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مقدمة
فــي وســط تقلبــات الحيــاة وتناقضاتهــا المؤلمــة يوجــد هلل شــهود أمنــاء فــي كل 
زمــان ومــكان. فالعشــب والزهــر فــي عالــم الطبيعــة، واألشــجار والخمائــل، األوديــة 
هلل  تشــهد  كلهــا  والبحــر،  البــر  والبحيــرات،  األنهــار  والجبــال،  التــال  والســهول، 

ولوســع علمــه ولبديــع صنعــه.
الملتهبــة  فاألفــاك  وألوهيتــه.  وحكمتــه  لقوتــه  تشــهد  فــوق  مــن  الســماوات 
والنجــوم الســاطعة تعلــن بألســنة مــن نــار مجــد هللا وتكشــف لجميــع النــاس جمــال 

خليقتــه وكمــال صفاتــه.
لقــد أعلنــت كلمتــه اإللهيــة الحيــة لمــدى أجيــال محبتــه الخالقــة والفاديــة التــي 

كانــت ول زالــت تتوســل للنــاس للرجــوع إليــه إليجــاد البــر والســام والراحــة.
الشــعوب علــى حــد ســواء  لــكل  باألمــس  تجلــى  ليتجلــى اآلن كمــا  إن يســوع 

الحــق.  عــن  مخلــص  باحــث  لــكل  النموذجيــة  طريقتــه  ويقــدم 
بعــد ذكــر يســوع تأتــي حياتــه ويأتــي تأثيــره المباشــر العميــق علــى حيــاة النــاس 
واألتبــاع. لقــد ُســّر هللا أن يتخــذ طبيعــة اإلنســان غيــر الكاملــة ويجعلهــا » لمــدح 
مجــد نعمتــه « بقيامتــه مــن األمــوات. إن الشــهادة هلل التــي تجلــت فــي حيــاة كل 
رســول وكارز إنمــا هــي شــهادة عــن التجديــد وإعــادة الَخلْــق والمتــداد اإلنســاني. 
ومــا أكثــر الــرؤى التــي ظهــرت للنــاس علــى اختــاف طبقاتهــم كالصياديــن والكتبــة 
والطلبــة واألطبــاء وصانعــي الخيــام، إذ جعلــت هــذه الــرؤى النــاس الذيــن يخافــون 

هللا ول يرتجفــون أمــام القــوى البشــرية، نمــاذج رائعــة علــى امتــداد التاريــخ.
فمــن كان يتوقــع أن تلــك الجماعــة القليلــة تغــدو مــع مــّر الزمــن قــوة روحيــة جبــارة 
يتجاوز عدد أفرادها اليوم البليون نسمة. تلك هي الكنيسة المسيحية المعاصرة.

لقــد تمكنــت تلــك الجماعــة حينئــٍذ مــن اكتســاب األتبــاع بَغيْــرة تفــوق الوصــف 
لقــد  علــى عقــب.  رأســا  العالــم  قلبــوا  بأنهــم  قائليــن  احتجــوا  أعداءهــم  أن  حتــى 
حققــوا ذلــك اإلنجــاز الكبيــر بالرغــم مــن ضآلــة مواردهــم وإمكاناتهــم وبرغــم الفقــر 

المريــر. والمعانــاة والضطهــاد 
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وباإلضافــة إلــى تشــديد الكتــاب علــى القــوة التــي آزرت الكنيســة األولــى وقادتهــا 
إلــى النصــر، فهــو يشــدد أيضــاً علــى أن القــوة إياهــا ل تــزال متاحــة للرجــال والنســاء 
اليــوم أيضــاً. وقــد كتبــت المؤلفــة فــي ذلــك تقــول: » وكمــا أرســل يســوع تاميــذه 
باألمــس فهــو يرســل كنيســته اليــوم بالقــوة ذاتهــا «. ولذلــك ســينتهي عمــل الــرب 

ســريعا بزخــم أقــوى بقوتــه العاملــة فــي شــعبه بــا كلــل.
الرســولية  الكنيســة  علــى  دافــق  نــور  شــع  الملهــم  الكتــاب  هــذا  طريــق  فعــن 
ونشــاطها الروحــي ومــا يعنيــه لنــا ذلــك فــي يومنــا الحاضــر. ألن الكنيســة المناضلــة 
هــي الكنيســة المنتصــرة. ففــي كل حروبهــا وتجاربهــا وخيباتهــا كانــت تُرْتَســم أمامهــا 
رؤى النصــر والظفــر. ومــن وراء ضجيــج هــذا العالــم وصخبــه تســمع أبــداً صــوت 
قائدهــا اإللهــي العــذب يــدّوي فــي آذانهــا بألحــان التشــجيع والعــزاء. فالــذي تألــم 
مــن أجــل أولده ســيختارهم ليملكــوا معــه، والــذي جــاء متضعــاً ليمــوت ســيأتي فــي 

المجــد ملــكاً أبديــاً.
خمســين  علــى  يزيــد  مــا  كتبــت  فاضلــة  ســيدة  هــي  الكتــاب  هــذا  مؤلفــة  إن 
مجلــداً مــن الكتــب الروحيــة القيّمــة وهــي مــن خيــرة الكتــب الكاســيكية ذات الــرواج 
الواســع. لذلــك يعتبــر الناشــرون امتيــازاً لهــم أن يقدمــوا باللغــة العربيــة هــذا الكتــاب 

الجديــد لفائــدة النفــوس المتعطشــة للخــاص. 
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1
قصد اهلل نحو 

كنيسته
لقــد  النــاس.  خــاص  ألجــل  يســتخدمها  التــي  وســيلة هللا  هــي  الكنيســة  إن 
نُظِّمــت ألجــل الخدمــة، ورســالتها هــي حمــل اإلنجيــل للعالــم. ولقــد كان تدبيــر هللا 
منــذ البــدء أنــه عــن طريــق كنيســته، ينعكــس علــى العالــم ملــؤه وكفايتــه. وأعضــاء 
الكنيســة الذيــن دعاهــم مــن الظلمــة إلــى نــوره العجيــب عليهــم أن يعلنــوا مجــده. إن 
الكنيســة هــي مســتودع غنــى نعمــة المســيح وبواســطة الكنيســة ســيظهر أخيــرا عنــد 

» الرؤســاء والســاطين فــي الســماويات « اإلعــان األخيــر الكامــل لمحبــة هللا.
ــَت  مــا أكثــر المواعيــد العجيبــة والمدونــة فــي الكتــاب عــن الكنيســة: » بَيِْتــي بَيْ
ُعوِب « )أفسس 3: 10؛ إشعياء 56: 7(. » َوأَْجَعلُُهْم َوَما  اَِة يُْدَعى لُِكلِّ الشُّ الصَّ
ــٍة «. » َوأُِقيــُم  ــاَر بَرَكَ ــِه فَتَُكــوُن أَْمطَ ــَر ِفــي َوقِْت ــزُِل َعلَيِْهــِم الَْمطَ ــًة، َوأُنْ َحــْوَل أَكََمِتــي بَرَكَ
لَُهــْم َغرًْســا لِِصيــٍت فَــاَ يَُكونُــوَن بَْعــُد َمْفِنيِّــي الُْجــوِع ِفــي األَرِْض، َولَ يَْحِملُــوَن بَْعــُد 
تَْعِييــَر األَُمــِم. فَيَْعلَُمــوَن أَنِـّـي أَنَــا الــرَّبُّ إِلُهُهــْم َمَعُهــْم، َوُهــْم َشــْعِبي بَيْــُت إِْســرَائِيَل، 
. َوأَنْتُــْم يَــا َغَنِمــي، َغَنــُم َمْرَعــاَي، أُنَــاٌس أَنْتُــْم. أَنَــا إِلُهُكــْم، يَُقــوُل  ــيُِّد الــرَّبُّ يَُقــوُل السَّ

ــيُِّد الــرَّبُّ « )حزقيــال 34: 26؛ 31-29(. السَّ
، َوَعبْــِدي الَّــِذي اْختَرْتـُـُه، لَِكــْي تَْعرِفُــوا َوتُْؤِمُنــوا ِبــي  » أَنْتُــْم ُشــُهوِدي، يَُقــوُل الــرَّبُّ
، َولَيْــَس  ْر إِلــٌه َوبَْعــِدي لَ يَُكــوُن. أَنَــا أَنَــا الــرَّبُّ َوتَْفَهُمــوا أَنِـّـي أَنَــا ُهــَو. قَبْلِــي لَــْم يَُصــوَّ
َوأَنْتُــْم  َغِريــٌب.  بَيَْنُكــْم  َولَيْــَس  َوأَْعلَْمــُت  َوَخلَّْصــُت  أَْخبَــرُْت  أَنَــا  ـٌص.  ُمَخلِـّ َغيْــِري 

9, 10
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َوأَْجَعلُــَك  َوأَْحَفظُــَك  ِبيَــِدَك  فَأُْمِســُك   ، ِبالِْبــرِّ َدَعْوتُــَك  قَــْد  الــرَّبَّ  ُشــُهوِدي « » أَنَــا 
ــْعِب َونـُـوًرا لأِلَُمــِم. لِتَْفتـَـَح ُعيـُـوَن الُْعْمــِي، لِتُْخــِرَج ِمــَن الَْحبـْـِس الَْمأُْســوِريَن،  َعْهــًدا لِلشَّ
ــْجِن الَْجالِِســيَن ِفــي الظُّلَْمــِة « )إشــعياء 43: 10-12؛ 42: 6، 7(. ِمــْن بَيْــِت السِّ

فَأَْحَفظُــَك  أََعْنتُــَك.  الَْخــاَِص  يَــْوِم  َوِفــي  اْســتََجبْتَُك،  الُْقبُــوِل  َوقْــِت  » ِفــي 
قَائِــاً   ، الْبَــرَاِريِّ أَْمــاَِك  لِتَْملِيــِك  األَرِْض،  إلِقَاَمــِة  ــْعِب،  لِلشَّ َعْهــًدا  َوأَْجَعلُــَك 
كُلِّ  َوِفــي  يَْرَعــْوَن  ـرُِق  الطُـّ َعلَــى  اظَْهــُروا.  ـاَِم:  الظّـَ ِفــي  لِلَِّذيــَن  اْخرُُجــوا.  لأِلَْســَرى: 
َحــرٌّ َولَ َشــْمٌس، ألَنَّ  َمْرَعاُهــْم. لَ يَُجوُعــوَن َولَ يَْعطَُشــوَن، َولَ يَْضِربُُهــْم  الِْهَضــاِب 
ـِذي يَرَْحُمُهــْم يَْهِديِهــْم َوإِلَــى يََناِبيــعِ الِْميَــاِه يُورُِدُهــْم. َوأَْجَعــُل كُلَّ ِجبَالِــي طَِريًقــا،  الّـَ

تَرْتَِفــُع... َوَمَناِهِجــي 
ـِم، ألَنَّ  ِبالتَّرَنُـّ الِْجبَــاُل  لِتُِشــِد  أَيَّتَُهــا األَرُْض.  َوابْتَِهِجــي  ــَماَواُت،  أَيَّتَُهــا السَّ تَرَنَِّمــي 
 ، ــُم. َوقَالَــْت ِصْهيَــْوُن قَــْد تَرَكَِنــي الــرَّبُّ الــرَّبَّ قَــْد َعــزَّى َشــْعبَُه، َوَعلَــى بَائِِســيِه يَتَرَحَّ
ـى هــؤُلَِء  َوَســيِِّدي نَِســيَِني.َهْل تَْنَســى الَْمــْرأَُة رَِضيَعَهــا فَــاَ تَرَْحــَم ابْــَن بَطِْنَهــا؟ َحتّـَ
َدائًِمــا «  أََماِمــي  أَْســَوارُِك  نََقْشــتُِك.  ــيَّ  كَفَّ َعلَــى  ُهــَوَذا  أَنَْســاِك.  لَ  َوأَنَــا  يَْنَســيَْن، 

.)16-8  :49 )إشــعياء 
عالــم  فــي  ويثبتهــا  يقيمهــا  التــي  ملجــأه  ومدينــة  حصنــه  هــي  هللا  كنيســة  إن 
متمــرد. إن كل خيانــة مــن الكنيســة هــي خيانــة لــذاك الــذي قــد اشــترى البشــرية 
بــدم ابنــه الوحيــد. فمنــذ البــدء تكونــت الكنيســة علــى األرض مــن النفــوس األمينــة. 
وفــي كل عصــر كان للــرب شــهوده الذيــن قدمــوا شــهادة أمينــة للجيــل الــذي عاشــوا 
فيــه. فهــؤلء الحــراس قدمــوا رســالة اإلنــذار، وعندمــا دعــوا ليلقــوا عنهــم ســاحهم 
اضطلــع غيرهــم بالعمــل. لقــد جعــل هللا هــؤلء الشــهود يدخلــون فــي عهــد معــه إذ 
وحــد بيــن الكنيســة علــى األرض وبيــن الكنيســة فــي الســماء. لقــد أرســل مائكتــه 

ليخدمــوا كنيســته. وأبــواب الجحيــم لــم تقــو علــى شــعبه.
فخــال عصــور الضطهــاد والحــروب والظــام دعــم هللا كنيســته ورعاهــا. فلــم 
تعكــر صفوهــا ســحابة واحــدة لــم يكــن هــو قــد أعــد المخــرج والحــل لهــا، ولــم تْســَع 
أيــة قــوة مضــادة لتعرقــل عملــه إل ورآهــا هــو مســبقاً. لقــد حــدث كل شــيء كمــا 
ســبق هــو وأنبــأ بــه. إنــه لــم يتــرك كنيســته مهجــورة، بــل تتبــع األحــداث بإعانــات 
نبويــة، ومــا ألهــم بــه روحــه القــدوس أنبيــاءه أن يعلنــوه للنــاس قــد تــم فعــاً. إن كل 
مقاصــده ســتتحقق ألن شــريعته مرتبطــة بعرشــه ول يمكــن أليــة قــوة مــن قــوات الشــر 
الــذي يحرســه ويهيمــن عليــه  بالحــق وهــو  الــذي يوحــي  أن تاشــيها. إن هللا هــو 

وســينتصر علــى كل مقاومــة أو تحــد.
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وفي غضون عصور الظلمة الروحية كانت كنيســة هللا بمثابة مدينة موضوعة 
علــى جبــل. ومــن جيــل إلــى جيــل علــى مــدى العصــور المتعاقبــة كانــت تعاليــم 
الســماء النقيــة تنكشــف للنــاس مــن داخــل حــدود الكنيســة. ومــع أن الكنيســة قــد 
تبــدو واهنــة وناقصــة فإنهــا محــط رعايــة هللا والشــيء الوحيــد الــذي يمنحــه اعتبــاراً 
وتقديــراً عظيمــاً بمعنــى خــاص. إنهــا المجــال الــذي يظهــر فيــه نعمتــه والــذي فيــه 

يســر بإظهــار قدرتــه علــى تغييــر القلــوب. 
لقــد تســاءل المســيح قائــا: » ِبَمــاَذا نَُشــبُِّه َملَُكــوَت هللِا؟ أَْو ِبــأَيِّ َمثـَـل نَُمثِّلـُـُه؟ « 
)مرقــس 4: 30(. إنــه لــم يســتطع أن يشــبهه بممالــك العالــم. وفــي المجتمــع لــم 
أمــا  الماديــة،  القــوة  بســلطة  تحكــم  األرضيــة  الممالــك  إن  بــه.  يمثلــه  شــيئاً  يجــد 
ملكــوت المســيح فَيُْســتَبَْعُد منــه كل ســاح مــادي وكل معــدات القهــر واإلرغــام. 
هــذا الملكــوت يرفــع مــن شــأن البشــرية إلــى مراتــب النبــل والكرامــة. إن كنيســة هللا 
هــي دار الحيــاة المقدســة المليئــة بمواهــب كثيــرة ومختلفــة، وهــي مــزودة بالــروح 

القــدس. وأعضاؤهــا يجــدون ســعادتهم فــي إســعاد مــن يعينونهــم ويباركونهــم.
إن العمــل الــذي يقصــد الــرب أن يتممــه بواســطة كنيســته لمجــد اســمه هــو عمــل 
عجيب حقاً. والنبي حزقيال يقدم لنا في الرؤيا التي رآها عن النهر الشافي صورة 
ــرِْقيَِّة َوتَْنــزُِل إِلَــى الَْعَربَــِة  ائِــرَِة الشَّ لهــذا العمــل فيقــول: » هــِذِه الِْميَــاُه َخارَِجــٌة إِلَــى الدَّ
َوتَْذَهــُب إِلَــى الْبَْحــِر. إِلَــى الْبَْحــِر ِهــَي َخارَِجــٌة فَتُْشــَفى الِْميَــاُه. َويَُكــوُن أَنَّ كُلَّ نَْفــٍس 
َحيَّــٍة تـَـِدبُّ َحيْثَُمــا يَأْتـِـي النَّْهــرَاِن تَْحيَا…َوَعلـَـى النَّْهــِر يَْنبُــُت َعلـَـى َشــاِطِئِه ِمــْن ُهَنــا َوِمــْن 
ُهَنــاَك كُلُّ َشــَجٍر لِــألَكِْل، لَ يَْذبُــُل َورَقُــُه َولَ يَْنَقِطــُع ثََمــرُُه. كُلَّ َشــْهٍر يُبَكِّــُر ألَنَّ ِميَاَهــُه 

َواِء « )حزقيــال 47: 12-8(. َخارَِجــٌة ِمــَن الَْمْقــِدِس، َويَُكــوُن ثََمــرُُه لِــألَكِْل َوَورَقُــُه لِلــدَّ
إن هللا قــد عمــل مــن البــدء بواســطة شــعبه لجلــب البركــة إلــى العالــم. لقــد 
يوســف  اســتقامة  فبواســطة  القديمــة.  المصريــة  الدولــة  حيــاة  نبــع  يوســف  جعــل 
حفظــت حيــاة ذلــك الشــعب كلــه. وبواســطة دانيــال أنقــد هللا حيــاة كل حكمــاء 
بابــل. واختبــارات اإلنقــاذ هــذه هــي نمــاذج مرئيــة ودروس نتعلمهــا. إنهــا توضــح 
البــركات الروحيــة المقدمــة للعالــم نتيجــة الرتبــاط بــاهلل الــذي كان يعبــده يوســف 
ودانيــال. وكل مــن يســكن المســيح فــي قلبــه، وكل مــن يريــد أن يعلــن محبتــه للعالــم 
هــو عامــل مــع هللا لمباركــة اإلنســانية. فــإذ يقبــل مــن الُمَخلِّــص نعمــة ليُشــارك فيهــا 

اآلخريــن ســيفيض ســيل مــن الحيــاة الروحيــة مــن كيانــه العميــم.
لقــد اختــار هللا إســرائيل قديمــاً إلعــان صفاتــه للنــاس وكان يريدهــم أن يكونــوا 
ينابيع خاص للعالم. وقد استؤمنوا على أقوال السماء، وإعان إرادته. وفي األيام 
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األولــى لشــعب هللا أضاعــت أمــم العالــم معرفــة هللا بســبب أعمالهــم وممارســتهم 
ــُدوُه أَْو يَْشــُكرُوُه كَإِلــٍه، بَــْل َحِمُقــوا  الفاســدة. كانــوا قبــاً يعرفونــه، ولكنهــم » لَــْم يَُمجِّ
ِفي أَفَْكارِِهْم، َوأَظْلََم قَلْبُُهُم الَْغِبيُّ « )رومية 1: 21(. ومع ذلك فإن هللا في رحمته 
لــم يمحهــم مــن الوجــود. وقــد قصــد أن يعطيهــم فرصــة ليتعرّفــوا بــه مــن جديــد عــن 
طريــق شــعبه المختــار. وبواســطة تعاليــم الذبائــح الكفاريــة كان المســيح ســيُرفع عاليــاً 
أمــام األمــم حتــى يحيــا ويخلــص كل مــن يلتفــت إليــه. لقــد كان المســيح هــو أســاس 
النظــام اليهــودي القديــم. فــكل الطقــوس والصــور والرمــوز مــا كانــت إل نبــوة دقيقــة 

تعلــن رســالة اإلنجيــل الــذي تجلــت فيــه مواعيــد الفــداء بــكل وضــوح.
ولكــن غابــت عــن شــعب هللا امتيازاتهــم الســامية كنــواب عنــه. فنســوا هللا 
بأيــة  تــأت  لــم  نالوهــا  التــي  والبــركات  المقدســة.  إتمــام مأموريتهــم  فــي  وأخفقــوا 
أنفســهم  وعزلــوا  ذواتهــم.  لتمجيــد  امتيازاتهــم  كل  خصصــوا  فقــد  للعالــم.  بركــة 
التــي بموجبهــا  النواهــي  مــن التجربــة. كمــا اســتخدموا  عــن العالــم هروبــاً  بعيــداً 
حــرّم هللا عليهــم معاشــرة الوثنييــن ليحــول بينهــم وبيــن التشــبُّه باألشــرار الوثنييــن 
فــي ممارســتهم، اســتخدموها فــي إقامــة ســور يفصــل بينهــم وبيــن األمــم األخــرى. 
فســلبوا هللا مــن الخدمــة التــي طلبهــا منهــم، كمــا ســلبوا بنــي جنســهم مــن اإلرشــاد 

المقــدس. الدينــي والمثــال 
بحرفيــة  واكتفــوا  الطقــوس  روتيــن  علــى  اعتــادوا  قــد  والرؤســاء  الكهنــة  كان 
الديــن. لذلــك اســتحال عليهــم أن يقدمــوا لآلخريــن حقائــق الســماء الحيــة. وقــد 
تصــوروا أن برهــم الذاتــي فيــه الكفايــة ولــم يرغبــوا فــي إدخــال عنصــر جديــد فــي 
النــاس كأنهــا شــيء خــارج ومنفصــل  لــم يقبلــوا إرادة هللا الصالحــة نحــو  دينهــم. 
عنهــم ولكنهــم قرنوهــا باســتحقاقهم بســبب أعمالهــم الصالحــة. إن اإليمــان العامــل 
بالمحبــة والــذي يطهــر النفــس لــم يجــد مجــالً أو مكانــاً فــي ديانــة الفريســيين المكّونــة 

مــن طقــوس ووصايــا النــاس.
لقــد أعلــن هللا عــن شــعبه قائــاً: » َوأَنَــا قَــْد َغرَْســتُِك كَرَْمــَة ُســوَرَق، َزْرَع َحــّق 
كُلََّهــا. فََكيْــَف تََحوَّلـْـِت لـِـي ُســُروَغ َجْفَنــٍة َغِريبَــٍة؟ « )إرميــا 2: 21(. » إِْســرَائِيُل َجْفَنــٌة 
ٌة. يُْخــِرُج ثََمــرًا لَِنْفِســِه « )هوشــع 10: 1(. » َواآلَن يَــا ُســكَّاَن أُورَُشــلِيَم َورَِجــاَل  ُمْمتَــدَّ
يَُهــوَذا، اْحُكُمــوا بَيِْنــي َوبَيْــَن كَرِْمــي. َمــاَذا يُْصَنــُع أَيًْضــا لَِكرِْمــي َوأَنَــا لَــْم أَْصَنْعــُه لَــُه؟ 
َمــاَذا أَْصَنــُع  لَِمــاَذا إِِذ انْتَظَــرُْت أَْن يَْصَنــَع ِعَنبًــا، َصَنــَع ِعَنبًــا رَِديئًــا؟. فَــاآلَن أَُعرِّفُُكــْم 
َوأَْجَعلُــُه  ْوِس.  لِلــدَّ فَيَِصيــُر  ُجْدَرانَــُه  أَْهــِدُم  لِلرَّْعــِي.  فَيَِصيــُر  ِســيَاَجُه  أَنْــِزُع  ِبَكرِْمــي: 
َخرَابًــا لَ يُْقَضــُب َولَ يُْنَقــُب، فَيَطْلَــُع َشــْوٌك َوَحَســٌك. َوأُوِصــي الَْغيْــَم أَْن لَ يُْمِطــَر 
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يَُهــوَذا.  تِــِه رَِجــاُل  لَذَّ َوَغــرَْس  إِْســرَائِيَل،  بَيْــُت  ُهــَو  إِنَّ كَــرَْم رَبِّ الُْجُنــوِد  َعلَيْــِه َمطَــرًا. 
ــا فَــِإَذا َســْفُك َدٍم، َوَعــْدلً فَــِإَذا ُصــرَاٌخ « )إشــعياء 5: 3-7(. » الَْمِريــُض  فَانْتَظَــَر َحقًّ
لـَـْم تَُقــوُّوُه، َوالَْمْجــُروُح لـَـْم تَْعِصبُــوُه، َوالَْمْكُســوُر لـَـْم تَْجبُــُروُه، َوالَْمطـْـُروُد لـَـْم تَْســتَرِدُّوُه، 

ٍة َوِبُعْنــٍف تََســلَّطْتُْم َعلَيِْهــْم )حزقيــال 34: 4(. ــالُّ لَــْم تَطْلُبُــوُه، بَــْل ِبِشــدَّ َوالضَّ
لقــد ظــن رؤســاء اليهــود أنهــم أحكــم مــن أن يحتاجــوا إلــى تعليــم، وأكثــر بــراً مــن 
أن يحتاجــوا إلــى خــاص، وأنهــم حاصلــون علــى كرامــة عظيمــة بحيــث ل يحتاجــون 
إلــى الكرامــة التــي تأتــي مــن المســيح. وقــد تركهــم الُمَخلِـّـص ليســتودع المتيــازات 
التــي قــد أســاؤوا اســتخدامها والعمــل الــذي احتقــروه بيــن يــدي قــوم آخريــن. ل 
بــد مــن أن يعلــن مجــد هللا، ول بــد مــن أن يثبــت كامــه. ول بــد مــن إقامــة ملكــوت 
المســيح فــي العالــم. وينبغــي أن يعــرف ســكان مــدن العالــم بخــاص هللا، وقــد 

ُدعــي التاميــذ ليقومــوا بالعمــل الــذي أخفــق رؤســاء اليهــود فــي إنجــازه.
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اليهــودي  الســنهدريم  مجمــع  رجــال  علــم  عملــه،  إلنجــاز  المســيح  يختــر  لــم 
وفصاحتهم، ول قوة روما وسلطانها. فقد عبر تاركاً معلمي اليهود األبرار في أعين 
أنفســهم واختــار رجــالً ضعفــاء غيــر متعلميــن لكــي يذيعــوا الحقائــق التــي كانت على 
وشــك أن تهــز العالــم. وقــد قصــد المســيح أن يــدرّب هــؤلء الرجــال ويعلّمهــم ليكونــوا 
قادة في الكنيسة. وكان عليهم بدورهم أن يعلموا آخرين ويرسلوهم مزودين برسالة 
اإلنجيــل. ولكــي ينجحــوا فــي عملهــم كان ل بــد مــن تزويدهــم بقــوة الــروح القــدس. إن 

اإلنجيــل لــم يكــن ليــذاع بالقــوة والحكمــة البشــريتين بــل بقــوة هللا.
علــى  ونصــف  ســنوات  ثــاث  لمــدى  والمعرفــة  العلــم  يتلقــون  التاميــذ  ظــل 
بهــم  يــدي أعظــم معلــم عرفــه العالــم. فعــن طريــق التصــال الشــخصي والمرافقــة درَّ
المسيح على خدمته. ويوماً بعد يوم كانوا يسيرون ويتحدثون معه وهم يسمعون 
منــه كلمــات التشــجيع الموجهــة للمتعبيــن والثقيلــي األحمــال ويرونــه وهــو يظهــر 
قدرتــه لخيــر المرضــى والمعذبيــن. كان أحيانــاً يعلمهــم إذ يجلــس فــي وســطهم علــى 
ســفح أحــد الجبــال، وأحيانــاً أخــرى قــرب البحــر، أو فيمــا هــو ســائر فــي الطريــق وكان 
يكشــف لهم عن أســرار ملكوت هللا. وأينما كانت القلوب مفتوحة لقبول الرســالة 
اإللهيــة أعلــن لهــم حقائــق طريــق الخــاص. وهــو لــم يأمــر التاميــذ بــأن يفعلــوا هــذا 
أو ذاك وإنمــا قــال لــكل منهــم » اتْبَْعِنــــي «. وإذ كان يطــوف فــي القــرى والمــدن 
اصطحبهــم لكــي يــروا بأنفســهم كيــف كان يعلــم الشــعب. وكانــوا يســافرون معــه 
مــن مــكان إلــى آخــر وقــد قاســموه نصيبــه المتواضــع. وفــي بعــض األحيــان كانــوا 
مــا كانــوا يعيــون. ففــي المــدن المزدحمــة وبقــرب شــواطئ  يجوعــون مثلــه وكثيــراً 
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البحيــرة وفــي األماكــن الخاليــة كانــوا معــه. لقــد شــاهدوه فــي كل مراحــل الحيــاة.
وعنــد تعييــن الثَْنــْي َعَشــَر اتُخــذت أول خطــوة نحــو تنظيــم الكنيســة التــي كانــت 
هــذا  وفــي  الســماء.  إلــى  صعــوده  بعــد  األرض  علــى  المســيح  بعمــل  ســتضطلع 
ــِه.  ــوا إِلَيْ ــِل َوَدَعــا الَِّذيــَن أََراَدُهــْم فََذَهبُ الصــدد يقــول الكتــاب: » ثـُـمَّ َصِعــَد إِلَــى الَْجبَ

َوأَقَــاَم اثَْنــْي َعَشــَر لِيَُكونُــوا َمَعــُه، َولِيُرِْســلَُهْم لِيَْكــِرُزوا « )مرقــس 3: 13، 14(.
انظــروا إلــى هــذا المشــهد المؤثــر. هــوذا جــال الســماء محــاط بالثنــي عشــر 
الذين اختارهم. إنه مزمع أن يفرزهم لعملهم. بهذه الوســائل الضعيفة، وبواســطة 

كلمتــه وروحــه قصــد المســيح أن يجعــل الخــاص فــي متنــاول الجميــع.
لقــد شــاهد هللا ومائكتــه هــذا المنظــر بســرور وابتهــاج. لقــد عــرف اآلب أنــه 
عــن طريــق هــؤلء النــاس ســيضيئ نــور الســماء، وأن األقــوال التــي ينطقــون بهــا حيــن 

يشــهدون لبنــه ســيرن صداهــا مــن جيــل إلــى جيــل إلــى انقضــاء الدهــر.
كان علــى التاميــذ أن يخرجــوا كشــهود للمســيح ليعلنــوا للعالــم مــا قــد رأوه 
كانــوا  فقــد  اإلنســان،  بنــو  إليــه  دعــي  مركــز  أهــم  إن مركزهــم كان  عنــه.  وســمعوه 
فــي المرتبــة الثانيــة بعــد المســيح مباشــرة. وكان عليهــم أن يكونــوا عامليــن مــع هللا 
ألجــل خــاص النــاس. فكمــا وقــف اآلبــاء الثنــا عشــر نوابــاً عــن إســرائيل فــي العهــد 

القديــم، هكــذا وقــف الرســل الثنــا عشــر نوابــاً عــن الكنيســة اإلنجيليــة.
إن المســيح فــي أثنــاء خدمتــه األرضيــة ابتــدأ ينقــض حائــط الســياج بيــن اليهــود 
واألمــم ويكــرز بالخــاص لجميــع بنــى اإلنســان. ومــع أنــه كان يهوديــا فقــد اختلــط 
بالســامريين بــكل حريــة مبطــاً عــادات اليهــود الفريســية الخاصــة بهــذا الشــعب 

ـم فــي شــوارعهم. المحتقــر. لقــد نــام فــي بيوتهــم وأكل مــن طعامهــم وَعلّـَ
ــيَاِج  وقــد تــاق الُمَخلِّــص أن يكشــف لتاميــذه الحــق الخــاص بنقــض » َحائـِـَط السِّ
ــَط « بيــن إســرائيل واألمــم األخــرى — ويوضــح لهــم حقيقــة كــون األمــم شــركاء  الُْمتََوسِّ
اليهــود » ِفــي الِْميــرَاِث َوالَْجَســِد َونـَـَواِل َمْوِعــِدِه ِفــي الَْمِســيحِ ِباإلِنِْجيــِل « )أفســس 2: 
14؛ 3: 6(. وقــد أعلــن هــذا الحــق جزئيــاً عندمــا كافــأ المســيح إيمــان قائــد المئــة 
فــي كفرناحــوم، وكذلــك عندمــا كــرز باإلنجيــل لســكان مدينــة ســوخار. وقــد اتضــح 
هــذا الحــق بشــكل أعظــم عندمــا زار فينيقيــة وحيــن شــفي ابنــة المــرأة الكنعانيــة. هــذه 
الختبــارات أعانــت التاميــذ أن يفهمــوا أنــه بيــن أولئــك المعتبريــن غيــر مســتحقين 

للخــاص، مــن قبــل العديــد مــن النــاس، توجــد نفــوس جائعــة إلــى نــور الحــق.
وهكــذا حــاول المســيح أن يعلــم التاميــذ أنــه ل توجــد فــي ملكــوت هللا حــدود 
إقليميــة ول نظــام للطبقــات ول أرســتقراطية، وأن عليهــم أن يذهبــوا إلــى كل األمــم 
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الُمَخلِـّـص. ولكنهــم ظلــوا متباطئيــن لبعــض الوقــت  إليهــم رســالة محبــة  حامليــن 
ــٍة  عــن فهــم هــذه الحقيقــة فــي ملئهــا وهــي أن هللا: » َصَنــَع ِمــْن َدٍم َواِحــٍد كُلَّ أُمَّ
َوِبُحــُدوِد  الُْمَعيََّنــِة  ِباألَْوقَــاِت  َوَحتَــَم  األَرِْض،  َوْجــِه  كُلِّ  َعلَــى  يَْســُكُنوَن  النَّــاِس  ِمــَن 
ــا  ــُه َعــْن كُلِّ َواِحــٍد ِمنَّ ُســونَُه فَيَِجــُدوُه، َمــَع أَنَّ ــوا هللَا لََعلَُّهــْم يَتَلَمَّ َمْســَكِنِهْم. لَِكــْي يَطْلُبُ

لَيْــَس بَِعيــًدا « )أعمــال 17: 26، 27(.
وقــد ظهــرت فــي هــؤلء التاميــذ األوليــن اختافــات ملحوظــة. كانــوا مزمعيــن 
أن يكونــوا معلمــي العالــم، ولكنهــم قدمــوا أمثلــة متباينــة لختــاف الصفــات. فلكــي 
ينجحــوا فــي تقــدم العمــل الــذي قــد دعــوا إليــه كان هــؤلء الرجــال المختلفــون فــي 
إلــى توحيــد مشــاعرهم وأفكارهــم  الحيــاة، بحاجــة  الطبيعيــة وعــادات  المميــزات 
وأعمالهــم. وقــد كان غــرض المســيح هــو تحقيــق هــذه الوحــدة. فلكــى يصــل إلــى 
هــذه الغايــة حــاول أن يوحدهــم بشــخصه. إن عــبء تعبــه ألجلهــم قــد ُعبِّــر عنــه فــي 
صاتــه إلــى اآلب حيــن قــال: » لِيَُكــوَن الَْجِميــُع َواِحــًدا، كََمــا أَنَّــَك أَنـْـَت أَيَُّهــا اآلُب ِفــيَّ 
َوأَنـَـا ِفيــَك، لِيَُكونـُـوا ُهــْم أَيًْضــا َواِحــًدا ِفيَنــا…َ لِيَْعلـَـَم الَْعالـَـُم أَنَّــَك أَرَْســلْتَِني، َوأَْحبَبْتَُهــْم 
كََمــا أَْحبَبْتَِنــي « )يوحنــا 17: 21، 23(. كانــت صاتــه الدائمــة ألجلهــم أن يكونــوا 
مقدســين فــي الحــق. وقــد صلّــى بيقيــن عالمــاً أن أمــراً إلهيــاً قــد صــدر قبــل خلــق 
العالــم. فقــد علــم أن إنجيــل الملكــوت ســيكرز بــه لــكل األمــم شــهادة لهــم. كمــا علــم 
أن الحــق المســلح بقــدرة الــروح القــدس التــي ل تقهــر ســينتصر فــي المعركــة ضــد 

بــة بالــدم ســترفرف بانتصــار فــوق تابعيــه. الشــر، وأن الرايــة المخضَّ
وعندمــا قاربــت خدمــة المســيح األرضيــة علــى النتهــاء وتأكــد لديــه أنــه ل بــد 
ليقومــوا بالعمــل دون إشــرافه المباشــر عليهــم، حــاول  يتــرك تاميــذه قريبــاً  أن 
كان  وقــد  كاذبــة،  بآمــال  يخدعهــم  لــم  إنــه  للمســتقبل.  هــم  ويُِعدَّ يشــجعهم  أن 
يقــرأ الحــوادث العتيــدة كمــا مــن كتــاب مفتــوح. لقــد علــم أنــه مزمــع أن يفتــرق 
أهــوال  يقاســوا  أن  مزمعــون  وأنهــم  ذئــاب.  وســط  فــي  كغنــم  ويتركهــم  عنهــم 
كمــا  الســجون.  غياهــب  فــي  بهــم  ويلقــى  المجامــع  مــن  ويُطــردوا  الضطهــاد 
وقــد  الَمِســيَّا.  بأنــه  يشــهدون  عندمــا  المــوت  سيقاســون  منهــم  بعضــاً  أن  علــم 
كان  حياتهــم  مســتقبل  عــن  يحدثهــم  كان  وإذ  ينتظرهــم.  مــا  ببعــض  أخبرهــم 
المســتقبل  فــي  التجــارب  عليهــم  تهجــم  عندمــا  حتــى  ومحــدداُ،  كامــه صريحــاُ 

كفاديهــم. بــه  ليؤمنــوا  ويتقــوون  أقوالــه  يذكــرون 
وقــد خاطبهــم أيضــاً بــكام الرجــاء والتشــجيع، فقــال: » لَ تَْضطَــرِْب قُلُوبُُكــْم. 
أَنْتُــْم تُْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل فَآِمُنــوا ِبــي. ِفــي بَيْــِت أَِبــي َمَنــازُِل كَِثيــرٌَة، َوإِلَّ فَِإنِـّـي كُْنــُت قَــْد 
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قُلـْـُت لَُكــْم. أَنـَـا أَْمِضــي ألُِعــدَّ لَُكــْم َمَكانـًـا. َوإِْن َمَضيْــُت َوأَْعــَدْدُت لَُكــْم َمَكانـًـا آتـِـي أَيًْضــا 
، َحتَّــى َحيْــُث أَكـُـوُن أَنـَـا تَُكونـُـوَن أَنْتـُـْم أَيًْضــا. َوتَْعلَُمــوَن َحيْــُث أَنـَـا أَْذَهــُب  وَآُخُذكـُـْم إِلـَـيَّ
َوتَْعلَُمــوَن الطَِّريــَق « )يوحنــا 14: 1-4(. وكأن بــه يقــول: ألجلكــم أتيــت إلــى العالــم 
وألجلكــم خدمــت. وعندمــا أمضــي ســأواصل العمــل بــكل غيــرة ألجلكــم. لقــد أتيــت 
إلــى العالــم ألُعلــن لكــم نفســي لتؤمنــوا. وهــا أنــا أمضــي إلــى أبــي وأبيكــم ألتعــاون 

معــه فــي العمــل ألجلكــم.
يَْعَملَُهــا  أَْعَملَُهــا  أَنَــا  الَِّتــي  ِبــي فَاألَْعَمــاُل  يُْؤِمــُن  َمــْن  لَُكــْم:  أَقُــوُل  » اَلَْحــقَّ الَْحــقَّ 
ُهــَو أَيًْضــا، َويَْعَمــُل أَْعظَــَم ِمْنَهــا، ألَنِـّـي َمــاٍض إِلَــى أَِبــي « )يوحنــا 14: 12(. لــم يكــن 
المســيح يعنــي بهــذا أن تاميــذه ســيبذلون جهــودا أســمى ممــا فعــل هــو ولكنــه كان 
يعنــي أن عملهــم ســيكون أعظــم فــي أهميتــه واتســاع مــداه. وهــو لــم يشــر إلــى مجــرد 
صنــع المعجــزات بــل أشــار إلــى كل مــا ســيحدث تحــت إرشــاد الــروح القــدس. وقــد 
 ، ـِذي َسأُرِْســلُُه أَنَــا إِلَيُْكــْم ِمــَن اآلِب، ُروُح الَْحــقِّ قــال لهــم: » َوَمتَــى َجــاَء الُْمَعــزِّي الّـَ
الَّــِذي ِمــْن ِعْنــِد اآلِب يَْنبَِثــُق، فَُهــَو يَْشــَهُد لـِـي. َوتَْشــَهُدوَن أَنْتُــْم أَيًْضــا ألَنَُّكــْم َمِعــي ِمــَن 

البِْتــَداِء « )يوحنــا 15: 26، 27(.
وقــد تمــت هــذه األقــوال بطريقــة مدهشــة. فبعــد نــزول الــروح القــدس امتــأل 
التاميــذ بالمحبــة للمســيح ولــكل مــن قــد مــات ألجلهــم بحيــث أن قلــوب الحاضريــن 
الــروح  بقــوة  التــي قدموهــا. فقــد تكلمــوا  لــدى ســماع أقوالهــم وصلواتهــم  ذابــت 

القــدس، وتحــت تأثيــر تلــك القــوة اهتــدى آلف النــاس.
وكنواب عن المســيح كان على الرســل أن يتركوا للعالم تأثيرا باقياً. إن حقيقة 
كونهــم قومــاً فقــراء لــم تقلــل مــن تأثيرهــم بــل تزيــده ألن عقــول ســامعيهم كانــت 
ســتنتقل مــن التفكيــر فيهــم إلــى التفكيــر فــي الُمَخلِّــص الــذي وإن يكــن غيــر منظــور 
يــزال يعمــل معهــم. إن تعليــم الرســل العجيــب وأقوالهــم المشــجعة  فقــد كان ل 
المفعمــة بالثقــة كانــت لتؤكــد للجميــع أنهــم لــم يكونــوا يعملــون بقوتهــم بــل بقــوة 
رئيــس  اليهــود هــو  قــد صلبــه  الــذي  المســيح. وباتضــاع كانــوا ســيعلنون أن ذاك 

الحيــاة وابــن هللا الحــي وأنهــم باســمه عملــوا األعمــال التــي قــد عملهــا هــو.
إن الُمَخلِـّـص لــم يشــر فــي خطابــه الوداعــي، الــذي خاطــب بــه تاميــذه فــي 
الليلــة التــي ســبقت الصلــب، إلــى اآللم التــي كانــت تنتظــره والتــي كان قــد بــدأ 
أراد أن يرشــد  بــل  الــذي أمامــه  الهــوان والتضــاع  يتكلــم عــن  لــم  يتجــرع مرارتهــا. 
عقولهــم إلــى مــا يشــجعهم ويقــوي إيمانهــم فوجــه أنظارهــم إلــى األمــام إلــى األفــراح 
التــي تنتظــر كل الظافريــن. وقــد ابتهــج بحقيقــة كونــه يســتطيع بــل ويريــد أن يفعــل 
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لتابعيــه أكثــر ممــا قــد وعدهــم بــه، وأن منــه تفيــض المحبــة والرأفــة مطهــرًة هيــكل 
الــروح  النــاس مثلــه فــي الصفــات، وأن حقــه المصحــوب بقــوة  النفــس وجاعلــة 

ســيخرج غالبــاً ولكــي يغلــب.
وقــال لهــم: » كَلَّْمتُُكــْم ِبهــَذا لِيَُكــوَن لَُكــْم ِفــيَّ َســاٌَم. ِفــي الَْعالَــِم َســيَُكوُن لَُكــْم 
لــم  المســيح  إن  )يوحنــا 16: 33(.  الَْعالَــَم «  َغلَبْــُت  قَــْد  أَنَــا  ثُِقــوا:  َولِكــْن  ِضيــٌق، 
يفشــل ول فارقتــه شــجاعته، وكان علــى التاميــذ أن يبرهنــوا علــى أن لهــم إيمانــا 
ثابتــا كإيمانــه. وأن يعملــوا كمــا قــد عمــل هــو مســتندين عليــه فــي طلــب القــوة. 
تخطيهــا  يســتحيل  التــي  العقبــات  بعــض  ســتعترضه  كانــت  طريقهــم  أن  ومــع 
حســب الظاهــر فإنــه كان عليهــم أن يتقدمــوا بنعمتــه ول ييأســوا مــن شــيء بــل أن 

يرجــوا الــرب فــي كل شــيء.
لقــد أكمــل المســيح العمــل الــذي أتــى ليعملــه، وقــد اختــار أولئــك الذيــن كانــوا 
ــٌد ِفيِهــْم. َولَْســُت أَنَــا بَْعــُد  ســيواصلون عملــه ذلــك بيــن النــاس. فقــال: » َوأَنَــا ُمَمجَّ
وُس،  الُْقــدُّ أَيَُّهــا اآلُب  إِلَيْــَك.  آتِــي  َوأَنَــا  الَْعالَــِم،  ِفــي  ــا هــؤُلَِء فَُهــْم  َوأَمَّ الَْعالَــِم،  ِفــي 
نَْحــُن «. » َولَْســُت  كََمــا  َواِحــًدا  لِيَُكونُــوا  أَْعطَيْتَِنــي،  الَِّذيــَن  اْســِمَك  ِفــي  اْحَفظُْهــْم 
أَْســأَُل ِمــْن أَْجــِل هــؤُلَِء فََقــْط، بـَـْل أَيًْضــا ِمــْن أَْجــِل الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن ِبــي ِبَكاَِمِهــْم. لِيَُكــوَن 
لِيــَن إِلَــى َواِحــٍد، َولِيَْعلَــَم الَْعالَــُم  الَْجِميــُع َواِحــًدا … أَنـَـا ِفيِهــْم َوأَنـْـَت ِفــيَّ لِيَُكونـُـوا ُمَكمَّ

ـَك أَرَْســلْتَِني، َوأَْحبَبْتَُهــْم كََمــا أَْحبَبْتَِنــي « )يوحنــا 17: 10، 11، .23-2(. أَنّـَ
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بعــد مــوت المســيح كاد التاميــذ ينهزمــون أمــام الخيبــة والفشــل. لقــد رُفــض 
ســيدهم وُحكــم عليــه وُصلــب. وقــد أعلــن الكهنــة والرؤســاء قائليــن بــكل احتقــار: 
ــا نَْفُســُه فََمــا يَْقــِدُر أَْن يَُخلَِّصَهــا! إِْن كَاَن ُهــَو َملِــَك إِْســرَائِيَل  ـَص آَخِريــَن َوأَمَّ » َخلّـَ
لِيــب فَُنْؤِمــَن ِبــِه « )متــى 27: 42(. لقــد غربــت شــمس رجــاء  فَلْيَْنــزِِل اآلَن َعــِن الصَّ
الليــل بظامــه علــى قلوبهــم. ومــراراً عديــدة كانــوا يكــررون هــذا  التاميــذ وهجــم 
ـُه ُهــَو الُْمزِْمــُع أَْن يَْفــِدَي إِْســرَائِيَل « )لوقــا 24: 21(..  القــول: » َونَْحــُن كُنَّــا نَرُْجــو أَنّـَ
ــُه إِْن كَانُــوا  وإذ كانــوا مستوحشــين ومنســحقي القلــوب ذكــروا كامــه القائــل: » ألَنَّ

ِبالُْعــوِد الرَّطْــِب يَْفَعلُــوَن هــَذا، فََمــاَذا يَُكــوُن ِبالْيَاِبــِس؟ «.
لقــد حــاول يســوع مــراراً أن يكشــف لتاميــذه عــن المســتقبل ولكنهــم لــم يكترثــوا 
للتأمل فيما قاله. وبسبب هذا كان موته مفاجأة لهم. وبعد أن راجعوا الماضي ورأوا 
نتيجــة عــدم إيمانهــم امتــألت قلوبهــم حزنــاً. عندمــا صلــب المســيح لــم يكونــوا يؤمنــون 
بأنــه ســيقوم. كان هــو قــد أثنــاء لهــم بــكل وضــوح أنــه ســيقوم فــي اليــوم الثالــث، ولكنهــم 
كانــوا مرتبكيــن ومتحيريــن فــي معرفــة معنــى كامــه. فعــدم فهمهــم لكامــه، أوقعهــم 
وقت صلبه في يأس شديد. وقد أحسوا بالخيبة الُمرة. لم يستطع إيمانهم أن يخترق 
الحجب بحيث يستطيعون أن يروا خلف الظال القاتمة التي طرحها الشيطان على 
أُفـُـْق حياتهــم. وقــد بــدا كل شــيء ألنظارهــم غامضــاً ومبهمــاً فلــو كانــوا قــد آمنــوا بــكام 

الُمَخلِّــص فمــا كان أعظــم الحــزن الــذي كان يمكنهــم أن يوفــروه علــى أنفســهم.
فــإذ انســحقت أنفســهم تحــت ثقــل اليــأس والحــزن والقنــوط والجــزع اجتمــع 
التاميــذ معــا فــي العليــة وأغلقــوا خلفهــم األبــواب وأوصدوهــا بــكل حــرص خشــية 
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أن يكــون مصيرهــم كمصيــر معلمهــم الحبيــب. وفــي هــذا المــكان عينــه ظهــر لهــم 
المســيح بعــد قيامتــه.

وقــد بقــي المســيح علــى األرض أربعيــن يومــاً وهــو يُِعــد التاميــذ للعمــل الــذي 
أمامهــم ويوضــح لهــم األمــور التــي اســتعصى عليهــم فهمهــا. فحدثهــم عــن النبــوات 
الخاصــة بمجيئــه، َورَفْــض اليهــود لــه وموتــه، مبرهنــاً لهــم أن كل تلــك النبــوات قــد 
تمــت بحذافيرهــا. وأخبرهــم أنهــم يجــب أن يعتبــروا إتمــام هــذه النبــوات تأكيــداً 
وضمانــاً للقــوة التــي ســتصحبهم فــي مســتقبل عملهــم. والكتــاب يقــول: » ِحيَنِئــٍذ 
فَتـَـَح ِذْهَنُهــْم لِيَْفَهُمــوا الُْكتـُـَب. َوقـَـاَل لَُهــْم: »هَكــَذا ُهــَو َمْكتـُـوٌب، َوهَكــَذا كَاَن يَْنبَِغــي 
ــِة  ــْوِم الثَّالِــِث، َوأَْن يُْكــَرَز ِباْســِمِه ِبالتَّْوبَ ــُم َويَُقــوُم ِمــَن األَْمــَواِت ِفــي الْيَ أَنَّ الَْمِســيَح يَتَأَلَّ
َوَمْغِفــرَِة الَْخطَايَــا لَِجِميــعِ األَُمــِم، ُمبْتَــَدأً ِمــْن أُورَُشــلِيَم « ثــم أضــاف قائــا: » َوأَنْتُــْم 

ُشــُهوٌد لِذلِــَك « )لوقــا 24: 48-45(.
علــى  تاميــذه حصلــوا  مــع  المســيح  التــي قضاهــا  األيــام  هــذه  وفــي غضــون 
اختبــار جديــد. فــإذ ســمعوا معلمهــم الحبيــب يوضــح لهــم الكتــب فــي نــور كل مــا 
بــه تمامــاً. وقــد وصلــوا إلــى الحــد الــذي أمكنهــم معــه  قــد حــدث، رســخ إيمانهــم 
أن يقولــوا: » ألَنَِّنــي َعالِــٌم ِبَمــْن آَمْنــُت « )2تيموثــاوس 1: 12(. وبــدأوا يتحققــون 
مــن طبيعــة عملهــم ومــدى اتســاعه، ويــرون أن عليهــم أن يذيعــوا للعالــم الحقائــق 
وقيامتــه،  وموتــه  المســيح  حيــاة  لحــوادث  شــهودا  كانــوا  لقــد  إليهــم.  المســلمة 
والنبــوات المشــيرة إلــى تلــك الحــوادث، وأســرار تدبيــر الخــاص، وســلطان يســوع 
أن يغفــر الخطايــا — كانــوا شــهوداً لذلــك كلــه، وكان عليهــم أن يَُعرِّفــوا العالــم بتلــك 
الحقائــق كلهــا، وأن يذيعــوا إنجيــل الســام والخــاص بالتوبــة وبقــوة الُمَخلِـّـص. 

للقيــام  تفويضــا  لتاميــذه  أعطــى  الســماء  إلــى  صعــوده  قبــل  المســيح  إن 
بمأموريتهــم، وأخبرهــم أن عليهــم أن يكونــوا منفــذي الوصيــة التــي فيهــا يــرث العالــم 
كنــوز الحيــاة األبديــة. قــال لهــم: لقــد كنتــم شــهودا لحيــاة التضحيــة التــي عشــتها 
ألجــل العالــم رأيتــم أتعابــي وخدماتــي ألجــل شــعبي. ومــع أنهــم لــم يريــدوا أن يأتــوا 
إلــي لتكــون لهــم حيــاة، ورغــم أن الكهنــة والرؤســاء قــد عملــوا بــي كمــا أرادوا، ومــع 
أنهــم رفضونــي، إل أنــه ســتعطى لهــم فرصــة أخــرى لقبــول ابــن هللا. لقــد رأيتــم أن 
إلــيَّ  يقبــل  ومــن  مجانــاً.  أقبلهــم  فأنــا  بخطاياهــم  معترفيــن  إلــيَّ  يأتــون  الذيــن  كل 
فــا أخرجــه خارجــا. فيــا تاميــذي إنــي أســتودع رســالة الرحمــة هــذه بيــن أيديكــم. 
وينبغــي تقديمهــا لليهــود ولألمــم — ولــكل األلســنة والقبائــل والشــعوب، وكل مــن 

يؤمنــون ينبغــي ضمهــم إلــى الكنيســة.
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إن تفويــض اإلنجيــل هــذا هــو الميثــاق الكــرازي العظيــم لملكــوت المســيح. كان 
علــى التاميــذ أن يخدمــوا النفــوس بــكل غيــرة إذ يقدمــون دعــوة الرحمــة للجميــع. 
لــم يكــن لهــم أن ينتظــروا حتــى يأتيهــم النــاس بــل كان عليهــم أن يذهبــوا إلــى النــاس 

ليقدمــوا إليهــم الرســالة.
كان علــى التاميــذ أن يســيروا قُُدمــاً فــي عملهــم باســم المســيح. وكل كلمــة 
يقولونهــا وكل عمــل يعملونــه كان يجــب أن يوجــه انتبــاه النــاس إلــى اســمه علــى 
يتركــز  أن  ينبغــي  كان  الخطــاة.  يخلــص  بهــا  التــي  الحيويــة  القــوة  تلــك  فيــه  أن 
إيمانهــم فــي ذاك الــذي هــو نبــع الرحمــة والقــوة. وباســمه كان عليهــم أن يقدمــوا 
النــاس  إلــى اآلب فتعطــى لهــم اإلجابــة. كمــا كان عليهــم أن يعّمــدوا  توســاتهم 
باســم اآلب والبــن والــروح القــدس. فاســم المســيح كان يجــب أن يكــون هــو كلمــة 
يســيرون  بــه  الــذي  والســلطان  اتحادهــم،  وميثــاق  رفعتهــم،  ووســام  لهــم،  الســر 
قدمــاً فــي عملهــم، ونبــع نجاحهــم. فلــم يكــن هنالــك شــيء يُعتــرف بــه فــي ملكوتــه 

مــا لــم يكــن ممهــوراً باســمه وعنوانــه.
عندمــا قــال المســيح للتاميــذ اذهبــوا باســمي لتضمــوا إلــى الكنيســة كل مــن 
يؤمنون، فقد أظهر لهم بكل وضوح ضرورة التحلي بالبســاطة. فكلما قل التفاخر 
والمباهــاة كلمــا عظــم تأثيرهــم للخيــر. كان علــى التاميــذ أن يتكلمــوا بالبســاطة 
نفســها التــي كان المســيح يتكلــم بهــا. كان عليهــم أن يثبِّتــوا فــي أذهــان ســامعيهم 

التعاليــم نفســها التــي علمهــم إياهــا.
لــم يقــل المســيح لتاميــذه إن عملهــم ســيكون ســهاً هينــاً. ولكنــه أراهــم اتحــاد 
» َمــَع  ســتكون  محاربتهــم  أن  وأخبرهــم  المصطفــة ضدهــم  العظيمــة  الشــر  قــوى 
ــرِّ  ْهــِر، َمــَع أَْجَنــاِد الشَّ ــاَِطيِن، َمــَع ُولَِة الَْعالـَـِم َعلـَـى ظُلَْمــِة هــَذا الدَّ الرَُّؤَســاِء، َمــَع السَّ
ــَماِويَّاِت « )أفســس 6: 12(. ولكنهــم لــن يُتركــوا ليحاربــوا وحدهــم  الرُّوِحيَّــِة ِفــي السَّ
بــل أكــد لهــم أنــه ســيكون معهــم وأنهــم إذا ذهبــوا باإليمــان فإنمــا يذهبــون تحــت 
حمايــة القــدرة اإللهيــة القــادرة علــى كل شــيء. وقــد أمرهــم بــأن يتشــجعوا ويتقــووا، 
ألن ذاك الــذي هــو أعظــم مــن المائكــة ســيكون بيــن صفوفهــم — قائــد جيــوش 
الســماء. لقــد أعــد المؤونــة الكافيــة لينجــزوا عملهــم وأخــذ علــى نفســه مســؤولية 
نجاحــه. وطالمــا كانــوا مطيعيــن لكلمتــه وعامليــن بالرتبــاط معــه، فلــم يكــن ممكنــا 
أقصــى  إلــى  اذهبــوا  األمــم،  إلــى كل  اذهبــوا  قائــاً  أمرهــم  لقــد  أبــداً.  يفشــلوا  أن 
المســكونة وتأكــدوا بأننــي ســأكون معكــم هنــاك. اخدمــوا بإيمــان وثقــة، ألنــه لــن 
يأتــي وقــت فيــه أتخلــى عنكــم. ســأكون معكــم كل األيــام معينــا لكــم علــى إتمــام 
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وأنتــم  النجــاح  إياكــم  ومعطيــاً  ومســنداً  ومقدســاً  ومعزيــاً  لكــم  مرشــدا  واجبكــم، 
تنطقــون باألقــوال التــي تجــذب انتبــاه اآلخريــن إلــى الســماء.

كانــت ذبيحــة المســيح ألجــل اإلنســان تامــة وكاملــة. لقــد أكمــل شــرط الكفــارة. 
مــن  انتزعهــا  إذ  المملكــة  َربــح  لقــد  العالــم.  إلــى  أتــى  ألجلــه  الــذي  العمــل  وتمــم 
الشــيطان وصــار وارثــاً لــكل شــيء. وكان فــي طريقــه إلــى عــرش هللا ليحصــل علــى 
إكــرام أجنــاد الســماء وتمجيدهــم. وإذ كان متســربا بســلطان ل حــد لــه، أعطــى 
لتاميــذه تفويضــاً لاضطــاع برســالتهم قائــا لهــم: » فَاْذَهبُــوا َوتَلِْمــُذوا َجِميــَع األَُمــِم 
ُدوُهــْم ِباْســِم اآلب َوالبْــِن َوالــرُّوِح الُْقــُدِس. َوَعلُِّموُهــْم أَْن يَْحَفظُــوا َجِميــَع َمــا  َوَعمِّ
ْهــِر « )متــى 28: 19، 20(.  أَْوَصيْتُُكــْم ِبــِه. َوَهــا أَنـَـا َمَعُكــْم كُلَّ األَيَّــاِم إِلـَـى انِْقَضــاِء الدَّ
وقبيــل تركــه لتاميــذه شــرح لهــم المســيح طبيعــة ملكوتــه بوضــوح أكمــل. وقــد 
ذكَّرَهــم باألمــور التــي ســبق أن قالهــا لهــم عــن ذلــك الملكــوت. كمــا أعلــن لهــم أنــه 
ل ينــوي أن يقيــم فــي هــذا العالــم ملكوتــاً زمنيــاً. فلــم يتعيــن عليــه أن يملــك كملــك 
ِفــي  َهــْل   ، » يَــارَبُّ قائليــن:  التاميــذ  ســأله  وعندمــا  داود.  كرســي  علــى  أرضــي 
هــَذا الَْوقْــِت تَــرُدُّ الُْملْــَك إِلَــى إِْســرَائِيَل؟ « أجابهــم قائــا: » لَيْــَس لَُكــْم أَْن تَْعرِفُــوا 
األَزِْمَنــَة َواألَْوقـَـاَت الَِّتــي َجَعلََهــا اآلُب ِفــي ُســلْطَانِِه « )أعمــال 1: 6، 7(. لــم يكــن مــن 
الضــروري أن يــروا مــن المســتقبل أكثــر مــن اإلعانــات التــي كشــفها لهــم الــرب. فقــد 

كان عملهــم يتركــز فــي إذاعــة رســالة اإلنجيــل.
كان حضور المسيح المنظور مزمعاً أن ينسحب من بين التاميذ، ولكن كانت 
ســتعطى لهــم هبــة قــوة جديــدة. فالــروح القــدس كان مزمعــا أن يعطــى لهــم فــي ملئــه 
فيختمهــم ألجــل عملهــم. وقــد قــال لهــم الُمَخلِّــص: » َهــا أَنـَـا أُرِْســُل إِلَيُْكــْم َمْوِعــَد أَِبــي. 
ًة ِمَن األََعالِي « )لوقا 24: 49(. » ألَنَّ  فَأَِقيُموا ِفي َمِديَنِة أُورَُشلِيَم إِلَى أَْن تُلْبَُسوا قُوَّ
ــَس بَْعــَد هــِذِه األَيَّــاِم  ُدوَن ِبالــرُّوحِ الُْقــُدِس، لَيْ ــْم فََســتَتََعمَّ ــا أَنْتُ ــَد ِبالَْمــاِء، َوأَمَّ ــا َعمَّ يُوَحنَّ
ًة َمتَــى َحــلَّ الــرُّوُح الُْقــُدُس َعلَيُْكــْم، َوتَُكونُــوَن لِــي ُشــُهوًدا ِفــي  ِبَكِثيــٍر « » َســتََنالُوَن قُــوَّ

ــاِمرَِة َوإِلـَـى أَقَْصــى األَرِْض « )أعمــال 1: 5، 8(. أُورَُشــلِيَم َوِفــي كُلِّ الْيَُهوِديَّــِة َوالسَّ
لقــد عــرف الُمَخلِّــص أنــه ل توجــد حجــة مهمــا تكــن منطقيــة تســتطيع أن تذيــب 
القلــوب القاســية أو تختــرق ِغشــاء محبــة العالــم واألنانيــة. وعــرف أيضــاً أن تاميــذه 
ينبغــي لهــم أن يقبلــوا هبــة الســماء، وأن اإلنجيــل يمكــن أن تكــون لــه فاعليتــه علــى 
قــدر مــا تذيعــه القلــوب الملتهبــة والشــفاه التــي اكتســبت الفصاحــة مــن معرفتهــا 
للتاميــذ  المســلم  العمــل  إن  والحيــاة.  والحــق  الطريــق  هــو  الــذي  لــذاك  الحيــة 
كان يتطلــب كفــاءة عظيمــة ألن تيــار الشــر كان يجــري ضدهــم فــي عمقــه وقوتــه. 

29, 30, 31
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لقــد كان علــى رأس قــوات الظلمــة قائــد يقــظ وعنيــد، ومــا كان ألتبــاع المســيح أن 
يناضلــوا مــن أجــل الحــق إل بواســطة العــون الــذي يمنحهــم إيــاه هللا بروحــه. 

وقــد أوصــى المســيح تاميــذه بــأن يبــدأوا عملهــم مــن أورشــليم. فقــد كانــت 
تلــك المدينــة مســرحاً لذبيحتــه العجيبــة ألجــل الجنــس البشــري. فهنــاك، إذ كان 
متســرباً برداء الناســوت، كان يســير ويتحدث مع الناس، ولكن قليلين هم الذين 
عرفــوا مقــدار اقتــراب الســماء مــن األرض. وفــي تلــك المدينــة ُحكــم عليــه وُصلــب، 
وكان كثيــرون فيهــا يؤمنــون ســراً أن يســوع الناصــري هــو الَمِســيَّا، كمــا كان يوجــد 
كثيــرون ممــن قــد خدعهــم الكهنــة والرؤســاء. فــكان ينبغــي تقديــم رســالة اإلنجيــل 
لهــؤلء أولً ودعوتهــم إلــى التوبــة. والحقيقــة العظيمــة التــي مفادهــا أنــه بالمســيح 
وحــده يمكــن أن تغفــر خطاياهــم كان يجــب إيضاحهــا. وبينمــا كانــت كل أورشــليم 
مهتاجــة بالحــوادث التــي هــزت المشــاعر فــي األســابيع القليلــة األخيــرة فــإن كــرازة 

التاميــذ كانــت مزمعــة أن تُحــدث أعمــق تأثيــر.
حقيقــة  وأذهانهــم  تاميــذه  أعيــن  نصــب  جعــل  خدمتــه  أثنــاء  فــي  يســوع  إن 
الخطيئــة.  عبوديــة  مــن  العالــم  لتحريــر  عملــه  فــي  معــه  يتحــدوا  أن  يجــب  كونهــم 
وعندمــا أرســل الثنــي عشــر وبعــد ذلــك الســبعين إلذاعــة تعاليــم ملكــوت هللا، كان 
عليهــم أن يتبعــوا إرشــاداته فــي تعليــم اآلخريــن مــا قــد تعلمــوه هــم منــه. وفــي كل 
أعمالــه كان يدربهــم علــى العمــل الفــردي، والــذي كان ســيمتد ويتســع بنســبة زيــادة 
عددهــم حتــى يصــل أخيــراً إلــى أقصــى األرض. وآخــر درس ذكَّــر بــه تابعيــه هــو أنهــم 

قــد اســتؤمنوا علــى بشــارة الخــاص إلذاعتهــا للعالــم.
وعندمــا جــاء الوقــت الــذي فيــه يصعــد المســيح إلــى أبيــه أخــذ تاميــذه إلــى 
بيــت عنيــا. ثــم توقــف هنالــك فتجمعــوا حولــه. وإذ بســط يديــه ليباركهــم ويؤكــد لهــم 
دوام رعايتــه وحمايتــه بــدأ يصعــد عنهــم ببــطء. » َوِفيَمــا ُهــَو يُبَارِكُُهــُم، انَْفــرََد َعْنُهــْم 

ــَماِء « )لوقــا 24: 51(. َوأُْصِعــَد إِلَــى السَّ
وإذ كان التاميــذ يشــخصون إلــى فــوق ليلقــوا النظــرة األخيــرة علــى ســيدهم 
الصاعــد رأوا جمــوع مائكــة الســماء المتهلليــن يحفــون بــه وهــم ينشــدون أنشــودة 
َغنُّــوا  األَرِْض  َمَمالِــَك  قائليــن: » يَــا  العليــا  المواطــن  إلــى  فــي طريقهــم  النتصــار 
ِهلِل…َجاَلُــُه  ِعــزًّا  ــَماَواِت…أَْعطُوا  السَّ َســَماِء  َعلَــى  لِلرَّاكِــِب  ــيِِّد.  لِلسَّ رَنُِّمــوا   . هلِلِ

تُــُه ِفــي الَْغَمــاِم « )مزمــور 68: 32، 34(.  َوقُوَّ
وفيمــا كان التاميــذ ل يزالــون شــاخصين بــكل جديــة إلــى الســماء. » إَِذا رَُجــاَِن 
َواِقِفيــَن  بَالُُكــْم  َمــا  الَْجلِيلِيُّــوَن،  الرَِّجــاُل  أَيَُّهــا  َوقَــالَ:  أَبْيَــَض  ِبلِبَــاٍس  ِبِهــْم  َوقََفــا  قَــْد 

31, 32, 33
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ــَماِء َســيَأْتِي هَكــَذا  ــَماِء؟ إِنَّ يَُســوَع هــَذا الَّــِذي ارْتََفــَع َعْنُكــْم إِلـَـى السَّ تَْنظـُـُروَن إِلـَـى السَّ
ــَماِء « )أعمــال 1: 10، 11(. كََمــا رَأَيْتُُمــوُه ُمْنطَلًِقــا إِلَــى السَّ

إن الوعــد بمجــيء المســيح ثانيــة كان ينبغــي أن يظــل ماثــاً فــي أذهــان التاميــذ 
علــى الــدوام. فيســوع هــذا الــذي قــد رأوه صاعــداً إلــى الســماء ســيأتي ثانيــة ليأخــذ 
لنفســه أولئــك الذيــن يكرســون ذواتهــم لخدمتــه هنــا علــى األرض. فنفــس الصــوت 
ْهــِر « ســيرحب بهــم  ـاِم إِلَــى انِْقَضــاِء الدَّ الــذي أكــد لهــم: » َهــا أَنَــا َمَعُكــْم كُلَّ األَيّـَ

للمثــول فــي حضرتــه فــي ملكــوت الســموات.
الرمزيــة  الخدمــة  فــي  الكهنوتيــة  حلتــه  عنــه  يخلــع  الكهنــة  رئيــس  كان  وكمــا 
ويخــدم وهــو لبــس ثــوب الكتــان األبيــض الــذي يلبســه أي كاهــن عــادي، كذلــك 
الذبيحــة، وكان  البشــرية وقــدم  بــرداء  الملكيــة وتســربل  المســيح خلــع عنــه حلتــه 
هــو نفســه الكاهــن والذبيحــة، وكمــا كان رئيــس الكهنــة، بعدمــا يتمــم خدمتــه فــي 
قــدس األقــداس، يخــرج فــي ثيابــه الكهنوتيــة إلــى الشــعب المنتظــر، كذلــك ســيأتي 
ــاٌر َعلَــى  المســيح ثانيــة متســرباً بثيــاب أشــد بياضــاً مــن كل شــيء » لَ يَْقــِدُر قَصَّ
أبيــه  فــي مجــده ومجــد  ذلِــَك « )مرقــس 9: 3(. وســيأتي  ِمثْــَل  يُبَيِّــَض  أَْن  األَرِْض 

وســيحف بــه كل أجنــاد المائكــة فــي طريقــه.
وهكــذا ســيتم وعــد المســيح لتاميــذه إذ قــال لهــم: » آتـِـي أَيًْضــا وَآُخُذكـُـْم إِلـَـيَّ « 
)يوحنــا 14: 3(. فأولئــك الذيــن قــد أحبــوه وانتظــروه ســيكللهم بالمجــد والكرامــة 
مــن قبورهــم واألحيــاء ســيخطفون معهــم  والخلــود. واألمــوات األبــرار ســيخرجون 
لماقــاة الــرب فــي الهــواء. وسيســمعون صــوت يســوع الــذي هــو أحلــى وأعــذب 
مــن أيــة موســيقى ســمعتها إذن بشــر قائــا لهــم: لقــد انتهــت حربكــم: » تََعالَــْوا يَــا 
ُمبَاَركِــي أَِبـــــي، رِثُــوا الَْملَُكــوَت الُْمَعــدَّ لَُكــْم ُمْنــُذ تَأِْســيِس الَْعالَــِم « )متــى 25: 34(.

لقد كان التاميذ محقين في فرحهم برجاء مجيء سيدهم.

33, 34



4
يوم الخمسين
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في أعمال 2: 39-1(.

إليهــم  النــاس  نظــر  أورشــليم  إلــى  الزيتــون  جبــل  مــن  التاميــذ  رجــع  عندمــا 
متوقعيــن أن يــروا علــى وجوههــم دلئــل الحــزن والرتبــاك والهزيمــة، ولكــن بــدلً مــن 
ذلــك رأوا نــور الفــرح والنصــرة يشــع مــن عيونهــم. فلــم يعــد التاميــذ ينوحــون علــى 
آمالهــم التــي اعتقــدوا أنهــا خابــت. فلقــد رأوا مخلصهــم الــذي قــام، وظــل وعــده 

الوداعــي لهــم يــرن فــي آذانهــم دائمــاً. 
وامتثــالً لوصيــة المســيح أقامــوا فــي أورشــليم فــي انتظــار موعــد اآلب بانســكاب 
ــْفر المقــدس يقــول عنهم:  الــروح القــدس. إنهــم لــم ينتظــروا فــي خمــول أو بــادة. فالسِّ
ــوَن هللَا « )لوقــا 24: 53(. كمــا أنهــم  ــَكِل يَُســبُِّحوَن َويُبَارِكُ » َكانُــوا كُلَّ ِحيــٍن ِفــي الَْهيْ
كانوا يجتمعون معا ليقدموا صلواتهم وطلباتهم إلى اآلب باسم يسوع. فقد علموا 
أن لهم نائباً يمثلهم في السماء، إنه شفيعهم أمام عرش هللا. ففي خشوع مقدس 
انحنــوا يصلــون مردديــن وعــد الــرب األكيــد القائــل: » اَلَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم إِنَّ كُلَّ َمــا 
طَلَبْتُْم ِمَن اآلِب ِباْسِمي يُْعِطيُكْم. إِلَى اآلَن لَْم تَطْلُبُوا َشيْئًا ِباْسِمي. اُطْلُبُوا تَأُْخُذوا، 
لِيَُكــوَن فَرَُحُكــْم كَاِمــاً « )يوحنــا 16: 23، 24(. لقــد مــدوا يــد اإليمــان عاليــة جــداً وفــي 
ـِذي َمــاَت، بَــْل ِبالَْحــرِيِّ قَــاَم أَيًْضــا،  أفواههــم هــذه الحجــة القويــة: » اَلَْمِســيُح ُهــَو الّـَ

الَّــِذي ُهــَو أَيًْضــا َعــْن يَِميــِن هللِا، الَّــِذي أَيًْضــا يَْشــَفُع ِفيَنــا « )روميــة 8: 34(.
وإذ كان التاميذ ينتظرون إتمام الوعد ذللوا قلوبهم في توبة صادقة واعترفوا 
بعــدم إيمانهــم. فــإذ ذكــروا األقــوال التــي كان المســيح قــد تفــوه بهــا لهــم قبــل موتــه 

35, 36



ُســـــــل 30  |  أْعـَمـــــال الرُّ

أكمــل. لقــد عــادت الحقائــق التــي كانــت قــد غابــت عــن  أدركــوا فحواهــا إدراكاً 
أذهانهــم إلــى عقولهــم فجعلــوا يرددونهــا الواحــد لآلخــر. كمــا لمــوا أنفســهم علــى 
ســوء فهمهــم للمخلــص. وقــد مــرت أمــام أذهانهــم مشــاهد حياتــه العجيبــة الواحــدة 
تلــو األخــرى كمــا فــي موكــب عظيــم. وإذ تأملــوا فــي حياتــه الطاهــرة المقدســة مــا 
عــادوا يحســون أن أي تعــب هــو أشــق مــن أن يحتملــوه ول أيــة تضحيــة أعظــم مــن 
أن يُقِدمــوا عليهــا لــو أمكنهــم أن يمثلــوا فــي حياتهــم جمــال صفــات المســيح. وكــم 
تمنــوا لــو أمكنهــم أن يعيشــوا الســنوات الثــاث الماضيــة مــن جديــد، وكانــوا يفكــرون 
قائليــن لــو حــدث ذلــك فكــم كان يبــدو تصرفهــم مغايــراً لمــا اعتــادوه فــي الماضــي. 
ولــو أمكنهــم أن يــروا معلمهــم مــرة أخــرى فبــأي غيــرة ســيحاولون أن يبرهنــوا علــى 
حبهــم العميــق لــه، وحزنهــم الصــادق لكونهــم أحزنــوا قلبــه بكلمــة أو عمــل مــن أعمــال 
لهــم خطاياهــم.  ُغِفــرَت  قــد  أنــه  الفكــرة  هــي  عزاهــم  الــذي  ولكــن  اإليمــان.  عــدم 
الســابق  إيمانهــم  عــدم  عــن  اإلمــكان  بقــدر  التكفيــر  علــى  العــزم  عقــدوا  ولذلــك 

بالعتــراف بــه اآلن أمــام العالــم بــكل جــرأة.
لمواجهــة  مؤهليــن  يكونــوا  أن  طالبيــن  عظيمــة  بغيــرة  التاميــذ  صلــى  وقــد 
تقــود  أن  شــأنها  مــن  بكلمــات  اليوميــة،  اتصالتهــم  أثنــاء  يتحدثــوا  وأن  النــاس 
الخطــاة إلــى المســيح. وإذ طرحــوا عنهــم كل الخافــات وكل تطلــع إلــى الســيادة، 
اتحــدوا معــا فــي شــركة مســيحية وثيقــة. كمــا ازدادوا قربــا إلــى هللا. وإذ فعلــوا 
هــذا تحققــوا مــن قيمــة المتيــاز الــذي كان لهــم إذ ُســمح لهــم بمصاحبــة المســيح 
التــي  المــرات  فــي  يفكــرون  الحــزن وهــم  قــرب. وقــد اســتولى علــى قلوبهــم  عــن 
الــدروس  تعلــم  فــي  بــطء فهمهــم وإخفاقهــم  بســبب  الســيد  قلــب  فيهــا  أحزنــوا 

لخيرهــم. إياهــا  يعلمهــم  أن  يحــاول  التــي كان 
وقــد كانــت أيــام الســتعداد هــذه أيامــاً فحصــوا فيهــا قلوبهــم فحصــاً عميقــاً 
الــرب فــي طلــب  إلــى  دقيقــاً. لقــد أحــس التاميــذ بحاجتهــم الروحيــة فصرخــوا 
يطلبــوا  لــم  إنهــم  النفــوس.  خــاص  لعمــل  ســتؤهلهم  التــي  المقدســة  المســحة 
كانــوا  النفــوس.  خــاص  بعــبء  مثقليــن  كانــوا  ولكنهــم  فقــط.  ألنفســهم  البركــة 
متأكديــن مــن أن اإلنجيــل ينبغــي أن يــذاع فــي كل العالــم، فجعلــوا يطالبــون بالقــوة 

التــي قــد وعدهــم المســيح بهــا.
بشــكل  تأثيــره  وظهــر  القــدس  الــروح  قــوة  أعلنــت  اآلبــاء  عهــد  أثنــاء  فــي 
التاميــذ  فقــدم  اآلن  أمــا  أبــداً.  ملئــه  فــي  يتجــلَّ  لــم  الــروح  ولكــن  ملحــوظ، 
الُمَخلِـّـص فــي طلــب هــذه العطيــة، كمــا أن المســيح  لقــول  ابتهالتهــم، إطاعــة 
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طالــب  فقــد  البتهــالت.  هــذه  إلــى  ووســاطته  شــفاعته  أضــاف  الســماء  فــي 
شــعبه. علــى  يســكبها  لكــي  القــدس  الــروح  بموهبــة 

ِبَنْفــٍس َواِحــَدٍة. َوَصــاَر بَْغتَــًة  ــا َحَضــَر يَــْوُم الَْخْمِســيَن كَاَن الَْجِميــُع َمًعــا  » َولَمَّ
ــَماِء َصــْوٌت كََمــا ِمــْن ُهبُــوِب ِريــٍح َعاِصَفــٍة َوَمــألَ كُلَّ الْبَيْــِت َحيْــُث كَانُــوا  ِمــَن السَّ

َجالِِســيَن « )أعمــال 2: 1، 2(.
وإذ كان التاميــذ منتظريــن ومصليــن حــل عليهــم الــروح بفيــٍض وصــل إلــى كل 
قلــب. فاإللــه الســرمدي أعلــن نفســه لكنيســته بقــوة. وقــد بــدا كأن هــذه القــوة قــد 
ُحجــزت مــدى أجيــال طويلــة، أمــا اآلن فهــا الســماء تفــرح ألنهــا اســتطاعت أن تســكب 
التوبــة  كلمــات  اختلطــت  الــروح  تأثيــر  وتحــت  الــروح.  نعمــة  غنــى  الكنيســة  علــى 
والعتــراف بأغانــي الشــكر علــى الخطايــا التــي ُغفــرت. كمــا ســمعت أقــوال الشــكر 
والنبــوة. وقــد انحنــى كل ســكان الســماء ليشــاهدوا ويمجــدوا حكمــة المحبــة التــي ل 
تبــارى ول يدركهــا العقــل. وإذ اســتولت الدهشــة علــى الرســل صاحــوا قائليــن » ِفــي 
هــَذا ِهــَي الَْمَحبَّــُة «. لقــد تمســكوا بالعطيــة الممنوحــة لهــم. ومــاذا تبــع ذلــك يــا تــرى؟ 
إن ســيف الــروح الــذي ُحــدد حديثــاً بالقــوة واغتســل فــي بــرق الســماء، شــق طريقــه 

مخترقــاً عــدم اإليمــان. وقــد اهتــدى وتجــدد آلف النــاس فــي يــوم واحــد.
ـُه إِْن لَــْم أَنْطَلِــْق لَ  كان المســيح قــد قــال لتاميــذه: » َخيْــٌر لَُكــْم أَْن أَنْطَلِــَق، ألَنّـَ
 ، يَأْتِيُكــُم الُْمَعــزِّي، َولِكــْن إِْن َذَهبْــُت أُرِْســلُُه إِلَيُْكــْم « » َمتَــى َجــاَء َذاَك، ُروُح الَْحــقِّ
ــُم  ــُم ِمــْن نَْفِســِه، بَــْل كُلُّ َمــا يَْســَمُع يَتََكلَّ ، ألَنَّــُه لَ يَتََكلَّ فَُهــَو يُرِْشــُدكُْم إِلَــى َجِميــعِ الَْحــقِّ

ِبــِه، َويُْخِبرُكُــْم ِبأُُمــوٍر آتِيَــٍة « )يوحنــا 16: 7، 13(.
إن صعــود المســيح إلــى الســماء كان عامــة علــى أن تابعيــه ســيقبلون البركــة 
الموعــود بهــا. لهــذا كان عليهــم أن ينتظــروا هــذه البركــة قبــل البــدء فــي عملهــم. 
تمجيــد  وســط  عرشــه  علــى  جلــس  الســماء  أبــواب  مــن  المســيح  دخــل  وعندمــا 
المائكــة. وحالمــا تــم كل هــذا نــزل الــروح القــدس علــى التاميــذ فــي ســيول غامــرة، 
ــَد المســيح حقــا بالمجــد الــذي كان لــه عنــد اآلب منــذ أيــام األزل. إن انســكاب  َوتََمجَّ
الروح في يوم الخمسين كان عامة السماء على أن عملية تتويج الفادي وتسلمه 
للســلطة قــد تمــت. فبنــاًء علــى وعــده أرســل الــروح القــدس مــن الســماء إلــى تابعيــه 
كعامــة علــى أنــه قــد أخــذ كل ســلطان فــي الســماء وعلــى األرض ككاهــن وملــك، 

وصــار هــو المســيح )الممســوح( علــى شــعبه.
» َوظََهــرَْت لَُهــْم أَلِْســَنٌة ُمْنَقِســَمٌة كَأَنََّهــا ِمــْن نـَـاٍر َواْســتََقرَّْت َعلـَـى كُلِّ َواِحــٍد ِمْنُهــْم. 
َواْمتَــألَ الَْجِميــُع ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس، َوابْتَــَدأُوا يَتََكلَُّمــوَن ِبأَلِْســَنٍة أُْخــَرى كََمــا أَْعطَاُهــُم 
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الــرُّوُح أَْن يَْنِطُقــوا « )أعمــال 2: 3، 4(. إن الــروح القــدس إذ اتخــذ هيئــة الســنة مــن 
نــار اســتقر علــى أولئــك المجتمعيــن. وكان هــذا رمــز العطيــة التــي منحــت للتاميــذ 
حينئــٍذ والتــي مّكنتهــم أن يتكلمــوا بطاقــة بلغــات لــم يســبق لهــم أن عرفوهــا ول كان 
لهــم بهــا أدنــى علــم. إن منظــر النــار كان يرمــز إلــى الغيــرة الملتهبــة التــي كان الرســل 

مزمعيــن أن يخدمــوا بهــا، والقــوة التــي ســترافق عملهــم.
ــَماِء َســاكِِنيَن ِفي أُورَُشــلِيَم «  ٍة تَْحَت السَّ » َوكَاَن يَُهوٌد رَِجاٌل أَتِْقيَاُء ِمْن كُلِّ أُمَّ
)أعمــال 2: 5(. فــي أثنــاء الشــتات كان اليهــود قــد تفرقــوا وتبــددوا فــي كل أنحــاء 
المســكونة تقريبــاً، وإذ كانــوا فــي أرض غربتهــم تعلمــوا التكلــم بلغــات مختلفــة. 
الدينيــة  األعيــاد  إلحيــاء  أورشــليم  فــي  منهــم  كثيــرون  تواجــد  الحيــن  ذلــك  وفــي 
المعروفــة  اللغــات  يمثلــون كل  المجتمعــون  قــد حــان ميعادهــا. كان  التــي كان 
وقتــذاك. وكان يمكــن أن يكــون هــذا الختــاف فــي اللغــات عائقــاً عظيمــاً يحــول 
دون إذاعــة اإلنجيــل، ولذلــك ســد هللا عجــز الرســل وقصورهــم بطريقــة معجزيــة. 
بمفردهــم  بــه  القيــام  عــن  يعجــزون  كانــوا  مــا  القــدس ألجلهــم  الــروح  عمــل  فقــد 
مــدى الحيــاة. فتمكنــوا عندهــا مــن إذاعــة حقائــق اإلنجيــل فــي الخــارج إذ كانــوا 
العطيــة  فهــذه  يخدمونهــم.  كانــوا  الذيــن  أولئــك  بلغــات  وإتقــان  بدقــة  يتكلمــون 
ختــم  يحمــل  لهــم  المعطــى  التفويــض  أن  للعالــم  قويــاً  برهانــاً  كانــت  المعجزيــة 
الســماء. ومنــذ ذلــك الحيــن صــارت لغــة التاميــذ نقيــة وبســيطة ومضبوطــة ســواء 

تكلمــوا بلغتهــم الوطنيــة أو بلغــة أجنبيــة.
َواِحــٍد كَاَن  َوتََحيَّــُروا، ألَنَّ كُلَّ  الُْجْمُهــوُر  اْجتََمــَع  ــْوُت،  َصــاَر هــَذا الصَّ ــا  » فَلَمَّ
لِبَْعــٍض:  بَْعُضُهــْم  قَائِلِيــَن  بُــوا  َوتََعجَّ الَْجِميــُع  فَبُِهــَت  ِبلَُغِتــِه.  يَتََكلَُّمــوَن  يَْســَمُعُهْم 
َواِحــٍد  نَْحــُن كُلُّ  نَْســَمُع  لَيْــَس َجِميــُع هــُؤلَِء الُْمتََكلِِّميــَن َجلِيلِيِّيــَن؟ فََكيْــَف  ›أَتُــَرى 

ِفيَهــا؟‹ « )عــد 8-6(. ُولِــَد  الَِّتــي  لَُغتَــُه  ِمنَّــا 
وقــد ثــار غضــب الكهنــة والرؤســاء بســبب هــذا اإلعــان العجيــب ولكنهــم 
أنفســهم  تعريــض  خشــية  وخبثهــم  حقدهــم  عــن  التعبيــر  علــى  يجســروا  لــم 
لقســوة الشــعب. لقــد قتلــوا الناصــري، ولكــن هــا هــم عبيــده األميــون مــن أهــل 
الجليــل يخبــرون النــاس بقصــة حياتــه وخدمتــه بــكل اللغــات المعروفــة حينئــٍذ. 
طبيعيــة  بعوامــل  العجائبيــة  التاميــذ  قــوة  ســبب  يعللــوا  أن  الكهنــة  وإذ صمــم 
أعلنــوا أنهــم ســكارى ألنهــم أفرطــوا فــي شــرب الخمــر الجديــدة المعــدة للعيــد. 
فبعــض ممــن كانــوا حاضريــن، مــن أشــد النــاس جهــا، تمســكوا بهــذا القتــراح 
والذيــن  الدعــاء،  هــذا  زيــف  عرفــوا  منهــم  األذكيــاء  ولكــن  الحــق،  أنــه  علــى 
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بهــا  يتكلــم  كان  التــي  للدقــة  شــهدوا  وفهمهــا  اللغــات  تمييــز  يســتطيعون  كانــوا 
اللغــات. بتلــك  التاميــذ 

إتمامــاً  كانــت  الظاهــرة  هــذه  أن  علــى  بطــرس  برهــن  الكهنــة  تهمــة  علــى  ورداً 
صريحــاً لنبــوة يوئيــل النبــي التــي أنبــأ فيهــا بــأن مثــل هــذه القــوة ســتحل علــى النــاس 
ِفــي أُورَُشــلِيَم  ــاكُِنوَن  لتؤهلهــم لعمــل خــاص. فقــال: » أَيَُّهــا الرَِّجــاُل الْيَُهــوُد َوالسَّ
لَيُْســوا  هــؤُلَِء  ألَنَّ  كَاَِمــي  إِلَــى  َوأَْصُغــوا  ِعْنَدكُــْم  َمْعلُوًمــا  هــَذا  لِيَُكــْن  أَْجَمُعــوَن، 
ــاَعُة الثَّالِثـَـُة ِمــَن النََّهــاِر. بـَـْل هــَذا َمــا ِقيــَل ِبيُوئِيــَل  ُســَكاَرى كََمــا أَنْتـُـْم تَظُنُّــوَن، ألَنََّهــا السَّ
. يَُقــوُل هللُا: َويَُكــوُن ِفــي األَيَّــاِم األَِخيــرَِة أَنِّــي أَْســُكُب ِمــْن ُروِحــي َعلـَـى كُلِّ بََشــٍر،  النَِّبــيِّ
فَيَتََنبَّــأُ بَُنوكـُـْم َوبََناتُُكــْم، َويـَـَرى َشــبَابُُكْم ُرًؤى َويَْحلـُـُم ُشــيُوُخُكْم أَْحاًَمــا. َوَعلـَـى َعِبيــِدي 

ـاِم فَيَتََنبَّــأُوَن « )عــد 18-14(.  أَيًْضــا َوإَِمائِــي أَْســُكُب ِمــْن ُروِحــي ِفــي تِلْــَك األَيّـَ
فبطاقــة وفصاحــة وقــوة شــهد بطــرس لمــوت المســيح وقيامتــه قائــا: » أَيَُّهــا 
الرَِّجــاُل اإلِْســرَائِيلِيُّوَن اْســَمُعوا هــِذِه األَقـْـَواَل: يَُســوُع النَّاِصــِريُّ رَُجــٌل قـَـْد تَبَرَْهــَن لَُكــْم 
ِمــْن ِقبَــِل هللِا ِبُقــوَّاٍت َوَعَجائِــَب وَآيَــاٍت َصَنَعَهــا هللُا ِبيَــِدِه ِفــي َوْســِطُكْم، كََمــا أَنْتُــْم 
ـِذي أَقَاَمــُه  أَيًْضــا تَْعلَُمــوَن. هــَذا أََخْذتُُمــوُه… َوِبأَيْــِدي أَثََمــٍة َصلَبْتُُمــوُه َوقَتَلْتُُمــوُه. اَلّـَ

هللُا نَاِقًضــا أَْوَجــاَع الَْمــْوِت، إِْذ لَــْم يَُكــْن ُمْمِكًنــا أَْن يُْمَســَك ِمْنــُه « )عــد 24-22(.
إن بطــرس لــم يشــر إلــى تعاليــم المســيح ليبرهــن علــى متانــة مركــزه، ألنــه كان 
يعلــم أن تعصــب ســامعيه كان شــديداً بحيــث أن كامــه عــن هــذا الموضــوع لــن 
يكون له أي تأثير. ولكن بدلً من ذلك حدثهم عن داود الذي كان اليهود يعتبرونه 
أحــد اآلبــاء فــي أمتهــم. فأعلــن قائــا: » ألَنَّ َداُوَد يَُقــوُل ِفيــِه: كُْنــُت أََرى الــرَّبَّ أََماِمــي 
ـَل لَِســانِي.  ـُه َعــْن يَِميِنــي، لَِكــْي لَ أَتَزَْعــَزَع. لِذلِــَك ُســرَّ قَلِْبــي َوتََهلّـَ ِفــي كُلِّ ِحيــٍن، أَنّـَ
ـى َجَســِدي أَيًْضــا َسيَْســُكُن َعلَــى رََجــاٍء. ألَنّـَـَك لَــْن تَتْــرَُك نَْفِســي ِفــي الَْهاِويَــِة َولَ  َحتّـَ

وَســَك يَــَرى فََســاًدا... تَــَدَع قُدُّ
ـُه  » أَيَُّهــا الرَِّجــاُل اإلِْخــَوُة، يَُســوُغ أَْن يَُقــاَل لَُكــْم ِجَهــاًرا َعــْن رَئِيــِس اآلبَــاِء َداُوَد إِنّـَ
ــَم َعــْن ِقيَاَمــِة الَْمِســيِح،  ــْوِم «. وداود » تََكلَّ ــرُُه ِعْنَدنَــا َحتَّــى هــَذا الْيَ َمــاَت َوُدِفــَن، َوقَبْ
ـُه لَــْم تُتْــرَْك نَْفُســُه ِفــي الَْهاِويَــِة َولَ رَأَى َجَســُدُه فََســاًدا. فَيَُســوُع هــَذا أَقَاَمــُه هللُا،  أَنّـَ

َونَْحــُن َجِميًعــا ُشــُهوٌد لِذلِــَك « )عــد 32-25(. 
إن هــذا المشــهد مثيــر لاهتمــام. وهــوذا الشــعب يأتــي مــن كل ناحيــة ليســمع 
التاميــذ وهــم يشــهدون للحــق كمــا هــو فــي يســوع. إنهــم يزدحمــون حولهــم فــي 
القاتمــة،  الخبــث  عبوســة  وجوههــم  وعلــى  هنــاك  والرؤســاء  والكهنــة  الهيــكل. 
ملطخــة  وأيديهــم  للمســيح،  الدائمــة  الدفينــة  بالكراهيــة  مليئــة  تــزال  ل  وقلوبهــم 
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بالــدم الــذي ســفك عندمــا صلبــوا فــادي العالــم. لقــد ظنــوا أنهــم ســيرون الرســل 
وقــد جبنــوا خوفــاً تحــت وطــأة يــد الظلــم والقتــل القاســية، ولكنهــم يجدونهــم اآلن 
مرتفعيــن فــوق كل خــوف وممتلئيــن بالــروح وبــكل قــوة يذيعــون حقيقــة لهــوت 
أُذل منــذ  قــد  الــذي  بــكل جــرأة أن ذاك  الناصــري. ويســمعونهم يعلنــون  يســوع 
الحيــاة  رئيــس  إنّمــا هــو  ُضــرب وُصلــب،  القاســية  وُعيِّــر، وباأليــدي  عهــد قريــب 

الــذي ارتفــع اآلن بيميــن هللا.
المســيح  إدانــة  فــي  يــد  لهــم  كانــت  الرســل  أقــوال  إلــى  مــن أصغــوا  بعــض  إن 
وموتــه. لقــد اختلطــت أصواتهــم بأصــوات الرعــاع وهــم يطلبــون صلبــه. فعندمــا 
وقــف يســوع وبارابــاس جنبــا إلــى جنــب فــي دار الوليــة وســألهم بياطــس قائــا: 
بَاَرابَــاَس «.  بَــْل  قائليــن: » لَيْــَس هــَذا  لَُكــْم؟ « صرخــوا  أُطْلِــَق  أَْن  تُِريــُدوَن  » َمــْن 
وعندمــا أســلم بياطــس المســيح إليهــم قائــا: » ُخــُذوُه أَنْتـُـْم َواْصلِبُــوُه، ألَنِّــي لَْســُت 
ـًة « » إِنِـّـي بَــِريٌء ِمــْن َدِم هــَذا الْبَــارِّ «، صرخــوا قائليــن: » َدُمــُه َعلَيَْنــا  أَِجــُد ِفيــِه ِعلّـَ
َوَعلَى أَْولَِدنَا « )متى 27: 17؛ يوحنا 18: 40؛ يوحنا 19: 6؛ متى 27: 24، 25(.

أمــا اآلن فهــا هــم يســمعون التاميــذ يعلنــون أن الــذي صلــب هــو ابــن هللا. وقــد 
ارتعــب الكهنــة والرؤســاء. كمــا تملــك التبكيــت والحــزن قلــوب الشــعب و»نُِخُســوا 
ِفــي قُلُوِبِهــْم، َوقَالـُـوا لِبُطـْـرَُس َولَِســائَِر الرُُّســِل: »َمــاَذا نَْصَنــُع أَيَُّهــا الرَِّجــاُل اإلِْخــَوة«؟ « 
وكان بيــن مــن أصغــوا إلــى التاميــذ رجــال أتقيــاء كانــوا مخلصيــن فــي اعتقادهــم. 
فالقــوة التــي كانــت تصحــب أقــوال المتكلــم أقنعتهــم بــأن يســوع هــو الَمِســيَّا حقــاً.

يَُســوَع  اْســِم  َعلَــى  ِمْنُكــْم  َواِحــٍد  كُلُّ  َولْيَْعتَِمــْد  بُطْرُُس:»تُوبُــوا  لَُهــْم  » فََقــاَل 
لَُكــْم  ُهــَو  الَْمْوِعــَد  ألَنَّ  الُْقــُدِس.  الــرُّوِح  َعِطيَّــَة  فَتَْقبَلُــوا  الَْخطَايَــا،  لُِغْفــرَاِن  الَْمِســيِح 
َوألَْولَِدكُــْم َولِــُكلِّ الَِّذيــَن َعلَــى بُْعــٍد، كُلِّ َمــْن يَْدُعــوُه الــرَّبُّ إِلُهَنــا« « )عــد 38، 39(.

وقــد أقنــع بطــرس أولئــك النــاس المتبكتيــن بحقيقــة كونهــم قــد رفضــوا المســيح 
ألن الكهنــة والرؤســاء قــد غــرروا بهــم، وأنهــم إذا ظلــوا يتطلعــون إلــى هــؤلء الرجــال 
فــي طلــب المشــورة وانتظروهــم حتــى يعترفــوا بالمســيح قبلمــا يجــرؤون هــم علــى 
أنهــم كانــوا  مــع  الســلطان  الرجــال ذوي  إن هــؤلء  أبــداً.  يقبلــوه  فلــن  ذلــك  عمــل 
يعترفــون بالتقــوى كانــوا يطمحــون إلــى الغنــى والمجــد األرضييــن. فلــم يريــدوا أن 

يأتــوا إلــى المســيح ليحصلــوا علــى النــور.
التــي أوضحهــا  الكتابيــة  األقــوال  الســماوية ظهــرت  اإلنــارة  تأثيــر هــذه  وتحــت 
الــذي كان  الكامــل. والحجــاب  الحــق  بهــاء  فــي  أمــام أذهانهــم  المســيح للتاميــذ 
قــد أعاقهــم عــن رؤيــة مــا قــد أُبطــل، أزيــح اآلن فأدركــوا بــكل وضــوح غايــة رســالة 
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المســيح وطبيعــة ملكوتــه. وقــد أمكنهــم أن يتحدثــوا عــن الُمَخلِّــص بقــوة وإذ كشــفوا 
لســامعيهم عــن تدبيــر الخــاص تبكــت كثيــرون واقتنعــوا. وقــد اكتُســحت الطقــوس 
والخرافــات التــي فرضهــا الكهنــة وتحــررت عقولهــم وقبــل النــاس تعاليــم الُمَخلِّــص.

ثثَاَثَــِة آلَِف  نَْحــُو  الْيَــْوِم  ِفــي ذلِــَك  َوانَْضــمَّ  َواْعتََمــُدوا،  ِبَفــَرٍح،  » فََقِبلُــوا كَاََمــُه 
.)41 )عــد  نَْفــٍس « 

كان رؤســاء اليهــود يظنــون أن عمــل المســيح ســيبطل ويتاشــى بموتــه، ولكنهــم 
بــدلً مــن ذلــك شــهدوا أحــداث يــوم الخمســين المدهشــة. وســمعوا التاميــذ وهــم 
مــزودون بســلطان وقــوة لــم يكــن لهــم بهمــا علــم مــن قبــل، يكــرزون بالمســيح، وكانــت 
أقوالهــم تُثَبَّــْت بقــوة اآليــات والعجائــب. وفــي أورشــليم التــي كانــت معقــل الديانــة 

اليهوديــة جاهــر آلف مــن النــاس بإيمانهــم بيســوع الناصــري باعتبــاره الَمِســيَّا.
وقــد ذهــل التاميــذ وفرحــوا فرحــاً عظيمــا عندمــا رأوا عظمــة حصــاد النفــوس 
هــذا. إنهــم لــم يكونــوا يعتبــرون هــذا الحصــاد العجيــب نتيجــة أتعابهــم أو جهودهــم، 
آدم،  ســقط  فمنــذ  غيرهــم.  تعــب  مــن  يحصــدون  كانــوا  أنهــم  تحققــوا  ولكنهــم 
والمســيح يســلم لعبيــده المختاريــن بــذار كلمتــه ليزرعوهــا فــي قلــوب النــاس. وفــي 
أثنــاء ســني حياتــه علــى هــذه األرض زرع هــو بــذار الحــق ورواه بدمــه. وحــوادث 
اهتــداء النــاس التــي تمــت فــي يــوم الخمســين كانــت نتيجــة هــذا الــزرع. إنــه حصــاد 

المســيح الــذي أعلــن ســلطان تعاليمــه.
إن الحجــج التــي قدمهــا الرســل وإن تكــن واضحــة ومقنعــة لــم تكــن وحدهــا 
كافيــة إلزالــة التعصــب الــذي تصــدى للبراهيــن الكثيــرة المفحمــة. ولكــن الــروح 
القــدس أدخــل هــذه الحجــج إلــى القلــوب بقــوة هللا. وقــد كانــت أقــوال الرســل 
فــي  الهائلــة  جريمتهــم  علــى  النــاس  بكتــت  إذ  المبريّــة  الحــادة  القديــر  كســهام 

رفــض رب المجــد وصلبــه.
وفــي ظــل تدريــب المســيح وتعليمــه، كان التاميــذ قــد بــدأوا يحســون بحاجتهــم 
إلــى قــوة الــروح. وفــي ظــل تدريــب الــروح وإرشــاده قبلــوا المؤهــات األخيــرة وخرجــوا 
لممارســة عمل حياتهم. وما عادوا بعد ذلك جهلة أو أميين، أو مجرد مجموعة من 
األفــراد المســتقلين عــن بعضهــم البعــض ومــن العناصــر المتنافــرة المتضاربــة، ومــا 
عــادوا يركــزون آمالهــم فــي العظمــة الدنيويــة. لقــد صــاروا » ِبــرَأٍْي َواِحــٍد «، » قَلْــٌب 
َواِحــٌد َونَْفــٌس َواِحــَدٌة « فقــد مــأل المســيح أفكارهــم واحتلهــا، وكان هدفهــم امتــداد 
ملكوتــه، فصــاروا مثــل ســيدهم فــي الفكــر والصفــات بحيــث أن النــاس » َعرَفُوُهَمــا 

ــا َمــَع يَُســوَع )بطــرس ويوحنــا( « — )أعمــال 2: 46، 4: 32، 4: 13(. أَنَُّهَمــا َكانَ
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اســتعصى  التــي  فالحقائــق  الســماوية.  باإلنــارة  الخمســين  يــوم  أتاهــم  لقــد 
عليهــم فهمهــا حيــن كان المســيح معهــم انكشــفت لهــم اآلن. وبإيمــان ويقيــن لــم 
يكــن لهــم بهمــا عهــد مــن قبــل قبلــوا تعاليــم الكلمــة المقدســة. فمــا عــاد العتقــاد بــأن 
المســيح هــو ابــن هللا مجــرد إيمــان أو عقيــدة. لقــد عرفــوا أنــه مــع كونــه كان متســربا 
بالناســوت فقــد كان فــي حقيقــة األمــر هــو الَمِســيَّا، وقــد أخبــروا العالــم باختبارهــم 

بثقــة صحبهــا اإلقنــاع بــأن هللا كان معهــم.
لقــد أمكنهــم أن يذكــروا اســم يســوع بيقيــن، أَفَلَــْم يكــن هــو صديقهــم وأخاهــم 
األكبــر؟ فــإذ صــارت لهــم شــركة وثيقــة مــع المســيح تيقنــوا مــن أنهــم سيجلســون معــه 
فــي الســماء. فبــأي لغــة ملتهبــة وملهبــة عبــروا عــن آرائهــم عندمــا شــهدوا لــه، لقــد 
كانــت قلوبهــم مفعمــة بمحبــة كاملــة جــدا وعميقــة جــداً وبعيــدة المــدى إلــى أقصــى 
حــد بحيــث دفعتهــم للذهــاب إلــى أقاصــي األرض شــاهدين بقــدرة المســيح. لقــد 
امتــألت قلوبهــم بشــوق عميــق طــاٍغ كــي يتقدمــوا بالعمــل الــذي بــدأوه. وقــد تحققــوا 
مــن عظمــة مديونيتهــم للســماء ومســؤولية عملهــم. فــإذ تقــووا بعطيــة الــروح القــدس 
خرجــوا وهــم ممتلئــون غيــرة لتوســيع رقعــة انتصــارات الصليــب. وقــد قّواهــم الــروح 
وتكلــم علــى أفواههــم، وشــع ســام المســيح فــي وجوههــم. فقــد كرســوا حياتهــم 

لخدمتــه كمــا دلــت قســمات وجوههــم بجــاء تــام علــى التســليم الــذي قامــوا بــه.
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عندمــا أعطــى المســيح لتاميــذه الوعــد بالــروح، كان يقتــرب مــن نهايــة خدمتــه 
األرضية. كان واقفاً في ظل الصليب، وهو متحقق تماماً من ثقل العبء الهائل 
الذي كان سيســتقر عليه بوصفه الحامل خطية العالم. فقبلما قّدم نفســه ذبيحة 
كفارية كان قد أحاط تاميذه علماً عن العطية الجوهرية الكاملة التي كان مزمعاً 
أن يمنحهــا لتابعيــه. تلــك التــي ســتجعل مــوارد نعمتــه غيــر المحــدودة فــي متنــاول 
يًــا آَخــَر لِيَْمُكــَث َمَعُكــْم  أيديهــم. قــال لهــم: » َوأَنَــا أَطْلُــُب ِمــَن اآلِب فَيُْعِطيُكــْم ُمَعزِّ
ـُه لَ يَــرَاُه َولَ يَْعرِفُــُه،  ـِذي لَ يَْســتَِطيُع الَْعالَــُم أَْن يَْقبَلَــُه، ألَنّـَ إِلَــى األَبَــِد. ُروُح الَْحــقِّ الّـَ
ــا أَنْتُــْم فَتَْعرِفُونَــُه ألَنَّــُه َماكِــٌث َمَعُكــْم َويَُكــوُن ِفيُكــْم « )يوحنــا 14: 16، 17(. كان  َوأَمَّ
الُمَخلِـّـص يشــير بهــذا الــكام إلــى الوقــت الــذي فيــه ســيأتي الــروح القــدس ليقــوم 
بعمــل عظيــم بوصفــه نائبــاً عنــه. فالشــر الــذي تجّمــع مــدى أجيــال طويلــة كان ل بــّد 

أن يُقــاَوم ويُوقَــف عنــد حــّده بقــوة الــروح القــدس اإللهيــة.
فلقــد  الخمســين؟  يــوم  فــي  القــدس  الــروح  انســكاب  نتيجــة  كانــت  مــاذا 
إلــى أقصــى أرجــاء المســكونة. وعندمــا  وصلــت أخبــار الُمَخلِـّـص المقــام الســارّة 
الرســالة.  القلــوب لســلطان هــذه  الفاديــة خضعــت  النعمــة  أذاع التاميــذ رســالة 
وقــد شــهدت الكنيســة كثيــراً مــن المهتديــن يتقاطــرون عليهــا مــن كل مــكان. فقــد 
رجــع المرتــدون واشــترك الخطــاة مــع المؤمنيــن فــي طلــب يســوع اللؤلــؤة الكثيــرة 
الثمــن. وبعــض ممــن كانــوا مــن ألــد خصــوم اإلنجيــل صــاروا ُحماتــه المدافعيــن عنــه 
وتمــت النبــوة القائلــة: » فَيَُكــوُن الَْعاثِــُر... ِمثْــَل َداُوَد َوبَيْــُت َداُوَد... ِمثْــَل َمــاَِك 
الــرَّبِّ « )زكريــا 12: 8(. لقــد رأى كل مســيحي فــي أخيــه إعانــاً للحــب واإلحســان 
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اإللهييــن. فســاد الجميــع اهتمــام واحــد. كمــا طغــى موضــوع واحــد للمناقشــة علــى 
كل مــا عــداه. فــكان المؤمنــون يطمحــون إلــى إعــان صفــات المســيح والجتهــاد فــي 

توســيع نطــاق ملكوتــه.
َونِْعَمــٌة  يَُســوَع،  الــرَّبِّ  ِبِقيَاَمــِة  ــَهاَدَة  الشَّ يُــَؤدُّوَن  الرُُّســُل  كَاَن  َعِظيَمــٍة  ٍة  » َوِبُقــوَّ
َعِظيَمــٌة كَانـَـْت َعلـَـى َجِميِعِهــْم « )أعمــال 4: 33(. وقــد انضــم بفضــل جهودهــم إلــى 
الكنيســة رجــال مختــارون، وهــؤلء إذ قبلــوا كلمــة الحــق كرســوا أنفســهم لآلخريــن 
لعمــل تقديــم الرجــاء الــذي مــأل قلوبهــم ســاماً وفرحــاً. ولــم يكــن ممكنــاً ردعهــم أو 
تخويفهــم عــن طريــق التهديــد. فقــد تكلــم الــرب بواســطتهم وإذ كانــوا يذهبــون مــن 
مــكان إلــى آخــر كان يُكــَرز للمســاكين باإلنجيــل فأُجريــت معجــزات النعمــة اإللهيــة. 
روحــه.  لســيادة  ذواتهــم  النــاس  ســلّم  متــى  بقــوة  يعمــل  أن  يســتطيع  هللا  إن 

اآلخــر. دون  جنــس  أو  عصــر  علــى  مقتصــر  غيــر  القــدس  بالــروح  فالوعــد 
النهايــة.  حتــى  تابعيــه  ســيصاحب  روحــه  قــّوة  تأثيــر  أن  المســيح  أعلــن  فقــد 
فمنــذ يــوم الخمســين إلــى عصرنــا الراهــن أُرســل المعــزي إلــى كل مــن قــد ســلموا 
شــخصياً  مخلصــا  المســيح  قبلــوا  الذيــن  وكل  ولخدمتــه.  للــرب  بالتمــام  أنفســهم 
س والمرشــد والشــاهد. وكلمــا  لهــم أتاهــم الــروح القــدس باعتبــاره المشــير والمقــدِّ
ســار المؤمنــون مــع هللا عــن أكثــر قــرب شــهدوا بأكثــر صراحــة وقــوة لمحبــة فاديهــم 
ونعمتــه الُمَخلَِّصــة. وإن الرجــال والنســاء الذيــن تمتعــوا لمــدى عصــور الضطهــاد 
والتجربــة الطويلــة المريــرة بنصيــب كبيــر مــن حضــور الــروح فــي حياتهــم، أعلنــوا أمــام 

النــاس والمائكــة عــن قــوة المحبــة الفاديــة المغيِّــرة.
إّن أولئــك الذيــن تــزودوا بقــوة مــن األعالــي فــي يــوم الخمســين لــم يتحــرروا بذلــك 
من المحن والتجارب المقبلة. فإذ شهدوا للحق والبر هاجمهم عدو كل حق مراراً 
وتكراراً إذ حاول أن يجرّدهم من اختبارهم المسيحي. لقد أجبروا على الجهاد بكل 
القوى المعطاة لهم من هللا ليصلوا إلى قياس قامة الرجال والنساء الذين هم في 
المســيح يســوع. وفــي كل يــوم كانــوا يَُصلـّـون فــي طلــب المزيــد مــن إمــدادات النعمــة 
لبلــوغ أســمى مراقــي الكمــال. وقــد تعلــم حتــى أضعــف المؤمنيــن بواســطة الــروح 
القــدس أن يدّربــوا إيمانهــم بــاهلل وأن يُحّســنوا القــوى المودعــة بيــن أيديهــم ويصيــروا 
مقدسين وأنقياء وشرفاء. وإذ أسلموا أنفسهم بوداعة لقوة الروح لتصوغهم أخذوا 

مــن مــلء هللا وتشــكلوا علــى شــبه الصــورة اإللهيــة. 
ثــم أن مــرور الزمــن لــم يُحــِدث أي تغييــر فــي وعــد المســيح الوداعــي بإرســال الــروح 
القدس نائباً عنه. إن السبب في كون غنى نعمة هللا ل يفيض على سكان األرض 
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ليس ســببه وجود بعض التحفظ من جانب هللا. فإذا لم تتم رؤية إتمام الوعد كما 
ينبغــي، فالســبب هــو كــون النــاس ل يقــّدرون الوعــد كمــا يجــب. فلــو رغــب الجميــع 
لمتــألوا بالــروح. وعندمــا يقــّل تفكيــر النــاس أو ينعــدم فــي ماحظــة حاجتهــم الماســة 
الروحيــة  الظلمــة  وتخيّــم  الروحييــن،  والقحــط  الجفــاف  يحــل  القــدس،  الــروح  إلــى 
الداجيــة ويتبــع ذلــك هبــوط أدبــي ومــوت روحــي. وكلمــا اســتأثرت الشــؤون الصغــرى 
بانتباهنــا، فــإن الكنيســة تفتقــر إلــى القــوة اإللهيــة الازمــة لنموهــا ونجاحهــا وتقدمهــا. 
مــة بوفــرة وغنــى ويمكــن لجميــع البــركات األخــرى أن تأتــي فــي إثرهــا. وهــذه القــوة مقدَّ

القــوة  علــى  الحصــول  بواســطتها  يمكننــا  التــي  الوســيلة  هــي  هــذه  أن  وبمــا 
ونصلــي  عنهــا  نتحــدث  ل  ولمــاذا  الــروح؟  عطيــة  إلــى  ونعطــش  نجــوع  ل  فلمــاذا 
فــي طلبهــا ونكــرز بهــا؟ إن رغبــة الــرب فــي إعطــاء الــروح القــدس للذيــن يخدمونــه 
تفــوق رغبــة اآلبــاء فــي إعطــاء أولدهــم عطايــا جيــدة. ينبغــي لــكل عامــل التوســل 
إلــى هللا كل يــوم طلبــاً لمعموديــة الــروح. فعلــى جميــع المســيحيين أن يجتمعــوا 
كيــف  يعرفــوا  لكــي  فــي جماعــات ويطلبــوا معونــة خاصــة وحكمــة ســماوية  معــا 
يرســمون الخطــط وينفّذونهــا. وعليهــم أن يصلــوا بوجــه خــاص مــن أجــل ســفراء 
روحــه  مــن  بفيــض  هللا  ليمدهــم  الشاســعة،  الخدمــة  لحقــول  المرســلين  هللا 
القــدوس. فوجــود الــروح مــع خــدام هللا ســيضفي علــى إذاعــة الحــق قــوة تعجــز 

كل كرامــة العالــم أو مجــده عــن منــح مثيــل لهــا.
إن الــروح القــدس يمكــث مــع خــادم هللا المكــرّس أينمــا وجــد. واألقــوال التــي 
والــروح  لهــم.  كمــا كان  لنــا  هــو  فالمعــزي  أيضــاً.  نحــن  لنــا  تقــال  للتاميــذ  قيلــت 
وســط  فــي  طــارئ  ظــرف  كل  فــي  المجاهــدة  النفــوس  تســند  التــي  القــوة  يمنــح 
كراهيــة العالــم وعندمــا يتحققــون مــن فشــلهم ومــن أخطائهــم. وفــي أوقــات الحــزن 
والتجــارب والضيقــات، عندمــا يبــدو كل شــيء مظلمــاً والمســتقبل محيــراً مربــكاً، 
وحيــن نحــس بعجزنــا ووحدتنــا، فهــذه هــي األوقــات التــي فيهــا يجــيء الــروح القــدس 

بالعــزاء للقلــب إجابــة لصــاة اإليمــان.
إن حقيقــة كــون اإلنســان يبــدو عليــه فــرح مقــدس فــوق العــادة ونشــوة روحيــة 
مســيحياً.  كونــه  علــى  قاطعــاً  دليــاً  ليســت  اعتياديــة،  غيــر  ظــروف  فــي  غامــرة 
فالقداســة ليســت هــي الطــرب أو الســرور العظيــم بــل هــي تســليم اإلرادة بالتمــام 
الســماوي  أبينــا  إرادة  فــم هللا، وعمــل  مــن  تخــرج  بــكل كلمــة  نحيــا  هلل، وهــي أن 
والتــكال عليــه فــي التجــارب وفــي الظلمــة كمــا فــي النــور، والســلوك باإليمــان ل 

بالعيــان والعتمــاد علــى هللا بثقــة أكيــدة والســتراحة فــي محبتــه.
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القــدس  الــروح  هــو  مــا  نحــدد  أن  إلينــا  بالنســبة  جوهريــاً  أمــراً  ليــس  ولكنــه 
ـِذي ِمــْن ِعْنــِد  ، الّـَ بالضبــط. فالمســيح يخبرنــا أن الــروح هــو المعــزي، » ُروُح الَْحــقِّ
اآلِب يَْنبَِثــُق «. لقــد أعلــن بــكل وضــوح عــن الــروح القــدس أنــه فــي عمليــة إرشــاد 

)يوحنــا 15: 26؛ 16: 13(. نَْفِســِه «  ِمــْن  ـُم  يَتََكلّـَ » لَ  الحــق  إلــى جميــع  النــاس 
إن طبيعــة الــروح القــدس هــي ســر. فليــس فــي مقــدور النــاس أن يوضحوهــا 
ألن الــرب لــم يعلنهــا لهــم. والنــاس ذوو اآلراء الخياليــة قــد يقتبســون بعــض الفصــول 
الكتابيــة ويقيمــون عليهــا بنــاء بشــرياً، ولكــن اعتنــاق هــذه اآلراء ل يقــوي الكنيســة. 
ففيمــا يختــص بمثــل هــذه األســرار التــي هــي أعمــق مــن أن يســبر غورهــا اإلدراك 

البشــري، يكــون الســكوت مــن ذهــب. 
أمــا وظيفــة الــروح القــدس فتحددهــا أقــوال المســيح إذ يقــول: » َوَمتَــى َجــاَء 
َذاَك يُبَكِّــُت الَْعالَــَم َعلَــى َخِطيَّــٍة َوَعلَــى ِبــّر َوَعلَــى َديُْنونـَـٍة « )يوحنــا 16: 8(. فالــروح 
الــروح  لتأثيــر  الخاطــئ  اســتجاب  فــإذا  خطيــة.  علــى  يبكــت  الــذي  هــو  القــدس 
المحيــي فســينتهي بــه ذلــك إلــى التوبــة وســيتيقظ إلــى أهميــة إطاعــة مطاليــب هللا.

إن الخاطــئ التائــب الــذي يجــوع ويعطــش إلــى البــر فالــروح القــدس ســيعلن لــه 
ا لِي َويُْخِبرُكُْم «،  حمل هللا الذى يرفع خطية العالم. وقد قال المسيح: » يَأُْخُذ ِممَّ

» يَُعلُِّمُكــْم كُلَّ َشــْيٍء، َويَُذكِّرُكـُـْم ِبــُكلِّ َمــا قُلْتـُـُه لَُكــْم « )يوحنــا 16: 14، 14: 26(.
إن الــروح قــد أعطــي كعامــل فــي التجديــد لكــي يجعــل الخــاص الــذي قــد تــم 
بمــوت فادينــا ذا فاعليــة عظيمــة. وهــو يحــاول دائمــاً أن يحــّول انتبــاه النــاس إلــى 
الذبيحــة العظيمــة التــي قدمــت علــى صليــب الجلجثــة ويكشــف للعالــم عــن محبــة 

هللا ويطلــع النفــس المتبكتــة علــى كنــوز الكتــاب الثمينــة.
الذهــن  أمــام  ويضــع  خطيــة  علــى  النفــس  يبكــت  بعدمــا  القــدس  الــروح  إن 
مقيــاس البــر فهــو يجتــذب عواطفهــا بعيــداً عــن أمــور هــذه األرض ويمــأل النفــس 
مــا  الَْحــقِّ « )يوحنــا 16: 13( هــذا  َجِميــعِ  إِلَــى  القداســة: » يُرِْشــُدكُْم  إلــى  شــوقاً 
أعلنــه الُمَخلِّــص. فــإذا رغــب النــاس فــي أن يُصاغــوا، فســيحدث تقديــس فــي كل 
النفــس. وبقوتــه ســيصير  أمــور هللا ويطبعهــا علــى  مــن  والــروح ســيأخذ  كيانهــم. 
طريــق الحيــاة واضحــاً جــداً بحيــث ل تكــون ألي شــخص حاجــة أن يضــل الطريــق.

إن هللا منذ البدء كان يعمل بروحه بواسطة الوسائل البشرية إلتمام مقاصده 
ألجــل جنســنا الســاقط. وقــد ظهــر هــذا فــي حيــاة اآلبــاء. وقــد أعطــى هللا أيضــاً 
)نحميــا  لِتَْعلِيِمِهــْم «  الِــَح  الصَّ فــي عهــد موســى، » ُروَحــَك  البريــة،  فــي  للكنيســة 
القــدس.  الــروح  بواســطة  كنيســته  بقــوة ألجــل  عمــل  الرســل  أيــام  وفــي   .)20 :9

51, 52, 53
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فنفــس القــوة التــي أســندت اآلبــاء والتــي منحــت كالــب ويشــوع إيمانــاً وشــجاعة، 
والتــي جعلــت عمــل الكنيســة الرســولية فعــالً، هــي التــي أعانــت وأســندت أولد 
أمكــن  القــدس  الــروح  قــوة  فبواســطة  المتعاقبــة.  العصــور  كل  فــي  األمنــاء  هللا 
لإلصــاح.  الطريــق  يمهــدوا  أن  المظلمــة  العصــور  فــي  الولدنســيين  للمســيحيين 
الذيــن  النبــاء  والنســاء  الرجــال  مســاعي  نجحــت  نفســها  القــوة  هــذه  وبواســطة 
س إلــى لغــات  مهــدوا الطريــق إلنشــاء المرســليات الحديثــة وترجمــة الكتــاب الُمَقــدَّ

والشــعوب. األمــم  ولهجــات كل 
واليــوم ل يــزال هللا يســتخدم كنيســته ليجعــل مقاصــده معروفــة فــي األرض. 
واليــوم نــرى الكارزيــن بالصليــب يذهبــون مــن مدينــة إلــى أخــرى ومــن قطــر إلــى 
يرتفــع  هللا  شــريعة  مقيــاس  إن  ثانيــة.  المســيح  لمجــيء  الطريــق  ليعــدوا  قطــر 
ويتمجــد. وروح هللا القديــر يــرف علــى قلــوب النــاس، فالذيــن يســتجيبون لتأثيــره 
ونســاء  رجــال  يــرى  أن  يمكــن  كثيــرة  أماكــن  وفــي  ولحقــه.  هلل  شــهوداً  يصيــرون 
مكرســون يقدمــون للنــاس النــور الــذي قــد أوضــح لهــم طريــق الخــاص بالمســيح. 
تعمــدوا  قــد  الذيــن  أولئــك  فعــل  كمــا  يضــيء  نورهــم  جعــل  علــى  يداومــون  وإذ 
بالــروح القــدس فــي يــوم الخمســين فســيأخذون شــيئا أكثــر وأكثــر مــن قــوة الــروح. 

وهكــذا تســتنير األرض مــن مجــد هللا.
ومــن الناحيــة األخــرى يوجــد بعــض ممــن ينتظــرون بتكاســل وخمــول الوقــت 
فبــدلً  اآلخريــن.  إنــارة  علــى  قدرتهــم  تزيــد  فيــه  الــذي  الروحــي  للفــرج  المناســب 
مــن أن يحســنوا اســتخدام الفــرص الحاضــرة التــي بيــن أيديهــم يهملــون الواجبــات 
والمتيــازات الراهنــة ويتركــون نورهــم يخفــت ويصيــر مظلمــاً. إنهــم يتطلعــون إلــى 
يتغيــرون  بهــا  خاصــة  بركــة  علــى  ســيحصلون  فيــه  الــذي  الوقــت  إلــى  المســتقبل 

بــدون أي مجهــود مــن جانبهــم. ويؤهلــون للخدمــة 
إنــه أمــر حقيقــي أنــه فــي وقــت النهايــة عندمــا يقتــرب عمــل هللا فــي األرض 
مــن نهايتــه، فالمســاعي الجــادة التــي يبذلهــا المؤمنــون المكرســون تحــت قيــادة 
األنبيــاء  إن  هللا.  لرضــى  خاصــة  عامــات  ســتصحبها  وإرشــاده  القــدس  الــروح 
بــاد  فــي  يســقط  الــذي  والمتأخــر  المبكــر  المطــر  رمــز  اســتخدموا  العبرانييــن 
التــي  الروحيــة  النعمــة  عــن  لينبئــوا  والحصــاد  البــذار  إلقــاء  وقــت  فــي  الشــرق 
أيــام  فــي  الــروح  انســكاب  إن  لكنيســة هللا.  عــادي  غيــر  وبفيــض  بغنــى  ســتُمنح 
الرســل كان هــو بــدء المطــر المبكــر وكانــت نتيجتــه مجيــدة. إن الــروح ســيمكث 

الدهــر. انقضــاء  إلــى  الحقيقيــة  الكنيســة  مــع 
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ولكــن قــرب انتهــاء حصــاد األرض يوجــد وعــد بــأن نعمــة روحيــة خاصــة ســتمنح 
المطــر  بســقوط  يَُشــبَّه  النســكاب  فهــذا  اإلنســان.  ابــن  لمجــيء  الكنيســة  إلعــداد 
المتأخر، وعلى المســيحيين أن يقدموا توســاتهم إلى رب الحصاد في طلب هذه 
ــِر «. وإجابــة علــى تلــك التوســات: » يُْنــزُِل  القــوة المضافــة » ِفــي أََواِن الَْمطـَـِر الُْمتَأَخِّ
ــرًا ِفــي أَوَِّل الَْوقـْـِت « )زكريــا 10: 1؛ يوئيــل 2: 23(. َعلَيُْكــْم )الــرب( َمطـَـرًا ُمبَكِّــرًا َوُمتَأَخِّ

يتبــع  حــي  وارتبــاط  اتصــال  اليــوم  هللا  كنيســة  ألعضــاء  يكــن  لــم  مــا  ولكــن 
يصلحــوا  لــم  ومــا  الحصــاد.  لوقــت  مســتعدين  يكونــوا  فلــن  روحــي  نمــو  كل 
فــي  فــي الحصــول علــى نعمــة زائــدة  مصابيحهــم ويبقوهــا مضيئــة فســيخفقون 

الخاصــة. الحاجــة  أوقــات 
هــم  الجديــدة  النعمــة  إمــدادات  اســتمرار  يتقبلــون  الذيــن  أولئــك  فقــط  إنمــا 
الذيــن ســتكون لهــم قــوة تتناســب مــع حاجتهــم اليوميــة وقدرتهــم علــى اســتخدام 
تلــك القــوة. وبــدلً مــن التطلــع إلــى األمــام إلــى زمــن المســتقبل الــذي فيــه يحصلــون 
علــى إعــداد معجــزي يعدهــم لربــح النفــوس بواســطة منحهــم قــوة روحيــة خاصــة، 
ة لــه ليســتخدمها.  فهــم فــي كل يــوم يســلمون أنفســهم هلل ليجعلهــم أوانــي ُمَعــدَّ
وفــي كل يــوم يحســنون اســتخدام الفــرص المقدمــة لهــم والتــي هــي فــي متنــاول 
أيديهــم للخدمــة. وفــي كل يــوم يشــهدون للســيد أينمــا يوجــدون ســواء أكانــوا فــي 

محيــط عمــل وضيــع فــي البيــت أو فــي حقــل الخدمــة العــام.
إن للخــادم المكــرَّس تعزيــة عجيبــة حيــن يعلــم أنــه حتــى المســيح نفســه فــي أثنــاء 
حياتــه علــى األرض كان كل يــوم يطلــب مــن أبيــه إمــدادات جديــدة مــن النعمــة التــي 
كان يحتاجهــا، ومــن هــذه الشــركة مــع هللا كان يخــرج ليقــوي اآلخريــن ويباركهــم. 
انظــروا ابــن هللا ســاجداً فــي الصــاة أمــام أبيــه، فمــع أنــه ابــن هللا فهــو يقــّوي إيمانــه 
بالصاة، وبواسطة شركته مع السماء استجمع لنفسه قوة لمقاومة الشر ولخدمة 
حاجــات النــاس. وكاألخ األكبــر لجنســنا فهــو يعــرف حاجــات أولئــك الذيــن إذ هــم 
محاطــون بالضعــف وعائشــون فــي عالــم الخطيــة والتجربــة، ل يزالــون يشــتاقون إلــى 
خدمتــه. إنــه يعــرف أن الرســل الذيــن يــرى أنهــم أهــاً إلرســالهم للخدمــة، هــم أنــاس 
ضعفــاء ومخطئــون، ولكــن كل مــن يقدمــون أنفســهم لخدمتــه بالتمــام يقــدم لهــم 
وعــدا بالمعونــة اإللهيــة. إن مثالــه هــو تأكيــد وضمــان بــأن البتهــالت والصلــوات 
الحــارة المثابــرة إلــى هللا والمقدمــة بإيمــان — ذلــك اإليمــان الــذي يقــود صاحبــه 
إلــى العتمــاد التــام علــى هللا والتكريــس لخدمتــه فــي غيــر تحفــظ — ســتنتصر فــي 

اإلتيــان بمعونــة الــروح القــدس إلــى النــاس فــي حربهــم ضــد الخطيــة.
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التــي  القــوة  واســتخدام  لقبــول  معــداً  يكــون  المســيح  مثــال  يتبــع  خــادم  فــكل 
قــد وعــد بهــا هللا كنيســته ألجــل إنضــاج حصــاد األرض. ومــن صبــاح إلــى صبــاح 
إذ يجثــو الــكارزون باإلنجيــل أمــام الــرب ويجــددون عهــد التكريــس لــه فســيمنحهم 
امتيــاز حضــور روحــه معهــم بقوتــه المحييــة المقدســة. وإذ يخرجــون ألداء واجباتهــم 
اليوميــة يكــون عندهــم الضمــان بــأن العامــل غيــر المنظــور الــذي هــو الــروح القــدس 

يقدرهــم علــى أن يكونــوا » عامليــن مــع هللا «.
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 3، 4: 31-1(.

فباتضــاع  كفايتهــم،  بعــدم  عميقــاً  إحساســاً  يحســون  المســيح  تاميــذ  كان 
وتذلــل وصــاة قرنــوا ضعفهــم بقوتــه وربطــوا جهلهــم بحكمتــه وعــدم اســتحقاقهم 
ببــره وفقرهــم بغنــاه الــذي ل ينفــذ. فــإذ تقــووا وتــم إعدادهــم علــى هــذه الصــورة لــم 

يتــرددوا عــن التقــدم إلــى األمــام فــي خدمــة الســيد. 
بعــد حلــول الــروح القــدس بوقــت قصيــر، وتــواً بعــد فرصــة قضيــت فــي الصــاة 
بــاب  إلــى الهيــكل للعبــادة فشــاهداً عنــد  الحــارة، كان بطــرس ويوحنــا صاعديــن 
الهيــكل الــذي يقــال لــه الجميــل رجــا أعــرج يبلــغ األربعيــن مــن العمــر، كانــت حياتــه 
منــذ ولدتــه حيــاة األلــم والعجــز والضعــف. وقــد اشــتاق هــذا الرجــل الســيئ الحــظ 
طويــاً ألن يــرى يســوع ليشــفيه، ولكنــه كان عاجــزاً عجــزاً يــكاد يكــون كامــاً، وقــد 
أقصــى بعيــداً عــن مشــهد خدمــات الطبيــب العظيــم. وأخيــراً أفلحــت توســاته فــي 
إقنــاع بعــض األصدقــاء لحملــه إلــى بــاب الهيــكل، ولكــن لــدى وصولــه إلــى هنــاك 

اكتشــف أن ذاك الــذي تركــزت فيــه آمالــه كان قــد مــات ميتــة قاســية...
وقــد أثــارت خيبتــه عطــف الذيــن عرفــوا كــم مــن الوقــت ظــل ذلــك المســكين 
ينتظــر بشــوق ولهفــة لكــي يشــفيه يســوع، فكانــوا كل يــوم يحملونــه إلــى الهيــكل أمــا 
أن ينــال بعــض العطــف مــن العابريــن فيجــودون عليــه بالقليــل ممــا عندهــم ليســد 
بــه إعــوازه. فــإذ مــر بــه بطــرس ويوحنــا ســألهما صدقــة. فتطلــع إليــه ذانــك التلميــذان 
بحنــان وإشــفاق. وقــال لــه بطــرس: » انْظـُـْر إِلَيَْنــا. فَاََحظَُهَمــا ُمْنتَِظــرًا أَْن يَأُْخــَذ ِمْنُهَمــا 
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ــٌة َولَ َذَهــٌب « )أعمــال 3: 4-6(. فعندمــا أعلــن  ــَس لِــي ِفضَّ َشــيْئًا. فََقــاَل بُطْــرُُس لَيْ
بطــرس أنــه فقيــر خــاب أمــل الرجــل األعــرج، ولكنــه أشــرق بعــد ذلــك وتألــق بنــور 
الرجــاء عندمــا تابــع الرســول كامــه قائــا: » َولِكــِن الَّــِذي لِــي فَِإيَّــاُه أُْعِطيــَك: ِباْســِم 

ــْم َواْمــِش «. يَُســوَع الَْمِســيِح النَّاِصــِريِّ قُ
َدْت رِْجــاَُه َوكَْعبَــاُه. فََوثَــَب  َوأَْمَســَكُه ِبيَــِدِه الْيُْمَنــى َوأَقَاَمــُه، فَِفــي الَْحــاِل تََشــدَّ
َويَُســبُِّح  َويَطُْفــُر  يَْمِشــي  َوُهــَو  الَْهيْــَكِل  إِلَــى  َمَعُهَمــا  َوَدَخــَل  يَْمِشــي،  َوَصــاَر  َوَوقَــَف 
ـِذي  الّـَ ُهــَو  ـُه  أَنّـَ َويَُســبُِّح هللَا. َوَعرَفُــوُه  َوُهــَو يَْمِشــي  ــْعِب  َوأَبَْصــرَُه َجِميــُع الشَّ هللَا. 
َدقَــِة َعلَــى بَــاِب الَْهيْــَكِل الَْجِميــِل، فَاْمتَــألُوا َدْهَشــًة َوَحيْــرًَة  كَاَن يَْجلِــُس ألَْجــِل الصَّ

ــا َحــَدَث لَــُه. ِممَّ
ــَض  ــا، تَرَاكَ ــًكا ِببُطْــرَُس َويُوَحنَّ » َوبَيَْنَمــا كَاَن الرَُّجــُل األَْعــَرُج الَّــِذي ُشــِفَي ُمتََمسِّ
َوُهــْم  ُســلَيَْماَن«  »ِرَواُق  لَــُه  يَُقــاُل  ـِذي  الّـَ الــرَِّواِق  إِلَــى  ــْعِب  الشَّ َجِميــُع  إِلَيِْهــْم 
أن  اســتطاعوا  التاميــذ  ألن  اندهشــوا  لقــد   .)11-6  :3 )أعمــال  ُمْنَدِهُشــوَن « 
الرجــل  هــو  فهــا  ذلــك  ومــع  يســوع.  يصنعــه  كان  بمــا  شــبيهة  معجــزات  يصنعــوا 
يحــرك  أن  اســتطاع  ألنــه  متهلــاً  يفــرح  ســنة،  أربعيــن  وعاجــزاً  أعــرج  كان  الــذي 
بيســوع. بإيمانــه  ســعيد  اآلن  وهــو  ألــم،  أي  فيهــا  يعــد  لــم  التــي  أعضــاء جســمه 

بَالُُكــْم  » َمــا  بطــرس:  لهــم  قــال  الشــعب  دهشــة  التلميــذان  رأى  وعندمــا 
تَْقَوانَــا قَــْد َجَعلَْنــا  أَْو  تَِنــا  ِبُقوَّ إِلَيَْنــا، كَأَنََّنــا  تَْشــَخُصوَن  َولَِمــاَذا  ِمــْن هــَذا؟  بُــوَن  تَتََعجَّ
باســم  تــم  قــد  الشــفاء  أن  لهــم  أكــد  وقــد   .)12  :3 )أعمــال  يَْمِشــي؟ «  هــَذا 
الرســول  أعلــن  ثــم  األمــوات.  مــن  أقامــه هللا  الــذي  الناصــري  واســتحقاق يســوع 
َد اْســُمُه هــَذا الَّــِذي تَْنظُُرونَــُه َوتَْعرِفُونَــُه، َواإِليَمــاُن  قائــا: » َوِباإِليَمــاِن ِباْســِمِه، َشــدَّ

.)16  :3 )أعمــال  َجِميِعُكــْم «  أََمــاَم  ــَة  حَّ الصِّ هــِذِه  أَْعطَــاُه  ِبَواِســطَِتِه  ـِذي  الّـَ
بــكل صراحــة عــن خطيــة اليهــود العظيمــة فــي رفضهــم  وقــد تكلــم الرســولن 
إلــى  إيــاه، ولكنهمــا كانــا حريصيــن أل يســوقا ســامعيهما  لرئيــس الحيــاة وقتلهــم 
، َوطَلَبْتـُـْم أَْن يُوَهــَب لَُكــْم  وَس الْبَــارَّ اليــأس. فقــال لهــم بطــرس: » أَنْتـُـْم أَنَْكرْتـُـُم الُْقــدُّ
َرُجــٌل قَاتـِـٌل. َورَئِيــُس الَْحيَــاِة قَتَلْتُُمــوُه، الَّــِذي أَقَاَمــُه هللُا ِمــَن األَْمــَواِت، َونَْحــُن ُشــُهوٌد 
لِذلـِـَك... َواآلَن أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة، أَنـَـا أَْعلـَـُم أَنَُّكــْم ِبَجَهالـَـٍة َعِملْتـُـْم، كََمــا ُرَؤَســاُؤكُْم أَيًْضــا. 
َمــُه  ـَم الَْمِســيُح، قَــْد تَمَّ ِبــِه ِبأَفْــَواِه َجِميــعِ أَنِْبيَائِــِه، أَْن يَتَأَلّـَ ــا هللُا فََمــا َســبََق َوأَنْبَــأَ  َوأَمَّ
هَكــَذا « )أعمــال 3: 14، 15، 17، 18(. وقــد أعلــن أن الــروح القــدس يدعوهــم 
إلــى التوبــة والرجــوع، وأكــد لهــم أنــه ل رجــاء فــي الخــاص إل بواســطة رحمــة ذاك 

الــذي قــد صلبــوه. فباإليمــان بــه وحــده يمكــن أن تغفــر خطاياهــم. 
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ثــم قــال لهــم: » فَتُوبـُـوا َوارِْجُعــوا لِتُْمَحــى َخطَايَاكـُـْم، لَِكــْي تَأْتـِـَي أَْوقـَـاُت الَْفــَرِج ِمــْن 
َوْجِه الرَّبِّ « ) أعمال 3: 19(.

إِلبْراِهيــَم:  قَائِــاً  آبَاَءنَــا  هللُا  ِبــِه  َعاَهــَد  ـِذي  الّـَ َوالَْعْهــِد  األَنِْبيَــاِء،  أَبَْنــاُء  » أَنْتُــْم 
َوِبَنْســلَِك تَتَبـَـارَُك َجِميــُع قَبَائـِـِل األَرِْض. إِلَيُْكــْم أَوَّلً، إِْذ أَقـَـاَم هللُا فَتـَـاُه يَُســوَع، أَرَْســلَُه 

ِبــرَدِّ كُلِّ َواِحــٍد ِمْنُكــْم َعــْن ُشــُرورِِه « )أعمــال 3: 25، 26(. يُبَارِكُُكــْم 
هكــذا كــرز التلميــذان بقيامــة المســيح. وكثيــرون مــن الســامعين كانــوا ينتظــرون 
هــذه الشــهادة فلمــا ســمعوها آمنــوا ألنهــا ذكَّرتهــم بأقــوال المســيح التــي نطــق بهــا 
فانضمــوا إلــى صفــوف أولئــك الذيــن قبلــوا اإلنجيــل. إن البــذرة التــي كان الُمَخلِّــص 
قــد زرعهــا نبتــت ونمــت وأتــت بثمــر كثيــر. وإذ كان التلميــذان يخاطبــان الشــعب: 
ِريــَن ِمْن تَْعلِيِمِهَما  وِقيُّــوَن. ُمتََضجِّ دُّ » أَقْبَــَل َعلَيِْهَمــا الَْكَهَنــُة َوقَائـِـُد ُجْنــِد الَْهيْــَكِل َوالصَّ

ــْعَب، َونَِدائِِهَمــا ِفــي يَُســوَع ِبالِْقيَاَمــِة ِمــَن األَْمــَواِت « )أعمــال 4: 1، 2(. الشَّ
الــذي  الــكاذب  الخبــر  ذلــك  مــكان  فــي كل  الكهنــة  نشــر  المســيح  قيامــة  بعــد 
يقــول إن التاميــذ قــد ســرقوا جســده فيمــا كان الحــراس الرومــان نيامــاً. فــا غرابــة 
إذا اســتاؤا عندمــا ســمعوا بطــرس ويوحنــا يكــرزان بقيامــة ذاك الــذي قــد قتلــوه. 
وقــد ثــار الصدوقيــون، بوجــه خــاص، واهتاجــوا جــداً. فلقــد أحســوا بــأن عقيدتهــم 

المعــززة لديهــم مهــددة بالخطــر وبــأن ســمعتهم بــات يُخشــى عليهــا.
ازداد عــدد المنضميــن إلــى اإليمــان الجديــد بســرعة، فأجمــع رأي الفريســيين 
تُــرِك هــؤلء المعلمــون الجــدد يواصلــون عملهــم دون  والصدوقييــن علــى أنــه إذا 
داً بخطــر أعظــم ممــا لــو كان يســوع علــى األرض.  رادع، فــإن نفوذهــم سيُمســي مهــدِّ
بطــرس  علــى  الصدوقييــن،  بعــض  بمعونــة  الهيــكل،  جنــد  رئيــس  قبــض  ولذلــك 
ويوحنــا ووضعوهمــا فــي حبــس إلــى الغــد ألن الوقــت كان مســاء ولــم يكــن ممكنــاً 

التحقيــق معهمــا فــي ذلــك اليــوم.
إن أعداء التاميذ لم يسعهم إلّ أن يقتنعوا بأن المسيح قام من بين األموات. 
كان البرهــان واضحــاً جــداً بحيــث لــم يحتمــل الشــك. ومــع ذلــك فقــد قّســوا قلوبهــم 
إذ رفضــوا التوبــة عــن خطيتهــم الهائلــة التــي ارتكبوهــا بقتلهــم ليســوع. ومــا أكثــر 
يتكلمــون  كانــوا  الرســل  أن  علــى  للدللــة  اليهــود  لرؤســاء  قدمــت  التــي  البراهيــن 
ويعملــون بإرشــاد إلهــي، ولكنهــم قاومــوا رســالة الحــق بــكل إصــرار. إن المســيح لــم 
يــأت بالطريقــة التــي كانــوا ينتظرونهــا، ومــع أنهــم اقتنعــوا فــي بعــض األحيــان بأنــه 
ابــن هللا، فقــد خنقــوا اقتناعهــم هــذا وصلبــوا المســيح. وقــد قــدم هللا لهــم فــي 
رحمتــه براهيــن أخــرى، واآلن هــا هــي فرصــة أخــرى تقــدم لهــم للرجــوع إليــه. فأرســل 
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إليهــم التاميــذ ليخبروهــم بأنهــم قــد قتلــوا رئيــس الحيــاة، وفــي هــذه التهمــة الهائلــة 
فــي اعتصامهــم  بالطمأنينــة  إذ أحســوا —  ليتوبــوا. ولكــن  أخــرى  لهــم دعــوة  قــدم 
ببرهــم الذاتــي، رفــض معلمــو اليهــود العتــراف بــأن أولئــك الرجــال الذيــن يتهمونهــم 

بصلــب المســيح يتكلمــون بتوجيــه الــروح القــدس.
فــإذ أســلم الكهنــة أنفســهم لمســلٍك ناَصبــوا فيــه المســيح المقاومــة والعــداء، 
التجــاه.  نفــس  فــي  ليســيروا  إضافيــاً  حافــزاً  إليهــم  بالنســبة  هــذا  مســلكهم  صــار 
وقــد زاد إصرارهــم علــى العنــاد، ليــس ألنهــم لــم يســتطيعوا التســليم والعــدول عــن 
رأيهــم، فقــد كانــوا يســتطيعون ذلــك ولكنهــم لــم يريــدوا. إنهــم لــم يُقطعــوا بعيــداً عــن 
الخــاص ألنهــم كانــوا مذنبيــن ويســتحقون المــوت فحســب، وليــس فقــط لكونهــم 
قتلــوا ابــن هللا، بــل ألنهــم أيضــاً تســلحوا بالمقاومــة ضــد هللا. فبــكل إصــرار قاومــوا 
النــور ورفضــوه وأخمــدوا تبكيــت الــروح. إن القــوة التــي تســيطر علــى أبنــاء المعصيــة 
كانــت تعمــل فيهــم فجعلتهــم يهينــون الرجــال الذيــن كان هللا يعمــل بواســطتهم. 
إن خبــث عصيانهــم زاد وتفاقــم بواســطة كل عمــل مــن أعمــال المقاومــة المتواليــة 
ضــد هللا والرســالة التــي أعطاهــا لخدامــه ليعلنوهــا. فــي كل يــوم كان يمــر ويرفــض 
فيــه رؤســاء اليهــود التوبــة، إنمــا كانــوا بذلــك يبــدأون بالعصيــان مجــدداً اســتعداداً 

ألن يحصــدوا مــا قــد زرعــوه.
إن غضــب هللا ل يعلــن علــى الخطــاة غيــر التائبيــن ألجــل الخطايــا التــي قــد 
ارتكبوهــا فقــط، بــل ألنهــم بعدمــا ُدعــوا للتوبــة اختــاروا اإلمعــان فــي المقاومــة وهــم 
يرتكبــون مــن جديــد نفــس الخطايــا التــي ســبق أن ارتكبوهــا متحديــن النــور المعطــى 
لهــم. فلــو خضــع رؤســاء اليهــود لقــوة الــروح القــدس المبكتــة لكانــت خطاياهــم قــد 
غفــرت. ولكنهــم أصــروا علــى عــدم اإلذعــان. وبنفــس هــذه الطريقــة نجــد أن الخاطئ 

بمقاومتــه المســتمرة يضــع نفســه فــي وضــع ل يمكــن للــروح القــدس أن يؤثــر فيــه.
وفــي اليــوم التالــي بعــد شــفاء الرجــل األعــرج اجتمــع حنــان وقيافــا مــع باقــي 
أحبــار الهيــكل للمحاكمــة، فجــيء بالســجينين ليمثــا أمامهــم. فــي نفــس تلــك الــدار 
وأمــام بعــض الرجــال ذاتهــم كان بطــرس قــد أنكــر ســيده ذلــك اإلنــكار المشــين، وقــد 
مثــل هــذا األمــر بــكل وضــوح أمــام ذهنــه عندمــا وقــف ليَُحاكــم. كانــت لديــه اآلن 

فرصــة فيهــا يفتــدي ُجبنــه ذاك.
بطــرس  مثلــه  الــذي  الــدور  تذكــروا  والذيــن  حاضريــن  كانــوا  الذيــن  أولئــك  إن 
عنــد محاكمــة ســيده كانــوا يخدعــون أنفســهم بالفكــر أنــه يمكنهــم اآلن أن يخيفــوه 
بتهديــده بالســجن والمــوت. ولكــن بطــرس الســريع الندفــاع والواثــق مــن ذاتــه والــذي 
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أنكــر المســيح فــي أحــرج ســاعاته كان يختلــف اختافــاً عظيمــاً عــن بطــرس الــذي 
جــيء بــه اآلن أمــام الســنهدريم للتحقيــق معــه. فمنــذ ســقطته تجــدد ولــم يعــد متكبــراً 
أو فخــوراً بــل صــار متضعــاً وغيــر واضــع ثقتــه فــي نفســه. وإذ امتــأل بالــروح القــدس 
وبمســاعدة هــذه القــوة عقــد العــزم علــى محــو لطخــة الرتــداد مــن نفســه بإكــرام 

وتمجيــد الســم الــذي كان قــد أنكــره ســابقاً.
لقــد تحاشــى الكهنــة قبــل ذلــك ذكــر شــيء عــن صلــب يســوع أو قيامتــه. أمــا 
اآلن فلكــي يتممــوا أغراضهــم أُجبــروا أن يســألوا المتهميــن كيــف تــم شــفاء الرجــل 
ٍة َوِبــأَيِّ اْســٍم َصَنْعتَُمــا أَنْتَُمــا هــَذا؟ « األعــرج العاجــز فســألوهما قائليــن: » ِبأَيَّــِة قُــوَّ

فبجــرأة مقدســة وبقــوة الــروح أعلــن بطــرس قائــا بــا خــوف: » ليَُكــْن َمْعلُوًمــا 
، الَّــِذي  ِعْنــَد َجِميِعُكــْم َوَجِميــعِ َشــْعِب إِْســرَائِيَل، أَنَّــُه ِباْســِم يَُســوَع الَْمِســيِح النَّاِصــِريِّ
َصلَبْتُُمــوُه أَنْتـُـُم، الَّــِذي أَقَاَمــُه هللُا ِمــَن األَْمــَواِت، ِبــَذاَك َوقـَـَف هــَذا أََماَمُكــْم َصِحيًحــا. 
هــَذا ُهــَو: الَْحَجــُر الَّــِذي اْحتََقرْتُُمــوُه أَيَُّهــا الْبَنَّــاُؤوَن، الَّــِذي َصــاَر رَأَْس الزَّاِويـَـِة. َولَيْــَس 
ــاِس،  ــَن النَّ ــْد أُْعِطــَي بَيْ ــَماِء، قَ ــَس اْســٌم آَخــُر تَْحــَت السَّ ــرِِه الَْخــاَُص. ألَْن لَيْ ِبأََحــٍد َغيْ

ِبــِه يَْنبَِغــي أَْن نَْخلُــَص « )أعمــال 4: 7، 12-10(.
هذا الدفاع الباسل أفزع رؤساء اليهود. كانوا يظنون أن التاميذ سينهزمون 
مــن الخــوف والرتبــاك عندمــا يؤتــى بهــم أمــام الســنهدريم. ولكــن بــدلً مــن ذلــك 
فقــد تكلــم هــذان الشــاهدان كمــا كان المســيح نفســه يتكلــم، بقــوة إقنــاع عظيمــة 
أبكمــت كل خصومهــم. ولــم يكــن هنالــك أي أثــر للخــوف فــي صــوت بطــرس وهــو 
ـِذي اْحتََقرْتُُمــوُه أَيَُّهــا الْبَنَّــاُؤوَن،  يعلــن قائــا عــن المســيح: » هــَذا ُهــَو: الَْحَجــُر الّـَ

الَّــِذي َصــاَر َرأَْس الزَّاِويـَـِة «.
لقــد اســتخدم بطــرس تعبيــراً مجازيــاً معروفــا للكهنــة. لقــد تحــدث األنبيــاء عــن 
الحجــر المرفــوض. وإذ كان المســيح نفســه يخاطــب الكهنــة والشــيوخ فــي إحــدى 
ــاُؤوَن ُهــَو  ُــْم قَــطُّ ِفــي الُْكتُــِب. الَْحَجــُر الَّــِذي رَفََضــُه الْبَنَّ المناســبات قــال: » أََمــا قََرأْت
قَــْد َصــاَر رَأَْس الزَّاِويَــِة؟ ِمــْن ِقبَــِل الــرَّبِّ كَاَن هــَذا َوُهــَو َعِجيــٌب ِفــي أَْعيُِنَنــا! لِذلِــَك 
ــٍة تَْعَمــُل أَثَْمــارَُه. َوَمــْن َســَقَط َعلـَـى  أَقـُـوُل لَُكــْم: إِنَّ َملَُكــوَت هللِا يُْنــَزُع ِمْنُكــْم َويُْعطـَـى ألُمَّ

ــِه يَْســَحُقُه « )متــى 21: 44-42(. ــُض، َوَمــْن َســَقَط ُهــَو َعلَيْ هــَذا الَْحَجــِر يَتَرَضَّ
وإذ أصغــى الكهنــة إلــى كلمــات الرســولين الجريئــة » َعرَفُوُهَمــا أَنَُّهَمــا كَانـَـا َمــَع 

يَُســوَع « )أعمال 4: 13(.
والكتــاب يقــول عــن التاميــذ بعــد تجلــى المســيح أنهــم فــي ختــام ذلــك المشــهد 
العجيــب: » َولَــْم يَــَرْوا أََحــًدا إِلَّ يَُســوَع َوْحــَدُه « )متــى 17: 8(. » يَُســوَع َوْحــَدُه «، 
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هــذه الكلمــات تشــتمل علــى ســر الحيــاة والقــوة اللتيــن بهمــا امتــاز تاريــخ الكنيســة 
مــرة، أحســوا بحاجتهــم  المســيح أول  أقــوال  التاميــذ عندمــا ســمعوا  األولــى. إن 
إليــه. لقــد طلبــوه فوجــدوه وتبعــوه. كانــوا معــه فــي الهيــكل وعلــى المائــدة وعنــد 
ســفح الجبــل وفــي الحقــل. كانــوا كالتاميــذ مــع معلمهــم، فكانــوا يتلقــون منــه كل 

يــوم دروس الحــق األبــدي. 
وبعــد صعــود المســيح كانــوا ل يزالــون يحســون بالحضــور اإللهــي معهــم، ذلــك 
الحضــور الملــيء بالحــب والنــور. وقــد كان حضــوراً شــخصياً. فيســوع الُمَخلِـّـص 
الــذي ســار وتحــدث وصلــى معهــم، والــذي خاطــب قلوبهــم بــكام الرجــاء والعزاء، 
إذ كانــت رســالة الســام علــى شــفتيه أُِخــذ مــن بينهــم إلــى الســماء. وإذ أخذتــه 
انِْقَضــاِء  إِلَــى  ـاِم  األَيّـَ كُلَّ  َمَعُكــْم  أَنَــا  » َهــا  القائــل:  كامــه  ذكــروا  المائكــة  مركبــة 
ْهــِر « )متــى 28: 20(. وقــد صعــد إلــى الســماء فــي هيئــة بشــرية. لقــد عرفــوا  الدَّ
لــم  نحوهــم  عواطفــه  وأن  ومخلصهــم،  صديقهــم  يــزال  ول  عــرش هللا،  أمــام  أنــه 
تتغيــر، وأنــه ســيكون متحــداً إلــى األبــد بالبشــرية المتألمــة. وعرفــوا أنــه يقــدم أمــام 
هللا اســتحقاق دمــه، ويكشــف عــن يديــه ورجليــه المثقوبتيــن كتــذكار للثمــن الــذي 
قدمــه ألجــل مفدييــه. هــذا الفكــر منحهــم القــوة علــى احتمــال العــار ألجلــه. وصــار 
اتحادهــم بــه أقــوى اآلن ممــا كان حيــن عــاش معهــم شــخصياً. إن النــور والمحبــة 
أن  حتــى  منهــم،  يشــع  النــور  جعــل  فيهــم  المســيح  ُســكَنى  مــن  المنبثقــة  والقــوة 

النــاس إذ شــاهدوا ذلــك تعجبــوا.
لقــد وضــع المســيح ختمــه علــى الكلمــات التــي تكلــم بهــا بطــرس دفاعــاً عنــه. 
وقــد وقــف الرجــل الــذي شــفي بكيفيــة معجزيــة إلــى جــوار بطــرس كشــهادة مقنعــة. 
إن منظــر هــذا الرجــل الــذي كان منــذ ســاعات قليلــة أعــرج عاجــزاً، ولكنــه صــار اآلن 
يتمتــع بكامــل الصحــة، أضــاف شــهادة قويــة إلــى أقــوال بطــرس. لقــد صمــت الكهنــة 
والرؤســاء إذ كانــوا عاجزيــن عــن تفنيــد تصريــح بطــرس، ومــع ذلــك فإنهــم لــم يكونــوا 

أقــل إصــراراً علــى إيقــاف تعليــم التاميــذ.
إن معجــزة المســيح األخيــرة التــي توَّجــت كل معجزاتــه األخــرى — أي معجــزة 
وآياتــه  يســوع  مــن  العالــم  لحرمــان  الكهنــة  تصميــم  علــى  لعــازر — ختمــت  إقامــة 
العجيبــة التــي كانــت تعجــل بتقويــض نفوذهــم علــى الشــعب. لقــد صلبــوه، ولكــن 
هــا هــو برهــان مقنــع علــى أنهــم لــم يســتطيعوا إيقــاف صنــع المعجــزات باســمه ول 
ــم بــه. وهــا هــي أطــراف مدينــة أورشــليم قــد اهتاجــت علــى  إذاعــة الحــق الــذي َعلَّ

أثــر كــرازة الرســولين وإذاعــة نبــأ شــفاء األعــرج وانتشــاره فــي كل مــكان.
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الرســولين  بإخــراج  والرؤســاء  الكهنــة  أمــر  وارتباكهــم  حيرتهــم  يخفــوا  فلكــي 
ليتشــاوروا فــي األمــر فيمــا بينهــم. وقــد أجمــع رأيهــم علــى أنهــم عبثــاً يحاولــون إنــكار 
لــو تمكنــوا مــن إخفــاء المعجــزة  حقيقــة كــون الرجــل قــد شــفي. كانــوا سيســرون 
باألكاذيــب، ولكــن ذلــك كان أمــرا مســتحيا ألن المعجــزة صنعــت فــي وضــح النهــار 
وأمــام جمهــور مــن الشــعب وقــد علــم بخبرهــا آلف مــن النــاس. وقــد أحســوا أن 
عمــل التاميــذ ينبغــي إيقافــه وإل فــإن أناســاً كثيريــن ســيتبعون يســوع. وســيلحقهم 

العــار بعــد ذلــك ألنهــم ســيُتَّهمون بقتــل ابــن هللا.
ولكــن بالرغــم مــن رغبتهــم فــي قتــل التلميذيــن وإهاكهمــا لــم يجــرؤ الكهنــة 
باســم  يخدمــان  أو  ينطقــان  اســتمرا  إذا  العقوبــات  بأقســى  تهديدهمــا  علــى  إل 
ألّ  أمروهمــا  الســنهدريم  أمــام  أخــرى  مــرة  ليمثــا  اســتدعوهما  فــإذ  يســوع. 
» إِْن  قائليــن:  أجاباهــم  ويوحنــا  بطــرس  ولكــن  يســوع.  باســم  يعلّمــا  أو  ينطقــا 
ــا أََمــاَم هللِا أَْن نَْســَمَع لَُكــْم أَكْثـَـَر ِمــَن هللِا، فَاْحُكُمــوا. ألَنََّنــا نَْحــُن لَ يُْمِكُنَنــا  كَاَن َحقًّ
ـَم ِبَمــا َرأَيَْنــا َوَســِمْعَنا « )أعمــال 4: 19، 20(. كــم كان سيُســر الكهنــة  أَْن لَ نَتََكلّـَ
لدعوتهمــا  ينحــرف  ول  يميــل  ل  الــذي  ولئهمــا  علــى  الرجليــن  هذيــن  بمعاقبــة 
ــُدوَن هللَا  المقدســة، ولكنهــم كانــوا يخافــون الشــعب: » ألَنَّ الَْجِميــَع كَانُــوا يَُمجِّ
تكــرار  بعــد  الرســولين  أطلــق ســراح  21(. وهكــذا   :4 )أعمــال  َجــَرى «  َمــا  َعلَــى 

والتوصيــات.  التهديــدات 
بخبــث  لعلمهــم  اآلخــرون  فالتاميــذ  ســجينين  ويوحنــا  بطــرس  كان  بينمــا 
تتكــرر  لئــا  يخشــون  كانــوا  إذ  أخويهــم  ألجــل  انقطــاع  بــا  يصلــون  كانــوا  اليهــود 
باقــي  إلــى  ذهبــا  الرســولن  أُطلــق  وحالمــا  المســيح.  بهــا  عومــل  التــي  القســوة 
التاميــذ وأخبراهــم بنتيجــة التحقيــق. وإذ كان فــرح المؤمنيــن عظيمــا: » رَفَُعــوا 
انِــُع  الصَّ اإِللــُه  ُهــَو  أَنْــَت  ــيُِّد،  السَّ َوقَالُوا: »أَيَُّهــا  هللِا  إِلَــى  َصْوتًــا  َواِحــَدٍة  ِبَنْفــٍس 
ــِت  لَِمــاَذا ارْتَجَّ َداُوَد فَتَــاَك:  ِبَفــِم  الَْقائِــُل  ِفيَهــا.  َمــا  َوالْبَْحــَر َوكُلَّ  ــَماَء َواألَرَْض  السَّ
َمًعــا  ُملُــوُك األَرِْض، َواْجتََمــَع الرَُّؤَســاُء  ِبالْبَاِطــِل؟ قَاَمــْت  ــُعوُب  َوتََفكَّــَر الشُّ األَُمــُم 
وِس يَُســوَع،  ـُه ِبالَْحِقيَقــِة اْجتََمــَع َعلَــى فَتَــاَك الُْقــدُّ َعلَــى الــرَّبِّ َوَعلَــى َمِســيِحِه. ألَنّـَ
الَّــِذي َمَســْحتَُه، ِهيــُروُدس َوِبياَطُــُس الْبُْنِطــيُّ َمــَع أَُمــٍم َوُشــُعوِب إِْســرَائِيَل لِيَْفَعلُــوا 

يَُكــوَن. أَْن  َوَمُشــورَتَُك  يَــُدَك  فََعيََّنــْت  َســبََقْت  َمــا  كُلَّ 
ِبَكاَِمــَك  يَتََكلَُّمــوا  أَْن  َعِبيــَدَك  َواْمَنــْح  تَْهِديَداتِِهــْم،  إِلَــى  انْظُــْر   ، يَــارَبُّ » َواآلَن 
وِس  ــَفاِء، َولْتُْجــَر آيَــاٌت َوَعَجائِــُب ِباْســِم فَتَــاَك الُْقــدُّ ِبــُكلِّ ُمَجاَهــرٍَة. ِبَمــدِّ يَــِدَك لِلشِّ

يَُســوَع« « )أعمــال 4: 30-24(.
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صلــى التاميــذ لكــي ينالــوا مزيــداً مــن القــوة فــي عمــل الخدمــة، ألنهــم رأوا 
كان  حيــن  المســيح  واجههــا  التــي  العنيــدة  المقاومــة  نفــس  ســيواجهون  أنهــم 
تصعــد  واحــدة  بنفــس  رفعوهــا  التــي  الصــاة  كانــت  وعندمــا  األرض.  علــى 
كانــوا  الــذي  المــكان  تزعــزع  فلقــد  اإلجابــة.  جــاءت  الســماء،  إلــى  باإليمــان 
امتــألت  فــإذ  القــدس.  الــروح  مــن  جديــد  مــن  الجميــع  وامتــأل  فيــه  مجتمعيــن 
ٍة  قلوبهــم شــجاعة خرجــوا مــرة أخــرى ليذيعــوا كلمــة هللا فــي أورشــليم: » َوِبُقــوَّ
 .)33  :4 )أعمــال  يَُســوَع «  الــرَّبِّ  ِبِقيَاَمــِة  ــَهاَدَة  الشَّ يُــَؤدُّوَن  الرُُّســُل  كَاَن  َعِظيَمــٍة 

عجيبــة. بكيفيــة  جهودهــم  هللا  بــارك  وقــد 
جوابــاً  أعلنــوا،  عندمــا  خــوف،  بــا  التاميــذ  وقــف  ألجلــه  الــذي  المبــدأ  إن 
مــرة أخــرى باســم يســوع، قائليــن: » إِْن  بــأل ينطقــوا  إليهــم  علــى األمــر الصــادر 
ــا أََمــاَم هللِا أَْن نَْســَمَع لَُكــْم أَكْثـَـَر ِمــَن هللِا، فَاْحُكُمــوا «، هــو نفــس المبــدأ  كَاَن َحقًّ
الــذي جاهــد أنصــار اإلنجيــل لتأييــده فــي أيــام اإلصــاح. فعندمــا اجتمــع األمــراء 
األلمــان فــي عــام 1529 فــي مجمــع ســبايرز عــرض أمــر اإلمبراطــور الــذي ضيَّــق 
بعــد.  فيمــا  المصلحــة  العقيــدة  نشــر  عــن  ونهــى  الدينيــة  الحريــة  علــى  الخنــاق 
األمــراء  يرضــى  فهــل  النهيــار.  وشــك  علــى  كان  العالــم  رجــاء  كأن  بــدا  وقــد 
النــاس الذيــن  نــور اإلنجيــل بعيــدا فتُحــرم منــه جمــوع  بهــذا األمــر؟ وهــل يُحجــز 
مهــددة  كانــت  العالــم  ألجــل  عظيمــة  نتائــج  إن  الظــام؟  فــي  جالســين  زالــوا  ل 
بالخطــر. وقــد اجتمــع أولئــك الذيــن قبلــوا العقيــدة المصلحــة معــاً، وكان هــذا 
ول  قــوة  ل  الضميــر  أمــور  ففــي  األمــر.  هــذا  » لنرفــض  باإلجمــاع:  قرارهــم  هــو 

لألغلبيــة «.  ســلطان 
وعلينــا نحــن فــي أيامنــا هــذه أن نؤيــد هــذا المبــدأ بــكل قــوة. إن رايــة الحــق 
رفعهــا  والتــي  عاليــاً،  اإلنجيليــة  الكنيســة  مؤسســو  رفعهــا  التــي  الدينيــة  والحريــة 
أيضــاً شــهود هللا فــي غضــون القــرون التــي مــرت منــذ ذلــك الحيــن — هــذه الرايــة 
قد سلمت بين أيدينا في هذه المعركة األخيرة. إن المسؤولية عن هذه العطية 
العظيمــة تســتقر علــى أولئــك الذيــن قــد باركهــم هللا بمعرفــة كلمتــه. فعلينــا أن 
نقبــل هــذه الكلمــة علــى أنهــا الســلطة العليــا. وعلينــا أن نعتبــر الحكومــة البشــرية 
ُمَعيَّنــة مــن هللا ونعلــم النــاس الطاعــة لهــا علــى أنهــا واجــب مقــدس فــي حــدود 
محيطهــا المشــروع. ولكــن عندمــا تتعــارض مطاليبهــا مــع مطاليــب هللا فينبغــي 
قانــون  فــوق كل  كلمــة هللا  نعتبــر  أن  علينــا  النــاس.  مــن  أكثــر  نطيــع هللا  أن  لنــا 
بشــري. ففيمــا يختــص باألمــور الروحيــة ينبغــي أل نســتبدل القــول: » هكــذا قــال 
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الــرب « بالقــول: » هكــذا قالــت الكنيســة « أو » هكــذا قالــت الدولــة «. يجــب 
أن يُرفَــع إكليــل المســيح فــوق كل تيجــان ملــوك األرض*.

إنــه ل يطلــب منــا أن نتحــدى الســلطات. فكامنــا ســواء أكان شــفهياً أو مكتوبــاً 
ينبغــي التأمــل فيــه بــكل حــرص وحــذر لئــا يســجل علينــا أننــا ننطــق بــكام يجعلنــا 
نبــدو كأننــا خصــوم القانــون والنظــام. علينــا أل نقــول أو نفعــل شــيئاً يقطــع علينــا 
الطريــق بــا داع أو ضــرورة. وعلينــا أن نتقــدم باســم المســيح مدافعيــن عــن الحقائــق 
المســلمة لنــا. فــإن كان النــاس ينهوننــا عــن مباشــرة هــذا العمــل فحينئــٍذ يمكننــا أن 
ــا أََمــاَم هللِا أَْن نَْســَمَع لَُكــْم أَكْثـَـَر ِمــَن هللِا،  نقــول نفــس مــا قالــه الرســل: » إِْن كَاَن َحقًّ

فَاْحُكُمــوا. ألَنََّنــا نَْحــُن لَ يُْمِكُنَنــا أَْن لَ نَتََكلَّــَم ِبَمــا رَأَيَْنــا َوَســِمْعَنا «.

*» تاريخ اإلصاح « ملؤلفه روبينييه مجلد 13، أصحاح 5.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في أعمال 4: 5-32: 11(.

إن التاميــذ إذ أذاعــوا حــق اإلنجيــل فــي أورشــليم شــهد هللا لكامهــم وآمــن 
جمــع مــن النــاس. وكثيــرون مــن هــؤلء المؤمنيــن األوليــن قُطعــت الصلــة بينهــم وبيــن 
عائاتهــم وأصدقائهــم فــي الحــال بســبب تعصــب اليهــود األعمــى فصــار مــن الــازم 

إمدادهــم بالمــأكل والمســكن.
والكتــاب يعلــن قائــا: » لَــْم يَُكــْن ِفيِهــْم أََحــٌد ُمْحتَاًجــا « )أعمــال 4: 34(، كمــا 
يخبرنــا كيــف ســدت الحاجــة. فالمؤمنــون الذيــن كانــوا يملكــون أمــوالً أو مقتنيــات 
ضحــوا بهــا بــكل ســرور لمواجهــة الطــوارئ. فــإذ كانــوا يبيعــون بيوتهــم أو أراضيهــم 
كانــوا يجيئــون بأثمانهــا ويضعونهــا عنــد أرجــل الرســل: » فَــَكاَن يـُـوزَُّع َعلَــى كُلِّ أََحــٍد 

كََمــا يَُكــوُن لَــُه اْحِتيَــاٌج « )أعمــال 4: 35(.
القــدس.  الــروح  انســكاب  نتيجــة  كان  المؤمنــون  أظهــره  الــذي  الســخاء  هــذا 
)أعمــال 4:  َواِحــَدٌة «  َونَْفــٌس  َواِحــٌد  لهــم » قَلْــٌب  اإلنجيــل كان  إلــى  فالمهتــدون 
32(. إن اهتمامــاً واحــداً مشــتركاً ســيطر عليهــم أل وهــو نجــاح الرســالة المســلمة 
لهــم، فلــم يكــن للطمــع مــكان فــي حياتهــم. إن محبتهــم إلخوتهــم وللملكــوت الــذي 
قبلــوه وأيــدوه كانــت أعظــم مــن محبتهــم للمــال واألمــاك. وقــد شــهدت أعمالهــم 

علــى أنهــم كانــوا يعتبــرون نفــوس النــاس أغلــى قيمــة مــن ثــروات األرض.
وهــذا مــا يحــدث دائمــاً عندمــا يتســلط روح هللا علــى الحيــاة. فأولئــك الذيــن قــد 
امتــألت قلوبهــم بمحبــة المســيح ســيتبعون مثــال ذاك الــذي مــن أجلنــا افتقــر لكــي 
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نغتنــي نحــن بفقــره. فالمــال والوقــت والنفــوذ — كل العطايــا التــي نالوهــا مــن يــد هللا 
ســيقّدرونها فقــط علــى قــدر مــا تكــون وســيلة لتقــدم عمــل اإلنجيــل. هكــذا كانــت 
الحــال فــي أيــام الكنيســة األولــى، وعندمــا يـُـرى فــي الكنيســة اليــوم أنــه بقــوة الــروح قــد 
حول األعضاء عواطفهم عن أمور العالم وأنهم يرغبون في التضحية كي يسمع بنو 

جنســهم اإلنجيــل، فالحقائــق المعلنــة ســيكون لهــا تأثيــر قــوي علــى الســامعين.
ولكــن تصــرف حنانيــا وســفيرة، الــذي ســّجله قلــم الوحــي، أوجــد فرقــاً شاســعاً 
وتباينــاً حــاداً يخالــف مثــال كَــرَْم المؤمنيــن وحبهــم للخيــر، األمــر الــذي وصــم تاريــخ 
الكنيســة األولــى بلطخــة ســوداء. فهــذان الشــخصان المعترفــان بأنهمــا مــن التاميــذ 
كانــا قــد اشــتركا فــي امتيــاز ســماع اإلنجيــل الــذي كــرز بــه الرســل. وكانــا حاضريــن مــع 
بعــض المؤمنيــن اآلخريــن عندمــا » تَزَْعــَزَع الَْمــَكاُن الَّــِذي كَانـُـوا ُمْجتَِمِعيــَن ِفيــِه، َواْمتـَـألَ 
الَْجِميــُع ِمــَن الــرُّوحِ الُْقــُدِس « علــى أثــر الصــاة التــي قدمهــا الرســل )أعمــال 4: 31(. 
وقــد اســتولى علــى جميــع الحاضريــن تبكيــت عميــق، وتحــت قــوة تأثيــر روح هللا 

المباشــر تعهــد حنانيــا وســفيرة أن يقدمــا هلل ثمــن ملــك لهمــا بعــد بيعــه.
ولكن حنانيا وسفيرة أحزنا روح هللا فيما بعد إذ خضعا لمشاعر الطمع. فبدءا 
يأســفان علــى وعدهمــا الــذي قدمــاه، وســرعان مــا خســرا التأثيــر الجميــل للبركــة التــي 
كانت قد أضرمت في قلبيهما الرغبة لعمل أشياء عظيمة ألجل ملكوت المسيح. 
وقد ظنا أنهما تســرعا وأنه ينبغي لهما أن يفكرا في المســألة من جديد. وقد تحدثا 
معــا فــي هــذا الشــأن وقــررا عــدم الوفــاء بعهدهمــا. ومــع ذلــك فقــد شــاهدا أن الذيــن 
باعــوا أماكهــم لســد إعــواز إخوتهــم الفقــراء ظفــروا باحتــرام المؤمنيــن وتقديرهــم، وإذ 
كانــا يخجــان مــن أن يعــرف إخوتهمــا أن أنانيتهمــا جعلتهمــا يطمعــان فيمــا قــد تعهــدا 
بكل وقار بتقديمه هلل وتكريسه لعمله، أصرا على بيع ملكهما والتظاهر بتقديم كل 
الثمن للخزانة العامة، ولكن في واقع األمر يبقيان جانباً كبيراً من الثمن لنفسيهما. 
وهكذا يضمنان معيشــتهما من الخزانة العامة )المخصصة لمســاعدة المحتاجين( 

وفــي نفــس الوقــت ينــالن تقديــر إخوتهما.
ولكــن هللا يمقــت الريــاء والكــذب. لقــد لجــأ حنانيــا وســفيرة إلــى الغــش فــي 
معاملتهمــا مــع هللا وكذبــا علــى الــروح القــدس فافتقــدت خطيتهمــا بدينونــة ســريعة 
َمــألَ  لَِمــاَذا  َحَنانِيَّــا،  » يَــا  بطــرس:  لــه  قــال  بعطيتــه  حنانيــا  جــاء  فعندمــا  ورهيبــة. 
ــيْطَاُن قَلْبَــَك لِتَْكــِذَب َعلَــى الــرُّوِح الُْقــُدِس َوتَْختَلِــَس ِمــْن ثََمــِن الَْحْقــِل؟ أَلَيْــَس  الشَّ
ــْم يَُكــْن ِفــي ُســلْطَانَِك؟ فََمــا بَالُــَك َوَضْعــَت  ــا ِبيــَع، أَلَ َوُهــَو بَــاق كَاَن يَبَْقــى لَــَك؟ َولَمَّ

ِفــي قَلِْبــَك هــَذا األَْمــَر؟ أَنْــَت لَــْم تَْكــِذْب َعلَــى النَّــاِس بَــْل َعلَــى هللِا.
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ــا َســِمَع َحَنانِيَّــا هــَذا الـْـَكاََم َوقـَـَع َوَمــاَت. َوَصــاَر َخــْوٌف َعِظيــٌم َعلـَـى َجِميــعِ  » فَلَمَّ
الَِّذيــَن َســِمُعوا ِبذلـِـَك « )أعمــال 5: 5-3(.

لقــد ســأله بطــرس قائــا: » أَلَيْــَس َوُهــَو بـَـاق كَاَن يَبَْقــى لـَـَك؟ « إن حنانيــا لــم يقــع 
تحــت أي ضغــط غيــر إلئــق لرغامــه علــى التضحيــة بأماكــه للخيــر العــام. فلقــد اتخــذ 

قــراره بمحــض اختيــاره. ولكنــه إذ حــاول أن يخــدع التاميــذ كــذب علــى هللا القديــر.
لََهــا  َولَيْــَس  َدَخلَــْت،  اْمَرأَتَــُه  أَنَّ  َســاَعاٍت،  َــاَِث  ثث نَْحــِو  ِة  ُمــدَّ بَْعــَد  َحــَدَث  » ثُــمَّ 
َخبَــُر َمــا َجــَرى. فأََجابََهــا بُطْــرُُس قُولِــي لِــي أَِبهــَذا الِْمْقــَداِر ِبْعتَُمــا الَْحْقــَل؟ فََقالَــْت 
؟  نََعــْم، ِبهــَذا الِْمْقــَداِر. فََقــاَل لََهــا بُطـْـرُس َمــا بَالُُكَمــا اتََّفْقتَُمــا َعلَــى تَْجِربـَـِة ُروِح الــرَّبِّ
ُهــَوَذا أَْرُجــُل الَِّذيــَن َدفَُنــوا َرُجلَــِك َعلَــى الْبَــاِب، َوَســيَْحِملُونَِك َخارًِجــا. فََوقََعــْت 
فََحَملُوَهــا  َميْتَــًة،  َوَوَجُدوَهــا  ــبَاُب  الشَّ فََدَخــَل  َوَماتَــْت.  رِْجلَيْــِه  ِعْنــَد  الَْحــاِل  ِفــي 
َخارًِجــا َوَدفَُنوَهــا ِبَجانـِـِب َرُجلَِهــا. فََصــاَر َخــْوٌف َعِظيــٌم َعلـَـى َجِميــعِ الَْكِنيَســِة َوَعلـَـى 

َجِميــعِ الَِّذيــَن َســِمُعوا ِبذلِــَك « )أعمــال 5: 11-7(.
لقــد رأت حكمــة هللا غيــر المحــدودة أن هــذا اإلعــان المميــز لغضــب هللا كان 
لزمــاً لحفــظ الكنيســة الفتيــة وصيانتهــا مــن الفســاد. كان عددهــم يتكاثــر بســرعة. 
وكان يمكــن أن تتعــرض الكنيســة للخطــر لــو أنهــا فــي حالــة الزديــاد الســريع لعــدد 
المهتديــن، ينضــم إليهــا بعــض الرجــال والنســاء الذيــن يتظاهــرون بأنهــم يخدمــون 
ل  النــاس  بــأن  شــهد  القصــاص  فهــذا  المــال.  يخدمــون  الحقيقــة  فــي  وهــم  هللا 
يمكنهــم أن يخدعــوا هللا، وأنــه يكتشــف الخطيــة المســتترة فــي القلــب ول يمكــن أن 
يُشــمخ عليــه. وقــد قُصــد بــه أن يكــون إنــذاراً للكنيســة ليجعلهــم يتجنبــون التصنــع 

والتظاهــر والريــاء، ويحترســون مــن ســلب هللا.
إن هــذا المثــال علــى بُغــض هللا للطمــع والغــش والنفــاق قُــدم كإشــارة خطــر 
ليــس للكنيســة األولــى فحســب بــل أيضــاً لــكل األجيــال المســتقبلة. إن الطمــع هــو 
الــذي احتضنــه حنانيــا وســفيرة مــن البــدء. فرغبتهمــا فــي إبقــاء جــزء مــن المــال الــذي 

كانــا قــد تعهــدا بتقديمــه للــرب ســاقتهما إلــى الغــش والريــاء.
وعطاياهــم.  شــعبه  جهــود  علــى  تعتمــد  اإلنجيــل  إذاعــة  هللا  جعــل  لقــد 
فالتقدمــات التطوعيــة والعشــور هــي مصــدر إيــرادات عمــل الــرب. ومــن اإلمكانــات 
واألمــوال المودعــة أمانــة عنــد اإلنســان يطلــب هللا جــزءاً معينــا — العشــر. وهــو 
يتــرك للجميــع كامــل الحريــة ألن يقولــوا مــا إذا كانــوا يريــدون تقديــم جــزء أكثــر مــن 
هــذا أَْم ل. ولكــن عندمــا يتحــرك قلــب اإلنســان بفاعليــة الــروح القــدس وينــذر أن 
يقــدم قــدر معينــاً هلل فــا يحــق لــه أن يســترد شــيئا لنفســه ممــا كرســه هلل إذ لــم يعــد 
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ملــكاً لــه. إن الوعــود التــي نقدمهــا للنــاس مــن هــذا النــوع توقعنــا تحــت التــزام، أفــا 
توقعنــا عهودنــا التــي قدمناهــا هلل تحــت التــزام أعظــم؟ وهــل الوعــود التــي يُنظــر 

فيهــا أمــام محكمــة الضميــر أقــل التزامــا مــن مســتندات النــاس المكتوبــة؟
فــإن  عادييــن  غيــر  وقــوة  بوضــوح  القلــب  فــي  اإللهــي  النــور  يشــرق  عندمــا 
تَعــّود اإلنســان عليهــا تُرخــي مــن قــوة قبضتهــا ويتولــد فــي النفــس  األنانيــة التــي 
لــه بالوفــاء بعهــوده  أنــه سيُســمح  ميــل لتقديــم العطايــا هلل. ولكــن ل يظنــنَّ أحــد 
هلل دون أن يحتــج الشــيطان علــى ذلــك. إنــه ل يُســر عندمــا يــرى ملكــوت الفــادي 
يؤســس علــى األرض. فهــو يقتــرح قائــاً إن التعهــد الــذي قـُـدم هــو أكثــر مــن الــازم 

وأنــه كفيــل بــأن يعيقهــم عــن إحــراز األمــاك أو إشــباع رغبــات عائاتهــم.
إن هللا هــو الــذي يبــارك النــاس بالنجــاح. وهــو يفعــل هــذا حتــى يســتطيعوا أن 
يقدمــوا عطاياهــم لنجــاح عملــه وتقدمــه. إنــه يرســل نــور الشــمس واألمطــار. ويجعــل 
النباتــات والمزروعــات تنمــو وتزدهــر. إنــه يمنــح اإلنســان صحــة وقــدرة علــى اصطنــاع 
الثــروة. فــكل البــركات التــي نتمتــع بهــا تأتينــا مــن يــده الكريمــة الســخية. وفــي مقابــل 
ذلــك يريــد مــن الرجــال والنســاء أن يُظهــروا شــكرهم وعرفانهــم للجميــل بتقديــم جــزء 
مــن أموالهــم لــه فــي العشــور والتقدمــات — وعطايــا الشــكر والتقدمــات التطوعيــة 
وتقدمــات اإلثــم. فلــو تدفقــت العطايــا الســخية فــي خزانــة الــرب وفقــاً لتلــك الخطــة 
التقدمــات الســخية —  إلــى  اإللهيــة — وهــو العشــر مــن كل مدخولنــا باإلضافــة 

فســيكون هنالــك فيــض مــن البــركات لتقــدم عمــل الــرب.
إل أن قلوب الناس تتقســى باألنانية، وكما فعل حنانيا وســفيرة، يحاولون هم 
أيضــاً أن يســتبقوا جــزءاً مــن الثمــن فــي حيــن يتظاهــرون بأنهــم قــد تممــوا مطاليــب 
أنفســهم. فالرجــال والنســاء  ليمتعــوا  ببــذخ  ينفقــون  النــاس  مــن  هللا. إن كثيريــن 
باإلكــراه،  هلل،  يقدمــون  أنهــم  حيــن  فــي  شــهواتهم،  ويشــبعون  ملذاتهــم  يراعــون 
عطاياهــم الزهيــدة. إنهــم ينســون أن هللا سيحاســبهم يومــاً مــا حســاباً دقيقــاً عــن 
كيفيــة تصرفهــم فــي عطايــاه وأنــه لــن يقبــل بعــد، العطايــا الزهيــدة التــي يقدمونهــا 

إلــى خزانتــه بأكثــر ممــا قبــل عطيــة حنانيــا وســفيرة.
الــذي وقــع علــى ذينــك  مــن القصــاص الشــديد  وهللا يريدنــا أن نتعلــم أيضــاً 
الكاذبيــن مقــدار كرهــه الشــديد لــكل ريــاء وخــداع. إن حنانيــا وســفيرة إذ تظاهــرا 
بأنهمــا قــد قدمــا كل الثمــن، كذبــا علــى الــروح القــدس وكان مــن نتائــج ذلــك أنهمــا 
خســرا هــذه الحيــاة والحيــاة العتيــدة أيضــاً. ونفــس اإللــه الــذي أوقــع عليهمــا هــذا 
القصــاص يديــن اليــوم كل كــذب. إن شــفاه الكــذب مكروهــة لديــه. وهــو يعلــن أن 
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المدينــة المقدســة » لَــْن يَْدُخلََهــا َشــْيٌء َدنِــٌس َولَ َمــا يَْصَنــُع رَِجًســا وَكَِذبًــا « )رؤيــا 
21: 27(. فــا نتمســك بقــول الصــدق بيــد مرتخيــة أو بقبضــة ضعيفــة متــرددة، بــل 
ليكــن جــزءاً ل يتجــزأ مــن الحيــاة. إن التاعــب بالحــق والتظاهــر بأنــه يطابــق خطــط 
ُمَمْنِطِقيــَن  » فَاثْبُتُــوا  وتحطمهــا:  اإليمــان  ســفينة  ارتطــام  معنــاه  األنانيــة  اإلنســان 
أَْحَقاءَكُــْم ِبالَْحــقِّ « ) أفســس 6: 14(. إن مــن ينطــق بأكاذيــب يبيــع نفســه بثمــن 
بخــس. قــد يبــدو أن أكاذيبــه تخدمــه فــي األزمــات، وقــد يبــدو أنــه بذلــك ينجــح فــي 
تجارتــه، األمــر الــذي لــم يســتطع تحقيقــه بالعــدل واإلنصــاف والصــدق في معاماته، 
ولكنــه أخيــراً يصــل إلــى الحــد الــذي ل يمكنــه معــه أن يثــق فــي إنســان. فألنــه هــو 

نفســه كــذاب ومــزور فهــو ل يثــق فيمــا يقولــه اآلخــرون.
في قضية حنانيا وسفيرة عوقبت خطية الغش ضد هللا بقصاص سريع. وقد 
ارتُكبــت كثيــراً هــذه الخطيــة نفســها فــي تاريــخ الكنيســة بعــد ذلــك، ول يــزال كثيــرون 
يرتكبونها في أيامنا هذه. ولكن مع أنه قد ل تصحبها أية عامة ظاهرة على غضب 
م  هللا، فإنها ليســت أقل فظاعة في نظره اآلن مما كانت في عصر الرســل. لقد قُدِّ
اإلنــذار، وقــد أظهــر هللا بــكل جــاء كراهيتــه لهــذه الخطيــة، فــكل مــن يعمــدون إلــى 

الريــاء والطمــع يمكنهــم أن يتأكــدوا مــن أنهــم إنمــا يُهلكــون أرواحهــم.
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 5: 42-12(.

إن الصليــب، وســيلة العــار والعــذاب، هــو الــذي أتــى بالرجــاء والخــاص إلــى 
العالــم. كان التاميــذ قومــا بســطاء ل مــال عندهــم ول ســاح عــدا كلمــة هللا، ومــع 
ذلــك فقــد خرجــوا بقــوة المســيح ليخبــروا النــاس عــن تلــك القصــة العجيبــة، قصــة 
الِمــْذَود والصليــب وينتصــروا علــى كل مقاومــة. ومــع أنهــم كانــوا بــا كرامــة أو شــهرة 
أرضيــة فقــد كانــوا أبطــال اإليمــان. وقــد نطقــوا بأقــوال الفصاحــة التــي هــزت العالــم.

وفــي أورشــليم التــي كان التعصــب فيهــا علــى أشــده والتــي ســادت فيهــا أعظــم 
اآلراء المتضاربــة عــن ذاك الــذي قــد صلــب كفاعــل شــر، واصــل التاميــذ التكلــم 
بــكام الحيــاة بــكل جــرأة موضحيــن لليهــود عمــل المســيح ورســالته وصلبــه وقيامتــه 
وصعــوده. وبــكل دهشــة وحيــرة اســتمع الكهنــة والرؤســاء لشــهادة الرســل الواضحــة 
التاميــذ وكان عملهــم  الُمَقــام علــى  الُمَخلِـّـص  قــوة  اســتقرت  لقــد  الجريئــة. حقــاً 
مصحوبــاً باآليــات والمعجــزات التــي كانــت كل يــوم تزيــد مــن عــدد المؤمنيــن. ففــي 
الشــوارع التــي كان التاميــذ يمــرون فيهــا كان النــاس يضعــون المرضــى » َعلـَـى فـُـرٍُش 
ـُه َعلَــى أََحــٍد ِمْنُهــْم « )أعمــال 5: 15(.  ـى إِذَا َجــاَء بُطْــرُُس يَُخيِّــُم َولَــْو ِظلُـّ َوأَِســرٍَّة، َحتّـَ
وكان يؤتــى إلــى هنــاك أيضــاً بالمعذبيــن مــن أرواح نجســة. وقــد تجمهــرت جمــوع 
الناس حولهم والذين شفوا منهم كانوا يهتفون تمجيدا هلل ممجدين اسم الفادي.

وقــد رأى الكهنــة والرؤســاء أن المســيح قــد تمجــد أكثــر منهــم. أمــا الصدوقيــون، 
الذيــن لــم يكونــوا يؤمنــون بالقيامــة، فــإذ ســمعوا الرســل يعلنــون أن المســيح قــد قــام 
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مــن األمــوات غضبــوا، متحققيــن أنــه إذا ُســمح للرســل بــأن يكــرزوا بالُمَخلِّــص المقــام 
تنكــر  التــي  العقيــدة  ســيرفضون  النــاس  جميــع  فــإن  باســمه  معجــزات  ويصنعــوا 
القيامــة وســرعان مــا تســتأصل شــيعة الصدوقييــن. أمــا الفريســيون فقــد غضبــوا 
إذ لحظــوا أن نزعــة كــرازة التاميــذ كانــت تهــدف إلــى تقويــض الطقــوس اليهوديــة 

وجعــل الذبائــح الكفاريــة عديمــة التأثيــر.
التعليــم  هــذا  لكبــت  بُذلــت  التــي  الجهــود  كل  تفلــح  لــم  الحيــن  ذلــك  وإلــى 
الجديــد وقمعــه. أمــا اآلن فقــد قــرر كل مــن الصدوقييــن والفريســيين إيقــاف عمــل 
التاميــذ ألنــه قــد برهــن علــى أنهــم قــد أجرمــوا بقتلهــم المســيح يســوع. فــإذ امتــأل 
الكهنــة غضبــاً، ألقــوا األيــادي علــى بطــرس ويوحنــا ووضعوهمــا فــي الحبــس العــام.

إن رؤســاء األمــة اليهوديــة قــد أخفقــوا إخفاقــا فاضحــاً فــي إتمــام مقاصــد هللا 
اظــاً علــى الحــق برهنــوا  نحــو شــعبه المختــار. فأولئــك الذيــن قــد جعلهــم هللا ُحفَّ

علــى عــدم أمانتهــم لتلــك الوديعــة فاختــار هللا قومــاً آخريــن ليقومــوا بعملــه.
إن هــؤلء القــادة فــي عماهــم أطلقــوا اآلن العنــان لمــا ســموه بالغضــب العــادل 
علــى أولئــك الذيــن ألقــوا جانبــاً عقائدهــم المحبوبــة. إنهــم لــم يريــدوا أن يعترفــوا 
حتــى بإمكانيــة كونهــم هــم أنفســهم لــم يفهمــوا الكلمــة فهمــا صائبــاً صحيحــاً أو أنهــم 
حرفوا أو أســاءوا تطبيق ما جاء في الكتب المقدســة. وقد تصرفوا تصرف من قد 
ضاعــت عقولهــم. فقالــوا: بــأي حــق يقــدم هــؤلء المعلمــون آراء مناقضــة لمــا قــد 
َعلَّمْنــا بــه الشــعب، مــع أن بعضــاً منهــم ل يزيــدون عــن كونهــم صياديــن؟ فــإذ أصــروا 

علــى وضــع حــد للتعليــم بهــذه اآلراء، ألقــوا فــي الســجن بمــن كانــوا ينشــرونها.
ولكــن التاميــذ لــم يرتعبــوا ول انســحقت نفوســهم مــن هــذه المعاملــة. فلقــد 
ـِذي  ذكرهــم الــروح القــدس باألقــوال التــي قالهــا لهــم المســيح: » اُذْكُــُروا الْــَكاََم الّـَ
قُلْتُُه لَُكْم: لَيَْس َعبٌْد أَْعظََم ِمْن َسيِِّدِه. إِْن كَانُوا قَِد اْضطََهُدونِي فََسيَْضطَِهُدونَُكْم، 
ِبُكــْم  يَْفَعلُــوَن  إِنََّمــا  لِكنَُّهــْم  كَاََمُكــْم.  فََســيَْحَفظُوَن  كَاَِمــي  َحِفظُــوا  قَــْد  كَانُــوا  َوإِْن 
أَرَْســلَِني «، » َســيُْخرُِجونَُكْم  ـِذي  الّـَ يَْعرِفُــوَن  اْســِمي، ألَنَُّهــْم لَ  أَْجــِل  ِمــْن  ـُه  هــَذا كُلّـَ
ُم ِخْدَمــًة ِهلِل «.  ـُه يَُقــدِّ ِمــَن الَْمَجاِمــعِ، بَــْل تَأْتِــي َســاَعٌة ِفيَهــا يَظُــنُّ كُلُّ َمــْن يَْقتُلُُكــْم أَنّـَ
ــاَعُة تَْذكُــُروَن أَنِـّـي أَنَــا قُلْتُــُه لَُكــْم «  ـى إَِذا َجــاَءِت السَّ » لِكنِّــي قَــْد كَلَّْمتُُكــْم ِبهــَذا َحتّـَ

)يوحنــا 15: 20، 21؛ 16: 2، 4(. 
إلــه الســماء، حاكــم المســكونة العظيــم، أخــذ مســألة وضــع التاميــذ فــي  إن 
الســجن بيــن يديــه ألن النــاس كانــوا يحاربــون عملــه. ففــي الليــل فتــح مــاك الــرب 
ــْعَب ِفــي الَْهيْــَكِل ِبَجِميعِ  أبــواب الســجن وقــال للتاميــذ: » اْذَهبُــوا ِقُفــوا وَكَلُِّمــوا الشَّ
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ــاِة « )أعمــال 5: 20(. كان هــذا األمــر مناقضــاً تمامــاً لمــا أمرهــم بــه  كَاَِم هــِذِه الَْحيَ
الرؤســاء، ولكــن هــل اســتعفى الرســل قائليــن: إننــا ل نســتطيع أن نفعــل هــذا قبلمــا 
نستشــير الحــكام ونحصــل علــى إذن منهــم؟ كا فلقــد قــال لهــم هللا: » اْذَهبُــوا « 

ــوا يَُعلُِّمــوَن « )عــد 21(. ــِح َوَجَعلُ بْ ــَكَل نَْحــَو الصُّ ــوا الَْهيْ فأطاعــوا أمــره: » َدَخلُ
عندمــا جــاء بطــرس ويوحنــا وظهــرا بيــن المؤمنيــن وقصــا عليهــم كيــف قادهمــا 
بــأن  وأمرهمــا  الســجن،  يحرســون  كانــوا  الذيــن  الجنــود  فرقــة  وســط  فــي  المــاك 

يســتأنفا العمــل الــذي كان قــد توقــف، امتــأل اإلخــوة دهشــة وفرحــاً.
وفــي أثنــاء ذلــك الوقــت » َجــاَء رَئِيــُس الَْكَهَنــِة َوالَِّذيــَن َمَعــُه َوَدَعــُوا الَْمْجَمــَع 
َوكُلَّ َمْشــيََخِة بَِنــي إِْســرَائِيَل « )عــد 21(. لقــد قــرر الكهنــة والرؤســاء أن يُثَبِّتــوا علــى 
التاميــذ تهمــة العصيــان والثــورة، وأن يتهموهــم بقتــل حنانيــا وســفيرة، والتآمــر 
علــى تجريــد الكهنــة مــن ســلطتهم. وقــد كانــوا يؤملــون أنهــم بذلــك ســيثيرون ثائــرة 
يعلمــون  كانــوا  يســوع.  قــد عاملــوا  كمــا  التاميــذ  ويعاملــوا  األمــر  ليتولــوا  الرعــاع 
التعســفي  بالحكــم  متبرميــن  كانــوا  المســيح  تعاليــم  يقبلــوا  لــم  ممــن  كثيريــن  أن 
الــذي فرضتــه عليهــم الســلطات اليهوديــة ومشــتاقين إلــى حــدوث تغييــر. وكان 
الكهنــة يخشــون مــن أنــه لــو قبــل هــؤلء المتذمــرون الحقائــق التــي يكــرز بهــا الرســل 
الرؤســاء  الشــعب كلــه سيشــتعل ضــد  فــإن غضــب  بيســوع كالَمِســيَّا  واعترفــوا 
اتخــاذ  علــى  فصممــوا  المســيح.  قتلهــم  علــى  ســيحاكمون  الذيــن  الدينييــن 

إجــراءات قويــة ليمنعــوا حــدوث هــذا.
وعندمــا أرســلوا يطلبــون أن يمثــل األســرى أمامهــم كانــت دهشــتهم عظيمــة 
وأن  حــرص  بــكل  مغلقــة  كانــت  الســجن  أبــواب  أن  يخبرهــم  مــن  جــاء  عندمــا 
الحــراس كانــوا واقفيــن خارجــاً علــى حراســتهم، ولكنهــم لمــا فتحــوا األبــواب لــم 

الســجناء! يجــدوا 
الَِّذيــَن  الرَِّجــاُل  » ُهــَوَذا  القائــل:  المدهــش  الخبــر  وصلهــم  مــا  وســرعان 
ِحيَنِئــٍذ  ــْعَب.  الشَّ يَُعلُِّمــوَن  َواِقِفيــَن  الَْهيْــَكِل  ِفــي  ُهــْم  ــْجِن  السِّ ِفــي  َوَضْعتُُموُهــْم 
يََخافُــوَن  كَانُــوا  ألَنَُّهــْم  ِبُعْنــٍف،  لَ  فَأَْحَضرَُهــْم  اِم،  الُْخــدَّ َمــَع  الُْجْنــِد  قَائِــُد  َمَضــى 

.)26  ،25 )عــد  يُْرَجُمــوا «  لِئَــاَّ  ــْعَب  الشَّ
مــن  يعفــوا  لــم  فإنهــم  بطريقــة معجزيــة  الســجن  مــن  الرســل خرجــوا  أن  ومــع 
الفحــص والقصــاص. ولكــن المســيح كان قــد قــال لهــم وهــو معهــم: » فَانْظُــُروا 
إِلَــى نُُفوِســُكْم. ألَنَُّهــْم َسيَُســلُِّمونَُكْم إِلَــى َمَجالِــَس « )مرقــس 13: 9(. إن هللا إذ 
ليخرجهــم مــن الســجن قــدم لهــم البرهــان علــى محبتــه لهــم  أرســل اليهــم مــاكاً 
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ويقيــن حضــوره معهــم. واآلن فهــا قــد جــاء الوقــت الــذى فيــه يتألمــون ألجــل ذاك 
الــذي كانــوا يكــرزون بإنجيلــه.

الــولء هلل.  علــى  النبيلــة  األمثلــة  مــن  كثيــر  يوجــد  والرســل  األنبيــاء  تاريــخ  فــي 
لقــد احتمــل شــهود المســيح الســجن والعــذاب والمــوت، مفضليــن ذلــك علــى كســر 
أوامــر هللا. إن مثــال بطــرس ويوحنــا إنمــا يــدل علــى البطولــة كأي مثــال آخــر فــي عهــد 
اإلنجيــل. فإنهمــا إذ وقفــا للمــرة الثانيــة أمــام أولئــك الرجــال الذيــن كانــوا يصــرون علــى 
إهاكهمــا لــم يظهــر فــي كامهمــا أو موقفهمــا أي أثــر للخــوف أو التــردد. وعندمــا قــال 
رئيــس الكهنــة: » أََمــا أَْوَصيَْناكـُـْم َوِصيَّــًة أَْن لَ تَُعلُِّمــوا ِبهــَذا الْســِم؟ َوَهــا أَنْتـُـْم قـَـْد َمألْتـُـْم 
أُورَُشــلِيَم ِبتَْعلِيِمُكــْم، َوتُِريــُدوَن أَْن تَْجلِبُــوا َعلَيَْنــا َدَم هــَذا اإلِنَْســاِن «. أجــاب بطــرس 
قائــا: » يَْنبَِغــي أَْن يُطـَـاَع هللُا أَكْثـَـَر ِمــَن النَّــاِس « )عــد 28-29(. إن مــاكاً مــن الســماء 
هو الذي أخرجهم من السجن وأمرهم أن يعلموا في الهيكل، فإذ أطاعوا توجيهاته 

كانــوا يطيعــون أمــر هللا وهــذا مــا ســيواظبون علــى عملــه مهمــا كلفهــم ذلــك.
حينئــذ حــل روح اإللهــام علــى التاميــذ فالُمْشــتََكى عليهــم صــاروا ُمْشــتَِكين إذ 
ألقــوا مســئولية قتــل المســيح علــى أعضــاء المجمــع. فقــال بطــرس: » إِلــُه آبَائَِنــا أَقـَـاَم 
يَّــاُه َعلـَـى َخَشــبٍَة. هــَذا رَفََّعــُه هللُا ِبيَِميِنــِه رَئِيًســا  يَُســوَع الَّــِذي أَنْتـُـْم قَتَلْتُُمــوُه ُمَعلِِّقيــَن إِ
َوُمَخلًِّصــا، لِيُْعِطــَي إِْســرَائِيَل التَّْوبـَـَة َوُغْفــرَاَن الَْخطَايـَـا. َونَْحــُن ُشــُهوٌد لـَـُه ِبهــِذِه األُُمــوِر، 

َوالــرُّوُح الُْقــُدُس أَيًْضــا، الَّــِذي أَْعطـَـاُه هللُا لِلَِّذيــَن يُِطيُعونـَـُه « )عــد 32-30(.
علــى  صممــوا  بحيــث  عظيمــاً  األقــوال  هــذه  بســبب  اليهــود  حنــق  كان  وقــد 
تنفيــذ القانــون بأنفســهم وبــدون محاكمــة أخــرى وبــدون انتظــار قــرار مــن الســلطات 
الرومانيــة لقتــل أولئــك األســرى. فــإذ كانــت قــد ثبتــت عليهــم تهمــة قتــل المســيح 

كانــوا يتوقــون اآلن أن يلطخــوا أيديهــم بــدم تاميــذه. 
ولكــن كان يوجــد فــي المجمــع رجــل ميَّــز صــوت هللا فــي الكلمــات التــي نطــق 
بهــا التاميــذ. كان هــذا الرجــل هــو غمالئيــل الفريســي ذو الســمعة الطيبــة ورجــل 
القاســي  اإلجــراء  أن  الصافــي  بذهنــه  الرجــل  هــذا  رأى  الرفيعــة.  والمكانــة  العلــم 
وخيمــة.  عواقــب  عنــه  ســتنجم  اتخــاذه  فــي  يفكــرون  الكهنــة  كان  الــذي  العنيــف 
فقبلمــا خاطــب الحاضريــن طلــب إخــراج األســرى مــن ذلــك المــكان. لقــد اختبــر 
لــن  المســيح  قاتلــي  أن  وعلــم  معهــا  يتعامــل  أن  عليــه  كان  التــي  العناصــر  جيــداً 

يتــرددوا فــي تنفيــذ نواياهــم.
اإلِْســرَائِيلِيُّوَن،  الرَِّجــاُل  » أَيَُّهــا  قائــا:  وهــدوء  حــرص  بــكل  يخاطبهــم  فجعــل 
ـُه  اْحتَــِرُزوا ألَنُْفِســُكْم ِمــْن ِجَهــِة هــؤُلَِء النَّــاِس ِفــي َمــا أَنْتُــْم ُمزِْمُعــوَن أَْن تَْفَعلُــوا. ألَنّـَ
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قَبْــَل هــِذِه األَيَّــاِم قـَـاَم ثـُـوَداُس قَائـِـاً َعــْن نَْفِســِه إِنَّــُه َشــْيٌء، الَّــِذي الْتََصــَق ِبــِه َعــَدٌد ِمــَن 
ُدوا َوَصــاُروا لَ  ـِذي قُِتــَل، َوَجِميــُع الَِّذيــَن انَْقــاُدوا إِلَيْــِه تَبَــدَّ الرَِّجــاِل نَْحــُو أَْربَِعِمئَــٍة، الّـَ
َشــْيَء. بَْعــَد هــَذا قـَـاَم يَُهــوَذا الَْجلِيلِــيُّ ِفــي أَيَّــاِم الكِْتتـَـاِب، َوأَزَاَغ َوَراَءُه َشــْعبًا َغِفيــرًا. 
ــْوا  فَــَذاَك أَيًْضــا َهلَــَك، َوَجِميــُع الَِّذيــَن انَْقــاُدوا إِلَيْــِه تََشــتَّتُوا. َواآلَن أَقُــوُل لَُكــْم: تََنحَّ
ـُه إِْن كَاَن هــَذا الــرَّأُْي أَْو هــَذا الَْعَمــُل ِمــَن النَّــاِس  َعــْن هــؤُلَِء النَّــاِس َواتْرُكُوُهــْم! ألَنّـَ
فََســْوَف يَْنتَِقــُض. َوإِْن كَاَن ِمــَن هللِا فـَـاَ تَْقــِدُروَن أَْن تَْنُقُضــوُه، لِئـَـاَّ تُوَجــُدوا ُمَحاِرِبيــَن 

هلِل أَيًْضــا « )عــد 39-35(.
وقــد رأى الكهنــة أن هــذه اآلراء معقولــة فاضطــروا لانقيــاد إلــى غمالئيــل. ومــع 
ذلك فإنهم بالكاد كانوا يستطيعون ضبط تعصبهم وكراهيتهم. فبنفور وتردد عظيم 
أطلقــوا التاميــذ بعدمــا جلدوهــم وبعدمــا أوصوهــم مــن جديــد أل يكــرزوا مــرة أخــرى 
ــا ُهــْم فََذَهبُــوا فَرِِحيــَن ِمــْن أََمــاِم  باســم يســوع وإل فجزاؤهــم ســيكون المــوت: » َوأَمَّ
الَْمْجَمــعِ، ألَنَُّهــْم ُحِســبُوا ُمْســتَأِْهلِيَن أَْن يَُهانُــوا ِمــْن أَْجــِل اْســِمِه. وَكَانُــوا لَ يَزَالُــوَن كُلَّ 
ــِريَن ِبيَُســوَع الَْمِســيحِ « )عــد 41، 42(. يـَـْوٍم ِفــي الَْهيْــَكِل َوِفــي الْبُيُــوِت ُمَعلِِّميــَن َوُمبَشِّ

إن المســيح قُبَيــل صلبــه كان قــد أورث تاميــذه ميــراث الســام. فقــد قــال لهــم: 
» َســاًَما أَتْــرُُك لَُكــْم. َســاَِمي أُْعِطيُكــْم. لَيْــَس كََمــا يُْعِطــي الَْعالَــُم أُْعِطيُكــْم أَنَــا. لَ 

تَْضطَــرِْب قُلُوبُُكــْم َولَ تَرَْهــْب « )يوحنــا 14: 27(.
لــم يشــتِر  يأتــي عــن طريــق مشــاكلة العالــم. فالمســيح  ولكــن هــذا الســام ل 
الســام قــط بالتواطــؤ مــع الشــر. فالســام الــذي تركــه المســيح لتاميــذه هــو ســام 
ينبع من الداخل ل من الخارج وكان سيبقى مع شهوده في وسط النزاع والصراع.

َعلَــى  َســاًَما  ألُلِْقــَي  ِجئْــُت  أَنِـّـي  تَظُنُّــوا  » لَ  نفســه:  عــن  المســيح  قــال  لقــد 
األَرِْض. َمــا ِجئْــُت ألُلِْقــَي َســاًَما بَــْل َســيًْفا « )متــى 10: 34(. فرئيــس الســام كان 
ل يــزال هــو ســبب النقســام. فــذاك الــذي جــاء ليذيــع األخبــار الســارة ويولــد الرجــاء 
والفــرح فــي قلــوب بنــى اإلنســان، فتــح بابــاً للصــراع الــذي يحــرق فــي األعمــاق ويثيــر 
الَْعالَــِم  ينــذر تابعيــه قائــا: » ِفــي  أعنــف النفعــالت فــي القلــب البشــري. وهــو 
إِلَــى  َويَُســلُِّمونَُكْم  َويَطْرُُدونَُكــْم،  َعلَيُْكــْم  أَيِْديَُهــْم  » يُلُْقــوَن  ِضيــٌق «،  لَُكــْم  َســيَُكوُن 
َمَجاِمعٍ َوُســُجوٍن، َوتَُســاقُوَن أََماَم ُملُوٍك َوُولٍَة ألَْجِل اْســِمي «. » َوَســْوَف تَُســلَُّموَن 
ِمْنُكــْم « )يوحنــا 16: 33؛  َويَْقتُلُــوَن  َواألَْصِدقَــاِء،  َواألَقِْربَــاِء  َواإلِْخــَوِة  الَْوالِِديــَن  ِمــَن 

لوقــا 21: 12، 16(.
أمكــن  وقســوة  وعــار  إهانــة  فــكل  ملحوظــة.  بكيفيــة  النبــوة  هــذه  تمــت  وقــد 
للشــيطان أن يحــرّض النــاس علــى ابتكارهــا وقعــت علــى أتبــاع يســوع. وســتتم النبــوة 
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أيضــاً بكيفيــة ملحوظــة، ألن القلــب الشــهواني ل يــزال يقــف موقــف العــداء لشــريعة 
هللا ولــن يخضــع ألوامرهــا. فالعالــم مــا عــاد فــي حالــة وفــاق مــع مبــادئ المســيح اليــوم 
كمــا كان فــي أيــام الرســل. فنفــس العــداوة التــي أوعــزت إلــى النــاس بــأن يصرخــوا 
قائليــن: » اْصلِبْــُه! اْصلِبْــُه! « ونفــس العــداوة التــي دفعتهــم لضطهــاد التاميــذ ل 
تــزال تعمــل فــي أبنــاء المعصيــة. إنهــا نفــس الــروح التــي وجــدت فــي العصــور المظلمــة 
والتــي أرســلت النــاس إلــى الســجون وإلــى المنفــى وإلــى المــوت، والتــي ابتكــرت 
عذابــات محكمــة التفتيــش الرهيبــة، والتــي رســمت خطــة مذبحــة ســان بارثولوميــو 
ونفذتهــا، والتــي أضرمــت النــار فــي ســاحة ســميث فيلــد. هــذه الــروح ل تــزال تعمــل 
بنشاط خبيث في قلوب غير المتجددين. إن تاريخ الحق كان ول يزال دائما سجاً 
للحــرب بيــن الصــواب والخطــأ. وإن الكــرازة باإلنجيــل قــام بهــا أصحابهــا وانتشــرت فــي 

هــذا العالــم فــي وجــه المقاومــة والخطــر والخســائر واآللم.
ومــاذا كانــت قــوة أولئــك الذيــن قاســوا آلم الضطهــاد ألجــل المســيح؟ لقــد 
العــار  فصــل  لقــد  وبالمســيح.  القــدس  وبالــروح  بــاهلل  التحــاد  قــوة  هــي  كانــت 
والضطهــاد كثيريــن عــن أصدقائهــم األرضييــن ولكنهــا لــم تســتطع أن تفصــل بينهــم 
وبيــن محبــة المســيح. ومــا مــن وقــت تكــون فيــه النفــس المعرَّضــة لعواصــف التجربــة 
قــال  الحــق.  ألجــل  العــار  تقاســي  عندمــا  ممــا  أكثــر  مخلصهــا  قلــب  إلــى  أحــّب 
المســيح: » َوأَنـَـا أُِحبُّــُه، َوأُظِْهــُر لَــُه َذاتِــي « )يوحنــا 14: 21(. فعندمــا يقــف المؤمــن 
أمــام المحاكــم األرضيــة ألجــل الحــق فالمســيح يقــف إلــى جانبــه. وعندمــا يلقــى فــي 
غياهــب الســجن ويكــون حبيــس زنزانــة ضيقــة، فالمســيح يظهــر لــه ذاتــه ويفــرح قلبــه 
بمحبتــه. وعندمــا يمــوت ألجــل المســيح فالُمَخلِـّـص يقــول لــه: قــد يقتلــون الجســد 
أمــا النفــس فــا يقــدرون أن يمســوها: » ثُِقــوا أَنَــا قَــْد َغلَبْــُت الَْعالَــَم «. » لَ تََخــْف 
ــْت ألَنِّــي إِلُهــَك. قَــْد أَيَّْدتـُـَك َوأََعْنتُــَك َوَعَضْدتـُـَك ِبيَِميــِن ِبــرِّي «  ألَنِّــي َمَعــَك. لَ تَتَلَفَّ

)يوحنــا 16: 33؛ إشــعياء 41: 15(.
ـِذي لَ يَتََزْعــَزُع، بَــْل يَْســُكُن  » اَلُْمتََوكِّلُــوَن َعلَــى الــرَّبِّ ِمثْــُل َجبَــِل ِصْهيَــْوَن، الّـَ
َوإِلَــى  اآلَن  ِمــَن  َشــْعِبِه  َحــْوَل  َوالــرَّبُّ  َحْولََهــا،  الِْجبَــاُل  أُورَُشــلِيُم  ْهــِر.  الدَّ إِلَــى 
َعيَْنيْــِه «  ِفــي  َدُمُهــْم  َويُْكــرَُم  أَنُْفَســُهْم،  يَْفــِدي  َوالَْخطْــِف  الظُّلْــِم  » ِمــَن  ْهــِر «،  الدَّ

.)14  :72 2؛   ،1  :125 )مزمــور 
الْيَــْوِم.  ذلِــَك  ِفــي  إِلُهُهــْم  الــرَّبُّ  َويَُخلُِّصُهــُم  َعْنُهــْم...  يَُحاِمــي  الُْجُنــوِد  » رَبُّ 
.)16 ،15  :9 )زكريــا  أَرِْضــِه «  َعلَــى  َمرْفُوَعــًة  ـاِج  التّـَ كَِحَجــارَِة  بَــْل  َشــْعبَُه،  كََقِطيــعٍ 
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في أعمال 6: 7-1(.

َعلَــى  الْيُونَانِيِّيــَن  ِمــَن  ــٌر  تََذمُّ َحــَدَث  التَّاَِميــُذ،  تََكاثَــَر  إِْذ  ـاِم  األَيّـَ تِلْــَك  » َوِفــي 
الْيَْوِميَّــِة « )أعمــال 1: 6(.  الِْخْدَمــِة  ِفــي  َعْنُهــنَّ  يُْغَفــُل  كُــنَّ  أََراِملَُهــْم  أَنَّ  الِْعبْرَانِيِّيــَن 
كانــت الكنيســة األولــى مكونــة مــن طبقــات كثيــرة مــن النــاس، مــن جنســيات 
يَُهــوٌد رَِجــاٌل  يــوم الخمســين » كَاَن  القــدس فــي  الــروح  مختلفــة. وعنــد انســكاب 
ــَماِء َســاكِِنيَن ِفــي أُورَُشــلِيَم « )أعمــال 2: 5(. وكان  ــٍة تَْحــَت السَّ أَتِْقيَــاُء ِمــْن كُلِّ أُمَّ
بيــن مــن يدينــون بالعقيــدة العبرانيــة ممــن كانــوا مجتمعيــن فــي أورشــليم جماعــة 
ممــن اعتــاد النــاس أن يســموهم يونانييــن، وكان بينهــم وبيــن يهــود فلســطين عــدم 

ثقــة تطــورت فصــارت خصومــة. 
دتها.  إن قلوب الذين اهتدوا على أيدي الرسل ليَّنتها المحبة المسيحية ووحَّ
فبالرغــم التعصــب الســابق كان الجميــع فــي حالــة وفــاق مــع بعضهــم البعــض. وقــد 
عــرف الشــيطان أنــه طالمــا بقــي ذلــك التحــاد فســيكون عاجــزاً عــن صــد تقــدم حــق 
اإلنجيــل. وقــد حــاول الســتفادة مــن عــادات التفكيــر القديمــة آمــاً أنــه بواســطتها 

ســيتمكن مــن دس عناصــر الشــقاق فــي الكنيســة.
بعــض  شــكوك  إثــارة  فــي  العــدو  أفلــح  التاميــذ  تكاثــر  إذ  أنــه  حــدث  وهكــذا 
مــن اعتــادوا قبــا أن ينظــروا إلــى إخوتهــم فــي اإليمــان بعيــن الحســد، محاوليــن أن 
ــٌر ِمــَن الْيُونَانِيِّيــَن  يكتشــفوا غلطــة فــي حيــاة قادتهــم الروحييــن، وهكــذا » َحــَدَث تََذمُّ
َعلَــى الِْعبْرَانِيِّيــَن « وكان ســبب الشــكوى هــو الدعــاء بــأن األرامــل اليونانيــات قــد 
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أُهمــل أمرهــن فــي الخدمــة اليوميــة. إن أي تحيُّــز أو عــدم مســاواة هــو مغايــر لــروح 
اإلنجيــل، ومــع ذلــك فقــد أفلــح الشــيطان فــي إثــارة الشــكوك. فــا بــد مــن اتخــاذ 
فــي ســعيه  العــدو  ينتصــر  لئــا  التذمــر  أســباب  إلزالــة كل  اآلن  إجــراءات ســريعة 

إلحــداث انقســام بيــن اإلخــوة.
القيــادة  تحــت  ولكــن  اختبارهــم.  فــي  أزمــة  واجهتهــم  قــد  يســوع  تاميــذ  إن 
فالعمــل  القــدس،  الــروح  بقــوة  متحديــن  معــاً  عملــوا  الذيــن  للرســل  الحكيمــة 
تتســع  الكنيســة  كانــت  بســرعة.  ويتقــدم  ينمــو  كان  اإلنجيــل  لرســل  المســلم 
أنيــط  الذيــن  علــى  كثيــرة  أعبــاء  جلــب  العضويــة  فــي  النمــو  وهــذا  توقــف  بــدون 
العمــل بهــم. ولــم يكــن ممكنــا لرجــل أو حتــى لمجموعــة مــن الرجــال أن يواصلــوا 
المســتقبل  فــي  الكنيســة  نجــاح  يَُعرِّضــوا  أن  دون  وحدهــم  األعبــاء  هــذه  تحمــل 
للخطــر. فعلــى الرســل اآلن أن يتخــذوا خطــوة هامــة نحــو إكمــال نظــام اإلنجيــل 
فــي الكنيســة بوضــع بعــض األعبــاء علــى كاهــل قــوم آخريــن — تلــك األعبــاء التــي 

وحدهــم. بهــا  يضطلعــوا  الحيــن  ذلــك  حتــى  كانــوا 
فــإذ دعــا الرســل المؤمنيــن لحضــور اجتمــاع، أرشــدهم الــروح القــدس لرســم 
جــاء  قــد  إنــه  الرســل  قــال  العاملــة.  الكنيســة  قــوات  لــكل  أفضــل  لتنظيــم  خطــة 
الوقــت الــذى فيــه يعفــى القــادة الروحيــون الذيــن لهــم اإلشــراف علــى الكنيســة 
مــن عمــل التوزيــع علــى الفقــراء ومــا شــابهه مــن األعبــاء بحيــث يتفرغــون لعمــل 
الكــرازة باإلنجيــل. فقالــوا: » فَانْتَِخبُــوا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة َســبَْعَة رَِجــال ِمْنُكــْم، َمْشــُهوًدا 
ــا  َوأَمَّ الَْحاَجــِة.  َعلَــى هــِذِه  فَُنِقيَمُهــْم  َوِحْكَمــٍة،  الُْقــُدِس  الــرُّوِح  ِمــَن  يــَن  َوَمْملُوِّ لَُهــْم 
ــاَِة َوِخْدَمــِة الَْكلَِمــِة « )عــد 3، 4(. وقــد أتُِّبعــت هــذه  نَْحــُن فَُنواِظــُب َعلَــى الصَّ
تــمَّ اختيــار ســبعة رجــال وأفــرزوا  النصيحــة، وعــن طريــق الصــاة ووضــع األيــدي 

لواجباتهــم كشمامســة. وقــار  بــكل 
العمــل  نواحــي  علــى  اإلشــراف  بعمليــة  ليقومــوا  الســبعة  أولئــك  تعييــن  إن 
أبــدى المعينــون للخدمــة  الخاصــة برهــن علــى كونــه بركــة كبيــرة للكنيســة. فقــد 
اعتبــاراً وحرصــاً نحــو حاجــات األفــراد كالعتبــار الــذى أبــدوه نحــو مصالــح الكنيســة 
الماليــة. وبفضــل تدبيرهــم الحكيــم ومثالهــم المقــدس كانــوا عونــاً هامــاً لزمائهــم 

فــي ربــط مصالــح الكنيســة المختلفــة معــا فــي وحــدة كاملــة.
هــذه  أن  علــى  ذلــك،  بعــد  ســريعاً  تجلــت  التــي  الباهــرة  النتائــج  دلــت  وقــد 
الكتــاب:  ويقــول  وموافقتــه.  بإرشــاده  وجــاءت  هللا  مــن  بترتيــب  كانــت  الخطــوة 
َوُجْمُهــوٌر  أُورَُشــلِيَم،  ِفــي  ا  ِجــدًّ يَتََكاثَــُر  التَّاَِميــِذ  َوَعــَدُد  تَْنُمــو،  » وَكَانَــْت كَلَِمــُة هللِا 
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كَِثيــٌر ِمــَن الَْكَهَنــِة يُِطيُعــوَن اإِليَمــاَن « )عــد 7(. إن حصــاد النفــوس هــذا يُعــزى إلــى 
أمرين — الحرية العظمى التي كفلها الرســل، وإلى الغيرة والقوة اللتين أظهرهما 
الشمامســة الســبعة. إن حقيقــة كــون هــؤلء اإلخــوة قــد رُســموا للعمــل الخــاص أل 
وهــو الهتمــام بحاجــات الفقــراء لــم يحرمهــم مــن تعليــم النــاس مبــادئ اإليمــان. بــل 
علــى العكــس فقــد كانــوا مؤهليــن أهليــة كاملــة لتعليــم الحــق لآلخريــن، فاشــتغلوا 

فــي ذلــك العمــل بغيــرة ونجــاح عظيميــن.
لقــد أوكل إلــى الكنيســة األولــى عمــل كان يتســع مــداه بــا توقــف — أل وهــو 
فــي تكريــس ذاتهــا  أمينــة راغبــة  نفــوس  أينمــا وجــدت  للنــور والبركــة  إقامــة مراكــز 
لخدمــة المســيح. إن إذاعــة بشــرى اإلنجيــل كانــت ستشــمل العالــم كلــه فــي اتســاع 
مداهــا، ولــم يكــن رســل الصليــب يؤملــون أن يتممــوا رســالتهم الهامــة مــا لــم يظلــوا 
مــع  واحــد  أنهــم  للعالــم  يعلنــون  وثيقــة، وهكــذا  فــي وحــدة مســيحية  متضامنيــن 
ِفــي  » اْحَفظُْهــْم  قائــاً:  اآلب  إلــى  اإللهــي  قائدهــم  يُصــلِّ  ألــم  فــي هللا.  المســيح 
لــم  أو  )يوحنــا 17: 11(؟  نَْحــُن «  كََمــا  َواِحــًدا  لِيَُكونُــوا  أَْعطَيْتَِنــي،  الَِّذيــَن  اْســِمَك 
يعلــن عــن تاميــذه قائــا: » َوالَْعالَــُم أَبَْغَضُهــْم ألَنَُّهــْم لَيُْســوا ِمــَن الَْعالَــِم « )يوحنــا 
لِيــَن إِلَــى َواِحــٍد «  17: 14(. ألــم يتوســل ألجلهــم إلــى اآلب قائــا: » لِيَُكونُــوا ُمَكمَّ
)عــد 23( » لِيُْؤِمــَن الَْعالـَـُم أَنَّــَك أَرَْســلْتَِني « )عــد 21(. إن حياتهــم وقوتهــم الروحيــة 
كانــت موقوفــة علــى الرتبــاط الوثيــق بــذاك الــذي قــد أرســلهم ليكــرزوا باإلنجيــل.

أن تصحبهــم  يرجــون  التاميــذ  بالمســيح كان  مــا كانــوا متحديــن  قــدر  وعلــى 
قــوة الــروح القــدس ويتعــاون معهــم مائكــة الســماء. فبمســاعدة هــذه العوامــل 
اإللهيــة كان يمكنهــم أن يَظهــروا أمــام العالــم كجبهــة متحــدة وينتصــروا فــي الحــرب 
كان  وإذ  الظلمــة.  قــوات  ضــد  غمارهــا  لخــوض  مضطريــن  كانــوا  التــي  الدائمــة 
عليهــم أن يظلــوا متضامنيــن فــي العمــل معــاً فــإن رســل الســماء كانــوا سيســيرون 
لقبــول  أيضــاً  كانــت ســتجهز  والقلــوب  أمامهــم،  الطريــق  ليفتحــوا  فــي طليعتهــم 
الحــق، وكثيــرون كانــوا ســيربحون للمســيح. وطالمــا كانــوا متحديــن فــإن الكنيســة 
ِبأَلِْويَــٍة «  كََجيْــٍش  ُمرِْهبَــٌة  ــْمِس،  كَالشَّ طَاِهــرٌَة  كَالَْقَمــِر،  » َجِميلَــٌة  قدمــاً:  ستســير 
)نشــيد 6: 10(. ولــم يكــن أي شــيء يســتطيع أن يتصــدى لهــا فــي تقدمهــا إلــى 
فــي  اإللهيــة  رســالتها  متممــة  نصــرة  إلــى  نصــرة  مــن  الكنيســة  وستســير  األمــام. 

بكيفيــة مجيــدة. للعالــم  باإلنجيــل  الكــرازة 
الكنائــس  لنظــام  يكــون نموذجــاً  أن  فــي أورشــليم مزمعــاً  الكنيســة  نظــام  كان 
فــي كل األماكــن األخــرى حيــث كان رســل الحــق ســيربحون نفوســا إلــى اإلنجيــل. 
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ولكــن أولئــك الذيــن وضعــت عليهــم مســؤولية اإلشــراف العــام علــى الكنيســة لــم 
يكــن لهــم أن يتســلطوا علــى ميــراث هللا، بــل كرعــاة حكمــاء كان عليهــم أن » اْرَعــْوا 
الشمامســة  أمــا   .)3  ،2  :5 بطــرس   1( لِلرَِّعيَّــِة «  أَْمِثلَــًة  َصائِِريــَن  هللِا...  َرِعيَّــَة 
يــَن ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس َوِحْكَمــٍة «  فينبغــي أن يكونــوا رجــالً » َمْشــُهوًدا لَُهــْم َوَمْملُوِّ
)أعمــال 6: 3(. كان علــى أولئــك الرجــال أن يتخــذوا موقفهــم متحديــن معــاً إلــى 
جانــب الحــق، وأن يحتفظــوا بموقفهــم بثبــات وتصميــم. إذ بهــذه الكيفيــة يكــون 

لهــم تأثيــر موحــد علــى الرعيــة كلهــا.
فــي التاريــخ الاحــق للكنيســة األولــى، عندمــا انتظمــت جماعــات كثيــرة مــن 
المؤمنيــن فــي كنائــس منتشــرة فــي أنحــاء كافــة العالــم، صــار نظــام الكنيســة أقــرب 
إلــى الكمــال حتــى أمكــن الحتفــاظ بالنظــام والعمــل المتوافــق. وقــد نُصــح كل عضــو 
بــأن يــؤدي دوره علــى الوجــه األكمــل، وأن يحســن اســتخدام المواهــب والوزنــات 
الُمَســلََمة لــه. كان الــروح القــدس قــد وهــب بعضــا منهــم مواهــب خاصــة — » أَوَّلً 
ــاَء، ثَالِثًــا ُمَعلِِّميــَن، ثـُـمَّ قُــوَّاٍت، َوبَْعــَد ذلِــَك َمَواِهــَب ِشــَفاٍء، أَْعَوانًــا،  ــا أَنِْبيَ رُُســاً، ثَانِيً
تََداِبيــَر، َوأَنْــَواَع أَلِْســَنٍة « )1 كورنثــوس 12: 28(. ولكــن كان يجــب علــى كل هــؤلء 

العمــال المختلفيــن أن يعملــوا معــاً فــي توافــق وانســجام.
َمْوُجــوَدٌة،  َمَواِهــَب  فَأَنْــَواُع  َواِحــٌد.  الــرُّوَح  َولِكــنَّ  َمْوُجــوَدٌة،  َمَواِهــَب  » فَأَنْــَواُع 
ـِذي يَْعَمــُل الْــُكلَّ  َولِكــنَّ الــرُّوَح َواِحــٌد. َوأَنْــَواُع أَْعَمــال َمْوُجــوَدٌة، َولِكــنَّ هللَا َواِحــٌد، الّـَ
ـُه لَِواِحــٍد يُْعطَــى  لِلَْمْنَفَعــِة. فَِإنّـَ الــرُّوِح  إِظَْهــاُر  لِــُكلِّ َواِحــٍد يُْعطَــى  . َولِكنَّــُه  الْــُكلِّ ِفــي 
ِبالــرُّوِح كَاَُم ِحْكَمــٍة، َوآلَخــَر كَاَُم ِعلْــٍم ِبَحَســِب الــرُّوِح الَْواِحــِد. َوآلَخــَر إِيَمــاٌن ِبالــرُّوِح 
ٌة،  الَْواِحــِد، َوآلَخــَر َمَواِهــُب ِشــَفاٍء ِبالــرُّوِح الَْواِحــِد. َوآلَخــَر َعَمــُل قُــوَّاٍت، َوآلَخــَر نُبُــوَّ
َوآلَخــَر تَْمِييــُز األَْرَواِح، َوآلَخــَر أَنْــَواُع أَلِْســَنٍة، َوآلَخــَر تَرَْجَمــُة أَلِْســَنٍة. َولِكــنَّ هــِذِه كُلََّهــا 
ـُه كََمــا أَنَّ  يَْعَملَُهــا الــرُّوُح الَْواِحــُد ِبَعيِْنــِه، قَاِســًما لِــُكلِّ َواِحــٍد ِبُمْفــرَِدِه، كََمــا يََشــاُء. ألَنّـَ
الَْجَســَد ُهــَو َواِحــٌد َولـَـُه أَْعَضــاٌء كَِثيــرٌَة، وَكُلُّ أَْعَضــاِء الَْجَســِد الَْواِحــِد إَِذا كَانـَـْت كَِثيــرًَة 

ِهــَي َجَســٌد َواِحــٌد، كَذلِــَك الَْمِســيُح أَيًْضــا « )1 كورنثــوس 12: 12-4(.
القيــادة  بــدور  ليقومــوا  المدعويــن  أولئــك  عاتــق  علــى  الملقــاة  التبعــات  إن 
الحكومــة  أيــام  فــي  خطورتهــا.  لهــا  تبعــات  هــي  األرض  علــى  هللا  كنيســة  فــي 
أنهكــت  اإللهيــة عندمــا كان موســى يحــاول أن ينهــض وحــده بأعبــاء ثقيلــة جــداً 
قــواه بســرعة، أشــار عليــه يثــرون بــأن يرســم خطــة حكيمــة لتوزيــع المســؤوليات. 
َعــاِوَي إِلَــى  ْم أَنْــَت الدَّ ــْعِب أََمــاَم هللِا، َوقَــدِّ ــْن أَنْــَت لِلشَّ فنصحــه يثــرون قائــا: » كُ
َوالَْعَمــَل  يَْســلُُكونَُه،  ـِذي  الّـَ الطَِّريــَق  َوَعرِّفُْهــُم  ــرَائَِع،  َوالشَّ الَْفرَائِــَض  َوَعلِّْمُهــُم  هللِا. 
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أُلُــوٍف،  ـِذي يَْعَملُونَــُه « وباإلضافــة إلــى ذلــك نصحــه أن يقيــم رجــال » ُرَؤَســاَء  الّـَ
َوُرَؤَســاَء ِمئَــاٍت، َوُرَؤَســاَء َخَماِســيَن، َوُرَؤَســاَء َعَشــرَاٍت «. وكان ينبغــي أن يكــون 
أن  عليهــم  وكان  الرَّْشــَوَة «  ُمبِْغِضيــَن  أَُمَنــاَء  هللَا،  َخائِِفيــَن  قُــْدرٍَة  » َذِوي  هــؤلء 
موســى  أُريــح  وبهــذا   ،)22-19  :18 )خــروج  ِحيــٍن «  كُلَّ  ــْعِب  لِلشَّ » فَيَْقُضــوَن 
مــن المســؤولية المنهكــة، مســؤولية فحــص مســائل صغيــرة كثيــرة يمكــن أن تحــل 

مكرســين. مســاعدين  بواســطة  بحكمــة 
إن أولئــك الذيــن قــد وضعتهــم عنايــة هللا فــي مراكــز المســؤولية الرئيســية فــي 
الكنيســة ينبغــي أن يصرفــوا الوقــت والقــوة فــي النظــر فــي أخطــر المســائل التــي 
تتطلــب حكمــة خاصــة ودرايــة. فليــس فــي نظــام هللا أن يُطلــب مــن هــؤلء النــاس 
الكفــاءة أن يعالجوهــا.  مــن ذوي  التــي يمكــن لغيرهــم  المســائل الصغيــرة  تنظيــم 
َعــاِوي الَْكِبيــرَِة يَِجيئُــوَن  لقــد اقتــرح يثــرون علــى موســى قائــا: » يَُكــوُن أَنَّ كُلَّ الدَّ
ــْف َعــْن نَْفِســَك، فَُهــْم  ِغيــرَِة يَْقُضــوَن ُهــْم ِفيَهــا. َوَخفِّ َعــاِوي الصَّ ــَك، وَكُلَّ الدَّ ِبَهــا إِلَيْ
يَْحِملُــوَن َمَعــَك. إِْن فََعلْــَت هــَذا األَْمــَر َوأَْوَصــاَك هللُا تَْســتَِطيُع الِْقيَــاَم. وَكُلُّ هــَذا 

ــاَِم « )خــروج 18: 22، 23(. ــْعِب أَيًْضــا يَأْتِــي إِلَــى َمَكانِــِه ِبالسَّ الشَّ
وتمشياً مع هذه الخطة » اْختَاَر ُموَسى ذَِوي قُْدرٍَة ِمْن َجِميعِ إِْسرَائِيَل َوَجَعلَُهْم 
ــاٍت، َوُرَؤَســاَء َخَماِســيَن، َوُرَؤَســاَء  ــْعِب، ُرَؤَســاَء أُلُــوٍف، َوُرَؤَســاَء ِمئَ ُرُؤوًســا َعلَــى الشَّ
َعــاِوي الَْعِســرَُة يَِجيئُــوَن ِبَهــا إِلَــى  ــْعِب كُلَّ ِحيــٍن. الدَّ َعَشــرَاٍت. فََكانُــوا يَْقُضــوَن لِلشَّ

ِغيــرَِة يَْقُضــوَن ُهــْم ِفيَهــا « )خــروج 18: 25، 26(. َعــاِوي الصَّ ُموَســى، وَكُلُّ الدَّ
فــي  معــه  ليشــتركوا  شــيخاً  ســبعين  موســى  اختــار  عندمــا  ذلــك  وبعــد 
كرامــة  ذوي  رجــالً  لمســاعدته،  يختــار  بــأن  حريصــاً  كان  القيــادة  مســؤوليات 
وحكــم صائــب وخبــرة. وفــي وصيتــه لهــؤلء الشــيوخ عنــد إقامتهــم، لّخــص بعضــاً 
فــي الكنيســة فقــال:  مــن المؤهــات التــي تؤهــل اإلنســان ليكــون رئيســاً حكيمــاً 
تَْنظُــُروا  لَ  َونَِزيلِــِه.  َوأَِخيــِه  اإِلنَْســاِن  بَيْــَن  ِبالَْحــقِّ  َواقُْضــوا  إِْخَوتُِكــْم  بَيْــَن  » اْســَمُعوا 
ِغيــِر كَالَْكِبيــِر تَْســَمُعوَن. لَ تََهابُــوا َوْجــَه إِنَْســاٍن ألَنَّ  إِلَــى الُْوُجــوِه ِفــي الَْقَضــاِء. لِلصَّ

.)17  ،16  :1 )تثنيــة  ِهلِل «  الَْقَضــاَء 
كانــوا  الذيــن  ألولئــك  مقدســة  وصيــة  قــدم  ملكــه  نهايــة  قــرب  داود  والملــك 
إِْســرَائِيَل،  » ُرَؤَســاِء  أورشــليم  إلــى  فــإذ جمــع  فــي عهــده.  بعمــل هللا  يضطلعــون 
َوُرَؤَســاَء  األُلُــوِف  َوُرَؤَســاَء  الَْملِــَك،  الَْخاِدِميــَن  الِْفــرَِق  َوُرَؤَســاَء  األَْســبَاِط  ُرَؤَســاَء 
الِْخْصيَــاِن  َمــَع  َولِبَِنيــِه،  لِلَْملِــِك  الَِّتــي  َواألَْمــاَِك  األَْمــَواِل  كُلِّ  َوُرَؤَســاَء  الِْمئَــاِت، 
ــأِْس «. فذلــك الملــك الشــيخ أوصاهــم بــكل وقــار قائــا:  َواألَبْطَــاِل وَكُلِّ َجبَاِبــرَِة الْبَ
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، َوِفــي َســَماِع إِلِهَنــا، اْحَفظـُـوا َواطْلُبـُـوا َجِميــَع  » ِفــي أَْعيـُـِن كُلِّ إِْســرَائِيَل َمْحَفــِل الــرَّبِّ
إِلِهُكــْم « )1 أخبــار 28: 1، 8(. الــرَّبِّ  َوَصايَــا 

ليشــغل مركــزاً ذا مســؤولية هامــة فقــد  الــذي كان مدعــواً  أمــا لبنــه ســليمان 
قــدم داود وصيــة خاصــة فقــال: » َوأَنـْـَت يـَـا ُســلَيَْماُن ابِْنــي، اْعــرِْف إِلــَه أَِبيــَك َواْعبُــْدُه 
َراِت  ِبَقلـْـٍب كَاِمــل َونَْفــٍس َراِغبَــٍة، ألَنَّ الــرَّبَّ يَْفَحــُص َجِميــَع الُْقلـُـوِب، َويَْفَهــُم كُلَّ تََصــوُّ
األَفْــَكاِر. فَــِإَذا طَلَبْتَــُه يُوَجــُد ِمْنــَك، َوإَِذا تَرَكْتَــُه يَرْفُُضــَك إِلَــى األَبَــِد. اُنْظُــِر اآلَن ألَنَّ 

ْد « )1 أخبــار 28: 9، 10(. الــرَّبَّ قَــِد اْختَــارََك... فَتََشــدَّ
إن نفــس مبــادئ التقــوى والعدالــة التــي كانــت مرشــداً لرؤســاء شــعب هللا 
حــق  لهــم  أعطــي  الذيــن  أولئــك  يتبعهــا  أن  يجــب  كان  وداود  موســى  عهــد  فــي 
اإلشــراف والمناظــرة علــى كنيســة هللا المنظمــة حديثــاً فــي عهــد اإلنجيــل. وفــي 
عمــل تنظيــم األمــور فــي كل الكنائــس وإقامــة رجــال لئقيــن ليعملــوا كموظفيــن 
العهــد  أســفار  فــي  الملخصــة  العليــا  القيــادة  بمثــل  الرســل  تمســك  ورؤســاء، 
القديــم. واعتبــروا أن مــن يُدعــى ليحتــل مركــزاً مرموقــاً ذا مســؤولية فــي الكنيســة 
َغُضــوٍب،  َولَ  ِبَنْفِســِه،  ُمْعِجــٍب  َغيْــَر  لَــْوٍم كََوكِيــِل هللِا،  ِبــاَ  يجــب أن » يَُكــوَن... 
بْــِح الَْقِبيــِح. بَــْل ُمِضيًفــا لِلُْغَربَــاِء،  َولَ ُمْدِمــِن الَْخْمــِر، َولَ َضــرَّاٍب، َولَ طَاِمــعٍ ِفــي الرِّ
اِدقَــِة  الصَّ لِلَْكلَِمــِة  ُماَزًِمــا  لَِنْفِســِه.  َضاِبطًــا  َورًِعــا،  بَــارًّا،  ــاً،  ُمتََعقِّ لِلَْخيْــِر،  ُمِحبًّــا 
ـَخ  َويَُوبِـّ ِحيــِح  الصَّ ِبالتَّْعلِيــِم  يَِعــَظ  أَْن  قَــاِدًرا  يَُكــوَن  لَِكــْي  التَّْعلِيــِم،  ِبَحَســِب  الَِّتــي 

.)9-7  :1 )تيطــس  الُْمَناِقِضيــَن « 
إن النظــام الــذي اســتتب فــي الكنيســة المســيحية األولــى جعــل مــن الســهل 
التدريــب  حســن  منظــم  كجيــش  راســخة  بخطــى  األمــام  إلــى  يتقدمــوا  أن  عليهــم 
أقاليــم  فــي  مشــتتين  كانــوا  المؤمنيــن  جماعــات  أن  ومــع  هللا.  بســاح  ومتســلح 
واســعة إل أنهــم كانــوا كلهــم أعضــاء فــي جســد واحــد، وكانــوا يســيرون متحديــن 
ومتوافقيــن بعضهــم مــع بعــض. وعندمــا كان يقــوم نــزاع مــا فــي كنيســة محليــة، كمــا 
قــد حــدث بعــد ذلــك فــي أنطاكيــة وغيرهــا مــن الكنائــس، وكان المؤمنــون عاجزيــن 
علــى التفــاق فيمــا بينهــم، لــم يُســمح لمثــل تلــك الشــؤون أن تخلــق انشــقاقاً فــي 
مندوبيــن  مــن  مكــون  المؤمنيــن  مــن  عــام  مجمــع  إلــى  تُرفــع  كانــت  بــل  الكنيســة، 
الرســل والمشــايخ ذوي  إلــى  باإلضافــة  المختلفــة  المحليــة  الكنائــس  مــن  معينيــن 
المراكــز التــي تنطــوي علــى مســؤوليات خطيــرة. وهكــذا قوبلــت مســاعي الشــيطان 
بــه الجميــع،  قــام  فــي األماكــن المنعزلــة بعمــل متحــد مكــرس  الكنيســة  لمهاجمــة 

للتمزيــق واإلهــاك. العــدو  وأحبطــت خطــط 
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يِســيَن «  ــِس الِْقدِّ ــْل إِلــُه َســاٍَم، كََمــا ِفــي َجِميــعِ كََنائِ ــَس إِلــَه تَْشــِويٍش بَ » هللَا لَيْ
)1 كورنثــوس 14: 33(. وهــو يطلــب أن يراعــى النظــام والتناســق فــي إدارة شــؤون 
الكنيســة اليــوم كمــا كان الحــال فــي أيــام القــدم. وهــو يرغــب أن يتقــدم عملــه بإتقــان 
ودقــة حتــى يختمــه بختــم الستحســان والمصادقــة. فعلــى المســيحي أن يتحــد مــع 
أخيــه المســيحي، والكنيســة بأختهــا، وأن تتعــاون الوســائل البشــرية مــع الوســائل 
اإللهيــة، وكل هــذه الوســائل تكــون خاضعــة للــروح القــدس وأن يتحــد الجميــع فــي 

تقديــم بشــائر نعمــة هللا المفرحــة للعالــم.
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األّول
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في أعمال 6: 5-15؛ وأصحاح 7(.

إن اْسِتَفانُوس الذي كان في طليعة الشمامسة السبعة كان رجا عميقاً في 
تقــواه وواســع األفــق فــي إيمانــه. ومــع أنــه يهــودي بالــولدة فقــد كان يتكلــم اليونانيــة، 
كما كان عليماً بعادات اليونانيين وأخاقهم. ولذلك وجد فرصة للكرازة باإلنجيل 
فــي عمــل المســيح وبــكل  فــي مجامــع اليهــود اليونانييــن. وقــد كان نشــيطاً جــداً 
جــرأة جاهــر بإيمانــه. وقــد اشــتبك معــه المعلمــون الفهمــاء وأســاتذة الشــريعة فــي 
مجــادلت علنيــة وهــم واثقــون مــن إحــراز نصــرة ميســورة، » َولَــْم يَْقــِدُروا أَْن يَُقاِوُمــوا 
الِْحْكَمــَة َوالــرُّوَح الَّــِذي كَاَن يَتََكلَّــُم ِبــِه « )6: 10(. وهــو لــم يتكلــم بقــوة الــروح القــدس 
وحســب ولكنــه كان ضليعــاً بالنبــوات ومتبحــراً فــي كل شــؤون النامــوس. وبــكل 
براعــة دافــع عــن الحقائــق التــي هــب لمناصرتهــا، وهــزم خصومــه هزيمــة ماحقــة. 
ــوا ِمــْن قَبْــُل لَِكــْي  وقــد تــم لــه الوعــد اإللهــي القائــل: » فََضُعــوا ِفــي قُلُوِبُكــْم أَْن لَ تَْهتَمُّ
ــوا. ألَنِـّـي أَنَــا أُْعِطيُكــْم فًَمــا َوِحْكَمــًة لَ يَْقــِدُر َجِميــُع ُمَعانِِديُكــْم أَْن يَُقاِوُموَهــا أَْو  تَْحتَجُّ

يَُناِقُضوَهــا « )لوقــا 21: 14، 15(.
فــإذ رأى الكهنــة والرؤســاء القــوة التــي كانــت تصحــب كرازتــه امتــألت قلوبهــم 
كراهيــة ُمــرة لــه. فعــوض التســليم بالبراهيــن التــي أوردهــا، صممــوا علــى إســكاته 
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بالقضــاء عليــه بالمــوت. وفــي مناســبات عديــدة قدمــوا رشــوة للســلطات الرومانيــة 
حتــى يغضــوا النظــر ول ينتقــدوا اليهــود فــي المــرات العديــدة التــي فيهــا أخــذوا علــى 
عاتقهــم تنفيــذ القانــون وحاكمــوا أســراهم وأدانوهــم وقتلوهــم بموجــب عاداتهــم 
القوميــة. ولــم يشــك أعــداء اْســِتَفانُوس فــي أنهــم ســينتهجون تلــك الخطــة ذاتهــا 
دون أن يعرضــوا أنفســهم للخطــر. وإذ صممــوا علــى المجازفــة بالعواقــب قبضــوا 

علــى اْســِتَفانُوس وأوقفــوه أمــام مجمــع الســنهدريم ليحاكــم.
يُفنــدوا الحجــج  لكــي  المجــاورة  البلــدان  مــن  اليهــود  ُدعــي بعــض علمــاء  وقــد 
التــي ســيدلي لهــم بهــا األســير ويُنقضوهــا. كان شــاول الطرسوســي حاضــراً وكانــت 
لــه اليــد الطولــى فــي مقاومــة اْســِتَفانُوس. وقــد اســتخدم قــوة فصاحــة المعلميــن 
تعاليــم  يعلــم  كان  اْســِتَفانُوس  بــأن  الشــعب  وإقنــاع  الحــق  لمقارعــة  ومنطقهــم 
خادعــة خطيــرة. ولكنــه وجــد فــي اْســِتَفانُوس إنســاناً ذا معرفــة وفهــم وإلمــام كامــل 

بقصــد هللا فــي نشــر اإلنجيــل فــي ربــوع األمــم األخــرى.
اْســِتَفانُوس  حكمــة  علــى  ينتصــروا  أن  والرؤســاء  الكهنــة  يســتطع  لــم  فلمــا 
الواضحــة الهادئــة، عقــدوا العــزم أن يجعلــوه أمثولــة. وبينمــا كانــوا بذلــك يشــبعون 
كراهيتهــم وانتقامهــم أرادوا فــي نفــس الوقــت أن يخيفــوا اآلخريــن ويمنعوهــم مــن 
قبــول عقيدتــه. وقــد قدمــوا رشــوة ألنــاس كــي يشــهدوا زوراً بأنهــم ســمعوه يجــدف 
َســِمْعَناُه  » ألَنََّنــا  قائليــن:  الشــهود  هــؤلء  أعلــن  وقــد  والنامــوس.  الهيــكل  علــى 
الَِّتــي  الَْعَوائِــَد  َويَُغيِّــُر  الَْمْوِضــَع،  هــَذا  َســيَْنُقُض  هــَذا  النَّاِصــِريَّ  يَُســوَع  إِنَّ  يَُقــوُل 

يَّاَهــا ُموَســى « )6: 14(. إِ َســلََّمَنا 
فــإذ وقــف اْســِتَفانُوس وجهــاً لوجــه أمــام قضاتــه للدفــاع عــن تهمــة التجديــف، 
أشــرق علــى وجهــه نــور مقــدس، » فََشــَخَص إِلَيْــِه َجِميــُع الَْجالِِســيَن ِفــي الَْمْجَمــعِ، 
َورَأَْوا َوْجَهــُه كَأَنَّــُه َوْجــُه َمــاٍَك « )6: 15(. وكثيــرون ممــن أبصــروا هــذا النــور ارتعــدوا 
وغطــوا وجوههــم، ولكــن عــدم إيمــان الرؤســاء وتعصبهــم العنيــد لــم يتأثــر ول تــردد.

وعندمــا ســئل اْســِتَفانُوس عــن صــدق التهــم الموجهــة إليــه بــدأ يدلــي بدفاعــه 
أذهلــت  وبأقــوال  المجمــع.  دار  أرجــاء  فــي  دوى  المشــاعر  يهــز  واضــح  بصــوت 
المجمــع تقــدم ليتلــو تاريــخ شــعب هللا المختــار. وقــد برهــن علــى معرفتــه الكاملــة 
للنظــام اليهــودي والتفســير الروحــي لــه والــذى تجلــى اآلن فــي حيــاة المســيح. وقــد 
ردد النبــوة التــي نطــق بهــا موســى المنبئــة عــن الَمِســيَّا إذ قــال: » نَِبيًّــا ِمثْلِــي َســيُِقيُم 
أوضــح ولءه هلل  وقــد   .)37 :7( تَْســَمُعوَن «  لَــُه  إِْخَوتُِكــْم.  ِمــْن  إِلُهُكــْم  الــرَّبُّ  لَُكــُم 
وللعقيــدة اليهوديــة، كمــا أظهــر لهــم فــي الوقــت نفســه أن النامــوس الــذي اتــكل 
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عليــه اليهــود للخــاص لــم يكــن قــادراً علــى تحريــر إســرائيل مــن عبــادة األوثــان. وقــد 
أظهــر مــدى الترابــط بيــن يســوع المســيح وكل التاريــخ اليهــودي. كمــا أشــار إلــى بنــاء 
ِفــي  يَْســُكُن  ســليمان للهيــكل وأقــوال ســليمان وإشــعياء فقــال: » لِكــنَّ الَْعلِــيَّ لَ 
ــَماُء كُرِْســيٌّ لـِـي، َواألَرُْض َمْوِطــٌئ  : السَّ َهيـَـاكَِل َمْصُنوَعــاِت األَيـَـاِدي، كََمــا يَُقــوُل النَِّبــيُّ
، َوأَيٌّ ُهــَو َمــَكاُن َراَحِتــي؟ أَلَيَْســْت يَــِدي  ــٍت تَبُْنــوَن لِــي؟ يَُقــوُل الــرَّبُّ . أَيَّ بَيْ لَِقَدَمــيَّ

َصَنَعــْت هــِذِه األَْشــيَاَء كُلََّهــا؟ « )7: 50-48(. 
الشــعب.  بيــن  شــغب  حــدث  الحــد  هــذا  إلــى  اْســِتَفانُوس  وصــل  وعندمــا 
بأنــه  تظاهــر  إذ  فالكاهــن  الهيــكل،  عــن  وتحــدث  بالنبــوات  المســيح  ربــط  فــإذ 
إلــى  بالنســبة  العمــل  هــذا  وقــد كان  رداءه.  مــزق  يســمع،  ممــا  يرتعــب ويســتاء 
رأى  فــإذ  األبــد.  إلــى  ســيبكم  مــا  ســرعان  صوتــه  أن  علــى  عامــًة  اْســِتَفانُوس 
المقاومــة التــي بهــا قوبلــت أقوالــه، علــم أنــه كان يقــدم آخــر شــهادة لــه. ومــع أنــه 

فجــأة. ختمهــا  فقــد  موعظتــه  منتصــف  فــي  كان 
التفــت  مراحلهــا،  يتتبــع  كان  التــي  التاريــخ  سلســلة  عــن  ابتعــد  إذ  وفجــأة 
الَْمْختُونِيــَن  َوَغيْــَر  الرِّقَــاِب،  قَُســاَة  » يَــا  قائــا:  وصــاح  الســاخطين  قضاتــه  إلــى 
ِبالُْقلُــوِب َواآلَذاِن! أنْتُــْم َدائًِمــا تَُقاِوُمــوَن الــرُّوَح الُْقــُدَس. كََمــا كَاَن آبَاُؤكُــْم كَذلـِـَك 
فَأَنْبَــأُوا  َســبَُقوا  الَِّذيــَن  قَتَلُــوا  َوقَــْد  آبَاُؤكُــْم؟  يَْضطَِهــْدُه  لَــْم  األَنِْبيَــاِء  أَيُّ  أَنْتُــْم. 
ـِذي أَنْتُــُم اآلَن ِصرْتُــْم ُمَســلِِّميِه َوقَاتِلِيــِه الَِّذيــَن أََخْذتُــُم النَّاُمــوَس  ، الّـَ ِبَمِجــيِء الْبَــارِّ

.)53-51  :7( تَْحَفظُــوُه «  َولَــْم  َماَئَِكــٍة  ِبتَرْتِيــِب 
وكان  الغضــب.  فــرط  مــن  والرؤســاء  الكهنــة  جنــون  جــن  الحــد  هــذا  وعنــد 
تصرفهــم أقــرب إلــى الوحــوش الكاســرة منــه إلــى البشــر، فهجمــوا علــى اْســِتَفانُوس 
القاســية  المامــح  فــي  مصيــره  األســير  قــرأ  وقــد  عليــه.  بأســنانهم  يصــرون  وهــم 
المحدقــة بــه ولكنــه لــم يضعــف ولــم يتــردد. فبالنســبة إليــه كانــت مخــاوف المــوت 
ومرارتــه قــد زالــت. ولــم يرتعــب مــن الكهنــة الســاخطين أو الرعــاع الثائريــن. فالمنظــر 
إلــى  أبــواب الســماء وإذ نظــر  لــه  انفتحــت  الــذي أمامــه اختفــى عــن عينيــه. وقــد 
الداخــل رأى مجــد مســاكن هللا، كمــا رأى المســيح وكأنــه قــد قــام للتــو عــن عرشــه، 
ووقــف مســتعداً إلســناد خادمــه. فبــكام النصــرة هتــف اْســِتَفانُوس قائــاً: » َهــا أَنـَـا 

ــَماَواِت َمْفتُوَحــًة، َوابْــَن اإلِنَْســاِن قَائًِمــا َعــْن يَِميــِن هللِا « )7: 56(.  أَنْظُــُر السَّ
يعــد  لــم  إليــه  تشــخصان  عينــاه  كانــت  الــذي  المجيــد  المنظــر  وصــف  فــإذ 
مضطهدوه يســتطيعون الحتمال. فســدوا آذانهم حتى ل يســمعوا كامه وصاحوا 
َورََجُمــوُه «  الَْمِديَنــِة  َخــارَِج  » َوأَْخرَُجــوُه  بوحشــية  عليــه  وهجمــوا  عاليــة  بأصــوات 
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» فََكانـُـوا يَرُْجُمــوَن اْســِتَفانُوس َوُهــَو يَْدُعــو َويَُقــوُل أَيَُّهــا الــرَّبُّ يَُســوُع اقْبَــْل ُروِحــي. ثـُـمَّ 
، لَ تُِقــْم لَُهــْم هــِذِه الَْخِطيَّــة. َوإِْذ قَــاَل  ــِه َوَصــَرَخ ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم يَــارَبُّ َجثـَـا َعلَــى ُركْبَتَيْ

هــَذا رَقَــَد « )أعمــال 7: 60-58(.
كبيــرة  رشــوة  أعطيــت  بــل  شــرعي،  بحكــم  عليــه  يحكــم  لــم  اْســِتَفانُوس  إن 

القضيــة.  هــذه  تتقصــى  ل  كــي  الرومانيــة  للســلطات 
ولكــن استشــهاد اْســِتَفانُوس أثـّـر تأثيــراً عميقــاً علــى كل مــن شــاهدوه. إن ذكــرى 
ختــم هللا علــى وجهــه، وأقوالــه التــي لمســت قلــوب مــن قــد ســمعوها ظلــت حيــة 
فــي عقــول مشــاهديه وشــهدت لصــدق مــا قــد أعلنــه. وقــد كان موتــه تجربــة قاســية 
علــى الكنيســة ولكــن كان مــن نتائجــه أن تبكــت شــاول الــذي لــم يســتطع أن يمحــو 

مــن ذاكرتــه إيمــان الشــهيد وثباتــه والمجــد الــذي اســتقر علــى وجهــه.
بغيــرة  متشــبع  كأنــه  بــدا  وموتــه  اْســِتَفانُوس  محاكمــة  مشــهد  عنــد  شــاول  إن 
مجنونــة. وفيمــا بعــد غضــب مــن القتنــاع الدفيــن الــذي ثــار فــي أعماقــه مــن أن هللا 
قــد أكــرم اْســِتَفانُوس فــي الوقــت ذاتــه الــذي كان النــاس يهينونــه فيــه. وقــد ظــل 
شــاول يضطهــد كنيســة هللا ويتصيــد تاميــذ المســيح ويقبــض عليهــم وهــم فــي 
بيوتهــم ويســلمهم للكهنــة والرؤســاء ليســجنوا ويقتلــوا. إن غيرتــه التــي جعلتــه يثيــر 
عليهــم هــذا الضطهــاد أرعبــت المســيحيين الســاكنين فــي أورشــليم. ولــم تبــذل 
الســلطات الرومانيــة مجهــوداً خاصــاً إليقــاف أعمــال القســوة تلــك، بــل كانــوا فــي 

الخفــاء يناصــرون اليهــود لكــي يســتميلوهم ويظفــروا برضاهــم.
فــي مجمــع الســنهدريم  وبعــد مــوت اْســِتَفانُوس اختيــر شــاول ليكــون عضــواً 
تقديــراً للــدور الــذي قــام بــه فــي تلــك المأســاة. وقــد ظــل بعــض الوقــت أداة قويــة 
فــي يــد الشــيطان إلتمــام تمــرده علــى ابــن هللا. ولكــن بعــد ذلــك بقليــل كان هــذا 
التــي كان اآلن  الكنيســة  بنــاء  فــي  يُســتخدم  أن  الــذي ل يرحــم مزمعــاً  المضطهــد 
مــكان  ليأخــذ  شــاول  اختــار  قــد  الشــيطان  مــن  وأعظــم  أقــوى  ســيداً  إن  يهدمهــا. 
فــي كل األماكــن  المســيح وينشــر  ليكــرز ويتألــم ألجــل اســم  الشــهيد  اْســِتَفانُوس 

الكريــم. بدمــه  الخــاص  أخبــار  والدانيــة  القاصيــة 

101, 102



11
دخول اإلنجيل إلى 

السامرة
)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال أصحاح 8(.

بعــد مــوت اْســِتَفانُوس ثــار اضطهــاد عنيــف ضــد المؤمنيــن فــي أورشــليم، وقــد 
ـِة  الْيَُهوِديّـَ كُــَوِر  ِفــي  الَْجِميــُع  » تََشــتََّت  بحيــث  القســوة  مــن  الضطهــاد  هــذا  كان 
ــا َشــاُوُل فـَـَكاَن يَْســطُو َعلـَـى الَْكِنيَســِة، َوُهــَو يَْدُخــُل الْبُيُــوَت َويَُجــرُّ  ــاِمرَِة «. » َوأَمَّ َوالسَّ
ــْجِن « )عــد 1، 3(. وفــي تاريــخ لحــق وصــف غيرتــه  رَِجــالً َونَِســاًء َويَُســلُِّمُهْم إِلـَـى السِّ
عندمــا كان يقــوم بهــذا العمــل القاســي، بهــذه الكلمــات: » فَأَنـَـا ارْتَأَيـْـُت ِفــي نَْفِســي 
أَنَّــُه يَْنبَِغــي أَْن أَْصَنــَع أُُمــوًرا كَِثيــرًَة ُمَضــادًَّة لْســِم يَُســوَع النَّاِصــِريِّ َوفََعلـْـُت ذلـِـَك أَيًْضــا 
يِســيَن... َوِفــي كُلِّ الَْمَجاِمــعِ  ِفــي أُورَُشــلِيَم، فََحبَْســُت ِفــي ُســُجوٍن كَِثيِريــَن ِمــَن الِْقدِّ
كُْنــُت أَُعاِقبُُهــْم ِمــرَاًرا كَِثيــرًَة، َوأَْضطَرُُّهــْم إِلَــى التَّْجِديــِف. َوإِْذ أَفْــرََط َحَنِقــي َعلَيِْهــْم 
كُْنــُت أَطْرُُدُهــْم إِلَــى الُْمــُدِن الَِّتــي ِفــي الَْخــارِِج «. أمــا حقيقــة كــون اْســِتَفانُوس لــم 
يكــن هــو الشــخص الوحيــد الــذى ذاق المــوت فيمكننــا أن نعرفهــا مــن كام شــاول 

ــُت قُْرَعــًة ِبذلِــَك « )أعمــال 26: 11-9(. ــوَن أَلَْقيْ ــا كَانُــوا يُْقتَلُ نفســه إذ قــال: » َولَمَّ
بالُمَخلِـّـص  بإيمانــه  نيقوديمــوس مجاهــراً  تقــدم  الخطــر هــذا  فــي وقــت  ولكــن 
المصلوب با خوف. كان نيقوديموس عضواً في السنهدريم وقد تأثر هو وآخرون 
مــن تعليــم يســوع. فــإذ شــاهد اآليــات التــي صنعهــا المســيح ثبــت فــي ذهنــه اقتنــاع 
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راســخ بأنــه كان )الَمِســيَّا( مرســاً مــن قبــل هللا. ولكنــه إذ كان متكبــراً جــداً عــن أن 
يجاهــر بتعاطفــه العلنــي مــع المعلــم الجليلــي، ســعى ألن يقابلــه علــى انفــراد فــي 
الســر. وفــي ذلــك اللقــاء كشــف لــه يســوع عــن تدبيــر الخــاص ورســالته إلــى العالــم، 
ومع ذلك فقد ظل نيقوديموس متردداً. لقد أخفى الحق بين جنبات قلبه، ولمدى 
ثــاث ســنين لــم يظهــر فيــه غيــر ثمــر قليــل. ولكــن فــي حيــن أن نيقوديمــوس لــم يعتــرف 
بالمســيح جهــاراً، ففــي مجمــع الســنهدريم عرقــل مؤامــرات الكهنــة إلهــاك يســوع 
وأحبطهــا مــراراً كثيــرة. فلمــا رفــع المســيح أخيــراً علــى الصليــب تذكــر نيقوديمــوس 
الكلمــات التــي كان قــد قالهــا لــه عندمــا كانــا يتحادثــان معــا فــي تلــك الليلــة على جبل 
يَّــِة هَكــَذا يَْنبَِغــي أَْن يُرْفَــَع ابـْـُن اإلِنَْســاِن «  الزيتــون: » وَكََمــا رَفَــَع ُموَســى الَْحيَّــَة ِفــي الْبَرِّ

)يوحنــا 3: 14(. وقــد رأى فــي شــخص يســوع فــادي العالــم.
دفــن  نفقــات  تحمــل  فــي  الرامــي  يوســف  مــع  نيقوديمــوس  اشــترك  وقــد 
المســيح، ولكــن  اتبــاع  بأنهــم  أنفســهم  مــن إظهــار  يخافــون  التاميــذ  يســوع. كان 
نيقوديمــوس ويوســف أســرعا لنجدتهــم بــكل جــرأة. لقــد كانــوا فــي أشــد الحاجــة 
فقــد  تلــك.  الظلمــة  ســاعة  فــي  المكرّميــن  الغنييــن  الرجليــن  هذيــن  معونــة  إلــى 
كانــا قادريــن علــى أن يعمــا لمعلمهمــا المائــت مــا كان يســتحيل علــى التاميــذ 
حــد  إلــى  بوقايتهــم،  ونفوذهمــا كفيليــن  ثراؤهمــا  وقــد كان  يعملــوه،  أن  الفقــراء 

والرؤســاء. الكهنــة  مــن خبــث  كبيــر، 
واآلن عندمــا كان اليهــود يحاولــون ماشــاة الكنيســة الوليــدة تقــدم نيقوديمــوس 
التاميــذ  إيمــان  فشــجع  متشــككاً  ول  حــذراً  بعــد  عــاد  مــا  ويحميهــا.  عنهــا  يدافــع 
وأنفــق أموالــه فــي إعالــة كنيســة أورشــليم وفــي نشــر عمــل اإلنجيــل. فالذيــن كانــوا 
فــي أمــاك هــذا  قبــاً يوقرونــه صــاروا اآلن يحتقرونــه ويضطهدونــه، فصــار فقيــراً 

العالــم إل أنــه لــم يتــردد فــي الدفــاع عــن إيمانــه. 
إن الضطهــاد الــذي وقــع علــى الكنيســة فــي أورشــليم نتــج عنــه إعطــاء عمــل 
اإلنجيــل قــوة دفعتــه إلــى األمــام. لقــد لزم النجــاح خدمــة الكلمــة فــي ذلــك المــكان 
وكان هنالــك خطــر مــن أن يبقــى التاميــذ هنــاك وقتــاً أطــول مــن الــازم غافليــن عــن 
المهمــة التــي أوكلهــا الُمَخلِّــص إليهــم بــأن يذهبــوا إلــى العالــم أجمــع. فــإذ نســوا أن 
القــوة علــى مقاومــة الشــر تكتســب فقــط عــن طريــق الخدمــة المناضلــة والكفــاح، 
بــدأوا يظنــون أنــه ل يوجــد لهــم عمــل يعملونــه أهــم مــن وقايــة الكنيســة فــي أورشــليم 
مــن هجمــات العــدو. وبــدلً مــن أن يدربــوا المهتديــن الجــدد علــى حمــل اإلنجيــل 
الجميــع  يجعــل  عمــل  علــى  اإلقــدام  فــي خطــر  كانــوا  عنــه،  يســمعوا  لــم  مــن  إلــى 
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يكتفــون بمــا قــد أنجــز. فلكــي يشــتت هللا ممثليــه هــؤلء إلــى الخــارج حيــث يمكنهــم 
أن يخدمــوا اآلخريــن، ســمح بــأن يثــور الضطهــاد ضدهــم. فــإذ طــردوا مــن أورشــليم 

ــِريَن ِبالَْكلَِمــِة « )عــد 4(. » َجالُــوا ُمبَشِّ
لهــم:  قائــاً  الكــرازة  بعمــل  القيــام  الُمَخلِـّـص  كلفهــم  الذيــن  بيــن  كان  وقــد 
مــن  أتــوا  قــد  ممــن  كثيــرون   )19  :28 )متــى  األَُمــِم «  َجِميــَع  َوتَلِْمــُذوا  » فَاْذَهبُــوا 
يحبــوا  أن  تعلمــوا  قــد  الذيــن  والنســاء  الرجــال  مــن  الوضيعــة —  الحيــاة  مســالك 
ســيدهم وعقــدوا العــزم علــى اتّبــاع مثالــه فــي الخدمــة المضحيــة. فألولئــك النــاس 
علــى  ســني خدمتــه  مــدى  الُمَخلِـّـص  مــع  كانــوا  الذيــن  للتاميــذ  كمــا  المحتقريــن 
األرض أُعطيــت المأموريــة الثمينــة ســواء بســواء. كان عليهــم أن يحملــوا إلــى العالــم 

بالمســيح. الخــاص  بشــرى  المفرحــة،  البشــرى  تلــك 
الكرازيــة،  بالحماســة  ممتلئيــن  خرجــوا  الضطهــاد  بســبب  تشــتتوا  وعندمــا 
وكانــوا متحققيــن مــن مســؤولية كرازتهــم والقيــام بمأموريتهــم. لقــد عرفــوا أنهــم كانــوا 
يمســكون بخبــز الحيــاة بيــن أيديهــم للعالــم الــذي يتضــور جوعــاً، وقــد كانــت محبــة 
المســيح تحصرهــم ألن يكســروا هــذا الخبــز لــكل مــن كانــوا بحاجــة إليــه. وقــد عمــل 
الرب بواســطتهم. وأينما ذهبوا كان المرضى ينالون الشــفاء والمســاكين يُبشــرون.

مــن  طــردوا  قــد  مــن  ضمــن  الســبعة،  الشمامســة  أحــد  فيلبــس،  كان  وقــد 
لَُهــْم  يَْكــِرُز  َوكَاَن  ــاِمرَِة  السَّ ِمــَن  َمِديَنــٍة  إِلَــى  » انَْحــَدَر...  الرجــل:  هــذا  أورشــليم. 
ِعْنــَد  ِفيلُبُّــُس  يَُقولُــُه  َمــا  إِلَــى  َواِحــَدٍة  ِبَنْفــٍس  يُْصُغــوَن  الُْجُمــوُع  َوكَاَن  ِبالَْمِســيِح. 
أَْرَواٌح  ِبِهــْم  الَِّذيــَن  ِمــَن  كَِثيِريــَن  ألَنَّ  َصَنَعَهــا.  الَِّتــي  اآليَــاِت  َونَظَرِِهــُم  اْســِتَماِعِهْم 
فَــَرٌح  فَــَكاَن  ُشــُفوا.  َوالُْعــْرِج  الَْمْفلُوِجيــَن  ِمــَن  َوكَِثيــُروَن  تَْخــُرُج...  كَانَــْت  نَِجَســٌة 

.)8-5 )عــد  الَْمِديَنــِة «  تِلْــَك  ِفــي  َعِظيــٌم 
إن رســالة المســيح إلــى المــرأة الســامرية التــي تحــدث إليهــا عنــد بئــر يعقــوب 
قــد أثمــرت. فتلــك المــرأة بعدمــا أصغــت إلــى أقوالــه مضــت إلــى أهــل المدينــة 
ــوا انْظـُـُروا إِنَْســاناً قـَـاَل لـِـي كُلَّ َمــا فََعلـْـُت. أَلََعــلَّ هــَذا ُهــَو الَْمِســيُح؟ «  قائلــة: » َهلُمُّ
يســمعوا  أن  إلــى  كانــوا مشــتاقين  وإذ  بــه.  وآمنــوا  يســوع  فذهبــوا معهــا وســمعوا 
المزيــد طلبــوا إليــه أن يمكــث عندهــم. فمكــث عندهــم يوميــن: » فَآَمــَن ِبــِه أَكْثَــُر 

ا ِبَســبَِب كَاَِمــِه « )يوحنــا 4: 29، 41(. ِجــدًّ
فعندمــا تشــتت تاميــذ المســيح مــن أورشــليم وجــد بعضهــم ملجــأ لهــم يلــوذون 
بــه فــي الســامرة. وقــد رحــب الســامريون برســل اإلنجيــل هــؤلء. وجمــع المهتــدون 

مــن اليهــود حصــاداً ثمينــاً مــن بيــن أولئــك الذيــن كانــوا قبــاً ألــد أعدائهــم.
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وقــد حالــف فيلبــس فــي خدمتــه نجــاح عظيــم، فــإذ حصــل علــى هــذا التشــجيع 
أرســل إلــى أورشــليم يطلــب المســاعدة. وقــد فهــم الرســل اآلن فهمــا كامــاً معنــى 
كام المســيح عندمــا قــال: » َوتَُكونـُـوَن لـِـي ُشــُهوًدا ِفــي أُورَُشــلِيَم َوِفــي كُلِّ الْيَُهوِديَّــِة 

ــاِمرَِة َوإِلَــى أَقَْصــى األَرِْض « )أعمــال 1: 8(. َوالسَّ
لــه: » قُــْم  قائــا  أمــره رســول ســماوي  الســامرة  فــي  يــزال  ل  فيلبــس  وإذ كان 
َواْذَهــْب نَْحــَو الَْجُنــوِب، َعلَــى الطَِّريــِق الُْمْنَحــِدرَِة ِمــْن أُورَُشــلِيَم إِلَــى َغــزََّة... فََقــاَم 
َوَذَهــَب « )عــد 26، 27(0 إنــه لــم يشــك فــي الدعــوة ول تــردد فــي الطاعــة ألنــه كان 

قــد تعلــم درس المتثــال إلرادة هللا. 
ــَة َملَِكــِة الَْحبََشــِة، كَاَن َعلَــى َجِميــعِ  ، َوِزيــٌر لَِكْنَداكَ » َوإَِذا َرُجــٌل َحبَِشــيٌّ َخِصــيٌّ
َخزَائِِنَهــا. فَهــَذا كَاَن قَــْد َجــاَء إِلَــى أُورَُشــلِيَم لِيَْســُجَد. َوكَاَن َراِجًعــا َوَجالًِســا َعلَــى 
الحبشــي  الرجــل  هــذا  28(. كان   ،27 )عــد  إَِشــْعيَاَء «  النَِّبــيَّ  يَْقــَرأُ  َوُهــَو  َمْركَبَِتــِه 
عظيــم المقــام ذا مركــز كبيــر ونفــوذ عظيــم. وقــد رأى هللا أنــه عندمــا يهتــدي هــذا 
الرجــل فسيشــرك آخريــن فــي النــور الــذي حصــل عليــه وســيكون لــه نفــوذ قــوي 
النــور  الطالــب  الرجــل  هــذا  يازمــون  مائكــة هللا  كان  وقــد  اإلنجيــل.  نشــر  فــي 
وقــد اجتُــذب إلــى الُمَخلِّــص. وبواســطة خدمــة الــروح القــدس جعلــه الــرب ياقــي 

إنســاناً يســتطيع أن يرشــده إلــى النــور.
وقــد وجــه هللا فيلبــس بالذهــاب إلــى ذلــك الحبشــي ليشــرح لــه النبــوة التــي 
ْم َوَراِفــْق هــِذِه الَْمرْكَبَــَة « فلمــا اقتــرب فيلبــس  كان يقرأهــا. قــال لــه الــروح: » تََقــدَّ
لَــْم  إِْن  يُْمِكُنِنــي  كَيْــَف  فََقــاَل  تَْقــَرأُ؟  أَنْــَت  َمــا  تَْفَهــُم  ـَك  الخصــى ســأله: » أَلََعلّـَ مــن 
ــا فَْصــُل الِْكتَــاِب  يُرِْشــْدنِي أََحــٌد؟ َوطَلَــَب إِلَــى ِفيلُبُّــَس أَْن يَْصَعــَد َويَْجلِــَس َمَعــُه. َوأَمَّ

ـِذي كَاَن يَْقــَرأُُه فَــَكاَن « مــن نبــوة إشــعياء المتعلقــة بالمســيح والقائلــة: الّـَ
يَُجــزُُّه  ـِذي  الّـَ أََمــاَم  َصاِمــٍت  َخــُروٍف  َوِمثْــَل  بْــِح،  الذَّ إِلَــى  ِســيَق  َشــاٍة  » ِمثْــَل 
ألَنَّ  ِبــِه؟  يُْخِبــُر  َمــْن  َوِجيلُــُه  قََضــاُؤُه،  انْـــــتُِزَع  تََواُضِعــِه  ِفــي  فَــاُه.  يَْفتَــْح  لَــْم  هَكــَذا 

األَْرِض «. ِمــَن  تُْنتَــَزُع  َحيَاتَــُه 
» فَأََجــاَب الَْخِصــيُّ ِفيلُبُّــَس َوقـَـاَل: »أَطْلـُـُب إِلَيْــَك: َعــْن َمــْن يَُقــوُل النَِّبــيُّ هــَذا؟ 
ــرَُه  َعــْن نَْفِســِه أَْم َعــْن َواِحــٍد آَخــَر؟ فََفتَــَح ِفيلُبُّــُس فَــاُه وابْتَــَدأَ ِمــْن هــَذا الِْكتَــاِب فَبَشِّ

ِبيَُســوَع « )عــد 29-35( وفتــح أمامــه حــق الفــداء العظيــم. 
وقــد اختلــج فــي قلــب ذلــك الرجــل اهتمــام عظيــم عندمــا كانــت الكلمــة اإللهيــة 
تُفســر لــه. فلمــا انتهــى ذلــك التلميــذ مــن كامــه كان الوزيــر مســتعداً لقبــول النــور 
المعطــى لــه. ولــم يجعــل مركــزه الدنيــوي الســامي عــذراً لرفــض اإلنجيــل. » َوِفيَمــا 
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ُهَمــا َســائِرَاِن ِفــي الطَِّريــِق أَقْبَــاَ َعلَــى َمــاٍء، فََقــاَل الَْخِصــيُّ ُهــَوَذا َمــاٌء. َمــاَذا يَْمَنــُع أَْن 
أَْعتَِمــَد؟ فََقــاَل ِفيلُبُّــُس إِْن كُْنــَت تُْؤِمــُن ِمــْن كُلِّ قَلِْبــَك يَُجــوُز. فَأََجــاَب َوقـَـاَل أَنـَـا أُوِمــُن 
ــُة، فََنــزَلَ كِاَُهَمــا إِلَــى الَْمــاِء،  أَنَّ يَُســوَع الَْمِســيَح ُهــَو ابْــُن هللِا. فَأََمــَر أَْن تَِقــَف الَْمرْكَبَ

ــَدُه.  ، فََعمَّ ِفيلُبُّــُس َوالَْخِصــيُّ
ا َصِعَدا ِمَن الَْماِء، َخِطَف ُروُح الرَّبِّ ِفيلُبَُّس، فَلَْم يُبِْصرُْه الَْخِصيُّ أَيًْضا،  » َولَمَّ
ــا ِفيلُبُّــُس فَُوِجــَد ِفــي أَْشــُدوَد. َوبَيَْنَمــا ُهــَو ُمْجتـَـاٌز، كَاَن  َوَذَهــَب ِفــي طَِريِقــِه فَرًِحــا. َوأَمَّ

ــُر َجِميــَع الُْمــُدِن َحتَّــى َجــاَء إِلـَـى قَيَْصِريَّــَة « )عد 40-36(. يُبَشِّ
يحتاجــون  الذيــن  النــاس  مــن  كبيــرة  طائفــة  يمثــل  الحبشــي  الرجــل  هــذا  إن 
إلــى  إلــى أن يعلمهــم كارزون كفيلبــس، رجــال يســمعون صــوت هللا ويذهبــون 
حيــث يرســلهم. يوجــد كثيــرون ممــن يقــرأون الكتــاب ولكنهــم ل يفهمــون المعنــى 
إلــى  والنســاء  الرجــال  ينظــر  العالــم  فــي  مــكان  كل  وفــي  يقــرأون.  لمــا  الحقيقــي 
النفــوس  مــن  لهفــة وشــوق. فالصلــوات والدمــوع واألســئلة تصعــد  فــي  الســماء 
المشــتاقة إلــى النــور والنعمــة والــروح القــدس. وكثيــرون هــم الذيــن يقفــون علــى 

أعتــاب الملكــوت فــي انتظــار أن يجمعــوا إليــه.
إن مــاكاً أرشــد فيلبــس إلــى الشــخص الــذي كان يبحــث عــن النــور والــذي 
الذيــن  الخــدام  أولئــك  المائكــة  لقبــول اإلنجيــل، واليــوم سيرشــد  كان مســتعداً 
ويشــرفها.  قلوبهــم  ويطهــر  ألســنتهم  يقــدس  بــأن  القــدس  للــروح  يســمحون 
للرجــل  العمــل  بذلــك  يقــوم  أن  يمكنــه  كان  فيلبــس  إلــى  المرســل  المــاك  إن 
الحبشــي، ولكــن هــذه ليســت خطــة هللا فــي العمــل. إن خطتــه هــي أن النــاس 

اإلنســان. بنــي  مــن  إخوتهــم  يخدمــوا  أن  يجــب 
للتاميــذ  الُمَســلََّمة  المأموريــة  فــي  عصــر  كل  فــي  المؤمنــون  اشــترك  لقــد 
إن  للعالــم.  ليبلّغــه  المقــدس  الحــق  لــه  ُســلم  اإلنجيــل  قبــل  مــن  فــكل  األوليــن. 
شــعب هللا األميــن كانــوا دائمــاً كارزيــن مناضليــن مقتحميــن مكرســين مواردهــم 
خدمــة  إن  خدمتــه.  فــي  حكمــة  بــكل  وزناتهــم  ومســتخدمين  اســمه  لتمجيــد 
مرئيــاً  درســاً  تكــون  أن  ينبغــي  الماضــي  فــي  األنانيــة  مــن  المتحــررة  المســيحيين 
وإلهامــاً. إن أعضــاء كنيســة هللا ينبغــى أن يكونــوا غيوريــن فــي أعمــال صالحــة، 
وأن ينفصلــوا عــن الطمــوح العالمــي ويســيروا فــي آثــار خطــوات ذاك الــذي جــال 
يصنــع خيــراً. فبقلــوب ملؤهــا العطــف والحنــان عليهــم أن يخدمــوا مــن هــم فــي 
حاجــة إلــى العــون إذ يقدمــون للخطــاة معرفــة محبــة الُمَخلِّــص. مثــل هــذا العمــل 
يتطلــب جهــداً وكــداً ولكــن لــه جــزاءاً عظيمــاً مفرحــاً. والذيــن يضطلعــون بــه بنيــة 
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خالصــة ســيرون نفوســاً تُربَــح للمخلــص، ألن التأثيــر الــذي يــازم التنفيــذ العملــي 
مقاومتــه. يمكــن  ل  اإللهيــة  للمأموريــة 

إن مســؤولية الخــروج إلتمــام هــذه المأموريــة ل تســتقر علــى الخــادم المرتســم 
وحــده. فــكل مــن قبــل المســيح مدعــو ليعمــل علــى خــاص بنــي جنســه: » الــرُّوُح 
َوالَْعُروُس يَُقولَن تََعاَل « )رؤيا 22: 17(. إن الوصية المقدمة إلذاعة هذه الدعوة 
تشــمل الكنيســة كلهــا. وكل مــن قــد ســمع الدعــوة عليــه أن يــردد الرســالة لكــي يــرن 

صداهــا فــوق الجبــال الشــاهقة والوديــان الســحيقة قائــا: » تََعــاَل «.
إنهــا لغلطــة مميتــة أن نظــن أن عمــل تخليــص النفــوس يتوقــف علــى الخــدام 
وحدهــم. فالمؤمــن الفقيــر المكــرس الــذي يضــع عليــه رب الكــرم حمــل مســؤولية 
عليهــم  الــرب  وضــع  الذيــن  أولئــك  مــن  التشــجيع  ينــال  أن  عليــه  النفــوس  ربــح 
مســؤوليات أعظــم. وأولئــك المعتبــرون قــادة فــي كنيســة هللا عليهــم أن يتحققــوا 
مــن أن مأموريــة الُمَخلِـّـص مقدمــة لــكل مــن يؤمنــون باســمه. والــرب سيرســل إلــى 

لــم يكرســوا للخدمــة بوضــع األيــدي. كرمــه كثيريــن ممــن 
إن مئــاٍت بــل آلفــاً ممــن ســمعوا رســالة الخــاص ل يزالــون قيامــاً فــي الســوق 
بطاليــن فــي حيــن كان يمكنهــم القيــام بــأي نــوع مــن أنــواع الخدمــة النشــطة. فلمثــل 
يضيــف  ثــم  بَطَّالِيــَن؟ «  النََّهــاِر  كُلَّ  هُهَنــا  َوقَْفتُــْم  » لَِمــاَذا  المســيح:  يقــول  هــؤلء 
قائــا: » اْذَهبُــوا أَنْتُــْم أَيًْضــا إِلَــى الَْكــرِْم « )متــى 25: 6، 7(. ولكــن لمــاذا يحــدث أن 
كثيريــن جــداً ل يســتجيبون للدعــوة؟ هــل ألنهــم يظنــون أنفســهم معذوريــن ألنهــم 
ل يقفــون علــى المنابــر؟ ليفهــم هــؤلء أنــه يوجــد عمــل كثيــر وواســع، يُعمــل خــارج 

المنبــر يمكــن أن يقــوم بــه آلف مــن العلمانييــن المكرســين.
لقــد ظــل هللا طويــاً ينتظــر أن تتملــك روح الخدمــة علــى كل الكنيســة، بحيــث 
يكــون كل فــرد عامــاً ألجلــه بقــدر اســتطاعته. فعندمــا يقــوم أعضــاء كنيســة هللا كلٌّ 
بالعمــل المعيّــن لــه فــي الحقــول المحتاجــة فــي الوطــن وفــي الخــارج إتمامــاً لمأمورية 
اإلنجيــل ورســالته، فســرعان مــا يســمع العالــم كلــه اإلنــذار ويأتــي الــرب يســوع إلــى 
هــذا العالــم بقــوة ومجــد كثيــر: » َويُْكــَرُز ِبِبَشــارَِة الَْملَُكــوِت هــِذِه ِفــي كُلِّ الَْمْســُكونَِة 

َشــَهاَدًة لَِجِميــعِ األَُمــِم. ثـُـمَّ يَأْتِــــي الُْمْنتََهــى « )متــى 24: 14(.
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تلميذاً
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في أعمال 9: 18-1(.

كان شــاول الطرسوســي مــن أشــهر قــادة اليهــود الذيــن ثــاروا واغتاظــوا جــداً مــن 
النجاح المنقطع النظير الذي لزم الكرازة باإلنجيل. ومع كونه مواطناً رومانياً بفضل 
مياده فإن شــاول هذا كان من نســل اليهود وتهذب في أورشــليم على أيدي أشــهر 
المعلميــن الروحييــن. فــإذ كان شــاول » ِمــْن ِجْنــِس إِْســرَائِيَل ِمــْن ِســبِْط ِبْنيَاِميــَن « 
، ِمــْن ِجَهــِة الَْغيْــرَِة  يِســيٌّ فقــد كان » ِعبْرَانِــيٌّ ِمــَن الِْعبْرَانِيِّيــَن. ِمــْن ِجَهــِة النَّاُمــوِس فَرِّ
ُمْضطَِهــُد الَْكِنيَســِة. ِمــْن ِجَهــِة الِْبــرِّ الَّــِذي ِفــي النَّاُمــوِس ِبــاَ لَــْوٍم « )فيلبــي 3: 5، 6(. 
وكان أحبــار اليهــود يعتبرونــه شــاباً يُرجــى منــه كل خيــر، وكانــت لهــم فيــه آمــال كبيــرة 
كمــن هــو مدافــع مقتــدر وغيــور عــن إيمــان اآلبــاء. هــذا وإن ترقيتــه التــي صــار بموجبهــا 

عضــواً فــي مجلــس الســنهدريم جعلتــه فــي مركــز النفــوذ والقــوة.
ولكــن  وإدانتــه،  اْســِتَفانُوس  محاكمــة  فــي  كبيــراً  دوراً  لعــب  قــد  شــاول  وكان 
فــي  يشــك  شــاول  جعلــت  الشــهيد  مــع  هللا  وجــود  علــى  المدهشــة  البراهيــن 
عدالــة القضيــة التــي ناصرهــا ودافــع عنهــا ضــد تابعــي يســوع. لقــد اضطــرب عقلــه 
اضطرابــاً هائــاً. ففــي حيرتــه لجــأ إلــى أولئــك الذيــن كان يثــق فــي حكمتهــم وعدلهــم 
ثقــة كاملــة. ولكــن حجــج الكهنــة والرؤســاء أقنعتــه أخيــراً بــأن اْســِتَفانُوس كان مجدفــاً 
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وأن المســيح، الــذي كان ذلــك التلميــذ الشــهيد يبشــر بــه كان محتــالً، وأن أولئــك 
الذيــن يقومــون بالخدمــة المقدســة هــم علــى صــواب.

ولكــن شــاول لــم يصــل إلــى هــذه النتيجــة إل بعــد تجربــة قاســية. أخيــراً، وبســبب 
اســتجمع شــاول  الشــهرة  الســابقين وكبريــاء  لمعلميــه  تهذيبــه وتعصبــه واحترامــه 
قــواه ليتمــرد علــى صــوت الضميــر ونعمــة هللا. وإذ حكــم حكمــاً قاطعــاً بــأن الكهنــة 
والكتبــة كانــوا علــى صــواب، اشــتد شــاول فــي مقاومتــه للتعاليــم التــي كان يعلــم بهــا 
تاميــذ يســوع. إن نشــاطه المنقطــع النظيــر فــي جــره للرجــال والنســاء القديســين 
إلــى المحاكــم، حيــث حكــم علــى بعــض منهــم بالســجن والبعــض اآلخــر بالمــوت 
لمجــرد أنهــم كانــوا يؤمنــون بيســوع، جلــب كل ذلــك علــى الكنيســة المنظمــة حديثــاً 

الحــزن والوجــوم، وتســبب فــي هــروب كثيريــن لينجــوا بحياتهــم.
ــِريَن  ــوا ُمبَشِّ وأولئــك الذيــن طــردوا مــن أورشــليم بســبب هــذا الضطهــاد » َجالُ
ِبالَْكلَِمــِة « )أعمــال 8: 4(. ومــن بيــن المــدن التــي ذهبــوا إليهــا كانــت مدينــة دمشــق 

حيــث اهتــدى كثيــرون إلــى اإليمــان الجديــد. 
بهــا  يقومــون  التــي  اليقظــة  المســاعي  أن  يؤملــون  والرؤســاء  الكهنــة  كان 
والضطهــاد العنيــف الــذي يثيرونــه ســتكون كفيلــة بالقضــاء علــى تلــك البدعــة. 
واآلن َهاُهــْم يشــعرون بوجــوب تطبيــق اإلجــراءات الحاســمة التــي اتخذوهــا فــي 
أورشــليم ضــد التعليــم الجديــد، علــى أماكــن أخــرى. وقــد أبــدى شــاول اســتعداده 
للقيــام بالعمــل الخــاص الــذي تاقــوا إلــى تنفيــذه فــي دمشــق. فــإذ كان » يَْنُفــُث 
َم إِلـَـى رَئِيــِس الَْكَهَنــِة َوطَلـَـَب ِمْنــُه رََســائَِل إِلـَـى  ، تََقــدَّ ًدا َوقَتـْـاً َعلـَـى تَاَِميــِذ الــرَّبِّ تََهــدُّ
ِدَمْشــَق، إِلَــى الَْجَماَعــاِت )المجامــع( َحتَّــى إَِذا َوَجــَد أُنَاًســا ِمــَن الطَِّريــِق، رَِجــالً أَْو 
نَِســاًء، يَُســوقُُهْم ُموثَِقيــَن إِلَــى أُورَُشــلِيَم « )أعمــال 9: 1، 2(. وهكــذا شــرع شــاول 
ُرَؤَســاِء  ِمــْن  َوَوِصيَّــٍة  » ِبُســلْطَاٍن  تنســى  ل  التــي  الرحلــة  تلــك  فــي  الطرسوســي 
وعنفوانهــا  ونشــاطها  الرجولــة  قــوة  مــلء  فــي  وهــو   )12  :26 )أعمــال  الَْكَهَنــِة « 
تحفــزه علــى ذلــك حماســة مضللــة، وقــد غيــرت األحــداث الغريبــة التــي حدثــت 

فــي رحلتــه تلــك، مجــرى حياتــه كلهــا.
المســافرون  اقتــرب  إذ  النََّهــاِر «  نِْصــِف  » ِفــي  الرحلــة  تلــك  أيــام  آخــر  ففــي 
المتعبــون مــن دمشــق انبســطت أمــام أنظارهــم مســاحات واســعة مــن األراضــي 
الخصبــة والحدائــق الغنــاء والبســاتين الغنيــة بالثمــار التــي تســقيها ميــاه الينابيــع 
واألراضــي  القفــار  عبــر  الطويــل  الســفر  فبعــد  المجــاورة.  الجبــال  مــن  المنحــدرة 
المجدبــة كانــت هــذه المناظــر األخيــرة منعشــة لهــم جــداً. فــإذ نظــر شــاول ومرافقــوه 
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أســفله،  الرابضــة  الجميلــة  المدينــة  وإلــى  الخصيــب  الســهل  ذلــك  إلــى  بإعجــاب 
ــَماِء أَفَْضــَل ِمــْن لََمَعــاِن  » بَْغتَــًة «، كمــا أعلــن هــو بعــد ذلــك، أبــرق » نُــوًرا ِمــَن السَّ
اِهِبيــَن َمِعــي « )أعمــال 26: 12، 13(. وكان ذلــك  ــْمِس... َحْولِــي َوَحــْوَل الذَّ الشَّ
النــور أمجــد مــن أن تســتطيع العيــون البشــرية احتمالــه. فانطــرح شــاول علــى األرض 

وقــد عميــت عينــاه وشــمله الرتبــاك والحيــرة.
وإذ ظــل النــور يغمرهــم ســمع شــاول صوتــا يكلمــه )باللغــة العبرانيــة( قائــاً لــه: 
شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال الرب أنا يسوع الذي 
أنــت تضطهــده صعــب عليــك أن ترفــس مناخــس )أعمــال 9: 4، 5؛ 26: 13، 14(.

ورفــاق شــاول الذيــن امتــألوا خوفــاً وكاد لمعــان النــور يعميهــم، ســمعوا صوتــاً 
ولكنهــم لــم يــروا أحــداً. أمــا شــاول ففهــم الــكام الــذي قيــل، وبــكل جــاء اســتعلن 
لــه ذاك الــذي تكلــم — ابــن هللا نفســه. وقــد رأى فــي الكائــن المجيــد الــذي وقــف 
أمامــه، المســيح المصلــوب. وانطبعــت إلــى األبــد صــورة وجــه الُمَخلِّــص علــى نفــس 
ذلــك اليهــودي المصعــوق. وقــد اختــرق ذلــك الــكام شــغاف قلبــه بقــوة مروعــة. 
وفــي مخــادع عقلــه المظلــم انســكب فيــض مــن النــور معلنــاً وكاشــفاً لــه عــن جهالــة 

وخطــأ حياتــه الماضيــة، وحاجتــه الراهنــة إلــى إنــارة الــروح القــدس. 
وقــد رأى شــاول اآلن أنــه إذ كان يضطهــد أتبــاع يســوع كان فــي الحقيقــة يعمــل 
عمــل الشــيطان. وقــد رأى أن قناعتــه بواجبــه وبمــا ارتــآه صوابــاً كانــت مبنيــة بأكثــر 
علــى ثقتــه الراســخة فــي الكهنــة والرؤســاء. لقــد صدقهــم عندمــا أخبــروه أن قصــة 
القيامــة كانــت اختاقــاً ماكــراً مــن صنــع التاميــذ. أمــا اآلن وقــد وقــف يســوع نفســه 

ظاهــراً أمامــه فقــد اقتنــع شــاول بصــدق مــا قالــه التاميــذ.
وفــي تلــك الســاعة التــي فيهــا أشــرق عليــه نــور الســماء كان عقــل شــاول يفكــر 
س أمــام ذهنــه. ورأى أن  الُمَقــدَّ نبــوات الكتــاب  بســرعة عظيمــة. وقــد انكشــفت 
قــد  األنبيــاء  كان  التــي  األمــور  وصعــوده،  وقيامتــه  وصلبــه  ليســوع  اليهــود  رفــض 
ســبقوا فأنبــأوا بهــا، برهنــت علــى أنــه هــو الَمِســيَّا الموعــود بــه. ثــم أن العظــة التــي 
فاه بها اْســِتَفانُوس في يوم استشــهاده عادت بقوتها إلى عقل شــاول، فتحقق أن 
ــَماَواِت َمْفتُوَحــًة،  ذلــك الشــهيد رأى » َمْجــَد هللِا « عندمــا قــال: » َهــا أَنـَـا أَنْظـُـُر السَّ
َوابَْن اإلِنَْساِن قَائًِما َعْن يَِميِن هللِا « )أعمال 7: 55، 56(. لقد قال الكهنة أن هذا 

الــكام تجديــف ولكــن شــاول يــراه اآلن عيــن الصــدق.
يــا لــه مــن إعــان عظيــم هــذا الــذي رآه الُمضطِهــد! لقــد عــرف شــاول اآلن بــكل 
يقيــن أن الَمِســيَّا الموعــود بــه قــد أتــى إلــى األرض فــي شــخص يســوع الناصــري، 
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وأنــه رفــض وصلــب بأيــدي أولئــك الذيــن قــد أتــى ليخلصهــم. كمــا عــرف أيضــاً أن 
الُمَخلِـّـص قــد خــرج مــن القبــر ظافــراً وصعــد إلــى الســموات. فــي لحظــة اإلعــان 
اإللهــي تلــك تذكــر شــاول برعــب كيــف أنــه وافــق علــى قتــل اْســِتَفانُوس الــذي قــد 
شــهد للمخلــص المصلــوب والمقــام، وأنــه بعــد ذلــك مــات كثيــرون مــن أتبــاع يســوع 

األفاضــل ألنــه اضطهدهــم حتــى المــوت.
كان الُمَخلِـّـص قــد كلــم شــاول بواســطة اْســِتَفانُوس الــذي لــم يمكــن مناقضــة 
حججــه الدامغــة. إن ذلــك العالـِـم اليهــودي كان قــد رأى وجــه الشــهيد يعكــس بهــاء 
مجــد المســيح، إذ ظهــر » كَأَنَّــُه َوْجــُه َمــاٍَك « )أعمــال 6: 15(. لقــد عايــن احتمــال 
اْســِتَفانُوس لعتــداءات أعدائــه وغفرانــه لهــم. كمــا عايــن الصبــر والتســليم والرضــى 
الــذي أظهــره كثيــرون ممــن تســبب هــو فــي ضيقهــم وعذابهــم. وقــد رأى بعضــاً 

منهــم يســلمون الــروح بفــرح ألجــل إيمانهــم.
كل هــذه األمــور خاطبــت شــاول بصــوت عــاٍل، وفــي بعــض األحيــان أقحمــت 
علــى عقلــه اقتناعــاً يــكاد يكــون غامــراً وقاهــراً بــأن يســوع هــو الَمِســيَّا الموعــود بــه. وفــي 
مثــل تلــك األوقــات كان يصــارع ليالــي طويلــة ضــد هــذا القتنــاع، وفــي كل مــرة كان 
ينهي المســألة بالعتقاد بأن يســوع ليس هو الَمِســيَّا وأن تاميذه هم قوم متعصبون 
ومخدوعون. أما اآلن فقد كلم المسيح شاول بصوته قائا له: » َشاُوُل، َشاُوُل! لَِماذَا 
تَْضطَِهُدنِــي؟ « فســأله قائــاً: » َمــْن أَنْــَت يَــا َســيُِّد؟ « فأجابــه نفــس الصــوت قائــاً: 
» أَنـَـا يَُســوُع الَّــِذي أَنـْـت تَْضطَِهــُدُه «. فالمســيح هنــا يقــرن نفســه بشــعبه. إن شــاول إذ 
اضطهــد أتبــاع يســوع كان يوجــه ضرباتــه المباشــرة إلــى رب الســماء. وحيــن وجــه إليهــم 

اتهامــات كاذبــة وشــهد ضدهــم زوراً كان يتهــم مخلــص العالــم ويشــهد ضــده.
إلــى عقــل شــاول أن الــذي كلمــه هــو يســوع الناصــري  لــم يتطــرق  إن الشــك 
الَمِســيَّا الــذي ظــل الشــعب ينتظرونــه أمــداً طويــاً، تعزيــًة لهــم وفــداًء. » فََقــاََل َوُهــَو 
لَــُه الــرَّبُّ قُــْم َواْدُخــِل الَْمِديَنــَة  َمــاَذا تُِريــُد أَْن أَفَْعــَل؟ فََقــاَل   ، يَــارَبُّ ُمرْتَِعــٌد َوُمتََحيِّــٌر 

فَيَُقــاَل لَــَك َمــاَذا يَْنبَِغــي أَْن تَْفَعــَل « )عــد 6(. 
فبعدمــا انســحب ذلــك المجــد الباهــر ونهــض شــاول عــن األرض وجــد نفســه 
أعمى ل يبصر. لقد كان بهاء مجد المســيح أقوى من أن تحتمله العيون البشــرية. 
الليــل المدلهــم. وقــد اعتقــد أن  النــور اكتنــف عينيــه ظــام  فلمــا انســحب ذلــك 
هــذا العمــى هــو قصــاص مــن هللا علــى اضطهــاده القاســي لتاميــذ يســوع. فــكان 
ومتحيريــن  خائفيــن  رفاقــه  كان  وإذ  المخيــف،  الظــام  ذلــك  فــي  طريقــه  يتلمــس 

» اقْتَــاُدوُه ِبيَــِدِه َوأَْدَخلُــوُه إِلَــى ِدَمْشــَق « )عــد 8(.
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مــن دمشــق  اقتــرب  قــد  الوقائــع كان شــاول  الكثيــر  اليــوم  ذلــك  فــي صبيحــة 
لقــد  التــي وضعهــا فيــه رؤســاء الكهنــة.  الثقــة  تمــأل قلبــه بســبب  وعوامــل الرضــا 
وُكِّلــت إليــه مســؤوليات خطيــرة، وأُوفــد لكــي يــرّوج ويســاعد علــى تقــدم مطاليــب 
فــي  وانتشــاره  الجديــد  اإليمــان  تقــدم  يوقــف  بكونــه  ومصالحهــا  اليهوديــة  الديانــة 
ـل مأموريتــه بالنجــاح وكان يتطلــع  دمشــق إن أمكــن ذلــك. وقــد قــرر شــاول أن تُكلّـَ

إلــى األمــام بأمــل وشــوق إلــى الختبــارات التــي كان يتوقــع أن يراهــا أمامــه.
ولكن كم كان دخوله إلى المدينة مغايراً آلماله التي كانت تمأل عقله، فإذ ُضرب 
بالعمــى وصــار عاجــزاً ومعذبــاً مــن األلــم والندامــة وهــو ل يعلــم مــا الــذي كان مخبــوءاً 
بيــن طيــات الغيــب مــن قصــاص وعقوبــة مزمعــة أن تنقــض عليــه، ذهــب يطلــب بيــت 

التلميــذ يهــوذا حيــث اعتكــف فيــه فكانــت لديــه فرصــة كافيــة للتأمــل والصــاة.
وإذ كان لمــدى ثاثــة أيــام: » لَ يُبِْصــُر، فَلَــْم يَــأْكُْل َولَــْم يَْشــرَْب « )عــد 9(. إن 
أيــام العــذاب النفســي تلــك كانــت فــي اعتبــاره كســنين طويلــة. ففــي عــذاب روحــه 
تذكــر مــراراً وتكــراراً الــدور الــذي مثلــه فــي استشــهاد اْســِتَفانُوس. وبرعــب عظيــم 
جعــل يفكــر فــي جريمتــه التــي ارتكبهــا حيــن ســمح أن يســيطر عليــه خبــث الكهنــة 
والرؤســاء وتعصبهــم، حتــى عندمــا أشــرق وجــه اْســِتَفانُوس بنــور ســماوي. ففــي 
حزنــه وانســحاق روحــه تذكــر المــرات الكثيــرة التــي فيهــا أغمــض عينيــه وصــم أذنيــه 
عــن أعظــم البراهيــن المدهشــة، ليواصــل اضطهــاده للمؤمنيــن بيســوع الناصــري.

وهــو  شــاول  قضاهــا  القلــب،  واتضــاع  النفــس  امتحــان  أيــام  األيــام،  فهــذه 
معتكــف فــي عزلتــه. إن المؤمنيــن إذ قــد أُرســل إليهــم اإلنــذار عــن نوايــا شــاول فــي 
مجيئــه إلــى دمشــق كانــوا يخشــون لئــا يكــون يمثــل دوراً لكــى يســتطيع أن يخدعهــم 
بســهولة، فتباعــدوا عنــه ورفضــوا أن يمنحــوه عطفهــم. ولــم يكــن هــو يريــد اللتجــاء 
إلــى اليهــود غيــر المهتديــن الذيــن كان قــد اتفــق معهــم علــى اضطهــاد المؤمنيــن، 
ألنــه علــم أنهــم لــن يصغــوا إلــى روايتــه. وهكــذا بــدا كأنــه قــد ُحــرم مــن كل عطــف 
بشــري. ولكــن رجــاءه الوحيــد كان فــي رحمــة هللا فالتجــأ إليــه فــي انســحاق قلبــه.

مــع هللا جعــل  منفــرداً  فيهــا شــاول  التــي كان  الطويلــة  الســاعات  أثنــاء  وفــي 
يتذكر كثيراً من أقوال الكتاب المشيرة إلى المجيء األول للمسيح. وبكل اهتمام 
جعــل يتتبــع النبــوات بذاكرتــه التــي نشــطها اقتناعــه الــذي ســيطر علــى عقلــه. وإذ 
كان يتأمــل فــي معنــى هــذه النبــوات اندهــش مــن عمــى إدراكــه الســابق وعمــى 
اليهــود عمومــاً الــذي أدى بهــم إلــى رفــض يســوع باعتبــاره الَمِســيَّا الموعــود بــه. أمــا 
المســتنيرة. وقــد عــرف اآلن أن تعصبــه  أمــام بصيرتــه  اآلن فقــد وضــح كل شــيء 
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وعــدم إيمانــه فيمــا مضــى كانــا قــد أظلمــا بصيرتــه الروحيــة ومنعــاه مــن رؤيــة يســوع 
الناصــري باعتبــاره الَمِســيَّا الــذي تنبــأت عنــه النبــوات.

وإذ ســلم شــاول نفســه وخضــع بالتمــام لقــوة تبكيــت الــروح القــدس رأى أخطــاء 
حياتــه واعتــرف بمطاليــب شــريعة هللا البعيــدة المــدى. فــذاك الــذي كان فريســياً 
التبــرر بأعمالــه الصالحــة انحنــى وســجد اآلن أمــام هللا باتضــاع  فــي  واثقــاً  متكبــراً 
وبســاطة، كطفــل صغيــر، مقــراً بعــدم اســتحقاقه وتوســل طالبــاً أن يكــون لــه نصيــب 
فــي اســتحقاقات الُمَخلِـّـص المصلــوب والمقــام. وقــد تــاق شــاول ألن يدخــل فــي 
شــركة وتوافــق كامليــن مــع اآلب والبــن، ثــم قــدم ابتهــالت حــارة أمــام عــرش النعمــة 

ألنــه كان مشــتاقاً جــداً إلــى الغفــران والقبــول لــدى هللا.
ولــم تكــن صلــوات ذلــك الفريســي التائــب باطلــة. لقــد غيــرت النعمــة اإللهيــة 
أفــكاره الخفيــة وبواعثــه، وقــد صــارت قــواه الســامية فــي حالــة وفــاق مــع مقاصــد 
هللا األزليــة. لقــد صــار المســيح وبــره أعظــم وأســمى مــن كل العالــم فــي نظــر شــاول.

تبكيــت  علــى  القــدس  الــروح  لقــدرة  مدهــش  برهــان  هــو  شــاول  اهتــداء  إن 
النــاس علــى الخطيــة. لقــد كان قبــاً يعتقــد اعتقــاداً راســخاً بــأن يســوع الناصــري 
ازدرى بشــريعة هللا وعلــم تاميــذه أّن ل تأثيــر لهــا ول قــوة. ولكــن شــاول بعدمــا 
اهتــدى إلــى هللا اعتــرف بــأن يســوع قــد أتــى إلــى العالــم ألجــل الغايــة الصريحــة 
التــي هــي تزكيــة شــريعة أبيــه. وقــد اقتنــع بــأن يســوع هــو مبــدع كل نظــام الذبائــح 
اليهوديــة. ورأى أنــه عنــد الصلــب التقــى الرمــز بالمرمــوز إليــه، وأن يســوع قــد تمــم 

نبــوات العهــد القديــم الخاصــة بفــادي العالــم.
أن  لنــا  ينبغــي  التــي  الهامــة  المبــادئ  بعــض  توجــد  شــاول  اهتــداء  قصــة  فــي 
نتذكرهــا دائمــا. فشــاول أوقــف فــي حضــرة المســيح مباشــرة وجهــاً لوجــه. كان هــو 
الشــخص الــذي قصــد المســيح أن يقــوم بعمــل هــام جــداً، والــذي ســيكون » إِنَــاًء 
لقــد  لــه.  المعيــن  بالعمــل  يخبــره ألول وهلــة  لــم  فالــرب  ذلــك  لــه، ومــع  ُمْختَــاراً « 
أوقفــه عــن الســير فــي طريقــه وبكتــه علــى خطيتــه، ولكــن عندمــا ســأل شــاول قائــاً: 
، َمــاَذا تُِريــُد أَْن أَفَْعــَل؟ « جعــل الُمَخلِـّـص ذلــك اليهــودي الســائل يتصــل  » يَــارَبُّ

بكنيســته حيــث يمكنــه أن يحصــل علــى معرفــة مشــيئة هللا بالنســبة إليــه.
ثــم إن النــور العجيــب الــذي بــدد ظلمــات قلــب شــاول كان مــن عمــل الــرب، 
بــه التاميــذ. لقــد قــام المســيح  ولكــن كان يوجــد أيضــاً عمــل يعمــل ألجلــه يقــوم 
بعمليــة اإلعــان والتبكيــت، واآلن فهــا هــو ذلــك التائــب قــد صــار فــي حالــة فيهــا 

يمكنــه أن يتعلــم مــن أولئــك الذيــن قــد أقامهــم هللا لتعليــم حقــه.
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وإذ كان شــاول يواظــب علــى الصــاة والبتهــال إلــى هللا وهــو معتكــف فــي 
بيــت يهــوذا ظهــر الــرب فــي رؤيــا » لتلميــذ فــي دمشــق اســمه حنانيــا « ليخبــره أن 
شــاول الطرسوســي يصلــى وفــي حاجــة إلــى العــون. قــال لــه رســول الســماء: » قُــْم 
يَُهــوَذا رَُجــاً  بَيْــِت  ِفــي  الُْمْســتَِقيُم، َواطْلُــْب  لَــُه  يَُقــاُل  ـِذي  الّـَ إِلَــى الزُّقَــاِق  َواْذَهــْب 
طَرُْسوِســيًّا اْســُمُه َشــاُوُل . ألَنَّــُه ُهــَوَذا يَُصلِّــي. َوقـَـْد رَأَى ِفــي ُرْؤيـَـا رَُجــاً اْســُمُه َحَنانِيَّــا 

َداِخــاً َوَواِضًعــا يَــَدُه َعلَيْــِه لَِكــْي يُبِْصــَر « )عــد 11، 12(.
لــم يكــد حنانيــا يصــدق كام المــاك ألن أنبــاء اضطهــاد شــاول المــر لقديســي 
والمحاجــة  العتــراض  علــى  حنانيــا  فتجــرأ  مــكان.  كل  فــي  انتشــرت  أورشــليم 
ــُروِر فََعــَل  ، قَــْد َســِمْعُت ِمــْن كَِثيِريــَن َعــْن هــَذا الرَُّجــِل، كَــْم ِمــَن الشُّ قائــاً: » يَــارَبُّ
يِســيَك ِفــي أُورَُشــلِيَم. َوهُهَنــا لـَـُه ُســلْطَاٌن ِمــْن ِقبَــِل ُرَؤَســاِء الَْكَهَنــِة أَْن يُوثـِـَق َجِميــَع  ِبِقدِّ
الَِّذيــَن يَْدُعــوَن ِباْســِمَك « )عــد 13، 14(. ولكــن األمــر كان قاطعــاً: » اْذَهــْب! ألَنَّ 
ــاٌر لِيَْحِمــَل اْســِمي أََمــاَم أَُمــٍم َوُملُــوٍك َوبَِنــي إِْســرَائِيَل « )عــد 15(. هــَذا لِــي إِنَــاٌء ُمْختَ

منــذ  كان  الــذي  الرجــل  يطلــب  حنانيــا  خــرج  المــاك  لتوجيهــات  فامتثــالً 
عهــد قريــب ينفــث تهديــداً وقتــاً علــى كل مــن كانــوا يؤمنــون باســم يســوع، وإذ 
َشــاُوُل، قَــْد  لــه: » أَيَُّهــا األَُخ  التائــب قــال  وضــع يديــه علــى رأس ذلــك المتألــم 
أَْرَســلَِني الــرَّبُّ يَُســوُع الَّــِذي ظََهــَر لَــَك ِفــي الطَِّريــِق الَّــِذي ِجئْــَت ِفيــِه، لَِكــْي تُبِْصــَر 

َوتَْمتَلِــَئ ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس.
َوقَــاَم  الَْحــاِل،  ِفــي  فَأَبَْصــَر  قُُشــوٌر،  ـُه  كَأَنّـَ َشــْيٌء  َعيَْنيْــِه  ِمــْن  َوقَــَع  فَلِلَْوقْــِت 
َواْعتََمــَد « )عــد 17، 18(. وهكــذا أعلــن يســوع مصادقتــه علــى ســلطة كنيســته 
المختاريــن  وخدامــه  المعينــة  بوســائله  اتصــال  علــى  شــاول  وجعــل  المنظمــة، 
علــى األرض. لقــد صــارت للمســيح كنيســة تمثلــه علــى األرض وكان لهــا عمــل 

الحيــاة. طريــق  فــي  التائــب  الخاطــئ  توجيــه  هــو 
إن كثيريــن يــرون أنهــم مســئولون أمــام المســيح وحــده عــن النــور والختبــار الــذي 
إن يســوع هــو  بهــم علــى األرض.  المعتــرف  عــن تاميــذه  لهــم، وأنهــم مســتقلون 
صديــق الخطــاة وقلبــه يرثــي ألحزانهــم وشــقائهم، ومــع أنــه لــه ســلطان فــي الســماء 
وعلــى األرض، إل أنــه يحتــرم الخــدام الذيــن أقامهــم ألجــل إنــارة النــاس وخاصهــم. 
فهــو يوجــه الخطــاة إلــى الكنيســة التــي قــد جعلهــا أداة لتوصيــل النــور إلــى العالــم.

عندما ظهر المسيح لشاول الذي كان يضطهده، وهو مكتنف بعمى الضال 
والتعصــب، فقــد وضعــه علــى اتصــال بالكنيســة التــي هــي نــور العالــم. وفــي هــذه 
األرض  علــى  المســيح  خــدام  يمثــل  كمــا  المســيح  يمثــل  حنانيــا  أن  نجــد  الحالــة 
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المعينيــن لينوبــوا عنــه فــي العمــل. فحنانيــا الــذي نــاب عــن المســيح لمــس عينــي 
شــاول لكــي ينــال البصــر، وكنائــب عــن المســيح يضــع عليــه يديــه وإذ يصلــي باســم 
المســيح يقبــل شــاول الــروح القــدس. فــكل شــيء قــد تــم باســم المســيح وســلطانه. 

فالمســيح هــو النبــع والكنيســة هــي قنــاة التصــال.
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 9: 30-19(. 

بعدمــا اعتمــد الرســول بولــس تنــاول طعامــاً: » وَكَاَن َشــاُوُل َمــَع التَّاَِميــِذ الَِّذيــَن 
ِفــي ِدَمْشــَق أَيَّاًمــا. َولِلَْوقْــِت َجَعــَل يَْكــِرُز ِفــي الَْمَجاِمــعِ ِبالَْمِســيِح أَْن هــَذا ُهــَو ابْــُن 
هللِا « )عــد 19، . 2( فبــكل جــرأة أعلــن أن يســوع الناصــري هــو الَمِســيَّا المنتظــر 
ـُه قَــاَم ِفــي الْيَــْوِم  ـُه ُدِفــَن، َوأَنّـَ الــذي » َمــاَت ِمــْن أَْجــِل َخطَايَانَــا َحَســَب الُْكتُــِب، َوأَنّـَ
الثَّالِــِث « وبعــد ذلــك رآه الثنــا عشــر وآخــرون. ثــم أضــاف الرســول بولــس قائــاً: 
التــي اقتبســها مــن  أَنَــا «. كانــت حججــه  لِــي  ــْقِط   ظََهــَر  ـُه لِلسِّ الْــُكلِّ   كَأَنّـَ » وَآِخــَر 
النبــوات قاطعــة. وقــد صحبــت جهــوده قــوة هللا بشــكل ملحــوظ بحيــث ارتبــك 

اليهــود واســتغلق عليهــم الــكام فلــم يجــدوا جوابــاً )1كورنثــوس 15: 3، 4، 8(.
وقــد أدهشــت أنبــاء اهتــداء بولــس جميــع اليهــود إذ كانــت مفاجــأة عظيمــة لهــم. 
فــذاك الــذي ســافر إلــى دمشــق » ِبُســلْطَاٍن َوَوِصيَّــٍة ِمــْن ُرَؤَســاِء الَْكَهَنــِة « ) أعمــال 
الُمَخلِـّـص  بإنجيــل  اآلن  يكــرز  أخــذ  ويحاكمهــم  المؤمنيــن  علــى  ليقبــض   )12  :26
المصلــوب والمقــام مشــدداً أيــادي أولئــك الذيــن كانــوا يكــرزون بــه، وكان دائبــاً علــى 

اإلتيــان بمهتديــن جــدد إلــى اإليمــان الــذي كان قبــاً يقاومــه مقاومــة مريــرة.
الديــن  عــن  الغيــور  المدافــع  أنــه  قبــل  مــن  بولــس  الرســول  عــن  معروفــاً  كان 
يــكل. وإذ كان جســوراً ومعتــزاً  الــذي ل  اليهــودي وأنــه المضطهــد لتبــاع يســوع، 
كافــة  فــي  قــوة  بــكل  يخــدم  أن  علــى  أعانتــه  وتربيتــه  مواهبــه  فــإن  ومثابــراً  بنفســه 
المجــالت. كان يمكنــه أن يحــاج ويجــادل بوضــوح منقطــع النظيــر، وبتهكمــه الــاذع 
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كان يســتطيع أن يوقــف خصمــه فــي موقــف ل يحســد عليــه. واآلن فــإن اليهــود يــرون 
هــذا الشــاب الــذي كانــوا يعلقــون عليــه اآلمــال الكبــار ينضــم إلــى أولئــك الذيــن كان 

قبــاً يضطهدهــم وبــا خــوف يكــرز باســم يســوع.
إن القائد الذي يُقتل في المعركة يخسره جيشه ولكن موته ل يزيد من قوة العدو. 
ولكــن عندمــا ينضــم رجــل شــهير إلــى الجيــش المعــادي فإنــه فضــاً عــن كــون الفريــق 
األول الــذي كان ينتمــي إليــه تضيــع عليــه خدماتــه، فالذيــن ينضــم إليهــم يحصلــون علــى 
ميــزة حاســمة. إن شــاول الطرسوســي وهــو فــي طريقــه إلــى دمشــق كان يمكــن للــرب 
بــكل ســهولة أن يضربــه الضربــة القاضيــة، وبذلــك كانــت جحافــل الضطهــاد تخســر 
قــوة عظيمــة. ولكــن هللا فــي عنايتــه فضــاً عــن إبقائــه علــى حيــاة شــاول فقــد جــدده 
وخلصــه وبذلــك نقــل الخصــم مــن جانــب العــدو إلــى جانــب المســيح. فــإذ كان بولــس 
خطيبــاً فصيحــاً وناقــداً قــوي الحجــة فإنــه بعزمــه الصــارم وشــجاعته وبســالته، كانــت لــه 

المؤهــات نفســها التــي كانــت تفتقــر إليهــا الكنيســة األولــى.
وإذ كان بولــس يكــرز بالمســيح فــي دمشــق بُِهــَت الذيــن كانــوا يســمعونه وقالــوا: 
» أَلَيْــَس هــَذا ُهــَو الَّــِذي أَْهلـَـَك ِفــي أُورَُشــلِيَم الَِّذيــَن يَْدُعــوَن ِبهــَذا الْســِم؟ َوقـَـْد َجــاَء 
إِلَــى ُهَنــا لِهــذاَ لِيَُســوقَُهْم ُموثَِقيــَن إِلَــى ُرَؤَســاِء الَْكَهَنــِة « )عــد 21( وقــد أعلــن بولــس 
أن التغييــر الــذي طــرأ علــى معتقــده لــم يكــن بســبب أيــة نــزوة أو تعصــب ولكــن ذلــك 
حــدث بقــوة برهــان قاطــع ل يقهــر. وفــي كرازتــه باإلنجيــل حــاول إيضــاح النبــوات 
التــي تشــير إلــى المجــيء األول للمســيح. وقــد برهــن بشــكل قاطــع أن هــذه النبــوات 
قــد تمــت فــي يســوع الناصــري. وقــد كان أســاس إيمانــه كلمــة النبــوة الثابتــة. وإذ 
ظــل الرســول بولــس يناشــد ســامعيه المدهوشــين: » أَْن يَتُوبُــوا َويَرِْجُعــوا إِلَــى هللِا 
ًة، َويَُحيِّــُر الْيَُهــوَد  َعاِملِيــَن أَْعَمــالً تَلِيــُق ِبالتَّْوبـَـِة « )أعمــال 26: 20(، » كَاَن يـَـزَْداُد قـُـوَّ
ُهــَو الَْمِســيُح « )عــد 22(. ولكــن كثيريــن  أَنَّ هــَذا  ًقــا  ِدَمْشــَق ُمَحقِّ ِفــي  ــاكِِنيَن  السَّ
ــوا قلوبهــم ورفضــوا الســتجابة لرســالته، وســرعان مــا انقلبــت دهشــتهم  منهــم قَسَّ

مــن اهتدائــه إلــى عــداوة شــديدة كتلــك التــي أظهروهــا ليســوع.
ولقد اشــتدت وطأة المقاومة بحيث لم يســمح للرســول بولس أن يواصل عمله 
في دمشــق. وقد أمره رســول ســماوي بأن يرحل عن المدينة إلى حين، ولذلك فقد 

» انْطَلَْقُت إِلَى الَْعَرِبيَِّة « )غاطية 1: 17( حيث وجد معتكفاً أميناً.
مــن  متســعاً  بولــس  الرســول  وجــد  البريــة  فــي  وعزلتــه  وحدتــه  فــي  وهــو  هنــا 
الوقــت للــدرس والتأمــل الهــادئ. وفــي هــدوء راجــع اختبــاره الماضــي وتأكــد مــن 
أنــه قــد تــاب توبــة صادقــة. لقــد طلــب هللا بــكل قلبــه ولــم يســترح حتــى تأكــد أن 
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توبتــه قــد قبلــت وأن خطايــاه قــد ُغفــرت. كان يتــوق إلــى التأكيــد بــأن يســوع ســيكون 
معــه فــي خدمتــه القادمــة. لقــد أفــرغ نفســه مــن التعصــب والتقليــد الــذي كان قــد 
طبــع حياتــه إلــى ذلــك الحيــن. وقبــل التعليــم مــن نبــع الحــق. وقــد تحــادث يســوع 

معــه وثبتــه فــي اإليمــان مانحــاً إيــاه نصيبــاً كبيــراً مــن الحكمــة والنعمــة.
عندمــا يكــون فكــر اإلنســان فــي شــركة واتصــال مــع فكــر هللا، المحــدود مــع غيــر 
المحــدود، فــإن أثــر ذلــك علــى الجســد والعقــل والنفــس يتجــاوز كل الحــدود. وفــي 
مثــل هــذه الشــركة يوجــد أســمى تهذيــب. فهــذه هــي وســيلة هللا لنمــو اإلنســان. 

» تََعــرَّْف ِبــِه « )أيــوب 22: 21(، هــذه هــي رســالته لبنــى اإلنســان.
إن المأموريــة المقدســة التــي قدمــت للرســول بولــس عندمــا ذهــب حنانيــا 
اســتجابًة  عينيــه  فتــح  فعندمــا  المتزايــد.  بثقلهــا  قلبــه  علــى  اســتقرت  لزيارتــه 
الرجــل  هــذا  وجــه  شــاهد  مــرة  وألول  أَبِْصــْر «،  َشــاُوُل،  األَُخ  » أَيَُّهــا  للكلمــات: 
انْتََخبَــَك  آبَائَِنــا  » إِلــُه  لــه  قــال  القــدس  بالــروح  فــإن حنانيــا وهــو مســوق  التقــي، 
، َوتَْســَمَع َصْوتًــا ِمــْن فَِمــِه. ألَنّـَـَك َســتَُكوُن لَــُه َشــاِهًدا  لِتَْعلَــَم َمِشــيئَتَُه، َوتُبِْصــَر الْبَــارَّ
لَِمــاَذا تَتََوانَــى؟ قُــْم َواْعتَِمــْد َواْغِســْل  َرأَيْــَت َوَســِمْعَت. َواآلَن  ِبَمــا  لَِجِميــعِ النَّــاِس 

 .)16-14  :22 )أعمــال  الــرَّبِّ «  ِباْســِم  َداِعيًــا  َخطَايَــاَك 
مــع قــول يســوع نفســه الــذي عندمــا أوقــف بولــس  كان هــذا الــكام متوافقــاً 
ظََهــرُْت  لِهــَذا  » ألَنِـّـي  لــه:  قائــاً  أعلــن  دمشــق  إلــى  طريقــه  فــي  وهــو  حــده  عنــد 
ــاَك ِمــَن  يَّ ــِه، ُمْنِقــًذا إِ ــَك ِب ــَك َخاِدًمــا َوَشــاِهًدا ِبَمــا رَأَيْــَت َوِبَمــا َســأَظَْهُر لَ ــَك، ألَنْتَِخبَ لَ
ــْعِب َوِمــَن األَُمــِم الَِّذيــَن أَنـَـا اآلَن أُرِْســلَُك إِلَيِْهــْم، لِتَْفتَــَح ُعيُونَُهــْم كَــْي يَرِْجُعــوا ِمــْن  الشَّ
ــيْطَاِن إِلـَـى هللِا، َحتَّــى يََنالـُـوا ِباإِليَمــاِن ِبــي ُغْفــرَاَن  ظُلَُمــاٍت إِلـَـى نـُـوٍر، َوِمــْن ُســلْطَاِن الشَّ

ِســيَن « )أعمــال 26: 18-16(. الَْخطَايَــا َونَِصيبًــا َمــَع الُْمَقدَّ
وإذ كان الرســول يــردد هــذه األقــوال متأمــاً بهــا فــي قلبــه أدرك، بوضــوح أشــد، 
إن   .)1  :1 )1كورنثــوس  ِبَمِشــيئَِة هللِا «  الَْمِســيِح  لِيَُســوَع  » رَُســولً  معنــى دعوتــه 
الَْمِســيِح َوهللِا اآلِب «  ِبيَُســوَع  بَــْل  ِبِإنَْســاٍن،  النَّــاِس َولَ  ِمــَن  أتــت » لَ  دعوتــه قــد 
إلــى الســتزادة  )غاطيــة 1: 1(. إن جســامة العمــل العظيــم الــذي أمامــه ســاقته 
مــن دراســة الكتــب المقدســة حتــى يســتطيع أن يكــرز باإلنجيــل: » لَ ِبِحْكَمــِة كَاٍَم 
ِة، لَِكــْي لَ يَُكــوَن إِيَمانُُكــْم  لِئـَـاَّ يَتََعطَّــَل َصلِيــُب الَْمِســيِح « » بـَـْل ِببُرَْهــاِن الــرُّوِح َوالُْقــوَّ

ِة هللِا « )1 كورنثــوس 1: 17؛ 2: 4، 5(. ِبِحْكَمــِة النَّــاِس بَــْل ِبُقــوَّ
وإذ فتش بولس الكتب عرف أنه مدى أجيال التاريخ: » لَيَْس كَِثيُروَن ُحَكَماَء 
َحَســَب الَْجَســِد، لَيْــَس كَِثيــُروَن أَقِْويـَـاَء، لَيْــَس كَِثيــُروَن ُشــرَفَاَء، بـَـِل اْختـَـاَر هللُا ُجهَّــاَل 
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ــاَر هللُا  ــِم لِيُْخــِزَي األَقِْويَــاَء. َواْختَ ــاَر هللُا ُضَعَفــاَء الَْعالَ ــِم لِيُْخــِزَي الُْحَكَمــاَء. َواْختَ الَْعالَ
أَْدنِيَــاَء الَْعالَــِم َوالُْمــزَْدَرى َوَغيْــَر الَْمْوُجــوِد لِيُبِْطــَل الَْمْوُجوَد، لَِكــْي لَ يَْفتَِخــَر كُلُّ ِذي 
َجَســٍد أََماَمــُه « )1كورنثــوس 1: 26-29(. وهكــذا إذ نظــر الرســول بولــس إلــى حكمــة 
العالــم فــي نــور الصليــب قــال: » لَــْم أَْعــزِْم أَْن أَْعــرَِف َشــيْئًا... إلَّ يَُســوَع الَْمِســيَح 

يَّــاُه َمْصلُوبًــا « )1كورنثــوس 2: 2(. َوإِ
إن بولــس مــدى حياتــه بعــد ذلــك لــم يغــب عــن ناظريــه قــط نبــع الحكمــة والقــوة. 
ــاَة ِهــَي الَْمِســيُح « )فيلبــى  اســمعوه بعــد ذلــك بســنين يعلــن قائــاً: » ألَنَّ لِــَي الَْحيَ
1: 21(، » إِنِـّـي أَْحِســُب كُلَّ َشــْيٍء أَيًْضــا َخَســارًَة ِمــْن أَْجــِل فَْضــِل َمْعرِفَــِة الَْمِســيِح 
ـِذي ِمــْن أَْجلِــِه َخِســرُْت كُلَّ األَْشــيَاِء... لَِكــْي أَْربَــَح الَْمِســيَح، َوأُوَجــَد  يَُســوَع َربِـّـي، الّـَ
ِفيــِه، َولَيْــَس لـِـي ِبــرِّي الَّــِذي ِمــَن النَّاُمــوِس، بـَـِل الَّــِذي ِبِإيَمــاِن الَْمِســيِح، الِْبــرُّ الَّــِذي ِمــَن 

َة ِقيَاَمِتــِه، َوَشــرِكََة آلَِمــِه « )فيلبــي 3: 10-8(. هللِا ِباإِليَمــاِن. ألَْعرِفَــُه، َوقُــوَّ
ومــن العربيــة » رجــع بولــس الرســول إلــى دمشــق « وكان » يكــرز بمجاهــرة... 
الحكيمــة  الســديدة  أمــام حججــه  لــم يســتطيعوا أن يصمــدوا  فــإذ  باســم يســوع « 
بيقظــة  المدينــة  أبــواب  يراقبــون  وكانــوا   .)23 )عــد  لِيَْقتُلُــوُه «  الْيَُهــوُد  » تََشــاَوَر 
واجتهــاد نهــاراً وليــاً ليقطعــوا عليــه طريــق الهــروب. فهــذه األزمــة ســاقت التاميــذ 
ــوِر  إلــى أن يطلبــوا هللا باجتهــاد وغيــرة. وأخيــراً » أََخــَذُه التَّاَِميــُذ لَيْــاً َوأَنْزَلـُـوُه ِمــَن السُّ

ـاُه ِفــي َســّل « )عــد 25(.  يّـَ ُمَدلِّيــَن إِ
ثــاث  انقضــاء حوالــي  بعــد  أورشــليم،  إلــى  مــن دمشــق ذهــب  وبعــد هروبــه 
ســنين علــى اهتدائــه. كان غرضــه الرئيســي مــن تلــك الزيــارة كمــا قــد أعلــن هــو بعــد 
ذلــك، أن » يــرى بطــرس « )غاطيــة 1: 17(. وحالمــا وصــل إلــى المدينــة التــي كان 
معروفــاً عنــه فيهــا أنــه » شــاول المضطهــد «، فقــد » َحــاَوَل أَْن يَلْتَِصــَق ِبالتَّاَِميــِذ، 
ِقيــَن أَنَّــُه تِلِْميــٌذ « )عــد 26(. لقــد كان مــن الصعــب  وَكَاَن الَْجِميــُع يََخافُونـَـُه َغيْــَر ُمَصدِّ
عليهــم أن يصدقــوا أن مثــل ذلــك الفريســي المتعصــب والــذي بــذل كل مــا فــي 
طاقتــه لماشــاة الكنيســة يمكــن أن يكــون تابعــاً مخلصــاً ليســوع. » فَأََخــَذُه بَرْنَابَــا 
ـُه كَلََّمــُه، وَكَيْــَف  ثَُهــْم كَيْــَف أَبَْصــَر الــرَّبَّ ِفــي الطَِّريــِق َوأَنّـَ َوأَْحَضــرَُه إِلَــى الرُُّســِل، َوَحدَّ

َجاَهــَر ِفــي ِدَمْشــَق ِباْســِم يَُســوَع « )عــد 27(.
فــإذ ســمع التاميــذ هــذا قبلــوه كواحــد منهــم. وحينئــذ توافــر لديهــم البرهــان 
علــى صــدق اختبــاره المســيحي. فــذاك الــذي كان مزمعــاً أن يصيــر رســول لألمــم 
وكان  األولــون،  زمــاؤه  فيهــا  عــاش  التــي  المدينــة  فــي  اآلن  كان  المســتقبل  فــي 
النبــوات الخاصــة بالَمِســيَّا والتــي  يتــوق ألن يوضــح لقــادة اليهــود  الرســول بولــس 
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تمــت بمجــيء الُمَخلِـّـص وكان موقنــاً مــن أن معلمــي الشــعب هــؤلء الذيــن كان 
قبــاً يعرفهــم جيــداً، مخلصــون وأمنــاء كمــا كان هــو. ولكنــه كان ممعنــاً فــي التفــاؤل 
فأساء تقدير روح إخوته اليهود. وإذ كان يؤمل أنهم سيهتدون إلى اإليمان سريعاً 
يَُخاِطــُب  وَكَاَن  يَُســوَع  الــرَّبِّ  ِباْســِم  » يَُجاِهــُر  أنــه كان  ومــع  مريــرة.  كانــت خيبتــه 
اليهوديــة  الكنيســة  مــن كانــوا رؤســاء  فــإن  الْيُونَانِيِّيــَن « )عــد 28، 29(،  َويُبَاِحــُث 
رفضــوا اإليمــان » فََحاَولـُـوا أَْن يَْقتُلـُـوُه « )عــد 29(. فامتــأل قلبــه حزنــاً. كان علــى أتــم 
اســتعداد ألن يســلم حياتــه للمــوت لــو أمكنــه بهــذه الوســيلة أن يجعــل بعضــاً منهــم 
يقبلــون إلــى معرفــة الحــق. وبــكل خــزي وخجــل كان يفكــر فــي الــدور الــذي قــام بــه 
عنــد استشــهاد اْســِتَفانُوس، واآلن هــا هــو فــي جزعــه ومحاولتــه أن يمحــو اللطخــة 
التــي لصقــت بــذاك الــذي قــد اتهــم ظلمــا فقــد حــاول أن يزكــي ويبــرر الحــق الــذي 

فــي ســبيله أســلم اْســِتَفانُوس روحــه.  
رفضــوا  الذيــن  أولئــك  قســاوة  بســبب  حزنــاً  القلــب  مثقــل  بولــس  كان  وإذ 
اإليمــان، ظــل يصلــي فــي الهيــكل، كمــا قــد شــهد هــو بذلــك فيمــا بعــد، وإذا بــه قــد 
دخــل فــي غيبــة، ومــن ثــم ظهــر أمامــه رســول ســماوي وقــال لــه: » أَْســِرْع! َواْخــُرْج 

ِمــْن أُورَُشــلِيَم، ألَنَُّهــْم لَ يَْقبَلُــوَن َشــَهاَدتََك َعنِّــي « )أعمــال 22: 18(. َعاِجــاً 
كان بولــس يميــل للبقــاء فــي أورشــليم حيــث كان يســتطع مواجهــة المقاومــة. 
كان يعتبــر الهــروب ُجبنــاً لــو أمكنــه بواســطة بقائــه أن يقنــع بعــض اليهــود العنيديــن 
 ، بحــق رســالة اإلنجيــل، حتــى ولــو كلفــه البقــاء حياتــه. وهكــذا أجــاب قائــاً: » يـَـارَبُّ
ُهــْم يَْعلَُمــوَن أَنِّــي كُْنــُت أَْحِبــُس َوأَْضــرُِب ِفــي كُلِّ َمْجَمــعٍ الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن ِبــَك. َوِحيــَن 
ثِيَــاَب  َوَحاِفظًــا  ِبَقتْلِــِه،  َوَراِضيًــا  َواِقًفــا  أَنَــا  كُْنــُت  َشــِهيِدَك  اْســِتَفانُوس  َدُم  ُســِفَك 
الَِّذيــَن قَتَلـُـوُه « )أعمــال 22: 19-21(. ولكــن غــرض هللا لــم يتفــق مــع تعريــض حيــاة 
خادمــه للخطــر بــا داع. فأجابــه رســول الســماء قائــاً: » اْذَهــْب، فَِإنِّــي َسأُرِْســلَُك 

ــِم بَِعيــًدا « )أعمــال 22: 21-19(. إِلَــى األَُم
مــن  ســراً  هروبــه  ســبيل  بتمهيــد  أســرعوا  الرؤيــا  بهــذه  اإلخــوة  علــم  فــإذ 
أورشــليم خوفــاً مــن اغتيالــه: » أَحَضــُروُه إِلـَـى قَيَْصِريَّــَة َوأَْرَســلُوُه إِلـَـى طَرُْســوَس « 
)عــد 30(. وقــد كان مــن نتائــج رحيــل بولــس أن توقفــت المقاومــة والعنــف مــن 
جانــب اليهــود إلــى حيــن فكانــت الكنيســة تنعــم بفتــرة راحــة خالهــا انضــم إلــى 

كثيــرون. أنــاس  المؤمنيــن  جماعــة 
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رجل يبحث عن 

الحق
)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 9: 11-32: 18(.

ة.  إن بطــرس الرســول وهــو يجــول فــي البــاد خادمــاً وكارزاً زار المؤمنيــن فــي لــدَّ
وفــي هــذه المدينــة شــفي أيِنيــاَس الــذي ظــل مازمــاً فراشــه ثمانــي ســنين إذ كان 
َوافْــرُْش  قُــْم  الَْمِســيُح.  يَُســوُع  يَْشــِفيَك  إِيِنيَــاُس،  الرســول: » يَــا  لــه  قــال  مفلوجــا. 
َة َوَســاُروَن، الَِّذيــَن رََجُعــوا  ــاكِِنيَن ِفــي لُــدَّ لَِنْفِســَك. فََقــاَم لِلَْوقْــِت. َورَآُه َجِميــُع السَّ

إِلَــى الــرَّبِّ « )أعمــال 9: 34، 35(. 
ة فكانــت تعيــش فيهــا امــرأة اســمها  أمــا يافــا التــي لــم تكــن تبعــد كثيــراً عــن لــدَّ
إلــى قلــوب  الــذي ترجمتــه غزالــة. فقــد حببتهــا أعمالهــا الصالحــة الكثيــرة  طابيثــا 
ممتلئــة  وكانــت حياتهــا  يســوع  تلميــذات  أفضــل  إحــدى  طابيثــا  كانــت  الجميــع. 
الثيــاب  إلــى  بأعمــال الحنــان والحــب واإلحســان. كانــت تعــرف مــن هــم بحاجــة 
المريحــة، ومــن هــم بحاجــة إلــى الحــب والعطــف، فكانــت تقــوم بخدمــات مجانيــة 

للفقــراء والحزانــى. وكانــت أصابعهــا أمهــر وأســرع فــي العمــل مــن لســانها.
وقــد   .)37  :9 )أعمــال  َوَماتَــْت «  َمرَِضــْت  أَنََّهــا  ـاِم  األَيّـَ تِلْــَك  ِفــي  » َوَحــَدَث 
أحســت كنيســة يافــا بخســارتها الفادحــة، فــإذ ســمع التاميــذ هنــاك أن بطــرس فــي 
لــدة أرســلوا إليــه رســولين » يَطْلُبَــاِن إِلَيْــِه أَْن لَ يَتََوانَــى َعــْن أَْن يَْجتَــاَز إِلَيِْهــْم. فََقــاَم 
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ــا َوَصــَل َصِعــُدوا ِبــِه إِلَــى الِْعلِّيَّــِة، فََوقََفــْت لََديْــِه َجِميــُع  بُطْــرُُس َوَجــاَء َمَعُهَمــا. فَلَمَّ
ــا كَانـَـْت تَْعَمــُل َغزَالـَـُة َوِهــَي َمَعُهــنَّ « )أعمــال  األََراِمــِل يَبِْكيــَن َويُِريــَن أَقِْمَصــًة َوثِيَابـًـا ِممَّ
9: 38، 39(. فبالنظــر إلــى حيــاة الخدمــة التــي عاشــتها غزالــة فــا غرابــة إذا كانــت 
األرامــل ينحــن ويبكيــن ويســكبن الدمــوع المــدرارة علــى جثمانهــا العديــم الحيــاة.

وقــد تأثــر قلــب الرســول بالعطــف وهــو يــرى حــزن أولئــك النســوة. وحينئــٍذ أمــر 
بإخــراج أولئــك الصديقــات الباكيــات مــن العليــة وجثــا وقــدم هلل صــاة حــارة كــي 
يعيــد إلــى غزالــة الحيــاة والصحــة. ثــم التفــت إلــى الجســد وقــال: » يـَـا طَاِبيثـَـا، قُوِمــي 
كانــت  لقــد  )أعمــال 9: 40(  َجلََســْت «  بُطْــرَُس  أَبَْصــرَْت  ــا  َولَمَّ َعيَْنيَْهــا.  فََفتََحــْت 
غزالــة )طابيثــا( ذات نفــع عظيــم للكنيســة. فــرأى هللا أنــه مــن المناســب إعادتهــا 
مــن أرض العــدو حتــى تظــل مهارتهــا ونشــاطها بركــة لآلخريــن، وكــي يتقــوى ملكــوت 

المســيح ويشــتد بواســطة إظهــار قدرتــه.
إلــى  اإلنجيــل  رســالة  ليقــدم  اســتدعاه هللا  يافــا  فــي  يــزال  ل  بطــرس  وإذ كان 
رجــاً  مئــة. وكان  وقائــد  رومانيــاً  هــذا  كرنيليــوس  قيصريــة، وكان  فــي  كرنيليــوس 
غنيــاً كريــم الخلــق شــريف النســب. وكان مركــزه الجتماعــي محــط ثقــة وكرامــة. 
ورغــم أنــه كان وثنيــاً بحكــم مولــده وتربيتــه وتهذيبــه، إل أنــه عــن طريــق اتصالــه باليهــود 
واحتكاكــه بهــم حصــل علــى معرفــة اإللــه الحقيقــي وكان يعبــده مــن كل القلــب 
مبرهنــاً علــى خــواص إيمانــه بالرفــق بالمســاكين. وقــد اشــتهر هــذا الرجــل فــي كل 
مــكان بإحســانه، كمــا أكســبته حيــاة البــر التــي عاشــها شــهرة حســنة وســيرة عطــرة 
ــْفر المقــدس  بيــن اليهــود واألمــم. وكان تأثيــره ســبب بركــة لــكل مــن عاشــرهم. والسِّ
الموحــى بــه يصفــه علــى أنــه: » تَِقــيٌّ َوَخائِــُف هللِا َمــَع َجِميــعِ بَيِْتــِه، يَْصَنــُع َحَســَناٍت 

ـي إِلَــى هللِا ِفــي كُلِّ ِحيــٍن « )أعمــال 10: 2(. ــْعِب، َويَُصلِـّ كَِثيــرًَة لِلشَّ
أنــه خالــق الســماء واألرض كان يوقــره  بــاهلل علــى  فــإذ كان كرنيليــوس يؤمــن 
ويعتــرف بســلطانه ويســأل مشــورته فــي كل شــؤون الحيــاة. لقــد كان أمينــاً للــرب 
فــي حياتــه البيتيــة وفــي شــؤون وظيفتــه وواجباتهــا. كمــا أنــه أقــام فــي بيتــه مذبحــاً هلل 
ألنــه لــم يكــن يجــرؤ علــى تنفيــذ خططــه أو الضطــاع بمســؤولياته بــدون معونــة هللا.

ومــع أن كرنيليــوس كان يؤمــن بالنبــوات وينتظــر مجــيء الَمِســيَّا فإنــه لــم يكــن 
يكــن  لــم  وموتــه.  المســيح  الســيد  حيــاة  فــي  المعلــن  اإلنجيــل  عــن  شــيئاً  يعــرف 
عضــواً فــي الكنيســة اليهوديــة، وقــد نظــر إليــه اليهــود علــى أنــه وثنــي ونجــس. ولكــن 
كرنيليــوس  عــرف  » عرفتــه «  إبراهيــم  عــن  قــال  الــذي  نفســه  القــدوس  الســاهر 
لكرنيليــوس  المــاك  وقــد ظهــر  مباشــرة.  الســماء  مــن  رســالة  إليــه  وأرســل  أيضــاً 
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فيمــا كان يصلــي. فــإذ ســمع قائــد المئــة شــخصاً يناديــه باســمه داخلــه الخــوف، 
ومــع ذلــك فقــد علــم أن هــذا الرســول قــد أتــاه مــن قبــل هللا، فقــال: » َمــاَذا يَــا 
تَــْذكَاًرا أََمــاَم  َســيُِّد؟ « فأجابــه المــاك قائــاً: » َصلََواتُــَك َوَصَدقَاتُــَك َصِعــَدْت 
نَــازٌِل  ـُه  إِنّـَ بُطْــرَُس.  ــَب  الُْملَقَّ ِســْمَعاَن  َواْســتَْدِع  رَِجــالً  يَافَــا  إِلَــى  أَرِْســْل  َواآلَن  هللِا. 

ِعْنــَد الْبَْحــِر « )أعمــال 10: 6-4(. بَيْتُــُه  ـاٍغ  َدبّـَ ِعْنــَد ِســْمَعاَن َرُجــل 
الــذي كان  الرجــل  فيهــا حتــى حرفــة  ذكــرت  التــي  التعليمــات  هــذه  دقــة  إن 
بطــرس نــازلً عنــده تبرهــن علــى أن الســماء علــى ِعلْــم بتاريــخ وعمــل النــاس فــي 
كل مراكــز الحيــاة. فــاهلل عليــم باختبــار العامــل الوضيــع وعملــه، كمــا هــو عليــم 

الملــك الجالــس علــى عرشــه. باختبــار وعمــل 
» أَرِْســْل إِلَــى يَافَــا رَِجــالً َواْســتَْدِع ِســْمَعاَن « وهكــذا برهــن هللا علــى تقديــره 
يخبــر  بــأن  إليــه  يفــوض  لــم  المــاك  ولكــن  المنظمــة.  ولكنيســته  اإلنجيــل  لخدمــة 
كرنيليــوس بروايــة الصليــب. ولكــن رجــاً خاضعــاً للضعفــات والتجــارب البشــرية، 
بالُمَخلِـّـص  ليبشــره  المعيــن  الشــخص  هــو  كان  نفســه،  المئــة  قائــد  كان  كمــا 

والُمَقــام. المصلــوب 
بيــن  ممثليــه  ليكونــوا  أبــداً  يســقطوا  لــم  الذيــن  المائكــة  يســتخدم  ل  هللا  إن 
النــاس، بــل يســتخدم أناســاً تحــت اآللم مثــل أولئــك الذيــن يطلبــون تخليصهــم. 
كانــت  البشــرية.  إلــى  الوصــول  مــن  ليتمكــن  إنســان  جســد  المســيح  اتخــذ  لقــد 
وقــد  العالــم.  إلــى  بالخــاص  ليجــيء  بشــري  إلهــي  مخلــص  إلــى  حاجــة  هنالــك 
أوكل إلــى الرجــال والنســاء بتلــك المأموريــة المقدســة أل وهــي تعريــف النــاس: 

.)8  :3 )أفســس  يُْســتَْقَصى «  لَ  ـِذي  الّـَ الَْمِســيِح  » ِبِغَنــى 
إن الــرب فــي حكمتــه يجعــل الذيــن يطلبــون الحــق فــي صلــة مــع مــن يعرفونــه 
مــن بنــي جنســهم. فخطــة الســماء هــي أن الذيــن حصلــوا علــى النــور يقدمونــه 
مــن  إذ تحصــل علــى قدرتهــا وأهليتهــا  البشــرية  الظلمــة. إن  فــي  لمــن يعيشــون 
بقوتــه  اإلنجيــل  يؤثــر  طريقهــا  عــن  التــي  الفعالــة  الوســيلة  تغــدو  الحكمــة  نبــع 

والقلــب. العقــل  علــى  المنيــرة 
كان كرنيليــوس مطيعــاً للرؤيــا بــكل ســرور. فعندمــا انطلــق المــاك: » نَــاَدى 
ــا ِمــَن الَِّذيــَن كَانُــوا يُاَزُِمونَــُه، َوأَْخبَرَُهــْم ِبــُكلِّ َشــْيٍء  اِمــِه، َوَعْســَكِريًّا تَِقيًّ ــِن ِمــْن ُخدَّ اثَْنيْ

َوأَرَْســلَُهْم إِلَــى يَافَــا « )أعمــال 10: 7، 8(.
إن المــاك بعدمــا تحــدث مــع كرنيليــوس ذهــب إلــى بطــرس فــي يافــا. وكان 
بطــرس فــي ذلــك الوقــت يصلــي علــى ســطح البيــت، ويخبرنــا الكتــاب قائــاً أنــه 
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َغيْبَــٌة «  َعلَيْــِه  َوقََعــْت  لَــُه،  يَُهيِّئُــوَن  ُهــْم  َوبَيَْنَمــا  يَــأْكَُل.  أَْن  َواْشــتََهى  كَِثيــرًا  » َجــاَع 
)أعمــال 10: 10(. فبطــرس لــم يكــن جائعــاً إلــى الخبــز الجســدي وحــده، فهــو إذ 
أشــرف مــن فــوق الســطح علــى مدينــة يافــا والقــرى المجــاورة لهــا كان يجــوع إلــى 
خــاص بنــي جنســه. كان يرغــب رغبــة حــارة فــي أن يريهــم مــن الكتــب المقدســة 

النبــوات التــي تشــير إلــى آلم المســيح وموتــه.
ُمــاََءٍة  ِمثْــَل  َعلَيْــِه  نَــازِلً  َوإِنَــاًء  َمْفتُوَحــًة،  ــَماَء  » السَّ بطــرس  رأى  الرؤيــا  فــي 
لٍَة َعلَــى األَرِْض. وَكَاَن ِفيَهــا كُلُّ َدَوابِّ األَرِْض  ــٍة ِبأَْربََعــِة أَطْــرَاٍف َوُمــدَّ َعِظيَمــٍة َمْربُوطَ
اْذبَــْح  بُطْــرُُس،  يَــا  قُــْم  َصــْوٌت  إِلَيْــِه  َوَصــاَر  ــَماِء.  السَّ َوطُيُــوِر  افَــاِت  َوالزَّحَّ َوالُْوُحــوِش 
! ألَنِّــي لَــْم آكُْل قـَـطُّ َشــيْئًا َدنًِســا أَْو نَِجًســا. فََصــاَر إِلَيْــِه  وَكُْل. فََقــاَل بُطْــرُُس كَاَّ يـَـارَبُّ
ــرَُه هللُا لَ تَُدنِّْســُه أَنْــَت. وَكَاَن هــَذا َعلَــى ثثـَـاَِث َمــرَّاٍت، ثـُـمَّ  ــًة َمــا طَهَّ أَيًْضــا َصــْوٌت ثَانِيَ

ــَماِء « )عــد 16-11(. ارْتََفــَع اإلِنَــاُء أَيًْضــا إِلَــى السَّ
هــذه الرؤيــا انطــوت علــى توبيــخ وتعليــم لبطــرس. فقــد كشــفت لــه عــن قصــد 
بــركات  فــي  اليهــود  مــع  ورثــة  األمــم  يصيــر  أن  ينبغــي  المســيح  بمــوت  أنــه  هللا — 
الخــاص. إلــى ذلــك الحيــن لــم يكــن أحــد مــن التاميــذ قــد كــرز باإلنجيــل لألمــم. 
فحائــط الســياج المتوســط الــذي قــد هدمــه مــوت المســيح كان ل يــزال موجــوداً فــي 
أذهانهــم. ولذلــك فقــد قصــروا خدماتهــم علــى اليهــود إذ كانــوا يعتبــرون أن األمــم 
محرومــون مــن بــركات اإلنجيــل. أمــا اآلن فقــد كان الــرب يحــاول أن يعلــم بطــرس 

مــدى اتســاع تدابيــره التــي تشــمل العالــم كلــه.
كان كثيــرون مــن األمــم يصغــون بــكل انتبــاه إلــى كــرازة بطــرس والرســل اآلخريــن، 
وكثيــرون مــن اليهــود اليونانييــن صــاروا مؤمنيــن بالمســيح، ولكــن اهتــداء كرنيليــوس 

كان هــو األول فــي أهميتــه بيــن األمــم.
مظهــر  فــي  بالدخــول  المســيح  كنيســة  تَبْــدأ  فيــه  الــذي  الوقــت  حــان  لقــد 
جديــد مــن مظاهــر العمــل. فالبــاب الــذي أغلقــه كثيــرون مــن المهتديــن اليهــود 
مــن  اإلنجيــل  قبلــوا  والذيــن  علــى مصراعيــه.  اآلن  ســيُفتح  كان  األمــم  وجــه  فــي 
األمــم كانــوا ســيُعتبرون متســاوين مــع التاميــذ اليهــود دون أن تكــون بهــم حاجــة 

الختــان. فريضــة  إلــى ممارســة 
فبــأي حــرص واهتمــام عمــل الــرب للتغلــب علــى التعصــب ضــد األمــم الــذي 
كان متأصــاً وراســخاً فــي ذهــن بطــرس بواســطة تربيتــه اليهوديــة. فبرؤيــة المــاءة 
ومحتوياتهــا حــاول الــرب أن يحــرر عقــل الرســول مــن هــذا التعصــب ويعلمــه الحــق 
اليهــودي واألممــي  للوجــوه، وأن  فيهــا محابــاة  ليــس  الســماء  بــأن  القاضــي  الهــام 
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كاهمــا مكرمــان فــي نظــر هللا، وأنــه فــي المســيح يمكــن للوثنييــن أن يصيــروا شــركاء 
فــي بــركات اإلنجيــل وامتيازاتــه.

وإذ كان بطرس يفكر متأماً في معنى الرؤيا وصل إلى يافا الرجال الموفدون 
مــن قبــل كرنيليــوس ووقفــوا أمــام البيــت الــذي كان فيــه. فقــال لــه الــروح: » ُهــَوَذا 
ثثَاَثـَـُة رَِجــال يَطْلُبُونـَـَك. لِكــْن قـُـْم َوانـْـزِْل َواْذَهــْب َمَعُهــْم َغيْــَر ُمرْتـَـاٍب ِفــي َشــْيٍء، ألَنِّــي 

أَنـَـا قـَـْد أَرَْســلْتُُهْم « )عــد 19، 20(. 
كان  نفــور  فبــكل  ولذلــك  بطــرس،  نظــر  فــي  التنفيــذ  صعــب  أمــراً  هــذا  وكان 
بطــرس يخطــو خطــوة فــي إثــر خطــوة وهــو يشــرع فــي القيــام بالواجــب المفــروض 
الَِّذيــَن  الرَِّجــاِل  إِلَــى  بُطْــرُُس  العصيــان. » فََنــزََل  يجــرؤ علــى  يكــن  لــم  عليــه، ولكنــه 
ــبَُب الَّــِذي  أُرِْســلُوا إِلَيـْـِه ِمــْن ِقبَــِل كَرْنِيلِيـُـوَس، َوقـَـاَل َهــا أَنـَـا الَّــِذي تَطْلُبُونـَـُه. َماُهــَو السَّ
َحَضرْتُــْم ألَْجلِــِه؟ « فأخبــروه عــن مهمتهــم الفريــدة قائليــن: » إِنَّ كَرْنِيلِيُــوَس قَائِــَد 
ــِه ِبَمــاٍَك  ــِة الْيَُهــوِد، أُوِحــَي إِلَيْ ــُه ِمــْن كُلِّ أُمَّ ــَف هللِا َوَمْشــُهوًدا لَ ــارًّا َوَخائِ ــٍة، رَُجــاً بَ ِمئَ

ٍس أَْن يَْســتَْدِعيََك إِلَــى بَيِْتــِه َويَْســَمَع ِمْنــَك كَاًَمــا « )عــد 21، 22(. ُمَقــدَّ
فامتثــالً للتعليمــات التــي كان قــد تلقاهــا مــن هللا فــي تلــك الســاعة وعدهــم 
بطــرس بالذهــاب معهــم. وفــي صبيحــة اليــوم التالــي انطلــق معهــم إلــى قيصريــة 
مصطحبــاً معــه ســتة مــن إخوتــه. وكان ل بــد مــن وجــود شــهود يشــهدون عــن كل 
مــا ســيقوله أو يفعلــه فــي أثنــاء زيارتــه لألمــم، ألن بطــرس كان يعلــم أنــه ل بــد أنــه 

ســيُدعى ليقــدم حســاباً عــن مثــل ذلــك النتهــاك المباشــر للتعاليــم اليهوديــة.
وعندمــا دخــل بطــرس بيــت ذلــك الرجــل األممــي لــم يصافحــه كرنيليــوس علــى أنه 
إنســان عــادي بــل كمــن تكرمــه الســماء وكمــن أرســله إليــه هللا. مــن بيــن عــادات أهــل 
الشــرق أن ينحني اإلنســان أمام ملك أو أمير أو أحد األحبار العظام، كما كان على 
األولد أن ينحنــوا أمــام والديهــم، أمــا كرنيليــوس فــإذ غمــره شــعور بالحتــرام والتوقيــر 
لمــن قــد أرســله إليــه هللا ليعلمــه خــرَّ عنــد قدمــي الرســول وســجد لــه. فارتعــب بطــرس 

وأقــام قائــد المئــة قائــاً لــه: » قـُـْم، أَنـَـا أَيًْضــا إِنَْســاٌن « )عــد 26(.
» َوقَــْد  بطــرس،  لســتدعاء  مهمتهــم  فــي  كرنيليــوس  رســل  انطلــق  عندمــا 
َدَعــا أَنِْســبَاَءُه َوأَْصِدقَــاَءُه األَقَْرِبيــَن « )عــد 24( لكــي يســمعوا هــم أيضــاً الكــرازة 
بلهفــة  ينتظــرون  وهــم  مجتمعيــن  كثيريــن  وجــد  بطــرس  وصــل  فلمــا  باإلنجيــل. 

أقوالــه. إلــى  لإلصغــاء 
وخاطــب بطــرس أولئــك المجتمعيــن أولً عــن عــادة اليهــود التــي تُحــرِّم علــى 
رجــل يهــودي أن يختلــط باألممييــن فــي المجتمــع، وكيــف أن هــذا العمــل ينطــوي 

136, 137, 138



ُســـــــل 104  |  أْعـَمـــــال الرُّ

رَُجــل  َعلَــى  ُمَحــرٌَّم  ُهــَو  كَيْــَف  تَْعلَُمــوَن  لهــم: » أَنْتُــْم  علــى نجاســة طقســية. فقــال 
ا أَنَا فََقْد أََرانِي هللُا أَْن لَ أَقُوَل َعْن  يَُهوِديٍّ أَْن يَلْتَِصَق ِبأََحٍد أَْجَنِبيٍّ أَْو يَأْتَِي إِلَيِْه. َوأَمَّ
إِنَْســاٍن َمــا إِنَّــُه َدنـِـٌس أَْو نَِجــٌس. فَلِذلـِـَك ِجئـْـُت ِمــْن ُدوِن ُمَناقََضــٍة إِِذ اْســتَْدَعيْتُُمونِي. 

فَأَْســتَْخِبرُكُْم: ألَيِّ َســبٍَب اْســتَْدَعيْتُُمونِي؟ « )عــد 28، 29(.
حينئــذ أخبــره كرنيليــوس باختبــاره وبكلمــات المــاك، وختــم حديثــه بالقــول: 
َجِميًعــا  نَْحــُن  َواآلَن  ِجئْــَت.  إِْذ  َحَســًنا  فََعلْــَت  َوأَنْــَت  َحــالً.  إِلَيْــَك  » فَأَرَْســلُْت 

ِبــِه هللُا «. أََمــرََك  َمــا  َجِميــَع  لَِنْســَمَع  أََمــاَم هللِا  َحاِضــُروَن 
ــٍة، الَّــِذي  فقــال بطــرس: » ِبالَْحــقِّ أَنـَـا أَِجــُد أَنَّ هللَا لَ يَْقبَــُل الُْوُجــوَه. بـَـْل ِفــي كُلِّ أُمَّ

يَتَِّقيــِه َويَْصَنــُع الِْبــرَّ َمْقبُــوٌل ِعْنــَدُه « )عــد 34، 35(.
بعــد ذلــك كــرز بطــرس بالمســيح أمــام هــؤلء القــوم الذيــن أصغــوا بآذانهــم حتــى 
ل تفوتهــم أي كلمــة. فتكلــم عــن حيــاة المســيح ومعجزاتــه وتســليمه وصلبــه وقيامتــه 
وصعــوده وعملــه فــي الســماء كنائــب وشــفيع عــن اإلنســان. فــإذ وجــه بطــرس أنظــار 
نفســه  هــو  فَِهــَم  الوحيــد  الخاطــئ  رجــاء  باعتبــاره  يســوع  إلــى  الحاضريــن  أولئــك 
وأدرك إدراكاً كامــاً معنــى الرؤيــا التــي كان قــد رآهــا، فاتقــد قلبــه بــروح الحــق الــذي 
بُطْــرُُس  الــروح القــدس: » فَبَيَْنَمــا  الــكام بحلــول  كان يقدمــه لهــم. وفجــأة قوطــع 
يَتََكلَّــُم ِبهــِذِه األُُمــوِر َحــلَّ الــرُّوُح الُْقــُدُس َعلَــى َجِميــعِ الَِّذيــَن كَانـُـوا يَْســَمُعوَن الَْكلَِمــَة. 
فَانَْدَهــَش الُْمْؤِمُنــوَن الَِّذيــَن ِمــْن أَْهــِل الِْختَــاِن، كُلُّ َمــْن َجــاَء َمــَع بُطْــرَُس، ألَنَّ َمْوِهبَــَة 
الــرُّوِح الُْقــُدِس قَــِد انَْســَكبَْت َعلَــى األَُمــِم أَيًْضــا. ألَنَُّهــْم كَانُــوا يَْســَمُعونَُهْم يَتََكلَُّمــوَن 

ِبأَلِْســَنٍة َويَُعظُِّمــوَن هللَا «
ـى لَ يَْعتَِمــَد  » ِحيَنِئــٍذ أََجــاَب بُطْــرُُس أَتُــَرى يَْســتَِطيُع أََحــٌد أَْن يَْمَنــَع الَْمــاَء َحتّـَ
ِباْســِم  يَْعتَِمــُدوا  أَْن  َوأََمــَر  أَيًْضــا؟  نَْحــُن  كََمــا  الُْقــُدَس  الــرُّوَح  قَِبلُــوا  الَِّذيــَن  هــُؤلَِء 

.)48-44 )عــد  الــرَّبِّ « 
وهكــذا قُــدم اإلنجيــل إلــى الذيــن كانــوا غربــاء وأجانــب ممــا جعلهــم مواطنيــن 
كان  بيتــه  وأهــل  كرنيليــوس  اهتــداء  إن  هللا.  بيــت  فــي  وأعضــاء  القديســين  مــع 
باكــورة حصــاد عظيــم ومزمعــاً أن يُجَمــع إلــى المخــزن. ومــن ذلــك البيــت أنجــز عمــل 

مــن أعمــال النعمــة الواســعة النطــاق فــي تلــك المدينــة الوثنيــة.
واليــوم ل يــزال هللا يبحــث عــن النفــوس بيــن العظمــاء كمــا بيــن البســطاء. يوجــد 
كثيــرون أمثــال كرنيليــوس يرغــب الــرب فــي أن يربــط بينهــم وبيــن عملــه فــي العالــم. 
إن ميولهــم وعواطفهــم هــي مــع شــعب الــرب ولكــن الروابــط التــي تربطهــم بالعالــم 
تشــدهم إليــه بــكل قــوة. إن وقوفهــم إلــى جانــب المســيح يتطلــب شــجاعة أدبيــة. 
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بــذل جهــود خاصــة مــع هــذه النفــوس ألن هــؤلء النــاس هــم فــي خطــر  فينبغــي 
جســيم بســبب التزاماتهــم وعاقاتهــم بمــن حولهــم.

إن هللا يطلــب عمــالً غيوريــن ُوَدعــاء يحملــون رســالة اإلنجيــل إلــى الطبقــات 
الراقيــة. هنالــك معجــزات ينبغــي أن تتــم نحــو تجديــد النــاس تجديــداً حقيقيــاً — 
معجــزات ل نشــاهدها فــي هــذه األيــام. إن أكبــر عظمــاء هــذه األرض ليســوا أبعــد 
مــن أن تصــل إليهــم قــدرة هللا صانعــة المعجــزات. فلــو أن أولئــك العامليــن معــه 
ســيهدي  فــاهلل  وأمانــة،  شــجاعة  بــكل  واجبهــم  ويــؤدون  الفــرص  انتهــاز  يحســنون 
ويجــدد الذيــن يحتلــون مراكــز تنطــوي علــى مســؤوليات جســيمة والذيــن يتمتعــون 
بالــذكاء، والنفــوذ العظيــم. فكثيــرون ســيقبلون المبــادئ اإللهيــة عــن طريقــة قــوة 
الــروح القــدس. وإذ يهتــدون إلــى الحــق فســيصيرون آلت فــي يــد هللا لمشــاركة 
بمســئوليتهم  وسيشــعرون  الظلمــة.  فــي  الجالســين  ســيّما  اآلخريــن  مــع  النــور 
العظيمــة تجــاه النفــوس مــن بيــن أفــراد هــذه الطبقــة المهملــة. وسيكرســون الوقــت 

والمــال لعمــل الــرب فتضــاف إلــى الكنيســة كفــاءة وقــوة جديدتــان.
هللا  وجــه  فقــد  تلقاهــا  قــد  التــي  للتعليمــات  مطيعــاً  كان  إذ  كرنيليــوس  إن 
األحــداث بحيــث أعطــي لــه حــق أعظــم. فقــد جــاء رســول مــن مواطــن الســماء إلــى 
قائــد المئــة الرومانــي هــذا، وإلــى بطــرس كــي يكــون كرنيليــوس علــى اتصــال بذلــك 

اإلنســان الــذي كان يســتطيع أن يقــوده إلــى نــور أعظــم وأكمــل.
كثيــرون فــي عالمنــا هــذا هــم أقــرب إلــى ملكــوت هللا ممــا نظــن. ففــي عالــم 
الخطيــة المظلــم هــذا هنالــك خاصــة للــرب )جواهــر ثمينــة( وسيرشــد رســله إليهــم. 
وكثيــرون ســيقدرون  المســيح.  إلــى جانــب  مــن ســيقفون  يوجــد  مــكان  وفــي كل 
حكمــة هللا فــوق كل ميــزة أرضيــة وســيصونون حاملــي النــور األمنــاء. فــإذ تحصرهــم 

محبــة المســيح يقنعــون اآلخريــن بالمجــيء إليــه. 
وعندمــا ســمع اإلخــوة الذيــن فــي اليهوديــة أن بطــرس قــد ذهــب إلــى بيــت رجــل 
أممــي وكــرز للمجتمعيــن هنــاك ُدهشــوا واغتاظــوا. وقــد باتــوا يخشــون أن يكــون 
تصرفــه هــذا الــذي بــدا لهــم أنــه ينطــوي علــى كثيــر مــن الجــرأة، معطــاً لتعليمــه. 
فعندمــا رأوا بطــرس بعــد ذلــك جعلــوا يوجهــون إليــه ألفــاظ اللــوم القاســية قائليــن: 

ـَك َدَخلْــَت إِلَــى رَِجــال َذِوي ُغلَْفــٍة َوأَكَلْــَت َمَعُهــْم « )أعمــال 11: 3(. » إِنّـَ
أمــر  فــي  اختبــاره  عــن  كلهــا. فحدثهــم  المســألة  أمامهــم  بطــرس  بســط  وقــد 
يراعــى  بعــد  فيمــا  يعــود  ل  حتــى  لــه  إنــذارا  كانــت  أنهــا  وقــال  رآهــا  التــي  الرؤيــا 
الفــروق الطقســية الخاصــة بالختــان والغرلــة، ول أن ينظــر إلــى األمــم علــى أنهــم 
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األمــم، وعــن  إلــى  بــأن يذهــب  إليــه  الــذي صــدر  األمــر  عــن  نجســون. وأخبرهــم 
لكرنيليــوس.  ومقابلتــه  قيصريــة  إلــى  ســفره  وعــن  المئــة،  قائــد  رســل  مجــيء 
الرؤيــا  عــن  كرنيليــوس  أخبــره  فيــه  الــذي  المئــة  قائــد  مــع  حديثــه  عــن  وأخبرهــم 

عليهــا. بنــاء  بطــرس  باســتدعاء  أمــر  التــي 
َحــلَّ  ـُم،  أَتََكلّـَ ابْتَــَدأُْت  ــا  » فَلَمَّ قــال:  اختبــاره  عليهــم  يســرد  بطــرس  كان  وإذ 
الــرُّوُح الُْقــُدُس َعلَيِْهــْم كََمــا َعلَيَْنــا أَيًْضــا ِفــي الْبُــَداَءِة. فَتََذكَّــرُْت كَاََم الــرَّبِّ كَيْــَف 
ُدوَن ِبالــرُّوِح الُْقــُدِس. فَــِإْن كَاَن هللُا  ــا أَنْتُــْم فََســتَُعمَّ ــَد ِبَمــاٍء َوأَمَّ قَــاَل إِنَّ يُوَحنَّــا َعمَّ
الَْمِســيِح،  يَُســوَع  ِبالــرَّبِّ  ُمْؤِمِنيــَن  ــِويَِّة  ِبالسَّ أَيًْضــا  لََنــا  كََمــا  الَْمْوِهبَــَة  أَْعطَاُهــُم  قَــْد 

)أعمــال 17-15:11(. أَْمَنــَع هللَا؟ «  أَْن  أَقَــاِدٌر  أَنَــا؟  فََمــْن 
فــإذ ســمع اإلخــوة هــذا التقريــر ســكتوا وإذ اقتنعــوا بــأن تصــرف بطــرس كان 
اإلنجيــل  روح  يناقضــان  وانطواءهــم  تعصبهــم  وأن  هللا  لتدبيــر  مباشــراً  إتمامــاً 
مناقضــة قاطعــة، كانــوا يمجــدون هللا قائليــن: » إًِذا أَْعطـَـى هللُا األَُمــَم أَيًْضــا التَّْوبـَـَة 

.)18  :11 )أعمــال  لِلَْحيَــاِة « 
وهكــذا بــدون جــدال، نُقــض ســياج التعصــب، والعتــزال والنطــواء والموانــع 
التــي ظلــت راســخة بحكــم العــادة مــدى عصــور طويلــة تُركــت واندثــرت، وفتحــت 

الطريــق للكــرازة باإلنجيــل بيــن األمــم.
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النجاة من السجن

)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 12: 23-1(.

ِمــَن  أُنَــاٍس  إِلَــى  لِيُِســيَئ  يََديْــِه  الَْملِــُك  ِهيــُروُدُس  َمــدَّ  الَْوقْــِت  ذلِــَك  » َوِفــي 
.)1 )عــد  الَْكِنيَســِة « 

وفــي ذلــك الحيــن كانــت إدارة اليهوديــة تحــت ســلطان ِهيــُروُدس أغريبــاس 
وكان هــذا خاضعــاً لكلوديــوس اإلمبراطــور الرومانــي. كمــا كان ِهيــُروُدُس أيضــاً 
واليــاً علــى الجليــل. وكان يجاهــر باهتدائــه إلــى اإليمــان اليهــودي وكان حســب 
اليهوديــة. وإذ كان يحــاول أن  فــي حفــظ طقــوس الشــريعة  جــداً  الظاهــر غيــوراً 
اليهــود ويكســب رضاهــم، آمــاً أن هــذا ســيجعله يحتفــظ بوظائفــه  يخطــب ود 
المســيح،  تنفيــذ رغباتهــم باضطهــاد كنيســة  فــي  بــدأ  لــه،  التــي  الشــرف  وألقــاب 
أعضــاء  بكبــار  الســجن  فــي  وملقيــاً  أمتعتهــم  ومفســداً  المؤمنيــن  بيــوت  مدمــراً 
فقتلــه  جــاداً  أرســل  ثــم  الســجن  فــي  يوحنــا،  أخــا  يعقــوب،  فطُــرح  الكنيســة. 
يوحنــا  النبــي  رأس  بقطــع  قبلــه،  مــن  آخــر  ِهيــُروُدُس  فعــل  كمــا  تمامــاً  بالســيف 
المعمــدان. وإذ رأى أن اليهــود قــد ســروا كثيــراً بتلــك الجهــود عــاد فقبــض علــى 

فــي غياهــب الســجن. بــه  بطــرس وألقــى 
وقــد ارتُكبــت أعمــال القســوة والوحشــية هــذه فــي أثنــاء عيــد الفصــح. ففيمــا 
كان اليهــود يحتفلــون بذكــرى نجاتهــم مــن مصــر ويتظاهــرون بالغيــرة علــى شــريعة 
الشــريعة  تلــك  مبــادئ  مــن  مبــدأ  علــى كل  يتعــدون  ذاتــه  الوقــت  فــي  كانــوا  هللا 

بالمســيح. للمؤمنيــن  وقتلهــم  باضطهادهــم 
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وقــد أحــدث مــوت يعقــوب حزنــاً وذعــراً شــديدين بيــن المؤمنيــن. وعندمــا طــرح 
بطــرس أيضــاً فــي الســجن عكفــت الكنيســة كلهــا علــى الصــوم والصــاة.

وقــد صفــق اليهــود لمــا قــام بــه هيــرودوُس فــي قتــل يعقــوب، وإن يكــن بعضهــم 
قــد تذمــروا واشــتكوا لكــون القتــل قــد تــم فــي خفيــة، قائليــن أنــه لــو عمــل ذلــك علــى 
مــأل مــن الشــعب لــكان كفيــاً بــأن يلقــي الرعــب فــي قلــوب المؤمنيــن ومــن يعطفــون 
عليهــم. فألجــل ذلــك ألقــى ِهيــُروُدُس بطــرس فــي الســجن مزمعــاً أن يشــبع نهــم 
الشــعب إلــى رؤيــة أعمــال القســوة بقتــل بطــرس جهــاراً. ولكــن البعــض اقترحــوا أن 
إخراج كبير الرســل هذا والرجل المحنك بينهم ليقتل أمام كل الشــعب المجتمع 
فــي أورشــليم إلحيــاء العيــد لــن يكــون مأمــون العاقبــة، وكان يخشــى أن يثيــر منظــره 

وهــو خــارج ليُقتــل، عطــف الشــعب.
وقد كان الكهنة والرؤساء أيضاً يخشون أن يلقي بطرس خطاباً من خطاباته القوية 
التــي ســبق أن أيقظــت الشــعب لدراســة حيــاة يســوع وصفاتــه — تلــك الخطابــات 
التــي لــم يســتطيعوا هــم مــع قــوة حججهــم أن يناقضوهــا أو يفندوهــا. إن غيــرة بطــرس 
فــي الدفــاع عــن دعــوى المســيح قــادت كثيريــن للوقــوف إلــى جانــب اإلنجيــل، فبــات 
الرؤســاء يخشــون أنــه إذا أتيحــت لــه الفرصــة ليدافــع عــن عقيدتــه أمــام الجماهيــر الذيــن 

قــد أتــوا إلــى المدينــة للعبــادة فإنهــم ســيطلبون مــن الملــك إطــاق ســراح بطــرس. 
وفــي حيــن أُرجــئ قتــل بطــرس إلــى مــا بعــد الفصــح، ألســباب وحجــج مختلفــة، 
والصــاة  قلوبهــم  لفحــص  الوقــت  مــن  متســع  لديهــم  كان  الكنيســة  أعضــاء  فــإن 
الحارة. كانوا يصلون ألجله با انقطاع ألنهم أحســوا أنهم ل يســتطيعون الســتغناء 
الــذي فيــه ســتدمر  إلــى الحــد  عنــه فــي قضيــة الحــق. وتحققــوا مــن أنهــم وصلــوا 

كنيســة المســيح وتتاشــى، مــا لــم يقــدم الــرب لهــم عونــاً خاصــاً.
وفــي أثنــاء ذلــك كان العابــدون مــن كل أمــة يقصــدون الهيــكل المكــرس لعبــادة 
هللا. فــإذ كان يتوهــج بالذهــب واألحجــار الكريمــة كان مشــهدا مــن مشــاهد الجمــال 
والعظمة. ولكن هللا لم يعد يوجد في هذا القصر الجميل. إن إسرائيل كأمة كانت 
قد أفلتت نفسها من يد هللا. وعندما نظر المسيح آلخر مرة إلى ما داخل الهيكل، 
قــرب انقضــاء خدمتــه علــى األرض، قــال: » ُهــَوذَا بَيْتُُكــْم يُتْــرَُك لَُكــْم َخرَابًــا « )متــى 
23: 38(. كان قبــل ذلــك يدعــو الهيــكل بيــت أبيــه، ولكــن إذ خــرج ابــن هللا مــن ذلــك 
البيــت فقــد انســحب حضــور هللا إلــى األبــد مــن الهيــكل المبنــي لمجــده. أخيــراً ُحــدد 
اليــوم الــذي فيــه َســيُْقتَُل بطــرس، ومــع ذلــك فقــد كانــت صلــوات المؤمنيــن تصعــد 
إلــى الســماء بــا انقطــاع. وبينمــا كانــوا يســتجمعون كل نشــاطهم وعواطفهــم فــي 
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صلــوات حــارة فــي طلــب العــون، كانــت مائكــة الســماء تحــرس الرســول الســجين.
وإذ تذكــر ِهيــُروُدُس المــرات الماضيــة التــي فيهــا نجــا الرســل مــن الســجن، أعــد 
المــرة احتياطــات مشــددة مضاعفــة. فلكــي يســد علــى بطــرس كل منافــذ  هــذه 
النجــاة، ولكــي ل يبقــى لهروبــه أي إمكانيــة وضعــه تحــت حراســة أربعــة أرابــع مــن 
داخــل  زنزانتــه  وفــي  وليــاً.  نهــاراً  حراســته  يتناوبــون  كانــوا  جنديــاً(   16( العســكر 
الســجن ُوِضــَع بطــرس بيــن عســكريين وكان مقيــداً بسلســلتين كل منهمــا كانــت 
مثبتــة فــي أحــد العســكريين. ولــم يكــن يســتطيع أن يبــدي حــراكاً بــدون علمهمــا. فــإذ 
كانــت أبــواب الســجن موصــدة بــكل إحــكام وأمامهــا الحــراس األشــداء فقــد انقطــع 
الشــدة  أقصــى درجــات  ولكــن  بشــرية.  بوســائل  الهــروب  أو  النجــاة  فــي  أمــل  كل 

والخطــورة التــي يقــع فيهــا اإلنســان، هــي فــرص هللا الســانحة.
كان بطــرس ســجيناً فــي زنزانــة منقــورة فــي الصخــر وكانــت أبوابهــا موصــدة بــكل 
إحــكام وحــرص وعنايــة، وكان الجنــود الذيــن يتولــون الحراســة مســئولين عــن بقــاء 
الســجين بيــن جــدران زنزانتــه. ولكــن الحــرس الرومانــي والمتاريــس والمزاليــج التــي 
قضــت علــى كل أمــل فــي المعونــة البشــرية، كانــت مزمعــة أن تثبــت انتصــار هللا 
يــده ضــد القديــر وكان ســيصاب بهزيمــة  ِهيــُروُدُس يرفــع  فــي نجــاة بطــرس. كان 
ماحقــة. إن هللا إذ أبــرز قدرتــه كان مزمعــا أن ينقــذ تلــك الحيــاة الثمينــة العزيــزة التــي 

كان اليهــود يتآمــرون علــى إهاكهــا.
ولكــن  المقتــرح.  اإلعــدام  تنفيــذ حكــم  قبــل  األخيــرة  الليلــة  هــي  تلــك  كانــت 
مــاكاً قويــاً يُرَْســل مــن الســماء إلنقــاذ بطــرس. فتنفتــح أمامــه األبــواب القويــة التــي 
كان قديــس هللا محبوســاً خلفهــا، تُفتــح دون مســاعدة بشــرية. ويمــر مــن خالهــا 
مــاك هللا العلــي، ثــم تغلــق تلــك األبــواب مــن خلفــه دون أدنــى ضجــة. فــإذ يدخــل 

الزنزانــة يجــد بطــرس نائمــاً نــوم الطمئنــان الناشــئ عــن الثقــة الكاملــة.
وها هو النور المحيط بالماك يمأل الزنزانة ولكن ذلك ل يوقظ الرسول. فهو 
ــْم َعاِجــاً «  لــم يســتيقظ حتــى أحــس بلمســة يــد المــاك وســمع صوتــه قائــاً: » قُ
)عــد 7(. فــإذ يســتيقظ يــرى غرفتــه وقــد غمرهــا نــور الســماء ومــاكاً محاطــاً بمجــد 
عظيــم واقفــاً قبالتــه. فبحركــة آليــة يطيــع بطــرس األمــر الصــادر إليــه، وإذ ينهــض رافعــاً 

يديــه يحــس إحساســاً غامضــاً بــأن السلســلتين قــد ســقطتا مــن يديــه.
ومرة أخرى يأمره صوت الرسول السماوي قائاً: » تََمْنطَْق َوالْبَْس نَْعلَيَْك «. 
ومــرة أخــرى ينصــاع بطــرس لألمــر بطريقــة آليــة مثبتــا نظراتــه المتســائلة فــي زائــره وهــو 
رَِداَءَك  قائــاً: » الْبَــْس  المــاك  يأمــره  أخــرى  يــرى رؤيــا. ومــرة  أو  يحلــم  أنــه  يظــن 
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َواتْبَْعِنــي « )عــد 8(. فيتحــرك صــوب البــاب يتبعــه بطــرس الــذي كان عــادة ثرثــاراً 
إلــى البــاب  أمــا اآلن فقــد عقــدت الدهشــة لســانه. فيتجــاوزان الحــرس ويصــان 
الموصــد بمزاليــج ثقيلــة والــذي ينفتــح لهمــا مــن ذاتــه ثــم يغلــق ثانيــة فــي الحــال بينمــا 
كان الحــراس فــي الداخــل والخــارج يقفــون فــي أماكــن حراســتهم بــدون أدنــى حركــة. 
وبعــد ذلــك يصــان إلــى البــاب الثانــي الــذي عليــه أيضــاً حــراس مــن الداخــل 
بــدون صريــر أو ضوضــاء فيمــران عبــره  انفتــح األول  لهمــا كمــا  والخــارج. فينفتــح 
ثــم يجــدان  الثالــث ومــن  البــاب  مــن خــال  الطريقــة يجــوزان  بــا ضجــة، وبنفــس 
نفســيهما فــي الشــارع الخارجــي. لــم تســمع كلمــة ولــم يحــس أحــد بوقــع أقدامهمــا. 
الــذي اســتولت عليــه  أمــا بطــرس  يبهــر األنظــار،  نــور  بــه  المــاك يحيــط  فيتقدمــه 
الدهشــة والحيــرة فــكان ل يــزال يعتقــد أنــه يحلــم وهــو يســير تابعــاً منقــذه. وهكــذا 

يخترقــان شــارعاً، وحينئــذ فــإن المــاك وقــد أنجــز مهمتــه، اختفــى فجــأة.
ولكــن  مــن حولــه،  الدامــس  بالظــام  بطــرس  الســماوي فأحــس  النــور  اختفــى 
عندمــا اعتــادت عينــاه علــى الظــام خفــت حلوكتــه تدريجــاً ووجــد بطــرس نفســه 
وحيــداً فــي ذلــك الشــارع الســاكن ونســيم الليــل البــارد يداعــب وجهــه. لقــد تحقــق 
لديــه اآلن أنــه حــر فــي حــي مــن أحيــاء المدينــة مألــوف لديــه. لقــد كان يعــرف ذلــك 
المــكان معرفــة جيــدة إذ كثيــراً مــا كان يــزوره، وكان ينتظــر أنــه ســيمر فيــه فــي الغــد 

آلخــر مــرة إذ كان سيســاق لإلعــدام.
األخيــرة.  اللحظــات  حــوادث  ذاكرتــه  إلــى  يســترجع  أن  بطــرس  حــاول 
بيــن العســكريين بعدمــا خلــع نعليــه وثيابــه  نــام وهــو موثــق  قــد  أنــه كان  فتذكــر 
وأنــه  مابســه  كل  لبــس  أنــه  فوجــد  اآلن  جســمه  يتحســس  فجعــل  الخارجيــة. 
متمنطــق. ويــداه المتورمتــان مــن أثــر الحديــد القاســي الــذي كان فيهمــا، تحررتــا 
اآلن مــن القيــود. وقــد تحقــق مــن أن حريتــه لــم تكــن خداعــاً أو تضليــاً، ل حلمــاً 

مباركــة. واقعــة  بــل حقيقــة  رؤيــا  ول 
هــوذا  ولكــن،  المــوت،  إلــى  يســاق  أن  مزمعــا  كان  التالــي  اليــوم  فــي صبيحــة 
المــاك ينقــذه مــن الســجن والمــوت: » فََقــاَل بُطْــرُُس، َوُهــَو قَــْد رََجــَع إِلَــى نَْفِســِه 
َوِمــْن كُلِّ  ِهيــُروُدَس،  يَــِد  ِمــْن  َوأَنَْقَذنِــي  أَرَْســَل َماَكَــُه  الــرَّبَّ  أَنَّ  يَِقيًنــا  َعلِْمــُت  اآلَن 

)عــد 11(. الْيَُهــوِد «  َشــْعِب  انِْتظَــاِر 
إلــى البيــت الــذي كان إخوتــه فــي  ففــي الحــال شــق الرســول طريقــه منطلقــاً 
الــرب مجتمعيــن فيــه حيــث كانــوا فــي تلــك اللحظــة عاكفيــن علــى الصــاة الحــارة 
لِتَْســَمَع.  َرْوَدا  اْســُمَها  َجاِريَــٌة  َجــاَءْت  ْهلِيــِز  الدِّ بَــاَب  بُطْــرُُس  قَــَرَع  ــا  » فَلَمَّ ألجلــه: 
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ــا َعرَفَــْت َصــْوَت بُطْــرَُس لَــْم تَْفتَــِح الْبَــاَب ِمــَن الَْفــَرِح، بَــْل َركََضــْت إِلَــى َداِخــل  فَلَمَّ
ــا ِهــَي فََكانـَـْت  اَم الْبَــاِب. فََقالـُـوا لََهــا أَنـْـِت تَْهِذيــَن. َوأَمَّ َوأَْخبَــرَْت أَنَّ بُطـْـرَُس َواِقــٌف قـُـدَّ
فَتَُحــوا  ــا  فَلَمَّ يَْقــَرُع.  فَلَِبــَث  بُطْــرُُس  ــا  َوأَمَّ َماَكُــُه.  ـُه  إِنّـَ فََقالُــوا  ُهــَو.  أَنَّ هَكــَذا  تَُؤكِّــُد 
ِمــَن  ثَُهــْم كَيْــَف أَْخرََجــُه الــرَّبُّ  لِيَْســُكتُوا، َوَحدَّ ِبيَــِدِه  إِلَيِْهــْم  َورَأَْوُه انَْدَهُشــوا. فَأََشــاَر 
ــْجِن «. ثــم أن بطــرس » َخــَرَج َوَذَهــَب إِلَــى َمْوِضــعٍ آَخــَر « )عــد 14-17(. وقــد  السِّ
امتــألت قلــوب كل المؤمنيــن فرحــاً وامتــألت أفواههــم ترنمــاً وتســبيحاً ألن هللا قــد 
ســمع لهــم واســتجاب صلواتهــم وأنقــذ بطــرس مــن يــدي ِهيــُروُدَس. وفــي الصبــاح 
اجتمــع حشــد كبيــر مــن النــاس ليشــهدوا مقتــل الرســول. فأرســل ِهيــُروُدُس ضباطــاً 
إلــى الســجن إلحضــار بطــرس الــذي كان ينبغــي إحضــاره فــي عــرض كبيــر لألســلحة 
والحــراس، ليــس فقــط ليضمــن عــدم إفاتــه وإنمــا أيضــاً لكــي يلقــي الرعــب فــي 

قلــوب كل مــن يعطفــون عليــه ليظهــر قدرتــه وســلطانه.
وعندمــا اكتشــف الحــراس الواقفــون أمــام البــاب أن بطــرس قــد هــرب اســتولى 
بحيــاة  رهنــاً  ســتكون  حياتهــم  بــأن  وضــوح  بــكل  تقــرر  قــد  كان  الرعــب.  عليهــم 
يطلبــون  الضبــاط  جــاء  ويقظيــن. فعندمــا  كانــوا ســاهرين  هــذا  أســيرهم، وألجــل 
بطــرس كان الحــراس ل يزالــون علــى بــاب الســجن وكانــت األقفــال والعــوارض مثبتــة 
فــي أماكنهــا وكانــت الساســل فــي يــدي الجندييــن أمــا الســجين فــكان قــد مضــى.

أشــد  وغضــب  اهتــاج  ِهيــُروُدَس  مســامع  بطــرس  هــروب  خبــر  بلــغ  وعندمــا 
الغضــب. وإذ اتهــم حــراس الســجن بعــدم األمانــة أمــر بقتلهــم. لقــد عــرف ِهيــُروُدُس 
أن يــداً بشــرية لــم تكــن هــي التــي أنقــذت بطــرس ولكنــه أصــر علــى عــدم العتــراف 

بــأن قــوة إلهيــة أحبطــت أغراضــه ووقــف فــي جــرأة يتحــدى هللا.
إلــى  ِهيــُروُدُس  ذهــب  قصيــر  بوقــت  الســجن  مــن  بطــرس  نجــا  وبعدمــا 
أن  ذلــك  مــن  قصــده  وكان  عظيمــاً  احتفــالً  أقــام  هنــاك  كان  وإذ  قيصريــة. 
المهرجــان  إلــى هــذا  وقــد حضــر  باستحســانهم.  الشــعب ويظفــر  إعجــاب  يثيــر 
مــن كل األرجــاء وكانــت هنالــك ولئــم خمــر كثيــرة  الســرور والملــذات  طالبــي 
وعربــدة. وقــد ظهــر ِهيــُروُدُس أمــام الشــعب فــي أبهــة وعظمــة وفخامــة وجــال 
بالذهــب  تتألــق  بحلــة  متســرباً  كان  وإذ  بليغــاً.  خطابــاً  عليهــم  يلقــى  وجعــل 
عيــون  فبهــرت  الامعــة  طياتهــا  فــي  الشــمس  أشــعة  عليهــا  انعكســت  والفضــة 
مظهــره  جــال  إن  الجمــال.  وفائــق  رائعــاً  بهيــاً،  الملــك  فبــدا  المشــاهدين 
كانــت  وإذ  بقــوة عظيمــة.  المحتفليــن  أولئــك  هــزا مشــاعر  المميــزة  لغتــه  وقــوة 
مشــاعرهم قــد تَلَُفــْت بفعــل النهــم فــي األكل واإلفــراط فــي شــرب الخمــر فقــد 

148, 149, 150



ُســـــــل 112  |  أْعـَمـــــال الرُّ

ألبابهــم  الَملِــُك  َســَحَر  وقــد  بهــا.  يتحلــى  ِهيــُروُدُس  كان  التــي  الزينــات  بهرتهــم 
بوابــل  وأمطــروه  الجنــون  حــد  إلــى  لــه  تحمســوا  وإذ  خطابــه.  وفصاحــة  بتصرفــه 
مــن كام المداهنــة والتملــق، معلنيــن أنــه ل يمكــن لبشــر أن يظهــر بمثــل ذلــك 
المظهــر أو تكــون لــه مثــل تلــك الفصاحــة المذهلــة. ثــم أعلنــوا فــوق ذلــك أنهــم 

كإلــه.  لــه  سيســجدون  اآلن  مــن  فإنهــم  كحاكــم  يكرمونــه  قبــا  كانــوا  وإن 
مــن أولئــك النــاس الذيــن كانــت أصواتهــم تُســمع حينئــٍذ ممجــدة  إن بعضــاً 
مجنونــة  صيحــات  يصيحــون  قليلــة  ســنوات  منــذ  كانــوا  نجســاً،  خاطئــاً  رجــاً 
الــذي  المســيح  قبــول  اليهــود  رفــض  لقــد  اصلبــه!  اصلبــه،  يســوع،  خــذ  قائليــن: 
كانــت ثيابــه خشــنة ومتســخة مــن الســفر ولكنهـــا كانــت تخفــي قلبــاً مفعمــاً بمحبــة 
هللا. لــم يمكــن لعيونهــم أن تــرى مــا هــو خلــف ذلــك المظهــر الخارجــي الوضيــع، 
رب الحيــاة والمجــد، مــع أن قــدرة المســيح تجلــت أمامهــم فــي أعمــال وعظائــم 
لتقديــم  الســتعداد  أتــم  علــى  كانــوا  ولكنهــم  إنســان.  مجــرد  يجريهــا  أن  يمكــن  ل 
المزينــة  الفاخــرة  ثيابــه  كانــت  الــذي  المتعجــرف  للملــك  وســجودهم  عبادتهــم 

قاســياً. فاســداً  قلبــا  تحتهــا  تخفــي  والفضــة  بالذهــب 
ولقــد عــرف ِهيــُروُدُس أنــه لــم يكــن يســتحق شــيئاً مــن كل ذلــك التمجيــد والــولء، 
ومــع ذلــك فقــد قبــل مــن الشــعب تلــك العبــادة الوثنيــة كأنهــا مــن حقــه. وقــد خفــق 
قلبــه بفرحــة النتصــار، وتألــق وجهــه إذ أُشــبع غــروره وكبريــاؤه عندمــا ســمع الشــعب 

يهتفــون لــه قائليــن: » هــَذا َصــْوُت إِلــٍه لَ َصــْوُت إِنَْســاٍن « )عــد 22(.
المــوت  شــحوب  وجهــه  شــحب  فقــد  مخيــف  تغييــر  عليــه  طــرأ  فجــأة  ولكــن 
العــرق. ووقــف  مــن  مــن جســمه قطــرات كبيــرة  بالعــذاب. وقــد نضحــت  وتشــوه 
لمــدى لحظــة كمــا لــو كان قــد طعــن باأللــم والرعــب. وحينئــٍذ إذ اتجــه ببصــره إلــى 
أصدقائــه المصعوقيــن مــن هــول الرعــب بوجهــه المحتقــن الممتقــع صــرخ صرخــات 

يــأس جوفــاء قائــاً: إن الــذي كنتــم تمجدونــه كإلــه قــد طُعــن بحربــة المــوت.
المشــهد، مشــهد  مــن ذلــك  المبرحــة ُحمــل  العذابــات  وإذ كان يقاســي أشــد 
العربدة والمظاهر الخابة. قبل ذلك بلحظة كان يتقبل التمجيد والعبادة من ذلك 
الجمــع الغفيــر فــي عجرفــة وكبريــاء، أمــا اآلن فقــد تيقــن أنــه بيــن يــدي حاكــم أعظــم 
وأقــوى منــه. وقــد اكتنفتــه الندامــة وتبكيــت الضميــر، فقــد ذكــر اضطهــاده لتاميــذ 
المســيح فــي غيــر رحمــة أو هــوادة، وذكــر أمــره القاســي القاضــي بقتــل يعقــوب البــار، 
وعزمه على القضاء على الرسول بطرس بالموت، وذكر كيف أنه في خيبته وسخطه 
الفاشــل صــب جامــات انتقامــه غيــر المعقــول علــى حــراس الســجن. وقــد أحــس بــأن 
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هللا يتعامــل معــه اآلن، معــه هــو المضطهــد الــذي ل يعــرف الرحمــة. ولــم يكــن يجــد 
راحــة ل مــن آلم الجســد ول مــن عــذاب العقــل، ولــم يكــن ينتظــر شــيئا مــن ذلــك.

أُْخــَرى  آلَِهــٌة  لَــَك  يَُكــْن  » لَ  القائلــة:  هللا  شــريعة  يعــرف  ِهيــُروُدس  كان  لقــد 
إثمــه  مكيــال  مــأل  الشــعب  لعبــادة  بقبولــه  أنــه  وعــرف  )خــروج 20: 3(،  أََماِمــي « 

العــادل. الــرب  غضــب  نفســه  علــى  وجلــب 
إن نفس الماك الذي نزل من الســماء إلنقاذ بطرس كان هو رســول الغضب 
والدينونــة لِهيــُروُدس. لقــد ضــرب المــاك جنــب بطــرس ليوقظــه مــن النــوم، ولكــن 
الضربــة التــي وجههــا إلــى ذلــك الملــك الشــرس كانــت تختلــف عــن هــذه إذ وضــع 
كبريــاءه فــي الرمــاد وجلــب عليــه قصــاص هللا القديــر. وقــد مــات ِهيــُروُدُس متأثــرا 

بعذابــات جســدية وعقليــة هائلــة تحــت دينونــة هللا وعقابــه.
هــذا وقــد كان إلظهــار عــدل هللا تأثيــره القــوى الفعــال علــى الشــعب. فاألخبــار 
القائلــة أن رســول المســيح قــد نجــا بطريقــة معجزيــة مــن الســجن والمــوت فــي حيــن 
أن المضطهــد قــد ُصعــق بلعنــة هللا، وصلــت إلــى كافــة البلــدان وكانــت مــن بيــن 

الوســائل العاملــة علــى اإلتيــان بكثيريــن إلــى اإليمــان بالمســيح.
إلــى مــكان  َهــُه مــاك مــن الســماء ألن يذهــب  الــذي وجَّ إن اختبــار فيلبــس 
يجــد فيــه شــخصا يبحــث عــن الحــق، واختبــار كرنيليــوس الــذي زاره مــاك برســالة 
والــذي أخرجــه  بالمــوت  الســجين وهــو محكــوم عليــه  بطــرس  مــن هللا، واختبــار 
مــاك إلــى رحــاب الســامة والحريــة — كل ذلــك يبرهــن علــى العاقــة الوثيقــة 

والقــرب العظيــم بيــن الســماء واألرض.
يلهــم كل  أن  ينبغــي  المائكيــة  الزيــارات  تلــك  فــي  المســجل  البيــان  إن هــذا 
عامل في كرم الرب بالقوة والشجاعة. إن رسل السماء، بكل يقين هم اليوم كما 
فــي أيــام الرســل، يجوبــون األرض طــولً وعرضــاً، مجتهديــن فــي تعزيــة المحزونيــن 
وإرشــاد غيــر التائبيــن وجــذب النــاس إلــى المســيح. ول يمكننــا أن نراهــم بعيوننــا، 

ومــع ذلــك فهــم معنــا يرشــدوننا ويوجهوننــا ويحرســوننا.
إن الســماء قــد غــدت قريبــة مــن األرض بفضــل تلــك الســلم الســرية التــي ترتكــز 
بــكل ثبــات علــى األرض بينمــا رأســها يمــس عــرش هللا الســرمدي. والمائكــة علــى 
الــدوام يصعــدون وينزلــون علــى هــذه الســلم المتألقــة بالنــور وهــم يحملــون صلــوات 
المحتاجين والمتضايقين إلى اآلب في السماء، ويعودون محملين بالبركة والرجاء 
والشــجاعة والعــون لبنــي اإلنســان. هــؤلء المائكــة المتألقــون بالنــور يخلقــون جــواً 
ســماوياً حــول النفــس ويرفعوننــا إلــى غيــر المنظــور واألبــدي. ل يمكننــا رؤيتهــم بعيوننــا 
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البشــرية الطبيعيــة، إنمــا بالبصيــرة الروحيــة نســتطيع أن نميــز ونــرى األمــور الســماوية. 
واألذن الروحية هي وحدها التي تستطع أن تسمع األصوات السماوية المتناسقة.

يِهــْم « )مزمــور 34: 7(. إن هللا يفــوض  » َمــاَُك الــرَّبِّ َحــالٌّ َحــْوَل َخائِِفيــِه، َويَُنجِّ
مائكتــه أمــر تخليــص مختاريــه مــن المخاطــر التــي تحيــق بهــم، وحراســتهم مــن » َوبَــٍإ 
الظَِّهيــرَِة « )مزمــور 91: 6(. ومــراراً  ِفــي  يُْفِســُد  َهــاٍَك  َو...  َجــى،  الدُّ ِفــي  يَْســلُُك 
ث اإلنســاُن صاحبــه وقادوهــم إلــى  وتكــراراً تحدثــت المائكــة مــع النــاس كمــا يُحــدِّ
مواطــن الســامة. ومــراراً عديــدة كانــت كلمــات التشــجيع التــي نطــق بهــا المائكــة 
كفيلــة بتجديــد قــوى نفــوس األمنــاء الخائــرة، فرفعــت أفكارهــم فــوق األمــور األرضيــة 
وجعلتهــم يــرون باإليمــان الثيــاب البيضــاء واألكاليــل وســعوف النخــل رمــز النتصــار. 
تلك األشياء التي ستعطى للغالبين حينما يجتمعون حول العرش العظيم األبيض.

إن عمــل المائكــة هــو أن يقتربــوا مــن المجربيــن والمتألميــن والمتضايقيــن. 
وعندمــا  ألجلهــم.  المســيح  مــات  قــد  الذيــن  أولئــك  كلــل  بــا  يخدمــون  وهــم 
يســلم الخطــاة أنفســهم للمخلــص فالمائكــة يحملــون تلــك األخبــار الســارة إلــى 
ــَماِء  ِفــي السَّ الســماء فيكــون فــرح عظيــم بيــن أجنــاد الســماويين: » يَُكــوُن فَــَرٌح 
تَْوبَــٍة «  إِلَــى  يَْحتَاُجــوَن  لَ  بَــارًّا  َوتِْســِعيَن  تِْســَعٍة  ِمــْن  أَكْثَــَر  يَتُــوُب  َواِحــٍد  ِبَخاِطــٍئ 
)لوقــا 15: 7(. وسيُرَســل خبــر إلــى الســماء عــن كل مســعى ناجــح مــن جانبنــا 
فــإن  اآلب،  أمــام  الخبــر  يُتلــى  وعندمــا  المســيح.  معرفــة  ونشــر  الظلمــة  لطــرد 
يرقبــون  الســماء  وســاطين  رؤســاء  إن  فرحــاً.  تهتــز  الســماء  أجنــاد  كل  قلــوب 
تبــدو مثبطــة للهمــم. وإذ  فــي ظــروف  التــي يخــوض عبيــد هللا غمارهــا  الحــرب 
اإليمــان  جهــاد  ليجاهــدوا  فاديهــم  رايــة  حــول  المحتشــدون  المســيحيون  يخــرج 
كل  شــرف.  أوســمة  ويكســبون  جديــدة  انتصــارات  يحــرزون  فإنهــم  الحســن، 
وعندمــا  المؤمنيــن.  المتواضعيــن  شــعب هللا  فــي خدمــة  هــم  الســماء  مائكــة 
ينشــد العاملــون فــي جيــش الــرب هنــا علــى األرض أناشــيد الحمــد فــان أجــواق 

ولبنــه. هلل  التســبيح  يقدمــون  إذ  معهــم  تشــترك  الســماويين 
علينــا أن نــدرك إدراكاً أفضــل ممــا نــدرك اآلن رســالة المائكــة. ويحســن بنــا 
أن نذكــر أن كل ابــن حقيقــي هلل ينــال عــون الخائــق الســماوية. إن جيــوش النــور 
ويطالبــون  يؤمنــون  الذيــن  والمتواضعيــن  الودعــاء  ترافــق  المنظــورة  غيــر  والقــوة 
بحقهــم فــي مواعيــد هللا. فالكروبيــم والســرافيم والمائكــة المقتــدرون قــوة يقفــون 
عــن يميــن هللا: » َجِميُعُهــْم أَْرَواًحــا َخاِدَمــًة ُمرَْســلًَة لِلِْخْدَمــِة ألَْجــِل الَْعِتيِديــَن أَْن يَرِثـُـوا 

الَْخــاََص « )عبرانييــن 1: 14(.
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رسالة اإلنجيل في 

أنطاكية
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في أعمال 11: 19-26؛ 13: 3-1(.

بعدمــا طُــرد التاميــذ مــن أورشــليم بســبب الضطهــاد انتشــرت رســالة اإلنجيــل 
بســرعة فــي األقاليــم البعيــدة عــن تخــوم فلســطين وتكونــت جماعــات صغيــرة كثيــرة 
مــن المؤمنيــن فــي مراكــز هامــة. وبعــض التاميــذ » اْجتَــاُزوا إِلَــى ِفيِنيِقيَــَة َوقُبْــرَُس 
كانــت جهودهــم مقتصــرة  وقــد  )أعمــال 11: 19(.  بالكلمــة  يكــرزون  َوأَنْطَاكِيَــَة « 
علــى العبرانييــن واليهــود واليونانييــن، وكانــت توجــد فــي ذلــك الحيــن مســتعمرات 

كبيــرة مأهولــة بهــم فــي أغلــب بلــدان العالــم.
ومــن بيــن األماكــن المذكــورة حيــث قبــل النــاس اإلنجيــل بفــرح مدينــة أنطاكيــة 
التــي كانــت عاصمــة ســوريا حينــذاك. ثــم أن التجــارة الواســعة التــي تحمــل مــن 
ذلــك المركــز اآلهــل بالســكان جلبــت إلــى تلــك المدينــة أناســاً كثيريــن مــن أجنــاس 
مختلفــة. وفضــاً عــن هــذا فــإن أنطاكيــة اشــتهرت بكونهــا مــأوى لمحبــي الراحــة 
والملــذات نظــراً لموقعهــا الحســن وبيئتهــا الجميلــة والثــروة والمدنيــة والثقافــة التــي 

كانــت توجــد فيهــا. وفــي أيــام الرســل قــد صــارت مدينــة التــرف والرذيلــة.
ـم باإلنجيــل فــي أنطاكيــة جهــاراً بعــض التاميــذ القادميــن مــن قبــرص  وقــد َعلّـَ
ــُد الــرَّبِّ  ــِريَن ِبالــرَّبِّ يَُســوَع « )أعمــال 11: 20( » وَكَانَــْت يَ وبــاد القيــروان. » ُمبَشِّ
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كَِثيــٌر  َعــَدٌد  » فَآَمــَن  مفرحــة  ثمــاراً  الغيــورة  الجــادة  جهودهــم  وأثمــرت  َمَعُهــْم « 
إِلَــى الــرَّبِّ « )عــد 21(. َورََجُعــوا 

فَأَْرَســلُوا  أُوُرَشــلِيَم،  ِفــي  الَِّتــي  الَْكِنيَســِة  آَذاِن  ِفــي  َعْنُهــْم  الَْخبَــُر  » فَُســِمَع 
رأى  الجديــد  إلــى حقــل خدمتــه  فلمــا وصــل  أَنْطَاكِيَــَة «  إِلَــى  يَْجتَــاَز  لَِكــْي  بَرْنَابَــا 
ــوا ِفــي الــرَّبِّ ِبَعــزِْم  ــِرَح، َوَوَعــَظ الَْجِميــَع أَْن يَثْبُتُ العمــل الــذي أتمتــه نعمــة هللا » فَ

.)23  ،22 )عــد  الَْقلْــِب « 
إلــى  كبيــر  عــدد  فانضــم  بغنــى  أنطاكيــة  فــي  برنابــا  خدمــات  بوركــت  وقــد 
المؤمنيــن هنــاك. وإذ تقــدم العمــل ونمــا أحــس برنابــا بحاجتــه إلــى معونــة مناســبة 
كــي يتقــدم بالعمــل الــذي أتاحــت عنايــة هللا فرصــاً ســانحة للســير بــه قدمــاً. فخــرج 
إلــى طرســوس ليطلــب بولــس، الــذي بعــد رحيلــه عــن أورشــليم قبــل ذلــك بزمــن، 
ـِذي كَاَن قَبْــاً  ــُر... ِباإِليَمــاِن الّـَ كان يخــدم فــي » أَقَالِيــِم ُســوِريََّة وَكِيلِيِكيَّــَة « » يُبَشِّ
يُتْلُِفــُه « )غاطيــة 1: 21، 23(. وقــد أفلــح برنابــا فــي العثــور علــى بولــس وإقناعــه 

بالرجــوع معــه ليكــون زميــاً لــه فــي الخدمــة.
خصبــاً  حقــاً  بالســكان  المزدحمــة  أنطاكيــة  مدينــة  فــي  بولــس  وجــد  وقــد 
للخدمــة. فقــد كان لعملــه الواســع وحكمتــه وغيرتــه تأثيــر فعــال علــى الســكان ومــن 
كانــوا يتوافــدون علــى تلــك المدينــة التــي كانــت مركــزاً للثقافــة والمدنيــة، وقــد برهــن 
بولــس أنــه المعيــن الكفــؤ الــذي يحتاجــه برنابــا. وقــد ظــل ذانــك التلميــذان يخدمــان 
أمينــة، وكانــا يقدمــان ألنــاس كثيريــن معرفــة  فــي خدمــة  واحــدة  يــداً  ســنة كاملــة 

يســوع الناصــري الخاصيــة، الــذي هــو فــادي العالــم.
ودعــي التاميــذ مســيحيين فــي أنطاكيــة أولً. وقــد أطلــق عليهــم هــذا الســم 
فــي كرازتهــم وتعليمهــم وأحاديثهــم. كانــوا  الرئيســي  المســيح كان الموضــوع  ألن 
أيــام خدمــة المســيح علــى  باســتمرار يقصــون أخبــار األحــداث التــي جــرت مــدى 
مــن  يكلــون  يكونــوا  ولــم  معهــم.  بوجــوده شــخصياً  التاميــذ  تبــارك  األرض عندمــا 
إطالــة شــرح تعاليمــه ومعجــزات الشــفاء التــي أجراهــا. وبشــفاه مرتجفــة مــن فــرط 
التأثــر وبعيــون دامعــة تحدثــوا عــن عذابــه النفســي فــي البســتان وتســليمه ومحاكمتــه 
اللذيــن  والعــذاب  الهــزء  احتمــل  بهمــا  اللذيــن  وصلبــه، وعــن الحتمــال والوداعــة 
أوقعهمــا عليــه أعــداؤه، والحنــان اإللهــي الــذي بــه صلــى ألجــل مضطهديــه. وقــد 
الســاقط،  اإلنســان  عــن  كوســيط  الســماء  فــي  وعملــه  وصعــوده  قيامتــه  كانــت 
دعوهــم  إذ  الوثنيــون  فعــل  فحســناً  كثيــراً.  عنهــا  يتحدثــوا  أن  ســرهم  مواضيــع 

أنهــم كــرزوا بالمســيح وقدمــوا صلواتهــم هلل عــن طريقــه. مســيحيين حيــث 
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إن هللا هــو الــذي أطلــق عليهــم اســم مســيحيين. هــذا اســم ملكــي يعطــى لــكل 
مــن يتحــدون بالمســيح. لقــد كتــب يعقــوب فــي رســالته عــن هــذا الســم فيمــا بعــد 
يقــول: » أَلَيْــَس األَْغِنيَــاُء يَتََســلَّطُوَن َعلَيُْكــْم َوُهــْم يَُجرُّونَُكــْم إِلَــى الَْمَحاكِــِم؟ أََمــا ُهــْم 
فُــوَن َعلَــى الْســِم الَْحَســِن الَّــِذي ُدِعــَي ِبــِه َعلَيُْكــْم؟ « )يعقــوب 7، 2: 7(. وقــد  يَُجدِّ
ــُد هللَا ِمــْن  ، فَــاَ يَْخَجــْل، بَــْل يَُمجِّ أعلــن بطــرس قائــا: » َولِكــْن إِْن كَاَن كََمِســيِحيٍّ
هــَذا الَْقِبيــِل «، » إِْن ُعيِّرْتُــْم ِباْســِم الَْمِســيِح، فَطُوبَــى لَُكــْم، ألَنَّ ُروَح الَْمْجــِد َوهللِا 

يَِحــلُّ َعلَيُْكــْم « )1 بطــرس 4: 16، 14(.
وقــد تحقــق المؤمنــون فــي أنطاكيــة بــأن هللا يريــد أن يعمــل فــي حياتهــم: » أَْن 
تُِريــُدوا َوأَْن تَْعَملُــوا ِمــْن أَْجــِل الَْمَســرَِّة « )فيلبــي 2: 13(. فــإذ كانــوا يعيشــون بيــن 
فقــد  اليســير،  بالنــزر  إل  األبديــة  القيمــة  ذات  لألمــور  يكترثــون  ل  أنهــم  بــدا  أنــاس 
حاولــوا أن يوجهــوا انتبــاه ذوي القلــوب األمينــة إلــى ذاك الــذي قــد أحبــوه وخدمــوه 
تعلمــوا  المتواضعــة  خدمتهــم  وفــي  صريحــة.  إيجابيــة  شــهادة  عنــه  يقدمــوا  وأن 
العتمــاد علــى قــوة الــروح القــدس كــي يجعــل كلمــة الحيــاة قويــه وفعالــة. وهكــذا 

ففــي مســالك الحيــاة المختلفــة قدمــوا كل يــوم الشــهادة إليمانهــم بالمســيح.
إن مثــال تاميــذ المســيح فــي أنطاكيــة ينبغــي أن يكــون مصــدر إلهــام لــكل مؤمــن 
يعيــش فــي مــدن العالــم العظيمــة فــي عصرنــا هــذا. ففــي حيــن يتضــح فــي نظــام 
هللا أن العمــال المختاريــن المكرســين ذوي المواهــب ينبغــي أن يوجــدوا فــي مراكــز 
هامة حيث يكثر الســكان، ليكونوا في الطليعة في المســاعي العامة، فإن قصده 
المواهــب  يســتخدمون  المــدن  هــذه  فــي  العائشــين  الكنائــس  أعضــاء  أن  أيضــاً 
الممنوحــة لهــم مــن هللا فــي خدمــة النفــوس. توجــد بــركات غنيــة مختزنــة ألولئــك 
الذيــن يخضعــون خضوعــاً كامــاً لدعــوة هللا. وإذ يحــاول أمثــال أولئــك الخــدام أن 
يربحــوا نفوســاً ليســوع فســيجدون أن كثيريــن ممــن لــم يكــن ممكنــاً الوصــول إليهــم 

بأيــة طريقــة أخــرى هــم مســتعدون لاســتجابة للجهــود الشــخصية الذكيــة. 
إن عمل هللا في األرض اليوم بحاجة إلى ممثلين أحياء لحق الكتاب الُمَقدَّس. 
إن الخدام المرسومين وحدهم ليسوا أكفاء إلنذار المدن العظيمة. إن هللا ل يدعو 
الخدام وحدهم بل هو يدعو أيضاً األطباء والممرضين وموزعي الكتب المتجولين، 
وخــدام الكلمــة وغيرهــم مــن العلمانييــن المكرســين ذوي المواهــب المختلفــة الذيــن 
لهــم إلمــام بكلمــة هللا ويعرفــون قــوة نعمتــه ليراعــوا حاجــات المــدن التــي لــم يصلهــا 
اإلنــذار. إن الوقــت يمــر ســريعاً وهنالــك عمــل كثيــر. فينبغــي اســتخدام كل وســيلة 

للعمل حتى يمكن اســتخدام الفرص الســانحة، بأفضل طريقة.
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إن خدمــات بولــس التــي قــام بهــا فــي أنطاكيــة بصحبــة برنابــا زادت مــن اقتناعــه 
بــأن الــرب قــد دعــاه ليقــوم بعمــل خــاص بيــن األمــم. فــي وقــت اهتــداء بولــس أعلــن 
الــرب أنــه ســيكون خادمــا لألمــم: » لِتَْفتَــَح ُعيُونَُهــْم كَــْي يَرِْجُعــوا ِمــْن ظُلَُمــاٍت إِلَــى 
ِبــي ُغْفــرَاَن الَْخطَايَــا  ـى يََنالُــوا ِباإِليَمــاِن  ــيْطَاِن إِلَــى هللِا، َحتّـَ نُــوٍر، َوِمــْن ُســلْطَاِن الشَّ
ِســيَن « )أعمــال 26: 18(. إن المــاك الــذي ظهــر لحنانيــا قــال  َونَِصيبًــا َمــَع الُْمَقدَّ
َوبَِنــي  َوُملُــوٍك  أَُمــٍم  أََمــاَم  اْســِمي  لِيَْحِمــَل  ُمْختَــاٌر  إِنَــاٌء  لِــي  بولــس: » ألَنَّ هــَذا  عــن 
إِْســرَائِيَل « )أعمــال 9: 15(. وبولــس نفســه، فــي اختبــاره المســيحي فيمــا بعــد، 
بينمــا كان يصلــي فــي الهيــكل فــي أورشــليم، زاره مــاك مــن الســماء وأمــره قائــاً: 

» اْذَهــْب، فَِإنِـّـي َسأُرِْســلَُك إِلَــى األَُمــِم بَِعيــًدا « )أعمــال 22: 21(.
الكــرازي  الحقــل  ذلــك  إلــى  الدخــول  أمــر  بولــس  إلــى  الــرب  فــوض  وهكــذا 
الواســع  العمــل  لهــذا  هللا  يعــده  فلكــي  العالــم.  كل  فــي  األمــم  بيــن  المتســع 
الشــاق، جعلــه فــي شــركة واتصــال بشــخصه وكشــف لبصيرتــه الفرحــة المتهللــة 
إعــان  بخدمــة  فُــوِّض  وقــد  ومجدهــا.  الســماء  جمــال  ومشــاهد  مناظــر  عــن 
َمِشــيئَِتِه « )روميــة  األَزَلِيَّــِة « — » ِســرِّ  ِفــي األَزِْمَنــِة  َمْكتُوًمــا  ـِذي كَاَن  الّـَ ــرِّ  » السِّ
الْبََشــِر،  بَُنــو  ِبــِه  يَُعــرَّْف  لَــْم  أَُخــَر  أَْجيَــال  ِفــي  ـِذي  » الّـَ  ،)9  :1 أفســس  25؛   :16
ِفــي  ُشــَركَاُء  األَُمــَم  أَنَّ  ِبالــرُّوِح.  َوأَنِْبيَائِــِه  يِســيَن  الِْقدِّ لِرُُســلِِه  اآلَن  أُْعلِــَن  قَــْد  كََمــا 
بولــس  أعلــن  وقــد  ِباإِلنِْجيــِل «  الَْمِســيِح  ِفــي  َمْوِعــِدِه  َونَــَواِل  َوالَْجَســِد  الِْميــَراِث 
يِســيَن، أُْعِطيَــْت  قائــا: » الَّــِذي ِصــرُْت أَنـَـا َخاِدًمــا لـَـُه… لـِـي أَنـَـا أَْصَغــَر َجِميــعِ الِْقدِّ
َوأُنِيــَر  يُْســتَْقَصى،  لَ  ـِذي  الّـَ الَْمِســيِح  ِبِغَنــى  األَُمــِم  بَيْــَن  ــَر  أُبَشِّ أَْن  النِّْعَمــُة،  هــِذِه 
ُهــوِر ِفــي هللِا َخالِــِق الَْجِميــعِ  ُمْنــُذ الدُّ ــرِّ الَْمْكتُــوِم  َمــا ُهــَو َشــرِكَُة السِّ الَْجِميــَع ِفــي 
ــَماِويَّاِت،  ــاَِطيِن ِفــي السَّ ِبيَُســوَع الَْمِســيِح. لَِكــْي يَُعــرََّف اآلَن ِعْنــَد الرَُّؤَســاِء َوالسَّ
ـِذي َصَنَعــُه  ُهــوِر الّـَ َعــِة، َحَســَب قَْصــِد الدُّ ِبَواِســطَِة الَْكِنيَســِة، ِبِحْكَمــِة هللِا الُْمتََنوِّ

.)11-5  :3 )أفســس  َربَِّنــا «  يَُســوَع  الَْمِســيِح  ِفــي 
كان هللا قــد بــارك جهــود بولــس وبرنابــا ببــركات غزيــرة فــي غضــون الســنة التــي 
لــم يكــن قــد ُعيِّــَن رســمياً لخدمــة  أيــا منهمــا  قضياهــا مــع مؤمنــي أنطاكيــة. ولكــن 
اإلنجيــل. كانــا اآلن قــد بلغــا فــي اختبارهمــا المســيحي حــداً كان هللا مزمعــاً فيــه أن 
يســند إليهمــا القيــام بمشــروع كــرازي شــاق، ولكــي يتممــاه كانــا بحاجــة إلــى كل ميــزة 

يمكــن الحصــول عليهــا بواســطة الكنيســة.
» وَكَاَن ِفي أَنْطَاكِيََة ِفي الَْكِنيَسِة ُهَناَك أَنِْبيَاُء َوُمَعلُِّموَن: بَرْنَابَا، َوِسْمَعاُن الَِّذي 
، َوَمَناِيــُن... َوَشــاُوُل. َوبَيَْنَمــا ُهــْم يَْخِدُمــوَن الــرَّبَّ  يُْدَعــى نِيَجــَر، َولُوكِيُــوُس الَْقيْرََوانِــيُّ
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َويَُصوُموَن، قَاَل الرُّوُح الُْقُدُس أَفِْرزُوا لِي بَرْنَابَا َوَشــاُوَل لِلَْعَمِل الَِّذي َدَعْوتُُهَما إِلَيِْه « 
)أعمال 13: 1، 2(. إن هذين الرسولين قبل إرسالهما كمرسلين إلى العالم الوثني، 
كُرســا هلل تكريســاً مقدســاً بالصــوم والصــاة ووضــع األيــدي. وهكــذا رّخصــت لهمــا 
الكنيســة ليــس فقــط بــأن يعلمــا النــاس الحــق، بــل أيضــاً أن يمارســا فريضــة المعموديــة 

وأن ينظمــا الكنائــس، إذ كانــا مزوديــن بســلطان الكنيســة الكامــل.
كانــت الكنيســة فــي ذلــك الحيــن مقبلــة علــى حقبــة هامــة فــي تاريخهــا. إن 
عمــل إذاعــة رســالة اإلنجيــل بيــن األمــم كان مزمعــاً أن يُنَجــز بــكل نشــاط، ونتيجــة 
لذلــك كانــت الكنيســة ســتتقوى بحصــاد عظيــم للنفــوس. والرســولن اللــذان تعيــن 
للشــبهة  بــد أن يصيــرا هدفــا  العمــل ل  فــي هــذا  الطليعــة  فــي  عليهمــا أن يســيرا 
ــيَاِج  السِّ » َحائِــَط  بنقــض  الخاصــة  وتعاليمهــا  والحســد.  والتعصــب  والشــكوك 
اليهــود واألمــم، ســيعرضهما بطبيعــة  بيــن  الــذي ظــل يفصــل طويــاً  ــَط «  الُْمتََوسِّ
فــي  اليهــود المؤمنيــن الغيوريــن سيشــكون  الحــال لتهمــة الهرطقــة، وكثيــرون مــن 
ســلطانهما كخادميــن لإلنجيــل. وقــد ســبق هلل أن رأى المشــقات التــي ســيواجهها 
خادمــاه، فلكــي يكــون عملهمــا فــوق كل اعتــراض أعلــن للكنيســة إعانــاً ســماوياً 
علنيــاً  اعترافــاً  وتكريســهما  فرزهمــا  كان  وقــد  الخدمــة.  لعمــل  علنــا  تفرزهمــا  أن 

بتعيينهمــا مــن قبــل هللا لحمــل بشــارة اإلنجيــل المفرحــة لألمــم.
كان بولــس وبرنابــا كاهمــا قــد أخــذا تفويضهمــاً مــن هللا نفســه، وإن خدمــة 
كانــت  إنمــا  فعليــة.  صاحيــة  أو  جديــدة  نعمــة  إليهمــا  تضــف  لــم  األيــدي  وضــع 
فقــط شــكاً معترفــاً بــه مــن أشــكال التعييــن لوظيفــة معينــة، واعترافــاً بســلطة ذلــك 

الشــخص فــي تلــك الوظيفــة. وبواســطته وضــع ختــم الكنيســة علــى عمــل هللا.
وقــد كان لهــذا الطقــس فــي نظــر اليهــود دللتــه العظيمــة. فعندمــا كان األب 
كان  وعندمــا  وقــار.  بــكل  رؤوســهم  علــى  يديــه  يضــع  كان  أولده  يبــارك  اليهــودي 
يكــرس الحيــوان للذبيحــة كان الشــخص المــزود بالســلطان الكهنوتــي يضــع يــده علــى 
رأس الذبيحــة. وعندمــا وضــع خــدام الكنيســة المؤمنــون فــي أنطاكيــة أيديهــم علــى 
بولــس وبرنابــا، فإنهــم بذلــك العمــل ســألوا هللا أن يمنــح بركتــه لرســوليه المختاريــن 

بتكريســهما للعمــل الخــاص الــذي عينــا لــه.
وفــي تاريــخ لحــق بعــد ذلــك، أســيء اســتخدام طقــس التكريــس بوضــع األيــدي 
إلــى حــد كبيــر. فقــد نُســبت إلــى هــذا الطقــس أهميــة ل مبــرر لهــا وغيــر مشــروعة، 
كمــا لــو إن الذيــن يُجــرى لهــم هــذا الطقــس ينالــون قــوة مباشــرة وقويــة تؤهلهــم لــكل 
أنــواع الخدمــة الرعويــة. ولكــن عنــد إفــراز هذيــن الرســولين، لــم يذكــر شــيء يــدل علــى 
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أن قــوة قــد ُمنحــت لهمــا لمجــرد عمليــة وضــع األيــدي. إنمــا ذكــر فقــط الخبــر البســيط 
خبــر تكريســهما وعاقــة هــذا التكريــس بعملهمــا فــي المســتقبل.

إن الظــروف المتصلــة بفــرز بولــس وبرنابــا بواســطة الــروح القــدس ليقومــا بعمــل 
خدمــة معينــة، تُرينــا بوضــوح أن الــرب يعمــل عــن طريــق وســائل معينــة فــي كنيســته 
المنظمــة. قبــل ذلــك بســنين عندمــا أعلــن الُمَخلِّــص نفســه، القصــد اإللهــي الخــاص 
ببولــس ألول مــرة، أُدخــل بولــس فــي الحــال فــي صلــة مــع أعضــاء كنيســة دمشــق 
المنظمــة حديثــاً. وفضــاً عــن ذلــك فــإن الكنيســة فــي تلــك المدينــة لــم تظــل جاهلــة 
لاختبــار الشــخصي الــذي كان يجــوز فيــه ذلــك الفريســي المهتــدي. عندمــا حــان 
موعــد تنفيــذ تلــك المأموريــة اإللهيــة التــي كُلــف بهــا عندمــا ظهــر لــه الــرب قــرب 
دمشــق، فــإن الــروح القــدس إذ شــهد مــرة ثانيــة عــن بولــس كاإلنــاء المختــار ليحمــل 
اإلنجيــل إلــى األمــم، أوكل إلــى الكنيســة مهمــة ســيامته هــو وزميلــه. فــإذ كان قــادة 
الكنيســة فــي أنطاكيــة » يَْخِدُمــوَن الــرَّبَّ َويَُصوُمــوَن، قَــاَل الــرُّوُح الُْقــُدُس: »أَفْــِرُزوا 

ــِه « )أعمــال 13: 2(. ــا َوَشــاُوَل لِلَْعَمــِل الَّــِذي َدَعْوتُُهَمــا إِلَيْ لِــي بَرْنَابَ
لقــد جعــل هللا كنيســته علــى األرض أداة للنــور، وعــن طريقهــا يوصــل للنــاس 
ومناقضــاً  مســتقاً  اختبــاراً  خدامــه  مــن  واحــدا  يعطــي  ل  إنــه  وإرادتــه.  مقاصــده 
لختبــار الكنيســة نفســها. وكذلــك هــو ل يعطــي فــرداً معرفــة إرادتــه ألجــل الكنيســة 
كلها، بينما الكنيســة — جســد المســيح — تُترك في الظام. إنه في عنايته يجعل 
خدامــه فــي صلــة وثيقــة بكنيســته حتــى يكونــوا أقــل ثقــة فــي نفوســهم وأكثــر ثقــة فــي 

اآلخريــن الذيــن يقودهــم ويفرزهــم إلنجــاح عملــه وتقدمــه.
الســتقال  إلــى  الــدوام  علــى  يميلــون  جماعــة  دائمــاً  الكنيســة  فــي  يوجــد 
الشــخصي. ويبــدو أنهــم غيــر قادريــن علــى اإلدراك بــأن اســتقال الــروح كفيــل بــأن 
يجعــل اإلنســان يثــق فــي نفســه أكثــر مــن الــازم ويركــن إلــى حكمــه ول يحتــرم مشــورة 
ــِدر حكمهــم، وعلــى الخصــوص أولئــك الذيــن يشــغلون المراكــز التــي قــد  إخوتــه ول يُقَّ
عينها هللا لقيادة شعبه. لقد زود هللا كنيسته بسلطان وقوة خاصة ل حق إلنسان 

أن يســتخف بهمــا أو يحتقرهمــا، ألن مــن يفعــل هــذا إنمــا يحتقــر صــوت هللا.
إلــى اعتبــار حكمهــم الشــخصي أســمى حكــم، هــم فــي خطــر  إن مــن يميلــون 
جســيم. إن مســعى الشــيطان المــدروس هــو أن يفصــل أمثــال هــؤلء عــن أولئــك 
الذيــن هــم أدوات للنــور، الذيــن قــد عمــل هللا مــن خالهــم كــي يقيــم عملــه وينشــره 
في األرض. إن إهمال أو احتقار أولئك الذين قد عينهم هللا لحمل تبعات القيادة 
فيمــا يختــص بتقــدم الحــق، معنــاه رفــض الوســيلة التــي قــد رســمها هللا لمعاونــة 
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شــعبه وتشــجيعهم وتقويتهــم. فكــون أي خــادم يعمــل فــي ملكــوت هللا يتجــاوز هــؤلء 
األشــخاص فــي غيــر اكتــراث ظانــاً أن نــوره ينبغــي أل يأتــي مــن أي قنــاة أخــرى بــل مــن 
هللا مباشــرة، فهــو بذلــك يضــع نفســه فــي وضــع يجعلــه عرضــة ألن يخدعــه العــدو 
فيســقط أخيــراً. لقــد رتــب هللا فــي حكمتــه أنــه بواســطة الصلــة الوثيقــة التــي يجــب 
أن يحــرص عليهــا جميــع المؤمنيــن يتحــد المؤمــن بأخيــه المؤمــن والكنيســة باألخــرى. 
وهكذا تســتطيع الوســائل البشــرية أن تتعاون مع الوســائل اإللهية. كل عامل ينبغي 
أن يكــون خاضعــا للــروح القــدس، وكل المؤمنيــن يرتبطــون معــا فــي مجهــود منظــم 

وموجــه توجيهــا حســنا لتقديــم بشــارة نعمــة هللا للعالــم.
وقــد اعتبــر بولــس فرصــة تكريســه الرســمي نقطــة بــدء تاريــخ جديــد هــام فــي عمــل 
حياته. وفيما بعد اعتبر هذا الوقت هو بدء عمله كرسول في الكنيسة المسيحية.

نــور اإلنجيــل يُضــيء بلمعــان عظيــم فــي أنطاكيــة كان يوجــد  وفــي حيــن كان 
فــي  ســنة  كل  ففــي  أورشــليم.  فــي  بقــوا  الذيــن  الرســل  بــه  يقــوم  هــام  عــمل 
أورشــليم  إلــى  البلــدان  كل  مــن  يأتــون  اليهــود  مــن  كثيــرون  كان  األعيــاد  أوقــات 
ليســجدوا فــي الهيــكل. وكان بعــض هــؤلء الحجــاج رجــالً أتقيــاء وغيوريــن وكانــوا 
مجــيء  عظيــم  بشــوق  ينتظــرون  كانــوا  واجتهــاد.  غيــرة  بــكل  النبــوات  يدرســون 
الَمِســيَّا الموعــود بــه ورجــاء إســرائيل. وإذ امتــألت أورشــليم بهــؤلء الغربــاء كان 
التصــرف  بهــذا  أنهــم  علمهــم  مــع  تنثنــي،  ل  بشــجاعة  بالمســيح  يكــرزون  الرســل 
كانــوا يجازفــون بنفوســهم ويُْقِدمــون علــى مخاطــرة عظيمــة. وقــد ختــم روح هللا 
اإليمــان، وهــؤلء  إلــى  كثيــرون  اهتــدى  بخاتــم استحســانه، كمــا  جهودهــم هــذه 
عنــد عودتهــم إلــى أوطانهــم فــي أنحــاء العالــم المختلفــة نشــروا بــذار الحــق فــي كل 

المجتمــع. طبقــات  كل  وبيــن  األمــم 
وكان مــن أشــهر الرســل الذيــن قامــوا بهــذا العمــل بطــرس ويعقــوب ويوحنــا 
مواطنــي  بيــن  بالمســيح  ليكــرزوا  أقامهــم  قــد  هللا  أن  مــن  واثقيــن  كانــوا  الذيــن 
وســمعوه،  رأوه  قــد  بمــا  شــاهدين  وحكمــة  أمانــة  بــكل  خدمــوا  وقــد  بلدتهــم. 
وموجهيــن األنظــار إلــى » الَْكلَِمــُة النَّبَِويَّــُة َوِهــَي أَثْبَــُت « فــي محاولتهــم أن يقنعــوا 
» بَيْــِت إِْســرَائِيَل أَنَّ هللَا َجَعــَل يَُســوَع هــَذا، الَّــِذي َصلَبْتُُمــوُه أَنْتـُـْم، َربًّــا َوَمِســيًحا «  

)2 بطــرس 1: 9؛ أعمــال 2: 36(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 13: 52-4(.

إن بولــس وبرنابــا بعدمــا وضــع اإلخــوة أيديهــم عليهمــا فــي انطاكيــة: » إِْذ أُرِْســاَ 
ِمَن الرُّوِح الُْقُدِس انَْحَدَرا إِلَى َســلُوكِيََة، َوِمْن ُهَناَك َســافَرَا ِفي الْبَْحِر إِلَى قُبْرَُس « 

)عــد 4( وهكــذا بــدأ الرســولن ســفرتهما الكرازيــة األولــى.
أورشــليم  مــن  المؤمنــون  إليهــا  هــرب  التــي  األماكــن  إحــدى  قبــرص  كانــت 
بســبب الضطهــاد الــذي حــدث إثــر مــوت اْســِتَفانُوس. ومــن قبــرص ســافر رجــال 
ــِريَن ِبالــرَّبِّ يَُســوَع « )أعمــال 11: 20(. وقــد كان برنابــا نفســه  إلــى أنطاكيــة » ُمبَشِّ
يوحنــا  ويتبعهمــا  وبولــس  برنابــا  هــا  واآلن  )أعمــال 4: 36(،  الِْجْنــِس «  » قُبْرُِســيُّ 

مرقــس الــذي هــو مــن أقربــاء برنابــا يذهبــون لزيــارة هــذه الجزيــرة.
ملجــأ  أورشــليم  فــي  بيتهــا  وكان  المســيحي  الديــن  تعتنــق  مرقــس  أم  كانــت 
البيــت  ذلــك  فــي  ترحيبــا  ســيجدون  أنهــم  مــن  دائمــاً  واثقيــن  وكانــوا  للتاميــذ. 
حيــث يتمتعــون بفتــرة راحــة. وفــي أثنــاء إحــدى زيــارات الرســولين لبيتهــا عــرض 
لــه أن يصحبهمــا فــي ســفرتهما الكرازيــة.  مرقــس علــى بولــس وبرنابــا أنــه ينبغــي 
بالتمــام لعمــل  يُكــرس نفســه  إلــى أن  فــي قلبــه فاشــتاق  لقــد أحــس برضــى هللا 

اإلنجيــل. خدمــة 
ــا  َولَمَّ الْيَُهــوِد...  َمَجاِمــعِ  ِفــي  هللِا  ِبَكلَِمــِة  » نَاَديَــا  إلــى ســاميس  فــإذ وصلــوا 
اْســُمُه  ـا  يَُهوِديًـّ ابًــا  كَذَّ نَِبيًّــا  َســاِحرًا  َرُجــاً  َوَجــَدا  بَافُــوَس،  إِلَــى  الَْجِزيــرََة  اْجتَــازَا 
بَاْريَُشــوُع كَاَن َمــَع الَْوالِــي َســْرِجيُوَس بُولُــَس، َوُهــَو َرُجــٌل فَِهيــٌم. فَهــَذا َدَعــا بَرْنَابَــا 
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هَكــَذا  ألَْن  ــاِحُر،  السَّ َعلِيــٌم  فََقاَوَمُهَمــا  هللِا.  كَلَِمــَة  يَْســَمَع  أَْن  َوالْتََمــَس  َوَشــاُوَل 
 .)8-5 )عــد  اإِليَمــاِن «  َعــِن  الَْوالِــَي  يُْفِســَد  أَْن  طَالِبًــا  اْســُمُه،  يُتَْرَجــُم 

إن الشيطان ل يسمح بأن يقام ملكوت هللا في األرض إل بعد حرب ونضال. إن 
قــوات الشــر مشــتبكة أبــداً فــي حــرب ل تنقطــع ضــد القــوات المعينــة لنشــر اإلنجيــل. 
وقــوات الظلمــة هــذه تكــون علــى أتــم نشــاطها علــى الخصــوص عندمــا يُكــرز باإلنجيــل 
أمام الرجال المشــهورين المتصفين بالســيرة النقية والســتقامة التي ل غبار عليها. 
هكــذا كانــت الحــال عندمــا كان ســرجيوس بولــس والــي قبــرص يُصغــى إلــى رســالة 
اإلنجيــل. لقــد أرســل الوالــي يدعــو الرســولين حتــى يتعلــم منهمــا الرســالة التــي كانــا 
يحمانها، واآلن ها هي قوات الشر تعمل عن طريق عليم الساحر وتحاول بواسطة 

مقترحاتهــا المهلكــة أن تُبعــد الوالــي عــن اإليمــان وبذلــك تعرقــل مقاصــد هللا.
وهكــذا يعمــل العــدو الســاقط علــى إبقــاء النــاس ذوي النفــوذ بيــن صفوفــه، 
أولئــك الذيــن لــو اهتــدوا إلــى هللا فــا بــد أن يُقدمــوا إلــى عملــه خدمــات جليلــة 
فعالــة. ولكــن ل حاجــة بخــادم اإلنجيــل األميــن أن يخــاف الهزيمــة أمــام العــدو، ألن 
مــن امتيازاتــه أن يكــون مــزوداً بقــوة مــن فــوق للصمــود أمــام كل تأثيــر شــيطاني. ومــع 
أن الرســول بولــس واجــه هجــوم الشــيطان ومقاومتــه، فقــد كانــت لديــه شــجاعة بهــا 
انتهــر ذاك الــذي اتخــذه العــدو وســيلة لــه واســتخدمه إلتمــام أغراضــه. فالرســول إذ 
امتــأل مــن الــروح القــدس شــخص إليــه وقــال: » أَيَُّهــا الُْمْمتَلِــُئ كُلَّ ِغــشٍّ وَكُلَّ ُخبْــٍث! 
يـَـا ابـْـَن إِبْلِيــَس! يـَـا َعــُدوَّ كُلِّ ِبــّر! أَلَ تـَـزَاُل تُْفِســُد ُســبَُل هللِا الُْمْســتَِقيَمَة؟ فَــاآلَن ُهــَوَذا 
ــْمَس إِلَــى ِحيــٍن. فَِفــي الَْحــاِل َســَقَط  يَــُد الــرَّبِّ َعلَيْــَك، فَتَُكــوُن أَْعَمــى لَ تُبِْصــُر الشَّ
ــا  َعلَيْــِه َضبَــاٌب َوظُلَْمــٌة، فََجَعــَل يَــُدوُر ُملْتَِمًســا َمــْن يَُقــوُدُه ِبيَــِدِه. فَالَْوالِــي ِحيَنِئــٍذ لَمَّ

رَأَى َمــا َجــَرى، آَمــَن ُمْنَدِهًشــا ِمــْن تَْعلِيــِم الــرَّبِّ « )عــد 12-9(. 
كان الســاحر قــد أغمــض عينيــه حتــى ل يــرى براهيــن حــق اإلنجيــل، ولذلــك 
فالــرب فــي غضبــه العــادل جعــل عينيــه الطبيعيتيــن تصأثنــاء بالعمــى إذ حرمــه مــن 
بــل كان إلــى حيــن لكــي يكــون  نــور النهــار. إل أن هــذا العمــى لــم يكــن مســتديماً 
لــه كــي يتــوب ويطلــب الغفــران مــن هللا بعــد أن كان قــد أســخطه جــداً.  تحذيــراً 
وإن  المســيح.  تعاليــم  ضــد  الماكــرة  ِحيَلِــه  تأثيــر  لشــى  بــه  حــل  الــذي  فالرتبــاك 
أن يتلمــس بيديــه ويتحســس طريقــه فــي ظــام العمــى  حقيقــة كونــه كان ملتزمــاً 
أثبتــت للجميــع أن المعجــزات التــي أجراهــا الرســولن، والتــي ادعــى هــو أنهــا قــد 
ُصنعــت بطريــق الخــداع وخفــة اليــد، ُصنعــت بقــوة هللا. فــإذ اقتنــع الوالــي بصــدق 

التعاليــم التــي قدمهــا لــه الرســولن قَِبــَل اإلنجيــل.
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لــم يكــن عليــم هــذا رجــاً متعلمــاً ومــع ذلــك فقــد كان مؤهــاً بطريقــة خاصــة 
ليعمــل عمــل الشــيطان. إن الذيــن يكــرزون بحــق هللا ســيواجهون العــدو المحتــال 
فــي أشــكال مختلفــة كثيــرة. فأحيانــاً يواجهونــه فــي شــخص رجــل عالــم ولكــن فــي 
أحيــان أخــرى كثيــرة فــي شــخص أنــاس جهــاء دربهــم الشــيطان كــي يكونــوا آلت 
ناجحــة فــي خــداع النفــوس. فمــن واجــب خــادم المســيح أن يقــف فــي مكانــه أمينــاً 
فــي خــوف هللا وفــي شــدة قوتــه. وهكــذا يســتطيع أن يوقــع أعــوان الشــيطان فــي 

الحيــرة والرتبــاك وينتصــر باســم الــرب.
وقــد واصــل بولــس ورفيقــاه الســير فــي رحلتهــم فوصلــوا إلــى برجــة بمفيليــة. 
ومكتنفيــن  وحرمانــاً  وعــوزاً  جمــة  صعوبــات  وقابلــوا  شــاقاً  طريقهــم  كان  وقــد 
بالمخاطــر مــن كل جانــب. ففــي المــدن الصغيــرة والكبيــرة التــي اجتــازوا فيهــا وفــي 
الطــرق العامــة الموحشــة كانــوا محاطيــن بالمخاطــر المنظــورة والخفيــة. ولكــن بولــس 
وبرنابــا كانــا قــد تعلمــا أن يثقــا فــي قــدرة هللا علــى إنقاذهمــا. كان قلباهمــا مفعميــن 
حبــاً حــاراً للنفــوس الهالكــة. فكرعــاة أمنــاء يبحثــون عــن الخــروف الضــال، لــم يكونــا 
يفكــران فــي راحتهمــا أو اســتجمامهما. فــإذ نســيا نفســيهما تمامــاً لــم يضطربــا وهمــا 
يعانيــان مــن شــدة التعــب والجــوع والبــرد. كان أمــام أنظارهمــا هــدف واحــد — 

خــاص أولئــك الذيــن قــد ضلــوا وتاهــوا بعيــدا عــن حظيــرة هللا.
فــي هــذا المــكان، إذ كان مرقــس مكتنفــاً بالخــوف وخــور العزيمــة، تــردد بعــض 
الوقــت فــي عزمــه علــى أن يكــرس نفســه بقلــب كامــل لعمــل الــرب. فــإذ لــم يكــن 
والحرمــان.  والضنــك  الطريــق  مخاطــر  أمــام  عزمــه  خــار  المشــقات  علــى  معتــاداً 
لقــد كانــت خدمتــه ناجحــة فــي الظــروف المؤاتيــة أمــا اآلن ففــي وســط المقاومــات 
احتمــال  فــي  أخفــق  فقــد  الجديــد،  الخــادم  تكتنــف  مــا  كثيــراً  التــي  والمخاطــر 
الخطــر  مجابهــة  يتعلــم  أن  عليــه  كان  لقــد  للصليــب.  كجنــدي صالــح  المشــقات 
والضطهاد والشدة بقلب شجاع. فإذ تقدم الرسولن وكان هو يخشى من وقوع 
مشــقات وضيقــات أعظــم جبــن قلبــه وفارقتــه شــجاعته فرفــض مرقــس التقــدم فــي 

ســيره وأســرع راجعــاً إلــى أورشــليم.
فهــذا الهجــران جعــل بولــس يحكــم علــى مرقــس حكمــاً جائــراً بــل قاســياً لبعــض 
الوقــت. أمــا برنابــا فــكان يميــل إلــى مســامحته نظــرا لقلــة اختبــاره. وكان حريصــاً 
تجعلــه  أن  يمكــن  مؤهــات  فيــه  يــرى  كان  ألنــه  الخدمــة،  مرقــس  يتــرك  أل  علــى 
خادمــاً نافعــاً للمســيح. وفــي الســنين التــي جــاءت بعــد ذلــك كوفــئ جزعــه علــى 
مرقــس مكافــأة غنيــة ألن هــذا الشــاب أســلم نفســه للــرب فــي غيــر تحفــظ ودأب 
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علــى نشــر رســالة اإلنجيــل فــي حقــول مختلفــة صعبــة. فبفضــل بركــة هللا وتدريــب 
برنابــا الحكيــم صــار خادمــاً نافعــاً.

وبعــد ذلــك تصالــح بولــس مــع مرقــس وقبلــه شــريكاً معــه فــي الخدمــة. كمــا 
امتدحــه لــدى أهــل كولوســي علــى أنــه عامــل معــه فــي » َملَُكــوِت هللِا « وســبب 
» لِــي تَْســلِيًَة )تعزيــة( «. وقبيــل موتــه تكلــم بولــس الرســول عــن مرقــس مــرة أخــرى 

باعتبــاره نافعــا لــه » لِلِْخْدَمــِة « )كولوســي 4: 11؛ 2تيموثــاوس 4: 11(.
يــوم  وفــي  بيســيدية،  أنطاكيــة  وبرنابــا  بولــس  زار  لهمــا  مرقــس  مفارقــة  وبعــد 
الســبت دخــا مجمــع اليهــود وجلســا: » َوبَْعــَد ِقــرَاَءِة النَّاُمــوِس َواألَنِْبيَــاِء، أَرَْســَل 
إِلَيِْهــْم ُرَؤَســاُء الَْمْجَمــعِ قَائِلِيــَن أَيَُّهــا الرَِّجــاُل اإلِْخــَوُة، إِْن كَانَــْت ِعْنَدكُــْم كَلَِمــُة َوْعــٍظ 
ــْعِب فَُقولُــوا « )عــد 15(. فــإذ قدمــت لــه الدعــوة للــكام » قَــاَم بُولُــُس َوأََشــاَر  لِلشَّ
ِبيَــِدِه َوقـَـاَل: »أَيَُّهــا الرَِّجــاُل اإلِْســرَائِيلِيُّوَن َوالَِّذيــَن يَتَُّقــوَن هللَا، اْســَمُعوا « )عــد 16(. 
ثــم تــا ذلــك خطــاب عجيــب عــرض فيــه بولــس تاريــخ تعامــل الــرب مــع شــعبه منــذ 
لهــم الوعــد بمجــيء مخلــص مــن نســل  قــدم  خروجهــم مــن عبوديــة مصــر وكيــف 
داود. وبعــد ذلــك أعلــن بــكل جــرأة قائــا: » ِمــْن نَْســِل هــَذا، َحَســَب الَْوْعــِد، أَقَــاَم 
ــَل َمِجيِئــِه ِبَمْعُموِديَّــِة التَّْوبَــِة  ــا فََكــَرَز قَبْ هللُا إلِْســرَائِيَل ُمَخلًِّصــا، يَُســوَع. إِْذ َســبََق يُوَحنَّ
ــُل َســْعيَُه َجَعــَل يَُقــوُل: َمــْن تَظُنُّــوَن  ــا َصــاَر يُوَحنَّــا يَُكمِّ لَِجِميــعِ َشــْعِب إِْســرَائِيَل. َولَمَّ
ا أَْن أَُحــلَّ  ـِذي لَْســُت ُمْســتَِحقًّ ـاُه، لِكــْن ُهــَوَذا يَأْتِــي بَْعــِدي الّـَ يّـَ أَنِـّـي أَنَــا؟ لَْســُت أَنَــا إِ
النــاس  بيســوع كمخلــص  كــرز  قــوة  بــكل  )عــد 23-25(. وهكــذا  قََدَميْــِه «  ِحــَذاَء 

والَمِســيَّا الــذي تكلمــت عنــه النبــوات.
ِجْنــِس  بَِنــي  اإلِْخــَوُة  الرَِّجــاُل  » أَيَُّهــا  قــال:  اإلعــان  هــذا  بولــس  قــدم  وبعدمــا 
ألَنَّ  الَْخــاَِص.  هــَذا  كَلَِمــُة  أُرِْســلَْت  إِلَيُْكــْم  هللَا،  يَتَُّقــوَن  بَيَْنُكــْم  َوالَِّذيــَن  إِبْرَاِهيــَم، 
ــاكِِنيَن ِفــي أُورَُشــلِيَم َوُرَؤَســاَءُهْم لـَـْم يَْعرِفـُـوا هــَذا. َوأَقـْـَواُل األَنِْبيَــاِء الَِّتــي تُْقــَرأُ كُلَّ  السَّ

َعلَيْــِه « )عــد 26، 27(.  َحَكُمــوا  إِْذ  ُموَهــا،  تَمَّ َســبٍْت 
ولم يتردد بولس في التكلم بالحق الصريح عن رفض رؤساء اليهود للمخلص. 
ـًة َواِحــَدًة لِلَْمــْوِت طَلَبُــوا ِمــْن  فقــد أعلــن الرســول قائــا: » َوَمــْع أَنَُّهــْم لَــْم يَِجــُدوا ِعلّـَ
ُمــوا كُلَّ َمــا كُِتــَب َعْنــُه، أَنْزَلُــوُه َعــِن الَْخَشــبَِة َوَوَضُعــوُه  ــا تَمَّ ِبياَطُــَس أَْن يُْقتَــَل. َولَمَّ
ِفــي قَبْــٍر. َولِكــنَّ هللَا أَقَاَمــُه ِمــَن األَْمــَواِت. َوظََهــَر أَيَّاًمــا كَِثيــرًَة لِلَِّذيــَن َصِعــُدوا َمَعــُه ِمــَن 

ــْعِب « )عــد 31-28(. الَْجلِيــِل إِلَــى أُورَُشــلِيَم، الَِّذيــَن ُهــْم ُشــُهوُدُه ِعْنــَد الشَّ
ـِذي َصــاَر آلبَائَِنــا، إِنَّ  ــرُكُْم ِبالَْمْوِعــِد الّـَ ثــم اســتطرد الرســول يقــول: » َونَْحــُن نُبَشِّ
هللَا قَــْد أَكَْمــَل هــَذا لََنــا نَْحــُن أَْولََدُهــْم، إِْذ أَقَــاَم يَُســوَع كََمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب أَيًْضــا ِفــي 
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الَْمزُْمــوِر الثَّانـِـي: أَنـْـَت ابِْنــي أَنـَـا الْيَــْوَم َولَْدتـُـَك. إِنَّــُه أَقَاَمــُه ِمــَن األَْمــَواِت، َغيْــَر َعِتيــٍد أَْن 
اِدقـَـَة. َولِذلـِـَك  يَُعــوَد أَيًْضــا إِلـَـى فََســاٍد، فَهَكــَذا قـَـاَل: إِنِّــي َســأُْعِطيُكْم َمرَاِحــَم َداُوَد الصَّ
وَســَك يَــَرى فََســاًدا. ألَنَّ َداُوَد بَْعــَد َمــا َخــَدَم  قَــاَل أَيًْضــا ِفــي َمزُْمــوٍر آَخَر:لَــْن تَــَدَع قُدُّ
ــا الَّــِذي أَقَاَمــُه هللُا فَلـَـْم  ِجيلـَـُه ِبَمُشــورَِة هللِا، رَقـَـَد َوانَْضــمَّ إِلـَـى آبَائـِـِه، َورَأَى فََســاًدا. َوأَمَّ

يَــَر فََســاًدا « )عــد 37-32(.
المألوفــة  النبــوات  إتمــام  عــن  صراحــة  بــكل  بولــس  تحــدث  فبعدمــا  واآلن 
يســوع  باســتحقاق  الخطيــة  وغفــران  بالتوبــة  لهــم  يكــرز  جعــل  بالَمِســيَّا  الخاصــة 
ِبهــَذا  ـُه  أَنّـَ اإلِْخــَوُة،  الرَِّجــاُل  أَيَُّهــا  ِعْنَدكُــْم  َمْعلُوًمــا  » فَلْيَُكــْن  فقــال:  مخلصهــم 
ُر كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِمــْن كُلِّ َمــا لَــْم تَْقــِدُروا  يَُنــاَدى لَُكــْم ِبُغْفــَراِن الَْخطَايَــا، َوِبهــَذا يَتَبَــرَّ

.)39  ،38 )عــد  ُموَســى «  ِبَناُمــوِس  ِمْنــُه  ُروا  تَتَبَــرَّ أَْن 
لقــد كان روح هللا يرافــق هــذه األقــوال التــي قيلــت فتأثــرت القلــوب. إن التجــاء 
الرســول إلــى نبــوات العهــد القديــم وإعانــه بــأن هــذه النبــوات قــد تمــت فــي خدمــة 
يســوع الناصــري، حملــت قــوة إقنــاع عظيمــة إلــى قلــوب كثيريــن ممــن كانــوا يشــتاقون 
إلى مجيء الَمِسيَّا الموعود به. وأقوال المتكلم اليقينية على أن البشارة أو األخبار 
الســارة عــن الخــاص هــي لليهــود واألمــم علــى الســواء جلبــت الرجــاء والفــرح ألولئــك 

الذيــن لــم يكونــوا محســوبين ضمــن نســل إبراهيــم حســب الجســد.
» َوبَْعَدَمــا َخــَرَج الْيَُهــوُد ِمــَن الَْمْجَمــعِ َجَعــَل األَُمــُم يَطْلُبُــوَن إِلَيِْهَمــا أَْن يَُكلَِّماُهــْم 
ــِت الَْجَماَعــُة، تَبــَع كَِثيــُروَن ِمــَن الْيَُهــوِد  ــا انَْفضَّ ــبِْت الَْقــاِدِم. َولَمَّ ِبهــَذا الـْـَكاَِم ِفــي السَّ
َخــاَِء الُْمتََعبِِّديــَن بُولـُـَس َوبَرْنَابـَـا، اللََّذيـْـِن كَانـَـا يَُكلَِّمانِِهــْم َويُْقِنَعانِِهــْم أَْن يَثْبُتـُـوا ِفــي  َوالدُّ

نِْعَمــِة هللِا « )عــد 42، 43(.
وقــد كان الهتمــام الــذي ثــار فــي نفــوس النــاس فــي أنطاكيــة بيســيدية علــى 
التالــي:  الســبت  فــي  أنــه  بحيــث  جــداً  عظيمــا  بولــس  ألقــاه  الــذي  الخطــاب  أثــر 
الُْجُمــوَع  الْيَُهــوُد  رَأَى  ــا  فَلَمَّ هللِا.  كَلَِمــَة  لِتَْســَمَع  تَْقِريبًــا  الَْمِديَنــِة  كُلُّ  » اْجتََمَعــْت 

ِفيــَن «. َوُمَجدِّ ُمَناِقِضيــَن  بُولُــُس  قَالَــُه  َمــا  يَُقاِوُمــوَن  َوَجَعلُــوا  َغيْــرًَة،  اْمتَــألُوا 
هللِا،  ِبَكلَِمــِة  أَوَّلً  أَنْتُــْم  تَُكلَُّمــوا  أَْن  يَِجــُب  كَاَن  َوقَــالَ  َوبَرْنَابَــا  بُولُــُس  » فََجاَهــَر 
ــِة، ُهــَوَذا  ــاِة األَبَِديَّ يَن لِلَْحيَ ــُر ُمْســتَِحقِّ ــْم أَنَُّكــْم َغيْ َولِكــْن إِْذ َدفَْعتُُموَهــا َعْنُكــْم، َوَحَكْمتُ
ــَك نُــوًرا لأِلَُمــِم، لِتَُكــوَن أَنْــَت  : قَــْد أَقَْمتُ ــُه إِلَــى األَُمــِم. ألَْن هَكــَذا أَْوَصانَــا الــرَّبُّ نَتََوجَّ

َخاًَصــا إِلَــى أَقَْصــى األَرِْض «.
. وَآَمــَن َجِميــُع  ــُدوَن كَلَِمــَة الــرَّبِّ ــا َســِمَع األَُمــُم ذلِــَك كَانُــوا يَْفرَُحــوَن َويَُمجِّ » فَلَمَّ
المســيح  ألن  عظيمــاً  فرحــاً  فرحــوا  لقــد  ـِة «.  األَبَِديّـَ لِلَْحيَــاِة  ُمَعيَِّنيــَن  كَانُــوا  الَِّذيــَن 
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اعتــرف بهــم أنهــم أولد هللا، وبقلــوب شــاكرة كانــوا يصغــون إلــى الكلمــة المكــروز 
بهــا. وأولئــك الذيــن آمنــوا كانــوا غيوريــن فــي إبــاغ رســالة اإلنجيــل لآلخريــن، وهكــذا 

» َوانْتََشــرَْت كَلَِمــُة الــرَّبِّ ِفــي كُلِّ الُْكــورَِة « ) 49-44(.
تلــك  ولكــن  هــذا  األمــم  انضمــام  الملهــم  الكاتــب  تتبــع  بقــرون  ذلــك  قبــل 
يَُكــوُن  » لِكــْن  النبــي:  قــال هوشــع  فقــد  بــكل وضــوح.  تفهــم  لــم  النبويــة  األقــوال 
َعــْن أَْن  َويَُكــوُن ِعَوًضــا   ، يَُعــدُّ يُــَكاُل َولَ  ـِذي لَ  الّـَ إِْســرَائِيَل كَرَْمــِل الْبَْحــِر  بَِنــي  َعــَدُد 
يَُقــاَل لَُهــْم لَْســتُْم َشــْعِبي، يَُقــاُل لَُهــْم أَبَْنــاُء هللِا الَْحــيِّ « ثــم يقــول أيضــاً: » َوأَْزَرُعَهــا 
ــي أَنْــَت َشــْعِبي، َوُهــَو يَُقــوُل  لَِنْفِســي ِفــي األَرِْض، َوأَْرَحــُم لُوُرَحاَمــَة، َوأَقُــوُل لِلُوَعمِّ

إِلِهــي « )هوشــع 1: 10؛ 2: 23(. أَنْــَت 
إن الُمَخلِـّـص نفســه فــي أثنــاء خدمتــه علــى األرض أنبــأ بانتشــار اإلنجيــل بيــن 
األمــم. ففــي مثــل الكــرم أعلــن لليهــود غيــر التائبيــن قائــا: » إِنَّ َملَُكــوَت هللِا يُْنــَزُع 
ــٍة تَْعَمــُل أَثَْمــارَُه « وبعــد قيامتــه فــوض إلــى تاميــذه أن يذهبــوا  ِمْنُكــْم َويُْعطَــى ألُمَّ
» إِلَــى الَْعالَــِم أَْجَمــَع «: » فَاْذَهبُــوا َوتَلِْمــُذوا َجِميــَع األَُمــِم «. كان عليهــم أل يتركــوا 
بــل كان يجــب عليهــم: » َواكْــِرُزوا ِباإلِنِْجيــِل لِلَْخلِيَقــِة كُلَِّهــا «.  بــدون إنــذار  أحــدا 

)متــى 21: 43؛ 28: 19؛ مرقــس 16: 15(.
إن بولــس وبرنابــا إذ توجهــا إلــى األمــم فــي أنطاكيــة بيســيدية لــم يكفــا عــن خدمــة 
اليهــود فــي كل مــكان أينمــا كانــت توجــد فرصــة مؤاتيــة فيهــا يجــدون مــن يســمعون. 
وبعــد ذلــك فــي تســالونيكي وكورنثــوس وأفســس وغيرهــا مــن المراكــز الهامــة كان 
بولــس وزمــاؤه فــي العمــل يكــرزون باإلنجيــل لليهــود واألمــم. ولكــن منــذ ذلــك الحيــن 
األقاليــم  فــي  ملكــوت هللا  بنــاء  إلــى  مــن جهودهــم منصرفــاً  األكبــر  الجانــب  كان 
الوثنيــة بيــن الشــعوب التــي لــم يكــن لهــا غيــر معرفــة قليلــة أو لــم يكــن لهــا أي معرفــة 

علــى اإلطــاق باإللــه الحقيقــي وبابنــه.
كان قلــب بولــس الرســول وقلــوب رفاقــه العامليــن معــه منجذبــة نحــو أولئــك 
ـِة إِْســرَائِيَل، َوُغَربَــاَء َعــْن ُعُهــوِد الَْمْوِعــِد، لَ رََجــاَء  الذيــن كانــوا » أَْجَنِبيِّيــَن َعــْن َرَعِويّـَ
لَُكــْم، َوِبــاَ إِلــٍه ِفــي الَْعالَــِم «. وبواســطة خدمــات الرســل التــي لــم تــكل للوثنييــن، 
فــإن » ُغَربَــاَء َونُــزُلً « الذيــن » كُْنتُــْم قَبْــاً بَِعيِديــَن، ِصرْتُــْم قَِريِبيــَن ِبــَدِم الَْمِســيِح « 
يِســيَن َوأَْهــِل بَيْــِت هللِا «  وأنهــم باإليمــان بذبيحتــه الكفاريــة صــاروا: » َرِعيَّــٌة َمــَع الِْقدِّ

)أفســس 2: 12 ،13، 19(.
وإذ تقــدم بولــس باإليمــان خــدم بــا انقطــاع فــي إقامــة ملكــوت هللا بيــن أولئــك 
ويمجــد  يعظــم  كان  انقطــاع  وبــدون  أغفلوهــم.  قــد  إســرائيل  معلمــو  كان  الذيــن 
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 :6 )1تيموثــاوس  األَْربَــاِب «  َورَبُّ  الُْملُــوِك  » َملِــُك  أنــه  علــى  يســوع  المســيح 
لِيــَن َوَمبِْنيِّيــَن ِفيــِه، َوُمَوطَِّديــَن ِفــي  15(، وكان يوصــي المؤمنيــن أن يكونــوا » ُمتَأَصِّ

.)7  :2 )كولوســي  اإِليَمــاِن « 
إن المســيح بالنســبة للمؤمنيــن هــو أســاس راســٌخ وعلــى هــذا الحجــر الحــي 
يمكــن أن يبنــي اليهــود واألمــم علــى حــد ســواء. إنــه واســع بمــا فيــه الكفايــة بحيــث 
يتســع للجميــع، ومتيــن وقــوي جــداً بحيــث يســند أثقــال وأحمــال العالــم كلــه. هــذه 
حقيقــة يعتــرف بهــا الرســول بولــس نفســه بــكل صراحــة. ففــي ختــام أيــام خدمتــه، 
عندمــا كتــب إلــى جماعــة مــن األمــم المؤمنيــن الذيــن ظلــوا ثابتيــن علــى محبتهــم 
الَْمِســيُح  َويَُســوُع  َواألَنِْبيَــاِء،  الرُُّســِل  أََســاِس  َعلَــى  » َمبِْنيِّيــَن  قــال:  اإلنجيــل  لحــق 

نَْفُســُه َحَجــُر الزَّاِويَــِة « )أفســس 2: 20(.
وإذ انتشــرت رســالة اإلنجيــل فــي بيســيدية فــإن يهــود أنطاكيــة غيــر المؤمنيــن، 
ــِريَفاِت َوُوُجــوَه الَْمِديَنــِة،  فــي تعصبهــم األعمــى، » َحرَّكُــوا النَِّســاَء الُْمتََعبِّــَداِت الشَّ

َوأَثَــاُروا اْضِطَهــاًدا َعلَــى بُولُــَس َوبَرْنَابَــا، َوأَْخرَُجوُهَمــا ِمــْن تُُخوِمِهــْم « )عــد 50(.
لــم يفشــل الرســولن بســبب تلــك المعاملــة، فقــد تذكــرا أقــوال ســيدهما الــذي 
ِمــْن  يرٍَة،  ِشــرِّ كَلَِمــٍة  َعلَيُْكــْم كُلَّ  َوقَالُــوا  َوطَرَُدوكُــْم  َعيَُّروكُــْم  إَِذا  لَُكــْم  قــال: » طُوبَـــى 
ــَماَواِت، فَِإنَُّهــْم هَكــَذا  ــْم َعِظيــٌم ِفــي السَّ أَْجلِـــي، كَاِذِبيــَن. اِفْرَُحــوا َوتََهلَّلُــوا، ألَنَّ أَْجرَكُ

طَــرَُدوا األَنِْبيَــاَء الَِّذيــَن قَبْلَُكــْم « )متــى 5: 11، 12(.
كانــت رســالة اإلنجيــل تنتشــر وتتقــدم وكان لــدى الرســولين كل األســباب ألن 
يتشــجعا. لقــد باركــت الســماء جهودهمــا بيــن أهــل أنطاكيــة بيســيدية. أمــا التاميــذ 
والمؤمنــون الذيــن تركهــم الرســولن ليحملــوا أعبــاء العمــل وحدهــم بعــض الوقــت 

» فََكانُــوا يَْمتَلِئُــوَن ِمــَن الَْفــَرِح َوالــرُّوِح الُْقــُدِس « )عــد 52(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 14: 26-1(.

المــكان  هــذا  وفــي  أيقونيــة.  إلــى  بيســيدية  أنطاكيــة  مــن  وبرنابــا  بولــس  انتقــل 
كمــا فــي أنطاكيــة بــدءا خدمتهمــا فــي مجمــع بنــي شــعبهما. وقــد كُللــت خدماتهمــا 
بنجــاح ملحــوظ إذ » آَمــَن ُجْمُهــوٌر كَِثيــٌر ِمــَن الْيَُهــوِد َوالْيُونَانِيِّيــَن « )عــد 1(. ولكــن 
فــي أيقونيــة كمــا فــي باقــى األماكــن التــي خــدم فيهــا الرســولن نجــد أن » الْيَُهــوَد َغيْــَر 

الُْمْؤِمِنيــَن َغــرُّوا َوأَفَْســُدوا نُُفــوَس األَُمــِم َعلَــى اإلِْخــَوِة « )عــد 2(.
ومــع ذلــك فــإن الرســولين لــم يتحــول عــن خدمتهمــا ألن كثيريــن كانــوا يقبلــون 
إنجيــل المســيح. ففــي وجــه المقاومــة والحســد والتعصــب ظــا يقومــان بعملهمــا 
أَْن  َويُْعِطــي  نِْعَمِتــِه،  لَِكلَِمــِة  يَْشــَهُد  » كَاَن  نفســه  والــرب  ِبالــرَّبِّ «  » يَُجاِهــرَاِن 
رضــى  علــى  البراهيــن  فهــذه   .)3 )عــد  أَيِْديِهَمــا «  َعلَــى  َوَعَجائِــُب  آيَــاٌت  تُْجــَرى 
هللا واستحســانه كان لهــا تأثيــر قــوي علــى أولئــك الذيــن كانــت عقولهــم مفتوحــة 

اإلنجيــل. إلــى  المهتديــن  عــدد  وتكاثــر  لاقتنــاع 
هــذا وإن الشــهرة المتزايــدة التــي كانــت للرســالة التــي حملهــا الرســولن مــألت 
قلــوب اليهــود غيــر المؤمنيــن بالحســد والكراهيــة فأصــروا علــى إيقــاف خدمــات 
جعلــوا  فيهــا،  والُمبالــغ  الكاذبــة  الباغــات  فبواســطة  الحــال.  فــي  وبرنابــا  بولــس 
الســلطات تخشــى أن تكــون المدينــة كلهــا مهــددة بخطــر التحريــض علــى الثــورة. 
وقــد أعلنــوا أن عــدداً كبيــراً مــن النــاس التصقــوا بالرســولين وأوعــزوا أن ذلــك ســببه 

المقاصــد الســرية والنوايــا الخطــرة. 
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فــكان مــن نتائــج هــذه التهامــات أن أُوقــف الرســولن مــراراً أمــام الســلطات. ولكــن 
دفاعهمــا كان واضحــاً ومعقــولً جــداً وشــرحهما لمــا قــد َعلّمــا بــه كان هادئــاً وشــاماً 
بحيــث انحــاز كثيــرون إلــى جانبهمــا. ومــع أن الــولة كانــوا متحيزيــن ضدهمــا بســبب 
الباغات الكاذبة التي سمعوها عنهما فإنهم لم يجرؤوا على إدانتهما. ولم يسعهم إل 
العتراف بأن تعاليم بولس وبرنابا جعلت الناس قوماً صالحين ومواطنين حريصين 
على السير بموجب القوانين، وأن أخاق أهل المدينة والنظام المستتب فيها ل بد 

أن تتحســن وتصيــر إلــى حــال أفضــل لــو قبــل النــاس تعاليــم الرســولين.
وعــن طريــق المقاومــة التــي اصطــدم بهــا الرســولن ظفــرت رســالة الحــق بشــهرة 
المعلميــن  عمــل  لتعطيــل  بذلوهــا  التــي  جهودهــم  أن  اليهــود  رأى  وقــد  عظيمــة. 
الُجــُدْد، كان مــن نتائجهــا زيــادة عــدد معتنقــي العقيــدة الجديــدة. » فَانَْشــقَّ ُجْمُهــوُر 

الَْمِديَنــِة، فَــَكاَن بَْعُضُهــْم َمــَع الْيَُهــوِد، َوبَْعُضُهــْم َمــَع الرَُّســولَيِْن « )عــد 4(.
وقــد اغتــاظ رؤســاء اليهــود غيظــاً شــديداً بســبب تطــور األمــور بهــذا الشــكل 
بحيــث قــرروا الوصــول إلــى أغراضهــم عــن طريــق الظلــم والقســوة. فــإذ أثــاروا أحــط 
أهــواء الرعــاع الصاخبيــن الجهلــة وغضبهــم فقــد أفلحــوا فــي إحــداث شــغب نســبوه 
إلــى تعليــم الرســولين. وبواســطة هــذه التهمــة الكاذبــة كانــوا يرجــون الحصــول علــى 
معونــة مــن الحــكام فــي تنفيــذ غرضهــم. وقــد عزمــوا علــى أل يعطــوا الرســولين فرصــة 
تبرئــة نفســيهما وأن يتدخــل الرعــاع لرجــم بولــس وبرنابــا، وهكــذا يبطلــون خدماتهمــا.

إن أصدقاء الرسولين، وإن كانوا من غير المؤمنين، حذروهما من نوايا اليهود 
ومؤامراتهــم الخبيثــة وألحــوا عليهمــا بــأل يعرضــا نفســيهما للرعــاع الهائجيــن مــن غيــر 
داٍع بــل أن يهربــا لحياتهمــا. وتبعــاً لذلــك رحــل بولــس وبرنابــا عــن أيقونيــة ســراً تاركيــن 
اإلخــوة المؤمنيــن ليضطلعــوا بأعبــاء العمــل وحدهــم إلــى حيــن. ولكنهمــا لــم يرحــا 
عنهــم إلــى غيــر عــودة، فلقــد قصــدا أن يعــودا إليهــم بعدمــا تخــف حــدة الهتيــاج، 

لتكملــة العمــل الــذي بــدءا بــه.
في كل عصر وقطر دعي رســل هللا لمواجهة المقاومة المرة من أولئك الذين 
اختــاروا بإصــرار أن يرفضــوا نــور الســماء وعــن طريــق التحريــف والتشــويه والكــذب، 
كثيــراً مــا انتصــر أعــداء اإلنجيــل انتصــاراً ظاهريــاً مزعومــاً إذ أغلقــوا األبــواب التــي 
األبــواب ل  النــاس. ولكــن هــذه  إلــى  يمكــن لرســل هللا أن يصلــوا  بواســطتها كان 
يمكــن أن تظــل موصــدة إلــى األبــد، ففــي غالــب األحيــان عندمــا عــاد خــدام هللا بعــد 
وقــت لســتئناف عملــه كان هللا يعمــل ألجلهــم بقــوة بحيــث اســتطاعوا أن يقيمــوا 

نصبــا تذكاريــة لمجــد اســمه تعالــى.
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فــإذ طـُـرد الرســولن مــن أيقونيــة بســبب عنــف الضطهــاد ذهبــا إلــى لســترة ودربــة 
المتعلقيــن  الوثنييــن  مــن  المدينتيــن  هاتيــن  ســكان  غالبيــة  وكانــت  لكأُونيــة.  فــي 
بالخرافــات، ولكــن كان يوجــد بينهــم قــوم رغبــوا فــي ســماع رســالة اإلنجيــل وقبولهــا. 
وقــد قصــد الرســولن أن يخدمــا فــي تينــك المدينتيــن ومــا جاورهمــا مــن مــدن ذلــك 

اإلقليــم علــى أمــل أن يتجنبــا تعصــب اليهــود واضطهادهــم.
كانــوا  اليهــود  مــن  قليليــن  أن  مــع  لســترة  فــي  لليهــود  مجمــع  يوجــد  يكــن  ولــم 
يعيشــوا فــي تلــك المدينــة. وكان كثيــرون مــن ســكان لســترة يعبــدون فــي هيــكل 
مخصــص لإللــه جوبيتــر. فعندمــا أتــى بولــس وبرنابــا إلــى المدينــة وجمعــا حولهمــا 
أهــل لســترة وشــرحا لهــم حقائــق اإلنجيــل البســيطة حــاول كثيــرون أن يربطــوا هــذه 

التعاليــم باعتقادهــم الخرافــي فــي عبــادة جوبيتــر. 
وقــد حــاول الرســولن أن يقدمــا لعابــدي األوثــان هــؤلء معرفــة هللا الخالــق وابنــه 
مخلــص الجنــس البشــري. ففــي البــدء وجهــا انتبــاه النــاس إلــى أعمــال هللا العجيبــة 
— الشــمس والقمــر والنجــوم وتعاقــب الفصــول فــي نظــام بديــع إذ يجــيء كلٌّ فــي 
أوانــه المحــدد لــه، والجبــال الشــاهقة المكللــة بالثلــوج، واألشــجار الباســقة وغيــر 
ذلــك مــن عجائــب الطبيعــة المختلفــة التــي تبرهــن علــى مهــارة وحكمــة تفــوق إدراك 
اإلنســان. وعــن طريــق أعمــال هللا القديــر هــذه قــاد الرســولن أفــكار الوثنييــن إلــى 

التأمــل فــي ســيد المســكونة العظيــم.
فبعدمــا أوضحــا هــذه الحقائــق األساســية عــن الخالــق تحــدث الرســولن مــع أهــل 
لســترة عن ابن هللا الذي نزل من علياء الســماء إلى عالمنا ألنه أحب بني اإلنســان. 
فتكلمــا عــن حياتــه وخدمتــه ورفضــه مــن قبــل الذيــن أتــى ليخلصهــم، كمــا تحدثــا عــن 
محاكمتــه وصلبــه وقيامتــه وصعــوده إلــى الســماء حيــث يقــوم بــدور الشــفيع عــن 

اإلنســان. وهكــذا كــرز بولــس وبرنابــا باإلنجيــل فــي لســترة بــروح هللا وقوتــه.
المرضــى  المســيح كشــافي  النــاس عــن عمــل  يخبــر  بولــس  إذ كان  مــرة  وذات 
والمتألميــن رأى بيــن ســامعيه رجــاً مقعــداً ظــل ُمثبتــاً عينيــه فــي الرســول وقــد قبــل 
كامه وآمن به. وقد امتأل قلب بولس عطفاً على ذلك الرجل المتألم ورأى أن » لَُه 
إِيَمانًــا لِيُْشــَفى « )عــد 9(. فأمــام ذلــك الجمــع مــن عابــدي األوثــان أمــر بولــس ذلــك 
الُمقَعــد أن يقــف علــى رجليــه منتصبــاً. حتــى تلــك اللحظــة كان الرجــل ل يســتطيع إلّ 
الجلــوس فقــط. ولكنــه اآلن أطــاع علــى الفــور أمــر الرســول بولــس وألول مــرة فــي حياتــه 
وقــف منتصبــاً علــى قدميــه. فمــع مجهــود اإليمــان الــذي بذلــه كــي يقــف، ســرت فــي 

جســمه القــوة ووثــب ذاك الــذي كان مقعــدا » َوَصــاَر يَْمِشــي « )عــد 10(.
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قَائِلِيــَن  لِيَكأُونِيَّــَة  ِبلَُغــِة  َصْوتَُهــْم  رَفَُعــوا  بُولُــُس،  فََعــَل  َمــا  رَأَْوا  ــا  لَمَّ » فَالُْجُمــوُع 
إِنَّ اآللَِهــَة تََشــبَُّهوا ِبالنَّــاِس َونَزَلُــوا إِلَيَْنــا «. وقــد كان هــذا البيــان متوافقــاً مــع أحــد 
تقاليدهــم الــذي يقــول إن اآللهــة أحيانــاً تــزور األرض. فدعــوا برنابــا زفــس أبــو اآللهــة 
بســبب منظــره الوقــور وجــال هيئتــه والرقــة واإلحســان المرتســمين علــى محيــاه. 
َم ِفــي الـْـَكاَِم « )عــد 11، 12(  أمــا بولــس فاعتقــدوا أنــه هرمــس » إِْذ كَاَن ُهــَو الُْمتََقــدِّ

وغيــوراً ونشــطاً وفصيحــاً فــي كام اإلنــذار والنصــح.
فــإذ أراد أهــل لســترة أن يبرهنــوا علــى شــكرهم ألحــوا علــى كاهــن زفــس بــأن 
يقــدم اإلكــرام للرســولين فأتــى » ِبِثيــرَاٍن َوأَكَالِيــَل ِعْنــَد األَبْــَواِب َمــَع الُْجُمــوِع، وَكَاَن 
العتــكاف  ينشــدان  كانــا  اللــذان  وبرنابــا  بولــس  أمــا   .)13 )عــد  يَْذبَــَح «  أَْن  يُِريــُد 
والراحــة فلــم يكونــا عالميــن بهــذه الســتعدادات. ومــع ذلــك فســرعان مــا اســترعت 
انتباههمــا أصــوات الموســيقى الحماســية الصــادرة عــن جمــع غفيــر ممــن قــد أتــوا 

إلــى البيــت الــذي كانــا يقيمــان فيــه. 
فعندمــا تحقــق الرســولن مــن ســبب هــذه الزيــارة والهتيــاج الــذي صاحبهــا: 
» َمزَّقـَـا ثِيَابَُهَمــا، َوانَْدفََعــا إِلـَـى الَْجْمــعِ « )عــد 14( علــى أمــل أن يمنعــا أيــة إجــراءات 
أخــرى. وبصــوت عــال مجلجــل ارتفــع فــوق هتــاف الجمــع طلــب بولــس مــن النــاس 
أن يعيــروه التفاتهــم، فــإذ ســكن الشــعب فجــأة قــال: » أَيَُّهــا الرَِّجــاُل، لَِمــاَذا تَْفَعلـُـوَن 
ــرُكُْم أَْن تَرِْجُعــوا ِمــْن هــِذِه األَبَاِطيــِل  هــَذا؟ نَْحــُن أَيًْضــا بََشــٌر تَْحــَت آلٍَم ِمثْلُُكــْم، نُبَشِّ
ِفــي  ـِذي  الّـَ ِفيَهــا،  َمــا  وَكُلَّ  َوالْبَْحــَر  َواألَرَْض  ــَماَء  السَّ َخلَــَق  ـِذي  الّـَ الَْحــيِّ  اإِللــِه  إِلَــى 
ــرُْك نَْفَســُه  ــْم يَتْ ــُه لَ ــِة تَــرََك َجِميــَع األَُمــِم يَْســلُُكوَن ِفــي طُرُِقِهــْم. َمــَع أَنَّ ــاِل الَْماِضيَ األَْجيَ
َويَْمــألُ  ُمثِْمــرًَة،  َوأَزِْمَنــًة  أَْمطَــاًرا  ــَماِء  السَّ ِمــَن  يُْعِطيَنــا  َخيْــرًا  يَْفَعــُل  َوُهــَو  َشــاِهٍد،  ِبــاَ 

قُلُوبََنــا طََعاًمــا َوُســُروًرا « )عــد 17-15(.
مــن  ليســا  بأنهمــا  الرســولن  بــه  صــرح  الــذي  القاطــع  اإلنــكار  مــن  وبالرغــم 
اآللهــة وبالرغــم مــن محاولــة بولــس أن يوجــه عقــول النــاس إلــى اإللــه الحقيقــي 
بــدا وكأنــه يســتحيل منــع أولئــك  لــه وحــده تليــق العبــادة والســجود فقــد  الــذي 
الوثنييــن عــن عزمهــم فــي تقديــم ذبائــح. كان عندهــم اعتقــاد راســخ بــأن هذيــن 
الرجليــن همــا آلهــة، وقــد بلــغ حماســهم حــداً عظيمــاً بحيــث لــم يريــدوا العتــراف 
َعــْن أَْن  ِبالَْجْهــِد  ــا الُْجُمــوَع  بخطئهــم. والكتــاب يقــول أنهمــا: » ِبَقْولِِهَمــا هــَذا كَفَّ

لَُهَمــا « )عــد 18(. يَْذبَُحــوا 
وقــد احتــج أهــل لســترة قائليــن إنهــم قــد شــاهدوا بعيونهــم القــوة المعجزيــة 
التــي أجراهــا الرســولن ورأوا الرجــل المقعــد الــذي لــم يقــو علــى الســير مــن قبــل، 
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يفــرح ويتهلــل بالصحــة والقــوة الكاملتيــن اللتيــن أعطيتــا لــه. إنمــا فقــط بعــد اإلقنــاع 
الكثيــر مــن جانــب الرســول بولــس والشــرح الحريــص عــن رســالته هــو وبرنابــا علــى 
أنهمــا فقــط نائبــان عــن إلــه الســماء وعــن ابنــه الشــافي العظيــم، أمكــن إقنــاع الجمــوع 

بالكــف عــن إتمــام غرضهــم.
إل أن خدمــات بولــس وبرنابــا فــي لســترة أُوقفــت فجــأة بســبب خبــث اليهــود 
الذيــن أتــوا مــن » أَنْطَاكِيَــَة َوإِيُقونِيَــَة « )عــد 19( الذيــن إذ علمــوا بنبــأ نجــاح الرســولين 
فــي عملهمــا بيــن أهــل ليكأُونيــة عقــدوا العــزم علــى تعقبهمــا واضطهادهمــا. فــإذ 
وصــل هــؤلء اليهــود إلــى لســترة فســرعان مــا نجحــوا فــي أن يلهبــوا قلــوب شــعب 
المدينــة بالعــداوة التــي تحكمــت فــي نفوســهم. وبــكام التشــويه والتحريــف والوشــاية 
أمكــن إقنــاع أولئــك الذيــن منــذ قليــل كانــوا يعتبــرون بولــس وبرنابــا كائنــات إلهيــة، بــأن 

الرســولين أردأ مــن المجرميــن والقتلــة ويســتحقان المــوت.
إن الخيبــة التــي ُمِنــي بهــا أهــل لســترة فــي حرمانهــم مــن امتيــاز تقديــم الذبائــح 
شــبيه  بحمــاس  وبرنابــا  بولــس  ضــد  ينقلبــوا  ألن  الطريــق  لهــم  مهــدت  للرســولين 
دبــروا  اليهــود  حرضهــم  فــإذ  آلهــة.  أنهمــا  علــى  لهمــا  بــه  هتفــوا  الــذي  بالحمــاس 
خطــة للهجــوم علــى الرســولين بالقــوة. وقــد أوصاهــم اليهــود بــأل يســمحوا لبولــس 
يخــدع  فســوف  الفرصــة  تلــك  منحــوه  إن  بأنهــم  مدعيــن  للــكام  أخــرى  بفرصــة 

الســاحر. بتأثيــره  الشــعب 
وســرعان مــا نفــذت المؤامــرات اإلجراميــة التــي دبرهــا أعــداء اإلنجيــل. فــإن 
أهــل ليكأونيــة إذ خضعــوا لقــوة الشــر ســيطر عليهــم غضــب شــيطاني، وإذ قبضــوا 
علــى بولــس رجمــوه بــا رحمــة. وقــد ظــن الرســول أن نهايتــه قــد دنــت، وعــاد إلــى 
ذهنــه بــكل جــاء مشــهد استشــهاد اْســِتَفانُوس والــدور القاســي الــذي قــام هــو 
بــه فــي ذلــك الحيــن. فــإذ كان مصابــا برضــوض وكان مغشــياً عليــه مــن فــرط األلــم 
ســقط إلــى األرض، وحينئــذ فالرجــال الهائــجون: » َجــرُّوُه َخــارَِج الَْمِديَنــِة، ظَانِّيــَن 

أَنَّــُه قَــْد َمــاَت « )عــد 19(.
ففــي هــذه الســاعة المظلمــة الشــاقة ظــل جماعــة المؤمنيــن فــي لســترة الذيــن 
بواســطة خدمــة بولــس وبرنابــا اهتــدوا إلــى اإليمــان بيســوع، ظلــوا مخلصيــن وأمنــاء. 
إليــه األعــداء كان مــن  الــذي لجــأ  فالمقاومــة غيــر المعقولــة والضطهــاد القاســي 
الخطــر  مواجهــة  ففــي  واآلن  المكرســين.  اإلخــوة  هــؤلء  إيمــان  تثبيــت  نتائجــه 
والحتقــار برهنــوا علــى ولئهــم بــأن اجتمعــوا وهــم حزانــى حــول جســد ذاك الــذي 

كانــوا يظنــون أنــه قــد مــات.
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وكــم كانــت دهشــتهم عظيمــة، إذ فيمــا كانــوا يولولــون عليــه فــي حــزن عظيــم 
رفــع الرســول رأســه وهــب واقفــاً علــى قدميــه، وعلــى شــفتيه تســابيح الشــكر هلل. 
لقــد اعتبــر المؤمنــون إعــادة الحيــاة إلــى خــادم الــرب هــذا معجــزة أجريــت بقــدرة هللا 
وبــدا كأنهــا تصــادق علــى إيمانهــم الجديــد وتختمــه بختــم الســماء، وقــد فرحــوا فرحــاً 

ل ينطــق بــه وســبحوا هللا بإيمــان متجــدد.
وقــد كان بيــن مــن اهتــدوا فــي لســترة والذيــن كانــوا شــهود عيــان آللم بولــس، 
شــاب كان مزمعاً أن يصير فيما بعد خادماً بارزاً للمســيح، وكان مزمعاً أن يشــترك 
مــع الرســول فــي التجــارب واألفــراح التــي ســتكون مــن نصيبــه فــي خدمتــه كرائــد فــي 
الحقــول الشــاقة. كان هــذا الشــاب يدعــى تيموثــاوس. فعندمــا ُســِحَب بولــس إلــى 
خــارج المدينــة كان هــذا الشــاب واحــداً ممــن وقفــوا إلــى جانــب جســده الممــد 
الذي كان يبدو وكأن نسمة الحياة قد فارقته، ورآه يقوم مرضض الجسم وملطخاً 

بالــدم، ولكــن كان فمــه مملــوءاً تســبيحاً هلل ألنــه ســمح لــه أن يتألــم ألجــل المســيح.
وفــي اليــوم التالــي بعدمــا رجــم بولــس رجــع الرســولن إلــى دربــة حيــث بــارك 
ــَك الَْمِديَنــِة  ــرَا ِفــي تِلْ هللا خدماتهمــا وقبــل كثيــرون المســيح مخلصــاً. ولكــن » بَشَّ
َوتَلَْمــَذا كَِثيِريــَن « )عــد 21( فإنــه ل أبلــوس ول برنابــا اقتنعــا بــأن يخدمــا فــي أي 
مــكان آخــر بــدون أن يشــددا أولً إيمــان المهتديــن الذيــن قــد اضطــرا لتركهــم إلــى 
ترهبهمــا  تكــن  لــم  فــإذ  قريــب.  عهــد  منــذ  فيهــا  خدمــا  التــي  األماكــن  فــي  حيــن 
التَّاَِميــِذ  أَنُْفــَس  َداِن  يَُشــدِّ َوأَنْطَاكِيَــَة،  يُقونِيَــَة  َوإِ لِْســِترََة  إِلَــى  » َرَجَعــا  المخاطــر 
ــوا ِفــي اإِليَمــاِن « )عــد 21، 22(. كان كثيــرون قــد قبلــوا بشــارة  َويَِعظَانِِهــْم أَْن يَثْبُتُ
اإلنجيــل معرضيــن أنفســهم للتعييــر والمقاومــة. فــأراد الرســولن أن يثبتــا هــؤلء 

فــي اإليمــان حتــى يــدوم العمــل الــذي بُــدئ بــه.
الرســولين  حــرص  روحيــاً  الجــدد  المهتديــن  لنمــو  الهامــة  العوامــل  بيــن  ومــن 
كنائــس  نظمــت  مــا  وســرعان  وواٍق.  كحــارس  اإلنجيــل  بنظــام  إحاطتهــم  علــى 
فــي كل األماكــن فــي ليكأونيــة وبيســيدية حيــث كان يوجــد مؤمنــون. وقــد أقيــم 
موظفــون فــي كل كنيســة، وســاد النظــام واســتتب كل شــيء إلدارة كل الشــؤون 

الروحــي. المؤمنيــن  لخيــر  الخاصــة 
بالمســيح  المؤمنيــن  كل  توحيــد  وهــي  اإلنجيــل  خطــة  مــع  متفقــاً  هــذا  كان 
فــي جســد واحــد. وكان بولــس حريصــاً علــى اتبــاع هــذه الخطــة فــي كل خدمتــه. 
فــكل الذيــن قبلــوا المســيح مخلصــاً بفضــل جهــوده فــي أي مــكان، نُظِّمــوا فــي هيئــة 
كنيسة في الوقت المناسب. وكان هذا اإلجراء يُتَّبَْع حتى عندما كان المؤمنون 
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قليلــي العــدد. وهكــذا تعلــم المســيحيون أن يُِعيــن بعضهــم بعضــاً متذكريــن وعــد 
ِفــي  أَكُــوُن  فَُهَنــاَك  ِباْســِمي  ثثَاَثَــٌة  أَْو  اثَْنــاِن  اْجتََمــَع  َحيْثَُمــا  ـُه  » ألَنّـَ القائــل:   الــرب 

َوْســِطِهْم « )متــى 18: 20(.
التــي أُسســت هكــذا. فالهتمــام بهــذه الكنائــس  ينــس بولــس الكنائــس  ولــم 
كان يشــغل تفكيــره باســتمرار كحمــل يــزداد ثقــاً مــع الوقــت. فمهمــا كانــت جماعــة 
المؤمنيــن صغيــرة، فقــد كانــت مــع ذلــك موضــوع اهتمامــه الدائــم. كان بــكل رقــة 
ومحبــة يســهر علــى الكنائــس الصغــرى متحققــاً أنهــا فــي حاجــة إلــى رعايــة خاصــة 
كــي يثبــت أعضاؤهــا فــي الحــق ويتعلمــوا أن يبذلــوا جهــوداً غيــورة منكــرة لذاتهــا 

ألجــل مــن حولهــم.
إن بولس وبرنابا في كل خدماتهما الكرازية حرصا على أن يتبعا مثال المسيح 
فــي التضحيــة الطوعيــة والعمــل الغيــور األميــن ألجــل النفــوس. وإذ كانــا يقظيــن 
وغيوريــن لــم يتبعــا ميولهمــا أو راحتهمــا الشــخصية بــل بحــرص وصــاة ونشــاط ل 
يهــدأ جعــا يبــذران بــذار الحــق... ومــع إلقــاء بــذار الكلمــة حــرص الرســولن علــى 
أن يقدمــا لــكل مــن اختــار أن يقــف إلــى جانــب اإلنجيــل، إرشــادات عمليــة ل تقــدر 
بثمــن. إن هــذه الــروح، روح الغيــرة ومخافــة هللا، تركــت تأثيــراً باقيــاً علــى عقــول 

التاميــذ الجــدد فيمــا يختــص بأهميــة رســالة اإلنجيــل.
وعندمــا كان يهتــدي الرجــال المقتــدرون الموهبــون كمــا فــي أمــر تيموثــاوس، 
كان بولــس وبرنابــا يجتهــدان بــكل غيــرة كــي يُبَيِّنــا لهــم ضــرورة العمــل فــي الكــرم. 
أولئــك  إيمــان  فــإن  آخــر  مــكان  إلــى  هنــاك  مــن  ينتقــان  الرســولن  كان  وعندمــا 
الرجــال لــم يكــن يضعــف بــل كان يتقــوى ويــزداد. كانــوا يتلقــون التعليــم بــكل أمانــة 
فــي طريــق الــرب وتعلمــوا كيــف يقومــون بخدمــات منكــرة لذاتهــا بغيــرة ومواظبــة 
ألجــل خــاص بنــي جنســهم. فهــذا التدريــب الحريــص للمهتديــن الجــدد كان عامــاً 
هامــاً فــي النجــاح العظيــم الــذي واكــب بولــس وبرنابــا وهمــا يكــرزان باإلنجيــل فــي 

البلــدان الوثنيــة. 
إن الرحلــة الكرازيــة األولــى كانــت موشــكة علــى النتهــاء. فــإذ اســتودع الرســولن 
الكنائــس المنظمــة حديثــاً بيــن يــدي الــرب ذهبــا إلــى بمفيليــة. » َوتََكلََّمــا ِبالَْكلَِمــِة ِفــي 
بَرَْجَة، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى أَتَّالِيََة. َوِمْن ُهَناَك َسافَرَا ِفي الْبَْحِر إِلَى أَنْطَاكِيََة « )عد 25، 26(.
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اليهود واألمم

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في أعمال 15: 35-1(.

إن بولــس وبرنابــا إذ وصــا إلــى أنطاكيــة فــي ســوريا حيــث انطلقــا منهــا للكــرازة، 
اســتغا أول فرصــة ليجمعــا المؤمنيــن ويخبــرا » ِبــُكلِّ َمــا َصَنــَع هللُا َمَعُهَمــا، َوأَنَّــُه فَتـَـَح 
لأِلَُمــِم بـَـاَب اإِليَمــاِن « )أعمــال 14: 27(. كانــت الكنيســة فــي أنطاكيــة كنيســة كبيــرة 
ونامية. وكانت مركزا للنشاط الكرازي وتضم أهم جماعات المسيحيين المؤمنين. 

وكان أعضاؤهــا مــن طبقــات مختلفــة مــن الشــعب مــن بينهــم اليهــود واألمــم.
وإذ اتحــد الرســولن مــع الخــدام واألعضــاء العلمانييــن فــي أنطاكيــة فــي بــذل 
مســعى جــاد غيــور لربــح نفــوس كثيــرة للمســيح، نجــح بعــض اليهــود المؤمنيــن » ِمــْن 
إلــى مشــادات  مــا أدى  إثــارة ســؤال ســرعان  فــي  )عــد 5(  يِســيِّيَن «  الَْفرِّ َمْذَهــِب 
واســعة النطــاق فــي الكنيســة وســبَّب ذعــراً للمهتديــن مــن األمــم. فهــؤلء المعلمــون 
المتهــودون صرحــوا بتأكيــد عظيــم أنــه لكــي يخلــص اإلنســان عليــه أن يُْختَتـَـْن ويحفــظ 

كل النامــوس الطقســي.
فــي  وعارضــا  حــزم  بــكل  الكاذبــة  العقيــدة  هــذه  وبرنابــا  بولــس  واجــه  وقــد 
مــن  العديــد  فــإن  األخــرى  الناحيــة  ومــن  األمــم.  إلــى  الموضــوع  ذلــك  تقديــم 
اإلخــوة  وقفــه  الــذي  الموقــف  إلــى  انحــازوا  أنطاكيــة  فــي  المؤمنيــن  اليهــود 

اليهوديــة. مــن  حديثــاً  القادمــون 
وبوجــه عــام لــم يكــن المهتــدون مــن اليهــود يرغبــون فــي التقــدم بنفــس الســرعة 
مــن نتائــج خدمــات  التــي فتحــت لهــم بهــا عنايــة هللا الطريــق. وقــد كان واضحــاً 
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الرســولين بيــن األمــم أن عــدد المهتديــن مــن بيــن هــؤلء كان أكثــر جــداً مــن المهتديــن 
اليهود. وقد بات اليهود يخشون أنه إذا لم يجبر األمم على حفظ القيود وطقوس 
النامــوس كشــرط لنضمامهــم إلــى شــركة الكنيســة، فــإن الصفــات القوميــة المميــزة 
لليهــود والتــي قــد حفظتهــم إلــى اآلن منعزليــن عــن باقــي النــاس، ســتختفي نهائيــاً 

مــن بيــن أولئــك الذيــن قــد قبلــوا رســالة اإلنجيــل.
كان اليهــود يفاخــرون دائمــاً بخدماتهــم المعينــة لهــم مــن هللا، وكثيــرون ممــن قــد 
اهتــدوا إلــى اإليمــان بالمســيح كانــوا ل يزالــون يحســون بأنــه حيــث أن هللا قــد حــدد 
بــأي  بأنــه سيســمح  وعيــن طريقــة العبــادة للعبرانييــن فقــد كان مــن غيــر المرجــح 
تغييــر أو تبديــل فــي خصائصهــا وشــروطها. وقــد أصــروا علــى أن الشــرائع والطقــوس 
اليهوديــة ينبغــي أن تندمــج فــي فرائــض الديانــة المســيحية. لقــد كانــوا متباطئيــن فــي 
إدراك حقيقــة كــون كل التقدمــات الكفاريــة إنمــا كانــت ترمــز إلــى مــوت ابــن هللا 
الــذي فيــه التقــى الرمــز بالمرمــوز إليــه، وأنــه بعــد موتــه مــا عــاد أحــد ملتزمــاً بحفــظ 

طقــوس وشــعائر النظــام الموســوي.
ـِذي ِفــي النَّاُمــوِس  إن بولــس قبــل اهتدائــه كان يعتبــر نفســه » ِمــْن ِجَهــِة الِْبــرِّ الّـَ
يــر قلبــه، حصــل علــى إدراك واضــح لرســالة  ِبــاَ لَــْوٍم « )فيلبــي 3: 6( ولكــن منــذ تَغَّ
الُمَخلِّــص بوصفــه الفــادي للجنــس البشــري كلــه، األمــم منهــم واليهــود علــى الســواء، 
وتعلم الفرق بين اإليمان الحي والطقوس الميتة. ففي نور اإلنجيل أصبح للطقوس 
والشعائر القديمة المسلمة إلى إسرائيل معنى جديداً وعميقاً. فالذي كانت ترمز 
إليــه هــذه الطقــوس قــد تــم، والذيــن كانــوا يعيشــون فــي عهــد النعمــة واإلنجيــل تحــرروا 
مــن حفظهــا. إل أن بولــس، مــع ذلــك، كان ل يــزال يحفــظ شــريعة هللا غيــر المتغيــرة 

والمتضمنــة فــي الوصايــا العشــر — كان يحفظهــا روحــاً وحرفــاً.
إن التأمــل والتــداول فــي مشــكلة الختــان فــي كنيســة أنطاكيــة، نتــج عنــه كثيــر 
عــن  ينتــج  أن  يخشــون  الكنيســة  أعضــاء  كان  إذ  أخيــراً،  والنــزاع.  المجــادلت  مــن 
مجادلتهــم المســتمرة انقســام بيــن صفوفهــم، قــرروا أن يرســلوا بولــس وبرنابــا مــع 
بعــض الرجــال المســؤولين فــي الكنيســة إلــى أورشــليم لكــي يبســطوا المســألة أمــام 
المختلفــة  الكنائــس  عــن  مندوبيــن  هنــاك  ســيقابلون  وكانــوا  والمشــايخ.  الرســل 
وأولئك الذين قد أتوا إلى أورشــليم إلحياء األعياد التي كان موعدها قد أوشــك. 
وفــي أثنــاء ذلــك كان ينبغــي الكــف عــن كل المناقشــات والمشــادات إلــى أن يبــت 
نهائيــاً فــي األمــر فــي مجمــع عــام. ومــن ثــم كان ينبغــي أن يقبــل الجميــع مــن مختلــف 

الكنائــس فــي كل البــاد هــذا الحكــم ويعملــوا بــه.
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فــي  المتواجديــن  المؤمنيــن  الرســولن،  زار  أورشــليم  إلــى  الطريــق  وفــي 
المــدن التــي مــرا بهــا، وشــجعاهم بســرد اختبارهمــا فــي عمــل الــرب، واهتــداء 

الحــق. إلــى  األمــم 
وفــي أورشــليم التقــى المبعوثــون القادمــون مــن أنطاكيــة باإلخــوة القادميــن 
فأخبرهــم  عــام،  اجتمــاع  فــي  اجتمعــوا  قــد  كانــوا  الذيــن  مختلفــة  كنائــس  مــن 
الرســولن عــن النجــاح الــذي حالفهمــا فــي خدمتهمــا بيــن األمــم. وحينئــذ قدمــا 
المهتديــن  بعــض  ألن  حــدث  الــذي  بالرتبــاك  صريحــاً  واضحــاً  ملخصــاً  لهــم 
يُختتنــوا  أن  لألمــم  ينبغــي  أنــه  وأعلنــوا  أنطاكيــة  إلــى  قــد ذهبــوا  الفريســيين  مــن 

يخلصــوا. لكــي  موســى  نامــوس  ويحفظــوا 
وقــد تــم بحــث هــذه المشــكلة فــي المجمــع بــكل اهتمــام. كمــا كانــت توجــد 
مشــاكل أخــرى مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بمشــكلة الختــان تتطلــب الــدرس والبحــث. 
كان بيــن المســائل مســألة الموقــف الــذي يتخــذ حيــال الذبائــح التــي تقــدم لألوثــان. 
لقــد كان كثيــرون مــن المهتديــن مــن األمــم يعيشــون بيــن شــعب جاهــل متمســك 
بالخرافــات وكانــوا كثيــرا مــا يقدمــون ذبائحهــم وقرابينهــم لألوثــان. كمــا كان كهنــة 
األوثــان أولئــك يزاولــون تجــارة واســعة بالذبائــح التــي كانــت تقــدم لهــم. وكان اليهــود 
يخشــون أن يجلــب المهتــدون مــن األمــم العــار علــى المســيحية إذ يشــترون ممــا قــد 

ذبــح لألوثــان، إذ بذلــك يجيــزون العــادات الوثنيــة إلــى حــد مــا.
ثــم إن األمــم كانــوا معتاديــن علــى أكل لحــوم الحيوانــات المخنوقــة، بينمــا كان 
هللا قــد َعلَّــم اليهــود أنــه عنــد ذبــح الحيوانــات لتــؤكل كان ينبغــي ماحظــة الــدم وهــو 
يســيل مــن أجســامها وإل فاللحــم لــم يكــن يعتبــر صحيــاً أو محلــاً. لقــد أعطــى هللا 
لليهــود هــذه الوصايــا بقصــد حفــظ صحتهــم. وقــد اعتبــر اليهــود أكل الــدم خطيــة. 

إذ كانــوا يعتبــرون أن الحيــاة هــي فــي الــدم وأن ســفك الــدم هــو نتيجــة الخطيــة.
الحيوانــات  مــن  الســائل  الــدم  يأخــذون  كانــوا  ذلــك  نقيــض  فعلــى  األمــم  أمــا 
بعــد ذبحهــا ويســتخدمونه فــي إعــداد الطعــام. ولــم يســتطع اليهــود أن يصدقــوا أنــه 
ينبغــي لهــم تغييــر العــادات التــي ســاروا عليهــا بموجــب توجيهــات خاصــة مــن هللا. 
ولذلــك ففــي تلــك الحالــة لــو حــاول اليهــودي واألممــي أن يــأكا علــى مائــدة واحــدة 

فــإن األممــي كان ســيصيب اليهــودي بصدمــة شــديدة ويســيء إليــه.
لقــد كان األمــم، ونخــص بالذكــر منهــم اليونانييــن، قومــا شــهوانيين إلــى أقصــى 
حــد. وكان هنالــك خطــر مــن أن بعــض الذيــن لــم تتجــدد قلوبهــم يعترفــون باإليمــان 
اعترافاً ســطحياً دون أن ينبذوا أعمالهم الشــريرة. ولم يكن المســيحيون من اليهود 
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يعتبرونهــا  الوثنيــون  يكــن  لــم  التــي  والفجــور  الدعــارة  أمــام  التســاهل  يســتطيعون 
علــى  يفــرض  أن  جــداً  المائــم  مــن  أنــه  يعتقــدون  اليهــود  كان  ولذلــك  إجرامــا. 
المهتديــن مــن األمــم أن يختتنــوا ويحفظــوا النامــوس الطقســي كاختبــار إلخاصهــم 
وتكريســهم. وقــد اعتقــدوا بــأن هــذا كفيــل بــأن يمنــع عــن عضويــة الكنيســة أولئــك 
الذيــن إذ اعتنقــوا اإليمــان بــدون تغييــر فــي القلــب كان يمكــن أن يجلبــوا العــار فيمــا 

بعــد علــى عمــل هللا بنجاســتهم وإفراطهــم.
إن النقــاط المختلفــة المتضمنــة فــي تســوية المشــكلة الرئيســية التــي كانــت قيــد 
البحث بدا وكأنها تشل المجمع بسبب المشاكل التي ل يمكن حلها. ولكن الحقيقة 
هــي أن الــروح القــدس كان قــد ســبق فبــت فــي هــذه المشــكلة التــي كان يتوقــف علــى 

الحكم فيها نجاح الكنيســة المســيحية إن لم يكن كيانها ووجودها نفســه.
» فَبَْعــَد َمــا َحَصلـَـْت ُمبَاَحثـَـٌة كَِثيــرٌَة قـَـاَم بُطـْـرُُس َوقـَـاَل لَُهــْم أَيَُّهــا الرَِّجــاُل اإلِْخــَوُة، 
ـُه ِبَفِمــي يَْســَمُع األَُمــُم كَلَِمــَة  ـاٍم قَِديَمــٍة اْختَــاَر هللُا بَيَْنَنــا أَنّـَ ـُه ُمْنــُذ أَيّـَ أَنْتُــْم تَْعلَُمــوَن أَنّـَ
هــم قائــاً إن الــروح القــدس قــد بــت فــي  اإلِنِْجيــِل َويُْؤِمُنــوَن « )عــد 7(. لقــد حاجَّ
القضيــة التــي هــي موضــوع النــزاع إذ حــل علــى األمــم بقــوة شــبيهة بتلــك التــي قــد 
حــل بهــا علــى اليهــود المختونيــن ســواء بســواء. وقــد قــص عليهــم خبــر الرؤيــا التــي 
أراه هللا فيهــا مــاءة بهــا كل دواب األرض والوحــوش وأمــره أن يذبــح ويــأكل. فلمــا 
رفــض مؤكــدا إنــه لــم يــأكل قــط شــيئا دنســاً أو نجســاً، جــاءه الجــواب يقــول: » َمــا 

طَهَّــرَُه هللُا لَ تَُدنِّْســُه أَنْــَت « )أعمــال 10: 15(.
وقــد قــص بطــرس علــى المجمــع التفســير الواضــح لهــذه األقــوال، ذلــك التفســير 
الــذي قـُـدم إليــه بعــد الرؤيــا مباشــرة إذ جــاء مــن اســتدعاه للذهــاب إلــى قائــد المئــة 
ليعلمــه عــن اإليمــان بالمســيح. وقــد برهنــت هــذه الرســالة علــى أن هللا ل يحابــي 
الوجــوه ولكنــه يقبــل ويعتــرف بــكل مــن يتقونــه. وقــد أخبرهــم بطــرس عــن دهشــته إذ 
فيمــا كان ينطــق بــكام الحــق هــذا فــي مســامع أولئــك الذيــن كانــوا مجتمعيــن فــي 
بيــت كرنيليــوس شــاهد الــروح القــدس يحــل علــى ســامعيه مــن األمميــن واليهــود 
ســواء بســواء. فنفــس النــور والمجــد اللــذان أضــاءا علــى اليهــود المختونيــن أضــاءا 
إنــذارا  كذلــك علــى وجــوه األممييــن الغلــف أي غيــر المختونيــن. وقــد كان هــذا 
مــن هللا لبطــرس كــي ل يعتبــر إنســانا أقــل شــأنا مــن إنســان آخــر، ألن دم المســيح 

يســتطيع أن يطهــر مــن كل نجاســة.
كرنيليــوس  اهتــداء  بشــأن  ذلــك  قبــل  إخوتــه  مــع  تحــاج  قــد  بطــرس  كان 
وأصدقائــه واختاطــه بهــم. فــإذ كان فــي تلــك الفرصــة يقــص عليهــم كيــف حــل 
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الَْمْوِهبَــَة  أَْعطَاُهــُم  قَــْد  القــدس علــى األمــم أعلــن قائــاً: » فَــِإْن كَاَن هللُا  الــروح 
أَْن  أَقَــاِدٌر  أَنَــا؟  فََمــْن  الَْمِســيِح،  يَُســوَع  ِبالــرَّبِّ  ُمْؤِمِنيــَن  ــِويَِّة  ِبالسَّ أَيًْضــا  لََنــا  كََمــا 
والحمــاس  الغيــرة  تلــك  بنفــس  هــو  فهــا  17(. واآلن   :11 )أعمــال  أَْمَنــَع هللَا؟ « 
والقــوة يقــول: » َوهللُا الَْعــارُِف الُْقلُــوَب، َشــِهَد لَُهــْم ُمْعِطيًــا لَُهــُم الــرُّوَح الُْقــُدَس 
ِباإِليَمــاِن قُلُوبَُهــْم. فَــاآلَن  ــَر  ِبَشــْيٍء، إِْذ طَهَّ َوبَيَْنُهــْم  بَيَْنَنــا  َولَــْم يَُميِّــْز  أَيًْضــا.  لََنــا  كََمــا 
نَْحــُن  َولَ  آبَاُؤنَــا  يَْســتَِطْع  لَــْم  التَّاَِميــِذ  ُعُنــِق  َعلَــى  نِيــٍر  ِبَوْضــعِ  هللَا  بُــوَن  تَُجرِّ لَِمــاَذا 
أَْن نَْحِملَــُه؟ « )عــد 8-10(. لــم يكــن ذلــك النيــر هــو الوصايــا العشــر كمــا يدعــى 
مــن يقاومــون مطاليــب الشــريعة الملزمــة، ولكــن بطــرس يشــير هنــا إلــى الشــريعة 

المســيح. صلــب  بواســطة  وأُبطلــت  أُلغيــت  قــد  التــي  الطقســية 
إلــى بولــس  وقــد هيــأ خطــاب بطــرس أعضــاء المجمــع كــي يســتمعوا بصبــر 
» فََســَكَت  األمــم:  بيــن  يخدمــان  اختبارهمــا وهمــا  عليهــم  اللذيــن قصــا  وبرنابــا 
هللُا  َصَنــَع  َمــا  ِبَجِميــعِ  ثَــاِن  يَُحدِّ َوبُولُــَس  بَرْنَابَــا  يَْســَمُعوَن  َوكَانُــوا  ـُه.  كُلُـّ الُْجْمُهــوُر 
ِمــَن اآليَــاِت َوالَْعَجائِــِب ِفــي األَُمــِم ِبَواِســطَِتِهْم « )عــد 12(. ثــم أن يعقــوب قــدم 
نفــس  األمــم  يمنــح  أن  هللا  قصــد  فــي  كان  أنــه  معلنــا  وتصميــم  بعــزم  شــهادته 

لليهــود. منحهــا  التــي  والبــركات  المتيــازات 
لقــد رأى الــروح القــدس أنــه ليــس حســناً أن تفــرض الشــريعة الطقســية علــى 
مــع رأي روح هللا  فــي هــذا األمــر متفقــاً  الرســل  مــن األمــم. وكان رأي  المهتديــن 
هــذا:  هــو  النهائــي  قــراره  فــكان  للمجمــع  رئيســاً  كان  يعقــوب  أن  ثــم  القــدوس. 

األَُمــِم « )عــد 19(. ِمــَن  إِلَــى هللِا  الرَّاِجِعيــَن  َعلَــى  ــَل  يُثَقَّ أَْن لَ  أََرى  أَنَــا  » لِذلِــَك 
فــي هــذا دليــل علــى  الجــدال. ولنــا  فــي هــذا فصــل الخطــاب وانتهــاء  فــكان 
دحض عقيدة الكنيسة البابوية الكاثوليكية — القائلة إن بطرس هو رأس الكنيسة 
وإن ادعــاء البابــوات بأنهــم خلفــاؤه، ليــس لــه أســاس كتابــي يدعمــه. ول شــيء فــي 
حيــاة بطــرس يمكــن اعتبــاره مصادقــة علــى الدعــاء بأنــه قــد ارتفــع وســما فــوق إخوتــه 
بوصفــه وكيــل العلــي. فلــو أن الذيــن أعلنــوا بأنهــم خلفــاء بطــرس اتبعــوا مثالــه لكانــوا 

قنعــوا بــأن يظلــوا علــى قــدم المســاواة مــع إخوتهــم.
وفــي هــذه الفرصــة يبــدو أن يعقــوب هــو الــذي اختيــر ليعلــن الحكــم الــذي قــد 
توصــل إليــه المجمــع. وقــد حكــم بأنــه ينبغــي أل يفــرض النامــوس الطقســي علــى 
األمــم أو أن يلزمــوا بحفظــه وعلــى الخصــوص فريضــة الختــان. وقــد حــاول يعقــوب 
أن يطبــع علــى عقــول إخوتــه هــذه الحقيقــة وهــي أن األمــم إذ رجعــوا إلــى هللا فقــد 
حــدث فــي حياتهــم تغييــر عظيــم، وأنــه ينبغــي مراعــاة جانــب الحيطــة والحــذر فــا 
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وتخــور  يفشــلوا  لئــا  األهميــة  وقليلــة  فيهــا  مشــكوك  مربكــة  بمســائل  يزعجوهــم 
قواهــم فــا يســتطيعون إتبّــاع المســيح.

ومع ذلك فقد كان على الراجعين إلى هللا من األمم أن يمتنعوا عن العادات 
التــي تتعــارض مــع مبــادئ المســيحية. ولذلــك فقــد أجمــع الرســل والمشــايخ علــى 
ذبــح  مــا  أكل  عــن  بالمتنــاع  إليهــم  يرســلونها  رســائل  طريــق  عــن  األمــم  يوصــوا  أن 
لألوثــان والزنــا والمخنــوق والــدم. وكان يجــب توصيتهــم بحفــظ الوصايــا والعيشــة 
المقدســة. كمــا كان ضروريــاً أن يؤكــدوا لهــم أيضــاً أن الرجــال الذيــن أعلنــوا لهــم 

بأنهــم ملزمــون بالختــان، لــم يتلقــوا تفويضــاً مــن الرســل بذلــك.
نفســيهما  بــذل  قــد  رجــان  أنهمــا  علــى  وبرنابــا  بولــس  الرســل  امتــدح  وقــد 
ألجــل الــرب وخاطــرا بحياتهمــا لتقــدم عملــه. وقــد أرســل يهــوذا وســيا مــع هذيــن 
الــرُّوُح  َرأَى  قَــْد  ـُه  » ألَنّـَ فقالــوا:  المجمــع  بحكــم  شــفاهاً  األمــم  ليخبــرا  الرســولين 
أَْن  الَْواِجبَــِة  األَْشــيَاِء  هــِذِه  َغيْــَر  أَكْثَــَر،  ثِْقــاً  َعلَيُْكــْم  نََضــَع  لَ  أَْن  َونَْحــُن،  الُْقــُدُس 
َحِفظْتُــْم  إِْن  الَِّتــي  َوالزِّنَــا،  َوالَْمْخُنــوِق،  ِم،  الــدَّ َوَعــِن  لأِلَْصَنــاِم،  ُذبــَح  ــا  َعمَّ تَْمتَِنُعــوا 
ــا تَْفَعلُــوَن « )عــد 28، 29(. وقــد أُرســل خــدام هللا األربعــة  أَنُْفَســُكْم ِمْنَهــا فَِنِعمَّ
لــكل  ونهايــة  حــداً  كانــت ســتضع  التــي  والرســالة  بالخطــاب  أنطاكيــة  إلــى  هــؤلء 

األرض. علــى  ســلطة  أعلــى  مــن  كانــت  ألنهــا  المجــادلت، 
مــن الرســل  وقــد كان المجمــع الــذي أصــدر حكمــه فــي هــذه القضيــة مكونــاً 
اليهــود  مــن  المســيحية  الكنائــس  إقامــة  فــي  الفضــل  لهــم  الذيــن كان  والمعلميــن 
واألمــم، ومعهــم مندوبــون مــن أماكــن مختلفــة. فقــد كان حاضــراً فــي ذلــك المجمــع 
شــيوخ مــن أورشــليم ومندوبــون مــن أنطاكيــة، وكانــت أعظــم الكنائــس نفــوذاً ممثلــة 
وعظمــة  النيِّــر  الحكــم  بموجــب  أعمالــه  فــي  يســير  المجمــع  وكان  المجمــع.  فــي 
الكنيسة التي أقامتها إرادة هللا. وكان من نتائج مداولتهم أنهم رأوا أن هللا نفسه 
قــد أجــاب عــن تلــك المســألة التــي كانــت مطروحــة للبحــث بكونــه أعطــى الــروح 

القــدس لألمــم، فتحققــوا أن عملهــم هــو أن يتبعــوا إرشــاد الــروح.
القضيــة.  تلــك  فــي  رأيهــم  ليبــدوا  المســيحية  الكنائــس  أعضــاء  كل  يــدَع  لــم 
ولكــن » الرُُّســِل َوالَْمَشــايِخ «، الرجــال ذوي النفــوذ والحكــم الصائــب هــم الذيــن 
صاغــوا ذلــك الحكــم وبعثــوا بــه، ولذلــك فقــد أجمعــت الكنائــس المســيحية علــى 
قبولــه. ومــع ذلــك فلــم يكــن الجميــع راضيــن عــن هــذا الحكــم، فلقــد كان هنالــك 
حــزب مــن بعــض اإلخــوة ذوي الطمــوح الذيــن كانــوا واثقيــن بأنفســهم، حيــث لــم 
يوافقــوا عليــه. هــؤلء القــوم ادعــوا بأنهــم إنمــا يقومــون بالعمــل علــى مســئوليتهم. 
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وقــد أمعنــوا فــي التذمــر والكشــف عــن أخطــاء اآلخريــن، وكانــوا يقترحــون خططــاً 
النــاس  ليعلمــوا  أقامهــم هللا  قــد  الذيــن  الرجــال  عمــل  هــدم  ويحاولــون  جديــدة 
منــذ  العقبــات  هــذه  مثــل  تواجــه  أن  الكنيســة  علــى  كان  لقــد  اإلنجيــل.  رســالة 

البدايــة، وســيظل الحــال هكــذا إلــى انقضــاء الدهــر.
لقــد كانــت أورشــليم عاصمــة اليهــود، وكان يوجــد فيهــا أعظــم تزمــت وأشــد 
تعصــب. فالمســيحيون مــن اليهــود الذيــن كانــوا ســاكنين علــى مــرأى مــن الهيــكل 
ارتــدت عقولهــم بالطبــع إلــى امتيــازات اليهــود الخاصــة كأمــة. وعندمــا رأوا الكنيســة 
المســيحية تتــرك الطقــوس والتقاليــد اليهوديــة، وأدركــوا أن القدســية الخاصــة التــي 
نــور اإليمــان  إلــى العــادات اليهوديــة مزمعــة أن تغيــب عــن األنظــار فــي  أضيفــت 
الجديــد، غضــب كثيــرون منهــم علــى بولــس علــى اعتبــار أنــه الشــخص الــذي أحــدث 
هــذا التغييــر إلــى حــد كبيــر. بــل حتــى التاميــذ أنفســهم لــم يكونــوا مســتعدين كلهــم 
لقبــول قــرار المجمــع بــكل رضــى. كان كثيــرون غيوريــن علــى النامــوس الطقســي 
الشــريعة  بحقــوق  الخاصــة  مبادئــه  أن  لظنهــم  بــازدراء  بولــس  إلــى  ينظــرون  وكانــوا 

اليهوديــة والرتبــاط بهــا كانــت تميــل إلــى التهــاون والتراخــي.
إن قــرارات المجمــع العــام الجريئــة والبعيــدة المــدى جلبــت الثقــة إلــى نفــوس 
تمتعــت  أنطاكيــة  وفــي  وازدهــر.  عمــل هللا  فنجــح  األمــم  مــن  المؤمنيــن  صفــوف 
الكنيســة بحضــور يهــوذا وســيا، وهمــا الرســولن الخاصــان اللــذان عــادا مــع الرســل 
مــن الجتمــاع فــي أورشــليم. إن يهــوذا وســيا » إِْذ كَانَــا ُهَمــا أَيًْضــا نَِبيَّيْــِن، َوَعظَــا 
ــا بُولـُـُس َوبَرْنَابـَـا فَأَقَاَمــا ِفــي أَنْطَاكِيـَـَة  َداُهْم « )عــد 32(. » أَمَّ اإلِْخــَوَة ِبــَكاٍَم كَِثيــٍر َوَشــدَّ

ــرَاِن َمــَع آَخِريــَن كَِثيِريــَن أَيًْضــا ِبَكلَِمــِة الــرَّبِّ « )عــد 35(. يَُعلَِّمــاِن َويُبَشِّ
وعندمــا زار بطــرس أنطاكيــة بعــد ذلــك ظفــر بثقــة كثيريــن بتصرفــه الحكيــم نحــو 
المهتديــن مــن األمــم. فقــد ظــل لبعــض الوقــت يتصــرف بموجــب النــور المعطــى مــن 
الســماء. وقــد انتصــر علــى تعصبــه الفطــري إلــى حــد أنــه كان يــأكل مــع المهتديــن 
مــن األمــم. ولكــن عندمــا أتــى مــن أورشــليم بعــض اليهــود الغيوريــن علــى النامــوس 
الطقســي، تصــرف بطــرس تصرفــاً غيــر حكيــم حيــال المهتديــن مــن الوثنيــة: » َوَراَءى 
ــاَد إِلَــى ِريَائِِهــْم «. إن إظهــار هــذا  ــا أَيًْضــا انَْق ــى إِنَّ بَرْنَابَ َمَعــُه بَاِقــي الْيَُهــوِد أَيًْضــا، َحتَّ
الضعــف مــن جانــب الذيــن كانــوا موقريــن ومحبوبيــن كقــادة، تــرك أثــراً مؤلمــاً جــداً 
فــي نفــوس المؤمنيــن مــن األمــم. وهــدد الكنيســة بالنقســام. ولكــن بولــس الــذي 
رأى األثــر المخــرب للظلــم الــذي وقــع علــى الكنيســة بســبب ريــاء بطــرس، وبّخــه 
عانيــة علــى إخفائــه مشــاعره الحقيقيــة بهــذه الطريقــة. وأمــام الكنيســة ســأل بولــس 
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بطــرس قائــاً: » إِْن كُْنــَت َوأَنـْـَت يَُهــوِديٌّ تَِعيــُش أَُمِميًّــا لَ يَُهوِديًّــا، فَلَِمــاَذا تُلـْـزُِم األَُمــَم 
أَْن يَتََهــوَُّدوا؟ « )غاطيــة 2: 13، 14(.

وقــد رأى بطــرس الخطــأ الــذي وقــع فيــه، وفــي الحــال عمــد إلــى إصــاح الشــر 
الــذي نتــج عــن ذلــك، علــى قــدر مــا اســتطاع. وهللا الــذي كان يعــرف النهايــة مــن 
يــرى ذلــك الرســول  البدايــة ســمح لبطــرس بإظهــار هــذا الضعــف فــي خلقــه كــي 
المحنك أنه ل يوجد فيه شيء يدعوه لافتخار. فحتى أفاضل الناس سيخطئون 
فــي حكمهــم لــو تركــوا لذواتهــم. كمــا رأى هللا أيضــاً أنــه فــي المســتقبل ســينخدع 
عــون أن لبطــرس وخلفائــه األدعيــاء حقوقــاً متميــزة هــي مــن حــق  كثيــرون بحيــث يدَّ
هللا وحــده. وهــذه الحادثــة التــي ســجلت علــى الرســول ناحيــة مــن نواحــي ضعفــه، 
كانــت ســتبقى برهانــاً علــى أنــه معــرض للخطــأ وعلــى حقيقــة كونــه ل يمتــاز بشــيء 

عــن باقــي الرســل وأنــه ليــس معصومــاً.
إن تاريــخ هــذا النحــراف عــن مبــادئ الحــق يقــف إنــذاراً خطيــراً لمــن هــم فــي 
مراكــز ذات مســؤولية فــي عمــل هللا، حتــى ل يحيــدوا عــن الســتقامة، بــل يظلــوا 
ثابتيــن علــى المبــدأ. فكلمــا زادت التبعــات الملقــاة علــى اإلنســان، وكلمــا كثــرت 
الفــرص التــي يمكنــه فيهــا أن يملــي إرادتــه ويفــرض ســلطانه، كلمــا زاد الخطــر الــذي 
يمكنــه أن يحدثــه إذا هــو لــم يحــرص علــى اتبــاع طريــق الــرب ويخــدم متوافقــاً مــع 

القــرارات التــي قــد وصــل إليهــا جمــوع المؤمنيــن فــي مجمــع ُمتَِّحــد.
ورجوعــه،  ســقوطه  وبعــد  بطــرس،  فيهــا  تــردى  التــي  الســقطات  كل  بعــد 
الُمَخلِـّـص  ألعمــال  ومعرفتــه  بالمســيح  الوثيقــة  وصلتــه  الطويــل  خدمتــه  وطريــق 
تلقاهــا،  التــي  التعاليــم  وبعــد كل  الصالحــة،  المبــادئ  علــى  المبنيــة  المســتقيمة 
والهبــات والمعرفــة والتأثيــر الــذي حصــل عليــه عــن طريــق تعليــم الكلمــة والكــرازة 
بهــا — أليــس مــن الغريــب أنــه يرائــي ويــراوغ حــول مبــادئ اإلنجيــل بدافــع الخــوف 
مــن النــاس أو لكــي يظفــر بالتقديــر واإلكــرام؟ أليــس غريبــا أنــه يتــردد ويتذبــذب فــي 
صمــوده للحــق؟ ليــت هللا يعطــي كل إنســان نعمــة حتــى يتحقــق مــن عجــزه وعــدم 

قدرتــه بنفســه علــى أن يقــود ســفينة حياتــه باســتقامة وســام إلــى المينــاء.
إن بولــس فــي خدمتــه كان يضطــر فــي كثيــر مــن األحيــان ألن يقــف وحــده. لقــد 
تعلــم تعليمــاً خاصــاً مــن هللا ولــم يجــرؤ علــى أي تنــازل يتضمــن التضحيــة بالمبــدأ. 
أحيانــا كان كاهلــه ينــوء تحــت حملــه الثقيــل، إل أنــه ظــل ثابتــاً إلــى جانــب الحــق. 
ولقد تحقق من أن الكنيسة ينبغي أل تخضع لسيطرة إنسان. فالتقاليد والمبادئ 
المقــررة مــن النــاس ينبغــي أل يُســتعاض بهــا عــن الحــق اإللهــي المعلــن. وينبغــي أل 
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يتعطل تقدم رســالة اإلنجيل بواســطة تعصب الناس أو تفضيلهم أو استحســانهم 
مهمــا يكــن مركزهــم فــي الكنيســة.

لقــد كــرس بولــس نفســه وكل قــواه لخدمــة هللا. فلقــد قبــل حقائــق اإلنجيــل مــن 
الســماء مباشــرة، ومــدى ســني خدمتــه كلهــا ظــل محتفظــاً بصلــة حيويــة مــع رســل 
الســماء. كان قــد تعلــم مــن هللا فيمــا يختــص بوضــع أحمــال ل ضــرورة لهــا علــى 
أعنــاق المســيحيين مــن األمــم، وهكــذا عندمــا قــدم اليهــود المؤمنــون للكنيســة التــي 
فــي أنطاكيــة مشــكلة الختــان، عــرف بولــس فكــر روح هللا بخصــوص هــذا التعليــم، 
واتخذ موقفاً ثابتاً ل يلين، كََفَل للكنائس الحرية من الطقوس والشعائر اليهودية.

وبالرغــم مــن حقيقــة كــون بولــس متعلمــاً مــن هللا تعليمــاً شــخصياً فلــم تكــن 
عنــده آراء متصلبــة عــن المســؤولية الفرديــة. ففيمــا كان ينظــر إلــى هللا فــي انتظــار 
إرشــاد مباشــر، كان أبــداً مســتعداً ألن يعتــرف بالســلطة المعطــاة لهيئــة المؤمنيــن 
المتحديــن معــاً فــي شــركة الكنيســة. لقــد أحــس بالحاجــة إلــى المشــورة وعندمــا 
طــرأت شــؤون هامــة َســرَُّه أن يبســطها أمــام الكنيســة ويتحــد مــع إخوتــه فــي طلــب 
قائــاً: » َوأَْرَواُح  أعلــن  الصائبــة حيالهــا. وقــد  القــرارات  مــن هللا لتخــاذ  الحكمــة 
األَنِْبيَــاِء َخاِضَعــٌة لأِلَنِْبيَــاِء. ألَنَّ هللَا لَيْــَس إِلــَه تَْشــِويٍش بـَـْل إِلــُه َســاٍَم، كََمــا ِفــي َجِميــعِ 
فــي  بطــرس  مــع  يِســيَن « )1كورنثــوس 14: 32، 33(. وقــد اشــترك  الِْقدِّ كََنائِــِس 
وإمكاناتهــا،  الكنيســة  نظــام  فــي  معــاً  المرتبطيــن  أن جميــع  إلــى  الداعــي  التعليــم 

ينبغــي أن يكونــوا » َخاِضِعيــَن بَْعُضُكــْم لِبَْعــٍض « )1بطــرس 5: 5(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في أعمال 15: 36-41؛ 16: 6-1(.

اقتــرح بولــس علــى زميلــه فــي العمــل بعدمــا قضيــا وقتــاً فــي الخدمة في أنطاكية 
أن يخرجــا فــي رحلــة كرازيــة جديــدة. فقــال مخاطبــا برنابــا: » لَِنرِْجــْع َونَْفتَِقــْد إِْخَوتََنــا 

، كَيْــَف ُهــْم « )أعمــال 15: 36(. ِفــي كُلِّ َمِديَنــٍة نَاَديَْنــا ِفيَهــا ِبَكلَِمــِة الــرَّبِّ
كان كل مــن بولــس وبرنابــا يكــن فــي قلبــه أرق عواطــف المحبــة والتقديــر ألولئــك 
نتيجــة كرازتهمــا، فكانــا مشــتاقين  الذيــن قبلــوا رســالة اإلنجيــل منــذ عهــد قريــب 
لــم تفــارق بولــس قــط. فحتــى عندمــا كان فــي  لرؤيتهــم مــرة أخــرى. هــذه الغيــرة 
حقــول كرازيــة نائيــة، بعيــداً عــن مشــاهد خدماتــه األولــى، كان ل يــزال يحمــل فــي 
لِيــَن الَْقَداَســَة ِفــي  قلبــه حمــل حــث هــؤلء المهتديــن علــى أن يظلــوا أمنــاء: » ُمَكمِّ
َخــْوِف هللِا « )2كورنثــوس 7: 1(. لقــد حــاول بــا انقطــاع أن يســاعدهم علــى أن 
يكونــوا مســيحيين ناميــن معتمديــن علــى أنفســهم، أقويــاء فــي اإليمــان حاريــن فــي 

غيرتهــم وذوي قلــوب موحــدة فــي تكريســهم هلل ولعمــل تقــدم ملكوتــه. 
وقــد كان برنابــا مســتعداً للذهــاب مــع بولــس إلّ أنــه كان يرغــب فــي أن يأخــذا 
معهمــا مرقــس الــذي عــاد فقــرر أن يكــرس نفســه للخدمــة. إل أن بولــس اعتــرض 
ــَة َولَــْم يَْذَهــْب َمَعُهَمــا  ــَكاَن يَْستَْحِســُن أَنَّ الَّــِذي فَارَقَُهَمــا ِمــْن بَْمِفيلِيَّ علــى هــذا: » فَ
لِلَْعَمــِل، لَ يَأُْخَذانِــِه َمَعُهَمــا « )أعمــال 15: 38(، لقــد فارقهمــا مرقــس فــي وقــت 
الحاجــة القصــوى أثنــاء ســفرتهما الكرازيــة األولــى ولهــذا لــم يَــرِْد بولــس أن يصطحبــه 
معهمــا هــذه المــرة. لــم يكــن بولــس يميــل ألن يغفــر لمرقــس ضعفــه فــي تركــه للعمــل 
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لينعــم باألمــان والراحــة فــي بيتــه وقــد دافــع عــن وجهــة نظــره قائــاً أن شــاباً ضعيــف 
القــوة إلــى هــذا الحــد غيــر أهــل لعمــل يتطلــب الصبــر وإنــكار الــذات والشــجاعة 
والتكريس واإليمان والرغبة في التضحية حتى بالحياة نفسها إذا دعت الضرورة. 
وقــد كان النــزاع حــاداً وشــديداً إلــى حــد أن انفصــل بولــس عــن برنابــا، الــذي ســار 
بموجــب قناعاتــه وأخــذ مرقــس معــه: » َوبَرْنَابَــا أََخــَذ َمرْقُــَس َوَســافََر ِفــي الْبَْحــِر إِلَــى 
ــا بُولُــُس فَاْختَــاَر ِســياَ َوَخــَرَج ُمْســتَْوَدًعا ِمــَن اإلِْخــَوِة إِلَــى نِْعَمــِة هللِا «  قُبْــرَُس. َوأَمَّ
)أعمــال 15: 39، 40( فــإذ اجتــاز بولــس وســيا فــي ســورية وكيليكيــة حيــث كانــا 
يشــددان الكنائــس، وصــا أخيــرا إلــى دربــة ولســترة فــي إقليــم ليكأُونيــة. كان بولــس 
قــد رجــم فــي لســترة ومــع ذلــك فهــا نحــن نــراه يذهــب إلــى مشــهد الخطــر الــذي 
جــاز فيــه مــن قبــل. كان يتــوق ألن يــرى كيــف كان أولئــك الذيــن قــد قبلــوا اإلنجيــل 
بواســطة خدماتــه، يحتملــون امتحــان التجربــة. ولــم يفشــل، ألنــه وجــد المؤمنيــن 
فــي لســترة قــد بقــوا ثابتيــن فــي وجــه المقاومــة الشــديدة. وفــي تلــك المدينــة التقــى 
بولــس بتيموثــاوس للمــرة الثانيــة، ذاك الــذي كان قــد شــاهد آلمــه فــي نهايــة زيارتــه 
األولــى للســترة، والــذي كان التأثيــر الــذي انطبــع علــى عقلــه وقتهــا قــد زاد رســوخاً 
وعمقــاً بمــرور الزمــن حتــى اقتنــع بــأن واجبــه يقتضيــه تكريــس نفســه تكريســاً كامــاً 
لعمــل الخدمــة. لقــد ارتبــط قلبــه بقلــب بولــس فتــاق إلــى مشــاطرة الرســول فــي 

خدماتــه بقــدر مــا يتســع أمامــه المجــال.
أمــا ســيا رفيــق بولــس فــي الخدمــة فــكان خادمــاً محنــكاً وعنــده موهبــة النبــوة. 
تدعــو  الحاجــة  كانــت  بحيــث  ومتســعاً  عظيمــاً  كان  إنجــازه  الــازم  العمــل  ولكــن 
ر  لتدريــب عمــال أكثــر للخدمــة النشــطة. وقــد رأى بولــس فــي تيموثــاوس شــاباً يَُقــدِّ
قدســية عمــل الخــادم، شــاباً ل يفزعــه منظــر اآللم والضطهــاد ويرغــب فــي التعلــم. 
لــم يجــازف فــي أن يأخــذ علــى نفســه مســئولية تدريــب  ومــع ذلــك فــإن الرســول 
تيموثــاوس، الشــاب غيــر المختبــر علــى خدمــة اإلنجيــل، قبلمــا يقتنــع تمامــاً بســامة 

أخاقــه وحياتــه الماضيــة. 
كان أبــو تيموثــاوس يونانيــاً أَّمــا أمــه فكانــت يهوديــة. ومنــذ طفولتــه كان يعــرف 
الكتب المقدســة. إن التقوى التي رآها في حياته البيتية كانت ســليمة ومعقولة. 
بالبركــة  دائمــاً  إليــه مذكــراً  بالنســبة  بالكتــب المقدســة كان  أمــه وجدتــه  إيمــان  إن 
الناشــئة عــن عمــل إرادة هللا. لقــد كانــت كلمــة هللا هــي القانــون الــذي بواســطته 
قــادت تلــك المرأتــان التقيتــان تيموثــاوس. إن القــوة الروحيــة التــي اقتبســها مــن 
تلــك الــدروس جعلــت حديثــه طاهــراً وحفظتــه مــن أن يتلــوث بالمؤثــرات الشــريرة 
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البيــت مــع هللا فــي إعــداده لحمــل  بــه. وهكــذا تعاونــت معلمتــاه فــي  المحيطــة 
بالتبعــات. المســؤوليات والضطــاع 

وقــد رأى بولــس أن تيموثــاوس شــاب أميــن وثابــت وصــادق فاختــاره ليكــون 
فــي  تيموثــاوس  َعلََّمتَــا  اللتيــن  المرأتيــن  تلــك  إنَّ  والســفر.  الخدمــة  فــي  لــه  رفيقــاً 
طفولتــه كوفئتــا بــأن رأتــا ذلــك البــن الــذي قــد ربتــاه، مرتبطــاً فــي شــركة وثيقــة مــع 
الرســول العظيــم. كان تيموثــاوس مجــرد شــاب عندمــا اختــاره هللا ليكــون معلمــاً، 
ولكــن مبادئــه كانــت قــد رســخت بفضــل تهذيبــه الباكــر حيــث صــار مؤهــاً ألن يأخــذ 
مركــزه كمســاعد لبولــس. ومــع أنــه كان شــاباً فقــد حمــل تبعاتــه بوداعــة مســيحية.

يُْختَتَــن  أن  بحكمــة  تيموثــاوس  بولــس  نصــح  والحيطــة  الحتــراس  فــي  وزيــادة 
كإجــراء تحفظــي — ل ألن هللا طلــب ذلــك، بــل لكــي يزيــل مــن عقــول اليهــود مــا 
يمكــن أن يكــون اعتراضــاً علــى خدمــة تيموثــاوس. إن بولــس وهــو يباشــر عملــه كان 
عليــه أن يســافر مــن مدينــة إلــى أخــرى فــي بلــدان كثيــرة. وفــي غالــب األحيــان كانــت 
ســتتاح لــه الفــرص ليكــرز بالمســيح فــي مجامــع اليهــود كمــا فــي أماكــن أخــرى. فلــو 
ُعلِــَم أن أحــداً مــن شــركائه فــي العمــل غيــر مختتــن، فــإن ذلــك قــد يعطــل عملــه 
إلــى حــد كبيــر بســبب تحامــل اليهــود وتعصبهــم. فقــد كان الرســول فــي كل مــكان 
إلــى  يقــدم  فــي أن  يرغــب  يصطــدم بمقاومــة عنيــدة واضطهــادات قاســية. وكان 
إخوتــه اليهــود، كمــا إلــى األمــم، معرفــة اإلنجيــل، ولذلــك فقــد ســعى دون مخالفــة 
أســس اإليمــان، أن يزيــل كل عــذر للمقاومــة. ومــع ذلــك ففــي حيــن أنــه تســامح مــع 
التعصــب اليهــودي إلــى هــذا الحــد، فقــد كان يعتقــد ويعلــم أن الختــان والغرلــة )أي 

البقــاء بــا ختــان( همــا ل شــيء، وأن إنجيــل المســيح هــو كل شــيء.
تيموثــاوس  اإِليَمــاِن « )1  ِفــي  ِريــِح  الصَّ تيموثــاوس » البْــِن  بولــس  لقــد أحــب 
فيمــا  ويســأله  الشــاب  بتلميــذه  ينفــرد  العظيــم  الرســول  كان  مــا  وكثيــرا   .)2  :1
يختــص بتاريــخ الكتــاب، وإذ كانــا يســافران مــن مــكان إلــى آخــر كان الرســول يعلمــه 
كل  فــي  يحــاولن  كانــا  وســيا  بولــس  إن  ناجــح.  بعمــل  يقــوم  كيــف  حــرص  بــكل 
قــا التأثيــر الــذي كان قــد انطبــع علــى عقلــه عــن  اجتماعاتهمــا مــع تيموثــاوس أن يُعمِّ

والخطيــرة. المقدســة  اإلنجيــل  خــادم  أعمــال  طبيعــة 
ولكــن تيموثــاوس فــي عملــه، كان يطلــب دائمــا مشــورة بولــس وتعليماتــه. ولــم 
يتصــرف مدفوعــاً بالعاطفــة والشــعور بــل كان يمــارس التأمــل والتفكيــر الهــادئ، 
الــروح  الــرب؟ وقــد وجــد فيــه  وفــي كل خطــوة كان يســأل: هــل هــذا هــو طريــق 

القــدس إنســاناً » يمكــن — أن يصــاغ ويشــكل كهيــكل يســكنه هللا «.
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إن تعاليــم الكتــاب حيــن تمــارس فــي الحيــاة اليوميــة، يكــون لهــا تأثيــر عميــق 
التعاليــم ومارســها. هــذه  تيموثــاوس  تعلــم  وقــد  األخــاق.  علــى  ودائــم 

لــم يكــن يملــك مواهــب فــذة أو عبقريــة ممتــازة، ولكــن عملــه كان لــه قيمتــه ألنــه 
اســتخدم المواهــب الممنوحــة لــه مــن هللا فــي خدمــة الســيد. إن معرفتــه بالتقــوى 
الختباريــة ميّزتــه عــن غيــره مــن المؤمنيــن وجعلــت لــه تأثيــراً كبيــراً. إن أولئــك الذيــن 
يعملــون ألجــل النفــوس ينبغــي لهــم أن يَِصلــوا إلــى معرفــة أعمــق وأكمــل وأوضــح هلل 
ممــا يمكــن أن يصــل إليــه اإلنســان بمجهــوده العــادي. عليهــم أن يلقــوا بــكل نشــاطهم 
فــي عمــل الســيد. إنهــم يقومــون بدعــوة ســامية مقدســة، فــإذا كان لهــم أن يربحــوا 
نفوســاً مكافــأة لهــم، عليهــم أن يتمســكوا بــاهلل بــكل قوتهــم، وفــي كل يــوم يقبلــون 
ـُه قَــْد ظََهــرَْت نِْعَمــُة هللِا الُْمَخلَِّصــُة، لَِجِميــعِ  النعمــة والقــوة مــن نبــع كل بركــة: » ألَنّـَ
ــِل َوالِْبــرِّ  ــَهَواِت الَْعالَِميَّــَة، َونَِعيــَش ِبالتََّعقُّ النَّــاِس، ُمَعلَِّمــًة إِيَّانـَـا أَْن نُْنِكــَر الُْفُجــوَر َوالشَّ
َوالتَّْقــَوى ِفــي الَْعالـَـِم الَْحاِضــِر، ُمْنتَِظِريــَن الرََّجــاَء الُْمبَــارََك َوظُُهــوَر َمْجــِد هللِا الَْعِظيــِم 
إِثْــٍم،  ِمــْن كُلِّ  يَْفِديََنــا  لَِكــْي  نَْفَســُه ألَْجلَِنــا،  بَــَذَل  ـِذي  الّـَ الَْمِســيِح،  يَُســوَع  َوُمَخلِِّصَنــا 

ــا َغيُــوًرا ِفــي أَْعَمــال َحَســَنٍة « )تيطــس 2: 14-11(. ــَر لَِنْفِســِه َشــْعبًا َخاصًّ َويُطَهِّ
الكنائــس  جديــد،  إقليــم  إلــى  يتقدمــوا  أن  قبــل  زاروا  وزميليــه  بولــس  إن 
لهــا: » َوإِْذ كَانُــوا  قــد تأسســت فــي بيســيدية واألقاليــم المتاخمــة  التــي كانــت 
يَْجتَــاُزوَن ِفــي الُْمــُدِن كَانـُـوا يَُســلُِّمونَُهُم الَْقَضايَــا الَِّتــي َحَكــَم ِبَهــا الرُُّســُل َوالَْمَشــايُخ 
ُد ِفــي اإِليَمــاِن َوتَــزَْداُد  الَِّذيــَن ِفــي أُورَُشــلِيَم لِيَْحَفظُوَهــا. فََكانَــِت الَْكَنائِــُس تَتََشــدَّ

يَــْوٍم «. ِفــي الَْعــَدِد كُلَّ 
قــد  الذيــن  أولئــك  نحــو  العظيمــة  بمســئوليته  يحــس  الرســول  بولــس  كان 
اهتــدوا نتيجــة لخدماتــه. وكان يتــوق فــوق كل شــيء ألن يكونــوا أمنــاء. وقــد قــال: 
» لفِْتَخــاِري ِفــي يـَـْوِم الَْمِســيِح، ِبأَنِّــي لَــْم أَْســَع بَاِطــاً َولَ تَِعبْــُت بَاِطــاً « )فيلبــي 2: 
16(. لقــد كان يرتعــد رهبــة علــى نتيجــة خدمتــه. إذ أحــس أنــه حتــى خاصــه هــو 
قــد يتعــرض للخطــر إذا هــو أخفــق فــي القيــام بواجبــه، وإذا أخفقــت الكنيســة فــي 
التعــاون معــه فــي خدمــة خــاص النفــوس. لقــد عــرف أن الكــرازة وحدهــا ل تكفــي 
لتعليــم المؤمنيــن أن يتمســكوا بكلمــة الحيــاة. كمــا عــرف أنــه » أَْمــٌر َعلَــى أَْمــٍر... 
فَــرٌْض َعلَــى فَــرٍْض. ُهَنــا قَلِيــٌل ُهَنــاَك قَلِيــٌل «، ينبغــي لهــم أن يتعلمــوا التقــدم فــي 

عمــل المســيح. 
إنــه لمبــدأ عــام أنــه عندمــا يرفــض إنســان اســتخدام المواهــب المعطــاة لــه مــن 
هللا، فــإن تلــك المواهــب تتلــف وتهلــك. فالحــق الــذي ل يعيشــه اإلنســان، والــذي 
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ل يــذاع علــى اآلخريــن، يتجــرد عــن القــوة المانحــة للحيــاة كمــا يفقــد قوتــه الشــافية. 
ولهذا كان الرســول يخشــى لئا يفشــل في إحضار كل إنســان كاماً في المســيح. 
إن رجــاء بولــس فــي الســماء ظهــر قاتمــاً وغامضــاً عندمــا فكــر فــي أن أي إخفــاق مــن 
جانبــه كان يمكــن أن ينتــج عنــه تقديــم النمــوذج البشــري بــدلً مــن اإللهــي للكنيســة. 
عندمــا  األبديــة  المشــاهد  رأى  فيهــا  التــي  ورؤاه  ومعجزاتــه  وفصاحتــه  علمــه  إن 
بــا جــدوى، إذا كان بســبب  الثالثــة — كل ذلــك يمســي  إلــى الســماء  اختطــف 
عــدم أمانتــه فــي عملــه ألولئــك الذيــن قــد خدمهــم، يُحرمــون مــن نعمــة هللا. وهكــذا 
كان يتوســل بكامــه الــذي نطــق بــه وبرســائله إلــى مــن قــد قبلــوا المســيح أن يحيــوا 
حيــاة تعينهــم علــى أن يكونــوا: » ِبــاَ لـَـْوٍم، َوبَُســطَاَء، أَْولًَداِ هلِل ِبــاَ َعيْــٍب ِفــي َوَســِط 
ــِكيَن ِبَكلَِمــِة الَْحيَــاِة «  ِجيــل ُمَعــوٍَّج َوُملْتَــٍو، تُِضيئُــوَن بَيَْنُهــْم كَأَنـْـَواٍر ِفــي الَْعالَــِم. ُمتََمسِّ

)فيلبــي 2: 15، 16(.
الموكليــن  المؤمنيــن  تقــدم  ألجــل  ثقيلــة  بمســؤولية  يحــس  أميــن  خــادم  كل 
إلــى رعايتــه، وتحــدوه الرغبــة والشــوق كــي يكونــوا عامليــن مــع هللا. إنــه يتحقــق 
إلــى حــد كبيــر علــى أمانتــه فــي إتمــام الواجــب  مــن أن نجــاح الكنيســة يتوقــف 
المعطــى لــه مــن هللا. فبــكل غيــرة وبــا كلــل يحــاول أن يلهــم المؤمنيــن بالرغبــة 
الكنيســة ســتكون  إلــى  تنضــم  نفــس  أن كل  متذكــراً  للمســيح  النفــوس  ربــح  فــي 

عامــاً آخــر ألجــل تنفيــذ تدبيــر الفــداء.
بيســيدية  فــي  الكنائــس  زاروا  بعدمــا  تيموثــاوس  ومعهمــا  وســيا  بولــس  إن 
ــورَِة َغاَِطيَّــَة « )أعمــال 16: 6( حيــث  ــاُزوا ِفــي ِفِريِجيَّــَة وَكُ واإلقليــم المجــاور » اْجتَ
أعلنوا بشارة الخاص المفرحة بقوة عظيمة. كان أهل غاطية يتعبدون لألوثان، 
ولكــن إذ بشــرهم الرســل فرحــوا بالرســالة التــي تعدهــم بالحريــة مــن عبوديــة الخطيــة. 
وقــد أعلــن بولــس وزميــاه تعليــم التبريــر باإليمــان بذبيحــة المســيح الكفاريــة. وقــد 
قدموا لهم المســيح على أنه الشــخص الذي إذ رأى حالة العجز لجنســنا الســاقط، 
جــاء ليفتــدي الرجــال والنســاء بحيــاة الطاعــة لشــريعة هللا وبدفــع ثمــن العصيــان 
واحتمــال القصــاص. وفــي نــور الصليــب بــدأ كثيــرون ممــن لــم يســبق لهــم أن عرفــوا 

اإللــه الحقيقــى، يدركــون عظمــة محبــة اآلب.
وهكــذا تعلــم الغاطيــون الحقائــق األساســية عــن » هللِا اآلِب « و» َربَِّنــا يَُســوَع 
يِر  ــرِّ الشِّ الَْحاِضــِر  الَْعالَــِم  ِمــَن  لِيُْنِقَذنَــا  نَْفَســُه ألَْجــِل َخطَايَانَــا،  بَــَذَل  ـِذي  الّـَ الَْمِســيِح 
ــاُء هللِا  ــِر اإِليَمــاِن « قبلــوا روح هللا وصــاروا » أَبَْن َحَســَب إَِراَدِة هللِا َوأَِبيَنــا «، » ِبَخبَ

ِباإِليَمــاِن ِبالَْمِســيِح يَُســوَع « )غاطيــة 1: 3، 4؛ 3: 2، 26(. 
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لقــد عــاش بولــس بيــن أهــل غاطيــة بطريقــة مكنتــه مــن أن يقــول بعــد ذلــك: 
ُع إِلَيُْكــْم أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة، كُونُــوا كََمــا أَنَــا « )غاطيــة 4: 12(. إن شــفتيه كانتــا  » أَتََضــرَّ
قــد ُمســتا بجمــرة مــن علــى المذبــح فاســتطاع أن يرتفــع فــوق الضعفــات الجســدية، 
وأن يقدم يســوع للناس كرجاء الخاطئ الوحيد والذين ســمعوه عرفوا أنه كان مع 
يســوع. فــإذ كان مــزودا بقــوة مــن األعالــي اســتطاع أن يقــرن الروحيــات بالروحيــات 
ويهــدم معاقــل الشــيطان الحصينــة. لقــد انســحقت القلــوب عندمــا ســمعه النــاس 
يقــدم محبــة هللا كمــا ظهــرت فــي ذبيحــة ابنــه الوحيــد، وكثيــرون ســألوا قائليــن: مــاذا 

ينبغــي أن أفعــل لكــي أخلــص؟
هــذه الطريقــة فــي تقديــم اإلنجيــل كانــت مميــزة لخدمــات الرســول طــول مــدة 
خدمتــه بيــن األمــم. لقــد كان يرفــع صليــب جلجثــة أمــام أعينهــم دائمــاً. وقــد أعلــن 
بعــد ذلــك بســنين عــن اختبــاره قائــاً: » فَِإنََّنــا لَْســَنا نَْكــِرُز ِبأَنُْفِســَنا، بَــْل ِبالَْمِســيِح 
يَُســوَع َربًّا، َولِكْن ِبأَنُْفِســَنا َعِبيًدا لَُكْم ِمْن أَْجِل يَُســوَع. ألَنَّ هللَا الَِّذي قَاَل أَْن يُْشــرَِق 
نـُـوٌر ِمــْن ظُلَْمــٍة، ُهــَو الَّــِذي أَْشــرََق ِفــي قُلُوِبَنــا، إلِنـَـارَِة َمْعرِفـَـِة َمْجــِد هللِا ِفــي َوْجــِه يَُســوَع 

الَْمِســيِح « )2 كورنثــوس 4: 5، 6(.
إن الرســل المكرســين الذيــن فــي أيــام المســيحية األولــى حملــوا بشــارة الخــاص 
ويشــوه  يفســد  أن  الــذات  تمجيــد  عــن  فكــر  ألي  يســمحوا  لــم  الهالــك،  للعالــم 
تقديمهــم للمســيح وإيــاه مصلوبــاً. إنهــم لــم يشــتهوا الســلطة أو التفــوق. فــإذ أخفــوا 
ــدوا تدبيــر الخــاص وحيــاة المســيح رئيــس هــذا التدبيــر  ذواتهــم فــي الُمَخلِـّـص مجَّ
ومكملــه. فالمســيح الــذي هــو أمــس واليــوم وإلــى األبــد كان هــو عــبء تعليمهــم.

ولو كان أولئك الذين يعلمون بكلمة هللا اليوم يرفعون صليب المسيح أعلى 
فأعلــى، فــإن خدمتهــم كانــت تصيــر أنجــح بكثيــر ممــا كانــت. فــإذا أمكــن إرشــاد 
الخطــاة ألن ينظــروا إلــى الصليــب نظــرة واحــدة. جــادة، وإذا امكنهــم أن ينظــروا نظــرة 

كاملــة إلــى الُمَخلِّــص المصلــوب فســيتحققون مــن عمــق رأفــة هللا وشــر الخطيــة.
وهــو ضمــان  لإلنســان.  العظيمــة  محبــة هللا  علــى  يبرهــن  المســيح  مــوت  إن 
خاصنــا. فــإذا أبعدنــا الصليــب بعيــداً عــن المســيح فكأننــا حجبنــا الشــمس مــن 
جلد الســماء. إن الصليب يقربنا إلى هللا ويصالحنا معه. فبشــفقة اآلب المحب 
العطــوف، ينظــر الــرب إلــى اآللم التــي احتملهــا ابنــه كــي يخلــص جنســنا مــن المــوت 

األبــدي ويقبلنــا فــي المســيح يســوع.
بــاآلب. فعليــه يتوقــف كل  بــدون الصليــب مــا كان يمكــن لإلنســان أن يتحــد 
عنــد  الخاطــئ وهــو  ينظــر  الُمَخلِـّـص، وعندمــا  أنــوار محبــة  تنبعــث  ومنــه  رجائنــا. 

208, 209



تمجيد الصليب  |  155

أســفل الصليــب إلــى فــوق، إلــى ذاك الــذي قــد مــات ليخلصــه، يمكنــه أن يفــرح 
بمــلء الفــرح ألن خطايــاه مغفــورة. وإذ يجثــو بإيمــان عنــد الصليــب يكــون قــد وصــل 

إلــى أرفــع مــكان يمكــن أن يبلغــه إنســان.
غيــر  محبــة  يحبنــا  الســماوي  اآلب  أن  نعلــم  أن  يمكننــا  الصليــب  وبواســطة 
محــدودة. فهــل نســتغرب إذا ســمعنا بولــس يهتــف قائــاً: » فََحاَشــا لِــي أَْن أَفْتَِخــَر 
إِلَّ ِبَصلِيــِب َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح « )غاطيــة 6: 14(. إنــه امتيــاز لنــا نحــن أيضــاً أن 
نفتخــر بالصليــب، وأن نســلم أنفســنا بالتمــام لمــن قــد بــذل نفســه ألجلنــا. وحينئــذ 
فبــكل النــور الــذي ينبثــق مــن الجلجثــة والــذي يشــع مــن وجوهنــا، يمكننــا أن نخــرج 

لنعلــن هــذا النــور لمــن هــم فــي الظلمــة.
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 16: 40-7(.

آســيا  حــدود  متخطيــاً  البعيــدة  األقاليــم  فــي  اإلنجيــل  إذاعــة  وقــت  حــان 
الصغــرى. كان الطريــق ُمعبــداً لبولــس ورفيقيــه ليعبــروا إلــى أوروبــا. ففــي تــرواس، 
َرُجــٌل  اللَّيْــِل:  ِفــي  ُرْؤيَــا  لِبُولُــَس  » ظََهــرَْت  المتوســط  األبيــض  البحــر  تخــوم  علــى 

.)9 )عــد  َوأَِعنَّــا «  َمِكُدونِيَّــَة  إِلَــى  اْعبُــْر  َويَُقــوُل  إِلَيْــِه  يَطْلُــُب  قَائِــٌم  َمِكُدونِــيٌّ 
كانــت الدعــوة ملزمــة وقاطعــة ل تســمح بــأي تأخيــر. إن لوقــا الــذي كان مصاحبــاً 
ا رَأَى الرُّْؤيَا لِلَْوقِْت  لبولس وسيا وتيموثاوس في الرحلة عبر أوروبا يعلن قائاً: » فَلَمَّ
ــرَُهْم. فَأَقْلَْعَنــا ِمــْن  ِقيــَن أَنَّ الــرَّبَّ قَــْد دََعانَــا لُِنبَشِّ طَلَبَْنــا أَْن نَْخــرَُج إِلَــى َمِكُدونِيَّــَة، ُمتََحقِّ
ْهَنــا ِبالْســِتَقاَمِة إِلَــى َســاُموثْرَاكِي، َوِفــي الَْغــِد إِلَــى نِيَابُولِيــَس. َوِمــْن ُهَنــاَك  تـَـرَُواَس َوتََوجَّ
إِلَى ِفيلِبِّي، الَِّتي ِهَي أَوَُّل َمِديَنٍة ِمْن ُمَقاطََعِة َمِكُدونِيََّة، َوِهَي كُولُونِيَُّة « )عد 12-10(.

بِْت َخرَْجَنا إِلَى َخارِجِ الَْمِديَنِة ِعْنَد نَْهٍر،  ثم يستطرد لوقا فيقول: » َوِفي يَْوِم السَّ
ـُم النَِّســاَء اللََّواتِــي اْجتََمْعــَن.  َحيْــُث َجــرَِت الَْعــادَُة أَْن تَُكــوَن َصــاٌَة، فََجلَْســَنا وَكُنَّــا نَُكلِـّ
فََكانَْت تَْسَمُع اْمرَأٌَة اْسُمَها لِيِديَُّة، بَيَّاَعُة أُرُْجَواٍن ِمْن َمِديَنِة ثَيَاتِيرَا، ُمتََعبَِّدٌة هلِل، فََفتََح 
الرَّبُّ قَلْبََها « )عد 13، 14(. لقد قبلت ليديا الحق بفرح. واهتدت هي وأهل بيتها 

واعتمــدوا. ثــم توســلت إلــى الرســل أن يجعلــوا بيتهــا بيتــاً لهــم ويمكثــوا فيــه.
وإذ كان رســل الصليــب يقومــون بعملهــم فــي التعليــم تبعتهــم جاريــة فيهــا روح 
، الَِّذيــَن يَُنــاُدوَن لَُكــْم  عرافــة وصرخــت قائلــة: » هــؤُلَِء النَّــاُس ُهــْم َعِبيــُد هللِا الَْعلِــيِّ

ِبطَِريــِق الَْخــاَِص. وَكَانـَـْت تَْفَعــُل هــَذا أَيَّاًمــا كَِثيــرًَة « )عــد 17، 18(.
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هــذه الجاريــة كانــت أداة طيعــة فــي يــد الشــيطان، وكانــت تكســب مواليهــا )أو 
أســيادها( مكســباً كثيراً بعرافتها. وقد أعان تأثيرها على تقوية العبادة الوثنية. لقد 
عرف الشــيطان أن مملكته ُغزيت واعتُدي عليها، فلجأ إلى هذه الوســيلة لمقاومة 
عمــل هللا علــى أمــل أن يمــزج مغالطاتــه بالحقائــق التــي كان يعلــم بهــا أولئــك الذيــن 
كانــوا يذيعــون رســالة اإلنجيــل. إن كلمــات المديــح التــي كانــت الجاريــة تنطــق بهــا كان 
فيهــا ضــرر وتعطيــل لقضيــة الحــق إذ كانــت تلهــي عقــول النــاس وتصــرف أذهانهــم 
عــن تعاليــم الرســل وتجلــب العــار علــى اإلنجيــل، وعــن طريقهــا اعتقــد العديــد مــن 
النــاس أن الرجــال الذيــن كانــوا يتكلمــون بــروح هللا وقوتــه إنمــا كانــوا مســوقين إلــى 

ذلــك بنفــس الــروح التــي عملــت فــي رســولة الشــيطان تلــك. 
الوقــت،  تلــك المقاومــة وصابريــن عليهــا بعــض  الرســل محتمليــن  وقــد ظــل 
وحينئــذ، وبإلهــام الــروح القــدس، أمــر بولــس ذلــك الــروح الشــرير أن يخــرج مــن تلــك 
الجارية. وقد شــهد صمتها المفاجئ أن الرســل هم فعاً عبيد هللا وأن الشــيطان 

قــد اعتــرف بأنهــم كذلــك وأنــه أطــاع أمرهــم وخــرج منهــا.
فــإذ خــرج ذلــك الــروح الشــرير مــن الجاريــة ورجــع إليهــا عقلهــا اختــارت أن تكــون 
تابعــة للمســيح. حينئــذ انزعــج مواليهــا خوفــاً علــى مهنتهــم. لقــد رأوا أن كل أملهــم 
فــي الكســب عــن طريــق عرافتهــا وتنبؤاتهــا قــد انتهــى، وأن مصــدر رزقهــم ســينقطع 

تمامــاً فيمــا إذا ُســمح للرســل بمواصلــة الكــرازة باإلنجيــل.
كثيرون غيرهم من سكان المدينة كانوا مهتمين بتحصيل المال عن طريق الخدع 
الشيطانية. وهؤلء إذ كانوا يخشون من تأثير تلك القوة التي كانت فعالة في إيقاف 
عملهــم، أثــاروا ضجــة عظيمــة ضــد عبيــد هللا. فجروهمــا )بولــس وســيا( إلــى الحــكام 
واشــتكوا عليهما قائلين: » هَذاِن الرَُّجاَِن يُبَلِْباَِن َمِديَنتََنا، َوُهَما يَُهوِديَّاِن، َويَُناِديَاِن 

ِبَعَوائـِـَد لَ يَُجــوُز لََنــا أَْن نَْقبَلََهــا َولَ نَْعَمــَل ِبَهــا، إِذْ نَْحــُن ُروَمانِيُّــوَن « )عــد 20، 21(.
وإذ ثــار الجمــوع وتملكهــم اهتيــاج جنونــي، قامــوا علــى التلميذيــن، وقد اعتملت 
فيهــم روح الرعــاع ســيما وأن الســلطات صادقــت علــى ذلــك إذ » َمــزََّق الـْـُولَُة ثِيَابَُهَمــا 
ــْجِن،  . فََوَضُعــوا َعلَيِْهَمــا َضَربـَـاٍت كَِثيــرًَة َوأَلُْقوُهَمــا ِفــي السِّ َوأََمــرُوا أَْن يُْضَربـَـا ِبالِْعِصــيِّ
ْجِن أَْن يَْحرَُسُهَما ِبَضبٍْط. َوُهَو إِذْ أََخَذ َوِصيًَّة ِمثَْل هِذِه، أَلَْقاُهَما  َوأَْوَصْوا َحاِفَظ السِّ

، َوَضبَــَط أَرُْجلَُهَمــا ِفــي الِْمْقطـَـرَِة « )عــد 24-23(.  اِخلِــيِّ ــْجِن الدَّ ِفــي السِّ
الــذي  المؤلــم  الوضــع  بســبب  يُطــاق  ل  هائــاً  عذابــاً  الرســولن  تعــذب  وقــد 
كانــا عليــه، ولكنهمــا مــع ذلــك لــم يتذمــراً. بــل عوضــاً عــن ذلــك، وفــي دجــى الليــل 
ووحشــة الســجن، كان أحدهمــا يشــجع اآلخــر بــكام الصــاة، وكانــا يســبحان هللا 
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الــذي حســبهما مســتأهلين أن يحتمــا العــار ألجــل اســمه. فابتهــج قلباهمــا بمحبــة 
عميقــة حــارة مــن أجــل عمــل فاديهمــا. وقــد ذكــر بولــس الضطهــادات التــي أوقعهــا 
علــى تاميــذ المســيح، وفــرح ألن عينيــه قــد فُتحتــا ليــرى، وألن قلبــه بــدأ يخفــق بقــوة 

الحقائــق المجيــدة التــي كان قبــا يحتقرهــا.
وبدهشــة وذهــول ســمع الســجناء اآلخــرون صــوت الصــاة والتســبيح آتيــاً مــن 
الســجن الداخلــي. لقــد كانــوا معتاديــن مــن قبــل علــى ســماع الصرخــات وأصــوات 
أن  قــط  لهــم  لــم يســبق  الليــل، ولكنهــم  تبــدد ســكون  األنيــن واللعنــات والســباب 
ســمعوا تلــك الصلــوات والتســابيح صاعــدة مــن تلــك الزنزانــة المظلمــة الكئيبــة. 
ــن  ولقــد ُذهــل الحــراس والمســجونون، علــى حــد ســواء، وســألوا بعضهــم بعضــا عمَّ
الــذي  والجــوع  أوصالهمــا،  َع  َمــزَّ الــذي  البــرد  رغــم  اللــذان،  الرجــان  ذانــك  يكــون 
أضناهمــا والعــذاب الــذي َمــزََّق جســديهما، أمكنهمــا، مــع ذلــك، أن يفرحــا ويتهلــا. 
إلــى بيوتهــم، وهــم يهنئــون  الــولة فــي طريــق عودتهــم  تلــك األثنــاء كان  وفــي 
قبــل  الثــورة  قمعــوا  الحاســمة  الســريعة  اإلجــراءات  بتلــك  أنهــم  علــى  أنفســهم 
وعمــل  صفــة  عــن  أخــرى  تفصيــات  ســمعوا  ســائرون،  وهــم  أنهــم  إل  نشــوبها. 
الجاريــة  رأوا  إذ  ثــم  والســجن.  بالجلــد  عليهمــا  قــد حكــم  اللذيــن  الرجليــن  ذينــك 
التــي خــرج منهــا الــروح الشــيطاني، دهشــوا بســبب التغييــر الــذي رأوه فــي وجههــا 
وتصرفهــا. كانــت الجاريــة قــد أحدثــت فــي الماضــي اضطرابــاً عظيمــاً فــي المدينــة، 
أمــا اآلن فقــد أصبحــت هادئــة ومســالمة. وإذ تحققــوا أنهــم مــن المرجــح أن يكونــوا 
قــد أوقعــوا عقوبــة القانــون الرومانــي القاســية علــى رجليــن بريئيــن، غضبــوا علــى 
أنفســهم وعقــدوا العــزم علــى أنهــم فــي الصبــاح التالــي ســيأمرون بإطــاق ســراح 
الرســولين ســراً ويخرجونهمــا مــن المدينــة، بعيــداً عــن خطــر ظلــم الرعــاع وقســوتهم. 
ولكــن فــي حيــن كان النــاس قســاة ومحبيــن لانتقــام أو مهمليــن إهمــالً إجراميــاً 
للتبعــات الخطيــرة الملقــاة علــى عواتقهــم، فــإن هللا لــم ينــس أن يكــون رحيمــاً نحــو 
عبديــه. لقــد كانــت الســماء بأســرها مهتمــة بالرجليــن اللذيــن كانــا يتألمــان ألجــل 
المســيح، فأرســل مائكــة لزيــارة الســجن. فمــا إن لمســت أرجلهــم األرض حتــى 
تزلزلــت، وأبــواب الســجن الموصــدة بــكل ضبــط وأحــكام انفتحــت، وانفكــت قيــود 

المســجونين جميعــاً وغمــر حجــرات الســجن المظلمــة فيــض مــن النــور.
كان حافــظ الســجن قــد ســمع بدهشــة وذهــول صلــوات وتســبيحات الرســولين 
الســجينين. فــإذ كان يدخلهمــا إلــى الســجن شــاهد جروحهمــا المتورمــة الداميــة وقــد 
كان هــو نفســه َمــْن أمــر بوضــع أرجلهمــا فــي المقطــرة. وكان يتوقــع أن يســمع منهمــا 
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أصــوات األنيــن المــر واللعنــات وألفــاظ الســباب، ولكنــه بــدلً مــن ذلــك ســمع أغانــي 
الفــرح والتســبيح. وإذ كانــت هــذه األصــوات ل تــزال تــرن فــي أذنيــه عبــث النعــاس 
بجفنيــه فنــام الســجان نومــا أوقــظ منــه علــى صــوت الزلزلــة واهتــزاز أســوار الســجن.

فــإذ اســتيقظ فزعــاً، رأى برعــب شــديد كل أبــواب الســجن مفتوحــة، فتملكــه 
الخــوف لئــا يكــون المســجونون قــد هربــوا. وقــد ذكــر كيــف أُســلم إليــه بولــس وســيا 
بوصيــة مشــددة، فــي الليلــة الســابقة، كــي يحرســهما بضبــط، وأيقــن مــن أن المــوت 
األكيــد ســيكون جــزاءه علــى عــدم أمانتــه الظاهــرة. فقــد أحــس فــي مــرارة نفســه 
بأنــه خيــر لــه أن يقتــل نفســه مــن أن يحتمــل عــار مــوت مشــين. فــإذ اســتل ســيفه، 
وكان مزمعــاً أن يقتــل نفســه، جلجــل صــوت بولــس بنغمــة مرحــة قائــاً: » لَ تَْفَعــْل 
ِبَنْفِســَك َشــيْئًا رَِديًّــا! ألَنَّ َجِميَعَنــا هُهَنــا « )عــد 28(. لقــد ظــل كل رجــل فــي مكانــه، 

محصــوراً بقــوة هللا التــي تجلــت فــي رفيــق لهــم فــي الســجن.
إن القســوة التــي عومــل بهــا الرســولن مــن قبــل الســجان، لــم تثــر غضبهمــا. فالــذي 
كان يســكن فــي قلــب بولــس وســيا هــو روح المســيح وليــس روح النتقــام. فــإذ كان 
قلباهما مفعمين بمحبة الُمَخلِّص لم يكن فيهما أي مجال للحقد على مضطهديهما.

أســقط الســجان ســيفه، وإذ طلــب َضــْوًءا، اندفــع إلــى الســجن الداخلــي. كان 
يريــد أن يــرى أي رجليــن همــا هــذان اللــذان قابــا القســوة التــي عومــا بهــا بمثــل 
أمامهمــا، طلــب منهمــا  الرســولن وخــر  إلــى حيــث كان  فــإذ وصــل  الرفــق.  هــذا 
، َمــاَذا  ــا َســيَِّديَّ الصفــح. ثــم إذا أخرجهمــا إلــى الــدار الخارجيــة، ســألهما قائــاً: » يَ

يَْنبَِغــي أَْن أَفَْعــَل لَِكــْي أَْخلُــَص؟ « )عــد 30(. 
ظــن  الزلزلــة، وعندمــا  فــي  باديــاً  رأى غضــب هللا  إذ  الســجان  ارتعــب  لقــد 
أن المســجونين قــد هربــوا، كان مســتعدا ألن يســقط علــى حــد ســيفه ويمــوت، 
أمــا اآلن فــكل هــذه األشــياء تبــدو قليلــة األهميــة بالمقارنــة مــع الرعــب الجديــد 
الغريــب الــذي اهتــاج فــي عقلــه، ورغبتــه فــي امتــاك الهــدوء والفــرح اللذيــن 
علــى  الســماء  نــور  رأى  لقــد  واإلهانــات.  اآللم  تحــت  الرســولن  أظهرهمــا 
وبقــوة  حياتهمــا.  إلنقــاذ  معجزيــة  بطريقــة  تدخــل  قــد  هللا  أن  وعلــم  وجهيهمــا، 
غريبــة عــادت إلــى ذهنــه الكلمــات التــي نطقــت بهــا الجاريــة التــي كان فيهــا روح 
، الَِّذيــَن يَُنــاُدوَن لَُكــْم  العرافــة حيــن قالــت: » هــُؤلَِء النَّــاُس ُهــْم َعِبيــُد هللِا الَْعلِــيِّ

الَْخــاَِص « )عــد 17(. ِبطَِريــِق 
قائليــن:  فأجابــاه  الحيــاة.  طريــق  يُريــاه  أن  الرســولين  ســأل  عميقــة  فبوداعــة 
َمــْن  َوَجِميــَع  وَكَلََّمــاُه  بَيِْتــَك.  َوأَْهــُل  أَنْــَت  فَتَْخلُــَص  الَْمِســيِح  يَُســوَع  ِبالــرَّبِّ  » آِمــْن 
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ــل الســجان جــروح الرســولين  ِفــي بَيِْتــِه ِبَكلَِمــِة الــرَّبِّ « )عــد 31، 32(. حينئــٍذ غسَّ
وخدمهمــا، وبعــد ذلــك اعتمــد هــو والذيــن لــه أجمعــون. لقــد تغلغلــت فــي قلــوب 
نــزلء ذلــك الســجن قــوة مقدســة، وانفتحــت أذهــان الجميــع لإلصغــاء إلــى الحقائــق 
التــي نطــق بهــا الرســولن. وقــد اقتنعــوا أن اإللــه الــذي يخدمــه هــذان الرجــان قــد 

تدخــل بطريقــة معجزيــة إلنقاذهمــا مــن األســر.
الســجن  الزلزلــة. وعندمــا أخبــر ضبــاط  ارتعــب ســكان مدينــة فيلبــي بســبب 
الــولة فــي الصبــاح بمــا حــدث فــي الليــل، خافــوا وأرســلوا الجاديــن إلطــاق ســراح 
الرســولين مــن الســجن. ولكــن بولــس أعلــن قائــاً»: » َضَربُونَــا َجْهــرًا َغيْــَر َمْقِضــيٍّ 
ــْجِن. أَفَــاآلَن يَطْرُُدونََنــا ِســرًّا؟ كَاَّ!  َعلَيَْنــا، َونَْحــُن رَُجــاَِن ُروَمانِيَّــاِن، َوأَلَْقْونَــا ِفــي السِّ

بَــْل لِيَأْتُــوا ُهــْم أَنُْفُســُهْم َويُْخرُِجونَــا « )عــد 37(.
كان الرســولن مــن المواطنيــن الرومــان، وكان القانــون يحــرم جلــد أي رجــل 
يحــرم  كان  كمــا  فاضحــة.  شــنعاء  جريمــة  بســبب  ذلــك  كان  إذا  إل  رومانــي، 
وســيا  بولــس  أمــا  عادلــة.  محاكمــة  بــدون  حريتــه  مــن  الرومانــي  تجريــد  أيضــاً 
فقــد ســجنا عانيــة، ولذلــك فقــد رفضــا اآلن أن يطلــق ســراحهما ســراً إل بعدمــا 

لذلــك. لئقــاً  تفســيراً  الــولة  يقــدم 
أن  مــن  خوفــاً  فزعــوا  الحــكام،  مســامع  إلــى  الــكام  هــذا  وصــل  فعندمــا 
اعتــذروا  الســجن  إلــى  للتــو  ذهبــوا  وإذ  اإلمبراطــور.  إلــى  الرســولن  يشــكوهم 
وأخرجوهمــا  عليهمــا،  وقعــا  اللذيــن  والقســوة  الظلــم  عــن  وســيا  لبولــس 
كانــوا  لقــد  المدينــة.  مــن  يخرجــا  أن  إليهمــا  متوســلين  الســجن،  مــن  بأنفســهم 
بطــش  مــن  يخشــون  كانــوا  كمــا  الشــعب،  علــى  الرســولين  تأثيــر  مــن  يخشــون 

البريئيــن. الرجليــن  هذيــن  لصالــح  تدخلــت  قــد  التــي  القــوة 
فتمشــيا مــع توصيــات المســيح لــم يــرد الرســولن أن يفرضــا وجودهمــا حيــث 
ـَة،  لِيِديّـَ ِعْنــَد  َوَدَخــاَ  ــْجِن  السِّ ِمــَن  » فََخَرَجــا  بقائهمــا.  فــي  يرغــب  مــن  يكــن  لــم 

َخَرَجــا « )عــد 40(. ثُــمَّ  يَاُهــْم  َوَعزَّ اإلِْخــَوَة  فَأَبَْصــرَا 
إن الرســولين لــم يعتبــرا تعبهمــا فــي فيلبــي باطــاً. نعــم إنهمــا واجهــا مقاومــات 
واضطهــادات كثيــرة، ولكــّن تدخــل عنايــة هللا لصالحهمــا، واهتــداء الســجان وأهــل 
بيتــه، كان ترضيــة وتعويضــاً كافيــاً عــن العــار واآللم التــي قــد احتماهــا. إن أنبــاء 
اإلقليــم،  ذلــك  فــي كل  انتشــرت  بمعجــزة  ونجاتهمــا  الســجن ظلمــاً  فــي  إلقائهمــا 
وهــذا جعــل عــدداً كبيــراً مــن النــاس يعرفــون عــن عمــل الرســولين، ممــن لــم يكــن 

ممكنــا الوصــول إليهــم بطريقــة أخــرى. 
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وكان مــن نتائــج خدمــات بولــس فــي فيلبــي أن تأسســت فيهــا كنيســة كانــت 
عضويتهــا تتزايــد باســتمرار. فغيرتــه وتكريســه، وفــوق الــكل، اســتعداده ألن يتألــم 
ألجــل المســيح كل ذلــك كان لــه تأثيــر عميــق ودائــم علــى المهتديــن الذيــن كانــوا 
يقــدرون الحقائــق الثمينــة التــي ألجلهــا قــدم الرســل كل تلــك التضحيــات، وهكــذا 

قــدم هــؤلء النــاس أنفســهم فــي تكريــس قلبــي كامــل لعمــل فاديهــم.
ومــن بعــض مــا جــاء فــي رســالة بولــس إليهــم، يمكننــا أن نتحقــق مــن أن هــذه 
ـُه قَــْد ُوِهــَب لَُكــْم ألَْجــِل الَْمِســيِح لَ  الكنيســة لــم تنــج مــن الضطهــاد إذ يقــول: » ألَنّـَ
أَْن تُْؤِمُنــوا ِبــِه فََقــْط، بَــْل أَيًْضــا أَْن تَتَأَلَُّمــوا ألَْجلِــِه. إِْذ لَُكــُم الِْجَهــاُد َعيُْنــُه الَّــِذي رَأَيْتُُمــوُه 
، َواآلَن تَْســَمُعوَن ِفــيَّ «. ومــع ذلــك فقــد كان ثباتهــم فــي اإليمــان عظيمــا بحيــث  ِفــيَّ
أعلــن عنهــم قائــاً: » أَْشــُكُر إِلِهــي ِعْنــَد كُلِّ ِذكْــِري إِيَّاكُــْم َدائًِمــا ِفــي كُلِّ أَْدِعيَِتــي، 
ــَة ألَْجــِل َجِميِعُكــْم ِبَفــَرٍح لَِســبَِب ُمَشــاَركَِتُكْم ِفــي اإلِنِْجيــِل ِمــْن أَوَِّل يَــْوٍم  ًمــا الطَّلْبَ ُمَقدِّ

إِلَــى اآلَن « )فيلبــى 1: 29، 30، 5-3(.
مــا أرهــب الصــراع الناشــب بيــن قــوات الخيــر وقــوات الشــر فــي المراكــز الهامــة 
التــي يدعــى رســل الحــق للعمــل فيهــا. فالرســول يعلــن قائــاً: » فَــِإنَّ ُمَصاَرَعتََنــا 
ــاَِطيِن، َمــَع ُولَِة الَْعالـَـِم َعلـَـى ظُلَْمــِة  لَيَْســْت َمــَع َدٍم َولَْحــٍم، بـَـْل َمــَع الرَُّؤَســاِء، َمــَع السَّ
ْهــِر « )أفســس 6: 12(. وســيظل النضــال محتدمــاً بيــن كنيســة هللا وبيــن  هــَذا الدَّ

أولئــك الذيــن هــم تحــت ســيطرة المائكــة األشــرار، إلــى انقضــاء الدهــر.
كثيــراً مــا كان يُدعــى المســيحيون األولــون لمواجهــة قــوات الظلمــة وجهــاً لوجــه. 
لقد حاول العدو بواسطة المغالطة والضطهاد أن يحولهم عن اإليمان الحقيقي. 
وفــي عصرنــا الحاضــر، عندمــا نــرى نهايــة كل شــيء تدنــو ســريعاً، يبــذل الشــيطان 
جهــوداً يائســة ليصطــاد العالــم فــي أشــراكه. إنــه يبتكــر خططــاً كثيــرة ليشــغل األذهــان 
ويحــّول التفــات النــاس عــن الحقائــق الجوهريــة للخــاص. وفــي كل مدينــة يــدأب 
أعوانه على حشــد الذين يقاومون شــريعة هللا وتنظيمهم في أحزاب. إن المخادع 
األعظــم يعمــل علــى إدخــال عناصــر الرتبــاك والعصيــان، فتثــور ثائــرة النــاس بغيــرة 

ليســت حســب المعرفــة.
إن الشــر قــد تفاقــم إلــى حــد لــم يبلغــه مــن قبــل، ومــع ذلــك فكثيــرون مــن خــدام 
أن  األمنــاء  هللا  رســل  علــى  ولكــن  وأمــان «  » ســام  قائليــن:  يصرخــون  اإلنجيــل 
يتقدمــوا إلــى األمــام بثبــات فــي عملهــم. وإذ يلبســون ســاح الســماء، عليهــم أن 
بــا خــوف وبانتصــار، ول يكفــون قــط عــن شــن الحــرب حتــى تقبــل كل  يتقدمــوا 

نفــس يمكــن أن يصلــوا إليهــا، رســالة الحــق الخاصــة بهــذا الزمــن.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في أعمال 17: 10-1(.

اتجــه بولــس وســيا بعــد تركهمــا فيلبــي إلــى تســالونيكي. وفــي هــذه المدينــة 
كان لهمــا امتيــاز مخاطبــة جمــع غفيــر مــن النــاس فــي مجمــع لليهــود. إن منظرهمــا 
برهــن علــى المعاملــة المهينــة التــي عومــا بهــا منــذ عهــد قريــب واســتلزم إيضاحــاً 
لمــا قــد حــدث. وهــذا مــا فعــاه دون أن يمجــدا نفســيهما، بــل مجــدا ذاك الــذى 

هيــأ لهمــا ســبياً للنجــاة.
العهــد  نبــوات  فــي  بمــا ورد  للتســالونيكيين، استشــهد  يكــرز  بولــس، وهــو  إن 
هــذه  إلــى  التاميــذ  أذهــان  فتــح  خدمتــه  فــي  المســيح  إن  الَمِســيَّا.  عــن  القديــم 
ــَة  ــُر لَُهَمــا األُُمــوَر الُْمْختَصَّ النبــوات إذ » ابْتَــَدأَ ِمــْن ُموَســى َوِمــْن َجِميــعِ األَنِْبيَــاِء يَُفسِّ
يكــرز بالمســيح، اقتبــس  الُْكتُــِب « )لوقــا 24: 27(. وبطــرس وهــو  ِفــي َجِميــعِ  ِبــِه 
براهينــه مــن كتــب العهــد القديــم. واْســِتَفانُوس ســار علــى النهــج نفســه. وكذلــك 
التجــأ بولــس فــي خدمتــه إلــى أجــزاء العهــد القديــم المنبئــة بميــاد المســيح وآلمــه 
وموتــه وقيامتــه. فمــن شــهادة موســى واألنبيــاء الموحــى بهــا، برهــن علــى أن يســوع 
صــوت  كان  آدم  عهــد  منــذ  أنــه  علــى  أيضــاً  وبرهــن  ذاتــه،  الَمِســيَّا  هــو  الناصــري 

المســيح هــو الــذي تكلــم علــى أفــواه اآلبــاء واألنبيــاء.
بــه.  نبــوات واضحــة وصريحــة خاصــة بظهــور الســيد الموعــود   لقــد أعطيــت 
فلقــد أعطــي آلدم تأكيــد عــن مجــيء الفــادي. فالحكــم الــذي صــدر علــى الشــيطان 
والقائــل: » َوأََضــُع َعــَداَوًة بَيَْنــِك َوبَيْــَن الَْمــْرأَِة، َوبَيْــَن نَْســلِِك َونَْســلَِها. ُهــَو يَْســَحُق 
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ــُه « كان وعــداً ألبوينــا األوليــن عــن الفــداء الــذي كان  رَأَْســِك، َوأَنْــِت تَْســَحِقيَن َعِقبَ
ســيتم بواســطة المســيح.

وقــد أعطــي إلبراهيــم الوعــد أنــه مــن نســله ســيأتي مخلــص العالــم، إذ قــال لــه 
ـُه  هللا: » َويَتَبَــارَُك ِفــي نَْســلَِك َجِميــُع أَُمــِم األَرِْض «، » لَ يَُقــوُل َوِفــي األَنَْســاِل كَأَنّـَ

ـِذي ُهــَو الَْمِســيُح «. ـُه َعــْن َواِحــٍد َوِفــي نَْســلَِك الّـَ َعــْن كَِثيِريــَن، بَــْل كَأَنّـَ
ثــم أن موســى قــرب نهايــة عملــه كقائــد ومعلــم إلســرائيل تنبــأ بــكل وضــوح عــن 
الَمِســيَّا اآلتــي فقــال لحشــود اإلســرائيليين المجتمعيــن هــذه الكلمــات: » يُِقيــُم لـَـَك 
الــرَّبُّ إِلُهــَك نَِبيًّــا ِمــْن َوَســِطَك ِمــْن إِْخَوتـِـَك ِمثْلِــي. لـَـُه تَْســَمُعوَن «. وقــد أكــد موســى 
لإلســرائيليين بــأن هللا نفســه قــد أعلــن هــذا لــه حيــن كان فــي جبــل حوريــب قائــاً: 
» أُِقيــُم لَُهــْم نَِبيًّــا ِمــْن َوَســِط إِْخَوتِِهــْم ِمثْلـَـَك، َوأَْجَعــُل كَاَِمــي ِفــي فَِمــِه، فَيَُكلُِّمُهــْم ِبــُكلِّ 

َمــا أُوِصيــِه ِبــِه « )تكويــن 3: 15، 22: 18؛ غاطيــة 3: 16؛ تثنيــة 18: 15، 18(.
كان الَمِســيَّا ســيأتي مــن نســل الملــوك ألن الــرب قــال فــي النبــوة التــي نطــق بهــا 
يعقــوب: » لَ يـَـزُوُل قَِضيــٌب ِمــْن يَُهــوَذا َوُمْشــتَِرٌع ِمــْن بَيْــِن رِْجلَيْــِه َحتَّــى يَأْتِــَي ِشــيلُوُن 

َولـَـُه يَُكــوُن ُخُضــوُع ُشــُعوٍب «.
ــى، َويَْنبُــُت ُغْصــٌن ِمــْن  وإشــعياء تنبــأ قائــاً: » َويَْخــُرُج قَِضيــٌب ِمــْن ِجــْذِع يَسَّ
. اْســَمُعوا فَتَْحيَــا أَنُْفُســُكْم.  ــوا إِلـَـيَّ أُُصولـِـِه « كمــا يقــول أيضــاً: » أَِميلـُـوا آَذانَُكــْم َوَهلُمُّ
ــُعوِب،  اِدقََة. ُهَوَذا قَْد َجَعلْتُُه َشــارًِعا لِلشُّ َوأَقْطََع لَُكْم َعْهًدا أَبَِديًّا، َمرَاِحَم َداُوَد الصَّ
تَرْكُــُض  تَْعرِفْــَك  لَــْم  ــٌة  َوأُمَّ تَْدُعوَهــا،  تَْعرِفَُهــا  ــٌة لَ  أُمَّ َهــا  ــُعوِب.  لِلشُّ َوُموِصيًــا  رَئِيًســا 

ــَدَك «. ــْد َمجَّ ــُه قَ وِس إِْســرَائِيَل ألَنَّ ــَك، ِمــْن أَْجــِل الــرَّبِّ إِلِهــَك َوقُــدُّ إِلَيْ
ـاٌم  كمــا شــهد إرميــا أيضــاً عــن مجــيء الفــادي كرئيــس بيــت داود فقــال: » َهــا أَيّـَ
ــا َوَعْدلً  ، َوأُِقيــُم لـِـَداُوَد ُغْصــَن ِبــّر، فَيَْملِــُك َملِــٌك َويَْنَجــُح، َويُْجــرِي َحقًّ تَأْتـِـي، يَُقــوُل الــرَّبُّ
ِفــي األَرِْض. ِفــي أَيَّاِمــِه يَُخلَّــُص يَُهــوذَا، َويَْســُكُن إِْســرَائِيُل آِمًنــا، َوهــَذا ُهــَو اْســُمُه الَّــِذي 
: لَ يَْنَقِطــُع لِــَداُوَد  ـُه هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ يَْدُعونَــُه ِبــِه: الــرَّبُّ ِبرُّنَــا « كمــا قــال أيضــاً: » ألَنّـَ
ــِة الاَِّويِّيــَن إِنَْســاٌن ِمــْن  ــِت إِْســرَائِيَل، َولَ يَْنَقِطــُع لِلَْكَهَن ــُس َعلَــى كُرِْســيِّ بَيْ إِنَْســاٌن يَْجلِ
أََماِمــي يُْصِعــُد ُمْحرَقـَـًة، َويُْحــرُِق تَْقِدَمــًة، َويَُهيِّــيُء ذَِبيَحــًة كُلَّ األَيَّــاِم « )تكويــن 49: 10؛ 

إشــعياء 11: 1؛ 55: 3-5؛ إرميــا 23: 5، 6؛ 33: 17، 18(.
ــا  بــل حتــى مــكان ميــاد الَمِســيَّا ســبق فأنبــئ بــه إذ يقــول ميخــا النبــي: » أَمَّ
يَُهــوَذا، فَِمْنــِك  أُلُــوِف  بَيْــَن  تَُكونِــي  أَْن  َوأَنْــِت َصِغيــرٌَة  أَفَْراتَــَة،  لَْحــِم  بَيْــَت  يَــا  أَنْــِت 
ُمْنــُذ  الَْقِديــِم،  ُمْنــُذ  َوَمَخارُِجــُه  إِْســَرائِيَل،  َعلَــى  ُمتََســلِّطًا  يَُكــوُن  ـِذي  الّـَ لِــي  يَْخــُرُج 

.)2  :5 ـاِم األَزَِل « )ميخــا  أَيّـَ
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الُمَخلِـّـص علــى األرض لخــص  بــه  يقــوم  الــذي كان يجــب أن  العمــل  كمــا أن 
، ُروُح الِْحْكَمــِة َوالَْفْهــِم،  ــِه ُروُح الــرَّبِّ تلخيصــاً شــاما إذ يقــول الوحــي: » َويَُحــلُّ َعلَيْ
تـُـُه تَُكــوُن ِفــي َمَخافـَـِة الــرَّبِّ «.  ِة، ُروُح الَْمْعرِفـَـِة َوَمَخافـَـِة الــرَّبِّ َولَذَّ ُروُح الَْمُشــورَِة َوالُْقــوَّ
ُمْنَكِســِري  » ألَْعِصــَب  المســاكين...  يبشــر  ســيجول  كان  هكــذا  الممســوح  ذاك 
ــٍة  ــِق، َولِلَْمأُْســوِريَن ِباإلِطْــاَِق. ألُنَــاِدَي ِبَســَنٍة َمْقبُولَ الَْقلْــِب، ألُنَــاِدَي لِلَْمْســِبيِّيَن ِبالِْعتْ
ِصْهيَــْوَن،  لَِنائِِحــي  ألَْجَعــَل  النَّائِِحيــَن.  كُلَّ  ألَُعــزَِّي  إِللَِهَنــا.  انِْتَقــاٍم  َوِبيَــْوِم   ، لِلــرَّبِّ
ألُْعِطيَُهــْم َجَمــالً ِعَوًضــا َعــِن الرََّمــاِد، َوُدْهــَن فَــَرٍح ِعَوًضــا َعــِن النَّــْوِح، َورَِداَء تَْســِبيٍح 
، َغــرَْس الــرَّبِّ لِلتَّْمِجيــِد « )ميخــا  ِعَوًضــا َعــِن الــرُّوِح الْيَائَِســِة، فَيُْدَعــْوَن أَْشــَجاَر الِْبــرِّ

5: 2؛ إشــعياء 11: 2، 3؛ 61: 3-1(.
َوَضْعــُت  نَْفِســي.  ِبــِه  ُســرَّْت  ـِذي  الّـَ ُمْختَــاِري  أَْعُضــُدُه،  ـِذي  الّـَ َعبْــِدي  » ُهــَوَذا 
ــاِرِع َصْوتـَـُه.  ُروِحــي َعلَيـْـِه فَيُْخــِرُج الَْحــقَّ لأِلَُمــِم. لَ يَِصيــُح َولَ يَرْفـَـُع َولَ يُْســِمُع ِفــي الشَّ
 . قََصبَــًة َمرُْضوَضــًة لَ يَْقِصــُف، َوفَِتيلَــًة َخاِمــَدًة لَ يُطِْفــُئ. إِلَــى األََمــاِن يُْخــِرُج الَْحــقَّ
َشــِريَعتَُه «  الَْجزَائِــُر  َوتَْنتَِظــُر  األَرِْض،  ِفــي  الَْحــقَّ  يََضــَع  ـى  َحتّـَ يَْنَكِســُر  َولَ  يَــِكلُّ  لَ 

)إشــعياء 42: 4-1(.
وهكــذا، وبقــوة إقنــاع عظيمــة كان بولــس يُحاجــج مــن أســفار العهــد القديــم 
األَْمــَواِت «  ِمــَن  َويَُقــوُم  ـُم  يَتَأَلّـَ الَْمِســيَح  أَنَّ  يَْنبَِغــي  كَاَن  ـُه  أَنّـَ َوُمبَيًِّنــا  ًحــا  » ُمَوضِّ
ِبَقِضيــٍب  إِْســرَائِيَل  قَاِضــَي  » يَْضِربُــوَن  قائــاً:  ميخــا  يتنبــأ  ألــم   .)3  :17 )أعمــال 
إشــعياء  لســان  نفســه علــى  عــن  الســيد  يتنبــأ  أولــم   .)1  :5 )ميخــا  ِه «  َخــدِّ َعلَــى 
ــْم أَْســتُْر َعــِن الَْعــاِر  يَّ لِلنَّاتِِفيــَن. َوْجِهــي لَ اِرِبيــَن، َوَخــدَّ قائــاً: » بََذلْــُت ظَْهــِري لِلضَّ
َوالْبَْصــِق « )إشــعياء 50: 6(. وبواســطة المرنــم تنبــأ المســيح عــن المعاملــة التــي 
ــْعب. ِكُلُّ  كان ســيعامله بهــا النــاس فقــال: » أَنـَـا... َعــاٌر ِعْنــَد الْبََشــِر َوُمْحتََقــُر الشَّ
ــَفاَه، َويُْنِغُضــوَن الــرَّأَْس قَائِلِيــَن: اتّـَـَكَل  الَِّذيــَن يََرْونَِنــي يَْســتَْهزِئُوَن ِبــي. يَْفَغــُروَن الشِّ
ــُروَن  ــِه « » أُْحِصــي ُكلَّ ِعظَاِمــي، َوُهــْم يَْنظُ ــُه ُســرَّ ِب ــِه، لِيُْنِقــْذُه ألَنَّ َعلَــى الــرَّبِّ فَلْيَُنجِّ
» ِصــرُْت  يَْقتَِرُعــوَن «.  لِبَاِســي  َوَعلَــى  بَيَْنُهــْم،  ثِيَاِبــي  يَْقِســُموَن   . ِفــيَّ َويَتََفرَُّســوَن 
ــي. ألَنَّ َغيْــرََة بَيِْتــَك أَكَلَتِْنــي، َوتَْعِييــرَاِت  أَْجَنِبيًّــا ِعْنــَد إِْخَوتِــي، َوَغِريبًــا ِعْنــَد بَِنــي أُمِّ
ـًة فَلَــْم  رِقّـَ انْتَظَــرُْت  َعلَــيَّ « » الَْعــاُر قَــْد كََســَر قَلِْبــي فََمرِْضــُت.  َوقََعــْت  ُمَعيِِّريــَك 

يــَن فَلَــْم أَِجــْد « )مزمــور 22: 6-8، 17، 18؛ 69: 8، 9، 20(. تَُكــْن، َوُمَعزِّ
وبــأي وضــوح ل يخطــئ وصفــت نبــوات إشــعياء آلم المســيح وموتــه حيــن قــال 
اَمــُه كََفــْرٍخ  ؟ نَبَــَت قُدَّ َق َخبَرَنَــا، َولَِمــِن اْســتُْعلَِنْت ِذَراُع الــرَّبِّ متســائاً: » َمــْن َصــدَّ
وَكَِعــرْق ِمــْن أَرٍْض يَاِبَســٍة، لَ ُصــورََة لَــُه َولَ َجَمــاَل فََنْنظُــَر إِلَيْــِه، َولَ َمْنظَــَر فََنْشــتَِهيَُه. 
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ُمْحتََقــٌر َوَمْخــُذوٌل ِمــَن النَّــاِس، رَُجــُل أَْوَجــاٍع َوُمْختَِبــُر الَْحــزَِن، وَكَُمَســتٍَّر َعْنــُه ُوُجوُهَنــا، 
ــدَّ ِبــِه «. ــْم نَْعتَ ُمْحتََقــٌر فَلَ

لََهــا. َونَْحــُن َحِســبَْناُه ُمَصابًــا َمْضُروبًــا  » لِكــنَّ أَْحزَانََنــا َحَملََهــا، َوأَْوَجاَعَنــا تََحمَّ
ِمــَن هللِا َوَمْذلُــولً. َوُهــَو َمْجــُروٌح ألَْجــِل َمَعاِصيَنــا، َمْســُحوٌق ألَْجــِل آثَاِمَنــا. تَأِْديــُب 

َســاَِمَنا َعلَيْــِه، َوِبُحبُــرِِه ُشــِفيَنا «.
إِثْــَم  َوالــرَّبُّ َوَضــَع َعلَيْــِه  إِلَــى طَِريِقــِه،  َواِحــٍد  ِملَْنــا كُلُّ  » كُلَُّنــا كََغَنــٍم َضلَلَْنــا. 
بـْـِح، َوكََنْعَجــٍة  َّــَل َولَــْم يَْفتَــْح فَــاُه. كََشــاٍة تَُســاُق إِلَــى الذَّ ــا ُهــَو فَتََذلث َجِميِعَنــا. ظُلِــَم أَمَّ
َوِفــي  أُِخــَذ.  يُْنونَــِة  الدَّ َوِمــَن  ْغطَــِة  الضُّ ِمــَن  فَــاُه.  يَْفتَــْح  فَلَــْم  يَهــا  َجازِّ أََمــاَم  َصاِمتَــٍة 
َذنْــِب  أَْجــِل  ِمــْن  ُضــرَِب  ـُه  أَنّـَ األَْحيَــاِء،  أَْرِض  ِمــْن  قُِطــَع  ـُه  أَنّـَ يَظُــنُّ  كَاَن  َمــْن  ِجيلِــِه 

.)8-1  :53 )إشــعياء  َشــْعِبي « 
بــل حتــى كيفيــة موتــه رمــز إليهــا. فكمــا رفــع موســى الحيــة فــي البريــة كذلــك 
كان ينبغــي أن يرفــع الفــادي اآلتــي: » لَِكــْي لَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه، بـَـْل تَُكــوُن 

لَــُه الَْحيَــاُة األَبَِديَّــُة « )يوحنــا 3: 16(.
» فَيَُقــوُل لَــُه: َمــا هــِذِه الُْجــُروُح ِفــي يََديْــَك؟ فَيَُقــوُل: ِهــَي الَِّتــي ُجِرْحــُت ِبَهــا 
ِفــي بَيْــِت أَِحبَّائـِـي « )زكريــا 13: 6(. » َوُجِعــَل َمــَع األَْشــَراِر قَبْــرُُه، َوَمــَع َغِنــيٍّ ِعْنــَد 
ــا الــرَّبُّ فَُســرَّ ِبــأَْن  . أَمَّ ـُه لَــْم يَْعَمــْل ظُلًْمــا، َولَــْم يَُكــْن ِفــي فَِمــِه ِغــشٌّ َمْوتِــِه. َعلَــى أَنّـَ

يَْســَحَقُه ِبالَْحــزَِن « )إشــعياء 53: 9، 10(.
ثانيــة  بأيــدي األشــرار كان ســيقوم  يمــوت  الــذي كان مزمعــا أن  ولكــن ذاك 
مــن  بإلهــام  شــهد  الحلــو  هللا  شــعب  مرنــم  إن  والقبــر.  الخطيــة  علــى  كمنتصــر 
يَْســُكُن  أَيًْضــا  » َجَســِدي  بفــرح:  فقــال  القيامــة  صبــاح  أمجــاد  عــن  العلــي  هللا 
ــَك يَــَرى  ــْن تـَـَدَع تَِقيَّ ــْن تَتْــرَُك نَْفِســي ِفــي الَْهاِويَــِة. ) فــي القبــر(، لَ ــا. ألَنَّــَك لَ ُمطَْمِئنًّ

.)10  ،9  :16 )مزمــور  فََســاًدا « 
لقــد أظهــر بولــس التحــاد الوثيــق الــذي بــه قــرن هللا الخدمــة الكفاريــة بالنبــوات 
بـْـِح «. فالَمِســيَّا كان مزمعــاً  التــي تشــير إلــى ذاك الــذي كان » كََشــاٍة تَُســاُق إِلـَـى الذَّ
أن يبــذل حياتــه » َذِبيَحــَة إِثـْـٍم «. إن النبــي إذ تطلــع عبــر العصــور إلــى مشــاهد كفــارة 
الُمَخلِـّـص، شــهد بــأن حمــل هللا » َســَكَب لِلَْمــْوِت نَْفَســُه َوأُْحِصــَي َمــَع أَثََمــٍة، َوُهــَو 

َحَمــَل َخِطيَّــَة كَِثيِريــَن َوَشــَفَع ِفــي الُْمْذنِِبيــَن « )إشــعياء 53: 7، 10، 12(.
إن الُمَخلِّــص الــذي تكلمــت عنــه النبــوات كان ســيأتي ل كملــك أرضــي ليحــرر 
األمــة اليهوديــة مــن ظالميهــا األرضييــن، بــل كإنســان بيــن النــاس ليحيــا حيــاة الفقــر 
والتضاع وفي النهاية يُحتقر ويُرفض ويُقتل. إن الُمَخلِّص الذي تنبأت عنه أسفار 
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العهــد القديــم كان ســيقدم نفســه ذبيحــة عــن جنســنا الســاقط، وبذلــك يوفــي كل 
مطاليــب الشــريعة التــي كُِســرَْت. ففيــه كانــت الرمــوز الكفاريــة ســتلتقي بالمرمــوز 

إليــه، وكان موتــه علــى الصليــب ســيضفي معنــى علــى كل النظــام اليهــودي.
الماضيــة علــى  عــن غيرتــه  تســالونيكي  فــي  اليهــود  بولــس جماعــة  أخبــر  وقــد 
الشــريعة الطقســية، وعــن اختبــاره العجيــب الــذي حــدث لــه عنــد أبــواب دمشــق. 
كان قبــل اهتدائــه يضــع ثقتــه فــي التقــوى الوراثيــة، ومــا كان ذلــك إل رجــاء كاذب 
وســراب مخــادع. فلــم يكــن إيمانــه مثبتــا فــي المســيح. وبــدلً مــن ذلــك وثــق فــي 
الفرائــض والطقــوس. وكانــت غيرتــه علــى النامــوس منفصلــة عــن اإليمــان بالمســيح 
أعمــال  ممارســة  فــي  لــوم  بــا  بأنــه  يفخــر  كان  وفيمــا  الجــدوى.  عديمــة  فكانــت 
النامــوس والتقيــد بحرفيتــه، كان قــد رفــض ذاك الــذي جعــل النامــوس ذا قيمــة.

ولكــن عنــد وقــت اهتدائــه وتجديــده تبــدل كل شــيء. فيســوع الناصــري الــذي 
لقــد رآه  بــه.  كان يضطهــده فــي شــخص قديســيه ظهــر أمامــه كالَمِســيَّا الموعــود 
المضطهــد كابــن هللا الــذي قــد جــاء إلــى األرض إتمامــا للنبــوات، والــذي فــي حياتــه 

تمــت كل شــروط الكتــب المقدســة.
مقدســة،  بجــرأة  تســالونيكي  فــي  المجمــع  فــي  باإلنجيــل  بولــس  جاهــر  وإذ 
ُســلَِّط فيــض مــن النــور علــى معنــى الفرائــض والطقــوس المتصلــة بخدمــة خيمــة 
الجتمــاع. وقــد وجــه عقــول ســامعيه إلــى مــا بعــد الخدمــة األرضيــة وخدمــة المســيح 
المســيح عملــه  ــل  يَُكمِّ بعدمــا  فيــه،  الــذي  الوقــت  إلــى  الســماوي،  الَمْقــِدس  فــي 
كوســيط، ســيأتي ثانيــة بقــوة ومجــد عظيــم ويثبــت ملكوتــه علــى األرض. كان بولــس 
يؤمــن بالمجــيء الثانــي للمســيح، وبــكل وضــوح وقــوة قــدم الحقائــق الخاصــة بهــذا 

الحــادث، بحيــث تأثــرت عقــول كثيريــن مــن ســامعيه تأثيــراً لــم يُْمــَح قــط.
وهــو  تســالونيكي  ألهــل  يكــرز  بولــس  جعــل  متتابعــة  ســبوت  ثاثــة  ولمــدى 
يحاجهــم مــن الكتــب المقدســة فيمــا يختــص بحيــاة المســيح وموتــه وقيامتــه وعملــه 
الســماوي ومجــده العتيــد » الخــروف المذبــوح منــذ تأســيس العالــم «. )رؤيــا 13: 
8(. لقــد مجــد المســيح، الــذي يعتبــر إدراك خدمتــه إدراكاً جيــداً، المفتــاح الــذي 
يفتــح أســفار العهــد القديــم مانحــاً للجميــع الفرصــة لاطــاع علــى كنوزهــا الغنيــة.

عظيمــة،  بقــوة  تســالونيكي،  فــي  هكــذا  اإلنجيــل  حقائــق  أذيعــت  فــإذ 
اســترعى هــذا انتبــاه جماعــات كثيــرة » فَاقْتََنــَع قَــْوٌم ِمْنُهــْم َوانَْحــاُزوا إِلَــى بُولُــَس 
َمــاِت  الُْمتََقدِّ النَِّســاِء  َوِمــَن  كَِثيــٌر،  ُجْمُهــوٌر  الُْمتََعبِِّديــَن  الْيُونَانِيِّيــَن  َوِمــَن  َوِســياَ، 

.)4  :17 )أعمــال  ِبَقلِيــل «  لَيْــَس  َعــَدٌد 
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التــي  األماكــن  فــي  حــدث  كمــا  عنيــدة  بمقاومــة  الرســولن  اصطــدم  وقــد 
ــُر الُْمْؤِمِنيــَن «. هــؤلء اليهــود لــم تكــن لهــم  دخاهــا مــن قبــل: » فََغــاَر الْيَُهــوُد َغيْ
حظــوة فــي عيــون الســلطات الرومانيــة، ألنهــم منــذ عهــد قريــب قامــوا بثــورة فــي 
إلــى  حريتهــم  قُيــدت  وقــد  والشــبهة  الشــك  بنظــرات  إليهــم  يُنظــر  فــكان  رومــا. 
الحظــوة  ويعيــدوا  الظــروف  مــن  ليســتفيدوا  الفرصــة  اآلن  فوجــدوا  مــا.  درجــة 
الرســولين  علــى  اللــوم  يلقــون  نفســه  الوقــت  وفــي  أضاعوهــا،  قــد  كانــوا  التــي 

ويهينونهــم. المســيحية  إلــى  المهتديــن  وعلــى 
ــوِق «  وهــذا مــا شــرعوا فــي عملــه بالتحــاد مــع » رَِجــالً أَْشــرَاًرا ِمــْن أَْهــِل السُّ
الرســولين  يجــدوا  أن  يؤملــون  كانــوا  وإذ  الَْمِديَنــَة «  ُســوا  » َسجَّ الوســيلة  وبهــذه 
ــا  » قَاُمــوا َعلـَـى بَيْــِت يَاُســوَن « ولكنهــم لــم يجــدوا بولــس ول ســيا. )عــد 5(. » َولَمَّ
لَــْم يَِجُدوُهَمــا « فالرعــاع فــي جنــون خيبتهــم: » َجــرُّوا يَاُســوَن َوأُنَاًســا ِمــَن اإلِْخــَوِة 
إِلَــى ُحــكَّاِم الَْمِديَنــِة َصارِِخيــَن إِنَّ هــؤُلَِء الَِّذيــَن فَتَُنــوا الَْمْســُكونََة َحَضــُروا إِلَــى هُهَنــا 
ــُه  ــوَن ِضــدَّ أَْحــَكاِم قَيَْصــَر قَائِلِيــَن: إِنَّ ــْم يَاُســوُن. َوهــؤُلَِء كُلُُّهــْم يَْعَملُ أَيًْضــا. َوقَــْد قَِبلَُه

يُوَجــُد َملِــٌك آَخــُر: يَُســوُع « )عــد 6، 7(.
فــإذ لــم يجــدوا بولــس ول ســيا، أخــذ الحــكام المؤمنيــن ووضعوهــم فــي الحبــس 
حفظــاً للســام. أمــا اإلخــوة فــإذ كانــوا يخافــون مــن هجــوم جديــد » فَلِلَْوقـْـِت أَرَْســلُوا 

بُولـُـَس َوِســياَ لَيْــاً إِلـَـى ِبيِريَّــَة « )عــد 10(.
ل حاجة بمن يكرزون بحقائق غير مقبولة في هذه األيام، أن تضعف عزائمهم 
عــون بأنهــم مســيحيون، أكثــر  إذا كانــوا ل يظفــرون باســتقبال حافــل، حتــى ممــن يدَّ
ممــا ظفــر بولــس ورفقــاؤه، مــن النــاس الذيــن خدمــوا بينهــم. علــى رســل الصليــب 
أن يتســلحوا بالســهر والصــاة، ويتقدمــوا إلــى األمــام بإيمــان وشــجاعة، خادميــن 
دائماً باســم يســوع. وعليهم أن يمجدوا المســيح بوصفه الوســيط عن اإلنســان في 
القــدس الســماوي، الــذي فيــه تركــزت كل ذبائــح نظــام العهــد القديــم، والــذي فــي 

ذبيحتــه الكفاريــة يجــد مــن يتعــدون علــى شــريعة هللا ســاماً وغفرانــاً.
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بيرية وأثينا

)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 17: 34-11(. 

التــي  الحقائــق  يفحصــوا  ألن  مســتعدين  كانــوا  يهــوداً  بيريــة  فــي  بولــس  وجــد 
علــم بهــا ويتحققــوا بأنفســهم مــن صحتهــا. ويســجل لوقــا عنهــم هــذه الحقيقــة إذ 
يقول: » وَكَاَن هؤُلَِء أَْشــرََف ِمَن الَِّذيَن ِفي تََســالُونِيِكي، فََقِبلُوا الَْكلَِمَة ِبُكلِّ نََشــاٍط 
َوِمــَن  ِمْنُهــْم كَِثيــُروَن،  َهــْل هــِذِه األُُمــوُر هَكــَذا. فَآَمــَن  يَــْوٍم:  الُْكتُــَب كُلَّ  فَاِحِصيــَن 
ــِريَفاِت، َوِمــَن الرَِّجــاِل َعــَدٌد لَيْــَس ِبَقلِيــل « )عــد 11، 12(. النَِّســاِء الْيُونَانِيَّــاِت الشَّ

لــم تكــن ضيقــة بســبب التعصــب. وكانــوا راغبيــن فــي  إن عقــول أهــل بيريــة 
فحــص صــدق التعاليــم التــي كــرز بهــا الرســولن. لقــد درســوا الكتــاب الُمَقــدَّس، ل 
حبــاً فــي الســتطاع، بــل ليتعلمــوا مــا قــد كُتــب عــن الَمِســيَّا الموعــود بــه. وفــي كل 
يــوم كانــوا يفتشــون الكتــب الموحــى بهــا. وإذ كانــوا يقارنــون بيــن آيــة وأخــرى كانــت 

مائكــة الســماء إلــى جوارهــم ينيــرون أذهانهــم ويؤثــرون علــى قلوبهــم.
أينمــا تــذاع حقائــق اإلنجيــل فالذيــن يرغبــون بإخــاص أن يتبعــوا الحــق، يعملــون 
علــى تفتيــش الكتــب باجتهــاد. ففــي ختــام مشــاهد تاريــخ هــذه األرض، لــو كان 
م لهــم حقائــق اإلنجيــل األكيــدة يتمثلــون بأهــل بيريــة، فيفتشــون الكتــب  الذيــن تُقــدَّ
ويفحصونهــا كل يــوم ويقارنــون بكلمــة هللا، الرســائل المقدمــة لهــم، لــكان يوجــد 
اليــوم عــدد كبيــر ممــن هــم مخلصــون لوصايــا الــرب، حيــث ل يوجــد ســوى عــدد 
فكثيــرون  الشــائعة،  غيــر  الحقائــق  تُقــدم  عندمــا  ولكــن  اآلن.  منهــم  نســبيا  قليــل 
يرفضــون فحصهــا والتحــري مــن صحتهــا. ورغــم عــدم قدرتهــم علــى دحــض تعاليــم 
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الكتــاب الواضحــة، فإنهــم مــع ذلــك يبــدون أعظــم نفــور وتــرٍو فــي دراســة البراهيــن 
المقدمــة. والبعــض يدعــون أنــه حتــى لــو كانــت هــذه التعاليــم صادقــة حقــاً، فإنــه ل 
يهــم كثيــراً مــا إذا يقبلــون النــور الجديــد أو ل يقبلونــه، وهكــذا يتعلقــون بالخرافــات 
بصيرتهــم  تظلــم  وبذلــك  النفــوس.  لتضليــل  العــدو  يســتخدمها  التــي  المســرة 

وتطمــس أذهانهــم بالضــال، فينفصلــون عــن الســماء.
رســله  يبعــث  فالــرب  لهــم.  المعطــى  النــور  قــدر  علــى  ســيدانون  الجميــع  إن 
وســفراءه برســالة الخــاص، والذيــن يســمعونها ســيكونون مســئولين عــن الكيفيــة 
التــي بهــا يعاملــون أقــوال خدامــه. إن الذيــن بــكل أمانــة وإخــاص يبحثــون عــن الحــق 

ســيقومون بفحــص دقيــق للتعاليــم المقدمــة لهــم فــي نــور كلمــة هللا.
وكراهيــة  حســداً  قلوبهــم  امتــألت  إذ  المؤمنيــن  غيــر  تســالونيكي  يهــود  أمــا 
إلــي  أيضــاً  تعقبوهمــا  فقــد  مدينتهــم  مــن  بطردهمــا  يكتفــوا  لــم  وإذ  للرســولين، 
يخشــون  اإلخــوة  كان  فــإذ  الوضيعــة.  الطبقــة  انفعــالت  وأثــاروا ضدهمــا  بيريــة، 
لئــا يعامــل بولــس بالقســوة لــو بقــي هنــاك، أرســلوه إلــى أثينــا يصحبــه بعــض أهــل 

اإليمــان حديثــاً. قبلــوا  الذيــن  بيريــة 
وهكــذا كان الضطهــاد يتعقــب معلمــي الحــق مــن مدينــة إلــى أخــرى. إن أعــداء 
المســيح لــم يســتطيعوا أن يوقفــوا تقــدم اإلنجيــل، ولكنهــم أفلحــوا فــي جعــل عمــل 
الرســل شــاقاً وقاســياً جــداً. ومــع ذلــك ففــي وجــه المقاومــة والصــراع، تقــدم بولــس 
إلــى األمــام بثبــات، وقــد عقــد العــزم علــى تنفيــذ قصــد هللا الــذي أعلــن لــه فــي رؤيــا 
في أورشليم، حيث قال له هللا: » َسأُرِْسلَُك إِلَى األَُمِم بَِعيًدا « )أعمال 22: 21(.

إن رحيــل بولــس العاجــل مــن بيريــة، حرمــه مــن الفرصــة التــي كان يؤمــل أن 
فــي تســالونيكي. يــزور فيهــا اإلخــوة 

فــإذ وصــل الرســول إلــى أثينــا، أرســل اإلخــوة القادميــن معــه مــن بيريــة برســالة 
إلــى ســيا وتيموثــاوس كــي يجتمعــا بــه فــي الحــال. كان تيموثــاوس قــد أتــى إلــى 
بيريــة قبــل رحيــل بولــس عنهــا، وبقــي هنــاك مــع ســيا إلتمــام العمــل الــذي قــد 

بــدئ بــه بدايــة حســنة، ولكــي يُعلمــا المهتديــن حديثــاً مبــادئ اإليمــان.
يلتــق  لــم  المدينــة  هــذه  وفــي  الوثنــي.  العالــم  عاصمــة  أثينــا  مدينــة  كانــت 
اشــتهروا  بأنــاس  التقــى  بــل  لســترة،  فــي  كمــا  ســذج  أو  جهلــة  بقــوم  بولــس 
آللهتهــم  تماثيــل  يــرى  كان  ببصــره،  بولــس  اتجــه  وأينمــا  وتهذيبهــم.  بذكائهــم 
ــْعر، فــي حيــن أن فــن العمــارة  ولألبطــال الذيــن صــاروا آلهــة فــي نظــر التاريــخ وٱلشِّ
وهندســة البنــاء والصــور والزخــارف صــورت مجــد األمــة وعبــادة اآللهــة الوثنيــة 
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اتجــه  فأينمــا  وبهائــه.  الفــن  بجمالــه  النــاس  حــواس  اُفْتُِتَنــت  ولقــد  الشــائعة. 
اإلنســان كان يــرى المعابــد والهيــاكل الضخمــة التــي كلفــت األمــة مبالــغ طائلــة 
النتصــارات  ذكريــات  والصــور  والمعابــد  التماثيــل  خلــدت  وقــد  المــال.  مــن 
التــي أحرزهــا أصحابهــا بقــوة الســاح، وأعمــال الرجــال المشــهورين، كل هــذه 

للفنــون. كبيــراً  مســرحاً  أثينــا  مــن  جعلــت  األشــياء 
المدينــة  ورأى  وأبهــة،  جمــال  مــن  بــه  يحيــط  كان  مــا  إلــى  بولــس  تطلــع  فــإذ 
مملــوءة أصنامــاً، احتــدت روحــه فيــه غيــرًة هلل الــذي رآه مهانــاً فــي كل مــكان، 
العقلــي، كانــوا  برغــم تهذيبهــم  الذيــن  أثينــا،  علــى شــعب  وامتــأل قلبــه إشــفاقاً 

الحقيقــي.  اإللــه  يجهلــون 
ولــم ينخــدع الرســول بمــا رآه فــي مركــز العلــم هــذا. إن طبيعتــه الروحيــة كانــت 
يقظــة وســريعة التأثيــر بجاذبيــة األمــور الســماوية بحيــث أن فــرح ومجــد الغنــى الــذي 
ل يــزول جعــل األبهــة والفخامــة والجــال والبهــاء الــذي كان محاطــاً بــه، عديــم القيمــة 
فــي نظــره. فــإذ رأى فخامــة أثينــا، تحقــق مــن ســلطانها الخــادع علــى محبــي الفنــون 

والعلــوم فتأثــر عقلــه تأثــراً عميقــاً بأهميــة العمــل الــذي كان ينتظــره.
فــي هــذه المدينــة التــي لــم تكــن تعــرف هللا ول تعبــده، تضايــق بولــس لشــعوره 
بالصداقــة  يختــص  وفيمــا  ومعونتهــم.  زمائــه  عطــف  إلــى  يتــوق  وكان  بالوحــدة، 
البشــرية، أحــس بولــس بوحــدة تامــة. وفــي رســالته األولــى إلــى أهــل تســالونيكي، 
 1( َوْحَدنَــا «  أَثِيَنــا  ِفــي  نُتْــرََك  أَْن  » اْستَْحَســنَّا  الكلمــات:  بهــذه  شــعوره  عــن  عبــر 
تسالونيكي 3: 1( فالعقبات التي بدا استحالة التغلب عليها، اعترضت طريقه، 

فجعلــت أمــر وصولــه إلــى قلــوب النــاس محاولــة ميئوســاً منهــا.
وإذ كان بولــس ينتظــر ســيا وتيموثــاوس، لــم يكــن عاطــاً ول وقــف مكتــوف 
ــُم ِفــي الَْمْجَمــعِ الْيَُهــوَد الُْمتََعبِِّديــَن، َوالَِّذيــَن يَُصاِدفُونَــُه ِفــي  اليديــن. بــل » كَاَن يَُكلِّ
ــوِق كُلَّ يَــْوٍم « )أعمــال 17: 17(. ولكــن عملــه الرئيســي فــي أثينــا كان حمــل  السُّ
عــن هللا ومقاصــده  فَِطــْن  إدراك  يكــن عندهــم  لــم  الذيــن  إلــى  الخــاص  بشــرى 
مــن نحــو الجنــس الســاقط. إن الرســول كان مزمعــاً أن يواجــه الوثنيــة فــي أعظــم 

أشــكالها إغــراء ودهــاء.
وبعــد قليــل ســمع عظمــاء أثينــا عــن وجــود معلــم فريــد فــي مدينتهــم، كان يقــدم 
للنــاس تعاليــم جديــدة وغريبــة. فبعــض أولئــك الرجــال طلبــوا بولــس، ثــم دخلــوا معــه 
فــي حديــث ونقــاش. وســرعان مــا تجمــع حولهــم جمهــور مــن النــاس ينصتــون إلــى 
ذلــك الحديــث. وكان بعــض منهــم متأهبيــن ألن يســخروا بالرســول باعتبــاره أدنــى 
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منهــم مقامــاً مــن الناحيــة الجتماعيــة والثقافيــة، وجعلــوا يتهكمــون عليــه فيمــا بينهــم 
ــرُُهْم  قائليــن: » تُــرَى َمــاذَا يُِريــُد هــَذا الِْمْهــَذاُر أَْن يَُقــوَل؟ « وألن بولــس » كَاَن يُبَشِّ
ِبيَُســوَع َوالِْقيَاَمــِة « قــال بعضهــم اآلخــر: » إِنَّــُه يَظَْهــُر ُمَناِديـًـا ِبآلَِهــٍة َغِريبَــٍة «. )عــد 18(

األَِبيُكوِريِّيــَن  الَْفاَِســَفِة  ِمــَن  » قَــْوٌم  الســوق  فــي  ببولــس  التقــوا  مــن  بيــن  ومــن 
َوالرَِّواِقيِّيَن «. ولكنهم وكل من احتكوا به، سرعان ما اكتشفوا أن عنده رصيداً وافراً 
لــوُه هــم أنفســهم. إن ثقافتــه وذكاءه ألزمــا العلمــاء  مــن العلــم، يفــوق حتــى مــا حصَّ
باحترامــه، بينمــا محاجتــه الجــادة المنطقيــة وقوتــه كخطيــب، اســترعت انتبــاه كل 
ســامعيه وجذبتهم إليه. وقد اعترف ســامعوه بحقيقة كونه ليس تلميذاً ناشــئاً قليل 
الخبرة، بل يستطيع مواجهة كل الطبقات بالحجج المقنعة لدعم التعاليم التي كان 
يعلــم بهــا. وهكــذا وقــف الرســول بــا خــوف أو وجــل ليواجــه مقاوميــه علــى أرضهــم 

وفــي ميدانهــم وهــو يقــرع منطقــا بمنطــق وفلســفة بفلســفة وفصاحــة بفصاحــة.
الــذي لكونــه قــد  إلــى مصيــر ســقراط،  انتباهــه  وقــد وجــه خصومــه الوثنيــون 
يخاطــر  بــأل  بولــس  علــى  أشــاروا  ثــم  بالمــوت،  عليــه  حكــم  غريبــة،  بآلهــة  نــادى 
بحياتــه بالســير فــي الطريــق نفســه. ولكــن محاضــرات الرســول جعلــت الشــعب 
علــى  أرغمتهــم  المتصنعــة  غيــر  حكمتــه  أن  ثــم  حواســهم،  بــكل  إليــه  ينتبهــون 
وإذ ســرهم  تهكماتهــم،  الفاســفة ول  تســكته علــوم  لــم  بــه.  احترامــه واإلعجــاب 
كونــه عقــد العــزم علــى أن يتمــم غرضــه بينهــم، وأن يخبرهــم بقصتــه مخاطــراً بذلــك 

أفضــل. إليــه فأعطــوا ســكوتاً  أن يصغــوا  أيضــاً  قــرروا هــم  بنفســه، 
وتبعا لذلك اقتادوه إلى تل المريخ. وكان هذا المكان من أقدس األماكن في 
أثينــا كلهــا، وكانــت الذكريــات واألشــياء المقترنــة بــه عظيمــة بحيــث جعلــت النــاس 
يوقــرون ذلــك المــكان توقيــراً خرافيــاً وصــل إلــى حــد الخــوف والرعــب فــي عقــول 
بعــض النــاس. فــي هــذا المــكان كان الرجــال الذيــن اعتُبــروا قضــاة ول مــرد لحكمهــم، 
فــي الشــؤون المتعلقــة باألمــور األعظــم أهميــة، كالمشــاكل األدبيــة والمدنيــة، غالبــاً 

مــا ينظــرون أيضــاً فــي الشــؤون المتعلقــة بالديــن بــكل اهتمــام وحــرص.
بالمــارة  المزدحمــة  العموميــة  الطــرق  ضجيــج  عــن  البعيــد  المــكان  هــذا  ففــي 
كان  والجــدال،  الشــغب  علــى  المنطويــة  األحاديــث  علــى  وبعيــداً  وضوضائهــا، 
يمكن للرسول أن يتكلم دون أن يقاطعه أحد. وقد تجمع حوله الشعراء والفنانون 
والفاســفة — أســاتذة أثينــا وحكماؤهــا الذيــن خاطبــوه قائليــن: » َهــْل يُْمِكُنَنــا أَْن 
نَْعــرَِف َمــا ُهــَو هــَذا التَّْعلِيــُم الَْجِديــُد الَّــِذي تَتََكلَّــُم ِبــِه. ألَنَّــَك تَأْتـِـي إِلـَـى َمَســاِمِعَنا ِبأُُمــوٍر 

َغِريبَــٍة، فَُنِريــُد أَْن نَْعلَــَم َمــا َعَســى أَْن تَُكــوَن هــِذِه « )عــد 19، 20(.
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ورابــط  ســاكناً  الرســول  كان  الخطيــرة،  المســئولية  ســاعة  الســاعة،  تلــك  فــي 
الجــأش. كان قلبــه مثقــاً برســالة هامــة، واألقــوال التــي نطقــت بهــا شــفتاه أقنعــت 
ـوَن أََراكُــْم ِمــْن  ســامعيه أنــه لــم يكــن مهــذاراً عاطــاً. فقــال: » أَيَُّهــا الرَِّجــاُل األَثِيِنِويُـّ
كُلِّ َوْجــٍه كَأَنَُّكــْم ُمتََديُِّنــوَن كَِثيــرًا ألَنَِّنــي بَيَْنَمــا كُْنــُت أَْجتَــاُز َوأَنْظُــُر إِلَــى َمْعبُوَداتُِكــْم، 
ـِذي تَتَُّقونَــُه َوأَنْتُــْم تَْجَهلُونَــُه،  َوَجــْدُت أَيًْضــا َمْذبًَحــا َمْكتُوبًــا َعلَيْــِه إِللــٍه َمْجُهــول. فَالّـَ
هــَذا أَنـَـا أُنـَـاِدي لَُكــْم ِبــِه « )عــد 22، 23(. فبــكل مــا كان لديهــم مــن ذكاء وعلــم، كانــوا 
يجهلــون اإللــه الــذي خلــق الكــون. ومــع ذلــك فقــد وجــد بعــض منهــم ممــن كانــوا 

يتوقــون إلــى نــور أعظــم إذ كانــوا يتلمســون طريقهــم إلــى اإللــه الســرمدي.
ســكب  األوثــان  فيــه  تكدســت  الــذي  الهيــكل  نحــو  يــده  بولــس  بســط  وإذ 
أثينــا  أهــل  ديانــة  ضــالت  عــن  وكشــف  نفســه  علــى  يثقــل  كان  الــذي  العــبء 
ومغالطاتهــا. وقــد دهــش الحكمــاء مــن ســامعيه وهــم يصغــون إلــى محاجتــه. فقــد 
برهــن علــى داريتــه بأعمالهــم الفنيــة ومؤلفاتهــم األدبيــة وديانتهــم. وإذ أشــار إلــى 
يَُشــبَّه بتماثيــل مــن صنــع النــاس.  تماثيلهــم وأوثانهــم، أعلــن أن هللا ل يمكــن أن 
فهــذه التماثيــل المنحوتــة ل يمكنهــا بــأي معنــى أن تمثــل مجــد الــرب. كمــا ذكّرهــم 
يتحكــم  الــذي  اإلنســان  لقــوة  خاضعــة  وأنهــا  فيهــا،  حيــاة  ل  التماثيــل  هــذه  بــأن 
فيهــا، فهــي ل تبــرح مــن أماكنهــا إل متــى حركهــا النــاس بأيديهــم. ولذلــك فالذيــن 

يتعبــدون لهــا هــم أســمى وأرفــع ممــا يعبدونــه فــي كل شــيء.
ثم قاد بولس أفكار ســامعيه الوثنيين إلى أبعد من حدود ديانتهم الكاذبة لينالوا 
نظرة حقيقية عن هللا الذي أطلقوا عليه اسم » اإلله المجهول «. فهذا الكائن الذي 
يخبرهم اآلن عنه، مستقل عن اإلنسان، وليس في حاجة ليزيد من قدرته أو مجده.

وقــد بلــغ اإلعجــاب بالنــاس مبلغــاً عظيمــاً بســبب عــرض بولــس لصفــات اإللــه 
الحقيقــي بطريقــة جــادة ومنطقيــة إذ حدثهــم عــن قدرتــه الخالقــة ووجــود عنايتــه 
ـِذي َخلَــَق  المســيطرة. فبفصاحــة وغيــرة وحماســة أعلــن الرســول قائــاً: » اإِللــُه الّـَ
َهيَــاكَِل  ِفــي  يَْســُكُن  لَ  َواألَرِْض،  ــَماِء  السَّ رَبُّ  ُهــَو  إِْذ  هــَذا،  ِفيــِه،  َمــا  وَكُلَّ  الَْعالَــَم 
َمْصُنوَعــٍة ِباألَيـَـاِدي، َولَ يُْخــَدُم ِبأَيـَـاِدي النَّــاِس كَأَنَّــُه ُمْحتـَـاٌج إِلـَـى َشــْيٍء، إِْذ ُهــَو يُْعِطــي 
الَْجِميَع َحيَاًة َونَْفًســا وَكُلَّ َشــْيٍء « )عد 24، 25(. إن الســموات لم تكن لتســع هللا 

فكــم بالحــري الهيــاكل المصنوعــة بأيــد بشــرية.
فــي ذلــك العصــر، عصــر القبائــل واألجنــاس، عندمــا كانــت حقــوق النــاس ل 
يُعتــرف بهــا فــي غالــب األحيــان، بســط بولــس الحــق العظيــم، حــق األُخــوَّة البشــرية 
ــٍة ِمــَن النَّــاِس يَْســُكُنوَن  والمســاواة، معلنــا أن هللا: » َوَصَنــَع ِمــْن َدٍم َواِحــٍد كُلَّ أُمَّ
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َعلَــى كُلِّ َوْجــِه األَرِْض « )عــد 26(. كل النــاس سواســية فــي نظــر هللا وكل كائــن 
بشري مدين بالولء واألمانة للخالق. وبعد ذلك أثناء الرسول كيف أن قصد هللا، 
قصــد النعمــة والرحمــة، يتخلــل كل معاماتــه مــع اإلنســان كخيــوط مــن ذهــب. 
ُســونَُه  ــوا هللَا لََعلَُّهــْم يَتَلَمَّ ــَم ِباألَْوقَــاِت الُْمَعيََّنــِة َوِبُحــُدوِد َمْســَكِنِهْم، لَِكــْي يَطْلُبُ » َوَحتَ

ـُه َعــْن كُلِّ َواِحــٍد ِمنَّــا لَيْــَس بَِعيــًدا « )عــد 26، 27(. فَيَِجــُدوُه، َمــَع أَنّـَ
وإذ أشــار إلــى نمــاذج الرجولــة النبيلــة الماثلــة أمامــه، صــور هللا الســرمدي 
قائــاً:  فأعلــن  أولده،  وهــم  أب  أنــه  علــى  شــعرائهم  أحــد  مــن  مســتعار  بــكام 
أَيًْضــا  أَيًْضــا: ألَنََّنــا  ُشــَعَرائُِكْم  بَْعــُض  قَــاَل  َونُوَجــُد. كََمــا  َونَتََحــرَُّك  نَْحيَــا  ِبــِه  » ألَنََّنــا 
أَْو  ِبَذَهــٍب  َشــِبيٌه  الاَُّهــوَت  أَنَّ  نَظُــنَّ  أَْن  يَْنبَِغــي  لَ  ـُة هللِا،  يّـَ ُذرِّ نَْحــُن  فَــِإْذ  يَّتُــُه.  ُذرِّ

إِنَْســاٍن «. َواْخِتــَراِع  ِصَناَعــِة  نَْقــِش  َحَجــِر  أَْو  ــٍة  ِفضَّ
» فَــاهلُل اآلَن يَأُْمــُر َجِميــَع النَّــاِس ِفــي كُلِّ َمــَكاٍن أَْن يَتُوبُــوا، ُمتََغاِضيًــا َعــْن أَزِْمَنــِة 
المســيح،  مجــيء  ســبقت  التــي  الظــام  عصــور  فــي   .)30-28 )عــد  الَْجْهــِل « 
تغاضــى هللا عــن وثنيــة الوثنييــن، أمــا اآلن فعــن طريــق ابنــه، أرســل إلــى النــاس نــور 
الحــق، وكان ينتظــر مــن الجميــع التوبــة للخــاص ليــس فقــط مــن الفقــراء والوضعــاء 
ـُه أَقَــاَم يَْوًمــا ُهــَو ِفيــِه  بــل أيضــاً مــن كل فيلســوف متكبــر ومــن ملــوك األرض: » ألَنّـَ
ًمــا لِلَْجِميــعِ إِيَمانـًـا إِْذ أَقَاَمــُه  ُمزِْمــٌع أَْن يَِديــَن الَْمْســُكونََة ِبالَْعــْدِل، ِبرَُجــل قـَـْد َعيََّنــُه، ُمَقدِّ
ِمــَن األَْمــَواِت «. )عــد 31(. وعندمــا تكلــم بولــس عــن القيامــة مــن األمــوات » كَاَن 
ــوَن َسَنْســَمُع ِمْنــَك َعــْن هــَذا أَيًْضــا « )عــد 32(. الْبَْعــُض يَْســتَْهزِئُوَن، َوالْبَْعــُض يَُقولُ

وهكــذا انتهــت خدمــات الرســول فــي أثينــا مركــز العلــوم الوثنيــة ألن األثينييــن إذ 
كانــوا متعلقيــن بوثنيتهــم بــكل إصــرار، ارتــدوا عــن نــور الديــن الحقيقــي. عندمــا يقنــع 
النــاس بمــا قــد بلغــوه وحصلــوا عليــه بجهودهــم، فــا يُنتظــر منهــم إل القليــل بعــد 
ذلــك. فمــع أن األثينييــن كانــوا يفخــرون بعلمهــم وثقافتهــم، فقــد كانــوا ينحــدرون 

شــيئاً فشــيئاً إلــى أعمــاق الفســاد، وصــاروا قانعيــن بطقــوس الوثنيــة الغامضــة.
الحقائــق  بتلــك  اقتنعــوا  جماعــة  بولــس،  أقــوال  إلــى  أصغــوا  مــن  بيــن  وكان 
تدبيــر  وقبــول  بــاهلل  العتــراف  حــد  إلــى  يتواضعــوا  لــم  أنهــم  إل  لهــم،  المقدمــة 
الخــاص. ل يمكــن أن فصاحــة الــكام أو قــوة الحجــة تجــدد الخاطــئ. ولكــن قــوة 
هللا هــي وحدهــا التــي تســتطيع أن توصــل الحــق إلــى القلــب. فالــذي يرتــد عــن 
هــذه القــوة فــي إصــرار، ل يمكــن الوصــول أليــه. كان اليونانيــون ينشــدون الحكمــة، 
ومــع ذلــك فقــد كانــت رســالة الصليــب جهالــة فــي نظرهــم ألنهــم كانــوا يعتبــرون 

النازلــة مــن فــوق. حكمتهــم أرفــع وأســمى مــن الحكمــة 
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ضئيــاً  نســبياً  نجاحــاً  إل  اإلنجيــل  رســالة  تُــاِق  لــم  ألجلــه  الــذي  الســبب  إن 
البشــرية. إن الرجــال الحكمــاء  أثينــا هــو تفاخرهــم بذكائهــم وحكمتهــم  بيــن أهــل 
الدنيوييــن الذيــن يأتــون إلــى المســيح كخطــاة مســاكين هالكيــن، ســيصيرون حكمــاء 
للخــاص، أمــا الذيــن يأتــون كرجــال ممتازيــن ويمتدحــون حكمتهــم، فسيفشــلون 

فــي الحصــول علــى النــور والمعرفــة اللذيــن يمنحهمــا هللا وحــده.
تكــن  لــم  أثينــا  فــإن أتعابــه فــي  وهكــذا واجــه بولــس وثنيــة عصــره. ومــع ذلــك 
كلهــا عبثــاً. فــإن ديونســيوس األريوباغــي الــذي كان واحــداً مــن أشــهر المواطنيــن، 

إلــى المؤمنيــن. وجماعــة أخــرى قبلــوا رســالة اإلنجيــل وانضمــوا كليــاً 
لقــد قــّدم لنــا الوحــي هــذه اللمحــة مــن حيــاة أهــل أثينــا الذيــن مــع كل علومهــم 
وثقافتهــم وفنونهــم، كانــوا ل يزالــون غائصيــن فــي حمــأة الرذيلــة، حتــى يــرى كيــف 
المتكبريــن  النــاس  خطايــا  أيضــاً  وبــخ  كمــا  خادمــه  بواســطة  الوثنيــة  وبــخ  هللا  أن 
المكتفيــن بأنفســهم. إن أقــوال الرســول، ووصفــه لتصرفــه والبيئــة التــي كان فيهــا، 
كمــا ســطرها قلــم الوحــي، كانــت ستســلم إلــى كل األجيــال المتعاقبــة كشــهادة 
علــى ثقتــه التــي ل تتزعــزع، وشــجاعته فــي أيــام الوحــدة والمقاومــة، ونصرتــه التــي 

أحرزهــا للمســيحية فــي مركــز الوثنيــة هــذا.
إن أقــوال بولــس تحــوي كنــزاً مــن المعرفــة للكنيســة. لقــد كان فــي مركــز يســتطيع 
فــي  نفســه  يوقــع  وبذلــك  المتكبريــن،  ســامعيه  ويهيــج  يثيــر  أن  ســهولة  بــكل  فيــه 
الضيقــات والمــأزق. فلــو أن خطابــه كان تهجمــاً مباشــراً علــى آلهتهــم وعلــى عظمــاء 
المدينــة، لــكان وقــع فــي خطــر ماقــاة حتفــه كســقراط. ولكــن بلباقتــه، التــي هــي 
وليــدة المحبــة اإللهيــة، اجتــذب أذهانهــم بحــرص بعيــداً عــن اآللهــة الوثنيــة إذ أعلــن 

لهــم اإللــه الحقيقــي الــذي كان مجهــولً لديهــم.
واليــوم ينبغــي تقديــم حقائــق الكتــاب لعظمــاء األرض كــي يختــاروا ألنفســهم إمــا 
الطاعــة لشــريعة هللا، أو الــولء لســلطان الشــر. إن هللا يضــع أمامهــم الحــق األبــدي 
— الحــق الــذي يَُحكَِّمُهــْم للخــاص، ولكنــه ل يرغمهــم علــى قبولــه. فــإن ارتــدوا عنــه 

تركهــم لنفوســهم ليشــبعوا مــن ثمــار أعمالهــم.
نَْحــُن الُْمَخلَِّصيــَن  ــا ِعْنَدنَــا  َوأَمَّ ِعْنــَد الَْهالِِكيــَن َجَهالَــٌة،  لِيــِب  » فَــِإنَّ كَلَِمــَة الصَّ
َوأَرْفُــُض فَْهــَم الُْفَهَمــاِء «،  ـُه َمْكتُــوٌب َســأُِبيُد ِحْكَمــَة الُْحَكَمــاِء،  ُة هللِا، ألَنّـَ فَِهــَي قُــوَّ
الَْعالَــِم  ُضَعَفــاَء  هللُا  َواْختَــاَر  الُْحَكَمــاَء.  لِيُْخــِزَي  الَْعالَــِم  ُجهَّــاَل  هللُا  اْختَــاَر  » بَــِل 
لِيُبِْطــَل  الَْمْوُجــوِد  َوَغيْــَر  َوالُْمــزَْدَرى  الَْعالَــِم  أَْدنِيَــاَء  هللُا  َواْختَــاَر  األَقِْويَــاَء.  لِيُْخــِزَي 
مــن أعظــم األســاتذة  الَْمْوُجــوَد « )1 كورنثــوس 1: 18، 19، 27، 28(. كثيــرون 
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ورجــال السياســة الذيــن هــم أشــهر رجــال العالــم ســيرتدون عــن النــور فــي هــذه 
األيــام األخيــرة، ألن العالــم ل يعــرف هللا بالحكمــة. ومــع ذلــك فعلــى خــدام هللا أن 
يحســنوا اســتخدام كل فرصــة ليوصلــوا الحــق ويبلغــوه لهــؤلء النــاس. فالبعــض 
عنــد  متواضعيــن  كتاميــذ  مركزهــم  ويتخــذون  هللا  أمــور  بجهلهــم  ســيعترفون 

المعلميــن. معلــم  يســوع،  قدمــي 
فــي كل مســعى يبذلــه خــادم هللا للوصــول إلــى الطبقــات الراقيــة يحتــاج إلــى 
إيمــان قــوي. قــد تبــدو الظواهــر وعــرة، ولكــن فــي أحلــك األوقــات يأتــي النــور مــن 
العــاء. وســتتجدد قــوة أولئــك الذيــن يحبــون هللا ويخدمونــه يومــاً فيومــاً. وحكمــة 
اإللــه الســرمدي غير المحــدود، ســتوضع فــي خدمتهم كــي ل يخطئــوا فــي إتمــام 
مقاصــده. ليتمســك هــؤلء الخــدام بثقتهــم ثابتــة إلــى النهايــة، ذاكريــن أن نــور حــق 
يكــون هنالــك  أن  يجــب  تكتنــف عالمنــا. ل  التــي  الظلمــة  فــي وســط  هللا ســينير 
يــأس فيمــا يختــص بخدمــة هللا. إن إيمــان الخــادم المكــرس ســيصمد لــكل امتحــان 
يتعــرض لــه. فــاهلل يســتطيع بــل ويتــوق ألن يمنــح خدامــه كل القــوة التــي يحتاجونهــا، 
ويمنحهــم الحكمــة التــي تتطلبهــا حاجاتهــم المختلفــة. وهــو ســيمأل ويشــبع ويتمــم 

أســمى انتظــارات أولئــك الذيــن يتكلــون عليــه.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في أعمال 18: 18-1(.

فــي القــرن المســيحي األول كانــت كورنثــوس إحــدى كبريــات المــدن ليــس فــي 
بــاد اليونــان وحســب، بــل فــي العالــم أجمــع. كان اليونانيــون واليهــود والرومــان 
والتجــارة وطلــب  للعمــل  فــي شــوارعها  بلــد يحتشــدون  مــن كل  المســافرين  مــع 
المســرات. وحيــث أنهــا كانــت مركــزاً تجاريــاً عظيمــاً فــي موقــع يســهل الوصــول إليــه 
مــن كافــة أنحــاء اإلمبراطوريــة الرومانيــة، فقــد كانــت مكانــاً هامــاً مؤهــاً كــي تقــام 

فيــه نصــب تذكاريــة هلل ولحقــه.
وكان بيــن مــن أقامــوا فــي كورنثــوس مــن اليهــود أكيــا وبريســكا اللــذان اشــتهرا 
فيمــا بعــد كخادميــن غيوريــن للمســيح. فــإذ تعــرف بولــس بهذيــن الشــخصين وعــرف 

صفاتهمــا » أَقـَـاَم ِعْنَدُهَمــا « )عــد 3(.
طريقــا  كانــت  التــي  المدينــة،  هــذه  فــي  خدماتــه  بــدء  عنــد  بولــس  واجــه 
للمســافرين، عراقيل خطيرة منتشــرة في كل مكان، تقف حائاً يمنع تقدم عمله. 
كانــت الوثنيــة تعــم المدينــة بكاملهــا وكانــت »الزُّهــرة« هــي اإللهــة المفضلــة التــي 
اقترنــت بعبادتهــا طقــوس كثيــرة وممارســات شــريرة. وقــد اشــتهر أهــل كورنثــوس 
حتــى بيــن الوثنييــن، بفجورهــم ودعارتهــم  الفاضحــة. وقــد بــدا كأنهــم ل يفكــرون ول 

يكترثــون لغيــر مســراتهم ومرحهــم الحاضــر.
ذاك  يخالــف  مســلكاً  كورنثــوس،  فــي  باإلنجيــل  يكــرز  وهــو  الرســول،  ســلك 
بيــن  يوفــق  أن  حــاول  أثينــا  فــي  كان  فــإذ  أثينــا.  فــي  كرازتــه  بــه  امتــازت  الــذي 
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بالحجــة  الحجــة  وقــارع  بالمنطــق  المنطــق  فقابــل  ســامعيه،  وصفــات  أســلوبه 
والعلــم بالعلــم والفلســفة بالفلســفة. فــإذ كان يفكــر فــي الوقــت الــذي انقضــى 
فقــد  قليــل،  حصــاد  فــي  إل  يثمــر  لــم  أثينــا  فــي  تعليمــه  أن  مــن  وتحقــق  هكــذا، 
انتبــاه  فــي محاولتــه لســترعاء  فــي كورنثــوس  للعمــل  آخــر  ينتهــج طريقــاً  أن  قــرر 
النــاس المهمليــن والعديمــي المبــالة. وقــد عــّول علــى أن يتحاشــى إيــراد الحجــج 
يَُســوَع  » إلَّ  كورنثــوس  أهــل  بيــن  شــيئاً «  يعــرف  » وأل  والمجــادلت  المحكمــة 
يَّــاُه َمْصلُوبـًـا «. لقــد عــزم أن يكــرز لهــم ليــس » ِبــَكاَِم الِْحْكَمــِة اإِلنَْســانِيَِّة  الَْمِســيَح َوإِ

.)4  ،2  :2 )1 كورنثــوس  ِة «  َوالُْقــوَّ الــرُّوِح  ِببُرَْهــاِن  بَــْل  الُْمْقِنــعِ، 
كان يســوع، الــذي كان بولــس مزمعــاً علــى تقديمــه لليونانييــن فــي كورنثــوس 
كالَمِســيَّا، يهوديــاً وضيــع األصــل نشــأ فــي مدينــة يُْضــرَب بهــا المثــل لشــرها. لقــد 
رفضتــه أمتــه وفــي النهايــة ُصلــب كفاعــل شــر. كان اليونانيــون يعتقــدون أن الحاجــة 
الفلســفة  دراســة  أن  يعتبــرون  كانــوا  ولكنهــم  البشــري،  الجنــس  ترقيــة  إلــى  تدعــو 
والعلــم هــي الوســائل الوحيــدة لبلــوغ أعلــى درجــات الرقــي والكرامــة الحقيقييــن. 
فهــل كان بولــس يســتطيع أن يقودهــم إلــى القتنــاع بــأن اإليمــان بقــوة هــذا اليهــودي 

المغمــور كفيــل بــأن يرفــع ويشــرف كل قــوى الكيــان البشــري؟
إن صليــب الجلجثــة يبــدو ألذهــان جماهيــر ممــن يعيشــون فــي عصرنــا الحاضــر 
محاطــاً بذكريــات مقدســة. وتوجــد عاقــات مقدســة مرتبطــة بمشــاهد الصلــب. 
ولكــن فــي أيــام بولــس كان النــاس ينظــرون إلــى الصليــب بمشــاعر النفــور والرعــب. 
فكونــه يرفــع أمــام األنظــار شــخصا مــات علــى الصليــب علــى أنــه مخلــص البشــرية، 

إنمــا كان مدعــاة تلقائيــة للســخرية والمقاومــة.
لقــد  رســالته.  واليونانيــون  اليهــود  ســيقابل  كيــف  جيــداً  بولــس  عــرف  ولقــد 
اعتــرف قائــاً: » َولِكنََّنــا نَْحــُن نَْكــِرُز ِبالَْمِســيِح َمْصلُوبًــا: لِلْيَُهــوِد َعثْــرًَة، َولِلْيُونَانِيِّيــَن 
َجَهالَــًة « )1 كورنثــوس 1: 23(. لقــد كان بيــن ســامعيه مــن اليهــود كثيــرون ممــن 
تقديــر  وفــي  يعلنهــا.  أن  مزمعــاً  كان  التــي  رســالته  مــن  ســيغضبون  بــد  ل  كانــوا 
اليونانييــن أيضــاً كانــت أقوالــه جهــاً وســخافة. وكان ســينظر إليــه باعتبــاره مختــل 
برفــع  ارتبــاط  لــه  يكــون  يبرهــن كيــف أن الصليــب يمكــن أن  العقــل لمحاولتــه أن 

شــأن الجنــس البشــري أو خاصــه.
أمــا بالنســبة إلــى بولــس فــكان الصليــب هــو الهــدف األوحــد الــذي لــه أهميــة 
عظمــى. فمنــذ أن جذبــه المســيح إليــه وأوقفــه عنــد حــده عــن المضــي فــي اضطهــاد 
تاميــذ الناصــري المصلــوب، لــم يكــف عــن الفخــر بالصليــب. ففــي ذلــك الحيــن 
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أُعطــي لــه إعــان عــن محبــة هللا غيــر المحــدودة كمــا هــي معلنــة فــي مــوت المســيح، 
فحــدث تغييــر عجيــب فــي حياتــه، جعــل كل خططــه ومقاصــده علــى وفــاق مــع 
الســماء. ومــن تلــك الســاعة صــار إنســاناً جديــداً فــي المســيح. وقــد عــرف بالختبــار 
الشــخصي أنــه عندمــا يــرى أي خاطــئ محبــة اآلب كمــا هــي متجليــة فــي ذبيحــة ابنــه، 
ويخضــع للتأثيــر اإللهــي، فــإن قلبــه يتغيــر ومــن ذلــك الوقــت يصيــر المســيح هــو 

الــكل فــي الــكل بالنســبة لــه.
يعيــن  ألن  حاريــن  واشــتياق  برغبــة  أُلهــم  وتجديــده،  اهتدائــه  عنــد  بولــس  إن 
أن  علــى  القــادر  الحــي  ابــن هللا  باعتبــاره  الناصــري  يســوع  يــروا  كــي  بنــي جنســه 
يغيِّــر ويخلــص. ومنــذ ذلــك الوقــت كــرس حياتــه بالتمــام لمســعى هــام وهــو أن 
يصــور لآلخريــن محبــة المصلــوب وقدرتــه. وقــد اســتوعب قلبــه الكبيــر العطــوف 
لِلُْحَكَمــاِء  َوالْبَرَاِبــرَِة،  لِلْيُونَانِيِّيــَن  َمْديُــوٌن  » إِنِـّـي  قائــاً:  أعلــن  فقــد  الطبقــات.  كل 
َوالُْجَهــاَِء « )روميــة 1: 14(. إن محبتــه لــرب المجــد الــذي كان قــد اضطهــده بــكل 
قســوة فــي شــخص قديســيه، كانــت هــي المبــدأ المحــرك بالنســبة لــه فــي تصرفاتــه 
والقــوة الباعثــة لــه علــى العمــل. فلــو ضعفــت غيرتــه فــي طريــق الواجــب مــرة، فــإن 
نظــرة واحــدة إلــى الصليــب والمحبــة المدهشــة المعلنــة فيــه، كانــت كفيلــة بــأن 

تجعلــه يمنطــق أحقــاء ذهنــه ويســرع إلــى األمــام فــي طريــق إنــكار الــذات.
انظــروا الرســول وهــو يكــرز فــي مجمــع كورنثــوس، محاجــاً مــن أســفار موســى 
أفــكار ســامعيه حتــى مجــيء الَمِســيَّا الموعــود بــه. أصغــوا إليــه  واألنبيــاء، وقائــداً 
وهــو يوضــح عمــل الفــادي بوصفــه رئيــس الكهنــة األعظــم لبنــي اإلنســان، ذاك الــذي 
يباشــر  ثــم  ومــن  الخطيــة  عــن  واحــدة  كفــارة  يصنــع  أن  نفســه كان مزمعــاً  بذبيحــة 
خدمتــه فــي القــدس الســماوي. وقــد جعــل بولــس ســامعيه يدركــون أن الَمِســيَّا 
الــذي كانــوا يتوقــون إلــى مجيئــه قــد أتــى، وأن موتــه كان هــو الشــيء الــذي رمــزت 
إليــه كل الذبائــح الكفاريــة، وأن خدمتــه فــي القــدس الســماوي كانــت هــي الهــدف 

العظيــم الــذي ألقــى ظلــه إلــى الخلــف وأوضــح خدمــة الكهنــوت اليهــودي.
إن بولــس كان » يَْشــَهُد لِلْيَُهــوِد ِبالَْمِســيِح يَُســوَع « )عــد 5(. فمــن كتــب العهــد 
القديــم برهــن علــى أنــه طبقــاً للنبــوات وانتظــار اليهــود العــام، ســيكون الَمِســيَّا مــن 
نســل إبراهيم وداود، ثم تتبع النســل الذي جاء منه يســوع من إبراهيم إلى الملك 
بــه وعملــه،  تــا شــهادة األنبيــاء الخاصــة بصفــات الَمِســيَّا الموعــود  المرنــم. وقــد 
واســتقبال النــاس لــه ونــوع المعاملــة التــي ســيُعامل بهــا علــى األرض، ثــم أراهــم أن 

كل هــذه النبــوات قــد تمــت فــي حيــاة يســوع الناصــري وخدمتــه وموتــه.
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وقــد برهــن بولــس علــى أن المســيح قــد أتــى ليقــدم الخــاص أولً لألمــة التــي 
تلــك األمــة  القومــي. ولكــن  كــذروة مجــد وجودهــم  الَمِســيَّا  تنتظــر مجــيء  كانــت 
رفضــت ذاك الــذي كان يريــد أن يمنحهــم الحيــاة، واختــارت قائــداً آخــر كان ملكــه 
ســينتهي بموتــه. وقــد حــاول بولــس أن يقنــع ســامعيه بحقيقــة كــون التوبــة وحدهــا 
يمكنهــا أن تنقــذ األمــة اليهوديــة مــن الهــاك والخــراب المحدقيــن بهــا. وقــد كشــف 
عــن جهلهــم لمعنــى تلــك األقــوال الكتابيــة التــي وجــب أن يكــون فهمهــا الكامــل 
موضــع فخرهــم ومجدهــم. وقــد وبخهــم علــى حبهــم للعالــم وللمراكــز واأللقــاب 

والمظاهــر، وعلــى أنانيتهــم غيــر العاديــة.
قــص بولــس بقــوة الــروح قصــة اهتدائــه المعجــزي وثقتــه فــي األقــوال الــواردة 
فــي كتــب العهــد القديــم التــي تمــت بحذافيرهــا فــي شــخص يســوع الناصــري. 
وقــد نطــق بتلــك األقــوال بغيــرة مقدســة، حتــى لــم يســع ســامعيه إل أن ياحظــوا 
عقلــه  أن  رأوا  كمــا  قلبــه.  بــكل  والُمَقــام  المصلــوب  الُمَخلِـّـص  يحــب  كان  بأنــه 
كان ُمَركَّــزَاً فــي المســيح وأن كل حياتــه كانــت مرتبطــة بســيده. كان كامــه مؤثــراً 
جــداً بحيــث لــم يتجــاوز تأثيــره إل أولئــك الذيــن كانــوا ممتلئيــن بالعــداوة الُمــرَّة 

ضــد الديــن المســيحي.
إل أن يهود كورنثوس أغمضوا عيونهم كي ل يروا البرهان الذي قدمه الرسول 
التــي جعلتهــم  نفســها  الــروح  إن  إلــى مرافعاتــه.  بــكل وضــوح، فرفضــوا اإلصغــاء 
يرفضون المســيح مألتهم غضباً واهتياجاً ضد خادمه، ولو لم يحرســه هللا حراســة 

خاصــة كــي يســتأنف حمــل رســالة اإلنجيــل إلــى األمــم، لكانــوا قضــوا علــى حياتــه.
ــاَل لَُهــْم َدُمُكــْم َعلَــى ُرُؤوِســُكْم!  ــُه َوقَ ــوَن نََفــَض ثِيَابَ فُ » َوإِْذ كَانُــوا يَُقاِوُمــوَن َويَُجدِّ
أَنَــا بَــِريٌء. ِمــَن اآلَن أَْذَهــُب إِلَــى األَُمــِم. فَانْتََقــَل ِمــْن ُهَنــاَك َوَجــاَء إِلَــى بَيْــِت رَُجــل 

اْســُمُه يُوْســتُُس، كَاَن ُمتََعبِّــًدا  ِهلِل، وَكَاَن بَيْتُــُه ُماَِصًقــا لِلَْمْجَمــعِ « )عــد 6، 7(.
لمســاعدة   )5 )عــد  َمِكُدونِيَّــَة «  » ِمــْن  انحــدرا  قــد  وتيموثــاوس  ســيا  كان 
كمــا  لألمــم  ورفيقــاه  هــو  بولــس  فكــرز  األمــم.  بيــن  معــاً  خدمــوا  وقــد  بولــس، 
رســل  تجنــب  وإذ  الســاقط.  البشــرى  الجنــس  كمخلــص  بالمســيح  لليهــود، 
الصليــب المحاجــات المعقــدة الخادعــة تكلمــوا عــن صفــات خالــق العالــم — 
توســلوا  وابنــه،  هللا  بمحبــة  ملتهبــة  قلوبهــم  كانــت  وإذ  األعلــى.  الكــون  حاكــم 
إلــى الوثنييــن كــي ينظــروا إلــى الذبيحــة غيــر المحــدودة المقدمــة ألجــل اإلنســان. 
فــي  طريقهــم  يتلمســون  طويــاً  ظلــوا  الذيــن  ألولئــك  أمكــن  لــو  أنــه  عرفــوا  وقــد 
ظــام الوثنيــة أن ينظــروا النــور المنبعــث مــن صليــب الجلجثــة، لكانــوا انجذبــوا 
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إلــى الفــادي. لقــد أعلــن الُمَخلِّــص قائــاً: » َوأَنـَـا إِِن اْرتََفْعــُت َعــِن األَْرِض أَْجــِذُب 
 .)32  :12 )يوحنــا  الَْجِميــَع «  إِلَــيَّ 

إن خــدام اإلنجيــل فــي كورنثــوس تحققــوا مــن المخاطــر الرهيبــة التــي تتهــدد 
نفــوس الذيــن كانــوا يخدمــون ويتعبــون ألجلهــم، وإذ كانــوا يشــعرون بالمســؤولية 
الملقــاة عليهــم، قدمــوا الحــق كمــا تجلــى فــي يســوع. كانــت رســالتهم واضحــة 
وصريحــة وقاطعــة رائحــة حيــاة لحيــاة — أو رائحــة مــوت لمــوت. فاإلنجيــل أعلــن 
فــي حياتهــم اليوميــة. وكان المائكــة يتعاونــون  بــل أيضــاً  ليــس فقــط بكامهــم، 
معهــم، فظهــرت نعمــة هللا وقدرتــه فــي اهتــداء الكثيريــن. » َوكِِريْســبُُس َرئِيــُس 
الَْمْجَمــعِ آَمــَن ِبالــرَّبِّ َمــَع َجِميــعِ بَيِْتــِه، َوكَِثيــُروَن ِمــَن الُْكورِنِْثيِّيــَن إِْذ َســِمُعوا آَمُنــوا 

َواْعتََمــُدوا « )عــد 8(.
إن العــداء الــذي كان اليهــود يضمرونــه للرســل دائمــاً، زاد عندئــذ اشــتداداً. 
ذلــك أن اهتــداء كريســبس ومعموديتــه، ِعوضــاً عــن أن يقنــع هــؤلء المقاوميــن 
كــرازة  لتكذيــب  بحجــج  اإلدلء  يســتطيعوا  لــم  إنهــم  غيظهــم.  مــن  زاد  العنيديــن، 
المخادعــة  إلــى  لجــأوا  لديهــم،  براهيــن  وجــود  ولعــدم  أقوالــه.  تفنيــد  أو  بولــس 
غضبهــم  وفــي  يســوع.  اســم  وعلــى  اإلنجيــل  علــى  فجدفــوا  الخبيــث.  والتهجــم 
األعمــى نطقــوا بأقســى األلفــاظ والنعــوت المــرة ولــم يدخــروا مكيــدة مــن المكائــد 
المنحطــة إل واســتخدموها. إنهــم لــم يســتطيعوا إنــكار حقيقــة كــون المســيح قــد 
صنــع معجــزات، ولكنهــم أعلنــوا أنــه صنعهــا بقــوة الشــيطان، وبــكل جــرأة أصــروا 
اآلن علــى أن المعجــزات العظيمــة التــي أجراهــا بولــس إنمــا صنعهــا بالقــوة ذاتهــا.

ومــع أن بولــس كان قــد أحــرز قــدراً مــن النجــاح فــي كورنثــوس، إل أن الشــر 
فالفســاد  عزمــه.  يثبــط  كاد  الفاســدة  المدينــة،  تلــك  فــي  وســمعه  رآه  الــذي 
الــذي شــاهده بيــن األمــم، والحتقــار واإلهانــات التــي جاءتــه مــن اليهــود ســببت 
لروحــه عذابــاً شــديداً. لقــد شــك فــي حكمــة محاولــة إقامــة كنيســة مــن العناصــر 

التــي وجدهــا هنــاك.
وإذ كان يعــد خططــه لمغــادرة المدينــة والذهــاب إلــى حقــل آخــر يرجــى منــه 
الخيــر، وإذ كان يطلــب بغيــرة أن يفهــم واجبــه، ظهــر لــه الــرب فــي رؤيــا وقــال لــه: » لَ 
ـْم َولَ تَْســُكْت ألَنِـّـي أَنَــا َمَعــَك، َولَ يََقــُع ِبــَك أََحــٌد لِيُْؤِذيَــَك، ألَنَّ لِــي  تََخــْف، بَــْل تََكلّـَ
َشــْعبًا كَِثيــرًا ِفــي هــِذِه الَْمِديَنــِة « )عــد 9، 10(. وقــد فهــم بولــس أن هــذا أمــر لــه كــي 
يبقــى فــي كورنثــوس، وأنــه تلقــى ضمانــاً بــأن الــرب ســيأتي بحصــاد وفيــر مــن البــذار 

الــذي زرع. فــإذ تقــوى وتشــجع ظــل بولــس يعمــل هنــاك بغيــرة ومثابــرة.
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لــم تكــن جهــود الرســول مقتصــرة علــى الخطابــة أمــام الجماهيــر، إذ كان يوجــد 
بهــذه الطريقــة. ولهــذا صــرف وقتــاً  إليهــم  الوصــول  يكــن ممكنــاً  لــم  كثيــرون ممــن 
طويــاً وهــو يخــدم مــن بيــت إلــى بيــت، وهكــذا اســتفاد مــن المقابــات العتياديــة 
المألوفــة فــي محيــط الجيــرة. لقــد زار المرضــى والحزانــى وعــزى المتضايقيــن ورفــع 
ــَم اســم يســوع فــي كل مــا قــال وفعــل. وهكــذا خــدم: » ِفــي  المظلوميــن. وقــد َعظَّ
أن  خشــية  يرتعــد  كان   .)3  :2 كورنثــوس   1( كَِثيــرٍَة «  َورِْعــَدٍة  َوَخــْوٍف،  َضْعــٍف، 
يكشــف تعليمــه عــن الطابــع البشــري ل الروحــي. )أي أنــه أراد ان يختفــي هــو ويظهــر 

المســيح فــي تعليمــه(.
وقــد أعلــن بولــس بعــد ذلــك قائــاً: » لِكنََّنــا نَتََكلَّــُم ِبِحْكَمــٍة بَيْــَن الَْكاِملِيــَن، َولِكــْن 
ْهــِر، الَِّذيــَن يُبْطَلُــوَن. بَــْل  ْهــِر، َولَ ِمــْن ُعظََمــاِء هــَذا الدَّ ِبِحْكَمــٍة لَيَْســْت ِمــْن هــَذا الدَّ
ُهــوِر  نَتََكلَّــُم ِبِحْكَمــِة هللِا ِفــي ِســّر الِْحْكَمــِة الَْمْكتُوَمــِة، الَِّتــي َســبََق هللُا فََعيََّنَهــا قَبْــَل الدُّ
ْهــِر، ألَْن لَــْو َعرَفُــوا لََمــا َصلَبُــوا  لَِمْجِدنَــا، الَِّتــي لَــْم يَْعلَْمَهــا أََحــٌد ِمــْن ُعظََمــاِء هــَذا الدَّ
رَبَّ الَْمْجــِد. بَــْل كََمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب َمــا لَــْم تـَـَر َعيْــٌن، َولَــْم تَْســَمْع أُُذٌن، َولَــْم يَْخطُــْر َعلَــى 
ُه هللُا لِلَِّذيــَن يُِحبُّونَــُه. فَأَْعلََنــُه هللُا لََنــا نَْحــُن ِبُروِحــِه. ألَنَّ الــرُّوَح  بَــاِل إِنَْســاٍن َمــا أََعــدَّ
ـى أَْعَمــاَق هللِا. ألَْن َمــْن ِمــَن النَّــاِس يَْعــرُِف أُُمــوَر اإلِنَْســاِن إِلَّ  يَْفَحــُص كُلَّ َشــْيٍء َحتّـَ

ـِذي ِفيــِه؟ هَكــَذا أَيًْضــا أُُمــوُر هللِا لَ يَْعرِفَُهــا أََحــٌد إِلَّ ُروُح هللِا «. ُروُح اإلِنَْســاِن الّـَ
» َونَْحُن لَْم نَأُْخْذ ُروَح الَْعالَِم، بَِل الرُّوَح الَِّذي ِمَن هللِا، لَِنْعرَِف األَْشيَاَء الَْمْوُهوبََة 
لََنــا ِمــَن هللِا، الَِّتــي نَتََكلَّــُم ِبَهــا أَيًْضــا، لَ ِبأَقـْـَوال تَُعلُِّمَهــا ِحْكَمــٌة إِنَْســانِيٌَّة، بـَـْل ِبَمــا يَُعلُِّمــُه 

الــرُّوُح الُْقــُدُس، قَارِنِيــَن الرُّوِحيَّــاِت ِبالرُّوِحيَّــاِت « )1 كورنثــوس 2: 13-6(.
لقــد تحقــق بولــس مــن أن كفايتــه ليســت فــي نفســه، بــل فــي حضــور الــروح 
القــدس الــذي كان يمــأل قلبــه بقوتــه الســماوية، مخضعــاً كل فكــر للمســيح. وقــد 
تكلــم عــن نفســه قائــاً: » َحاِملِيــَن ِفــي الَْجَســِد كُلَّ ِحيــٍن إَِماتَــَة الــرَّبِّ يَُســوَع، لَِكــْي 
تُظَْهَر َحيَاُة يَُســوَع أَيًْضا ِفي َجَســِدنَا « )2 كورنثوس 4: 10(. وفي تعاليم الرســول، 
ــا لَ أَنَــا، بَــِل الَْمِســيُح  كان المســيح هــو الصــورة المركزيــة. فقــد أعلــن قائــاً: » فَأَْحيَ
يَْحيَــا ِفــيَّ « )غاطيــة 2: 20(. لقــد أُخفيــت النفــس أمــا المســيح فقــد ظهــر وتمجــد. 
علــى  يؤثــر  أن  حــاول  مــا  كثيــراً  اهتدائــه  فقبــل  فصيحــاً.  خطيبــاً  بولــس  كان 
ســامعيه بخطبــه البليغــة الخياليــة. أمــا اآلن فقــد ألقــى كل هــذا جانبــاً. فبــدلً مــن 
النهماك في األوصاف الشــعرية والتشــبيهات، تلك التي يمكن أن تُِســْر الحواس 
وتغــذي الخيــال دون أن تمــس الختبــار اليومــي، فقــد حــاول بولــس، باســتعمال 
اللغــة البســيطة، أن يُدخــل إلــى أعمــاق القلــب الحقائــق ذات األهميــة الحيويــة. إن 
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ــاذة قــد ينتــج عنــه ســرور وهيــام فــي المشــاعر،  تقديــم الحــق فــي صــور وتشــبيهات أخَّ
ولكــن فــي أغلــب األحيــان نجــد أن الحقائــق المقدمــة بهــذه الطريقــة ل تُقــّدم المؤونــة 
الملحــة  فالحاجــات  الحيــاة.  معــارك  لخــوض  وتحصينــه  المؤمــن  لتقويــة  الكافيــة 
والتجــارب الحاضــرة التــي تمــر فيهــا النفــوس المجاهــدة — هــذه ينبغــي أن تقابــل 

بتعليــم ســليم وعملــي فــي مبــادئ المســيحية األساســية.
ولــم تكــن جهــود بولــس فــي كورنثــوس بــا ثمــر، فقــد رجــع كثيــرون مــن عبــادة 
األوثــان ليخدمــوا هللا الحــي، وانضــوت كنيســة كبيــرة تحــت لــواء المســيح. وبعــض 
األمــم  أعظــم  وســط  فــي  يعيشــون  قبــاً  كانــوا  المســيحية  رســالة  أنقذتهــم  ممــن 
شــهوانية، ثــم صــاروا نصبــاً لرحمــة هللا وكفايــة دم المســيح للتطهيــر مــن الخطيــة.

هــذا وقــد أثــار النجــاح المتزايــد الــذي أحــرزه بولــس فــي تقديــم المســيح، ثائــرة 
اليهــود غيــر المؤمنيــن ليمعنــوا فــي مقاومتهــم العنيــدة لــه. فجمعــوا جموعهــم » قـَـاَم 
الوالــي  أمــام  الِْولَيَــِة «  كُرِْســيِّ  إِلَــى  ِبــِه  َوأَتَــْوا  بُولُــَس،  َعلَــى  َواِحــَدٍة  ِبَنْفــٍس  الْيَُهــوُد 
غاليــون الــذي كان حاكمــاً علــى أخائيــة حينئــذ )عــد 12(. وكانــوا ينتظــرون أن تنحــاز 
الســلطات إلــى جانبهــم كمــا فــي المــرات الســالفة، وبأصــوات عاليــة غاضبــة نطقــوا 
بشــكواهم ضــد الرســول قائليــن: » هــَذا يَْســتَِميُل النَّــاَس أَْن يَْعبُــُدوا هللَا ِبِخــاَِف 

النَّاُمــوِس « )عــد 13(. 
كان الديــن اليهــودي تحــت حمايــة الســلطة الرومانيــة، فظــن المشــتكون علــى 
فمــن  ديانتهــم،  نواميــس  انتهــاك  تهمــة  عليــه  يثبتــوا  أن  أمكنهــم  إذا  أنهــم  بولــس 
المرجــح أنــه قــد يســلم إليهــم ليحاكمــوه ويقضــوا عليــه. فكانــوا يرجــون بذلــك أن 
يســوقوه إلــى المــوت. ولكــن غاليــون كان رجــاً نزيهــاً فرفــض أن يتشــبه باليهــود فــي 
حســدهم ومكيدتهــم، كمــا رفــض أن ينصــاع لهــم ولدسائســهم. وإذ كان مشــمئزاً 
مــن تعصبهــم وبرهــم الذاتــي، لــم يــرد أن يلقــي بــالً إلــى تلــك التهمــة. وحيــن كان 
بولــس مزمعــاً أن يتكلــم دفاعــاً عــن نفســه، أخبــره غاليــون بــأن ل لــزوم لذلــك. ثــم 
ـا أَيَُّهــا  إذ التفــت إلــى المشــتكين الغاضبيــن قــال لهــم: » لَــْو كَاَن ظُلًْمــا أَْو ُخبْثًــا رَِديًـّ
الْيَُهــوُد، لَُكْنــُت ِبالَْحــقِّ قَــِد اْحتََملْتُُكــْم. َولِكــْن إَِذا كَاَن َمْســأَلًَة َعــْن كَلَِمــٍة، َوأَْســَماٍء، 
األُُمــوِر.  لِهــِذِه  قَاِضيًــا  أَكُــوَن  أَْن  أََشــاُء  لَْســُت  ألَنِـّـي  أَنْتُــْم.  فَتُبِْصــُروَن  َونَاُموِســُكْم، 

الُْكرِْســيِّ «. )عــد 16-14(. ِمــَن  فَطَرََدُهــْم 
لقــد كان اليهــود واليونانيــون ينتظــرون حكــم غاليــون بشــوق ولهفــة فــكان رفضــه 
هــو  الجمهــور،  بمصالــح  لهــا  ل عاقــة  أن  علــى  القضيــة  لهــذه  والســريع  المباشــر 
القاطــع  الوالــي  تصــرف  فتــح  وقــد  غاضبيــن.  خائبيــن  ليتراجعــوا  لليهــود  العامــة 
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أثنــاء  فــي  مــرة،  اليهــود. وألول  الذيــن كانــوا يحرضــون  الصاخبــة  الجماهيــر  عيــون 
الوالــي  عينــي  فأمــام  إلــى جانبــه،  الرعــاع  انحــاز  أوروبــا،  فــي  بولــس  ســني خدمــة 
وبــدون تدخلــه، أحدقــوا بأولئــك الرجــال العظــام المشــتكين علــى الرســول. » فَأََخــَذ 
، َولَــْم يَُهــمَّ  اَم الُْكرِْســيِّ َجِميــُع الْيُونَانِيِّيــَن ُسوْســتَانِيَس رَئِيــَس الَْمْجَمــعِ، َوَضَربُــوُه قُــدَّ
َغالِيُــوَن َشــْيٌء ِمــْن ذلِــَك « )عــد 17(. وهكــذا أحــرزت المســيحية انتصــاراً فريــداً.

ــا بُولُــُس فَلَِبــَث أَيًْضــا أَيَّاًمــا كَِثيــرًَة « )عــد 18(. لــو كان الرســول قــد أُْجِبــَر  » َوأَمَّ
فــي ذلــك الوقــت علــى مغــادرة كورنثــوس لــكان المهتــدون إلــى إيمــان يســوع قــد 
وضعــوا فــي موقــف خطــر، إذ كان اليهــود يحاولــون النتفــاع بالميــزة التــي غنموهــا 

كــي يســتأصلوا المســيحية مــن ذلــك اإلقليــم.
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رسالتا تسالونيكي

)يعتمد هذا الفصل على رسالتي تسالونيكي(.

إن وصــول ســيا وتيموثــاوس مــن مكدونيــة، أثنــاء إقامــة بولــس فــي كورنثــوس، 
أبهــج قلــب الرســول إلــى حــد كبيــر. لقــد أتيــا » بأخبــار مفرحــة عــن إيمــان ومحبــة « 
أولئــك الذيــن قبلــوا الحــق أثنــاء زيــارة رســل اإلنجيــل األولــى إلــى تســالونيكي كان 
وســط  فــي  الذيــن  المؤمنيــن،  هــؤلء  علــى  والعطــف  بالرقــة  يختلــج  بولــس  قلــب 
تجاربهــم وضيقاتهــم، ظلــوا أمنــاء هلل. كان يتــوق لزيارتهــم بنفســه، ولكــن إذ كان 

ذلــك متعــذراً حينئــذ، فقــد بعــث إليهــم برســالة.
األخبــار  ألجــل  هلل  شــكره  عــن  تســالونيكي  إلــى  الرســالة  فــي  الرســول  بــر  يُعِّ
يَْنــا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة ِمــْن ِجَهِتُكــْم  المفرحــة عــن نمــو إيمانهــم فقــال: » فَِمــْن أَْجــِل هــَذا تََعزَّ
. ألَنَّــُه أَيَّ  ِفــي ِضيَقِتَنــا َوَضُرورَتَِنــا، ِبِإيَمانُِكــْم ألَنََّنــا اآلَن نَِعيــُش إِْن ثَبَتُّــْم أَنْتُــْم ِفــي الــرَّبِّ
ـِذي نَْفــَرُح ِبــِه ِمــْن  ُشــْكٍر نَْســتَِطيُع أَْن نَُعــوَِّض إِلَــى هللِا ِمــْن ِجَهِتُكــْم َعــْن كُلِّ الَْفــَرِح الّـَ
ــَل  اَم إِلِهَنــا؟ طَالِِبيــَن لَيْــاً َونََهــاًرا أَْوفَــَر طَلَــٍب، أَْن نَــَرى ُوُجوَهُكــْم، َونَُكمِّ أَْجلُِكــْم قُــدَّ

إِيَمانُِكــْم « )1 تســالونيكي 3: 10-7(. نََقائِــَص 
َصلََواتَِنــا،  ِفــي  إِيَّاكُــْم  َذاكِِريــَن  َجِميِعُكــْم،  ِجَهــِة  ِمــْن  ِحيــٍن  كُلَّ  هللَا  » نَْشــُكُر 
ــَر رََجائُِكــْم، َربََّنــا يَُســوَع  ــاٍع َعَمــَل إِيَمانُِكــْم، َوتََعــَب َمَحبَِّتُكــْم، َوَصبْ ُمتََذكِِّريــَن ِبــاَ انِْقطَ

تســالونيكي 1: 2، 3(.  1( َوأَِبيَنــا «  أََمــاَم هللِا  الَْمِســيَح، 
ِمــَن  إِلَــى هللِا  قــد » رجعــوا  فــي تســالونيكي كانــوا  مــن المؤمنيــن  إن كثيريــن 
ِضيــق  ِفــي  الَْكلَِمــَة  » قبلــوا  قــد  إنهــم  الَْحِقيِقــيَّ «  الَْحــيَّ  هللَا  ليعبــدوا  األَْوثَــاِن، 
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كَِثيــٍر « وقــد امتــألت قلوبهــم » ِبَفــَرِح الــرُّوِح الُْقــُدِس «. وقــد أعلــن الرســول أنهــم 
فــي أمانتهــم فــي إتِّبــاع الــرب » صــاروا قُــْدَوًة لَِجِميــعِ الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن ِفــي َمِكُدونِيَّــَة 
َوِفــي أََخائِيَــَة « هــذا وإن أقــوال المديــح هــذه لــم تكــن عــن غيــر اســتحقاق، فقــد 
، لَيْــَس ِفــي  ـُه ِمــْن ِقبَلُِكــْم قَــْد أُِذيَعــْت كَلَِمــُة الــرَّبِّ كتــب بولــس إليهــم يقــول: » ألَنّـَ
 1( ِبــاهلِل «  يَمانُُكــْم  إِ َذاَع  قَــْد  أَيًْضــا  َمــَكاٍن  كُلِّ  ِفــي  بَــْل  فََقــْط،  َوأََخائِيَــَة  َمِكُدونِيَّــَة 

تســالونيكي 1: 9، 6، 7 ، 8(.
كان المؤمنــون فــي تســالونيكي كارزيــن أمنــاء، فاضطرمــت قلوبهــم غيــرة ألجــل 
مخلصهــم الــذي أنقذهــم مــن خــوف » الَْغَضــِب اآلتِــي « )1 تســالونيكي 1: 10(. 
التــي  هللا  وكلمــة  حياتهــم،  فــي  عجيــب  تغييــر  حــدث  المســيح  نعمــة  وبواســطة 
المقدمــة،  الحقائــق  بواســطة  القلــوب  فربحــت  بقــوة.  كانــت مصحوبــة  أذاعوهــا 

وانضمــت نفــوس جديــدة إلــى أعــداد المؤمنيــن. 
أهــل  بيــن  العمــل  فــي  طريقتــه  إلــى  بولــس  أشــار  األولــى  الرســالة  هــذه  فــي 
تســالونيكي. فأعلــن أنــه لــم يعمــد إلــى ربــح مهتديــن عــن طريــق الضــال أو الخــداع 
ـُم، لَ  والمكــر. » بَــْل كََمــا اْستُْحِســنَّا ِمــَن هللِا أَْن نُؤْتََمــَن َعلَــى اإلِنِْجيــِل، هَكــَذا نَتََكلّـَ
كَأَنََّنــا نُرِْضــي النَّــاَس بـَـِل هللَا الَّــِذي يَْختَِبــُر قُلُوبََنــا. فَِإنََّنــا لَــْم نَُكــْن قـَـطُّ ِفــي كَاَِم تََملُّــق 
كََمــا تَْعلَُمــوَن، َولَ ِفــي ِعلَّــِة طََمــعٍ. هللَاُ َشــاِهٌد. َولَ طَلَبَْنــا َمْجــًدا ِمــَن النَّــاِس، لَ ِمْنُكــْم 
َولَ ِمــْن َغيْرِكـُـْم َمــَع أَنََّنــا قـَـاِدُروَن أَْن نَُكــوَن ِفــي َوقـَـاٍر كَرُُســِل الَْمِســيِح. بـَـْل كُنَّــا ُمتَرَفِِّقيــَن 
ــا نَرَْضــى  ــا َحانِّيــَن إِلَيُْكــْم، كُنَّ ِفــي َوَســِطُكْم كََمــا تَُربِّــي الُْمرِْضَعــُة أَْولََدَهــا، هَكــَذا إِْذ كُنَّ
أَْن نُْعِطيَُكــْم، لَ إِنِْجيــَل هللِا فََقــْط بَــْل أَنُْفَســَنا أَيًْضــا، ألَنَُّكــْم ِصرْتـُـْم َمْحبُوِبيــَن إِلَيَْنــا «.

وقــد اســتطرد الرســول يقــول: » أَنْتُــْم ُشــُهودٌ، َوهللاُ، كَيْــَف ِبطََهــارٍَة َوِبِبــّر َوِبــاَ لَــْوٍم 
كُنَّا بَيَْنُكْم أَنْتُُم الُْمؤِْمِنيَن. كََما تَْعلَُموَن كَيَْف كُنَّا نَِعُظ كُلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم كَاألَِب ألَْولَِدِه، 
ُعُكْم، َونُْشِهُدكُْم لَِكْي تَْسلُُكوا كََما يَِحقُّ هلِل الَِّذي َدَعاكُْم إِلَى َملَُكوتِِه َوَمْجِدِه «. َونَُشجِّ

ِبــاَ انِْقطَــاٍع، ألَنَُّكــْم إِْذ تََســلَّْمتُْم ِمنَّــا  » ِمــْن أَْجــِل ذلِــَك نَْحــُن أَيًْضــا نَْشــُكُر هللَا 
كَلَِمــَة َخبَــٍر ِمــَن هللِا، قَِبلْتُُموَهــا لَ كََكلَِمــِة أُنَــاٍس، بَــْل كََمــا ِهــَي ِبالَْحِقيَقــِة كََكلَِمــِة 
َوفََرُحَنــا  َرَجاُؤنَــا  ُهــَو  َمــْن  الُْمْؤِمِنيــَن «. » ألَْن  أَنْتُــُم  ِفيُكــْم  أَيًْضــا  تَْعَمــُل  الَِّتــي  هللِا، 
َمِجيِئــِه؟  ِفــي  الَْمِســيِح  يَُســوَع  َربَِّنــا  أََمــاَم  أَيًْضــا  أَنْتُــْم  لَْســتُْم  أَْم  افِْتَخارِنَــا؟  َوإِكْلِيــُل 

 .)20  ،19  ،13-10 ،8-4 :2 تســالونيكي   1( َوفََرُحَنــا «  َمْجُدنَــا  أَنْتُــْم  ألَنَُّكــْم 
لقــد حــاول بولــس فــي رســالته األولــى إلــى المؤمنيــن فــي تســالونيكي أن يعلمهــم 
شــيئاً عــن حالــة األمــوات الحقيقيــة. لقــد تحــدث عــن الذيــن قــد ماتــوا علــى أنهــم قــد 
رقــدوا — فــي حالــة مــن عــدم الشــعور فقــال: » ثُــمَّ لَ أُِريــُد أَْن تَْجَهلُــوا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة 
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ِمــْن ِجَهــِة الرَّاِقِديــَن، لَِكــْي لَ تَْحزَنـُـوا كَالْبَاِقيــَن الَِّذيــَن لَ رََجــاَء لَُهــْم. ألَنَّــُه إِْن كُنَّــا نُْؤِمــُن 
أَنَّ يَُســوَع َمــاَت َوقَــاَم، فََكذلِــَك الرَّاِقــُدوَن ِبيَُســوَع، َســيُْحِضرُُهُم هللُا أَيًْضــا َمَعــُه... 
ــَماِء  ألَنَّ الــرَّّب نَْفَســُه ِبُهتـَـاٍف، ِبَصــْوِت رَئِيــِس َماَئَِكــٍة َوبـُـوِق هللِا، َســْوَف يَْنــزُِل ِمــَن السَّ
َواألَْمــَواُت ِفــي الَْمِســيِح َســيَُقوُموَن أَوَّلً. ثـُـمَّ نَْحــُن األَْحيَــاَء الْبَاِقيــَن َســُنْخطَُف َجِميًعــا 
ــُحِب لُِماَقـَـاِة الــرَّبِّ ِفــي الَْهــَواِء، َوهَكــَذا نَُكــوُن كُلَّ ِحيــٍن َمــَع الــرَّبِّ «  َمَعُهــْم ِفــي السُّ

)1 تســالونيكي 4: 17-13(.
األمنــاء  ليغيــر  ســيأتي  المســيح  كــون  بفكــرة  تســالونيكي  أهــل  تمســك  لقــد 
األحيــاء ويأخذهــم إليــه. فبــكل اهتمــام حرصــوا علــى حيــاة أحبائهــم لئــا يموتــوا 
ويخســروا البركــة التــي كانــوا يتوقعــون الحصــول عليهــا عنــد مجــيء ســيدهم. ولكــن 
المــوت اختطــف أحباءهــم مــن بينهــم واحــدا بعــد اآلخــر. فبحــزن وانســحاق كان 
التســالونيكيون يلقــون النظــرة األخيــرة علــى وجــوه موتاهــم، ولــم يكــن لهــم أي رجــاء 

فــي مقابلتهــم فــي حيــاة أخــرى — حيــاة الخلــود.
فــإذ فُتحــت رســالة بولــس وقرئــت، شــملت الكنيســة التعزيــة والفــرح اللذيــن 
حملتهمــا إليهــم أقــوال الرســول التــي كشــفت عــن الحالــة الحقيقيــة لألمــوات. وقــد 
لــن يســبقوا الذيــن رقــدوا  أثنــاء لهــم بولــس إن األحيــاء الباقيــن إلــى مجــيء الــرب 
فــي يســوع لماقاتــه عنــد عودتــه. فــإن صــوت رئيــس المائكــة وبــوق هللا ســيصل 
إلــى الراقديــن واألمــوات فــي المســيح ســيقومون أولً قبلمــا يلمــس األحيــاء بلمســة 
ــُحِب لُِماَقـَـاِة  الخلــود. » ثـُـمَّ نَْحــُن األَْحيَــاَء الْبَاِقيــَن َســُنْخطَُف َجِميًعــا َمَعُهــْم ِفــي السُّ
. لِذلِــَك َعــزُّوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا  الــرَّبِّ ِفــي الَْهــَواِء، َوهَكــَذا نَُكــوُن كُلَّ ِحيــٍن َمــَع الــرَّبِّ

ِبهــَذا الْــَكاَِم « )1 تســالونيكي 4: 17، 18(.
اليقيــن لكنيســة  ونحــن ل يمكننــا تقديــر الرجــاء والفــرح اللذيــن جلبهمــا هــذا 
تســالونيكي الفتيــة. لقــد آمنــوا بتلــك الرســالة التــي قــد أرســلها إليهــم أبوهــم فــي 
لــه أيضــاً. كان قــد ســبق وأخبرهــم  اإلنجيــل وأحبوهــا، كمــا امتــألت قلوبهــم حبــاً 
بهــذه األمــور مــن قبــل، ولكــن فــي ذلــك الحيــن كانــوا يحاولــون أن يفهمــوا بعقولهــم 
لــم  تعاليــم بــدت جديــدة وغريبــة، فــا غرابــة إذا كانــت قــوة بعــض تلــك النقــاط 
إلــى الحــق وقــد أعطتهــم  تنطبــع بوضــوح علــى أذهانهــم. إل أنهــم كانــوا جائعيــن 
رســالة بولــس رجــاء وقــوة جديديــن، وإيمانــاً أكثــر ثباتــاً ومحبــة أعمــق لــذاك الــذي 

بموتــه قــد أنــار الحيــاة والخلــود.
قبورهــم  مــن  المؤمنيــن ســيقومون  أحباءهــم  أن  علمــوا  إذ  اآلن  ابتهجــوا  وقــد 
ليحيــوا إلــى األبــد فــي ملكــوت هللا. فالظلمــة التــي كانــت تكتنــف مقابــر الموتــى 
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انقشــعت. وهــا هــو إكليــل بهــاء ومجــد جديــد يتــوج هامــة اإليمــان المســيحي، فــرأوا 
مجــداً جديــداً فــي حيــاة المســيح وموتــه وقيامتــه.

هللُا  َســيُْحِضرُُهُم  ِبيَُســوَع،  الرَّاِقــُدوَن  » فََكذلِــَك  يقــول:  بولــس  كتــب  وقــد 
أَيًْضــا َمَعــُه « )1 تســالونيكي 4: 14(. كثيــرون يفســرون هــذا الفصــل علــى أنــه 
بولــس  ولكــن  الســماء.  مــن  المســيح  مــع  هللا  ســيحضرهم  الراقديــن  أن  يعنــي 
القديســين  ســيدعو  هللا  فكذلــك  األمــوات،  مــن  المســيح  أُقيــم  كمــا  أنــه  يعنــي 
هــذا  أثمــن  فمــا  الســماء.  إلــى  معــه  ويأخذهــم  قبورهــم  مــن  ليخرجــوا  الراقديــن 
لــكل  بــل  فــي تســالونيكي  ليــس فقــط للكنيســة  الرجــاء،  العــزاء ومــا أمجــد هــذا 

كانــوا. أينمــا  المســيحيين 
تنــاول موضــوع عامــات  قــد  فــي تســالونيكي كان  إن بولــس إذ كان يخــدم 
األزمنــة وأســهب فــي شــرحه، مبينــاً أي الحــوادث ســتحدث قبــل اســتعان ابــن 
بعــد  يكتــب  الــازم أن  مــن غيــر  أنــه  ُســُحب الســماء، بحيــث ظــن  فــي  اإلنســان 
ذلــك عــن هــذا الموضــوع بتوســع. ومــع ذلــك فقــد أشــار بوضــوح وصراحــة إلــى 
ــا األَزِْمَنــُة َواألَْوقَــاُت فَــاَ َحاَجــَة لَُكــْم أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة  تعاليمــه الســابقة فقــال: » َوأَمَّ
أَْن أَكْتُــَب إِلَيُْكــْم َعْنَهــا، ألَنَُّكــْم أَنْتُــْم تَْعلَُمــوَن ِبالتَّْحِقيــِق أَنَّ يَــْوَم الــرَّبِّ كَلِــصٍّ ِفــي 
يَُفاِجئُُهــْم  ِحيَنِئــٍذ  َوأََمــاٌن«،  »َســاٌَم  يَُقولُــوَن:  ِحيَنَمــا  ـُه  ألَنّـَ يَِجــيُء.  هَكــَذا  اللَّيْــِل 

 .)3-1 :5 بَْغتَــًة « )1 تســالونيكي  َهــاٌَك 
يوجــد كثيــرون فــي العالــم اليــوم ممــن يُغمضــون عيونهــم حتــى ل يــروا األدلــة 
التــي قــد قدمهــا المســيح إلنــذار النــاس بمجيئــه. إنهــم يحاولــون تهدئــة كل المخــاوف 
بينمــا فــي نفــس الوقــت عامــات المنتهــى ســائرة بســرعة فــي طريقهــا إلــى اإلتمــام، 
والعالم يســرع إلى الوقت الذي فيه ســيظهر ابن اإلنســان في ُســُحب الســماء. إن 
بولــس يعلمنــا أنهــا خطيئــة عظيمــة كوننــا ل نكتــرث للعامــات التــي تســبق مجــيء 
المســيح ثانيــة. والذيــن يهملــون فــي هــذا األمــر يعتبرهــم الرســول مذنبيــن ويدعوهــم 
األقــوال:  بهــذه  والســاهرين  المســتيقظين  يشــجع  أنــه  كمــا  والظلمــة.  الليــل  أبنــاء 
 . كَلِــصٍّ الْيَــْوُم  ذلِــَك  يُْدرِكَُكــْم  ـى  َحتّـَ ظُلَْمــٍة  ِفــي  فَلَْســتُْم  اإلِْخــَوُة  أَيَُّهــا  أَنْتُــْم  ــا  » َوأَمَّ
َجِميُعُكــْم أَبَْنــاُء نـُـوٍر َوأَبَْنــاُء نََهــاٍر. لَْســَنا ِمــْن لَيْــل َولَ ظُلَْمــٍة. فـَـاَ نََنــْم إًِذا كَالْبَاِقيــَن، بـَـْل 

لَِنْســَهْر َونَْصــُح « )1 تســالونيكي 5: 6-4(.
إن تعاليــم الرســول حــول هــذا الموضــوع لهــا أهميــة خاصــة للكنيســة فــي أيامنــا 
هــذه. فالذيــن يعيشــون قريبيــن جــدا مــن النهايــة العظيمــة ينبغــي أن تأتيهــم أقــوال 
نََهــاٍر، فَلَْنْصــُح  ِمــْن  ــا نَْحــُن الَِّذيــَن  بولــس مصحوبــة بقــوة فعالــة حيــن يقــول: » َوأَمَّ
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لَِبِســيَن ِدْرَع اإِليَمــاِن َوالَْمَحبَّــِة، َوُخــوَذًة ِهــَي رََجــاُء الَْخــاَِص. ألَنَّ هللَا لَــْم يَْجَعلَْنــا 
لِلَْغَضــِب، بـَـْل لقِْتَنــاِء الَْخــاَِص ِبَربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح، الَّــِذي َمــاَت ألَْجلَِنــا، َحتَّــى إَِذا 

َســِهرْنَا أَْو نِْمَنــا نَْحيَــا َجِميًعــا َمَعــُه « )1 تســالونيكي 5: 10-8(.
إن المســيحي الســاهر هــو مســيحي عامــل، يحــاول بــكل غيــرة أن يبــذل قصــاراه 
ألجــل تقــدم اإلنجيــل. وكمــا تزيــد محبتــه لفاديــه، كذلــك تزيــد محبتــه لبنــي جنســه. 
إن لــه تجاربــه القاســية كمــا كان لســيده، إل أنــه ل يســمح للتجربــة أن تُمرمــر طبعــه 
لــو احتمــل التجربــة بصبــر  أو تعّكــر ســام نفســه. إنــه يعلــم أنــه  أو تجعلــه شكســاً 
فهــي ســتنقيه وتطهــره وتجعلــه فــي شــركة أقــرب مــع المســيح. إن الذيــن يشــاركون 

المســيح فــي آلمــه سيشــاركونه أيضــاً فــي تعزياتــه وأخيــراً يشــاركونه فــي مجــده.
فيقــول:  تســالونيكي  أهــل  إلــى  رســالته  فــي  كامــه  الرســول  يســتأنف  ثــم 
ِفــي الــرَّبِّ  بَيَْنُكــْم َويَُدبُِّرونَُكــْم  أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة أَْن تَْعرِفُــوا الَِّذيــَن يَتَْعبُــوَن  » ثُــمَّ نَْســأَلُُكْم 
َســالُِموا  َعَملِِهــْم.  أَْجــِل  ِمــْن  الَْمَحبَّــِة  ِفــي  ا  ِجــدًّ كَِثيــرًا  تَْعتَِبُروُهــْم  َوأَْن  َويُْنِذُرونَُكــْم، 

.)13  ،12  :5 تســالونيكي   1( بَْعًضــا «  بَْعُضُكــْم 
مــن  تأتيهــم  كانــت  مضايقــات  بســبب  منزعجيــن  تســالونيكي  مؤمنــو  كان 
بــذار التعصــب فــي اآلراء والعقائــد. فــكان يوجــد  قــوم يندســون بينهــم ويبــذرون 
 2( فُُضولِيُّــوَن «  ُهــْم  بَــْل  َشــيْئًا  يَْشــتَِغلُوَن  لَ  تَرْتِيــٍب،  ِبــاَ  بَيَْنُكــْم  » يَْســلُُكوَن  قــوم 
تســالونيكي 3: 11(. كانــت الكنيســة قــد نظمــت تنظيمــاً جيــداً محكمــاً، وقــد ُعيِّــن 
بعــض  وجــد  ولكــن  والشمامســة.  الخــدام  بعمــل  ليقومــوا  الموظفيــن  بعــض  بهــا 
النــاس العنيديــن المتهوريــن الذيــن رفضــوا الخضــوع لمــن كان لهــم مركــز الســيادة 
عــوا فقــط بــأن لهــم الحــق فــي الحكــم الخــاص، بــل قالــوا إن  فــي الكنيســة. إنهــم لــم يَدَّ
لهــم الحــق أيضــا فــي المجاهــرة بإلــزام الكنيســة باألخــذ بوجهــة نظرهــم. فبالنظــر إلــى 
هــذا، اســترعى بولــس انتبــاه أهــل تســالونيكي إلــى وجــوب تقديــم الحتــرام واإلكــرام 

للذيــن اختيــروا ليشــغلوا مراكــز الســيادة فــي الكنيســة.
فــي خــوف  تســالونيكي  فــي  المؤمنــون  يســلك  بــأن  الرســول مهتمــاً  وإذ كان 
هللا، فقــد ناشــدهم أن يُظهــروا القداســة العمليــة فــي حياتهــم اليوميــة. فكتــب 
أَنَُّكــْم  يَُســوَع،  الــرَّبِّ  ِفــي  إِلَيُْكــْم  َونَطْلُــُب  نَْســأَلُُكْم  اإلِْخــَوُة  أَيَُّهــا  ثَــمَّ  يقــول: » فَِمــْن 
ألَنَُّكــْم  أَكْثَــَر.  تَــزَْداُدوَن  هللَا،  َوتُرُْضــوا  تَْســلُُكوا  أَْن  يَِجــُب  كَيْــَف  ِمنَّــا  تََســلَّْمتُْم  كََمــا 
تَْعلَُمــوَن أَيَّــَة َوَصايـَـا أَْعطَيَْناكـُـْم ِبالــرَّبِّ يَُســوَع. ألَنَّ هــِذِه ِهــَي إَِراَدُة هللِا: قََداَســتُُكْم. 
 1( الَْقَداَســِة «  ِفــي  بَــْل  لِلنََّجاَســِة  يَْدُعَنــا  لَــْم  هللَا  » ألَنَّ  الزِّنَــا «  َعــِن  تَْمتَِنُعــوا  أَْن 

.)7  ،3-1  :4 تســالونيكي 
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بتأثيــر  اهتــدوا  الذيــن  عــن  كبيــر  حــد  إلــى  بأنــه مســؤول  الرســول  أحــس  ولقــد 
خدماتــه وعــن انتعاشــهم الروحــي. كان يتــوق إلــى أن يــزدادوا رســوخاً فــي معرفــة 
اإلله الحقيقي وحده ويســوع المســيح الذي أرســله. وكثيراً ما كان يلتقي في أثناء 
خدمتــه بجماعــات صغيــرة مــن الرجــال والنســاء الذيــن أحبــوا يســوع، فــكان يجثــو 
معهــم فــي الصــاة طالبــاً مــن هللا أن يعلمهــم كيــف يحتفظــون بصلــة حيويــة وارتبــاط 
حــق  نــور  لتقديــم  الوســائل  أفضــل  عــن  معهــم  يتشــاور  كان  مــا  وكثيــراً  بــه.  وثيــق 
اإلنجيــل لآلخريــن. وعندمــا كان يتــرك الذيــن عمــل معهــم، كثيــراً مــا كان يتوســل 
إلــى هللا كــي يحفظهــم مــن الشــر ويعينهــم كــي يكونــوا كارزيــن غيوريــن نشــيطين.

هلل  المحبــة  هــي  الحقيقــي،  التجديــد  أو  الهتــداء  علــى  األدلــة  أقــوى  مــن 
ولإلنســان. فالذيــن يقبلــون يســوع فاديــاً لهــم يكّنــون محبــة عميقــة مخلصــة للذيــن 
لهــم إيمــان ثميــن كإيمانهــم. كذلــك كانــت الحــال مــع مؤمنــي تســالونيكي. فقــد 
ــا الَْمَحبَّــُة األََخِويَّــُة فـَـاَ َحاَجــَة لَُكــْم أَْن أَكْتـُـَب إِلَيُْكــْم  كتــب الرســول إليهــم يقــول: » َوأَمَّ
َعْنَهــا، ألَنَُّكــْم أَنُْفَســُكْم ُمتََعلُِّمــوَن ِمــَن هللِا أَْن يُِحــبَّ بَْعُضُكــْم بَْعًضــا. فَِإنَُّكــْم تَْفَعلُــوَن 
أَيَُّهــا  إِلَيُْكــْم  أَطْلُــُب  َوإِنََّمــا  كُلَِّهــا.  َمِكُدونِيَّــَة  ِفــي  الَِّذيــَن  اإلِْخــَوِة  لَِجِميــعِ  أَيًْضــا  ذلِــَك 
اإلِْخــَوُة أَْن تَــزَْداُدوا أَكْثَــَر، َوأَْن تَْحرُِصــوا َعلَــى أَْن تَُكونُــوا َهاِدئِيــَن، َوتَُمارُِســوا أُُموَركُــُم 
ــَة، َوتَْشــتَِغلُوا ِبأَيِْديُكــْم أَنْتُــْم كََمــا أَْوَصيَْناكُــْم، لَِكــْي تَْســلُُكوا ِبلِيَاقـَـٍة ِعْنــَد الَِّذيــَن  الَْخاصَّ

ُهــْم ِمــْن َخــارٍِج، َولَ تَُكــوَن لَُكــْم َحاَجــٌة إِلَــى أََحــٍد « )1 تســالونيكي 4: 12-9(. 
» َوالــرَّبُّ يُْنِميُكــْم َويَِزيُدكُــْم ِفــي الَْمَحبَّــِة بَْعَضُكــْم لِبَْعــٍض َولِلَْجِميــعِ، كََمــا نَْحــُن 
أَيًْضــا لَُكــْم، لَِكــْي يُثَبِّــَت قُلُوبَُكــْم ِبــاَ لَــْوٍم ِفــي الَْقَداَســِة، أََمــاَم هللِا أَِبيَنــا ِفــي َمِجــيِء 

يِســيِه « )1 تســالونيكي 3: 12، 13(. َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح َمــَع َجِميــعِ ِقدِّ
ِصَغــاَر  ُعوا  َشــجِّ تَرْتِيــٍب.  ِبــاَ  الَِّذيــَن  أَنْــِذُروا  اإلِْخــَوُة:  أَيَُّهــا  إِلَيُْكــْم  » َونَطْلُــُب 
ـْوا َعلَــى الَْجِميــعِ. انْظُــُروا أَْن لَ يَُجــاِزَي أََحــٌد أََحــًدا  َعَفــاَء. تَأَنّـَ النُُّفــوِس. أَْســِنُدوا الضُّ
َعــْن َشــّر ِبَشــّر، بَــْل كُلَّ ِحيــٍن اتَِّبُعــوا الَْخيْــَر بَْعُضُكــْم لِبَْعــٍض َولِلَْجِميــعِ. افْرَُحــوا كُلَّ 
ـوا ِبــاَ انِْقطَــاٍع. اْشــُكُروا ِفــي كُلِّ َشــْيٍء، ألَنَّ هــِذِه ِهــَي َمِشــيئَُة هللِا ِفــي  ِحيــٍن. َصلُـّ

.)18-14 :5 تســالونيكي   1( ِجَهِتُكــْم «  ِمــْن  يَُســوَع  الَْمِســيِح 
وقــد حــذر التســالونيكيين بــأل يحتقــروا موهبــة النبــوة فــي كامــه الــذي قالــه: » لَ 
ِبالَْحَســِن « )1  ــُكوا  تََمسَّ َشــْيٍء.  اْمتَِحُنــوا كُلَّ  النُّبُــوَّاِت.  تَْحتَِقــرُوا  الــرُّوَح. لَ  تُطِْفئُــوا 
تســالونيكي 5: 19-21(. كمــا أوصاهــم بالدقــة فــي التمييــز بيــن الحقيقــي والزائــف. 
ثــم أوصاهــم قائــاً: » اْمتَِنُعــوا َعــْن كُلِّ ِشــبِْه َشــّر « )1 تســالونيكي 5: 22(، ثــم ختــم 
ُسُكْم ِبالتََّماِم «، وأن » لتُْحَفْظ ُروُحُكْم َونَْفُسُكْم  رسالته بالصاة إلى هللا كي » يَُقدِّ
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ثــم أضــاف قائــاً:  الَْمِســيحِ «.  يَُســوَع  َربَِّنــا  َمِجــيِء  ِعْنــَد  لَــْوٍم  ِبــاَ  َوَجَســُدكُْم كَاِملَــًة 
ـِذي َســيَْفَعُل أَيًْضــا « )1 تســالونيكي 5: 23، 24(. ـِذي يَْدُعوكُــُم الّـَ » أَِميــٌن ُهــَو الّـَ

إن التعليــم الخــاص بالمجــيء الثانــي للمســيح الــذي بعــث بــه الرســول إلــى أهــل 
مــع تعليمــه الســابق. ومــع  تــام  فــي رســالته األولــى، كان علــى وفــاق  تســالونيكي 
ذلــك فــإن بعــض اإلخــوة فــي تســالونيكي لــم يفهمــوا كامــه. وقــد فهمــوا أنــه يُعبِّــر 
عــن أملــه فــي أن يعيــش هــو نفســه ليــرى مجــيء الُمَخلِّــص. وهــذا العتقــاد زاد مــن 
حماســهم واهتياجهــم. ثــم أن الذيــن أهملــوا تبعاتهــم وواجباتهــم قبــاً، صــاروا اآلن 

أشــد إصــراراً فــي الدفــاع عــن آرائهــم الخاطئــة.
وأن  لتعليمــه،  فهمهــم  ســوء  يصلــح  أن  بولــس  حــاول  الثانيــة  رســالته  وفــي 
يبســط لهــم مركــزه الحقيقــي. ومــرة أخــرى عبــر عــن ثقتــه فــي نزاهتهــم، وشــكره ألن 
إيمانهــم قــوي وألن محبتهــم بعضهــم لبعــض ولعمــل ســيدهم تــزداد. وقــد أخبرهــم 
أنــه قــد قدمهــم للكنائــس األخــرى علــى أنهــم مثــال يُحتــذى فــي الصبــر واإليمــان 
المثابــر الــذي يصمــد بــكل شــجاعة أمــام الضطهــاد والضيــق. ثــم وجــه أفكارهــم 
إلــى األمــام إلــى وقــت مجــيء المســيح ثانيــة عندمــا يســتريح شــعب هللا مــن كل 

ومنغصاتهــم.  همومهــم 
فكتــب يقــول: » نَْحــُن أَنُْفَســَنا نَْفتَِخــُر ِبُكــْم ِفــي كََنائِــِس هللِا، ِمــْن أَْجــِل َصبْرِكُــْم 
ــُم الَِّذيــَن  يَّاكُ يَقــاِت الَِّتــي تَْحتَِملُونََهــا... َوإِ يَمانُِكــْم ِفــي َجِميــعِ اْضِطَهاَداتُِكــْم َوالضِّ َوإِ
تِــِه،  ــَماِء َمــَع َماَئَِكــِة قُوَّ تَتََضايَُقــوَن َراَحــًة َمَعَنــا، ِعْنــَد اْســِتْعاَِن الــرَّبِّ يَُســوَع ِمــَن السَّ
إِنِْجيــَل  نَــاِر لَِهيــٍب، ُمْعِطيًــا نَْقَمــًة لِلَِّذيــَن لَ يَْعرِفُــوَن هللَا، َوالَِّذيــَن لَ يُِطيُعــوَن  ِفــي 
َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح، الَِّذيــَن َســيَُعاقَبُوَن ِبَهــاٍَك أَبَــِديٍّ ِمــْن َوْجــِه الــرَّبِّ َوِمــْن َمْجــِد 
لَُكــْم إِلُهَنــا  ـي أَيًْضــا ُكلَّ ِحيــٍن ِمــْن ِجَهِتُكــْم: أَْن يَُؤهِّ ـِذي ألَْجلِــِه نَُصلِـّ تِــِه... األَْمــُر الّـَ قُوَّ
اْســُم  ــَد  يَتََمجَّ لَِكــْي  ٍة،  ِبُقــوَّ اإِليَمــاِن  َوَعَمــَل  ــاَِح  الصَّ َمَســرَِّة  كُلَّ  ــَل  َويَُكمِّ ْعــَوِة،  لِلدَّ
َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح ِفيُكــْم، َوأَنْتُــْم ِفيــِه، ِبِنْعَمــِة إِلِهَنــا َوالــرَّبِّ يَُســوَع الَْمِســيِح « )2 

تســالونيكي 1: 12-4(.
ولكن قبل مجيء المسيح ستحدث تطورات هامة في العالم الديني كما أنبأت 
النبــوة. فقــد أعلــن الرســول قائــاً: » لَ تَتَزَْعزَُعــوا َســِريًعا َعــْن ِذْهِنُكــْم، َولَ تَرْتَاُعــوا، َل 
ِبــرُوحٍ َولَ ِبَكلَِمــٍة َولَ ِبرَِســالٍَة كَأَنََّهــا ِمنَّــا: أَْي أَنَّ يَــْوَم الَْمِســيحِ قَــْد َحَضــَر. لَ يَْخَدَعنَُّكــْم 
أََحٌد َعلَى طَِريَقٍة َما، ألَنَُّه لَ يَأْتِي إِْن لَْم يَأِْت الرْتَِداُد أَوَّلً، َويُْستَْعلَْن إِنَْساُن الَْخِطيَِّة، 
ابـْـُن الَْهــاَِك، الُْمَقــاِوُم َوالُْمرْتَِفــُع َعلـَـى كُلِّ َمــا يُْدَعــى إِلًهــا أَْو َمْعبـُـوًدا، َحتَّــى إِنَّــُه يَْجلِــُس 

ِفــي َهيْــَكِل هللِا كَإِلــٍه، ُمظِْهــرًا نَْفَســُه أَنَّــُه إِلــٌه « )2 تســالونيكي 2: 4-2(.
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وما كان يجب أن تحرف أقوال بولس. وما كان يجب أن يفهم أحد أنه، بموجب 
إعان خاص، قد أنذر أهل تسالونيكي بمجيء المسيح السريع. فمثل هذا الموقف 
قد يربك اإليمان، ألن الخيبة كثيراً ما تؤدي باإلنسان إلى عدم اإليمان ولذلك حذر 
الرســول اإلخــوة حتــى ل يقبلــوا هــذه األخبــار كأنهــا آتيــة منــه، ثــم واصــل شــرحه ليؤكــد 
بأن الســلطان البابوي الذي يصفه النبي دانيال بكل وضوح، ســيقوم أولً ويثير حرباً 
علــى شــعب هللا. وســيكون مــن العبــث علــى الكنيســة أن تنتظــر مجــيء ســيدها قبــل 
أن يتمــم هــذا الســلطان عملــه التجديفــي المميــت. ثــم ســألهم بولــس قائــاً: » أََمــا 

تَْذكـُـرُوَن أَنِّــي َوأَنـَـا بَْعــُد ِعْنَدكـُـْم، كُْنــُت أَقـُـوُل لَُكــْم هــَذا؟ « )2 تســالونيكي 2: 5(.
ومــا كان أرهــب التجــارب التــي كانــت مزمعــة أن تحــل بالكنيســة الحقيقيــة. 
بــدأ  قــد  اإلِثْــِم «  » ِســرَّ  كان  فيــه  يكتــب  الرســول  كان  الــذي  الوقــت  فــي  فحتــى 
يعمــل. والتطــورات التــي ســتحدث فــي المســتقبل كانــت مزمعــة أن تكــون » ِبَعَمــِل 
ٍة، َوِبآيَاٍت َوَعَجائَِب كَاِذبٍَة، َوِبُكلِّ َخِديَعِة اإلِثِْم، ِفي الَْهالِِكيَن «  ــيْطَاِن، ِبُكلِّ قُوَّ الشَّ

)2 تســالونيكي 2: 9، 10(. 
والبيــان الــذي يــورده الرســول عــن الذيــن يرفضــون أن يقبلــوا » َمَحبَّــَة الَْحــقِّ « 
هــو بيــان خطيــر جــداً. إذ يقــول هــذه الكلمــات عــن الذيــن يصــرون علــى رفــض 
الَْكــِذَب،  قُــوا  يَُصدِّ ـى  َحتّـَ ــاَِل،  الضَّ َعَمــَل  هللُا  إِلَيِْهــُم  » َسيُرِْســُل  الحــق:  رســالة 
، بـَـْل ُســرُّوا ِباإِلثـْـِم « )2 تســالونيكي 2:  قـُـوا الَْحــقَّ لَِكــْي يـُـَداَن َجِميــُع الَِّذيــَن لـَـْم يَُصدِّ
10-12(. إن النــاس ل يمكــن أن يفلتــوا مــن العقــاب حيــن يرفضــون اإلنــذارات 
التــي يرســلها هللا إليهــم فــي رحمتــه. فــاهلل سيســحب روحــه مــن الذيــن يصــرون 

علــى رفــض هــذه اإلنــذارات، تــاركاً إياهــم لألكاذيــب التــي يحبونهــا.
وهكــذا لخــص بولــس العمــل الوبيــل لتلــك القــوة الشــريرة الــذي كان سيســتمر 
لقــد  ثانيــة.  المســيح  يأتــي  أن  قبــل  الظــام والضطهــاد،  مــن  أجيــال طويلــة  مــدى 
كان مؤمنــو تســالونيكي يرجــون النجــاة الســريعة، ولكــن هاهــو الرســول يحثهــم اآلن 
أن يتشــجعوا ويتممــوا العمــل الــذي أمامهــم بخــوف هللا. وقــد أوصاهــم الرســول 
بــأل يهملــوا واجباتهــم أو أن يعتكفــوا لانتظــار العاطــل. فبعــد انتظاراتهــم المتألقــة 
التــي كان  اليوميــة ومقاومــة األشــرار  الحيــاة  إلــى  العــودة  فــإن  الســريع،  للخــاص 
عليهــم أن يواجهوهــا كانــت ســتبدو فــي نظرهــم كريهــة ومنفــرة بدرجــة مضاعفــة. 

ولذلــك أوصاهــم بالثبــات فــي اإليمــان:
ُكوا ِبالتََّعالِيِم الَِّتي تََعلَّْمتُُموَها، َسَواٌء كَاَن ِبالَْكاَِم  » فَاثْبُتُوا إِذًا أَيَُّها اإلِْخَوُة َوتََمسَّ
أَْم ِبرَِســالَِتَنا. َوَربَُّنــا نَْفُســُه يَُســوُع الَْمِســيُح، َوهللُا أَبُونـَـا الَّــِذي أََحبََّنــا َوأَْعطَانـَـا َعــزَاًء أَبَِديًّــا 
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َورََجــاًء َصالًِحــا ِبالنِّْعَمــِة، يَُعــزِّي قُلُوبَُكــْم َويُثَبِّتُُكــْم ِفــي كُلِّ كَاٍَم َوَعَمــل َصالِــحٍ « )2 
يِر.  ــرِّ تســالونيكي 2: 15-17(. » أَِميــٌن ُهــَو الــرَّبُّ الَّــِذي َســيُثَبِّتُُكْم َويَْحَفظُُكــْم ِمــَن الشِّ
َونَِثُق ِبالرَّبِّ ِمْن ِجَهِتُكْم أَنَُّكْم تَْفَعلُوَن َما نُوِصيُكْم ِبِه َوَستَْفَعلُوَن أَيًْضا. َوالرَّبُّ يَْهِدي 

قُلُوبَُكــْم إِلـَـى َمَحبَّــِة هللِا، َوإِلـَـى َصبْــِر الَْمِســيحِ « )2 تســالونيكي 3: 5-3(.
لقــد تســلم المؤمنــون عملهــم مــن هللا. فبأمانتهــم وثباتهــم إلــى جانــب الحــق 
كان عليهــم أن يعطــوا اآلخريــن النــور الــذي قــد حصلــوا عليــه. وقــد حثهــم الرســول 
أل يفشــلوا فــي عمــل الخيــر، ووجــه انتباههــم إلــى مثالــه هــو فــي الجتهــاد فــي األمــور 
الزمنيــة بينمــا كان فــي الوقــت نفســه يعمــل عمــل المســيح بغيــرة ل تعــرف الكلــل. 
وقــد وبــخ الذيــن ركنــوا إلــى الخمــول والكســل واإلثــارة التــي بــا هــدف، وأوصاهــم 
أن » يَْشــتَِغلُوا ِبُهــُدوٍء، َويَأْكُلُــوا ُخبْــَز أَنُْفِســِهْم « )2 تســالونيكي 3: 12(. وكذلــك 
أوصــى الكنيســة بــأن يعزلــوا مــن شــركتهم كل مــن يصــر علــى رفــض التعاليــم التــي 
، بـَـْل أَنـْـِذُروُه كَأٍَخ «  قدمهــا خــدام هللا. ثــم أضــاف قائــاً: » َولِكــْن لَ تَْحِســبُوُه كََعــُدوٍّ

)2 تســالونيكي 3: 15(.
وقــد ختــم بولــس هــذه الرســالة أيضــاً بصــاة طالبــاً مــن هللا أنــه فــي وســط كفــاح 

الحيــاة وتجاربهــا يكــون ســام هللا ونعمــة الــرب يســوع المســيح عــزاء وســنداً لهــم.
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26
أَُبُلّوُس في 
كورنثوس

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في أعمال 18: 28-18(. 

بعدمــا غــادر بولــس كورنثــوس كان حقــل عملــه الجديــد فــي مدينــة أفســس. 
كان فــي طريقــه إلــى أورشــليم لاحتفــال بالعيــد القــادم، ولذلــك كانــت فتــرة بقائــه 
فــي أفســس قصيــرة بالضــرورة. وإذ كان يحــاج اليهــود فــي المجمــع، كان وقــع كامــه 
فــي نفوســهم محببــاً حتــى أنهــم توســلوا إليــه كــي يواصــل خدماتــه بينهــم. إل أن 
خطتــه لزيــارة أورشــليم منعتــه مــن البقــاء هنــاك حينئــذ، ولكنــه وعــد بالعــودة اليهــم 
» إِْن َشــاَء هللُا « )عــد 21(. كان أكيــا وبريســكا قــد رافقــاه إلــى أفســس، فتركهمــا 

هنــاك ليواصــا العمــل الــذي كان قــد بــدأه.
فــي هــذا الوقــت حــدث أن » أَقْبَــَل إِلـَـى أَفَُســَس يَُهــوِديٌّ اْســُمُه أَبُلُّــوُس، إِْســَكْنَدرِيُّ 
الِْجْنــِس، رَُجــٌل فَِصيــٌح ُمْقتَــِدٌر ِفــي الُْكتُــِب « )عــد 24(. كان قــد ســمع وعــظ يوحنــا 
المعمدان وقَبَل معمودية التوبة. وكان شاهداً حياً على أن عمل النبي لم يكن عبثاً. 
. وَكَاَن َوُهــَو َحــارٌّ ِبالــرُّوِح  والكتــاب يقــول عــن أبلــوس إنــه كان » َخِبيــرًا ِفــي طَِريــِق الــرَّبِّ

. َعارِفـًـا َمْعُموِديَّــَة يُوَحنَّــا فََقــْط « )عــد 25(.  يَتََكلَّــُم َويَُعلِّــُم ِبتَْدِقيــق َمــا يَْختـَـصُّ ِبالــرَّبِّ
وإذ كان أبلــوس فــي أفســس » َوابْتَــَدأَ هــَذا يَُجاِهــُر ِفــي الَْمْجَمــعِ « وكان بيــن 
نــور  علــى  حصــل  قــد  يكــن  لــم  أنــه  لحظــا  إذ  اللــذان  وبريســكا،  أكيــا  ســامعيه 
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)عــد  تَْدِقيــق «  ِبأَكْثَــِر  الــرَّبِّ  طَِريــَق  لَــُه  َوَشــرََحا  إِلَيِْهَمــا،  » أََخــَذاُه  كامــاً،  اإلنجيــل 
26(. وبواســطة تعليمهمــا فهــم الكتــب المقدســة فهمــا أوضــح، وصــار مــن أقــدر 

المســيحي. اإليمــان  عــن  المدافعيــن 
وإذ كان أبولــس يرغــب فــي الذهــاب إلــى أخائيــة، فقــد » كَتـَـَب اإلِْخــَوُة « الذيــن 
تــام مــع  يَْقبَلُــوُه « كمعلــم علــى وفــاق  أَْن  ونَُهــْم  فــي أفســس » إِلَــى التَّاَِميــِذ يَُحضُّ
كنيســة المســيح. فذهــب إلــى كورنثــوس، حيــث فــي خدماتــه العامــة ومــن بيــت إلــى 
بيــت » كَاَن ِباْشــِتَداٍد يُْفِحــُم الْيَُهــوَد... ُمبَيًِّنــا ِبالُْكتـُـِب أَنَّ يَُســوَع ُهــَو الَْمِســيُح «. )عــد 
27، 28(. لقد غرس بولس بذار الحق وها هو أبلوس اآلن يسقي. إن النجاح الذي 
لزم أبلــوس فــي الكــرازة باإلنجيــل حفــز بعــض المؤمنيــن إلــى أن يمجــدوا خدماتــه أكثــر 
مــن خدمــات بولــس. وهــذه المقارنــة بيــن إنســان وآخــر أقحمــت علــى الكنيســة روح 

التحــزب التــي هــددت بعرقلــة تقــدم اإلنجيــل إلــى حــد كبيــر.
أن  قصــد  كورنثــوس،  فــي  بولــس  التــي قضاهــا  والنصــف  الســنة  خــال  فــي 
يقــدم اإلنجيــل فــي بســاطته. فهــو لــم يــأت إلــى أهــل كورنثــوس » ِبُســُموِّ الْــَكاَِم 
لهــم » ِبَشــَهاَدِة هللِا « » ِببُرَْهــاِن  ونــادى  فــي خــوف ورعــدة،  بــل  الِْحْكَمــِة «،  أَِو 
ِة هللِا « )1  يَمانُُكــْم ِبِحْكَمــِة النَّــاِس بَــْل ِبُقــوَّ ِة «، لكــي » لَِكــْي َل يَُكــوَن إِ الــرُّوِح َوالُْقــوَّ

كورنثــوس 2: 1، 4، 5(.
احتــاج بولــس أن يوفّــق بيــن طريقتــه فــي التعليــم وبيــن حالــة الكنيســة، وقــد 
أوضــح لهــم بعــد ذلــك قائــاً: » َوأَنـَـا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة لـَـْم أَْســتَِطْع أَْن أُكَلَِّمُكــْم كَُروِحيِّيــَن « 
ــْم تَُكونُــوا  ــْل كََجَســِديِّيَن كَأَطَْفــال ِفــي الَْمِســيِح، َســَقيْتُُكْم لَبًَنــا لَ طََعاًمــا، ألَنَُّكــْم لَ » بَ
كان   .)2  ،1  :3 كورنثــوس   1( تَْســتَِطيُعوَن «  لَ  أَيًْضــا  اآلَن  بَــِل  تَْســتَِطيُعوَن،  بَْعــُد 
كثيــرون مــن مؤمنــي كورنثــوس متباطئيــن فــي تفهــم الــدروس التــي كان يحــاول أن 
مــع امتيازاتهــم  يعلمهــم إياهــا. ولــم يكــن تقدمهــم فــي المعرفــة الروحيــة متناســباً 
والفــرص المقدمــة لهــم. ففــي حيــن كان يجــب أن يكونــوا متقدميــن فــي الختبــار 
العميقــة  هللا  كلمــة  حقائــق  إدراك  علــى  وقادريــن  بعيــد،  مــدى  إلــى  المســيحي 
لهــم  قــال  حيــن  التاميــذ  موقــف  يشــبه  موقــف  فــي  كانــوا  عمليــاً،  وممارســتها 
ــوا  المســيح: » إِنَّ لِــي أُُمــوًرا كَِثيــرًَة أَيًْضــا ألَقُــوَل لَُكــْم، َولِكــْن لَ تَْســتَِطيُعوَن أَْن تَْحتَِملُ
اآلَن «. )يوحنــا 16: 12(. فالحســد والظنــون الرديــة والتهامــات أغلقــت قلــوب 
كثيريــن مــن مؤمنــي كورنثــوس ضــد العمــل الكامــل للــروح القــدس، الــذي » يَْفَحــُص 
كُلَّ َشْيٍء َحتَّى أَْعَماَق هللِا « )1كورنثوس 2: 10(. فمهما كان مبلغ حكمتهم في 

علــوم العالــم، فإنهــم لــم يكونــوا أكثــر مــن أطفــال فــي معرفــة المســيح.
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لقد كان على بولس أن يَُعلِّم المهتدين في كورنثوس مبادئ أبجدية اإليمان 
المســيحي. كان ملتزمــاً أن يعلمهــم باعتبارهــم يجهلــون عمــل القــوة اإللهيــة فــي 
القلــب. كانــوا عاجزيــن حينئــٍذ عــن فهــم أســرار الخــاص ألن » اإِلنَْســاَن الطَِّبيِعــيَّ 
ـُه إِنََّمــا يُْحَكــُم ِفيــِه  ـُه ِعْنــَدُه َجَهالَــٌة، َولَ يَْقــِدُر أَْن يَْعرِفَــُه ألَنّـَ لَ يَْقبَــُل َمــا لِــُروِح هللِا ألَنّـَ
الــذي كان  البــذار،  يــزرع  بولــس أن  لقــد حــاول  ُروِحيًّــا « )1 كورنثــوس 2: 14(. 
يجــب أن يســقيه آخــرون. وأولئــك الذيــن َجــاُءوا مــن بعــده كان عليهــم أن يتقدمــوا 
بالعمــل مــن حيــث تركــه هــو، معطيــن نــوراً ومعرفــة روحييــن فــي الوقــت المائــم، 

علــى قــدر مــا تحتمــل الكنيســة.
عندمــا شــرع الرســول فــي عملــه فــي كورنثــوس، أيقــن أنــه يجــب عليــه أن يقــدم، 
أنــه  بــكل حــرص، الحقائــق العظيمــة التــي كان يرغــب أن يعلمهــم إياهــا. وعــرف 
بالنظريــات البشــرية ويؤيــدون  بيــن ســامعيه مؤمنــون متكبــرون يتشــبثون  ســيكون 
ســفر  فــي  يجــدوا  أن  عســاهم  العميــاء  بعيونهــم  ويتلمســون  كاذبــة  عبــادة  نظــم 
الطبيعــة نظريــات تُناقــض حقيقــة وجــود الحيــاة الروحيــة والخالــدة كمــا هــي معلنــة 
النقــاد سيســعون للمجادلــة  أن جماعــة  فــي الكتــب المقدســة. كمــا عــرف أيضــاً 
حــول التفســير المســيحي لكلمــة هللا المعلنــة، وأن الملحديــن ســيقابلون إنجيــل 

والتهكــم. بالســخرية  المســيح 
وإذ حــاول بولــس أن يقــود النفــوس إلــى حيــث الصليــب، لــم يجــرؤ علــى توجيــه 
النتهــار المباشــر للفاســقين، أو أن يصــور لهــم مقــدار شــناعة خطيتهــم فــي نظــر هللا 
القــدوس. ولكنــه بالحــري وضــع أمامهــم غــرض الحيــاة الحقيقــي، وحــاول أن يطبــع 
لــو قبلوهــا لنتشــلتهم مــن حضيــض  علــى أذهانهــم تعاليــم المعلــم اإللهــي التــي 
محبــة العالــم والخطيــة إلــى ُذرى الطهــارة والبــر. وقــد أطــال الشــرح بوجــه خــاص 
عــن التقــوى العمليــة والقداســة التــي ينبغــي أن يبلغهــا أولئــك الذيــن سيحســبون 
أهــاً لنيــل مــكان فــي ملكــوت هللا. لقــد تــاق الرســول ألن يــرى نــور إنجيــل المســيح 
مخترقــاً ظلمــات عقولهــم كــي يــروا إلــى أي حــد كانــت أعمالهــم النجســة كريهــة فــي 
نظــر هللا. ولذلــك فقــد كان عــبء تعليمــه بينهــم هــو المســيح وإيــاه مصلوبــاً. كمــا 
حــاول أن يريهــم أن دراســتهم الجــادة الغيــورة َوِعظَــْم فرحهــم ينبغــي أن يكــون هــو 

الحــق العجيــب حــق الخــاص بالتوبــة إلــى هللا واإليمــان بالــرب يســوع المســيح.
إن الفيلســوف يتحــول مبتعــداً عــن نــور الخــاص ألن هــذا النــور يجلــب العــار 
علــى نظرياتــه المتكبــرة، أمــا المنهمــك فــي العالــم فيرفضــه ألنــه يفصــل بينــه وبيــن 
علــى  تُفهــم  أن  ينبغــي  المســيح  صفــات  أن  بولــس  رأى  وقــد  األرضيــة.  أصنامــه 
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حقيقتهــا قبلمــا يســتطيع النــاس أن يحبــوه أو يــروا الصليــب بعيــن اإليمــان. هنــا 
ينبغــي أن تبــدأ تلــك الدراســة التــي ســتكون هــي العلــم واألغنيــة التــي ســيرددها 
المفديــون مــدى أجيــال األبــد. ففــي نــور الصليــب وحــده يمكــن تقديــر قيمــة النفــس 

التقديــر الصائــب الحقيقــي. البشــرية 
ل ميــل اإلنســان الطبيعــي. فالســماء ل يمكــن  إن قــوة نعمــة هللا الممحصــة تُبــدِّ
أن تكــون مكانــاً مرغوبــاً فيــه فــي نظــر النــاس المنصرفــي القلــوب إلــى األمــور الدنيويــة 
والشــهوانية. فقلوبهــم البشــرية غيــر المقدســة ل تشــعر بجاذبيــة إلــى ذلــك المــكان 
الطاهــر المقــدس، وحتــى لــو كان فــي إمكانهــم الدخــول، فإنهــم ل يجــدون هنــاك 
مــا يتفــق مــع طبيعتهــم. ينبغــي أن تقهــر نعمــة المســيح الميــول واألهــواء المســيطرة 
علــى القلــب غيــر المتجــدد، قبلمــا يصيــر اإلنســان الســاقط أهــاً لدخــول الســماء 
والتمتــع بعشــرة المائكــة األطهــار القديســين. فحيــن يمــوت اإلنســان عــن الخطيــة 
وإدراكــه  قلبــه،  تمــأل  محبــة هللا  فــإن  المســيح،  فــي  الجديــدة  الحيــاة  فيــه  وتــدب 
يتقــدس وهــو يشــرب ويرتــوي مــن نبــع الفــرح والمعرفــة الــذي ل ينضــب فيُشــرق 

علــى طريقــه نــور نهــار أبــدي، ألن نــور الحيــاة يكــون معــه إلــى األبــد.
فــي كورنثــوس حقيقــة كونــه  يطبــع علــى عقــول إخوتــه  أن  بولــس  لقــد حــاول 
هــو وإخوتــه العامليــن معــه ليســوا إل رجــال مفوضــون ِمــن ِقبــل هللا لتعليــم الحــق، 
وأنهــم جميعــا مشــغولون فــي ذلــك العمــل نفســه، وأنهــم يعتمــدون بالقــدر ذاتــه 
علــى هللا ألجــل نجاحهــم فــي أعمالهــم. إن المباحثــة التــي حدثــت فــي الكنيســة 
عــن نســبة جــدارة الخــدام المختلفيــن لــم تكــن ضمــن نظــام هللا، بــل نتيجــة تغذيــة 
وإحيــاء وتعزيــز صفــات القلــب البشــري. يقــول الرســول: » ألَنَّــُه َمتـَـى قـَـاَل َواِحــٌد أَنـَـا 
لِبُولُــَس وَآَخــُر أَنَــا ألَبُلُّــوَس أَفَلَْســتُْم َجَســِديِّيَن؟ فََمــْن ُهــَو بُولُــُس؟ َوَمــْن ُهــَو أَبُلُّــوُس؟ 
بـَـْل َخاِدَمــاِن آَمْنتـُـْم ِبَواِســطَِتِهَما، وَكََمــا أَْعطـَـى الــرَّبُّ لـِـُكلِّ َواِحــٍد أَنـَـا َغرَْســُت َوأَبُلُّــوُس 
ـِذي  ــاِقي، بَــِل هللُا الّـَ َســَقى، لِكــنَّ هللَا كَاَن يُْنِمــي. إًِذا لَيْــَس الَْغــارُِس َشــيْئًا َولَ السَّ

يُْنِمــي « )1 كورنثــوس 3: 7-4(.
نظّــم  الــذي  وهــو  كورنثــوس،  فــي  أولً  باإلنجيــل  كــرز  الــذي  هــو  بولــس  إن 
ذلــك  وبعــد  هللا.  لــه  عينــه  الــذي  العمــل  هــو  هــذا  كان  وقــد  هنــاك.  الكنيســة 
وبنــاء علــى تعليمــات هللا جــيء بخــدام آخريــن ليقفــوا محلهــم ويأخــذوا مكانهــم. 
فالبــذار الــذي ُزرع كان ينبغــي أن يُســقى، وهــذا مــا كان علــى أبلــوس أن يفعلــه. 
مــن التعليــم وليســاعد علــى نمــو  لقــد جــاء بعــد بولــس فــي عملــه ليقــدم مزيــداً 
أعطــى  الــذي  هــو  هللا  ولكــن  الشــعب،  قلــوب  كســب  لقــد  ُزرع.  الــذي  البــذار 
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فالغارســون  إلهيــة.  بــل  بشــرية  ليســت  الخلــق  تغيــر  التــي  القــوة  إن  المحصــول. 
والســاقون ل يجعلــون البــذار ينمــو، إنمــا هــم يعملــون تحــت إشــراف هللا كوســائله 
للنجــاح  المصاحبــان  والمجــد  فالكرامــة  عملــه  فــي  معــه  متعاونيــن  المعينــة، 

العامــل األعظــم. الــذي هــو  يخصــان هللا وحــده 
إن خدام هللا ليست لهم جميعاً نفس المواهب، إنما هم جميعهم خدامه. 
وعلــى كل واحــد أن يتعلــم مــن المعلــم العظيــم أولً ثــم بعــد ذلــك يشــارك اآلخريــن 
مــا قــد تعلمــه. لقــد أعطــى هللا كا مــن رســله عمــاً فرديــاً. توجــد أنــواع مواهــب 
ولكــن علــى كل الخــدام أن يندمجــوا معــاً فــي حالــة توافــق تســيطر عليهــم قــوة الــروح 
ســيتبكتون  فكثيــرون  الخــاص  بإنجيــل  النــاس  يخبــرون  وإذ  المقدســة.  القــدس 
ويتجــددون بقــوة هللا. إن الوســيلة البشــرية تســتتر مــع المســيح فــي هللا، والمســيح 

وحــده يظهــر كالمعلــم بيــن ربــوة والــذي كلــه مشــتهيات.
ِبَحَســِب  أُْجرَتَــُه  َســيَأُْخُذ  َواِحــٍد  َولِكــنَّ كُلَّ  َواِحــٌد،  ُهَمــا  ــاِقي  َوالسَّ » َوالَْغــارُِس 
ــْم فَاََحــُة هللِا، ِبَنــاُء هللِا « )1 كورنثــوس 3:  تََعِبــِه. فَِإنََّنــا نَْحــُن َعاِمــاَِن َمــَع هللِا، َوأَنْتُ
8، 9(. فــي هــذه اآليــات يُشــبّه الرســول الكنيســة بحقــل مــزروع حيــث يعمــل فيــه 
المزارعــون ويعتنــون بالكــروم التــي غرســها الــرب. والكنيســة مشــبهة أيضــاً ببنــاء يعلــو 
ويكبــر حتــى يصيــر هيــكاً مقدســاً للــرب. فــاهلل هــو العامــل األعظــم وقــد عيــن لــكل 
إنســان عمله. والجميع عليهم أن يعملوا تحت إشــرافه ويعطوه المجال ألن يعمل 
ألجــل خدامــه وبواســطتهم. إنــه هــو الــذي يمنحهــم اللباقــة والمهــارة، وإذا انتبهــوا 

إلــى تعليماتــه فهــو ســيكلل جهودهــم بالنجــاح.
وعلــى خــدام هللا أن يعملــوا متكاتفيــن ومندمجيــن معــاً فــي نظــام رقيــق لطيــف: 
يكــون  أل  ينبغــي   .)10  :12 )روميــة  الَْكرَاَمــِة «  ِفــي  بَْعًضــا  بَْعُضُكــْم  ِميــَن  » ُمَقدِّ
تكــون هنــاك أحــزاب  يهــدم أحــد عمــل أخيــه، ول أن  انتقــاد جــارح، وأل  هنالــك 
منفصلة. فكل من أوكل إليه الرب رســالة، له عمله الخاص. لكل واحد شــخصيته 
المســتقلة التــي ل ينبغــي أن تُبتلــع فــي شــخصية إنســان آخــر، ومــع ذلــك فعلــى 
كل واحــد أن يعمــل فــي وفــاق مــع إخوتــه. علــى خــدام هللا أن يكونــوا متحديــن 
يقيــم أي واحــد منهــم  أمــر جوهــري. وينبغــي أل  وهــم يقومــون بخدمتهــم، فهــذا 
نفســه مثــالً لغيــره فيتكلــم عــن إخوتــه وزمائــه فــي العمــل بغيــر احتــرام، أو يعاملهــم 
باعتبارهــم أدنــى منــه. فتحــت رئاســة هللا، علــى كل واحــد أن يقــوم بالعمــل المعيــن 
لــه، وعلــى الخــدام اآلخريــن أن يحترمــوه ويحبــوه ويشــجعوه. فعليهــم أن يتكاتفــوا 

معــا وينهضــوا بالعمــل ويتقدمــوا بــه إلــى الكمــال.
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كنيســة  إلــى  األولــى  بولــس  رســالة  فــي  بإســهاب  مذكــورة  المبــادئ  هــذه  إن 
َســرَائِِر  » وُكَاَِء  أنهــم  علــى  الَْمِســيِح «  اِم  » ُخــدَّ إلــى  يشــير  فالرســول  كورنثــوس. 
هللِا « وهــو يعلــن عــن عملهــم قائــاً: » ثـُـمَّ يُْســأَُل ِفــي الْــوُكَاَِء لَِكــْي يُوَجــَد اإلِنَْســاُن 
ــا أَنـَـا فَأَقـَـلُّ َشــْيٍء ِعْنــِدي أَْن يُْحَكــَم ِفــيَّ ِمْنُكــْم، أَْو ِمــْن يـَـْوِم بََشــٍر. بـَـْل لَْســُت  أَِميًنــا. َوأَمَّ
أَْحُكــُم ِفــي نَْفِســي أَيًْضــا. فَِإنِّــي لَْســُت أَْشــُعُر ِبَشــْيٍء ِفــي َذاتـِـي. لِكنَِّنــي لَْســُت ِبذلـِـَك 
. إًِذا لَ تَْحُكُمــوا ِفــي َشــْيٍء قَبْــَل الَْوقْــِت،  ـِذي يَْحُكــُم ِفــيَّ ُهــَو الــرَّبُّ ُمبَــرًَّرا. َولِكــنَّ الّـَ
ـاَِم َويُظِْهــُر آَراَء الُْقلُــوِب. َوِحيَنِئــٍذ يَُكــوُن  ـِذي َســيُِنيُر َخَفايَــا الظّـَ ـى يَأْتِــَي الــرَّبُّ الّـَ َحتّـَ

الَْمــْدُح لِــُكلِّ َواِحــٍد ِمــَن هللِا « )1 كورنثــوس 4: 5-1(.
ل يحــق ألي كائــن بشــري أن يحكــم بيــن خــدام هللا المختلفيــن. فالــرب وحــده هــو 

الــذي يحكــم علــى عمــل اإلنســان، وهــو الــذي ســيعطي لــكل واحــد جــزاءه، العــادل.
إن الرســول إذ اســتطرد فــي كامــه أشــار إشــارة مباشــرة إلــى المقارنــات التــي 
لْتُــُه  َحوَّ اإلِْخــَوُة  أَيَُّهــا  » فَهــَذا  فقــال:  أبلــوس.  وخدمــات  خدماتــه  بيــن  ُعملــت 
ـوَس ِمــْن أَْجلُِكــْم، لَِكــْي تَتََعلَُّمــوا ِفيَنــا أَْن لَ تَْفتَِكــُروا  تَْشــِبيًها إِلَــى نَْفِســي َوإِلَــى أَبُلُـّ
َمــْن  ـُه  ألَنّـَ اآلَخــِر.  َعلَــى  الَْواِحــِد  ألَْجــِل  أََحــٌد  يَْنتَِفــَخ  لَ  كَــْي  َمْكتُــوٌب،  ُهــَو  َمــا  فَــْوَق 
يَُميِّــزَُك؟ َوأَيُّ َشــْيٍء لـَـَك لـَـْم تَأُْخــْذُه؟ َوإِْن كُْنــَت قـَـْد أََخــْذَت، فَلَِمــاَذا تَْفتَِخــُر كَأَنَّــَك 

تَأُْخــْذ؟ « )1 كورنثــوس 4: 6، 7(. لَــْم 
التــي  والمشــقات  المخاطــر  وضــوح  بــكل  الكنيســة  أمــام  بولــس  بســط  وقــد 
ــاَعِة  تحملهــا هــو وزمــاؤه بصبــر فــي خدمــة المســيح. فأعلــن قائــاً: » إِلـَـى هــِذِه السَّ
نَُجــوُع َونَْعطَــُش َونَْعــَرى َونُلَْكــُم َولَيْــَس لََنــا إِقَاَمــٌة، َونَتَْعــُب َعاِملِيــَن ِبأَيِْديَنــا. نُْشــتَُم 
فَُنبَــارُِك. نُْضطََهــُد فََنْحتَِمــُل. يُْفتَــَرى َعلَيَْنــا فََنِعــُظ. ِصرْنَــا كَأَقْــَذاِر الَْعالَــِم َوَوَســِخ كُلِّ 
لَُكــْم أَكْتُــُب ِبهــَذا، بَــْل كَأَْولَِدي األَِحبَّــاِء أُنِْذُركُــْم.  َشــْيٍء إِلَــى اآلَن. لَيْــَس لَِكــْي أَُخجِّ
ـُه َوإِْن كَاَن لَُكــْم َربَــَواٌت ِمــَن الُْمرِْشــِديَن ِفــي الَْمِســيِح، لِكــْن لَيْــَس آبَــاٌء كَِثيــُروَن.  ألَنّـَ

ألَنِـّـي أَنَــا َولَْدتُُكــْم ِفــي الَْمِســيِح يَُســوَع ِباإلِنِْجيــِل « )1 كورنثــوس 4: 15-11(.
إن ذاك الــذي يُرســل خــدام اإلنجيــل كســفرائه يُلحــق بــه الهــوان والعــار عندمــا 
عــدم  فيهــم  تتولــد  أن  لدرجــة  محبــوب  بخــادم  تعلّقهــم  الســامعين  بعــض  يُبــدي 
الرغبــة لقبــول خدمــات معلــم آخــر. إن الــرب يُرســل المعونــة إلــى شــعبه، ليــس دائمــاً 
حســبما يختــارون بــل بحســب مــا يحتاجــون. ألن النــاس قصيــرو البصــر، ل يمكنهــم 
أن يميــزوا مــا هــو لصالحهــم األعظــم. وينــدر أن يكــون لخــادم واحــد كل المؤهــات 
الازمــة لتكملــة كنيســة فــي كل المطالــب المســيحية. ولذلــك فكثيــراً مــا يرســل هللا 

إليهــم خدامــاً آخريــن، ولــكل منهــم مؤهــات ل توجــد فــي اآلخريــن.
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ينبغــي للكنيســة أن تقبــل بشــكر خــدام المســيح هــؤلء، كمــا لــو كانــوا يقبلــون 
الســيد نفســه. وعليهم أن يســتخرجوا كل الفائدة الممكنة من التعاليم التي يمكن 
لــكل خــادم أن يقدمهــا لهــم مــن كلمــة هللا. وينبغــي قبــول الحقائــق التــي يقدمهــا 
خــدام هللا، كمــا يجــب تقديرهــا فــي وداعــة ورقــة. ولكــن ينبغــي أل يتعلــق أحــد بــأي 

خــادم إلــى درجــة التطــرف أو إلــى حــد جعلــه صنــم حياتــه.
وبنعمــة المســيح يصيــر خــدام هللا رســل النــور والبركــة. فــإذ يحصلــون بواســطة 
بحمــل  مثقليــن  ويخرجــون  القــدس  الــروح  عطيــة  علــى  الصــاة  علــى  المواظبــة 
خــاص النفــوس وقلوبهــم مفعمــة غيــرة علــى نشــر انتصــارات الصليــب وتوســع 
مداهــا، فهــم ســيرون ثمــراً مفرحــاً لخدماتهــم. وإذ يرفضــون بــكل إبــاء أن يظهــروا 
أمــام  يصمــد  عمــاً  ســينجزون  فإنهــم  الــذات،  يمجــدوا  أن  أو  البشــرية  الحكمــة 
النــور، وســتقام  إلــى  الظلمــة وتُقبــل  نفــوس كثيــرة  الشــيطان. وســتترك  هجمــات 
إلــى المســيح.  بــل  إلــى الوســائل البشــرية،  النــاس، ل  كنائــس كثيــرة. وســيهتدي 

وحــده. يســوع  الجلجثــة،  رجــل  وســيظهر  ســتُحتجب  والــذات 
يمكــن لَمــن يخدمــون المســيح اليــوم أن يعلنــوا نفــس الفضائــل المميــزة التــي قــد 
أظهرهــا أولئــك الذيــن كــرزوا باإلنجيــل فــي عصــر الرســل. فــاهلل مســتعد ألن يمنــح 
القــوة لخدامــه اليــوم كمــا كان مســتعداً ألن يمنحهــا باألمــس لبولــس وأبلــوس وســيا 
وتيموثــاوس وبطــرس ويعقــوب ويوحنــا. كان يوجــد فــي أيــام الرســل أنــاس مضلــون 
ادعــوا بأنهــم يؤمنــون بالمســيح، ومــع ذلــك رفضــوا تقديــم اإلكــرام الائــق لســفرائه. 
لقــد أعلنــوا أنهــم ل يتبعــون أي معلــم بشــري، ولكنهــم كانــوا، كمــا زعمــوا، يتلقــون 
التعليــم مــن المســيح مباشــرة، بــدون معونــة خــدام اإلنجيــل. كانــوا مســتقلين فــي 
روحهــم، ورفضــوا الخضــوع لصــوت الكنيســة. مثــل هــؤلء كانــوا فــي خطــر عظيــم مــن 

الوقــوع فــي شــرك الخــداع.
لقــد أقــام هللا فــي الكنيســة رجــالً مختلفــي المواهــب وعينهــم كمســاعدين 
الــروح  فكــر  معرفــة  يمكــن  للكثيريــن  الموّحــدة  الحكمــة  طريــق  عــن  حتــى  لــه، 
أخاقهــم  لميــزات  وفقــاً  ويتحركــون  يعملــون  الذيــن  إن  بتوجيهاتــه.  والعمــل 
القويــة، ويرفضــون حمــل النيــر مــع غيرهــم ممــن لهــم خبــرة طويلــة فــي عمــل هللا، 
ســتعميهم ثقتهــم فــي ذواتهــم، وســيعجزون عــن التمييــز بيــن مــا هــو زائــف ومــا 
إنــه مــن غيــر المأمــون اختيــار أمثــال هــؤلء كقــادة فــي الكنيســة،  هــو حقيقــي. 
ألنهــم ســيتبعون حكمهــم وينفــذون خططهــم بصــرف النظــر عــن حكــم إخوتهــم. 
إلــى  بحاجــة  مــع كونهــم  الذيــن  عــن طريــق  يعمــل  أن  العــدو  علــى  ليســهل  وإنــه 
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النفــوس  علــى  أوصيــاء  أنفســهم  يجعلــون  خطــوة،  كل  فــي  والمشــورة  النصــح 
المســيح. وداعــة  تعلمــوا  قــد  يكونــوا  أن  بقوتهــم دون 

إن النطباعــات وحدهــا ليســت مرشــداً أمينــاً إلــى الواجــب. فكثيــراً مــا يُقِنــع 
العــدو النــاس ليعتقــدوا أن هللا هــو الــذي يقودهــم، بينمــا هــم فــي الحقيقــة يتبعــون 
الدافــع البشــري وحــده. أمــا إذا كنــا نســهر ونتحــذر ونستشــير إخوتنــا، فســيُعطى 
ـُم  ، َويَُعلِـّ لنــا تمييــز لمعرفــة إرادة الــرب، الــذي وعــد أن » يُــَدرُِّب الُْوَدَعــاَء ِفــي الَْحــقِّ

الُْوَدَعــاَء طُرُقَــُه « )مزمــور 25: 9(.
رفضــوا  الذيــن  النــاس  بعــض  األولــى  المســيحية  الكنيســة  فــي  يوجــد  كان 
العتــراف ببولــس أو أبلــوس، واعتبــروا بــأن بطــرس هــو قائدهــم. هــؤلء أكــدوا بــأن 
بطــرس كانــت بينــه وبيــن المســيح أوثــق صــات المحبــة واأللفــة حيــن كان المســيح 
علــى األرض، بينمــا بولــس كان مضطهــداً للمؤمنيــن. لقــد كان التعصــب هــو الــذي 
يجمــع بيــن آرائهــم ومشــاعرهم تلــك. ولــم يظهــروا الســخاء والكــرم والرقــة التــي تعلــن 

أن المســيح يســكن فــي القلــب.
علــى  عظيــم  شــر  عنهــا  ينتــج  هــذه  التحــزب  روح  أن  مــن  يُخشــى  وكان 
الحــارة  باإلنــذارات  ينطــق  أن  بولــس  الــرب  أوصــى  ولهــذا  المســيحية.  الكنيســة 
والحتجاجــات المهيبــة. فســأل الرســول الذيــن كانــوا يقولــون » أَنَــا لِبُولُــَس، َوأَنَــا 
ألَبُلُّــوَس، َوأَنـَـا لَِصَفــا، َوأَنـَـا لِلَْمِســيِح « قائــاً: » َهــِل انَْقَســَم الَْمِســيُح؟ أَلََعــلَّ بُولـُـَس 
إليهــم قائــاً: » إًِذا لَ  ثــم توســل  اْعتََمْدتُــْم؟ «  بُولُــَس  ِباْســِم  أَْم  ُصلِــَب ألَْجلُِكــْم، 
ــا أَنْتُــْم فَلِلَْمِســيِح، َوالَْمِســيُح ِهلِل «  يَْفتَِخــرَنَّ أََحــٌد ِبالنَّــاِس! فَــِإنَّ ُكلَّ َشــْيٍء لَُكــْم. َوأَمَّ

.)23-21 :3 1: 12، 13؛  )1 كورنثــوس 
كان بولــس وأبلــوس كاهمــا علــى وفــاق تــام. وقــد خــاب أمــل أبلــوس وحــزن 
بســبب النقســام الــذي حــدث فــي كنيســة كورنثــوس. وهــو لــم يــرد أن يســتفيد مــن 
التفضيــل الــذي أُعطــي لــه، ول شــجع أحــداً عليــه، بــل بــادر إلــى تــرك ذلــك الحقــل 
الــذي كثــرت فيــه المنازعــات والخصومــات. وعندمــا ألــح عليــه بولــس بعــد ذلــك كــي 
يعــود لزيــارة كورنثــوس امتنــع واعتــذر، ولــم يرجــع ليخــدم هنــاك مــرة أخــرى إل بعــد 

وقــت طويــل عندمــا نضجــت الكنيســة ووصلــت إلــى حالــة روحيــة أفضــل.
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 19: 20-1(.

عندمــا كان أبلــوس يكــرز فــي كورنثــوس، تمــم بولــس وعــده بالعــودة إلــى أفســس. 
كان قــد قــام بزيــارة قصيــرة ألورشــليم، وقضــى بعــض الوقــت فــي أنطاكيــة، مســرح 
خدماته األولى. ومن هناك اجتاز في آسيا الصغرى: » ِفي كُورَِة َغاَِطيََّة َوِفِريِجيََّة « 
)أعمــال 18: 23( ليــزور الكنائــس التــي أسســها هــو بنفســه، وليشــدد إيمــان المؤمنيــن.

باســم  معروفــا  الصغــرى  آســيا  مــن  الغربــي  القســم  كان  الرســل  عصــر  فــي 
تجاريــاً  مركــزاً  العاصمــة،  أفســس  وكانــت  اآلســيوية «.  الرومانيــة  » المقاطعــة 
عظيمــاً. وكان ميناؤهــا مزدحمــاً بالســفن، وكان النــاس يتقاطــرون إليهــا مــن كل 
األقطــار ويحتشــدون فــي شــوارعها. وقــد كانــت حقــاً يرجــى منــه الخيــر للخدمــات 

الكرازيــة كمــا كانــت كورنثــوس.
كانــوا  المتمدنــة،  البلــدان  كل  فــي  حينئــذ  مشــتتين  كانــوا  الذيــن  اليهــود  إن 
كان  يكــرز،  المعمــدان  يوحنــا  كان  وعندمــا  الَمِســيَّا.  مجــيء  ينتظــرون  عــادة 
إلــى  يخرجــون  الســنوية،  األعيــاد  فــي  أورشــليم  لزيــارة  يذهبــون  عندمــا  كثيــرون، 
بــه ويعلــن  يُكــرز  عــن يســوع  ليســمعوه. وهنــاك كانــوا يســمعون  ضفــاف األردن 
عنــه بوصفــه الســيد الموعــود بــه، وكانــوا يحملــون تلــك األخبــار إلــى جميــع أنحــاء 

الرســل. لخدمــات  الطريــق  اإللهيــة  العنايــة  أعــدت  وهكــذا  العالــم. 
وعندمــا وصــل بولــس إلــى أفســس وجــد اثنــي عشــر أخــاً، وهــؤلء كانــوا تاميــذ 
ليوحنــا المعمــدان كمــا كان أبلــوس، ومثلــه حصلــوا علــى بعــض المعلومــات عــن 
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مرســلية المســيح. لــم يكونــوا فــي مثــل اقتــدار أبلــوس، ولكنهــم بإخــاص كإخــاص 
أبلوس، وبإيمان كإيمانه كانوا يسعون لينشروا خارجاً المعرفة التي حصلوا عليها.

ولــم يكــن هــؤلء اإلخــوة يعرفــون شــيئاً عــن عمــل الــروح القــدس. فعندمــا ســألهم 
ـُه  بولــس عمــا إذا كانــوا قــد قبلــوا الــروح القــدس أجابــوه قائليــن: » َولَ َســِمْعَنا أَنّـَ
اْعتََمْدتُــْم؟   » فَِبَمــاَذا  قائــاً:  بولــس  فســألهم   .)2 )عــد  الُْقــُدُس «  الــرُّوُح  يُوَجــُد 

ـِة يُوَحنَّــا « )عــد 3(. فََقالُــوا ِبَمْعُموِديّـَ
الرجــاء  أســاس  هــي  التــي  العظيمــة  الحقائــق  أمامهــم  الرســول  بســط  حينئــذ 
المســيحي. فأخبرهــم عــن حيــاة المســيح علــى هــذه األرض وعــن ميتــة القســوة 
والعــار التــي واجههــا. ثــم ســرد لهــم كيــف أن رب الحيــاة قــد نقــض ســياجات القبــر 
وقــام منتصــراً علــى المــوت. وردد لهــم تفويــض الُمَخلِّــص لتاميــذه حيــن قــال لهــم: 
ــَماِء َوَعلـَـى األَرِْض، فَاْذَهبُــوا َوتَلِْمــُذوا َجِميــَع األَُمــِم  » ُدِفــَع إِلـَـيَّ كُلُّ ُســلْطَاٍن ِفــي السَّ
ُدوُهــْم ِباْســِم اآلب َوالبْــِن َوالــرُّوِح الُْقــُدِس « )متــى 28: 18، 19(. وأخبرهــم  َوَعمِّ
أيضــاً عــن وعــد المســيح بإرســال المعــزي الــذي بقوتــه ســتصنع اآليــات والعجائــب، 

ثــم وصــف لهــم كيــف تــم هــذا الوعــد بطريقــة مجيــدة فــي يــوم الخمســين. 
وقــد أصغــى أولئــك اإلخــوة إلــى مــا كان يقولــه بولــس باهتمــام عميــق وفــرح 
وذهــول وشــكر. وباإليمــان فهمــوا الحــق العجيــب عــن ذبيحــة المســيح الكفاريــة، 
يََديْــِه  بُولُــُس  َوَضــَع  ــا  » َولَمَّ يســوع.  باســم  اعتمــدوا  حينئــذ  لهــم.  فاديــا  وقبلــوه 
َعلَيِْهــْم « قبلــوا هــم أيضــاً معموديــة الــروح القــدس التــي بواســطتها أمكنهــم التكلــم 
بالســنة األمــم األخــرى والتنبــؤ. وهكــذا صــاروا مؤهليــن ألن يخدمــوا ككارزيــن فــي 

أفســس ومــا جاورهــا، وأن يخرجــوا أيضــاً ليذيعــوا اإلنجيــل فــي آســيا الصغــرى.
فــإذ كانــت فيهــم روح متواضعــة قابلــة للتعليــم، حصــل هــؤلء الرجــال علــى 
مثالهــم  إن  الحصــاد.  حقــل  فــي  كخــدام  الخــروج  علــى  أعانهــم  الــذي  الختبــار 
فــي  بطيئــاً  ثمينــاً جــداً. يوجــد كثيــرون يتقدمــون تقدمــاً  يقــدم للمســيحيين درســاً 
الحيــاة اإللهيــة ألنهــم مكتفــون جــدا بنفوســهم بحيــث ل يريــدون أن يشــغلوا مركــز 
تغييــر  فــي  يرغبــون  ول  هللا.  لكلمــة  ســطحية  بمعرفــة  قانعــون  إنهــم  المتعلميــن. 

أعظــم. نــور  علــى  للحصــول  يبذلــون مجهــوداً  ولذلــك ل  أو عملهــم  عقيدتهــم 
إلــى حقــول  يقــادون  أتبــاع المســيح يبحثــون بجــد عــن الحكمــة لكانــوا  فلــو أن 
بالتمــام،  نفســه هلل  يســلم  الــذي  إن  لديهــم.  تــزال مجهولــة  ل  التــي  الغنيــة  الحــق 
سترشــده يــد هلل. قــد يكــون متواضعــاً وحســب الظاهــر غيــر موهــوب، ومــع ذلــك 
فإنــه إذا كان يطيــع كل إنــذارات إرادة هللا بقلــب محــب واثــق، فــإن قــواه تطهــر 
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وتصيــر نبيلــة وكريمــة ونشــطة وكفاءاتــه تــزداد. وإذ يختــزن تعاليــم الحكمــة اإللهيــة 
فستســند إليــه رســالة مقدســة، وســيكون قــادراً علــى أن يجعــل حياتــه ســبب مجــد 

ــُل الُْجهَّــاَل « )مزمــور 119: 130(. هلل وبركــة للعالــم: » فَتْــُح كَاَِمــَك يُِنيــُر، يَُعقِّ
يوجــد كثيــرون اليــوم ممــن يجهلــون عمــل الــروح القــدس فــي القلــب تمامــاً كمــا 
كان أولئــك المؤمنــون فــي أفســس، ومــع ذلــك فــا يوجــد حــق آخــر مبيــن بــكل وضــوح 
في كلمة هللا كهذا الحق. لقد تحدث األنبياء والرسل طوياً حول هذا الموضوع. 
والمسيح نفسه يوجه انتباهنا إلى النمو الذي يُشاهد في دنيا النبات كمثال لعمل 
روحــه فــي دعــم الحيــاة الروحيــة وإســنادها وتعضيدهــا. إن عصــارة الكرمــة التــي ترتفع 
مــن جذرهــا تنســاب فــي األغصــان لكــي تزيدهــا نمــوا فتــورق وتزهــر وتثمــر. كذلك قوة 
الروح القدس المانحة الحياة والمنبثقة من الُمَخلِّص تتخلل مكامن النفس وتجدد 
البواعــث والعواطــف وتجعــل حتــى األفــكار نفســها مطيعــة إلرادة هللا، وتجعــل مــن 

يقبلــه قــادراً علــى حمــل الثمــر الثميــن، ثمــر األعمــال المقدســة.
التــي  المضبوطــة  والوســيلة  منظــور،  غيــر  الروحيــة  الحيــاة  هــذه  ُمْنِشــئ  إنَّ 
بواســطتها تُعطــي تلــك الحيــاة وتُْســَند، تعجــز قــدرة فاســفة األرض عــن إيضاحهــا. 
ومــع ذلــك فــإن أعمــال الــروح وتأثيــره هــي دائمــاً فــي وفــاق مــع الكلمــة المكتوبــة. ومــا 
ينطبــق علــى العالــم المــادي ينطبــق علــى العالــم الروحــي. إن الحيــاة الماديــة تحفــظ 
لحظــة بعــد أخــرى بقــوة هللا، ومــع ذلــك فهــي ل تتغــذى وتســند بمعجــزة مباشــرة، 
الحيــاة  فكذلــك  أيدينــا.  متنــاول  فــي  هللا  جعلهــا  التــي  البــركات  باســتعمال  بــل 
الروحيــة تتغــذى باســتخدام الوســائل التــي أعدتهــا العنايــة اإللهيــة. فــإذا كان لتابــع 
ــاِس قَاَمــِة ِمــْلِء الَْمِســيِح « )أفســس  المســيح أن ينمــو » إِلَــى إِنَْســاٍن كَاِمــل. إِلَــى ِقيَ
4: 13(، فعليــه أن يــأكل مــن خبــز الحيــاة ويشــرب مــن كأس الخــاص.. عليــه أن 
يســهر مصليــاً وعامــاً، وفــي كل شــيء ينتبــه إلــى مــا يعلنــه هللا فــي كلمتــه. وهنالــك 
درس آخــر لنــا نتعلمــه مــن اختبــار المهتديــن اليهــود. فعندمــا قبلــوا المعموديــة علــى 
يــدي يوحنــا، لــم يكونــوا يدركــون إدراكاً كامــاً رســالة يســوع كحامــل للخطايــا. كانــوا 
متمســكين بأخطــاء خطيــرة. ولكــن إذا أشــرق عليهــم نــور أوضــح، فبــكل ســرور قبلــوا 
المســيح فاديــاً لهــم، ومــع هــذه الخطــوة التقدميــة حــدث تغييــر فــي التزاماتهــم. فــإذ 
قبلــوا إيمانــاً أنقــى، حــدث فــي حياتهــم تغييــر مماثــل، ودليــاً علــى هــذا التغييــر 

واعترافــاً بإيمانهــم بالمســيح اعتمــدوا ثانيــة باســم يســوع.
وكمــا كانــت عــادة بولــس دائمــاً، فقــد بــدأ عملــه فــي أفســس بالكــرازة فــي مجمــع 
ــا َوُمْقِنًعــا ِفــي َمــا يَْختـَـصُّ ِبَملَُكــوِت  اليهــود. وظــل يخــدم هنــاك ثاثــة أشــهر » ُمَحاجًّ
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هللِا « )عــد 8(. فــي بــادئ األمــر قبلــه النــاس قبــولً حســناً، ولكــن ســرعان مــا قابــل 
ــْوَن َولَ يَْقَنُعــوَن،  مقاومــة عنيفــة، كمــا حــدث فــي حقــول أخــرى: » كَاَن قَــْوٌم يَتََقسَّ
َشــاتِِميَن الطَِّريــَق « )عــد 9(. فــإذ أصــروا علــى رفــض اإلنجيــل كــف الرســول عــن 

الكــرازة فــي المجمــع. 
لقــد عمــل روح هللا مــع بولــس وعــن طريقــه وهــو يخــدم بنــى جنســه ومواطنيــه. 
وقــد قــدم البرهــان الكافــي إلقنــاع كل مــن رغبــوا فــي معرفــة الحــق بإخــاص وأمانــة. 
ولكن كثيرين ســمحوا للتعصب وعدم اإليمان أن يســيطر عليهم ورفضوا التســليم 
ألعظــم برهــان قاطــع. فــإذ كان بولــس يخشــى أن يتعــرض إيمــان المؤمنيــن للخطــر 
بســبب احتكاكاتهــم الدائمــة بمقاومــي الحــق والختــاط بهــم، اعتــزل عنهــم وأفــرز 
التاميــذ مكونــا منهــم جماعــة خاصــة، وواصــل تعاليمــه التــي كان يجاهــر بهــا فــي 

مدرســة تيرانــس الــذي كان معلمــاً يتمتــع ببعــض الشــهرة.
ــاٌل « مــع أنــه كان » يُوَجــُد  ــَح لِــي بَــاٌب َعِظيــٌم فَعَّ ــِد انَْفتَ ــُه قَ وقــد رأى بولــس » أَنَّ
ُمَعانِــُدوَن كَِثيــُروَن « )1 كورنثــوس 16: 9(. إن أفســس لــم تكــن أفخــم مــدن آســيا 
وحســب، ولكنهــا كانــت أكثرهــا فســاداً. لقــد ســادت الخرافــات وطغــت الملــذات 
الشــهوانية علــى ســكانها الكثيريــن. وكان المجرمــون مــن كل األنــواع يحتمــون تحــت 

أجنحــة هياكلهــا وقــد تفشــت أحــط الرذائــل هنــاك.
شــهرة  ذاعــت  وقــد  أرطاميــس.  لعبــادة  شــهيراً  مركــزاً  أفســس  مدينــة  كانــت 
وإن  والعالــم.  آســيا  أنحــاء  كل  فــي  وفخامتــه  األفسســيين «  » أرطاميــس  هيــكل 
بهــاءه وجالــه الفائــق جعلــه ليــس مفخــرة المدينــة وحدهــا، بــل واألمــة كلهــا. وقــد 
قــال التقليــد إن التمثــال الــذي كان فــي داخــل الهيــكل قــد هبــط مــن الســماء. وكان 
منقوشــاً عليــه كتابــة رمزيــة كان النــاس يعتقــدون أن لهــا قــوة عظيمــة. وقــد كتــب 

أهــل أفســس كتبــاً إليضــاح معانــي تلــك الرمــوز وكيفيــة اســتعمالها.
وكان بيــن مــن درســوا تلــك الكتــب الثمينــة بــكل إمعــان، كثيــرون مــن الســحرة 
وتعبــدوا  بالخرافــات  تمســكوا  الذيــن  النــاس  عقــول  علــى  قــوي  تأثيــر  لهــم  الذيــن 

الهيــكل. فــي داخــل  الــذي  للتمثــال 
رضــى  عــن  خاصــة  براهيــن  لــه  أعطيــت  أفســس  فــي  يخــدم  وهــو  بولــس  إن 
هللا عنــه. لقــد رافقــت قــوة هللا جهــوده، وكثيــرون شــفوا مــن أمــراض جســدية. 
ـى كَاَن يُْؤتَــى َعــْن  اٍت َغيْــَر الُْمْعتَــاَدِة، َحتّـَ » َوكَاَن هللُا يَْصَنــُع َعلَــى يَــَدْي بُولُــَس قُــوَّ
َجَســِدِه ِبَمَناِديــَل أَْو َمــآِزَر إِلَــى الَْمرَْضــى، فَتَــُزوُل َعْنُهــُم األَْمــرَاُض، َوتَْخــُرُج األَْرَواُح 
ِمْنُهــْم « )عــد 11، 12(. هــذه المظاهــر للقــوة الفائقــة الطبيعــة كانــت  يرَُة  ــرِّ الشِّ
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أقــوى مــن كل مــا ُشــوهد فــي أفســس، وكانــت مــن نــوع خــاص بحيــث لــم يمكــن 
وإذا  يقلدوهــا.  أن  بســحرهم  للســحرة  ول  بمهارتهــم،  المحتاليــن  للمشــعوذين 
أجريــت هــذه المعجــزات باســم يســوع الناصــري، كانــت للنــاس فرصــة فيهــا يــرون 
الذيــن كانــوا يعبــدون اإللهــة أرطاميــس.  مــن كل الســحرة  أقــوى  الســماء  إلــه  أن 
وهكــذا رفــع الــرب شــأن خادمــه حتــى أمــام عابــدي األوثــان أنفســهم، أكثــر بمــا ل 

يقــاس مــن أقــوى الســحرة.
لخدامــه  أعطــى  والــذي  لــه،  خاضعــة  األرواح  كل  كانــت  الــذي  ذاك  ولكــن 
الســلطان عليهــا، كان مزمعــاً أن يجلــب عــاراً واندحــاراً أعظــم علــى مــن احتقــروا 
الســحر  اســتعمال  تحــرم  الموســوية  الشــريعة  كانــت  ونجســوه.  القــدوس  اســمه 
تحــت طائلــة المــوت، ومــع ذلــك فبيــن حيــن وآخــر كان بعــض اليهــود المرتديــن 
فــي  يوجــد  كان  أفســس  بولــس  فيــه  زار  الــذي  الوقــت  وفــي  ســراً.  يســتخدمونه 
التــي  اآليــات  رأوا  لمــا  الذيــن  الُْمَعزِِّميــَن «  اِفيــَن  الطَّوَّ الْيَُهــوِد  ِمــَن  المدينــة » قَــْوٌم 
ِباْســِم الــرَّبِّ  يرَُة  ــرِّ ِبِهــِم األَْرَواُح الشِّ وا َعلَــى الَِّذيــَن  أجراهــا شــرعوا فــي أن » يَُســمُّ
لَِســَكاَوا،  بَِنيــَن  » َســبَْعُة  كانــوا  المحاولــة  هــذه  علــى  أقدمــوا  والذيــن  يَُســوَع «. 
َرُجــل يَُهــوِديٍّ رَئِيــِس كََهَنــٍة «. وإذ وجــدوا رجــا بــه روح شــريرة خاطبــوه بالقــول: 
يُر  ــرِّ الشِّ الــرُّوُح  بُولُــُس « ولكــن » أََجــاَب  ِبــِه  يَْكــِرُز  ـِذي  الّـَ ِبيَُســوَع  َعلَيْــَك  » نُْقِســُم 
فََوثَــَب  أَنْتُــْم؟  فََمــْن  أَنْتُــْم  ــا  َوأَمَّ أَْعلَُمــُه،  أَنَــا  َوبُولُــُس  أَْعرِفُــُه،  فَأَنَــا  يَُســوُع  ــا  أَمَّ َوقَــاَل 
ـى  َحتّـَ َعلَيِْهــْم،  َوقَــِوَي  َوَغلَبَُهــْم  يُر،  ــرِّ الشِّ الــرُّوُح  ِفيــِه  كَاَن  ـِذي  الّـَ اإِلنَْســاُن  َعلَيِْهــُم 

)عــد 16-13(. َوُمَجرَِّحيــَن «  ُعــرَاًة  الْبَيْــِت  ذلِــَك  ِمــْن  َهَربُــوا 
الــذي  والخطــر  المســيح،  اســم  علــى قدســية  يخطــئ  برهــان ل  قــدم  وهكــذا 
بــدون إيمــان برســالة الُمَخلِـّـص اإللهيــة:  بــه  يتجشــمه أولئــك الذيــن يستشــهدون 

ـُم « )عــد 17(. يَتََعظّـَ يَُســوَع  الــرَّبِّ  اْســُم  َوكَاَن  َجِميِعِهــْم،  َعلَــى  َخــْوٌف  » فََوقَــَع 
الحقائــق التــي كانــت مســتورة مــن قبــل انكشــفت اآلن للنــور. إن بعضــاً مــن 
لــم ينبــذوا خرافاتهــم تمامــاً. وإلــى حــد مــا ظلــوا  المؤمنيــن إذ قبلــوا المســيحية، 
يســتعملون الســحر. أمــا اآلن وقــد اقتنعــوا بخطئهــم فـــ » كَِثيــُروَن ِمــَن الَِّذيــَن آَمُنــوا 
يــَن َوُمْخِبِريــَن ِبأَفَْعالِِهــْم « )عــد 18(. وقــد امتــد العمــل الصالــح حتــى  يَأْتُــوَن ُمِقرِّ
ــْحَر  السِّ يَْســتَْعِملُوَن  الَِّذيــَن  ِمــَن  كَِثيــُروَن  » َوكَاَن  أنفســهم.  الســحرة  بعــض  إلــى 
يَْجَمُعــوَن الُْكتُــَب َويَُحرِّقُونََهــا أََمــاَم الَْجِميــعِ. َوَحَســبُوا أَثَْمانََهــا فََوَجُدوَهــا َخْمِســيَن 
ــِة )حوالــي 5 آلف دولر( هَكــَذا كَانَــْت كَلَِمــُة الــرَّبِّ تَْنُمــو َوتَْقــَوى  أَلًْفــا ِمــَن الِْفضَّ

ٍة « )عــد 19، 20( ِبِشــدَّ
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إن أولئك المهتدين في أفســس إذ أحرقوا كتبهم الســحرية برهنوا أنهم صاروا 
يكرهــون ويمقتــون مــا كانــوا يَُســرُّون بــه قبــاً. إنهــم بواســطة الســحر قــد أســخطوا هللا 
جــداً وعرَّضــوا أرواحهــم للخطــر، أمــا اآلن فقــد ثــار غضبهــم علــى الســحر. وهكــذا 

قدمــوا البرهــان علــى الهتــداء الحقيقــي. 
بــاألرواح  لاتصــال  قوانيــن  علــى  اشــتملت  العرافــة  عــن  المؤلفــات  هــذه  إن 
الشــريرة. لقــد كانــت قوانيــن ولوائــح لعبــادة الشــيطان، وتعليمــات للتوســل إليــه فــي 
طلــب المعونــة والحصــول علــى معلومــات منــه. فلــو أبقــى أولئــك التاميــذ هــذه 
الكتــب فــي حوزتهــم لكانــوا يعرضــون أنفســهم للتجربــة، ولــو باعوهــا لكانــوا يعرضــون 
حيــاة المشــترين للتجربــة. لقــد نبــذوا ملكــوت الظلمــة وهجــروه ولذلــك لــم يتــرددوا 
فــي هــدم وماشــاة قوتــه مهمــا ضحــوا فــي ســبيل ذلــك. وهكــذا انتصــر الحــق علــى 

تعصــب النــاس وعلــى حبهــم للمــال.
وإذ ظهــرت قــوة المســيح هكــذا، أحــرزت المســيحية نصــرة عظيمــة فــي معقــل 
الخرافــات نفســه. إن تأثيــر مــا حــدث انتشــر وامتــد إلــى مــدى بعيــد أكثــر ممــا كان 
يتصــوره بولــس نفســه. وقــد انتشــرت األخبــار مــن أفســس إلــى أماكــن بعيــدة جــداً، 
الرســول  أكمــل  وبعدمــا  دافعــة عظيمــة.  قــوة  المســيح  ملكــوت  اكتســب  وهكــذا 
مــن  وكانــت  النــاس  أذهــان  فــي  المشــاهد  هــذه  عاشــت  طويــل،  بوقــت  ســعيه 
ضمــن الوســائل لربــح مهتديــن إلــى اإلنجيــل. وإنــه ليحلــو للنــاس أن يفترضــوا أن 
الخرافــات الوثنيــة قــد اختفــت قبــل حلــول مدنيــة القــرن العشــرين. إل أن كلمــة هللا 
وشــهادة الحقائــق الواضحــة تعلــن بــأن الســحر يُســتعمل فــي هــذا العصــر تمامــاً كمــا 
كان فــي عهــد الســحرة األقدميــن. إن نظــام الســحر القديــم هــو فــي الحقيقــة نفــس 
مــا يعــرف اآلن بعلــم تحضيــر األرواح الحديــث. إن الشــيطان ل يــزال يجــد لنفســه 
طريقــاً إلــى آلف مــن العقــول بتقديــم نفســه فــي زي األصدقــاء الراحليــن. والكتــاب 
س يعلــن قائــاً: » الَْمْوتـَـى... لَ يَْعلَُمــوَن َشــيْئًا « )جامعــة 9: 5(. وأفكارهــم  الُمَقــدَّ
ومحبتهــم وبغضتهــم هلكــت. والموتــى ل يتحدثــون مــع األحيــاء أو يتصلــون بهــم. 
ولكــن الشــيطان الــذي ل يتنكــر لدهائــه يســتخدم مكايــده للســيطرة علــى العقــول.

والثكالــى  المرضــى  مــن  كثيــرون  يتصــل  األرواح  مناجــاة  طريــق  وعــن 
فــي  هــم  هــذا  عمــل  علــى  يتجــرأون  َمــن  وكل  الشــريرة.  بــاألرواح  والفضوليــون 
أرض خطــرة. وكلمــة الحــق تعلــن كيــف يعتبــر هللا هــؤلء النــاس. وفــي العصــور 
إذ  وثنيــاً  عرافــاً  يستشــير  أرســل  ملــك  علــى  رهيبــة  بدينونــة  هللا  نطــق  القديمــة 
ــوَن لِتَْســأَلُوا بَْعــَل َزبُــوَب إِلــَه  قــال: » أليــس ألَنَّــُه لَ يُوَجــُد ِفــي إِْســَرائِيَل إِلــٌه، تَْذَهبُ
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ــِريَر الَّــِذي َصِعــْدَت َعلَيْــِه لَ تَْنــِزُل َعْنــُه  : إِنَّ السَّ َعْقــُروَن؟ فَلِذلـِـَك هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ
.)4  ،3  :1 تَُمــوُت « )2 ملــوك  َمْوتًــا  بَــْل 

وســطاء  شــخص  فــي  يُشــبهونهم  مــن  لهــم  الوثنيــة  العصــور  فــي  الســحرة  إن 
األرواح، والمســتبصرين ) الدعــاء برؤيــة غيــر المنظــور(، والعرافيــن فــي هــذه األيــام. 
إن األصــوات الغامضــة التــي تكلمــت فــي عيــن دور وفــي أفســس ل تــزال تضلــل 
بنــي اإلنســان بواســطة أكاذيبهــا. ولــو رُفــع الحجــاب مــن أمــام عيوننــا لرأينــا المائكــة 
األشــرار يســتخدمون كل مكرهــم للتضليــل واإلهــاك. فأينمــا يبــذل جهــد لجعــل 
النــاس ينســون هللا، فهنــاك الشــيطان يســتخدم قوتــه الســاحرة. وعندمــا يخضــع 
اإلنــذار  إن  نفوســهم.  وتتنجــس  عقولهــم  ترتبــك  يدركــون  فقبلمــا  لتأثيــره،  النــاس 
الــذي قدمــه الرســول لكنيســة أفســس ينبغــي أن يلتفــت إليــه شــعب هللا فــي هــذه 
بَــْل ِبالَْحــِريِّ  األيــام حيــث يقــول: » َولَ تَْشــتَرِكُوا ِفــي أَْعَمــاِل الظُّلَْمــِة َغيْــِر الُْمثِْمــرَِة 

َوبُِّخوَهــا « )أفســس 5: 11(.
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28
أيام عناء وتجارب
)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 19: 21-41؛ 1:20(.

كانــت مدينــة أفســس مركــز خدمــة بولــس مــدى ثــاث ســنين. وقــد أقيمــت فيهــا 
كنيســة مزدهــرة ناجحــة، ومــن هــذه المدينــة انتشــر اإلنجيــل إلــى كل إقليــم آســيا بيــن 

اليهــود واألمــم على الســواء.
جديــدة.  كرازيــة  برحلــة  القيــام  فــي  الوقــت  لبعــض  يفكــر  اآلن  الرســول  كان 
إِلَــى  يَْذَهــُب  َوأََخائِيَــَة  َمِكُدونِيَّــَة  ِفــي  يَْجتَــاُز  بَْعَدَمــا  ـُه  أَنّـَ نَْفِســِه  ِفــي  بُولُــُس  » َوَضــَع 
أُورَُشــلِيَم، قَائِــاً إِنِـّـي بَْعــَد َمــا أَِصيــُر ُهَنــاَك يَْنبَِغــي أَْن أََرى ُروِميَــَة أَيًْضــا « )أعمــال 
كَانُــوا  الَِّذيــَن  ِمــَن  اثَْنيْــِن  َمِكُدونِيَّــَة  إِلَــى  » أَرَْســَل  الخطــة،  لهــذه  ووفقــاً   .)21  :19
فــي  العمــل  بــأن  أحــس  إذ  أنــه  إل  )عــد 22(.  َوأَرَْســطُوَس «  تِيُموثَــاُوَس  يَْخِدُمونَــُه 
أفســس يتطلــب وجــوده قــرر البقــاء هنــاك إلــى مــا بعــد يــوم الخمســين. ومــع ذلــك 

فقــد حــدث حــالً بعــد ذلــك حــادث جعلــه يســرع فــي الرحيــل.
هــذه  أرطاميــس.  لإللهــة  تكريمــاً  خاصــة  حفــات  أفســس  فــي  تقــام  فكانــت 
الحفــات كانــت تجتــذب جماهيــر غفيــرة مــن النــاس مــن كل أنحــاء اإلقليــم. ومــدى 

هــذه الفتــرة كانــت تقــام الولئــم واألعيــاد بأعظــم مظاهــر األبهــة والبهــاء.
وكان موســم هــذا العيــد وقتــاً شــاقاً وقاســياً علــى الذيــن اعتنقــوا اإليمــان منــذ 
عهــد قريــب. كانــت جماعــة المؤمنيــن الذيــن كانــوا يجتمعــون فــي مدرســة تيرانــس، 
نغمــة شــاذة فــي لحــن العيــد المــرح. وقــد انصبــت عليهــم شــتى ألفــاظ الســخرية 
والتعييــر واإلهانــات. ولقــد أوقعــت خدمــات بولــس ضربــات قويــة علــى العبــادة 
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الوثنيــة وكان مــن نتائــج ذلــك نقــص ملمــوس فــي عــدد المحتفليــن بذلــك العيــد 
القومــي وفــي حمــاس العابديــن. وقــد امتــد تأثيــر تعاليــم بولــس إلــى أبعــد مــن دائــرة 
الجديــدة،  التعاليــم  بقبــول  يجاهــروا  لــم  ممــن  وكثيــرون  اإليمــان.  إلــى  المهتديــن 

اســتنارت عقولهــم بحيــث ضاعــت كل ثقتهــم فــي آلهتهــم الوثنيــة.
كان يوجــد ســبب آخــر للتذمــر. ذلــك أن تجــارة واســعة مربحــة ازدهــرت فــي 
أفســس مــن صنــع تماثيــل صغيــرة مصنوعــة علــى مثــال هيــكل اإللهــة أرطاميــس 
نجــاح هــذه  أمــر  يعنيهــم  الذيــن كان  أولئــك  للنــاس. وقــد وجــد  وتمثالهــا وبيعهــا 
الصناعــة أن أرباحهــم بــدأت تتناقــص، وقــد أجمعــت كلمتهــم علــى أن ينســبوا ذلــك 

التبــدل الكريــه إلــى خدمــات بولــس.
إن ديمتريــوس الــذي كان صانــع هيــاكل فضــة إذ دعــا الصنــاع الذيــن مــن حرفتــه 
َناَعــِة.  ِمــْن هــِذِه الصِّ إِنََّمــا ِهــَي  قــال لهــم: » أَيَُّهــا الرَِّجــاُل أَنْتُــْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ ِســَعتََنا 
ــا،  َوأَنْتُــْم تَْنظُــُروَن َوتَْســَمُعوَن أَنَّــُه لَيْــَس ِمــْن أَفَُســَس فََقــْط، بَــْل ِمــْن َجِميــعِ أَِســيَّا تَْقِريبً
اْســتََماَل َوأَزَاَغ بُولـُـُس هــَذا َجْمًعــا كَِثيــرًا قَائـِـاً: إِنَّ الَِّتــي تُْصَنــُع ِباألَيـَـاِدي لَيَْســْت آلَِهــًة. 
فَلَيْــَس نَِصيبَُنــا هــَذا َوْحــَدُه ِفــي َخطَــٍر ِمــْن أَْن يَْحُصــَل ِفــي إَِهانَــٍة، بَــْل أَيًْضــا َهيْــَكُل 
أَرْطَاِميــَس، اإِللَهــِة الَْعِظيَمــِة، أَْن يُْحَســَب لَ َشــْيَء، َوأَْن َســْوَف تُْهــَدُم َعظََمتَُهــا، ِهــَي 
الَِّتــي يَْعبُُدَهــا َجِميــُع أَِســيَّا َوالَْمْســُكونَِة «. هــذه األقــوال أثــارت غضــب الشــعب، 
اْمتَــألُوا َغَضبًــا،  ــا َســِمُعوا  النــار. » فَلَمَّ الــذي أضــرم  فكانــت بمثابــة عــود الثقــاب 
انتشــر  وقــد  األَفَُسِســيِّيَن «.  أَرْطَاِميــُس  ِهــَي  قَائِلِيَن:»َعِظيَمــٌة  يَْصرُُخــوَن  َوطَِفُقــوا 
-25 )عــد  اْضِطرَابًــا «  كُلَُّهــا  الَْمِديَنــُة  » فَاْمتَــألَِت  بســرعة.  الخطــاب  هــذا  خبــر 

29(. وقــد بحثــوا عــن بولــس ولكنهــم لــم يجــدوه. فــإذ علــم إخوتــه بالخطــر، أســرعوا 
بإخراجه من المكان. وقد أُرســلت مائكة هللا لحراســة الرســول، ألن الســاعة التي 

فيهــا ســيموت شــهيداً لــم تكــن قــد حانــت بعــد.
» َغايُــوَس  الرعــاع  خطــف  غضبهــم  هــدف  علــى  العثــور  فــي  أخفقــوا  فــإذ 
ــَفِر « وإذ أخذوا هذين » انَْدفَُعوا  َوأَرِْســتَرُْخَس الَْمِكُدونِيَّيِْن، رَِفيَقْي بُولَُس ِفي السَّ

الَْمْشــَهِد « )عــد 29(. إِلَــى  َواِحــَدٍة  ِبَنْفــٍس 
ولــم يكــن المــكان الــذي اختبــأ فيــه بولــس بعيــداً. وســرعان مــا علــم بالخطــر 
يذهــب  أن  يريــد  كان  ســامته  نســى  فــإذ  المحبوبيــن.  أخويــه  يتهــدد  الــذي 
يََدْعــُه  » لَــْم  ولكــن:  المشــاغبين.  أولئــك  ليخاطــب  المشــهد  إلــى  الحــال  فــي 
الشــعب  كان  التــي  الفريســة  يكونــا  لــم  وارســترخس  غايــوس  إن  التَّاَِميــُذ «. 
رأوا  أنهــم  لــو  يتهددهمــا. ولكــن  ثمــة خطــر جســيم  يكــن  فلــم  يطلبونهــا. ولذلــك 
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وجــه الرســول، الشــاحب المجهــد لــكان ذلــك كفيــاً بــأن يثيــر أعنــف أحاســيس 
حياتــه. يُنقــذ  أن  لبشــر  يمكــن  كان  ومــا  الرعــاع،  فــي صــدور  الغضــب 

ومــع ذلــك فقــد كان بولــس ل يــزال مشــتاقاً للدفــاع عــن الحــق أمــام الجمــع. 
ِمــْن  » أُنَــاٌس  أن:  ذلــك  إنــذار  رســالة  جاءتــه  نفســه  المشــهد  قلــب  مــن  ولكــن 
إِلَــى  نَْفَســُه  يَُســلَِّم  لَ  أَْن  إِلَيْــِه  يَطْلُبُــوَن  أَْرَســلُوا  أَْصِدقَــاَءُه،  كَانُــوا  أَِســيَّا،  ُوُجــوِه 

.)31 )عــد  الَْمْشــَهِد « 
وقــد كان الشــغب فــي المشــهد يتفاقــم ويــزداد: » َوكَاَن الْبَْعــُض يَْصُرُخــوَن 
ِبَشــْيٍء َوالْبَْعــُض ِبَشــْيٍء آَخــَر، ألَنَّ الَْمْحِفــَل كَاَن ُمْضطَِربـًـا، َوأَكْثَرُُهــْم لَ يـَـْدُروَن ألَيِّ 
ــِد اْجتََمُعــوا « )عــد 32(. هــذا وإن حقيقــة كــون بولــس ورفاقــه مــن  َشــْيٍء كَانُــوا قَ
لــم  أنهــم  بــكل وضــوح علــى  أصــل عبرانــي، جعــل اليهــود مشــتاقين ألن يبرهنــوا 
يكونــوا يتعاطفــون معــه أو يوافقــون علــى عملــه. ولذلــك أبــرزوا واحــدا مــن بينهــم 
إســكندر  يدعــى  المختــار  الخطيــب  ذلــك  الشــعب. كان  أمــام  المســألة  ليبســط 
وكان واحــداً مــن الصنــاع إذ كان نحاســاً، وقــد أشــار إليــه بولــس بعــد ذلــك علــى 
لــه شــروراً كثيــرة )2 تيموثــاوس 4: 14(. وكان إســكندر هــذا رجــاً ذا  أنــه أظهــر 
بولــس  ضــد  الشــعب  غضــب  ليوجــه  قــواه  كل  اســتخدم  وقــد  عظيمــة  مقــدرة 
أزاحــوه  يهــودي  هــذا  أســكندر  أن  رأوا  إذ  الجمهــور  ولكــن  خــاص.  بوجــه  ورفاقــه 
ِة َســاَعتَيِْن َعِظيَمــٌة ِهــَي  جانبــاً » َصــاَر َصــْوٌت َواِحــٌد ِمــَن الَْجِميــعِ َصارِِخيــَن نَْحــَو ُمــدَّ

)عــد 34(. األَفَُسِســيِّيَن «  أَرْطَاِميــُس 
أخيــرا كفــوا بعدمــا أعياهــم الصيــاح وحــدث ســكوت مؤقــت. فقــد اســترعى 
كاتــب المدينــة انتبــاه الجمــع ونظــراً لمركــزه أصغــى النــاس ألقوالــه. وقــد وقــف مــع 
الشــعب علــى أرضهــم وأثنــاء لهــم أنــه لــم يكــن هنالــك مــا يدعــو لذلــك الشــغب. ثــم 
اســتنجد بعقلهــم ومنطقهــم فقــال: » أَيَُّهــا الرَِّجــاُل األَفَُسِســيُّوَن، َمــْن ُهــَو اإلِنَْســاُن 
الَّــِذي لَ يَْعلَــُم أَنَّ َمِديَنــَة األَفَُسِســيِّيَن ُمتََعبِّــَدٌة ألَرْطَاِميــَس اإِللَهــِة الَْعِظيَمــِة َوالتِّْمثـَـاِل 
الَِّذي َهبََط ِمْن زَفَْس؟ فَِإْذ كَانَْت هِذِه األَْشــيَاُء لَ تَُقاَوُم، يَْنبَِغي أَْن تَُكونُوا َهاِدئِيَن 
َولَ تَْفَعلُوا َشيْئًا اقِْتَحاًما. ألَنَُّكْم أَتَيْتُْم ِبهَذيِْن الرَُّجلَيِْن، َوُهَما لَيَْسا َسارِقَْي َهيَاكَِل، 
نَّــاُع الَِّذيــَن َمَعــُه لَُهــْم َدْعــَوى  فَيْــِن َعلَــى إِلَهِتُكــْم. فَــِإْن كَاَن ِديِمتِْريُــوُس َوالصُّ َولَ ُمَجدِّ
ـاٌم لِلَْقَضــاِء، َويُوَجــُد ُولٌَة، فَلْيُرَاِفُعــوا بَْعُضُهــْم بَْعًضــا. َوإِْن  ـُه تَُقــاُم أَيّـَ َعلَــى أََحــٍد، فَِإنّـَ
. ألَنََّنــا ِفــي  كُْنتُــْم تَطْلُبُــوَن َشــيْئًا ِمــْن ِجَهــِة أُُمــوٍر أَُخــَر، فَِإنَّــُه يُْقَضــى ِفــي َمْحِفــل َشــْرِعيٍّ
َم  ــْوِم. َولَيْــَس ِعلَّــٌة يُْمِكُنَنــا ِمــْن أَْجلَِهــا أَْن نَُقــدِّ ــَم ِمــْن أَْجــِل ِفتَْنــِة هــَذا الْيَ َخطَــٍر أَْن نَُحاكَ

ــا قَــاَل هــَذا َصــرََف الَْمْحِفــَل « )عــد 41-35(. ــعِ. َولَمَّ ِحَســابًا َعــْن هــَذا التََّجمُّ
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)أي  َخطَــٍر «  ِفــي  هــَذا...  » نَِصيبَُنــا  خطابــه:  فــي  قــال  قــد  ديمتريــوس  كان 
حرفتنــا فــي خطــر( )عــد 27(. هــذه الكلمــات تكشــف عــن الســبب الحقيقــي لذلــك 
الشــغب الــذي حــدث فــي أفســس، وعــن الســبب فــي كثيــر مــن الضطهــاد الــذي 
تعــرض لــه الرســل فــي عملهــم. إن ديمتريــوس وزمــاءه فــي الصناعــة رأوا أنــه بســبب 
التعليــم باإلنجيــل ونشــر رســالته فــإن عمــل صنــع التماثيــل كان فــي خطــر. وَدْخــُل 
أثــاروا ضــد  الســبب  ولهــذا  كذلــك،  للخطــر  معرَّضــاً  كان  والصنــاع  األوثــان  كهنــة 

بولــس أعنــف مقاومــة. 
هــذا وإن حكــم الكاتــب وغيــره ممــن كانــوا يشــغلون مراكــز محترمــة فــي المدينــة 
أوقــف بولــس أمــام الشــعب كرجــل بــريء مــن كل عمــل غيــر مشــروع. وكان هــذا 
واليــاً  هللا  أقــام  لقــد  والخرافــات.  الضــالت  علــى  للمســيحية  جديــداً  انتصــاراً 
عظيمــاً ليبــرئ ســاحة رســوله ويوقــف الرعــاع الصاخبيــن عنــد حدهــم. وقــد امتــأل 
قلــب بولــس بالشــكر هلل ألن حياتــه قــد ُحفظــت وألن المســيحية لــم يلحقهــا عــار 

مــن الشــغب الــذي حــدث فــي أفســس.
ــَغُب، َدَعــا بُولـُـُس التَّاَِميــَذ َوَودََّعُهــْم، َوَخــَرَج لِيَْذَهــَب إِلـَـى  » َوبَْعَدَمــا انْتََهــى الشَّ
ــَة « )أعمــال 20: 1(. وقــد رافقــه فــي رحلتــه هــذه اثنــان مــن اإلخــوة األمنــاء  َمِكُدونِيَّ

فــي أفســس وهمــا تيخيكــس وتروفيمــس.
لقــد انتهــت خدمــات بولــس فــي أفســس. كانــت خدمتــه هنــاك فرصــة عمــل 
متواصــل وتجــارب كثيــرة وغــم شــديد. لقــد علــم الشــعب جهــاراً وفــي كل بيــت 
وهــو يعلمهــم وينذرهــم بدمــوع غزيــرة. وقــد كان دائمــاً يصطــدم بمقاومــة اليهــود 

الذيــن كانــوا ينتهــزون كل فرصــة إلثــارة الــرأي العــام ضــده.
وإذ كان بولــس هــذا يصــارع المقاومــة ويســير متقدمــا بعلــم اإلنجيــل بغيــرة ل 
تعــرف الكلــل، ويحــرس مصالــح كنيســة ل تــزال حديثــة فــي اإليمــان، فقــد كان يحمــل 

علــى قلبــه عبئــاً ثقيــاً نحــو كل الكنائــس. 
ثـُـمَّ إِنَّ أخبــار الرتــداد الــذي حــدث فــي بعــض الكنائــس التــي كان قــد غرســها، 
ســببت لــه حزنــاً عميقــاً. وقــد بــات يخشــى أن تظهــر كل جهــوده التــي بذلهــا ألجلهــا 
إذ  جديــاً  تفكيــراً  ويفكــر  يصلــي  وهــو  ســاهراً  الليالــي  قضــى  وطالمــا  باطلــة.  أنهــا 
علــم بالوســائل المســتخدمة لتعطيــل عملــه وإبطــال مفعولــه. وكلمــا كانــت لديــه 
فرصــة وكلمــا كانــت حالــة الكنائــس تســتدعي، كان يكتــب إليهــا موبخــاً وناصحــاً 
ومنــذراً ومشــجعاً. وفــي هــذه الرســائل ل يســهب الرســول فــي الــكام عــن تجاربــه، 
فالجلــد  المســيح.  عمــل  فــي  وآلمــه  إلــى خدماتــه  التلميحــات  بعــض  فيهــا  وإنمــا 
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والســجن والبــرد والجــوع والعطــش، واألخطــار علــى اليابســة وفــي عــرض البحــر وفــي 
البريــة، ومــن مواطنيــه ومــن الوثنييــن ومــن إخــوة كذبــة — كل هــذا احتملــه ألجــل 
ــر « و  اإلنجيــل. لقــد افتــرى عليــه و» شــتم « وصــار » َوَســِخ كُلِّ َشــْيٍء «، و » تحيَّ
» اضطهــد « و» تضايــق مــن كل جانــب « وكان » يخاطــر فــي كل ســاعة « وكان 

» دائمــاً يســلم للمــوت مــن أجــل يســوع «.
وهجــر  األعــداء،  وصخــب  تنقطــع  لــم  التــي  المقاومــة  عواصــف  وســط  وفــي 
األصدقــاء، كاد يضعــف قلــب ذلــك الرســول الشــجاع. ولكنــه نظــر إلــى الــوراء إلــى 
الجلجثــة، وبغيــرة جديــدة تقــدم لينشــر معرفــة الُمَخلِّــص المصلــوب. لقــد كان يســير 
فــي الطريــق المخضــب بالــدم الــذي ســار فيــه المســيح مــن قبــل. ولــم يطلــب أن 

يُعفــي مــن هــذه الحــرب إلــى أن يلقــي بســاحه عنــد قدمــي فاديــه.
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واستعطاف

)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس(.

إقامتــه  مــدة  أثنــاء  فــي  كورنثــوس  إلــى  األولــى  رســالته  الرســول  بولــس  كتــب 
األخيــرة فــي أفســس. إنــه لــم يكــن يحــس نحــو أي أنــاس آخريــن باهتمــام أعمــق ممــا 
كان يحــس بــه نحــو المؤمنيــن فــي كورنثــوس، ول بــذل جهــوداً نحــو آخريــن أكثــر ممــا 
بــذل ألجلهــم. لقــد خــدم بينهــم مــدة عــام ونصــف موجهــاً أنظارهــم نحــو الُمَخلِـّـص 
المصلــوب والمقــام كوســيلة الخــاص الوحيــدة، وكان يحثهــم علــى العتمــاد التــام 
على قوة نعمته المجددة. فقبل قبول المعترفين بالمسيحية ضمن شركة الكنيسة 
وعضويتها، كان حريصاً أن يقدم لهم تعاليم خاصة فيما يختص بامتيازات المؤمن 
المســيحي وواجباتــه، وقــد حــاول بــكل غيــرة واهتمــام أن يســاعدهم كــي يكونــوا أمنــاء 

نحــو عهودهــم التــي قــد أخذوهــا علــى أنفســهم عندمــا تعمــدوا.
كان عنــد بولــس الرســول إحســاس حــاد بالحــرب التــي كان علــى كل نفــس أن 
تثيرهــا ضــد قــوات الشــر التــي هــي دائبــة أبــداً علــى خــداع النفــوس واصطيادهــا، 
وكان يشــتغل بقــوة ل تــكل لتقويــة وتثبيــت حديثــي اإليمــان. فتوســل إليهــم كــي 
يســلموا نفوســهم هلل تســليماً كامــاً، ألنــه كان يعلــم أنــه متــى أخفــق اإلنســان فــي 
التســليم فالخطيــة تظــل موجــودة والشــهوات واألهــواء تكافــح فــي ســبيل الســيادة 
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علــى النفــس، والتجــارب تربــك الضميــر. ينبغــي أن يكــون التســليم كامــاً. فــكل 
نفــس ضعيفــة متشــككة مجاهــدة تَُســلَّم للــرب بالتمــام تصيــر علــى اتصــال بالقــوى 
التــي تســاعدها علــى النتصــار. والســماء تكــون قريبــة مــن ذلــك اإلنســان ويحصــل 

علــى تعضيــد مائكــة الرحمــة ومعونتهــم فــي وقــت التجربــة والحاجــة.
لقد كان أعضاء الكنيسة في كورنثوس محاطين بالوثنية والشهوات في أشد 
حــالت فتنتهــا وإغرائهــا. وعندمــا كان الرســول معهــم لــم يكــن لتلــك المغريــات تأثيــر 
كبيــر عليهــم. وذلــك ألن إيمــان بولــس الثابــت وصلواتــه الحــارة وتعاليمــه الجــادة، 
وفــوق الــكل، حياتــه المقدســة، أعانتهــم علــى إنــكار الــذات ألجــل المســيح بــدلً مــن 

التمتــع بمســرات الخطيــة. 
ومــع ذلــك فبعدمــا رحــل بولــس عنهــم ظهــرت أحــوال غيــر مؤاتيــة. فالــزوان 
بــدأ  بقليــل  ذلــك  وبعــد  الحنطــة،  وســط  فــي  ظهــر  زرعــه  قــد  العــدو  كان  الــذي 
هــذا الــزرع يعطــي ثمــاره الشــريرة. فــكان ذلــك الوقــت وقــت محنــة قاســية علــى 
الكنيســة فــي كورنثــوس. فالرســول مــا عــاد معهــم لينعــش غيرتهــم ويعينهــم فــي 
جهودهــم ليعيشــوا فــي حالــة وفــاق مــع هللا، وشــيئا فشــيئاً صــار كثيــرون مهمليــن 
وعديمــي الكتــراث وســمحوا لبعــض األذواق والميــول الطبيعيــة أن تتحكــم فيهــم. 
فــذاك الــذي طالمــا حفزهــم علــى التمســك بالُمثــل الُعليــا للطهــارة والســتقامة 
مــا عــاد موجــوداً بينهــم، وكانــت هنالــك جماعــة غيــر قليلــة ممــن كانــوا فــي وقــت 
إلــى  عــادوا  هــؤلء  الشــريرة،  عاداتهــم  عنهــم  طرحــوا  قــد  وتجديدهــم  اهتدائهــم 

المفســدة. الوثنيــة  خطايــا 
تخالــط «  » ل  كــي  الكنيســة  إلــى  مختصــرة  رســالة  كتــب  قــد  بولــس  كان 
األعضــاء الذيــن يصــرون علــى الســير فــي طريــق الفجــور والخاعــة، ولكــن كثيريــن 
مــن المؤمنيــن حرفــوا المعنــى الــذي قصــده الرســول وغالطــوا وراوغــوا فــي أقوالــه 

تعاليمــه.  إلغفــال  األعــذار  إيجــاد  وحاولــوا 
وقــد أرســلت الكنيســة رســالة إلــى بولــس تســأل مشــورته فــي أمــور مختلفــة، 
إل أنهــا لــم تخبــره بشــيء عــن الخطايــا الشــنيعة التــي كانــت متفشــية بينهــم. ومــع 
ذلــك أقنــع الــروح القــدس الرســول بقــوة بــأن حالــة الكنيســة الحقيقيــة قــد أخفيــت 
عنــه، وأن هــذه الرســالة كانــت محاولــة للوصــول منــه علــى حقائــق يمكــن أن يؤولهــا 

كاتبوهــا بحيــث تخــدم أغراضهــم. 
وفــي ذلــك الوقــت تقريبــاً جــاء إلــى أفســس أعضــاء مــن بيــت » ُخلـُـِوي « وهــي 
أســرة مســيحية كانــت تتمتــع بســمعة حســنة ولهــا مكانــة رفيعــة فــي كورنثــوس. وقــد 
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ســألهم بولــس عــن الحالــة فأخبــروه أن الكنيســة قــد مزقتهــا النقســامات. كمــا أن 
وقــد  وتفاقمــت جــداً.  بولــس زادت  زيــارة  وقــت  فــي  تفشــت  التــي  الخصومــات 
جعــل المعلمــون الكذبــة أعضــاء الكنيســة يحتقــرون تعاليــم بولــس. وقــد فســدت 
تعاليــم اإلنجيــل وفرائضــه وحرفــت. كمــا أن الكبريــاء وعبــادة األوثــان والشــهوانية 

زادت واستشــرت بيــن الذيــن كانــوا قبــاً غيوريــن فــي الحيــاة المســيحية.
فــإذ ُعرضــت هــذه الصــورة أمــام بولــس رأى أن أشــد مخاوفــه قــد تحققــت. 
ولكنــه لــم يفســح المجــال للفكــر بــأن عملــه قــد آل إلــى الفشــل بســبب ذلــك. ولكنــه 
» بحزن قلبي «  و» بدموع غزيرة « طلب المشــورة من هللا. لقد كان بكل ســرور 
مســتعداً لزيــارة كورنثــوس فــي الحــال، لــو كان ذلــك أفضــل مســلك يســلكه. ولكنــه 
علــم أن المؤمنيــن هنــاك مــا كانــوا لينتفعــوا مــن خدماتــه بينهــم فــي حالتهــم الراهنــة، 
ولذلــك أرســل إليهــم تيطــس ليعــد الطريــق لزيارتــه لهــم فيمــا بعــد. وحينئــٍذ وبعدمــا 
ألقــى عنــه جانبــاَ كل النفعــالت الشــخصية بســبب مســلك أولئــك الذيــن كشــف 
تصرفهــم عــن مثــل ذلــك النحــراف الغريــب، وإذ ثبــت قلبــه فــي هللا كتــب الرســول 
رســالة إلــى كنيســة كورنثــوس، وهــي مــن أغنــى وأقــوى الرســائل المليئــة بالتعاليــم 

بيــن كل رســائله األخــرى.
وبوضــوح عظيــم تقــدم بولــس ليجيــب علــى األســئلة المختلفــة التــي بعثــت بهــا 
الكنيســة إليــه، ويضــع المبــادئ العامــة التــي لــو انتبهــوا إليهــا فستســمو بمســتواهم 
الروحــي. لقــد كانــوا فــي خطــر، ولــم يســتطع أن يحتمــل فكــرة اإلخفــاق فــي الوصــول 
إلــى قلوبهــم فــي ذلــك الظــرف الحــرج. فبــكل أمانــة حذرهــم مــن المخاطــر المحدقــة 
بهــم ووبخهــم علــى خطاياهــم. ثــم وجــه أنظارهــم إلــى المســيح مــرة أخــرى وحــاول أن 

يضــرم فــي قلوبهــم مــن جديــد نــار الغيــرة التــي كانــت لهــم عنــد بــدء تكريســهم هلل.
الرقيقــة  تحيتــه  فــي  لمؤمنــي كورنثــوس  العظيمــة  الرســول  وقــد ظهــرت محبــة 
للكنيســة. لقــد أشــار إلــى اختبارهــم فــي الرجــوع مــن عبــادة األوثــان ليعبــدوا اإللــه 
الحقيقــي ويخدمــوه. ثــم ذكرهــم بمواهــب الــروح القــدس التــي قــد حصلــوا عليهــا، 
ثــم أراهــم كيــف أنــه كان امتيــازاً عظيمــاً لهــم أن يتقدمــوا تقدمــاً دائمــاً فــي الحيــاة 
المســيحية إلى أن يبلغوا إلى طهارة المســيح وقداســته. فكتب يقول لهم: » أَنَُّكْم 
ِفــي كُلِّ َشــْيٍء اْســتَْغَنيْتُْم ِفيــِه ِفــي كُلِّ كَلَِمــٍة وَكُلِّ ِعلْــٍم، كََمــا ثُبِّتَــْت ِفيُكــْم َشــَهاَدُة 
الَْمِســيِح، َحتَّــى إِنَُّكــْم لَْســتُْم نَاِقِصيــَن ِفــي َمْوِهبَــٍة َمــا، َوأَنْتـُـْم ُمتََوقُِّعــوَن اْســِتْعاََن َربَِّنــا 
َربَِّنــا يَُســوَع  يَــْوِم  ِفــي  لَــْوٍم  ِبــاَ  إِلَــى النَِّهايَــِة  أَيًْضــا  ـِذي َســيُثِْبتُُكْم  الّـَ يَُســوَع الَْمِســيِح، 

الَْمِســيِح « )1 كورنثــوس 1: 8-5(.
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كنيســة  فــي  نشــبت  التــي  النقســامات  عــن  صراحــة  بــكل  بولــس  تكلــم  وقــد 
كورنثــوس وأوصــى األعضــاء أن يكفــوا عــن الخصومــات. فكتــب يقــول: » أَطْلُــُب 
إِلَيُْكــْم أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة، ِباْســِم َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيحِ، أَْن تَُقولُــوا َجِميُعُكــْم قَــْولً َواِحــًدا، َوَل 
يَُكــوَن بَيَْنُكــُم انِْشــَقاقَاٌت، بـَـْل كُونـُـوا كَاِملِيــَن ِفــي ِفْكــٍر َواِحــٍد َورَأٍْي َواِحــٍد « )عــد 10(.

وقــد أحــس الرســول بــأن لــه الحريــة كــي يذكــر لهــم كيــف أُخبــر عــن النقســام 
الحــادث فــي الكنيســة ومــن هــم األشــخاص الذيــن أخبــروه فقــال: » ألَنِـّـي أُْخِبــرُْت 

َعْنُكــْم يَــا إِْخَوتِــي ِمــْن أَْهــِل ُخلُــِوي أَنَّ بَيَْنُكــْم ُخُصوَمــاٍت « )عــد 11(.
كان بولــس رســولً ملهمــاً. فالحقائــق التــي علمهــا لآلخريــن قبلهــا » ِبِإْعــاَِن « 
ومــع ذلــك فالــرب لــم يعلــن لــه مباشــرة فــي كل األوقــات عــن حالــة شــعبه. ففــي هــذا 
الظــرف نجــد أن الذيــن كانــوا مهتميــن بنجــاح الكنيســة فــي كورنثــوس والذيــن رأوا 
الشــرور تزحــف وتتســلل إلــى داخلهــا يبســطون حقيقــة الحالــة أمــام الرســول، وعــن 
طريــق اإلعانــات اإللهيــة التــي كان قــد تلقاهــا مــن قبــل كان مســتعداً ألن يحكــم 
علــى طبيعــة هــذه التطــورات. بالرغــم مــن أن الــرب لــم يعطــه إعانــاً جديــداً فــي 
ذلــك الوقــت الخــاص، فــإن الذيــن كانــوا يطلبــون النــور بإخــاص قبلــوا رســالته علــى 
أنهــا تعبيــر عــن فكــر المســيح. كان الــرب قــد أراه الصعوبــات والمخاطــر المزمعــة أن 
تظهــر فــي الكنائــس، وإذ نمــت تلــك الشــرور وتطــورت تحقــق الرســول مــن خطورتهــا. 
لقــد أقيــم للدفــاع عــن الكنيســة. وكان عليــه أن يســهر علــى النفــوس باعتبــاره مزمعــاً 
لــه أن ياحــظ التقاريــر الخاصــة  أن يعطــي حســابا هلل، أولــم يكــن مــن المناســب 
بالفوضــى والنقســامات التــي بينهــم؟ نعــم بــكل تأكيــد، والتوبيــخ الــذي بعــث بــه 

إليهــم كُِتــَب بــكل تأكيــد بإلهــام روح هللا كمــا كانــت كل رســائله األخــرى.
علــى  دائبيــن  كانــوا  الذيــن  الكذبــة  المعلميــن  عــن  شــيئاً  الرســول  يذكــر  ولــم 
إتــاف ثمــار خدماتــه. فبســبب الظلمــة والنقســامات التــي كانــت فــي الكنيســة 
أبــى الرســول، عــن حكمــة، أن يهيجهــم أو يضايقهــم بهــذه التلميحــات خشــية أن 
يرتــد بعــض منهــم عــن الحــق نهائيــاً. وقــد وجــه انتباههــم إلــى عملــه بينهــم » كَبَنَّــاٍء 
َحِكيــٍم «، وضــع أساســا وبنــى عليــه آخــرون. ولكنــه لــم يمجــد نفســه بذلــك فقــد 
ِع لنفســه  أعلــن قائــاً: » نَْحــُن َعاِمــاَِن َمــَع هللِا « )1 كورنثــوس 3: 9(. إنــه لــم يــدَّ
حكمــة بــل اعتــرف بــأن قــوة هللا وحدهــا هــي التــي أعانتــه علــى تقديــم الحــق بطريقــة 
ترضــي هللا. إن بولــس إذ كان مرتبطــاً بالمســيح أعظــم المعلميــن، اســتطاع أن يقــدم 
للنــاس تعاليــم الحكمــة اإللهيــة التــي لبَّــت احتياجــات النــاس مــن كافــة الطبقــات، 

والتــي كانــت توافــق كل العصــور فــي كل مــكان وتحــت كل الظــروف.
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ــت بيــن المؤمنيــن فــي كورنثــوس  وكان مــن بيــن الشــرور األشــد خطــراً التــي تفشَّ
العــودة إلــى العديــد مــن عــادات الوثنيــة الفاســدة. فــإن واحــداً مــن المهتديــن ارتــد 
بحيــث أن ســلوكه الخليــع كان انتهــاكاً حتــى لمقيــاس األخــاق المتدنــي الــذي كان 
يتمســك بــه العالــم األممــي. وقــد توســل الرســول إلــى الكنيســة قائــاً: » فَاْعزِلُــوا 
الَْخِبيــَث ِمــْن بَيِْنُكــْم « )1 كورنثــوس 5: 13(. ثــم أنذرهــم قائــاً: » أَلَْســتُْم تَْعلَُمــوَن 
ــوا ِمْنُكــُم الَْخِميــرََة الَْعِتيَقــَة، لَِكــْي تَُكونـُـوا  ــُر الَْعِجيــَن كُلَّــُه؟ إًِذا نَقُّ أَنَّ َخِميــرًَة َصِغيــرًَة تَُخمِّ

َعِجيًنــا َجِديــًدا كََمــا أَنْتُــْم فَِطيــٌر « )1 كورنثــوس 5: 6، 7(.
ثــم كان هنالــك شــر خطيــر ظهــر فــي الكنيســة وهــو مقاضــاة اإلخــوة بعضهــم 
كثيــرة  احتياطــات  الترتيبــات وعملــت  أُعــدت  لقــد  العالــم.  أمــام محاكــم  لبعــض 
لفــض المشــاكل التــي بيــن المؤمنيــن. وقــد أعطــى المســيح نفســه تعليمــات صريحــة 
عــن كيفيــة معالجــة مثــل هــذه األمــور. فقــد نصــح الُمَخلِـّـص تابعيــه قائــاً: » َوإِْن 
إِلَيْــَك أَُخــوَك فَاْذَهــْب َوَعاتِبْــُه بَيَْنــَك َوبَيَْنــُه َوْحَدكَُمــا. إِْن َســِمَع ِمْنــَك فََقــْد  أَْخطَــأَ 
ــِن، لَِكــْي تَُقــوَم كُلُّ  ــْم يَْســَمْع، فَُخــْذ َمَعــَك أَيًْضــا َواِحــًدا أَِو اثَْنيْ َرِبْحــَت أََخــاَك. َوإِْن لَ
كَلَِمــٍة َعلَــى فَــِم َشــاِهَديِْن أَْو ثثَاَثَــٍة. َوإِْن لَــْم يَْســَمْع ِمْنُهــْم فَُقــْل لِلَْكِنيَســِة. َوإِْن لَــْم 
ــاِر. اَلَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: كُلُّ َمــا  يَْســَمْع ِمــَن الَْكِنيَســِة فَلْيَُكــْن ِعْنــَدَك كَالَْوثَِنــيِّ َوالَْعشَّ
ــَماِء، وَكُلُّ َمــا تَُحلُّونـَـُه َعلـَـى األَرِْض يَُكــوُن  تَْرِبطُونـَـُه َعلـَـى األَرِْض يَُكــوُن َمْربُوطـًـا ِفــي السَّ

ــَماِء « )متــى 18: 18-15(. َمْحلُــولً ِفــي السَّ
وقــد انتهــر بولــس المؤمنيــن فــي كورنثــوس الذيــن غابــت عــن أذهانهــم هــذه 
النصيحــة الصريحــة، وكتــب إليهــم محــذراً إذ تســاءل قائــاً: » أَيَتََجاَســُر ِمْنُكــْم أََحــٌد 
يِســيَن؟ أَلَْســتُْم  لَــُه َدْعــَوى َعلَــى آَخــَر أَْن يَُحاكَــَم ِعْنــَد الظَّالِِميــَن، َولَيْــَس ِعْنــَد الِْقدِّ
ــُر  ــْم َغيْ ــَداُن ِبُكــْم، أَفَأَنْتُ ــُم يُ ــَم؟ فَــِإْن كَاَن الَْعالَ يِســيَن َســيَِديُنوَن الَْعالَ تَْعلَُمــوَن أَنَّ الِْقدِّ
ْغَرى؟ أَلَْستُْم تَْعلَُموَن أَنََّنا َسَنِديُن َماَئَِكًة؟ فَِباألَْولَى أُُموَر  ُمْستَأِْهلِيَن لِلَْمَحاكِِم الصُّ
هــِذِه الَْحيَــاِة. فَــِإْن كَاَن لَُكــْم َمَحاكِــُم ِفــي أُُمــوِر هــِذِه الَْحيَــاِة، فَأَْجلُِســوا الُْمْحتََقِريــَن 
ِفــي الَْكِنيَســِة قَُضــاًة. لِتَْخِجيلُِكــْم أَقُــوُل. أَهَكــَذا لَيْــَس بَيَْنُكــْم َحِكيــٌم، َولَ َواِحــٌد يَْقــِدُر 
أَْن يَْقِضــَي بَيْــَن إِْخَوتِــِه؟ لِكــنَّ األََخ يَُحاكِــُم األََخ، َوذلِــَك ِعْنــَد َغيْــِر الُْمْؤِمِنيــَن. فَــاآلَن 
ــْم ُمَحاكََمــاٍت بَْعِضُكــْم َمــَع بَْعــٍض. لَِمــاَذا لَ تُظْلَُمــوَن  ــٌب ُمطْلًَقــا، ألَنَّ ِعْنَدكُ ِفيُكــْم َعيْ
؟... لِكــْن أَنْتُــْم تَظْلُِمــوَن َوتَْســلُبُوَن، َوذلِــَك لإِلِْخــَوِة. أَْم لَْســتُْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ  ِبالَْحــِريِّ

الظَّالِِميــَن لَ يَرِثُــوَن َملَُكــوَت هللِا؟ « )1 كورنثــوس 6: 9-1(. 
إن الشــيطان يحــاول دائمــاً أن يبــذر بــذار عــدم الثقــة والنفــور والخبــث والمكــر 
فــي قلــوب شــعب هللا. وكثيــراً مــا نجــرب أن نحــس بــأن حقوقنــا قــد اعتــدي عليهــا، 
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الذيــن  أولئــك  إن  الظنــون.  لتلــك  يكــون هنالــك ســبب حقيقــي  حتــى عندمــا ل 
يجعلــون محبتهــم للــذات تتعالــى علــى محبتهــم هلل ولعملــه يجعلــون مصالحهــم 
أولً ويلجــأون إلــى كل ذريعــة لحراســتها وحفظهــا. وحتــى كثيــرون ممــن يبــدو عليهــم 
أنهــم مســيحيون مخلصــون ســليمو النيــة تمنعهــم الكبريــاء والعتــداد بالنفــس مــن 
الذهــاب وحدهــم إلــى مــن يظنــون أنهــم مخطئــون فــي حقهــم ليتحدثــوا معهــم بــروح 
المســيح ويصلــوا معــاً الواحــد ألجــل أخيــه. وعندمــا يظنــون أن إخوتهــم قــد أســاءوا 
إليهــم فالبعــض يذهبــون ليشــتكوهم أمــام المحاكــم بــدلً مــن اتبــاع قانــون المســيح.

ل يجــوز للمســيحيين أن يلجــأوا إلــى المحاكــم المدنيــة لفــض الخصومــات التــي 
قــد تنشــأ بيــن أعضــاء الكنيســة. بــل يجــب عليهــم أن يبتـّـوا فــي هــذه الخافــات فيمــا 
بينهــم، أو عــن طريــق الكنيســة تمشــياً مــع وصيــة المســيح. إن تابــع يســوع الوديــع 
المتواضــع حتــى ولــو حــاق بــه ظلــم، يفضــل أن » يُســلَب « علــى أن يكشــف للعالــم 

عــن خطايــا إخوتــه فــي الكنيســة.
الحــق.  قضيــة  جبيــن  فــي  عــار  وصمــة  هــي  اإلخــوة  بيــن  التــي  القضايــا  إن 
يعرضــون  إنمــا  بينهــم  قضايــا  فــي  المحاكــم  إلــى  يذهبــون  الذيــن  فالمســيحيون 
الكنيســة لســخرية أعدائهــا ويجعلــون قــوات الظلمــة تنتصــر. إنهــم يطعنــون المســيح 
مــن جديــد ويســتهزئون بــه ســاخرين. إنهــم إذ يتجاهلــون ســلطة الكنيســة يحتقــرون 

ســلطانها. للكنيســة  أعطــى  الــذي  هللا 
فــي هــذه الرســالة إلــى أهــل كورنثــوس حــاول بولــس أن يبرهــن لهــم علــى قــدرة 
المســيح علــى حفظهــم مــن الشــر. لقــد علــم أنهــم لــو امتثلــوا للشــروط المرســومة 
فســيتقوون بقــدرة اإللــه القديــر. وقــد ألــح عليهــم بولــس بوجــوب العمــل بمطاليــب 
ذاك الــذي قــد كرســوا حياتهــم لــه فــي وقــت اهتدائهــم، كوســيلة تســاعدهم علــى 
التخلــص مــن عبوديــة الخطيــة، وأن يكملــوا القداســة فــي خــوف الــرب. فقــد أعلــن 
ــُدوا هللَا ِفــي  لهــم قائــاً: » َوأَنَُّكــْم لَْســتُْم ألَنُْفِســُكْم؟ ألَنَُّكــْم قَــِد اْشــتُِريتُْم ِبثََمــٍن. فََمجِّ

أَْجَســاِدكُْم َوِفــي أَْرَواِحُكــُم الَِّتــي ِهــَي هلِل « )1 كورنثــوس 6: 19، 20(.
وقــد حــدد الرســول بوضــوح نتيجــة الرتــداد عــن حيــاة الطهــارة والقداســة إلــى 
أَْوثَــاٍن َولَ  ـوا: لَ زُنَــاٌة َولَ َعبَــَدُة  أعمــال الوثنيــة الفاســدة. فكتــب يقــول: » لَ تَِضلُـّ
اُعوَن َولَ ِســكِّيُروَن َولَ َشــتَّاُموَن َولَ َخاِطُفوَن يَرِثُوَن  فَاِســُقوَن... َولَ َســارِقُوَن َولَ طَمَّ
َملَُكــوَت هللِا « )1 كورنثــوس 6: 9، 10(. وقــد ألــح عليهــم أن يتحكمــوا فــي األهــواء 
والشــهوات الدنيــا. فســألهم قائــاً: » أَْم لَْســتُْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ َجَســَدكُْم ُهــَو َهيْــَكٌل 

ـِذي لَُكــْم ِمــَن هللِا « )عــد 19(. ـِذي ِفيُكــُم، الّـَ لِلــرُّوِح الُْقــُدِس الّـَ
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إن بولــس إذ كان مــزوداً بمواهــب عقليــة ســامية فقــد كشــفت حياتــه عــن قــوة 
القلــب وجعلتــه علــى صلــة وثيقــة  البصيــرة وعطــوف  نــادرة جعلتــه حــاد  حكمــة 
باآلخريــن وأعانتــه علــى إيقــاظ طبيعتهــم الفضلــى وجعلتــه يلهمهــم أن يجاهــدوا 
إلــى حيــاة أســمى وأنبــل. كان قلبــه ممتلئــا بالمحبــة الحــارة للمؤمنيــن  للوصــول 
نهــم  تُحصِّ التــي  القلبيــة  بالتقــوى  متحليــن  يراهــم  ألن  تــاق  لقــد  كورنثــوس.  فــي 
ضــد التجربــة، وقــد عــرف أنهــم فــي كل خطــوة يخطونهــا فــي الطريــق المســيحي 
ســيقاومهم مجمــع الشــيطان، وأنهــم سيشــتبكون في نزاعــات كل يــوم. فعليهــم 
بالتيقــظ والحتــراس مــن تســلل العــدو فــي الخفــاء، وأن يطرحــوا عنهــم العــادات 
القديمــة والميــول الطبيعيــة ويســهروا دائمــاً مصليــن. وقــد عــرف بولــس أن اآلمــال 
والمداومــة  الصــاة  مــن  اإلكثــار  بواســطة  تحقيقهــا  يمكــن  الســامية  المســيحية 
أيضــاً  أذهانهــم. ولكنــه علــم  فــي  يبثــه  أن  مــا حــاول  الروحــي وهــذا  الســهر  علــى 
أنــه فــي المســيح المصلــوب قــد أعطيــت لهــم قــوة كافيــة لتجديــد النفــس، وإذ 
تطبــق تطبيقــاً إلهيــاً فإنهــا ســتعينهم علــى مقاومــة كل التجــارب لعمــل الشــر. وإذ 
يأخــذون اإليمــان بــاهلل ترســاً لهــم وكلمتــه ســاح حربهــم فســيزودون بقــوة داخليــة 

تعينهــم علــى صــد هجمــات العــدو. 
لقد كان المؤمنون في كورنثوس بحاجة إلى اختبار أعمق في أمور هللا. إنهم 
لــم يعرفــوا تمامــاً معنــى كونهــم يــرون مجــده والتغيــر مــن صفــة إلــى أخــرى. إنهــم لــم 
يشــاهدوا إل بكــور أشــعة فجــر ذلــك المجــد. وقــد كان بولــس يتمنــى أن يمتلئــوا إلــى 
كل مــلء هللا متقّدميــن فــي معرفــة ذاك الــذي خروجــه يقيــن كالفجــر ومواظبيــن 
علــى التعلـّـم منــه إلــى أن يصلــوا إلــى نــور الظهيــرة الوّضــاح إليمــان اإلنجيــل الكامــل.
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس(.

إن بولــس لكــي يطبــع علــى أذهــان مؤمنــي كورنثــوس بــكل وضــوح أهميــة ضبــط 
النفــس والعتــدال أو التعفــف التــام والغيــرة التــي ل تضعــف فــي خدمــة المســيح، 
والمباريــات  المســيحية  الحــرب  بيــن  إليهــم  رســالته  فــي  مدهشــة  مقارنــة  أورد 
المشــهورة التــي كانــت تُقــام فــي فتــرات مقــّررة بالقــرب مــن كورنثــوس. فمــن بيــن كل 
المباريات التي كان يحتفل بها اليونانيون والرومان كانت مسابقات الركض التي 
هي أقدم المباريات وأعظمها اعتباراً. وكان يحضرها الملوك والنباء والساسة. 
وكان الشــباب مــن ذوي المقامــات الرفيعــة والثــروات الضخمــة يشــتركون فيهــا ول 

يتراجعــون أمــام أي مســعى أو تدريــب فــي ســبيل الظفــر بالجعالــة )الجائــزة(. 
كانــت المباريــات تخضــع لقوانيــن مشــددة ل مفــر منهــا. والذيــن كانــوا يرغبــون 
أن تُــدرج أســماؤهم فــي قائمــة المتســابقين للحصــول علــى الجعالــة، كان عليهــم 
أولً أن يتحملــوا تدريبــاً تمهيديــاً صارمــاً. فاإلفــراط فــي النهــم المضــر بالصحــة أو أي 
نــوع آخــر مــن أنــواع الملــذات مــن شــأنه أن يقلــل مــن النشــاط العقلــي أو البدنــي كان 
ممنوعــاً منعــاً باتــاً. فــإذا رغــب أي إنســان فــي النجــاح فــي اختبــارات القــوة والســرعة 
هــذه ينبغــي أن تكــون عضاتــه قويــة وليّنــة وأن تكــون أعصابــه تحــت ســيطرته. فــكل 
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حركــة يجــب أن تكــون ثابتــة وكل خطــوة ســريعة فــي غيــر تــرّدد، والقــوى الجســمانية 
يجــب أن تكــون فــي أفضــل حالتهــا.

كان  المنتظــر  الجمهــور  أمــام  عــرض  فــي  يقفــون  المتســابقون  كان  وعندمــا 
الجميــع.  ليعرفهــا  تُشــرح  الســباق  قوانيــن  وكانــت  بأســمائهم  ينــادي  المنــادي 
وحينئــذ كانــوا جميعهــم ينطلقــون معــاً، وكانــت نظــرات المتفرجيــن المثبتــة فهيــم 
تلهمهــم بالعــزم علــى الفــوز. وكان القضــاة يجلســون بالقــرب مــن نهايــة الســباق 
للفائــز  الجعالــة  ويقدمــوا  نهايتــه  إلــى  بدئــه  مــن  الســباق  يراقبــوا  كــي  الهــدف  أو 
الحقيقــي. وإذا وصــل أحدهــم إلــى الهــدف قبــل غيــره عــن طريــق النتفــاع بميــزة 

غيــر مشــروعة، لــم تُمنــح لــه الجائــزة.
كان البعــض فــي هــذه المباريــات يَْقِدمــون علــى مخاطــرات عظيمــة. وبعــض 
منهم لم يُشــفوا قط من اإلجهاد الجســماني. ولم يكن من غير المألوف أن يســقط 
أحــد العّدائيــن علــى أرض الملعــب والــدم يســيل مــن فمــه وأنفــه، وأحيانــاً كان أحــد 
المتســابقين يســقط ميتــاً وهــو علــى وشــك الظفــر بالجعالــة. إل أن إمكانيــة مــوت 
المتنافــس أو إصابتــه بعطــل أو بعاهــة تازمــه مــدى الحيــاة، لــم تكــن تعتبــر مخاطــرة 
أعظم من أن يَْقُدم اإلنســان عليها ســعياً وراء الكرامة التي تمنح للمتســابق الفائز. 
يشــق  المتفرجيــن  الهــدف كان تصفيــق جماهيــر  إلــى  يصــل  الفائــز  وعندمــا كان 
عنــان الســماء فتــردد صــداه التــال والجبــال المجــاورة. وأمــام جماهيــر المتفرجيــن 
يقــدم الَحَكــم شــارات الفــوز والنتصــار للفائــز — وهــي إكليــل مــن الغــار وغصــن مــن 
ســعف النخــل ليحملــه فــي يمنــاه. وكان النــاس يتغّنــون بمدحــه فــي أنحــاء البــاد، 
وكان أبــواه يظفــران بنصيبهمــا مــن الحتــرام والكرامــة، وحتــى المدينــة التــي يعيــش 

فيهــا كانــت تَُكــرَّم ألنهــا قــد أخرجــت للعالــم مثــل ذلــك الرياضــي العظيــم.
إن بولــس وهــو يشــير إلــى هــذه المباريــات علــى أنهــا رمــز للحــرب المســيحية، 
كالتدريبــات  الميــدان،  فــي  المتســابقين  لنجــاح  الــازم  الســتعداد  أكّــد وجــوب 
التمهيديــة والعتــدال فــي األكل وضــرورة ضبــط النفــس. فقــد أعلــن قائــاً: » َوكُلُّ 
َمــْن يَُجاِهــُد يَْضبُــُط نَْفَســُه ِفــي كُلِّ َشــْيٍء « )1 كورنثــوس 9: 25(. كان الراكضــون 
يطرحــون عنهــم كل مــا مــن شــأنه أن يُضعــف قواهــم البدنيــة، وكانــوا بالتدريبــات 
الصارمــة الطويلــة يمرنــون عضاتهــم علــى القــوة والحتمــال حتــى إذا مــا جــاء يــوم 
المبــاراة أمكنهــم أن يُجِهــدوا قواهــم إلــى أقصــى حــد. فكــم وكــم يجــدر بالمســيحي 
الــذي تتعــرض مصالحــه األبديــة للخطــر أن يُخِضــع النهــم والشــهوات للعقــل إلرادة 
هللا. ل يجــوز لــه مطلقــاً أن يحــّول انتباهــه ليلتهــي بالتســليات أو التــرف أو الراحــة. 
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المســتنير  فالعقــل  الصــارم.  للتدريــب  وشــهواته  عاداتــه  كل  تخضــع  أن  ينبغــي 
بتعاليــم كلمــة هللا والمسترشــد بروحــه، ينبغــي لــه أن يُمســك بعنــان النفــس.

النصــرة.  يحــرز  لكــي  يبــذل قصــاراه  أن  المســيحي  يتــّم هــذا، فعلــى  وبعدمــا 
فــي  ُمضــٍن  يبــذل مجهــود  فــي كورنثــوس كان  تقــام  كانــت  التــي  المباريــات  فــي 
المتبــارون يســتجمعون  فــكان  العــذاب،  إلــى حــد  آخــر جــزء مــن الشــوط األخيــر 
أطــراف قوتهــم المجهــدة كــي ل يخففــوا مــن ســرعتهم فيخســروا المبــاراة. وكذلــك 
إلــى األمــام بغيــرة وعــزم  بــكل قوتــه  الهــدف، يســرع  المســيحي وهــو يقتــرب مــن 

أكثــر ممــا كان لــه فــي بــدء الســباق. 
ويفنــى  يذبــل  الــذي  )الفخــر(  الغــار  إكليــل  بيــن  الفــرق  هنــا  يــورد  بولــس  إن 
الــذي يحصــل عليــه المنتصــر فــي مبــاراة الســباق، وبيــن إكليــل المجــد الــذي ل 
ــا  يفنــى والــذي يعطــى لمــن ينتصــر فــي الســباق المســيحي. فهــو يعلــن قائــاً: » أَمَّ
ــا نَْحــُن فَِإكْلِيــاً لَ يَْفَنــى « )1 كورنثــوس 9:  أُولِئــَك فَلَِكــْي يَأُْخــُذوا إِكْلِيــاً يَْفَنــى، َوأَمَّ
25(. فلكــي يحصــل العــداؤون اليونانيــون علــى إكليــل يفنــى، لــم يعفــوا أنفســهم 
نحــن فنجاهــد للحصــول علــى  أمــا  أو تدريــب مهمــا كان قاســياً.  تعــب  مــن أي 
إكليــل أثمــن مــن ذلــك بكثيــر، أي إكليــل الحيــاة األبديــة. فكــم وكــم يجــب علينــا 
أن نجاهــد بــكل اهتمــام وحــرص، وكــم وكــم يجــب علينــا أن نُْقــِدْم علــى التضحيــة 

وإنــكار الــذات بــكل رضــى وقبــول.
فــي الرســالة إلــى العبرانييــن توجــد إشــارة إلــى غــرض القلــب الموّحــد الــذي 
ينبغــي أن يمتــاز بــه ســباق المســيحي إلــى الحيــاة األبديــة. فيقــول الرســول: » لَِنطـْـَرْح 
بْــِر ِفــي الِْجَهــاِد الَْمْوُضــوِع  كُلَّ ثِْقــل، َوالَْخِطيَّــَة الُْمِحيطـَـَة ِبَنــا ِبُســُهولٍَة، َولُْنَحاِضــْر ِبالصَّ
يَُســوَع « )عبرانييــن 12: 1، 2(. إن  لِــِه  َوُمَكمِّ اإِليَمــاِن  إِلَــى رَئِيــِس  نَاِظِريــَن  أََماَمَنــا، 
الحســد والخبــث واألفــكار الشــريرة والــكام البطــال والطمــع — هــذه كلهــا أثقــال 
يجب على المســيحي أن يطرحها عنه إذا أراد الفوز قي ســباقه نحو الخلود. فكل 
عــادة أو عمــل يوقعنــا فــي الخطيــة ويجلــب العــار علــى اســم المســيح ينبغــي لنــا أن 
نطرحــه عنــا مهمــا بلغــت التضحيــة. إن بركــة الســماء ل يمكــن أن تحــل علــى إنســان 
تســبب  ألن  كافيــة  نحتضنهــا،  واحــدة  خطيــة  إن  األبديــة.  الحــق  مبــادئ  ينتهــك 

انحطاطــاً فــي الخلــق وتضــل اآلخريــن.
الَْحيَــاَة  تَْدُخــَل  أَْن  لَــَك  َخيْــٌر  يَــُدَك فَاقْطَْعَهــا.  أَْعثَرَتْــَك  قــال المخلّــص: » َوإِْن 
أَقْطَــَع ِمــْن أَْن تَُكــوَن لَــَك يَــَداِن َوتَْمِضــَي إِلَــى َجَهنَّــَم، إِلَــى النَّــاِر الَِّتــي لَ تُطَْفــأُ. َوإِْن 
لَــَك  تَُكــوَن  أَْن  ِمــْن  أَْعــَرَج  الَْحيَــاَة  تَْدُخــَل  أَْن  لَــَك  َخيْــٌر  فَاقْطَْعَهــا.  رِْجلُــَك  أَْعثَرَتْــَك 
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رِْجــاَِن َوتُطـْـَرَح ِفــي َجَهنَّــَم « )مرقــس 9: 43، 45(. فــإذا كان ل بــد مــن بتــر الرجــل أو 
اليــد لكــي ينجــو الجســم مــن المــوت، أو حتــى تُقلــع العيــن، فكــم وكــم يجــب أن يكــون 

المســيحي غيــورا فــي طــرح الخطيــة بعيــداً عنــه ألنهــا تُهلــك النفــس!
النتصــار  مــن  واثقيــن  يكونــوا  لــم  قديمــاً  األلعــاب  حفــات  فــي  المتباريــن  إن 
حتــى بعدمــا يتحملــون آلم إنــكار الــذات والتدريــب القاســي. فلقــد ســأل بولــس 
قائــاً: » أَلَْســتُْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ الَِّذيــَن يَرْكُُضــوَن ِفــي الَْميْــَداِن َجِميُعُهــْم يَرْكُُضــوَن، َولِكــنَّ 
َواِحًدا يَأُْخُذ الَْجَعالََة؟ « )1 كورنثوس 9: 24(. فمهما كان مقدار شوق المتبارين 
وغيرتهم في سبيل النتصار عظيماً فالجعالة ل تعطي إل لواحد فقط. يد واحدة 
فقــط هــي التــي تنــال إكليــل الفخــر الــذي يشــتهيه الجميــع. قــد يبــذل البعــض أقصــى 
جهودهــم للحصــول علــى الجعالــة، ولكــن إذ يمــدون أيديهــم ليأخذوهــا، يأتــي آخــر 

قبلهــم بلحظــة واحــدة ويأخــذ الجعالــة المبتغــاة.
ولكــن هــذا ل ينطبــق علــى الحــرب المســيحية. فإنــه ول واحــد ممــن يمتثلــون 
للشــروط يمكــن أن يخيــب فــي نهايــة الســباق. ول يمكــن لمــن هــو غيــور ومثابــر أن 
يخيــب أو ينهــزم. فالســعي ليــس للخفيــف ول الحــرب لألقويــاء. فأضعــف قديــس 
كأقوى قديس يمكنه أن يلبس إكليل المجد. فكل أولئك الذين بواسطة قوة النعمة 
اإللهيــة يجعلــون حياتهــم علــى وفــاق مــع إرادة المســيح يمكنهــم أن يفــوزوا. ففــي كل 
تفاصيــل الحيــاة نجــد أن العمــل بالمبــادئ المدونــة فــي كلمــة هللا، غالبــاً مــا ينظــر إليــه 
علــى أنــه عديــم األهميــة — ومســألة أتفــه مــن أن تســترعي اللتفــات. ولكــن بالنظــر 
إلــى المســألة المســتهدفة للخطــر، ل يعتبــر شــيء صغيــراً ســواء أكان للمســاعدة أو 
للتعطيــل. فــكل عمــل يضــع ثقــاً فــي الكفــة يقــرر نصــرة الحيــاة أو هزيمتهــا. والجعالــة 

التــي تُعطــى للفائزيــن ســتكون بنســبة النشــاط والغيــرة اللذيــن جاهــدوا بهمــا.
وقــد شــبّه الرســول نفســه بإنســان يركــض فــي ســباق وهــو يجهــد كل قــواه فــي 
ـُه لَيْــَس َعــْن َغيْــِر يَِقيــٍن.  ســبيل الظفــر بالجعالــة فقــال: » إًِذا، أَنَــا أَْركُــُض هَكــَذا كَأَنّـَ
هَكــَذا أَُضــارُِب كَأَنِّــي لَ أَْضــرُِب الَْهــَواَء. بـَـْل أَقَْمــُع َجَســِدي َوأَْســتَْعِبُدُه، َحتَّــى بَْعــَد َمــا 
كـَـَرزُْت لآِلَخِريــَن لَ أَِصيــُر أَنـَـا نَْفِســي َمرْفُوًضــا « )1 كورنثــوس 9: 26، 27(. فحتــى ل 
يركــض عــن غيــر يقيــن أو بالصدفــة فــي الســباق المســيحي، اســتعبد بولــس نفســه 
بالتدريــب  يضــرب  يعنــي حرفيــاً  َجَســِدي «  القــول: » أَقَْمــُع  إن  لتدريــب صــارم. 

القاســي الرغائــب والنــوازع والشــهوات.
بعدمــا كــرز لآلخريــن. لقــد  كان بولــس يخشــى أن يصيــر هــو نفســه مرفوضــاً 
تحقــق مــن أنــه إذا لــم يَُنّفــذ فــي حياتــه المبــادئ التــي اعتنقهــا وكــرز بهــا فــإن خدماتــه 

312, 313, 314



مدعوون لبلوغ مقياس أسمى  |  229

ألجــل اآلخريــن لــن تفيــده بشــيء. فســيرته وتأثيــره ورفضــه أن يخضــع إلرضــاء الــذات، 
لبــد أن تبرهــن علــى أن ديانتــه ليســت مجــرد اعتــراف اســمي ولكنهــا اتصــال حــي 
بــاهلل فــي كل يــوم. لقــد وضــع نصــب عينيــه دائمــاً هدفــاً واحــداً وجاهــد بــكل غيــرة 

ــِذي ِمــَن هللِا ِباإِليَمــاِن « )فيلبــي 3: 9(. ــرُّ الَّ فــي الوصــول. إليــه، — » الِْب
وقد عرف بولس أن حربه ضد الشر لن تنتهي طالما بقيت الحياة. كان متحققاً 
دائمــاً مــن حاجتــه إلــى الســهر الدقيــق علــى نفســه حتــى ل تطغــي رغائبــه الدنيويــة علــى 
غيرتــه الروحيــة. فظــل بــكل قوتــه مجاهــداً ضــد ميولــه الطبيعيــة. وقــد وضــع أمامــه دائمــاً 
المثــل األعلــى الــذي أراد الوصــول إليــه، وحــاول بلــوغ هــذا المثــال بالطاعــة الختياريــة 

لشــريعة هللا. فأقوالــه وأعمالــه وعواطفــه، أُخضعــت كلهــا لــروح هللا.
إن غــرض القلــب األوحــد هــذا لربــح الجنــس البشــرى للحيــاة األبديــة، هــو الــذي 
كان يصبــو بولــس أن يــراه ظاهــرا فــي حيــاة مؤمنــي كورنثــوس. لقــد عــرف أنــه لكــي 
يصلــوا إلــى مقيــاس المســيح، كانــت أمامهــم حيــاة صــراع ل هــوادة فيهــا. فتوســل 
والتفــوق  التقــوى  يــوم  كل  فــي  يطلبــوا  وأن  صحيحــاً  جهــاداً  يجاهــدوا  أن  إليهــم 
إلــى  إلــى األمــام  أن يطرحــوا كل ثقــل ويتقدمــوا  األخاقــي. وتوســل إليهــم أيضــاً 

هــدف الكمــال فــي المســيح. 
ثــم وّجــه بولــس انتبــاه أهــل كورنثــوس إلــى اختبــارات إســرائيل قديمــاً، وإلــى 
البــركات التــي كوفئــت بهــا طاعتهــم، واألحــكام الرادعــة التــي تَِبَعــْت عصيانهــم. 
التــي بهــا خــرج العبرانيــون مــن أرض مصــر تحــت  ثــم ذكّرهــم بالطريقــة العجيبــة 
الليــل. وهكــذا عبــروا فــي  النــار فــي  حمايــة عمــود الســحاب فــي النهــار وعمــود 
غرقــوا  مثلهــم  العبــور  فــي  المصريــون  شــرع  لمــا  بينمــا  بســام،  األحمــر  البحــر 
جميعــاً. وبهــذه األعمــال اعتــرف هللا أن بنــى إســرائيل هــم كنيســته: » َوَجِميَعُهــْم 
ـا، ألَنَُّهــْم كَانُــوا  أَكَلُــوا طََعاًمــا َواِحــًدا ُروِحيًّــا، َوَجِميَعُهــْم َشــِربُوا َشــرَابًا َواِحــًدا ُروِحيًـّ
ْخــرَُة كَانَــِت الَْمِســيَح « )1 كورنثــوس  يَْشــَربُوَن ِمــْن َصْخــرٍَة ُروِحيَّــٍة تَاِبَعِتِهــْم، َوالصَّ
10: 3، 4( فــي كل رحــات العبرانييــن كان المســيح قائــداً ومرشــداً لهــم. كانــت 
الصخــرة المضروبــة ترمــز إلــى المســيح الــذي كان مزمعــاً أن يجــرح ألجــل معاصــي 

النــاس حتــى يفيــض ينبــوع الخــاص للجميــع.
بســبب  فإنهــم  العبرانييــن  علــى  هللا  أجزلهــا  التــي  اإلحســانات  برغــم  ولكــن 
اشــتهائهم للتــرف الــذي تركــوه فــي مصــر وبســبب خطيتهــم وتمردهــم انصبــت عليهم 
أحكام هللا. وقد أوصى الرسول مؤمني كورنثوس أن يلتفتوا إلى الدرس المتضمن 
فــي اختبــار إســرائيل، إذ أعلــن قائــاً: » َوهــِذِه األُُمــوُر َحَدثـَـْت ِمثـَـالً لََنــا، َحتَّــى لَ نَُكــوَن 
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نَْحــُن ُمْشــتَِهيَن ُشــرُورًا كََمــا اْشــتََهى أُولِئــَك « )1 كورنثــوس 10: 6(. وقــد أثنــاء لهــم 
كيــف أن محبــة الراحــة والملــذات أفســحت المجــال للخطايــا التــي اســتمطرت انتقــام 
هللا الرهيــب عليهــم. فعندمــا جلــس بنــو إســرائيل لــألكل والشــرب ثــم قامــوا للعــب، 
طرحــوا عنهــم مخافــة هللا التــي كانــوا يحســون بهــا وهــم يصغــون إلــى الشــريعة حيــن 
بُلِّغــت لهــم، وإذ صنعــوا عجــاً مــن ذهــب كــي يُمثلــوا بــه هللا، خــروا لــه وعبــدوه. 
وبعــد أن انغمســوا فــي تــرف العيــد المرتبــط بعبــادة بعــل فغــور، ســقط كثيــرون مــن 
بنــي إســرائيل بســبب الخاعــة. وقــد ثــار غضــب هللا فبأمــره مــات بالوبــأ مــن الشــعب 

َــٌة َوِعْشــرُوَن أَلًْفــا « فــي يــوم واحــد )1 كورنثــوس 10: 8(. » ثثَاَث
ــْر أَْن لَ  ــٌم، فَلْيَْنظُ وقــد ناشــد الرســول أهــل كورنثــوس بقولــه: » َمــْن يَظُــنُّ أَنَّــُه قَائِ
يَْســُقَط « )عــد 12(. فلــو أنهــم صــاروا متفاخريــن وواثقيــن فــي أنفســهم وأهملــوا 
أنفســهم  علــى  ويســتمطرون  شــنيعة  خطايــا  فــي  فسيســقطون  والصــاة  الســهر 
لليــأس  يستســلموا  أن  يريدهــم  يكــن  لــم  بولــس  فــإن  ذلــك  ومــع  هللا.  غضــب 
يََدُعُكــْم  ـِذي لَ  الّـَ أَِميــٌن،  التأكيــد: » َولِكــنَّ هللَا  لهــم هــذا  قــدم  الخــوف. فلقــد  أو 
ــْوَق َمــا تَْســتَِطيُعوَن، بَــْل َســيَْجَعُل َمــَع التَّْجِربَــِة أَيًْضــا الَْمْنَفــَذ، لِتَْســتَِطيُعوا  بُــوَن فَ تَُجرَّ

.)13  :10 كورنثــوس   1( تَْحتَِملُــوا «  أَْن 
وقــد ألــّح بولــس علــى إخوتــه أن يســألوا أنفســهم عــن تأثيــر أقوالهــم وأفعالهــم 
علــى اآلخريــن وأل يفعلــوا شــيئاً، مهمــا كان بريئــاً فــي حــد ذاتــه، يبــدو أنــه يجيــز 
فــي  ضعفــاء  يكونــوا  أن  يمكــن  الذيــن  أولئــك  شــكوك  يُعثــر  أو  األوثــان،  عبــادة 
فَافَْعلُــوا  َشــيْئًا،  تَْفَعلُــوَن  أَْو  تَْشــَربُوَن  أَْو  تَأْكُلُــوَن  كُْنتُــْم  » فَــِإَذا  فيقــول:  اإليمــان. 
 1( هللِا «  َولَِكِنيَســِة  َولِلْيُونَانِيِّيــَن  لِلْيَُهــوِد  َعثْــرٍَة  ِبــاَ  كُونُــوا  هللِا.  لَِمْجــِد  َشــْيٍء  كُلَّ 

.)32  ،31  :10 كورنثــوس 
تنطبــق علــى كل عصــر،  أهــل كورنثــوس  إلــى  الموّجهــة  الرســول  إنــذارات  إن 
وتنطــق علــى عصرنــا الحاضــر بوجــه خــاص. وهــو لــم يقصــد بالوثنيــة مجــرد الســجود 
لألوثــان بــل أيضــاً خدمــة الــذات وحــب الراحــة وإشــباع النهــم والشــهوات. إن مجــرد 
العتــراف بالمســيح، والتفاخــر بمعرفــة الحــق ل يجعــل اإلنســان مســيحياً. إن الديــن 
الــذي يحــاول فقــط أن يُشــبع ويُبهــج العيــن واألذن والــذوق أو يجيــز النغمــاس فــي 

الملــذات ليــس هــو ديــن المســيح.
الوثيقــة  الصلــة  بمهــارة،  الرســول  صــور  بشــري  بجســد  الكنيســة  وبمقارنــة 
التــي ينبغــي أن توجــد بيــن كل أعضــاء كنيســة المســيح. فكتــب يقــول: » ألَنََّنــا 
ِبــُروٍح َواِحــٍد أَيًْضــا اْعتََمْدنَــا إِلَــى َجَســٍد َواِحــٍد، يَُهــوًدا كُنَّــا أَْم يُونَانِيِّيــَن،  َجِميَعَنــا 
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لَيْــَس  أَيًْضــا  الَْجَســَد  فَــِإنَّ  َواِحــًدا.  ُروًحــا  ُســِقيَنا  َوَجِميُعَنــا  أَْحــَراًرا،  أَْم  َعِبيــًدا 
لَْســُت  يَــًدا،  لَْســُت  ألَنِـّـي  الرِّْجــُل  قَالَــِت  إِْن  كَِثيــرٌَة.  أَْعَضــاٌء  بَــْل  َواِحــًدا  ُعْضــًوا 
لَْســُت  َوإِْن قَالَــِت األُُذُن: »ألِنِـّـي  الَْجَســِد؟  ِمــَن  لِذلِــَك  تَُكــْن  أَفَلَــْم  الَْجَســِد.  ِمــَن 
ــْو كَاَن كُلُّ الَْجَســِد  ــْم تَُكــْن لِذلِــَك ِمــَن الَْجَســِد؟ لَ َعيًْنــا، لَْســُت ِمــَن الَْجَســِد«. أَفَلَ
َوَضــَع  ــا اآلَن فََقــْد  َوأَمَّ ؟  ــمُّ َســْمًعا، فَأَيْــَن الشَّ الْــُكلُّ  لَــْو كَاَن  ــْمُع؟  َعيًْنــا، فَأَيْــَن السَّ
لَــْو كَاَن َجِميُعَهــا  َولِكــْن  أََراَد.  الَْجَســِد، كََمــا  ِفــي  ِمْنَهــا  َواِحــٍد  هللُا األَْعَضــاَء، كُلَّ 
ــاآلَن أَْعَضــاٌء كَِثيــرٌَة، َولِكــْن َجَســٌد َواِحــٌد. لَ تَْقــِدُر  ــَن الَْجَســُد؟ فَ ُعْضــًوا َواِحــًدا، أَيْ
ــِن: » لَ َحاَجــَة  ــِك. أَِو الــرَّأُْس أَيًْضــا لِلرِّْجلَيْ ــِد لَ َحاَجــَة لِــي إِلَيْ ــُن أَن تَُقــوَل لِلْيَ الَْعيْ
لَ  لَِكــْي  أَفَْضــَل،  كََراَمــًة  النَّاِقــَص  ُمْعِطيًــا  الَْجَســَد،  َمــَزَج  هللَا  لِكــنَّ  إِلَيُْكَمــا...  لِــي 
يَُكــوَن انِْشــَقاٌق ِفــي الَْجَســِد، بَــْل تَْهتَــمُّ األَْعَضــاُء اْهِتَماًمــا َواِحــًدا بَْعُضَهــا لِبَْعــٍض. 
ُعْضــٌو  كَاَن  َوإِْن  َمَعــُه.  ـُم  تَتَأَلّـَ األَْعَضــاِء  فََجِميــُع  ـُم،  يَتَأَلّـَ َواِحــٌد  ُعْضــٌو  كَاَن  فَــِإْن 
ــا أَنْتُــْم فََجَســُد الَْمِســيِح، َوأَْعَضــاُؤُه  َواِحــٌد يَُكــرَُّم، فََجِميــُع األَْعَضــاِء تَْفــَرُح َمَعــُه. َوأَمَّ

.)27-24  ،21-13  :12 أَفْــَراًدا « )1 كورنثــوس 
لإللهــام  نبعــاً  هــذا  يومنــا  إلــى  اليــوم  ذلــك  منــذ  تــزال  ول  كانــت  بكلمــات  ثــم 
أن  ينبغــي  التــي  المحبــة  تلــك  أهميــة  بولــس  أظهــر  والنســاء،  للرجــال  والتشــجيع 
يحتضنهــا أتبــاع المســيح، فقــال: » إِْن كُْنــُت أَتََكلَّــُم ِبأَلِْســَنِة النَّــاِس َوالَْماَئَِكــِة َولِكــْن 
ٌة، َوأَْعلَُم  . َوإِْن كَانَْت لِي نُبُوَّ لَيَْس لِي َمَحبٌَّة، فََقْد ِصرُْت نَُحاًســا يَِطنُّ أَْو َصْنًجا يَرِنُّ
َجِميــَع األَْســرَاِر وَكُلَّ ِعلـْـٍم، َوإِْن كَاَن لـِـي كُلُّ اإِليَمــاِن َحتَّــى أَنُْقــَل الِْجبَــاَل، َولِكــْن لَيْــَس 
ـى  لِــي َمَحبَّــٌة، فَلَْســُت َشــيْئًا. َوإِْن أَطَْعْمــُت كُلَّ أَْمَوالِــي، َوإِْن َســلَّْمُت َجَســِدي َحتّـَ

أَْحتَــرَِق، َولِكــْن لَيْــَس لِــي َمَحبَّــٌة، فَــاَ أَنْتَِفــُع َشــيْئًا « )1 كورنثــوس 13: 3-1(
مهمــا كان مقــدار ســمو العتــراف فمــن لــم يكــن قلبــه مفعمــاً بالمحبــة هلل ولبنــي 
لــو كان عنــده إيمــان عظيــم وقــوة  جنســه ليــس تلميــذاً حقيقيــاً للمســيح. فحتــى 
حتــى علــى صنــع المعجــزات فبــدون المحبــة يُمســي إيمانــه عديــم القيمــة. وقــد 
يظهــر ســخاء عظيمــاً، ولكــن لــو أنــه قــّدم كل أموالــه ليطعــم الفقــراء وهــو مدفــوع إلــى 
ذلــك بدافــع آخــر غيــر دافــع المحبــة الخالصــة، فــإن عملــه هــذا ل يجعــل لــه حظــوة 
فــي نظــر هللا. وفــي غيرتــه قــد يمــوت شــهيداً ومــع هــذا فــإذا لــم يكــن مدفوعــاً إلــى 

ذلــك بدافــع المحبــة فقــد يعتبــره هللا متعصبــاً مخدوعــاً أو مرائيــاً طموحــاً.
» الَْمَحبَّــُة تَتَأَنَّــى َوتَرْفـُـُق. الَْمَحبَّــُة لَ تَْحِســُد. الَْمَحبَّــُة لَ تَتََفاَخــُر، َولَ تَْنتَِفــُخ «. إن 
أعظــم فــرح ينبــع مــن أعمــق اتضــاع وتواضــع وتذلــل. وأقــوى الصفــات وأنبــل األخــاق 

تُبنــى علــى أســاس الصبــر والمحبــة والخضــوع إلرادة هللا. 

317, 318, 319



ُســـــــل 232  |  أْعـَمـــــال الرُّ

ــوَء «  تَظُــنُّ السُّ ، َولَ  تَْحتَــدُّ لَِنْفِســَها، َولَ  َمــا  تَطْلُــُب  تَُقبِّــُح، َولَ  » الَْمَحبَّــُة... لَ 
)عــد 5( إن المحبــة الشــبيهة بمحبــة المســيح تـُـأَوِّل بواعــث النــاس وأفعالهــم أجمــل 
غيــر  األخبــار  إلــى  بلهفــة  تصغــي  داع، ول  بغيــر  أخطاءهــم  تفضــح  ل  إنهــا  تأويــل. 

المســتحبة بــل تطلــب باألحــرى أن تفكــر فــي صفــات اآلخريــن الصالحــة.
ُق كُلَّ  ، َوتَْحتَِمــُل كُلَّ َشــْيٍء، َوتَُصــدِّ والمحبــة: » لَ تَْفــَرُح ِباإلِثـْـِم بَــْل تَْفــَرُح ِبالَْحــقِّ
تَْســُقُط  المحبــة » لَ  َشــْيٍء «. هــذه  َعلَــى كُلِّ  َوتَْصِبــُر  َشــْيٍء،  َوتَرُْجــو كُلَّ  َشــْيٍء، 
أَبَــًدا « )عــد 6-8(، ول يمكــن أن تفقــد قيمتهــا فهــي صفــة ســماوية. وككنــز ثميــن 

ســيحملها مالكهــا إلــى داخــل أبــواب مدينــة هللا.
أَْعظََمُهــنَّ  َولِكــنَّ  الثَّاَثَــُة  َوالَْمَحبَّــُة، هــِذِه  َوالرََّجــاُء  اإِليَمــاُن  فَيَثْبُــُت:  ــا اآلَن  » أَمَّ
بيــن مؤمنــي كورنثــوس،  الَْمَحبَّــُة « )عــد 13( ومــع انخفــاض المقيــاس األخاقــي 
ُوِجــد جماعــة نفضــوا أيديهــم مــن بعــض الصفــات األساســية إليمانهــم. فالبعــض 
الضالــة  هــذه  بولــس  واجــه  وقــد  القيامــة.  عقيــدة  إنــكار  إلــى  األمــر  بهــم  وصــل 
بشــهادة صريحــة خاصــة بالبراهيــن التــي ل تخطــئ عــن قيامــة المســيح. فقــد أعلــن 
الْيَــْوِم الثَّالِــِث َحَســَب الُْكتُــِب «، وبعــد ذلــك  ِفــي  أن المســيح بعــد موتــه » قَــاَم 
» ظََهــَر لَِصَفــا ثـُـمَّ لِاثَْنــْي َعَشــَر. َوبَْعــَد ذلـِـَك ظََهــَر َدفَْعــًة َواِحــَدًة ألَكْثـَـَر ِمــْن َخْمِســِمئَِة 
أٍَخ، أَكْثَرُُهــْم بـَـاق إِلـَـى اآلَن. َولِكــنَّ بَْعَضُهــْم قـَـْد رَقـَـُدوا. َوبَْعــَد ذلـِـَك ظََهــَر لِيَْعُقــوَب، ثـُـمَّ 

... ظََهــَر لِــي أَنَــا « )1 كورنثــوس 15: 8-4(. لِلرُُّســِل أَْجَمِعيــَن. وَآِخــَر الْــُكلِّ
إن الرســول قــد أثبــت حقيقــة القيامــة العظيمــة بقــوة إقنــاع كبيــرة. فتحــاّج معهــم 
قائــاً: » فـَـإِْن لـَـْم تَُكــْن ِقيَاَمــُة أَْمــَواٍت فـَـاَ يَُكــوُن الَْمِســيُح قـَـْد قـَـاَم. َوإِْن لـَـْم يَُكــِن الَْمِســيُح 
قـَـْد قـَـاَم، فَبَاِطلـَـٌة كِرَازَتَُنــا َوبَاِطــٌل أَيًْضــا إِيَمانُُكــْم، َونُوَجــُد نَْحــُن أَيًْضــا ُشــُهوَد زُوٍر  هلِِل، ألَنََّنــا 
َشــِهْدنَا ِمــْن ِجَهــِة هللِا أَنَّــُه أَقـَـاَم الَْمِســيَح َوُهــَو لـَـْم يُِقْمــُه، إِْن كَاَن الَْمْوتــى لَ يَُقوُمــوَن. ألَنَّــُه 
إِْن كَاَن الَْمْوتــى لَ يَُقوُمــوَن، فـَـاَ يَُكــوُن الَْمِســيُح قـَـْد قـَـاَم. َوإِْن لـَـْم يَُكــِن الَْمِســيُح قـَـْد قـَـاَم، 
فَبَاِطٌل إِيَمانُُكْم. أَنْتُْم بَْعُد ِفي َخطَايَاكُْم إِذًا الَِّذيَن رَقَُدوا ِفي الَْمِسيحِ أَيًْضا َهلَُكوا. إِْن 
كَاَن لََنا ِفي هِذِه الَْحيَاِة فََقْط رََجاٌء ِفي الَْمِسيحِ، فَإِنََّنا أَْشَقى َجِميعِ النَّاِس. َولِكِن اآلَن 

قـَـْد قـَـاَم الَْمِســيُح ِمــَن األَْمــَواِت َوَصــاَر بَاكـُـورََة الرَّاِقِديــَن « )عــد 20-13(.
وقــد حمــل الرســول عقــول اإلخــوة فــي كورنثــوس إلــى األمــام إلــى انتصــارات 
صبــاح القيامــة عندمــا يقــوم كل القديســين األمــوات ليكونــوا إلــى األبــد مــع الــرب. 
وقــد أعلــن الرســول قائــاً: » ُهــَوَذا ِســرٌّ أَقُولـُـُه لَُكــْم: لَ نَرْقـُـُد كُلَُّنــا، َولِكنََّنــا كُلََّنــا نَتََغيَّــُر، 
األَْمــَواُت  فَيَُقــاُم  ُق،  َســيُبَوَّ ـُه  فَِإنّـَ األَِخيــِر.  الْبُــوِق  ِعْنــَد  َعيْــٍن،  طَرْفَــِة  ِفــي  لَْحظَــٍة  ِفــي 
ــَس َعــَدَم فََســاٍد، َوهــَذا  ــُر. ألَنَّ هــَذا الَْفاِســَد لَبُــدَّ أَْن يَلْبَ َعِديِمــي فََســاٍد، َونَْحــُن نَتََغيَّ
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الَْمائِــَت يَلْبَــُس َعــَدَم َمــْوٍت. َوَمتَــى لَِبــَس هــَذا الَْفاِســُد َعــَدَم فََســاٍد، َولَِبــَس هــَذا 
ــٍة. أَيْــَن  ــَع الَْمــْوُت إِلَــى َغلَبَ الَْمائِــُت َعــَدَم َمــْوٍت، فَِحيَنِئــٍذ تَِصيــُر الَْكلَِمــُة الَْمْكتُوبَــُة ابْتُلِ
َشــوْكَتَُك يَــا َمــْوُت؟ أَيـْـَن َغلَبَتُــِك يَــا َهاِويَــُة؟… َولِكــْن ُشــْكرًا ِهلِل الَّــِذي يُْعِطيَنــا الَْغلَبَــَة 

ِبَربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح « )عــد 57-51(.
مــن  متحقــق  وهــو  الرســول  إن  األمنــاء.  تنتظــر  التــي  النصــرة  هــي  مجيــدة 
التــي  أمــام مؤمنــي كورنثــوس، حــاول أن يضــع أمامهــم األشــياء  التــي  اإلمكانيــات 
غيــرة  وبــكل  الخلــود.  برجــاء  الحيــاة  وتمجــد  والشــهوانية  األنانيــة  عــن  بهــم  تســمو 
وعظهــم كــي يكونــوا أمنــاء لدعوتهــم العليــا فــي المســيح. فناشــدهم قائــاً: » إًِذا 
يَــا إِْخَوتِــي األَِحبَّــاَء، كُونُــوا َراِســِخيَن، َغيْــَر ُمتَزَْعِزِعيــَن، ُمْكِثِريــَن ِفــي َعَمــِل الــرَّبِّ كُلَّ 

)عــد 58(. الــرَّبِّ «  ِفــي  بَاِطــاً  لَيْــَس  تََعبَُكــْم  أَنَّ  َعالِِميــَن  ِحيــٍن، 
اآلراء  إصــاح  جــداً،  مؤثــرة  صريحــة  بطريقــة  جاهــدا  الرســول  حــاول  وهكــذا 
كورنثــوس.  كنيســة  فــي  متفشــية  كانــت  التــي  المغلوطــة  الخطــرة  والممارســات 
لقــد خاطبهــم بــكل صراحــة وفــي نفــس الوقــت بمحبــة لنفوســهم. ففــي إنذاراتــه 
وتوبيخاتــه كان نــور يضــيء عليهــم مــن عــرش هللا ليكشــف عــن الخطايــا المســتترة 
التــي كانــت تُنجــس حياتهــم. فكيــف يــا تــرى ســيتقبلون تلــك النصائــح واإلنــذارات؟

بعدمــا أرســل إليهــم بولــس هــذه الرســالة خشــي أن تســبّب نصائحــه وتوبيخاتــه 
تلــك، جرحــاً عميقــاً للذيــن قصــد أن يفيدهــم. وكان يخــاف خوفــاً عظيمــاً أن تســبب 
رســالته لهــم نفــوراً وأحيانــاً كان يتــوق إلــى ســحب كامــه. إن الذيــن يشــبهون الرســول 
في الشعور بالمسؤولية تجاه الكنائس أو المؤسسات المحبوبة، يمكنهم أن يقدروا 
أفضــل تقديــر حــزن روحــه وتأنيبــه لنفســه. إن خــدام هللا الذيــن يحملــون عــبء عملــه 
اآلن يعرفــون شــيئاً مــن اختبــار التعــب والحــرب والهــّم المضنــي نفســه الــذي كان مــن 
نصيب الرسول العظيم. فإذ كان مثقا بعبء النقسامات في الكنيسة ومواجهة 
نكران الجميل، وخيانة بعض من كان ينتظر منهم العطف والعون، وإذ كان متحققاً 
مــن المخاطــر المحدقــة بالكنائــس التــي كانــت تتســتر علــى اإلثــم، وملتزمــاً بــأن يقــدم 
شــهادة أمينــة وفاحصــة فــي توبيــخ الخطيــة، كان فــي نفــس الوقــت منحنــي النفــس 
بســبب خوفــه مــن أن يكــون قــد أفــرط فــي قســوته وفــي معاملتــه لهــم. فبجــزع وارتعــاد 

كان ينتظــر أن تصلــه أخبــار عــن كيفيــة تقبّلهــم لرســالته.

321, 322





31
قبول الرسالة

)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس(.

ومــن أفســس شــرع بولــس فــي القيــام بجولــة كرازيــة أخــرى وكان يرجــو أن يــزور 
فــي خالهــا أماكــن خدماتــه الســابقة فــي أوروبــا. فــإذ بقــي بعــض الوقــت فــي ترواس  
ليكــرز بـ» إِنِْجيــِل الَْمِســيِح «، وجــد بعضــاً ممــن كانــوا مســتعدين لاســتماع لرســالته. 
وقــد أعلــن بعــد ذلــك عــن خدماتــه فــي هــذا المــكان قائــاً: » انَْفتَــَح لِــي بَــاٌب ِفــي 
الــرَّبِّ « ولكــن مــع أن خدماتــه فــي تــرواس كانــت ناجحــة فإنــه لــم يســتطع البقــاء 
الَْكَنائِــِس « وباألخــص  ِبَجِميــعِ  ثقــل عليــه حمــل » الْهِتَمــاُم  لقــد  طويــاً هنــاك. 
كنيســة كورنثــوس. وكان يرجــو أن يقابــل تيطــس فــي تــرواس ويعــرف منــه كيــف قبــل 
اإلخــوة فــي كورنثــوس كلمــات النصــح والتوبيــخ التــي أرســلها إليهــم ولكــن أملــه خــاب 
فــي هــذا. وقــد كتــب عــن هــذا الختبــار يقــول: » لَــْم تَُكــْن لِــي َراَحــٌة ِفــي ُروِحــي، 
ألَنِّــي لـَـْم أَِجــْد تِيطـُـَس أَِخــي « )2 كورنثــوس 2: 12، 13(. ولذلــك تــرك تــرواس وعبــر 

البحــر إلــى مكدونيــة حيــث التقــى بتيموثــاوس فــي فيلبــي.  
وفــي غضــون ذلــك الوقــت، وقــت الجــزع علــى الكنيســة فــي كورنثــوس، كان 
بولــس يرجــو خيــراً، ومــع ذلــك، ففــي بعــض األوقــات كان يســتولى علــى نفســه حــزن 
عميــق خوفــاً مــن أن يُســاء فهــم نصائحــه وإنذاراتــه. وقــد كتــب بعــد ذلــك يقــول: 
» لَــْم يَُكــْن لَِجَســِدنَا َشــْيٌء ِمــَن الرَّاَحــِة بَــْل كُنَّــا ُمْكتَِئِبيــَن ِفــي كُلِّ َشــْيٍء: ِمــْن َخــارٍِج 
ـِذي يَُعــزِّي الُْمتَِّضِعيــَن َعزَّانَــا ِبَمِجــيِء  ُخُصوَمــاٌت، ِمــْن َداِخــل َمَخــاِوُف. لِكــنَّ هللَا الّـَ

تِيطُــَس « )2 كورنثــوس 7: 5، 6(.
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بيــن  أتــى بأخبــار مفرحــة تقــول أن تغييــراً عجيبــاً حــدث  هــذا الرســول األميــن 
مؤمنــي كورنثــوس. فقــد قبــل كثيــرون التعاليــم التــي وردت فــي رســالة بولــس وتابــوا 
عــن خطاياهــم. ومــا عــادت حياتهــم عــاراً علــى المســيحية كمــا كانــت ولكنهــم بذلــوا 

جهــداً قويــاً فــي صالــح التقــوى العمليــة. 
فــإذ امتــأل قلــب الرســول فرحــاً أرســل رســالة ثانيــة إلــى مؤمنــي كورنثــوس عبَّــَر 
لهــم فيهــا عــن فــرح قلبــه بســبب العمــل الصالــح الــذي ُعِمــَل فــي قلوبهــم: » ألَنِـّـي 
َوإِْن كُْنــُت قـَـْد أَْحزَنْتُُكــْم ِبالرَِّســالَِة لَْســُت أَنـْـَدُم، َمــَع أَنِّــي نَِدْمــُت « كان الرســول ينتابــه 
بهــذه  إليهــم  كتــب  أنــه  أحيانــا  ينــدم  فــكان  تحتقــر  أو  ترفــض نصائحــه  لئــا  الحــزن 
الصراحــة والشــدة. ثــم اســتطرد الرســول يقــول » اآَلَن أَنـَـا أَفـْـَرُح، لَ ألَنَُّكــْم َحزِنْتـُـْم، بـَـْل 
ــُروا ِمنَّــا ِفــي  ألَنَُّكــْم َحزِنْتُــْم لِلتَّْوبَــِة. ألَنَُّكــْم َحزِنْتُــْم ِبَحَســِب َمِشــيئَِة هللِا لَِكــْي لَ تَتََخسَّ
َشــْيٍء. ألَنَّ الُْحــزَْن الَّــِذي ِبَحَســِب َمِشــيئَِة هللِا يُْنِشــُئ تَْوبَــًة لَِخــاٍَص ِبــاَ نََداَمــٍة « )2 
كورنثــوس 7: 8-10(. فتلــك التوبــة التــي ينشــئها تأثيــر النعمــة اإللهيــة فــي القلــب 
تقــود إلــى العتــراف بالخطيــة وتركهــا. هــذه هــي الثمــار التــي أعلــن الرســول أنهــا 
شــوهدت فــي حيــاة مؤمنــي كورنثــوس. ثــم قــال: » كَــْم أَنَْشــأَ ِفيُكــْم: ِمــَن الْجِتَهــاِد، 
ِمــَن  بَــْل  ــْوِق،  الشَّ ِمــَن  بَــْل  الَْخــْوِف،  ِمــَن  بَــْل  الَْغيْــِظ،  ِمــَن  بَــْل  الْحِتَجــاِج،  ِمــَن  بَــْل 

الَْغيْــرَِة « )2 كورنثــوس 7: 11(.
ظــل بولــس مثقــاً بأحمــال الكنائــس — وكان الحمــل ثقيــاً بحيــث كان ينــوء 
يفرضــوا  وأن  المؤمنيــن  بيــن  تأثيــره  ياشــوا  أن  الكذبــة  المعلمــون  حــاول  فقــد  بــه. 
علــى النــاس تعاليمهــم الخاصــة بــدل حــق اإلنجيــل. وقــد أفصــح الرســول بولــس عــن 
ا  ِجــدًّ لَْنــا  تَثَقَّ بهــا، بهــذا القــول: » أَنََّنــا  الرتبــاكات والمفشــات التــي كان مكتنفــاً 

ـى أَِيْســَنا ِمــَن الَْحيَــاِة أَيًْضــا « )2 كورنثــوس 1: 8(. فَــْوَق الطَّاقَــِة، َحتّـَ
أمــا اآلن فقــد زال ســبب مــن أســباب القلــق والجــزع. فــإذ وصلتــه أخبــار قبــول 
الكورنثييــن لرســالته قبــولً حســناً، تتابعــت كلمــات الفــرح علــى لســانه فأخــذ يقــول: 
يَنــا  ـِذي يَُعزِّ َوإِلــُه كُلِّ تَْعِزيَــٍة، الّـَ أَبُــو الرَّأْفَــِة  َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح،  أَبُــو  » ُمبَــارٌَك هللُا 
ِفــي كُلِّ ِضيَقِتَنــا، َحتَّــى نَْســتَِطيَع أَْن نَُعــزَِّي الَِّذيــَن ُهــْم ِفــي كُلِّ ِضيَقــٍة ِبالتَّْعِزيـَـِة الَِّتــي 
نَتََعــزَّى نَْحــُن ِبَهــا ِمــَن هللِا. ألَنَّــُه كََمــا تَْكثُــُر آلَُم الَْمِســيِح ِفيَنــا، كَذلِــَك ِبالَْمِســيِح تَْكثُــُر 
تَْعِزيَتَُنــا أَيًْضــا. فَــِإْن كُنَّــا نَتََضايـَـُق فأَلَْجــِل تَْعِزيَِتُكــْم َوَخاَِصُكــُم، الَْعاِمــِل ِفــي اْحِتَمــاِل 
تَْعِزيَِتُكــْم َوَخاَِصُكــْم.  نَتََعــزَّى فأَلَْجــِل  أَْو  أَيًْضــا.  نَْحــُن  ِبَهــا  ـُم  نَتَأَلّـَ الَِّتــي  نَْفــِس اآللَِم 
فَرََجاُؤنَــا ِمــْن أَْجلُِكــْم ثَاِبــٌت. َعالِِميــَن أَنَُّكــْم كََمــا أَنْتُــْم ُشــرَكَاُء ِفــي اآللَِم، كَذلِــَك ِفــي 

التَّْعِزيَــِة أَيًْضــا « )2 كورنثــوس 1: 7-3(.
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إلــى هللا مــن جديــد ونمّوهــم فــي  وفــي التعبيــر عــن فرحــه بســبب رجوعهــم 
النعمــة نســب بولــس كل المجــد هلل ألجــل هــذا التغييــر الــذي حــدث فــي قلوبهــم 
ـِذي يَُقوُدنَــا ِفــي َموْكِــِب نُْصرَتِــِه ِفــي الَْمِســيِح كُلَّ  وحياتهــم، فقــال: » ُشــْكرًا ِهلِل الّـَ
ِحيــٍن، َويُظِْهــُر ِبَنــا َرائَِحــَة َمْعرِفَِتــِه ِفــي كُلِّ َمــَكاٍن. ألَنََّنــا َرائَِحــُة الَْمِســيِح الذَّكِيَّــِةِ هلِل، ِفــي 
الَِّذيــَن يَْخلُُصــوَن َوِفــي الَِّذيــَن يَْهلُِكــوَن « )2 كورنثــوس 2: 14، 15(. وكانــت العــادة 
فــي ذلــك العصــر أن يحضــر القائــد المنتصــر فــي الحــرب معــه أثنــاء عودتــه حاشــية 
لحمــل  األشــخاص  بعــض  يُعيَّــن  كان  المناســبات  تلــك  مثــل  وفــي  األســرى.  مــن 
العطــرة  البخــور  رائحــة  كانــت  الوطــن  نحــو  منتصــراً  الجيــش  يســير  وإذ  المباخــر، 
بالنســبة لألســرى المحكــوم عليهــم بالمــوت، رائحــة مــوت. وكانــت تــدل علــى أن 
وقــت إعدامهــم قريــب. أمــا أولئــك األســرى الذيــن كانــوا يجــدون نعمــة فــي عيــون 
آســريهم، والذيــن كانــوا ســيبقون أحيــاء، كان البخــور بالنســبة لهــم رائحــة حيــاة لكونــه 

يــدل علــى قــرب اإلفــراج عنهــم.
كان بولــس اآلن ممتلئــا إيمانــاً ورجــاء وقــد أحــس أن الشــيطان لــن ينتصــر علــى 
عمــل هللا فــي كورنثــوس، وبألفــاظ التســبيح، ســكب شــكر قلبــه أمــام هللا. فــأراد 
هــو وزمــاؤه أن يحتفلــوا بانتصارهــم علــى أعــداء المســيح والحــق بخروجهــم بغيــرة 
جديــدة لينشــروا معرفــة الُمَخلِّــص. وكالبخــور كان عطــر اإلنجيــل سينتشــر عبيــره فــي 
كل العالــم. فالذيــن يقبلــون المســيح ســتكون الرســالة لهــم رائحــة حيــاة لحيــاة، أمــا 

مــن يصــرون علــى عــدم اإليمــان فســتكون رائحــة مــوت لمــوت.
فــإذ تحقــق بولــس مــن العظمــة الشــاملة للعمــل صــاح قائــاً: » َمــْن ُهــَو كُْفــوٌء 
بطريقــة  بالمســيح  يكــرز  أن  يســتطيع  مــن  األُُمــوِر؟ « )2 كورنثــوس 2: 16(.  لِهــِذِه 
تجعل أعداءه ل يجدون ســبباً لحتقار الرســول أو الرســالة التي يحملها؟ إن بولس 
تــاق ألن يطبــع علــى عقــول المؤمنيــن تلــك المســؤولية المقدســة مســؤولية خدمــة 
اإلنجيــل. إن األمانــة فــي الكــرازة بالكلمــة متــى ارتبطــت بالحيــاة الطاهــرة الثابتــة، 
يمكنهــا وحدهــا أن تجعــل جهــود الخــدام مقبولــة لــدى هللا ونافعــة للنفــوس. إن 
أن  بهــم  العمــل يحســن  بعظمــة  بالشــعور  أيامنــا هــذه وهــم مثقلــون  فــي  الخــدام 

يهتفــوا مــع الرســول قائليــن: » َمــْن ُهــَو كُْفــوٌء لِهــِذِه األُُمــوِر؟ «.
كان يوجــد جماعــة اتهمــوا بولــس بإدانتــه لنفســه فــي كتابــة رســالته الســابقة. 
وهــا هــو الرســول يشــير إلــى هــذا بســؤاله أعضــاء الكنيســة مــا إذا كانــوا يحكمــون 
علــى بواعثــه هكــذا. فســألهم الرســول قائــاً: » أَفََنبْتَــِدئُ نَْمــَدُح أَنُْفَســَنا؟ أَْم لََعلََّنــا 
نَْحتَــاُج كََقــْوٍم رََســائَِل تَْوِصيَــٍة إِلَيُْكــْم، أَْو رََســائَِل تَْوِصيَــٍة ِمْنُكــْم؟ « )2 كورنثــوس 3: 
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1(. إن المؤمنيــن إذ كانــوا ينتقلــون إلــى مــكان جديــد غالبــاً مــا كانــوا يحملــون معهــم 
رســائل توصيــة مــن الكنيســة التــي كانــوا ينتمــون إليهــا قبــاً، أمــا الخــدام المشــهورون 
مؤسسو هذه الكنائس فلم تكن بهم حاجة إلى مثل تلك التوصيات. فالمؤمنون 
المســيحيون الذيــن رجعــوا مــن عبــادة األوثــان إلــى اإليمــان باإلنجيــل كانــوا هــم كل 
التوصيــة التــي احتاجهــا بولــس. إن قبولهــم للحــق واإلصــاح الــذي فــي حياتهــم كان 
شــهادة ل تقــاوم علــى أمانــة الرســول فــي خدمتــه وأن لــه الســلطان ألن ينصــح ويوبــخ 

ويعــظ كخــادم للمســيح.
بــأن اإلخــوة فــي كورنثــوس كتــاب شــهادته. فقــال: » أَنْتُــْم  لقــد اعتبــر بولــس 
رَِســالَتَُنا، َمْكتُوبَــًة ِفــي قُلُوِبَنــا، َمْعُروفَــًة َوَمْقــُروَءًة ِمــْن َجِميــعِ النَّــاِس. ظَاِهِريــَن أَنَُّكــْم 
، لَ ِفــي أَلْــَواٍح  رَِســالَُة الَْمِســيِح، َمْخُدوَمــًة ِمنَّــا، َمْكتُوبَــًة لَ ِبِحبْــٍر بَــْل ِبــُروِح هللِا الَْحــيِّ

ـٍة بَــْل ِفــي أَلْــَواِح قَلْــٍب لَْحِميَّــٍة « )2 كورنثــوس 3: 2، 3(. َحَجِريّـَ
يحصــل  أن  يمكــن  برهــان  أقــوى  هــو  بالحــق  وتقديســهم  الخطــاة  اهتــداء  إن 
عليــه أي خــادم علــى أن هللا قــد دعــاه للخدمــة. إن شــهادة مرســليته مكتوبــة علــى 
قلــوب أولئــك المهتديــن ومشــهود لهــم بحياتهــم المتجــددة. إن المســيح فيهــم رجــاء 

المجــد. إن الخــادم يتقــوى جــداً بواســطة هــذه الختــوم الشــاهدة علــى خدمتــه.
الشــهادة  األيــام أن يحصلــوا علــى مثــل هــذه  فــي هــذه  المســيح  وعلــى خــدام 
الشــبيهة بتلــك التــي شــهدت بهــا كنيســة كورنثــوس لخدمــات بولــس. ولكــن مــع وجــود 
كارزين كثيرين في هذا العصر فإن الخدام المقتدرين القديســين يندر وجودهم — 
الرجال الممتلئون محبة كالتي امتأل بها قلب المسيح. إن الكبرياء والثقة في الذات 
ومحبة العالم والنتقاد والمرارة والحســد هي الثمار التي توجد في حياة كثيرين من 
المعترفين بديانة المسيح. فحياتهم التي هي على نقيض حياة الُمَخلِّص، كثيراً ما، 

تشــهد شــهادة محزنــة علــى نــوع الخدمــة الكهنوتيــة التــي قــد اهتــدوا بتأثيرهــا.
ل يمكــن إلنســان أن يحصــل علــى كرامــة أعظــم مــن أن يكــون مقبــولً لــدى هللا 
ل  والنجــاح  بالقــوة  هللا  يباركهــم  الذيــن  أولئــك  ولكــن  لإلنجيــل.  مقتــدر  كخــادم 
يفتخــرون. إنهــم يعترفــون باعتمادهــم الكامــل عليــه متحقيقيــن أنهــم بدونــه ل قــوة 
فيهــم. بــل هــم يقولــون مــع بولــس: » لَيْــَس أَنََّنــا كَُفــاٌة ِمــْن أَنُْفِســَنا أَْن نَْفتَِكــَر َشــيْئًا كَأَنَّــُه 
اَم َعْهٍد َجِديٍد «  ِمْن أَنُْفِســَنا، بَْل كَِفايَتَُنا ِمَن هللِا، الَِّذي َجَعلََنا كَُفاًة ألَْن نَُكوَن ُخدَّ

)2 كورنثــوس 3: 5، 6(. 
إن الخــادم األميــن هــو الــذي يعمــل عمــل الســيد. وهــو يحــّس بأهميــة عملــه، 
متحّققــاً مــن أنــه يحتفــظ للكنيســة وللعالــم بصلــة شــبيهة بتلــك التــي كان يحتفــظ بهــا 
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المســيح. إنــه يخــدم بــا كلــل ليقــود الخطــاة إلــى حيــاة أنبــل وأســمى لكــي ينالــوا جــزاء 
المنتصريــن الغالبيــن. إن شــفتيه قــد مســتهما جمــرة حيــة مــن علــى المذبــح، وهــو 
يرفــع يســوع كرجــاء الخاطــئ الوحيــد. والذيــن يســمعونه يعلمــون أنــه كان قريبــاً جــداً 
مــن هللا فــي صــاة حــارة فعالــة مقتــدرة. لقــد حــل عليــه الــروح القــدس وقــد اعتمــدت 
نفســه بالنــار الســماوية المحييــة وهــو قــادر علــى أن يقــارن الروحيــات بالروحيــات. 
وتعطــى لــه القــوة علــى هــدم معاقــل الشــيطان. وعندمــا يقــدم محبــة هللا تنســحق 

القلــوب وكثيــرون يســألون قائليــن: » َمــاذَا يَْنبَِغــي أَْن أَفَْعــَل لَِكــْي أَْخلُــَص؟ «.
ثــم يقــول الرســول: » ِمــْن أَْجــِل ذلـِـَك، إِذْ لََنــا هــِذِه الِْخْدَمــُة  كََمــا رُِحْمَنــا  لَ نَْفَشــُل، بـَـْل 
ــيَن كَلَِمــَة هللِا، بَــْل ِبإِظَْهــاِر  ــَر َســالِِكيَن ِفــي َمْكــٍر، َولَ َغاشِّ ــا الِْخــزِْي، َغيْ قَــْد رَفَْضَنــا َخَفايَ
اَم هللِا. َولِكــْن إِْن كَاَن إِنِْجيلَُنــا  ، َماِدِحيــَن أَنُْفَســَنا لَــَدى َضِميــِر كُلِّ إِنَْســاٍن قُــدَّ الَْحــقِّ
ْهــِر قـَـْد أَْعَمــى أَذَْهــاَن  َمْكتُوًمــا، فَإِنََّمــا ُهــَو َمْكتـُـوٌم ِفــي الَْهالِِكيــَن، الَِّذيــَن ِفيِهــْم إِلــُه هــَذا الدَّ
َغيِْر الُْمؤِْمِنيَن، لِئَاَّ تُِضيَء لَُهْم إِنَارَُة إِنِْجيِل َمْجِد الَْمِسيحِ، الَِّذي ُهَو ُصورَُة هللِا. فَإِنََّنا 
لَْسَنا نَْكِرُز ِبأَنُْفِسَنا، بَْل ِبالَْمِسيحِ يَُسوَع َربًّا، َولِكْن ِبأَنُْفِسَنا َعِبيًدا لَُكْم ِمْن أَْجِل يَُسوَع. 
ألَنَّ هللاَ الَّــِذي قـَـاَل أَْن يُْشــرَِق نـُـوٌر ِمــْن ظُلَْمــٍة، ُهــَو الَّــِذي أَْشــرََق ِفــي قُلُوِبَنــا، إلِنـَـارَِة َمْعرِفـَـِة 

َمْجــِد هللِا ِفــي َوْجــِه يَُســوَع الَْمِســيحِ « )2 كورنثــوس 4: 6-1(.
وهكــذا عظّــم الرســول نعمــة هللا ورحمتــه اللتيــن ظهرتــا فــي الوديعــة المقدســة 
إنــه بفضــل رحمــة هللا الغنيــة عليــه وعلــى إخوتــه  لــه كخــادم للمســيح.  المســلمة 
أســندوا فــي مشــّقاتهم وتجاربهــم ومخاطرهــم. إنهــم لــم يشــّكلوا إيمانهــم وتعليمهــم 
ليكــون مناســباً لرغبــات ســامعيهم، ول أخفــوا الحــق الــذي هــو جوهــري للخــاص 
ليكــون وعظهــم أكثــر جاذبيــة. ولكنهــم قّدمــوا الحــق فــي بســاطة ووضــوح مصلّيــن 
حتــى يتبكــت الخطــاة ويتجــددوا. وقــد اجتهــدوا كــي يجعلــوا تصرفهــم متوافقــاً مــع 

تعليمهــم حتــى يكــون الحــق المقــدم للنــاس مقبــول لــدى ضميــر كل إنســان.
ثــم يتابــع الرســول كامــه قائــاً: » َولِكــْن لََنــا هــَذا الَْكْنــُز ِفــي أََواٍن َخزَِفيَّــٍة، لِيَُكــوَن 
ِة ِهلِل لَ ِمنَّــا « )2 كورنثــوس 4: 7(. كان يمكــن هلل أن يذيــع حقــه علــى  فَْضــُل الُْقــوَّ
أفــواه المائكــة األطهــار، ولكــن هــذه ليســت خطتــه. إنــه يختــار الخائــق البشــرية، 
الناس المحاطين بالضعف كوسائل لتنفيذ مقاصده. فالكنز الذي ل يُقّدر يوضع 
فــي أواٍن خزفيــة. إن بركاتــه تصــل إلــى العالــم عــن طريــق أنــاس مــن البشــر. وعــن 
طريقهــم يضــيء المجــد مبــدداً ظلمــات الخطيــة. ففــي خدمــات المحبــة يقابلــون 
الخطــاة والمحتاجيــن ويقودونهــم إلــى الصليــب. وفــي كل عملهــم يجــب عليهــم أن 

ينســبوا المجــد والكرامــة والشــكر لــذاك الــذي هــو فــوق الــكل وعلــى الــكل. 
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إن بولــس وهــو يشــير إلــى اختبــاره أرانــا أنــه إذ اختــار خدمــة المســيح لــم يكــن 
والتجــارب.  بالمحــن  مكتنفــاً  كان  طريقــه  ألن  أنانيــة  بدوافــع  ذلــك  إلــى  مدفوعــاً 
فكتــب يقــول: » ُمْكتَِئِبيــَن ِفــي كُلِّ َشــْيٍء، لِكــْن َغيْــَر ُمتََضاِيِقيــَن. ُمتََحيِِّريــَن، لِكــْن 
َهالِِكيــَن.  َغيْــَر  لِكــْن  َمطُْروِحيــَن،  َمتُْروكِيــَن.  َغيْــَر  لِكــْن  ُمْضطََهِديــَن،  يَائِِســيَن.  َغيْــَر 
َحاِملِيــَن ِفــي الَْجَســِد كُلَّ ِحيــٍن إَِماتـَـَة الــرَّبِّ يَُســوَع، لَِكــْي تُظَْهــَر َحيَــاُة يَُســوَع أَيًْضــا ِفــي 

)2 كورنثــوس 4: 8–10( َجَســِدنَا « 
دائــم.  فــي خطــر  كانــوا  المســيح،  رســل  وزمــاؤه  أنــه  إخوتــه  بولــس  ذكّــر  وقــد 
فالمشــقات التــي احتملوهــا أنهكــت قواهــم. فكتــب يقــول: » ألَنََّنــا نَْحــُن األَْحيَــاَء 
نَُســلَُّم َدائًِمــا لِلَْمــْوِت ِمــْن أَْجــِل يَُســوَع، لَِكــْي تَظَْهــَر َحيَــاُة يَُســوَع أَيًْضــا ِفــي َجَســِدنَا 
الَْمائـِـِت. إًِذا الَْمــْوُت يَْعَمــُل ِفيَنــا، َولِكــِن الَْحيَــاُة ِفيُكــْم « )2 كورنثــوس 4: 11، 12(. 
إن خــّدام المســيح هــؤلء إذ كانــوا يقاســون آلمــاً جســدية مــن جــرّاء الفاقــة والتعــب 
كانوا متشبهين بموته. ولكن ما كان يعمل فيهم للموت كان يأتي بالحياة والصحة 
الروحيــة ألهــل كورنثــوس الذيــن بإيمانهــم بالحــق صــاروا شــركاء فــي الحيــاة األبديــة. 
وبالنظــر إلــى هــذا كان علــى أتبــاع يســوع أن يحترســوا لئــا يتســبب إهمالهــم وفتــور 

محبتهــم فــي زيــادة أثقــال الخــدام وتجاربهــم.
ثــم يســتطرد بولــس فيقــول: » فَــِإْذ لََنــا ُروُح اإِليَمــاِن َعيُْنــُه، َحَســَب الَْمْكتُــوب 
ـُم أَيًْضــا « )2 كورنثــوس 4:  آَمْنــُت لِذلِــَك تََكلَّْمــُت، نَْحــُن أَيًْضــا نُْؤِمــُن َولِذلِــَك نَتََكلّـَ
13(. إن بولــس إذ كان مقتنعــا اقتناعــاً كامــاً بصحــة الحــق المســلم لــه لــم يمكــن 
اقتناعــات  إخفــاء  أو  بغــش  اســتعماله  أو  حــق هللا  تقديــم  عــن  يغويــه  أن  لشــيء 
نفســه. إنــه لــم يــرد شــراء الغنــى أو الكرامــة أو المســرّات بالمتثــال آلراء العالــم أو 
التشــبّه بــه. ومــع أنــه كان فــي خطــر دائــم مــن الستشــهاد فــي ســبيل اإليمــان الــذي 
كــرز بــه ألهــل كورنثــوس، فإنــه لــم يجبــن ألنــه كان عالمــاً أن ذاك الــذي مــات وقــام 

ســيقيمه مــن القبــر ويقّدمــه إلــى اآلب.
ثــم قــال: » ألَنَّ َجِميــَع األَْشــيَاِء ِهــَي ِمــْن أَْجلُِكــْم، لَِكــْي تَُكــوَن النِّْعَمــُة َوِهــَي قَــْد 
ــْكَر لَِمْجــِد هللِا « )2 كورنثــوس 4: 15(. إن الرســل لــم  كَثُــرَْت ِباألَكْثَِريــَن، تَِزيــُد الشُّ
يكــرزوا باإلنجيــل ألجــل تعظيــم ذواتهــم. إن رجاءهــم فــي خــاص النفــوس هــو الــذي 
دعاهــم لتكريــس حياتهــم لهــذا العمــل. وكان هــذا الرجــاء هــو الــذي حفظهــم مــن 

المتنــاع عــن بــذل جهودهــم خوفــاً مــن خطــر يتهددهــم أو آلم فعليــة يقاســونها.
ثــم أعلــن الرســول قائــاً: » لِذلـِـَك لَ نَْفَشــُل، بـَـْل َوإِْن كَاَن إِنَْســانَُنا الَْخــارُِج يَْفَنــى، 
ُد يَْوًمــا فَيَْوًمــا « )عــد 16(. كان بولــس يحــّس بقــوة العــدو، ولكــن مــع  اِخــُل يَتََجــدَّ فَالدَّ
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أن قوتــه الجســدية كانــت تضعــف فإنــه بــكل أمانــة وبــا خــوف أعلــن إنجيــل المســيح. 
فإذ كان لبســاً ســاح هللا الكامل، تقدم بطل الصليب هذا إلى األمام في القتال. 
إن صــوت هتافــه أعلــن أنــه منتصــر فــي الحــرب. وإذ ثبّــت نظــره فــي الجعالــة المعــدة 
ــَة ِضيَقِتَنــا الَْوقِْتيَّــَة تُْنِشــُئ لََنــا أَكْثـَـَر فَأَكْثـَـَر  لألمنــاء هتــف هتــاف الظفــر قائــاً: » ألَنَّ ِخفَّ
ثَِقــَل َمْجــٍد أَبَِديًّــا. َونَْحــُن َغيْــُر نَاِظِريــَن إِلـَـى األَْشــيَاِء الَِّتــي تـُـرَى، بـَـْل إِلـَـى الَِّتــي لَ تـُـرَى. ألَنَّ 

ــا الَِّتــي لَ تـُـرَى فَأَبَِديَّــٌة « )عــد 17، 18(. الَِّتــي تـُـرَى َوقِْتيَّــٌة، َوأَمَّ
مــن  ليتأملــوا  كورنثــوس  فــي  إخوتــه  إلــى  الرســول  قدمــه  الــذي  اللتمــاس  إن 
جديــد فــي محبــة فاديهــم التــي ل تبــارى، هــو التمــاس حــار وغيــور ومؤثــر جــداً. 
ِمــْن أَْجلُِكــُم  ـُه  أَنّـَ َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح،  فقــد كتــب يقــول: » فَِإنَُّكــْم تَْعرِفُــوَن نِْعَمــَة 
، لَِكــْي تَْســتَْغُنوا أَنْتُــْم ِبَفْقــرِِه « )2 كورنثــوس 8: 9(. أنتــم تعرفــون  افْتََقــَر َوُهــَو َغِنــيٌّ
العلــو العظيــم الــذي نــزل منــه وعمــق التضــاع الــذي انحــدر إليــه. وإذ بــدأ يســير 
فــي طريــق إنــكار الــذات والتضحيــة فإنــه لــم يَِمــْل عنــه حتــى أســلم الــروح ومــات. 

لــم تكــن لــه راحــة بيــن العــرش والصليــب.
لَمــن  إلــى أخــرى حتــى يمكــن  مــن فكــرة  ينتقــل  يتمهــل وهــو  بولــس  وقــد كان 
يقــرأون رســالته أن يدركــوا إدراكاً كامــا تنــازل الُمَخلِـّـص العجيــب فــي ســبيلهم. 
فــإذ قــدم الرســول المســيح كمــا كان وهــو مســاو هلل ومعــه يتقبــل ولء المائكــة 
إلــى عمــق أعمــاق التضــاع. وكان  إلــى أن وصــل  وســجودهم، تتبَّــع طريــق تنازلــه 
بولــس مقتنعــاً أنــه إذا أمكنهــم إدراك التضحيــة المدهشــة التــي أقــدم عليهــا جــال 
الســماء، فابــد أن تتاشــى كل أنانيــة مــن حياتهــم. وقــد أراهــم كيــف أن ابــن هللا 
ألقــى مجــده جانبــاً وبمحــض اختيــاره أخضــع نفســه لحــالت الطبيعــة البشــرية ثــم 
لِيــِب « )فيلبــي 2: 8(، لكــي  وضــع نفســه كعبــد وأطــاع حتــى المــوت » َمــْوَت الصَّ

يرفــع اإلنســان الســاقط مــن حضيــض النحطــاط إلــى الرجــاء و الفــرح والســماء.
إننــا حيــن نتأّمــل فــي الصفــات اإللهيــة فــي نــور الصليــب، فإننــا نــرى الرحمــة 
العــرش  وســط  فــي  نــرى  إننــا  والعــدل.  باإلنصــاف  ممتزجــة  والغفــران  والحنــان 
يصالــح  كــي  تحملهــا  التــي  اآللم  آثــار  وجنبــه  ورجليــه  يديــه  فــي  حامــاً  شــخصاً 
اإلنســان مــع هللا. نــرى اآلب الســرمدي الســاكن فــي نــور ل يُدنــى منــه، ومــع ذلــك 
يقبلنــا لنفســه باســتحقاقات ابنــه. إن ســحابة النقمــة التــي كانــت تتوّعدنــا بالشــقاء 
واليــأس نجــد أنهــا فــي نــور الصليــب المنعكــس عليهــا، تكشــف عــن الكتابــة التــي 
كتبهــا هللا والقائلــة: عــش أيهــا الخاطــئ، عيشــوا أيهــا التائبــون المؤمنــون عيشــوا، 

لقــد ُدفَعــت الفديــة.
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يســبر  ل  التــي  المحبــة  شــاطئ  علــى  نتوانــى  فإننــا  المســيح  فــي  تأّملنــا  وفــي 
فــي  تفشــل  الكلمــات  أن  نجــد  المحبــة  هــذه  عــن  التحــدث  نحــاول  وإذ  غورهــا. 
التعبيــر عنهــا. نتأمــل فــي حياتــه علــى األرض وذبيحتــه التــي قدمهــا ألجلنــا وعملــه 
فــي الســماء كشــفيع ألجلنــا والمنــازل التــي يعدهــا لمــن يحبونــه، فــا يســعنا إل أن 
نهتــف قائليــن: مــا أعظــم علــو وعمــق محبــة المســيح! » ِفــي هــَذا ِهــَي الَْمَحبَّــُة لَيْــَس 
ــُروا  ــارًَة لَِخطَايَانَــا «، » اُنْظُ ــُه كَفَّ ــُه ُهــَو أََحبََّنــا، َوأَرَْســَل ابَْن ــْل أَنَّ أَنََّنــا نَْحــُن أَْحبَبَْنــا هللَا، بَ

ـى نُْدَعــى أَْولََد هللِا « )1 يوحنــا 4: 10؛ 3: 1(. ـَة َمَحبَّــٍة أَْعطَانَــا اآلُب َحتّـَ أَيّـَ
إن هــذه المحبــة كالنــار المقدســة تشــتعل علــى مذبــح قلــب كل تلميــذ أميــن. 
لقــد ظهــرت محبــة هللا فــي المســيح علــى هــذه األرض، وعلــى أولده أن يعكســوا 
ينقــاد  لــوم وهــم علــى األرض. وهكــذا  بــا  التــي  أنــوار هــذه المحبــة فــي حياتهــم 

الخطــاة إلــى الصليــب ليــروا َحَمــْل هللا.
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فــي الرســالة األولــى إلــى كنيســة كورنثــوس، قــدم بولــس للمؤمنيــن التعليمــات 
الخاصــة بالمبــادئ العامــة الازمــة لتعضيــد عمــل هللا فــي األرض. فــإذ كتــب عــن 
خدماتــه الرســولية ألجلهــم ســأل قائــاً: » َمــْن تََجنَّــَد قـَـطُّ ِبَنَفَقــِة نَْفِســِه؟ َوَمــْن يَْغــرُِس 
ـي  أَلََعلِـّ يَــأْكُُل؟  الرَِّعيَّــِة لَ  لَبَــِن  َوِمــْن  َرِعيَّــًة  يَْرَعــى  َمــْن  أَْو  يَــأْكُُل؟  ثََمــرِِه لَ  َوِمــْن  كَرًْمــا 
أَتََكلَُّم ِبهَذا كَِإنَْســاٍن؟ أَْم لَيَْس النَّاُموُس أَيًْضا يَُقوُل هَذا؟ فَِإنَُّه َمْكتُوٌب ِفي نَاُموِس 
ُه الثِّيرَاُن؟ أَْم يَُقوُل ُمطْلًَقا ِمْن أَْجلَِنا؟  ُموَسى: »لَ تَُكمَّ ثَْوًرا َدارًِسا«. أَلََعلَّ هللَا تُِهمُّ
ارِِس َعلَــى  إِنَّــُه ِمــْن أَْجلَِنــا َمْكتُــوٌب. ألَنَّــُه يَْنبَِغــي لِلَْحــرَّاِث أَْن يَْحــرَُث َعلَــى رََجــاٍء، َولِلــدَّ

ــِه. الرََّجــاِء أَْن يَُكــوَن َشــِريًكا ِفــي رََجائِ
ِمْنُكــُم  َحَصْدنَــا  إِْن  أَفََعِظيــٌم  الرُّوِحيَّــاِت،  لَُكــُم  َزَرْعَنــا  قَــْد  نَْحــُن  كُنَّــا  » إِْن 
ِفــي  ُشــرَكَاَء  آَخــُروَن  كَاَن  » إِْن  قائــاً:  تســاؤله  الرســول  وواصــل  الَْجَســِديَّاِت؟ « 
ــلْطَاَن، بَــْل  ــلْطَاِن َعلَيُْكــْم، أَفَلَْســَنا نَْحــُن ِباألَْولَــى؟ لِكنََّنــا لَــْم نَْســتَْعِمْل هــَذا السُّ السُّ
ــُل كُلَّ َشــْيٍء لِئَــاَّ نَْجَعــَل َعائًِقــا إلِنِْجيــِل الَْمِســيِح. أَلَْســتُْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ الَِّذيــَن  نَتََحمَّ
الَْمْذبَــَح  يُاَزُِمــوَن  الَِّذيــَن  يَأْكُلُــوَن؟  الَْهيْــَكِل  ِمــَن  َســِة،  الُْمَقدَّ األَْشــيَاِء  ِفــي  يَْعَملُــوَن 
: أَنَّ الَِّذيــَن يَُنــاُدوَن ِباإلِنِْجيــِل، ِمــَن اإلِنِْجيــِل  يَُشــارِكُوَن الَْمْذبـَـَح؟ هَكــَذا أَيًْضــا أََمــَر الــرَّبُّ

.)14-7  :9 كورنثــوس   1( يَِعيُشــوَن « 
لقــد أشــار الرســول هنــا إلــى تدبيــر الــرب ألجــل إعالــة الكهنــة الذيــن كانــوا يخدمــون 
إخوتهــم  يخدمــون  كانــوا  المقدســة  الوظيفــة  لهــذه  أُفــرزوا  فالذيــن  الهيــكل.  فــي 
ــا الَِّذيــَن ُهــْم ِمــْن بَِنــي لَِوي،  بالبــركات الروحيــة وكان إخوتهــم بالتالــي يعولونهــم: » َوأَمَّ
ــْعَب ِبُمْقتََضــى النَّاُمــوِس «  ــرُوا الشَّ الَِّذيــَن يَأُْخــُذوَن الَْكَهُنــوَت، فَلَُهــْم َوِصيَّــٌة أَْن يَُعشِّ
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المتعلقــة  المقدســة  للوظائــف  لوي  ســبط  الــرب  اختــار  لقــد   .)5  :7 )عبرانييــن 
ــارَُه... لَِكــْي  بالهيــكل والكهنــوت. وقــد قيــل عــن الكاهــن: » ألَنَّ الــرَّبَّ إِلَهــَك قَــِد اْختَ
يَِقــَف َويَْخــِدَم ِباْســِم الــرَّبِّ « )تثنيــة 18: 5(. وقــد طالــب الــرب أن يكــون ُعشــر كل 
المحصــول نصيبــاً لــه، والــذي كان يمتنــع عــن دفــع العشــور كان الــرب يعتبــره ســارقاً.

كان بولــس يشــير إلــى هــذا التدبيــر إلعالــة الخــدام عندمــا قــال: » هَكــَذا أَيًْضــا أََمــَر 
الــرَّبُّ أَنَّ الَِّذيــَن يَُنــاُدوَن ِباإلِنِْجيــِل، ِمــَن اإلِنِْجيــِل يَِعيُشــوَن « وبعــد ذلــك عندمــا كتــب 

الرســول إلــى تيموثــاوس قــال: » الَْفاِعــُل ُمْســتَِحق أُْجرَتـَـُه « )1 تيموثــاوس 5: 18(.
كان دفــع العشــور هــو تدبيــر هللا إلعالــة خدمتــه. لقــد خّصــص هللا كثيــراً مــن 
العطايــا والتقدمــات. وفــي النظــام اليهــودي تعلــم الشــعب أن يكــون عندهــم روح 
الســخاء فــي إعالــة عمــل هللا وتدبيــر احتياجــات الفقــراء. وفــي مناســبات خاصــة 
كانــت تُقــدم تقدمــات اختياريــة. وفــي أيــام الحصــاد وفــي موســم قطــاف الكــروم 
كانــت تكــرس باكــورات الحنطــة والخمــر والزيــت — كتقدمــة هلل. وكانــت فضــات 
الحصاد وزوايا الحقل تترك للفقراء. وباكورات الصوف عند جز الغنم وباكورات 
الحنطــة بعــد دراســها كانــت تخصــص هلل. وكذلــك كانــت أبــكار كل البهائــم، كمــا 
دفعــت فديــة عــن أبــكار البنيــن. أو كانــت الباكــورات تقــدم أمــام الــرب فــي القــدس 

ومــن ثــم تكــرس ليســتعملها الكهنــة.
أنــه ينبغــي أن يكــون هــو  الــرب أن يعلــم إســرائيل  وبهــذا النظــام الخيــري أراد 
األول  المالــك  هــو  هللا  أن  دائمــا  يذكــرون  كانــوا  وهكــذا  شــيء.  كل  فــي  األول 
الشــمس والمطــر  إليهــم  أرســل  الــذي  وأنــه هــو  لحقولهــم وقطعانهــم ومواشــيهم، 
لتنميــة محصولتهــم وإنضاجهــا. فــكل مــا كانــوا يملكونــه كان ملــكاً لــه ومــا كانــوا هــم 

لــه علــى تلــك األمــاك. ســوى مجــرد وكاء 
وهللا ل يقصــد أن المســيحيين الذيــن امتيازاتهــم أعظــم بكثيــر مــن امتيــازات 
األمــة اليهوديــة قديمــاً يعطــون بســخاء أقــل ممــا أعطــى أولئــك. وقــد أعلــن الُمَخلِّــص 
قائــاً: » َوَمــْن يُوِدُعونَــُه كَِثيــرًا يُطَالِبُونَــُه ِبأَكْثَــَر « )لوقــا 12: 48(. إن الســخاء الــذي 
كان مطلوبــاً مــن العبرانييــن كان فــي الغالــب لنفــع أمتهــم، أمــا اآلن فــإن عمــل هللا 
أيــدي تابعيــه كنــوز اإلنجيــل وقــد  بيــن  إلــى كل األرض. وقــد أودع المســيح  يمتــد 
لَهــم مســؤولية تقديــم بشــرى الخــاص المفرحــة للعالــم. وبالتأكيــد إن التزاماتنــا  حمَّ

هــي أعظــم بكثيــر مــن التزامــات إســرائيل قديمــاً.
المعونــة ســتأتي  فــي طلــب  فــإن الســتغاثات  يتقــدم عمــل هللا وينتشــر  وإذ 
أن  المســيحيين  علــى  الطلبــات،  هــذه  تُســتجاب  ولكــن  ومتوافــرة.  متكاثــرة 
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ِفــي  لِيَُكــوَن  الَْخزْنَــِة  إِلَــى  الُْعُشــوِر  َجِميــَع  » َهاتُــوا  القائــل:  الــرب  أمــر  إلــى  يلتفتــوا 
يقدمــون هلل  بالمســيحية  المعترفــون  فــإذا كان  بَيِْتــي طََعــاٌم « )ماخــي 3: 10(. 
بــكل أمانــة فــإن خزانتــه تمتلــئ. وحينئــذ لــن يكــون هنالــك  عشــورهم وتقدماتهــم 
مجــال لألســواق الخيريــة أو اليانصيــب أو حفــات الطــرب والســرور للحصــول علــى 

اإلنجيــل. خــدام  إلعالــة  نفقــات 
بــون ألن يســتخدموا أموالهــم فــي النغمــاس فــي الملــذات وإشــباع  إن النــاس يُجرَّ
النهــم والزينــة أو فــي زخرفــة بيوتهــم. ففــي ســبيل هــذه األغــراض ل يتــردد كثيــرون مــن 
أعضاء الكنائس في اإلنفاق بسخاء وإسراف. ولكن عندما يُطلب إليهم أن يقدموا 
عطاياهــم لخزانــة الــرب، وللتقــدم بعملــه فــي األرض، يتــرددون. وربمــا إذ يشــعرون 
أنهــم ل يمكنهــم أن يفعلــوا غيــر ذلــك، يقدمــون، وهــم مكرهــون، مبلغــاً أقــل بكثيــر 
ممــا ينفقونــه غالبــاً فــي ألــوان التــرف التــي ل لــزوم لهــا. إنهــم ل يُظهــرون محبــة حقيقيــة 
لخدمــة المســيح ول اهتمامــاً جــاداً نحــو خــاص النفــوس. أي عجــب إذن إذا كانــت 

الحيــاة المســيحية ألمثــال هــؤلء النــاس تبــدو كحيــاة األقــزام الســقيمة العليلــة!
أمــا الشــخص المضطــرم القلــب بمحبــة المســيح فإنــه يعتبــره ليــس فقــط واجبــاً 
تقــدم ونجــاح أســمى عمــل وأقــدس  أن يســاهم فــي  بالحــري امتيــازاً وســروراً  بــل 

عمــل ُســلِّم لإلنســان — عمــل تقديــم غنــى الجــود والرحمــة والحــق إلــى العالــم.
إن روح الجشــع هــي التــي تســوق النــاس إلــى الحتفــاظ بمــا هــو مــن حــق هللا 
وبــخ  عندمــا  قديمــاً  كانــت  كمــا  اآلن  لديــه  الــروح مكروهــة  هــذه  ذواتهــم،  إلرضــاء 
هللا شــعبه علــى لســان النبــي قائــاً: » أَيَْســلُُب اإلِنَْســاُن هللَا؟ فَِإنَُّكــْم َســلَبْتُُمونِي. 
يَّــاَي أَنْتـُـْم َســالِبُوَن،  فَُقلْتـُـْم: ِبــَم َســلَبَْناَك؟ ِفــي الُْعُشــوِر َوالتَّْقِدَمــِة. قـَـْد لُِعْنتـُـْم لَْعًنــا َوإِ

ــُة كُلَُّهــا « )ماخــي 3: 8، 9(.  هــِذِه األُمَّ
إن روح الســخاء هــي روح الســماء. وهــذه الــروح تجــد أســمى إعــان لنفســها 
فــي ذبيحــة المســيح علــى الصليــب. فألجلنــا بــذل اآلب ابنــه الوحيــد، والمســيح 
أن  ينبغــي  اإلنســان.  ليخلــص  نفســه  بــذل  فقــد  يملــك،  مــا  كل  عــن  تخلــى  إذ 
يســتنهض صليــب الجلجثــة ســخاء كل تابــع. إن المبــدأ الممثــل هنــاك، هــو مبــدأ 
ـُه كََمــا َســلََك َذاَك هَكــَذا يَْســلُُك ُهــَو  ـُه ثَاِبــٌت ِفيــِه يَْنبَِغــي أَنّـَ البــذل: » َمــْن قَــال إِنّـَ

أَيًْضــا « )1 يوحنــا 2: 6(. 
ومــن الناحيــة األخــرى فــإن روح األنانيــة هــي روح الشــيطان. فالمبــدأ الممثــل 
إحــراز  يَرُْجــون  هــم  وهكــذا  والحيــازة.  التملــك  مبــدأ  هــو  العالــم  أهــل  حيــاة  فــي 

الســعادة والراحــة، ولكــن ثمــار مــا قــد زرعــوه هــي الشــقاء والمــوت.
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فمــا لــم يكــف هللا عــن أن يبــارك أولده فهــم ملزمــون بــأن يــردوا لــه القســم الــذي 
يطلبه. وينبغي أل يكتفوا بأن يقدموا للرب ما يخصه بل عليهم أن يقدموا لخزانته 
تقدمــة ســخية كذبيحــة شــكر. فبقلــوب شــاكرة عليهــم أن يكرســوا للخالــق باكــورات 
خيراتهــم — وأثمــن مــا يملكــون، وأفضــل وأقــدس خدماتهــم. وهكــذا يحصلــون علــى 
ريــا ل تنقطــع مياههــا. وعندمــا  بــركات غنيــة. وهللا نفســه يجعــل حياتهــم كجنــة 
يجمــع الحصــاد األخيــر، فالحــزم التــي يســتطيعون أن يأتــوا بهــا إلــى الســيد ســتكون 
تعويضــاً عــن اســتخدامهم لوزناتهــم المســلمة لهــم اســتخداماً صائبــاً مــن غيــر أنانيــة.

ل  الجبــارة  الكرازيــة  األعمــال  فــي  يشــتغلون  الذيــن  المختاريــن  هللا  رســل  إن 
ينبغــي إرغامهــم علــى الخــروج فــي حــرب علــى نفقــة أنفســهم دون أن يحصلــوا علــى 
تعضيــد عطــوف مخلــص مــن إخوتهــم. فعلــى أعضــاء الكنيســة أن يكونــوا أســخياء 
نحــو الذيــن يتركــون أعمالهــم الدنيويــة ليتفرغــوا للخدمــة. فعندمــا يحصــل خــدام هللا 
علــى تشــجيع فــإن عملهــم يتقــدم كثيــراً. ولكــن عندمــا يحبــس النــاس عنهــم المعونــة 
التــي هــي مــن حقهــم، بســبب أنانيتهــم فــإن أيــدي الخــدام تضعــف وترتخــي وكثيــراً 

مــا يعجــز نفعهــم عجــزاً كبيــراً وتنحنــي نفوســهم.
إن غضــب هللا يشــتعل ضــد الذيــن يدعــون بأنهــم أتباعــه وفــي نفــس الوقــت 
يتركــون الخــدام المكرســين المشــتغلين فــي خدمــه نشــطة يقاســون آلم الحرمــان 
والحتيــاج إلــى ضروريــات الحيــاة. هــؤلء القــوم األنانيــون ل بــد أن يعطــوا حســاباً ل 
عــن ســوء اســتعمالهم ألمــوال ســيدهم وحســب، بــل عــن انقبــاض النفــس والحــزن 
لعمــل  يُدعــون  فالذيــن  تصرفهــم.  بســوء  األمنــاء  الــرب  خــدام  علــى  جلبــوه  الــذي 
الخدمــة، وعنــد نــداء الواجــب يتركــون كل شــيء ليعملــوا فــي خدمــة هللا، ينبغــي أن 
يحصلوا على أجر كاف يكفل إعالتهم وإعالة عائاتهم لقاء جهودهم وتضحياتهم.

أجــور  علــى  األمنــاء  العمــال  يحصــل  المختلفــة  الدنيويــة  العمــل  مصالــح  فــي 
وإرشــاد  الحــق  نشــر  عمــل  أفليــس  والبدنيــة.  العقليــة  جهودهــم  مقابــل  مجزيــة 
النفــوس إلــى المســيح عمــاً أهــم وأجــدى مــن أي عمــل عــادي؟ أو ليــس أولئــك 
الذيــن يقومــون بهــذا العمــل بأمانــة مســتحقين بموجــب العدالــة لمكافــأة ســخية؟ 
إننــا بتقديرنــا لقيمــة العمــل النســبية للخيــر األدبــي والجســماني إنمــا نبرهــن علــى 

األمــور األرضيــة. مــع  بالمقارنــة  الســماوية  تقديرنــا لألمــور 
ينبغــي لشــعب هللا أن يقدمــوا عطاياهــم بســرور وســخاء كــي يكــون فــي الخزانــة 
رصيــد كاف لإلنفــاق علــى الخدمــة ولتلبيــة الدعــوات التــي تســتصرخنا فــي طلــب 
تقــع مســؤولية مقدســة وهــي أن  الخــدام  الكرازيــة. وعلــى  للمشــاريع  المســاعدة 
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يضعــوا أمــام أنظــار الكنائــس احتياجــات عمــل هللا ويدربــوا األعضــاء كــي يكونــوا 
أســخياء. فمتــى أُهمــل هــذا الواجــب وكّفــت الكنائــس عــن تقديــم العطــاء لتلبيــة 
حاجــات اآلخريــن، فإنــه عــاوة علــى الضــرر الــذي يلحــق بعمــل الــرب فــإن البــركات 

التــي يجــب أن تحــل علــى المؤمنيــن تُمتنــع عنهــم.
فحتــى الفقــراء جــداً عليهــم أن يقدمــوا عطاياهــم هلل. عليهــم أن يكونــوا شــركاء 
فــي نعمــة المســيح بإنكارهــم لذواتهــم لمســاعدة الذيــن هــم أحــوج إلــى المســاعدة 
هللا  أمــام  تصعــد  الــذات  إنــكار  ثمــرة  هــي  التــي  الفقيــر  الرجــل  عطيــة  إن  منهــم. 
كرائحــة طيبــة وبخــور عطــر. وكل عمــل مــن أعمــال التضحيــة يقــوي روح حــب الخيــر 
واإلحســان فــي قلــب المعطــي ويقربــه مــن ذاك الــذي كان غنيــاً ولكنــه مــن أجلنــا 

افتقــر لكــي نســتغني نحــن بفقــره. 
إن عمــل األرملــة التــي ألقــت فلســين — وهــو كل مــا ملكــت — فــي الخزانــة، 
مســجل فــي الكتــاب ألجــل تشــجيع الذيــن وهــم يصارعــون الفقــر، يشــتاقون إلــى 
مســاعدة عمــل هللا بعطاياهــم. وقــد اســترعى المســيح انتبــاه التاميــذ إلــى هــذه 
مــن  قيمــة  أغلــى  عطيتهــا  أن  قــدر  وقــد  َمِعيَشــِتَها «  » كُلَّ  أعطــت  التــي  المــرأة 
المبالــغ الضخمــة التــي كان يقدمهــا الذيــن لــم تتطلــب عطاياهــم إنــكارا للــذات. 
تقــدم عطيتهــا،  لكــي  األرملــة،  تلــك  إن  مــن فضلتهــم.  قليــاً  مبلغــاً  قدمــوا  لقــد 
إعوازهــا  ليلبــي  هللا  علــى  متكلــة  الحيــاة،  ضروريــات  مــن  حتــى  نفســها  حرمــت 
فــي الغــد. وقــد أعلــن الُمَخلِـّـص عنهــا قائــاً: » الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم إِنَّ هــِذِه األَرَْملَــَة 
الَْفِقيــرََة قَــْد أَلَْقــْت أَكْثَــَر ِمــْن َجِميــعِ الَِّذيــَن أَلَْقــْوا ِفــي الِْخزَانَــِة « )مرقــس 12: 44 
،43(. وهكــذا علمنــا المســيح أن قيمــة العطيــة تُقــّدر ليــس بكميتهــا بــل بنســبة مــا 

نعطــي والباعــث الــذي يُحفــز المعطــي علــى العطــاء.
إن الرســول بولــس وهــو يخــدم فــي الكنائــس كان ل يــكل فــي جهــوده لكــي يلهــم 
قلــوب المهتديــن حديثــاً بالرغبــة فــي القيــام بأشــياء كثيــرة لعمــل هللا. وكثيــرا مــا 
أفســس  كنيســة  شــيوخ  يخاطــب  كان  فــإذ  الســخاء.  علــى  ليتدربــوا  يحثهــم  كان 
ـُه هَكــَذا يَْنبَِغــي أَنَُّكــْم  عــن خدماتــه الســابقة بينهــم قــال: » ِفــي كُلِّ َشــْيٍء أََريْتُُكــْم أَنّـَ
َعَفــاَء، ُمتََذكِِّريــَن كَلَِمــاِت الــرَّبِّ يَُســوَع أَنَّــُه قـَـاَل: َمْغبـُـوٌط ُهــَو  تَتَْعبـُـوَن َوتَْعُضــُدوَن الضُّ
ــحِّ  الَْعطـَـاُء أَكْثـَـُر ِمــَن األَْخــِذ « وقــد كتــب إلــى أهــل كورنثــوس يقــول: » َمــْن يـَـْزَرُع ِبالشُّ
ــحِّ أَيًْضــا يَْحُصــُد، َوَمــْن يَــْزَرُع ِبالْبَــرَكَاِت فَِبالْبَــرَكَاِت أَيًْضــا يَْحُصــُد. كُلُّ َواِحــٍد  فَِبالشُّ
كََمــا يَْنــِوي ِبَقلِْبــِه، لَيْــَس َعــْن ُحــزٍْن أَِو اْضِطــرَاٍر. ألَنَّ الُْمْعِطــَي الَْمْســُروَر يُِحبُّــُه هللُا « 

)أعمــال 20: 35؛ 2 كورنثــوس 9: 6، 7(.
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كانــت الغالبيــة العظمــى بيــن مؤمنــي مكدونيــة فقــراء فــي حطــام هــذه الدنيــا 
ولكــن قلوبهــم كانــت تفيــض بالحــب هلل ولحقــه، ولذلــك أعطــوا بســرور لتعضيــد 
عمــل اإلنجيــل. وعندمــا ُجمعــت عطايــا عامــة مــن كنائــس األمــم إلســعاف مؤمنــي 
وإذ  األخــرى.  للكنائــس  أعلــى  مثــاً  فــي مكدونيــة  المهتديــن  اليهــود، كان ســخاء 
الُْمْعطَــاَة  » نِْعَمــَة هللِا  إلــى  التفاتهــم  وّجــه  إلــى مؤمنــي كورنثــوس  الرســول  كتــب 
ــَة، أَنَّــُه ِفــي اْخِتبَــاِر ِضيَقــٍة َشــِديَدٍة فَــاَض ُوفُــوُر فَرَِحِهــْم َوفَْقرِِهــِم  ِفــي كََنائِــِس َمِكُدونِيَّ
تلقــاء  مــن  الطاقــة  َســَخائِِهْم، )ألنهــم أعطــوا حســب الطاقة وفــوق  لِِغَنــى  الَْعِميــِق 
الَِّتــي  الِْخْدَمــِة  َوَشــرِكََة  النِّْعَمــَة  نَْقبَــَل  أَْن  كَِثيــرٍَة،  ِبِطلْبَــٍة  ِمنَّــا،  ُملْتَِمِســيَن  أنفســهم( 

)2 كورنثــوس 8: 4-1(. يِســيَن «  لِلِْقدِّ
نتيجــة  جــاءت  مكدونيــة  مؤمنــي  جانــب  مــن  التضحيــة  فــي  الرغبــة  إن 
لِلــرَّبِّ «  لً  أَوَّ أَنُْفَســُهْم  » أَْعطَــْوا  هللا:  روح  حركهــم  فــإذ  القلبــي.  لتكريســهم 
عندهــم  ممــا  بســخاء  يعطــوا  أن  راغبيــن  كانــوا  وحينئــذ   .)5  :8 كورنثــوس   2(
ألنهــم  العطــاء،  علــى  حثهــم  إلــى  يدعــو  مــا  يكــن  لــم  اإلنجيــل.  عمــل  لمســاعدة 
اآلخريــن.  عــوز  لتلبيــة  الضروريــات  مــن  حتــى  أنفســهم  إنــكار  بامتيــاز  فرحــوا 
عطيتهــم.  يقبــل  كــي  إليــه  توســلوا  ذلــك  مــن  يمنعهــم  أن  الرســول  أراد  وعندمــا 
ســرور  بــكل  أنفســهم  أنكــروا  لإلخــوة  ومحبتهــم  واســتقامتهم  بســاطتهم  ففــي 

الوفيــرة.  الخيــر  وحــب  اإلحســان  ثمــار  أثمــروا  وهكــذا 
وعندمــا أرســل بولــس تيطــس إلــى كورنثــوس ليشــدد عزيمــة المؤمنيــن هنــاك، 
أوصــاه أن يبنــي تلــك الكنيســة فــي نعمــة العطــاء. وفــي رســالة شــخصية أرســلها 
إلــى المؤمنيــن أضــاف هــذا اللتمــاس فقــال لهــم: » كََمــا تَــزَْداُدوَن ِفــي كُلِّ َشــْيٍء: 
ِفــي اإِليَمــاِن َوالْــَكاَِم َوالِْعلْــِم وَكُلِّ اْجِتَهــاٍد َوَمَحبَِّتُكــْم لََنــا، لَيْتَُكــْم تَــزَْداُدوَن ِفــي هــِذِه 
النََّشــاَط  أَنَّ  كََمــا  ـُه  إِنّـَ ـى  َحتّـَ أَيًْضــا،  الَْعَمــَل  ُمــوا  تَمِّ اآلَن  » َولِكــِن  أَيًْضــا «،  النِّْعَمــِة 
لـِـإِلَراَدِة، كَذلـِـَك يَُكــوُن التَّتِْميــُم أَيًْضــا َحَســَب َمــا لَُكــْم. ألَنَّــُه إِْن كَاَن النََّشــاُط َمْوُجــوًدا 
َمــا لَيْــَس لَــُه «، » َوهللُا  َمــا لإِِلنَْســاِن، لَ َعلَــى َحَســِب  فَُهــَو َمْقبُــوٌل َعلَــى َحَســِب 
قَــاِدٌر أَْن يَِزيَدكُــْم كُلَّ نِْعَمــٍة، لَِكــْي تَُكونُــوا َولَُكــْم كُلُّ اكِْتَفــاٍء كُلَّ ِحيــٍن ِفــي كُلِّ َشــْيٍء، 
تَــزَْداُدوَن ِفــي كُلِّ َعَمــل َصالِــٍح... ُمْســتَْغِنيَن ِفــي كُلِّ َشــْيٍء لِــُكلِّ َســَخاٍء يُْنِشــُئ ِبَنــا 

ُشــْكرًا ِهلِل « )2 كورنثــوس 8: 7، 11، 12؛ 9: 8 ،11(.
إن الســخاء غيــر األنانــي مــأل قلــوب أفــراد الكنيســة األولــى فرحــاً عظيمــاً طاغيــاً 
ألن المؤمنيــن علمــوا أن جهودهــم أعانــت علــى إيصــال رســالة اإلنجيــل إلــى مــن 
كانــوا فــي الظلمــة. لقــد شــهد إحســانهم علــى أنهــم لــم يقبلــوا نعمــة هللا باطــاً. 
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أي شــيء يمكــن أن يثمــر مثــل ذلــك الســخاء غيــر تقديــس الــروح؟ لقــد كان هــذا 
الســخاء معجــزة مــن معجــزات النعمــة فــي نظــر المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن.

أتبــاع  فعلــى  المســيحي.  بالســخاء  وثيقــا  ارتباطــاً  مرتبــط  الروحــي  النجــاح  إن 
المســيح أن يفرحــوا بامتيــاز إعــان إحســان فاديهــم فــي حياتهــم. فــإذ يعطــون للــرب 
النــاس  يريــد  هــل  الســماوية.  المواطــن  إلــى  يســبقهم  كنزهــم  بــأن  اليقيــن  فلهــم 
ســمات  تحمــان  اللتيــن  اليديــن  فــي  ليضعوهــا  أمــان؟  فــي  أموالهــم  يجعلــوا  أن 
الصليــب. هــل يريــدون التمتــع بأموالهــم؟ ليســتخدموها فــي جلــب البركــة للفقــراء 
والمتألميــن. ألعلهــم يريــدون أن يزيــدوا تلــك األمــوال ويضاعفوهــا؟ إذن فليلتفتــوا 
َغلَِّتــَك،  بَاكُــوَراِت  كُلِّ  َوِمــْن  َمالِــَك  ِمــْن  الــرَّبَّ  » أَكْــرِِم  القائلــة:  الــرب  وصيــة  إلــى 
فَتَْمتَلِــَئ َخزَائُِنــَك ِشــبًْعا، َوتَِفيــَض َمَعاِصــرَُك ِمْســطَاًرا « )أمثــال 3: 9، 10(. فــإذا 
أبقوا أموالهم ألجل أغراضهم األنانية، فإن خســارتهم ســتكون أبدية. أما إذا أعطوا 

كنوزهــم هلل، فمــن تلــك اللحظــة تُختــم بخاتمــه، خاتــم الخلــود وعــدم الــزوال. 
)إشــعياء  الِْميَــاِه «  كُلِّ  َعلَــى  الزَّارُِعــوَن  أَيَُّهــا  قائــاً: » طُوبَاكُــْم  يعلــن  إن هللا 
32: 20(. إننــا إذ نــوزع هبــات هللا بــا انقطــاع كلمــا كان عمــل هللا أو حاجــات 
البشــرية تتطلــب مســاعدتنا، فــا يمكــن أن ينتهــي بنــا ذلــك إلــى الفقــر. » يُوَجــُد 
َمــْن يَُفــرُِّق فَيَــزَْداُد أَيًْضــا، َوَمــْن يُْمِســُك أَكْثـَـَر ِمــَن الاَّئِــِق َوإِنََّمــا إِلَــى الَْفْقــِر « )أمثــال 
11: 24(. إن الــزارع يكثــر غلتــه ويضاعفهــا عندمــا يلقــي بهــا فــي األرض، وكذلــك 
الحــال مــع مــن هــم أمنــاء فــي توزيــع هبــات هللا. فبتوزيعهــا تتكاثــر بركاتهــا. وقــد 
وعــد هللا قائــاً: » أَْعطُــوا تُْعطَــْوا، كَيْــاً َجيِّــًدا ُملَبَّــًدا َمْهــُزوزًا فَائًِضــا يُْعطُــوَن ِفــي 

أَْحَضانُِكــْم « )لوقــا 6: 38(.
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الصعوبات
الكتــاب  تعاليــم  يديــه  علــى  للمهتديــن  يقــدم  أن  علــى  حريصــاً  بولــس  كان 
لنفســه  ادعــى  أنــه  ومــع  لعمــل هللا،  الائقــة  المعونــة  بتقديــم  الخاصــة  الصريحــة 
كخــادم لإلنجيــل أن يكــون لــه » ُســلْطَاٌن أَْن لَ نَْشــتَِغَل « )1 كورنثــوس 9: 6( شــغاً 
دنيويــاً كوســيلة إلعالــة نفســه، إل أنــه فــي أوقــات مختلفــة أثنــاء خدمتــه فــي مراكــز 

يــزاول حرفــة يدويــة ليعــول نفســه. المدينــة العظيمــة كان 
لــم يكــن الكفــاح والعمــل الجســماني فــي نظــر اليهــود أمــراً مســتغرباً أو أنــه يحــط 
مــن قــدر صاحبــه. لقــد علــم موســى العبرانييــن أن يعلمــوا أولدهــم عــادات الكــد 
والعمــل. وإن تـُـرك الشــباب يكبــرون وهــم ل يعرفــون شــيئاً عــن العمــل الجســماني 
وظيفــة  ليشــغل  ويتهــذب  يتربــى  كان  الولــد  أن  مــن  وبالرغــم  خطيــة.  يعتبــر  كان 
مقدســة، فــإن معرفتــه بالحيــاة العمليــة كانــت معتبــرة أمــراً جوهريــاً. فــكان علــى كل 
شــاب أن يتعلم حرفة ما ســواء أكان أبواه غنيين أو فقيرين. وإن اآلباء الذين كانوا 
يهملــون توفيــر مثــل ذلــك التدريــب ألولدهــم كان يُنظــر إليهــم علــى أنهــم منحرفــون 
عــن تعاليــم الــرب. فاتباعــاً لهــذه العــادة تعلــم بولــس فــي صبــاه حرفــة صنــع الخيــام. 
يكــن  ولــم  عاليــاً  مركــزاً  يشــغل  كان  للمســيح  تلميــذا  صــار  قبلمــا  بولــس  إن 
يعتمــد علــى العمــل اليــدوي ليعــول نفســه. ولكــن بعــد ذلــك عندمــا اســتخدم كل 
يكفــل  لكــي  يــزاول حرفتــه أحيانــاً  المســيح وتقدمــه كان  نجــاح عمــل  فــي  مــوارده 
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كان  التــي  األماكــن  فــي  خصوصــاً  الواقــع  هــو  هــذا  وكان  كريمــاً.  عيشــاً  لنفســه 
بواعثــه. فهــم  يُســيئون  فيهــا  النــاس 

إن أول مــا نقــرأه عــن بولــس هــو أنــه كان يشــتغل بيديــه إلعالــة نفســه وهــو يكــرز 
بالكلمــة فــي تســالونيكي. فــإذ كتــب إلــى مؤمنــي الكنيســة هنــاك ذكرهــم بأنــه كان 
ــل عليهــم « ثــم أضــاف قائــاً: » فَِإنَُّكــْم تَْذكُــُروَن أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة تََعبََنــا  يمكــن أن » يثقِّ
ــَل َعلَــى  نـَـا، إِْذ كُنَّــا نَْكــِرُز لَُكــْم ِبِإنِْجيــِل هللِا، َونَْحــُن َعاِملُــوَن لَيْــاً َونََهــاًرا كَــْي لَ نُثَقِّ وَكَدَّ
أََحــٍد ِمْنُكــْم « )1 تســالونيكي 2: 9(. ثــم فــي رســالته الثانيــة إليهــم أعلــن عــن نفســه 
أنــه هــو  يقــول  ثــم كتــب  أََحــٍد «  ِمــْن  انًــا  َمجَّ ُخبْــزًا  أَكَلَْنــا  وعــن زمائــه قائــاً: » َولَ 
ــَل َعلَــى أََحــٍد ِمْنُكــْم. لَيْــَس أَْن لَ ُســلْطَاَن لََنــا، بَــْل  وزمــاؤه اشــتغلوا: » لَِكــْي لَ نُثَقِّ
ِبَنــا « )2 تســالونيكي 3: 8، 9(. وفــي  ـى تَتََمثَّلُــوا  لَِكــْي نُْعِطيَُكــْم أَنُْفَســَنا قُــْدَوًة َحتّـَ
تســالونيكي التقــى بولــس بأولئــك الذيــن رفضــوا أن يشــتغلوا بأيديهــم. وقــد كتــب 
عن هذه الفئة بعد ذلك يقول: » أَنَّ قَْوًما يَْسلُُكوَن بَيَْنُكْم ِباَ تَرْتِيٍب، لَ يَْشتَِغلُوَن 
َشــيْئًا بَــْل ُهــْم فُُضولِيُّــوَن. فَِمثْــُل هــؤُلَِء نُوِصيِهــْم َونَِعظُُهــْم ِبَربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح أَْن 
تســالونيكي  فــي  الرســول  كان  فبينمــا  أَنُْفِســِهْم «  ُخبْــَز  َويَأْكُلُــوا  ِبُهــُدوٍء،  يَْشــتَِغلُوا 
حــرص علــى أن يجعــل نفســه قــدوة صالحــة ألمثــال أولئــك النــاس. فكتــب يقــول: 
» فَِإنََّنــا أَيًْضــا ِحيــَن كُنَّــا ِعْنَدكـُـْم، أَْوَصيَْناكـُـْم ِبهــَذا أَنَّــُه إِْن كَاَن أََحــٌد لَ يُِريــُد أَْن يَْشــتَِغَل 

فَــاَ يَــأْكُْل أَيًْضــا « )2 تســالونيكي 3: 10(.
لقــد حــاول الشــيطان فــي كل عصــر أن يضعــف جهــود خــدام هللا بإدخــال روح 
التعصــب إلــى الكنيســة. كذلــك كانــت الحــال فــي عهــد بولــس، وكذلــك كانــت 
فــي العصــور التــي جــاءت بعــد ذلــك فــي عهــد اإلصــاح. فويكلــف ولوثــر وآخــرون 
كثيــرون ممــن باركــوا العالــم بتأثيرهــم وإيمانهــم واجهــوا المكايــد التــي بواســطتها 
يحــاول العــدو أن يوقــع العقــول الشــديدة التحمــس وغيــر المتزنــة وغيــر المقدســة، 
فــي التعصــب. إن النفــوس الضالــة قــد علّمــت أن بلــوغ القداســة الحقيقيــة تســمو 
بالعقــل فــوق كل األفــكار األرضيــة وتقــود النــاس إلــى أن يكفــوا عــن العمــل كليــة. 
وآخــرون إذ كانــوا يتمســكون بــآراء متطرفــة عــن بعــض اآليــات الكتابيــة علَّمــوا النــاس 
أن الشــغل خطيــة — وأن علــى المســيحيين أل يفكــروا فــي خيرهــم وخيــر عائاتهــم 
الزمنــي وســعادتهم األرضيــة، بــل عليهــم أن يُكرســوا حياتهــم كلهــا للروحيــات. ولكــن 

تعليــم بولــس الرســول ومثالــه همــا توبيــخ لمثــل تلــك اآلراء المتطرفــة.
إل أن بولــس لــم يكــن يعتمــد اعتمــاداً كامــاً علــى عمــل يديــه إلعالــة نفســه وهــو 
فــي تســالونيكي. فلقــد كتــب إلــى مؤمنــي فيلبــي بعــد ذلــك مشــيراً إلــى اختباراتــه 
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فــي مدينــة تســالونيكي اعترافــاً منــه بالعطايــا التــي قبلهــا منهــم وهــو هنــاك قائــاً: 
لَِحاَجِتــي « )فيلبــي 4:  َوَمرَّتَيْــِن  َمــرًَّة  إِلَــيَّ  أَرَْســلْتُْم  أَيًْضــا  تََســالُونِيِكي  ِفــي  » فَِإنَُّكــْم 
16(. وبالرغــم مــن حقيقــة كونــه قــد أخــذ تلــك العطيــة وقبــل تلــك المعونــة فقــد كان 
حريصــاً علــى أن يضــع أمــام التســالونيكيين مثــالً فــي الجتهــاد حتــى ل يمكــن ألحــد 
أن يتهمــه بالطمــع وهــو صــادق وحتــى يقــدم توبيخــاً عمليــاً ألولئــك الذيــن يعتنقــون 

آراء تعصبيــة عــن العمــل اليــدوي.
قــوم  بيــن  نفســه  وجــد  مــرة  ألول  كورنثــوس  مدينــة  زار  عندمــا  بولــس  إن 
يتوجســون خفيــة مــن نوايــا الغربــاء. كان اليونانيــون القاطنــون عنــد شــاطئ البحــر 
تجــاراً أذكيــاء. وقــد ظلــوا طويــاً يتدربــون علــى أعمــال التجــارة حتــى تكــوَّن عندهــم 
الحــال أو  بالطــرق  المــال ســواء  التقــوى، وأن جمــع  بــأن الكســب هــو  العتقــاد 
الحــرام هــو أمــر يســتحق المديــح. وكان بولــس عليمــاً بصفاتهــم هــذه فلــم يــرد أن 
يعطيهــم مجــالً ألن يقولــوا أنــه كان يكــرز باإلنجيــل ليصيــر غنيــاً. كان لــه الحــق أن 
يطلــب العــون مــن ســامعيه فــي كورنثــوس ولكنــه كان راغبــاً فــي التنــازل عــن هــذا 
الحــق لئــا يتعطــل نفعــه أو نجاحــه كخــادم بواســطة الشــكوك الظالمــة القائلــة بأنــه 
إنمــا كان يكــرز طمعــاً فــي الربــح. فــكان يريــد أن يزيــل ويبعــد كل مجــال للتمويــه 

حتــى ل تذهــب قــوة رســالته هبــاء.
حالمــا وصــل بولــس إلــى كورنثــوس وجــد » يَُهوِديًّــا اْســُمُه أَكِيــاَ، بُْنِطــيَّ الِْجْنــِس، 
كَاَن قَــْد َجــاَء َحِديثـًـا ِمــْن إِيطَالِيَــة، َوِبِريْســِكاَّ اْمَرأَتـَـُه « هــذان كانــا » ِمــْن ِصَناَعِتــِه « 
فــإذ كان أكيــا وبريســكا قــد نُفيــا بموجــب أمــر مــن كلوديــوس يقضــي بــأن يمضــي 
اليهــود فــي روميــة، أتيــا إلــى كورنثــوس حيــث أسســا عمــاً كصانعــي خيــام. وقــد 
عــدوى  تجنــب  ويحــاولن  هللا  يخافــان  أنهمــا  علــم  فــإذ  عنهمــا  بولــس  استفســر 
المؤثــرات الوبيلــة المحيطــة بهمــا » أَقَــاَم ِعْنَدُهَمــا وَكَاَن يَْعَمــُل... وَكَاَن يَُحــاجُّ ِفــي 

الَْمْجَمــعِ كُلَّ َســبٍْت َويُْقِنــُع يَُهــوًدا َويُونَانِيِّيــَن « )أعمــال 18: 4-2(.
وهــذان  كورنثــوس.  فــي  بولــس  إلــى  وتيموثــاوس  ســيا  انضــم  ذلــك  وبعــد 
األخــوان أحضــرا معهمــا بعــض المــال مــن كنائــس مكدونيــة ألجــل تعضيــد العمــل.

وفي رســالة بولس الثانية إلى مؤمني كورنثوس التي كتبها بعدما أقام كنيســة 
قويــة هنــاك اســتعرض طريقــة معيشــته بينهــم فســألهم قائــاً: » أَْم أَْخطـَـأُْت َخِطيَّــًة 
َســلَبُْت  ِبِإنِْجيــِل هللِا؟  انًــا  ــرْتُُكْم َمجَّ بَشَّ أَنْتُــْم، ألَنِـّـي  تَرْتَِفُعــوا  نَْفِســي كَــْي  أَْذلثَلْــُت  إِْذ 
كََنائِــَس أُْخــَرى آِخــًذا أُْجــرًَة ألَْجــِل ِخْدَمِتُكــْم، َوإِْذ كُْنــُت َحاِضــرًا ِعْنَدكُــْم َواْحتَْجــُت، 
ُه اإلِْخــَوُة الَِّذيــَن أَتـَـْوا ِمــْن َمِكُدونِيَّــَة. َوِفــي كُلِّ  ــْل َعلـَـى أََحــٍد. ألَنَّ اْحِتيَاِجــي َســدَّ لـَـْم أُثَقِّ
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. إِنَّ هــَذا  َشــْيٍء َحِفظـْـُت نَْفِســي َغيْــَر ثَِقيــل َعلَيُْكــْم، َوَســأَْحَفظَُها. َحــقُّ الَْمِســيِح ِفــيَّ
ــَة « )2 كورنثــوس 11: 10-7(.  الفِْتَخــاَر لَ يَُســدُّ َعنِّــي ِفــي أَقَالِيــِم أََخائِيَ

وقــد أخبرنــا بولــس عــن الســبب الــذي ألجلــه تصــرف هكــذا فــي كورنثــوس. 
والســبب هــو أن ل يعطــي ســبباً للتعييــر » لِلَِّذيــَن يُِريــُدوَن فُرَْصــًة « )2 كورنثــوس 
11: 12(. وإذ كان يشــتغل في صنع الخيام كان يخدم بأمانة في نشــر اإلنجيل. 
بَيَْنُكــْم  ُصِنَعــْت  الرَُّســوِل  َعاََمــاِت  إلــى خدماتــه: » إِنَّ  يقــول مشــيراً  وهــو نفســه 
ــٍر، ِبآيَــاٍت َوَعَجائِــَب َوقُــوَّاٍت « ثــم يضيــف قائــاً: » ألَنَّــُه َمــا ُهــَو الَّــِذي  ِفــي كُلِّ َصبْ
ــْل َعلَيُْكــْم؟ َســاِمُحونِي ِبهــَذا الظُّلـْـِم.  نََقْصتـُـْم َعــْن َســائِِر الَْكَنائـِـِس، إِلَّ أَنِّــي أَنـَـا لـَـْم أُثَقِّ
ــَل َعلَيُْكــْم. ألَنِّــي لَْســُت أَطْلـُـُب  ُهــَوَذا الَْمــرَُّة الثَّالِثـَـُة أَنـَـا ُمْســتَِعدٌّ أَْن آتـِـَي إِلَيُْكــْم َولَ أُثَقِّ
ــا أَنَــا فَِبــُكلِّ ُســُروٍر أُنِْفــُق َوأُنَْفــُق ألَْجــِل أَنُْفِســُكْم « )2  يَّاكُــْم… َوأَمَّ َمــا ُهــَو لَُكــْم بَــْل إِ

كورنثــوس 12: 15-12(.
وفــي غضــون خدمتــه فــي أفســس حيــث قــام بجهــود كرازيــة جبــارة لمــدى ثــاث 
فــي  يــزاول مهنتــه. وفــي أفســس كمــا  بولــس  اإلقليــم، ظــل  ذلــك  فــي كل  ســنين 
كورنثــوس ابتهــج قلــب الرســول بوجــود أكيــا وبريســكا اللذيــن كانــا قــد رافقــاه فــي 

طريــق عودتــه إلــى آســيا فــي ختــام ســفرته الكرازيــة الثانيــة.
وهــو  وتعبــه  بولــس  اشــتغال  علــى  يعترضــون  كانــوا  مــن  بعــض  يوجــد  وكان 
يعمــل بيديــه قائليــن إن ذلــك يناقــض عمــل خــادم اإلنجيــل. لمــاذا يربــط بولــس، 
يكــن  أفلــم  بالكلمــة؟   بالكــرازة  اليــدوي  العمــل  وممتــاز،  عظيــم  خــادم  وهــو 
الفاعــل مســتحقاً أجرتــه؟ فلمــاذا ينفــق فــي صنــع الخيــام وقتــاً كان مــن األفضــل 

أن يُقضــى فــي أعمــال أفضــل؟
وقتــاً  العمــل  ذلــك  فــي  يقضــى  الــذي  الوقــت  يعتبــر  يكــن  لــم  بولــس  ولكــن 
فلــم  العظيــم،  بالمعلــم  اتصــال  علــى  كان  أكيــا  مــع  يشــتغل  كان  فــإذ  ضائعــاً. 
المســاعدة. كان  إلــى  المحتاجيــن  للمخلــص ومســاعدة  للشــهادة  يضيــع فرصــة 
فــي  تعاليــم  العمــل  فــي  ـم شــركاءه  َعلّـَ وقــد  الروحيــة.  المعرفــة  إلــى  يصبــو  عقلــه 
فيــه. كان عامــاً  العمــل والجتهــاد  إتقــان  فــي  مثــالً  الروحيــة كمــا وضــع  األمــور 
ســريعاً ماهــراً ومجتهــداً فــي عملــه » حــاراً ِفــي الــرُّوِح، عابــداً الــرَّبَّ « )روميــة 12: 
لــم  يــزاول حرفتــه كان علــى اتصــال بطبقــة مــن الشــعب  11(. وإذ كان الرســول 
يكــن يمكنــه الوصــول إليهــا بغيــر هــذه الوســيلة. وقــد أثنــاء لشــركائه أن المهــارة فــي 
الحــرف العاديــة هــي عطيــة مــن هللا الــذي يمنــح العطيــة والحكمــة لســتخدامها 
أن  يجــب  اليومــي  العمــل  فــي  أنــه حتــى  أيضــاً  ـَم  َعلّـَ وقــد  الصائــب.  الســتخدام 
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يُكــرَم هللا. إن يديــه اللتيــن تصلبتــا مــن العمــل لــم تنتقصــا شــيئاً مــن قــوة توســاته 
للمســيح. كخــادم  المؤثــرة 

بــل أيضــاً لمســاعدة  ليــاً ونهــاراً ل إلعالــة نفســه  وكان بولــس أحيانــا يشــتغل 
زمائــه فــي العمــل. كان يقتســم أرباحــه مــع لوقــا وكان يســاعد تيموثــاوس. بــل كان 
يقاســي آلم الجــوع أحيانــاً ليلبــي احتياجــات اآلخريــن. كانــت حياتــه حيــاة إنــكار 
الــذات. وقــرب نهايــة خدمتــه عندمــا كان يخاطــب شــيوخ أفســس خطابــه الوداعــي 
في ميليتس اســتطاع أن يرفع أمامهم يديه اللتين تشــوهتا من كثرة العمل ويقول: 
ــَة أَْو َذَهــَب أَْو لِبَــاَس أََحــٍد لَــْم أَْشــتَِه. أَنْتُــْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ َحاَجاتِــي َوَحاَجــاِت  » ِفضَّ
ــَداِن. ِفــي كُلِّ َشــْيٍء أََريْتُُكــْم أَنَّــُه هَكــَذا يَْنبَِغــي أَنَُّكــْم  الَِّذيــَن َمِعــي َخَدَمتَْهــا َهاتَــاِن الْيَ
َعَفــاَء، ُمتََذكِِّريــَن كَلَِمــاِت الــرَّبِّ يَُســوَع أَنَّــُه قَــاَل َمْغبُــوٌط ُهــَو  تَتَْعبُــوَن َوتَْعُضــُدوَن الضُّ

الَْعطَــاُء أَكْثَــُر ِمــَن األَْخــِذ « )أعمــال 20: 35-33(.
إذا كان الخــدام يحســون أنهــم يقاســون المتاعــب والمشــقات والفقــر فــي خدمــة 
المســيح فليذهبــوا بالخيــال لزيــارة المشــغل الــذي كان بولــس يعمــل فيــه. وليذكــروا 
أنــه إذ كان هــذا الرجــل المختــار مــن هللا يصنــع الخيــام فإنــه كان يكســب رزقــه الــذي 
كان يســتحقه لقــاء خدمتــه كرســول. إن العمــل بركــة ل لعنــة. إن روح الكســل يقضــي 
علــى التقــوى وياشــيها ويحــزن روح هللا. فالبركــة الراكــدة كريهــة، ولكــن نبــع المــاء 
الجاري ينشر الصحة والخصوبة في األرض. لقد عرف بولس أن من يهملون العمل 
البدنــي ســرعان مــا يضعفــون. وقــد رغــب أن يعلّــم الخــدام الشــبان أنهــم إذ يعملــون 
بأيديهم، وإذ يشّغلون عضاتهم وأعضاء جسمهم فسيصيرون أقوياء على احتمال 
أعبــاء الكــد والعنــاء والفقــر التــي تنتظرهــم فــي حقــل الكــرازة باإلنجيــل. وكان موقنــاً 
أن تعاليمــه ســتنقصها الحيويــة والقــوة إن لــم يُبْــِق كل أجــزاء جســمه عاملــة ونشــطة.

إن الكســالى يضيعــون علــى أنفســهم الختبــار الثميــن الــذي يكســبه اإلنســان 
يعيشــون  اإلنســان  بنــي  مــن  آلف  بأمانــة.  العاديــة  الحيــاة  واجبــات  مزاولــة  مــن 
فقــط لكــي يســتهلكوا ويســتنفدوا البــركات التــي يمنحهــم هللا إياهــا فــي رحمتــه. 
إيــاه.  الــذي اســتودعهم  للــرب عطايــا شــكرهم علــى الغنــى  وينســون أن يقّدمــوا 
أنهــم إذ يتجــرون بحكمــة فــي الوزنــات المعطــاة لهــم، يجــب أن يكونــوا  وينســون 
أن  الــرب  يريدهــم  الــذي  العمــل  أدركــوا  وإذا  مســتهلكون.  هــم  كمــا  منتجيــن 

يتهربــون. المســؤولية ول  مــن  ينفــرون  ل  فإنهــم  لــه  يعملــوه كمســاعدين 
إن نفــع الشــباب الذيــن يحســون بأنهــم مدعــوون مــن هللا للكــرازة يتوقــف إلــى 
حــد كبيــر علــى الكيفيــة التــي بهــا يشــرعون فــي خدماتهــم. وإن الذيــن قــد اختارهــم 
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هللا لعمــل الخدمــة ســيقدمون البرهــان علــى دعوتهــم العليــا وبــكل وســيلة ممكنــة 
اختبــار  علــى  للحصــول  وســيجتهدون  مقتدريــن،  عمــالً  يصيــروا  أن  ســيحاولون 
يؤهلهــم ألن يرســموا الخطــط وينظموهــا وينفذوهــا. وإذ يقــدرون قدســية دعوتهــم 
ومحبتــه  جــوده  فيُظهــرون  لســيدهم  شــبهاً  أقــرب  يصيــرون  ألنفســهم  فبتدريبهــم 
وحقــه. وإذ يُظهــرون الغيــرة فــي اســتخدام الوزنــات المســلمة لهــم اســتخداماً حســناً 

وصائبــاً فعلــى الكنيســة أن تســاعدهم بحكمــة.
ولكــن ليــس كل مــن يحســون بأنهــم مدعــوون للكــرازة يجــب تشــجيعهم علــى أن 
يقحموا أنفســهم وعائاتهم في الحال على الكنيســة إلعالتهم بالمال إعالة دائمة. 
وهنالك خطر من أن بعض ذوي الختبار المحدود يفســدهم اإلطراء والمداهنة، 
وعــن طريــق التشــجيع غيــر الحكيــم ينتظــرون اإلعالــة الكاملــة بغــض النظــر عــن أي 
مجهــود جــدي مــن جانبهــم. إن األمــوال المكرســة لنشــر عمــل هللا ينبغــي أل ينفقهــا 
الراغبــون فــي الكــرازة لمجــرد حصولهــم علــى اإلعالــة، وبذلــك يشــبعون طموحهــم 

األنانــي لتوفيــر حيــاة هنيــة ناعمــة ألنفســهم.
فالشــبان الذيــن يرغبــون فــي تدريــب مواهبهــم علــى عمــل الخدمــة ســيجدون 
درساً نافعاً في مثال بولس حين كان في تسالونيكي وكورنثوس وأفسس وأماكن 
أخــرى. فمــع أنــه كان خطيبــاً فصيحــاً ومختــاراً مــن هللا للقيــام بعمــل خــاص، فهــو 
ـْع قــط عــن الشــغل ولــم يــكل عــن التضحيــة فــي ســبيل عمــل الكــرازة الــذي  لــم يَتَرَفّـَ
ــاَعِة نَُجــوُع َونَْعطَــُش  أحبــه. وقــد كتــب إلــى أهــل كورنثــوس يقــول: » إِلَــى هــِذِه السَّ
ــارُِك. نُْضطََهــُد  َونَْعــَرى َونُلَْكــُم َولَيْــَس لََنــا إِقَاَمــٌة، َونَتَْعــُب َعاِملِيــَن ِبأَيِْديَنــا. نُْشــتَُم فَُنبَ

فََنْحتَِمــُل « )1 كورنثــوس 4: 11، 12(.
مــع أن بولــس كان مــن أقــدر المعلميــن فقــد زاول أحقــر الواجبــات بــكل ســرور 
الظــروف  الســيد واضطرتــه  فــي خدمــة  أشــرفها وأكرمهــا. فعندمــا كان  زاول  كمــا 
عكــف بــكل ســرور علــى مزاولــة مهنتــه. ومــع ذلــك فقــد كان مســتعداً أبــداً ألن يلقــي 
بعملــه الدنيــوي جانبــاً لكــي يواجــه مقاومــة أعــداء اإلنجيــل، أو ليســتفيد مــن فرصــة 
خاصــة ليربــح نفوســاً ليســوع. إن غيرتــه وتعبــه همــا توبيــخ للكســل وحــب الراحــة.

الكنيســة  مــن  قبــولً  ووجــد  شــاع  الــذي  الــرأي  بمثالــه  بولــس  دحــض  وقــد 
حينــذاك، وَمفــاده أن اإلنجيــل ل يمكــن إذاعتــه بنجــاح إل بواســطة أولئــك الذيــن 
يتحــررون تمامــاً مــن لــزوم القيــام بعمــل جســماني. وقــد قــدم نفســه مثــالً عمليــاً 
لمــا كان يمكــن للرجــال العلمانييــن المكرســين أن يعملــوه فــي أماكــن كثيــرة حيــث 
لــم يكــن النــاس يعرفــون شــيئاً عــن حقائــق اإلنجيــل. وقــد ألهــم مثالــه كثيريــن مــن 

353, 354, 355



العمل وسط الصعوبات  |  257

العمــال الوضعــاء برغبــة صادقــة كــي يعملــوا مــا يســتطيعون عملــه لتقــدم عمــل 
هللا، بينمــا هــم فــي نفــس الوقــت يعولــون أنفســهم فــي عملهــم اليومــي. إن أكيــا 
وبريســكا لــم يدعيــا إلعطــاء كل وقتهمــا لخدمــة اإلنجيــل ومــع ذلــك فــإن هذيــن 
الحــق  طريــق  إلــى  بولــس  إرشــاد  فــي  هللا  اســتخدمهما  المتواضعيــن  العامليــن 
بكيفيــة أكمــل. إن الــرب يســتخدم وســائل متنوعــة إلتمــام مقاصــده، وفــي حيــن 
قــوى نشــاطهم  يُختــارون لتكريــس كل  البعــض مــن ذوي المواهــب الخاصــة  أن 
لعمــل التعليــم والكــرازة باإلنجيــل، فــإن كثيريــن ممــن لــم توضــع عليهــم أيــد بشــرية 

لرســامتهم، يُدعــون لتمثيــل دور كبيــر فــي ربــح النفــوس.
أنفســهم.  يعولــون  الذيــن  اإلنجيــل  خــدام  أمــام  مفتــوح  واســع  حقــل  يوجــد 
ويمكــن لكثيريــن أن يحصلــوا علــى اختبــارات ثمينــة فــي الخدمــة عندمــا يقضــون 
شــطراً مــن وقتهــم وهــم يكــدون فــي عمــل يــدوي، وبهــذه الوســيلة يمكــن تنشــئة 

المحتاجــة.  الحقــول  بعــض  فــي  أقويــاء لخدمــة هامــة  عمــال 
بــا كلــل فــي الكلمــة  الــذي يتعــب ويخــدم  إن خــادم هللا المضحــي بنفســه 
والتعليــم، يحمــل علــى قلبــه عبئــاً ثقيــاً. إنــه ل يقيــس عملــه بالســاعات. وأجــره 
ل يؤثــر عليــه وهــو يقــوم بعملــه، كا ول يتخلــى عــن واجبــه بســبب الظــروف غيــر 
هــو  الســماء  وإلــى  الســماء.  مــن  بالخدمــة  تفويــض  علــى  حصــل  لقــد  المواتيــة. 

ينظــر فــي انتظــار الجــزاء متــى أنجــز العمــل المــوكل إليــه.
هــذا وإن غــرض هللا أن مثــل هــؤلء الخــدام يتحــررون مــن كل جــزع ل لــزوم 
لــه لكــي تكــون لديهــم الفرصــة الكافيــة إلطاعــة وصيــة بولــس لتيموثــاوس القائلــة: 
» لَِحــْظ نَْفَســَك َوالتَّْعلِيــَم َوَداِوْم َعلـَـى ذلـِـَك « )1 تيموثــاوس 4: 16(. ففــي حيــن 
وأجســامهم  عقولهــم  لحفــظ  الكافــي  التدريــب  علــى  يحرصــوا  أن  عليهــم  يجــب 
فــي حالــة النشــاط، ولكــن كونهــم يلتزمــون بــأن يقضــوا جانبــاً كبيــراً مــن وقتهــم فــي 

مزاولــة عمــل دنيــوي، فهــذه ليســت خطــة هللا.
هــؤلء الخــدام األمنــاء مــع أنهــم مســتعدون ألن ينفقــوا ويُنَفقــوا ألجــل اإلنجيــل 
فإنهــم ل يُعفــون مــن التجربــة. فــإذ تظهــر فــي طريقهــم العراقيــل ويضغــط عليهــم 
الجــزع بســبب عجــز الكنيســة عــن إعالتهــم اإلعالــة الماليــة الكافيــة، فــإن البعــض 
يهاجمهــم المجــرب هجومــاً عنيفــاً. فعندمــا ل يجــدون مــن النــاس تقديــراً لخدماتهــم 
يكتئبــون. نعــم إنهــم يتطلعــون إلــى األمــام، إلــى وقــت الدينونــة كــي ينالــوا جزاءهــم 
العــادل، وهــذا يبهجهــم ويســند قلوبهــم. ولكــن فــي الوقــت الراهــن تحتــاج عائاتهــم 
إلــى الطعــام والكســاء. ولــو أحســوا بأنهــم قــد أُعِتقــوا مــن خدمتهــم اإللهيــة لكانــوا 
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بــكل ســرور يعملــون بأيديهــم إلعالــة أنفســهم وذويهــم. ولكنهــم متحققــون مــن أن 
وقتهــم هــو هلل بالرغــم مــن قصــر نظــر أولئــك الذيــن ينبغــي أن يقدمــوا لهــم النفقــات 
الكافيــة. إنهــم يرتفعــون فــوق التجربــة التــي تغويهــم علــى مزاولــة صناعــة أو مهنــة 
تنجيهــم مــن العــوز والحتيــاج، ويواصلــون العمــل لتقــدم ملكــوت هللا الــذي هــو 
أغلــى فــي نظرهــم مــن الحيــاة نفســها. فلكــي يفعلــوا هــذا قــد يضطــرون مــع ذلــك 
نفــس  فــي  الوقــت وهــم  بعــض  يــدوي  فــي عمــل  بولــس فيشــتغلون  مثــال  لتبــاع 
الوقت يسيرون بخدمة الكرازة إلى األمام. وهم يفعلون هذا ل إلنجاح مصالحهم 

بــل مصالــح ملكــوت هللا علــى األرض.
القيــام  عليــه  المســتحيل  مــن  فيهــا  يبــدو  ظــروف  خــادم هللا  علــى  تأتــي  قــد 
بالعمــل المســند إليــه بســبب نقــص المــوارد إلنجــاز عمــل قــوي ثابــت. والبعــض 
يخشــون مــن أن المــوارد والتســهيات التــي بيــن أيديهــم لــن تمكنهــم مــن عمــل كل 

مــا يحســون أنــه واجــب عليهــم.
جهودهــم  وســتكلل  يُعلــن  هللا  خــاص  فــإن  بإيمــان  تقدمــوا  إذا  ولكنهــم 
بالنجــاح والرخــاء. فــذاك الــذي أمــر تابعيــه بــأن يذهبــوا إلــى أقصــى األرض، ل بــد 

األمــر.  لهــذا  امتثــالً  باإلنجيــل  يكــرز  أن  يحــاول  خــادم  ســيعول كل 
إن الــرب وهــو يبنــي عملــه، ل يجعــل كل شــيء واضحــاً دائمــاً أمــام خدامــه. 
فهــو أحيانــا يمتحــن ثقــة شــعبه بكونــه يدخلهــم فــي ظــروف ترغمهــم علــى التقــدم 
إلــى األمــام بإيمــان. وأحيانــاً كثيــرة يأتــي بهــم إلــى مواضــع شــاقة وعســيرة ويأمرهــم 
تلــك  يبــدو كأن أرجلهــم ســتامس ميــاه األردن. وفــي مثــل  فــي حيــن  بالتقــدم، 
الظــروف، عندمــا تصعــد صلــوات خــدام هللا إليــه فــي إيمــان حــار، يشــق الطريــق 

أمامهــم ويخرجهــم إلــى الرحــب. 
كــرم  مــن  المحتاجــة  األماكــن  نحــو  مــن مســئوليتهم  رســل هلل  يتحقــق  وعندمــا 
الــرب، وبــروح الخــادم األعظــم يخدمــون بــا كلــل ألجــل هدايــة النفــوس، فــان مائكــة 
الســماء يُمهــدون الطريــق أمامهــم وتتوفــر الوســائل الازمــة للتقــدم بالعمــل. والذيــن 
قــد اســتنيروا ســيقدمون مــن أموالهــم بســخاء لتعضيــد العمــل الــذي يُعمــل ألجلهــم. 
وسيســتجيبون بســخاء لــكل نــداء فــي طلــب العــون، وســيرف روح هللا علــى قلوبهــم 
ليعضدوا عمل الرب ليس فقط في الوطن بل في األقاليم البعيدة. وهكذا تتشدد 

القــوات العاملــة فــي األماكــن األخــرى، ويتقــدم عمــل هللا بطريقتــه المرســومة.
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إن المســيح بحياتــه وتعاليمــه قــدم مثــالً كامــاً رائعــاً للخدمــة المنكــرة لذاتهــا 
التــي تســتمد كيانهــا مــن هللا. إن هللا ل يعيــش لذاتــه. فبخلقــه للعالــم وعنايتــه 
الِِحيــَن،  بــكل مــا فيــه يخــدم ســواه بــا انقطــاع: » يُْشــرُِق َشْمَســُه َعلَــى األَْشــرَاِر َوالصَّ
للخدمــة  األعلــى  المثــل  فهــذا   .)45  :5 )متــى  َوالظَّالِِميــَن «  األَبْــرَاِر  َعلَــى  َويُْمِطــُر 
ســلمه اآلب لبنــه. لقــد أُعطــي يســوع أن يقــف رأســاً للبشــرية، معلمــاً النــاس بمثالــه 

معنــى الخدمــة. فقــد خــدم الجميــع وســاعد الــكل.
حــاول المســيح مــراراً وتكــراراً أن يقــّرر ويثبّــت هــذا المبــدأ فــي أذهــان تاميــذه. 
فعندمــا تقــدم يعقــوب ويوحنــا إليــه بطلبهمــا أن تكــون لهمــا األفضليــة علــى الباقيــن 
قــال: » َمــْن أََراَد أَْن يَُكــوَن ِفيُكــْم َعِظيًمــا فَلْيَُكــْن لَُكــْم َخاِدًمــا، َوَمــْن أََراَد أَْن يَُكــوَن ِفيُكــْم 
أَوَّلً فَلْيَُكــْن لَُكــْم َعبْــًدا، كََمــا أَنَّ ابْــَن اإلِنَْســاِن لَــْم يَــأِْت لِيُْخــَدَم بَــْل لِيَْخــِدَم، َولِيَبْــِذَل 

نَْفَســُه ِفْديَــًة َعــْن كَِثيِريــَن « )متــى 20: 28-26(.
ومنذ ُصعود المسيح وهو يواصل عمله على األرض بواسطة سفراء مختارين 
يخاطــب عــن طريقهــم بنــي اإلنســان ويخــدم حاجاتهــم. إن رأس الكنيســة األعظــم 

يديــر عملــه ويوّجهــه بواســطة رجــال أقامهــم هللا ليكونــوا نوابــاً عنــه.
إن مركــز أولئــك الذيــن قــد دعاهــم هللا ليخدمــوا فــي الكلمــة والتعليــم ألجــل 
بنــاء كنيســته هــو مركــز ذو مســؤولية خطيــرة. إنهــم يطلبــون إلــى النــاس، نيابــة عــن 
المســيح، الرجــال منهــم والنســاء، كــي يتصالحــوا مــع هللا. وهــم يســتطيعون إتمــام 

عملهــم ورســالتهم فقــط علــى قــدر مــا تُعطــى لهــم حكمــة وقــوة مــن العــاء.
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الشــعب  علــى  الروحيــون  األوصيــاء  الحــراس  هــم  المســيح  خــدام  إن 
المســلّمين إلــى رعايتهــم. وعملهــم مشــبه بعمــل الرقبــاء. ففــي العصــور القديمــة 
أماكنهــم  مــن  كانــوا  حيــث  المــدن  أســوار  علــى  يقفــون  مــا  كثيــراً  الحــراس  كان 
العاليــة يشــرفون علــى األماكــن الهامــة المحتاجــة إلــى حراســة ويقّدمــون اإلنــذار 
عنــد قــدوم العــدو. فكانــت ســامة كل ســكان المدينــة متوقفــة علــى أمانــة أولئــك 
الحــراس. وكان مطلوبــاً إليهــم فــي فتــرات مقــررة أن ينــادي أحدهــم اآلخــر للتحقــق 
مــن أنهــم جميعــاً مســتيقظون وأن أحــداً منهــم لــم يلحقــه ضــرر. وقــد كانــت صيحــة 
التحيــة الفرحــة أو اإلنــذار تنتقــل مــن حــارس إلــى آخــر وكل منهــم يكــرر النــداء إلــى 

أن يــرن صــداه فــي كل أنحــاء المدينــة.
لِبَيْــِت  رَِقيبًــا  َجَعلْتُــَك  فََقــْد  آَدَم،  ابْــَن  » يَــا  قائــاً:  خــادم  لــكل  يعلــن  والــرب 
يِر:  ــرِّ لِلشِّ قُلْــُت  إَِذا  ِقبَلِــي.  ِمــْن  رُُهــْم  َوتَُحذِّ فَِمــي،  ِمــْن  الْــَكاََم  فَتَْســَمُع  إِْســرَائِيَل، 
يُر  ــرِّ يَر ِمــْن طَِريِقــِه، فَذلِــَك الشِّ ــرِّ َر الشِّ ـْم لِتَُحــذِّ يُر َمْوتًــا تَُمــوُت. فَــِإْن لَــْم تَتََكلّـَ يَــا ِشــرِّ
يَر ِمــْن طَِريِقــِه لِيَْرجــَع  ــرِّ رَْت الشِّ ــُه. َوإِْن َحــذَّ ــا َدُمــُه فَِمــْن يَــِدَك أَطْلُبُ يَُمــوُت ِبَذنِْبــِه، أَمَّ

نَْفَســَك « )حزقيــال 33: 9-7(. َخلَّْصــَت  فََقــْد  َعْنــُه... 
إن كام النبي يعلن عن المســؤولية الخطرة التي في أعناق أولئك المعينين 
حراســاً لكنيســة هللا ووكاء ســرائره. عليهــم أن يقفــوا حراســاً علــى أســوار صهيــون 
خطــر  فــي  هــي  النفــوس  إن  العــدو.  اقتــراب  عنــد  اإلنــذار  صيحــة  يطلقــوا  وأن 
الوقــوع فــي التجربــة وهــي ســتهلك مــا لــم يكــن خــدام هللا أمنــاء لودائعهــم. فــإذا 
تمييــز  عــن  عاجــزة  تمســي  بحيــث  ســبب  تتخــدر ألى  الروحيــة  كانــت حواســهم 
الخطــر وبســبب هــذا اإلخفــاق فــي تقديــم اإلنــذار تهلــك النفــوس فــاهلل ســيطلب 

مــن أيديهــم دم أولئــك الهالكيــن.
إنــه مــن امتيــازات الحــراس علــى أســوار صهيــون كونهــم يعيشــون بالقــرب مــن 
يعمــل  أن  يمكنــه  أنــه  حــد  إلــى  روحــه  لتأثيــرات  حساســين  يصيــرون  وكونهــم  هللا 
النجــاة.  مــكان  إلــى  ويرشــدوهم  بخطرهــم  والنســاء  الرجــال  ليخبــروا  بواســطتهم 
عليهــم بــكل أمانــة أن ينذروهــم بنتائــج عصيانهــم األكيــدة، وعليهــم بــكل أمانــة أن 
أيــة ســاعة.  يســهروا علــى مصالــح الكنيســة. وينبغــي أل يتراخــوا عــن الســهر فــي 
إن عملهــم يتطلــب تدريــب كل قــوى كيانهــم. عليهــم أن يرفعــوا أصواتهــم باإلنــذار 
كصوت البوق الواضح النغمات، وينبغي أل ينفخوا في البوق نغمة التردد وعدم 
الوضــوح. عليهــم أن يعملــوا ل ألجــل األجــر بــل ألنــه ل يمكنهــم أن يفعلــوا غيــر هــذا 
وألنهــم متحققــون مــن أن الويــل يســتقر عليهــم إذا لــم يكــرزوا باإلنجيــل. وحيــث أنهــم 
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مختــارون مــن هللا وقــد ختمــوا بــدم التكريــس فعليهــم أن ينقــذوا الرجــال والنســاء 
مــن الهــاك الــذي يتهددهــم.

إن الخــادم العامــل مــع المســيح ل بــد أن يكــون عنــده إحســاس عميــق بقدســية 
عملــه، والتعــب والتضحيــة المطلوبيــن منــه إلنجــازه بنجــاح. إنــه ل يهتــم براحتــه أو 
اســتقراره. إنــه ينســى نفســه. وفــي بحثــه عــن الخــروف الضــال ل يتحقــق مــن أنــه قــد 
تعــب أو يحــس بالبــرد أو الجــوع. إن أمامــه هدفــاً واحــداً — أل وهــو إنقــاذ الهالكيــن.

يعمــل  بــأن  ســيلتزم  بالــدم  المغموســة  عمانوئيــل  رايــة  تحــت  يخــدم  مــن  إن 
مــا يتطلــب جهــوداً بطوليــة وصبــراً واحتمــالً. ولكــن جنــدي الصليــب يقــف غيــر 
خائــف ول َوِجــْل فــي جبهــة القتــال. وإذ يشــدد العــدو عليــه الهجــوم فهــو يتجــه 
يتقــوى ألداء  الكلمــة،  للــرب مواعيــد  يقــدم  وإذ  العــون  فــي طلــب  الحصــن  إلــى 
واجبــات الســاعة. إنــه متحقــق مــن حاجتــه إلــى قــوة مــن األعالــي. والنتصــارات 
بــكل قوتــه علــى  بــل تجعلــه يســتند  الــذات  إلــى تمجيــد  التــي يحرزهــا ل تســوقه 
القديــر. فــإذ يعتمــد علــى تلــك القــوة فذلــك يعينــه علــى تقديــم رســالة الخــاص 

بــكل قــوة بحيــث تهتــز أمامهــا كل العقــول.
إن مــن يعلّــم بالكلمــة عليــه أن يعيــش هــو نفســه فــي شــركة يقظــة مــع هللا فــي 
مــع هللا  الشــركة  إن  قوتــه.  نبــع  ذلــك  فــي  بالصــاة ودرس كلمتــه ألن  كل ســاعة 
تضفــي علــى جهــود الخــادم قــوة أعظــم مــن تأثيــر كرازتــه وعليــه أل يســمح لنفســه 
بالحرمــان مــن هــذه القــوة. فبغيــرة تأبــى الرفــض عليــه أن يتوســل إلــى هللا ليقويــه 
ويحصنــه ألداء الواجــب واحتمــال التجربــة ويلمــس شــفتيه بجمــرة حيــة. إن تمســك 
ســفراء المســيح بالحقائــق األبديــة ضعيــف جــداً فــي الغالــب. فــإذا ســار النــاس مــع 
هللا فهو سيخفيهم في شق من الصخرة. وإذ يستترون هكذا يمكنهم أن يروا هللا 
كمــا قــد رآه موســى. وبالقــوة والنــور اللذيــن يمنحهمــا يمكنهــم أن يدركــوا وينجــزوا 

أكثــر ممــا كانــت حكمتهــم المحــدودة تظنــه ممكنــاً.
المحزونيــن.  المتضايقيــن  ضــد  أكبــر  بنجــاح  يُســتخدم  الشــيطان  دهــاء  إن 
فعندمــا يُحــدق الفشــل وتثبيــط الهمــة بالخــادم فليبســط أمــام الــرب احتياجاتــه. إن 
بولــس عندمــا ابتــدأ فــي عملــه كانــت الســماء مــن فوقــه نحاســاً ومــع ذلــك فقــد اتــكل 
علــى هللا اتــكالً كامــاً. لقــد عــرف أكثــر مــن جميــع النــاس معنــى المحــن والتجــارب. 
ولكــن أصغــوا إلــى صيحــة النتصــار التــي نطــق بهــا وهــو مكتنف بالتجارب والمقاومة 
ــَة ِضيَقِتَنــا الَْوقِْتيَّــَة تُْنِشــُئ لََنــا أَكْثَــَر  ورجــاه تســيران فــي طريــق الســماء: » ألَنَّ ِخفَّ
فَأَكْثـَـَر ثَِقــَل َمْجــٍد أَبَِديًّــا. َونَْحــُن َغيْــُر نَاِظِريــَن إِلـَـى األَْشــيَاِء الَِّتــي تـُـَرى، بـَـْل إِلـَـى الَِّتــي لَ 
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تـُـرَى « )2 كورنثــوس 4: 17، 18(. كانــت عينــا بولــس مثبتتيــن دائمــاً فــي األشــياء غيــر 
المنظــورة واألبديــة. وإذ كان عالمــاً أنــه إنمــا يحــارب قــوات فــوق طاقــة البشــر، اســتند 
علــى هللا، وفــي هــذا كانــت قوتــه. فــإذ تنظــر النفــس إلــى الــرب غيــر المنظــور تنــال قــوة 

ونشــاطاً وتنســحق قــوة األرض ول يعــود لهــا ســلطان علــى العقــل أو الخلــق.
وعلــى الخــادم أن يندمــج بحريــة بيــن أفــراد الشــعب الذيــن يخدمهــم، حتــى إذ 
يتعــرف بهــم يمكنــه تطبيــق تعاليمــه علــى حاجاتهــم. فبعدمــا يقــدم الخــادم عظــة، 
بــه. عليــه أن  يقــوم  فــردي يجــب أن  ابتــدأ عملــه فقــط. فهنالــك عمــل  قــد  يكــون 
يــزور النــاس فــي بيوتهــم ويتحــدث ويصلــي معهــم بغيــرة ووداعــة. توجــد عائــات ل 
يمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق حقائــق كلمــة هللا مــا لــم يدخــل بيوتهــم وكاء نعمتــه 
ويرشــدوهم إلــى طريــق أســمى. ولكــن قلــوب أولئــك القائميــن بهــذا العمــل ينبغــي 

أن تكــون متحــدة بقلــب المســيح وتخفــق بحبــه.
يوجــد كثيــر مــن المعانــي الســامية مشــتما فــي األمــر القائــل: » اْخــُرْج إِلَــى 
 .)23  :14 )لوقــا  بَيِْتــي «  يَْمتَلِــَئ  ـى  َحتّـَ ُخــوِل  ِبالدُّ َوأَلْزِْمُهــْم  ــيَاَجاِت  َوالسِّ ـرُِق  الطُـّ
ــم الخــدام الحــق فــي العائــات إذ يقتربــون ممــن يخدمونهــم، وإذ يتعاونــون  لِيَُعلَّ
عملهــم  فــي  سيرشــدهم  والمســيح  روحيــة.  قــوة  فسيلبســهم  هللا  مــع  هكــذا 
إنــه  الســامعين.  قلــوب  أعمــاق  فــي  فيتغلغــل  بــه  ينطقــون  إياهــم كامــا  معطيــاً 
ــْر  ــْم أَُؤخِّ مــن أعظــم امتيــازات كل خــادم أن يكــون قــادراً أن يقــول مــع بولــس: » لَ
َوأَْخبَرْتُُكــْم  إِلَّ  الَْفَوائِــِد  ِمــَن  َشــيْئًا  ــْر  أَُؤخِّ » لَــْم  هللِا «،  َمُشــوَرِة  ِبــُكلِّ  أُْخِبَركُــْم  أَْن 
ِبَربَِّنــا  ـِذي  الّـَ َواإِليَمــاِن  هللِا  إِلَــى  ِبالتَّْوبَــِة  بَيْــٍت...  كُلِّ  َوِفــي  َجْهــًرا  ِبــِه  َوَعلَّْمتُُكــْم 

.)21  ،20  ،27  :20 )أعمــال  الَْمِســيِح «  يَُســوَع 
كان الُمخلِّــص يذهــب مــن بيــت إلــى بيــت شــافياً المرضــى معزيــاً النائحيــن 
لقــد  للمحزونيــن.  بالســام  متكلمــا  المتضايقيــن،  المتألميــن  آلم  مخففــاً 
والعــزاء.  الرجــاء  بــكام  المتعبــات  األمهــات  وكلــم  وباركهــم،  األولد  احتضــن 
وبرقــة ولطــف ل يــكان واجــه كل أشــكال الشــقاء وآلم البشــرية. إنــه لــم يخــدم 
فــي  كانــا  وارتــواؤه  وطعامــه  للجميــع.  خادمــا  كان  اآلخريــن.  خــدم  بــل  نفســه 
جلــب الرجــاء والقــوة لــكل مــن اتصــل بهــم. وإذ كان الرجــال والنســاء يصغــون 
اختافــاً  تختلــف  كانــت  والتــي  شــفتاه  بهــا  تنطــق  كانــت  التــي  الحقائــق  إلــى 
الرجــاء  انبثــق  اليهــود،  بهــا معلمــو  التــي كان يعلــم  التقاليــد والعقائــد  عــن  بينــاً 
إلــى  يصــل  كامــه  جعلــت  كبيــرة  بغيــرة  مصحوبــة  أقوالــه  كانــت  قلوبهــم.  فــي 

عظيمــة. وتبكيــت  إقنــاع  بقــوة  القلــوب 
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وعلــى خــدام هللا أن يتعلمــوا مــن المســيح طريقــة الخدمــة لكــي يمكنهــم أن 
وبهــذه  لمــن يخدمونهــم.  الروحيــة  الحاجــة  يلبــي  مــا  كنــوز كلمتــه  مــن  يســتخرجوا 
الكيفيــة وحدهــا يمكنهــم أن يتممــوا عهودهــم. فنفــس الــروح الــذي كان ســاكناً فــي 
المســيح وهــو يقــدم للنــاس التعاليــم التــي كان يتلقاهــا علــى الــدوام، ينبغــي أن 

يكــون نبــع معرفتهــم وســرقوتهم فــي الضطــاع بعمــل الُمَخلِـّـص فــي العالــم.
إن بعــض مــن تعبــوا فــي الخدمــة أخفقــوا فــي الظفــر بالنجــاح ألنهــم لــم يهتمــوا 
بعمــل الــرب اهتمامــاً كامــاً. علــى الخــدام أل يســمحوا ألي اهتمامــات أن تحتــل 
تفكيرهم أو تشغل قواهم غير عملهم العظيم، وهو إرشاد النفوس إلى الُمَخلِّص. 
إن الصياديــن الذيــن دعاهــم المســيح، للوقــت تركــوا شــباكهم وتبعــوه. إن الخــدام 
ل يمكنهــم أن يقومــوا بعمــل مقبــول لــدى هللا وفــي نفــس الوقــت يحملــون عــبء 
يعمــي  الهتمــام  فــي  النقســام  هــذا  مثــل  بهــم.  تجاريــة عظيمــة خاصــة  مشــاريع 
بصيرتهــم الروحيــة. فالعقــل والقلــب ينشــغان باألرضيــات، أمــا خدمــة المســيح 
فيبقــى مركزهــا ثانويــاً. إنهــم يحاولــون أن يكيفــوا خدمتهــم هلل حســب مقتضيــات 

ظروفهــم، بــدلً مــن أن يكيفــوا الظــروف إلتمــام مطاليــب هللا.
إن كل قــوى الخــادم مطلوبــة للقيــام بدعوتــه العليــا. فأفضــل قــواه هــي هلل، 
عليــه أل يشــتغل فــي المنافســات التجاريــة أو فــي أي عمــل آخــر يجعلــه يحيــد عــن 
ــُد يَرْتَِبــُك ِبأَْعَمــاِل  ــَس أََحــٌد َوُهــَو يَتََجنَّ عملــه العظيــم. وقــد أعلــن بولــس قائــاً:  » لَيْ
الَْحيَــاِة لَِكــْي يُرِْضــَي َمــْن َجنَّــَدُه « )2 تيموثــاوس 2: 4(. وهكــذا أكــد الرســول حاجــة 
فالخــادم  الســيد.  خدمــة  فــي  تحفــظ  غيــر  وفــي  ُمَجــزَّأ  غيــر  تكريــس  إلــى  الخــادم 
المكــرس هلل بالتمــام يرفــض الشــتغال فــي عمــل يعطلــه عــن تكريــس نفســه بالتمــام 
لدعوتــه المقدســة. إنــه ل يســعى فــي طلــب الكرامــة أو الغنــى الدنيــوي ولكــن غرضــه 
األوحــد هــو أن يخبــر اآلخريــن عــن الُمَخلِّــص الــذي بــذل نفســه ليقــدم لبنــي اإلنســان 
غنــى الحيــاة األبديــة. وإن أســمى غاياتــه ليســت أن يكنــز لنفســه كنــوزاً فــي هــذا 
العالــم بــل أن يوجــه انتبــاه العديمــي الكتــراث والعديمــي اإلخــاص إلــى الحقائــق 
األبديــة. قــد يُطلــب منــه أن يشــتغل ويشــترك فــي مشــاريع تضمــن أرباحــاً عظيمــة، 
ولكنــه يجيــب علــى هــذه المغريــات بقولــه: » َمــاَذا يَْنتَِفــُع اإلِنَْســاُن لَــْو َرِبــَح الَْعالَــَم 

ـُه َوَخِســَر نَْفَســُه؟ « )مرقــس 8: 36(. كُلّـَ
لقــد عــرض الشــيطان هــذا اإلغــراء أمــام  المســيح عالِمــاً أنــه لــو قبلــه فلــن يُفتــدى 
العالــم. وهــو يقــدم هــذه التجربــة نفســها لخــدام هللا تحــت أشــكال مختلفــة فــي هــذه 

األيــام عالمــاً أن مــن ينخدعــون بهــا لــن يكونــوا أمنــاء علــى األمانــة التــي بيــن أيديهــم.
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ليســت إرادة هللا أن يســعى خدامــه ليكونــوا أغنيــاء. وقــد كتــب بولــس إلــى 
ـِذي  الّـَ ــُروِر،  الشُّ لِــُكلِّ  أَْصــٌل  الَْمــاِل  َمَحبَّــَة  » ألَنَّ  يقــول:  الصــدد  بهــذا  تيموثــاوس 
أَنْــَت  ــا  َوأَمَّ كَِثيــرٍَة.  ِبأَْوَجــاٍع  أَنُْفَســُهْم  َوطََعُنــوا  اإِليَمــاِن،  َعــِن  ـوا  َضلُـّ قَــْوٌم  ابْتََغــاُه  إِِذ 
بْــَر  يَــا إِنَْســاَن هللِا فَاْهــرُْب ِمــْن هــَذا، َواتْبَــعِ الِْبــرَّ َوالتَّْقــَوى َواإِليَمــاَن َوالَْمَحبَّــَة َوالصَّ
ِفــي  األَْغِنيَــاَء  » يوصــي  أن  وتعاليمــه  بمثالــه  المســيح  ســفير  وعلــى  َوالَْوَداَعــَة «. 
ْهــِر الَْحاِضــِر أَْن لَ يَْســتَْكِبُروا، َولَ يُلُْقــوا َرَجاَءُهــْم َعلَــى َغيْــِر يَِقيِنيَّــِة الِْغَنــى، بَــْل  الدَّ
َعلـَـى هللِا الَْحــيِّ الَّــِذي يَْمَنُحَنــا كُلَّ َشــْيٍء ِبِغًنــى لِلتََّمتُّــعِ. َوأَْن يَْصَنُعــوا َصاًَحــا، َوأَْن 
يَُكونُــوا أَْغِنيَــاَء ِفــي أَْعَمــال َصالَِحــٍة، َوأَْن يَُكونُــوا أَْســِخيَاَء ِفــي الَْعطَــاِء، كُرََمــاَء ِفــي 
ِبالَْحيَــاِة  يُْمِســُكوا  لَِكــْي  لِلُْمْســتَْقبَِل،  َحَســًنا  أََساًســا  ألَنُْفِســِهْم  ِخِريــَن  ُمدَّ التَّْوِزيــعِ، 

ـِة « )1 تيموثــاوس 6: 10، 11 ،19-17(. األَبَِديّـَ
همــا  الخــادم  عمــل  قدســية  بخصــوص  وتعليمــه  الرســول  بولــس  اختبــار  إن 
يضطــرم  بولــس  قلــب  كان  اإلنجيــل.  خدمــة  فــي  للعامليــن  وإلهــام  عــون  نبــع 
بــذل كل قــواه وجهــده فــي عمــل ربــح النفــوس. فلــم  بالمحبــة للخطــاة ولذلــك 
والبــركات  بولــس.  مــن  عملــه  علــى  ومواظبــة  للــذات  إنــكاراً  أكثــر  خــادم  يوجــد 
إســعاد  فــي  اســتخدامها  يمكــن  امتيــازات  أنهــا  علــى  َنهــا  ثَمَّ عليهــا  التــي حصــل 
المتضايقيــن.  مســاعدة  أو  عــن مخلصــه  للتحــدث  فرصــة  يضيــع  ولــم  اآلخريــن. 
للكنائــس.  بإنجيــل المســيح ومؤسســاً  إلــى مــكان كارزاً  كان يذهــب مــن مــكان 
وتوجيــه  حــده  عنــد  وإيقافــه  الشــر  صــد  فــي  اجتهــد  مســتمعين  وجــد  وأينمــا 

البــر. طريــق  فــي  والنســاء  الرجــال  أقــدام 
ولــم ينــس بولــس الكنائــس التــي أقامهــا. فبعــد القيــام بجولــة كرازيــة عــاد هــو 
رجــالً  أعضائهــا  بيــن  مــن  ويختــاران  أسســاها،  قــد  التــي  الكنائــس  يــزوران  وبرنابــا 

باإلنجيــل. الكــرازة  فــي  معهمــا  لاشــتراك  تدريبهــم  يســتطيعان 
يحتــاج خــدام  هــام  تشــتمل علــى درس  بولــس  لعمــل  المميــزة  الصفــة  هــذه 
مــن  جــزءاً  للخدمــة  الشــباب  تهذيــب  الرســول  جعــل  فلقــد  يتعلمــوه.  أن  اليــوم 
خدمتــه. كان يصطحبهــم معــه فــي ســفراته الكرازيــة وهكــذا حصلــوا علــى اختبــار 
أعانهــم فيمــا بعــد كــي يشــغلوا مراكــز ذات مســؤولية. وبعدمــا كان يفتــرق عنهــم 
كان يظــل علــى اتصــال بعملهــم، وكانــت رســائله إلــى تيموثــاوس وتيطــس برهانــاً 

علــى مقــدار شــوقه لنجاحهمــا.
إن الخدام المحنكين اليوم يقومون بعمل نبيل عندما يدربون خداماً من الشباب 

ويضعون المسؤولية على كواهلهم بدلً من أن يحملوا كل األعباء على أنفسهم.
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ولــم ينــس بولــس قــط المســؤولية الموضوعــة عليــه كخــادم للمســيح، كمــا لــم 
ينــس أنــه لــو هلكــت النفــوس بســبب عــدم أمانتــه فــاهلل ســيعتبره مســئولً. فقــد 
أعلن عن الكنيسة يقول: » الَِّتي ِصرُْت أَنَا َخاِدًما لََها، َحَسَب تَْدِبيِر هللِا الُْمْعطَى 
ُهــوِر َوُمْنــُذ األَْجيَــاِل، لِكنَّــُه  ــرِّ الَْمْكتُــوِم ُمْنــُذ الدُّ لِــي ألَْجلُِكــْم، لِتَتِْميــِم كَلَِمــِة هللِا. السِّ
ــرِّ  ــْم َمــا ُهــَو ِغَنــى َمْجــِد هــَذا السِّ يِســيِه، الَِّذيــَن أََراَد هللُا أَْن يَُعرِّفَُه ــَر لِِقدِّ ــْد أُظِْه اآلَن قَ
ـِذي نَُنــاِدي ِبــِه ُمْنِذِريــَن كُلَّ  ـِذي ُهــَو الَْمِســيُح ِفيُكــْم رََجــاُء الَْمْجــِد. الّـَ ِفــي األَُمــِم، الّـَ
ِفــي  كَاِمــاً  إِنَْســاٍن  كُلَّ  نُْحِضــَر  لَِكــْي  ِحْكَمــٍة،  ِبــُكلِّ  إِنَْســاٍن،  كُلَّ  َوُمَعلِِّميــَن  إِنَْســاٍن، 
ـِذي  ـِذي ألَْجلِــِه أَتَْعــُب أَيًْضــا ُمَجاِهــًدا، ِبَحَســِب َعَملِــِه الّـَ الَْمِســيِح يَُســوَع. األَْمــُر الّـَ

ٍة « )كولوســى 1: 29-25(. يَْعَمــُل ِفــيَّ ِبُقــوَّ
هــذه األقــوال تضــع أمــام مــن يخــدم المســيح هدفــاً عاليــاً، ومــع ذلــك فــكل مــن 
يضعــون أنفســهم تحــت ســيادة المعلــم العظيــم ويتعلمــون فــي مدرســة المســيح 
إلــى هــذا الهــدف. إن القــوة التــي تحــت تصــرف هللا غيــر محــدودة،  ســيصلون 
أنــه  مــن  يتحقــق  أن  يمكنــه  بالــرب  يختلــي  العظمــى  حاجتــه  فــي  الــذي  والخــادم 

ســيحصل منــه علــى مــا ســيكون رائحــة حيــاة لحيــاة بالنســبة للســامعين.
ثُمَّ إِنَّ رسائل بولس ترينا أن خادم اإلنجيل ينبغي أن يقدم نفسه مثالً للتعاليم 
والحقائــق التــي يعلــم بهــا. فهــا هــو يقــول: » َولَْســَنا نَْجَعــُل َعثـْـرًَة ِفــي َشــْيٍء لِئَــاَّ تـُـاََم 
الِْخْدَمــُة «. أمــا عــن عملــه فقــد قــدم لنــا صــورة فــي رســالته إلــى مؤمنــي كورنثــوس 
اِم هللِا ِفــي َصبْــٍر كَِثيــٍر، ِفــي َشــَدائَِد، ِفــي  يقــول: » ِفــي كُلِّ َشــْيٍء نُظِْهــُر أَنُْفَســَنا كَُخــدَّ
َضرُورَاٍت، ِفي ِضيَقاٍت، ِفي َضَربَاٍت، ِفي ُسُجوٍن، ِفي اْضِطرَابَاٍت، ِفي أَتَْعاٍب، ِفي 
أَْســَهاٍر، ِفــي أَْصــَواٍم، ِفــي طََهــارٍَة، ِفــي ِعلـْـٍم، ِفــي أَنـَـاٍة، ِفــي لُطـْـٍف، ِفــي الــرُّوحِ الُْقــُدِس، 
، ِفي قُوَِّة هللِا ِبِساَحِ الِْبرِّ لِلْيَِميِن َولِلْيََساِر. ِبَمْجٍد  ِفي َمَحبٍَّة ِباَ ِريَاٍء، ِفي كَاَِم الَْحقِّ
َوَهَواٍن، ِبِصيٍت رَِديٍء َوِصيٍت َحَسٍن. كَُمِضلِّيَن َونَْحُن َصاِدقُوَن، كََمْجُهولِيَن َونَْحُن 
ــُر َمْقتُولِيــَن، كََحزَانَــى َونَْحــُن  َمْعرُوفُــوَن، كََمائِِتيــَن َوَهــا نَْحــُن نَْحيَــا، كَُمؤَدَِّبيــَن َونَْحــُن َغيْ

َدائًِمــا فَرُِحــوَن، كَُفَقــرَاَء َونَْحــُن نُْغِنــي كَِثيِريــَن « )2 كورنثــوس 6: 3، 10-4(.
لِيــَن،  وقــد كتــب إلــى تيطــس يقــول: » كَذلِــَك ِعــِظ األَْحــَداَث أَْن يَُكونُــوا ُمتََعقِّ
ًمــا ِفــي التَّْعلِيــِم نََقــاَوًة،  ًمــا نَْفَســَك ِفــي كُلِّ َشــْيٍء قـُـْدَوًة لأِلَْعَمــاِل الَْحَســَنِة، َوُمَقدِّ ُمَقدِّ
َوَوقَــاًرا، َوإِْخاًَصــا، وَكَاًَمــا َصِحيًحــا َغيْــَر َملُــوٍم، لَِكــْي يُْخــزَى الُْمَضــادُّ، إِْذ لَيْــَس لَــُه 

َشــْيٌء رَِديٌء يَُقولُــُه َعْنُكــْم « )تيطــس 2: 8-6(. 
األرض  أقاصــي  إلــى  يخرجــون  الذيــن  خدامــه  مــن  هللا  نظــر  فــي  أثمــن  ليــس 
ْر مقــدار  ليبــذروا بــذار الحــق منتظريــن وقــت الحصــاد. وليــس غيــر المســيح أن يَُقــدِّ
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جــزع خدامــه وهــم يطلبــون الهالكيــن. إنــه يمنحهــم روحــه وبفضــل جهودهــم تَرجــع 
النفــوس مــن الخطيــة إلــى البــر.

وحتــى  وتجارتهــم  مزارعهــم  لتــرك  مســتعدين  يكونــون  رجــال  يطلــب  هللا  إن 
عائاتهم إذا اقتضت الضرورة، ليصيروا رساً له. وستجاب الدعوة. في الماضي 
وجــد رجــال، إذ حركتهــم محبــة المســيح وحاجــات الهالكيــن، تركــوا تنعمــات الوطــن 
وعشــرة األصدقــاء وحتــى الزوجــة واألولد ليذهبــوا إلــى بلــدان بعيــدة بيــن عابــدي 
األوثــان والمتوحشــين ليعلنــوا رســالة الرحمــة. وكثيــرون منهــم وهــم يقومــون بهــذه 
المحاولــة فقــدوا حياتهــم، ولكــن أقيــم آخــرون ليتممــوا العمــل. وهكــذا تقــدم عمــل 
المســيح خطــوة فخطــوة. والبــذار الــذي ُزرع فــي حــزن أنتــج حصــاداً وفيــراً. فقــد 

انتشــرت معرفــة هللا ورُفعــت رايــة الصليــب فــي البلــدان الوثنيــة.
فــي ســبيل  مــوارده  ويســتخدم كل  أقصــى جهــده  يبــذل  أن  عليــه  الخــادم  إن 
هدايــة خاطــئ واحــد. فالنفــس التــي خلقهــا هللا وافتداهــا المســيح غاليــة القيمــة 
بســبب اإلمكانيــات التــي أمامهــا، والميــزات الروحيــة الممنوحــة لهــا، والقــدرة التــي 
بالرجــاء  الــذي يمكنهــا امتاكــه  لــو أحيتهــا كلمــة هللا، والخلــود  يمكنهــا امتاكهــا 
المقــدم فــي اإلنجيــل. فــإذا كان المســيح قــد تــرك التســعة والتســعين لكــي يطلــب 
ويخلــص خروفــاً واحــداً ضــالً، فهــل نتبــرر لــو عملنــا أقــل مــن ذلــك؟ أو ليــس إهمالنــا 
للخدمــة كمــا كان المســيح يخــدم، واإلقــدام علــى التضحيــة كمــا كان هــو يضحــي، 

خيانــة للودائــع المقدســة وإهانــة هلل؟
إن قلــب كل خــادم أميــن ممتلــئ بشــوق عظيــم لتخليــص النفــوس. فهــو ينفــق 
وقتــه وقوتــه ول يســتعفي مــن بــذل الجهــود المضنيــة كــي يســمع اآلخــرون الحقائــق 
المســيح  فــروح  والفــرح.  الســام  وذلــك  الغبطــة  تلــك  مثــل  لنفســه  التــي جلبــت 
فــإذ  يقــدم عنهــا حســاباً.  النفــوس كأنــه مزمــع أن  إنــه يســهر علــى  مســتقر عليــه. 
علــى  ويعتمــد  المرفــوع،  الُمَخلِـّـص  ويــرى  الجلجثــة،  صليــب  علــى  عينيــه  يُثبّــت 
نعمتــه واثقــاً مــن أنــه ســيكون معــه إلــى النهايــة باعتبــاره ترســه وقوتــه وكفايتــه، فإنــه 
عندئــذ يخــدم هللا. فبدعواتــه وتوســاته الممتزجــة بتأكيــدات محبــة هللا، يحــاول 
أن يربــح نفوســاً ليســوع وفــي الســماء يُحصــى بيــن أولئــك الذيــن هــم » َمْدُعــوُّوَن 

َوُمْؤِمُنــوَن « )رؤيــا 17: 14(. َوُمْختَــاُروَن 
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الخالص لليهود
)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في الرسالة إلى أهل رومية(.

إلــى كورنثــوس، تلــك  بعــد تأخيــر لــم يكــن ممكنــاً تجنبــه، وصــل بولــس أخيــراً 
المدينــة التــي كانــت مســرحاً لعمــل كثيــر نشــط فــي الماضــي كمــا كانــت موضــوع 
جــزع عميــق لبعــض الوقــت. وقــد وجــد أن كثيريــن مــن المؤمنيــن األوليــن يكنــون لــه 
عواطــف المحبــة باعتبــاره أول مــن حمــل إليهــم نــور اإلنجيــل، فــإذ ســلم علــى هــؤلء 
التاميــذ ورأى براهيــن ولئهــم وغيرتهــم فــرح ألن عملــه فــي كورنثــوس لــم يكــن عبثــاً.

إن مؤمنــي كورنثــوس، الذيــن كانــوا قبــاً معرضيــن ألن يتناســوا دعوتهــم العليــا 
فــي المســيح، نمــوا فــي قــوة الُخلُــْق المســيحي. وقــد أظهــرت أقوالهــم وأعمالهــم 
قــوة نعمــة هللا المغيــرة فصــاروا اآلن قــوة عظيمــة للخيــر فــي وســط معقــل الوثنيــة 
والخرافــات ذاك. لقــد وجــدت روح هــذا الرســول المتعبــة والمنزعجــة راحــة فــي 

صحبــة رفاقــه المحبوبيــن وهــؤلء المهتديــن األمنــاء. 
وجــد بولــس فــي أثنــاء إقامتــه فــي كورنثــوس متســعاً مــن الوقــت ليتطلــع إلــى 
األمــام إلــى حقــول خدمــة جديــدة أكثــر اتســاعاً. ثــم أن ســفرته التــي كان مزمعــاً أن 
يقــوم بهــا إلــى رومــا شــغلت أفــكاره بطريقــة خاصــة. فقــد كان مــن أعــز أمانيــه وأحــب 
خططــه أن يــرى اإليمــان المســيحي ثابتــاً وموطــد األركان فــي ذلــك المركــز العظيــم 
مركــز العالــم المعــروف. وكانــت قــد أقيمــت فــي رومــا كنيســة وكان الرســول يتــوق 
إلــى الظفــر بمعاونــة المؤمنيــن هنــاك فــي العمــل الــذي أراد إنجــازه فــي إيطاليــا وفــي 
بيــن أولئــك القــوم الذيــن كان كثيــرون  بــاد أخــرى. ولكــي يعــد الطريــق لخدماتــه 
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منهــم غيــر معروفيــن لــه، أرســل إليهــم رســالة معلنــة عــن عزمــه علــى زيــارة رومــا وأملــه 
فــي أن يرفــع الصليــب فــي أســبانيا.

بولــس حقائــق اإلنجيــل العظيمــة. وقــد  إلــى أهــل روميــة بســط  وفــي رســالته 
حــدد موقفــه بالنســبة إلــى المشــاكل التــي كانــت مثيــرة لكنائــس اليهــود وكنائــس 
األمــم، وأراهــم أن اآلمــال والمواعيــد التــي كانــت قبــاً وقفــاً علــى اليهــود وحدهــم 

قُدمــت اآلن إلــى األمــم أيضــاً.
بالمســيح.  باإليمــان  التبريــر  تعليــم  الرســول  قــدم  عظيميــن  وقــوة  وبوضــوح 
وكان يرجــو أن تســتفيد الكنائــس األخــرى مــن التعاليــم التــي أرســلها إلــى مســيحي 
رومــا. ولكــن مــا لــم يُْدرِكَــُه، أن يــرى مســبقاً، تأثيــر أقوالــه البعيــدة المــدى، فعلــى 
مــدى العصــور وقــف ذلــك الحــق العظيــم حــق التبريــر باإليمــان كمنــارة عظيمــة 
الظلمــة  بــدد  الــذي  النــور  الحيــاة. هــذا هــو  فــي طريــق  التائبيــن  الخطــاة  إلرشــاد 
التــي اكتنفــت عقــل لوثــر وكشــفت لــه عــن قــوة دم المســيح للتطهيــر مــن الخطيــة. 
ونفــس هــذا النــور أرشــد آلفــاً مــن النفــوس المثقلــة بأحمــال الخطايــا إلــى النبــع 
الحقيقــي للغفــران والســام. إن كل مســيحي يجــد ســبباً يشــكر ألجلــه هللا علــى 

الرســالة المرســلة إلــى كنيســة روميــة.
عــن شــعوره بالمســؤولية نحــو  َعبَّــَر بولــس تعبيــراً صريحــاً  وفــي هــذه الرســالة 
علــى  للحصــول  اليهــود  إخوتــه  لمســاعدة  يتــوق  اهتدائــه كان  يــوم  فمنــذ  اليهــود. 
إدراك صحيح واضح لرسالة اإلنجيل. فقد أعلن قائاً: » إِنَّ َمَسرََّة قَلِْبي َوطَلْبَِتي 

إِلَــى هللِا ألَْجــِل إِْســرَائِيَل ِهــَي لِلَْخــاَِص « )روميــة 10: 1(.
ولــم تكــن تلــك رغبــة طارئــة ول كان ذلــك الشــوق الــذي أحــس بــه شــوقاً عاديــاً. 
قــد  الذيــن  اإلســرائيليين  ألجــل  يعمــل  كــي  هللا  إلــى  يتوســل  الــدوام  علــى  فــكان 
أخفقــوا فــي معرفــة شــخصية يســوع الناصــري باعتبــاره الَمِســيَّا الموعــود بــه. فقــد 
َوَضِميــِري  أَكْــِذُب،  الَْمِســيِح، لَ  ِفــي  ــْدَق  الصِّ أكــد لمؤمنــي روميــة قائــاً: » أَقُــوُل 
ــا َعِظيًمــا َوَوَجًعــا ِفــي قَلِْبــي لَ يَْنَقِطــُع. فَِإنِّــي  َشــاِهٌد لِــي ِبالــرُّوِح الُْقــُدِس إِنَّ لِــي ُحزْنً
كُْنــُت أََودُّ لـَـْو أَكُــوُن أَنـَـا نَْفِســي َمْحُروًمــا ِمــَن الَْمِســيِح ألَْجــِل إِْخَوتِــي أَنِْســبَائِي َحَســَب 
الَْجَســِد، الَِّذيــَن ُهــْم إِْســرَائِيلِيُّوَن، َولَُهــُم التَّبَنِّــي َوالَْمْجــُد َوالُْعُهــوُد َوالْشــِترَاُع َوالِْعبـَـاَدُة 
ــُن َعلَــى الْــُكلِّ إِلًهــا  َوالَْمَواِعيــُد، َولَُهــُم اآلبَــاُء، َوِمْنُهــُم الَْمِســيُح َحَســَب الَْجَســِد، الَْكائِ

ُمبَــاَركًا إِلَــى األَبَــِد. آِميــَن « )روميــة 9: 5-1(.
الجنــس  بهــم  يبــارك  أن  يقصــد  الذيــن كان  المختــار  اليهــود شــعب هللا  كان 
البشــري كلــه. وأقــام هللا مــن بينهــم أنبيــاء كثيريــن أنبــأوا عــن مجــيء الفــادي الــذي 

373, 374



الخاص لليهود  |  269

كان مزمعاً أن يرفض ويقتل بأيدي أولئك الذين وجب أن يكونوا أول من يتعرفون 
بــه بوصفــه الســيد الموعــود بــه.

وإذ تطلــع النبــي إشــعياء عبــر العصــور وشــاهد بنــى أمتــه يرفضــون نبيــاً بعــد نبــي 
وأخيــرا يرفضــون ابــن هللا، أُلهــم بــأن يكتــب عــن قبــول الفــادي مــن قبــل أولئــك الذيــن 
لــم يســبق لهــم قــط أن ُحســبوا ضمــن بنــى إســرائيل. وإذ يشــير بولــس إلــى هــذه 
النبــوة يعلــن قائــاً:  » ثـُـمَّ إَِشــْعيَاُء يَتََجاَســُر َويَُقــوُل ُوِجــْدُت ِمــَن الَِّذيــَن لـَـْم يَطْلُبُونـِـي، 
ــا ِمــْن ِجَهــِة إِْســرَائِيَل فَيَُقــوُل: طُــوَل النََّهــاِر  ــي أَمَّ ــْم يَْســأَلُوا َعنِّ َوِصــرُْت ظَاِهــرًا لِلَِّذيــَن لَ

ــٍد َوُمَقــاِوٍم « )روميــة 10: 20، 21(. بََســطُْت يَــَديَّ إِلَــى َشــْعٍب ُمَعانِ
وحتى مع أن إســرائيل قد رفضوا البن فاهلل لم يرفضهم. اصغوا إلى ما يقوله 
بولــس وهــو يســتطرد فــي تقديــم حجتــه فيقــول: » فَأَقُــوُل أَلََعــلَّ هللَا رَفَــَض َشــْعبَُه؟ 
َحاَشــا ألَنِّــي أَنـَـا أَيًْضــا إِْســرَائِيلِيٌّ ِمــْن نَْســِل إِبْرَاِهيــَم ِمــْن ِســبِْط ِبْنيَاِميــَن. لـَـْم يَرْفـُـِض هللُا 
ــَف  ــا؟ كَيْ ــاُب ِفــي إِيلِيَّ ــُه. أَْم لَْســتُْم تَْعلَُمــوَن َمــاَذا يَُقــوُل الِْكتَ َشــْعبَُه الَّــِذي َســبََق فََعرَفَ
، قَتَلُــوا أَنِْبيَــاَءَك َوَهَدُمــوا َمَذاِبَحــَك،  ــُل إِلَــى هللِا ِضــدَّ إِْســرَائِيَل قَائِــاً: يَــارَبُّ يَتََوسَّ
أَبَْقيْــُت  لَــُه الَْوْحــُي؟  يَُقــوُل  َمــاَذا  لِكــْن  نَْفِســي.  َوُهــْم يَطْلُبُــوَن  َوْحــِدي،  أَنَــا  َوبَِقيــُت 
لَِنْفِســي َســبَْعَة آلَِف رَُجــل لـَـْم يُْحُنــوا ُركْبَــًة لِبَْعــل. فََكذلـِـَك ِفــي الزََّمــاِن الَْحاِضــِر أَيًْضــا 

ــاِر النِّْعَمــِة « )روميــة 11: 5-1(. ــٌة َحَســَب اْخِتيَ قَــْد َحَصلَــْت بَِقيَّ
لقد عثر إسرائيل وسقطوا ولكن ذلك ليس معناه استحالة قيامهم ونهوضهم 
مــن جديــد. فجوابــاً علــى الســؤال القائــل: » أَلََعلَُّهــْم َعثَــُروا لَِكــْي يَْســُقطُوا؟ يجيــب 
الرســول قائــاً: » َحاَشــا! بَــْل ِبزَلَِّتِهــْم َصــاَر الَْخــاَُص لأِلَُمــِم إلَِغارَتِِهــْم. فَــِإْن كَانَــْت 
زَلَّتُُهــْم ِغنــًى لِلَْعالـَـِم، َونُْقَصانُُهــْم ِغنــًى لأِلَُمــِم، فََكــْم ِبالَْحــِريِّ ِملُْؤُهــْم؟ فَِإنِّــي أَقـُـوُل لَُكــْم 
ــُد ِخْدَمِتــي، لََعلِّــي أُِغيــُر أَنِْســبَائِي َوأَُخلِّــُص  أَيَُّهــا األَُمــُم: ِبَمــا أَنِّــي أَنـَـا رَُســوٌل لأِلَُمــِم أَُمجِّ
ـُه إِْن كَاَن رَفُْضُهــْم ُهــَو ُمَصالََحــَة الَْعالَــِم، فََمــاَذا يَُكــوُن اقِْتبَالُُهــْم إِلَّ  أُنَاًســا ِمْنُهــْم. ألَنّـَ

ــاًة ِمــَن األَْمــَواِت؟ « )روميــة 11: 15-11(. َحيَ
كان قصــد هللا أن تُْعلَــن نعمتــه بيــن األمــم كمــا بيــن اإلســرائيليين. وقــد أجمــل 
هذا بوضوح في نبوات العهد القديم. والرسول يستعمل بعضاً من هذه النبوات 
فــي حجتــه. فهــو يســأل قائــاً:  » أَْم لَيْــَس لِلَْخــزَّاِف ُســلْطَاٌن َعلـَـى الطِّيــِن، أَْن يَْصَنــَع 
ِمــْن كُتْلَــٍة َواِحــَدٍة إِنَــاًء لِلَْكرَاَمــِة وَآَخــَر لِلَْهــَواِن؟ فََمــاَذا؟ إِْن كَاَن هللُا، َوُهــَو يُِريــُد أَْن 
تَــُه، اْحتََمــَل ِبأَنَــاٍة كَِثيــرٍَة آنِيَــَة َغَضــٍب ُمَهيَّــأًَة لِلَْهــاَِك. َولَِكــْي  يُظِْهــَر َغَضبَــُه َويُبَيِّــَن قُوَّ
َهــا لِلَْمْجــِد، الَِّتــي أَيًْضــا َدَعانـَـا نَْحــُن  يُبَيِّــَن ِغَنــى َمْجــِدِه َعلـَـى آنِيَــِة رَْحَمــٍة قـَـْد َســبََق فَأََعدَّ
إِيَّاَهــا، لَيْــَس ِمــَن الْيَُهــوِد فََقــْط بَــْل ِمــَن األَُمــِم أَيًْضــا. كََمــا يَُقــوُل ِفــي ُهوَشــَع أَيًْضــا: 
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»َســأَْدُعو الَّــِذي لَيْــَس َشــْعِبي َشــْعِبي، َوالَِّتــي لَيَْســْت َمْحبُوبَــًة َمْحبُوبَــًة. َويَُكــوُن ِفــي 
ــُه ُهَنــاَك يُْدَعــْوَن أَبَْنــاَء هللِا الَْحــيِّ «  الَْمْوِضــعِ الَّــِذي ِقيــَل لَُهــْم ِفيــِه لَْســتُْم َشــْعِبي، أَنَّ

)روميــة 9: 21-26( انظــر أيضــاً )هوشــع 1: 10(.
وبالرغــم مــن إخفــاق إســرائيل كأمــة فقــد بقيــت بينهــم بقيــة صالحــة ممــن كان 
ل بــد أن يخلصــوا. وفــي وقــت مجــيء الُمَخلِّــص كان يوجــد بعــض الرجــال والنســاء 
األمنــاء الذيــن قبلــوا بفــرح رســالة يوحنــا المعمــدان وهكــذا بــدأوا يدرســون مــن جديــد 
النبــوات الخاصــة بالَمِســيَّا. وعندمــا تأسســت الكنيســة المســيحية األولــى، كانــت 
مكونــة مــن هــؤلء اليهــود األمنــاء الذيــن عرفــوا يســوع الناصــري باعتبــاره الشــخص 
الــذي كانــوا ينتظــرون مجيئــه بشــوق. فالرســول بولــس يشــير إلــى هــذه البقيــة حيــن 
َســًة فََكذلِــَك الَْعِجيــُن! َوإِْن كَاَن األَْصــُل  كتــب يقــول: » َوإِْن كَانَــِت الْبَاكُــورَُة ُمَقدَّ

ًســا فََكذلِــَك األَْغَصــاُن « )روميــة 11: 16(. ُمَقدَّ
إن بولــس يُشــبّه البقيــة الباقيــة فــي إســرائيل بزيتونــة جميلــة قُطعــت منهــا بعــض 
األغصــان. وهــو يشــبّه األمــم بأغصــان مــن زيتونــة بريــة طُعمــت فــي جــذع الزيتونــة 
األم. فكتــب إلــى المؤمنيــن مــن األمــم يقــول: » فـَـِإْن كَاَن قـَـْد قُِطــَع بَْعــُض األَْغَصــاِن، 
يْتُونَــِة َوَدَســِمَها، فَــاَ  ْمــَت ِفيَهــا، فَِصــرَْت َشــِريًكا ِفــي أَْصــِل الزَّ يَّــٌة طُعِّ َوأَنْــَت َزيْتُونَــٌة بَرِّ
األَْصــُل  بَــِل  األَْصــَل،  تَْحِمــُل  لَْســَت  فَأَنْــَت  افْتََخــرَْت،  َوإِِن  األَْغَصــاِن.  َعلَــى  تَْفتَِخــْر 
َعــَدِم  أَْجــِل  ِمــْن  َحَســًنا.  أَنَــا.  ــَم  ألُطَعَّ األَْغَصــاُن  قُِطَعــِت  فََســتَُقوُل  يَْحِمــُل.  ـاَك  يّـَ إِ
ـُه إِْن كَاَن هللُا لَــْم  . لَ تَْســتَْكِبْر بَــْل َخــْف. ألَنّـَ اإِليَمــاِن قُِطَعــْت، َوأَنْــَت ِباإِليَمــاِن ثَبَــتَّ
ـُه لَ يُْشــِفُق َعلَيْــَك أَيًْضــا. فَُهــَوَذا لُطْــُف هللِا  يُْشــِفْق َعلَــى األَْغَصــاِن الطَِّبيِعيَّــِة فَلََعلّـَ
ــا اللُّطْــُف فَلَــَك، إِْن ثَبَــتَّ ِفــي  رَاَمــُة فََعلَــى الَِّذيــَن َســَقطُوا، َوأَمَّ ــا الصَّ َوَصرَاَمتُــُه: أَمَّ

اللُّطْــِف، َوإِلَّ فَأَنْــَت أَيًْضــا َســتُْقطَُع « )روميــة 11: 22-17(.
إن إسرائيل بسبب عدم إيمانهم ورفضهم لمقاصد السماء نحوهم قد أضاعوا 
صلتهــم بــاهلل كأمــة. ولكــن األغصــان التــي كانــت قــد فُصلــت مــن الجذع األصلي كان 
مهــا مــرة أخــرى فــي جــذع إســرائيل الحقيقــي — البقيــة التــي ظلــت  هللا قــادراً أن يُطَعِّ
أمينة هلل إله آبائهم. وقد أعلن الرســول عن هذه األغصان المقطوعة قائاً: » َوُهْم 
َمُهــْم أَيًْضــا «. ثــم  ُموَن. ألَنَّ هللَا قَــاِدٌر أَْن يُطَعِّ إِْن لَــْم يَثْبُتُــوا ِفــي َعــَدِم اإِليَمــاِن َســيُطَعَّ
يَّــِة َحَســَب  يكتــب إلــى األمــم قائــاً: » ألَنَّــُه إِْن كُْنــَت أَنـْـَت قـَـْد قُِطْعــَت ِمــَن الزَّيْتُونـَـِة الْبَرِّ
ــُم هــؤُلَِء  ــْم ِبالَْحــرِيِّ يُطَعَّ ــَدٍة، فََك ــٍة َجيِّ ْمــَت ِبِخــاَِف الطَِّبيَعــِة ِفــي َزيْتُونَ الطَِّبيَعــِة، َوطُعِّ
ــِة؟ فَإِنِّــي لَْســُت أُِريــُد أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة  الَِّذيــَن ُهــْم َحَســَب الطَِّبيَعــِة، ِفــي َزيْتُونَِتِهــِم الَْخاصَّ
، لِئَــاَّ تَُكونُــوا ِعْنــَد أَنُْفِســُكْم ُحَكَمــاَء. أَنَّ الَْقَســاَوَة قَــْد َحَصلَــْت  ــرَّ أَْن تَْجَهلُــوا هــَذا السِّ
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ُجزْئِيًّا إلِْســرَائِيَل إِلَى أَْن يَْدُخَل ِملُْؤ األَُمِم، َوهَكَذا َســيَْخلُُص َجِميُع إِْســرَائِيَل. كََما ُهَو 
َمْكتُوٌب َسيَْخرُُج ِمْن ِصْهيَْوَن الُْمْنِقُذ َويَرُدُّ الُْفُجوَر َعْن يَْعُقوَب. َوهَذا ُهَو الَْعْهُد ِمْن 
ــا ِمــْن  ِقبَلِــي لَُهــْم َمتـَـى نَزَْعــُت َخطَايَاُهــْم. ِمــْن ِجَهــِة اإلِنِْجيــِل ُهــْم أَْعــَداٌء ِمــْن أَْجلُِكــْم، َوأَمَّ
ِجَهــِة الْخِتيَــاِر فَُهــْم أَِحبَّــاُء ِمــْن أَْجــِل اآلبَــاِء، ألَنَّ ِهبَــاِت هللِا َوَدْعَوتَــُه ِهــَي ِبــاَ نََداَمــٍة. 
ـُه كََمــا كُْنتُــْم أَنْتُــْم َمــرًَّة لَ تُِطيُعــوَن هللَا، َولِكــِن اآلَن رُِحْمتُــْم ِبِعْصيَــاِن هــؤُلَِء هَكــَذا  فَإِنّـَ
هــؤُلَِء أَيًْضــا اآلَن، لَــْم يُِطيُعــوا لَِكــْي يُرَْحُمــوا ُهــْم أَيًْضــا ِبرَْحَمِتُكــْم. ألَنَّ هللَا أَْغلَــَق َعلَــى 

الَْجِميــعِ َمًعــا ِفــي الِْعْصيَــاِن، لَِكــْي يَرَْحــَم الَْجِميــَع.
الَْفْحــِص  َعــِن  أَْحَكاَمــُه  أَبَْعــَد  َمــا  َوِعلِْمــِه!  َوِحْكَمِتــِه  هللِا  ِغَنــى  لَُعْمــِق  » يَــا 
؟ أَْو َمــْن َصــاَر لَــُه ُمِشــيًرا؟ أَْو  َوطُرُقَــُه َعــِن الْســِتْقَصاِء، ألَْن َمــْن َعــرََف ِفْكــَر الــرَّبِّ
ــِد.  ــُه الَْمْجــُد إِلَــى األَبَ ــُه كُلَّ األَْشــيَاِء. لَ ــِه َولَ ــُه َوِب ــأَ؟ ألَنَّ ِمْن ــاُه فَيَُكافَ َمــْن َســبََق فَأَْعطَ

.)36-23  :11 )روميــة  آِميــَن « 
اليهــود واألمــم علــى  قلــوب  لتغييــر  القــدرة  كلــي  بولــس أن هللا  يرينــا  وهكــذا 
الســواء، ولمنــح كل مؤمــن بالمســيح البــركات الموعــود بهــا إلســرائيل. وهــو يــردد 
إعان إشعياء عن شعب هللا فيقول: » َوإِْن كَاَن َعَدُد بَِني إِْسرَائِيَل كَرَْمِل الْبَْحِر، 
. ألَنَّ الــرَّبَّ يَْصَنــُع أَْمــرًا َمْقِضيًّــا ِبــِه  ــُم أَْمــٍر َوقَــاٍض ِبالِْبــرِّ ـُه ُمتَمِّ فَالْبَِقيَّــُة َســتَْخلُُص. ألَنّـَ
َعلَــى األَرِْض. وَكََمــا َســبََق إَِشــْعيَاُء فََقــال لـَـْولَ أَنَّ رَبَّ الُْجُنــوِد أَبَْقــى لََنــا نَْســاً، لَِصرْنـَـا 

ِمثْــَل َســُدوَم َوَشــابَْهَنا َعُمــورََة « )رو ميــة 9: 29-27(.
بيــع  خربــاً،  وصــار  الهيــكل  وُهــدم  أورشــليم  ُدمــرت  فيــه  الــذي  الوقــت  وفــي 
عــدة آلف مــن اليهــود ليكونــوا عبيــداً فــي بــاد وثنيــة. وكحطــام ســفن علــى شــاطئ 
صخــري، تشــتتوا بيــن األمــم. ولمــدى ثمانيــة عشــر قرنــاً ظــل اليهــود يهيمــون علــى 
وجوههــم مــن بلــد إلــى بلــد فــي كل أنحــاء العالــم. ولــم يعــط لهــم فــي أي بلــد امتيــاز 
اســتعادة هيبتهــم كأمــة. فــإذ كانــوا مطروديــن ومهانيــن ومبغضيــن ومضطهديــن مــن 

قــرن إلــى قــرن كان ميراثهــم هــو اآللم.
وبرغــم الدينونــة الهائلــة التــي قُِضــَي بهــا علــى اليهــود كأمــة عنــد رفضهــم ليســوع 
الناصــري، فقــد كان يعيــش مــن جيــل إلــى جيــل كثيــرون مــن الرجــال والنســاء اليهــود 
النبــاء خائفــو هللا الذيــن كانــوا يتألمــون فــي صمــت. لقــد عــزى هللا قلوبهــم فــي 
الحــارة  الصلــوات  المخيــف فســمع  إلــى موقفهــم  بعطــف  ونظــر  كربهــم وحزنهــم، 
الصــادرة مــن قلــوب أولئــك الذيــن فــي آلمهــم المبرحــة ابتهلــوا إليــه بــكل القلــب 
ســعياً فــي طلــب اإلدراك الصحيــح لكلمتــه. وقــد رأى بعــض منهــم فــي الناصــري 
المتواضــع الــذي قــد رفضــه أجدادهــم وصلبــوه، مســيح إســرائيل الحقيقــي. وإذ 
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أدركــت أذهانهــم فحــوى النبــوات المألوفــة التــي ظلــت طويــاً محجوبــة بالتقاليــد 
والتحريــف وســوء التفســير، امتــألت قلوبهــم شــكراً هلل علــى العطيــة التــي ل يعبــر 
عنهــا التــي يقدمهــا لــكل مخلــوق بشــري يختــار قبــول المســيح كمخلصــه الشــخصي.

وكان إشعياء يشير إلى هذه الجماعة عندما تنبأ قائاً: » الْبَِقيَُّة َستَْخلُُص «. 
ومنــذ عهــد بولــس إلــى عصرنــا هــذا، كان هللا ول يــزال يدعــو اليهــود واألمــم بروحــه 
القــدوس. وقــد أعلــن بولــس قائــاً:  » ألَْن لَيْــَس ِعْنــَد هللِا ُمَحابـَـاٌة « )روميــة 2: 11( 
وقــد اعتبــر الرســول نفســه أنــه » َمْديُــوٌن لِلْيُونَانِيِّيــَن َوالْبَرَاِبــرَِة « كمــا لليهــود )روميــة 
التــي كان  الثابتــة الصريحــة  قــط المتيــازات  نظــره  تغــب عــن  لــم  أنــه  إل   ،)14 :1
ــا أَوَّلً فأَلَنَُّهــُم اْســتُْؤِمُنوا َعلَــى أَقْــَواِل هللِا «.  يتمتــع بهــا اليهــود دون غيرهــم، » أَمَّ
ُة هللِا لِلَْخــاَِص لِــُكلِّ َمــْن يُْؤِمــُن لِلْيَُهــوِديِّ  وقــد أعلــن الرســول عــن اإلنجيــل » أَنَّــُه قُــوَّ
ــا الْبَــارُّ  . ألَْن ِفيــِه ُمْعلـَـٌن ِبــرُّ هللِا ِبِإيَمــاٍن، إِليَمــاٍن، كََمــا ُهــَو َمْكتـُـوٌب أَمَّ أَوَّلً ثـُـمَّ لِلْيُونَانِــيِّ
فَِباإِليَمــاِن يَْحيَــا « )روميــة 3: 2؛ 1: 16، 17(. إن بولــس فــي رســالته هــذه إلــى أهــل 
روميــة أعلــن أنــه ل يســتحي بإنجيــل المســيح هــذا الــذي هــو قــوي وفعــال فــي قلــوب 

اليهــود واألمــم ســواء بســواء.
م هــذا اإلنجيــل فــي ملئــه إلــى اليهــود، فكثيــرون منهــم ســيقبلون  وعندمــا يَُقــدَّ
المســيح كالَمِســيَّا. ل يوجــد غيــر القليــل مــن الخــدام المســيحيين الذيــن يشــعرون 
أُغِفلــوا  طالمــا  الذيــن  أولئــك  ولكــن  اليهــودي.  الشــعب  لخدمــة  مدعــوون  أنهــم 

وآخريــن غيرهــم ســتأتيهم رســالة الرحمــة والرجــاء فــي المســيح.
وعنــد ختــام فرصــة الكــرازة باإلنجيــل، عندمــا يعمــل عمــل خــاص لبعــض هيئــات 
النــاس الذيــن قــد أُهمــل شــأنهم مــن قبــل. فــاهلل ينتظــر مــن خدامــه أن يهتمــوا اهتمامــاً 
خاصــاً بالشــعب اليهــودي الــذي يجدونــه فــي كل أنحــاء األرض. وحيــث أن أســفار 
العهد القديم مندمجة في العهد الجديد في شرح قصد هللا األزلي، فسيكون هذا 
فــي نظــر كثيريــن مــن اليهــود بمثابــة فجــر لَِخلـْـق جديــد وقيامــة للنفــس. وإذ يرون مســيح 
عهد اإلنجيل كما هو مصور وموصوف في صفحات أسفار العهد القديم، ويدركون 
مقــدار الوضــوح الــذي بــه يشــرح العهــد الجديــد أســفار العهــد القديــم، فــإن قواهــم 
العقليــة الهاجعــة ستســتيقظ ومــن ثــم يعترفــون بالمســيح كمخلــص العالــم. وكثيــرون 
ــا كُلُّ الَِّذيــَن  ســيقبلون المســيح باإليمــان فاديــاً لهــم. وســيتحقق لهــم هــذا القــول: » َوأَمَّ
قَِبلُوُه فَأَْعطَاُهْم ُسلْطَانًا أَْن يَِصيرُوا أَْولََد هللِا، أَِي الُْمؤِْمُنوَن ِباْسِمِه « )يوحنا 1: 12(.

يوجــد بيــن اليهــود جماعــة يشــبهون شــاول الطرسوســي إذ هــم مقتــدرون فــي 
الكتــب وهــؤلء ســيعلنون بقــوة عجيبــة ثبــات شــريعة هللا. إن هللا ســيجعل هــذا 
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يحــدث فــي أيامنــا هــذه. فيــده لــم تقصــر عــن أن تخلــص. فــإذ يعمــل خدامــه بإيمــان 
فــي خدمــة مــن قــد أهملــوا واحتقــروا طويــاً، فســيعلن هللا خاصــه.

يَْخَجــُل  اآلَن  لَيْــَس  إِبْرَاِهيــَم  فَــَدى  ـِذي  الّـَ الــرَّبُّ  يَْعُقــوَب  لِبَيْــِت  يَُقــوُل  » هَكــَذا 
يَْعُقــوُب، َولَيْــَس اآلَن يَْصَفــارُّ َوْجُهــُه. بَــْل ِعْنــَد ُرْؤيَــِة أَْولَِدِه َعَمــِل يَــَديَّ ِفــي َوَســِطِه 
َويَْعــرُِف  إِْســرَائِيَل.  إِلــَه  َويَرَْهبُــوَن  يَْعُقــوَب،  وَس  قُــدُّ ُســوَن  َويَُقدِّ اْســِمي،  ُســوَن  يَُقدِّ

.)24-22  :29 )إشــعياء  تَْعلِيًمــا «  الُْمتََمــرُِّدوَن  ـُم  َويَتََعلّـَ فَْهًمــا،  األَْرَواِح  ـو  الُـّ الضَّ
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36
ارتداد في غالطية

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في الرسالة إلى أهل غاطية(.

الخــوف  إلــى  يدعــو  مــا  هنالــك  كان  كورنثــوس  فــي  بولــس  وجــود  أثنــاء  فــي 
الشــديد مــن نحــو بعــض الكنائــس التــي قــد أنشــئت. فعــن طريــق تأثيــر المعلميــن 
والهرطقــات  النقســامات  بــدأت  أورشــليم،  مؤمنــي  بيــن  ظهــروا  الذيــن  الكذبــة 
والشــهوانية ترســخ أقدامهــا بســرعة بيــن مؤمنــي غاطيــة. هــؤلء المعلمــون الكذبــة 
العــام  المجمــع  حكــم  تجاهلــوا  فــإذ  اإلنجيــل.  بحقائــق  اليهوديــة  التقاليــد  مزجــوا 
الــذي انعقــد فــي أورشــليم، ألحــوا علــى المهتديــن مــن األمــم بــأن يحفظــوا النامــوس 
الطقســي وقــد صــار الموقــف حرجــاً ومتأزمــاً. والشــرور التــي أدخلــت إلــى الكنائــس 

فــي غاطيــة هــددت بالقضــاء عليهــا قضــاء ســريعاً.
وقــد نفــذ إلــى قلــب بولــس جــرح عميــق فثــارت نفســه بســبب هــذا الرتــداد 
اإلنجيــل.  مبــادئ  أمانــة  بــكل  علّمهــم  قــد  كان  الذيــن  مــن  حــدث  الــذي  العلنــي 
فللوقــت كتــب إلــى أولئــك المؤمنيــن المخدوعيــن رســالة شــهَّر فيهــا بالنظريــات 
الكاذبــة التــي قبلوهــا، وبصرامــة عظيمــة وبــخ الذيــن ارتــدوا عــن اإليمــان. فبعدما حيا 
الغاطييــن قائــاً: » نِْعَمــٌة لَُكــْم َوَســاٌَم ِمــَن هللِا اآلِب، َوِمــْن َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح « 

جعــل يخاطبهــم بكلمــات التوبيــخ الصارمــة قائــا لهــم: 
ــْم ِبِنْعَمــِة الَْمِســيِح  ــُب أَنَُّكــْم تَْنتَِقلُــوَن هَكــَذا َســِريًعا َعــِن الَّــِذي َدَعاكُ » إِنِّــي أَتََعجَّ
إِلـَـى إِنِْجيــل آَخــَر. لَيْــَس ُهــَو آَخــَر، َغيْــَر أَنَّــُه يُوَجــُد قـَـْوٌم يُزِْعُجونَُكــْم َويُِريــُدوَن أَْن يَُحوِّلـُـوا 
ــرْنَاكُْم،  ــِر َمــا بَشَّ ــَماِء ِبَغيْ ــرْنَاكُْم نَْحــُن أَْو َمــاٌَك ِمــَن السَّ إِنِْجيــَل الَْمِســيِح. َولِكــْن إِْن بَشَّ
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مــع  بولــس متوافقــة  تعاليــم  كانــت  لقــد  أَنَاثِيَمــا « )غاطيــة 1: 3، 8-6(.  فَلْيَُكــْن 
الكتــب المقدســة، وقــد شــهد الــروح القــدس لخدماتــه. ولذلــك فقــد حــذر إخوتــه 

أولئــك مــن اإلصغــاء إلــى أي شــيء يناقــض الحقائــق التــي علمهــم إياهــا.
فــي  اهتمــام  بــكل  ويتأملــوا  يفكــروا  أن  غاطيــة  مؤمنــي  الرســول  أمــر  وقــد 
الَْغاَِطيُّــوَن  » أَيَُّهــا  لهــم:  يقــول  فهتــف  المســيحية  الحيــاة  فــي  األول  اختبارهــم 
ُعيُونُِكــْم  أََمــاَم  الَِّذيــَن  أَنْتُــُم  ؟  لِلَْحــقِّ تُْذِعُنــوا  لَ  ـى  َحتّـَ َرقَاكُــْم  َمــْن  األَْغِبيَــاُء، 
فََقــْط:  هــَذا  ِمْنُكــْم  ـَم  أَتََعلّـَ أَْن  أُِريــُد  َمْصلُوبًــا؟  بَيَْنُكــْم  الَْمِســيُح  يَُســوُع  ُرِســَم  قَــْد 
ــاُء! أَبَْعَدَمــا  ــْم أَْغِبيَ ــِر اإِليَمــاِن؟ أَهَكــَذا أَنْتُ أَِبأَْعَمــاِل النَّاُمــوِس أََخْذتُــُم الــرُّوَح أَْم ِبَخبَ
لُــوَن اآلَن ِبالَْجَســِد؟ أَهــَذا الِْمْقــَداَر اْحتََملْتُــْم َعبَثًــا؟ إِْن كَاَن  ابْتََدأْتُــْم ِبالــرُّوِح تَُكمَّ
ِبَخبَــِر  أَْم  النَّاُمــوِس  أَِبأَْعَمــاِل  ِفيُكــْم،  اٍت  قُــوَّ َويَْعَمــُل  الــرُّوَح،  يَْمَنُحُكــُم  ـِذي  َعبَثًافَالّـَ

.)5-1  :3 )غاطيــة  اإِليَمــاِن؟ « 
ضمائرهــم،  محكمــة  أمــام  كمتهميــن  غاطيــة  مؤمنــي  بولــس  أوقــف  وهكــذا 
وقــام باســتجوابهم وحــاول أن يوقفهــم عــن الســير فــي طريقهــم. فــإذ كان الرســول 
معتمــداً علــى قــدرة هللا علــى أن يخلــص، وإذ رفــض العتــراف بتعاليــم المعلميــن 
المرتديــن، فقــد حــاول أن يــرى أولئــك المهتديــن أنــه قــد ُغــّرر بهــم وُخدعــواً خداعــاً 
مشــيناً، وأنهــم برجوعهــم إلــى إيمانهــم األول باإلنجيــل يمكنهــم أن يحبطــوا مقاصــد 
إيمانــه  أعــان  كمــا  والبــر.  الحــق  جانــب  إلــى  موقفــه  فــي  ثبــت  وقــد  الشــيطان. 
ــن خذلهــم إيمانهــم فــي  العظيــم وثقتــه فــي الرســالة التــي كان يحملهــا، كثيــرون ممَّ

الرجــوع إلــى ولئهــم للمخلــص.
إلــى كنيســة كورنثــوس، وبيــن هــذا  مــا كتبــه بولــس  بيــن  الفــرق  أبعــد  مــا كان 
كورنثــوس  ألهــل  توبيخــه  كان  لقــد  أهــل غاطيــة!  حيــال  ســلكه  الــذي  المســلك 
ممتزجــاً بالحيطــة والرقــة، أمــا توبيخــه ألهــل غاطيــة فــكان قاســياً ل يعــرف الرحمــة. 
إن الكورنثييــن كانــوا قــد انهزمــوا أمــام التجربــة. فــإذ انخدعــوا بالمغالطــة البارعــة 
التــي أبداهــا المعلمــون فــي تقديــم الضــالت فــي زي الحــق، فقــد تحيــروا وارتبكــوا 
إلــى  فقــد كان محتاجــاً  الزائــف والحقيقــي  بيــن  التمييــز  يعلمهــم  فلكــي  وُذهلــوا. 
الحــذر والصبــر. فلــو أبــدى بولــس فظاظــة أو تســرعاً غيــر حكيــم لــكان قــد أضــاع 

تأثيــره علــى كثيريــن ممــن تــاق لمســاعدتهم.
رســالة  مــكان  الســافر  العلنــي  الضــال  احتــل  فقــد  كنائــس غاطيــة  فــي  أمــا 
اإلنجيــل. فالمســيح الــذي هــو األســاس الحقيقــي لإليمــان نُبــذ فــي الواقــع واســتُبدل 
بالطقــوس اليهوديــة العقيمــة الميتــة. وقــد رأى الرســول أنــه لكــي ينجــو المؤمنــون 
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فــي غاطيــة مــن المؤثــرات الخطــرة المحدقــة بهــم كان ل بــد لــه مــن أن يتخــذ أقــوى 
اإلجــراءات الحاســمة ويقــدم إليهــم أقســى اإلنــذارات.

ثمــة درس هــام ينبغــي لــكل خــادم للمســيح أن يتعلمــه أل وهــو أن يوفــق بيــن 
خدماتــه وبيــن حالــة الذيــن يقصــد أن يفيدهــم. فالرقــة والصبــر والتصميــم والثبــات 
كلهــا لزمــة ولكــن هــذه يجــب التــدرب عليهــا بالتمييــز والحصافــة الائقــة. فالتصرف 
الحكيــم مــع النــاس ذوي العقليــات المختلفــة وفــي ظــروف وأحــوال مختلفــة هــو 

عمــل يتطلــب حكمــة وتمييــزاً مســتنيرين ومقدســين بــروح هللا.
الحــوادث  باختصــار  الرســول  اســتعرض  غاطيــة  مؤمنــي  إلــى  رســالته  وفــي 
الهامــة المتصلــة باهتدائــه واختبــاره المســيحي األول. وبهــذه الوســيلة حــاول أن 
يبرهــن أنــه تمكــن ِمــن أن يــرى ويفهــم حقائــق اإلنجيــل العظيمــة عــن طريــق إعــان 
خــاص لقــدرة هللا. وعــن طريــق التعليــم الــذي تلقــاه مــن هللا رأســاً جعــل بولــس 
ينــذر ويوصــي أهــل غاطيــة بمثــل تلــك الكيفيــة الخطيــرة اإليجابيــة الجازمــة. وقــد 
بــل بيقيــن واقتنــاع ثابــت ومعرفــة تامــة. فبــكل وضــوح  بتــردد أو شــك،  كتــب ل 
لخــص الفــرق بيــن أن يكــون اإلنســان متعلمــاً مــن النــاس وبيــن أن يكــون قــد تلقــى 

تعليمــه مــن المســيح مباشــرة.
وقــد ألــّح الرســول علــى الغاطييــن أن يتركــوا المرشــدين الكذبــة الذيــن أضلوهــم 
ويعــودوا إلــى اإليمــان الــذي كان مصحوبــاً ببراهيــن ل تخطــئ علــى مصادقــة هللا 
مرائيــن  كانــوا  اإلنجيــل  فــي  اعتقادهــم  عــن  يبعدوهــم  أن  حاولــوا  فالذيــن  عليــه. 
وقلوبهــم نجســة وحياتهــم فاســدة. وكانــت ديانتهــم تنحصــر فــي طقــوس ل تنتهــي 
يكونــوا  لــم  برضــى هللا.  يظفــروا  أن  بواســطة ممارســتها  ينتظــرون  وكانــوا  حلقاتهــا 
أََحــٌد  كَاَن  القائلــة: » إِْن  لكلمــة هللا  الطاعــة  يتطلــب  الــذي كان  اإلنجيــل  يحبــون 
ِمــْن فَــْوُق لَ يَْقــِدُر أَْن يَــَرى َملَُكــوَت هللِا « )يوحنــا 3:3(. وقــد أحســوا أن  لَ يُولَــُد 
ديانــة مبنيــة علــى مثــل هــذه العقيــدة تتطلــب تضحيــة عظيمــة جــداً. فكانــوا وهــم 

أنفســهم واآلخريــن. يخدعــون  متشــبثون بضالتهــم 
إن اســتبدال قداســة القلــب والحيــاة بطقــوس الديانــة الخارجيــة ل يــزال اآلن 
مبهجــاً للطبيعــة غيــر المتجــددة كمــا كان فــي أيــام معلمــي اليهــود. وفــي هذه األيام، 
لتعاليمهــم  يســتمع  كذبــة  روحيــون  مرشــدون  يوجــد  القديمــة،  العصــور  فــي  كمــا 
كثيــرون مــن النــاس بــكل شــوق وشــغف. إنــه مســعى الشــيطان المــدروس أن يحــّول 
عقــول النــاس عــن رجــاء الخــاص باإليمــان بالمســيح والطاعــة لشــريعة هللا. وفــي 
ـق العــدو األعظــم تجاربــه لتكــون منطبقــة علــى شــكوك أو تعصــب  كل عصــر يُوفِـّ
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أو ميــول الذيــن يحــاول تضليلهــم. ففــي العصــر الرســولي جعــل اليهــود يمجــدون 
الشــريعة الطقســية ويرفضــون المســيح. وفــي الوقــت الراهــن يخــدع كثيريــن مــن 
المعترفيــن بالمســيحية بحجــة إكــرام المســيح ليحتقــروا النامــوس األدبــي ويعلمــوا 
النــاس أنــه يمكــن التعــدي علــى وصايــاه دون أن يلحــق اإلنســان أي قصــاص. إنــه مــن 
واجــب كل خــادم هلل أن يصمــد بــكل ثبــات وإصــرار أمــام مفســدي اإليمــان أولئــك، 

وبكلمــة الحــق يشــهر بضالتهــم بــا خــوف.
إن بولــس فــي محاولتــه أن يســتعيد ثقــة إخوتــه فــي غاطيــة زكَّــى، بــكل براعــة، 
مركــزه كرســول للمســيح. وقــد أعلــن عــن نفســه بأنــه رســول: » لَ ِمــَن النَّــاِس َولَ 
ِبِإنَْســاٍن، بـَـْل ِبيَُســوَع الَْمِســيِح َوهللِا اآلِب الَّــِذي أَقَاَمــُه ِمــَن األَْمــَواِت « )غاطيــة 1: 
1(. فقــد أخــذ تفويضــه ل مــن النــاس بــل مــن قبــل أســمى ســلطة فــي الســماء. 
وقــد اعتــرف المجمــع العــام فــي أورشــليم بمركــزه، بمــا فــي ذلــك القــرارات التــي 

أطاعهــا بولــس فــي كل خدماتــه بيــن األمــم.
لقــد قــدم بولــس البرهــان علــى أنــه » لـَـْم ينقــص َشــيْئًا َعــْن فَائِِقــي الرُُّســِل « )2 
كورنثــوس 11: 5( رداً علــى أولئــك الذيــن كانــوا ينكــرون عليــه مرســليته، وقــد فعــل 
ذلــك ل ليمجــد ذاتــه بــل ليمجــد نعمــة هللا. فالذيــن حاولــوا تحقيــر دعوتــه وعملــه 
إنمــا كانــوا يشــنون الحــرب ضــد المســيح الــذي ظهــرت نعمتــه وقدرتــه مــن خــال 
بولــس. وقــد اضطــر الرســول، بســبب مقاومــة أعدائــه، أن يقــف موقفــاً حاســماً 

لتثبيــت مركــزه وســلطانه.
وقــد توســل بولــس إلــى الذيــن عرفــوا فــي حياتهــم قبــاً قــوة هللا، أن يعــودوا 
إلــى محبتهــم األولــى لحــق اإلنجيــل. فبحجــج ل تقبــل جــدلً وضــع أمامهــم امتيــاز 
نعمتــه  طريــق  عــن  الــذي  المســيح  فــي  أحــراراً  ونســاء  رجــالً  صــاروا  قــد  كونهــم 
المكفــرة يتســربل كل مــن يخضعــون لــه خضوعــاً تامــا بثــوب بــره. لقــد اتخــذ المركــز 
لهــا اختبــار حقيقــي  يكــون  أن  ينبغــي  الخــاص  تريــد  نفــس  مــؤداه أن كل  الــذي 

شــخصي فــي أمــور هللا.
الــروح بقــوة  بــا ثمــر. فلقــد عمــل  ولــم تكــن أقــوال الرســول وتوســاته الحــارة 
عظيمــة، وكثيــرون ممــن ضلــت أقدامهــم فــي طــرق غريبــة، عــادوا إلــى إيمانهــم األول 
باإلنجيــل. ومنــذ ذلــك الحيــن ظلــوا ثابتيــن فــي الحريــة التــي قــد حررهــم المســيح 
بهــا. وقــد ظهــرت فــي حياتهــم ثمــار الــروح — » َمَحبَّــٌة فَــَرٌح َســاٌَم، طُــوُل أَنَــاٍة لُطْــٌف 
هللا  اســم  تمجــد  وقــد   .)23  ،22  :5 )غاطيــة  ــٌف «  تََعفُّ َوَداَعــٌة  إِيَمــاٌن  َصــاٌَح، 

وكثيــرون انضمــوا إلــى جماعــات المؤمنيــن فــي كل ذلــك اإلقليــم.
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َسَفر بولس إلى 

أورشليم آلخر مرة
)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 20: 21-4: 16(.

كان بولــس مشــتاقاً جــداً للوصــول إلــى أورشــليم قبــل عيــد الفصــح، إذ كان 
يمكنــه حينئــذ أن يجــد فرصــة فيهــا يلتقــي بمــن كانــوا يأتــون مــن جميــع أنحــاء العالــم 
فــي  مــا أن يســتخدمه هللا  أن يتمكــن بطريقــة  العيــد. وكان يرجــو دائمــاً  لحضــور 
إزالــة تعصــب مواطنيــه غيــر المؤمنيــن عســى أن ينتهــي األمــر بهــم إلــى قبــول نــور 
اإلنجيــل الثميــن. كمــا كان يرغــب أيضــاً أن يجتمــع بأعضــاء الكنيســة فــي أورشــليم 
ويحمــل إليهــم العطايــا المرســلة مــن قبــل كنائــس األمــم إلــى اإلخــوة الفقــراء فــي 
إلــى  المهتديــن  بيــن  يوِجــد وحــدة وثيقــة  الزيــارة  بهــذه  أنــه  يرجــو  اليهوديــة. وكان 

اإليمــان مــن اليهــود واألمــم. 
فبعدمــا أكمــل عملــه فــي كورنثــوس قــرر أن يبحــر مباشــرة إلــى إحــدى الموانــئ 
الواقعــة علــى ســاحل فلســطين. فُهيئــت كل الترتيبــات، وكان هــو مزمعــاً أن يدخــل 
أخفــق مقاومــو  لقــد  اليهــود لغتيالــه.  دبرهــا  نبــأ مؤامــرة  يســمع  بــه  وإذا  الســفينة 

اإليمــان هــؤلء فيمــا مضــى فــي كل محاولتهــم ألن يضعــوا نهايــة لعمــل الرســول.
إن النجــاح الــذي رافــق الكــرازة باإلنجيــل أثــار غضــب اليهــود مــن جديــد. ومــن 
تحــرر  بموجبــه  الــذي  الجديــد  التعليــم  انتشــار  عــن  تقاريــر  وصلتهــم  األقطــار  كل 
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بامتيــازات  بالتمتــع  لألمــم  وُســمح  الطقســي  النامــوس  فرائــض  مــن حفــظ  اليهــود 
مســاوية لمتيــازات اليهــود باعتبارهــم أولد إبراهيــم. إن بولــس إذ كان يكــرز فــي 
كورنثــوس قــدم الحجــج نفســها التــي شــدد عليهــا بــكل قــوة فــي رســائله. وإن بيانــه 
ــاٌن َوُغرْلَــٌة « )كولوســي 3: 11(، كان  ، ِختَ القاطــع القائــل: » لَيْــَس يُونَانِــيٌّ َويَُهــوِديٌّ

معتبــراً فــي نظــر أعدائــه تجديفــاً جريئــاً، فصممــوا علــى إســكات صوتــه.
حــول  يــدور  طريقــاً  يســلك  أن  عــزم  بالمؤامــرة،  اإلنــذار  نبــأ  بولــس  بلــغ  فــإذا 
مكدونيــة. وكان عليــه أن يتخلــى عــن خطتــه فــي الوصــول إلــى أورشــليم فــي وقــت 
يــوم الخمســين. أنــه كان يرجــو أن يكــون هنــاك فــي  إقامــة خدمــات الفصــح، إل 

تََســالُونِيِكي:  أَْهــِل  َوِمــْن   ، الِْبيــِريُّ » ُســوبَاتَرُُس  ولوقــا،  بولــس  رفقــاء  كان 
ْرِبــيُّ َوتِيُموثـَـاُوُس. َوِمــْن أَْهــِل أَِســيَّا: تِيِخيُكــُس  أَرَْســتَرُْخُس َوَســُكونُْدُس َوَغايـُـوُس الدَّ
َوتُُروِفيُمــُس « )أعمــال 20: 4(. وكان بولــس يحمــل معــه مبلغــاً طائــاً مــن المــال 
مــن كنائــس األمــم وقصــد أن يســلمه لإلخــوة المســؤولين عــن العمــل فــي اليهوديــة، 
ولهــذا الســبب رتــب أن يرافقــه إلــى أورشــليم هــؤلء اإلخــوة كنــواب أو ممثليــن عــن 

الكنائــس التــي ســاهمت.
أمــا  لوقــا،  غيــر  معــه  يبــق  ولــم  الفصــح.  فيلبــي إلحيــاء  فــي  بولــس  تأخــر  وقــد 
مرافقــوه الباقــون فقــد عبــروا إلــى تــرواس لينتظــروه هنــاك. كان أهــل فيلبــي أعظــم 
المهتديــن علــى يــدي الرســول مــن حيــث أمانتهــم وإخــاص قلوبهــم قلبهــم. وفــي 

مــدة ثمانيــة أيــام العيــد اســتمتع معهــم بفرصــة شــركة ســلمية ســعيدة. 
وبعدمــا أقلــع بولــس ولوقــا مــن فيلبــي وصــا إلــى رفقائهمــا فــي تــرواس بعــد 

ذلــك بخمســة أيــام. وقــد لبثــوا مــع المؤمنيــن فــي تلــك المدينــة ســبعة أيــام.
لِيَْكِســُروا  ُمْجتَِمِعيــَن  التَّاَِميــُذ  الرســول هنــاك » كَاَن  ليلــة قضاهــا  وفــي آخــر 
ــزًا «. وإن حقيقــة كــون معلمهــم الحبيــب كان مزمعــاً أن يرحــل عنهــم، جذبــت  ُخبْ
إلــى ذلــك المــكان جمعــاً كبيــراً مــن اإلخــوة أكثــر مــن المعتــاد. وكانــوا مجتمعيــن فــي 
الليــل بمحبتــه  إلــى نصــف  » الِْعلِّيَّــِة « فــي الطبقــة الثالثــة. وهنــاك كــرز الرســول 

الغيــورة وجزعــه عليهــم.
وقــد جلــس فــي إحــدى طاقــات تلــك العليــة شــاب يدعــى أفتيخــوس. وإذ كان 
في ذلك الوضع الخطر غلبه النوم فسقط إلى أسفل. فساد الذعر والرتباك على 
الجميــع فــي الحــال. وقــد ُحمــل ذلــك الشــاب ميتــاً واجتمــع حولــه كثيــرون صارخيــن 
ونائحين. ولكن بولس إذ شق لنفسه طريقاً بين تلك الجماعة احتضنه وقدم صاة 
حــارة حتــى يعيــد هللا الحيــاة لذلــك الميــت. وقــد أجيبــت طلبتــه. وفــوق أصــوات 
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النــوح والعويــل ُســمع صــوت بولــس الرســول يقــول: » لَ تَْضطَِربُــوا ألَنَّ نَْفَســُه ِفيــِه « 
)أعمــال 20: 10, 8, 7(. فعــاد المؤمنــون بفــرح لاجتمــاع فــي العليــة. وقــد اشــتركوا 

فــي المائــدة. ثــم » َتََكلَّــَم )بولــس( كَِثيــرًا إِلـَـى الَْفْجــِر « )عــد 11(.
أمــا الســفينة التــي كان بولــس ورفاقــه مزمعيــن أن يواصلــوا الســفر فيهــا فكانــت 
مزمعــة أن تقلــع، فأســرع اإلخــوة بالنــزول فيهــا. ومــع ذلــك فــإن الرســول نفســه اختــار 
الســير فــي الطريــق البــري األقــرب مــا بيــن تــرواس وأســوس، علــى أن يجتمــع برفاقــه 
فــي مدينــة أســوس. وهــذا أتــاح لــه وقتــا قصيــراً للتأمــل والصــاة. كانــت المشــقات 
الكنيســة هنــاك حيالــه  القادمــة ألورشــليم، وموقــف  بزيارتــه  المتصلــة  والمخاطــر 
وحيــال عملــه وكذلــك حالــة الكنائــس ومصالــح عمــل اإلنجيــل فــي الحقــول األخــرى 
هــي المواضيــع التــي كان يفكــر فيهــا تفكيــراً جــاداً وجزعــاً. وقــد اســتفاد مــن هــذه 

الفرصــة الخاصــة ليطلــب مــن هللا القــوة واإلرشــاد.
وإذ أبحــر المســافرون جنوبــاً مــن أســوس تجــاوزوا مدينــة أفســس التــي ظلــت 
مســرحاً لخدمــات الرســول أمــداً طويــاً. وكان الرســول يتــوق جــداً لزيــارة الكنيســة 
هنــاك ألنــه كانــت لديــه تعاليــم وتوجيهــات ونصائــح يقدمهــا لهــم. ولكــن بعــد التأمــل 
ـى إَِذا أَْمَكَنــُه يَُكــوُن ِفــي  ـُه كَاَن يُْســِرُع َحتّـَ والتفكيــر عــّول علــى مواصلــة ســفره » ألَنّـَ
أُورَُشــلِيَم ِفــي يَــْوِم الَْخْمِســيَن « )عــد 16(. ومــع ذلــك فعنــد وصولــه إلــى ميليتــس 
التــي تبعــد عــن أفســس بحوالــي ثاثيــن ميــاً، علــم أنــه قــد يمكنــه التصــال بالكنيســة 
قبــل إقــاع الســفينة. ففــي الحــال بعــث برســالة إلــى الشــيوخ يشــدد عليهــم فــي 

اإلســراع إلــى ميليتــس لعلــه يراهــم قبــل اســتئناف ســفرته.
المؤثــر  القــوي  والــوداع  اإلنــذار  بــكام  اســتجابة لدعوتــه فخاطبهــم  أتــوا  وقــد 
ِل يـَـْوٍم َدَخلـْـُت أَِســيَّا، كَيْــَف كُْنــُت َمَعُكــْم كُلَّ الزََّمــاِن،  فقــال: » أَنْتـُـْم تَْعلَُمــوَن ِمــْن أَوَّ
الْيَُهــوِد.  ِبَمَكاِيــِد  أََصابَتِْنــي  َوِبتََجــارَِب  كَِثيــرٍَة،  َوُدُمــوٍع  تََواُضــعٍ  ِبــُكلِّ  الــرَّبَّ  أَْخــِدُم 
كُلِّ  َوِفــي  َجْهــرًا  ِبــِه  َوَعلَّْمتُُكــْم  َوأَْخبَرْتُُكــْم  إِلَّ  الَْفَوائِــِد  ِمــَن  َشــيْئًا  ــْر  أَُؤخِّ لَــْم  كَيْــَف 
يَُســوَع  ِبَربَِّنــا  ـِذي  الّـَ َواإِليَمــاِن  إِلَــى هللِا  ِبالتَّْوبَــِة  َوالْيُونَانِيِّيــَن  لِلْيَُهــوِد  بَيْــٍت، َشــاِهًدا 

.)21-18  :20 )أعمــال  الَْمِســيِح « 
كان بولــس دائمــا يعظــم شــريعة هللا ويمجدهــا. وقــد برهــن أنــه ل توجــد فــي 
النــاس مــن قصــاص العصيــان. فعلــى فاعلــي الشــر أن  قــوة لتخليــص  النامــوس 
يتوبــوا عــن خطاياهــم ويتذللــوا أمــام هللا إذ جلبــوا علــى أنفســهم غضبــه العــادل 
باعتبــاره  المســيح  بــدم  اإليمــان  يمارســوا  أن  أيضــاً  وعليهــم  شــريعته،  بكســرهم 
وســيلتهم الوحيدة للغفران. لقد مات ابن هللا ذبيحة ألجلهم وصعد إلى الســماء 
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ليمثــل أمــام اآلب كشــفيع لهــم. فبالتوبــة واإليمــان يمكنهــم أن يتحــرروا مــن دينونــة 
الخطيــة، ومــن ثــم فبنعمــة المســيح يســتطيعون أن يقدمــوا طاعتهــم لشــريعة هللا.

ثــم اســتطرد بولــس يقــول: » َواآلَن َهــا أَنـَـا أَْذَهــُب إِلـَـى أُورَُشــلِيَم ُمَقيَّــًدا ِبالــرُّوِح، لَ 
أَْعلـَـُم َمــاَذا يَُصاِدفُِنــي ُهَنــاَك. َغيْــَر أَنَّ الــرُّوَح الُْقــُدَس يَْشــَهُد ِفــي كُلِّ َمِديَنــٍة قَائـِـاً: إِنَّ 
ُوثًُقــا َوَشــَدائَِد تَْنتَِظرُنـِـي. َولِكنَِّنــي لَْســُت أَْحتَِســُب لَِشــْيٍء، َولَ نَْفِســي ثَِميَنــٌة ِعْنــِدي، 
ــَم ِبَفــَرٍح َســْعِيي َوالِْخْدَمــَة الَِّتــي أََخْذتَُهــا ِمــَن الــرَّبِّ يَُســوَع، ألَْشــَهَد ِبِبَشــارَِة  ـى أُتَمِّ َحتّـَ
نِْعَمــِة هللِا. َواآلَن َهــا أَنـَـا أَْعلـَـُم أَنَُّكــْم لَ تـَـَرْوَن َوْجِهــي أَيًْضــا، أَنْتـُـْم َجِميًعــا الَِّذيــَن َمــَررُْت 

بَيَْنُكــْم كَاِرزًا ِبَملَُكــوِت هللِا « )أعمــال 20: 25-22(.
لــم يكــن بولــس يقصــد أن يقــدم هــذه الشــهادة ولكــن فيمــا كان يتكلــم حــل عليــه 
روح اإللهام مثبتاً مخاوفه من أن هذا سيكون آخر لقاء له مع اإلخوة في أفسس.

ْر  ثم قال: » لِذلَِك أُْشــِهُدكُُم الْيَْوَم هَذا أَنِّي بَِريٌء ِمْن َدِم الَْجِميعِ، ألَنِّي لَْم أَُؤخِّ
يََخــْف مــن إســاءتهم،  لــم  ِبــُكلِّ َمُشــورَِة هللِا « )أعمــال 20: 26، 27(.  أَْن أُْخِبرَكُــْم 
يمتنــع  ولــم  باستحســانهم،  الظفــر  أو  علــى صداقتهــم  الحصــول  فــي  يرغــب  ولــم 
عــن النطــق بالــكام الــذي أعطــاه إيــاه هللا لتعليمهــم وإنذارهــم أو تقويمهــم. وهللا 
يطلــب مــن خدامــه فــي هــذه األيــام أن يكــرزوا باإلنجيــل بــكل شــجاعة وبــا خــوف 
الحقائــق  للنــاس  يقــدم  أل  المســيح  لخــادم  ينبغــي  وفرائضــه.  بوصايــاه  ويعملــوا 
المستســاغة لهــم والمســرة فقــط ثــم يحجــز عنهــم الحقائــق األخــرى التــي قــد تؤلــم 
مشــاعرهم. عليــه أن يراقــب تطــور الخلــق بجــزع عميــق. فــإذا رأى بعضــاً مــن قطيعــه 
يحتضنــون الخطيــة فعليــه كــراع أميــن أن يقــدم لهــم مــن كلمــة هللا التعليــم الــذي 
يناســب حالتهــم. فــإذا ســمح لهــم أن يســيروا بــدون إنــذار وهــم واثقــون فــي أنفســهم 
فســيكون مســؤولً عــن نفوســهم. فالراعــي الــذي يتمــم مأموريتــه الســامية ينبغــي لــه 
أن يقــدم لشــعبه تعليمــاً أمينــاً بالنســبة لــكل مــواد اإليمــان المســيحي مبينــاً لهــم مــا 
يجــب أن يكونــوا ويفعلــوا لكــي يقفــوا كامليــن وبــا لــوم فــي يــوم هللا. ل يمكــن لغيــر 
معلــم الحــق أن يقــول فــي ختــام خدمتــه مــع بولــس: » أَنِّــي بـَـِريٌء ِمــْن َدِم الَْجِميــعِ «.

ــِة  ــِرُزوا اًِذا ألَنُْفِســُكْم َولَِجِميــعِ الرَِّعيَّ ثــم جعــل الرســول يحــذر إخوتــه قائــاً: » اِْحتَ
الَِّتــي أَقَاَمُكــُم الــرُّوُح الُْقــُدُس ِفيَهــا أََســاِقَفًة، لِتَْرَعــْوا كَِنيَســَة هللِا الَِّتــي اقْتََناَهــا ِبَدِمــِه « 
)أعمــال 20: 28(. لــو كان خــدام اإلنجيــل يذكــرون دائمــاً أنهــم إنمــا يتعاملــون مــع 
مقتنــي دم المســيح لــكان يوجــد عندهــم إحســاس أعمــق بأهميــة عملهــم. عليهــم 
أن يحتــرزوا ألنفســهم ولرعيتهــم. إن مثالهــم يشــرح تعليمهــم ويكســبه قــوة. وعلــى 
اعتبــار أنهــم معلمــو طريــق الحيــاة، فينبغــي أل يعطــوا الفرصــة ألحــد كــي يفتــري 

393, 394, 395



َسَفر بولس إلى أورشليم آلخر مرة  |  283

علــى الحــق أو يتحــدث عنــه بالســوء. وكنــواب عــن المســيح عليهــم أن يحتفظــوا 
بكرامــة اســمه. وبتكريســهم وطهــارة حياتهــم وســيرتهم المقدســة عليهــم أن يبرهنــوا 

أنهــم أهــل لدعوتهــم العليــا. 
تنقــض علــى كنيســة أفســس كشــفت  التــي كانــت مزمعــة أن  إن المخاطــر 
ِذئَــاٌب  بَيَْنُكــْم  َســيَْدُخُل  ِذَهاِبــي  بَْعــَد  ـُه  أَنّـَ هــَذا  أَْعلَــُم  » ألَنِـّـي  فقــال:  للرســول. 
ِبأُُمــوٍر  يَتََكلَُّمــوَن  رَِجــاٌل  َســيَُقوُم  أَنْتُــْم  َوِمْنُكــْم  الرَِّعيَّــِة.  َعلَــى  تُْشــِفُق  لَ  َخاِطَفــٌة 
ارتعــب  لقــد   .)30  ،29  :20 )أعمــال  َوَراءُهــْم «  التَّاَِميــَذ  لِيَْجتَِذبُــوا  ُملْتَِويَــٍة 
رأى  المســتقبل  فــي  يحــّدق  وهــو  أنــه  حيــث  الكنيســة،  علــى  خوفــاً  الرســول 
الهجمــات التــي ل بــد ســتتلقاها مــن األعــداء فــي الخــارج وفــي الداخــل. فبغيــرة 
بــكل  إليهــم  المســلمة  المقدســة  الوديعــة  أن يحرصــوا علــى  أمــر إخوتــه  مقدســة 
كلــل  بــا  بينهــم  إلــى خدماتــه  أنظارهــم  لذلــك موجهــا  مثــا  وقــد ضــرب  يقظــة. 
َــاََث ِســِنيَن لَيْــاً َونََهــاًرا، لَــْم أَفْتُــْر َعــْن  فقــال: »  لِذلِــَك اْســَهُروا، ُمتََذكِِّريــَن أَنِـّـي ثث

 .)31  :20 )أعمــال  َواِحــٍد «  كُلَّ  ِبُدُمــوٍع  أُنْــِذَر  أَْن 
ثــم اســتطرد يقــول: » َواآلَن أَْســتَْوِدُعُكْم يَــا إِْخَوتِــي  ِهلِل َولَِكلَِمــِة نِْعَمِتــِه، الَْقــاِدرَِة 
ــَة أَْو َذَهــَب أَْو لِبـَـاَس أََحــٍد لـَـْم  ِســيَن. ِفضَّ أَْن تَبِْنيَُكــْم َوتُْعِطيَُكــْم ِميرَاثـًـا َمــَع َجِميــعِ الُْمَقدَّ
أَْشــتَِه « كان بعــض اإلخــوة فــي أفســس قومــاً أغنيــاء ولكــن الرســول بولــس لــم يســَع 
أبــداً للحصــول علــى فائــدة شــخصية منهــم. فلــم يكــن ضمــن برنامــج رســالته أن يوجــه 
األنظــار إلــى احتياجاتــه. فقــد أعلــن قائــاً: » أَنَّ َحاَجاتِــي َوَحاَجــاِت الَِّذيــَن َمِعــي 
َخَدَمتَْهــا َهاتـَـاِن الْيَــَداِن «. ففــي غمــرة أعمالــه الشــاقة وســفراته الطويلــة ألجــل عمــل 
المســيح كان قادراً ل على خدمة وتلبية احتياجاته وحدها ولكنه اســتطاع أن يوفر 
شــيئا إلعالــة زمائــه فــي العمــل وتلبيــة أعــواز الفقــراء الذيــن يســتحقون المســاعدة. 
ولــم يســتطع أن يتمــم كل هــذا إل باجتهــاده المتواصــل واقتصــاده الحريــص. فحــق 
أَنَُّكــْم  يَْنبَِغــي  ـُه هَكــَذا  أَنّـَ أََريْتُُكــْم  َشــْيٍء  إلــى مثالــه فيقــول: » ِفــي كُلِّ  لــه أن يشــير 
َعَفــاَء، ُمتََذكِِّريــَن كَلَِمــاِت الــرَّبِّ يَُســوَع أَنَّــُه قَــاَل َمْغبُــوٌط ُهــَو  تَتَْعبُــوَن َوتَْعُضــُدوَن الضُّ

الَْعطَــاُء أَكْثـَـُر ِمــَن األَْخــِذ «.
ــِه َمــَع َجِميِعِهــْم َوَصلَّــى. وَكَاَن بُــَكاٌء َعِظيــٌم ِمــَن  ــا قَــاَل هــَذا َجثَــا َعلَــى ُركْبَتَيْ » َولَمَّ
ِعيــَن، َولَ ِســيََّما ِمــَن الَْكلَِمــِة الَِّتــي  الَْجِميــعِ، َوَوقَُعــوا َعلَــى ُعُنــِق بُولُــَس يَُقبِّلُونَــُه. ُمتََوجِّ
ــِفيَنِة « )أعمــال 20: 38-32(. قَالََهــا: إِنَُّهــْم لـَـْن يـَـرَْوا َوْجَهــُه أَيًْضــا. ثـُـمَّ َشــيَُّعوُه إِلـَـى السَّ

ومــن ميليتــس أقلــع المســافرون » ِبالْســِتَقاَمِة إِلَــى كُــوَس، َوِفــي الْيَــْوِم التَّالِــي 
إِلَــى ُروُدَس، َوِمــْن ُهَنــاَك إِلَــى بَاتَــرَا « علــى الشــاطئ الجنوبــى الغربــي مــن أســيا 
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الصغرى، وهناك: » فَِإْذ َوَجْدنَا َسِفيَنًة َعاِبرًَة إِلَى ِفيِنيِقيََة َصِعْدنَا إِلَيَْها َوأَقْلَْعَنا « 
)أعمــال 21: 1، 2(. وفــي صــور حيــث كان ل بــد تُفــرغ الســفينة حمولتهــا، وجــدوا 
تاميــذ قليليــن وســمح لهــم بالبقــاء معهــم ســبعة أيــام. وبواســطة الــروح القــدس 
أُنــذر هــؤلء التاميــذ بالمخاطــر التــي تنتظــر بولــس فــي أورشــليم: » وَكَانُــوا يَُقولُــوَن 
لِبُولُــَس ِبالــرُّوِح أَْن لَ يَْصَعــَد إِلَــى أُورَُشــلِيَم « ولكــن الرســول لــم يســمح للخــوف مــن 

التجــارب والبايــا والســجن أن يحولــه عــن غرضــه )عــد 4(.
وفــي نهايــة األســبوع الــذي قضــوه فــي صــور توجــه، مــع بولــس، كل اإلخــوة مــع 
نســائهم وأطفالهم إلى الســفينة، وقبل صعوده إلى الســفينة، جثوا على الشــاطئ 

حيــث صلــى بولــس ألجلهــم وصلــوا هــم ألجلــه.
وإذ تابعــوا ســيرهم إلــى الجنــوب وصــل المســافرون إلــى قيصريــة و» دخلــوا 
ــبَْعِة وأقامــوا ِعْنــَدُه « )عــد 8(. وهنــا  ــِر، إِْذ كَاَن َواِحــًدا ِمــَن السَّ بَيْــَت ِفيلُبُّــَس الُْمبَشِّ
قضــى بولــس أيامــاً قليلــة كانــت أيــام هــدوء وســعادة — آخــر أيــام الحريــة التامــة 

التــي تمتــع بهــا قبــل انقضــاء فتــرة أخــرى طويلــة.
اْســُمُه  نَِبــيٌّ  ـِة  الْيَُهوِديّـَ ِمــَن  » انَْحــَدَر  قيصريــة،  فــي  ماكثــا  بولــس  كان  وإذ 
ــَدْي  ــَط يَ أََغابُــوُس «. ثــم يقــول لوقــا أيضــاً: » فََجــاَء إِلَيَْنــا، َوأََخــَذ ِمْنطََقــَة بُولُــَس، َوَربَ
ـِذي لَــُه هــِذِه الِْمْنطََقــُة،  نَْفِســِه َورِْجلَيْــِه َوقَــاَل هــَذا يَُقولُــُه الــرُّوُح الُْقــُدُس. الرَُّجــُل الّـَ

األَُمــِم «. أَيْــِدي  إِلَــى  َويَُســلُِّمونَُه  أُورَُشــلِيَم  ِفــي  الْيَُهــوُد  َســيَْربُطُُه  هَكــَذا 
ِمــَن  َوالَِّذيــَن  نَْحــُن  إِلَيْــِه  َســِمْعَنا هــَذا طَلَبَْنــا  ــا  ثــم يســتطرد لوقــا فيقــول: » فَلَمَّ
الَْمــَكاِن أَْن لَ يَْصَعــَد إِلَــى أُورَُشــلِيَم « )عــد 10-12( ولكــن بولــس لــم يــرد أن ينحــرف 
عــن طريــق الواجــب. فــكان يريــد أن يتبــع المســيح حتــى إلــى الســجن والمــوت إذ لــزم 
األمــر. فصــاح فيهــم قائــاً:  » َمــاَذا تَْفَعلـُـوَن؟ تَبُْكــوَن َوتَْكِســُروَن قَلِْبــي، ألَنِّــي ُمْســتَِعدٌّ 
لَيْــَس أَْن أُْربَــَط فََقــْط، بَــْل أَْن أَُمــوَت أَيًْضــا ِفــي أُورَُشــلِيَم ألَْجــِل اْســِم الــرَّبِّ يَُســوَع « 
)عــد 13(. فــإذ رأوا أنهــم يســببون لــه ألمــاً دون أن يغيــروا مــا عــزم عليــه، كــف اإلخــوة 

عــن اإللحــاح عليــه قائليــن فقــط: » لِتَُكــْن َمِشــيئَُة الــرَّبِّ « )عــد 14(.
وقــد انتهــى وقــت مكوثهــم القصيــر فــي قيصريــة ســريعاً. فبــدأ بولــس والذيــن 
معــه فــي الســفر إلــى أورشــليم وقــد صحبهــم بعــض اإلخــوة. وكانــت قلوبهــم مكتنفــة 

بشــعور داخلــي بخطــر وشــر قادميــن.
لــم يســبق لبولــس الرســول أن اقتــرب مــن قبــل مــن أورشــليم بقلــب حزيــن كمــا 
وأعــداء  قليليــن  أصدقــاء  ســيجد  أنــه  عــرف  لقــد  المــرة.  تلــك  فــي  الحــال  كانــت 
كثيريــن. كان يقتــرب مــن المدينــة التــي قــد رفضــت ابــن هللا وقتلتــه، والتــي بــدأت 
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فــي ســمائها تهديــدات الغضــب اإللهــي. وإذ ذكــر الرســول كــم كان  تنعقــد اآلن 
تعصبهــم مــراً ضــد أتبــاع المســيح، أحــس بأعمــق عطــف علــى مواطنيــه المخدوعيــن. 
ومــع ذلــك فقــد كان أملــه ضئيــاً فــي أن يكــون قــادراً علــى مســاعدتهم، فنفــس 
الغضــب األعمــى الــذي كان قبــاً يضطــرم فــي قلبــه، كان يضطــرم اآلن ضــده فــي 

قلــوب أمــة بجملتهــا، بقــوة ل يمكــن وصفهــا. 
ولــم يكــن يعتمــد علــى عطــف وتعضيــد يأتيــه حتــى مــن إخوتــه فــي اإليمــان. 
متباطئيــن  يكونــوا  لــم  قــرب  عــن  يتعقبونــه  كانــوا  الذيــن  المهتديــن  غيــر  واليهــود 
وبالرســائل، فيشوشــون  بالــكام  أورشــليم  فــي  عنــه  الشــائعات  أردأ  إذاعــة  فــي 
الرســل والمشــايخ اســتقبلوا  مــن  بعــض  النــاس عنــه وعــن عملــه، وحتــى  أفــكار 
تلــك الشــائعات علــى أنهــا حقيقيــة، ولــم يحاولــوا أن ينقضوهــا ول أظهــروا رغبــة 

بينهــم وبينــه. التوفيــق  فــي 
ومــع ذلــك ففــي وســط كل هــذه المفشــات لــم يكــن الرســول يائســاً. فقــد 
بنــي  قلــوب  أيضــاً  ســيخاطب  قلبــه  خاطــب  الــذي  الصــوت  أن  مــن  واثقــاً  كان 
بيــن  ســيوحد  ويخدمونــه  يحبونــه  التاميــذ  إخوتــه  كان  الــذي  الســيد  وأن  أمتــه، 

اإلنجيــل. عمــل  فــي  وقلبــه  قلوبهــم 
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 21: 23-17: 35(.

ــا َوَصلَْنــا إِلـَـى أُورَُشــلِيَم قَِبلََنــا اإلِْخــَوُة ِبَفــَرٍح. َوِفــي الَْغــِد َدَخــَل بُولـُـُس َمَعَنــا  » َولَمَّ
إِلَــى يَْعُقــوَب، َوَحَضــَر َجِميــُع الَْمَشــايِخ « )أعمــال 21: 17، 18(. 

علــى  المناظريــن  المشــايخ  إلــى  بولــس ورفاقــه رســمياً  م  قــدَّ المــرة  هــذه  فــي 
بيــن  الفقــراء  التــي أرســلتها كنائــس األمــم إلعالــة  العطايــا  فــي أورشــليم،  العمــل 
اإلخــوة فــي اليهوديــة. إن جمــع هــذه التبرعــات قــد كلّــف الرســول وزمــاءه وقتــاً 
طويــاً وتفكيــراً جزعــاً وجهــداً وتعبــاً جســمانياً. إن هــذا المبلــغ مــن المــال الــذي 
وحتــى  كثيــرة  لتضحيــات  رمــزاً  كان  أورشــليم  فــي  المشــايخ  انتظــارات  كل  فــاق 

لحرمــان شــديد وقــاس مــن جانــب المؤمنيــن مــن األمــم.
فهــذه العطايــا الطوعيــة أنبــأت عــن ولء المهتديــن مــن األمــم لعمــل هللا المنظــم 
فــي أرجــاء العالــم. وكان ينبغــي أن يقبلــه الجميــع معبريــن عــن شــكرهم وامتنانهــم. 
كانــوا واقفيــن  الذيــن  بيــن هــؤلء  أنــه حتــى  لبولــس ورفاقــه  فقــد ظهــر  ذلــك  ومــع 
أمامهــم وجــد قــوم كانــوا عاجزيــن عــن تقديــر روح المحبــة األخويــة التــي دفعــت 

أولئــك النــاس لتقديــم تلــك العطايــا.
في أثناء السنوات األولى لعمل اإلنجيل بين األمم وجد بين اإلخوة المتقدمين 
فــي أورشــليم جماعــة كانــوا متعلقيــن بالتعصــب القديــم والعــادات الموروثــة، هــؤلء 
لــم يتعاونــوا تعاونــاً قلبيــاً مــع بولــس ورفاقــه. ففــي اهتمامهــم الدقيــق بحفــظ فرائــض 
وطقــوس ل معنــى لهــا غابــت عــن أنظارهــم البركــة التــي كان يمكــن أن تأتيهــم وتأتــي 
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إلــى عمــل اإلنجيــل الــذي قــد أحبــوه وذلــك عــن طريــق توحيــد كل أجــزاء عمــل الــرب 
معــاً. ومــع رغبتهــم فــي حراســة أفضــل لصالــح الكنيســة المســيحية فقــد أخفقــوا فــي 
مسايرة عناية هللا التقدمية. وفي حكمتهم البشرية حاولوا أن يفرضوا على الخدام 
كثيــراً مــن القيــود التــي ل لــزوم لهــا. وهكــذا قامــت جماعــة مــن النــاس الذيــن لــم يكونوا 
يعرفــون، معرفــة شــخصية، شــيئاً عــن تطــورات الظــروف والحاجــات الخاصــة التــي 
كان يواجههــا الخــدام فــي الحقــول البعيــدة، ومــع ذلــك أصــروا علــى أن لهــم الســلطان 
لتوجيــه إخوتهــم فــي هــذه الحقــول ليتبعــوا وســائل محــددة للعمــل. فقــد أحســوا كمــا 

لــو أن عمــل الكــرازة باإلنجيــل ينبغــي القيــام بــه بحيــث يكــون متفقــاً مــع آرائهــم. 
كانــت قــد مــرت بضــع ســنوات منــذ تأمــل اإلخــوة فــي أورشــليم مــع ممثليــن مــن 
الكنائس الرئيسة األخرى، تأماً جدياً في المشكلة المحيرة التي ظهرت عن الوسائل 
التي كان يتبعها من كانوا يخدمون بين األمم. كان من نتائج ذلك المجمع أن اإلخوة 
اتحــدوا معــاً فــي وضــع توصيــات محــددة للكنائــس عــن بعــض الطقــوس والعــادات بمــا 
فيهــا الختــان. وفــي ذك المجمــع العــام اتحــد اإلخــوة أيضــاً فــي مــدح برنابــا وبولــس لــدى 

الكنائس المســيحية على أنهما خادمان يســتحقان الثقة المطلقة كل مؤمن. 
مــرارة  بــكل  ينتقــدون  كانــوا  قــوم  الجتمــاع  ذلــك  فــي  الحاضريــن  بيــن  وكان 
وســائل العمــل التــي كان يتبعهــا الرســل الذيــن اضطلعــوا بالعــبء األكبــر للكــرازة 
باإلنجيــل فــي العالــم األممــي. ولكــن فــي أثنــاء المجمــع اتســعت آفــاق تفكيرهــم 
عــن مقاصــد هللا واتحــدوا مــع إخوتهــم فــي وضــع قــرارات حكيمــة كفلــت إمكانيــة 

توحيــد هيئــة المؤمنيــن جميعــاً.
عددهــم  تكاثــر  قــد  األمــم  مــن  المهتديــن  أن  جليــاً  ظهــر  عندمــا  ذلــك،  وبعــد 
بســرعة، كان يوجــد قليلــون مــن أكابــر اإلخــوة فــي أورشــليم الذيــن عــادوا مــن جديــد 
يتشــبثون بتعصبهــم الســابق ضــد وســائل بولــس ورفاقــه. وقــد ازدادت شــدة هــذه 
باإلنجيــل  الكــرازة  القــادة أن عمــل  بعــض  قــرر  أن  إلــى  الســنين  بمــرور  التعصبــات 
يجــب أن يســير منــذ اآلن بمــا يتفــق مــع آرائهــم. فــإذ جعــل بولــس وســائله تتفــق 
مــع بعــض الخطــط التــي كانــوا يدافعــون عنهــا فســيعترفون بعملــه ويعضدونــه، وإل 

فإنهــم لــن يعــودوا ينظــرون إلــى ذلــك العمــل نظــرة الرضــى أو يعضدونــه.
لقــد غابــت عــن أنظــار هــؤلء النــاس حقيقــة كــون هللا هــو معلــم شــعبه، وعلــى 
كل خــادم فــي عملــه أن يحصــل علــى اختبــار فــردي فــي اتبــاع القائــد اإللهــي، وأل 
ينظــر إلــى البشــر للحصــول علــى التوجيــه المباشــر، وأن خدامــه يجــب أن يصاغــوا 

ويشــكلوا ل فــي قالــب آراء اإلنســان بــل فــي القالــب اإللهــي.
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اإِلنَْســانِيَِّة  الِْحْكَمــِة  » ِبــَكاَِم  ل  النــاس  علــم  خدمتــه  فــي  بولــس  الرســول  إن 
لــه  أعلنــت  بهــا  كــرز  التــي  الحقائــق  إن  ِة «.  َوالُْقــوَّ الــرُّوِح  ِببُرَْهــاِن  بَــْل  الُْمْقِنــعِ، 
ـى أَْعَمــاَق هللِا. ألَْن َمــْن ِمــَن  بالــروح القــدس: » ألَنَّ الــرُّوَح يَْفَحــُص كُلَّ َشــْيٍء َحتّـَ
النَّــاِس يَْعــرُِف أُُمــوَر اإِلنَْســاِن إِلَّ ُروُح اإِلنَْســاِن الَّــِذي ِفيــِه؟ هَكــَذا أَيًْضــا أُُمــوُر هللِا َل 
ـُم ِبَهــا أَيًْضــا، َل  يَْعرِفَُهــا أََحــٌد إِلَّ ُروُح هللِا «. ثــم يعلــن الرســول قائــاً: » الَِّتــي نَتََكلّـَ
ــاِت  ِبأَقْــَوال تَُعلُِّمَهــا ِحْكَمــٌة إِنَْســانِيٌَّة، بَــْل ِبَمــا يَُعلُِّمــُه الــرُّوُح الُْقــُدُس، قَاِرنِيــَن الرُّوِحيَّ

ِبالرُّوِحيَّــاِت « )1 كورنثــوس 2: 4، 13-10(.
اإلرشــاد  انتظــار  فــي  إلــى هللا  يتطلــع  مــدى ســني خدمتــه كان  فــي  بولــس  إن 
المباشــر. وفــي الوقــت نفســه كان حريصــاً جــداً علــى أن يخــدم فــي وفــاق مــع قــرارات 
ِفــي  ُد  الكنائــس كانــت » تَتََشــدَّ نتائــج ذلــك أن  مــن  العــام. وكان  مجمــع أورشــليم 
اإِليَمــاِن َوتـَـزَْداُد ِفــي الَْعــَدِد كُلَّ يـَـْوٍم « )أعمــال 16: 5(. واآلن فبرغــم كــون البعــض لــم 
يظهــروا لــه عطفــاً، فقــد وجــد عــزاء فــي الشــعور بأنــه قــد أدى واجبــه فــي كونــه قــد عــزز 
فــي نفــوس المهتديــن علــى يديــه روح الــولء والكــرم والمحبــة األخويــة، كمــا تجلــت 

هــذه الفرصــة فــي العطايــا الســخية التــي اســتطاع أن يضعهــا أمــام مشــايخ اليهــود.
ثُُهــْم َشــيْئًا فََشــيْئًا ِبــُكلِّ َمــا فََعلـَـُه هللُا  وبعــد تقديــم العطايــا: » طَِفــَق )بولــس( يَُحدِّ
بَيْــَن األَُمــِم ِبَواِســطَِة ِخْدَمِتــِه « )أعمــال 21: 19(. فهــذا الســرد للحقائــق أدخــل إلــى 
قلوب الجميع حتى من كانوا متشككين ومرتابين، القتناع بأن بركة السماء رافقت 
ــُدوَن الــرَّبَّ « )أعمــال 21: 20(. لقــد أحســوا بــأن  ــا َســِمُعوا َكانـُـوا يَُمجِّ خدماتــه: » فَلَمَّ
النظــم التــي اســتخدمها الرســول فــي العمــل كانــت تحمــل ختــم الســماء. فالعطايــا 
الســخية الموضوعــة أمامهــم زادت مــن قــوة شــهادة الرســول علــى أمانــة الكنائــس 
الجديــدة المقامــة بيــن األمــم. فالرجــال الذيــن إذ كانــوا محســوبين ضمــن المســؤولين 
عــن العمــل فــي أورشــليم وألّحــوا بوجــوب اتخــاذ إجــراءات تعســفية للســيطرة، رأوا 
خدمة بولس في نور جديد، واقتنعوا بخطأ تصرفهم وعلموا أنهم كانوا مستعبدين 
للعــادات والتقاليــد اليهوديــة، وأن عمــل اإلنجيــل قــد تعطــل كثيــراً إلخفاقهــم فــي 

العتــراف بــأن حائــط الســياج بيــن اليهــود واألمــم قــد نقــض بمــوت المســيح.
كانــت هــذه هــي الفرصــة الذهبيــة لــكل اإلخــوة المتقدميــن ليعترفــوا صراحــة 
بــأن هللا قــد عمــل بواســطة بولــس وأنهــم هــم فــي بعــض األوقــات قــد أخطــأوا فــي 
بــدلً  تثيــر حســدهم وتعصبهــم. ولكــن  التــي أذاعهــا أعــداؤه أن  الســماح لألخبــار 
مــن أن يبذلــوا مجهــوداً جماعيــاً إلنصــاف ذاك الــذي قــد تضــرر، قدمــوا لــه مشــورة 
هــو  يكــون  أن  يجــب  بأنــه  لبولــس شــعورا  يزالــون يضمــرون  ل  أنهــم  علــى  برهنــت 
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المســئول أكثــر مــن غيــره عــن التعصــب الســائد حينئــذ. إنهــم لــم يقفــوا منــه موقفــاً 
نبيــاً دفاعــاً عنــه، محاوليــن أن يبينــوا لجماعــة الســاخطين عليــه أوجــه َخطَِئهــم، بــل 
حاولــوا أن يعقــدوا صلحــاً بــأن أشــاروا عليــه باتبــاع خطــة كانــوا يــرون أنهــا كفيلــة بإزالــة 

كل أســباب ســوء التفاهــم.
ِمــَن  َربْــَوًة  يُوَجــُد  كَــْم  األَُخ  أَيَُّهــا  تَــَرى  » أَنْــَت  لــه:  قالــوا  شــهادته  علــى  وجوابــاً 
الْيَُهــوِد الَِّذيــَن آَمُنــوا، َوُهــْم َجِميًعــا َغيـُـوُروَن لِلنَّاُمــوِس. َوقـَـْد أُْخِبــُروا َعْنــَك أَنَّــَك تَُعلِّــُم 
َجِميــَع الْيَُهــوِد الَِّذيــَن بَيْــَن األَُمــِم الرْتِــَداَد َعــْن ُموَســى، قَائِــاً أَْن لَ يَْخِتُنــوا أَْولََدُهــْم 
يَْجتَِمــَع  أَْن  َحــال  بُــدَّ َعلَــى كُلِّ  يَُكــوُن؟ لَ  َمــاَذا  يَْســلُُكوا َحَســَب الَْعَوائِــِد. فَــِإًذا  َولَ 
الُْجْمُهــوُر، ألَنَُّهــْم َسيَْســَمُعوَن أَنَّــَك قـَـْد ِجئـْـَت. فَافَْعــْل هــَذا الَّــِذي نَُقــوُل لـَـَك: ِعْنَدنـَـا 
أَْربََعــُة رَِجــال َعلَيِْهــْم نـَـْذٌر. ُخــْذ هــؤُلَِء َوتَطهَّــْر َمَعُهــْم َوأَنِْفــْق َعلَيِْهــْم لِيَْحلُِقــوا ُرُؤوَســُهْم، 
ــا أُْخِبــُروا َعْنــَك، بَــْل تَْســلُُك أَنْــَت أَيًْضــا َحاِفظًــا  فَيَْعلَــَم الَْجِميــُع أَْن لَيْــَس َشــْيٌء ِممَّ
ــا ِمــْن ِجَهــِة الَِّذيــَن آَمُنــوا ِمــَن األَُمــِم، فَأَرَْســلَْنا نَْحــُن إِلَيِْهــْم َوَحَكْمَنــا أَْن  لِلنَّاُمــوِس. َوأَمَّ
ــا ُذبــَح لأِلَْصَنــاِم،  لَ يَْحَفظُــوا َشــيْئًا ِمثْــَل ذلِــَك، ِســَوى أَْن يَُحاِفظُــوا َعلَــى أَنُْفِســِهْم ِممَّ

ِم، َوالَْمْخُنــوِق، َوالزِّنَــا « )أعمــال 21: 25-20(. َوِمــَن الــدَّ
كان اإلخــوة يرجــون أن بولــس إذ يعمــل بموجــب تلــك الخطــة المقترحــة يقــدم 
تكذيبــاً حاســماً لألخبــار الكاذبــة التــي أشــيعت عنــه. وقــد أكــدوا لــه بــأن حكــم المجمــع 
يــزال ســارياً. ولكــن  األول بخصــوص المهتديــن مــن األمــم، والنامــوس الطقســي ل 
هــذه المشــورة التــي قدموهــا لــه لــم تكــن متفقــة مــع ذلــك القــرار. إن روح هللا لــم 
يلهمهــم بتقديــم تلــك النصيحــة لبولــس ولكنهــا كانــت مــن ثمــار الجبــن. لقد علم قادة 
الكنيســة فــي أورشــليم أن عــدم امتثــال المســيحيين للنامــوس الطقســي ســيعرضهم 
لعــداء اليهــود الذيــن قــد يوقعــون عليهــم الضطهــاد. لقــد كان مجمــع الســنهدريم 
يبــذل قصــاراه لتعطيــل تقــدم اإلنجيــل وانتشــاره. وقــد اختــار هــذا المجمــع رجــالً 
ليتعقبــوا الرســل، ســيما بولــس، وبــكل وســيلة ممكنــة يقاومــون عملهــم. فلــو حكــم 
على المؤمنين بالمسيح، أمام السنهدريم، على أنهم كاسروا الناموس، فا بد من 

أن يحــل بهــم قصــاص ســريع وصــارم كمرتديــن عــن اإليمــان اليهــودي.
إن كثيريــن مــن اليهــود الذيــن كانــوا قــد قبلــوا اإلنجيــل ظلــوا يوقــرون النامــوس 
الطقســي، وكانــوا يرغبــون أشــد الرغبــة فــي اإلدلء بتصريحــات طائشــة محاوليــن 
بهــذه الوســيلة أن يكســبوا ثقــة مواطنيهــم وياشــوا تعصبهــم ويربحوهــم لإليمــان 
بالمســيح كفــادي العالــم. وقــد تحقــق بولــس مــن أنــه طالمــا ظــل المتقدمــون بيــن 
إلبطــال  دائمــاً  فســيعملون  ضــده  التعصــب  يضمــرون  أورشــليم  كنيســة  أعضــاء 
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تأثيــره. وقــد أحــس أنــه لــو أمكنــه بــأي إذعــان معقــول أن يربحهــم إلــى جانــب الحــق 
لــكان يســتطيع إزاحــة عقبــة عظيمــة مــن طريــق تقــدم اإلنجيــل ونجاحــه فــي أماكــن 

أخــرى. ولكــن هللا لــم يخــول لــه أن يذعــن بقــدر مــا أرادوا.
إننــا عندمــا نفكــر فــي رغبــة بولــس العظيمــة فــي أن يكــون فــي حالــة وفــاق مــع 
إخوتــه، فــإن عطفــه نحــو الضعفــاء فــي اإليمــان، واحترامــه للرســل الذيــن كانــوا مــع 
المســيح، وليعقــوب أخــي الــرب، وغرضــه فــي أن يكــون كل شــيء لجميــع النــاس 
علــى قــدر اســتطاعته دون أن يضحــي بمبادئــه — عندمــا نفكــر فــي هــذا كلــه، فإنــه 
لــم يكــن أمــراً مســتغرباً جــداً إن أمكــن إلزامــه بالنحــراف عــن الطريــق الثابــت الحاســم 
فــإن  المشــتهى،  الغــرض  مــن تحقيــق  بــدلً  الحيــن. ولكــن  ذلــك  إلــى  اتبعــه  الــذي 
محاولتــه ألجــل التوفيــق عجلــت بالكارثــة، وبوقــوع اآللم التــي قــد أنبــئ بهــا، والتــي 
عملــت بالنتيجــة علــى التفريــق بينــه وبيــن إخوتــه، وحرمــت الكنيســة مــن أحــد أقــوى 

أعمدتهــا، ومــألت قلــوب كثيريــن مــن المســيحيين بالحــزن فــي كل البلــدان.
وفــي اليــوم التالــي بــدأ بولــس فــي العمــل بمشــورة الشــيوخ. فالرجــال األربعــة 
الذيــن كان عليهــم نــذر كانــت قــد انتهــت مدتــه تقريبــاً، أخذهــم بولــس ودخــل بهــم 
الهيــكل » ُمْخِبــرًا ِبَكَمــاِل أَيَّــاِم التَّطِْهيــِر، إِلـَـى أَْن يَُقــرََّب َعــْن كُلِّ َواِحــٍد ِمْنُهــُم الُْقْربـَـاُن « 
)أعمــال 21: 26(. وكان ل بــد مــن تقديــم ذبائــح غاليــة عنهــم )انظــر ســفر العــدد 6(.

إن الذيــن نصحــوا بولــس باتخــاذ هــذه الخطــوة لــم يقــدروا تمامــاً الخطــر العظيــم 
الــذي ســيتعرض لــه نتيجــة لذلــك. ففــي ذلــك العيــد امتــألت أورشــليم بالعابديــن مــن 
بلــدان كثيــرة. فــإذ حمــل بولــس اإلنجيــل إلــى األمــم إتمامــاً للتفويــض المعطــى لــه مــن 
هللا فقــد زار العديــد مــن أعظــم مــدن العالــم وكان معروفــاً لــدى آلف ممــن قــد أتــوا 
مــن بــاد أجنبيــة إلحيــاء العيــد فــي أورشــليم. وبيــن هــؤلء ُوجــد رجــاٌل امتــألت قلوبهــم 
بالعــداوة المــرة ضــد بولــس. فكونــه يدخــل الهيــكل فــي ذلــك العيــد العــام يعنــي أنــه 
كان يخاطر بحياته. ولمدى عدة أيام جعل يدخل ويخرج بين العابدين، وكان يبدو 
كأن أحــداً لــم ياحظــه. ولكــن قبــل انتهــاء فتــرة النــذر المحــددة، إذ كان يتحــدث مــع 

الكاهــن عــن الذبائــح المطلــوب تقديمهــا، عرفــه بعــض اليهــود القادميــن مــن آســيا.
الرَِّجــاُل  » أَيَُّهــا  صارخيــن:  عليــه  هجمــوا  الشــياطين  كاهتيــاج  فباهتيــاج 
ا  ِضــدًّ َمــَكاٍن  ِفــي كُلِّ  الَْجِميــَع  ـُم  يَُعلِـّ ـِذي  الّـَ الرَُّجــُل  ُهــَو  أَِعيُنــوا هــَذا  اإلِْســرَائِيلِيُّوَن، 
ــْعِب َوالنَّاُمــوِس َوهــَذا الَْمْوِضــعِ « )أعمــال 21: 28(. وإذ اســتجاب الشــعب  لِلشَّ
للدعــوة فــي طلــب المعونــة أضيفــت تهمــة أخــرى مؤداهــا: » َحتَّــى أَْدَخــَل يُونَانِيِّيــَن 

َس « )عــد 28(. ـَس هــَذا الَْمْوِضــَع الُْمَقــدَّ َوَدنّـَ إِلَــى الَْهيْــَكِل  أَيًْضــا 
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وكانــت الشــريعة اليهوديــة تعتبــر دخــول أي شــخص أغلــف إلــى أروقــة الهيــكل 
الداخليــة المقدســة، جريمــة قصاصهــا المــوت. وكان بولــس قــد شــوِهَد مــن قبــل فــي 
أورشــليم فــي صحبــة تروفيمــس األفسســي فظنــوا أنــه قــد أدخلــه إلــى الهيــكل. ولكنــه 
لــم يفعــل هــذا، وإذ كان هــو نفســه يهوديــاً فــإن دخولــه إلــى الهيــكل لــم يكــن معتبــراً 
انتهــاكاً للشــريعة. ولكــن مــع أن التهمــة كلهــا كانــت كاذبــة فقــد كانــت كفيلــة بإثــارة 
تعصــب الشــعب. وإذ انتشــرت تلــك الصرخــة وتناقلتهــا األفــواه فــي أروقــة الهيــكل 
ثــارت ثائــرة تلــك الجماهيــر المجتمعــة هنــاك. وبســرعة عظيمــة انتشــر الخبــر فــي كل 

ــْعُب « )أعمــال 21: 30(. أورشــليم: » فََهاَجــِت الَْمِديَنــُة كُلَُّهــا، َوتَرَاكَــَض الشَّ
إن اإلشــاعة القائلــة بــأن إنســاناً مرتــداً عــن إســرائيل تجــرأ علــى تنجيــس الهيــكل 
في الوقت نفســه الذي فيه احتشــدت هناك آلف من كل أنحاء العالم لتســجد، 
أثــارت أعنــف أحاســيس الغضــب فــي قلــوب الرعــاع: » َوأَْمَســُكوا بُولُــَس َوَجــرُّوُه 

ــَكِل. َولِلَْوقْــِت أُْغلَِقــِت األَبْــَواُب «. َخــارَِج الَْهيْ
» َوبَيَْنَمــا ُهــْم يَطْلُبـُـوَن أَْن يَْقتُلـُـوُه، نََمــا َخبَــٌر إِلـَـى أَِميــِر الَْكِتيبَــِة أَنَّ أُورَُشــلِيَم كُلََّهــا قـَـِد 
اْضطََربَــْت «. لقــد عــرف كلوديــوس ليســياس جيــدا عناصــر الضطــراب والهتيــاج 
التــي كان عليــه أن يتعامــل معهــا: » فَلِلَْوقْــِت أََخــَذ َعْســَكرًا َوقُــوَّاَد ِمئَــاٍت َوَركَــَض 
ــوا َعــْن َضــرِْب بُولُــَس « )أعمــال 21: 32-30(.  ــا رأَْوا األَِميــَر َوالَْعْســَكَر كَفُّ إِلَيِْهــْم. فَلَمَّ
فــإذ كان القائــد الرومانــي يجهــل أســباب ذلــك الشــغب، وإذ رأى غضــب الشــعب 
موجهــاً كلــه ضــد بولــس، اســتنتج أنــه ل بــد أن يكــون ثائــراً مصريــاً كان قــد ســمع بخبــره 
ولــم يتمكــن أحــد مــن القبــض عليــه بعــد. ولذلــك: » أََمــَر أَْن يَُقيَّــَد ِبِسلِْســلَتَيِْن، َوطَِفــَق 
َمــْن يَُكــوُن؟ َوَمــاذَا فََعــَل؟ « ففــي الحــال ارتفعــت أصــوات التهــام  يَْســتَْخِبُر: تُــرَى 
العالية الغاضبة: » وَكَاَن الْبَْعُض يَْصرُُخوَن ِبَشْيٍء َوالْبَْعُض ِبَشْيٍء آَخَر ِفي الَْجْمعِ. 
ــَغِب، أََمــَر أَْن يُْذَهــَب ِبــِه إِلَــى الُْمَعْســَكِر.  ــَم الْيَِقيــَن لَِســبَِب الشَّ ــْم يَْقــِدْر أَْن يَْعلَ ــا لَ َولَمَّ
َرجِ اتََّفــَق أَنَّ الَْعْســَكَر َحَملَــُه ِبَســبَِب ُعْنــِف الَْجْمــعِ، ألَنَّ ُجْمُهــوَر  ــا َصــاَر َعلَــى الــدَّ َولَمَّ

ــْعِب َكانُــوا يَتْبَُعونَــُه َصارِِخيــَن ُخــْذُه « )أعمــال 1 2: 36-33(. الشَّ
ففــي وســط ذلــك الشــغب كان الرســول هادئــاً وضابطــاً لنفســه. كان عقلــه 
مثبتاً في هللا وعرف أن مائكة السماء يعسكرون حوله. وقد أحس أنه ل يريد أن 
يتــرك الهيــكل دون أن يبــذل مجهــودا ليكــرز بالحــق أمــام مواطنيــه. وإذ كان موشــكاً 
أن يؤخــذ إلــى المعســكر قــال لألميــر: » أَيَُجــوُز لِــي أَْن أَقُــوَل لَــَك َشــيْئًا؟ « فأجابــه 
هــِذِه  قَبْــَل  َصَنــَع  ـِذي  الّـَ الِْمْصــِريَّ  أَنْــَت  أَفَلَْســَت  الْيُونَانِيَّــَة؟  » أَتَْعــرُِف  ليســياس: 
ـِة أَْربََعــَة اآللَِف الرَُّجــِل ِمــَن الَْقتَلَــِة؟ « فأجابــه بولــس  يّـَ ـاِم ِفتَْنــًة، َوأَْخــَرَج إِلَــى الْبَرِّ األَيّـَ
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ِمــْن كِيلِيِكيَّــَة.  َدنِيَّــٍة  َغيْــِر  َمِديَنــٍة  أَْهــِل  ِمــْن   ، يَُهــوِديٌّ طَرُْسوِســيٌّ رَُجــٌل  بقولــه: » أَنَــا 
ــْعَب « )عــد 39-37(. ـَم الشَّ َوأَلْتَِمــُس ِمْنــَك أَْن تَــأَْذَن لِــي أَْن أُكَلِـّ

ِبيَــِدِه  َوأََشــاَر  َرِج  الــدَّ َعلَــى  بُولُــُس  » َوقَــَف  حينئــذ:  طلبــه  إلــى  أجيــب  وقــد 
ــْعِب « إن إشــارة يــده اســترعت انتباههــم بينمــا هيئتــه أوجبــت عليهــم  إِلَــى الشَّ
الرَِّجــاُل  أَيَُّهــا  قَائِــاً  الِْعبْرَانِيَّــِة  ِباللَُّغــِة  فََنــاَدى  َعِظيــٌم.  ُســُكوٌت  » فََصــاَر  الحتــرام: 
اإلِْخــَوُة َواآلبَــاُء، اْســَمُعوا اْحِتَجاِجــي اآلَن لََديُْكــْم « فــإذ ســمعوه يخاطبهــم بلغتهــم 
ــوا ُســُكوتًا أَْحــَرى « ففــي وســط ذلــك الســكون الشــامل  العبرانيــة المألوفــة: » أَْعطُ
ِفــي  َربَيْــُت  َولِكــْن  ِفــي طَرُْســوَس كِيلِيِكيَّــَة،  ُولِــْدُت  يَُهــوِديٌّ  رَُجــٌل  يقــول: » أَنَــا  راح 
. وَكُْنــُت  هــِذِه الَْمِديَنــِة ُمَؤدَّبًــا ِعْنــَد رِْجلَــْي َغَمالَئِيــَل َعلَــى تَْحِقيــِق النَّاُمــوِس األَبَــِويِّ
َغيـُـوًرا ِ هلِل كََمــا أَنْتـُـْم َجِميُعُكــُم الْيَــْوَم « )أعمــال 21: 40؛ 22: 1-3( ولــم يمكــن ألحــد 
أن ينكــر بيانــات الرســول حيــث أن الحقائــق التــي أشــار إليهــا كانــت معروفــة لــدى 
ثــم تحــدث عــن غيرتــه األولــى  كثيريــن ممــن كانــوا ل يزالــون أحيــاء فــي أورشــليم. 
فــي اضطهــاد تاميــذ المســيح حتــى المــوت وقــص عليهــم ظــروف اهتدائــه مخبــراً 
إياهــم كيــف خضــع قلبــه المتكبــر للناصــري المصلــوب. فلــو أنــه حــاول الشــتباك 
القصــة  ولكــن  أقوالــه  إلــى  اإلصغــاء  عنــاد  بــكل  لرفضــوا  خصومــه  مــع  جــدال  فــي 
التــي أوردهــا مــن واقــع اختبــاره كانــت مصحوبــة بقــوة إقنــاع بــدا أنهــا قــد ألنــت 

وأخضعــت قلوبهــم فــي ذلــك الحيــن.
وقــد حــاول بعــد ذلــك أن يبرهــن أن خدمتــه بيــن األمــم لــم يَْســَع فيهــا باختيــاره. 
فقــد كان يرغــب أن يخــدم بيــن أمتــه ولكــن فــي نفــس ذلــك الهيــكل كلمــه هللا بصوتــه 

فــي رؤيــا مقدســة موجهــاً ومحــدداً الطريــق الــذي يســلكه: » إِلـَـى األَُمــِم بَِعيــًدا «.
إلــى  بولــس  وصــل  عندمــا  ولكــن  عظيــم،  بانتبــاه  الشــعب  أصغــى  هنــا  إلــى 
ذلــك الحــد مــن تاريخــه حيــث أقيــم ســفيراً للمســيح بيــن األمــم، ثــار غضبهــم مــن 
بوصفهــم  أنفســهم  إلــى  ينظــروا  أن  علــى  قــد اصطلحــوا  اليهــود  كان  فــإذ  جديــد. 
الشــعب الوحيــد المنعــم عليــه مــن هللا، لــم يرغبــوا فــي الســماح لألمــم المحتقريــن 
بمقاســمتهم فــي المتيــازات التــي كانــت إلــى ذلــك الحيــن تعتبــر مقتصــرة عليهــم. 
فــإذ رفعــوا أصواتهــم فــوق صــوت ذلــك الخطيــب صاحــوا قائليــن: » ُخــْذ ِمثـْـَل هــَذا 

ـُه كَاَن لَ يَُجــوُز أَْن يَِعيــَش «. ِمــَن األَرِْض، ألَنّـَ
، أََمــَر األَِميــُر  » َوإِْذ كَانُــوا يَِصيُحــوَن َويَطْرَُحــوَن ثِيَابَُهــْم َويَرُْمــوَن ُغبَــاًرا إِلَــى الَْجــوِّ
أَْن يُْذَهــَب ِبــِه إِلَــى الُْمَعْســَكِر، قَائِــاً أَْن يُْفَحــَص ِبَضَربَــاٍت، لِيَْعلَــَم ألَيِّ َســبٍَب كَانُــوا 

يَْصرُُخــوَن َعلَيْــِه هَكــَذا «.
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ــيَاِط، قـَـاَل بُولـُـُس لَِقائـِـِد الِْمئـَـِة الَْواِقــِف أَيَُجــوُز لَُكــْم أَْن تَْجلِــُدوا  وُه لِلسِّ ــا َمــدُّ » فَلَمَّ
إِنَْســانًا ُروَمانِيًّــا َغيْــَر َمْقِضــيٍّ َعلَيْــِه؟ فـَـِإْذ َســِمَع قَائـِـُد الِْمئـَـِة َذَهــَب إِلـَـى األَِميــِر، َوأَْخبَــرَُه 
قَائـِـاً انْظـُـْر َمــاَذا أَنـْـَت ُمزِْمــٌع أَْن تَْفَعــَل ألَنَّ هــَذا الرَُّجــَل ُروَمانـِـيٌّ فََجــاَء األَِميــُر َوقـَـاَل لـَـُه 
ــا أَنـَـا فَِبَمبْلـَـغٍ كَِبيــٍر اقْتََنيْــُت هــِذِه  ؟ فََقــاَل نََعــْم. فَأََجــاَب األَِميــُر أَمَّ قـُـْل لـِـي أَنـْـَت ُروَمانـِـيٌّ
ــى َعْنــُه الَِّذيــَن كَانُــوا  ــا أَنَــا فََقــْد ُولِــْدُت ِفيَهــا. َولِلَْوقْــِت تََنحَّ ـَة. فََقــاَل بُولُــُس أَمَّ الرََّعِويّـَ

، َوألَنَّــُه قـَـْد قَيَّــَدُه «. ــا َعلِــَم أَنَّــُه ُروَمانـِـيٌّ ُمزِْمِعيــَن أَْن يَْفَحُصــوُه. َواْختََشــى األَِميــُر لَمَّ
ـُه  » َوِفــي الَْغــِد إِْذ كَاَن يُِريــُد أَْن يَْعلَــَم الْيَِقيــَن: لَِمــاَذا يَْشــتَِكي الْيَُهــوُد َعلَيْــِه؟ َحلّـَ
بَــاِط، َوأََمــَر أَْن يَْحُضــَر ُرَؤَســاُء الَْكَهَنــِة وَكُلُّ َمْجَمِعِهــْم. فَأَْحَضــَر بُولُــَس َوأَقَاَمــُه  ِمــَن الرِّ

لََديِْهــْم « )أعمــال 22: 30-21(.
كان الرســول مزمعــاً أن يُحاكــم اآلن أمــام المحكمــة نفســها التــي كان هــو أحــد 
أعضائهــا قبــل اهتدائــه. فــإذ وقــف أمــام رؤســاء اليهــود كانــت هيئتــه هيئــة الهــدوء 
وتجلــى علــى وجهــه ســام المســيح: » فَتََفــرََّس... ِفــي الَْمْجَمــعِ َوقَــاَل أَيَُّهــا الرَِّجــاُل 
اإلِْخــَوُة، إِنِّــي ِبــُكلِّ َضِميــٍر َصالـِـٍح قـَـْد ِعْشــُتِ هلِل إِلـَـى هــَذا الْيَــْوِم «. فــإذ ســمعوا هــذا 
القــول اشــتعلت فــي قلوبهــم نــار العــداوة مــن جديــد: » فَأََمــَر َحَنانِيَّــا رَئِيــُس الَْكَهَنــِة، 
الَْواِقِفيــَن ِعْنــَدُه أَْن يَْضِربُــوُه َعلَــى فَِمــِه «. فأمــام هــذا األمــر القاســي صــاح بولــس 
قائــاً: » َســيَْضِربَُك هللُا أَيَُّهــا الَْحائِــُط الُْمبَيَّــُض أَفَأَنـْـَت َجالـِـٌس تَْحُكــُم َعلَــيَّ َحَســَب 
النَّاُمــوِس، َوأَنـْـَت تَأُْمــُر ِبَضْرِبــي ُمَخالًِفــا لِلنَّاُمــوِس؟ فََقــاَل الَْواِقُفــوَن: »أَتَْشــِتُم رَئِيــَس 
أَيَُّهــا  أَْعــرُِف  أَكُــْن  » لَــْم  قائــاً:  بولــس  أجــاب  المعتــادة  فببشاشــته  هللِا؟ «  كََهَنــِة 

اإلِْخــَوُة أَنَّــُه رَئِيــُس كََهَنــٍة، ألَنَّــُه َمْكتُــوٌب: رَئِيــُس َشــْعِبَك لَ تَُقــْل ِفيــِه ُســوًءا «.
وِقيُّوَن َواآلَخَر فَرِّيِسيُّوَن، َصرََخ ِفي الَْمْجَمعِ  ا َعلَِم بُولُُس أَنَّ ِقْسًما ِمْنُهْم َصدُّ » َولَمَّ

. َعلَى رََجاِء ِقيَاَمِة األَْمَواِت أَنَا أَُحاكَُم «. أَيَُّها الرَِّجاُل اإلِْخَوُة، أَنَا فَرِّيِسيٌّ ابُْن فَرِّيِسيٍّ
ِت  َوانَْشــقَّ وِقيِّيــَن،  دُّ َوالصَّ يِســيِّيَن  الَْفرِّ بَيْــَن  ُمَنازََعــٌة  َحَدثَــْت  هــَذا  قَــاَل  ــا  » َولَمَّ
ــا  َوأَمَّ ُروٌح،  َولَ  َمــاٌَك  َولَ  ِقيَاَمــٌة  لَيْــَس  ـُه  إِنّـَ يَُقولُــوَن  وِقيِّيــَن  دُّ الصَّ ألَنَّ  الَْجَماَعــُة، 
يِســيُّوَن فَيُِقــرُّوَن ِبــُكلِّ ذلِــَك «. فابتــدأ الحزبــان يخاصــم أحدهمــا اآلخــر وهكــذا  الَْفرِّ
يِسيِّيَن َوطَِفُقوا يَُخاِصُموَن  خفت حدة مقاومتهم لبولس » َونََهَض كَتَبَُة ِقْسِم الَْفرِّ
قَائِلِيَن: »لَْســَنا نَِجُد َشــيْئًا رَِديًّا ِفي هَذا اإلِنَْســاِن! َوإِْن كَاَن ُروٌح أَْو َماٌَك قَْد كَلََّمُه 

فَــاَ نَُحاِربَــنَّ هللَا « )أعمــال 23: 9-1(.
ففــي التشــويش الــذي حــدث عقــب ذلــك، حــاول الصدوقيــون بــكل شــوق 
بلهفــة  فتاقــوا  الفريســيون  أمــا  يقتلــوه،  حتــى  الرســول  علــى  يقبضــوا  أن  ولهفــة 
الَْعْســَكَر  فَأََمــَر  بُولُــَس،  يَْفَســُخوا  أَْن  األَِميــُر  فــإذ » اْختََشــى  إلــى حمايتــه.  مماثلــة 
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أَْن يَْنزِلُــوا َويَْختَِطُفــوُه ِمــْن َوْســِطِهْم َويَأْتُــوا ِبــِه إِلَــى الُْمَعْســَكِر « )أعمــال 23: 10(. 
فــي  لــه  التــي وقعــت  القاســية  تلــك الختبــارات  فــي  يتأمــل  وبعــد ذلــك إذ كان 
ذلــك اليــوم، ابتــدأ بولــس يخشــى لئــا يكــون تصرفــه غيــر مرضــى أمــام هللا. أيمكــن 
أن يكــون قــد أخطــأ أخيــراً إذ زار أورشــليم؟ فهــل رغبتــه الحــارة فــي النضمــام إلــى 

إخوتــه هــي التــي أدت إلــى هــذه النتيجــة المشــؤومة؟
إن ذلــك الــدور الــذي لعبــه اليهــود المدعيــن أنهــم شــعب هللا المختــار أمــام 
العالــم العديــم اإليمــان، ســبب لنفــس الرســول حزنــاً وألمــاً شــديدين. فكيــف ينظــر 
ويشــغلون  يعبــدون هللا  بأنهــم  يّدعــون  إذ  الوثنيــون؟ —  الضبــاط  أولئــك  اليهــم 
غيــر  األعمــى  الغضــب  لتحكــم  أنفســهم  يســلمون  ذلــك  ومــع  مقدســة  وظيفــة 
المعقــول فيهــم وفــي تصرفاتهــم ويحاولــون إهــاك حتــى إخوتهــم الذيــن يتجــرأون 
علــى مخالفتهــم فــي العقيــدة الدينيــة، ويحولــون مجلســهم المقــدس الوقــور إلــى 
مشــهد مــن مشــاهد النــزاع والتشــويش الجنونــي. لقــد أحــس بولــس أن اســم إلهــه 

قــد لحقــه العــار فــي نظــر أولئــك الوثنييــن.
أمــا اآلن فقــد أُلقــى بــه فــي الســجن وقــد عــرف أن أعــداءه فــي خبثهــم وحقدهــم 
خدمتــه  انتهــت  حقــاً  فهــل  عليــه.  ليقضــوا  وســيلة  أيــة  إلــى  ســيلجأون  المتهــور 
المســيح محبوبــاً  الخاطفــة؟ كان عمــل  الذئــاب  اآلن  للكنائــس، وهــل ســتدخلها 
جــداً لقلــب بولــس، وكان يفكــر فــي المخاطــر المحدقــة بالكنائــس المبعثــرة هنــا 
أنــاس  ُمَعرَّضــة لضطهــادات  كانــت  التــي  الكنائــس  تلــك  عميــق،  بجــزع  وهنــاك 
كالذيــن اصطــدم بهــم فــي مجمــع الســنهدريم. ففــي ضيقــه وخوفــه بكــى وصلــى.

ولكــن فــي ســاعة الظلمــة تلــك لــم يكــن الــرب غافــاً عــن خادمــه. لقــد حرســه 
مــن ذلــك الجمــع ســفاك الدمــاء فــي أروقــة الهيــكل، وكان معــه وهــو ماثــل أمــام 
مجمع الســنهدريم، وكان معه في القلعة، وقد أعلن نفســه لشــاهده األمين إجابة 
لصلــوات الرســول الجــادة فــي طلــب اإلرشــاد: » َوِفــي اللَّيْلـَـِة التَّالِيَــِة َوقـَـَف ِبــِه الــرَّبُّ 
ــا بُولُــُس! ألَنَّــَك كََمــا َشــِهْدَت ِبَمــا لِــي ِفــي أُورَُشــلِيَم، هَكــَذا يَْنبَِغــي أَْن  ــْق يَ ــاَل: »ثِ َوقَ

تَْشــَهَد ِفــي ُروِميَــَة أَيًْضــا « )أعمــال 23: 11(.
كان بولــس يتطلــع طويــاً إلــى األمــام مشــتاقاً لزيــارة رومــا. وكان يرغــب جــداً فــي 
أن يشــهد للمســيح هنــاك، ولكنــه أحــس بــأن مقاصــده أحبطهــا عــداوة اليهــود. ولــم 

يكــن يتوقــع حتــى ذلــك الحيــن بأنــه ســيذهب إلــى هنــاك أســيراً.
عليــه  يتآمــرون  كانــوا  بولــس  أعــداء  فــإن  خادمــه،  يشــجع  الــرب  كان  وفيمــا 
ــا َصــاَر النََّهــاُر َصَنــَع بَْعــُض الْيَُهــوِد اتَِّفاقًــا، َوَحرَُمــوا  متلهفيــن علــى إهاكــه. » َولَمَّ
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ـى يَْقتُلُــوا بُولُــَس . َوكَاَن الَِّذيــَن  أَنُْفَســُهْم قَائِلِيــَن: إِنَُّهــْم لَ يَأْكُلُــوَن َولَ يَْشــَربُوَن َحتّـَ
نجــد  هنــا   .)13  ،12  :23 )أعمــال  أَْربَِعيــَن «  ِمــْن  أَكْثَــَر  التََّحالُــَف  هــَذا  َصَنُعــوا 
» لِلُْخُصوَمــِة  صومــاً   — إشــعياء  بفــم  هللا  دانــه  قــد  الــذي  بــذاك  شــبيهاً  صومــاً 

.)4  :58 )أشــعياء  ــرِّ «  الشَّ ِبلَْكَمــِة  َولِتَْضِربُــوا  تَُصوُمــوَن،  َوالنِّــزَاِع 
ــا  ــْد َحرَْمَن ــوا قَ ــيُوِخ َوقَالُ ــِة َوالشُّ ُمــوا إِلَــى ُرَؤَســاِء الَْكَهَن فأولئــك المتآمــرون: » تََقدَّ
ـى نَْقتُــَل بُولُــَس. َواآلَن أَْعلُِمــوا األَِميــَر أَنْتُــْم َمــَع  أَنُْفَســَنا ِحرًْمــا أَْن لَ نَــُذوَق َشــيْئًا َحتّـَ
ــا لَــُه.  الَْمْجَمــعِ لَِكــْي يُْنزِلَــُه إِلَيُْكــْم َغــًدا، كَأَنَُّكــْم ُمزِْمُعــوَن أَْن تَْفَحُصــوا ِبأَكْثـَـِر تَْدِقيــق َعمَّ

وَن لَِقتْلِــِه « )أعمــال 23: 14، 15(. َونَْحــُن، قَبْــَل أَْن يَْقتَــرَِب، ُمْســتَِعدُّ
إن الكهنة والشيوخ بدلً من أن يوبخوا أولئك الرجال على هذه المكيدة القاسية 

وافقوا عليها بلهفة. إن بولس قال الصدق عندما شبه حنانيا بالقبر المبيَّض.
إل أن هللا تدخــل إلنقــاذ حيــاة خادمــه. ذلــك أن ابــن أخــت بولــس إذ ســمع 
َوأَْخبَــَر  الُْمَعْســَكَر  َوَدَخــَل  الســفاحون، » َجــاَء  أولئــك  الــذي نصبــه  » ِبالَْكِميــِن « 
ــابِّ  اِد الِْمئَــاِت َوقَــاَل اْذَهــْب ِبهــَذا الشَّ بُولُــَس. فَاْســتَْدَعى بُولُــُس َواِحــًدا ِمــْن قُــوَّ
َوقَــاَل  األَِميــِر  إِلَــى  َوأَْحَضــرَُه  فَأََخــَذُه  ِبــِه.  يُْخِبــرُُه  َشــيْئًا  ِعْنــَدُه  ألَنَّ  األَِميــِر،  إِلَــى 
ِعْنــَدُه  َوُهــَو  إِلَيْــَك،  ــابَّ  الشَّ هــَذا  أُْحِضــَر  أَْن  َوطَلَــَب  بُولُــُس،  األَِســيُر  اْســتَْدَعانِي 

.)18-16  :23 )أعمــال  لَــَك «  لِيَُقولَــُه  َشــْيٌء 
وقد استقبل كلوديوس ليسياس الشاب بكل رفق، وإذ تنحى به سأله: » َما ُهَو 
الَّــِذي ِعْنــَدَك لِتُْخِبرَنِــي ِبــِه؟ « فأجابــه الشــاب قائــاً: » إِنَّ الْيَُهــوَد تََعاَهــُدوا أَْن يَطْلُبُــوا 
ِمْنَك أَْن تُْنزَِل بُولَُس َغًدا إِلَى الَْمْجَمعِ، كَأَنَُّهْم ُمزِْمُعوَن أَْن يَْستَْخِبرُوا َعْنُه ِبأَكْثَِر تَْدِقيق. 
فـَـاَ تَْنَقــْد إِلَيِْهــْم، ألَنَّ أَكْثـَـَر ِمــْن أَْربَِعيــَن رَُجــاً ِمْنُهــْم كَاِمُنــوَن لـَـُه، قـَـْد َحرَُمــوا أَنُْفَســُهْم أَْن لَ 

وَن ُمْنتَِظرُوَن الَْوْعَد ِمْنَك «. يَأْكُلُوا َولَ يَْشــَربُوا َحتَّى يَْقتُلُوُه. َوُهُم اآلَن ُمْســتَِعدُّ
ـاُه أَْن َل تَُقــْل ألََحــٍد إِنّـَـَك أَْعلَْمتَِنــي ِبهــَذا «  يّـَ ــابَّ ُموِصيًــا إِ » فَأَطْلَــَق األَِميــُر الشَّ

)أعمــال 23: 22-19(.
دائــرة  إلــى  دائــرة اختصاصــه  مــن  بولــس  ينقــل  أن  ليســياس  قــرر  الحــال  ففــي 
اختصــاص فيلكــس الوالــي. كان اليهــود كشــعب فــي حالــة اهتيــاج وانفعــال وكانــوا 
كثيــراً مــا يحدثــون الشــغب. ووجــود الرســول فــي أورشــليم بشــكل دائمــاً قــد يــؤدي 
إلــى نتائــج خطــرة علــى المدينــة وربمــا للوالــي نفســه ولذلــك: » َدَعــا اثَْنيْــِن ِمــْن قـُـوَّاِد 
ا ِمئَتَــْي َعْســَكِريٍّ لِيَْذَهبُــوا إِلَــى قَيَْصِريَّــَة، َوَســبِْعيَن فَارًِســا َوِمئَتَــْي  الِْمئَــاِت َوقـَـاَل أَِعــدَّ
َويُوِصــاَُه  بُولُــَس  لِيُرْكِبَــا  َدَوابَّ  َمــا  يَُقدِّ َوأَْن  اللَّيْــِل.  ِمــَن  الثَّالِثَــِة  ــاَعِة  السَّ ِمــَن  َراِمــٍح، 

َســالًِما إِلَــى ِفيلِْكــَس الَْوالِــي « )أعمــال 23: 23، 24(.
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لــم يكــن هنالــك وقــت يضيعونــه فــي ترحيــل بولــس: » فَالَْعْســَكُر أََخــُذوا بُولـُـَس 
كََمــا أُِمــُروا، َوَذَهبـُـوا ِبــِه لَيْــاً إِلـَـى أَنِْتيبَاتِْريــَس « )عــد 31(. ومــن هنــاك ســار الفرســان 

باألســير إلــى قيصريــة، بينمــا عــاد األربعمائــة عســكري إلــى أورشــليم.
وقــد ســلم قائــد الكتيبــة المســؤول أســيره إلــى فيلكــس كمــا ســلمه أيضــاً رســالة 
أعطــاه إياهــا األميــر وفيهــا يقــول: » كُلُوِديُــوُس لِيِســيَاُس، يُْهــِدي َســاًَما إِلَــى الَْعِزيــِز 
ــا أَْمَســَكُه الْيَُهــوُد وََكانُــوا ُمزِْمِعيــَن أَْن يَْقتُلُــوُه، أَقْبَلْــُت  ِفيلِْكــَس الَْوالِــي. هــَذا الرَُّجــُل لَمَّ
الَِّتــي  ـَة  الِْعلّـَ أَْعلَــَم  أَْن  أُِريــُد  وَكُْنــُت   . ُروَمانِــيٌّ ـُه  أَنّـَ أُْخِبــرُْت  إِذْ  َوأَنَْقْذتُــُه،  الَْعْســَكِر  َمــَع 
ألَْجلَِهــا كَانـُـوا يَْشــتَُكوَن َعلَيْــِه، فَأَنْزَلْتـُـُه إِلـَـى َمْجَمِعِهــْم، فََوَجْدتـُـُه َمْشــُكوًّا َعلَيْــِه ِمــْن ِجَهــِة 
ــا  َمَســائِِل نَاُموِســِهْم. َولِكــنَّ َشــْكَوى تَْســتَِحقُّ الَْمــْوَت أَِو الُْقيُــوَد لَــْم تَُكــْن َعلَيْــِه. ثُــمَّ لَمَّ
أُْعلِْمــُت ِبَمِكيــَدٍة َعِتيــَدٍة أَْن تَِصيــَر َعلَــى الرَُّجــِل ِمــَن الْيَُهــوِد، أَرَْســلْتُُه لِلَْوقْــِت إِلَيْــَك، 
آِمرًا الُْمْشتَِكيَن أَيًْضا أَْن يَُقولُوا لََديَْك َما َعلَيِْه. كُْن ُمَعافًى « )أعمال 23: 30-26(.

ولمــا قــرأ فيلكــس الرســالة، ســأل إلــى أيــة وليــة ينتمــي األســير وعندمــا قيــل لــه 
أنــه مــن كيليكيــة قــال: » َسأَْســَمُعَك َمتَــى َحَضــَر الُْمْشــتَُكوَن َعلَيْــَك أَيًْضــا. َوأََمــَر أَْن 

يُْحــرََس ِفــي قَْصــِر ِهيــُروُدس « )عــد 35(.
إن قضيــة بولــس لــم تكــن هــي األولــى التــي وجــد فيهــا خــادم هللا ملجــأ ومــاذاً 
عنــد الوثنييــن يحميــه مــن خبــث مــن يقولــون إنهــم شــعب هللا المختــار. إن اليهــود 
فــي اهتياجهــم ضــد بولــس أضافــوا جريمــة جديــدة إلــى تلــك القائمــة الســوداء التــي 
اشــتهر بهــا تاريــخ ذلــك الشــعب. لقــد ظلــوا يقّســون قلوبهــم ضــد الحــق وبذلــك 

صــارت دينونتهــم أكيــدة وهاكهــم محتومــاً.
قليلــون هــم الذيــن يتحققــون مــن المعنــى الكامــل للــكام الــذي نطــق به المســيح 
الــذي إذ كان فــي مجمــع الناصــرة أعلــن عــن نفســه أنــه الَمِســيَّا. وقــد أعلــن أنــه أرســل 
وعــدم  الكبريــاء  رأى  إذ  وحينئــذ  والخطــاة،  المحزونيــن  ويخلــص  ويبــارك  ليعــزي 
اإليمــان قــد ســيطرا علــى قلــوب ســامعيه، ذكّرهــم أن هللا فــي العصــور القديمــة 
تحــول عــن شــعبه المختــار بســبب عــدم إيمانهــم وتمردهــم، وأعلــن نفســه لبعــض 
مــن كانــوا مــن البلــدان الوثنيــة ممــن لــم يكونــوا قــد رفضــوا نــور الســماء. فأرملــة صرفــة 
ونعمــان الســرياني عاشــا بموجــب كل النــور المعطــى لهمــا، ولهــذا فقــد ُحســبا أكثــر 
بــراً مــن شــعب هللا المختــار الذيــن قــد ارتــدوا عنــه وضحــوا بالمبــادئ طلبــا للراحــة 

والكرامــة الدنيويــة.
وقــد نطــق المســيح فــي مســامع اليهــود فــي الناصــرة بحــق مخيــف عندمــا أعلــن 
لهــم أن رســول هللا األميــن ل يجــد لنفســه أمانــاً فــي ربــوع إســرائيل المرتــد. لــم يريــدوا 
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أن يعرفــوا قــدره أو أن يقــدروا خدماتــه. وفــي حيــن كان رؤســاء اليهــود يتشــدقون 
بغيرتهــم العظيمــة علــى كرامــة هللا وخيــر إســرائيل، كانــوا أعــداء لكليهمــا. فبأقوالهــم 
ومثالهــم كانــوا يبعــدون الشــعب عــن الطاعــة هلل شــيئاً فشــيئا — كانــوا يبعدونهــم 

إلــى المــكان الــذي لــم يكــن يمكــن هلل أن يكــون ملجــأ لهــم فــي يــوم الضيــق.
إن كام التوبيــخ الــذي وجهــه الُمَخلِـّـص إلــى شــعب الناصــرة كان، فــي قضيــة 
بولــس، منطبقــاً ل علــى اليهــود غيــر المؤمنيــن وحدهــم، بــل علــى إخوتــه فــي اإليمــان 
أنفســهم. فلــو أن قــادة الكنيســة تنازلــوا كليــاً عــن إحساســهم بالمــرارة نحــو الرســول، 
وقبلــوه باعتبــاره قــد ُدعــي دعــوة خاصــة مــن هللا ليحمــل اإلنجيــل إلــى األمــم، لــكان 
الــرب قــد أبقــاه لهــم. ولــم يكــن هللا قــد قــرر أن تنتهــي خدمــات بولــس هكــذا ســريعاً، 
أوجدهــا  التــي  والظــروف  األحــداث  تتابــع  ويوقــف  ليبطــل  يُجــر معجــزة  لــم  ولكنــه 

مســلك قــادة كنيســة أورشــليم.
تــزال تــؤدي إلــى نفــس النتائــج. فإهمــال تقديــر معونــة  ونفــس هــذه الــروح ل 
بــركات  مــن  الكنيســة وحرمهــا  اســتخدامها حســناً، جــرد  اإللهيــة وإهمــال  النعمــة 
كثيــرة. كــم مــن المــرات كان هللا يريــد أن يطيــل خدمــات أحــد الخــدام األمنــاء لــو أن 
النــاس قدروهــا حــق قدرهــا. ولكــن إذا كانــت الكنيســة تســمح ألعــداء النفــوس بــأن 
يفســدوا األذهــان بحيــث يشــوهون ويحرفــون أقــوال خــادم المســيح وأفعالــه، وإذا 
ســمحوا ألنفســهم بــأن يعترضــوا طريقــه ويعطلــوا نفعــه، فالــرب أحيانــا يحرمهــم مــن 

البركــة التــي منحهــم إياهــا.
أولئــك  عزائــم  تثبيــط  فــي  أعوانــه  بواســطة  العمــل  علــى  دائــب  الشــيطان  إن 
الذيــن قــد اصطفاهــم هللا إلنجــاز عمــل عظيــم صالــح، وإهاكهــم إن أمكــن. قــد 
يكونــون مســتعدين للتضحيــة حتــى بالحيــاة نفســها فــي ســبيل نجــاح وتقــدم ملكــوت 
أن  يقتــرح علــى إخوتهــم  المحتــال األعظــم  فــإن  ذلــك  المســيح، ومــع  هللا وعمــل 
يشــكوا فيهــم، تلــك الشــكوك التــي لــو أبقــوا عليهــا فســتقوض الثقــة فــي نزاهتهــم 
يجلــب  أن  فــي  ينجــح  مــا  وكثيــراً  نفعهــم.  يعرقلــون  وهكــذا  أخاقهــم،  واســتقامة 
عليهــم، عــن طريــق إخوتهــم، أحزانــاً قلبيــة عظيمــة بحيــث يتدخــل هللا فــي رحمتــه 
المحتضــر  هللا  خــادم  يــدا  تطــوى  وعندمــا  المضطهديــن.  لخدامــه  راحــة  ليعطــي 
علــى صــدره العديــم الحيــاة، ويصمــت صــوت اإلنــذار والتشــجيع حينئــذ يســتيقظ 
روا البــركات التــي طرحوهــا بعيــداً عنهــم. فقــد يكــون  المتحجــرو القلــوب ليــروا ويقــدِّ

مــوت خــدام هللا أولئــك متممــاً لمــا عجــزت حياتهــم عــن تحقيقــه.
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المحاكمة في 

قيصرية
 )يعتمد هذا الفصل على ما ورد في األصحاح الرابع والعشرين

 من سفر األعمال(.

مــن  عليــه  المشــتكون  جــاء  أيــام،  بخمســة  قيصريــة  إلــى  بولــس  وصــول  بعــد 
أورشــليم وكان يصحبهــم خطيــب اســتخدموه ليكــون مشــيراً لهــم واســمه ترتلــس. 
وحــالً ُســِمَح بســماع القضيــة. وأُتِــي ببولــس ليمثــل أمــام ذلــك الجمــع، ثــم: » ابْتَــَدأَ 
ــَكايَِة «. وإذ حســب ذلــك الخطيــب المحتــال أن اإلطــراء والتملــق  ـُس ِفــي الشِّ تَرْتُلُـّ
ســيكون لهمــا تأثيــر أقــوى علــى الحاكــم الرومانــي مــن إيــراد بيانــات الحــق والعدالــة، 
بــدأ خطابــه بامتــداح فيلكــس فقــال: » إِنََّنــا َحاِصلـُـوَن ِبَواِســطَِتَك َعلـَـى َســاٍَم َجِزيــل، 
ــِة َمَصالِــُح ِبتَْدِبيــرَِك. فََنْقبَــُل ذلِــَك أَيَُّهــا الَْعِزيــُز ِفيلِْكــُس ِبــُكلِّ  َوقَــْد َصــارَْت لِهــِذِه األُمَّ

ُشــْكٍر ِفــي كُلِّ زََمــاٍن وَكُلِّ َمــَكاٍن « )عــد 2، 3(.
نــرى ترتلــس هنــا ينحــدر إلــى الكــذب الوقــح ألن أخــاق فيلكــس كانــت منحطــة 
وحقيــرة. لقــد قيــل عنــه إنــه: » فــي ممارســة كل أنــواع الشــهوات والقســوة كانــت لــه 
قــوة ملــك وطبــع عبــد « )تاريــخ تاســيتوس، الفصــل الخامــس والفقــرة التاســعة(. 
والذيــن اســتمعوا لخطــاب ترتلــس عرفــوا أن كلمــات المداهنــة التــي نطــق بهــا كانــت 

كاذبــة، ولكــن رغبتهــم فــي إدانــة بولــس كانــت أقــوى مــن حبهــم للحــق.
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وقــد اتهــم ترتلــس بولــس فــي خطابــه بجرائــم لــو ثبــت صدقهــا لنتــج عــن ذلــك 
بالخيانــة العظمــى ضــد الحكومــة. فقــد أعلــن الخطيــب قائــاً: » َوَجْدنَــا  إدانتــه 
الَْمْســُكونَِة،  ِفــي  الَِّذيــَن  الْيَُهــوِد  َجِميــعِ  بَيْــَن  ِفتَْنــٍة  َوُمَهيِّــَج  ُمْفِســًدا  الرَُّجــَل  هــَذا 
ــَس الَْهيْــَكَل أَيًْضــا « )عــد 5، 6(.  َوِمْقــَداَم ِشــيَعِة النَّاِصِريِّيــَن، َوقَــْد َشــَرَع أَْن يَُنجِّ
وحينئــذ أثنــاء ترتلــس أن ليســياس، أميــر الكتيبــة التــي فــي أورشــليم، أخــذ بولــس 
بعنــف شــديد مــن أيــدي اليهــود عندمــا كانــوا مزمعيــن أن يحكمــوا عليــه بموجــب 
أدلــى  وقــد  لفيلكــس.  القضيــة  رفــع  علــى  أرغمهــم  وبذلــك  الروحيــة،  شــريعتهم 
بهــذه البيانــات لحمــل الوالــي علــى تســليم بولــس إلــى المحكمــة اليهوديــة. وقــد 
وافــق اليهــود الحاضــرون فــي دار القضــاء علــى هــذه التهــم كلهــا بحمــاس شــديد، 

وبذلــوا جهــدا كبيــرا إلخفــاء عداوتهــم لألســير.
كان فيلكــس يتمتــع بقــدر كبيــر مــن الــذكاء لمعرفــة ميــول المشــتكين علــى بولــس 
وأخاقهــم. لقــد عــرف الباعــث الــذي جعلهــم يتملقونــه، كمــا رأى أيضــاً أنهــم قــد 
عجــزوا عــن إظهــار صــدق التهــم التــي قدموهــا ضــد بولــس. وإذ التفــت إلــى المتهــم 
أومــأ إليــه أن يجــاوب عــن نفســه. ولــم يضيــع بولــس وقتــه فــي كام المديــح، إنمــا 
أثنــاء فقــط بأنــه يمكنــه أن يحتــج ويدافــع عــن نفســه بســرور أشــد أمــام فيلكــس مــا 
دام أنــه كان لســنين كثيــرة قــاض لألمــة، وصــار يــدرك إدراكاً صحيحــاً كنــه قوانيــن 
اليهــود وعاداتهــم. وإذ أشــار بولــس إلــى التهــم الموجهــة ضــده، برهــن بــكل جــاء 
علــى أنــه ول واحــدة منهــا صادقــة. وقــد صــرح بأنــه لــم يُْحــِدث أي اضطــراب ول صنــع 
تجمعــاً فــي أي قســم مــن أورشــليم ول نجــس الهيــكل: » َولَــْم يَِجُدونِــي ِفــي الَْهيْــَكِل 
ــْعِب، َولَ ِفــي الَْمَجاِمــعِ َولَ ِفــي الَْمِديَنــِة. َولَ  ًعــا ِمــَن الشَّ أَُحــاجُّ أََحــًدا أَْو أَْصَنــُع تََجمُّ

يَْســتَِطيُعوَن أَْن يُثِْبتُــوا َمــا يَْشــتَُكوَن ِبــِه اآلَن َعلَــيَّ « )عــد 12، 13(.
ــُه ِشــيَعٌة « هكــذا  وفــي حيــن أنــه اعتــرف أنــه » َحَســَب الطَِّريــِق الَّــِذي يَُقولُــوَن لَ
عبــد إلــه آبائــه، فقــد أكــد أنــه كان دائمــاً يؤمــن: » ِبــُكلِّ َمــا ُهــَو َمْكتـُـوٌب ِفــي النَّاُمــوِس 
َواألَنِْبيَــاِء «، وأنــه وفقــاً لمــا جــاء فــي تعليــم الكتــب المقدســة الواضحــة، كان يؤمــن 
بقيامــة األمــوات. وبعــد ذلــك أعلــن أن القصــد األوحــد فــي حياتــه هــو أن » يَُكــوَن لـِـي 

َدائًِمــا َضِميــٌر ِبــاَ َعثـْـرٍَة ِمــْن نَْحــِو هللِا َوالنَّــاِس « )عــد 14، 16(.
ألورشــليم،  زيارتــه  مــن  الغــرض  أعلــن  مســتقيمة  صادقــة  صريحــة  وبطريقــة 
أَْصَنــُع  ِجئْــُت  كَِثيــرٍَة  ِســِنيَن  » َوبَْعــَد  فقــال:  ومحاكمتــه  عليــه  القبــض  وظــروف 
ِتــي َوقَرَاِبيــَن. َوِفــي ذلـِـَك َوَجَدنِــي ُمتَطَهِّــرًا ِفــي الَْهيْــَكِل، لَيْــَس َمــَع َجْمــعٍ  َصَدقـَـاٍت ألُمَّ
َولَ َمــَع َشــَغٍب، قـَـْوٌم ُهــْم يَُهــوٌد ِمــْن أَِســيَّا، كَاَن يَْنبَِغــي أَْن يَْحُضــُروا لََديـْـَك َويَْشــتَُكوا، 
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نْــِب  ِمــَن الذَّ ِفــيَّ  َمــاَذا َوَجــُدوا  أَنُْفُســُهْم  لِيَُقــْل هــؤُلَِء  لَُهــْم َعلَــيَّ َشــْيٌء. أَْو  إِْن كَاَن 
ــٌم أََمــاَم الَْمْجَمــعِ، إِلَّ ِمــْن ِجَهــِة هــَذا الَْقــْوِل الَْواِحــِد الَّــِذي َصرَْخــُت ِبــِه َواِقًفــا  َوأَنَــا قَائِ

بَيَْنُهــْم: أَنِـّـي ِمــْن أَْجــِل ِقيَاَمــِة األَْمــَواِت أَُحاكَــُم ِمْنُكــُم الْيَــْوَم « )عــد 21-17(.
كان الرســول يتكلــم بغيــرة وإخــاص ظاهريــن وكان لكامــه قــوة إقنــاع عظيمــة. 
مشــابهة  شــهادة  فيلكــس  إلــى  رســالته  فــي  قــدم  ليســياس  كلوديــوس  وأن  هــذا 
لهــذه عــن تصرفــات بولــس. فضــاً عــن هــذا فــإن فيلكــس نفســه كانــت لــه درايــة 
بالديانــة اليهوديــة أكثــر ممــا ظــن كثيــرون. ثــم أن طريقــة بولــس الواضحــة فــي تبيانــه 
لحقائــق القضيــة أعانــت فيلكــس لكــي يــدرك بوضــوح أشــد البواعــث التــي كانــت 
مســيطرة علــى اليهــود فــي محاولتهــم إثبــات التهمــة علــى الرســول بأنــه مثيــر فتنــة 
وخائــن للوطــن. ولــم يذعــن الوالــي إليهــم أو يحــاول إرضاءهــم بالحكــم ظلمــاً علــى 
مواطــن رومانــي، ول أســلمه إلــى أيديهــم لينفــذوا فيــه حكــم المــوت بــدون محاكمــة 
عادلــة. ومــع ذلــك فــان فيلكــس لــم يعــرف باعثــاً أســمى مــن مصلحتــه الشــخصية، 
وكان يســيطر عليــه حــب المديــح ورغبتــه فــي الترقــي. ثــم أن خوفــه مــن إغضــاب 
قــرر  ولذلــك  بــريء.  أنــه  علــم  كامــاً،  إنســان إنصافاً  إنصــاف  مــن  منعــه  اليهــود 
أَفَْحــُص  لِيِســيَاُس األَِميــُر  انَْحــَدَر  يأتــي ليســياس: » َمتَــى  إرجــاء المحاكمــة حتــى 

ــْم « )عــد 22(. َعــْن أُُمورِكُ
وقــد ظــل الرســول ســجيناً، إل أن فيلكــس أمــر قائــد المئــة المكلــف بحراســة 
ــُه ُرْخَصــٌة )حريــة( َوأَْن َل يَْمَنــَع أََحــًدا ِمــْن أَْصَحاِبــِه أَْن يَْخِدَمــُه أَْو  بولــس: » َوتَُكــوَن لَ

يَأْتِــَي إِلَيْــِه « )عــد 23(.
وبعــد ذلــك بقليــل أرســل فيلكــس ودروســا امرأتــه يســتدعيان بولــس، حتــى 
يســمعان منــه فــي مقابلــة خاصــة » عــن اإليمــان بالمســيح «. كانــا يرغبــان ويتوقــان 
التــي قــد ل يســمعانها مــرة أخــرى،  لســماع هــذه الحقائــق الجديــدة — الحقائــق 

والتــي إذا رفضاهــا ســتكون شــاهداً ســريعاً عليهمــا فــي يــوم هللا.
وقد اعتبر بولس هذه المناسبة فرصه مقدمة له من هللا، فأحسن استخدامها 
بــكل أمانــة. لقــد عــرف أنــه ماثــل فــي حضــرة إنســان لــه الســلطان كــي يقضــى عليــه 
بالموت أو يطلقه حراً. ومع ذلك فهو لم يخاطب فيلكس ودروسا بألفاظ المديح 
أو التملــق. فقــد علــم أن كامــه ســيكون بالنســبة لهمــا إمــا رائحــة حيــاة أو مــوت، فــإذ 

نســي كل العتبــارات الذاتيــة، حــاول إيقاظهمــا للشــعور بخطرهمــا.
وأن  أقوالــه.  إلــى  يصغــي  مــن  كل  علــى  واجــب  اإلنجيــل  بــأن  الرســول  أيقــن 
النــاس ســيقفون يومــاً إمــا حــول العــرش العظيــم األبيــض مــع القديســين األطهــار، 
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أو مــع أولئــك الذيــن ســيقول المســيح لهــم: » اْذَهبُــوا َعنِّــي يـَـا فَاِعلِــــي اإلِثـْـِم « )متــى 
7: 23(. وقــد عــرف أنــه ل بــد أن يلتقــي مــع كل واحــد مــن ســامعيه أمــام محكمــة 
الســماء، وأن عليــه أن يقــدم هنــاك حســاباً، ليــس فقــط عــن كل مــا قــال وفعــل، بــل 

أيضــاً عــن الدافــع والــروح الــذي كان وراء أقوالــه وأفعالــه.
تجــرأوا  جــداً  قليليــن  أن  بحيــث  جــداً  وقاســياً  عنيفــاً  فيلكــس  مســلك  كان 
مــن  تكــن معصومــة  لــم  وتصرفاتــه  أخاقــه  بــأن  لــه  اإليعــاز  علــى  حتــى  قبــل  مــن 
الخطــأ. ولكــن بولــس لــم يكــن يخشــى بــأس إنســان. فبــكل صراحــة جاهــر بإيمانــه 
بنــوع  يتحــدث  ألن  هللا  أرشــده  وهكــذا  اإليمــان،  ذلــك  وأســباب  بالمســيح، 
خــاص عــن تلــك الفضائــل الجوهريــة فــي الُخلــق المســيحي، والتــي كان ذانــك 
مــن  ومحروميــن  منهــا  مجرديــن  أمامهمــا،  وقــف  اللــذان  المتغطرســان  الزوجــان 

إلــى حــد مخجــل جــداً. امتاكهــا 
وقــد أوضــح بولــس لفيلكــس ودروســا صفــات هللا — البــر والعــدل واإلنصــاف 
أنــه يجــب علــى اإلنســان أن يحيــا حيــاة  بــكل جــاء  أثنــاء  وطبيعــة شــريعته. وقــد 
الصحــو والتعقــل والتعفــف ضابطــاً شــهواته بضابــط العقــل امتثــالً لشــريعة هللا 
وِحفاظــاً علــى قــوى جســمه وعقلــه فــي حالــة الصحــة. ثــم أعلــن أنــه ل بــد مــن مجــيء 
فــي  مــا صنعــوا  بحســب  النــاس  يُــدان  وفيــه  ذلــك شــك،  فــي  مــا  الدينونــة،  يــوم 
الجســد، وحيــث ســيعلن بــكل وضــوح أن الثــروة والمركــز أو األلقــاب ل قــوة لهــا 
لتُكِســب اإلنســان رضــى هللا، أو أن تنقــذه مــن قصــاص خطيتــه وعواقبهــا الوخيمــة. 
وقــال أيضــاً إنَّ هــذه الحيــاة مــا هــي إل الفرصــة المقدمــة لإلنســان ليتأهــب للحيــاة 
العتيــدة. فلــو أهمــل الفــرص والمتيــازات الحاضــرة، فسيخســر خســارة أبديــة ولــن 

تُعطــى لــه فرصــة إمهــال جديــدة.
وقــد أســهب بولــس فــي الــكام بوجــه خــاص عــن مطاليــب شــريعة هللا البعيــدة 
المــدى. وقــد أثنــاء كيــف أنهــا تمتــد إلــى أغــوار خفايــا طبيعــة اإلنســان األدبيــة وتُلقــي 
فيضــاً مــن النــور علــى مــا قــد أخفــي عــن عيــون النــاس وِعلِْمهــم. فمــا تفعلــه اليــدان 
أو ينطــق بــه اللســان — ومــا تكشــف عنــه الحيــاة الخارجيــة — إنمــا يكشــف بكيفيــة 
ناقصــة صفــات اإلنســان األدبيــة. إن الشــريعة تفحــص أفــكاره وبواعثــه ومقاصــده. 
فالنفعــالت المظلمــة التــي تكمــن فــي الداخــل بعيــداً عــن عيــون النــاس، والحســد 
التــي  الشــريرة  الدنيــوي واألعمــال  والطمــوح  والطمــع  والشــهوة  والبغضــة  والغيــرة 
يفكــر فيهــا اإلنســان فــي مخــادع النفــس الخفيــة المظلمــة والتــي لــم تخــرج إلــى حيــز 

التنفيــذ لعــدم وجــود فرصــة — كل هــذا تدينــه شــريعة هللا.
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الوحيــدة  الذبيحــة  إلــى  الســامعين  تفكيــر ذينــك  بولــس أن يوجــه  وقــد حــاول 
العظيمــة المقدمــة عــن الخطيــة. لقــد أشــار إلــى الذبائــح التــي كانــت رمــزاً ألشــياء 
عتيــدة أفضــل، وحينئــذ قــدم لهمــا المســيح بوصفــه الشــخص الــذي كانــت ترمــز إليــه 
كل تلــك الطقــوس، الهــدف الــذي كانــت تشــير إليــه بوصفــه نبــع الحيــاة والرجــاء 
الوحيــد لإلنســان الســاقط. لقــد َخلُــَص القديســون قديمــاً باإليمــان بــدم المســيح. 
فــإذ كانــوا يشــاهدون اآللم التــي كانــت تقاســيها تلــك الذبائــح الكفاريــة، تطلعــوا 

عبــر هــوة األجيــال إلــى حمــل هللا الــذي كان مزمعــاً أن يرفــع خطيــة العالــم.
إن هلل الحــق أن يطلــب مــن كل خائقــه أن يحبــوه ويطيعــوه. لقــد قــدم لهــم فــي 
شــريعته مثــالً كامــاً للحــق والصــواب. ولكــن كثيريــن ينســون صانعهــم ويفضلــون 
اتبــاع طريقتهــم فــي مقاومــة مشــيئته. إنهــم يقابلــون بالعــداء محبتــه التــي هــي عاليــة 
علو السماء ومتسعة كاتساع المسكونة. إن هللا ل يمكن أن يَُخفِّض من مطاليب 
شــريعته لكــي تتســاوى مــع مقيــاس النــاس األشــرار، ول يســتطيع اإلنســان بقوتــه أن 
يتمــم مطاليــب الشــريعة. إنمــا فقــط باإليمــان بالمســيح يســتطيع الخاطــئ أن يتطهــر 

مــن إثمــه ويســتطيع أن يقــدم الطاعــة لشــريعة خالقــه.
م بولــس، الســجين، مطاليــب شــريعة هللا لليهــود واألمــم، وقــدم  وهكــذا قَــدَّ

الُمْحتََقــْر كابــن هللا وفــادي العالــم. يســوع الناصــري 
لقــد فهمــت تلــك األميــرة اليهوديــة جيــداً الصفــة المقدســة لتلــك الشــريعة التــي 
قــد تعــدت عليهــا بــدون خجــل، ولكــن تعصبهــا ضــد رجــل الجلجثــة قّســى قلبهــا حتــى 
ل يتأثــر بكلمــة الحيــاة. أمــا فيلكــس فلــم يكــن قــد ســمع الحــق مــن قبــل، فــإذ َصــوََّب روح 
هللا سهام التبكيت إلى قلبه، تأثر تأثراً عميقاً واهتاجت نفسه. فإذ استيقظ الضمير 
عندئــذ، أحــس فيلكــس أن كام بولــس صــادق. وقــد عــادت بــه الذكــرى إلــى ماضيــه 
وجرائمــه التــي ارتكبهــا فيــه. وبوضــوح مرعــب اصطفــت أمامــه خفايــا حياتــه الماضيــة 
حيــاة الخاعــة وســفك الدمــاء، وســجل حياتــه األســود الــذي دونتــه حياتــه فــي ســنيه 
الاحقــة. وقــد رأى نفســه إنســاناً فاجــراً قاســياً وظالمــاً. لــم يســبق للحــق أن مــس قلبــه 
مــن قبــل كمــا حــدث اآلن، ولــم يســبق لنفســه أن امتــألت بمثــل ذلــك الرعــب. إن الفكــر 
بأن كل خفايا حياته، حياة الشــر واإلجرام كانت مكشــوفة أمام عيني هللا، وأنه ل بد 

أن يـُـدان بحســب أعمالــه، كل ذلــك جعلــه يرتجــف مــن هــول الرعــب.
ولكــن بــدلً مــن أن يســمح لقناعاتــه أن تســوقه إلــى التوبــة، حــاول أن يطــرد عنــه 
ــا اآلَن  هــذه األفــكار المزعجــة. لقــد أنهــى تلــك المقابلــة مــع بولــس بقولــه لــه: » أَمَّ

فَاْذَهــْب، َوَمتَــى َحَصلْــُت َعلَــى َوقْــٍت أَْســتَْدِعيَك « )عــد 25(.
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مــا أبعــد الفــرق بيــن تصــرف فيلكــس هــذا وبيــن تصــرف ســجان فيلبــي، لقــد أُتـِـَي 
بخادمــي الــرب مقيديــن إلــى الســجان كمــا أُتِــَي ببولــس إلــى فيلكــس. إن البرهــان 
الــذي قدمــاه علــى أنهمــا كانــا مســنودين بقــوة إلهيــة، وتهليلهمــا وتســبيحهما وهمــا 
يقاســيان اآللم والعــار، وشــجاعتهما عندمــا كانــت األرض تترنــح بتأثيــر هــزة الزلزلــة، 
وروح الغفــران الشــبيه بــروح المســيح الــذي أظهــراه، كل ذلــك أدخــل التبكيــت إلــى 
قلــب الســجان، وفيمــا كان مرتعبــاً اعتــرف بخطايــاه فوجــد غفرانــاً. أمــا فيلكــس فمع 
ــب الســجان بــروح هللا بفــرح ليدخــل إلــى قلبــه  كونــه ارتعــب فإنــه لــم يَتـُـْب. لقــد رحَّ
وبيتــه، أمــا فيلكــس فأمــر الرســول اإللهــي بالنصــراف. واحــٌد منهمــا اختــار أن يصيــر 

ابنــاً هلل ووارثــاً للســماء، أمــا اآلخــر فألقــى نصيبــه مــع فعلــة اإلثــم.
ولمــدى ســنتين لــم يُتخــذ أي إجــراء ضــد بولــس ومــع ذلــك فقــد ظــل ســجيناً. 
انتبــاه ولكــن الدافــع الحقيقــي  بــكل  إلــى أقوالــه  وقــد زاره فيلكــس مــراراً وأصغــى 
لتــودده الظاهــر لألســير كان حبــه للمــال، وقــد قــال أنــه لــو دفــع بولــس مبلغــاً كبيــراً 
مــن المــال فيمكــن أن يطلــق ســراحه. ومــع ذلــك فــإن طبيعــة الرســول كانــت مــن 
النبــل بحيــث رفــض أن يطلــق ســراحه فــي مقابــل رشــوة. إنــه لــم يرتكــب أي جــرم 
ولــم يــرد أن ينحــدر ليرتكــب إثمــاً حتــى يخــرج حــراً. وفضــاً عــن ذلــك فقــد كان هــو 
نفســه فقيــراً ل يملــك الفديــة المطلوبــة لــو أنــه أراد دفــع الفديــة، ولــم يــرد أن يلجــأ إلــى 
عطــف إخوتــه المهتديــن وســخائهم ألجــل نفســه. ثــم أنــه كان يحــس بأنــه بيــن يــدي 

هللا ولذلــك لــم يــرد أن يتدخــل فــي مقاصــد هللا ألجلــه.
أخيــراً اســتُْدِعَي فيلكــس إلــى رومــا بســبب مظالــم كثيــرة ارتكبهــا ضــد اليهــود. 
يُــوِدَع  فقبلمــا تــرك قيصريــة ليجيــب علــى أمــر اســتدعائه كمتّهــم، فّكــر فــي » أَْن 
فــي  يفلــح  لــم  فيلكــس  ولكــن  بولــس ســجيناً.  يتــرك  بــأن  )عــد 27(  ِمنَّــًة «  الْيَُهــوَد 
وعيــن  بالعــار  مجلــاً  وظيفتــه  مــن  ُعــزَِل  وقــد  اليهــود.  ثقــة  يســتعيد  أن  محاولتــه 

قيصريــة. فــي  إدارتــه  مركــز  وكان  ليخلفــه  فســتوس  بوركيــوس 
لقــد نزلــت شــعاعة مــن نــور الســماء لتُنيــر طريــق فيلكــس عندمــا كان بولــس 
يحاجــه عــن البــر والتعفــف والدينونــة العتيــدة. تلــك كانــت الفرصــة المقدمــة لــه مــن 
ــا اآلَن فَاْذَهــْب، َوَمتـَـى  الســماء ليــرى خطايــاه ويتركهــا. ولكنــه قــال لرســول هللا: » أَمَّ
َحَصلـْـُت َعلـَـى َوقـْـٍت أَْســتَْدِعيَك «. لقــد اســتهان بآخــر هبــة رحمــة قُدمــت لــه. ولــم 

تُقــدم لــه دعــوة أخــرى مــن هللا بعــد ذلــك.
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إلى قيصر
)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 25: 1 - 12(.

إِلَــى  ـَة  قَيَْصِريّـَ ِمــْن  ـاٍم  أَيّـَ ثثَاَثَــِة  بَْعــَد  َصِعــَد  الِْولَيَــِة  إِلَــى  فَْســتُوُس  قَــِدَم  ــا  » فَلَمَّ
ِمْنــُه  َوالْتََمُســوا  بُولُــَس،  ِضــدَّ  الْيَُهــوِد  َوُوُجــوُه  الَْكَهَنــِة  رَئِيــُس  لَــُه  فََعــرََض  أُورَُشــلِيَم. 
ــًة، أَْن يَْســتَْحِضرَُه إِلَــى أُورَُشــلِيَم « )عــد 1-3(. فهــم إذ قّدمــوا هــذا  ــِه ِمنَّ طَالِِبيــَن َعلَيْ
اللتمــاس قصــدوا أن يترصــدوا بولــس فــي الطريــق إلــى أورشــليم ويقتلــوه. ولكــن 
طلبهــم.  رفــض  لطــف  وبــكل  عظيمــاً،  تقديــراً  مركــزه  تبعــات  يقــدر  كان  فســتوس 
أَْن  قَبْــَل  لِلَْمــْوِت  أََحــًدا  يَُســلُِّموا  أَْن  َعــاَدٌة  لِلرُّوَمانِيِّيــَن  » لَيْــَس  قائــاً:  أعلــن  وقــد 
لِاْحِتَجــاِج  فُرَْصــٍة  َعلَــى  فَيَْحُصــُل  الُْمْشـــتَِكيَن،  َمــَع  ُمواَجَهــًة  َعلَيْــِه  الَْمْشـــُكوُّ  يَُكــوَن 
ـُه ُهــَو ُمزِْمــٌع أَْن يَْنطَلِــَق  ــْكَوى « )أعمــال 25: 16( وقــد صــرح قائــاً: » َوأَنّـَ َعــِن الشَّ
َعاِجــاً « إلــى قيصريــة. ثــم قــال: » فَلْيَْنــزِْل َمِعــي الَِّذيــَن ُهــْم بَيَْنُكــْم ُمْقتَــِدُروَن. َوإِْن 

ِفــي هــَذا الرَُّجــِل َشــْيٌء فَلْيَْشــتَُكوا َعلَيْــِه « )عــد 4، 5(. كَاَن 
ولكــن هــذا مــا لــم يكــن يريــده اليهــود. إنهــم لــم ينســوا هزيمتهــم الســابقة فــي 
روحهــم  فــإن  القويــة،  الهــادئ وحججــه  الرســول  ســلوك  نقيــض  فعلــى  قيصريــة. 
أســوأ  فــي  بــدت  الصحــة  مــن  أســاس  علــى  تســتند  ل  التــي  واتهاماتهــم  الخبيثــة 
حالتهــا. وقــد ألحــوا مــرة أخــرى طالبيــن إن يؤتــى ببولــس إلــى أورشــليم ليحاكــم، 
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ولكــن فســتوس أصــر علــى تنفيــذ غرضــه فــي محاكمــة بولــس محاكمــة عادلــة فــي 
قيصريــة. إن هللا فــي عنايتــه ســيطر علــى حكــم فســتوس لكــي تطــول حيــاة الرســول.

فلمــا فشــلت مكايدهــم تأهــب رؤســاء اليهــود فــوراً ليشــهدوا ضــد بولــس فــي 
محكمــة الوالــي. فــإذ عــاد فســتوس إلــى قيصريــة بعدمــا أقــام فــي أورشــليم أيامــاً 
قليلــة: » َوِفــي الَْغــِد َجلَــَس َعلَــى كُرِْســيِّ الِْولَيَــِة َوأََمــَر أَْن يُؤْتَــى ِببُولُــَس « » َوقَــَف 
ُمــوا َعلَــى بُولُــَس َدَعــاِوَي  ــِد انَْحــَدُروا ِمــْن أُورَُشــلِيَم، َوقَدَّ ــُه الْيَُهــوُد الَِّذيــَن كَانُــوا قَ َحْولَ
كَِثيــرًَة َوثَِقيلَــًة لَــْم يَْقــِدُروا أَْن يُبَرِْهُنوَهــا «. فــإذ لــم يكــن معهــم محــام هــذه المــرة، 
فّضلــوا أن يقدمــوا شــكواهم بأنفســهم. فلمــا تقدمــت المحكمــة فــي عملهــا برهــن 

المتهــم فــي هــدوء وصــدق وبــكل جــاء بطــان كل اتهاماتهــم.
وقــد فهــم فســتوس أن موضــوع النــزاع يتصــل بجملتــه بالعقائــد اليهوديــة، وأنــه لــو 
فهــم األمــر علــى حقيقتــه، فإنــه ل شــيء مــن التهــم الموجهــة إلــى بولــس، حتــى لــو أمكــن 
إثباتها، يمكن أن تجعله مستحقاً لحكم الموت أو السجن. ومع ذلك فقد رأى بوضوح 
عاصفــة الغضــب التــي يمكــن أن تثــور إذا لــم يحكــم علــى بولــس أو يَُســلَّم إلــى أيديهــم: 
» َولِكنَّ فَْستُوَس إِذْ كَاَن يُِريُد أَْن يُوِدَع الْيَُهوَد ِمنًَّة «، التفت إلى بولس وسأله عما إذا 

كان يرغــب فــي الذهــاب إلــى أورشــليم تحــت حمايتــه ليحاكــم أمــام الســنهدريم.  
وقــد علــم الرســول أنــه ل يمكنــه أن ينتظــر عــدلً مــن أولئــك النــاس الذيــن كانــوا 
بجرائمهــم يُنزلــون علــى أنفســهم غضــب هللا. وعلــم أنــه، كالنبــي إيليــا، يمكنــه أن يجــد 
أمنــاً أكثــر بيــن الوثنييــن منــه بيــن أولئــك الذيــن قــد رفضــوا النــور اآلتــي مــن الســماء 
وقســوا قلوبهــم ضــد اإلنجيــل. وإذ كان قــد تعــب وضجــر مــن المنازعــات، فــإن روحــه 
النشطة لم تعد تستطع احتمال التأخيرات المتكررة والتوقف المتعاقب لمحاكمته 
وســجنه. ولذلــك قــرر أن يســتخدم امتيــازه كمواطــن رومانــي لرفــع دعــواه إلــى قيصــر.

قــال بولــس جوابــاً علــى ســؤال الوالــي: » أَنَــا َواِقــٌف لَــَدى كُرِْســيِّ ِولَيَــِة قَيَْصــَر 
َحيْــُث يَْنبَِغــي أَْن أَُحاكَــَم. أَنَــا لَــْم أَظْلِــِم الْيَُهــوَد ِبَشــْيٍء، كََمــا تَْعلَــُم أَنْــَت أَيًْضــا َجيِّــًدا. 
ِمــَن  أَْســتَْعِفي  فَلَْســُت  الَْمــْوَت،  يَْســتَِحقُّ  َشــيْئًا  َصَنْعــُت  أَْو  آثًِمــا،  كُْنــُت  إِْن  ألَنِـّـي 
ــا يَْشــتَِكي َعلـَـيَّ ِبــِه هــؤُلَِء، فَلَيـْـَس أََحــٌد يَْســتَِطيُع  الَْمــْوِت. َولِكــْن إِْن لـَـْم يَُكــْن َشــْيٌء ِممَّ

أَْن يَُســلَِّمِني لَُهــْم. إِلَــى قَيَْصــَر أَنَــا َراِفــٌع َدْعــَواَي « )عــد 10، 11(.
ولــم يكــن فســتوس يعلــم شــيئاً عــن المؤامــرات التــي دبرهــا اليهــود ضــد بولــس 
ــَع دعــواه إلــى قيصــر. ومــع ذلــك فــإن كام الرســول  لغتيالــه، فاســتغرب مــن أنــه رَفَ
المشــورة  أربــاب  مــع  فســتوس  تكلــم  حينئــٍذ  المحكمــة..  إلجــراءات  حــداً  وضــع 

فأجــاب: » إِلَــى قَيَْصــَر رَفَْعــَت َدْعــَواَك. إِلَــى قَيَْصــَر تَْذَهــُب « )عــد 12(.
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وليــدة  هــي  التــي  الكراهيــة  بســبب  هلل  خادمــاً  أن  أخــرى  مــرة  حــدث  وهكــذا 
التعصب والبر الذاتي، يضطر لالتجاء إلى الوثنيين ألجل الحماية. إن هذا العداء 
نفســه هو الذي أجبر إيليا على الهروب إلى أرملة صرفة إلعالته، والذي أيضاً أرغم 
الكارزيــن باإلنجيــل علــى النصــراف عــن اليهــود ليذيعــوا بشــرى اإلنجيــل بيــن األمــم. 
وشــعب هللا فــي هــذا العصــر ســيواجهون هــذه العــداوة ذاتهــا، إذ يوجــد بيــن كثيريــن 
من المعترفين بأنهم أتباع المســيح نفس الكبرياء والتمســك بالرســميات والطقوس 
واألنانيــة ونفــس روح الضطهــاد والظلــم التــي كانــت تحتــل قلــب اليهــودي. وفــي 
المســتقبل ســنرى أن كثيريــن ممــن يدعــون بأنهــم نــواب المســيح يتخــذون منهجــاً 
مماثــاً للــذي ســار عليــه كهنــة اليهــود ورؤســاؤهم فــي معاملتهــم للمســيح ورســله. 
وفــي األزمــة العظيمــة التــي ســيجتازون فيهــا قريبــاً، ســيصطدم خــدام هللا بنفــس 

قســاوة القلــب ونفــس اإلصــرار ونفــس العــداء الــذي ل يخمــد ول يســتكين.
فــكل مــن يخدمــون هللا بــا خــوف حســب إمــاء ضمائرهــم ســيحتاجون فــي 
ذلــك اليــوم الشــرير، إلــى الشــجاعة والثبــات ومعرفــة هللا وكلمتــه ألن مــن هــم أمنــاء 
هلل ســيُضطهدون وســيُطعن فــي بواعثهــم، وجهودهــم ســتَُحرَّف واســمهم ســيظَْهر 
لألشرار. والشيطان سيعمل بكل قوته الخادعة ليؤثر على القلب ويظلم اإلدراك 
ليجعــل الشــر يبــدو خيــراً والخيــر شــراً. فكلمــا كان إيمــان شــعب هللا قويــاً ونقيــاً، 
وكلمــا كان تصميمهــم علــى إطاعتــه ثابتــاً، كلمــا زاد عنــف الشــيطان فــي محاولتــه أن 
عــون بأنهــم أبــرار، يدوســون  يثيــر ضدهــم غضــب أولئــك الذيــن، فــي حيــن أنهــم يَدَّ
شــريعة هللا. إن الثبــات علــى اإليمــان المســلم مــرة للقديســين ســيتطلب أثبــت 

اتــكال وأعظــم بطولــة فــي الســير نحــو الهــدف.
يواجههــا  أن  بــد  ول  ســريعاً.  القادمــة  لألزمــة  شــعبه  يتأهــب  أن  يريــد  هللا  إن 
الجميــع ســواء أكانــوا متأهبيــن أو غيــر متأهبيــن. وأولئــك الذيــن حياتهــم علــى وفــاق 
مــع مقيــاس هللا هــم وحدهــم الذيــن ســيثبتون فــي ذلــك الوقــت وقــت المتحــان 
والتجربــة. وعندمــا يتحــد الحــكام الدنيويــون مــع خــدام الديــن فــي إمــاء إرادتهــم فيمــا 
هــو مــن اختصــاص الضميــر، فســيُرى حينئــٍذ مــن هــم الذيــن يخافــون هللا ويخدمونــه 
حقــاً. فعندمــا تصــل الظلمــة إلــى أشــد حــالت حلوكتهــا، فــإن نــور الصفــات الشــبيهة 
بصفــات هللا ســتضيئ فــي أبهــى لمعانهــا. وعندمــا يُخــذل اإلنســان مــن كل ســند 
بشــري، فســيُرى مــن هــم الذيــن لهــم ثقــة ثابتــة فــي هللا. وعندمــا ينتشــر أعــداء الحــق 
علــى كل جانــب، ويحيطــون بعبيــد الــرب منتظريــن الفرصــة ليوقعــوا بهــم الشــر، فــإن 
هللا يحرســهم ويرعاهم بالخير. وســيكون لهم كَِظلِّ َصْخرٍَة َعِظيَمٍة ِفي أَرٍْض ُمْعِييٍَة.
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41
» بَِقلِيل تُْقنُِعنِي «
)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 25: 13-27 وأصحاح 26(.

كان بولــس قــد رفــع دعــواه إلــى قيصــر فلــم يََســْع فســتوس إل أن يرســله إلــى رومــا. 
ولكــن مــر بعــض الوقــت قبــل العثــور علــى ســفينة مائمــة، وحيــث أن أســرى آخريــن 
كانــوا مزمعيــن أن يرســلوا إلــى رومــا مــع بولــس، فــإن النظــر فــي قضاياهــم أعاقتهــم 
أيضــاً عــن الســفر. وهــذا أتــاح لبولــس فرصــة عــرض فيهــا أمــام كبــار القــوم فــي قيصريــة 
أسباب إيمانه، كما عرضها أيضاً أمام الملك أغريباس الثاني آخر سالة ِهيرُوُدس.

ـَة لِيَُســلَِّما  ـاٌم أَقْبَــَل أَْغِريبَــاُس الَْملِــُك َوبَرْنِيِكــي إِلَــى قَيَْصِريّـَ » َوبَْعَدَمــا َمَضــْت أَيّـَ
َعلَــى  فَْســتُوُس  َعــرََض  كَِثيــرًَة،  أَيَّاًمــا  ُهَنــاَك  يَْصرِفَــاِن  كَانَــا  ــا  َولَمَّ فَْســتُوَس.  َعلَــى 
الَْملِــِك أَْمــَر بُولـُـَس، قَائِــاً يُوَجــُد رَُجــٌل تَرَكَــُه ِفيلِْكــُس أَِســيرًا، َوَعــرََض لـِـي َعْنــُه ُرَؤَســاُء 
ــا كُْنــُت ِفــي أُورَُشــلِيَم طَالِِبيــَن ُحْكًمــا َعلَيْــِه « )أعمــال 25:  الَْكَهَنــِة َوَمَشــاِيُخ الْيَُهــوِد لَمَّ
13-15(. وقــد حــدد الظــروف التــي جعلــت األســير يرفــع دعــواه إلــى قيصــر وتحــدث 
عــن محاكمــة بولــس أمامــه منــذ عهــد قريــب وقــال أن اليهــود لــم يقدمــوا ضــد بولــس 
أيــة شــكوى ممــا كان يظــن، بــل: » َمَســائُِل ِمــْن ِجَهــِة ِديَانَِتِهــْم، َوَعــْن َواِحــٍد اْســُمُه 

ـُه َحــيٌّ « )أعمــال 25: 19(. يَُســوُع قَــْد َمــاَت، وَكَاَن بُولُــُس يَُقــوُل إِنّـَ
فــإذا أخبــر فســتوس عــن قصتــه أبــدى أغريبــاس اهتمامــاً وقــال: » كُْنــُت أُِريــُد أَنَــا 
أَيًْضا أَْن أَْسَمَع الرَُّجَل « فوفقاً لرغبته أعد ترتيب بأن يعقد اجتماع في اليوم التالي: 
ــا َجــاَء أَْغِريبَــاُس َوبَرْنِيِكــي ِفــي اْحِتَفــال َعِظيــٍم، َودََخــاَ إِلَى دَاِر الْســِتَماِع  » فَِفــي الَْغــِد لَمَّ
ِميَن، أََمَر فَْستُوُس فَأُتَِي ِببُولَُس « )أعمال 25: 23(. َمَع األَُمرَاِء َورَِجاِل الَْمِديَنِة الُْمَقدَّ
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حــاول فســتوس أن يجعــل مــن تلــك الفرصــة عرضــاً مهيبــاً لكــي يبالــغ فــي إكــرام 
وســيوف  وضيوفــه،  الوالــي  يلبســها  كان  التــي  الثمــن  الغاليــة  فالحلــل  ضيوفــه. 

الجنــد، وأســلحة قادتهــم الامعــة أضفــت علــى ذلــك المشــهد بهــاء وهيبــة.
واآلن فهــا هــو بولــس الــذي كان ل يــزال مقيــداً، يقــف أمــام ذلــك الجمــع. فمــا 
كان أعظــم الفــارق بينــه وبيــن أولئــك العظمــاء. كان أغريبــاس وبرنيكــي يتمتعــان 
نــال رضــى العالــم. ولكنهمــا كانــا مجرديــن مــن  بســلطان ومكانــة عظيميــن ولهــذا 
فــي  وفاســدين  شــريعته  علــى  متعدييــن  كانــا  هللا.  يقــدره  الــذي  الخلــق  مســحة 

قلبهمــا وحياتهمــا وكان تصرفهمــا كريهــاً فــي نظــر الســماء.
بيــد حارســه، مــا  يــده  الــذي قُيــدت  لــم يكــن فــي منظــر ذلــك األســير الشــيخ 
فــإن كل الســماء كانــت  لــه. ومــع ذلــك  الــولء  النــاس إلكرامــه أو تقديــم  يســوق 
مهتمــة بهــذا الرجــل الــذي كان يبــدو أنــه بــا صديــق أو ثــروة أو مركــز، وكان ســجيناً 
أولئــك  أحــد  أن  فلــو  المائكــة.  مــن  حاشــيته  كانــت  هللا.  بابــن  يؤمــن  كان  ألنــه 
المائكــة ظهــر ببهــاء مجــده المتألــق لــكان يكســف أبهــة الملــك وكبريــاءه، ولــكان 
الملــك وندمــاؤه يســقطون علــى األرض مصعوقيــن كمــا حــدث للحــراس الذيــن 

كانــوا يحرســون قبــر المســيح.
الَْملِــُك  » أَيَُّهــا  قائــاً:  الجمــع  ذلــك  إلــى  بولــس  بنفســه  قــدم فســتوس  وقــد 
ــَل  ـِذي تََوسَّ أَْغِريبَــاُس َوالرَِّجــاُل الَْحاِضــُروَن َمَعَنــا أَْجَمُعــوَن، أَنْتُــْم تَْنظُــُروَن هــَذا الّـَ
يَْنبَِغــي  ـُه لَ  أَنّـَ َوُهَنــا، َصارِِخيــَن  أُورَُشــلِيَم  ِفــي  الْيَُهــوِد  ُجْمُهــوِر  ِجَهِتــِه كُلُّ  ِمــْن  إِلَــيَّ 
ــْم يَْفَعــْل َشــيْئًا يَْســتَِحقُّ الَْمــْوَت، َوُهــَو  ــُه لَ ــا َوَجــْدُت أَنَّ ــا أَنَــا فَلَمَّ أَْن يَِعيــَش بَْعــُد. َوأَمَّ
قَــْد رَفَــَع َدْعــَواُه إِلَــى أُوُغْســطَُس، َعزَْمــُت أَْن أُرِْســلَُه. َولَيْــَس لِــي َشــْيٌء يَِقيــٌن ِمــْن 
ــُك  ــُت ِبــِه لََديُْكــْم، َولَ ِســيََّما لََديْــَك أَيَُّهــا الَْملِ ــيِِّد. لِذلِــَك أَتَيْ ــَب إِلَــى السَّ ِجَهِتــِه ألَكْتُ
أَْغِريبَــاُس، َحتَّــى إَِذا َصــاَر الَْفْحــُص يَُكــوُن لِــي َشــْيٌء ألَكْتُــَب. ألَنِّــي أََرى َحَماقَــًة أَْن 

َعــاِوي الَِّتــي َعلَيْــِه « )أعمــال 25: 27-24(. أُرِْســَل أَِســيرًا َولَ أُِشــيَر إِلَــى الدَّ
واآلن فهــا هــو الملــك أغريبــاس يــأذن لبولــس أن يتكلــم عــن نفســه. ولــم يرتبــك 
الرســول ول بهرتــه األبهــة والمناظــر المتأللئــة التــي كانــت أمامــه أو المراكــز الرفيعــة 
والمراكــز  العالــم  غنــى  قيمــة  تفاهــة  عــرف  ألنــه  الســامعين،  كانــت ألولئــك  التــي 
الدنيويــة الســامية. فلــم يكــن ممكنــاً لألبهــة والســلطان األرضييــن أن يُرعبــا شــجاعته 

أو يســلباه قــوة ضبــط النفــس ولــو للحظــة واحــدة.
أَنَــا  إِْذ  أَْغِريبَــاُس،  الَْملِــُك  أَيَُّهــا  َســِعيًدا  نَْفِســي  أَْحِســُب  » إِنِـّـي  قائــاً:  فهتــف 
ــْوَم لََديْــَك َعــْن كُلِّ َمــا يَُحاكُِمِنــي ِبــِه الْيَُهــوُد. لَ ِســيََّما َوأَنْــَت َعالِــٌم  ُمزِْمــٌع أَْن أَْحتَــجَّ الْيَ
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تَْســَمَعِني  أَْن  ِمْنــَك  أَلْتَِمــُس  لِذلِــَك  الْيَُهــوِد.  بَيْــَن  الَِّتــي  َوالَْمَســائِِل  الَْعَوائِــِد  ِبَجِميــعِ 
ِبطُــوِل األَنَــاِة « )أعمــال 26: 2، 3(.

وقــد أخبرهــم بولــس بقصــة اهتدائــه مــن عنــاده وتشــدده فــي عــدم اإليمــان، إلــى 
اإليمــان بيســوع الناصــري كفــادي العالــم. وقــد وصــف لهــم الرؤيــا الســماوية التــي 
مــألت قلبــه رعبــاً ل يعبــر عنــه فــي بــادئ األمــر، ولكنهــا برهنــت بعــد ذلــك علــى أنهــا 
نبــع ألعظــم عــزاء، إعــان مجــد هللا الــذي رأى فــي وســطه عرشــاً يجلــس عليــه ذاك 
الــذي كان قبــا يحتقــره ويبغضــه، والــذي كان يقصــد أن يهلــك تاميــذه وتابعيــه. 
ومــن تلــك الســاعة صــار بولــس إنســاناً جديــداً ومؤمنــاً مخلصــاً وغيــوراً بيســوع وقــد 

صــار كذلــك بفضــل الرحمــة المغيــرة المجــددة.
فبوضــوح وقــوة لخــص بولــس أمــام أغريبــاس الحــوادث الهامــة المتعلقــة بحيــاة 
المســيح علــى األرض. وقــد شــهد بــأن مســيح النبــوة قــد ظهــر فــي شــخص يســوع 
الناصــري. وأثنــاء كيــف أعلنــت أســفار العهــد القديــم أن الَمِســيَّا مزمــع أن يظهــر 
كإنســان بيــن النــاس، وكيــف تمــت فــي حيــاة يســوع كل الشــروط التــي أشــار إليهــا 
موســى واألنبيــاء. فألجــل فــداء العالــم الهالــك، احتمــل ابــن هللا الصليــب مســتهيناً 

بالخــزي وصعــد إلــى الســماء ظافــراً علــى المــوت والهاويــة.
وقــد جعــل بولــس يحتــج قائــاً لمــاذا يُعتبــر أمــراً ل يصــدق أن يقــوم المســيح مــن 
األمــوات؟ لقــد كان ذلــك يبــدو لــه أمــراً مســتحياً فيمــا مضــى، ولكــن كيــف لــه أن 
يشــك اآلن فيمــا قــد رآه وســمعه؟ إنــه رأى عنــد بــاب دمشــق بــكل يقيــن المســيح 
المصلــوب والمقــام، نفــس الشــخص الــذي كان يــذرع شــوارع أورشــليم ومــات علــى 
صليــب الجلجثــة وحطــم ربــط المــوت وصعــد إلــى الســماء. لقــد رآه وتحــدث معــه 
الــذي رآه وتحــدث معــه صفــا ويعقــوب ويوحنــا أو أي واحــد مــن  باليقيــن نفســه 
التاميــذ اآلخريــن. لقــد أمــره ذلــك الصــوت أن يذيــع إنجيــل الُمَخلِّــص المقــام فكيــف 
يمكنــه أن يعصــى ذلــك األمــر؟ وقــد أذاع فــي دمشــق وفــي أورشــليم وكل اليهوديــة 
وفــي األقاليــم البعيــدة الشــهادة عــن يســوع المصلــوب مبرهنــا لــكل الطبقــات » أَْن 

ــِة «. يَتُوبُــوا َويَرِْجُعــوا إِلَــى هللِا َعاِملِيــَن أَْعَمــالً تَلِيــُق ِبالتَّْوبَ
ثــم أعلــن الرســول قائــاً: » ِمــْن أَْجــِل ذلـِـَك أَْمَســَكِني الْيَُهــوُد ِفــي الَْهيْــَكِل َوَشــَرُعوا 
ِفــي قَتْلِــي. فَــِإْذ َحَصلْــُت َعلَــى َمُعونَــٍة ِمــَن هللِا، بَِقيــُت إِلَــى هــَذا الْيَــْوِم، َشــاِهًدا 
ـُه َعِتيــٌد أَْن  ـَم األَنِْبيَــاُء َوُموَســى أَنّـَ َمــا تََكلّـَ ِغيــِر َوالَْكِبيــِر. َوأَنَــا لَ أَقُــوُل َشــيْئًا َغيْــَر  لِلصَّ
ِبُنــوٍر  يَُنــاِدَي  أَْن  ُمزِْمًعــا  األَْمــَواِت،  ِقيَاَمــِة  أَوََّل  ُهــَو  يَُكــْن  الَْمِســيُح،  ـِم  يَُؤلّـَ إِْن  يَُكــوَن. 

)أعمــال 26: 23-21(. َولأِلَُمــِم «  ــْعِب  لِلشَّ

435, 436, 437



ُســـــــل 312  |  أْعـَمـــــال الرُّ

وبذهــول كبيــر أصغــى الجمــع كلــه إلــى هــذا الحديــث الــذي شــرح فيــه بولــس 
اختبــاره العجيــب. لقــد أســهب الرســول فــي الــكام عــن موضوعــه المحبــب إلــى 
نفســه. ولــم يشــك فــي إخاصــه أي واحــد مــن ســامعيه. ولكــن فيمــا كان محمــولً 
مــع تيــار فصاحتــه المقنعــة، قاطعــه فســتوس إذ صــرخ بصــوت عظيــم قائــاً: » أَنـْـَت 

ــاِن «. ــَك إِلَــى الَْهَذيَ لُ ــُب الَْكِثيــرَُة تَُحوِّ ــا بُولُــُس الُْكتُ تَْهــِذي يَ
أَنِْطــُق  بَــْل  فَْســتُوُس،  الَْعِزيــُز  أَيَُّهــا  أَْهــِذي  » لَْســُت  قائــاً:  الرســول  فأجابــه 
ــُك الَّــِذي أُكَلُِّمــُه  ْحــِو. ألَنَّــُه ِمــْن ِجَهــِة هــِذِه األُُمــوِر، َعالِــٌم الَْملِ ــْدِق َوالصَّ ِبَكلَِمــاِت الصِّ
ُق أَْن يَْخَفى َعلَيِْه َشــْيٌء ِمْن ذلَِك، ألَنَّ هَذا لَْم يُْفَعْل ِفي  ِجَهاًرا، إِْذ أَنَا لَْســُت أَُصدِّ
زَاِويَــٍة «. وبعــد ذلــك التفــت إلــى أغريبــاس وخاطبــه بــكام مباشــر قائــاً: » أَتُْؤِمــُن 

ـَك تُْؤِمــُن «. أَيَُّهــا الَْملِــُك أَْغِريبَــاُس ِباألَنِْبيَــاِء؟ أَنَــا أَْعلَــُم أَنّـَ
فــإذ تأثــر أغريبــاس تأثــراً عميقــاً غــاب عــن ناظريــه إلــى لحظــة كل مــا كان يحيــط 
لــم  التــي ســمعها، وإذ  فقــط بالحقائــق  بــه ونســي عظمــة مركــزه. وإذ كان شــاعراً 
يــر ســوى ذلــك األســير الوضيــع ماثــاً أمامــه كســفير هللا، أجابــه بانفعــال ل إرادي 

قائــاً: » ِبَقلِيــل تُْقِنُعِنــي أَْن أَِصيــَر َمِســيِحيًّا « )عــد 28-24(.
ِبَقلِيــل  ـُه  أَنّـَ هللِا  إِلَــى  ـي  أَُصلِـّ » كُْنــُت  وإخــاص:  غيــرة  بــكل  الرســول  فأجابــه 
َوِبَكِثيــٍر، لَيْــَس أَنـْـَت فََقــْط، بـَـْل أَيًْضــا َجِميــُع الَِّذيــَن يَْســَمُعونَِني الْيَــْوَم، يَِصيــُروَن هَكــَذا 

كََمــا أَنَــا، َمــا َخــاَ هــِذِه الُْقيُــوَد « )عــد 29(.
كان يمكــن لفســتوس وأغريبــاس وبرنيكــي أن يفكــوا القيــود عــن يــدي الرســول 
ورجليــه بموجــب العــدل. كان الجميــع مذنبيــن إذ ارتكبــوا جرائــم هائلــة. وقــد ســمع 
أولئــك المذنبــون هبــة الخــاص تقــدم لهــم فــي ذاك اليــوم باســم المســيح. وقــد وجــد 
علــى األقــل واحــد كاد يقتنــع بقبــول النعمــة ورحمــة الغفــران المقدميــن لــه. ولكــن 
أغريبــاس ألقــى جانبــا الرحمــة المقدمــة ورفــض قبــول صليــب الفــادي المصلــوب.

لقــد أشــبع الملــك فضولــه، ثــم إذ نهــض مــن كرســيه دل بذلــك علــى انفضــاض 
الجتمــاع. وإذ تفــرق ذلــك الجمــع جعلــوا يتداولــون قائليــن: » إِنَّ هــَذا اإلِنَْســاَن 

لَيْــَس يَْفَعــُل َشــيْئًا يَْســتَِحقُّ الَْمــْوَت أَِو الُْقيُــوَد «.
غيرتهــم  فــي  الفريســيين  يشــارك  لــم  فإنــه  يهوديــاً  كان  أغريبــاس  أن  ومــع 
لَــْو  اإِلنَْســاُن  يُطْلَــَق هــَذا  أَْن  يُْمِكــُن  فقــال لفســتوس: » كَاَن  وتعصبهــم األعمــى. 
لَــْم يَُكــْن قَــْد رَفَــَع َدْعــَواُه إِلَــى قَيَْصــَر « )عــد 31، 32(. ولكــن القضيــة كانــت قــد 
رفعــت إلــى تلــك المحكمــة العليــا فصــارت اآلن خارجــة عــن دائــرة اختصــاص كل 

وأغريبــاس. فســتوس  مــن 
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السفينة
)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 27؛ 28: 10-1(.

ا اْستََقرَّ  ها هو بولس أخيراً في طريقه إلى روما. فقد كتب لوقا يقول: » فَلَمَّ
الــرَّأُْي أَْن نَُســاِفَر ِفــي الْبَْحــِر إِلـَـى إِيطَالِيَــا، َســلَُّموا بُولـُـَس َوأَْســَرى آَخِريــَن إِلـَـى قَائـِـِد ِمئـَـٍة 
ِمــْن كَِتيبَــِة أُوُغْســطَُس اْســُمُه يُولِيُــوُس. فََصِعْدنَــا إِلَــى َســِفيَنٍة أَْدَراِميِتيِنيَّــٍة، َوأَقْلَْعَنــا 
يــَن ِبالَْمَواِضــعِ الَِّتــي ِفــي أَِســيَّا. وَكَاَن َمَعَنــا أَرِْســتَرُْخُس، رَُجــٌل  ُمزِْمِعيــَن أَْن نَُســاِفَر َمارِّ

َمِكُدونـِـيٌّ ِمــْن تََســالُونِيِكي « )أعمــال 27: 1، 2 (.
في القرن األول للتاريخ المســيحي، كان الســفر بحراً مكتنفاً بصعاب ومخاطر 
خاصــة. كان الماحــون الذيــن يمخــرون عبــاب البحــر يعتمــدون باألكثــر علــى موقــع 
الشــمس والنجــوم كــي يحــددوا وجهتهــم ويعرفــوا طريقهــم. فمتــى احتجبــت هــذه 
وكانــت الدلئــل تــدل علــى أن عاصفــة ســتهب، كان أصحــاب الســفن يخشــون مــن 
المخاطــرة بالنــزول بســفنهم فــي عــرض البحــر. وفــي خــال بعــض شــهور الســنة كان 

الســفر فــي البحــر يبــدو مســتحياً.
كان بولــس الرســول قــد دعــي لحتمــال تلــك الختبــارات الصعبــة التــي كانــت 
مزمعــة أن تواجهــه كأســير فــي ساســل أثنــاء الرحلــة الطويلــة الشــاقة إلــى إيطاليــا. 
ولكن حادثة واحدة خففت من هول شــدتها،  — وهي الســماح للوقا وارســترخس 
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إلــى  ذلــك  بعــد  أشــار  كولوســي  أهــل  إلــى  أرســلها  التــي  رســالته  وفــي  بمرافقتــه. 
مشــاركة  ولكــن   .)10  :4 )كولوســى  َمِعــي «  » الَْمأُْســوُر  أنــه  علــى  ارســترخس 
ارسترخس لبولس في أسره كانت بمحض اختياره لكي يخدمه في ضيقته وبلواه.

وقــد بــدأت الرحلــة بنجــاح. ففــي اليــوم التالــي ألقــوا مراســيهم فــي مينــاء صيــدا. 
وفــي هــذا المينــاء » َعاَمــَل يُولِيُــوُس بُولـُـَس ِبالرِّفْــِق، َوأَِذَن أَْن يَْذَهــَب إِلـَـى أَْصِدقَائِــِه 
لِيَْحُصــَل َعلَــى ِعَنايـَـٍة ِمْنُهــْم « )أعمــال 27: 3(. وقــد قــدر الرســول الــذي كان معتــل 

الصحــة هــذا اإلذن تقديــراً عظيمــاً.
فلمــا غــادرت الســفينة صيــدا، دهمتهــا ريــاح مضــادة، وإذ ســاقتها الريــح بعيــداً 
عــن طريقهــا المســتقيم صــار تقدمهــا بطيئــاً. وفــي ميراليكيــة فــي إقليــم كيليكيــة، 
وجــد قائــد المئــة ســفينة إســكندرية كبيــرة مســافرة إلــى إيطاليــا، ففــي الحــال أنــزل 
الســفينة صعبــاً.  تقــدم  تــزال مضــادة فصــار  كانــت ل  الريــاح  فيهــا. ولكــن  أســراه 
ِبُقــرِْب  أَيَّاًمــا كَِثيــرًَة، َوِبالَْجْهــِد ِصرْنَــا  ُرَويْــًدا  ــا كُنَّــا نَُســاِفُر  وكتــب لوقــا يقــول: » َولَمَّ
ــا  يــُح أَكْثَــَر، َســافَرْنَا ِمــْن تَْحــِت كِِريــَت ِبُقــرِْب َســلُْمونِي. َولَمَّ كِِنيــُدَس، َولَــْم تَُمكِّنَّــا الرِّ
تََجاَوزْنَاَهــا ِبالَْجْهــِد ِجئَْنــا إِلـَـى َمــَكاٍن يَُقــاُل لـَـُه الَْمَوانـِـي الَْحَســَنُة « )أعمــال 27: 7، 8(.

وفــي الموانــئ الحســنة اضطــروا للبقــاء بعــض الوقــت منتظريــن أن تعتــدل الريــاح 
َفُر ِفي الْبَْحِر َخِطرًا «،  وتكون مواتية لهم. وكان الشتاء يقترب بسرعة: » َوَصاَر السَّ
وكان المســؤولون عــن الســفينة ملتزميــن أن يتخلــوا عــن كل رجــاء فــي الوصــول إلــى 
فــي تلــك الســنة. والســؤال الــذي كان  وجهتهــم قبــل انقضــاء فصــل الســفر بحــراً 
عليهــم أن يبتـّـوا فيــه حينئــذ كان مــا إذا كان يجــب عليهــم البقــاء فــي الموانــئ الحســنة 

أو أن يحاولــوا الوصــول إلــى مــكان أصلــح يقضــون فيــه أَْشــُهر الشــتاء.
فتداولــوا فــي هــذا الســؤال بــكل اهتمــام، وقــد توجــه قائــد المئــة إلــى بولــس 
حيــث  بالبقــاء  نصحهــم  تــردد  فبــدون  والجنــود.  الماحيــن  باحتــرام  ظفــر  الــذي 
كَِثيــرٍَة،  َوَخَســارٍَة  ِبَضــَرٍر  يَُكــوَن  أَْن  َعِتيــٌد  ــَفَر  السَّ هــَذا  أَنَّ  أََرى  » أَنَــا  قائــاً:  كانــوا، 
ــِفيَنِة...  السَّ ـاِن  » ُربّـَ ولكــن  أَيًْضــا «  ألَنُْفِســَنا  بَــْل  فََقــْط،  ــِفيَنِة  َوالسَّ ــْحِن  لِلشَّ لَيْــَس 
َوَصاِحِبَهــا « وغالبيــة المســافرين والماحيــن لــم يميلــوا لقبــول هــذه المشــورة. وألن 
المينــاء الــذي رســوا فيــه » لَــْم يَُكــْن  َمْوِقُعَهــا َصالًِحــا لِلَْمْشــتَى، اْســتََقرَّ رَأُْي أَكْثَرِِهــْم 
ــاُل إِلَــى ِفيِنْكــَس لِيَْشــتُوا ِفيَهــا.  أَْن يُْقلُِعــوا ِمــْن ُهَنــاَك أَيًْضــا، َعَســى أَْن يُْمِكَنُهــُم اإلِقْبَ
ــَماِل الَْغْرِبيَّيْــِن « )عــد 12-10(. َوِهــَي ِميَنــا ِفــي كِِريــَت تَْنظُــُر نَْحــَو الَْجُنــوِب َوالشَّ

ــا  وقــد اســتقر رأي قائــد المئــة علــى النــزول علــى حكــم األكثريــة. ولذلــك: » فَلَمَّ
ــَمْت ِريــٌح َجُنــوٌب «، أقلعــوا مــن الموانــئ الحســنة علــى أمــل أنهــم يصلــون إلــى  نَسَّ
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ِريــٌح  َهاَجــْت...  قَلِيــل  بَْعــَد  » َولِكــْن  إليهــا:  الوصــول  فــي  يرغبــون  التــي  المينــاء 
يــَح « )عــد 15-13(. ــِفيَنُة َولَــْم يُْمِكْنَهــا أَْن تَُقاِبــَل الرِّ َزْوبَِعيَّــٌة... ُخِطَفــِت السَّ

فــإذ كانــت الريــح العاصفــة تســوق الســفينة اقتربــت مــن جزيــرة صغيــرة تدعــى 
كَلَــْوِدي. وإذ كانــوا محتميــن فيهــا اســتعد الماحــون لمواجهــة أســوأ الحتمــالت. 
لــو غرقــت الســفينة،  للنجــاة  الــذي كان وســيلتهم الوحيــدة  النجــاة  قــارب  ثــم أن 
كان مقطــوراً إلــى الســفينة وكان معرضــاً ألن يتحطــم فــي أيــة لحظــة. فــأول مهمــة 
أمامهــم كانــت رفــع القــارب إلــى ظهــر الســفينة. وقــد أعــدت بعــد ذلــك الحتياطــات 
التــي وفرتهــا  الطفيفــة  للعاصفــة. والحمايــة  الســفينة وإعدادهــا للصمــود  لتقويــة 
لهــم الجزيــرة الصغيــرة لــم تنفعهــم وقتــاً طويــاً، فســرعان مــا تعرضــوا مــن جديــد 

للعاصفــة فــي أعنــف حالتهــا.
التــي  الحتياطــات  مــن  وبالرغــم  الليــل،  طــوال  تثــور  العاصفــة  ظلــت  وقــد 
ِفــي  )الســفينة(  يَُفرُِّغــوَن  » َجَعلُــوا  لذلــك  الســفينة،  ثُقبــت  فقــد  اتُخــذت، 
الَْغــِد «. ثــم أقبــل الليــل ثانيــة، ولكــن الريــاح لــم تخــف وطأتهــا. فتلــك الســفينة 
كانــت  الممزقــة،  وقلوعهــا  المهشــمة  بســاريتها  الريــاح،  تضربهــا  كانــت  التــي 
تندفــع إلــى هنــا وهنــاك بفعــل الريــاح الثائــرة وقــد تقاذفهــا ذلــك النــوء الهائــج. 
وفــي كل لحظــة كان يبــدو كأن أخشــاب الســفينة المتداعيــة ل بــد أن تتهــاوى إذ 
كانــت الســفينة تترنــح وترتــج بشــدة أمــام صدمــات العاصفــة. وقــد زاد الثقــب 
اتســاعاً بســرعة، فجعــل المســافرون والنوتيــة يعملــون بــا انقطــاع فــي تشــغيل 
المضخــات. ولــم يكــن أحــد ممــن علــى ظهــر الســفينة ليســتريح لحظــة واحــدة. 
ــِفيَنِة. َوإِْذ  وقــد كتــب لوقــا يقــول: » َوِفــي الْيَــْوِم الثَّالِــِث رََميَْنــا ِبأَيِْديَنــا أَثَــاَث السَّ
ــَس ِبَقلِيــل،  ــْوٌء لَيْ ــُر أَيَّاًمــا كَِثيــرًَة، َواْشــتَدَّ َعلَيَْنــا نَ ــْمُس َوَل النُُّجــوُم تَظَْه ــْم تَُكــِن الشَّ لَ

انْتُــِزَع أَِخيــًرا كُلُّ َرَجــاٍء ِفــي نََجاتَِنــا « )عــد 19، 20(.
ولمــدى أربعــة عشــر يومــاً كانــوا ينجرفــون بــا هــدى تحــت ســماء لــم تظهــر فيهــا 
بأقــوال  نطــق  فقــد  يتألــم جســمانياً،  كان  الرســول  أن  ومــع  النجــوم.  ول  الشــمس 
الرجــاء فــي أحلــك الســاعات، وكانــت لــه يــد معينــة فــي أوقــات الطــوارئ المحرجــة. 
فباإليمان تمســك بذراع اإلله الســرمدي وكان قلبه متكاً على هللا. لم يكن خائفاً 
علــى نفســه، فقــد كان يعلــم أن هللا ســيحفظه ليشــهد فــي رومــا لحــق المســيح. 
التــي حولــه،  ولكــن قلبــه كان يخفــق بالعطــف والحنــان علــى النفــوس المســكينة 
تلــك النفــوس الخاطئــة المنحطــة غيــر المســتعدة لمواجهــة المــوت. فــإذ توســل 
إلــى هللا بــكل غيــرة وحــرارة كــي يُبقــي علــى حياتهــم، أُعلــن لــه أن طلبتــه قــد أجيبــت.
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وإذ انتهــز بولــس الفرصــة التــي هــدأت فيهــا العاصفــة قليــاً، وقــف علــى ظهــر 
الســفينة ورفــع صوتــه قائــاً: » كَاَن يَْنبَِغــي أَيَُّهــا الرَِّجــاُل أَْن تُْذِعُنــوا لـِـي، َولَ تُْقلُِعــوا ِمــْن 
ـُه لَ تَُكــوُن  ــَرِر َوالَْخَســارَِة. َواآلَن أُنِْذُركُــْم أَْن تَُســرُّوا، ألَنّـَ كِِريــَت، فَتَْســلَُموا ِمــْن هــَذا الضَّ
ــِفيَنَة. ألَنَّــُه َوقـَـَف ِبــي هــِذِه اللَّيْلـَـَة َمــاَُك اإلِلــِه الَّــِذي  َخَســارَُة نَْفــٍس َواِحــَدٍة ِمْنُكــْم، إِلَّ السَّ
أَنـَـا لـَـُه َوالَّــِذي أَْعبُــُدُه، قَائـِـاً: لَ تََخــْف يـَـا بُولـُـُس. يَْنبَِغــي لـَـَك أَْن تَِقــَف أََمــاَم قَيَْصــَر. َوُهــَوذَا 
قـَـْد َوَهبـَـَك هللاُ َجِميــَع الُْمَســاِفِريَن َمَعــَك. لِذلـِـَك ُســرُّوا أَيَُّهــا الرَِّجــاُل، ألَنِّــي أُوِمــُن ِبــاهلِل 

أَنَّــُه يَُكــوُن هَكــَذا كََمــا ِقيــَل لِــي. َولِكــْن لَ بُــدَّ أَْن نََقــَع َعلَــى َجِزيــرٍَة « )عــد 26-21(
انتعشــت اآلمــال لــدى ســماع هــذه األقــوال. واســتيقظ الــركاب والنوتيــة مــن 
جمودهــم وذهولهــم. فقــد بقــي عليهــم عمــل كثيــراً ليعملــوه، فــا بــد مــن أن يبذلــوا 

كل مــا فــي وســعهم مــن جهــد لينجــوا مــن الهــاك.
الثائــرة  بأمواجــه  البحــر  ذلــك  فــي  يتخبطــون  الرابعــة عشــرة وهــم  الليلــة  وفــي 
الســوداء، حــدث أن الماحيــن ســمعوا » نَْحــَو نِْصــِف اللَّيْــِل « صــوت أمــواج كبيــرة 
كأنهــا تضــرب علــى اليابســة. ظنــوا » أَنَُّهــُم اقْتََربـُـوا إِلـَـى بـَـّر. فََقاُســوا َوَوَجــُدوا ِعْشــِريَن 
ــا َمَضــْوا قَلِيــاً قَاُســوا أَيًْضــا فََوَجــُدوا َخْمــَس َعْشــرََة قَاَمــًة «. ثــم كتــب لوقــا  قَاَمــًة. َولَمَّ
ــِر أَْربَــَع  ــٍة، رََمــْوا ِمــَن الُْمؤَخَّ يقــول: » َوإِْذ كَانُــوا يََخافُــوَن أَْن يََقُعــوا َعلَــى َمَواِضــَع َصْعبَ

ــوَن أَْن يَِصيــَر النََّهــاُر « )عــد 29-27(. َمــرَاٍس، وَكَانُــوا يَطْلُبُ
غيــر  العواصــف  تضربــه  الــذي  الشــاطئ  معالــم  تــرى  كانــت  الفجــر  وعنــد 
واضحــة، ولكنهــم لــم يســتطيعوا رؤيــة أيــة عامــات مألوفــة. كان المنظــر كئيبــاً جــداً 
بحيــث أن النوتيــة الوثنييــن خــارت عزيمتهــم وشــجاعتهم وكانــوا » يَطْلُبـُـوَن أَْن يَْهُربـُـوا 
وا َمرَاِســَي ِمــَن  ــِفيَنِة، َوأَنْزَلُــوا الَْقــارَِب إِلَــى الْبَْحــِر ِبِعلَّــِة أَنَُّهــْم ُمزِْمُعــوَن أَْن يَُمــدُّ ِمــَن السَّ
ِم « ، فــإذ اكتشــف بولــس نيتهــم الدنيئــة، قــال لقائــد المئــة والعســكر: » إِْن  الُْمَقــدَّ
الحــال » قَطَــَع  تَْنُجــوا «. ففــي  أَْن  تَْقــِدُروَن  لَ  فَأَنْتُــْم  ــِفيَنِة  السَّ ِفــي  يَبْــَق هــؤُلَِء  لَــْم 

الَْعْســَكُر ِحبَــاَل الَْقــارِِب َوتَرَكُــوُه يَْســُقُط « فــي البحــر. )عــد 32-30(.
الرســول  أخــرى خاطبهــم  ومــرة  تنتظرهــم.  تــزال  ل  كانــت  أحــرج ســاعة  أن  إل 
بكلمــات التشــجيع، فتوســل إلــى النوتيــة والمســافرين أن يتناولــوا طعامــاً قائــاً لهــم: 
تَأُْخــُذوا  َولَــْم  تَزَالُــوَن َصائِِميــَن،  ُمْنتَِظــُروَن لَ  َوأَنْتُــْم  ُهــَو الْيَــْوُم الرَّاِبــَع َعَشــَر،  » هــَذا 
َشــيْئًا. لِذلـِـَك أَلْتَِمــُس ِمْنُكــْم أَْن تَتََناَولـُـوا طََعاًمــا، ألَنَّ هــَذا يَُكــوُن ُمِفيــًدا لَِنَجاتُِكــْم، ألَنَّــُه 

لَ تَْســُقُط َشــْعرٌَة ِمــْن رَأِْس َواِحــٍد ِمْنُكــْم «.
ــَدأَ يَــأْكُُل «.  ــَر، َوابْتَ ــزًا َوَشــَكَر هللَا أََمــاَم الَْجِميــعِ، وَكَسَّ ــا قَــاَل هــَذا أََخــَذ ُخبْ » َولَمَّ
وحينئــذ فتلــك الجماعــة المتعبــة والخائــرة التــي قوامهــا مئتــان وخمــس وســبعون 
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نفســاً والذيــن لــول وجــود بولــس لغمرهــم اليــأس، اشــتركوا مــع الرســول فــي تنــاول 
ــِفيَنَة طَارِِحيــَن الِْحْنطـَـَة ِفــي  ُفــوَن السَّ ــا َشــِبُعوا ِمــَن الطََّعــاِم طَِفُقــوا يَُخفِّ الطعــام: » َولَمَّ

الْبَْحــِر « )عــد 35، 36، 38(.
أشــرق بعــد ذلــك نــور النهــار فــي مــلء قوتــه، ولكنهــم لــم يــروا شــيئاً يســاعدهم 
َشــاِطٌئ،  لَــُه  َخلِيًجــا  » أَبَْصــُروا  فقــد  هــذا  ومــع  البحــر.  فــي  مكانهــم  معرفــة  علــى 
تَارِكِيــَن  الَْمرَاِســَي  نَزَُعــوا  ــا  فَلَمَّ أَْمَكَنُهــْم.  إِْن  ــِفيَنَة  السَّ إِلَيْــِه  يَْدفَُعــوا  أَْن  فَأَْجَمُعــوا 
ـِة، َوأَقْبَلُــوا إِلَــى  يــِح الَْهابّـَ ـِة أَيًْضــا، رَفَُعــوا ِقلًْعــا لِلرِّ فّـَ ـوا ُربُــَط الدَّ إِيَّاَهــا ِفــي الْبَْحــِر، َوَحلُـّ
ُم  ــِفيَنَة، فَارْتََكــَز الُْمَقــدَّ ــَن بَْحَريْــِن، َشــطَّطُوا السَّ ــاِطِئ. َوإِْذ َوقَُعــوا َعلَــى َمْوِضــعٍ بَيْ الشَّ
ــُر فَــَكاَن يَْنَحــلُّ ِمــْن ُعْنــِف األَْمــَواِج « )عــد 41-39(. ــا الْمؤَخَّ َولَِبــَث لَ يَتََحــرَُّك. َوأَمَّ

انكســار  مــن  أرهــب  بمصيــر  اآلن  مهدديــن  اآلخريــن  واألســرى  بولــس  كان 
الســفينة. فقــد رأى العســكر أنهــم وهــم يحاولــون الوصــول إلــى اليابســة ســيغدو مــن 
المســتحيل عليهــم مراقبــة األســرى الذيــن تحــت حراســتهم والحفــاظ عليهــم. فــكل 
رجــل ســيحاول بــكل قوتــه أن ينجــو بنفســه. ومــع ذلــك فإنــه لــو فُِقــَد أحــد األســرى 
فإن حياة الجنود المســئولين عنهم ســتهلك. ولهذا كان العســكر يرغبون في قتل 
جميــع األســرى. وكان القانــون الرومانــي يبيــح هــذه السياســة القاســية، وكان يمكــن 
تنفيــذ هــذه الخطــة فــي الحــال لــول ذاك الــذي كان الجميــع علــى الســواء مدينيــن 
لــه بالكثيــر. لقــد عــرف يوليــوس قائــد المئــة أن بولــس كان واســطة فــي إنقــاذ حيــاة 
كل مــن كانــوا علــى ظهــر الســفينة، وفضــاً عــن ذلــك فــإذ كان مقتنعــاً أن الــرب 
ــبَاَحِة يَرُْموَن  معه، خاف من أن يمســه بســوء. ولذلك أمر: » أَنَّ الَْقاِدِريَن َعلَى السِّ
أَلْــَواٍح َوبَْعُضُهــْم َعلَــى  ، َوالْبَاِقيــَن بَْعُضُهــْم َعلَــى  إِلَــى الْبَــرِّ أَنُْفَســُهْم أَوَّلً فَيَْخرُُجــوَن 
ــِفيَنِة. فَهَكــَذا َحــَدَث أَنَّ الَْجِميــَع نََجــْوا إِلـَـى الْبَــرِّ « )عــد 43، 44(. ولمــا  ِقطـَـعٍ ِمــَن السَّ

نوديــت األســماء لــم يكــن واحــداً منهــم مفقــوداً.
فتلــك الجماعــة التــي تحطمــت بهــم الســفينة اســتقبلهم أهــل مليطــة البرابــرة 
ــوا َجِميَعَنــا ِمــْن أَْجــِل  ــاًرا َوقَِبلُ ــُدوا نَ بــكل رفــق ومحبــة. وقــد كتــب لوقــا يقــول: » أَْوقَ
الَْمطـَـِر الَّــِذي أََصابََنــا َوِمــْن أَْجــِل الْبَــرِْد «. وقــد كان بولــس ضمــن مــن نشــطوا لخدمــة 
ــاِر، َخرََجــْت  ــاِن َوَوَضَعَهــا َعلَــى النَّ اآلخريــن وراحتهــم. فــإذ جمــع » كَِثيــرًا ِمــَن الُْقْضبَ
ِمــَن الَْحــرَارَِة أَفَْعــى َونَِشــبَْت ِفــي يَــِدِه «. فأصــاب الرعــب الناظريــن، وإذ رأوا مــن 
الساســل التــي فــي يديــه أنــه أســير، قالــوا بعضهــم لبعــض: » لَ بـُـدَّ أَنَّ هــَذا اإلِنَْســاَن 
قَاتـِـٌل، لـَـْم يََدْعــُه الَْعــْدُل يَْحيَــا َولـَـْو نََجــا ِمــَن الْبَْحــِر «. ولكــن بولــس نفــض الوحــش إلــى 
النــار ولــم يتضــرر بشــيء رديء. وإذ كان أولئــك القــوم يعرفــون الطبيعــة الســامة 
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لتلــك األفعــى كانــوا ينتظــرون أنــه مزمــع أن يســقط فــي أيــة لحظــة وهــو يتلــوى مــن 
، تََغيَّــُروا َوقَالـُـوا  هــول اآللم: » فـَـِإِذ انْتَظـَـُروا كَِثيــرًا َورَأَْوا أَنَّــُه لـَـْم يَْعــرِْض لـَـُه َشــْيٌء ُمِضــرٌّ

ُهــَو إِلــٌه « )أعمــال 28: 6-2(.
وفــي غضــون الشــهور الثاثــة التــي قضاهــا مــن كانــوا فــوق ظهــر الســفينة فــي 
مليطــة، أحســن بولــس ورفيقــاه اســتخدام فــرص كثيــرة فــي الكــرازة باإلنجيــل. وقــد 
عمــل هللا بواســطتهم بطريقــة عجيبــة. فإكرامــاً لبولــس، عومــل أولئــك القــوم الذيــن 
نجــوا مــن حطــام الســفينة بشــفقة عظيمــة، وتمــت تلبيــة كل احتياجاتهــم. وعنــد 
مغادرتهــم مليطــة ُزوِّدوا بــكل مــا يحتاجــون إليــه فــي ســفرتهم. وقــد أوجــز لوقــا أهــم 

الحــوادث التــي جــرت فــي مــدة بقائهــم هنــاك فقــال:
اْســُمُه  ـِذي  الّـَ الَْجِزيــرَِة  ِم  لُِمَقــدَّ ِضيَــاٌع  الَْمْوِضــعِ  ذلِــَك  َحــْوَل  َمــا  ِفــي  » َوكَاَن 
بُوبْلِيُــوَس  أَبَــا  أَنَّ  فََحــَدَث  ـاٍم.  أَيّـَ ثثَاَثَــَة  ِبُماَطََفــٍة  َوأََضافََنــا  قَِبلَــــَنا  فَهــَذا  بُوبْلِيُــوُس. 
ـى، َوَوَضــَع يََديْــِه  ــى َوَســْحٍج. فََدَخــَل إِلَيْــِه بُولُــُس َوَصلّـَ كَاَن ُمْضطَِجًعــا ُمْعتَــًرى ِبُحمَّ
الَْجِزيــرَِة  ِفــي  أَْمــرَاٌض  ِبِهــْم  الَِّذيــَن  الْبَاقُــوَن  كَاَن  هــَذا،  َصــاَر  ــا  فَلَمَّ فََشــَفاُه.  َعلَيْــِه 
ُدونَــا ِبَمــا يُْحتَــاُج  ــا أَقْلَْعَنــا َزوَّ يَأْتُــوَن َويُْشــَفْوَن. فَأَكْرََمَنــا هــُؤلَِء إِكْرَاَمــاٍت كَِثيــرًَة. َولَمَّ

.)10-7 )عــد  إِلَيْــِه « 
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43
في روما

)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في أعمال 28: 11-31، والرسالة إلى فليمون(.

إلــى  رحلتهــم  وأســراه  المئــة  قائــد  بــدأ  مأمونــاً،  بالبحــر  الســفر  أصبــح  عندمــا 
رومــا. وكانــت هنالــك ســفينة إســكندرية موســومة بعامــة » الَْجــْوزَاِء « قــد قضــت 
الشــقاء فــي مليطــة فــي طريقهــا إلــى الغــرب، فنــزل فيهــا أولئــك المســافرون. ومــع 
أن بعــض الريــاح المضــادة قــد أعاقتهــم بعــض الوقــت، فقــد تمــت الرحلــة بســام 

وألقــت الســفينة مراســيها فــي مينــاء بُوِطيُولِــي الجميــل علــى شــاطئ إيطاليــا.
الرســول  إلــى  فتوســلوا  المســيحيين،  مــن  قلــة  المــكان  هــذا  فــي  يوجــد  وكان 
أيــام وقــد منحهــم قائــد المئــة هــذا المتيــاز. إن مســيحيو  يبقــى بينهــم ســبعة  أن 
إيطاليــا منــذ أن وصلتهــم رســالة بولــس إلــى أهــل روميــة كانــوا ينتظــرون بشــوق أن 
يزورهــم الرســول. ولــم يكونــوا يظنــون أنــه ســيأتي كأســير، إل أن آلمــه حببتــه إلــى 
قلوبهــم أكثــر. وإذ كانــت المســافة بيــن بُوِطيُولِــي ورومــا ل تزيــد عــن مائــة وأربعيــن 
فقــد  العاصمــة،  وبيــن  المينــاء  هــذا  بيــن  ومســتمراً  دائمــاً  التصــال  وكان  ميــاً، 
علــم المســيحيون فــي رومــا أن بولــس كان فــي طريقــه إليهــم وذهــب بعــض منهــم 

بــه. والترحيــب  لســتقباله 
إلــى  المئــة وأســراه  المينــاء، ســافر قائــد  فــي  بعــد نزولهــم  الثامــن  اليــوم  ففــي 
رومــا. وقــد منــح يوليــوس للرســول كل معــروف اســتطاع أن يقدمــه لــه بــكل ســرور 
ورضــى. ولكنــه لــم يســتطع أن يغيــر حالتــه كأســير أو أن يفــك السلســلة التــي كان 
موثقــاً بهــا إلــى الجنــدي الــذي كان يحرســه. فبقلــب مثقــل بالحــزن ســار بولــس قدمــاً 
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فــي زيارتــه التــي طــال انتظارهــا إلــى عاصمــة العالــم. مــا كان أبعــد الفــرق بيــن هــذه 
الظــروف والظــروف التــي كان ينتظرهــا! فكيــف يمكنــه، وهــو مقيــد وموصــوم بالعــار 
أن يكــرز باإلنجيــل؟ إن آمالــه فــي ربــح نفــوس كثيــرة للحــق فــي رومــا، بــدا وكأنهــا قــد 

حكــم عليهــا بالخيبــة والفشــل.
أربعيــن  رومــا  عــن  تبعــد  التــي  أبيــوس  فــورن  إلــى  المســافرون  يصــل  أخيــراً 
الطريــق  تزحــم  التــي  الجمــوع  وســط  فــي  طريقــاً  ألنفســهم  يشــقون  فــإذ  ميــاً. 
رأســه  الشــيب  جلــل  الــذي  الشــيخ  ذلــك  إلــى  العابــرون  ينظــر  العظيــم،  العــام 
والمقيــد مــع جماعــة مــن المجرميــن القســاة، نظــرات تنــم عــن الحتقــار، ويصيــر 

وســخريتهم. الكثيريــن  هــزء  موضــوع 
بيــن الجمــع ويقــع علــى عنــق  مــن  فــرح، ويثــب رجــل  وفجــأة تســمع صيحــة 
اغترابــه.  طــال  الــذي  بأبيــه  ابــن  يرحــب  كمــا  وبفــرح،  بدمــوع  ويعانقــه  األســير 
التــي صــارت حــادة التمييــز لطــول  إذ ترمقــه العيــون  ويتكــرر هــذا المنظــر مــراراً 
ذلــك  رأوا  إذ  فكثيــرون  يشــاهدوه.  كــي  ومحبتهــم  ولهفتهــم  أصحابهــا  انتظــار 
وفيلبــي  كورنثــوس  فــي  كان  الــذي  ذاك  فيــه  ميــزوا  بالحديــد،  المكبــل  األســير 

الحيــاة. بــكام  يحدثهــم  وأفســس 
يتوقــف  اإلنجيــل،  فــي  أبيهــم  حــول  المحبــون  التاميــذ  أولئــك  يتجمهــر  وإذ 
ل  قلوبهــم  فــإن  التأخيــر،  ذلــك  يضجرهــم  الجنــود  أن  ومــع  كلــه.  الجمــع  ذلــك 
يكرمــوا  أن  تعلمــوا  قــد  أيضــاً  هــم  ألنهــم  الســعيد،  اللقــاء  ذلــك  لمنــع  تطاوعهــم 
التاميــذ صــورة  يــرى  المجهــد،  المتعــب  الوجــه  ويقــدروا أســيرهم. ففــي ذلــك 
يحبــوه،  أن  عــن  كفــوا  ول  قــط  ينســوه  لــم  أنهــم  لبولــس  ويؤكــدون  المســيح. 
مــع  الــذي ينعــش حياتهــم ويعطيهــم ســاماً  بالرجــاء المفــرح  لــه  وأنهــم مدينــون 
إلــى  الطريــق  طــول  أعناقهــم  علــى  يحملــوه  أن  تاقــوا  حــرارة محبتهــم  وفــي  هللا. 

المتيــاز. ذلــك  لهــم  أعطــي  لــو  المدينــة، 
ســجلها  التــي  الكلمــات  تلــك  فحــوى  مــن  يتحققــون  الذيــن  هــم  قليلــون 
 :28 )أعمــال  َع «  َوتََشــجَّ لمــا رأى إخوتــه: » َشــَكَر هللَا  بولــس  أن  لوقــا والقائلــة 
15(. ففــي وســط جماعــة المؤمنيــن الباكيــن المواســين الذيــن لــم يخجلــوا مــن 
التــي  الحــزن  انقشــعت ســحابة  وقــد  عــال.  بصــوت  الرســول هللا  قيــوده، شــكر 
التجــارب  مــن  متواصلــة  المســيحية سلســلة  حياتــه  كانــت  لقــد  روحــه.  غشــت 
مكافــأة  كوفــئ  قــد  بأنــه  أحــس  الســاعة  تلــك  فــي  ولكنــه  والمفشــات،  واآللم 
يعــد يشــكو  لــم  فــرح متهلــل.  ثابتــة وقلــب  فــي طريقــه بخطــوات  ســخية. فســار 
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تنتظــره،  وشــدائد  وثقــاً  أن  عــرف  لقــد  المســتقبل.  مــن  يخــاف  أو  الماضــي  مــن 
ففــرح  بكثيــر،  أرهــب  مــن عبوديــة  نفوســاً  يحــرر  أن  عليــه  أن  أيضــاً  عــرف  ولكنــه 

المســيح. آلمــه ألجــل  فــي 
وفــي رومــا َســلََّم قائــد المئــة يوليــوس أســراه إلــى رئيــس معســكر اإلمبراطــور. 
هــذا وإن التقريــر الــذي قّدمــه يوليــوس عــن بولــس وكذلــك الرســالة التــي بعــث 
بــأن يجعــا رئيــس المعســكر يعامــل بولــس معاملــة  بهــا فســتوس، كانــا كفيليــن 
حســنة وكريمــة، وبــدلً مــن أن يلقــي بــه فــي الســجن، أذن لــه بــأن يعيــش فــي بيــت 
اســتأجره لنفســه. ومــع أنــه كان طــول الوقــت موثقــاً إلــى أحــد الجنــود، فقــد كانــت 
لــه الحريــة بــأن يســتقبل أصدقــاءه ويخــدم ألجــل نجــاح وتقــدم ملكــوت المســيح.

إن كثيرين من اليهود الذين كانوا قد أُبعدوا عن روما قبل هذا الوقت بسنين، 
ســمح لهــم بالعــودة، وهكــذا ُوِجــَد كثيــرون منهــم فــي رومــا. لهــؤلء قبــل غيرهــم عــّول 
بولــس أن يقــدم الحقائــق الخاصــة بشــخصه وبعملــه، قبلمــا تتــاح ألعدائــه الفرصــة 
إلثارتهــم ضــده. فبعــد وصولــه إلــى رومــا بثاثــة أيــام، اســتدعى كبارهــم ووجهاءهــم 

وبطريقــة بســيطة صريحــة أثنــاء لهــم ســبب مجيئــه إلــى رومــا كأســير.
ــْعِب أَْو َعَوائِــِد  فقــال: » أَيَُّهــا الرَِّجــاُل اإلِْخــَوُة، َمــَع أَنِّــي لَــْم أَفَْعــْل َشــيْئًا ِضــدَّ الشَّ
ــا فََحُصــوا  لَمَّ الَِّذيــَن  الرُّوَمانِيِّيــَن،  أَيْــِدي  إِلَــى  أُورَُشــلِيَم  ِمــْن  ُمَقيَّــًدا  أُْســلِْمُت  اآلبَــاِء، 
ــا قَــاَوَم  ــٌة َواِحــَدٌة لِلَْمــْوِت. َولِكــْن لَمَّ كَانُــوا يُِريــُدوَن أَْن يُطْلُِقونِــي، ألَنَّــُه لَــْم تَُكــْن ِفــيَّ ِعلَّ
ِبــِه  الْيَُهــوُد، اْضطُــِررُْت أَْن أَرْفَــَع َدْعــَواَي إِلَــى قَيَْصــَر، لَيْــَس كَأَنَّ لِــي َشــيْئًا ألَْشــتَِكَي 
ــبَِب طَلَبْتُُكــْم ألََراكـُـْم َوأُكَلَِّمُكــْم، ألَنِّــي ِمــْن أَْجــِل رََجــاِء إِْســرَائِيَل  ِتــي. فَلِهــَذا السَّ َعلـَـى أُمَّ

لِْســلَِة « )أعمــال 28: 20-17(. ُموثَــٌق ِبهــِذِه السِّ
ولــم يقــل الرســول لهــم شــيئاً عــن اإلهانــات التــي قاســاها علــى أيــدي اليهــود، 
بالحــذر  امتــازت أقوالــه  التــي دبروهــا لغتيالــه. وقــد  المتكــررة  المؤامــرات  أو عــن 
والرفــق. إنــه لــم يكــن يطلــب اهتمامــاً بشــخصه أو عطفــاً عليــه، بــل أراد الدفــاع عــن 

الحــق وضمــان كرامــة اإلنجيــل.
وجواباً على كامه قرر سامعوه أنهم لم يقبلوا شكايات ضده ل في رسائل عامة 
ول خاصــة. وأن أحــداً مــن اليهــود الذيــن قِدمــوا إلــى رومــا لــم يتهمــه بأيــة جريمــة. كمــا 
عبّروا عن شوقهم العظيم ألن يسمعوا بأنفسهم عن أسباب إيمانه بالمسيح، قائلين: 

» ألَنَّــُه َمْعلـُـوٌم ِعْنَدنـَـا ِمــْن ِجَهــِة هــَذا الَْمْذَهــِب أَنَّــُه يَُقــاَوُم ِفــي كُلِّ َمــَكاٍن « )عــد 22(.
وحيــث أنهــم هــم أنفســهم الذيــن طلبــوا ذلــك، فقــد طلــب منهــم أن يعينــوا يومــاً 
يقــدم فيــه لهــم حقائــق اإلنجيــل. وفــي الوقــت المعيــن حضــر كثيــرون: » فَطَِفــَق 
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َواألَنِْبيَــاِء  ُموَســى  نَاُمــوِس  ِمــْن  إِيَّاُهــْم  َوُمْقِنًعــا  ِبَملَُكــوِت هللِا،  َشــاِهًدا  لَُهــْم  يَْشــَرُح 
اختبــاره  عليهــم  ســرد  وقــد   .)23 )عــد  الَْمَســاِء «  إِلَــى  بَــاِح  الصَّ ِمــَن  يَُســوَع،  ِبأَْمــِر 
الشــخصي، وقــدم لهــم حججــاً مــن أســفار العهــد القديــم ببســاطة وإخــاص وقــوة.

أو  والرســميات  الطقــوس  فــي  ينحصــر  ل  الديــن  أن  الرســول  لهــم  أبــان  كمــا 
أن  لإلنســان  هــذه ألمكــن  مــن  فــي شــيء  ينحصــر  فلــو كان  والنظريــات.  العقائــد 
أن  بولــس  ـَم  َعلّـَ وقــد  الدنيويــة.  األمــور  يــدرك  كمــا  والســتقصاء،  بالبحــث  يدركــه 
الديــن قــوة عمليــة ُمَخلِّصــة ومبــدأ يأتــي بجملتــه مــن هللا، واختبــار شــخصي لقــوة 

للنفــس. المجــددة  هللا 
المســيح بوصفــه  إلــى  أنظــار إســرائيل  قــد وجــه  أراهــم كيــف أن موســى  ثــم 
النبــي الــذي كان عليهــم أن يســتمعوا إليــه، وكيــف أن جميــع األنبيــاء قــد شــهدوا 
عنــه بوصفــه عــاج هللا العظيــم للخطيــة، والســيد المعصــوم الــذي كان مزمعــاً 
للرســميات  حفظهــم  فــي  خطــأ  إيجــاد  يحــاول  لــم  إنــه  األثمــة.  خطايــا  يحمــل  أن 
والطقــوس، بــل أراهــم أنهــم فــي حيــن كانــوا يحفظــون الخدمــات الطقســية بدقــة 
عظيمــة، كانــوا يرفضــون ذاك الــذي كانــت كل أنظمتهــم وطقوســهم ترمــز إليــه.

وقــد أعلــن لهــم بولــس أنــه فــي حالتــه قبــل التجديــد عــرف المســيح، ل معرفــة 
بــه حــول  يعتــزون  أمتــه  وبنــو  الــذي كان هــو  التصــور  بــل مجــرد معرفــة  شــخصية، 
صفــات الَمِســيَّا اآلتــي وعملــه. وأنــه رفــض يســوع الناصــري كمحتــال ألنــه لــم يحقــق 
هــذا التصــور. أمــا اآلن فــإن آراء بولــس عــن المســيح ورســالته هــي أعظــم روحانيــة 
وأســمى ممــا كانــت قبــاً ألنــه قــد اهتــدى وتجــدد. وقــد أكــد لهــم الرســول أنــه لــم 
يقدم لهم المســيح حســب الجســد. لقد رأى ِهيُروُدس المســيح في أيام تجســده، 
أيضــاً  رآه  كمــا  رأوه،  جميعهــم  والرؤســاء  والكهنــة  بياطــس  وكذلــك  حنــان،  ورآه 
عســاكر الرومــان. إل أن هــؤلء كلهــم لــم يــروه بعيــن اإليمــان، لــم يــروه بوصفــه الفــادي 
الممجــد. إن إدراك المســيح باإليمــان، ومعرفتــه معرفــة روحيــة هــي أمــر ينبغــي أن 
يصبــو اإلنســان إليــه أكثــر مــن معرفتــه معرفــة شــخصية عندمــا عــاش علــى األرض. 
إن الشــركة مــع المســيح التــي كان بولــس يتمتــع بهــا حينئــذ كانــت أكثــر مــودة وحبــاً 

ودوامــاً مــن مجــرد العشــرة البشــرية األرضيــة.
وإذ كان بولــس يتكلــم عمــا قــد عــرف ويشــهد بمــا قــد رآه عــن يســوع الناصــري 
كرجــاء إســرائيل، اقتنــع أولئــك الذيــن كانــوا يبحثــون عــن الحــق بأمانــة. وقــد أحــدث 
كامــه تأثيــراً ل يُمحــى علــى أذهــان بعــض منهــم علــى األقــل. أمــا اآلخــرون فبــكل 
قدمهــا  الــذي  أن  مــع  الصريحــة  المقدســة  الكتــب  شــهادة  رفضــوا  وعنــاد  إصــرار 

451, 452



في روما  |  323

كانــت عنــده إنــارة الــروح القــدس الخاصــة. لقــد عجــزوا عــن تفنيــد حججــه ومــع 
ذلــك رفضــوا قبــول اســتنتاجاته.

يهــود  جــاء  قبلمــا  رومــا،  إلــى  بولــس  وصــول  بعــد  طويلــة  شــهور  مــرت  وقــد 
مســاعيهم  تعطلــت  لقــد  األســير.  ضــد  شــكواهم  ليقدمــوا  بأنفســهم  أورشــليم 
ومحاولتهــم مــراراً، أمــا اآلن فــإذ كان بولــس مزمعــاً أن يحاكــم أمــام أعلــى محكمــة 
فــي اإلمبراطوريــة الرومانيــة، فإنهــم لــم يريــدوا أن يخاطــروا كــي ل يصابــوا بهزيمــة 
أخــرى. لقــد أعلــن ليســياس وفيلكــس وفســتوس وأغريبــاس عــن اقتناعهــم ببــراءة 
كونهــم  فــي  ينحصــر  فــكان  النجــاح  فــي  الوحيــد  أعدائــه  أمــل  أمــا  بولــس.  ســاحة 
يدبــرون دسيســه يكســبون بهــا عطــف اإلمبراطــور. والتأخيــر قــد يخــدم أغراضهــم 
إذ يعطيهــم متســعاً مــن الوقــت يكملــون فيــه خططهــم وينفذونهــا، وهكــذا انتظــروا 

الرســول. ضــد  اتهاماتهــم شــخصياً  تقديــم  قبــل  الوقــت  بعــض 
اإلنجيــل ونشــره.  تقــدم  إلــى  التأخيــر  هــذا  يــؤول  أن  وقــد شــاءت عنايــة هللا 
فبواســطة فضــل ومعــروف أولئــك الذيــن وكلــت إليهــم حراســة بولــس ســمح لــه 
بالســكنى فــي منــزل رحــب ومريــح حيــث كان يجتمــع مــع أصدقائــه بــكل حريــة، 
لمــدة  ليســمعوه. وهكــذا ظــل  يأتــون  كانــوا  لمــن  الحــق  يقــدم  يــوم  كمــا كان كل 
ســنتين » كَاِرزًا ِبَملَُكــوِت هللِا، َوُمَعلًِّمــا ِبأَْمــِر الــرَّبِّ يَُســوَع الَْمِســيِح ِبــُكلِّ ُمَجاَهــرٍَة، 

ِبــاَ َمانِــعٍ « )عــد 31(.
وفــي غضــون ذلــك الوقــت لــم يكــن لينســى الكنائــس التــي كان قــد أسســها فــي 
بلــدان كثيــرة. فــإذ كان الرســول يــدرك المخاطــر التــي كانــت تتهــدد المهتديــن إلــى 
اإليمــان الجديــد، حــاول قــدر إمكانــه أن يلبــي احتياجاتهــم بإرســال رســائل تشــتمل 
علــى تحذيــرات وتوجيهــات عمليــة. وقــد أرســل مــن رومــا خدامــاً مكرســين ليعملــوا 
ليــس فقــط فــي هــذه الكنائــس بــل فــي الحقــول التــي لــم يذهــب هــو إليهــا. فهــؤلء 
الخــدام، كالرعــاة الحكمــاء، قــووا وشــددوا العمــل الــذي قــد بــدأه بولــس حســناً، 
وإذ ظــل الرســول علــى اتصــال بحالــة الكنائــس والمخاطــر المحدقــة بهــا بمراســلتهم، 

أمكنــه أن يمــارس إشــرافاً حكيمــاً علــى كل الكنائــس.
وهكــذا إذ كان يبــدو أن بولــس قــد ُمنــع عــن كل عمــل نشــط، فقــد بــذل تأثيــراً 
أبعــد مــدى وأطــول أمــداً ممــا لــو كانــت لــه الحريــة للســفر وزيــارة الكنائــس كمــا فــي 
الســنين الماضيــة. وكأســير الــرب كانــت لــه ســيطرة أقــوى علــى عواطــف إخوتــه، 
فاألقوال التي كان يكتبها ذاك الذي كان مقيداً ألجل المسيح، استرعت انتباهاً 
وإكرامــاً أعظــم ممــا كان وهــو حاضــر معهــم بشــخصه. ولــم يتحقــق المؤمنــون مــن 
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مقــدار ثقــل األعبــاء التــي كان يحملهــا بولــس عنهــم إلــى أن أُخــذ مــن بينهــم. فيمــا 
مضــى كان أكثرهــم يتملصــون مــن المســؤولية وحمــل األثقــال ألنــه كانــت تعوزهــم 
تُركــوا مفتقريــن للخبــرة  أمــا وقــد  يــكل،  الــذي ل  حكمــة الرســول ولباقتــه ونشــاطه 
ليتعلمــوا الــدروس التــي قــد أعرضــوا عنهــا، فقــد صــاروا يقــّدرون إنذاراتــه ومشــوراته 
وتعاليمــه، بعــد أن كانــوا قبــاً ل يقــّدرون عملــه وخدماتــه الشــخصية بينهــم. وإذ 
علمــوا أنــه قــد أبــدى شــجاعة وإيمانــاً فــي أثنــاء مــدة ســجنه الطويلــة، صــار ذلــك 

حافــزاً لهــم علــى إظهــار ولء أعظــم وغيــرة أكمــل فــي عمــل المســيح. 
كان بيــن مســاعدي بولــس فــي رومــا كثيــرون مــن رفقائــه وزمائــه القدامــى. فقــد 
كان ل يــزال معــه » لُوقَــا الطَِّبيــُب الَْحِبيــُب « الــذي لزمــه فــي ســفره مــن أورشــليم 
ومــدى الســنتين اللتيــن قضاهمــا ســجيناً فــي قيصريــة وفــي أثنــاء ســفرته الخطــرة إلــى 
رومــا. وكان تيموثــاوس أيضــاً يخدمــه ويعزيــه. كمــا أن تيخيكــس وقــف إلــى جــواره بــكل 
نبــل وشــجاعة، حتــى أن الرســول كتــب عنــه يقــول: » األَُخ الَْحِبيــُب، َوالَْخــاِدُم األَِميــُن، 
َوالَْعبْــُد َمَعَنــا ِفــي الــرَّبِّ « )كولوســي 4: 7( كذلــك كان معــه أيضــاً ديمــاس ومرقــس. 

وكان أرســترخس وأبفــراس » مأســورين معــه « )راجــع كولوســي 4: 14-7(.
أمــا مرقــس فقــد تعمــق اختبــاره المســيحي منــذ ســني اعترافــه باإليمــان فــي بــدء 
حياتــه الروحيــة. فــإذ درس حيــاة المســيح وموتــه بــكل إمعــان وتدقيــق، حصــل علــى 
أفــكار أوضــح حــول رســالة الُمَخلِـّـص وأتعابهــا وتحدياتهــا. فــإذ قــرأ فــي أثــر الجــروح 
التــي فــي يديــه ورجليــه دلئــل خدمتــه للبشــرية، والمــدى الــذي يســوق إليــه إنــكار 
اتبــاع  فــي  راغبــاً  والهالكيــن، أصبــح مرقــس  الضاليــن  تخليــص  فــي ســبيل  الــذات 
الســيد فــي طريــق التضحيــة. واآلن إذ قاســم بولــس األســير فــي مصيــره، صــار يــدرك 
أكثــر ممــا أدرك فــي أي وقــت مضــى أن ربــح المســيح هــو أفضــل مــن كل ربــح، 
وأن أفــدح خســارة هــي أن يربــح اإلنســان العالــم ويخســر النفــس التــي أُهــرق دم 
المســيح لفدائهــا. وقــد ظــل مرقــس ثابتــاً فــي وجــه التجــارب والضيقــات القاســية، 

وكان معينــاً حكيمــاً ومحبوبــاً للرســول.
تــرك خدمــة المســيح بعــد  بعــض الوقــت فقــد  ثابتــاً  الــذي ظــل  أمــا ديمــاس 
إِْذ  تََركَِنــي  قَــْد  » ِديَمــاَس  يقــول:  كتــب  ذلــك  إلــى  يشــير  بولــس  كان  وإذ  ذلــك. 
الَْحاِضــَر « )2 تيموثــاوس 4: 10(. ففــي ســبيل األربــاح العالميــة  الَْعالَــَم  أََحــبَّ 
بــكل اعتبــار ســام ونبيــل. مــا كان أقصــر نظــره وهــو يعقــد تلــك  ضّحــى ديمــاس 
الصفقــة ويقــدم علــى تلــك المبادلــة، فــإذ كان ديمــاس ل يملــك ســوى الغنــى أو 
الكرامــة الدنيويــة، فقــد كان فقيــراً حقــا مهمــا ادعــى عــن وفــرة غنــاه، أمــا مرقــس 
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كان  إذ  أبديــاً  غنــى  يملــك  كان  فإنــه  المســيح  ألجــل  اآللم  احتمــال  اختــار  فــإذ 
معتبــراً فــي الســماء مــن ورثــة هللا ووارثــاً مــع ابنــه. 

كان بيــن مــن ســلموا قلوبهــم هلل عــن طريــق خدمــات بولــس فــي رومــا أنســيمس 
المؤمنيــن  أحــد  كان  الــذي  فليمــون  مــوله  إلــى  أخطــأ  وثنيــاً  عبــداً  كان  الــذي 
المســيحيين فــي كولوســي، وهــرب إلــى رومــا. إن بولــس بســبب رقــة قلبــه طلــب 
أن يســعف هــذا العبــد الهــارب البائــس فــي فقــره وضيقــة نفســه، وحينئــذ حــاول 
أن يدخــل نــور الحــق إلــى مخــادع عقلــه المظلــم. وقــد أصغــى أنســيمس إلــى كام 

إلــى اإليمــان بالمســيح. الحيــاة واعتــرف بخطايــاه واهتــدى 
وقــد جعــل أنســيمس نفســه عزيــزة علــى قلــب بولــس بتقــواه وإخاصــه، كمــا 
أنــه اهتــم أيضــاً براحــة الرســول وكان يرعــاه بــكل رقــة، هــذا فضــاً عــن غيرتــه علــى 
تقــدم عمــل اإلنجيــل. وقــد رأى فيــه بولــس بعــض ميــزات خلقيــة كفيلــة بــأن تجعلــه 
إبطــاء  بــا  فليمــون  إلــى  بالعــودة  فنصحــه  الكــرازي،  العمــل  فــي  نافعــاً  مســاعداً 
ليســتغفره ومــن ثــم يخطــط للمســتقبل. وقــد وعــده الرســول بــأن يتحمــل مســؤولية 
تيخيكــس  يرســل  أن  مزمعــاً  الرســول  كان  وإذ  فليمــون.  مــن  ســرق  الــذي  المبلــغ 
برســائل إلــى الكنائــس المختلفــة فــي آســيا الصغــرى، أرســل أنســيمس معــه. كان 
اختبــارا قاســياً لهــذا العبــد أن يســلم نفســه لذلــك الســيد الــذي أخطــأ إليــه، ولكــن 

اهتــداءه كان حقيقيــاً فلــم يتحــول عــن واجبــه.
الرســول  فيهــا  اســتخدم  فليمــون  إلــى  رســالة  أنســيمس  بولــس  ــل  حمَّ وقــد 
ــر عــن رغبتــه  لباقتــه ورقتــه المعتــادة فــي التوســل ألجــل ذلــك العبــد التائــب، َوَعبَّ
فــي أن يســتبقيه عنــده ليخدمــه فــي المســتقبل. وقــد بــدأت الرســالة بتحيــة حبيــة 

لفليمــون كصديــق وشــريك فــي الخدمــة.
فكتــب يقــول: » نِْعَمــٌة لَُكــْم َوَســاٌَم ِمــَن هللِا أَِبيَنــا َوالــرَّبِّ يَُســوَع الَْمِســيحِ. أَْشــُكُر 
ـِذي لَــَك  ـاَك ِفــي َصلََواتِــي، َســاِمًعا ِبَمَحبَِّتــَك، َواإِليَمــاِن الّـَ إِلِهــي كُلَّ ِحيــٍن ذَاكِــرًا إِيّـَ
الَــًة ِفــي َمْعرِفَــِة  يِســيَن، لَِكــْي تَُكــوَن َشــرِكَُة إِيَمانِــَك فَعَّ نَْحــَو الــرَّبِّ يَُســوَع، َولَِجِميــعِ الِْقدِّ
ــاَحِ الَّــِذي ِفيُكــْم ألَْجــِل الَْمِســيحِ يَُســوَع « )فليمــون 3-6(. وقــد ذكَّــر الرســوُل  كُلِّ الصَّ
فليمــوَن أن كل غــرض صالــح وكل ميــزة ُخلقيــة نبيلــة كانــت تُنســب لنعمــة المســيح. 
هــذا وحــده هــو الــذي جعلــه يختلــف عــن النــاس المتمرديــن الفاســدين الخطــأة. 
ونفس هذه النعمة أمكنها أن تجعل المجرم الحقير ابناً هلل وخادماً نافعاً لإلنجيل.

كان يمكن لبولس أن يشــدد على فيلمون لكي يقوم بواجبه كمســيحي، إل أنه 
ــيِْخ، َواآلَن أَِســيُر  فضــل لغــة التوســل فقــال: » إِْذ أَنَــا إِنَْســاٌن هَكــَذا نَِظيــُر بُولُــَس الشَّ
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يَُســوَع الَْمِســيِح أَيًْضــا أَطْلـُـُب إِلَيْــَك ألَْجــِل ابِْنــي أُنِِســيُمَس، الَّــِذي َولَْدتـُـُه ِفــي قُيـُـوِدي، 
الَّــِذي كَاَن قَبْــاً َغيْــَر نَاِفــعٍ لـَـَك، َولِكنَّــُه اآلَن نَاِفــٌع لـَـَك َولـِـي « )عــد 9، 10(.

وقــد ســأل الرســول فليمــون بالنظــر إلــى اهتــداء أنســيمس أن يقبــل ذلــك العبــد 
التائــب كابــن لــه مظهــراً لــه تلــك المحبــة التــي تجعلــه يختــار المعيشــة مــع ســيده 
الســابق: » لَ كََعبْــٍد ِفــي َمــا بَْعــُد، بَــْل أَفَْضــَل ِمــْن َعبْــٍد: أًَخــا َمْحبُوبًــا « )عــد 16(. 
وقــد عبّــر لــه عــن رغبتــه فــي اســتبقاء أنســيمس بوصفــه يســتطيع أن يخدمــه فــي 
قيــوده بالطريقــة التــي كان يمكــن لفليمــون نفســه أن يفعلهــا، مــع أنــه لــم يَُكــْن يرغــب 

أن يخدمــه أنســيمس مــا لــم يحــرر فليمــون ذلــك العبــد مــن تلقــاء ذاتــه.
بهــا  يعاملــون  الســادة  التــي كان  القســوة  مقــدار  المعرفــة  الرســول كل  عــرف 
عبيدهــم، كمــا عــرف أيضــاً أن فليمــون كان مغتاظــاً جــداً بســبب تصــرف عبــده. 
فحــاول أن يكتــب إليــه بطريقــة توقــظ أعمــق وأرق مشــاعره كمســيحي. إن اهتــداء 
أنســيمس جعلــه أخــاً فــي اإليمــان، فــكل عقوبــة تفــرض علــى هــذا المهتــدي حديثــاً 

كان بولــس يعتبرهــا واقعــة عليــه هــو نفســه.
وقـد تطـوع بولـس لعتبـار نفسـه مسـئولً عـن دَيْـن أنسـيمس حتـى يجنـب ذلـك 
العبد المذنب عار القصاص ويعود للتمتع بالمتيازات التي قد خسرها. فكتب يقول 
لفليمون: » فَإِْن كُْنَت تَْحِسبُِني َشِريًكا، فَاقْبَلُْه نَِظيرِي. ثُمَّ إِْن كَاَن قَْد ظَلََمَك ِبَشْيٍء، أَْو 
. أَنَا بُولَُس كَتَبُْت ِبيَِدي أَنَا أُوِفي « )عد 19-17(. لََك َعلَيِْه دَيٌْن، فَاْحِسْب ذلَِك َعلَيَّ

كــم يعبــر هــذا عــن محبــة المســيح للخاطــئ التائــب. فالعبــد الــذي قــد غــدر 
بمــوله لــم يَُكــْن يملــك شــيئاً بــه يعــوض عمــا اختلســه. والخاطــئ الــذي قــد ســلب 
هللا ســنيناً طويلــة كان يمكنــه فيهــا أن يخدمــه ل يملــك مــا يفــي بــه الديــن أو يلغيــه. 
ولكــن يســوع يتوســط بيــن الخاطــئ وبيــن هللا قائــاً: أنــا أوفــي الديــن. أبــِق علــى 

الخاطــئ فأنــا ســأتألم بــدلً منــه.
وبعدمــا تطــوع بولــس ألن يأخــذ علــى نفســه مســؤولية ديــن أنســيمس، جعــل 
يَُذكِّــر فليمــون كــم هــو نفســه مديــن للرســول. لقــد كان مدينــاً لــه بذاتــه ألن هللا جعــل 
بولــس واســطة لهدايتــه. وحينئــذ وفــي توســل رقيــق غيــور طلــب مــن فليمــون أنــه كمــا 
أراح أحشــاء القديســين بعطايــاه الســخية فكذلــك هــو يريــده أن يريــح روح الرســول 
بمنحــه إيــاه هــذا الســبب للفــرح. فقــال: » إِْذ أَنَــا َواثِــٌق ِبِإطَاَعِتــَك، كَتَبْــُت إِلَيْــَك، 

ــا أَقُــوُل « )عــد 21(. َعالًِمــا أَنَّــَك تَْفَعــُل أَيًْضــا أَكْثـَـَر ِممَّ
إن رســالة بولــس هــذه إلــى فليمــون تظهــر لنــا تأثيــر اإلنجيــل علــى العاقــة بيــن 
الســادة والعبيــد. كان الســترقاق أو تجــارة الرقيــق نظامــاً ثابتــاً فــي كل اإلمبراطوريــة 
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الســادة  هنــاك  كان  بولــس  فيهــا  خــدم  التــي  الكنائــس  معظــم  وفــي  الرومانيــة. 
والعبيــد. وفــي المــدن حيــث كان العبيــد فــي غالــب األحيــان يتعــدى عددهــم عــدد 
الســكان األحــرار، كانــت القوانيــن الصارمــة جــداً تعتبــر لزمــة إلخضاعهــم. وكثيــراً مــا 
كان الروماني الثري يملك مئات من العبيد من كل الطبقات والرتب واألمم وكل 
أنــواع الثقافــات واألعمــال. وبســلطانه المطلــق علــى أرواح هــذه الخائــق التعســة 
وأجســادهم، كان يمكنــه أن يوقــع عليهــم أيــة عقوبــة يختارهــا. ولــو أن واحــداً منهــم 
عــن النفــس، فــكل أســرة  يــده علــى ســيده آخــذا بالثــأر أو دفاعــاً  تجــرأ علــى رفــع 
المذنــب يمكــن أن تقتــل بــا رحمــة. وأقــل غلطــة أو حادثــة أو إهمــال كانــت توقــع 

علــى مرتكبهــا القصــاص بــا رحمــة فــي غالــب األحيــان.
يظهــرون  كانــوا  غيرهــم  مــن  وأكــرم  أرحــم  كانــوا  الذيــن  الســادة  بعــض  ولكــن 
تســامحاً نحــو عبيدهــم، إل أن أكثريــة األثريــاء والنبــاء الذيــن أســلموا أنفســهم بــا 
رادع لانغمــاس فــي الهــوى والشــهوات والنهــم، جعلــوا عبيدهــم فرائــس تعســة 
للهــوى والطغيــان. وقــد كان ذلــك النظــام برمتــه يميــل إلــى النحطــاط الــذي ل يجبــر.

ولم يكن عمل الرسول يهدف لقلب نظام المجتمع الثابت بطريقة استبدادية 
أو فجائيــة. فلــو حــاول عمــل ذلــك لــكان عمــل اإلنجيــل يتعطــل ويفشــل. ولكنــه قــدم 
ــَذْت لكانــت كفيلــة بتقويــض  مبــادئ ضربــت تجــارة الرقيــق مــن أساســها، ولــو نُفِّ
ـٌة « )2 كورنثــوس  يّـَ النظــام كلــه. فقــد أعلــن قائــاً: » َوَحيْــُث ُروُح الــرَّبِّ ُهَنــاَك ُحرِّ
3: 17(. وكان العبــد عندمــا يهتــدي يصبــح عضــواً فــي جســد المســيح، وكعضــو 
مــع  ويُعتبــر كأخ وشــريك  بالمحبــة  يُعامــل  أن  يجــب  كان  المقــدس  الجســد  فــي 
ســيده لبــركات هللا وامتيــازات اإلنجيــل. ومــن الناحيــة األخــرى كان علــى العبيــد أن 
يمارســوا واجباتهــم: » لَ ِبِخْدَمــِة الَْعيْــِن كََمــْن يُرِْضــي النَّــاَس، بَــْل كََعِبيــِد الَْمِســيِح، 

َعاِملِيــَن َمِشــيئََة هللِا ِمــَن الَْقلْــِب « )أفســس 6: 6(.
الملــك  بيــن  والعبــد،  الســيد  بيــن  وثيقــة  اتحــاد  صلــة  توجــد  المســيحية  إن 
المســيح  فــي  وجــد  قــد  الــذي  المنحــط  والخاطــئ  اإلنجيــل  خــادم  بيــن  ورعايــاه، 
تطهيــراً مــن خطايــاه. لقــد اغتســلوا فــي نفــس الــدم وأحياهــم نفــس الــروح وصــاروا 

فــي المســيح يســوع. واحــداً 
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لقــد أحــرز اإلنجيــل أعظــم انتصاراتــه ووصــل إلــى أوج نجاحــه بيــن الطبقــات 
الفقيــرة. وهــا هــو بولــس يقــول: » لَيْــَس كَِثيــُروَن ُحَكَمــاَء َحَســَب الَْجَســِد، لَيْــَس 
يكــن  لــم  ولهــذا   .)26  :1 )1 كورنثــوس  ُشــرَفَاَء «  كَِثيــُروَن  لَيْــَس  أَقِْويَــاَء،  كَِثيــُروَن 
يُنتظــر أن بولــس الــذي كان أســيراً ل صديــق لــه يســتطيع أن يظفــر باهتمــام وانتبــاه 
الرذيلــة  قدمــت  هــؤلء  فلمثــل  األشــراف.  وطبقــة  األثريــاء  الرومــان  المواطنيــن 
إغراءاتهــا الخابــة وجعلتهــم أســرى لهــا بمحــض اختيارهــم. ولكــن مــن بيــن ضحايــا 
بيــن  مــن  حتــى  بــل  والعــوز،  الحاجــة  وأذلتهــم  التعــب  أضناهــم  الذيــن  ظلمهــم، 
وباإليمــان  بولــس،  أقــوال  إلــى  بفــرح  كثيــرون  أصغــى  الفقــراء،  التعســاء  العبيــد 
بالمســيح وجــدوا رجــاء وســاماً أســنداهم وعزياهــم فــي ظــل الظلــم والمشــقات 

التــي كانــت مــن نصيبهــم. 
ومــع ذلــك ففــي حيــن أن عمــل الرســول بــدأ بالوضعــاء واألدنيــاء، فقــد امتــد 

تأثيــره إلــى أن وصــل إلــى قصــر اإلمبراطــور نفســه.
كانت روما في ذلك الوقت عاصمة الدنيا. وكان القياصرة المتعجرفون يضعون 

الشرائع والقوانين ألغلب أمم األرض. وكان الملك وحاشيته إما يجهلون كل شيء
عــن الناصــري الوضيــع، أو ينبذونــه ويســخرون منــه. ومــع ذلــك ففــي فتــرة أقــل مــن 
ســنتين شــق اإلنجيــل طريقــه مــن بيــت األســير المتواضــع إلــى أروقــة قصــر اإلمبراطــور. 

كان بولس مقيداً كفاعل شــر. » لِكنَّ كَلَِمَة هللِا لَ تَُقيَُّد « )2تيموثاوس 2: 9(.
فــي الســنين الماضيــة جاهــر الرســول بإيمــان المســيح بقــوة آســرة. وباآليــات 
والمعجــزات قــدم برهانــاً ل يخطــئ علــى الصفــة اإللهيــة لهــذا اإليمــان. وبثبــات ونبــل 

461, 462



ُســـــــل 330  |  أْعـَمـــــال الرُّ

وشــجاعة وقــف أمــام حكمــاء اليونــان، وبعلمــه الغزيــر وفصاحتــه النــادرة أبكــم حجــج 
الفلســفة المتعجرفــة. وبشــجاعة ل تعــرف الخــوف وقــف أمــام ملــوك وولة وتحــدث 
معهــم عــن البــر والتعفــف والدينونــة العتيــدة، حتــى ارتعــب الحــكام المتكبــرون كمــا 

لــو أنهــم كانــوا يــرون أهــوال يــوم هللا.
أمــا حينئــذ فلــم تعــد لــدى الرســول مثــل هــذه الفــرص التــي حــرم منهــا، إذ كان 
عليــه أن يــازم مســكنه ول يبرحــه، فكانــت كرازتــه بالحــق مقصــورة علــى الذيــن كان 
ُمنــح لموســى  لــه تفويــض كالــذي  يُمنــح  إليــه دون غيرهــم. ولــم  المجــيء  يمكنهــم 
وهــرون وفــق أمــر الهــي، بالذهــاب إلــى الملــك الخليــع، وباســم  أَْهيَــه العظيــم يوبخــه 
علــى قســوته وظلمــه. ومــع ذلــك ففــي نفــس ذلــك الوقــت الــذي بــدا وكأن أعظــم 
مدافــع عــن الحــق قــد انقطــع عــن العمــل العلنــي، أحــرز اإلنجيــل نصــرة عظيمــة، ألنــه 

مــن نفــس بيــت الملــك انضــم أعضــاء إلــى الكنيســة.
لــم يكــن هنالــك قــط جــو غيــر متجانــس مــع المســيحية مثلمــا كان فــي البــاط 
الرومانــي. فقــد بــدا أن نيــرون قــد محــا عــن نفســه آخــر آثــار الصفــات اإللهيــة وحتــى 
الصفــات اإلنســانية، وأنــه صــار يحمــل طابــع الشــيطان. وكان أتباعــه وأصدقــاؤه فــي 
الغالــب يتصفــون بصفاتــه — فكانــوا شرســين ومنحطيــن وفاســدين. وكان يبــدو أن 

المســيحية يســتحيل عليهــا أن تُثبــت قدمهــا فــي بــاط نيــرون وقصــره.
صــدق  تبيــن  كثيــرة  أخــرى  حــالت  فــي  كمــا  الحالــة  هــذه  ففــي  ذلــك  ومــع 
التصريــح الــذي نطــق بــه بولــس حيــن قــال أن أســلحة محاربتــه » قَــاِدرٌَة ِبــاهلِل َعلَــى 
الصليــب  أحــرز  نيــرون  بيــت  فــي  ُحُصــوٍن « )2 كورنثــوس 10: 4(. فحتــى  َهــْدِم 
انتصــارات باهــرة. فمــن بيــن حاشــية شــريرة وفاســدة لملــك أكثــر شــراً وفســاداً، ُرِبــَح 
بعــض المهتديــن الذيــن صــاروا أولداً هلل. ولــم يكــن هــؤلء مســيحيين فــي الخفــاء 

بإيمانهــم. ولــم يســتحوا  ولكنهــم جاهــروا بمســيحيتهم 
بــدا  حيــث  قدمهــا  وتثبيــت  التغلغــل  للمســيحية  أمكــن  وســيلة  بأيــة  ولكــن 
أهــل  إلــى  رســالته  فــي  بولــس  إن  مســتحيل؟  أمــر  بهــا  الســماح  أو  دخولهــا  أن 
إلــى  نيــرون  بيــت  مــن  اإليمــان  إلــى  مهتديــن  ربــح  فــي  نجاحــه  نســب  فيلبــي، 
ســجنه. فلخوفــه مــن أن يُظَــن أن آلمــه قــد عطلــت تقــدم اإلنجيــل، أكــد لجماعــة 
الفيلبييــن قائــاً: » أُِريــُد أَْن تَْعلَُمــوا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة أَنَّ أُُمــوِري قَــْد آلَــْت أَكْثَــَر إِلَــى 

.)12  :1 )فيلبــي  اإِلنِْجيــِل «  ِم  تََقــدُّ
لمــا علمــت الكنائــس المســيحية فــي بــادئ األمــر أن بولــس مزمــع أن يــزور رومــا، 
كانــوا ينتظــرون أنــه ســيحرز نصــراً كبيــراً لإلنجيــل فــي تلــك المدينــة. لقــد حمــل بولــس 
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الحــق إلــى بلــدان كثيــرة وكــرز بــه فــي المــدن العظيمــة. أفــا يمكــن لبطــل اإليمــان 
هــذا أن يفلــح فــي ربــح نفــوس للمســيح حتــى فــي عاصمــة العالــم؟ إل أن آمالهــم 
تحطمــت حيــن علمــوا أن بولــس قــد ذهــب إلــى رومــا أســيراً. كانــوا يؤملــون بــكل ثقــة 
أن يــروا اإلنجيــل وقــد ثبــت ورســخت قدمــه فــي هــذا المركــز العظيــم، ومــن ثــم يمتــد 
بســرعة إلــى كل األمــم ويصيــر هــو القــوة الغالبــة فــي األرض. فمــا كان أََمــّر خيبــة 

آمالهــم، لقــد فشــلت التوقعــات البشــرية، أمــا قصــد هللا فلــم يفشــل.
إن مــا كان مزمعــاً أن يســترعي انتبــاه البــاط إلــى المســيحية لــم يكــن هــو عظــات 
بولــس بــل وثقــه وقيــوده. فكأســير أمكنــه أن يحطــم قيــود نفــوس كثيــرة قيدتهــا عبوديــة 
الخطيــة. ولــم يكــن هــذا كل شــيء. فلقــد أعلــن قائــاً: » َوأَكْثـَـُر اإلِْخــَوِة، َوُهــْم َواثُِقــوَن 
ِفــي الــرَّبِّ ِبُوثُِقــي، يَْجتَرِئـُـوَن أَكْثـَـَر َعلـَـى التََّكلُّــِم ِبالَْكلَِمــِة ِبــاَ َخــْوٍف « )فيلبــي 1: 14(.

إن صبــر بولــس وفرحــه فــي أثنــاء مــدة ســجنه الطويلــة بغيــر حــق، وشــجاعته 
روح  نقيــض  علــى  كانــت  التــي  وروحــه  دائمــة.  عظــة  بمثابــة  كان  كلــه  وإيمانــه، 
العالــم شــهدت بــأن قــوة أســمى مــن قــوة األرض كانــت تازمــه. وقــد حــرك مثالــه 
المســيحيين ودفعهــم لبــذل نشــاط أعظــم كمدافعيــن عــن القضيــة التــي كان قــد 
انســحب بولــس مــن العمــل فيهــا جهــاراً. فبهــذه الوســائل كان لوثــق الرســول تأثيرهــا 
كل  وكانــت  وانقطعــا،  بطــا  قــد  وتأثيرهــا  كرازتــه  قــوة  أن  بــدا  عندمــا  أنــه  بحيــث 
الظواهــر تــدل علــى أنــه لــن يعمــل إل أقــل القليــل، حينئــذ جمــع حزمــاً للمســيح مــن 

حقــول بــدا كأنــه قــد نُفــي منهــا.
وقبــل انقضــاء الســنتين اللتيــن قضاهمــا بولــس ســجينا أمكنــه أن يقــول: » إِنَّ 
ُوثُِقــي َصــارَْت ظَاِهــرًَة ِفــي الَْمِســيِح ِفــي كُلِّ َداِر الِْولَيـَـِة َوِفــي بَاِقــي األََماكِــِن أَْجَمــَع « 
وبيــن الذيــن أرســلوا ســامهم إلــى أهــل فيلبــي يذكــر علــى الخصــوص » الَِّذيــَن ِمــْن 

بَيْــِت قَيَْصــَر « )فيلبــي 1: 13؛ 4: 22(. 
تحــت  والوداعــة  الحتمــال  فبواســطة  نصراتهمــا.  لهمــا  والشــجاعة  الصبــر  إن 
التجربــة يمكــن أن تربــح نفــوس للمســيح كمــا فــي إبــداء الجــرأة فــي تنفيــذ المشــاريع 
ســواء بســواء. إن المســيحي الــذي يظهــر الصبــر والفــرح تحــت آلم الثــكل والحرمــان 
ل  الــذي  اإليمــان  وهــدوء  بســام  نفســه  المــوت  حتــى  يواجــه  والــذي  والعــذاب، 
يتزعــزع، يمكنــه أن يعمــل لإلنجيــل أكثــر ممــا كان يمكنــه أن يعمــل بحيــاة طويلــة 
يقضيهــا فــي الخدمــة األمينــة. فــي أحيــان كثيــرة عندمــا يُســحب خــادم هللا مــن غمــرة 
واجباتــه النشــطة، فــإن عنايــة هللا العجيبــة التــي نندبهــا نحــن لقصــر نظرنــا، يقصــد 

هللا بهــا أن ينجــز عمــاً، مــا كان يمكــن إنجــازه بغيــر ذلــك.
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ل يظــن تابــع المســيح أنــه عندمــا ل يعــود قــادراً علــى القيــام بعمــل نشــط وعلنــي 
عليهــا.  يحصــل  مكافــأة  ول  يؤديهــا  توجــد خدمــة  تعــود  ل  فإنــه  لحقــه،  إعــاء  هلل 
إن خــدام المســيح وشــهوده األمنــاء ل يمكــن أن يُلقــى بهــم جانبــاً. ففــي الصحــة 
والمــرض، فــي الحيــاة والمــوت، ل يــزال هللا يســتخدمهم. فعندمــا يُضطهــد خــدام 
يلقــى  وعندمــا  النشــطة،  خدماتهــم  وتتعطــل  الشــيطان،  خبــث  بســبب  المســيح 
بهــم فــي الســجن أو يســاقون ليُشــنقوا أو ليحرقــوا. فــإن القصــد مــن ذلــك أن يحــرز 
الحــق انتصــاراً أعظــم. فــإذ ختــم هــؤلء األمنــاء شــهادتهم بدمهــم، فــإن النفــوس التــي 
كانــت مــن قبــل فريســة للشــكوك وعــدم اليقيــن آمنــت بالمســيح ووقفــت فــي صفــه 

بــكل شــجاعة. فمــن رمــاد الشــهداء ُجمــع حصــاد وفيــر هلل.
إن غيــرة بولــس وشــركائه فــي الخدمــة وولءهــم، مثلهــا فــي ذلــك مثــل إيمــان 
المهتديــن إلــى المســيحية وطاعتهــم فــي ظــروف صعبــة جــداً، هــي توبيــخ صــارم 
فــي  لبولــس وشــركائه  إلــى اإليمــان. كان يمكــن  لكســل خــادم المســيح وافتقــاره 
ينــادون بالتوبــة واإليمــان بالمســيح لعبيــد  الخدمــة أن يحتجــوا قائليــن أنهــم عبثــاً 
نيــرون الذيــن كانــوا معرضيــن لتجــارب عنيفــة ومحاطيــن بمعطــات هائلــة وعرضــة 
الطاعــة؟  يقدمــوا  أن  يمكنهــم  فكيــف  بالحــق  اقتنعــوا  لــو  وحتــى  مــرة.  لمقاومــة 
ولكــن بولــس لــم يفكــر هكــذا. إنمــا باإليمــان قــدم اإلنجيــل لهــذه النفــوس وكان بيــن 
ســامعيه جماعــة عقــدوا العــزم علــى الطاعــة مهمــا كانــت الكلفــة. وبالرغــم مــن 
المعطــات والمخاطــر، ســيقبلون النــور ويثقــون أن هللا ســيعينهم حتــى يضــيء 

نورهــم علــى مــن حولهــم.
بعــد  ولكنهــم  وحســب،  قيصــر  بيــت  فــي  الحــق  إلــى  المهتــدون  يربــح  ولــم 
تــرك  فــي  الحريــة  لهــم  لــم يكونــوا يحســون أن  البيــت.  فــي ذلــك  اهتدائهــم ظلــوا 
مراكزهــم وواجباتهــم ألن البيئــة التــي كانــوا يعيشــون فيهــا مــا عــادت مؤاتيــة لهــم أو 
متجانســة مــع أخاقهــم. لقــد وجدهــم الحــق هنــاك فلبثــوا هنــاك حيــث شــهدوا 

المغيــرة. الجديــد  اإليمــان  لقــوة  المتجــددة  بحياتهــم وصفاتهــم 
فــي  إلخفاقهــم  وعــذراً  حجــة  ظروفهــم  يجعلــوا  بــأن  يجربــون  َمــن  هنــاك  هــل 
الشــهادة للمســيح؟ ليفكــر أمثــال هــؤلء فــي موقــف التاميــذ الذيــن كانــوا فــي بيــت 
قيصــر — فــي فســاد اإلمبراطــور وخاعــة الحاشــية والبــاط كلــه. إننــا ل نــكاد نتصــور 
وجــود ظــروف أكثــر معاكســة للحيــاة الدينيــة وينتــج عنهــا تضحيــات أو مقاومــات 
أعظــم مــن تلــك التــي وجــد أولئــك المهتــدون أنفســهم فيهــا. ومــع ذلــك ففــي وســط 
الصعوبــات والمخاطــر ظلــوا ثابتيــن علــى ولئهــم. إن المســيحي قــد يحــاول إعفــاء 
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نفســه مــن طاعــة الحــق كمــا هــو فــي يســوع بســبب العوائــق التــي يبــدو مــن الصعــب 
التغلــب عليهــا، ولكنــه ل يســتطيع تقديــم عــذر يحتمــل المتحــان. فلــو أمكنــه ذلــك 
لــكان برهــن علــى أن هللا ظالــم )حاشــا هللا(، فــي كونــه أوجــد أولده فــي ظــروف 

وشــروط للخــاص ل يمكنهــم المتثــال لهــا.
إن مــن ثبــت قلبــه ووطــد عزمــه علــى خدمــة هللا ســيجد فرصــة مؤاتيــة للشــهادة 
لــه. والصعوبــات لــن يكــون لهــا تأثيــر فــي تعطيــل مــن قــد عقــد العــزم أن يطلــب أولً 
ملكــوت هللا وبــره. فبالقــوة التــي ينالهــا بالصــاة ودرس الكلمــة ســيطلب الفضيلــة 
ويهجــر الرذيلــة. وإذ ينظــر إلــى يســوع رئيــس اإليمــان ومكملــه، الــذي احتمــل لنفســه 
مقاومــة الخطــاة، فــإن ذلــك المؤمــن ســيصمد أمــام الحتقــار والســخرية عــن طيــب 
خاطــر. وذاك الــذي كامــه حــق يعــده بالعــون والنعمــة لــكل حالــة. واألذرع األبديــة 
تحيــط بالنفــس التــي تلتفــت إلــى الــرب فــي طلــب العــون. ويمكننــا أن نســتند علــى 
َّــِكُل « )مزمــور 56: 3(.  ــَك أَت رعايتــه مطمئنيــن وقائليــن: » ِفــي يَــْوِم َخْوِفــي، أَنَــا َعلَيْ

وهللا ســيتمم وعــده لــكل مــن يتوكلــون عليــه.
إنَّ الُمَخلِـّـص قــد برهــن بمثالــه أن تابعيــه يمكنهــم أن يكونــوا فــي العالــم ومــع 
ذلــك ل يكونــون مــن العالــم. إنــه لــم يــأت ليشــارك العالــم فــي مســراته الخادعــة أو 
لينســاق مــع تيــار عاداتــه أو ليتمثــل بــه فــي ممارســاته، بــل ليفعــل إرادة أبيــه ويطلــب 
ويخلــص مــا قــد هلــك. فالمســيحي إذ يجعــل هــذا الهــدف نصــب عينيــه، يمكنــه أن 
يقــف طاهــراً غيــر ملــوث فــي أيــة بيئــة يوجــد. ومهمــا يكــن مركــزه أو ظروفــه، ســواء فــي 
حــال الرفعــة أو التضــاع، فســيُظهر قــوة الديانــة الحقــة فــي قيامــه بواجبــه بــكل أمانــة.

إن الخلــق المســيحي يتكــون وينمــو ل فــي تحــرره مــن التجربــة بــل فــي وســطها. 
مــن  إلــى مزيــد  يقــوده  تابــع المســيح للخيبــة والصدمــات والمقاومــات  إن تعــرض 
القاســية  التجربــة  يحتمــل  إذ  فالمؤمــن  القديــر.  للمعيــن  الحــارة  والصــاة  الســهر 
بنعمــة هللا فــان ذلــك ينمــي فيــه الصبــر والســهر واليقظــة والجلــد والثبــات، والثقــة 
العميقــة الثابتــة فــي هللا. إن نصــرة اإليمــان المســيحي هــي التــي تعيــن معتنقهــا 
علــى أن يحتمــل ويتقــوى، وأن يخضــع، وهكــذا ينتصــر، وأن يمــوت كل يــوم ومــع 

ذلــك يحيــا، وأن يحمــل الصليــب، وهكــذا ينــال إكليــل المجــد.
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45
رسائل ُكتَِبْت في 

رومية
)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في رسالتي كولوسي وفيلبي(.

إن الرسول بولس في اختباره المسيحي الباكر أعطيت له فرص خاصة ليتعلم 
ــَماِء الثَّالِثـَـِة «،  إرادة هللا بالنســبة إلــى تابعــي يســوع. لقــد » اْختُِطــَف هــَذا إِلَــى السَّ
» إِلـَـى الِْفــرَْدْوِس، َوَســِمَع كَلَِمــاٍت لَ يُْنطـَـُق ِبَهــا، َولَ يَُســوُغ إلِنَْســاٍن أَْن يَتََكلَّــَم ِبَهــا «. 
الــرَّبِّ َوإِْعاَنَاتِــِه «. وأن  يــرى » َمَناِظــِر  لــه أن  وهــو نفســه يعتــرف بأنــه قــد أعطــي 
إدراكــه لمبــادئ حــق اإلنجيــل كان مســاوياً إلدراك » فَائِِقــي الرُُّســِل « )2كورنثــوس 
12: 2، 4، 1، 11(. كان يــدرك إدراكاً واضحــاً كامــاً » عــرض وطــول وعمــق وعلــو 

َمَحبَّــَة الَْمِســيِح الَْفائَِقــَة الَْمْعرِفَــِة « )أفســس 3: 18، 19(.
لم يستطع بولس أن يُخبر بكل ما شاهده في الرؤيا، ألنه كان يوجد بين سامعيه 
مــن كان يمكــن أن يســيئوا تطبيــق أقوالــه. ولكــن مــا أُعلــن لــه أعانــه كــي يخــدم كقائــد 
ومعلم حكيم، كما ساعده على صوغ الرسائل التي أرسلها فيما بعد إلى الكنائس. 
والتأثير الذي حدث له حين كان يرى الرؤيا لزمُه دائماً وأعانه كي يقدم صورة صادقة 
صحيحة للخلق المسيحي. فبأقواله ورسائله حمل رسالة قدمت لكنيسة هللا العون 
والقوة منذ ذلك الحين. هذه الرسالة تنطق بوضوح لمسيحيي اليوم مبينة المخاطر 

المزمعة أن تهدد الكنيسة، والتعاليم الكاذبة التي عليهم أن يواجهوها.
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إن رغبــة الرســول نحــو أولئــك الذيــن أرســل إليهــم رســائل النصــح واإلنــذار هــى: 
» كَــْي لَ نَُكــوَن ِفــي َمــا بَْعــُد أَطَْفــالً ُمْضطَِرِبيــَن َوَمْحُمولِيــَن ِبــُكلِّ ِريــِح تَْعلِيــٍم « بــل 
ــِن هللِا. إِلَــى إِنَْســاٍن كَاِمــل.  ــِة ابْ ــِة اإِليَمــاِن َوَمْعرِفَ أن يصلــوا جميعهــم إلــى » َوْحَدانِيَّ
إِلَــى ِقيَــاِس قَاَمــِة ِمــْلِء الَْمِســيِح «. وقــد توســل إلــى مــن كانــوا تابعيــن ليســوع فــي 
األوســاط الوثنيــة أل يســلكوا: » كََمــا يَْســلُُك َســائُِر األَُمــِم أَيًْضــا ِببُطْــِل ِذْهِنِهــْم، إِْذ 
بــل  قُلُوِبِهــْم «  ِغاَظَــِة  ِبَســبَِب  هللِا...  َحيَــاِة  َعــْن  َوُمتََجنِّبُــوَن  الِْفْكــِر،  ُمظْلُِمــو  ُهــْم 
الَْوقْــَت « )أفســس 4:  ُمْفتَِديــَن  كَُحَكَمــاَء،  بَــْل  كَُجَهــاََء  ِبالتَّْدِقيــِق، لَ  » تَْســلُُكوَن 
14 ،13 ، 17 ، 18؛ 5: 15، 16(. وقــد شــجع المؤمنيــن كــي ينظــروا إلــى األمــام 
إلــى الوقــت الــذي بعدمــا أحــب فيــه المســيح » الَْكِنيَســَة َوأَْســلََم نَْفَســُه ألَْجلَِهــا « 
ســيُْحِضرََها » لَِنْفِســِه كَِنيَســًة َمِجيــَدًة، لَ َدنَــَس ِفيَهــا َولَ َغْضــَن أَْو َشــْيٌء ِمــْن ِمثْــِل 

َســًة َوِبــاَ َعيْــٍب « )أفســس 5: 25، 27(. ذلِــَك « كنيســة » ُمَقدَّ
تعاليــم  علــى  تشــتمل  بقــوة هللا  بــل  إنســان  بقــوة  ل  المكتوبــة  الرســائل  هــذه 
ينبغــي للجميــع أن يدرســوها ويمكــن تكرارهــا مــراراً للنفــع والفائــدة. ففيهــا لخصــت 
وأوضحــت  تتبعهــا،  أن  كنيســة  لــكل  يحــق  مبــادئ  وُوضعــت  العمليــة،  التقــوى 

إلــى الحيــاة األبديــة. المــؤدي  الطريــق 
ــي، َواإلِْخــَوِة الُْمْؤِمِنيــَن ِفــي  يِســيَن ِفــي كُولُوسِّ إن بولــس فــي رســالته إلــى » الِْقدِّ
الَْمِســيِح «. والتــي كُتبــت عندمــا كان ســجيناً فــي رومــا، يتحــدث عــن فرحــه ألجــل 
ثباتهــم فــي اإليمــان، الــذي أخبــره بــه أبفــراس الــذي يقــول الرســول عنــه أنــه: » أَْخبَرَنـَـا 
أَيًْضــا ِبَمَحبَِّتُكــْم ِفــي الــرُّوِح «. ثــم اســتطرد يقــول: » ِمــْن أَْجــِل ذلـِـَك نَْحــُن أَيًْضــا، ُمْنــُذ 
يـَـْوَم َســِمْعَنا، لـَـْم نـَـزَْل ُمَصلِّيــَن َوطَالِِبيــَن ألَْجلُِكــْم أَْن تَْمتَلِئـُـوا ِمــْن َمْعرِفـَـِة َمِشــيئَِتِه، ِفــي 
، ِفــي كُلِّ رِضــًى، ُمثِْمِريــَن ِفــي كُلِّ  كُلِّ ِحْكَمــٍة َوفَْهــٍم ُروِحــيٍّ لِتَْســلُُكوا كََمــا يَِحــقُّ لِلــرَّبِّ
ٍة ِبَحَســِب قـُـْدرَِة َمْجــِدِه، لـِـُكلِّ  يــَن ِبــُكلِّ قـُـوَّ َعَمــل َصالـِـٍح، َونَاِميــَن ِفــي َمْعرِفـَـِة هللِا، ُمتََقوِّ

َصبْــٍر َوطـُـوِل أَنـَـاٍة ِبَفــَرٍح « )كولوســى 1: 2، 11-9(.
وهكــذا َعبَّــر بولــس بالــكام عمــا يطلبــه للمؤمنيــن فــي كولوســي. فمــا أســمى 
المثل األعلى الذي تضعه هذه الكلمات أمام تابع المسيح، أنها ترينا اإلمكانات 
العجيبــة للحيــاة المســيحية وترينــا بوضــوح أنــه ل حــد للبــركات التــي يمكــن ألولد 
أن  يمكنهــم  مــن معرفــة هللا،  باســتمرار  فــإذ يســتزيدون  أن يحصلــوا عليهــا.  هللا 
يذهبــوا مــن قــوة إلــى قــوة، ومــن ســمو إلــى ســمو فــي الختبــار المســيحي، حتــى 
يِســيَن ِفــي  لَــــَنا لَِشــرِكَِة ِميــرَاِث الِْقدِّ أنهــم » ِبَحَســِب قُــْدرَِة َمْجــِدِه « يصيــرون » أَهَّ

النُّــوِر « )عــد 11، 12(.
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وقــد عظّــم الرســول المســيح ومّجــده أمــام إخوتــه كمــن بــه خلــق هللا كل األشــياء 
وبــه أكمــل فداءهــم. كمــا أعلــن أن اليــد التــي تدعــم العوالــم فــي الفضــاء، والتــي تُبقــي 
كل األشــياء فــي كل مســكونة هللا فــي نظامهــا الُمتقــن ونشــاطها وحركتهــا التــي ل 
تــكل، هــي اليــد التــي ُســمرت علــى الصليــب ألجلهــم. وقــد كتــب بولس يقــول: » ِفيِه 
ــَماَواِت َوَمــا َعلَــى األَرِْض، َمــا يُــرَى َوَمــا لَ يُــرَى، َســَواٌء كَاَن  : َمــا فــي السَّ ُخلِــَق الْــُكلُّ
ُعرُوًشــا أَْم ِســيَاَداٍت أَْم ِريَاَســاٍت أَْم َســاَِطيَن. الـْـُكلُّ ِبــِه َولـَـُه قـَـْد ُخلِــَق. الَّــِذي ُهــَو قَبْــَل 
كُلِّ َشــْيٍء، َوِفيــِه يَُقــوُم الْــُكلُّ «. )عــد 16، 17(: » َوأَنْتُــُم الَِّذيــَن كُْنتُــْم قَبْــاً أَْجَنِبيِّيــَن 
بََشــِريَِّتِه  ِجْســِم  ِفــي  قَــْد َصالََحُكــُم اآلَن  يرَِة،  ــرِّ ِفــي األَْعَمــاِل الشِّ الِْفْكــِر،  ِفــي  َوأَْعــَداًء 

يِســيَن َوِبــاَ لَــْوٍم َولَ َشــْكَوى أََماَمــُه « )عــد 21، 22(. ِبالَْمــْوِت، لِيُْحِضرَكُــْم ِقدِّ
إن ابن هللا قد تنازل ليرفع الساقطين. وألجل ذلك ترك العوالم التي با خطية 
في األعالي، التسعة والتسعين الذين أحبوه وأتى إلى هذا العالم ليكون » َمْجرُوٌح 
ألَْجــِل َمَعاِصيَنــا، َمْســُحوٌق ألَْجــِل آثَاِمَنــا « )إشــعياء 53: 5(. كان ينبغــي أن يشــبه 
إخوتــه فــي كل شــيء. وقــد صــار بشــراً مثلنــا. وعــرف معنــى الجــوع والعطــش واختبــر 
التعــب واإلعيــاء. وكان يســند قلبــه بالطعــام وينتعــش بالنــوم. كان غريبــاً ونزيــاً علــى 
األرض — كان فــي العالــم ولكنــه لــم يكــن منــه. لقــد ُجــرّب وامتُحــن كمــا يُجــرب الرجــال 
والنســاء ويُمتحنــون فــي هــذه األيــام، ومــع ذلــك فقــد عــاش بــا خطيــة. وإذ كان رقيقــاً 
ومشــفقاً وعطوفــاً وعلــى الــدوام منصفــاً لآلخريــن فقــد مثــل صفــات هللا. » َوالَْكلَِمــُة 

ــا « )يوحنــا 1: 14(. َصــاَر َجَســًدا َوَحــلَّ بَيَْنَنــا... َمْملـُـوًءا نِْعَمــًة َوَحقًّ
إن المؤمنين في كولوسي إذ كانوا محاطين بأعمال الوثنية وتأثيراتها، كانوا في 
خطــر مــن أن يُجتذبــوا بعيــداً عــن بســاطة اإلنجيــل، فــإذ حذرهــم بولــس مــن هــذا ووجــه 
أنظارهــم إلــى المســيح بوصفــه المرشــد األميــن الوحيــد، كتــب يقــول لهــم: » فَإِنِـّـي 
أُِريــُد أَْن تَْعلَُمــوا أَيُّ ِجَهــاٍد لـِـي ألَْجلُِكــْم، َوألَْجــِل الَِّذيــَن ِفــي لَُوِدكِيَّــَة، َوَجِميــعِ الَِّذيــَن لـَـْم 
يَــرَْوا َوْجِهــي ِفــي الَْجَســِد، لَِكــْي تَتََعــزَّى قُلُوبُُهــْم ُمْقتَرِنَــًة ِفــي الَْمَحبَّــِة لِــُكلِّ ِغَنــى يَِقيــِن 
َخــِر ِفيــِه َجِميــُع كُُنــوِز الِْحْكَمــِة َوالِْعلْــِم. الَْفْهــِم، لَِمْعرِفَــِة ِســرِّ هللِا اآلِب َوالَْمِســيحِ، الُْمذَّ

» َوإِنََّما أَقُوُل هَذا لِئَاَّ يَْخَدَعُكْم أََحٌد ِبَكاٍَم َملِق.. فََكَما قَِبلْتُُم الَْمِســيَح يَُســوَع 
لِيــَن َوَمبِْنيِّيــَن ِفيــِه، َوُمَوطَِّديــَن ِفــي اإِليَمــاِن، كََمــا ُعلِّْمتُــْم،  الــرَّبَّ اْســلُُكوا ِفيــِه، ُمتَأَصِّ
ــْكِر. اُنْظـُـُروا أَْن لَ يَُكــوَن أََحــٌد يَْســِبيُكْم ِبالَْفلَْســَفِة َوِبُغــُروٍر بَاِطــل،  ُمتََفاِضلِيــَن ِفيــِه ِبالشُّ
ـُه ِفيــِه  َحَســَب تَْقلِيــِد النَّــاِس، َحَســَب أَْركَاِن الَْعالَــِم، َولَيْــَس َحَســَب الَْمِســيِح. فَِإنّـَ
يَِحــلُّ كُلُّ ِمــْلِء الاَُّهــوِت َجَســِديًّا. َوأَنْتـُـْم َمْملـُـوُؤوَن ِفيــِه، الَّــِذي ُهــَو رَأُْس كُلِّ ِريَاَســٍة 

َوُســلْطَاٍن « )كولوســي 2: 10-1(.
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لقــد أنبــأ المســيح أنــه ســيقوم مضلــون، وبســبب تأثيرهــم » ســيكثر اإلِثْــِم «، 
و» تَبْــرُُد َمَحبَّــُة الَْكِثيِريــَن «. )متــى 24: 12(. كمــا أنــذر التاميــذ أن الخطــر الــذي 
ســتتعرض لــه الكنيســة مــن هــذا الشــر ســيكون أعظــم وأرهــب ممــا ســتتعرض لــه مــن 
جــراء اضطهــاد أعدائهــا. وقــد حــذر بولــس جماعــة المؤمنيــن مــراراً عديــدة مــن هــؤلء 
المعلميــن الكذبــة. وأنــه ينبغــي لهــم أن يتحفظــوا مــن هــذا الخطــر أكثــر مــن حذرهــم 
يفســحون  بذلــك  فإنهــم  الكذبــة  المعلميــن  قبلــوا  إن  فإنهــم  آخــر،  خطــر  أي  مــن 
المجــال لضــالت بهــا يُظلــم العــدو بصيرتهــم الروحيــة، ويزعــزع ثقــة الحديثــي العهــد 
بإيمــان اإلنجيــل. إن المســيح هــو النمــوذج والمقيــاس الــذي علــى نــوره يمتحنــون 
التعاليــم التــي تقــدم لهــم. فــكل مــا ل يتفــق مــع تعاليمــه عليهــم أن ينبــذوه. فالمســيح 
المصلــوب ألجــل الخطيــة، والمســيح المقــام مــن بيــن األمــوات، والمســيح الصاعــد 
إلــى الســماء — كان هــو ِعلـْـُم الخــاص الــذي كان عليهــم أن يتعلمــوه ويعلمــوا بــه.

إن إنــذارات كلمــة هللا بالنســبة للمخاطــر المحدقــة بالكنيســة المســيحية لزمــة 
لنــا فــي هــذه األيــام. فكمــا حــاول بعــض النــاس فــي أيــام الرســل بواســطة التقليــد 
والفلســفة أن ياشــوا اإليمــان بالكتــب المقدســة، كذلــك الحــال اليــوم إذ يحــاول 
عــدو البــر بواســطة اآلراء المســرة التــي يبتكرهــا مــن ينتمــون إلــى المذهــب المســمى 
والتصــوف،  األرواح،  ومناجــاة  والرتقــاء،  النشــوء  ومذهــب  األعلــى «  » بالنقــد 
ومذهــب مــن يعتقــدون بألوهيــة الكــون، يحــاول عــدو البــر أن يضلــل النفــوس لتســير 
س يشــبه فــي نظــر كثيريــن مصباحــاً ل  فــي الطــرق المنهــى عنهــا. إن الكتــاب الُمَقــدَّ
زيــت فيــه، ذلــك ألن عقولهــم انحرفــت إلــى قنــوات العتقــاد النظــري والتخمينــات 
» النقــد  عمــل  إن  والبلبلــة.  والرتبــاك  الفهــم  ســوء  إلــى  باإلنســان  تــؤدي  التــي 
األعلــى « فــي التحليــل والتخميــن والتشــييد مــن جديــد، ياشــي اإليمــان بالكتــاب 
القــدرة علــى أن تســيطر علــى حيــاة  الهــي. وهــو يســلب كلمــة هللا مــن  كإعــان 
البشــر وتســمو بهــا وتلهمهــا. وبواســطة مناجــاة األرواح يتعلــم جماهيــر كثيــرة مــن 
النــاس العتقــاد بــأن الشــهوة هــي أســمى قانــون وأن الخاعــة حريــة وأن اإلنســان 

مســئول أمــام نفســه فقــط.
الرســول مؤمنــي  حــذر  الــذي  َملِــق «  » ِبــَكاٍَم  بــد ســيُواجه  ل  المســيح  تابــع  إن 
كولوســي منــه )كولوســي 2: 4(. وســيواجه تأويــات معتنقــي مذهــب مناجــاة األرواح 
للكتــاب المقــدس ولكــن عليــه أل يقبلهــا. وينبغــي أن يُســمع صوتــه عاليــاً مجلجــاً فــي 
توكيــد واضــح صريــح لحقائــق الكتــاب الُمَقــدَّس األبديــة. وإذ يثبــت نظــره فــي المســيح، 
عليــه أن يتقــدم بمثابــرة إلــى األمــام فــي الطريــق المرســوم. ُمبِعــداً عــن نفســه كل اآلراء 
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التــي ل تتفــق وتعليــم هللا. وينبغــي أن يكــون حــق هللا موضــوع تأملــه ولهجــه. وعليــه أن 
يعتبــر الكتــاب الُمَقــدَّس صــوت هللا مكلمــاً إيــاه مباشــرة. وهكــذا يجــد الحكمــة اإللهيــة.

أن  ينبغــي  التــي  المعرفــة  هــي  المســيح  فــي  معلنــة  هــي  كمــا  معرفــة هللا  إن 
يمتلكهــا جميــع الُمَخلَّصيــن. هــذه هــي المعرفــة التــي تُحــدث تغييــراً فــي الُخلـُـق. وإذ 
يقبلهــا اإلنســان فــي حياتــه فهــي تخلــق النفــس خليقــة جديــدة علــى صــورة المســيح. 
هــذه هــي المعرفــة التــي يدعــو هللا أولده ليقبلوهــا، وكل مــا عداهــا باطــل وعــدم.

لبنــاء األخــاق هــو  الحقيقــي  نجــد أن األســاس  أمــة  فــي كل عصــر وفــي كل 
هــو لــم يتبــدل، أي المبــادئ المتضمنــة فــي كلمــة هللا. إن القانــون األميــن األكيــد 
ـِذي يَْصَنــُع  الوحيــد هــو أن نفعــل مــا يقولــه هللا: » َوَصايَــا الــرَّبِّ ُمْســتَِقيَمٌة «، » الّـَ
ْهــِر « )مزمــور 19: 8؛ 15: 5(. وقــد واجــه الرســل النظريــات  هــَذا لَ يَتَزَْعــَزُع إِلـَـى الدَّ
ـِذي  الّـَ َغيْــَر  آَخــَر  أََساًســا  يََضــَع  أَْن  أََحــٌد  يَْســتَِطيُع  الكاذبــة بكلمــة هللا قائليــن: » لَ 

ُوِضــَع « )1 كورنثــوس 3: 11(.
بعيــداً  يلقــوا  أن  تعهــدوا  وعمادهــم  اهتدائهــم  عنــد  كولوســي  مؤمنــي  إن 
عنهــم كل المعتقــدات واألعمــال التــي كانــت قبــاً جــزءاً مــن حياتهــم وأن يكونــوا 
أمنــاء فــي ولئهــم للمســيح. وقــد ذكرهــم بولــس بهــذا فــي رســالته وناشــدهم أل 
فــي  مســتمراً  جهــداً  يبذلــوا  أن  عليهــم  عهودهــم  علــى  يثبتــوا  لكــي  أنهــم  ينســوا 
قَــْد  كُْنتُــْم  » فَــِإْن  لهــم:  فقــال  عليهــم.  الســيطرة  تحــاول  التــي  الشــرور  محاربــة 
هللِا.  يَِميــِن  َعــْن  َجالِــٌس  الَْمِســيُح  َحيْــُث  فَــْوُق،  َمــا  فَاطْلُبُــوا  الَْمِســيِح  َمــَع  قُْمتُــْم 
َمــَع  ُمْســتَِترٌَة  َوَحيَاتُُكــْم  ـْم  ُمتُـّ قَــْد  ألَنَُّكــْم  األَْرِض،  َعلَــى  ِبَمــا  لَ  فَــْوُق  ِبَمــا  ــوا  اْهتَمُّ

.)3-1  :3 )كولوســى  هللِا «  ِفــي  الَْمِســيِح 
» إِْن كَاَن أََحــٌد ِفــي الَْمِســيِح فَُهــَو َخلِيَقــٌة َجِديــَدٌة: األَْشــيَاُء الَْعِتيَقــُة قـَـْد َمَضــْت، 
ُهــَوَذا الـْـُكلُّ قـَـْد َصــاَر َجِديــًدا « )2 كورنثــوس 5: 17(. فبواســطة قــوة المســيح أمكــن 
للرجــال والنســاء أن يحطمــوا ساســل العــادات الشــريرة. لقــد نبــذوا عنهــم األنانيــة. 
فالنجســون صــاروا وقوريــن والســكيرون أصبحــوا صاحيــن، والخليعــون طاهريــن. 
والنفــوس التــي كانــت تحمــل صــورة الشــيطان تغيــرت فصــارت تحمــل صــورة هللا. 
هــذا التغييــر هــو فــي ذاتــه آيــة اآليــات. والتغييــر الــذي يحــدث بواســطة الكلمــة هــو 
مــن أعمــق أســرار الكلمــة. نحــن ل نســتطيع أن ندركــه، ولكننــا فقــط نؤمــن، كمــا هــو 

معلــن فــي الكتــاب: » الَْمِســيُح ِفيُكــْم رََجــاُء الَْمْجــِد « )كولوســي 1: 27(. 
المتجــددة  النفــس  تنشــد  والقلــب،  العقــل  علــى  هللا  روح  يســيطر  عندمــا 
أنشــودة جديــدة ألن ذلــك المؤمــن يتحقــق أن وعــد هللا قــد تــم فــي اختبــاره وأن 
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مخالفتــه  عــن  هللا  إلــى  تــاب  لقــد  ُســترت.  قــد  خطيتــه  وأن  ُغفــرت  قــد  تعدياتــه 
للشــريعة اإللهيــة وآمــن بالمســيح الــذي مــات ألجــل تبريــر اإلنســان: » فـَـِإْذ قـَـْد تَبَرَّرْنـَـا 

الَْمِســيِح « )روميــة 5: 1(. يَُســوَع  ِبَربَِّنــا  َمــَع هللِا  َســاٌَم  لََنــا  ِباإِليَمــاِن 
اليديــن  مكتــوف  يجلــس  أل  ينبغــي  المســيحي،  اختبــار  هــو  هــذا  ألن  ولكــن 
قانعــاً بمــا قــد عمــل ألجلــه. فــذاك الــذي قــد عقــد العــزم علــى أن يدخــل الملكــوت 
الروحــي ســيجد أن كل قــوى وشــهوات طبيعتــه األصليــة غيــر المتجــددة، تســاندها 
يُجــدد  أن  عليــه  يــوم  كل  ففــي  لمحاربتــه.  مصطفــة  الظــام،  مملكــة  جيــوش  كل 
تكريســه، وفــي كل يــوم عليــه أن يُحــارب الشــر. والعــادات القديمــة وميولــه الموروثــة 
لعمــل الشــر والخطــأ، كلهــا ســتحاول التســلط عليــه فعليــه أن يكــون أبــداً علــى حــذر 

مــن هــذه كلهــا محــاولً أن ينتصــر بقــوة المســيح.
وقــد كتــب بولــس إلــى أهــل كولوســى يقــول: » فَأَِميتُــوا أَْعَضاءَكُــُم الَِّتــي َعلَــى 
ــا  األَرِْض،... الَِّذيــَن بَيَْنُهــْم أَنْتُــْم أَيًْضــا َســلَْكتُْم قَبْــاً، ِحيــَن كُْنتُــْم تَِعيُشــوَن ِفيَهــا. َوأَمَّ
ــَخَط، الُْخبْــَث، التَّْجِديــَف،  : الَْغَضــَب، السَّ أَيًْضــا الْــُكلَّ أَنْتُــْم  اآلَن فَاطْرَُحــوا َعْنُكــْم 
الَْمْحبُوِبيــَن  يِســيَن  الِْقدِّ هللِا  كَُمْختَــاِري  فَالْبَُســوا  أَفَْواِهُكــْم...  ِمــْن  الَْقِبيــَح  الْــَكاََم 
بَْعُضُكــْم  ُمْحتَِملِيــَن  أَنَــاٍة،  َوطُــوَل  َوَوَداَعــًة،  َوتََواُضًعــا،  َولُطًْفــا،  رَأْفَــاٍت،  أَْحَشــاَء 
َغَفــَر  َشــْكَوى. كََمــا  أََحــٍد  َعلَــى  إِْن كَاَن ألََحــٍد  بَْعًضــا  بَْعُضُكــْم  َوُمَســاِمِحيَن  بَْعًضــا، 
لَُكــُم الَْمِســيُح هَكــَذا أَنْتُــْم أَيًْضــا. َوَعلَــى َجِميــعِ هــِذِه الْبَُســوا الَْمَحبَّــَة الَِّتــي ِهــَي ِربـَـاُط 
َواِحــٍد،  َجَســٍد  ِفــي  ُدِعيتُــْم  إِلَيْــِه  ـِذي  الّـَ هللِا  َســاَُم  قُلُوِبُكــْم  ِفــي  َولْيَْملِــْك  الَْكَمــاِل. 

)15–5  :3 )كولوســي  َشــاكِِريَن «  وَكُونُــوا 
إن الرســالة إلــى كولوســي مليئــة بالتعاليــم القيمــة لــكل مــن يعملــون فــي خدمــة 
المســيح، التعاليــم التــي تبيــن وحــدة القصــد وســمو الهــدف التــي تــرى فــي حيــاة مــن 
يُمثِّــل الُمَخلِّــص أصــدق تمثيــل. فــإذ ينفــض يديــه مــن كل مــا قــد يعيقــه عــن التقــدم فــي 
طريــق الســماء، أو مــا قــد يجعــل إنســاناً آخــر يميــل عــن الطريــق الضيــق، فهــذا المؤمــن 
يعلن في حياته اليومية الرحمة والشفقة والتواضع والوداعة والصبر ومحبة المسيح.

إن حاجتنــا العظمــى هــي إلــى قــوة حيــاة أســمى وأطهــر وأنبــل. إننــا نعطــي للعالــم 
مــن تفكيرنــا مــا هــو فــوق الحاجــة، أمــا ملكــوت الســموات فنوليــه القليــل مــن تفكيرنــا.

رســمه  قــد  الــذي  األعلــى  المثــل  إلــى  الوصــول  محاولتــه  فــي  المســيحي  إن 
األدبــي  الكمــال  إلــى  الجميــع مدعــوون  إن  مــن شــيء.  ييــأس  أل  ينبغــي  لــه  هللا 
إنــه  الحيــاة.  ونبــع  القــوة  هــو مصــدر  ويســوع  وقوتــه.  المســيح  بنعمــة  والروحــي 
النفــوس  لشــفاء  أوراقــاً  لنــا  يقــدم  الحيــاة  شــجرة  ومــن  كلمتــه،  إلــى  بنــا  يأتــي 
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صــاة  أفواهنــا  فــي  ويضــع  هللا  عــرش  إلــى  يقودنــا  وهــو  بالخطيــة.  المريضــة 
ــد كل قــوات الســماء  ندخــل بموجبهــا إلــى صلــة وثيقــة بشــخصه. وألجلنــا يَُحشِّ

الحيــة. قوتــه  نلمــس  خطــوة  كل  وفــي  المقتــدرة. 
إن هللا ل يقيــم حــداً لتقــدم أولئــك الذيــن يرغبــون فــي » أَْن تَْمتَلِئُــوا ِمــْن َمْعرِفَــِة 
َمِشــيئَِتِه، ِفــي كُلِّ ِحْكَمــٍة َوفَْهــٍم ُروِحــيٍّ «. فبواســطة الصــاة والســهر والنمــو فــي 
وبهــذه  َمْجــِدِه «.  قُــْدرَِة  ِبَحَســِب  ٍة  قُــوَّ ِبــُكلِّ  » يتقــّوون  فإنهــم  والفهــم،  المعرفــة 
اإلنســان،  بنــو  يكــون  أن  يقصــد  الُمَخلِـّـص  إنَّ  يتأهبــون لخدمــة اآلخريــن.  الطريقــة 
المطهــرون والمقدســون مســاعدين لــه. وعلينــا أن نشــكره علــى هــذا المتيــاز حيــث 
يِســيَن ِفي النُّوِر، الَِّذي أَنَْقَذنَا ِمْن ُســلْطَاِن الظُّلَْمِة،  لَــــَنا لَِشــرِكَِة ِميرَاِث الِْقدِّ قد » أَهَّ

َونََقلََنــا إِلَــى َملَُكــوِت ابْــِن َمَحبَِّتــِه «.
وقد كُتبت رســالة بولس إلى أهل فيلبي عندما كان ســجيناً في روما مثلها مثل 
رســالة كولوســي. كانــت كنيســة فيلبــي قــد أرســلت إلــى بولــس بعــض العطايــا بيــد 
أبفرودتــس الــذي يدعــوه بولــس: » أَِخــي، َوالَْعاِمــَل َمِعــي، َوالُْمتََجنِّــَد َمِعــي، َورَُســولَُكْم، 
َوالَْخــاِدَم لَِحاَجِتــي «. وإذ كان أبفرودتــس فــي رومــا » َمــرَِض قَِريبًــا ِمــَن الَْمــْوِت، لِكــنَّ 
هللاَ رَِحَمــُه «. ثــم يقــول بولــس الرســول: » َولَيْــَس إِيَّــاُه َوْحــَدُه بـَـْل إِيَّــاَي أَيًْضــا لِئَــاَّ يَُكــوَن 
لِــي ُحــزٌْن َعلَــى ُحــزٍْن «. فــإذ ســمع المؤمنــون فــي فيلبــي بمــرض أبفرودتــس امتــألت 
قلوبهــم فزعــاً عليــه، وقــد قــرر العــودة إليهــم. وكتــب الرســول يقــول: » إِذْ كَاَن ُمْشــتَاقًا 
إِلَى َجِميِعُكْم َوَمْغُموًما، ألَنَُّكْم َسِمْعتُْم أَنَُّه كَاَن َمِريًضا... فَأَرَْسلْتُُه إِلَيُْكْم ِبأَْوفَِر ُسرَْعٍة، 
َحتَّى إِذَا رَأَيْتُُموُه تَْفرَُحوَن أَيًْضا َوأَكُوُن أَنَا أَقَلَّ ُحزْنًا. فَاقْبَلُوُه ِفي الرَّبِّ ِبُكلِّ فَرَحٍ، َولْيَُكْن 
ِمثْلـُـُه ُمَكرًَّمــا ِعْنَدكـُـْم. ألَنَّــُه ِمــْن أَْجــِل َعَمــِل الَْمِســيحِ قـَـارََب الَْمــْوَت، ُمَخاِطــرًا ِبَنْفِســِه، لَِكْي 

يَْجبُــَر نُْقَصــاَن ِخْدَمِتُكــْم لـِـي « )فيلبــي 2: 30-25(.
وقــد أرســل بولــس رســالة إلــى مؤمنــي فيلبــى بيــد أبفرودتــس وفيهــا شــكرهم 
علــى عطاياهــم التــي قــد أرســلوها إليــه. لقــد كانــت كنيســة فيلبــي أســخى جميــع 
الكنائــس فــي تدبيــر احتياجــات الرســول. وقــد قــال الرســول فــي رســالته: » َوأَنْتُــْم 
ــا َخرَْجــُت ِمــْن َمِكُدونِيَّــَة، لـَـْم  أَيًْضــا تَْعلَُمــوَن أَيَُّهــا الِْفيلِبِّيُّــوَن أَنَّــُه ِفــي بـَـَداَءِة اإلِنِْجيــِل، لَمَّ
تَُشــارِكِْني كَِنيَســٌة َواِحــَدٌة ِفــي ِحَســاِب الَْعطَــاِء َواألَْخــِذ إِلَّ أَنْتُــْم َوْحَدكُــْم. فَِإنَُّكــْم ِفــي 
تََســالُونِيِكي أَيًْضــا أَرَْســلْتُْم إِلـَـيَّ َمــرًَّة َوَمرَّتَيْــِن لَِحاَجِتــي. لَيْــَس أَنِّــي أَطْلـُـُب الَْعِطيَّــَة، بـَـْل 
ــِد اْســتَْوفَيُْت كُلَّ َشــْيٍء َواْســتَْفَضلُْت.  ــي قَ ــَر لِِحَســاِبُكْم. َولِكنِّ أَطْلُــُب الثََّمــَر الُْمتََكاثِ
قـَـِد اْمتـَـألُْت إِْذ قَِبلـْـُت ِمــْن أَبَْفُروِدتـُـَس األَْشــيَاَء الَِّتــي ِمــْن ِعْنِدكـُـْم، نَِســيَم َرائَِحــٍة طَيِّبَــٍة، 

ــًة ِعْنــَد هللِا « )فيلبــى 4: 18-15(. ــًة َمرِْضيَّ َذِبيَحــًة َمْقبُولَ

478, 479, 480



ُســـــــل 342  |  أْعـَمـــــال الرُّ

وهــا هــو يكتــب إليهــم قائــاً: » نِْعَمــٌة لَُكــْم َوَســاٌَم ِمــَن هللِا أَِبيَنــا َوالــرَّبِّ يَُســوَع 
ًمــا الطَّلْبَــَة  الَْمِســيِح. أَْشــُكُر إِلِهــي ِعْنــَد كُلِّ ِذكْــِري إِيَّاكُــْم َدائًِمــا ِفــي كُلِّ أَْدِعيَِتــي، ُمَقدِّ
ألَْجِل َجِميِعُكْم ِبَفَرٍح، لَِســبَِب ُمَشــاَركَِتُكْم ِفي اإلِنِْجيِل ِمْن أَوَِّل يَْوٍم إِلَى اآلَن. َواثًِقا 
ــُل إِلَــى يـَـْوِم يَُســوَع الَْمِســيِح. كََمــا  ِبهــَذا َعيِْنــِه أَنَّ الَّــِذي ابْتَــَدأَ ِفيُكــْم َعَمــاً َصالًِحــا يَُكمِّ
يَِحــقُّ لـِـي أَْن أَفْتَِكــَر هــَذا ِمــْن ِجَهــِة َجِميِعُكــْم، ألَنِّــي َحاِفظُُكــْم ِفــي قَلِْبــي، ِفــي ُوثُِقــي، 
َوِفــي الُْمَحاَمــاِة َعــِن اإلِنِْجيــِل َوتَثِْبيِتــِه، أَنْتُــُم الَِّذيــَن َجِميُعُكــْم ُشــرَكَائِي ِفــي النِّْعَمــِة. 
فـَـِإنَّ هللَا َشــاِهٌد لـِـي كَيْــَف أَْشــتَاُق إِلـَـى َجِميِعُكــْم... َوهــَذا أَُصلِّيــِه: أَْن تـَـزَْداَد َمَحبَّتُُكــْم 
أَيًْضــا أَكْثـَـَر فَأَكْثـَـَر ِفــي الَْمْعرِفَــِة َوِفــي كُلِّ فَْهــٍم، َحتَّــى تَُميِّــزُوا األُُمــوَر الُْمتََخالَِفــَة، لَِكــْي 
تَُكونـُـوا ُمْخلِِصيــَن َوِبــاَ َعثـْـرٍَة إِلـَـى يـَـْوِم الَْمِســيِح، َمْملُوئِيــَن ِمــْن ثََمــِر الِْبــرِّ الَّــِذي ِبيَُســوَع 

الَْمِســيِح لَِمْجــِد هللِا َوَحْمــِدِه « )فيلبــي 1: 11-2(.
لقــد أعانــت نعمــة هللا بولــس فــي ســجنه وســاعدته كــي يفــرح فــي الضيــق. 
فبإيمــان ويقيــن كتــب إلــى إخوتــه فــي فيلبــي يقــول لهــم أن ســجنه كان مــن نتائجــه 
ــْت أَكْثَــَر  ــْد آلَ تقــدم اإلنجيــل. فقــال: » ثُــمَّ أُِريــُد أَْن تَْعلَُمــوا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة أَنَّ أُُمــوِري قَ
ِم اإلِنِْجيــِل، َحتَّــى إِنَّ ُوثُِقــي َصــارَْت ظَاِهــرًَة ِفــي الَْمِســيِح ِفــي كُلِّ َداِر الِْولَيـَـِة  إِلـَـى تََقــدُّ
َوِفــي بَاِقــي األََماكـِـِن أَْجَمــَع. َوأَكْثـَـُر اإلِْخــَوِة، َوُهــْم َواثُِقــوَن ِفــي الــرَّبِّ ِبُوثُِقــي، يَْجتَرِئـُـوَن 

ـِم ِبالَْكلَِمــِة ِبــاَ َخــْوٍف « )فيلبــي 1: 14-12(. أَكْثَــَر َعلَــى التََّكلُـّ
إن لنــا فــي اختبــار بولــس هــذا درســاً، ألنــه يعلــن لنــا عــن طريقــة هللا فــي العمــل. 
إن الــرب يســتطيع أن يخــرج النصــرة ممــا يبــدو إنــه فشــل وهزيمــة. إننــا فــي خطــر مــن 
أن ننسى هللا، وننظر ما يرى بدلً من أن ننظر بعين اإليمان إلى ما ل يرى. فعندما 
يحالفنــا ســوء الحــظ أو تحــل بنــا كارثــة أو بليــة فســرعان مــا نتهــم هللا باإلهمــال أو 
القسوة. وإذا كان يرى من المناسب أن يوقف نفعناً في ناحية ما، فإننا ننوح ول 
نجلــس لنفكــر فــي أن هللا قــد يعمــل لخيرنــا بهــذه الطريقــة. إننــا نحتــاج أن نتعلــم أن 
التأديــب هــو جــزء مــن خطتــه العظيمــة، وإن المســيحي وهــو تحــت عصــا التأديــب 

قــد يخــدم ســيده أحيانــاً أكثــر ممــا لــو كان يشــتغل ويقــوم بخدماتــه النشــطة.
الحيــاة  فــي  لهــم  كمثــال  المســيح  إلــى  فيلبــي  أهــل  أنظــار  يوجــه  بولــس  إن 
ـِذي إِْذ كَاَن ِفــي ُصــورَِة هللِا، لَــْم يَْحِســْب ُخلَْســًة أَْن يَُكــوَن  المســيحية قائــاً: » الّـَ
ُمَعــاِدلً ِهلِل. لِكنَّــُه أَْخلَــى نَْفَســُه، آِخــًذا ُصــورََة َعبْــٍد، َصائِــرًا ِفــي ِشــبِْه النَّــاِس. َوإِْذ 
لِيــِب «. ـى الَْمــْوَت َمــْوَت الصَّ ُوِجــَد ِفــي الَْهيْئَــِة كَِإنَْســاٍن، َوَضــَع نَْفَســُه َوأَطَــاَع َحتّـَ

ثــم اســتطرد يقــول: » إًِذا يَــا أَِحبَّائِــي، كََمــا أَطَْعتُــْم كُلَّ ِحيــٍن، لَيْــَس كََمــا ِفــي 
ِبَخــْوٍف  َخاََصُكــْم  ُمــوا  تَمِّ ِغيَاِبــي،  ِفــي  ا  ِجــدًّ ِباألَْولَــى  اآلَن  بَــِل  فََقــْط،  ُحُضــوِري 
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الَْمَســرَِّة.  أَْجــِل  ِمــْن  تَْعَملُــوا  َوأَْن  تُِريــُدوا  أَْن  ِفيُكــْم  الَْعاِمــُل  ُهــَو  هللَا  ألَنَّ  َورِْعــَدٍة، 
اِفَْعلُــوا كُلَّ َشــْيٍء ِبــاَ َدْمَدَمــٍة َولَ ُمَجاَدلَــٍة، لَِكــْي تَُكونُــوا ِبــاَ لَــْوٍم، َوبَُســطَاَء، أَْولًَدا 
ٍج َوُملْتَــٍو، تُِضيئُــوَن بَيَْنُهــْم كَأَنْــَواٍر ِفــي الَْعالَــِم.  ِهلِل ِبــاَ َعيْــٍب ِفــي َوَســِط ِجيــل ُمَعــوَّ
َولَ  بَاِطــاً  أَْســَع  لَــْم  ِبأَنِـّـي  الَْمِســيِح،  يَــْوِم  ِفــي  الَْحيَــاِة لفِْتَخــاِري  ِبَكلَِمــِة  ــِكيَن  ُمتََمسِّ

 .)16-12  ،8-5  :2 )فيلبــي  بَاِطــاً «  تَِعبْــُت 
لقــد ُســجل هــذا الــكام لمســاعدة كل نفــس مجاهــدة. إن بولــس يرفــع مثــال 
ُمــوا َخاََصُكــْم  الكمــال عاليــاً ويرينــا كيــف يمكننــا بلوغــه والوصــول إليــه. فيقــول: » تَمِّ

ِبَخــْوٍف َورِْعــَدٍة، ألَنَّ هللَا ُهــَو الَْعاِمــُل ِفيُكــْم «
إن عمــل نيــل الخــاص هــو عمــل مســاهمة مشــتركة وعمليــة متصلــة. فينبغــي 
ألجــل  وضــروري  لزم  هــذا  التائــب.  الخاطــئ  وبيــن  هللا  بيــن  تعــاون  يوجــد  أن 
تكويــن مبــادئ صائبــة وعادلــة فــي الخلــق. فعلــى اإلنســان أن يبــذل جهــوداً جــادة 
لينتصــر علــى مــا يعطلــه عــن بلــوغ الكمــال. ولكنــه يعتمــد بالتمــام علــى هللا إلحــراز 
النجــاح. إن المجهــود البشــري قاصــر فــي حــد ذاتــه. فبــدون معونــة القــوة اإللهيــة 
ل جــدوى منــه. فــاهلل يعمــل واإلنســان يعمــل كذلــك، ولكــن اإلنســان هــو الــذي 
الناحيــة  فمــن  مــن هللا.  قوتــه  يســتمد  أن  وعليــه  التجربــة  يقــاوم  أن  عليــه  يجــب 
الواحــدة توجــد الحكمــة والرأفــة والقــدرة غيــر المحــدودة، ومــن الناحيــة األخــرى 

يوجــد الضعــف والشــر والعجــز التــام.
فــي  مســاعدتنا  يســتطيع  ل  ولكنــه  نفوســنا.  علــى  نســيطر  أن  يريدنــا  إن هللا 
والــذكاء  القــوى  طريــق  عــن  يعمــل  هللا  روح  إن  وتعاوننــا.  رضانــا  بــدون  ذلــك 
والمقــدرة المعطــاة لإلنســان. إننــا مــن ذواتنــا ل نســتطيع التوفيــق بيــن األغــراض 
والرغبــات والميــول وبيــن إرادة هللا. ولكــن إذا رغبنــا فالُمَخلِّــص ســيتمم هــذا لنــا: 
إِلَــى  ِفْكــٍر  يَرْتَِفــُع ِضــدَّ َمْعرِفَــِة هللِا، َوُمْستَأِْســِريَن كُلَّ  » َهاِدِميــَن ظُُنونًــا َوكُلَّ ُعلْــٍو 

.)5 )2 كورنثــوس 10:  الَْمِســيِح «  طَاَعــِة 
متزنــاً،  أن يصيــر مســيحياً  ويريــد  قويــاً،  متناســقاً  ُخلقــاً  يبنــي  أن  يريــد  مــن  إن 
عليــه إن يقــدم كل شــيء ويفعــل كل شــيء ألجــل المســيح ألن الفــادي ل يقبــل 
يــدرس  الــذات. عليــه أن  يــوم معنــى تســليم  خدمــة مجــزأة. فعليــه أن يتعلــم كل 
كلمــة هللا متفهمــاً معناهــا مطيعــاً لوصاياهــا. وهكــذا يمكنــه بلــوغ مقيــاس التفــوق 
المســيحي. وهللا يعمــل معــه يومــاً فيومــا مكمــاً الخلــق الــذي ســيثبت فــي وقــت 
المتحــان النهائــي. ويومــاً فيومــاً يــؤدي المؤمــن أمــام النــاس والمائكــة تجربــة ســامية 

وجليلــة مبينــا مــا يمكــن لإلنجيــل أن يفعلــه للبشــر الســاقطين.
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وقــد كتــب بولــس يقــول: » أَنـَـا لَْســُت أَْحِســُب نَْفِســي أَنِّــي قـَـْد أَْدَركْــُت. َولِكنِّــي 
اُم، أَْســَعى نَْحــَو  أَفَْعــُل َشــيْئًا َواِحــًدا: إِْذ أَنـَـا أَنَْســى َمــا ُهــَو َوَراُء َوأَْمتَــدُّ إِلَــى َمــا ُهــَو قـُـدَّ
الَْغــرَِض ألَْجــِل َجَعالـَـِة َدْعــَوِة هللِا الُْعلْيَــا ِفــي الَْمِســيِح يَُســوَع « )فيلبــي 3: 13، 14(.

لقــد عمــل بولــس أعمــالً كثيــرة. فمنــذ الوقــت الــذي قــدم فيــه ولءه للمســيح، 
ازدحمــت حياتــه بخدمــات ل تــكل. فمــن مدينــة إلــى مدينــة ومــن بلــد إلــى بلــد كان 
يســافر مخبــراً النــاس بموضــوع الصليــب، وكان يربــح مهتديــن لإلنجيــل كمــا كان 
يؤسس كنائس. وكان يرعى هذه الكنائس رعاية دائمة ويكتب إليها رسائل كثيرة 
تتضمــن تعاليــم ثمينــة. وأحيانــاً كان يــزاول حرفتــه ليكســب قوتــه اليومــي. ولكــن فــي 
كل أعمــال ونشــاطات حياتــه، لــم يغــب عــن نظــره قــط غــرض واحــد عظيــم، وهــو 
أن يتقــدم إلــى جعالــة دعوتــه العليــا. وقــد وضــع أمامــه هدفــاً واحــداً ثابتــاً — وهــو 
أن يكــون أمينــاً لــذاك الــذي أعلــن نفســه لــه عنــد بــاب دمشــق. ولــم يمكــن لشــيء أن 
يحــول نظــره عــن هــذا الغــرض. فكونــه يعظــم صليــب الجلجثــة — كان هــو الباعــث 

الــذي اســتوعب كل تفكيــره والــذي كان ملهمــاً لــه فــي كامــه وأعمالــه.
إن ذلــك الهــدف العظيــم الــذي دفــع بولــس إلــى المتــداد إلــى مــا هــو قــدام 
فــي وجــه المشــقات والصعوبــات ينبغــي أن يدفــع كل خــادم للمســيح أن يكــرس 
نفســه بالتمــام لخدمــة هللا. وســتُعرض أمامــه المغريــات الدنيويــة لتحــول انتباهــه 
للعالــم  مبرهنــاً  الغــرض،  نحــو  يســعى  أن  عليــه  ولكــن  الُمَخلِـّـص،  عــن  بعيــداً 
وللمائكــة وللنــاس أن األمــل فــي رؤيــة وجــه هللا يســاوي كل الجهــد والتضحيــة 

الرجــاء. بلــوغ هــذا  يتطلبهمــا  اللذيــن 
نغمــة  فــإن  ذلــك  مــن  وبــدلً  يفشــل.  لــم  فإنــه  ســجيناً  كونــه  مــع  بولــس  إن 
النتصــار تــرن فــي كل الرســائل التــي كتبهــا مــن رومــا للكنائــس. فقــد كتــب إلــى 
لَ  افَْرُحــوا...  أَيًْضــا  َوأَقُــوُل  ِحيــٍن،  كُلَّ  الــرَّبِّ  ِفــي  » اِفَْرُحــوا  يقــول:  فيلبــي  أهــل 
ــْكِر، لِتُْعلَــْم ِطلْبَاتُُكــْم  َعــاِء َمــَع الشُّ ــاَِة َوالدُّ ــوا ِبَشــْيٍء، بَــْل ِفــي كُلِّ َشــْيٍء ِبالصَّ تَْهتَمُّ
ِفــي  َوأَفَْكاَركُــْم  قُلُوبَُكــْم  يَْحَفــُظ  َعْقــل،  كُلَّ  يَُفــوُق  ـِذي  الّـَ هللِا  َوَســاَُم  هللِا.  لَــَدى 
، كُلُّ َمــا ُهــَو َجلِيــٌل، كُلُّ َمــا  الَْمِســيِح يَُســوَع. أَِخيــرًا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة كُلُّ َمــا ُهــَو َحــقٌّ
ــُه َحَســٌن، إِْن كَانَــْت  ، كُلُّ َمــا ِصيتُ ُهــَو َعــاِدٌل، كُلُّ َمــا ُهــَو طَاِهــٌر، كُلُّ َمــا ُهــَو ُمِســرٌّ
اْحِتيَاِجُكــْم  كُلَّ  إِلِهــي  فَيَْمــألُ  افْتَِكــُروا «. »  هــِذِه  فَِفــي  َمــْدٌح،  كَاَن  َوإِْن  فَِضيلَــٌة 
ِبَحَســِب ِغَنــاُه ِفــي الَْمْجــِد ِفــي الَْمِســيِح يَُســوَع... نِْعَمــُة َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح َمــَع 

.)23  ،19  ،8  ،4  :4 )فيلبــي  آِميــَن «  َجِميِعُكــْم. 
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عندمــا بوركــت خدمــات بولــس فــي رومــا باهتــداء نفــوس كثيــرة وتقويــة المؤمنيــن 
وتشــجيعهم، بــدأت تتجمــع الســحب التــي كانــت تُهــدد، ليــس فقــط ســامته بــل أيضــاً 
نجاح الكنيسة وتقدمها. فحين وصل إلى روما أولً وُضع تحت حراسة رئيس معسكر 
الحرس اإلمبراطوري الذي كان رجاً عادلً ومستقيماً، وعن طريق رأفته وحلمه كانت 
لبولس حرية نســبية لمواصلة القيام بعمل اإلنجيل. ولكن قبل نهاية ســنتي الســجن، 

حــل محــل هــذا الرجــل موظــف قــاس لــم يكــن الرســول ينتظــر منــه أي معــروف خــاص.
وقــد صــار اليهــود اآلن أنشــط ممــا كانــوا فــي مســاعيهم ضــد بولــس، وقــد وجــدوا 
لهــم معينــاً مقتــدراً فــي شــخص المــرأة الخليعــة التــي جعلهــا نيــرون زوجتــه الثانيــة، 
خططهــم  فــي  لمســاعدتهم  نفوذهــا  بــكل  ألقــت  يهوديــة،  مهتديــة  لكونهــا  والتــي 

اإلجراميــة ضــد بطــل المســيحية.
ولــم يكــن بولــس ينتظــر كثيــراً مــن العدالــة مــن القيصــر الــذي قــد رفــع دعــواه إليــه. 
فقــد كان نيــرون أكثــر انحطاطــاً مــن الناحيــة األدبيــة، وأكثــر اســتهتاراً فــي أخاقــه، 
وفــي الوقــت نفســه أكثــر اقتــداراً فــي قســوته الفظيعــة مــن أي حاكــم ســابق. إن 
عنــان الحكــم ل يمكــن أن يــوكل إلــى ملــك أشــد منــه طغيانــاً. ففــي أول ســنة مــن 
حكمــه قتــل بالســم أخــاه األصغــر، ابــن أبيــه، الــذي كان الــوارث الشــرعي للعــرش. 
وقــد انحــدر نيــرون مــن بــؤرة عميقــة للرذيلــة والجريمــة إلــى بــؤرة أكثــر عمقــاً، حتــى 
قتــل أمــه، وبعــد ذلــك قتــل زوجتــه. لــم تكــن هنالــك رذيلــة أفظــع مــن أن يقترفهــا، ول 
عمــل أشــد ســفالة مــن أن ينحــدر إليــه. لقــد كانــت أعمالــه ل تثيــر ســوى الكراهيــة 

والبغــض والزدراء فــي كل عقــل نبيــل.
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هــذا وإن اآلثــام التــي ارتُكبــت فــي باطــه كانــت منحطــة ورهيبــة إلــى أقصــى 
حــد، بحيــث ل يمكــن وصفهــا. إن شــروره وخاعتــه خلقــت اشــمئزازاً ونفــوراً، حتــى 
فــي نفــوس العديــد ممــن أُجبــروا علــى مشــاركته فــي جرائمــه. فباتــوا فــي خــوف 
بــه مــن فظائــع يقترحهــا عليهــم. ومــع ذلــك فحتــى مثــل  مســتمر ممــا ســيتمخض 
تلــك الجرائــم التــي ارتكبهــا نيــرون لــم تؤثــر فــي ولء رعايــاه لــه. لقــد اعتـُـرف بــه بوصفــه 
يتقبــل  كان  فقــد  هــذا،  مــن  وأكثــر  كلــه.  المتمــدن  العالــم  علــى  المطلــق  الحاكــم 

الكرامــات المقتصــرة علــى هللا، ويُعبــد كإلــه.
فمــن وجهــة نظــر الحكــم البشــري، كانــت إدانــة بولــس أمــام مثــل هــذا القاضــي 
مؤكــدة. ولكــن الرســول كان يحــس أنــه طالمــا ظــل علــى ولئــه وإخاصــه هلل، فليــس 
هنــاك مــا يخشــاه. فــذاك الــذي كان حارســاً لــه فيمــا مضــى يســتطيع أيضــاً أن يقيــه 

مــن خبــث اليهــود وحقدهــم، ومــن ســلطان القيصــر.
وقــد كان الــرب حاميــاً لعبــده. فعنــد محاكمــة بولــس وجــد أن التهــم الموجهــة 
ضــده لــم يكــن ممكنــاً إثباتهــا، وعلــى غيــر مــا كان يتوقعــه الجميــع، ومراعــاة للعدالــة 
التــي كانــت مغايــرة تمامــاً لخلــق نيــرون، أعلــن ذلــك القيصــر أن األســير غيــر مذنــب. 

فأُزيلــت القيــود عــن بولــس ومــرة أخــرى أمســى إنســاناً حــراً.
فلــو أرجئــت محاكمتــه وقتــا أطــول، أو لــو أبقــى فــي رومــا إلــى الســنة التاليــة 
وفــي  حينئــذ.  حــدث  الــذي  الضطهــاد  فــي  حتمــاً  هلــك  قــد  لــكان  ســبب،  ألي 
غضــون مــدة ســجن بولــس زاد عــدد المهتديــن إلــى المســيحية زيــادة عظيمــة بحيــث 
اســترعت انتبــاه الســلطات وأثــارت عداوتهــا. وقــد ثــار غضــب اإلمبراطــور خصوصــاً 
مــا وجــد علــة جعــل  بيتــه، وســرعان  بعــض أعضــاء  المســيح  إلــى  عندمــا اهتــدى 

ألجلهــا المســيحيين هدفــا لقســوته التــي ل ترحــم.
الوقــت تقريبــاً حــدث حريــق هائــل فــي رومــا دمــر حوالــي نصــف  ففــي ذلــك 
المدينــة. وقــد انتشــرت إشــاعة تقــول إن نيــرون نفســه هــو الــذي أمــر بإضــرام النــار فــي 
المدينــة، فلكــي يحــول عــن نفســه التهمــة تظاهــر بســخاء وكــرم عظيميــن بكونــه ســاعد 
الذيــن بــا مــأوى والُمَعدميــن. ومــع ذلــك فقــد اتهــم بتلــك الجريمــة. فهــاج النــاس 
وغضبــوا، فلكــي يبــرئ نفســه ولكــي تتخلــص المدينــة مــن جماعــة مــن النــاس كان هــو 
يخشــاها ويبغضهــا، ألصــق نيــرون التهمــة بالمســيحيين. وقــد أفلحــت مكيدتــه ومــات 

آلف مــن أتبــاع المســيح مــن الرجــال والنســاء واألطفــال ميتــات قاســية.
وقــد أُبقــي علــى حيــاة بولــس فلــم يلحقــه هــذا الضطهــاد، ألنــه حالمــا أُطلــق 
ســراحه غــادر رومــا. وقــد أحســن اســتخدام فتــرة الحريــة األخيــرة هــذه بــكل اجتهــاد 
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إذ خــدم فــي الكنائــس. وقــد حــاول أن يقيــم اتحــاداً أوثــق بيــن الكنائــس اليونانيــة 
والكنائــس الشــرقية ويحصــن عقــول المؤمنيــن ضــد التعاليــم الكاذبــة التــي كانــت 

تزحــف إلــى الكنائــس لكــي تفســد إيمانهــا.
إن التجــارب والهمــوم التــي احتملهــا بولــس أثــرت علــى قــواه الجســدية. وقــد 
قصــرت  وكلمــا  لــه،  عمــل  بآخــر  يقــوم  أنــه  وأحــس  الشــيخوخة.  ضعفــات  أدركتــه 
بــدا كأن ل حــد  بــذل فيهــا قصــاراه. وقــد  مــدة خدمتــه كلمــا زادت جهــوده التــي 
لغيرتــه. فــإذ كان ثابتــاً فــي عزمــه وســريعاً فــي عملــه وقويــاً فــي إيمانــه، كان يســافر 
مــن كنيســة إلــى كنيســة فــي أقطــار عديــدة، ويحــاول بــكل وســيلة فــي مقــدوره أن 
يشــدد أيــادي المؤمنيــن ليكونــوا أمنــاء فــي خدمــة ربــح النفــوس ليســوع، وفــي األزمنــة 
الصعبــة التــي كانــوا قادميــن عليهــا يظلــون ثابتيــن فــي إيمــان اإلنجيــل ويشــهدون 

للمســيح شــهادة أمينــة.
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االعتقال األخير

إن خدمــة بولــس فــي الكنائــس، بعدمــا أطلــق ســراحه، لــم تكــن لتخفــى علــى 
أعدائــه. ومنــذ بــدء الضطهــاد الــذي أثــاره نيــرون، اعتبــر المســيحيون فــي كل مــكان 
شــيعة محرمــة ومبعــدة. وبعــد وقــت فكــر اليهــود غيــر المؤمنيــن فــي إلصــاق تهمــة 
خطيــرة ببولــس مؤداهــا أنــه هــو الــذي حــرض علــى حــرق رومــا. صحيــح أن أحــداً 
منهــم لــم يفكــر لحظــة أن بولــس كان مذنبــاً، ولكنهــم كانــوا يعلمــون أن مثــل هــذه 
التهمــة إذا لقــت أي قبــول فإنهــا ســتكون كفيلــة بــأن تختــم علــى هاكــه. وهكــذا 
فعــن طريــق جهودهــم، قُبــض علــى بولــس ثانيــة ونقــل إلــى ســجنه األخيــر بســرعة.

القدامــى،  رفقائــه  مــن  عــدد  بولــس  صحــب  رومــا  إلــى  الثانيــة  ســفرته  وفــي 
لهــم  يســمح  لــم  ولكنــه  مصيــره،  يشــاطروه  أن  وإلحــاح  غيــرة  بــكل  طلبــوا  وآخــرون 
بتعريــض حياتهــم للخطــر بهــذه الطريقــة. لقــد كان المســتقبل أمامــه أقــل ماءمــة، 
بمــا ل يقــاس، ممــا كان عندمــا اعتقــل أول مــرة. فقــد التهمــت نيــران الضطهــادات 
التــي ثــارت تحــت حكــم نيــرون، كثيريــن مــن المســيحيين فنقــص عــدد األحيــاء منهــم 
فــي رومــا نقصــاً كبيــراً. لقــد استشــهد آلف منهــم ألجــل إيمانهــم، وكثيــرون منهــم 

هجــروا المدينــة، والباقــون فيهــا كانــوا متضايقيــن ومذعوريــن إلــى حــد كبيــر.
وعندمــا وصــل بولــس إلــى رومــا ألقــي بــه فــي ســجن كئيــب ليبقــى هنــاك حتــى 
أحــط  مــن  ارتــكاب واحــدة  بالتحريــض علــى  المطــاف. وإذ كان متهمــا  بــه  ينتهــي 
وبــدأ  الجميــع،  كراهيــة  موضــع  صــار  فقــد  واألمــة  المدينــة  ضــد  الجرائــم  وأرهــب 
األصدقــاء القليلــون الذيــن شــاركوا الرســول فــي أعبائــه يهجرونــه عندئــذ، بعضهــم 
تركــوه نهائيــاً والبعــض اآلخــر أوفــدوا إلــى الكنائــس المتعــددة فــي مهمــات خاصــة. 
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وقــد كان فيجللــوس وهرموجانــوس أول مــن تــركاه. ثــم أن ديمــاس، إذ ملكــه اليــأس 
بســبب ُســُحب الصعوبــات والمخاطــر المتجمعــة، تــرك الرســول الُمضطََهــْد. وقــد 
أرســل بولــس كريســكيس إلــى كنائــس غاطيــة، وتيطــس إلــى دلماطيــة، وتيخيكــس 
إلــى أفســس. وإذ كتــب بولــس إلــى تيموثــاوس عــن اختبــاره هــذا قــال فــي رســالته: 
َمِعــي « )2 تيموثــاوس 4: 11(. إن بولــس كان فــي ذلــك الوقــت  َوْحــَدُه  » لُوقَــا 
فــي أشــد الحاجــة إلــى خدمــات إخوتــه إذ كان قــد أدركــه الوهــن بســبب شــيخوخته 
وكــده وتعبــه وضعفاتــه الكثيــرة وهــو ســجين فــي تلــك الســراديب الرطبــة المظلمــة 
فــي ذلــك الســجن الرومانــي. أمــا خدمــات لوقــا التلميــذ الحبيــب والصديــق األميــن 
فكانــت عــزاء عظيمــا لبولــس وقــد أعانتــه علــى التصــال بإخوتــه وبالعالــم الخارجــي.

وفــي ذلــك الظــرف الصعــب القاســي ابتهــج قلــب بولــس بزيــارات أنيســيفورس 
المتعــددة. فهــذا الرجــل األفسســي الحــار القلــب بــذل كل مــا فــي وْســِعِه للتخفيــف 
مــن أعبــاء الرســول فــي ســجنه. لقــد كان معلمــه الحبيــب مكبــاً بالقيــود ألجــل الحــق 
فــي جعــل نصيــب  بينمــا هــو نفســه كان حــراً طليقــاً، ولذلــك فلــم يدخــر وســعاً 

بولــس أكثــر احتمــالً.
وفــي آخــر رســالة كتبهــا الرســول، يتحــدث هكــذا عــن هــذا التلميــذ األميــن قائــاً: 
يَْخَجــْل  َولَــْم  أََراَحِنــي  كَِثيــرًَة  ِمــرَاًرا  ـُه  ألَنّـَ أُنِيِســيُفورَُس،  لِبَيْــِت  رَْحَمــًة  الــرَّبُّ  » لِيُْعــِط 
ــا كَاَن ِفــي ُروِميَــَة، طَلَبَِنــي ِبأَْوفَــِر اْجِتَهــاٍد فََوَجَدنِــي. لِيُْعِطــِه الــرَّبُّ  ِبِسلِْســلَِتي، بَــْل لَمَّ

أَْن يَِجــَد رَْحَمــًة ِمــَن الــرَّبِّ ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم « )2 تيموثــاوس 1: 16، 18(.
إن الشــوق إلــى المحبــة والعطــف هــو غــرس يغرســه هللا نفســه فــي القلــب. إن 
المسيح في ساعة آلمه في َجثَْسيَْمانِي كان يتوق إلى عطف تاميذه. وبولس مع 
أنــه كان يبــدو ل مباليــاً بالمشــقات واآللم فإنــه كان يتــوق إلــى العطــف والمشــاركة. 
وإن زيــارة أنيســيفورس لــه التــي شــهدت بولئــه فــي وقــت الوحشــة والهجــران، أتــت 

بالفــرح والبهجــة لقلــب ذاك الــذي قضــى حياتــه فــي خدمــة اآلخريــن.
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عندمــا ُدِعــي بولــس ليمثــل أمــام اإلمبراطــور نيــرون للمحاكمــة، لــم يكــن يتوقــع غيــر 
الموت األكيد. فإن طبيعة التهمة الخطيرة الموجهة إليه، وعداء أكثرية الناس ضد 

المســيحيين، لــم يُتــرك لــه إل القليــل مــن الرجــاء فــي الوصــول إلــى نتيجــة ُمرِْضيــة.
كانــت العــادة بيــن اليونانييــن والرومــان أن يُعطــى للمتهــم امتيــاز توكيــل محــام 
الفصاحــة  أو  الحجــة  قــوة  فبواســطة  العــدل.  محاكــم  أمــام  عنــه  الدفــاع  يتولــى 
الحماســية المحركــة للعواطــف أو التوســات والتضرعــات والدمــوع، كان يمكــن 
لمثــل ذلــك المحامــي فــي أغلــب األحيــان أن يظفــر بحكــم فــي صالــح الســجين، فــإن 
أخفــق فــي ذلــك فقــد يفلــح فــي التخفيــف مــن قســوة الحكــم. ولكــن عندمــا دعــي 
بولــس للمثــول أمــام نيــرون، لــم يجــرؤ أحــد أن يعمــل كمشــير لــه أو يتولــى أمــر الدفــاع 
عنــه، ول كان هنــاك صديــق كــي يحفــظ ســجاً بالتهــم الموجهــة إليــه أو الحجــج 
التــي دافــع بهــا عــن نفســه. فبيــن المســيحيين فــي رومــا لــم يتقــدم أحــد ليقــف إلــى 

جانبــه فــي تلــك الســاعة القاســية.
والســجل الوحيــد الموثــوق بــه عــن تلــك المحاكمــة هــو مــا قدمــه بولــس نفســه فــي 
رســالته الثانيــة إلــى تيموثــاوس. فقــد كتــب الرســول يقــول: » ِفــي اْحِتَجاِجــي األَوَِّل لـَـْم 

يَْحُضــْر أََحــٌد َمِعــي، بـَـِل الَْجِميــُع تَرَكُونـِـي. لَ يُْحَســْب َعلَيِْهــْم. َولِكــنَّ الــرَّبَّ َوقـَـَف
َمِعــي َوقَوَّانِــي، لَِكــْي تُتَــمَّ ِبــي الِْكــرَازَُة، َويَْســَمَع َجِميــُع األَُمــِم، فَأُنِْقــْذُت ِمــْن فَــِم 

األََســِد «. )2 تيموثــاوس 4: 16، 17(. 
الــذي  تبايــن مدهــش! فالملــك المتعجــرف  لــه مــن  يــا  نيــرون —  بولــس أمــام 
كان علــى رجــل هللا أن يدافــع أمامــه عــن إيمانــه، كان قــد وصــل إلــى قمــة القــوة 
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والســلطان والثــراء األرضــي كمــا كان قــد انحــدر إلــى أحــط دركات الجريمــة واإلثــم. 
لــم يكــن مــن يباريــه. ولــم يكــن كذلــك مــن يجــرؤ  ففــي مجــال الســلطان والعظمــة 
علــى الشــك فــي ســلطته أو يقــاوم إرادتــه. كان الملــوك يطرحــون تيجانهــم عنــد 
أســاطيله  أعــام  وكانــت  بأمــره،  تســير  الجــرارة  الجيــوش  وكانــت  قدميــه.  موطــئ 
أوامــر  القضــاء، وكانــت  فــي دور  تمثالــه  أقيــم  ترفــرف معلنــة عــن النتصــار. وقــد 
رجــال مجلــس الشــيوخ وأحــكام القضــاء صــدى إلرادتــه. وقــد انحنــى ماييــن النــاس 
وســجدوا خضوعــاً وطاعــة ألوامــره. إن اســم نيــرون جعــل العالــم يخــاف ويرتعــد. 
بــد سيخســر أموالــه وحريتــه وحياتــه، وكان  يتعــرض لســخطه كان ل  فالــذي كان 

النــاس يخافــون عبوســه أكثــر ممــا يخافــون الوبــأ الفتــاك. 
وقــد وقــف الســجين الشــيخ أمــام نيــرون بــا مــال، بــا أصدقــاء، ول َمــن يقــدم 
التــي  اإلمبراطــور صــورة مخجلــة لألهــواء  ارتســمت علــى محيــا  وقــد  لــه مشــورة. 
كانــت تســتعر فــي أعماقــه، أمــا وجــه المتهــم فــكان ينــم عــن قلــب يملــؤه ســام هللا. 
لقــد اختبــر بولــس العــوز وإنــكار الــذات واآللم. وبرغــم التحريــف المســتمر والعــار 
واإلهانــات التــي حــاول أعــداؤه أن يخيفــوه بهــا، فقــد رفــع رايــة الصليــب عاليــة بــا 
خــوف: كان كســيده جّوابــاً طريــداً بــا مــأوى، وعــاش كمــا عــاش ســيده ليبــارك بنــي 
اإلنســان. فكيــف يمكــن لنيــرون الطاغيــة المتقلــب األطــوار الحــاد الطبــع والخليــع أن 

ر ُخلُــق ابــن هللا هــذا ودوافعــه؟ يــدرك أو يقــدِّ
وقــد امتــألت دار القضــاء علــى رحبهــا بجمــع كبيــر مــن النــاس المشــتاقين غيــر 
المســتقرين الذيــن كانــوا يصخبــون ويتدافعــون نحــو األمــام ليــروا ويســمعوا كل مــا 
يحــدث. كان هنــاك الرفيــع والحقيــر، الغنــى والفقيــر، العالِــم والجاهــل، المتكبــر 
والوضيــع، والجميــع كانــوا خاليــن ومحروميــن مــن معرفــة طريــق الحيــاة والخــاص.

وقــد قــدم اليهــود ضــد بولــس التهــم القديمــة عــن أحــداث الثــورات والترويــج 
وإذ  المدينــة.  حــرق  علــى  بالتحريــض  والرومــان  اليهــود  اتهمــه  كمــا  للهرطقــات، 
كانــت هــذه التهــم توجــه إلــى بولــس، فقــد ظــل محتفظــاً برصانتــه ورباطــة جأشــه. 
فشــخص إليــه الشــعب والقضــاة فــي ذهــول. لقــد حضــروا محاكمــات كثيــرة ونظــروا 
إلــى كثيريــن مــن المجرميــن، ولكنهــم لــم يــروا قــط إنســاناً ارتســم علــى وجهــه هــدوء 
مقــدس كالــذي يرونــه علــى وجــه ذلــك األســير الماثــل أمامهــم. إن عيــون القضــاة 
وجــه  تفحصــت  األســرى،  وجــوه  علــى  ارتســم  مــا  تقــرأ  أن  اعتــادت  التــي  الحــادة 
بولــس لتــرى برهانــاً علــى إجرامــه ولكــن خــاب أملهــم. وعندمــا أذن لــه بــأن يدافــع عــن 

نفســه، أصغــى الجميــع لكامــه باهتمــام وشــوق.
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ومــرة أخــرى قُدمــت لبولــس فرصــة ليرفــع رايــة الصليــب. أمــام ذلــك الجمــع 
المأخــوذ. فــإذ شــخص فــي تلــك الجماهيــر التــي أمامــه — مــن اليهــود واليونانييــن 
والرومــان وغيرهــم مــن الغربــاء مــن بلــدان كثيــرة —، اضطرمــت فــي نفســه رغبــة 
قويــة وشــوق طــاغ لخاصهــم. فغــاب عــن عينــه المشــهد الــذي أمامــه والمخاطــر 
المحدقــة بــه والمصيــر الرهيــب القريــب منــه جــداً. ورأى فقــط يســوع، الوســيط 
متوســاً أمــام هللا ألجــل الخطــأة. فبفصاحــة وقــوة تفوقــان فصاحــة البشــر وقوتهــم، 
قــدم بولــس حقائــق اإلنجيــل. ووجــه أنظــار ســامعيه إلــى الذبيحــة المقدمــة ألجــل 
قــد ُدفــع ألجــل فــداء اإلنســان.  البشــر الســاقطين الخطــأة. وأعلــن أن ثمنــاً غاليــاً 
وأن كل الترتيبــات قــد أُعــدت ليشــارك اإلنســان اآلن فــي عــرش هللا. لقــد ارتبطــت 
األرض بالســماء بواســطة رســل مــن المائكــة، وكل أعمــال النــاس، صالحــة كانــت 

أم شــريرة، مكشــوفة أمــام عينــي العدالــة اإللهيــة.
هكــذا كان ذلــك الرجــل المدافــع عــن الحــق يترافــع. فــإذ كان أمينــاً بيــن غيــر 
األمنــاء، ومخلصــا بيــن الخونــة، وقــف نائبــاً عــن هللا، وكان يبــدو أن صوتــه يُســمع 
آتيــاً مــن الســماء. فلــم يكــن يبــدو فــي كامــه أو نظراتــه أي أثــر للخــوف أو الحــزن 
أو الفشــل أو الجبــن. فــإذ كان متحصنــاً فــي إحساســه ببراءتــه ومتســلحاً بســاح 
زئيــر  فــوق  ابنــاً هلل. كان كامــه يشــبه هتــاف النتصــار  لكونــه  الحــق، كان فرحــاً 
الوحيــدة  القضيــة  لهــا، هــي  كــرس حياتــه  التــي  القضيــة  أن  يعلــن  المعركــة وهــو 
التــي ل يمكــن أن تخيــب قــط. فلئــن هلــك هــو، فــإن اإلنجيــل لــن يهلــك أو يندثــر. 

فــاهلل حــي وحقــه ل بــد أن ينتصــر.
كثيــرون ممــن شــخصوا إليــه فــي ذلــك اليــوم: » َرأَْوا َوْجَهــُه كَأَنَّــُه َوْجــُه َمــاٍَك « 

)أعمال 6: 15(.
لــم يســبق لتلــك الجمــوع أن ســمعت مثــل هــذا الــكام. لقــد لمــس كامــه 
قلــب  المقنــع  الصريــح  فالحــق  القلــوب.  أقســى  حتــى  فتأثــرت  قلوبهــم  أوتــار 
الضــال شــر منقلــب. وقــد أشــرق النــور علــى عقــول كثيريــن ممــن تبعــوا أشــعة 
ذلــك النــور فيمــا بعــد بســرور. وقــد قــدر لتلــك الحقائــق التــي فــاه الرســول بهــا 
مؤثــرة  العصــور،  مــدى  خالــدة  وتظــل  بأســرها،  أممــاً  تهــز  أن  اليــوم  ذلــك  فــي 
بهــا  نطقتــا  قــد  اللتــان  الشــفتان  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي  النــاس  قلــوب  فــي 

شــهيد. قبــر  فــي  صامتتيــن 
ولــم يســبق لنيــرون أن ســمع الحــق كمــا قــد ســمعه فــي تلــك المناســبة. ولــم 
يســبق لجــرم حياتــه الشــنيع أن انكشــف لــه كمــا حــدث فــي ذلــك اليــوم. لقــد اختــرق 
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نــور الســماء مخــادع نفســه الملوثــة فارتعــد خوفــاً مــن فكــرة أنــه، وهــو ســيد العالــم، 
َسيُْســتَْجَوب أخيــراً أمــام محكمــة يقــف أمامهــا كفاعــل شــر وينــال جــزاًء عــادلً عــن 
أعمالــه. كان يخــاف مــن إلــه الرســول، فلــم يجــرؤ علــى الحكــم علــى بولــس الــذي 
لــه ولروحــه  بالرهبــة والخــوف رادعــاً  أيــة تهمــة. وقــد كان شــعوره  تثبــت عليــه  لــم 

المتعطشــة لســفك الــدم، إلــى حيــن.
كأن  وبــدا  القلــب،  القاســي  نيــرون  أمــام  الســماء  انفتحــت  لحظــة  ولمــدى 
ســامها وطهارتهــا مــن األمــور المشــتهاة. فــي تلــك اللحظــة قدمــت دعــوة الرحمــة 
حتــى إليــه هــو. ولكنــه لــم يرحــب بفكــرة الغفــران إل لمــدى لحظــة. ثــم صــدر أمــر 
بــأن يعــاد بولــس إلــى ســجنه، وإذ أغلــق البــاب دون رســول هللا أغلــق بــاب التوبــة 
نــور الســماء أن  إلــى األبــد فــي وجــه إمبراطــور رومــا. ولــم يكــن ألي بصيــص مــن 
يقاســي  أن  لــه  بــد  ل  كان  قليــل  وبعــد  بــه.  المحــدق  الظــام  أخــرى  مــرة  يختــرق 

وانتقامــه. دينونــة هللا  أهــوال 
وبعــد ذلــك بقليــل أقلــع نيــرون فــي َحملَِتــِه الشــائنة إلــى بــاد اليونــان حيــث 
جلــب العــار علــى نفســه ومملكتــه باســتهتاره المــذل الدنــيء. فــإذ عــاد إلــى رومــا 
بأبهــة عظيمــة، جمــع حولــه أصدقــاءه وانشــغل فــي ضــروب الدعــارة الشــائنة. وفــي 
غمــرة هــذه العربــدة، ســمع صــوت شــغب فــي الشــوارع. فــإذ أرســل رســول ليعــرف 
الســبب، عــاد بخبــر مخيــف يقــول إن القائــد » جالبــا « يقتــرب بســرعة مــن مدينــة 
رومــا علــى رأس جيــش، وأن ثــورة قــد انتشــرت فــي المدينــة، وأن الشــوارع مزدحمــة 
بالرعــاع الســاخطين الذيــن يقتربــون بســرعة مــن القصــر ويتوعــدون اإلمبراطــور وكل 

معاونيــه ومؤيديــه بالمــوت.
وفــي وقــت الخطــر ذاك لــم يكــن لنيــرون إلــه مقتــدر ورحيــم، كمــا كان لبولــس 
األميــن، يمكنــه أن يعتمــد عليــه. فــإذ كان يخــاف مــن اآللم والعذابــات التــي قــد يجبــر 
علــى تحملهــا بأيــدي الرعــاع، فكــر ذلــك الطاغيــة التعــس فــي أن ينهــى حياتــه بيــده، 
ولكن في تلك اللحظة الحرجة خذلته شجاعته. وإذ كان مرتعباً جداً وجباناً، هرب 
مــن المدينــة مجلــاً بالخــزي ولذ بملجــأ ريفــي يبعــد عــن المدينــة بضعــة أميــال، ولكــن 
با جدوى. فســرعان ما اكتُِشــَف مخبأه، وإذ اقترب مطاردوه الفرســان من المكان، 
اســتدعى أحــد العبيــد وطلــب إليــه أن يعينــه، وطعــن نفســه طعنــة قاتلــة. وهكــذا 

هلــك نيــرون الطاغيــة فــي بكــور شــبابه، فــي الثانيــة والثاثيــن مــن عمــره.
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بولس
)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس(.

عــاد بولــس مــن دار محكمــة القيصــر إلــى زنزانتــه متحققــاً مــن أنــه لــم يكســب 
حتــى  يســتريحوا  لــن  أعــداءه  أن  علــم  لقــد  قصيــرة.  إمهــال  فتــرة  ســوى  لنفســه 
حيــن.  إلــى  انتصــر  قــد  الحــق  أن  أيضــاً  علــم  ولكنــه  المــوت.  حكــم  فيــه  ينفــذوا 
فكونــه قــد كــرز بالُمَخلِـّـص المصلــوب والمقــام أمــام ذلــك الجمــع الغفيــر الــذي 
أصغــى إليــه، كان فــي حــد ذاتــه انتصــاراً. ففــي ذلــك اليــوم بــدأ عمــاً كان مزمعــاً 
أن  اآلخــرون  المســيح  وأعــداء  نيــرون  حــاول  وعبثــاً  ويزدهــر،  ويتقــوى  ينمــو  أن 

ياشــوه. أو  يعطلــوه 
وإذ ظــل بولــس جالســاً يومــاً بعــد يــوم فــي زنزانتــه الكئيبــة وهــو عالــم أن كلمــة 
واحــدة أو إيمــاءة تصــدر مــن نيــرون قــد تكــون كفيلــة بتنفيــذ حكــم المــوت فيــه، فكــر 
فــي تيموثــاوس وقــرَّر أن يرســل فــي طلبــه. كان قــد عهــد إلــى تيموثــاوس بأمــر رعايــة 
الكنيســة فــي أفســس، ولذلــك فقــد تخلــف عندمــا ســافر بولــس ســفرته األخيــرة 
إلــى رومــا. كان بولــس وتيموثــاوس مرتبطيــن معــاً بربــاط محبــة عميقــة ووثيقــة جــداً. 
إن تيموثــاوس منــذ اهتدائــه اشــترك مــع بولــس فــي خدماتــه وآلمــه. وقــد توطــدت 
أواصــر الصداقــة بيــن الثنيــن وتوثقــت وصــارت أقــوى وأعمــق وأقــدس ممــا كانــت 
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والمحبــوب  المضنــى  الشــيخ  الرســول  ألبيــه  ابــن  بمثابــة  تيموثــاوس  صــار  ِبحيــث 
والُمكــرّم. إذن فــا غرابــة إذا كان بولــس فــي وحدتــه ووحشــته يتــوق ألن يــراه.

بــد مــن مــرور عــدة شــهور قبلمــا يمكــن  فــي أفضــل الظــروف المؤاتيــة كان ل 
لتيموثــاوس أن يصــل إلــى رومــا قادمــاً مــن آســيا الصغــرى. وقــد عــرف بولــس أن 
حياتــه غيــر مضمونــة فبــات يخشــى أن يأتــي تيموثــاوس بعــد فــوات األوان فــا يــراه. 
كانــت لديــه نصائــح هامــة وتعاليــم لزمــة يقدمهــا لذلــك الشــاب الــذي عهــد إليــه 
بتلــك المهمــة العظيمــة، وفــي حيــن ألــح عليــه فــي المجــيء بــا إبطــاء، أملــى شــهادة 
موتــه التــي قــد ل يعطــى إمهــالً لينطــق بهــا. وإذ كان قلــب بولــس مفعمــاً بالحــب 
والجــزع علــى ابنــه فــي اإلنجيــل وعلــى الكنيســة التــي تحــت رعايتــه، فقــد حــاول أن 

يطبــع علــى عقــل تيموثــاوس أهميــة الــولء للعهــدة المقدســة التــي بيــن يديــه.
وقــد بــدأ بولــس رســالته بهــذه التحيــة: » إِلَــى تِيُموثـَـاُوَس البْــِن الَْحِبيــِب: نِْعَمــٌة 
ـِذي أَْعبُــُدُه  َورَْحَمــٌة َوَســاٌَم ِمــَن هللِا اآلِب َوالَْمِســيِح يَُســوَع َربَِّنــا. إِنِـّـي أَْشــُكُر هللَا الّـَ
ِمــْن أَْجــَداِدي ِبَضِميــٍر طَاِهــٍر، كََمــا أَذْكُــرَُك ِبــاَ انِْقطَــاٍع ِفــي طَلِبَاتِــي لَيْــاً َونََهــاًرا « )2 

تيموثــاوس 1: 2، 3(.
يقــول:  فكتــب  اإليمــان.  فــي  الثبــات  ضــرورة  لتيموثــاوس  الرســول  أكــد  ثــم 
، ألَنَّ هللَا لَــْم يُْعِطَنــا  » أُذَكِّــرَُك أَْن تُْضــرَِم أَيًْضــا َمْوِهبَــَة هللِا الَِّتــي ِفيــَك ِبَوْضــعِ يَــَديَّ
ِة َوالَْمَحبَّــِة َوالنُّْصــِح. فَــاَ تَْخَجــْل ِبَشــَهاَدِة َربَِّنــا، َولَ ِبــي  ُروَح الَْفَشــِل، بَــْل ُروَح الُْقــوَّ
ِة هللِا «  اِت ألَْجــِل اإلِنِْجيــِل ِبَحَســِب قُــوَّ أَنَــا أَِســيرَُه، بَــِل اْشــتَرِْك ِفــي اْحِتَمــاِل الَْمَشــقَّ
َســًة « ليعلــن  وقــد ناشــد بولــس تيموثــاوس أن يذكــر بأنــه قــد دعــي » َدْعــَوًة ُمَقدَّ
قــوة ذاك الــذي: » أَنَــاَر الَْحيَــاَة َوالُْخلُــوَد ِبَواِســطَِة اإلِنِْجيــِل «. وقــد واصــل يقــول: 
ــبَِب أَْحتَِمــُل هــِذِه  ـِذي ُجِعلْــُت أَنَــا لَــُه كَاِرزًا َورَُســولً َوُمَعلًِّمــا لأِلَُمــِم. لِهــَذا السَّ » الّـَ
ـُه قَــاِدٌر أَْن  األُُمــوَر أَيًْضــا. لِكنَِّنــي لَْســُت أَْخَجــُل، ألَنَِّنــي َعالِــٌم ِبَمــْن آَمْنــُت، َوُموِقــٌن أَنّـَ

إِلَــى ذلِــَك الْيَــْوِم « )2 تيموثــاوس 1: 8-6، 12-10(. يَْحَفــَظ َوِديَعِتــي 
إن بولــس فــي مــدى ســني خدمتــه الطويلــة لــم يتــردد قــط فــي ولئــه لمخلصــه. 
الســلطات  أو  العابســين،  الفريســيين  جماعــة  أمــام  ســواء   — كان  فأينمــا 
الرومانيــة، أو أمــام الرعــاع الثائريــن فــي لســترة أو الخطــاة المحكــوم عليهــم فــي 
ســجن مكدونيــة، وســواء كان يجــادل مــع النوتيــة المرتعبيــن علــى ظهــر الســفينة 
لــم يخجــل قــط مــن  نيــرون يرافــع ألجــل حياتــه —  الغارقــة أو واقفــاً وحــده أمــام 
القضيــة التــي كان يدافــع عنهــا. إن غــرض حياتــه المســيحية العظيــم كان أن يخــدم 
ذاك الــذي كان قبــاً يحتقــر اســمه احتقــاراً عظيمــاً، ولــم يمكــن أليــة مقاومــة أو 
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تــه الخدمــة وطهرتــه التضحيــة،  اضطهــاد أن يحولــه عــن غرضــه. إن إيمانــه الــذي قَوَّ
أســنده وقواه.

وقــد اســتطرد بولــس يقــول: » فَتََقــوَّ أَنْــَت يَــا ابِْنــي ِبالنِّْعَمــِة الَِّتــي ِفــي الَْمِســيِح 
أَكَْفــاًء  يَُكونُــوَن  أَُمَنــاَء،  أُنَاًســا  أَْوِدْعــُه  كَِثيِريــَن،  ِبُشــُهوٍد  ِمنِّــي  َســِمْعتَُه  َوَمــا  يَُســوَع. 
اِت كَُجْنــِديٍّ َصالِــٍح  أَْن يَُعلُِّمــوا آَخِريــَن أَيًْضــا. فَاْشــتَرِْك أَنْــَت ِفــي اْحِتَمــاِل الَْمَشــقَّ

.)3-1  :2 تيموثــاوس   2( الَْمِســيِح «  لِيَُســوَع 
إن خادم هللا األمين ل يتهرب من المشــقات أو المســؤوليات. فمن النبع الذي 
ل يخــذل قــط مــن يطلبــون القــوة اإللهيــة بإخــاص، يســتقي القــوة التــي تعينــه علــى 
مواجهــة التجربــة والنتصــار عليهــا وعلــى القيــام بالواجبــات التــي يضعهــا هللا عليــه. 
إن طبيعــة النعمــة التــي ينالهــا توســع مقدرتــه علــى معرفــة هللا وابنــه. إن نفســه تصبــو 
شــوقاً لعمل الخدمة المقبولة لدى ســيده. وإذ يتقدم ســائراً في الطريق المســيحي 
يصبــح » قويــاً فــي النعمــة التــي فــي المســيح يســوع «. هــذه النعمــة تمكنــه أن يصيــر 
شاهداً أميناً لما قد سمعه. إنه ل يحتقر ول يهمل المعرفة التي قد قبلها من هللا، 

ولكنــه يــودع هــذه المعرفــة ألنــاس أمنــاء، وهــؤلء بدورهــم يُعلِّمــون آخريــن.
الخــادم  عينــي  نصــب  الرســول  يرفــع  تيموثــاوس  إلــى  األخيــرة  الرســالة  فــي 
فقــد  للمســيح.  كخــادم  إليــه  المســندة  الواجبــات  لــه  مبينــاً  عاليــاً  مثــاً  الشــاب 
لَ  َعاِمــاً  ُمَزكُــى،  ِهلِل  نَْفَســَك  تُِقيــَم  أَْن  » اْجتَِهــْد  يقــول:  الرســول  إليــه  كتــب 
ــبَاِبيَُّة فَاْهــرُْب  ــَهَواُت الشَّ ــا الشَّ ــاً كَلَِمــَة الَْحــقِّ ِبالْســِتَقاَمِة «، » أَمَّ يُْخــَزى، ُمَفصِّ
ــاََم َمــَع الَِّذيــَن يَْدُعــوَن الــرَّبَّ ِمــْن قَلْــٍب  ــَة َوالسَّ ــعِ الِْبــرَّ َواإِليَمــاَن َوالَْمَحبَّ ِمْنَهــا، َواتْبَ
ُخُصوَمــاٍت،  ـُد  تَُولِـّ أَنََّهــا  َعالًِمــا  اْجتَِنبَْهــا،  ــِخيَفُة  َوالسَّ الَْغِبيَّــُة  َوالُْمبَاَحثَــاُت   . نَِقــيٍّ
َوَعبْــُد الــرَّبِّ لَ يَِجــُب أَْن يَُخاِصــَم، بَــْل يَُكــوُن ُمتَرَفًِّقــا ِبالَْجِميــعِ، َصالًِحــا لِلتَّْعلِيــِم، 
هللُا  يُْعِطيَُهــُم  أَْن  َعَســى  الُْمَقاِوِميــَن،  ِبالَْوَداَعــِة  بًــا  ُمَؤدِّ اِت،  الَْمَشــقَّ َعلَــى  َصبُــوًرا 

.)25-22  ،15:2 )2تيموثــاوس  الَْحــقِّ «  لَِمْعرِفَــِة  تَْوبَــًة 
وقــد حــذر الرســول تيموثــاوس مــن المعلميــن الكذبــة الذيــن يحاولــون الدخــول 
إلــى الكنيســة. فأعلــن قائــاً: » َولِكــِن اْعلَــْم هــَذا أَنَّــُه ِفــي األَيَّــاِم األَِخيــرَِة َســتَأْتِي أَزِْمَنــٌة 
َصْعبٌَة، ألَنَّ النَّاَس يَُكونُوَن ُمِحبِّيَن ألَنُْفِسِهْم، ُمِحبِّيَن لِلَْماِل، ُمتََعظِِّميَن، ُمْستَْكِبِريَن، 
ِفيــَن، َغيْــَر طَائِِعيــَن لَِوالِِديِهــْم، َغيْــَر َشــاكِِريَن، َدنِِســيَن... لَُهــْم ُصــورَُة التَّْقــَوى،  ُمَجدِّ

َولِكنَُّهــْم ُمْنِكــرُوَن قُوَّتََهــا. فَأَْعــرِْض َعــْن هــؤُلَِء « )2 تيموثــاوس 3: 5-1(.
ُموَن إِلَــى أَرَْدأَ،  ِريــَن َســيَتََقدَّ ــاَس األَْشــرَاَر الُْمزَوِّ ثــم تابــع كامــه قائــاً: » َولِكــنَّ النَّ
ــْن  ِممَّ َعارِفًــا  َوأَيَْقْنــَت،  تََعلَّْمــَت  َمــا  َعلَــى  فَاثْبُــْت  أَنْــَت  ــا  َوأَمَّ َوُمَضلِّيــَن.  ُمِضلِّيــَن 
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تَُحكَِّمــَك  أَْن  الَْقــاِدرََة  َســَة،  الُْمَقدَّ الُْكتُــَب  تَْعــرُِف  الطُُّفولِيَّــِة  ُمْنــُذ  ـَك  َوأَنّـَ تََعلَّْمــَت. 
لِلَْخــاَِص... كُلُّ الِْكتـَـاِب ُهــَو ُموًحــى ِبــِه ِمــَن هللِا، َونَاِفــٌع لِلتَّْعلِيــِم َوالتَّْوِبيــِخ، لِلتَّْقِويــِم 
بًــا لـِـُكلِّ َعَمــل َصالٍِح «  ، لَِكــْي يَُكــوَن إِنَْســاُن هللِا كَاِمــاً، ُمتَأَهِّ َوالتَّأِْديــِب الَّــِذي ِفــي الِْبــرِّ
)2 تيموثــاوس 3: 13-17(. لقــد أعــد هللا وســائل كثيــرة لمواصلــة الحــرب بنجــاح 
ضــد الشــر الــذي فــي العالــم. إن الكتــاب الُمَقــدَّس هــو خزانــة األســلحة الــذي منــه 
يمكننــا أن نتســلح لخــوض هــذه الحــرب. ينبغــي لنــا أن نمنطــق أحقاءنــا بالحــق وأن 
نلبــس درع البــر. ولنمســك تــرس اإليمــان فــي أيدينــا ولتكــن خــوذة الخــاص علــى 
رؤوســنا، وإذ نمســك ســيف الــروح الــذي هــو كلمــة هللا فــي أيدينــا، علينــا أن نشــق 

ألنفســنا طريقنــا فــي وســط معوقــات الخطيــة وأشــراكها.
أن  عــرف  كمــا  عظيــم.  خطــر  أزمنــة  الكنيســة  أمــام  أن  بولــس  عــرف  لقــد 
فكتــب  غيــورة  أمينــة  بخدمــة  يقومــوا  أن  لهــم  ينبغــي  الكنائــس  عــن  المســئولين 
الَْمِســيِح،  يَُســوَع  َوالــرَّبِّ  هللِا  أََمــاَم  إًِذا  أُنَاِشــُدَك  » أَنَــا  يقــول:  تيموثــاوس  إلــى 
ِبالَْكلَِمــِة.  اكْــِرْز  َوَملَُكوتِــِه.  ظُُهــورِِه  ِعْنــَد  َواألَْمــَواَت،  األَْحيَــاَء  يَِديــَن  أَْن  الَْعِتيــِد 
ِبــُكلِّ  ِعــْظ  ـِخ، انْتَِهــْر،  َوبِـّ ِفــي َوقْــٍت ُمَناِســٍب َوَغيْــِر ُمَناِســٍب.  اْعُكــْف َعلَــى ذلِــَك 

.)2-1  :4 تيموثــاوس   2( َوتَْعلِيــٍم «  أَنَــاٍة 
كتيموثــاوس  وأميــن  غيــور  شــخص  إلــى  الموجهــة  المقدســة  الوصيــة  فهــذه 
فــإذ  اإلنجيــل.  خــادم  خدمــة  ومســؤولية  أهميــة  عــن  قويــة  شــهادة  إل  هــي  مــا 
وليــس  بالكلمــة  يكــرز  بــأن  يأمــره  هللا  محكمــة  أمــام  تيموثــاوس  بولــس  يوقــف 
بأقــوال النــاس وعاداتهــم، وأن يكــون مســتعداً ألن يشــهد هلل كلمــا ســنحت لــه 
أو  الطريــق،  بيــوت خاصــة، علــى قارعــة  فــي  أو  أمــام جمــوع كبيــرة  الفرصــة — 
أمــام المدفــأة، لألصدقــاء واألعــداء، ســواء كان فــي أكنــاف الســامة أو معرضــاً 

الخســائر. أو  العــار  أو  والمشــقات  للخطــر 
وخوفــا مــن أن ينســاق تيموثــاوس بطبيعتــه الوديعــة الهادئــة المذعنــة، إلــى 
نبــذ إلــى نبــذ هــذا الجــزء الجوهــري مــن خدمتــه، أوصــاه الرســول بــأن يكــون أمينــاً 
الفظيعــة  الخطايــا  مرتكبــي  صرامــة  بــكل  حتــى  يوبــخ  وأن  الخطيــة،  توبيــخ  فــي 

َوتَْعلِيــٍم «.  أَنَــاٍة  والشــرور الهائلــة. ولكــن كان عليــه أن يفعــل ذلــك: » ِبــُكلِّ 
توبيخاتــه  ومعــززاً  موضحــاً  ومحبتــه،  المســيح  صبــر  يظهــر  أن  عليــه  وكان 

الكلمــة. بحقائــق 
إن كــون اإلنســان يبغــض الخطيــة ويوبخهــا وفــي نفــس الوقــت يبــدي للخاطــئ 
كل عطــف ورقــة هــو مطلــب عســير. إننــا كلمــا كنــا جاديــن وحاريــن فــي بــذل جهودنــا 
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لبلــوغ قداســة القلــب والحيــاة كلمــا كان إحساســنا بالخطيــة شــديداً وقويــاً، وكلمــا 
أن  لنــا  ينبغــي  وشــديداً.  ثابتــاً  الحــق والصــواب  عــن  انحــراف  اســتنكارنا ألي  كان 
نحــذر مــن القســوة غيــر الائقــة علــى المذنــب، ولكــن ينبغــي أيضــاً أن نحتــرس كــي 
ل تغيــب عنــا هــذه الحقيقــة وهــي أن الخطيــة خاطئــة جــداً. إننــا بحاجــة إلــى إظهــار 
الصبــر والحــب المســيحيين نحــو المذنــب، ولكــن هنالــك أيضــاً خطــر مــن أن نبــدي 
إلــى نفســه بوصفــه ممــن ل  تســامحاً وتســاهاً عظيمــا نحــو غلطتــه بحيــث ينظــر 

يســتحق التوبيــخ فيرفضــه علــى أنــه إجــراء ظالــم ل داع لــه.
أحيانــاً يُْحــِدث خــدام اإلنجيــل ضــرراً بالغــاً عندمــا يجعلــون صبرهــم واحتمالهــم 
اشــتراكاً  بــل  الخطايــا،  تجــاه  تســاهاً  يصبحــان  بحيــث  ينحطــان  الخاطــئ  تجــاه 
فيهــا. وهــذا مــا يقودهــم إلــى التســامح مــع مــا يدينــه هللا بــل وإلــى استســاغته، 
إلــى حــد أن يمتدحــوا األشــخاص أنفســهم الذيــن يأمرهــم  وبعــد قليــل يتعامــون 
بســبب  كليــاً  بليــداً  الروحــي  إحساســه  صيَّــر  قــد  مــن  إن  يوبخوهــم.  بــأن  هللا 
لينــه وتســاهله الخاطــئ مــع مــن يدينهــم هللا، ســيرتكب بعــد قليــل خطيــة أعظــم 

بقســوته وفظاظتــه نحــو مــن يرضــى هللا عنهــم.
إن كثيريــن ممــن يدعــون أنفســهم مســيحيين وممــن يحســون بقدرتهــم علــى أن 
يعلمــوا اآلخريــن، ســينقادون إلــى الرتــداد عــن مطاليــب هللا بواســطة افتخارهــم 
وتأثيــره، وتقززهــم ونفورهــم  القــدس  الــروح  لقــوة  البشــرية واحتقارهــم  بالحكمــة 
مــن حقائــق كلمــة هللا، وقــد أعلــن بولــس لتيموثــاوس قائــاً: » ألَنَّــُه َســيَُكوُن َوقـْـٌت 
ــِة يَْجَمُعــوَن لَُهــْم  ِحيــَح، بَــْل َحَســَب َشــَهَواتِِهُم الَْخاصَّ لَ يَْحتَِملُــوَن ِفيــِه التَّْعلِيــَم الصَّ
، َويَْنَحرِفُــوَن إِلَــى  ُمَعلِِّميــَن ُمْســتَِحكًَّة َمَســاِمُعُهْم، فَيَْصرِفُــوَن َمَســاِمَعُهْم َعــِن الَْحــقِّ

الُْخرَافَــاِت « )2 تيموثــاوس 4: 3، 4(.
إن الرســول ل يشــير هنــا إلــى مــن يجاهــرون بكفرهــم وزندقتهــم، ولكنــه يشــير 
إلــى المعترفيــن بالمســيحية الذيــن يجعلــون ميولهــم مرشــداً لهــم، وهكــذا يصيــرون 
ل  التــي  التعاليــم  تلــك  إلــى  لإلصغــاء  يميلــون  هــؤلء  مثــل  للــذات.  مســتعبدين 
مــا  هــو  هــذا  اللــذات،  حــب  علــى  المنطــوي  ســلوكهم  تديــن  أو  توبــخ خطاياهــم 
ينطــق  التــي  الصريحــة  األقــوال  مــن  يغتاظــون  وهــم  ســواه.  دون  إليــه  يســتمعون 
بهــا خــدام المســيح األمنــاء ويختــارون المعلميــن الذيــن يمدحونهــم ويتملقونهــم. 
وكذلــك يوجــد بيــن الخــدام المحترفيــن مــن يكــرزون بــآراء النــاس بــدلً مــن كلمــة هللا. 
فلكونهــم غيــر أمنــاء علــى الوديعــة المســلمة لهــم يضللــون أولئــك الذيــن يتطلعــون 

إليهــم فــي طلــب اإلرشــاد الروحــي.
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كامــاً  قانونــاً  شــريعته  فــي  المدونــة  المقدســة  وصايــاه  فــي  هللا  قــدم  لقــد 
إلــى انقضــاء الدهــر، وهــى باقيــة ل  للحيــاة، وقــد أعلــن أن هــذه الشــريعة باقيــة 
تتغيــر فيهــا نقطــة واحــدة أو حــرف واحــد بــل ســتظل محتفظــة بمطاليبهــا علــى بنــي 
اإلنســان. لقــد جــاء المســيح لكــي يعظــم الشــريعة ويكرمهــا. وقــد برهــن أنهــا مبنيــة 
علــى األســاس المتســع أســاس المحبــة هلل والمحبــة للنــاس، وأن الطاعــة لوصاياهــا 
تســتوعب واجــب اإلنســان كلــه. والمســيح فــي حياتــه قــدم نفســه مثــالً لنــا فــي 
الطاعــة لشــريعة هللا. وفــي موعظتــه التــي ألقاهــا علــى الجبــل أثنــاء أن مطاليبهــا 

تمتــد إلــى أبعــد مــن األعمــال الخارجيــة وتتغلغــل إلــى أفــكار القلــب ونياتــه.
ــَهَواِت  ومتــى أطــاع النــاس الشــريعة فذلــك يقودهــم كــي » نُْنِكــَر الُْفُجــوَر َوالشَّ
ــِل َوالِْبــرِّ َوالتَّْقــَوى ِفــي الَْعالـَـِم الَْحاِضــِر « )تيطــس 2: 12(.  الَْعالَِميَّــَة، َونَِعيــَش ِبالتََّعقُّ
ولكــن عــدو كل بــر قــد أســر العالــم وقــاد الرجــال والنســاء لعصيــان الشــريعة. وكمــا 
ســبق بولــس فــرأى، نجــد أن جماهيــر كثيــرة مــن النــاس تركــوا حقائــق كلمــة هللا 
الصريحة الفاحصة واختاروا لهم معلمين يقدمون لهم الخرافات التي يشتهونها. 
كثيــرون مــن الخــدام والشــعب يدوســون تحــت أقدامهــم وصايــا هللا. وهكــذا يهــان 

خالــق العالــم ويضحــك الشــيطان منتصــراً لنجــاح مكايــده.
ومع تزايد الحتقار لشريعة هللا يتزايد نفور الناس من الدين وتتفاقم الكبرياء 
وحب اللذات وعصيان الوالدين واإلفراط في الشهوات، وفي كل مكان يتساءل 
المفكــرون بجــزع قائليــن: مــاذا يمكــن أن نعمــل إلصــاح هــذه الشــرور المفزعــة؟ 
والجــواب نجــده فــي وصيــة بولــس لتيموثــاوس إذ يقــول: » اكْــِرْز ِبالَْكلَِمــِة « ففــي 
س توجــد المبــادئ الســليمة الوحيــدة للعمــل، فهــو صــورة دقيقــة  الكتــاب الُمَقــدَّ
إلرادة هللا وتعبيــر عــن الحكمــة اإللهيــة. وهــو يكشــف أمــام ذهــن اإلنســان مشــاكل 
الحيــاة العظيمــة، وكل مــن يلتفتــون إلــى وصايــاه ســيثبت لهــم أنــه مرشــد ل يخطــئ، 

إذ يحفظهــم مــن إنفــاق حياتهــم فــي جهــود ضالــة.
لقــد أعلــن هللا إرادتــه، وإنهــا لجهالــة مــن اإلنســان مــا بعدهــا جهالــة أن يشــك أو 
يجــادل فيمــا قــد خــرج مــن شــفتي العلــي. فبعدمــا تتكلــم الحكمــة الســرمدية ل يعــود 
هنــاك مجــال لإلنســان ألن يحكــم فــي أســئلة مشــكوك فيهــا ول توجــد إمكانــات 
مهتــزة ومتــرددة لتعديلهــا، وكل مــا يطلــب منــه هــو القبــول الصريــح الجــدي إلرادة 

هللا الواضحــة. إن الطاعــة هــي أســمى مــا يمليــه العقــل وكذلــك الضميــر.
َشــْيٍء.  كُلِّ  ِفــي  » فَاْصــُح  قائــاً:  لتلميــذه  وصيتــه  تقديــم  بولــس  تابــع  وقــد 
بولــس  ِخْدَمتَــَك « )4: 5(. كان  ــْم  تَمِّ ــِر.  الُْمبَشِّ َعَمــَل  اْعَمــْل  اِت.  الَْمَشــقَّ اْحتَِمــِل 
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موشــكاً أن يكمــل ســعيه فــكان يريــد أن يشــغل تيموثــاوس مكانــه فيحــرس الكنيســة 
مــن الخرافــات والضــالت التــي يحــاول العــدو عــن طريقهــا وبوســائل متعــددة أن 
بــأن ينفــض يديــه مــن كل المطالــب  يبعدهــم عــن بســاطة اإلنجيــل. وقــد أوصــاه 
والرتبــاكات الدنيويــة. التــي قــد تعيقــه عــن تكريــس نفســه ووقتــه بالتمــام لعمــل 
هللا، وأن يحتمــل بفــرح المقاومــة والعــار والضطهــاد الــذي قــد يتعــرض لــه بســبب 
أمانتــه، وأن يتمــم خدمتــه بــأن يســتخدم كل الوســائل التــي تصــل إليهــا يــده لعمــل 

الخيــر لمــن قــد مــات المســيح ألجلهــم.
كانــت حيــاة بولــس تجســيداً للحقائــق التــي علــم بهــا، وفــي هــذا كانــت قوتــه. 
كان قلبــه ممتلئــاً بإحســاس عميــق ثابــت بمســئوليته، وكان يعمــل فــي شــركة وثيقــة 
المســيح  بصليــب  تعلــق  وقــد  والحــق.  والرحمــة  العــدل  نبــع  هــو  الــذي  مــع ذاك 
الحــي  الباعــث  هــي  الُمَخلِـّـص  محبــة  كانــت  لنجاحــه.  الوحيــد  الضمــان  بوصفــه 
الــذي دعمــه فــي حروبــه مــع الــذات وفــي صراعــه ضــد الشــر، حيــن تقــدم إلــى األمــام 

فــي خدمــة المســيح ضــد عــداوة العالــم ومقاومــة أعدائــه.
والــذي تحتاجــه الكنيســة فــي أيامنــا الخطيــرة هــذه هــو جيــش مــن الخــدام الذيــن 
دربــوا أنفســهم كبولــس كــي يكونــوا ذوي نفــع، الذيــن عندهــم اختبــار عميــق فــي 
أمــور هللا والذيــن هــم ممتلئــو القلــوب بالهتمــام والهمــة والغيــرة. إن الحاجــة هــي 
إلــى رجــال مقدســين ومضحيــن، رجــال ل يســتعفون مــن المتحــان والمســئولية، 
رجــال شــجعان أمنــاء، وفــي قلوبهــم تصــور المســيح » رََجــاُء الَْمْجــِد «، الذيــن إذ 
تكــون قــد مســت شــفاههم النــار المقدســة، » يكــرزون بالكلمــة «. فبســبب عــدم 
وجــود مثــل هــؤلء الرجــال يضعــف ملكــوت هللا، وتوصــم أخــاق عــدد كبيــر مــن بنــي 

اإلنســان وتُصــاب آمالهــم بالضــالت المميتــة كمــا بســم قتــال.
فــإذ يســلم الرجــال األمنــاء المنهكــو القــوى حاملــو األعــام أرواحهــم فــي ســبيل 
شــبابنا  يقبــل  فهــل  مكانهــم؟  ليحــل  األمــام  إلــى  ســيتقدم  الــذي  ذا  فمــن  الحــق، 
الوديعــة المقدســة مــن أيــدي آبائهــم؟ وهــل يســتعدون ليمــألوا األماكــن التــي خلــت 
بمــوت األمنــاء؟ وهــل يلتفتــون إلــى وصيــة الرســول، ويســمعون نــداء الواجــب فــي 

وســط المحرضــات علــى األنانيــة والطمــوح اللذيــن يغريــان الشــباب؟
مــرة  كــرر  ثــم  ألفــراد مختلفيــن،  برســائل شــخصية  رســالته  بولــس  اختتــم  وقــد 
أخــرى طلبــه العاجــل لتيموثــاوس بــأن يبــادر بالمجــيء إليــه ســريعاً، إن أمكــن قبــل 
حلــول الشــتاء. وقــد تحــدث عــن وحدتــه التــي كان ســببها هجــران بعــض أصدقائــه 
لــه، واضطــرار آخريــن للتغيــب عنــه، ولئــا يتــردد تيموثــاوس لخوفــه مــن أن تكــون 
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كنيســة أفســس بحاجــة إلــى خدماتــه فــا يســتطع التغيــب عنهــا، أخبــره بولــس بأنــه 
قــد أرســل تيخيكــس ليحــل مكانــه. 

وهجــران  نيــرون،  أمــام  محاكمتــه  مشــهد  عــن  بولــس  تحــدث  فبعدمــا 
إخوتــه لــه، ونعمــة اإللــه حافــظ العهــد التــي دعمتــه، ختــم رســالته بــأن اســتودع 
أن  مــع  برعيتــه  يهتــم  ســيظل  الــذي  الرعــاة  رئيــس  لحراســة  الحبيــب  تيموثــاوس 

يموتــون. قــد  األرضييــن  الرعــاة 
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بالموت
تأثــراً  متأثــراً  اإلمبراطــور  كان  نيــرون  أمــام  األخيــرة  بولــس  محاكمــة  أثنــاء  فــي 
عميقــاً بقــوة أقــوال الرســول بحيــث أرجــأ الحكــم فــي القضيــة، فــا هــو أطلــق ســراح 
خــادم هللا المشــتكى عليــه ول هــو أدانــه. ولكــن ســرعان مــا عــاد إلــى اإلمبراطــور 
حقــده علــى بولــس. فــإذ كان مغتاظــاً بســبب عجــزه عــن إيقــاف انتشــار الديــن 
يجــد  أنــه حالمــا  فقــد صمــم  اإلمبراطــور،  بيــت  فــي  حــده حتــى  عنــد  المســيحي 
نيــرون  نطــق  قصيــر  وقــت  وبعــد  الرســول.  فســيقتل  الظاهــر  فــي  مقبــولً  عــذراً 
لــم  الرومانــي  المواطــن  أن  بولــس شــهيداً. وحيــث  يمــوت  بــأن  القاضــي  بحكمــه 

يكــن يُســمح بتعذيبــه، فقــد ُحكــم علــى الرســول بقطــع رأســه.
وقــد أُخــذ بولــس خفيــة إلــى مــكان اإلعــدام. ولــم يُســمح لغيــر عــدد قليــل مــن 
المشــاهدين أن يكونــوا عنــد تنفيــذ الحكــم، ألن مضطهديــه إذ أفزعهــم تأثيــر الرســول 
الواســع النطــاق باتــوا يخشــون أن ينضــم إلــى المســيحية مهتــدون جــدد لــو شــاهدوه 
وهــو يمــوت. ولكــن حتــى الجنــود القســاة الذيــن رافقــوه أصغــوا إلــى أقوالــه، وقــد 
مــن  بعــض  إلــى  وبالنســبة  وفــرح.  ببهجــة  المــوت  يواجــه  وهــو  ذاهليــن  شــاهدوه 
شــاهدوا استشــهاده كانــت روح الغفــران التــي أظهرهــا لقاتليــه وثقتــه التــي ل تتزعــزع 
فــي المســيح إلــى النهايــة، رائحــة حيــاة لحيــاة. وقــد قبــل بعــض منهــم الُمَخلِّــص الــذي 
بشــر بــه بولــس، وبعــد قليــل ختمــوا، هــم أيضــاً شــهادة إيمانهــم بدمهــم بــا خــوف.
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وإلــى آخــر ســاعة فــي حياتــه شــهد بولــس لصــدق الكلمــات التــي كتبهــا قبــاً ألهــل 
كورنثــوس عندمــا قــال لهــم: » ألَنَّ هللَا الَّــِذي قـَـاَل أَْن يُْشــرَِق نـُـوٌر ِمــْن ظُلَْمــٍة، ُهــَو الَّــِذي 
أَْشــرََق ِفــي قُلُوِبَنــا، إلِنَــارَِة َمْعرِفَــِة َمْجــِد هللِا ِفــي َوْجــِه يَُســوَع الَْمِســيحِ. َولِكــْن لََنــا هــَذا 
الَْكْنُز ِفي أََواٍن َخزَِفيٍَّة، لِيَُكوَن فَْضُل الُْقوَِّة هلِِل لَ ِمنَّا. ُمْكتَِئِبيَن ِفي كُلِّ َشْيٍء، لِكْن َغيَْر 
ُمتََضاِيِقيَن. ُمتََحيِِّريَن، لِكْن َغيَْر يَائِِسيَن. ُمْضطََهِديَن، لِكْن َغيَْر َمتْرُوكِيَن. َمطْرُوِحيَن، 
لِكــْن َغيْــَر َهالِِكيــَن. َحاِملِيــَن ِفــي الَْجَســِد كُلَّ ِحيــٍن إَِماتـَـَة الــرَّبِّ يَُســوَع، لَِكــْي تُظَْهــَر َحيَــاُة 
يَُســوَع أَيًْضــا ِفــي َجَســِدنَا « )2 كورنثــوس 4: 6-10(. لــم تكــن كفايتــه فــي شــخصه بــل 
في حضور روح هللا وعمله الذي مأل نفسه وأخضع كل فكر إلرادة المسيح. والنبي 
يعلن قائاً: » ذُو الرَّأِْي الُْمَمكَِّن تَْحَفظُُه َسالًِما َسالًِما، ألَنَُّه َعلَيَْك ُمتَوَكٌِّل « )إشعياء 
26: 3(. إن سام السماء الذي كان يلمع في وجه بولس ربح نفوسا كثيرة لإلنجيل.

كان بولــس يحمــل معــه جــو الســماء وكل مــن عاشــروه أحســوا بقــوة اتحــاده 
أضفــت  بــه  كــرز  الــذي  للحــق  مثــالً  كانــت  حياتــه  كــون  حقيقــة  إن  بالمســيح. 
علــى كرازتــه قــوة إقنــاع عظيمــة. هنــا توجــد قــوة الحــق. إن قــوة الحيــاة المقدســة 
يمكــن  مقنعــة  عظــة  أقــوى  هــي  صاحبهــا  بهــا  يحــس  ل  والتــي  المقصــودة  غيــر 
تقديمهــا فــي صالــح المســيحية. إن الحجــة حتــى عندمــا تكــون قويــة ل تــرد، قــد 
ل يكــون لهــا تأثيــر غيــر إثــارة المقاومــة، أمــا الحيــاة المثاليــة المقدســة فلهــا قــوة 

كليــة. مقاومــة  مقاومتهــا  يســتحيل 
لقــد غابــت عــن نظــر الرســول آلمــه القادمــة فــي غمــرة جزعــه علــى أولئــك الذيــن 
أن يتركهــم ليكافحــوا ضــد التعصــب والكراهيــة والضطهــاد. فحــاول  كان مزمعــاً 
أن يقــوي المســيحيين القليليــن الذيــن رافقــوه إلــى مــكان اإلعــدام ويشــجعهم بــأن 
راح يــردد المواعيــد المقدمــة للمضطهديــن ألجــل البــر. وقــد أكــد لهــم أنــه ل يمكــن 
أن تســقط كلمــة واحــدة مــن كل مــا قالــه الــرب عــن أولده المجربيــن األمنــاء. قــد 
يحزنــون إلــى حيــن بســبب التجــارب المتنوعــة وقــد يحرمــون مــن المتــع األرضيــة، 
ِبَمــْن  ولكــن يمكنهــم أن يشــددوا قلوبهــم بيقيــن أمانــة هللا قائليــن: » ألَنَِّنــي َعالِــٌم 
آَمْنــُت، َوُموِقــٌن أَنَّــُه قـَـاِدٌر أَْن يَْحَفــَظ َوِديَعِتــي « )2 تيموثــاوس 1: 12(. فســرعان مــا 
ينتهــي ليــل التجــارب واآللم وحينئــذ ينبثــق فجــر الســام والنهــار الكامــل المفــرح. 
كان الرســول يتطلــع إلــى األبديــة العظيمــة ل فــي غيــر يقيــن أو خــوف بــل برجــاء مفــرح 
وانتظــار وشــوق. وإذ يقــف فــي مــكان الستشــهاد ل يــرى ســيف الجــاد أو األرض 
المزمعــة أن تتلقــى دمــه ولكنــه ينظــر إلــى فــوق ومــن خــال الســماء الزرقــاء الهادئــة 

فــي ذلــك اليــوم الصيفــي يــرى عــرش هللا الســرمدي.
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إن رجــل اإليمــان هــذا يــرى الســلم التــي رآهــا يعقــوب وهــي ترمــز إلــى المســيح 
أن  ثــم  المحــدود.  غيــر  بــاهلل  المحــدود  واإلنســان  بالســماء،  األرض  ربــط  الــذي 
هــو  الــذي  ذاك  علــى  واألنبيــاء  اآلبــاء  اعتمــد  كيــف  يذكــر  عندمــا  يتقــوى  إيمانــه 
اآلن ســنده وعــزاؤه والــذي فــي ســبيله سيســلم حياتــه للمــوت. فقــد ســمع أولئــك 
يوقنــون  وهــم  جيــل  إلــى  جيــل  مــن  إليمانهــم  شــهدوا  الذيــن  القديســين  الرجــال 
ويؤكــدون بــأن هللا أميــن. ثــم أن زمــاءه الرســل الذيــن فــي ســبيل الكــرازة بإنجيــل 
والضطهــاد  الوثنيــة  والخرافــات  الدينــي  التعصــب  ليواجهــوا  خرجــوا  المســيح 
الصليــب  نــور  ليرفعــوا  عندهــم  ثمينــة  نفوســهم  يحســبوا  لــم  والذيــن  والزدراء، 
عاليــاً فــي وســط متاهــات اإللحــاد المظلمــة — هــؤلء يســمعهم وهــم يشــهدون 
ليســوع علــى أنــه ابــن هللا ومخلــص العالــم. فمــن فــوق آلــة التعذيــب واآللــة التــي 
األرض،  وشــقوق  مغــاور  ومــن  الســجن  ومــن  أحيــاء،  يحرقــون  مــن  إليهــا  يُشــد 
يســمع أصــوات هتــاف النتصــار مــن أفــواه الشــهداء. إنــه يســمع شــهادة النفــوس 
يقدمــون  فهــم  ومعذبيــن  ومتضايقيــن  ُمْعتَاِزيــَن  كانــوا  أنهــم  مــع  الذيــن  الثابتــة، 
شــهادة مقدســة بــا خــوف إليمانهــم قائليــن » ألَنَِّنــي َعالِــٌم ِبَمــْن آَمْنــُت «. هــؤلء 
اتكلــوا  قــد  الــذي  ذاك  أن  للعالــم  يعلنــون  األيمــان  أرواحهــم ألجــل  يســلمون  إذ 

عليــه قــادر أن يخلــص إلــى التمــام.
إن بولــس إذ كان قــد افتــدي بذبيحــة المســيح، واغتســل وتطهــر مــن خطايــاه 
فــي دمــه واكتســى بثــوب بــره كانــت لــه الشــهادة فــي نفســه بــأن نفســه عزيــزة فــي 
عينــي فاديــه. إن حياتــه مســتترة مــع المســيح فــي هللا وهــو مقتنــع بــأن ذاك الــذي 
قــد غلــب المــوت قــادر أن يحفــظ وديعتــه. إن عقلــه يفهــم ويــدرك وعــد الُمَخلِّــص 
ــْوِم األَِخيــِر « )يوحنــا 6: 40(. إن أفــكاره وآمالــه مركــزة  ــا أُِقيُمــُه ِفــي الْيَ القائــل: » َوأَنَ
فــي المجــيء الثانــي لســيده. وإذ يهــوي ســيف الجــاد وتتجمــع ظلمــات المــوت 
الحــال  األمــام كمــا ســيكون  إلــى  يثــب  أفــكاره  مــن  فكــر  آخــر  فــإن  الشــهيد،  حــول 
بالنســبة ألول فكــر مــن أفــكاره فــي القيامــة العظيمــة، لماقــاة معطــى الحيــاة الــذي 

ســيرحب بــه إلــى غبطــة المباركيــن.
لقــد مضــى مــا يقــرب مــن عشــرين قرنــاً منــذ ُســفك دم بولــس الشــيخ كشــاهد 
لكلمــة هللا وشــهادة يســوع المســيح. ولــم تســجل يــد أمينــة لألجيــال القادمــة آخــر 
مشــاهد حيــاة هــذا القديــس، إل أن الوحــي اإللهــي قــد حفــظ لنــا شــهادته التــي 
نطــق بهــا فــي ســاعة احتضــاره. وقــد رن صوتــه كصــوت بــوق مــن جيــل إلــى جيــل 
منــذ ذلــك الحيــن مقويــاً بشــجاعته آلفــاً مــن شــهود المســيح وموقظــاً فــي قلــوب 
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أَنَــا  » فَِإنِـّـي  قــال:  حيــن  وانتصــاره  فرحــه  صــدى  الحــزن  صعقهــم  قــد  ممــن  آلف 
اآلَن أُْســَكُب َســِكيبًا، َوَوقْــُت انِْحاَلِــي قَــْد َحَضــَر. قَــْد َجاَهــْدُت الِْجَهــاَد الَْحَســَن، 
ـِذي يََهبُــُه  ، الّـَ ــْعَي، َحِفظْــُت اإِليَمــاَن، َوأَِخيــرًا قَــْد ُوِضــَع لِــي إِكْلِيــُل الِْبــرِّ أَكَْملْــُت السَّ
الَِّذيــَن  بَــْل لَِجِميــعِ  لِــي فََقــْط،  َولَيْــَس  ـاُن الَْعــاِدُل،  يّـَ الــرَّبُّ الدَّ الْيَــْوِم،  ِفــي ذلِــَك  لِــي 

أَيًْضــا « )2 تيموثــاوس 4: 8-6(. يُِحبُّــوَن ظُُهــورَُه 
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في رسالة بطرس الرسول األولى(.

إن كاتــب ســفر األعمــال ل يذكــر إل القليــل عــن األعمــال الاحقــة التــي قــام بهــا 
بطــرس الرســول. ففــي غضــون الســنوات المزدحمــة بالخدمــة التــي تلــت انســكاب 
الروح القدس في يوم الخمســين كان هو واحداً ممن بذلوا جهوداً ل تكل للوصول 
إلــى اليهــود الذيــن كانــوا يأتــون إلــى أورشــليم ليســجدوا فــي أيــام أعيادهــم الســنوية.

فــإذ تكاثــر عــدد المؤمنيــن فــي أورشــليم وفــي غيرهــا مــن األماكــن التــي كان يزورهــا 
رســل الصليــب، برهنــت مواهــب بطــرس أن لهــا قيمــة ل تقــدر للكنيســة المســيحية 
األولــى. فقــوة شــهادته عــن يســوع الناصــري امتــدت إلــى أماكــن بعيــدة. لقــد ُوضعــت 
غيــر  أمــام  الَمِســيَّا  عــن  قاطعــة  إيجابيــة  شــهادة  وقــدم  مضاعفــة،  مســؤولية  عليــه 
المؤمنيــن. وكان يتعــب بــكل غيــرة فــي ســبيل هدايتهــم، وفــي الوقــت نفســه كان 

يقــوم بعمــل خــاص للمؤمنيــن مقويــاً ومشــدداً إياهــم فــي اإليمــان بالمســيح.
فبعدمــا أقــدم بطــرس علــى إنــكار الــذات والعتمــاد التــام علــى القــوة اإللهيــة، 
قبــل الدعــوة ألن يخــدم كــراع مســاعد. لقــد قــال المســيح لبطــرس قبــل إنــكاره لــه: 
» َوأَنـْـَت َمتـَـى رََجْعــَت ثَبِّــْت إِْخَوتـَـَك « )لوقــا 22: 32(. كان هــذا القــول يشــير إلــى 
العمــل المتســع الفعــال الــذي كان علــى هــذا الرســول أن يقــوم بــه فــي المســتقبل 
لمــن ســيُقبلون إلــى اإليمــان. إن اختبــار بطــرس للخطيــة واآللم والتوبــة قــد أعــده 
لهــذا العمــل. ولــم يمكنــه أن يتحقــق مــن حاجــة المؤمــن إلــى العتمــاد علــى المســيح 
إل بعدمــا تيقــن مــن ضعفــه. ففــي غمــرة عاصفــة التجربــة أدرك بــأن اإلنســان يمكنــه 
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أن يســير آمنــاً، فقــط عندمــا يعتمــد علــى الُمَخلِّــص وهــو عديــم الثقــة تمامــاً بنفســه. 
بطــرس بعدمــا  فــإن  مــرة  البحــر بتاميــذه آلخــر  المســيح عنــد  وعندمــا اجتمــع 
اُمتحــن بذلــك الســؤال الــذي وجــه إليــه ثــاث مــرات قائــاً: » أَتُِحبُِّنــي « )يوحنــا 
21: 15-17(، أعيــد إلــى مكانــه بيــن التاميــذ الثنــي  عشــر. كان عملــه قــد ُعيــن لــه 
فــكان عليــه أن يرعــى قطيــع الــرب. واآلن بعدمــا رجــع وقُِبــل لــم يكــن عملــه منحصــراً 
فــي طلــب تخليــص مــن هــم خــارج الحظيــرة بــل كان عليــه أن يكــون راعيــاً للقطيــع.

وقد ذكر المســيح لبطرس شــرطاً واحداً للخدمة. » أَتُِحبُِّني « هذا هو المؤهل 
الجوهــري. فمــع أن بطــرس قــد يكــون حائــزاً علــى كل شــيء آخــر فإنــه بــدون محبــة 
أمينــاً لقطيــع هللا. إن المعرفــة واإلحســان  المســيح مــا كان يمكنــه أن يكــون راعيــاً 
والفصاحــة والغيــرة — كلهــا لزمــة فــي الخدمــة الصالحــة وجوهريــة جــداً، ولكــن بــدون 

محبــة المســيح فــي القلــب فــإن عمــل الخــادم المســيحي يمســي فاشــاً.
إن المحبــة للمســيح ليســت شــعوراً متقلبــاً متقطعــاً ولكنهــا مبــدأً حــراً ينبغــي 
أن يظهــر كقــوة ثابتــة فــي القلــب. فــإذا كانــت أخــاق الراعــي وســلوكه تمثيــاً للحــق 
الذي يدافع عنه فإن الرب ســيختم على خدمته بختم الرضى والقبول. وســيصبح 

الرعــاة والرعيــة واحــداً متحديــن فــي رجائهــم المشــترك فــي المســيح.
إن طريقــة الُمَخلِّــص فــي معاملتــه لبطــرس كان فيهــا درس وتعليــم لــه وإلخوتــه. 
فمــع أنــه كان قــد أنكــر ســيده فــإن المحبــة التــي كان يكنهــا يســوع لــه لــم تتغيــر ولــم 
تضعــف. وحيــث أن الرســول كان يجــب عليــه أن يضطلــع بعمــل خدمــة الكلمــة 
لآلخريــن فقــد كان عليــه أن يعامــل الخاطــئ والمذنــب بالصبــر والعطــف والمحبــة 
الغافرة. فإذ ذكر ضعفه وفشله، كان عليه أن يعامل الحمان والخراف المسلمة 

لرعايتــه بنفــس الرقــة التــي عاملــه بهــا المســيح.
إن الخائق البشــرية المســلمة للشــر معرضة ألن تعامل المجربين والمخطئين 
بغيــر رفــق أو حنــان. فهــم ل يعرفــون مــا يكنــه القلــب ول يعلمــون شــيئاً عــن محارباتــه 
وآلمــه. إنهــم بحاجــة أن يتعلمــوا شــيئاً عــن التوبيــخ الــذي تلطفــه المحبــة، والضربــة 

التــي تجــرح لتشــفي واإلنــذار الــذي ينطــق بالرجــاء.
إن بطرس في مدى سني خدمته كان يسهر على الرعية المسلمة له ليرعاها، 
وهكــذا برهــن أنــه أهــل للعهــدة والمســؤولية التــي ســلمها لــه الُمَخلِـّـص. لقــد كان 
أبــداً يمجــد يســوع الناصــري بوصفــه رجــاء إســرائيل ومخلــص بنــي اإلنســان. وقــد 
خضــع لتدريــب الخــادم األعظــم )يســوع المســيح(. وبــكل وســيلة تحــت ســلطانه 
ونشــاطه  المقــدس  مثالــه  كان  النشــطة.  الخدمــة  علــى  المؤمنيــن  ليــدرب  ســعى 
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الــذي ل يــكل ملهمــاً لكثيريــن مــن الشــبان الذيــن يُرجــى منهــم الخيــر لتكريــس ذواتهــم 
بالتمــام لعمــل الخدمــة. وبمــرور الزمــن زاد تأثيــر الرســول كمهــذب وقائــد، وفــي حيــن 
أنــه لــم يتخــل عــن مســئوليته فــي خدمــة اليهــود بوجــه خــاص، فإنــه مــع ذلــك أذاع 

شــهادته فــي بلــدان كثيــرة وشــدد إيمــان جماهيــر كثيــرة مــن النــاس باإلنجيــل.
وفــي أواخــر ســني خدمتــه أوحــي إلــى بطــرس أن يبعــث برســالة إلــى المؤمنيــن: 
ِبيــَن ِمــْن َشــتَاِت بُْنتُــَس َوَغاَِطيَّــَة وَكَبَُّدوكِيَّــَة َوأَِســيَّا َوِبيِثيِنيَّــَة « )1 بطــرس  » الُْمتََغرِّ
1: 1(. وكانــت رســالتاه وســيلة إلنعــاش شــجاعة الذيــن كانــوا يحتملــون التجــارب 
واآللم، وتقوية إيمانهم، وتجديد األعمال الصالحة للذين، كانوا في خطر التخلي 
عــن تمســكهم بــاهلل بســبب التجــارب. هاتــان الرســالتان تحمــان طابعــاً خاصــاً وهــو 
النعمــة  أن كاتبهمــا إنســان توافــرت فيــه آلم المســيح وتعزياتــه — إنســان غيــرت 

كيانــه كلــه، وكان رجــاؤه فــي الحيــاة األبديــة ثابتــاً وطيــداً.
والشــكر  والحمــد  الثنــاء  الشــيخ  هللا  خــادم  قــدم  األولــى،  رســالته  بدايــة  وفــي 
لســيده. فهتــف يقــول: » ُمبَــارٌَك هللُا أَبـُـو َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيحِ، الَّــِذي َحَســَب رَْحَمِتــِه 
، ِبِقيَاَمــِة يَُســوَع الَْمِســيحِ ِمــَن األَْمــَواِت، لِِميــرَاٍث لَ يَْفَنــى  الَْكِثيــرَِة َولََدنـَـا ثَانِيـَـًة لِرََجــاٍء َحــيٍّ
ــَماَواِت ألَْجلُِكــْم، أَنْتُــُم الَِّذيــَن ِبُقــوَِّة هللِا  ، َمْحُفــوٌظ ِفــي السَّ ـُس َولَ يَْضَمِحــلُّ َولَ يَتََدنّـَ

َمْحرُوُســوَن، ِبِإيَمــاٍن، لَِخــاٍَص ُمْســتََعدٍّ أَْن يُْعلَــَن ِفــي الزََّمــاِن األَِخيــِر « )1: 5-3(.
األرض  فــي  الميــراث  هــذا  برجــاء  وتهللــوا  األولــون  المســيحيون  ابتهــج  لقــد 
الجديــدة حتــى فــي أوقــات التجــارب واآللم القاســية فكتــب بطــرس يقــول: » الَّــِذي 
َعٍة، لَِكْي تَُكوَن  ِبِه تَبْتَِهُجوَن، َمَع أَنَُّكُم اآلَن   إِْن كَاَن يَِجُب   تُْحزَنُوَن يَِسيرًا ِبتََجارَِب ُمتََنوِّ
َهــِب الَْفانـِـي، َمــَع أَنَّــُه يُْمتََحــُن ِبالنَّــاِر، تُوَجــُد لِلَْمــْدِح  تَْزكِيـَـُة إِيَمانُِكــْم، َوِهــَي أَثَْمــُن ِمــَن الذَّ
ــْم تَــرَْوُه... فَتَبْتَِهُجــوَن  ــِذي َوإِْن لَ َوالَْكرَاَمــِة َوالَْمْجــِد ِعْنــَد اْســِتْعاَِن يَُســوَع الَْمِســيحِ، الَّ

ِبَفــرَحٍ لَ يُْنطَــُق ِبــِه َوَمِجيــٍد، نَائِلِيــَن َغايَــَة إِيَمانُِكــْم َخــاََص النُُّفــوِس « )1: 9-6(.
لقــد كُتبــت أقــوال الرســول ألجــل تعليــم المؤمنيــن فــي كل عصــر. ولهــا معنــى 
خــاص للذيــن يعيشــون فــي العصــر الــذي فيــه » نَِهايـَـُة كُلِّ َشــْيٍء قـَـِد اقْتََربـَـْت «. إن 
نصائحــه وإنذاراتــه وكام اإليمــان والشــجاعة تحتاجهــا كل نفــس تريــد أن تحتفــظ 

ــِة « )عبرانييــن 3: 14(. ــًة إِلَــى النَِّهايَ بإيمانهــا: » ثَاِبتَ
ـَم المؤمنيــن مقــدار أهميــة حفــظ العقــل واألفــكار  وقــد حــاول الرســول أن يُعلِـّ
فــي  العقــل  قــوى  تبديــد  أو  الُمَحرَّمــِة،  المواضيــع  فــي  والسترســال  التيهــان  مــن 
موضوعــات تافهــة ل طائــل تحتهــا. فالذيــن ل يريــدون أن يســقطوا فريســة لمكايــد 
الشــيطان، عليهــم أن يحرســوا جيــداً مداخــل النفــس، وعليهــم البتعــاد عــن قــراءة 
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أو رؤيــة أو ســماع مــا مــن شــأنه أن يوحــى بأفــكار نجســة. وينبغــي أل يتــرك الفكــر 
ليتعمــق جزافــاً فــي كل موضــوع يقترحــه عــدو النفــوس. كمــا ينبغــي إقامــة حــارس 
أميــن علــى القلــب، وإل فالشــرور التــي مــن الخــارج ســتوقظ الشــرور الهاجعــة فــي 
الداخــل وتثيرهــا فتتلمــس النفــس طريقهــا فــي الظــام. وقــد كتــب بطــرس الرســول 
َعلَــى  ِبالتََّمــاِم  رََجاءَكُــْم  فَأَلُْقــوا  َصاِحيــَن،  ِذْهِنُكــْم  أَْحَقــاَء  َمْنِطُقــوا  يقــول: » لِذلِــَك 
النِّْعَمِة الَِّتي يُؤْتَى ِبَها إِلَيُْكْم ِعْنَد اْســِتْعاَِن يَُســوَع الَْمِســيِح... لَ تَُشــاكِلُوا َشــَهَواتُِكُم 
يِســيَن  وِس الَّــِذي َدَعاكـُـْم، كُونـُـوا أَنْتـُـْم أَيًْضــا ِقدِّ ــاِبَقَة ِفــي َجَهالَِتُكــْم، بـَـْل نَِظيــَر الُْقــدُّ السَّ

وٌس « )1: 16-13(. يِســيَن ألَنِـّـي أَنَــا قُــدُّ ـُه َمْكتُــوٌب كُونُــوا ِقدِّ ِفــي كُلِّ ِســيرٍَة. ألَنّـَ
تَْفَنــى،  ِبأَْشــيَاَء  لَ  افْتُِديتُــْم  أَنَُّكــُم  َعالِِميــَن  ِبَخــْوٍف،  ُغْربَِتُكــْم  زََمــاَن  » فَِســيُروا 
ــٍة أَْو َذَهــٍب، ِمــْن ِســيرَتُِكُم الْبَاِطلـَـِة الَِّتــي تََقلَّْدتُُموَهــا ِمــَن اآلبـَـاِء، بـَـْل ِبــَدٍم كَِريــٍم،  ِبِفضَّ
ِبــاَ َعيْــٍب َولَ َدنَــٍس، َدِم الَْمِســيِح، َمْعُروفًــا َســاِبًقا قَبْــَل تَأِْســيِس  ِمــْن َحَمــل  كََمــا 
الَْعالَــِم، َولِكــْن قَــْد أُظِْهــَر ِفــي األَزِْمَنــِة األَِخيــرَِة ِمــْن أَْجلُِكــْم، أَنْتُــُم الَِّذيــَن ِبــِه تُْؤِمُنــوَن 
يَمانَُكــْم َوَرَجاءَكُــْم ُهَمــا  ـى إِنَّ إِ ـِذي أَقَاَمــُه ِمــَن األَْمــَواِت َوأَْعطَــاُه َمْجــًدا، َحتّـَ ِبــاهلِل الّـَ

ِفــي هللِا « )1: 21-17(.
لــو كانــت الفضــة والذهــب كافييــن لشــراء الخــاص للنــاس فكــم كان يتــم ذلــك 
َهــُب « )حجــي 2:  ــُة َولِــي الذَّ بــكل ســهولة بواســطة ذاك الــذي يقــول: » لِــي الِْفضَّ
8(. ولكــن لــم يكــن مــن الممكــن فــداء اإلنســان العاصــي بغيــر دم ابــن هللا الكريــم. 
لقــد اعتمــدت خطــة الخــاص علــى التضحيــة. وقــد كتــب الرســول بولــس يقــول: 
، لَِكــْي  » فَِإنَُّكــْم تَْعرِفـُـوَن نِْعَمــَة َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح، أَنَّــُه ِمــْن أَْجلُِكــُم افْتََقــَر َوُهــَو َغِنــيٌّ
تَْســتَْغُنوا أَنْتُــْم ِبَفْقــرِِه « )2 كورنثــوس 8: 9(. فبــذل المســيح نفســه ألجلنــا ليفدينــا 
مــن كل إثــم. وبوصفهــا النعمــة التتويجيــة للخــاص، فــإنَّ » ِهبَــُة هللِا ِهــَي َحيَــاٌة 
ـٌة ِبالَْمِســيِح يَُســوَع َربَِّنــا « )روميــة 6: 23( وقــد واصــل الرســول بطــرس يقــول:  أَبَِديّـَ
يـَـاِء، فَأَِحبُّــوا  » طَهِّــُروا نُُفوَســُكْم ِفــي طَاَعــِة الَْحــقِّ ِبالــرُّوِح لِلَْمَحبَّــِة األََخِويَّــِة الَْعِديَمــِة الرِّ
ٍة « )1: 22(. إن كلمــة هللا — الحــق — هــي  بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِمــْن قَلـْـٍب طَاِهــٍر ِبِشــدَّ
الوســيلة التــي عــن طريقهــا يظهــر الــرب روحــه وقدرتــه. إن الطاعــة للكلمــة تثمــر ثمــراً 
يَــاِء «. هــذه المحبــة هــي  ـِة الَْعِديَمــِة الرِّ مــن النــوع المطلــوب — » لِلَْمَحبَّــِة األََخِويّـَ

وليــدة الســماء وتقــود إلــى البواعــث الســامية وأعمــال اإليثــار.
عندمــا يصبــح الحــق المبــدأ الثابــت فــي الحيــاة، فالنفــس تكــون » َمْولُوِديــَن 
ــا لَ يَْفَنــى، ِبَكلَِمــِة هللِا الَْحيَّــِة الْبَاِقيَــِة إِلَــى األَبَــِد «  ثَانِيَــًة، لَ ِمــْن َزْرٍع يَْفَنــى، بَــْل ِممَّ
هللا.  كلمــة  بوصفــه  المســيح  قبــول  نتيجــة  هــو  الثانــي  الميــاد  هــذا   .)23  :1(
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فــي  تســتيقظ  القــدس،  بالــروح  القلــب  علــى  اإللهيــة  الحقائــق  تنطبــع  وعندمــا 
النفــس أفــكار جديــدة، كمــا تســتيقظ القــوى التــي كانــت هاجعــة وســاكنة مــن 

مــع هللا. لتتعــاون  قبــل 
هكذا كانت الحال مع بطرس وزمائه التاميذ. كان المسيح هو ُمعلِن الحق 
للعالــم. وبواســطته زرع الــزرع الــذي ل يفنــى — كلمــة هللا — فــي قلــوب النــاس. 
ولكــن كثيــراً مــن أثمــن تعاليــم المعلــم العظيــم قيلــت لمــن لــم يفهموهــا حينئذ. ولكن 
بعــد الصعــود ذكــر الــروح القــدس التاميــذ بتعاليــم الســيد فاســتيقظت حواســهم 
الهاجعــة. وقــد أبرقــت معانــي هــذه الحقائــق فــي أذهانهــم كمــا لــو كانــت إعانــاً 
جديــداً، ووجــد الحــق الطاهــر األصلــي مكانــاً لنفســه. حينئــذ صــار ذلــك الختبــار 
العجيــب اختبــار حيــاة المســيح ملــكا لهــم. وقــد شــهدت الكلمــة بواســطتهم، وهــم 
الذيــن قــد أقامهــم، فأعلنــوا الحــق العظيــم القائــل: » َوالَْكلَِمــُة َصــاَر َجَســًدا َوَحــلَّ 
فَــْوَق  َونِْعَمــًة  أََخْذنَــا،  َجِميًعــا  نَْحــُن  ِملِْئــِه  » َوِمــْن  ــا «.  َوَحقًّ نِْعَمــًة  َمْملُــوًءا  بَيَْنَنــا... 

نِْعَمــٍة « )يوحنــا 1: 14، 16(.
وقــد أوصــى الرســول المؤمنيــن بــأن يدرســوا الكتــب المقدســة ألنــه بــاإلدراك 
الائــق لهــا يمكنهــم أن يعملــوا عمــاً أكيــداً لألبديــة. وقــد تحقــق بطــرس بأنــه يوجــد 
الحيــرة والتجربــة،  بعــض مشــاهد  نهائيــاً  انتصــاراً  إنســان منتصــر  اختبــار كل  فــي 
ولكنــه علــم أيضــاً أن فهــم كلمــة هللا يعيــن اإلنســان المجــرب كــي يتذكــر المواعيــد 

المعزيــة والمقويــة لإليمــان باإللــه القديــر.
وقــد أعلــن قائــاً: » ألَنَّ كُلَّ َجَســٍد كَُعْشــٍب، وَكُلَّ َمْجــِد إِنَْســاٍن كَزَْهــِر ُعْشــٍب. 
ِهــَي  َوهــِذِه  األَبَــِد.  إِلَــى  فَتَثْبُــُت  الــرَّبِّ  كَلَِمــُة  ــا  َوأَمَّ َســَقَط،  َوزَْهــرُُه  يَِبــَس  الُْعْشــُب 
وَكُلَّ  َوالَْحَســَد  يَــاَء  َوالرِّ َمْكــٍر  وَكُلَّ  ُخبْــٍث  كُلَّ  فَاطْرَُحــوا  ِبَهــا.  ــرْتُْم  بُشِّ الَِّتــي  الَْكلَِمــُة 
ــَن الَْعْقلِــيَّ الَْعِديــَم الِْغــشِّ لَِكــْي تَْنُمــوا  ــٍة، وَكَأَطَْفــال َمْولُوِديــَن اآلَن، اْشــتَُهوا اللَّبَ َمَذمَّ

ِبــِه، إِْن كُْنتُــْم قَــْد ُذقْتُــْم أَنَّ الــرَّبَّ َصالِــٌح « )1: 24، 25؛ 2: 3-1(.
إن كثيريــن مــن المؤمنيــن الذيــن أرســل بطــرس رســالتيه اليهــم كانــوا يعيشــون 
فــي وســط الوثنييــن وكانــت هنــاك أشــياء كثيــرة تعتمــد علــى بقائهــم أمنــاء لدعــوة 
اعترافهــم العليــا. ثــم أن الرســول نبههــم إلــى امتيازاتهــم بوصفهــم تابعيــن للمســيح 
ــٌة  أُمَّ  ، ُملُوكِــيٌّ وَكََهُنــوٌت  ُمْختَــاٌر،  فَِجْنــٌس  أَنْتُــْم  ــا  » َوأَمَّ لهــم:  يقــول  فكتــب  يســوع. 
ــْم ِمــَن الظُّلَْمــِة إِلَــى نُــورِِه  َســٌة، َشــْعُب اقِْتَنــاٍء، لَِكــْي تُْخِبــُروا ِبَفَضائِــِل الَّــِذي َدَعاكُ ُمَقدَّ
ــْم  ــْم َشــْعُب هللِا. الَِّذيــَن كُْنتُ ــا اآلَن فَأَنْتُ ــْم تَُكونُــوا َشــْعبًا، َوأَمَّ ــاً لَ الَْعِجيــِب. الَِّذيــَن قَبْ

ــا اآلَن فََمرُْحوُمــوَن. َغيْــَر َمرُْحوِميــَن، َوأَمَّ
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َهَواِت الَْجَسِديَِّة  » أَيَُّها األَِحبَّاُء، أَطْلُُب إِلَيُْكْم كَُغَربَاَء َونُزَلََء، أَْن تَْمتَِنُعوا َعِن الشَّ
الَِّتــي تَُحــارُِب النَّْفــَس، َوأَْن تَُكــوَن ِســيرَتُُكْم بَيْــَن األَُمــِم َحَســَنًة، لَِكــْي يَُكونُــوا، ِفــي َمــا 

ــُدوَن هللَا ِفــي يَــْوِم الفِْتَقــاِد « )2: 9–12(. يَْفتَــرُوَن َعلَيُْكــْم كََفاِعلِــي َشــّر، يَُمجِّ
وقــد حــدد الرســول بوضــوح الموقــف الــذي ينبغــي أن يتخــذه المؤمنــون حيــال 
 . الســلطات المدنيــة عندمــا قــال: » فَاْخَضُعــوا لِــُكلِّ تَرْتِيــٍب بََشــِريٍّ ِمــْن أَْجــِل الــرَّبِّ
ِمــْن  لِانِْتَقــاِم  ِمْنــُه  فََكُمرَْســلِيَن  لِلْــُولَِة  أَْو   ، الْــُكلِّ فَــْوَق  ُهــَو  فََكَمــْن  لِلَْملِــِك  كَاَن  إِْن 
تَْفَعلُــوا  أَْن  هللِا  َمِشــيئَُة  ِهــَي  هَكــَذا  ألَنَّ  الَْخيْــِر.  لَِفاِعلِــي  َولِلَْمــْدِح   ، ــرِّ الشَّ فَاِعلِــي 
ـُة ِعْنَدُهــْم  يّـَ الَْخيْــَر فَتَُســكِّتُوا َجَهالَــَة النَّــاِس األَْغِبيَــاِء. كَأَْحــرَاٍر، َولَيْــَس كَالَِّذيــَن الُْحرِّ
، بَــْل كََعِبيــِد هللِا. أَكْرُِمــوا الَْجِميــَع. أَِحبُّــوا اإلِْخــَوَة. َخافُــوا هللَا. أَكْرُِمــوا  ــرِّ ُســتْرٌَة لِلشَّ

.)17-13  :2( الَْملِــَك « 
أما من كانوا خداماً فقد نصحهم بأن يظلوا خاضعين لسادتهم: » ِبُكلِّ َهيْبٍَة... 
الِِحيــَن الُْمتَرَفِِّقيــَن فََقــْط، بـَـْل لِلُْعَنَفــاِء أَيًْضــا «. وأوضــح الرســول قائــاً: » ألَنَّ  لَيْــَس لِلصَّ
هــَذا فَْضــٌل، إِْن كَاَن أََحــٌد ِمــْن أَْجــِل َضِميــٍر نَْحــَو هللِا، يَْحتَِمــُل أَْحزَانـًـا ُمتَأَلًِّمــا ِبالظُّلـْـِم. ألَنَّــُه 
أَيُّ َمْجٍد ُهَو إِْن كُْنتُْم تُلْطَُموَن ُمْخِطِئيَن فَتَْصِبرُوَن؟ بَْل إِْن كُْنتُْم تَتَأَلَُّموَن َعاِملِيَن الَْخيَْر 
فَتَْصِبــرُوَن، فَهــَذا فَْضــٌل ِعْنــَد هللِا، ألَنَُّكــْم لِهــَذا ُدِعيتـُـْم. فـَـإِنَّ الَْمِســيَح أَيًْضــا تَأَلَّــَم ألَْجلَِنــا، 
ــًة، َولَ ُوِجــَد ِفــي فَِمــِه َمْكــٌر.  ــْم يَْفَعــْل َخِطيَّ ــِه. الَّــِذي لَ تـَـارِكًا لََنــا ِمثَــالً لَِكــْي تَتَِّبُعــوا ُخطَُواتِ
ُد بَْل كَاَن يَُســلُِّم لَِمْن يَْقِضي  الَِّذي إِذْ ُشــِتَم لَْم يَُكْن يَْشــِتُم ِعَوًضا، َوإِذْ تَأَلََّم لَْم يَُكْن يَُهدِّ
ــا ِفــي َجَســِدِه َعلَــى الَْخَشــبَِة، لَِكــْي نَُمــوَت َعــِن  ــِذي َحَمــَل ُهــَو نَْفُســُه َخطَايَانَ ِبَعــْدل. الَّ
الَْخطَايـَـا فََنْحيـَـا لِلِْبــرِّ. الَّــِذي ِبَجلَْدتـِـِه ُشــِفيتُْم. ألَنَُّكــْم كُْنتـُـْم كَِخــرَاٍف َضالَّــٍة، لِكنَُّكْم رََجْعتُُم 

اآلَن إِلـَـى رَاِعــي نُُفوِســُكْم َوأُْســُقِفَها « )2: 25-18(.
وقــد أوصــى الرســول النســاء المؤمنــات أن تكــون ســيرتهن ســيرة العفــاف وأن 
يكــن محتشــمات فــي اللبــس والتصــرف. وقــد نصحهــن قائــاً: » َولَ تَُكــْن ِزيَنتُُكــنَّ 
َهــِب َولِبْــِس الثِّيَــاِب، بَــْل إِنَْســاَن  ـي ِبالذَّ ــْعِر َوالتََّحلِـّ يَنــَة الَْخارِِجيَّــَة، ِمــْن َضْفــِر الشَّ الزِّ
اَم  الَْقلْــِب الَْخِفــيَّ ِفــي الَْعِديَمــِة الَْفَســاِد، ِزيَنــَة الــرُّوِح الَْوِديــعِ الَْهــاِدِئ، الَّــِذي ُهــَو قُــدَّ

هللِا كَِثيــُر الثََّمــِن « )3: 3 – 4(.
هــذا الــدرس ينطبــق علــى المؤمنيــن فــي كل عصــر: » ِمــْن ثَِمارِِهــْم تَْعرِفُونَُهــْم « 
حيــاة  وفــي  الثمــن.  كثيــرة  هــي  الهــادئ  الوديــع  الــروح  زينــة  إن   .)20  :7 )متــى 
المســيحي الصــاِدق، تكــون الزينــة الخارجيــة متوافقــة دائمــاً مــع الســام والقداســة 
القلبييــن. وقــد قــال المســيح: » إِْن أََراَد أََحــٌد أَْن يَأْتـِـَي َوَرائِــــي فَلْيُْنِكــْر نَْفَســُه َويَْحِمــْل 
حيــاة  يميــزان  والتضحيــة  الــذات  إنــكار  إن   .)24  :16 )متــى  َويَتْبَْعِنــــي «  َصلِيبَــُه 
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المســيحي. وإن البرهــان علــى أن الــذوق قــد تغيــر وتجــدد يُــرى فــي ثيــاب كل مــن 
يســيرون فــي الطريــق المرســوم لمفديــي الــرب.

نحــب  أن  يريدنــا  هللا  أن  إل  ونشــتهيه،  الجمــال  نحــب  أن  الصــواب  مــن 
ونطلــب أولً الجمــال األســمى، ذاك الــذي ل يبلــى ول يفنــى. ل يمكــن أليــة زينــة 
خارجيــة أن تضــارع فــي قيمتهــا أو جمالهــا » ِزيَنــَة الــرُّوِح الَْوِديــعِ الَْهــاِدِئ «، » بَــزًّا 
أَبْيَــَض َونَِقيًّــا « )رؤيــا 19: 14( الــذي سيلبســه كل قديســي األرض. هــذا الثــوب 
الخلــود  حيــاة  فــي  لهــم  وســيكون  هنــا  ومحبوبيــن  المنظــر  حســان  ســيجعلهم 
بمثابــة جــواز دخولهــم إلــى قصــر الملــك وشــارتهم المميــزة لهــم. إنــه يعــد قائــاً: 

.)4  :3 )رؤيــا  وَن «  ُمْســتَِحقُّ ألَنَُّهــْم  ِبيــٍض  ثِيَــاٍب  ِفــي  َمِعــي  » فََسيَْمُشــوَن 
التــي  الصعبــة  األزمنــة  إلــى  األمــام  إلــى  النبويــة  ببصيرتــه  نظــر  إذ  الرســول  إن 
أمــام  بالثبــات  المؤمنيــن  أوصــى  فيهــا،  تجــوز  أن  المســيح مزمعــة  كانــت كنيســة 
الُْمْحرِقَــَة  الْبَلْــَوى  تَْســتَْغِربُوا  لَ  األَِحبَّــاُء،  » أَيَُّهــا  يقــول:  فكتــب  واآللم.  التجــارب 

.)12  :4( اْمِتَحانُِكــْم «  ألَْجــِل  َحاِدثَــٌة،  بَيَْنُكــْم  الَِّتــي 
لتطهيــر  المســيح  مدرســة  فــي  المعطــى  التدريــب  مــن  جــزء  هــي  البلــوى  إن 
يقــود  الــذي  هــو  هللا  فلكــون  بهــا.  والتعلــق  األرضيــات  زغــل  مــن  هللا  شــعب 
أولده فإنهــم يمــرون باختبــارات صعبــة. إن البايــا والمعوقــات هــي وســائله التــي 
يســتخدمها فــي تدريبهــم والشــروط التــي عينهــا للنجــاح. فــذاك الــذي يقــرأ خفايــا 
أن  يــرى  إنــه  أنفســهم.  هــم  يعرفــون  ممــا  أفضــل  يعــرف ضعفاتهــم  النــاس  قلــوب 
البعــض لهــم مؤهــات لــو وجهــت توجيهــا صحيحــا يمكــن اســتخدامها فــي تقــدم 
عملــه ونجاحــه. وفــي عنايتــه يأتــي بتلــك النفــوس إلــى مواقــف وظــروف مختلفــة 
ينتصــرون  المســتورة عــن علمهــم. وهــو يعطيهــم فرصــة  النقائــص  لكــي يكتشــفوا 
فيهــا علــى نقائصهــم تلــك ويؤهلــون أنفســهم للخدمــة. وفــي أحيــان كثيــرة يســمح 

لكــي يتطهــروا. بــأن تحرقهــم  التجــارب  لنيــران 
إن رعايــة هللا لميراثــه ل تنقطــع. وهــو ل يســمح بوقــوع تجربــة علــى أولده إل 
إذا كانــت جوهريــة ألجــل خيرهــم الزمنــي واألبــدي. وهــو ســيطهر كنيســته كمــا قــد 
طهــر المســيح الهيــكل فــي أثنــاء خدمتــه علــى األرض. وكل مــا يجلبــه علــى شــعبه 
فــي المتحــان والتجربــة إنمــا يجلبــه لكــي يحصلــوا علــى تقــوى أعمــق وقــوة أعظــم 

للتقــدم بانتصــارات الصليــب. 
لقــد جــاء وقــت فــي اختبــار بطــرس عندمــا تهــرّب مــن رؤيــة الصليــب فــي عمــل 
المســيح. فعندمــا أعلــم الُمَخلِـّـص التاميــذ بآلمــه القادمــة وموتــه، صــاح بطــرس 
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قائــاً: » َحاَشــاَك يَــارَبُّ لَ يَُكــوُن لَــَك هــَذا « )متــى 16: 22(. إن إشــفاق بطــرس 
علــى نفســه الــذي جعلــه يُحِجــم عــن مشــاركة المســيح فــي آلمــه، اســتفزه فنطــق 
بهــذا الحتجــاج. كان هــذا درســا مــراً وقاســياً لهــذا التلميــذ، درســاً تعلمــه ببــطء، 
وهــو أن طريــق المســيح علــى األرض كان يمــر فــي وســط اآللم والتضــاع. ولكــن فــي 
حــرارة نــار اآلتــون كان علــى بطــرس أن يتعلــم الــدرس. ثــم عندمــا انحنــى جســمه، 
الــذي كان قبــاً نشــطاً، تحــت أثقــال الســنين والمتاعــب أمكنــه أن يكتــب قائــاً: 
» أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، لَ تَْســتَْغِربُوا الْبَلـْـَوى الُْمْحرِقـَـَة الَِّتــي بَيَْنُكــْم َحاِدثـَـٌة، ألَْجــِل اْمِتَحانُِكــْم، 
كَأَنَّــُه أََصابَُكــْم أَْمــٌر َغِريــٌب، بـَـْل كََمــا اْشــتَرَكْتُْم ِفــي آلَِم الَْمِســيِح، افْرَُحــوا لَِكــْي تَْفرَُحــوا 

ِفــي اْســِتْعاَِن َمْجــِدِه أَيًْضــا ُمبْتَِهِجيــَن « )12:4، 13(.
وفــي خطابــه الــذي وجهــه إلــى شــيوخ الكنيســة بخصــوص مســئولياتهم كرعــاة 
يعملــون تحــت إشــراف الراعــي األعظــم لقطيــع المســيح، كتــب الرســول يقــول لهــم 
ــٍح قَِبيــٍح  ــاِر، َولَ لِِربْ ــْل ِبالْخِتيَ ــاًرا، لَ َعــِن اْضِطــرَاٍر بَ ــَة هللِا الَِّتــي بَيَْنُكــْم نُظَّ » اْرَعــْوا َرِعيَّ
ــِة. َوَمتَــى ظََهــَر  ــِة، بَــْل َصائِِريــَن أَْمِثلَــًة لِلرَِّعيَّ بَــْل ِبَنَشــاٍط، َولَ كََمــْن يَُســوُد َعلَــى األَنِْصبَ

ــِذي لَ يَبْلَــى « )4-2:5(. ــوَن إِكْلِيــَل الَْمْجــِد الَّ رَئِيــُس الرَُّعــاِة تََنالُ
والذيــن يشــغلون مراكــز الرعــاة المســاعدين للراعــي األعظــم عليهــم أن يمارســوا 
اجتهــاداً يقظــاً علــى قطيــع الــرب. وينبغــي أل يكــون هــذا ســهراً اســتبدادياً بــل ســهراً 
يــؤول إلــى التشــجيع والتقويــة وإقامــة الســاقطين. إن الخدمــة تعنــي شــيئاً أكثــر مــن 
تقديــم العظــات، فهــي تعنــي الخدمــة الشــخصية الجــادة. إن الكنيســة علــى األرض 
مكونــة مــن رجــال ونســاء مخطئيــن يحتاجــون إلــى بــذل جهــد صبــور دقيــق لكــي يتربــوا 
بــل يتدربــوا علــى العمــل المقبــول فــي هــذه الحيــاة، وفــي الحيــاة العتيــدة يكللــون 
يتملقــون  أو  يتزلفــون  ل  أمنــاء،  رعــاة  رعــاة،  إلــى  توجــد حاجــة  والخلــود.  بالمجــد 
شــعب هللا ول يعاملونهــم بقســوة أو فظاظــة، بــل يُغــذون الرعيــة بخبــز الحيــاة — 
إلــى رجــال يشــعرون فــي حياتهــم اليوميــة بقــوة الــروح القــدس المجــددة، وقلوبهــم 

عامــرة بمحبــة قويــة غيــر أنانيــة نحــو مــن يخدمونهــم.
يوجــد عمــل دقيــق ليقــوم بــه الراعــي الــذي يعمــل تحــت إشــراف المســيح عندمــا 
يُدعــى لمواجهــة الُفرْقَــة والمــرارة والغيــرة والحســد فــي الكنيســة، وعليــه أن يخــدم 
بــروح المســيح لينظــم كل شــيء. ينبغــي تقديــم اإلنــذارات األمينــة، كمــا يجــب توبيــخ 
الخطايــا وإصــاح األخطــاء والمظالــم، ليــس فقــط بواســطة خدمــة الخــادم مــن علــى 
المنبــر، بــل عــن طريــق العمــل الفــردي. قــد يعتــرض القلــب الضــال علــى الرســالة، 
وقــد ينتقــد خــادم هللا ويخطــئ النــاس فــي حكمهــم عليــه. إذن فليذكــر حينئــذ أن 
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ٌة  ــوَّ ــْوُق فَِهــَي أَوَّلً طَاِهــرٌَة، ثـُـمَّ ُمَســالَِمٌة، ُمتَرَفَِّقــٌة، ُمْذِعَنــٌة، َمْملُ » الِْحْكَمــُة الَِّتــي ِمــْن فَ
ِمــَن  ــاَِم  السَّ ِفــي  يُــْزَرُع  الِْبــرِّ  َوثََمــُر  يَــاِء.  َوالرِّ يْــِب  الرَّ َعِديَمــُة  َصالَِحــًة،  َوأَثَْمــاًرا  رَْحَمــًة 

ــاََم « )يعقــوب 3: 17، 18(. الَِّذيــَن يَْفَعلُــوَن السَّ
ــرِّ الَْمْكتـُـوِم  إن عمــل خــادم اإلنجيــل هــو أن » ينيــر الَْجِميــَع ِفــي َمــا ُهــَو َشــرِكَُة السِّ
ُهــوِر ِفــي هللِا « )أفســس 3: 9(. فــإذا دخــل اإلنســان إلــى هــذه الخدمــة  ُمْنــُذ الدُّ
العمــل  ويتــرك خدمــة  بالكــرازة  ويقنــع  الــذات  يتطلــب تضحيــة  أقــل جــزء  واختــار 
الفــردي لشــخص آخــر فــإن خدماتــه لــن تكــون مقبولــة لــدى هللا. فالنفــوس التــي 
قــد مــات المســيح ألجلهــا تهلــك لعــدم وجــود عمــل فــردي موجــه توجيهــاً صالحــاً. 
وذاك الــذي إذ يدخــل الخدمــة يرفــض القيــام بالعمــل الفــردي الــذي تتطلبــه رعايــة 

القطيــع يكــون قــد أخطــأ فــي فهــم دعوتــه.
حتــى  الــذات  يغفــل  إنــه  الــذات.  نســيان  روح  هــي  األميــن  الراعــي  روح  إن 
يمكنــه أن يعمــل أعمــال هللا. وبواســطة الكــرازة بالكلمــة والعمــل الفــردي فــي بيــوت 
حامــل  مــع  يتعــاون  وإذ  وتجاربهــم،  وأحزانهــم  احتياجاتهــم  علــى  يَطَّلِــْع  الشــعب 
ويغيــث  وكروبهــم  ومســرَّاتهم  وآلمهــم  تجاربهــم  فــي  يشــاطرهم  األعظــم،  األثقــال 
أرواحهــم الجائعــة ويربــح قلوبهــم هلل. وفــي هــذا العمــل يحظــى الخــادم بصحبــة 

للخــاص. يَُحكِّــم  الــذي  الحــق  فــي  يتعلــم ويســتنير  المائكــة، وهــو نفســه 
وفيمــا يختــص بتعليمــه لمــن يشــغلون وظائــف ذات مســؤولية فــي الكنيســة، 
لخــص الرســول بعــض المبــادئ العامــة التــي كان يجــب أن يســير عليهــا الذيــن كانــوا 
يتمثلــوا  أن  الرعيــة  فــي  الشــباب  فلقــد حــث جماعــة  الكنيســة.  بشــركة  مرتبطيــن 
األَْحــَداُث،  أَيَُّهــا  » كَذلِــَك  لهــم:  فقــال  المســيح.  كوداعــة  وداعــة  فــي  بالشــيوخ 
ــيُوِخ، وَكُونُوا َجِميًعا َخاِضِعيَن بَْعُضُكْم لِبَْعٍض، َوتََســْربَلُوا ِبالتََّواُضعِ،  اْخَضُعوا لِلشُّ
فَتََواَضُعــوا  نِْعَمــًة.  فَيُْعِطيِهــْم  الُْمتََواِضُعــوَن  ــا  َوأَمَّ الُْمْســتَْكِبِريَن،  يَُقــاِوُم  : »هللَا  ألَنَّ
ـُه ُهــَو  ُكــْم َعلَيْــِه، ألَنّـَ ـِة لَِكــْي يَرْفََعُكــْم ِفــي ِحيِنــِه، ُملِْقيــَن كُلَّ َهمِّ تَْحــَت يَــِد هللِا الَْقِويّـَ
يَْعتَِنــي ِبُكــْم. اُْصُحــوا َواْســَهُروا. ألَنَّ إِبْلِيــَس َخْصَمُكــْم كَأََســٍد زَائِــٍر، يَُجــوُل ُملْتَِمًســا 

َمــْن يَبْتَلُِعــُه ُهــَو. فََقاِوُمــوُه، َراِســِخيَن ِفــي اإِليَمــاِن « )5: 9-5(.
هــذا مــا كتبــه بطــرس للمؤمنيــن فــي وقــت وقــوع تجــارب متميــزة علــى الكنيســة. 
كان كثيــرون قــد صــاروا شــركاء المســيح فــي آلمــه، وبعــد قليــل كانــت الكنيســة 
مزمعــة أن تمــر فــي فتــرة اضطهــاد مخيــف. وفــي مــدى ســنين قليلــة كان كثيــرون 
ممــن عملــوا فــي الكنيســة كمعلميــن وقــادة ســيدفعون حياتهــم مــن أجــل اإلنجيــل. 
فالذئــاب الخاطفــة كانــت مزمعــة أن تدخــل الكنيســة فــا تُبقــي علــى القطيــع. ولكــن 
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يثبــط همــة أولئــك الذيــن  بــأن يخيــف أو  ل شــيء مــن هــذه الكــوارث كان كفيــاً 
قــد ثبــت رجاؤهــم فــي المســيح. إن الرســول بطــرس بأقوالــه المشــجعة والمفرحــة 
التجــارب الحاضــرة ومناظــر اآللم المســتقبلة  َحــوَّل أذهــان المؤمنيــن بعيــدا عــن 
إلــى: » لِِميــرَاٍث لَ يَْفَنــى َولَ يَتََدنَّــُس َولَ يَْضَمِحــلُّ «. وقــد صلــى بــكل حــرارة قائــاً: 
» َوإِلــُه كُلِّ نِْعَمــٍة الَّــِذي َدَعانـَـا إِلـَـى َمْجــِدِه األَبـَـِديِّ ِفــي الَْمِســيِح يَُســوَع، بَْعَدَمــا تَأَلَّْمتـُـْم 
ــلْطَاُن إِلَــى أَبَــِد  يُكــْم، َويَُمكُِّنُكــْم. لَــُه الَْمْجــُد َوالسُّ لُُكــْم، َويُثَبِّتُُكــْم، َويَُقوِّ يَِســيرًا، ُهــَو يَُكمِّ

اآلِبِديــَن. آِميــَن « )5: 10، 11(.
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52
الثبات إلى النهاية

)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في رسالة بطرس الثانية(.

إن بطــرس فــي رســالته الثانيــة التــي أرســلها إلــى أولئــك الذيــن نالــوا معــه » إِيَمانـًـا 
ثَِميًنــا «، بســط أمامهــم التدبيــر اإللهــي لنمــو الخلــق المســيحي. فقــد كتــب يقول:

ــَة  ــِة هللِا َويَُســوَع َربَِّنــا. كََمــا أَنَّ قُْدرَتـَـُه اإِللِهيَّ ــاَُم ِبَمْعرِفَ » لِتَْكثُــْر لَُكــُم النِّْعَمــُة َوالسَّ
قـَـْد َوَهبَــْت لََنــا كُلَّ َمــا ُهــَو لِلَْحيَــاِة َوالتَّْقــَوى، ِبَمْعرِفـَـِة الَّــِذي َدَعانـَـا ِبالَْمْجــِد َوالَْفِضيلَِة، 
اللََّذيْــِن ِبِهَمــا قَــْد َوَهــَب لََنــا الَْمَواِعيــَد الُْعظَْمــى َوالثَِّميَنــَة، لَِكــْي تَِصيــُروا ِبَهــا ُشــرَكَاَء 

ــْهَوِة «. الطَِّبيَعــِة اإِللِهيَّــِة، َهاِرِبيــَن ِمــَن الَْفَســاِد الَّــِذي ِفــي الَْعالَــِم ِبالشَّ
َوِفــي  فَِضيلَــًة،  إِيَمانُِكــْم  ِفــي  ُمــوا  قَدِّ اْجِتَهــادٍ   كُلَّ  بَاِذلُــوَن  َعيِْنِه   َوأَنْتُــْم  » َولِهــَذا 
بِْر تَْقَوى، َوِفي  ِف َصبْرًا، َوِفي الصَّ ًفا، َوِفي التََّعفُّ الَْفِضيلَِة َمْعرِفًَة، َوِفي الَْمْعرِفَِة تََعفُّ
التَّْقــَوى َمــَودًَّة أََخِويَّــًة، َوِفــي الَْمــَودَِّة األََخِويَّــِة َمَحبَّــًة. ألَنَّ هــِذِه إِذَا كَانـَـْت ِفيُكــْم وَكَثـُـرَْت، 

ــِة َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيحِ « )1: 2، 8(. ــَر ُمثِْمِريــَن لَِمْعرِفَ ــْم لَ ُمتََكاِســلِيَن َولَ َغيْ تَُصيِّرُكُ
هــذه األقــوال مليئــة بالتعليــم وهــي تضــرب علــى نغمــة النتصــار. إن الرســول 
يقــدم للمؤمنيــن ســلم الرقــي المســيحي وكل درجــة فيــه تُمثــل تقدمــاً فــي معرفــة 
والتعفــف  والمعرفــة  والفضيلــة  فاإليمــان  توقــف.  يوجــد  ل  صعــوده  وفــي  هللا، 
نخلــص  إننــا  الســلم.  درجــات  هــي  والمحبــة  األخويــة  والمــودة  والتقــوى  والصبــر 
بالتســلق درجــة بعــد درجــة، الصعــود خطــوة بعــد خطــوة إلــى علــو مثــال المســيح 
لنــا. وهكــذا هــو يصيــر لنــا حكمــة وبــراً وقداســة وفــداء. لقــد دعــا هللا شــعبه للمجــد 
بــه ارتباطــاً حقيقيــاً.  اللتــان تظهــران فــي حيــاة كل مــن هــم مرتبطــون  والفضيلــة، 
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فــإذ يصيــرون شــركاء فــي الهبــة الســماوية عليهــم أن يتقدمــوا إلــى الكمــال، وهــم 
ِة هللِا َمْحُروُســوَن، ِبِإيَماٍن « )1 بطرس 1: 5( إن هللا يتمجد إذ يمنح فضائله  » ِبُقوَّ
ألولده. إنــه يتــوق ألن يــرى الرجــال والنســاء يبلغــون أســمى المســتويات، وعندمــا 
يتمســكون بقــوة المســيح باإليمــان، وحيــن يتوســلون إليــه ليتمــم لهــم مواعيــده التــي 
القــدس  الــروح  قــوة  يطلبــون  الخــاص، وعندمــا  بهــا كحقهــم  ويطالبــون  تخيــب  ل 

بلجاجــة وإلحــاح، حينئــذ يصيــرون كامليــن فيــه.
وحيــث قبلــوا إيمــان اإلنجيــل، فــإن عمــل المؤمــن بعــد ذلــك هــو أن يضيــف 
إلــى ُخلُِقــِه فضيلــة وهكــذا يُطّهــر القلــب ويُعــد الذهــن لقبــول معرفــة هللا. وهــذه 
الواقــي  المعرفــة هــي أســاس كل تهذيــب حقيقــي وكل خدمــة حقيقيــة. وهــي 
شــبيهاً  اإلنســان  يجعــل  وحــده  وهــذا  التجربــة،  ضــد  الوحيــد  األميــن  الحقيقــي 
بــاهلل فــي الصفــات. وعــن طريــق معرفــة هللا وابنــه يســوع المســيح يعطــي للمؤمــن 
» ُكلَّ َمــا ُهــَو لِلَْحيَــاِة َوالتَّْقــَوى « )1: 3(. ول تُمنــع عطيــة صالحــة عمــن يتــوق بــكل 

إخــاص للحصــول علــى بــر هللا. 
لقد قال المسيح: » َوهِذِه ِهَي الَْحيَاُة األَبَِديَُّة أَْن يَْعرِفُوَك أَنَْت اإِللَه الَْحِقيِقيَّ 
َوْحــَدَك َويَُســوَع الَْمِســيَح الَّــِذي أَرَْســلْتَُه « )يوحنــا 17: 3(. ولقــد أعلــن إرميــا النبــي 
قائــاً: » لَ يَْفتَِخــرَنَّ الَْحِكيــُم ِبِحْكَمِتــِه، َولَ يَْفتَِخــِر الَْجبَّــاُر ِبَجبَُروتِــِه، َولَ يَْفتَِخــِر الَْغِنــيُّ 
انِــُع رَْحَمــًة  ِبِغَنــاُه. بـَـْل ِبهــَذا لِيَْفتَِخــرَنَّ الُْمْفتَِخــُر ِبأَنَّــُه يَْفَهــُم َويَْعرِفُِنــي أَنِّــي أَنـَـا الــرَّبُّ الصَّ
، يَُقــوُل الــرَّبُّ « )إرميــا 9: 23، 24(.  َوقََضــاًء َوَعــْدلً ِفــي األَرِْض، ألَنِـّـي ِبهــِذِه أَُســرُّ
إن العقــل البشــري ل يــكاد يــدرك مــدى اتســاع وعمــق المعلومــات الروحيــة التــي 

يحصــل عليهــا مــن يصــل إلــى هــذه المعرفــة.
ل حاجة إلنسان أن يفشل في البلوغ إلى كمال الخلق المسيحي في محيطه. 
ت للمؤمــن مؤونــة لقبــول كل مــا هــو للحيــاة والتقــوى. إن  فبذبيحــة المســيح أُعــدَّ
هللا يدعونــا لنصــل إلــى مقيــاس الكمــال ويضــع أمامنــا صفــات المســيح كمثــال. إن 
الُمَخلِـّـص فــي ناســوته الــذي اكتمــل بحيــاة المقاومــة الدائمــة للشــر، برهــن لنــا أنــه 
بواســطة التعــاون مــع الاهــوت يمكــن للبشــر فــي هــذه الحيــاة أن يبلغــوا إلــى كمــال 

الخلــق. ومــا يؤكــده لنــا هللا أنــه يمكننــا نحــن أيضــاً أن ننــال انتصــاراً كامــاً. 
لــكل  مطيعــاً  كالمســيح،  يكــون  أن  العجيبــة  اإلمكانيــة  توضــع  المؤمــن  فأمــام 
مبادئ الشــريعة. ولكن اإلنســان في ذاته عاجز عجزاً كاماً عن الوصول إلى هذه 
الحالــة. إن القداســة التــي تُعلــن كلمــة هللا أنهــا ينبغــي أن تكــون لــه قبلمــا يخلــص 
هــي نتيجــة فاعليــة النعمــة اإللهيــة إذ ينحنــي خاضعــاً لتدريــب تأثيــرات روح الحــق 
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الرادعــة. ل يمكــن أن تكمــل طاعــة اإلنســان إل بواســطة بخــور بــر المســيح وحــده 
الــذي يمــأل كل عمــل مــن أعمــال الطاعــة برائحــة هللا الذكيــة. إن الــدور الــذي علــى 
المســيحي أن يقــوم بــه هــو المثابــرة فــي النتصــار علــى كل خطــأ. عليــه أن يصلــي 
إلــى الُمَخلِـّـص علــى الــدوام لكــي يشــفي وعــكات نفســه المريضــة بالخطيــة. فهــو 
ليســت لديــه الحكمــة أو القــوة علــى النتصــار فهــذان يخصــان الــرب وهــو يمنحهمــا 

لمــن يلتمســون منــه العــون فــي تذلــل وانســحاق.
فمــن  مســتمرة.  عمليــة  هــي  القداســة  إلــى  النجاســة  مــن  التغييــر  عمليــة  إن 
يــوم إلــى يــوم يعمــل هللا لتقديــس اإلنســان وعلــى اإلنســان أن يتعــاون معــه بــاذلً 
أقصــى جهــوده والمثابــرة فــي غــرس العــادات الحســنة فــي قلبــه. عليــه أن يضيــف 
نعمــة إلــى نعمــة، وإذ يقــوم بعمليــة اإلضافــة هــذه فــاهلل ســيقوم بعمليــة اإلكثــار 
أو المضاعفــة. إن مخلصنــا مســتعد أبــداً أن يســمع ويجيــب الصــاة الصــادرة مــن 
القلــب المنســحق، وهــو يضاعــف النعمــة والســام ألبنــاء شــعبه األمنــاء. وهــو بــكل 
ســرور يمنحهــم البــركات التــي يحتاجونهــا فــي صراعهــم ضــد الشــرور المحيطــة بهــم.

إذ  ولكــن  المســيحي،  النجــاح  علــى ســلم  الصعــود  يحاولــون  هنالــك جماعــة 
يتقدمــون يضعــون ثقتهــم فــي قــوة اإلنســان وســرعان مــا يغيــب عــن أنظارهــم يســوع 
رئيــس إيمانهــم ومكملــه. والنتيجــة هــي الفشــل األكيــد وخســارة كل مــا قــد أحــرزوه. 
إن حالــة أولئــك الذيــن إذ يعيــون مــن مشــقات الطريــق، يســمحون لعــدو النفــوس أن 
يســلبهم الفضائــل المســيحية التــي بــدأت تنمــو وتزدهــر فــي قلوبهــم وحياتهــم، هــي 
حالــة محزنــة حقــاً. يقــول الرســول » ألَنَّ الَّــِذي لَيْــَس ِعْنــَدُه هــِذِه، ُهــَو أَْعَمــى قَِصيــُر 

ــالَِفِة « )1: 9(. الْبََصــِر، قَــْد نَِســَي تَطِْهيــَر َخطَايَــاُه السَّ
إن الرســول بطــرس كان لــه اختبــار طويــل فــي أمــور هللا. فإيمانــه بقــدرة هللا 
علــى منــح الخــاص تقــوى بمــرور الســنين، إلــى أن برهــن بمــا ل يقبــل الشــك أنــه 
بإيمــان يرتفــع مرحلــة بعــد  يتقــدم  الــذي إذ  أمــام ذاك  ل توجــد إمكانيــة للفشــل 
التــي  الســلم  فــي  درجــة  أعلــى  إلــى  األمــام  إلــى  دائمــاً  ومتقدمــاً  مرتفعــاً  مرحلــة، 

تصــل حتــى إلــى أبــواب الســماء.
وجــوب  فــي  المؤمنيــن  علــى  يشــدد  عديــدة  ســنين  مــدى  بطــرس  ظــل  لقــد 
أنــه ســيدعى ســريعاً  علــم  وإذ  الحــق،  وفــي معرفــة  النعمــة  فــي  المســتمر  النمــو 
ليتألــم ويمــوت شــهيداً ألجــل إيمانــه، اســترعى النتبــاه مــرة أخــرى إلــى المتيــازات 
الثمينــة التــي هــي فــي متنــاول كل مؤمــن. ففــي يقيــن إيمانــه الكامــل أوصــى ذلــك 
فالتمــس  المســيحية.  الحيــاة  فــي  الهــدف  علــى  بالثبــات  إخوتــه  الشــيخ  التلميــذ 
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َواْخِتيَاَركُــْم  َدْعَوتَُكــْم  تَْجَعلُــوا  أَْن  اإلِْخــَوُة  أَيَُّهــا  اْجتَِهــُدوا  » ِباألَكْثَــِر  قائــاً:  منهــم 
ُم لَُكــْم ِبِســَعٍة ُدُخــوٌل  ثَاِبتَيـْـِن. ألَنَُّكــْم إَِذا فََعلْتـُـْم ذلـِـَك، لـَـْن تَزِلُّــوا أَبـَـًدا. ألَنَّــُه هَكــَذا يَُقــدَّ
إِلَــى َملَُكــوِت َربَِّنــا َوُمَخلِِّصَنــا يَُســوَع الَْمِســيِح األَبَــِديِّ « )1: 10، 11(. يــا لــه مــن 
يقيــن ثميــن، ومــا أمجــد الرجــاء الــذي أمــام المؤمــن إذ يتقــدم باإليمــان صاعــداً إلــى 

المســيحي. الكمــال  أعالــي 
ِبهــِذِه  َدائًِمــا  أُذَكَِّركُــْم  أَْن  أُْهِمــُل  لَ  » لِذلِــَك  فيقــول:  الرســول  يســتطرد  ثــم 
ــا   َمــا  اأُلُمــوِر، َوإِْن كُْنتُــْم َعالِِميــَن َوُمثَبَِّتيــَن ِفــي الَْحــقِّ الَْحاِضــِر. َولِكنِّــي أَْحِســبُُه َحقًّ
ُدْمــُت ِفــي هــَذا الَْمْســَكنِ  أَْن أُنِْهَضُكــْم ِبالتَّْذكِــرَِة، َعالًِمــا أَنَّ َخلْــَع َمْســَكِني قَِريــٌب، 
كََمــا أَْعلَــَن لـِـي َربَُّنــا يَُســوُع الَْمِســيُح أَيًْضــا. فَأَْجتَِهــُد أَيًْضــا أَْن تَُكونُــوا بَْعــَد ُخُروِجــي، 

تَتََذكَّــُروَن كُلَّ ِحيــٍن ِبهــِذِه األُُمــوِر « )1: 15-12(. 
كان الرســول مؤهاً جيداً ألن يتحدث عن مقاصد هللا نحو الجنس البشــري، 
ألنــه فــي غضــون ســني خدمــة المســيح علــى األرض كان قــد رأى وســمع الكثيــر عمــا 
يختــص بملكــوت هللا. فقــد ذَكَّــر المؤمنيــن قائــاً: » ألَنََّنــا لـَـْم نَتْبَــْع ُخرَافـَـاٍت ُمَصنََّعــًة، 
ـُه  ِة َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح َوَمِجيِئــِه، بَــْل قَــْد كُنَّــا ُمَعاِيِنيــَن َعظََمتَــُه. ألَنّـَ إِْذ َعرَّفَْناكُــْم ِبُقــوَّ
ــِه َصــْوٌت كَهــَذا ِمــَن الَْمْجــِد األَْســَنى  ــَل َعلَيْ أََخــَذ ِمــَن هللِا اآلِب كَرَاَمــًة َوَمْجــًدا، إِْذ أَقْبَ
ــْوَت ُمْقِبــاً ِمــَن  هــَذا ُهــَو ابِْنــي الَْحِبيــُب الَّــِذي أَنـَـا ُســِررُْت ِبــِه. َونَْحــُن َســِمْعَنا هــَذا الصَّ

ِس « )1: 18-16(. ــَماِء، إِْذ كُنَّــا َمَعــُه ِفــي الَْجبَــِل الُْمَقــدَّ السَّ
ومــع أن هــذا البرهــان كان مقنعــاً جــداً فيمــا يختــص بيقينيــة رجــاء المســيحي، 
فقــد كان ل يــزال يوجــد برهــان آخــر أكثــر إقناعــاً، أل وهــو شــهادة النبــوة التــي كان 
يمكــن إليمــان الجميــع أن يتثبــت عليهــا ويرســو بأمــان. فقــد أعلــن بطــرس قائــاً: 
إِلَيَْهــا،  ـُة، َوِهــَي أَثْبَــُت، الَِّتــي تَْفَعلُــوَن َحَســًنا إِِن انْتَبَْهتُــْم  » َوِعْنَدنَــا الَْكلَِمــُة النَّبَِويّـَ
إِلَــى أَْن يَْنَفِجــَر النََّهــاُر، َويَطْلَــَع كَْوكَــُب  ِفــي َمْوِضــعٍ ُمظْلِــٍم،  ُمِنيــٍر  إِلَــى ِســرَاٍج  كََمــا 
ِة الِْكتَــاِب لَيَْســْت ِمــْن تَْفِســيٍر  بْــِح ِفــي قُلُوِبُكــْم، َعالِِميــَن هــَذا أَوَّلً: أَنَّ كُلَّ نُبُــوَّ الصُّ
يُســوَن  ـَم أُنَــاُس هللِا الِْقدِّ ٌة قَــطُّ ِبَمِشــيئَِة إِنَْســاٍن، بَــْل تََكلّـَ ـُه لَــْم تَــأِْت نُبُــوَّ . ألَنّـَ َخــاصٍّ

َمُســوِقيَن ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس « )1: 21-19(.
إن الرســول إذ عظــم » الَْكلَِمــُة النَّبَِويَّــُة... األثبــت « علــى أنهــا المرشــد األميــن 
النبــوات  » مشــعل «  مــن  وقــار  بــكل  الكنيســة  حــذر  فقــد  الخطــر،  أوقــات  فــي 
َهــاٍَك.  الذيــن يدســون » ِبــَدَع  كََذبَــٌة «  الــذي كان ســيرفعه » ُمَعلُِّمــوَن  الزائــف 
َوإِْذ ُهــْم يُْنِكــُروَن الــرَّبَّ «. هــؤلء المعلمــون الكذبــة الذيــن يظهــرون فــي الكنيســة 
وكثيــرون مــن إخوتهــم فــي اإليمــان يعتبرونهــم أمنــاء، يشــبههم الرســول بـ» آبَــاٌر ِبــاَ 
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ـاَِم إِلَــى األَبَــِد «. وقــد  َمــاٍء، ُغيُــوٌم يَُســوقَُها النَّــْوُء. الَِّذيــَن قَــْد ُحِفــَظ لَُهــْم قَتَــاُم الظّـَ
ــرًا  ــِل. ألَنَّــُه كَاَن َخيْ أعلــن الرســول قائــاً: » فََقــْد َصــارَْت لَُهــُم األََواِخــُر أََشــرَّ ِمــَن األََوائِ
َســِة  وَن َعِن الَْوِصيَِّة الُْمَقدَّ ، ِمْن أَنَُّهْم بَْعَدَما َعرَفُوا، يَرْتَدُّ لَُهْم لَْو لَْم يَْعرِفُوا طَِريَق الِْبرِّ

الُْمَســلََّمِة لَُهــْم « )2: 1 ،17، 20، 21(.
وإذ تطلع بطرس عبر األجيال إلى انقضاء الدهر أُوحي إليه أن يلخص الظروف 
التــي ســتوجد فــي العالــم قبيــل مجــيء المســيح ثانيــة. فكتــب يقــول: » َســيَأْتِي ِفــي 
ـاِم قَــْوٌم ُمْســتَْهزِئُوَن، َســالِِكيَن ِبَحَســِب َشــَهَواِت أَنُْفِســِهْم، َوقَائِلِيــَن أَيْــَن ُهــَو  آِخــِر األَيّـَ
ـُه ِمــْن ِحيــَن رَقَــَد اآلبَــاُء كُلُّ َشــْيٍء بَــاق هَكــَذا ِمــْن بَــْدِء الَْخلِيَقــِة «  َمْوِعــُد َمِجيِئــِه؟ ألَنّـَ
بَْغتَــًة «  َهــاٌَك  يَُفاِجئُُهــْم  ِحيَنِئــٍذ  َوأََمــاٌن،  َســاٌَم  يَُقولُــوَن  )3: 3-4( ولكــن » ِحيَنَمــا 
)1 تســالونيكي 5: 3(. ومــع ذلــك فلــن يُؤخــذ الجميــع فــي أشــراك العــدو ومكايــده. 
فــإذ تقتــرب نهايــة كل األمــور األرضيــة ســيوجد جماعــة مــن األمنــاء قادريــن أن يميــزوا 
عامــات األزمنــة. ففــي حيــن أن عــدداً كبيــراً مــن المعترفيــن باإليمــان ينكــرون إيمانهــم 

بأعمالهــم، إل أنــه ســتكون هنالــك بقيــة تصبــر إلــى المنتهــى.
لقــد أبقــى بطــرس رجــاء مجــيء المســيح ثانيــة حيــاً ومتوهجــاً فــي قلبــه، وأكــد 
لَُكــْم  َوأَْعــَدْدُت  َمَضيْــُت  » َوإِْن  القائــل:  لوعــده  الُمَخلِـّـص  إتمــام  يقينيــة  للكنيســة 
يبــدو أن مجــيء المســيح،  إِلَــيَّ « )يوحنــا 14: 3(. قــد  أَيًْضــا وَآُخُذكُــْم  آتِــي  َمَكانًــا 
بالنســبة لألمنــاء المجربيــن، قــد تباطــأ جــداً وتأخــر. ولكــن الرســول يؤكــد لهــم قائــاً: 
» لَ يَتَبَاطـَـأُ الــرَّبُّ َعــْن َوْعــِدِه كََمــا يَْحِســُب قـَـْوٌم التَّبَاطـُـَؤ، لِكنَّــُه يَتَأَنَّــى َعلَيَْنــا، َوُهــَو لَ 
يََشــاُء أَْن يَْهلِــَك أُنَــاٌس، بَــْل أَْن يُْقِبــَل الَْجِميــُع إِلَــى التَّْوبَــِة. َولِكــْن َســيَأْتِي كَلِــصٍّ ِفــي 
ــَماَواُت ِبَضِجيــٍج، َوتَْنَحــلُّ الَْعَناِصــُر ُمْحتَرِقـَـًة،  ، الَّــِذي ِفيــِه تـَـزُوُل السَّ اللَّيْــِل، يـَـْوُم الــرَّبِّ

َوتَْحتَــرُِق األَرُْض َوالَْمْصُنوَعــاُت الَِّتــي ِفيَهــا «.
َســٍة  ، أَيَّ أُنـَـاٍس يَِجــُب أَْن تَُكونـُـوا أَنْتـُـْم ِفــي ِســيرٍَة ُمَقدَّ » فَِبَمــا أَنَّ هــِذِه كُلََّهــا تَْنَحــلُّ
ــَماَواُت  ـِذي ِبــِه تَْنَحــلُّ السَّ ، الّـَ َوتَْقــَوى؟ ُمْنتَِظِريــَن َوطَالِِبيــَن ُســْرَعَة َمِجــيِء يَــْوِم الــرَّبِّ
ُملْتَِهبـَـًة، َوالَْعَناِصــُر ُمْحتَرِقـَـًة تـَـُذوُب. َولِكنََّنــا ِبَحَســِب َوْعــِدِه نَْنتَِظــُر َســَماَواٍت َجِديــَدًة، 

َوأَرًْضــا َجِديــَدًة، يَْســُكُن ِفيَهــا الِْبــرُّ « )3: 13-9(.
» لِذلـِـَك أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، إِذْ أَنْتـُـْم ُمْنتَِظــرُوَن هــِذِه، اْجتَِهــُدوا لِتُوَجــُدوا ِعْنــَدُه ِبــاَ َدنـَـٍس 
َولَ َعيْــٍب، ِفــي َســاٍَم. َواْحِســبُوا أَنـَـاَة َربَِّنــا َخاًَصــا، كََمــا كَتَــَب إِلَيُْكــْم أَُخونـَـا الَْحِبيــُب 
َســبَْقتُْم  قَــْد  إِذْ  األَِحبَّــاُء،  أَيَُّهــا  فَأَنْتُــْم  لَــُه...  الُْمْعطَــاِة  الِْحْكَمــِة  ِبَحَســِب  أَيًْضــا  بُولُــُس 
فََعرَفْتُُم، اْحتَرُِســوا ِمْن أَْن تَْنَقاُدوا ِبَضاَِل األَرِْديَاِء، فَتَْســُقطُوا ِمْن ثَبَاتُِكْم. َولِكِن انُْموا 

ــِة َربَِّنــا َوُمَخلِِّصَنــا يَُســوَع الَْمِســيحِ « )3: 14، 15، 17، 18(. ِفــي النِّْعَمــِة َوِفــي َمْعرِفَ
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أمــر  فــي رومــا حيــث  يُنهــي بطــرس خدمتــه  العنايــة اإللهيــة أن  لقــد ســمحت 
علــى  فيــه  قُبــض  الــذي  الوقــت  نحــو  فــي  الســجن  فــي  بإلقائــه  نيــرون  اإلمبراطــور 
بولــس آخــر مــرة. وهكــذا كان علــى ذينــك الرســولين المحنكيــن اللذيــن كانــا لســنين 
كثيــرة، متباعديــن عــن بعضهمــا فــي حقــول خدمتهمــا، أن يؤديــا شــهادتهما األخيــرة 
للمســيح فــي عاصمــة العالــم، وعلــى ترابهــا يُســَفك دمهمــا ليكــون بــذاراً لحصــاد 

وفيــر مــن القديســين والشــهداء.
تــردد  بــا  الخطــر  جابــه  للمســيح،  إنــكاره  بعــد  تثبيتــه  إعــادة  منــذ  بطــرس  إن 
والمقــام  المصلــوب  بالُمَخلِـّـص  الكــرازة  فــي  عظيمــة  شــجاعة  وأبــدى  خــوف  أو 
والصاعــد. فــإذ كان مضطجعــاً فــي زنزانتــه، تذكــر الــكام الــذي وجهــه إليــه المســيح 
ــا كُْنــَت أَكْثَــَر َحَداثَــًة كُْنــَت تَُمْنِطــُق َذاتَــَك  حيــن قــال: » اَلَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقُــوُل لَــَك: لَمَّ
يَُمْنِطُقــَك،  وَآَخــُر  يََديْــَك  تَُمــدُّ  ـَك  فَِإنّـَ ِشــْخَت  َمتَــى  َولِكــْن  تََشــاُء.  َحيْــُث  َوتَْمِشــي 
ــُث لَ تََشــاُء « )يوحنــا 21: 18(. وهكــذا عــرَّف المســيح تلميــذه هــذا  َويَْحِملُــَك َحيْ
نفــس الطريقــة التــي ســيموت بهــا، بــل لقــد تنبــأ أيضــاً بمــد يديــه علــى الصليــب.

إن بطــرس إذ كان يهوديــاً وغريبــاً ُحكــم عليــه بالجلــد والصلــب. وفــي انتظــار 
ليســوع ســاعة  إنــكاره  فــي  العظيمــة  الرســول خطيتــه  تذكــر  المخيفــة  الميتــة  هــذه 
محاكمتــه. كان قبــاً غيــر مســتعد لاعتــراف بالصليــب، أمــا اآلن فهــا هــو يحســبه 
فرحــاً أن يبــذل حياتــه ألجــل اإلنجيــل، وهــو يشــعر بــأن كونــه، هــو الــذي قــد أنكــر 
ســيده، يمــوت بالطريقــة نفســها التــي بهــا مــات معلمــه وربــه هــو شــرف أعظــم بكثيــر 
ممــا يســتحقه. كان بطــرس قــد تــاب عــن تلــك الخطيــة توبــة صادقــة، وكان المســيح 
قــد غفــر لــه كمــا يظهــر ذلــك مــن المأموريــة الســامية التــي أســندها لــه بــأن يرعــى 
خــراف الرعيــة وُحمانهــا. ولكــن بطــرس لــم يســتطع أن يغفــر لنفســه أبــداً. وحتــى 
تفكيــره فــي آلم المشــهد األخيــر الرهيــب لــم يســتطع أن يخفــف مــن مــرارة حزنــه 
وتوبتــه. وقــد طلــب مــن جاديــه أن يســدوا إليــه معروفــاً أخيــراً بــأن يصلبــوه منكــس 
الــرأس. وقــد أجيــب إلــى طلبــه. وفــي هــذا الوضــع مــات بطــرس الرســول العظيــم.
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لقــد امتــاز يوحنــا علــى باقــي التاميــذ بأنــه » التِّلِْميــَذ الَّــِذي كَاَن يَُســوُع يُِحبُّــُه « 
جــداً  فائقــة  درجــة  إلــى  يســوع  بصداقــة  تمتــع  قــد  أنــه  ويبــدو   .)20  :21 )يوحنــا 
وحصــل علــى عامــات كثيــرة تــدل علــى ثقــة الُمَخلِـّـص ومحبتــه لــه. وكان يوحنــا 
أحــد الثاثــة الذيــن ســمح لهــم بمشــاهدة مجــد المســيح فــوق جبــل التجلــي، وآلمــه 
فــي جثســيماني، وقــد أوكل إليــه الســيد أمــر رعايــة أمــه فــي ســاعاته األخيــرة التــي 

كان يقاســي فيهــا ســكرات المــوت علــى الصليــب.
وقــد قوبلــت محبــة الُمَخلِـّـص لتلميــذه الحبيــب بــكل مــا يمكــن أن يكنــه قلــب 
إنســان مــن أقــوى حــب وأعمــق ولء. فتعلــق يوحنــا بالمســيح كمــا تتعلــق الكرمــة 
بالعمــود العظيــم. فألجــل خاطــر ســيده واجــه المخاطــر بحضــور المحاكمــة فــي دار 
الوليــة، وبقــي عنــد الصليــب، وإذ ســمع النبــأ القائــل بــأن المســيح قــد قــام، أســرع 

إلــى القبــر وفــي غيرتــه ســبق حتــى بطــرس الســريع الندفــاع.
يوحنــا  حيــاة  فــي  ظهــرا  اللذيــن  األنانــي  غيــر  والتكريــس  الواثقــة  المحبــة  إن 
لــم  يوحنــا  إن  تقــدر.  المســيحية دروســا ذات قيمــة ل  للكنيســة  يقدمــان  وخلقــه 
يكــن يملــك بالطبيعــة جمــال الخلــق الــذي كشــف عنــه اختبــاره الاحــق. فبطبيعتــه 
فــي  بذاتــه وطامعــاً  يكــن فقــط متكبــراً ومعتــداً  نقائــص خطيــرة. فلــم  كانــت فيــه 
الكرامــة بــل كان أيضــاً مندفعــاً وســريع الغضــب إِْن وقعــت عليــه أذيــة. وقــد دعــي 
هــو وأخــوه » ابَْنــِي الرَّْعــِد «. لقــد كان الطبــع الشــرير والرغبــة فــي النتقــام وروح 
النتقــاد كلهــا موجــودة عنــد التلميــذ الحبيــب. ولكــن المعلــم اإللهــي رأى ببصيرتــه 
النفــاذة وراء ذلــك كلــه قلبــاً غيــوراً وفيــاً محبــاً. لقــد وبخــه يســوع ألنــه طلــب مــا 
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لنفســه وخــذل مطامعــه وامتحــن إيمانــه. ولكنــه أعلــن لــه مــا كانــت تتــوق نفســه 
إليــه، جمــال القداســة وقــوة المحبــة المغيــرة.

وقــد ظهــرت النقائــص فــي خلــق يوحنــا علــى حقيقتهــا وبقــوة فــي عــدة مناســبات 
في أثناء عشــرته الشــخصية مع الُمَخلِّص. ففي مرة أرســل المســيح أمامه رســاً إلى 
قريــة للســامريين طالبــاً مــن أولئــك النــاس أن يعــدوا لــه ولتاميــذه طعامــاً ينعشــون 
بــه أنفســهم. ولكــن عندمــا اقتــرب الُمَخلِّــص مــن المدينــة تظاهــر كأنــه يرغــب فــي أن 
يتجاوزهــم ذاهبــاً إلــى أورشــليم. فأثــار ذلــك حســد الســامريين فبــدلً مــن أن يدعــوه 
ليمكث معهم منعوا عنه الكرم والمجامات التي كانوا ليقدمونها ألي عابر سبيل. 
إن يســوع ل يفــرض حضــوره علــى أي إنســان وقــد خســر الســامريون البركــة التــي كان 

يمكنــه أن يمنحهــا لهــم لــو التمســوا منــه أن يحــل ضيفــاً عليهــم.
بحضــوره  الســامريين  يبــارك  أن  يقصــد  كان  المســيح  أن  التاميــذ  فهــم  لقــد 
بينهــم، فلمــا قوبــل معلمهــم بذلــك الفتــور والحســد وعــدم الحتــرام امتــألوا دهشــة 
وغضبــاً. وقــد ثــار يعقــوب ويوحنــا بوجــه خــاص. لقــد بــدا لهمــا أن معاملــة ذاك 
الــذي كانــا يكرمانــه إكرامــاً عظيمــاً بمثــل تلــك المعاملــة، ظلــم أعظــم مــن أن يســكتا 
، أَتُِريــُد أَْن نَُقــوَل أَْن تَْنــزَِل  عليــه بــدون قصــاص ســريع. ففــي غيرتهمــا قــال: » يَــارَبُّ
ــَماِء فَتُْفِنيَُهــْم، كََمــا فََعــَل إِيلِيَّــا أَيًْضــا؟ « وهــذه إشــارة إلــى هــاك رئيســي  نـَـاٌر ِمــَن السَّ
ُدهــش  وقــد  وقواتهمــا.  إيليــا  علــى  للقبــض  المرســلين  الســامري  الجيــش  قــوات 
التلميــذان حيــن علمــا أن كامهمــا قــد آلــم يســوع، وزادت دهشــتهما عندمــا ســمعا 
يَــأِْت  لَــْم  اإلِنَْســاِن  ابْــَن  أَنْتَُمــا. ألَنَّ  ُروٍح  أَيِّ  ِمــْن  تَْعلََمــاِن  القائــل: » لَْســتَُما  توبيخــه 

ـَص « )لوقــا 9: 56-54(. لِيُْهلِــَك أَنُْفــَس النَّــاِس، بَــْل لِيَُخلِـّ
إنــه ليــس مــن ضمــن برنامــج خدمــة المســيح أن يرغــم النــاس علــى قبولــه. ولكــن 
الشــيطان والنــاس الذيــن تحركهــم روحــه هــم الذيــن يحاولــون أن يرغمــوا الضميــر. 
فبحجــة الغيــرة علــى البــر يوقــع النــاس المتحالفــون مــع المائكــة األشــرار اآللم علــى 
ولكــن  الديــن.  بخصــوص  آراءهــم  يعتنقــون  يجعلوهــم  لكــي  أحيانــاً  بنــي جنســهم 
المســيح يظهــر دائمــا الرحمــة ويحــاول دائمــاً أن يأســر القلــوب بإظهــار محبتــه. إنــه 
ل يســمح بوجــود منافــس لــه فينــا، ول يقبــل خدمــة ناقصــة، ولكنــه يرغــب فقــط فــي 

الخدمــة الطوعيــة، وتســليم القلــب بمحــض الختيــار تحــت ضغــط المحبــة.
وفــي مناســبة أخــرى قــدم يعقــوب ويوحنــا إلــى يســوع طلبــة عــن طريــق أمهمــا 
فــي  والكرامــة  الشــرف  مراتــب  أســمى  يشــغا  بــأن  لهمــا  يســمح  أن  منــه  طالبيــن 
فــإن  ملكوتــه،  بطبيعــة  المختــص  المتكــرر  المســيح  تعليــم  مــن  فبالرغــم  ملكوتــه. 
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هذيــن التلميذيــن الشــابين كانــا ل يــزالن يعــززان الرجــاء بمجــيء مســيا يأخــذ لنفســه 
عرشــاً وســلطاناً ملكيــاً طبقــاً لرغبــات النــاس. وإذ كانــت األم مــع ابنيهــا تشــتهي 
لهمــا مــكان الشــرف فــي هــذا الملكــوت، ســألت يســوع قائلــة: » قُــْل أَْن يَْجلِــَس 

ابَْنــاَي هــَذاِن َواِحــٌد َعــْن يَِميِنــَك َواآلَخــُر َعــِن الْيََســاِر ِفــي َملَُكوتِــَك «.
ولكــن الُمَخلِـّـص أجــاب بقولــه: » لَْســتَُما تَْعلََمــاِن َمــا تَطْلُبَــاِن. أَتَْســتَِطيَعاِن أَْن 
بَْغــِة الَِّتــــي أَْصطَبــُغ ِبَهــا  تَْشــَربَا الْــَكأَْس الَِّتــــي َســْوَف أَْشــَربَُها أَنَــا، َوأَْن تَْصطَِبَغــا ِبالصِّ
أَنَا؟ «ومــع أنهمــا ذكــرا كامــه المبهــم الــذي كان يشــير إلــى المحاكمــة واأللــم، فقــد 
أجابــاه بــكل ثقــة قائليــن: » نَْســتَِطيُع «. لقــد حســبا أن أعظــم شــرف وأســمى كرامــة 

أن يبرهنــا علــى ولئهمــا لــه بكونهمــا. يشــاركان ســيدهما فــي كل مــا يحــل بــه.
بَْغــِة الَِّتــــي أَْصطَِبــُغ  ــا كَأِْســي فَتَْشــَربَانَِها، َوِبالصِّ فأعلــن لهمــا المســيح قائــاً: » أَمَّ
ِبَهــا أَنَــا تَْصطَِبَغــاِن «. كان أمامــه صليــب بــدل العــرش، ورفيقــان مذنبــان أحدهمــا 
عــن يمينــه واآلخــر عــن يســاره. وكان علــى يعقــوب ويوحنــا أن يشــاركا ســيدهما فــي 
احتمــال األلــم — فقــد قُضــي علــى أحدهمــا بــأن يمــوت قتــا بالســيف بعــد قليــل، أمــا 
اآلخــر فقــد كان أطــول التاميــذ عمــراً فــي اتبــاع ســيده فــي العمــل والخدمــة واحتمــال 
ــا الُْجلُــوُس َعــْن يَِمينـِــــي َوَعــْن  العــار والضطهــاد. واســتطرد الُمَخلِـّـص يقــول: » َوأَمَّ

ــُه إِلَّ لِلَِّذيــَن أُِعــدَّ لَُهــْم ِمــْن أَِبــي « )متــى 20: 23-21(. ــَس لِــــي أَْن أُْعِطيَ يََســارِي فَلَيْ
لقــد فهــم يســوع الباعــث الــذي حّفــز ذينــك التلميذيــن لتقديــم ذلــك الطلــب 
وهكذا وبّخ كبرياءهما وطموحهما. فقال: » أَنَّ ُرَؤَساَء األَُمِم يَُسوُدونَُهْم، َوالُْعظََماَء 
يَتََســلَّطُوَن َعلَيِْهــْم. فـَـاَ يَُكــوُن هَكــَذا ِفيُكــْم. بـَـْل َمــْن أَرَاَد أَْن يَُكــوَن ِفيُكــْم َعِظيًمــا فَلْيَُكــْن 
لَُكــْم َخاِدًمــا، َوَمــْن أَرَاَد أَْن يَُكــوَن ِفيُكــْم أَوَّلً فَلْيَُكــْن لَُكــْم َعبْــًدا، كََمــا أَنَّ ابـْـَن اإلِنَْســاِن لـَـْم 

يـَـأِْت لِيُْخــَدَم بـَـْل لِيَْخــِدَم، َولِيَبْــِذَل نَْفَســُه ِفْديـَـًة َعــْن كَِثيِريــَن « )متــى 20: 28-25(.
ينــال  ول  كا  المحابــاة.  طريــق  عــن  المركــز  يُنــال  ل  هللا  ملكــوت  فــي 
بالســتحقاق، ول يحصــل اإلنســان عليــه عــن طريــق منحــة اعتباطيــة. ولكنــه نتيجــة 
الخلــق. فاإلكليــل والعــرش همــا عامــات لحالــة بلغهــا اإلنســان — عامــات قهــر 

المســيح. يســوع  ربنــا  نعمــة  بواســطة  الــذات 
وبعــد ذلــك بوقــت طويــل عندمــا دخــل يوحنــا فــي نطــاق التعاطــف والشــعور 
مــع المســيح عــن طريــق شــركة آلمــه، أعلــن لــه الــرب يســوع الشــرط الــذي بموجبــه 
يصيــر قريبــاً مــن ملكوتــه. فقــال المســيح: » َمــْن يَْغلِــُب فََســأُْعِطيِه أَْن يَْجلِــَس َمِعــي 
ِفــي َعرِْشــي، كََمــا َغلَبْــُت أَنَــا أَيًْضــا َوَجلَْســُت َمــَع أَِبــي ِفــي َعرِْشــِه « )رؤيــا 3: 21(. 
إن الــذي يقــف قريبــاً جــداً مــن المســيح هــو ذاك الــذي قــد شــرب فارتــوى مــن روحــه 
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التــي هــي روح المحبــة المضحيــة — المحبــة التــي » لَ تَتََفاَخــُر، َولَ تَْنتَِفــُخ... َولَ 
َؤ « )1 كورنثوس 13: 4، 5( — المحبة  ، َولَ تَظُنُّ السُّ تَطْلُُب َما لَِنْفِسَها، َولَ تَْحتَدُّ
ويخــدم  الــكل، ويعيــش  يُقــدم  قــد حركــت ســيدنا ألن  التلميــذ كمــا  تُحــرك  التــي 

ويُضحــي حتــى المــوت ألجــل خــاص البشــرية.
وفــي مــرة أخــرى أثنــاء الخدمــات الكرازيــة األولــى، تقابــل يعقــوب ويوحنــا مــع 
رجــل كان يُخــرج شــياطين باســم المســيح مــع أنــه لــم يكــن تابعــاً لــه معترفــاً بــه. وقــد 
منــع هــذان التلميــذان ذلــك الرجــل مــن مزاولــة هــذا العمــل، وكانــا يظنــان أنهمــا 
كانــا علــى صــواب فيمــا فعــا. ولكــن عندمــا بســطا المســألة أمــام المســيح وبخهمــا 
ًة ِباْســِمي َويَْســتَِطيُع َســِريًعا أَْن يَُقــوَل  بقولــه: » لَ تَْمَنُعــوُه، ألَنَّــُه لَيْــَس أََحــٌد يَْصَنــُع قـُـوَّ
َعلَــيَّ َشــرًّا « )مرقــس 9: 39(. فمــا كان ينبغــي أن يصــد أحــد ممــن برهنــوا علــى 
صداقتهم ومحبتهم للمســيح بأية طريقة. ينبغي أل يضمر التاميذ أي روح ضيقة 
أو تزمت أو انطوائية بل عليهم أن يُظهروا نفس روح العطف البعيدة المدى التي 
قــد رأوهــا فــي معلمهــم. كان يعقــوب ويوحنــا يظنــان أنهمــا إذ َصــّدا الرجــل كانــا 
يضعــان فــي اعتبارهمــا كرامــة الــرب، ولكنهمــا بــدءا يريــان أنهمــا إنمــا كانــا يغــاران 

علــى كرامتهمــا الذاتيــة. وقــد اعترفــا بخطئهمــا وقبــا التوبيــخ.
التــي أوضحــت أن الوداعــة والتواضــع والمحبــة جوهريــة  إن تعاليــم المســيح 
فــي  لهــا قيمــة عظيمــة جــداً  والتأهــل لخدمتــه، كانــت  النعمــة،  فــي  النمــو  ألجــل 
نظــر يوحنــا. لقــد اختــزن فــي عقلــه وقلبــه كل درس وحــاول أن يجعــل حياتــه فــي 
حالــة توافــق وانســجام مــع المثــال اإللهــي. فبــدأ يوحنــا يميــز مجــد المســيح — ل 
األبهــة والســلطان األرضييــن اللذيــن كان قــد تعلــم أن ينتظرهمــا ويصبــو إليهمــا، بــل: 

ــا « )يوحنــا 1: 14(. » َمْجــًدا كََمــا لَِوِحيــٍد ِمــَن اآلِب، َمْملُــوًءا نِْعَمــًة َوَحقًّ
إن محبــة يوحنــا العميقــة الملتهبــة لســيده لــم تكــن هــي ســبب محبــة المســيح 
كالمســيح،  يكــون  ألن  يتــوق  يوحنــا  كان  المحبــة.  تلــك  نتيجــة  كانــت  ولكنهــا  لــه 
فــي  الــذات  لقــد اختفــت  ومتواضعــاً.  المغيَّــرة صــار وديعــاً  قــوة محبتــه  وتحــت 
الحيــاة  تلــك  لقــوة  نفســه  ســلم  كونــه  فــي  زمائــه  علــى  يوحنــا  وتفــوق  يســوع. 
العجيبــة. وهــا هــو يقــول: » فـَـِإنَّ الَْحيَــاَة أُظِْهــرَْت، َوقـَـْد َرأَيَْنــا «، » َوِمــْن ِملِْئــِه نَْحــُن 
َجِميًعــا أََخْذنَــا، َونِْعَمــًة فَــْوَق نِْعَمــٍة « )1 يوحنــا 1: 2؛ يوحنــا 1: 16(. لقــد عــرف 
ونفســه.  قلبــه  علــى  ســيده  تعاليــم  ونُقَشــت  اختباريــة.  معرفــة  ـَص  الُمَخلِـّ يوحنــا 
بفضــل  كانــت فصيحــة  البســيطة  لغتــه  فــإن  الُمَخلِـّـص  نعمــة  عــن  وعندمــا شــهد 

التــي تغلغلــت فــي كل كيانــه. المحبــة 
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أن  إلــى  قادتــه  للمســيح  يكنهــا  يوحنــا  كان  التــي  العميقــة  المحبــة  تلــك  إن 
كلهــم،  الثنــي عشــر  تاميــذه  ـُص  الُمَخلِـّ أحــب  لقــد  دائمــاً.  منــه  القــرب  يشــتهى 
ولكــن روح يوحنــا كانــت أكثــر قبــولً واســتجابة مــن الجميــع. كان أصغــر ســناً مــن 
الباقيــن. وهكــذا  مــن  أكثــر  األطفــال  كثقــة  بثقــة  ليســوع  قلبــه  فتــح  وقــد  الباقيــن 
صــار فــي حالــة عطــف وتقــارب مــع المســيح، وبواســطته أُبلغــت للشــعب أعمــق 

الُمَخلِـّـص. بهــا  نطــق  التــي  الروحيــة  التعاليــم 
إن يســوع يحــب أولئــك الذيــن يمثلــون اآلب، وقــد أمكــن ليوحنــا أن يتحــدث 
عــن محبــة اآلب أكثــر ممــا اســتطاع باقــي التاميــذ. لقــد أعلــن لبنــي جنســه مــا قــد 
أحــس بــه فــي نفســه مجســداً فــي خلقــه صفــات هللا. لقــد انعكــس مجــد الــرب علــى 
وجهــه. وجمــال القداســة الــذي قــد غيَّــره أضــاه ببهــاء كبهــاء المســيح مــن وجهــه. 
وفي تعبد وحب رأى الُمَخلِّص إلى أن صار التشــبه بالمســيح والشــركة معه رغبته 

وشــوق قلبــه الوحيــد. وقــد انعكســت صفــات ســيده فــي شــخصه.
أَيَُّهــا  هللِا...  أَْولََد  نُْدَعــى  ـى  َحتّـَ اآلُب  أَْعطَانَــا  َمَحبَّــٍة  ـَة  أَيّـَ » اُنْظُــُروا  قــال:  وقــد 
إَِذا  ـُه  أَنّـَ نَْعلَــُم  َولِكــْن  َســَنُكوُن.  َمــاَذا  بَْعــُد  يُظَْهــْر  َولَــْم  نَْحــُن أَْولَُد هللِا،  األَِحبَّــاُء، اآلَن 

ُهــَو « )1 يوحنــا 3: 1، 2(. كََمــا  َســَنرَاُه  ألَنََّنــا  ِمثْلَــُه،  نَُكــوُن  أُظِْهــَر 
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في رسائل يوحنا(.

لقــد  لســيده.  غيــورا  أمينــا  ليكــون خادمــا  يوحنــا  انبــرى  المســيح  بعــد صعــود 
يــوم  فــي  القــدس  الــروح  بانســكاب  التمتــع  فــي  اآلخريــن  التاميــذ  مــع  اشــترك 
الخمســين، وبغيــرة وقــوة جديدتيــن ظــل يحــدث النــاس بــكام الحيــاة محــاولً أن 
يقــود أفكارهــم إلــى غيــر المنظــور. كان كارزاً قويــاً وغيــوراً وجــاداً فــي عملــه. فبلغــة 
جميلــة وصــوت موســيقى تحــدث عــن أقــوال المســيح وأعمالــه إذ كان يخاطــب 
الســامية  والقــوة  أقوالــه،  بســاطة  إن  ســامعيه.  قلــوب  فــي  أثــرت  بطريقــة  النــاس 
بهــا  امتــازت  التــي  والغيــرة  بهــا،  نطــق  التــي  الحقائــق  بهــا  اتصفــت  التــي  الرائعــة 
تعاليمــه جعلتــه يصــل إلــى كل الطبقــات. كانــت حيــاة الرســول متفقــة مــع تعاليمــه. 
فمحبــة المســيح التــي تأججــت فــي قلبــه دفعتــه إلــى بــذل جهــود غيــورة ل تــكل ألجــل 

بنــي جنســه وبوجــه خــاص ألجــل إخوتــه فــي الكنيســة المســيحية.
كان المســيح قــد أمــر تاميــذه األوليــن بــأن يحبــوا بعضهــم بعضــاً كمــا قــد أحبهــم. 
وهكــذا كان عليهــم أن يشــهدوا للعالــم بــأن المســيح رجــاء المجــد قــد تصــور فيهــم. 
وقــال لهــم: » َوِصيَّــًة َجِديــَدًة أَنَــا أُْعِطيُكــْم أَْن تُِحبُّــوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا. كََمــا أَْحبَبْتُُكــْم 
أَنـَـا تُِحبُّــوَن أَنْتـُـْم أَيًْضــا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا « )يوحنــا 13: 34(. إن التاميــذ لــم يســتطيعوا 
فهــم هــذا الــكام عندمــا ســمعوه، ولكــن بعدمــا شــاهدوا آلم المســيح، وبعــد صلبــه 
يــوم  فــي  القــدس عليهــم  الــروح  إلــى الســماء، وبعدمــا اســتقر  وقيامتــه وصعــوده 
الخمســين أدركــوا محبــة هللا إدراكاً أوضــح، كمــا أدركــوا طبيعــة تلــك المحبــة التــي 
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كان ينبغــي لــكل منهــم أن يكنهــا إلخوتــه. حينئــذ أمكــن ليوحنــا أن يقــول للتاميــذ 
ــَة: أَنَّ َذاَك َوَضــَع نَْفَســُه ألَْجلَِنــا، فََنْحــُن يَْنبَِغــي لََنــا  ــا الَْمَحبَّ ــْد َعرَفَْن زمائــه: » ِبهــَذا قَ

أَْن نََضــَع نُُفوَســَنا ألَْجــِل اإلِْخــَوِة « )1 يوحنــا 3: 16(.
وبعــد حلــول الــروح القــدس، عندمــا خــرج التاميــذ ليكــرزوا بالُمَخلِّــص الحــي، 
كانــت رغبتهــم الوحيــدة خــاص النفــوس. لقــد فرحــوا وتهللــوا بحــاوة الشــركة مــع 
القديســين. فكانــوا لطفــاء ومفكريــن ومنكريــن لذواتهــم وراغبيــن فــي اإلقــدام علــى 
أيــة تضحيــة فــي ســبيل الحــق. وفــي شــركتهم اليوميــة مــع بعضهــم البعــض أعلنــوا 
مــن  الخاليــة  وأقوالهــم  وبأعمالهــم  المســيح.  بهــا  أوصاهــم  التــي  المحبــة  وأظهــروا 

األنانيــة حاولــوا أن يضرمــوا هــذه المحبــة فــي قلــوب اآلخريــن.
مثــل هــذه المحبــة كان ينبغــي للمؤمنيــن أن يحتضنوهــا ويحتفظــوا بهــا دائمــاً. 
كان عليهــم أن يتقدمــوا فــي طاعــة اختياريــة امتثــالً لهــذه الوصيــة الجديــدة. كان 
عليهم أن يكونوا في اتحاد وثيق جداً بالمسيح كي يتمكنوا من إتمام كل مطاليبه. 

ــد الُمَخلِّــص الــذي أمكنــه أن يُبرِّرهــم ِببــرِّه. وكان يجــب أن حياتهــم تُعظِّــم وتُمجِّ
ولكــن حــدث تغييــر تدريجــي. فقــد بــدأ المؤمنــون يتطلعــون ليجــدوا نقائــص 
وأفســحوا  اآلخريــن،  أخطــاء  فــي  طويــا  النظــر  أمعنــوا  وإذ  اآلخريــن.  حيــاة  فــي 
أكثــر  وصــاروا  ومحبتــه.  الُمَخلِـّـص  أنظارهــم  عــن  غــاب  المــر،  لانتقــاد  المجــال 
النظريــات  أمــر  فــي  تدقيقــا  وأكثــر  الخارجيــة،  بالطقــوس  يختــص  فيمــا  تدقيقــاً 
أغفلــوا  اآلخريــن  إدانــة  علــى  غيرتهــم  وفــي  اإليمــان.  ممارســة  فــي  ممــا  أكثــر 
أخطاءهــم. وأضاعــوا المحبــة األخويــة التــي أمــر المســيح بهــا، ومــا هــو أســوأ مــن 
والفــرح  الســعادة  أن  إلــى  يفطنــوا  ولــم  بخســارتهم،  يحســوا  لــم  أنهــم  ذلــك  كل 
قلوبهــم  مــن  هللا  محبــة  طــردوا  قــد  لكونهــم  وأنهــم  حياتهــم  مــن  يتســربان  أخــذا 

الظــام. ســيكتنفهم  مــا  فســرعان 
فــإذ تحقــق يوحنــا مــن أن الكنيســة كانــت تعوزهــا المحبــة األخويــة، فقــد حــث 
إلــى  رســائله  امتــألت  وقــد  المحبــة.  هــذه  إلــى  الدائمــة  علــى حاجتهــم  المؤمنيــن 
الكنائــس بهــذه الفكــرة. فكتــب يقــول: » أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، لُِنِحــبَّ بَْعُضَنــا بَْعًضــا، ألَنَّ 
الَْمَحبَّــَة ِهــَي ِمــَن هللِا، وَكُلُّ َمــْن يُِحــبُّ فََقــْد ُولـِـَد ِمــَن هللِا َويَْعــرُِف هللَا. َوَمــْن لَ يُِحــبُّ 
لـَـْم يَْعــرِِف هللَا، ألَنَّ هللَا َمَحبَّــٌة. ِبهــَذا أُظِْهــرَْت َمَحبَّــُة هللِا ِفيَنــا أَنَّ هللَا قـَـْد أَرَْســَل ابَْنــُه 
الَْوِحيــَد إِلـَـى الَْعالـَـِم لَِكــْي نَْحيَــا ِبــِه. ِفــي هــَذا ِهــَي الَْمَحبَّــُة لَيْــَس أَنََّنــا نَْحــُن أَْحبَبَْنــا هللَا، 
ــارًَة لَِخطَايَانـَـا. أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، إِْن كَاَن هللُا قـَـْد أََحبََّنــا  بـَـْل أَنَّــُه ُهــَو أََحبََّنــا، َوأَرَْســَل ابَْنــُه كَفَّ

هَكــَذا، يَْنبَِغــي لََنــا أَيًْضــا أَْن يُِحــبَّ بَْعُضَنــا بَْعًضــا « )1 يوحنــا 4: 11-7(.
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وفيمــا يختــص بالمعنــى الخــاص الــذي بموجبــه ينبغــي للمؤمنيــن أن يعلنــوا 
هــذه المحبــة كتــب الرســول يقــول: » أَيًْضــا َوِصيَّــًة َجِديــَدًة أَكْتُــُب إِلَيُْكــْم، َمــا ُهــَو 
َحــقٌّ ِفيــِه َوِفيُكــْم أَنَّ الظُّلَْمــَة قَــْد َمَضــْت، َوالنُّــوَر الَْحِقيِقــيَّ اآلَن يُِضــيُء. َمــْن قَــاَل 
أََخــاُه  يُِحــبُّ  َمــْن  الظُّلَْمــِة.  ِفــي  اآلَن  إِلَــى  فَُهــَو  أََخــاُه،  يُبِْغــُض  َوُهــَو  النُّــوِر  ِفــي  ـُه  إِنّـَ
ــا َمــْن يُبِْغــُض أََخــاُه فَُهــَو ِفــي الظُّلَْمــِة، َوِفــي  يَثْبُــُت ِفــي النُّــوِر َولَيْــَس ِفيــِه َعثْــرٌَة. َوأَمَّ
الظُّلَْمــِة يَْســلُُك، َولَ يَْعلَــُم أَيْــَن يَْمِضــي، ألَنَّ الظُّلَْمــَة أَْعَمــْت َعيَْنيْــِه «. » ألَنَّ هــَذا 
ُهــَو الَْخبَــُر الَّــِذي َســِمْعتُُموُه ِمــَن الْبَــْدِء: أَْن يُِحــبَّ بَْعُضَنــا بَْعًضــا «. » َمــْن لَ يُِحــبَّ 
أََخــاُه يَبْــَق ِفــي الَْمــْوِت. كُلُّ َمــْن يُبِْغــُض أََخــاُه فَُهــَو قَاتِــُل نَْفــٍس، َوأَنْتُــْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ 
ـٌة ثَاِبتَــٌة ِفيــِه. ِبهــَذا قَــْد َعرَفَْنــا الَْمَحبَّــَة أَنَّ َذاَك  كُلَّ قَاتِــِل نَْفــٍس لَيْــَس لَــُه َحيَــاٌة أَبَِديّـَ
َوَضــَع نَْفَســُه ألَْجلَِنــا، فََنْحــُن يَْنبَِغــي لََنــا أَْن نََضــَع نُُفوَســَنا ألَْجــِل اإلِْخــَوِة « )1يوحنــا 

2: 8-11؛ 3: 11، 16-14(.
إن مــا يعــرِّض كنيســة المســيح للخطــر ليــس هــو مقاومــة العالــم. ولكــن الشــر 
الــذي يحتضنــه المؤمنــون فــي قلوبهــم هــو الــذي يشــكل أفــدح كارثــة تحــل بهــم، 
ــر تقــدم عمــل هللا. ل توجــد طريقــة أفعــل فــي إضعــاف الروحيــات  وبــكل تأكيــد يُؤَخِّ
التــي  الظــن  وســوء  النــاس  فــي  العيــب  وإيجــاد  والشــكوك  الحســد  آفــات  مــن 
يحتضنهــا شــعب هللا فــي قلوبهــم. ومــن الناحيــة األخــرى فــإن أقــوى شــهادة أن هللا 
قــد أرســل ابنــه إلــى العالــم هــي وجــود التوافــق والتحــاد بيــن النــاس ذوي األمزجــة 
والميــول المتباينــة الذيــن تتكــون منهــم كنيســته. ومــن امتيــازات أتبــاع المســيح أن 
ينبغــي أن يضعــوا  لكــي يحصلــوا علــى هــذا  يظفــروا بمثــل هــذه الشــهادة. ولكــن 
أنفســهم رهــن أمــر المســيح وإشــارته. وينبغــي أن تكــون صفاتهــم مماثلــة لصفاتــه، 

وإرادتهــم متفقــة مــع مشــيئته.
كََمــا  بَْعًضــا.  بَْعُضُكــْم  تُِحبُّــوا  أَْن  أُْعِطيُكــْم  أَنَــا  َجِديــَدًة  المســيح: » َوِصيَّــًة  قــال 
أَْحبَبْتُُكــْم أَنـَـا تُِحبُّــوَن أَنْتـُـْم أَيًْضــا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا « )يوحنــا 13: 34(. مــا أعجــب هــذا 
المحبــة  تنقصهــا  اليــوم  نمارســه، إن كنيســة هللا  مــا  أقــل  ذلــك فمــا  القــول، ومــع 
األخويــة إلــى حــد محــزن. فكثيــرون ممــن يعترفــون بأنهــم يحبــون الُمَخلِّــص ل يحــب 
بعضهــم بعضــاً. إن غيــر المؤمنيــن يراقبــون ليــروا مــا إذا كان لإليمــان الــذي يمارســه 
المســيحيون قــوة لتقديــس حياتهــم، وهــم ســرعان مــا يكتشــفون النقــص فــي أخــاق 
المجــال  إعطــاء  مــن  المســيحيون  ليحــذر  أعمالهــم.  فــي  والتناقــض  المســيحيين 
للعــدو ألن يشــير إليهــم ويقــول: » انظــروا كيــف أن هــؤلء النــاس الواقفيــن تحــت 
رايــة المســيح يبغضــون بعضهــم بعضــاً «. إن المســيحيين هــم جميعــاً أعضــاء فــي 
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أســرة واحــدة وأولد لــآلب الســماوي الواحــد ولهــم رجــاء الخلــود المبــارك الواحــد. 
فينبغــي أن تكــون األواصــر التــي تربطهــم معــاً قويــة متينــة.

تدعونــا  عندمــا  للقلــب  المؤثــرة  توســاتها  أعظــم  تقــدم  اإللهيــة  المحبــة  إن 
ألن نظهــر نفــس الرأفــة والمحبــة التــي أظهرهــا المســيح. إن ذلــك اإلنســان الــذي 
هللا  يحــب  الــذي  وحــده  هــو  لذاتهــا  ومنكــرة  مغرضــة  غيــر  محبــة  أخــاه  يحــب 
النفــس  بتــرك  محبــة صادقــة. والمســيحي الحقيقــي ل يســمح بمحــض اختيــاره 
المعرضــة للخطــر والعــوز بــأن تســير فــي طريقهــا بــدون إنــذار أو رعايــة. وهــو لــن 
إياهــم ليغوصــوا ويوغلــوا فــي التعاســة والخيبــة أو  تــاركاً  يترفــع عــن المخطئيــن 

الشــيطان. فــي أرض  يســقطوا 
إنَّ أولئــك الذيــن لــم يختبــروا قــط محبــة المســيح الرقيقــة اآلســرة، ل يســتطيعون 
إرشــاد اآلخريــن إلــى نبــع الحيــاة. فمحبتــه فــي القلــب قــوة دافعــة تشــوق النــاس 
إلــى إظهــاره فــي الســيرة وفــي الــروح الرقيقــة المشــفقة، والتســامي بحيــاة الذيــن 
يعاشرونهم. وينبغي للخدام المسيحيين الذين ينجحون في خدماتهم وجهودهم 
أن يعرفــوا المســيح، ولكــي يعرفــوه عليهــم أن يعرفــوا محبتــه. وفــي الســماء تقــاس 
أهليتهــم كخــدام بقدرتهــم علــى أن يحبــوا كمــا أحــب المســيح ويخدمــوا كمــا خــدم.

ِبالَْعَمــِل  بَــْل  ِباللَِّســاِن،  َولَ  ِبالْــَكاَِم  نُِحــبَّ  » لَ  يقــول:  الرســول  كتــب  وقــد 
َوالَْحــقِّ « )1 يوحنــا 3: 18(. يمكــن البلــوغ إلــى كمــال الخلــق المســيحي متــى كان 
الدافــع إلــى تقديــم العــون والبركــة لآلخريــن ينبــع مــن الداخــل علــى الــدوام. إن جــو 
هــذه المحبــة المحيــط بنفــس المؤمــن هــو الــذي يجعلــه رائحــة حيــاة لحيــاة ويجعــل 

هللا قــادراً علــى أن يبــارك عملــه وخدمتــه.
والمحبــة غيــر األنانيــة لبعضنــا البعــض هــي أفضــل هبــة يمكــن أن يمنحهــا أبونــا 
الســماوي. هــذه المحبــة ليســت باعثــاً أو محــركاً بــل هــي مبــدأ الهــي وقــوة دائمــة 
وثابتــة. إن القلــب غيــر المكــرس ل يمكنــه أن يبدعهــا أو ينتجهــا. ولكنهــا توجــد فقــط 
ــُه ألَنَّــُه ُهــَو أََحبََّنــا أَوَّلً « )1 يوحنــا  فــي القلــب الــذي يملــك فيــه يســوع. » نَْحــُن نُِحبُّ
4: 19(. ففــي القلــب المتجــدد بنعمــة هللا نجــد أن المحبــة هــي المبــدأ الســائد 
فــي األهــواء  البواعــث، وتتحكــم  الخلــق وتتســلط علــى  تهــذب  إنهــا  العمــل.  فــي 
والشــهوات وتســمو بالعواطــف. هــذه المحبــة متــى احتفــظ بهــا اإلنســان فــي نفســه 
فهــي تجعــل الحيــاة حلــوة وعذبــة وتضفــي تأثيــرا مهذبــاً ونقيــاً علــى كل مــا حولهــا.

لقــد حــاول الرســول يوحنــا أن يرشــد المؤمنيــن لفهــم المتيــازات الســامية التــي 
يمكنهــم التمتــع بهــا إن هــم مارســوا روح المحبــة. فهــذه القــوة الفاديــة إذا ملكــت علــى 
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القلــب تســيطر علــى كل باعــث آخــر وترفــع مــن يمتلكونهــا فــوق متنــاول مؤثــرات 
العالــم الفاســدة. وعندمــا يُســمح لهــذه المحبــة بــأن تســود ســيادة كاملــة وتصيــر هــي 
القــوة المحركــة فــي النفــس، فــان اتكالهــم علــى هللا وثقتهــم فيــه وفــي معاملتــه لهــم 
ســيكونان كامليــن. ويمكنهــم حينئــذ أن يأتــوا إليــه فــي ثقــة اإليمــان الكاملــة عالميــن 
أنهــم ســينالون منــه كل مــا يحتاجــون إليــه ألجــل خيرهــم الزمنــى واألبــدي. وقــد كتــب 
يِن، ألَنَُّه كََما  لَِت الَْمَحبَُّة ِفيَنا أَْن يَُكوَن لََنا ثَِقٌة ِفي يَْوِم الدِّ الرســول يقول: » ِبهَذا تََكمَّ
ُهــَو ِفــي هــَذا الَْعالَــِم، هَكــَذا نَْحــُن أَيًْضــا. لَ َخــْوَف ِفــي الَْمَحبَّــِة، بَــِل الَْمَحبَّــُة الَْكاِملَــُة 
تَطْــرَُح الَْخــْوَف إِلَــى َخــارِجٍ «. » َوهــِذِه ِهــَي الثَِّقــُة الَِّتــي لََنــا ِعْنــَدُه: أَنَّــُه إِْن طَلَبَْنــا َشــيْئًا 
ـُه َمْهَمــا طَلَبَْنــا يَْســَمُع لََنــا، نَْعلَــُم أَنَّ لََنــا  َحَســَب َمِشــيئَِتِه يَْســَمُع لََنــا. َوإِْن كُنَّــا نَْعلَــُم أَنّـَ

الطِّلِبَــاِت الَِّتــي طَلَبَْناَهــا ِمْنــُه « )1 يوحنــا 4: 17، 18؛ 5: 14، 15(.
ارٌَة لَِخطَايَانَا.  . َوُهَو كَفَّ » َوإِْن أَْخطَأَ أََحٌد فَلََنا َشِفيٌع ِعْنَد اآلِب، يَُسوُع الَْمِسيُح الْبَارُّ
لَيْــَس لَِخطَايَانـَـا فََقــْط، بـَـْل لَِخطَايـَـا كُلِّ الَْعالـَـِم أَيًْضــا «. » إِِن اْعتَرَفَْنــا ِبَخطَايَانـَـا فَُهــَو أَِميــٌن 
َوَعــاِدٌل، َحتَّــى يَْغِفــَر لََنــا َخطَايَانَــا َويُطَهِّرَنَــا ِمــْن كُلِّ إِثـْـٍم « )1 يوحنــا 2: 1، 2؛ 1: 9(. إن 
شــروط حصولنــا علــى الرحمــة مــن هللا بســيطة ومعقولــة. فالــرب ل يطلــب منــا القيــام 
بعمــل محــزن أو مكــدر لننــال الغفــران. ول حاجــة بنــا إلــى القيــام بحــج مضــن ُمتِعــب أو 
تأدية أعمال كفارية مؤلمة لكي تنال نفوسنا الحظوة أمام إله السماء أو للوفاء بديون 

معاصينــا. » َمــْن يُِقــرُّ ِبَهــا )بخطايــاه( َويَتْرُكَُهــا يُرَْحــُم « )أمثــال  28: 13(.
إن المســيح يتوســل فــي المنــازل العليــا ألجــل كنيســته — يتوســل ألجــل أولئــك 
الذيــن قــد بــذل دمــه ثمنــاً لفدائهــم. إن القــرون واألجيــال ل يمكنهــا أن تقلــل مــن 
ــر. فــا الحيــاة أو المــوت، ل العلــو أو العمــق تســتطيع أن تفصلنــا  فاعليــة دمــه الُمكفِّ
عــن محبــة هللا التــي فــي المســيح يســوع ربنــا، ل لكوننــا نتمســك بــه بــكل قوتنــا وبــكل 
ثبــات، بــل ألنــه هــو يتعلــق بنــا بــكل ثبــات. لــو كان خاصنــا متوقفــاً علــى جهودنــا 
لمــا أمكننــا أن نخلــص، بــل يتوقــف علــى ذاك الــذي يقــف خلــف كل المواعيــد. إن 
تََمُســَكَنا بــه قــد يبــدو واهنــاً وضعيفــاً، ولكــن محبتــه هــي محبــة األخ البكــر، فطالمــا 

ظللنــا محتفظيــن باتحادنــا بــه فــا يســتطيع أحــد أن ينتزعنــا مــن يــده.
وإذ مــرت الســنون وتكاثــر عــدد المؤمنيــن، كان يوحنــا يخــدم بــولء متزايــد وغيــرة 
لقــد  الكنيســة.  بالمخاطــر علــى  األوقــات ممتلئــة  كانــت  مضاعفــة ألجــل إخوتــه. 
بواســطة  الشــيطان  مــكان. كمــا حــاول رســل  فــي كل  الشــيطانية  الخــدع  وجــدت 
نتائــج  مــن  وكان  المســيح،  تعاليــم  ضــد  المقاومــة  يثيــروا  أن  والكــذب  التشــويه 
ذلــك أن الخصومــات والهرطقــات عرَّضــت الكنيســة للخطــر. وبعــض مــن اعترفــوا 
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الناحيــة  ومــن  لشــريعة هللا.  الطاعــة  مــن  أعفتهــم  قــد  أن محبتــه  ادعــوا  بالمســيح 
األخــرى فقــد َعلَّــَم كثيــرون ضــرورة حفــظ العــادات والطقــوس اليهوديــة، وأن مجــرد 
حفظ الشــريعة بدون اإليمان بدم المســيح كاف للخاص. وقد اعتقد البعض أن 
المســيح كان رجــاً صالحــاً ولكنهــم أنكــروا لهوتــه. وبعــض مــن تظاهــروا باإلخــاص 
وإذ  وإنجيلــه.  المســيح  أنكــروا  وبأعمالهــم  كاذبيــن،  مخادعيــن  كانــوا  هللا  لعمــل 
كانــوا هــم أنفســهم يعيشــون فــي العصيــان كانــوا يدســون الهرطقــات فــي الكنيســة. 

وهكــذا انســاق كثيــرون إلــى متاهــات اإللحــاد والخــداع.
وقــد امتــأل قلــب يوحنــا بالحــزن والغــم إذ رأى هــذه الضــالت الســامة تزحــف 
إلــى داخــل الكنيســة. رأى المخاطــر التــي كانــت الكنيســة معرضــة لهــا، فواجــه هــذه 
الحالــة الطارئــة بحــزم وتصميــم. إن رســائل يوحنــا تتحــدث عــن روح المحبــة. ويبــدو 
كمــا لــو أنــه كتــب بقلــم مغمــوس فــي المحبــة. ولكــن عندمــا واجــه أولئــك الذيــن 
كانــوا يكســرون شــريعة هللا ومــع ذلــك كانــوا يدعــون أنهــم يعيشــون بــا خطيــة، لــم 

يتــردد عــن تحذيرهــم مــن خداعهــم المخيــف.
طيبــة  بســمعة  وتتمتــع  اإلنجيــل  عمــل  فــي  مســاعدة  ســيدة  إلــى  كتــب  وإذ 
لَ  كَِثيــُروَن،  ـوَن  ُمِضلُـّ الَْعالَــِم  إِلَــى  َدَخــَل  » قَــْد  لهــا:  قــال  النطــاق،  واســع  ونفــوذ 
ــدُّ لِلَْمِســيِح.  ، َوالضِّ يَْعتَرِفُــوَن ِبيَُســوَع الَْمِســيِح آتِيًــا ِفــي الَْجَســِد. هــَذا ُهــَو الُْمِضــلُّ
ى  ــا. كُلُّ َمــْن تََعــدَّ انْظُــُروا إِلَــى أَنُْفِســُكْم لِئَــاَّ نَُضيِّــَع َمــا َعِملَْنــاُه، بَــْل نََنــاَل أَْجــرًا تَامًّ
تَْعلِيــِم الَْمِســيِح  ِفــي  يَثْبُــْت  َوَمــْن  لَــُه هللُا.  تَْعلِيــِم الَْمِســيِح فَلَيْــَس  ِفــي  يَثْبُــْت  َولَــْم 
ــُه اآلُب َوالبْــُن َجِميًعــا. إِْن كَاَن أََحــٌد يَأْتِيُكــْم، َوَل يَِجــيُء ِبهــَذا التَّْعلِيــِم، فَــاَ  فَهــَذا لَ
ــِه يَْشــتَرُِك ِفــي أَْعَمالـِـِه  تَْقبَلُــوُه ِفــي الْبَيْــِت، َولَ تَُقولُــوا لَــُه َســاٌَم. ألَنَّ َمــْن يَُســلُِّم َعلَيْ

يوحنــا 11-7(. يرَِة « )2  ــرِّ الشِّ
وقــد فُــوِّض لنــا أن نعتبــر ونقــدر الذيــن يدعــون بأنهــم ثابتــون فــي المســيح فــي 
التلميــذ  تقديــر  بنفــس  هللا،  شــريعة  علــى  العصيــان  حيــاة  يعيشــون  أنهــم  حيــن 
الحبيــب لهــم. ويوجــد فــي هــذه األيــام األخيــرة شــرور مماثلــة لتلــك التــي كانــت 
تتهــدد نجــاح الكنيســة األولــى، فينبغــي اللتفــات إلــى تعاليــم الرســول بخصــوص 
هــذه األمــور بــكل حــرص. » ينبغــي أن تكــون عندكــم محبــة «، هــذه هــي الصيحــة 
التــي تُســمع فــي كل مــكان وعلــى الخصــوص مــن أفــواه الذيــن يدعــون القداســة. 
ولكــن المحبــة الحقــة هــي أطهــر مــن أن تســتر خطيــة غيــر معتــرف بهــا. ففــي حيــن 
يجــب علينــا أن نحــب النفــوس التــي مــات المســيح ألجلهــا إل أنــه يتوجــب علينــا أل 
نعقــد اتفاقــاً مــع الشــر. علينــا أل نتحــد مــع العصــاة معتبريــن ذلــك محبــة. إن هللا 
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يطلــب مــن شــعبه الذيــن يعيشــون فــي العالــم اليــوم أن يقفــوا إلــى جانــب الحــق 
بشــجاعة كمــا فعــل يوحنــا فــي مقاومــة الضــالت المهلكــة للنفــوس.

المســيحي فقــد  اللطــف  نُظهــر  لنــا أن  ينبغــي  فــي حيــن  أنــه  والرســول يعلمنــا 
فــوض لنــا أن نتعامــل مــع الخطيــة والخطــأة بمنتهــى الصراحــة، وإن هــذا ل يتعــارض 
َي  ــَة يَْفَعــُل التََّعــدِّ مــع المحبــة الحقيقيــة. وقــد كتــب يقــول: » كُلُّ َمــْن يَْفَعــُل الَْخِطيَّ
ي. َوتَْعلَُمــوَن أَنَّ َذاَك أُظِْهــَر لَِكــْي يَرْفَــَع َخطَايَانـَـا، َولَيْــَس  أَيًْضــا. َوالَْخِطيَّــُة ِهــَي التََّعــدِّ
ِفيــِه َخِطيَّــٌة. كُلُّ َمــْن يَثْبُــُت ِفيــِه لَ يُْخِطــُئ. كُلُّ َمــْن يُْخِطــُئ لـَـْم يُبِْصــرُْه َولَ َعرَفـَـُه « )1 

يوحنــا 3: 6-4(.
إن يوحنــا كشــاهد للمســيح لــم يدخــل فــي جــدال ول فــي منازعــة مملــة. بــل 
أعلــن مــا عرفــه، ومــا رآه وســمعه. كان فــي شــركة حبّيــة مــع المســيح وأصغــى إلــى 
تعاليمــه وشــاهد آياتــه ومعجزاتــه. وقليلــون هــم الذيــن رأوا جمــال صفــات المســيح 
كمــا رآهــا يوحنــا. فبالنســبة إليــه الظلمــة قــد مضــت، وكان النــور الحقيقــي يضــيء 
عليــه. وشــهادة يوحنــا عــن حيــاة الُمَخلِّــص وموتــه كانــت واضحــة وقويــة. ومــن مــلء 
قلبــه الفائــض بالمحبــة للمخلــص تكلــم، ولــم يمكــن أليــة قــوة أن توقفــه عــن الــكام.

وقــد أعلــن قائــاً: » اَلَّــِذي كَاَن ِمــَن الْبَــْدِء، الَّــِذي َســِمْعَناُه، الَّــِذي رَأَيَْنــاُه ِبُعيُونَِنــا، 
الَّــِذي َشــاَهْدنَاُه، َولََمَســتُْه أَيِْديَنــا، ِمــْن ِجَهــِة كَلَِمــِة الَْحيَــاِة... الَّــِذي رَأَيَْنــاُه َوَســِمْعَناُه 
ــا َشــرِكَتَُنا نَْحــُن فَِهــَي َمــَع اآلِب  نُْخِبرُكُــْم ِبــِه، لَِكــْي يَُكــوَن لَُكــْم أَيًْضــا َشــرِكٌَة َمَعَنــا. َوأَمَّ

َوَمــَع ابِْنــِه يَُســوَع الَْمِســيِح « )1 يوحنــا 1: 3-1(.
وهكذا يمكن لكل مؤمن حقيقي عن طريق اختباره أن » يختم أَنَّ هللَا َصاِدٌق « 

)يوحنا 3: 33(. وأن يشهد لما قد رآه وسمعه وأحس به من قوة المسيح.
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لقــد تمثلــت القداســة الحقيقيــة فــي حيــاة التلميــذ يوحنــا. ففــي غضــون ســني 
عشــرته الوثيقــة مــع المســيح كثيــراً مــا كان الُمَخلِّــص ينــذره ويحــذره، وقــد قبــل يوحنــا 
ونقائصــه  عجــزه  رأى  ليوحنــا  اإللهــي  الُمَخلِـّـص  صفــات  انكشــفت  وإذ  التوبيــخ، 
العنيفــة،  روحــه  نقيــض  وعلــى  يــوم،  بعــد  ويومــاً  الكتشــاف.  هــذا  أمــام  فاتضــع 
رأى رقــة يســوع ولطفــه وصبــره وســمع تعاليمــه عــن الوداعــة والصبــر. ويومــاً بعــد 
يــوم انجــذب قلبــه إلــى المســيح إلــى أن غابــت الــذات عــن نظــره فــي غمــرة محبتــه 
ابــن هللا اليوميــة مــن قــوة ولطــف، وجــال ووداعــة  مــا رآه فــي حيــاة  لســيده. إن 
واقتــدار وصبــر مــأل نفســه إعجابــاً. فســلم طبعــه الســريع الغضــب والطمــوح ليتبــدل 

بقــوة المســيح، وقــد أحدثــت محبــة هللا تغييــراً عظيمــاً فــي أخاقــه.
وعلــى نقيــض مدهــش للقداســة التــي تمــت فــي حيــاة يوحنــا كان اختبــار زميلــه 
التلميــذ يهــوذا. وكيوحنــا زميلــه، اعتــرف يهــوذا بأنــه تلميــذ للمســيح، ولكــن لــم يكــن 
لــه إل صــورة التقــوى. إن يهــوذا لــم يكــن جامــد الشــعور مــن جهــة جمــال صفــات 
بالتبكيــت  الُمَخلِـّـص شــعر  أقــوال  إلــى  كثيــرة حيــن كان يصغــي  المســيح، ومــراراً 
واإلدانــة، ولكنــه رفــض أن يتضــع أو يعتــرف بخطايــاه. إنــه بمقاومتــه للتأثيــر اإللهــي، 
أهــان الســيد الــذي ادعــى بأنــه يحبــه. لقــد جاهــد يوحنــا بــكل غيــرة ضــد أخطائــه 
بعاداتــه  نفســه  فكبــل  للتجربــة  انتهــك ضميــره وخضــع  فقــد  يهــوذا  أمــا  وقاومهــا، 
الشــريرة بإحــكام أكبــر. إن ممارســة الحقائــق التــي علــم بهــا المســيح كانــت مغايــرة 
لرغائبــه وأغراضــه ولــم يســتطع إخضــاع نفســه آلراء معلمــه ليحصــل علــى الحكمــة 
من الســماء. فبدلً من أن يســلك في النور اختار الســلوك في الظلمة. وقد أبقى 
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فــي قلبــه الرغائــب الشــريرة والطمــع وشــهوة النتقــام واألفــكار المظلمــة الكئيبــة إلــى 
أن ســيطر الشــيطان عليــه ســيطرة كاملــة.

هذيــن  فــكا  المســيح.  اتبــاع  أنهــم  يعترفــون  الذيــن  يمثــان  ويهــوذا  يوحنــا  إن 
وإتِّباعــه،  اإللهــي  المثــال  حيــاة  لدراســة  نفســها  الفــرص  لديهمــا  كانــت  التلميذيــن 
وكاهمــا كانــا علــى صلــة وثيقــة بيســوع وتمتعــا بامتيــاز الســتماع لتعاليمــه. كان لــكل 
منهمــا نقائصــه الخطيــرة فــي خلقــه، كمــا كان فــي متنــاول كل منهمــا الحصــول علــى 
النعمــة اإللهيــة التــي تغيــر الخلــق. ولكــن فــي حيــن أن أحدهمــا كان بــكل تواضــع يتعلــم 
من يسوع، فإن اآلخر اظهر أنه ليس عاماً بالكلمة بل سامعاً فقط. أحدهما إذ كان 
كل يوم يموت عن الذات وينتصر على الخطية فقد تقدس في الحق، أما اآلخر فإذ 
كان يقاوم قوة نعمة هللا المغيرة وينغمس في رغائبه وأنانيته صار عبداً للشيطان.

إن مثــل هــذا التغييــر فــي الخلــق كمــا يــرى فــي حيــاة يوحنــا هــو دائمــاً نتيجــة 
الشــركة مــع المســيح. قــد تكــون هنالــك نقائــص ملحوظــة فــي خلــق أي فــرد، ولكنــه 
عندمــا يصيــر تلميــذاً حقيقيــاً للمســيح فــإن قــوة النعمــة اإللهيــة تغيــره وتقدســه. فــإذ 
يــرى مجــد الــرب كمــا فــي مــرآة يتغيــر مــن مجــد إلــى مجــد إلــى أن يصيــر علــى صــورة 

ذاك الــذي يعبــده ويمجــده.
كان يوحنــا معلمــا للقداســة، وفــي رســائله إلــى الكنائــس قــدم قوانيــن ل تخطــئ 
لتصرفــات المســيحيين. فقــد كتــب يقــول: » وَكُلُّ َمــْن ِعْنــَدُه هــَذا الرََّجــاُء ِبــِه، يُطَهِّــُر 
نَْفَســُه كََما ُهَو طَاِهٌر «. » َمْن قَاَل إِنَُّه ثَاِبٌت ِفيِه يَْنبَِغي أَنَُّه كََما َســلََك َذاَك هَكَذا 
ـَم أنــه يجــب علــى المســيحي  يَْســلُُك ُهــَو أَيًْضــا « )1 يوحنــا 3: 3؛ 2: 6(. وقــد َعلّـَ
أن يكــون طاهــراً فــي قلبــه وفــي حياتــه وينبغــي أل يقنــع أبــدا باعتــراف فــارغ. فكمــا 
أن هللا قــدوس فــي محيطــه، كذلــك علــى اإلنســان الســاقط أن يكــون قديســاً فــي 

محيطــه باإليمــان بالمســيح. 
قََداَســتُُكْم « )1  إَِراَدُة هللِا:  ِهــَي  يقــول: » هــِذِه  الرســول  بولــس  وقــد كتــب 
مــع  مــن كل معاماتــه  هــو قصــد هللا  الكنيســة  تقديــس  إن   .)3  :4 تســالونيكي 
للمــوت  ابنــه  بــذل  ولقــد  قديســين.  ليكونــوا  األزل  منــذ  اختارهــم  لقــد  شــعبه. 
إنــه  النفــس.  صغــر  مــن  مجرديــن  الحــق  طاعــة  فــي  مقدســين  ليكونــوا  ألجلهــم 
بواســطة  يتمجــد  أن  يمكــن  هللا  إن  شــخصياً.  وتســليماً  شــخصياً  عمــاً  يطلــب 
الذيــن يعترفــون بإيمانهــم بــه، فقــط علــى قــدر مــا يكونــون مشــابهين لصورتــه وعلــى 
قــدر مــا يخضعــون لســلطان روحــه. وحينئــذ فكشــهود يمكنهــم أن يخبــروا اآلخريــن 

نعمــة هللا ألجلهــم. قــد صنعتــه  بمــا 
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َمَحبَّــٌة،  » هللَاُ  المحبــة:  مبــدأ  لتفاعــل  كنتيجــة  يأتــي  الصحيــح  التقديــس  إن 
ــِة، يَثْبُــْت ِفــي هللِا َوهللُا ِفيــِه « )1 يوحنــا 4: 16(. إن حيــاة  َوَمــْن يَثْبُــْت ِفــي الَْمَحبَّ
مــن يســكن المســيح فــي قلبــه تُظهــر التقــوى العمليــة. والُخلــق يتطهــر ويتســامى 
ويُكــرم ويتمجــد. والتعليــم النقــي يمتــزج بأعمــال البــر، والوصايــا الســماوية تمتــزج 

المقدســة. باألعمــال 
ينبغــي لمــن يرغبــون فــي الحصــول علــى بركــة التقديــس أن يتعلمــوا أول معنــى 
تضحيــة الــذات. إن صليــب المســيح هــو العمــود الــذي يســتند إليــه: » أَكْثـَـَر فَأَكْثـَـَر 
فَلْيُْنِكــْر  َوَرائِــــي  يَأْتِــَي  أَْن  أََحــٌد  أََراَد  » إِْن  المســيح:  قــال  وقــد  ـا «.  أَبَِديًـّ َمْجــٍد  ثَِقــَل 
نَْفَســُه َويَْحِمــْل َصلِيبـَـُه َويَتْبَْعِنــــي « )2 كورنثــوس 4: 17؛ متــى 16: 24(. إن الرائحــة 
الذكيــة التــي تفــوح مــن محبتنــا لبنــي جنســنا هــي التــي تكشــف عــن محبتنــا هلل. إن 
الصبــر فــي الخدمــة هــو الــذي يجلــب الراحــة للنفــس. وعــن طريــق الكــد والخدمــة 
المتواضعــة المجــدة األمينــة يمكــن لشــعب هللا أن ينجــح ويتقــدم. إن هللا يســند 

ويقــوي مــن يرغــب فــي اتبــاع طريــق المســيح.
إن التقديــس ليــس عمــل لحظــة أو ســاعة أو يــوم بــل هــو عمــل الحيــاة كلهــا. 
وهــو ل يُنــال بواســطة اإلحســاس بالســعادة القصيــرة األمــد بــل هــو نتيجــة المــوت 
الدائــم عــن الخطيــة والحيــاة المســتمرة مــن أجــل المســيح. إن األخطــاء ل يمكــن 
تصحيحهــا واإلصاحــات ل يمكــن إجراؤهــا فــي الُخلــق بواســطة الجهــود الواهنــة 
المتقطعــة. ولكننــا ننتصــر فقــط بواســطة بــذل جهــود طويلــة مثابــرة وتدريــب مؤلــم 
وحــرب قاســية ضــروس. ول نعــرف فــي يــوم مقــدار شــدة نضالنــا الــذي سنشــتبك 
فيــه فــي اليــوم التالــي. فطالمــا الشــيطان يملــك، علينــا أن نخضــع الــذات ونتغلــب 
علــى الخطايــا المحيطــة بنــا، وعلــى قــدر مــا تطــول حياتنــا فلــن يوجــد مــكان فيــه 
نتوقــف، أو نقطــة نصــل إليهــا ونقــول: لقــد أدركــت إدراكاً كامــاً. فالتقديــس هــو 

ثمــرة الطاعــة مــدى الحيــاة.
لــم يوجــد نبــي ول رســول ادعــى لنفســه العصمــة مــن الخطيــة. فالنــاس الذيــن 
عاشوا على قرب شديد من هللا، الناس الذين كانوا على أتم استعداد للتضحية 
بالحيــاة نفســها كــي ل يرتكبــوا خطــأ واحــداً عــن علــم، النــاس الذيــن أكرمهــم هللا بنــور 
إلهــي وقــوة إلهيــة، اعترفــوا بشــر طبيعتهــم. إنهــم لــم يضعــوا ثقتهــم فــي الجســد، ولــم 

يدعــوا أي بــر ذاتــي، بــل اتكلــوا بالتمــام علــى ِبــرِّ المســيح.
مــن  وهكــذا ســتكون الحــال مــع كل مــن يشــاهدون المســيح. كلمــا زدنــا قربــاً 
يســوع، وكلمــا اكتشــفنا بــكل جــاء طهــارة خلقــه، كلمــا رأينــا بــكل وضــوح شــر الخطيــة 
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العظيــم، وكلمــا زهدنــا فــي تمجيــد ذواتنــا. وســتتوق النفــس وتصبــو باســتمرار إلــى 
هللا، وســيكون هنالــك اعتــراف بالخطيــة مســتمر وحــار وعميــق يتضــع القلــب أمامــه. 
وفــي كل خطــوة نتقــدم فيهــا فــي اختبارنــا المســيحي ســتزيد توبتنــا عمقــا. وســنعرف 
أن كفايتنــا إنمــا هــي فــي المســيح وحــده، وســنعترف بمــا اعتــرف بــه الرســول فنقــول: 
ــا ِمــْن  ، أَْي ِفــي َجَســِدي، َشــْيٌء َصالِــٌح «. » َوأَمَّ ـُه لَيْــَس َســاكٌِن ِفــيَّ » فَإِنِـّـي أَْعلَــُم أَنّـَ
ِجَهِتــي، فََحاَشــا لـِـي أَْن أَفْتَِخــَر إِلَّ ِبَصلِيــِب َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيحِ، الَّــِذي ِبــِه قَــْد ُصلِــَب 

الَْعالَــُم لِــي َوأَنَــا لِلَْعالَــِم « )روميــة 7: 18، غاطيــة 6: 14(. 
شــعب هللا،  ونضــال  المقدســة  الحــروب  تاريــخ  المســجلون  المائكــة  ليكتــب 
وليســجلوا صلواتهــم ودموعهــم، ولكــن ل يجلبــن أحــد العــار علــى هللا بقولــه: » أنــا بــا 
خطــة، أنــا قديــس «، فالشــفاه التــي تقدســت ل تنطــق بتلــك األقــوال الجريئــة الوقحــة.

لقــد اختُِطــَف بولــس الرســول إلــى الســماء الثالثــة ورأى أشــياء ل ينطــق بهــا، ومــع 
ذلــك فهــذه هــي الحقيقــة التــي نطــق بهــا فــي غيــر تصنــع أو ادعــاء: » لَيْــَس أَنِّــي قـَـْد 
نِلْــُت أَْو ِصــرُْت كَاِمــاً، َولِكنِّــي أَْســَعى « )فيلبــي 3: 12(. ليكتــب مائكــة الســماء 
عــن انتصــارات بولــس فــي مجاهدتــه جهــاد اإليمــان الحســن. وكذلــك أيضــاً لتفــرح 
الســماء بخطواتــه الثابتــة وهــو ســائر فــي طريقــه إلــى الســماء، فهــو إذ وضــع الجعالــة 
قبلتــه وأمــام ناظريــه حســب كل شــيء آخــر نفايــة. إن المائكــة يفرحــون إذ يخبــرون 
بانتصاراتــه، أمــا هــو فــا يفاخــر بمــا قــد بلغــه أو أدركــه. وموقــف بولــس هــو الموقــف 
الــذي ينبغــي أن يقفــه كل تابــع للمســيح وهــو يتقــدم فــي طريــق جهــاده فــي ســبيل 

إحــراز اإلكليــل الــذي ل يفنــى.
فلينظــر الذيــن يميلــون إلــى المفاخــرة بادعائهــم القداســة ألنفســهم، لينظــروا 
فــي مــرآة شــريعة هللا. فــإذ يــرون مطاليبهــا البعيــدة المــدى ويدركــون عملهــا كمميــزة 
ألفــكار القلــب ونياتــه، فإنهــم ل يفاخــرون بعصمتهــم. يقــول يوحنــا، وهــو فــي هــذا 
َولَيْــَس  أَنُْفَســَنا  نُِضــلُّ  لََنــا َخِطيَّــٌة  لَيْــَس  ـُه  إِنّـَ ل يميــز نفســه علــى إخوتــه: » إِْن قُلَْنــا 
الَْحــقُّ ِفيَنــا «، » إِْن قُلَْنــا إِنََّنــا لـَـْم نُْخِطــْئ نَْجَعلـْـُه كَاِذبـًـا، وَكَلَِمتـُـُه لَيَْســْت ِفيَنــا «. » إِِن 
اْعتَرَفَْنــا ِبَخطَايَانـَـا فَُهــَو أَِميــٌن َوَعــاِدٌل، َحتَّــى يَْغِفــَر لََنــا َخطَايَانـَـا َويُطَهِّرَنـَـا ِمــْن كُلِّ إِثـْـٍم « 

)1 يوحنــا 1: 8 ،10، 9(. 
عــي لنفســها  عــي القداســة، وتعلــن أنهــا بجملتهــا للــرب، وتدَّ توجــد جماعــة تَدَّ
الحــق فــي مواعيــد هللا، وهــي فــي الوقــت نفســه ترفــض إطاعــة وصايــاه. هــؤلء 
بــه هللا  وعــد  قــد  مــا  فــي كل  الحــق  ُعــون ألنفســهم  يَدَّ الشــريعة  علــى  المعتــدون 
المحبــة  أن  يخبرنــا  يوحنــا  مــن جانبهــم، ألن  هــذه وقاحــة وغطرســة  ولكــن  أولده، 
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لــكل وصايــاه. ل يكفــي العتقــاد بنظريــة الحــق،  الحقيقيــة هلل تظهــر فــي الطاعــة 
أو العتــراف باإليمــان بالمســيح، أو العتقــاد بــأن يســوع ليــس محتــالً، أو أن ديانــة 
الكتــاب ليســت خرافــة مصنعــة. فلقــد كتــب يوحنــا يقــول: » َمــْن قَــاَل قَــْد َعرَفْتُــُه 
ــا  ــا َمــْن َحِفــَظ كَلَِمتـَـُه، فََحقًّ َوُهــَو لَ يَْحَفــُظ َوَصايـَـاُه، فَُهــَو كَاِذٌب َولَيْــَس الَْحــقُّ ِفيــِه. َوأَمَّ
لَــْت َمَحبَّــُة هللِا. ِبهــَذا نَْعــرُِف أَنََّنــا ِفيــِه «. » َوَمــْن يَْحَفــْظ َوَصايَــاُه  ِفــي هــَذا قَــْد تََكمَّ

يَثْبُــْت ِفيــِه َوُهــَو ِفيــِه « )1 يوحنــا 2: 4، 5؛ 3: 24(.
إن يوحنــا لــم يعلــم أن الخــاص يمكــن الحصــول عليــه بالطاعــة، بــل أن الطاعــة 
هــي ثمــرة اإليمــان والمحبــة. فقــال: » َوتَْعلَُمــوَن أَنَّ َذاَك أُظِْهــَر لَِكــْي يَرْفَــَع َخطَايَانَــا، 
يُبِْصــرُْه َولَ  لَــْم  َمــْن يُْخِطــُئ  ِفيــِه لَ يُْخِطــُئ. كُلُّ  يَثْبُــُت  َمــْن  ِفيــِه َخِطيَّــٌة. كُلُّ  َولَيْــَس 
َعرَفَُه « )1 يوحنا 3: 5، 6(. فإن ثبتنا في المسيح وسكنت محبة هللا في القلب 
فــإن مشــاعرنا وأفكارنــا وأفعالنــا تكــون متوافقــة مــع إرادة هللا. إن القلــب المقــدس 

هــو فــي حالــة انســجام مــع وصايــا شــريعة هللا.
يوجــد كثيــرون ممــن يحاولــون أن يحفظــوا وصايــا هللا بــكل اجتهــاد ومــع ذلــك 
قلمــا يحصلــون علــى الســام أو الفــرح. فهــذا النقــص فــي اختبارهــم هــو نتيجــة 
إخفاقهــم فــي ممارســة اإليمــان. فيبــدو أنهــم ســائرون فــي أرض مالحــة وقفــر يابــس. 
إنهــم يطالبــون بالقليــل فــي حيــن كان يمكنهــم أن يطالبــوا بالكثيــر ألن مواعيــد هللا ل 
تحدهــا حــدود. مثــل هــؤلء ل يمثلــون التقديــس الــذي يحــدث عــن طريــق الطاعــة 
للحق تمثياً صحيحاً. إن الرب يريد أن يكون كل أولده وبناته ســعداء ومســالمين 
ومطيعيــن. وبواســطة ممارســة اإليمــان يمتلــك المؤمــن هــذه البــركات. وبواســطة 
اإليمــان يمكــن ســد كل نقــص فــي الخلــق، ويمكــن التطهــر مــن كل دنــس أو نجاســة، 

ويمكــن تصحيــح كل خطــأ وكل تفــوق يمكــن أن ينمــو ويــزداد.
إن الصــاة هــي الوســيلة التــي رســمتها الســماء للنجــاح فــي الحــرب ضــد الخطيــة 
وتنميــة الخلــق المســيحي. إن المؤثــرات أو القــوى اإللهيــة التــي تأتــي إجابــة لصــاة 
اإليمــان ســتتمم فــي نفــس المصلــي كل مــا يتوســل فــي طلبــه. يمكننــا أن نســأل غفــران 
خطايانــا أو انســكاب الــروح القــدس علينــا أو أن تكــون طباعنــا مســيحية، أو أن نطلــب 
الحكمة للقيام بعمله، أو أية هبة وعد بإعطائها لنا. والوعد لنا هو هذا: » تُْعطَْوا «.

إن موســى حيــن كان فــي الجبــل منفــرداً مــع هللا رأى المثــال العجيــب للبنــاء 
الــذي كان مزمعــا أن يكــون مســكن مجــده. فــإذ نكــون نحــن فــي الجبــل مــع هللا، فــي 
ســتر الشــركة، علينــا أن نتأمــل فــي المثــل األعلــى المجيــد الــذي وضعــه للبشــرية. 
ففــي كل العصــور، وعــن طريــق الشــركة مــع الســماء، تمــم هللا قصــده لبنيــه بكونــه 
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كشــف لعقولهــم بالتدريــج عــن تعاليــم النعمــة. إن طريقتــه فــي إبــاغ الحــق مصــورة 
فــي هــذه الكلمــات: » ُخُروُجــُه يَِقيــٌن كَالَْفْجــِر « )هوشــع 6: 3(. إن مــن يضــع نفســه 
فــي الوضــع الــذي يســتطيع فيــه هللا أن ينيــره، يكــون كمــن يتقــدم مــن عتمــة الفجــر 

الجزئيــة إلــى إشــراق نــور الظهيــرة الكامــل.
إن التقديــس الحقيقــي معنــاه المحبــة الكاملــة هلل والطاعــة الكاملــة والمتثــال 
التــام إلرادة هللا. علينــا أن نكــون مقدســين هلل بواســطة إطاعــة الحــق. يجــب أن 
تتطهــر ضمائرنــا مــن األعمــال المميتــة لنخــدم هللا الحــي. إننــا لســنا بعــد كامليــن، 
ولكنــه امتيــاز لنــا أن ننتــزع أنفســنا مــن عراقيــل الــذات والخطيــة ونتقــدم إلــى الكمال. 
توجــد إمكانــات عظيمــة ومــدارك ســامية ومقدســة موضوعــة فــي متنــاول الجميــع.

إن الســبب الــذي ألجلــه ل يتقــدم كثيــرون إلــى مــدى أبعــد فــي الحيــاة اإللهيــة 
فــي هــذا العصــر مــن تاريــخ العالــم هــو كونهــم يترجمــون إرادة هللا لتكــون وفــق مــا 
يرغبــون تمامــاً. ففيمــا هــم يتبعــون رغباتهــم الخاصــة، يخدعــون أنفســهم بالقــول 
إنهــم مطيعــون إلرادة هللا. هــؤلء ليــس لهــم حــروب مــع الــذات ليخوضوهــا. ويفلــح 
آخــرون إلــى حيــن فــي الحــرب ضــد رغبتهــم الذاتيــة فــي طلــب المســرات والراحــة. 
الجهــد  بســبب  والتعــب  باإلرهــاق  يُصابــون  ولكنهــم  وغيــورون  مخلصــون  إنهــم 
والكســل  التراخــي  يبــدو  وإذ  المتواصــل.  يــوم والضطــراب  والمــوت كل  الطويــل 
الناعســة  عيونهــم  يغمضــون  فإنهــم  وكريهــاً،  منفــراً  الــذات  عــن  والمــوت  مغريــاً، 

ويســقطون تحــت ســلطان التجربــة بــدلً مــن أن يقاوموهــا.
أو  الشــر  مــع  تتــرك مجــالً لاتفــاق  فــي كلمــة هللا ل  المدونــة  التعليمــات  إن 
مجاراتــه. لقــد أُظِهــر ابــن هللا ليجتــذب جميــع النــاس إلــى شــخصه. لقــد أتــى ل لكــي 
يهــدئ العالــم لينــام بــل ليوجــه األنظــار إلــى الطريــق الضيــق الــذي ينبغــي أن يســير 
فيــه جميــع مــن يصلــون أخيــراً » إلــى أبــواب مدينــة هللا «. وعلــى أولده أن يســيروا 
فــي نفــس الطريــق الــذي ســار هــو فيــه مــن قبــل. ومهمــا ضحــوا براحتهــم أو تمتعاتهــم 
الذاتيــة، ومهمــا كانــت كلفــة التعــب أو اآللم، عليهــم أن يثيــروا حربــاً ل راحــة فيهــا 

ول هــوادة ضــد الــذات.
إن أعظــم تمجيــد يمكــن للنــاس أن يقدمــوه هلل هــو أن يكونــوا أدوات مقدســة 
يمكــن هلل أن يعمــل بواســطتها. إن الوقــت يُســرع بنــا إلــى األبديــة، إذن فــا نحجــز 
عــن هللا حقوقــه. ول ننكــر عليــه الشــيء الــذي، مــع كونــه ل يمكــن أن يُعطــى بــدون 
اســتحقاق، ل يمكــن أن يُنكــر أو يُحجــز بــدون هــاك. إنــه يطلــب القلــب بجملتــه، 
فَأَْعِطــِه إيــاه فهــو لــه بحــق الخلــق وبحــق الفــداء. وهــو يطلــب عقلــك، فَأَْعِطــِه إيــاه 
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فهــو لــه. وهــو يطــب مالــك، فَأَْعِطــِه إيــاه فهــو لــه: » َوأَنَُّكــْم لَْســتُْم ألَنُْفِســُكْم؟ ألَنَُّكــْم 
النفــس  ولء  يطلــب  هللا  إن   .)20  ،19  :6 كورنثــوس   1( ِبثََمــٍن «  اْشــتُِريتُْم  قَــِد 
المقدســة التــي قــد أعــدت ذاتهــا بممارســة اإليمــان العامــل بالمحبــة لتخدمــه. إنــه 
يرفــع أمــام أنظارنــا أســمى مثــال أي الكمــال. وهــو يطلــب منــا أن نكــون لــه بالتمــام 

وبالكليــة فــي هــذا العالــم كمــا أنــه هــو لنــا فــي حضــرة هللا.
تســالونيكي 4:   1( إليكــم، » قََداَســتُُكْم «  بالنســبة  إَِراَدُة هللِا «  ِهــَي  » هــِذِه 
3( فهــل هــي إرادتــك أنــت أيضــاً؟ قــد تكــون خطايــاك كجبــال أمامــك، ولكــن إذا 
كنــت تتضــع وتعتــرف بخطايــاك متــكاً علــى اســتحقاقات الُمَخلِـّـص المصلــوب 
والمقــام، فســيغفر لــك ويطهــرك مــن كل إثــم. هللا يطلــب منــك المتثــال الكامــل 
لشــريعته. هــذه الشــريعة هــي صــدى صوتــه القائــل لــك: كــن أقــدس وأقــدس ممــا 
أنــت. اطلــب مــلء نعمــة المســيح. ليمتلــئ قلبــك بشــوق حــار إلــى بــره الــذي تعلــن 

كلمــة هللا إنــه ينشــئ ســاماً وينتــج عنــه الهــدوء واليقيــن إلــى األبــد.
فــإذ تتــوق نفســك وتتعطــش إلــى هللا فســتجد الشــيء الكثيــر جــداً مــن غنــى 
الــذي ل يســتقصى. وإذ تتأمــل فــي هــذه الكنــوز فســتمتلكها وتُعلــن عــن  نعمتــه 
اســتحقاقات ذبيحــة الُمَخلِـّـص وحمايــة بــره ومــلء حكمتــه، وقدرتــه ليوقفــك أمــام 

اآلب: » ِبــاَ َدنَــٍس َولَ َعيْــٍب « )2 بطــرس 3: 14(.
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كان قــد مــر مــا يزيــد علــى نصــف قــرن علــى تنظيــم الكنيســة المســيحية. وفــي 
غضــون تلــك المــدة ظلــت رســالة اإلنجيــل تصطــدم بمقاومــة مســتمرة. إن أعــداء 
اإلنجيــل لــم يتراخــوا قــط فــي جهودهــم وأخيــراً أفلحــوا فــي تعبئــة قــوة اإلمبراطــور 

الرومانــي ضــد المســيحيين.
وفــي الضطهــاد الرهيــب الــذي تبــع ذلــك عمــل الرســول يوحنــا الشــيء الكثيــر 
لكــي يثبــت ويقــوي إيمــان المؤمنيــن. فقــدم شــهادة لــم يســتطع خصومــه أن يجادلــوا 
فيهــا، وقــد أعانــت هــذه الشــهادة إخوتــه علــى مواجهــة التجــارب التــي حلــت بهــم 
بشــجاعة وولء. وعندمــا بــدا أن إيمــان المســيحيين قــد بــدأ يترنــح ويضعــف أمــام 
ذاك  المحنــك  يســوع  خــادم  كان  لمواجهتهــا،  اضطــروا  التــي  العنيفــة  المقاومــة 
بإيمانــه  احتفــظ  لقــد  والمقــام.  المصلــوب  الُمَخلِـّـص  قصــة  وفصاحــة  بقــوة  يــردد 
بــكل ثبــات، ومــن بيــن شــفتيه كانــت تخــرج دائمــاً نفــس الرســالة المفرحــة القائلــة: 
ـِذي َشــاَهْدنَاُه،  ـِذي رَأَيَْنــاُه ِبُعيُونَِنــا، الّـَ ـِذي َســِمْعَناُه، الّـَ ـِذي كَاَن ِمــَن الْبَــْدِء، الّـَ » اَلّـَ
ــْم ِبــِه « )1  ــاِة... الَّــِذي رَأَيَْنــاُه َوَســِمْعَناُه نُْخِبرُكُ َولََمَســتُْه أَيِْديَنــا، ِمــْن ِجَهــِة كَلَِمــِة الَْحيَ

يوحنــا 1: 3-1(.
لقــد عــاش يوحنــا عمــراً طويــاً. وقــد شــهد خــراب أورشــليم وتدميــر الهيــكل 
والــذي كان مرتبطــاً  الباقيــن  التاميــذ  مــن كل  أكثــر  عــاش  الــذي  فــذاك  الفخــم. 
بالُمَخلِـّـص بربــاط الحــب الوثيــق كان لرســالته تأثيــر كبيــر فــي إعــان حقيقــة كــون 
يسوع هو الَمِسيَّا فادى العالم. ولم يمكن ألحد أن يشك في إخاصه، وبواسطة 

تعاليمــه رجــع كثيــرون عــن عــدم إيمانهــم. 
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وقــد امتــألت قلــوب رؤســاء اليهــود بالعــداوة المــرة ضــد يوحنــا بســبب ولئــه 
الثابت لعمل المســيح. وقد أعلنوا أن كل جهودهم ضد المســيحيين لن تجديهم 
فتيــاً طالمــا بقيــت شــهادة يوحنــا تــرن فــي آذان الشــعب. فلكــي تُنســى معجــزات 

يســوع وتعاليمــه ينبغــي إســكات صــوت هــذا الشــاهد الجــريء.
ولذلــك اســتدعي يوحنــا إلــى رومــا لكــي يحاكــم ألجــل إيمانــه. وهنــاك حرفــت 
بأنــه  وتقــدم شــهود زور واشــتكوا عليــه  الســلطات،  أمــام  الرســول وزورت  تعاليــم 
يعلــم بهرطقــات وضــالت دينيــة تدعــو إلــى العصيــان والتمــرد علــى الحكومــة. وكان 

أعــداؤه يرجــون أنــه بنــاء علــى هــذه التهــم، ســيُحكم عليــه بالمــوت.
وقــد أجــاب يوحنــا عــن نفســه بطريقــة واضحــة ومقِنَعــة وببســاطة وإخــاص، 
جعلــت لكامــه تأثيــراً عظيمــاً. وقــد ُدهــش ســامعوه مــن حكمتــه وفصاحتــه. ولكــن 
بقــدر مــا كانــت شــهادته مقنعــة بقــدر مــا زادت عــداوة خصومــه ومقاوميــه. وقــد 
البراهيــن  فــي  استشــاط اإلمبراطــور دومتيانــوس غضبــاً. فلــم يســتطع أن يجــادل 
التــي أدلــى بهــا ذلــك المدافــع األميــن عــن المســيح، ول أن يبــاري القــوة المرافقــة 

لــكام الحــق الــذي نطــق بــه، ومــع ذلــك عقــد العــزم علــى إســكات صوتــه.
وقــد أُلقــي يوحنــا فــي قــدر كبيــرة فيهــا زيــت يغلــي ولكــن الــرب حفــظ حيــاة خادمه 
األميــن كمــا حفــظ حيــاة الفتيــة العبرانييــن الثاثــة فــي أتــون النــار. وعندمــا قيلــت 
هــذه الكلمــات: هكــذا يهلــك كل مــن يؤمنــون بذلــك المحتــال يســوع الناصــري، 
أعلــن يوحنــا قائــاً: إن ســيدي قــد احتمــل بصبــر كل مــا أمكــن للشــيطان ومائكتــه أن 
يبتكــروه إلذللــه وتعذيبــه. لقــد بــذل حياتــه ليخلــص العالــم. وإنــي قــد أُكرمــت إذ ُســمح 
لي بأن أتألم ألجله. أنا إنســان ضعيف وخاطئ. أما المســيح فكان أميناً قدوســاً با 

عيــب ول دنــس. فهــو لــم يعمــل خطيــة ول وجــد فــي فمــه مكــر.
بأيــدي الرجــال أنفســهم  كان لهــذه األقــوال تأثيرهــا فأُخــرج يوحنــا مــن القــدر 

ألقــوه فيهــا. الذيــن 
ومرة أخرى ثقلت يد الضطهاد على الرسول. فنفي يوحنا بأمر اإلمبراطور إلى 
جزيــرة بطمــس إذ حكــم عليــه بذلــك: » ِمــْن أَْجــِل كَلَِمــِة هللِا، َوِمــْن أَْجــِل َشــَهاَدِة يَُســوَع 
الَْمِســيحِ « )رؤيــا 1: 9(. وقــد ظــن أعــداؤه أنــه لــن يعــود أحــد مــن النــاس يحــس بتأثيــر 
الرســول فــي تلــك الجزيــرة النائيــة، ول بــد مــن أن يمــوت تحــت ضغــط العنــاء ووطــأة 

الكــرب والغــم واأللــم.
لقــد اختيــرت جزيــرة بطمــس الصخريــة الجدبــاء الواقعــة فــي بحــر إيجــة، مــن قبــل 
الحكومــة الرومانيــة لتكــون منفــي للمجرميــن، أمــا بالنســبة لخــادم هللا هــذا، فقــد 
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صــارت تلــك البقعــة الكئيبــة بــاب الســماء. ففــي هــذا المــكان المنقطــع عــن مشــاهد 
الحيــاة النشــطة الصاخبــة، وإذ كان هــو بعيــداً عــن حقــل خدمتــه الســابق، كان فــي 
صحبته هللا والمســيح ومائكة الســماء، وقد تلقى منهم التعليمات ألجل الكنيســة 
علــى مــدى العصــور المســتقبلة. وقــد ظهــرت أمامــه الحــوادث التــي كانــت مزمعــة 
ل الــرؤى التــي  أن تقــع فــي المشــاهد الختاميــة لتاريــخ هــذه األرض، وهنــاك َســجَّ
أراُه إياهــا هللا. فعندمــا ل يعــود صوتــه قــادراً علــى أن يشــهد لــذاك الــذي قــد أحبــه 
وخدمــه. فــان الرســائل المعطــاة لــه علــى ذلــك الشــاطئ المقفــر كانــت مزمعــة أن 

تخــرج كمصبــاح متقــد معلنــة عــن قصــد الــرب األكيــد تجــاه كل أمــة علــى األرض.
وبيــن جــروف بطمــس وصخورهــا كانــت ليوحنــا شــركة مــع صانعــه. لقــد راجــع 
حياتــه الماضيــة وإذ فكــر فــي البــركات التــي قــد حصــل عليهــا مــأل الســام قلبــه. لقــد 
عــاش عيشــة مســيحية فأمكنــه أن يقــول بإيمــان: » نَْحــُن نَْعلَــُم أَنََّنــا قَــِد انْتََقلَْنــا ِمــَن 
الَْمــْوِت إِلَــى الَْحيَــاِة « )1 يوحنــا 3: 14(. ولــم يكــن هــذا لينطبــق علــى اإلمبراطــور 
الــذي قــد نفــاه والــذي كان يســتطيع أن ينظــر فقــط إلــى مياديــن الحــروب والمذابــح، 
نفســه  ثمــرة شــهوة  ذلــك  النائحيــن، وكل  واأليتــام  واألرامــل  الموحشــة،  والبيــوت 

الطامعــة فــي التفــوق والســيادة.
إن يوحنــا وهــو فــي مســكنه المنعــزل ذاك، اســتطاع أن يــدرس بتمعــن وتدقيــق 
أكثــر ممــا فعــل فــي أي وقــت مضــى، إعانــات قــدرة هللا كمــا ســجلت فــي ســفر 
الطبيعــة وفــي صفحــات الوحــي اإللهــي. وكان مــن دواعــي ســروره واغتباطــه أن يتأمــل 
فــي عمــل الخليقــة ويمجــد المهنــدس اإللهــي. فــي الســنين الماضيــة كانــت عينــاه 
تقعــان علــى منظــر التــال المغطــاة بالغابــات والوديــان اليانعــة والســهول المثمــرة، 
وفــي محاســن الطبيعــة كان ممــا يســره أن يتتبــع حكمــة الخالــق ومهارتــه. أمــا اآلن فقــد 
صــار محاطــاً بمناظــر تبــدو فــي نظــر الكثيريــن كئيبــة ل تثيــر أي اهتمــام، أمــا بالنســبة 
ليوحنــا فكانــت خــاف ذلــك. ففــي حيــن كانــت البيئــة المحيطــة بــه موحشــة ومقفرة، 
فــإن الســماء الزرقــاء التــي ظللتــه كانــت منيــرة وجميلــة كالســماء التــي تظلــل مدينتــه 
المحبوبــة أورشــليم. ففــي الصخــور الوعــرة، أســرار الغمــر العميــق، وفــي أمجــاد الجلــد 
قــرأ دروســاً هامــة. كان كل شــيء فــي تلــك البيئــة يحمــل رســالة قــدرة هللا ومجــده.

رأى الرســول فــي كل مــا حولــه شــهوداً علــى الطوفــان الــذي غمــر األرض ألن 
ســكانها تجــرأوا وتعــدوا علــى شــريعة هللا. فالصخــور التــي قُــذف بهــا مــن الغمــر 
العظيــم ومــن األرض بســبب انفجــار ينابيــع الميــاه، صــورت لعقلــه بجــاء أهــوال 
ذاك النســكاب المخيــف لغضــب هللا. ففــي صــوت الميــاه الكثيــرة — غمــر ينــادي 
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غمــراً — ســمع صــوت الخالــق. فالبحــر الــذي لطمتــه وأثارتــه الريــاح القاســية صــور 
لــه غضــب اإللــه الــذي أســيء إليــه. فاألمــواج الهائلــة فــي هيجانهــا المخيــف التــي 
كانــت تتوقــف عنــد حدهــا الــذي عينتــه لهــا يــد غيــر منظــورة، تحدثــت عــن ســيطرة 
قــدرة غيــر محــدودة. وبالمقارنــة مــع ذلــك تحقــق مــن ضعــف بنــي اإلنســان وجهلهــم، 
الذيــن مــع كونهــم ل يزيــدون عــن أن يكونــوا دوداً يزحــف فــي التــراب، فهــم يفخــرون 
بحكمتهــم المزعومــة وقدرتهــم الكاذبــة ويقّســون قلوبهــم ضــد حاكــم الكــون كمــا لــو 
كان هللا شــخصاً نظيرهــم. وقــد ذكَّرتــه الصخــور بالمســيح صخــر قوتــه الــذي يمكنــه 
أن يحتمــي فيــه بــا خــوف. ومــن قلــب ذاك الرســول المنفــي فــي جزيــرة بطمــس 

الصخريــة صعــدت آخــر أشــواق نفســه وصلواتــه الحــارة جــداً إلــى هللا.
إن تاريخ يوحنا يقدم لنا مثالً مدهشاً للطريقة التي يستطع هللا بها أن يستخدم 
الخــدام الطاعنيــن فــي الســن. فعندمــا نُفــي يوحنــا إلــى جزيــرة بطمــس ظــن كثيــرون أن 
خدمتــه قــد انتهــت، إذ كان كقصبــة مرضوضــة قديمــة موشــكة علــى الســقوط فــي أي 
وقت. ولكن الرب رأى أنه من األفضل أن يستخدمه أيضاً. ومع أنه قد نُفي بعيداً عن 
مشاهد خدمته األولى فهو لم يكف عن الشهادة للحق. فحتى في بطمس أمكنه أن 
يكتسب أصدقاء ومهتدين. لقد كانت رسالته رسالة الفرح إذ كرز بمخلص مقام هو 
في األعالي يشفع في شعبه إلى أن يعود ليأخذهم لنفسه. وبعدما شاخ يوحنا في 
خدمة ســيده وصلته من الســماء أخبار أكثر مما قد وصله مدى ســني حياته األولى.

اهتمــام  ارتبــط  قــد  للذيــن  والتقديــر  والعتبــار  المشــاعر  أرق  نكــن  أن  ينبغــي 
حياتهــم بعمــل هللا. فهــؤلء الخــدام الطاعنــون فــي الســن وقفــوا أمنــاء فــي وســط 
يملكــون  فإنهــم  ذلــك  مــع  ولكــن  لهــم ضعفاتهــم  يكــون  قــد  والتجــارب.  األعاصيــر 
مواهــب تؤهلهــم ألن يتبــوأوا مكانهــم فــي عمــل هللا. ومــع أنهــم قــد أدركهــم الضنــى 
وصــاروا عاجزيــن عــن تحمــل أعبــاء أثقــل كالتــي يســتطيع حملهــا الشــباب ويجــب 

أن يحملوهــا، فــإن المشــورة التــي يمكنهــم تقديمهــا لهــا أعظــم قيمــة.
أن  فشــلهم  مــن  تعلمــوا  ولكنهــم  األخطــاء،  بعــض  ارتكبــوا  قــد  يكونــون  ربمــا 
يتجنبــوا األخطــاء والمخاطــر، أفليســوا لذلــك أهــاً ألن يقدمــوا نصيحــة حكيمــة؟ 
لقــد احتملــوا المحــن والتجــارب ومــع أنهــم قــد فقــدوا جانبــاً مــن نشــاطهم فالــرب ل 

يلقــي بهــم جانبــاً. بــل هــو يمنحهــم نعمــة وحكمــة خاصتيــن.
أولئــك الذيــن خدمــوا ســيدهم عندمــا كانــت الخدمــة شــاقة وقاســية، والذيــن 
احتملــوا الفقــر وظلــوا أمنــاء فــي الوقــت الــذي كان فيــه الواقفــون إلــى جانــب الحــق 
قليليــن، ينبغــي إكرامهــم واحترامهــم. إن الــرب يرغــب أن يحصــل الخــدام الشــباب 

572, 573, 574



جزيرة بطمس  |  409

علــى الحكمــة والقــوة والنضــج بمعاشــرتهم لهــؤلء الرجــال األمنــاء. ليتحقــق الشــباب 
أن وجــود مثــل هــؤلء الخــدام بينهــم هــو فضــل وبركــة ل تقــدر. فليعطوهــم مــكان 

الكرامــة فــي مجامعهــم.
خدمتهــم  تقتــرب  إذ  المســيح  خدمــة  فــي  حياتهــم  أنفقــوا  قــد  الذيــن  إن 
الختبــارات  يســردوا  كــي  ســيحثهم  القــدس  الــروح  فــإن  نهايتهــا،  مــن  األرضيــة 
هللا  معامــات  ســفر  إن  هللا.  بعمــل  صلــة  لهــا  والتــي  عليهــا  حصلــوا  التــي 
ينبغــي  التجربــة  مــن  إياهــم  إنقــاذه  فــي  العظيــم  وصاحــه  شــعبه،  مــع  العجيبــة 
المتقدمــون  الخــدام  يقــف  أن  يريــد  فــاهلل  باإليمــان.  العهــد  للحديثــي  ترديدهــا 
الرجــال  إنقــاذ  فــي  بنصيبهــم  يقومــوا  وأن  مكانهــم  فــي  والمختبــرون  األيــام  فــي 
والنســاء حتــى ل يجرفهــم تيــار الشــر القــوي إلــى األســفل. إنــه يرغــب أن يظلــوا 

جانبــاً. بإلقائــه  هــو  يأمرهــم  حتــى  ســاحهم  حامليــن 
لتقويــة  عجيبــاً  درســاً  الضطهــاد  تحــت  الرســول  يوحنــا  اختبــار  فــي  نجــد  إننــا 
المسيحي وتعزيته. إن هللا ل يمنع األشرار من التآمر ولكنه يجعل مكايدهم تعمل 
لخيــر أولئــك الذيــن يحتفظــون بإيمانهــم وولئهــم فــي وســط التجــارب والحــروب. 
مــا يضطلــع خــادم اإلنجيــل بأعبــاء خدمتــه فــي وســط عواصــف الضطهــاد  كثيــراً 
والمقاومــة المــرة والتعييــرات الظالمــة. ففــي مثــل هــذه الظــروف ليذكــر أن الختبــار 
الــذي ســيحصل عليــه وهــو فــي أتــون التجربــة واآللم والضيقــات يســاوي كل األلــم 
إنــه  وقوتــه.  ضعفهــم  يريهــم  لكــي  إليــه  أولده  هللا  يقــرب  وهكــذا  يتطلبــه.  الــذي 
يعلمهــم الســتناد عليــه. وهكــذا يعدهــم لمواجهــة الحتمــالت والطــوارئ وليمــألوا 
مراكــز ذات مســؤوليات وليتممــوا الغــرض العظيــم الــذي ألجلــه أعطيــت لهــم القــوة. 
فــي كل العصــور عــرّض شــهود هللا المعنيــون أنفســهم للعــار والضطهــاد ألجــل 
الحــق. لقــد افتــري علــى يوســف واضطهــد ألنــه ظــل محتفظــاً بفضيلتــه واســتقامته. 
وداود الرســول المختــار مــن هللا طــورد كالفريســة أمــام أعدائــه. ودانيــال طــرح فــي جــب 
األســود ألنــه كان أمينــاً فــي ولئــه للســماء. وأيــوب ُجــرِّد مــن أماكــه األرضيــة وكان مبتليــاً 
فــي جســمه بحيــث اشــمأز منــه األقربــاء واألصدقــاء، ومــع ذلــك فقــد ظــل متمســكاً 
بكماله. ولم يكن ممكناً منع إرميا من النطق بالكام الذي وضعه هللا في فمه ليتكلم 
به، وقد أثارت شهادته الملك واألمراء إلى حد جعلهم يطرحونه في جب كريه. وقد 
رُجــم اْســِتَفانُوس ألنــه كــرز بالمســيح المصلــوب. وقــد طـُـرح بولــس فــي الســجن وضــرب 
بالعصى ورُجم وأخيراً قتل ألنه كان رسولً أمينا هلل إلى األمم. ويوحنا نُفي إلى جزيرة 

بطمــس. » ِمــْن أَْجــِل كَلَِمــِة هللِا، َوِمــْن أَْجــِل َشــَهاَدِة يَُســوَع الَْمِســيحِ «.
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هــذه األمثلــة علــى ثبــات النــاس تشــهد ألمانــة مواعيــد هللا — وحضــوره الدائــم 
ونعمتــه العاضــدة. وهــي تشــهد أيضــاً علــى قــوة اإليمــان علــى الصمــود أمــام قــوات 
العالم. إن عمل اإليمان هو الستناد على هللا في أحلك الساعات، واإلحساس 
بــأن اآلب الســماوي هــو الــذي يديــر الدفــة حتــى عندمــا تمــر النفــس فــي تجــارب مــرة 
وعندمــا تصدمهــا العواصــف. إن عيــن اإليمــان هــي وحدهــا التــي تســتطيع أن تــرى 

مــا وراء أمــور الزمــن الحاضــر لتقــدر الغنــى األبــدي تقديــراً صائبــاً.
إن يســوع ل يقــدم لتابعيــه رجــاء فــي الحصــول علــى مجــد العالــم وغنــاه، أو أن 
يحيــوا حيــاة خاليــة مــن التجــارب. ولكنــه بــدلً مــن ذلــك يدعوهــم ألن يتبعــوه فــي 
طريــق إنــكار الــذات واحتمــال العــار. إن ذاك الــذي قــد أتــى ليفتــدي العالــم احتمــل 
مقاومــة قــوات الشــر مجتمعــة. ففــي تحالــف قــاس ظالــم اتحــد النــاس والمائكــة 
فــكل كلمــة قالهــا وكل عمــل أظهــر إشــفاقاً  الســام.  فــي محاربــة رئيــس  األشــرار 

إلهيــاً، فعــدم تشــبهه بالعالــم أثــار ضــده أمــرَّ العــداء.
يســوع.  المســيح  فــي  بالتقــوى  يعيشــون  مــن  مــع كل  الحــال  وهكــذا ســتكون 
إن  نعــم  المســيح.  قلوبهــم روح  فــي  يســكن  مــن  ينتظــران كل  والعــار  فالضطهــاد 
صفــة الضطهــاد تتغيــر بمــرور الزمــن، ولكــن المبــدأ، الــروح الــذي يكمــن وراءه، هــو 

ذاتــه الــذي قتــل مختــاري الــرب منــذ أيــام هابيــل، ولــم يتغيــر.
ففــي كل العصــور اضطهــد الشــيطان شــعب هللا. لقــد عذبهــم وقتلهــم ولكنهــم 
انتصــروا بموتهــم. لقــد شــهدوا لقــوة ذاك الــذي هــو أقــوى مــن الشــيطان. يمكــن 
الحيــاة  يمســوا  أن  يســتطيعون  ل  ولكنهــم  ويقتلــوه  الجســد  يعذبــوا  أن  لألشــرار 
المســتترة مــع المســيح فــي هللا. يمكنهــم أن يحبســوا الرجــال والنســاء داخــل أســوار 

الســجن ولكنهــم ل يســتطيعون أن يقيــدوا الــروح.
وعــن طريــق التجــارب والضطهــاد يُعلَــن مجــد هللا وصفاتــه فــي مختاريــه. إن 
المؤمنيــن بالمســيح الذيــن يُبغضهــم العالــم ويضطهدهــم يتهذبــون ويتدربــون فــي 
مدرســة المســيح. فهــم يســيرون علــى األرض فــي طــرق ضيقــة ويتطهــرون ويتنقــون 
فــي أتــون األلــم، وهــم يتبعــون المســيح فــي حــروب قاســية، ويتحملــون إنــكار الــذات 
ويختبــرون مــرارة الفشــل، ولكنهــم بذلــك يتعلمــون شــر الخطيــة وشــقاءها فينظــرون 
فــإذ يصيــرون شــركاء المســيح فــي آلمــه يمكنهــم أن ينظــروا مــن  إليهــا باشــمئزاز. 
لَ  الَْحاِضــِر  الزََّمــاِن  آلََم  أَنَّ  أَْحِســُب  » فَِإنِـّـي  قائليــن:  المجــد  إلــى  الظــام  خــال 

تَُقــاُس ِبالَْمْجــِد الَْعِتيــِد أَْن يُْســتَْعلََن ِفيَنــا « )روميــة 8: 18(.
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كان المســيحيون المؤمنــون فــي عهــد الرســل ممتلئيــن غيــرة وحماســاً. وكانــوا 
يخدمــون ســيدهم بغيــر كلــل بحيــث أنــه فــي وقــت قصيــر نســبياً، وبرغــم المقاومــة 
العنيفــة ســمعت بشــارة الملكــوت فــي كل أنحــاء المعمــورة. إن الغيــرة التــي أبداهــا 
أتبــاع يســوع حينئــذ ســجلها قلــم الوحــي ألجــل تشــجيع المؤمنيــن فــي كل عصــر. 
وفيما يختص بكنيســة أفســس التي اتخذها الرب يســوع كرمز للكنيســة المســيحية 

عامــة فــي العصــر الرســولي، أعلــن الشــاهد األميــن الصــادق قائــاً: 
» أَنـَـا َعــارٌِف أَْعَمالـَـَك َوتََعبَــَك َوَصبْــرََك، َوأَنَّــَك لَ تَْقــِدُر أَْن تَْحتَِمــَل األَْشــرَاَر، َوقـَـْد 
بـْـَت الَْقائِلِيــَن إِنَُّهــْم رُُســٌل َولَيُْســوا رُُســاً، فََوَجْدتَُهــْم كَاِذِبيــَن. َوقـَـِد اْحتََملـْـَت َولـَـَك  َجرَّ

َصبْــٌر، َوتَِعبْــَت ِمــْن أَْجــِل اْســِمي َولـَـْم تـَـِكلَّ « )رؤيــا 2: 2، 3 (.
فــي بــادئ األمــر امتــازت كنيســة أفســس بغيــرة وبســاطة كبســاطة األطفــال. 
بــكل غيــرة وقــد كشــفت حياتهــم  فــي إطاعــة كلمــة هللا  المؤمنــون  وقــد اجتهــد 
الُمَخلِـّـص  عــن محبــة للمســيح غيــورة مخلصــة. وقــد ســروا بعمــل إرادة هللا ألن 
كان ســاكناً فــي قلوبهــم بشــكل دائــم. فــإذ امتــألت قلوبهــم محبــة لفاديهــم كان 
نعمــة  فــي اختــزان كنــز  يفكــروا  لــم  لــه نفوســاً. فهــم  يربحــوا  أن  هدفهــم األســمى 
مثقليــن  كانــوا  وإذ  دعوتهــم،  بأهميــة  أحســوا  بــل  ألنفســهم.  الثميــن  المســيح 
فــي  اضطــرم  الَْمَســرَُّة «  َوِبالنَّــاِس  ــاَُم،  السَّ األَرِْض  » َعلَــى  القائلــة:  بالرســالة 
قلوبهــم الشــوق لحمــل بشــرى الخــاص المفرحــة إلــى أقصــى أرجــاء األرض. وقــد 
عــرف العالــم أنهــم كانــوا مــع يســوع. والنــاس الخطــاة إذ تابــوا وغفــرت خطاياهــم 

وتطهــروا وتقدســوا دخلــوا فــي شــركة مــع هللا فــي ابنــه.
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كانــت  وإذ  العمــل.  وفــي  الشــعور  فــي  معــاً  متحديــن  الكنيســة  أعضــاء  كان 
المحبــة. للمســيح هــي السلســلة الذهبيــة التــي ربطــت بينهــم، فقــد تقدمــوا ليعرفــوا 
فافتقــدوا  وســامه.  المســيح  فــرح  حياتهــم  فــي  تجلــى  وقــد  أكمــل  معرفــة  الــرب 
اليتامــى واألرامــل فــي ضيقتهــم وحفظــوا أنفســهم بــا دنــس مــن العالــم موقنيــن مــن 

أن إخفاقهــم فــي ذلــك يعتبــر مناقضــاً لعترافهــم وإنــكارا لفاديهــم.
وفــي كل مدينــة تقــدم العمــل. وقــد تجــددت نفــوس، وهــؤلء بدورهــم أحســوا 
ر الذي قد حصلوا عليه. لم يستطيعوا  بأن عليهم أن يذيعوا نبأ الكنز الذي ل يُقدَّ
أن يســتريحوا حتــى رأوا النــور الــذي أشــرق عليهــم مشــرقاً علــى اآلخريــن. وقــد علــم 
جماهيــر مــن غيــر المؤمنيــن ســبب رجــاء المســيحي. وقــد قُدمــت دعــوات حــارة 
ملهمــة شــخصية للخطــاة والمنبوذيــن وألولئــك الذيــن فــي حيــن أنهــم كانــوا يعترفــون 

بأنهــم يعرفــون الحــق كانــوا محبيــن للــذات أكثــر مــن محبتهــم هلل.
ولكــن بعــد وقــت بــدأت غيــرة المؤمنيــن تفتــر كمــا قَلَّــت محبتهــم هلل ولبعضهــم 
البعــض. لقــد زحــف الفتــور إلــى الكنيســة. فنســي البعــض منهــم الطريقــة العجيبــة 
التي بها قبلوا الحق. وقد سقط حاملو األعام القدماء عند مراكزهم الواحد في 
أثــر اآلخــر. وبعــض الخــدام مــن الشــباب الذيــن كان يمكــن أن يشــاركوا هــؤلء الــرواد 
فــي حمــل أثقالهــم ويصبحــوا مســتعدين للقيــادة الحكيمــة، ضجــروا مــن الحقائــق 
التــي طــال ترديدهــا مــراراً. فــإذ كانــوا يتوقــون إلــى شــيء جديــد ومثيــر ومفــزع حاولــوا 
أن يقدمــوا مظاهــر جديــدة للعقيــدة تكــون أكثــر إرضــاء لعقــول كثيــرة، ولكنهــا ل 
تتفــق مــع مبــادئ اإلنجيــل األساســية. ففــي ثقتهــم فــي ذواتهــم وعماهــم الروحــي 
أخفقــوا فــي التنبــه إلــى أن هــذه المغالطــات كفيلــة بــأن تجعــل كثيريــن يشــّكون فــي 

اختبــارات الماضــي وبذلــك تقــود إلــى الرتبــاك وعــدم اإليمــان. 
الخافــات  نشــأت  الكاذبــة  التعاليــم  هــذه  علــى  واإللحــاح  التحريــض  تــم  وإذ 
ثــم  ومكملــه.  إيمانهــم  رئيــس  بوصفــه  يســوع  رؤيــة  عــن  الكثيريــن  أنظــار  وتحولــت 
أن النقــاش والمداولــة فــي بعــض النقــاط غيــر المهمــة فــي العقيــدة، والتفكيــر فــي 
الخرافــات المســرة التــي هــي مــن اختــراع النــاس، شــغل الوقــت الــذي كان ينبغــي أن 
يُصرف في الكرازة باإلنجيل. والجموع الذين كان يمكن أن يتبكتوا ويهتدوا بواسطة 
الكرازة األمينة بالحق تُركوا بدون إنذار. لقد بدأت التقوى تتضاءل بسرعة وبدا كأن 

الشــيطان مزمــع أن يســود علــى مــن كانــوا يدعــون بأنهــم أتبــاع المســيح. 
وفــي ذلــك الوقــت الحــرج مــن تاريــخ الكنيســة ُحكــم بالنفــي علــى يوحنــا. كانــت 
الكنيسة أحوج لسماع صوته عندئٍذ، منها في أي وقت آخر. فكل زمائه في الخدمة 

579, 580, 581



الرؤيا  |  413

تقريباً ماتوا شهداء. والبقية الباقية من المؤمنين كانت تواجه مقاومة عنيفة، وكانت 
كل الظواهــر تــدل علــى أن اليــوم الــذي فيــه ينتصــر أعــداء كنيســة المســيح ليــس بعيــداً.

ولكــن يــد الــرب غيــر المنظــورة كانــت تتحــرك لتعمــل فــي الظــام. فقــد شــاءت 
عنايــة هللا أن يوضــع يوحنــا فــي وضــع يمكــن للمســيح فيــه أن يقــدم لــه إعانــاً عجيبــاً 
عــن نفســه وعــن الحــق اإللهــي ألجــل إنــارة الكنائــس. إن أعــداء الحــق بنفيهــم ليوحنــا 
كانــوا يأملــون أن يُســِكتوا إلــى األبــد صــوت شــاهد هللا األميــن، ولكــن فــي بطمــس 
تلقى هذا التلميذ رســالة كان تأثيرها مزمعاً أن يدوم مقوياً الكنيســة ومشــدداً إياها 
إلــى انقضــاء الدهــر. ومــع أن أولئــك الذيــن نفــوا يوحنــا لــم يعفــوا مــن مســؤولية عملهــم 
يــدي هللا إلتمــام مقاصــد  فــي  فــي حقــه فقــد صــاروا آلت  ارتكبــوه  الــذي  الظالــم 

الســماء، والمســعى نفســه الــذي بُــذل إلخمــاد النــور زاد مــن ســطوعه وإشــراقه.
وفــي يــوم الســبت ظهــر رب المجــد للرســول المنفــي. لقــد كان يوحنــا يحفــظ 
مــدن  فــي  للشــعب  يكــرز  وهــو  يحفظــه  كان  كمــا  بطمــس  فــي  ويقدســه  الســبت 
أعطيــت  التــي  الثمينــة  المواعيــد  فــي  الحــق  لنفســه  وادعــى  وقراهــا.  اليهوديــة 
 ، بخصــوص ذلــك اليــوم. وكتــب يوحنــا يقــول: » كُْنــُت ِفــي الــرُّوِح ِفــي يَــْوِم الــرَّبِّ
األَوَُّل  َوالْيَــاُء.  األَلِــُف  ُهــَو  أَنَــا  قَائِــاً  بُــوٍق  كََصــْوِت  َعِظيًمــا  َصْوتًــا  َوَرائِــي  َوَســِمْعُت 
ــا الْتََفــتُّ رَأَيـْـُت َســبَْع َمَناِيــَر  ــْوَت الَّــِذي تََكلَّــَم َمِعــي. َولَمَّ َواآلِخــُر... فَالْتََفــتُّ ألَنْظـُـَر الصَّ

الَْمَناِيــِر ِشــبُْه ابْــِن إِنَْســاٍن « )رؤيــا 1: 13-10(. ــبْعِ  ِمــْن َذَهــٍب، َوِفــي َوْســِط السَّ
حظــوة  علــى  وحصــل  غنيــة  بنعمــة  الحبيــب  التلميــذ  هــذا  علــى  أنعــم  لقــد 
الــدم  بقطــرات  ينضــح  كان وجهــه  فــي جشــيماني حيــن  رأى ســيده  لقــد  كبيــرة. 
ِمــَن  أَكْثَــَر  ُمْفَســًدا  كَــَذا  َمْنظَــرُُه...  » كَاَن  النفســي.  والعــذاب  الكــرب  نتيجــة 
أيــدي  بيــن  رآه  لقــد   .)14  :52 )إشــعياء  آَدَم «  بَِنــي  ِمــْن  أَكْثَــَر  َوُصورَتُــُه  الرَُّجــِل، 
عســاكر الرومــان وقــد ألبــس ثــوب أرجــوان بــال وجبينــه مكلــل بالشــوك. كمــا رآه 
معلقــا علــى صليــب الجلجلــة هدفــاً للســخرية واإلهانــات القاســية. واآلن فهــا هــو 
يوحنــا يُْســَمح لــه مــرة أخــرى بمشــاهدة ســيده، ولكــن مــا أعظــم الفــرق فــي منظــره! 
بثــوب  النــاس، ولكنــه متســربل  مــا عــاد بعــد رجــل أوجــاع محتقــراً ومخــذولً مــن 
ــوِف األَبْيَــِض كَالثَّلْــِج، َوَعيَْنــاُه  ــا َرأُْســُه َوَشــْعرُُه فَأَبْيََضــاِن كَالصُّ بهــاء ســماوي: » َوأَمَّ
، كَأَنَُّهَمــا َمْحِميَّتَــاِن ِفــي أَتُــوٍن « )رؤيــا  كَلَِهيــِب نَــاٍر. َورِْجــاَُه ِشــبُْه النَُّحــاِس النَِّقــيِّ
1: 14، 15(. وصوتــه موســيقي كصــوت ميــاه كثيــرة ووجهــه يضــيء كالشــمس. 
رمــزاً  فمــه،  مــن  يخــرج  ذو حديــن  مــاض  وســيف  كواكــب  ســبعة  يــده  فــي  ومعــه 

الُمَقــام. الــرب  تألقــت بطمــس بمجــد  لقــد  لســلطان كلمتــه. 
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ــا رَأَيْتُــُه َســَقطُْت ِعْنــَد رِْجلَيْــِه كََميِّــٍت، فََوَضــَع يـَـَدُه  ثــم كتــب يوحنــا يقــول: » فَلَمَّ
الْيُْمَنــى َعلَــيَّ قَائِــاً لـِـي لَ تََخــْف « )رؤيــا 1: 17(.

انكشــفت  وحينئــذ  ــْد.  الُمَمجَّ ســيده  محضــر  فــي  ليحيــا  يوحنــا  تشــدد  لقــد 
أمجــاد الســماء أمــام بصيرتــه التــي علتهــا الدهشــة. لقــد ُســمح لــه بــأن يــرى عــرش 
الجماهيــر  يشــاهد  وحروبهــا  األرض  منازعــات  وراء  مــا  إلــى  يتطلــع  وإذ  هللا، 
الســماء  المفدييــن. وقــد ســمع موســيقى مائكــة  مــن  البيــض  الثيــاب  الابســين 
وأناشــيد النتصــار التــي تغنــى بهــا الذيــن غلبــوا بــدم الخــروف وبكلمــة شــهادتهم. 
وفــي الرؤيــا المعطــاة لــه انكشــف أمــام ناظريــه مشــهد مهــم تلــو اآلخــر ممــا يحــرك 
المشــاعر، فــي اختبــار شــعب هللا. كمــا كشــف لــه تاريــخ الكنيســة حتــى انقضــاء 
الدهــر. وفــي التشــابيه والرمــوز انكشــفت أمــام عينــي يوحنــا مواضيــع ذات أهميــة 
عظيمــة، وكان عليــه أن يســجلها حتــى يــدرك شــعب هللا الــذي يعيــش فــي عصــره 

والعصــور التاليــة المخاطــر والحــروب التــي أمامــه إدراكاً صحيحــاً وســليماً.
لقد أعطيت هذه الرؤيا ألجل إرشاد الكنيسة وتعزيتها مدى العهد المسيحي 
كلــه. ومــع ذلــك فقــد أعلــن معلمــو الديــن أن هــذا الســفر هــو ســفر مختــوم ول يمكــن 
شــرح أســراره أو تفســيرها. ولذلــك تــرك كثيــرون هــذا الســفر النبــوي وانصرفــوا عنــه 
ورفضوا أن يبذلوا بعضاً من وقتهم في درس أسراره. ولكن هللا ل يرغب أن يعتبر 
يَّــاُه هللُا،  شــعبه هــذا الســفر هكــذا. فهــو: » إِْعــاَُن يَُســوَع الَْمِســيِح، الَّــِذي أَْعطَــاُه إِ
ــِذي  ــِرَي َعِبيــَدُه َمــا لَ بُــدَّ أَْن يَُكــوَن َعــْن قَِريــٍب «. والــرب يعلــن قائــاً: » طُوبَــى لِلَّ لِيُ
ِة، َويَْحَفظُــوَن َمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ِفيَهــا، ألَنَّ الَْوقْــَت  ــوَّ يَْقــَرأُ َولِلَِّذيــَن يَْســَمُعوَن أَقْــَواَل النُّبُ
ــاِب  ِة هــَذا الِْكتَ ــوَّ ــَواَل نُبُ قَِريــٌب « )رؤيــا 1: 3، 1(: » ألَنِّــي أَْشــَهُد لِــُكلِّ َمــْن يَْســَمُع أَقْ
َربـَـاِت الَْمْكتُوبـَـَة ِفــي هــَذا الِْكتـَـاِب.  إِْن كَاَن أََحــٌد يَِزيــُد َعلـَـى هــَذا، يَِزيــُد هللُا َعلَيْــِه الضَّ
ــُه ِمــْن ِســْفِر  ِة، يَْحــِذُف هللُا نَِصيبَ َوإِْن كَاَن أََحــٌد يَْحــِذُف ِمــْن أَقْــَواِل كِتَــاِب هــِذِه النُّبُــوَّ
ــاِهُد  َســِة، َوِمــَن الَْمْكتُــوِب ِفــي هــَذا الِْكتَــاِب. يَُقــوُل الشَّ الَْحيَــاِة، َوِمــَن الَْمِديَنــِة الُْمَقدَّ

ِبهــَذا نََعــْم أَنـَـا آتـِـي َســِريًعا «. )رؤيــا 22: 20-18(.
فــي الرؤيــا ُصــوِّرَت أســرار هللا. إن الســم الــذي أُطلــق علــى هــذا الســفر الموحــى 
بــه » الرؤيــا «، يناقــض مزاعــم القائليــن بأنــه كتــاب مختــوم. فالرؤيــا شــيء يـُـرى ويُعلــن. 
فالرب نفسه أعلن لعبده األسرار المتضمنة في هذا السفر، وهو يقصد أنها تنكشف 
أمــام عيــون كل دارســيه. وحقائقــه موجهــة إلــى َمــن يعيشــون فــي األيــام األخيــرة مــن 
تاريخ هذه األرض مثلما هي موجهة لمن يعيشون في أيام يوحنا. وبعض المشاهد 
المصــورة فــي هــذه النبــوة هــي فــي الزمــن الماضــي، والبعــض اآلخــر يتــم اآلن، والبعــض 
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يصــور نهايــة الصــراع العظيــم بيــن قــوات الظلمــة وبيــن ابــن هللا، أميــر الســماء. والبعــض 
يكشــف لنــا عــن النتصــارات واألفــراح التــي يتمتــع بهــا المفديــون فــي األرض الجديــدة.

ل يظــن أحــد أنــه لكونــه ل يســتطيع أن يوضــح معنــى كل رمــز فــي الرؤيــا فإنــه 
مــن العبــث لــه أن يفتــش هــذا الســفر محــاولً معرفــة معنــى الحــق المتضمــن فيــه. 
فــذاك الــذي كشــف هــذه األســرار ليوحنــا ســيعطى لمــن يفتــش عــن الحــق باجتهــاد 
أن يتــذوق شــيئا مــن األمــور الســماوية. وأولئــك الذيــن قلوبهــم مفتوحــة لقبــول الحــق 
ســتُمنح لهــم القــدرة علــى إدراك تعاليمــه وســينالون البركــة الموعــود بهــا أولئــك. 

ــوٌب ِفيَهــا «. ــوَن َمــا ُهــَو َمْكتُ ِة، َويَْحَفظُ ــوَّ ــَواَل النُّبُ » لِلَِّذيــَن يَْســَمُعوَن أَقْ
إن كل أســفار الكتــاب الُمَقــدَّس تلتقــي وتنتهــي فــي ســفر الرؤيــا. هنــا نجــد تكملــة 
سفر دانيال. فأحدهما نبوة واآلخر إعان. إن السفر المختوم ليس هو الرؤيا بل هو 
ــا  ذلــك الجــزء مــن نبــوة دانيــال الخــاص باأليــام األخيــرة. فقــد أمــره المــاك قائــاً: » أَمَّ

ــْفَر إِلـَـى َوقـْـِت النَِّهايـَـِة « )دانيــال 12: 4(. أَنـْـَت يـَـا َدانِيــآُل فَأَْخــِف الـْـَكاََم َواْخِتــِم السِّ
والمســيح هــو الــذي أمــر الرســول بــأن يســجل مــا سيكشــف أمامــه ويعلــن لــه. 
ــبْعِ الَْكَنائِــِس  ـِذي تَــرَاُه، اكْتُــْب ِفــي كِتَــاٍب َوأَرِْســْل إِلَــى السَّ فقــد أمــره قائــاً: » َوالّـَ
الَِّتــي ِفــي أَِســيَّا إِلَــى أَفَُســَس، َوإِلَــى ِســِميرْنَا، َوإِلَــى بَْرَغاُمــَس، َوإِلَــى ثَيَاتِيــرَا، َوإِلَــى 
. وَكُْنــُت َميْتًــا، َوَهــا  َالَْحــيُّ َســارِْدَس، َوإِلَــى ِفياََدلِْفيَــا، َوإِلَــى لَُوِدكِيَّــَة «. » و)أنــا( 
أَنَــا َحــيٌّ إِلَــى أَبَــِد اآلِبِديــَن... فَاكْتُــْب َمــا رَأَيْــَت، َوَمــا ُهــَو كَائِــٌن، َوَمــا ُهــَو َعِتيــٌد أَْن 
ــِر  ــبْعِ الَْمَناِي ــِب الَِّتــي رَأَيْــَت َعلَــى يَِميِنــي، َوالسَّ ــبَْعِة الَْكَواكِ يَُكــوَن بَْعــَد هــَذا. ِســرَّ السَّ
ــبُْع الَِّتــي  ــبْعِ الَْكَنائِــِس، َوالَْمَناِيــُر السَّ ــبَْعُة الَْكَواكِــُب ِهــَي َماَئَِكــُة السَّ َهِبيَّــِة: السَّ الذَّ

ــبُْع الَْكَنائِــِس « )رؤيــا 1: 11، 20-18(. رَأَيْتََهــا ِهــَي السَّ
إن أســماء الكنائــس الســبع ترمــز إلــى الكنيســة فــي عصــور التاريــخ المســيحي 
المختلفــة. إن العــدد ســبعة يــدل علــى الكمــال ويرمــز إلــى حقيقــة كــون الرســائل 
تمتــد إلــى انقضــاء الدهــر، فــي حيــن أن الرمــوز المســتعملة تعلــن عــن حالــة الكنيســة 

فــي فتــرات تاريــخ العالــم المختلفــة.
الذهبيــة. وهكــذا  المنايــر  فــي وســط  يتمشــى  بأنــه  المســيح  يســوع  عــن  قيــل 
يرمــز إلــى عاقتــه بالكنائــس. إنــه علــى اتصــال دائــم بشــعبه ويعــرف حالتهــم علــى 
الكهنــة  رئيــس  أنــه  ومــع  وتكريســهم.  وتقواهــم  نظامهــم  ياحــظ  وهــو  حقيقتهــا. 
هنــا  يتمشــى  بوصفــه  إليــه  يُرمــز  أنــه  إل  األعلــى  القــدس  فــي  الشــفيع  والوســيط 
وهنــاك فــي وســط كنائســه علــى األرض. فبيقظــة ل تــكل وســهر ل ينقطــع يراقــب 
تُركــت المنايــر  يــكاد ينطفــئ. فلــو  نــور أي مــن حراســه يخبــو أو  ليــرى مــا إذا كان 
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هــو  ولكنــه  وينطفــئ،  يضعــف  قــد  ــاج  الوهَّ لهبهــا  فــإن  وحدهــا  البشــرية  للرعايــة 
الرقيــب األميــن فــي بيــت الــرب والحــارس األميــن فــي أروقــة الهيــكل. إن رعايتــه 

والنــور. الحيــاة  نبــع  همــا  العاضــدة  المســندة  ونعمتــه  الدائمــة 
إن المســيح يُرمــز إليــه هنــا علــى أنــه يمســك الكواكــب الســبعة فــي يمينــه هــذا 
يؤكــد لنــا أنــه ل حاجــة ألي كنيســة أمينــة لودائعهــا أن تخشــى الخــوف أو الفشــل، 
ألن الكواكــب المحفوظــة فــي يــد هللا القديــر ل يمكــن أن تُختطــف مــن يــد المســيح.

ــبْعِ  ــبَْعَة الَْكَواكَِب ِفي يَِميِنِه، الَْماِشــي ِفي َوَســِط السَّ » هَذا يَُقولُُه الُْمْمِســُك السَّ
َهِبيَِّة « )رؤيا 2: 1(. هذا الكام موجه إلى المعلمين في الكنيسة، أولئك  الَْمَناِيِر الذَّ
الذين ائتمنهم هللا على مســؤوليات خطرة. إن المؤثرات الجميلة التي ســتتوفر في 
الكنيســة مرتبطــة بخــدام هللا الذيــن يعلنــون محبــة المســيح. إن كواكــب الســماء هــي 
تحــت ســلطانه وهــو يمألهــا بالنــور. وهــو يرشــدها ويوجههــا فــي مداراتهــا. فلــو لــم 
يفعــل ذلــك لكانــت تصيــر كواكــب ســاقطة أو تائهــة. وكذلــك الحــال مــع خدامــه. 
إنهــم ل يزيــدون عــن كونهــم آلت فــي يديــه وكل الخيــر الــذي يصنعونــه إنمــا يصنعونــه 
بقدرتــه. فنــوره يضــيء فيهــم وينبغــي أن يكــون الُمَخلِّــص كفايتهــم. فــإذا تطلعــوا إليــه 
كمــا تطلــع هــو إلــى اآلب فســيكونون قادريــن علــى إنجــاز عملــه. وإذ يجعلــون هللا 

معتمدهــم فســيعطيهم مــن نــوره وبهائــه ليعكســوهما علــى العالــم.
فــي بــدء تاريــخ الكنيســة بــدأ ســر اإلثــم الــذي أنبــأ بــه بولــس، يعمــل عملــه المهلك 
الرســول  بطــرس  حــذر  التــي  ضالتهــم  الكذبــة  المعلمــون  أدخــل  وإذ  الوبيــل. 
المؤمنيــن منهــا، أُخــذ كثيــرون فــي شــراك التعاليــم الكاذبــة. وقــد اضطــرب البعــض 
أمــام التجربــة وُجربــوا بــأن يتركــوا اإليمــان. وفــي الوقــت الــذي رأى فيــه يوحنــا هــذه 
الرؤيــا تــرك كثيــرون محبتهــم األولــى لحــق اإلنجيــل. ولكــن هللا فــي رحمتــه لــم يتــرك 
الكنيســة لتظــل فــي حالــة الرتــداد. ففــي رســالة الرحمــة والمحبــة غيــر المحــدودة 
أعلــن لهــم محبتــه ورغبتــه فــي أن يعملــوا عمــا أكيــداً لألبديــة. فقــد توســل إليهــم 
قائــاً: » فَاذْكُــْر ِمــْن أَيْــَن َســَقطَْت َوتُــْب، َواْعَمــِل األَْعَمــاَل األُولَــى « )رؤيــا 2: 5(. 
كانــت الكنيســة ناقصــة وبحاجــة إلــى توبيــخ صــارم وتأديــب. وقــد أوحــى إلــى يوحنــا 
بــأن يكتــب رســائل إنــذار وتوبيــخ وتوســل ألولئــك الذيــن إذ تغيــب عــن أنظارهــم مبــادئ 
اإلنجيل األساسية، يُعرّضون للخطر رجاءهم في الخاص. ولكن كام التوبيخ الذي 
يرى هللا أنه من الازم أن يقدمه لشعبه يقدمه دائماً في حب رقيق مصحوباً بالوعد 
والســام لــكل مؤمــن تائــب. والــرب يعلــن قائــاً: » هَنــَذا َواِقــٌف َعلـَـى الْبَــاِب َوأَقـْـَرُع. إِْن 
ــى َمَعــُه َوُهــَو َمِعــي « )رؤيــا 3: 20(.  َســِمَع أََحــٌد َصْوتـِـي َوفَتـَـَح الْبَــاَب، أَدُْخــُل إِلَيْــِه َوأَتََعشَّ
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أمــا بالنســبة إلــى الذيــن يعزمــون علــى الحتفــاظ بإيمانهــم فــي وســط الصــراع 
النفســي فقــد أعطــي للنبــي كام المديــح والوعــد ليوجهــه إليهــم إذ يقــول لهــم الــرب: 
» أَنَــا َعــارٌِف أَْعَمالَــَك. َهَنــَذا قَــْد َجَعلْــُت أََماَمــَك بَابًــا َمْفتُوًحــا َولَ يَْســتَِطيُع أََحــٌد 
ـَك  ًة يَِســيرًَة، َوقَــْد َحِفظْــَت كَلَِمِتــي َولَــْم تُْنِكــِر اْســِمي... ألَنّـَ أَْن يُْغلَِقــُه، ألَنَّ لَــَك قُــوَّ
َحِفظْــَت كَلَِمــَة َصبْــِري، أَنَــا أَيًْضــا َســأَْحَفظَُك ِمــْن َســاَعِة التَّْجِربَــِة الَْعِتيــَدِة أَْن تَأْتِــَي 
ْد َمــا بَِقــَي،  ــاكِِنيَن َعلـَـى األَرِْض «. » كُــْن َســاِهرًا َوَشــدِّ َعلـَـى الَْعالـَـِم كُلِّــِه لِتَُجــرَِّب السَّ
ــْك ِبَمــا ِعْنــَدَك لِئَــاَّ يَأُْخــَذ  الَّــِذي ُهــَو َعِتيــٌد أَْن يَُمــوَت «. » َهــا أَنـَـا آتِــي َســِريًعا. تََمسَّ

أََحــٌد إِكْلِيلَــَك « )رؤيــا 3: 8، 10، 2، 11(.
إن المســيح أعلن لكنيســته األمور التي يجب عليهم أن يحتملوها ألجل اســمه 
يَقــِة « )رؤيــا 1: 9(. فــإذ نظــر  عــن طريــق شــخص كان لهــم » أخــاً وشــريكاً ِفــي الضِّ
ذلــك الشــيخ المنفــي عبــر قــرون مــن الظلمــة والخرافــات رأى جماهيــر كثيــرة تقاســي 
آلم الستشــهاد ألجل محبتها للحق. ولكنه رأى أيضاً أن ذاك الذي أســند شــهوده 
األوليــن لــن يتــرك أتباعــه األمنــاء أثنــاء عصــور الضطهــاد التــي ل بــد أن يجــوزوا فيهــا 
ــا أَنْــَت َعِتيــٌد أَْن  ـَة ِممَّ قبــل انقضــاء الدهــر. لقــد أعلــن الــرب قائــاً: » لَ تََخــِف الْبَتّـَ
بـُـوا َويَُكــوَن  ــْجِن لَِكــْي تَُجرَّ تَتَأَلَّــَم ِبــِه. ُهــَوَذا إِبْلِيــُس ُمزِْمــٌع أَْن يُلِْقــَي بَْعًضــا ِمْنُكــْم ِفــي السِّ

لَُكــْم ِضيْــٌق... كُــْن أَِميًنــا إِلـَـى الَْمــْوِت فََســأُْعِطيَك إِكْلِيــَل الَْحيَــاِة « )رؤيــا 2: 10(.
أمــا كل األمنــاء الذيــن كانــوا يجاهــدون ضــد الشــر فقــد ســمع يوحنــا الوعــود 
ــاِة  المقدمــة لهــم. إليــك بعضهــا: » َمــْن يَْغلِــُب فََســأُْعِطيِه أَْن يَــأْكَُل ِمــْن َشــَجرَِة الَْحيَ
الَِّتــي ِفــي َوَســِط ِفــرَْدْوِس هللِا «. » َمــْن يَْغلِــُب فَذلِــَك َســيَلْبَُس ثِيَابًــا ِبيًضــا، َولَــْن 
أَْمُحــَو اْســَمُه ِمــْن ِســْفِر الَْحيَــاِة، َوَســأَْعتَرُِف ِباْســِمِه أََمــاَم أَِبــي َوأََمــاَم َماَئَِكِتــِه «. » َمــْن 
يَْغلِــُب فََســأُْعِطيِه أَْن يَْجلِــَس َمِعــي ِفــي َعرِْشــي، كََمــا َغلَبْــُت أَنـَـا أَيًْضــا َوَجلَْســُت َمــَع 

أَِبــي ِفــي َعرِْشــِه « )رؤيــا 2: 7؛ 3: 5، 21(.
لقــد رأى يوحنــا رحمــة هللا وحنانــه. ومحبتــه ممتزجــة بقداســته وعدلــه وقدرتــه. 
ورأى الخطــاة يجــدون فــي ذاك الــذي قــد أخافتهــم خطاياهــم منــه اآلب الرحيــم. 
وإذ تطلــع إلــى مــا بعــد نهايــة الصــراع العظيــم رأى علــى جبــل صهيــون » الَْغالِِبيــَن… 
، َمَعُهــْم ِقيثَــاَراُت هللِا، َوُهــْم يُرَتِّلُــوَن تَرْنِيَمــَة ُموَســى  َواِقِفيــَن َعلَــى الْبَْحــِر الزَُّجاِجــيِّ

َعبْــِد هللِا، َوتَرْنِيَمــَة الَْخــُروِف « )رؤيــا 15: 2، 3(.
ـِذي ِمــْن  إن الُمخلِـّـص يقــدم نفســه ليوحنــا تحــت هذيــن الرمزيــن: » األََســُد الّـَ
ـُه َمْذبُــوٌح « )رؤيــا 5: 5، 6(. وهــذان الرمــزان  ِســبِْط يَُهــوَذا «. و» َخــُروٌف قَائِــٌم كَأَنّـَ
يمثــان التحــاد بيــن القــدرة غيــر المحــدودة والمحبــة المضحيــة. فاألســد الــذي مــن 
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للمطيعيــن  نعمتــه ســيكون حمــل هللا  لرافضــي  مرعــب  هــو  الــذي  يهــوذا،  ســبط 
يتعــدى علــى شــريعة  لمــن  بالرعــب والغضــب  الناطــق  النــار  واألمنــاء. إن عمــود 
هللا هــو عامــة النــور والرحمــة والخــاص والنجــاة للذيــن حفظــوا وصايــاه. فالــذراع 
القويــة المرفوعــة لتســحق العصــاة ســتكون قويــة إلنقــاذ الُمْخلِصيــن األمنــاء. كل مــن 
ــْوِت، فَيَْجَمُعــوَن ُمْختَاِريــِه  هــو أميــن ســيخلص: » فَيُرِْســُل َماَئَِكتَــُه ِببُــوق َعِظيــِم الصَّ

ــَماَواِت إِلَــى أَقَْصائَِهــا «. )متــى 24: 31(. يَــاِح، ِمــْن أَقَْصــاِء السَّ ِمــَن األَْربَــعِ الرِّ
ســيكونون  العالــم  فــي  الذيــن  النــاس  ماييــن  مــع  بالمقارنــة  هللا  شــعب  إن 
كمــا كانــوا دائمــاً، قطيعــاً صغيــراً. ولكــن إذا كانــوا يثبتــون إلــى جانــب الحــق كمــا 
هــو معلــن فــي كلمــة هللا فســيكون لهــم ملجــأ. إنهــم يقفــون تحــت ســتر القديــر 
المتســع. إن جانــب هللا هــو دائمــاً جانــب األكثريــة. فعندمــا يختــرق صــوت البــوق 
» أَيْــَن  وقائليــن:  هاتفيــن  بانتصــار  األبــرار  ويخــرج  الموتــى  ســجن  بيــوت  األخيــر 
َشــْوكَتَُك يَــا َمــْوُت؟ أَيْــَن َغلَبَتُــِك يَــا َهاِويَــُة؟ « )1كورنثــوس 15: 55(، وإذ يقــف 
أولد هللا مــع هللا والمســيح والمائكــة ومــع الُمْخلِصيــن واألمنــاء فــي كل العصــور 

ســاحقة.  أكثريــة  فســيكونون 
إن تاميــذ المســيح األمنــاء يتبعونــه فــي وســط الحــروب القاســية محتمليــن إنــكار 
الــذات ومختبريــن الخيبــة المــرة، ولكــن هــذا يعلمهــم مقــدار شــر الخطيــة وشــقائها 
ويقودهــم إلــى النظــر إليهــا بكراهــة واشــمئزاز. وإذ هــم شــركاء المســيح فــي آلمــه فقــد 
قــدر لهــم أن يكونــوا شــركاءه فــي مجــده. وقــد رأى النبــي فــي رؤيــا مقدســة النصــرة 
ــٍط ِبَنــاٍر،  النهائيــة لكنيســة هللا الباقيــة. فكتــب يقــول: » َورَأَيْــُت كَبَْحــٍر ِمــْن زَُجــاجٍ ُمْختَلِ
، َمَعُهــْم ِقيثـَـارَاُت هللِا، َوُهــْم يُرَتِّلـُـوَن تَرْنِيَمــَة  َوالَْغالِِبيــَن... َواِقِفيــَن َعلـَـى الْبَْحــِر الزَُّجاِجــيِّ
ُموَسى َعبِْد هللِا، َوتَرْنِيَمَة الَْخرُوِف قَائِلِيَن َعِظيَمٌة َوَعِجيبٌَة ِهَي أَْعَمالَُك أَيَُّها الرَّبُّ اإلِلُه 
يِسيَن « )رؤيا 15: 2، 3(. الَْقاِدُر َعلَى كُلِّ َشْيٍء َعاِدلٌَة َوَحق ِهَي طُرُقَُك يَا َملَِك الِْقدِّ

» نَظَــرُْت َوإَِذا َخــُروٌف َواِقــٌف َعلَــى َجبَــِل ِصْهيَــْوَن، َوَمَعــُه ِمئَــٌة َوأَْربََعــٌة َوأَْربَُعــوَن 
أَلًْفــا، لَُهــُم اْســُم أَِبيــِه َمْكتُوبًــا َعلَــى ِجبَاِهِهــْم « )رؤيــا 14: 1(. إنهــم حيــن كانــوا فــي 
هــذا العالــم كانــت أفكارهــم مكرســة هلل، وقــد خدمــوه بعقولهــم وبقلوبهــم واآلن 
يمكنــه أن يضــع اســمه » َعلَــى ِجبَاِهِهــْم «. » َوُهــْم َســيَْملُِكوَن إِلَــى أَبَــِد اآلِبِديــَن « 
)رؤيــا 22: 5(. إنهــم ل يدخلــون ويخرجــون كمــن يســتعطون مكانــاً. إنهــم محســوبون 
ضمــن أولئــك الذيــن يقــول لهــم المســيح: » تََعالَــْوا يَــا ُمبَاَركِــي أَِبـــــي، رِثـُـوا الَْملَُكــوَت 
الُْمَعــدَّ لَُكــْم ُمْنــُذ تَأِْســيِس الَْعالَــِم «. وهــو يرحــب بهــم كأولده قائــا لــكل منهــم: 

» اُْدُخــْل إِلَــى فَــَرِح َســيِِّدَك « )متــى 25: 34، 21(.
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» هــؤُلَِء ُهــُم الَِّذيــَن يَتْبَُعــوَن الَْخــرُوَف َحيْثَُمــا ذََهــَب. هــؤُلَِء اْشــتُرُوا ِمــْن بَيْــِن النَّــاِس 
بَاكُــورًَة هلِِل وَلِلَْخــرُوِف « )رؤيــا 14: 4(. إن رؤيــا النبــي تصورهــم علــى أنهــم واقفــون علــى 
جبل صهيون متمنطقين للخدمة المقدسة ولبسين بزاً أبيض هو تبررات القديسين. 
ولكن الذين يتبعون الخروف في السماء ينبغي أن يكونوا قد تبعوه أولً حين كانوا على 
األرض، ل بتبرم أو بتقلب بل بطاعة ُمِحبَّة واثقة راغبة، تماماً كما تتبع الرعية راعيها.

َوُهــْم  ِبِقيثَاَراتِِهــْم،  يَْضِربُــوَن  ِبالِْقيثَــارَِة  َضاِرِبيــَن  كََصــْوِت  َصْوتًــا  » َوَســِمْعُت 
ـَم التَّرْنِيَمــَة إِّلَّ  يَتَرَنَُّمــوَن كَتَرْنِيَمــٍة َجِديــَدٍة أََمــاَم الَْعــرِْش... َولَــْم يَْســتَِطْع أََحــٌد أَْن يَتََعلّـَ
الِْمئـَـُة َواألَْربََعــُة َواألَْربَُعــوَن أَلًْفــا الَِّذيــَن اْشــتُُروا ِمــَن األَرِْض... َوِفــي أَفَْواِهِهــْم لـَـْم يُوَجــْد 

اَم َعــرِْش هللِا « )رؤيــا 5-2:14(. ، ألَنَُّهــْم ِبــاَ َعيْــٍب قُــدَّ ِغــشٌّ
ــَماِء  السَّ ِمــَن  نَازِلَــًة  الَْجِديــَدَة  أُورَُشــلِيَم  َســَة  الُْمَقدَّ الَْمِديَنــَة  رَأَيْــُت  يُوَحنَّــا  » َوأَنَــا 
ِمــْن ِعْنــِد هللِا ُمَهيَّــأًَة كََعــُروٍس ُمَزيََّنــٍة لِرَُجلَِهــا «. » َولََمَعانَُهــا ِشــبُْه أَكْــرَِم َحَجــٍر كََحَجــِر 
. وَكَاَن لََها ُســوٌر َعِظيٌم َوَعال، وَكَاَن لََها اثَْنا َعَشــَر بَابًا، َوَعلَى األَبَْواِب  يَْشــٍب بَلُّوِريٍّ
اثَْنا َعَشــَر َماَكًا، َوأَْســَماٌء َمْكتُوبٌَة ِهَي أَْســَماُء أَْســبَاِط بَِني إِْســرَائِيَل الثَْنْي َعَشــَر «. 
» َوالثَْنا َعَشَر بَابًا اثَْنتَا َعَشرََة لُْؤلَُؤًة، كُلُّ َواِحٍد ِمَن األَبَْواِب كَاَن ِمْن لُْؤلَُؤٍة َواِحَدٍة. 
اٍف. َولَــْم أََر ِفيَهــا َهيْــَكاً، ألَنَّ الــرَّبَّ هللَا  َوُســوُق الَْمِديَنــِة َذَهــٌب نَِقــيٌّ كَزَُجــاٍج َشــفَّ
الَْقاِدَر َعلَى كُلِّ َشــْيٍء، ُهَو َوالَْخُروُف َهيَْكلَُها « )رؤيا 21: 2، 11، 12، 21، 22(. 
» َولَ تَُكــوُن لَْعَنــٌة َمــا ِفــي َمــا بَْعــُد. َوَعــرُْش هللِا َوالَْخــرُوِف يَُكــوُن ِفيَهــا، َوَعِبيــُدُه 
يَْخِدُمونـَـُه. َوُهــْم َســيَْنظُرُوَن َوْجَهــُه، َواْســُمُه َعلـَـى ِجبَاِهِهــْم. َولَ يَُكــوُن لَيْــٌل ُهَنــاَك، َولَ 
يَْحتَاُجــوَن إِلَــى ِســرَاجٍ أَْو نـُـوِر َشــْمٍس، ألَنَّ الــرَّبَّ اإِللــَه يُِنيــُر َعلَيِْهــْم « )رؤيــا 22: 5-3(.

هللِا  َعــرِْش  ِمــْن  َخارًِجــا  ـوٍر،  كَبَلُـّ لَِمًعــا  َحيَــاٍة  َمــاِء  ِمــْن  َصاِفيًــا  نَْهــرًا  » َوأََرانِــي 
َحيَــاٍة  َشــَجرَُة  ُهَنــاَك،  َوِمــْن  ُهَنــا  ِمــْن  النَّْهــِر  َوَعلَــى  ُســوِقَها  َوَســِط  ِفــي  َوالَْخــُروِف. 
ــَجرَِة لِِشــَفاِء األَُمــِم «.  تَْصَنــُع اثَْنتـَـْي َعْشــرََة ثََمــرًَة، َوتُْعِطــي كُلَّ َشــْهٍر ثََمرََهــا، َوَوَرُق الشَّ
الَْحيَــاِة،  َشــَجرَِة  َعلَــى  ُســلْطَانُُهْم  يَُكــوَن  لَِكــْي  َوَصايَــاُه  يَْصَنُعــوَن  لِلَِّذيــَن  » طُوبَــى 

.)14 ،2  ،1 )رؤيــا 22:  الَْمِديَنــِة «  إِلَــى  األَبْــَواِب  ِمــَن  َويَْدُخلُــوا 
َماِء قَائِاً: » َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ِمَن السَّ

» ُهَوَذا َمْسَكُن هللِا َمَع النَّاِس
» َوُهَو َسيَْسُكُن َمَعُهْم

» َوُهْم يَُكونُوَن لَُه َشْعبًا
» َوهللُا نَْفُسُه يَُكوُن َمَعُهْم إِلًها لَُهْم « )رؤيا 21: 3(.
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الكنيسة المنتصرة

لقــد مــرَّ أكثــر مــن ثمانيــة عشــر قرنــاً منــذ اســتراح الرســل مــن أتعابهــم، ولكــن 
الكنيســة  ذخائــر  أثمــن  مــن  يــزال  ل  المســيح  ألجــل  وتضحياتهــم  أتعابهــم  تاريــخ 
وكنوزهــا. فهــذا التاريــخ المكتــوب بإرشــاد الــروح القــدس إنمــا ُســجل لكــي يكــون 
األكمــل  والهتمــام  العظيمــة  الغيــرة  علــى  فــي كل جيــل  المســيح  ألتبــاع  حافــزاً 

فــي خدمــة الُمَخلِـّـص.
رســل  خــرج  فــإذ  المســيح.  بهــا  كلفهــم  التــي  بالمأموريــة  التاميــذ  قــام  لقــد 
الصليــب هــؤلء إلذاعــة اإلنجيــل والمنــاداة بــه كان هنالــك إعــان لمجــد هللا كمــا لــم 
تشــاهده عيــن بشــر مــن قبــل. وبمعاونــة الــروح القــدس قــام الرســل بعمــل هــز أركان 

العالــم. وفــي جيــل واحــد وصــل اإلنجيــل إلــى كل أمــة تحــت الســماء.
ومــا كان أمجــد النتائــج التــي صحبــت خدمــة الرســل الذيــن اختارهــم المســيح. 
وفــي بــدء خدمتهــم كان بعــض منهــم غيــر متعلميــن ولكــن تكريســهم لخدمــة ســيدهم 
كان فــي غيــر تحفــظ، وتحــت إرشــاده وتعليمــه حصلــوا علــى إعــداد كامــل للقيــام 
بالعمــل العظيــم المســلم إليهــم. كانــت النعمــة والحــق يملــكان علــى قلوبهــم وقــد 
ألهمتــا دوافعهــم وســيطرتا علــى أعمالهــم. كانــت حياتهــم مســتترة مــع المســيح فــي 
هللا وقد غابت الذات عن أنظارهم وغاصت في أعماق المحبة اإللهية السرمدية.

كان التاميــذ رجــالً عرفــوا كيــف يتحدثــون ويُصلّــون بإخــاص، رجــال أمكنهــم 
أن يتمســكوا بشــدة الــرب وقوتــه. مــا كان أعظــم قربهــم مــن هللا حيــن وقفــوا إلــى 
جانبــه وربطــوا كرامتهــم الشــخصية بعرشــه. كان الــرب إلهــاً لهــم. وكرامتــه كانــت 
طعنــات  بمثابــة  كان  اإلنجيــل  علــى  تهجــم  وأي  حقهــم.  كان  وحقــه  كرامتهــم. 
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موجهــة إلــى صميــم قلوبهــم، فبــكل قــوى كيانهــم حاربــوا ألجــل عمــل المســيح. 
لقــد أمكنهــم إذاعــة كلمــة الحيــاة ألنهــم قبلــوا المســحة الســماوية. لقــد انتظــروا 
ولهــذا  لهــم،  ذاتــه  أعلــن  فالمســيح  عظيمــاً.  بذلــوا جهــداً  ولذلــك  الكثيــر  الشــيء 
فقــد لجــأوا إليــه فــي طلــب اإلرشــاد. كان إدراكهــم للحــق وقوتهــم فــي الصمــود 
المســيح، حكمــة  إن يســوع  امتثالهــم إلرادة هللا.  مــع  المقاومــة متناســبين  أمــام 
تحــت  الوحيــد  الســم  واســمه،  أحاديثهــم.  كل  موضــوع  هــو  كان  وقدرتــه،  هللا 
أذاعــوا  وإذ  ومجــدوه.  عظمــوه  بــه،  يخلصــوا  أن  للنــاس  يمكــن  الــذي  الســماء 
كمــال المســيح الُمَخلِـّـص الُمقــام، َحــرَّك كامهــم القلــوب وربــح الرجــال والنســاء 
لإلنجيــل. وجماهيــر مــن النــاس الذيــن كانــوا يهينــون اســم الُمَخلِـّـص ويشــتمونه 

قــد صــاروا تاميــذ للمصلــوب.  بأنهــم  ويــزدرون بقوتــه اعترفــوا عندهــا 
هللا  بقــوة  بــل  بقوتهــم  رســالتهم  يــؤدوا  أو  مأموريتهــم  يتممــوا  لــم  الرســل  إن 
بهــا  قامــت  التــي  األولــى  الخدمــات  إن  هينــاً.  ســهاً  عملهــم  يكــن  لــم  الحــي. 
فالتاميــذ  المــرة.  واألحــزان  بالمشــقات  مصحوبــة  كانــت  المســيحية  الكنيســة 
والوشــايات  والفقــر  المســتمر  الحرمــان  واجهــوا  عملهــم  يباشــرون  وهــم 
لكونهــم  فرحــوا  وقــد  ثمينــة عندهــم،  أنفســهم  يحســبوا  لــم  ولكنهــم  والضطهــاد، 
ُدعــوا ليتألمــوا ألجــل المســيح. ومــع ذلــك فإنــه ل التــردد ول التقلــب ول ضعــف 
القصــد والهزيمــة أضعفــت جهودهــم. كانــوا راغبيــن فــي أن يُنِفقــوا ويُنَفقــوا. إن 
إحساســهم بالمســؤولية الملقــاة عليهــم طّهــر اختبارهــم وأغنــاه، وأعلنــت نعمــة 
الســماء فــي النتصــارات التــي أحرزوهــا ألجــل المســيح. إن هللا عمــل بواســطتهم 

اإلنجيــل. ينتصــر  لكــي  شــيء  كل  علــى  المقتــدرة  بقدرتــه 
نفســه.  المســيح  وضعــه  الــذي  األســاس  علــى  الكنيســة  الرســل  بنــى  لقــد 
لتمثيــل  كثيــراً  يُســتعمل  هيــكل،  إقامــة  رمــز  أن  نجــد  س  الُمَقــدَّ الكتــاب  ففــي 
أن  ينبغــي  الــذي  الغصــن  بوصفــه  المســيح  إلــى  يشــير  وزكريــا  الكنيســة.  بنــاء 
يبنــى هيــكل الــرب. وهــو يتحــدث عــن األمــم علــى أنهــم يســاعدون فــي العمــل: 
» َوالْبَِعيــُدوَن يَأْتُــوَن َويَبُْنــوَن ِفــي َهيْــَكِل الــرَّبِّ « )زكريــا 6: 12، 15(. وإشــعياء 
وبطــرس   .)10  :60 )إشــعياء  أَْســَوارَِك «  يَبُْنــوَن  الَْغِريــِب  » َوبَُنــو  قائــاً:  يعلــن 
َحيًّــا  َحَجــرًا  إِلَيْــِه،  تَأْتُــوَن  إِْذ  ـِذي  » الّـَ يقــول:  الهيــكل  هــذا  بنــاء  عــن  يكتــب  وهــو 
َمبِْنيِّيــَن  أَيًْضــا  أَنْتُــْم  كُونُــوا  كَِريــٌم،  هللِا  ِمــَن  ُمْختَــاٌر  َولِكــْن  النَّــاِس،  ِمــَن  َمرْفُوًضــا 
ِعْنــَد  َمْقبُولَــٍة  ُروِحيَّــٍة  َذبَائِــَح  لِتَْقِديــِم  ًســا،  ُمَقدَّ كََهُنوتًــا  ُروِحيًّــا،  بَيْتًــا  َحيَّــةٍ    كَِحَجــارٍَة 

.)5  ،4  :2 بطــرس   1( الَْمِســيِح «  ِبيَُســوَع  هللِا 
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ففــي مقلــع حجــارة العالــم اليهــودي واألممــي، خــدم الرســل وأخرجــوا أحجــاراً 
إلــى المؤمنيــن فــي أفســس قــال:  لتوضــع علــى األســاس. إن بولــس فــي رســالته 
يِســيَن َوأَْهــِل بَيْــِت هللِا، َمبِْنيِّيــَن  » فَلَْســتُْم إًِذا بَْعــُد ُغَربَــاَء َونُــزُلً، بَــْل َرِعيَّــٌة َمــَع الِْقدِّ
َعلـَـى أََســاِس الرُُّســِل َواألَنِْبيَــاِء، َويَُســوُع الَْمِســيُح نَْفُســُه َحَجــُر الزَّاِويـَـِة، الَّــِذي ِفيــِه كُلُّ 
ـِذي ِفيــِه أَنْتُــْم أَيًْضــا َمبِْنيُّــوَن  . الّـَ ًســا ِفــي الــرَّبِّ الِْبَنــاِء ُمرَكَّبًــا َمًعــا، يَْنُمــو َهيْــَكاً ُمَقدَّ

َمًعــا، َمْســَكًنا ِهلِل ِفــي الــرُّوِح « )أفســس 2: 22-19(
لِــي  الُْمْعطَــاِة  هللِا  نِْعَمــِة  » َحَســَب  يقــول:  كورنثــوس  أهــل  إلــى  كتــب  وقــد 
َواِحــٍد  كُلُّ  فَلْيَْنظُــْر  َولِكــْن  َعلَيْــِه.  يَبِْنــي  َوآَخــُر  أََساًســا،  َوَضْعــُت  قَــْد  َحِكيــٍم  كَبَنَّــاٍء 
ـِذي ُوِضــَع،  ـُه لَ يَْســتَِطيُع أََحــٌد أَْن يََضــَع أََساًســا آَخــَر َغيْــَر الّـَ كَيْــَف يَبِْنــي َعلَيْــِه. فَِإنّـَ
ـِذي ُهــَو يَُســوُع الَْمِســيُح. َولِكــْن إِْن كَاَن أََحــُد يَبِْنــي َعلَــى هــَذا األََســاِس: َذَهبًــا،  الّـَ
ــا، فََعَمــُل كُلِّ َواِحــٍد َســيَِصيُر ظَاِهــرًا ألَنَّ  ــًة، ِحَجــارًَة كَِريَمــًة، َخَشــبًا، ُعْشــبًا، قَشًّ ِفضَّ
ــاُر َعَمــَل كُلِّ َواِحــٍد َمــا ُهــَو « )1  ــُه ِبَنــاٍر يُْســتَْعلَُن، َوَســتَْمتَِحُن النَّ ــْوَم َســيُبَيُِّنُه. ألَنَّ الْيَ

كورنثــوس 3: 13-10(.
لقــد بنــى الرُّســُل علــى أســاس راســخ أل وهــو صخــر الدهــور. وقــد أتــوا إلــى هــذا 
األســاس باألحجــار التــي اقتطعوهــا مــن العالــم. وقــد تعــب البنــاؤون فــي عملهــم 
تعبــاً شــديداً إذ ُوِجــَدْت فــي طريقهــم معطــات كثيــرة. وقــد زاد مــن صعوبــة عملهــم 
مقاومــة أعــداء المســيح. كان عليهــم أن يحاربــوا التعصــب والتحــزب وعــداوة مــن 
كانــوا يبنــون علــى أســاس كاذب. إن كثيريــن ممــن عملــوا كبنائيــن للكنيســة يمكــن 
تشــبيههم بمــن كانــوا يبنــون الســور فــي أيــام نحميــا، الذيــن يقــول الكتــاب عنهــم: 
يَْعَملُــوَن  الَْواِحــَدِة  ِبالْيَــِد  َحَملُــوا.  األَْحَمــاِل  َوَحاِملُــو  بََنــْوا  ــوِر  السُّ َعلَــى  » الْبَانُــوَن 

ــاََح « )نحميــا 4: 17(. الَْعَمــَل، َوِباألُْخــَرى يَْمِســُكوَن السِّ
لقــد حــاول الملــوك والحــكام والكهنــة والرؤســاء أن يهدمــوا بيــت هللا.. هيكلــه. 
ولكــن فــي وجــه الســجن والعــذاب والمــوت اســتمر الرجــال األمنــاء يقومــون بالعمــل 
ويتقدمــون بــه إلــى األمــام وكان البنــاء يعلــو ويرتفــع جميــاً ومتناســقاً. فــي بعــض 
جثــم  الــذي  الخرافــات  ضبــاب  بســبب  شــيئاً  يعرفــون  ل  البنــاؤون  كاد  األوقــات 
عليهــم. وفــي مــرات أخــرى كادوا ينهزمــون أمــام عنــف خصومهــم، ولكــن بإيمــان 

ثابــت وشــجاعة ل تعــرف الخــوف أو الضطــراب ســاروا قدمــاً بعملهــم.
فَرُِجــم  العــدو.  بيــد  اآلخــر  بعــد  واحــداً  المتقدمــون  البنــاؤون  ســقط  وقــد 
اْســِتَفانُوس ومــات، ويعقــوب مــات قتــاً بالســيف، وبولــس قطعــت رأســه، وبطــرس 
جــاء  وقــد  تنمــو.  الكنيســة  فقــد ظلــت  ذلــك  ومــع  نفــي.  ويوحنــا  مــات مصلوبــاً، 
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خــدام جــدد ليحلــوا مــكان الذيــن ســقطوا، فأُضيــف إلــى البنــاء حجــر بعــد حجــر. 
بنــاء هيــكل كنيســة هللا. البنــاء،  ارتفــع  وهكــذا 

وعقــب تأســيس الكنيســة المســيحية اشــتعلت نيــران الضطهــاد علــى مــدى 
عمــل  يحســبون  كانــوا  الذيــن  الرجــال  الكنيســة  تعــدم  لــم  ولكــن  متاحقــة،  قــرون 
بنــاء هيــكل هللا أعــز لديهــم مــن الحيــاة نفســها. أمثــال هــؤلء يقــول الكتــاب عنهــم: 
بُــوا ِفــي ُهــزٍُء َوَجلْــٍد، ثُــمَّ ِفــي قُيُــوٍد أَيًْضــا َوَحبْــٍس. رُِجُمــوا، نُِشــُروا،  » وَآَخــُروَن تََجرَّ
ُمْعتَاِزيــَن  ِمْعــزَى،  َوُجلُــوِد  َغَنــٍم  ُجلُــوِد  ِفــي  طَافُــوا  ــيِْف،  ِبالسَّ قَتْــاً  َماتُــوا  بُــوا،  ُجرِّ
ا لَُهــْم. تَائِِهيــَن ِفــي بَــرَاِريَّ َوِجبَــال  َمْكُروِبيــَن ُمَذلِّيــَن، َوُهــْم لَــْم يَُكــِن الَْعالَــُم ُمْســتَِحقًّ

.)38-36  :11 )عبرانييــن  األَرِْض «  َوُشــُقوِق  َوَمَغاِيــَر 
إلــى  وكل  الــذي  العمــل  إليقــاف  وبذلــه  إل  مجهــوداً  يتــرك  لــم  البــر  عــدو  إن 
)أعمــال  َشــاِهٍد «  ِبــاَ  نَْفَســُه  يَتْــرُْك  ولكــن هللا » لَــْم  الــرب.  الســيد  بنائــي  أيــدي 
14: 17(. لقــد أقيــم خــدام دافعــوا بــكل جــدارة وقــوة عــن اإليمــان المســلم مــرة 
منهــم  وكثيــرون  وبطولتهــم.  الرجــال  هــؤلء  لثبــات  يشــهد  والتاريــخ  للقديســين. 
ســقطوا وماتــوا فــي مــكان حراســتهم كالرســل، ولكــن عمليــة بنــاء الهيــكل ظلــت 
يُقتلــون ولكــن العمــل  ثبــات. كان العمــال  بــكل  إلــى األمــام فــي طريقهــا  ماضيــة 
ظــل يتقــدم إلــى األمــام.. إن الولدنســيين وجــون ويكلــف وهــس وجيــروم ومارتــن 
لوثــر وزوينجلــي وكرانمــر وليتمــر ونوكــس والهيجونــوت وجــون وتشــارلس وســلي 
وآخــرون كثيــرون وضعــوا فــي أســاس البنــاء مــواد تبقــى مــدى أجيــال األبــد. وفــي 
الســنوات الاحقــة نجــد أن أولئــك الذيــن بــكل نبــل حاولــوا أن يســاعدوا فــي نشــر 
كلمــة هللا، والذيــن بخدمتهــم فــي البلــدان الوثنيــة أعــدوا الطريــق إلذاعــة الرســالة 

األخيــرة العظيمــة — هــؤلء أيضــاً أعانــوا فــي إقامــة البنــاء.
بنــاء هيــكل  يتوقــف  لــم  الرســل  أيــام  منــذ  مــرت  التــي  العصــور  وفــي غضــون 
هللا. يمكننــا أن نتطلــع إلــى الخلــف عبــر القــرون لنــرى األحجــار الحيــة التــي يتكــون 
وعلــى  والخرافــات.  الضــال  ظلمــات  مبــددة  بالنــور  متألقــة  الهيــكل  هــذا  منهــا 
مــدى دهــور األبــد ســتضيئ هــذه الجواهــر الكريمــة ببهــاء متزايــد شــاهدة لقــوة 
حــق هللا. إن النــور الســاطع المنبثــق مــن هــذه األحجــار المصقولــة يرينــا الفــرق 

الشاســع بيــن النــور والظلمــة بيــن ذهــب الحــق وزغــل الضــال.
إن بولــس والرســل اآلخريــن وجميــع األبــرار الذيــن عاشــوا علــى األرض منــذ ذلــك 
ــْم يكمــل بعــد. فنحــن الذيــن  الحيــن قامــوا بدورهــم فــي بنــاء الهيــكل. ولكــن البنــاء لَ
بــه. علينــا أن نضــع علــى  لنــا عمــل لنعملــه ودور لنقــوم  نعيــش فــي هــذا العصــر 
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النــار، كالذهــب والفضــة والحجــارة الكريمــة:  تثبــت أمــام اختبــار  األســاس مــواد 
بــكام  ينطــق  بولــس  إن   .)12  :144 )مزمــور  َهيْــَكل «  ِبَنــاِء  َحَســَب  » َمْنُحوتَــاٍت 
التشــجيع واإلنــذار ألولئــك الذيــن يبنــون هكــذا هلل فيقــول: » إِْن بَِقــَي َعَمــُل أََحــٍد قـَـْد 
ــا ُهــَو فََســيَْخلُُص،  ــرََق َعَمــُل أََحــٍد فََسيَْخَســُر، َوأَمَّ ــِه فََســيَأُْخُذ أُْجــرًَة. إِِن اْحتَ بََنــاُه َعلَيْ
كلمــة  يقــدم  الــذي  المســيحي  إن  )1 كورنثــوس 3: 14، 15(.  ِبَنــاٍر «  كََمــا  َولِكــْن 
الحيــاة بأمانــة مرشــداً الرجــال والنســاء فــي طريــق القداســة والســام إنمــا يضــع علــى 

األســاس مــواد تثبــت أمــام المتحــان، وفــي ملكــوت هللا ســيَُكرَّم كبّنــاء حكيــم.
ــا ُهــْم فََخرَُجــوا وَكَــَرزُوا ِفــي كُلِّ َمــَكاٍن،  أمــا الرســل فالكتــاب يقــول عنهــم: » َوأَمَّ
َوالــرَّبُّ يَْعَمــُل َمَعُهــْم َويُثَبِّــُت الـْـَكاََم ِباآليـَـاِت التَّاِبَعــِة « )مرقــس 16: 20(. وكمــا أرســل 
المســيح التاميذ كذلك هو اليوم يرســل أعضاء كنيســته. ونفس القوة التي كانت 
للرســل هــي ألجــل هــؤلء أيضــاً. فــإذا جعلــوا هللا قوتهــم فســيعمل معهــم ولــن يكــون 
تعبهــم باطــاً. وليتحققــوا أن هــذا العمــل الــذي يأخذونــه علــى عاتقهــم هــو العمــل 
الــذي قــد ختمــه الــرب بختمــه. لقــد قــال هللا إلرميــا: » لَ تَُقــْل إِنِّــي َولـَـٌد، ألَنَّــَك إِلـَـى كُلِّ 
َمــْن أُرِْســلَُك إِلَيْــِه تَْذَهــُب َوتَتََكلَّــُم ِبــُكلِّ َمــا آُمــرَُك ِبــِه. لَ تََخــْف ِمــْن ُوُجوِهِهــْم، ألَنِّــي أَنـَـا 
. َوَمــدَّ الــرَّبُّ يـَـَدُه َولََمــَس فَِمــي، َوقـَـاَل الــرَّبُّ لـِـي: »َهــا قـَـْد  َمَعــَك ألُنِْقــَذَك، يَُقــوُل الــرَّبُّ
َجَعلْــُت كَاَِمــي ِفــي فَِمــَك « )إرميــا 1: 7-9(. وهــو يأمرنــا بــأن نخــرج لنتكلــم بالــكام 

الــذي يضعــه فــي أفواهنــا ونحــن شــاعرون بلمســته المقدســة علــى شــفاهنا.
لقــد أعطــى المســيح الكنيســة عهــدة مقدســة. وعلــى كل عضــو أن يكــون قنــاة 
يوصل الرب عن طريقها كنوز نعمته للعالم وغنى المسيح الذي ل يستقصى. إن 
أعظــم مــا يتــوق إليــه الُمَخلِّــص هــو وكاء يصــورون للعالــم روحــه وصفاتــه. وأعظــم مــا 
يحتاجــه العالــم هــو إظهــار محبــة الُمَخلِّــص بواســطة البشــر. إن كل ســكان الســماء 

ينتظــرون الرجــال والنســاء الذيــن يمكــن هلل أن يعلــن عــن طريقهــم قــوة المســيحية.
للقيــام  قبلــه  مــن  مفوضــة  وهــى  الحــق،  إلذاعــة  هللا  وســيلة  هــي  فالكنيســة 
بعمــل خــاص. فــإذا كانــت خالصــة الــولء لــه ومطيعــة لــكل أوامــره فسيســكن فيهــا 
تُْكــرم  كانــت  وإذا  ولئهــا،  فــي  أمينــة  كانــت  فــإذا  اإللهيــة.  النعمــة  وبهــاء  جمــال 

الــرب، فلــن تســتطيع أيــة قــوة أن تقــف ضدهــا.
بقــوة  للشــهادة لإلنجيــل  التاميــذ  التــي حرَّكــت  الغيــرة هلل وملكوتــه هــي  إن 
عظيمــة. أفــا يجــب أن تلتهــب قلوبنــا بغيــرة كتلــك الغيــرة فنعــزم علــى أن نخبــر 
النــاس بروايــة المحبــة الفاديــة والمســيح وإيــاه مصلوبــاً؟ إنــه امتيــاز لــكل مســيحي 

ــل ذلــك المجــيء. ليــس فقــط أن ينتظــر مجــيء الُمَخلِـّـص بــل أيضــاً أن يُعجِّ
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إذا كانــت الكنيســة تتســربل بثــوب بــر المســيح منصرفــة عــن كل ولء للعالــم، 
فإنــه يوجــد أمامهــا فجــر نهــار منيــر ومجيــد. ووعــد هللا لهــا ســيظل ثابتــاً إلــى األبــد. 
تــاركاً  قُُدَمــاً  يمضــي  الــذي  والحــق  طويلــة.  أجيــال  وفــرح  أبديــاً  فخــراً  وســيجعلها 
أولئــك الذيــن يحتقرونــه ويرفضونــه، ســينتصر. مــع أنــه قــد بــدا أن الحــق قــد تأخــر فــي 
بعــض األحيــان، فإنــه لــم يتوقــف قــط عــن تقدمــه. وعندمــا تواجــه رســالة هللا مقاومــة 
فهــو يزيــد مــن قوتهــا لكــي يكــون لهــا تأثيــر أعظــم. وحيــث أنهــا مــزودة بالقــوة اإللهيــة 

فستشــق لنفســها طريقــا فــي وســط أقــوى الحواجــز، وتنتصــر علــى كل العوائــق.
مــا الــذي دعــم ابــن هللا وأعانــه فــي أثنــاء حيــاة التعــب والتضحيــة التــي عاشــها؟ 
ِمــْن تعــب نفســه وَشــِبَع. وإذ اختــرق نظــره حجــب األبديــة رأى ســعادة  لقــد رأى 
الذيــن عــن طريــق اتضاعــه حصلــوا علــى الغفــران والحيــاة األبديــة. فســمعت أذنــاه 

هتــاف المفدييــن. كمــا ســمع المفدييــن يرتلــون ترنيمــة موســى والخــروف.
ونحــن يمكننــا أن نــرى رؤى المســتقبل وســعادة الســماء. لقــد اُعلَِنــت فــي 
يــد هللا، وهــذه  العتيــد ومشــاهد صورتهــا  المجــد  عــن  س رؤى  الُمَقــدَّ الكتــاب 
نقــف  أن  باإليمــان  يمكننــا  إليهــا. ونحــن  نظــر كنيســته ومحببــة  فــي  الثمــن  كثيــرة 
علــى عتبــات المدينــة األبديــة ونســمع الترحيــب الكريــم بأولئــك الذيــن يتعاونــون 
كرامــة  ألجلــه  اآللم  احتمــال  يحســبون  والذيــن  الحيــاة  هــذه  فــي  المســيح  مــع 
يطرحــون  أَِبـــــي «،  ُمبَاَركِــي  يَــا  القــول: » تََعالَــْوا  بهــذا  الــرب  ينطــق  وإذ  عظيمــة. 
الَْخــرُوُف  ُهــَو  » ُمْســتَِحٌق  وقائليــن:  هاتفيــن  الفــادي  قدمــي  عنــد  أكاليلهــم 
َة َوالَْكَراَمــَة َوالَْمْجــَد َوالْبََركَــَة…  الَْمْذبـُـوُح أَْن يَأُْخــَذ الُْقــْدَرَة َوالِْغَنــى َوالِْحْكَمــَة َوالُْقــوَّ
ــلْطَاُن إِلَــى أَبَــِد  لِلَْجالِــِس َعلَــى الَْعــرِْش َولِلَْخــُروِف الْبََركَــُة َوالَْكَراَمــُة َوالَْمْجــُد َوالسُّ

اآلِبِديــَن « )متــى 25: 34؛ رؤيــا 5: 12، 13(.
وهنــاك يَُحيِّــي المفديــون َمــن قــد أرشــدوهم إلــى المخلِّــص، والجميــع يتحدثــون 
معــاً فــي تمجيــد ذاك الــذي مــات لتكــون لبنــي اإلنســان حيــاة تُقــاس علــى قــدر حيــاة 
هللا. لقــد انتهــت الحــرب. وقــد جــاءت نهايــة الضيــق والخصومــات والمنازعــات. 
وســتمتلئ الســماء بأغانــي النتصــار إذ يشــترك المفديــون فــي التســبيح قائليــن: 

مســتحق، مســتحق هــو الخــروف المذبــوح والحــي أيضــاً وهــو الغالــب المنتصــر.
ُه، ِمــْن كُلِّ األَُمــِم  » بَْعــَد هــَذا نَظَــرُْت َوإَِذا َجْمــٌع كَِثيــٌر لَــْم يَْســتَِطْع أََحــٌد أَْن يَُعــدَّ
ــُعوِب َواألَلِْســَنِة، َواِقُفــوَن أََمــاَم الَْعــرِْش َوأََمــاَم الَْخــُروِف، ُمتََســْرِبلِيَن  َوالَْقبَائِــِل َوالشُّ
ِبِثيَــاٍب ِبيــٍض َوِفــي أَيِْديِهــْم َســَعُف النَّْخــِل. َوُهــْم يَْصرُُخــوَن ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم قَائِلِيــَن: 

»الَْخــاَُص إِللِهَنــا الَْجالِــِس َعلَــى الَْعــرِْش َولِلَْخــُروِف « )رؤيــا 7: 9، 10(
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ــلُوا ثِيَابَُهــْم َوبَيَُّضــوا  يَقــِة الَْعِظيَمــِة، َوقَــْد َغسَّ » هــؤُلَِء ُهــُم الَِّذيــَن أَتَــْوا ِمــَن الضِّ
نََهــاًرا  َويَْخِدُمونَــُه  َعــرِْش هللِا،  أََمــاَم  ُهــْم  أَْجــِل ذلِــَك  ِمــْن  الَْخــُروِف.  َدِم  ِفــي  ثِيَابَُهــْم 
َولَــْن  بَْعــُد،  لَــْن يَُجوُعــوا  يَِحــلُّ فَْوقَُهــْم.  الَْعــرِْش  َعلَــى  َوالَْجالِــُس  ِفــي َهيَْكلِــِه،  َولَيْــاً 
، ألَنَّ الَْخُروَف الَِّذي ِفي  ــْمُس َولَ َشــْيٌء ِمَن الَْحرِّ يَْعطَُشــوا بَْعُد، َولَ تََقُع َعلَيِْهِم الشَّ
َوَســِط الَْعــرِْش يَْرَعاُهــْم، َويَْقتَاُدُهــْم إِلـَـى يََناِبيــعِ َمــاٍء َحيَّــٍة، َويَْمَســُح هللُا كُلَّ َدْمَعــٍة ِمــْن 
ُعيُونِِهــْم «. » َوالَْمــْوُت لَ يَُكــوُن ِفــي َمــا بَْعــُد، َولَ يَُكــوُن ُحــزٌْن َولَ ُصــرَاٌخ َولَ َوَجــٌع ِفــي 

َمــا بَْعــُد، ألَنَّ األُُمــوَر األُولَــى قَــْد َمَضــْت « )رؤيــا 7: 14-17؛ 21: 4(.
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