وباقي املُؤمنني كيفسس للر

كما "الروح القُدس على كُلِّ بيت كرنيليوس، أضاف الكلمات التالية، 
من اجلديرِ باإلعتبار أنَّ يوم ). ١٥: ١١." (علينا أيضاً يف البداَءة

 وددفوق ح املُقام املسيح ثُ عندما جيتازاخلمسني هذا كانَ حيد
سبقة من العامل اليهودي املُتعصب إىل العاملِ اُألممي، عندما األحكامِ املُ

هكانَ يبنِي كنيست .  
  السلِسلَة املُثلَّثة احللقات

   رينا كيفةً تجِيمنه جِدس، نس وبطرص عن فيلبصيف هذه الق
سلِسلَة "ك إنَّ هذه األمثلَة املُوحاة تظهِر لنا وكَأنَّ هنا. نصنع تالميذ
. احللقةُ اُألوىل هي الروح القُدس. بني اهللا وبني الضالِّني" مثلَّثة احللقات
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 صانِع –احللقَةُ الثانِية هي كَلمةُ اهللا، واحلَلَقَةُ الثالثَة هي خادم اهللا 
  . التالميذ
لكَي نصنع تلميذاً، ينبغي أن يعملَ الروح القُدس يف ومن   
لِ صانِعِ التالميذ، كَي حيض ذلك التلميذ على تقدميِ إجنيلِ يسوع خال

وينبغي أن يكُونَ الروح القُدس عامالً أيضاً يف ذلك . املَسيح لفَرد ما
 ويباألثي لَ معاً، متاماًَ كما عموحيوعاً رج ولِّداً فيهال، مالشخص الض

  .ومع قائد املئة
 اهللا، أو اإلجنيل ينبغي أن يأخذَ مكانه كأداة إنَّ كَلمةَ  

عندما تقبلُ بِذرةُ كلمة اِهللا يف قَلبٍ . يستخدمها اُهللا يف صناعة التالميذ
  ). ٢٣، ٢٢: ١بطرس ١(مفعمٍ باإلميان، حيصلُ احلملُ الروحي 

نَ يف ثُم ينبغي على خادمِ الرب، أو صانِعِ التالميذ، أن يكُو  
هعس، . موقس وبطرس، املُتوفِّر، واألمني، مثل فيلبالتالميذ املُكر فصانِع

من املُثريِ . هو احللقةُ الثالثة يف السلِسلَة املُثلَّثَة احللقات بني اهللا والضالِّني
واملَهوب أن نعرِف أنَّ اَهللا خيتار أشخاصاً من أمثالك وأمثالي، ليكُونوا 

دالضالِّنيخ ة معالسار شارِكُوا األخباروي هام.  
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ما هي البراهني أنَّ الروح القُدس يعملُ يف حياة األشخاصِ   
الضالِّني الذي مل يسبِق هلُم أن مسعوا أو قبِلُوا اإلجنيل؟ يف هذين املَثَلَني، 

وحية متاماً عن النشاط الرحعطينا لُوقا براهني واضقد ال تكُونُ هذه .ي 
البراهني واضحةً متاماً يف تعاملنا مع األشخاصِ الضالِّني، ولكننا سنراها 

  .إن كُنا نصلِّي ونبحثُ عن هكذا براهني
   ولَ أينوارٍ حنا إىل حيقُود هألن هغي طرحينب جيهؤالٌ وس

هل أنت مهتم باُألمورِ : "لتايليمكننا أن نشارِك اإلجنيل، هو السؤالُ ا
: أسوأ ما يمكن أن حيدثَ هنا هو أن يأيتَ اجلواب بالقَول" الروحية؟

فإن كانَ لديك اإلميانُ والشجاعةُ أن تطرح هذا السؤال، سوف ". ال"
حيتاج . تكتشف أنَّ أشخاصاً كثريين مهتمونَ باُألمورِ الروحية

اً أن األشخاصدعستمٍ هللا، يكُونُ مالُّون إىل خادإىل " الض ديصع
مع هؤالء الضالِّني، وأن يساعدهم على فَهمِ ما تريد كلمةُ اِهللا " املركبة

  .أن تقُولَه، والذي له عالقَةٌ حيوية خبالصهم
عندما ترى براهني عن عملِ الروحِ القُدس يف حياة شخصٍ   
، فيقُودك الروح إىل مشاركَة اإلجنيلِ مع هذا الشخص الضالّ، ضالّ
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فهل أنت ترغَب بأن تكُونَ احللقَةَ الثالثة يف هذه السلِسلة بني اهللا 
والشخص الضالّ؟ لقد إتخذت هذا اإللتزام مع اهللا، ظَناً مني أنين لن 

. ولكنين كُنت على خطأ.  واألثيويبألتقي بالكَثرين أمثال قائد املئة
، إلتقيت بالعديد من ١٩٥٧فمنذُ أن إتخذت هذا اإللتزام أمام اهللا عام 

اَألشخاص من هذا املثيل، ولقد رأيت الكثريين منهم يأتونَ لإلميان 
  .باملسيح وخيتبِرونَ الوِالدةَ اجلديدة

نت خجوالً وتعوِزين الثِّقَةُ عندما كُنت جديداً يف اإلميان، كُ  
بالنفس عندما بدأت أجتاوب مع إرشاد الروحِ القُدس ملُشاركَة اإلجنيلِ 

وعندما إستوعبت املَفهوم الذي أصفُه كَِسلِسلة مثَلَّثَة . مع أفراد جدد
رية، أنَّ احلَلَقات، تشجعت كَثرياً عندما أدركت وتأكَّدت مراراً كث

أولَ حلَقتني من هذه الِسلِسلة قَويتانَ لدرجة، أنَّ خالص الضالِّني ال 
" الترويجِ"يعتمد على ذكائنا، أو قُوتنا يف اإلقناع، أو على براعتنا يف 

  . لإلجنيل
حنن بِدون شك احللقة األضعف يف هذه السلِسلة، ولكن   

لرغمِ من أنَّ اَهللا يستطيع أن يعملَ هذه املُعجِزة لسببٍ ال أفهمه، با
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بِدونِنا، وهذا ما يفعلُه أحياناً، ولكنه إختار أن يستخدم احللقةَ 
إنَّ . األضعف اليت هي اإلنسان لكي يأتي بالضالِّني إىل اإلميان واخلالص

اليت من خاللها املسيح احلي املُقام هو كَرمةٌ تبحثُ عن أغصان، 
 جنتأن ي طيعا ." (الثمر الباقي"يستوحن١٦: ١٥ي .(  

   اآلخرين؟ هل أنت ة معالسار األخبار وشاركت لك هل سبق
طائع للمأمورية العظمى اليت أعطاها املسيح؟ إن مل تكُن كذلك، فأنا 

 هو أصالً يف حياة أُشجعك أن تطلُب من اهللا أن يريك كيف يعملُ
كولالذين من ح س . أُولئكةَ بطرشجاع كحأن مين منه أُطلُب ثُم

  .وفيلبس لكي تِشارِك رِسالَةَ نِعمته ورمحته مع هؤالء الناس
بينما نبشر باإلجنيل، سوف خنتبِر فرح طاعة اهللا وإستخدام اهللا   

خبار املسيح السارة للضالِّني، نحدثُ يف حياتهم فعندما نعلن أ. لنا
صاليت هي أننا بينما ندرس سفر األعمالِ هذا، أن نأخذَ . تغيرياً أبدياً

قُوةَ مسحةَ الروحِ القدس، لكي نتمكَّن من مشاركَة اإلجنيل مثل 
  .بطرس، فيلبس، بولُس، وآخرين سندرس عنهم
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   اخلامسالفصلُ
  "عنصرةُ بولُس اخلاصة"

"الرب داً وقتالً على تالميذد ُلْ ينفُثل فكانَ مل يزأما شاو .
فتقدم إىل رئيسِ الكهنة وطلب منه رسائلَ إىل دمشق إىل اجلماعات 
حتى إذا وجد أُناساً من الطريق رجاالً أو نِساًء يسوقُهم موثَقني إىل 

  . أورشليم
" ورن حولَه قةً أبرمشق فبغتإىل د براقت هحدث أن ويف ذهابِه
فسقطَ على األرضِ ومسع صوتاً قائالً له شاول شاول ملاذا . من السماء

تضطَّهِدين؟ فقالَ من أنت يا سيد؟ فقالَ الرب أنا يسوع الناصري 
هتضطهِد منا. الذي أنت أن ترفُس عليك عبسصخ .  

" ل؟ فقالَ لهأن أفع ريدماذا ت بر يا رحيتوم دعرتم وفقالَ وه
: ٩أعمال ." (الرب قُم وادخل املدينة فيقالَ لك ماذا ينبغي أن تفعلَ

٦ -١.(  
إن هذه الكلمات املألُوفَة يف اإلصحاحِ التاسع من سفرِ   

، أو إختباره على طريقِ األعمال تصف لنا جتدد شاول الطرسوسي
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ليس باإلمكان تفسري شخصية هذا الرجل مبعزلٍ عن عبارة . دمشق
وكما رأَينا سابِقاً، عندما نلتقي به، جند فيه عدواً لَدوداً ." إختبار"

 ةبِضع ل بنياألو مشق هوبار على طريقِ دهذا اإلخت للمسيح، ولكن
يف تاريخِ كنيسة يسوع ) أو مرسل(ت منه أعظَم رسولٍ إختبارات جعلَ

  . املسيح
هناك عدةُ أماكن يف سفرِ األعمال حيثُ سيخبِرنا بولُس عن   

فأمام اجلُموع الغاضبة، وأمام الوالة الرومان، وأمام . إختبارِه األول هذا
 رسائله املُوحاة، يخبِرنا بولُس ملك وملكَة، ويف احملاكمِ الدينية، ويف
هبار الذي إجتازمرار عن اإلختبإست.  

يخبِرنا بولُس عن ثالثَة إختبارات جعلته الرسول األكثر إمثاراً   
ثُم . إختباره األول كانَ جتديده على طريقِ دمشق. يف تاريخِ الكنيسة

بارِ الصحراء العربييف إخت إجتاز هة يف رسالتحبيوي هرفسالذي ي ة، األمر
ولقد إجتاز أيضاً يف إختبارٍ ). ١٠: ٢ -١١: ١(إىل أهلِ غالطية 

ولقد شارك هذا اإلختبار مع . سماوِي أثَّر على حياته بعمق
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لربما حدثَ هذا ). ٤-١: ١٢كُورنثُوس ٢(الكُورنثُوسيني ومعنا 
  ).٢٠ -١٩: ١٤(لسترة عندما رجِم يف 

ولقد إقتنع بولُس من إختبارِه السماوِي أنه ال يتوجب علينا أن   
فموضوع رسالته إىل أهلِ . ننتظر حتى نموت لكي نعيش يف السماء

 ،وس هات"أفسالِ "يف السماوِييف ا بإمكانِنا أن نعيش هأي أن ،
ما نبين نا على األرض السماوِينا هحيات س (عيش٣: ١أفس .( ليس

  . بِوسعنا أن نفهم هذا الرسول الغريب مبعزلٍ عن إختباراته
هناك بعض اُألمور اليت ينبغي اإلشارة إليها عندما ننظُر إىل هذا   

ع أوالً، مس. اإلختبارِ الذي يتكلَّم عن جتديد هذا العدو اللَّدود للمسيح
 ،اهسائالً إي هبإمس يهنادولُس هذا الصوت يين؟"بنا أيضاً " ملاذا تضطَّهِده

لقد كانَ . جند أنَّ املسيح املُقام هو متحد بشكلٍ ال ينفَصم عن كنيسته
ملاذا "أما إتهام املسيح املُقام له فكان، . شاول يضطَّهِد الكنيسة

الرسالَةُ املُوجهةُ بِوضوح من يسوع إىل شاُول هي كانت " تضطَّهِدين؟
  ."عندما تضطَّهِد هذه الكنيسة أنت تضطهِدين أنا شخصياً: "التالية
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فهو مل " من أنت يا رب؟"فأجاب شاول الطرسوسي بالسؤال،   
هبهو ر هكلِّمأنَّ الذي ي عرف همن يتكلَّم، ولكن ى معيكُن يعرِف حت ،

  .فسألَ
يف حادثة توبة بولُس الرسول العظيمة، جند إيضاحاً رائعاً   

فمن خاللِ هذا القصة نفهم أنَّ . يساعدنا على فهمِ مفهوم الوداعة
فعندما يكونُ هناك حصانٌ . الوداعة تعين أن يكونَ اإلنسانُ مروضاً

رسغاً يف فم أن وضع  مل يسبِق ألحد ،يرب ،هجاماً على رأسول ،ه
وعندما يتم . وسرجاً على ظهرِه، ينبغي أن يتم ترويض هذا احلصان

ترويضه، وعندما يصلُ إىل مرحلَة يكُف معها عن مقاومة الرسغِ 
واللجام، بل ميشي مبوجبِ توجيهاتهما، ال يصبِح هذا احلصانُ ضعيفاً، 

  .وض هو حيوانٌ وديعفاحلَيوانُ املُر. بل وديعاً
صعب عليك أن : "عندما قالَ املسيح املُقام لشاول الطرسوسي  

ملاذا تقاوِم الرسغ؟ فسوف يمزق "قصد بِقَوله هذا، " ترفُس مناخس،
كفم .اً عليكه قبلَ ." إنَّ هذا قاسٍ جدةُ إىل أنازيةُ اهذه الصور شريت

شق، كانَ الروح القُدس يتعاملُ مع شاول إختبار طريقِ دم
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 ننيوس واملُؤمإستفان ةاللِ شهادمن خ تكلَّماً إليهالطرسوسي، م
ويظهِر لنا شاول أنه قبِلَ وضع . اآلخرين الذي إضطَّهدهم شاول

 ،هسؤال دجروديعاً، مب سن وأصبحالرسغِ والر"ريد مني يا رب، ماذا ت
  ).٦العدد " (أن أفعل؟

عندما كتب بولُس هذه الرسائل، أخبرنا بولُس أكثر من كُلِّ 
ولكن، عندما . اآلخرين ما عملَه اُهللا ملنحنا اخلالص من خاللِ املسيح

 ،ؤالُهس قى بيسوع، مل يكُنلُ من أجلي يا رب؟"إلتبل " ماذا ستعم
 ،ؤالُهكانَ س"ريد؟يا رب، ماذا تكل من أجلي أن أفعمن "  

عندما جتدد شاول الطرسوسي على طريقِ دمشق، تغيرت نظرةُ   
  بولُس للحياة ب

يكيِشكلٍ درامات .هل إمسشاو ركانَ . ومن بنيِ التغيريات العديدة، غي
عندما ." العظيم"أو " القادر"إسم بولُس العربي هو شاول، الذي يعين 

الروماين جتد اإلسم مأن يستخد رقر ،ولُس"دأو " الصغري"الذي يعين " ب
  .أو الصفر أو الالشيء" احلقري"
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لربما كانَ الدافع وراَء هذا األمر أنه كُلِّف بالوصولِ إىل   
ومبا أنه ولد . املُؤمنني من غريِ اليهود عرب األمرباطُورية الرومانية

مواطنٍ روماينّ وأراد أن يكُونَ للكُلِّ كُلَّ شيٍء، لَربما كانَ قراره ك
ولكن ليس بإمكانِنا تجاهلَ كون . بإستخدامِ إمسه الروماين ستراتيجياً

." الصغري أو الالأحد"إسم شاول يعين اجلَبار أو العظيم، وبولُس يعين 
لُس، إختبر بِوضوح ما تعنيه عبارة عندما جتدد شاول وأصبح بو

  ).٣: ٥متى ." (مسكني بالروح"
كانت لدي أُمور أسعى "فيما بعد، كتب بولُس للفيليبيني،   

ولكن عندما إلتقيت بيسوع، . وراَءها، ألنها كانت تعين يل الكثري
باحلقيقة، إعتبرت هذه . أصبحت هذه اُألمور ال تعين شيئاً بالنسبة يل

 قيور اليت مل تكُن تعين يل شيئاُ قبلَ أن ألتاُألم نة معةً باملُقاراُألمور نِفاي
 مثل أن أعرِفَه وأكتشف ماذا يريد مني –باملَسيح على طريقِ دمشق 

: ٣فيلبي ." ( هذه اُألمور اجلديدة أصبحت شغلي الشاغل–أن أفعل 
١١ -١.(  
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املُهم فيما يتعلَّق باإلختبار هو ليس تفاصيل إختبارِنا، بل نتائج   
. فاإلختبار ليس غايةً حبد ذاتها، بل وسيلَةٌ تؤدي إىل غاية. إختبارنا

يف سفرِ . اإلختبار هو بِبساطَة باب جنتازه لنصبِح خداماً أفضل للمسيح
. بتفاصيلِ إختبارِه على طريقِ دمشق بضع مراتاألعمال، يخبِر بولُس 

  . وما يكتبه للفيلبيني يشدد على نتائج إختبارِه على طريقِ دمشق
فاملنفَعة . بعض املُؤمنني هم كما أُمسيهم أنا، مؤمنون نفعيون  

خدم حنن واملُؤمنونَ قد يستخدمونَ اهللا كما نست. هي شيُء نستخدمه
فمن . أحياناً املاء، الشمعة، الكهرباء، الدراجة، أو الباص يف املدينة

 جيِد سوف هأن دقنا نعتأتباعاً للمسيح ألن صبِحيثُ ال ندري، قد نح
بالطبع، عندما نتبع املسيح، سوف جيد حلوالً ملشاكلنا . حالً ملشاكلنا
إذ تتبعونَ املسيح، هل : دعوين أَسأَلَكُم سؤاالًولكن . األكثَر صعوبةً

أنتم تسأَلُونه ماذا سيفعلُ من أجلكُم، أم أنكُم مثل بولُس تسألُونَ 
  ربكُم ومخلِّصكُم ماذا بإمكانِكُم أن تعملُوا من أجله؟

   هيسمن أن نمكا يأُ عمولُس، نقرجتديد ب ةصق بعد"تابعةم "
ذهب الرب إىل تلميذ إمسه حنانِيا، وطلب منه أن يعمد شاول . جتديده
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لقد دب الرعب يف قَلبِ هذا الرجلِ الشيخ عندما مسع . الطرسوسي
يا رب، قَد سمعت من كَثريين عن "فأجاب، . إسم شاول الطرسوسي

دور فعلَ بِقرل كم من الشجليمهذا الريسيك يف أُورش . نا لهوهه
كونَ بامسدعالذي ي ميعج قوثؤساء الكهنة أن يلِ ربلطانٌ من قس .

باذه الرب مٍ . فقالَ لهأُم لَ إمسي أمامحملي ختارألنَّ هذا يل إناٌء م
  ). ١٥ -١٣: ٩أعمال ." (وملوك وبين إسرائيل

 أنَّ اَهللا فتح درجاً وأظهر حلَنانِيا خطَّته إذا تكلَّمنا مجازِياً نقُول
وسيل الطرسشاو ياةحل. للْ هذا لشاوظوا أنَّ اَهللا مل يفعبل كانَ . الح

 ،له ناك، أقولُ "كُلَّ ما قالَهلُ إىل همشق، وعندما تصب إىل دقُم وإذه
طبيق التعبدي لنا هنا، إنَّ الت) ٦العدد ." (لك ماذا أُريد منك أن تفعل

ولكنه . هو أنَّ اَهللا يستطيع أن يظهِر لنا كاملَ خطَّته حلياتنا إذا شاء
بل يظهِر مشيئته لنا كما فعلَ لشاول، يوماً بعد . عادةً ال يفعلُ هذا

  .اآلخر وخطَّةً بعد اُألخرى
ات اليت قالَها من أمجلِ كلمات سفر أعمالِ الرسل هي الكلم

هرظي ينتوسل الطرسإىل املرتِل حيثُ كانَ شاو ا عندما ذهبحنانِي .
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 ،قالَ لَه ،دود للكنيسة قد جتدو اللددا أنَّ هذا العحنانِي رعانَ ما فهِمفس
ما نراه هنا هو ما تتمحور حولَه كنيسةُ يسوع ." أيها األخ شاول"

  ! اهللا اليت تغير حياةَ الناسنعمة: املسيح
  إختبار بولُس يف الصحراء

عندما نقرأُ قصةَ إختبارِ جتديد بولُس، نواجِه صعوبةً يف الترتيبِ   
ينمالز . أَ بالوعظى بدولُس، حتب درعانَ ما جتدس هباعاً أنذُ إنطنأخ

ولكن، علينا أن . ورشليمبِشجاعة بإسمِ يسوع املَسيح يف دمشق وأُ
. ندخلَ فترةً إنتقالية كبرية بني جتديد بولُس وبني خدمته يف الوعظ

علينا أن نأخذَ باحلسبان ما قالَه بولُس للغالطيني عن ذهابِه إىل العربِية، 
 دأن جتد ية (بعد٢١ -١١: ١غالط.(  

ملُدة اليت قضاها بولُس يف العربِية، خيتلف املُفسرون حولَ طُول ا  
 ثالث ةعلى األقَلّ ملُد ناككانَ ه هيقُولُ أن هأن قفم يتهعظَمم ولكن

يقُولُ بولُس أنَّ املسيح املُقام قضى معه هناك ثالثَ سنوات، . سنوات
ليت تشكِّلُ نِصف العهد وعلَّمه كُلَّ األشياء اليت دونها يف رسائله، وا
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وبعد ذلك يبدو أنه رجع إىل دمشق، واألرجح إىل مدينته . اجلديد
  . طرسوس
يخبِرنا بولُس أنه بعد جتديده بأربعة عشر عاماً، صعد إىل   

). ١٠ -١: ٢غالطية (أُورشليم وإلتقَى بباقي الرسل للمرة اُألوىل 
بولُس أقنعهم أنه قضى مع يسوع مدةَ ثالث سنني يف البرية، يبدو أنَّ 

ال بد أنه أخبر الرسل أُموراً عن . متاماً كما كانت احلالُ معهم سابِقاً
عندها . يسوع، وحده الذي قضى وقتاً مع يسوع يستطيع أن يعرِفَها

يكرِز باإلجنيل للعاملِ اُألممي، وأما فقط قرروا أنه بإمكان بولُس أن 
  .باقي الرسل فكرزوا لليهود

لكُنت . لو توقَّف األمر علي، ملا كُنت تصرفت ذه الطريقة  
 وس والعالَّمة اليهودي، إىل اليهود، ولكنتعلِّم النامولُس، مب لتأرس

س، يعقُوب، ويادي السماك أمثال بطريص م أرسلتا، إىل األموحن
بل يبدو أنه يسر . ولكن اَهللا ال يعملُ اُألمور على طريقَتنا. البرابِرة

لقد أرسلَ معلِّم . بإستخدامِ أشخاصٍ عاديني ليعملَ أُموراً غري إعتيادية
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 إىل معلِّمي الناموس املُتجدد إىل اُألمم الربابِرة، وأرسلَ الرسلَ اُألميني
  . الناموس وعلماء الدين

النصف اَألول من سفرِ األعمال تقريباً يقدم بطرس كالرسول   
وبينما تقرأُون . القائد، وباقي السفر يربِز حياةَ وخدمة بولُس الرسول

قصةَ جتديد بولُس يف هذا السفرِ التارخيي، ال تنسوا أن تقفزوا لتقرأُوا 
ولُه عن إختبارِه يف الصحراء، يف اإلصحاحني اَألولَني من رسالته ما يقُ

عندما يصرح بولُس ذه اُألمور يف غالطية، يقودنا . إىل أهلِ غالطية
  ." أمام اهللا أنا ال أكذب"إىل إقتناعٍ راسخٍ بِصحتها عندما يقُول، 

 فإما أن يكُونَ بولُس .عليكُم أن تتخذُوا قراراً حيالَ بولُس  
يقُولُ أنه تعب وأمثَر أكثَر من باقي الرسل . كاذباً، أو أن يكُونَ رسوالً

إنَّ احلقيقَةَ اليت ال تنكَر هي أنه كانَ أكثَر ). ١٠، ٩: ١٥كُورنثُوس ١(
فلقد قام بِكتابة نصف أسفار العهد اجلدي . إمثاراً من باقي الرسل

. تقريباً، واليت سنقُوم بدرسها عندما ننتهي من دراسة سفرِ األعمال
إحتفظوا حبكمكُم على بولُس إىل أن تكُونوا قد قرأتم وتأملتم مبحتوى 

  .رسائله املُوحاة بعمق
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، وذلك بِقراَءة ١٩٤٩لقد بدأت أقرأُ الكتاب املقدس عام   
ألعمال، إستعداداً لدراسة رسائل بولُس املُوحى النصف الثاين من سفرِ ا

ولقد أصبحت مقتنِعاً بعمق أن وحده املسيح املُقام كان . ا من اهللا
 ة اليت أخذتيز هذا، احلقيقَةَ الساميلِ اِهللا املُمجلر يوحراً أن يقاد

  . حى اأكتشفُها عرب عشرات السنني يف رسائلِ بولُس املُو
  لقاُء برنابا

يركِّز لُوقا قبلَ كُلِّ شيء على خدمة كُلٍّ من بطرس وبولُس،   
ولكن، باإلضافَة إىل هذين . بينما يكتب تارخيَه للجيل األول للكنيسة

القائدين العظيمني، هناك عدةُ أشخاصٍ آخرين يعتقد أنه علينا أن 
أحدهم هو . نقدر بدايات كنيسة املسيح احلَي املُقامنعرِف عنهم، لكي 

 هبرنابا، ويعين إمس هلٌ إمس٣٦: ٤أعمال ." (إبن التشجيع"رج .(  
وإقتداًء مبا فعلَه يسوع مع الكثريين، غير الرسلُ إمسه من   

ية يوسف إىل برنابا، األمر الذي يعبر عن منُوذج موهبته الروح
هوى هذا اإلسم اجلديد . وخدمتستعلى م دائماً يعيش هجند وسوف

الذي أُعطي له، داعماً اآلخرين بأمانة، ومشجعاً إياهم ليعملُوا ما 
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لقد كانَ برنابا هو الشخص الذي .  دعاهم إليه الرب يسوع املَسيح
  .رسالية العجيبةشجع بولُس لإلنطالق إل خدمته اإل

نقرأُ أنه كانَ يعملُ يف الكنيسة يف أنطاكيا، متلمذاً الكثري من   
ولقد إختبرت الكنيسةُ نمواً كبرياً يف عدد املُؤمنني ألنَّ . املُؤمنني اجلُدد

لقد كانَ هناك عدةُ مهتدين . الروح القُدس كانَ يعملُ هناك بِقُوة
ج بإىل مواه كانت حتتاج ناكأنَّ الكنيسةَ ه درِكا جعلَ برنابا يد، ممد

التعليم الفريدة وغري اإلعتيادية اليت كانت يتحلَّى ا معلِّم الناموس 
هلذا ذهب برنابا إىل طرسوس وفتش إىل . املُتجدد، شاول الطرسوسي

ى بهولُس، ومن مثَّ أتب التعليمِ أن وجد على خدمة هإىل أنطاكيا وأقام 
ناكي املُؤمني، من أجلِ هذا الذي كانَ . هباق طَ أمامأُ أنَّ برنابا توسنقر

عدو الكنيسة سابِقاً، ولكن املُؤمنني كانوا شديدي احلذَر من مجيِء 
  ). ٢٦: ٩أعمال (بولُس إىل أنطاكيا 

  هأن ذَكَّرتس لو علينا أن نطرول بى بالرسسممن ي ناكملا كانَ ه 
فأندراوس هو الذي أتى بأخيه . مل يكُن هناك شخص يدعى أندراوس

ونرى أندراوس مجدداً وهو يعملُ عمالً . سمعان وعرفَه إىل يسوع
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غري، فردياً، آتياً بأشخاصٍ إىل املسيح، خاصةً عندما إكتشف الصيب الص
الذي قدم زاده املُؤلَّف من مخسة أرغفَة وسمكَتني، اليت أطعمت آالف 

بنفسِ الطريقة، بإمكانِنا القَول أنَّ بولُس ما كانَ ليتمتع . اجلائعني
  . خبدمته العظيمة لوال إبن التشجيع هذا، الذي هو برنابا

  بولُس وبرنابا من قلَ كُلٌّ من بأنطاكيا لقد أُرس لِ كنيسة
ولكن، ). ٣-١: ١٣أعمال (ليشرعا معاً برحالتهِما اإلرسالية املُثمرة 

بينما كانا على وشك اإلحبارِ يف رحلة تبشريية ثانِية، وقع بينهما 
خالف حاد، أدى إىل إاِء عملهِما معاً كَفَريق من تلميذَين مرتبِطَنيِ 

فلقد أراد برنابا أن يأخذَ معه إبن أُخته يوحنا . ملسيحمعاً حتت نريِ ا
لقد سبق ورافَقَهما يوحنا . مرقُس، إىل تلك الرحلة اإلرسالية الثانِية

مرقُس يف رحلتهِما اإلرسالية اُألوىل، ولكنه تركَهما عندما بدأَ 
  .رقُس ثانِيةًهلذا عارض بولُس أخذَ يوحنا م. اإلضطِّهاد

لقد كانَ اخلالف بني بولُس وبرنابا حاداً لدرجة أنهما إفترقا   
فأخذَ بولُس سيال وسافَر يف إتجاه معين؛ أما . عن بعضهما البعض

نعرِف من تاريخِ . برنابا فأخذَ يوحنا مرقُس وسافَر يف إتجاه آخر
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كانت أصعب املشاكل اليت واجهها املُرسلُون، الكَنيسة أنه مبعنى ما، 
فإبليس يعرِف أننا لن نتمكَّن من ربحِ . موجهةً من مرسلني آخرين
هلذا وضع يسوع هذا التشديد الكبري . العامل إذا خِسرنا بعضنا بعضاً

: ١٨؛ ٢٤، ٢٣: ٥متى (على العمل على حتسنيِ عالقتنا مع أخينا 
١٧ -١٥.(  

على أية حال، من املُهِم أن نقرأَ بعض كَلمات بولُس الرسول   
إنها . املُرعب يف روماMamertine األخرية اليت كتبها من زنزانة يف سجن 

." أنه نافع للخدمة. أحضر معك يوحنا مرقُس: "موجهةٌ إىل تيموثاوس
يعتقد " نافعاً للخدمة؟"ذا الشاب، ليصبِح ما هي القصة الكامنة وراَء ه

 ةخبدم أنَّ برنابا تابع وؤال هعلى هذا الس ونَ أنَّ اجلوابراملُفس
األملَ منه ولُس ففقدا با مرقُس، أموحنالتشجيع لي . حوهكذا أصب

إبن  "يوحنا مرقُس الشخص الذي كتب اإلجنيلَ الثاين، ألنَّ برنابا كانَ
  ." التشجيع
دائماً كانَ يوجد يف الكنيسة، ماضياً وحاضراً ومستقبالً،   

يفَرد عيدهم على صمم وخيدهعشجونَ من يكثريون حيتاج أشخاص .
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 هكذا شخص؟ إن كُنت ةدتوفِّراً ملُساعبأن تكُونَ م براغ هل أنت
وإن كُنت مؤمناً ناضجاً، عليك . ابامؤمناً جديداً، فأنت حتتاج إىل برن

فكما تتوفَّر لك الفُرصة، . أن تشجع وترعى شخصاً مثل يوحنا مرقُس
 ع أولئكثالَ برنابا، وشجم عس، دائماً إتبالقُد وحالر كدرشوكما ي

 حيطُونَ بكد –الذين ياجلُد ةً املُؤمننيري– خاصوا كما يهم  ليكُوند
وا عليههم أن يكُونلِّصخم ومهبر.  

  
  الفصلُ السادس

  "مناذج يوم اخلَمسني تؤسس الكنيسة"
بِحسبِ لُوقا، كانت هناك نقاطُ تحول حاسمة يف إنتشار 

 من سفرِ ١٦نقرأ عن إحدى نقاط التحول هذه يف اإلصحاح . اإلجنيل
س مأخوذاً يف رحلته اإلرسالية الثانِية، رغب فعندما كانَ بولُ. األعمال

هنا نقرأُ أنَّ الروح القُدس تدخلَ، . بأن يذهب إىل أسيا ليبشر باإلجنيل
وظَهرت لبولُس رؤيا يف . فمنعه الروح هو ورِفاقَه من الكرازة يف آسيا

 إليه يطلُب قائم لٌ مكدونِيا"ويقولُ، الليل، رجنإلينا وأع رأعب".  
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بعد أن رأى بولس الرؤيا، نعرِف أنَّ لُوقا إنضم إىل الفَريق 
 أن خنرج إىل مكدونية طَلبنافَلَما رأى الرؤيا : "اإلرسالي عندما نقرأ

فعلى ). ١٠: ١٦أعمال ." ( لنبشرهمدعانامتحقِّقني أنَّ الرب قد 
رونَ إىل آسيا قريباً، كانَ من الرسافي سوف ولُس ورِفاقَهغم من أنَّ ب

املُهِم جداً بالنسبة للروحِ القُدس أن جيعلَهم يدخلُونَ مكدونيا قبلَ أن 
  . يبشروا آسيا

فعندما . لقد قام بولُس يف نقطَة التحولِ هذه خبدمة الغالطيني  
به بولُس للغالطيني عن املشاكل الصحية اليت عاىن منها يف نتأملُ مبا كت

تلك املرحلة، بإمكانِنا أن نفترِض أنَّ الروح القُدس إستخدم مشكلَةَ 
إنَّ ). ١٥ -١٣: ٤غالطية (بولُس الصحية ليمنعه من دخولِ آسيا 
به احملبوب لُوقا إنضم إليه يف هذه هذا اإلفتراض معقُولٌ جداً، ألنَّ طبي

  .املرحلة
قد . أولُ مدينة وصلوا إليها عند دخولهم مكدونية، هي فيلبي  

نظُن أنه مبا أنَّ بولُس رأى يف رؤياه رجالً، سرعانَ ما سيصلُ إىل 
لقد . يلمكدونية، حتى جيد حوايل مائيت رجل ينتظرونه ليسمعوا اإلجن
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 عنمجيت يثُ كُنهرٍ، حةً من النساء بقُربِ نةً صغريوعولُس جممب وجد
بدأَ بولُس مبا أعطاه إياه الرب فكرز باإلجنيل لتلك النساء . للصالة

  .اليهوديات
لربما ) ١٤."(وكانَ هناك إمرأةٌ تسمى ليديا، وكانت بائعة أُرجوان"

نقرأُ أنه عندما فتح بولُس كلمةَ اهللا، .  للعائالت املَلَكيةكانت خياطَةً
. ثُم فتحت بيتها لبولُس ولفَريقه اإلرسايل) ١٤." (فتح الرب قلبها"

لقد كانت هناك اآلالف من . فأصبح بيت ليديا أولُ كنيسة يف أوروبا
عة يف أُورس الرائباين الكنائا، وال تزال، ولكن يف السماء، سيكُونُ موب

بإمكان هذه اخلَياطَة اليهودية البسيطَة القَول أنَّ بيتها كانَ أول كنيسة 
  .يف أُوروبا
وجلدوا . وهناك يف مدينة فيلبي، متَّ إعتقالُ بولُس وسيال  

عقاب، نقرأُ أنه يف رغم هذا ال). ٢٤ -٢٢(بالسياط وأُلقُوا يف السجِن 
منتصف تلك الليلَة، كانَ بولُس وسيال يصلِّيان ويسبحان الرب 

وفجأَةً يف منتصف الليل حدثَت زلزلَةٌ عجيبة . وسمعهما السجناء
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لقد كانت هذه زلزلَةٌ . وحتطَّمت قُيود السجناِء وفُتحت أبوابِ السجنِ
   .غريبةٌ بالفعل

 الليل، ورأى أبواب فصنتالسجنِ يف م يقَظَ حارِسعندما است
السجنِ مفتوحةً ظَن أنَّ السجناَء قد هربوا مجيعاً، فاستلَّ سيفَه عازماً 

 ،ولُس قالَ لهب ولكن ،هلَ نفسأن يقت" ؛ فنحنكي نفسؤذأن ت اكإي
ماذا ينبغي علي "ؤالَه العظيم قائالً، عندها طرح السجانُ س." مجيعاً هنا

آمن بالرب : "فأعطاه بولُس جوابه العظيم" أن أفعل لكَي أخلُص؟
كوأهلُ بيت يسوع املسيح، فتخلُص أنت ".  

فأخذَهما يف . وكلَّماه ومجيع من يف بيته بكَلمة الرب"ثُم نقرأُ، 
لَهالليل وغس من ةالساع لكت يف احلَالِ هو دمواعت راحاتما من اجل

وملَّا أصعدهما إىل بيته قدم هلُما مائدةً ولَّلَ مع . والذين له أمجعون
  )٣٤ -٢٨." (مجيعِ بيته إذ كانَ قد آمن باهللا

   ح من الكلماتاخلالصِ بشكلٍ أوض طريق مأن قُد مل يسبِق
لقد إختبرت اخلالص وأصبحت ." سوع فتخلُصآمن بالرب ي: "التالية

، يف أولِ مرة مسعت وعظاً عن هذه ١٩٤٩تلميذاً ليسوع املسيح عام 
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أعتقد أنَّ بولُس إلتقى عندها بالرجل الذي رآه يف الرؤيا . الكلمات
  . ووجهه للذهابِ إىل مكدونِية

  ي، أرسفيلب انسج إميان ولُس بعدالةُ أمراً بإطالقِ سراحِ بلَ الو
ولكن بولُس رفَض املُغادرة بتلك ). ٣٦، ٣٥(وجعله يترك املدينة 

لقد متَّ ضرب بولُس وهو مواطن روماين، . الطريقة ويف ذلك الظرف
هلذا طلب بولُس أنَّ يأيتَ الوالةُ بأنفُِسهم ويرافقومها . بدون محاكَمة

  . وهكذا ترك بولُس فيلبي طوعاً واختياراً. خارِجِ املدينةإىل 
ولقد . لقد رأى بولُس املسيح يقلب املدينةَ رأساً على عقب
إنَّ هذه . تأسست الكنيسة اليت ستكُونُ املُفضلَةَ عنده يف مدينة فيلبي

ولِ إىل الكَنيسة أصبحت مركز الدعم الذي مكَّن بولُس من الوص
لقد . تأسيسِ كنائس يف مدن مثل كُورنثُوس، أفسس، وتسالُونيكي

إستخدم بولُس أمانة الفيلبيني منُوذجاً ومثاالً للكنائسِ اُألخرى 
ولقد مارس بولُس مهنته كَصانِعِ خيام، بدلَ أن ). ٩، ٨كُورنثُوس ٢(

عماً من املُؤمنني الذين مل يكُونلَ دهم، والذين يقبعيف دواف جنيوا ناض
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شكَّكُوا بِحق بولُس بأن يدعو نفسه رسوالً، ومل يكُونوا جديرين بأن 
هدمتيف خ ركاَءهوا شدعي.  

بينما تقرأ قصة بولُس يف مدينة فيلبي، ال تنس الكلمات 
نت وأهلُ آمن بالرب يسوع املسيح، فتخلُص أ: "العظيمة التالية

كبيت ". ببالر نؤمي بأن ننا التحدأمام عظْ أنَّ هذه الكلمات تضالح
واملسيح يعين أن . فيسوع يعين أن نؤمن أنه مخلِّصنا. يسوع املسيح

والرب يعين أننا جعلنا من مخلِّصنا املسيا، . نؤمن أنَّ مخلِّصنا هو املَسيا
  .رباً وسيداً

 كومسيح كلِّصخم وه وعاً أن يسشخصي أنت نؤمهل ت
آمن بالرب "وربك؟ إن مل تكُن قد إتخذت هكذا خطوةً من قَبل، 

  ." أنت وأهلُ بيتك–يسوع املسيح، فتخلُص 
  

  الفَصلُ السابِع
  "وعظُ بولُس"
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ينا، احتدت روحه فيه إذ رأى عندما ذهب بولُس إىل مدينة أث  
قالَ أحد )." ١٦: ١٧أعمال (الشعب يف كُلِّ مكان يعبدونَ األصنام 

املُؤرخني أنه كانَ من األسهل إجياد إله من إجياد رجلٍ يف مدينة أثينا 
وذلك بسببِ كثرة عبادة األصنامِ فيها الذي أقلَقَت . اليت زارها بولُس

لُس جداً، ألنه يعرِف أنَّ هذه األصنام ليست آلهة، وأنَّ هؤالء الناس بو
  .لن يعرِفُوا اَهللا احلقيقي من خاللِ هذه اَألوثان

لقد شكَّلَ هم أساسي منُوذَج ستراتيجيته اإلرسالية يف املُدن   
يسوع هو : "هود أنَّفلَقَد ذهب أوالً إىل امع، وأعلن للي. اليت بشرها
. كانَ بولُس معلِّماً للناموس، وكانت لديه وثائق تربهن هذا." املسيح

ثُم . هلذا، كانَ يذهب إىل امع ليحصلَ على إذن بالكالمِ والتعليم
كانت هذه دائماً ستراتيجيةُ بولُس، . كانَ يعظُ ويعلِّم اإلجنيلَ لليهود

"وناينلليهودي أوللي ومية ." (الً، ثُمولُس ). ١٦: ١رى ولو أنَّ بفحت
مدعو ليخدم للعامل غري اليهودي، إال أنه كانَ مثقَّالً جداً جتاه الشعبِ 

انِنا أن بإمك. اليهودي، ولذلك دائماً كانَ يذهب أوالً لتبشريِ اليهود
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نفهم ملاذا ذهب دائماً ليكرِز لليهود أوالً، عندما نقرأُ وصفَه للثِّقل 
  ).٥-١: ٩(الذي كانَ على قلبِه جتاه اليهود يف رِسالته إىل أهلِ رومية 

اجلزُء الثاين من ستراتيجيته، هو أنه كان يذهب إىل السوقِ   
وأما "نقرأ، .  الناس يتجمعونَ بأعداد كَبريةويكرِز باإلجنيل حيثُ كانَ

األثينيونَ أمجعون والغرباء املُستوطنون فال يتفرغُونَ لشئ آخر إال ألن 
لقد كانَ ) ٢١: ١٧أعمال ." (يتكلَّموا أو يسمعوا شيئاً حديثاً

 فكرية عميقَة، اليونانِيونًَ متفلِسفني، وأحبوا املُحاججةَ يف مواضيع
وهكذا كانَ بولُس يذهب إىل السوقِ كُلَّ يومٍ، . خاصة اجلديدة منها

هعشخصٍ يسم أي اإلجنيلَ مع شارِكوي.  
بعد آخر يف ستراتيجته، كانَ أن يقدم اإلجنيلَ للقادة ذوي   

مفَكِّري عصرِه، فبِما أنَّ بولُس كانَ أحد أعظَم . التأثري يف املُجتمع
وبينما كانَ يطبق . كانَ فعاالً جداً يف الوصولِ إىل هؤالء القادة

ستراتيجيته يف أثينا، دعي عرضاً إىل مكان مجيلٍ مميز على تلَّة مارس، 
كانَ آريوس باغُوس مكاناً ال . اليت كانت تعرف بآريوس باغُوس

وكان املكانُ يستخدم . اص مشهورونَ للمقارعةيدعى إليه إال أشخ
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عندما دعي بولُس . أيضاً كقاعة حمكَمة، وكانَ مشرِفاً على مدينة أثينا
. ليتكلَّم يف آريوس باغُوس على تلَّة مارس، ألقَى عظَةً يف منتهى البالغة

. كُلِّ وجه متدينونَ كثرياًأيها الرجالُ األثينيون أراكُم من : "بدأَ بالقول
ألنين بينما كُنت أجتاز وأنظُر إىل معبوداتكُم وجدت أيضاً مذبحاً 

وباً عليهجمهول: مكت هذا أنا أُنادي . إلله هلُونم جتهوأنت هقُونفالذي تت
٢٣، ٢٢." (لكُم به.(  

 بولُس شعب مدح. لقد كانَ تصرف بولُس يف غاية الذَّكاء  
رأيت أنَّ أحد آهلتكُم "ثُم قالَ هلُم ما معناه، . أثينا لكَونِهم مَتدينني

هلُونم جتهأنت دواح على األقلّ إله دوجي هما يعين أن هوباً حتتكانَ مكت .
كُم عنهالذي سأُخبِر اإلله هذا هو ".  

هلذا، . ريةُ اإلله خالقِ السماِء واألرضثُم وعظَ بولُس أننا حنن ذُ  
هنا . ال يمكن أن يصنع اُهللا من ذهب أو فضة أو حجر أو خشب

يقتبِس بولُس من شعرائهم اليونانِيني، ألنه حتى شعراؤهم قالُوا أننا 
ظته، أعلن موت ومن ثَم إقتبس من شعرائهم، ويف اية ع. ذُريةُ اُهللا

وملَّا : "وعندما وعظَ بولُس عنِ القيامة، نقرأُ. وقيامة يسوع املسيح
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مسعوا بالقيامة من األموات كانَ البعض يستهزِئُونَ والبعض يقُولُون 
ولَكن . وهكذا خرج بولُس من وسطهم. سنسمع منك عن هذا أيضاً

قُوا بهصواأُناساً إلتها .  وآمنوامرأَةٌ إمس يوباغوس األرييونِيسيم دمنه
  )٣٤ -٣٢." (دامرس وآخرونَ معهما

. خيتلف املُفسرونَ حولَ طريقَة تقييم عظَة بولُس على تلَّة مارس
 ةة للحضاروطات الفكريغللض ولُس إستسلَمرين أنَّ باملُفس بعض دقيعت

ونانيهم، وهلذا كانت احلصيلَةُ اليرائعهم وشمن فالسفت سبة، عندما إقت
فال نجد رسالَةً إىل أهلِ أثينا، وال نرى بولُس . التبشرييةُ هزيلَةً جداً

يشري إىل كنيسة أسسها يف أثينا كما يف سائرِ املُدن، مثل كُورنثُوس 
أنا شخصياً . ونَ هذا الرأيهناك مفسرونَ آخرونَ يخالفُ. وأفسس

  .مقتنِع أنَّ بولُس منا يف فلسفة وعظه التبشريي نتيجةً إلختبارِه يف أثينا
  اإلجنيلُ يصلُ إىل كُورنثُوس

ولقد كانت . من أثينا، إنتقَلَ بولُس مباشرةً إىل كُورنثُوس  
الَمِ القرن األول، أن تدعو يف ع. كُورنثُوس مدينةً منحلًَّةً أَخالقياً

بينما . كان يعين أنك تتهِمه بأنه منحلٌّ أخالقياً" كُورنثُوسي"شخصاً 
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كانَ بولُس يتفكَّر يف الكرازة باإلجنيل يف مدينة مثل كُورنثُوس، إمتَأل 
قائالً ولكن اَهللا طمأنَ بولُس يف رؤيا ). ٣: ٢كُورنثُوس ١(باخلَوف 

 ،له"بل تكلَّم وال تسكُت ال ختَف . أحد بك وال يقَع ي أنا معكألن
كيؤذة. لي١٠، ٩: ١٨أعمال ." (ألنَّ يل شعباً كثرياً يف هذه املدين .(  

لقد كانت لدى بولُس عنصرته اخلاصة لتحضريِه خلدمته يف 
 كانَ لديه إختبار حضره مبعىن ما بإمكانِنا القَول أنه. كُورنثُوس

لقد كانت . خلدماته للغالطيني، لألفسِسيني، للفيلبيني، وللكُورنثيني
هذه اإلختبارات تدخالت إهلية أكَّدت لبولُس حقيقَةَ أنَّ املسيح احلَي 
دن القائم من املوت كانَ معه عندما كانَ ينشر اإلجنيل يف هذه املُ

وهكذا إستمرت عجائب وآيات يوم اخلمسني كصدى . الستراتيجية
 ها عليهنماإلجنيل الذي إئت الكنيسةَ من إعالن مكِّنة لتمن القُو جاتمتَو

إنَّ مناذج يوم اخلَمسني أو العنصرة هي اليت زرعت الكنيسة يف . املسيح
سيل من التاريخ الكَناجليل األو.  

إنَّ وجهةَ النظَرِ اليت شاركتكُم ا عن العظة اليت ألقاها بولُس 
يف أثينا، هلا عالقَةٌ بوجهة النظر اليت شاركَها بولُس مع مؤمين 
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لقد كتب هلُم قائالً أنه عندما أتى إىل كُورنثُوس، كانَ قد . كُورنثُوس
 مدخأن ال يست راإل"قر احلكمة ة املُقنِع،كالمنسانِي " مقدبل أن ي

عندما ألقَى ). ٥ -١: ٢كُورنثُوس ١(بِبساطَة برهان الروح والقُوة 
كالم احلكمة اإلنسانية "بولُس تلك العظة على تلَّة مارس، مل يستخدم 

 البالغَة إقتبس من شعرائهم وفالسفتهم، ملقياً عظةً يف منتهى." املُقنِع
  . والذَّكاء

، أي الطريقة "إعالن"تعين حرفياً " تبشري"إنَّ الكلمة اليونانِية 
هوقُرى مملكت نديف م رعاياهك لاملَل وما مرس علَنإذ . اليت كانَ ي

تدرسونَ وعظَ بولُس يف اإلصحاحات الستة القادمة من هذا السفر 
أثينا وكُورنثُوس التارخيي املُوحى به ولُس بنيب هظوا أنَّ ما تعلَّمالح ،

  .كانَ حمطَّةً روحية يف تكوين ستراتيجيته للوعظ باإلجنيل
أنا مقتنِع أنه بني خدماته يف أثينا وكُورنثُوس، إختبر بولُس أزمةً 

قد أدرك بولُس أنَّ ل. أثَّرت بِعمق على ستراتيجيته يف وعظ اإلجنيل
 قحقائ نعلو أن يه إليه ةً، وكُلّ ما كانَ حيتاجيوحةً ردمالوعظَ كانَ خ

ختم بولُس رسالته إىل الكُورنثُوسيني . اإلجنيل عن يسوع املسيح
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بِتصريحٍ آخر عن اإلجنيل الذي كرز به عندما جاَء إىل مدينتهِم 
لست أستحي : "تب يقُولُ ألهلِ روميةك). ٤-١: ١٥كُورنثُوس ١(

  ).١٦: ١رومية ." (بإجنيلِ املسيح ألنه قُوةُ اِهللا للخالص لكُلِّ من يؤمن
بعد أثينا وكُورنثُوس، أعلَن بولُس ببساطَة رسالةَ اإلجنيل، 
  .وحتدثَ تكراراً عن إختبارِه الشخصي وعن كيفَية إختبارِه هلذا اإلجنيل

  بولُس يف أفسس
   هس هي إمتامأفس ةولُس العظيمة يف مدينةُ بلقد كانت خدم

يف أفسس، دخلَ بولُس يف جمالِ خدمة . لرغبته بإيصالِ اإلجنيل إىل آسيا
يعتقد املُفسرون أنَّ الكنيسةَ اليت . مثمرة جداً يف تأسيسِ الكنائس
كَنيسة اُألم اليت ولدت منها ستةُ كنائس تأسست يف أفسس أصبحت ال

فكنائس برغامس، ثياتريا، . أُخرى، اليت نراها مذكُورةً يف سفرِ الرؤيا
مسرينا، فيالدلفيا، الودكية، وساردس، لربما كانت مراكز تبشريية 

لَربما إنَّ رسالَةَ بولُس إىل أهلِ كُولُوسي . أسستها كنيسةُ أفسس
  .وجهت إىل كنيسة كانت أيضاً إبنة كنيسةَ أفسس
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أحد أسباب كون الكنيسة اليت تأسست يف أفسس مثمرةً إىل   
يف "نقرأُ أنه علَّم . هذا احلد، هو أنَّ بولُس أسس فيها مدرسة الُهوت

بِرنا إحدى تخ). ١٠: ١٩أعمال ." (مدرسة تريانوس ملُدة سنتني
املخطُوطات القدمية أنه كانَ بإمكان بولُس أن يستعري مبىن هذه 
املدرسة ويعلِّم فيها من احلادية عشرة صباحاً وحتى اخلامسة مساًء من 

ففي هذا . كُلِّ يوم، أي يف الوقت الذي مل تكُن املدرسةُ تستخدم فيه
لعمل لبِضعِ ساعات من قَيلُولَة العصرِ، اجلزء من العامل، يتوقَّف ار ا

  .عندما يكُونُ الطقس حاراً، مما يوقف الصفُوف
. لربما درب بولُس رعاةَ هذه املراكز التبشريية يف تلك املدرسة  

 س ألكثَرِ من ثالثولُس يف أفسب يقملاذا ب رفسةَ اهللا هذه تإنَّ مدرس
ذه املُدة اليت كانت أطول  من تلك اليت قضاها يف أي من سنوات، ه

لقد كانت الكنيسةُ يف أَفَسس . املُدن اُألخرى اليت أسس فيها كنائس
 هأن اللِ هذا الراعي واملُعلِّم، لدرجةمق من خقد تعلَّمت الكَثري بِع

ألفسِسين مبا سبق يذكِّرهم يف النصف األول من رسالته الرائعة ل
م بههوعلَّم.  
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إحدى أكثر املُالحظات تأثرياً حيالَ بولُس وخدمته يف سفرِ   
لقد كانَ بولُس . األعمال التارخيي هذا، جندها يف اإلصحاح العشرين

 يفُهتوق سيتم هأن سالقُد وحالر حإىل أُورشليم، حيثُ أوض على طريقَه
 ناك، وسوفب هضروي دقَيعندما وصلَ ). ٢٤ -٢٢: ٢٠أعمال (ي

إىل مكان يسمى ميليتس، بالقُربِ من أفسس، أَدرك أنه لن يكُونَ 
مجدداً قريباً من هؤالء املُؤمنني، الذي وضع فيهم الكثري من اجلُهد يف 

 هلذا أرسلَ بطلبِ شيوخِ كنيسة أفسس، وهناك، على. خدمته معهم
لقد كان كلمات بولُس . شاطئ ميليتس، أعطاهم خطَابه الوداعي

واآلن أستودعكُم يا إخويت هللا ولكَلمة : "األخرية هلؤالء الشيوخ هي
فضةَ أو . نعمته القادرة أن تبنِيكُم وتعطيكُم مرياثاً مع مجيعِ املُقدسني

همل أشت أحد باسأو ل بونَ أنَّ حاجايت وحاجات الذين .ذهم تعلمأنت 
يف كُلِّ شيٍء أريتكُم أنه هكذا ينبغي أنكُم . معي خدمتها هاتان اليدان

: تتعبونَ وتعضدونَ الضعفاء متذَكِّرين كَلمات الرب يسوع أنه قالَ
   ).٣٥ -٣٢: ٢٠أعمال ." (مغبوطٌ هو العطاُء أكثَر من األخذ
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   ههِمأن يت أحد عطس، مل يستيف أفس هنفس مولُس دعمبا أنَّ ب
بالواقع، . بالوعظ والتعليمِ لقاَء أُجرة أو عطايا أراد احلُصولَ عليها منهم

مل يدعم بولُس نفسه فحسب، بل ودعم كُلَّ فريقه اإلرسايلّ أيضاً، 
مغبوطٌ هو العطاُء "قَةَ كلمات يسوع، ألنه أرادهم أن يتعلَّموا حقي

إنَّ تصريح يسوع هذا ينبغي أن يمثِّلَ دافعنا للعملِ ." أكثر من األخذ
فإن كُنا نعملُ عمالً شاقَّاً ونكسب املال، سيكُونُ لدينا شيٌء . الشاق

من " التطويبة التاسعة"نعطيه، وهلذا سيكُونُ بإمكانِنا أن نتعلَّم هذه 
  .يسوع

عندما أخبر بولُس هؤالء الشيوخ أنهم لن يروا وجهه ثانِيةً،   
"هلُونقَبولُس يقِ بنوا على عقَعمن اجلَميع وو كاٌء عظيم٣٧." (كانَ ب (

أو الشركة احلميمة اليت جندها , Koinoniaإنَّ هذه هي نظرةٌ مجيلة لعبارة 
  . يسةيف اجليلِ األول من الكن

  
  الفَصلُ الثامن

  "مناذج بولُس"
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يف اإلصحاح احلادي والعشرين، نقرأُ أنَّ بولُس وصلَ إىل   
ونتيجةً لوعظه، تعرض لهجومٍ من قبلِ اجلُموع . أُورشليم وبدأَ بالوعظ

لقد ضرب اجلمع بولُس حتى قارب املوت، وعندها ). ٢٧(الصاخبة 
ولُس من أيديهمأتى ضابِطٌ روأنقُذُوا ب ،هنودج مع بينما كانَ . ومانِي

اجلُنود حيملُونَ بولُس فوق رؤوسهم إىل داخلِ القلعة، حيثُ سيكونُ 
 عنِ األكُف رتِلُوهولُس من القائد العسكَري أن يب مسوما، إلتر سجني

وهكذا ألقَى . عظ باإلجنيلوأن يدعوه يعظ، ألنه رأى فُرصةً رائعةً للو
  . عظةً رائعة، نراها مسجلَةً يف اإلصحاحِ التايل

مل تكُن هذه العظة كالعظة اليت ألقاها بولُس على تلَّة مارس يف   
هنا مل يقتبِس بولُس من الشعراء والفالسفة، ومل . آريوس باغُوس

عطى شهادةَ إختبارِه بل أ. يستخدم كالم احلكمة اإلنسانية املُقنِع
وأخبر عن قصته أو إختبارِه مع اهللا  ومع يسوع . الشخصي للمسيح

فسمعوا له حتىهذه : "نقرأ. ومل تكُن ردةُ الفعلِ متنوعة. املسيح
الكَلمة ثُم رفعوا أصواتهم قائلني خذْ مثلَ هذا من األرض ألنه كانَ ال 
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فعندما ثار اجلمع مجدداً، عاد اجلُنود ) ٢٢: ٢٢." (شجيوز له أن يعي
  . وأخذُوا بولُس إىل القَلعة

عندما كانَ الرومانُ يوقفونَ أحداً، كانوا يقومونَ بِتقييده إىل   
. عامود وسطَ الساحة وجبلده، وكانوا يفعلونَ هذا إلفاتاً لإلنتباه

وبينما كانوا على وشك ." لضربالفحص با"وكانوا يسمونَ هذا 
 هوندقيوا يكان نود الذينولُس للجقالَ ب ،لضربِه ودولُس إىل عامب تقييد

ومانِير نواطم هولُس . أنب أن ال جيلُد روهإىل األمري وأخب اجلُنود فذهب
ه كحاملٍ ال يسعين إال أن أتساَءلَ ملاذا مل يعلن بولُس حقُوقَ). ٢٩(

لربما . للجِنسية الرومانية عندما أُوقف هو وسيال وضرِبوا يف فيلبي
مسح لنفِسه أن يضرب هناك، ألنه أراد أن يستخدم هذا كَورقَة ضغط 

  .على حكَّامِ تلك املدينة فيما بعد
  سعد بومل يع هومانُ أنالر رأن قر يف بعد وهوه، وضعهم أن يضرِب
ويف اليومِ التايل، قرروا أن يبدأوا املُحاكَمة أمام رئيسِ الكهنة . السجن

ودعي اليهود املُتدينون الذين كانوا يحاجِجونَ بولُس، . والسنهدرمي
  .لكي يوجهوا له التهم يف املُحاكَمة
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انت هذه أولُ محاكمة ك. ٢٣يبدأُ سجلُّ املُحاكَمة يف أعمال   
نرى إنسانِية . من سلسلة طويلة من املُحاكمات اليت سيخضع هلا بولُس

فلقد جالَ بنظَرِه يف قاعة احملكمة . بولُس عندما تبدأُ هذه املُحاكَمة
مبقدارِ ما ساعده نظره على متييزِ احلاضرين، والحظَ أنَّ نصف احلُضور 

لقد كانوا مجاعةً منظَّمة . سيني، أي من اليهود املُحافظنيهم من الفري
ة اإلميان اليهوديعن إستقام ها الدفاعتهِممن . م اآلخر وكانَ النصف

فلم يكنِ . وكانَ هؤالء من املُتحررين. احلُضورِ من الصدوقيني
وهكذا . خلارِقة للطبيعةالصدوقيونَ يؤمنونَ ال بالقيامة، وال باُألمور ا

 ناصفةً بنيةٌ مها مقسوماحملكمة، فرأى أن ةيف قاع ولُس حولَهب نظر
فوقف بولُس وقدم . الصدوقيني املُتحررين، والفريسيني املُحافظني

على . ايها الرجالُ اإلخوة أنا فريسي إبن فريسي"تصرحياً حذقاً قائالً، 
  ) ٦: ٢٣أعمال ." (اِء قيامة األموات أن أُحاكَمرج

عندما صرح بولُس بفطنة بإميانِه بِقيامة األموات، حدثَت 
لقد . منازعةٌ بني الفَريسيني والصدوقيني، فإحناز الفريسيونَ إىل بولُس

كَمة، بسبب عرف بولُس أنه لن ينالَ محاكَمةً عادلة يف هذه احمل
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خرية منهاليهود الس حاولةب، . ماحملكمةَ رأساً على عق بأن يقل رفقر
فكانَ على اجلُنود أن ينقذوه ثانِيةً ويأخذُوه . كما فعلَ يف مدينة فيلبي

  . إىل القَلعة ليضعوه يف السجن، من أجلِ حمايته
  أربعونَ من هؤالء اليهود بأخذ على أنفُِسهم بأن ال فقام عهد 

كانت خطَّتهم أن يكمنوا له . يأكُلوا وال يشربوا إىل أن يقتلوا بولُس
ومسع إبن أُخت ). ١٢(على الطريق، ويقتلوه بينما يحضر لإلستجواب 

بولُس هؤالء اليهود الصائمني يتآمرونَ لقَتلِ بولُس، فجاَء إىل السجن 
رهولُس وأخبب رةوزارإىل األمري .  عن هذه املُؤام الشاب ذهب ثُم

  .وأخبره ما كانَ يخطِّطُ له هؤالء األربعون يهودياً
فإتخذَ هذا األمري قراراً بأن يرسلَ بولُس إىل مكان آخر   

وهو مل يكُن يعرِف ماذا فعلَ بولُس أو . ويخرِجه من حتت مسؤوليته
ما الذي كانَ حيد رل كانَ مصدأنَّ هذا الرج عرف هث، ولكن

دعا إثنني من قُواد املئات وقالَ أعدا مئتي "وهكذا نقرأُ أنه . املشاكل
 ةحٍ من الساعفارِساً ومئيت رام ة وسبعنيريبوا إىل قيصعسكَري ليذه
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صاله سالماً إىل وأن يقدما دواب ليركبا بولُس ويو. الثالثة من الليل
  )٢٤، ٢٣." (فيلكس الوايل

أليس هذا مثرياً لإلهتمام؟ فتحت جناحِ الظَّالم، إذا بِهذا   
 حاً من كثرةجرالنظَر، والذي كانَ م القامة الضعيف الصغري اليهودي
ضربِ اليهود املُتعصبني اهلائجني له، إذا به يحاطُ حبماية أربعمائة 

 جندياً رومانياً حلمايته، ثُم تسلَّلَ هؤالء به من البابِ اخللفي وسبعني
للقلعة، وأخذوه على شاطيِء البحرِ املُتوسط، ذاهبني من أورشليم إىل 

  .قيصرية يف فلسطني
  املُثُول أمام حاكمني

عندما وصلَ بولُس إىل قيصرية يف فلسطني، سلِّم للوايل   
لب فيلكس من اليهود أن حيضروا إىل قيصرية لكي يتهِموا فط. فيلكس

همولُس بِجرائب . ولُس رسالةً عظيمة أمامنا أيضاً ألقى بفجاَء اليهود، وه
  .فأخبر بولُس مجدداً بقصة إختبارِه. الوايل وحمكَمته

 بولُس ال ويف اية هذه املُحاكَمة، قرر فيلكس أنَّ هذا الرجل
ولكنه قرر أن يبقي بولُس حتت اإلقامة اجلربية . جيب أن يعتبر مجرِماً
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نوعاً ما، إىل أن يقرر فيلكس ما سيفعلُه ذا السجني غري اإلعتيادي 
  ). ٢٣، ٢٢: ٢٤أعمال (

لُس لقد افْتتن احلاكم فيلكس وزوجته اليهودية دروسيال بِبو
عن نفِسه دافعي عاهد. ساعةَ مسعوطَلَبا م على اًتأَثَّرا جداً حىت همع 

ولقد كانَ من دواعي سرورِ بولُس أن يقوم ذا العمل، ولكن . انفراد
  الربنِ عمكلَّتيبولُس  وبينما كانَ. "رسالته كانت تسبب اإلضطراب

عفُّوالتفوالدينونة تكونَأنْ  العتيدة  ،ارتعأ فيلكس وبأ :جابا اآلن م
و فاذهبمىت حلْصتقْ على وت ٢٥، ٢٤ (."أَستدعيك .(  

لقد تبكَّت احلاكم بِوضوحٍ من الروحِ القُدس عندما مسع بولُس 
فكانَ غالباً ما يدعو بولُس، ولكننا . يعظ، يف اجلماعة أم على إنفراد

نقَهطلولُس ماالً ليذَ من بكانت أن يأخ هعأنَّ دواف رخب . هأُ أيضاً أنونقر
  . أبقَى بولُس يف السجن ليسترضي اليهود

وملّا كََملَت سنتان، مات فيلكس وجاَء بوركيوس فستوس 
عندما اكتشف احلاكم فستوس حاملا استلم السلطةَ أنَّ يف . خليفةً له

وحإىل احملُاكمة عاهجينا مشهوراً دينياً وسياسياً، إستدس هتلقد . ز
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عرف بولس أنه لن يحاكَم بعدالة يف حماكم حتت تأثريِ اليهود يف 
هلذا رفَع بولُس دعواه يف هذه املُحاكَمة إىل قيصر، الذي . أورشليم

 ومانِينٍ رواطكم ١٠ :٢٥أعمال (كانَ من حقِّه .(احلاكم فأجاب :
"ذهبإىل قيصر ت ،دعواك ت١٢" (إىل قيصر رفع  .(  

  أمام املَلك أغريباس
بينما كَانَ ينتظر بولس أن يرحلَ إىل روما، نزلَ امللك أغريباس 

فبعد أن مسعا عن . وزوجته برنيكي ضيفان على احلاكمِ فستوس
هوس أنرا فستولُس، أخبولُس بيا بِبقأن يلت انبح٢٢(ما ي .( ذْكُرهل ت

سيحملُ إمسي أمام أُممٍ : "ما قالَه الرب حلنانيا عن خطته لبولس، قال له
لقد حتقَّقَت هذه النبوة عندما ). ١٥: ٩أعمال " (وملوك وبين إسرائيل

  .إلتقى بولُس باملَلك أغريباس
م امللك وامللكة، حيثُ ألقَى عظَةً وهكذا أُحضر بولس أما

مرةً أُخرى أخبر بولُس عن قصة جتديده على طَريقِ . أُخرى رائعة
وبينما كان بولس الرسولُ يختم عظته العظيمةَ، وقَف احلاكم . دمشق
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!" الكُتب الكثرية تحولُك إىل اهلَذَيان. أنت ذي يا بولس: "وقالَ
  ). ٢٤: ٢٦ل أعما(

أو " غريب األطوار،"يعين يف اليونانية " ذي"إنَّ املصطلح 
"كر ذاتحونِ املركز". خارج مبولُس ع دعتنعم هذا صحيح، لقد اب .

هحيات حولَه دورت كانَ لبولس مركزا آخر . كانَ املسيح ذلك املركز
 فيلكس، تأثَّر احلاكم فمثل. يسوع املُقام الذي قابلَه على طريقِ دمشق

  .فستوس أيضاً بكلمات بولُس
كانَ امللك أغريباس من . لكن بولس حتولَ باحلديث إىل امللك

أَتؤمن أيها امللك أغريباس باألنبياء؟ "أصلٍ يهودي، هلذا سألَه بولُس، 
ؤمنك تأن لَمقنِعين . أنا أَعفقالَ أغريباس لبولس بقليلٍ ت أنْ أَصري

  ).٢٨، ٢٧" (مسيحيا
على الرغْمِ من أنَّ بعض املُفسرين ال يرونَ صدقاً بل كُّماً يف 

، إالّ أنين أرى "بِقيلٍ تقنعين أنْ أَصري مسيحيا"كالمِ أغريباس عندما قالَ 
: هلذا كانَ جواب بولس مخلصا أيضا إذْ قالَ. إخالصا فيما قال
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إىل اهللا أنه بقليلٍ وبكثريٍ ليس أنت فقط، بلِ أيضا مجيع كنت أُصلِّي "
  )٢٩". (الذين يسمعونين اليوم يصريون هكذا ما خال هذه القيود

 أنَّ أغريباس كانَ صادقا، هو ما نقرأُه جيعلُين أَعتقد آخر سبب
 الَا قفلم: "عن جتاوبِ امللك، وامللكة، واحلاكم، بعد أن تكلَّم بولُس

هذا قاموانصرفوا وهم  . والوايل وبرنيكي واجلالسون معهم امللك
مونَكلِّيليساإلنسانَ هذا إنَّهم بعضا قائلني  بعض  فعلُيشيئا ي ستحق 

غريباس لفستوس كانَأ وقالَ .و القيودأ املوتي أنْ مكني هذا طلق 
  )٣٢ – ٣٠". ( قيصرإىل دعواه عفَقد ر كن لو مل ياإلنسانُ

  رحلَة بولُس إىل روما
 ،ى بهاملُوح ةً يف هذا السفرِ التارخييى أكثر القصص إثارإحد

لقد برهن ). ٢٧أعمال (هو سرد لُوقا لرحلَة بولُس يف البحرِ إىل روما 
بولُس عن قُدرات قيادية غري إعتيادية عندما محلَ شهادةً عجائبِية لكُلِّ 

لقد أخذَ كَلمةً من الرب أنه بسبب . لناجِني من هذه الرحلة معها
ظُروف الطقس اليت تهدد سفرهم باخلَطر، فعلى السفينة أن ال تبحر 
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ولكن القادةَ الرومانِيني مل يصغوا لنصيحة . عندما تصلُ إىل كريت
  . سجينِهم بولُس

 تنبأَ ا بولُس، وبعد أربعةَ عشر يوماً وعندما هبت العاصفة اليت  
 أن أصبح فة اهلوجاء، وبعدألهواِء العاص من إستسالمِ السفينة
املُسافرونَ مصابني بدوارِ البحرِ، وغري قادرين على تناولِ الطعام، وعظَ 

 فَقاَءهر وريناملَذع رينالء املُسافولُس هؤولُس لقد أكَّ). ٢٦ -٢٠(بب د
لكُلِّ املُسافرين على منتِ السفينة أنَّ اَهللا ظهر له وأكَّد له أنه بالرغمِ من 
أنَّ السفينةَ سوف تتحطَّم إىل أشالء، ولكن أحداً من ركَّابِها لن 

  .يصاب باذى، بل سينجون
الرب وعندما حتقَّقت الكلمة النبوية اليت أخذَها بولُس من 

فأشعلوا ناراً . بِحذافريِها، جنح الناجونَ يف الوصولِ إىل جزيرة مالطا
وإذا . لكي يجفِّفُوا ثيابهم املُبلَّلَة وأجسادهم اليت كانت ترتجِف برداً

بأفعى سامة تنشب من وسط احلطَب املُشتعل وتنقَض على يد بولُس 
كَّا. وتلسعهس ذنِباً فظنم دولُس كانَ وال بني أنَّ بنُ مالطا األصلي

ولكن عندما نفض . جبرائم فظيعة، وهلذا كانَ اُهللا يقتص منه العقاب
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 ر، ظنشيٌء من الضر صبهإىل النار، ومل ي هة من يدولُس األفعى السامب
   .السكَّانُ األصليونَ أنه ينبغي أن يكُونَ إهلاً

 مأُخرى، قد ةوما على منتِ سفينحلة إىل رعةُ الرتابعندما متَّت م
 ووما، الذي هي يف روحعِ املَسيحي الرمةً مجيلةً عن املُجتورلُوقا ص

من املُؤثِّر جِداً أن نقرأَ كيف . كنيسةُ املسيح احلَي القائم من املوت
 وصولِ بولُس املُتوقَّع، وكيف تشجع تعلَّم املُؤمنونَ يف روما عن

  .وتعزى قَلبه، عندما القاه املُؤمنونُ عند دخوله إىل مدينة روما سجيناً
بينما سلِّم السجناُء إىل سلطات السجن الرومانِية، سمح لبولُس 

ه، حيثُ مكثَ أن يسكُن يف اإلقامة اجلَربِية يف بيت إستأجره لنفِس
لقد سمح له بدعوة قادة اليهود يف املدينة، . قسرِياً ملُدة سنتني

، راح يكرِز "لليهودي أوالً"وإنسجاماً مع ستراتيجيته اليت تقُولُ 
فآمن البعض منهم، . باإلجنيل معلناً أنَّ يسوع هو املسيح املُرسل هلُم

  .مهم أصبحوا أعداَء ألداء لبولُسولكن معظَ
يف هذا املرتِلِ املُستأجر، كتب بولُس رسائلَه املدعوة برسائلِ 

 وكانَ مسموحاً له – غالطية، أفسس، فيلبي، وفيلمون –السجن 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٤ -

بإستقبالِ الضيوف، وكانت آخر صورة رمسها لنا لُوقا عن هذا الرسول 
 أنه كانَ يكرِز مبلكوت اِهللا لكُلِّ الذين كانوا يزورونه احملبوب، هي
 ونَ إليهصغ٣١، ٣٠: ٢٨(وي.(  

مبعزلٍ عما نتعلَّمه من رسالة بولُس الرسول الثانِية إىل 
تيموثاوس، علينا أن نعتمد على تاريخِ الكنيسة لكي نعرِف اية حياة 

عظَم املُفسرين أنَّ بولُس مثَلَ للمحاكَمة أمام يعتقد م. بولُس وخدمته
قيصر، ثُم أُطلق سراحه، ثُم ذهب مدعوماً من كنيسة رومية لكي 

  .يوسع تخوم خدمته اإلرسالية العظيمة إىل إسبانيا
عندما أَحرق نريون روما، وألقى الالئمةَ على املسيحيني، 

ضد إنفجرقُرون ثالث ةملُد إستمر عنيف إضطِّهاد الكنيسة  . حفأصب
املُؤمنونَ باملسيح مكروهني، واعتبِروا وكأنهم ألد أعداء حكُومة 

ولقد أصبح كُلٌّ من بطرس وبولُس أكثَر شخصيتني . وشعب روما
قد املُفسرونَ أنه ويعت. فأُلقي القبض مجدداً على بولُس. مكروهتني

 يثُ كتبوما، من حب يف راين املُرعرتها يف سجنِ املَامعند جِنس
هرأس قطَعس، قبلَ أن يالثانِية إىل تيموثاو هرسالت.  
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هل تشعر أنك بدأت تتآلَف مع هذا الرسول العظيم والرائع؟ 
من العهد اجلديد، واليت سنقُوم إنه كاتب األسفار الثالثة عشر التالية 

فجميعنا حنتاج إىل أبطال ومناذج من اإلميان لنقتدي . بدراستها تباعاً
صاليت هي أن تحب بولُس كما أحببته أنا منذُ أن قرأت أوالً هذه . ا

  .اإلصحاحات من سفرِ أعمالِ الرسل اليت كُنا بِصدد دراستها
صحاحات األخرية من هذا السفر التارخيي، لدينا من خاللِ اإل

شعور أنَّ كُلَّ شيٍء يسري حنو أَوجِ القمة، عند زِيارة بولُس إىل عاصمة 
يتولَّد لدينا الشعور . األمرباطُورية الرومانِية، وإىل محاكمته أمام قيصر

ون اية يف آخرِ هذا السفر بأنَّ سياق سرد التاريخ يتوقَّف فجأةً بد
يعتقد املُفسرونَ أنَّ اإلضطِّهاد قد يكُونُ السبب الكامن وراَء . التارخيي

فإذا الحظت ضمري املُتكلَّم اجلمع . هذه النهاية املَبتورة لسفرِ األعمال
"حنن " لكولُس يف تب أنَّ لُوقا كانَ مع حضني األخريين، يتيف اإلصحاح

ولربما متَّ توقيف لُوقا . املرحلة البحرية العاصفة، وعند دخوله إىل روما
مع بولُس، فلم يعد بإمكانِه أن يتابِع كتابةَ تارخيه الرائع عن اجليل 

  .األول للكنيسة
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وكما ذكرت يف بِداية هذا الكُتيب، قد يكُونُ من ترتيبِ 
، أنَّ تاريخ الكنيسة هذا مل ينته، ألننا حنن اآلن، كما سبق العناية اإلهلية

لنا وكَّنا، نكتب اإلصحاح التاسع والعشرين من سفرِ األعمال، منذُ 
  .يوم اخلمسني، عندما ولدت كنيسةُ املسيحِ املُقام

  
  
  

  دراسةٌ موجزة لرِسالَة بولُس إىل أهلِ رومية
  

  الفصلُ األول
  "نظرة خاطفة على رسالة بولُس إىل أهلِ رومية"

كتب بولُس الرسول ثالثَةَ عشر سفراً من أسفارِ العهد اجلَديد 
. أولُ هذه األسفار هي رسالةُ بولُس إىل أهل رومية. السبعة والعشرين

. مل يكتب بولُس رسائلَه بالترتيب الذي جندها فيه يف العهد اجلديد
تقد املُفسرون أنَّ هذه الرسالة كُتبت يف مرحلَة متأخرة من خدمة يع



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٧ -

 وتل الهبِشكلٍ كام فيه رولُس، وطوب فيه نضج ولُس، يف وقتب
اإلجنيل الذي كرز به يف العالَمِ أمجع، وشاركَه معنا يف هذه الرسالة 

  .العميقة
 مالحظات حولَ الربامج ولكن نضع يف أيدي مستمعينا

 ومية، عدداً بعدر ها عن رِسالَةة الثالثَة والسبعني اليت علَّمتياإلذاع
ولكن يف هذا التفسريِ املُقتضب . اآلخر، كتبت عنها أربعةَ كُتيبات

لرسالة رومية، أُقدم بعض املُالحظات ُألولئك الذين إستمعوا إىل 
نا املُوجولُس املُوحاة هذهدراسترسالة بب هو حملَةٌ . زة ليإنَّ هذا الكُت

به ل لإلجنيل الذي كرزكامولُس يف هذا التفسري املُتب هعلِّمزة ملا يوجم.  
وحمتوى هذه الرسالة . تعتبر رسالةُ رومية تحفَةُ بولُس الالهوتية  

 يعتقد املُفسرون أنَّ بولس .ال يتعلَّق بِشكلٍ خاص بالكنيسة يف روما
وجه هذا التفسري العميق لإلجنيل إىل املُؤمنني يف رومية، ألنَّ روما 

  . كانت عاصمةَ العامل عندما كتب بولُس هذه الرسالَة
إنَّ هذه الرسالة هي باحلقيقة تفسري متكامل للعبارة الكتابِية   

ي والعشار، أَخربنا يسوع باألخبارِ السارة أنَّ يف مثَلِ الفريس." مبرر"
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 صالةَ التوبة واإلميان بالقُوة –أي رجلٍ أو إمرأة يصلِّي صالة اخلُطاة 
 –املُخلِّصة اليت جندها يف موت، دفنِ وقيامة يسوع املسيح عن خطايانا 

 هإىل بيت أن يرجِع راً"بإمكانِهربةُ ) ١٤ :١٨لُوقا ." (مهي املر هذه
يف هذه . اُألوىل اليت نلتقي فيها ذه الكلمة اجلميلة يف العهد اجلديد

 يعملُ اُهللا معجِزةَ التربير كيفالرسالة إىل أهلِ رومية، يفسر بولُس 
إنَّ هذه الرسالة هي . الرائعة يف حياة ذلك الرجل أو تلك املرأة املُبررة

سالتصريحالً عن التربير يف الكتابِ املقداألكثر تكام .  
أن تكونَ مبرراً يعين أكثَر من أن يغفَر لك؛ هذا يعين أنَّ اَهللا   

 ي من قَبل، وهلذا أعلَنء أبداً يف حياتين مل أُخطوكأن ين باريل أن أعلَن
ين باراً عن املفهوم. اُهللا أنويولُس نبب العميق عن يتكلَّم ورِهيف مزم 

مزمور ." (أمح معاصي"اإلعتراف والتوبة، عندما يطلُب من اهللا قائالً، 
١: ٥١(  

إقرأْ رسالةَ رومية يف جلسة واحدة محاوِالً أن تحدد حجةَ   
أَطلُب منك أن تقُوم ذا، ألنَّ هذه . الوحي املنطقية يف هذا السفر

أُطلُب مساعدةَ . ة لديها حجةٌ متناسقَة من بدايتها إىل نِهايتهاالرسال
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الروحِ القُدس، ومع الكثري من التركيز وبدون أية مقاطعة، حاوِلْ أنْ 
 هى يف إجنيلِ يسوع املسيح الذي إئتمنةَ هذا التصريحِ املُوحجح ددحت

للخليقَة وا بهليكرِز همِ األرض لتالميذمن أُم ةكُلِّها، ويف كُلِّ أُم 
  ). ١٥: ١٦مرقُس (

   كيف ظهِرسالة تعة اُألوىل من هذه الرإنَّ اإلصحاحات األرب
فنحن لن نظهِر إهتماماً بأن نعلَن أبراراً إىل أن . يتحقَّق التربير للخاطئ

ولُس حجةً دامغة أننا مجيعاً هلذا يقدم ب. نقتنِع أننا خطاةٌ غري أبرار
وبعد أن يقنِعنا ذه األخبار السيئة بأننا مجيعاً خطاة، يعلن . خطاة

  .بولُس األخبار السارة أنَّ اَهللا لديه خطَّة جيعلُنا ا مبررين
  خطَّة اهللا للتربير

 صليبإنَّ ). ٢٤: ٣ ( هي منبع تربيرِناالنعمةبالنسبة لبولُس،   
 يسوع هي ضمانُ كونِنا قيامةُيسوع املسيح هو القاعدة لتربيرِنا، و

خيتم بولُس هذا اجلزء من حجته ). ٢٥، ٢٤: ٤؛ ٢٥: ٣(مبررِين 
فإذْ قد تبررنا باإلميان، لنا سالم مع اهللا بِربنا يسوع : "بالكلمات التالية

 هو املبدأُ الذي به نطَبق هذه املُعجِزة اإلميانُفإذاً، ) ١: ٥." (املسيح
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ثُم يخبِرنا بولُس الحقاً . شخصياً على خطيتنا، ونعلَن مبررِين من اهللا
  ).٣٣: ٨(أنَّ اَهللا هو الذي يبرر 

ات تجدر املُالحظَةُ أنَّ هناك جمموعة مؤلَّفة من بضعِ كَلم  
. جندها مائة ومخسني مرةً يف الكتابِ املقدس، عندما يعلَّم مفهوم التربير

هناك بعد عامودي وبعد أُفُقي ." يف عينيه"إنَّ  هذه الكلمات هي 
فإذا إرتكبنا جرمية، بإمكانِنا أن نعلَن مبررين يف عيني . مرتبِطان بالتربير
عتراف، وبالتوبة، ولكننا لن ننجو من السجن، ألننا مل اهللا باإلميان، باإل

  .نبرر يف عيين املُجتمع، أو يف البعد اُألفُقي أمام اإلنسان
   حتكيم، أُولئك ةجلن ونقاضٍ وبِد ةٌ أمامحاكَمثُ معندما حتد

مهونَ أنَّ املُترونَ هذه املُحاكَمة قد يظُنحيض ع، الذينرائ شخص وه 
ولكن إذا ظَن القاضي أنَّ هذا الشخص مذنِب، فإنَّ هذا الشخص 

وقد يظُن احلُضور أنَّ . سوف يزج يف السجن، أو يواجِه عقُوبةَ اإلعدام
املُتهم هو شخص رديء، ولكن إذا إعتقَد القاضي أنَّ املُتهم بريٌء، 

إطالق مسراحهفسيت  . مأنَّ ما يه درِكن بنفسِ الطريقة، يوماً ما سوف
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 لهذا من .فعالً هو ما يراه ديانُ كُلِّ األرض حولَ الذنبِ أوِ البراَءة
  .الرائع أن نعلَم أننا نتربر وكأننا مل نخطئ أصالً

  نِ التربيرِ بالعالقةتحدثُ عاألربعة التالية ت مع اإلصحاحات 
فاُهللا يتوقَّع منا أن نتبنى الصالح، . الشخصِ الذي ناَلَ التربير باإلميان

أن نصبِح صالحني وأن نعملَ الصالح عندما يعلن لنا أننا أصبحنا أبراراً 
 -٥(يف اإلصحاحات األربعة التالية من هذه الرسالة ). ٧: ٣يوحنا ١(
ت اليت جيتازها الشخص الذي يعلَن باراً، إذ ، يعالج بولُس الصراعا)٨

حياةَ البِر عيشس ليوحِ القدةَ يف الرالقُو جيِد .  
، يظهِر بولُس عالقَة )١١ -٩(يف اإلصحاحات الثالثة التالية   

هذه ثالثَةٌ من أهم . التربير بالعالَمِ أمجع وخاصةً بشعبِ اِهللا القدمي
ففي هذه . بِ املقدس حولَ موضوع النبوة الكتابِيةإصحاحات الكتا

اإلصحاحات الثالثة، يتنبأُ بولُس أنَّ شعب اهللا القدمي إسرائيل سيتورطُ 
  . مبا حيدثُ يف العامل

. فبالنسبة لبولُس، إنَّ شعب إسرائيل كانوا شعب اهللا املُختار
تابِي عن عقيدإيضاحٍ ك م أعظَميار وهاإلخت أي التعليم أنَّ اَهللا –ة 
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ولكن، يف هذه اإلصحاحات الثالث، يكتب . خيتار شعباً للخالص
 س عن حقيقَةإيضاحٍ يف الكتابِ املقد م أعظَمه ودهالً أنَّ اليولُس قائب

يشدد بولُس على . أنَّ اَهللا خلَق اإلنسان ليكُونَ خليقَةً تتخذُ خيارات
ه النقطة عندما يخبِرنا أنَّ اليهود إختاروا أن ال يعودوا شعب اهللا هذ

هوع املسيح وخالصهم يسبرفض املُختار، وذلك .  
وهكذا يخبِرنا بولس أنه من أجل معاقبة اليهود بسبب رفضهم 
 لِّصخي اُهللا إىل غري اليهود، إىل األمم األخرى، وصار ها، توجاملَِسي

وعندما . شعوب غري اليهودية، منذُ أن رفض اليهود يسوع املسيحال
يخلِّص الرب األمم مبا يكفي لتأديب اليهود بسبب رفضهم، سيعود اهللا 

  ).٢٦: ١١رومية " (سيخلص مجيع إسرائيل"ثانية إىل اليهود و
غرافية لقد شهِدنا حتقُّق نبوة العهد القَدمي عن عودة اليهود اجلُ

هنا يضم بولُس صوته إىل أنبِياِء العهد . من شتات األرض ليكُونوا أُمةً
هذه العودة الروحية . القدمي، إذ يتنبأُ عن عودة اليهود الروحية إىل اهللا
يف هذه اإلصحاحات . اليت هي األكثر أمهِّيةً بِنظَرِ اهللا، مل حتدثْ بعد



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٩٣ -

الثة، يرينا بولُس أنهم عندما سيختبِرونَ هذه العودة الروحية إىل اهللا، الث
  .سوف يحقِّق اُهللا خطَّةَ التربير من خاللهم إىل العالَم أمجع

هي القسم التطبيقي ) ١٦ -١٢(اإلصحاحات األربعة األخرية 
لَة من رسائلِ بولُس إنَّ كُلَّ رسا. العملي من هذه الرسالة الرائعة

أوالً، لديكُم اجلزء التعليمي من الرسالة، . الرسول تنقَِسم إىل قسمني
دائماً فتشوا عن هذين . وفيما بعد يأيت اجلزُء التطبيقي من الرسالة
  .القسمني التعليمي والتطبيقي يف رسائلِ بولُس

 هذه الرسالة هي رغم أنَّ اإلصحاحات األحد عشر اُألوىل من
أعظَم تصريح عن اإلجنيل الذي إستودعه بولُس يف يدي الكنيسة، وأنَّ 
اإلصحاحات الثالثة التالية هي أصعب التصرحيات الالهوتية والنبوية 
 عة األخرية هي أكثَرعن فهمِ اإلنسان، إال أنَّ اإلصحاحات األرب

ةً وبولُس عمالنِيب فُها يف تطبيقاتشاإلجنيل اليت نكت اطَةً عن حقيقةس
  .رسائله املُوحاة

  
  الفَصلُ الثاين
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  " هكذا اآلن-كما كانَ "
اإلصحاح األولُ من رسالَة بولُس إىل أهلِ رومية هو مثل   

فاألسفار املُقدسة اليت تعالج . اإلصحاحِ األول من سفرِ التكوين
خبِرها البِدايات، ال تريدي نا كيفخبِرنا عن اُألمور كما كانت، بل ت
إذ يتعاطى بولس مع مفهومِ التربير للخاطئ، وبعد . اُهللا أن تكُونَ اليوم

 نا مجيعاً حتتة هي أنيالتال هقطَتطاة، ننا مجيعاً خقطَةَ أنالن مقدأن ي
  .دينونة اهللا
كما كانت وكما "قَةَ بني اهللا واإلنسان ثُم يقدم بولُس العال  

: ١رومية (اُهللا يتهِمنا أننا نكبت أو نطمس احلق باإلمث ." هي عليه اآلن
يعين ذا أنَّ اخلُطاةَ يلغونَ احلَقيقَةَ عن قَصد، ألنهم يريدونَ أن ). ١٨

وا احلقيقَةَ عن كيف ينبغي فهم ال يريدونَ أن ير. يبرروا حياتهم اآلثمة
لقد علَّم يسوع مبدأَ . أن يعيشوا حياتهم كما يريد اُهللا أن يعلنها هلُم

. والعكس صحيح). ١٧: ٧يوحنا (أنه إن أراد أحد أن يعملَ فسيعلَم 
  . فإن مل يرِد أحد أن يعملَ، فلن يعلَم ما يريده اُهللا أن يعلَم
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  ماً أُخرىثُمهاُهللا ت هوجاِهللا :  ي غري شكورين؛ استبدلوا حق
بالكذب؛ اتقوا وعبدوا املخلوق دونَ اخلالق؛ استبدلوا الطبيعي بغريِ 

؛ مل يستحِسنوا أن يبقُوا اَهللا يف معرِفَتهِم؛ )الشذُوذ اجلنسي(الطبيعي 
  .ا يسرون بالذين يعملواالذين ال يفعلونَ اخلَطيةَ فقطْ، بلْ أيض

: مثّ خيُربنا بولُس عن رد اِهللا على اإلنسان، فيردد ثالثَ مرات
وهو ال يقصد أنَّ ). ٢٨، ٢٦، ٢٤: ١رومية " (لذلك أَسلَمهم اهللا"

لقد . اَهللا فقد األمل من اإلنسان آنذاك، أو أنَّ اَهللا يفقُد األملَ منا اليوم
فاُهللا لن ينتهِك حرمةَ حقيقَة . مهم اُهللا، وهو يسلمنا اليوم ملا نريدهأسلَ

  .أنه خلَقَنا لنكُون خالئق حرةَ اإلختيار
إنها فكرةُ اهللا أن يكتب هذا . دعونا نفكِّر حبياتنا كَكتاب

ولكنه يسلِّمنا . تبالكتاب، ولَديه  خطَّة حيالَ هذا الكتاب يف حالِ كُ
هنا، عليكُم أن ختتموا القصة بالطريقَة "القلم يف مرحلَة معينة ويقُول، 

عليكُم أن تعيشوا مع عواقبِ خياراتكُم، ولكن . اليت تحبونها
بإمكانِكُم أن تكتبوا القصة بالطريقَة اليت تريدونها، إن كانَ هذا ما 

  ."بونَ بهترغَ
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   وكما هو عليه اآلن– كما كان –شخصيةُ اإلنسان 
يقدم بولُس وصفاً مأساوِياً ملا حيدثُ ألولئك الذي يقررونَ أن 

فهو يكتب أنه عندما يسلمهم اُهللا، . خيتموا قصةَ حياتهم على طريقَتهم
ثُم يلَخص حياتهم املأساوِية . لبهم الغبِيحيمقُونَ يف أفكارِهم، ويظلم قَ

وبينما يصف اُهللا إمثَهم، يعطينا صورةً ." الكُلُّ آثم: "فقط بكَلمتني
 – ٢٩(واقعيةً عن شخصية اإلنسان، كما كان، وكما هو عليه اآلن 

خلطية تربهن ما قصده إنَّ هذه الالئحة املأساوِية املُطَولَة من ا). ٣٢
 حسب دلنا كُلُّ واحلَلنا، ممٍ ضننا كُلَّنا كغأن إشعياء عندما كتب

 ه٦: ٥٣إشعياء (طريق.(  
   وكما هو عليه اآلن– كما كان –شخصية اهللا 

يبدأُ بولُس بِتبيان احلُجة الرائعة هلذه الرسالة بينما يشارِك ذه   
ينتقلُ من شخصية اإلنسان إىل . ر املُوحى ا حيالَ شخصيتنااألفكا

شخصية اهللا عندما يخبِرنا أنَّ اَهللا بار، وأنَّ بِر اهللا أيضاً يعلن غضب اهللا 
بكلمات أُخرى، اُهللا هو املعيار الكاملُ ). ١٧: ١رومية (تجاه اإلمث 
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إنَّ اَهللا . اُهللا يطلُب من خليقته أن يكُونوا أبراراًاملُطلَق ملا هو صواب، و
هاإلمثَ يف خليقت يدين.  

  يفتاحامل يف هذا العدد علَنانما يهداِهللا جن ةيخصمن ش فتانص :
ينبغي علينا أن . وهكذا يبدأُ بولُس ببِناِء حجته. بر اهللا وغضب اهللا

. فلدينا مشكلة بسبب شخصية اهللا.  شخصيتنانعرِف ليس فقط مشكلة
لدينا مشكلتان ال . فنحن لسنا فقط خطاة، بل حنن خطاةٌ مدانون

األخبار السارة يف هذه الرسالة هي أنَّ اَهللا وجد حالً . نستطيع حلَّهما
  . ملشاكلنا هذه

 مجيعنا ملنا كُلُّ واحد بعد أن أعلَن إشعياُء األخبار املُحزِنة أننا  
." الرب وضع عليه إمثَ مجيعنا"حسب طريقه، بشر باألخبارِ السارة أنَّ 

  . هذا أيضاً ما عملَه بولُس يف تصرحيه هذا عن اإلجنيل) ٦: ٥٣إشعياء (
   تعريف غضب اهللا بكونِه نمكي" رمف القداسة املُستموق

ق جتاهسواملُتناسقدغري م وأو ."  ما ه" ق من إلهواملُتناس رمف املُستاملَوق
تخبِرنا األسفار املُقدسةُ أنَّ احملبةَ ." محب جتاه ما يدمر موضوع حبه

ولكن عندما يتعرض أولئك الذين يحبهم اُهللا للخطر، . هي جوهر اهللا
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 ونَ على وشكوعندما يكُون وه بة، فإنَّ إهلنا املُحوا باخلَطيأن يتحطَّم
فاُهللا يكره ويدين اخلَطية ألنَّ اخلطيةَ تدمر ما . أيضاً قادر على الغضب

  .يحبه اهللا
  

  الفَصلُ الثالث
  "أربعةُ ملوك وأربعةُ نواميس"

 يف العدد األول يلَخص بولُس حجةَ إصحاحاته األربعة اُألوىل  
فإذ قد تربرنا باإلميان، لنا سالم : "من اإلصحاحِ اخلامس حيثُ يقُول

إذ يقدم بولُس ثاين أربعة إصحاحات من ." مع اهللا بِربنا يسوع املسيح
الذي به أيضاً قد : "القضية اليت يطرحها، يتابِع القول يف العدد التايل

ل باإلميان إىل هذه النعمة اليت حنن فيها مقيمون ونفتخر صار لنا الدخو
فإمياننا بِصليبِ املسيح يبررنا ) ٢، ١: ٥رومية ." (على رجاِء مجد اهللا

واإلميانُ يعطينا أيضاً وصوالً إىل النعمة اليت . ويعطينا سالماً مع اهللا
يف هذا العامل، وأن حنيا حياةً ترفِّع تمكِّننا من الوقُوف من أجلِ املسيح 

  . يسوع وتمجد اهللا
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  أربعةُ ملُوك
اآلن وقد تربرنا باإلميان، كيف نعيش كأُناسٍ أُعلنوا أبراراً؟ يبدأُ   

 هيتسمت نمكعليمٍ يعلى هذا السؤال بت هولُس جوابعة"باملُلوك األرب ".
نقرأُ ". امللك خطية" نسمي امللك األول بإمكانِنا أن) ٢١ – ١٢: ٥(

." إنتشر إىل كُلِّ الناس"أو " تكاثَر"أنَّ امللك خطية دخلَ هذا العامل و
لقد جتنب بولُس الدخول يف جدلٍ فلسفي حولَ كيف أو ملاذا ) ١٢(

خلت، بل كتب بِبساطَة أنَّ اخلَطيةَ د. دخلت اخلطيةُ إىل العامل
  . تكاثَرت، وسادت

يخبِرنا بولُس . ثُم جاَء امللك موت مباشرةً بعد امللك خطية  
اخلَطيةُ دائماً هلا ). ٢٣: ٦." (أُجرةَ اخلَطية هي موت"الحقاً أنَّ، 

إحدى هذه العواقب هي . عواقبها، وهذه العواقب غري حميدة أبداً
فاملوت هو أيضاً صورةٌ جمازِياً تعين أنَّ اخلطية تقتضي . حرفياً املوت

عاجِالً أم آجِالً سوف جنلس مجيعاً على مائدة . دائماً أُجرةً رهيبة
  .  يتبع امللك خطيةدائماًفاملَلك موت . عواقبِ خطايانا
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لكان التاليان فهما املَلكان األوالن هم األخبار السيئة، أما امل  
حبسبِ بولُس، هناك ملك آخر دخلَ وتكاثَر وساد يف . األخبار السارة

فامللك يسوع غلب امللك خطية على . احلياة، وإمسه يسوع املسيح
  . الصليب، وغلب امللك موت عندما قام من املوت

  ولُس املزيد من األخبارِ السارلدى ب ةثُم . هو الرابِع كفاملَل
لَ احلياةَ يف املسيح. امللك أنتأن تدخ طيعأن . باإلميان، تست بإمكانِك

وأولئك الذين يدخلُونَ إىل احلياة يف املسيح، . تفيض يف املسيح باإلميان
 سوف ،ةَ البِرواإلميان عطي ةلونَ بالنعمد، "ويقببالواح كُونَ يف احلياةميل

لَ ." وع املسيحيسويل أن ندخ ن لكأُخرى، من املُمك بِكلمات
). ١٧: ٥(باإلميان إىل املسيح، بطريقَة جتعلُنا منلك يف احلياة من خالله 

." جئت لتكونَ هلُم حياةٌ، وليكُونَ هلُم أفضل"قالَ يسوع املسيح، 
خلُ إىل هذه احلياة يخبِرنا بولُس ببساطَة كيف ند). ١٠: ١٠يوحنا (

  . الفَياضة يف املسيح
ال نستطيع أن نتعايش مع . إنَّ هؤالء املُلوك األربعة هم غالبون  

فاخلَطيةُ . اخلَطية، متاماً كما ال نستطيع التعايش مع السرطان اخلَبيث
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عمة إىل ولكن عندما ندخلُ باإلميان والن. ستغلبنا بإرسالها امللك موت
 نياضعلى اخلطية وفي بنينكُونُ غال يف املسيح، سوف ةاضفي حياة

عندما خيتم بولُس هذا اجلزء من حجته يف اإلصحاحِ الثامن، . باحلياة
يعلن أنه بإمكانِنا أن نكُونَ أعظم من منتصرين على اخلطية ويف احلياة 

)٣٧: ٨ .(  
  ميسأربعةُ نوا

إنَّ الصورةَ اازِيةَ عن املُلوك األربعة تبدأُ حجةَ اموعة الثانِية 
هؤالء املُلوك األربعة يحضروننا . من اإلصحاحات األربعة من الرسالة

لنسمع عن النواميس الروحية األربعة اليت يربِزها بولُس يف آخرِ 
فإن كُنا سنتعلَّم كيف نكُونُ ). ٨ -٥(لثاين إصحاحني من هذ القسم ا

منتصرين يف املسيح، علينا بِبساطَة أن نتعلَّم هذه النواميس الروحية 
  . األربعة

 ولُ هاألو وساهللا"النام وسةَ اهللا ) ٦ -١: ٧." (ناممإنَّ كَل
مةُ اهللا هي فاإلميانُ يأيت بسماعِ كلمة اهللا، وكل. هي معجِزةٌ عظيمة
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: ١٠رومية (البذرةُ غري القابِلة للفَساد، واليت تولِّد حياةً روحيةً فينا 
  ).٢٣، ٢٢: ١بطرس ١؛ ١٧

إنَّ ناموس اهللا يظهِر بِوضوح الناموس الروحي الثاين، الذي 
 ،وة واملَوت"هاخلَطي وسنام ". وس الروحي الثاين هو ذلكإنَّ هذا النام

الناموس الروحي املُطلَق والذي ال يمكن إنكاره، أنَّ اخلطيةَ دائماً هلا 
حبسب يعقُوب، إنَّ كَلمةَ اهللا هي مثلُ مرآة ). ٢٥ -٧: ٧(عواقبها 

إنَّ عمل املرآة هو أن تظهِر لنا الشوائب يف ). ٢٣: ١يعقُوب (
بنفسِ .  اخلارِج ونقابِلَ الناسمظهرِنا، لكي نصححها قبلَ أن خنرج إىل

الطريقة، فإنَّ كلمةَ اهللا تظهِر لنا اخلطيةَ يف حياتنا، لكَي ننتصر عليها 
فحتى ولو مل يكُن النظر إىل املرآة يرضينا، . قبلَ أن نتعاملَ مع اآلخرين

  ولكن كم واحد منا يتخلَّصونَ من كلِّ مرآة يف املرتِل؟
ع املُلوك االربعة، أولُ ناموسني روحيني يعلنان األخبار وكما م

يسمي . السيئة، أما الناموس الثالثُ والرابِع فيعلنان األخبار السارة
: ٨." (ناموس روح احلياة يف املسيح"بولُس ناموسه الروحي الثالث 
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 هذا الناموس قادر أن يحررنا من يعلن لنا األخبار السارة أنَّ) ٤ -١
  ." ناموس اخلَطية واملوت"

يغلبAerodynamics  متاماً كما أنَّ قانون الطريان النفَّاث 
قانونَ اجلاذبِية، ويمكِّن طائرة الركَّاب الضخمة من أن تقلع من مدرجِ 

 حلِّق، كذلكوس روح احلياة "الطريان وتوس أو " يف املسيحنامنام وه
الذي يمكِّننا من التحليقِ واإلرتفاع " الطريان النفَّاث الروحي"قانون 
 ة واملَوت"فوقوس اخلَطينام ".  

كذلك وا , إن كانَ هذا صحيحاً وهي الكثريونَ منفلماذا يقض
ةً مبدومز راتطائ نا نقُوداً وقتاً طويالً وكأنوحيارة، رجب كاتحر

ولكننا ال نقلع وال نحلِّق وال نطري؟ فحتى ولو قَبِلنا الروح القُدس، 
  " ناموس اخلَطية واملَوت؟"فلماذا ال نرتفع ونتغلَّب على 

إنَّ اجلَواب على هذا السؤال يقدمنا إىل الناموس الروحي 
 وق"الرابِع، الذي هوس العةناموحية الرولُس يقُول." ليب فإنَّ : "كتب

 الذين حسب ون ولكنميهت داجلسد فبِما للجس م حسبه الذين
ألنَّ إهتمام اجلَسد هو موت ولكن إهتمام الروح . الروح فبِما للروح



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٠٤ -

حياةٌ وسالم وا ال نتخطَّى ) ٨ -٥: ٨." (هإن كُن"وس اخلَطية نام
تتحكَّم " اإلهتمام باجلَسد"يف حياتنا، فهذا ألننا جعلنا عقلية " واملَوت

  ." بنا
ناموس العقلية "إحدى أعمق تعاليم يسوع يمكن تسميتها 

لقد علَّم يسوع أنَّ الفَرق بني حياة مملووءة بالسعادة وحياة ." الروحية
). ٢٣، ٢٢: ٦متى (ليت نرى ا اُألمور َءة باحلُزن هو الطريقة اومملو

فالقادةُ الروحيون واألبطالُ الرياضيون والقادةُ والدبلوماسيون يف 
أعمالِ العامل، يعلِّقُونَ أولويةً كُربى على أمهِّية حيازة العقلية أو الذهنية 

  .الصحيحة
. املبادئ الروحية األربعةتأمل بِروحِ الصالة ذه النواميس أو 

ما هي ذهنييت أو طريقَةُ تفكريي اليوم؟ : ثُم، إسأَل نفسك هذا السؤال
بإمكانِه أن يحدد أي مبدأ أو ناموس " إنَّ ناموس العقلية الروحية"

كيف حيات ودوس روح احلياة يف املسيح،: "سيسة "أو " ناموس اخلَطينام
  ."املوتو
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  الفصلُ الرابِع
  "كُلُّ األشياء"

  "هلموع هتكمى اِهللا وحنمقِ غعنِ . يا لَع هأحكام دما أبع
ألنْ من عرف فكر الرب أو من صار . الفَحص وطُرقَه عن اإلستقصاء

له . ءكُلَّ األشياألنَّ منه وبِه وله . أو من سبق فأعطاه فيكافَأ. له مشرياً
  )٣٦ -٣٣: ١١رومية . (آمني. اد إىل األبد

هذه هي بركةُ التمجيد اليت ا خيتم بولُس هذا املقطَع التعليمي   
يف مقطَعِ التمجيد هذا، يعلن بولُس أنَّ اَهللا هو مصدر . الالهوتي ايد

أنَّ جمده هو القصد من كُلِّ اَألشياء، والقُوة الكامنة وراَء كُلِّ األشياء، و
غالباً معاً، " كُلّ األشياء"إنه يستخدم هاتني الكَلمتني . كُلِّ األشياء

). ٨: ٩كُورنثُوس ٢؛ ٢٨: ٨رومية (ولكنه ال يستخدمها أبداً بِخفَّة 
فإالم يشري بولُس بالتحديد عندما يضع هاتني الكلمتني معاً يف هذا 

  .  التمجيد هذامقطَعِ
لقد سبق وإقترحت عليكُم أن تقسموا إصحاحات هذه الرسالة   

الستة عشر إىل أربعة أقسام، بينما تحاوِلُونَ بروحِ الصالة أن تميزوا 
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أما اآلن فأطلُب منكُم أن تنسوا قضية . حجةَ هذه الرسالة
 تفهموا حجةَ بولُس الرسول اإلصحاحات واألعداد، وأن تحاوِلُوا أن

فاإلصحاحات واألعداد مل يتم إضافتها إىل . األساسية يف هذه الرسالة
أحياناً، قد تشوشنا . األسفارِ املقدسة حتى القَرن الثالث عشر

تقسيمات السفر إىل إصحاحات عن إدراك املنطق املُوحى يف سفرٍ 
  . املقدسمعين من أسفارِ الكتابِ

يف " كُلّ األشياء"بدأَ بولُس بالتحضري إلستخدامه للكلمتني   
مقطَعِ التمجِيد هذا، عندما إنتهى من إخبارِنا عن هذه املَبادئ الروحية 

ثُم أعطى لَمحةً عن كيف يصلُ بنا اُهللا إىل ). ١٣: ٨(األربعة 
هنا هي أنَّ اَهللا هو املُحرك األول إنَّ النقطة اليت شدد عليها . اخلالص

: كتب يقُول. خلف كُلِّ األشياء اليت حتدثُ لنا خاللَ عملية اخلالص
 ليكُونوا مشابِهِني صورةَ إبنِه سبق فَعينهم سبق فعرفَهمألنَّ الذين "

 دعاهمهم فهؤالء والذي سبق فعين. ليكُونَ هو بِكراً بني إخوة كَثريين
والذين بررهم فهؤالء .  أيضاًبررهموالذين دعاهم فهؤالء . أيضاً
  ).٣٠، ٢٩: ٨رومية ." ( أيضاًجمدهم



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٠٧ -

أعلن بولُس . ثُم يصلُ بنا هذا املقطَع إىل متجيد عظيم ِهللا نفِسه  
 وول أنَّ اَهللا هيفالرسقبِلُوه الذين واُهللا.  أولئك وه الذين مع أولئك 

 وواُهللا ه ،ةونَ يف الطاعألجلِميشهطَّتبِ خسحب ينواملدع كوإن .  أولئ
 مخيت ؟ ثُمهتلُنا عن حمبكانَ اُهللا فينا، معنا، ولَنا، فمن علينا، ومن سيفص
بولُس هذا اإلصحاحِ الثامن مبقطَعِ التمجيد الذي يجيب على هذه 

  .سئلةاأل
أُنقُلوا هذه األفكار املُوحاة واملُلهِمة معكُم إىل اإلصحاحِ   

التاسع، حيثُ سيوسع بولُس كلمةً إستخدمها يف املقطَعِ الذي 
أعاله دنا بهسابِقاً"هذه الكلمة هي، . إستشه نِنييعم ." إنَّ توسيع

لُ من هذا اإلصحاح جيع" اإلختيار"بولُس هلذا املفهوم الذي يسمى 
  .أحد أصعبِ وأغىن إصحاحات الكتاب املقدس

 عيسو –لقد كانَ اإليضاح الذي إستخدمه بولُس هو التوأمان   
فقبلَ أن يفعلَ أي طفلٍ منهما خرياً أم .  يف رحمِ أُمهِما–ويعقُوب 

بري يستعبد والكَ" "أحببت يعقُوب وأبغضت عيسو،"شراً، قالَ اُهللا، 
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لقد كانَ لدى اهللا خطَّة ومصري لكُلٍّ ). ١٣، ١٢: ٩رومية ." (للصغري
  . منهما قبلَ أن يولَدا

لقد إقترح أحد أفضلِ املُفسرين بأنَّ هذا التعليم ينبغي أن   
فعلينا أن ال نتوقَّع من أُولئك الذي مل . يحفَظَ كَِسر عائلة بني املُؤمنني

أتوا بعد إىل اإلميان ومل يقبلوا الروح القدس أن يفهموا ويقبلوا هذا ي
ال بل إنَّ هذا التعليم صعب على الكثري من املُؤمنني، ألنه جيعلُ . التعليم

  .اَهللا يبدو وكأنه غري عادل، خاصةً بالنسبة لغريِ املُختارين
نِني هذا التعليم أوالً يف كلمة عندما يكتشف الكثري من املُؤم  

اهللا، غالباً ما تكُونُ ردةُ فعلهم األساسية أنه ال يمكن أن يكُونَ هذا 
إن جواب الرسول على هذا النوع من التفكري هو أنه يضع . صحيحاً

أحد أقصرِ األشعار اليت سبق يل . أمامنا التحدي لنقرأَ العهد القدمي
ووقرأتاُهللا اليهود: "ها ه أن خيتار بما أغر ".  

مبعىن ما، يعتبر العهد القدمي بأكمله إيضاحاً عن هذا التعليم عن   
فمن بنيِ كُلِّ أُممِ التاريخِ القدمي، إختار اُهللا آنذاك بين . اإلختيار
 -٩(وكما أشرت سابِقاً، فإنَّ هذه اإلصحاحات الثالثة . إسرائيل
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تشري أيضاً إىل نقيضِ اإلختيار، ألنَّ شعب إسرائيل إختار يف ) ١١
 ختاراً بل مرفُوضاً، وذلكاليوم، أن ال يكُونَ م املاضي، وال يزالُ خيتار

  . لرفضه املسيح
يخبِرنا اُهللا من خاللِ النيب إشعياء أنه علينا أن ال نحاوِلَ أن   

قَهوطُر هأفكار مفَةٌ متاماً ف. نفهلختم هوعمل نا أنَّ طريقَةَ تفكريِههبني وه
إشعياء . (عن طَرِيقَة تفكرينا وعملنا، كما ترتفع السماوات عنِ األرض

٩، ٨: ٥٥ .(  
بل : "وبينما يقدم بولُس هذا التعليم، يتحدانا ببِضعة أسئلة مثل  

ألُ اهللا ملاذا خلَق من نفسِ جبلَة الطني تس[من أنت أيها اإلنسانُ الذي 
" ؟ ألعلَّ اجلبلَةَ تقُولُ جلابِلها ملاذا صنعتين هكذا؟]موسى وفرعون

إنه يقدم أيضاً التفسري أنَّ اإلختيار ليس القضيةَ ). ٢١، ٢٠: ٩رومية (
 هي أننا فإن كُنا مختارين للخالص، فالقَضيةُ احلقيقية. األساسية

رومية (مخلَّصني بالنعمة، وليس ألي إجنازٍ حقَّقناه نتيجةً لمجهوداتنا 
١١: ٩.(  
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   مخيت هذا الفصل، والذي به همع التمجيد الذي بدأت إنَّ مقطَع
بولُس تصرحيه العقائدي هلذه التحفة الالهوتية، هو الطريقة الوحيدة 

ن نتجاوب مع كُلِّ ما شاركنا به بولُس، مبا يف ذلك اليت ا نستطيع أ
يذكِّرنا بولُس هنا يف هذا املقطع التمجيدي أنَّ اَهللا مل . تعلمي اإلختيار

 هلُ كُلَّ ما قصدسيعم كيف رشرياً، عندما قرم ا ليكُونَ لهأحداً من جحيت
 مصدر كُلِّ شيء، والقُوة بولُس عندما كانَ يخبِرنا عن كون اِهللا

  .الكامنة وراَء كُلِّ شيء، واهلدف املقصود من كُلِّ شيء
  

  الفصلُ اخلامس
  "ماذا بعد؟"

أرجو أن تنقُلُوا معكُم حقيقَةَ هذا املقطع التمجيدي إىل   
، علينا "ف"عندما يستخدم بولُس حرف . "اإلصحاحِ الثاين عشر

هذا احلرفدائماً أن نتساَءلَ عن سبب و ةٌ . جودةٌ حكيمصيحن ناكه
مسعتها منذُ أكثر من مخسني سنةً، تساعدنا على إقتفاِء احلجة املَنطقية 

إنَّ هذا يتعلَّق أيضاً بالطريقة اليت غالباً ما يبدأُ ا . عند هذا الرسول
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يقِ احلقيقة اليت شاركها فإذ يبدأُ بتطب. بولُس املقاطع التطبيقية يف رسائله
معنا يف هذه الرسالة، يقصد من إستخدامه هلذا احلرف أن يعيدنا إىل 

  ). ١٧: ١رومية (بداية حجته يف أولِ الرسالة 
 أجسادكُمموا قد تأنْ  اِهللا برأفة االخوةُأيها إليكم بطلُأف"
شاكلوا هذا وال ت .م العقليةكُتد اهللا عباند عةًرضي م مقدسةًحيةً ذبيحةً
بلْ .الدهرت روا عنغيكُ شكلأَذهانِكُم،  م بتجديدإرادةُختربوا ما هي لت 

  )٢، ١: ١٢رومية  (." الكاملةةُضير املَاهللا الصاحلةُ
يعتقد الكثريونَ أنهم إذا سلَّموا أنفُسهم هللا، فإنَّ إرادةَ اهللا 

ولكن بولُس يخبِرنا . أسوأ مكان يمكنهم تصورهسوف تقودهم إىل 
فكيف بإمكانِنا أن نعرِف ). ٢العدد (أنَّ إرادةَ اهللا صالحة وكاملة 

يقدم لنا بولُس مخس خطوات حنو إكتشاف إرادة . إرادةَ اهللا حلياتنا
  .اهللا
 هو مصدر كُلِّ شيء، فبِما أنَّ اَهللا. ، إجعل اهللا محور حياتكأوال

والقُوة الكامنة وراَء كُلِّ شيء، واهلَدف املَرجو من كُلِّ شيء، فمن 
  . املَنطقي أن جتعلَ اَهللا مركَز حياتك
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تذكَّر ذلك . علينا أن نلزِم إرادتنا بإرادة اهللا. ، إلتزِم باهللاثانيا
ي الذي أعطانا إيأ األساسوع عندما قال، املَبديس أن "اه أحد إن أراد

فإن كانَ اُهللا ). ١٧: ٧يوحنا ." (يعملَ مشيئَةَ اهللا، سوف يعرِفُها
 همشيئت نعلي سوف ،هشيئتلَ مأن تعم ريدت كوأن ،به زِملتم كأن يعرِف

كحليات .  
قال بولس أنه . ليم هي عندما نصبِح يف موقعِ التسالثالثةُاخلطوةُ 

تغيروا عن ". "جتَددوا بواسطة اهللا. "علَينا أن نتغير ونتجدد باهللا
عند والدتك اجلسدية، كانت والدتك ". شكلكُم بتجديد أذهانِكُم

ة إختبارسليم اجلسديالروحية. ت وهذا هو احلالُ مع الوالدة . بفاُهللا يلع
جيابِي، وحنن نكُونُ مستسلمني سلبِياً عندما تتجدد أذهاننا الدور اإل

فعندما نكُونُ قد إختبرنا ). ١٨، ١٧: ٥؛ ١٨: ٣كُورنثُوس ٢(
يكُونُ بإمكانِنا أن نبرهن باإلختبار أنَّ خطَّةَ اهللا لنا " تجديد أذهانِنا،"

  .دنا حنو النضج الروحيهي صالحة، وتلبي كُلّ متطلِّباته، وتقو
وال : " عندما يكتب قائالًالرابِعةيقدم لنا بولُس اخلُطَوةَ 

. ال تكُونوا مثلَ اآلخرين"بكلمات أُخرى، ). ٢." (تشاكلوا هذا الدهر
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كُم يف قالَبِهشكِّلُكُم بإقحامكُم يمن حول وا العالَمم ." وال تدعفإذا فعلت
ولكن إذا تشبهتم باملسيح، . دونَ إرادةَ هللا حلياتكُمهذا، سوف تفقُ

وقيمكُم لن تنسجِم مع قيمِ العامل الدنيوِي من . فسوف تخالفونَ العامل
  .حولكُم

فبِالنسبة .  هي أن تتشبهوا باملسيحاخلامسةوأخرياً، اخلُطوةُ 
ن تدرِكُوا أنَّ الروح لبولُس، إحدى الطرق لتحقيقِ هذه اخلُطوة هي أ

هذه ). ٨ -٣(القُدس يعملُ من خاللِ شعبِه بإعطائهم مواهب روحية 
وعندما . املواهب تثبِِّت حياتكُم يف املسيح وتؤهلُكُم للخدمات الروحية

 ،ها لهونسلِّمب اليت وضعها اُهللا فيكُم، وتفونَ ما هي املواهشتكت
نها من أجله، هذه املواهب الروحية سوف تقُودكم إىل وتستخدمو

  ).١٠: ٢أفسس (مشيئة اهللا وقصده حلياتكم وخالصكُم 
  كُن حقيقياً

إذ يتابِع بولُس هذا املقطع العملي جداً، حيثُّنا على أن نطبق كُلَّ   
كنيسة احمللِّية اليت حنن احلقيقة اليت علَّمنا إياها يف هذه الرسالة على ال

إنَّ ترجميت املُفضلَة للعهد اجلديد تستخدم مراراً وتكراراً . جزٌء منها
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أوالً، . عرب تطبيقِ هذا املقطَعِ التطبيقي من هذه الرسالة" حقيقي"كلمة 
بباخلَري: "يكت قنيصلتم ،الشر وا كارِهني٩: ١٢." (كُون .(هو إنيدع 

  .إىل النقاوة احلقيقية وإىل القداسة احلقيقية بني املُؤمنني
غري مهتمني باُألمورِ : "يدعو بولُس أيضاً إىل التواضع احلقيقي  

إنَّ التواضع هو فضيلَةٌ ). ١٦: ١٢." (العالية، بل منقادين إىل املُتضعني
ثُم . مكانة سامية على برنامجِ عملِ الرسلروحية، توضع بإستمرار يف 

الوِحدةُ اليت يقدمها بولُس هنا مبنِيةٌ . يدعو بولُس إىل الوِحدة احلقيقية
  . على كونِنا مجيعاً واحداً يف املسيح وأعضاء جسده

، "وادين بعضكُم بعضاً بِاحملبة األخوية"عندما يكتب بولُس،   
وإذ يصف . يقصد بذلك أنه علينا أن نكُن حمبةً حقيقية لبعضنا البعض

 ظهِرني، ينا يف هذه الرسالة اُألوىل إىل الكُورنثُوسيها همقدة اليت ياحملب
إنَّ هذه ). ٧ -٤: ١٣كُورنثُوس ١(لنا ما يقصده باحملبة احلقيقية 

  . هر يف املقاطعِ التطبيقية يف كُلِّ رسائلِ بولُس الرسوللَحقيقَةٌ هامةٌ تظ
مشترِكني يف إحتياجات . "ثُم يدعو بولُس للتلمذة احلقيقية  
يذكُر بولُس إضافَةَ الغرباء كواحدة من املواهب ) ١٣." (القديسني



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١١٥ -

نا ليس فقط أن تم بالضيافة، يف اللُّغة األصلية، يعلِّم بولُس ه. الروحية
يوجه بولُس أنظارنا يف مكانني عما . الناس مبحبتنا" نالحق"بل أن 

إنتشار اإلجنيل، وحاجات : ينبغي أن يعطيه التالميذُ اُألمناء للكنائس
  .املُؤمنني

حقيقي اطشولُس إىل نو بيدع بديالً عن . ثُم النشاطُ ليس
غري متكاسلني يف اإلجتهاد، حارين يف "يكتب بولُس قائالً، . إلنتاجا

بالر ينوح، عابِدهاد"إن كلمة ." الرنا تعين " إجتولُس ." األعمال"هفب
فَلكَونِنا منشغلني . باحلقيقَة يتحدانا أن تكُون لدينا أولويات حقيقية

نا مورٍ عديدة، مجيعى بأُمسمطُونَ فيما يورِ الطارِئة"توراألم سلُّطبِت ".
  . وهكذا ال نأخذُ وقتنا لنركِّز بروحِ الصالة على أولوياتنا

هاتأولوي يما ه الً عرفول رجولُس الرسكانَ . لقد كانَ ب
بأن يكت لُ شيئاً واحداً: "بإمكانِهي ." (أفعظوا ). ١٣: ٣فيلبالح

س، كيفم يف الكتابِ املقدأُ عنهياُء الذين نقراألتق األشخاص مينض 
كيف ينضمونَ لبولُس يف هذا النظام الروحي يف التركيزِ على 

واحدةً سألت من : "لقد كتب داود ما معناه بشكلٍ أساسي. أولوياتهم
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 الشيَء الوحيد الذي ركَّز إنَّ) ٤: ٢٧املزمور ." (الرب وإياها ألتمس
عليه كُلٌّ من داود وبولُس، كانَ عالقتهما مع اهللا، وإظهارِه إرادته هلُما 

ليس هناك من مثَلٍ عن التركيز على األولوية يف . يف حياتهما اليومية
  .الكتابِ املقدس أعظم من األولويات اليت طبقها يسوع املسيح

حعة وهكذا ياإلجنيل الرائ يقَةقونَ حبنؤمالذين ي ولُس أولئكب ض
اليت شاركها معنا، لكي يكُونَ هلُم الدافع احلقيقي والشهادة احلقيقية، 

 ة واإلميان احلقيقيظوا التشديد على ). ٢١ -١٤(والصالة احلقيقيالح
ة على حياتاحلقيقي التطبيق اليومي لإلجنيل يف احلياة نا يف اإلصحاحات

رسالة بولُس إىل أهلِ "التطبيقية هلذه التحفَة الالهوتية اليت نسميها 
  ."رومية

  املُؤمنونَ كمواطنِني
يف اإلصحاح الثالث عشر، يرينا بولُس كيف نطبق إجنيلَ 

عمال أنَّ بالرغمِ من أننا تعلَّمنا يف سفرِ األ. التربير باإلميان كمواطنني
هناك وقت للمؤمن حيثُ بإمكانِه أن يمارِس العصيان املَدين عندما 

يف هذا اإلصحاح، يكتب . تتعارض أوامر احلُكُومات مع وصايا اهللا
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 وون هالقان تطبيق لزِمالً أنَّ ضابِطَ الدولة الذي يقائ اتولُس ثالثَ مرب
فهو كخادمِ اهللا املرسومِ، التعبري احلاضر ). ٦، ٤: ١٣." (خادم اهللا"

  ).٤" (عن غضبِ اهللا
فبولُس ال يتكلَّم عن ضابِطي القانون املُتجددين الذي يفرضونَ 

" مرسوم"إنَّ كلمة . تطبيق القانون، بل يتكلَّم عن اجلُنود الرومانِيني
خدام  إنَّ ."اتيجيةموضوعاً يف مكانه بطريقَة ستر"تعين باحلقيقة، 

. اإلجنيل املَرسومني هم موضوعونَ ستراتيجياً ليكرزوا بِقانون اهللا
لقد كتب . وضباطُ السالم املرسومني هم موضوعونَ لتطبيقِ قانون اهللا

 ،ولُس ما فحواهون"بوا القانيعقابِهم، أَطوا من عم أن تنجإذا أردت .
ولكن إن كُنت وا السيفمخدةَ، وإسترِفونَ اجلرميقونَ أو تقتم تسر

  ." ضدكُم، فإنهم يستخدمونَ السيف كخدامِ اهللا
مبا أنَّ مفهوم ضرورة وجود قانون ونِظام جيد جذُوره يف اهللا، 

 ولكن،. فإنَّ إلزام تطبيقِ القانون جيد جذُوره األساسية يف سلطَة اهللا
عندما تفسد حكُومةٌ وتنحلُّ، وتصبِح قوانِينها مناقضةً لقواننيِ اهللا، 

 نِياملد صيانالزمانُ واملكانُ للع ٢٩: ٥أعمال (حيني .(  
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  خالفات تالميذ
يف اإلصحاحِ الرابِع عشر، يوجه بولُس تطبيقَه العملي إىل   

ن بولُس قد زار التالميذ يف روما مل يكُ. اخلالفات بني التالميذ يف روما
بعد، ولكن مبا أنَّ كُلَّ الطرق كانت تقُود إىل روما عندما كتب هذه 
الرسالة، فلقد عرف الكثري من املُؤمنني الذين كانوا هناك أو كانوا 

وعرف أنه كانت توجد خالفات بني . سيسافرونَ عرضاً إىل روما
ناكالتالميذه  .  
إنَّ : إنَّ امع الكنسي األول دعي ليجِد حالً هلذه القضية  

تالميذَ يسوع اُألمميني مل يرغَبوا أن يعيشوا مثل اليهود املُتدينني، بينما 
رغب التالميذُ املُتجددونَ من اليهود أن يستمروا بالعيش مثل اليهود 

). ١٥أعمال (نما كانَ هذان الفريقان يتبعان مسيا يهودي املُتدينني، بي
ولقد كانَ قرار ذلك امع هو أنَّ التالميذَ اُألمميني مل يكُن مطلُوباً 
منهم أن يصبِحوا يهوداً، وسمح للتالميذ من أصلٍ يهودي أن يحافظوا 

ورغم . فَريقَان يتبعان املسيحعلى طُرقهم اليهودية، بينما كانَ هذان ال
أنَّ هذه القَضية وجدت حالً رمسياً، فبينما حاولَ هؤالء التالميذ اليهود 
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 –واُألمم أن يكُونوا واحداً يف املسيح، إستمروا خبالفاتهم اجلدية 
  . خاصةً حيالَ نظام طعامهم وأعيادهم

  يوداملُؤمنني من أصلٍ يه فالِ باليومِ بعضوا باإلحتمرإست 
كاليوم الذي ينبغي أن يخصص للعبادة والراحة ) السبت(السابِع 
ولكي حيتفلوا بِقيامة يسوع، غير الرسلُ، الذي كانوا . والتجديد

مجيعهم يهوداً، غيروا يوم عبادتهم من اليومِ السابِع إىل اليومِ األولِ من 
ومل ير املُتجددونَ من اُألمم أي سببٍ لإلحتفاظ باليومِ . بوعاألس

  .السابِع للعبادة
أخبر بولُس املُؤمنني الرومان أن جيدوا حالً خلالفاتهم على هذا   
فَليتيقَّن كُلُّ . واحد يعتبِر يوماً دونَ يومٍ وآخر يعتبِر كُلَّ يوم: "األساس

هيف عقل دإىل اجلَدل حولَ يوم ) ٥: ١٤." (واح باإلضافَة هأن ديقص
." يوم الرب"السبت، إعتبر بعض املُؤمنني اليوم األول من األسبوع 

ما ." مؤمنونَ آخرونَ إعتبروا كُلَّ يومٍ من أيامِ اُألسبوع كيومِ الرب
 الذي يعنيه"هفليتقَّن يف عقل "ةعالَجالفات؟يف مهذه اخل  " بالً، يكتأو

قالَ . ضمرينابولُس أنه علينا أن نكُونَ مقتنِعني متاماً على أساسِ 
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." الضمري هو صوت صغري هادئ جيعلُنا نشعر أننا أصغر"أحدهم، 
مبُعظَمه الضمري هو جتاوب مكَيف منذُ سين التربِية من األهلِ 

  .رينواآلخ
من املُهِم أن نالحظَ أنَّ بولُس ال ينصح بالضمري كمرشد أمنيٍ   

ولكنه ينصحنا باإلصغاِء إىل ضمريِنا . ميكن اإلعتماد عليه بإستمرار
إنه يؤكِّد على قرارِ جممعِ . عندما يقُولُ لنا أنَّ ما نعملُه هو خطأ

اُألوىل أنَّ املُؤمنني ةٌ الكنيسةوليومسؤ ي لديهِمِ حقودمن أصلٍ يه 
بإحترامِ نظامِ الطعام واألعياد يف تقليد ديانتهم، واملُؤمنونَ اُألمم ال 

  . ينبغي أن يرغَموا على أن يطيعوا التقاليد اليهودية يف هذه القضايا
  هأن ةً أبعد إىل األمام عندما كتبطوولُس خب ملقد تقد عليك 

إنَّ القناعةَ ). ٦ (قناعتكأن تكُونَ مقتنِعاً متاماً يف عقلك، بناًء على 
. إنها نتيجةُ عملِ الروحِ القُدس يف حياتنا. ليست ما يعلِّمنا إياه أهلُنا

  . فالروح القدس ال يقنِعنا مجيعاً كمؤمنني بالطريقَة نفِسها
ول أنه علينا أن جند حلُوالً هلذه القضايا على يتقدم بولُس ليقُ  
فحتى ولو مل يكُن ). ٢٣ – ١٠( األخ الذي خيتلف عنا مراعاةأساسِ 
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أخانا مصيباً، وإن كانَ يؤمن بالضمريِ واإلقتناع أنَّ شيئاً ما هو خطأ، 
هة جتاهفلدينا مسؤولي .  

كورنثُوس ١(عمقٍ أكثر للكُورنثُوسيني يربِز بولُس هذا املبدأ يف   
يكتب ألهلِ رومية وللكُورنثُوسيني أنَّ القَضية هنا ليست ما ). ١٠ -٨

فليس علينا أن . هو صواب وما هو خطأ، بل كم نكُن ألخينا من احملبة
. نابل علينا أن نعملَ كُلَّ ما بِوسعنا لنبنِي أخا. نشكِّلَ حجر عثرة

 لكل على أساس تلُوالً هلذه املشاكح ولُس أن جندب حة، ينصهايفبالن
  ). ١٣كُورنثُوس ١(احملبة اليت نربِزها يف إصحاحِ احملبة الشهري 

  قَلب بولُس اإلرسالّي
بإمكانِنا أن نتعرف إىل الرسول بولُس بِحق يف اإلصحاح   

ففي سفرِ . م على قَلبِ هذا الرسوللقد كانَ العالَ. اخلامس عشر
ولكن اآلن، يكتب . األعمال رأينا بولُس مصراً على الذهابِ إىل رومية

ألني . فعندما أذهب إىل أسبانِيا آتي إليكُم"بولُس إىل أهلِ رومية قائالً، 
). ٢٤: ١٥رومية ." (أرجو أن أراكُم يف مروري وتشيعونِي إىل هناك

كانَ لديه إصرار على . قد توسعت رؤيته اآلن لتصلَ إىل ما بعد رومال
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 وفِّروا لهومية أن ييف ر على املؤمنني دمكان يعت هوما، ألنالسفرِ إىل ر
  .قاعدةً داعمة ليبشر باإلجنيل يف أسبانيا

  التطبيق الشخصّي
ا نرى بولُس الرسول ال يسعنا إال أن نشعر بالتحدي عندم  

. يطبق على العالَمِ أمجع اإلجنيلَ الذي فسره بالتفصيل يف هذه الرسالة
وإذ خنتم دراستنا لرسالة بولُس الرسول الرائعة إىل أهلِ رومية، فإنَّ 
التحدي الواضح املوضوع أمامك وأمامي هو أن نطبق حقيقَةَ هذه 

فهل لدينا سالم مع اهللا من خاللِ إميانِنا الشخصي مبا . الرسالة شخصياً
فعلَه يسوع املسيح من أجلنا على الصليب؟ وهل وجدنا شخصياً 
وصوالً باإلميان إىل النعمة اليت تمكِّننا من الوقُوف من أجلِ املسيح يف 

 حياةً تمجد –عالَمنا، وأن حنيا كأشخاصٍ أُعلنوا أبراراً من قبلِ اهللا 
 ركِّزن وع؟ وهل حنننا يسكلباإلميان مب باحلياة كمنل اهللا؟ فهل حنن

ناموس "الذي يحررنا من " ناموس روح احلياة يف املسيح"أفكارنا على 
  "اخلطية واملوت؟
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عندها علينا تطبيق حقيقَة هذه الرسالة على اإلخوة واألخوات   
ويف . حلِّية، وعلى مواطنيتنا وعلى عالقتنا بأوطانِنايف كنيستنا املَ

النهاية، مثل هذا الرسول احملبوب، علينا أن نطبق احلقيقَةَ العميقة هلذه 
التحفَة الالهوتية على أُولئك الذين يف العالَمِ اليوم، الذين مل يسبِق هلُم 

ومثل بولُس، حنن مدينونَ لكُلِّ . يدبتاتاً أن سمعوا ذا اإلجنيل املَج
 ةللكراز يندعستم حولَنا، وعلينا أن نكُونَ دائماً مه الذين أولئك

. ألنه قُوةُ اِهللا للخالص لكُلِّ من يؤمن: بإجنيلِ املسيح بدون خجل
  ). ١٦ -١٤: ١رومية (

  


