لو كان بولس راعيا ً وقسا ً اليوم
إننا نحب بولس الرسول! إننا نحبه لتعاليمه ،وروحه ،وشخصيته ،وتقواه،
وحماسه ،وتخليه عن كل شيء ليكون هو بكامله هلل.
ومع ذلك ،يا محبوب هللا ،بمعايير اليوم من النجاح الرعوي (حيث األرقام
تعني كل شيء) ،كان بولس قد فشل فشلا هائلا .فهو لم يتمكن من إبقاء
الناس معه .تأمل هذه الفاجعة التي في رسائله:
"أَ ْن َ
ين فِي أَ ِسيا ارْ تَ ُّدوا َعنِّي"(تيموثاوس
ت تَ ْعلَم ه َذا أَن َج ِمي َع ال ِذ َ
الثانية)15:1؛
ْس لِي أَ َحد َ
ص"(فيلبي)20:2؛
"ألَ ْن لَي َ
آخر نَ ِظير نَ ْف ِسي يَ ْهتَ ُّم بِأَحْ َوالِك ْم بِإِ ْخلَ ٍ
"إِ ِذ ْال َج ِميع يَ ْ
ْ
َ
يح"(فيلبي)21:2؛
ط لب َ
ون َما ه َو أل ْنف ِس ِه ْم لَ َما ه َو لِيَسو َع ال َم ِس ِ
اجي األَو ِل لَ ْم يَحْ ضرْ أَ َحد َم ِعي ،بَ ِل ْال َج ِميع تَ َركونِي .لَ يحْ َسبْ
"فِي احْ تِ َج ِ
َعلَ ْي ِه ْم"(تيموثاوس الثانية.)16:4
ْس لِ َك ْي
ألن الناس تركوا بولس من أجل شيء آخر ،اضطر أن يقول" :لَي َ
ان لَك ْم َربَ َوات
أ َخجِّ لَك ْم أَ ْكتب بِه َذا ،بَلْ َكأَ ْولَ ِدي األَ ِحبا ِء أ ْن ِذرك ْم .ألَنه َوإِ ْن َك َ
ْ
ْس آبَاء َكثِير َ َ َ
ْ
يح
ِم َن ْالمرْ ِش ِد َ
يح ،ل ِك ْن لَي َ
ون .ألنِّي أنَا َولَ ْدتك ْم فِي ال َم ِس ِ
ين فِي ال َم ِس ِ
يل .فَأَ ْ
ين بِي"(كورنثوس
طلب إِلَيْك ْم أَ ْن تَكونوا متَ َمثِّلِ َ
اإل ْن ِج ِ
يَسو َع بِ ِ
األولى.)16-14:4

ولكن أتباعه لم يكونوا كذلك .فمن ربح نفوساا كثيرة للمسيح وأنشأ الكثير من
الكنائس ،انتهى به األمر إلى فقدان كل من آمنوا على يديه تقريباا ،واضطر
في بعض األحيان أن يصنع الخيام ليعول نفسه (تساوميكي األولى9:2؛
تسالونيكي الثانية .)8:3إنني مقتنع أنه لو عاش في أيامنا هذه لما فعل ما هو
أفضل من ذلك .وفي ما يلي بعض األسباب:
 -1لم يبشر للناس بما يريدون أن يسمعوه بل بما يحتاجون إلى أن يسمعوه
لكي يفوزوا بالحياة التي اشتراها المسيح لهم ويحافظوا عليها .وقد بشرهم
بذلك بمسحة الروح القدس وإرشاده .لم يكن سجينا إلعلنات الكنيسة ،ول
آلليات الكنيسة ،ول للخوف من اإلنسان بل سجيناا من أجل هللا وحده فقط.
 -2صلى بولس كثي ارا إنه غير قادر على تحقيق توقعات الخدمة وواجباتها
التي وضعها اآلخرون عليه .كانت الصلة أولوية لديه ولم تأخذ المركز
الثاني على اإلطلق .كانت الصلة حياته .وكل ما فعله وتكلم به خرج من
الصلة .صلى بحماس وبشر بحماس.
 -3كان بولس جا ادا للغاية .ورفض المزاح أو الدعابة .فبجانب كل اآلخرين
من رسل وأنبياء مع يسوع ،حث الناس على الرصانة وتجنب الكلم البطال
(أفسس4:5؛ متى .)36:12قضى بولس الكثير من الوقت باكياا وليس
ضاح اكا(أعمال19:20؛ كورنثوس الثانية .)4:2لقد زرع بدموع وحصد
ضا فرح
بابتهاج؛ الفرح الذي لم يعرفه إل القليلون من الناس .كما كان لديه أي ا
الطاعة التي ل تحتاج إلى تعزيز من المسرات األرضية .فليس هناك مكان
للممثلين أو المهرجين في منابرنا .ويجب على الواعظين التوقف عن التشبه
بهم ،مثل جموع المتمردين الذين أصغى إليهم هارون .فذلك يؤدي دائ اما إلى
العجل الذهبي الذي ل يمكنه أن يخلص أح ادا .يجب أن يكونوا مثل موسى
الصاعد إلى جبل هللا ،طامحين أن يكونوا مثله.

 -4لم يؤمن بولس بتقسيم القطيع .ومن الواضح أنه كان يؤمن أن شعب هللا
ينبغي عليهم العبادة معاا كأسرة واحدة ،وليس كما نرى ذلك أحياناا كثيرة اليوم
في الوليات المتحدة في خدمة الشباب المعاصرة وخدمة كبار السن التقليدية.
وهنا ينقسم اآلباء عن أبنائهم واألمهاتهم عن بناتهن في العبادة .وينقسم
اإلخوة عن اإلخوة واألخوات عن األخوات واألجداد عن أحفادهن .صلى
اح ادا فِينَا ،لِي ْؤ ِم َن ْال َعالَم أَن َك أَرْ َس ْلتَنِي" (يوحنا :17
يسوع" :لِيَكونوا ه ْم أَ ْيضاا َو ِ
 .)21وقد علّم بولس المسيحيين كثيراا أن يكونوا بعقل واحد وفم واحد وروح
واحدة في اتفاق واحد (رومية 6 :15؛ كورنثوس الثانية11:13؛
فيلبي27:1؛  .)2:2ويعلن المرنم" :ه َو َذا َما أَحْ َس َن َو َما أَجْ َم َل أَ ْن يَسْك َن
اإل ْخ َوة َمعاا!"(مزمور .)1:133وأينما يعمل الروح القدس يجمع كل األعمار
ِ
م اعا .الروح القدس يوحد أبناء هللا دائ اما .أما الشيطان فيحاول دائما تقسيمهم.
ب األَ ْبنَا ِء َعلَى
ب اآلبَا ِء َعلَى األَ ْبنَا ِءَ ،وقَ ْل َ
ولدت الكنيسة في وحدانية" .فَيَر ُّد قَ ْل َ
عن"(ملخي.)6:4
ب األَرْ َ
آبَائِ ِه ْم .لِئَل آتِ َي َوأَضْ ِر َ
ض بِلَ ٍ
الرعاة في كنائسنا يسمحون بتقسيم الكنيسة ألنهم يخضعون لضغوط اإلنسان.
إنهم يخضعون لكي ل يفقدوا أي شخص .ويهتم الكثيرون منهم بفقدان الناس
أكثر من اهتمامهم بفقدان هللا .ل يريد الرعاة أن يخسروا الكبار ألنهم يقدمون
الصلة والتقدمات ،ول يريدون أن يفقدوا الشباب ألنهم المستقبل ،كما إن
األرقام تعني كل شيء بالنسبة للكثيرين منهم .إنا نحتاج إلى الشيوخ للحكمة
والشباب للقوة .وظلت األسر تشترك في العبادة معاا لمدة ألفي سنة ،وبهذه
الوسائل يكرم األبناء آباءهم وأمهاتهم .على الصغير أن يكرم الكبير .كذلك
في مسألة قرارات العبادة ،ينبغي أن ينال الرأس األشيب الحترام الواجب
(أمثال .)31:16إن ما يحزن الروح القدس بالنسبة للقديسين الكبار أن
يخرجوا من الهيكل بسبب الموسيقى الصاخبة.

 -5تدخل بولس في كيفية لبس المرأة .هذا لم يلق قبولا كثيراا .فقرر بهذه
ع َوتَ َعقُّل ،لَ
الطريقةَ :
"و َكذلِ َك أَن النِّ َسا َء ي َزيِّن َذ َواتِ ِهن بِلِبَ ِ
اس ْال ِح ْش َم ِةَ ،م َع َو َر ٍ
ير ِة الث َم ِن"(تيموثاوس األولى.)9:2
ضفَائِ َر أَ ْو َذهَ ٍ
س َكثِ َ
ب أَ ْو آللِ َئ أَ ْو َملَبِ َ
بِ َ
وأي امرأة تلبس بشكل غير لئق تضع الرجل في تجربة شديدة .وستكون
مسؤولة عن هذا في يوم الدينونة.
 -6لم يدفع بولس الكنيسة للنمو إلى ما هو أبعد من علقتها اللصيقة بالمسيح.
لقد دعا إلى النمو في المسيح بالتأصل فيه والرتكاز عليه .دعا إلى النضج
في المسيح .يكبر فيه .نعم ،كان متحم اسا للشهادة ،وكان غيوراا على ربح
النفوس ،لكن تأمل ما وضعه على رأس قائمته .ماذا تقول لك هذه العبارات
عن المكان الذي فيه قلبه؟ "ألَ ْع ِرفَهَ ،وقوةَ قِيَا َمتِ ِهَ ،و َش ِر َكةَ آلَ ِم ِه ،متَ َشبِّهاا
ض ألَجْ ِل َج َعالَ ِة َد ْع َو ِة هللاِ ْالع ْليَا فِي
بِ َم ْوتِ ِه"(فيلبي)10:3؛ "أَ ْس َعى نَحْ َو ْال َغ َر ِ
ْ
يح يَسو َع"(فيلبي)14:3؛ "ألَن لِ َي ْال َحيَاةَ ِه َي ْال َم ِسيح َو ْال َم ْوت ه َو
ال َم ِس ِ
ارةا ِم ْن أَجْ ِل فَضْ ِل
ِربْح"(فيلبي)21:1؛ "بَلْ إِنِّي أَحْ ِسب كل َش ْي ٍء أَ ْيضاا َخ َس َ
َمع ِ ْ
يح يَسو َع َربِّي ،ال ِذي ِم ْن أَجْ لِ ِه َخ ِسرْ ت كل األَ ْشيَا ِءَ ،وأَنَا أَحْ ِسبهَا
ْرفَ ِة ال َم ِس ِ
وج َد فِي ِه("...فيلبي.)9،8:3
يحَ ،وأ َ
نفَايَةا لِ َك ْي أَرْ بَ َح ْال َم ِس َ
بولس يريد المسيح ،هذا كل شيء .وألنه امتلكه ،فرح به دائ اما .لم يكن
تركيزه على األرقام ولكن "في المسيح" ،وهي عبارة استخدمها  74مرة في
رسائله .ومهما كان موضوع تركيزنا فإنه يتحكم فيبنا .هل هو المسيح أم هي
األرقام؟ .وإن لم تخرج شهادتنا من فيض المسيح ،فليس فيها حياة.
 -7اتخذ بولس موقفاا قوياا ضد الزنا والمثلية والشذوذ الجنسي (رومية :1
32-27؛ كورنثوس األولى .)9:6ورفض الطلق بشريعة موسى .وأيد
موقف يسوع من الزواج حسب ما ورد في إنجيل متى ،وعقيدة الجسد
احد .فَال ِذي َج َم َعه هللا لَ يفَرِّقه
الواحد":إِ اذا لَ ْي َسا بَعْد ْاثنَي ِْن بَلْ َج َسد َو ِ

إِ ْن َسان"(متى .)6:19ورفض قوانين الزواج المتحررة الليبرالية في كل من
أورشليم وروما.
 -8نادى بولس بأن الخلص يتطلب التوبة (أعمال20:26؛ كورنثوس
الثانية.)10:7
 -9آمن بولس أن يسوع مات على صليبه ليغفر لنا خطايانا ،وأن علينا أن
نموت على صليبنا يومياا لكي نتبعه (لوقا .)23:9وإذا لم نتبعه ،فلن نكون
جز اءا من ملكوته .قال بولس إنه يموت كل يوم (كورنثوس األولى.)31:15
هذا هي الطريق الضيق التي ناد ارا ما ننادي به من منابر اليوم .ومع ذلك فهو
طريق أنهار الحياة الوفيرة التي تتدفق من عرش هللا .إن أي إنجيل ل يميت
آدم القديم فيك ،ليعطيك آدم الجديد ،هو مزيف من الشيطان .فإبليس يبغض
الصليب.
 -10لم يقلل بولس من معايير حياة البر من أجل أن يكسب مزي ادا من الناس
للهيكل .حرم .لقد بشر بولس قائلاَ " :و ْالقَ َدا َسةَ التِي بِدونِهَا لَ ْن يَ َرى أَ َحد
الرب،ل أحد يرى الرب (عبرانيين .)14:12الناس اليوم ل يريدون القداسة.
إنهم يريدون السعادة ،غير مدركين أن السعادة الحقيقية تأتي فقط من خلل
القداسة.
ضا بالمرتدين،
 -11دعا بولس "المسيحيين الجسدانيين" ،المعروفين أي ا
ضا (رومية
دعاهم أعداء هللا .وأعلن حكم هللا عليهم كما فعل الرب يسوع أي ا
9-6 :8؛ رؤيا .)16:3إن تعليق بولس األقوى في هذه المسألة هو في
استعراضه لبني إسرائيل في اجتيازهم للبرية .فقد اختبر كل بني إسرائيل قوة
خلص دم الخروف ،وجميعهم أكلون من الطعام الروحي وشربوا الماء
الروحي من الصخرة التي هي المسيح ،ولكن بسبب تذمرهم أهلكهم
مخلصهم في النهاية .نعم ،من خلصهم أولا في البداية هو من أهلكهم" .فَه ِذ ِه

ين ا ْنتَهَ ْ
صابَ ْته ْم ِمثَالاَ ،وكتِبَ ْ
اخر
ارنَا نَحْ ن ال ِذ َ
األمور َج ِميعهَا أَ َ
ت إِلَ ْينَا أَ َو ِ
ت ِإل ْن َذ ِ
ور .إِ اذا َم ْن يَظ ُّن أَنه قَائِم ،فَ ْليَ ْنظرْ أَ ْن لَ يَسْقطَ"(كوؤنثوس
ال ُّده ِ
األولى .)12،11:10نعم ،إنك تقرأ ذلك بشكل صحيح :من هو قائم يمكن أن
يسقط  .بن تسمع جموع شعب الكنيسة هذا ،ولكن علينا نحن أن نسمعه.
باختصار ،لقد فعل بولس الصواب على حساب السمعة الرعوية .وكما نتبعه
في الفكر اللهوتي ،علينا أن نتبعه في دوره الرعوي .إنها حقيقة بديهية
قديمة ،إنه كلما قلت المعايير رخص المنتج وازداد الطلب عليه .صديقي ،لقد
تكلف الرب يسوع كل شيء لشراء خلصك ،واألمر يكلفك كل شيء لتناله
وتحتفظ به .وحسب تعبير ديتريش بونيهوفر الذي قتله النازيون إليمانه:
"عندما يدعو المسيح إنساناا فإنه يدعوه ليأتي ويموت" .إن مثل هؤلء الناس
هم الذين يواصلون حمل شعلة الحياة من جيل إلى جيل ومن شاطئ إلى
شاطئ.
نعمة ربنا يسوع تكون معكم جمي اعا .آمين.
َ
"هللا لَ ي ْش َمخ َعلَ ْي ِه .فَإِن ال ِذي يَ ْز َرعه ا ِإل ْن َسان إِياه يَحْ صد أَ ْيضاا".
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