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الكنز المخفي! 
 رئیس أساقفة القسطنطینیة سلسلة من العظات على سفر أعمال الرسل في  القدیس یوحنا الذهبي الفمقدم

السنة الثانیة أو الثالثة من سیامته، افتتحها بقوله: [جعلت من هذه القصة (قصة أعمال الرسل) موضوعي، حتى أقدم 
ما ال تعرفوه عنها، فال یبقى مثل هذا الكنز مخفًیا عن البصر. فإنها بالحق تنفعنا لیس بأقل من األناجیل، إذ هي 

مشحونة بالحكمة المسیحیة والتعلیم الصحیح، خاصة فیما یخص الروح القدس. لیتنا ال نعبر علیها سریًعا، بل 
نفحصها بدقةٍ . نرى ما نطق به المسیح من نبوات في األناجیل یتحقق على مستوى الواقع. ونالحظ في الوقائع ذاتها 

.] Ïالشهادة البهیة للحق المشرق فیها، والتغییر القدیر الذي حلَّ بالتالمیذ حیث حلَّ الروح علیهم
إن كانت األناجیل تسحب قلوبنا بالشوق نحو االلتقاء بالسید المسیح المصلوب، الملك الروحي (إنجیل 

متى)، وخادم البشریة (إنجیل مرقس)، وصدیقها (إنجیل لوقا)، ابن اهللا الوحید الجنس القادر وحده أن یخبرنا عن اآلب 
ویكشف لنا األسرار اإللهیة (إنجیل یوحنا)، فقد جاء سفر األعمال لیقدم لنا روحه القدوس الذي قاد البشریة في 

 كما في ،أورشلیم والیهودیة والسامرة وٕالى أقصى األرض. نراه یلهب القلوب ویجتذبها نحو المخلص، یعمل في الرسل
 ویهیئها للعرس األبدي. ،الشعوب، لیشَّكل كنیسة المسیح الحاملة أیقونة عریسها السماوي

إلهنا الصالح قادر أن یعمل بروحه الناري حتى یبقى سفر األعمال مفتوًحا على الدوام، فتصیر األرض 
وملؤها للرب ومسیحه، ویتمتع الكل بقلوب متسعة ال تكف عن الشهادة إلنجیل الخالص بروح الحب الباذل، فیكمل 

السفر بمجيء السید المسیح على السحاب، لیضم كنیسته إلى مجده األبدي. 
لیفتح روح اهللا القدوس كنز هذا السفر حتى تغتني كل نفس بالخیرات السماویة، وتفیض على من حولها، 

فیحمل الكل السمات السماویة الفائقة. 

1 Comm. On the Acts, Homily 1. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


مقدمة 

  

مقدمة في 
سفر أعمال الرسل 

یقدم لنا هذا السفر قصة الكنیسة في بدء انطالقها بعد صعود السید المسیح وحلول روحه القدوس ولقرابة 
ثالثین عاًما. قدمها اإلنجیلي لوقا ملهًما بالروح القدوس، لیكشف لنا عن الكنیسة في العصر الرسولي: سّر مولدها 

ونموها وعبادتها وشهادتها للسید المسیح وقوتها بعمل الروح القدس، ویكشف عن تحقیق ما سبق فوعد به السید 
تالمیذه: "ها أنا معكم كل األیام وٕالي انقضاء الدهر". وأیًضا وعده اإللهي: "لكنكم ستنالون قوة متى حّل الروح القدس 

). 8: 1علیكم، وتكونون لي شهوًدا في أورشلیم وفي كل الیهودیة والسامرة وٕالى أقصى األرض" (أع 
 ومارسته عملًیا في حیاتها ،نجیلهإ قبلت ي، الت عصر الرسليسفر كنیسة المسیح فسفر أعمال الرسل هو 
الیومیة كما في العبادة والكرازة. 

نعم على الكنیسة بالوجود في یوم العنصرة، واستلم كنیسة المسیح لیقودها أ ي الذنجیل الروح القدسإهو 
ویجتذب إلیها النفوس فتتمتع بالمخلص، واهًبا إیاها قدسیة الحیاة المستمرة. 

. انفتاح الكنیسة بالحب على العالم لتخدمه وتغسل قدمیه سفرهو 
، تفتقر مع عریسها وتغتني به. سفر الكنیسة الفقیرة الغنیةهو 
 ال تضعف وال تشیخ. ي التسفر القوة الداخلیةهو 
 التي ال تطیق الشر لكنها تترفق بالخطاة. سفر الكنیسة المقدسةهو 

اإلنجیل العملي 
افتتحه لوقا اإلنجیلي بقوله: "الكالم األول أنشأته یا ثاوفیلس عن جمیع ما ابتدأ یسوع یفعله ویعلم به" (أع 

، تكملة لهذا الكالم" الخاص بأعمال السید وتعلیمه، وهذا السفر هو الكالم األول). وكأن األناجیل األربعة هي "1:1
فما ابتدأ به السید حین كان حاضًرا بالجسد على أرضنا یكمله اآلن بروحه القدوس وحضوره السري في وسط كنیسته. 
هكذا یكشف السفر عن حقیقة إنجیلیة هامة، وهي أن السید المسیح الصاعد إلى السماء حي، حاضر، وعامل، ومتكلم 

إنجیل  وتتمتع بشركة مجده. سفر األعمال هو ،في كنیسته، ویبقى هكذا إلى یوم ظهوره األخیر حیث تكُمل كنیسته
. ولحسابها حي یشهد عن حضور المسیح عامًال ومتكلًما في كنیسته ومن خاللها

  توجد تعالیم واردة هنا ما كنا نستطیع أن نعرفها بالتأكید كما نحن علیه اآلن لو لم یوجد هذا السفر؛ كان یبقي تاج
 .Ïخالصنا مخفًیا من جهة الحیاة العملیة كما التعلیم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

سفر أعمال الروح القدس 
یقدم لنا هذا السفر أعمال الروح القدس، المعزي، الذي وعد به السید تالمیذه. إذ نراه وراء تاریخ الكنیسة، 

فهو القائد الحقیقي والمرشد والمعلم القادر أن یجتذب النفوس لتختبر عمل السید المسیح الخالصي. ُیشرق على 

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
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الكنیسة بنوره، فیمألها وسط الضیقات ببهاٍء إلهٍي خفي جذَّاب، ویعمل بناره المتقدة، فیلهب القلوب بنار الحب اإللهي. 
إنه النهر اإللهي الذي ینساب من السماء لیقیم علي األرض مدینة اهللا، الفردوس اإللهي المثمر، عوض البریة القاحلة 

بالجفاف الروحي.  

  لكن هذا الروح ما قاله المعزي اآلخر وما فعلهاألناجیل هي تاریخ ما فعله المسیح وما قاله، وسفر األعمال .
صنع أموًرا كثیرة، وردت في األناجیل أیًضا، والمسیح ال یزال یعمل في سفر األعمال في البشر كما عمل في 

األناجیل. فقط عمل الروح هناك في الهیكل، واآلن یعمل خالل الرسل. هناك عمل، إذ جاء إلى رحم البتول وشكَّل 
 .Ïالهیكل، واآلن یعمل في نفوس الرسل. هناك جاء على شكل حمامة، وهنا على شكل ناِر◌ٍ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

سفر كنیسة المسیح المصلوب المتهللة 
یكشف لنا هذا السفر عن طبیعة كنیسة المسیح المصلوب منذ نشأتها، فقد تشكلت بالروح القدس وسط 
األنین والضیق، لتحمل شركة اآلالم والصلب مع عریسها المتألم. لكن حضوره في وسطها یحول األنین إلي فرٍح 

مجیٍد، والضیق إلي تعزیاٍت سماویٍة، فتحیا مسبحة هللا وسط أتون االضطهادات. 

 .یلیق بالمسیحي أن یكون "هللیویا" من رأسه إلى قدمه 

  لنفرح ونشكر، لیس ألننا صرنا مسیحیین، وٕانما ألننا صرنا المسیح! أتدرك ذلك؟ أتفهم النعمة العظیمة التي یهبنا
 اهللا إیاها؟ قف في خشیة وفرح. لقد صرنا المسیح!

 "٦: ١٢٦ (مز "من یخرج باكًیا، حامًال البذور للغرس، یعود بتراتیل الفرح، حامًال السنابل معه .(
هذا المزمور الذي یتحدث إلى روح الذین هم مصممون على االستمرار في الرحلة الروحیة إلى اهللا، یناسبنا 

تماًما لیعنیننا في أوقات الحزن والكآبة. هذا العالم دون شك هو وادي الدموع الذي فیه یزرع اإلنسان وهو باكٍ . 
إنه یسندك لتستمر في إیمانك.  

على أي األحوال، إن شرحت ما یعنیه هذا السفر بالبذور التي نغرسها اآلن، فهي األعمال الصالحة التي 
)، وقد خطط لنا أن نمارسها بقوة روحه في وسط أتعاب هذه الحیاة ١٠: ٢ نفعلها (أف لكيخلقها اهللا لكل واحٍد منا 

المضطربة. 
من یتعلم أن یمارس عمل اهللا في هذا العالم – وادي الدموع واألتعاب هذا – یصیر متهلًال مثل المزارع 

المجتهد الذي یغرس البذور حتى في موت الشتاء، فهل تقدر الریاح الباردة والجو القاسي أن یمنعها عن العمل؟ حتًما 
ال! 

هكذا یلیق بنا أن نتطلع إلى متاعب هذه الحیاة كما هي. ُتلقي المالهي في طریقنا بواسطة الشریر، بقصد 
أن ننحرف عن األعمال الصالحة التي ُخلقنا لكي نعملها. تطلعوا ماذا یقول المرتل: "من یخرج باكًیا..." بالحق یجد 

علة للبكاء، یجد كل واحٍد منا ذلك. ومع هذا یلزمنا أن نسیر، ممارسین أعمال اهللا الصالحة في طریقنا.  
یا لبؤسنا إن كنا قد ُدعینا للعمل بجدیة فقط لكي نبكي دون التطلع إلى أیة ثمرة لعملنا. یا لبؤسنا إن كنا ال 

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


مقدمة 

  

نجد أحًدا یمسح دموعنا. 
لكننا نعرف أن الروح القدس یعمل لكي نستمر في الغرس وسط دموعنا، ألن الروح یعدنا خالل المرتل أننا 

. Ïنعود مندهشین بالفرح! نحمل ثمر تعبنا كتقدمة له
القدیس أغسطینوس 

وضع السفر بین أسفار العهد الجدید 
حتى نهایة القرن األول وبدایة القرن الثاني كان ُینظر إلى هذا السفر كتكملة لإلنجیل بحسب معلمنا لوقا. 

وقد جاءت بدایة السفر متناسقة مع نهایة اإلنجیل. غیر أنه بعد تسجیل اإلنجیل بحسب القدیس یوحنا جمعت الكنیسة 
األناجیل األربعة مًعا، وصار هذا السفر هو الرابطة بین األناجیل كلها ورسائل الرسل، فكما تكشف الرسائل عن 

سفر  كتابات الرسل، جاء السفر یكشف عن أعمالهم بروح اهللا القدوس، أو أعمال المسیح فیهم وبهم ولحسابهم.
لم  عمال هو حلقة الوصل بین األناجیل ورسائل الرسل، فإنه ما كان یمكننا التمّتع بفهم هذه الرسائل كما ینبغي مااأل

ُتقرأ خالل خلفّیة هذا السفر. هذا والسفر یساهم بطریقة حیوّیة في دراسة الربط بین تعلیم السّید المسیح والتعلیم 
. Ðالرسولي

جاء هذا السفر في بعض المخطوطات بعد رسائل القدیس بولس، بكونه یقدم األحداث الخاصة بخدمة 
. Ñالقدیس بولس والتي وردت في رسائله

فیما یلي مقارنة بین هذا السفر واألناجیل المقّدسة. 
تقدم لنا األناجیل السّید المسیح بكونه المسّیا المخّلص، وجاء سفر األعمال لُیظهر أن المسّیا حاضر في . 1

كنیسته التي تترّقب مجیئه. 
قّدمت لنا األناجیل ما ابتدأ یسوع یفعله من أجلنا، وجاء سفر أعمال الرسل یعلن أنه ال یزال بروحه . 2

 القّدوس في كنیسته.
نه أُتحّدثنا األناجیل المقّدسة عن المخّلص المصلوب القائم من األموات، ویصّوره لنا سفر األعمال . 3

 الصاعد إلى السماء والممّجد، هو رب الكنیسة وقائدها.
في األناجیل المقّدسة نسمع تعالیم السّید المسیح التي تقودنا للخالص بدمه، وفي األعمال نتالمس مع . 4

 .Òعمله الخالصي في كنیسته المقّدسة الجتذاب األمم إلى المجد

كاتب السفر 
 یؤكد التقلید الكنسي أن كاتبه هو لوقا اإلنجیلي، یدعم ذلك الشواهد الداخلیة ، لكنلم یذكر كاتب السفر اسمه

في السفر والخارجیة: 

 الشهادات الداخلیة
: 20 ؛ 40-10: 16 یعلن الكاتب انه رفیق الرسول بولس في أسفاره حتى سفره األخیر إلي روما (أع.1

1 Homilies on Ps. 2. 
2 Donald Guthrine: New Testament Introduction, 1975, p. 136. 
3 Cf. Adam Clarke: Acts, preface. 
4 Henrietta Mears: What the Bible is all about, 1997, p. 439-440 
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). 16: 28-1: 27؛ 8-1: 21؛ 5-6
)، وهو ثاوفیلس، 1: 1؛ أع4-1: 1(لو   یتشابه مع انجیل لوقا من جهة الشخص الُموجه له السفر.2

.  في اللغة واألسلوبنغالًبا من أشراف اإلسكندریة. كما یتشابها
 وحدة الفكر في السفرین، نذكر على سبیل المثال:. 3 

 وتأكید دور الروح القدس في خدمة ،یًضا الجغرافيأ و، في الدوافع األساسیة: االهتمام بالجانب التاریخينیشتركا 
 المسیح (انجیل لوقا) وفي خدمة الرسل (أعمال الرسل).

  34: 10؛ أع 32: 2االهتمام بخالص العالم كله (لو .(

  36: 9؛ أع 38-37: 7االهتمام بخدمة المرأة (لو .(

  24: 1؛ أع 13: 11االهتمام بالصالة (لو .(

 ) ذكرت كلمة النعمةXapic مرة، بینما لم ترد في إنجیل متى أو 17مرات، وسفر األعمال  9) في إنجیل لوقا 
مرقس. 

  31: 5؛ أع 2:38االهتمام بمغفرة الخطایا (لو .(

  39-36: 16؛ أع 26-20: 20ال یحمالن روح التعصب تجاه الحكومات األجنبیة (لو .(

 ومعجزات الشفاء، حیث أن الكاتب هو ، والعنایة بهم،اهتمام السفرین بالمرضىو ،استخدام مصطلحات طبیة دقیقة 
لوقا الطبیب.  

الشهادات الخارجیة 
 م، عبارة عن مقدمة إلنجیل لوقا، وقد أضافت أن لوقا كاتب سفر 160وثیقة ترجع إلى حوالي عام . 1

. Anti-Marcionite األعمال، ٌكتبت هذه الوثیقة ضد مرقیون
" ضمن أعمال جمیع الرسل م) یضع سفر "200 و170 لألسفار المقدسة (ما بین القانون الموراتوري. 2

األسفار القانونیة (ألن مرقیون كان یحسب القدیس بولس وحده رسوًال دون غیره). 
. Ï إن لوقا "زمیل بولس" هو كاتب اإلنجیل واألعمالالقدیس إیرینیؤسیقول . 3
 م): [یشهد لوقا في سفر األعمال أن بولس قال لرجال 190(حوالي  إكلیمنضس السكندريجاء في . 4

.] Ðأثینا: "أنا أرى أنكم متدینون في كل شيء"
.] Ñ: [معروف أن لوقا هو الذي كتب بقلمه أعمال الرسلالقدیس إكلیمنضس السكندريجاء أیًضا في . 5
 م)، في حدیثه عن حلول الروح القدس على الرسل في العلیة 200 (حوالي سنة العالمة ترتلیانجاء في . 6

"، أي في سفر األعمال. Òتسجیل لوقاوهم یصلون أنها حقیقة واردة في "

1 Adv. Haer. 3:1:14. 
2 Stromata 5:12. 
3 PG 9:732. 
4 De Jejunio 10, PL 2:966. 
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[لوقا من جهة جنسه مواطن من إنطاكیة، مهنته طبیب، اشترك أساًسا  :یوسابیوس القیصريجاء في . 7
 ولكن بصورة أقل. وترك لنا أمثلة لشفاء النفوس التي اكتسبها وذلك في سفرین ملهمین: ،مع بولس، ومع بقیة الرسل

.] Ïاإلنجیل وأعمال الرسل
وقد خّصص الخوري بولس الفغالي  اقتباس كثیر من اآلباء والكتابات منذ القرن األول من هذا السفر. 8

، Ñورسالة برناباس، القدیس إكلیمنضس الروماني، مثل Ðفصًال كامًال عن اقتباسات اآلباء األّولین من سفر األعمال
، سمیرنا والقدیس بولیكربس أسقف إلى ماغنزیا، الشهید إغناطیوس، ورسالة Ó لهرماس، والراعيÒوالدیداكیة

والشهید ، وصایا رؤساء اآلباء االثني عشر، ومخطوطة نیتسغالرسالة إلى دیو، وواستشهاد بولیكاربوس
. Õیوسابیوس ورد في 177م)، وخطاب من جنوب الغال سنة 160 (حوالي سنة وأعمال بولس، Ôیوستین

اسم السفر 
: Öحمل هذا السفر أسماء كثیرة، منها

 Codexفي نسخة  وRes Gestae كما جاء في praxeiv twn apostolwn. أعمال الرسل 1
Bezae. 

 كما جاء في النسخة اإلسكندرانیة praxeiv twn agiwn apostolwnأعمال الرسل القدیسین . 2
Codex Alexandrinus،وفي كثیر من كتابات اآلباء الیونانیین والالتین.، ونسخ أخرى  

  "إنجیل الروح القدس".Oecumenius. دعاه البعض "اإلنجیل الخامس"، ودعاه 3
 apodeixiv"، و"الدلیل على القیامة to biblion "الكتاب القدیس یوحنا الذهبي الفم. دعاه 4

anastasewv ."

تاریخ كتابة السفر 
یظن البعض أن السفر قد ُكتب في اإلسكندریة، لكن غالبیة الدارسین یرون أنه ُكتب في روما أثناء سجن 

. ×)16: 28الرسول بولس بعد وصول القدیس لوقا إلیها مع القدیس بولس (أع 
م حیث نهایة ما ورد في السفر. في هذه الفترة 63یرى كثیر من الدارسین أن سفر األعمال ُكتب حوالي سنة 

بدأت حرب شنعاء ضد المسیحیین، وربما استشهد القدیس لوقا بعد فترة وجیزة. وٕاذ ُأحرقت روما وتعرض المسیحیون 
 ولم یظهر إال بعد الحرب السبعینیة (حرق ،للذبح والحرق تأخر ظهور إنجیل لوقا وسفر األعمال (ككتاٍب واحدٍ )

الهیكل علي ید تیطس) وهدوء الموقف واستعادة الكنیسة شیًئا من الحریة. 

1 Eusebius: H. E. 3:4. 
Ð  م، الفصل الثالث "أقدم الشهادات الكنسیة عن سفر 1994راجع الخوري بولس الغفالي: أعمال الرسل، مداخل، دراسات، تأّمالت، أبحاث، بیروت

. األعمال"
3 Barnabas 19:8 
4 Didache, 4:8. 
5 The Shepherd, vision 4:2:4. 
6 Apology 1:50; 1:10. 
7 Eusebius: H. E. 5:1. 
8 Cf. Adam Clarke: Acts, preface. 
9 Cf. Adam Clarke: Acts, preface. 
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: Îم باآلتي64یبّرر بعض الدارسین كتابة السفر قبل عام 
وي ا. یظهر اهتمام القّدیس لوقا في إنجیله بأورشلیم أكثر من اإلنجیلّیین متى ومرقس، فقد ُدعي "ر1

). حیث رّكز على تحّركات یسوع المسیح نحو أورشلیم. ویظهر 15: 16-51: 9 (لوTravel-narrative الرحالت
اهتمامه بالمدینة المقّدسة في عرضه للقصص الخاصة بالقیامة. فقد رّكز على أورشلیم. فلو أّنه سّجل السفر بعد 

م لما تجاهل هذا الحدث. 70أحداث خراب أورشلیم عام 
. إذ یسّجل السفر ما عانته الكنیسة األولى من متاعب ما كان یمكن تجاهل االضطهاد الذي أثاره نیرون 2

، حیث استشهدت أعداد كبیرة من المسیحّیین من بینهم القّدیس بطرس وبولس. حتًما ُسّجل هذا السفر قبل م64عام 
فانوس، فلماذا لم یشر إلى استشهاد تثورة نیرون العارمة، خاصة وأن السفر روى استشهاد كل من یعقوب بن زبدي واس

القّدیسین بطرس وبولس؟ 
. یقّدم لنا السفر طبیعة الالهوت المسیحي في صورته البدائّیة كما یناسب بدء عصر الرسل. فلغة السفر 3

الالهوتّیة تكشف إلى حد ما عن تاریخ كتابته، مثل دعوة المسیحّیین "تالمیذ" واإلشارة إلى یوم األحد بأول األسبوع، 
كما جاء الوصف لكثیر من األحداث تكشف أن الكاتب شاهد عیان له عالقة قوّیة بالرسل ویعیش في جّو الكنیسة في 

عصر الرسل. 
. اتجاه الدولة نحو الكنیسة: یالحظ في السفر أن الحّكام الرومان والقادة لم یثیروا اضطهادات ضد 4

الكنیسة، وٕان ُوجدت فهي بوازع من الیهود. وفي بعض المواقف وقف الحّكام في صف بعض الرسل مثل القّدیس 
بولس حیث أنقذوا حیاته من الخطط التي وضعها الیهود لقتله. هذا االّتجاه كان سائًدا قبل اضطهاد نیرون للكنیسة 

م. 64عام 
. لم یشر سفر األعمال إلى رسائل القّدیس بولس وغیره من الرسل مّما یظهر أّنه كتب قبل جمع هذه 5
الرسائل. 

غایة السفر 
. سجل لنا اإلنجیلي غایة كتابة اإلنجیل، وهو تحقیق ما ابتدأ یسوع أن یعمله ویعلم به إلى یوم صعوده 1

عمل السید )، وجاء هذا السفر یحمل ذات الهدف منذ لحظة صعوده إلى قرابة ثالثین عاًما لیحقق 4-1:1(لو 
. أي تحقیق سفر أعمال المسیح بروحه القدوس في كنیسته الشاهدة له. فهو العامل المسیح خالل كنیسته بعد صعوده

فیها، وهو الذي أرسل إلیها روحه القدوس. 

  یبدو أعمال الرسل أنه یروي قصة غیر مزخرفة تصف ببساطة طفولة الكنیسة الحدیثة الوالدة، لكن إذ نتحقق أن
 .Ðكاتبها لوقا الطبیب یمتدحه اإلنجیل، نرى أن كل كلماته هي دواء للنفس المریضة

  القدیس جیروم
 تحقیق الوعد اإللهي الخاص بانتشار المسیحیة في أورشلیم والیهودیة والسامرة وٕالى أقصى األرض. 2

)، أي انفتاح باب اإلیمان لجمیع األمم، وهذا یحسبه الرب معجزة المعجزات التي صنعها ربنا یسوع بروحه 8: 1(أع 

1 Guthrite, p. 340 etc.. 
2 Letter to Polinus of Nola, 53:9. 
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القدوس خالل تالمیذه ورسله. العامل األساسي في نشر اإلیمان هو حلول الروح القدس الذي قدم للتالمیذ موهبة التكلم 
باأللسنة لیجتذب األمم وُیبكم أفواه المتعصبین من الیهود، كما سندهم بعمل اآلیات والمعجزات باسم یسوع المسیح، 

 وقام بتوجیههم وجذب النفوس إلي الكلمة.
 األمم لإلیمان، خاصة إن دخلوا مباشرة دون ةإلى فترة طویلة لم یكن من السهل على الیهود أن یتقبلوا دعو

برز نبوات أ، الذي Ïالعالمة ترتلیانتهودهم. هذا ما نلمسه من بعض كتابات اآلباء وحوارهم مع الیهود، مثل كتابات 
؛ 7: 2العهد القدیم في قبول األمم مثل ما جاء في المزمور: "أنا الیوم ولدتك. اسألني فأعطیك األمم میراثك" ( مز

) 4: 19)؛ وأیًضا "في كل األرض خرج منطقهم، وٕالى أقصي المسكونة كلماتهم" (مز 8
هذا وقد اشتركت القوات السمائیة في العمل، فظهرت خدمة المالئكة بقوة لحساب انتشار ملكوت اهللا خالل 

الكنیسة. 
)، هذا كله لن یقف 18: 10لقد أعلن السید لتالمیذه أنهم ُیقدمون لملوك ووالة وُیحاكمون أمام مجامع (مت 

). 14: 24عائًقا للكرازة في العالم كله (مت 
المسیح السید ن أ خالل أحداث تاریخیة، معلًنا في بساطة ي: ینقل لنا الفكر الالهوت الهوتييسفر تاریخ. 3

ن تاریخ الخالص جزء ال یتجزأ من التاریخ العام. أهو محور التاریخ، و
ركز على عمل لكنه مثل القدیسین بطرس ویوحنا وبولس وغیرهم. أعمال بعض الرسل  سجل لنا هذا السفر 

الروح القدس فیهم كقائٍدٍ◌ ومدبٍر لحیاة الكنیسة األولى، وعن عمله لكي تمتد الكرازة إلى أقصى المسكونة. لهذا ما أن 
 انتهى ، حتى وشهد للسید المسیح في عاصمة الدولة الرومانیة التي كانت تسود العالم،وصل القدیس بولس إلى روما

السفر دون إشارة إلى استشهاد القدیس بولس في أیام نیرون. ألن غایة السفر هي أن البشارة بالخالص قد بلغت بكل 
جرأة حتى قصر اإلمبراطور. 

ن كانت أحداث الخالص التي تّمت بالمسیح یسوع إ من التاریخ، فهللا یكشف هذا السفر عن استمرار قصد ا
العمل اإللهي الفائق حسب "مشورة اللَّه المحتومة وعلمه هذا بقى يمخّلص العالم دخلت التاریخ كأحداث تاریخّیة، لكّنها 

 أحداث الكرازة المسّجلة في سفر األعمال، هي أحداث تاریخّیة ووقائع زمنّیة، لكّنها أیًضا). هكذا 23: 2السابق" (
تبقى شاهدة على استمرار تنفیذ خّطة اللَّه في العالم حتى تتحّقق كنیسة المسیح بكمالها، فتتأّهل للمیراث األبدي 

وشركة المجد. أحداثها هي تحقیق لنبّوات وردت في العهد القدیم یقوم الروح القدس نفسه بتحقیقها عبر األزمنة إلى 
یوم مجيء الرب األخیر. 

 فواضح أن غایة السفر لیس الكشف عن ،: إذ كثیًرا ما یشیر هذا السفر إلى الروح القدسنجیل الروحإ. 4
المتاعب التي واجهتها الكنیسة في بدء انطالقها، وٕاّنما تأكید أن اللَّه بروحه القّدوس هو الموّجه لكل حركة في 

حسب الفكر البشري كان بومواجهتهم للمصاعب، إذ الذاتیةتاریخها. فنمو الكنیسة لم یتحّقق خالل مجهودات الرسل 
 یستحیل قبول العالم لإلیمان، لكّنه هو ثمرة تحّرك اللَّه نفسه محب البشر، العامل في حیاة الرسل كما الشعب...

یهبهم مواهب للرعایة. هو عطیة اهللا ألوالده في المعمودیة، یهب حكمة ویعطي الروح القدس الرعاة قوة للكرازة، 
قوة الروح  كما یظهر ).8السیمونیة أعمال أي بتقتني بمال ( )؛ مواهبه ال10: 6( روحیة، ویقدم كلمة وقت الضیق
إنه حصن الكنیسة   من الیهود، وفي وقوف التالمیذ والرسل أمام والة وملوك والسلطات.القدس في مواجهة المقاومین

1 Tertullian: An Answer to the Jews. 
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 "وأنا یقول الرب أكون لها سور ناٍر من حولها، وأكون :المحیط بها، وسّر قّوتها ومجدها. وكما جاء في سفر زكرّیا
). 5: 2 مجًدا في وسطها" (زك

. فقد تعرضت شخصیته للنقد الشدید، وُأتهم بمقاومة دفاع عن رسولیة القدیس بولس رسول األمم. 5
 إن صح يوالبطرسي  توفق بین الفكرین البولس،وثیقة دفاعیةإنه ت بعض الجماعات رسولیته. أنكرموسى "الناموس"، و

التعبیر، بین الرغبة في كسب األمم وبین االلتزام بحفظ الناموس. 
)، وُحسبا 18: 5)، وشفیا المرضى بطرق غریبة (أع14: 3كالهما ابرأ معوقین (أع ف: Ïتشابه الرسوالن

)، وقاما 16: 12)، وخرجا من السجن بطریقة معجزیة (أع 20: 9نسانا للحیاة (أعإ)، وأعادا 13: 8ساحرین (أع 
هدف تأكید أن القّدیس بولس كان رسوًال بهذا التماثل بین الشخصّیتین ُقّدم بطریقة رائعة ومثیرة  بثالث رحالت تبشیریة.

. على ذات المستوى مع القّدیس بطرس
  أال یكسر الناموسصأبرز السفر مواقف لبطرس الرسول في خدمته لألمم، ومواقف للرسول بولس فیها یحر

. )18؛ 16 (أع
غلبها تقدم صورة حیة لتعلیم أ السفر، ُربع مقاًال أو خطابا یمثلون 18: یحوى وثیقة الهوتیة تعلیمیة .6

یمكننا القول أن سفر أعمال الرسل قّدم بذار قانون اإلیمان المسیحي، خاصة  الكنیسة األولى وفكرها الالهوتي.
اإلیمان بعمل اللَّه الخالصي، والتعّرف على اآلب والروح القدس یسوع المسیح والروح القدس، وعملهم في حیاة 

الكنیسة كما في حیاة المؤمن كعضو حّي في الكنیسة. غیر أّنه ال یمكننا القول بأن ما ورد في السفر هو المنهج 
الكامل لكل تعالیم الكنیسة. فمع تناغم ما ورد في السفر مع رسائل الرسل، إّال أن الرسائل قّدمت في شيء من التوّسع 

العقائد اإلیمانّیة والتعالیم المسیحّیة والسلوك الالئق بالمؤمن في حیاته الخاصة وبیته والكنیسة والمجتمع الذي یعیش 
 فیه.

المسیح، كمرشٍد لها عبر األجیال، حتى السید : یقدم هذا السفر الخطوط الرئیسیة لكنیسة مرشد للكنیسة .7
تنمو بال انحراف، وسط الضیق. 

لم یكن یشغل ذهن اإلنجیلي لوقا تسجیل تاریخ الكنیسة األولى، أو عرض لتاریخ الرسل وأعمالهم . 8
. فالسفر عمل تبشیري ینادي بالخالص لكل إنسان أین كان موقعه، وأّیا كانت ظروفه. غایته كرازّیةالمجیدة، لكن 

فالسّید المسیح نفسه یقّدم بروحه القّدوس الخالص للجمیع دون تفرقة عنصرّیة. یقّدم إنجیله للیهودي كما للیوناني 
والروماني... للرجل كما للمرأة، للوالة والحّكام وقّواد الجیش كما للفقراء وعامة الشعب، لألغنیاء كما للفقراء. 

سمات السفر 
الدقة التاریخیة مع العرض في شيء من التفصیل بحیویة. . 1
البالغة األدبیة العالیة في الیونانیة. . 2
 حتى ي مع عدم تجاهل الضعف البشر، یقدم عمل اهللا الفائق خالل حقائق واقعیةي،سفر موضوع. 3

). 39: 15بالنسبة للقیادات الكنسیة (أع 
 30 أكثر من "یشهد") وقد وردت كلمة 8: 1" (تكونون لي شهوًداقلب هذا السفر وعموده الفقري هو ". 4

1 Donald Guthrie, p. 339. 
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). یلزم أن تصدر هذه الشهادة عن 21: 4مّرة. ما تشهد به الكنیسة هو أنه باسمه وحده یتحّقق الخالص للعالم (
ذا لم یكن ممكًنا تحقیق هذه الشهادة إّال بحلول الروح ك). ه34: 12 القلب، ألّنه من فضلة القلب یتكّلم اللسان (مت

قلبه ویتمّتع بما یخبره به عن السّید المسیح خالل حیاته الجدیدة المقامة. في القدس في الكنیسة، فیحمله المؤمن 
فالشاهد الحقیقي هو الروح القدس الساكن في القلب والعامل فیه وبه. الروح أیًضا هو العامل في قلوب السامعین 

 لیجتذبها ال للمؤمن المتكّلم بل للَّه المخلِّص الساكن فیه.
 لُیعلن ،)، تتحّدى قّوات الظلمة وفساد العالم وخطط الشرّ 8: 1: "تنالون قّوة" (سفر الّقوةهذا السفر هو . 5

النور في حیاة المؤمنین. 

الكرازة في العالم  
) السید المسیح یعد بأن من یؤمن به یعمل األعمال التي یعملها السید نفسه 12: 14رأینا في إنجیل یوحنا (

وأعظم منها. وأما سّر عظمتها فهي أنها تتم باسمه بعد صعوده وتحقق غایة مجیئه، انتشار الكرازة بین األمم بصورة 
فائقة لم تتم أثناء خدمة السید علي األرض. وقد جاء سفر األعمال یعلن تحقیق هذا الوعد اإللهي، ال كتاریِخ یسجله 

لنا اإلنجیلي لوقا بوحي الروح القدس، وٕانما كبدء انطالقة حیة لكي ینفتح باب الرجاء أمام الكنیسة لتعمل عبر 
األجیال، متكئة علي هذا الوعد، حتى تصیر األرض وملؤها للرب ولمسیحه. 

  اآلن قد تحققت تماًما كل هذه األمور بكل دقة، بل ونرى في هذا السفر أنه تحقق ما هو أكثر كما أخبرهم (السید
كمن هم محمولین على أجنحة المسیح) حین كان معهم. بجانب هذا نرى الرسل أنفسهم یسرعون في طریقهم 

. هؤالء الذین كانوا قبًال جبناء وبال فهم صاروا فجأة أشخاًصا غیر ما كانوا علیه؛ صاروا أناًسا فوق البر والبحر
 یحتقرون الغنى، ویسمون فوق المجد (الباطل) والهوى والشهوات، وباختصار فوق كل النزعات. 

 صاروا یعملون بروح اإلجماع، فال وجود للحسد كما كان قبًال، وال للشوق القدیم نحو ،عالوة على هذا
التعالي، بل تحققت فیهم كل الفضائل في لمساتها األخیرة؛ تشرق المحبة فیهم جمیًعا ببهاٍء فائٍق، هذه التي أمرهم بها 

. Ï)35: 13 إن كان لكم حب بعض لبعض" (یو ،الرب قائالً : "بهذا یعرف الجمیع إنكم تالمیذي
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

عنصرة كل الدهور 
 تلتزم الكنیسة بقراءة فصِلٍ◌ من سفر أعمال ،مع كل قداس للموعوظین في كل أحٍد أو في أیام األسبوع

الرسل "األبركسیس"، لیس ألنه یذكرنا بانطالقة الكنیسة في العنصرة وتكوین الجماعات المسیحیة الكنسیة األولى 
وفكرها وحیاتها في الرب، وٕانما یمثل مرآة عملیة للكنیسة األصلیة، تكشف الیوم عن مفاهیم الكنیسة في أحداث 

 فتمارس العنصرة عبر كل الدهور. ،العنصرة

 Ïسفر أعمال الرسل وودیعة البشارة
یكشف سفر األعمال عن ودیعة البشارة المفرحة، التي تسلمها الرسل والتزموا بها هم واألساقفة والقسوس 

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
Ð ) م.1995): الخوري بولس الغفالي: أعمال الرسل، عنصرة كل العصور، بیروت 10راجع دراسات بیبلیة 
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والشمامسة، بل والشعب. یجدون لذة داخلیة وفرًحا فائًقا بتسلیم هذه الودیعة وسط مضایقات العدو واضطهاده السم 
هكذا تشعر الكنیسة أن رسالتها األولى هي تلمذة األمم للتمتع ببهجة خالص اهللا وأن یكونوا هم بدورهم  یسوع وكنیسته.

شهوًدا له حتى تبلغ البشارة إلى أقصى األرض. هذا االلتزام المفرح تحققه الكنیسة على مستوى الجماعات المقدسة 
كما على مستوى كل عضٍو فیها شخصًیا.  

 سفر األعمال في یسوع المسیح 

اسم یسوع المسیح . 1
" هو ملخص اإلیمان كله. فهو اعتراف به كابن یسوع المسیح إن اسم "القدیس باسیلیوس الكبیریقول 

لآلب، وهو من مسح بالروح القدس. فاالسم یضم اآلب والروح ویعلن ألوهیة الرب، أي یضم أسماء أقانیم الثالوث فیه. 

  النقطة التي ركز علیها المسیح جًدا هي أن ُیعرف أنه جاء من عند اآلب، فقد كان هدف الكاتب الرئیسي أن یعلن
 .Ïأن المسیح قام من بین األموات، وصعد إلى السماء وأنه عاد إلى اهللا (اآلب) وجاء من عنده

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

یسوع المسیح حاضر في كنیسته . 2
 ووقوف التالمیذ في دهشة أمام هذا المنظر، مع أنهم ،یبدأ سفر األعمال بصعود السید المسیح إلى السماء

كانوا عاجزین عن العبور معه بأجسادهم إلى حیث هو صاعد. وظهر لهما مالكان مجیدان لیبشرانهم بأنه كما صعد 
من المشارق لیحمل قلوبهم إلى سمواته، سیأتي من المشارق لیحملهم مع كافة مؤمني العهد القدیم والجدید إلى حضن 

اآلب، یشاركون العریس مجده األبدي! وانتهى السفر بالرسول بولس األسیر في روما یشهد في العاصمة بیسوع 
ن قائد موكب الكنیسة على األرض هو الروح القدس الذي یعلن أالمسیح مخلص العالم. أما بین األصحاحین فك

حضور المسیح في الكنیسة التي تشاركه آالمه وتختبر عربون مجده. وكأن السید الذي صعد إلى السماء جسدًیا هو 
حاضر في كنیسته التي تكمل آالمه حتى ینعم العالم كله بالخالص خالل كرازة الكنیسة بعریسها، وقبولها االضطهاد 

بمسرة قلٍب . 

یسوع الرب والمسیح . 3
غایة حلول الروح القدس هو التمتع بعمل الثالوث القدوس. فبعد حلوله یتحدث القدیس بطرس عن أن اهللا قد 
برهن بآیات وقوات أن یسوع الذي قتله الیهود هو المسیح الذي تنبا عنه داود أنه قائم من األموات وجالس عن یمین 

رًبا ). وختم عظته هكذا: "اهللا جعل یسوع، هذا الذي صلبتموه أنتم، 35-22: 2كرسي مجده في السماوات (أع 
). 36: 2" (ومسیًحا

هكذا یؤكد الروح القدس أن قتل المسیح على الخشبة لیس غضًبا إلهًیا علیه بل إعالن لربوبیته، حیث یبید 
 ویملك في القلوب كرٍب وملٍك سماويٍ . كانت كرازة الرسل في الهیكل والبیوت هي البشارة بیسوع المسیح ،الموت عنا

). وكأن غایة الرسل الُمضطهدین هو بث روح الفرح بمجيء المسیح الذي طالما اشتهى اآلباء واألنبیاء رؤیته 42: 5(
وااللتقاء معه. 

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
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ففي السامرة  ).21: 3" لیس لقًبا سیاسًیا وطنًیا بل لقب سماوي یمس خالص العالم كله (المسیحجاء لقب "
 لمسیحوفي تسالونیكي كان الرسول بولس یحاجج الیهود "أن هذا هو ا ).8-5: 8" (بالمسیحكان فیلبس "یكرز لهم 

)، 5: 18 یسوع" (بالمسیحوفي كورنثوس كان الرسول بولس "یشهد للیهود  ).3: 17یسوع الذي أن أنادي لكم به" (
). 23: 26قیصریة (في ) و28: 18وهكذا في أخائیة (

) 15- 14: 3یسوع القدوس البار (. 4
 الذي أنتم البار"فأنبأوا بمجيء  ).27: 2 یرى فساًدا" (قدوسكارتبط اسم یسوع بالقدوس والبار: "ال تدع 

) 52: 7صرتم مسلمیه وقاتلیه" (
هو القدوس البار، من یحمله فیه یحمل قداسته وبرَّه. وكما وأراد الیهود الخالص منه بتسلیمه لألمم وقتله 

" هكذا قدم لنا فهًما جدیًدا للقداسة والبّر ال یقدر الناموس بحرفیته أن یحققه. صار لنا بًرا وقداسة ":یقول الرسول بولس

. یسوع العبد والخادم 5
 أنكرتم …نكرتموهأ (أو عبده) یسوع الذي أسلمتموه أنتم. فتاه"إن إله إبراهیم واسحق ویعقوب، إله آبائنا، مجد 

). 15-13: 3 رئیس الحیاة قتلتموه" (…القدوس البار
). 26: 3 (عبده) أرسله یبارككم یرد كل واحٍد منكم من شروره" (فتاه"أقام اهللا 

 (عبدك) فتاكفي طلبة الكنیسة بعد إطالق القدیسین بطرس ویوحنا من السجن: "لُتجر آیات وعجائب باسم 
). 30: 4القدوس یسوع" (

). إنه الخادم الحقیقي الذي مسحه 53لقد سبق فقدم لنا إشعیاء النبي الكثیر من تسابیح العبد المتألم (إش 
 ، لكي ال یهلك كل من یؤمن به،اآلب لیعلن الحب اإللهي الباذل والعملي، "هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحید

). 16: 3بل تكون له الحیاة األبدیة" (یو 

. المسیح والدعوة للتوبة 6
)، ففي المسیح وحده أمكن بروحه القدوس تغییر metanoia) 2 :37-40جاء السفر كله دعوة للتوبة 

وتجدید الطبیعة، لكي ما یعطي المؤمن وجهه هللا أبیه، ویقدر أن یعطي القفا للشر مهما كانت الداخلي االتجاه 
اغراءاته. 

المسیح والمعمودیة . اسم یسوع 7
 الذي فیه ننال المیالد الجدید، العماد باسم یسوع المسیح نوال هاالتوبة یرافقفي هذا السفر نالحظ أن 

والشركة في جسد المسیح لنحمل صورته، ویمكننا بالروح القدس الساكن فینا أن نجدد العهد الذي تمتع به موسى في 
 بل لكي ُندفن في ، ال لحاجة خاصة به،سیناء. هذا الذي قتلوه هو إله سیناء الذي طالما یعتزون به. وقد قام

المعمودیة ونقوم معه، ونختبر قوة قیامته في حیاتنا الیومیة. هذه شهادة عملیة لقیامته: "ونحن شهود له بهذه األمور 
). 32: 5والروح القدس أیًضا الذي أعطاه اهللا للذین یطیعونه" (

في اختصار، الكرازة بالمسیح المصلوب القائم من األموات لیس موضوع مناقشات جدلیة فلسفیة، لكنها خبرة 
القیامة، وتحول إلى أشخاص أحیاء، كأعضاء في جسده القائم من األموات، الجسد الواحد، لنحیا بروٍح واحٍد ونفٍس 

واحدةٍ . بهذا تتحول حیاتنا إلى حیاة فصحیة، عید ال ینقطع، وفرح دائم بالمسیح فصحنا الحقیقي! 
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الروح القدس في سفر األعمال 
"، فقد بدأ السفر بوعد السید المسیح لتالمیذه بحلول الروح القدس سفر الروح القدسُیدعى سفر األعمال "

علیهم لیهبهم قوة الشهادة له في أورشلیم والیهودیة والسامرة وٕالى أقصى األرض. وجاء السفر كله یعلن قیادة الروح 
القدس للكنیسة بكل وسیلة لتحقیق هذا الوعد اإللهي. 

إن تطلعنا إلى الكتاب المقدس ككل نرى الروح القدس دائم العمل منذ الخلقة وٕالى مجيء السید المسیح 
األخیر لیقدم لإلنسان كل اإلمكانیات، ویهیئه للدخول في األمجاد األبدیة. ویمكننا الكشف عن عمله اإللهي في 

المراحل التاریخیة األربع التالیة: 
عمل الروح قبل خلقة آدم وحواء. . 1
 عمل الروح بعد السقوط (زمن اإلعداد لمجيء المسیح).. 2
عمل الروح في زمن المسیح. . 3
عمل الروح في زمن كنیسة العهد الجدید. . 4

لم یتوقف معلمنا لوقا البشیر عن الكشف عن عمل الروح غیر المنقطع خالل الثالث المراحل األخیرة. 
یبدأ سفر التكوین بالحدیث عن الروح القدس الذي كان یرف على وجه : أ. عمل الروح قبل خلقة آدم وحواء

المیاه حیث كانت األرض خالیة وخاویة، بال شكل وال جمال وال نفع، لیقیم من هذه األرض عالًما جمیًال رائًعا، یمثل 
قصًرا ملوكًیا یعیش فیه آدم وحواء كملٍك وملكٍة في قصرهما، تعمل كل الطبیعة بكل إمكانیاتها وجمالها لسعادتهما. 

هذا الروح عینه یبقى یعمل عبر كل الزمن لیقیم من كل مؤمٍن عالًما جمیًال، بل عروًسا مقدسة مهیأة للعرس السماوي 
الفرید المفرح. 
ركز الرسل في أحادیثهم الواردة في هذا السفر على دور الروح : عمل الروح القدس بعد سقوط اإلنسانب. 

القدس في تهیئة شعب اهللا لقبول عمل السید المسیح الخالصي. ففي أول حدیث للقدیس بطرس بعد الصعود یقول: 
). فالروح القدس كان یقود رجال اهللا 16:1 بفم داود" (سبق الروح القدس فقاله"ینبغي أن یتم هذا المكتوب الذي 

لیتنبأوا عن أحداث الخالص، لكي یتمتع العالم كله بالحیاة الجدیدة. كانت الفترة من سقوط اإلنسان إلى مجيء السید 
المسیح فترة إعداد للبشریة لقبول السید، خاصة خالل النبوات، فال نعجب إن قال موسى النبي لتلمیذه یشوع: "یا لیت 

). لقد غار یشوع على الشیخین ألداد ومیداد 29:11كل شعب الرب كانوا أنبیاء إذا جعل الرب روحه علیهم" (عد 
ألنهما تنبأ في المحلة ولیس داخل الخیمة، أما موسى النبي فاشتهى أن یعمل الروح القدس في حیاة الشیوخ القادة كما 

في الشعب دون حدود مكانیة. 
الروح القدس الذي لم یكف عن أن یعمل، خاصة في األنبیاء، ج. عمل الروح القدس في زمن المسیح: 

لتهیئة الشعب لقبول المخلص، عمل أیًضا في زمن السید المسیح. فیذكر لوقا البشیر كیف هیأ الروح القدس القدیس 
... لكي یهیئ للرب شعًبا مستعًدا" (لو یمتلئ من الروح القدسیوحنا لیكون السابق للسید المسیح: "ومن بطن أمه 

 وقوة العلي یحل علیِك، الروح القدس). كما كشف عن دور الروح القدس في تجسد الكلمة المخلص: "17، 15:1
). 35:1تظللِك، فلذلك أیًضا القدوس المولود منِك ُیدعى ابن اهللا" (لو 

جاء سفر األعمال یكشف بفیٍض عظیٍم عن تحقیق الوعد اإللهي: : د. عمل الروح القدس في زمن الكنیسة
" (یو  فهو یشهد لي، روح الحق الذي من عند اآلب ینبثق،ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إلیكم من اآلب"
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26:15 ."(
منذ العنصرة والروح القدس یقود بنفسه الكنیسة خالل الكهنة كما من خالل الشعب، لیكون لكل عضٍو دور 

حٌي للشهادة السید المسیح. لقد انطلق بالكنیسة یدشن الشهادة للسید المسیح في أورشلیم فالیهودیة والسامرة ثم إلى 
األمم، حتى بلغ بها إلى القصر اإلمبراطوري في روما عاصمة العالم في ذلك الحین. 

 هذا الذي وهب الرسل 2: حٌل الروح القدس على التالمیذ في العلیة (أع الروح القدس العامل في أورشلیم (
والمعلمین واألنبیاء... كل منهم دوره. بل هو الروح العامل في الكنیسة كلها. هذا ما تحقق حسب نبوة یوئیل 

النبي: "یقول اهللا ویكون في األیام األخیرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فیتنبأ بنوكم وبناتكم، ویرى شبابكم 
رؤى، ویحلم شیوخكم أحالًما، وعلى عبیدي أیَضا وٕامائي أسكب من روحي في تلك األیام فیتنبأون... ویكون كل 

). هكذا حٌل الروح القدس على الكنیسة لیحول كل قلٍب إلى نبي، 21 –17:2من یدعو باسم الرب یخلص" (أع 
لیشهد لألمجاد المقبلة خالل خبرة عربونها. یعمل في الرجال والنساء، كما في الشباب والشیوخ، مقدًما الخالص 
لكل من یدعو باسم الرب، سواء كان یهودًیا أو سكیثیا أو بربرًیا... كما أقام الروح القدس أنبیاء في أورشلیم، من 

 ). 28–27:11بینهم أغابوس الذي تنبأ عن الجوع العظیم العتید أن یصیر على جمیع المسكونة (أع 

 لم ُیحصر الروح القدس بمدینة أورشلیم وال بهیكل سلیمان كما یتوقع الیهود. فإذ الروح القدس العامل في السامرة :
 فقبلوا الروح القدس" ،قبلت السامرة كلمة اهللا أرسلت الكنیسة القدیسین بطرس ویوحنا، اللذین "وضعا األیادي علیهم

). لقد قاد الروح القدس القدیس فیلبس لیتقدم ویرافق مركبة الرجل األثیوبي خصي وزیر لكنداكة ملكة 17:8(أع 
). 4 –39:8)، بل ونراه یخطفه ویأتي به إلى أشدود (أع 29:8أثیوبیا (أع 

  :لم یكن ممكًنا آلخر غیر الروح القدس أن یقتحم العالم األممي، لیحرك القلوب الروح القدس یعمل في كل األرض
ویجتذبها إلى اإلیمان بالمصلوب، ولكي یهبهم المیالد الجدید في المعمودیة، ویجدد على الدوام أفكارهم لینموا 

بغیر انقطاع، فیصیروا أیقونة العریس السماوي. لم یكن ممكًنا لرسوِلٍ◌ ما أن یتجاسر ویعمد أممي دون أن یتهود 
أوًال، لذا بادر الروح القدس وحٌل على كرنیلیوس وأهل بیته وكل الحاضرین من األمم قبل أن ینهي القدیس بطرس 

)، عندئذ فقط استطاع القدیس أن یقول: "أترى یستطیع أحد أن یمنع الماء حتى ال یعتمد 44:10حدیثه معهم (أع 
). وفى كل مدینة إذ وضع القدیس بولس یدیه على 47:10هؤالء الذین قبلوا الروح القدس كما نحن أیضا؟" (أع 

). 6:19المؤمنین حّل الروح القدس علیهم (أع 
 برنابا وشاول للعمل ليالروح القدس هو الذي یقیم الخدام العاملین في هذا الكرم. "قال الروح القدس: افرزوا 

" فیكشف عن حرص الروح القدس أن ینسب هذا العمل له، فهو یختار لي). أما قوله "2:13الذي دعوتها إلیه" (أع 
العاملین، وهو العامل فیهم وبهم حتى یحقق عمله اإللهي خالل الكنیسة التي یقدسها. ویبقى سفر األعمال یؤكد هذه 

الحقیقة كما سنرى أثناء دراستنا للسفر. 
كان الروح القدس یكشف للرسول بولس حتى ما سیحل به من شدائد أثناء خدمته: "غیر أن الروح القدس 

).  23:20یشهد في كل مدینة قائًال إن وثًقا وشدائد تنتظرني" (أع 
 أقامكم الروح القدسوفي حدیث القدیس بولس مع كهنة أفسس یقول: "احترزوا ألنفسكم ولجمیع الرعیة التي 

). 28:20فیها أساقفة لترعوا كنیسة اهللا التي اقتناها بدمه" (أع 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


مقدمة 

  

أخیًرا إذ بلغ األسیر بولس روما، دخل متهلل، الروح فقد حقق الروح القدس ما سبق أن أنبأ به على لسان 
إشعیاء النبي، إذ قال: "حسًنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعیاء النبي، قائالً : اذهب إلى هذا الشعب وقل... فلیكن 

 ).28-25: 28 وهم سیسمعون" (أع ،معلوًما عندكم أن خالص اهللا قد ُأرسل إلى األمم

البرهان علي القیامة وسفر األعمال 
 الكرازة هي دعوة لإلیمان بالسید المسیح المصلوب القائم من بین األموات، لكي یختبر المؤمن عربون القیامة 

في حیاته الیومیة. ولما كان اإلیمان بالقیامة من األموات یكاد یكون مستحیًال في ذلك الوقت، لذلك أغدق اهللا على 
الرسل والتالمیذ بآیات وعجائب غیر المعتادة باسم السید المسیح كما ورد في هذا السفر لتأكید حقیقة القیامة.  

  المعجزات الرسولیة هي البرهان علي القیامة، وأما عن المعجزات الرسولیة فهذا السفر هو
 .Ïمدرستها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

سفر األعمال والحیاة الكنسیة 
أینما انطلق المؤمن، لعلة أو أخرى، فإن ما یشغله أن یرى تكوین جماعة مقدسة، جسد المسیح المقدس، لها 

سماتها وٕامكانیاتها لبنیان ملكوت اهللا، مهما كان العدد قلیًال أو اإلمكانیات المادیة بسیطة. فإن الروح القدس یغني 
 الكنیسة، ویقودها بإمكانیاته اإللهیة.

 فهي: أهم مالمح الكنیسة األولىأما 
: في كل جوانب حیاتها التعبدیة والكرازیة، ووسط الضیق في الحیاة الیومیة... حیث یدرك كنیسة فرح .1

ن عمل الفداء تم، منتظرین مجيء المسیا األخیر وقیامة األموات. أالمؤمنون أن النبوات قد تحققت، و
 المادي المتعصب، إذ تحقق ملكوت المسیح بواسطة ي البعید عن الفكر الصهیونإسرائیل الجدید الروحي .2

عمل روحه القدوس. 
... لكي یفتح قلوب الیهود على األمم استخدم اهللا كل وسیلة النتزاع روح كنیسة متفتحة على األمم .3

 )؛ وظهور السید المسیح نفسه لشاول الطرسوسى8(أع ي التعصب منهم: مثل إرسال مالك لفیلبس كي یكرز لألثیوب
. )10(أع  األممي )؛ وٕالزام الروح القدس بطرس أن یتحرك نحو كرنیلیوس9  (أعرسول األمم
؛ 4؛ 3 صداقة الرسولین بطرس ویوحنا (أع : في هذا السفر نتالمس معكنیسة صداقات عاملة في الرب .4

)، وأیًضا الرسول 16)؛ صداقة الرسولین برنابا ومرقس (أع 15؛ 13؛ 11)؛ وصداقة برنابا وبولس الرسولین (أع 8
 كیال وبریسكال الخ.أسیال ومع لوقا البشیر ومع تیموثاوس وأیًضا مع وبولس 

 Ïالعبادةوسفر األعمال 
وكانوا یواظبون على تعلیم الرسل والشركة في كلمات قلیلة عبَّر اإلنجیلي لوقا عن الحیاة الكنسیة بقوله: "

 وعبادة ، مع شركة حب عملیَّة،رسوليإیماني ). كانت الحیاة الكنسیَّة هي فكر 42: 2 " (أعوكسر الخبز والصلوات
جماعّیة وشخصّیة ال تنقطع. وجاء السفر كّله یؤكد أن الجماعة المقّدسة كنیسة صالة دائمة، فحین تحّدث الرسول 

1 Hom. cur in pentec. acta legentur, t. 3, p, 89 
Ð ) م.1995): الخوري بولس الغفالي: أعمال الرسل، عنصرة كل العصور، بیروت 10راجع دراسات بیبلیة 
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). هكذا جاءت كنیسة العهد 7: 26(أععابدین بالجهد لیًال ونهاًرا" بولس أمام أغریباس قّدم اآلباء األّولین أنهم كانوا "
الجدید تكمل ذات المسیرة "الصالة بال انقطاع". وٕان كان السفر هو إعالن عن الشهادة للسید المسیح حتى تبلغ إلى 

أقصى األرض، فإن هذا لن یتحّقق إال بروح الصالة كنداء السید المسیح: "اطلبوا من رب الحصاد أن یرسل فعله 
لحصاده". 

تجد في الصالة شركتها مع إلهها، الكنیسة األولى كما یصّورها لنا اإلنجیلي لوقا مجتمع صالة دائم، 
 تصّلي أینما اجتمعت، ویمارس كل وممارستها لحیاة التسبیح المالئكّیة، وسندها في الكرازة، وعوًنا في الضیق!

 وال زمن معّین. ا،عضو صلواته أینما حّل، وتحت كل الظروف، ال یحّد الصالة مكان م
)، وحینما كان رسول أو مؤمن من أصل 46: 2  (أع] كل یوٍم بنفٍس واحدةفي الهیكلكانت تصّلي  .1

). وكان للمسیحّیین 17: 22؛ 26: 21 یهودي یأتي إلى أورشلیم یصّلي في الهیكل كما فعل الرسول بولس (أع
)، یمارسون فیها سّر اإلفخارستّیا والصلوات 46: 2  حیث لم تكن بعد قد نشأت مباٍن كنسیَّة (أعفي البیوتصلواتهم 

 كما فعل القدیس على السطوح)، أو 11: 9  كما فعل شاول (أعفي مخادعهماللیتورجّیة وغیرها. كما كانوا یصّلون 
 كما فعل القّدیسان بولس وسیال في السجن الداخلي). وال یكّف المؤمن عن التسبیح والصالة حتى 9: 10 بطرس (أع

: 20؛ 5: 21  لیركع الكل ویصّلون (أععلى الشاطئ كانت الكنیسة تجتمع ولو إذ). وفي تودیع رسول 25: 16 (أع
26 .(

). ففي ترواس نجد التالمیذ 10-7: 20  (أعالیوم األول من األسبوع. كانت الكنیسة تجتمع في 2
مجتمعین من مساء السبت حیث یبدأ األسبوع، ویطیل الرسول بولس حدیثه إلى نصف اللیل، انتهى االجتماع 

باالحتفال بسّر اإلفخارستیا أو كسر الخبز. 
، فقد اعتاد الیهودي التقي أن یمارس الصالة ثالث مّرات بممارسة صلوات السواعي. التزم المؤمنون 3

فقد صعد القدیس بطرس على السطح نحو الساعة السادسة لكي   كما كان یفعل داود النبي ودانیال النبي.،یومًیا
). 9: 10 یصّلي (أع
، فعند اختیار التلمیذ الثاني عشر (متیاس) صّلت الكنیسة سّر اختیار خّدام مقّدسین للرب. الصالة هي 4

) صّلوا، وأیًضا عند سیامة قسوس 2: 13 ). وعند تكریس بولس وبرنابا للكرازة بین األمم (أع26-15: 1 كّلها (أع
). 23: 14 للرعایة (أع
)، وصّلى 40: 9 ، فصّلى القدیس بطرس عند إقامة طابیثا (أعسند الخّدام في الرعایة. الصالة هي 5

). 8: 28 بولس الرسول عند شفاء بوبلیوس (أع
فانوس لیصّلي من أجل راجمیه في ت، فركع القدیس إسالصالة حتى من أجل المقاومین والمضطهدین. 6
). 6: 7  (أعهلحظات رجم
. أما غایة الصالة فهي تمتع كل نفٍس بشرّیٍة بعذوبة الحیاة الجدیدة، فال نعجب من قول الرسول بولس 7

 ، أنه بقلیل وبكثیر لیس أنت فقط، بل أیًضا جمیًع الذین یسمعونني الیوم،كنت أصّلي إلى اللَّهأمام المحفل: "
). 19: 26 " (أع ما خال هذه القیود،یصیرون هكذا كما أنا

سفر األعمال وروح الحب والوحدة 
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یكشف لنا سفر األعمال عن التباین بین أعضاء الكنیسة، حتى بین الرسل، فلكل منهم شخصیته المستقلة 
 ویعملون بروح الحب والوحدة.  ،ومواهبه وقدراته، لكنه یشعر باحتیاجه إلى اآلخرین لیفكر الكل مًعا، ویتشاورون

) هو أروع مثل لذلك، حیث لم ینشغل أحد قط فیمن یقود المجمع ویرأسه، بل 15لعل مجمع أورشلیم (أع . 1
كل یقدم اآلخر في الكرامة. هذا وقد اشترك أیًضا العاملون مع الرسل في المجمع بروح الحب والوحدة. 

مساندة كنیسة أورشلیم العاملین في مناطق أخرى، فأرسلت القدیسین بطرس ویوحنا لمساندة القدیس . 2
وكأن الكنیسة كّلها تعمل مًعا بغیة خالص كل نفٍس، دون التطّلع إلى طلب مراكز  ).14:8فیلبس في السامرة (أع 

للقیادة على مستوى األفراد أو حتى الكنائس المحلّیة. 
) لتصیر مركز خدمة لألمم 25:11بحث برنابا عن شاول لكي یخدم معه سنة كاملة في أنطاكیة (أع . 3

 القّدیس برنابا الخدمة هناك، بل یجد مسّرته أن ینتفع بمواهب القّدیس بولس دون تتطّلع إلى رفلم یحتك في بالد كثیرة.
من تُنسب خدمة األمم. 

فقد قام روح اللَّه نفسه باختیار الخّدام وتوزیع العمل ، )2:13فرز الروح القدس برنابا وشاول للكرازة (أع . 4
حیث كانت الكنیسة مجتمعة مًعا بروح الحب والوحدة. 

مع تخصیص القدیس بطرس لخدمة الختان اختاره الروح لیكرز لباكورة األمم، قائد المائة كرنیلیوس (أع . 5
)، حتى ال یشعر أنه غریب عن كنیسة األمم. كما بدأ القدیس بولس رسول األمم بالخدمة بین الیهود. وبهذا تخف 10

ویتمّتع الكل بروح الحب والوحدة. ، الفجوة بین الیهود واألمم الذین قبلوا اإلیمان بالسید المسیح

سفر األعمال والتحرر من حركة التهود 
مجيء المجوس إلى الیهودیة یبحثون عن مخلص العالم یكشف عن التزام األمم أن یبحثوا عنه في أسفار 

العهد القدیم. لكن یلزمهم أال ُیستعبدوا لحرفیة الناموس، مع االحترام المتبادل للمقدسین من الفریقین. كان یلزم التحرر 
من العوامل السیاسیة. 

 Îسفر األعمال وملء الزمان
منذ نال آدم وحواء الوعد بمجيء المخلص الذي یردهما إلى حیاة فردوسیة منتصرة ومجیدة وهما یترقبان 

تحقیق هذا الوعد اإللهي كأنه یتم حاًال دون انتظاٍر لملء الزمان. وورث أبناؤهما هذه الرغبة المتقدة، فكان عند ظهور 
نبٍي یتساءل الشعب إن كان هو المسیا المنتظر أم یترقبون آخر. وٕاذ جاء ملء الزمان وجاء یسوع المسیح ظنوا أنه 

 ولم یكونوا قادرین على انتظار ملء زمان مجیئه األخیر، لهذا إذ وعد بروحه القدوس تساءل ،یملك زمنًیا على األرض
)  6: 1التالمیذ: "هل في هذا الوقت ترد الُملك إلى إسرائیل؟" (أع 

سجل القدیس لوقا اإلنجیل بإعالن الروح القدس، فنقل سامعیه إلى أحداث الخالص من صلب وموت وقیامة 
 وختم السفر بقوله: "وأخرجهم خارًجا إلى بیت عنیا، ورفع یدیه وباركهم؛ وفیما هو یباركهم انفرد ،ثم صعود إلى السماء

عنهم وُأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشلیم بفرٍح عظیٍم، وكانوا كل حین في الهیكل یسبحون ویباركون 
). 53-50: 24اهللا. آمین" (لو 

هكذا ضم القدیس لوقا الُبعد السماوي إلى تاریخنا الخالصي. قدم حركة تصحیح للفكر الیهودي، وهو أن 

Ï ) م.1995): الخوري بولس الغفالي: أعمال الرسل، عنصرة كل العصور، بیروت 10راجع دراسات بیبلیة 
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 فقد مرت آالف السنوات یترقب آدم وبنوه مجيء المسیا الملك... وقد جاء في ملء الزمان، لكن ،لكل عمٍل ملء زمان
ال لیملك على األرض، بل لیصعد إلى السماء ویصعدهم معه، فقدم لمسات أخرویة سماویة للحیاة البشریة. لقد جاء 

 لكي یحملنا إلى ما وراء الزمن. هذا التصحیح جزئي، إذ ظن حتى التالمیذ والرسل أنه ،غیر الزمني وخضع للزمن
بإنهاء حضور المسیح المنظور على األرض یأتي فوًرا لیحمل مؤمنیه بروحه القدوس إلى العالم غیر المنظور! 

التزم القدیس لوقا أن یسجل سفر األعمال لیؤكد الحقیقتین التالیتین: 
 ونحن نخضع للزمن حتى یضم معنا السماء لم ینزع حضوره فینامجيء السید المسیح وصعوده إلى . 1

البشریة إلى أقاصي األرض، فترتفع معنا إلى الحیاة اإلنقضائیة (اإلسخاتولیجیة)، فالكنیسة كجسد المسیح ُتعلن 
حضوره غیر المنظور حتى یحمل كل األمم إلى مجده. 

مع ترقبنا لمجیئه األخیر اإلسخاتولوجي فإننا نخضع في واقعنا للزمن، بینما ترتفع قلوبنا فوق الزمن. . 2
فمجیئه له ملء الزمان حتى تحقق الكنیسة رسالتها وسط االضطهادات من الخارج والضیقات من الداخل، تواجه 

الكنیسة العالم وتتحداه بالروح القدس. فتضم إلیها كل یوم الذین یخلصون، هؤالء الذین یبدو واقعهم السماوي حاضًرا 
منذ اآلن وهم عابرون التاریخ، طال أم قصر، حتى یبلغوا إلى اللقاء مع السید المسیح في مجیئه األخیر، لقاء الوجه 

للوجه. 
سفر األعمال هو دعوة لخبرة الحیاة األخرویة في حاضر شعب اهللا أو في تاریخ كنیسته، مدركین أن مجیئه 

قادم حتًما، لكن في ملء الزمان. لهذا سجل القدیس لوقا في االصحاح األول كلمات السید المسیح قبیل صعوده: 
). 7: 1"لیس لكم أن تعرفوا األزمنة واألوقات التي جعلها اآلب في سلطانه" (أع 

اآلیات والعجائب والرؤى في سفر األعمال 
 اّتسم سفر األعمال بإبراز صورة حّیة للكنیسة في عصر الرسل، فیقّدم لنا أمثلة لیست بقلیلٍة من اآلیات 

 واجتذاب القلوب للتمّتع ،والعجائب والرؤى التي تمّتعت بها الكنیسة، ال الستعراض إمكانّیاتها، وٕاّنما لخدمة النفوس
بعمل اللَّه فیها.  

أهم هذه األعمال هي:   
)، غایته التمّتع 32-28: 2 ) تحقیَقً◌ا للوعد اإللهي (یؤ2  في یوم الخمسین (صحلول الروح القدس. 1

بقوة الشهادة للسّید المسیح. 
)، غایته رّد األمم إلى الحضن اإللهي، حیث یسمع كل إنسان إنجیل الخالص 2  (صالتكّلم باأللسنة. 2

 بلغته التي ُولد فیها.
 لبّث روح المخافة مع الحب اإللهي ،)11-1: 5 ألّنهما كذبا على الروح القدس (موت حنانیا وسفیرة. 3

 الفائق، فال تمتد ید المؤمن لتفسد مقّدسات اللَّه وتستخف بحّبه.
  أن یكتم كلمة اللَّه. بكل طاقاته ال یمكن للعالمإذ)، 20-19: 5 (أمام الرسل انفتاح أبواب السجن. 4
 )، تعلن مساندة السّید المسیح نفسه للشهود55: 7أثناء رجمه ( للسماوات المفتوحة فانوسترؤیا إس. 5

 .األمناء له
)، لیشهد له أمام األمم، 6-1: 9وهو في طریقه إلى دمشق (ظهور السّید المسیح لشاول الطرسوسي . 6
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  للتمّتع بقّوة قیامته.هوُیسّر بشركة اآلالم مع مخّلص
 )، لُیدرك تمّتعه بالبصیرة الداخلیَّة ویعتّز بها.22-15: 9(إعادة البصر لشاول . 7
 . بال محاباةٍ )، لیصیر شاهًدا على محّبة اللَّه لكل األمم8-1: 10(رؤیا كرنیلیوس . 8
 حرفّیة الناموس التي تقف حجاّبا حاجًزا للخدمة بین حرره من)، لي48-9: 10(رؤیا بطرس الرسول . 9

 األمم.
)، لكي یشترك المؤمنون بالحب العملي في مساندة إخوتهم 28: 11(نبّوة أغابوس عن المجاعة . 10

 المحتاجین.
)؛ ال توجد قّوة ما تعوق الشهادة للقائم من 20-19: 14(انطالق الرسول للخدمة بعد رجمه مباشرة . 11

 األموات. 
)، لكي یعبر اإلنجیل إلى قارة 9: 16(رؤیا بولس الرسول عن المكدوني الذي یطلب العبور إلیه . 12

 أورّبا.
اإلعالن عن غایتها )، 31-25: 16الزلزلة وفتح أبواب السجن وسقوط القیود في سجن فیلّبي (. 13

 قبول السّجان وأهل بیته اإلیمان.استجابة السماء للمسبحین، و
في خزي وفضیحة عندما أرادوا إخراج الروح الشّریر باسم یسوع سقوط أبناء سكاوا الیهودي السبعة . 14

)، إلعالن عدم إساءة استخدام اسم یسوع، فإّنه یعمل خالل المؤمنین 16-13: 19الذي یكرز به بولس (
  الصادقین في إیمانهم.،به

)، لیكشف اللَّه عن تسلیم بولس 14-10: 21عّما سیحّل بالرسول بولس في أورشلیم (نبّوة أغابوس . 15
الرسول حیاته، وعن استعداد الرسول أن یموت من أجل المسیح، كما تكشف عن مشاعر الحب المتبادل 

 بین الخّدام والشعب في المسیح یسوع.
)، لكي یؤمن أهل الجزیرة بالسید المسیح 5-3: 28(لم تصب لدغات الحّیة حیاة الرسول بولس . 16

 الحافظ خّدامه.
 ال لهدف سوى الشهادة لعمل المسیح الخالصي.یسند الرب رسله وخّدامه باآلیات . 17

)، كما شفى المفلوج 16-15: 5)، وبظّله ُشفي مرضى كثیرون (3  ًشفي األعرج (صبطرس الرسولخالل 
. )40-36: 9)، وأقام طابیثا من الموت (34-33: 9إینیاس (

). 3: 14 (القّدیسان بولس وبرنابا)، وأیًضا 13، 7-6: 8 عجائب وآیات (فانوستالقّدیس إس صنع 
 مثل ضرب علیم الساحر بالعمى ،بولس الرسول وأورد السفر بعض المعجزات واآلیات التي تّمت على یدّي 

)، وٕاخراج روح شّریر من عّرافة في فیلّبي 10: 14)، وشفاء الُمقعد من بطن أّمه في لسترة (11: 13لمقاومته للكلمة (
). وفي ترواس أقام 12-11: 19). وفي أفسس "كان اللَّه یصنع على یدّي بولس قّوات غیر المعتادة (18: 16(

). 9-8: 28)، وفي جزیرة ملیطة شفى أبا بوبلیوس مقّدم الجزیرة (12-10: 20( الشاب أفتیخوس من الموت

 أقسام السفر
 .2-1. اإلعداد لقیام الكنیسة  ص 1
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 .7-3في أورشلیم  ص . الشهادة 2
 .9-8 في الیهودیة والسامرة ص  الشهادة.3
. 28-10 إلى أقصى األرض  ص  الكرازة.4

: أوالً : رحالت القّدیس بولس الكرازّیة
. 15-13 میالً ) 1400ا. رحلة القّدیس بولس التبشیرّیة األولى (

. 18-16 میالً ) 2800ب. رحلة القّدیس بولس التبشیرّیة الثانیة (
. 16: 21-24: 18 میالً ) 2800ج. رحلة القّدیس بولس التبشیرّیة الثالثة (

ثانًیا: أسر القّدیس بولس: 
. 35: 23-17: 21 . أسره في أورشلیمد
. 26-24. أسره في قیصرّیة ه
. 28-27  . أسره في روماو

العظات والكلمات الواردة في السفر 
فانوس ت) اس5)؛ غماالئیل (أع 15 ) ؛ الرسوالن بطرس ویعقوب (أع4 ؛3 ؛ 2؛ 1 الرسول بطرس (أع

)، 19 أفسس (أعمدینة )؛ كاتب 28 ؛26 ؛24 ؛22 ؛20 ؛17 ؛14 ؛13 )؛ الرسول بولس (أع7 الشماس (أع
). 24ترتلوس (أع 

أما الخطوط العریضة ألهم هذه الكلمات فهي: 
- السید المسیح مركز النبوات، یقیم خیمة (مملكة) داود الساقطة  1
- صلب المسیح وقیامته وصعوده كسّر خالص للعالم. 2
 للتوبة والرجوع إلى المسیح الذي صلبوه. ة- دعو3
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العظات الرئیسّیة في السفر 
 

 تفسیره لمفهوم "العنصرة" 40-14: 2 بطرس في العنصرة 
 دعوة الیهود طالبي یسوع للتوبة 26-12: 3 بطرس في الهیكل 
 شهادة لیسوع شافي األعرج Ï 4 :5-12بطرس في السنهدرین 
 اّتهام الیهود برفضهم للمسّیا 53-2: 7 استفانوس في السنهدرین 
 الدعوة مقّدمة لألمم كما للیهود 47-28: 10 بطرس لألمم 
 خبرته في یافا وخدمته بین األمم 18-4: 11 بطرس في كنیسة أورشلیم 
 یسوع هو المسّیا حسب النبّوات 41-16: 13 بولس في مجمع انطاكیة 
 الخالص مقّدم للجمیع بالنعمة  11-7: 15 بطرس في مجمع أورشلیم 
 ال حاجة للختان بالنسبة لألمم  21-13: 15 بطرس في مجمع أورشلیم 

0 
بقاء اإلیمان بالرغم من ظهور معّلمین  35-17: 20 بولس لشیوخ أفسس

 كذبة وضیق

1 
بولس للجمهور 

 بأورشلیم
تحّوله لإلیمان ودعوته للعمل بین  1-21: 22

 األمم

2 
دفاعه معلًنا أنه فّریسي روماني   6-1: 23 بولس في السنهدرین

 الجنسّیة

3 
 تحّوله وغیرته على اإلنجیل 23-2: 26 بولس للملك أغریباس

4 
 عرض لمیراثه الیهودي  20-17: 28 بولس لقادة الیهود بروما

Ï " السنهدرین" ولیس "السنهدریم"، ألنه یطابق االسم بالیونانیةفضلت استخدام تعبیر .
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من وحي أعمال الرسل 
حولت لنا األرض سماء! 

 ،هب لي أن أنضم إلى رسلك وتالمیذك 
فأتمتع معهم بلقائك بهم، یا أیها القائم من األموات. 

أستمع إلى صوتك العذب یحدثهم عن أمور الملكوت، 
فتلتهب أعماقي شوًقا نحو السماوات! 

أراك في داخلي، تقیم ملكوتك المتهلل. 

  !أتلمس عمل روحك القدوس في العالم كله
لتحول أرضنا إلى سماء،  

والبشریة إلى مالئكة! 

  .صعدت إلى السماء، فحملت قلوبنا معك
أرسلت لنا روحك الناري، یقیم منا خداًما ملتهبین ناًرا. 

یعطینا لساًنا وكلمة، لتسحب القلوب إلى معرفتك. 
نعم لیبقى روحك الناري یرف على وجه األرض كلها،  

یقیم من البشریة عروًسا مقدسة، أیقونة حیة لك، یا عریس الكل! 

  .لیحملني روحك إلى أورشلیم، فأشهد لك هناك
المدینة التي قتلتك، صار منها مؤمنون وشهود لك! 

المدینة التي طردتك خارج المحلة لُتصلب على الجلجثة، 
تفتح لها أحضان أبیك، لینعم سكانها بالحب اإللهي. 

  ،لیحملني روحك القدوس إلى السامرة مع فیلبس
أتهلل بعمله في الغرباء، لیصیروا أهل بیت اهللا. 

وألرى رسول الختان یكرز ألول أممي في قیصریة، 
فیحل روحك على كرنیلیوس وأهل بیته،  

حًقا لیس لعملك حدود! 

  .أبغضك الیهود بنو جنسك، واضطهدوا كنیستك
ظن شاول الطرسوسي أنه حتًما یمحو اسمك من وجه األرض. 

ظهرت له مشرًقا یا شمس البّر، 
بهاؤك العجیب أفقده البصر الزمني، 

وانفتحت بصیرته، لیرى بهاء المجد األبدي! 
صار إناًء مختاًرا، ال عمل له سوى الشهادة لك في كل موضع. 
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  .أقمت منه ما هو أشبه بمالك
أحاطت به اآلالم من كل جانب،  

فتهللت نفسه كأن ما حّل به إنما حّل بجسد آخر لیس بجسده! 
صار كطیٍر ینطلق من بلٍد إلى بلٍد،  

لیس له أن یسند رأسه، 
حتى تسند یا مخلصي رأسك في كل قلٍب ! 

  !تحولت حیاته إلى رحالت تبشیریة عجیبة
ما كان یمكن لكثیر من الرسل أن یحققوا ما حققته به! 
كرز في البر والبحر، وبین الفالسفة وأمام ملوك ووالة. 
أینما حّل صار لك شعب، تكسبه بكلماتك على فمه! 

  .احتار الكل في وصف رسولك بولس
هل صار مالًكا ال یقتني شیًئا، لكنه یقتني كل شيء؟ 

هل تقدس بكلیته، حتى صارت الخرق التي على جسمه مقدسة،  
تشفي المرضى وتخرج الشیاطین، 
بینما بقي هو یعاني من المرض؟ 
روحك العجیب قدس كل كیانه،  
قدس قلبه وفكره، روحه وجسده، 
كلماته وعظاته وقلمه وكتاباته، 

قدس وقته ومواهبه! 
صار أشبه بروح، كأن ال جسد له! 

  أال ترسل في كل جیٍل كارزین لتعمل بهم في الكثیرین؟
لتقم دوًما من شاول المضطهد والمفتري والمجدف،  

رسوًال كارًزا وشاهًدا لك! 

"كان الرب كل یوم یضم إلى الكنیسة الذین یخلصون" 
 47:2أع 

"ستنالون قوة متى حّل الروح القدس علیكم، 
  ،وتكونون لي شهوًدا

في أورشلیم وفي كل الیهودیة والسامرة وٕالى أقصى األرض" 
 8:1أع 
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المحتویات 
   3       الكنز المخفي!

  
مقدمة في 

 سفر أعمال الرسل
وضع السفر بین أسفار ، سفر كنیسة المسیح المصلوب المتهللة، سفر أعمال الروح القدس، اإلنجیل العملي

، غایة السفر، تاریخ كتابة السفراسم السفر، ، الشهادات الداخلیة، الشهادات الخارجیة: كاتب السفر، العهد الجدید
 ، العظات الرئیسّیة في السفر، أقسام السفر.البرهان علي القیامة، الهوت المسیح،  اإلیمان العملي،الكرازة في العالم

 

الباب األول 
اإلعداد لقیام الكنیسة 

 2-1ص 
 42األصحاح األول: اإلعداد لمیالد الكنیسة    

جذب التالمیذ نحو الملكوت، الوعد بالقائد اإللهي، ارتفاع الرأس إلى السماء، تكملة عدد التالمیذ. 

 96األصحاح الثاني: میالد الكنیسة في یوم البنطقستي  
لقاء جماعي، حلول الروح القدس، موقف الحاضرین، خطاب بطرس للشعب، جاذبیة الروح القدس، كنیسة 

 روحیة متهللة، كنیسة ولود.
 

الباب الثاني 
 في أورشلیم

 7-3 ص
 166     شفاء كسیحاألصحاح الثالث: 

، شفاء األعرج باسم یسوع الناصري، حدیث عن اإلیمان باسم یسوع، شهادة كل  اسم المسیحلكنیسة:ا كنز
األنبیاء لیسوع. 

 198مع    المجأمامبطرس ویوحنا األصحاح الرابع: 
القبض على بطرس ویوحنا، الرسوالن أمام المجمع، ارتباك المجمع، تهدید الرسولین، صالة من أجل الكرازة، 

حیاة الشركة. 

 237    حنانیا وسفیرةاألصحاح الخامس: 
حنانیا وسفیرة، نمو الكنیسة المستمر، إلقاء األیدي على الرسل، تهمة االسم، موقف غماالئیل، كلمة اهللا ال 
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 ُتقید.
 280شمامسة    سبعة نتخابااألصحاح السادس: 

شمامسة، خدمة رئیس الشمامسة، استفانوس أمام المجمع.  سبعة نتخابا، تذمر الیونانیین على العبرانیین

 307    ب استفانوساخطاألصحاح السابع: 
ظهور إله المجد إلبراهیم في أرٍض وثنیة، نزول یعقوب أب األسباط إلى مصر، تربیة موسى في قصر 
فرعون، العلیقة واألرض المقدسة، مقاومة آبائهم لموسى، خیمة الشهادة في البریة، اهللا ال یسكن في مصنوعات 

األیادي، اضطهد آباؤهم األنبیاء ولم یحفظوا الناموس، السماء المفتوحة، استشهاد استفانوس. 
 

لث الباب الثا
 في الیهودیة والسامرة

 9-8 ص
 368    شاول یضطهد الكنیسةاألصحاح الثامن: 

اضطهاد عظیم على الكنیسة، خدمة فیلبس في السامرة، إیمان سیمون الساحر، بدء فكرة السیمونیة، إیمان 
الوزیر األثیوبى، عماد الوزیر األثیوبى، القدیس فیلبس في أشدود. 

 426     اهتداء شاول: األصحاح التاسع
 بطرس الرسول ،شاول في أورشلیم،انطالقه للكرازة، تهریبه من دمشق،  لقاء شاول مع حنانیا،اهتداء شاول

. في اللد ویافا
 

 رابعالباب ال
 إلى أقصى األرض

 28 ص -10 ص
 471على خدمة األمم  انفتاح عینّي بطرس الرسول: األصحاح العاشر

، حدیث للقّدیس بطرس، لقاء مع كرنیلیوس، لقاء مع رجال كرنیلیوس،  رؤیا بطرس الرسول،رؤیا كرنیلیوس
. عماد كرنیلیوس ومن معه

 518خصومة بسبب خدمة األمم!  : األصحاح الحادي عشر
 الكنیسة في ، الخصومة تتحّول إلى تسبیح مفرح، القّدیس بطرس یشرح الموّقف،خصومة مع الرسول بطرس

  .إنطاكّیة تسند أورشلیم، القّدیس برنابا یطلب شاول،  القّدیس برنابا في إنطاكّیة،أنطاكّیة

 541هیرودس أم بطرس الرسول؟  : األصحاح الثاني عشر
،  خالص بطرس من السجن،سجن بطرس الرسول، هیرودس یقتل الرسول یعقوب

. مالك الرب یضرب هیرودس، اضطراب العسكر، القّدیس بطرس في الُعّلیة
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 567التبشیرّیة األولى  رحلة بولس الرسول: األصحاح الثالث عشر
خطاب في ،  مقاومة باربشوع للكرازة، بدء الرحلة األولى، فرز برنابا وشاول للكرازة،أنطاكیة مركز للعمل

. مقاومة الیهود للرسولین،  التوّجه إلى األمم، أنطاكیة بیسیدّیة

 605  تكملة الرحلة التبشیریة األولى: األصحاح الرابع عشر
تلمذة ،  ورجم بولسضتحري،  في لسترةندعوتهما إلهي،  في المدینةانشقاق، ةي إیمان جمهور كثیر بأیقون

  .تقریر مفرح في أنطاكیة، عودة وتثبیت الكنائس، كثیرین في دربة

 627األصحاح الخامس عشر: مجمع أورشلیم   
 خطاب بولس ، كنسي أول مجمع انعقاد،  صعود بولس وبرنابا إلى أورشلیم، دعوة للتهود في أنطاكیة

الف بین بولس خ، تعزیة في أنطاكیة،  إلى أنطاكیةإرسالیة، الختاميحدیث یعقوب ، حدیث بولس وبرنابا، الرسول
. بدء الرحلة الثانیة، وبرنابا

 661؟ تسبیح في السماء أم يسجن في فیلب: األصحاح السادس عشر
بولس ، ة وأعنايأعبر إلى مكدون،  الروح یمنعهم من الكلمة، نمو الكنائس یومًیا، تیموثاوس تلمیًذااختیار 

إطالق ، إیمان حافظ السجن،  بولس وسیال في السجن، روح العرافةإخراج،  وأهل بیتهاةعماد لیديي، وسیال في فیلب
. الرسولین

 692من فیلبي إلى أثینا   : بع عشراألصحاح السا
  .بالقیامة من األموات السخریة، في أریوس باغوس، في أثینا، في بیریة،  في تسالونیكي

 721في كورنثوس    : ثامن عشرلاألصحاح ا
مقاومة الیهود ، خدمته في بیت یوستس، خدمته في المجمع، بولس یعمل ألجل معیشته، بولس في كورنثوس

 .بدء رحلته الثالثة، عودته إلى إنطاكیة، له

 740  اضطراب خطیر في أفسس: األصحاح التاسع عشر
خدمته في ،  في المجمعتهخدم، حلول الروح القدس علیهم، باسم الرب یسوع عمادهم،  بولس في أفسس

  .اضطراب في أفسس، حرق كتب السحر، ینمأبناء سكاوا المعز، قوات غیر المعتادة، مدرسة تیرانس

  وخطاب وداعي في میلیتس وس في تراوسخإقامة أفتي: نواألصحاح العشر
      764 

، خطابه الوداعي، ذهابه إلى میلیتس، وس الشابخأقامة أفتي، ذهابه إلى تراوس،  مكیدة في هیالس بالیونان
  .وداع حار مؤثر

 795األصحاح الحادي والعشرون: في أورشلیم   
إلى صور، مشورة اإلخوة له، نبّوة أغابوس في قیصرّیة، صعوده إلى أورشلیم، مشورة اإلخوة له في أورشلیم، 

  شغب في الهیكل، تدّخل أمیر الكتیبة.
 824  أول دفاع أمام الیهود: األصحاح الثاني والعشرین
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روماني ،  محاولة قتله،رؤیة في الهیكل، دعوته للشهادة، نور من السماء، مضطهد للطریق،  غیوریهودي 
 .ال ُیجلد

 839أمام مجلس السنهدرین  القدیس بولس: األصحاح الثالث والعشرون
، إرساله إلى قیصریة، اكتشاف المؤامرة، مؤامرة لقتله، ظهور الرب له، منازعة في المجمع، ضربه على فمه

  .رسالة إلى فیلكس

 859محاكمة القدیس أمام فیلكس الوالي : األصحاح الرابع والعشرون
 .عزل فیلكس، عظته للوالي وزوجته، تأجیل القضیة، احتجاج الرسول بولس، شكایة ترتلس على بولس 

   

 878  دعواه إلى القیصرالقدیس یرفع: األصحاح الخامس والعشرون
بولس ، استشارة أغریباس الملك، رفع دعواه إلى قیصر، احتجاج بولس في قیصریة، فستوس في أورشلیم

    .أمام محفل عظیم

 892األصحاح السادس والعشرون: دفاع بولس الخامس  
اإلذن له بالحدیث، یهودي غیور، مقاومة السم یسوع، ظهور یسوع له، دعوة إلهیة للكرازة، التوبة موضوع 

 كرازته، اتهامه بالهذیان، تأثیره على الملك، انصراف المحفل.

 912األصحاح السابع والعشرون: إلى روما    
   من قیصریة إلى میرا، من میرا إلى المواني الحسنة، من المواني الحسنة إلى ملیطه.

 933رحلة القدیس بولس إلى روما : األصحاح الثامن والعشرون
في ملیطة، إحسان أهل ملیطة، نشوب أفعى في ید الرسول، شفاء أبي بوبلیوس، في سفینة إسكندرّیة، تحدید 

إقامة في روما، لقاء مع وجوه الیهود، سهرة حول إنجیل المسیح، انشقاق بین الیهود، كرازته لمّدة سنتین. 
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الباب األول 
 
 
 
 

اإلعداد لقیام الكنیسة 
 2– ص 1ص 
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األصحاح األول 

اإلعداد لمیالد الكنیسة 
اآلن وقد ُقدم الثمن بالكامل قام السید المسیح من بین األموات، مؤكًدا قبول اآلب لذبیحة الصلیب، فصار 

من حق البشریة أن تتمتع بالدخول إلى السماویات خالل بّر المسیح القائم من األموات. وقد جاء هذا األصحاح 
یوضح التهیئة العملیة لمیالد كنیسة المسیح في یوم الخمسین ككنیسة یقودها الروح القدس بنفسه. 

. ٣–١. جذب التالمیذ نحو الملكوت ١
. ٨–٤  . الوعد بالقائد اإللهي٢
. ١٤–٩  . ارتفاع الرأس إلى السماء٣
. ٢٦–١٥  . تكملة عدد التالمیذ٤

. جذب التالمیذ نحو الملكوت ١
فیلس أوضح عمل السید المسیح مع تالمیذه خالل فترة األربعین وبعد أن وّجه اإلنجیلي لوقا السفر إلى ثا

یوًما من یوم قیامته حتى صعوده، حیث سحب قلوبهم إلى ملكوت اهللا، وألهبها للبلوغ إلیه. قیامته غیَّرت نظرتهم إلیه، 
فلم یعد یعیش في وسطهم نهاًرا ولیًال، یمارس الحیاة البشریة الیومیة، لكنه صار یلتقي بهم في ظهورات، حیث صار 

موضعه الطبیعي بعد القیامة هو السماء. مع كل ظهوٍر كانوا یشتاقون إلى الحیاة الجدیدة الُمقامة لیمارسوا عربون 
السماویات حتى یحل یوم لقائهم معه على السحاب وینالوا شركة المجد األبدي. 

،  یا ثاوفیلسأنشأته األولالكالم "
 .]1" [ یسوع یفعله ویعلم بهأعن جمیع ما ابتد

) السفرین مًعا بكونهما أشبه بكتاٍب واحٍد في مجلدین، أما مقدمة أعمال ٤–١: ١تخدم مقدمة إنجیل لوقا (لو 
) فتربط السفرین مًعا. ٢–١: ١الرسل (

 عرًضا ألقوال السید المسیح وأعماله. إنه لم یكن ممكًنا لسفٍر ما أن یسجل  األول(المقال)الكالم لقد قدم في 
)، لكنه سجل جوهر األحادیث واألعمال. ٢٥: ٢١تفاصیل كل أحادیث السید ومعجزاته وأعماله الخالصیة (یو 

 " :وهام ي"، وكأنه یقول "ملخًصا عن" أو "في اإلجمال" عن كل ما هو رئیسجمیع عن"  وٕانما،" فقطجمیعلم یقل 
 .Ïجًدا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
] مقدًما العمل عن 1" [ابتدأ یسوع أن یفعله ویعلم به على قول اإلنجیلي: "القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

هذا قدم نفسه مثاًال للمعلم الحقیقي.  بالكالم، 

 ثبَّت المسیح كلماته بأعمالهتأملوا كیف  . 

 ). 29: 11 ، ألني ودیع ومتواضع القلب" (متيهكذا یقول: "تعلموا من

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
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: 8بن اإلنسان لیس له أین یسند رأسه" (مت ا وقد أوضح ذلك بأعماله، فإن "،علَّم البشر أن یكونوا فقراء
20 .( 

 مرة أخرى أوصى البشر أن یحبوا أعداءهم، وقد علَّم ذات الدرس على الصلیب حین طلب من أجل صالبیه. 
). اآلن لم یعِط فقط الثیاب 40: 5(مت  لقد قال: "من أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك، فأترك له الرداء أیًضا"

 دمه. بهذه الطریقة أمر اآلخرین أن یعلِّموا.قدم بل 
 ). 17: 3 لذلك یقول بولس أیًضا: "كونوا متمثلین بي" (في

فلسفته بالكلمات؛ فإن هذا لیس من عمل المعلم بل ما كثر تفاهة من أن یظهر معلم أفلیس شيء 
 المرائي. 

لذلك علَّم الرسل بسلوكهم أوًال وبعد ذلك بكلماتهم، بل باألحرى لم یكونوا في حاجة إلى كلمات عندما نطقت 
الم المسیح كعمٍل، فإنه بآالمه، تمم عمًال عظیًما وعجیًبا، بل آكلماتهم بصوٍت عالٍ . فلیس من الخطأ أن تتحدث عن 

 .Ïدمَّر الموت، وقدَّم لنا أموًرا كثیرة فعلها من أجلنا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 لسانه عن الفقر  عِلمه). باطًال یكرزيُ مل بما عي وال ملِ ذي ُیعلا (نساناإلمخجًال عندما یبكت الضمیر لیم یصیر التع
دفع ي ي كهیتفي بیة یرب الحرثیالادى یرت يبالالبه ثوكان منشغًال بالغنى وعوض ارتدائه عطاء إن ویعلم عن ال

. Ðعنها العث
   جیرومدیسقال

  المعرفة العملیة یلزمنا المثابرة بجهاد في القراءة، األمر الذي أراكم تصنعونه، مع السعي بكل اشتیاق لنوال
، أي المعرفة األخالقیة. ألنه بغیرها ال یمكن اقتناء النقاوة النظریة التي نتكلم عنها، وبهذا ال االختباریة أوالً 

فبعدما یبذلون جهوًدا وأتعاًبا كثیرة یستطیعون  ینطقون بكلمات غیرهم معلمین بها، إنما بالسمو في العمل والتنفیذ.
أن ینالوا المعرفة الروحیة كمكافأة لهم من أجلها. وٕاذ یقتنون المعرفة، ال من مجرد التأمل في الشریعة، بل كثمرة 

وٕاذ یقهرون كل شهواتهم یقولون بكل  ).104:119 لتعبهم، یتغنون مع المرتل قائلین: "من وصایاك تفهمت" (مز
). فمن یجاهد في طریٍق كامٍل بقلٍب نقٍي یترنم 2 ،1:101 ربِّ أرنم. أتعقل في طریٍق كاملٍ " (مز ثقة: "لك یا

 .Ñبالمزمور ویتعقل (یتفهم) الكلمات التي یسبح بها

األب نسطور 
  ، الیوم الذي ارتفع فیه"إلى

 .]2" [ بالروح القدس الرسل الذین اختارهمأوصىبعدما 

في حدیثه الوداعي وعدهم بكل وضوح بعطیة روحه القدوس المعزي، الذي یقدم لهم كل الحق، ویفتح 
أذهانهم لمعرفة الكتب المقدسة، ویجتذب العالم إلى معرفته، حیث یبكت على خطیة وعلى برٍّ وعلى دینونة، كما نفخ 
في وجوه تالمیذه وأعطاهم نفخة الروح لكي كل ما یحلونه على األرض یكون محلوًال في السماء، وما یربطونه على 

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
2 Letter 127 to Principia,4. 
3 John Cassian: Conferences, 14:9. 
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". ربما ركز أغلب أحادیثه عن الروح أوصاهم بالروح القدساألرض یكون مربوًطا في السماء. أما بعد قیامته فقد "
 لذلك كانت قلوبهم تلتهب حًبا نحو السماویات. ولعلهم كانوا یتساءلون عالنیة أو خفیة: من یستطیع أن یسلك ،القدس

في شركة مع القائم من األموات؟ جاءت إجابة السید المسیح لهم: بالروح القدس! 
لم یسجل لنا لوقا البشیر أحادیث السید معهم عن الروح القدس، بل ترك األحداث الواردة في السفر تكشف 

عما وعد به السید، وما تمتعوا به بحلول الروح القدس علیهم، وسكناه في داخل الكنیسة الحدیثة الوالدة. 

 " بشري، أو لعل المعنى هنا أمرٍ ربما یقصد أنه تحدث معهم بكلماٍت روحیٍة، ولیس ب ": بالروح القدسأوصىبعدما 
 إذ ینقل ما قاله المسیح عن ،أنه قدم لهم الوصایا بالروح. أال ترون كیف یتحدث بأسلوٍب متواضٍع عن المسیح

 )، ألنه بالحق عمل الروح القدس في ذلك الهیكل. 28: 12"إن كنت بروح اهللا أخرج الشیاطین" (مت  نفسه؟

 وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس، وعلموهم ،اذهبوا وتلمذوا جمیع األمم"حسًنا بماذا أوصاهم؛ یقول: 
). 20-19: 28أن یحفظوا جمیع ما أوصیتكم به " (مت 

  ...له من مدیح عظیم للرسل أن توكل إلیهم هذه المهمة، أقصد خالص العالم! كلمات مملوءة بالروح! یا
علي أي ... واضح أنه علَّم التالمیذ بعد القیامة، ولكن لم یرِو لنا أحد عما علمه في هذه الفترة بالتفصیل

 .Ïاألحوال لقد عرفنا هذه األمور خالل الرسل، فإنهم أخبرونا بما سمعوه

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
،  نفسه حًیا ببراهین كثیرةأیًضا أراهمالذین "

،  یوًماأربعین وهو یظهر لهم تألمبعدما 
 .]3" [ المختصة بملكوت اهللاألمورویتكلم عن 

 مؤكًدا لهم ، كثیرة خالل األربعین یوًماتیقدم لنا لوقا البشیر خدمة السید المسیح لتالمیذه بظهوره لهم دفعا
مختلفة تماًما عن خدمته خالل الثالث هذه الفترة   فيأنه حي ببراهین كثیرة، ومحدثًا إیاهم عن ملكوت اهللا. خدمته

 وال حوار معه، إنما أعلن بكل وسیلة عن حقیقة ، وال عظات للجماهیر،قامة موتىإ لم یعد یقدم أشفیة و.سنوات السابقة
 ، ویتمتع بالحیاة الجدیدة الُمقامة، الغلبة والنصرةيلعالم الشریر والموت والشیطان، من یقتنیه یقتناه غالب أنشخصه 

 بالمجد السماوي الداخلي. ا وتمتعً ، إلى عربون السماءابكونها عبورً 
 أو " یعنى "عالمات ُملزمة"، أو "عالمات ال ُتقاوم"tekmhrion كثیرة ببراهینالتعبیر الیوناني للكلمتین "

فإن كانت القیامة هو عصب اإلیمان والخالص، بدونها ُیفقد الصلیب . infallible proofs""معصومة من الخطأ 
أما هذه البراهین أو العالمات التي ال ُتقاوم فهي: دوره، لهذا قدم السید المسیح براهین كثیرة لتأكیدها، 

) خالل فترة دامت أربعین یوًما، هي 15 كو 1 (ألشخاٍص مختلفین وفي أوقات متباینةكانت ظهوراته . 1
آالمه وصلبه، بظهوراته ربط السید  ون به.تجتذب من یلتقال یمكن أن تحمل أي نوٍع من الخداع، بل كانت إعالنات 

"، فما كان یمكنهم التمتع بمجد بعدما تألم، فصار التالمیذ یعتزون بالقول: " بتأكید قیامته كشفت عن مجد الصلیبإذ
هذه الظهورات اإللهیة وٕادراك حقیقة شخص السید المسیح ورسالته لو لم یجتز األلم. هي طریق مجده، أي طریق 

ا نتألم معه لكي نتمجد أیًضا معه" (رو نكإن  ".تحقیق رسالته كمخلٍص لنا، به ومعه نجتاز األلم لنعبر إلى األمجاد

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
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 إذ سبق فشهد باآلالم ،). "باحثین أي وقت أو ما الوقت الذي كان یدل علیه روح المسیح الذي فیهم (األنبیاء)17: 8
، إذ یقول الرسول: "كما الحقیقي طریق المجد األلم). هكذا صار 11: 1  بط1التي للمسیح واألمجاد التي بعدها" (

 هنا ندرك سّر .Ï)13: 4بط  1 افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده أیضا مبتهجین" (،اشتركتم في آالم المسیح
"، وتكراره یومًیا في صلوات السواعي وفي اللیتورجیات الكنسیة كسّر خالصنا آالمك المحییةاعتزاز الكنیسة بالتعبیر "

 ومجدنا األبدي.

) أكد أن ظهوراته لم تكن عن أوهاٍم أو خیاالٍت أو 24-19: 24؛ لو 25: 20 (یو . عدم توقعهم لقیامته2
 تصوراٍت كانت مسبقة في أذهانهم.

  قضى أربعین یوًما بعد القیامة یدخل ویخرج، یأكل ویشرب، دون أن یجوع أو یعطش، وٕانما كشهادة لتأكید حقیقة
لم یعد بعد معهم في شركة الضعف  وهو حامل سلطان... بجسده الذي لم یعد في عوز، إنما یأكل ویشر

 .Ðالبشري
 القدیس أغسطینوس

، ولكن على مستوى جدیٍد وفائقٍ . لقد أكل وشرب معهم، ولكن لیس كحیاٍة . ظهر لهم كصدیٍق ورفیٍق لهم3
 یومیٍة عادیٍة، كما كان قبل قیامته.

. لقد رأوا ذاك الذي عاشوا معه قرابة ثالث سنوات عن قرٍب . لقاؤه مع تالمیذه في الجلیل كما عیَّن لهم4
 شدیٍد، یعرفونه حق المعرفة.

 .لهي"إ: "ربي و قائالً مع توما الرسولكٍل منهم في أعماقه  لیصرخ ،. خضوع جسده للمس5

 الذي بدأوا یدركونه بمفهوٍم جدیٍد بعد قدم لهم أحادیثه عن ملكوت اهللا. لم تكن ظهورات مجردة، بل 6
 من األموات والحوار معهم. متمتعهم بالقائ

: ما قدمه السید المسیح لتالمیذه خالل هذه الفترة كرصیٍد حٍي لكرازتهم هو الكشف عن سّر ملكوت اهللا
صار ملكوت اهللا منظوًرا ومسموًعا  قیامته. یقدم ذاته لهم بكونه المصلوب القائم من األموات. بهذا ةمتع بقوتصلیبه وال

 ولمسته ،بهذا یترنم التالمیذ: "الذي سمعناه، الذي رأیناه بعیوننا، الذي شاهدناهو. وملموًسا بالمسیح القائم من األموات
). فالشهادة العملیة لقیامته من األموات هي الجانب العملي لخبرة ملكوت اهللا 1:1یو  1أیدینا من جهة كلمة الحیاة" (

فینا. أو بمعنى آخر ملكوت اهللا في جوهره هو اتحاد مع المسیح المصلوب القائم من األموات والصاعد إلى 
. تالسماوا

قبل قیامته لم یكن التالمیذ قادرین على إدراك أسرار السید المسیح، لذا قال لهم: "إن لي أموًرا كثیرة أیًضا 
 أما وقد صارت القیامة واقًعا یمكنهم أن یتلمسوه، لم .)12: 16 ألقول لكم، ولكن ال تستطیعون أن تحتملوا اآلن" (یو

(لو  إنما "فتح ذهنهم لیفهموا الكتب"، )11 ،9: 16 " (مت؟یعد یقول لهم: "أحتى اآلن ال تفهمون... كیف ال تفهمون
24 :45 .(

 خالل األربعین ن یوًما" وٕانما "و "أربع:لم یكن دائًما معهم في هذه الفترة كما كان قبل القیامة. إذ لم یقل الكاتب

Ï  ،1270، ص 2002للتعرف على ظهوراته راجع كتابنا عن اإلنجیل بحسب یوحنا .
2  In Ioan., tr., 64:1. 
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 ولم یسمح لهم أن یتطلعوا إلیه بنفس الطریقة السابقة، بل ،تفي لیقودهم إلى مفاهیم علویةخكان یأتي وي". یوًما
. في نفس الوقت، كون إنساُناأن ياإلیمان بحقیقة قیامته، وٕادراكه بأنه أعظم من یقدم لهم مقاییس تؤكد أمرین: 

هذان األمران متعارضان، فلكي نؤمن بقیامته إنما یتحقق ذلك بكون شخصیته بشریة، واألمر الثاني علي خالف 
 .Ïذلك. ومع هذا فإن النتیجتین لهما فاعلیتهما، كل منهما في الوقت المناسب لها

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
یا العشرة فنبلغ ا، حیث نلتزم بتنفیذ الوص40 أن حیاتنا على األرض یمثلها الرقم القدیس أغسطینوسیرى 

ن نمارسها في كل أركان المسكونة أو جهاتها األربع (الشرق والغرب والشمال والجنوب) أي أینما أكمال التطویبات، و
) 40 =4 × 10وجدنا (

 إلى الحیاة التي تعملون فیها في هذا العالم40م (قیشیر هذا الر (Ð. 
 القدیس أغسطینوس

لماذا لم یظهر السید عالنیة لكل البشریة كما ُصلب عالنیة، وٕانما ظهر للتالمیذ ربما یتساءل البعض: 
 والرسل ولمجموعاٍت معینة؟

كان البد من إعالن حبه للبشریة كلها بصلِبه عالنیة، فهو حمل اهللا الذي یرفع خطیة العالم. أما القیامة . 1
فهي هبة ُتعطي للمشتاقین إلیها، وٕالى المخلصین في التعرف على شخص المسیح القائم من األموات. 

 ولیس ،ظهور لشخصهمجرد  أنه لو ظهر عالنیة للجمیع لظن الكل أنه القدیس یوحنا الذهبي الفم ى یر.2
قیامة من األموات. فالتالمیذ أنفسهم مع سماعهم عدة مرات عن قیامته قبل صلبه، وظهوره لهم، ولمسه، بل واشتراكه 

.. مع كل هذا كانوا في حالة اضطراٍب شدیٍد وارتباٍك، إذ لم یكن من السهل قبول قیامة میت! .مع بعضهم في األكل
. Ñا شهوًدا لها في كرازتهم في العالم أجمعولهذا أراد السید بكل الطرق تأكید قیامته لهم بكل وسیلة حتى یكون

 حتى بعد قیامته وظهوراته المستمرة لهم كانوا في ارتباٍك شدیٍد، مع الشعور بثقل المسئولیة، بل واستحالة 
"، لیس كاألحادیث السابقة قبل قیامته، األمور المختصة بملكوت اهللاتحقیق رسالتهم الموكلة إلیهم. لهذا حدثهم عن "

 لیدركوا أن ملكوت اهللا هو التعرف علیه والتمتع بحبه والشركة معه. ،إنما أحادیث عملیة بالكشف عن شخصه لهم
 للشهادة له، ةفالملكوت هو لقاء حي عملي معه. كما كشف لهم عن إرسالیة الروح القدس الذي یسكن فیهم ویهبهم القو

فیتحقق ملكوت اهللا في قلوب الكثیرین في العالم كله! 

  مواجهة مصاعب عظیمة، لهذا لإذ صار التالمیذ في كرٍب واضطراٍب بسبب األحداث الجاریة، وكانوا في طریقهم
 .Òردهم إلى السالم بأحادیثه عن المستقبل

 لم یتحدث معهم أحادیث طویلة بعد القیامةÓ. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
2 Sermons, 1:32.  
3 Hom. On Acts, Homily 1. 
4 Hom. On Acts, Homily 1. 
5 Hom. On Acts, Homily 2. 
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. الوعد بالقائد اإللهي ٢
أورشلیم،  ال یبرحوا من أن أوصاهموفیما هو مجتمع معهم "

  .]4" [بل ینتظروا موعد اآلب الذي سمعتموه مني
الكلمة جاءت في كثیر من المخطوطات " ُمجتمع" sunalizomenoه عوض كلمة یرى البعض أن

" كما جاءت في الترجمة السریانیة الهرقلیة، یأكل ملًحا معهم، لذلك كثیًرا ما تُترجم: "sunaulizomeno الیونانیة
 وبینما هو على المائدة: "الذهبي الفم القدیس یوحنا" كما في السریانیة البشیتا؛ وجاءت في یأكل خبًزا معهمأو "

: 24لو  ؛41-40: 10 ولهذا یعتز التالمیذ بأنهم أكلوا وشربوا معه بعد قیامته كتأكیٍد لحقیقة القیامة (أع ."معهم
42 .(

)، هكذا نال أبناء 8-1: 18كما نال إبراهیم الوعد اإللهي من اهللا أثناء الولیمة معه وحوله المالكان (تك 
إبراهیم هنا الوعد بالروح القدس الذي یقیم من الحجارة أبناء إلبراهیم من كل األمم وهو یأكل معهم. 

). 32-28: 2؛ یوئیل 3: 44؛ 15: 32": سبق فوعد به اآلب باألنبیاء في العهد القدیم (إش موعد اآلب"
. 16-14ن اآلب سیرسله أو سیرسله هو من عند اآلب خمس مرات في یوحنا أكما وعد به السید المسیح 

لماذا لم یحل الروح القدس علي التالمیذ أثناء وجود السید المسیح على األرض، أو بعد صعوده مباشرة؟ 
 أن یحل الروح القدس علیهم إلى أن التالمیذ التزموا بالبقاء في أورشلیم القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

: اب التالیةسبألل
وا السالح، فیتهیأوا للمعركة. حمل: إنهم أشبه بجیش اهللا الذي لن یقدر أن یدخل المعركة الروحیة ما لم يأوالً 

 المركبات. سائقو ال یمكنها أن تخرج للحرب ما لم یمتطیها الفرسان أو التيأو هم أشبه بالُفرس 
: كان یلزم أن یقبل الكثیرون في أورشلیم اإلیمان، فال یخرج التالمیذ إلى الغرباء للشهادة للمصلوب ثانًیا

القائم من األموات كمن هم في استعراض، وٕانما إذ یؤمن بعض ممن صلبوا السید یصیر إیمانهم شهادة قویة لقیامة 
بعض من إیمان فب . صلبه ودفنه. بهذا یبكم التالمیذ أفواه المعترضین من الغرباءیها تم فالتيالسید في ذات المدینة 

 صلبه وقیامته أیًضا.  الرسل حقیقةالذین صلبوه یؤكد

 العدد بینما نحن قلة يربما یقول الرسل: كیف یمكننا أن نعیش وسط األشرار سافكي الدماء، هؤالء الذین هم كثیر 
 "يبل ینتظروا موعد اآلب الذي سمعتموه من بنا؟ الحظوا كیف یزیل هذا الخوف والكرب بالكلمات: "ىقلیلة ُمزدر

 (یو "]. ربما تقولون: متى سمعوا هذا؟ عندما قال: "خیر لكم أن أنطلق، ألنه إن لم أنطلق ال یأتیكم المعزي4[
 .Ï)16: 14"وأنا أطلب من اآلب، فیعطیكم معزًیا آخر، لیمكث معكم" (یو   یقول:ى)، مرة أخر7: 16

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
 إن التالمیذ كانوا محتاجین إلي فترة إعداد لقبوله. فإن كان دانیال خّر القدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول ثالثًا

) كم یكون باألكثر حال التالمیذ حین یتقبلون نعمة عظیمة كهذه؟ 17: 8وسقط على وجهه عندما رأى مالًكا (دا 
في وجود السید المسیح لم یشعر التالمیذ بالحاجة إلى معٍزٍ◌ آخر، ولم یلتهب قلبهم شوًقا لقبول الروح : رابًعا

القدس، أما بمفارقته لهم جسدًیا شعروا بالحاجة إلى معٍزٍ◌ آخر، وترقبوا حلول الروح القدس بشوٍق عظیمٍ . 

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح األول 

  

 وعندئذ ینالون النعمة. لهذا السبب رحل المسیح ،كان الئًقا أنه یلزمهم أوًال أن یكون لهم شوق عظیم لهذا الحدث 
 فإن ،. حتى بالنسبة لنافلو أن المسیح كان حاضًرا لما تقبلوا الروح بغیرٍة هكذانفسه، وبعد ذلك حّل الروح. 

. Ïالرغبة نحو اهللا تزداد حین نكون في عوزٍ 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 عمل الروح القدس هو تهیئة العروس لتحمل أیقونة عریسها، لذا حّل الروح على التالمیذ لما كان: خامًسا
 لكي یحملوا سماته السماویة، ویشتاقوا لالتحاد معه ال لیلبثوا معه هنا على األرض بل في تالسماوابعد صعوده إلى 

السماء. 

 في السماء، وأن تصیر المصالحة كاملة؛ عندئذ یأتي الروح ویصیر الفرح غیر مشوٍب . فلو ىیلیق بطبیعتنا أن ُتر 
 .Ð الروح، لكانت التعزیة لیست عظیمة هكذايأن الروح قد جاء فعًال وبعد ذلك رحل المسیح وبق

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
  ،ألن یوحنا عمد بالماء"
، نتم فستتعمدون بالروح القدسأ أماو

 .]5" [ بكثیراألیاملیس بعد هذه 
ثناء كرازة الرسل أ)، وقد تحقق في یوم الخمسین و11: 3(مت  لقد سبق فأعلن ذلك القدیس یوحنا المعمدان

 تالسماواكانت معمودیة القدیس یوحنا المعمدان للتوبة، كإعداٍد القتراب ملكوت  ).6-1: 19؛17-15: 11(أع 
. )17: 4(مت 

 " :اآلن ال یستخدم الشهادة مدون بالروح القدستعإن یوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستاآلن یقول بوضوح ."
 شخص یوحنا، مذكًرا تالمیذه بما قاله، ومظهًرا لهم أنهم اآلن قد إلى(شهادة یوحنا المعمدان له)، إنما یرجع 

"أنا أعمدكم بالروح القدس" بل قال: : صاروا أعظم من یوحنا، إذ هم یعمدون أیضا بالروح. مرة أخرى لم یقل
ن المسیح نفسه هو الذي یعمد: أ"، معلًما إیانا التواضع. هذا واضح بما فیه الكفایة من شهادة یوحنا ستتعمدون"

 .Ñ)16: 3 "هو سیعمدكم بالروح القدس ونار" (لو

 " :مع أنه بالحقیقة لم یكن یوجد ماء في العلیة؟ ألن الجزء األساسي في العماد هو نوعمدتستلماذا یقول المسیح "
الروح، الذي خالله یقوم الماء بعمله. بنفس الطریقة ُیقال عن ربنا أنه ُمسح مع أنه لم ٌیمسح قط بزیت، وٕانما ألنه 

قبل الروح. هذا بجانب أنهم بالحقیقة قبلوا عماًدا بالماء (وعماًدا بالروح) وذلك في لحظات مختلقه. ففي البدایة 
F...عمدهم یوحنا

Ò 

  یعیننا جرن المعمودیة فال ُیسمح بمثقال ذرة ألدنى عقوبة أن تحل بنا. تأملوا فإن أي إنسان تحل به خطایا خطیرة
 هذه یقف أمام، هذه مسحتها المعمودیة. إذ ال توجد خطیة أو شر ى القتل أو الزنا أو أیة جریمة أخربارتكاب

رتكب بعد العماد تُ  التيأما تلك  ).29: 11النعمة، ألن النعمة إلهیة. "ألن هبات اهللا ودعوته هي بال ندامة" (رو 

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
2 Hom. On Acts, Homily 1. 
3 Hom. On Acts, Homily 1. 
4 Hom. On Acts, Homily 1. 
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ن الجریمة فإ كما لو كانت الخطایا السابقة قد قامت من جدید، بل وأشر منها. ،فینال اإلنسان عنها عقوبًة عظیمةً 
 لتأكید أن العقوبة عن هذه الخطایا هي أنظرواال تكون مجرد معادلة لما كانت قبًال بل مضاعفة وثالثة أضعاف. 

 ن یموت بدو، فعلى شاهدین أو ثالثة شهود،أعظم، اسمعوا ما یقوله القدیس بولس: "من خالف ناموس موسى
 ىرأفة، فكم عقاًبا أشر تظنون أنه یحسب مستحًقا من داس ابن اهللا وحسب دم العهد الذي قدس به دنًسا وازدر

 .Ï)29-28: 10 بروح النعمة؟!" (عب

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  لهذا )16: 14(یو  "معزًیا آخر من اآلب فیعطیكم طلب أناأ"و:  وتمم الوعد، إذ قال لهمتالسماواصعد یسوع إلى .
 أیًضا في مدینة أورشلیم هذه... نزل الروح يوٕاذ حل یوم البنطقس، مجيء الروح القدس لىإمتطلعین  كانوا جالسین

حارس الكنیسة ومقدسها، ومدبر األرواح، ضابط العواصف الثائرة، الذي یرد من السماء، الذي هو  القدس
. الضالین إلى الحق ویحكم المقاتلین ویكلل المنتصرین

. ]5" [ستتعمدون بالروح القدس لیس بعد هذه األیام بقلیلٍ "  إذ یقول،نزل لكي یلبس الرسل القوة ویعمدهم
  المیاههن الذي یغطس في المیاه ویعتمد تغمرألم تكن هذه النعمة جزئیة، بل هي قوته في كمالها، ألنه كما 

هكذا هم اعتمدوا بالروح القدس بالكمال... ، من كل جانب
من خالل  إن كانت النار تعبر لكنه نافع للبسطاء.، ن كان فقیًرا وعاًماإمثاًال واقعًیا و ولماذا تتعجب؟! خذ

سوًدا صار المًعا، فإن كانت النار التي أمحترًقا، ومن كان  بارًدا صار كانمن قطعة حدید فتجعلها كلها ناًرا، هكذا 
من الروح القدس أن یخترق  هي جسم هكذا تخترق الحدید وتعمل فیه بغیر عائق وهو جسم أیًضا، فلماذا تتعجب

 Ðأعماق النفس الداخلیة؟
 كیرلس األورشلیميالقدیس 

:  قائلینفسألوه هم المجتمعون "أما
 ]6إسرائیل؟" [ إلىیا رب هل في هذا الوقت تُرد الملك 

، فقد كان من الصعب جًدا على التالمیذ أن یتخلصوا مما ثبت في أذهانهم ٣تعتبر هذه اآلیة امتداًدا لآلیة 
)، وكانوا ١٥: ٦عن ملكوت اهللا خالل الفكر الیهودي الحرفي، حیث كان الشعب یطلب المسیا كملٍك أرضي (یو 

یتطلعون إلى شعب اهللا كمملكة سیاسیة لها سلطانها الزمني. خالل األربعین یوًما من قیامة السید إلى صعوده كان 
یسحب قلوب التالمیذ من المفاهیم األرضیة البشریة إلى الفكر اإللهي السماوي. 

لقد تحطم كل أمٍل للیهود في إقامة یسوع ملًكا، فهل أعادت قیامته الرجاء فیهم لیحتل ذات المركز بذات 
الفكر؟ 

سؤال التالمیذ للسید یكشف عن مدى خطورة األفكار الخاطئة التي تبعث بجذورها في أعماق الفكر، فمع كل 
هذا الزمن الذي عاش فیه التالمیذ أثناء خدمة السید، ومع قیامته وأحادیثه معهم عن الملكوت السماوي خالل األربعین 
یوًما، الزالت أفكارهم القدیمة المتجذرة تقود أعماقهم. إنهم في حاجة إلى الروح القدس، روح المسیح، أن یحتل أعماقهم 

ویجدد أفكارهم ویخلصهم من األفكار القدیمة الخاطئة. 

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
Ð 14-13: 17 مقاالت لطالبي العماد .

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح األول 

  

اني في ذهنهم بظهور مملكة إسرائیل المجیدة، والنصرة يسؤالهم یكشف عن حیرتهم، فقد التصق العصر المس
على األمم والشعوب. وٕاذ لم یكن بعد قد حّل علیهم الروح القدس لم یكن ممكًنا لهم التعرف على "مملكة المسیح" كما 

 هي. 
هل سیحتل یسوع كرسي موسى عوض رؤساء الكهنة والفریسیین؟ 

 هل یجلس یسوع القائم من األموات على العرش لیهب إسرائیل النصرة على األمم؟ 
هل حان الوقت لطرد الرومان واستقالل إسرائیل؟ 

 ".Ïه" أو "تجدیدإلى وضعاألمر یعید " لیعني "تردهذا وقد جاء التعبیر "
: فقال لهم"

 .]7" [ التي جعلها اآلب في سلطانهواألوقات األزمنة تعرفوا أنلیس لكم 

بل صعوده. لم تكن قلوبهم قد ارتفعت بعد مع المسیح إلى قر للتالمیذ مع السید المسیح يخاألحدیث الهنا 
السماء لیطلبوا مملكة سماویة. بینما كان السید المسیح یقدم لهم الوعد بالروح القدس لیصعد بهم كما بجناحي حمامة 
إلي السماء، كانت قلوبهم التزال ملتصقة بالزمن والمجد األرضي. كانوا یحملون في صدورهم حنیًنا قوًیا نحو ملكوت 

إسرائیل. 
 تنفتح قلوبهم تى ح، كانت آخر وصیة لهم أال ینشغلوا باألزمنة واألوقات،إذ كان السید في طریقه للصعود

على األبدیة، وتسمو أفكارهم فوق حدود الزمن. 
أراد السید المسیح أال یعرف أحد األزمنة واألوقات حتى ال یسقطوا في الكبریاء بسبب هذه المعرفة، بل یرید 

[أنتم تریدون أن أعلن لكم عن الملكوت اآلن... إنكم تحبون العلو،  :القدیس أغسطینوسلهم التواضع. وكما یقول 
.] Ðستنالونه ولكن اتبعوني خالل التواضع

 البحث في تحدید أزمنة إقامة المملكة المسیانیة. فعوض طلب باألزمنة یقصد ماذا یعني باألزمنة واألوقات؟
 وهذا أمر یشغل كثیر من المؤمنین عبر القرون. ، ینشغل اإلنسان بالحسابات الزمنیة،الملكوت والتمتع بإمكانیاته

 فتعني البحث في األحداث القادمة، ماذا سیحدث حتى مجيء السید المسیح األخیر. األوقاتوأما 
في عصرنا الحالي مع الشعور بقرب النهایة ینشغل كثیر من الدارسین باألزمنة واألوقات، على سبیل المثال 

یتساءل الكثیرون: 

  متي ینتهي العالم؟

  ما هو موقف إسرائیل الحالي؟ هل یقبلون اإلیمان بالمسیح؟ هل ینالون ملًكا على مستوى العالم كله؟

  على ضوء سفر الرؤیا واألسفار النبویة في العهد القدیم؟ 2001 سبتمبر 11بماذا ٌتفسر أحداث 

  هل نتوقع حرًبا عالمیة مدمرة؟

  من یشترك في الحرب؟ 

1 Cf. Adam Clarke: Acts, preface. 
2 In Ioan., tr., 25:3 
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  وما هي التحالفات؟
تحول كثیرون في دراستهم للكتاب المقدس بعهدیه إلي أبحاث في األزمنة واألوقات، التي حذرنا منها السید 

المسیح في آخر كلمات مع تالمیذه قبل صعوده. 
 اآلتي:  أموًرا سامیة لم یكونوا بعد قد أدركوها، مثلأدركواخالل األربعین یوًما من قیامته إلى صعوده 

 20-17: 5 في الكرامة (یو آلبنه ابن اهللا المساوي لإ( .

  9: 17ستكون قیامة من األموات (مت( .

  69: 22أن الذي یصعد یجلس عن یمین اآلب (لو( .

 19: 16  وأنه سیأتي ثانیة (مر،أنه مسجود له بواسطة المالئكة( .

  27: 21 عشر (لو يثنإل وأنهم یجلسون یدینون أسباط إسرائیل ا،)27: 16ما سیحدث في یوم الدینونة (مت( .

  28: 19ُیطرد الیهود لیدخل األمم (مت .( 
 وتتضح خالل ظهوراته العجیبة، لكن لم ،بدأت تتجلى أمامهم كل هذه األقوال التي أعلنها السید قبل صلبه

نالوا بعد الروح القدس الذي یحملهم إلى كونوا قد یكونوا بعد قد تخلصوا من األفكار الیهودیة المادیة تماًما، ألنهم لم ي
 ویختبروا الحیاة الجدیدة المقامة. ،السماویات

أن نعرفه وما ال نطلب أن نعرفه، كمثال یصلي المرتل قائالً : "یا رب  نازمیل  بین ماومیرس جديلقاز یمي
یة شرلنا. أما ما هو أصل النفس البده اهللا ) كأمٍر ضرورٍي للغایة، حیث نعرف ما أع4: 39" (مز تييفني نهارع

ننا. والمثل ذهل شغودة منهما؟ هذا ال يل مورولد من الوالدین كالجسد أم غيت ينشغل به، هل ه نلنا أنس وبدایتها فلي
 ارتفع إلى السماء الثالثة، أما كونه قددما ع به عنتمعه وتمسالرائع في هذا التمییز الرسول بولس، فإنه عرف ما رآه و

. Ïبحثه وال سؤاله من الربع ده أم خارج جسده، فهو لیس موضوذهب بجس

  لم یكن لدیهم فهم واضح نحو طبیعة ذلك أنه هذا الیوم. لكن یبدو لي بالحقیقة معرفة كانوا شغوفین هكذا نحو
أفضل بعد الملكوت، ألن الروح لم یكن بعد قد علمهم... لقد كانوا ال یزالوا متأثرین باألمور المحسوسة، لم یصیروا 

 ذلك مفاهیم سامیة عن المسیح، فقد ارتفعت أذهانهم، وها هو یحدثهم بعدمن الذین كانوا قبلهم. لقد صار لهم 
)، إنما یقول لهم: 32: 13ع مر ج(را بأسلوب علوي. إذ لم یعد یقول لهم: "وأما ذلك الیوم وال ابن اإلنسان یعرفه"

 قدرتكم. یود ما هو فوق]. إنكم تطلبون 7" [جعلها اآلب في سلطانه لیس لكم أن تعرفوا األزمنة واألوقات التي"
نظروا كم أ وها أنتم ترون أن هذا هو الحال بكل دقٍة، ،أن یقول لهم: وٕان كنتم قد تعلمتم اآلن أموًرا أعظم من هذه

 .Ð قد أعلنتهامورمن األ

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 "13 (مر ". اآلبإال وال المالئكة الذین في السماء وال االبن أحد ذلك الیوم وتلك الساعة فال یعلم بهما أماو : 
ة الطبیعة، أما جهل االبن (للساعة) دحون في انطواالبن یقب آل ا شیًئا یعرفه اآلب...ن یجهل االبال. )32

1 Cf. Letter 144 to Alypius and Augustine, 8. 
2 Hom. On Acts, Homily 1. 
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 ه الرب نفسه عندما أجاب بشهدما ا . هذ إذ فیه تختبئ كل كنوز الحكمة والمعرفةصمت،إللهیة للا للخطة يفینتم
). 7: 1في سلطانه" (أع  آلبااألزمنة واألوقات التي جعلها  اوؤالهم بخصوص األزمنة. "لیس لكم أن تعرفس
یس لهم أن نه لإ فنوعة،مم) األزمنة (عرفةفي مة مرفوضة بالنسبة لهم، لیس هذا فحسب، بل والرغبة فرعملا

 .Ïیعرفوا األزمنة
 سقف بواتییهالري أيهلقدیس ا

 ) "لهذا اسهروا باللیل حتى ال ُتفاجئوا 2: 5 تس 1یقول الرسول: "إن یوم الرب كلٍص في اللیل هكذا یجيء .(
. Ð قادم– أردتم أو لم تریدوا –باللص. ألن نوم الموت 

القدیس أغسطینوس  

  ن تعرفوا األزمنة أستزول األشیاء المنظورة وتأتي األمور المقبلة التي هي أفضل. أما عن الزمن فلیس لكم
. )7:1أع " (واألوقات التي جعلها اآلب في سلطانه

 ،"اسهروا إًذا: ال تتجاسروا في إعالن زمان حدوث هذه األمور، وفي نفس الوقت ال تخافوا وتتهاونوا، إذ قیل
ن نعرف عالمات أن كان لزاًما إ. ولكن )44، 42:24راجع مت " (ألنكم في ساعة ال تتوقعونها یأتي ابن اإلنسان

رادة إمدفوعین ب مخدوعین ونضل بواسطة الضد للمسیح الكذاب، فإن التالمیذ إذ ننتظر المسیح فال نموت، المنتهى
مجیئك وانقضاء   وما هي عالمة؟متى یكون هذا "قل لنا: إلهیة وحسب ترتیب العنایة الربانیة قالوا للمعلم الحقیقي

 حرًصا حتى عطناإفمالك نور"  "الشیطان یغّیر نفسه إلى ت آٍت ثانیة، لكنأنننا نتطلع إلیك وإ ).3:24مت "؟ (الدهر
 ال نعبد آخر غیرك. 

ن تحذروا وتهتموا أفتح السید فمه اإللهي المبارك قائالً : "انظروا ال یضلكم أحد". هذه العبارة تنذركم جمیًعا 
ألنه لم یتحقق بعد بل یتنبأ عن أمور مقبلة حادثة بالتأكید. ، لما ُیقال

، ونوضح لكم العالمات،  األمور المكتوبةأمامكممستحقین لهذا، إنما نضع  ن نتنبأ ألننا غیرأنه لیس لنا إ
. Ñمانأوما لم یتحقق بعد وكونوا في ، منها فعالً  ما قد تحقق نتمأالحظوا 

 كیرلس األورشلیميالقدیس 
، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس علیكم"

 وتكونون لي شهوًدا 
 .]8األرض" [ أقصى إلى و، والسامرة، وفي كل الیهودیةأورشلیم،في 

" یصحح السید المسیح وضع التالمیذ، فعوض الرغبة المتقدة لمعرفة األزمنة واألوقات التي هي لكنكم" بقوله:
من سلطان اآلب، یوجههم إلى تحقیق رسالتهم. فقد ُدعوا لنوال قوة الشهادة على مستوى العالم كله، بفاعلیة الروح 

القدس الذي یحل علیهم. 

كانوا ال یزالوا یتطلعون إلى مملكة المسیح بفكٍر مادٍي، فكانوا یتعجلون الیوم الذي فیه ُیتوج ملًكا على بینما 
 هذا لن یتحقق إال بتدبیر . یتحدث عن تتویجه ملًكا علي قلوب البشریة في العالم كله، إذا بهإسرائیل لیسودوا العالم

1 On the Trinity, 9:75. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 43:8. 

Ñ 4: 15 مقاالت لطالبي العماد .
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 أما هو فحّول ، ابنه المصلوب بعمل روحه القدوس. هم سألوا عن الیومىاآلب، الذي في سلطانه أن یجتذب القلوب إل
. هم سألوا عن إسرائیل، أما هو فحدثهم عن إسرائیل الجدید الذي فكرهم إلى السلطان الذي ینالونه من اآلب للكرازة

) وأیًضا حزقیال 8: 2 هذا ما قد سبق فتنبأ عنه داود النبي (مز  أورشلیم وكل الیهودیة والسامرة وأقصى األرض.یضم
  ).27: 21النبي (حز 

رهم إلى ما هو لبنیانهم. یشبه انظأما سأله التالمیذ بخصوص معرفة الیوم ال ینفعهم شیًئا، لذلك حول 
نظهر له و ،هذا الموقف بطفٍل یصرخ طالًبا منا شیًئا غیر نافٍع له، فنخفي الشيء عنهالقدیس یوحنا الذهبي الفم 

في سلطان أیادینا فارغة كأنه لیس معنا، ثم نقدم له ما هو لنفعه. هكذا إذ سأل التالمیذ عن ذلك الیوم قال لهم إنه "
 وكأنه بدا كمن كان فارغ الیدین، وكأن لیس في سلطانه تقدیم هذه المعرفة لهم، ثم عاد ،" معرفة األزمنة واألوقاتاآلب

 والسلطة للعمل الجاد إلقامة هذا الملكوت. ةفقدم لهم ما هو أهم بالنسبة لهم وهو نوال القو
ب أن ج إنه المعلم الذي یقدم لتالمیذه ال ما یختارونه بل ما هو مناسب لهم، وما ي الفمالذهبيالقدیس یقول 

 یتعلموه ویتعرفوا علیه.
المعجزات باسم یسوع المصلوب، وٕانما قوة سحب النفس و ینالون قوة إلهیة ال تقف عند صنع اآلیات :"قوة"

بكل طاقاتها لإلیمان بالسید المسیح والتمتع بخبرة الحیاة الجدیدة المقامة من األموات. الروح القدس وحده یقدر أن 
)، ومشرًقا ببهاء الثالوث القدوس فیها 37: 2 خطیة (أعالعلى الحرب یخترق القلب والفكر ویعمل داخل النفس معلًنا 

لتقبل عمل اهللا بفرحٍ . 

 (الروح القدس) لكي ال یتجمدوا بالخوف التهبوا بنیران الحبÏ .
 القدیس أغسطینوس

]. جاء سفر 8" [وتكونون لي شهوًدا في أورشلیم، وفي كل الیهودیة والسامرة، وٕالي أقصى األرض"
األعمال یعلن تحقیق هذا الوعد اإللهي، ففي اإلصحاحات السبعة األولى كانت الشهادة محصورة في أورشلیم. ومع 

) انطلقت الخدمة 19: 11صحاح الحادي عشر (ألصحاح الثامن بدأت الشهادة في الیهودیة والسامرة. ومع األبدء ا
 هنا یشیر السید المسیح خارج هذه الحدود حتى بلغت عاصمة الدولة الرومانیة التي كانت تسود العالم في ذلك الحین.

إلى كل فئات البشر في ذلك الحین: 
 الذین یتمسكون بالناموس الموسوي والعبادة في الهیكل بكل طقوسها في حرفیة جامدة. . الیهود1
 لكنهم في أعماقهم ال یعتزون بالختان حسب الجسد وال حرفیة الناموس، وال ، الذین تهودوا. الدخالء2

 یشغلهم الهیكل في ضخامة مبناه.

  . الذین كانا یخلطون بین عبادة اهللا الحّي والعبادة الوثنیة. السامریون3

  بعبادتهم لألوثان وممارسة طقوس متنوعة حسب عادات كل أمةٍ .. األمم4
بعًضا  أن العالم یقبل اإلیمان حین یرى القدیس یوحنا الذهبي الفمبدأت الشهادة بأورشلیم، ألنه كما یقول 

 آمنوا بقیامته، فیكون ذلك برهاًنا أكیًدا على قیامة السید، صادًرا عن أعدائه المقاومین وقد صاروا  قدممن صلبوا السید
). وقد 3: 2 إش (رج الشریعة، ومن أورشلیم كلمة الرب"خشعیاء النبي: "من صهیون تإمؤمنین به. هذا وقد جاء في 

1 City of God, 18:50. 
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. )2آمن في أورشلیم نحو ثالثة آالف نفس في عظة واحدة (أع 

  لقد أحب هذه المدینة (أورشلیم) وشفق علیها، فقد أمر أن تبدأ الكرازة بأورشلیم... ال عجب فإنه یزیل الكراهیة من
. Ïجذورها... عسى أن یحبوها، إذ یقطنها قاتلو المسیح

 القدیس أغسطینوس
إذ كان على وشك أن یتركهم جسدًیا قدم لهم ما یفرح قلوبهم ویسندهم في تحقیق رسالتهم ویعزیهم وسط 

آالمهم. 

  كانوا بالحقیقة ال یزالوا ضعفاء، لكنه رفع نفوسهم وأخفى ما هو خطر علیهم حتى یبث فیهم الثقة. وٕاذ اقترب وقت
 .Ðرحیله جًدا لم یقل لهم شیًئا مؤلًما في هذا الحدیث

  أرسل المسیح رسله كما تبعث الشمس أشعتها، وكما تصدر الزهرة رائحتها العذبة، وكما ُتخرج النار شراًرا. هكذا
ُتعرف قوة المسیح خالل فضائلهم، كما أن الشمس تتألأل في أشعتها، وتعلن الزهرة رائحتها، وتظهر النار بشرارها. 

Fمن ال یمدح المعلم عندما یشاهد التالمیذ متعلمین حسًنا؟

Ñ 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  جاء إلیكم اإلنجیل كما جاء إلي كل العالم، وأثمر. قال ابن اهللا بفمه: "تكونون لي شهوًدا في أورشلیم، وفي كل
. Òالیهودیة، والسامرة، وٕالي أقصي األرض"

القدیس أغسطینوس 
عند میالد كلمة اهللا المتجسد قدم جبرائیل المالك هذا الوعد اإللهي: "الروح القدس یحل علیِك، وقوة العلي 

 وتمتعت ،). أنجبت القدیسة مریم ابن اهللا المتجسد35: 1تظللِك، فلذلك أیضا القدوس المولود منِك ُیدعى ابن اهللا" (لو 
 وعًدا بمیالد عروسه األم ،باألمومة الفریدة له، مع دوام بتولیتها. اآلن یقدم الكلمة اإللهي المتجسد، یسوع المسیح

" ستنالون قوة متى حّل الروح القدس علیكم، وتكونون لي شهودا الروح القدس الذي یحل على البشر: "ةالبتول بقو
]8 [

المولود األول هو ابن اهللا المتجسد القدوس، مولود بالروح القدس بقوة من األعالي، والمولود الثاني عروسه 
الكنیسة المقدسة تولد من الروح القدس بقوة من األعالي. 

تحقق المیالد األول من العذراء مریم بعد تقدیسها، والثاني من الرسل والتالمیذ بعد تقدیسهم. 
 سمة ینملان حوألرضيیصیر االثاني في المیالد األول صار السماوي ابن البشر لیحل في وسطنا، وفي 

 وفي أحضانه اإللهیة یتمتعون بالسماویات. ،السماوي
)، والمولود الثاني عروسه 4: 2 وكان ینمو ویتقوى بالروح (لو ،نیًنا فطفالً جصار المولود األول من أجلنا 

). 31: 9التي لها سالم تُبنى وتسیر في خوف الرب بتعزیة الروح القدس تتكاثر على الدوام (أع 
المولود األول جعل من كثیرین مسبحین هللا، مثل القدیسة مریم والیصابات وسمعان الشیخ؛ والمولود الثاني 

1  In Ioan., tr., 2:3. 
2 Hom. On Acts, Homily 2. 
3 In Sanctum Matt. Ch. 10: 1. 
4 Letters 185: 1-5. 
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). 47: 2 إلى جماعة مسبحین (أع البشریةحول 

. ارتفاع الرأس إلى السماء ٣
، ولما قال هذا ارتفع وهم ینظرون"

 .]9أعینهم" [ سحابة عن وأخذته

 لكن الطبیعة شهدت له، والقبر ،"، ففي قیامته لم یره أحدولما قال هذا... وهم ینظرونیؤكد لوقا اإلنجیلي: "
الفارغ، مع شهادة الجند أنه ُسرق وهم نیام األمر الذي ال یقبله عقل بل أكد قیامته، وظهورات السید لكثیرین وفي 

أوقات متباینة وهو یتحدث معهم ویحاورهم، حتى ال یظنوا أن ما رأوه كان حلًما جمیًال، أو وهًما. ما كان یمكنهم أن 
یصدقوا حقیقة صعوده ویؤمنوا بها لو لم یروها بأعینهم. 

كان البد أن یروا صعوده ویتحدثوا مع المالكین لیدركوا أن ملكوت المسیح لیس ملكوًتا أرضًیا زائًال، بل 
)، وكان الئًقا به أن یعود ٣٠: ١٩؛ ٤: ١٧ملكوت سماوي أبدي. ولكي یدركوا أن رسالته على األرض قد كملت (یو 

 ).١٠–٩، ٦: ٢؛ في ٥–٤: ١٧إلى مجده الذي له مع اآلب (یو 

 أتم السید رسالته على األرض، فصعد لكي یرسل الروح القدس لیقود كنیسته في العالم كله.

صعد إلى اآلب لكي یهیئ لنا مجدنا خالل شفاعته الكفاریة لدى اآلب لغفران خطایانا وتبریرنا فیه، كرئیس 
). ولكي یعلن انفتاح أبواب السماء ألول مرة لحامل الطبیعة البشریة، ٢٥، ١٢–١١، ٨–٧: ٩الكهنة األعظم (عب 

فصار لنا حق الصعود معه. 
قدم لنا اإلنجیلي لوقا هذا المشهد الحقیقي المثیر والبدیع لصعود السید المسیح إلى السماء، وقد أخذته سحابة 

). ویقول دانیال 3: 104عن أعین تالمیذه. یقول المرتل: "الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الریح" (مز 
 القدیم األیام، فقربوه قدامه..." إلىالنبي: "كنت أرى في رؤى اللیل، وٕاذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان، أتى وجاء 

)، كما ٢: ٩٧؛ مز ١٢: ٢٢صم ٢؛ ١١: ٤. یشیر السحاب إلى السمو الفائق والجالل اإللهي (تث )13: 7(دا 
). ٧: ٩؛ مر ٣٤: ٤٠؛ ١١–٧: ٣٣ كمجٍد یمثل الحضرة اإللهیة (خر Shekinahیشیر إلى الشكیناه 

یة على الجسد القائم من جاذبیة األرضلل ال سلطان" إذ صار جسد الرب ممجًدا بقیامته من األموات، ارتفع"
 أو یصیر عضًوا فیه. "وأنا إن ارتفعت عن ، یرتفع، بل ویرفع معه كل من یلتصق به أنبح طبیعًیاأص، واألموات
) 32: 12 وي (.جذب إلي الجمیع"أاألرض 

بعد قیامته تسربل جسده بالمجد والتحف بالنور، ومن أجلنا أخفي ذلك عن األعین حتى یتالمس معه تالمیذه 
 قدم نعمة خاصة لتالمیذه لكي یروه صاعًدا، هذا الذي لما ظهر لشاول لقدومن معهم ویتأكدون من قیامته. 

: 9 (أع . أبرق حوله نور من السماء، فسقط على األرض"ة وهو في طریقه إلى دمشق ارتعد وتحیر، "بغتيالطرسوس
3-4( 

 سحابة عن أعینهم، رفع الحجاب عن مجده، ولم أخذته مجده عن أعین الذین التقوا معه حتى إذ ىلقد أخف
یُعد بعد یمكن لألعین البشریة أن تراه. إنما نراه بعد أن یهبنا قیامة أجسادنا لتصیر على مثال جسده الممجد. "حینئذ 

). 26: 13(مر   كثیرٍة ومجدٍ "ةٍ ینظرون ابن اإلنسان آتًیا في سحاٍب بقو

   وبسبب كرامة الُمقدم وكمال قابل لقد قدم لآلب بكر طبیعتنا قدمه الرب، الذيلنا هذا بسبب "الجسد" نلقد .
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لو  "اجلس عن یمیني" (:ل (للرب المتجسد)استلمها بیده وضمها لنفسه وقا" مقبولة، فالعطیةالتقدمة، وجد اآلب "
20 :42 .(

ألم یرتفع (الناسوت المتحد بالالهوت) إلى فوق السماوات؟! 
ألیست هذه كرامة بال قیاس؟! 

في شخص اإلله المتجسد) فوق السماوات، وسمت فوق المالئكة. لقد عبرت فوق  لقد ارتفعت (طبیعتنا
في العرش اإللهي  رؤساء المالئكة والشاروبیم، وحلقت فوق السیرافیم، عالیة أكثر من كل القوات السمائیة، واستراحت

الحقیقي وحده... 
في خطر من أن ُیباد كل الجنس البشرى  في الماضي، حتى كان األمر إن سلوك جنسنا كان هكذا شریًرا

في األرض ُرفعنا إلى السماوات.   للبقاءمتأهلین قبًال ُحسبنا غیر ینعن وجه األرض. واآلن نحن الذ
نحن الذین كان قبًال غیر مستحقین للمجد األرضي، نصعد اآلن إلى ملكوت السماوات، وندخل السماوات، 

ونأخذ مكاننا أمام العرش اإللهي. 
هذه الطبیعة التي لنا، التي كان الشاروبیم یحرس أبواب الفردوس منها، هوذا الیوم ترتفع فوق الشاروبیم! 

 هكذا عبوًرا سریًعا؟! عید الصعود)كیف یمكننا أن نعبر على حدث عظیم (
ألنه نحن الذین أسأنا إلى مثل هذه المراحم العظیمة، حتى صرنا غیر مستحقین لألرض ذاتها، وسقطنا من 

كل سلطان وكرامة، بأي استحقاق نرتفع إلى كرامة علویة كهذه؟! 
كیف انتهى الصراع؟! 

لماذا زال غضب الّله؟... 
فإن هذا هو بحق عجیب: إن السالم قد حّل، ال بعمل قام به الذین أثاروا غضب الّله... بل الذي غضب 

 كو 2علینا بحق هو نفسه یدعونا إلى السالم. إذ یقول الرسول: "إًذا نسعى كسفراء عن المسیح كأن الّله یعظ بنا" (
 یسعى إلینا ویدعونا إلى السالم. إنه حقا هكذا، فإذ الذي). وماذا یعنى هذا؟ بالرغم من أننا أسأنا إلیه، فإنه هو 20:5

. Ï یدعونا إلیه الذيهو الّله، وهو اإلله المحب

 " أخذته هذه أیضا عالمة أنه صعد إلى السماء، إذ لم تحمله نار كما في حالة إیلیا، وال مركبات ناریة، بل
 فقد قیل هذا عن اآلب ،)3: 104(مز   كما یقول النبي: "جعل السحاب مركبته"،بكونها رمًزا للسماء، "سحابة

 أخرى ة اإللهیة، فإنه ال توجد قوة یود أن یتحدث عن القو حیثنفسه. لذلك یقول: "على السحاب" بطریقة رمزیة
)... أیًضا 1: 19اسمع أیًضا ما یقوله نبي آخر: "یجلس الرب على سحابة خفیفة " (إش  ُترى على السحاب.

 .Ðبل حّل السحاب بسبب اهللا، حیث دخل موسى في الظلمة، ولم یكن السحاب بسبب موسىلجعلى ا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 "بهذا یشیر إلى عنایته اإللهیة التي تبلغ كل 3: 104 الریاح" (مز ةالجاعل السحاب طریقه، الماشي على أجنح .(
 موضع. فإنه یجعل وضعه على الریاح والسحاب.

یقول إنه یقوم بشخصه بضبط كل األمور ویقودها، وفي الوقت الالئق یهب النفع الصادر عنها. إنه في 

1 In Ascensione, PG 50. 
2 Hom. On Acts, Homily 2. 
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نفس الوقت یعلم أن الطبیعة اإللهیة حاضرة في كل موضع، ویفحص كل األشیاء، حیث أن الریاح هي أسرع كل 
الشرق، ومن الشرق إلى الغرب. ال یجد صورة دقیقة للسرعة بین  لىإومضة من الغرب  يفعبر تاألمور المادیة، 

 األمور المادیة أكثر من الریاح، لذلك قال إن اهللا تحمله أجنحة الریاح، مشیًرا بهذا إلى حضوره في كل موضع. 
 إله الجمیع یظهر لبني إسرائیل في سحاب، ویجعل ظهوره الشخصي في خیمة االجتماع عن دأیًضا نج

: 13: 5 أي 2). عندما دشن سلیمان البیت بالطبع غطت سحابة البیت (34: 40؛ 21: 13طریق سحابة (خر 
14 .( 

)، وفي 5: 17والمسیح الرب على الجبل مع الثالثة رسل أعطى ومضة من سحابة مشرقة حوله (مت 
 .Ïصعوده حملته سحابة منیرة عن أنظارهم

 ألب ثیؤدورت أسقف قورشا

 حًقا إنه جالس هناك عن یمین اآلب، وهو أیًضا هنا دون أن . ولم یعد بعد هنا (بالجسد)تصعد إلى السماوا 
. Ðینسحب قط عن حضرة مجده

 القدیس أغسطینوس

 نه لیس مستحیًال أن یصعد الجسد إلى السماء، "ارتفع إلى أعندما أراد إظهار أنه توجد قیامة للجسد حقیقیة، و
. Ñالسماء وهم یشخصون"، إذ كان هو في الجسد

 القدیس یوستین
،  السماء وهو منطلقإلىوفیما كانوا یشخصون "

 .]10" [بیضأ رجالن قد وقفا بهم بلباٍس إذا

ذات كانا إذ كانت المالئكة تشتهي خدمته والشهادة له، ظهر مالكان للحاضرین یشهدان لصعوده، ربما 
. Òاللذین كانا في القبر یشهدان لقیامتهالمالكین 

عالمة الطهارة والفرح والمجد. غالًبا ما نهما ملتحفان بالنور أك ،رأوا مالكین في شبه بشر بلباٍس أبیض
)، ویظهر المفدیون في السماء سائرین مع ٥: ١٦؛ مر ٣: ٢٨؛ مت ١٢: ٢٠تظهر المالئكة بلباٍس أبیٍض (یو 

). ١٤–١٣، ٩: ٧، ٥: ٣المخلص بثیاٍب بیٍض؛ كما قیل: "من یغلب فذلك سیلبس ثیاًبا بیًضا" (رؤ 

  على أي األحوال، ما رأته أعینهم لم یكن ُمشبًعا تماًما. فبالنسبة للقیامة رأوا نهایتها ولم یروا بدایتها (إذ لم یروه
 أثناء قیامته). أما في الصعود فرأوا البدایة ولم یروا النهایة. 

 ألن الرب نفسه الذي یتحدث بهذه األمور حاضر، ،فبالنسبة لألولى لم یكن من الضروري أن یروا البدایة
 والقبر یعلن بكل وضوح أنه لیس فیه السید. وأما في األخیرة فكانوا محتاجین أن یتعرفوا على التكملة بكلمة الغیر

أنه بالحقیقة صعد إلى ب وال أن تخبرهم ،العالإیاه، أي في كن أعینهم قادرة أن تریهم تم فل. (بواسطة المالكین)
 ،السماء... لذلك جاءت مالئكة تخبرهم به. الحظوا كیف حدث كل شيء بتدبیٍر، وأن ما حدث لم یكن بالروح وحده

1 Comment. on Ps. 104. 
2 In Ioan., tr., 50:13. 
3 On the Resurrection, 9. 
4 Barnes’ Notes on Acts 1: 10. 
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 .Ïوٕانما كان ألعینهم دورها في ذلك

  كانا مالكین في شكل رجلین)بلباٍس أبیض(كان المنظر الخارجي مبهًجا ،Ð. 

  الفارق بین المالئكة والبشر عظیم، مع هذا فإنه یجلبهم لیقتربوا إلینا أسفل... إنهم یعملون من أجلنا، ومن أجلنا
 .Ñیجرون هنا وهناك، ویترقبون مجیئنا (إلیهم). هذه هي خدمتهم، إنهم ُیرسلون في كل طریق لحسابنا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 من ُبصرة؟" أما الذین رعندما تقدم المنتصر بجسده القائم من الموت، قالت قوات معنیة: "من ذا اآلتي بثیاٍب حم 
فتحي یا أیتها األبواب الدهریة لیدخل ملك نكانوا في صحبته، فقد صاحوا بالقائمین على أبواب السماء: "ا

. Ò )7: 14(مزالمجد"
العالمة أوریجینوس 

  !الیوم (عید الصعود) استعاد المالئكة من فقدوهم منذ زمن طویل
 رؤساء المالئكة أولئك الذین یشتاقون إلى رؤیتهم منذ زمٍن بعیدٍ ! ىالیوم رأ

 ومجٍد سرمديٍ ! يٍ في جماٍل أبد في العرش اإللهي، تتألأل الیوم رأوا طبیعتنا (إذ اتحد بها االبن الكلمة)
هذا ما اشتهاه المالئكة زماًنا! 

هذا ما كان ینتظره رؤساء المالئكة! 
في الكرامة، لكنهم فرحوا من أجل الخیر الذي حّل بنا، ألنه عندما  ومع أن الطبیعة البشریة قد سمت فوقهم

حّل بنا العقاب حزنوا. 
وبالرغم من أن الشاروبیم وقفوا حارسین الفردوس (عند طردنا)، إال أنهم اغتموا من أجل شقائنا، وذلك مثلهم 

جل الضیقة أفي السجن ویبقى حارًسا إیاه، لكنه مملوء حزًنا من  في حضرة سیده، ویلقي به كمثل عبد یقبض بید رفیقه
التي حلت بزمیله... هكذا فعل الشاروبیم إذ قاموا باستبعاد البشر عن الفردوس، لكنهم كانوا حزانى من أجل هذا... 

ولكي تعرفوا أنهم حزنوا على ذلك، أوضح لكم هذا بما یحدث بین البشر. ألنه إن كنتم ترون أناًسا لهم حنو 
على العبید رفقائهم، فإنكم ال تشكون أن هذا كان بالنسبة للشاروبیم. ألن هذه القوات السمائیة أكثر حناًنا من البشر. 

مْن مَن البشر ال یتألم إذ یرى الغیر ُیعاقبون، حتى ولو كان العقاب بعدٍل ومن أجل خطایا كثیرة؟! 
معرفة الشاروبیم عن جرائم الناس، وٕادراكهم أنهم عصوا من رغم بالهذا الحنو هو أمر مستحق للمدیح، فإنه 

وذلك مثل موسى أیًضا عندما أعلن هذا بعدما ارتكب شعبه   لكنهم یحزنون من أجلهم حزًنا قلبًیا.،عصیاًنا خطیًرا
). 32:32  كتبت" (خريمحني من كتابك الذإ وٕاال ف،عبادة األوثان، إذ قال: "واآلن إن غفرت خطیتهم

 نعم ألجل هذا أحزن :ماذا تقصد یا موسى؟! أنت ترى كفرهم، ومع ذلك هل تحزن بسبب معاقبتهم؟! یقول
إذ هم ُیعاقبون، ولو أنهم ارتكبوا ما یستحق العقاب... 

)، هؤالء حزنوا من أجل الخطاة، أفال تشفق القوات 24:10)، وٕارمیا (8:9وهكذا فإن موسى، وحزقیال (

1 Hom. On Acts, Homily 2. 
2 Hom. On Acts, Homily 2. 
3 Homilies on Hebr., hom. 3:4. 
4 Comm. in Jo., 6,56.v 
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السمائیة من أجل ضیقاتنا؟!... 
ما كانوا یفرحون ف إذ یروننا قد تصالحنا مع الّله! ، كأنها شئونهم، لهذا كم تكون فرحتهماشؤوننفإنهم یرون 

في  ا قد حزنوا من أجلنا. أما فرحهم فواضح من كلمات المسیح نفسه: "أقول لكم هكذا یكون فرحوهكذا لو لم یكون
). فإن كانت المالئكة تفرح متى رأت إنساًنا خاطًئا یرجع إلى الّله تائًبا، فكیف 7:15 السماء بخاطئ واحد یتوب" (لو

ال یمتلئون فرًحا عظیًما عندما یرون الطبیعة البشریة كلها، في بكرها، تصعد الیوم إلى السماء؟! 
في موضع آخر عن فرح الطغمات السمائیة بسبب رجوعنا إلى الصداقة مع الّله. فإنه عندما  اسمعوا أیًضا

ُولد ربنا حسب الجسد، ناظرین إلى أنه منذ تلك اللحظة قد حلت الصداقة مع الجنس البشرى عوض العداوة، وٕاال ما 
 وبالناس ، وعلى األرض السالم،في األعالي كان قد نزل بینهم، فإذ رأوا ذلك ترنمت جوقة سمائیة قائلة: "المجد لّله

)... 14:2 المسرة" (لو
أتریدون أن تعرفوا عظم غبطتهم وفرحهم عندما رأوا المسیح صاعًدا إلى السماء؟! أنصتوا إلى كلماته التي 

 من ینتظر أن یرى أمًرا جدیًدا عجیًبا. أسلوب ایخبرنا بها عنهم كیف كانوا یصعدون وینزلون على الدوام، وهذ
وأین یظهر أنهم كانوا یصعدون وینزلون؟ 

أنصتوا إلى كلمات الرب: "من اآلن ترون السماء مفتوحة، ومالئكة الّله یصعدون وینزلون على ابن اإلنسان" 
). 51:1 (یو

هذه هي عالمة القلوب المتحننة المملوءة حًبا، إذ لم ینتظروا الوقت المعین، إنما سبقوا الساعة المحددة 
بالبهجة. 

وهكذا بقوا صاعدین ونازلین برغبة مملوءة شوًقا وحًبا، منتظرین تلك الرؤیة الجدیدة العجیبة من جهة (اإلله 
في السماوات.  المتأنس) الذي یظهر

في كل حین: عندما ُولد، وعندما قام، وعندما صعد إلى السماوات. إذ یقول  بسبب هذه كانت المالئكة تظهر
الكتاب المقدس: "إذا رجالن قد وقفا بهما بلباس أبیض". لبسهما هذا یعلن عن فرحتهما. 

 إن یسوع هذا الذي ارتفع ؛ ما بالكم واقفین تنظرون إلى السماء،"أیها الرجال الجلیلیونوقد قاال للتالمیذ: 
. )11 ،10:1 عنكم إلى السماء" (أع

ركز انتباهك معي! لماذا قاال هكذا للتالمیذ؟! ألم یَر التالمیذ ما هو حادث أمامهم؟ ألم یقل اإلنجیلي: "هذا 
لماذا وقف المالكان بهما وأخبراهما عن صعوده إلى السماء؟! كان ذلك لسببین:  ارتفع وهم ینظرون".

 لكن ،ي ألن المسیح سیتركهم... "لیس أحد منكم یسألني أین تمض،: ألن التالمیذ بدأوا یحزنونالسبب األول
)... 6- 5:16 ألني قلت لكم هذا قد مأل الحزن قلوبكم" (یو

إن یسوع هذا ألجل هذا وقف المالك بمن حزنوا عند الصعود، مذكًرا إیاهم بأنه سیأتي أیًضا مرة أخرى "
أنتم تحزنون ". كأنه یقول لهم: )11: 1 (أع" سیأتي كما رأیتموه منطلًقا إلى السماء،الذي ارتفع عنكم إلى السماء

 ى ممزًقا ثیابه عندما رأ،. وقد قال لهم ذلك حتى ال یفعلوا ما فعله ألیشع"ألنه صعد. لكن ال تحزنوا بعد، فإنه سیعود
 ، ال یفعلوا هذافلكي)، ألنه لم یقف به أحد یقول له بأن إیلیا سیعود مرة أخرى. 12:2مل2سیده یصعد إلى السماء (
اهم، ونزعا عنهم الحزن الذي مأل قلوبهم. هذا هو سبب ظهور المالكین. يوقف بهما المالكان وعز

" لماذا؟ لقد ارتفع عنكم یسوع هذا الذي فهو لیس بأقل من األول، إذ أضافا قائلین: "السبب الثانيوأما 
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ارتفع إلى السماء. والمسافة بینهم وبین السماء شاسعة، تعجز قدرة أبصارهم عن أن ترى جسًدا یرتفع إلیها... لهذا فإن 
 بل ،المالكین وقفا بهم وأوضحا لهم حقیقة الصعود إلى السماء، حتى ال یظنوا أنه ُأخذ إلى فوق حیث یوجد إیلیا

". لم یضف هذا القول بغیر عنكم إلى السماء هذا الذي ارتفع ":بالحق صعد إلى السماوات. ولهذا السبب قیل لهم
سبب. لكن إیلیا ُأخذ إلى فوق كما إلى السماء، ألنه خادم. أما یسوع فقد صعد إلى السماء (حیث العرش اإللهي) إذ 

هو الرب. 
في سحابة.   واآلخر،في مركبة واحد صعد

عندما ُدعى العبد ُأرسلت إلیه مركبة، أما االبن فإذ له العرش اإللهي، ولیس أي عرش بل عرش أبیه، وقد 
 )... 1:19في إشعیاء... "هوذا الرب راكب على سحابة" (إش جاء

)، وٕاذ صعد یسوع أرسل النعم لتالمیذه، لهم جمیًعا، 13:2 مل 2إذ صعد إیلیا سقط عنه رداءه أللیشع (
ولیس لنبٍي واحد، بل إلى أمثال ألیشع كثیرین بل ومن هم أكثر من ألیشع مجًدا.  

 ولنرفع أعین نفوسنا تجاه ذاك الذي سیعود، إذ یقول لنا بولس: "ألن الرب نفسه ، المحبوبوناإلخوةلنقم أیها 
في   وبوق الّله ینزل من السماء... ثم نحن األحیاء الباقین سُنخطف جمیًعا معهم، بصوت رئیس مالئكة،بهتافٍ 

. ولكن لیس الكل (یتمتع بهذا) بل بعضنا یصعد إلى السماوات )16:4 تس 1(السحب لمالقاة الرب في الهواء" 
وآخرون یبقون... 

)... 41:24 ان تطحنان على الرحى. تؤخذ الواحدة وتترك األخرى" (متت "اثن؟اسمعوا ماذا یقول المسیح
فهل نحن أیًضا نصعد؟!... 

" أحسب نفسي لست (مستحًقا) أن أكون بین الذین یصعدون. ألنني لست هكذا بال نحنوعندما أقول "
إحساس أو فهم حتى أتجاهل خطایاي. وٕاذ أخشى أن أتلف فرح هذا العید المقدس، لهذا فإنني أبكي بدموع مرة عندما 

في ذهني هذه الكلمات وأتذكر خطایاي.  استرجع
في أذهانكم دون أن ُیحتجب،  نهي عظتي تارًكا فرح هذا العید یشعأوٕاذ ال أرید أن أنزع فرح هذا العید، فإنني 

 كان حسبما یملیه علیه افال یبتهج الغنى كثیًرا بغناه، وال یتضایق الفقیر بسبب فقره، بل یصنع كل إنسان عمله أي
ضمیره. 

ألن اإلنسان السعید لیس هو الغنى، وال الفقیر إنسان بائس، بل باألحرى مطّوب، ومثلث التطویبات، ذاك 
الذي یكون مستحًقا أن یصعد على السحاب ولو كان أفقر الجمیع. 

  Ïوهو بالحق بائس ومثلث البؤس، ذاك الذي یحسب مع المفقودین ولو كان أغنى من جمیع الناس...
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

،  الرجال الجلیلیونأیهاوقاال "
؟  السماءإلىما بالكم واقفین تنظرون 

،  السماءإلىن یسوع هذا الذي ارتفع عنكم إ
 .]11" [ السماءإلى منطلًقا رأیتموه هكذا كما سیأتي

كان موطن التالمیذ هو الجلیل، فال نعجب إن دعاهم المالكان جلیلیین. 

1 In Ascensione PG 50. 
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لیس من منظر لحدٍث في تاریخ البشریة یمكن أن یبهر اإلنسان مثل صعود السید المسیح على السحاب، 
یقابله تماًما مجیئه على السحاب لكي یحمل معه كنیسته في موكب سماوي فائق، ویدخل بها إلى األمجاد األبدیة. 

)؟ 11: 1لماذا كانوا واقفین ینظرون إلى السماء (أع 
. كانت أعین الجمیع شاخصة تتطلع إلى سیدهم الصاعد إلى السماء، ربما یترقبون في أعماقهم ماذا 1

یحدث بعد ذلك. وقفوا في حیرة: ما هو دوره؟ وما هو دورهم هم بعد صعوده؟ 
. یرى البعض أنهم إذ كانوا یتحدثون مع السید المسیح عن رد الُملك إلسرائیل ظنوا أنه قد حان الوقت لكي 2

یملك ویخلص الشعب من االستعمار، اآلن إذ صعد أمامهم أصیبوا بحالة إحباط، بأنه لن ُیرد الملك إلسرائیل. 
. إذ سبق فأعلن لهم أنه یصعد إلى السماء ویعود، ربما ظنوا أنه بصعوده یعود فوًرا، فكانوا یشخصون إلیه 3

 مترقبین سرعة رجوعه.

 لهذا كان الحاضرون یشخصون إلى ،كان منظر صعوده بدیًعا للغایة، وبدأت مظاهر المجد تنكشف. 4
 وذلك كما حدث في التجلي حیث طلب القدیس السماء وهو منطلق، وكأنهم یودون أال یفارق هذا المنظر أعینهم.

  بطرس: "جید یا رب أن نكون هنا".
تحدثا معهم كأن مجیئه  ظهرا بثیاٍب بیٍض لیحوال أنظار الحاضرین إلى االستعداد لمجيء المسیح األخیر.

 ال یشغل المالئكة الزمن بل اللقاء مع ربهم. لقد أرادوا أن یلتهب قلب الكنیسة شوًقا هیتم في خالل یوٍم أو أیاٍم، فإن
نحو مجيء عریسها، كأنه قادم في لحظاٍت . وكما یقول الرسول: "إنها الساعة األخیرة". ها قد عبر حوالي ألفین من 

 ونحن بكل شوٍق نترقب مجیئه كمن في اللحظات األخیرة! ،السنین

  " نه صار أوًال إنساًناأ). ألن الرب الذي تمم كل هذا یقول 5: 47صعد اهللا بصراٍخ، الرب بصوت بوقٍ " (مز، 
وطرح الطاغیة إبلیس المنتقم، عندئذ صعد إلى السماء مع الطغمات السماویة وطقوس المالئكة التي تتقدمه. 

إن یسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سیأتي هكذا كما رأیتموه منطلقا إلى الذین على األرض ُیقال لهم: "
]. أما الذین في العال فیقولون: "ارفعوا أیها الرؤساء أبوابكم، ولترتفع األبواب الدهریة لیدخل ملك 11" [السماء

. Ï)7: 24المجد" (مز 
 األب ثیؤدورت أسقف قورش

 األرض، یعلنان عن طاقات دائرة جسمه اء من األرض، ومرة أخرى نزوله من السماء إلىسم الىعوده إلصÐ. 

 سیأتي بنفس الطریق الذي اله. وهكذس إلى السماء ثانیة كان محموًال نحو الشرق، وهكذا سجد له ردندما صعع 
 یخرج من المشارق ویظهر إلى المغارب، رقالرب نفسه: "ألنه كما أن البا قال سماء، كمالرأوه فیه صاعًدا إلى 

مجیئه نعبده متجهین نحو الشرق. هذا قع تو نذإذا ك). ه27: 24ت مكون أیًضا مجيء ابن اإلنسان" (ي اهكذ
 .Ñلمناها بالتقلید غیر المكتوبة تس أموًرا كثیرنتوب، فإكالتقلید الذي للرسل غیر م

  لدمشقيا ان یوحألبا
بینما كان الحاضرون یتطلعون في دهشة إذا بمالكین یسحبان قلوبهم إلي مثل هذا المنظر حین یأتي السید 

1 Comment. on Ps. 47. 
2 Exposition of the Orthodox Faith, 4:1. 
3 Exposition of the Orthodox Faith, 12. 
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المسیح على السحاب كما علي المركبة اإللهیة لیحمل فیها عروسه المقدسة، تنطلق معه إلي البیت السماوي، بیت 
الزوجیة، لتعیش في األحضان اإللهیة. 

  .بعد ذلك اندهشوا أمام الحقیقة إذا رأوه صاعًدا، وفرحوا أنه صعد إلى السماء، ألن تقدم الرأس هو رجاء األعضاء
 ما بالكم واقفین تنظرون إلي السماء؟ إن ،أیها الرجال الجلیلیونعالوة علي هذا، فقد سمعوا الرسالة المالئكیة: "

". ما معنى "سیأتي هكذا (بنفس الكیفیة)؟ سیأتي في ذات یسوع... سیأتي هكذا كما رأیتموه منطلًقا إلى السماء
  في شكلٍ ). سیأتى إلى البشر، سیأتي10: 12، زك 37: 19الشكل، فیتم الكتاب: "وینظر إلیه الذین طعنوه" (یو 

 كإله متأنس. سیأتي بكونه اهللا الحقیقي واإلنسان الحقیقي لیجعل من البشر أشبه باهللا. لقد صعد كدیاٍن بل، بشريٍ 
. Ïإلى السماء. لیتنا نتبرر فال نخشى الدینونة القادمة

  .عد بهذا الجسد صبأیة كیفیة رأوه ذاهبا؟ رأوه صاعًدا بالجسد الذي لمسوه، وبالجراحات التي تأكدوا منها بلمسها
نه جسد حقیقي ولیس مزیًفا: لیس جسًدا خیاًال أو ظًال أو أالذي به دخل إلیهم وخرج لمدة أربعین یوًما، معلًنا لهم 

دعهم: "جسوني وانظروا، فإن الروح لیس له جسد وال عظام كما ترونني" (لو خ، بل قال لهم بنفسه دون أن ياروحً 
 اآلن صار هذا الجسد مستحًقا السكنى في السماء، ال یخضع للموت وال یشیخ خالل مرور الزمن. .)39: 24

لیس كما نما إلى هذا السن من الطفولة یمیل من الرجولة إلى الشیخوخة. إنما یبقى كما هو، صعد لیأتي إلى 
 :الذین یرید منهم أن یكرزوا بكلمته قبل مجیئه. هكذا سیأتي في شكٍل بشريٍ . هذه الصورة سیراها األشرار كما قیل

 ةسوف ال یرون اهللا المخفي في الجسد، لكن بعد الدینون ).37: 19؛ یو 10: 12"سیبصرونه الذین طعنوه" (زك 
. Ðیراه الذین هم على یمینه

 " :؛ 10: 12نظرون إلى الذین طعنوه" (زك يیرونه في شكل إنسان الذي فیه حوكم وسیحاكم، لیتحقق القول النبوي
ى إدانة األحیاء واألموات، وٕانما ر). ولكن حین یذهب األبرار إلى الحیاة األبدیة نراه كما هو، ال ن37: 19یو 

. Ñمكافأة األحیاء فقط
 القدیس أغسطینوس

 فكیف نصعد نحن؟ نصعد في كرامة. فعندما یسیر ملك (بمركبته) في مدینة، یخرج الذین ،إذ اقترب وقت نزوله 
 أب حنون یصعد في ءفي كرامة لیستقبلوه، وأما الذین تحت الدینونة فینتظرون القاضي في الداخل. وعند مجي

مركبة أوالده الذین هم حقیقیون وأیًضا الذین یتأهلون ألن یكونوا أوالده لكي یروه ویقبلوه؛ أما الذین یقاوموه فیبقون 
 السحاب. في الداخل. إننا ُنحمل بمركبة أبینا، فقد استقبله (اآلب) وهو صاعد في السحاب، ونحن أیًضا ُنؤخذ في

أال ترون عظمة الكرامة؟ فكما نزل هو، ننطلق نحن لنلتقي به، وما هو أكثر تطویًبا من كل شيء، أننا سنكون 
. Òمعه

القدیس یوحنا ذهبي الفم 

1 Sermons, 265:1. 
2 In Ioan., tr., 21:13. 
3 In Ioan., tr.,36:12. 
4 Hom. on Thess., hom. 8. 
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 أن في هذا لتأكید بأننا نعبد الرب المتجسد الصاعد هكذا، والذي سیأتي Ïالبابا أثناسیوس الرسوليیرى 
 هكذا، إذ تعثر البعض في المسیح بسبب جسده.

،  من الجبل الذي یدعى جبل الزیتونأورشلیم إلىحینئذ رجعوا "
 .]12" [ على سفر سبتأورشلیمالذي هو بالقرب من 

بل وأورشلیم ج وكانت المسافة بین ال،)52: 24 فعادوا إلى أورشلیم بفرٍح عظیٍم (لو ،ألهب المنظر قلوبهم
یرى البعض أن سفر سبت وٕان كان لم  . أي حوالي كیلومتر واحد، ُتدعى بالعبریة "تخوم السبت"،"سفر سبتهي "

 خطوة، ألنه لم یكن ُیسمح ألحد أن یقیم ٢٠٠٠یحدده الناموس، لكن حسب التقلید الیهودي كانت هذه المسافة تعادل 
 خطوة حتى یمكنه الذهاب إلى الخیمة للعبادة في یوم السبت. صار هذا تقلیًدا خاًصا ٢٠٠٠حول الخیمة بأكثر من 

 خطوة من الهیكل لذات الغرض. ٢٠٠٠بمحلة إسرائیل. كما لم یكن ُیسمح لالویین أن یسكنوا في مدن أبعد من 
وا یدركون أن مملكة المسیح هي السماء، وحیث یملك هو یملكون أصعود السید وهبهم فرًحا داخلًیا، إذ بد

). صار 10: 8معه. هذا الفرح الداخلي وهبهم قوة تتحدى كل الظروف، وكما قیل: "ألن فرح الرب هو قوتكم" (نح 
. )12: 3بط  2( كل ما یشغلهم أن یشهدوا له أمام العالم لكي یصیر الكل "منتظرین وطالبین سرعة مجيء یوم الرب"

 أفكارهم في ذاك الصاعد إلى السماء، وأدركوا ُامتصت فقد ،لم یسأل التالمیذ المالكین عن موعد مجیئه ثانیة
القدیس ). أدركوا أنه رب السماء. كما یقول 9: 18(مز  ما سبق فقاله المرتل عنه: "السحاب والظالم تحت قدمیه"

 .]Ð: [كملٍك أظهر لهم المركبة الملوكیة، هذه قد ُأرسلت إلیه الفمیوحنا الذهبي
،  العلیة التي كانوا یقیمون فیهاإلىولما دخلوا صعدوا "

 بطرس ویعقوب ویوحنا 
 ندراوس وفیلبس وتوما أو

 وبرثولماوس ومتى ویعقوب بن حلفى 
 .]13" [ یعقوبأخووسمعان الغیور ویهوذا 

 الخ). ١٤: ٦ الخ؛ لو ١٦: ٣ الخ؛ مر ٢: ١٠وردت قائمة التالمیذ اإلثني عشر في متى 
 أما الغیور فألنه یتبع جماعة الغیورین، وهي ،قاناكان من : یقصد بالقانوي أنه سمعان القانوي أو الغیور

فئة كانت تنادي بالتحرر من االستعمار الروماني للتمتع بالحریة باستخدام القوة. استمدوا فكرهم من فینحاس الغیور 
) 37: 5 أنهم ذوو صلة بثوداس الثائر (أع  المؤرخ الیهودي). ویقول یوسیفوس13-10: 25علي بیت الرب (عد 

 یحملون روحه الثائرة، وقد أثاروا فیما بعد إتباعه میالدیة. ومع فشل الثورة بقي 6الذي رتب ثورة ضد الرومان سنة 
م وحرق الهیكل وتدمیره تماًما. 70 انتهت بدخول تیطس أورشلیم عام 66ثورة عام 

كانوا یجتمعون مًعا في العلیة التي في بیت مریم أم القدیس مرقس الرسول. ویبدو أن البیت كان متسًعا جًدا 
". ربما كانت النسوة ُیِقْمَن في الدور األسفل، بینما كان التالمیذ یقیمون في كانوا یقیمون فیهاوأیًضا العلیة، إذ قیل: "

العلیة. وعندما حّل الروح القدس كریح عصفت بالبیت كله ومألته. 
 للحزن عند صعود السید المسیح كما ةن التالمیذ لم یظهروا أیة عالمأ القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

1 Epistles, 60 to Adelphium, 5.  
2 Hom. On Acts, Homily 2. 
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 ، لوقا: "فسجدوا لهاإلنجیليیقول بل ). 12: 2 مل 2لیشع حین ُأخذ سیده إلى السماء، إذ مزق ثوبه (أحدث مع 
). ولعل سّر 53-52: 24ورجعوا إلى أورشلیم بفرٍح عظیٍم، وكانوا كل حین في الهیكل یسبحون ویباركون اهللا" (لو 

 له األخیر]. صعوده ورجاؤهم في المجيء 11" [سیأتي هكذا كما رأیتموه منطلًقا إلى السماءفرحهم قول المالك: "
 هیكل اهللا. فيحول حیاتهم إلى تسبیٍح دائٍم 

، هؤالء كلهم كانوا یواظبون بنفٍس واحدة على الصالة والطلبة"
 .]14" [ یسوع ومع اخوتهأممع النساء ومریم 

" في الیونانیة ال تعنى مجرد االنتظام، وٕانما تعني الغیرة المتقدة واإلصرار على یواظبونجاءت كلمة "
االنتظام بأمانة وٕاخالص. 

ه من ت وما تضمن،ة الخاصة بالسواعيي": غالًبا ما عنى بالصالة هنا الصلوات الطقسالصالة والطلبة"
طلباتها الثماني عشرة، أو البركات "براكوت". 

.   بنفٍس واحدةٍ نها جماعة مقدسة دائمة الصالة والطلبةأیكشف سفر األعمال عن طبیعة الكنیسة 

 علیه: الصالة بنفس واحدة! حسًنا! (التالمیذ) وقد تدربوا،هذا هو السالح القوي في التجارب F

Ï 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
)، واللواتي كن معه عند 3-1: 8 " دون تخصیص، اللواتي تبعنه من الجلیل (لوالنساء"كانت الكنیسة تضم 

) 41: 15 (مر .). ویقول اإلنجیلي: "وُأخر كثیرات صعدن معه إلى أورشلیم"56-55: 27الصلیب وعند القبر (مت 
). 40: 15  إنهم أبناء خالته (مرالقدیس جیروم" كما یقول اخوته"

. تكملة عدد التالمیذ ٤
  ، قام بطرس في وسط التالمیذاألیاموفي تلك "

 .]15:" [ وعشرین فقالةمائ نحو ، مًعاأسماءوكان عدَّة 

 " في الكتاب المقدس لیشیر لیس بالضرورة أنه وقف، وٕانما اهتم بالقیام بعمٍل معینٍ .قامجاء تعبیر "
لماذا قام القدیس بطرس بهذا الدور مع أنه لم یكن أسقًفا على أورشلیم؟ 

یرى البعض أنه قام بهذا الدور ألنه كان أكبرهم سًنا. ویرى آخرون ألنه كان بطبعه غیوًرا، هذا ولم یكن 
یشغل أذهان التالمیذ من یكون متقدًما فیهم. 

).  وعشرینةمائنحو تم اختیار التلمیذ الثاني عشر عوض یهوذا في حضور وشركة الشعب كله (

 ُیختار الكاهن في حضرة وأمام أعین الكل، وأن یبرهن على أنه مستحق ومؤهل بحكم عام وبشهادة نب أجي 
خذ هرون والعازار ابنه واصعد بهما إلى "جماعیة، كما جاء في سفر العدد حیث قال الرب نفسه لموسى: 

). یأمر اهللا باختیار الكاهن في حضرة الجماعة كلها، 26-25: 20الجبل... أمام أعین كل الجماعة" (راجع عد 
. Ðب أال تتم إال بمعرفة الشعب القریبج يةبمعني أنه یعلم ویظهر أن سیامة الكهن

 الشهید كبریانوس

1 Hom. On Acts, Homily 2. 
2 Epistles, 67:4.  
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" فذلك ألنه بحسب التقلید الیهودي هو أصغر رقم البد أن یتوفر ألیة نحو مائة وعشرینأما ذكر العدد "
 هذا ال یعني أنه لم یكن غیرهم مؤمنین بالسید  بذاتها.اجماعة یهودیة لتأخذ صفتها كجماعة لها حق تدبیر ذاته

المسیح، وٕانما هؤالء فقط كانوا مجتمعین في العلیة. 
" ألنهم كانوا یحسبون أنفسهم تالمیذ في مدرسة السید المسیح. "تالمیذوقد ُدعوا 

  .وقف القدیس بطرس الرسول یتحدث مع الجموع عن اختیار اهللا لتلمیٍذ یحل محل یهوذا
 شخًصا یحل محل م لیقدم له (قبل صعوده) المسیحوا: [لماذا لم یسألالقدیس یوحنا الذهبي الفمتساءل 

 ثانًیا فإن حضور المسیح معهم هو أعظم برهان ى.یهوذا؟ ما قد حدث كان حسًنا، ألنهم كانوا مشغولین في أموٍر أخر
حین كان في وسطهم (أثناء خدمته على األرض)، فإنه ال یزال التالمیذ  یستطیعون أن ینالوا هذا، كما اختار مأنه

.] Ï تقدیم تعزیة لهمفيیعمل أیًضا وهو غائب عنهم (بالجسد). هذا لیس باألمر الهین 

  تطلعوا إلى وداعة یعقوب، فمع استالمه أسقفیة أورشلیم لم ینطق هنا بشيء. أیًضا الحظوا وداعة الرسل اآلخرین
، ال تمارس  السماءفيكانت الكنیسة كما  له الكرسي، ولم یحاور الواحد اآلخر، فقد  خولواالعظیمة، كیف أنهم

نهم أ قیل ، شكلت اجتماعهمالتي بل بغیرتهم ، باألسوار، وال باألعداد متألقةشیًئا من أعمال العالم هذه، ولم تكن
 الذهن جًدا ين شخًصا الذین اختارهم المسیح نفسه وآخرون من التالمیذ المتقدوكانوا نحو مائة وعشرین. السبع

 .Ð)41: 15 ن اللواتي تبعنه (مرع]. وبینهم نساء كثیرات كما قیل 14مثل یوسف ومتیاس [

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
 على هذا الحدث یقارن بین ما حدث في ذلك الزمان وما یحدث في تعلیق القدیس یوحنا الذهبي الفمفي 

أیامه، ففي عصر الرسل لم تكن هناك مناقشة بین المختارین للعمل الرسولي أو األسقفي، ألن األسقفیة هي قبول 
أحمال اآلخرین ولیست تمتًعا بكرامة وراحة. 

 ؟ لماذا هذا األمر صار موضوع منافسة:دعوني أقول  

 ، وٕانما كمركز للكرامة والراحة. باإلخوةألننا أتینا إلى األسقفیة لیس كعمٍل تدبیري واهتمام 
 ُیغفر ىالكل، لكي یحمل أثقال الجمیع، فإن كان اآلخرون غضبإلى  أن ینتمي یلزمأال تعلمون أن األسقف 

 . فإن أخطأ اآلخرون لهم أعذارهم، أما هو فلیس له عذر. ن غضب هو فلن ُیغفر لهإلهم، أما 
هو أن األسقف معرض أللسنة الجمیع، و : وال تجروا وراءها. فإن األمر هكذا،لیتكم ال تشتاقوا إلى الكرامة

 . ةِ ونقد الكل له، سواء كانوا حكماء أو أغبیاء. كثیرون یسیئون إلیه كل یوم، بل وكل لیل
كثیرون یكرهونه وكثیرون یحسدونه. ال تتحدثوا معي عن (األساقفة) الذین یطلبون نفًعا من الكل، الذین 

یرغبون في النوم، والذین یطلبون هذه الوظیفة للراحة. لیس لنا ما نتكلم به عن هؤالء، إنما نتحدث عمن یسهرون على 
 .Ñنفوسكم، ویحسبون سالم ونفع من هم تحت قیادتهم قبل سالمهم ونفعهم

 بل كثیر جًدا منهم یهلكون، والسبب في هذا أن هذا العمل لست أظن أن كثیرین من بین األساقفة یخلصون ،
. فإن ها عقوبة ال یمكن للغٍة أن تعبر عنهانإن هالك نفس واحدة (من رعایاه) تحمل عیتطلب ذهًنا عظیًما... 

1 Hom. On Acts, Homily 2. 
2 Hom. On Acts, Homily 3. 
3 Hom. On Acts, Homily 3. 
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كان خالص تلك النفس ذات قیمة عظیمة بهذا المقدار أن صار ابن اهللا إنساًنا واحتمل الكثیر، تأملوا أیة مرارة 
نها خطأ الكاهن أو الشماس. فإن الجریمة تقع لزاًما على رأس من إتكون عقوبة من یفقد هذه النفس. ال تقل 

 .Ïسامهما

 ن أخطأت كأسقف، فإنك تهلكإن عقوبتك لیست عظیمة هكذا كما إإن أخطأت كشخٍص فÐ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

،  یتم هذا المكتوبأن كان ینبغي اإلخوة الرجال "أیها
  ،عن یهوذا فقاله بفم داود الذي سبق الروح القدس

 .]16" [الذي صار دلیًال للذین قبضوا على یسوع

 والوقار جدیةنوًعا من ال ونیحملتعبیر ُیستخدم في الحدیث إلى أشخاٍص " اإلخوةأیها الرجال قوله "
. واالحترام، سواء كانوا رجاًال أو نساءً 

 " :فإن كان الرب قد دعاهم إخوة كم باألكثر بطرس. إذ كان الكل 16: 1" (أع أیها الرجال اإلخوةیقول بطرس .(
". انظروا كرامة الكنیسة، حالها المالئكي. ال یوجد تمییز بین "ذكر وأنثى". أود أن أیها الرجالحاضرین یقول: "

 یفكر بقلٍق من جهة األمور نتكون الكنائس حالًیا هكذا. لیس من یشغل ذهنه أمر أرضي، لیس من بینهم م
. Ñالعادیة

 تشیر إلى أن هذه األحداث ) 9: 41 (مز اإلشارة إلى النبوات الخاصة بخیانة یهوذا اإلسخریوطي وقطعه وموته
كشف عن انشغال الكنیسة منذ بدء انطالقها بجمیع نبوات ت خطورتها. كما تمت بسماٍح إلهي، وأنها أحداث لها

 العهد القدیم.
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

هنا یقدم لنا القدیس بطرس طریق التعزیات اإللهیة، أن ما حدث لم یكن جزاًفا، بل سبق فأعلنت عنه 
النبوات. هكذا فإن التمتع بنبوات العهد القدیم تعطي تعزیة للنفس أن اإلیمان الذي نعیشه حقیقة ال جدال فیها، ألن 

كل ما حدث إنما سبق فأعلن عنه اهللا باألنبیاء قبل مجيء السید المسیح بمئات وأحیانا آالف السنوات. یمكن للدارس 
. ح في أیدي الیهود قبل مجيء المسيلأنه یتعرف بالروح على كل أحداث الخالص من العهد القدیم الذي كان وال یزا

هذا بالنسبة لخطة اهللا الخالصیة للعالم كله، والتي من خاللها ندرك اهتمام اهللا بكل إنساٍن فینا شخصًیا، ففي ذهن اهللا 
خطته نحوه لخالصه ومجده!  

 "إنه یعزیهم دائًما بالنبوات، هكذا یفعل المسیح كان ینبغي أن یتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله ."
. Òفي كل المناسبات. هكذا ُیظهر لهم بنفس الطریقة أن ما حدث لیس باألمر الغریب، بل ما سبق فأخبر عنه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
هذا هو سّر تعزیتنا على مستوى العالم والكنیسة والشخص نفسه! هذا وما یعزینا أن الروح القدس نفسه هو 

1 Hom. On Acts, Homily 3. 
2 Hom. on Acts, Homily 3. 
3 Homilies on Acts, hom. 3. 
4 Homilies on Acts, hom. 3. 
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"، الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داودقائد الكنیسة منذ بدء انطالقها. لهذا لم یقل القدیس بطرس: "قاله داود" بل "
فهو القائد الحقیقي عبر األجیال حتى یحمل كنیسة اهللا سواء في العهد القدیم أو الجدید إلى المجد األبدي. یعلق 

 على هذه العبارة بقوله: [أال ترون أنه لیس بال هدف قلت من البدایة أن هذا العمل القدیس یوحنا الذهبي الفم
.] Ïالروح القدس" (السفر) هو سفر "قیادة
 على ما سجلته األناجیل وسفر األعمال عن یهوذا، فإن اإلنجیلیین القدیس یوحنا الذهبي الفمكثیًرا ما یعلق 

وهنا أیًضا الرسول بطرس یتحدثون عنه مشیرین إلى األحداث التي تمت والنبوات عنه دون تعلیق باستخفاف من 
جانبهم. یقدم القدیس بطرس الحقیقة مجردة، فلم یصفه كخائٍن لسیده وال كبائسٍ . 

حدیث الرسول هنا یؤكد أن ما كتبه داود النبي في المزامیر كان بوحي الروح القدس. 

  حیث یكون الكلمة یوجد أیًضا الروح... الروح غیر منفصل عن االبن... عندما صار الكلمة إلى النبي، كان النبي
أیها م في الروح باألمور التي أعطیت له من الكلمة، وهكذا كتب في سفر األعمال عندما قال بطرس: "لیتك

]. وفي زكریا عندما صار الكلمة 16[ "اإلخوة، كان ینبغي أن یتم هذا المكتوب، الذي سبق الروح القدس فقاله
). وعندما كان یوبخ الشعب 6: 1إلیه قیل: "لكن اقبل كالمي وفرائضي التي أوصي بها األنبیاء بروحي" (زك 

قال: "جعلوا قلبهم عنیًدا لئال یسمعوا الشریعة والكالم الذي أرسله الرب ضابط الكل بروحه على ید األنبیاء األولین" 
). وعندما تكلم المسیح في بولس- كما قال عن نفسه: " أنتم تطلبون برهان المسیح المتكلم في" 12: 7(زك 

). فلم یكن أحد یمنحه القوى لكي یتكلم سوي الروح الذي عنده، ألنه هكذا یكتب: " حسب مؤازرة 3: 13كو 2(
). 19: 1روح یسوع المسیح لي" (في 

وأیًضا عندما تكلم فیه المسیح، قال: "غیر أن الروح القدس یشهد في كل مدینة أن وثًقا وشدائد تنتظرني" 
). ألن الروح لیس خارج الكلمة، بل إذ هو الكلمة فهو في اهللا بالكلمة، وهكذا توهب المواهب الروحیة 23: 20(أع 

. Ðفي الثالوث

 ) یعطي من كل واحد متنوًعا ومجزًئا، ولكن 13: 13كو 2فعل الثالوث هو واحد، فالرسول ال یعني أن ما ُیعطي (
له واحد... لذلك حینما یكون الكلمة في األنبیاء فإنهم یتنبأون بالروح إما ُیعطي إنما ُیعطي في الثالوث والكل من 

. Ñ)، فهذا یوضح أنه یتنبأ بالروح القدس1: 1؛ مي 2: 1 القدس. وحینما یقول الكتاب: "صارت كلمة الرب" (إر
 البابا أثناسیوس الرسولي

  ،ذ كان معدوًدا بیننا"إ
 .]17" [وصار له نصیب في هذه الخدمة

 وُحسب واحًدا من الرسل، لكنه لم یكن مؤمًنا ،)١٦–١٣: ٦ كرسوٍل (لو یهوذاربنا یسوع المسیح  راختإ
 ). ٧٠: ٦صادًقا في إیمانه. فقبل ممارسته لخیانة سیده دعاه الرب "شیطاًنا" (یو 

كان السید المسیح یعرفه تمام المعرفة، فلماذا اختاره رسوًال وسلمه أمانة الصندوق وهو یعلم أنه سارق  
ولص؟ 

1 Homilies on Acts, hom. 3. 
2 On the Holy Spirit, 3:5.  ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
3 On the Holy Spirit, 1: 33.  ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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 ألنه كان في ذلك الحین مستعًدا لإلیمان ،یرى البعض أن السید المسیح اختار یهوذا مع علمه بما سیفعله
بالسید والتبعیة له، أي فیه شيء من الصالح. لم یحاسبه الرب على ما سیكون علیه، بل ما هو علیه في لحظات 

 أن السید المسیح اختاره ولم یدنه حتى لحظات الخیانة العملیة لیعطي للكنیسة القدیس أغسطینوساختیاره. هذا ویرى 
، لتعطي الفرصة حتى للخونة  بل بالعمل اإلیجابي للكرازة والخدمة وٕاعالن الحب،أال تنشغل كثیًرا بالمحاكماتدرًسا 

أن یرجعوا إلى اهللا بالتوبة إن أرادوا. 
لقد سمح اهللا بوجود یهوذا بین التالمیذ، ولم یكشف عن شخصه كخائٍن ولٍص عالنیة حتى النهایة لكي ندرك 
أنه لیس فقط وسط المخدومین بل والخدام أنفسهم من هم لیسوا قمًحا بل زوان، ولیس لنا أن نقتلع الزوان مادام مختفًیا 

وسط الحنطة حتى یحین الوقت الالئق باقتالعه. 
یسمح اهللا حتى لألشرار أن یعملوا، وهو إذ یقدس حریة اإلنسان لن یلزمهم بالتوبة، فإن تابوا كان ذلك 

لبنیانهم ومجدهم، وٕان أصروا على الشر یحول حتى شرهم لبنیان الكثیرین. 
سمح أیًضا بوجود یهوذا بین التالمیذ لكي یعطي درًسا لألجیال كلها عن خطورة الطمع ومحبة المال حتى 
بین خدام الكلمة، فإنه لیس من خطیة ارتكبها إنسان في التاریخ مثل یهوذا محب المال. وهي خطیة قدیمة سیطرت 

وال تزال تسیطر على الكثیرین. حذرنا منها اهللا عندما دخل بشعبه إلى كنعان حیث أخفى عاخان الفضة والرداء ولسان 
)، وها هو یهوذا یخون سیده، وسیمون في سفر ٢١: ٧الذهب، كاسًرا وصیة الرب من أجل محبته للمال فهلك (یش 

األعمال یطلب أن یقتني مواهب الروح بالمال. 
 " معناها حصاة أو حجر صغیر، إذ كان الحصي ُیستخدم في العَّدْ .معدوًداالكلمة الیونانیة التي ُترجمت "

"، ألنه ال فضل لإلنسان في اختیاره خادًما، بل هي نعمة اهللا التي تصیًبایدعو اختیار الشخص للخدمة "
تختار وتعمل فیمن تختارهم إن سلكوا باألمانة في دعوتهم. 

 " مظهًرا أن كل شيء هو من نعمة اهللا واختیاره، مذكًرا إیاهم نصیًبایدعو (العمل الكرازي) في كل موضع ،"
. Ïله بالعصور القدیمة حیث اختار الالویین في القدیم نصیًبا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
،  الظلمأجرةن هذا اقتنى حقًال من إف"

،  سقط على وجهه انشق من الوسطوٕاذ
 .]18" [ كلهاأحشاؤهفانسكبت 

) كیف رد یهوذا الفضة إلى رؤساء الكهنة والشیوخ، شاعًرا بندامة أنه 10-3: 27روى لنا اإلنجیلي متى (
 ألنهم حسبوا المال ملًكا له،  أما هم فرفضوا استالمها، لكن في غیر رجاء في الرب غافر الخطایا.سلم دًما بریًئا،

 وٕاذ طرحها في الهیكل اشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. واعتبر القدیس ولعلهم رفضوا المال ألنه ثمن دٍم بريء.
اقتنى حقًال من "و :بطرس كأن یهوذا نفسه قام بشراء هذا الحقل. جاء في النسخة الیونانیة لوستكوت وهورت عبارة

" بین قوسین، بكونها لیست حدیثًا للقدیس بطرس، بل هي تعلیق للقدیس لوقا كاتب سفر األعمال. أجرة الظلم
ستر علیه السید المسیح كل هذه السنوات، أما هو إذ لم یستر على نفسه بالرجوع إلى اهللا انفضح في العالم 

1 Homilies on Acts, hom. 3. 
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كما ینفضح في یوم الرب العظیم. انسكبت أحشاؤه الجسدیة، وانفضحت أحشاء نفسه التي فسدت بالخیانة للرب نفسه. 
 موت یهوذا: فيكثیر من الدارسین الاختلفت آراء 

 أن یهوذا قام باالنتحار شنًقا، لكن الحبل لم یحتمله بعد، فمن ثقل الجسد انقطع وسقط  هو. الرأي السائد1
 فانشقت بطنه وانسكبت أحشاؤه! ،یهوذا على وجهه، وغالًبا على صخرة

. شنق نفسه في مزبلة، وبقي جثمانه حتى تعفن وانتفخت بطنه ثم انشقت أو جاءت الكالب ونهشت بطنه 2
 المنتفخة لتأكل جثمانه.

 . إذ مأله الیأس والرعب ألقي بنفسه من سطح بیته فسقط أرًضا وانشقت بطنه.3

 فسقط على األرض ، أنه إذ دخله الشیطان طار به في الهواء وطّوح بهLightfoot. یرى الیتفوت 4
 وتمزقت بطنه.

  أنه من شدة الحزن مات مغلوًبا على أمره.Wakefield. یرى 5

یفسر البعض موت یهوذا شنًقا وانسكاب أحشائه رمزًیا، بأن ذلك یشیر إلى سقوطه من رتبته العلویة كرسول 
للسید المسیح إلى أعماق الهاویة كخائٍن للرب، ففقد مركزه وكرامته وصار في عاٍر وخزٍي أمام الجمیع كمن انسكبت 

 أحشاؤه لیصیر موضع ازدراء الكل.

أورشلیم، وصار ذلك معلوًما عند جمیع سكان "
  ،حتى ُدعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما

 .]19" [ حقل دمأي

 فادعى أمام ،یرى البعض أن یهوذا أراد أن یحمل صورة التقوى والحب حتى في أثناء مداولته للخیانة
القیادات الیهودیة أنه سیأخذ الفضة ال لنفسه بل لخدمة الغرباء، بشراء حقٍلٍ◌ لدفن الغرباء. وٕاذ سلم الفضة للهیكل 

قاموا بتحقیق رغبته، وحسبوا كأنه هو الذي اشترى الحقل، ألنه من ماله. 
 یهوذا لم یطلب المال في أنلعل قادة الیهود نشروا خبر تسلیم یهوذا للمال وشراء الحقل بین الشعب لیعلنوا 

تسلیم سیده ألجل الطمع، وٕانما ألجل الخدمة، وأنهم حققوا رغبته حتى بعد انتحاره. 
، وقد ُدعي هكذا ألنه ُأشتري بثمن حیاة Syro-Chaladic" باللغة الكلدانیة–السریانیة حقل دمُدعي الحقل "

الرب أو سفك دمه بالصلیب. وقد بقي هذا االسم معروًفا یشهد عن جریمة الخیانة التي ارتكبها یهوذا إلى أجیاٍل كثیرةٍ . 
: ألنه مكتوب في سفر المزامیر"

، لتصر داره خراًبا
، وال یكن فیها ساكن

 .]20آخر" [ وظیفته ولیأخذ

 وال تشهیًرا ، القدیس بطرس كإدانة لیهوذاه. لم یذكر8: 109 ؛28 ،25: 69ما ورد هنا جاء في المزمور 
)، 32: 22 " (لوإخوتكبه، وٕانما یتحدث من باب الشعور بالمسئولیة كقول السید المسیح له: "وأنت متى رجعت ثبت 

"وأنا أجعل لكم كما  )30-29: 22  عشر مقابل عدد أسباط العهد القدیم (لويفشعر بالتزام تكملة عدد التالمیذ اإلثن
 يجعل لي أبي ملكوًتا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدینون أسباط إسرائیل اإلثن

عشر". 
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إلى كل  وٕانما ، بصیغة الجمع، ألنها ال تشیر إلى یهوذا وحده28 ،25: 69جاءت النبوة عن یهوذا في مز 
 معه ذات الطریق، وهم رؤساء الكهنة وشیوخ الشعب. وكأن ذلك ینطبق علیهم حیث حققت هذه الجماعة االذین سلكو

 العمل الكهنوتي والخدمة، وتوقف عملهم كمسئولین عن تدبیر الهیكل أو بیت الرب الجدید. مالخیانة وُنزع عنه
صار هذا الحقل هو داره الذي ُأشتري بماله الذي اقتناه بالخیانة لسیده، هذا الدار صار مقبرة تضم الغرباء 

القدیس یوحنا الذهبي من الیهود الذین یموتون في أورشلیم. باسمه اشتروا هذا الدار المملوء خراًبا، والذي في ذهن 
مقدمة لما سیحل بأورشلیم كلها، إذ صارت حقل دم، حیث ُدمرت وصارت مقبرة لكثیرین من الیهود حین دخلها الفم 

م. 70تیطس الروماني سنة 
"، وهي تعني "اإلشراف". episkopeen "أسقفیته thn episkophn" في الیونانیة وظیفتهجاءت كلمة "

  الرجال الذین اجتمعوا معنا أنفینبغي "
 .]21" [ الرب یسوع وخرجإلیناكل الزمان الذي فیه دخل 

  ، الیوم الذي ارتفع فیه عناإلىمنذ معمودیة یوحنا "
 .]22" [یصیر واحد منهم شاهًدا معنا بقیامته

ما هي مؤهالت المختار للخدمة؟ 
  . والزمه واستمع إلیه واستنار بتعلیمه،شاهد معمودیتهون یكون قد عاصر السید المسیح . أ1
  السید المسیحأن یكون قد رافقیشیر إلى المرافقة للشخص في كل أعمال الحیاة. " دخل وخرج. تعبیر "2

 بل قد تأهل عملًیا لهذا ،12 مجرد تحقیق لعدد  اختیارهاجتمع مع التالمیذ ورافقهم، فال یكونو ،حتى لحظات صلبه
العمل الرسولي.  

" یركز القدیس بطرس على تمتعه بخبرة القیامة مع المسیح التي بالحق شاهًدا معنا بقیامتهبقوله: ". 3
. وكما یقول القدیس بطرس: "مبارك اهللا أبو ربنا یسوع المسیح الذي حسب رحمته همغیرت مفاهیم المؤمنین وٕامكانیات

) 3: 1 بط 1(. الكثیرة ولدنا ثانیة لرجاٍء حي بقیامة یسوع المسیح من األموات"

  لم یقل أن یكون شاهًدا لألعمال األخرى بل للقیامة وحدها... ألن األمور األخرى كانت واضحة ومعروفة، أما
القیامة فتمت في سریة، وأعلنت لهؤالء فقط. إنهم لم یقولوا: قد أخبرتنا المالئكة، بل نحن نرى (نشهد). فقد كانوا 

. Ïفي ذلك الوقت في حاجة ماسة أن یكونوا رجاًال یمكن تصدیقهم ألنهم شاهدوا
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

  :قاموا اثنینأف"
 .]23" [ ومتیاس،یوسف الذي یدعى برسابا الملقب یوستس

 وربما كانا أكبر من غیرهما سًنا، وكان یصعب التمییز ،غالًبا ما اتسم االثنان بالتعقل والحكمة والتقوى 
بینهما، لهذا التجأوا إلى اهللا لیختار من بینهما، وذلك بااللتجاء إلى القرعة بعد الصالة. 

هنا نالحظ كیف أعطي الرب لكنیسته حریة اختیار الخدام على أساس االلتزام بالسمات الالئقة بهم. 
 یرى البعض  أي المولود یوم السبت أو ابن السبت أو ابن الشایب.،"، أو باشابایوسف الذي ُیدعى بارسابا" 

1 Homilies on Acts, hom. 3. 
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 ومعناها قّسم أو راحة أو هدوء أو سبي. Sabasأن بارسابا مشتقة من كلمتین سریانیتین: "بار" معناها ابن، وساباس 
 باسم برناباس، لكنه لیس من دلیٍل على ذلك. أما ١٦: ٤یظن البعض أنه ذات الشخص الوارد في أع 

ختیر بحكم قرابته للسید المسیح. اُ  وأخ یعقوب الصغیر، وأنه Alpheus فیظن أنه ابن الیفوس Lightfootالیتفوت 
"، وهو اسم التیني معناه "بار"، وربما ُدعي هكذا بسبب استقامته. یوستسُدعي "
 النبیات ىعذارال عن فیلبس الذي من صیدا أن بابیاس یروي عن بنات فیلبس یوسابیوس القیصري یخبرنا

) أن یوستس شرب سم ثعبان باسم ربنا یسوع ولم ُیصب بسوء، متحدًیا بعض جاحدي اإلیمان، معتمًدا 9: 21(أع 
). 18: 16 على قول السید: "وٕان شربوا سًما ممیًتا ال یضرهم" (مر

. ال ُیعرف شيء عن عائلته أو شخصیته سوى أنه شارك الرسل أتعابهم واحتمال " تعني "عطیة اهللا"متیاس"
 هو أحد السبعین الذین اختارهم السید یوسابیوس القیصريبحسب  ونال بركة الكرازة باإلنجیل. ،االضطهادات

 .Ïالمسیح. قام بالتبشیر في أثیوبیا
، قائالً : [لیس بدون یوسف الذي ُیدعى بارسابا على ذكر متیاس بعد    یوحنا الذهبي الفمالقدیسیعلق 

.] Ðسبب ُذكر متیاس في اآلخر، فقد أراد أن یظهر أنه غالًبا من هو مكرم من الناس یكون األقل عند اهللا
  :صلوا قائلین"

،  الرب العارف قلوب الجمیعأیها
 .]24" [ اخترتهأیا ، من هذین االثنینأنتعیِّن 

ا بروح أو تمییز أحدهما عن اآلخر، فالتجالقوا القرعة لیس بال تمییز، إنما بعد اختیار حتى لم یعد ممكنً أ
 فحص القلوب خاص باهللا وحده. "أنا الرب فاحص  اهللا الفاحص القلوب لیختار من یراه صالًحا للعمل.إلىالصالة 

)، وقد ُوصف ربنا یسوع المسیح بذات هذه السمة اإللهیة ٢٣، ١: ١٣٩؛ راجع مز ١٠: ١٧القلب مختبر الكلى" (إر 
). ٢٣: ٢الخاصة به وحده: "فستعرف جمیع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب" (رؤ 

 هذا التصرف، وقد كان ًمستخدًما في العهد القدیم، توقف بعد حلول الروح القدس یوم أنیرى البعض 
الخمسین، حیث یتدخل في حیاة الكنیسة لمعرفة مشورة اهللا، كما جاء في فرز برنابا وشاول للخدمة بین األمم (أع 

13 :2-3 .(
": بعد الصلب اعتاد التالمیذ أن یوجهوا الحدیث إلى السید المسیح بكونه: "الرب" أو "اإلله" دون أیها الرب"

). ٢٨: ٢٠؛ یو ٥٩: ٧؛ ٦: ١تمییز بین اللقبین (أع 
،  قرعة هذه الخدمة"لیأخذ

 .]25" [ مكانهإلىوالرسالة التي تعداها یهوذا لیذهب 

 .تخلى یهوذا عن خدمته منحدًرا إلى الهالك، واحتل متیاس موضعه لیتمتع بخدمة المجد 

"موضع"، أو یحتل مركزه الرسولي.  Bezaeفي النسخ القبطیة والفولجاتا و Tonجاءت كلمة "قرعة" 
": إذ اشترى یهوذا "حقل دم"، أو اشتراه رؤساء الكهنة والفریسیون باسمه، ترك یهوذا مركزه لیذهب إلى مكانه"

" هنا تشیر إلى مكانهالرسولي لكي یذهب إلى الموضع الذي اشتراه بمال الخیانة والغدر. ویرى البعض أن كلمة "

1 H.E. 3:39. 
2 Homilies on Acts, hom. 3. 
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مركزه السابق؛ فحین ُاختیر رسوًال ترك مكانه بین أسرته لیكون عضًوا في األسرة اإللهیة، أما وقد مارس الخیانة بإرادته 
" تعبیر شائع یشیر إلى لیذهب إلى مكانهعاد إلى أسرته ومعارفه وأصدقائه القدامى. ویرى فریق ثالث أن تعبیر "

الموت حیث یذهب الشخص إلى موضعه األخیر، سواء في الفردوس مع المسیح أو في الجحیم مع إبلیس إلى یوم 
الرب العظیم. 

) أنه رجع إلى ٢٥: ٢٤ للعبارة "وانطلق (بلعام) ورجع إلى مكانه" (عد Ïلذلك جاء في التفسیر الیهودي القدیم
جهنم مصیره. 

: "وٕان صارت أیام ٦: ٦ أو إعادة الصیاغة الكلدانیة للعبارة الواردة في جا Targumوجاء في الترجوم 
الموضع الذي  ففي یوم موته تنزل نفسه إلى الهاویة، ، عاًما دون أن یدرس الناموس ویمارس العدل٢٠٠٠إنسان 

: [لما Magnesiansا ي أسقف أنطاكیة إلى أهل ماغنسالقدیس أغناطیوس". وجاء في رسالة یذهب إلیه كل الخطاة
كان لكل شيء نهایة فإن األمرین: الموت والحیاة یستلقیان مًعا، ویذهب كل واحٍد إلى موضعه.] 

هكذا ذهب یهوذا إلى الموضع الالئق به كطمَّاع وخائن، إذ لیس له موضع في كنیسة المسیح هنا وفي 
الفردوس حیث السید المسیح. 

" یكشف الكتاب المقدس عن عجز األشرار عن الشكوى فإنهم یذهبون إلى الموضع الذي مكانهبالقول "
اختاروه والالئق بشخصیاتهم، إذ ال یستطیعون أن یعبروا إلى السماء، حیث لیس لهم موضع فیها. 

 "إذ اختار هذا الشّریر أن یكون خاطًئا، فعل ما أراد، ونال ما لم یرد. في هذا فعل ما 25" [ذهب إلى مكانه ...[
َ◌ه الممدوح!  Ð أراده، ُكشفت خطیته، فاحتمل بهذا ما لم یرده، تدبیر اللَّ

القدیس أغسطینوس  
  ،لقوا قرعتهمأثم "

  ،فوقعت القرعة على متیاس
 .]26" [ عشر رسوالً األحدفُحسب مع 

لم یكن موت یهوذا هو علة الشعور بالحاجة لملء وظیفته الرسولیة، فقد استشهد یعقوب الرسول بسیف 
نشأ الحاجة إلى أ وخیانته ة ولم یجتمع التالمیذ النتخاب رسول عوًضا عنه، لكن سقوط یهوذا عن الرسولي،هیرودس

. ذلك

  ال نعرف بالتدقیق كیف تمت القرعة ، لكن عادة ما كانوا یأتوا بقطعتین من الخشب أو المعدن أو الرق وُیكتب اسم
 ثم یضع شخص ما یده لیسحب إحدى ،حداهما ثم یضعونها في جرة، وُتقدم صلوات وتقدماتاكل شخص على 

القطعتین لیكون ذلك من قبل اهللا. 
 في العهدین القدیم والجدید ١٢ للرسل لم یكن من باب تكملة عدد، وٕانما ألن رقم ١٢هذا وٕان تكملة رقم 

)، فالمحصلة ٤) على جهات المسكونة األربع (٣یشیر إلى ملكوت اهللا على األرض، حیث یملك الثالوث القدوس (
. ١٢هي رقم 

1 Jewish Tract, Baal Turim 
2 Sermons on N.T. Lessons, 75:5. 
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 ألنه كان ینبغي أن یعلنوا عن الثالوث في كل العالم، أي خالل أربعة أركان 12 العدد مقدًسا، یحوي العدد يبق ،
 لكن لم یفقد الرقم قدسیته. لقد ترك معلمه، وعین ،العالم. هذا هو السبب: ثالثة في أربع مرات. قطع یهوذا نفسه

. Ïالرب من یحل محله
 القدیس أغسطینوس

 أن السید المسیح كنوٍر للعالم ًیرمز إلیه بالنهار، والتالمیذ كأبناء النهار ًیرمز القدیس أغسطینوسیرى و
 حال وسط االثني عشر ساعة. لقد صار یهوذا ظالًما ،النورأو  الیوم ،إلیهم باالثني عشر ساعة للنهار. فالمسیح

 .Ðفُأستبعد من االثنى عشر ساعة لیحل محله متیاس
 انه إذ عین اهللا متیاس لم ینزعج یوسف برسابا، وال تضایق. فإن لكل القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

 عن مرارة نفسه القدیس یوحنا الذهبي الفم. یكشف فعدم اختیاره لم یفقده دوره في العملعضو موهبته وعمله، 
لمفهوم األسقفیة في عهده حیث توجد منافسة، إذ یراها البعض سلطة وكرامة فیجرون إلیها، عوض إدراكه أن األسقفیة 

هي قبوله أثقال اآلخرین واحتمال نقد الكل، الحكماء واألغنیاء، وأن یهتم بكل أحٍد نهاًرا ولیًال وأنه موضع كراهیة 
الكثیرین وحسدهم. 

یتساءل البعض: كیف سقط یهوذا في خیانة سیده وقد أدرك قوته اإللهیة وسلطانه، وكان بین یدیه 
الصندوق یسرق منه دون رقیب یحاسبه؟ 

یقدم الدارسون تعلیالت كثیرة منها:  
. كان یهوذا كسائر التالمیذ والرسل حتى بعد قیامة السید بل وحتى لحظات صعوده یتوقعون قیام مملكة 1

 لذلك ضاعت ،زمنیة، وٕاذ تحقق یهوذا بأن یسوع یرفض تماًما أن یصیر ملًكا حتى إن أجمع رأي الجماهیر على ذلك
كل أمنیات یهوذا هباءً . 

. كإنساٍن محٍب للمال لم یكن من الصعب على رؤساء الكهنة والفریسیین أن یستمیلوه بالفضة لخیانة 2
 سیده.

. لعله إذ كان یدرك سلطان سیده ظن أنه یأخذ الرشوة وینتفع بها بینما لن یستطیع أحد أن یقبض علیه أو 3
 یؤذیه، ولن یغلبه الموت. حًقا إنه یرشد علیه، لكن حتًما سیتخلص السید من أیدیهم.

اإلعداد الدائم لقیام الكنیسة ونمّوها 
هم   بعد استعراضنا لما ورد في هذا االصحاح یمكننا أن نوجز أن السّید المسیح قد أعّد تالمیذ ورسله ومن

حوله لمیالد الكنیسة، لیصیروا هم كنیسته المقّدسة. هذا اإلعداد لیس حدثًا تاریخًیا عبر مع الزمن، لكّنه إعداد وخبرة 
یومّیة یلیق بالكنیسة أن تعیشها لكي تبقى أًما ولوًدا، تنمو على الدوام حتى تصیر أیقونة مسیحها، وتضم كل یوم 

الذین یخلصون حتى مجيء الرب األخیر. هذا اإلعداد كما رأینا هو اآلتي: 
]، فنشاركه هذه السمة، مترجمین إیماننا إلى عمل محّبة وشهادة 1 [یعمل ویعّلم. نحمل مسیحنا الذي 1

عملّیة صادقة عن عذوبة الخالص. 
أّنه حّي . نراه مع تالمیذه ونتالمس معه كل یوم خالل حیاتنا الزمنّیة (األربعین یوًما)، فنعلن عن یقین 2

1 In Ioan., tr., 27:10. 
2 In Ioan., tr.,49:8. 
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 ].3، ببراهین عملّیة صادقة [فینا

عطّیته العظمى، بل واهب العطایا، نلناه في میاه المعمودّیة ومسحة . نتجاوب مع روحه القّدوس، 3
 ]، لكي یقودنا كل أیام غربتنا في حیاتنا الیومّیة وشهادتنا لمسیحنا أمام الكثیرین.5المیرون [

كالبحث عن األزمنة واألوقات، بل نطلب القوة والسلطان الموهوب لنا لنحیا . أال ننشغل بالمعرفة الباطلة، 4
 ].8-7بروح القّوة ال الفشل والضعف [

الذي یبهج قلوبنا ویرفعها إلى حضن االب السماوي، مترّقبین  منظر صعود مسیحنا الفرید، یفارقنا. ال 5
 ].11-9بشوٍق عظیم مجیئه األخیر على السحاب، لیحملنا بكل كیاننا إلى المجد األبدي [

كما في العلّیة مع التالمیذ وكل الشعب، ال نكف عن الصالة بنفٍس واحدٍة . ممارسة الحیاة الكنسیة 6
]13-14.[ 

َ◌ه7 كما اختار متیاس لینضم إلى األحد عشر  أن یرسل خّداًما شهوًدا لقیامته، . الطلب المستمر من اللَّ
 ].26-24رسوًال [
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 ١من وحي أعمال الرسل 
هل من بدایة جدیدة؟ 

 انطالق كنیستك.ةقدم لنا رسولك لوقا قصة بداي  

ومع كل صباح نرى في هذا السفر بدء انطالق كنیستك. 
مع أنها قدیمة لكنها تبقى دوًما جدیدة. 

تصرخ كل یوم: لنبدأ بدًأ حسًنا! 

  ،حدیثك عن أمور الملكوت ممتع ولذیذ
ألنه هو إعالن عن شخصك، یا كلي الحب. 

أنت هو الملكوت بعینه، وبدونك لیس من ملكوت.  

  .تعدني أالَّ أبرح أورشلیم حتى ألبس قوة من األعالي
حققت وعدك، ووهبتني روحك النور والناري. 

روحك یجعلني مصباًحا ال ینطفئ، وناًرا آكلة!  
لن تستریح نفسي حتى أرى كل بشٍر في أحضانك. 

  .ألخرج معك إلى جبل الزیتون
یا له من منظر عجیب أن أراك ترتفع إلى السماء! 

لیس للجاذبیة األرضیة أثر على جسدك القائم من األموات. 
هوذا السماء بكل قواتها تترقب بفرح صعودك. 

لتحمل قلبي معك،  
فبه أرى عرشك،  

وأدرك أسرار مجدك. 
قلبي مستعد یا اهللا، قلبي مستعد. 

أرفعه معك، فیرتفع كل كیاني أیًضا لیكون معك! 

  ،ها أنت في السماء مشغول بخالص العالم كله
ورسلك على األرض مهتمون بالشهادة لك! 

أنت مشغول بنا، ونحن مشغولون بك یا مخلص الجمیع. 

  .طوبى لرسولك بطرس، وطوبى لكل الرسل الذین هو بینهم
بقلبه الملتهب غیرة یطلب من یحمل نصیب یهوذا. 

سأل ال بروح الرئاسة وال السلطة،  
بل بروح الحب وشهوة الخدمة والكرازة. 

طوبى إلخوته، ألنه لم یتسلل إلیهم فكر حسد، 
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ولكن بروح التواضع سلك الكل مًعا! 
لیس من یشتهي كرامة، وال من یطلب مجًدا زمنًیا! 

فالكل أعضاء في جسٍد واحٍد لك، یا أیها الرأس السماوي! 

   ،إني في حیرة: هل أطوِّب متیاس الذي اخترته رسوًال
أم أطوِّب یوسف برسابا الذي تهلل باختیار زمیله؟ 
طوباهما مًعا، ألنهما شاهدان بالحق لقیامة الرب! 

طوباك یا متیاس من أجل جهادك كرسول. 
وطوباك یا یوسف من أجل جهادك في الوزنات التي أعطاها لك اهللا. 

  .واآلن استمع یا رب إلى طلبتي
لنبدأ بدًأ حسًنا مع كل صباٍح جدید: 

نصغي دوًما إلى أحادیثك السریة في القلب،  
نثق في وعدك بعمل روحك الناري فینا، 

تثبت نظراتنا دوًما على صعودك المفرح، 
نبحث مع رسلك عن خدام ملتهبین بالروح،  

وأخیًرا لن نستریح حتى نرى العالم قد صار سماءً ! 
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األصحاح الثاني  

میالد الكنیسة في یوم البنطقستي 
في األصحاح األول قدم لنا اإلنجیلي لوقا صورة حیة عن اإلعداد لمیالد كنیسة العهد الجدید خالل أحادیث 

السید المسیح القائم من األموات عن ملكوت اهللا، ووعده لهم بنوالهم قوة من األعالي، ثم صعوده لتدرك الكنیسة 
وأخیًرا اختیار التلمیذ المؤمنین نحو مجيء السید المسیح األخیر،  وٕالهاب قلوبطبیعتها الجدیدة باتحادها مع السماوي، 

 إذ ، أو الخمسینالبنطقستيالثاني عشر عوض یهوذا الخائن. اآلن یقدم لنا مشهًدا رائًعا حقیقًیا لمیالد الكنیسة في یوم 
نال التالمیذ العماد بالروح القدس، وصار للكنیسة القائد السماوي، الروح القدس المعزي الذي یهب البشر تجدیًدا في 

 لكي یحملوا أیقونة العریس السماوي، ویتمتعوا بعالقات جدیدة فائقة مع الثالوث القدوس. ،طبیعتهم
. ١. لقاء جماعي  ١
. ٤–٢. حلول الروح القدس ٢
. ١٣–٥. موقف الحاضرین ٣
. ٣٦–١٤. خطاب بطرس للشعب ٤
. ٤١–٣٧. جاذبیة الروح القدس ٥
. ٤٦–٤٢. كنیسة روحیة متهللة ٦
. ٤٧. كنیسة ولود  ٧

. لقاء جماعي ١
 ]1". [ولما حضر یوم الخمسین كان الجمیع مًعا بنفس واحدة"

 یوم الخمسین، أي بعد سبعة إلى"، أي لما بلغ الزمن لما اكتمل یوم الخمسینجاء النص الیوناني یعني: "
، ُیحتفل قدم بكور القمحيُ  حیث "عید الباكورات" (سبوعات) أو "أسابیع حیث یأتي یوم الخمسین، ویسمى "عید األسابیع

. Ïبه في الیوم الخمسین من أول یوم بعد عید الفصح
؛ 22-15: 23ورد في ال  ومعناها خمسون، penthkontaمشتقة من  penthkosthُیدعى البنطقستي 

 وهو عید شكر هللا على بركة ،16: 23؛ خر 26: 28 وباسم عید الباكورات في عد .10: 16؛ تث 22: 34خر 
. لهذا یدعونه الحصاد. مؤخًرا حسبه الیهود یوم نزول الشریعة في سیناء في الیوم الخمسین من خروجهم من مصر

torah shimchath .ا یعتبرونه تذكاًرا للعجائب التي صنعها اهللا معهم لیحررهم من عبودیة كم، أي فرح التوراة
 أن الروح القدس حّل على التالمیذ في مناسبة نزول الشریعة على جبل سیناء منذ Lightfoot یرى الیتفوت فرعون.
 عاًما. ١٤٤٧

 احتفلت به الطبیعة نفسها حیث هبوب الریح وظهور النار ،كان الیهود یعتزون بهذا العید، بكونه یوًما فریًدا
 والرعود تكشف عن جبروت اهللا وحضوره المهیب في وسط شعبه. والبرقوالزالزل 

حّل الروح القدس في یوم عیٍد له قدسیته عند الیهود والدخالء، حیث یحتفل به جمهور عظیم من كل الدول، 

Ï  23راجع تفسیر الالویین، ص .
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح الثاني 

  

حتى إذ ُیسمع عنه في أورشلیم یسرع الكل ویصیر من بینهم شهود یقبلون اإلیمان ویعودون إلى الدول التي یعیشون 
ن بالحق اإلنجیلي. وكرزيفیها 

وقد حّل الروح القدس في الیوم األول من األسبوع "األحد" لیكون هذا الیوم هو السبت الجدید، الذي فیه قام 
السید المسیح، وفیه تم میالد الكنیسة. فمع كل عبادة أسبوعیة نتذكر في سّر اإلفخارستیا الحیاة الجدیدة المقامة التي 

صارت لنا بقیامة السید المسیح بعمل روحه القدوس. 
إذ حّل الروح القدس على كنیسة العهد الجدید في الیوم الخمسین من قیامة السید المسیح، صار هذا العید 

تمتع يإعالًنا عن حضور الروح القدس الدائم في وسط كنیسة المسیح، یهبها طاقاته اإللهیة للشهادة للسید المسیح، ول
العالم بخبرة الحیاة المقامة. 

في عید البنطقستي الیهودي كان الشعب یعتز بنزول الشریعة على موسى حیث اهتزت الطبیعة أمام هذا 
التنازل اإللهي، أما في عید البنطقستي المسیحي فیقف العالم في دهشة حیث ینزل روح اهللا القدوس نفسه على 

 ال على لوحین حجریین، بل على القلب وفي أعماق ،الكنیسة، فتهتز طبیعة اإلنسان الداخلي، ویتقبل كلمة اهللا منقوشة
 ال لتقف الطبیعة الجامدة في دهشة، ،النفس. یسجلها الروح القدس، فیحول القلب الحجري إلى ملكوت إلهي سماوي

 بل یقف السمائیون في تهلیٍل وبهجٍة أمام العمل اإللهي الفائق.
إذ تحقق میالد الكنیسة في یوم عید الخمسین تقدست كل األیام لكي یتمتع المؤمن بالعماد أو المیالد الجدید 
أو اإلتحاد بالكنیسة في أي یوٍم دون تمییز بین األیام، إذ صارت أیامنا كلها عیًدا ال ینقطع. وقد منعت الكنیسة نذر 

عماد طفٍل ما في كنیسٍة معینة أو بواسطة كاهٍن معین. 
  :یعني عید الفصح والبنطقستي، 8: 38جمعهم مًعا من أقاصي األرض إلى یوم عید (إر أعندما یقول ارمیا (

. إن وجد  وكل وقت مناسب للعماد،هو للرب، كل ساعة على أي األحوال كل یومالذي هو بحق یوم عید. 
. Ïاختالف في التكریم للیوم لكن ال یوجد تمییز في النعمة

العالمة ترتلیان 
 إذ یقول [هل حّل على اإلثنى .المائة والعشرین تشیر إلى "الجمیعكلمة " أن القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

عشر؟ لیس كذلك، بل على المائة وعشرین، فإنه ما كان لبطرس أن یقتبس شهادة النبي بال هدف، قائالً : "یقول اهللا 
، فیتنبأ بنوكم وبناتكم، ویرى شبابكم رؤى، ویحلم شیوخكم على كل بشرویكون في األیام األخیرة إني أسكب من روحي 

.] Ð)4: 2). "وامتأل الجمیع من الروح القدس" (أع 28: 2، یوئیل 17: 2أحالًما" (أع 
ال تعني هنا المائة  نهاأ" جاءت بعد اختیار التلمیذ الثاني عشر، مما یوضح الجمیعكلمة "ویرى البعض أن 

 في اإلثني ةوقد تم اختیار التلمیذ الثاني عشر قبل حلول الروح القدس، ألن الكنیسة ممثل ثني عشر.إلوالعشرین بل ا
تمتع بالمعمودیة األولى، كقول السید المسیح لتالمیذه: "فستتعمدون بالروح القدس لیس تعشر تستقبل الروح القدس و

). أما ما ورد في سفر یوئیل عن حلول الروح القدس على العبید واإلماء والشیوخ 5: 1 بعد هذه األیام بكثیر" (أع
م خالل الرسل، ولیس من السماء مباشرة كما حدث مع اإلثني عشر. فإنه حتى مع ظهور السید توالشباب، فهذا حق، 

المسیح لشاول الطرسوسي والدخول في حوار معه لم ینل حلول الروح القدس مباشرة من السماء، بل من خالل 

1 On Baptism, 19.  
2 Homilies on Acts, hom. 4. 
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الكنیسة، حیث وجهه السید المسیح إلى حنانیا. 
وس وأهل بیته أثناء صالة القدیس بطرس، يالحالة الوحیدة الشاذة هي حالة حلول الروح القدس على كرنیل

وذلك لكي یعلن اهللا انفتاح أبواب السماء على األمم لقبول اإلیمان بالسید المسیح. 
"، فقد حملوا غیرة متقدة نحو هدٍف واحٍد ورغبٍة واحدٍة، فكان الكل ملتهبین في كان الجمیع مًعا بنفٍس واحدةٍ "

). ٨: ١الداخل نحو تحقیق وعد السید المسیح بنوال قوة من األعالي (أع 

. حلول الروح القدس ٢
، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ریح عاصفة"

 ]2". [ومأل كل البیت حیث كانوا جالسین

كان التالمیذ یترقبون تحقیق الوعد اإللهي بحلول الروح القدس علیهم لیهبهم قوة من األعالي، لكن یبدو أنهم 
 لكي ال كذا هتم الحلول". وصار بغتةلم یكونوا یتوقعون حلوله خالل هذه المظاهر، لذلك كان األمر مفاجًئا لهم: "

یفارق هذا الحدث أذهان التالمیذ، وال یغرب عن عیني الكنیسة عبر كل األجیال، ألنه حدث یمس كیانها كله 
ووجودها أو عدمه. 

 وأدركوا أنه من ، من السماء مأل كل البیت، سمعه كل من في البیتا لكن صوتً ،لم تكن ریًحا طبیعیة
لعله كان صوت رعٍد یبشر بالحضرة اإللهیة.  السماء. 

الصوت لم یعبر من وأن  ، صاحب الصوت السماوي رائحة عطرة قد أنهالقدیس مار أفرآم السریاني ىیر
 واحدة. مأل الروح القدس المكان ةحجرة إلى حجرة، بل أدرك الكل أنه صوت صادر من السماء یمأل الكل دفع

 لم یمأل الصوت فقط الحجرة التي كان التالمیذ مجتمعین فیها لمسیح. ل مقدًسا الحاضرین كنیسة مقدسة،شنهدلي
للصالة، إنما البیت كله. وكان للحدث صداه على مستوى المدینة كلها، ففي فترة قصیرة تجمعت جماهیر كثیرة، كانوا 

قادمین إلى أورشلیم للعید. 
 1وكما هیأت الزلزلة والنار قلب إیلیا للتمتع بالحضرة اإللهیة والدخول في حواٍر مع اهللا أثناء الریح الهادئ (

 الخ.)، هكذا أعلنت هذه الظواهر عن حلول الروح القدس ومیالد كنیسة المسیح واستقراره فیها. 11: 9مل 
هكذا بنفس الكیفیة عند مجيء السید المسیح األخیر على السحاب لیدین المسكونة یصاحب مجیئه صوت 

بوق عظیم یهز كیان األشرار وُیفرِّح قلوب المؤمنین. 
) یصرخ بصوٍت عالٍ : ٤: ٣٠)، ویجمعها في یده (أم ٧: ١٣٥كأن ذاك الذي یجلب الریاح من مخازنه (مز 

اقبلوا روحي القدوس! لقد سبق فأعلن ناحوم النبي: "الرب في الزوبعة، وفي العاصف طریقه، السحاب غبار رجلیه" 
  حاضر لیسكن في قلوب البشر!،). هذا هو الرب نفسه١: ٣٨)، وتحدث الرب مع أیوب من العاصفة (أي ٣: ١(نا 

 إلى سفر النشید حیث یرى في ریح الجنوب الدافئة، ولیس ریح القدیس غریغوریوس النیسيهنا ینقلنا 
الشمال الباردة، رمًزا لعطیة الروح القدس الذي یلهب النفس بدفء الروح. 

في منطقة الشرق األوسط یخشى الناس، خاصة أصحاب الحقول، الریح الشمالیة ألنها باردة، إن اشتدت 
تقضي على الزراعة تماًما، بینما یطلبون الریح الجنوبیة القادمة من خط االستواء فهي دافئة تساعد على نضوج 

)، وٕاذ تهب الریح التي 16: 4المحاصیل. في سفر النشید تطلب العروس من ریح الجنوب أن تهب على جنتها (نش 
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)، فعمل الروح القدس هو أن یحول قلوبنا إلى 16: 5هي الروح القدس في الحال تدعو جنتها جنة عریسها (نش 
ملكیة العریس السماوي، فتصیر جنته. یرى العریس آالم عروسه آالمه، وثمار الروح فیها ثمره، وبفرح یقبل دعوتها 
لكي یدخل إلى جنته یأكل ویشرب، بل ویدعو أصدقاءه، الطغمات السمائیة، لیفرحوا معه بجنته التي غرستها یمینه 

). 1: 5ویسقیها بروحه القدوس (نش 
 16: 4 (نش  فتقطر أطیابها"جنتيلى ع ي هب، یا ریح الجنوبي"تعال LXX..( . 

ونادت على ریح منتصف  ،حین أمرت بسلطانها دفع ریح الشمال بعیًدا(الكنیسة العروس) أصابت الملكة 
لى ع ي هب، یا ریح الجنوبي وبواسطته یفیض تیار جارف من السرور: "تعال،فئ الذي تسمیه ریح الجنوباالنهار الد

وظهرت لهم ) "2:2ت في العلیة عندما كان التالمیذ فیها (أع عتشبه الریح القویة التي ُسمإنها  . فتقطر أطیابها"جنتي
 تساعد هذه الریح ،) وكأنهم نباتات حیة2:3." (أع ستقرت على كل واحد منهما و،ألسنة منقسمة كأنها من نار

 ،كیة ووصایا الخالص لإلیمان بفم الرسلزفوح منها روائح تر نبوات اصدإ األعشاب العطرة، وإنتاجحدیقة الّله على 
ًا الذین كانوا تلمیذ والعشرین ةالمائویخرج منها عطر تعالیمهم بكل اللغات. لقد جعلت ریح الجنوب هذه تعالیم 

).  15:1ین في بیت الرب تفیض على كل أمم األرض (أع مغروس
 ویشمل النص حدائق . ألن عریسها جعلها أًما للحدائق،"جنتي على ي "هب:اآلن تقول العروس لریح الجنوب

 لكي ،وینبوع. من أجل هذا یرغب العریس لحدیقته، الكنیسة، التي تمتلئ باألشجار الحّیة، أن تهب علیها هذه الریح
 ).8:148: "الریح العاصفة الصانعة كلمته" (مز النبيتحمل منها روائح عطورها. ویقول 

 فجعلتها ، جماالً رما هو أكثتزینت العروس بزینة الملكة البهیة، وغّیرت النهیرات التي تفیض عطًرا إلى 
 . القدیم والجدیدین بهذه الصورة أن نتعلم الفرق بین العهدنامكنيتفیض من أشجار الحدائق بواسطة قوة الروح القدس. و

كان نهر القدیس بولس یحمل رائحة المسیح العطرة،  . بینما تمتلئ أنهار اإلنجیل بالعطر،یمتلئ نهر النبوة بالمیاه
 وجمیع الرسل اآلخرین س ومرقىویفیض من حدیقة الكنیسة بواسطة الروح القدس. واألمثلة األخرى كیوحنا، ولوقا ومت

 هم عندما تهب علیها ریح الجنوب في منتصف الظهیرة تصیَّر،ة في حدیقة العروسثمینكلهم یرمزون إلى نباتات 
. Ïكیةزالجمیًعا ینابیع عطور لرائحة األناجیل 

القدیس غریغوریوس النیسي 
، نها من نارأوظهرت لهم ألسنة منقسمة ك"

 ]3". [واستقرت على كل واحد منهم

ال یمكن إدراك طبیعة الروح القدس كما اآلب واالبن لذلك قدم لنا العهدان القدیم والجدید رموًزا كثیرة إذ 
تكشف عن طبیعة عمل الروح القدس فینا، أهمها: 

. )15: 1(نش   ففي سفر النشید یمتدح العریس السماوي عروسه، قائال: عیناِك حمامتان"- الحمامة:1
ُیعجب بعروسه التي تتطلع دوًما إلى روحه القدوس القادر وحده أن یوحدها معه، ویجملها لتحمل أیقونته. یتطلع إلى 
عینیها، فیرى من تتطلع إلیه، ألن العینین تحمالن صورة من تنظران إلیه. هذا وعمل الروح القدس هو االستنارة، فإذ 

یسكن في قلب المؤمن ینیر عینیه الداخلیتین لكي تستطیعا رؤیة عریسها وأمجاده، وتتحقق من وعوده الصادقة. 

1 Homilies on Song of Songs, 10. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح الثاني 

  

والسید المسیح نفسه یطلب من عروسه: "كونوا بسطاء كالحمامة" حیث تحمل العروس سمة بساطة عریسها 
فال تقبل تعقیًدا، بل تسلك في طریقه الواحد بال انقسام في القلب. 

 "15: 1" (نش ها أنت جمیلة؛ عیناِك حمامتان )،يها أنِت جمیلة یا حبیبتى (صاحبت...( 

  وهذا یحمل المعنى، امتدح جمال عینیها. یقول العریس إن عینیها حمامتانكلي وقد ظهر جمالها ال،اآلن
لیها بوضوح.  إ: عندما تكون العینان صافیتین حینئذ تعكس صورة من ینظر ياآلت

یقول خبراء الظواهر الطبیعیة إن العین ترى من خالل استقبال انعكاس الصور المنبثقة من األشیاء المرئیة.  
 ألن صورة الحمامة منطبعة في عینیها. ،لذلك ُیمتَدح جمال العروس

. يء، یستقبل في ذاته صورة هذا الشيءٍ عندما یتطلع إنسان ما إلى أي ش
اإلنسان الذي قد تخلى عن الحیاة الملموسة، أي اللحم والدم یتطلع إلى الحیاة الروحیة، فیسلك في الروح، 

لهذا  د اإلنسان إلى الطبیعة الجسدانیة.و في الروح، فال یعةكليبالهذا اإلنسان قد صار  عمال الجسد.أوبالروح یمیت 
 وهذا یعنى أن خاتم الحیاة ،هايصورة الحمامة تظهر في عین تخلصت من أهواء الجسد أن يُتوصف النفس الت

 حصلت على صورة الحمامة قادرة على رؤیة الجاذبیة ي النفس الت. تصبح العین نقیة؛الروحیة یشع نوًرا من داخلها
 .Ïيها، فترى جماله الروحيصورة الحمامة في عین الروحیة للعریس. تنظر العروس إلى عریسها، عندما تكون

لقدیس غریغوریوس أسقف نیصص ا
خاصة األمطار، فالمطر المبكر یشیر إلى عمل الروح القدس في العهد القدیم حیث قدم كثیر - المیاه، 2

من النعم اإللهیة، خاصة نعمة النبوة عن شخص السید المسیح وعمله الخالصي، والمطر المتأخر یشیر إلى عمله 
في العهد الجدید حیث یقطن ویستقر في النفس، فال ُیحسب ضیًفا كما في العهد القدیم، بل یقیم من اإلنسان الداخلي 

هیكًال مقدًسا له، یسكن فیه. یحول المطر البریة إلى فردوس یفیض بثماٍر إلهیة ال حصر لها.  
ربط السید المسیح بین اإلیمان به والتمتع بالروح القدس الذي یشبه ینبوًعا إلهًیا یفیض في أحشاء المؤمن 

). 38: 7 (یو أنهار میاه حیةالروحیة، فتجري منه 
  من المسیح إلى األراضي. وقد قبلنا هذا كما تنبأ فم – حسب العبرانیین –الروح القدس هو النهر الذي یفیض 

 بل هو أیًضا أحد ،). هذا النهر العظیم الذي یفیض على الدوام ولن یتوقف، لیس فقط نهًرا12:66إشعیاء (إش 
). فال ترتوي تلك 4:46ة التي تفیض عظمة، كما قال داود: "مجرى النهر یفرح مدینة اللَّه" (مز غزیرالمجاري ال

 أي بنهٍر أرضٍي، بل بالروح القدس المنبثق من مصدر الحیاة. المجرى الذي ،المدینة، أورشلیم السماویة، بقناة
یصدر عن ذاك الذي یشبعنا، یبدو أنه یفیض بوفرة بین العروش السماویة والسیادات والقوات والمالئكة ورؤساء 

. Ðالمالئكة، جارُیا في أكمل نصیب لفضائل الروح السبع
القدیس أمبروسیوس 

 وكما نسمع هنا عن الریح العاصف الذي هّز البیت عند حلول الروح القدس على التالمیذ.  - الریح:3
تحقق قول القدیس یوحنا المعمدان  حل الروح القدس على التالمیذ في شكل ألسنة من نار. فقد - النار:4

: ١٢عن حمل اهللا أنه یعمد بالروح القدس ونار. هذه هي النار التي جاء السید المسیح لكي یرسلها إلى البشر (لو 

Ï4، عظة الدكتور جورج نّوار تعریب، للقدیس غریغوریوس أسقف نیصص  نشید األناشید .
2 Of the Holy Spirit 1:16:177-178. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح الثاني 

  

٤٩ .(
 إشارة إلى ما یقدمه لهم من تنوع ،ظهر الروح القدس على شكل ألسنة ناریة منقسمة على كل واحٍد منهم

لأللسنة واللغات حتى یتمكنوا من الكرازة بین األمم، ولكي یدرك الیهود أن اهللا لیس إله العبرانیین وحدهم، إنما هو إله 
كل البشر، یتحدث مع كل أمٍة بلغتها التي تتفاهم بها. 

"الریح تهب حیث تشاء وتسمع صوتها، لكنك ال تعلم من أین ، نه أشبه بریح خفيأشعروا بالروح القدس 
 وهي لیست ناًرا  كأنها من نارمنقسمة). ظهر كألسنة 8: 3تأتي وال إلى أین تذهب، هكذا كل من ُولد من الروح" (یو 

تحقق فینا بّر المسیح وقداسته وحقه وعدله ي حتى ، وتبدد كل ما هو مقاوم هللا وبرِّه،تحرق الخطیةإنما نار ، مادیة
اإللهي. 

 صادرة من األعالي، سرعان ما ،یرى البعض أن الروح القدس ظهر أوًال على شكل ومضات ناٍر متأللئة
جلست انقسمت إلى ألسنة واستقرت على رؤوس الرسل. وقد جاء في النسخ السریانیة وأیًضا في األثیوبیة القدیمة "

". وكأن الروح القدس جلس واستقر متربًعا على رؤوس الرسل بكونها عرش اهللا وهیكله اإللهي، بعد أن فارق علیهم
الروح اإلنسان زماًنا طویالً . لم یعد الروح زائًرا مؤقًتا بل جلس لیملك ویجدد ویقود كنیسته عامًال فیها عبر األجیال 

حتى یدخل بها إلى السماء كعروٍس مزینة لعریسها السماوي. استقرار األلسنة الناریة یؤكد أن ما یروه لیس وهًما 
وتخیالت.  

)، وظهر له على ٣–٢: ٣لقد ظهر اهللا لموسى النبي في شكل ناٍر متقدة في العلیقة دون أن تحترق (خر 
). ٢٠–١٦: ١٩الجبل وسط رعود وبرق وناٍر ودخان عالمة حضرته وقوته (خر 

م هیكًال مقدًسا ه عشر، إذ ارتاح في كیانهم الرسولي لیقیم منيأي من اإلثن، "استقرت على كل واحد منهم"
. )، یعمل فیهم وبهم، إذ صاروا منتسبین هللا، مكرسین له وحده16: 3 كو 1یسكن فیه (

ما شغل التالمیذ لیس الریح وال الصوت وال النار، وٕانما سكنى الروح فیهم لیعمل بهم لحساب ملكوت اهللا 
وبنیانه. 
  الشیطانبردإن كان اللَّه ناًرا، فهو نار لكي ینتزع Ï .

 لقدیس جیروما
  یلیق بخادم الرب أن یكون مجتهًدا وحذًرا. نعم وأكثر من هذا یكون ملتهًبا كاللَّهیب، حتى أنه بروح غیورة یدمر كل

. Ðخطیة جسدانیة، فیستطیع االقتراب من اللَّه، الذي بحسب تعبیر القدیسین ُیدعى "ناًرا آكله"
 لبابا أثناسیوس الرسوليا

 بخصوص الروح القدس الذي حّل على شكل ألسنة ناریة][
 شخٍص كلانت (األلسنة) من النار، وذلك ربما لقوته المطهرة (ألن كتابنا المقدس یعرف النار المطهرة، یجدها ك 

. Ñیطلبها)، أو ربما ألجل جوهره. ألن اللَّه نار آكلة، نار تحرق ما هو شریر
 القدیس غریغوریوس النزینزي 

 یتنا نصلي أن تحرق هذه النار ل. باألحرى ا إبادتنى ال تقدر علنيددنا صلجت  لیتها،مسك بنا النار تتلك تن كانإ

1 On Ps. hom. 57. 
2 Pschal Epistles, 4:3. 
3 St. Gregory of Nazianzen: On Pentecost, 12. 
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. Ïایانا المدمرة والمبیدةخطفینا أشواك 
 ریوس أسقف آرلاألب قیص

  ."رة أخرى یقول: "تركوني أنا ینبوع المیاه الحّیة" (إر مال تعجب عندما تقرأ أن اللَّه اآلب یقول: "أنا هو نار آكلة
). وأیًضا الرب یسوع مثل ناٍر یلهب قلوب سامعیه، ومثل ینبوع میاه... فقد قال بنفسه في إنجیله إنه جاء 13:2

. Ð)38-37:7)؛ ویهب ینبوع میاه حیة للعطشى (یو 49:12لُیلقي ناًرا على األرض (لو 
  ُیظهر إشعیاء النبي أن الروح القدس لیس فقط نوًرا بل أیًضا هو نار، قائالُ : "وتصیر نور إسرائیل ناًرا" (إش

). هكذا یدعوه األنبیاء ناًرا حارقة... ألننا نرى عظمة الالهوت؛ والتقدیس الذي له، واإلنارة كسمة للنور 17:10
  الالهوت وُیرى في شكل ناٍر، وكما یقول موسى: "اللَّه نار آكلة".ىوالنار، لهذا عادة ُیشار إل

فإن موسى نفسه رأى النار في العلیقة، وسمع اللَّه عندما جاء الصوت من لهیب النار یقول له: "أنا إله  
). خرج الصوت من النار، وكان الصوت في العلیقة، والنار لم تؤذها. 6:3إبراهیم، وٕاله اسحق، وٕاله یعقوب" (خر 

فالعلیقة كانت ملتهبة لكنها لم ُتستهلك، إذ كان سّر الرب ُمعلًنا، أنه یأتي لُینیر جسدنا، ولیس أن یهلك من كانوا في 
). هكذا في 11:3بؤٍس، بل یزیل بؤسهم. إنه ذاك الذي یعّمد بالروح القدس وناٍر، فُیعطي نعمة ویحطم الخطیة (مت 

. Ñرمز النار یحفظ اللَّه قصده
  بحق كانت النار رمًزا للروح القدس... الذي یغفر خطایا الجمیع، ،ستهلك الذبیحة (بالنار) ألنها عن الخطیةتُ بحق 

والذي مثل نار ًیلهب ذهن المؤمن وقلبه كذلك. لهذا فإن إرمیا بعد قبوله الروح یقول: "صار في قلبي كناٍر ملتهبة 
 .Ò وأنا لم أحتملها"،في عظامي

 لقدیس أمبروسیوس ا
 وتجددهم أبدًیا، تحرق اهتماماتهم التي بال حیاة،أنت أیها الرب نار آكلة Ó .
  عندما یرسل الرب جمره (الملتهب ناًرا) نطلب الوحدة، ویتحطم ما قد ُبني فینا للشر. وعندما یتطهر هذا الموقع

(القلب) یقوم بناء الهیكل، المسكن، حیث یفیض فیه نوع من السعادة تنبع عن األبدیة. 
). فالرجوع إلى الرب هو ٤: ١٢٠" (مز الجمرلكنني لست أرید أن تفقدوا ما یعنیه المرتل بالحدیث عن "

عبور من الموت إلى الحیاة. قبل أن یشتعل یلزمنا القول أنه میت. وٕاذ یلتهب بالنار ندعوه حًیا. هذه صورة رائعة 
للتغیر الذي یحدث حین یعود رجل أو امرأة إلى الرب بعد أن كان میًتا. 

نسمع الناس یقولون أحیاًنا بتعجٍب : "یلزمك أن تراه كما كان علیه قبالً . لقد كان سكیًرا، حیاته كانت 
مخجلة". أو "لقد أحب الحیاة الصالحة". أو "كان أكبر مخادٍع التقیت به". ثم یضیف بعد ذلك: "لست أصدق ما هو 

علیه اآلن. إنه یخدم اهللا بكل غیرة، إنه یعیش في جٍو من البراءة. كأن كل ما قد حدث قبًال لم یكن له وجود". ما هو 
.  فقد كان الخاطئ میًتا، واآلن هو جمر حيوجه العجب؟ 

یبكي الروحیون الذین یعرفون تلك الحقائق الروحیة الخاصة بمثل هذا كمن على میٍت، واآلن إذ یرونه حًیا 
ُیبتلعون بالفرح! 

1 Sermon 96:1. 
2 St. Ambrose: The Duties of the Clergy, Book 3, 18(105). 
3 St. Ambrose: The Duty of the Clergy, Book 1:14:164,165. 
4 Duties of the Clergy, 3:18 (102). 
5 St. Augustine: Confessions 5:30:4. 
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في هذا المثال یوجد أمر أود أن تطبقوه على أنفسكم. لقد صرنا مبتهجین نسبح اهللا، إذ نرى أحًدا قد صار 
جمًرا أمسكت به النار. لكننا إن كنا حكماء یلزمنا أن نبحث في غیرة عما في داخلنا وقد انطفأ. 

كن مستعًدا ومتسلًحا بكلمة اهللا.  
. Ïلكي تتحولوا إلى اهللا یلزمكم أن تحاربوا طریقكم القدیم، تتحولوا عن الصوت المخادع في داخلكم

  حارین في الروح": ). ومن ثمة یقول الرسل أیًضا49: 12قال الرب نفسه: جئت أللقي ناًرا على األرض" (لو "
)، ألن منه تأتي غیرة الحب، "ألن محبة اهللا قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الُمعطي لنا " (رو 11: 12(رو 

ن الحب الكامل هو إ). ف12: 24). وعلى نقیض هذه الغیرة ما قاله الرب: "تبرد محبة الكثیرین" (مت 5: 5
 .Ðالعطیة الكاملة للروح القدس

القدیس أغسطینوس 
 من  صار بغتة"  إذ،بواق سمائیةأمثل  لئال یجهل الناس عظمة العطیة القدیرة النازلة علیهم لذلك كان الصوت

 مشیًرا إلى حلول ذاك الذي یهب قوة للبشر لیتمتعوا بملكوت اللَّه بقوة، فترى ،"من هبوب ریح عاصفة السماء كما
 وتسمع آذانهم الصوت. ، الناریةاأللسنةعینهم أ

وجلس التالمیذ فیه، امتأل البیت ي إذ صار البیت إناًء للماء الروح، " حیث كانوا جالسین،ومأل كل البیت"
. هيكله. وبهذا اعتمدوا تماًما حسب الوعد ولبست النفس والجسد ثوب الخالص اإلل

من الروح  وامتأل الجمیع، منهم  على كل واحد، واستقرتمن نار منقسمة كأنها لسنةأوظهرت لهم "
ِلصة، النار التي تحرق القدس  شواك الخطیة كلها تهب بهاًء للنفس.أ". لقد اشتركوا في النار ال لالحتراق بل النار المخَّ

 فتضيء نفوسكم الثمینة، وتنالون نعمة... ، وتحرقها كالشوك، وتنزع خطایاكم،هذه تحل علیكم اآلن
 روحیٍة جدیدٍة على رؤوسهم. أكالیلٍ مثل ألسنة ناریة حتى تتوجهم ب لقد استقرت على الرسل

 إلى یردوجلب الخالص ي يبواب الفردوس، واآلن لسان نارأ على يفى القدیم كان هناك سیف نار
. Ñالفردوس

  كیرلس األورشلیميالقدیس 
  وقال داود العظیم أن 3:1 ة إلى ترشیش (یونانبحر من وجه الّله، بحث عن سفینة مالنبيعندما هرب یونان .(

هبت مثل هذه الریح على التالمیذ وهم مجتمعون في ). 7:48سفن ترشیش تحطمت بواسطة الریاح القویة (مز 
). تحطم 3:2 لسنة نار ُمضیئة (أعأ. وتعرفوا علیها أوًال بریح قویة عاصفة، بعد ذلك ظهرت لهم على هیئة العلیة

 وتعرف الریاح بسفن ترشیش. وترمز هذه السفن ،الریاح المتعددة األشكال الشرور التي تحارب الطبیعة البشریة
. Òإلى الشر

القدیس غریغوریوس النیسي 
في عماد السید المسیح ظهر الروح القدس في شكل حمامة، ولم نسمع عن صوت كما من هبوب عاصف 

وال عن ألسنة ناریة منقسمة، ألنه ال یوجد في السید المسیح خطیة لیتطهر بناٍر إلهیة، وٕانما هو كلمة اهللا القدوس 

1 Hom. on Ps. 5. 
2 In Ioan., tr.,21:19. 

Ñ 15: 17 مقاالت لطالبي العماد .
4 Homilies on Song of Songs, 13. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
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الذي ال یصیح وال یسمع أحد صوته. ما ُسمع هو صوت اآلب في رقٍة یعلن سروره باالبن المتجسد. أما في میالد 
الكنیسة، فالحاجة الزمة إلى الروح الناري الذي یطهر ویقدس من الخطایا، وٕالى الصوت العاصف لكي نستیقظ 

ونترقب عمل اهللا، واأللسنة الناریة لكي ندعو العالم كله لالتحاد مًعا في المسیح یسوع باإلیمان به. 
، وامتأل الجمیع من الروح القدس"

، وا یتكّلمون بألسنة أخرىأوابتد
 ]4". [كما أعطاهم الروح أن ینطقوا

 في المعمودیة نتمتع بالملء من الروح القدس الذي یؤهلنا أن نكون ،"وامتأل الجمیع من الروح القدس"
 بهذا الملء یصیر لنا حق الشركة مع المسیح، والتمتع .أعضاء في جسد المسیح، وننعم بالبنوة لآلب بالنعمة اإللهیة

بحیاته المقامة. هذا الملء الذي تمتع به اإلثنا عشر تلمیًذا بالروح القدس الواحد، یهب الكنیسة الوحدة، لیست وحدة 
مجرد تجمع األشخاص أو الكنائس مًعا، وال خالل الحوار المجرد، لكنها عمل إلهي، سّر ب تتحقق وال ة،نعطٌمص

خلیقة جدیدة، حیث یتمتع الكل بأٍب واحٍد وأٍم واحدٍة، وینعمون بملكوت اهللا الواحد في إنها الشركة في المسیح الواحد. 
 ، فنترنم:عمل الروح القدس الذي یثبتنا في المسیح الواحدهي الوحدة هنا قلوب الكل، یختبرون اإلنجیل الواحد. 

). 30: 5(أف   من لحمه ومن عظامه"،"ألننا أعضاء جسمه
أنه في یوم الخمسین ُأعطي للشخص الواحد أن یتحّدث بكل لغات األمم لكي القدیس أغسطینوس یرى 

. Ïیكرزوا، اآلن الكنیسة هي الجسد الواحد وقد امتّدت إلى العالم كله، صارت أیًضا تنطق بكل لغات العالم
 سل رلا نع عمال الرسل یقول الكتاب المقدس أفي). و1: 4 " (لوممتلًئا من الروحي اإلنجیل: "رجع یسوع ف أرقن

". لتحذر من التفكیر بأن الرسل هم على وجه المساواة مع المخلص. فنتحقق من امتألوا من الروح القدسأنهم "
وءون بالروح القدس حسب إمكانیة اإلناء... بعد أن قبل العماد كان المخلص ممل والرسل وآخرین هم وعأن یس

). فإذ 1: 4)، وقاده الروح (لو 32: 3علیه من السماء في شكل حمامة (لو   حليقدس الذالح رومملوًءا من ال
ا عن كل اآلخرین، ممیزً  بالمعنى الالئق، هللا)، أما هو فابن ا14: 8كثیرون اقتیدوا بروح اهللا هم أبناء اهللا (رو 
 .Ðلذلك كان الئق به أن یقتاده الروح القدس

العالمة أوریجینوس 
" خاصة في سفر األعمال یعني یمأل النفس وینتشر فیها ویحركها، فیحرك كیان اإلنسان امتألجاء تعبیر "

 امتألتفعندما دخلت القدیسة مریم بیت زكریا وهي تحمل في أحشائها كلمة اهللا المتجسد " كله بكل مشاعره وطاقاته.
: ١ زكریا أبوه من الروح القدس وتنبأ" (لو امتأل). وعند والدة یوحنا المعمدان "٤١: ١الیصابات من الروح القدس" (لو 

). وحین ُشفي األعرج ٤: 2" (أع القدس امتأل الجمیع من الروح). وهنا إذ نالت الكنیسة عطیة الروح القدس "٦٧
)، وحین سیطر الحسد على ١٠: ٣ عارفوه دهشة وحیرة (أع امتألعند باب الجمیل باسم یسوع المسیح الناصري 

)، وتكرر األمر في خدمة القدیس بولس في ١٧: ٥ فألقوا القبض على الرسل" (أع ، غیرةامتألوامقاومي الحق "
). وعلى ٤٥: ١٣أنطاكیة بسیدیة حیث امتأل الیهود غیرة وجعلوا یقاومون ما قاله بولس مناقضین ومجدفین (أع 

). ٥٢: ١٣ من الفرح والروح القدس" (أع یمتلئونالعكس "أما التالمیذ فكانوا 

1 Sermons on N.T. Lessons, 37:9. 
2 Homilies on Luke 29:1. 
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هكذا یلیق بنا أن نفتح الباب لعمل روح اهللا القدوس لكي یتسلم قیادة القلب والفكر وكل المشاعر، فیملك في 
الداخل، وال یكون لغیر اهللا، الثالوث القدوس، موضع فیه. 

وهم جلیلیون غالبیتهم ال یعرفون  ]4 [."وا یتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ینطقواأابتد"
 سبق )17: 16  (مر. كما وهبهم الروح القدس، "یتكلمون بألسنة جدیدة"ىالیونانیة إال القلیل، بدأوا یتكلمون بلغات أخر

). ١١: ٢٨فوعدوا في القدیم: "إنه بشفة لكناء وبلساٍن آخر یكلم هذا الشعب" (إش 
إذ ظن البشر أنهم قادرون على مقاومة اهللا ببناء برج في بابل یحمیهم من الغضب اإللهي حین یحل طوفان 
كما في أیام نوح بلبل اهللا ألسنتهم، وتفرقوا إلى أمم، وفقدت البشریة وحدتها. اآلن عند تأسیس كنیسة السید المسیح لم 
یردهم الستخدام لغة واحدة في العالم عالمة الوحدة، وٕانما وهب التالمیذ التكلم بألسنة لتتحد األمم جمیعها مًعا بقیادة 

الروح القدس الواحد، باإلیمان الواحد، والمعمودیة الواحدة، حیث یصیر الكل أعضاء في جسد المسیح الواحد. 
 عاًما ٢٠٠٠باأللسنة المنقسمة بعد الطوفان انكشف إلحاد الشعب العملي ومقاومته هللا، وبعد أكثر من 

 الدواء اإللهي لرد األمم الوثنیة إلى معرفة اهللا. يصارت األلسنة المنقسمة ه
ماذا یعني التكلم بألسنة أخرى، أو بألسنة جدیدة لم یكونوا بعد یعرفونها؟ 

 واضح أنهم تحدثوا بألسنة لم یتعلموها، لكن السامعین القادمین من أماكن متفرقة كانوا یسمعون كل :أوالً 
]. فهي لغات بشریة حقیقیة مفهومة، ولیست كلمات انفعالیة غیر مفهومة. 8واحٍد لغته التي ُولد فیها [

 بال هدف، وٕانما لتأكید أن باب لیست أدرك الحاضرون إنها عطیة اهللا للتالمیذ ال لالستعراض، وثانًیا:
اإلیمان لم یعد قاصًرا على شعٍب معیٍن أو على لساٍن معیٍن، بل على جمیع الشعوب واألمم واأللسنة، فالخالص مقدم 

للعالم كله. 
 لم یكن اللسان خالل تعلیم معین، وٕانما هبة من الروح القدس، حتى یدرك المتكلم أنه إنما یتحدث بما ثالثًا:

ُأعطي مع اللسان مادة الحدیث، فال ُیستخدم اللسان إالَّ في یهبه اهللا له، ولیس حسب خبرته البشریة ومعرفته القدیمة. 
نه أداة في ید اهللا، یعمل به لحساب ملكوته. أالمتكلم یشعر إعالن كلمة اهللا المقدمة من الروح القدس نفسه. 

 لم ُتقدم هذه الموهبة لكي یستعرضها المؤمنون عبر األجیال، إنما هي حدث للكشف عن بدء عصٍر رابًعا:
. جدیٍد، هو بسط یدي المخلص للبشریة كلها لكي تقبل كلمة الكرازة

القدیس بولس وهو یتمتع بالتكلم لذلك  لم ینشغل الرسل بهذه الموهبة كثیًرا بعد یوم الخمسین، كمثال خامًسا:
) لم یكن محتاًجا إلیها إذ كان یكفیه الحدیث بالعبریة (أو اآلرامیة) أو الیونانیة لنشر اإلنجیل 18: 14 كو 1باأللسنة (

 ادعوا الذینبین األمم. وٕاذ أساء البعض فهمها كشف الرسول بولس عن سمو المحبة البناءة عن التشویش الذي ساد 
: 14كو  1)، بل وفضَّل كلمة الوعظ عن التكلم بألسنة (33: 14؛ 1: 13 وك 1( نهم أصحاب موهبة التكلم بألسنةأ

39 .(
 بعد أن أدت هذه الموهبة رسالتها أن اإلیمان المسیحي یمس حیاة البشریة كلها لم تعد هي العنصر سادًسا:

لم تدم لذلك ). 11-7: 12  كو1األساسي في الكرازة، بالرغم من وجودها بروح اللیاقة والترتیب تحت ظروف خاصة (
لكن تحول البعض  هذه الموهبة بعد العصر الرسولي، وٕان كان اهللا سمح بها خالل نماذج قلیلة لتأكید صدق حدوثها.

عي وخدع الشیطان كثیرین، فصار األمر معثًرا وعبر العصور إلى استخدام ألسنة غیر مفهومة ودخول في الال
. لمؤمنین. خرج هؤالء عن روح السید المسیح الذي ال یصیح وال یسمع أحد في الشوارع صوتهغیر الوللمؤمنین 
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 "ن ینطقواأطاهم الروح  أعوابتدأوا یتكلمون بألسنة أخرى كما" 
تكلم یوحنا وبقیة الرسل بكل ألسنة هؤالء األممیین وندراوس بالفارسیة أو المدیانیة. أ أو يتكلم بطرس الجلیل

 منذ ذلك الحین كانوا یجتمعون هنا ألنه لیس فقط في أیامنا نحن بدأت هذه الجماعات الغریبة أن تجتمع بل صل.ألا
یكونوا قد لم  ان یكون هكذا عظیًما حتى یعلم البشر جمیًعا في وقت واحد أمورً أمعلم یمكن ي من كل الكون. أ

 تعلموها؟!
یحتاج اإلنسان إلى سنوات كثیرة لیتعلم أصول النحو وفنون اللغة حتى یتحدث الیونانیة وحدها حسًنا، لكنهم 

. اتعلموا جمیًعا اللغات حسنً 
ن یتحدث حسًنا، وصاحب النحو أقد ینجح الخطیب في التحدث حسًنا، لكن رجل النحو أحیاًنا ال یقدر 

مواضیع الفلسفة. أما الروح القدس فعلمهم عدة لغات في وقٍت واحٍد لم یعرفوها   لكنه یجهل،ث أحیاًنادالماهر قد یتح
قط طیلة حیاتهم. 

! ةنها قوة إلهيإ !نها حكمة واسعةإ
مارسوا هذه اللغات بصورة كاملة   إذ،ما حدث لهم فجأة لىإیا للتناقض بین جهلهم الشدید في الماضي 

ومتنوعة لم یعتادوا علیها. 
األول حدث كأمٍر شریٍر في بابل، إذ  ن جماهیر المستمعین قد ارتكبت. وهذه هي المرة الثانیة لالرتباك.إ

رتباك اللغة بقصد االنقسام بسبب أفكارهم المعادیة للَّه، أما هنا فقد صلحت األذهان واتحدت بقصٍد صالحٍ . اكان 
وسیلة الشفاء! هي صارت وسیلة السقوط 

؟ "بألسنتناكیف نسمعهم یتكلمون " :لماذا تتعجبون قائلین
"الریح تهب حیث  : الروح وقد قیل لهحلولجهل يال تتعجب إن كنت جاهًال ذلك، فإنه حتى نیقودیموس كان 

من  ن سمعت صوته ال تعرفإ. فإنك و)8: 3(یو  "من أین تأتي وال إلى أین تذهب تشاء وتسمع صوتها لكنك ال تعلم
 Ï؟!هأین یأتي، فكیف نوضح جوهر

 كیرلس األورشلیميالقدیس 
 نجیل اهللا ال بد أن یجري خالل كل األلسنة في األرض إلسنة) عالمة تناسب الزمن... لیظهر أن األكان (التكلم ب

 .Ð یحدث ویعبرهكلها. هذا األمر حدث بكون
  ،كان الروح القدس في ذلك الوقت ُیعطي بهذه الطریقة، بطریقة منظورة ألن من یقبلوه ینطقون بألسنة كل األمم

 .Ñلیعني أن الكنیسة بین األمم تتكلم بألسنة الجمیع
 بهذا التنوع لأللسنة أعلنوا مقدًما بطریقٍة ما أن الكنیسة حتًما ستمتد إلى كل األممÒ. 
 ن واحًدا (الكنیسة) قد تقبل الروح القدس یتحدث بلغات كل األمم. اآلن في إ ف،اآلن قد بدأت قوة الحق ُتعلن للكل

الكنیسة الوحدة عینها. كأن رجًال واحًدا یتحدث بلغات كل األمم. أي لسان لم تصل إلیه المسیحیة؟ إلى أي بعد لم 

Ï 17-16: 17 مقاالت لطالبي العماد .
2 In Ioan., tr., 4:10. 
3 Sermons on N.T. Lessons, 9:10. 
4 Sermons on N.T. Lessons, 39:1. 
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 Ïتمتد إلیه؟
 القدیس أغسطینوس

اعتقد أونومیوس - كما كان بعض الیهود یعتقدون - بأن لغة اهللا هي العبریة، كان یتحدث بها حتى قبل 
القدیس الخلیقة، وأن ما سجله موسى النبي أو غیره من األنبیاء هو حدیث حرفي هللا بلغته العبریة. وقد رد علیه 

 مفنًدا هذا الرأي: غریغوریوس أسقف نیصص
  أما أنك تظن بأن اهللا استخدم اللسان العبري عندما لم یكن یوجد من یسمع أو یفهم مثل هذا اللسان، أظن لیس من

 كائٍن عاقٍل یوافقك. 

نقرأ في سفر األعمال أن القوة اإللهیة انقسمت إلى لغات كثیرة لهذا الهدف: أال یفقد أحد ممن له لسان 
غریب المشاركة في االنتفاع. فإن كان اهللا تكلم بلسان بشري قبل الخلیقة، فمن كان ینتفع باستخدامه هذا اللسان؟ لهذا 

كان یجب أن یكون حدیثه متناسًبا مع قدرة السامعین، ألجل نفعهم...  
فإن بولس الذي تبع المسیح عرف كیف یهیئ كلماته بما یناسب عادات سامعیه وتصرفاتهم، جاعًال من 

نفسه لبًنا للرضع، وغذاء دسًما للناضجین.  
لكن حیث ال یوجد باعث لالنتفاع باستخدام لغة كهذه، فإنك تعلن بأن اهللا كان یخطب بكلمات كهذه مع 

نفسه، حیث ال یوجد أحد یحتاج أن تُنقل إلیه معلومات. هذه الفكرة هي تجدیف وسخافة.  
لهذا فإن اهللا لم یتكلم بلغة عبرانیة وال عبَّر عن نفسه بأي شكل من هذا بین األمم، ولكن أیة كلمات هللا 
سجلها موسى أو األنبیاء هي إشارات إلى إرادة اهللا مشرقة بطریقة ما أو أخرى، من أجل فهم القدیسین لها حسب 

قیاس نعمة المشاركین فیها. 
إذن تكلم موسى باللغة التي لوطنه التي تعلمها، لكنه نسب هذه الكلمات هللا كما قلت مكرًرا ذلك من أجل 
طفولة أولئك الذین یجلبهم إلى معرفة اهللا، حتى یقدم عرًضا واضًحا لإلرادة اإللهیة، ولكي یرد سامعیه باألكثر إلى 

. Ðالطاعة حیث یهابون سلطان المتكلم
 غریغوریوس أسقف نیصص

 نزل لكي یلبس الرسل القوة ویعمدهم... هذه النعمة لم تكن جزئیة بل هي قوته في كمالهاÑ .
 إنها قوة إلهیة!علمهم الروح القدس عدة لغات في وقت واحد لم یعرفوها قط طیلة حیاتهم. إنها حكمة واسعة !Ò 
 !صارت وسیلة السقوط هي وسیلة الشفاءÓ 

 القدیس كیرلس األورشلیمي

. موقف الحاضرین ٣
، وكان یهود رجال أتقیاء من كل أمة تحت السماء"

 ]5". [ساكنین في أورشلیم

1 Sermons on N.T. Lessons, 37:9. 
2 Answer to Eunomius, Second Book. 
3 Lect. Catech., 17:14. 
4 Lect. Catech., 17:16. 
5 Lect. Catech., 17:17. 
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 الخمسین ة وقضوا فتر،هؤالء األتقیاء إلى أورشلیم لیحتفلوا بعید الفصحجاء غالًبا ما  :"ن في أورشلیموساكن"
 ویتمتعون بالهیكل. ،یوًما حتى عید األسابیع أو عید الحصاد أو الباكورات یجولون في أورشلیم كمدینة اهللا المقدسة

 وقد ارتجت أصوات المسبحین اندفعوا من كل جانب نحو ، كصوت ریٍح عاصف مأل البیتوا صوًتا إذ سمعهؤالء
 صورة، لذلك إذ عالبیت لیتمتعوا بعمل الروح القدس في حیاة التالمیذ، أو لیشهدوا مولد كنیسة العهد الجدید في أرو

 ].37[ "سمعوا ُنخسوا في قلوبهم"
ُیفهم أن هؤالء كانوا إما یهوًدا ُولدوا في دوٍل مختلفة وقد جاءوا إلى أورشلیم لالحتفال بالعید، أو كانوا عابرین 
من بلد إلى آخر فقطنوا في أورشلیم إلى حین، أو هم دخالء من أصل أممي تهودوا وجاءوا إلى أورشلیم لذات الهدف. 

هذا ولم تكن توجد مدینة تجاریة في العالم في ذلك الحین لم یكن للیهود دور فیها، خاصة دول البحر األبیض 
المتوسط. یقول فیلون الیهودي السكندري ویوسیفوس المؤرخ أنه لم یكن یوجد شعب على األرض لم یقطن في وسطه 

الیهود. 
 غالًبا ما ُیستخدم عن سكٍن ثابٍت دائٍم، لكنه أحیاًنا یمكن Kateikointes": التعبیر الیوناني نوساكن"

استخدامه عن سكن مؤقت. هذا وغالًبا ما كان أغنیاء الیهود القاطنین في بالد أجنبیة یشترون مسكًنا دائًما في 
أورشلیم عالمة ارتباطهم بالهیكل واعتزازهم بجنسیتهم. 

" تشیر إلى أشخاص یسلكون بوقاٍر وحكمة، جادین في عبادتهم وطلب خالص نفوسهم في مخافة أتقیاء"
الرب. 

 غالًبا ما أن جاءت الجماهیر في الشوارع ربما یتساءل البعض كیف اجتمعت هذه اآلالف في بیٍت واحٍد؟
انطلق التالمیذ إلى مكاٍن عاٍم بجوار الهیكل.  حتى تستطلع هذا الخبر العجیب، 

، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحیَّروا"
 ]6". [ألن كل واحٍد كان یسمعهم یتكّلمون بلغته

واضح أن هذا الحدث هزَّ قلوب الیهود واألتقیاء القادمین من خارج أورشلیم أكثر من الیهود األصلیین 
المقیمین في أورشلیم. وقد سمع كل واحٍد یتكلمون بلغته التي ُولد فیها. 

  ،فُبهت الجمیع وتعجبوا"
: قائلین بعضهم لبعض

 ]7" [؟أُترى لیس جمیع هؤالء المتكلمین جلیلّیین

 یتكرر بنفس الصورة فیما بعد، فقد أعد اهللا نكان یوم العنصرة یوًما فریًدا لم تشهد مثله البشریة من قبل ول
أتقیاء من خمسة عشر لساًنا مختلفین، جاءوا لكي یروا مشهًدا بدیًعا ویسمعوا كلمة اهللا، كل منهم باللغة التي ُولد فیها 

ینطق بها جلیلیون ال یعرفون هذه اللغات، ویؤمنوا بحب اهللا الفائق لیرجعوا إلى العالم بكل لغاته المعروفة في ذلك 
. الحین یشهدون لإلیمان الحي

مدینة أورشلیم كمدینة اهللا  الحنین إلى  وهوهم أمر واحدطجاء هؤالء الیهود األتقیاء من دول مختلقة یرب
  أورشلیم العلیاالتمتع بهیكل سلیمان كأقدس مكان في العالم، فعادوا إلى بالدهم وقد التهبت قلوبهم بالحنین إلىو
هیكل الرب ورشلیم الداخلیة ولالهیكل السماوي الذي یضم كنیسة اهللا من كل الشعوب واألمم واأللسنة، ویشهد الكل ألو

ن يالُمقام داخل النفس، ومجد ابنة الملك الذي في الداخل. عادوا یسبحون اهللا على عمله العجیب، فقد سمعوا جلیلي
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ینطقون بالیونانیة والالتینیة والمصریة والعربیة الخ. بلهجات كثیرة یسبحون بها اهللا ویمجدونه على عظم محبته. 
": كان هذا اللقب یخلعه یهود أورشلیم على القادمین من كل أمة (من اخوتهم یهود رجال أتقیاء من كل أمة"

الیهود بالمیالد أو الدخالء المتهودین) لیَعیدوا في أورشلیم، وقد تحملوا مشاق السفر الذي كان مضنًیا ومكلًفا للغایة، 
نهم كانوا یقدمون عطایا بسخاٍء سواء لفقراء الیهود أو لخدام الهیكل. ألن یقوم به إال من كان لهم روح التقوى؛ خاصة و

 ]8" [؟فكیف نسمع نحن كل واحد مّنا لغته التي ُولد فیها"

ُدهشت الجماهیر المتعلمة القادمة من بالٍد كثیرة وتهللت حینما رأت جلیلیین غیر متعلمین یتحدثون بكل 
 یستخفون بكل لغة ،لغات العالم، في حكمة وبطالقة. بینما كان العبرانیون القاطنون في أورشلیم متعصبین للغتهم

أخرى، بل وكثیر من القادة الیهود یحسبون لغتهم هي لغة اهللا والسمائیین، فألول مرة في تاریخ أورشلیم ُتقدم الدعوة 
بلغات العالم للتعرف على اهللا واإلیمان به والعبادة له.  

بینما یرى البعض أن التالمیذ تحدثوا بلغات لم یتعلموها، یرى آخرون أنهم كانوا یتحدثون بلغتهم األصلیة، 
وكان المستمعون یسمعونهم كل واحٍد حسب لغته. سواء كان األمر هكذا أو كذلك فإن ما یبغیه هو أن باب اإلیمان قد 

انفتح أمام األمم وأن كل شخص یتعبد هللا حسب اللغة التي ُولد فیها. 
 فرتیون ومادّیون وعیالمّیون والساكنون ما بین النهرین "

 ]9". [سیاآوالیهودیة وكبدوكیة وبنتس و

": وهي مناطق شرقیة سبق أن فرتیون ومادیون وعیالمیونالمذكورون هنا هم یهود أو دخالء متهودون "
سبي فیها إسرائیل (العشرة أسباط)، وٕاذ انتهي السبي بقي بعضهم هناك. 

في جنوب شرقي  وهي تضم الجانب الشمالي من فارس الحدیثة، تقع ، القدیمةParthia  بارثیا: أهلفرتیون
ما بین نهر الفرات والخلیج الفارسي على الجانب الشرقي من االثنین. تكاد تكون مطابقة لمقاطعة بحر قزوین، 

. Scythian originخراسان الحالیة، شمال شرقي إیران. سكانها من أصل سكیثي 
 ق.م.، ولكن سرعان ما 521ُذكر الفرّتیون في كتابات داریوس هستاسبس، إذ قاموا بثورة على الفرس سنة 

 ق.م. ٢٥٦بدأت إمبراطوریة الفرتیین العظمى حوالي ُأخمدت. حكمهم بعد ذلك إسكندر األكبر، ثم خلفاؤه السلوقّیون. 
 ضد السلطة السریانیة المقدونیة، وبدأ بساللة حاكمة جدیدة في شخصه عرفت Arsaces I األول حین ثار أرساكس

، امتدت في العصور المسیحیة عن اإلمبراطوریة الرومانیة. دامت هذه اإلمبراطوریة لمدة Arsaciadaeباألرساكیدین 
 عاًما. اتسم الفرتیون بمهارتهم الحربیة كفرسان، یتظاهرون في الحرب بأنهم منسحبون، وٕاذا بهم وهم ٤٠٠حوالي 

منسحبون یلقون سهامهم على العدو الذي خلفهم بمهارة عجیبة. دخلوا في صراع مع الدولة الرومانیة في الشرق لمدة 
 40م، وبین سنتّي 226ق.م حتى سنة 64 لالستیالء على أرمینیا. وقد أوقفوا التوّسع الروماني شرًقا من سنة طویلة

 ق.م. 37ق.م و 
 غالًبا ما تشیرا إلى دولة واحدة.  Persia وفارس Parthiaلغتهم فارسیة. وكان قدیًما كلمتا 

غزوا آسیا الصغرى وسوریا، وفتحوا أورشلیم ونهبوها، ونّصبوا أنتیغونس آخر الحشمونّیین على عرشها. 
حضر بعض الیهود من بارثیا في أورشلیم في یوم العنصرة، ورّبما حملوا بشارة اإلنجیل معهم إلى بارثیا حین 

عادوا إلیها. 
م فتح الفرس بالدهم تحت قیادة أزداشیر الساساني وقضوا على مملكتهم. 226في سنة 
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یحّدها نهر أركسیس وبحر قزوین شماًال وشمال شرقي، وبارثیا وهركانیة وصحراء : كانت مادي دولة مادیون
 ألف میًال مربًعا، طولها من الشمال 150فارس شرًقا، وفارس وسوسیانه جنوًبا، وأشور غرًبا. تبلغ مساحتها حوالي 

 میالً . كانت مقّسمة إلى ست مقاطعات، وفي 250 میًال، وعرضها من الشرق إلى الغرب 600إلى الجنوب حوالي 
أیام الیونان والرومان انقسمت إلى مقاطعتین وهما أتروباتینة ومادي الكبرى. األولى في الشمال تضم األرض الواقعة 
ما بین بحر قزوین والجبال شمال نهر زاغروس. أّما مادي الكبرى فهي في الجنوب وشرق أتروباتینة. ومادي كانت 

 بدورها تنقسم إلى مقاطعات صغیرة.
. كان المادّیون شعب )٢: ١٠كانت مادي من أغنى مناطق آسیا، ٌدعیت في الكتاب المقدس ماداي (تك 

 أوربّیة. تحالف الملوك األشورّیون مع قبائل مادي ابتداء من القرن التاسع ق.م.، وظّلوا على عالقة –یتحّدث الهندو 
 612 عاًما. ثم تضافر المادّیون والسّكیثّیون مًعا، متحالفین مع بابل فأسقطوا مملكة أشور سنة 200طّیبة بهم طیلة 

ق.م.  
سیطروا في القرنین السابع والسادس ق.م على إمبراطوریة امتّدت من بالد فارس إلى آسیا الصغرى، 

عاصمتها اكبتانة، حمدان الحدیثة، شمال غربي بالد فارس. 
، ١٤، ٣: ١؛ إس ١١: ١٨؛ ٦: ١٧ مل ٢غالًبا ما یرتبط المادیون بالفارسیین؛ وكانوا تحت حكومة واحدة (

ظهر تعبیر "مادي وفارس" حتى دعي الیونان حربهم ). ١: ٩؛ ٢٠: ٨؛ ٨: ٦؛ ٢٨: ٥؛ دا ٢٥: ٢٥؛ إر ١٩–١٨
 الفارسّیة العظیمة بالحرب مع الماّدیین.

: غالًبا ما ُیدعى أهل هذه المنطقة حالًیا فارس، وكان المادیون والعیالمیون شعبین متجاورین عیالمیون
. دجلةیسكنان وراء 

كانوا أّمة منعزلة، شاركوا السومرّیین حضارًیا في ). ٢٢: ١٠العیالمیون هم من نسل عیالم بن شیث (تك 
المدن القدیمة والكتابة. التحق ملكهم كدرلعومر بالحملة على وادي األردن، وتلّقي الهزیمة على ید إبراهیم أب اآلباء. 
وغالًبا ما كان العیالمّیون تحت سیطرة جیرانهم في الغرب. وقد أرسل األشورّیون بعض مواطني السامرة إلى عیالم، 

وأرسلوا عیالمّیین إلى فلسطین لیحّلوا محل أولئك.  
 لغتهم بال شك كانت فارسیة. عاصمتها شوشان، صارت عیالم فیما بعد جزًء من اإلمبراطوریة الفارسّیة،

، لهذا )٢: ٨. قیل عن دانیال أنه قطن في شوشان التي هي في مقاطعة عیالم (دا Susaیدعوها الیونان سوسا 
 الیزال سكانها یدَّعون بأن قبر دانیال النبي لدیهم. ُیدعى العیالمّیون بالشوشانّیین.

عند عودة الیهود من السبي كان بقایا هؤالء الذین تهّجروا إلى فلسطین یقاومون فكرة إعادة بناء الهیكل 
). 4(عز

فارس مملكة ، تحدها Kusustanستان زوخ، واآلن تدعى Elymiasدعاها الیونانیون والرومان عیالمیس 
 في الغرب والخلیج الفارسي في الجنوب. ل في الشمال، وبابادييمأشور و و،في الشرق

 فكانت عیالم مركز ).٣٥: ٤٩؛ إر ٦: ٢٢كان العیالمیون رجال حرب یجیدون ضرب القوس (إش 
   ق.م. استعاد العیالمّیون قّوتهم، وتسّلط بعض ملوكهم على مدن في بابل.200إمبرواطوریة قدیمة. وحوالي سنة 

 ، البابلي، بل استوطنوا هناكي" أو یهود بابل، هؤالء لم یریدوا الرجوع من السبالساكنون ما بین النهرین"
د كثیرون  وصارت له مدرسة الهوتیة خاصة اتسمت بغزارة العلم، وكان لهم تأثیرهم القوي على شمال الفرات، فتهوَّ
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 تقع ما بین نهري التیجر والفرات (في سهل سوریا) یحدها شرًقا أشور، وغرًبا سوریا، وشماًال أرمینیا، وجنوًبا منهم.
، أي مدینة ما Moverannhar واآلن یدعوها اآلسیویون ،. كان الیهود قدیًما یدعونها فدان آرامBabyloniaبابل 

وراء النهر. 
وجدت في هذه المنطقة أماكن هامة وردت في الكتاب المقدس مثل أور الكلدانیین مكان مولد إبراهیم (تك 

)، وهینع ٢٠: ٣٥ أي ٢)، وكركمیش (٣٢-٣١: ١١)، وحاران حیث توقف تارح فیها وهناك مات (تك ٢٨–٢٧: ١١
) وهي منطقة متسعة مسطحة وخصبة. لغة سكانها یمكن أن تكون ٢٤: ١٧مل  ٢)، وسفروایم (١٣: ١٩مل  ٢(

السوریة مع خلیط من الكلدانیة. 
ن يما بین النهرین. لكن كثیر  ویعني بها الیهود الساكنین فيIouaian: یرى البعض أنه یقصد هنا الیهودیة

یرون إنها الیهودیة حیث كانت لهجتهم مختلفة عن لهجة الجلیلیین. 
وهي أكبر والیات آسیا الصغرى   هناك ونالوا حق المواطنة. بعض الیهود": استوطنالساكنون في كبدوكیة"

 .Euxine (تعني برج النور) وبحر Taurus تشمل كل المنطقة التي تقع بین جبل طاروس (تركیا)، تقع في الشرق،
تقع في جنوب بنطس أو بنتس، وفي غرب الفرات وشمال سوریا وكیلیكّیة وشرق غالطیة. وهي سهل مرتفع تخترقه 

م مقاطعة رومانّیة. ووحدها فسباسیان عام 17سالسل من الجبال. جعلها طباریوس، عند وفاة الملك أرخیالوس عام 
م مع أرمینیا الصغرى، فصارت من أكبر والیات الحدود. 70

لغتهم التي كانوا یستخدمونها الزالت غیر معروفة. ُیحتمل أن تكون لهجة مختلطة من بین الیونانیة 
 ).١١: ١٤ (أع Lycooniansوالسریانیة مع مزیج من جیرانهم مواطني لیقونیة 

مناطق یرون أنها أشر المناطق (كبدوكیة، كریت،  كان الیونانیون یشیرون إلى كبدوكیة من بین ثالث
كیلیكیة). لكن بعد قبولها لإلیمان المسیحي خرجَّت لنا شخصیات رائعة مثل القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

والقدیس باسیلیوس الكبیر. 
، خاصة على الشواطئ الغربیة، كان للیهود جالیة من أكبر الجالیات، ولهم مدرسة لها آسیاكذلك في 

 ،مجمع الشیطان: "هأنذا أجعل الذین من فیالدلفیاتأثیرها، لكنهم كانوا منحلین، یقول عنهم سفر الرؤیا مخاطًبا أسقف 
" أحببتكمن القائلین إنهم یهود ولیسوا یهودا، بل یكذبون هأنذا أصیرهم بأتون ویسجدون أما رجلیك، ویعرفون أني أنا 

دت كثیرین. لیة وفریجیة وغالطیة وبنتسيبمف). كذلك یهود 9: 3 (رؤ ، كانت الجالیات الیهودیة لها تأثیرها وهوَّ
اسم یوناني والتیني معناه "البحر"، وهو االسم القدیم للبحر األسود وكذلك األراضي الواقعة على طول : بنتس

 كانت مملكة لها سلطانها ونفوذها القوي قدیًما، وهي في األصل جزء من كبدوكیة، یحدها في الشرقساحله الجنوبي. 
نیا الصغرى. كان ملكها المشهور ي والجنوب أرم، والشمال البحر األسود،Halys وفي الغرب نهر ،Colchis خولكس

 استطاع أخیًرا الرومان أن یخضعوه. Mithridates  مثرادتسهو
). 1: 1 بط 1؛ 2: 18بنتس هي وطن أكیال (أع

. Natolia: یقصد بها آسیا الصغرى، وهي جزء من تركیا في آسیا، ُتدعى حالًیا ناتولیا آسیا
 وفّریجیة وبمفیلیة ومصر "

 ونواحي لیبیة التي نحو الَقْیروان 
 ]10". [والرومانیون المستوطنون یهود ودخالء
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: قطاع  كبیر من آسیا الصغرى (تركیا)، اختلفت تخومها عبر األزمنة. وبعد أن ٌاقتطعت منها فّریجّیة
غالطیة أصبحت حدودها هكذا: شمالها بیثینّیة، وشرقها لیكأونّیة وغالطیة، وجنوبها لیكّیة وبیسیدّیة وٕایسورّیة، وغربها 

كاریا ولیدیا ومیسّیا. المنطقة سهل مرتفع بین سلسلة جبال طوروس جنوًبا وأولمبوس شماًال وتموس غرًبا. 
 أوربّيّ◌ة. تأّسست مملكتهم في أوائل األلف األّول ق.م بعد انهیار الحثّّیین. وفي –شعبها یتحّدث الهندو 

القرن التاسع ق.م اجتاح الكیمرّیون فّریجّیة التي صارت فیما بعد جزًء من مملكة اللیدّیین. 
ُتدعى في الوثائق األشورّیة والعهد القدیم "ماشك"، كان شعبها محارًبا، وكانوا یتاجرون في النحاس والعبید 

). 39؛ 38؛ 13: 27؛ 1: 39؛ 3-2: 38؛ 26: 32(حز 
كثیر من حّكامها دعوا "میداس"، ولعّل هذا االسم كان لقًبا خاًصا بحّكامهم، مثل فرعون مصر. ُدفن بعض 

حّكامها في قبور فخمة حول العاصمة غوردیوم التي اكتشفت حدیثًا.  
 ق.م. اقتطفت منها القسم الشرقي المدعو 25 ق.م. صارت جزًء من آسیا الرومانّیة، ومنذ 116في عام 

"غالطّیة". 
َذكر العهد الجدید بعض مدنها مثل الودكّیة وكولوسي وهیرابولیس وأنطاكّیة بیسیدّیة. في ذلك الحین لم تعد 

فّریجّیة مقاطعة، بل صارت اسًما خاًصا بمدینة فّرّ◌یجّیة، وقد اجتاز الرسول بولس في فّریجّیة في رحلتیه الثانّیة 
). 23: 18؛ 6: 16والثالثة (أع

 وكیلیكیة، بالقرب Lyciaلیكیة ، ما بین Caramania، حالًیا تدعى  Natolia: اسمها القدیم ناتولیابمفیلیة
 میًال وعرضها 80 وهي منطقة على الساحل الجنوبي الغربي من آسیا الصغرى (تركیا)، طولها من البحر المتوسط.

 میًال، تخترقها ثالثة أنهار هي الكتاركتس وألسترس واألورینیدون. كانت عاصمتها برجة التي زارها الرسول بولس 30
). أضاف إلیها كلودیوس بیسیدّیة ولیكّیة. 25: 24)، ومیناءها أتالیه (إضالیة أع5: 27؛ 24: 14؛ 13: 13(أع

: كانت الجالیة الیهودیة في مصر من أقوى الجالیات المصریة، وأهم یهود الشتات بال نزاع. یهود مصر
قاموا بترجمة العهد القدیم إلى الیونانیة، وُتعرف بالترجمة السبعینیة، التي ساعدت على نشر اإلیمان المسیحي بین 

 246-285كما یذكر التقلید أنها تّمت في زمن بطلیموس الثاني أو فیالدلفس (  والیهود المتكّلمین بالیونانّیة.األمم
ق.م). 

بالطابع وتفاسیره ًنا حسب ما ورد في فیلون الیهودي السكندري الجنس الذي اتسمت فلسفته وكان عددهم ملي
بأنه ُوجد في اإلسكندریة حي یهودي یقتطع قسمین من  م.) 50 حوالي – ق.م. 20(حوالي األفالطوني. یخبرنا فیلون 

 عانى الیهود من اضطهاد مرعب من مواطني اإلسكندریة الوثنیین، 38 عام حواليتي للمدینة. في لالخمسة أقسام ا
 ُتدعى Caligula لیرفع شكواه أمام اإلمبراطور كالیجوال ق. م. 39عام مما اضطر فیلون أن یذهب إلى روما 

Legatio ad Caium يجالیة یهودیة في ذلك الحین في منطقة الفیوم لها تأثیرها القوأیًضا . ُوجدت. 
 الذي بسبب بالغته ، الوارد في الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس،هذا وكان أبولس یهودًیا إسكندري الجنس

ن فریق نسب نفسه إلیه من بین األربعة فرق هناك.  وفلسفته مع حرارة روحه وكرازته تكوَّ
 أما عن : كان الیونان بوجه عام یدعونها أفریقیا، لكن هنا ُیقصد بها القطاع الشمالي عند قیروان.الیبي

 لكن ،بیا، وقد ُولد هناكيالقدیس مرقس الرسول الكارز في مصر ولبعضهم مثل فإننا نعتز ب ،بیايالیهود الذین في ل
 في النبيوالدیه اضطرا إلى الذهاب إلى أورشلیم ومعهما یوحنا مرقس بسبب هجوم حدث لهم. وأیًضا لوكیوس 
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 ن مجمع خاص بهم في أورشلیم.يكان للیهود اللیبيوإنطاكیة. 
 ٥٠٠: على الساحل الشمالي من أفریقیا على البحر المتوسط تقع جنوب جزیرة كریت، وعلى بعد قیروان

 نال سمعان القیرواني بركة حمل میًال غرب اإلسكندریة. كانت أیًضا ُتدعى بنتابولیس أي الخمس مدن (الغربیة).
. الصلیب في طریق السید المسیح للصلب

 ق.م، وقد تحرروا بعد 63 من أورشلیم عام ي: كانوا أصًال من ضمن األسرى الذین أسرهم بومبیهود روما
نوا مجمًعا بعدٍد متواضعٍ . لكن نمت الجالیة  وصار لها أثرها حتى على رجال الحكم. غیر أن شوكتهم ،ذلك وكوَّ

 یقول یوسیفوس ن.ي اللیبرتني ُتدعىا جالیة كانت ممثلة في أورشلیموضعفت بعد أن طردهم كلودیوس، ثم عادوا وكًون
أنه ُوجد في أیامه ثمانیة مجامع یهودیة في روما. هذا وكثیًرا ما أشار الكتَّاب الرومان إلى الیهود. وٕاذ كانوا مصممین 

 فإنهم إذ تحرروا انسحبوا ، وعدم الشركة في الطقوس الوثنیة التي للرومان، وحفظ یوم السبت،على تطبیق الشریعة
  هناك. ُوجدت جالیة كولونیة یهودیة هكذالیعیشوا مًعا عبر التیبر من جهة روما. و

 ]11". [لسنتنا بعظائم اللَّهأكّریتیون وعرب نسمعهم یتكّلمون ب"

: سكان جزیرة كریت، وهي جزیرة ضخمة في الشرق أو الجانب الشرقي من البحر المتوسط، اآلن كریتیون
 میًال جنوب غرب القسطنطینیة، ٥٠٠ میًال، تبعد حوالي ٥٠ میًال وعرضها ٢٠٠، طولها حوالي Candiaُتدعى 

هي أساس تكوین الكنیسة التي أقام علیها الرسول بولس و ،یهود كریت جالیة ُوجدت ونفس المسافة غرب سوریا.
 تیطس أسقًفا.

ن ألفا من ون وأربعا وُذبح مائت،انج، قامت بثورة أیام حكم تراقبرصكانت لهم جالیة كبیرة وخطیرة في هذا و
 لكن یهود قبرص عادوا وقبلوا اإلیمان المسیحي، وكان لهم دورهم الفعال ،Ïكاسیو مواطني قبرص ذكرها المؤرخ دیو

. في نشر اإلنجیل. من بینهم برنابا وهو الوي یهودي قبرصي الجنسیة، خال القدیس مرقس الرسول
 ، والخلیج الفارسي شرًقا،: سكان العربیة، وهي منطقة مشهورة في آسیا یحدها البحر األحمر غرًباعرب

والیهودیة شماًال، والمحیط الهندي جنوًبا. لغتهم هي العربیة. 
) سواء شرق األردن أو جنوبه متحالًفا مع الیهود، عاصمته بترا، 32: 11 كو 2 الحارث (العربوكان ملك 

أقام إمبراطوریة. تزوج هیرودس انتیباس رئیس ربع الجلیل بنت أرتیاس العربي ثم طلقها وتزوج هیرودیا امرأة أخیه. 
أرسلت فایتیلیوس لتأدیب وقامت حرب بین هیرودس وأرتیاس، انتصر فیها األخیر، وٕاذ لجأ هیرودس إلى روما 

 م. أثناء حكم كالیجوال، أو ربما 40 أو 39الحارث، لكن موت اإلمبراطور طیباریوس أنهى الحملة، وكان ذلك نحو 
 إلى بالد العرب ةوغسطس قیصر بعثأ أرسل. لكن  م. استولى الحارث على دمشق، وأقام فیها نائًبا عنه36في 

 م هزمت العرب واستولت على عدن. 70 روما بجیش عام یها علُهزمت أوًال، ثم عادت فزحفت
 أعمال اهللا العظیمة مثل تجسد الكلمة، ومعجزاته ن": كان الرسل یتحدثون بلغات الحاضرین ععظائم اهللا"

 وعمل الخالص الفائق من صلٍب وقیامٍة وصعوٍد، وخطة اهللا لخالص البشریة. ،العجیبة
لقد كانت أورشلیم أشبه بمركز ال للشعب الیهودي وحده بل للعالم كله، حیث حضر یهود ودخالء أتقیاء من 
كل العالم، فكانت لحظات حلول الروح القدس أو ذاك الیوم هو یوم غرس بذار اإلیمان في تربة األرض كلها في فترة 

قصیرة. فقد عادت هذه الجماهیر التي في شتات الدول تشهد لعظائم اهللا. 

1 Dio Cassio LXIII:32. 
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 يفقول: كل شخص ي). 32: 68ض سبحوا اهللا، غنوا للرب" (مز رإنه یدعو ممالك العالم كله: "یا ممالك األ 
 .Ïالعالم ینال نور معرفة اهللا ویقدم تسبحة مترنًما بوقارٍ 

 ألب ثیؤدورت أسقف قورشا
:  قائلین بعضهم لبعض،فتحّیر الجمیع وارتابوا"

 ]12". [ما عسى أن یكون هذا

 لم كن ل،اندهشوا وتحیروا، إذ لم یجدوا أمامهم تفسیًرا بشرًیافتطلع الجادون في أمر خالصهم إلى ما حدث 
صار الكل في حیرة مما حدث؛ كانوا  بل رغبة صادقة في البحث عن ما وراء هذا الحدث. ،تحمل هذه الحیرة ارتیاًبا

في حالة دهش. بدأ كل واحد یسأل اآلخر: وما هو هدف هذا؟ إنه منظر له تقدیره، فهل هؤالء الرجال مرسلون من 
السماء؟ ألعلهم مثل العلیقة الملتهبة ناًرا التي رآها موسى النبي؟ 

: وكان آخرون یستهزئون قائلین"
 ]13". [أنهم قد امتألوا ُسالفة

، غالًبا الیهود القاطنون في أورشلیم والیهودیة، خاصة رؤساء الكهنة والفریسیون المقاومون لروح تطلع آخرون
   إلى ما حدث بنوٍع من السخریة، إذ حسبوهم سكرى.اهللا القدوس،

لقد حسبوا أن هؤالء الرجال قد بالغوا في شرب الخمر یوم العید، ولم یفكروا في جدیة هل كثرة شرب الخمر 
تعلم اإلنسان أن یتحدث بلغات جدیدة حقیقیة لم یسبق له أن تعلمها. هؤالء الذین سبقوا فإتهموا السید المسیح أنه 

ببعلزبول رئیس الشیاطین یخرج الشیاطین، اآلن یتهمون تالمیذه المملوءین من الروح القدس أنهم سكرى. 
 بأنهم إذ أرادوا أن یهربوا من إدراكهم لجهلهم تبنوا في سخافة نظریة أن McLellandیقول د ماكلالند 

اإلسراف في شرب الخمر یمكن أن یعلم اللغات. 
  في استهزائهم تكلموا بالحق، ألنهم في الحقیقة كانت الخمر الجدیدة هي نعمة العهد الجدید. هذا الخمر الجدید هو

 .Ðمن الكرمة الروحیة
 القدیس كیرلس األورشلیمي

یرى بعض الدارسین أن البیت لم یسْع تلك األعداد الضخمة القادمة من كل أورشلیم، فانطلق الكل إلى 
 عجز الحاضرون عن تقدیم تفسیٍر لهذه ،منطقة الهیكل، بجوار الدار، وصار نوع من االضطراب نتیجة كثرة الوافدین

الظاهرة الفریدة في تاریخ العالم كله. 

. خطاب بطرس للشعب ٤
:  وقال لهم،فوقف بطرس مع األحد عشر ورفع صوته"

، أیها الرجال الیهود والساكنون في أورشلیم أجمعون
 ]14". [ إلى كالميوأصغوالیكن هذا معلوًما عندكم 

 كل في دوره مبتدئین بالقدیس بطرس. وا، الجمیع تحدثیرى البعض أن
 قادر أن یكشف الحق اإللهي من خالل وأنهوقف القدیس بطرس لیؤكد للحاضرین أنهم لیسوا بسكرى، 

1 Comment. on Ps. 68, article 23. 
2 Lect. Catech., 17:18. 
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النبوات التي بین أیدیهم. 
 یوجه حدیثه إلى طبقة معینة بل إلى كل الساكنین في أورشلیم سواء المقیمین دوًما فیها أو الذین جاءوا مل

یقطنون فیها من أجل العید. فالحدیث هنا موجه إلى القیادات الدینیة مع الشعب، ألن عطیة الخالص هي لكل نفٍس 
بشریة. 

ل لغة الرسول بطرس واصطالحاته في تطابق مع رسالته م هذا الخطاب وجدوه یحدارسینإذ فحص بعض ال
األولى، مما یكشف عن أن القدیس لوقا نقل الخطاب كما هو، فالناقل أمین في نقله. 

هذا ومن جانب آخر فإن معالجة القدیس بطرس للنبوات التي استشهد بها مع بدء میالد الكنیسة یستحیل أن 
تكون من فكر رجٍل جلیلٍي، بل تحتاج إلى استنارة الروح القدس لفهم الكتب المقدسة. إنها عطیة الروح القدس للتالمیذ 

فسرونها ویطبقونها على شخص السید المسیح. يوالرسل أن یستخدموا النبوات و
جاء خطاب القدیس بطرس في ثالثة أقسام: 

عطیة الروح القدس. وهو ] تفسیر الحدث نفسه، 21- 14 [القسم األول
] الشهادة لیسوع الناصري أنه المخلص، خالل القوات واآلیات التي صنعها. 28- 22 [القسم الثاني
تحقیق للنبوات، وشهادة أنه هو  الروح القدس وٕارساله] قیامة السید المسیح وصعوده 36-29 [القسم الثالث

الرب المسیح. 
من العجیب أن بطرس الرسولي الجلیلي كان یخاطب أناًسا قادمین من خمسة عشر دولة، لكل دولة لسانها 

ن والمصریین والفارسیین والعرب، ولم یكن ممكًنا لهم أن یفهموا اآلرامیة العامیة التي ألهل يالخاص مثل الیوناني
الجلیل. فما تكلم به القدیس سمعه كل واحد حسب لغته التي ُولد فیها. فإن كان القدیس قد تحدث باآلرامیة العامیة أو 

ن نحو ثالثة آالف آمنوا واعترفوا واعتمدوا أ سفر األعمال أن كل واحد فهم ما قاله، وهجدیدة إنما ما یؤكدبشریٍة بلغة 
وتمتعوا بعمل الخالص، األمر الذي ما كان یمكن أن یحدث هذا لو لم یدركوا كلمات الرسول ویتمتعوا بفهمها، وما لم 

یهبهم الروح القدس استنارة ویجتذبهم إلى اإلیمان. عمل الروح القدس في الرسول بطرس كما في قلوب السامعین. 
 یقف في ضعٍف م فإنه ل" الحدیث بروح القوة والیقین، بال خوف وال تردد وال تشكك.رفع صوتهیحمل تعبیر "

 موقف أخذ يم الشهادة الجریئة والجذابة للنفوس بالروح القدس. لةمحاوًال تقدیم براهین على صدق إیمانه، إنما حمل قو
 الروح! ة بل حامل قو،المتوسل أو مجرد المدافع

، هؤالء لیسوا سكارى كما أنتم تظنون"ألن 
 ]15". [ألنها الساعة الثالثة من النهار

 أما دفاع . ربما ألنهم الحظوا علیهم الفرح الشدید، وكأنهم في حالة دهش إلهي،ظنهم البعض أنهم سكارى
، إذ یندر أن یأكل یهودي أو یشرب في هذه إنه میعاد مبكریعني ف "الساعة الثالثة من النهار" بأنها القدیس بطرس

 هذا وكان الوقت غیر الساعة، حتى وٕان كان مدمًنا للشرب، ألنها كانت ساعة صالة، فُیحسب ذلك جریمة كبرى.
نه یوم عید الحصاد أو عید الباكورات حیث كان الیهود في أورشلیم مشغولین بتقدیم الباكورات والذبائح ألمناسب 

وممارسة الصلوات حتى تمام الساعة العاشرة صباًحا. 
 نهم سكرىإ": لكن آخرون سخروا قائلین" .

هذا الخمر . دالعهد الجدي  هي نعمة،كانت الخمر جدیدةفي استهزائهم تكلموا بالحق، ألن في الحقیقة 
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 واآلن قد انبتت برعًما في العهد الجدید. ،من الكرمة الروحیة... كانت قبًال تحمل هذا الثمر في األنبیاء الجدید هو
لكنها تحمل ثماًرا جدیدة في موسمها، هكذا الروح ي، فإنه حتى في األمور الحّسیة نجد الكرمة تبقى كما ه

  .كما عمل في األنبیاء یعمل اآلن أعماًال جدیدة وعجیبةف ،هو بنفسه یستمر
من  شركة)  فقط (نصیبقبالً ألنه كان ، اء أیًضا، لكن هنا تأتي بغزارةبمن أن نعمته قد ُقدمت لآل بالرغم

عتمدوا فیه تماًما.  االروح القدس، أما اآلن ف
 یا رجال إسرائیل أنتم الذین یبشركم یوئیل ):ه یقول (موبًخانالما قد  عرفإذ بطرس الذي له الروح القدس 

. "ألن هؤالء لیسوا سكارى كما أنتم تظنون" لكنكم ال تعرفون األمور المكتوبة
 " ویشربون بملذاتك،"یسكرون بدسم بیتك: مكتوب بل حسبما هو، نهم سكارى لكنهم لیس كما أنتم تظنونإ

. ).8:36مز (
مضاٍد للُسْكْر الخاص بالجسد. ألن هذا  مسكرٍ  وواهب حیاة للقلب.، ممیٍت للخطیة نهم سكارى بمسكٍر سامٍ إ

معرفًة لما لم یكن یعرفه اإلنسان.   حتى بالنسبة لما كان اإلنسان یعرفه، أما هذا فیمنح،األخیر یسبب نسیاًنا
. )5:15 یو ("األغصان""أنا الكرمة وأنتم :  ألنهم شربوا خمر الكرمة الروحیة القائلة،إنهم سكرى

 من النهار من ذات الوقت الذي نحن فیه، أنها الساعة الثالثة خبركم بهأما  ن كنتم ال تقتنعون، افهمواإلكن 
. )2: 15أع (

مرقس قد ُصلب في الساعة الثالثة، واآلن الساعة الثالثة یرسل لنا فیها نعمته. ألن نعمته   لنايفكما یرو
لیست شیًئا بخالف نعمة الروح. إنما ذاك الذي ُصلب وقتئذ هو أیًضا یهب الموعد... 

من  سكبأ"یقول اللَّه ویكون في األیام األخیرة إني  ما قیل بیوئیل النبي: لىإ أصغوا ،وٕان أردتم شهادة بذلك
من روحي على  أسكب" اللَّه روحه بمقیاس... يإذ ال ُیعط،  العطیةى تحمل غن""أسكب كلمة)، 18:2أع " (روحي

" من روحي في تلك األیام فیتنبأون  أسكبي أیًضا وٕامائي"وعلى عبید : وبعد ذلك یقول،كل بشر فیتنبأ بنوكم وبناتكم"
. )18:2أع (

 ، الفقراءیخذل وال ،إذ ال یطلب كرامات بل تقوى الروح. ال ینتفخ األغبیاء، ال یبالي الروح القدس باألشخاص
 .Ïبل لیستعد كل واحد لتقبل النعمة السماویة

 كیرلس األورشلیميالقدیس 
 وكما قال ،) هي خلق سماء جدیدة17:65 (إشي ما قال إشعیاء النبك و،تأسیس الكنیسة هو خلق جدید للعالم 

إیمانكم في المسیح هو القوة).  5:2 بولس (كو
 تجدد حسب صورة خالقه بالمیالد الجدید إنسان آخر تشرب المطر النازل علیها، وُخلق أرض جدیدة ُخلقت 
 في(، "تضیئون بینهم كأنوار في العالم" )14:5 مت( یقول عنه المسیح: "أنتم نور العالم" نور جدیدمن أعلى. ُووجد 

ب التي سماها الّله هي العجائب ك، لذلك ُتضئ كواكب كثیرة في قوة اإلیمان. لیست األعداد الكبیرة من الكوا)15:2
 یقول لكواكبه: خالق العالم الجدیدلقد سمعت   . في السماءمكتوبةالوحیدة في الخلیقة. یقول كلمة الّله إن أسماءهم 

). وباإلضافة إلى هذه الكواكب التي خلقها السید 20:10  أن أسماءكم ُكتبت في السماوات" (لوىباألحر"افرحوا 

Ï 19-18: 17 مقاالت لطالبي العماد .
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح الثاني 

  

أعمالها الطیبة. ویقول صانع هذه الشموس: "فلیضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي  بالمسیح توجد شموس تُنیر العالم
. ثم "حینئذ یضئ األبرار كالشمس في ملكوت )16:5 مت( ویمجدوا أباكم الذي في السماوات" ،یروا أعمالكم الصالحة

. Ï)43:13 مت(أبیهم" 
القدیس غریغوریوس النیسي 

 أنه مقابل الصالة الداخلیة الدائمة التي ال یحدها زمن توجد صلوات محددة الزمن Ðالعالمة ترتلیانیرى 
 9( حل الروح القدس في وقت الساعة الثالثةعامة وهي الثالثة والسادسة والتاسعة كما جاء في الكتاب المقدس. وقد 

)؛ ودخل مع القدیس یوحنا 9: 10ع أص)، وشاهد بطرس الرسول المالءة النازلة من السماء وقت الساعة السادسة (
إلى الهیكل وقت الساعة التاسعة. إذ ینتزع اإلنسان نفسه من عمله في هذه الساعات للصالة. وقد كان دانیال یصلى 

 هذا بجانب الصالة عند الشروق وباللیل وعند األكل، وعند ،)10: 6ثالث مرات یومًیا حسب الطقس الیهودي (دا 
عطي السماویات أولویة عن األرضیات. ندخول الحمام... عالمة أننا 

 ]16". [بل هذا ما قیل بیوئیل النبي"

ما یحدث لیس مصادفة، لكن تنبأ عنه یوئیل منذ قرون، وهو حدث مرتبط بالعصر المسیاني، وكأنه یقول 
لهم: یلزمكم أن تراجعوا أنفسكم، فإن الذي قتلتموه هو المسیح موضوع نبوات األنبیاء. 

  .بخصوص االتهام (أنهم سكرى) برأ نفسه من هذا ببرهان من عنده، أما عن النعمة فإنه استعان بالنبي كشاهد
). ُوهب للبعض خالل أحالم، وآلخرین انسكب علیهم عالنیة، 28: 2(یوئیل "أسكب من روحي على كل جسدٍ "

. Ñفإنه بالحق باألحالم رأى األنبیاء ونالوا إعالنات
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 األخیرة، ویكون في األیام :یقول اللَّه

 ،أني أسكب من روحي على كل بشر

 ، بنوكم وبناتكمأفیتنب

، ویرى شبابكم رؤى
 ]17". [حالًماأویحلم شیوخكم 

" یعلن أن ما حدث هو بدایة النهایة، حیث تدخل البشریة مرحلة انتظار یكون في األیام األخیرةبقوله: "
 هذا وقد عرف الیهود هذا االصطالح أنه خاص بعصر المسیا مجيء المسیح األخیر وتترقب یوم الرب بفرٍح عظیمٍ .

). عندما تنبأ یعقوب ألبنائه عما سیحدث في العصر ٥: ٣؛ هو ٢: ٢الذي طالما ترقبه الیهود عبر األجیال (إش 
)، وعندما تحدث میخا النبي عن كنیسة العهد الجدید كجبل بیت ١: ٤٩" (تك آخر األیامالمسیاني دعا هذا العصر "

). ٢: ٢)، وأیًضا إشعیاء النبي (١: ٤" (مي وفي آخر األیامالرب قال: "
" الذي فیه أرسل اآلب ابنه مولوًدا من امرأة مولوًدا ملء الزمان" یكشف عن حلول "آخر األیامهذا وتعبیر "
 وما على ت" حیث یجمع اهللا بتدبیره كل شيء في المسیح ما في السماواملء األزمنة)، أو "٤: ٤تحت الناموس (غل 

1 Homilies on Song of Songs, 14. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
2 On Prayer, 25.  
3 Homilies on Acts, hom. 5. 
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). ویرى البعض إنه ملء الزمان الذي فیه ُینزع الملكوت من إسرائیل القدیم، وُینقض الهیكل ١٠: ١األرض (أف 
. Ïلُیسلم الملكوت إلسرائیل الجدید، وُیقام الهیكل الجدید في قلوب المؤمنین

حلت األیام األخیرة حیث یبطل الكهنوت الالوي لُیعلن كهنوت المسیح الذي على طقس ملكي صادق (مز 
)، هذا الذي لیس من نسل إبراهیم، وال یعرف أحد أباه وأمه... ففي المسیح یسوع تنفتح ٢٠: ٦؛ ٦: ٥؛ عب ٤: ١١٠

الدعوة للعمل خالل المجهولین! 
یرى البعض أن تاریخ الخالص یحوي العصور التالیة: 

  .اإلنسان في الفردوس
 .عصر اآلباء 

 .عصر القضاة 

 .عصر الملوك 

 .(خاصة أثناء السبي وبعده) عصر األنبیاء 

  العصر األخیر، أو األیام األخیرة: العصر المسیاني حتى مجيء الرب األخیر أو یوم الرب. وقد استخدم الرب
؛ ٢٠: ١بط ١). كما استخدمه الرسل (٤٨: ١٢؛ ٢٤: ١١؛ ٤٥–٤٤، ٤٠–٣٩: ٦نفسه هذا االصطالح (یو 

). ٢: ١؛ عب ١٨؛ یهوذا ١٨: ٢یو ١، ٣: ٣بط ٢
" إذ لم یعد عمل الروح القدس قاصًرا على الیهود، وٕانما یعمل أیًضا في األمم. یعمل في أوالد على كل بشر"

: [عندما وضع موسى یده على یشوع Rabbi Tanchumاهللا من الجنسین لحساب ملكوت اهللا. یقول الربي تانخوم 
قال: یقول اهللا المبارك "في وقت النص (العهد) القدیم تنبأ كل نبي بمفرده، لكن في أیام المسیا سیصیر كل إسرائیل 

أنبیاء".] 
" هنا بمعنى أنهم یخبرون بأحداث مستقبلیة ُتعلن لهم، وٕانما یعلمون ویخبرون بالحق یتنبأال ُتفهم كلمة "

اإللهي خاصة خالص المسیح، وما یعده للمؤمنین من أمجاد سماویة. 
: كان اهللا قدیًما یعلن عن حضوره اإللهي وٕارادته اإللهیة خالل وسیلتین: إما عن طریق الرمز الرؤى واألحالم

 مل ١)، وٕایلیا النبي (١٧: ٢١أیًضا مع أبینا إبراهیم (تك و، كما حدث مع موسى على جبل حوریب، ظهور نارٍ مثل 
 كما في عصر البطاركة حیث نجد أمثلة كثیرة في سفر التكوین. أما الوسیلة بظهور مالئكة). وأحیاًنا ١٢–١١: ١٩

 الخ)، ومع فرعون ٢: ٤٦ الخ؛ ١: ٢٨)، ویعقوب (تك ٩، ٥: ٣٧ كما حدث مع یوسف (تك ألحالماألخرى فهي ا
). ١٧–١٠: ٤)، ونبوخذنصر (دا ٧–١: ٤١(تك 

"؟ كان حلول الروح القدس في العهد القدیم مؤقًتا، یحل على فئة معینة مثل بنوكم وبناتكمماذا یعني بالقول: "
الكهنة وهم من سبط خاص (الوي)، والملوك (من سبط یهوذا)، واألنبیاء وهم أفراد معینون یظهرون بدعوٍة إلهیة. أما 

في العهد الجدید فصار الروح القدس هبة إلهیة ُمقدمة لكل المؤمنین، حیث یسكن في المؤمن لیهب نعم خاصة 
متباینة. حتى العمل القیادي الكنسي مثل الرسل والتالمیذ ثم األساقفة والقسوس والشمامسة فهو لیس قاصًرا على سبٍط 

ما أو عائلٍة ما، لكن الرب اختار تالمیذه من بین عامة الشعب لیقیم من المزدرى وغیر الموجود من ُیبطل بهم 
). 27: ١ كو ١الموجود (

1 See Matthew Henery: Comm. on Acts 2. 
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  ،سبق وقال أنه قد سكب الروح علینا، إذ لیس من طبیعة الخلیقة وال األشیاء المصنوعة أن تعطي الروح بسلطان
َ◌ه. فتتقّدس المخلوقات بواسطة الروح، أما االبن فحیث أنه ال یتقّدس بواسطة الروح بل  بل هو عطیة اللَّ

. Ïباألحرى هو الذي یعطي الروح للجمیع، لذلك لیس مخلوًقا، بل هو ابن اآلب الحقیقي
البابا أثناسیوس الرسولي 

  .كان الروح یعمل في نفوسهم (األنبیاء) للتنبؤ والتكّلم حینما كانت تدعو الحاجة أن ُیخبروا العالم بأحداث عظیمة
ألن األنبیاء لم یكونوا یتكّلمون في كل وقٍت، بل حینما یشاء الروح الذي فیهم فقط، إال أن القّوة اإللهیة كانت معهم 

دائًما. فإن كان الروح القدس قد انسكب بهذا المقدار في ذلك العهد الذي هو ظل لعهد النعمة، كم باألحرى 
 Ðینسكب في العهد الجدید، عهد الصلیب ومجيء المسیح الذي حدث فیه انسكاب الروح واالمتالء به؟!

القدیس مقاریوس الكبیر  
ئي، ماإيوعلى عبیدي أیًضا و"

 ]18". [أسكب من روحي في تلك األیام فیتنبأون

ما ورد هنا بدأ یتحقق في عصر الرسل خالل عمل السید المسیح الذي بدأ بمواهب الروح التي لم تعد 
، وٕانما الدعوة للخدمة مفتوحة أمام كل نفٍس أمینة  (الملوك) ویهوذا (الكهنوت كمیراٍث )محصورة في سبطي الوي

مشتاقة للعمل الكرازي، كما أن الدعوة للشهادة للمسیح هي لكل عضو حي في الكنیسة مهما كان جنسه أو وطنه أو 
 أو قدراته. هسن
  في عنایته الكلیة سكب اهللا القدیر بنعمته روحه على كل جسٍد في هذه األیام األخیرة، على خدامه وٕامائه، فكبح

عدم اإلیمان المخادع والجامح هذا الذي یثیر التشكك في إیمان البشر بقیامة الجسد، وأوضح دون أیة عوائق من 
 .Ñجهة الكلمات الغامضة في الكتب المقدسة القدیمة، وذلك بالنور الواضح للكلمات المقدسة ومعانیها

  العالمة ترتلیان
، عطي عجائب في السماء من فوقأو"

  ،وآیات على األرض من أسفل
 ]19". [دًما وناًرا وبخار دخان

  ،تتحول الشمس إلى ظلمة"
، والقمر إلى دم

 ]20". [قبل أن یجيء یوم الرب العظیم الشهیر

لقد صاحبت خدمة العهد الجدید عالمات وعجائب في السماء وعلى األرض، كما حدث عند صلب السید 
المسیح حیث حدثت ظلمة على وجه األرض وزالزل، كما تشققت الصخور وانفتحت القبور، وخرج كثیر من القدیسین 

وفي صعوده أیًضا أعلنت السماء عن مجده، إذ ظهرت سحابة  وظهروا في أورشلیم، وفي قیامته حیث حدثت زلزلة.
هذا وسیصاحب مجيء السید المسیح األخیر عجائب أیًضا من السماء وعلى األرض  ).٩: ١أخذته عن أعینهم (أع 

Ï  Adv. Arian. 2:15:18. 
Ð  4-3: 50عظة  

 
3 On the Resurrection of the Flesh, 63. 
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). ٢٩: ٢٤تعلن عن قرب مجیئه (مت 
یرى البعض أن الدم والنار والدخان والظلمة، هذه الظواهر تشیر إلى ما سیحل علیهم من دماٍر مدنٍي 

م، وتشتت الشعب في أنحاء العالم، وحلت ظلمة فكریة برفضهم للخالص. ٧٠ودینٍي، حیث أحرق تیطس الهیكل سنة 
  ُیقال حًقا أن كثیر من هذه الظواهر قد حدثت فعًال في السماء كما شهد یوسیفوس. وفي نفس الوقت یرعبهم

الرسول بأن یذَّكرهم بالظلمة التي حدثت مؤخًرا، وستقودهم إلى أموٍر مقبلة... إن كانت هذه األمور هي مقدمة 
. Ïلذلك الیوم (یوم الرب) فإن ما سیتبعه هو في غایة الخطورة ووشیك الحدوث

 !ماذا یعني: یتحول القمر إلى دم؟ إنه یشیر إلى تزاید القتل. اللغة هنا محفوفة بالرعب مع الیأسÐ 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ]21". [ویكون كل من یدعو باسم الرب یخلص"

، وهو أول مشاهد الملكوت وفتح الستار عن أعمال المسیح بحلول النبيما حدث هو تحقیق لنبوة یوئیل 
 بل هو حلول واستقرار وملء في قلوب ،روحه القدوس من السماء، ال حلوًال مؤقًتا كما كان مع أنبیاء العهد القدیم

المؤمنین، إلقامة ملكوت المسیح، فیصیر الكل ملوًكا وأنبیاء وكهنة هللا العلي. 
 ) 13:4 یو 1بسبب نعمة الروح التي ُأعطیت لنا، صرنا نحن فیه وهو فینا ...(

 خارج الروح نحن غرباء عن اللَّه وبعیدون عنه، أما بشركة الروح فصرنا قریبین لالهوت، فُوجدنا في اآلب 
. Ñ إنما هو عمل الروح الذي فینا ساكًنا في داخلنا،تناذوالیس من 

البابا أثناسیوس الرسولي 
  على أي األحوال جعل مقاله مشرًقا، إذ یقدم ما یخص اإلیمان، ومرعًبا إذ یتحدث عن العقوبة، فإنه في االبتهال

. Ò(هللا) یوجد الخالص
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،الرجال اإلسرائیلیون"أیها 

: اسمعوا هذه األقوال
  ،یسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل اللَّه

، بقواٍت وعجائٍب وآیاٍت 
 ،صنعها اللَّه بیده في وسطكم

 ]22". [كما أنتم أیًضا تعلمون

 في شخص السید المسیح ألنه كان ناصرًیا، فاحتج نثنائیل وان تعثريرأینا في تفسیرنا إلنجیل یوحنا أن كثیر
: 1"أمن الناصرة یمكن أن یكون شيء صالح؟" (یو  على فیلبس حین دعاه للقاء مع من كتب عنه موسى، قائال:

.  "یسوع الناصري ملك الیهود":لى الصلیبع). وفي استخفاف ُوضعت علة السید 46
 تشبه فرع شجرة صغیر ینبت بجوار الجذر في مكاٍن غیر ، ألنها مدینة صغیرة ال قیمة لها،"ناصرةُدعیت "

1 Homilies on Acts, hom. 5. 
2 Homilies on Acts, hom. 5. 
3 Contra Arians 2:42, 3:24. 
4 Homilies on Acts, hom. 5. 
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"ناصرة".  "نسر" وبالعبریة "نتسیر" ومنه جاء االسم مناسب، غالًبا ما یقوم الزارع بقطعه، یسمى بالعربیة
نه قد جاء عصر المسیا الذي كان أواضح أن ما فعله السید المسیح من قوات وعجائب وآیات إنما لیؤكد 

). 28: 12قبل "ملكوت اهللا" (مت أاآلباء واألنبیاء یشتاقون إلیه ویترقبونه. لقد 
 ،)، " أبي یعمل حتى اآلن42: 8 وأتیت" (یو ،ألني خرجت من قبل اهللا"قول: ال لیؤكد ،"صنعها اهللا بیده"

 فإن لم تؤمنوا بي ، فال تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعملي). "إن كنت لست أعمل أعمال أب17: 5وأنا أعمل" (یو 
). 38-37: 10 (یو فآمنوا باألعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب فّي وأنا فیه"

 عن حكمة القدیس بطرس:  Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیحدثنا 
"، لیس كنوٍع من المداهنة، وٕانما لكي یستمیلهم لالستماع إلیه.  أیها الرجال اإلسرائیلیون بدأ بقوله: "أوالً :
" لكي یصدروا الحكم بأنفسهم، ویتعرفوا اسمعوا هذه األقوال لم یصدر حكمه في أمر یسوع، بل قال: "ثانًیا:

علیه بحكمة ورویة.  
"، أي بأسلوٍب متواضعٍ .  رجل لم یبدأ بالحدیث عن حقیقته كابن اهللا الوحید وكلمة اهللا، بل قال "ثالثًا:
". هكذا نزل إلیهم، إلى مستوى تفكیرهم لكي یرفع صنعها اهللا بیده عندما أشار إلى معجزاته قال: "رابًعا:

أفكارهم إلى الحق الذي لم یكن ممكًنا لهم أن یقبلوه دفعة واحدة.  هكذا ینطلق بهم في كل مقالة من أسفل إلى أعلى. 
 هذه العبارة لتأكید أن السید المسیح قد أخذ Ðالعالمة ترتلیان استخدم  Valentinusفي رده على فاالنتینوس

. جسًدا حقیقًیا، وصار إنساًنا، ولم یكن جسده روحًیا أو خیاالً 
، هذا أخذتموه مسلًما بمشورة اللَّه المحتومة وِعلمه السابق"

 ]23". [ صلبتموه وقتلتموهآثمةیدي أوب

 "بال يرومان، وهي تعنال هنا تشیر إلى "آثمة""مملكة الشر"، لذلك فكلمة  كان الیهود یدعون مملكة روما
. )14: 14 (مر ا ابن اإلنسان ُیسلم إلى أیدي الخطاة"ذ وجاء في إنجیل مرقس: "هو"،ناموس

هنا یوضح القدیس بطرس أن موت السید المسیح لم یكن جزاًفا، فإنه وٕان تم على أیدي آثمة، ال یستطیعون 
أن یتبرأوا مما فعلوه إالَّ باإلیمان به، إالَّ أن ما حدث كان خالل خطة إلهیة أزلیة، سبق أن أعلنها باألنبیاء الذین نالوا 

معرفة إلهیة. 
، الذي أقامه اللَّه ناقًضا أوجاع الموت"

 ]24". [إذ لم یكن ممكًنا أن یمسك منه

إذ في )، هو أیًضا أقامه لیبرر الجمیع. حًقا ١٦: ٣اهللا اآلب في حبه بذل ابنه الوحید لخالص العالم (یو 
 وقد حل حبال الموت ،األمواتبین هكذا في طاعة قام من و ،رادته سلم نفسهإطاعٍة إلرادة اآلب التي هي واحدة مع 

 أن یغلق على السید المسیح  الموتوقد حاولتلد، "، فیّشبه الموت بسیدٍة أوجاع الموت ":). أما قوله5-4: 18(مز 
 :في أحشائه فلم یفلح. تمخض الموت باآلالم، وشق السید المسیح رحم الموت والهاویة وأقام نفسه. یدعوها المرتل

 سلطانه على السید، لكن السید حّل هذه الحبال، كما قطع شمشون ض"، إذ ظن الموت قادًرا على فرحبال الموت"
). 12-9: 16أوتار الجلد التي أوثقه بها الفلسطینیون كخیٍط أو كفتیٍل إذا شم النار (قض 

1 Cf. Homilies on Acts, hom. 6. 
2 On the Flesh of Christ, ch. 15. 
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 والسریانیة والقبطیة والفولجاتا "الجحیم"، وهو المكان الذي Bezae" هنا في نسخة بیزا الموتجاءت كلمة "
كانت تذهب إلیه النفوس بعد الموت. فقد مات حًقا ودخلت نفسه إلى الجحیم، ال لُیقبض علیه أبدًیا، وٕانما لكي یحطم 

متاریسه، ویحمل الغنائم إلى الفردوس. لقد بشر الراقدین، ال بكلمات بشریة ینطق بها، بل بقوة سلطانه على فك 
قیودهم وحملهم إلى الراحة. 

: داود یقول فیه"ألن 
  ،كنت أرى الرب أمامي في كل حین

 ]25". [تزعزعأنه عن یمیني لكي ال إ

حالة التهلیل التي عبَّر عنها المرتل ال تخصه هو بل تخص المسیا الذي لم یستطع الموت أن یفصل االبن 
الوحید الجنس عن اآلب، فاالبن عن یمین اآلب، واآلب عن یمین االبن، ألنهما ال یخضعان لحدود مكانیة، إنما 

نه بقیامته فتح باب الرجاء أ ما یشغله أما ألنه تحت قدمیه، ،. فالموت ال یشغل المسیحة" هنا یشیر إلى القوالیمین"
لمؤمنیه كي یتمتعوا بها. 

  ،لذلك ُسّر قلبي"
  ،وتهلل لساني

 ]26". [حتى جسدي أیًضا سیسكن على رجاء

". لساني" عوض "مجدي"، أما في العبریة "تهلل لسانيجاء اقتباس الرسول هنا عن الترجمة السبعینیة: "
  ،ألنك لن تترك نفسي في الهاویة"

 ]27". [وال تدع قدوسك یرى فساًدا

 ُوضع الجسد في القبر إلى حین لیطمئن األموات بوجوده فیه مؤقًتا. .تصویر رائع لحقیقة موت الموت
 وتنطلق بنفوس الراقدین على رجاء للتمتع بالفردوس. ، الجحیم تحطم متاریسهإلىانطلقت نفسه و

)، ألنه بال خطیة، فال یحل ١٩: ٣ وٕالى تراٍب تعود" (تك ،لم یسقط السید المسیح تحت الحكم: "ألنك تراب
به هذا الفساد. لم یكن ممكًنا للناسوت الذي صار للكلمة أن یحل به ما حل بطبیعة آدم الساقطة. حًقا یمكن لنفسه أن 

تفارق جسده، لكن إلى حین دون فساٍد للنفس أو الجسد. 
  وصعد إلى أبیه فوق 9: 49ألنه قام محطًما الهاویة، وقائًال لألسرى: اخرجوا، وللذین في الظالم: اظهروا (إش .(

. Ïفي السماء، إلى الموضع الذي ال یمكن للبشر الدخول إلیه، أخذ على عاتقه خطایانا، وصار كّفارة عّنا
القدیس كیرلس الكبیر  

  ،عرفتني سبل الحیاة"
 ]28". [وستمألني سروًرا مع وجهك

 إذ ما كان یمكن ألحد أن یدركها، لكنه رأى ، "عرفتني القیامة من األموات":لم یكن ممكًنا للمرتل أن یقول
الحیاة األبدیة. ى  ویرتفع المؤمنون إل،"، حیث یتحطم الموتسبل الحیاةفي قیامة الرب "
  ،الرجال االخوة"أیها 

  ،یسوغ أن یقال لكم جهاًرا عن رئیس اآلباء داود

1 Lettens, 41:13. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح الثاني 

  

 ]29". [أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا الیوم

ظن الیهود أن ما قاله داود النبي خاص به شخصًیا، وقد جاء في المدراش: [لیس من دودة وال حشرة لها 
 مدفوًنا لم یقم، وها هو قبره قائم یشهد ل.] لهذا أراد الرسول بطرس أن یوضح لهم أن داود ال یزاÏسلطان على داود

أن داود قد مات في یوم الخمسین،  Rabbi Jose بذلك، فما قیل هنا یخص السید المسیح، كما قال الربي یوسي
. Ðوكان كل إسرائیل ینتحبونه، ویقدمون ذبائح في الیوم التالي

)، قبره في الجهة الجنوبیة من أورشلیم بالقرب من سلوام، قد ا(بطریركً  یدعو القدیس بطرس داود رئیس اآلباء
 ى"نفسه ال تُترك في الهاویة، وال جسده یر تحدث عن قیامة السید المسیح الذي جاء من نسله (حسب الجسد) قائالً :

فسادا". 
 اآلن إذ یبدأ یشیر إلى عظمة السید المسیح یتحدث معهم كمن یبدأ القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

". كان القدیس بطرس یعلم جیًدا أن الیهود لم یقولوا بأن ما نطق به داود النبي أیها الرجال االخوةیخاطبهم من جدید: "
ال یخصه هو، بل یتنبأ عن المسیح ابن داود، ومع هذا فهو یؤكد لهم أن ما قاله ال یخصه شخصًیا، حتى یوضح أنه 

تحقق في یسوع الناصري المصلوب. 
  ،فإذ كان نبی�ا"

  ،وعلم أن اللَّه حلف له بقسمٍ 
 ]30". [أنه من ثمرة ُصلبه ُیقیم المسیح حسب الجسد لیجلس على كرسیه

  ،سبق فرأى وتكّلم عن قیامة المسیح"
، أنه لم تترك نفسه في الهاویة

 ]31". [وال رأى جسده فساًدا

  لم یَر جسده فساًدا؛ أما جسدنا فبعد الفساد یلبس عدم الفساد في نهایة العالم. لم یكن هو محتاًجا إلینا لیتمم
ال یمكن فالخالص، لكننا بدونه ال نقدر نحن أن نفعل شیًئا. یعطینا ذاته بكونه الكرمة ونحن األغصان، أما نحن 

 .Ñأن تكون لنا حیاة خارًجا عنه
 القدیس أغسطینوس

النفس ع د ممجل اركةبشد وتمتعه سالج یؤكد قیامة Pammachius إلى بماخیوس لقدیس جیروما لةا رسفي
 مقاومتنا للجسد اه معنلیسبالنسبة لنا  البشریة، لهذا فإننا نحمل نظرة مقدسة ومكرمة للجسد. كمثاٍل صوم الجسد

 ن ككل.ل اإلنسایس على مستوى النفس وحدها، ب ل اهللا،عمشركة لبامتع تسیلة للوكشيٍء دنٍس، وٕانما هو 
 سماوي، وتشبع بكلمة اهللا، إذ یكون اللخبز اب د)اجس األىتركة مع اهللا. فتقتات (حلشو اه الصومي  فیهلا نهدف إم

قیل: "وال  وضع آخرم). وفي 9: 16ها. استمع إلى المخلص: "جسدي یستریح في رجاء" (مز ب رهوا مطعامها ك
. Ò)5: 40سد خالص اهللا" (إش  كل جىیر)، وأیًضا: "و31: 2رأى جسده فساًدا" (أع 

   جیرومدیسقال

1 Midris Tillin. 
2 Chagig, fol. 78. 
3 In Ioan., tr.,  842 
4 Letter Pamachius against John of Jerusalem, 29. 
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  ،فیسوع هذا أقامه اللَّه"
 ]32". [ونحن جمیًعا شهود لذلك

بعد أن قدم الرسول بطرس شهادة األنبیاء وركز على سفر المزامیر فیما یخص مجيء المسیا من نسل داود 
 وفي موضع آخر أحالهم الرسول إلى الروح القدس كشاهٍد للسید ، ختم ذلك بشهادة التالمیذ أنفسهم،أو موته أو قیامته

). 32: 5المسیح (أع 
رآه كل الحاضرین من الرسل والتالمیذ وغیرهم بعد قیامته من األموات، وهم مستعدون للشهادة بذلك حتى 

في وجه االضطهاد والموت. 
  ،ذ ارتفع بیمین اللَّهإو"

، وأخذ موعد الروح القدس من اآلب
 ]33". [سكب هذا الذي أنتم اآلن تبصرونه وتسمعونه

عن یمین اآلب، ومن خالل أیًضا  وٕانما تمجد ،یؤكد الرسول بطرس أن یسوع لیس فقط قام من بین األموات
). ٧: ١٦ الخ؛ ١٦: ١٤هذا المجد بعث الروح القدس الذي تنبأ عنه یوئیل النبي، وقد وعد به السید المسیح نفسه (یو 

فید ي). ال 16: 119" (مز ة"یمین الرب رفعتني، یمین الرب صنعت قو یستشهد الرسول بطرس بالمزمور:
 یمینك یا")، 6: 20(مز  شیر إلى التساوي في المجد والكرامة "بجبروت خالص یمینه"يفالیمین هنا مكاًنا بل مكانة، 

). 6: 15رب تحطم العدو" (حز 
 الروح القدس الذي یكمل عمل المسیح في قلوبنا. وكما یقول بإرسالیشیر هنا إلى تحقیق وعد السید المسیح 

 بروحه في اإلنسان الباطن: لیحل المسیح باإلیمان ،"لكي یعطیكم بحسب غنى مجده أن تتأیدوا بالقوة بولس الرسول:
. )16: 3في قلوبكم..." (أف 

 أغلقوا ویشاهده الذین صلبوه. سكبه على التالمیذ الذین ،سكب اآلب الروح القدس من السماء لیشهد علًنا
 لئال یحل بهم ما حل بسیدهم. سكبه لكي یتحول خوفهم إلى شجاعة للشهادة ،على أنفسهم األبواب في رعٍب وخوفٍ 

 ویسلموا الشهادة من جیٍل إلى ،للحق، ویتحول حزنهم إلى هتاٍف وتهلیٍل، وضعفهم إلى قوةٍ . یشهدوا بالروح القدس
جیلٍ . 

  ،داود لم یصعد إلى السماوات"ألن 
: وهو نفسه یقول

 ]34". [قال الرب لربي اجلس عن یمیني

ما نطق به داود النبي لم یكن یخصه شخصًیا، وال تحقق معه، بل مع ابن داود. 
 أن القدیس بطرس لم یعد یتكلم بأسلوب متواضع بخصوص یسوع، بل القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

، وأن األمر لیس بعجیٍب، ألنه رب داود، إذ قال: تیكشف عن شخصه بأنه هو ولیس داود الذي صعد إلى السماوا
. Ï"قال الرب لربي"
 ،حضر اإلنسان كعطیة هللا.  أإذ هو نفسه أوًال صعد إلى السماء

 القدیس هیبولیتس

1 Homilies on Acts, hom. 6. 
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 ]35". [عداءك موطًئا لقدمیكأضع أحتى "

لقد عرض الرسول أعمال السید المسیح والبركات التي قدمها وشهادة األنبیاء له، واآلن إن لم یقبلوه خالل 
الحب، یلتزمون أن یخضعوا له خالل الخوف، لئال یسقطوا كأعداٍء تحت قدمیه. 

 ال ینجذب البشر بالمنافع بالقدر الذي به یتأدبون خالل الخوفÏ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،فلیعلم یقیًنا جمیع بیت إسرائیل"
 ]36". [ رًبا ومسیًحا،أن اللَّه جعل یسوع هذا الذي صلبتموه أنتم

 أن القدیس بطرس یتحدث بلغة الیقین إلى جمیع بیت إسرائیل أنهم ملتزمون بقبول من الذهبي الفمیقول 
صلبوه رًبا ومسیًحا. 

ما كان یشغل ذهن الیهود هو التمتع بمجيء المسیا، وقد أكد لهم الرسول أنه قد جاء، وعالمات صدق 
مجیئه هي اآلتي: 

  .قیامته من األموات بشهادة الكثیرین
 .صعوده إلى السماء 

 .جلوسه عن یمین اآلب في العظمة 

 .بعثه الروح القدس تحقیًقا للنبوات، وهو أول ثمر لمجده بعد الصعود 

 .سقوط عدو الخیر تحت قدمیه، هذا الذي فقد بالصلیب سلطانه 

 عن صعود السید المسیح وجلوسه النبي داود نبوةتدرج الرسول بهم خالل شهادة المزامیر حتى بلغ بهم إلى 
"لذلك رفعه اهللا أیًضا وأعطاه اسًما فوق كل اسم، لكي تجثو  نه رب داود. وكما یقول الرسول بولس:أعن یمین اآلب، و

باسم یسوع كل ركبٍة ممن في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض، ویعترف كل لساٍن أن یسوع المسیح هو 
). 11-9: 2رب لمجد اهللا اآلب" (في 

صار أعداؤه و السماء، إلىهاویة بالصلیب نزلوا هم إلیها، فحمل مؤمنیه معه اله إلى ا بالذین أرادوا أن یهبطو
تحت قدمیه وأقدام مؤمنیه. لقد ُأعلنت ربوبیته وانحنى الكل له، وانسحق إبلیس وكل جنوده تحت قدمیه. 

دراك ا انطلق بهم القدیس بطرس خالل النبوات للتعرف على سّر الخالص و،في بساطة مع عمٍق الهوتيٍ 
 لیدركوا الخاتمة أن ، وجلوسه عن یمین اآلب، وصعوده إلى السماء، قیامة السید المسیح مععمل الصلیب، والتالمس

 الذي صلبوه هو الرب المسیح المخلص. وكأنه یختم حدیثه عن السید المسیح طالًبا من صالیه أن یخلعوا أناهللا أعلن 
 ویلتصقوا بالمصلوب واهب النصرة ومصدر الفرح والسالم السماوي. ،نسانهم العتیقإعنهم 
  2" إلى الطبیعة اإللهیة، إنما تشیر إلى "شكل العبد" (في جعلا أن تشیر كلمة "صحیحً من جانبنا نقول بأنه لیس :

. Ð) الذي ُوجد خالل التجسد، في الوقت المناسب لظهوره في الجسد7
 القدیس غریغوریوس النیسي

خلیقة، وأنه كاستخدم كل من أریوس وأونومیوس هذه العبارة بكونها تخص جوهر االبن أنه من صنع اآلب 

1 Homilies on Acts, hom. 6. 
2 Against Eunomius, 5:2. 
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 على أونومیوس، وقد أورد والقدیس باسیلیوس على أریوس، القدیس أثناسیوس الرسولي ورد ،قد أقامه رًبا ومسیًحا
 هذا الرد في عمله "ضد أونومیوس" في الكتاب الخامس. القدیس غریغوریوس النیسي

  نه لیس في نیة الرسول أن یقدم لنا وجود إ على هذا فة معبًرا هكذا: "عالوباسیلیوس الكبیرعلى أي األحوال یكتب
االبن الوحید الذي هو قبل الدهور، وٕانما یتحدث بوضوح ال عن جوهر اهللا الكلمة ذاته الذي هو من البدء مع 

)، 31: 3(في  اآلب، وٕانما عن ذاك الذي أخلى ذاته وأخذ شكل العبد، وصار في الهیئة مطابًقا جسد تواضعنا
وُصلب عن ضعف. مرة أخرى یقول: "معروف لكل شخص حتى الذي على مستوى أقل في استخدام عقله في 

عله اهللا جمعاني كلمات الرسول أنه ال یضع أمامنا الوجود اإللهي، بل یستخدم تعبیرات تخص التجسد، إذ یقول: "
. Ïنه بشري ویراه الكلأرًبا ومسیًحا"، یسوع هذا الذي صلبتموه، مركًزا على الكلمة التي تثبت 

 القدیس غریغوریوس النیسي

. جاذبیة الروح القدس ٥
، فلما سمعوا ُنِخسوا في قلوبهم"

: وقالوا لبطرس ولسائر الرسل
 ]37" [؟اإلخوةماذا نصنع أیها الرجال 

لم یدخل معه الحاضرون في حواٍر ونقاٍش، ألن الروح القدس الذي أعطى القدیس بطرس الكلمة هو أیًضا 
عمل في قلوب السامعین، فخشوا السقوط تحت الدینونة ومقاومة الحق اإللهي. 

" ُنخسوانخس الروح القدس نفوس السامعین لیسألوا ماذا یفعلون. وقد جاءت الكلمة الیونانیة التي ترجمت "
). فإن كان األشرار 34: 19(یو  "طعن" عندما طعن واحد من العسكر جنب السید المسیح بحربةٍ  هي ذاتها ترجمت

 فیحملوا ، لیجرح قلوبهم ویبكتها،قد طعنوه بالحربة لیضربوا قلبه بجرٍح ممیٍت، یلقي السید المسیح بحربة روحه القدوس
جراحات الحب الشافیة خالل التوبة الصادقة. 

لذي نطق على فم بطرس الرسول، فإنه هو عینه الذي نخس قلوب بعض اإن كان الروح القدس هو 
السامعین لیتجاوبوا مع الكلمة. لقد اصطاد الروح القدس في أول عظة ألقیت في كنیسة العهد الجدید حوالي ثالثة 

آالف نفس دفعة واحدة. 
  أترون أیة عظمة للطف؟ فإنه ینخس قلوبنا أكثر من أي عنف، ویسبب جرًحا عارًما... إنه بلطٍف یذكرهم

باعتداءاتهم التي ارتكبوها دون تعلیق من جانبه، مضیًفا إلى هذا عطیة اهللا، واستمر یتحدث عن النعمة التي 
حملت شهادة للحدث. هكذا وقفوا في رهبٍة من لطف بطرس، إذ كان یحدث أناًسا صلبوا سیده وینفثون إجراًما من 

. إنهم لم یقتنعوا فقط، وٕانما دانوا أنفسهم، یتحدث بصفته أًبا حنوًنا ولیس كمعلمٍ نحو بطرس وزمالئه، مع هذا 
وأدركوا تصرفهم في الماضي. إنه لم یعطهم مكاًنا أن یثور غضبهم مما یجعل حكمهم مظلًما، وٕانما بكل تواضٍع 

 الذي ارتكبوه. فعندما نقول أننا قد ُأضرنا ءبدد غشاوة سخطهم وظلمته، وبعد هذا أظهر لهم اعتداءهم الجري
یسعى الطرف المضاد أن یبرهن أنهم لیسوا علة الضرر، ولكن عندما نقول أنه لم یصبنا ضرر بل نحن 

فإن أردتم أن تظهروا لعدوكم خطأه احذروا من اتهامه، بل باألحرى مخطئون، یأخذ الطرف اآلخر الخط المضاد. 

1 Against Eunomius, 5:2. 
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. Ïدافعوا عنه، عندئذ حتًما سیدرك أنه مذنب، فإنه یوجد في اإلنسان روح طبیعي ألخذ الموقف المضاد
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ه، كما قیل فیما سبق، وأنه غیر مخلوٍق، وال ینبغي أن ینسبوا مثل هذه األلفاظ◌َ لیتعّلموا أن اللوغوس هو ابن اللَّ
إلى أهمّیته، بل علیهم أن یفّتشوا لماذا وكیف ُكتبت هذه األقوال. وّمما ال شك فیه أن تدبیر التجّسد الذي صنعه 

هذا الذي "، أضاف في الحال: ""جعله رًبا ومسیًحاألجلنا سیجیب على الذین یتساءلون، ألنه عندما قال بطرس: 
 بل عن –" لیست عن جوهر الكلمة جعل]، مما جعل األمر واضًحا للجمیع... إن كلمة "36" [صلبتموه أنتم

"فیما "، وجعله رًبا لكم"، ولیس هذا فحسب، بل "جعله رًباناسوته. ألن ما هو الذي ُصلب سوى الجسد؟... "
َ◌ه في الجسد، وأنه 22". هذا هو ما یعنیه بقوله "تبرهن" [بینكم ]... أي أثبت أنه لیس إنساًنا عادیَّا، بل هو اللَّ

هو الرب، وهو المسیح... جعله اآلب رًبا وملًكا في وسطنا، ولنا، نحن الذین كّنا قبًال عصاة. فمن الواضح أن 
هذا الذي یظهر اآلن أنه رب وملك، لم یبتدئ أن یصیر عندئٍذ ملًكا ورًبا، بل ابتدأ یظهر ربوبّیته، وأن تمتد 

. Ðربوبّیته حتى على الذین یعصونه
  الكلمة نفسه وهو بالطبیعة الرب الكلمة قد ُجعل إنساًنا، ومن خالل صورة العبد صار رب الجمیع ومسیًحا، أي

. Ñلكي یقّدس الجمیع بالروح
البابا أثناسیوس الرسولي 

  لم یقتلوه هو بقدر ما قتلوا أنفسهم. لقد خلصوا بواسطة ذاك الذي ُذبح من أجلهم. ولما تحّدث الرسول ُنخسوا في
ضمیرهم، الذي نخس (السّید) بالحربة. وٕاذ ُنخسوا طلبوا مشورة فأعطیت لهم، أن یتوبوا ویجدوا نعمة، ویؤمنوا أن 

. Òیتناولوا الدم الذي سفكوه في ثورتهم
القدیس أغسطینوس  

: فقال لهم بطرس"
، توبوا ولیعتمد كل واحد منكم على اسم یسوع المسیح لغفران الخطایا

 ]38". [فتقبلوا عطیة الروح القدس

 لاحلاكي یعتمدوا في لعن عمله الشریر  التائب یهوديلأرسل بطرس الشعب اÓ .
 یرومالقدیس ج

  من ییأس من نوال غفران خطایاه إن كانت جریمة قتل المسیح قد ُغفرت بالنسبة لمرتكبیها؟... لقد جاءوا إلى
. Ôمائدة الرب، وباإلیمان شربوا الدم الذي في هیاجهم سفكوه

القدیس أغسطینوس 
 أیة خطیة أعظم من أن یصلب اإلنسان المسیح؟! ومع هذا فالعماد یغسلهاÕ .

1 Homilies on Acts, hom. 7. 
2 Adv. Arian. 2:15:12. 
3 Ibid 2:15.14. 
4 Sermons on N.T. Lessons, 39 :1. 
5 Letter 69 to Oceanus, 6.  
6 Sermons on N.T. Lessons, 27:4. 
7 Lect. Catech., 17:15. 
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 المسیح هذا العدد العظیم، يیا لعظمة النعمة التي كانت تعمل في جمیع الرسل مًعا حتى آمن من الیهود صالب 
. Ï)14: 2الرسل والصلوات" (أع  واعتمدوا باسم المسیح، و"كانوا یواظبون على تعلیم

 القدیس كیرلس األورشلیمي
)، وال تجاوب مع كرازة ربنا یسوع 2-1: 3 بالتوبة (مت ىمن لم یسمع للقدیس یوحنا المعمدان حیث ناد

 فیقدم توبة أو میتانویا (میطانیا) ، یمكنه أن یبدأ اآلن خالل عمل الروح القدس،)17: 4الذي نادى أیًضا بالتوبة (مت 
عادة النظر إلى حیاة اإلنسان الداخلیة وسلوكه الظاهر. هي إعطاء الوجه هللا إوتعني تغییر القلب والفكر واإلرادة، و

عطاء القفا للخطیة عوض الوجه. إ، و)33: 32؛ 24: 7 (إر عوض القفا
 "ألنها أحبت كثیًرا مغفورة لها خطایاها :التوبة هي اكتشاف حب اهللا الفائق، وكما قیل للمرأة الخاطئة

الكثیرة". یجد الخاطي في حب اهللا مصدر المغفرة والتعزیة والفرح الفائق. 
الً : ئاستمالخطایا" لمغفرة  لألطفال الصغار "ىتح مدق التي تُ المعمودیةإلى  وس أوریجینةالمعلایشیر 

یحدث حتى مع األطفال الصغار، إال  يذرح غسل المعمودیة ال ش[خطایا من هذه؟ متى ارتكبوا خطایا؟ أو كیف یمكن
: 14ولو كانت حیاته یوًما واحًدا (أي  غضٍن، ن بالنساإس حسب شرحنا لألطفال الصغار الذي نتكلم عنه؟ فإنه لي

سّر المعمودیة ُینزع كل غضن. ولهذا فإنه حتى األطفال یعمدون، ألنه "إن كان أحد ال یولد من الماء ب هنإف ).5- 4
.] Ð)5: 3(یو . ات"ماوسلا ملكوت یدخلوالروح ال یقدر أن 

إذ یعطون الوجه هللا بالتوبة یقبلون العماد لنوال البنوة هللا. ُتغفر لهم خطایاهم ویتمتعون بعطیة الروح القدس 
الذي یسكن في داخلهم. 

 القول بأن التوبة هي قارب النجاة الذي ُیقدم نعمة اهللا للمسافر بعد أن انكسرت السفینة ودمرتها أمواج نایمكن
الخطیة وزوابع العصیان. یلزمه أن یلقي بنفسه في هذا القارب. أما العماد فهو التقاء المسافر في حضن أبیه، ودخوله 

كما إلى مسكنه األبدي، فیجد راحته في بنوته لآلب، وشركته مع االبن الوحید الجنس، وفرحه بعمل روح اهللا الساكن 
فیه. بالتوبة ُیقدم الدواء للشفاء من جراحات الخطیة، وبالعماد ترتد لإلنسان كرامته لیصیر بالحق أیقونة المسیح حامل 

بّره، له حق الشركة في المجد األبدي. 
 " فهذا یتقبلونه في المعمودیة. تحدث بعد ذلك على المنافع: "لغفران لیعتمد كل واحد منكملم یقل بعد "آمنوا"، بل ،"

 Ñالخطایا، فتقبلوا عطیة الروح القدس". إن كنتم تقبلون العطیة، فالمعمودیة تهب المغفرة، لماذا تتأخرون؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

غسل خطایانا وتجدیدنا ال یعني موت الجسد بل موت الشهوات الجسدیة أو اإلنسان القدیم بأعماله، أما 
الجسد فصالح ومقدس. 

  أرید أن یموت هذا الجسد عن الخطیئة. لست أسأل أن یموت الجسد بل أال یخطئ مرة أخرى. وكما أن المیت
 هكذا الذي یصعد من میاه المعمودیة یخلص من الخطیئة. فإن كنَت قد متَّ ،یكون جثمانه فوق إمكانیة الخطیئة

. Òفي هذه المیاه یلزمك أن تبقى میًتا عن الخطیئة

1 Lect. Catech., 17:21.  
2 Homilies on Luke 14:5. 
3 Homilies on Acts, hom. 7. 
4 In Epis. Ad Rom. Hom 2. 
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  یلیق بمن یتوب أال یلتصق بعد بذات الخطایا التي تاب عنها. لهذا السبب نؤمر بأن نقول: "أجحدك أیها
. Ïالشیطان" حتى ال نعود بعد إلیه

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
  .المعمودیة باب یردنا إلى الفردوس، فیها یدخل اإلنسان إلى اللَّه لیكون معه

المعمودیة سفینة جدیدة حاملة لألموات، بها یقومون ویعبرون إلى بلد الخالدین.  
... ُوضعت المعمودیة في العالم ألجل العالم الجدید، فیها یعبر اإلنسان من عند األموات إلى بلد الحیاة

 فُتمحى ذنوبكم داخل المیاه. ، خذوا صكِّكم مّجانا،تعالوا أیها المدینون وادخلوا 
 واقتنوا الغنى بالعماد الروحي، وأقیموا الخزانة العظیمة عوض الفقر. ،تعالوا أیها المساكین

تعال أیها الخروف الضال الذي لسید القطیع واعتمد، فبك یكمل العدد مائة. 
تعال أیها الخاطئ المتَعب، والمنسحق، والمملوء جراحات، واقطع عنك ثقل اإلثم بالمعمودیة. 

 وتستضیئوا بابنة النهار. ،تعالوا أیها العمیان الُمْظِلِ◌مون باختیارهم، اعتمدوا لتتفتح أعینكم
...  ألن الراعي الصالح قد خرج وراءكم لیجمعكم عند الینبوع،تعالوا أیها الهالكون

... تعالوا، فإن طرق بیت اللَّه مفتوحة داخل المیاه
. Ð اقتنوا تجدیًدا في بطن المعمودیة الجدیدوبلوا...تعالوا أیها العتیقون الذین شاخوا 

مار یعقوب السروجي  
  ،الموعد هو لكم وألوالدكم"ألن 

  ،ولكل الذین على ُبعد
 ]39". [هناإلكل من یدعوه الرب 

الوعد   ُیقدم حتى "لكل الذین على بعد"، ُیقدم لكل البشر.،هذا الموعد الذي تنبأ عنه یوئیل النبي متسع جًدا
 بقي من جانب اإلنسان أن .من جانب الرب الدعوة مقدمة للكلف ؛لمن یدعوه الرب الذي هو محب للبشرُمقدم 

، ألنه في جبل صهیون وفي أورشلیم تكون نجاة، كما قال الرب الرب ینجو كل من یدعو باسم" یتجاوب مع الدعوة إذ
). 19: 57 وسأشفیه" (إش ، قال الرب، سالم للبعید وللقریب،" سالم ).32: 2وبین الباقین من یدعوه الرب" (یؤ 

ما أسهل أن یهمل اإلنسان في التمتع بحقوقه، لكن یصعب أن یقبل هذا بالنسبة لنسله. لهذا یؤكد الرسول: 
)، "روحي الذي ٣: ٤٤". لهذا قیل: "اسكب روحي على نسلك، وبركتي على ذریتك" (إش وألوالدكم"الموعد هو لكم 

، قال الرب". (إش نسل نسلك وال من فم نسلك،علیك، وكالمي الذي وضعته في فمك، ال یزول من فمك، وال من فم 
 )٧: ١٧) (تك ٢١: ٥٩

: قواٍل آخر كثیرة كان یشهد لهم ویعظهم قائالً أوب"
 ]40". [اخلصوا من هذا الجیل الملتوي

 خطیة ذاك الجیل الذي یدعوه ىركز القدیس بطرس في تكملة عظته التي لم یسجلها لنا لوقا البشیر عل
) فإذ یقدمون توبة عما فعلوه 25: 27 (مت .یل الملتوي"، الذین سجلوا على أنفسهم: "دمه علینا وعلى أوالدنا"ج"ال

1 Baptismal Instructions, 12:22. 
Ð ش). 1488 میمر عن المعمودیة المقدسة (مخطوط بدیر األنبا أنطونیوس نسخ عام 
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 لقد صار األمر في سلطانهم، فمن  بالغفران على خطایاهم، أو بالمصالحة مع غافر الخطایا.نبالمخلص یتمتعو
جانب اهللا قدم كل شيء؛ أعلن اآلب حبه ببذل ابنه، ودفع االبن الثمن، وصار الروح القدس حاًال في الكنیسة، فما 

علیهم إالَّ أن یقبلوا الروح القدس واهب كل شيء. إنه وقت للخالص قبل دمارهم األبدي، وحلول التأدیب اإللهي بدمار 
الهیكل. 

إنه یحذرهم من االنضمام إلى غیر المؤمنین واألشرار. وكما قال المرتل: "انصرفوا عني أیها األشرار فاحفظ 
) ١١٩، ١١٥: ١١٩وصایا إلهي... وكزغٍل عزلت كل أشرار األرض، لذلك أحببت شهاداتك". (مز 

 أن  دةاح هذه الصالة الوسك نفهبت وبنيتهى عند قدمیك متوسًال أن مترمحبوب، واالز يزعلا اهيأ كإليتوسل أ
أوریجینوس وكل ة  من هرطقبمحبوال زیزلع اهاأي). انسحب 40: 2تخلص نفسك من الجیل الملتوي (أع 

. Ïالهرطقات
 المیسس أسقف سیفانیوبلقدیس أا

، فقبلوا كالمه بفرح"
، واعتمدوا

 ]41". [وانضم في ذلك الیوم نحو ثالثة آالف نفس

دعوة الرسول بطرس للتوبة دفعتهم لحیاة الفرح، ألنهم قدموا توبة صادقة، وتمتعوا بما كان یشتهیه داود 
). 12: 51(مز "بهجة خالصك رد ليالملك والنبي: "

عالمة عمل الروح القدس هو قبول الكلمة بفرٍح، مما أهلهم للتوبة واالعتراف بخطایاهم ونوال المعمودیة. 
 ویمارس كل فضیلة بالكالم والعمل.،من یحب بحٍق أن یعیش بحسب اإلنجیل، یهدم بدایة حالته الشریرة ونهایتها  

إنه یتحرر من كل مضایقات الشهوات، وٕاذ یتحرر عقله من هذا الصراع یمتلكه رجاء السعادة العتیدة، وال یعرف 
 . النفسيالفرح الدائم الذي یغذشیًئا سوى 

 القدیس مرقس الناسك

یرى البعض أن انضمام الثالثة آالف نفس تحقق لیس فقط بخطاب الرسول بطرس وٕانما بحدیث بقیة الرسل 
 نسمة من كل أورشلیم، لهذا قیل: ٣٠٠٠كان محصلة الكرازة في خالل الیوم كله و ،أیًضا، هذا بلغٍة وذاك بلغٍة أخرى

 نسمة في یوٍم واحد الخضوع ٣٠٠٠"، ولم یقل "في تلك الساعة". لم یكن باألمر الهین أن یترك وانضم في ذلك الیوم"
لرؤساء الكهنة ومجمع السنهدرین لیعلنوا قبولهم یسوع المصلوب رًبا ومسیًحا. 

. كنیسة روحیة متهللة ٦
، وكانوا یواظبون على تعلیم الرسل"

 ]42". [والشركة وكسر الخبز والصلوات

" في الیونانیة تحمل معنى تكریس النفس وتقدیمها، أو التفرغ لهذا العمل وااللتصاق به. "یواظبونكلمة 
اإلیمان الحي بیسوع أنه الرب والمسیح مخلص العالم، هذا مع فهٍم جدیِد وٕادراٍك لغایة " یشمل تعلیم الرسل"

 الذي تسلموه من السید المسیح الشفاهيوتعلیم التقلید الكنسي العهد القدیم، خاصة ما یحویه من نبوات مسیحیانیة، 

1 St. Jerome: Letter to John, bishop of Jerusalem, 3. 
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 خدمته. لخال
 " مارست الكنیسة األولى الشركة من جوانب متعددة. "الشركة

 شركة الحب العملي الباذل كاالهتمام بالفقراء والمحتاجین والمتألمین والمسجونین والغرباء والحزانى ◌ً :أوال
 والمرضى. 

.  حیث یشترك الكل مًعا في الطعام بروح الفرح والمحبة، شركة في والئم المحبةثانًیا:
  شركة في العبادة مًعا كالصالة والصوم الخ. ثالثًا:
   الشركة حول اإلفخارستیا للتناول من جسد الرب ودمه.رابًعا:

 شركة الروح وٕادراك الوحدانیة على مستوى األعضاء المتنوعة للجسد الواحد، جسد المسیح المتناغم خامًسا:
مًعا. 
 هنا فضیلتان: المثابرة (المواظبة) والتوافق مًعا... كل شيء كان مشترًكا، كل شيء كان في اتحادÏ .

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  تصور دائرة تخرج من مركزها أشعة أو خطوط. فبقدر ما تبتعد الخطوط عن المركز بقدر ما تفترق عن بعضها

 تقاربت نحو بعضها البعض. ،البعض... وبالعكس كلما اقتربت من المركز
 أن هذه الدائرة هي العالم، ومركز الدائرة هو الّله. والخطوط من المركز إلى المحیط أو من المحیط افترض

إلى المركز هي طرق حیاة البشر. فإننا نجد نفس األمر، فبقدر ما یتحرك القدیسون في داخل الدائرة تجاه المركز، 
راغبین في االقتراب من الّله، یقترب كل منهم نحو اآلخر. 

بقدر ما یقترب البشر نحو الّله، یقترب كل منهم نحو بعضهم البعض. وبقدر ما یقتربون نحو بعضهم 
البعض یقتربون نحو الّله... 

 یبتعدون وبالتالي.. یبتعد كل منهم عن اآلخر، .وعندما یبتعدون عن الّله ویتجهون نحو األمور الخارجیة
عن الّله (أكثر)... 

هكذا في اقتنائنا للحب أیًضا، بقدر ما نكون خارًجا وال نحب الّله، یبتعد كل منا عن أخیه. ولكننا إن أحببنا 
 هكذا نتحد بالّله. باخوتنا، وبقدر ما نتحد بالحب باخوتناالّله، فإنه بقدر ما نقترب إلیه نتحد بالحب 

األب دوروثیؤس 
  المحبة الكاملة هي أن یود اإلنسان أن یقدم حیاته من أجل كل البشر. لكن هل یبلغ الحب كل هذا العلو دفعة

. Ðواحدة؟ ال، فإنه إذ ُیولد یحتاج أن ینتعش، وٕاذ ینتعش یتقوى، وٕاذ یتقوى یصیر كامالً 
القدیس أغسطینوس 

": التسمیة البدائیة لسّر اإلفخارستیا.  وكسر الخبز"
 لم یمسكها 6ًبا من فم إشعیاء (إش يابعه، وٕانما أحضرها قربأص یستطع المالك أن یلمس الجمرة الناریة لم .(

 فعل هذا وذاك (بتناولنا جسده ودمه المقدسین). أن نالمالك، ولم یلتهمها إشعیاء، أما فسمح لنا ربنا
 قدیس أفرآم السریانيال

1 Homilies on Acts, hom. 7. 
2 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, Springfield, Illinois, 1989, p. 114. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح الثاني 

  

 ه ینتعش الذین یؤمنون كأطفال صغار. بذيالعطي المسیح حتى جسده،  يلحقیقةبا 
 يقدیس هیبولیتس الرومانال

وا بالشركة مًعا في صلوات الهیكل بما تحتویها من مزامیر وتسابیح وصلوات البركات أ بد:"والصلوات"
 بال شك لم یكن یشغلهم في  عشر حسب المواسم. بجانب هذا كانت لهم صلوات مشتركة مًعا في البیوت.ةالثماني

صلواتهم سوى تقدیم التسبیح والشكر هللا الذي أشرق علیهم بالنور، واجتذبهم إلى حبه وٕادراك أسراره، طالبین ذات 
العطیة لكل نفٍس بشریٍة في العالم. لم یكن في أذهانهم شوق إلى مباٍن كنسیة ضخمة، وال إلى طموحات معینة، سوى 

نشر الكلمة وبنیان كنیسة المسیح. 
 لصٍ  أنفسنا للصالة. إنها سالح قدیر إن ُقدمت بغیرة، إن كانت بدون عجب، إن كانت بذهٍن مخننخضع نحل .

إنها . )34: 7لت ألنقذهم" (أع م ونزنهيعت أنسم كلها مع عدم استحقاقها. یقول: "ألمة حروًبا، وتفید ادتصإنها 
 .Ïشریرةلا فعالاأل دواء منقذ، له قوة لمنع الخطایا وشفاء هاین عهي

 حنا الذهبي الفمولقدیس يا
 هللا. اهجیبلباتنا، هذا في طقدم صالة متحدة مًعا، ولنصارع معه  تاعةمجفي نجتمع مًعا ل 

 لعالمة ترتلیانا
 (المعمدان) فلماذا أتكلم بعد عن إنساٍن؟! حًقا كان یوحنا، لكم االبن نفسه، ابن اللَّه الوحید، كمجد العماد كاننإ  

ن قورنت بالكلمة؟! إماذا یكون  صوت صارخ، لكن أنه ماذا یكون یوحنا بجانب الرب؟! عظیًما، لكن
ن قورن بالملك؟! إماذا ُیحسب  هذا الرسول نبیل جًدا، لكن

ن قورن بالذي یعمد بالروح القدس ونار؟! إذ عمد المخلص إماذا یكون  نبیل هو هذا الذي عمد بماء، لكن
 ومأل كل ،من هبوب ریح عاصفة من السماء صوت كما صار بغتة  عندما)،11:3مت  (الرسل بالروح القدس ونار

من   وامتأل الجمیع،منهم  واستقرت على كل واحدٍ ،من نار منقسمة كأنها لسنةأوظهرت لهم   جالسین. كانواالبیت حیث
 .Ð"الروح القدس

 كیرلس األورشلیميالقدیس 
، وصار خوف في كل نفس"

 ]43". [وكانت عجائب وآیات كثیرة ُتجرى على أیدي الرسل

م كانوا قبًال قد ه": مأل الروح القدس الكنیسة بروح المهابة، خاصة وأن كثیرین منوصار خوف في كل نفس"
 . ذلك صلب السید المسیح أو قبلوا فياشتركوا

امتأل الكل بمخافة الرب التي هي رأس الحكمة، وثمر الروح القدس، الذي قیل عنه: "یحل علیه روح الرب، 
). ٢: ١١روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب" (إش 

 یحث النفس على حفظ الوصایا، وعن طریق حفظ الوصایا ُیشید منزل النفس. ربخوف ال 
 وُنشید منازل ألنفسنا، حتى نجد مأوى في الشتاء حیث المطر والرعد، ألن من ال منزل له ربإًذا لیتنا نخاف ال 

 من مخاطٍر عظیمِة في وقت الشتاء. يیعان

1 Homilies on Hebrews, hom. 27:9. 
Ð 9 :3 مقاالت لطالبي العماد .
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االصحاح الثاني 

  

األب دوروثیؤس 
  ألن الخوف یولِّد بكاء، والبكاء یولد قوة. وٕاذا ما كملت هذه رب الةفاخمإن أراد أحد أن ینال حب الّله، فلیكن فیه ،

ء. وٕاذ یرى الّله في النفس هذه الثمار الحسنة، یشتمها رائحة بخور يكلها في النفس، تبدأ النفس تثمر في كل ش
طیبة، ویفرح بها هو ومالئكته، ویشبعها بالفرح، ویحفظها في كل طرقها حتى تصل إلى موضع راحتها دون أن 

 یصیبها ضرر.

 العظیم یحیط بالنفس، یخاف أن یقترب منها أو یهاجمها بسبب هذه القوة العلويالشیطان الحارس  إذ یرى
 العظیمة.

 وتتلذذوا بالعمل اإللهي، ألن ، وتصیر أعمالكم سهلة،إًذا، اقتنوا هذه القوة حتى ترتعب الشیاطین أمامكم
 حالوة حب الّله أشهي من العسل.

 ولم یقتنوا القوة اإللهیة، ،ن كثیرین من الرهبان والعذارى في المجامع لم یتذوقوا هذه الحالوة اإللهیةإحًقا 
عدم جهادهم. أما من یجاهد ألجلها فینالها حتًما خالل المراحم اإللهیة، ألن الّله ال من رغم بالظانین أنهم قد نالوها، 

  الوجوه. يیحاب

فمن یرید أن یكون له نور الّله وقوته، یلزمه أن یستهین بكرامات هذا العالم ودنسه، ویبغض كل أمور العالم 
 قلبه من كل األفكار الردیئة. ویقدم لّله أصوام ودموًعا لیًال ونهاًرا بال هوادة كصلوات نقیة، عندئذ يولذة الجسد، وینق

 یفیض الّله علیه بتلك القوة.

اجتهدوا أن تنالوا هذه القوة، فتصنعوا كل أعمالكم بسهولة ُویسر، وتصیر لكم دالة عظیمة قدام الّله، ویهبكم 
 .Ïكل ما تطلبونه

 القدیس أنطونیوس الكبیر
أخیًرا سند الروح القدس الرسل بإجراء عجائب وآیات كثیرة باسم ربنا یسوع. 

  ،وجمیع الذین آمنوا كانوا مًعا"
 ]44". [وكان عندهم كل شيٍء مشترًكا

قبل أن یشیر اإلنجیلي لوقا عن الشركة في الممتلكات واالحتیاجات تحدث عن شركة الروح والقلب والفكر، 
". من الجانب الجسماني ال یمكن القول بأن المائة وعشرین مضاًفا إلیهم الثالثة آالف نسمة قد كانوا مًعاقائالً : "

صاروا مًعا في حجرة واحدة أو بیٍت واحٍد یتحركون مًعا طول الیوم، وٕانما كانوا مًعا بالروح والفكر والحب الحقیقي. 
 ؛ واظب الكل على الصالة واالستماع، متطلعین إلى األمور الروحیة أنها مشتركة، لیس فجأة صار الجمیع مالئكة

 ألحد شيء أكثر من اآلخر. جاءوا بسرعة مًعا إلى ما هو عام، حتى في العطاء للكل... 

 لقد ُنزع جذر الشر فوًرا. ما فعلوه أظهروا ما قد إنها دولة مالئكیة، لیس فیهم من ینسب شیًئا إلى نفسه.
. Ð)40: 2سمعوه، هذا الذي قیل: "اخلصوا من هذا الجیل الملتوي" (أع 

 خالل عشرین یًدا عملوحدة عشرة أشخاص أتقیاء یجعلون من الواحد عشرة. بالتبعیة كل واحٍد منهم یمكنه أن ي 
ویرى خالل عشرین عیًنا؛ وكل واحد ینال رعایة كما للعشرة، كما یهتم هو بنفسه. لهذا فإن األعین واألیادي 

Ï 9 رسالة .
2 Homilies on Acts, hom. 7. 
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االصحاح الثاني 

  

واألقدام التي للعشرة تخدم كل واحٍد منهم. فال یكتفي إنسان بأن یهتم بنفسه وحده، بل یهتم أیًضا باآلخرین. بهذا 
یستطیع الواحد أن یفعل أموًرا كثیرة ألنه یحمل طاقات العشرة. إذن متى ًوجدت وحدة بین مائة شخص تقي، كل 

 .Ïواحد یحمل طاقة مائة شخصٍ 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
  ،واألمالك والمقتنیات كانوا یبیعونها"

، ویقسمونها بین الجمیع
 ]45". [كما یكون لكل واحٍد احتیاج

لم ُیلزم الرسل المؤمنین بقانوٍن معین بخصوص العطاء، بل صار المؤمنون یعشقون الحب الباذل والعطاء 
 نسوا ما هو لهم، وحسبوا كل ما بین أیدیهم ال یساوي شیًئا ،بسخاء حًبا في اهللا. إذ وهبهم الروح القدس ما هو هللا

ة الكثیرة الثمن. ؤمقابل اقتناء اللؤل
  لم یتصرفوا بطیٍش مثل بعض الفالسفة الیونانیین الذین منهم من تخلوا عن أراضیهم، ومنهم من ألقى أمواله في

البحر بكمیات هائلة، لكن هذا ال یعني استخفاًفا بالثروات، وٕانما هو غباوة وجنون. فإن الشیطان یسعى بأن 
. Ðیستهین اإلنسان بخلیقة اهللا، كما لو كان من المستحیل استخدام الثروات بطریقة صالحة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 مثًال حًیا أمام العالم كیف یمكن خالل الشركة أن یشبع ، باألوامر والقوانینیسلو ،قدمت الكنیسة بالحب

 وال یوجد بینهم من هو في احتیاج. ،الكل ویفرحون ویتهللون
  .إطعام الجائعین أعظم من إقامة الموتى
 .تطّلع كم وهبك اللَّه، خذ منه احتیاجك، وما تبّقى وأنت ال تحتاج إلیه یحتاج إلیه الغیر 

  .قّدم له الكرامة التي یطلبها بنفسه، بتقدیم مالك للفقراء
القّدیس یوحنا الذهبي الفم 

، وكانوا كل یوم یواظبون في الهیكل بنفٍس واحدةٍ "
، وٕاذ هم یكسرون الخبز في البیوت

 ]46". [كانوا یتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب

بالحب افرغوا أنفسهم من كل اهتماٍم مقلٍق، وكرسوا قلوبهم وحیاتهم للعبادة المشتركة والحیاة المشتركة، 
فتحولت حیاتهم كما إلى عرٍس دائٍم، صاروا فرحین مبتهجین حتى أثناء تناولهم الطعام مًعا. 

  ،تذكر یا عزیزي أننا لن نكف عن الصالة حتى نرى الیوم الذي نصیر فیه جمیعنا واحًدا، غیر منقسمین في الفكر
 .Ñوفي المجمع الواحد. حقا إننا نكون غرباء عن اهللا إن كنا نفرح باالنشقاقات واالنقسامات التي تهدد الكنیسة

 القدیس باسیلیوس الكبیر
  .الحظوا یا إخوة واعرفوا ما هو سًر الثالوث، كیف یقال یوجد اآلب واالبن والروح القدس، ومع هذا فاهللا واحد

 یوجد ألوف ونفس واحدة... لیقتربوا إلى اهللا، ،انظروا كان یوجد ألوف (من المؤمنین) ولكنه یوجد قلب واحد

1 Hom. 78 in John. PG 59 : 425. 
2 Homilies on Acts, hom. 7. 
3 Epistle to Evagrius. 
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فیصیر الكل نفًسا. إن كان باالقتراب إلى اهللا القدوس تصیر النفوس الكثیرة بالحب نفًسا واحدة، وتصیر القلوب 
  Ïالكثیرة قلًبا واحًدا، فماذا یكون ینبوع الحب في اآلب واالبن؟

 القدیس أغسطینوس
لكنهم دون شك لم یشتركوا في تقدیم ذبائح حیوانیة، وقد بقوا لم یفارقوا الهیكل، وال حملوا روح العداوة للیهود، 

حتى طردوهم ومنعوهم من دخوله والشركة في العبادة معهم. هكذا 
 ُوهب ن" واضح أن كل جماعة تتحدث بلغٍة معینٍة كانت تجتمع مًعا مع رسوٍل أو أكثر ممفي البیوتبقوله: "

لهم عطیة التكلم بهذه اللغة، لیمارسوا العبادة بلغتهم المفهومة بالروح والعقل مًعا. 
  لقد طرحوا ثرواتهم وفرحوا، وصارت لهم بهجة عظیمة، إذ نالوا غنى أعظم بدون تعٍب . لیس من یوبخ، وال من

یحسد، وال من یتذمر؛ لیس من كبریاٍء وال احتقار للغیر بینهم. حسبوا أنفسهم كأطفاٍل تحت التعلیم، كأطفاٍل حدیثي 
. Ðالوالدة، هكذا كانت نزعتهم

  لم یعرف الفقراء العار، وال األغنیاء التباهي؛ وهذه هي البهجة. یشعر اآلخرون أنهم الفریق الملتزم السعید
. Ñ(بالعطاء)، واألولون شعروا بأنهم ُمكرمون هنا، وقد التصقوا تماًما مًعا

 لم یعد ُیوجد خوف في أحٍد مع أنهم كانوا في وسط المخاطرÒ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

لآلسف تشوهت صورة البساطة، وصار كثیرون یحسبونها جهالة أو عدم حكمة أو توقف عن : "بساطة قلب"
ت اهللا نفسه، حیث ال ما فبساطة القلب هي شركة في إحدى س. اهللا نفسه ُیوصف بأنه بسیطأن مع ،التفكیر الجاد

یوجد في القلب طریقان مختلطان مع بعضهما البعض، بل طریق واحد مستقیم بال اعوجاج وال امتزاج بطریٍق آخر. 
 . فصًال رائًعا عن "البساطة" سبق لنا نشرهالقدیس فیلوكسینوسوقد قدم لنا 

  10) مرة أخرى: "من یسلك بالبساطة یمشي في آمان" (أم 25: 11مكتوب: "مطوبة هي كل نفس بسیطة" (أم :
). تقول: "حًقا، لكن التعقل أیًضا مطلوب". أسألك: ما هي البساطة سوى التعقل؟ فحینما ال تشتبه في شر ال 9

تستطیع أن تختلق شًرا، وحینما ال تساورك قالقل ال تقدر أن تتذكر المضرات. هل شتمك أحد؟ إنك لم تتألم. هل 
البساطة هي الطریق العلوي سبَّك أحد؟ لم یصبك أي ضرر. هل حسدك أحد؟ الزال لم یصبك ضرر ما. 

. لیس من جماٍل للنفس مثل تلك التي للبسیط... من له هذه السمة یمكنه بسهولة أن یقیم له للفلسفة الحقیقیة
صدیًقا، وٕاذا حدث اختالف بینهما بسهولة یمكنه التصالح. ال یحتاج مثل هذا إلى حرس وال إلي قوات مخفر 

أمامیة، وال یحتاج إلى قیود وأغالل، إنما حریته عظیمة وحریة من یلتصقوا به، ربما تقول: ما هو موقف مثل هذا 
إن سقط بین أناس أشرار؟ اهللا الذي أمرنا أن نكون بسطاء في الذهن یبسط یده. من كل بریًئا أكثر من داود؟ ومن 

كان أشر من شاول؟ ومع هذا من الذي غلب؟ أیًضا في أمر یوسف، ألم یقترب إلى زوجة سیده فى بساطة هذه 
التي استخدمت معه فنون الشر؟ نعم، أسألك ما الذي أصابه ضرر؟ عالوة على هذا من كل أكثر بساطة من 

 Óهابیل؟ ومن كان أكثر دهاء من قایین؟

1 In Ioan., tr.,  39:5. 
2 Homilies on Acts, hom. 7. 
3 Homilies on Acts, hom. 7. 
4 Homilies on Acts, hom. 7. 
5 Homilies on Acts, hom. 7. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  لقد أعطانا ربنا مبدأ سهًال في بشارته، أال وهو اإلیمان الحق البسیط. فالبساطة لیست هي المعروفة في العالم

 ُدعي إبراهیم وخرج تابًعا اهللا هي فكر وحید بسیط، یسمع وال یفحص، ویقبل وال یبحث...بالبالدة والخرافة، بل 
وما فحص صوت المنادي له، ولم یعقبه األقارب وال األصدقاء وال المقتنیات وال أي شيء من رباطات البشریة. 

أنظر اآلن، ولیكن خروجك مثله، وال تتأخر عن صوت المسیح الذي دعاك ببشارته قائالً : "من یرید أن یكون لي 
 الرسل ى). وقد أظهر هذه الدعوة لجمیع الناس، وهكذا ُدع٢٣: ٩ فلینكر نفسه ویحمل صلیبه ویتبعني" (لو ،تلمیًذا

 )، وٕاذ لم یكن لهم من متعلقات ثقل محبة العالم انصاعوا لصوت الذي دعاهم.١٨: ١فتركوا شباكهم وتبعوه (مر 

  افرح بالبساطة لتجعلك محبوًبا عند اهللا والناس. وٕان ظننت أن الناس یستهزئون بك، ویحسبونك جاهًال أبلًها بال
عقل أو إفراز، فلیكن معلوًما عندك أنه لیس صالح بال عثرة. فإن كنت تهرب من معوقات الخیر فال یمكنك أبًدا 

أن تقتني فضیلة. 
مار فیلوكسینوس 

  الذین كانوا مرتعبین وخائفین وثبوا بعد أن نالوا الروح القدس في وسط المخاطر، وجردوا أنفسهم للمعركة ضد
وحوش جدیدة ناریة متوحشة... وٕاذ كانوا أمیین جهلة دخلوا في مباحثات بكل جرأة أدهشت السامعین لهم. فالروح 

جعل منهم رجاًال جدًدا من أناٍس من الطین، ووهبهم أجنحة، وسمح لهم أال یهزمهم شيء بشري. 
هكذا هي تلك النعمة، إن وجدت قنوًطا تبدده، وٕان وجدت شهوات شریرة تحطمها، وان وجدت جبًنا تطرده 

خارًجا، وال تسمح لشخٍص یشترك فیها أن یصیر بعد ذلك إنساًنا مجرًدا، وٕانما كمن تنقله إلى السماء نفسها وتجعله أن 
یتشبه بكل ما هو هناك. بهذا ال یقول أحد بأن أي شيء مما یملكه أنه له، بل یستمرون في الصالة والتسبیح 

: 5ووحدانیة القلب. فإن هذا هو ما یطلبه الروح القدس باألكثر. فإن ثمر الروح هو فرح، سالم، إیمان، وداعة (غل 
22 -23(Ï. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. كنیسة ولود ٧
 ،مسّبحین اللَّه"

، ولهم نعمة لدى جمیع الشعب
 ]47". [وكان الرب كل یوم یضم إلى الكنیسة الذین یخلصون

 كان الشعب في حالة شبع .كانوا كنیسة متهللة دائمة التسبیح بسبب ما تمتع به جمیع الشعب من نعمة إلهیة
 ألنه عمل مالئكي، وهو العمل ،روحي یفیض فرًحا على كل نفس في الداخل وعلى كل وجه. تهتم الكنیسة بالتسبیح

الوحید الذي لن یتوقف بخروجنا من هذا العالم. التسبیح سند للمؤمن وسط وادي هذا الدموع، یبتلع كل ضیق أو حزن 
  .أو مرارة، لیحیا المؤمن كما في ولیمة سماویة دائمة

أما النعمة التي یتمتع بها الشعب جمیعه فهي نعمة الثالوث القدوس العامل بال توقف في حیاتهم. وقد سبق 
لنا تقدیم ملحق لإلصحاح األول من إنجیل یوحنا عن "نعمة فوق نعمة" یمكن الرجوع إلیه. 

1 Homilies on St. John , hom. 75:5. 
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یضم إلى الكنیسة الذین  وكان الرب كل یوم: "يأما ثمرة الحیاة المتهللة بالرب الدائمة التسبیح فه
   .". هذا هو عمل النعمة اإللهیة في حیاة الشعب المتهلل بالروح الدائم التسبیحیخلصون
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 ٢من وحي أعمال الرسل 
ألنطق باللسان الناري! 

 !مع نسمات الریح الهادئة صعدت یا مخلصي إلى السماء 

ارتجت السماء كلها بالبهجة والتهلیل، 
 فقد دخل ابن اإلنسان یحمل البشریة فیه إلى العرش اإللهي.

 !أرسلت روحك إلى أرضنا مثل ألسنة ناریة 

لكي تهتز أعماقي بصوٍت كما من هبوب ریٍح عاصفٍ . 
حًقا وهبتني روحك القدوس الناري ساكًنا فيَّ . 

  . ٍروحك الناري یحولني إلى خادٍم ناري
حتى صمتي وسكوني الداخلي ینطق كما بلساٍن ناري، 

لسان الحب الفائق الذي یجتذب الكثیرین إلیك! 
  .أنت تعلم إني أمّي، عاجز عن النطق باإللهیات

روحك الساكن فّي،  
یتكلم بي في قلوب الكثیرین. 

هو وحده یعرف لغة كل إنساٍن وفكره وأحاسیسه وعلله. 
هو وحده یتكلم مع كل بشٍر بثقافته الداخلیة. 

  .روحك یشبع احتیاجات الكل
یسكب فرًحا وتعزیة في قلوب الحزانى والمتألمین. 

یمأل النفس ویشبعها،  
فال تكون في عوزٍ . 
یشرق في داخلها،  

فتتبدد مملكة الظلمة، 
یتسلم عجلة قیادتها،  

فال یقدر عدو أن یقتحمها. 
یرفعها إلى السماء،  

فال یقدر العالم أن یهبط بها. 
حًقا إنه یهبني لساًنا نارًیا واهب النور، 

فیجتذب الكثیرین! 
  ،مع بطرس أجبن أن أشهد لك أمام جاریة

لكن بروحك تقتنص بي األلوف،  
لیصیروا أعضاء في جسدك. 
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الباب الثاني 
 
 
 
 

 في أورشلیم
 7 ص - 3 ص
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االصحاح الثالث 

األصحاح الثالث 

 شفاء كسیح

 المسیحیسوع  اسم لكنیسة:ا كنز
 ففي . لكي تنطلق للعمل لحساب ملكوت اهللا الكنیسةفي األصحاحین السابقین رأینا كیف أعد السید المسیح

قائدها ، وفي األصحاح الثاني رأینا  سماویةلیق بها أن تكونفي (الصعود) رأسها سماوياألصحاح األول أوضح أن 
اآلن یبدأ العمل في أورشلیم كوصیة السید المسیح، فیقدم لنا  .لكي تلتهب بالحب الناري الروح القدس الناريهو 

. المسیحیسوع  اسم لكنیسة هوا كنزالقدیس لوقا حقیقة إنجیلیة هامة وهي أن 
 .10-1. شفاء األعرج باسم یسوع الناصري  1
 .16-11. حدیث عن اإلیمان باسم یسوع  2
 .26-17. شهادة كل األنبیاء لیسوع   3

. شفاء األعرج باسم یسوع الناصري 1
). لم تتم العجائب والمعجزات بطریقة ٤٣: ٢ على أیدي الرسل" (أع ى"كانت عجائب وآیات كثیرة ُتجر

 الرسل، وٕانما كانت هادفة نحو جذب كل نفٍس للتمتع بأعظم أعجوبة؛ حب اهللا اتعشوائیة، وال الستعراض إمكاني
الفائق الُمعلن على الصلیب. ولم یسرد لنا سفر األعمال إالَّ أمثلة قلیلة هادفة عبر كل األجیال لیدرك الكل إمكانیات 

كنیسة اهللا لملكوت إلهي على األرض. 
  ،وصعد بطرس ویوحنا مًعا إلى الهیكل"

 ]1". [في ساعة الصالة التاسعة

 الجماعة المختارة من الرسل لمرافقة السید المسیح في كثیر من ،كان القدیسون بطرس ویعقوب ویوحنا
، وكانوا أقرب من غیرهم )20: 9(مر  لیهج). وحدهم رافقوا السید المسیح في ت9: 2األحداث، ُیحسبون أعمدة (غل 

). 33: 14في بستان جثسیماني (مر 
مع اختالف طبع القدیس بطرس عن القدیس یوحنا لكنهما ارتبطا بعالقة صداقة عجیبة. كان األول یتسم 

 بینما رافق الثاني ،بالغیرة واالندفاع، والثاني بالهدوء والحب. أنكر األول السید المسیح ثالث مرات أثناء محاكمته
هذا وواضح من سفر  .)8: 22السید حتى الصلیب. ومع هذا نجد السید یختارهما كرفیقین ُیعدان له الفصح (لو 

وكانا عضوي األعمال أن التصاقهما ببعضهما البعض تزاید باألكثر بعد قیامة السید المسیح وصعوده إلى السماء. 
). وكانا في صحبة عند زیارتهما لقبر السید 14: 8البعثة التي بعثها الرسل لتسلیم أهل السامرة اإلیمان والعماد (أع 

). 2: 20المسیح (یو 
كان لكل من القدیسین بطرس ویوحنا أخ من بین التالمیذ، ومع هذا فإن ارتباطهما مًعا أقوى بكثیر من 

ارتباط كل منهما بأخیه حسب الجسد. هكذا كثیًرا ما تكون الصداقة في المسیح یسوع وفي العمل الروحي أقوى من 
الرباط الدموي. 

 مؤثر لشفاء األوجاع مثل الصدیق الصادق الذي یعزیك في ضیقاتك. جال یوجد عال 
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  ."بحق لیكن لك صدیق ُیدعى "نصف نفسي

 .ال توجد صداقة حقیقّیة ما لم تجعلها كوصلة تلحم النفوس، فتلتصق مًعا بالحب المنسكب في قلوبنا بالروح القدس 

القّدیس أغسطینوس 

 واحد من الحب ال ینحل، حیث یقوم فیه االتحاد ال على التعارف أو بغیة نوال  األنواع جمیعها یوجد نوع بین هذه
ألجل التشابه في شفقة أو ربح أو بسبب نوع من العالقات التجاریة أو بحكم ضرورة الطبیعة، إنما ببساطة 

هذا الحب، أقول، ال تهزه الظروف، وال یؤثر فیه أو یفسده عامل الزمن أو المكان، بل وال یقدر الموت  .الفضیلة
هذا هو الحب الحقیقي الذي ال ینكسر، والذي ال تنفصم رباطاته بسبب اختالف المیول أو أي  أن ینزعه.

. Îاضطراب من جهة الرغبات المتضاربة
األب یوسف 

 فقد كان بناء الهیكل مرتفًعا قلیًال عن بقیة المدینة، لذلك قیل: ،"وصعد بطرس ویوحنا مًعا إلى الهیكل"
). ٤٦: ٢ قد سبق فرأینا التزام التالمیذ والرسل بالعبادة بانتظام في الهیكل (أع ".صعد"

یقول : كان الیهود یمارسون ثالثة سواعي للصالة: الثالثة والسادسة والتاسعة. "في ساعة الصالة التاسعة"
رض أوقد التزم دانیال بهذا في ). ١٧: ٥٥ فیسمع صوتي" (مز ،داود النبي: "مساًء وصباًحا وظهًرا أشكو وأنوح

شتراك في الصلوات في االلت الكنیسة األولى محافظة على كل طقوس العبادة الیهودیة وظ). وقد 10: 6السبي (دا 
الهیكل في المواعید المحددة، ولكن بفكٍر مسیحٍي جدیٍد ومفاهیٍم جدیدةٍ . 

 م الرب (روحه) على الصلیبيسلت كالرسل... وهو وقت يوقت الساعة التاسعة، فنصلÐ .
 القدیس باسیلیوس الكبیر

، وكان رجل أعرج من بطن أمه ُیحمل"
  ،كانوا یضعونه كل یوم عند باب الهیكل

، الذي ُیقال له الجمیل
 ]2". [لیسأل صدقة من الذین یدخلون الهیكل 

قصة شفاء أعرج من بطن أمه هي معجزة من بین كثیر من المعجزات التي وهبها الروح القدس للرسل 
. الیتمموها باسم یسوع المصلوب، لكن الروح اختارها لتحمل معنى خاًص 

یدي بطرس ویوحنا، في هذه القصة المختصرة یتكرر اسمي الرسولین ثالث مرات لتأكید أتمت المعجزة على 
أن االسمین یحمالن معنى رمزًیا یمس حیاة الكنیسة وحیاة كل مؤمن صادق یود التمتع بعمل الروح القدس في 

 به نتعرف على الرب ونراه، الذياألول یمثل اإلیمان حیث كلمة بطرس معناها "صخرة"، ویوحنا یمثل الحب  أعماقه.
ن عمل الروح یتجلى في كأ). و7: 21 وقال لبطرس: "هو الرب" (یو ،إذ وحده بین التالمیذ عرفه عند بحر طبریة

 العامل بالمحبة. اإلیمانالكنیسة خالل 
 بالخلق، فهو یجدد الطبیعة البشریة، ویهبنا أشبه من بطن أمه، وكأن عمل الروح هنا جكان الشخص أعر

1 Cassian: Conferences, 16:3. 
Ð 121، ص 196 ةوس الكبیر، سنيدیر السریان: القدیس باسیل .
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 أما اإلشارة إلى أنه أعرج من "خلقة جدیدة" قادرة على السیر في الطریق، أي في المسیح، لنعبر إلى حضن اآلب.
 ویعرفه كل ، ففیه تأكید أن المعجزة لیس فیها أي نوع من الخداع، فهو أعرج منذ والدته، وُیحمل إلى الهیكل،بطن أمه

سكان أورشلیم. 
 ، یطلب صدقة. فهو عاجز عن الحركة، الذي ُیقال له الجمیل، ُیحمل وُیوضع عند باب الهیكلاألعرجكان 

 ُوضع خارًجا في فقٍر یستعطي. ؛ من یحملهإلىیحتاج 
 رواق النساء ورواق إسرائیل ورواق الكهنة، فیعبر به كل الشعب إلى ي هو الباب الرئیسي المؤد:باب الجمیل

ویون، فالشهادة للسید المسیح موجهة لكل الداخلین المن رجال ونساء وشیوخ وأطفال، كما یعبر به الكهنة والالیهودي 
 أن باب الجمیل هو الباب Lightfoot الیتفوت .یرى دلهیكل لممارسة صالة الساعة التاسعة، بال تمییز بینهم. ى الإ

المؤدي من دار األمم إلى دار الیهود، بهذا یلتقي به الیهود سواء كانوا من الرجال أو النساء دون األمم، إذ كان یترفع 
عن أن یمد یده لیأخذ عطاء من أممي. 

 أن باب الجمیل هو مدخل الهیكل مسكن اهللا. جمال الهیكل ال یعیبه وجود أعرج Whitbyیرى د. هویتبي 
. الحب الذي یقدمه المصلون وروح العطاء هو جزء ال یتجزأ من جمال بیت اهللافقیر یستعطي، فإن 

  .لیكن في كل أسرة موضع یختفي المسیح فیه في أشخاص الجائعین والعطشى الغرباء

   !لیس شيء یجعلنا هكذا مقّربین من اللَّه وعلى شبهه مثل هذا العمل الحسن

  .ُتصعد الرحمة اإلنسان إلى علٍو شامٍخ وتعطیه دالة بلیغة عند اللَّه
البالط أن یمنعها أو یسألها  فكما أن الملكة متى أرادت الدخول إلى موضع الملك ال یجسر أحد من رجال

عن المكان الذي ترید الذهاب إلیه، بل جمیعهم یستقبلونها بابتهاج، هكذا من یصنع الرحمة والصدقة یمتثل أمام عرش 
 "قامت الملكة عن : ألن اإلله یحب الرحمة حًبا شدیًدا، وهي تبقى بالقرب منه، لذلك قال الكتاب،بدون عائق الملك

 ألن الرحمة مفّضلة عند اإلله، إذ جعلته یصیر إنساًنا ألجل خالصنا. ،یمینك". ذلك
 القّدیس یوحنا ذهبي الفم

  ِاالبن مع أبیه، فلیس شيء یقدر على   المساكین، وهلّم بداّلة قّدم صلواتك، أي تحّدث مع اإلله كما یتحّدثأعط
دنو القلب إلى الباري مثل الرحمة. 

مار اسحق السریاني 

  القّدیسون الذین یقطنون األرض یقطنون السماء بقلوبهم بالرغم من أنهم یسیرون على األرض بأجسادهم. فلیس
باطًال تنبیههم: "ارفعوا قلوبكم"، فیجیبون أنهم قد رفعوها. لم یقل باطالً : "فإن كنتم قد قمتم مع المسیح، فاطلبوا ما 

َ◌ه"، اهتموا بما فوق ال بما على األرض. فبقدر اختالطهم بالسماوّیات  فوق حیث المسیح جالس عن یمین اللَّ
َ◌ه، فإن "السماوا َ◌ه: وعندما یعلنون كالم اللَّ َ◌ه، ویكونون سماًء، ألنهم كرسي اللَّ  تحدث بمجد تیحملون اللَّ

. Ïاللَّه"
القدیس أغسطینوس  

1 Sermon on N.T. lessons, 3:14. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح الثالث 

  

، فهذا لّما رأى بطرس ویوحنا مزمعین أن یدخال الهیكل"
 ]3". [ل لیأخذ صدقةأس

غالًبا لم یكن األعرج یعرف الرسولین بصفتهما الشخصیة، لكن الرسولین حتًما كانا ینظرانه كلما دخال قبًال 
إلى الهیكل للعبادة. 

  :فتفرس فیه بطرس مع یوحنا وقال"
 ]4". [نظر إلیناأ

عادة یتطلع طالب اإلحسان إلى القادمین یستعطفهم لینال منهم شیًئا، أما أن یقف الرجالن یتفرسان فیه، 
فهذا ما لم یتوقعه قط: ماذا یطلبان منه؟ هل یریدان أن یسأاله شیًئا أو یوبخانه، والكل یعلم عجزه عن العمل منذ 

والدته؟ 
لقد تفرس فیه الرسوالن قبل صنع المعجزة؛ كما یتطلع إلینا اهللا بعیني الحنو واالهتمام الشخصي. هكذا الحب 

عطائه الشفاء باسم یسوع المسیح الناصري. إنهما لم یفعال مثل كثیرین ایسبق العطاء. قدما حبهما واهتمامهما به قبل 
یقدمون بأیدیهم العطاء أما قلوبهم فمنصرفة عن المحتاجین. 

والعجیب أن االثنین تفرسا فیه دون سابق اتفاق، فإن الروح الواحد عمل فیهما لیتطلعا إلیه بقلبیهما كما 
بأعینهما. 

"، فقد اشتاق أن یتطلع األعرج فیرى فیهما شخص السید المسیح الساكن فیهما انظر إلیناقال بطرس: "
والعامل بروحه فیهما وبهما. 

  .إن أعطیت شیًئا لمحتاٍج، لیسبق وجهك البشوش عطیتك، مع كلمات رقیقة، ومساندة آلالمه
. Ïإن فعلت هذا فإن السرور الذي یشعر به في ذهنه بعطیتك یكون أعظم من احتیاج جسده

القدیس مار اسحق السریاني 
 ]5". [خذ منهما شیًئاأ منتظًرا أن ي،فالحظهما"

: فقال بطرس"
، لیس لي فضة وال ذهب

، عطیكأُ اه إيّ  ف،ولكن الذي لي
 ]6". [باسم یسوع المسیح الناصري قم وامشِ 

تفرس بطرس ویوحنا في األعرج، وطلب بطرس منه أن ینظر إلیهما. هكذا تالقت النظرات مًعا، لیحمل هذا 
تالٍق داخلي لحساب ملكوت اهللا. فالرسوالن وقد حمال روح األبوة بعمل الروح القدس یشاركان اهللا تطلعه نحو كل نفٍس 

 لكن لیس بروح العجز والیأس، وٕانما بروح القوة خالل إمكانیات ،عاجزٍة ومحتاجة، یتطلعان بروح الحق الفائق والحنو
 الروح القدس. 

 صادقٍة مع حكمة ةٍ حًقا ما أحوج الكنیسة إلى نظرات رعاة قلوبهم مثل قلب اهللا الكلي الحب والحنو في أبو
 یئن ، لقد اختبر ذلك في القدیم ارمیا النبي الذي في حنوه كان یصرخ: "أحشائي، أحشائي، توجعني جدران قلبي،وقدرة

1 A. J. Wensinck: Mystic Treatises by Isaac of Nineveh, 1923, p 233. 
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). وفي شوقه لخالص اخوته كان یصرخ: "ألیس بلسان في جلعاد؟ أم لیس 19: 4(إر  فيَّ قلبي. ال أستطیع السكوت"
) 22: 8هناك طبیب؟ فلماذا لم ُتعصب بنت شعبي؟" (إر 

ما ورثاه  لكن ، أخبره بطرس عن إفالسهما من مقتنیات العالمةإذ تطلع األعرج إلیهما منتظًرا أن ینال صدق
 ویمشى كما في ، فیقوم كما من الموت،، وهو أفضل لهما وله، قادر أن یهبه الشفاءهو اسم یسوع المسیح الناصري

). ٢٠: ١٠٧ وكما یقول المرتل: "أرسل كلمته فشفاهم" (مز طریق ملوكي.
تحرك قلب بطرس باإلیمان الحي باسم یسوع المسیح طبیب النفوس واألجساد، وِصدق وعده اإللهي: "إن 

). 14: 14 سألتم شیًئا باسمي فإني أفعله" (یو
 ونزل إلینا طبیب النفوس واألجساد، لكن مجمع السنهدرین رفضه، ،لقد جاء البلسان (اإلیمان بالسید المسیح)

أما البسطاء مثل القدیس بطرس فقبلوه، وقدموه شفاًء لكل العالم لیصیروا بالحق ابنة صهیون الجدیدة، شعب اهللا 
 وقدمه للمفلوج ،)11-1: 3  فُشفى األعرج (أعم أن الرسول بطرس قدم هذا البلسالقدیس أمبروسیوسالحقیقي. یرى 

). 40: 9 ) فأقامه من سریر مرضه، كما قدمه عندما أقام طابیثا من الموت (أع34: 9 (أع إینیاس

 " :یسوع الناصري قم باسملیس لّي فضة أو ذهب، ولكن الذي لي إیاه أعطیك، من یرغب أن یقتني الحكمة یقول 
سم المسیح. لذلك ُیقال لكم أیًضا: "اسحبوا الحكمة اقتنى عطیة عمل المحبة في ا". إذ لم یكن یملك فضة وامشِ 

"إنها محجوبة عن عیني كل حي، ومتواریة عن طیر السماء" (أي  )،18: 28إلى األماكن الداخلیة" (راجع أي 
 طیور السماء، ملطبعة الكاثولیكیة، دار المشرق ببیروت). ال یعرف البشر أین كانت، وال المالئكة، ألنها 28:21

. Ï)6: 14 رأیت مالًكا طائًرا في وسط السماء" (رؤ"الذین قیل عنهم: 

 " ولیس حال من هو ،" هي أمر... حالة من یثق في حقهقملیس باسمه الخاص به بل باسم المسیح. لكن كلمة 
. Ðفي عجرفة بسلطاٍن ما

القدیس أمبروسیوس 

 " بنفس الطریقة تمم الرسل استدعاء اسمك كفیل لسالمي). یقول إن 1: 54خلصني یا اهللا باسمك" (مز .
 .Ñ)6: 3اسم یسوع المسیح قْم وأمشِ " (أع باإللهیون العجائب العظیمة؛ یقول الكتاب: "

 ألب ثیؤدورت أسقف قورشا

 لذي لي  ااألعمال: "لیس لي إیمان وال تقوى، وٕانمابال یقولون بالكلمات، إنما یقولون  اونا فكثیرون، وٕان كأما اآلن
. Òا لك"عطیهفهو فضة وذهب، هذه ال أ

 غنى لیس إال تراب. لماذا نعجب بما یدعوه لا ه فقر بیته. لذلك فلنفكر في صلیبه، ونحسبقرربنا بفس ن یقداآل
 Ó)؟ لماذا نحب ونبحث عما یفتخر بطرس أنه ال یملكه؟9: 16" (لو ملظلا لالمسیح "ما

 بروا یع) وأن 13-11: 19ل م 1( الصخرة ا عند شقالرسل بثقل الغنى. لهذا استطاعوا أن یقفوا مثل إیلي م یتثقلل

1 The Prayer of Job and David, B.1, 9: 30. 
2 Of the Christian Faith, 3:4 (31). 
3 Comment. on Ps. 54. 
4 Letter 22:32. 
5 Letter 52 to Nepotian, 10. 
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. Ïن خلفم بخالل ثقب اإلبرة، وأن یروا مجد الر
   جیرومدیسقال

وضعت ثروات كثیرة عند أقدام بطرس ویوحنا كما عند أقدام سائر الرسل، لكن لم یكن هذا یشغل  بال شك
أذهانهم، بل تركوا كل أحٍد یأخذ ما یریده. لم یحمل الرسوالن نصیًبا من هذه األموال لتقدیمها للفقراء في الطریق أو 

عند مدخل الهیكل، إنما حمال رب العالم كله لیهب بواسطتهما بفیٍض ما هو أعظم من الفضة والذهب. 
 فیه نوع من السخریة واالستخفاف، لكن  بالناصريفي دراستنا في إنجیل یوحنا كان تلقیب یسوع المسیح

الرسول یستخدم ذات اللقب لیعلن أن ما یحسبه العالم عاًرا یحمل مجًدا إلهًیا فائًقا. هذا وقد ارتبط هذا اللقب بالصلیب 
). ١٩: ١٩(یو 

ولعل وضع الید أو مدها للعمل یشیر إلى حنو اهللا وحبه العجیب لإلنسان، فإن كان یعمل بنعمته المجانیة 
 مع أننا عاجزون تماًما عن العمل، وكل ما یتم خاللها إنما ،إّال أنه یقدمها خالل الذراع البشري. إنه ال یستخف بأیدینا

هو هبة مجانیة من قبل اهللا. 
إن كانت العطیة المقدمة لألعرج هي هبة مجانیة من اهللا ال فضل ألحٍد فیها، لكن بطرس یعلن شوقه للعمل 

ومساعدة األعرج. 

 " :كما اعتدنا نحن أن نقول، بل بطریقة مطلقة قال: "لیس لي"لیس معي اآلنلم یقل ،"Ð. 

  إن كان ألحد فضة وذهب ال یكون له تلك العطایا األخرى. تقول لماذا إذن یوجد من لیس لهم ال هذا وال ذاك؟
ألنهم لیسوا فقراء اختیارًیا، أما الذین صاروا فقراء باختیارهم فلدیهم كل األمور الصالحة. إنهم وٕان كانوا ال یقیموا 

موتى وال یشفوا عرج، إال أن لدیهم ما هو اعظم من الكل، لهم ثقة فى اهللا. إنهم سیسمعون في ذلك الیوم الصوت 
الطوباوي: "تعالوا یا مباركي أبى". أي شيء یمكن أن یكون أفضل من هذا؟ "رثوا الملكوت المعد لهم منذ إنشاء 

. لنطعم ت). لنهرب إذن من الطمع، فننال ملكوت السماوا35-34: 25العالم، ألني جعت فأطعمتموني..." (مت 
 Ñالفقراء، فنطعم المسیح، ونصیر شركاء في المیراث في المسیح یسوع ربنا...

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  جلعاد (قابل تكلهذا أتى التجار من . )22: 8(إر   إلى الكنیسةعبربلسم اللم ُیشَف المجمع الیهودي؛ ألن ذلك 

بلسم خطایا ال ذلك فيوأحضروا سلعهم إلى الكنیسة. لیش ،)، أیًضا من امتالكهم أو سكناهم في الناموس25:37
). LXX 3:35 یتها الركب المرتعشةَ !" (إشأیة، وتثبتي خیتها األیادي المسترأ ي "تشدَّد:األمم، الذین قیل عنهم

"باسم یسوع المسیح : بلسم هو اإلیمان النقي (غیر الفاسد). مثُل اإلیمان الذي أظهره بطرس، حین قال لألعرجالو
 حًقا كان لبطرس. نفس اإلیمان حین قال ى)، فقام ومش11-1:3 ، قابل أع6:3 الناصري قم وأمشِ !" (أع

كان له نفُس اإلیمان و) فقام وأعَّد فراشه. 40:9 یا إینیاس یشفیك یسوُع المسیحُ . قم وأفِرْش لنفسك!" (أع" :للمفلوج
 بالدواٍء المصنوِع من هذا ...). وقامت المیتة!40:9  "قومي باسم ربنا یسوع المسیح" (أع:حینما قال للمرأة المیتة

1 Letter 123:15. 
2 Homilies on Acts, hom. 8. 
3 Homilies on Hebr. , hom. 18:6. 
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. Ï وقامت المیتُة ّحًیة،بلسم ُشفى األعرُج، واستقام المشلولُ ال

  ،لنشتري القوت الذي به یمكننا أن نتجنب المجاعة. ال یرجع أحد بسبب فقره. ال یخف أحد ألن لیس لدیه مال
، الذي هو أعظم من المال. بالحق إذ لم یكن لدى بطرس ماًال اقتناه فإن المسیح ال یسأل ماًال، بل یطلب إیماًنا

والذي لیس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا،  : "أیها العطاش جمیًعا هلموا إلى المیاه،إشعیاء. ویقول النبي ..(المسیح)
). ألن الذي دفع دمه ثمًنا لنا، ال یطلب ثمًنا منا، إذ لم 1: 55 شإهلموا اشتروا بال فضة وبال ثمن خمًرا " (

. Ð)19-18: 1 بط 1یخلصنا بذهٍب وفضٍة بل بدمه الكریم (
القدیس أمبروسیوس 

، مسكه بیده الیمنى وأقامهأو"
 ]7". [ففي الحال تشددت رجاله وكعباه

 التي صارت له في المسیح یسوع. وفي إقامته ةأمسكه القدیس بطرس بیده الیمنى، التي تشیر إلى القو
). وفي إتمام كثیر من األسرار الكنسیة یمد األسقف أو الكاهن یده لیعلن مْد 41: 9 لطابیثا: "ناولها یده وأقامها" (أع

امة الكاهن یضع األسقف یده على رأس المرشح للكهنوت، وفي يالسید المسیح یمین قوته لیهب نعمًة خاصة. ففي س
نوال الحل في سّر االعتراف یضع الكاهن یده على رأس المعترف، وفي سّر الزواج یضع الكاهن یدیه على رأسي 

العروسین. 
أن القدیس بطرس لم یقدم استعراًضا بما یفعله، إذ لم یطلب لنفسه كرامة، لقدیس یوحنا الذهبي الفم یقول ا

فقد شفاه عند مدخل الهیكل حیث لم یكن یقف أحد، بل كان الجمهور داخل الهیكل. 
لم یسأله الرسول: أتؤمن أنك باسم یسوع ُتشفي؟ ألن هذا األعرج غالًبا ما كان والداه غیر مؤمنین بیسوع 

المسیح، لهذا لم یحماله إلیه، وال قدماه للتالمیذ. وغالًبا لم یكن لألعرج صدیق یروي له ما فعله یسوع قبل صلبه، وال 
ما فعله التالمیذ، لهذا لم یطلب منه أن یؤمن كشرٍط لشفائه. 

، فوثب ووقف وصار یمشي"
، ودخل معهما إلى الهیكل

 ]8". [وهو یمشي ویطُفر ویسبح اللَّه

 فقد حملته األذرع األبدیة، وال من یتكئ علیه فقد أقامه الرب لیحیا بروح ،لم یعد بعد محتاًجا إلى من یحمله
القیامة وبهجتها! 

معروف أن المشي عند اإلنسان یحتاج إلى فترة تدریب طویلة، سواء بالنسبة للطفل بعد والدته، أو بالنسبة 
للذین أصیبوا بمرض أو حاَدث عاقهم عن المشي لمدة طویلة، فإنه ال یمكن أن یسیروا بعد شفائهم مباشرة. أما هذا 

 فائقة، صار یعَّبر عنها بسرعة ةلم یتمتع األعرج بالشفاء فحسب، وٕانما نال قوففي لحظات وقف وصار یمشي. 
)، "حینئذ یقفز 29: 40إش (الحركة واالنتفاضة من حالة العجز التي كان علیها. وكما قیل: "یعطي المعیي قدرة" 

). 6: 35األعرج كاآلیل، ویترنم لسان األخرس" (إش 
نه منظر مبهج مأل الحاضرین رهبة وعجًبا وبهجة. یرون األعرج یثب متهلًال، ویمشى ویطفر. إ

1 St. Ambrose: Joseph, 3:17 (Translated by Guirguis Kamel Youssef). 
2 Joseph, 7:42. 
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لم یكن ممكًنا لألعرج أن یكتم مشاعره، فقد وثب كمن ال یرید أن یعیش في حالة العجز الكامل التي تقترب 
 یقدم ذبیحة الشكر ،، فیدخل إلى الهیكلفیقدم بكور هذه الحركة لحساب اهللاإلى الموت. إنه ألول مرة یتحرك بقدمیه، 

والتسبیح للطبیب السماوي. 

  إنه ألمر عجیب أنه آمن هكذا سریًعا، فإن الذین شفوا من أمراض مزمنة بصعوبة یصدقون حتى أعینهم. ما أن
 .Ïُشفي حتى التصق بالرسولین، شاكًرا اهللا... الحظوا كیف أنه لم یسترح، ملتهًبا بالبهجة، مبكًما أفواه الیهود

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 ]9". [بصره جمیع الشعب وهو یمشي ویسبح اللَّهأو"

تحركت قدما النفس إذ ُشفیتا، فسار في طریق الخالص، یسبح اهللا ویمجده على أعمال محبته. لم نسمع عنه 
أنه قدم شكًرا للرسولین، وال وقف یمدح عملهما، لكن تسبیحه هللا فّرح قلب الرسولین. 

، وعرفوه أنه هو الذي كان یجلس ألجل الصدقة على باب الهیكل الجمیل"
 ]10". [فامتألوا دهشة وحیرة مما حدث له

حسان الناس، وقد إهذا الذي كان ُیحمل لُیوضع عند الباب الرئیسي للهیكل، بالكاد یزحف لمد یده یستجدي 
 یسبح ذاك الذي ،صار منظره مألوًفً◌ا لكل شعب إسرائیل والكهنة والفریسیین والصدوقیین... اآلن یروه یثب متهلالً 

   .صلبوه
 إذا بالحق ، الحق ودفنوهاوقد سلكوا في الباطل وظنوا إنهم كتموإنكار الحق، صارت دهشة إذ لم یستطیعوا 

یتجلي، وصارت الشهادة له ال ُتقاوم. أصیبوا بدهشة وبحیرة، ال یعرفون ماذا یفعلون، هوذا دم یسوع المسیح یصرخ 
. لم یكن ممكًنا مقاومة هذا العمل اإللهي لألسباب التالیة: في القلوب

  ٢٢: ٤ عاًما (أع ٤٠یعاني األعرج من هذا المرض منذ والدته، أي لمدة .(

 .لم یكن األعرج محتاًال، ألنه كان ُیحمل إلى هذا الموضع العام أمام الجمیع، وقد عرفه كل شعب أورشلیم 

 بل كان ،ال یمكن أن تكون هناك عالقة بینه وبین الرسولین، ألنه عند شفائه لم ینطق بكلمة شكر أو مدیح لهما 
 یسبح اهللا، وٕان كان قد صار ملتصًقا بهما ال یرید مفارقتهما.

 .كان األعرج نفسه مقتنًعا أن ما حدث معه هو من اهللا 

. حدیث عن اإلیمان باسم یسوع 2
، وبینما كان الرجل األعرج الذي ُشفي متمسًكا ببطرس ویوحنا"

  ،تراكض إلیهم جمیع الشعب إلى الرواق
، الذي یقال له رواق سلیمان

 ]11". [وهم مندهشون

 وتكدسوا في رواق سلیمان الخارجي لیتعرفوا إسرائیل،إذ صار األعرج یسبح متهلًال تراكض الشعب من رواق 
 والكتبة وكل ةعلى حقیقة ما حدث. هنا وجد القدیس بطرس الفرصة سانحة للكرازة أمام الشعب وعلى مسمع من الكهن

1 Homilies on Acts, hom. 8. 
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  وجد الفرصة سانحة لیتحدث في رواق سلیمان عن واهب الحكمة لسلیمان، وهو أعظم من سلیمان.القیادات الیهودیة.
: هو رواق ضخم ُمغطي بسقٍف، یحتل الجانب الشرقي من دار األمم. رواق سلیمان

 " الذي هو نفسه علم بأنه یلزمنا أن نطلب الرب في بساطة قلب11[" رواق سلیمانبدأ تعلیمنا في ،[Ï.  
  العالمة ترتلیان

: فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب"
  ،أیها الرجال اإلسرائیلیون

؟ ما بالكم تتعجبون من هذا
 ]12؟" [ولماذا تشخصون إلینا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا یمشي

 عن المصلوب القائم من األموات، ولم یكن ممكًنا للصدوقیین الذین ةصار بطرس الرسول یتكلم بكل قو
 فقد وقف األعرج من بطن أمه یصدق على كلمات الرسول بالشهادة ،یقولون إنه ال قیامة من األموات أن یعترضوا

العملیة التي لن یقدر أحد أن ینكرها أو یقاومها. 
 بل وحتى من القیادات أصحاب المعرفة، حینما ،بدأ الرسول بتأكید حقیقة خطیرة یسقط فیها كثیر من العامة

 فیتصنعون ،صدق القادة ما ُیقال عنهمي وأحیانایظن الشعب أن ما یفعله قدیس ما یمارسه بقوة تقواه أو قداسته، 
 ویتمنعون عن قبول أیة كرامة، وبهذه الصورة الخطیرة للتواضع المزیف یسقطون في كبریاٍء داخلي مدمر. ،التواضع

"ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلینا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا   قال الرسول:ةبكل قو
 یسوع الناصري، ویقف عند هذا الحد. فیظن ةحًقا كان یمكن له أن یعلن أن ما حدث هو بقو ]12 [هذا یمشي؟"

 ال أن یسوع، لكنه تم على یدي رجٍل عظیٍم تقٍي قدیٍس، أما القدیس بطرس فأصر ة بقو قد تمكثیرون أنه وٕان كان ذلك
 یسوع الناصري المصلوب. ةدور له إال من حیث قبوله وٕایمانه بقو

  بالحقیقة كانا یزیدان من مجدهما باحتقارهما للمجد (الزمني)، مظهرین أن ما حدث لم یكن بعمٍل بشري، بل هو
عمل إلهي، وأنه من جانبهما إذ نظرا المتطلعین إلیهما بدهشٍة لم یتقبال هذه الدهشة منهم. أال ترون كیف كان 
(بطرس) بعیًدا عن كل طمٍع، وكیف رفض الكرامة المقدمة له؟ بنفس الكیفیة سلك اآلباء القدامى. كمثال قال 

). وأیضا یوسف: "ألیست هللا 3: 2" (دا األحیاءكثر من كل أ فلم یكشف لي هذا السّر لحكمة فيَّ أنا أمادانیال: "
 .Ð)17 صم 1). وأیضا داود: "عندما جاء األسد والدب باسم الرب مزقتهما بیدي" (راجع 8: 40التعابیر؟!" (تك 

  ىرأخمن هذا نتعلم أمًرا عظیًما، أعني أن غیرة اإلنسان وحدها ال تكفي ما لم یتمتع ببركة المعونة من فوق. مرة 
 التي من فوق ال تفیدنا ما لم نكن نحن غیورین... الفضیلة منسوجة من هذین الخیطین. لهذا أحثكم ةهذه المعون

 بجهودكم الذاتیة. اهللا ال ،أال تضعوا كل شيء على اهللا وأنتم نائمون، وال تظنوا أن بغیرتكم یصیر كل شيء حسًنا
، ولهذا فال یفعل كل شيء بنفسه، وال یریدنا أن نكون فشارین (معجبین بأنفسنا) لذلك لم یعطنا كل ىیریدنا كسال

. Ñإنه ینزع من الطرفین ما هو ضار ویهبنا ما هو نافع لنا شيء.
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 On Prescription against Heretics, 7. 
2 Homilies on Acts, hom. 9. 
3 In Matt., 83. PG. 58:742-743 A. 
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 بسبب قدرتهم على صنع مثل هذه األعاجیب، معترفین بأنهم لم یصنعوا ، ینسب هؤالء الرجال شیًئا ألنفسهمنل 
هذا عن استحقاقاتهم بل بحنو الرب. رفض الرسل الكرامة البشریة المقدمة لهم بسبب االندهاش من معجزاتهم 

تنا أو تقوانا قد جعلنا هذا یمشى؟!" (أع بون من هذا، ولماذا تشخصون إلینا كأننا بقوَّ  قائلین: "ما بالكم تتعجَّ
 ...). ولم یفكر أحد أن یتمجد من أجل المواهب اإللهیة واألعاجیب، بل باألحرى بثمار األعمال الصالحة12:3

لهذا یحذر من وهبهم بنفسه هذا السلطان لصنع المعجزات واألعمال العجیبة بسبب قداستهم أال ینتفخوا 
 " (لوتالسماواقائالً : "ولكن ال تفرحوا بهذا أن األرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماَءكم ُكِتَبت في 

20:10 .(
أخیًرا فإن الرب ینبوع كل المعجزات واألعمال القدیرة هو بنفسه عندما دعا تالمیذه أن یتعلموا منه، أظهر 
لهم بوضوح ما ینبغي علیهم بحق أن یتعلموه بصفة رئیسیة: "تعلموا مني"، لیس بصفة رئیسیة أن تخرجوا الشیاطین 

بقوة سماویة، وال أن تطهروا البرص، وال أن تشفوا العمي، وال أن تقیموا الموتى، فإنه هذه األمور أفعلها خالل خدامي، 
لكن ال یمكن بهذه األمور أن یكون اإلنسان ممدوًحا من اللَّه، وال یقدر أن یكون بها تلمیًذا أو خادًما له... وٕانما یقول: 

 البشر عامة. إذ یمكنهم أن یتعلموه ى)، فإن هذا ممكن لد29:11 "تعلموا مني، ألني ودیع ومتواضع القلب" (مت
 فهذا لیس بضروري على الدوام، وال هو مفید للجمیع، وال ُیوهب للكل. ،ویختبروه. أما صنع المعجزات والعالمات
، واألساس األكید للبناء السماوي، وعطیة المخلص الخاصة السامیة. یقدر التواضع هو سید كل الفضائل

اإلنسان أن یتمم المعجزات التي صنعها السید المسیح "باسم الرب" من غیر خطر السقوط في الكبریاء، حینما یقتفي 
 بل في فضیلتي الصبر والتواضع. وأما الذي یهدف إلي أن یأمر األرواح ،أثر الرب الودیع، ال في سمو معجزاته

حتى وٕان أظهرها تحت اسم معجزات الباهرة أمام الشعب، فإنه الالنجسة أو ینال مواهب الشفاء، أو إظهار بعض 
. ضعواالمسیح، إال أنه بعید عن السید المسیح، ألنه بكبریاء قلبه ال یتبع معلمه المت

في عودته إلي اآلب، تهیأ لیتحدث بإرادته تارًكا لتالمیذه "وصیة جدیدة" وهي: "أن تحبُّوا بعضكم بعًضا، كما 
أحببتكم أنا تحبون أنتم أیًضا بعضكم بعًضا"، وللحال أضاف: "بهذا یعرف الجمیع إنكم تالمیذي إن كان لكم حّب 

 "إن كان لكم أن تصنعوا عالمات ومعجزات"، بل "إن كان لكم حّب :). إنه لم یقل35 ،34:13  لبعضٍ " (یوابعًض 
بعًضا لبعض". هذه الوصیة بالتأكید ال یقدر أن یحفظها إال اإلنسان الودیع والمتواضع. 

لذلك فإن آباءنا السابقین لم ُیحسبوا رهبان صالحین أو متحررین من خطأ المجد الباطل ألنهم ُیخرجون 
الشیاطین، وال یتباهون بزهو أمام الجماهیر المعجبة من النعمة التي نالوها أو ادعوها، وهكذا فإن من یصنع شیًئا من 
هذه األمور (العجیبة) في حضورنا، یلزم أن نمدحه لیس إعجاًبا بالمعجزات، بل لجمال سیرته، وال نطلب أن تخضع 

 .Ï بل باألحرى أن نحمل مالمح الحب التي یصفها الرسول،لنا الشیاطین
األب نسطور 

، ن إله إبراهیم واسحق ویعقوب"إ
د فتاه یسوع الذي    ،سلمتموه أنتمأإله آبائنا مجَّ

 ،نكرتموه أمام وجه بیالطسأو
 ]13". [طالقهإوهو حاكم ب

1 St. John Cassian: Conferences, 15:6-7. 
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في الوقت الذي فیه حّول الرسول أنظارهم عنه لكي ال یحسبوه تقًیا قدیًسا، وجه أنظارهم إلى ذاك الذي سلموه 
د ابنه يللصلب وأنكروه بینما كان الوالي غریب الجنس  ود إطالقه. إنهم عاندوا إله إبراهیم واسحق ویعقوب الذي مجَّ

الوحید الجنس، كعادتهم قاوموا إله إسرائیل نفسه. 
" لیؤكد لهم أن ما ناله آباؤهم من مواعید إله إبراهیم واسحق ویعقوبتعمد الرسول أن یدعو اآلب هنا "

إلهیة، إنما قد تحققت بتمجید االبن الوحید الجنس، في صلبه كما في دفنه وقیامته وصعوده. أقامه اآلب ملًكا ورئیس 
كهنة سماوي وشفیًعا كفارًیا، ورأًسا للكنیسة لكي یهبنا شركة أمجاده. 

شفاء األعرج من بطن أمه شهادة حیة لقیامة المصلوب، وبرهان عملي أن یسوع المصلوب لم ُیصلب ألجل 
ل أنظارهم عن معجزة شفاء أعرج من بطن أمه إلى معجزة الحب اإللهي خالل علٍة واحدٍة علیه تستلزم موته.  لقد حوَّ

الصلیب، لیتمتعوا بقوة قیامته، فالكل في حاجة إلى شفاء النفس الداخلیة لكي تثب بتهلیٍل، تقوم من الفساد إلى عدم 
الفساد، وتنطلق من قبر الخطیة إلى الهیكل السماوي. 

اندهش القدیس بطرس أنهم یندهشون بهذه المعجزة بینما ال یندهشون لقیامة المسیح من األموات، القادرة أن 
تهب قوة القیامة للنفوس المیتة. 

حول القدیس بطرس أنظارهم من األعرج إلى المسیح القائم من األموات، فعوض الدهشة والحیرة لما رأوه 
غایة الخطورة، یمس حیاتهم وخالصهم في ولمسوه یلزمهم أن یدهشوا لما حدث مع السید المسیح، فإن هذا األمر 

األبدي. إن كان األعرج قد ُشفي باسم یسوع القائم من األموات، فكیف ال ینشغلون بالقائم من األموات، خاصة وأنهم 
هم الذین صلبوه. 

ده. وٕان  إذ كان الیهود یفتخرون بأنهم أبناء إبراهیم، فإن إله إبراهیم نفسه، اهللا اآلب، شهد لالبن الوحید ومجَّ
كانوا یفتخرون ببّر الناموس فإن بیالطس األممي بذل كل الجهد لكي ال یشترك في جریمة قتله. وكأن إله السماء 

یشهد له، وسكان األرض حتى الذین بال ناموس یعترفون ببراءته. 
  ،نكرتم القدوس البارأولكن أنتم "

 ]14". [وطلبتم أن ًیوهب لكم رجل قاتل

قدم بطرس صحیفة اتهام خطیرة ضدهم إذ ارتكبوا الجرائم التالیة: 

 ] ١٣قاوموا إله آبائهم، إله إبراهیم واسحق ویعقوب .[

 .قاوموا باطًال السلطات الزمنیة، التي تمثلت في بیالطس بنطس 

 .ارتكبوا جریمة قتل للمسیا القدوس البار 

  ٧: ١٥؛ مر ١٩: ٢٣ارتكبوا غباوة وجهالة، إذ فضلوا رجًال قاتًال عن القدوس (لو.( 

 .قتلوا واهب الحیاة، قائد معركة الخالص 

 وهم ال یزالون یرفضونه!،قاوموا اآلب الذي أقامه  

  ،ورئیس الحیاة قتلتموه"
  ،الذي أقامه اللَّه من األموات
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 ]15". [ونحن شهود لذلك

 آخر محاولة له أنه طلب أن ت وقد بذل كل الجهد لكي یبرئه، وكان،لقد كان بیالطس في صراٍع داخلي
نهم فضلوا رجًال قاتًال عن أ علیهم دون أن یدري جل وٕانما من أجل العید كعادتهم. لقد س،یطلقه لیس من أجل براءته

 وقبلوا أن یكون قیصر ملًكا علیهم. لقد صاروا بال ملك وال ،یسوع المسیح. طلب منهم أن یطلق ملكهم، فرفضوا ُملكه
ملكوت! 

 وأطلقوا باراباس القاتل واللص. حكم هؤالء ، فقد صلبوا البار،حسدهم وكراهیتهم للحق ال تحتاج إلى شهادة
القادة على أنفسهم أنهم ال یطلبون البّر وال الحق، إنما یخشون على مراكزهم ومصالحهم المادیة على حساب 

ضمائرهم. 
وقف بطرس األمي الجلیلي یحاسب رؤساء الكهنة والكتبة والفریسیین وقادة الفكر، المؤتمنین على الشریعة 

وحفظها. صیاد السمك البسیط كشف في بساطة على موازینهم المختلة. 
 وهو تعبیر عسكري،  وٕانما صاحب الحیاة أو مصدرها.،": الكلمة الیونانیة ال تشیر إلى رئاسةرئیس الحیاة"

إذ یظهر السید المسیح كقائد للمعركة ضد الموت لیهب حیاة للذین سقطوا تحت أسر الموت. لقد ظنوا أنهم قادرون 
على التغلب علیه بقتله، ولم یدركوا أن بموته داس الموت، وبقتله قتل الفساد وحطمه. إنه قائد معركة الخالص! 

قتلوا واهب الحیاة، لكنهم كانوا عاجزین على إبادته، إنما قتلوا الحیاة التي فیهم، وحرموا أنفسهم من المتمتع 
به بكونه الحیاة والقیامة. 

 خالل األربعین معهوأكل   لیس بكونه قد رآه وتالمس معه وتحدث،یقدم الرسول شهادة حیة لقیامة المسیح
أقامنا "یوًما من قیامته إلى صعوده، وٕانما ألنه یشهد به قائًما فیه، فیتمتع بالحیاة المقامة. وكما یقول الرسول بولس: 

معه وأجلسنا معه في السماویات". 
 یجتاز في ناسالروح النجس من اإلن رجختى : "محي السید المسلوق ىلع العالمة أوریجینوسیق عل تفي 

ثم یذهب ویأخذ سبعة أرواح ... هنم تجیطلب راحة، وٕاذ ال یجد یقول: ارجع إلى بیتي الذي خر أماكن لیس فیها ماء
ي. [فإن الذین لم یؤمنوا بابن اهللا لم یهود)، یقول بأن هذا ینطبق على حال الشعب ال26-24: 11أخر أشر منه (لو 

 وبهذا صارت أواخرهم أشر من ،رواح الشریرة أیًضاأل باائوتلیمل  ب،یعد بهم "روح شریر" مثلما كان الیهود في مصر
 اولتقسیح، بل "لمأوائلهم. اآلن هم یعانون من أموٍر أشر مما كانوا علیه وهم في مصر، إذ لیس فقط لم یؤمنوا بیسوع ا

أمر  وال مة،عالم نهتنا"، فُحرموا من الحیاة. ال یعود یقول النبي بینهم: "هكذا یقول الرب". ال تعود توجد بي حیائیسر
ات وامسلا الخیرات إلینا نحن األمم، ككلمة ربنا یسوع: "ملكوت تربع دقعجیب، وال إشارة عن إعالن اهللا وحضوره. ف

 هذا الشعب الذي ُأعطي له ملكوت اهللا، غنى ن هو). نح43: 21اجع مت (رنهم وُیعطى لشعب یحمل ثمًرا" ُینزع م
] .Ïاإلنجیل

  الف آمع الثالثة  ألنه تحدث بطرس ن یصلب اإلنسان المسیح، ومع هذا فإن العماد یغسلها؟أأیة خطیة أعظم
 فإن )37:2أع  ("ع أیها الرجال االخوة؟!صنالذین جاءوا إلیه. هؤالء الذین صلبوا الرب، إذ سألوه قائلین: "ماذا ن

 تضمید يفأ). 15:3أع  ("رئیس الحیاة قتلتموه ":الجرح عظیم؟! لقد جعلتنا یا بطرس نفكر في خطیتنا بقولك

1 Fragment 185 on Luke 11:24. 
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 غیر یا لحب اللَّه المترفق مثل هذا؟! خالٍص لهالك أي یصلح لجرٍح عظیٍم كهذا؟! أي تطهیر یكون لغباوٍة كهذه؟!
! هل )38:2أع  (روح القدسللمع ذلك تأهلوا   لكنهم،من جهة خالصهم مع أنهم كانوا بال رجاء المنطوق به؟!
حدكم ینكره في جهل أمام الناس، أن كان إن كان أحدكم یصلب المسیح بكلمات تجدیفه، إدیة؟! ورأیت قوة المعم

 ألن النعمة حاضرة إلى اآلن.  ، ولیكن له رجاء صالح، فلیتب،ن كان أحدكم یجدف على التعالیم بكلمات شریرةإ
 ئهبناأ یا أورشلیم فإن الرب ینزع عنك كل آثامك" "الرب یغسل دنس يتشجعوا... الرب یطهركم! "تشجع

، حز 4:4ش إ ( من كل خطیتكم"  فیطهركم،ماًء طاهًرا وبناته بروح القضاء وبروح االحتراق" "سیرش علیكم
25:36.(  

 .Ï).5:8راجع نش " (ثوب أبیض مستندة على حبیبهاي  "من هذه الطالعة ف:ئكة حولكم قائلةالسترقص الم
 كیرلس األورشلیميالقدیس 

 أن السید المسیح جاء لیخلص الكل خالل نفسه. صار طفًال بین األطفال لیقدس Ðالقدیس ایریناؤسیرى 
األموات، "لكي یكون هو متقدًما في كل بین األطفال، وصبًیا بین الصبیان لیقدسهم... وأخیرا مات لیكون بكًرا من 

) كائًنا قبل الكل، ومتقدًما الكل. 18: 1 (كو "شيء
  ،وباإلیمان باسمه شدد اسمه"

، هذا الذي تنظرونه وتعرفونه
] 16". [ واإلیمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جمیعكم

 اسمه ةوالتمتع بقو ما یصبو إلیه الرسول في كل حدیثه هو جذب كل نفٍس لإلیمان بالقائم من األموات،
القدوس. 

 لكي یؤمن ة إنها دعو. اسم یسوعة إنما بقو،حيما قد تمتع به هذا األعرج من صحة الجسد وتهلیٍل لنفسه وتسب
 فیتمتعون بشخصه وقوته وسماته. ،الكل باسمه

 بل شخص یسوع المسیح، وقوته وسلطانه. فاإلیمان ،" مجرد لقب أو االسم في ذاتهاسمال یقصد بالكلمة "
باسم یسوع یعني اإلیمان بشخصه وسلطانه وتدابیره اإللهیة. 

": رأوا الرب خالل شفاء الرب لألعرج، وتعرفوا على شخصه وقدرته وحبه الفائق تنظرونه وتعرفونه"
لإلنسان! 
": ما حدث كان عالنیة أمام الجمیع، فأنتم شهود على أنفسكم إن لم ترجعوا إلیه. أمام جمیعكم"
] 16". [واإلیمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جمیعكم"

 اإلیمان سراج، وكما ینیر السراج البیت هكذا ینیر اإلیمان النفسÑ. 

 اإلیمان هو نور النفس، طریق الحیاة، أساس الخالص األبديÒ. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

Ï 16-15 :3 مقاالت لطالبي العماد .
2 Adv. Haer. 2:22:5. 
3 In Cap. 25 St. Mat. PG 56 : 930. 
4  . In Cap. 25 St. Mat. PG 56 : 930 
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 یبدو للنظرة األولى شیًئا صغیًرا تافًها وضعیًفا، ال ُیظهر بوضوح قوته ،اإلیمان المسیحي یشبه حبة خردل 
الحقیقیة؛ عندما تبدأ تهاجمه تجارب متنوعة عندئذ یظهر نشاطه خارجًیا وقوته ویتنسم إیمانه الناري بالرب وُیثیر 

 .Ïنوع من الهوى اإللهي ال لیلتهب هو نفسه فقط بل ویلهب كل ما في داخل مجاله

 القدیس أمبروسیوس

  بالرغم من أن كثیرین من الیهود شعروا بمرارة من مثل هذا الحدیث الرفیع إال أنهم كبحوا غضبهم رغًما عن
 إرادتهم، إذ أنهم خجلوا من عظمة المعجزة. 

هناك نقطة أخرى ینبغي أال ننساها، وهي أن المسیح إذ وشح أوًال الرسل القّدیسین بقوات عظیمة هكذا، فإنه 
یدعوهم بعد ذلك لالنطالق بسرعة. ویبدأوا عملهم في إعالن سّره إلى سّكان األرض كلها. ألنه كما أن الثّوار 

المقتدرین بعد أن یزّودوا جنودهم الشجعان بأسلحة الحرب یرسلونهم ضد كتائب العدو، هكذا یفعل المسیح، مخلصنا 
ورّبنا جمیًعا. یرسل معّلمي أسراره، القّدیسین، موشحین بالنعمة التي یمنحهم إّیاها، ومجّهزین كلّیة بالسالح الروحاني 

ضد الشیطان ومالئكته، لكي یكونوا مقاتلین أشّداء غیر مغلوبین. ألنهم كانوا على وشك أن یدخلوا في معركة مع 
... Ðأولئك الذین سیطروا على سّكان األرض في الزمن القدیم، أي أن یحاربوا ضد القّوات الشّریرة المضادة

القدیس كیرلس الكبیر 

  .یلزم أن یعِّدك اإلیمان ومخافة الرب لمواجهة أي شيء وكل شيء 

لتكن خسارة لألشیاء القریبة منك والعزیزة لدیك، فقدان الصحة بسبب مرض خطیر، أو حرمان من الزوجة 
واألطفال. مثل هذه األمور یلزم أال تكون فرص لتربكك بل باألحرى لحفظك. مثل هذه المصائب یلزم أال تضعف 

 إیمان المسیحي أو تزیله بل باألحرى هي فرص لكي تقوم هذه الفضیلة بغیرة متجددة أثناء الصراع. 
  مرتبطین برجائنا في المكافأة السماویة.،یلزمنا أن نتجاهل الشرور الحاضرة

 عندئذ ینال الغالب ، النصرةوهب حیث تثور المعركة تُ حیث ال یوجد صراع ال یمكن أن توجد نصرة.
 المكافأة. 

یبرهن قائد السفینة على استحقاقه أثناء العاصفة، والجندي في المعركة. الشجرة ذات الجذور العمیقة لن 
القیود واحتمال آالم جسدیة مع تسقط حتى إن هزتها الریاح. هكذا أیًضا الرسول بولس بعد أن انكسرت السفینة به، 

فإنه بقدر ما تعذب بأمور . كثیرة لم یتحدث بقلٍب منكسٍر بل باألحرى صار إلى حاٍل أفضل بالمخاطر التي واجهها
 .Ñ كان باألكثر یتزكى بأنه مستحق للمدیح الحقیقي،خطیرة

 الشهید كبریانوس

. شهادة كل األنبیاء لیسوع 3
 ]17". [واآلن أیها االخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أیًضا"

"، وهو تعبیر یستخدمه خوةإبعد أن وجه إلیهم هذه االتهامات الخطیرة بدأ یالطفهم بروح المحبة، فدعاهم "
 وذات الوعود اإللهیة. وكأنه لم یقف كمن یعلم من على ،الیهود للحدیث مع أشخاص من ذات األمة، لهم ذات الرجاء

1 Sermon 1 
2 Comm. on Luke, Sermon 47. 
3 De Mortalitate PL 4 : 590 f. 
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  یرجو لهم أن یشاركوه ما تمتع به. ،منبٍر أو یتعالى علیهم، بل كواحٍد منهم
فهو لیس بالرجل القدیس الذي یحدث خطاة وینتهرهم، إنما یقترب إلیهم لیجتذبهم إلى التوبة معه. فاإلنسان 

یمارس التوبة بكل قلبه خالل كلمات الحب والتشجیع بروح التواضع، ولیس التوبیخ بروح الكبریاء. 
". لقد حذرهم بیالطس بجهالةیفتح لهم القدیس بطرس باب الرجاء، حاسُبا أن ما فعلوه هم ورؤساؤهم كان "

 كانوا یجهلون خطة اهللا وتدبیره الفائق، كما یجهلون حقیقة شخص یسوع. لة. وأكد لهم أنه لم یجد علیه ع،مرة ومرات
. كما قال السید المسیح نفسه على الصلیب: )8: 2 كو 1 (إذ یقول الرسول بولس: "لو عرفوا رب المجد لما صلبوه"

). كل قوانین العالم ال تبرئ اإلنسان بسبب جهله 24: 23 (لو "یا أبتاه اغفر لهم، ألنهم ال یعلمون ماذا یفعلون"
. )13: 2بالقانون، لكن هذا هو قانون الحب والرحمة: "والرحمة تفتخر على الحكم" (یع 

لقد اضطهد بولس الرسول كنیسة المسیح، وأراد إبادتها، ومحو اسم یسوع من العالم، وقد فعل ذلك بجهالة. 
 عوض االضطهاد والتجدیف ،إذ عرف الحق تحول عن الجهالة إلى حكمة اهللا، وصار إناًء مختاًرا للعمل اإللهي

والمقاومة المستمرة. 

  بهذه 17: 3لقد أرسل الرسل ألجل خالصهم، فیسمعون على األقل: "نحن نعلم أنكم بجهالة عملتم" (راجع أع .(
الوسیلة یسحبونهم للتوبة. لیتنا نتمثل بهم، فإنه لیس شيء یجعل اهللا صفوًحا مثل محبة األعداء، وأن نصنع 

صالًحا للذین یسیئون إلینا. عندما یشتكي أحد ال تتطلع إلیه بل إلى الشیطان الذي یحركه، وصب كل غضبك 
 .Ïوترفق بالشخص الذي یحركه الشیطانعلیه، 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  ،فواه جمیع أنبیائهأ به بأنبأوأّما اللَّه فما سبق و"

 ]18". [أن یتألم المسیح قد تّممه هكذا

أن الرسول بطرس خالل عظته كان لطیًفا إلى أبعد الحدود، فمع عدم القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 
تجاهله أن الحاضرین ُیحسبون صالبین لیسوع المسیح، لكنه فى لطٍف یفعل كما فعل یوسف مع إخوته إذ قال لهم: 

). فقد باعوه حسًدا، لكنه حسب بیعهم له بسماٍح الهٍي ألجل 5: 45"ألنه الستبقاء حیاة أرسلني اهللا قدامكم" (تك 
استبقاء حیاته وحیاتهم، أرسله اهللا نفسه قدامهم. هكذا فى لطف یقول بطرس الرسول أنه لخالصهم وخالص العالم 

. Ðُسلم یسوع للصلب
 أن القدیس لم یورد النصوص التي تنبأ بها األنبیاء عن صلبه أو موته القدیس یوحنا الذهبي الفمویالحظ 

]، معلًال بذلك أن هذه النصوص حملت 18" [أنبأ به بأفواه جمیع أنبیائه أن یتألمأو دفنه، بل اكتفى بالقول بأن "
اتهامات مع العقوبة التي یسقط تحتها صالبوه... وكأنه قد تركهم لیدرسوا النصوص ویدركوا خطورة عملهم، أما هو 

]، وأما ما فعلوه بالسید فحقق خطة اهللا لخالص العالم. 19ففتح باب الرجاء لهم لیتمتعوا بالفرح من وجه الرب [
، فتوبوا وارجعوا لُتمحى خطایاكم"

 ]19". [ من وجه الرب anapsuxis لكي تأتي أوقات الفرج

]، وأخرى أنه بذلك تحققت خطة اهللا التي أعلنها على أفواه 17تارة یقول لهم الرسول أن ما فعلوه كان بجهٍل [

1 Homilies on St. John , hom. 84:2. 
2 Homilies on Acts, hom. 9. 
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الذهبي ]... كل هذا كما یقول 19]، "لكي تأتي أیام الفرج" [19] وثالثة "ارجعوا لُتمحي خطایاكم" [18جمیع األنبیاء [
 یهبهم الرجاء ویفتح أمامهم باب التوبة، مع تحذیرهم إن أصروا على تكملة الطریق بعدم اإلیمان فى عصیان له الفم

]22-23 .[

 توجد ثمار  التي هي الحمیم بالدم، ، وتلك العطیة العظمى التي لالستشهاد،بعد نعمة المعمودیة المعروفة للجمیع
 . كثیرة للتوبة التي بها یمكننا أن نقلع عن خطایانا

حسبما یقوله الطوباوي بطرس الرسول: فحسب إن الخالص األبدي لیس موعوًدا به بالتوبة عن الخطایا 
)، وحسبما قاله یوحنا المعمدان والسید المسیح نفسه: "توبوا ألنُه قد اقترب 19:3"فتوبوا وارجعوا لُتمَحى خطایاكم" (أع 

 ألن "المحبَّة تستر كثرًة من  لكن أیًضا ینبغي أن تكون مقرونة بأعمال المحبة،)،2:3 " (متتالسماواملكوت 
 ). 8:4 بط 1الخطایا" (

 ألنه كما یقول الكتاب  نجد الشفاء لكل جراحاتنا نتیجة لثمار التوبة كالصدقات وأفعال الرحمة.هكذا
 "أعّوم في كل لیلة :)، وأیًضا33:3 كذلك الدموع تغسل خطایانا" (ابن سیراخ ،المقدس: "كما أن الماء یطفئ الحریق

. Ï)6:6 سریري وبدموعي أبّل فراشي" (مز
األب بینوفیوس 

 ]20". [ویرسل یسوع المسیح المبشر به لكم قبل"

م ُیصب السید المسیح لما قد حدث وٕان كان بدافٍع شریٍر من جانبكم، لكنه حقق خطة اهللا لخالص العالم؛ ف
 فإن كنتم قد فعلتم هذا بجهالة، اآلن فرصة لتصحیح .بصلبه ضرر، فإن هذه مسرته ومسرة أبیه أن یموت عن العالم

. ما اقترفتموه سبب لنا خالًصا، فلماذا ال تتمتعوا معنا بذات الخالص. اآلن هالموقف بالرجوع إلیه بالتوبة، واإلیمان ب
زمن الحب، زمن الفرج من وجه الرب. لقد ضاعت الفرصة األولى لقبوله حین كان في وسطكم یخدمكم وهو بالجسد، 

 فیرجع إلیكم ویحل باإلیمان في قلوبكم. ،اآلن یود أن ترجعوا إلیه
هكذا أنار الروح القدس للقدیس بطرس خطة الخالص لكل العالم، حتى لصالبي السید المسیح، وفتح ذهنه 

  .إلدراك الكتب المقدسة والنبوات وطول أناة اهللا على البشریة
 إنما هو موضوع ،"، وكأن یسوع هذا الذي صلبوهبأفواه جمیع أنبیائه" بل "أنبأ به األنبیاءلم یقل الرسول "

شهوة جمیع األنبیاء بال استثناء. هو المحك الذي به ُیفرز النبي الحقیقي من النبي الكذاب. فإن كانت آالمه قد شغلت 
كل نبي منذ بدء الخلیقة حتى النبي السابق یوحنا المعمدان، فإن عدم اإلیمان به هو رفض تام لكل األنبیاء، ولعمل 

اهللا بهم. 
تنبؤ األنبیاء عن آالمه ال یعطیهم عذًرا لما فعلوه، إنما یفتح لهم باب اإلیمان لیقبلوه، فُتمحى كل خطایاهم 
بما فیها جریمة صلبه. النبوة واإلعالن السابق لألحداث ال یدفع عنهم شرهم، وال یغیر من طبیعة شرهم، إنما یحول 

شرهم إلى خالٍص للعالم كله بما فیه الصالبین أنفسهم إن رجعوا إلیه. 
هذا وتأكیده أن ما حدث تنبأ عنه جمیع األنبیاء یشهد لهم كما لغیرهم أنه هو المسیا المنتظر. 

" عندما ُیكتب على لوح من الشمع، ثم یجعلونه أملس ال أثر للكتابة ُتمحى"، ُیستخدم تعبیر "ُتمحى خطایاكم"

1 St. John Cassian: Conferences, 20:8. 
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 فصار ال وجود ، واالتهام یصبح كما لم یكن، وصك الدین قد ُمزق تماًما،علیه، كأن الخطایا ُتزال تماًما من السجل
. ٢٢: ٤٤؛ إش ٥: ٤؛ نح ٢٣: ١٨؛ إر ٩، ١: ٥١؛ مز ٥: ٤٣" في إش ُتمحى خطایاكمله. ُأستخدم تعبیر "

": مهما قدمت الخطیة من ملذات ومباهج تجعل القلب ضیًقا، وفي مرارة داخلیة، ال یدرك جأوقات الفر"
اإلنسان علتها؛ أما الرجوع إلى اهللا بالتوبة فیفتح القلب لیتسع وال تقدر ضیقة ما أن تحطمه بل تصیر حیاة اإلنسان 

 إذ یحل مجد اهللا في داخل النفس، ویحول القلب إلى ملكوت ، مملوءة سروًرا داخلًیا وسالًما فائًقا،"أوقات الفرجكلها "
سماوي. 

، تعني "تنفس" أو استراحة، ُتستخدم عندما یستریح اإلنسان بعد فترة عناء كمن anapswxis" فرجكلمة "
یأخذ نفسه، أو بعد الجري لمدة طویلة. لقد جاءت الكرازة بصلیب المسیح أو إنجیله لتتنسم البشریة الراحة بعد طول 

شقاء بسبب الخطیة. 
" فال یعني عدم التمتع بها هنا، إنما إذ یحدث الیهود قبل اإلیمان یبشرهم بما سیتمتعون به ستأتيأما قوله "

في المستقبل القریب عندما یتوبون كعربوٍن لما ینالونه من أمجاد وراحٍة أبدیة في السماء. 
، نتمتع بوجهه مشرًقا علینا، وبحضوره كِسّر )27: 2 (إر ": فإننا إذ نعطیه الوجه ال القفامن وجه الرب"

فرحنا وراحتنا. 
": إذ كان الیهود وال یزالوا یترقبون مجيء المسیا، فإنهم إذ یؤمنون بذاك الذي سبقوا ویرسل یسوع ..."

فرفضوه، یرونه قادًما في حیاتهم، مقدًما خالصه المبهج، واهًبا إیاهم ما قد سبق فُوعدوا به خالل آبائهم وأنبیائهم في 
العهد القدیم. 

، الذي ینبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء"
 ]21". [التي تكلم عنها اللَّه بفم جمیع أنبیائه القدیسین منذ الدهر

نبیائه القدیسین. لقد تحققت أ، وقد سبق فأعلنه اهللا على فم هیعود فیؤكد الرسول أن كل ما حدث إنما من أجل
 نالوا وعوًدا هؤالء وظهور األنبیاء... كل ،، واستالم موسي النبي للشریعةإبراهیم ةالوعود اإللهیة منذ سقوط آدم، ودعو

كان ف واآلن قد تمت كل هذه الوعود اإللهیة خالل الصلب والقیامة وصعود السید المسیح، .اشتاقوا أن یروا یوم تحققها
بوا أنفسهم ألنهم یروا ما اشتهى أن یراه آباؤهم، وذلك إن آمنوا باسم یسوع  وقبلوا عمله ،یلیق بالسامعین أن یطوِّ

الخالصي في حیاتهم. 
]. یبدو التعبیر كأن السماء لیست مسكن إقامته الطبیعي، لكن یلزمها 21[ "الذي ینبغى أن السماء تقبله"

ن السید قد صعد إلى أ إذ تقبله السماء تقبلنا فیه. هذا ومن جانب آخر كفإنهنزل إلینا وأن تقبله. إذ صار ابن اإلنسان 
السماء لیس كمن أتم كل عمله، إنما یبقى في السماء یدبر أمور كنیسته، ویسند كل عضو فیها حتى یتمم الكل 

 فیتمتع الكل باللقاء المفرح، یوم العرس ،جهاده، ویتمتعوا بشركة أمجاده السماویة. إنه ُیعد المكان لنا حتى یوم مجیئه
األبدي. 

 كان االعتقاد السائد لدى الیهود أن المسیا ق خطة اهللا من جهة البشریة.ي" أي تحقإلى أزمنة رد كل شيء"
 وأعلن عن ،)، وها هو سّر رفضهم لیسوع الذي رفض الُملك األرضي٣٤: ١٢یأتي لیملك على األرض أبدًیا (یو 

صلبه، لهذا كان لزاًما على الرسول أن یصحح مفاهیمهم، ویؤكد أنه بالحقیقة هو ملك، وأن مملكته هي في السماء! 
 ألنه ملك ،). كان الئًقا بالسماء أن تقبله٩: ١لقد صعد إلى السماء وهم شهود بذلك، إذ رأوه عیاًنا وهو یصعد (أع 
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). ١٦: ١١٠؛ مز ٣٤: ٨؛ رو ٢٤: ٩؛ ٢٥: ٧الملوك السماوي (عب 
": إن كانت الخطیة قد حرمت البشریة عن تحقیق رسالتها وأفسدت الخلیقة األرضیة، فإن رد كل شيء ..."

صعود السید المسیح إلى السماء رد لإلنسان كرامته لیحقق رسالته التي ُخلق من أجلها، حیث یحمل أیقونة السید 
المسیح، ویملك مع الرب. 

" تعبیر یحمل معنى "منذ البدایة"، فالنبوات عن السید المسیح بدأت منذ نال آدم الوعد اإللهي، منذ الدهر"
لهذا یرى بعض الدارسین أن آدم هو أول نبي. 

وكأن ما یكرز به الرسل لیس باألمر الجدید، لكنه إعالن عن تحقیق ما اشتهته البشریة التي تطلب بصدٍق 
خالصها منذ أبوینا األولین، والذي أعلنه اهللا خالل رجاله القدیسین عبر العصور. 

: موسى قال لآلباء"فإن 
، ن نبی�ا مثلي سیقیم لكم الرب إلهكم من اخوتكمإ

 ]22". [له تسمعون في كل ما یكلمكم به

یردد القدیس بطرس نبوة موسى النبي عن السید  لهذا ،لما كان سلطان موسى النبي عند الیهود مطلًقا ونهائًیا
وقد میز الرسول هنا بین وقد سبق لنا الحدیث عن هذه النبوة في تفسیرنا لسفر التثنیة. . )19-15: 18 (تث المسیح

ُیحرم من ،  لهیعصى موسى النبي الذي یفتخرون به وبالطاعة الكاملةمن یسمع له، ومن ال یسمع. فمن ال یسمع له 
االنتساب إلى شعب اهللا، فال یكون له نصیب في الملكوت. 

 ]23". [ویكون أن كل نفٍس ال تسمع لذلك النبي تُباد من الشعب"

 لتعني الشخص "نفس" هكذا ُتستخدم كلمة ،)١٤: ١" لتعني اإلنسان بكلیته (یو جسدكما تستخدم كلمة "
). ٢٨: ١٠؛ یش ١٤: ٧بكلیته (أع 
  ،وجمیع األنبیاء أیًضا من صموئیل فما بعده"

 ]24". [بهذه األیامأنبأوا جمیع الذین  تكّلموا سبقوا و

كشف القدیس بطرس عن اهتمام موسى النبي كأول قائٍد للشعب، ثم انتقل من شهادة موسى النبي إلى 
صموئیل النبي، ویعتبر أول األنبیاء بعد موسى النبي، جاء في نهایة عصر القضاة وبدایة عصر الملوك، ثم بقیة 

 األنبیاء منذ كانت المملكة في قمة مجدها ثم انقسامها وسبي المملكتین وعودة الشعب من السبي. 
: 15صم  1إذ انحمق ولم یحفظ وصیة الرب انتقل الوعد إلى داود الملك (وكان نسل شاول مدعًوا لذلك 

 ).27-26: 37؛ حز 29-28: 2؛ یؤ41-31: 31 تجدد هذا الوعد خالل األنبیاء الالحقین (إر .)28
 وتحقق عهد اهللا إلبراهیم أب المؤمنین. اآلن ،كل ما یشغل أنبیاء هذه الحقبات هو مجيء المسیا، وقد جاء

یلیق بالمستمعین كأبناء لهؤالء األنبیاء وأصحاب العهد أن یتمتعوا ببركة یسوع القائم من األموات، والقادر وحده أن 
یرد الكل عن شرورهم. 
ن ما یحمله الرسول  كأعهم إلى ذلك الیوم یلزم أن یدفع أبناءهم إلى قبوله بفرٍح وتهلیلٍ .يمجشوق األنبیاء 

متع ت وغیرتهم على ال،بطرس من غیرة متقدة على اإلیمان بالمسیا هو مشاركة جادة عملیة لشوق األنبیاء الشدید
بشخص المخلص! بهذا كان یدفع سامعیه أن یشاركوه ذات المشاعر. 

  ،باءناآنتم أبناء األنبیاء والعهد الذي عاهد به اللَّه "أ
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  :قائًال إلبراهیم
 ]25". [وبنسلك تتبارك جمیع قبائل األرض

یعتبر الیهود أنفسهم أبناء األنبیاء، لیس ألنهم من نسلهم جسدًیا، وٕانما ألنهم تالمیذ وأتباع لهم. فالتلمیذ في 
 وٕاال فقدوا بنوتهم لهم. ،فكر التقلید الیهودي كما الكنسي هو ابن لمعلمه. هكذا یلیق بهم كأبناء أن یسمعوا لهم

"، أي أبناء إبراهیم الذین من حقهم التمتع بالوعد اإللهي الُمقدم ألبیهم، والذي في عهد مع اهللا. أبناء العهد"
وكأنهم هم أبناء الملكوت سواء خالل تلمذتهم لألنبیاء أو انتسابهم إلبراهیم. فال یلیق بهم أن یكونوا كیهوذا "ابن 

). ٢١: ١٧الهالك" (یو 
شیر إلى تالمفرد صیغة " هنا بالنسل"، وكما یؤكد القدیس بولس أن "وبنسلك تتبارك جمیع قبائل األرض"

). ١٦: ٣السید المسیح الذي جاء من نسل إبراهیم لیبارك جمیع األمم (غال 

  لئال یظنوا أنهم نالوا هذا العرض (الخاص بالتوبة ونوال الخالص) كمنحة من بطرس، ُیظهر لهم (الرسول) أن
 .Ïهذا یلیق بهم منذ القدیم، حتى یؤمنوا بأن مثل هذا یتمم إرادة اهللا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  ، إذ أقام اللَّه فتاه یسوع،لیكم أوالً "إ

، أرسله یبارككم
 ]26". [برّد كل واحد منكم عن شروره

). ٤٧: ٢٤" یشیر إلى الیهود الذین ُقدم لهم الخالص أوًال، حیث تبدأ الكرازة بأورشلیم (لو إلیكم أوالً بقوله "
وقد كّرس یسوع المسیح نفسه خدمته للیهود. 

"، إذ كرس اهللا المتجسد حیاته من أجل تمتع البشریة بالبركة السماویة. لقد أرسله اآلب أقام اهللا فتاه ..."
 تي 1 (د أن الجمیع یخلصون وٕالى معرفة الحق یقبلونريوفي طاعة جاء االبن الذي بإرادته الواحدة مع إرادة اآلب ي

2 :4( .
": مع ما یتمتع به اإلنسان من حریة إرادة، إالَّ أنه یعجز عن أن یرجع إلى یرد كل واحٍد منكم عن شروره"

اهللا، ویعطي ظهره للشر بدون العون اإللهي، أو عمل المسیح الخالصي. 
المسیح یسوع، تتبارك كل األمم، لكنه جاء أوًال لیرد كل یهودي عن بمع أن الوعد إلبراهیم أن بنسله، أي 

 بمصدر البركة. قشره بااللتصا

 " :أي بعد صلبه، أي حتى بعد ارتكابهم جریمة قتله یترقب اهللا اآلب خالصهم، وذلك حتى ال أقام یسوعقال "
" هو أخوكم ویبارككم، یسوع". فإن كان ""یبارككمیظنوا أن بطرس قدم لهم هذه المنحة ولیس اآلب، لذلك یقول: 

". بمعنى حاًشا لكم أال تشتركوا في هذه البركات، إذ یرید أن تصیروا باألكثر مؤسسین لكم أوالً فاألمر هو وعد "
یرد كل واحد عن ومصدر بركات لآلخرین. فال تشعروا كما لو كنتم منبوذین. مرة أخرى یقول إنه إذ أقامه "

 .Ð". إنه یبارككم بهذه الكیفیة، ولیس بركة عامة (لكل إسرائیل القدیم)شروره

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Homilies on Acts, hom. 9. 
2 Homilies on Acts, hom. 9. 
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 " :إلیكم أرسل اهللا حًقا لقد فعلتم أعماًال تستحق اإلدانة، لكن الزال یمكنكم نوال العفو. بقوله هذا یمكنه أن یقول
 . یسوع المصلوب بارك صالبیه". لم یقل لیخلصكم، بل ما هو أعظم أن لیبارككم ابنه یسوع

لیتنا نتمثل به. لنطرح روح القتل والعداوة هذه.  
ال یكفینا إننا ال نثأر ألنفسنا، بل نفعل ما فى استطاعتنا كما یلیق بأصدقائنا الملتصقین بنا فى أحضاننا، بل 

كما نفعله بأنفسنا، هكذا نعمل مع الذین یؤذوننا. 
نحن أتباعه، نحن تالمیذه، هذا الذي بعد صلبه دّبر كل شيء عملًیا لحساب قاتلیه، وأرسل رسله لهذه 

الغایة.  
نحن بعدٍل نتألم، أما هؤالء فعملوا لیس فقط في غیر عدٍل بل وبشٍر، ألنه هو المحسن إلیهم، لم یصنع بهم 

 .Ïشًرا صلبوه. وألي سبب؟ من أجل سمعتهم. أما هو نفسه فجعلهم موضوع تقدیرهم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Homilies on Acts, hom. 9. 
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 ٣من وحي أعمال الرسل 

هب لي قدمین تعبران إلى هیكل قدسك! 

 .مع ذاك األعرج من بطن أمه تئن نفسي 

أقف كما عند باب الجمیل أطلب صدقة، 
وال أدخل إلى الجمال ذاته، 

الذي یود أن یسكب بهاءه عليَّ . 
أطلب صدقة، وأبي هو خالق السماء واألرض! 

یا لعجزي! ویا لغباوتي! 

  :ألسمع صوت كنیستك
لیس لي فضة وال ذهب، ولكن الذي لي، فإیاه أعطیك. 

باسم یسوع الناصري قم وامشِ . 
اسمك العجیب هو وحده یهبني صحة لنفسي كما لجسدي. 

باسمك تسیر قدماي إلى هیكل قدسك. 
أدخل كما إلى السماء،  

أثب متهلًال مع أنبیائك ورسلك وكل قدیسیك. 

   ،سمروك یا رئیس الحیاة على الصلیب
فككت قیودي،  

ألجري نحو عرش نعمتك. 
صلبوك بین اآلثمة، 

وختموا قبرك كي یحبسوك. 
فأقمتني مع الطغمات السمائیة،  

وأصعدت قلبي إلى سماواتك! 
قمت محطًما الموت،  

فأقمتني ألتمتع بحریة مجد أوالد اهللا. 

  !لیفرح كل األنبیاء الذین اشتهوا یومك
فإني أشهد أن وعودك صادقة وأمینة! 

لقد حّل الیوم الذي فیه أتمتع بالفرح، وأرى وجهك اإللهي! 
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األصحاح الرابع 

 مع المجأمامبطرس ویوحنا 
كشف سفر األعمال عن موقف القیادات الیهودیة، فإنهم إذ رفضوا یسوع المصلوب استمروا بعد صعوده في 

 الذي تكرز به الكنیسة. تمقاومته، ومقاومة إنجیل المسیح القائم من األموات والصاعد إلى السماوا
 فیدبروا ،یصف هذا األصحاح بدء هذه المقاومة التي تستمر حتى زیارة الرسول بولس األخیرة ألورشلیم

). ٣–١: ٢٥؛ ١٥–١٢: ٢٣مؤامرة لقتله (أع 
 .4-1. القبض على بطرس ویوحنا 1
 .12-5. الرسوالن أمام المجمع  2
 .18-13. ارتباك المجمع   3
 .22-19. تهدید الرسولین  4
 .31-23. صالة من أجل الكرازة  5
.  37-32. حیاة الشركة   6

. القبض على بطرس ویوحنا 1
  ،وبینما هما یخاطبان الشعب"

 ]1". [أقبل علیهما الكهنة وقائد جند الهیكل والصدوقیون

لم یلتجئ الكهنة إلى الفریسیین بل إلى الصدوقیین لمقاومة هذا العمل الكرازي داخل رواق سلیمان. وقد جاء 
معهم قائد جند الهیكل، وهو الشخص المسئول عن الحالة األمنیة للهیكل، وقد الحظ جمهرة غیر عادیة في رواق 

سلیمان، وكان هذا القائد هو الرجل الثاني بعد رئیس الكهنة من جهة االلتزام بحفظ نظام الهیكل واألمان فیه. 
 وٕانما الكهنة أصحاب النفوذ، األعضاء في مجمع السنهدرین. ،بال شك لم یأِت كل الكهنة

، خاصة في أیام األعیاد الكبرى. وقد خشي أن Antoniaكان قائد جند الهیكل یعسكر دوًما في قلعة انتونیا 
شفاء األعرج من بطن أمه قد یسبب شغًبا، لذا شعر بااللتزام بالتدخل. 

ذ كان بطرس ویوحنا  فإ": یحمل هذا التعبیر أن مجیئهم كان فجأة وفیه نوع من العنف.أقبل علیهما"
والشهادة لیسوع القائم من األموات، انفتحت أعین الكثیرین على معرفة الحق، حتى آمن ة یخاطبان الشعب بروح القو

]. لم یكن ممكًنا لقوات الظلمة أن تقف مكتوفة األیدي، خاصة الصدوقیون الذین ال یؤمنون 4[ لجنحو خمسة آالف ر
بالقیامة من األموات. لقد حسبوا هذا الحدث مع حدیث القدیسین بطرس ویوحنا هدًما كامًال لطائفتهم، وتحطیًما 

لعقیدتهم. 
ن یجتمعوا في أالهیكل حسب الطقس الیهودي، وفي لم یكن لدیهم مانع من اشتراك المسیحیین في العبادة 

كون لهم تدابیرهم الخاصة بهم، أما أن ینادوا باسم یسوع الناصري عالنیة، وقیامته من األموات، ففي ت و،رواق سلیمان
نهم سافكو دم بريء وقتلة، وأن المصلوب هو المسیا. لهذا إ ،هذا اتهام علني ضد القیادات التي سلمت یسوع للصلب

كان ال بد من التحرك لمقاومة هذه الحركة الخطیرة حسب أفكارهم.  
 من أن الذین ألقوا القبض على یسوع وصلبوه یعودوا حتى بعد قیامته القدیس یوحنا الذهبي الفمال یتعجب 
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لیمارسوا شرهم بكل جسارة ضد تالمیذه. فإذ تلد األفكار عمًال یفقد الخاطئ حیاءه لیفعل ما یشاء. فالخاطئ وهو ال 
یزال یصارع مع األفكار یصغي إلیها مع إحساسه بالخجل، لكن ما أن تلد، أي تتحول األفكار إلى عمٍل كامٍل حتى 

تجعل الذین یمارسونها في أكثر وقاحةٍ . 

  في المرة األولى ألقوا القبض على السید المسیح في البستان كمن هم فى خجٍل بعیًدا عن الشعب، أما اآلن ففي
 .Ïشيء من الجسارة جاءوا إلى الرسولین وهما یخاطبان الشعب عالنیة في الهیكل

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  ،متضجرین من تعلیمهما الشعب"

 ]2". [وندائهما في یسوع بالقیامة من األموات

" تحمل السخط الشدید مع الغضب، ألنهم أدركوا أن في هذه الكرازة تعٍد على متضجرینجاءت كلمة "
سلطانهم، ومعارضة لتعالیمهم، بغض النظر عما إذا كانوا یكرزون بالحق اإللهي أم ال. 

ن أن جماعة من الجلیلیین األمیین یحتلوا مركز التعلیم بقوٍة ولم یكن من السهل أن یرى الكهنة والصدوقي
ونجاٍح، وهم ال ینتمون إلى الكهنة وال إلى القیادات الدینیة. حسبوا هذا تحدًیا وتمرًدا على السلطات الدینیة. 

 وشعبیتهم ،لم یشغلهم البحث عن ما وراء هذه المعجزة الفائقة وغیرها، وٕانما كان یشغلهم سلطانهم الدیني
أن یسمعوا عن قیامة یسوع المسیح من األموات. لهم التي صارت في وضٍع حرجٍ . هذا ولم یكن ممكًنا 

لقد تضجروا وامتألوا سخًطا حین رأوا اإلنجیل ُیكرز به، وكما یقول المرتل: "الشریر یرى فیغضب، یحرق 
). هكذا تحولت كلمة اإلنجیل المفرحة إلى اضطراب ومرارة بالنسبة ١٠: ١١٢أسنانه ویذوب، شهوة الشریر تبید" (مز 

). هكذا یتحول مجد ١٦: ٢ كو ٢لهم، وكما یقول الرسول: "لهؤالء رائحة موٍت لموٍت، وألولئك رائحة حیاٍة لحیاةٍ " (
ال سالم قال الرب  وكما یقول إشعیاء النبي: "حزٍن وموٍت أبدٍي لمن ال یطیقه.فقداٍن للسالم والمسیح وفرح ملكوته إلى 

. )22:  48 (اش "لألشرار
 واضجر  المفرحة!ن الرسل یكرزون بالقیامةبینما كا  وامتألوا حزًنا اقتنوه بسبب خطایاهم،اضجر الصدوقیون

الكهنة وهم یؤمنون بالقیامة أن یتحقق هذا باسم یسوع الناصري. فكان في نظرهم التحالف مع منكري القیامة أقل مرارة 
من قبول القیامة في المسیح یسوع. 

 "لیس ألنهم علموا الشعب، وٕانما ألنهم أعلنوا أنه لیس المسیح وحده ُأقیم من متضجرین من تعلیم الشعب "
 .Ðاألموات، وٕانما خالله نقوم نحن أیًضا... هكذا قیامته قدیرة فإنه هو علة القیامة حتى بالنسبة لآلخرین

 مهارتك.نمم عظأت سيل ةن أن تحوط نفسك بطاغیة الحزن. یمكنك أن تسیطر على نفسك، فإن العاصف مفظتح  

 د مخیف وهو الخطیة.ح واءن قط مكتئًبا، فإنه ال یوجد سوى شيكو تال 

 رض.ألا ىلع طلب الفرح، لكنه ال یوجد يكلال 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Homilies on Acts, hom. 10. 
2 Homilies on Acts, hom. 10. 
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  أمور النعمة یصاحبها فرح وسالم ومحبة وحق... أما أشكال الخطیة فیصاحبها اضطراب ولیس محبة وال فرح
. Ïنحو اهللا

القدیس مقاریوس الكبیر 
، فألقوا علیهما األیادي"

، ووضعوهما في حبٍس إلى الغد
 ]3". [ألنه كان قد صار المساء

 ووضعوهما في السجن لمحاكمتهم في الیوم التالي. هذه ، وهما یخاطبان الشعبنيألقوا القبض على التلمیذ
 القبض على التلمیذین في المسیح ُووضعا ىُألق بدء سلسلة آالم الكنیسة التي یلیق بها أن تشارك مسیحها آالم صلبه.

تحت الحفظ، إذ لم یكن من عادة مجمع السنهدرین أن یجتمع مساءً . هذا بجانب أن أعضاء المجمع كانوا ملتزمین 
بممارسة صلوات المساء وتقدیم الذبائح. 

 لم یخشوا الشعب، ألنه كان معهم قائد الهیكل، هؤالء كانت أیادیهم ال تزال تتضرج بدم الضحیة السابقةÐ. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 بال شك لماذا لم یقدموهما إلى بیالطس كما فعلوا مع السید المسیح عند محاكمته؟ربما یتساءل البعض: 
، وتحت الضغط الشدید والتهدید بأنه لیس بصدیٍق ءأدركوا أن بیالطس قد حاول مرة ومرات أن یطلق هذا البري

لقیصر اضطر إلى الحكم بصلبه. أما اآلن فحتًما لن یقبل أن یصلبهما، وربما كان ُیصر أن یبرئهما، أو یترك 
المجمع یقتلهما، فیثور الشعب علیهم. 

  لم یأخذوهما إلى بیالطس، ألنهم كانوا في خجٍل وعاٍر من التفكیر فیما حدث قبًال (مع السید المسیح) لئال ُیلزمهم
 .Ñأن یقوموا هم بفعل هذا (أي قتلهما)

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، وكثیرون من الذین سمعوا الكلمة آمنوا"

 ]4". [الفآوصار عدد الرجال نحو خمسة 

في یوم الخمسین كانت باكورة الكنیسة من القادمین إلى أورشلیم، یهوًدا كانوا أو متهودین، آمن منهم نحو 
"، هؤالء استناروا بالكلمة، وُحسبوا بالحق أبناء إبراهیم آالف صار عدد الرجال نحو خمسةثالثة آالف نسمة، واآلن "

 وتأهلوا أن یكونوا بالحق أبناء الموعد. ،وأبناء األنبیاء
ن لم یعق هذه اآلالف عن اإلیمان، جالقبض على التلمیذین بأمر القیادات الدینیة الرسمیة وحبسهما في الس

 الكنیسة هو إلقاء بالبذار في التربة لكي تأتي بثمٍر كثیرٍ . هجتازتبل حسبوا كل ألم 
 بذار الكنیسة. وهنا صورة حیة ومثل رائع لنمو الكنیسة في وسط اآلالم، فقد ظهر عملًیا أن دم الشهداء ه

في المظهر كان عدد التالمیذ قلیًال جًدا، بال إمكانیات مادیة أو علم ومعرفة زمنیة أو سلطة، وكان ُیظن أنه ما أسهل 
سحق هذه الحركة تماًما، لكن الضیق وهب الكنیسة نمًوا فائًقا وامتداًدا ال ُیمكن مقاومته. إذ ال یقدر الضیق أن یحطم 

Ï 3:7  عظة. 
2 Homilies on Acts, hom. 10. 
3 Homilies on Acts, hom. 10. 
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الحق اإلنجیلي أو یقید الكلمة، بل هو مناخ طیب للعمل اإللهي. 

  ...موت الشهداء یدافع عن الدین، وینمي اإلیمان، ویقوي الكنیسة. لقد انتصر الذین ماتوا، وانهزم المضطِهدون
. Ïموت الشهداء هو مكافأة حیاتهم. مرة أخرى بموتهم، على اختالف صوره، وضع نهایة للكراهیة

القدیس أمبروسیوس 
 والثالثة آالف الذین آمنوا ١٥: ١ هنا یضم المائة وعشرین المذكورین في أع ٥٠٠٠یرى البعض أن رقم 

) بمناسبة شفاء األعرج. ١١: ٣). وقد اجتمع الخمسة آالف في رواق سلیمان (أع ٤١: ٢في یوم البنطقستي (أع 

  هذا أیًضا حدث بتدبیر اهللا، ألن الذین آمنوا كانوا أكثر ممن آمنوا قبالً . لهذا قیدوا الرسولین فى حضور الشعب
لكي یجعلوهما في رعٍب شدیدٍ . لكن حدث العكس، فقد فحصوهما لیس أمام الشعب، بل سًرا حتى ال یتشجع 

 .Ðالسامعون لهما
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الرسوالن أمام المجمع 2
، وحدث في الغد أن رؤساءهم وشیوخهم وكتبتهم"

 ]5". [اجتمعوا إلى أورشلیم

اجتمع اآلن بعد مرور  اجتمع مجمع السنهدرین، وقد سبق لنا الحدیث عنه في تفسیر اإلنجیل بحسب یوحنا.
قرار بالخالص من شخص یسوع، وبالفعل خططوا وسلموه للقتل، وٕاذا باسمه یتمجد العدة أسابیع الجتماعه وأخذ 

 وعدد المؤمنین بلغوا اآلالف في أیام قلیلة، وصاروا شهوًدا جادین أن یسوع المصلوب هو المسیا مخلص ،باألكثر
ت انتشر ویفقدهم موارد رزقهم. أما اآلن إذ ،م. في اجتماعهم األول كانوا یشعرون أن وجود یسوع یزعزع مكانتهملالعا

 وسافكو دم بريء. ة أن الذین صلبوه قتلىالكرازة بقیامته وصعوده، هذا ال معنى له سو
كانت الجلسة بال شك عاجلة تمت في الیوم التالي مباشرة، وٕان لم تكن بذات العجلة كما عند محاكمة السید 

.  لم یجتمع المجمع مساءً ، إذالمسیح
 ألنها مدینة اهللا، صارت ،تمت المحاكمة في أورشلیم، المدینة الذي ینتظر الكل أن یتمتعوا فیها بالخالص

مقاومة للحق اإلنجیلي. یقول النبي: "كیف صارت القریة األمینة زانیة؛ مآلنة حًقا، كان العدل یبیت فیها، وأما اآلن 
 یا قاتلة األنبیاء وراجمة ، یا أورشلیم،: "یا أورشلیم، قائالً ). وقد ناح علیها السید المسیح نفسه٢١: ١فالقاتلون" (إش 

 ).٣٧: ٢٣المرسلین إلیها، كم مرة أردت أن أجمع أوالدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا" (مت 

ضمت هیئة القضاء الرؤساء والشیوخ وهم أصحاب سلطان جاءوا لیصدروا الحكم علیهم على األقل بأن 
یكفوا عن الكرازة، أما الكتبة فهم الطبقة المتعلمة، كانوا یظنون أنهم قادرون أن یفحموا هؤالء الرسل األمیین ویردعوهم 

 بالحجج والبراهین.

  ،مع حّنان رئیس الكهنة وقیافا ویوحنا واإلسكندر"
 ]6". [وجمیع الذین كانوا من عشیرة رؤساء الكهنة

1 On the Decease of his Brother Satyrus, Book 2:45. 
2 Homilies on Acts, hom. 10. 
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  ، في الوسطأقاموهماولما "
  :لونهماأجعلوا یس

 ]7" [؟ّي اسم صنعتما أنتما هذاأ وب،ّیة قوةآب

). بهذا یتحقق قول الكتاب: ٤٦: ٢یجتمع المجمع في شكل دائرة، ویقف المتهمون في المنتصف (لو 
)، إذ كانوا یجلسون حولهما ١٢: ١١٨)، "أحاطوا بي مثل النحل" (مز ١٦: ٢٢"جماعة من األشرار اكتنفتني" (مز 

من كل جانب. 
ا وكرنلم یكن ممكًنا لهم أن ي" بأیة قوة، وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟وا یستجوبوهما: "أوبدین استدعوا التلمیذ

 تحویل الحق إلى باطل، فینسبوا مها، لكنهم كالعادة غایتهؤن آالف مؤلفة تشهد بها، وال یمكن إخفاإصنع المعجزة، ف
 التالمیذ  یضطرن بالتهدیدأم ظنوا هزبول رئیس الشیاطین كما اتهموا السید قبًال، أو لقوٍة سحریٍة، ولعللعبالشفاء إلى 

  العمل ألحد أنبیاء العهد القدیم. واینسبأن 
یحمل  "اسم صنع مثلكما هذا؟ بأي ترجمته: " الذيتحدثوا معهما في شيء من السخریة، فإن النص الیوناني

 وال من القادة، فبأي سلطان تفعالن هذا؟ من ، وال إلى سبط الوي، ولستما نبیین،أنتما ال تنتمیان إلى الكهنةمعنى "
"  هذا؟ن وتحت أي اسم تتجاسران وتفعال؟أین أتیتما بالقوة

إنهم یعرفون تماًما أنه باسم یسوع الناصري وبسلطانه وقوته فعال هذا، لكنهم أرادوا أن یبثوا روح الرعب 
ن جریمة ضد اهللا والناموس وموسى. افیهما، ویلفقان لهما اتهاًما أنهما یعمالن باسٍم غیر شرعٍي، وأنهما مرتكب

: ٢١ُوجه إلیهم نفس السؤال الذي ُوجه لسیدهم: "بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟" (مت 
٢٣ .(

 إذ كان رئیًسا للكهنة قبل استالم زوج ابنته هذا ،: وهو حما قیافا رئیس الكهنة، ُذكر أوًال بسبب كرامتهحنان
المركز. وقد رأینا في دراستنا إلنجیل یوحنا كیف كان ملتهًبا بالكراهیة نحو شخص یسوع المسیح. 

: ال نعرف عنهما شیًئا، غیر أن ذكرهما باالسم یشیر إلى أنهما صاحبا سلطان ونفوذ، یظن یوحنا واالسكندر
نهما قادران أن ُیسكتا الرسل. أالمجمع 

: واضح من هذا أن المجمع كان ینعقد أحیاًنا في بالد أخرى. وقد ذكر الكتَّاب الیهود أنه كان ینعقد أورشلیم
 وذلك خالل األربعین عاًما قبل خراب أورشلیم. ،في كل مرة في بلدة مختلفة

:  وقال لهم،حینئذ امتأل بطرس من الروح القدس"
 ]8". [یا رؤساء الشعب وشیوخ إسرائیل

وا، ألني أنا أعطیكم فًما جلقد حقق الرب وعده لتالمیذه: "فضعوا في قلوبكم أن ال تهتموا من قبل لكي تحت
). كما وعدهم بأن الروح القدس یعطیهم 15-14: 21وحكمة ال یقدر جمیع معاندیكم أن یقاوموها أو یناقضوها" (لو 

كلمة عند مقاومتهم. 
حینئذ امتأل "، فلماذا یقول: ألم یكن بطرس ممتلًئا بالروح حین حّل علیه في عید العنصرة مع بقیة التالمیذ

عالن مساندة خاصة لموقف متأزم، فمع إ و،؟ االمتالء هنا یحمل معنى التمتع بإلهام جدید"بطرس من الروح القدس
 وفهًما وحكمة ومشورة إلهیة. ة یتحرك روح اهللا داخله لیهبه قو،كل ظرف یعیش فیه المؤمن

تحدث القدیس بطرس مع أعضاء المجمع بكل وقاٍر واحتراٍم، وفي نفس الوقت بكل شجاعٍة، حاسًبا ذلك 
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فرصة للشهادة للحق، وذلك حسب مبدأه: "مستعدین دائًما لمجاوبة من یسألكم عن سبب الرجاء الذي فیكم بوداعٍة 
). ١٥: ٣ بط ١وخوفٍ " (

لقد سبق فجحد القدیس بطرس سیده في نفس المدینة أمام ذات المجمع وفي حضور ذات األشخاص، لهذا 
 وجد الرسول فرصته لیحمل شهادة صادقة لمسیحه الذي سبق فأنكره.

كل مؤمٍن یذوق عذوبة الحیاة في المسیح یسوع بالحق لن یكف عن الشهادة له، مشتهًیا أن یختبر كل 
البشریة ما یتمتع به. 

  عندما تكتشفون أن شیًئا ما نافع لكم، تریدون أن تخبروا اآلخرین عنه... طّبق هذا السلوك اإلنساني في المجال
الروحي. عندما تذهب إلى اللَّه، ال تذهب وحدك. 

  .عندما تتحّرك متقد�ما، اجتذب آخرین لیذهبوا معك. لتكن لك رغبة في أن یكون لك رفقاء في الطریق إلى الرب
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  .قلب محب واحد یلهب قلًبا آخر بالنار

  ماذا اشتهي؟ ماذا أرید؟ لماذا أتكّلم؟ لماذا أعیش إن لم یكن لهذا السبب: أن نحیا مًعا مع المسیح... أنني ال أرید
أن أخلص بدونكم. 

  .ضرورة الحب تبحث عن ممارسة العمل الرسولي
القّدیس أغسطینوس 

  .خلص نفسك في خالص اآلخرین
 القّدیس جیروم

  .لو كنتم مسیحّیون بالحق لما بقي وثني واحد
القّدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،حسان إلى إنساٍن سقیمإن كنا نفحص الیوم عن "إ
 ]9". [بماذا ُشفي هذا

 بل وأمام  وحده،علن بطرس الرسول شهادته لیس أمام مجمع السنهدرینيفي شجاعة بعمل الروح القدس 
هكذا یصر الرسول أنه لن یتوقف عن   أن ما حدث هو بقوة یسوع المسیح الناصري وباسمه.،جمیع شعب إسرائیل

نهم هم قتلة ذاك الذي جاء لیشفي كساح إنه یوجه لهم االتهام، أالشهادة لیسوع المسیح أمام جمیع شعب إسرائیل. و
 على هذا اإلحسان كما همودون محاكمتيالشعب وأمراضه، جاء لیشفي ویهب قوة وحركة عمل في حیاة الشعب، فهل 

صاحب هذا االسم وقوته اإللهیة الفائقة عن  للجمیع واعلني أن هم هي البار وقتلوه؟ لیكن، لكن رسالتواسبق فحاكم
المقدمة لكل مؤمنٍ . 

إنما ُیحاكم من أجل إحسان ُقدم لرجٍل سقیٍم و ه،رتكبا لیس من شٍر قد هأوضح الرسول بطریقة غیر مباشرة أن
لم یستطع مجمع السنهدرین وال كل القیادات الدینیة أن تفعله. فال توجد مادة لجریمٍة ما، بل مادة إلحساٍن عظیٍم 

وفریدٍ . 
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بماذا  فإنه لیس من ینكر الشفاء، ألنه حقیقة ملموسة من الجمیع، إنما موضع االتهام هو "،ومن جانب آخر
"، أنه باسم یسوع یتم الخالص، االسم هي جریمة "، وال تزال تالحقها،" الجریمة التي كانت تالحق الكنیسةشفي هذا؟

ویتحقق كل إحسان ونعم إلهیة! 
  ، وجمیع شعب إسرائیل،فلیكن معلوًما عند جمیعكم"

  ،أنه باسم یسوع المسیح الناصري الذي صلبتموه أنتم
، الذي أقامه اللَّه من األموات

 ]10". [بذاك وقف هذا أمامكم صحیًحا

یؤكد حدیث القدیس بطرس أن السید المسیح یتمم وعده الصادق لنا: "فمتى ساقوكم لیسلموكم فال تعتنوا من 
 ألن لستم أنتم المتكلمون بل الروح القدس" ،قبل بما تتكلمون وال تهتموا. بل مهما ُأعطیتم في تلك الساعة بذلك تكلموا

). ١١: ١٣(مر 
 لیشهد السم ةٍ  یقف اآلن أمام السنهدرین بكل قواإلنكار بطرس الذي أنكر أمام جاریة وأصر على !للعجب یا

یسوع المسیح الناصري المصلوب والقائم من األموات. إنه یعلن أن الذي قتلوه هو الحي غالب الموت، الذى یملك 
. هولیس من یقدر أن یقاوم

ن حكم اهللا اآلب القدیر ال ُیقاوم إذ أ في حكمة الروح القدس یكشف بجرأة أن حكمهم باطل، فقد قتلوا البار، و
أقامه من األموات. فقد نقضت السماء حكمهم، وكشفت عن فسادهم كقتلة مملوءین حسًدا وغیرة. 

. ]10" [صحیًحا بذاك وقف هذا أمامكم ال تحتاج إلى دفاع: "،شهادة على ذلك فظاهرةالأما 
كان لدى القدیس بطرس الفرصة للهروب من اإلجابة على تساؤلهم لو أراد، لكنه وجدها فرصة قد ال تتكرر 

 أثناء هكثیًرا أن یقف أمام مجمع السنهدرین یشهد للسید المسیح وعمله الخالصي، كما أنها فرصة لیصحح ما ارتكب
محاكمة السید المسیح حیث أنكره ثالث مرات. لم یعد بطرس اإلنسان الخائف والمرتعب أمام جاریة، بل الشاهد 
األمین أمام أصحاب السالطین، لقد اختبر بحق كیف صار صفا، إذ صار قلبه كالصخرة خالل اإلیمان الحي، 

ویشتهي أن یختبر كل من هو حوله عمل الروح القدس لیحمل الكل صخرة اإلیمان التي لن تهتز أمام تیارات العالم 
مهما بلغ عنفها.  

حٍب صادق هللا وللبشریة. عن تعصٍب، وٕانما عن لم یكن دافع شهادته كرامة شخصیة وال 
 یتحدى مجمع السنهدرین الذي یرفض أن یكون یسوع ، أي یربط االسمین مًعا،"یسوع المسیح باسمبقوله "

 والذي تشتهي كل األجیال اللقاء معه. ،هو المسیا الذي تنبأ عنه رجال العهد القدیم
" وال "المصلوب" موضوع خزٍي وعاٍر، بل شرف ومجد وقوة. الناصريلم یعد لقب "

البناءون، هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أیها "
 ]11". [الذي صار رأس الزاویة

"الحجر الذي رفضه البناءون قد صار رأًسا للزاویة، ومن   أن ما فعلوه سبق فأعلنه المرتل:میعود فیوضح له
) 23 ,22: 118 (مز .ِقبل الرب كان هذا، وهو عجیب في أعیننا"

). سبق فتنبأ إشعیاء عنه: "لذلك 11: 12 ن فیه تتحقق هذه النبوة (مرأقد سبق فأشار السید المسیح نفسه 
هكذا یقول السید لرب: هاأنذا أؤسس في صهیون حجًرا، حجر امتحان، حجر زاویة، كریًما أساًسا مؤًسسا، من آمن ال 
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) 16: 28 (إش .یهرب"
" الذي یضم الیهود مع األمم كحائطین حجر الزاویةنه حجر مرفوض، لكن رفضه یكشف عن حقیقته، أنه "إ

یلتحمان مًعا في هیكل الرب الجدید، أو كنیسة العهد الجدید. 
یقول القدیس بولس: "مبنیین على أساس الرسل واألنبیاء ویسوع المسیح نفسه حجر الزاویة الذي فیه كل 

-20: 2 (في .البناء مركًبا مًعا ینمو هیكًال مقدًسا في الرب؛ الذي فیه أنتم أیضا مبنیون مًعا مسكًنا هللا في الروح"
21( 

هنا یصحح الجلیلي مفاهیم علماء الیهود الذین ظنوا أن الحجر المرذول هو داود النبي والملك، فقد جاء في 
: "الطفل الذي كان بین أبناء یسى، والذي كان مستحًقا أن یجلس ملًكا، ٢٢: ١١٨ تعلیًقا على مز Targumالترجوم 

رذله البناءون". 

  لقد ذكَّرهم أیًضا بالقول الكافي أن یرعبهم. فقد قیل: "من سقط على هذا الحجر یترضض، ومن سقط هو علیه
). أیة جراحات تظنون أصابتهم 12: 4). یقول بطرس أنه لیس بأحد غیره الخالص (أع 44: 21یسحقه" (مت 

 .Ïبهذه الكلمات!... إنه بهذا أخمد تهدیدهم

  إنه أمر واضح لكل أحٍد أنه یشیر إلى المسیح. ففي األناجیل أورد بنفسه هذه العبارة الموحاة بكلماته: "أما قرأتم قط
 یعني نا)... ه17: 20 ، لو42: 21 في الكتب: الحجر الذي رذله البّناؤون هو قد صار رأس الزاویة؟" (مت

). وأیًضا: 48: 8 الیهود، معّلمي الناموس والكتبة والفّریسّیین، ألنهم رفضوه قائلین: "إّنك سامري وبك شیطان" (یو
مقبول أن "ال یمكن أن یكون من عند اللَّه، إّنه یخدع الجموع". لكن هذا اإلنسان الذي ُرفض ظهر للعیان أّنه 

 . یصیر رأس الزاویة
 المقبول جًدا، القادر أن یربط حائطین من  یصلح أن یكون للزاویة، وٕانما الحجرأنتم ترون أّنه لیس أّي حجر

 یقصد أن الشخص الذي یرفضه الیهود ویحتقروه یظهر عالنّیة أّنه عجیب لیس فقط لهمالجانبین. هكذا فإن الكاتب الم
 لیكون في البناء بل یربط الحائطین. 

 ؟ )یربطهمااللذین ( أّي حائطین بالحقیقة
كما یقول أیًضا بولس: "ألّنه هو سالمنا الذي جعل االثنین وأولئك الذین آمنوا من الیهود والذین من األمم، 

 لكي یخلق االثنین في ،واحًدا، ونقض حائط السیاج المتوّسط، أّي العداوة، مبطًال بجسده ناموس الوصایا في فرائضٍ 
). وأیًضا: "مبنّیین على أساس الرسل واألنبیاء، ویسوع المسیح نفسه حجر 15-14: 2نفسه إنساًنا واحًدا جدیًدا" (أف

 ). 20: 2الزاویة" (أف
 بل طرحوه خارًجا كمن هو ، إذ لم یحسبوه حجًرا الئًقا لبنائهم، هذه العبارة هي اّتهام خطیر ضد الیهود،اآلن

 القائل: ه المسیح نفسإلىن، فلتصغوا ي الحائطا إن أردّتم أن تتعّلموا من هم.غیر مقبول، مع أّنه قادر على أقامة البناء
  .)16: 10"لّي خراف آخر لیست من هذه الحظیرة، ینبغي أن آتي بتلك أیًضا... وتكون رعّیة واحدة وراٍع واحد" (یو

. Ð المجموعتین: أهل الختان وأهل الغرلة منهذا أیًضا حدث قبًال في رمٍز، إذ كان إبراهیم أًبا لكلٍ 
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

1 Homilies on Acts, hom. 10. 
2 On Ps. 118. 
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 كیف ُیدعى السید المسیح الجبل العظیم وأیُضا حجًرا، فیقول: القدیس أمبروسیوسیوضح 

 24 :23 واألرض یقول الرب؟" (إر تالسماوا حق: "أما أمأل أنا ذاإن حسبنا الهوَت المسیح هو الجبل العظیم فه (
 42مز  حق الهوت المسیح هو الجبل العظیم، فإن تجسده یقیًنا هو التل الصغیر (الجبل الصغیربالفإن كان 

 يعظیم هو الرب وعظیمة ه" فهو جبل عظیم وجبل أقل! عظیم حًقا، ألنه .). لهذا فالمسیح هو كالهما مًعا6:
 ال ، "رأیناه:). لهذا یقول إشعیاء5: 8 "تنقصه قلیًال عن المالِئكة" (مز :). وأقل ألنه مكتوب5 :147قوته” (مز 

وحال  )، ومع أنه عظیٌم نزَل صائًرا أقل! وحال كونه أقَل صاَر عظیًما.LXX 53:2صورَة له وال جمالَ " (إش 
) وحال 7-6: 2 اهللا، أخلى ذاته وأخذ طبیعة عبد" (في  هو أنه بالطبیعة منرغمالكونه عظیًما صار أقل، ألنه "ب

"  ومَأل األرَض كلها، فصار جبًال كبیًرا،أما الحجر الذي ضرب التمثال ":كونه أقل صار عظیًما، ألن دانیال یقول
الحجر الذي رفضه البناءون، هذا صار ). وٕان كنتم تطلبون معرفة من هو ذلك الحجر، فاعرفوا أنه "35 :2(دا 

 .)7-6: 2 بط 1، 11: 4  أع،17: 20، لو 42 :21مت  ،16: 28إش  ،22: 118" (قابل مز رأس الزاویة
 مع ذلك وبالرغم من أنه ظهر صغیًرا، كان عظیًما. ویوضح إشعیاء موافقته لتلك الحقیقة ألنه ،كان هو نفسه

 ). LXX 5 :9 "یولد لنا ولد وُنعطى ابنا الذي بدایته على كتفیه، وُیدعى الرسول المشیر العظیم " (إش :یقول

  ألجلكم: يءالمسیح هو كل ش
 حجر ألجلكم، لیبنیكم، وجبٌل ألجلكم، لتصعدوا! هو 
 . یا من تطلبون السماویات،صعدوا الجبل إذناف

 ، لتكونوا أقرَب ِإلیه! تالسماوالهذا السبب طأطأ (أحنى) 
ولهذا السبِب صعد إلى أعلى قمة الجبل لیرفعكم معه. 

القدیس أمبروسیوس  
، ولیس بأحد غیره الخالص"

  ،ألن لیس اسم آخر تحت السماء
  ،قد ُأعطي بین الناس
 ]12". [به ینبغي أن نخلص

وقف الجلیلي األمي یدعو رجال العلم والمعرفة الدینیة والسلطة إلى التوبة والتمتع بالخالص. 
رفعهم الرسول بطرس من االنشغال بشفاء الكسیح إلى شفاء نفوسهم العاجزة عن العبور إلى السماء، أو 

خالصها لتتمتع بالمجد الُمعد للمؤمنین. هذا الذي شفي الكسیح هو طبیب النفوس واألجساد، باسمه وحده ینعم 
اإلنسان بالخالص. لیس من وجٍه للمقارنة بین األسماء التي عرفوها واعتزوا بها مثل إبراهیم أب اآلباء أو موسى 

 اسم ما إن، أن یخلص النفوس من الفساد وینعم علیها بالمجدامستلم الشریعة أو أحد األنبیاء، فإنه لیس أحد منهم قادرً 
اك الذي رفضوه واحتقروه وقتلوه. ذ

 باسم یسوع  وٕانما باإلیمان، وهو أن الخالص ال یتحقق بحرفیة الناموس،قدم لهم الرسول جوهر اإلیمان
 ویهب البّر، یحول آالم الضیق إلى بهجة قیامة، یرفع القلب إلى ، بالقادر وحده أن یخلص: یمحو الخطایاالمسیح، أي

 لنتمتع باالتحاد ، ویفتح أمامنا أحضان اآلب السماوي، لیتذوق المؤمن عربون األبدیة. یحطم متاریس الهاویة،السماء
معه. 
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  اإلیمان المسیحي یشبه حبة خردل یبدو للنظرة األولى شیًئا صغیًرا تافًها وضعیًفا، ال ُیظهر بوضوح قوته الحقیقیة؛
 ا وُیثیر نوعً ، ویتنسم إیمانه الناري بالرب، عندئذ یظهر نشاطه خارجًیا وقوته،عندما تبدأ تهاجمه تجارب متنوعة

 .Ï بل ویلهب كل ما في داخل مجاله، ال لیلتهب هو نفسه فقط،من الهوى اإللهي

 القدیس أمبروسیوس

  .سیأتي زمن أرى فیه ما كنت أؤمن به وال أراه

  .سأرى في األبدیة ما أؤمن به هنا... وما أرجوه هنا سأحصل علیه هناك

  .عظیم هو اإلیمان، إنما ال فائدة منه إن خال من المحبة

 لیكون اإلدراك جزء من اإلیمان. ،یلزم على اإلیمان أن یسبق اإلدراك 

  .نستطیع أن نلمس ذاك الجالس في السماء بإیماننا ولیس بأیدینا
 القدیس أغسطینوس

 والتعرف على أن اهللا یمكن أن یحفظنا من الموت الحاضر؛ وفي نفس الوقت ال ،تكمن قوة الفضیلة في اإلیمان 
 .Ðنرهب الموت وال نخضع له، حیث یتزكى به اإلیمان بأكثر غیرة

  ُنضوج اإلیمان یا إخوتي األعزاء ُیسند داخلنا بثبات. بعد كل هجوم عنیف تقف الفضیلة ثابتة كصخرة ضخمة في
 .Ñمقاومة هائلة

 الشهید كبریانوس
": ال یعني الرسول تجاهل اسم اهللا اآلب، لكن بذل اآلب ابنه الوحید لیهب الخالص خالل لیس اسم آخر"

 حیث ال انفصال بین األقانیم، بل توجد وحدة عمل. ،اسم ابنه، فمن یدعو اسم االبن الوحید إنما یدعو الثالوث القدوس
": هذا االسم أو شخص ربنا یسوع المسیح ُأعطي لنا مجاًنا، أو كما یقول الرسول: "فشكًرا هللا على قد ُأعطي"

). ١٥: ٩ كو ٢عطیته التي ال ُیعبر عنها" (

 ي العالم بالشقاء للموت. لقد حررتك، وشفیتك وخلصتك. سأهبك فنصت إلى المخلص: أنا جددتك، یا من ُولدت أ
 الحیاة التي بال نهایة، السرمدیة، الفائقة للطبیعة. سأریك وجه اهللا اآلب الصالح.

 ني أحثك على الخالص، هذا ما یشتهیه المسیح.أ 

  عظم كل العطایا، حیاته ذاتهاأسخي هو ذاك الذي یهبناÒ. 

  نه المهماز إه إلى الحق. دنه كلمة الحق، كلمة عدم الفساد، الذي یجدد اإلنسان إذ یرإ ،باختصارمن هو؟ تعلموا
 هیكل الّله في الناس، فیأخذهم لّله مسكًنا ي وطارد الموت. أنه یبن،الذي یحث على الخالص. هو محطم الهالك

له. 

1 Sermon 1 
2 Ibid 4:353. 
3  َ◌Ad Cornelium epist. 3. Lib 1 PLEASE 3:798. 
4 Paedagogus 1:9. 
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، طبیبیحتاج المرضى إلى 
ویحتاج الضالون إلى مرشد، 

 إلى من یقودهم إلى النور، یانیحتاج العم
 الذي من یشرب منه ال یعطش أبًدا والموتى إلى الحیاة، يَّ والعطاش إلى الینبوع الح

والخراف إلى راعى، 
واألبناء إلى معلم؛ 

 Ïتحتاج كل البشریة إلى یسوع!
القدیس إكلیمنضس السكندري  

 لكي یصرخ: ، حتًما یجد أمًرا واحًدا فیه الكل،لیكن المسیح هو كل شيء. من یترك كل شيء من أجل المسیح 
 .Ðنصیبي هو الرب

 القدیس چیروم

 ،لیس بأحٍدٍ◌ غیره :یقول الرسول بطرس ُولد اسحق رمًزا للمسیح، ألن األمم ال تتبارك في اسحق بل في المسیح" 
". Ñالخالص، ألن لیس اسم آخر تحت السماء قد ُأعطي بین الناس به ینبغي أن نخلص

أمبروسیاستر 

. ارتباك المجمع 3
  ،فلما رأوا مجاهرة بطرس ویوحنا"

  ،ووجدوا أنهما إنسانان عدیما العلم وعامیان تعجبوا
 ]13". [فعرفوهما أنهما كانا مع یسوع

 سلطان، مع أنهما في أعین اكان حدیث الرسولین بطرس وبولس مقنًعا، یتكلمان بمجاهرة، في ثقٍة وكمن لهم
 اإنهما عامیان أي من عامة الشعب، لیس لهمالقیادات عامیان عدیما العلم، ألنهما لم یتربیا في مدارس الربیین. 

لقد كشفا عن مفاهیم جدیدة للنبوات بمنطٍق الهوتٍي عمیٍق، ومحاجاة من أصحاب المواهب. هما مركز مرموق وال 
یصعب على محاٍم أن یأتي بها. كلماتهما كانت من عمل الروح القدس نفسه صاحب الكلمة، والذي وحده یقدر أن 

یعلن عن الحق. 
نهما قد حمال أ و،"كان مع یسوع أنهماط بهما "ي فاكتشفوا أن سّر قوتهما والهالة التي تح،لقد بحثوا في أمرهما

انعكاس بهائه علیهما. 
 وآمنوا به ولعلهم بلغوا هذه النتیجة من ،لقد أدركوا أنهما من رسل السید المسیح الذین تبعوه والتصقوا به

اآلتي: 
. یحمالن قوة في صنع العجائب، خاصة شفاء هذا األعرج باسم یسوع المسیح الناصري. 1
 . یحمالن روح المجاهرة والشجاعة في الشهادة له دون خوف أو تردد.2

1 Paed. 2:9. 
2 Ep. ad Pammachium PL 22:1206. 
3 Comm. On Paul’s Epistles (Rom. 4:11). 
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 . حمال روحه والمناداة بالحق اإللهي.3

  ألسرار العهد القدیم بمفهوٍم جدیدٍ .ا. إدراكهم4

ن مجمع السنهدرین ا)، بل ویفحم٢٨-٢٧: ١ كو ١ن الحكماء (ا یتحد، بثقافٍة زمنیةٍ ا. مع عدم تعلیمهم5
)، مع أنه ٢٢: ١ الذي كان یتكلم كمن له سلطان (مر ا مثل سیدهمانفسه، الذي یظن أنه حامي اإلیمان والحق. إنهم

 ). ١٥: ٧لم یتعلم الكتب في مدارس الربیین (یو 

 تفَّوق العامیان على بالغتهم وعلى رؤساء الكهنة، ألنهما لم یكونا المتكلمین بل نعمة الروحÏ. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیس للمعرفة الحقیقیة الروحیة فصاحة زمنیة، تلك التي هي مدنسة بوصمات الخطایا الجسدیة، فإننا نعرف أنه
ن. هذا یظهر بوضوح في حالة الرسل وكثیر من وأحیاًنا ینالها بصورة عظیمة من هم بال فصاحة لسان بل واألمي

 الكثیرة لكنهم منحنون بفعل ثقل ثمار المعرفة الروحیة الحقیقیة.(الشجر)  لهم مظهر أوراق  لیسالقدیسین الذین

عن هؤالء جاء في أعمال الرسل: "فلما رَأوا مجاهرة بطرس ویوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عدیما العلم وعاّمیَّان 
بوا، فعرفوهما أنهما كانا مع یسوع" (أع . Ð)13:4 تعجَّ

األب نسطور 
  ،ولكن إذ نظروا اإلنسان الذي ُشفي واقًفا معهما"

 ]14". [لم یكن لهم شيء یناقضون به

األعرج الذي ُشفي هو برهان أكید ال مجال للحوار فیه على الحق الذي ینادي به الرسوالن. فالمعجزة علنیة 
وواضحة وحاسمة، واألعرج رجل معروف تماًما. 

لم یكن القادة قادرین على المغالطة، فالشفاء واقعة حقیقیة تمت لرجٍل یعرفه كل أهل أورشلیم، والحدیث 
  مستمد من النبوات التي بین أیدیهم.، كتابييمنطق

 شهامة وشجاعة الرجل الذي ُشفي. القدیس یوحنا الذهبي الفمهنا یمتدح 

  عظیمة هي جرأة الرجل، فإنه لم یتركهما حتى في قاعة المحكمة، فإنهما وٕان قاال هذه الحقیقة ال تكون بذات القوة
 .Ñعندما یحاججهم هو

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، مروهما أن یخرجا إلى خارج المجمعأف"

 ]15". [ وتآمروا فیما بینهم

  ؟ ماذا نفعل بهذین الرجلین:قائلین"
  ،ة معلومة قد جرت بأیدیهماآيألنه ظاهر لجمیع سكان أورشلیم أن 

 ]16". [وال نقدر أن ننكر

  لم یكسرا الشریعة،همادون إمكانیة إصدار حكم ضد الرسولین، فإنوهم في خزي، ُرفعت الجلسة للمداولة 

1 Homilies on Acts, hom. 10. 
2 St. John Cassian: Conferences, 14:16. 
3 Homilies on Acts, hom. 10. 
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.  وكرازتهما عن قیامة المسیح ال یمكن نقضها،الشعب كله قد عرف ما قد تم على أیدیهماو
تحّول المجمع إلى موضع مؤامرة، ال محكمة تمثل العدالة. لكن من الذي أخبر لوقا البشیر بأنهم تآمروا فیما 

بینهم، بینما كان الرسوالن خارًجا؟ غالًبا ما كان شاول الطرسوسي من بینهم، إذ كان فریسًیا وعلى عالقة قویة 
بغماالئیل، وكان مملوء غیرة على تقلیدات آبائه، وكان رؤساء الكهنة یحسبونه سندهم القوي في مقاومة اسم یسوع. 

 سواء في هذا الحدث ،شاول هذا بعد تحوله إلى اإلیمان قدم للقدیس لوقا المعلومات الخاصة بما جرى داخل المجمع
أو غیره من األحداث، ولعله اشترك معهم في هذه المؤامرة أو كانت له الید الكبرى في تشجیعهم على ذلك. 

 ال لیتدارسوا صحة إیمانهما أو بطالنه، إنما لیخططا ضد ،طلبوا من الرسولین أن ینسحبا إلى خارج المجمع
الكنیسة في بدء انطالقها، ولم یدركوا أن رأس الكنیسة حاضر في كل موضع یدافع عنها، ویبطل مؤامرات العدو. لم 

). ٢: ٢ على الرب وعلى مسیحه" (مز ،یدركوا أنهم یحققون النبوات: "تآمر الرؤساء مًعا

 "لسنا أننا نه بالحق عجیب هو هذا األمر، إف). 37: 8ها یعظم انتصارنا بالذي أحبنا" (رو یع هذه جميلكننا فو
 ین"،م من منتصرظ "أعا. وٕانن منتصرون بنفس األمور التي وضعت كخطٍط ضدنانحنفقط منتصرین فحسب، بل 

 (أع "رجلین؟ال ینبهذل عنفا ذامانظروا، فإن الیهود یقولون: "مجهودٍ ...  بدون تعٍب أو لةأي أننا منتصرون بسهو
هما تحت المحاكمة، وسجنوهما، وضربوهما، لكنهم وجعلوجیب، مع أنهم أمسكوا بهما، ع رمألًقا إنه . ح)16: 4

 وال . لم یكن للملوكنتصرون يهم بهاأن بنفس األمور التي توقعوا اانهزمو نشعروا أنهم في ضیاع وارتباك كم
 عظیمة، إذ في خسارة الكل انهزموا لب نفسه سلطان لینالوا شیًئا منهما،  وال لطغمات الشیاطین وال إلبلیسشعبلل

: 8 " (راجع رونحن أعظم من منتصرینهما آل إلى صالحهما. لهذا یقول: " ضدوهططخ وجدوا أن كل ما قد
 هذه ون ینهزموا بأیة وسیلة، بل یدخل، لند للنصرة به ینال البشر الغلبة على أعدائهم جديقانون هذا). 37

 الصراعات كأن األمر في أیدیهم...
 حتى یظهر بوضوح أن الذین خّططوا ضّدهما كانوا ،انتصرا بطریقة مدهشةإّنهما لیس فقط انتصرا، وٕاّنما 

 .Ï بشر مجّردینضد اللَّه ولیس ضدفي معركة 
 حنا الذهبي الفمولقدیس يا

، ولكن لئّال تشیع أكثر في الشعب لنهددهما تهدیًدا"
 ]17". [أن ال ُیكّلما أحًدا من الناس فیما بعد بهذا االسم

، فدعوهما وأوصوهما أن ال ینطقا البّتة"
 ]18". [وال ُیعلما باسم یسوع

 علیه، فإن حكموا بموت الرسولین یخشون الشعب الذي شاهد ن موقف ال ُیحسدوفيكان رؤساء المجمع 
 یسوع المصلوب اسم بال مؤاخذه یحسب ذلك موافقة علنیة على أن أطلقوهماإن وبنفسه معجزة فریدة من نوعها. 

. بهذا االسم وال یعلما ،یصنع معجزات بواسطة تالمیذه. أخیًرا استقروا على تهدید الرسولین حتى ال ینطقا البتة
لم خیًرا مجرد توصیة. بسبب حقدهم الشدید أ و، فمن محاكمة إلى تهدیدإحباطأصاب الرؤساء حالة 

 في". لقد حملوا روح شاول الملك الذي بهذا االسم بل أوصوهما إال یعلما "، ینطقوا اسم یسوعأنیستطیعوا حتى 

1 Hom. On Romans, hom. 15. 
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؛ 31، 30، 72: 20 صم 1( "ابن یسي" كثیًرا ما كان غیر قادر أن ینطق باسمه بل یدعوه لداود ةكراهیته الشدید
22 :8 ،13( .

لیس من خدمة یمكن أن ُتقدم لمملكة إبلیس أعظم من أن توقف خدمة رجال اهللا األمناء، ظًنا من أنه یمكن 
. ، لكن هذا محالأن ُیوضع النور تحت مكیال

 كلما أرادوا أن یعوقهم (عن الكرازة) كان العمل باألكثر یزداد على أیدیهمÏ. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. تهدید الرسولین 4
: فأجابهم بطرس ویوحنا وقاال"
 ]19". [ن كان حًقا أمام اللَّه أن نسمع لكم أكثر من اللَّه فاحكمواإ

استطاع هذان األمیان عدیما العلم أن یبكما أكثر من سبعین شخًصا على أعلى مستوى من المعرفة 
والسلطة. فقد اعتقد أعضاء مجمع السنهدرین أنهم ُمعینون من قبل اهللا نفسه، وأنهم مدافعون عن الحق اإللهي. اآلن 
یسألهم الرسوالن: تلقینا أمًرا من اهللا بالكرازة، وتلقینا أمًرا منكم بالصمت، فأي األمرین یلزم طاعته: األمر اإللهي أم 
 وال البشري؟ هكذا ُوضع المجمع في مأزٍق رهیٍب، إذ لم یعد یمثل فكر اهللا، وال یبالي بالوصیة اإللهیة وتتمیم مشیئة اهللا

. بقبول تنفیذ النبوات
 لهم أكثر من اهللا؟ هل یصمتون  الرسل یحكموا بأنفسهم: هل یسمعأنطلب الرسوالن من رؤساء المجمع 

 فالضرورة  نور القیامة عن الناس؟إشراق یخفوا أن؟ كیف یمكنهم اختبروهوعن الشهادة للحق الذي رأوه وسمعوه 
). ٥: ١٨؛ أع ٩: ٢٠؛ إر ١٦: ٩ كو ١ا (وموضوعة علیهم أن یكرز

 ]20". [ألننا نحن ال یمكننا أن ال نتكلم بما رأینا وسمعنا"

 ویسمع صوته اإللهي في ،الشهادة للسید المسیح هي حق بل والتزام من جانب من یرى الرب في حیاته
داخله. لیس من صوٍت بشرٍي مهما كان سلطانه یقف ضد الصوت اإللهي، كلمة اإلنجیل الحي العامل في حیاة 

المؤمن. 

  یلتزم العبد الذي یرسله الرب أن یفعل ما یجب علیه أن یعمله، حتى ولو كان ذلك بغیر إرادته، فإّنه إن لم یفعل
التزم یونان أن و)، 1: 5؛ 10: 4  مع أّنه لم یكن یرید ذلك (خر،ذلك یتعّرض للعقوبة. لقد كرز موسى لفرعون

. Ð)4: 3 -1: 1یبّشر أهل نینوى (یو
إمبرسیاستر 

 " :ألننا ) أم القائالن: "17: 4" (أع ال یكلما أحًدا من الناسأود أن أسأل: من الذي كان مرتعًبا؟ هل الذین قالوا
 "؟ بما رأینا وسمعنا نحن ال یمكننا أن ال نتكلم

لقد وجدوا بهجة وحریة للتكلم، وفرًحا فائًقا على الكل، أما أولئك فكان یلحق بهم القنوط والخزي والخوف، إذ 
كانوا یخشون الشعب.  

1 Homilies on Acts, hom. 10. 
2 Commentary on Paul’s Epistles (1 Cor. 9:16). 
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لم یكونا خائفین منهم، بل بالعكس بینما قال هؤالء ما یریدونه، إذا بالرسولین لم ینفذا ما أراد هؤالء، فمن إذن 
 Ïالذین كان في قیوٍد ومخاطٍر؟ ألم یكن هؤالء (أعضاء المجمع)؟

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، طلقوهماأوبعدما هّددوهما أیًضا "

  ،إذ لم یجدوا البّتة كیف یعاقبونهما بسبب الشعب
 ]21". [ألن الجمیع كانوا یمّجدون اللَّه على ما جرى

، ة الشفاء هذهآياإلنسان الذي صارت فیه "ألن 
 ]22". [كان له أكثر من أربعین سنة

 فقد كان الجمع یمجد اهللا على شفاء األعرج بطریقة فائقة. فإنه یستحیل ،كان البد للمجمع أن ینهي جلسته
 یعاني من الكساح وقد ُولد هكذا أن ُیشفى. ا عامً أربعینكثر من أ له جألعر

. صالة من أجل الكرازة 5
، ولما ُأطلقا أتیا إلى رفقائهما"
 ]23". [خبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشیوخأو

ما أن انطلقا حتى ذهبا إلى الكنیسة التي كانت غالًبا مجتمعة للصالة من أجلهما لكي یعطیهما الرب كلمة 
 في الفرح بعمل اهللا، ویقدم الكل مًعا ذبیحة تسبیح وشكر هللا. اشهادة حیة وسط الضیق. ذهبا لیشترك الكل معهم

لقد قدما تقریًرا عن عمل الناس وعمل اهللا معهما، فمن جهة الناس بذلوا كل الجهد إلعاقة كلمة اهللا ومقاومة 
الحق، ومن جهة اهللا فحّول كل األمور لبنیان الكنیسة. 

قدموا هذا التقریر لیشترك الكل في التسبیح للرب، ولكي یتشجع الكل للعمل الكرازي، وكما كتب الرسول 
). ١٤: ١بولس: "وأكثر اإلخوة وهم واثقون في الرب بوثقي یجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بال خوف" (في 

  لیس من أجل مجدهما أخبرا بالقصة؛ كیف یمكن أن یكون هذا دافعهما؟ وٕانما ما أخبرا به هو البراهین التي
تكشف عن نعمة المسیح. قاال ما نطق به المقاومون، أما ما قااله هما فحذفاه. هذا یجعل السامعین أكثر 

 .Ðشجاعة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

: فلما سمعوا رفعوا بنفٍس واحدٍة صوًتا إلى اللَّه وقالوا"
  ،أیها السید

 ] 24". [أنت هو اإلله الصانع السماء واألرض والبحر وكل ما فیه

 خبرة لهما في بدء طریق األلم. لقد خرجا منتصرین لكن تحت تهدید استخدام أسالیب ل الرسوالن أوىرو
سریة للخالص منهما بغیر محاكمة حتى ال یثور الشعب. 

صرة الجماعیة بنفٍس واحدٍة، في یقیٍن بقدرة اهللا خالق السماء واألرض. ندفعتهم التجربة إلى حیاة ال

1 Homilies on Acts, hom. 10. 
2 Homilies on Acts, hom. 11. 
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 قضیة االبن الوحید أنها أساس" لذا قدموا الصالة هللا اآلب على اسم یسوعلما كانت القضیة واالتهام ضد "
الذي أرسله لیقدم الخالص للعالم. 

ل على مستوى الروح بالحب والصالة ب ال على مستوى التجمع والتكتل، ،من ثمار الضیق حفظ روح الوحدة
". بنفٍس واحدةٍ المشتركة، إذ صلوا "

، وهي تعني "الحاكم"، تخص من یدبر Despota" الرب" أو "السیدجاءت الكلمة الیونانیة المترجمة هنا "
أمور اآلخرین بسلطاٍن وقوةٍ . ففي وسط الضیق یشعر المؤمنین أن كل أمورهم الكبیرة والصغیرة لن تحدث اعتباًطا، بل 

 وأن حیاتهم لیست في ید بشٍر ما مهما كان سلطانهم. ،یوجد ملك الملوك یدبرها بحكمته وقدرته الفائقة

 " رفعوا بنفس واحدة صوًتا هؤالء مرة أخرى هربوا إلى اهللا الملجأ الحقیقي، إلى االتحاد الذي ال ینفك، مرة أخرى
 .Ïفإنه ال ُتقام صالة بغیر هدف] بغیرة عظیمة، 24" [اوقالو إلى اهللا

 لصٍ  أنفسنا للصالة. إنها سالح قدیر، إن قدمت بغیرة، إن كانت بدون عجب، إن كانت بذهٍن مخننخضع نحل .
 دواء هاین عإنها هي. لت ألنقذهم"م ونزنهيعت أنسم كلها مع عدم استحقاقها. یقول: "ألمة حروًبا، وتفید ادتصإنها 

 .Ðشریرةلا فعالاألمنقذ، له قوة لمنع الخطایا وشفاء 
 حنا الذهبي الفمولقدیس يا

 هللا. اهجیبلباتنا، هذا في طقدم صالة متحدة مًعا، ولنصارع معه  تاعةمجفي نجتمع مًعا ل 
 لعالمة ترتلیانا

  :القائل بفم داود فتاك"
 ]25" [؟ الشعوب بالباطلتلماذا ارتجت األمم وتفكر

 الذي المزمور الثانيفي صالتهم قدموا كلمات لیست من عندهم، بل اقتبسوا لغة الروح القدس، إذ اختاروا 
 یحمل رؤیة شاملة لقضیة الصلیب وكیف أقام الشیطان تحالًفا بین الیهود والرومان والرؤساء ضد الرب ومسیحه.

 خبرته العملّیة في حیاة النصرة على إبلیس وكل قّوات اسحق السریاني ماریقّدم لنا رجل الصالة والسكون 
، یصوبها المؤمن كسهم الصالة المنسوجة من المزامیر والصالة الرّبانّیة والصالة االرتجالّیةالظلمة، وذلك بممارسة 

 ن بها عدو الخیر.عأو ثالثة سهام یط

 والصالة الربانیة ألبینا السماوي، وصالة التالوة التي یرتجلها اإلنسان ویطلب بها الرحمة والعون خدمة المزامیر ،
. Ñوالخالص، هذه الثالثة مثل ثالثة سهام بها تطعن الشیاطین وتقتلهم

 مار اسحق السریاني

یمكن ترجمتها "عبد" كما ورد في تسابیح العبد   paidasou". وفى الیونانیة فتاكدعا داود النبي یسوع "
. )22: 3؛ لو 17: 3كما دعاه اآلب أثناء العماد والتجلي (مت  المتألم فى إشعیاء النبي، وأیضا "ابن"

  ، واجتمع الرؤساء مًعا،قامت ملوك األرض"

1 Homilies on Acts, hom. 11. 
2 Homilies on Hebrews, hom. 27:9. 

Ñ 5، میمر 1 جزء. 
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 ]26". [على الرب وعلى مسیحه

كأنهم یشكرون اهللا الذي سبق وأنبأ على لسان داود النبي عن مقاومة األمم والشعوب بملوكهم ورؤسائهم 
للسید المسیح ولمملكته. كأن كل مقاومة أیا كان مصدرها، مادامت من أجل المسیح، فهي تأكید أننا في الطریق 

 عن تحطیمها. إن كان اهللا قد وهبهم عطایا م إنما یكشف عن عجزه، الشر ضد الكنیسةاتالحقیقي. وكل اتحاد لقو
هذا مقدارها، من بینها أنهم صاروا ملوًكا ورؤساء وأصحاب سلطان، لكنهم حّولوا هذه النعم لمقاومة واهبها. 

  إنهم كمن یقاضون اهللا هكذا یقدمون له عهوده، مقدمین هذه النبوة، وفي نفس الوقت یجدون فى هذا راحة، أن كل
 .Ïتخیالت أعدائهم باطلة. هذا هو ما یقولونه: لُتحقق هذه الكلمات، ولُتظهر أنهم یتخیلون أمورا باطلة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 ،بالحقیقة اجتمع على فتاك القدوس یسوع"ألنه 

  ،الذي مسحته

 ]27". [ مع أمم وشعوب إسرائیلسهیرودس وبیالطس بنط

  ال ترفع من شأن االبن الوحید الجنس الطوباوي غیر الفاسد، ذاك الذي یقطن فى طبیعة اهللا، إنما المسحةتلك 
.  Ðثبتت سّر جسده وقدست الناسوت الذي أخذه

القدیس هیالري أسقف بواتییه 
" ألن اسمه بیالطس بنطس "البنطي" وهي ترجمة خاطئة، واألصح هي " لقبكثیًرا ما جاء عن بیالطس

هوتیون في مجلس كنائس الشرق البنط حتى ندعوه "البنطي". وقد اتفق ال بنطس، وهو لیس من بلد تدعى بنطس أو
. اتاألوسط على تصحیح هذا الخطأ في الترجم

 ]28". [لیفعلوا كل ما سبقت فعینت یدك ومشورتك أن یكون"

، واآلن یا رب انظر إلى تهدیداتهم"
 ]29". [وامنح عبیدك أن یتكّلموا بكالمك بكل مجاهرة

لم تطلب الكنیسة المجتمعة في عصر الرسل أن یرفع الرب الضیق، ویحطم األعداء ویهلكهم، بل طلبوا أن 
یحول الرب كل ضیقة للشهادة بمجاهرة وبكل قوته لملكوته السماوي. 

": بینما یقدم اإلیمان المسیحي المصالحة التي تتحقق بین الناس واآلب خالل دم االبن الوحید، ارتجت"
ومصالحة اإلنسان مع أخیه ومحبته حتى ألعدائه المقاومین له، مع المصالحة الداخلیة بین النفس والجسد بعمل روح 
اهللا القدوس، إذا بالشعوب واألمم ترتج في ثورة عارمة، ألنها ال تطیق النور اإللهي. یستخدم العالم كل عنف لمقاومة 

). 2: 42إش(الكنیسة الحاملة طبیعة عریسها: "ال یصیح وال یسمع أحد صوته"
": أي تحول الفكر البشري بكل طاقاته لهدٍف واحٍد، وهو تحطیم مملكة النور، ورفض المسیا تفكرت"

المصلوب. 
 وتعني "الفراغ"، فقد صارت الشعوب reeyq وترجمتها الحرفیة في العبریة kena": الكلمة الیونانیة بالباطل"

 فكل مقاومة ،أشبه بإناٍء فارٍغ ال یقبل أن یمتلئ بمصدر الشبع، المخلص ربنا یسوع. هذا الفراغ أیًضا یحمل العجز

1 Homilies on Acts, hom. 11. 
2 On the Trinity, 11:8. 
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یبددون طاقاتهم في مقاومتهم للحق، فیسمعون مع شاول الطرسوسي: إنهم بكل عنف من جانبهم تنتهي إلى الشيء. 
) ٥: ٩ أن ترفس مناخس". (أع ك"صعب علي

" یشیرون إلى اهتمام اهللا الخاص بمقاومة األشرار ألوالده، فإنها ال تعبر هكذا، انظر إلى تهدیداتهمبقولهم: "
إنما تشغل ذهن اهللا. وكما صلى حزقیا الملك البار: "أمْل یا رب أذنك واسمع. افتح یا رب عینیك وانظر، واسمع كل 

)، ویقول المرتل: "قد رأیت ألنك تبصر المشقة والغم ١٧: ٣٧كالم سنحاریب الذي أرسله لیعیر اهللا الحي" (إش 
) ١٤: ١٠لتجازي بیدك، إلیك یسلم المسكین أمره". (مز 

 فكیف یصرخون ضّدهم 27: 6 یقول أحد: "لكن أنظر، قال المسیح لرسله القّدیسین: "حّبوا أعداءكم..." (لوقد ،(
دون ان یستخّفوا بالوصّیة اإللهّیة؟" نجیب على هذا: "إذن هل نصّلي ان ینالوا جسارة وقّوة من اللَّه لیهاجموا بعنٍف 

 كیف ال ُیحسب ذلك "الذین یمّجدون أعماله، فال یسمحوا لهم بالتعلیم، ویقاومون مجد ذاك الذي ُتقّدم له الطلبة؟
ن نغفر لهم، ونحمل أ نحسب ذلك للحال مجًدا لنا ،غباوة؟ لذلك إن قّدمت المقاومة من أي شخٍص ضّدنا شخصًیا

حًبا مشترًكا، مقتدین باآلباء القّدیسین حتى عندما یضربوننا ویهینوننا، نعم وٕان استخدموا كل نوٍع من العنف. إذ 
. ..لیتنا ال نلوم (الرسل) فإّنهم كانوا أسمى من الغضب والكراهّیة. مثل هذا یمّجد القّدیسین ویسر اللَّه

الصالة التي نطق بها الرسل القّدیسون لیست أمًرا عدیم المنفعة، بل ألجل إنجاح الرسالة اإللهّیة وٕاضعاف 
"، أي اجعل مقاومتهم لنا باطلة، وامنح عبیدك أن یتكّلموا تهدیداتهم انظر یا رب إلىید المضطهدین. یقول الرسل: "

. Ï)29: 4 بكالمك بكل مجاهرة" (أع
القدیس كیرلس الكبیر  

  یهتم بالعون الذي یقدمه لنا ال یعطي أحد اهتماًما للمخاطر التي یجلبها الشیطان في االضطهادات، بل باألحرى
 . اهللا

ة البشریة بل باألحرى یتقوى اإلیمان بالصون اإللهي، فإنه حسب الوعد اإللهي كارثلیته ال یرتبك الذهن بال
 كل واحٍد ینال من اهللا عوًنا حسب إیمانه، إن آمن أنه ینال. 

 .Ðال یوجد شيء ما ال یستطیع القدیر أن یهبه إن لم یعقه عدم اإلیمان من جانب الذي یستقبل العون

 الشهید كبریانوس

  لم یقولوا: "حطمهم، واطرحهم، بل ماذا قالوا؟ أنهمالحظوا  

).  29: 4" (أع امنح عبیدك أن یتكلموا بكالمك بكل مجاهرة"
لنتعلم نحن أن نصلي هكذا. ومع هذا كیف یمتلئ الشخص سخًطا عندما یسقط بین أناس یقصدون قتله، 

 .Ñویهددونه بهذا؟ كم یمتلئ بالعداء؟ لكن لیس كذلك موقف هؤالء القدیسین
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، بمْد یدك للشفاء"
 ]30". [ولتجَر آیات وعجائب باسم فتاك القدوس یسوع

1 Comm. On Luke, Sermon 119. 
2 De Exhortatione Martyrum PL 4:664 ff. 
3 Homilies on Acts, hom. 11. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح الرابع 

  

ال تقف طلبتهم عند نوالهم كلمة جریئة للشهادة للحق، وٕانما یسألون الرب أن یهبهم آیات وعجائب باسم ربنا 
یسوع المسیح. لم یطلبوا هذا لحفظ حیاتهم الزمنیة، وال لنوال كرامة زمنیة. 

جاءت صالتهم بخصوص التهدیدات، أنهم ال یضعون اعتباًرا لحیاتهم الزمنیة أو راحتهم، فإنهم وضعوا 
ن یسندهم أحیاتهم مبذولة من أجل الشهادة للحق، لكن ما یشغلهم أن ینالوا قوة الروح وحكمته للمجاهرة بكلمة اهللا، و

بالعجائب واآلیات لحساب اسم یسوع القدوس. 
 أن ة واحدة إذ رأوا كیف مجد الشعب اسم یسوع وآمن كثیرون به، وكیف استطاعت آي،طلبوا عمل اآلیات

تلجم رؤساء مجمع السنهدرین وتكتمهم. 
 ،ولما صّلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعین فیه"

 ،وامتأل الجمیع من الروح القدس

 ]31". [وكانوا یتكّلمون بكالم اللَّه بمجاهرة

 عن قّوة اإلیمان یقول: [إن 6: 17 على كلمات السّید المسیح في لوقا القدیس كیرلس الكبیرفي تعلیق 
كانت قّوة اإلیمان تحّرك (تهز) ما هو ثابت... یمكن القول بكل یقین أّنه لیس شيء ثابت لن یهّزه اإلیمان، متى كان 

] .Ïكما سّجل أعمال الرسل ،تزعزع المكانهناك داٍع الهتزازه. لذلك عندما صّلى الرسل 
 أیًضا قطرت أمام وجه تعن حضور اهللا نفسه: "األرض ارتعدت، السماوالماذا تزعزع المكان؟ هذا استعالن 

)، "من قبل رب الجنود ُتفتقد برعٍد وزلزلٍة وصوٍت عظیٍم بزوبعٍة وعواصٍف ولهیب نار آكلة" (إش ٨: ٦٨اهللا" (مز 
 خارقة للطبیعة. ةلحلول الروح القدس لیهب الرسل قو). وأیًضا عن قبول اهللا للصالة الكنسیة من أجل الخدمة و٦: ٢٩

فالمكان یتزعزع، والزمان ینتهي حیث یحل روح الحق الذي یفرق الزمان والمكان. 
 فال یرتبط اإلنسان بالزمان والمكان بل باألبدي وحده. ،بحلول روح الحق األبدي ینفضح ضعف الطبیعة

 لینهلوا من قوته اإللهیة التي تزعزع المكان، ،لعظمة الصالة وقدرتها فهي تفتح قلوب البشر على خالقهم اي
وتثبت قلوبهم. 

.  لتهب إمكانیات الروح القدس للكرازة والشهادة،تحول الضیق والمرارة والتهدیدات إلى صالة لها قوتها

  یفهم أیًضا مثل )12:6أف ( "فإن مصارعتنا... مع أجناد الشر الروحیة" : بولسللطوباوي السريمن یفهم القول ،
 .)1:18لو (الرب الذي انتهي بقوله: "ینبغي أن ُیصلى كل حین وال ُیمل" 

 القدیس مرقس الناسك

غایة هذا الملء المتجدد هو النطق بكالم اهللا بمجاهرة. 

. حیاة الشركة  6
  ،وكان لجمهور الذین آمنوا قلب واحد ونفس واحدة"

  ،ن شیًئا من أمواله لهإولم یكن أحد یقول 
 ]32". [بل كان عندهم كل شيء مشترًكا

یقدم لنا اإلنجیلي لوقا صورة رائعة عن سمات الكنیسة في عصر الرسل تتقدمها سمة الحب العمیق والوحدة 

1 Comm. On St. Luke, hom 113-116. 
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الصادقة على مستوى الروح والقلب كما على مستوى العمل. 
 تزعزع المكان الذین كانوا یقیمون فیه الصالة، بل وتزعزع العالم طإذ امتأل الجمیع من الروح القدس، لیس فق

أمام أعین التالمیذ، فلم یسمحوا له بالتسلل إلى قلوبهم. تجلت أمامهم اللؤلؤة الكثیرة الثمن فلم یجدوا حاجة إلى تغصب 
لبیع ما لدیهم القتنائها. 

تجمعت هذه اآلالف من جنسیات مختلفة ولغات متباینة، كانوا قبًال یشعرون أنهم غرباء عن بعضهم 
البعض، حتى وٕان اجتمعوا في هیكٍل واحٍد لیقدموا عبادة واحدة. كان منهم كثیرون قادمون من بالد مختلفة، وحتى 

الذین من أورشلیم كانوا ینتسبون إلى جماعات متعارضة في الفكر. اآلن تجمع الكل كأعضاء في جسد المسیح 
الواحد، یقودهم الروح القدس الواحد خالل رباط الحب. 

وهبهم الروح روح الحب والوحدة، فلم یحسب أحد أن له شیًئا ما، بل كل ما في یدیه هو إلخوته. لم یعد 
لإلحساس بالملكیة الفردیة وجود في حیاة المؤمنین، لذلك تحققت الوحدة قلًبا ونفًسا. 

 صدرت لهم، لكنه ةوالعجیب أن هذا الشعور لم یتحقق من أوامر إلهیة أو قوانین كنسیة أو وصایا رسولي
 وأخلىتحقق طبیعًیا بامتالئهم من الروح القدس فصاروا أعضاء جسد المسیح القدوس، الذي بذل ذاته عن الجمیع، 

ذاته من أجل خالص الكل. 

  في كنیسة أورشلیم كما لو ُوجد جمر والتهاب بنار الروح القدس، عندما كان للكل نفس واحدة وقلب واحد نحو
. Ïاللَّه. عندما ُرجم إسطفانوس تحّملت تلك الكومة االضطهاد، وتبعثر الجمر فانطلقت النار في العالم

القدیس أغسطینوس  

 یر المسیحیون هكذا (في توافقٍ ) یصدرون موسیقى، أو یصدرون صوًتا متناغًما یسر اهللا، ویتحقق فیهمصعندما ي 
. Ð)32: 4(أع ٍب واحٍد ونفٍس واحدةٍ "لانوا بقكمكتوب: "هو  ما

 ریوس أسقف آرلاألب قیص

  اآلن اخبروني هل حبهم أنجب فقرهم، أم الفقر ولَّد الحب؟ في رأیي إن الحب ولَّد الفقر، وبعد ذلك سحب الفقر
 .Ñبقوة حبال الحب

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  هذا الحب الذي هو من اهللا ال یمكن فصله عن شخص اهللا، ألن اهللا والحب واحد. وحیث أن الحب الذي في ذاته
غیر منفصل عن مصدره، فإنه لیس فقط یقتني الكائنات البشریة الذین یمكن للواحد أن یعتزل اآلخر، وٕانما یجعل 

ة قلَبً◌ا واحًدا ونفًسا واحدة، فأي جنون هو القول بأن هذا الحب الذي یعتاد أن یربط دقلوب كثیرة ونفوس متعد
العقول المنفصلة في حب ال ینفصل یمكن فصله عن الكائنات البشریة الذین یعبرون عنه؟ لهذا یقول بولس: 

). وجاء في أعمال الرسل 5 :2"فإني وٕان كنت غائًبا في الجسد لكني معكم في الروح، فرًحا وناظًرا ترتیبكم" (كو 
. Òأنه كان لجمهور المؤمنین قلب واحد ونفس واحدة... األمر الذي ما كان یتحقق إال بروح اإلیمان والحب

1 Sermons on N.T. Lessons, 66:6. 
2 Sermon 163:3. 
3 Homilies on Acts, hom. 11. 
4 Fulgentius of Ruspe: Letter to Victor 9: 5-6. 
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 األب فلجنتیوس أسقف روسب

  فإنه یوجد أمر واحد ضروري، وهو سماوي (علوي)، الوحدة! 3: 34مّجدوا الرب معي ولنرفع اسمه مًعا (مز .(
الوحدة التي فیها اآلب واالبن والروح القدس هم واحد. انظروا، كیف ُاستودعت الوحدة لدینا... الثالوث كّله هو 

َ◌ه الواحد) إال إذ صرنا نحن الكثیرون  َ◌ه الواحد، والحاجة إلى واحد. لیس شيء یجلبنا إلى هذا األمر (اللَّ اللَّ
. Ïقلًبا واحًدا

القدیس أغسطینوس  

  ن كل الكنیسة آنذاك كانت مثل الحفنة القلیلة التي تسلك اآلن في نظام الشركة، ولكن بعد موت إأقول اآلن
الرسل، وقد بدأت جموع المؤمنین تفتر وتبرد، خاصة الجموع التي جاءت إلى اإلیمان من أمٍم مختلفٍة، والذین 

بسبب حداثة إیمانهم وعبادتهم الوثنیة المتأصلة فیهم لم ُیطالبوا سوى بضرورة أن "تمتنعوا عمَّا ُذبح لألصنام وعن 
). هذه الحریة التي ُوهبت لألمم لحداثة إیمانهم، قللت من الصورة الكاملة التي 29:15الدم والمخنوق والزنى" (أع 

 ظانین أنه ما قد ُسمح به لألمم من أجل ،كانت لكنیسة أورشلیم... بل وحتى بعض القادة تهاونوا بعض الشيء
 واعترفوا به محتفظین ،ضعفهم مسموح به لهم أیًضا، معتقدین أنهم لن ُیضاروا شیًئا إن اتبعوا إیمان المسیح

 .Ðبمقتنیاتهم وما یمتلكونه
األب بیامون 

  لقریبه؟! بهذا یصیر تابًعا هو كیف إذن یمكن أن تحدث أي بذار للنقاش (المثیر) ممن ال یطلب ما لنفسه بل ما
 ). 38:6 لربه وسیده القائل عن نفسه: "ألني قد نزلت من السماِء لیس ألعمل مشیَئتي بل مشیَئة الذي أرسلني" (یو

، الذاتیة حسب إرادته لكیس  وال،كیف یمكن أن یثیر نزاًعا لسبٍب ما، ذاك الذي صمم أن یأخذ برأي قریبه
 ضٍع ما جاء في اإلنجیل: "بهذا یعرف الجمیع أنكم تالمیذي إن كان لكم حّب بعض لبعض" (یووامحقًقا بقلٍب ورٍع مت

 )؟35:13
 أراد السید المسیح أن یمیز قطیعه في هذا العالم، فارًزا إیاهم عن غیرهم، ، كما بعالمة خاصة،ألنه بهذا

مختومین بالختم الذي نتكلم عنه! على أي أساس یقبل أیة ضغینة تتسرب إلى نفسه أو تبقى في نفس أخیه؟! فإن 
 ألنه أمر خطیر وخاطئ، وٕاذا ما كان أخوه غاضًبا معه ال یقدر ،قراره ثابت وهو أنه ال یمكن أن یترك أساًسا للغضب

ن قدَّمت ُقربانك إلى إ: "فبتواضعأن یصلي كما لو كان نفسه غاضًبا، حافًظا كلمات ربنا ومخلصنا یسوع في قلبه 
المذبح، وهناك تذكرت أن ألخیك شیًئا علیك، فأترك هناك ُقربانك ُقّدّ◌ام المذبح واذهب أوًال اصطلح مع أخیك، وحینئٍذ 

. Ñ)24 ،23:5 تعال وقدِّم ُقربانك" (مت
األب یوسف 

، والتناغم وحدة اإلنسان أن أساس الوحدة التي تقوم بین الجماعة المقدسة هي سأمبروسیوالقدیس یرى 
بالسالم الداخلي بین النفس )، وتتمتع 9: 6  فتصیر النفس أشبه بحمامة واحدة (نش،بین عناصره بعمل الروح القدس

  وقد تأثر بالقدیس أغسطینوس.،  م) عظات كثیرة532- 467وضع األب فلجنتیوس (حوالي 
1 Sermons on N.T. Lessons, 53:4. 
2 St. John Cassian: Conferences, 18:5. 
3 St. John Cassian: Conferences, 16:6. 
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)، بهذا تتشبه بالقائل: "لیكون الجمیع واحًدا كما أننا واحد. أنا فیهم، وأنت 14: 2  واحًدا (أفاالثنان فیصیر ،والجسد
). لهذا مثل هذه النفس هي حمامة واحدة، صادقة، روحیة، 32-22: 17 فّي لیكونوا مكملین إلى واحد (وحدة)" (یو

. Ï)5: 7 كو 2ال تضطرب بشهوات الجسد مع وجود صراعات من الخارج ومخاوف من الداخل (

  : ًإن اتفق اثنان "). وأیًضا: 12: 15هذه هي وصیتي أن تحبوا بعضكم بعًضا" (یو "لقد أمرنا الرب بصوته، قائال
). فإن 19: 18" (مت تمنكم على األرض في أي شيء یطلبانه فإنه یكون لهما من قبل أبي الذي في السماوا

 Ðهذا، كم یكون باألكثر إن حدث اتفاق جماعي بین الكل؟ كان اثنان بفكٍر واحٍد یمكنهما أن یفعال
 الشهید كبریانوس

 نتمثل باهللا ، أن اهللا یقدم عطایا للجمیع، ونحن كأبناء هللا نسلك بالناموس السماويالشهید كبریانوس ىیر
. Ñفُنشرك الكل فیما نملكه

برز أهمیة الشركة على أ وصًفا رائًعا عن حیاة الشركة الرهبانیة في مصر القدیس یوحنا كاسیانإذ قدم لنا 
 خارج المدن لیعیشوا حیاة نسكیة وانمط الكنیسة األولي، كما جاء في سفر األعمال. وقد أضاف إلیها أن البعض خرج

عجیبة، فقد انشغلوا بدراسة الكتب المقدسة والصلوات واألعمال الیدویة لیًال ونهاًرا بغیرة متقدة حتى أنهم كانوا ینسون 
. Ò بذلكيالطعام وال یفكرون فیه كل یومین أو ثالثة أیام حیث یذكرهم الجوع الجسد

  ،وبقوة عظیمة كان الرسل یؤدون الشهادة بقیامة الرب یسوع"
 ]33". [ونعمة عظیمة كانت على جمیعهم

 أي إمكانیة قبول المستمعین لكلماتهم، یتكلمون كمن ،أما السمة الثانیة للكنیسة فهي تمتع الرسل بقوة عظیمة
لهم سلطان إذ یحملون واهب السلطان في داخلهم. لهم نعمة عظیمة أمام من یلتقي بهم، حتى المقاومون لهم یشعرون 
بنعمة اهللا وٕاشراق النور اإللهي على حیاتهم. یتلمس الكل في أعماقهم أنهم یحملون انعكاس بهاء مجد الرب وجماله، 

هذا الذي هو "أبرع جماًال من بني البشر". 
ن والتهدیدات بقوٍة مضاعفة، فقد قدمت الكنیسة صالة بحرارة، بنفس واحدة، جخرج التالمیذ من تجربة الس

 عظیمة للشهادة، وتمتعوا بنعمة إلهیة عظیمة. ةوامتأل الكل من الروح القدس، وصار للجمیع قو
عة متهنا یكاد اإلنجیلي لوقا أن یسجل عجز اللغة البشریة عن وصف حال الكنیسة الحاملة لقوة اهللا والمت

بنعمته، فتنطلق في طریق الشهادة لقیامة الرب من األموات بكل قوٍة ونجاٍح، مع نمٍو دائٍم لملكوت اهللا. 

  ًیمنح أن أحد مثلنا یقدر  أن تدوسوا الحّیات والعقارب". هذا لیس بعمل إنسان مجّرد، وال ا"ها أنا أعطیكم سلطان
 هو عمل ىآخرین مثل هذا السلطان المجید والعجیب لكي یكون لهم القدرة أن یدوسوا كل قّوة العدوّ . هذا باألحر

خاص باللَّه وحده، العالي فوق الكل والمكّلل بالكرامات الفائقة... إّنه لم یترك للتالمیذ أي عذر لالستسالم للجبن، 
 یطلب منهم أن یكونوا أقویاء القلب وشجعاًنا، ألّنه هكذا ینبغي أن یكون خّدام كلمة اإللهیَّة، ال جبناء، باألحرىبل 

. Ó)33: 4وال مقهورین بالكسل، وٕاّنما یكرزون "بقّوة عظیمة" كما یقول الكتاب (أع 

1 Cf. Isaac, or the Soul, 7: 59. 
2 Epistles, 7:3. 
3 Cf. Treatise 8 on Works and Alms, 2:5. 
4 De institutis caeoborum, 2:5. 
5 Comm. On St. Luke, hom. 64. 
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القدیس كیرلس الكبیر  
  ،لم یكن فیهم أحد محتاًجا"إذ 

، ألن كل الذین كانوا أصحاب حقول أو بیوت كانوا یبیعونها
 ]34". [ثمان المبیعاتأویأتون ب

بعد أن تحدث اإلنجیلي عن سمات الحب والوحدة الكنسیة، والشهادة بروح القوة، والكشف عن بهاء المسیح 
 والموت ،الساكن فیهم تطرق إلى سمتین عملیتین هما سمة واحدة ذات وجهین: السخاء في العطاء خاصة للمحتاجین

عن العالم وكل غناه وكراماته. 

  كانت مشاعرهم كما لو كانوا تحت سقف أبوي، صار الكل في لحظة یشتركون مًعا. إنه ال ُیقال أنهم أعانوا
اآلخرین، وٕان كانوا بالحقیقة فعلوا هكذا، إال أنهم شعروا بأن كل شيء هو لهم. ال، األمر العجیب هو هذا، أنهم 

أوًال نقلوا ممتلكاتهم، وهكذا سندوا اآلخرین، على أن هذا العون لم یأِت من ممتلكاتهم الخاصة بل من الملكیة 
 .Ïالعامة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 داخلهم ذاك الذي یجعل كل األشیاء جدیدة... إذ یقبلون منه كلمة رسالة اإلنجیل يأولئك الذین باإلیمان نالوا ف 
 فال یعطون اعتباًرا لألمور ،شّدد عقولهمتل، وتا یصیرون فوق الغنى ومحّبة المًة،الذي یبهج قلب اإلنسان جدید

 الزمنّیة، بل یتعّطشون لألبدّیات. 

 منیكرمون الفقر االختیاري ویشغفون بمحّبة اإلخوة. وكما جاء في أعمال الرسل القّدیسین أن كثیرین 
بیوت باعوها وجاءوا بأثمانها ووضعوها عند أقدام الرسل، وكانت توّزع على كل أحد حسب ال ويراضاألأصحاب 
. Ðاحتیاجه

القدیس كیرلس الكبیر  
 هذا المنظر السماوي الرائع قائًما على األرض، حیث یرى أن الثالثة القدیس یوحنا الذهبي الفمیصور لنا 

آالف الذین آمنوا مع الخمسة اآلالف بعد ذلك یمارس جمیعهم نفس الشيء في نجاٍح ساٍم، ولم یعد واحد منهم یشتكي 
 Ñمن الفقر. أي مجد یمكن أن یوجد أكثر مما كان لهذا الشعب؟

حًقا إن الحب والوحدة یجعالن من الكنیسة سماًء مجیدة، فإن الشركة العملیة الصادقة والنابعة عن الحب 
 .لهي شهادة لعمل نعمة اهللا الفائقة

  ألم تسمع الرسل یقولون أن الذین نالوا الكلمة أوًال باعوا البیوت واألراضي، لكي یسدوا احتیاجات الرسل؟ أما أنتم
فتسلبون البیوت واألراضي لكي تزینون فرًسا، أو قطعة (أثاث) خشبیة أو جلدیة، أو حائًطا، أو رصیًفا. وما هو 
أردأ من هذا أنه لیس فقط الرجال، بل وحتى النساء أیًضا تأثرن بهذا الجنون، ودفعن رجالهن إلى هذا النوع من 

 ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة.
1 Homilies on Acts, hom. 11. 
2 Comm. On St. Luke, hom. 123. 
3 Cf. Homilies on Acts, hom. 11. 
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 .Ïالهوى الفارغ، فیدفعنهم أن ینفقوا أموالهم في شراء ما هو أكثر من الضروریات
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، ویضعونها عند أرجل الرسل"
 ]35". [فكان ُیوزع على كل واحٍد كما یكون له احتیاج

 بل لتمارس الحب األخوي في أروع صوره، ،لكنیسة من الضیقة ال لتعاني من متاعب مادیةاخرجت 
 مصارف، بل عند ى لدةٍ وتكشف عن وضع المال في كنیسة العهد الجید، إنه لیس في صندوٍق خاٍص، وال في أرصد

ل الرسل. جأر
ما یعجز عن تحقیقه في كل أنظمة العالم االقتصادیة واالجتماعیة لتوفیر احتیاجات الفقراء والمعوزین تحقق 

ه بروح جتیاحطبیعًیا عندما تمتعت الجماعة بملء الروح. فصارت األموال عند أقدام الرسل، لینال منها كل شخٍص ا
. األمانة والخشوع

 س فوطمع. فإن الرب یشتاق أن یهب نم على الر إلى أن یلیق بالناس أن یطأوا بأقدامه یشيزيرمه عمل نإ
. )LXX 8: 13مثال: "فدیة نفس اإلنسان غناه" (أم أل ايأ فقرالمؤمنین ما هو أعظم من غناهم. ن

   جیرومدیسقال

 ف الرب بكل نفسك وكرم كهنته" خ أیًضا في الروح القدس وشهد وعلم بالسلطان الكهنوتي قائالً : "نأقر سلیما
 على ة)... عالو31: 7 سلیمان ة). وأیًضا: "أكرم اهللا من كل نفسك وكرم كهنته" (حكم29: 7 ن(حكمة سلیما

 مع أنهم ة ورؤساء الكهنةهذا فإن ربنا یسوع المسیح نفسه ملكنا ودیاننا وٕالهنا في ذات یوم آالمه الحظ كرامة الكهن
لم یحفظوا صوت اهللا، وال معرفة المسیح. فعندما طهر األبرص قال له: "اذهب أِر نفسك للكاهن وقدم القربان" 

. Ðنه یعرف أنه مدنس للمقدساتأ). بهذا التواضع علمنا التواضع، فقد دعاه كاهًنا مع 4: 8(مت 
 الشهید كبریانوس

، ویوسف الذي ُدعي من الرسل برنابا"
، الذي یترجم ابن الوعظ

 ]36". [وهو الوي قبرسي الجنس

، كان له حقل باعهإذ “
 ]37". [ ووضعها عند أرجل الرسل،تى بالدراهمأو

لوف ممتلكاتهم ووضعوا أثمانها عند أقدام الرسل، فلماذا انفرد السفر بما فعله األمئات وربما البال شك باع 
برنابا الذي من سبط الوي؟ 

رض فى إسرائیل، فلعل األرض كانت فى قبرص، إذ كان قبرصي أ بكونه الوًیا لیس من حقه شراء :أوالً 
الجنسیة. 

 فصار ذلك مثًال حًیا لمن تحرر من كل ، بیعت بثمٍن مرتفٍع جًدا، یبدو أنها كانت أرض متسعة جًداثانًیا:
محبٍة لالقتناء. 

1 Homilies on Romans, hom. 11. 
2 Epistles, 64:2. 
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 ٤من وحي أعمال الرسل 

آالم مجیدة! 

 ،تآمرت قوات الظلمة علیك 

حكموا علیك بالموت، لكنهم عجزوا عن منع قیامتك! 
تتآمر قوات الظلمة بعینها على رسلك! 

هي بعینها لن تكف عن التآمر على كنیستك عبر األجیال! 

  ،وضعوا الرسولین في السجن
فأقبل اآلالف إلى اإلیمان بك. 
مع كل ضیقة تنمو كنیستك، 

ومع كل اضطهاد لشعبك تتجلى قوة اسمك القدوس. 

   ،المجمع الذي حكم علیك بالموت
یهدد رسلك بالموت. 

بطرس الذي خاف جاریة، 
یدین أعضاء مجمع السنهدرین األعظم.  

اتهمهم بمقاومة اهللا: صلبوا یسوع وأقامه اآلب. 
اتهمهم بالجهالة: رفضوا الحجر رأس الزاویة. 

اتهمهم بالفشل: لیس بأحد غیر یسوع الخالص. 
اتهمهم بعدم الحكمة: یطلبون الطاعة لهم أكثر من الطاعة هللا. 

  .وسط اآلالم تمجدت في كنیستك
جرت آیات وعجائب كثیرة،  

صارت لها صلوات قویة زعزعت الموضع. 

  ،وسط اآلالم صارت كنیستك سماًء ثابتة
وتحول المؤمنون إلى شبه مالئكة. 

صار للجمیع قلب واحد ونفس واحدة... یا لها من سمة سماویة! 
تحول الكل إلى الشهادة بقیامتك، 

فلم یعد للموت سلطان وال قوة. 
لم یعد للعالم سلطان علیهم، وال للمادة إغراء. 

صار كل شيء بینهم مشترًكا. 
أتوا بأموالهم عند أقدام رسلك، إذ ال مكان آخر لها. 

قدموا األموال كأمانة تسلموها من یدك، 
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وها هم بفرٍح یقدمونها لخدمة الجمیع! 
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 األصحاح الخامس

 حنانیا وسفیرة
قدم لنا اإلنجیلي لوقا صورة مفرحة للكنیسة ذات القلب الواحد والنفس الواحدة مع شركة حیة في العبادة 

والعطاء بسخاء. اآلن یقدم لنا صورة مؤلمة ألسرة تطلب مجد ذاتها بروح الكذب، وٕاذ كان هذا األمر هو أول حدث 
 كان رد الفعل حازًما للغایة، لیقدم الروح القدس درًسا قاسًیا لمن تسول نفسه الستغالل الحب ،مؤلم داخل الكنیسة

األخوي. وقد انتهى األصحاح بصورة مفرحة حیث یغلب التهلیل على حیاة الكنیسة المضطهدة. 
 ألنها ، أن ما حدث مع حنانیا وسفیرة معجزة أعظم من معجزة شفاء األعرجالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

 .Ïتكشف عن معرفة الروح القدس ما في القلب الخفي، وألن ما حدث سبب خوًفا لدي كل السامعین
نستطیع القول بأن المعجزتین متكاملتان، األولى تكشف عن حب اهللا الفائق وحنوه نحو اإلنسان، وأن اهللا لم 
یطلب منه حتى أن یؤمن قبل تالمسه مع الحب اإللهي، والثانیة تكشف عن ضرورة االلتزام واألمانة في مخافة للرب، 
خاصة لمن قبلوا اإلیمان، وتمتعوا ببركات إلهیة، فالحب اإللهي مرتبط بالمخافة، ومخافة الرب ال تنفصل عن الحب 

اإللهي. 
. ١١ – ١ حنانیا وسفیرة   ١
. ١٦ – ١٢ نمو الكنیسة المستمر  ٢
. ٢٣ – ١٧ إلقاء األیدي على الرسل ٣
. ٣٢ – ٢٤ تهمة االسم   ٤
. ٤٠ – ٣٣ موقف غماالئیل  ٥
. ٤٢ – ٤١ كلمة اهللا ال ُتقید  ٦

 حنانیا وسفیرة ١
في األصحاح السابق تحدث اإلنجیلي لوقا عن الكنیسة ككل وقد التهبت بروح الحب الحقیقي، وُوجد بینهم 

 الجنس، باع حقله وقدم كل ثمنه عند أرجل الرسل. غالًبا ما كان غنًیا جًدا، يمن هو مثل یوسف برناباس القبرص
وكان ثمن الحقل فائًقا حتى ذكره القدیس لوقا كمثٍل حٍي لما فعله المؤمنون في ذلك الحین. لكن في نفس الوقت ُوجد 

 یقدمون صورة جمیلة في الظاهر، ، هللا والناس مراءون مثل حنانیا وسفیرةمبین الحنطة زوان، وبین المخلصین في حبه
مال والعالم. هذه الصورة كان البد للقدیس لوقا أن ینقلها لنا حتى ال كرامة والویحملون قلًبا مخادًعا مملوء كذًبا، محًبا لل

 وأیًضا أمثلة مرة في الریاء. ،نضطرب حینما نجد في كل عصر عینات رائعة في الحب
  ،ورجل اسمه حنانیا وامرأته سفیرة"

 ]1". [باع ملًكا

  إالَّ أن" كلمة آرامیة معناها "جمیلة".ةسفیر" و". بسخاءمنعم" و، أ"" كلمة عبریة معناها "یهوه حنانحنانیا"
  على غیر مسمى، فلم یكن حنانیا یتمثل باهللا الكلي الحنو، وال اهتمت سفیرة بجمالها الداخلي.اهما حمل اسمً كل من

1 Homilies on Acts, hom. 12. 
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 احد، جیل): "یعوزك شيء ون في اإلأ كل متطلبات الناموس، لكن الرب قال له (كما نقرممیته نى أن غر شابخفتا
لیس نصیًبا مما لك " ل الرب: "اذهب بعوقي)... 22: 10 رم" (راء... وتعاَل اتبعنيقأعِط الفوع كل مالك ب اذهب

دك. اذهب إلى أبعد من والوأك معارفك، وال لزوجت أو راء"، لیس ألصدقائك أو ألقاربكفقبل "كل مالك وأعط ال
  هذا تنال دینونة حنانیا وسفیرة؛ بل أعِط كلال بفعلك أن تفتقر یوًما ما، لئةيخشفسك نلء ذلك: ال تحتفظ بشي

 ). 9: 16و ال الظلم، فیقبلونك في المساكن األبدیة (لمفقراء، واصنع لنفسك أصدقاء من لل ءيش

نك أن تتغنى مع النبي: "نصیبي هو الرب" (مز كفیم  رب العالم كملٍك لك،قتنىأطع سیدك: "اتبعني"! وا
)...  24-20: 8ث أرضي (عد اري)، فتكون كالوٍي حقیقٍي، لیس لك أي م5: 16

 ن رغبت أن تنال قمة مجد الرسل، إن أردت أنإال أستطیع أن أنصحك إال بهذا إن أردت أن تكون كامًال، 
. Ïتحمل صلیبك، وتتبع المسیح

  س جیروميدلقا
، واختلس من الثمن"

، ذلكبوامرأته لها خبر 
 ]2". [تى بجزء ووضعه عند أرجل الرسلأو

ل الوجه المشرق المجید للكنیسة في بدء انطالقها، أن یسجل أیًضا جاقتضت أمانة القدیس لوقا أنه كما س
لقد سجل لنا ما فعله برنابا القبرصي الذي  موقف الكنیسة ممن قبلوا العضویة فیها لكن بقلوب غیر نقیة وال مخلصة.

م كل ماله كما یقدم حیاته دتكثر أحد على الكنیسة أن یقسقدم ثمن كل أرضه المتسعة عند أقدام الرسل حتى ال ي
مبذولة. وها هو یسجل لنا تصرف حنانیا وسفیرة اللذین حمال صورة التقوى في شكلیات ظاهرة دون حب حقیقي 

داخلي. 
في كل عصر یوجد أمناء باذلون حتى الحیاة، ویوجد داخل الكنیسة من یلتصق بالشكل دون الروح، ذلك من 

أجل محبتهم للعالم وارتباطهم بالمادة. 
في بدء انطالق الشعب إلى أرض الموعد ُوجد عخان بن كرمي الذي اختلس وأخفي ما اختلسه وكذب، 

)، فرجمه جمیع إسرائیل بالحجارة هو وأهل بیته. وها 7 إسرائیل حرام مما سبب هزیمة الشعب (یش ط وسفيفصار 
 ،هنا في أرض الموعد الجدیدة، في بدء كنیسة العهد الجدید ُوجد حنانیا ومعه زوجته سفیره یكذبان على الروح القدس

- أال یقدما ثمنه.  - إن أرادا ویختلسان من ثمن الحقل الذي كان في وسعهما

 راثهما، وٕاذ احتفظا بجزء باعا ميللذین ُذكرا في أعمال الرسل، اللذین بامثلوا  ت، فیكونوا قدندة أوثاا عبولخداع ها
 . ريٍ فوٍع ري سوٍت بمكا هلمنه 

 یقدر أن یكون ه الال ملك شيء هو لك كي تحفظه یقول الرب: "من منكم ال یترك ه لیسفإن، يختأمل یا أ
 Ðا؟بً لي تلمیًذا". لماذا تحمل قلًبا مسیحًیا متذبذ

  روميلقدیس جا
: فقال بطرس"

1 Letter 4 to Julian, a wealthy nobleman, 4. (His wife and two daughters had recently died) 
2 Letter 14 to Heliodorius the monk, 5. 
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،  لماذا مأل الشیطان قلبك لتكذب على الروح القدس،یا حنانیا
 ]3؟" [وتختلس من ثمن الحقل

المجتمعین حولهم، إن لم یكن عالنیة فخالل نظراتهم من توّقع حنانیا أن یسمع مدیًحا من الرسل و
ه، مع صدور حكم من الروح القدس ُینفذ فوًرا! لم ُیطلب منه دفاع وٕاثبات سواء ضدوحركاتهم، لكنه فوجئ باتهاٍم موجه 

 بل الروح القدس فاحص القلوب. ،لخطیته أو لتبرئته، ألن الحكم لم یصدره إنسان
 ویسأله أن یعترف هو وزوجته بما ارتكباه من كذب، ،كان یمكن للقدیس بطرس أن یتحدث معه على انفراد

وأن یحزم حنانیا وسفیرة األمر بتوبتهما بغض النظر إن كانا یأخذا هذا المال ثانیة أو یقدما كل المبلغ أو یعترفا أمام 
س شر أالجمیع أنه لیس بكامل الثمن، لكن الروح القدس یعلم أن قلبیهما امتأل شًرا، ولعل هذا الحدث جاء لملء ك

عاشا فیه زماًنا، ولم تعد هناك فرصة للتوبة. 
"، مما یشیر إلى أن حنانیا قلبك قد مأللم یقل له: "قد جربك الشیطان" أو "أوحى إلیك بالشر"، إنما یقول: "

، ولم یعد للروح القدس موضع فمأل القلبقد فتح القلب لعدو الخیر وألفكاره مرة ومرات، وتركه یدخل ویملك تماًما، 
فیه. 

ول جي"" ومعناه "مخاصم"؛ وفي العبریة معناه "یجول ذهاًبا وٕایاًبا". یقول عنه الرسول بطرس: الشیطان"
 ."من الجوالن في األرض ومن التمشي فیها" ) ولما سأله اهللا من أین أتى أجاب:8: 5بط  1 (.ملتمًسا من یبتلعه"

) 7: 1(أي 

  ینبغي أن تعرفوا بأننا نصیر أجساًدا لهم (الشیاطین) حینما تقبل نفوسنا أفكارهم المظلمة الشریرة، وعندما یصیرون
. Ïهم ظاهرین بواسطة جسدنا الذي نسكن فیه

 عمل الشیاطین خفیة، ونحن نجعلهم ظاهرین بواسطة أعمالناتÐ .
القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

ن اهللا في محبته یبحث عن هذه إلما كان عدو الخیر ال یهدأ من الجوالن في األرض لیحطم النفوس، ف
 .)، وجاء رب المجد "یجول یصنع خیًرا"10: 4 إذ "أعین الرب الجائلة في األرض كلها" (زك ،النفوس حتى ال تهلك

) 38: 10(أع 

  خطط إبلیس ال أن یسحبنا من البركات التي لدینا، إنما یحاول أن یسحبنا إلى جرف صخري أكثر اندفاًعا. لكن
اهللا في محبته لم یفشل في االهتمام بالبشریة. 

لقد أظهر إلبلیس كیف أنه غبي في محاوالته. لقد أظهر لإلنسان عظم العنایة التي یظهرها اهللا له، فإنه 
بالموت وهب اإلنسان الحیاة األبدیة. لقد سحب إبلیس اإلنسان من الفردوس، قاده اهللا إلى السماء. فإن النفع أكثر 

. Ñبكثیر من الخسارة
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

Ï.الرسالة السادسة  
Ðالرسالة السادسة . 

3 Baptismal Instructions, 2:7. 
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. لقد قدم جزًء من وبخه على الغش والكذبلم یوبخ القدیس بطرس حنانیا ألنه لم یقدم المبلغ كله، إنما 
 أنالثمن على أنه ثمن الحقل كله، وبهذا یتمكن من أن یأخذ من الصندوق العام ما هو لمعیشته هو وأسرته، فأراد 

یقتني المال مع المدیح وینهب مما ال حق له فیه. 
لعل حنانیا وسفیرة ظنا أنهما أحكم من كل الموجودین ألنهما یقدمان نصیًبا مما لدیهما ویحجزا ما تبقى خفیة 

خشیة األیام الصعبة أو االحتیاج. لم یثقا في كلمة اهللا ووعده وعنایته بهما، فانقسم قلب كل منهما بین خدمة اهللا 
واالهتمام بالزمنیات. 

 قدما كل ما عندهما، ولم یعلما ،خطیتهما أنهما ظنا بأنهما قادران أن یخدعا الرسل وكل الكنیسة بأنهما تقیان
 عنه القلوب. ىأنهما إنما وجها هذا العمل ضد الروح القدس قائد الكنیسة الذي ال ُتخف

بعدما تمتع حنانیا بالروح القدس فتح باب قلبه للشیطان حتى یمأله ویملك علیه، فانحاز للشیطان ضد الروح 
القدس. 

  یوجد فرق بین األنبیاء القدامى واألنبیاء الحدیثین هكذا: تنبأ القدامى عن خالص إسرائیل، ودعوة األمم، وتجّسد
. Ïتنّبأ بطرس عن حنانیا كمثالٍ كما ن عن أمور معّینة أو شعب معّین والمسیح، بینما یتنّبأ األنبیاء المحدث

سفیریان أسقف جبالة 
  ،لیس وهو باٍق كان یبقى لك"أ

  ،لم یكن في سلطانكأولّما بیع 
  ؟فما بالك وضعت في قلبك هذا األمر

 ]4". [ بل على اللَّه،أنت لم تكذب على الناس

انطلق إلى نعمان ف كان یلیق بحنانیا أن یّتعظ بجیحزي الذي ظّن ّأّنه قادر أن یخدع معّلمه إلیشع النبي 
السریاني یطلب فّضة وثیاًبا، وعاد یكذب على النبي. لقد فقد جیحزي تلمذته، وٕامكانّیة العمل النبوي، وسمع توبیخ 

). هذا وعلى مستوى الشعب یقول الرب على لسان إرمیا النبي: 26: 15 مل 2معّلمه: "ألم یذهب قلبي (معك)؟" (
"ألّنه خیانة خانني بیت إسرائیل وبیت یهوذا یقول الرب، جحدوا الرب وقالوا: "لیس هو، وال یأتي علینا شّر، وال نرى 

).  12-11: 5 سیًفا وال جوًعا" (إر
 حنانیا التزام مادي كرهٍن لألرض، وال معه أوالد لینفق علیهم، وكان یمكنه إن أراد أن یترك ما ىلم یكن عل

). وحینما ٧: ٩ كو ٢یشاء حتى المبلغ كله، فلیس من ضرورة ُتلزمه بهذا التصرف. ألن المعطي بسرور یحبه اهللا (
نسیموس الهارب لم یرد أن یكون ذلك قسًرا بل بكامل حریة أطلب القدیس بولس من فلیمون أن یقدم عفًوا عن عبده 

)، فإن اهللا ال یطلب العطیة بل القلب. إنه ال یقبل أن یسكن في القلب المنقسم بین ملكیة اهللا علیه ١٤إرادته (فل 
وملكیة إبلیس، إذ ال ُیسر باعوجاج الطرق، وأنصاف الحلول. وكما قال إیلیا النبي: "إن كان الرب هو اهللا فاتبعوه، وٕان 

. )٢١: ١٨ مل ١كان البعل فاتبعوه" (
أوضح الرسول بولس أن كل خطیة موجهة في الواقع ضد القدوس الذي بال خطیة، وكما یقول المرتل: "لك 

. )٤: ٥١ والشر قدامك صنعت" (مز ،وحدك أخطأت

1 Severian pf Gabala: Pouline Comm. From the Greek Church, on 1 Cor. 11:4. 
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 قتدائهم بهماا طالًبا موت حنانیا وسفیرة؟ قطًعا ال، إنما أراد اهللا أال یهلك اآلخرون ب،هل غضب بطرسÏ. 

  لقد هلك ألنه خدع، وكان یمكنه أال یقدم شیًئا بالمرة دون ممارسة الخداع. لكنه إذ دخل بالخداع إلى العمل لم
. Ðینتفع بحریته بل دفع ثمن خداعه

 القدیس أمبروسیوس
 بل في كذبه وریائه حیث أراد أن یظهر كمن كرس حیاته ،لم تكن خطیة حنانیا في احتفاظه بجزء من المبلغ

 بینما یحتفظ في قلبه بمحبة المال وملكیة عدو الخیر علیه. إنها خطیة التكریس الصوري ،وممتلكاته بالكامل هللا
المزیف، إذ كذب على اهللا فاحص القلوب. 

 صم ١لقد قیل عن شاول الملك إن روح الرب فارقه وبغته روح شریر رديء من قبل الرب أو بسماٍح منه (
). هكذا إذ نال حنانیا الروح القدس لم یتجاوب معه، بل أصر على دخول الشر إلى قلبه لیملك فیه، فسقط ١٤: ١٦

تحت الحكم. 
یرى البعض أن صدور هذا الحكم الذي یبدو لنا أنه سریع كان بسبب مركز حنانیا، إذ یرى الیتفوت 

Lightfoot أنه كان من المائة والعشرین الذین حضروا یوم الخمسین، وكان له دور فّعال للشهادة، لكن قلبه لم یكن 
مستقیًما، وال تجاوب مع الروح القدس. هنا تظهر خطورة القائد في الكنیسة، متى نال موهبة الخدمة بالروح القدس، 

لكنه لم یسلك بروح اهللا. 
حینما یخطئ اإلنسان، أیا كانت خطیته، فإن أبواب الرجاء مفتوحة أمامه، یقوده إلیها الروح القدس بالتوبة. 

أما من یكذب على الروح القدس في تصمیم وتنفیذ عملي، فإنه یعطي ظهره للروح القدس الذي یبكت على خطیة، فال 
خطیة الكذب تفسد اإلنسان، وتنقله من البنوة هللا إلى البنوة إلبلیس الكذاب وأب الكذابین  تجد التوبة لها موضًعا فیه.

). ٤٤: ٨(یو 

  كان حنانیا فقیًرا عندما باع أرضه وقدم المال للرسل، إذ لم یكن قادًرا أن یفي بالدین بل شغل نفسه باألكثر
"هذه األرملة الفقیرة :  التي قال عنها المسیحة،(بالمال). وكانت األرملة غنیة، هذه التي قدمت فلسین في الخزان

. Ñ). فإن اهللا ال یطلب ماًال بل إیماًنا3: 21ألقت أكثر من الجمیع" (لو
 القدیس أمبروسیوس

  الكذاب ال یتحد مع الّلهیجب على كل أحٍد أن یعطى اهتماًما عظیًما لئال یسلبه "الكذب"، ألن .
یو ( الكذاب" وأبو. ویقول الكتاب المقدس بأن الكذاب هو من الشیطان إذ هو "كذاب الكذاب غریب عن الّله

44:8( .
یو ( الشیطان أبو الكذاب، أما الحق فهو الّله، إذ یقول بنفسه: "أنا هو الطریق والحق والحیاة" يهكذاُ دع

6:14( .
)؟! لذلك إن أردنا بحق أن (عن طریقهأما ترون إذن كیف أننا نصیر غرباء عن الّله بالكذب وبمن نتحد 

نخلص، یلزمنا أن نحب الحق بكل قوتنا وكل غیرتنا، ونحرس أنفسنا من كل كذب، حتى ال یفصلنا عن الحق 

1 Duties of the Clergy, 1:30. 
2 Duties of the Clergy, 3:11 (74)..  
3 Concerning Repentance, 2:9 (82). 
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والحیاة. 
األب دوروثیؤس 

 زه جزٍء من ثمن بیعه لممتلكاته لم جوعد حنانیا اهللا أن یعطیه كل أمواله مترجًیا أن ینال مجًدا من الناس. لكن بح
 .Ïیجِن سوى غضب اهللا، من خالل كذبه على بطرس الرسول، ولم یكن في قلبه مكان للتوبة

 القدیس باسیلیوس الكبیر
لم تشغل قلوب الرسل كمیات األموال التي تقدم عند أرجلهم، لكن ما كان یشغلهم الحب الذي في قلوب 

المؤمنین. لهذا فبروح القوة أراد الرسول أن ینتزع قناع الریاء الذي ارتداه حنانیا لیخفي محبة العالم التي سیطرت على 
 بل النفوس لئال تهلك حتى ولو قدمت أمواًال كثیرة للخدمة الكنسیة في أیة صورة من صورها. ،قلبه. لم یشغله المال

. )1: 7 " هنا في الیونانیة ذاتها التي ترجمت "خان" بالنسبة لعخان بن كرمي (یشاختلسجاءت كلمة "

 زیًزا لدیه. عمًرا أن رغبته في بیعها كما لو كانت كو أال تكنهميمتلكاته ألنه یحتقرها ویطلب جحد العالم من یبیع م
 فقه على ثوب عرسك كمن یقتني ماالً .نت املتعتبر 

 ه ال یملكه. كأن به من مالظما یحتف یوجد قول قدیم أن البخیل یفقد بقدر

المؤمن لیس لدیه فلس واحد.  ه، وغیر المؤمن یملك عالم الغنى كل
).  10: 6كو  2 (ءيا دوًما كمن ال یملك شیًئا، ونحن نملك كل شحيلن

).  8: 6 ي ت1ثروة المسیحي ( هما القوت والكسوة
. Ðنت ممتلكاتك في سلطانك بعها، وٕان لم تكن فأطردهااك إن

   جیرومدیسقال
لم یتهمه القدیس بطرس بأنه خدعه، وٕانما حاول أن یخدع الروح القدس. هنا واضح إدراك الرسول للروح 

 وٕانما هو أقنوم إلهي، یتعامل معه الشخص ككائٍن، إذ هو اهللا. فإن الخطیة مثل ،القدس أنه لیس مجرد طاقة إلهیة
 ال ُتوجه ضد سمة من السمات بل ضد الشخص. فالروح القدس لیس سمة إلهیة بل هو اهللا ذاته. ،الكذب

الروح القدس هو اهللا فاحص القلوب، یعرف ما فیها من نیة للكذب والریاء. فالروح یفحص كل األشیاء حتى 
]. ٤ یعود فیدعوه الرسول بطرس "اهللا" [،)٢٣: ٢أعماق اهللا (رؤ 

  ،فلما سمع حنانیا هذا الكالم وقع ومات"
 ]5". [وصار خوف عظیم على جمیع الذین سمعوا بذلك

لم یصدر الحكم من بطرس الرسول شخصًیا إنما من اهللا، وما على الرسول إالَّ اإلعالن عن الحكم. 
 إذ ظهرت أمام الجمیع بشاعة خطیته التي لم یكن یتصور ،حتًما لم یسلم حنانیا الروح نتیجة صدمة نفسیة

أن أحًدا ما سیعرفها، وٕانما كان ذلك بسماٍح إلهٍي لبنیان الكنیسة. 
حینما نتحّدث ": كان موضوع الكرازة ینصب حول حب اهللا الفائق لإلنسان، وتقدیره له. قلنا أننا خوف عظیم"

عن الحب یلزمنا أال نتجاهل "مخافة الرب" بأنواعها الكثیرة. فالمخافة الزمة وضرورّیة تتلمذ المؤمن الحقیقي كطفٍل 
لترتفع به إلى الحب، أي تدخل به من الطفولة الروحّیة إلى النضوج الروحي؛ وٕاذ تسّلمه للحب ال تفارقه مخافة الرب، 

1 Oliver Davies: Gateway to Paradise, 3. 
2 Letter 53 to Polinus of Nola, 11. 
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إنما تهبه خبرة جدیدة وعمیقة للمخافة. خبرة مخافة االبن التي ال تقوم على الخوف من العقوبة بل االبن الذي یحب 
 یقبل أن یجرح أحاسیسه، ولو بفكٍر واحٍد غیر الئٍق بأبیه. أباه، وال

 " عوقب 5" [وصار خوف عظیم على جمیع الذین سمعوا بذلكأال ترون كم من الشرور تنبع عن محبة المال؟ .[
ومع ذلك فقد سبق أن ُصنعت آیات، لكن لم یوجد  ذلك الرجل، وانتفع اآلخرون بذلك. لم یحدث هذا بال هدف.

). حدث نفس األمر في 16: 9مثل هذا الشعور بالمخافة. بالحق یقال: "معروف هو الرب بتنفیذ قضائه" (مز 
). في هذا المثال استبعد الملك التابوت 7: 6 صم 2شأن التابوت، فقد عوقب عزة وحل الخوف على الباقین (

 .Ï صار التالمیذ حذرین بأكثر غیرةدعنه خوًفا، أما هنا فق
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 یحث النفس على حفظ الوصایا، وعن طریق حفظ الوصایا ُیشید منزل النفس. ربخوف ال 

 وُنشید منازل ألنفسنا، حتى نجد مأوى في الشتاء حیث المطر والرعد، ألن من ال منزل له ربإًذا لیتنا نخاف ال 
 من مخاطر عظیمة في وقت الشتاء. يیعان

  "اتقوا : داودالطوباوي النبي، فلماذا یقول )8:4 یو 1(یقول یوحنا: "المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج" 
؟ )9: 34مز((خافوا) الرب یا قدیسیه" 

هذا یكشف عن نوعین من الخوف: 
 خوف كامل. الثاني، والنوع يالنوع األول أول

 یخص القدیسین الكاملین الذین بلغوا إلى قامة الحب الكامل. والثانياألول یخص المبتدئین، 
 لكيفمن یطیع إرادة الّله بسبب خوفه من العذاب یكون خوفه مبتدًئا. وأما الذي ینفذ إرادة الّله بسبب حبه لّله 

وبواسطة هذا الخوف (الكامل) یخاف لئال یفقد تلك البهجة التي یرضیه، وقد بلغ بهذا الحب إلى الخوف الكامل. 
یتمتع بها بوجوده مع الّله ویخشى لئال یخسرها. هذا هو الخوف الكامل، المولود من الحب، الذي یطرد الخوف 

   إلى الخارج.البدائي
األب دوروثیؤس 

  ، ولّفوه،فنهض األحداث"
 ]6". [ ودفنوه،وحملوه خارًجا

" لتشیر إلى خدام یقومون بخدمة الجماعة، وقد استخدمت نفس ألحداثجاءت الكلمة الیونانیة المترجمة هنا "ا
). ١٠: ٥الكلمة عن العسكر بكونهم شباًبا (أع 

  ،ثم حدث بعد مدة نحو ثالث ساعات أن امرأته دخلت"
 ]7". [ولیس لها خبر ما جرى

یتساءل البعض لماذا أسرع األحداث في تكفین حنانیا وٕاخراجه خارًجا ودفنه دون أن یعطوا خبًرا لزوجته؟ 

  إذ دخل حنانیا بالمال بمفرده دون زوجته، وحدث هذا الموقف غیر المتوقع لم یفكر أحد في تبلیغ زوجته، وربما لم

1 Homilies on Acts, hom. 12. 
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یعرف الكثیرون أنه متزوج. 

 .كان من عادة الفارسیین وربما الیهود تكفین الجثمان ودفنه فوًرا مادامت ال توجد النیة في تحنیطه 

 .كان الموقف مثیًرا للغایة، وبقاء الجثمان في وسط الجمهور بهذه الصورة ربما یسبب تشویًشا وٕاثارة 

مجيء سفیرة بعد حوالي ثالث ساعات، ربما لكي تنال شركة مجد زمني مع رجلها الذي قدم المال، یدل 
 على أنها غالًبا ما كانت خارج أورشلیم في بلٍد بعیٍد، لهذا جاءت مباشرة إلى االجتماع ولم تكن تدري بما حل برجلها.

 أنه لم یجسر أحد من الحاضرین أن یذهب لیخبر زوجته بما حدث، وال عند القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
دخولها أن یخبرها أحد، ألن الخوف حّل بهم. 

: فأجابها بطرس"
؟ بهذا المقدار بعتما الحقلأ :قولي لي

 ]8". [ نعم بهذا المقدار:فقالت

 أن حنانیا كان قد جاء في وقت ممارسة صالة جماعیة، وقد حمل في قلبه الكذب والخداع. وقد رى البعضي
مرت نحو ثالث ساعات وجاءت زوجته لتشترك في الساعة التالیة. كان لدیها الفرصة لتصحیح موقف زوجها، لكنها 

]. 8" [نعم بهذا المقدارإذ كانت قد اتفقت معه على االختالس والكذب كذبت بإصرار: "

  ربما عرفت من (قول الرسول) إن بطرس عرف السرّ . فإنه لماذا لم یسأل أحًدا آخر بل سألها هي؟ ألیس واضح
من هذا أنه یسألها ألنه عرف السّر؟ ألن قسوتها كانت شدیدة جًدا، لم تسمح لها أن تحاول الهروب من الجریمة، 
بل بكل یقین أجابت، ألنها ظنت إنها تتحدث فقط مع إنسانٍ . خطورة الخطیة كانت تكمن في أنهما ارتكباها بنفٍس 

 .Ïواحدٍة كما باتفاِق بینهما مستقرِ 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

: فقال لها بطرس"
، ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب

  ، هوذا أرجل الذین دفنوا رجلك على الباب
 ]9". [وسیحملونك خارًجا

ما حدث لم یكن فكرة طارئة خطرت على حنانیا فنفذها، لكنها خطة تكشف عما في قلبي حنانیا وسفیرة مًعا، 
ذا. ينفت وةً فاالثنان مشتركان في جریمة الكذب، فكًرا وخط

": أرادا خداع الرب، كمن ال یكتشف ما في قلبیهما من خداع وریاء وحب للكرامة ومحبة تجربة روح الرب"
المال. فعال هذا محاولین أن ینظرا إن كان للروح القدس القدرة على إدراك جریمتهما. 

 ، وحملوا الجثمان إلى القبر خارج األسوار،إذ دخلت سفیرة إلى الرسل كان األحداث قد قاموا بتكفین رجلها
وفي طریق عودتهم اقتربوا جًدا إلى الوصول؛ كانوا ال یزالوا خارًجا عند األبواب. 

ما أجمل أن یتفق الزوجان مًعا، لكن في الرب، ال في الشر. فقد اتفق آدم وحواء في عصیانهما للرب فدمرا 
حیاتهما. 

1 Homilies on Acts, hom. 12. 
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  ،فوقعت في الحال عند رجلیه وماتت"
  ،فدخل الشباب
، ووجدوها میِّتة
، فحملوها خارًجا

 ]10". [ودفنوها بجانب رجلها

ربما یتساءل البعض لماذا تمت العقوبة بالنسبة لحنانیا وسفیرة بهذه السرعة؟ 
ممن فیه خیانة لروح اهللا وعدم أمانة في العهد الجدید كأول حدث . إذ كانت الكنیسة في بدء انطالقها، و1

 لكي ، وفتح الباب له، واالنحیاز للشیطان، كان ال بد من عقوبة رادعة تبرز خطورة مقاومة الحقنالوا الروح القدس
 لقد قدم الرسل أعماًال كثیرة تكشف عن حبهم كظٍل لحب اهللا المطلق، وكان یجب أیًضا أن یملك عوًضا عن اهللا.

توجد مواقف حازمة حتى ال یفقد المؤمنون مخافتهم للرب. فالحب بال مخافة صادقة یمكن أن یتحول إلى تسیب 
واستهتار، كما أن الخوف بال حب یتحول إلى یأٍس ودمارٍ . 

. كان یلزم أن یعلن الروح عن تنقیة هذه الجماعة لتكون "كنیسة مقدسة بال لوم"، فإنه ال یلیق بكنیسة 2
 إذ یتسلل إلى ، أخطر الخطایاوالمسیح أن یوجد فیها مثل هذا اإلثم. مع بغض اهللا للخطیة أیا كانت، إالَّ أن الریاء ه

 خاصة العاملین فیها. لهذا لم نسمع السید المسیح یوبخ الزناة والعشارین وینتهرهم، بل مع رفضه لخطایاهم ،الكنیسة
؛ لو ١٥: ١٢؛ مر ٣٨ – ١: ٢٣كان یجتذبهم بالحنو. أما المراءون فوبخهم بكل حزٍم، في أكثر من موقف (مت 

). ما أراد اهللا أن یؤكده ٤٤: ١١؛ لو ٥: ٧؛ مت ٥: ٢٠؛ ٣٤: ١٥؛ ١٦: ١٣؛ ١٣: ٨؛ أي ٢: ٤ تي ١؛ ١: ١٢
 وهو اتسام كثیر من القادة بروح ،هو أالَّ تحمل كنیسة العهد الجدید ما تسلل إلى كنیسة العهد القدیم في ذلك الحین

 كما یقول .الكبریاء والزهو والریاء. كان الرب مهتًما بالنقاوة الداخلیة للكنیسة، فمن ال یبالي بهذا یتعرض للتأدیب
 ).٣٠: ١١كو  ١ كثیرون یرقدون" (،الرسول: "من أجل هذا فیكم كثیرون ضعفاء ومرضى

. مع ما اتسم به الرسل من بساطة في المظهر وفي الحدیث، أكد الروح القدس السلطان الُمقدم لهم في 3
المسیح یسوع لكي یقودوا الكنیسة بروحه القدوس في طریق البّر، في حنو وترفق بالنفوس التائبة مع حزٍم بسلطان ضد 

: ٥ كو ١كل فساٍد یمس الداخل. هذا واضح من موقف الرسول بولس من الشاب الذي أراد أن تكون له امرأة أبیه (
) مطالًبا أن ُیسلم مثل هذا للشیطان لهالك الجسد لكي تخلص الروح في یوم الرب یسوع. استخدم الرسول بولس ٨-١

 ).١١: ٨: ١٣هذا السلطان في التأدیب السریع لعلیم الساحر الذي كان یقاوم كلمة اهللا (أع 

. في العهد القدیم توجد مواقف كثیرة حّل فیها التأدیب الفوري ألجل بنیان الجماعة الداخلي، كما حدث مع 4
: ١٥)، والذي كان یجمع حطًبا في یوم السبت كاسًرا وصیة تقدیس یوم الرب (عد ٢٤–١: ٧خان بن كرمي (یش اع

 واشتركوا ، الخ). وكما فعل فینحاس الكاهن مع الرجل اإلسرائیلي والمدیانیة حین ارتبط اإلسرائیلیون بالوثنیات٣٢
 ).٢٥معهن في تقدیم ذبائح آللهتهن (عد 

أن حنانیا وسفیرة حین اختارا بإرادتهما أن یبیعا ما لدیهما ویسلما الثمن عند القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 
أرجل الرسل، إنما قدما مالهما للتكریس، صار من نصیب الرب، مقدًسا لخدمته. وحین اختلسا من الثمن، إنما اعتدیا 

على مقدسات الرب، إذ أخذا ما هو مقدس للرب الستخدامهما الشخصي، وكأن خطیتهما هنا هي تعدي على مقدسات 
الرب. 
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یرى القدیس أن ما فعله حنانیا وسفیرة یشبه ما حدث قدیًما حین جمع رجل حطًبا في یوم السبت، فاعتدى 
على یوم الرب المقدس له، وُحسب منتهكا للمقدسات، فاستحق الرجم. 

  إن كان من أجل جمع الحطب ُرجم الرجل (ألنه دنَّس یوم السبت)، كم باألكثر یستحق ذلك الذي یدنس
المقدسات، ألن هذا المال قد صار مقدًسا. ذاك الذي اختار أن یبیع ماله ویوزعه وبعد ذلك سحب منه جزًء، فإنه 

 .Ïقد دنس المقدسات... تدنیس المقدسات أیها المحبوبون هو أخطر جریمة، تحمل إهانة واستخفاًفا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 كان انمبي فل كيرسل امالأع في أنقر من والئم المتخمین الفاخرة. سي صادًرا من معدة الجائعین، ولكیكن مدحل 
ل رسل ادامأقم ووضعوها عند هممتلكات وااعول بألا مانهمإيدافًئا وكان المؤمنون في حماس ل ال یزاب دم الر

). 35: 4ع على كل واحٍد كما یكون له احتیاج (أع وز على المال بأقدامنا)، وكان ي نطأأنب هروا أنه یجیظ(ل
-1: 5 فجلبا لنفسیهما الدینونة (أع ن،مخادعاا ثر أنهمكأ وها مًنا، وبج لوءینممین ليكانا وك ةن حنانیا وسفیركل

ء جزذلك، احتفظا به را إلينذلذي ك اهللا ا كما لو كان هذا المال ملكهما ولیس ملا هللاهملقدما ماي). فإذ نذرا أن 11
 بةضریقي. جلبا لنفسیهما قالح ، األمر الذي لن یخافه اإلیمانةعامن ذاك الذي ال یخصهما، خشیة حدوث مج

 یستدِع الرسول بطرس الموت ملواقع لا التي لم ُیقصد بها القسوة ضدهما، وٕانما لتحذیر اآلخرین. في ئةة مفاجقمان
م اهللا بروح النبوة، إن مصیر االثنین حك في غباوة. إنما أعلن Prophery برفوري كما یدعيبأیة وسیلة علیهما 

 ال للكثیرین.ثم هو
صارت د  قحقال بهاأن، أو باألحرى ملًكا لكِ ِك متلكاتملیة الدائمة، لم تعد بعد ولبتلریسِك تكذ وقت من

قاد في ر موتهما وراحتهما  لكن عندتین یلزمِك أن تفعلي بالمال كما تشاءان.عائشِك تِك ووالدتللمسیح. مادامت جد
 كمیر تصميیصر ثباًتا، وث أكياهما)، عندما تنضج سنینك وتصیرركذسین (وأنا أعلم أنهما ترغبان في إحیاء يدالق

 إال ما تنفقینه خرینن أنك ال تدي، تفعلین بمالِك ما یبدو لك أنه األفضل، أو باألحرى ما یأمر به الرب، وتعلمىقوأ
 . صالحةلا عمالاألعلى 

تیجانها بالذهب  نود بنائها بالرخام واألعمدة الضخمة، ویطلبعآخرون كنائس ویزینون حوائطها  يد یبنق
، كة، ویزینون المذابح بالذهب والحجارة الثمینة. لست ألوم من یفعلون ذلضلفباة سيكنواب الأبیغطون وة، نوالزینة الثمي

قد علیه.  یران ماله هكذا من أن یخزنه أو ساإلنفق نأن يعل كل واحٍد حسب حكمه، ومن األفضل . لیفحدهمجلست أ
، ىضلمري اف تزوریه ورسالتك أن تكسي المسیح في الفقراء،. مهعلى أي األحوال واجبِك مختلف عن

ات اعم جيتعینن وأ ،یماناإل بیوت، خاصة الذین هم من أهل  باللذینفي این، وتحمیه ئع الجايف مهيطعوت
لیًال ونهاًرا، الذین یعیشون على ه الروح؛ الذین یخدمون الرب نفسمساكین بعذارى، وأن تهتمي بخدام إله الال

. ال نیاءأغ إذ لهم طعام وكسوة یفرحون حاسبین أنفسهم .هللایح ابابتسة المالئكیة، وال ینطقون إال ايحاألرض ال
رون أنهم كثر یظهحیاتهم. فإنهم إذ یبدأون یطلبون ما هو أر ي تدبيف یحفظهم بماتنعون مق أكثر من هذا، ونیطلب

. Ðیاتورلیسوا أهال حتى للضر
   جیرومدیسقال

1 Homilies on Acts, hom. 12. 
2 Letter 80 to Demetrias, 14. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح الخامس 

، فصار خوف عظیم على جمیع الكنیسة"
 ]11". [وعلى جمیع الذین سمعوا بذلك

یقدم لنا القدیس لوقا آثار ما حدث لحنانیا وسفیرة على الكنیسة في ذلك الحین: 

 ] ١١اتسمت الكنیسة بالمخافة للرب، فصار الحب هللا ممتزًجا بمخافة صادقة .[

  إتمام عجائب كثیرة لكي یدرك الشعب أن اهللا یعمل باألكثر في حیاة الكنیسة حین تكون جادة في حرصها على
 الحیاة المقدسة ُمغتسلة من كل فساٍد ظاهر وخفي.

 ] ١٢التصاق الكل مًعا بروح العبادة الكنسیة، فحیث القداسة والتقوى توجد الوحدة الصادقة.[ 

 ] لعله یقصد هنا باآلخرین الذین أرادوا الخدمة مع الرسل لكنهم ١٣خشي البعض [اآلخرون] من االلتصاق بهم ،[
 لم یكونوا مخلصین في تكریس حیاتهم.

 ] ١٣اكتشف الشعب بهاء مجد اهللا في الرسل.[ 

  عقوبة حنانیا وسفیرة لم تسبب نفوًرا من الكنیسة، بل جاذبیة عجیبة، فانضم جمهور من الرجال والنساء إلى
 ].١٤الكنیسة المقدسة [

 ١٥ في الشوارع، لعل ظل بطرس یخیم علیهم [ى فصاروا یحملون المرض،اهتزت مدینة أورشلیم بروح الرجاء .[
 ].١٦واهتزت البالد المحیطة، فجاءوا بالمرضى إلى المدینة، ونال جمیعهم الشفاء [

"، وهي تشیر إلى جماعة المؤمنین. الكنیسةهذه هي المرة األولى التي فیها یستخدم العهد الجدید كلمة "
لماذا حّل الخوف على جمیع الكنیسة، وعلى جمیع الذین سمعوا؟ كان یلیق بالمؤمنین أال یخافوا، فاهللا نار 

 نار إلهیة مقدسة ومنیرة. لهذا یرى مفتلهبهلى المقاومة، أما المخلصون في إیمانهم عآكله تأكل المقاومین، المصرین 
 ألن ما فعله حنانیا وسفیرة یبدو أنه بدأ یتسلل في وسط الجماعة. لهذا یحذر ،البعض أن الخوف حّل على الكنیسة

 الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن اإلیمان، وطعنوا أنفسهم بأوجاع ،الرسول بولس: "ألن محبة المال أصل كل الشرور
). 10: 6 تي 1كثیرة" (

 نمو الكنیسة المستمر .٢
  ،وجرت على أیدي الرسل آیات وعجائب كثیرة في الشعب"

 ]12". [وكان الجمیع بنفٍس واحدٍة في رواق سلیمان

لكنیسة بكونه كذًبا وخداًعً◌ا لروح اللَّه القّدوس قائد موكب ا هما على بعد أن حّل على حنانیا وزوجته ثمر كذب
الكنیسة المقّدسة، قّدم الروح سنًدا لكنیسته بإجراء آیات وعجائب كثیرة على أیدي الرسل في الشعب، لیس من أجل 

 لكي یتجّلى المسیح ، یعمل روح اللَّه بقّوة،المؤمنین، وٕاّنما ألجل غیر المؤمنین. هكذا إذ تتنّقى الكنیسة من الفساد
القّدوس فیها، وتصیر شاهدة بالحق المقّدس أمام العالم. هذا وأّما ثمره الرائع فهو وحدة الكنیسة التي كان لها النفس 

". رواق سلیمانالواحدة بالرغم من التزاید المستمّر لعدد المؤمنین، فكانوا یجتمعون في مكان مّتسع "

  لم یعودوا إلى بیوتهم، بل بقوا في ذات الهیكل یقضون هناك وقتهم. لم یحسبوا أنفسهم كمن لمسوا دنًسا؛ ال بل
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 .Ïبدون تردد حملوا المیت

 لم یتنهد أحد، وال بكى أحد علیهما، بل كان الكل في خوفٍ . وٕاذ نما إیمانهم تضاعفت اآلیاتÐ. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، وأّما اآلخرون فلم یكن أحد منهم یجسر أن یلتصق بهم"
 ]13". [لكن كان الشعب یعظمهم

" هنا تشیر إلى بقیة المائة والعشرین، إذ كان حنانیا أحدهم. وٕان كان اآلخرین أن "Lightfootیرى الیتفوت 
كثیر من الدارسین لم یقبلوا هذا التفسیر. یرى البعض أن اآلخرین هنا هم مجموعة من المسیحیین والیهود التصقوا 

بالرسل على مستوى الصداقة أو حب االستطالع أو مجرد الدهشة لما یحدث، فخشوا أن تنكشف نیاتهم الداخلیة كما 
 یشیر إلى بقیة اآلخرینكشف الروح القدس ما یحمله حنانیا وسفیرة من غٍش خفٍي في القلب. ویرى آخرون أن تعبیر 

األغنیاء وأصحاب السلطة الذین كان من بینهم حنانیا، فما حدث لحنانیا ُیعتبر درًسا رادًعا لمن تسوله نفسه أن یخدع 
الرسل البسطاء. ویبرر أصحاب الرأي األخیر ذلك بأن القدیس لوقا یمیز بین هؤالء اآلخرین وبین الشعب في نفس 

 بل ،اآلیة. فاآلخرون هم األغنیاء والعظماء، بینما البقیة هم عامة الشعب الذین في بساطة القلب لم یخشوا ما حدث
كانوا یعظمون الرسل. فما حدث لحنانیا هو مرعب لألغنیاء العظماء وحدهم. 

التصق الجمیع معا بروح العبادة في رواق سلیمان، وكانت اآلیات والعجائب على أیدي الرسل تعطي قوة 
للشهادة. وكانت القیادات الدینیة في موقف ال یحسدون علیه؛ فهم یخططون لإلیقاع بهم وفي نفس الوقت یخشون 

الجموع، إذ آمن كثیرون عالنیة، كما أدركوا أن كثیرین في طریقهم لإلیمان إال أنهم یخشون المجاهرة بذلك خوفا منهم 
 من الرئاسات). أي(

  ،وكان مؤمنون ینضّمون للرب أكثر"
 ]14". [جماهیر من رجال ونساء

، ألنهم یتبعون السید المسیح كمعلٍم ومرٍب لهم، وألن حیاتهم تقوم مؤمنین أو تالمیذكان المسیحیون یدعون 
على اإلیمان به. 

 تحول الكثیرون من تقدیم ذبائح حیوانیة ومالیة للهیكل إذلقد فقد رؤساء الكهنة والكهنة الكثیر من إیراداتهم، 
إلى خدمة الفقراء والمحتاجین، حیث كانوا یلقون بالمال عند أرجل الرسل. بجانب ذلك فقدوا أیًضا الكثیر من مجدهم 

الزمني وسلطانهم الطاغي. 
، حتى أنهم كانوا یحملون المرضى خارًجا في الشوارع"

  ،سّرةأویضعونهم على ِفَرش و
 ]15". [حتى إذا جاء بطرس ُیخیم ولو ظّله على أحٍد منهم

 تشیر عادة إلى األسرة الفاخرة الناعمة التي غالًبا ما یستخدمها األغنیاء. هذا معناه أن klinoonكلمة فرش 
 وأما .كثیر من األغنیاء المرضى كانوا راقدین على أسّرة في الشوارع في طریق القّدیس بطرس ومن معه من الرسل

-8: 5 ؛ یو12-11: 9، 4: 2  فتشیر إلى الفراش الخشن الرخیص الذي یستخدمه الفقراء (مر،krabatoonاألسّرة 

1 Homilies on Acts, hom. 12. 
2 Homilies on Acts, hom. 12. 
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). فقد التقى الفقراء مع األغنیاء في الشعور بالحاجة إلى عمل اللَّه في حیاة الرسل. 12
كانوا یحملون المرضى في الشوارع، ربما ألن الكهنة لم یسمحوا لهم أن یأتوا بهم إلى رواق سلیمان، ولم یكن 

 ربما ألنهم كانوا عاجزین عن ،بیوت المرضى. كانوا یضعونهم على فرش وأسرةى لإلدى الرسل من الوقت لیذهبوا 
الوقوف أو الجلوس في الشوارع یترقبون مرور أحد الرسل. 

صورة رائعة لعمل اهللا الذي ال ُیحد بمكاٍن معین؛ أینما حّل أوالد اهللا یتقدس الموضع بروح اهللا الساكن فیهم 
لیمارسوا عمل اهللا حتى في الشوارع. 

). ١٢: ١٤: وعد السید المسیح تالمیذه أن باسمه یتممون العجائب التي یعملها وأعظم منها (یو ظل بطرس
). أما بالنسبة ٢٠: ٩فما فعله السید أن المرأة نازفة الدم لمست هدب ثوبه فُشفیت، ألن قوة قد خرجت منه (مت 

لبطرس فوهبه السید المسیح أن بظله یشفي الذین یرقدون في الشوارع على فرش وأسرة مرضى. لكن ما فعله السید 
كان بقوته وسلطانه، أما ما تحقق ببطرس وغیره من الرسل فكان باسم یسوع الناصري. حًقا إنه لحساب مجد المسیح 

تمت المعجزات األعظم. 
)، إذ یشرق بنوره على رسله فإن ظل الرسل یحمل قوة للشفاء، فماذا ٢: ٤السید المسیح هو شمس البّر (مال 

تكون الشمس ذاتها؟ لذلك یقول مالخي النبي: "ولكم أیها المتقون اسمي تشرق شمس البّر والشفاء في أجنحتها" (مال 
٣: ٤ .(

هذا وٕان كان ظل بطرس یحمل تقدیًسا لیعلن قوة اهللا بشفاء المرضى، كم باألكثر یكون جسده نفسه؟! هكذا 
یقدم لنا السید المسیح نظرة مقدسة للجسد، فال نظن أنه عنصر ظلمة كما كان یظن الغنوصیون وأمثالهم. كل ما خلقه 

فینا الرب صالح یتقدس بعمل روحه القدوس فینا. 

  هذا لم یحدث في تاریخ المسیح، لكن انظروا هنا ما قد أخبرهم قد تحقق أن الذین یؤمنون بي، فاألعمال التي أنا
 .Ï)12: 14أعملها یعملونها هم أیًضا ویعملون أعظم منها (یو 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، واجتمع جمهور المدن المحیطة إلى أورشلیم"

  ،حاملین مرضى ومعذبین من أرواح نجسة
 ]16". [ون جمیعهمأوكانوا یبر

إذ تقدس الرسل كان روح اهللا یعمل بهم حتى خالل ظلهم أو الخرق التي یضعونها على أجسامهم. إذ كان 
قلب الرسول متسًعا بالحب، مشتاًقا إلى راحة الجمیع، لهذا كان یعمل بهم الروح القدس بكل وسیلة لیهبهم سؤل 

قلوبهم. 
كما كان الرسل یشتاقون إلى خدمة الجمیع، كان المؤمنون أیًضا من جانبهم في حالة إیمان ویقین أن اهللا 

 ،یهب نعمه وخیراته خالل الكنیسة، فكانوا یأتون بالمرضى والمعذبین من أرواح نجسة من المدن المحیطة بأورشلیم
وقد آمنوا أن اهللا یعمل ولو بظل الرسول. تحولت الشوارع إلى مستشفي عام ممتلئة بالمرضى، وامتألت تسبیًحا وشكًرا 

هللا على عمله معهم. 

1 Homilies on Acts, hom. 12. 
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االصحاح الخامس 

- إلقاء األیدي على الرسل ٣
، فقام رئیس الكهنة وجمیع الذین معه الذین هم شیعة الصدوقیین"

 ]17". [وامتألوا غیرة

) للشهادة للسّید المسیح واهب الخالص 8: 4بینما كانت الكنیسة، خاصة الرسل، تمتلئ من الروح القدس (
] لیكذب على الروح 3 فرصة فمأل قلبه [، حنانیا،للعالم، إذا بالعدو یقف بالمرصاد. وجد في أحد الخّدام المرائّیین

 وقائد موكب الكنیسة. اآلن یعمل خالل رئیس الكهنة ومن معه (شیعة الصّدوقّیین) الذین مأل ،القدس واهب التوبة
 على الرسل، ولم یدركوا ضالحسد (الغیرة) قلوبهم. لقد أعلنوا عداوتهم للسّید المسیح وإلنجیله وكنیسته، فخّططوا للقب

إّنما بهذا یقتلون أنفسهم. ُیقال "الحسد یذبح السخفاء". لقد تصّرفوا في سخافة ال تلیق بهم كقادة روحّیین. 
لم یستطع رئیس الكهنة ومن معه من شیعة الصدوقیین أن یروا رواق سلیمان قد اكتظ بجمهور المؤمنین 

بالسید المسیح كما امتألت الشوارع والمیادین بالتسبیح والتشكرات التي یقدمها المرضى الذین تمتعوا بالشفاء. إن كانوا 
قد تخلصوا من یسوع الناصري بصلبه، فهوذا قد قام وتحولت الجماهیر إلى اإلیمان به. 

كان الفریسیون یبغضون الصدوقیین بغضة شدیدة، أشد تأصًال في نفوسهم من مقاومتهم للمسیحیین. وقد 
). 9-6: 23استغل الرسول بولس ذلك حین وقف یحتج في غرفة المحاكمات بالهیكل (أع 

لقد حسد رئیس الكهنة ورجاله والصدوقیون الرسل، وامتألوا سخًطا علیهم، خاصة وقد أدركوا تزاید عدد 
القابلین لإلیمان المسیحي، والذین لم یعودوا یبالون بسلطة مجمع السنهدرین. 

  ،فألقوا أیدیهم على الرسل"
 ]18". [ووضعوهم في حبس العامة

هذه هي المّرة  بدأت حرب عدّو الخیر في الداخل كما في الخارج مبّكرة جًدا، منذ بدء انطالق الكنیسة.
)، أما اآلن فألقوا 21: 4األولى التي فیها ُألقي الرسل في السجن؛ قبًال اكتفى القادة بتهدید الرسولین بطرس ویوحّنا (أع

لم یباِل رئیس الكهنة ومن معه بما یحدث إن ألقوا القبض على   على الرسل وسجنوهم في الحبس العام.ضالقب
 علیه. م أسوأ مما ه لهمالرسل، فإنهم حسبوا أنه لن یحدث

 حتى ال یلتف الشعب حولهم. هذا وبإلقائهم في الحبس العام ،ُألقي القبض علیهم وُوضعوا في السجن
 یجعلونهم في عاٍر مع المجرمین، فال یعود الشعب یعظمهم.

غالًبا ما یقصد برئیس الكهنة قیافا، وجمیع الذین معه، أي الحاملین ذات أفكاره من جهة كراهیته للسید 
المسیح وعدم قدرته أن یرى الكرازة باإلنجیل تنتشر. وأما الصدوقیون فكانوا في ذلك الوقت یمثلون غالبیة في مجمع 
السنهدرین، قادرین على أخذ القرار. وقد التجأ إلیهم رئیس الكهنة، ولم یلتجئ إلى الفریسیین الذین أخذوا دوًرا خطیًرا 

في مقاومة السید المسیح ومحاكمته، ذلك ألن الفریسیین مع كراهیتهم للسید المسیح إال أن الكرازة بقیامته تحطم تعالیم 
الصدوقیین الذین ال یؤمنون بالقیامة من األموات. لهذا السبب لم یكن الفریسیون متحمسین لمقاومة الرسل. 

  ،ولكن مالك الرب في اللیل فتح أبواب السجن"
 ]19". [ وقالأخرجهمو

جاء التعبیر الیوناني هنا یشیر إلى أحد المالئكة ولیس إلى مالٍك معینٍ . 
القها حتى یملك علیها تماًما، غإذ مأل عدّو الخیر قلوب رئیس الكهنة ومن معه بالغیرة الشّریرة، أحكم إ
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ویسیطر بظلمته علیها، فیقاوموا نور اإلنجیل المفرح. وقد ظن هؤالء أّنهم قادرون على حبس الرسل في عاٍر وفضیحة 
وٕاغالق األبواب أمامهم لكي ال یلتقوا بأحٍد، ولم یدركوا أن الرب حال فیهم، والسمائّیون یشتهون العمل لحسابهم في 

. فكما لم یستطع القبر أن یحبس جسده، وال لربالرب. ال یوجد سجن مظلم وأبوابه محكمة وحّراسة أقویاء أمام ا
 الذي هو الكنیسة. ،الجحیم أن تغلق أبوابها على نفسه، هكذا ال تستطیع سجون العالم أن تحبس جسده

انفتحت أمامهم أبواب السماء. لم یكن ممكًنا للعالم أن یقید كلمة اهللا، إذ أرسل فن، جأغلقوا علیهم في الس
 ،في وسط ظلمة اللیل  وطلب منهم أن یتكلموا في الهیكل مجاهرة.،أخرجهموالسید المسیح مالكه، وفتح أبواب السجن 

تحبسهم. و إذ لم یكن ممكًنا أن تقید أبناء النور ،نج الس،انفتحت أبواب الظلمة
 ال ببراهین خارجیة، بل في أجسادهم حیث انحلت عنهم القیود، وتركوا ،خرجوا لیشهدوا لقیامة السید المسیح

ن فارًغا واألبواب مغلقة، كما خرج الرب من القبر والحجر علیه بختومه.  جالس
وقفت قوات الظلمة تحاربهم، وحارب أب األنوار لحسابهم، فأرسل مالك النور یظهر براءتهم أمام مقاومیهم 

كما أمام الشعب. لن یقف الرب مكتوف األیدي وال یتخلى عن الشاهدین له بل یعزیهم ویدافع عنهم ویحملهم كما 
بذراعیه! 

لم یكن ممكًنا ألبواب السجن وحصونه المنیعة وال للقیود وال للحراس بكل أسلحتهم أن تقف أمام مالك الرب 
السماوي. 
، اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهیكل"

 ]20". [بجمیع كالم هذه الحیاة

ظهور المالك وخروجهم من السجن كان من أجل القیادات الیهودیة القادمة لتدرك أنها إنما تقاوم ملك 
السماء باطًال، وأن كل مقاومة حتًما تحقق مجًدا النجیل المسیح. وفي نفس الوقت یعطي دفعة للرسل وللمحیطین بهم 

للعمل باألكثر لحساب ملكوت اهللا. هذا وأن ما حدث یؤكد للشعب صدق اإلنجیل وتحقیق مواعیده. 
أي في بیت أبیهم، الذي تشتهي السماء أال ، في الهیكلكانت الرسالة الصادرة للرسل هى الشهادة العلنیة 

 یخرب، بل یبقى مصدر إشعاع للحب اإللهي وكرازة بالخالص للعالم كّله.
، ولیس للكهنة وال للقیادات التي تهوى الحوار الغبي، وتحمل في الداخل للشعبوّجهتهم السماء إلى الكرازة 

مقاومة غبّیة للحق، مع كبریاء واعتداد بالذات. إنها تطالبهم للكرازة للشعب، فإن كل نفس ثمینة في عینّي اللَّه دون 
 تمییز بین القادة والشعب.

" هنا تحوي اإلیمان كله الحیاةأي الحیاة األبدیة. كلمة ""، بجمیع كالم هذه الحیاةتسألهم السماء أن ینطقوا "
 التي لم ، أي یقّدموا خبرة قیامتهم مع المسیح، وتمّتعهم بالحیاة السماوّیة الجدیدةالذي غایته الدخول إلى الحیاة األبدیة.

وع كرازتهم لیس ضمو  مادام عدّو الخیر قد ملك بالحسد على قلوبهم.،یكن ممكًنا لرئیس الكهنة ومن معه أن یذوقوها
التباهي بالمعجزات، وال قدرة السماء على فتح أبواب السجن، وال الدخول في مناقشات غبّیة، وٕاّنما تقدیم خبرة عذوبة 

 ع.ضالحیاة في المسیح یسوع كما یعیشونها تحت أي ظرف وفي أي مو
لم یخرجوا من السجن لكي یهربوا إلى موضع آمن، بل لینطلقوا إلى الهیكل یسبحون اهللا، ویشهدون للحق. 

اخرج من الحبس نفسي ). "175: 119" (مز حكامك لُتعنيألُتحي نفسي وتسبحك ولقد خرجوا لتترنم نفوسهم، قائلة: "
 لتخرج من الحبس ،لتفتح عیون العمي. ")7 : 142 (مز "ليّ إ تحسن ألنك ي، الصدیقون یكتنفونن؛لتحمید اسمك
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. )7 : 42ش إ من بیت السجن الجالسین في الظلمة (،سورینأالم
، فلما سمعوا دخلوا الهیكل نحو الصبح" 

  .وجعلوا یعلِّمون
  ،ثم جاء رئیس الكهنة والذین معه

  ،ودعوا المجمع وكل مشیخة بني إسرائیل
 ]21". [فأرسلوا إلى الحبس لُیؤتى بهم

 ظن رئیس الكهنة ومن معه أّنهم قد أحكموا الخّطة، وأّنهم قد قضوا تماًما على هذه الحركة الجدیدة، فدعوا 
 وغیرتهم على مجد إسرائیل. یقّدر البعض عدد الحاضرین بمائة ،المجمع وكل المشیخة الستعراض بطولتهم في العمل

وستة عشر قاضًیا. 
لو أن الرسل كانوا قد هربوا من السجن، لكانوا قد اختفوا حتى ال ُیلقى القبض علیهم، أما أن یعودوا للتعلیم 
داخل الهیكل، فال تفسیر له سوى أن خروجهم كان بقوة سماویة تتحدى القوات المقاومة، ال تهاب السجن أو القیود. 
لم یخرج الرسل من السجن لیكرزوا في مكاٍن خفٍي بعیٍد عن الهیكل، لكن صدر إلیهم األمر من السماء أن 

یذهبوا إلى الهیكل لیكرزوا عالنیة وسط الجماهیر. ترید السماء أن تعطي للیهود فرصة جدیدة الستخدام بیت الرب في 
الشهادة هللا وعمله الخالصي، بعد أن صیروه بیت تجارة ومغارة لصوص. 

لقد انطلقوا في الصباح المبكر إلي الهیكل دون دخوٍل في حواٍر فیما بینهم، ألن األمر صادر من السماء 
للعمل لحساب ملكوت اهللا، وللشهادة بجمیع كالم الحیاة األبدیة. لیس من وقت ألي حوار فیما بینهم، بل الوقت 

مقصر واألیام شریرة، فیلزم استغالل كل فرصة للعمل الكرازي. صاروا یعلمون في رواق سلیمان عن خالص كل 
نفس، وعن عمل اهللا من أجل البشریة. لم یتحدثوا عن أنفسهم كأبطال احتملوا السجن، وٕانما عن اهللا كمحٍب للبشر. 

  ،ولكن الخدام لّما جاءوا لم یجدوهم في السجن"
 ]22". [خبرواأفرجعوا و

غالًبا ما قّدم رئیس الكهنة خطاًبا افتتاحًیا حماسًیا یقّدم فیه موجًزا ألعماله وجهاد من معه في حسم الموقف. 
ظن رئیس الكهنة أّنه ومن معه  وٕاذ انتهى الخطاب، دخل خّدام الهیكل یقّدمون نبأ عدم وجود الرسل في الحبس العام.

: 2 في أوج عظمتهم، فقد سحقوا هذه البدعة، ولم یدركوا أن الساكن في السموات یضحك، الرب یستهزئ بهم" (مز
 ). لقد صاروا في حالة إحباٍط شدیدٍة وأصاب الخزّي وجوههم.4

  ،قائلین إننا وجدنا الحبس مغلًقا بكل حرص"
  ،والحراس واقفین خارًجا أمام األبواب

 ]23". [ولكن لّما فتحنا لم نجد في الداخل أحًدا

 االتأم مجمع السنهدرین ومعه كل مشیخة بني إسرائیل، وٕاذ طلبوا الرسل لمحاكمتهم فوجئوا بالسجن فارغً 
واألبواب مغلقة والرسل غیر موجودین. اآلن حدثت معجزة لها خطورتها، فقد بلغ التحدي بین اتباع المصلوب 

 وصالییه الذروة.
 بینما كان الحّراس واقفین. ، وأخرج الرسل مًعا بواسطة مالكه،عجیبة هي أعمال اللَّه، فإّنه فتح أبواب السجن

ألم یروا المالك یفتح األبواب؟ ألم یروا البواب مفتوحة؟ وكیف یخرج هذا العدد ولم یروهم؟ 
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 وجود الحبس مغلًقا، أي األبواب سلیمة ال معنى له سوى تدّخل السماء في األمر، ألّنه ما كان یمكن للشعب 
أو ألصدقاء الرسل أن یخرجوهم من الحبس دون كسر األبواب أو هدم األسوار والدخول في معركة مع الحّراس. لكن 

شیًئا من هذا القبیل لم یحدث. 
  لو أن الحّراس تعاطفوا معهم أو أخذوا رشوة لما وقفوا في حراسة مشّددة والحبس فارغ.

 أن ما حدث هنا یشبه ما حدث في قبر السید المسیح، فقد كانت األختام القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
موضوعة والحراس ساهرین والقبر فارًغا، ألن یسوع قام. هكذا وهب تلمیذیه أن ینطلقا ویبقى السجن كأنه قبر فارغ 

بینما كانت األبواب مغلقة والحراس واقفین خارًجا! 
هذا هو عمل القیامة الیومي في حیاة الكنیسة، فالعالم مصمم أن یدفنها في مقبرة، أو یكتم أنفاسها في 

سجٍن، لكن تبقى األختام موضوعة والحراس واقفین خارًجا وتنطلق الكنیسة للشهادة للقائم من بین األموات. 
جاءت شهادة الجند أن أبواب السجن مغلقة، حتًما كان خروجهم بیٍد إلهیٍة تتحدى قوانین الطبیعة. لیس من 

خیانة وال رشوة، فالحراس كانوا واقفین في الخارج في یقظة وتحفظ، لیس من یقدر أن یدخل سوى قائد جند الهیكل 
ومعه جنوده. 

 أنهم یحاربون اهللا! قولوا لي هل ما حدث معهما هو من عمل إنسان؟ من الذي أطلقهما بینما كانت كیف الحظوا 
األبواب مغلقة؟ كیف خرجوا والحراس واقفون خارًجا أمام الباب؟ حًقا إن الذین یقولون هذا هم مجانین أو سكرى. 
هنا أناس لم یقدر السجن وال القیود وال األبواب المغلقة أن تحبسهم في الداخل، ومع هذا یظنون أنهم یقدرون أن 

یغلبوهم، یا لها من غباوة طفولیة! لقد جاء خدامهم (الجند) واعترفوا بما حدث، وكأنهم عن عمٍد یحذروهم من كل 
 .Ïتصرف بدون تعقل

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 تهمة االسم – ٤
  ،فلما سمع الكاهن وقائد جند الهیكل ورؤساء الكهنة هذه األقوال"

 ]24". [ارتابوا من جهتهم ما عسى أن یصیر هذا

). یمكن 4: 2 الرب یستهزئ بهم (مز ترجع الخدام أو جند الهیكل في عاٍر وخزٍي، ألن الساكن في السماوا
أن نتصور رئیس الكهنة كرئیس لمجمع السنهدرین وقد اجتمع باألعضاء باكًرا في جدیة، في استخفاٍف عن الجلیلیین 
األمیین البسطاء، وحسبهم أنهم في خزٍي وعاٍر ألنهم في السجن العام، وأن هذه الحركة لن تدوم! لكن سرعان ما عاد 
الجند في خیبة أمٍل، فأبواب السجن مغلقة والمتاریس سلیمة والحراس في یقظة یحرسون السجن، وكل المساجین في 

أماكنهم، أما الرسل فغیر موجودین!  
حتًما حدث ارتباك عظیم، كل یقدم ظنونه وأفكاره: ألعلهم سحرة استطاعوا الخروج من السجن واألبواب 

مغلقة؟ أو لعلهم رشوا حارس السجن وهربوا؟ وٕالى أین یهربون؟ هل انطلقوا خارج أورشلیم لیكرزوا من وراء أعیننا؟ 
ألعلهم رجال اهللا وما نفعله هو مقاوم للحق؟ 

: خبرهم قائالً أثم جاء واحد و"

1 Homilies on Acts, hom. 13. 
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، هوذا الرجال الذین وضعتموهم في السجن هم في الهیكل
 ]25". [واقفین یعلِّمون الشعب

سقط أعضاء المجمع وشیوخ إسرائیل في حالة ارتیاب وحیرة، ما عسى أن یكون األمر. هل توجد خیانة بین 
ته دون اكتشافها؟ ثم كیف خرجوا؟ هل اخترقوا الجدران؟ هل طالمسئولین عن السجن. وكیف یمكن لخائٍن أن یتمم خ

هذا عمل سماوي فائق؟ ثم ما موقف المجمع ومن معه؟  
  ،حینئذ مضى قائد الجند مع الخدام"

  ،رهم ال بعنفٍ ضفأح
 ]26". [ألنهم كانوا یخافون الشعب لئّال ُیرجموا

 قائد الجند مع الخدام أما وتجمهر الشعب حولهم. ،بال شك بدأت قصة خروجهم على ید مالك الرب تنتشر
حضر الرسل بغیر استخدام العنف خوًفا لئال یرجمهم الشعب. لم یخشوا مقاومتهم هللا والحق، إنما خشوا على أنفسهم أف

من الشعب. 
 لم یستخدموا اللطف في استدعائهم للمجمع عن توقیر للهیكل وقدسّیته، وال عن احترام للقانون أال یستخدموا 

 الذي ،ب السماء فیحل علیهم ما حّل على رئیس الخمسینضالعنف حتى تثبت االتهامات ضّدهم، وال ألّنهم خشوا غ
). وتكّرر األمر مع 10: 1 مل 2 فنزلت نار من السماء وأكلته هو والخمسین الذین له (،أراد استدعاء إیلّیا بالعنف

). 12: 1 مل 2رئیس الخمسین اآلخر ومن معه (
لم یستغل الرسل الفرصة، فیقاومون قائد جند الهیكل، معتمدین على إمكانیة قیام الشعب بالثورة ضده هو 
وجنوده، لكن إذ طلب القائد الذهاب معهم الستجوابهم انطلقوا معه في بساطة قلب. إنها فرصة رائعة للشهادة من 

جدید أمام مجمع السنهدرین! 

 " :لماذا؟ كیف كان یمكن للشعب أن یسندوا التالمیذ؟ مع أنه 26" [كانوا یخافون الشعبیا لهم من أغبیاء! یقول .[
كان یجب علیهم أن یخافوا اهللا الذي كان یخلصهم على الدوام كأنهم خلیقة مجنحة وینقذهم من سلطانهم، لكنهم 

 .Ï"كانوا یخافون الشعبعوض هذا "
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، وقفوهم في المجمعأ ،حضروهمأفلما "
 ]27". [لهم رئیس الكهنةأفس

إذ أحضرهم قائد جند الهیكل بكل وقاٍر وتكریٍم، خشیة على حیاته وحیاة جنوده لئال یرجمهم الشعب الذي 
التف حول الرسل، وقف رئیس الكهنة كرئیس للمجمع یتكلم باسم المجمع، موجًها التهم ضدهم. 

  ،وصیناكم وصیة أن ال ُتعلموا بهذا االسمأ أّما :قائالً "
  ،وها أنتم قد مألتم أورشلیم بتعلیمكم

 ]28". [وتریدون أن تجلبوا علینا دم هذا اإلنسان

ن، فإن كل ما یشغله أن یوقف الشهادة جالعجیب أن رئیس الكهنة لم یسألهم عن كیفیة خروجهم من الس

1 Homilies on Acts, hom. 13. 
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السم یسوع الناصري. 
وجه رئیس الكهنة إلى الرسل اتهامین:  

: عصیان األوامر الصادرة إلیهم، فحسبهم متمردین على السلطة وكاسرین للقوانین، یمارسون االتهام األول
الكرازة بدون تصریح من السلطة، أي من مجمع السنهدربن. 

: وهو األهم واألخطر، أنهم یجلبون دم یسوع علیهم. لعلهم كانوا یعانون في ضمائرهم من االتهام الثاني
الشعور بالذنب كقتله وكسافكي دم السید المسیح البريء. لعل منظر صلب هذا البريء لم یفارق أنظارهم الداخلیة. 
جاء حدیث رئیس الكهنة یكشف ما في قلبه وقلوب أعضاء المجمع، وهو أن هؤالء األمّیین استطاعوا أن 

یجتذبوا أورشلیم إلى تعالیمهم، فنالوا مركز القیادة، وصار لهم اعتبارهم الذي فاق ما یناله المجمع نفسه. هذا ما نلمسه 
"قد مألتم أورشلیم بتعلیمكم". من قوله: 
 مجمع التهام"، ألن تعلیم الرسل وكرازتهم إنما تدفع الشعب وتریدون أن تجلبوا علینا دم هذا اإلنسان"

نه سفك دًما بریًئا. وكأن تعلیمهم تحریض غیر مباشر للشعب ضد أ حكم على یسوع بالموت خطأ، وهالسنهدرین أن
السنهدرین. 
: فأجاب بطرس والرسل وقالوا"

 ]29". [ینبغي أن ُیطاع اللَّه أكثر من الناس

 لم یقّدم القّدیس بطرس أو أحد التالمیذ تعلیًال لنشر التعلیم في أورشلیم أّنه بسبب المعجزات التي صنعوها 
والتي ال یقدر أحد أن ینكرها، وال أشاروا إلى تمّتعهم بموهبة التكّلم باأللسنة كعطّیة سماوّیة، وال عّزوا هذا لحكمتهم 

الطاعة وقدرتهم، إّنما ألن العمل هو من اللَّه، والتعلیم سماوي، یحمل في ذاته جاذبّیة للنفوس. ما فعله الرسل هو 
 والشهادة لخّطة اللَّه الخالصّیة بكل شجاعة، ألن العمل لیس عملهم، إّنما هو عمل اللَّه نفسه. للوصّیة اإللهیَّة

. ]29[ "الناس  ینبغي أن ُیطاع اهللا أكثر منجاءت اإلجابة صریحة وواضحة ومختصرة: "

 یا لها من شهامة عظیمة! لقد أظهروهم أنهم یحاربون اهللاÏ. 

  لیتنا نتمثل بهم یا أحبائي، لنكن شجعان في كل مخاطرنا. ال یوجد ما یرهب ذاك الذي یخاف اهللا، وٕانما تحل كل
المخاوف على اآلخرین. فعندما یتخلص إنسان من أهوائه، ویحسب كل األمور الحاضرة كظٍل، أي شيء یكون 
مخیًفا بالنسبة له؟ ممن یخاف؟ إلى من یحتاج أن یتوسل؟ لنهرب إلي هذه الصخرة (المسیح) التي ال یمكن أن 

تهتز... واألمر األكثر عجًبا أن األمور التي ُیظن أنها تسبب قلًقا تصیر مصدر كل فرٍح وبهجةٍ ... فإنه مستحیل، 
یستحیل على الكلمات أن تعبر عن أیة مسرة عظیمة تصیر نصیب من یتألمون ألجل المسیح. فإنهم یفرحون في 

 .Ðآالمهم أكثر من فرحهم في خیراتهم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 بدون قّوة الروح ارتعب بطرس أمام صوت جاریة؛ وبالروح وقف أمام رؤساء وملوكÑ .
القدیس جیروم  

1 Homilies on Acts, hom. 13. 
2 Homilies on Acts, hom. 13. 
3 The Homilies of  St. Jerome, hom., 65. 
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  .إن كانت شّریرة ضد اللَّه، فأجب علیها وإن كانت أوامر اإلمبراطور أو القائد صالحة فلتتّبع إرادة من أصدر األمر
. Ï]29 [ینبغي أن ُیطاع اللَّه أكثر من الناس"بكلمات أعمال الرسل: "

القدیس جیروم    
  ،له آبائنا أقام یسوع الذي أنتم قتلتموه"إ

 ]30". [معلقین إّیاه على خشبة

، هذا رفعه اللَّه بیمینه رئیًسا ومخلًصا"
 ]31". [لُیعطي إسرائیل التوبة وغفران الخطایا

رفعه اهللا اآلب بیمینه، فإذ احتل مركزنا، قدم أعماله الخالصیة باسمنا ولحسابنا، حتى متى صعد یصعدنا 
 الذي له أزلًیا، والذي أخفاه لحسابنا، حتى متى ناله نناله نحن فیه. رفعه أیًضا یشیر دمعه، وٕاذ یرفعه اآلب إلى المج

إلى قبول اآلب لشفاعته الكفاریة أو لذبیحته من أجلنا، ومصالحتنا مع اآلب. وأیًضا برفعه وهب رسله روحه القدوس 
) للعمل باسمه لخالص العالم، وتمتْع المؤمنین بغفران الخطایا وشركة المجد األبدي. 26: 15؛11-7: 16(یو 

هنا یكشف الرسول عن الهوت السید المسیح بكونه عن یمین اآلب الرئیس والمخلص واهب التوبة وغافر 
الخطایا، كما یكشف عن مفهوم التوبة أنها عطیة إلهیة یهبها السید المسیح إلسرائیل الجدید، وأنه ال خالص إلنساٍن 
ما لم یعترف في تواضع بخطایاه لینال المغفرة. وأخیًرا فإنه لیست خطیة مهما بدا جرمها یمكن أن تقف عائًقا أمام 

نوال المغفرة، ألن المخلص قدیر في عمله الخالصي. 
في اختصار شدید قّدم الرسل صورة حّیة لشخص یسوع المسیح الذي یكرزون به وهي أّنه:  

 بل من اللَّه أبیه، فإن كان بحّبه تواضع، أخلى ذاته، إّنما لیملك ، ال من الناس،، تسّلم الرئاسةالرئیس أوالً :
ّبیه الداخلیَّة. حعلى القلوب، وتكون له الرئاسة على حیاة م

 ال یمكن إلنسان أن یختبر عذوبة خالصه، وال أن یكتشف سّر صلیبه كقّوة اللَّه للخالص المخّلص، ثانًیا:
 له یكتشف رئاسته التي تقوم على حّبه اإللهي الفائق، وعمل الخالص ه". فمن یفتح قلب"رئیًساما لم یقبله أوًال 

. ، لذلك جاء لقب رئیس قبل مخلصالمّجاني
 محّوًال وجهه للمصالحة مع اللَّه ،، بدونه ال یقدر اإلنسان أن یدرك خطایاه لیعترف عنهامعطي التوبة: ثالثًا

ببهجة قلٍب . وٕان أدرك خطایاه بالناموس الطبیعي أو الموسوي یعجز أن یحّول قلبه عنها، ألّنه أسیر لّذتها. فالسّید 
 الخطیة المسیطرة ضالمسیح وحده قادر بروحه القّدوس أن یغّیر قلب اإلنسان وفكره، ویوّجه أعماقه إلى اللَّه أبیه عو

علیه. 
، إذ یمّزق بالصلیب الصك الذي كان علینا لیصیر لنا حق التمّتع ببّره فینا. غافر الخطایا رابًعا:

  ،ونحن شهود له بهذه األمور"
 ]32". [والروح القدس أیًضا الذي أعطاه اللَّه للذین یطیعونه

 كرئیٍس ومخّلٍصٍ◌ وواهب ،یعلن الرسل استعدادهم للشهادة عن شخص السّید المسیح القائم من األموات
للتوبة وغافر للخطایا. فقد اختبروا قّوة نعمته الفائقة، یسندهم في ذلك الروح القدس اإللهي، الذي هو روح المسیح 

الموهوب ألبناء الطاعة للَّه.  

1 Commentary on Titus. PL 26:626 CD. 
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مة اإللهیَّة العاملة فیهم. ع جاء ختام حدیثهم یؤّكد أّنهم لن یصمتوا لئال ُیحسبوا خونة للحق وجاحدین للن
 هكذا رّكز الرسل على شخص المسیح وعمله فیهم الذي ال ینفصل عن أقنوم الروح القدس الذي یهبه اآلب 

للذین یطیعون الحق. 
 األلقاب األربعة هذه لم یكن ممكًنا لمجمع السنهدرین أن یحتملوا هذا الحدیث، الذي ینسب لیسوع المصلوب 

[الرئیس والمخّلص ومعطي التوبة وواهب غفران الخطایا] الخاصة بالمسّیا المنتظر. فقد عرف المجمع تماًما خالل 
 ألقاب خاصة بالمسّیا الذي اشتهى اآلباء واألنبیاء أن یروه. هاالنبّوات أن

دفاًعا مختصًرا وقوًیا، جاءت بنوده هكذا: والرسل الذین معه قدم الرسول بطرس 
. بینما ُوجه إلى الرسل االتهام بالعصیان ألوامر أعلى سلطة دینیة وهي "مجمع السنهدرین"، فإن الرسل 1

مع تمتعهم بسمة التواضع، لم یقبلوا الخضوع له مادام یأمر بما یضاد األمر اإللهي لهم. فحسبوا مجمع السنهدرین 
أن الصراع لیس بین مجمع السنهدرین والرسل، إنما هو یمثل رأي الناس، فال ُیطاع على حساب الطاعة هللا نفسه. 

، وٕاله آبائهم أقامه من الموت. ة بالقتل معلًقا على خشبى السید المسیحصراع بینهم وبین اهللا إله آبائهم. هم حكموا عل
 المجمع أنه إله آبائهم، وأنهم باسمه مجتمعون ولحساب مجده، بینما هم يفالقضیة موجهة ضد اإلله الذي یدع

 یقاومون مشیئته.

. جاء االتهام أنهم مألوا أورشلیم بتعلیمهم، وها هم الرسل یقدمون التعلیم لمجمع السنهدرین. كأنهم یقولون: 2
إننا لم نكمل بعد الكرازة في كل أورشلیم، إذ تشتهي أن تذوقوا أنتم أیضا الحق اإلنجیلي. 

 مسئول عن شئون إسرائیل، خاصة من الجانب الدیني، وتحقیق العدالة، بینما هم هیظن المجمع أن. 3
فمن هو الرئیس الحقیقي: المجمع المقاوم لمشیئة اهللا، أم ذاك  ".رئیًسا هذا رفعه اهللا بیمینهیقاومون الرئیس الحقیقي، "

رئیًسا؟ اآلب الذي رفعه اهللا 
. وجه االتهام ضدهم أنهم یجلبون دم هذا اإلنسان على مجمع السنهدرین، وها هم الرسول یصححون لهم 4

الرؤیة. إنه لیس باإلنسان المجهول لكنه الرئیس والمخلص الذي یترقبه إسرائیل منذ بدء نشأته. كشف الرسل للمجمع 
"، فهو الذي یهب "مخلًصاأقامه اآلب عن شخصیة المصلوب الذى یریدون الخالص منه وتبریر صلبهم إیاه. 

وكأن الرسل یحاجون رؤساء المجمع قائلین: هوذا الشعب في رواق سلیمان كما في الشوارع قد تمتع  الخالص.
خرجنا من أ و، وتحرروا من األرواح النجسة؛ كما أرسل لنا مالكه وخلصنا من القیود،بالخالص، فُشفیت أمراضهم

السجن. إنه مخلص إسرائیل والمدافع عنا، هو وحده یقدر أن یخلصنا من أیادیكم، فلیس لكم سلطان علینا إال بسماح 
منه وفي الحدود التي ُیسمح لكم بها. 

إن كانت المحكمة قد أصدرت حكًما خاطًئا بقتله، فسفكت دًما بریًئا، فإنه على الصلیب غفر لكم هذه . 5
 هوذا الرسل یّحولون بنود الدفاع لصالح . إذ "یعطي إسرائیل التوبة وغفران الخطایا"، أن تؤمنوا بهيالجریمة، لكن بق

 وقبول غفران الخطایا خالل التوبة! ،أعضاء المجمع بدعوتهم لإلیمان به
نتم تحاكموننا على أمور تالمسنا معها، نشهد بها وال نقدر أن نجحدها. كیف ننكر أنكم صلبتموه؟ . أ6

وكیف ننكر قیامته من األموات؟ 
. إن كنتم تحاكموننا ألننا نشهد للحق، فإننا لسنا نشهد من ذواتنا، إنما بالروح القدس روح اهللا. فهل أنتم 7

س إذ أطعناه، وها هو یشهد لرسالة السید المسیح مؤیًدا ذلك و نحن نلنا روح اهللا القدقادرون على محاكمته ومقاومته؟
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 وتتمتعوا بعمل روح اهللا القدوس ،باآلیات والمعجزات التي عملها بنا عالنیة. فالباب مفتوح أمامكم لتختبروا ما نختبره
إن قبلتم شهادته. 

 على هذه العبارة قائًال بأن الرسول لم یقل: "والروح القدس أیًضا الذي القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
"، قائالً : [هنا یظهر لطفهم المتواضع، معلنین عن عظمة العطیة، للذین یطیعونهأعطاه اهللا لنا"، وٕانما قال: "

 .]Ïومظهرین للسامعین أنه یمكنهم هم أیًضا أن یقبلوا الروح
هكذا لم ینشغل الرسل بما یحل علیهم من متاعب، وما یحمله المقاومون لهم من كراهیٍة شدیدٍة وحقٍد، إنما 

یفتحون الباب حتى أمام المقاومین لهم، یطیعون الحق ویقبلون الروح القدس، ویشاركونهم فیما یتمتعون هم به. 
، الرئیس والمخلص وواهب التوبة ومانح المغفرةلیس للرسل عمل آخر سوى الشهادة لیسوع المسیح، إنه 

فقد تعینوا لهذا الهدف.  
شهود ، لیهب لمؤمنیه الحیاة األبدیة، كما هم قیامة المسیح وصعوده الذي تصحبه شهود للصلیبإنهم 

 الذي أرسله االبن من عند اآلب على الذین آمنوا وأطاعوا. لعطیة الروح القدس

 موقف غماالئیل .٥
  ،فلما سمعوا حنقوا"

 ]33". [وجعلوا یتشاورون أن یقتلوهم

حنقوا وجعلوا إذ سمعوا خطاب الدفاع الذي ألقاه القدیس بطرس لم یكن لدیهم ما یجیبون علیهم، لكنهم " 
 . فامتألت قلوبهم حنًقا علیهم، وصاروا یتشاورون،]. وقعت الكلمات علیهم كالصاعقة33[ "یتشاورون أن یقتلوهم

 لفحص كلمات الدفاع، وٕانما كانت للتخطیط  ال المشورةأصحابن بالفریسیین بكونهم العلماء وستعینما كانوا يغالًبا 
لقتلهم رجًما. 

لقد أثارهم الخطاب في النقاط التالیة: 
. اتهام مجمع السنهدرین أن ما یصدره ضد إرادة اهللا، وأن الرسل ملتزمون بالطاعة هللا ال الناس. 1
 . اتهام أعضاء المجمع أنهم قتلة، وسافكو دم برئ.2

 . أن المصلوب هو الرئیس والمخلص، المسیا الذي ترقبته األجیال.3

 . أنه واهب التوبة إلسرائیل المحتاج إلى التوبة، وأنه غافر الخطیة.4

 . أن الرسل شهود ألعمال اهللا الخالصیة.5

 . أن الروح القدس یشهد ویعمل في المؤمنین الطائعین.6

 تأكد الكل من القیامة من األموات، التعلیم الذي ینكروه ث. أخیًرا فإن الصدوقیین صاروا في خطٍر، حي7
 تماًما. 

فمع قصر الخطاب جًدا لكنه أشبه بسهٍم قاتٍل، ملقى بمهارة فائقة في قلب مجمع السنهدرین، لم یكن أمام 
المجمع سوى قبول اإلیمان بالسید المسیح أو الخالص من رسله بقتلهم. 

، فقام في المجمع رجل فریسي اسمه غماالئیل معلم للناموس"

1 Homilies on Acts, hom. 13. 
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  ،ُمكّرم عند جمیع الشعب
 ]34". [وأمر أن یخرج الرسل قلیالً 

كان جناح الصدوقیین في ثورة عارمة ضد الرسل، ففي أذهانهم ال یمكن حسم األمر إال بقتل الرسل. لكن 
 في مجمع السنهدرین إال أنهم كانوا في حاجة إلى كسب الفریسیین في صفهم. یقول ةمع أنهم یمثلون األغلبي

یوسیفوس إن فریق الفریسیین في المجمع كان قلیًال من جهة العدد، لكن لهم شعبیتهم وتأثیرهم القوي على الشعب. 
لهذا لم یكن ممكًنا للصدوقیین أن یأخذوا قراًرا ولو بأغلبیة المجمع ما لم یوافق علیه غالبیة الفریسیین. 

: 22غماالئیل معلم الناموس، وهو االبن األكبر لهللیل الكبیر، ومعلم شاول الطرسوسي (أع الفریسي شعر 
أن موقف المجمع أشبه بمحاربة وُیقال أنه ابن سمعان الشیخ الذي حمل الطفل یسوع على ذراعیه في الهیكل، )، 3

اهللا نفسه. لعله قبل داخلًیا دفاع القدیس بطرس. قیل أنه آمن بالسید المسیح مع نیقودیموس ومع ابنه على یدي 
 غیر أن بعض الدارسین یرون أنه أخذ هذا الموقف لیس اقتناًعا القدیسین بطرس ویوحنا، وأنه بقي مسیحًیا في الخفاء.

بما سمعه، وٕانما ألنه كان یحمل فكًرا متحرًرا، فال یؤمن باستخدام العنف في الدین.  

  .فّریسي" اسم معناه "الذین یمّیزون (یعزلون) أنفسهم (كمكّرسین للَّه). لقد تبعوا طریقة حیاة حسبوها أفضل حیاة"
 وعلى قداسة الحیاة. اّتبعوا حیاة ،حسبوا طریقهم أسمى من كل اآلخرین، یرّكزون على القیامة، ووجود المالئكة

صارمة، ومارسوا النسك واالمتناع عن العالقات الجنسّیة في فترات معّینة، وكانوا یصومون یومین في األسبوع. 
 ویكّررون ،، كما یفعل الكتبة، ویقّدمون العشور والبكورةٍس معّینوكانوا یغسلون قدورهم وأطباقهم وكؤوسهم بطق

. Ïصلوات كثیرة
األب یوحنا الدمشقي 

: ثم قال لهم"
، أیها الرجال اإلسرائیلیون

  ،احترزوا ألنفسكم من جهة هؤالء الناس
 ]35". [في ما أنتم مزمعون أن تفعلوا

  ،قبل هذه األیام قام ثوداس قائًال عن نفسه أنه شيء"ألنه 
، ئةام أربع الذي التصق به عدد من الرجال نحو

  ،الذي ُقتل
  ،نقادوا إلیه تبّددواأوجمیع الذین 

 ]36". [وصاروا ال شيء

 الذي قام في أیام Ðلم نعرف شیًئا عن ثوداس سوى ما ورد هنا، وهو حتًما غیر ثوداس الوارد في یوسیفوس
م)، الذي اجتذب كثیرین 46 أو Claudius )45 الوكیل على الیهودیة في عهد اإلمبراطور كالدیوس Fadusفادوس 

 وقتل كثیرین، ثم أخذ فادوسوذهب معهم إلى نهر األردن، مدعًیا النبوة، وأنه یشق النهر لیعبروا فیه. انقض علیهم 
ثوداس إلى أورشلیم حیث قطع رقبته. هذا تم بعد عشرة أو خمسة عشر عاًما بعد حدیث غماالئیل الوارد هنا. یرى 

1 On Heresies, 15. 
2 Antiq. 20:5. 
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الیتفوت أن یوسیفوس أخطأ في تأریخ ثیوداس، وأن ما ورد فیه هو ذات الرجل الذي تحدث عنه غماالئیل. 
یرى البعض أن كًالً◌ من لوقا البشیر ویوسیفوس صادقان، ألنهما مؤرخان مدققان، وأن اسم ثوداس كان 

شائًعا في ذلك الحین، ولیس بمستبعٍد ظهور شخصین بذات االسم قاما بالثورة أحدهما یلي اآلخر بعد هذا الزمن. وأن 
شخصیة مثل غماالئیل ال یمكن أن تشیر إلى حدث كهذا في مجمع السنهدرین لو لم یكن األمر أكیًدا ومعروًفا لدى 

أعضاء المجمع. 
قائًال عن . أما قوله: "Ïهذا ویبدو أن الثورات كانت كثیرة للغایة في منطقة الیهودیة كما أشار یوسیفوس

"، فیعني أنه ادعى بأنه بارز أو المسیا المنتظر. نفسه شیًئا
، بعد هذا قام یهوذا الجلیلي في أیام االكتتاب"
  ،زاغ وراءه شعًبا غفیًراأو

  ،فذاك أیًضا هلك
 ]37". [وجمیع الذین انقادوا إلیه تشتتوا

تباعه. لكن ورث جماعة أ: كان ینادي بعدم دفع الجزیة للرومان، وقد قام الرومان بسحقه هو ویهوذا الجلیلي
 فیما بعد ةٍ ). وقد قاموا بثور17-13: 12 الغیورین تعلیمه، وحاولوا اإلیقاع بالسید المسیح بسؤاله عن دفع الجزیة (مر

 وبددوا األمة الیهودیة. ، وأحرقوا الهیكل،ضد الرومان، لكن الرومان تحت قیادة تیطس دخلوا أورشلیم
  :واآلن أقول لكم"

، تنحوا عن هؤالء الناس واتركوهم
 ]38". [ن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ینتقضإألنه 

  ،ن كان من اللَّهإو"
، فال تقدرون أن تنقضوه

 ]39". [لئّال ُتوجدوا محاربین للَّه أیًضا

وداس ویهوذا الجلیلي، ث مقدًما لهم مثلین عملیین وهما ظهور ،طالب كبیر معلمي الناموس بترك الرسل
وكیف التف حولهما البعض، ولكن ألن األمر لم یكن حسب فكر اهللا فشال. لقد أعلن غماالئیل بطریقة خفیة عن حالة 

إفالس مجمع السنهدرین والمشیخة في كل إسرائیل من جهة معرفة اهللا، وعجزهم عن التمییز بین ما هو حسب فكر 
اهللا، وما هو حسب فكر الناس. 

) من حكم 22، 1: 2، أحد أبناء هیرودس الكبیر (مت Archelaus عندما عزل هیرودس أرخیالوس
 حاكم روماني؛ نادى یهوذا الجلیلى باالمتناع عن دفع الجزیة للرومان، فأثار مشاعر االیهودیة، صارت الدولة یدیره

الشعب الدینیة والوطنیة للثورة العنیفة. أعلن أن اهللا وحده هو ملك إسرائیل، وهو وحده له الحق أن یملك على الشعب 
الیهودي. 

 Ñ، وفي موضع آخر دعاه أنه من مدینة جماال Ð Galileanتحدث عنه یوسیفوس ودعاه "الجلیلي
Gamala. 

1 Antiq. XVII:10:4, 8. 
2 Antiq. 17:10:5. 
3 Antiq. 18:1:1. 
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سناتور(عضو مجلس للشیوخ) روماني، جاء إلى سوریا  Cyreniusذكر یوسیفوس أن الحاكم الروماني هو 
لیحكم تلك األمة، ویهتم بشأنها. یقول یوسیفوس أنه جاء إلى الیهودیة التي أضیفت إلیه مع سوریا لیدبر أمورها، وأنه 

 وهو فریسي غیور، ونادى االثنان بأن دفع Saddoak وضع أموال أرخیالوس تحت تصرفه. فأخذ یهوذا صادوق
الجزیة لیس إال مدخًال للعبودیة، وطالب األمة بأن تدافع عن حریتها. وأن هذه الثورة فتحت باًبا للثورات متعددة لم 

تنقطع حتى تم تدمیر المدینة والهیكل واألمة نفسها. 
على أي األحوال لم یعِط غماالئیل المجمع فرصة مراجعة قرارهم السابق بخصوص تسلیم السید المسیح 

 لكن من الواضح أن غماالئیل كان قد وضع في قلبه وجال في فكره  یبحثوا عن الحق.نللصلب. لم یطلب منهم أ
 احتمال أن هذه الحركة التي یقوم بها الرسل هي من اهللا، لكنها فكرة تتردد علیه، ولم یكن بعد قد اقتنع بها تماًما.

سان أن نا قاله غماالئیل هنا سبق فأعلنه السید المسیح: "ال یقدر إ م أنمفال يهبذالنا وحس يديقالول یق
وسُیوجدون محاربین ل ء كانوا یحاولون المستحي). فإن هؤال27: 3قد ُأعطي من السماء" (یو ن  لم یكیًئا إنیأخذ ش

وا وهلكوا، وهذا لیس حال تتشت لاد أخذوا، ولكن للحق؟ لمثیوداس وأتباعه شیًئا من أنفسه ذخهللا. حسًنا، لكن ألم یأ
 المسیح.

قدم غماالئیل رأًیا سدیًدا مملوء حكمة وهو: 
. أن مقاومة الحركة الشعبیة أمر غیر حكیم، یدفع الناس إلى العناد وعدم التفكیر في األمر في ترٍو 1

وتعقلٍ . 
. ترك الخطأ وتجاهله إلى حین غالًبا ما یقضي علیه. 2
. أن اإلیمان بیسوع المسیح یحتاج ال إلى المقاومة بتعصٍب وحماٍس دون دراسة وتعرف إن كان األمر من 3

اهللا أم من الناس. 
. یطالبهم بالثقة في اهللا حافظ اإلیمان، وفي عنایته بشعبه، فإن ُسلم بین یدیه یعلن الحق. 4
. خشي لئال یسقط المجمع في مقاومة اهللا نفسه وهو ال یدري، فتكون غیرتهم باطلة. 5

  أراد أن ینصحهم بالعدول عن رأیهم باعتبار أن هذا األمر مستحیل (إن كانوا یقاومون ما هو من اهللا)، وفي نفس
 .Ïالوقت لیس لصالحهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  ،فانقادوا إلیه"

  ،ودعوا الرسل وجلدوهم
  ،تكّلموا باسم یسوعيوصوهم أن ال أو

 ]40". [طلقوهمأثم 

لقد أعمى الشیطان أعین قضاة إسرائیل عن فحص قضیة یسوع المسیح المصلوب. ولعلهم في داخلهم كانوا 
 نهم یحاربون اهللا، یقاومون الحق ویرفضون الخالص.أیشعرون مع غماالئیل 

على أي األحوال اقتنع المجمع بعدم قتل الرسل، لكن الغیرة التي مألت قلوبهم جعلتهم یصرون على ضربهم 

1 Homilies on Acts, hom. 14. 
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أو جلدهم مع إصدار أمر أال یتكلموا باسم یسوع. اخذوا بمشورة غماالئیل جزئًیا، خشیة أن یفقدوا مهابتهم وسلطانهم 
أمام الشعب. 

 كلمة اهللا ال ُتقید – ٦
  ،وأّما هم فذهبوا فرحین من أمام المجمع"

 ]41". [هلین أن یهانوا من أجل اسمهأألنهم ُحسبوا مست

ظن أعضاء المجمع أن الرسل لن یعودوا للظهور أمام الشعب بعد أن حّل بهم عار الجلد، وأنهم یصیروا  
 ألن فیه شركة ،كان الجلد یمثل عاًرا وامتهانا آلدمیة اإلنسان، أما بالنسبة للرسل فحسبوه كرامة ومجًدا في خزي. فقد

في آالم السید المسیح وصلبه. كان الدم المتفجر من أجسامهم متعة االصطباغ، حتى یترنموا: "من أجلك ُنمات كل 
 ضریبة هینة للغایة من أجل الشهادة للحق. هذه"، لقد جلدوهم ".)36: 8النهار" (رو 

 لیس عمًال بشرًیا، إنما هو . هذا آالم الجلد التي ال ُتحتمل إلى فرٍح وشعوٍر بالكرامة في المسیح یسوعتتحول
عمل الروح القدس فیهم الذي یسمح للمؤمنین أن یشربوا من ذات الكأس التي قبلها ربنا یسوع من أبیه! 

) 12: 12خرج التالمیذ یكرزون بالفرح الروحي في الرب: "فرحین في الرجاء، صابرین في الضیق". (رو 

  إن كان الطریق ضیًقا وصعًبا فكیف یكون: "نیري هین وحملى خفیف"؟ إنه صعب بسبب طبیعة التجارب، لكنه
هین بسبب رضى المسافرین. فإنه یمكن حتى بالنسبة لما هو غیر محتمل بالطبیعة أن یصیر خفیًفا عندما نتقبله 

. Ïسم الربابشغفٍ . تذكروا أن الرسل الذین َجُ◌لدوا رجعوا فرحین أنهم حسبوا أًهال أن یهانوا من أجل 
القدیس یوحنا ذهبى الفم 

لماذا ال یزال ُیهان الرسل؟  
. ألن یسوع المسیح موضوع كرازتهم هو نفسه ُمحتقر ومرذول. 1
 . وصایاه ُتقاِوم الملّذات العالمّیة والرجاسات.2

 فیعیش اإلنسان كغریٍب ،. یظن البعض أن دعوة رّبنا یسوع المسیح السماوي ترفع القلب والفكر إلى السماء3
  ال یمارس الحیاة العملّیة الواقعّیة، مّما یسبب له فشالً .،على األرض

عطاء یناقض روح العالم من اعتداد بالذات وحب السلطة و. روح اإلیمان من حب وتواضع ووداعة وبذل 4
 واالنتقام.

. اإلیمان المسیحي دعوة للحیاة الجاّدة، خاصة في العبادة من ِحمٍل للصلیب وأصواٍم ومطانیات وأسهار. 5
لماذا فرح الرسل؟ 

). إنهم شركاء 13: 4 بط 1؛ 24: 1. صاروا على شبه ربنا یسوع الذي ُجلد وُأهین من أجل المحبة (كو 1
السید المسیح في آالمه. 

. حسبوا اآلالم شهادة حیة أنهم صاروا تالمیذ المسیح وأتباعه ومحبیه األعزاء لدیه، یشاركونه أتعابه. 2
 . تحقق فیهم ما سبق فوعدهم به السید نفسه. 3

 . إنها آالم خفیفة، ال تقارن بالمجد العتید أن ُیستعلن.4

1 On Lazarus and the Rich Man, 3. 
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 . إنه لیس من أمٍر یخجل اإلنسان ویجعله في عار سوى الخطیة.5

، وكانوا ال یزالون كل یوم في الهیكل وفي البیوت"
 ]42". [معلِّمین ومبشرین بیسوع المسیح

). نالوا 10: 8حّول الروح القدس اآلالم إلى فرٍح في الرب، هذا الذي قیل عنه: "فرح الرب هو قوتكم" (نح 
 وشجاعة للشهادة للحق كل یوم في الهیكل كما في البیوت. صارت حیاتهم رحلة مستمرة للتعلیم والتبشیر بیسوع ةقو

المسیح. 
اهتموا بالتعلیم حیث ُكتبت أسفار العهد الجدید بإعالن الروح القدس، ونظمت العبادة والتدبیر الكنسي، 

. ا والتعلیق علیهایة وقد سبق لي ترجمتهكفظهرت بعض الكتابات التي ترجع إلي عصر الرسل مثل الدیدا
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 ٥من وحي أعمال الرسل 

 لتكرس قلبي كله لك!

 .ترتعب نفسي في داخلي، لئال أحمل روح حنانیا وسفیرة 

باعا ملًكا لهما، لكي ُیقدما كل الثمن لك. 
لم تكن محتاًجا إلى مالهما، 

لكنك حسبت ما قدماه قدًسا لك. 
اعتدیا على المال، فاعتدیا على المقدسات. 
فجأة ماتا جسدًیا، إعالًنا عن موتهما داخلًیا! 

  !ها أنا أكرس حیاتي كلها لك
نفسي وجسدي بكل طاقاتهما! 

مواهبي ووقتي وكل ما لي هو لك. 
هب لي أن أكون أمیًنا،  

فال أعتدي على مقدساتك! 
لیكن حتى أكلي وشربي ونومي لمجدك! 

ألحمل رائحتك الزكیة، 
فال یكون للدنس موضع فيّ ! 

قدسني بالتمام، وكرِّس قلبي كله لك، یا أیها القدوس. 

  !لیمت حنانیا وسفیرة اللذان في قلبي
ولتسمر خوفك المقدس في أعماقي، 

فأصیر شاهًدا لك أمام الجمیع! 

  ! هب لي روحك القدوس یحول كیاني إلى عجٍب
فیتقدس كیاني كله، 

وأصیر آلة بّر لحساب ملكوتك. 

  .لیهج األشرار العاملون لحساب مملكة الظلمة
فالفساد یتبدد أمام عدم الفساد، 

والظلمة ال وجود لها في ظهور النور! 

   ،ترسل لي مالئكتك لحراستي
وتفجر متاریس السجن والهاویة. 

تقیمني في كل یوٍم كما من القبر. 
تهبني روح القوة، فأتمم إرادتك. 
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تحول ضیقاتي إلى مصدر فرح وبهجة. 
وتتحول حیاتي كلها إلى شهادة لعملك اإللهي! 
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األصحاح السادس 

 شمامسة سبعة نتخابا
قدمت لنا اإلصحاحات الخمسة األولى صورة حیة عن كنیسة العهد الجدید في بدء انطالقها، كیف قادها 

روح اهللا القدوس في أورشلیم وسط ضیقات واضطهادات مستمرة، لتنمو وتتوسع بال توقف. اآلن وقد ازداد عدد 
 بالناموس والهیكل والطقوس الیهودیة، ا خاُص االمؤمنین جًدا ُوجد فریقین، فریق من أصل یهودي یحمل في داخله تقدیرً 

وفریق آخر ناطق بالیونانیة یمیل إلي التحرر من حرفیة الناموس وعدم الخضوع للطقوس الیهودیة. لكن ال یعني هذا 
ن إانفصال الفریقین في العبادة، وال وجود انشقاق، إذ كان الكل علي اتصال ببعضهم البعض، لهم الروح الواحد حتى و

عّبد كل منهم بلغته. ت
مع تزاید العدد واتساع الخدمة ظهرت مشاكل داخلیة والتزامات یصعب أن یقوم بها الرسل الذین كان یشغلهم 

 سیامة أول مجموعة من الشمامسة. ربما یتساءل أوًال وقبل كل شيء خدمة الكرازة. من هنا ظهرت الحاجة إلي
 لم تتم سیامة الشمامسة بعد یوم الخمسین مباشرة؟ نجیب على ذلك بأن تعداد المؤمنین كان قلیًال، وكان االبعض. لماذ

من السهل على الرسل والتالمیذ أن یسدوا احتیاجات الشعب المادیة من التقدمات التي جاء بها المؤمنون. أما وقد 
تزاید العدد فدخلت الكنیسة في التزامات الرعایة تكاثر العدد، فصارت الحاجة ملحة أن یتفرغ الرسل لخدمة الكلمة. 

ومسئولیاتها. ولم یكن ممكًنا للتالمیذ أن یلتزموا بهذه المسئولیات على حساب الكرازة والشهادة للسید المسیح. 
 .4-1 تذمر الیونانیین على العبرانیین. 1
 .8-5شمامسة   سبعة نتخابا. 2
 .10-9. خدمة رئیس الشمامسة  3
 .15-11. استفانوس أمام المجمع  4

 تذمر الیونانیین على العبرانیین. 1
، وفي تلك األیام إذ تكاثر التالمیذ"

  ،حدث تذمر من الیونانیین على العبرانیین
 ]1". [راملهم كّن یغفل عنهن في الخدمة الیومیةأأن 

هنا یقصد اإلنجیلي لوقا بالتالمیذ المؤمنین، ولیس االثني عشر تلمیًذا أو السبعین وازداد عدد التالمیذ جًدا، 
رسوالً . 

 اختلفت اآلراء في تحدید هذه الفئة، هل هم الیهود الذین عاشوا بین األمم زماًنا من هم هؤالء الیونانیین؟
طویًال ثم عادوا وقد نسوا لغتهم عبر األجیال؛ أم هم من أصل أممي وقد قبلوا اإلیمان الیهودي (الدخالء)، ثم آمنوا 

فیما بعد بالسید المسیح؛ أم هم أممیون قبلوا اإلیمان المسیحي مباشرة دون دخولهم في الیهودیة. أغلب الدارسین یرون 
هم الیهود الذین عاشوا في بالد تتحدث بالیونانیة، ومع . يأنهم الفئة األولى، أو على األقل غالبیتهم من الفئة األول

طول بقائهم ألجیال كثیرة كانوا یتكلمون بالیونانیة. وربما كان من بینهم أیضا أممیون قبلوا اإلیمان المسیحي مباشرة، 
). 5: 6الوس الدخیل األنطاكي (أع ونیقمثل  ثم آمنوا بالسید المسیح فیما بعد، ،أو تهودوا أوالً 

تضم مسیحیین من أصل یهودي یتكلمون العبرانیة أو اآلرامیة، كانت ُیفهم من ذلك أن الكنیسة في أورشلیم 
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 لكل فریق وغالًبا ما كانوا یجهلون اآلرامیة.،  كانوا قادمین من بالد ثقافتها یونانیة ویتحدثون الیونانیةأعضاءكما ُوجد 
 واآلخرون بالتفوق الثقافي. ،ثقافته الخاصة وفكره وعاداته وطباعه وسلوكه. األولون یتمیزون بالتفوق الدیني الوطني

أي أغنیاء إلى حد ما، أما الیونانیون فغالًبا ما كانوا   أعمال ومهن ولهم ممتلكات وعقارات،أصحاباألولون أغلبهم 
ن، حدث ي ویعیشون في أورشلیم كغرباء. ولعله إذ كان القائمون بخدمة األرامل والمحتاجین عبراني،نازحین من الشتات

 الرسل ى على العبرانیین. لم یكن لدنالیونانیيتمییز في التعامل بین العائالت العبرانیة والیونانیة، مما تسبب في تذمر 
(الدیاكونیة).  الوقت لبحث هذه األمور المادیة، من هنا ظهرت الحاجة إلى سیامة الشمامسة

 الرسل محاباة، وغالًبا حتى العاملون في الخدمة، لكن ربما كان العبرانیون وهم سكان ىحتًما لم یكن لد
خوتهم الفقراء. ویرى بعض الدارسین أنه إخوتهم الفقراء یبذلون جهًدا أعظم واهتماًما خاًص بإأورشلیم في غیرتهم علي 

لم یكن یوجد تمییز بین فقراء الفریقین؛ وٕانما هو شعور داخلي خاطئ ظهر خالل غیرة الیونانیین من الیهود 
 لآلباءلهم اإلیمان المسیحي، بسبب نسبهم و ألن اآلخرین كانوا یشعرون بامتیاز خاص بهم حتى بعد قب،المسیحیین

واألنبیاء، وٕامكانیة دخولهم الهیكل للعبادة. 
واضح أن التوزیع على العائالت كان یومًیا، لذلك دعي هذا العمل بالخدمة الیومیة. وكانت خدمة األرامل 

تحتل مركًزا خاًصا منذ بدایة الكنیسة. 
: ثنا عشر جمهور التالمیذ وقالواإلفدعا ا"

 ]2[ ". أن نترك نحن كلمة اللَّه ونخدم موائدىال یرض

، فإن ن كانت لخدمة األرامل والفقراءإ حتى و،لیس حسًنا لهم أن یرتبكوا باألمور المادیةشعر التالمیذ أنه 
مسرتهم هي في نشر الكلمة والصالة. 

إن كانت الجلدات والمحاكمات والسجون ال تستطیع أن تحرمهم من التكریس لخدمة كلمة اهللا والشهادة 
 إال أنهم خشوا أن تحرمهم خدمة الموائد من ذلك. فالكرازة هي العمل األساسي للرسل، لن یسمحوا ،إلنجیل المسیح

لتدبیر شئون الكنیسة اإلداریة أو المالیة أن تسحب قلوبهم أو وقتهم عن هذا العمل. 
لقد حسب التالمیذ كل المهام المالیة الخاصة بالكنیسة خدمة موائد، مع ما لها من أهمیة فهي لیست من 

 .رسلاختصاص ال

 لقد اهتموا بسیامة الشمامسة حتى ال ینسحب (الرسل) من االلتزام بالكرازة بالكلمةÏ .
 القدیس أغسطینوس

 الكرازة وخدمة الموائد
هنا یلزمنا أن نوضح العالقة بین خدمة الكلمة (والصالة) بخدمة الموائد. فالرسل وأن كانوا قد خشوا من أن 

 هذه الخدمة أوقاتهم وفكرهم عن خدمة الكلمة، لكن ال یعني هذا استخفافهم بخدمة الموائد، فالرسوالن بطرس بتسح
 إذ لم یحمال شیًئا من األموال التي وضعها ،سم یسوع لشفائهاویوحنا اهتما بشفاء األعرج من بطن أمه، وقدما له 

). والرسول بولس كان مهتًما بالجمع للفقراء القدیسین في أورشلیم في كنائس كثیرة، بل 3المؤمنون عن أقدامهم (أع 
وحمل هذه الصدقات بنفسه إلي أورشلیم وفي نفس الوقت نجد رئیس الشمامسة استفانوس أحد السبعة المختارین 

1 In Ioan., tr., 109:5. 
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، ولم یكف عن الكرازة بالكلمة حتى لحظات ]10-9[لخدمة الموائد كان یكرز بالكلمة ویحاور في مجامع الیهود 
رجمه. 

). 4: 8" ("جالوا مبشرین بالكلمة إذ تشتتوا بسبب الضیق ،لیس فقط الشمامسة بل والشعب نفسه
بمعني أخر ال تنفصل خدمة الكلمة والكرازة عن خدمة الموائد؛ فالكرازة تحمل حب اإلنسان هللا المخلص كما 

العالم موضوع الخالص، وهكذا في خدمة الموائد یحمل اإلنسان حًبا ألخیه المتألم أو المحتاج مع شهادة حیة لحب 
خالصه ومجده األبدي. 

 یتسع قلبه بالحب للشهادة والكرازة بأسلوب أو آخر مع اتساعه بالحب ، كاهًنا أو أحد أفراد الشعب،المؤمن
 المحتاجین. إخوتهنحو 

 حدیثه للشعب: القدیس یوحنا الذهبي الفموجه رسالة المسیحي عن  في مقال
[یا لها من خسارة عظیمة في اإلخوة! إن قلیلین هم الذین یهتمون باألمور الخاصة بالخالص. 

یا له من جزء كبیر من جسد الكنیسة یشبه المیت الذي بال حراك!! 
 وماذا یخصنا نحن في هذا؟تقولون: 

إن لدیكم إمكانیة عظمى بخصوص إخوتكم. فإنكم مسئولون إن كنتم ال تنصحوهم، وتصدون عنهم الشر، 
وتجذبونهم إلى هنا بقوة، وتسحبونهم من تراخیهم الشدید. ألنه هل یلیق باإلنسان أن یكون نافًعا لنفسه وحده، بل 

ولكثیرین أیًضا. 
)، و"نوًرا" (مت 33:13)، و"خمیرة" (مت 13:5ولقد أوضح السید المسیح ذلك عندما دعانا "ملًحا" (مت 

)، ألن هذه األشیاء مفیدة للغیر ونافعة لهم.  14:5
فالمصباح ال یضيء لذاته بل للجالسین في الظلمة. وأنت مصباح، ال لتتمتع وحدك، إنما لترد إنساًنا ضل، 

 ألنه أي نفع لمسیحي ال یفید غیره؟! وال یرد أحًدا إلي الفضیلة؟!
مرة أخرى الملح ال ُیصلح نفسه بل ُیصلح الطعام لئال یفسد ویهلك... هكذا جعلك اهللا ملًحا روحًیا، لتربط 
األعضاء الفاسدة أي اإلخوة المتكاسلین المتراخین، وتشددهم وتنقذهم من الكسل كما من الفساد، وتربطهم مع بقیة 

جسد الكنیسة. 
وهذا هو السبب الذي ألجله دعانا الرب "خمیًرا"، ألن الخمیرة أیًضا ال تخمر ذاتها، لكن بالرغم من صغرها 

فإنها تخمر العجین كله مهما بلغ حجمه. هكذا افعلوا أنتم أیًضا. فإنكم وٕان كنتم قلیلین من جهة العدد، لكن كونوا 
كثیرین وأقویاء في اإلیمان والغیرة نحو اهللا. وكما أن الخمیرة لیست ضعیفة بالنسبة لصغرها، إذ لها قوة وٕامكانیة من 

جهة طبیعتها... هكذا یمكنكم إن أردتم أن تجتذبوا أعداًدا أكثر منكم ویكون لهم نفس المستوى من جهة الغیرة.] 
:  سبعة رجال منكماإلخوةفانتخبوا أیها "

، مشهوًدا لهم
،  من الروح القدس وحكمةومملوءین

 ]3". [فنقیمهم على هذه الحاجة

، فالشعب ینتخب بكامل  حق االنتخاب دون تدخل من جانبهم كله "جمهور التالمیذ"أعطى التالمیذ الشعب
حریته على أن یكونوا من المشهود لهم ومملوءین من الروح القدس وحكمة، وعلى التالمیذ أن یقیموهم أو یقوموا 
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بسیامتهم. 

شروط السیامة: 
یرى بعض الدارسین أنه غالًبا ما ُیقصد بالجمهور الرجال والنساء . ]2 [تقوم الجماعة كلها باالنتخاب -1

مًعا، فكان الكل على مستوى المسئولیة، وٕادراك كل ما یدور في الكنیسة. فإن تحدید فئة معینة لالنتخاب، عالمة 
نقص في الرعایة بسبب عجز الشعب عن اختیار الخدام على مستوى الشمامسة أو الكهنة أو األساقفة، فاللوم یقع 

على الرعاة أكثر منه على الشعب. 
كما یقصد بجمهور التالمیذ أن یكون االختیار بال تحیز للیهود أو للیونانیین، بل من الشعب ككٍل بال تفرقة. 

 هنا یؤكد الرسل أنهم یریدون أن یكونوا فوق أیة شبهه، فإنهم لم یتدخلوا في االنتخاب بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.
أیام األسبوع) حتى یأتي السید المسیح  7، لیخدم الشمامسة على األرض كل أیام الزمن (عددهم سبعة -2

 الیوم الثامن لینطلق بكنیسته إلى األبدیة. في
 شهادة الشعب للمرشح للعمل  ، ألنهم یعملون وسط العائالت واألرامل.مشهود لهم من الجماعة كلها -3

الكهنوتي غلًبا ما تكون أدق من شهادة رجال الكهنوت أنفسهم، ألن البعض یحملون وجهین واحد أمام رجال الكهنوت 
فیه صورة التقوى والورع وتكریس القلب للعبادة والخدمة، والوجه اآلخر وسط الشعب حیث تظهر أعماقه في سلوكه 

 أو األحزان، أو في معامالته المادیة. لهذا قدم الرسل هذا المبدأ ح أو في المناسبات كاإلفرا،الیومي خارج الكنیسة
 وهو اختیار الشعب للخدام أو الراعي أیا كانت درجته أو رتبته الكنسیة. ،الكنسي الهام
، لیعمل بهم، فیّحول خدمة الموائد إلى خدمة روحیة، إذ یلیق أن تكون كل ون من الروح القدسوءممل -4

أعمالهم مقدسة. 
 في مقطرین وفي نفس الوقت ال یكونوا ،، فیسلكون بحكمة، یتجنبون التبذیرون من الحكمةوءممل -5

العطاء. 
ال یعني الملء من الروح القدس أن یكونوا أصحاب موهبة صنع معجزات أو التكلم بألسنة، ألن خدمتهم 

وسط المؤمنین ال تستوجب مثل هذه المواهب، إنما تحتاج إلى أناٍس أتقیاٍء یسلكون بروح الرب. 
" سمة الزمة لكل مسیحي لتدبیر أموره الروحیة والمادیة، والزمة للشمامسة لیدبروا احتیاجات الحكمة"

العائالت بحكمة دون مبالغة سواء في العطاء أو في االقتصاد. 

 باالختیار بأنفسهم كما یحركهم الروح القدس، بل وأیًضا یحتاجون إلى شهادة الشعب.  (الشعب) حًقا یلزم أن یقوم
ال جعلوها للشعب، حتى ال جأما تحدید العدد والسیامة بالنسبة لهذه المهمة فهي من اختصاصهم، ولكن اختیار الر

: 11 اختیارهم فیه انحیاًزا وتفضیالً . تماًما كما ترك اهللا لموسى أن یختار الشیوخ حسب معرفته هو (عد كوني
16(. 

  أفرزوهم من الجماعة؛ الشعب هو الذي انتخبهم وقدمهم ولیس الرسل. أنظر كیف یتحاشى الكاتب اإلضافات التي
) بالصالة، ألنه هذا هو معني xeirotonia نهم ساموهم (شرطنةألیست في الموضوع، إذ یقول مباشرة 

، أي وضع الید، أو السیامة. ةالشرطوني
توضع ید اإلنسان فوق (الشخص)، لكن العمل كله من اهللا، ألن یده هي التي تلمس من ُیسام، إن كانت 
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سیامته صحیحة. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

مملوءین من الروح  وضع االثنا عشر شرًطا هاًما للشعب في اختیار السبعة شمامسة، وهو أن یكونوا "
بخدمة الموائد الیومّیة، أي خدمة األرامل والمحتاجین. هنا نعود إلى عصر موسى النبي  هؤالء"، لیقوم القدس وحكمة

)، أي تكون ظًال 40: 25 الذي أمره الرب أن یقیم له خیمة اجتماع على شبه المثال الذي یظهره له على الجبل (خر
 الرب بصلئیل بن أوري من سبط یهوذا باسمه ومأله من روح اللَّه بالحكمة والفهم والمعرفة اللمسكن السماوي. وقد دع

. )2-1: 31خر (
ق بالشمامسة كما بالكهنة ي ما فعله الرب في القدیم كان رمًزا لما یلزم أن یتحقق في كنیسة العهد الجدید، فیل

یقیموا واألساقفة وكل الخّدام أن یقبلوا الدعوة من اللَّه شخصی�ا وأن ینحنوا أمامه لیمألهم بالحكمة والفهم والمعرفة، لكي 
 ، وٕاّنما من نفوس المؤمنین..خیمة اجتماع، ال بل هیكًال سماوًیا، مقام ال من ذهب وفّضة ونحاس وأرجوان الخ

 لتقدیم ذبائح روحیة مقبولة عند اهللا ، مبنیین كحجارة حیة بیًتا روحًیا كهنوًتا مقدًساأیًضانتم أكونوا وكما یقول الرسول: "
. )5: 2بط  1 ("بیسوع المسیح

 عمل الشّماس المؤتمن على خدمة الموائد في الكنیسة، ال أن یقف عند إشباع احتیاجاتهم المادّیة والنفسّیة 
 ال یقف عمله أن واالجتماعّیة، بل أن یقیم من الفقراء والمحتاجین هیكل الرب السماوي الذي یسكنه الثالوث القّدوس. 

یأخذ من عند أقدام الرسل المال ویقدمه للمحتاجین، بل أن یغرف من غنى نعمة اهللا فیه ویسكب في القلوب بروح اهللا 
الساكن فیه، وبالسید المسیح نفسه، حكمة اهللا. 

إن كان هذا هو عمل الشّماس في خدمة الدیاكونّیة، فماذا یكون عمل الكاهن أو األسقف. فإّنه یلیق به 
كمالك الرب، یحمل شركة في الطبیعة اإللهیة، ویجلس مع الرسول بولس في السماوّیات، أن یرتفع بقلوب المخدومین 

إلى السماء عینها، لتصیر الكنیسة بحق "بیت المالئكة" كما نترّنم في التسبحة، قائلین: "السالم للكنیسة بیت 
المالئكة". 

كل قائٍد روحٍي كنسٍي، بل ولكل عضو في جسد المسیح، أن یحمل لهذا هو العمل الجوهري لیس فقط 
 السمات السماوّیة، لكي یجتذب كل نفس إلى السماء عینها.

لقد خدم الشمامسة األرامل، وها هو العالم مليء بأرامل، نفوس فقدت عریسها السماوي، فصارت في حالة 
،  القادر وحده أن ینزع حالة الترّمل بتجّلي العریس،القّدوساهللا ن یخدمها إال من یمتلئ بروح أ من یقدر ،ترّمل روحي
.  معه على مستوى أبديّ ها وسكناه في النفس واّتحادحكمة اهللا،
 ]4". [وأّما نحن فنواظب على الصالة وخدمة الكلمة"

یود الرسل أال ینحرفوا عن غایتهم وهي تكریس كل حیاتهم للعبادة والكرازة مًعا، سواء العبادة الخاصة أو 
الكنسیة (العامة). وقد وضع الرسل الصالة أوًال، ألن بدونها لن تتم كرازة ما. 

 إنه یلیق بهم ال أن یمارسوا األعمال فحسب، بل بكل طریقة یستمروا في ممارستهاÏ. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Hom. on Acts, hom. 14.  
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 دور الشعب ودور الرسل كما أیًضا دور اهللا في سیامة الشمامسة. القدیس یوحنا الذهبي الفمیقدم لنا 

  لقد تكرسوا من (انفصلوا عن) الشعب، وقد قام الشعب باختیارهم ولیس الرسل هم الذین یقودوهم. الحظ كیف
یتجنب الحدیث عما هو زائد، إذ لم یخبر كیف تمت السیامة، بل سیموا بالصالة، فإن هذا هو معنى وضع الید 

(شرطونیة) أو السیامة، توضع الید على الشخص، لكن العمل كله هو عمل اهللا. یده هي التي تمس رأس الُمسام، 
 .Ïإن كان مؤهًال لذلك

 أنفسنا للصالة وخدمة الكلمة باستمرار. هكذا یظهر الرسل كمن یتوسلون كرسنف أما نحن :یقول القدیس بطرس 
إذ یلیق بهم بالفعل لیس ممارسة الصالة حینما تحین  "،نعطي أنفسنا بصورة مستمرة للصالةفي البدایة والنهایة: "

الفرص (في مواعید معینة) بل بصورة مستمرة ودائمة. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

نفسه وكل أعضاء جسمه مع قلبه  إذ یكرس اإلنسان حیاته للسید المسیح یصیر بكلیته مّطوًبا، تصیر 
 فكم باألكثر رسله وتالمیذه الذین ،، تعمل لحساب ملكوت اهللا. هذا بالنسبة لكل مؤمنته مقدسةاوفكره وكل طاق

 .ینالون مواهب خاصة بالخدمة، لهذا ال نعجب إن استخدم الرب أیادي الرسل في سیامة الشمامسة

 بةا آلنا ضاء الجسدیة التي للقدیسین ألعا ةي). لكنني أظن أنه بالتبعیة منطقًیا بق24-23: 10 (لو لعیون مطوَّ
بة أیًضا  ). 27: 11اللتین أرضعتاك" (لو  نيوللثدي ، الذي حملكطنلبل كما جاء: "طوبى ،مطوَّ

 ). 7: 52 شسارة (إلا هذه التي للذین یبشرون باألخبار اه بحب... ُیراألقداموكیف أن 
 نصرة إسرائیل وهزیمة يفاعها یعنترا يتل)، وا2: 141 المرتفعة كذبیحة مسائیة (مز لألیاديوطوبى 

  .)11: 17عمالیق (خر 
 ).38: 7میاه تنبع لحیاة أبدیة (یو هار  الذي منه تفیض أنبقلللوطوبى 
 ). 10: 2 السم یسوع (في للركب المنحنیةوطوبى 

 ). 11: 2 یعترف أن یسوع المسیح رب المجد اهللا اآلب (في يالذ انلسل ىبأیًضا طو
 ). 4: 6 الذي یخدم كلمة اهللا (أع للفموطوبى 
. Ðلنشتم أطیابكك  التي من أجلها یقال: نجرى وراءلألنفوطوبى 

 العالمة أوریجینوس

 :یعلم الروح القدس اإلنسان أن یحفظ جسده كله - من الرأس إلى القدمین - في تناسق 

  لتنظرا بنقاوة.العینینفیحفظ 

 لتصغیا في سالٍم، أو تنصتا إلى األمور الخاصة بالسالم دون أن تتلذذا باألحادیث عن األذنینویحفظ 
 اآلخرین واالفتراءات وذم الغیر.

 أن یختلط يٍ  دنٍس أو شهوانلشيءٍ  لینطق بالصالح فقط، معطًیا وزًنا لكل كلمة، فال یسمح اللسانویحفظ 
 بحدیثه.

1 Hom. on Acts, hom. 14. 
2 Fragment 165 on Luke 10:23-24. 
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  لتتحركا طبیعًیا فترتفعان للصالة ولصنع الرحمة والكرم. الیدینویحفظ

 لیكون لها حدود مناسبة لألكل والشراب، وذلك حسب القدر الكافي لقوت الجسد، فال یترك  المعدةویحفظ
 الشهوة أو النهم ینحرفا بها فتتعدى حدودها.

  لیسلكا ببر حسب إرادة الّله، بهدف القیام باألعمال الصالحة.القدمینویحفظ 

 قد اعتاد على كل عمل صالح، وصار خاضًعا لسلطان الروح القدس، فیتغیر شیًئا الجسد كلهبهذا یكون 
 .Ï الذي یناله في القیامة العادلةيفشیًئا حتى یشارك - إلى حد ما - في النهایة في صفات الجسد الروح

 القدیس أنطونیوس الكبیر

شمامسة  سبعة نتخابا. 2
  ،فحسن هذا القول أمام كل الجمهور"

  ،ا من اإلیمان والروح القدسءً  رجًال مملواستفانوسفاختاروا 
 وفیلبس وبروخورس ونیكانور وتیمون وبرمیناس 

 ]5 [."نطاكیاأونیقوالوس دخیًال 

 ؟ وما هي وظیفتهم رسمًیا التي قبلوها من الرسل؟ هذا ما نرید أن نعرفه؟ هل همما هي درجة هؤالء السبعة ومقام
كانوا شمامسة؟ لكن هذا اللقب لم یكن موجوًدا بعد في الكنیسة. هل ُتحسب خدمتهم ما یخص الكهنة؟ ولكن حتى 

نهم لم یكونوا شمامسة وال كهنة أذلك الوقت لم یكن یوجد أساقفة بل رسل فقط. إذا بحسب ظني فإنه واضح 
بحسب درجتهم، لكنهم سیموا وعینوا لهذه الخدمة الخاصة فقط، أي خدمة حاجات الكنیسة، ولم ُتسلم لهم هذه 

 ألن الرسل صلوا علیهم حتى ینالوا قوة. ،المهمة إال بعد إقامة صلوات رسمیة في الكنیسة

 " ألن خدمتهم تحتاج إلى مستوى مملوئین من الروح القدس وحكمةلم یكونوا فقط مجرد رجال روحیین بل كانوا ،"
 ال یسرق ومن ا األرامل. ألنه ما الفائدة أن یكون الخادم رجًال أمینً ىعاٍل من التصرف بتعقل حتى یتحملوا شكاو

سهل إثارته؟ يناحیة أخرى یبدد األموال أو یتعامل بفظاظة و
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

قدم لنا اإلنجیلي لوقا قائمة بأسماء الشمامسة، فبدأ بالقدیس استفانوس الذي بحسب التقلید الكنسي رئیس 
الشمامسة وأول الشهداء، وقد قدم لنا القدیس لوقا صورة حیة، ال عن خدمته للموائد، بل عن شهادته الناریة إلنجیل 

المسیح أمام المجامع وأمام مجمع السنهدرین.  
 "إكلیل من زهور"، ویرجح أنه یهودي ثقافته یونانیة. نترك الحدیث عنه إلي  معناه" یونانياستفانوس اسم "

تكملة هذا األصحاح واألصحاح التالي. 
، وهو اسم یوناني معناه "محب للخیل"، وهو غیر فیلبس أحد الرسل االثني عشر فیلبسوالثاني في القائمة 

: 21؛ 8-1: 8). ُدعي القدیس فیلبس الشمامسة بالمبشر، كرز باإلنجیل في السامرة بنجاح عظیم (أع 3: 10(مت 
لتقي ا). وقاده الروح إلي الطریق المنحدرة من أورشلیم نحو غزة ف25-9: 8). آمن علي یدیه سیمون الساحر (أع 8

Ï  1رسالة. 
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شدود، وكان في أ). ثم خطفه الروح وانطلق به إلي 39-26: 8بالخصي األثیوبي وزیر لكنداكة، بشره وعمده (أع 
). وبعد سنوات استضاف القدیس بولس وهو في 40-39: 8طریقه یبشر جمیع المدن حتى جاء إلي قیصریة (أع 

). سیم أسقًفا علي ترالیس. 9-8: 21ارى یتنبأن (أع ذطریقه إلي روما. وكان له أربع بنات ع
  . اسم یوناني معناه "المنتصر علي الشعب".نیقوالوسأما األخیر في قائمة الرسل فهو 

تُنسب إلى  )15، 6: 2(رؤ   بدعة النیقوالویینأن القدیسین ایریناؤس وأبیفانیوسمثل یرى البعض 
: الشماس نیقوالوس

)، وهؤالء یسلكون 5:6 النیقوالویون هم أتباع نیقوال أحد الشمامسة السبع (أع[ Îایریناؤسالقدیس یقول . 1
]  الزنا وأكل المذبوح لألوثان.كإباحةفي الملذات بال ضابط ویعلمون بأمور مختلفة 

ویعلل   من البدعة وینسبانها ألتباعه.وسنیقوال وأغسطینوس اإلسكندرىالقدیسان إكلیمنضس یبرئ . 2
 الذین لهم زوجات كأنه لیس لهم، أي یحیا مع بأنالبعض نسبة هذه الهرطقة إلیه ترجع إلي تأویل كلماته، فقد قال 

 قاموا أتباعهزوجته بالروح ینشغالن باألكثر بخالصهما ونموهما الروحي والشهادة إلنجیل الخالص. لكن بعض 
. مشاًعا ظانین أنه نادى بأن من له زوجة فلیهجرها ویصیر كمن بال زوجة، ویسمح إن تكون ،بتأویل كلمته
 أنه لما أختیر للشموسیة امتنع عن االتصال بزوجته، وبسبب والقدیس جیرومالعالمة ترتلیان یرى . 3

 العالمة ترتلیانجاء رد الفعل في كتابات  جمالها عاد إلیها. ولما وبَّخوه على ذلك انحرف في البدعة إذ أباح الزنا.
  .Ð  "Omnia indiscreta apud nos praeter uporesتناابیننا فیما عدا زوجمشترك  "كل األشیاء :حیث قال

 نسةدالالمه ح أأحد الشمامسة السبعة، والذي في فسقه لم یعرف الراحة لیًال أو نهاًرا، انغمس فيوس النیقوÑ .
  س جیروميدلقا

 فلما ذمَّه البعض بسبب شدة تعلقه بها أراد أن ،یرى آخرون أنه كان یغیر على زوجته جًدا بسبب جمالها. 4
  فسقط في هذه البدعة.،یظهر العكس فأباح لمن یرید أن یأخذها

س ماالشى ل إومريجقدیس ال اهجه و رسالةفي .انحراف نیقوالوس على الرسل القدیسینمسؤلیته سقط تال 
 تكل على أن الذي سامه أنه أسقف قدیس: ي أال وةدعوه إلى التوبي Sabinianus نیانوسبيسا

 ك أن ترحم نفسك. يتوسل إلأ 

 سیحل علیك یوًما ما. هللان حكم اأتذكر 
لكنه سیكون بریًئا (ربما ألنه ندم ، طأ هذا القدیس في اختیاره لكك. لقد أختذكر أي أسقف هذا الذي سام

 ). 11: 15 صم 1ل ملًكا (و شاحه ندم أنه سمفساهللا ن ویامته)،س ىعل
شر )، ن5: 6 (أع كاًسا مثلمتى بین االثنى عشر رسوًال یهوذا خائًنا. وُوجد نیقوالوس األنطاكي ش حجدوُ 

. Ò)15، 6: 2لدنس (رؤ الهرطقة النیقوالویة وكل وسیلة ل
   جیرومدیسقال

1 St. Iraenaeus: Against Heresies, 26:2. 
 . أقوال األب هیبولیتس في رده على الهرطقات أیًضاراجع

 1 Apology, ch. 39.  
3 Dialogue Against Luciferiaus, 23. 
4 Letter 147 to Sabinianus,4. 
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 من التعاطف ءبشيیالحظ أن السبعة یحملون أسماء یونانیة، ولعلهم أقیموا لخدمة المتذمرین من الیونانیین 
معهم، ولم یكن من بینهم شخص واحد یهودي بالمولد. 

 من المساواة والشعور ء شيلتحقیقن يیونانيمن الن، لذلك ُاختیر السبعة يلقد كان االثنا عشر تلمیًذا عبراني
بالتزام الكل بالعمل. 

 وتشتت ،واضح أن عمل السبعة لم یدم كثیًرا، فقد استشهد استفانوس ثم حدث ضیق شدید على الكنیسة
 الرسل في أورشلیم. ي بینما بق،الشعب خارج أورشلیم یكرزون بالكلمة

  ،قاموهم أمام الرسلأالذین "
 ]6[ ".فصلوا ووضعوا علیهم األیادي

صلى الرسل من أجل هؤالء المختارین لكي یتأهلوا بالروح القدس للعمل المنوط إلیهم، ویكونوا ناجحین فیه 
 ولیس حسب الفكر البشري. وٕاذ صلوا وضعوا األیادي علیهم، أي تحققت السیامة بالصالة مع وضع ،حسب فكر اهللا

الید. 
، ربما تعنى "المختار" من أصل عبري. في طقس "Semukhah اخ(الشرطونیة)": یدعى "سمي "وضع الید

الذبائح كان الخاطي یضع یده على رأس الذبیحة قبل أن ُتذبح لتنتقل خطایاه إلى الذبیحة. وفي سّر االعتراف یضع 
الكاهن یده على رأس الخاطئ لیقدم له البركة وعمل الروح القدس خالل ید المسیح نفسه. وعندما التقي القدیس بولس 

 )8: 28(أع . الحمى "صلى ووضع یدیه علیه فشفاه"ب بوبلیوس الُمصاب والدب
أن وضع الید هنا لكي یعمل رأس الكنیسة المجید فیهم، ویفیض علیهم  القدیس یوحنا ذهبي الفم یرى

 بمواهب الروح القدس لتحقیق رسالتهم.

 " 21: 11" (أع ید الرب معهمكل المعجزات التي صنعوها، صنعها هو فیهم، وكانت(Ï. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،وكانت كلمة اللَّه تنمو"
  ،وعدد التالمیذ یتكاثر جًدا في أورشلیم

 ]7 [."وجمهور كثیر من الكهنة یطیعون اإلیمان

یا لها من صورة رائعة لصالح الفائق الذي یحول الضیقات الخارجیة والمتاعب الداخلیة لنمو الكنیسة 
طم نفسیة الرسل وال دفعهم لالنشغال بحل المشكلة علي حوبنیانها المستمر. فتذمر الیونانیین علي العبرانیین لم ي

حساب التفرغ للصالة وكلمة اهللا، بل دفعهم لسیامة الشمامسة السبعة وهذا بدوره أعطى الفرصة لنمو الكنیسة. 
هذا هو صالح اهللا العامل في حیاتنا لیحول المرارة إلي عذوبة والجفاء إلي حالوة. 

أما من جانبنا فإذ یملك الحب والحكمة مع اإلخالص والهدف الواضح علي حیاتنا ال تستطیع المشاكل 
 وتالمس مع عمل اهللا الفائق. ،ر طریقنا، وال أن تؤذینا، بل تتحول إلي تمتع بخیراٍت رائعةٍ ثوالعقبات أن تع

ل تذمر الیونانیین علي العبرانیین، ال إلي  هذا وال نقدر أن نتجاهل هذا المجتمع الكنسي الروحي الذي حو�
ختار المسیحیون الیهود الشمامسة من فریق اة نظره، بل إلي العمل الروحي الجاد والحكیم فهتمسك كل فریق بوج

1 Homilies on St. John , hom. 74:2. 
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 قامات روحیة عالیة. هكذا تبقي هذه المشكلة اختارواالیونانیین ألجل راحتهم، ولكن لیس علي حساب الخدمة إذ 
 الواردة في هذا األصحاح وطریق عالجها مثًال حًیا لكیفیة عالج المشاكل الكنسیة بروح الحب والحكمة والحق.

قدم القدیس لوقا هذه الوقفة بعد سیامة السبعة، لیوضح أن هذه السیامة أعطت فرصة لإلثني عشر للعمل 
 تعطي الكنیسة نمًوا متزایًدا. وقد انجذبأالكرازي المرتبط بالصالة، دون االنشغال باألمور المالیة واإلداریة مما 

 جماعات عظیمة من كهنة الیهود لإلیمان المسیحي بروح الخضوع والطاعة. 
هكذا خالل عمل الروح القدس نجح التالمیذ في غزو قلب الهیكل نفسه حیث دخلوا إلى قلوب الكهنة لیقیم 

 قبول كثیر من الكهنة اإلیمان المسیحي یكشف عن قوة اإلنجیل وقدرته على جذب النفوس الروح مملكة المسیح فیها.
حتى المقاومة له. فهو قادر أن یخضع النفوس لطاعة اإلیمان. لم یشغل الكهنة الجادون في البحث عن خالصهم 

مراكزهم ككهنة لهم تقدیرهم في األوساط الیهودیة، مفضلین أن یكونوا من عامة الشعب المسیحي البسیط مع تمتعهم 
 بغنى نعمة اهللا عن ممارستهم لألعمال الكهنوتیة وتمتعهم بالكرامة الزمنیة.

   في أورشلیم تزاید الشعب، یا للدهشة حیث ُقتل یسوع هناك تزایدت الكرازة... یلیق بي اإلشارة إلى المالحظة تحت
 .Ïأیة ظروف تزاید الشعب: بعد المحاكمات تزاید الشعب ولیس قبلها. الحظوا كم هي عظمة رحمة اهللا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لنتمثل به أیًضا، فقد قبل (صالبیه) ولم یرفضهم. هكذا لنسأل من أجل أعدائنا الذین صنعوا معنا شروًرا كثیرة. كل
ما نناله من خیرات لنهبه لهم؛ لیتنا ال نتجاهلهم في أعمال احساناتنا. فإنه یلیق بنا باحتمالنا للشر أن نهدئ 

 سخطهم، وباألكثر إذ نصنع معهم خیًرا... هذه هي كرامة تالمیذ المسیح. 

أتوسل إلیكم أن تقتدوا بالمسیح في هذا األمر (محبته لصالبیه)، فإنه یمكننا أن نتمثل به. هذا یجعل اإلنسان 
متشبًها باهللا، إنه أمر یفوق البشریة.  

 .Ðلنتمسك بالرحمة، فهي المربیة والمعلم لهذه الحكمة العلویة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
رجال الكهنوت، أساقفة أو كهنة أو شمامسة من االتكال على سیامتهم القدیس إكلیمنضس السكندري یحذر 

 ونوالهم درجات كهنوتیة كمصدٍر لتبریر أنفسهم. 

  مثل هذا یكون بالحقیقة كاهن الكنیسة أنه خادم حقیقي إلرادة اهللا، إن كان یعمل ویعلم ما هو للرب، لیس ألنه سیم
من الناس، وال یحسب باًرا ألنه كاهن بل ُیدرج في القسیسیة ألنه بار. ومع أنه هنا على األرض ال ًیكرم بكرسي 

. Ñللرئاسة، فسیجلس على األربعة وعشرین عرًشا یدین الناس كما قال یوحنا في الرؤیا
 القدیس إكلیمنضس السكندري

 علي صنع اآلیات والعجائب، وٕانما علي قمتنا هنا أن انتشار الكلمة وتكاثر عدد المؤمنین جًدا لم يوال یف
 لیس فقط بین العبرانیین والیونانیین، بل وبین الرسل والشعب ،تمتع الكنیسة بروح الحب والحكمة والتقدیر المتبادل

أیًضا. فلیس من مجاٍل لعمل نعمة اهللا في حیاة المؤمن كما في حیاة الكنیسة مثل مجال الحب المتبادل والمشترك بین 

1 Hom. on Acts, hom. 14. 
2 Hom. on Acts, hom. 14. 
3 Stromata 6:13. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح السادس 

  

كل األعضاء. 
  ،وقوةإیماًنا ا ءً  فإذ كان مملو،استفانوسوأّما "

 ]8 [."كان یصنع عجائب وآیات عظیمة في الشعب

وٕاذ كان مملوء� إیماًنا، كان أیًضا مملوًء "، أي كان مملوء بالثقة في وعود اهللا الصادقة. كان مملوء إیماًنا"
  ألن اإلیمان هو تمتعنا بقوة اهللا العاملة فینا. فباإلیمان نبذل ذواتنا أو نخلي أنفسنا، ویحل المسیح فینا.،قوةً 

إذ استراح الروح القدس في استفانوس استخدمه بكل وسیلة لجذب النفوس لإلیمان. لقد ُاختیر هذا العظیم في 
 خالص النفوس. وهبه الروح إیماًنا وقوة لیصنع والشمامسة لخدمة الموائد، لكن بقي دوره الرئیسي في هذه الخدمة ه

رك ا فیصطاد النفوس إلى المائدة السماویة. وكما سنرى أن القدیس فیلبس الشماس والمبشر ش،آیات وعجائب عظیمة
القدیس استفانوس ذات الروح، حیث كان مهتًما بخالص الكثیرین. 

فانوس تخّصص في خدمة الكلمة بینما خّصص بعض زمالئه في تسا أن القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 
. Ïخدمة األرامل والمحتاجین، وذلك لتنّوع المواهب

  تطلعوا، إنه بید السبعة ُوجد من هو األسمى، وقد نال المكافأة األولى. فمع أن السیامة له ولغیره عامة، لكنه اقتنى
لنفسه نعمة أعظم. ولتالحظوا أنه لم یصنع آیات وعجائب قبل ذلك، وٕانما فقط عندما ُعرف علًنا، لیظهر أن 

 .Ð إلى حد أبعدفي الروح نموالنعمة وحدها ال تكفي إنما تلزم أیًضا السیامة لكي ما یكون ال

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. خدمة رئیس الشمامسة 3
  ،نهض قوم من المجمع الذي یقال له مجمع اللیبرتینّیین"

  ،سیاآوانّیین واإلسكندریین ومن الذین من كیلیكیة واوالقیر
 ]9 [.استفانوس"یحاورون 

ال نعجب أن الذین بدأوا بالثورة ضد استفانوس هم الیهود الیونانیین أو الذین لهم ثقافة یونانیة، قاموا بعد ذلك 
  فحسب، مؤمًنااآلنحدى هذه المجامع، واآلن لم یصر إستفانوس عضًوا في ا علیه. فقد كان ن مجمع السنهدريبإثارة

 فلم یحتملوا هذا. ولعل القدیس استفانوس كصاحب ثقافة یونانیة قد بدأ یلتقي ،بل وقائًدا عامًال لحساب كنیسة المسیح
لتقي قوم من كل ا القدیمة وعضویته، مما أثار المجامع فوصداقتهببعض األشخاص من هذه المجامع، بحكم ثقافته 

  .اتحدوا لمحاورة القدیسومجمع مًعا 
 أو الكنیسة kenishta  أي بیت الكنیسة أو بیت االجتماع، وباآلرامیةbeth-keneseth  مجمع هنا بالعبریة

بكونها موضع االجتماع للعبادة المحلیة ماعدا تقدیم الذبائح، إذ تقتصر العبادة فیه على قراءة التوارة وشرحه والتعلیم، 
وقد صار هذا نواة لكنیسة العهد الجدید التي ورثت عنه حتى االسم. 

توجد أراء متباینة عن كلمة اللیبرتیین، أهمها: 
، أي ُعتق من العبودیة. یرى كثیرون أنهم كانوا Freedman . كلمة التینیة ربما تعني "إنسان نال حریة1

1 Hom. On Romans, hom.2. 
2 Hom. on Acts, hom. 15. 
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ُمستعبدین من أصل روماني وتحرروا، وصاروا دخالء في الدین الیهودي، صار لهم مجمع في أورشلیم. یذكر 
 دخیًال یهودًیا هم عبید رومانیون تحرروا 4000 أنه ُوجد كثیرون في روما حالهم هكذا. یقول أن Ï Tacitusتاكیتوس

.  Sardinia اوأرسلوا دفعة واحدة إلى ساردیني
. كانوا یهوًدا بالمیالد، أسرهم الرومان، وبعد ذلك حرروهم، ولهذا دعوا اللیبرتینین، وبالشك كان كثیر من 2

. هؤالء نالوا حریة Ðالیهود هذا حالهم. فعندما اخضع بومباي الیهودیة أرسل أعداًدا ضخمة من الیهود إلى روما
إلى مصر  Ptolemy Iواختاروا مكاًنا وراء التیبر لیقیموا مًعا فیه. أیضا كثیر من الیهود أرسلهم بطلیموس األول 

وأقاموا هناك. 
. أن هذا االسم ُأخذ عن موضٍع معین له هذا االسم، ویبرر أصحاب هذا الرأي أن بقیة المجامع المذكورة 3

في نفس العبارة تُنسب ألسماء مدن معینة مثل قیروان واإلسكندریة وكیلیكیة الخ. وقد جاء في إحدى كتابات اآلباء: 
، وهي مدینة لیست ببعیدة عن قرطاجنة القدیمة بشمال غرب  Libertina "فیكتور أسقف الكنیسة الجامعة في لیبرتینا

أفریقیا. 
 وٕالى ،بدأ ظهور هذه المجامع منذ السبي البابلي حتى ال ُیحرم الشعب من قراءة التوارة واالستماع إلیه

  بلغ كما إلى التعلیم. انتشرت المجامع في البالد، وقد جاء في التلمود أن عدد هده المجامع في أورشلیم وحدها،تفسیره
خالء أورشلیم. كانت المجامع ُتدعى حسب أسماء البالد التي كون فیها الیهود إ مجمًعا وذلك قبیل هدم الهیكل و480

  رابطة، وكانوا یعبدون باللغة التي یتكلمون بها. 
 وانیینامجمع القیر باللغة الالتینیة. أما وكانت العبادة فیه ،كبر المجامع وأهمهاأمن  ینيتینرمجمع اللیب كان

بیا. يفیضم القادمین من قیروان بل
 بسبب الحكمة التي ُوصف بها، مثله مثل مجمع اإلسكندریین البعض أن استفانوس كان عضًوا في ىیر

 أن االسكندر األكبر نفسه خصص حًیا باإلسكندریة للیهود، Ñیقول یوسیفوس أبلوس الیهودي السكندري الجنس.
ووهبهم ذات االمتیازات التي للیونانیین. ویؤكد فیلون أنه من بین خمسة أحیاء باإلسكندریة كان اثنان منهما 

 مخصصان للیهود، بهذا یكون عدد الیهود في مصر ال یقل عن ملیون نسمة.
وكان شاول كانت كیلیكیة مقاطعة بآسیا الصغرى على ساحل البحر، شمال قبرص، عاصمتها طرسوس. 

، إذ جاء من طرسوس عاصمة كیلیكیا. وربما كان شاول المحاور المجمع الخاص بالقادمین من كیلیكیاعضًوا في 
. )58: 7 (أع األول الستفانوس
" هنا ال تشیر إلى جداٍل مثیٍر بغضٍبن إنما إلى حوار وبحث عن الحقیقة. كان موضوع یحاوركلمة " 

الحوار: هل یسوع هو المسیح المنتظر؟ ربما تحول هذا الحوار الودي إلى عنف من جانب المجامع حیث أفحمهم 
استفانوس. 
 ، أن یستنیروا بالروحمأفحمهم إذ أراد لهو وحكمة هذه المجامع جمیعها، ةوس بحواره المملوء قونستثار استفاا

ویدركوا حقیقة اإلیمان بالسید المسیح. 
] 10". [ولم یقدروا أن یقاوموا الحكمة والروح الذي كان یتكلم به"

1 Ann, lib. 2:2:85 
2 Philo: In Legat at Caium. 
3 Antiq. 12:7,2; Against Apion 2:4. 
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 لذا لم یكونوا قادرین علي المقاومة. إن سأل لیس لدیهم إجابة، ،كان حدیثه مملوء نعمة وحكمة بالروح القدس
وٕان سألوا وجدوا في إجابته روح الحق الذي ال ُیقاوم. فمع رفضهم لإلیمان شعروا بالضعف والهزیمة. كانوا یظنون 

قادرون علي الغلبة علیه، ولم یدركوا أنهم ال یحاورون استفانوس أنهم بتحالفهم مًعا وقدراتهم ومواهبهم ومعرفتهم 
 فلیس من تعادل بین الكفتین أو الطرفین. ، بل روح اهللا فیه،بشخصه

 أو الغیرة والحماس الذي اتسم به استفانوس. ة" هنا تشیر إلى القوة أو الطاقالروحكلمة "
 تربي خارج الیهودیة، وتثقف بالیونانیة فكان فیلسوًفا مملوء حكمة. تقدست هذه ًیاإذ كان استفانوس یهود

 مع هدوء الروح وصنع العجائب واآلیات العظیمة. لهذا لم ،الحكمة بقوة الروح القدس، فصار قوي الحجة ومملوء نعمة
تستطع هذه المجامع أن تقاوم الحكمة والروح الذي كان یتكلم به. 

. استفانوس أمام المجمع 4
  :حینئذ دّسوا رجال یقولون"

 ]11". [إننا سمعناه یتكلم بكالم تجدیف على موسى وعلى اللَّه

 المؤمنین للتحرر من حرف یهیئأدركوا ما لكرازة القدیس استفانوس من خطورة علي الناموس، حیث كان  
نتهي الطقوس الناموسیة تالناموس وممارسته روحًیا. هذا في نظرهم ُیحسب تجدیًفا علي الناموس، متطلعین أنه حتًما س

في حرفیتها. 
 علي كرازته بشخص یسوع المصلوب أنه كلمة اهللا الواحد والمساوي موق في،أما اتهامهم له بالتجدیف علي اهللا

 مع اهللا اآلب. هذا في نظرهم تجدیف.
، وهّیجوا الشعب والشیوخ والكتبة"

، فقاموا وخطفوه
 ]12". [وأتوا به إلى المجمع

عندما كان الیهود یشعرون بالعجز عن مقاومة الحق یلجأون إلى دس شهود زور یدعون أن المتكلم یجدف 
 ویستوجب ،)1-30: 15 على موسى أو الناموس وعلى اهللا والهیكل لكي ُیحكم علیه بالقطع من شعب اهللا (عد

الرجم. 
).  28-27: 1 ُأتهم السید المسیح نفسه بالتجدیف، وها هو استفانوس، وأیًضا بولس الرسول (أع

   ثاروا على استفانوس دون الرسل؟الماذ
. یظن البعض إنهم استخفوا بالرسل كجلیلیین أمیین، فكانوا یحسبون أنهم أعظم من أن یدخلوا في حوار 1

 معهم، أما استفانوس فكان شخًصا متعلًما.

. یرى آخرون أنهم كانوا یخشون الرسل خاصة بعدما حدث مع حنانیا وسفیرة، وأیًضا أخرجهم مالك الرب 2
 من السجن. 

. یرى فریق ثالث أن الرسل اهتموا بنشر كلمة الخالص في بساطة، وانتدبوا استفانوس كرجٍل متعلٍم 3
للدخول في الحوار مع المقاومة، فهو یجید ذلك، خاصة وأن البعض یدعى بأنه تتلمذ عند قدمي غماالئیل مثل شاول 

 الطرسوسي، له القدرة على الجدال بنفس أسلوبهم.
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كان الرسل یتحدثون عن موسى والناموس والهیكل بكل وقاٍر، وكانوا یشتركون مع الیهود في عبادتهم . 4
(أع "  دون تقدیم ذبائح دمویة. لهذا كان الشعب یكرمهم، ووجدوا "نعمة لدي جمیع الشعب،داخل الهیكل وفي أعیادهم

). كان ال بد من ظهور استفانوس في أورشلیم لیعلن بقوة الروح االنطالق من الحرف القاتل والمفاهیم الیهودیة 47: 2
 اهللا، ولكي ینفتح باب اإلیمان أمام ألوالد يالضیقة حتى تجتاز كنیسة العهد الجدید االنطالق تدریجًیا إلى الحریة الت

 فال یلتزموا بنیر الناموس. وكما قال رسول الختان في مجمع أورشلیم األول: "فاآلن لماذا تجربون اهللا بوضع ،األمم
) 10: 15 لم یستطع آباؤنا وال نحن أن نحمله؟ (أع ،نیٍر على عنق التالمیذ

إلیمان وبین رغبته للعل الرسول بطرس كان یصارع بین التزامه بالخضوع لنیر الناموس حتى یكسب الیهود 
في التحرر منه لیكسب األمم. وكما كتب الرسول بولس: "ولكن لما أتى بطرس إلى إنطاكیة قاومته مواجهة، ألنه كان 

كان یأكل مع األمم، ولكن لما أتوا كان یؤخر نفسه خائًفا  ملوًما. ألنه قبلما أتى قوم من عند یعقوب (كنیسة أورشلیم)
) 13-11: 2 (غل. ى معه باقي الیهود أیًضا"أمن الذین هم من أهل الختان ور

  :وأقاموا شهوًدا كذبة یقولون"
  ،هذا الرجل ال یفتر عن أن یتكلم كالًما تجدیًفا

 ]13". [ضد هذا الموضع المقدس والناموس

ر بجدها والمعملیس من وسیلة لرجم استفانوس سوى إثارة الشعب بأنه یهدد بدمار الهیكل، رمز األمة كلها و
 العالم كله، يعن تراث الشعب منذ خروجهم من مصر. إنه إحدى عجائب الدنیا، وهو في نظرهم أقدس موضع ف

یمثل السماء عینها. 
جاء خطاب استفانوس یشهد لمجد اهللا وعمله في حیاة أب اآلباء إبراهیم وموسي النبي، وفیه تكریم للهیكل 

 هذا احتالوا ضده بشهود زور للخالص منه. ، فبناه ابنه سلیمان،الذي التمس داود النبي والملك أن یبنیه
ثار الشعب على هیكلهم ومعهم الشیوخ كرؤساء والكتبة كمسئولین عن حفظ التراث في حرفیة جامدة. شعر 

الكل أن وجود استفانوس یمثل دماًرا لألمة بهیكلها وتراثها. 
 وال تالمسوا مع قوة الروح، لیروا أن ما یكرز به استفانوس هو غایة موسى ،لم یدرك هؤالء الحرفیون الحق

 الذبائحن الصلیب قد تمم ما كانت تهدف إلیه أوالناموس، وأن ما ُیقام في داخل النفس هو هیكل الروح القدس، و
ن العماد هو ختان الروح والقلب ال الجسد، وأن حضور المسیح وسط كنیسته هو العید أالحیوانیة في رمٍز مؤقٍت، و

غیر المنقطع. 
  :ألننا سمعناه یقول"
  ،ن یسوع الناصري هذا سینقض هذا الموضعإ

 ]14 [."ویغّیر العوائد التي سلمنا إّیاها موسى

ُوجه سبق أن  بهذا یكون الدفاع صعًبا. ، ألنه یحمل جزًء من الصحة وجزء من المغالطة،جاء االتهام خطیًرا
 مزیف، اتهاملیس عجًزا عن الرد، ولكن ألنه  )،60-56: 14 ذات االتهام للسید المسیح أثناء محاكمته فلم یجب (مر

نه ینقض الهیكل، بل قال: "انقضوا (أنتم)". فإنه ما جاء لینقض الناموس بل لیكمله، وما جاء لینقض أإذ لم یقل السید 
الهیكل، بل إذ ینقضوه بالحكم علیه بالموت (ینقضوا هیكل جسده) یقیمه بسلطانه اإللهي. 

 لقد أعلن حتى عن خراب الهیكل، وأنه ال یبقى حجر على حجر، لكنه لم یقل أنه هو الذي یقوم ،حًقا

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح السادس 

  

بتدمیره، إنما إذ یرفضوا اإلیمان به یصیر بیتهم خراًبا. 

  هنا نجد شعًبا كثیًرا. الحظوا الفرق في شكل االتهام الموجه ضده، فحیث أوقفهم غماالئیل عن إیجاد خطأ في
 .Ïالمحاكمة السابقة قدموا اتهاًما آخر

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، فشخص إلیه جمیع الجالسین في المجمع"

 ]15". [ورأوا وجهه كأنه وجه مالك

 انعكس بهاء السید علیه، ، ولم یعِط باًال لمقاومة األشرار،إذ ركز استفانوس على شخص السید المسیح
عندما نزل موسى من جبل سیناء صار وجهه یلمع حتى خشي بنو إسرائیل من  فصار وجهه كأنه وجه مالك.

 إذ یتمتع بنعمٍة فوق نعمٍة، ،فالمؤمن الجاد في حیاته الروحیة). 13، 7: 3 كو 2؛ 30-29: 34االقتراب منه (خر 
 : تحمل مالمحه صورة حیة لهدوء الروح فیه، فیترنم مع الرسولالخ.وٕاذ یحمل ثمر الروح من محبة وفرح وسالم 

). 6: 2 (أف "أجلسنا مع في السماوات في المسیح یسوع"
لیه. وكما یقول القدیس بولس: "ناظرین مجد ع وأخیًرا بإشراق مجد الرب ،شهد استفانوس بسیرته كما بكلماته

  .)18: 3 كو 2 نتغیر إلى تلك الصورة عینها" (، كما في مرآة،الرب بوجه مكشوف
ه هذا المنظر الرائع، لكن انطمست عیون قلوبهم عن علقد شاهد كل الحاضرین بما فیهم رئیس الكهنة ومن م

 فصار وجه استفانوس المشرق شاهًدا علیهم! ،رؤیة الحق، وأفسدت محبة المجد الباطل والمال بصیرتهم
ن عربون المجد األبدي الذي ینمو فیه المؤمن هنا  موجه استفانوس هو نوع أن بهاء روميلقدیس جا رىي

. )18: 3 كو 2 فمجٍد (جدبمع فیتمت

 ن مجٍد إلى : "ملكلماتا نقرأ في موضع آخر امیه، كسقدي) ل1: 5بط  1 (عندئذ ي یعلنذلمجد الا إلى رهذا یشي
  بسیطٍ . یٍب لعالم كعربوٍن ونصالقدیسون في هذا امتع به تد الذي يجهذا الم )،18: 3و ك 2" (دٍ جم

)، 7: 3 كو 2 الخ.، 20: 34الشمس (خر  هاءب یشرق جًدا كهوجه كان لذياعلى رأس القدیسین موسى 
)، ولم یؤثر فیه اللهیب.  11: 2 مل 2ریة (مركبة ناف إلى السماء في طُاختي لذایلیه إیلیا 

. Ð)15: 6الك یتطلع إلیه الكل (أع مم كان وجهه كوجه ُرجعندما  انوستف اساأیًض 
روم يلقدیس جا

إذ ُوجه إلیه االتهام أنه یجدف على الناموس والعوائد التي استلموها من موسى، وهم یعتزون بموسى الذي 
) عالمة نعمة اهللا الحالة علیه، فإن اهللا نفسه الذي وهب ٣٥: ٣٤كان جلد وجهه یلمع كما جاء في سفر الخروج (خر 

موسى هذه النعمة قدمها الستفانوس إذ تطلعوا إلى وجهه فرأوه مشرًقا كوجه مالك، لو أنه یجدف على موسى لما وهبه 
اهللا ذات العطیة. 

 نعم توجد وجوه ُمنعمة تماًما بنعمة روحیة، بهجة للذین یحبونها، ومرهبة لمبغضیها وألعدائهاÑ. 

1 Hom. on Acts, hom. 15. 
2 St. Jerome: Letter 58 to Paulinus of Nola, 1. 
3 Hom. on Acts, hom. 15. 
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  عنه أمام الجمیعتدافعُأتهم هذا الرجل باطًال لذلك صارت مالمحه Ï. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 أن تغییر الشيء ال یعني هالك كیانه، وذلك مثل وجه Ðالعالمة ترتلیانفي حدیثه عن الجسد الُمقام یقول 

 فقد بقي وجه موسى كما هو بالرغم من بهائه وعدم قدرة أحد على ،)35، 29: 34موسى الذي كان یضيء (خر 
م. جفانوس تحت الرتفانوس كمالٍك بالرغم من كونه هو كما هو، فقد سقط استرؤیته. هكذا صار أیًضا مظهر اس

لًیا كنسًیا لشاول، إذ كرز له بالحق إن اإلیمان ينجإهكذا قدم القدیس استفانوس بمالمحه السماویة فكًرا 
بالسید المسیح دعوة صادقة للتمتع بالحیاة الملوكیة السماویة. هذا الدرس صار خًطا رئیسًیا في حیاة الرسول بولس 

وكتاباته، تلمسه من وراء السطور.   

  هتمامنا بها یحررنا من األرض وینقلنا ا). فإن 1:3أریدكم أن تحفظوا أذهانكم في هذه األمور على الدوام (كو
 .Ðإلى السماء

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 .ال دخول إلى ذلك البلد (بلد نور األنوار وعالم أبد اآلبدین) لمن لم یختبره منذ اآلن 
ال یقدر أن یرتاد ذاك البلد من لم یرتاده من هنا، إذ تعاني عین بصیرته من الغشاوة حینذاك بأشعة نور ف

الغمام الخارج من هناك لیتنعم به، فإنه حالما تغرب عن عینه شمس العالم، یقّسم میراثه ویرحل لمالقاة الشمس 
. Òالعظیمة، نور العوالم العلویة

 لشیخ الروحاني (یوحنا الّدلیاتي)ا

1 Hom. on Acts, hom. 15. 
2 On the Resurrection of the Flesh, 55. 
3 Baptismal Instructions, 7:14. 

Ò  راجع ترحمة األب سلیم دكاش الیسوعي للناشر دار الشروق ببیروت، وكتاب الشیخ الروحاني، دار النشر القبطیة عام 3:1الشیخ الروحاني: رسالة .
  عن مخطوط بدیر المحرق).– 1952
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 ٦من وحي أعمال الرسل 
! قدس یا رب خدمة الموائد

  ،عجیب أنت في حبك 

 یا مشبع النفوس واألجساد.

لم ترد أن تصرف الجموع جائعة،  
بل مددت یدك، لیقدم تالمیذك فیًضا من الطعام! 

شِبَع الكل، وبقیت كسر بفیٍض زائدٍ . 

  ،هوذا تالمیذك یحملون روحك
وكنیستك تهتم باحتیاجات أوالدك! 

تفرَّغ الرسل للصالة وللكلمة، 
وأقاموا شمامسة لخدمة الموائد! 

  ،هب لكهنتك روح األبوة الفائقة 
  كرازة الحب العملي. نمع كرازة الكلمة یقدمو

 ومع شوقهم لخالص كل نفس، 
 لبنیان كل إنسان روحًیا وجسدًیا واجتماعًیا. یشتاقون

  .هب لشعبك أیًضا روح الشهادة إلنجیلك 

 مع محبتهم لسد احتیاجات المعوزین، 
 لن یكفوا عن الصالة والجهاد لخالص العالم! 

، لیشهد كل مؤمٍن إلنجیلك المفرح
  بنیان العالم كله بروحك القدوس.ویشتهي

  .یا للعجب! خدام الموائد مملوءون من الروح القدس والحكمة
رئیس الشمامسة لن یفتر عن الشهادة لك. 

بكل شجاعة دخل المجامع، لیحاورهم بالحب. 
وقف أمام قوات الظلمة في شجاعة. 

مالمح وجهه أبكمت ألسنة المتهمین له. 
أشرق وجهه ببهاٍء عجیٍب . 

رآه الجمیع، وكأنه وجه مالك! 

  ،یا للعجب! قدم للجائعین طعاًما
وقدم لغیر المؤمنین كلمة الحق، 
وقدم لرجال الظلمة نوًرا سماوًیا. 
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  ،ألتشّبه بشمامستك المملوئین بالروح والحكمة 
ألقتنیك یا حكمة اهللا، 

 فال أعاني من مرارة الترّمل الداخلي. 
بل أنعم دوًما بعرٍس روحٍي سماوٍي ال ینقطع! 

  إذ تجتذب الكثیرین إلیك.،لیكمل فرحي
فال توجد أرملة واحدة، 

إذ یتحد الكل بك. 
أنت وحدك تعمل فّي وبي، 

من أجل تمّتع البشریَّة بالعرس األبدي! 
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اإلصحاح السابع 

 ب استفانوساخط
جاء خطاب القدیس استفانوس لیس دفاًعا عن نفسه، وال عن اإلیمان المسیحي، وٕانما وجد الفرصة سانحة 

 كتابیة صادقة للتمتع باإلیمان الحي. ةأن یقف أمام رئیس الكهنة وبعض الرؤساء والقیادات الیهودیة لیقدم لهم دعو
 لیعطي مفاهیم كتابیة جدیدة ،كان یتحدث معهم كتابًیا كما لو كان الكتاب المقدس مفتوًحا أمامه، ینطق بالروح القدس

خطابه كرازي من  اقتبس عبارات الكتاب المقدس من الترجمة السبعینیة. ا، هیلینيً اتخص شعب اهللا. بكونه یهوديً 
الدرجة األولى. 

ین فیما بعد. فإن ما یشغل المدافع يفانوس األساس الروحي الالهوتي الحي للمدافعین الكنستوضع القدیس اس
لیس الدفاع عن السید المسیح وكنیسته، فالسید قادر أن یدافع عن نفسه وعن كنیسته، لكنه یحمل قلًبا متسًعا لیكشف 

 فیقتنعوا معه بعمل الخالص المجید. ،عن الحق اإلنجیلي للمقاومین
 لیبرز أن اإلیمان بالسید المسیح هو غایة الناموس ،قدم القدیس استفانوس عرًضا رائًعا للعهد القدیم ككلٍ 

واألنبیاء وكل أسفار العهد القدیم. 
 لیراجع الحاضرون أنفسهم ومفاهیمهم ، بل كمن في مركز القوة،كان القدیس یتكلم ال كمتهٍم یدافع عن نفسه

. )51: 7 حتى ال یوجدوا بعد مقاومین للروح القدس كآبائهم (أع ، قلوبهم وغرلة آذانهموقسوة
دعاهم أن یرتفعوا معه كما إلى السماء لیروا بمنظاٍر روحي الناموس واألنبیاء والهیكل وكل طقوس العبادة، 

یرون في یسوع المسیح أصل التاریخ ومصدر الخالص، فال یكملوا مكیال آبائهم المقاومین للحق اإللهي. 
إن كان هذا الخطاب موجه إلى القیادات الیهودیة المملوءة حقًدا ضد رب المجد یسوع وكنیسته، فإنه كان 
أیًضا موجًها بطریقة غیر مباشرة للمؤمنین الذین من أصٍل یهودي، وكانوا ال یزالوا عاجزین عن التحرر من حرف 

الناموس والطقوس الیهودیة. إنه خطاب ألقاه في آخر لحظات وجوده على األرض لیصحح مسار كنیسة أهل الختان، 
 وال ترتبط بهیكل أورشلیم. ،، فال تنشغل بحرف الناموسإن صح التعبیر

 .10-1. ظهور إله المجد إلبراهیم في أرٍض وثنیة  1
 .19-11. نزول یعقوب أب األسباط إلى مصر  2
 .29-20. تربیة موسى في قصر فرعون   3
 .36-30. العلیقة واألرض المقدسة    4
 .43-37. مقاومة آبائهم لموسى    5
 .45-44. خیمة الشهادة في البریة    6
 .50-46. ال یسكن اهللا في مصنوعات األیادي  7
 .53-51. اضطهد آباؤهم األنبیاء ولم یحفظوا الناموس  8
 .56-54. السماء المفتوحة     9

 .60-57. استشهاد استفانوس    10
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. ظهور إله المجد إلبراهیم في أرٍض وثنیة 1
  :فقال رئیس الكهنة"

 ]1" [؟أترى هذه األمور هكذا هي

ظهر رئیس الكهنة نوًعا من استخدام العدالة إذ أعطى الفرصة للقّدیس استفانوس أن یدافع عن نفسه، ویرّد 
على االّتهامات الموّجهة ضّده، ولعّل رئیس الكهنة كان یتوّقع أن القّدیس یستغل الفرصة للرجوع عن أفكاره حتى ال 

یتعّرض للموت رجًما. 
بخصوص االتهامات الموجهة إلى استفانوس، الخاصة بنقض كرئیس للمجمع رئیس الكهنة قیافا سأل 

الهیكل ومقاومة الناموس. ولعله كان یود أن یقتنص من فمه كلمة تبرر مجمع السنهدرین في محاكمته لیسوع وصدور 
الحكم بضرورة قتله. أراد أن یعطي للشعب فرصة أال یثوروا على صلب یسوع ورجم استفانوس. 

د قو جاء سؤال رئیس الكهنة یعني: لقد سمعت االتهامات الموّجهة ضّدك، فماذا تقول: مذنب أم غیر مذنب؟
قّدم القّدیس استفانوس دفاًعا مطّوًال یّتسم باآلتي: 

: جاءت إجابته موّجهة مباشرة إلى نقاط االّتهامات بطریقة واضحة. أوالً 
: كشف دفاعه عن استعداده الكتابي العمیق وقدرته في األسفار المقّدسة والتقلید الیهودي. ثانًیا
: أن ما یؤمن به ویكرز به إّنما هو امتداد حّي وروحي لطریق اآلباء، بل ولتاریخ الخالص الذي یسیر ثالثًا

حسب خّطة اللَّه المعلنة بواسطة اآلباء واألنبیاء. 
 إذ أراد الرّد على االّتهامات استعرض القّدیس تاریخهم منذ البدایة، مظهًرا عظمة حنّو اللَّه الفائق في رابًعا:

عالقته بشعبه، وكیف قابل الشعب هذه المحّبة اإللهیَّة بجحوٍد وتذّمٍر مستمٍر عبر األجیال، وأّنه قد امتأل كأس شّرهم 
وفاض، فأسقطوا أنفسهم تحت ثمر عصیانهم وحرموا أنفسهم من مراحم اللَّه. 

 أوضح خالل األسفار المقّدسة أن كنیسة اللَّه أو شعب اللَّه لم یبدأ بالعبرانّیین وال بأرض كنعان، بل خامًسا:
كان له مؤمنون أمناء في مناطق أخرى، قبل بناء الهیكل، فلیس باألمر الغریب أن یطلب له شعًبا في العالم كّله. 

  : اسمعوا،فقال أیها الرجال اإلخوة واآلباء"
، ظهر إله المجد ألبینا إبراهیم وهو في ما بین النهرین

 ]2 [."قبلما سكن في حاران

 فتحدث معهم بأسلوٍب فیه توقیر واحتراٍم ،مع ما حملوه من كراهیة وبغضة أظهر لهم استفانوس كل مودة
". إخوة وآباء فدعاهم "،دون مداهنة، تحدث إلیهم بكونه واحًدا منهم

 یحمل شهادة للسید المسیح وإلنجیله، جاء خطاب القدیس استفانوس سرًدا تاریخًیا بمفهوٍم الهوتٍي عمیقٍ 
. وقد قسم خطابه إلى ثالث مراحل: ولیس دفاًعا عن نفسه

. ]16-2: زمن اآلباء البطاركة [المرحلة األولي
. ]43: 17: زمن موسى واألنبیاء [المرحلة الثانیة
. ]50-44: بین الخیمة والهیكل [المرحلة الثالثة

أظهر في هذا العرض الحقائق التالیة: 
 لم یكونوا في فلسطین أو كنعان، وعلى رأسهم إبراهیم واسحق ویعقوب. وهم: بارك اهللا آباءهم أوالً 
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. تاریخ بالعبادة في الهیكل حتى عصر سلیمانال: لم یرتبط شعب إسرائیل خالل ثانًیا
: حتى عندما ُبني الهیكل، فإن الهیكل لم یحفظ إسرائیل من عصیانه وتمرده على اهللا. ثالثًا

 وهو التمتع ، والهیكل في أورشلیم، تأكید أنه یوجد ما هو أعظم من كنعان األرضیةأرادكأن استفانوس 
بالمصالحة مع اهللا خالل المسیا الموعود به. 

 والكهنة ورئیس الكهنة كآباء. ،خوةإ": وجه حدیثه إلى شیوخ الشعب كأیها الرجال اإلخوة واآلباء"
ب االستماع لها. ج بكونه یعلن كلمة اهللا التي ي،": یتكلم بروح القوة"اسمعوا

" لیؤكد أنه لن یجدف على اهللا كما ادعوا علیه. إله المجد" دعا اهللا "إله المجد"
 إبراهیم للخروج من أور الكلدانیین لكي یتكرس هللا، ویتأهل لنوال الوعود اإللهیة، ویصیر أبا لرجال ةبدأ بدعو

" وكأن اهللا یود أن یلتقي بالمؤمنین أینما وجدوا، فلم  قبلما سكن في حاران،وهو في ما بین النهرین"العهد القدیم. 
: 15(تك  یظهر إلبراهیم في أورشلیم وال في خیمة االجتماع أو الهیكل، وٕانما في ما بین النهرین، في أور الكلدانیین

). 32-31: 11، تك 7: 9؛ نح 7
"، فإن كان وجه موسى قد صار المًعا بانعكاس مجد اهللا علیه، فإن إله المجد أشرق إله المجدهنا یدعو اهللا "

"، إن صح التعبیر. أشرق بمجده على ما بین النهرینعلى إبراهیم أب اآلباء، قبل استالم الناموس، في أرض وثنیة، "
إبراهیم، كما على وجه موسى مستلم الناموس، وها هو مشرق على استفانوس نفسه في عهد النعمة. اهللا هو هو أمس 
والیوم وٕالى األبد، یشتهي أن ُیشرق بمجده في كل العصور على كل البشر، وال یحْد نفسه بمكاٍن معیٍن وشعٍب معینٍ . 

  لم یكن الهیكل موجوًدا (في ذلك الحین)، وال (طقوس) الذبیحة، ومع ذلك ُوهب إلبراهیم رؤیة اهللا... وكان في بلٍد
"، متطلًعا إلى أن اهللا یجعل الذین بال "إله المجدغریبةٍ . وقد أجاد (القدیس استفانوس) في أن یبدأ حدیثه بدعوة اهللا 

كرامة ممجدین، إذ یقول: "إنه هو الذي جعلهم ممجدین، سیجعلنا نحن أیًضا ممجدین". الحظوا كیف یقودهم من 
"، ملمًحا إلى أنه ال یحتاج إلى المجد الذي نقدمه له، اهللا ال إله المجدالمثل األول بعیًدا عن أمور الجسد. یقول "

 .Ïیصدر مجده عن الهیكل، بل هو نفسه ینبوع المجد. ال تظنوا أنه یقول هذا لكي یمجده

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
اهللا إلبراهیم وهو بین الوثنیین في أور الكلدانیین، ولم یكن بعد ذهب إلى أرض الموعد. وجاءت ة جاءت دعو

 وبعد ذلك ذهب إلى كنعان أو فلسطین. ، حیث قطن فیها بعض الوقت، أن یذهب أوًال إلى حارانةالدعو
 "هناك نقله"، وكأن اهللا قد حمله على :وقد جاء إلى األرض التي أنتم ساكون فیها"، وٕانما قال" :لم یقل

رض الموعد هو عطیة إلهیة ووعد إلهي، قام الرب أ وانطلق به من حاران إلى أرض الموضع. مجیئه إلى ،ذراعیه
نفسه بتنفیذه. 

اهللا الذي حمل إبراهیم إلى هذه األرض بسبب إیمانه العملي وطاعته، هو الذي یطرد بنیه خالل عدم اإلیمان 
ن لإلیمان فسُیطردون من كنعان و باإلیمان یتمتع بكنعان السماویة، أما المقاوم،والتمرد. استفانوس كابن إبراهیم
ن ظنوا أنهم ذریة إبراهیم. إاألرضیة كما السماویة، حتى و

  ،خرج من أرضكأ :وقال له"

1 Hom. on Acts, hom. 15. 
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، ومن عشیرتك
 ]3". [وهُلّم إلى األرض التي ُأریك

)، صورة حیة لبساطة الثقة في اهللا. إن كان إبراهیم قد 9-8: 11قدم إبراهیم أقوى مثل في اإلیمان (عب 
ترك باإلیمان أرضه وعشیرته وبیت أبیه لینطلق إلى حیث ال یعلم، فإنه یلیق بأبناء إبراهیم أال یرتبطوا بأمٍر زمنٍي 

بطریقٍة حرفیٍة كاإلنتساب الجسدي إلبراهیم أو ممارسة العوائد الیهودیة أو االفتخار بمبنى الهیكل. 
خرج إبراهیم لیزحف إلى بالد ال یعرف طبیعتها وال سمات سكانها، ولیس له جیش أو أسلحة لیغزو 

"الوعد اإللهي". و المناطق، كل سالحه وٕامكانیاته ه
نه یقول لهم: أنتم كأجاءت دعوة اهللا إلبراهیم بالطاعة له، بالخروج من أرضه ومن عشیرته وبیت أبیه. و

. ]51[ "تقاومون الروح القدس دائًما ألنكم عوض الطاعة "،لستم مثل أبیكم إبراهیم
  ،فخرج حینئذ من أرض الكلدانیین"

  ،وسكن في حاران
  ،بوه إلى هذه األرضأومن هناك نقله بعدما مات 
 ]4". [التي أنتم اآلن ساكنون فیها

 الكلدانّیین "ما بین النهرین" إلى حاران، ثم إلى ضإن كان اللَّه قد دعا إبراهیم أب المؤمنین لیتحّرك من أر
ة اللَّه قائدنا، لیحرّكنا كیفما خطع لض بل نخ،كنعان؛ وكان إبراهیم مطیًعا للدعوة، لذا یلیق بنا أال نتشّبت بأرض معّینة

یشاء ولیس حسب فكرنا البشري. 
 فنرتفع معه فوق العالم، ونحیا باإلیمان في طاعة للَّه، ،یلیق بنا كأبناء إلبراهیم أن ندخل مع اللَّه في عهدٍ 

فنتمّتع باللقاء مع إله المجد. 
تحّركات إبراهیم لم  في حاران، وكأن بعد موت أبیهأبرز القّدیس أن إبراهیم لم یتحّرك إلى أرض الموعد إال 

 وكأّنه یدعوهم أن یتحّركوا هم أیًضا لیست تكن حسب تحّركات أسرته، بل حسب خّطة اللَّه بالنسبة له شخصًیا.
 هم، أي االرتباط بكنعان، بل حسب خّطة اللَّه للخالص في العالم كّله.ؤحسب ما نال آبا

". لم یقل األرض ساكنون فیها هذه األرض التي أنتم اآلنعة في ید اهللا، وقد نقله إلى "يكان إبراهیم أداة ط
رثتموها، فقد قتلوا ابن صاحب الكرم الوریث الحقیقي والوحید، وصاروا سكاًنا ُمعرضین للطرد، إذ ووها أو تمالتي امتلك

 كما سبق فأعلن السید المسیح نفسه. ، العهد الجدیدمؤمنينزع عنهم الكرم لُیسلم ليُ 
، ة قدمأ وال وط،ولم یعطه فیها میراثًا"

، ولكن وعد أن یعطیها ملًكا له ولنسله من بعده
 ]5". [ولم یكن له بعد ولد

 كنعان السماوّیة، إّنما إلىال ُیحسب تجدیًفا إن كان السّید المسیح یعلن عن نقض هذا الموضع لكي یقودنا 
في تحّرك إبراهیم من كور الكلدانّیین إلى حاران ثم إلى كنعان، واستعباد نسله في مصر ته هذه حركة إلهّیة تكملة لخط

تباط الحرفي بكنعان للعبور إلى كنعان السماوّیة. ر كنعان. اآلن یطلب المخّلص الخروج من االإلىودعوتهم للخروج 
كل ما امتلكه المقبرة التي أصر أن یدفع  عاش إبراهیم متجوًال كمن لیس له موضع إقامة دائم یستقر فیه.

 ي). هذه اشتراها بماله ولم ینلها وعًدا من اهللا، لكن اهللا وهبه نعمة في أعین بن23 لیدفن فیها زوجته سارة (تك ،ثمنها
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حث. 
به. هو إذ ورثها أبناؤه ُحسبت األرض ملًكا له، فما یناله االبن یحسب األب المحب أنه قد تمتع 

ن یرثها أبناؤه حین كان شیًخا وزوجته عاقًرا، لكنه آمن بالوعد الذي تحقق تماًما. أنال الوعد ب
لم ینل  وٕانما في الوعد اإللهي نفسه. ، ال في األرض التي ُوعد أن یرثها أبناؤه،كانت بركة إبراهیم تكمن

 لنسله اسحق وأعطاها، باإلیمان بل نال وعًدا أن یملكها ولنسله من بعده. ملكها إبراهیم ،إبراهیم وطأة قدم في كنعان
 كطاعة اسحق. إنه میراث ، والطاعة الباذلة هللا، كإیمان إبراهیم،الذي قدمه محرقة. فالمیراث مشروط باإلیمان

). 20: 1ش إمشروط: "إن شئتم وسمعتم تأكلون خیر األرض، وٕان أبیتم وتمردتم تؤكلون بالسیف، ألن الرب تكلم " (

  .أنظروا كیف یرفع أفكارهم بعیًدا عن (امتالكهم) لألرض... فقد جاء (إلبراهیم) وترك كًال من أقربائه واألرض
. Ïلماذا لم یعطه األرض؟ حًقا كانت رمًزا ألرٍض أخرى

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، وتكلم اللَّه هكذا أن یكون نسله متغرًبا في أرض غریبة"

 ]6"". [ أربعمائة سنة، ویسیئوا إلیه،فیستعبدوه

 ویّقدر ، فیتوق إلى الحریة،لكي یتمتع نسل إبراهیم بالمیراث یلزمه أوًال أن یتحمل الغربة، ویختبر العبودیة
قیمة المیراث المجاني. 

یذكرهم القدیس استفانوس بتغرب أبناء إبراهیم أربعة قرون في مصر قبل خروجهم إلي البریة لیدخلوا أرض 
خّطة اللَّه للخالص بطیئة بال  تبدو .17: 3 كما جاء في غل 430 كرقٍم تقریبٍي لرقم ة سن400الوعد. وقد ذكر 

 تسّرع، إذ ترك نسل یعقوب أربعمائة عام في الغربة بمصر، لكّنها محكمة وآمنة ویقینّیة.
أن الناموس الذي ُسلم لموسى هو ناموس اهللا القائم قبل موسى، وأن هذا الناموس یفتح  العالمة ترتلیانیرى 

 إذ یتنبأ عن ذلك. ،باب اإلیمان لألمم

 وال في سیناء، وال في البریة، بل هو أقدم ،نحن نفهم أن ناموس اهللا سابق حتى لموسى، لم ُیعط أوًال في حوریب 
عید تشكیله بعد ذلك من أجل اآلباء البطاركة، ثم ُأعید مرة أخرى أمن هذا بكثیر، إذ وجد أوًال في الفردوس، و

 .Ðىللیهود في أوقات أخر
  العالمة ترتلیان

  ،واألمة التي یستعبدون لها"

  ،دینها أنا یقول اللَّهأس
، وبعد ذلك یخرجون

 ]7". [ویعبدونني في هذا المكان

 فإن فرعون وجیشه الذي یتشامخ على ،إن كان اهللا یسمح باستعباد نسل إبراهیم إلى حین لیتمتعوا بالمیراث
اهللا وعلى شعبه یسقط تحت الدینونة والهالك، بینما یخرج الشعب لیعبد اهللا. 

1 Hom. on Acts, hom. 15. 
2 Answer to the Jews, 2. 
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  ذاك الذي وعد بأن یهب األرض هو نفسه سمح بالشرور (الضیقات). اآلن أیًضا یعد بالملكوت، ومع هذا یسمح
لنا أن ُنختبر بالتجارب. إن كان في ذلك الوقت لم ُتعَط الحریة إالَّ بعد أربعمائة سنة، فأي عجب (إن سمح 

 .Ïبالضیقات) من أجل الملكوت؟ مع هذا حقق وعده؛ انتظار الوقت لم یبطل كلمته

  اهللا غني في طرقه ووسائله لیخرجنا من الضیقات. لقد أظهر فوق كل شيء أن األمة تزایدت جًدا بالمقاومة
ضدها، بینما ُاستبعدت وُأسيء معاملتها لكي تفنى. وهذا هو عظمة الوعد. فلو أنها نمت في أرضها لم یكن األمر 

عجیًبا. ولم یكن هذا لفترة قصیرة حین كانت في أرٍض غریبة، بل لمدة أربعمائة عام. هنا نتعلم درًسا عظیًما 
لفلسفة االحتمال. لم یعاملهم كسادٍة بل كعبیدٍ . بل وكأعداء وطغاة، وقد سبق فأخبرهم أنهم ینالون حریة عظیمة، 

 .Ð] في حصانةٍ ٧هذا ما یعنیه بالقول: "یخرجون ویعبدونني في هذا المكان" [

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  ،عطاه عهد الختانأو"

  ،وهكذا ولد اسحق
، وختنه في الیوم الثامن

، واسحق ولد یعقوب
 ]8". [ عشرىویعقوب ولد رؤساء اآلباء االثن

نه سیغیر عوائدهم، فإن إبراهیم أ وىإن كان الیهود یتهمون القدیس استفانوس بالتجدیف على اهللا وعلي موس
  یحسبها الیهود صلب العوائد الیهودیة وعمودها الفقري. لقديباهم نال الوعد اإللهي قبلما ینال الوصیة بالختان، التأ

م نسمع عن وصیة حفظ للم یقدم اهللا إلبراهیم وصیة أخرى سوى "عهد الختان"، فتبرر إبراهیم باإلیمان قبل أن ُیختن. 
 وال إقامة بیت خاص باهللا (خیمة االجتماع أو الهیكل). ومع هذا ُحسب إبراهیم واسحق ، وال طقوس للتطهیرات،السبت

 الرب، وظل اسم اهللا بعد موتهم ُیدعى: "إله إبراهیم وٕاله اسحق، وٕاله یعقوب". يویعقوب محبوب
هكذا یود القدیس استفانوس أن یسحب قلوبهم إلى الوصیة اإللهیة أو العهد اإللهي، أال وهو ختان القلب 

واآلذان. 
  ،ورؤساء اآلباء حسدوا یوسف"

  ،وباعوه إلى مصر
 ]9". [وكان اللَّه معه

یوضح لهم القدیس استفانوس أن ما یعانون به من غیرة شریرة وحسد لیس باألمر الجدید، بل هو قدیم قدم 
في بدء خلقة اإلنسان تسلل الموت إلى آدم وحواء بحسد إبلیس، وها هو في بدء تكوین شعب اهللا سلم اإلنسان نفسه. 

رؤساء اآلباء (أبناء یعقوب) أخاهم یوسف خالل الحسد. وعندما جاء ربنا یسوع المسیح سلمه الرؤساء للموت بحسدهم 
فالذین یطلبون قتله اآلن هم حفدة رؤساء اآلباء الذین  له. واآلن یقف استفانوس في المجمع لیحاكم لحسدهم إیاه.

. بحسدهم لهباعوا أخاهم عبًدا 

  أیها األخ المحبوب إن حسدك لما هو خیر، وغیرتك ممن هم أفضل منك یبدوان في نظر البعض كما لو كانا

1 Hom. on Acts, hom. 16. 
2 Hom. on Acts, hom. 16. 
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خطأ تافًها وطفیًفا. وٕاذ ُینظر إلیه (الحسد) كما لو كانا تافًها ولیس ذا قیمة ال ُیخشى منه. وٕاذ ال ُیخشى منه 
ُیستهان به. وٕاذ ُیستهان به یصعب تحاشیه. ولهذا فإن الحسد ضرر مظلم وخفي. فإذ ال ندرك أنه ینبغي على 

الحكیم أن یتحاشاه، یتسرب خفیة إلى العقل غیر الحذر ویجعله مضطرًبا. 
أضف إلى هذا، أمرنا الرب أن نكون حكماء، وأوصانا أن نالحظ باهتمام بالغ لئال یتسرب ذلك العدو، الذي 

یقف متربًصا دائًما، فیزحف خفیة إلى صدورنا، ویشعل من الشرارات لهیبها، ویضخم األمور الصغیرة. وهكذا بینما 
نستنشق الهواء اللطیف والنسیم الناعم بال حذر، إذ بالعواصف والزوابع تهب، فتعمل على إفساد اإلیمان، وتدمیر 

الخالص والحیاة. 
لهذا ینبغي علینا أیها األخ الحبیب، أن نكون حذرین متسّلحین بكل القوة، مراقبین بدقة كاملة، حتى نطرد 
العدو الثائر الذي یصوب أسهمه إلى كل جزء من أجزاء جسدنا الذي یمكن أن یضرب أو یجرح، وذلك كما یحذرنا 
الرسول بطرس، ویعلمنا في رسالته قائالً : اصحوا واسهروا، ألن إبلیس خصمكم كأسد زائر یجول ملتمًسا من یبتلعه 

). 8:5 بط 1هو" (
در الحسد أن یبث قفي كل األمثلة الذي أصیب بالضرر الحاسد نفسه، أما الذي حسده فكان الرب معه، ال ي

سمومه فیه. 

  لو نظر أي إنسان بدقة إلى (سهام الحسد)، فسیجد بأنه لیس هناك ما ینبغي أن ُیحذر منه ویراعیه أكثر من أن
یؤخذ أسیًرا بواسطة الحسد والحقد. فلیس أحد یسقط في األشراك الخفیة للعدو الخبیث بحیث یرتد من الحسد إلى 

الكراهیة، إال ویهلك بسیفه هو شخصًیا دون أن یعلم. 

  ،یكون الضرر تافًها والخطر بسیًطا عندما ًتجرح األطراف بسیٍف، فیكون الشفاء هّیًنا مادام الجرح واضًحا
وُیستخدم الدواء. فالقرحة التي ُترى یمكن عالجها بسهولة. أما جراحات الحاسدین فهي مخفّیة وسّریة، وال تقبل 

عالًجا لشفائها، فتغلق على نفسها آالًما مخفیة داخل مكامن الضمیر. 

  منذ بدایة العالم كان الشیطان هو أول من أهلك نفسه ودًمر اآلخرین. لقد انكسر بالغیرة مع الحسد المملوء ضغینة
ذاك الذي كان في العظمة المالئكیة، مقبوًال أمام اهللا ومحبوًبا عنده. 

، وال بالدمار قبل أن  هویرشق نفسه بها، وال باألسر قبل أن یؤسر إنه لم یرشق اآلخرین بغریزة الغیرة قبل أن
یهلك. وفي إغرائه بالغیرة، أفقد اإلنسان نعمة الخلود الموهوبة له، وهو نفسه فقد تلك التي كانت له سابًقا. 

ك التي ذال مجد عظیم وبهي، فا المالك، وأز الحسدیا لها من شرور عظیمة أیها اإلخوة األحباء، فقد أسقط
  .ن هو نفسه ُخدع بهيخدع به اآلخر

 الشهید كبریانوس
، نقذه من جمیع ضیقاتهأو"
، عطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصرأو

  ،فأقامه مدبًرا على مصر
 ]10". [وعلى كل بیته

بینما یبیع رؤساء األسباط أخاهم عبًدا لیتخلصوا منه، إذا باهللا ینقذه من جمیع ضیقاته ویعطیه نعمة وحكمة 
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ویهبه مجًدا في أرض مصر. فمقاومة الرؤساء لم تهز شخصیة یوسف، بل تحولت لمجده. وكأنه یحذرهم من مقاومته 
جد خادمه األمین. م و،له في الحق اإللهي، فسیؤول هذا حتًما لمجد اهللا

  ُیظهر أن القدیسین غیر مستثنیین من التجربة، لكنهم ینالون عوًنا في ذات التجارب... فالتجارب جعلت یوسف
أكثر مجًد، وكما فعل الملك مع موسى بأمره قتل األطفال لكي ُیقتل موسى. فلو لم یصدر األمر هكذا لما انسحب 

موسى إلى البریة وتمتع بالرؤیا وتأهل لها. هكذا الذي بیع كعبٍد جعله اهللا ملًكا هناك بینما ظنوا أنه عبد. هكذا 
 .Ïفعل المسیح في موته مؤكًدا سلطانه، فإنه یملك كملٍك حیث هم باعوه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 ففسر ،ما تمتع به یوسف لم یكن إال نعمة مجانیة هللا، إذ وهبه نعمة في أعین الكثیرین، كما وهبه حكمة

. )41ن كما بالنسبة لفرعون (تك جاألحالم في الس

. نزول یعقوب أب األسباط إلى مصر 2
، ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان"

، وضیق عظیم
 ]11". [ ال یجدون قوًتاآباؤنافكان 

) كما على كنعان، وٕاذ كان یعقوب واإلحدى عشر ابًنا 54: 41 (تك رحلت المجاعة على أرض مص
"، بل أنقذهم اهللا خالل یوسف الذي كان في مصر. كنعانوعائالتهم في كنعان لم ینقذهم المكان "

، ولما سمع یعقوب أن في مصر قمًحا"
 ]12". [ أول مرةآباءناأرسل 

، فیحسب آباء ""آباءنا الحظ حكمة القدیس استفانوس، فهو یدعو أبناء موسى العشرة الذین أرسلهم یعقوب
األسباط آباء المؤمنین المسیحیین. ومن جانب آخر إذ یروي تاریًخا أورده موسى النبي في أسفار الشریعة یؤكد قبوله 

ألسفار الشریعة وثقته فیما كتبه موسى النبي بالوحي اإللهي. 
، خوتهإ استعرف یوسف إلى ،وفي المرة الثانیة"
 ]13". [ستعلنت عشیرة یوسف لفرعونأو

. )16: 45 وقدمهم لفرعون (تك ،)4: 45في المرة الثانیة كشف یوسف عن شخصیته إلخوته (تك 
، فأرسل یوسف واستدعى أباه یعقوب وجمیع عشیرته"

 ]14". [خمسة وسبعین نفًسا

 أن ما فعله آباؤهم رؤساء األسباط بأخیهم یوسف كان نبوة رمزیة لما تحقق القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
بالنسبة للسید المسیح، وقد قام مجمع السنهدرین بتحقیق النبوة. لقد حمل لهم یوسف صداقة واهتماًما، وحتى بعد 
حسدهم له وبیعه عبًدا لم یتخَل عنهم، بل قدمهم لفرعون وأعانهم. صورة رائعة للحب الخالص یكشفها لنا القدیس 
استفانوس، وكأنه یعلن لمقاومیه أنهم مع كل ما فعلوه بالسید المسیح وما یفعلونه برسله بعد صعوده یبقى السید 

وكنیسته یحمالن كل حٍب لهم، ویقدمان لهما الحیاة األفضل. 

1 Hom. on Acts, hom. 16. 
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]. 11-10لم یكن یوسف في أرض الموعد بل في مصر، مع هذا كان اهللا معه وأنقذه من جمیع ضیفاته" [
لم ینقذه من كل متاعبه فحسب، وٕانما حول الضیقات لمجده، فجعله المدبر على كل أرض مصر وعلى بیت فرعون. 

أنقذه من العبودیة التي نال ثمنها إخوته، ووهبه حریة ومجًدا على أعلى مستوى. 
 نفًسا بینما جاء في األصل العبري سبعین نسمة (تك 75 حیث ذكر العدد ةاتبع استفانوس الترجمة السبعیني

) مضاًفا 26: 46 (تك 66). یرى البعض أن عائلة یعقوب كانت قادمة عددها 22: 10؛ تث 5: 1 ؛ خر 26: 46
). 27: 46 أفراد (تك 9إلیهم عائلة یوسف 

 " ٍال یعني أن ًتحضر  لنتعلم إذن أن الكتاب المقدس یستخدم الجزء عن الكل. فإن الذي قال: "یأتي أمامك كل جسد
 نفًسا 75األجساد أمام الدیان منفصلة عن النفوس. وعندما نقرأ في التاریخ المقدس أن یعقوب نزل إلى مصر مع 

 ،)19: 1 ) نفهم أنه یقصد بأن األجساد مرتبطة بالنفوس. هكذا أیًضا قیل أن الكلمة صار جسًدا (یو14: 7(أع 
. Ïآخًذا مع الجسد كل الطبیعة البشریة

 القدیس غریغوریوس النیسي
  ،فنزل یعقوب إلى مصر"

 ] 15 [.آباؤنا"ومات هو و

 منطلقین ، إسرائیل من مصرجبناء یعقوب قبل خروأ عاًما في مصر، فمات كل 215عاش االسرائیلیون 
نحو أرض كنعان. 

، ونقلوا إلى شكیم"
، ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهیم بثمن فضة

 ]16 [."بي شكیمأمن بني َحمور 

خوته. أما عظام یوسف فحملها اإلسرائیلیون إلى أرض كنعان إُدفن یعقوب في حقل مكفیلة بواسطة یوسف و
د القدیم قط إلى نقل عظام أي أب آخر هشر العي). لم 25: 50؛ تك 32: 24حسب وصیته، وُدفن في شكیم (یش

ن حملوا عظام آبائهم. فكما حمل نسل یوسف عظام أبیهم، يغیر یوسف، لكن االحتمال وارد وكبیر أن اإلسرائیلي
یحتمل أن قام نسل اآلباء اآلخرین بذات العمل. 

بعد حین ودفنوها حملوا أجسادهم  یوسف) ونسلهم، ة أن أبناء هؤالء الرجال (إخوÐالمؤرخ یوسیفوسیقول 
 أخذ بهذا الرأي كثیر .في حبرون، أما عظام یوسف فحملوها بعد ذلك إلي أرض كنعان. عندما خرج الیهود من مصر

ن اآلباء رؤساء األسباط قد ُدفنوا في حبرون، غیر أن بعض الیهود یعتقدون أنهم دفنوا في شكیم. أمن الكتَّاب الیهود، 
یم في أیام القدیس ككانت ش على أي األحوال فإن العهد القدیم لم ُیشر إلى ما یخالف قول القدیس استفانوس.

 ،استفانوس تحت أیدي السامریین، ولعله لهذا السبب أشار كثیر من الكتَّاب الیهود إلى أن عظام آبائهم في حبرون
حتى ال یعتز السامریون بأنها تحت أیدیهم. مع هذا لم یعترض السامعون على كلمات القدیس استفانوس. 

وسیكیم  Shechem)، شیخیم 5: 4: مدینة أو قریة بالقرب من السامرة، كانت ُتدعى سوخار (یو شكیم
Sychem .اآلن ُتدعى نابولس Napolose  أو نابلس Naplous، تبعد حوالي عشرة أمیال من شیلوه Shiloh 

1 Against Eunomius, 2:13. 
2 Antiq. 2:8:2. 
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 میًال من أورشلیم ناحیة الشمال. 40و
كل ما ناله إبراهیم أب اآلباء أو یعقوب (إسرائیل) أب األسباط قطعة أَرض صغیرة كمدفن، ولم یرتبط قلب 

أحدهما بمیراث األرض المّتسعة الخصبة. 

 األرض التي في شكیم؟ ىمن الذي اشتر
 أن یعقوب ولیس إبراهیم هو الذي اشترى هذه األرض من بنى حمور 32: 24یش و، 19: 33جاء في تك 

یرى البعض أن األصل  ).23أوالد شكیم، أما إبراهیم فاشترى األرض التي في مكفیلة من بنى حث في حبرون (تك 
هو "اشتراه أبونا"، وفي النساخة ظن النساخ أنه یقصد بأبینا "إبراهیم"، فكتبوا إبراهیم عوض كلمة "أبونا". 

، وكما كان یقرب وقت الموعد الذي أقسم اللَّه علیه إلبراهیم"
  ،كان ینمو الشعب
 ]17 [."ویكثر في مصر

إذ حّل وقت الخالص سمح اللَّه لشعبه أن ینشأ وینمو وسط الضیق في مصر. فلم تكن تلك السنوات وقًتا 
 والتمّتع بالوعد اإللهي. هكذا ،ضائًعا، وال عقبة في تحقیق الوعد اإللهي، بل كان الضیق هو الجو الالئق للخروج

یرتبط تحقیق الوعود بأزمنة الضیق. هنا یعلن القّدیس استفانوس عن نظرته الكتابّیة الصادقة أن ما تعانیه كنیسة 
العهد الجدید من  الیهود إّنما هو الجو الصّحي لنمّوها وازدهارها روحًیا وعددی�ا.  

 ألن مراعیها كانت جیدة، ومعروف أن فروع نهر النیل في ،بقي رعاة الماشیة في أرض جاسان شرق الدلتا
 مصر كلها، واختلطوا بكل مراكز األعمال يهذه المنطقة كانت متعددة جًدا. أما بقیة شعب إسرائیل فانتشروا ف

 كل صنعة وشربوا أسرارها. عاشوا أربعة قرون في وسط أعلى حضارات العالم آنذاك، بل وربما ال وأتقنواوالمهن، 
تدانیها حضارة الیوم. درسوا العلوم واآلداب والحكمة واالقتصاد والطب والفلك والهندسة واللغة الخ. 

ستعبدهم فرعون رفضوا الخروج من مصر إلقد نموا جًدا وازدادوا حتى حسبوا مصَر وطًنا لهم. وحتى عندما 
تحت قیادة موسى. وبعد الخروج حاولوا الرجوع إلیها عدة مرات. وفي أیام ارمیا النبي حملوه قسًرا معهم وذهبوا إلى 

مصر. 
 نسمة إلى أمة 75 نأظهر القدیس استفانوس عمل اهللا العجیب الذي حّول في فترة صغیرة األسرة المكونة م

 فقد حقق اهللا وعده إلبراهیم. ، الف محارب600 صار عدد رجال الحرب ة سن215عظیمة هذا تعدادها. في فترة 
  ،أن قام ملك آخر"إلى 

 ]18". [لم یكن یعرف یوسف

 لم یفكروا في الخروج من مصر، بل كانوا یشعرون باالستقرار فیها، ،إذ تزاید عدد اإلسرائیلیون جًدا وقووا
لهذا سمح اهللا بظهور ملك آخر في مصر لم یِسر على منهج الملوك سلفائه، هؤالء الذین كانوا یحسنون التعامل 

 بل یخرجوا إلى األرض التي وعد اهللا بها إبراهیم أن یرثها نسله. وقد ،معهم. سمح به اهللا لكي ال یشعروا باالستقرار
حان وقت إتمام الوعد اإللهي. 

یرى البعض أن فرعون هذا هو رمسیس، الملك الخامس من األسرة الثامنة عشر، وأن هذا تم حوالي عام 
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 الذى بدأ ملكه عام Mandoneiأن اسم الملك هو ماندوني  Ï M. Champollion. شامبلیون م یظن. ق.م1559
نه أول ملك في األسرة الثامنة عشر وُیدعى أ Ð G. Wilkinsonیرى ج ولكنسونوم. . ق1565 ق.م حتى 1585

ن معرفتنا بتاریخ مصر القدیمة إلى اآلن  أProf. Hackettویرى هاكت  Amesأو عامس  Amosisعموسیس 
. Ñ لذا یصعب تحدید الزمن بدقة،لیست دقیقة تماًما

  ،فاحتال هذا على جنسنا"
، وأساء إلى آبائنا

 ]19". [حتى جعلوا أطفالهم منبوذین لكي ال یعیشوا

) الذي اضطهد العبرانیین لكي یحرمهم من  ق.م.1225-1292 سمح اهللا بقیام ملك آخر (رمسیس الثاني
وا ینهبون خیرات مصر، وكان اهللا یعد لهم الخالص والتمتع أ إذ كانوا قد بد،بهايقدور اللحوم وملذات مصر وأطاي

.  ق.م)Memoptah) 1225-1215 بتاحمبأرض الموعد. وقد تم الخروج في عهد فرعون م
إذ الحظ المصریون تزاید عددهم كانوا یضیفون علیهم األثقال، حیث یالحظ القدیس استفانوس هنا ثالثة 

أمور: 
. جحودهم الدنىء، إذ لم یراِع الملك الجدید خدمات یوسف لهذه األمة. 1
 بحكمة لنفع أنفسهم، بل ما ا". لم یسلكوفاحتال على بني جنسنا. سیاستهم الشیطانیة وفكرهم الجهنمي "2

 خوتهم.إكان یشغلهم هو االحتیال والسلوك بعنٍف في غیر رحمٍة ب

 . تصرفهم معهم على مستوي مؤلم، حیث خططوا لقتل كل األطفال الذكور الصغار.3

رض الموعد ال فضل لهم أو آلبائهم فیه، إنما أفي هذا كله یود القدیس استفانوس أن یبرز لهم أن دخولهم 
 ه ولیس حسب استحقاقهم. ولعل،هو عطیة مجانیة، وهبة من اهللا صانع المستحیالت، الذي عمل حسب غنى نعمته

أراد أن یوضح لهم أن التاریخ یعید نفسه، فما فعله بهم المصریون، وما خططوا لتدمیرهم فشل تماًما، وتمتع إسرائیل 
رض الموعد. اآلن ها هم أنفسهم یمارسون ما فعله المصریون وبذات الروح، ویظنوا أنهم قادرون على أبالحریة وورث 

 اهللا، إله المستحیالت، عامًال في وسط المؤمنین لیهبهم المیراث األبدي، كنعان ىتحطیم كنیسة المسیح، لكن یبق
السماویة. 

. تربیة موسى في قصر فرعون 3
، وفي ذلك الوقت ُولد موسى"

، وكان جمیًال جًدا
 ]20". [فُرّبَي هذا ثالثة أشهر في بیت أبیه

 لقتله وهو بعد حدیث الوالدة؛ أرسله اإذ بلغ االضطهاد ذروته ُولد موسى، وكان هو نفسه في خطٍر، معرًض 
 وٕاذا بوجهه ،ُولد وسط هذه الظلمة الدامسة اهللا مخلًصا عندما بلغت الظلمة الذروة، وصارت الكارثة كما بال حل.

 بل وحتى في عینى ابنة ، اهللايالجمیل جًدا یشرق كما بنورٍ . لقد قدسه اهللا وهو بعد في الرحم، فُولد جمیًال جًدا في عین

1 Essay on Hieroglyphic System. 
2 Manners and Customs of the Ancient Egyptians, vol. 1. p, 42, 2nd edition. 
3 Barnes Notes on Acts 7:18. 
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فرعون. 
 عجز اإلنسان عن العمل، حتى وٕان كان أًبا أو أًما للشخص. لقد احتفظ القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

 الوالدان بموسى، ولكن إلى ثالثة أشهر فقط، وألقیاه في النهر.

  ٍإذ صار عون اإلنسان میئوًسا منه فألقیاه، عندئذ أشرق إحسان اهللا في روعةÏ. 

 هذا هو العجب، أن ذاك الذي یكون لهم نصیًرا ُولد وسط العاصفة، ال قبل وال بعد ذلك الوقتÐ. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، ولما ُنبذ اتخذته ابنة فرعون"

 ]21". [ورّبته لنفسها ابًنا

 إلى الموت، كما م أن یلقین بهننجحت خطة فرعون، فقد اعتادت األمهات المملوءات حنُوا على أطفاله
فعلت والدة موسى النبي. 

ماًال رائًعا، وتعهده وهو رضیع برعایة والدیه لمدة ثالثة اشهر، وٕاذ جتعهده اهللا وهو في رحم أمه فوهبه 
 تعهده في بیت فرعون نفسه المقاوم هللا ولشعبه. ،توقفت أذرع الوالدین

 أنه ي". وهو تعبیر عبراني یعنباهللا جمیالً " أو "جمیًال أمام اهللا"، وبحسب األصل الیوناني "وكان جمیًال جًدا"
 "كان طفًال : یصفه المؤرخ یوسیفوس.)23: 11 ال یخشیان أمر الملك (عب ههیئته لها مسحة إلهیة سریة جعلت أبوي

 وبسبب جماله إذ ،"Òماًال من عامة الناسجد الصبي للوقت ظهر بوجه أكثر ل "لما وُ :. ووصفه فیلون"Ñشكله إلهًیا
التقطته ابنة فرعون من الماء اتخذته ابًنا لها. 

  إذ كانت كل هذه العنایة اإللهیة ترافق (الطفل موسى) لم ُتذكر كلمة "هیكل" وال "ذبیحة"، بل تربى في بیت
 .Óبربري

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 شخصّیة موسى النبي وحیاته وأعماله القدیس غریغوریوس أسقف نیصص" یقّدم لنا حیاة موسىفي كتابه "

كرمز لعمل السّید المسیح في النفس البشریَّة وتمّتعها بخالصه العجیب. 
 في ابنة فرعون المتعّلمة الوثنّیة والعاقر رمًزا للفلسفات الزمنّیة نیصص القدیس غریغوریوس أسقفیرى 

 یحبلون ریًحا وال ینجبون قط، إّنهم كاألمیرة العاقر!  لكنهموالفالسفة الذین یبذلون جهًدا عظیًما كمن هم في حالة طلق،
 لكّنه رضع اللبن من ، فال تنجب نور معرفة اللَّه. ترّبى موسى في قصر فرعون كابن البنة فرعون،إّنها دوًما تجهض

.] Ô لبن الكنیسة [بهذا تنتعش النفس وتنضج وتتمّتع بالوسائط للصعود إلى األعاليمن أي ،أّمه
، فتهّذب موسى بكل حكمة المصریین"

 ]22 [."وكان مقتدًرا في األقوال واألعمال

1 Hom. on Acts, hom. 16. 
2 Hom. on Acts, hom. 16. 
3 Antiq. 2:9:7. 
4 Vita Moys. 1:9. 
5Hom. on Acts, hom. 16. 
6 Vita Moys., 12. 
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ك وتفسیر األحالم والطب والریاضیات والعلوم الدینیة. كان العالم لكان تعلیم المصریین یركز على علم الف
القدیم ینهل من معرفة قدماء المصریین وحكمتهم وفلسفتهم. فمن المعروف أن العلم انتقل من مصر إلى فینیقیة ثم 

. Ïإلى الیونان، وقد جاء عدد لیس بقلیٍل من الفالسفة الیونان إلى مصر من أجل المعرفة
 أمام اهللا أنه ثقیل اللسان، وبطيء في الحدیث". لهذا فإن اقتداره في ي": یعترف موسى النبمقتدًرا في األقوال"

 قدرته على االتصال بفرعون. هذا واضح عندما كان هرون یود أن یبلغ فرعون رسالة كان یقدمها خالل ياألقوال تعن
). 16-11: 4أخیه موسى (خر

قتبسها استفانوس عن التقلید الیهودي، وهي تعبر ا في أسفار العهد القدیم، "مقتدًرا في األقوال" لم ترد عبارة
 عاًما. وكأن اهللا قد هیأه للقیادة بروح المعرفة والعلم، وربما خالل هذه 40عما تمتع به موسى في قصر فرعون طوال 

داع. هذا وقد تزینت بالمعرفة العلمیة استطاع أن یكون له دوره الفعال في إنشاء خیمة االجتماع بما تحمله من إ
). وقاده الرب 3: 12معرفته بعمل اهللا في حیاته لیكون "حلیًما أكثر من جمیع الناس الذین على وجه األرض" (عد 

 فسجل األسفار الخمسة كما ، الكتابةم خالل حكمة المصریین تعل. القفرطإلى البریة لیتعلم روح الرعایة الحانیة في وس
تعلم حفظ الورق أو المخطوطات من التلف. یؤكد علماء كثیرون أن موسى النبي هو الذي اخترع الخط العبري 

 ، ونال نصرة باهرة وعاد باألسرى،نه قاد حملة مصریة ضد أثیوبیاأبقواعده. ویرى البعض من جهة اقتداره في العمل 
وقد صار أغنیة بین أبطال الحرب والسلم. 

 دارًسا عظیًما لم ینقد إلى سحر مصر، بل أدرك خداع لشیطان ر صا، لذلك وقدلم ینَس موسى إله آبائه إذ
وخداعهم لآلخرین. للسحرة، 

 ما یقوله. نفذ أنه صار أشبه برئیس وزراء مصر، یتكلم بسلطاٍن ويي ربما تعن:"مقتدًرا في األقوال واألعمال"
 صاحب ، فصار باهللا قادًرا،ولعله كان في ذهن القدیس استفانوس أن ما تمتع به موسى هو بتخطیٍط إلهيٍ 

 إذ یتمتع بالروح القدس الساكن فیه یشعر أنه صاحب سلطان. ، هكذا استفانوس نفسه.سلطان

  ولما بلغ سن الرجولة، وصار 22" ["بكل حكمة المصرّیینترّبى في غنى الملوك وبهائهم ومجدهم، وتعّلم .[
عظیًما، رفض كل تلك األشیاء، مفّضًال باألحرى شدائد المسیح وعاره، كما یقول الرسول: "على أن یكون له تمّتع 

. Ð )25: 11وقتي بالخطّیة" (عب 
القدیس مقاریوس الكبیر  

  عندما بلغ (موسى) السن المناسب عّلموه الحساب والهندسة والشعر والتوافق الموسیقي، باإلضافة إلى الطب
والموسیقى، على أیدي المعّلمین النابغین في هذا العلوم والفنون من المصرّیین. كذلك تعّلم الفلسفة، تلك التي تدل 

علیها الرموز في اللغة الهیروغلیفیة، كذلك قام الیونانّیون بتعلیمه المواد الدراسّیة، وتنشئته كطفٍل ملكي، وذلك 
حسبما ذكر فیلون في سرده لحیاة موسى. درس موسى إلى جانب ذلك آداب المصرّیین، وعلم األجرام السماوّیة 

 في كتابه عن ملوك الیهودّیة. كان موسى Eupolemusعلى أیدي الكلدانّیین والمصرّیین، كما یذكر إیبولیموس 
أول الرجال الحكماء، وأول من عّلم الیهود علم النحو والصرف، وهو ما تلّقاه الفینیقّیون من الیهود فیما بعد، ثم 

1 Barnes’ on Acts 7:22; Rawlinson’ Herodotus, vol. 2, p, 80-81; Herodotus, 2, p. 50-51. 
Ð  4: 9عظة .
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. Ïأخذه الیونانّیون عن الفینیقّیین
 القدیس إكلیمنضس السكندري 

 ذ تركها بحث عن اهللا بكل رغبة قلبه، وهكذا رأى اهللا وسأله وسمع له عندما إتعلم موسى كل حكمة المصریین... و
 .Ð)4: 3تكلم (خر 

 القدیس أمبروسیوس

 قد تتدرب بكل حذاقة كما تشاء في ه. ، فلیس لنا مصدر للمعرفة سواه عن اهللا نتعلم من اهللا ما نفكر فينلزمنا أي
ي، لكنه ال یعینك على معرفة اهللا. لقد تبنت لفكرلشبع افي اكله یساهم  هذا. علمانیة، ربما تسلك حیاة بارةلا الفلسفة

ا أصاب العبراني نتقم لم باإلضافة إلى ذلك كان له والؤه لجنسه، فایین،المصرة كل حكم ى، فتعلمسابنة فرعون مو
 .Ñمع هذا فلم یعرف اهللا الذي بارك آبائه وبقتل المصري،

 الري أسقف بواتییهيلقدیس ها
  ،ولّما كُملت له مدة أربعین سنة"

 ]23". [خوته بني إسرائیلإخطر على باله أن یفتقد 

لم ُیذكر عمره في العهد القدیم حین فكر موسى في انقاذ اخوته، لكن القدیس استفانوس اقتبس هذا عن 
التقلید الیهودي. 

شّب موسى مقتدًرا في الكالم والعمل، وظن أن بقدراته ومواهبه یستطیع أن یفتقد اخوته في مذلتهم. وربما 
. لكن هل كان یظن أنه قادر ةكان في ذهنه أن یقود حملة عسكریة لمقاومة مضطهدي شعبه، ولتثبیت حقوقهم بالقو
أن یثبت وجود شعبه بالسیف داخل أرض مصر، أم انه یقود الشعب إلى فلسطین؟ 

د في يكتأ البعض إن فرعون طلب أن یقتل موسى لیس لمجرد قتله للمصري، وٕانما جاء هذا الحدث لىیر
تنظیم سري لحساب العبرانیین، فشعر بخطورته. فإبالغ فرعون بحدث قتل مصري حركة ذهن فرعون أن موسى قد بدأ 

وهو أمر ُیحسب تافًها بالنسبة لفرعون، إنما یكشف أن شًكا قد سرى في أوساط القصر الملكي بتخطیط خفي لموسى 
ضد المصریین. 

لبه وفكره وكل قشعبه، لكن ب ولم یكن له اتصال ،عاش موسى في قصر فرعون كمصري في بیت فرعون
أعماقه كانت مرتبطة بشعبه، یئن مع أنینهم، ویشتهي أن یراهم في كمال الحریة. 

، ذ رأى واحًدا مظلوًماإو"
، نصف المغلوبأحامى عنه و

 ]24". [إذ قتل المصري

الظلم الذي حل على الیهودي من المصري هو أنه كان یضربه بعنٍف یمكن أن یؤدي إلى قتله. 
 في المصري الوثني رمًزا للتعالیم الفلسفّیة الفاسدة والیهودي القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 
حرب المصري ضّد العبراني تشبه حرب الوثنّیة [تعالیم اآلباء، حیث توجد خصومة بینهما. یقول أیًضا: لالمتدّین رمًزا 

1 Stromata 1 :23.. 
2 Duties of the Clergy, 1:26. 
3 On the Trinity, 5:21. 
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 وكل شيء ضّد ما هو عكسه. یعّلمنا موسى بمثاله ،ضّد الدین الحقیقي، والخالعة ضّد البّر، والعجرفة ضّد التواضع
 وأن نقتل عدّو الفضیلة (الشرّ ). فنصرة االبن الحقیقي هو موت ،أن نقف في صف الفضیلة كما في صف قریب لنا

.] Ï والتواضع یذبح التشامخ،للوثنّیة ودمار لها. وهكذا البّر یقتل الظلم
، خوته یفهمون أن اللَّه على یده یعطیهم نجاةإفظن أن "

 ]25 [."وأّما هم فلم یفهموا

ل. عندما وقف موسى في ولم یرد هذا في أسفار العهد القدیم. لكن ما ذكره القدیس استفانوس هو أمر مقب
نه أصف العبراني، وكان یقاوم المصري بمفرده، حسب أن ما قد فعله هو بتوجیه اهللا نفسه لكي یخلص شعبه، وظن 

ن تربى في قصر فرعون لكنه إسرائیلي. إن یفهم ذلك، مدرًكا أنه وأكان یلیق بالشعب 
، وفي الیوم الثاني ظهر لهم وهم یتخاصمون"

:  قائالً ،فساقهم إلى السالمة
 ]26 [." لماذا تظلمون بعضكم بعًضا،خوةإأیها الرجال أنتم 

) فجأة وبطریقة غیر متوقعة إلثنین عبرانیین یتخاصمان، وقد حثهما على 13: 2ظهر في الیوم التالي (خر 
د سالم بینهما. وجه حدیثه نحو الشخص المخطئ، مؤكدا أن الذي یصارع ضده هو أخوه. اجإيالمصالحة و
:  قائالً ،فالذي كان یظلم قریبه دفعه"

 ]27" [؟قامك رئیًسا وقاضًیا علیناأمن 

 ا أخیه له رفض المصالحة، بل وهدد موسى، فإنه مةخوأإذ طلب موسى من الظالم أن یضع في اعتباره 
أصعب على المخطئ الجاهل أن یراجع نفسه في هدوء ویعترف بخطئه. هذا ما دفع اهللا نفسه أن یبادر بالحب ویتمم 

انبهم ال یطلبون المصالحة مع اهللا. جالخالص ببذل ابنه الوحید لعل الخطاة یتالمسوا مع الحب اإللهي. فإنهم من 
 هذه هي التحیة الطبیعیة التي "من أقامك رئیًسا وقاضًیا علینا؟"  قائالً :،لیس عجیًبا أن یقاوم الظالم موسى

تصدر عن قلب اإلنسان الشریر وفكره نحو من یحثه على المصالحة والسالم. 
 ]28؟" [مس المصريأترید أن تقتلني كما قتلت "أ

من أخبره بما حدث في الیوم السابق. غالًبا ما أخبر اإلنسان الذي أنقذه موسى أقرباءه بما فعله. وعوض 
تقدیم كلمة شكر أو تشجیع لمن یطلب خالصهم، وجد موسى مقاومة وتهدیًدا. 

 مكافأة ةلیته ال یترقب أحد كلمة مدیح أو تشجیع ممن یخدمهم، بل یعمل لحساب ملكوت اهللا دون ترقب أي
زمنیة كبرت أو صغرت. 

  یظهر كیف كان (آباؤهم) جاحدین للمحسنین إلیهم، كما في المثال السابق، فقد خلصوا بواسطة یوسف الذي
ألحقوا به ضرًرا، هكذا مرة أخرى خلصوا بشخٍص آخٍر ناله ضرر، أعني موسى... بالنیة قتلوه كما فعل اآلخرون 

 في المثل السابق. 

إنهم باعوا من لهم في أرض غریبة، وهنا طردوا شخًصا من أرٍض غریبة (مصر) إلى أرض أخرى غریبة 
(البریة). 

1 Vita Moys., 14,15. 
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في المثال السابق قدم لهم الشخص (یوسف) طعاًما، وهنا یقدم لهم (موسى) مشورة صالحة!...  
انظروا كیف تحولت الخطط التي للمقاومة مصادر خالص للذین یدبرون الخطط ضدهم.  

كان الشعب الذي یخطط ضد نفسه والذي كان الغیر یخططون ضدهم ومع هذا كله خلصوا. لم تهلكهم 
المجاعة، لم یحدث هذا قط، إذ خلصهم ذات الشخص الذین أرادوا هالكه بطریقهم.  

القرار الملكي (لفرعون) لم یبددهم، بل باألحرى كانوا ینمون باألكثر عندما مات ذاك الذي عرفهم. لقد أرادوا 
قتل مخلصهم، وهم بال سلطان أن یفعلوا ذلك. أال ترون كیف أنه بذات الوسائل التي أراد الشیطان أن یبطل وعد اهللا 

 .Ïتحقق الوعد

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، فهرب موسى بسبب هذه الكلمة"

 ]29". [وصار غریًبا في أرض مدیان حیث ولد ابنین

 إذ ، وقد حدث.ما توقعه موسى لم یكن غیر حقیقي، فقد توقع أن الخبر یبلغ إلى مسامع فرعون فیطلب رأسه
 جصار فرعون یطلب قتله. هرب موسى في أرض مدیان، وهي منطقة صحراویة في شمال غرب العربیة. هناك تزو

ن هما ي ابنة)، كاهن مدیان. انجبت صفور1: 3؛ خر 29: 10) أو یثرون (عد 18: 2صفورة ابنة راعوئیل (خر
). 4-3: 18جرشوم والیعازر (خر 

الغربة"، فذكرها عندما تحدث عن إبراهیم وقیل أن نسله یكون متغرًبا. وهنا " لىعیركز القدیس استفانوس 
یعیش موسى متغرًبا في أرض مدیان، وقد أثر ذلك على نفسه، فدعى ابنه جرشوم "ألنه قال كنت نزیًال في أرض 

). 22-21: 2غریبة" (خر 
كان شعور الغربة مالزًما موسى كل أیام حیاته، ُولد في مصر غریًبا عن وطنه األصلي "كنعان"، وتربى في 

 ولم ، وأخیًرا انطلق إلى البریة بالشعب متغرًبا،ا عن والدیه، وهرب إلى مدیان لتتضاعف غربتهقصر فرعون غریبً 
رض الموعد. أیدخل 

. العلیقة واألرض المقدسة 4
، ربعون سنةأولما كملت "

 ]30". [في لهیب نار ُعلِّیقة

اآلن تبدأ قصة الخروج وموسى في أضعف حاالته كغریٍب هارٍب من وجه فرعون. هنا أعلنت السماء 
 انهإ ویقود شعبه إلى كنعان. ، فقد ظهر یهوه على شكل ناٍر متقدة في علیقه، ینزل لیقدس األرض،تحركها للخالص

 ویقود السید المسیح البشریة إلى كنعان ،قصة التجسد اإللهي حیث تحمل العذراء مریم في أحشائها جمر الالهوت
السماویة، محرًرا إیاهم من عبودیة إبلیس. 

وس أن ظهور اهللا لمؤمنیه غیر مرتبٍط بأورشلیم؛ ظهر إلبراهیم فیما بین ن استفاحهنا للمرة الثانیة یوض
ال في قدس و لیس في هیكل سلیمان ،بل سیناء. تقدست األرض بحلول اهللاجالنهرین، وظهر لموسى النبي على 

 ة أورشلیم ومدین الموعد بهذا یدفع استفانوس السامعین إلى عدم التعصب ألرض... وٕانما على جبل سیناء،األقداس

1 Hom. on Acts, hom. 16. 
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هیكل، فإن اهللا یود أن یقدس العالم كله! الو

 عاًما من عمره هرب من مصر، ولمدة أربعین عاًما رعى قطعان 40 أكمل  أندبع؛ فسى في البریةوم نطق 
ن أتحًقا ق مس)، كان بالح11: 11 متالبریة منذ والدته. "األعظم بین موالید النساء" ( إلى ءایثرون، أما یوحنا فج

. Ï)10: 11ت ؛ م1: 3بتربیٍة أعظم. یقول النبي عنه: "ها أنا أرسل مالكي أمام وجهك" (مال  یتمتع
 العالمة أوریجینوس

 26-24: 11 أزال عنه كرامة الملوكّیة بإرادته (إذ ترك قصر فرعون) كأّنها تراب ینفضه بإزالته من قدمیه (عب .(
 وعاش منفرًدا مرّكًزا نظره بثبات على العزلة والتأّمل في غیر ،عزل نفسه عن المجتمع البشري لمّدة أربعین عاًما

). بعد هذا استنار بنوٍر ال یعّبر عنه، وحّرر األجزاء السفلّیة التي لنفسه من الثوب 27: 11 المنظورات (عب
. Ðالمّیت المصنوع من الجلد

القّدیس غریغوریوس النیسي 
راعًیا للغنم،  البّرّیة لیعیش فیها أربعین عاًما إلى في انطالق موسى النبي القّدیس غریغوریوس النیسيیرى 

 ترعى حركاتها الداخلیَّة كقطیع، كما كان موسى یرعى الغنم هناك. [بنفس ،رمًزا النطالق النفس إلى حیاة السكون
الطریقة سنحیا حیاة توحد، فال نعود نسقط في أشراك أعداء، وال أن نوجد في وسطهم، بل سنحیا بین الذین هم مثلنا 

.] Ñفي میولنا وفكرنا التي نقوتها، فترعى كل حركات نفوسنا مثل غنم وتتغّذى على اإلرادة التي للفكر الُمهتدى
  ،فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر"

، وفیما هو یتقدم لیتطلع
 ]31 [."صار إلیه صوت الرب

إنه منظر عجیب یحمل صورة حیة  ما أدهش موسى النبي هو منظر العلیقة التي بها لهیب نار ولم تحترق.
فقد تجسد ولم یحترق الناسوت بنار الالهوت الذي ال ُیمكن االقتراب إلیه.  لكلمة اهللا المتجسد،

 هذا المنظر أیًضا كنیسة اهللا سواء في العهد القدیم أو الجدید؛ فقد كان إسرائیل وسط نار االضطهاد یمثل
 الكنیسة في العهد الجدید ى مخلًصا. وتبق، رمز السید لمسیح،في مصر ولم یحترق، ألن اهللا نفسه أرسل لهم موسى

وسط نیران الضیقات التي تعجز عن أن تحرقها. 
لقدیسة مریم بكونها حملت كلمة اهللا في أحشائها، هذا الذي ُیدعى ناًرا آكله، ى الإیشیر هذا المنظر أیًضا 

 وهیأها لحلول الكلمة فیها وقبول جسٍد منها. ،لكنها لم تحترق، إذ قدسها روحه القدوس
 للتجسد اإللهي، لكنه سمع ا لكنه رأى العلیقة الملتهبة ناًرا بكونها رمزً ،لم یَر موسى النبي الجوهر اإللهي

صوت الرب وتّعرف علیه. 
  ،بائكآنا إله "أ

، له یعقوبإله اسحق وإإله إبراهیم و
  ،رتعد موسىإف

1 Homilies on Luke, hom. 10:7. 
2 On the Inscriptions of the Psalms, 1:7:52. 
3 Vits Moys., 18. 
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 ]32 [."ولم یجسر أن یتطلع

". وكأنه یرجع بذاكرة وٕاله یعقوب  إله إبراهیم وٕاله اسحق،أنا إله آبائكیتحدث اهللا مع موسى النبي معلًنا: "
 وجه ى ال یجسر أن یرفع عینیه لیر،موسى إلي الوعد اإللهي لهؤالء اآلباء المحبوبین لدیه! وقف موسى في رعدةٍ 

الرب. 
ني أنا هو إلههم إ وٕاله یعقوب؛ كما ،كأن اهللا یعلن لموسى النبي: "أنا هو إله آبائك، إله إبراهیم، وٕاله اسحق

واهب الوعود ومقیم العهد معهم، أنا هو إلهك الذي یقیم معك العهد. موت إبراهیم واسحق ویعقوب لم یعطل العهد، 
ن مات هؤالء فأنا حي أهبهم الحیاة. إنهم في عیني لیسًوا أمواًتا بل أحیاء". إألنه و

صارت األرض مقدسة، مؤهلة للسجود علیها هللا، ولیس للدوس علیها بالنعلین. تمتع موسى بالسجود بالروح 
 ولیس في حرفیة العبادة وشكلیاتها. ،والحق

ن المتحدث هو صوت الرب واهب الوعود آلبائه  أدركأ ولم یجسر أن یتطلع إلى المنظر، فقد ،ارتعد موسى
 وأدرك ان خالله یحقق اهللا إله إبراهیم وٕاله اسحق وٕاله ،إبراهیم واسحق ویعقوب. تمتع موسى النبي بصوت الرب

یعقوب وعوده. 
) وقد كاد الیهود أن یؤلهوا موسى 11: 6( نه یجدف على اهللا وعلى موسىألقد ُأتهم القدیس استفانوس 

 عاجز عن ،نه إنسان مجردأالنبي، لهذا مع تقدیم القدیس استفانوس كل توقیٍر واحتراٍم لموسى النبي، یكشف هنا 
لخوف عندما ل ویرتعد حین یسمع الصوت اإللهي، إنه یخضع لآلالم، خاصة ،التطلع حتى إلى العلیقة الملتهبة ناًرا

.  أمامهیتجلى مجد اهللا وینكشف جالله
 في العّلیقة المّتقدة بلهیب نار إشراق النور اإللهي علینا خالل تجّسد القّدیس غریغوریوس النیسيیرى 

الكلمة. فقد صار جسًدا لكي یلقي بنوره على البشر. یقول أیًضا: [لئّال یظن أحد أن البهاء لم یصدر عن مادة، لم 
یشرق النور من نجٍم من بین الكواكب، بل صدر عن عّلیقة أرضّیة، فاق في بهائه كل الكواكب السماوّیة. نتعّلم من 

هذا أیًضا سّر العذراء: النور اإللهي الذي أشرق منها خالل المیالد على الحیاة البشریَّة لم یحرق العّلیقة الملتهبة، كما 
.] Ïأن بتولّیتها لم تتحّطم بإنجابها

: فقال له الرب"
  ،اخلع نعل رجلیك

 ]33 [."ألن الموضع الذي أنت واقف علیه أرض مقدسة

) وفي سفر التثنیة 3 (ص خلع الحذاء یحمل معنى رمزًیا سبق لنا الحدیث عنه في دراستنا لسفر الخروج
 ألن األحذیة ، المیتةالزمنیة األمور محبةالتخلي عن  في هذا إشارة إلى العالمة أوریجینوس. إذ یرى )7-10: 25(

الجلد ُیستخدم في الطبول التي تعطي أصواًتا ألن  ،وخلع محبة الظهور ،كانت تصنع من جلود الحیوانات بعد ذبحها
  عالیة بال عمل إشارة إلى حب المظاهر.

 إن رفض إنسان الزواج بأرملة أخیه لیقیم له منها نسًال یخلع حذاءه ویسمى "بیت  أنهجاء في الشریعةأیًضا 
)، وكأن موسى عند خلعه الحذاء أعلن أنه لیس بعریس الكنیسة، وهكذا األسقف أو 10-5:25 مخلوع النعلین" (تث

لیؤكدوا أن المسیح وحده هو عریس الكنیسة.  الكاهن أو الشماس یخلعون أحذیتهم عند دخولهم الهیكل

1 Vita Moys., 20,21. 
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   لم ُتذكر كلمة "هیكل"، ومع ذلك فالموضع مقدس بظهور المسیح وعمله. فإن الموضع أكثر دهشة من قدس
 األقداس، إذ لم ُیذكر في موضع آخر أن اهللا ظهر هكذا، وال قیل أن موسى ارتعد إالَّ في هذا الموضع. 

لقد ظهرت عظمة حنو رعایته...  
انظروا كیف ُیظهر أن اهللا بحنوه كما بتأدیباته وبمعجزاته قد یقّربهم إلیه، لكنهم بقوا كما هم. اهللا حاضر في 

 كل موضع، هذا ما یجب أن یتعلموه! إذ نسمع هذه األمور لیتنا نهرب إلیه في ضیقاتنا.

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 بنعلین لة عیعّلمنا النور ما ینبغي علینا أن نفعله حتى نقف داخل أشّعة النور الحقیقي. فإّنه ال یمكن لألقدام المنت)
أن تصعد إلى ذلك العلّو الذي فیه ُیرى نور الحق. لهذا وجب خلع أغطیة الجلد المّیتة واألرضّیة عن جلدیین) 

النفس، هذه التي التحفت بها طبیعتنا في البدایة عندما ُوجدنا عراة بسبب عصیاننا لإلرادة اإللهیَّة. عندما نفعل هذا 
 .Ïتثمر معرفة الحق وتعلن عن ذاتها

القّدیس غریغوریوس النیسي 
، ني لقد رأیت مشّقة شعبي الذین في مصر"إ

، نینهمأوسمعت 
، ونزلت ألنقذهم

 ]34 [."فهُلم اآلن أرسلك إلى مصر

موسى النبي جًدا، بكونه القائد العظیم الذي خّلص آباءهم من عبودّیة فرعون لینطلق بهم إلى بعتّز الیهود ي 
البّرّیة حتى یرثوا أرض الموعد. اآلن یكشف ما وراء حب موسى لشعبه ورعایته وقّوته، إّنها حب اللَّه نفسه الذي نزل 

 إلىفهلّم اآلن أرسلك  وسمع أنینهم، أّما موسى فهو ُمرسل كأداة في ید اللَّه: "،بنفسه إلیهم إذ رأى وسمع، رأى مشّقتهم
]. الذي أرسله وهبه نصرت متوالیة ونجاًحا في تحقیق رسالته. 34[ "مصر

أرسله اهللا إلى  .10-7: 3یقدم القدیس استفانوس ملخًصا لما سجله موسى النبي بالتفصیل في خروج 
 وارتفع أنینهم إلى ، وٕانما بعمل اهللا فیه. أرسله بعد أن عانى الشعب المشقة، ال بقدراته وقوته، لیصارع فرعون،مصر

 فیفنى الجیل الذي حمل أوثان مصر في قلبه، ویدخل ،السماء، حتى یخرج بهم إلى البریة لیعیشوا قرابة أربعین سنة
بجیٍل جدیٍد إلى ارض الموعد. 

ینسى اإلنسان اهللا ویتجاهله، لكن اهللا ال ینسى اإلنسان أینما وجد. لقد نزل إلیهم لیسمع أنینهم وینقذهم، منفًذا 
وعوده ومخلًصا إیاهم. 

  أیًضا لكي یخرجوا من األلم الشدید إلى الراحة، ١٩: ٣من البدایة قال آلدم: "بعرق جبینك تأكل خبزك" (تك .(
). فإن كان الضیق نافع ٧١: ١١٩كان یلزمهم أن یشكروا اهللا. اسمعوا ما یقوله النبي: "خیر لي أنك أذللتني" (مز 

 .Ðجًدا للعظماء المشهورین، فكم باألكثر بالنسبة لنا

 لصٍ  أنفسنا للصالة. إنها سالح قدیر إن ُقدمت بغیرٍة، إن كانت بدون عجٍب، إن كانت بذهٍن ُمخننخضع نحل .

1 Vita Moys., 22. 
2 Hom. on Acts, hom. 16. 
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 إنها هي]. 34[" لت ألنقذهمم ونزنهيعت أنسم كلها مع عدم استحقاقها. یقول: "ألمة حروًبا، وتفید ادتصإنها 
 .Ïشریرةلا فعالاأل دواء منقذ، له قوة لمنع الخطایا وشفاء هاینع

 حنا الذهبي الفمولقدیس يا
: نكروه قائلینأهذا موسى الذي "

؟ قامك رئیًسا وقاضًیاأمن 
، هذا أرسله اللَّه رئیًسا وفادًیا

 ]35 [."بید المالك الذي ظهر له في العلیقة

لقّدیس استفانوس أّنه یجّدف على موسى، اآلن یعلن لهم القّدیس بأن اللَّه كّرم ضد اكان االّتهام الموّجه 
موسى إذ أرسله، وقد جاءت المقاومة المستمّرة والخطیرة من جانب آبائهم، الذین رفضوا رئاسته وحكمه كقاٍض علیهم. 

القّدیس استفانوس ال یجّدف  ففي قسوة قلب وغالظة رقبة كانوا دائمي التذّمر علیه، بل وحاولوا قتله أكثر من مّرة.
على موسى، بل یكرمه ویعجب منه كیف احتمل مقاومة شعبه له، دون أن یتخّلى عنهم أو یقاومهم. 

 رفض موسى كقائٍد أو رئیٍس أو ذ انكشف حال الشعب، إ، ومد یده للعمل،حین قدم موسى نفسه لشعبه
قاٍض، لكن حین أعلن اهللا عن حضوره الناري وهب موسى عمل الرئاسة والخالص بكونه رمًزا للمخلص الحقیقي، 

كان الشعب غلیظ الرقبة ومتمرًدا منذ عصر موسى؛ فما یفعله الیهود في أیام الرسل لیس باألمر قد ملك الملوك. ف
). 21: 4 الغریب عن طبیعتهم. كان موسى رمًزا للسید المسیح الذي رفضه البناءون فصار حجر الزاویة (أع

 ة ورفضوا قیاد،ما فعله آباؤهم بموسى النبي فعله الرؤساء بیسوع المسیح. لقد أنكروا العلیقة المتقدة ناًرا
دون تجسد الكلمة ح ویج،اٍد من عبودیة فرعون. اآلن یرفض أبناؤهم الصلیب المشرق بنورهفموسى وعمله كقاٍض و

نهم مقاومون أبناء مقاومین. إ وال یقبلون یسوع ملًكا وفادًیا لنفوسهم. ،اإللهي

 إنه ألمر معتاد لدى الیهود أن یخطئوا للمحسنین إلیهم، حتى وهم یقدمون لهم اإلحسانÐ. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
،  صانًعا عجائب وآیات في أرض مصر،هذا أخرجهم"

  ،وفي البحر األحمر
 ]36". [وفي البریة أربعین سنة

نزل اهللا إلنقاذ شعبه وهم في مصر، ورافقتهم العنایة اإللهیة أثناء عبورهم بحر سوف وفي داخل البریة، ولم  
ن یذهبوا أوًال إلى أورشلیم ویقیموا الهیكل وعندئذ یحل في وسطهم ویعمل فیهم. أینتظر وال سألهم 

  وذراٍع رفیعةٍة،رسل الضربات العشرة لیخلصهم بیٍد قويألقد رافقتهم اآلیات والعجائب اإللهیة، ففي مصر 
). 15، 14(خر  بینما هلك فیه فرعون وكل جنوده،)، وفي البحر األحمر شقه لكي یعبر الشعب بسالمٍ 12-4(خر

 الخ). 17، 16وفي البریة خالل األربعین عاًما كان یقدم لهم المن من السماء والماء من الصخرة (خر 
لم یستخدم موسى خبراته العسكریة القدیمة، لكن وهبه اهللا العجائب واآلیات حتى ًیرعب قلب فرعون وقلوب 

 ویسیر بهم في ،). وبقي هذا السالح اإللهي في ید موسى لیعبر بالشعب بحر سوف21-19: 3المصریین (خر 

1 Homilies on Hebrews, hom. 27:9. 
2 Hom. on Acts, hom. 16. 
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وسط البریة أربعین عاًما. 

. مقاومة آبائهم لموسى 5
  :هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائیل"

  ،خوتكمإنبی�ا مثلي سیقیم لكم الرب إلهكم من 
 ]37 [."له تسمعون

 ،هكذا بلغ القدیس استفانوس إلى ما یبغیه أن موسى المرفوض من آبائهم هو القائد المدعو من اهللا 
 ، حدث مع موسى یحدث مع یسوع المسیح مخلص العالم، الذي جاء إلى خاصته. ماوالمسنود باآلیات والعجائب

وخاصته لم تقبله. 
 بل ینتقد رافضي قیادته، ویظهر ما صنعه اهللا ،نه لن یجدف على موسى النبيأإذ كشف القدیس استفانوس 

؛ 15: 18 یعود فیوضح أن موسى نفسه الذي یفتخرون به ویثقون اآلن فیه قد وعد بمجيء المسیح (تث ،على یدیهم
نهم إن كانوا یؤمنون بموسى أ)، فیلزمهم االستماع له وطاعته بقبول من تنبأ عنه. لقد أعلن السید المسیح نفسه 18

 وقد سبق لنا الحدیث عن هذه النبوة أثناء دراستنا لسفر التثنیة. ).46: 5 یلزمهم أن یؤمنوا به (یو

  دعا ابن اهللا مالًكا كما دعاه أیًضا إنساًنا. لقد ظهر له في البریة ولیس في هیكلٍ . انظروا كل من العجائب تحدث
 وال ُتذكر كلمة "هیكل" أو "ذبیحة". هذا لیس فقط في البریة بل وفي العلیقة.

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 متى یأتي هذا النبي المنتظر؟  ولكن موضعها. حین لبحثها في " إلىيمثل" اآلن كلمة لنترك
ال یزول " :ثم یقول. "إیاك یحمدك اخوتك": ما كتبه وابحث بتدقیق نبوة یعقوب الموجهة إلى یهوذا نظرأ

من  ال )10، 8:49(تك شعوب" یكون خضوع   حتى یأتي شیلون وله،من بین رجلیه  ومشترع،من یهوذا قضیب
فلو لم یكونوا تحت حكم الرومان لما كان  من الیهود هو انقطاع الحكم، بهذا أعطى عالمة لمجيء المسیح الیهود.

من نسل الیهود لما جاء المسیح بعد...  من یهوذا ملك المسیح قد جاء بعد. لو كان للیهود
من جمیع الشعوب.  نه المنتظرإ

. Ï. الحظ الجحش الذي یعلنه زكریا بصراحة)11:49تك  ("كرمة جحشهال"رابًطا ب وما هو عالمته؟
 كیرلس األورشلیميالقدیس 

 دسجكان رب األنبیاء، ومحقق النبوات، ومقدس األنبیاء، ومع هذا فهو نبي أیًضا... إنه مثل (موسي) حسب ال 
 .Ðولیس حسب العظمة

 "إنه یشبهه، بمعنى من جهة الجسد، ولیس من جهة سمو العظمة. لذلك دعي الرب یسوع "النبيÑ .
القدیس أغسطینوس 

Ï 17: 12 مقاالت لطالبي العماد .
2 In Ioan., tr., 24:7. 
3 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tract. 15:23. 
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  37 مثلي، له تسمعون" [إخوتكیتحدث موسى النبي عن المسیح قائالُ : "یقیم لك الرب إلهك نبًیا من وسطك من .[
. Ïلهذا فمن ال یطیعه یعصى الناموس

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
، هذا هو الذي كان في الكنیسة في البریة"

، ومع آبائنا مع المالك الذي كان یكلمه في جبل سیناء
 ]38 [."الذي قبل أقواًال حّیة لیعطینا إّیاها

استفانوس هنا إلى االجتماع الكنسي الذي صنعه موسى النبي بأمر اهللا مع جمیع الشعب وآباء القدیس یشیر 
 واستعفي الشعب من سماع ، حین ظهر لهم الرب وأعطاهم الناموس. تقبل موسى الناموس،األسباط في حوریب

 وال سقف وال أروقة وال ةعمدأبل حوریب، كنیسة بال جنه اجتماع كنسي تحقق على إ). 16-15: 18صوت اهللا (تث 
هیاكل؛ كنیسة حیة بحلول اهللا في وسط شعبه، وهي كنیسة غریبة في وسط القفر. 

هكذا یود القدیس استفانوس أن یسحب قلوب الرؤساء إلى جوهر الكنیسة التي تقوم على حضرة اهللا. أما 
 فهو التمتع بأقوال اهللا الحیة. ،غایة االجتماع الكنسي

: 7 تمتع الشعب في البریة بأقوال اهللا أو الشریعة الموسویة التي تسلمها موسى خالل خدمة المالئكة (أع
هذه البركات اإللهیة الفائقة في البریة خارج أرض الموعد وبدون وجود بتمتعوا   وهى أقوال حیة.،)2: 2؛ عب 53

هیكل. 
  ، أن یكونوا طائعین لهآباؤنا أالذي لم یش"

 ]39 [." ورجعوا بقلوبهم إلى مصر،بل دفعوه

"، الذین اتسموا بالعصیان والتمرد على اهللا وعلى موسى، فرفضوا القیادة اإللهیة آباؤنا بل ""آباؤكم"لم یقل 
 أن ونرجع إلى مصر... ولكن قال كل الجماعة ،ورجعوا إلى مصر بقلوبهم. لقد "قال بعضهم لبعض: نقیم رئیًسا

. )10 ،4: 14ُیرجما (موسى وهرون) بالحجارة" (عد 
هذا هو القرار الذي اتخذه اآلباء في أیام موسى، وقد جاء قرار السنهدرین ضد یسوع المسیح مطابًقا لقرار 

 بصلب السید طع اآلباء أن یرجموا موسى وهرون، أما مجمع السنهدرین فحقق عملًیا ما في قلوبهمتآبائهم. لم یس
. المسیح

  إن كنا نتوق إلى بلوغ الكمال الحقیقي، یلزمنا أن نتطلع إلى األبدیات. فإن كنَّا حسب الخارج لنا جسد، (لهذا
ننشغل بآبائنا ومنازلنا وجاهنا ومباهج هذه الحیاة)، لنترك بقلوبنا من الداخل هذه األمور وال نعود نشتاق إلى ما قد 
تركناه، فال نصیر كأولئك الذین قادهم موسى. ألن هؤالء إن لم یرتّدوا بالجسد (حرفًیا)، غیر أن قلوبهم قد ارتدت 

 مصر التي حسبوا أنهم قد أصنامإلى مصر، وذلك بتركهم اهللا الذي قادهم بعالمات قویة، وعودتهم إلى عبادة 
-39:7  اعمل لنا آلهة تتقدَّم أمامنا" (أع: قائلین لهرون،احتقروها. ویقول الكتاب: "ورجعوا بقلوبهم إلى مصر

). وهكذا نسقط في نفس اللعنة التي سقطوا فیها في البریة بعدما أكلوا الَمْن النازل من السماء، مشتهین طعام 40
  خر؛18، 5:11  متذمرین مًعا في نفس الطریق (عد،الخطیة النجس، أو باألحرى راغبین في االنحطاط

1 Commentary on Galat. 2. 
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3:16  ...(
ویحدث معنا نفس األمر في سلوكنا وحیاتنا، فالبعض بعدما یترك هذا العالم یعود مرة أخرى إلى شهواته 

 .Ïاألولي، متحوًال إلى میوله السابقة الكائنة في قلبه، صانًعا ما صنعه أولئك
األب بفنوتیوس 
لقد ندموا على خروجهم من مصر، وارتبطت بطونهم بالطعام المصري، حتى وٕان كان مجرد رائحة القدور، 

 كأن یسجدوا لعجل أبیس، وارتبط سلوكهم بالعادات واألخالقیات التي كانت ،كما ارتبطت أعماقهم بالعبادة المصریة
للمصریین. 
: قائلین لهرون"
، لهة تتقدم أمامناآعمل لنا اِ 

  ،من أرض مصرأخرجنا ألن هذا موسى الذي 
 ]40 [."صابهأال نعلم ماذا 

، فعملوا عجًال في تلك األیام"
، صعدوا ذبیحة للصنمأو

 ]41 [."وفرحوا بأعمال أیدیهم

نهم رفضوا اهللا ونبیه موسى. أ آباؤهم من ید اهللا خالل موسى، إال هابالرغم من كل هذه البركات التي تسلم
اشتهوا الرجوع إلى مصر، إذ طلب الشعب من هرون أن یصنع لهم تمثاًال ذهبًیا لعجل أبیس معبود المصریین 

 وال یعلمون شیًئا عن مصیره. ، عنهمىوقد برروا تصرفهم بأن موسى قد اختف ).18، 16: 32(خر
في أیام موسى صنع الشعب عجًال من ذهب لیعبدوه ویقدموا ذبیحة للصنم بفرح، وفي أیام السید المسیح 

 ورفضوا مملكة المسیح الروحیة. ،طلبوا قیصر ملًكا
 ومن كان هو ، هل أنا الذي قبلت من تنبأ عنه موسى؟كأنه یوبخهم: من الذي جدف على اهللا وعلى موسى

 واشتهوا الطعام المصري الذي ، وندموا على خروجهم من مصر،نفسه رمًزا له، أم آباؤكم الذین رفضوا قیادة موسى
 ویتعبدون للعجل، وكسروا الناموس وقاوموا أقوال اهللا الحیة؟ ،(رائحة القدور) كانوا یقدمونه للعبید

  ،فرجع اللَّه وأسلمهم لیعبدوا جند السماء"
: كما هو مكتوب في كتاب األنبیاء

 ]42؟" [هل قّربتم لي ذبائح وقرابین أربعین سنة في البرّیة یا بیت إسرائیل

 لیكشف لهم عن انحرافهم من أقوال األنبیاء ،25: 5 ساقتبس القّدیس استفانوس هذه النبّوة من عامو
أنفسهم. 

أعطاهم اهللا سؤل قلبهم، فقد اشتهوا الرجوع عن اهللا، واالرتداد إلى مصر حیث حیاة العبودیة. وهبهم طلبتهم 
فرجع عنهم وسلمهم لشهوة قلوبهم. 

، بل حملتم خیمة مولوك"
، ن التماثیل التي صنعتموهااونجم إلهكم رمف

1 St. John Cassian, 3:7. 
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، لتسجدوا لها
 ]43 [."نقلكم إلى ما وراء بابلأف

ان. فارتبطت عبادة كواكب السماء بعبادة اإللهین مولوك ورم
: مقتبسه من العبریة كما من العربیة ومعناها "ملك". وهو إله العمونیین، حیث كانوا یقدمون له ذبائح مولوك

بشریة. وقد حذر موسى النبي الشعب في مواضع مختلفة من تقدیم أطفالهم ذبائح لإلله مولوك، حیث كانوا یجیزوهم 
. )5-2: 20؛ 21: 18 في النار (ال

: 11مل  1 على جبل الزیتون (هبعد دخولهم أرض الموعد؛ فبنى سلیمان هیكًال ل  مولوكنعبد اإلسرائیلیو
 ،). وكان تمثال هذا اإلله مصنوًعا من النحاس6، 3: 21مل  2)؛ وأجاز منسى ابنه في النار تكریًما لهذا التمثال (7

 حتى یحمر ين تحتضنا الطفل الُمقدم ذبیحة. كانوا یوقدون ناًرا في التمثال النحاسأویداه ممتدتین كما لو كانتا تطلبان 
ن أ ویضعون الطفل على الذراعین المحمیتین بین دقات الطبول والرقص، فیحترق الطفل تماًما. یظن البعض ،تماًما

هذا كان یتم تكریًما لكوكب زحل ساتورن وهو إله الزراعة عند الرومان، والبعض یحسبونه تكریًما للشمس، والبعض 
 ،كوكب عطارد (رسول اآللهة، وٕاله التجارة والفصاحة والمكر واللصوصیة عند الرومان).والبعض كوكب الزهرة

 إلهة الحب والجمال عند الرومان الخ. ،فینوس
رفعان في القبطیة على كلمة ": اقتبسها القدیس إستفانوس عن الترجمة السبعینیة. تطلق نجم إلهكم رفعان"

كوكب زحل. 
 فنقلهم ،بهمون عن عبادة اهللا الحي، أعطاهم سؤل قلاإذ بلغوا أقصى حدود التمرد حیث فضلوا العبادة لألوث

. )27-25: 5بالسبي إلى بابل، حیث العبادة الوثنیة التي طالما ارتدوا إلیها. سلمهم اهللا لفكر قلوبهم (عا 

. خیمة الشهادة في البریة 6
بعد هذا العرض التاریخي المؤلم الذي یكشف عن إصرار آبائهم على التمرد على اهللا، مع وجود قلة أمینة 

 مثل إبراهیم واسحق ویعقوب وموسى النبي واألنبیاء، ، بل باإلیمان الحي العملي،مقدسة للرب ال ترتبط بالحرف القاتل
اآلن یتحدث عن الخیمة والهیكل. 

 البابلي. اعتادوا ي عبر كل تاریخهم، وبلغ القمة أثناء السبنتسلل هذا االتجاه لعبادة األصنام إلى العبرانیي
، 3: 21مل  2؛ 3: 17؛ 19: 4(تث   فكانوا یؤلهون كواكب السماء ویعبدونها بهم، بجیرانهم المحیطینقتداءاإل
) 5: 1 صف ؛13: 19 ؛2: 8 ؛ إر5-4: 23؛5

،  فكانت مع آبائنا في البریة،وأّما خیمة الشهادة"
، كما أمر الذي كلم موسى أن یعملها

 ]44 [."هآعلى المثال الذي كان قد ر

كان من عادة الوثنیین أن یأخذوا آلهتهم معهم أینما ذهبوا، فیضعون التمثال الصغیر في هیكل صغیر أو 
ال السماوي الذي بناء علیه یصنع خیمة ث ولكي یحفظ اهللا شعبه من عبادة األوثان أظهر لموسى الم.خیمة صغیرة

االجتماع التي كان فیها تابوت العهد، ُتحمل الخیمة في مسیرة الشعب في البریة، وتُنصب أینما حلوا، عالمة الحضرة 
). 8: 27؛ 30: 26؛ 40، 9: 25 اإللهیة (خر
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، دخلها أیًضا آباؤناأالتي "
، إذ تخلفوا علیها مع یشوع في ُملِك األمم

 ]45 [."الذین طردهم اللَّه من وجه آبائنا إلى أیام داود

أحضر اآلباء خیمة االجتماع معهم في أرض الموعد تحت قیادة یشوع بن نون، حتى متى طرد أمامهم 
 وقبوله ملًكا ،ب تطهیر كنعان من كل أثٍر وثنٍي لتبقى الحضرة اإللهیة وحدها عالمة اتحادهم باهللاج و،األمم الوثنیة

یشبع أعماقهم ویدیر أمورهم. 
 أي تحمل ظل ،"قد رآه المثال الذي كان علىتماع، سّر قوتها إنها "ج لقد صنع موسى خیمة اال،حًقا

 لكي یختبر المؤمنون ظل ، وقدم ظًال لذلك على األرض،السماویات. رأى موسى ما هو غیر مصنوع بأیٍد بشریة
السماویات. 

وس یحدثهم عن خیمة االجتماع لكي یسحب قلوب الرؤساء المجتمعین إلى الفكر نكان القدیس استفا
السماوي، أما هم فأقاموا خیمة مولوك في قلوبهم. 

. ال یسكن اهللا في مصنوعات األیادي 7
، الذي وجد نعمة أمام اللَّه"

 ]46 [."والتمس أن یجد مسكًنا إلله یعقوب

 أما رد فعل داود النبي ، ووهبه نصرة على األعداء،وجد داود النبي نعمة لدى اهللا الذي أغدق علیه بالبركات
). 7: 22، أي 1: 7 صم 2 رمز الحضرة اإللهیة (،ن یقیم هیكًال دائًما ُیوضع فیه تابوت العهدأفهو التهاب قلبه ب

 ] 47 [."ولكن سلیمان بنى له بیًتا"

 سمح البنه سلیمان ،)، وٕاذ وجد نعمة في عیني اهللا7-3:2صم  2ا (تً  هللا بييكان داود الملك یشتهي أن یبن
 یبني الهیكل. أن

  لقد ظنوا أن سلیمان كان عظیًما (ألنه بني الهیكل)، لكنه لم یكن أفضل من أبیه، وال حتى على مستوى أبیه، هذا
أمر واضح... فإن حتى (هذه األبنیة) ال تلیق باهللا، إذ هي أمور مصنوعة، متطلًعا إلى أن هذه مخلوقات هي من 

. Ïصنع یدیه
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،لكن العلي ال یسكن في هیاكل مصنوعات األیادي"
 ]48 [."كما یقول النبي

 فقد أظهر أن هذا الهیكل كان موضوع ،أزال القدیس استفانوس االتهام الموجه ضده أنه یتحدث ضد الهیكل
شهوة قلب الملك البار داود، وأنه ُبني بأمٍر إلهيٍ . وفي نفس الوقت یؤكد أن اهللا ال یحد نفسه بهذا الهیكل المصنوع 

 لكن ما یشغل ،باألیادي. إنه لیس في حاجة إلیه، فعرشه هو السماء، فمع تقدیر القدیس استفانوس للهیكل في أورشلیم
  .قلب اهللا أن یقبل جمیع األمم اإلیمان الحي، فال یحد العبادة بمدینة أورشلیم وبهیكل سلیمان

 ] االحتفال بعید لتدشین كنیسة:] ةبمناسب 

1 Hom. on Acts, hom. 17. 
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 إلى انلسیح. إن تأمیاكل المحباء كنا هیاكل للشیطان قبل العماد، وتأهلنا بعد العماد أن نصیر هألا النا أیهك
 مصنوعة بأیٍد بشریة، أو نٍ  لیس فقط یسكن في مباهللایكل اهللا الحي. اهقة في خالص نفوسنا، ندرك أننا دب ام دٍ ح

رة اهللا، وتشّكلت بید الخالق نفسه.  صوى عل النفس التي ُخلقتن فيمنشأة من خشب وحجارة، وٕانما فوق الكل یسك
 ).17: 3كو 1" (وه متنالذي أ ،س اهللا مقدولس: "هیكللذلك یقول الرسول الطوباوي ب

 وتصیر مًعا هیكل اهللا. المسیحي ،الحیة فیه حجارة لكي ما تجتمع هیاكل اهللاومن خشب  عةوكل مصنايذه الهه 
  اهللا.لیاكهیحیون الكثیرون هم المسالمنفرد هو هیكل اهللا، و

 جسًدا نوكَّ ت ةراء كثيضعأل؛ وذلك مثل ن الهیاكتشكل متل الهیكل الذي اجمل یا ،الحظوا أیًضا أیها اإلخوة
ًال واحًدا. كيهتكَّون  ةريثواحًدا، هكذا هیاكل ك

 ، الدینونة یومولكن إذ یحل ،مالعال يفتي للمسیح، نفوس المسیحیین التقیة مبعثرة الاآلن تلك الهیاكل 
 هیكًال واحًدا في حیاة أبدیة... ونویكَّون ،ًعامون یجتمع

یقوله ا نخشى ملكل اهللا بأعمال شریرة. يه دسفن لئال اهللا، لكن لنخشى كون هیكللنفرح أننا تأهلنا أن ن
). 17: 3 كو 1الرسول: "إن كان أحد یفسد هیكل اهللا، فسیفسده اهللا" (

سم أن یسكن فیكم، لذا وجب أن ، رهلمتاء واألرض بقوة كالسماهللا الذي استطاع دون صعوبة أن یشَّكل 
اكن.   هذا الستعملوا بطریقة بها ال تضادون مثل

 من مضایقة اكمظلًما أو متشامًخا. فإن عانى هن  شیًئا دنًسا أو، أي في هیكله،مكيف دجي ال هللا لیت
ها اهللا ویمتلكها ارقفا ينفس التعیسة حینمة ال المخلص للحال یقترب الشیطان، كم تكون حالهینسحب سریًعا، وٕاذ یفارق

 وتجد الموت. ،تلئ مرارة. إنها تحطم الحیاةمتو ، وتمتلئ ظلمة، تفقد العذوبة،الشیطان؟ مثل هذه النفس ُتحرم من النور
. Ï وتفقد الفردوس،ا تنال عقوبةهإن

 ریوس أسقف آرلاألب قیص
، السماء كرسي لي"

 ،واألرض موطئ لقدمي

،  یقول الرب؟أي بیت تبنون لي
 ]49؟" [ي هو مكان راحتيأو

 ]50" [؟لیست یدي صنعت هذه األشیاء كلها"أ

 بل ، ثم ببناء الهیكل، فإن راحته لیس في موضع معین،إن كان اهللا في تنازله سمح بإقامة خیمة االجتماع
، ویرتفع بهم إلى ما فوق الحرف والمادة لیتمتعوا بالروح والسماء! ىحضوره وسط شعبه، الذي یحمل شعبه إلى العلفي 

. اضطهد آباؤهم األنبیاء ولم یحفظوا الناموس 8
، یا قساة الرقاب وغیر المختونین بالقلوب واآلذان"

، أنتم دائًما تقاومون الروح القدس
 ]51 [."كما كان آباؤكم كذلك أنتم

1 Sermon 229:1-2. 
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إن كان الهیكل كمبنى لیس موضوع سرور اهللا، وال كل المتعبدین فیه هم أبرار في عیني اهللا، فإن القدیس 
استفانوس من هذا المنطلق یتهم المتعبدین في الهیكل في حرفیٍة بغیر روٍح أنهم قساة الرقاب وغیر مختوني القلوب 

 متشبهین بآبائهم المتمردین. ،واآلذان؛ إذ یقاومون الروح القدس، ویضطهدون القدوس
اتهموا القدیس استفانوس بأنه یجدف على ناموس موسى. وقد جاءت إجابته أنه لیس هو المرتكب هذه 

هم ت الناموس، هؤالء الذین منذ أیام موسى وهم یعصون كلمة اهللا. أُ م بل الیهود الذین لم یؤمنوا بما هیأ له،الخطیة
 لیست ةكد أن الهیكل مؤسسة وقتيؤجاءت إجابته أن تاریخ إسرائیل نفسه يو ،بالتجدیف على اهللا بتجاهله للهیكل
جوهریة في العبادة الصادقة هللا. 

جهه اهللا نفسه لهم خالل موسى النبي مراًرا قد و و،ب منذ البدایةاللق"، اتسم هذا الشعب بهذا یا قساة الرقاب"
 ،ستخدم عن الشعب الیهودي في تمردهم على اهللاأُ )، 13، 6: 9؛ تث 9: 34؛ 5، 3: 33 ؛9: 32  (خروتكراًرا

 وهو تعبیر رمزي یشیر إلى الثیران التي تقاوم وال ترید االنصیاع للنیر ،وعدم رغبتهم في االلتزام بحدود الوصیة اإللهیة
الموضوع على أعناقها. 

كان الختان هو العالمة التي تمیز الیهودي الذي یخضع لسلطان "، وغیر المختونین بالقلوب واآلذان"
إشارة إلى النقاوة الداخلیة ورفض كل دنس أو رجاسة. عدم ختان القلب كان الناموس من أجل تمتعه بالوعد اإللهي. 

طالبهم الرب بختان القلب  یشیر إلى رفض اإلنسان الخضوع الداخلي للناموس وعدم اكتراثه بالتمتع بالوعود اإللهیة.
 فیكون ، القلب أو األذنین هو ذاك الذي ال یتمتع بالعهد مع اهللافأغلف). 26: 9؛ 4: 4؛ إر 16: 10واألذن (تث 

كمن ینتسب لألمم، ولم یصر إسرائیلًیا بالروح. 
). 26: 9 ؛ إر41: 26" یعني عدم رغبة اإلنسان إلى االستماع لصوت اهللا (ال غیر المختونین باآلذان"
 ومالك ،في كل ضیقهم تضایق" .: یقابلون حب اهللا ومراحمه بالمقاومة"وأنتم دائما تقاومون الروح القدس"

هم ورفعهم وحملهم كل األیام القدیمة، ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه، فتحول حل بمحبته ورأفته هو ،"حضرته خلصهم
). 10-9: 63ش إحاربهم (يعدو كأنه لهم 

 وال یهتّمون بختان القلب واألذن الروحي، لهذا تمتلئ قلوبهم كراهّیة ،إّنهم كآبائهم یهتّمون بختان الجسد
وبغضة للروح القدس، تتحّول إلى سلوك خطیر، حیث قتل آباؤهم األنبیاء العامل فیهم الروح، وها هم یكملون مكیال 

، بل ازدادوا شًرا عن آبائهم إذ خانوا البار وقتلوه! هنا الآبائهم فیقاومون الروح القدس العامل في رسل المسیح وخّدامه. 
یقّدم ضّدهم أخطر جریمة وأبشع ما فعله اإلنسان منذ خلقته إلى انقضاء الدهر، وهي جریمة ثابتة ال یستطیعون 

إنكارها. 
إذ لمس القدیس استفانوس عدم اكتراث الرؤساء بالحقائق الكتابیة، وانحصار فكرهم في أمٍر واحٍد، وهو 

 فكشف لهم أن ،الخالص من اسم یسوع، وتبرئة أنفسهم في قرارهم بصلب یسوع، تحول من الدفاع إلى الهجوم
ي كان في الشعب منذ خروجه من مصر. ذالسنهدرین الذي حكم على السید المسیح بالصلب یحمل نفس روح التمرد ا

 أنهم كآبائهم دائًما یقاومون الروح. فعندما كان ًیطلب منهم تقدیم ذبائح القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
حیوانیة لم یقدموا، وحین یریدهم أالَّ یقدموا ذبائح دمویة ألن ذبیحة المسیح قد حققت الهدف یریدون أن یقدموا ذبائح. 

وحینما طالبهم بعبادته في الهیكل عبدوا األوثان مع األمم، وحین طالبهم أالَّ ینشغلوا بالهیكل بل أن یعبدوا بالروح 
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. Ïوالحق انشغلوا بالهیكل

  هكذا كانت جسارة إنسان حامٍل للصلیب في الحدیث. لیتنا نحن أیًضا نتمثل به، فإنه وٕان كان الوقت لیس زمن
حرب (اضطهاد)، إالَّ أنه دائًما وقت للجسارة في الحدیث (شهادة عن المسیح). یقول أحدهم: "أنطق بشهاداتك 

). إن كانت لنا فرصة أن نكون بین وثنیین فلُنبكم أفواههم، ال بالسخط وال ٤٦: ١١٩أمام الملوك وال أخجل" (مز 
بالعنف... فإن الجسارة هي نجاح، وأما الغضب فهو فشل. فإن كانت لنا جسارة یلزمنا أن نتطهر من الغضب. 

 فال ینسب أحد كلماتنا للغضب. 

لیس من المهم الكلمات التي تنطقون بها عندما تغضبون، فإنكم بالغضب تحطمون كل شيء... انظروا إلى 
هذا اإلنسان، كیف كان متحرًرا من األهواء وهو یخاطبهم. فإنه لم یتهمهم، إنما ذكَّرهم بكلمات األنبیاء.  

ولكي أظهر لكم أنه لم یكن في غضٍب في اللحظات التي فیها قاسى شروًرا على أیدیهم، صلى ألجلهم: "ال 
 .Ð]. كان أبعد من أن ینطق هذه الكلمات بغضٍب، ال بل كان یتكلم في حزٍن وأسى علیهم٦٠تقم لهم هذه الخطیة" [

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لقد أظهر (بولس) أن الیهود أیًضا مذنبون. بینما یظهرون أّنهم یعیشون تحت ناموس اللَّه، ویدافعون عن امتیازهم
.  Ñالذي باستحقاق أسالفهم، بالحقیقة أساءوا سمعة نعمة اللَّه إذ استخّفوا بالوعد الذي ُقّدم ألسالفهم

أمبروسیاستر 

 مة، قد یحتّج البعض: لماذا ال یخلص كل أحٍد؟ ألّنهم ال یریدون أن یتجاوبوا. فإن عن كّنا جمیًعا نخلص بالنإ
. Òمة لكّنها تخّلص الذین یریدونها ولیس الذین یرفضونها ویهربون منهاعالنعمة، مع أّنها ن

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  ُتعطى النعمة لیس ألّننا نصنع أموًرا صالحة، وٕاّنما لكي ننال قّوة لصنعها، ولیس ألّننا نتّمم الناموس، وٕاّنما لكي
. Óتكون لنا القدرة على تحقیقه

القدیس أغسطینوس  
؟ ّي األنبیاء لم یضطهده آباؤكم"أ

، وقد قتلوا الذین سبقوا فأنبأوا بمجيء البار
 ]52؟" [الذي أنتم اآلن صرتم مسلِّمیه وقاتلیه

 أنه لم یوجد نبي واحد لم یضطهده الیهود، وكأن اضطهاد األنبیاء قد صار في ،جاء التعبیر حازًما وقاطًعا
طبیعة الشعب عبر األجیال، یسري في دمهم. 

 المسیا مخلص العالم. لقد ء آباؤهم األنبیاء الذین كانت رسالتهم الرئیسیة هي اإلعالن عن مجيقتللقد 
 إذ قتلوا رسل اهللا الذین تنبأوا عن أعظم البركات التي تتمتع بها األمة، بل وتعم على العالم. ،تفاقمت معاصیهم للغایة

1 Hom. on Acts, hom. 17. 
2 Hom. on Acts, hom. 17. 
3 Comm. On Paul’s Epistles (Rom. 3:2). 
4 Hom. On Rom., hom. 18. 
5 The spirit and the Letter, 16. 
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ن كان هذا ما فعله آباؤهم، فإن أبناءهم تعدوا جرائم آبائهم، إذ قتلوا المسیا نفسه. إ
، إذ یتهمهم بأنهم أبناء قتلة األنبیاء الذین سبقوا فتنبأوا عن یسوع ةتكلم هنا معهم بكلمات جریئة وصریح

 إذ سلموا ذاك الذي هو موضوع شهوة ،كملوا الكیلأالبار، وها هم قد شاركوا آباءهم في سفك دم األنبیاء، بل و
). 34-29: 23 األنبیاء. لقد وجه إلیهم ذات االتهام الذي وجهه إلیهم السید المسیح نفسه (مت

ن یشارك ألم یخشاهم القدیس استفانوس، إذ حسب ذلك تكریًما له أن یفعلوا به ما فعله آباؤهم باألنبیاء، و
السید المسیح البار آالمه.  

  "!قتلوا األنبیاء القّدیسین، وهم مذنبون بدم كثیر من األبرار، لذلك قیل لهم بوضوح: "أي األنبیاء لم یقتله آباؤكم؟
 یا أورشلیم، یا قاتلة األنبیاء وراجمة المرسلین إلیها، كم مّرة أردت أن أجمع أوالدك كما تجمع ،وأیًضا: "یا أورشلیم

). لكن أعمالهم الشّریرة لم 35-34: 13 الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا، هوذا بیتكم ُیترك لكم خراًبا" (لو
تمتد فقط إلى األنبیاء القّدیسین، بل تصاعدت حتى إلى ذاك الذي هو رب األنبیاء، أي المسیح. وٕاذ هم 

متغطرسون، كما لو كانوا یتشامخون برقابهم المتعجرفة، لم یعطوا أي اهتمام لاللتزام باإلیمان به، بل قاوموا تعلیمه 
. Ïالجهاري بخبٍث، ووّبخوا الذین أرادوا أن یكونوا معه على الدوام، الذین تعّطشوا لتعلیمه...

  لم تمتد أعمالهم الشّریرة فقط إلى األنبیاء القّدیسین، بل تصاعدت حتى إلى ذاك الذي هو رب األنبیاء، أي
المسیح... لذلك لم ُیعَط لهم أن یعرفوا أسرار ملكوت السموات، بل باألحرى ُأعطي لنا نحن الذین أكثر استعداًدا 

. Ðلقبول اإلیمان
القدیس كیرلس الكبیر  

 ]53". [الذین أخذتم الناموس بترتیب مالئكة ولم تحفظوه"

 في التنظیم العسكري في الجیش، یعرف كل شخٍص رتبته بما لها من "ترتیب" diatagesُتستخدم كلمة 
 الشریعة التي م كل في رتبته، وقفوا في دهشة أمام حب اهللا لإلنسان وهو یسلمه،ن المالئكةأسلطة ومدى حدودها. وك

نهم شهود لهذا العمل اإللهي الممتع. یرى البعض أن المالئكة في خدمتهم هللا محب البشر تسلموا إهي كلمته الحیة. 
 وقدموها لإلنسان لیشاركهم تسابیحهم، ویشاركونه عبادته الروحیة. ،الشریعة

" معناها "رسل"، لهذا یرى البعض أنه یعنى هنا الذین أرسلهم اهللا وعهد إلیهم كلمته مالئكةولما كانت كلمة "
لیعلونها لشعبه عبر األجیال. ویرى آخرون أن استالم الشریعة صاحبه بروق ورعود ودخان وزالزل... هذه كلها أرسلها 

اهللا لكي یتالمس الشعب مع مهابة الوصیة. هذه تسمى مالئكة أو رسل هللا. 
 یكسرون الناموس الذي تسلموه بترتیب مالئكة. ولعل ،أخیًرا إذ یمألون مكیال آبائهم بسفك الدماء البریئة

 (الترجمة السبعینیة). وقد أخذ 4-1: 33عتمد على ما ورد في تث يتسلیم الناموس بترتیب مالئكة هو تقلید یهودي 
). 2:2؛ عب 19: 3 القدیس بولس بهذا التقلید (غل

 أعطي كل تدبیر العهد القدیم خالل مالئكة... یعملون أحیاًنا شخصًیا، وأحیاًنا بشخص اللَّهÑ .

1 Comm. On St. Lukes hom. 41. 
راجع ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة. 

2 Comm. on Luke, Sermon 41. 
3 Epistle of Galatians, 24:3:19-20. 
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القدیس أغسطینوس  

  یقصد بالمالئكة رسل اللَّه، أي موسى، وابن نون، وغیرهما من األنبیاء حتى یوحنا المعمدان. خالل هؤالء ُأقیم
وُرّتب الناموس واألنبیاء بواسطة اللَّه بید المخّلص أي بقّوته. فإّنه هو الوسیط، ومصالح اللَّه مع البشریَّة، لكي 

. Ïیخّلص من یرید من الذین تسّلموا الناموس من المالئكة
أمبروسیاستر 

 ولق). حًقا ي53: 7؛ أع 19: 3؛ غل 2: 2طیت بواسطة مالئكة (عب اهللا أع ةع یقول إن كلمضمو  كلفي 
صیغة الجمع، والمالئكة الذین مالئكة ب یعني هنا بهم موسى، لكن دون سبب مقبول. فإنه یذكر النه أضلبعا

 .Ðءفي السماحدث عنهم هنا هم الذین یت
 حنا الذهبي الفمیو سلقديا

. السماء المفتوحة 9
، فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم"

 ]54". [وصروا بأسنانهم علیه

إذ أتهمهم القدیس استفانوس بالتجدیف لم یستطیعوا أن یجیبوه، ألن حدیثه كله كتابي. لم یستطیعوا أن 
 فأصروا بأسنانهم علیه، حملوا له كل مرارة. ،یضبطوا حقدهم وثورتهم

. فإن 37: 11 هي بعینها المترجمة نشروا في عبdepriontoجاءت الكلمة الیونانّیة المترجمة "حنقوا" 
الشّر الذي فیهم لیس فقط بعث روح العداوة وألهب فیهم الغضب، إّنما مّزق قلوبهم وقتلها كما بمنشار. فعدم اإلیمان 

 بینما اإلیمان العامل بالمحّبة یشفي القلب ویهبه سالًما في الرب. ،مع الحسد یهلك القلب
 وحوش مفترسة عالمة عجزهم تماًما عن االستماع إلیه. صاروا یصّرون بأسنانهم كوصّروا بأسنانهم علیه""

 أمامها، متعّطشة لسفك الدم. م تفتك بمن هتود أن
 إذ ،لم یشغلهم وجهه المشرق كوجه مالٍك، لكنهم حسبوا خطابه هجوًما على الدیانة الیهودیة منذ بدء نشأتها

 اهللا ال یسكن في بیت مصنوع بأیٍد بشریٍة، حسبوا هذا أقسى أنواع أنتحدث عن الهیكل و ،حسب آباءهم قتلة األنبیاء
 حیث وجب ، وصروا بأسنانهم، وحنقوا بقلوبهم،اإلهانات، إذ یسيء إلى الهیكل أعظم فخر لألمة كلها، لذا سدوا آذانهم

رجمه قبل أن تصدر المحكمة بالحكم. فقد اندفع الكل في غیرة بشریة للتنفیذ، وانقضوا علیه، حاسبین أنه ال یوجد 
وقت إلصدار الحكم علیه. 

، وأّما هو فشخص إلى السماء"
، وهو ممتلئ من الروح القدس

  ،فرأى مجد اللَّه
 ]55 [."ویسوع قائًما عن یمین اللَّه

مضطهدیه. تطلع أیًضا لبینما كانت قلوبهم قد امتألت بالبغضة ارتفع قلبه بالحب للناس وللبشریة حتى 

1 Ep. to Gal. 3:19:2. 
2 Homilies on Hebrews, hom. 3:6. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح السابع 

  

بعینیه نحو السماء لیرى مجد اهللا ویسوع قائًما عن یمین العظمة. 
ل، سحب الرب قلبه كما نظره ت نیة القم وظهرت علیه،لماذا رفع عینیه نحو السماء؟ حتًما إذ أصروا بأسنانهم

نحو المجد السماوي. الضیق هو المجال الخصب الذي فیه یطمئن اهللا على المؤمن لیعاین رؤى وأمجاد سماویة دون 
أن یسقط في كبریاء أو اعتداد بالذات. 

" إلى القوة والمجد، لهذا ُیصور الیمین": ال یعنى أن لآلب یمین أو یسار، إنما یشیر تعبیر "یمین اآلب"
). 13: 1؛ عب1: 110نه عن یمین اآلب (مزأالسید المسیح 

إذ كان القدیس استفانوس ممتلًئا من الروح القدس تركزت أنظاره ال على مقاومة الرؤساء له، وال على 
 لیرى مجد اهللا وقد ،مالمحهم المملوءة شراسة، وال على الحجارة التي حملوها لیرجموه بها، وٕانما على السماء المفتوحة

 كمن یقدم قوته اإللهیة للشهید حتى یعبر به إلى الفردوس. ،أشرق علیه، ویسوع قائًما عن یمین اهللا
نه في عصور االستشهاد، خاصة في اللیالي السابقة أفي دراستنا لسیر الشهداء ندرك حقیقة هامة وهي 

 ، ویظهر إلهیة السجون، ویتمتع الُمقدمون لالستشهاد برؤى وأحالمفيلتنفیذ األحكام كثیًرا ما یشرق نور اهللا عالنیة 
 ُیوهب للشهید أن یرى السید المسیح قادًما إلیه عند انتقاله، ولهذا ُیدعى ه السید المسیح نفسه لهم. لهذا یقال إنأحیاًنا

كل السمائیین. أمام  و،شهیًدا، فهو یشهد للحق، ویشاهد المسیح الحق، كما یشهد له المسیح أمام اآلب

 فانوس أثر معلمه في أفعاله وأقواله لم ینقصه شيء، فقد أبان تسلیم أمره هللا ونضوج صبره أّهله تسا الشهید ءاقتفاب
). 55 :7" (أع فرأى مجد اهللا، ویسوع قائًما عن یمین اهللا شخص إلى السماء،للمعاینة اإللهیة. لقد كتب: "

 "موضوع" حبه رأى فإنه ...ُیكرم فوق المالئكة أنفسهمهذا هو المجد الذي قدمه المخلص للشهید: أنه 
 شخص الشهید إلى حیث "یستر الشاروبیم وجوههم" فقد). 12: 1 بط 1عینه، حیث تخشى المالئكة أن تطلع علیه (

ر السیرافیم على التطلع إلیه. لقد ارتقى بعینیه إلى علو ال حد له. وبدا هكذا أعلى س). إنه یعاین ما ال یج2 :6(إش 
 ،من المالئكة، وأسمى من الرئاسات، متخطًیا العروش. ألن صوت المعلم هو الذي استماله، بوعده إیاه: "حیث أكون

 ). 26 : 12هناك أیًضا یكون خادمي" (یو 
 ... )1 : 11 كو 1 كما أنا أیًضا بالمسیح" (، لذا هتف قبل بولس: "كونوا متمثلین بي...لقد كان أول خادم

 قائًما عن یمین اآلب. االبنأنا أول من جاهد مع المعلم، وأول من رأى الخفیات في السماء. ألني رأیت، نعم رأیت 
مت  ؛  :109 حتى أجعل أعداءك موطًئا لقدمیك" (مز ، اجلس عن یمیني:عاینت حقیقة ما قیل: "قال الرب لربي

. Ï)13 : 1عب ؛35 – 34 : 2 أع ؛44-42 : 20 لو ؛36 : 12، مر 44 : 22
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  على ما أظن أن القیام والجلوس یدالن على الثبات في الطبیعة واالستمرار المطلق كما قال باروخ، داًال على عدم
). 3: 3(باروخ  "إنك أنت تجلس إلى األبد، أما نحن فنهلك إلى األبد" الحركة (التغییر) والتنقل في تصرف اهللا:

. Ð" تعني أن الرتبة متساویة في الكرامةىالیمنفمن الواضح إذن أن الجهة "
 القدیس باسیلیوس الكبیر

1 PG 59 : 701, 702. 
2 On the Holy Spirit, 8:15.  دریانوس شكورأترجمة األرشمندریت  
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 متى رأوا مجد الرب ارتبط المنظر برؤیة مالئكة أو إحدى الطغمات السماوّیة مثل نبیاءعادة كان األ
الشاروبیم أو السیرافیم، أّما هنا فلم یَر القّدیس استفانوس المالئكة وال أّیة طغمة سماوّیة، رّبما ألن تطّلعه إلى بهاء 

 جعل كل كیانه منشغًال به دون المحیطین به. أو ألن رّبنا یسوع المسیح أراد أن یؤّكد قالسّید المسیح ونوره الفائ
الستفانوس أن لحظات رجمه هي لحظات مجٍد عظیٍم، شغلت السّید المسیح الذي قام لمساندته والترحیب به دون أن 

ینشغل بخّدامه السمائّیین. 
،  ها أنا انظر السماوات مفتوحة:فقال"

 ]56". [وابن اإلنسان قائًما عن یمین اللَّه

 وابن اإلنسان قائًمً◌ا عن یمین اهللا. فمن یفتح قلبه ،رفع استفانوس عینیه إلى السماء لینظر السموات مفتوحة
بالحب العملي الباذل من أجل إیمانه بمسیحه المحبوب، یجد أبواب السماء مفتوحة له، وابن اإلنسان مشغوًال به. 

ن صوته الهادئ الودیع أك ش بالاألخیرة؟من أخبر اإلنجیلي لوقا بما رآه الشهید استفانوس في لحظاته 
قفین، خاصة شاول الطرسوسي الذي كان راضًیا بقتله. ولعل بعض الحاضرین األتقیاء قد ااخترق قلوب كثیر من الو

أن القدیس استفانوس شهد ك فشاهدوا ما شاهده. و،هالهم منظر وجه استفانوس المالئكي، واشتركوا معه في الرؤیا
لقیامة السید المسیح حتى اللحظات األخیرة من عبوره من العالم إلى الفردوس. 

) شاهده استفانوس في النصف األول من القرن 14-13: 7  دانیال النبي في القرن السادس ق.م (دا رآهما
األول المیالدي. فالقرون الطویلة لن تفصل قدیسي اهللا، وال تغیر الحق اإللهي العجیب. 

 واستنارة للحدیث عما تنبأ به األنبیاء، قدم له ، للشهادة بالكلمةةكما وهب الروح القدس القدیس استفانوس قو
 السماء، موضوع ي لیشهد أمام راجمیه أن المسیح المرفوض هو قائم ف،البصیرة المفتوحة لیرى الحق السماوي بعینیه

تهلیل األنبیاء والسمائیین! 
بائهم قد فتح له آ اهللا إله ىیرأنه  ألنه أهان الهیكل، وٕاذا بهم یسمعونوه ،اتهمه الرؤساء بأنه مستحق للرجم

ن أ شهادة سماویة حیة وجرئیة بإنها ینتظر اللقاء معه وجًها لوجه. ،هیكل السماء لیرى المسیا واقًفا عن یمین العظمة
.  ویقیم بروحه القدوس هیكله داخلهم، وها هو یمأل نفوس المؤمنین ببهائه،مجد اهللا قد فارق الهیكل

  یجلس (السید المسیح) كدیان لألحیاء واألموات، ویقوم كمحاٍم عن شعبه. لقد وقف إذن ككاهن بینما كان یقدم
ألبیه ذبیحة شماس صالح. لقد وقف كمن یفصل في األمر لكي یهب جائزة. كما لو كان للمصارع الصالح جائزة 

 .Ïعلى صراعه القدیر

  وتمارسون عمله،)، ُتفتح لكم فتتممون إرادته1: 19لیته یقوم في وسطكم لكي ما تعلن السماوات مجد اهللا (مز Ð .

 فانوس في جهاده. كان قائًما ت لكي یعین مصارعه اس،كان یسوع قائًما كمدافٍع عنه. كان وافًقا كمن هو متحفز
. Ñكمن یستعد لیكلل شهیده

 11-9: 7 كي ال تخافوا من جلوسه، إذ یجلس لكي یدین كقول دانیال (دا ،لیكن قائًما من أجلكم(Ò. 

1 Of the Christian Faith, 3:17 (137). 
2 Epistles, 63:5. 
3 Epistles, 63:5. 
4 Epistles, 63:6. 
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 القدیس أمبروسیوس

 ]ادتهلتوخیوم لنیاحة واة أوسفي تعزي[ 
ى تقول: "آه یا فتوحة وهت ما السماوتلم سهمه إلیها فاحتملته بصبٍر عجیٍب، هكذا كمن قد رأألذ صوب اإ

. Ï)6: 55 زراحة" (م  فيريصأوحمامة فأطیر، ك نجناحي يللیت 
 س جیروميدلقا

. استشهاد استفانوس 10
، فصاحوا بصوت عظیم"

، وسدوا آذانهم
 ] 57 [."وهجموا علیه بنفٍس واحدةٍ 

یفه.  دوا على صوته، وسّدوا آذانهم لئّال تتنّجس بتجاغصاحوا بصوٍت عظیم لكي یط
 للقتل دون إصدار قرار وا ویتحركواظهرت عالمات الغضب على أعضاء المجمع، فأثاروا الشعب لیصرخ

 إنما هو تحقیق لما في قلوب أعضاء ، األخضر للتحرك. فما فعله الشعبنورمن مجمع السنهدرین، فقد أخذ الشعب ال
. المجمع

و آخر أن ما ینطق به استفانوس هو تأكید وشهادة حیة أ وأشاروا بطریق ،لقد اتهمه المجمع بالتجدیف
لصدق االتهام. 

": كمن ال یریدون أن یسمعوا تجدیًفا أكثر حتى ال تتدنس آذانهم. سدوا آذانهم"
، خرجوه خارج المدینة ورجموهأو"

 ]58 [."والشهود خلعوا ثیابهم عند رجلّي شاب یقال له شاول

تحول المجمع إلى حالة هیاٍج شدیٍد وصیاٍح، وحسبوا ما نطق به القدیس استفانوس تجدیًفا لن یسمحوا له 
بالدخول إلى آذانهم لئال تتنجس. تحّول المجمع من محكمة علیا للعدالة تصدر الحكم بعد المداولة إلى هیئة تنفیذیة 

للرجم دون صدور حكم رسمي به. 
سْحِبه أما بحسب الشریعة یقوم الشهود بالبدء في الرجم. . )16: 24كان الرجم هو عقوبة التجدیف (ال 

، أن یسحب من كان تحت اللعنة خارج المحلة. 14: 24 جاء في الویین إذأمر طبیعي، فهو خارج المدینة 
 یجادله نكان شاول یتطلع إلى رجم استفانوس بكونه حلم حیاته، فهو یود الخالص من ذاك الذى كا

ویفحمه، حاسًبا في هذا العمل خدمة هللا، وتطهیًرا للشعب من روح التجدیف على اهللا وعلى الشریعة وموسى والهیكل! 
لكن كیف رجموه دون االلتجاء إلى الحاكم الروماني، إذ قالوا لبیالطس أثناء محاكمة یسوع المسیح: "ال 

قیل أن رجم استفانوس تم في غیبة بیالطس عن البالد. ؟ )31: 18 یجوز لنا أن نقتل أحًدا" (یو
نهم أ ووضعوها عند رجلي شاول الطرسوسى لكي یلقوا بأول حجٍر على الشخص إثباتا ،خلع الشهود ثیابهم

مسئولون عن صدق شهادتهم. وقد تم ذلك عند رجلي شاول الذي دخل في حوار مع القدیس استفانوس مرات ومرات 
 ). 9: 6بكونه أحد أعضاء مجمع الكیلیكیین (أع 

1 Letter 108 to Eustochium, 1. 
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 ألنه أفحم الكثیرین في المجامع. ویرى ، كانت شهوة قلب شاول أن یختفي استفانوس عن الوجودهولعل
: 9البعض أن قرار شاول كان له الید األولى لرجم استفانوس، لهذا سمع الصوت اإللهي: " لماذا تضطهدني؟" (أع 

) وقد بقیت صورة وجه استفانوس المالئكي ال تفارق عیني شاول الطرسوسى أو بولس الرسول، وصارت أحادیثه 6
منهًجا الهوتًیا له. إنه یعترف "وحین ُسفك دم استفانوس شهیدك كنت أنا واقًفا وراضًیا بقتله، وحافًظا ثیاب الذین قتلوه" 

)، أي كان مشترًكا في الحكم علیه ومسروًرا بقتله. 20: 22(أع 
  :فكانوا یرجمون إستفانوس وهو یدعو ویقول"

 ]59 [."قبل روحياأیها الرب یسوع 

 وٕانما ألشهر ،ن كان لم یخدم لسنواتإالقدیس استفانوس الممتلئ بالروح القدس حیاته صالة دائمة، فإنه و
قلیلة أو أسابیع معدودة، لكنه عاش رجل صالة حتى في لحظات رجمه، فجاء ثمر الروح فیه متكاثرا، ویكفي انه 

باستشهاده سحب قلب شاول الطرسوسى للبحث عن الحق. 

 ] اآلن اسمعوا كیف قد أحب! لقد قاوم الذین كان ینتهرهم وُرجم 52-51لقد سمعتم كیف كان استفانوس قاسًیا ،[
. Ïبواسطتهم... كان آخر صالته هي من أجل أعدائه. عّلموا هنا أن یكون لكم ثوب العرس (الحب حتى لألعداء)

القدیس أغسطینوس  

 لسعادة ذاك الذي یواجه عنف الشیطان باالجتهاد بكل أنواع أطایب االحتمال! یاÐ 
  العالمة ترتلیان

، ثم جثا على ركبتیه"
: وصرخ بصوت عظیم

. یا رب ال ُتقم لهم هذه الخطیة
] 60". [وٕاذ قال هذا رقد

ختم القدیس استفانوس حیاته بصالة وداعیة فائقة، إذ قدم شفاعة لدي اهللا من أجل مضطهدیه. 
 یستودعه روحه. لقد تشَّبه ،إذ واجه القدیس استفانوس الموت شهد للسید المسیح أنه واحد مع اآلب في یدیه

). لقد 46: 23 "ونادي یسوع بصوٍت عظیٍم وقال: یا أبتاه في یدیك استودع روحي" (لو بسیده في لحظات صلبه.
-4: 31 المرتل: "أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي، ألنك أنت حصني، في یدك استودع روحي" (مز خسبق فصر

5 (
 لیصرخ بصوت ةركبتیه لكي یستشهد وهو في حالة صالة. وقد وهبه الروح قوبتحت قیادة الروح القدس جثا 

 ، بینما كان الجسد ضعیًفا للغایة تحت ضربات الحجارة القاسیة. كما كشف الروح عن قلبه المتسع بالحب،عظیم
. فتشَّبه بسیده على الصلیب: "ال تقم لهم هذه الخطیة"

 لكنه رقد في لیل هذا العالم لیستیقظ على نور نهار اهللا الذي یمسح ، إنه لم یمت، "لما قال هذا رقد":أخیًرا
 ویدخل به إلى فرح سیده ویشارك السمائیین تهلیلهم وبهجتهم! ٍة،كل دمع

1 Sermons on N.T. Lessons, 40:9. 
2 On Patience, 14. 
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 وراحة حقیقیة! انظروا ماذا یعني أنه یستریح سعیًدا: أن یصلي ،طوباويٍم ه من نول موته. یا ذا رقد فيهذ قال إ 
. Ïمن أجل أعدائه

 الرب نفسه: "أحبوا لوقي امیقه فقط بل وابنه، كة لیس صدان هو عدوك تصیر صدیًقا هللا؛ في الحقیقسنحبك إلب 
. Ð )45-44: 5یكم السماوي" (راجع مت أب یبرهن أنكم أبناء ایكم، هذض أحسنوا إلى مبغ،أعداءكم

 شریرة، ال الناس أنفسهم. لنصلي من أجل كل  المالهشرار. لنكره أعمل األلنجاهد أن نعمل كأطباء نحو ك
اة صالحة خالل يًعا بحيتعون سرمار لكي ما یترألشا لومن أج ،ل حیاة أفض إلىدوًمارتفعون الصالحین لكي ما ي

. Ñأجل هذا، فإنه یهبنا نحن ذلكن أدویة التوبة. عندما نصلي م

  هم أكثر من حزنه على رحزنه على جراحاته. حزن على شرو نم رثكألكثر على خطایاهم أبا(استفانوس) حزن
 موته لیحزن ء فيلشریر ما یلزم النوح علیه، بینما لم یوجد شيا متصرفه يفكید یوجد تأبال رف بحٍق؛صموته. ت

 تسة بذاينكتنا في ال نحب اخو األبدي تبع شرهم بینما الحیاة التي بال نهایة تبعت موته... لیتناوتلم اعلیه.
. Òهاءدأعس انوفتسا التي بها أحب حورلا

  يذلا.  المباركرصتم بموته المنسل أنفسهلقدیس استفانوس قد سیم شماًسا بواسطة الرسل، فقد سبق الراإن كان 
هاده متمًما ما قاله النبي الطوباوي تشصار معلًما باس  تلمیًذان األلم؛ والذي كايان أقل في الرتبة صار األول فك

؟" حساناتهإ كل  أجلفي المزمور: "ماذا أرد للرب من . Ó )12: 116ز م (عليَّ
 ریوس أسقف آرلاألب قیص

  ،كان سلوك المسیح نفسه فوق كل اآلخرین، وذلك كمثاٍل لنا. ألّنه بینما كان الیزال معّلًقا على الصلیب الثمین
: 23وجموع الیهود یهزأون به، قّدم للَّه اآلب صلوات لحسابهم، قائالً : "اغفر لهم، ألّنهم ال یعلمون ماذا یفعلون" (لو

رب ال تقم لهم هذه  یافانوس بینما كان ُیرجم بالحجارة، جثا على ركبتیه، قائالً : "ت). وأیًضا الطوباوي اس34
. Ô)12: 4 كو 1". وبولس الطوباوي أیًضا یقول: "ُنشتم فنبارك، ُیفترى علینا فنعظ" (الخطیة

القدیس كیرلس الكبیر  

  إن كان رّبكم مثاًال عالًیا جًدا علیكم أن تحّولوا أفكاركم نحو زمیلكم الخادم. فقد كان الّقدیس استفانوس ُیرجم، وٕاذ
]. لقد كانوا 60كانوا یرجمونه كان یصّلي بركٍب منحنیة ألجل أعدائه، قائالً : "یا رب ال تقم لهم هذه الخطیة" [

یقذفونه بالحجارة ولم یكونوا طالبین العفو، ومع ذلك صّلى ألجلهم. أرید أن تكونوا مثله. فلتتقّدموا إلى األمام 
. Õبالنسبة ألعدائكم. إن لم تستطیعوا أن تحّبونهم أثناء قسوتهم، فلتحّبونهم على األقل عندما یسألونكم العفو

القدیس أغسطینوس  

1 Sermon 220:2. 
2 Sermon 219:3. 
3 Sermon 219:3. 
4 Sermon 219:1-2. 
5 Sermon 219:1. 
6 Comm. On St. Luke, hom. 29. 
7 Sermons on N.T. Lessons, 6:16. 
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 صلى من أجلهم، وأنتم ال تكتفون بعدم الصالة من أجل أعدائكم، وعدم قذف جالدیه باللعنات، بل عند ف قأنه لم ي
قد  بل تلعنوهم. بقدر ما كان استفانوس جدیًرا باإلعجاب، بنفس القدر أنت بائس... أیة عقوبة نحن ال نستحقها؟

تظنون أنكم تجرحون عدوكم، في الحقیقة أنتم تصوبون السالح ضد أنفسكم. إذ ال تعطون فرصة للدیان أن یكون 
رحیًما من جهة خطایاكم، وذلك بإثارته ضد خطایا الغیر. "ألنكم بالدینونة التي بها تدینون ُتدانون، وبالكیل الذي 

 .Ï فننال الرحمة من قبل الرب،). لنكن رحماء2: 7به تكیلون ًیكال لكم" (مت 

  لن یسكن الروح القدس حیث یوجد الغضب، بل ملعونون هم الغضبى. ال یمكن أن یحل األمان قط حیث یوجد
الغضب. إنما كعاصفة في البحر، اضطراب عظیم، صخب شدید، ال مجال قط لتعلم دروس الحكمة، هكذا عندما 

 .Ðیوجد السخط

 عندما صمت صوت استفانوس، صار صوت بولس المبًوق یدويÑ. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  هكذا كان سلوك المسیح نفسه فوق كل اآلخرین، وذلك كمثاٍل لنا، ألنه بینما كان الیزال معلًقا على الصلیب
الثمین، وبینما كان الشعب الیهودي یهزأون به، قّدم للَّه اآلب صلوات من أجلهم، قائالً : "اغفر لهم، ألنهم ال 

 ).34: 23یعلمون ماذا یفعلون" (لو 

وأیًضا استفانوس الطوباوي بینما كان ُیرجم بالحجارة، جثا على ركبتیه، قائالً : "یا رب الذي ُتقم لهم هذه 
).  60: 7الخطیة" (أع 

)...  12: 4 كو 1وبولس الطوباوي أیًضا یقول: "ُنشتم فنباِرك، ُیفترى علینا فنعظ" (
َ◌ه، أّما أنا فإنسان ضعیف، ولیس لي إال عقل  لكن رّبما تعترضون قائلین في داخلكم: المسیح هو اللَّ

ضعیف عاجز عن أن ُیقاوم هجمات الشهوة واأللم. إنك تتكّلم بالصواب، ألن عقل اإلنسان ینزلق بسهولة إلى الخطأ، 
ومع ذلك أقول أن الرب لم یتركك محروًما من رحمته، فأنت مقتنیه في داخلك بواسطة الروح القدس، ألننا نحن 
مسكنه، وهو یسكن في نفوس الذین یحّبونه. إنه یعطیك قّوة لكي تحتمل بنبٍل كل ما یحّل بك، وأن تقاوم برجولة 

. Ò)21: 12هجمات التجارب. لذلك "ال یغلبّنك الشر، بل اغلب الشّر بالخیر" (رو 
القدیس كیرلس الكبیر  

 جل قاتلیهمأ صلوا من ،إذ تمثل التالمیذ أیًضا بالسید المسیح، عندما كانوا یسقطون تحت اآلالم بنفس الطریقةÓ. 
معارف ال

  یلیق بشهید المسیح األول أن یكون هكذا، هذا الذي هو سابق للشهداء یتبع المسیح في موته المجید، ال یكرز فقط
. Ôبآالم المسیح، بل ویقتدي أیًضا بصبره الفائق المملوء لطًفا

1 Hom. On 1 Tim., hom. 6. ترجمة سعاد سولایر 
2 Hom. on Acts, hom. 17. 
3 Homm. De Covers, Sancti Pauli 
4 Comm. on Luke, Sermon 29. 
5 Recognitions of Clement, 6:5. 
6 Treatise 9 On the Advantage of Patience, 16. 
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 الشهید كبریانوس

  تفوق شریعة الرب ناموس الطبیعة والناموس الذي أعلنه موسى. ألن غیر المستطاع عند البشر ُمستطاع عند اللَّه
في وقت آالمه، عندما أحنى ركبتیه ذلك فانوس أظهر تسا). لكن المسیح لم یشترع المستحیالت، فإن 27: 18(لو

 فإن بولس الذي عانى الكثیر من أیدي الیهود صّلى أیًضا ،وصّلى من أجل الذین كانوا یرجمونه. بنفس الطریقة
صعب تنفیذها، يألجلهم. فإن ندرة حدوث هذه األمور ال ُیظهر أّنها مستحیلة. ألن أغلب الشعب یظّنون أّنها أمور 

. Ïوذلك بسبب عدم الرغبة في الصراع للبلوغ إلى قّمة الفضیلة
ثیؤدور أسقف هیراقلیا 

. لذا جثا على ركبتیه غیر متطلع إلى ياختار القدیس استفانوس حتى في لحظات رجمه أن یركع لیصل
الحجارة التي تنهال علیه بل إلى خالص مضطهدیه. 

رقد القدیس استفانوس بقلٍب مملوٍء حًبا ونفٍس مملوءٍة سالًما فائًقا. لم یشغله خروج نفسه من جسده، ولم یفكر 
 أن تفقده ، ماةٍ  لم یكن ممكًنا للموت وال لقو،فیما یعانیه جسده من اآلم أثناء الرجم، لكن وقد اختبر الحیاة السماویة

سالمه حتى تسلیم النفس األخیر. 
شتان ما بین موت األشرار ورقاد القدیسین! فاألشرار یرتعبون في لحظات الموت لدخولهم إلى ما هو 

 مجهول، أما القدیسون فیتهللون عند رقادهم ألنهم طالما اشتاقت نفوسهم إلى تلك اللحظات السعیدة!

1 Theodore of Heraclea: Fragment, (c. 355) 40. 
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 ٧من وحي أعمال الرسل 
أینما حللت أراك في داخلي، 

تسكب بهاءك عليَّ ! 

  .لقبك مفرح یا إله المجد 

،  ألبي إبراهیمأعلنت مجدك 
ال لیمجدك، بل لكي یتمتع ببهاء مجدك! 

لم یرك في أورشلیم، وال في الهیكل، 
لكنه تمتع بك في كور الكلدانیین الوثنیین! 

  .وعدته بأرض الموعد، لكنك لم تعطه وطأة قدم فیها
لكي یطلب األرض الجدیدة والسماء الجدیدة! 

وعدته أن ینعم نسله بأرض الموعد،  
لكنه لن یدخلها ما لم ُیستعبد أبعمائة عام. 

هل لي أن أحتمل كل ألم وتجربة،  
فأدخل ال أرض الموعد، بل كنعان السماویة؟ 

  . َّهب لي مع یوسف البار القلب المتسع لمبغضي
مؤمًنا أنهم وٕان باعوني عبًدا،  

فذلك لمجدي ولخالصهم! 
لیغلقوا أبواب قلوبهم،  

أما قلبي فدوًما متسع لهم. 
لیدبروا الشر،  

فأنت تقیم من شرهم خیًرا لي ولهم. 
لترسلني إلى مصر عبًدا، 

هناك أراك یا خالق الكل، قد صرت عبًدا ألجلي! 

  أن یحتفظا به سوى ثالثة شهور. موسىما كان لوالدّي 
عجزت أیادیهما البشریة، فامتدت یدك لخالصه. 

كنت ترعاه في قصر فرعون،  
ولم تفارقه قوتك! 

قدمت له لبن كنیستك المقدسة غیر الغاش، 
إذ رعته أمه وسط الجو الوثني. 

تدرب على حكمة العالم وفلسفته، 
لكنه استهان بكل مجٍد وعلٍم ملوكي، 
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من أجل عار صلیبك. 

   ،رفضه شعبه، فهرب إلى البریة
هناك نسي العالم ومباهجه وحكمته، 

هناك اختلى بك یا أیها القدوس، 
هناك رعى حواسه ومشاعره وكل طاقاته كقطیعك المقدس. 

في سكون بریة نفسه، 
رآك في العلیقة الملتهبة ناًرا. 

ما لم یره نبي أو رئیس كهنة في الهیكل،  
رآه نبیك في  سكون البریة. 

خلع حذائه ألنه صار واقًفا فیما هو أعظم من قدس األقداس! 
هب لي بروحك القدوس أن أخلع كل ما هو میت فّي، 

فیؤهلني للتمتع بنور أسرارك. 

  ،قاومه الشعب وحاولوا قتله
حتى في لحظات إحساناته علیهم كقائٍد یعمل بقوتك! 
بقي قلبه مفتوًحا لمقاومیه حتى آخر نسمة في حیاته! 

أقام لك سلیمان هیكًال،  
مع كل المجد الذي ناله، هل صار في مرتبة داود أبیه؟ 

بنى لك هیكًال، أما قلب داود فكان على مثال قلبك! 

  ،هب لي أن أراك في داخلي
تسكب بهاء حبك ومجدك في أعماقي! 
أتمتع باألرض الجدیدة مع أبي إبراهیم، 

والقلب المتسع مع یوسف البار،  
وٕادراك أسرارك مع موسى النبي، 

ونقاوة القلب مع داود الملك! 
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لث الباب الثا
 
 
 
 

 في الیهودیة والسامرة
 9- ص 8 ص
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األصحاح الثامن 

 شاول یضطهد الكنیسة
كان استشهاد القدیس استفانوس بدایة لحركة اضطهاد قاسیة على الكنیسة، دفعت كثیر من المؤمنین إلى 

ترك أورشلیم وتشتیتهم. فتح هذا التشتیت الباب للخدمة بكل قوة خارج أورشلیم، في الیهودیة والسامرة. 
 .3-1. اضطهاد عظیم على الكنیسة 1
 .8-4. خدمة فیلبس في السامرة 2
 .13-9. إیمان سیمون الساحر  3
 .25-14. بدء فكرة السیمونیة  4
 .35-26  ي. إیمان الوزیر األثیوب5
 .38-36  ي. عماد الوزیر األثیوب6
 .40-39. القدیس فیلبس في أشدود 7

. اضطهاد عظیم على الكنیسة 1
، وكان شاول راضًیا بقتله"

 وحدث في ذلك الیوم اضطهاد عظیم على الكنیسة
، التي في أورشلیم

 ]1". [ ماعدا الرسل،فتشّتت الجمیع في كور الیهودیة والسامرة

). اآلن إذ 20: 16 وأنتم تحزنون" (یو ،أعلن السید المسیح لتالمیذه وهو في طریقه للصلیب "العالم یفرح
 ألنه تخلص منه، وقد ظن أن هذه ، بینما فرح شاول الطرسوسي،ُرجم القدیس استفانوس حزن كثیر من المؤمنین علیه

مع القلبي  تحمل الرضا "راضًیا"بدایة نهایة التالمیذ والكنیسة وِذكْر اسم یسوع المصلوب في العالم. فقد جاءت كلمة 
 ، وجد مسرته في ذلك. ولعل بولس الرسول اعترف بذلك أمام كثیرین من بینهم القدیس لوقا، تبكیًتا لنفسهإذالبهجة، 

 لیجد لذته في احتماله الیومي للموت من أجل ،نالغنیة التي حولته عن البهجة بقتل الكارزياهللا وشهادة حیة لنعمة 
الكرازة باسم یسوع المصلوب. كان بولس الرسول یشعر بالذنب والندم على تلك األیام التي كان ُیسر فیها باضطهاد 

المسیحیین، حیث كان یود أن یشبع مشاعره الداخلیة أنه یقدم خدمة هللا. 
لم یكن في ذهن المؤمنین بعد فكرة الكرازة بین األمم، فقد كانت أفكارهم محصورة في الكنیسة داخل أورشلیم. 

ولعل التالمیذ والرسل أنفسهم وقد سمعوا الوصیة المتكررة من فم السید المسیح حتى قبیل صعوده أن یشهدوا له في 
كل العالم لم یعرفوا كیف یبدأون الخدمة خارج أورشلیم. 

فع المؤمنین للهجرة خارًجا، فكانوا داستشهاد استفانوس وتفجیر حركة اضطهاد ضد الكنیسة في أورشلیم 
أشبه بالبذار التي ُغرست في بالد كثیرة لنشأة كنائس هناك. 

  عظیًما على الكنیسة التي في أورشلیم، فما سّره؟ااستشهاد القدیس استفانوس فجَّر اضطهادً . 1
یصعب جًدا تبریر بقاء الرسل في أورشلیم بینما تشّتت الشعب خارجها، إّنما یمكن القول أوًال وآخًرا أن هذه  

 لكي ،هي مسّرة السّید المسیح رأس الكنیسة، الذي أراد أن یبقى الرسل في أورشلیم للعمل في الكنیسة الناشئة حدیثًا
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ن أتكون مركز قّوة روحّیة تسند الكنائس التي تنشأ بواسطة الذین تشّتتوا، وأیًضا الرسل فیما بعد. أراد السّید المسیح 
یعلن خّطته، أن المدینة التي قاومته وصلبته تبقى مركًزا حًیا للعمل الروحي بواسطة رسله القّدیسین.  

إلى ذلك الحین كان الیهود والرومان یحسبون المسیحیین طائفة یهودیة ملتزمة باالشتراك في عبادة . 2
الموقف الحقیقي لإلیمان المسیحي. لكن حدیث تدرك  ،ن حتى مجمع السنهدري،الهیكل، ولم تكن القیادات الیهودیة

ن العادات الیهودیة ستتغیر، أ و،ضالقدیس استفانوس الصریح وتأكیده لما سبق فأعلنه السید المسیح أن الهیكل سُینق
 خاصة ، أثار الیهود للخالص نهائًیا من أتباع یسوع، ألن وجودهم،مثل ختان الجسد وحفظ السبت وقوانین التطهیرات

 حیث الهیكل وطقوس األعیاد یمثل خطًرا فادًحا. ،في أورشلیم
. امتألت القیادات الیهودیة مرارة إذ أدركوا في خطاب القدیس استفانوس اتهاًما علنًیا بأن مجمع السنهدرین 3

 حتى بین الیهود غیر المؤمنین ،قد ارتكب جریمة قتٍل لیسوع البار. لقد خشوا من نشر هذا االتهام على مستوى شعبي
تباع المصلوب بأسرع ما یمكن.  أبیسوع، فیهز صورة قدسیة المجمع وربما سلطانه. لذا وجب الخالص من 

. ُیدعى سافكو الدماء في الكتاب المقدس "عطشى لسفك الدماء"، فیظن المحب لسفك الدماء أنه إذ 4
 یولد ، وهذا بدورهسفك الشخص دم أخیه یزداد ظمأ نحو سفك الدميیمارس الجریمة تشبع أعماقه فیستریح. لكن حینما 

 فیزداد الغضوب حدة وكراهیة. ،كثرأرغبة أحر نحو سفك دٍم آخر، وذلك كما یولد الغضب ثورة في النفس 
قوة للشهادة لیسوع من المؤمنین . لعل استشهاد القدیس استفانوس بروح الحب والقوة وهب حتى الضعفاء 5

المسیح، فتحول كثیرون بسبب ذلك إلى الشهادة للسید عالنیة، ودخل كثیرون في حوار مع الیهود، مما ألهب الموقف 
جًدا في أورشلیم. 

كان ال بد أن ُتطرد الكنیسة خارج أورشلیم لتحمل مع سیدها عار الصلیب خارج المحلة. . 6
اآلن تخلص شاول الطرسوسي من القدیس استفانوس الذي كان یفحمه، لكنه خشي أن یظهر استفانوس . 7

آخر یحمل ذات األفكار، لذلك كّرس شاول طاقاته لمقاومة الكنیسة وتبدیدها تماًما. 
 بموت استفانوس یتنسم الحیاة من جدیٍد بال مقاومة روحیة الهوتیة وفكریة، ولم یدرك أنلقد ظن شاول . 8

 لیبدأ حیاة جدیدة على ذات الخط الذي عاش فیه ،أن موت استفانوس كان بدایة انطالقة ثورة فكریة في داخله
استفانوس. وأن انطالق استفانوس السریع إلي الفردوس صار سنًدا لتحول شاول إلى اإلیمان، وقبوله بفرٍح اآلالم 

 بل والموت الیومي من أجل اسم یسوع المسیح. هنا یربط القدیس لوقا بین استشهاد القدیس استفانوس ،واالضطهادات
ودخول شاول الطرسوسي في إنجیل الكنیسة، حیث یبدأ الفصل األول من هذا السفر العملي كأعنف مضطهٍد 

للكنیسة، الذي یدفع بالمؤمنین إلى تشتتهم في كور الیهودیة والسامرة. لم یدرك أن الروح القدس یستخدم حتى عنفه 
الشدید لكي ینطلق المؤمنون بعیًدا عن الهیكل بكل طقوسه واجتماعاته الیومیة، فینفتح باب اإلیمان لألمم. 

 من أن یّغیروا العوائد ن ربما ألن جمیعهم عبرانیون فلم یخَش مجمع السنهدري،لقد بقي الرسل في أورشلیم
الیهودیة، لكن المجمع لم یحتمل بقاء مؤمٍن واحٍد یهودي یوناني متنصر، لئال یظهر استفانوس جدید یقاوم الهیكل 

 حتى ال ، ألنهم شعروا من واجبهم أن یحثوا الشعب على الهروب من االضطهادهناك،ولعل الرسل بقوا  والعوائد.
یسقط أحد الضعفاء في إنكار اإلیمان، ولكي یشهدوا لیسوع خارج أورشلیم. أما هم ففي شجاعة یواجهوا أول حلقة من 

حلقات االضطهاد. 
استفانوس، وحمل رجال أتقیاء "
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 ]2". [وعملوا علیه مناحة عظیمة

" هنا ُیقصد بهم الدخالء الذین بروح التقوى تركوا الوثنیة وقبلوا الیهودیة، ربما كان األتقیاءیرى البعض أن "
 ، تحمل معنى أوسع، وهم المؤمنون بالسید المسیح أیا كان أصلهما. بینما یرى آخرون أنهماستفانوس نفسه واحًدا منه

  لیقوموا بدفنه. ،الجثمان الذي تحطم بالحجارة وتهرأبالغیرة؛ هؤالء اهتموا ووقد كانوا مملوءین بروح التقوى 
 األتقیاء سواء من المسیحیین والیهود أیًضا الذین مع عدم قبولهم اإلیمان يیرى آخرون أنه یمكن أن یعن

 وربما اقتنعوا داخلًیا باإلیمان تباعه،أ وال ضد تالمیذه و،المسیحي، لكنهم لم یحملوا روح عداوة ضد یسوع المسیح
رأوا إذ  وربما شعروا بالظلم،  هؤالء لم یستریحوا لرجم القدیس استفانوس.المسیحي لكنهم لم یقدروا أن یجاهروا به بعد.

وجهه كوجه مالٍك حتى اللحظة األخیرة من انتقاله، وسمعوا كلماته الخاصة بانفتاح السماء، وأیًضا طلب المغفرة 
 .لراجمیه

 معناها الضرب على الصدر؛ ومنها جاءت kopeton في الیونانیة كوبتون "مناحة" البعض أن كلمة ىیر
 كما ،كلمة "اجیتو" أو "قبطي"، حیث كانت عادة المصریین الدق على الصدر في النواح. وقد تعلم الیهود ذلك منهم

حدث في دفن یعقوب حیث "ناحوا نوًحا (ضرب الصدور) عظیًما وشدیًدا جًدا، وصنع ألبیه مناحة (الضرب على 
). 11 ،10 ،7: 50الصدور)..." (تك 

 كثیر أن الناموس. لكن یبدو لىال ُتعمل مناحة لمن صدر علیهم حكم بسبب خروجهم ع ˺بحسب المشناة
  .من الفریسیین رأوا في رجم استفانوس خروًجا عن القانون، لذلك سمحوا بعمل مناحة عظیمة

ئًما عن اسوع قيو فتوحة،م تمة لشهیٍد رأى السماواظيعت مناحة عنین: لماذا ُص لتسائمض عب البجتعيبما ر
 یمین اهللا، وقد صار وجه استفانوس قبل استشهاده كوجه مالٍك؟

حت خالل ني التي تBlaesillaالسیال  بلىعأبكي  الماذا : لقدیس جیروملا Paulaاوال  بیسةدلقاألت س
لیهما مناحة حسب  عنقرأ عن موسى وهرون أنه قد ُعملت  نتعجب عندما: [الاههور من قبولها اإلیمان؟ أجابش ةالثث

مة وة في أورشلیم قد عملوا مناحة عظيخرى اإل نإلنجیل،اي أعمال الرسل، في كمال بهاء  فتى ح، فإنهةالعادة القدیم
ذا ما ه. لجمهور الذي رافقهااجنازة ول موكب اىإنما إلوانى، زحلا ىلإر هذه المناحة العظیمة ستفانوس. ال تشيعلى ا

 خمیع شیوجفرعون شیوخ بیته وید ب ععيجممعه د یوسف لیدفن أباه وصعد وب: "فصععقلمقدس عن ي اوله الكتابقي
 تار قلیلة أكمل: "وصعد معه مركبطوبعد أس). 8-7: 50، وكل بیت یوسف واخوته وبیت أبیه" (تك أرض مصر

م تفرض هذه ل). 10: 50ك " (تاحوا هناك نوًحا عظیًما وشدیًدا جًدانیًرا "خأ وًدا"،ج كثیًرا شان، فكان الجيسرفو
ن یستمروا في بكائهم، إنما تصف مراسیم الجنازة. ففي یسوع، أي في إنجیل المسیح أعلى المصرین بة المناحة المهو

] .˻نزحلباب الفردوس، صار الموت یصحبه الفرح ال افتح لنا الذي 
أقیمت هذه الجنازة الفخمة للتعبیر عن اآلتي: 

أ. أراد هؤالء األتقیاء تكریم ذاك الذي ُرجم ظلًما. 
ب. عبَّر المسیحیون عن عدم خجلهم من العلة التي بسببها ُرجم القدیس استفانوس، وأنهم لن یخشوا غضب 

 مجمع السنهدرین أو غیرهم ممن یحملون عداوة نحو المؤمنین.

1 Mishnah: Senh 6:6. 
2 Letter 39:4. 
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سم السید المسیح بعد حلول روحه القدوس على الكنیسة، اج. إذ كان القدیس استفانوس أول شهید على 
 بكونه ثمیًنا في عیني اهللا وعیني الكنیسة، عالمة كرامة ونصرة. إنهم یكرمون ،أعلنت الكنیسة اعتزازها بهذا االستشهاد

 تقدیم شهادة عملیة إلیمانهم بالقیامة من األموات وحیاة الدهر اآلتي. أرادوا ذاك الذي یكرمه اهللا نفسه.

 فجمعوه ، كما ُیجمع محصول الفاكهة. لعل جثمان القدیس قد تهرَّأ،" ترجمتها "جمع"حملالكلمة المترجمة "
 ُجمعت من حدیقة الحب اإللهي، لیجد فیها ،نه بالحق أشبه بفاكهة سماویةإ أطیاب. ه ووضعوا علي،ولفوه في أكفان

كیة ورائحة الحب الفائق. لزالسمائیون نسمات المسیح ا
  ،شاول فكان یسطو على الكنیسة"وأّما 

، وهو یدخل البیوت ویجر رجاًال ونساء
 ]3". [ویسلِّمهم إلى السجن

" في األصل الیوناني ُتستخدم لسطو الوحوش المفترسة على یسطوالمترجمة " elumainetoالیونانیة الكلمة 
اإلنسان لتمزقه، وهي قریبة من الكلمة التي استخدمها الرسول نفسه عندما اعترف: "كنت اضطهد كنیسة اهللا بإفراط 

). 1: 9). هكذا كان شاول كوحٍش مفترٍس "لم یزل ینفث تهدًدا وقتالً " (أع 13: 1وأتلفها" (غل 
كثر من موقٍف یصف الرسول بولس نفسه كیف كان یضطهد الكنیسة بسلطان من ِقَبْل رئیس الكهنة، أفي 

 عن هذا االضطهاد قتل بعض ج وقد نت).13: 1تي  1؛ 11-9: 26 ؛19، 5-4: 22مستخدًما كل وحشیة (أع 
). 10: 26؛ 4: 21المؤمنین كما شهد الرسول بولس عن نفسه (أع 

كان السنهدرین یصادر ممتلكات المسیحیین، وكان الیهود ینهبون ثرواتهم، وكما یقول الرسول بولس عن 
  ).34: 10"قبلتم سلب أموالكم بفرٍح، عالمین في أنفسكم أن لكم ماًال أفضل في السماوات وباقًیا" (عب  خبرة عاشها:

 یقید الرجال قوةٍ .بالكان بسلطاٍن یقتحم كل بیٍت به شخص مسیحي أو أكثر، لیًال أو نهاًرا، یكسر األبواب 
 حتى یصدر الحكم علیهم ، غیر مباٍل بمریٍض أو شیٍخ أو سیدٍة، مقتاًدا الكل إلى السجن،في الشوارع ویجرهم ،والنساء

. )11: 26 لزم البعض على ذلك (أعأ وجدفوا على اسم یسوع المسیح، وقد ،بالقتل، اللهم إال إذا أنكروا اإلیمان
 لكن لیس من حقهم الحكم ،كان في سلطان مجمع السنهدرین أن یسجن من یراهم مجرمین ضد الدین

 برجمهم أو قتلهم بدون إذن السلطات الرومانیة.
 الشاب المملوء غیرة على تقلیدات آبائه أفضل أداة في نظر رئیس الكهنة لتحقیق هدفه، يكان شاول الفریس

فضل رسول لمجمع السنهدرین إلتمام رسالته. وكان شاول مقتنًعا بما یفعله. ففي نظره كیف یمكن لمجرٍم مصلوٍب أو
 ا في نظر نفسه رجًال مؤمنً ذا كان. لهةأن یدعي بأنه المسیا، وقد شهد الكتاب المقدس أنه ملعون من علق على خشب

هذه الحركة الجدیدة إنها تجدیف على اهللا وعلي ناموسه وهیكله، كما على ى لإ و، یتطلع إلى یسوع أنه مخادعاكتابيً 
األمة الیهودیة كلها. 

. خدمة فیلبس في السامرة 2
 ]4". [ جالوا مبشرین بالكلمة،فالذین تشّتتوا"

). فقد شعرت القیادات 49: 12 (لو" "جئت ألُلقي ناًرا، فماذا أرید لو اضطربت؟:تحقق قول السّید المسیح
الیهودّیة بأن نار الكرازة بالمسیح المخّلص قد التهبت في أورشلیم، وٕاذ أرادوا إخمادها صّبوا غضبهم وأثاروا االضطهاد 
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خارج أورشلیم، لكن لم یكن ممكًنا لقّوات الظلمة أن تطفئ مؤمنون على من التهبت نفوسهم بنار الروح القدس. تشّتت ال
نار الروح، بل التهبت النیران في المناطق المحیطة. 

أرادوا طردهم من مدینة اللَّه أورشلیم، فإذا باللَّه یقیم له مدًنا وقلوًبا یسكن فیها في مواضع كثیرة، بلغت إلى 
ها كل عداوة. لالسامرة التي یكّن الیهود 

لتشتت تشیر إلى نثر البذور. فقد ل فجالوا یبشرون بالكلمة. وجاءت الكلمة الیونانیة ،نوتشتت الٌمضطهد
الشكوى والتذمر اإلحباط وأثمرت دماء الشهداء، وقدم االضطهاد نمًوا في حیاة الكنیسة، فلم تحل بالكنیسة حالة من 

والضیق، بل على العكس جال الُمضطهدون ینثرون بذار اإلیمان في بالٍد كثیرٍة، فلم یعد اإلیمان حبیس مدینة 
أورشلیم. 

لیس من دلیٍل على أن الذین تشتتوا كانوا ُمسامین للعمل الكرازي، بل كانوا من الشعب، فحیث یمتلئ القلب 
بالحب یفیض الفم بالحدیث عن المخلص. لیس شيء أحب لدى المسیحي من االهتمام بخالص كل نفس، والعمل 

. ˺لحساب ملكوت اهللا كي یتمتع كل إنسان بعمل اهللا الفائق
 سواء كان كاهًنا أو من الشعب، ،عمل جوهري یمارسه كل مؤمن يهأو الشهادة إلنجیل الخالص الكرازة  

القدیس رجًال أو امرأة، صاحب ثقافة عالیة أو أّمًیا. بدون روح الكرازة یفقد المؤمن سمته كإنساٍن مسیحيٍ . وكما یقول 
] خالص إخوته).ل هأي نفع لمصباٍح بال نوٍر، وأي نفٍع للمسیحي بدون المحبة (حب[: یوحنا الذهبي الفم
: ، قائالً  حدیثه للشعبالقدیس یوحنا الذهبي الفموجه رسالة المسیحي عن  في مقال

[یا لها من خسارة عظیمة في اإلخوة! قلیلون هم الذین یهتمون باألمور الخاصة بالخالص. 
یا له من جزء كبیر من جسد الكنیسة یشبه المیت الذي بال حراك!! 

 وماذا یخصنا نحن في هذا؟تقولون: 
إن لدیكم إمكانیة عظمى بخصوص إخوتكم. فإنكم مسئولون إن كنتم ال تنصحوهم، وتصدون عنهم الشر، 
وتجذبونهم إلى هنا بقوة، وتسحبوهم من تراخیهم الشدید. ألنه هل یلیق باإلنسان أن یكون نافًعا لنفسه وحده، بل یلزم 

أن یكون نافًعا لكثیرین أیًضا. 
)، و"نوًرا" (مت 33:13)، و"خمیرة" (مت 13:5ولقد أوضح السید المسیح ذلك عندما دعانا "ملًحا" (مت 

)، ألن هذه األشیاء مفیدة للغیر ونافعة لهم.  14:5
فالمصباح ال یضيء لذاته، بل للجالسین في الظلمة. وأنت مصباح، ال لتتمتع وحدك بالنور، إنما لترد إنساًنا 

 ألنه أي نفع لمسیحي ال یفید غیره؟! وال یرد أحًدا إلي الفضیلة؟!ضل، 
مرة أخرى ال ُیصلح الملح نفسه، بل یصلح الطعام لئال یفسد ویهلك... هكذا جعلك اهللا ملًحا روحًیا، لتربط 
األعضاء الفاسدة أي اإلخوة المتكاسلین المتراخین، وتشددهم وتنقذهم من الكسل كما من الفساد، وتربطهم مع بقیة 

جسد الكنیسة. 
هذا هو السبب الذي ألجله دعانا الرب "خمیرة"، ألن الخمیرة أیًضا ال تخمر ذاتها، لكن بالرغم من صغرها 
تخمر العجین كله مهما بلغ حجمه. هكذا افعلوا أنتم أیًضا. فإنكم وٕان كنتم قلیلین من جهة العدد، لكن كونوا كثیرین 
وأقویاء في اإلیمان والغیرة نحو اهللا. وكما أن الخمیرة لیست ضعیفة بالنسبة لصغرها، إذ لها قوة وٕامكانیة من جهة 

1 Cf. Barne’s Notes on Acts 8:4. 
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طبیعتها... هكذا یمكنكم إن أردتم أن تجتذبوا أعداًدا أكثر منكم، ویكون لهم نفس المستوى من جهة الغیرة.] 
، فانحدر فیلبس إلى مدینة من السامرة"

 ]5". [وكان یكرز لهم بالمسیح

إذ كانت الیهودّیة تخشى ظهور استفانوس آخر یحاجج بروح القّوة، غالًبا ما تطّلعت إلى الرجل الثاني بعد 
 استفانوس مباشرة وهو الشّماس فیلّبس. هنا في طاعة لوصّیة السّید المسیح ترك المدینة وهرب إلى مدینة أخرى (مت

 اضطّر إلى ترك أورشلیم والهروب إلى السامرة، ال خوًفا على حیاته، وٕاّنما للكرازة بإنجیل الخالص. لقد .)23: 10
 صار نجاح الخدمة في السامرة جسًرا فقد فتتحّقق خّطة اللَّه. ،سمح اللَّه له بالضیق لكي ینطلق للعمل خارج أورشلیم

للعبور باإلنجیل إلى األمم. ألن السامرّیین هم شعب مهّجن من الیهود واألمم.  
" في العهد الجدید السامرة فكلمة "،لیس من الواضح إن كان یتحدث عن مدینة السامرة أم یقصد اإلقلیم ككل

: 14 ومن الجافي حالوة" (قضاة،هنا تحقق لغز شمشون: "یخرج من اآلكل أكالً  غالًبا ما ُیقصد بها اإلقلیم ال المدینة.
ن خوًفا من الضیق واأللم، بل في و فقد أخرج االضطهاد نمًوا للكنیسة واتساًعا لها. إذ لم یهرب الُمضطهد، )14

 بل للشهادة في موقٍع جدیٍد ، ال في رعٍب وخوفٍ ،نهم متى اضطهدوهم یهربون إلى مدینة أخرىأطاعة لوصیة سیدهم 
یقبل الكلمة. إنه هروب ألجل انتشار الكرازة ولتنصیر العالم. 

: یظن البعض أنها هي بعینها شكیم أو سوخار، مدینة المرأة السامریة التي التقت مع السید مدینة السامرة
تدمیًرا  Hyrcanus). كانت مدینة السامرة القدیمة عاصمة إقلیم السامرة، قام بتدمیرها هركانوس 7: 4المسیح (یو

نه نزع عنها العالمات ذاتها التي تدل على وجود مدینة أوكما یقول المؤرخ یوسیفوس . ثرأكامًال حتى لم یبَق لها 
 تكریما ،Augusta وغسطاأ التي تعني Sebasteقام هیرودس الكبیر فیما بعد ببنائها ودعاها سبسطیة  .˺هناك

. Gitta  ولعلها كانت مدینة السامرة، ویرى البعض أن المدینة هي جت.Augustus ˻لإلمبراطور أوغطس
انطلق الشماس التالي للقدیس استفانوس، وكان مملوًء من الروح القدس للخدمة اإلنجیلیة ألهل السامرة، 

. )42: 4الذین وجد بینهم من سبقوا فاعترفوا: "نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقیقة المسیح مخلص العالم" (یو 
بل. ج على الة" وهو تعبیر یطلق على كل من نزل من أورشلیم بكونها مرتفعانحدر"

ُحسب ذهاب القدیس فیلبس إلى السامرة لتبشیرها خطوة شجاعة وجریئة، حیث یكرز رجل عبراني بین 
) 7: 4السامریین، بالرغم مما كان یحمله الیهود من عداوة للسامریین. غیر أننا نقرأ في قصة المرأة السامریة (یو 

كیف كان السامریون یترقبون مجيء المسیا بكل شوٍق وغیرةٍ . 
سلك على منوال القدیس استفانوس الذي كشف عن جوهر اإلیمان المسیحي والتحرر من الطقوس الیهودیة 

نه كان تلمیًذا له. وفي نفس الوقت فتح الباب أمام بولس الرسول لیكرز بین األمم. وكان القدیس فیلبس كأالحرفیة، و
مع القدیس استفانوس یمثالن حلقة الوصل بین بطرس الرسول رسول الختان وبولس الرسول رسول األمم، أو بین 

كنیسة أورشلیم وكنیسة األمم. 
 المسیا  جاء القدیس فیلبس یعلن لهم أنه قد جاء." تحمل معنى اإلعالن عن ظهور ملكٍ یكرزجاءت كلمة "

ون بشيء آخر سوى تحقق النبوات والوعود اإللهیة بمجيء یسوع المسیح بشر لكي یملك. لم یكن الكارزون يالمنتظر

1 Antiq. 13:10:3. 
2 Antiq. 15:8:5. 
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مخلص العالم لیملك على القلوب. 
  ،وكان الجموع یصغون بنفٍس واحدٍة إلى ما یقوله فیلبس"

  ،عند استماعهم
 ]6". [ونظرهم اآلیات التي صنعها

دهشت المرأة السامرّیة حین تحّدث معها یسوع المسیح طالًبا منها أن یشرب، ولم تصّدق نفسها، قائلة: "كیف 
). اآلن هوذا قادم السّید المسیح في القّدیس فیلّبس 9: 4تطلب مّني لتشرب، وأنت یهودي، وأنا امرأة سامرّیة؟" (یو

 ویهبهم روح الحب حتى فیما بینهم، فكانت الجموع تصغي بنفٍس واحدةٍ . قّدمت كلمة اإلنجیل ،المّبشر لیذبح العداوة
مصالحة بین النفس والجسد في الرب، ومصالحة بین السامرّیین وبعضهم البعض لیحملوا النفس الواحدة، ومصالحة 

مع الیهود الذین قبلوا اإلیمان، وحتى مع أعدائهم... هذا كّله خالل مصالحتهم مع اللَّه واهب الحب والسالم. 
شتان ما بین موقف الیهود وموقف السامریین، فالیهود كجماعة كانوا یقاومون الحق في أیام خدمة السید 
المسیح كما في عصر الرسل، فكانوا یتحركون وراء القدیس بولس لیفسدوا عمله في كل مدینة، لكن ُوجد قلة قلیلة 

 أما السامریون ففي أیام خدمة السید المسیح جاءت مدینة سوخار بأكملها لمجرد شهادة امرأة سامریة ،قبلت اإلیمان
أنصتوا للقدیس فیلبس بنفٍس قد )، وها هم في عصر الرسل 42-39: 4أنها وجدت من قال لها كل ما قد فعلته (یو
واحدةٍ . تحركوا كجماعٍة مًعا لقبول اإلیمان. 

  ،كثیرین من الذین بهم أرواح نجسة "ألن
  ،كانت تخرج صارخة بصوٍت عظیمٍ 

 ]7[ ".وكثیرون من المفلوجین والُعرج ُشفوا

 یصغون بنفٍس واحدٍة إلى ما یقوله فیلبس، وقد أیده واإذ كان السامریون یتلهفون على مجيء المسیا، كان
، فتحولت المدینة إلى فرٍح عظیٍم، أو إلى عرٍس سماويٍ . ةشفيأالروح القدس بكلمات الحكمة واخراج شیاطین وعمل 

، مؤمنین في الموضععدو الخیر بجنوده ل ولم یعد ، باإلنجیل انهارت مملكة إبلیسةكلما انتشرت كلمة الكراز
وال أن یجدوا راحة في عقولهم، ألنها صارت في حیازة المخلص، یقیم مملكته فیهم. إذ یدخل القدوس اإلنسان 

 وال للظلمة أن تسیطر علیه. ، ال یمكن لألرواح النجسة أن تبقى فیها، ویتجلى داخل النفس،الداخلي
 ]8 [."فكان فرح عظیم في تلك المدینة"

 ألّنه تشّبه بمخّلصه حتى في لحظات رجمه، وحمل ،كان القّدیس استفانوس قد صار موضوع سرور السماء
على مالمح وجهه سمات مالئكّیة، وصار الشهید األول والمثل الرائع للمؤمن شریك المسیح في صلبه. اآلن زمیله أو 

تلمیذه فیلّبس موضوع سرور السامرة، عاصمة السامرّیین، یفرحون ألّنهم اكتشفوا أّنهم موضوع حب اللَّه الفائق، وأن 
، وحضن اللَّه ینتظرهم. صار فیلّبس المّبشر األول خارج أورشلیم.  مأبواب السماء مفتوحة أمامه

تهّللت مدینة السامرة، فقد دخل إلیها السّید المسیح لیسكن في قلوب المؤمنین، محطًما العداوة القدیمة بینهم 
وبین اللَّه، وبینهم وبین اخوتهم الیهود، فقد جمع السید الیهود واألمم مًعا أعضاء في جسده المّقدس، الذي هو 

الكنیسة. 
قبول اإلنجیل أو البشارة المفرحة بالخالص یرد النفس كما الجماعة إلى بهجة الخالص. فتسمع هنا عن 

الفرح العظیم الذي عّم مدینة السامرة. سّره حلول السید المسیح مصدر الفرح في أعماقهم وفي وسطهم. كما تهللوا حین 
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 كما رأوا المرضى ،رأوا مملكة إبلیس تنهار تحت أقدامهم، ولم یعد لألرواح الشریرة سلطان علیهم. لقد ُشفیت نفوسهم
 عّم فیهم الفرح المشترك حیث یفرح كل عضو لفرح األعضاء ، إذ صار لهم الروح الواحد،جسدًیا ینالون الصحة. أخیًرا

. ااألخرى ونموه
البشارة بالخالص أو باإلنجیل "األخبار السارة" تنزع عن البشریَّة روح الكآبة التي ملكت علیهم بالخطّیة، 

لتقیم ملكوت اللَّه المفرح في أعماق النفس. فالمسیحیَّة دعوة لخبرة الحیاة السماوّیة المتهّللة في الداخل. 

. إیمان سیمون الساحر 3
  ،وكان قبًال في المدینة رجل اسمه سیمون"

  ،یستعمل السحر
  ،وُیدهش شعب السامرة
 ]9". [قائًال أنه شيء عظیم

كان استخدام السحر أمًرا شائًعا في العالم القدیم. في البدایة كان السحرة یدرسون الفلسفة وعلم التنجیم 
رض التعرف على غ" یشیر إلى الذین یستخدمون معرفة الفنون بالسحرة" واألفالك والطب الخ. لكن صار اسم

: 1؛ دا 6: 2 (إش  بدعوى أن ذلك یتحقق خالل تحركات الكواكب، ویشفون المرضى بالتعاویذ السحریة،المستقبل
). 6: 20؛ 31: 19لك (ال ذ). وقد حّرمت الشریعة 2: 2؛ 20

، وكان الجمیع یتبعونه"
، من الصغیر إلى الكبیر

 ]10". [ هذا هو قوة اللَّه العظیمة:قائلین

 الذي ُولد في قبرص، وكان ،˺الذي أشار إلیه المؤرخ یوسیفوسهذا هو یرى بعض الدارسین أن سیمون 
 وتتزوجه. لكن Azizusزوس يأن تترك زوجها عز Drusillaي دروسلال وساحًرا. استخدمه فیلكس الوالي لكي یغ

 كرَّس حیاته لدراسة فنون السحر. درس ،رفض بعض الدارسین ذلك، ألن سیمون هنا غالًبا ما كان یهودًیا أو سامرًیا
 وعاش بعد ذلك في السامرة. ،˻الفلسفة في اإلسكندریة

 وٕان كان قد اقتبس بعض تعالیمها لكي ،نه المسیح، ورفض ناموس موسى، وكان عدًوا للمسیحیةأ يدعا
. یجتذب بها البعض

 وكانوا یتبعونه "
 ]11". [لكونهم قد اندهشوا زماًنا طویًال بسحره

 بذل كل الجهد إلقامة العقبات في كل ،إذ رأى عدو الخیر كلمة اهللا یتجسد، وربما أدرك أن مملكته تنهار
خدع الجمیع من الصغیر إلى الكبیر. وموضع، فحث سیمون على عمل السحر زماًنا طویًال، 

 لها سمعتها في األوساط التاریخیة والعلمیة، استخدم وسائل ،كان سیمون الساحر (ماجوس) شخصیة خطیرة
 كان یجول بامرأة تدعى هیالنة، ُتدعي ˼یریناوسإالقدیس شیطانیة كثیرة، وحسبه الجمیع قوة اهللا العظیمة. وبحسب 

1 Antiqu. 20:7:2. 
2 Mosheim, vol. 1, p. 113-114. (Murdock’s translation). 
3 Adv. Haer. 1:23. 
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 المالئكیة والمادیة. ویقدم ة منه كل القوتنها من تجسد سابق من إله العقل، أو من فكر اإلدراك اإللهي الذي خرجأ
 "الكشف األعظم". ه تقریًرا شامًال لمنهجه القائم على أساس غنوسي، دعا˺القدیس هیبولیتس

لنظامه بواسطة قوة حیاتهم ن وكرسأشخاًصا ي كیف استطاع هذا الساحر أن یجتذب ˻الشهید یوستین يویرو
ن ا "تذكار لسمع: بل وفي إنطاكیة أیًضا وروما. وقد ُعمل له تمثال في روما ُنقش علیه،السحر، لیس فقط في السامرة

 مریٍر مع القدیس بطرس انتهي عٍ اإلله المقدس". وقد أثار الحكام في روما ضد المسیحیین. وُیقال أنه دخل في صرا
 حتى منتصف القرن الثالث.  في الكنیسة بقت جماعة السیمونیین تخرب˼أوریجینوسالعالمة بدحره. وبتقریر 

 الشعب أنا یهودي) فكريوبأ. جاء في كتاب الیوبیل ("یهوه الجبار""اهللا القوي" أو : "، وتعني اهللا العظیمةةقو"
ومعناه "اهللا والقوة الذي من اهللا". ویرى البعض ، El- El wa abir Elفي مصر كان یخرج وراء یوسف ویصیحون 

".  اإلله الذي ُیدعى العظیم، اهللاةهذا هو قو" هي: "قوة اهللا العظیمةأن الترجمة الدقیقة لعبارة "
 ویستخرج من تحت أنقاض ،، فقد أعلن أنه سیذهب إلى جبل جرزیمستسبب سیمون في عزل بیالطس بنط

هیكل جرزیم اآلنیة التي كان یستخدمها موسى نفسه. فانطلقت وراءه الجماهیر، مما اضطر بیالطس أن یرسل حملة 
بلغ روما التي استدعت بیالطس بال أ ف،من الجنود فحدثت مذابح رهیبة. اشتكى السامریون للحاكم الروماني في سوریا

عودة. 
 مدعًیا أنه سیقوم في الیوم الثالث، فُدفن ، حًیاهأنه في استعراض له بروما طلب أن یدفنوهیبولیتس یروي 

ولم یقم. 
  ،ولكن لّما صدقوا فیلبس"

، وهو یبّشر باألمور المختّصة بملكوت اللَّه
  ،وباسم یسوع المسیح
 ]12". [اعتمدوا رجاًال ونساء

]، وكأنهم قارنوا بین الحق الذي شهد له فیلبس الرسول، 12[ "ولكن لما صدقوا فیلبسیقول لوقا البشیر: "
 الروح القدس قوة لكرازة فیلبس حطمت أباطیل إبلیس وجنوده. ىوالسحر واألعمال المبهرة التي مارسها سیمون، فأعط

  باسم یسوع المسیح.  بالعمادتالسماوایقرن القدیس فیلبس ملكوت 
 خبرته بخصوص معمودیته، قائالً : الشهید كبریانوسفي عرٍض رائٍع، یقدم لنا 

 في ظلمٍة روحیةٍ . اإنني مثلك، ظننت مرة إنني كنت حًرا، مع إنني كنت أسیًرا، مقیدً [
 ءٍ  الدوام عن شيىنعم كنت حًرا، أحیا كیفما أشاء. ولكنني كنت في فراٍغ إلي زمٍن طویلٍ . كنت أبحث عل

هري بأنني واثق من نفسي، كنت كموجٍة تلطمها الریح. كنت أیًضا أنجذب إلي كل أمور هذه الحیاة اظتأؤمن به. مع 
 علي البحر، تظهر اآلن كفقاعةٍ معتًزا بالممتلكات والسلطة. بینما كنت أعرف في قلبي أن كل هذه األمور لیست إال 

 كنت أعرف أنني مجرد تائه في الحیاة، لیس لي خطة الخارجي،هري بالیقین اظتثم تتفجر لتزول إلي األبد. مع 
أسلكها، وال مسكن تستقر فیه نفسي. 

Ï 5-2: 6 دحض كل الهرطقات .
2 Apology 1:26. 
3 Against Celsus, 1:57. 
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یمكنك أن ترى إنني لم أعرف شیًئا عن الحیاة الحقیقیة، الحیاة الجدیدة المقدمة لنا من فوق. ألنني كنت 
وٕاذ اعتمدت علي  .اراوغً مأبحث عن الحق خالل خبراتي الذاتیة، معتمًدا علي طرق منطقي الذاتي، لذا بقي الحق 

، كان نور الحضرة الحقیقیة هللا مجرد إشراقة بعیدة.  خاصفهمي ال
 طریق تحقیق هذا المیالد الجدید أعلنسمعت أن رجاًال ونساًء یمكنهم أن ُیولدوا من جدید، وأن اهللا نفسه 

 مثلي. ةبالنسبة لنا، وذلك لمحبته للخلیقة التائه
في البدایة ظننت أن هذا مستحیل. كیف یمكن لشخص مثلي عالمي وعنیف أن یتغیر ویصیر خلیقة جدیدة؟ 
كیف یمكن لمن هو مثلي أن یعبر من تحت المیاه ویعلن أنه قد ُولد من جدید؟ هذا بالنسبة لي أمر غیر معقول، أن 

 وأصیر كأنني إنسان جدید. ،أبقى كما أنا جسمانًیا، بینما یتغیر ُصلب كیاني ذاته
لم أرد أن أترك عدم إیماني، ومقاومتي لهذه الفكرة بأنني أولد من فوق. لقد اعترضت: "نحن من لحٍم ودٍم، 

 ونسیطر ونتحكم ونصارع على الغیر، أنفسنا قدم بالطبیعة نإننامسالكنا طبیعیة، غریزیة، مغروسة بحق في أجسامنا. 
 نغلب اآلخرین مهما كانت التكلفة. توجد بعد ذلك عادات اقتنیناها حتى وٕان كانت تضرنا، صارت هذه العادات لكي

 كأنها أجسامنا وعظامنا. كیف ُیمكن لشخٍص أحب الشرب والوالئم أن یصیر ضابًطا لنفسه ومعتدًال؟ كیف ،جًزء منا
ٍة ترتدي ثوًبا بسیًطا وقد اعتدت علي المالبس الفاخرة وما تجلبه من األنظار ر تستیقظ صباًحا ما وبمسأنیمكنك 

والتعلیقات؟ كیف یمكنك أن تحیا ككائٍن متواضٍع بینما قد نلت كرامة في أعین الجماعة؟... 
ست من ئهكذا كان تفكیري الطبیعي، إذ كنت في عبودیة ألخطاء ال حصر لها تسكن في جسدي. بالحقیقة ي

ر. فقد تكون تلك العادات ضارة لي، لكنها كانت جزًء مني. لذلك كان التغیر مستحیًال، فلماذا أصارع؟ يإمكانیة التغي
 .بتدلیلٍ  أشبع رغباتي ت كننينإف

. تواضعت أمامه وكطفل قلت: نحو اهللایوٍم أخذت خطوة وحیدة بسیطة وضروریة متجًها في  ...ولكن
قد ُأزیلت من كتاٍنٍ◌   فغسلت میاه الروح الداخلیة وسخ الماضي، وكأن بقعة قذرة... المباركةالمیاه"أؤمن". نزلت تحت 

 بل وحدث ما هو أكثر. فاخٍر،
 بحضرته، یتشبعيَّ كما من فوق. اغتسلت في سالٍم لطیفٍ . تطهرت في الحال. قلبي المظلم لأشرق نور ع

 ،اآلب  نسمة، الروحأدركت وبین اهللا قد زال. تصالح قلبي وقلبه. يوعرفت... عرفت... أن الحاجز الروحي القائم بین
حظة صرت إنساًنا جدیًدا. للم. وفي تلك الا فوق هذا العهوقد حّل فّي من 

 ینعش حیاتي الجدیدة المعطاة لي ویعینها. ما كنت قٍ أنمو في معرفة كیف أحیا بطريوأنا  ذلك الحین ذمن
هذا ما كنت ب فیه صار الزًما أن أتعامل معه بكونه الحق والیقین. ما كنت أخفیه یلزم أن یخرج إلي النور. أتشكك

أسيء فهمه بخصوص اهللا والعالم الروحي بدأ یصیر واضًحا. 
وأما عن عاداتي الخاصة بإنساني القدیم، فقد تعلمت حسًنا كیف تتغیر... حیث ُتعاد خلقة هذا الجسد 

، صرت أكثر قوة، وحیویة في روح القداسة. في كل یوم أنمو علي الدواماألرضي بواسطة اهللا. 
 كطفٍل بريٍء ثق ،قف أمام اهللا كل یوٍم بوقاٍرٍ◌ مقدسٍ اآلن أخبرك ببساطة الخطوة األولي في طریق الروح: 

صاروا ن، ف یخلصوهم أنأنهم متأكدونوا ظن یحمي نفسك. یحفظك من أن تصیر مثل الذین االتجاهفیه. هذا 
 أسرهم من جدید. ،دیم، الذي یتربص دوًماقمهملین. بهذا فإن عدونا ال

 لتبدأ الیوم أن تسیر في طریق البراءة، الذي هو طریق الحیاة المستقیمة أمام اهللا واإلنسان. لتسر بخطوة 
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نك تعتمد علي اهللا بكل قلبك وقوتك.  أثابتة. أقصد بهذا 
 إلیه وأنت متعطش للحیاة اذهب فقط ... علیكیفیضأال تشعر به، اآلب، إذ هو موجود حولك؟ إنه یود أن 

 تنسكب علیك من أعلى، تمألك وتفیض. ، التي هي الحریة والحب والقوة، افتح اآلن نفسك واختبر نعمته...الجدیدة
افتح نفسك أمامه اآلن، هذا الذي هو أبوك وخالقك. كن مستعًدا أن تنال الحیاة الجدیدة وتمتلئ بها... هذه 

] .Ïالتي هي اهللا نفسه
، وسیمون أیًضا نفسه آمن"

، ولّما اعتمد كان یالزم فیلبس
 ]13". [وٕاذ رأى آیات وقوات عظیمة ُتجرى اندهش

استطاع سیمون في البدایة أن یمیز بین الحق والباطل، وما هو من اهللا وما هو من الشیطان، فآمن وصار 
 وصمم أن یشتریها بالمال. ،فیلبس الرسول. لقد أبهرته اآلیات والقوات العظیمة، ولألسف اندهش فاشتهاهالمرافًقا 

  فبالطبع ال نفهم ذلك على من یؤمن بأّیة طریقة، 16: 16عندما نسمع: "من آمن واعتمد خلص" (مر ،(
). كما ال نفهم ذلك على من یتقّبلون المعمودّیة بأّیة طریقة كسیمون 19: 2فالشّیاطین یؤمنون ویقشعّرون (یع 

الساحر الذي بالرغم من نواله العماد إال أنه لم یكن له أن یخلص. إذن عندما قال: "من آمن واعتمد خلص" لم 
یقصد جمیع الذین یؤمنون ویعتمدون بل بعًضا فقط، هؤالء الذین یشهد لهم أنهم راسخون في ذلك اإلیمان الذي 

. Ð)6: 5یوّضحه الرسول: "العامل بالمحّبة" (غل 
القدیس أغسطینوس  

 ه في الماءمأن یستنیر، فمع أنه غطس بجسدون عتمد ا و)13:8  (أعحتى سیمون الساحر جاء یوًما إلى الجرن، 
 ، كو4:6 رو  (معه مع المسیح وال قامت ه وصعد، أما نفسه فلم ُتدفنملكن قلبه لم یستنر بالروح. لقد نزل بجس

12:2( .
مثاًال لساقٍط حتى ال تسقطوا أنتم. فإن ما حدث كان عبرة ألجل تعلیم المتقّربین لهذا الیوم  ها أنا أقدم لكم

(یوم العماد).  
  )!15:12عب  (مرارة ویصنع انزعاًجا من یجرب نعمة اللَّه، لئال ینبع فیه أصل إذن لیته ال یكون بینكم

عرف ماذا یحدث؟! (أي أماذا یعمل المؤمنون! ألدخل وأرى حتى  لیته ال یدخل أحدكم وهو یقول: ألنظر
یدخل لمجرد حب االستطالع).  

معهم، یفحص  ما یحدث ال ترى؟! أما تعلم إنك وأنت تفحص أن) نیتك(في  ترى اآلخرین وأنت أنكأتظن 
  ˼!اللَّه قلبك؟

كیرلس األورشلیمي القدیس 

 Simony  . بدء فكرة السیمونیة4

1 Epistles, 1. (David Hazard: You Give Me New Life, 1995, ch. 1.) 
2 Sermons on N.T. Lessons, 21:16:. 

Ñ  2مقال افتتاحي .
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، ولما سمع الرسل الذین في أورشلیم أن السامرة قد قبلت كلمة اللَّه"
 ]14 [."أرسلوا إلیهم بطرس ویوحنا

 (لو طلب مع أخیه یعقوب من رب المجد یسوع أن یرسل ناًرا لیحرق قریة سامریةفسبق القدیس یوحنا الذي 
 لمساندة القدیس فیلبس في ، منتدبین من الكنیسة في أورشلیم، الخ)، هو نفسه اآلن ینطلق مع القدیس بطرس25: 9

 ویشَّكل ، اآلن لكي تنزل نار الروح القدس الذي یجدد القلوب ویسكب المحبة اإللهیة فیهااذهب خدمته في السامرة.
النفوس لتصیر العروس المقدسة للسید المسیح. 

إنها  إذ قبل السامریون الكلمة بأعداد كبیرة صار العمل یحتاج إلى أیٍد أخرى للعمل بجانب القدیس فیلبس.
 أن تبعث رسولین إلى خارج الیهودیة لخدمة السامریین، لینضم سامریون إلى ،یئة من أورشلیمرأول حركة كنسیة ج
العضویة الكنسیة. 

إرسال بطرس ویوحنا إلى السامرة من قبل الكنیسة في أورشلیم یؤكد العمل الكنسي الجماعي، ودور الكنیسة 
یحمل القدیس  ال في أورشلیم القیادي، وأنه لم یكن بین الرسل رئیس، بل كان الكل متساوین في السلطان الرسولي.

 رسًال، بل في تواضٍع وحٍب وشركٍة أطاع صوت جماعة الرسل الذین أرسلوه مع القدیس یوحنا لبطرس رئاسة لیرس
 القدیس یوحنا المعروف بهدوئه ورقته؛ وقد ه اختار الرسل القدیس بطرس المعروف بغیرته واندفاعه ومع.للعمل بحكمة

ًجا لآلخر. فاختالف السمات أو المواهب عالمة تاحمحدث انسجام بینهما مع اختالف سماتهما، إذ شعر كل منهما 
صحیة للكنیسة مادام الحب مع التواضع یعمالن في حیاة الجماعة. 

، اللذین لّما نزال صلَّیا ألجلهم"
 ]15". [لكي یقبلوا الروح القدس

، لم یكن قد حّل بعد على أحٍد منهم "ألنه
 ]16". [غیر أنهم كانوا معتمدین باسم الرب یسوع

، حینئذ وضعا األیادي علیهم"
 ]17 [."فقبلوا الروح القدس

 .كان المؤمنون قد نالوا سّر العماد، اآلن وضع الرسوالن بطرس ویوحنا األیادي لیحل الروح القدس علیهم
 حیث یسكن "المیرونسّر " أو "المسحةسّر "، وقد ُدعي وضع األیاديهذا التقلید أو التسلیم: " وقد تسلم األساقفة

، وسأتحدث عنه في ملحٍق  ویقوده لكي یحمل أیقونة المسیح، ویقدس حیاة المؤمن، أعماق النفسفيالروح القدس 
. خاص به في نهایة الحدیث عن هذا اإلصحاح

 اآلن بعد صعوده وٕارسال روحه القدوس ،)5: 10ن (مت يلقد سبق فأوصى تالمیذه أال یدخلوا مدینة للسامري
فتح أبوابها لهم لیكرزوا ویعمدوا. 

یرى قام القدیس فیلبس بتعمیدهم باسم الرب یسوع، فلماذا لم یضع یده علیهم لیحل علیهم الروح القدس؟ 
موضوع قبول األمم لإلیمان ونوالهم سّر العماد وحلول الروح القدس كان أمًرا غایة في الخطورة، لم یكن البعض أن 

ممكًنا للیهود المتنصرین في البدایة أن یقبلوه. فلو تم ذلك خالل فیلبس وحده ألخذ الیهود المتنصرین منه موقًفا 
متشدًدا، وربما حسبوا عمله باطالً . لهذا قام بالكرازة والعماد، وجاءت كنیسة الختان ممثلة في شخصي بطرس ویوحنا 

 وال یضعه ، فیلبسقدیستثبت صحة العمل بوضع األیادي لیقبلوا الروح القدس. فما فعله الرسوالن ال یقلل من شأن ال
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 جمیًعا في فتح باب عملفي موقف العجز عن وضع الید لقبول الروح القدس، إنما كان بخطة إلهیة لتأكید وحدة ال
اإلیمان لألمم. 

كان قبول الروح القدس في بدایة الكرازة یختلف من حالة إلي أخرى حسب ما یراه الروح من أجل ظروف 
الكنیسة. 

  وبوضع األیدي یعطي بطرس الروح29: 11في أیام موسى كان الروح ُیعطي بوضع األیدي (عد ،(Ï. 
 القدیس كیرلس األورشلیمي

، ولما رأى سیمون أنه بوضع أیدي الرسل ُیعطى الروح القدس"
 ]18". [قّدم لهما دراهم

ظن سیمون أنه قادر أن ینال سلطان الرسل في صنع اآلیات والعجائب بدفع دراهم للرسل، ولم یدرك أن 
ن هؤالء الرسل قد باعوا كل ما لهم لیتبعوا أ ُمقدمة لهم من اهللا نفسه؛ و،الرسل أنفسهم تمتعوا بها كنعمٍة مجانیةٍ 

ما أراد أن یقدمه لهم سیمون لیس له موضع في قلوبهم وال في فكرهم.  فالمصلوب.
زال أسیًرا لعمل أمور فائقة خالل السحر، ولعله ي لكن قلبه كان ال ،مع أن سیمون قد قبل اإلیمان المسیحي

 مارسه قبل اإلیمان. ي ولكن بطبیعة أخرى غیر الت،ظن في السلطان الرسولي أنه نوع من السحر
 غایته نوال مكاسب مادیة وراء هذا العمل. تكانفقدم ماًال لیقتنى الموهبة، ، نه مثل بلعامإ

 یكشف عما في قلبه من كبریاء واعتداد بالذات. سیمونأخیًرا فإن تصرف 

  ّأحب سیمون الساحر سلطان المسیحیین أكثر من البرÐ. 
 القدیس أغسطینوس

  ،عطیاني أنا أیًضا هذا السلطان"قائالً : أ
] 19". [حتى أي من وضعت علیه یدي یقبل الروح القدس

 أن سیمون الساحر ظن أن ما یمارسه الرسل من عجائب هو عن معرفة أعظم Ñالقدیس ایریناؤسیرى 
كشف السّر له. لقد أظهر رغبته في التعرف على أسرار ل اهللا، لذلك أراد اقتناء هذه الموهبة بدراهٍم، ةللسحر ولیس بقو

أعظم للسحر عوض إیمانه باهللا وتوبته. 

   ال یقدر أن یرجو ملكوت السماوات من یفسد السماء بإصبعه وعصاته السحریة (أي باستخدامه النجوم في
 .Òالسحر)

 العالمة ترتلیان

 إذ تقبلت الكنیسة العطایا مجاًنا من اهللا تخدم اآلخرین مجاًناÓ .
 یریناؤسإالقدیس 

1 Lect. Catech., 16:26. 
2 In Ioan., tr., 6:18. 
3 Cf. Adv. Haer. 1:23:1. 
4 On Idolatry, 9.  
5 Adv. Haer. 2:32:4.  
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 لمن لیس لهم مقتنیات، الً "... لقد قدم ماهذا السلطان" :لم یقل: "أعطیاني أنا أیًضا شركة الروح القدس" بل قال 
. Ïمع أنه رأى الناس یقدمون ثمن األشیاء الُمباعة ویضعونها عند أرجل الرسل

 القدیس كیرلس األورشلیمي

  عندما رأى سیمون ذلك ظن أن هذه القّوة هي من البشر، فأراد أن تكون له هو أیًضا. ما ظّنه أنه من البشر، أراد
. Ðأن یشتریه من بشر

القدیس أغسطینوس  
: فقال له بطرس"

، لتكن فضتك معك للَّهالك
 ]20". [ألنك ظننت أن تقتني موهبة اللَّه بدراهم

كشف له القدیس بطرس عن جریمته، وهي اعتقاده أنه قادر أن یقتني المواهب اإللهیة التي ال ُتقدر بثمن 
بدفع دراهمٍ . 

یؤمن القدیس بطرس أن محبة المال مدمرة للنفس، فإن كان قلب سیمون مرتبًطا بهذه الرذیلة إنما یهلك مع 
ما لدیه من فضة، التي حتًما تزول وتتبدد، بل واألرض كلها تزول. لقد ربط نفسه بما هو زائل فینحدر مع ما ارتبط 

به. 
 اإللهیة وعطایاه السماویة بالمال؛ وهو بهذا یهین اهللا الكلي ه من اهللا إحساناتيمون أنه قادر أن یشتريظن س

الحنو. 
، لیس لك نصیب وال قرعة في هذا األمر"

 ]21". [ألن قلبك لیس مستقیًما أمام اللَّه

": تستخدم في توزیع المیراث حیث ینال كل شخص نصیبه منه. فإذ كان قلب سیمون غیر مستقیٍم "نصیب
لم یعد ُیحسب ابنا هللا القدوس، وبالتالي لیس من حقه أي نصیب في المیراث. وكأن ما یشغل ذهن المسیحي لیس 

نواله النصیب من المیراث، مهما بلغت قیمته، وٕانما التمتع بالبنوة هللا، والثبات فیها، عندئذ ما یناله من مواهب في هذا 
 هو ثمر طبیعي للبنوة الفائقة. ،میراث في الحیاة األبدیةمن  أو ،العالم

 فیجمع الغنائم وُتستخدم القرعة في توزیعهما. لیس من ،تحقق نصرة جیٍش مات": كانت تستخدم حین قرعة"
 ألنه عزل نفسه عن جیش اهللا، ولم یعد بالجندي الصالح الذي یهدم حصون إبلیس ،ن یتمتع بالقرعةأحق سیمون 

ویسحقه بالنعمة تحت قدمیه، فأي قرعة تعمل لحسابه؟ 
عدم  وأن عالج الموقف لیس مجرد التراجع عن طلب الموهبة بدراهٍم، بل التحول من االعوجاج إ ف،أخیًرا

استقامة قلبه إلى االستقامة والقداسة واإلخالص في محبته هللا. 
 أصر على االعوجاج وعدم التمتع بالحیاة الجدیدة التي في المسیح یسوع. فاهللا ه لكن،لقد آمن سیمون واعتمد

یراه حسبما یكون قلبه علیه، ألنه فاحص القلوب والكلي. 
تُنسب السیمونیة لسیمون الساحر الذي ظن أنه قادر أن یقتني مواهب الروح القدس بدراهٍم، إما لمكسٍب 

1 Lect. Catech., 16:10.  
2 Sermons on N.T. Lessons, 49:10. 
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مادي أو لنوال كرامٍة زمنیةٍ . تناقض السیمونیة عمل الروح، ألن مواهب الروح تقدم لمن باعوا العالم وصلبوا الذات مع 
الشهوات من أجل المجد السماوي. فمن كان نصیبه السماء ال ینتظر مكاسب مادیة أو مجًدا زمنًیا. 

نه وأقال سیمون عن نفسه أنه االبن، وأنه لم یتألم حقیقة، بل بدا لهم هكذا.] [ [Epiphan  إبیفانجاء في
.] Ïن اآلب، ولبقیة األمم بكونه الروح القدسيجاء بنفسه بین الیهود بكونه االبن، وبین السامري

 من قریة ي[كان یوجد سیمون السامر Ðوسالشهید یوستین كتبنطونیوس بیوس أفي دفاعه الموجه إلى 
 في أیام حكم كالدیوس قیصر في روما مدینتكم الملكیة، هذا صنع أعماًال وسحًرا، وذلك بواسطة Gittonتدعى 

 وحمل هذا ،لقد حسبوه إلًها وُكرم بینكم بعمل تمثال له، حیث أقیم في نهر التیبر بین جسرین اطین العاملة فیه.يالش
 ذات العالمة ترتلیان وسؤیریناإالقدیس  ركذو  اللَّه القدوس."]،"سیمون  الذي هو"Simoni Deo Sanceto"النقش 

القصة. 

  بماٍل نعمة ي، هذا الذي جاء عنه في سفر أعمال الرسل أنه فكَّر أن یشتر˼ كل هرطقةمصدرسیمون الساحر هو 
  لكنهم لم یكونوا، "منا خرجوا:، وعنه أیًضا ُكتب. "لیس لك نصیب في هذا األمر" الخ:الروح القدس، فسمع القول

. )19:2 یو 1 (معنا" منا لبقوا  ألنهم لو كانوا،منا
. وقد تجاسر Heleneلین يدعى هت حیث استمال إلیه زانیة ،هذا اإلنسان بعدما طرده الرسل جاء إلى روما

 كاآلب، وظهر كیسوع المسیح بین الیهود، لیس في ء أنه هو الذي ظهر على جبل سیناي تجدیًفا أن ُیدعوءبفمه الممل
 جسٍد حقیقٍي بل كان یبدو هكذا، وبعد ذلك كالروح القدس الذي وعد المسیح أن یرسله كمعزٍ .

 Simoni Deoمن أسفل بلغة الرومان:  مدینة روما حتى أقام له كلودیوس تمثاًال نقش علیه لقد خدع

Sancto، س"و "إلى سیمون اللَّه القديوهى تعن˽ . 
 كیرلس األورشلیميالقدیس 

  ،عتاد أن یأخذها معه، معلًنا أن هذه ااشترى سیمون من صور، وهي مدینة فینیقیة، زانیة معینة تدعى هیلین
 .Óدراكات ذهنیة، وأنها أم الجمیع، بواسطتها أدرك منذ البدایة خلقة المالئكة ورؤساء المالئكةإ لة هي أوسیدال

 القدیس ایریناؤس
 وال تقف ،كشف له الرسول عن سمات شخصیته الخفیة وهي "عدم استقامة قلبه"؛ فجریمته تكمن في أعماقه

عند ما نطق به أو سلك به. فهو في حاجة إلى تجدیٍد داخلٍي للقلب. إنه یحمل فكًرا عالمًیا مادًیا، أو طبیعًیا، ال یقبل 
ما لروح هللا، فكیف ینال مواهب الروح؟ 

، فتْب من شِرك هذا"
، طلب إلى اللَّهأو

 ]22". [عسى أن یغفر لك فكر قلبك

 لكن لم یرجع إلى اهللا بالتوبة... متى قدم توبة یمكنه ،قدم له الرسول العالج وهو "التوبة"، فقد آمن واعتمد

1 St. Irenaeus: Adv. Haer. 1:23:1. 
2 Apology, 13.  

Ñ2، 23:1 ( ي نادى القدیس ایریناؤس بهذا الرأ  .(
Ò 14: 6 مقاالت لطالبي العماد .

5 Adv. Haer. 2:32:2.  
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 فیراه غافر الخطایا، مهما كان جرمها. فالصلوات والطلبات والتضرعات لن ُتقبل بدون التوبة. ،ن یرفع عینیه إلى اهللاأ
، وٕانما أیًضا عن م إنك محتاج لیس فقط إلى التوبة عن تصرفك بطلب مواهب اهللا المجانیة بدراه:"فكر قلبك"

فكر قلبك الذي تخفیه في داخلك، لكنه ظاهر أمام اهللا. 
 أو الذي یتوقع نواله، كما یحوله عن حب السلطة والكرامة، ،طالبه أن یحول نظره عن المال الذي بین یدیه

لیتطلع إلى أعماقه ویكتشف ما بلغه قلبه من فساٍد ونجاسٍة ویصرخ إلى اهللا مخلصه لیغفر له خطایاه. 
تب من  ": "لتكن فضتك معك للهالك"، بمعنى دْع سیدك في جیبك لدمارك، یفتح له باب التوبة:مع قوله

. ]22" [شرك هذا
 ]23". [ ورباط الظلم،راك في مرارة المرْ "ألني أ

 تشیر الكلمة هنا إلى السائل األخضر باصفرار الذي یوجد خفیة في الكبد، فإن الخطیة تفیض في :"مرارة"
 لیعیش اإلنسان مْر النفس، أحیاًنا بال سبب خارجي. ، والنفس فرحها، ُیفقد القلب سالمها،داخل النفس سائًال مرً 

قواهم، أما القدیس أ حسده الكثیرون علیها، وظنه الكثیرون من أسعد الناس و،نال سیمون شهرة عظیمة
 وقیود نفسه التي تكبله وتحبسه داخل الظلمة. ،بطرس فرأى مرارته الداخلیة

 إلى]. أدرك القدیس بطرس كیف دخل الشیطان بسیمون 23[ "ألني أراك في مرارة المر ورباط الظلم"
الكنیسة لیفسدها، فقد كان لعمله هذا أثره على الشرق والغرب إلى قرابة ثالثة قرون. بل والزال عدو الخیر یبذل كل 

). 18: 29سنتیًنا (تث فأمونیة. إنه ال یزال یثمر سیمون علقًما ويالجهد إلفساد كنیسة اهللا بالس
ًرا وأفسنتینا". "میفضل البعض ترجمتها: 

 وهو ،لى اهللاإ كان الرسول بولس یطالبه بالتوبة والرجوع ."قیود الشر" األصل الیوناني معناه "رباط الظلم"
یراه مقیًدا بقیود الشر. 

  لماذا لم یضرباه بالموت كما حدث مع حنانیا وسفیرة؟ فإنه حتى في األوقات القدیمة الذي جمع الحطب في یوم
)، ولم یحدث هذا بعد في األمثلة التي بعد ذلك، هكذا في ٣٢: ١٥السبت ُقتل (رجًما) لیكون عبرة لآلخرین (عد 

 .˺المناسبة الحاضرة

  ،هذه كلمات تحمل سخًطا شدیًدا. لكنه لم یعاقبه، حتى ال یكون اإلیمان باإلكراه، ولكي ال یبدو األمر فیه قسوة
لكي یفتح باب التوبة، فإنه یكفي إلصالح أمره أن یقنعه ویخبره بما في قلبه حتى یجتذبه إلى االعتراف بخطئه. 

 .˻فإن قوله: "أطلبا أنتما إلى الرب من أجلي" هو اعتراف أنه ارتكب خطأً 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
ًتمثل الخطیة هنا بالمرارة، السم القاتل، الحرمان من الفرح، هذه كلها من عمل الخطیة بكونها مدمرة لكل ما 

؛ 16: 116 أیًضا بقیود العبودیة والحرمان من حریة الحركة والعمل، والتمتع بالبّر اإللهي (مز ل كما ُتمث،هو صالح
). 24- 23: 7؛ رو 22: 5أم 

: فأجاب سیمون وقال"
، طلبا أنتما إلى الرب من أجليأ

1 Hom. on Acts, hom. 18. 
2 Hom. on Acts, hom. 18. 
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 ]24". [لكي ال یأتي علّي شيء مما ذكرتما

لقد طلب  اظهر سیمون انزعاًجا شدیًدا بسبب اللعنة التي حلت علیه، لكن یبدو أنه لم یكن جاًدا في توبته.
 حیث ،صنعمة الخالعن ما یكشف اهللا عن خطایاه كما یكشف له   لكيي،ن یتوب وأن یصلأالرسول بطرس منه 

 تحل به ا بل یشغله م،ینال مغفرة خطایاه ویتمتع بالبركات األبدیة، أما سیمون فیبدو أنه لم یكن یشغله خالص نفسه
من إهانات وفقدان للكرامة، أي عقوبة الخطیة. لهذا لم یطلب من الرسولین أن یسنداه بصلواتهما ألجل توبته، بل لكي 

 حسن أن نطلب صلوات اآلخرین عنا، على أن تكون سنًدا لنا في صلواتنا؛ نطلبها في شعوٍر .ال تحل به العقوبة
حقیقي بالحاجة إلى التوبة، ال بالخوف من العقوبة اإللهیة أمام الناس. 

: 13مل  1)، وأیضا یربعام (32، 28: 8 نه (خرعلقد تمثل سیمون بفرعون في طلبه من موسى الصالة 
 مع تشبثهم وٕاصرارهم على ممارسة الشر. ،). هكذا یطلب أحیاًنا األشرار الصالة من أجلهم6

، ثم أنهما بعدما شهدا وتكّلما بكلمة الرب"
، رجعا إلى أورشلیم

 ]25". [وبّشرا ُقرى كثیرة للسامرّیین

إذ نجح الرسوالن في مهمتهما عادا إلى أورشلیم، وفي طریقهما كانا یبشران في القرى السامریة التي في 
الطریق. هكذا مع كل تحرك كان الرسل یهتمون بالشهادة للسید المسیح والكرازة باإلنجیل. 

لماذا عادا إلى أورشلیم؟ یرى بعض الدارسین أن الرسل اهتموا بالخدمة في أورشلیم حیث ُصلب السید وقام 
 في كثیر من البالد بسهولة، ألن الصالبین آمنوا بقیامته. ةمن األموات، حتى متى آمن به من صلبوه یمكن الكراز

"، لم یستخدم األصل الیوناني صیغة المثنى مما یدل على أن الرسول فیلبس رجع معهما رجعا إلى أورشلیم"
إلى أورشلیم حیث قاده الروح القدس إلى غزة. 

. إیمان الوزیر األثیوبي 5
: ثم أن مالك الرب كلم فیلبس قائالً 

، قم واذهب نحو الجنوب على الطریق المنحدرة من أورشلیم
 ]26". [إلى غزة التي هي برّیة

" في الكتاب المقدس تحمل معاٍن كثیرةٍ . ولعل مالك الرب هنا یشیر إلى رسول سماوي مالك" جاءت كلمة
 أو في یقظته شاهد رؤیا سماویة. ،من قبل اهللا، ظهر له إما في حلم أثناء نومه

لم ُیعهد العمل الكرازي للمالئكة بین البشر، لكنه ُیعهد لهم تبلیغ رسائل إلهیة خاصة لرجال اهللا سواء في 
لكشف عن إرادة اهللا وخطته، خاصة فیما ال یتوقعه رجل اهللا. لشجیعهم وت، لدالعهد القدیم أو الجدي

ظهر له مالك الرب ودعاه للذهاب في الطریق المنحدرة من أورشلیم إلى غزة، أما كیف ذهب، وكیف عرف 
 الروح القدس قائد الكنیسة في طریق الملكوت.  من عملموضع المركبة، وكیف لحق بها، فهذا كان 

 حتًما ؟ فكیف لحق به الرسول فیلبس،كان هذا الوزیر یسیر في طریقه بمركبته التي تجرها الخیول السریعة
نقله الروح القدس بطریقٍة أو أخرى. 
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 انظروا، فإن المالئكة تساعد في الكرازة، لكنهم ال یقومون بالكرازة نفسها، إنما یدعو (البشر) للعمل˺. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 لم ُیرسل إلیه مالك كرسول، ولم یقم ، الذي كان یقرأ إشعیاء النبي ولم یفهم ما كان یقرأهيإننا نعلم أن الخص 
مالك یشرح ما لم یفهمه، وال استنار داخلًیا بنعمة اهللا دون تدخل إنساٍن، بل على العكس بناء على مشورة اهللا جاء 

. Ð شرح له الكتب المقدسة، ولسان إنساني،إلیه فیلبس هذا الذي فهم النبي، وجلس معه، وبكلمات بشریة
 القدیس أغسطینوس

ن اهللا نفسه یعمل، إلها من صورة رائعة وحیة عن اهتمام اهللا بنفٍس واحدٍة تشتاق إلى معرفة الحق. ف یا
ویحرك أحد السمائیین للعمل، ویبعث أحد خدامه (القدیس فیلبس) لیلحق به بوسیلٍة أو أخرى. إنه ال یكف عن العمل 

من أجل كل نفس! 
: 6 صم 1؛ 47: 15 وهبها یشوع لیهوذا (یش ،ني)، وهي إحدى مدن الفلسطیني19: 10غزة أو عزة (تك 

 میًال جنوب غرب أورشلیم. 60 تبعد حوالي ،ن المدن الخمس الرئیسیة للفلسطینیي إحدى)؛ وهي17
توجد مدینتان تحمالن ذات االسم، غزة القدیمة، وغزه الجدیدة. تنبأ النبي صفنیا عن هجر غزة أي دمارها. 

. بنیت مدینة أخرى فیما بعد حملت ذات االسم تبعد قلیًال عن غزة ˼وقد قام االسكندر األكبر بإعادة بناء جزء منها
القدیمة التي ُهجرت تماًما. 

توجد طرق كثیرة بین غزة وأورشلیم. الطریق المشهور حالًیا وهو أطول الطرق، هو خالل رملة. 
هنا یشیر إما إلى الطریق إلیها بكونه طریق صحراوي أو إلى الموضع نفسه.  ":التي هي بریة"
  ،فقام وذهب"

، وٕاذا رجل حبشي خصي وزیر لكنداكة ملكة الحبشة
، كان على جمیع خزائنها

 ]27". [فهذا كان قد جاء إلى أورشلیم لیسجد

 افة... اسمع فم إشعیاء القائل أنه یوجد مكان ُمعد لهم في ر جاأشجن في أنفسهم أنهم یظنوان كثیرون یوجد خصي
)، والخصي 7: 38ارمیا (إر  يف روك عبد ملك الخصي المذورمزهم ه). 3: 56م (إش بنٍات لهالسماء وألبناٍء و

م " هؤالء هم الذین كتب لهرجلسبب قوة إیمانه اقتنى اسم " ب) الذي27: 8 كنداكة في سفر أعمال الرسل (ةللملك
. ˽البتولیةى طهارة ضس خلف الرسول بولس والذي أشار إلیه الرسول رسائل موجًها كل حدیثه تقریًبا إلیمنلكإ

 س جیروميدلقا

 بعد القیامة  إذ .˾)9:3صف " ("ألني حینئذ أقدم للشعوب لغة : یقول النبي بوضوح فیما بعد..من هو هذا إذن؟
(نیر) واحدٍ ".   "لیعبدوه بكتفٍ  موهبة األلسن عطیتأأرسل الروح القدس و

1 Hom. on Acts, hom. 19. 
2 On the Christian Doctrines, Pref., 7.  
3 Josephus: Antiq. 11:8:3-4; 13:13:3. 
4 Against Jovinianus, Book 1:12. 

Ó  ." الترجمة السبعینیة " ألنى حینئذ أحوال الشعوب إلى شفة نقیة 
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. )10:3صف ي" (ومن عبر أنهار كوش یقدمون تقدمت، كذلك تنبأ النبي نفسه قائالً : "لیعبدوه بكتف واحد
. ˺"كوش" ثیوبیاأ عبر أنهار ي الحبشيما جاء في سفر األعمال حینما جاء الخص إنكم تعلمون

 كیرلس األورشلیميالقدیس 
لم یخبره مالك الرب عن سبب دعوته للسیر في هذا الطریق، ولم یطلب القدیس فیلبس أیًضا توضیًحا 

للموقف، لكنه في طاعٍة كاملٍة لخطة اهللا قام ینفذ ما قیل له. 
 كان الخصیان قدیًما یحتلون مراكز سامیة في القصور الملوكیة في الشرق، ربما ألنهم كانوا على :"خصي"

" ال تعنى بالضرورة أن الشخص مخصي جسدًیا، وٕانما خصياتصال بنساء الملك وسراریه، وقد صارت كلمة "
ستشیره في أمور الدولة. يصاحب مركز ساٍم یأتمنه الملك (أو الملكة) على أسراره و

 یرى البعض أن هذا الخصي كان یهودًیا یعمل في قصر الملكة، كما .بل هو لقب : لیس اسم الملكة،كنداكة
 ویوسف في مصر، وربما كان دخیًال إلى الدیانة الیهودیة. ،كان دانیال في بابل

، وكان راجًعا"
، وجالًسا على مركبته

 ]28". [شعیاءإوهو یقرأ النبي 

 تمتد من الشالل األول بأسوان حتى الخرطوم، وأن ، في ذلك الوقت منطقة النوبةإثیوبیا ُیقصد بهقیل إن
 ُیقدس كإله "ابن الشمس"، له مهابته اإثیوبي وأن ملك ،Napataالعاصمة، ونباتا  Meroeروي يمدنها الكبرى هي م

الدینیة، ال یلیق به أن یهتم بأمور الدولة المدنیة ألنه شخص روحي، والذي یحكم البالد الملكة األم، تلقب دوًما 
. Candake، Candace كنداكة

 متدیًنا متعلًما، سافر إلى أورشلیم لیسجد في الهیكل؛ كان ضلیًعا في قراءة الترجمة يكان هذا الخص
السبعینیة للعهد القدیم. كان في رحلته یقرأ في سفر إشعیاء، وقد انشغل قلبه بالبحث عمن یشیر إلیه هذا النبي. 

 مثًال لتأكید أهمیة دراسة األنبیاء، فالكرازة معه لم تأخذ جهًدا من ي هذا الخصالقدیس ایریناؤسیقدم لنا 
.  باألنبیاءيفیلبس بسبب إیمان الخص

 ألنه لم یعد محتاًجا إلى شيء، إذ كان مهیًئا خالل تعلیم األنبیاء. لم یكن ،في الحال عندما عمده (فیلبس) فارقه 
 وٕاذ تعرف علیه ففي وقت .ء ابن اهللايیجهل اهللا اآلب، وال أحكام طریقة الحیاة (الالئقة)، إنما كان یجهل مج

 المسیح. لذلك لم یجد فیلبس تعًبا عظیًما يءقصیر من الزمن ذهب في طریقه فرًحا لیكون مبشًرا في إثیوبیا بمج
. Ðأن یدخل إلى حیاة هذا الرحل، ألنه كان معًدا في خوف اهللا بواسطة األنبیاء

 القدیس ایریناؤس

 حيسمدیة الومعیوبیا مستعًدا لنوال م ملكة أث صار خصي كنداكةيلنباءة ابقر˼ .
 یرومالقدیس ج

  ،رافق الروح فیلبس وهو یسلك هذا الطریق. لم یكن الخصي نفسه متراخًیا، ولم تحل به الغیرة فجأة لكي یعتمد

Ï 7: 14 مقاالت لطالبي العماد .
2 Adv. Haer. 4:23:2. 
3 Letter 69 to Oceanus, 6. 
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 .Ïوٕانما بعد صعوده إلى الهیكل لیصلي انشغل بالكتاب المقدس
 العالمة ترتلیان

 الًباقراءة الكتاب المقدس بمثابرة، طي إلنسان أن یجاهد فا مالتزا يفمثًال رائًعا  ة هذا الخصيصيتبر شختع
 ىل إروميس جيلقداتب كاهللا القدیسین.  ن رجال ماألكثربأن یتفهم الحكمة، لیس فقط من كتب الفالسفة، وٕانما 

 نوال:  سقفنوس أيبول

  ال : "جیبيشخص متعلم وُیقال له: اقرأ. هذا  همتسل إذا لذي اوم، هذاتسبعة خبم وتخفر الرؤیا سفر مسظهر في
لمون، مع أن الكتاب المقدس بالنسبة لهم مختوم. عتمهم نأ أنفسهمبألنه مختوم". كم من كثیرین الیوم یتباهون  قدرأ

وال أحد یفتح". فإن  لق، ویغلقغي دحاك الذي له مفتاح داود، "الذي یفتح وال أإال بذإنهم ال یقدرون أن یفتحوه 
 ينمكنيكیف جاب: "أ ]،30 ["رأ؟قت تنأ م ماهألعلك تفس: "فیلب الرسل عندما قرأ إشعیاء سأله لفي أعما لخصيا
 ]... 31" [د؟حأ شدنيیر لم نإ

یوبیا، أي من أقصى العالم إلى ثمثابرة، هذا الذي جاء من أ منه رثإنني لست أقدس من هذا الخصي، وال أك
. الكتب المقدسة حتى وهو في المركبةرأ قن يلمعرفة اإللهیة كاس والنامو لحٍب عظیمٍ با قصر الملكة، وركً الهیكل، تا
یعرفه، لم لم  اذهع م ال بل وكانت على لسانه تنطق بها شفتاه، ت الرب،لكتاب كان في یده وفي ذهنه كلمااومع أن 

ذي كان مخفًیا وراء الحرف.  الندئذ جاء فیلبس وأظهر له یسوع ع. بالكتافي یعرف ذاك الذي یتعبد له 
یا له من معلٍم رائٍع عجیٍب !  

 معلًما، ظة آمن الخصي واعتمد؛ صار أحد المؤمنین وصار قدیًسا. لم یعد تلمیًذا بل صارحل الفسني ف
. ˻جمع المطلي بالذهبمبریة أكثر مما وجده في هیكل اللا  فيوسة وهيووجد في جرن معمودیة الكن

  س جیروميدلقا
وا بصوٍت عاٍل، فسمعه القدیس فیلبس وهو یقرأ في اشعیاء من الترجمة أكان من عادة القدماء أن یقر

 للعهد القدیم، التي تمت في عهد بطلیموس لكي تودع في مكتبة اإلسكندریة. ةالسبعیني
لم یتوقع الخصي أنه یتمتع بفهٍم لما یقرأه بما حدث معه. لكن ألنه كان محًبا للكلمة، لم یرجع من العید 

 ألهب إنما، هملیحمل ذاكرة عن األعداد الضخمة للمشتركین في العید، وال انشغل بمدح العاملین في الهیكل أو ذم
هكذا یلیق بنا بعد عودتنا من العبادة الجماعیة أن العید قلبه للتمتع بكلمة الرب، مشتاًقا أن یتعرف على أسرارها. 

 ،. نقرأ الكتاب أینما وجدنا، حتى وٕان كنا في رحلة، حتى یحفظ قلوبنا من االهتمامات الزمنیةیكون إنجیلنا رفیًقا لنا
ویشغلها بالحب اإللهي. لنقرأ الكتاب كلما ُوجدت فرصة، واثقین في عمل روح اهللا القدوس الذي ینیر عقولنا وقلوبنا 

للتالمس مع الكلمة بطریٍق أو آخر. 
: فقال الروح لفیلبس"

 ]29". [تقّدم ورافق هذه المركبة

هنا كشف الروح القدس عن غایة الرؤیا، إنه قد أرسله ال لیعظ في مجمع، وال لیتحدث في بیت مع جماعة 
كبیرة أو صغیرة، أو حتى مع أسرة، وٕانما أرسله لیكرز لفرٍد واحٍد في الطریق. 

1 On Baptism, 18. 
2 Letter 53 to Paulinus of Nola, 5. 
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 واخالصٍ . وقد اتسم هذا الخصى بهاتین السمتین كما یظهر من بتواضعٍ اهللا أسراره عمن یطلبها  ال یخفي
حدیثه مع الرسول فیلبس. لهذا في غیر محاباة أرسل له اهللا فیلبس الرسول في لحظاٍت معینة وبخطٍة إلهیٍة فائقة. 

بدأ القدیس فیلبس یشرح له سّر الحمل الذبیح، المخفي منذ الدهور. ما كان لغًزا بالنسبة له قبل تعرفه على 
ال یعوقه الجسد عن الحركة   بل وموضع عذوبة بعد أن اكتشف سّر الصلیب.،المصلوب صار بسیًطا وسهالً 

. لمقاماالسریعة، وكأنه قد حمل نصیًبا من سمة الجسد 
، فبادر إلیه فیلبس"

: وسمعه یقرأ النبي إشعیاء فقال
 ]30أ". [لعّلك تفهم ما أنت تقرأ

 ى الروح القدس، فبادر أو جرةفي غیرٍة متقدٍة وشوٍق حقیقٍي لخالص كل نفس أطاع القدیس فیلبس دعو
مسرًعا نحو المركبة دون تردد أو تفكیر في العقبات التي قد تمنعه عن العمل. فمن المعروف أن الحوار مع العظماء 
واألغنیاء فیما یخص اإلیمان غالًبا ما یكون صعًبا. هذا والقدیس فیلبس كان یسیر على قدمیه بینما الخصي كان في 

مركبة تقودها خیول سریعة وقویة، فكیف یلحق بها، وكیف یطلب أن یصعد إلى المركبة لیتحدث معه. 
" لعلك تفهم ما أنت تقرأ؟أكان الخصي یقرأ بصوٍت عاٍل، فتجاسر القدیس وسأله: "

لعل من أهم السمات التى اتصف بها هذا الخصي جدیته في اإلهتمام بخالص نفسه، فلم ینشغل في مثل 
هذه الرحلة الشاقة بتسلیٍة ما أو قراءة بعض القصص الهزلیة أو قراءة في السیاسة، بل في التمتع بكلمة اهللا. إنه كقائٍد 

 یلتزم أن یختبر الحیاة التقویة ،في الدولة شعر أن مسئولیته مضاعفة، لیس فقط من أجل نفسه، بل ومن أجل اآلخرین
القائمة على كلمة اهللا. وأن كثرة مشغولیاته تضاعف إحتیاجاته للحیاة المقدسة. 

د منه أي نصیب، وال یعطي عذًرا أنه على سفر في رحلة شاقة. سیدرك هذا الخصي قیمة الوقت، فال یف

 لم یخجل من أن یعترف بجهله، وتوسل أن یتعلم، لذلك أعطي لذاك الذي صار معلًما له عطیة الروحÏ. 
 البابا أثناسیوس الرسولي

  ،ن لم یرشدني أحدإ كیف یمكنني :فقال"
 ]31". [وطلب إلى فیلبس أن یصعد ویجلس معه

في تواضٍع لم یستخف الخصي بالمتحدث، بل طلب منه أن یصعد ویجلس معه في المركبة، ویفسر له ما 
ورد في السفر. 

بال شك أدرك الخصى من نبرات صوت القدیس أنه لم یحمل السؤال نوًعا من الكبریاء أو التشامخ علیه، بل 
 بالتواضع مع المحبة لذلك كان رد الفعل هو شعور الخصي بالحاجة الى من یعینه. ةلمس فیه الروحانیة المتسم

كشف عن شوقه الحقیقي والملتهب نحو المعرفة، یتقبلها ولو عن طریق شخٍص غریٍب لم یسبق له أن تعَّرف علیه. 

  حسًنا، لم یتطلع الخصي إلى المظهر الخارجي للرجل، ولم یقل له: "من أنت؟" لم یوبخه وال أوقفه عن الكالم، وال
قال أنه یعرف؛ بل على العكس اعترف بجهله لذلك تعلم. لقد أظهر جرحه للطبیب... انظروا كیف كان متحرًرا 

 .˻)٨: ٧من التشامخ... كان راغًبا في التعلم، منصًتا باهتماٍم لكلماته، فتحقق فیه القول: "من یطلب یجد" (مت 

1 Epistles, 19:5. 
2 Hom. on Acts, hom. 19. 
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 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  :ه فكان هذاأفصل الكتاب الذي كان یقر"وأّما 
، مثل شاٍة سیق إلى الذبح

  ،ومثل خروٍف صامٍت أمام الذي یجّزه
 ]32". [هكذا لم یفتح فاه

). ولعله سمع هذا الفصل أثناء عبادته في 8-7: 53مة السبعینیة (إش جهذا النص مقتبس من التر
أورشلیم، فعاد في مركبته یقرأ ما سمعه ویتأمل فیه. 

 من  ال كغیر عاقٍل، بل ألن بدمه الثمین یطهر العالم) 32:8 أع ؛8، 7:53ش إ ؛29:1 یو" ("الحمل ُیدعى
لو " (نا هو الراعي الصالح: "أإذ یقول "ي"الراعبـ مرة ي هذا الحمل ُدع خطایاه، ویقف صامًتا أمام جازیه.

هل ترید أن تعرف حمالن عاقلة؟! اسمع  من جهة ناسوته، وراٍع بالحب المترفق الذي لالهوته.  هو حمل)11:10
 . ˺)16، 10 :10مت  ("ها أنا أرسلكم كحمالٍن بین ذئاٍب ": المخلص یقول للرسل

 كیرلس األورشلیميالقدیس 
، نتزع قضاؤهأُ في تواضعه "

؟ وجیله من یخبر به
 ]33". [ألن حیاته تنتزع من األرض

 ومن الحكم" وقد وردت كلمة "الحبس" هنا أو "السجن" بمعنى ،"أخذ من الحبس جاءت ترجمة النص العبري:
 واقتید تحت الحفظ للمحاكمة. ،نه تحت الحفظ، فقد ُقیدت یدا السیدأ

:  وقال،فأجاب الخصي فیلبس"
؟ طلب إلیك عن مْن یقول النبي هذاأ

 ]34؟" [خرآم عن واحٍد أ ؟عن نفسه

بال شك تطلع إشعیاء إلى هذا السّر  عن من یقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحٍد آخر؟" تساءل الخصي:
بروح النبوة كما من خالل الظل، ولم یكن ممكًنا له وال لألنبیاء جمیًعا وال للسمائیین إدراك كمال هذا السّر حتى ُرفع 

السید المسیح على الصلیب. 
الم آ ربنا یسوع كان الیهود یحسبون أن ما ورد هنا یشیر إلى شخص المسیا، وأن الحدیث عن يءقبل مج

 ، نفسهي عن آالم المسیا. لكن بعد رفضهم یسوع المصلوب بدأوا یفسرون النص أنه خاص بآالم النبةد إنما هو نبوبالع
. نها آالم شعب إسرائیلأویفسره البعض 

 مسیانیة، وأنها تحققت في شخص ربنا یسوع المسیح. وةنها نبأبدأ القدیس فیلبس یوضح للخصي 
،  وابتدأ من هذا الكتاب،ففتح فیلبس فاه"

 ]35". [فبّشره بیسوع

بال شك كان حدیث القدیس فیلبس معه مطوًال، فتعرض للكشف عن شخص السید المسیح من خالل النبوات 

Ï 3: 10 مقاالت لطالبي العماد .
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اآلن الروح القدس الذي أملى  كما تحدث عن عمله الخالصي، وأیًضا عن الحاجة الى العماد للتمتع بالمیالد الثاني.
على إشعیاء النبي بالنبوة هو بعینه كشف عن عیني الخصي لیدرك غنى هذا السرّ . 

 نما وزیر كنوز الروح القدس والحكمة اإللهیة والحیاة األبدیةإلقد عاد إلى الملكة لیس كوزیٍر لخزائنها المادیة، و .
الحظوا حدیثه، كان أبعد ما یكون عن الجفاف (الخشونة) أو التملق، بل باألحرى كان صادًرا عن شخٍص لطیٍف 

 .˺یحمل صداقة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. عماد الوزیر األثیوبي 6
  ،قبال على ماءأوفیما هما سائران في الطریق "

  :فقال الخصي
 ]36" [؟هوذا ماء ماذا یمنع أن اعتمد

التي ترجع إلى ) 3-1: 7(اري، وقد جاء في الدیداكیة جزة وادي حیث فیه ماء غیوجد في شمال شرقي 
القرن األول وبدء القرن الثاني أن العماد یتم في ماٍء جاٍر إن أمكن. 

 :أما عن العماد، فعمدوا هكذا 

بعدما تعلمون كل ما تقدم، 
 بماء جار (حيّ ). ˻عمدوا باسم اآلب واالبن والروح القدس

فإذا لم یكن هناك ماء جار فعمد بماٍء آخر. 
إذا لم تستطع أن تعمد بماء بارد فعمد بماء دافيء. 

  فوق الرأس ثالثًا،˼إذا كنت ال تملك كلیهما فاسكب الماء

باسم اآلب واالبن والروح القدس. 
 الدیداكیة

 ماء أو ینبوع ماء. ىیوجد في هذه المنطقة نهر، لكن غالًبا ما كان هذا مجر ال
 ،ن كنت تؤمن من كل قلبك یجوزإ :فقال فیلبس"

  :فأجاب وقال
 ]37". [ؤمن أن یسوع المسیح هو ابن اللَّهأأنا 

 ، فتهللت نفسه، بریةةفي شمال شرقي غز Wadi El Hessiتطلع الخصى إلى نبع في وادي الحسي 
وطلب نوال سًر المعمودیة، فتمتع بهذا الكنز المفرح. 

، مر أن تقف المركبةأف"

1 Hom. on Acts, hom. 19. 
Ð  ١٩: ٣٨مت. 
Ñ  هنا سكب الماء على الرأس جائز عند ندرة وجود الماء، سمحت به الكنیسة فیما بعد في حالة المرض الشدید، حیث یعجز المریض عن النزول إلى

. Clinical Baptismالمعمودیة، یسمیه البعض 
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 ]38". [ فعّمده، فیلبس والخصي:فنزال كالهما إلى الماء

. القدیس فیلبس في أشدود 7
 ولما صعدا من الماء "

، خطف روح الرب فیلبس
، فلم یبصره الخصي أیًضا
 ]39". [وذهب في طریقه فرًحا

في فترة قصیرة للغایة تتلمذ الخصي على یدّي القّدیس فیلّبس المّبشر، وفتح الرب عینیه لّیدرك سّر خالصه. 
 لكّنه وجد المسّیا ،ن نال العماد حتى خطف روح الرب فیلّبس فلم یره الخصي. لقد فقد معّلمه في لحظاتألكّنه ما 

المخلص، نال ما هو أعظم بما ال ُیقاس من معّلمه، لقد شعر أّنه قد صار إنساًنا جدیًدا قائًما كما من بین األموات، 
 لیسلك في النور عوض الظلمة، بل صار بالرب نوًرا. قیل أّنه عاد إلى أثیوبیا یكرز بالخالص، فُینیر الطریق إلخوته.

ولما صعدا " ال كان یمكن عماد الخصي داخل المركبة، ولما قیل:إن العماد كان یتم بالتغطیس، وأواضح 
. "من الماء

 العماد لیرجع إلى أثیوبیا یكرز ببشارة الخالص. وخطف روح الرب فیلبس فلم یعد یبصره. ما ينال الخص
 بل تمتعه بالمعمودیة ونوال فرح الروح القدس، فقد نال میالًدا جدیًدا، وصار خلیقة ،ه بفیلبسؤكان یشغله لیس لقا

جدیدة. 
  ،شدودأفیلبس فُوجد في "وأّما 

 ]40". [وبینما هو مجتاز كان یبّشر جمیع المدن حتى جاء إلى قیصریة

.  میًال شمال غزة. صار فیلبس أشبه بروح بال جسد20 تبعد حوالي  التيشدودأفي لحظة حمله الروح إلى 
. في ن، وهي إحدى المدن التي لم یأخذها یشوع بل بقیت في ید الفلسطینیيAzotus، وفي الیونانیة أشدود

 صم 1هذه المدینة نقل تابوت العهد عندما أخذه الفلسطینیون من اإلسرائیلیین. وفیها سقط تمثال داجون أمام التابوت (
 میًال من غزة، كانت تقع على ساحل البحر األبیض المتوسط، بها میناء لیس له أثر 30 وهي تبعد حوالي ،)2-3: 5

اآلن. صارت المدینة اآلن على بعد میلین من البحر، إذ ترسب الرمل على الشاطئ كما انتقلت الرمال من الصحراء 
خالل الریاح. 

بشر جمیع المدن حتى جاء إلى  عاد فیلبس الرسول یكرز ویعمد، ویحصد الثمر، وأخیًرا استقر في قیصریة.
 جمیعها تقع على ساحل البحر. .،الخ Arimarha قیصریة؛ هذه المدن هي یافا، ولیدة، واسكلون، واریمارها

تقع على ساحل البحر عند فم نهٍر صغیٍر،  Strato’s Tower: كانت قدیًما تدعى برج ستراتو قیصریة
 میًال شمال غرب أورشلیم، ونفس المسافة 62 وحوالي Acra میًال جنوب اقرا 36بعد حوالي يوكان بها میناء جمیل 

، أعاد بناؤها هیرودس الكبیر، 1: 11الواردة في یشوع  Hazorتقریًبا شمال شرق أشدود. یرى البعض إنها هي هازر 
(أع  ودعیت قیصریة تكریما ألوغسطس قیصر. صارت مركز الحاكم الروماني عندما كانت الیهودیة والیة رومانیة

23 :33 .(
 وانهارت في وقت ،یقول د. كالرك أنه ال یوجد في التاریخ مثل لمدینة سمت بسرعة فائقة في وقت قصیر
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قصیر مثل قیصریة. لم یعد بها مسكن واحد. قصورها ومعابدها التي كانت غایة في اإلبداع والفن یصعب جًدا وجود 
عظم مدن سوریا كلها، اآلن نجد خراًبا تاًما! أ صارت من تأثر لها. في خالل عشر سنوات بعد وضع األساسا
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ملحق لألصحاح الثامن 
عن 

حلول الروح القدس 
ووضع األیدي 

والُعرس األبدي  المسحة المقّدسة
 الكنیسة، كما في حیاة كل عضٍو ةاألسرار الكنسیَّة في جوهرها هي تمّتع بعمل نعمة اللَّه القّدوس في حیا

 األبدي. بها تنفتح أبواب السماء أمامه، فیمتلئ المؤمن رجاًء في غنى نعمة اللَّه الفائقة، فیعبر سفیها، لكي تتهّیأ للعر
 حیث یختبر عربون السماء وهو بعد یجاهد على األرض. ،قلبه من مجٍد إلى مجدٍ 

 یتمّتع المؤمن بعمل الروح القدس في میاه المعمودّیة لینال المیالد الجدید، ویحمل طبیعة سّر العمادففي 
 غیر الغاش، لكّنه ، الكنیسة، یرضع من لبن أًمه یحتاج أنورة خالقه. إّنه یولد كطفلٍ صاإلنسان الجدید الذي على 

 لیتهّیأ بالحق للعرس األبدي، فتصیر نفسه عروًسا تحمل مع كل یوم إشراقات بهاء یبقى محتاًجا إلى النمّو والنضوج
عریسها، ملك الملوك، وتسمع صوته یناجیها: "جُملِت جًدا جًدا، فصلحِت لمملكة، وخرج لك اسم في األمم لجمالك 

). 14-13: 16 (حز"ألّنه كان كامًال ببهائي الذي جعلته علیِك یقول السید الرب
". سّر المسحةهذا ما تود كلمة اللَّه وتعلیقات آباء الكنیسة أن نختبره خالل ما ُیدعى "

ن یقیم من شعبه ملكة سماوّیة، تحمل أیقونة عریسها ملك الملوك یهبنا خبرة یومّیة لعمل أإلهنا الذي یود 
 الروح القدس الساكن فینا والذي نلناه في سّر المسحة المقّدسة.

، ثم لماذا استخدمت الكنیسة المسحة المقدسة بوضع األیاديلنرى اآلن كیف بدأ هذا السّر في عصر الرسل 
مع وضع األیادي. 

ووضع األیادي  حلول الروح القدس
على ید القّدیس یوحنا المعمدان، لكي یهبنا لیعتمد َتقّدم رّبنا یسوع المسیح كنائٍب عّنا إلى میاه المعمودّیة 

؛ 10: 1 ؛ مر16: 3  وهو في نهر األردن (متالمعمودّیة مباشرةنزوله الروح القدس بعد البنّوة لآلب فیه. وقد حّل 
 ).34-31: 1 ؛ یو22-21: 13 لو

 وٕاذ كان الرسل یعّمدون یصّلون طالبین حلول الروح القدس على المعّمدین حدیثًا بوضع األیدي علیهم (أع
دي على المؤمنین بعد عمادهم مباشرة لنوال عطیَّة ا). وكان األساقفة أیًضا یضعون األي6-1: 19؛ 14-17: 8

الروح القدس. وٕاذ تزاید عدد الراغبین في االنضمام إلى كنیسة المسیح، وأیًضا المولودین من عائالت مسیحیَّة صار 
 هذا ،. وهي كلمة یونانیَّة وقبطّیة معناها "طیب" أو "دهن"xrisma الكاهن یقوم بمسح المعّمد حدیثًا بزیت المیرون

 یقدَّس بكلمة اللَّه والصالة، یقوم األساقفة بإعداده؛ ُیمسح به المعّمد حدیثًا ،نع من عقاقیر وأطیاب كثیرةصالطیب يُ 
على إشارة الصلیب على سّتة وثالثین عضًوا من أعضاء الجسم لیمتلئ كل كیانه بالروح القدس، ویصیر مسیًحا 

 غیر أن هذه المسحة لم تبطل طقس وضع األیادي بالنسبة لألساقفة. للرب.
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. ومنذ بدء انطالق Confirmation ُیعرف في الغرب بسّر التثبیت Chrismسّر المیرون أو المسحة 
الكنیسة ُعرف باسم "ختم الروح" ُیوهب مع العماد. 

 بین سّر العماد وسّر المسحة
 ساكًنا فینا. ولّما الروح القدس سّر المسحة ننال وفيایا، الخط سّر العماد بالمیالد الجدید وغفران في نتمّتع

  وقٍت واحٍد، لهذا یتحّدث البعض عن سّر العماد بمعنى واسع یضّم معه سّر المسحة. في غالًباكان السّران یتّمان 
 في[ :یقول. إذ "العماد" لكلمةّتسع والم توّضح االستخدام المحّدد العالمة أوریجینوس  كتاباتفيوردت عبارة 

هذا هو المعنى الواسع للعماد، حیث یضم السرین .] ˺المعمودّیة فيدي ا بوضع األيالروح القدسُیعطى أعمال الرسل 
 .]˻دي الرسل بعد العمادابوضع أي وٕاعالنه ُتسّلم الروح القدسمة ع بعد قلیل: [كانت ن العالمة أوریجینوسیكملمًعا. و

جاءت العبارتان تكّمالن بعضهما البعض، وتوّضح التمییز بین السّرین، مع ارتباطهما هنا المعنى المحدد للعماد. 
مًعا. 

 بالعماد ."قوًتا بالروح" والثاني "میالًدا بالروح "ه بین العماد والمسحة، األول یدعوالقدیس أغسطینوسیمّیز 
 فیتقّبل غفران الخطایا. هذه الهبة األولى تهیئ لعطایا أخرى للروح. إّنها تهب قبول الروح نفسه ،بالروح یولد المؤمن

. ˼الذي به نتطّهر حیث نقبل العفو، ویسكن فینا لعمل البّر ونمّوه وكماله

 وبهذا نتهّیأ لقبول الروح القدس... بل نتطّهر في الماء،لسنا نقبل الروح القدس في میاه المعمودّیة ˽ .

 ي القداسة بإرادته من عند لُتوضع الید علینا في البركة، داعّیا ومستدعًیا الروح القدس... عندئذ یحّل الروح الك
. ˾اآلب على أجسامنا التي تطّهرت وتباركت

العالمة ترتلیان 

  ال یولد اإلنسان ثانیة خالل وضع الید عندما یقبل الروح القدس، وٕاّنما في العماد، فإذ یكون بالفعل قد ُولد ینال
. ˿الروح القدس

الشهید كبریانوس  

لن یتم العماد بدون عمل الروح القدس  

  الماء وحده ال یقدر أن یزیل الخطایا ویقّدس اإلنسان، وٕاّنما فقط عندما یصاحبه الروح القدس... لیس من عماد
حیث ال یوجد الروح القدس، فإّنه ال یمكن العماد بدون الروح. 

القدیس كبریانوس  

وضع األیادي 

1 De Principiis 1;2:1. 
2 De Principiis 1:2:7. 
3 Cf. Sermon 71:19, 33. 
4 De Baptism, 6. 
5 De Baptism, 8. 
6 Ep. 74:4. 
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وضع الید عالمة على نقل القّوة، لیس من شخص إلى آخر، وٕاّنما من اللَّه مصدر كل قّوة ونعمة إلى من 
  وكما فعل الرسل لیحّل الروح القدس على المعّمدین (أع)،18: 27 تكّرس للعمل اإللهي. كما فعل موسى النبي (عد

 وأیًضا في السیامات ، موضوع حدیثنا"سّر المسحة" أو "سّر التثبیت" أو "ختم الروح) والتي ُدعي بسّر "17-18: 8
)، 18: 16 )، وفي مسحة المرضى (مر22: 5 تي 1)، وفي طلب الِحّل (14: 4 تي 1؛ 6: 1 تي 2؛ 6: 6 (أع

 أو )، أي ألف باء2-1: 6 ة المسیح (عبء" من كالم بداتعلیم المعمودّیات ووضع األیاديواعتبر القّدیس بولس "
في الحیاة المسیحّیة. األساسیات  أحد

التثبیت  أربع كلمات یونانیَّة: 22-21: 1 كو 2استخدم الرسول بولس بخصوص مسحة الروح القدس في 
 أیًضا  ختمناالذي.  هو اهللامسحنا وقد ، معكم في المسیح یثبتناولكن الذي یقول: ".والمسحة والختم وعربون الروح

 ". في قلوبناعربون الروح وأعطى

عن المسحة كعادة مستقّرة في أّیامه، وأّنها مرتبطة بالعماد، مع في القرن الثاني  العالمة ترتلیانیتحّدث 
وضع األیادي. 

  تجري ةغبوطبالمسحة البعد الخروج من مكان الغسل (أي من جرن المعمودّیة بالتغطیس)، ُندهن بالكامل ...
المسحة على الجسد لكّنها تفیدنا روحًیا. بنفس الطریقة كما أن العماد في ذاته عمل مادي حیث فیه نغطس في 

 للبركة مستدعًیا وداعًیا الروح القدس توضع الیدالماء، لكن فاعلّیته روحّیة، إذ نتحّرر من الخطایا. بعد هذا 
. ˺(لیحلّ ) خالل البركة

العالمة ترتلیان  
.  القدیس كبریانوس وكان هذا الطقس قائًما في أیام

  السامرّیون الذین عّمدهم فیلّبس الشّماس الذي أرسله الرسل] نالوا عماد الكنیسة القانوني، ولم یكن الئًقا أن یعّمدوا
، ووضع األیديمن جدید، وٕاّنما ما كان ینقصهم هو ما مارسه بطرس ویوحنا، أعني الصالة التي قّدموها عنهم 

، الذین یعتمدون في الكنیسةُ یقّدمون واآلن أیًضا یحدث هذا بیننالكي یستدعوا الروح القدس وینسكب علیهم. 
. ˻ألساقفة الكنیسة وبالصالة ووضع األیادي یقبلون الروح القدس ویكملون بختم الرب

القدیس كبریانوس  
عن وضع األیادي والمسحة أیًضا في عالقتهما بعطّیة الروح القدس. أیًضا  القدیس أغسطینوسیتحّدث و

  .التزال وصّلى التالمیذ لكي یحّل الروح القدس على الذین وضعوا علیهم أیادیهم؛ لم یعطوا هم الروح القدس
. لذلك عندما قّدم سیمون الساحر ماًال لم یقل: "أعطوني أنا ینالكنیسة تحافظ على هذه العادة في قادتها الرئیسي

 لذلك فإن الرب "،...یقبل الروح القدسعلى من أضع یدي "، وٕاّنما أعطي الروح القدسأیًضا هذا السلطان لكي 
یسوع المسیح نفسه لیس فقط أعطي الروح القدس بكونه هو اللَّه، وٕاّنما كإنسان أیًضا قبله. لهذا قیل أّنه كان ممتلًئا 

: 10 ). وبأكثر وضوح في أعمال الرسل قیل أّنه مسحه اللَّه بالروح القدس (أع14: 1 بالنعمة والروح القدس (یو
)، لیس بمسحة منظورٍة وٕاّنما بعطّیة النعمة التي یعني "المسحة المنظورة التي تمسح بها الكنیسة المعّمدین... 38

1 De Baptismo, 7-8. 
2 Epistle 73:8. 
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). ونحن تبًعا لذلك یمكننا أن نقبل هذه 32: 2 لقد قبل الروح القدس كإنساٍن، وبكونه اللَّه سكب الروح القدس (أع
العطّیة حسب قیاسنا، أّما أن نسكبه على اآلخرین فهذا خارج قّوتنا. لكي یتم ذلك نصّلي علیهم للَّه الذي یتّمم 

. ˺ذلك
القدیس أغسطینوس  

م أن كل أسقف یتّمم 1603 اإلنجلیزّیة (األسقفّیة) عام بالكنیسة من القوانین الخاصة 60 القانون فيجاء و
 اللَّه كنیسة: [كما كانت هناك عادة قدیمة مكّرمة لدى هكذاالتثبیت عند زیارته لإلیبارشّیة كل ثالث سنة. یبدأ القانون 

  تعّلموا التعلیموالذینین د األطفال المعمّ على  كل األساقفة أن یضعوا أیادیهمعلىیلزم ، أّنه منذ عصر الرسلاستمّرت 
.] ˻ للدین المسیحي، مصّلین علیهم ومباركین إّیاهم، الذي تدعوه عامة بالتثبیت)catechism (كاتكیزم

 الرسولین بطرس ویوحّنا األیادي لحلول عُیقرأ الفصل الخاص بوضفي الكنیسة األسقفیة وفي طقس التثبیت 
 .˼)8 الروح القدس على السامرّیین (أع

بین ید القدیر والید البشریَّة  
 مّرات في صیغة اسم. هذا 4 مّرة في صیغة فعل و20یذكر فریدریك أن طقس وضع األیادي أشیر إلیه 

. ˽السیامات یشیر إلى تحالف ید القدیر مع العمل البشريفي  و،الطقس الُمستخدم في الشفاء، وفي حلول الروح القدس
فاللَّه القدیر في محّبته لإلنسان وتقدیره یقّدم إمكانّیاته خالل كنیسته على األرض، وال یحتقر الید البشریَّة، وٕان كانت 

العطّیة هي من اللَّه ال من اإلنسان. 
 خاصة القادة الحظوا أن یسوع المسیح اعتاد أن یضع یدیه على المرضى عند الیهودولعّل كثیر من 

شفائهم، إذ جاءه یایرس أحد رؤساء المجمع، وقال له وهو ساجد عند قدمیه: "ابنتي الصغیرة على آخر نسمة، لیتك 
 كان یضع  هذا أنهوالمالحظ أّنه في وصف عمل السید المسیح ).23: 5  لُتشفى فتحیا "(مروتضع یدك علیهاتأتي 
 غالًبا ما یضعهما على شكل صلیب. ، ولیس یده)،40: 4 (لو على كل واحٍد منهم یدیه

 أو ُیسّلم ، بكل قّوة مقاوًما اّیة فكرة بأن الروح القدس ُیوهب خالل طقس سحريالقدیس أغسطینوسلقد فّند 
 أسقف بذاته. یقول أن هذا الفكر غریب عن الكنیسة، فإن وضع الید في المسحة كما الماء في أومن رسول 

المعمودّیة وأیًضا وضع الید في سیامة الكهنة هذه عالمات خارجّیة تصحبها الصلوات لنوال مواهب الروح القدس من 
عند اللَّه، ولیس من إنساٍن ما. 

النمو الروحي الدائم والنضوج 
). 40: 2 ممتلًئا حكمة، وكان نعمة اللَّه علیه" (لوالصبي ینمو یتقّوى بالروحقیل عن رّبنا یسوع: "وكان 

صار طفًال لكي یحملنا فیه كأطفاٍل بوالدتنا الجدیدة في المعمودّیة، وٕاذ كان ینمو ویتقّوى بالروح إّنما لكي بروحه 
، فال نبقى أطفاًال على الدوام، بل نبغي النضوج حتى تكمل أیقونته فینا تماًما. وكما یقول ننمو ونتقّوى فیهالقّدوس 

 هذا هو عمل الروح القس ).2: 3 یو 1القّدیس یوحًنا: "ولكن نعلم أّنه إذا ُأظهر نكون مثله، ألّننا سنراه كما هو" (

1 De Trinitate, 15:26. 
2 Rev. Hall: Confirmation, Oxford Library of Practical Theology, 1908, p.13. 
3 Order of Confirmation in the American Prayer Book, 1892- (cf. Hall, p. 14). 
4 Cf. G. Friedrich: Theological Dictionary of the New Testament, translated by G. W. Bromiley, Michigan 1993. vol. 8, 
p. 160.  
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 في بّر عملناها بأعمالال ": الرسول بولسالدائم فینا، والذي نلناه في سّر المسحة أو وضع األیادي بعد العماد. یقول 
الذي سكبه بغنى علینا بیسوع المسیح . خلصنا بغسل المیالد الثاني وتجدید الروح القدسنحن بل بمقتضى رحمته 

). 6-5: 3" ( تي مخلصنا

  ُیطحن الموعوظون كالقمح خالل الصوم ویعجنون بالماء في المعمودّیة، ویتشّكلون كجسد المسیح، وُیخبزون بنار
. ˺الروح القدس في الدهن بالمسحة

القدیس أغسطینوس  

  روحك القّدوس یا رب الذي أرسلته على تالمیذك القّدیسین ورسلك المكّرمین في الساعة الثالثة، هذا ال تنزعه مّنا
 في أحشائي. هأّیها الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلًبا نقًیا اخلق فّي یا اللَّه، وروًحا مستقیًما جّدد

من صلوات الساعة الثالثة 
األجبّیة 

 سّر التثبیت
 وأعطى أیًضاالذي ختمنا .  وقد مسحنا هو اهللا،الذي یثبتنا معكم في المسیحولكن " :الرسول بولسیقول 

 وهو فیه یثبت فیهومن یحفظ وصایاه ). كما یقول القیس یوحنا الحبیب: "22-21: 1 كو 2" (عربون الروح في قلوبنا
 )24: 3 یو 1أعطانا" (وبهذا نعرف انه یثبت فینا من الروح الذي 

  وأعطاك الروح القدس عربون الخالص كما ُیعّلم  الرسولوثّبتكوسمك اللَّه اآلب بعالمة المسیح رّبنا ،˻ .
القدیس أمبروسیوس  

  كانت سفینة نوح تبّشر بمجيء المزمع أن یقود كنیسته في المیاه، وأن یرتّد أعضاؤها إلى الحّرّیة باسم الثالوث
وأما الحمامة فكانت ترمز إلى الروح القدس المزمع أن یصنع مسحة هي سّر  القّدوس (الیهودّیة في المعمودّیة).

. ˼الخالص
القّدیس مار أفرآم السریاني  

  الذین وضعوا (الرسل) أیادیهم علیهم قبلوا الروح القدس الذي هو الطعام القوي للحیاة (مقابل اللبن الذي قال
. ˽القّدیس بولس أّنه أطعمهم به)

القدیس إیریناؤس  

مسحاء 
في حلٍم سلًما منصوًبا على األرض یعقوب جاء ذكر "المسحة" في الكتاب المقّدس ألول مّرة عندما رأى 

 "ما أرهب هذا المكان، ما هذا إّال بیت :ورأسه یمس السماء، والرب واقف علیه ومالئكة اللَّه صاعدین ونازلین، قال

Ï بتصّرف .
2 On the Sacraments, 7. 

Ñ  ضّد الفاحصین19خطاب  .
4 Adv. Haer. 4:63. 
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). جاءت 18-12: 28  وصّب زیًتا على رأسه (تك،اللَّه! وهذا باب السماء!" ثم أخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه
المسحة تعلن تقدیس الموضع وتكریسه لیكون "بیت إیل" أو "بیت اللَّه". وأوصت الشریعة الموسوّیة بمسح أشخاص 

 واآلنیة المكّرسة لخدمة بیت الرب... غایة هذه المسحة أن الشخص أو الشيء ، وأماكن (الهیكل)،(الملوك والكهنة)
  كان هذا كّله عبر األجیال یشیر إلى مجيء المسیح الذي مسحه اآلب بزیت البهجة (مز.ر مكّرًسا للَّه وحدهيصي

 ألّنه وهو الكلمة اإللهي واالبن وحید ،). فهو موضع سرور وبهجة اآلب1: 61 ) لیبّشر المساكین (إش7: 45
الجنس یتجّسد لیصالح البشریَّة كّلها مع اآلب، فیبعث بالفرح السماوي على المساكین الذین حرموا من فیض بهجة 

الحیاة السامرّیة. 
ُمسح لكي نمسح نحن فیه، بكوننا أعضاء جسده، فُنحسب مسحاء. 

 ُدعي المسیحّیون بهذا االسم، ألّنهم ممسوحون بزیت اللَّه˺ .
القّدیس ثیؤفیلس األنطاكي 

 من اعتمد یلزم أن ُیمسح أیًضا، لكي یصیر بواسطة المسحة ممسوًحا للَّه ویأخذ نعمة المسیح˻ .

 الذي یتخّلص من خطایاه في العماد یتقّدس ویتجّدد روحی�ا في إنساٍن جدید، وبهذا یتهّیأ لقبول الروح القدس˼ .
القدیس كبریانوس  

 إّنما ذلك لیس للداللة على اّنه صار شریًكا في الملكوت ،إن اسم المسیح من المسحة، فكل مسیحي یقبل المسحة 
فقط، بل صار من المحاربین للشیطان. 

القدیس أغسطینوس  

 15:105مز (ي"نبیائأ وال تسیئوا إلى ي،مسحائ  "ال تمسوا: وعنكم قال اللَّه،بحق ُدعیتم للمسیح( .
 (بالمسیح) ألنكم صورة امتثاالً  الروح القدس. وكل األشیاء ُعملت فیكم ˽مسحاء بقبولكم نموذج ُجعلتم

منها وأضاء علیه الروح القدس في تمام  معرفة ألوهیته في الماء. وصعد غتسل في نهر األردن ونشراالمسیح. هو 
ُمسح به   دهن شبه الذيصار لكم ة المقدسینابیعمن ال شبه ذلك بعد أن صعدتمفوجوده وحّل كذلك علیه. ولكم أنتم 

 ،ليّ "روح السید الرب ع: المسیح. وهذا هو الروح القدس الذي قال عنه المطّوب إشعیاء في نبوته عن شخص الرب
. )1:61ش  (إي"مسحن ألن الرب

كما ، جمعأمخلًصا للعالم  لیكون من قبل لكن اآلب عّینهٍي، ماد  بزیٍت أو دهنٍ أناسٍ  لم ُیمسح المسیح بهألن
  .)38:10ع  (أ" اللَّه من الروح القدسهمسح  كیف،"یسوع الذي من الناصرة: قال بطرس

 البّر تحببأملكك.  قضیب استقامة قضیب، "كرسیك یا اللَّه إلى دهر الدهور صرخ داود النبي أیًضا قائالً :
 .)7، 6:45مز  (" رفقائكأكثر منمسحك اللَّه إلهك بدهن االبتهاج  بغضت اإلثم لذلكأو

مثاله:  معه على وٕاذ ُصلب المسیح ودفن وقام حًقا، أنتم في العماد ُحسبتم جدیرین أن تصلبوا وتدفنوا وتقوموا

1 To Autolycus, 1:12. 
2 Letter, 70. 
3 Episle 74:6. 

Ò24:9"نموذج" ال تعني نموذًجا رمزًیا بل كما ورد في عب   الكلمة الیونانیة .
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 إذ ،مسحتم بدهن أنتم ، هكذاي الفرح الروحئمنش  ألنه، زیت االبتهاجٍي،مثال مسح بزیٍت  ن أیًضا. وكماههكذا في الد
. ˺صبحتم شركاء للمسیح وأتباعهأ

 فخارستیا بعد حلول الروح القدس ال یصیر خبًزا إلألنه كما في خبز ا، ال تظنوه دهًنا بسیًطائلكن احذروا أیًضا ل
 المسیح ةموهب لكن هي، یكون دهًنا بسیًطا أو عادًیا بعد الصالة  هكذا هذا الدهن ال،عادًیا بعد بل جسد المسیح

صبح الئًقا لعلم طبیعته اإللهیة. أبالنعمة وبحلول الروح القدس 
الدهن الذي یرمز بالرشم على جبهتك وحواسك األخرى. 

وٕاذ ُیرشم جسدك بالدهن المنظور تطهر نفسك بالروح القدس واهب الحیاة. 
 وأنه بوجه، مكان معه في كل من العار الذي حمله اإلنسان األول نك تتخلصأوُرشمت على الجبهة ك

سماع األسرار  سریًعا ك حتى تتقبل اآلذان ناذ. ثم على آ)18:3 كو 2 (مجد الرب مرآة ناظرین مكشوف كما في
"من له :  وقال سیدنا الرب یسوع المسیح.)4:1ش  (إ"ذًنا للسمعأ الرب ي"أعطان: اإللهیة التي قال عنها إشعیاء النبي

 ثم على األنف حیث .)35:14، لو 16:17، 23، 9:4، مر 43، 9:13، مت 15:11مت  ("ذنان للسمع فلیسمعأ
بعد ذلك  .)18:3 كو 2 (""ألننا رائحة المسیح الذكیة للَّه في الذین یخلصون: یمكنك أن تقولف ،تتقبل الدهن المقدس
. )11:6ف  (أ"مكاید إبلیس أن تثبتوا ضد" احتى تقدرو ، )14:6ف  (أ""قد لبستم درع البرّ  على صدرك حیث

بعد العماد المقدس  أنتم أیًضا ألن المسیح بعد عماده وحلول الروح القدس ذهب وغلب الشریر، هكذا
ستطیع كل شي في أ ":لكي تقفوا ضد قوة الشریر وتقهروه قائلین، إذ لبستم كل سالح الروح القدس، والمسحة السریة

. ˻)13:4في  (ي"نيالمسیح الذي یقو
 القدیس كیرلس األورشلیمي

  قدس لو ت أنه ما كان لنا أن نصیر شركاء الروح القدس وال أن ن8- 7: 44هكذا أیًضا توضح عبارة داود في مز
ننا كنا نحن أؤكد م ولهذا فمن ال،للوغوس المتجسد، الذي هو واهب الروح قد مسح نفسه بالروح ألجلنااكن يلم 

ألن جسده الخاص هو الذي تقدس أوًال، وٕاذ قیل عنه  الذین قبلنا الروح القدس حینما قیل انه ُمسح بالجسد.
. ˼عمة الروح آخذین إیاها "من ملئه"ن (الروح)، فألجل هذا ننال نحن اكإنسان، إن جسده قد نال هذ

الرسولي یوس سالقدیس أثنا

  كان سكب للروح علینا، أما للرب یسوع الذي كان في شكل إنساٍن، فالروح استقر علیه... بخصوصنا فإن سخاء
الُمعطي یعین بفیٍض، أما بالنسبة له فیسكن فیه كمال الروح أبدًیا. یسكب إذن حسبما یكفینا، وما یسكبه ال 

ینفصل وال ینقسم، أما ما هو له فهو وحدة الكمال الذي به ینیر بصیرة قلوبنا حسب قدرتنا على االحتمال. أخیًرا 
نحن نتقبل حسب ما یتطلبه تقدم ذهننا. من أجل كمال نعمة الروح غیر منظور، ولكنه یساهم فینا حسب إمكانیة 

. ˽طبیعتنا
 القدیس أمبروسیوس

Ï  2، 1): 3 (األسرار 21مقال .
Ð  4، 3): 3 (األسرار 21مقال .
Ñ  50: 1:1الرسالة ضد اآلریوسیین .

4 Of the Holy Spirit 1:8:93. 
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 43:4" (مز لشبابي فرًحا ي إلى مذبح اهللا، إلى اهللا الذي یعطتيآوسالحق أن یصرخ، كإنساٍن قد تجدد، " لداود .(
 قد استعاد الشباب بعد طول شیخوخة وسقوط اإلنسان. ه وهو یقول هنا إن...كما قال قبًال إنه شاخ وسط أعدائه

 ،بالقیامة، وسنتجدد أیضا سكب الروح القدس وتجددنا خالل المعمودیة،ألننا قد تجددنا بالتجدید الذي نلناه في 
 بزوفاك ي"تنضح علَّ  ) فاعلموا طریقة تجدیدنا:103:5جدد مثل النسر شبابك" (مز تيف ":كما یقول في نٍص آخر

) وفي إشعیاء: "إن كانت خطایاكم حمراء كالقرمز، تبیض 7:51 فأبیَّض أكثر من الثلج" (مز يفأطهر، تغسلن
.  إلى نور الفضیلة وٕالى النعمة، إنما قد تجدد فعالً ، ظلمة الخطیة،ومن یتغیر من الظلمة) 1:18كالثلج" (إش 

. ˺ بسطوع أكثر بیاًضا من الثلجاآلنلهذا فإن ذاك الذي تلطخ قبًال بالدنس األحمق، یشرق 
 القدیس أمبروسیوس

ختم اهللا على النفس 
). 30: 4" (أف  الذي به ُختمتم لیوم الفداء،وال تحزنوا روح اهللا القدوس"
 ُختمتم بروح الموعد آمنتم، إذ أیًضا الذي فیه ،نجیل خالصكمإذ سمعتم كلمة الحق إنتم أ أیًضاالذي فیه "

). 14-13: 1" (أف الذي هو عربون میراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. القدوس

 8كما أن الرسولین بطرس ویوحنا بعد صالة واحدة استحدرا الروح القدس على سّكان السامرة بوضع األیادي (أع :
)، هكذا الكنیسة أیًضا منذ ذلك الحین، ینال جمیع المعّمدین الروح القدس، وُیختمون بختمه عند دعاء 14-17

. ˻الكهنة ووضع أیادیهم
القدیس كبریانوس  

  ّیاها بختم النار لكي ال إقد ختمت جمیع قواكم النفسّیة بختم الروح القدس... وقد وضع الملك علیكم رسالته، خاتًما
. ˼یقرأها الغرباء ویحّرفوها

القّدیس مار أفرآم السریاني  

 یمسحك اللَّه ویختمك المسیح. كیف ذلك ألّنك ُتختم برسم صلیبه وآالمه˽ .

  قد قبلت الختم الروحي... حافظ على ما اقتبلت... فقد وسمك اللَّه اآلب بعالمة المسیح رّبنا وثّبتك وأعطاك الروح
. ˾القدس

القدیس أمبروسیوس  

تدشین النفس وتكریسها 
). 16: 3 كو 1" ( هیكل اهللا وروح اهللا یسكن فیكمأنكم تعلمون "أما

  ُیغسل الجسد لكي تتطّهر النفس من الدنس (بالمعمودّیة)؛ وُیمسح الجسد لكي تتكّرس النفس؛ ُیرسم الجسد (بعالمة

1 Prayer of David, Book 4:9:35. 
2 Letter 73 against Heretics. 

Ñ  ،5تعلیم اإلیمان. 
4 Sacraments 6:2:7. 
5 Sacraments, 7. 
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الصلیب) لكي ما ُتحفظ النفس؛ ُیظّلل الجسد بوضع الید لكي ما تستنیر الروح، یتغّذى الجسد بجسد المسیح ودّمه 
. ˺لكي ما تقتات النفس باللَّه. ال یمكن فصلهما (الجسد والنفس)... عندما یّتحدا مًعا في أعمالهما

العالمة ترتلیان  

كهنة وملوك وأنبیاء 
 بالخطّیة عزل اإلنسان نفسه عن اللَّه واهب المجد، ولم یعد ممكًنا لروح اللَّه أن یستقر في نفٍس بشرّیة، حتى

 اآلباء العظماء واألنبیاء. وٕاذ أراد الرب أن یرد لإلنسان مجده وهب شعبه أن ُیمسح ملوك بدهن مقّدس كداود بالنسبة
العالمة الذي مسحه صموئیل النبي، وُیمسح البعض كهنة كهرون، وُیعتبر الملك كما الكاهن مسیح الرب. وكما یقول 

 أّنه لم یكن ممكًنا أن یوجد إنسان یحمل مجد الملوكّیة والكهنوت مًعا. ألن الملوك ُیقامون من سبط یهوذا أوریجینوس
أّما وقد جاء یسوع المسیح ملك الملوك من سبط یهوذا فهو الوحید الملك والكاهن (على طقس  والكهنة من سبط الوي.

ملكي صادق). خالل مسحة المیرون ترجع إلینا كرامة الكهنوت مع الملوكّیة. 
من یقدر أن یعّبر عن مدى حزن حزقیال الكاهن والنبي في أرض بابل وهو یتطّلع في رؤیا مجد الرب یفارق 

)، بهذا فقد إسرائیل الملوك حیث سقطت خیمة داود وُسبي السبط الملوكي في بابل، وها هو 18: 10حز الهیكل (
یسقط الكهنة حیث لم یعد مجد الرب موضع في هیكل أورشلیم. لكن في ملء الزمان سمعت ابنة إسرائیل الصوت 

 وقّوة العّي تظّللك، فلذلك أیًضا القّدوس المولود منٍك ُیدعى ابن اللَّه" یحل علیكالملوكي المتهّلل یبّشرها: "الروح القدس 
، كلمة اللَّه لیتجّسد في  رب المجدجاءبحلول الروح القدس ). لم یرجع مجد الرب إلى هیكل أورشلیم، إّنما 35: 1(لو

أحشاء البتول، فصارت أًما لملك الملوك ورئیس الكهنة السماوي األعظم. صارت ملكة فریدة تجلس عن یمین الملك 
). 9: 45 (مز

انفتح الباب لكل المؤمنین عبر كل العصور لیحّل الروح القدس (خالل وضع األیادي أو مسحة المیرون) 
 ، ال لیتجّسد الكلمة مّرة أخرى، وٕاّنما لیحل المسیح باإلیمان فیها (أفمریم ثانیةفیظّلل على النفس البشریَّة، ویقیم منها 

)، فتصیر ملكة وكاهنة ونبّیة روحًیا. هكذا في مسحة المیرون ُنمسح ملوًكا أصحاب سالطین حتى على 17: 3
، وأنبیاء ندرك بكل وضوح مستقبلنا في )12:1 (رو أفكارنا وحواسنا، وكهنة نقّدم تقدمات شكر وذبائح تسابیح للَّه

حضن أبینا السماوي. 
مسحة المیرون تهبنا اعتزاًزا بنعمة الروح القدس العجیب الذي یهبنا مجًدا ال ینقطع! 

لقد صارت القّدیسة مریم أًما لذاك الذي تجّسد منها، أّما نحن فنحمل ملك الملوك في قلوبنا. وكما یقول 
). 19: 4 " (غلیتصّور المسیح فیكمالرسول بولس: "یا أوالدي الذین أتمّخض بكم أیًضا إلى أن 

 ).6: 1آمین" (رؤ  اآلبدینبد أ إلى له المجد والسلطان أبیهملوًكا وكهنة هللا وجعلنا یوحنا: "یقول الرسول 

 انظروا كیف صرتم مشاركي اسم المسیح كهنوتًیا، وكیف ُأعطي لكم ختم شركة الروح القدس˻ .
الشهید كبریانوس  

  أظن اّنه لیس أحد من بین المؤمنین یشك بأن كهنوت الیهود كان رمًزا للكهنوت الملوكي الذي كان یلزم أن یتحّقق

1 De Resurrectione Carnis, 8. 
2 Sermon 8:33. 
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 هؤالء الذین ینتمون إلى جسد المسیح، رئیس الكهنة األعظم ، حیث یتكّرس الكل،الكهنوت الذي في الكنیسةب
واألسمى. فاآلن الكل ممسوحون، بینما في تلك األّیام كانت المسحة للملوك والكهنة وحدهم. وعندما كتب بطرس 

"، وأظهر بوضوٍح أن هذا الشعب یوصف باللقبین مًعا هذه التي كهنوت ملوكيإلى الشعب المسیحي تحّدث عن "
من أجلها قد تخّصصت المسحة. 

القدیس أغسطینوس  

 یقّرب ، بل ملًكا روحًیا وكاهًنا روحًیا،ُیمسح كل مؤمن كاهًنا وملًكا، غیر أّنه ال یصیر ملًكا حقیقًیا وال كاهًنا حقیقًیا 
. ˺للَّه ذبائح روحّیة وتقدمات الشكر والتسبیح

القدیس أمبروسیوس  

  ،الذین كانوا ُیمسحون في العهد القدیم هم إّما كهنة أو أنبیاء أو ملوك. أّما نحن المسیحّیون، أصحاب العهد الجدید
فیلزم أن ُنمسح لكي نصیر ملوًكا متسّلطین على شهواتنا، وكهنة ذابحین أجسادنا، ومقّدمین إّیاها ذبیحة حّیة 

مقدَّسة مرضّیة عبادتنا العقلّیة، وأنبیاء إلطالعنا على أسراٍر عظیمٍة جًدا وهامة للغایة. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

مسحة رّبانّیة كهنوتّیة 
). 7: 29 أول ما ًعرف عن مسحة األشخاص في تاریخ الخالص هو مسحة الكهنة، هرون وبنیه، (خر

وكان هرون كرئیس للكهنة یلتزم أن یضع الصفیحة التي من ذهب نقي وُنقش علیها "قدس للرب" على جبهته دائًما 
 ونحن إذ صرنا كهنة الرب نحمل هذه الصفیحة على جباهنا ).38-36: 28 للرضا عن الشعب أمام الرب (خر

وأذهاننا وحواسنا وكل طاقاتنا التي للجسد والنفس والروح. 

مسحة رّبانّیة ملوكّیة 
كما ُمسح أول رئیس كهنة وبنوه بالدهن المقّدس لیكونوا مقدَّسین ومكّرسین للرب، هكذا ُمسح أول ملك 

 صم 1 على میراثه رئیًسا؟!" (الرب قد مسحكبالدهن. هذه المسحة قام بها صموئیل النبي، لكّنه قال له: "ألیس ألن 
 صم 2 ("أنا مسحتك ملًكا). وفي عتاب ناثان النبي لداود حین أخطأ قال له: "هكذا قال الرب إله إسرائیل: 1: 10
لكن ید الرب الخفّیة هي ، فإن كان النبي قد مارس طقس المسحة بسكب الدهن المقّدس على رأس الملك، )7: 12

، فیتمت�ع بمسحة رّبانّیة، بكونه رمًزا للسّید المسیح القادم لخالص العالم، وبكونه كملٍك التي تمتد لتمسح الشخص
صار یمّثل كل الشعب في عیني اللَّه. 

مسحة زیجّیة مفرحة 
 حیث یتغّنى المرّتل بسّر اتحاد السّید المسیح بكنیسته أو زواجه بها، یرى اللَّه 45والعجیب في المزمور 

). وقد 7: 45  بزیت البهجة" (مزمسحك اللَّه إلهكاآلب نفسه یقوم بالمسحة اإللهیَّة الفریدة غیر المنظورة، فیقول: "
أخذت الكنیسة القبطّیة عن هذا المزمور المسیاني الزیجي طقس دهن العروسین بالزیت أثناء سّر الزیجة. 

1 Priesthood, 4. 
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التمّتع بالحمایة اإللهیَّة واإلنارة العقلّیة 
" (یو  ویذكركم بكل ما قلته لكم، باسمي فهو یعلمكم كل شيءاآلبما المعزي الروح القدس الذي سیرسله أو"

14 :27 .(

  .إّنك ُتحفظ بختمك (أي بالمسحة) من هجمات الشّریر الشّریرة، هذا الذي بعمادك لم یعد له سلطان علیك

 ) 20: 2 یو 1احفظوا هذه المسحة طاهرة، ألّنها تعلم كل شيء إذا لبثت فیكم كما سمعتم أقوال یوحنا الطوباوي ،
. ˺) الذي نطق بأقواٍل حكیمة كثیرة في هذه المسحة، ألن الروح القدس حرز للجسد وخالص للنفس27

القدیس كیرلس األورشلیمي  

  كیف یدافع عنك المالك الحارس، كیف یحفظك من العدو، إن لم یكن قادًرا على رؤیة ختم المسحة؟ أال تعلم أن
الُمهلك عبر على بیوت المختومین بالدم في األّیام األولى لموسى المنقذ، وقتل أبكار البیوت التي لغیر 
المختومین؟ الكنز غیر المختوم یسرقه اللصوص بسهولة، والقطیع الذي ال یحمل عالمة یسرق بأمان. 

القدیس باسیلیوس الكبیر  

التبكیت على الخطیة 
). 8: 16" (یو ومتى جاء ذاك یبكت العالم على خطیة وعلى برِّ وعلى دینونة"

 یهب تعزیات روحیة
 ).16: 14األبد" (یو  إلى لیمكث معكم آخر فیعطیكم معزًیا اآلبطلب من أنا أو"

 یشفع فینا
 ولكن الروح نفسه یشفع فینا ، كما ینبغيألجله لسنا نعلم ما نصلي ألننا ، یعین ضعفاتناأیًضاوكذلك الروح "

"  بحسب مشیئة اهللا یشفع في القدیسینألنهولكن الذي یفحص القلوب یعلم ما هو اهتمام الروح   . ال ینطق بهابأناٍت 
 .)27-26: 8(رو 

علن لنا الحق اإللهي ي
 ماكث معكم ألنهنتم فتعرفونه أ وأما ، ال یراه وال یعرفهألنه ،ن یقبلهأروح الحق الذي ال یستطیع العالم "
 ). 17: 14" (یو ویكون فیكم

 ˻یقدم مواهب روحیة
). 11: 12یشاء" (ا كو ولكن هذه كلها یعملها الروح الواحد بعینه قاسما لكل واحد بمفرده كما "

1 Sacr. 3:7. 
Ð راجع نیافة األنبا غریغوریوس: القیم الروحیة... في سّر المیرون .
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 8من وحي أعمال 
افتح عن بصیرتي یا روح اللَّه، 

وقدني في بهجة القیامة! 

   !تهّلل السمائّیون بلقائهم بأول شهید مسیحي
واضطربت أورشلیم، إذ لم تحتمل عملك العجیب! 

تهّلل شاول برجم استفانوس، 
في نظره المناحة العظیمة على استفانوس غباوة! 

شّمر عن ساعدیه، لیتحّرك كوحٍش مفترس. 
ظن أن في عنفه خدمة للَّه، 
وحسب تدمیره بناًء للملكوت! 

  .في تشٍف شاهد شاول أفواج الهاربین من أورشلیم
ظن في نفسه أّنه القدیر. 

قادر بعنفه أن یطفئ نارك اإللهیَّة، 
ویمحو اسم یسوع عن األرض. 

تبعثر المؤمنین كفحٍم ملتهب بنارك. 
فاشتعلت نار حّبك اإللهي في مواضٍع كثیرة! 

  ،أغلق الیهود أبواب قلوبهم أمامك
فانفتحت قلوب السامرّیین، لتستقبل الشاهدین لك. 

استنارت أعینهم، إذ تجّلى الملكوت السماوي أمامهم. 
وامتألوا فرًحا، إذ انهارت مملكة إبلیس المسیطرة علیهم. 

صارت المدینة في عید عجیٍب، وفرٍح عظیمٍ ! 

  ،رأى سیمون الساحر قّوتك العجیبة
فظّن أّنه قادر أن یشتري مواهبك بماله! 

قّدم ماًال لعّله یغري الرسل، 
ولم یدرك أن ما اقتنوه مّجاًنا ال یبیعونه بمالٍ . 

قّدم لهم ما قد صار عند أقدامهم بال قیمة! 

   .في حركة سریعة كنت تحرك فیلّبس المّبشر
ألهب السامرة بنارك اإللهیَّة. 

وها هو منطلق تحت قیادتك، لیلحق بخصي كنداكة ملكة أثیوبیا. 
لم یصنع أمامه عجائب وآیات كما في السامرة. 
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لكن تحدث معه حدیث الروح الجّذاب. 
سحبت قلب الخصي، ألّنه جاد في خالص نفسه. 

جاء یطلب تعزیة في الهیكل، 
وفتح األسفار المقّدسة في مركبته یطلب معرفة الحق اإللهي. 

تطّلعت إلى قلبه المشتاق للحق، 
فاجتذبته إلى الصلیب، ینعم برؤیة حمل اللَّه حامل خطیة العالم! 

اشتهى أن ُیصلب معه ویدفن،  
لیقوم، حامًال سمات القائم من األموات. 

وجد ضالته المنشودة، حین رأى ماًء في الطریق. 
غطس لیعتمد، وخرج لیرى ما ال ُیرى. 

رأى فیلّبس اختفى من أمام وجهه، 
لكن یسوع المصلوب یتجّلى أمامه. 

رأى النبّوات قد تحّققت، 
ووعود اللَّه الفائقة بین یدیه. 

صار بالعماد ابًنا للَّه، مصدر كل فرحٍ . 

  !لك المجد یا أّیها الروح الناري
عجیبة هي أعمالك في كل جیل! 

ولتهبنا مسحتك، فُنحسب ملوًكا وكهنة وأنبیاء. 
هبنا ختمك اإللهي، فتهرب من أمامنا قّوات الظلمة. 

هبنا العربون، فنحیا في السماوّیات! 
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األصحاح التاسع 

 اهتداء شاول
 وتكریس كل طاقاته لبنیان ،یبدأ هذا األصحاح بالحدیث عن اهتداء شاول الطرسوسى إلى اإلیمان المسیحي

 بعد أن كانت موجهة بالتمام الضطهادها ومقاومة اإلیمان. بتحوله كرس الرب طاقاته للعمل بین األمم ،كنیسة المسیح
بقوة الروح القدس، وتأسیس كنائس كثیرة في العالم. 

 .9-1. اهتداء شاول    1
 .19-10. لقاء شاول مع حنانیا   2
 .21-20 انطالقه للكرازة   .3
 .25-23. تهریبه من دمشق  4
 .31-26. شاول في أورشلیم   5
 .43-32. بطرس الرسول في اللد ویافا 6

 اهتداء شاول .1
كان شاول من مدینة طرسوس في سهول كیلیكیة جنوب شرقي آسیا الصغرى، كانت تحت الحكم الروماني. 
وكان أبواه من الیهود المحافظین على التقالید والعادات الیهودیة وهما في الشتات. كان الوالد ذا شخصیة ممتازة، أتى 
بأعمال باهرة، فكافأته الدولة الرومانیة بالرعویة الرومانیة، فصارت له هو وأهل بیته امتیازات المواطن الروماني. هذا 

وكان شاول یعتز بأنه عبراني، كما أتقن الیونانیة لغة وفلسفة. 
كان والده فریسًیا، وهو نفسه كان فریسًیا، أي من أرقى طبقات الیهود، تحیا حیاة ناموسیة حرفیة مدققة 

 مستعًدا أن یبذل كاناتسم شاول بالقلب الملتهب غیرة على تراث آبائه، فللغایة، یحسب نفسه من جهة الناموس باًرا. 
حیاته حتى الموت من أجل أمانته لدیانته. 

تكشف رسائله عن شخصیة رقیقة للغایة، یذرف دموعه بسهولة حًبا وترفًقا بكل أحدٍ . مستعد أن ینفق نفسه، 
وینفق كل ما لدیه. لكنه إذا آمن بمبدأ ما صار كالوحش المفترس من أجل دفاعه عن هذا المبدأ (ذلك قبل قبوله 

اإلیمان المسیحي)، ظاًنا أنه یقدم خدمة هللا ودفاًعا عن الحق. 
. "˺ الرسول بولس: "معلم الكنیسة الجامعةالقدیس یوحنا ذهبي الفمیدعو 

، شاول فكان لم یزل ینفث تهدًُّدا وقتًال على تالمیذ الرب "أّما
 ]1". [فتقدم إلى رئیس الكهنة

لم یكن ممكًنا لشاول أن یجد راحة ما دام یوجد مسیحي مستریح. وٕاذ علم أن المسیحّیین في دمشق في سالم 
انطلق كالوحش المفترس ینقض علیهم، لعّله یفقدهم سالمهم وراحتهم. 

، یبث سمومه لعله یقتل تالمیذ الرب، فكان ینفث تهدًدا، لن یشبع قلبه قط، مفترسٍ كان شاول أشبه بحیواٍن 
إذ ظن أن اسم یسوع یمثل كارثة على بل یطلب مزیًدا من سفك الدماء، حاسًبا ذلك عمًال مقدًسا لحساب خدمة اهللا. 

1 Baptismal Instructions, 4:7. 
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الدیانة الیهودیة انقض على الكنیسة في أورشلیم ینفث تهدًدا وقتًال، مستنًدا على رسائل رئیس الكهنة. 
، وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات"

، حتى إذا وجد أناًسا من الطریق رجاًال أو نساء
 ]2". [یسوقهم موثقین إلى أورشلیم

تباع یسوع، لكنه ُوجد في هذا الشاب الثائر تحت أ دلم یكن رئیس الكهنة محتاًجا إلى من یثیره الضطها 
دافع الغیرة على مجد اهللا وشعبه والناموس والهیكل وتقلیدات اآلباء ما یلهبه باألكثر، فیكرس مجمع السنهدرین طاقاته 

لهذا العمل. وجد رئیس الكهنة فرصته إلبراز بطولته لیس في المقاومة في أورشلیم وحدها، بل وإلعالنها خارج 
أورشلیم. أعطي هذا الشاب رسائل یسأل المجامع والمجتمعات وكل یهودٍي في دمشق لمقاومة كل من یؤمن بیسوع 
المسیح. كما وجد هذا الشاب في قلب رئیس الكهنة ما یحقق شهوة قلبه، أال وهو خدمة اهللا بكل غیرة، ومقاومة ما 

كان في نظره بدعة خطیرة على مستقبل شعب اهللا كله. 
 على كل المجامع  الوقت ربما یكشف عن سلطة هذا المجمع في ذلك،طلب الرسائل من مجمع السنهدرین

الیهودیة في العالم من الجانب الدیني. أو لعله وجد المجمع فرصته لتثبیت هذا السلطان بظهوره بالغیرة على مجد اهللا 
ومقاومة كل بدعة أینما وجدت. 

دمشق 
 میًال جنوب 190 میًال شمال شرق أورشلیم و120كانت عاصمة سوریا، تقع في منطقة ممتازة تبعد حوالي 

والنخیل، وهي أرض خصبة جًدا، یرویها نهر السرو  شرق إنطاكیة. وهي في سهل متسع للغایة محفوف بأشجار
). على بعد حوالي خمسة أمیال من المدینة یوجد موضع 21: 5 مل 2، كان قبًال یدعى أبانة (Baradyرادي اب

رادي بنهر آخر وینقسم إلى عدة مجاري تفیض على السهل. هذه المجاري اُیدعى "ملتقى المیاه" حیث یلتحم نهر ب
الستة أو السبعة كفیلة بإرواء الحقول هناك كما تمثل منظًرا طبیعًیا فائًقا. ُیعتبر هذا الموقع من أروع مناطق العالم. 

 كان الشرقیون أنفسهم یدعونه: "فردوس األرض". 
)، وال ُیعرف من الذي أسسها. استولى 2: 15 (تك مأشیر إلیها في العهد القدیم، كانت مدینة في أیام ابراهي

). ُیشار إلیها بكونها من المواقع الهامة جًدا في الصراع بین الیهود وسوریا 6: 18 أي 1؛ 6: 8 صم 2علیها داود (
 ). 11: 9؛ إش 5: 16؛ 25: 13 مل 2(

 استولى م1250 وفي عام ،م713 ق.م، واستولى علیها العرب عام 60استولى علیها الرومان حوالي عام 
 وصارت تحت حكم العثمانیین. ، استولى علیها سلیمم1517علیها المسیحیون في الحروب الصلیبیة، وفي عام 

كانت من أهم المدن التجاریة في اإلمبراطوریة العثمانیة، وقد تمیزت بالمصانع، خاصة صناعة الحدید، 
ولهذا دعیت "دمشق الحدید". 

المجامع 
نتشر الیهود في كل البقاع المحیطة بالیهودیة حتًما كان في دمشق عدد كبیر منهم، وكانت لهم مجامع اإذ 

 رجًال مع 18000فیها. یؤكد المؤرخ یوسیفوس أن عشرة آالف شخص ُذبحوا في ساعٍة واحدٍة هناك، وفي وقت آخر 
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. ˺نسائهم وأطفالهم
 أورشلیم كرزوا باإلنجیل في منلعل البعض منهم قد آمنوا بالسید المسیح في یوم الخمسین، وٕاذ رجعوا 

سوریا. 
انطلق شاول إلى دمشق لكي یقید المسیحیین ویأتي بهم إلى أورشلیم لمحاكمتهم أمام مجمع السنهدرین، الذي 

یحسب نفسه المسئول األول عن األمور الدینیة الیهودیة، وكان الیهود حتى الغرباء یحترمون سلطانه الدیني. 
 إذ حسبوهم قد سلكوا طریًقا مختلًفا عن ، ربما من الیهود،: دعي المؤمنون "أصحاب الطریق"هذا الطریق

الطریق الموسوي، وأنهم انحرفوا عن طریق شعب اهللا وااللتزام بالناموس وتقدیس الهیكل. ولعل المؤمنون أنفسهم دعوا 
 ماداموا في العالم فهم في ،أنفسهم هكذا بكونهم وجدوا الطریق الحق، وأنهم یسلكون فیه حتى یبلغوا إلى بیتهم األبدي

الطریق. 

 وٕاذ ُنوجد في الطریق الذي للصالة ال نذهب إلى اآلب ونحن في غضٍب لطریق" في كل موضع یدعى تدبیرنا ،"˻. 
  العالمة ترتلیان

، وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق"
 ]3". [رق حوله نور من السماءأبفبغتًة 

في أحلك لحظات شّره أشرق نور القّدوس البار علیه، لیفضحه أمام نفسه، فیرجع ویتمّتع بنور البرّ . اللَّه في 
حّبه لإلنسان ال یكف عن االشتیاق لاللتقاء مع اإلنسان الذي جاء ال لألصّحاء بل للمرضى. 

ال یعرف بالضبط أین تم ذلك، فالبعض یرى أنه خارج الباب الشرقي للمدینة، والبعض یرى أنه على بعد 
  .میٍل واحٍد من المدینة

النور الذي أبرق على وجه شاول كان بال شك هو بهاء مجد السید المسیح، فقد قال الرسول بولس: "آخر 
)، كما أعلن برنابا كیف 1:9كو 1)، كما قال: "أما رأیت یسوع المسیح ربنا؟" (8: 15 كو 1الكل ظهر لي أنا أیًضا" (

). 27: 9رأى شاول الرب في الطریق (أع 
إعتاد اهللا أن یظهر للیهود في سحابة، أو عمود دخان أو نار؛ هكذا كان یعلن اهللا أیًضا عن حضرته في 

). وعندما تجلى السید المسیح 7: 16؛ خر 4-1: 6 الشكناة على تابوت العهد. هذه العالمات تمثل مجد یهوه (إش
). 5-1: 17على جبل تابور أحاط به هذا المجد (مت

یا في داخل الهیكل أو في وسط اجتماع المؤمنین مقابل في الهواء الطلق حتى یدرك ؤلم تحدث هذه الر
ن روح اهللا ال یحد عمله بمكان معین، ولكي ال یظن أحد أن ما حدث كان بخداٍع من المؤمنین المجتمعین أشاول 
حوله. 

 بل على مقربٍة من دمشق، فكان یلیق بمن یدعى للكرازة بین األمم أن ، مدینة اهللا،لم یحدث هذا في أورشلیم
یهتدي إلى الحق في أرض أممیة، حتى ال یرتبط قلبه ویحصر في الیهود أو في أورشلیم أو في هیكل سلیمان. 

 بل انتظر حتى اقترب جًدا من دمشق، ولعله ظهر له في لحظات ،لم یظهر له السید المسیح طوال الطریق
د الكثیرین في قیود لیذلهم ویلزمنهم بالتجدیف على اسم یسوع اكانت أفكاره قد بلغت القمة وهو یتصور نفسه راجًعا یقت

1 Jewish Wars, 2:20:2; 7:8:7.. 
2 On Prayer, 11.  
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الناصري. 
شراق السید المسیح بنور مجده على شاول الطرطوسي، وظهوره له في اللحظات العصیبة التي كان لهكذا  

 شاول متعطًشا إلى محو اسم یسوع عن جهالة، یكشف عن عطش اهللا إلى النفوس لكي ترتوي من ینابیع حبه فیها
وتكتشف خطته لتمجیدها! 

 وقفز فوق ،)3: 9  فأضاء حوله (أع،)، هكذا نزل إلى بولس2: 42 كاإلیل الذي یشتلق إلى مجاري المیاه (مز 
 .˺ولس هي قوة الكنیسةب)، ألن دعوة 1: 5 (مي كنیسته التي هي بیت إیل، أي بیت اهللا

 سأمبروسیوالقدیس 
، فسقط على األرض"

:  قائًال له،وسمع صوًتا
 ]4؟" [ لماذا تضطهدني، شاول،شاول

ما حّل بشاول الطرسوسي حین أبرق علیه النور یشبه ما حدث مع دانیال النبي عندما شاهد رؤیا، إذ شعر 
. )8: 10؛ 17: 8بأن قوته قد فارقته (دا 

عتاد الرب أن إدعوة شاول باسمه، وتكرار االسم كشف ألعماق شاول اهتمام اللَّه به وحنّوه نحوه شخصی�ا. 
. هذا أسلوب اهللا في )37: 23؛ 31: 22؛ 41: 10یكرر اسم الشخص الذى یدعوه عندما یرید تأكید الرسالة (لو

النداء المزدوج: "إبراهیم، إبراهیم"، موسى، موسى"، "صموئیل، صموئیل"، "مرثا، مرثا"، "سمعان، سمعان"، هذا النداء 
یحمل تحذیًرا مع تشجیع. 

" یذكره بالقول: "ابغضوني بال سبب". لماذا تضطهدني؟ ":بعتابه له
بال شك كان كثیر من المؤمنین قد علموا أن شاول في طریقه إلى دمشق قادم كذئٍب مفترٍس یهاجم الحمالن 

]. لكنهم لم یدركوا أن رب الحمالن قادر أن 14-13 كما یظهر من كلمات حنانیا [،الودیعة، وربما ارتبكوا للخبر
 یشتهي أن ُیذبح من أجل حمل اهللا، ویتألم من أجل هذه الحمالن الودیعة. ،یحول الذئب المفترس إلى حمٍل ودیعٍ 

امتأل كأس شاول بالشر، لكنه إذ فعل هذا بجهالة لحقت به مراحم اهللا في اللحظات األخیرة قبل دخوله 
ن الشیطان یحل في النفس البشریة خالل أكما   لكي تحوله عن شره، وتهبه استنارة وٕادراًكا للحق اإللهي.،دمشق

الظلمة، فإن رب المجد، نور العالم، یشرق على النفس بنوره لكي تتمتع بشركة مجده، ولكي یجعل من المؤمنین أبناء 
النور. 

رتعب من بهاء النور الذي ا ف، فرسه إلى األرض؛ ربما لم یحتمل الفرس النورنغالًبا ما سقط شاول من ع
 فلم یصبها كسر ما. ،اشرق فجأة، وبالتالي سقط شاول. لكن اهللا حفظ عظامه

 ، سماویة فائقة ما لم یسقط أوًال على األرضتمكانیاإن یصعد إلى العمل الرسولي ب أما كان یمكن لشاول
 وعجزه الكامل ، الضعیفةه بهذا یدرك حقیقة إمكانیات، ویشعر بحاجته إلى من یقوده في الطریق،وتصاب عیناه بالعمى

حتى یتقبل نعمة اهللا الغنیة. 

 " :اسقط الثائر بجنوٍن، وأقامه 4" [شاول، شاول، لماذا تضطهدني؟بكلمة واحدة إذ جاءته الدعوة من السماء [

1 Isaac or the Soul, 3: 31 (translated by Guirguis Kamel Youssef). 
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. ˺سلیًما؛ قتل المضطهد، وأحیا الكارز

  أنا في السماء وأنت على األرض، ومع هذا فأنت تضطهدني. إنك تلمس جسدي لكنك تطأ على أعضائي. ماذا
 ˻تفعل؟ ماذا تربح؟

  (یسوع المسیح) هو فوق وتحت في نفس الوقت، فوق بنفسه وتحت في من له. فوق مع اآلب، وتحت معنا. لهذا 
" لو لم یكن شاول، شاول] ما كان یقول: "4" [شاول، شاول، لماذا تضطهدني؟كان أیًضا ذاك الصوت لشاول: "

" ما لم یكن لماذا تضطهدني؟هو فوق، لكن شاول لم یكن یضطهده فوق. إذن ذاك الذي هو فوق ما كان یقول: "
 هو أیًضا تحت. 

خْف المسیح الذي هو فوق، وتعّرف علیه تحت. 
إذ لك المسیح فوق یهبك خیراته، أعرفه هنا وهو في احتیاج.  

المسیح هنا فقیر، وهناك غني.  
بكونه فقیًرا هنا یخبرنا: "كنت جائًعا، كنت عطشاًنا، كنت عریاًنا، كنت غریًبا، كنت مسجوًنا" (راجع مت 

 الخ)...  35: 25
لكن ذاك المسیح غني، من ال یعرف ذلك؟ من بین الغنى الذي له أنه حّول الماء خمًرا. فإن كان الذي لدیه 

خمر هو غني، فكم یكون غنًیا من یصنع الخمر؟ 
َ◌ه، وفقیر بكونه إنساًنا.   فالمسیح غني وفقیر، إنه غني بكونه اللَّ

غني اآلن بكونه صعد إلى السماء ویجلس عن یمین اآلب، ولكنه ال یزال فقیًرا وجائًعا وعطشاًنا وعریاًنا 
. ˼هنا

القدیس أغسطینوس  

  ألعزاء ء اان نعترف أیها األحبحن وعلى األرض. )13: 3 (یو أن الرب نفسه قال بأنه هو نفسه في السماءالحظوا
 المسیح الرب هو رأس الكنیسة. أن 

 ما یخص الجسد.  فيض ر على األهوو ه الرأس،نوكب ءاإن كان هذا حقیقي فهو في السم
 ،شاولة أعلن المسیح من السماء: "سعالوة على هذا عندما كان الرسول الطوباوي بولس یضطهد الكني

لماذا لماذا تضطهد أعضائي؟" بل قال: ""ال: قال و "اذا تضطهد خدامي؟مل"" إنه لم یقل:  لماذا تضطهدني؟،شاول
  إذ ُیداس على القدم. خ" اآلن اللسان یصرتضطهدني؟

أس رخالل انسجام الحب یصرخ اللكن لقد دست علّي، مع أنه ال یستطیع أحد أن یدوس على اللسان قط، 
. ˽عن كل األعضاء

 صریوس أسقف آرليق ألبا
؟  من أنت یا سید:فقال"

1 Sermons on N.T. Lessons, 37:15. 
2 Sermons on N.T. Lessons,66:7. 
Ñ Sermons on N.T. Lessons, 74:4. 
4 Sermon 87:3. 
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،  أنا یسوع الذي أنت تضطهده:فقال الرب
 ]5".[صعب علیك أن ترفس مناخس

خرج من أورشلیم متجًها إلى دمشق، حاسًبا أنه یتمم رسالة إلهیة سامیة، ویبید تجدیًفا ضد اهللا، ولم یعلم أن 
خططه تتبخر وتتالشى، وال یعود ثانیة إلى أورشلیم یهودًیا فریسًیا. هذا لم یكن ممكًنا أن یخطر على ذهنه. 

مع إرهاق الرحلة المضنیة كانت أعماله الوحشیة ضد المسیحیین تزعجه وتربكه، فهو لن ینسى وجه القدیس 
استفانوس الذي كان له وجه مالك، ولن یغیب عن ذهنه سالم المسیحیین الداخلي الذي انعكس على تصرفاتهم حتى 

أثناء اضطهاداتهم. وكانت أصواتهم ترن في أذنیه، حین كانوا یشهدون بأنهم یروا السماء مفتوحة، ویتمتعون برؤیة 
 من ضمیره، مؤكًدا ویهدئیسوع المسیح عن یمین العظمة. هذا كله كان ینخس ضمیره، فكان یحاول أن یرفسها 

لنفسه أنه إنما یقدم خدمة هللا. 
وسط هذه الدوامة أشرق الرب بوجهه من السماء على شاول الذي لم یستطع أن یتطلع إلى بهاء مجده، 
فسقط على األرض كمیٍت . سمع صوته فظنه صوت إنساٍن عادي، ففوجئ أنه صوت یسوع الحي یوبخه ویحذره. 
لم یبلغ شاول إلى معرفة المتكلم، فما كان یتوقع أنه یسوع الذي لم یحفظ الناموس، والذي قال: "انقضوا 
الهیكل"، والذي تعالى على إبراهیم، فحسب نفسه كائًنا قبله، وتعالى على موسى الذي قدم المن من السماء. لكن 
سرعان ما عّرفه یسوع بشخصه، فأدرك أنه قد أخطأ الطریق تماًما، واضطهد كنیسة المسیح، وقاوم الحق اإللهي، 

وأحزن قلب اهللا! أدرك أنه ألقى بنفسه في موت أبدي، وهو یظن أنه یخدم العلي. 
تحّدث معه كمن هو على حافة هّوة عظیمة كاد أن یسقط فیها، وقد تحّرك إله السماء نفسه لینقذه منها. یا 

لغنى حب اللَّه الفائق حتى لمقاومیه من البشر! 
 لكن هل ظهر له كابن اإلنسان في ،": واضح من هذا أنه ظهور شخصي للمخلص ُمقدم لشاولأنا یسوع"

 هذا ما ال یمكن تأكیده. أعلن له عن شخصّیته أنه یسوع الذي ُصلب منذ فترة قصیرة، ،مجده أم ظهر نوره اإللهي فقط
وكأّنه یقول له: "لقد ُصلبت من أجلك، اآلن أود أن ُأصلب من خاللك... تشاركني آالم الحب!" 

": هذا هو اللقب الذي كان به یسخر شاول بالمسیحیین. الناصري"
لم نسمع من قبل أن یسوع یشتكي ألجل اضطهاد أحد له، إّنها المّرة األولى التي فیها یعاتب بقّوة، فقد قبل 

صلبه بفرح، واآلن یئن مع أّنات شعبه، یقف لیحّول مضطهدیه إلى كارزین له وشهود لحّبه اإللهي. 
 الذي به ینخس الشخص الثور أو الحصان لیثیره. قتل شمجر ،: الجزء الحدیدي في نهایة العصا"مناخس"

 ).31: 3ًال بمنخٍس واحد (قض ج ر600
یستحیل على اإلنسان ان یقاوم اهللا وخطته وناموسه ویبقى سعیًدا. 

 مع هذا فقد رآه ..)58: 7(أع  ُدعي (شاول) شاًبا فقط في هذه العبارة عندما حفظ ثیاب الذین رجموا استفانوس .
 لذلك باإلقناع، ُیدعون من الخطیة بالخوف أكثر منه الشباب ألن ،)3: 9المسیح عندما أشرق النور حوله (أع 

. ˺استخدم المسیح المنخس وبرحمٍة دعاه أال یرفس مناخس
القدیس أمبروسیوس 

1 Joseph 10: 58. 
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: فقال وهو مرتعد ومتحّیر"
  ؟فعلأ ماذا ترید أن ،یا رب

: فقال له الرب
، قم وادخل المدینة

 ]6". [فُیقال لك ماذا ینبغي أن تفعل

لم یكن حلًما وهو نائم، بل رؤیا صادقة، دخل في حواٍر مع یسوع المسیح، الرب الذي في السماء. رأى نوًرا 
ارتعد شاول أبهر عینیه، وأسقطه على األرض، وسمع صوًتا واضًحا، ودخل في حواٍر وهو في كامل وعیه. 

 بار ، كما كان یظن، بل وفي نظر اهللا نفسه،الطرسوسي وتحیَّر، فهو في نظر نفسه كما في نظر مجمع السنهدرین
 ، باذل حیاته وطاقته لحساب مجد اهللا، فأیة جریمة ارتكبها؟ لعله لم یدرك في البدایة ما هذا اللقاء الغریب،وخادم أمین

ومن هو المتحدث معه. 
 حتى عن طاعتها ،نها مستعدة أن تتنازل عن كل مفاهیمها ومعرفتهاأانحنت نفس شاول في انسحاق لتعلن 

 مادام قد ، لكي تطیع هذا الصوت السماوي. رفض اآلن شاول الخضوع ألیة سلطة على األرض،لمجمع السنهدرین
أعلن هذا السماوي ذاته له. 

 شاول إلى االیمان بعمل ىلى دمشق لیعرف طریق خالصه خالل الكنیسة. لقد اهتدإهه السید المسیح جو
أول عمل  نتظره.ا فائق، وظهر له المخلص نفسه في مجده، فلن یشك بعد في أنه هو المسیا الذي طالما يمعجز

یلتزم به المؤمن الطاعة إلرادة اهللا، وأن یلتصق باهللا خالل كنیسته المقدسة. لذا صدر له األمر اإللهي أن یذهب إلى 
 وال ماذا یقول الناس عنه. ، وال في خبرته الطویلة، وهناك تخبره الكنیسة ماذا یفعل. لم یفكر شاول في سمعته،المدینة

إنها لحظات رهیبة حیث یختار السید المسیح السماوي إناًء أهان اسم المسیح وكنیسته وجّدف وافترى، 
لیصیر إناًء مختاًرا یحمل حًبا لألمم كما للیهود، یتسع قلبه لكل من یلتقي معه، أو یسمع عنه. تمتع شاول الطرسوسي 
بالسماء المفتوحة والحدیث الصریح، إذ لم یتحدث معه خالل ألغاز، كما فعل مع القدیس بطرس حین رأى مالءة نازلة 

من السماء وصوت یتكلم باللغز. 

 لكنه استحسن أن یوجهه إلى حنانیا، طالًبا منه أن ،عندما نادى السید المسیح بولس ودعاه فتح له طریق الكمال 
). 6:9 یتعلم الحق عن طریقه، قائالً : "...قم وادخل المدینة فُیقال لك ماذا ینبغي أن تفعل" (أع

أرسله إلى رجل شیخ، معتبًرا أن ذلك أفضل من أن یتسلم تعالیمه منه مباشرة. لئال یصیر بولس مثًال سیًئا 
على ذاته في التعلیم، إذ ُیقنع كل أحد نفسه أنه هو أیًضا یتعلم أحكام اهللا وتعالیمه بنفسه دون اإلنسان في اعتماد 

یعلمنا الرسول نفسه عن عدم االكتفاء الذاتي في التعلیم قدر المستطاع، وذلك لیس  حاجٍة إلى طریق تعالیم اآلباء.
بالكالم بل بالعمل، فیقول أنه ذهب بمفرده إلى أورشلیم لهذا الهدف، أي ذهب إلى مجمع غیر رسمٍي یعرض فیه على 

زمالئه الرسل والسابقین عنه اإلنجیل الذي یبشر به بین األمم، ونعمة الروح القدس المصاحبة له بعالمات قویة 
 لئال أكون ،كرز به بین األمم ولكن باالنفراد على المعتبرینأوعجائب، إذ یقول "...وعرضت علیهم اإلنجیل الذي 

). 2:2أسعى أو قد سعیت باطالً " (غل 
 الذي یتجاسر فیثق في أحكامه الخاصة وتمییزه الشخصي، بینما ، فمن هو هذا المكتفي بذاته، األعمى

یعترف اإلناء المختار باحتیاجه لالجتماع والتشاور مع زمالئه الرسل؟! 
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لئال  رأینا أن اهللا لم یكشف ألحٍد طریق الكمال، طالما كانت له فرص للتعلم من اآلباء واختباراتهم، ، إذن
 .˺)7:32  وشیوخك فیقولوا لك" (تث، لذلك یقول: "اسأل أباك فیخبرك،غیر مكترثین بمشورة اآلباءیصیروا 

األب موسى 

 لندرك الحقیقة أن الرسول بولس نفسه مع كونه قد سقط وتعلم ى باألحر.لنحذر من تجارب الكبریاء الخطیرة هكذا 
 ،بواسطة صوت اهللا من السماء ُأرسل إلى إنساٍن لیتقبل األسرار، ولكي ُیضم إلى الكنیسة. وكرنیلیوس قائد المائة

 لكنه ُسلم لبطرس من أجل التعلم، لم ،مع أن مالًكا قد أعلن له أن صلواته قد سمعت، وصدقاته صارت تذكاًرا
 .˻یتقبل فقط األسرار من یدي الرسول بل وتعلم بواسطته الحقائق الصادقة لإلیمان والرجاء والمحبة

 القدیس أغسطینوس
 فیكمل بأن هذا التصرف یعطي اإلنسان كرامة ألن اهللا یتكلم خالل هیكله القدیس أغسطینوسیعود 

). أضاف أیًضا أن هذا التصرف یربط البشر مًعا 17: 3 كو 1 الذي أنتم هو" (،البشري. "ألن هیكل اهللا مقدس
بالحب [عالوة على هذا فإن الحب نفسه الذي یربط البشر مًعا برباط الوحدة ال یكون له وسیلة لسكب النفس في 

.] ˼ إن لم یتعلم البشر شیًئا من إخوتهم في البشریة،النفس كما لو كان یمزجهما مًعا
، الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتین "وأّما

 ]7". [یسمعون الصوت وال ینظرون أحًدا

 سمعوا الصوت وٕان ما) عندما أبرق النور، ثم قاموا عند14: 26یبدو أنهم أوًال سقطوا على األرض (أع 
 إذ سمعوا ،كانوا لم یمیزوا الكلمات، فوقفوا في دهشٍة صامتین. لقد أدركوا أن حواًرا بین شاول والكائن السماوي یحدث

 لكنهم لم یفهموا الصوت السماوي. ،صوت شاول وفهموه
كان شاول منطرًحا على األرض، عاجًزا عن الحركة، أفقد النور اإللهي البصر الخارجي لیكشف عن 

اصطدامه بالظلمة التي غشت قلبه وكل كیانه الداخلي. لقد سقط الكل حین أشرق النور، لكن الكل قاموا ماعدا شاول، 
وسمعوا الصوت، لكن شاول وحده یفسر كل كلمة ویجیب ویتساءل، أما من كانوا حوله فلم یروا وجه السید وال فسروا 

كلماته، إنما وقفوا في صمٍت ال ینظرون أحًدا. إنه ظهور خاص بشاول وحده. حسب نفسه من األخصاء الذین 
). ٨: ١٥كو  ١اختارهم الرب، وأظهر ذاته لهم، "وآخر الكل، كأنه للسقط ظهر لي أنا" (

كان لهذا اللقاء له معناه الخاص عند شاول الطرسوسي. حسب هذا اللقاء شهادة عملیة لقیامة الرب من بین 
 األموات، وصعوده إلى السماء. هذا اللقاء دعوة للشهادة للمسیح الحّي القائم من بین األموات.

فتح هذا اللقاء عن بصیرة شاول لیدرك خطة اهللا للخالص، فیقبل تجسد الكلمة اإللهي، ویعترف بالهوته، 
 ویؤمن بالصلیب كذبیحة فریدة لخالص العالم، ویتالمس مع قوة المسیح السماوي المحب لكنیسته والمدافع عنها.

، فنهض شاول عن األرض"
، وكان وهو مفتوح العینین ال یبصر أحًدا

، فاقتادوه بیده

1 St. John Cassian: Conferences, 2:15. 
2 On the Christian Doctrines, Pref., 6.   
3 On the Christian Doctrines, Pref., 6.   
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 ]8". [دخلوه إلى دمشقأو

إذ ابرق النور حتًما أغمض عینیه، ومن الدهشة مع بهاء النور لم یفكر أن یفتح عینیه حتى تم الحوار، وٕاذ 
ن یفتحهما أدرك أنه لم یعد یبصر. هذا العمى أمر طبیعي یحدث من شدة بهاء النور الذي ال أحاول بعد ذلك 

 بل ،وهو ال یؤذي العینین gutta serenaأو  amaurosis تستطیع العینان أن تتطلعان إلیه، یدعى هذا المرض
یجعلهما عاجزین عن الرؤیة. هذا المرض یصیب البعض عندما یحملقون في نور الشمس حین تكون في كمال 

قوتها، خاصة في المناطق االستوائیة، كما یحدث عندما یحملق اإلنسان في الشمس أثناء كسوفها. 
خارت قوة شاول الجسدیة، وفقد بصیرته الخارجیة إلى حین حتى یتقبل في أعماقه ما هو فائق للطبیعة، 

). كان شاول یظن أنه LXX ٤٩: ٢٦فیتعرف على شخص السید المسیح مترنًما: "بنورك یا رب نعاین النور" (مز 
جبار بأس، یزلزل كنیسة المسیح ویحطمها، وٕاذا به یتلمس الطریق كأعمى یسنده ویقوده من هم حوله. دخل دمشق ال 
في تشامٍخ، بل كان صامًتا ال یتكلم، وال یرید أن یأكل أو یشرب. أدخلوه بیت یهوذا حیث انزوى في ركن یسترجع ما 
حدث خالل كل حیاته، وما حدث معه في الطریق. شعر بالحاجة إلى نعمة اهللا الغنیة، وٕارشاد روح اهللا القدوس، لیبدأ 

حیاة جدیدة، ویرافقه في الطریق حتى النهایة. أرعبته الرؤیا وفي نفس الوقت وهبته شوًقا فائًقا لرؤیة وجه ربنا یسوع 
وسماع صوته. لقد اختبر مفهوم التوبة في أروع صورها حیث تنحني النفس لتسمع الصوت اإللهي، وتئن شوًقا نحو 

اللقاء معه في دائرة الحب. 

 قد ُأصیب بالعمى مغشًیا علیه، إنما لكي ینال بصیرته، ولكي ما رصغيل المفترس، بنیامین الذئبولس اإن كان ب 
. ضطهده كإنسان رًباي ناك يظلمة المحیطة به أن یدعو ذاك الذلل يذ الیقوده الرعب المفاجئ

  س جیروميدلقا

 بشر أن یقوم إال م)، وما كان یمكن لل4:9 ما كان یمكن لشاول المضطهد أن یموت ما لم ُیجرح من السماء (أع
. ˺بالحیاة التي أعطیت له بدم (المسیح)

  ...ُهدم شاول، وُبني بولس المبشر
). لهذا فإن هذا هو صوت 10:1  وتبني وتغرس" (إر،قیل إلرمیا: "قد وكلتك... لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض

. إنه یضرب فساد العمل، ویشفي ألم الجرح. هذا ما یفعله األطباء حینما )32:39(تث الرب: "أنا أجرح وأنا أشفي" 
. ˻ ویأتوا لكي یشفوا،یقطعون ویجرحون ویشفون. یمسكون بالسالح (المشرط) لكي یضربوا، یحملوا حدیًدا

 صار إناء ،إناء للهالك إلى حین  كان. مارة أخرى استنارتيصبیناه عن أباطیل هذا العالم، لكن ًأغلقت ع 
 .˼مختاًرا

 أغسطینوس سيدقلا 
، وكان ثالثة أیام ال یبصر"

 ]9". [فلم یأكل ولم یشرب

1 St. Augustine: On Ps. 102. 
2 St. Augustine: On Ps. 51. 
3 Fr. Caesarius of Arles: Sermon 226:3. 
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 أنه قاوم المسیا الذي ،نه سقط في خطیة عظمى كهذهأ ربما ألنه لم یكن یتصور ،توقف عن األكل والشرب
نه جدف على اهللا، وافترى على كنیسته أطالما اشتهي اآلباء واألنبیاء أن یروه ویتمتعوا بعمله الخالصي. أدرك 
 اكتشف أنه ،ما كان یظنه خدمة هللا وعمل برِّ فواضطهدها بكل عنف. بقي هذه األیام الثالثة في حالة ارتباك شدید، 

 وتحطیم لما هو حق. ،مقاومة للحق اإللهي
لست أظن أنه قد امتنع عن األكل والشرب كصوٍم اختیارٍي، بل كان نتیجة طبیعیة لمرارة نفسه مما فعله في 

نه باختیاره رفض النور وسقط تحت سلطان قوات الظلمة. أجهالة. أدرك 

 في الجسد وحده، لكي یستنیر قلبهىلقد ُأصیب بالعم ˺. 
 القدیس أغسطینوس

 . لقاء شاول مع حنانیا2
، وكان في دمشق تلمیذ اسمه حنانیا"

. یا حنانیا: فقال له الرب في رؤیا
 ]10". [نذا یا ربأ ه:فقال

نه من سكان دمشق، ولم یكن الجًئا إلیها هارًبا من أورشلیم أ: لسنا نعرف عنه الكثیر، إنما واضح حنانیا
فهو لیس من أورشلیم، لكنه یهودي من دمشق، ربما آمن في یوم العنصرة حین كان في ]. 13[ بسبب االضطهاد

 كان أحد السبعین رسوًال، وقد سمع العید، وسمع القدیس بطرس، فآمن وتاب واعتمد، وانطلق إلى دمشق یبشر. ولعله
  عما یفعله شاول الطرسوسي، لكنه لم یكن یعرفه شخصًیا.

  :فقال له الرب"
،  واذهب إلى الزقاق الذي ُیقال له المستقیم،قم

، واطلب في بیت یهوذا رجًال طرسوسًیا اسمه شاول
 ]11". [ألنه هوذا یصّلي

لم یتخَل اهللا عن شاول المصاب بالعمى والعاجز حتى عن أن یأكل أو یشرب بسبب مرارة نفسه، بل أرسل 
، بل ویبقى خالل هذه األیام الثالثة كمن هو في حالة موت، اآلن یهبه ىله حنانیا. سمح اهللا بأن ُیضرب كما بالعم

الشفاء فتتمتع النفس بقوة القیامة. 
طلب اهللا من حنانیا أن یذهب ویطلب شاول الطرسوسي، وال ینتظر كي یأتي إلیه شاول؛ هكذا كما یبادر اهللا 

 ویبحث عن النفوس ویطلب شفاءها. إنه كالمرأة التى توقد ،بالحب فقد أرسل ابنه إلینا یلیق بخادم اهللا أن یبادر بالحب
سراًجا وتبحث عن الدرهم المفقود، وكالراعي الذي یترك التسعة وتسعین خروًفا ویبحث عن الخروف الضال، وكاآلب 

طالبه الرب أن یسرع إلى شاول لیفرح مع الرب كما مع السمائیین،  الذي یركض مسرًعا لیرتمي على عنق ابنه ویقبله.
فقد وجد الراعي الصالح خروفه الضال، وها هو یدعو أصحابه لیفرحوا معه! 

 عابًرا ، ویبلغ طوله ثالثة أمیال،لى الغربيإ": هذا الزقاق أو الطریق یمتد حالًیا من الباب الشرقي االمستقیم"
ن بولس الرسول اعتمد في ینبوع ماء موجود في هذا الطریق، أبكل المدینة وأحیائها كطریق مستقیم. جاء في التقلید 

1 Sermons on N.T. Lessons, 66:7. 
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كان المسیحیون یشربون منه. 
": تكشف لنا هذه العبارة عن كیفیة سلوك شاول الطرسوسي خالل هذه األیام الثالثة التي ألنه هوذا یصلي"

نه ألول مرة یقدم صالته ال على مستوى إقضاها بال طعام وال شراب. إنه كان یصلي لذاك الذي كان یضطهده! 
 واثًقا في غنى نعمة اهللا ، وٕانما بقلب منكسر خاشع أمام المصلوب،الفریسیة التي عاشها قبًال في اعتزاز ببرِّه ومعرفته

نه صار رجل صالة! قبًال كان في إهذه هي عالمة صدق اهتدائه للحق،  التي ینالها في المسیح یسوع السماوي.
تشامخ یصلي، واآلن في انسحاق قلب یطلب المغفرة! 

إني أب حنون ال احتمل صرخات طفلي الصغیر، أسرع إلیه! قدم له " :" كأن الرب یقول لحنانیاهوذا یصلي"
 اآلن قد صار في ،اللبن لیرضع، فإنه جائع. ذاك الذي كان ینفث بالسم كثعباٍن قاتٍل، ویرفس لیقاوم حتى المناخس

" بساطة الطفل الرضیع ووداعته یصلي مترقًبا لبًنا یشبعه!
، وقد رأى في رؤیا رجًال اسمه حنانیا"

 ]12". [ وواضًعا یده علیه لكي ُیبصر،داخالً 

كما اآلن رأى شاول الطرسوسي حنانیا قادًما إلیه، یضع یده علیه فیبصر وذلك في حلم قبل حضور حنانیا. 
ل صالة خاشًعا یترقب نعمة اهللا المجانیة، هكذا طمأن ج قد صار رنطمأن الرب حنانیا أن شاول المضطهد للمسیحیي

 خالل  وینال استنارة القلب، بل یبعث إلیه سفیره لیهبه تعزیات إلهیة،شاول الطرسوسي أنه لن یتركه في عماه
. المعمودیة
،  یا رب قد سمعت من كثیرین عن هذا الرجل:فأجاب حنانیا"

 ]13". [كم من الشرور فعل بقدیسیك في أورشلیم

 ،ال تحمل إجابة حنانیا معنى عدم الرغبة في الذهاب إلى شاول، وال الرغبة في عدم الطاعة للصوت اإللهي
وال الخوف من احتمال اآلالم أو الموت؛ إنما كان هذا في ًحلم لیهبه السید المسیح ثقة أن ذاك الذي سمع عنه سواء 

خالل رسائل مرسلة إلیه من بعض األحباء في أورشلیم أو من أولئك الذین جاءوا إلى دمشق بسبب االضطهاد قد 
ل صالة. هكذا كشف اهللا عن خطته اإللهیة بخصوص ج للكرازة بین األمم، وأنه قد صار راُدعي بالحق إناًء مختارً 

شاول الطرسوسي. 
 فقد تقدسوا للرب وكرس الروح القدس قلوبهم لملكوته. ،hagioi "، هنا یدعو المؤمنین قدیسینالقدیسون"
، وههنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة"

 ]14".[أن یوثق جمیع الذین یدعون باسمك

: فقال له الرب"
،  ألن هذا لي إناء مختار،ذهبا

 ]15". [لیحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائیل

السید المسیح الذي اختار رسله أثناء خدمته على األرض هو نفسه الذي اختار شاول رسوًال له بعد صعوده. 
). 16: 15 بل أنا اخترتكم" (یو ،نتم اخترتمونيألستم "كما سبق أن أعلن السید: 

 ویقدم له كل عوٍن ممكٍن، ألنه إناء مختار، أداة في ید السید ،سأله السید المسیح أن یسرع إلى شاول
 یحمل في داخله كنز اإلنجیل لیقدمه للكثیرین. حقا إنه إناء ،المسیح، یثق السید فیه أن یكون رسوًال لألمم، إناًء لكرامة
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)، لكنه مختار، یستخدمه اهللا نفسه وُیسر به. 7: 4كو  2خزفي (
": إنه أداة مقدسة یحركها الروح القدس لیعلن عن معرفة المسیح الفائقة أمام األمم، یحمل اسمي أمام األمم"

یشهد للسید المسیح أمام  ).8: 2؛ غل 16: 15؛ 13: 11یحمل البشارة المفرحة لألمم الوثنیة. إنه رسول األمم (رو 
 فإنه حیثما ،). وأیضا أمام بني إسرائیل24: 27؛ 32: 26؛ 23: 25 مثل الملك اغریباس وقیصر نفسه (أع،ملوك

ذهب یبدأ كرازته في مجامع الیهود حتى یطردوه فیذهب إلى األمم. 
 ، أن یكف عن عداوته للكنیسة واضطهاده لهاط مؤكًدا له أنه سیریه لیس فق،لقد أراد السید أن یشجع حنانیا

بل یجد مسرته في قبوله االضطهاد من أجلها بفرحٍ . أینما حّل بولس تالحقه المتاعب والضیقات من محاكمات 
. ومقاومة، فیجد فیها شركة مع المصلوب

: ١أدرك شاول الحق اإللهي، فإنه إناء مختار مدعو من اهللا الذي أفرزه من بطن أمه ودعاه بنعمته (غل 
). إنه یتقبل تعلیًما إنجیلًیا یكمل الناموس، ال یتسلمه من جبل سیناء، بل من السماء عینها. وال یرى وجه موسى ٥

المضيء، بل وجه الرب األكثر لمعاًنا من الشمس في وقت الظهیرة، هذا الذي أمامه یخفت جًدا بهاء وجه موسى 
النبي.  

 د السنوات، وال تظن إني أفضل منك لمجرد أن اسمي تسجل تحت لواء المسیح  بعدقول، ال تِزْن اإلیمانأكرر ما أ
األول في  أنه الإ لسرل اآلخر في قائمة اهومع كون تشكل من ُمضطهد، ،المختاراإلناء قبلك، فإن الرسول بولس، 

. Ï)10: 15 كو 1الكل ( أكثر من  األخیر جاهدنهكو فمع. قاالستحقا

 هذا كانت تقاومه رغبة ومع). فسهاخضع جسده (لن مسیح دوًما على شفتیه...ال الذي له اسم لمختاراإلناء ا 
 د أنا اإلنسان الشقي من ینقذني من جسحيي: "وخصرجسدیة، فكان یفعل ما ال یریده. كإنسان یعاني من العنف 

 .Ð)24: 7لموت؟" (رو ا اذه
  س جیروميدلقا

  ذاك الذي كان اآلخر صار عظیًما، ال بنفسه بل بذاك الذي كان قبًال یضطهده، إذ أرسله إلى األمم. تحّول من
سارٍق إلى راٍع، ومن ذئٍب إلى حملٍ . أرسل آخر التالمیذ إلى األمم، وتعب كثیًرا بین األمم، وآمن األمم عن 

. ˼طریقه، وها هي رسائل شهود لذلك

 واُختیر معلًما لألمم، ونموذًجا للشهداء، وُرعًبا للشیاطین، وغافًرا لألخطاء، وجرًنا ،قبل بولس نیر اإلیمان 
 .˽للفضائل

القدیس أغسطینوس 

 بل كان الستحقاقهعِز أي شيء ي، ألنه اهتدى فقط بواسطة حب الرب العمیق، لهذا لم  مختاًراُجعل بولس إناًءا ،
"ألني أصغر الرسل، ولست مستحًقا أن ُأدعى رسوًال، ألنني اضطهدت كنیسة  ینسب كل شيٍء للمسیح، ویقول:

 ). 10-9: 15 كو 1( "اهللا، ولكن بنعمة اهللا أنا ما أنا، ونعمته فّي لم تكن باطلة

1 Letter 58 to Paulinus of Nola,1. 
2 Letter 125 to Heliodorus, 8. 
3 Sermons on N.T. Lessons, 27:6. 
4 Sermons, De Apstolis Petro et Paulo. 
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 ) الذي اعتاد أن یفرغه من ساكنیه. 12: 33 سكن بثقة في البیت (تث
 سكن في منازل المسیح، بینما اعتاد قبًال أن یجول في الغابات كذئب! 

 وعلى الرغم من أنه لم یَر شیًئا حینما كانت عیناه ،) عندما ظهر له المسیح12: 33 لقد ستره اهللا (تث
  ) إال أنه رأى المسیح.8: 9(أع  مفتوحتین

.  ˺كان الئًقا أن یرى المسیح حاضًرا وسمع أیًضا كالمه
القدیس أمبروسیوس 

 د عرف أنها قل. ةيحوس بطریقة روي النامف] فّسر كل هذه البركات (النبوات) الواردة 15 [إلناء المختارا سلبو
: 1أف " (اركنا بكل بركة روحیةبلیست بركات جسدیة. یقول ألهل أفسس: "مبارك اهللا أبو ربنا یسوع المسیح الذي 

3(Ð .
 العالمة أوریجینوس

 بر فوق ع ذي)، معّلم كل المسكونة، ذاك ال3: 18 من هو أفضل من كل البشر؟ من هو إّال صانع الخیام (أع
)، 6: 3 كو 1البّر والبحر كما لو كانت له أجنحة، اإلناء المختار، المرافق للمسیح العریس، الذي غرس الكنیسة (

)، الجندي، 7: 5 تي 2)، الكارز، الذي ركض في المیدان وجاهد الجهاد الحسن (10: 3 كو 1البّناء الحكیم (
. ˼المصارعین، الذي ترك ذكریات لفضائله في كل موضٍع في العالم مدّرب

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
 ]16". [ریه كم ینبغي أن یتألم من أجل اسميأُ س"ألني 

بینما ظهر الرب لشاول لیحول نظره إلى السماء، إذا به یظهر لحنانیا یدعوه للذهاب إلى بیت یهوذا لیلتقي 
مع شاول الطرسوسي، فقد اختاره إناًء مختاًرا لیحمل اسمه أمام أمٍم وملوٍك وبني إسرائیل، وأنه سیهبه أن یتألم من 

). "اآلن ٢٣–٢٢: ١١ كو ٢أجل اسمه. اختاره الرب إناًء یجد مسرته في التألم من أجل اسمه أكثر من جمیع الرسل (
). ٢٤: ١ كو ١أفرح في آالمي ألجلكم، وأكمل نقائص شدائد المسیح في جسمي ألجل جسده الذي هو الكنیسة" (

 لیس أحد أحب المسیح بغیرة أكثر من بولس، وال من سرَّ اهللا أكثر من بولس˽. 

  كان بولس یبلغ إلى كمال أعظم في كل یوٍم، كان یتوق إلى المتاعب العظمى، والجهاد األعظم والمخاطر األكثر
 .˾واآلالم العظمى من أجل المسیح، بنفس الطریقة كما تنتشر النار في الغابة حتى أتصیر كل الغابة لهیًبا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
، فمضى حنانیا ودخل البیت"

:  وقال،ووضع علیه یدیه
  ،أیها األخ شاول

1 The Patriarchs, 12: 58. 
2 Homilies on Luke, hom. 39:3. 
3 On the Incomprehensible Nature of God, 8:3. 
4 On the Priesthood 1: 3 PG 48: 645. 
5 De Laud. S. Pauli, hom.1. 
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، قد أرسلني الرب یسوع
، الذي ظهر لك في الطریق الذي جئت فیه

  ،لكي تبصر
 ]17". [وتمتلئ من الروح القدس

"، كان ذلك طقس كنسي لتقدیم البركات اإللهیة ونوال موهبة الروح القدس. هيوضع علیه ید"
  ." كشریٍك معه في اإلیمان المسیحياألخ شاول دعاه "

"، حتى یدرك شاول أن الرب الذي یعبده أو أرسلني الرب الذي هو یسوع" جاءت في العبریة "الرب یسوع"
یهوه هو یسوع. 

": فما حدث مع شاول في الطریق أعلمه به الرب وهو في دمشق، حتى یتأكد الذي ظهر لك في الطریق"
شاول أن ما حدث معه في الطریق هو من قبل الرب یسوع. لقد أشار إلیه بطریق غیر مباشر أن دعوته هي من 
الرب مباشرة. وكما یقول الرسول نفسه: "بولس رسول، ال من الناس وال بإنساٍن، بل بیسوع المسیح واهللا اآلب الذي 

). "وأعرفكم أیها اإلخوة اإلنجیل الذي بشرت به أنه لیس بحسب إنساٍن، ألني لم أقبله ١: ١أقامه من األموات" (غل 
). ١٢–١١: ١من عند إنساٍن وال ُعلمته، بل بإعالن یسوع المسیح" (غل 

 أحنى رأسه أمام حنانیا أحد 27: 49ط بنیامین (تك سبهد الكنیسة، الذئب المفترس الخارج من طمض بولس (
. ˺م دواء العمادتخدسا ااد بصره فقط عندماستعقطعان المسیح، و

 م. اهللا یحاسبنا فقط منذ نوالنا المیالد الجدید في المسیح. ائهنلى أبتسقط عم  رذائله والئل الوالدینلیست فضا
فسه للحمل حنانیا ن خضعأ) 27: 49 ان في الصباح ذئب بنیامین المفترس (تكة الذي كبولس، مضطهد الكنیس

. Ð)17: 9(أع 
 س جیروميدلقا

  ،بینما كان في استطاعته أن یعید لشاول بصیرته إال أنه أرسله إلى تلمیذه حنانیا لكي ببركته ُتصلح عینا شاول
. ˼البصیرة التي فقدها

 القدیس أمبروسیوس
، فللوقت وقع من عینیه شيء كأنه قشور"

، بصر في الحالأف
 ]18[ ".وقام واعتمد

 كان البد أن یسقط من عینیه ما یشبه .كما لو كانت قشوًرالم تسقط من عینیه قشور كقشور السمك، وٕانما 
القشور حتى یستطیع أن یبصر، ففي تمسكه بالحرف أصابه عمى. وٕاذ ُوضعت الید علیه لكي یحل علیه الروح 

القدس سقطت قشور الظلمة التي تتبدد بحلول النور. 

1 Letter 69 to Oceanus, 6. 
2 Letter 60 to Heliodorus, 8. 
3 Concerning Repentance, 1:8 (34). 
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 13: 8 لیس دائًما أن الذي ُیعّمد أعظم من الذي یعتمد (منه). حنانیا لم یكن أعظم من بولس. فیلّبس عّمد (أع ،
. ˺)، وبطرس أعطى الروح بوضع األیدي38

العالمة أوریجینوس  
 بالرب وآمن أن الناصري هو الرب ابن اهللا، لكنه كان في ىلتقا ي أن شاول الطرسوس˻العالمة ترتلیانیقول 

. حاجة إلى العماد، لهذا أرسله الرب إلى حنانیا

 وق سي ناك یتان بالعمى لكي تنفتح عینا نفسه، والذيدسیناه الجبت عيأصزٍ . كار ليإس من مضطهٍد تحول بول
. Ñیود المسیح ق) عاش فیما بعد في مجد3: 8هود (أع ي العمجم مامأخدام المسیح في قیود 

  س جیروميدلقا

 الذي من خالل العماد يكان بولس أناًء وقد أثبت نفسه بالشهادة للحق ولیس للغش. لقد رفض كل شيء أرض 
 ألنه تكّون من طیب رائحته العطرة. بعد ذلك ، وأصبح طفًال للروح القدس،)18:9 أزال القشور من عینیه (أع

 فال تحتاج .سراراأل ومآلنة بمعرفة ، وأصبح أناًء ُیصب منها خمر كلمة الّله،ُصنع هذا اإلناء من نحاس ُمختار
 ویصبه لمن ،)، لكنه ُینتج المشروب المقدس16:1 (غل  من لحٍم ودمٍ تعالیمه فلم یأخذ بولس ،يٍ إلى عمٍل إنسان

رائحة المسیح الذكیة. وُتعدل هذه حسب حاجة األشخاص المختلفة ب بینما ُتشبه الفضائل المختلفة العطور ،یریده
 اآلباء واألطفال، وكل من كان ،، النساء والرجال، األسیاد والعبیدنوالیونانیيالذین یستقبلون كلمة الّله - الیهود 

 اإلناءخاضًعا أو غیر خاضع للناموس. وتتحد رّوعة هذه التعالیم المتنوعة مع كل فضیلة. ویمزج العطر في 
. ˽حسب حاجة كل شخص یستقبل كلمة الّله

القدیس غریغوریوس النیسي 
، وتناول طعاًما فتقّوى"

 ]19". [وكان شاول مع التالمیذ الذین في دمشق أیاًما

لم یذكر لوقا البشیر زیارة شاول للعربیة، لكنه لم ینكرها. لقد بقي شاول بعد عماده عدة أیام مع المؤمنین 
). 17: 1  ثم عاد إلى دمشق ومنها إلى أورشلیم (غل،(التالمیذ) ال نعرف عددها، ثم ذهب من دمشق إلى العربیة

تحول شاول الطرسوسي إلى اإلیمان المسیحي یحمل شهادة قویة لصدق اإلیمان لألسباب التالیة: 
. اتسم شاول كیهودي بالمعرفة والعلم، وقد بلغ القمة في الفكر الیهودي بثقافة عالیة، فجاء اهتداؤه لإلیمان 1

مثیًرا لقادة الیهود الذین كانوا یأملون أن یكون هو األداة القویة القتالع جذور المسیحیة. 
. لم تكن دعوته لإلیمان قائمة على إغراء مادي أو للكرامة، فقد كان المسیحیون فقراء وموضع سخریة 2

تثنى من التعرض ستهدفین لالضطهاد حتى الموت. فلم یكن أمام شاول أي افتراض انه يُ سالیهود واألمم، بل ومُ 
 للموت، بل كان باألكثر مستهدًفا لذلك.

. كانت مفاهیم شاول معارضة تماًما للفكر اإلنجیلي، فما كان یمكن إقناعه بهذه السرعة العجیبة لیتحول 3

1 Fragment, 52. 
2 On Baptism, 13. 
3 Letter 16 to Pope Damasus, 1. 
4 Homilies on Song of Songs, 14.   ترجمة الدكتور جورج نّوار 
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إلى الفكر الذي كان یحمل له كل عداوة وبغضة، لو لم تتدخل نعمة اهللا الفائقة. 
 معلًنا فرحه باإلیمان، ، یتحرك من بلٍد إلى بلدٍ ،. ما أن قبل اإلیمان حتى صار كارًزا وشاهًدا لإلنجیل4

 ن أمكن أن تتمتع كل البشریة بما یتمتع هو به.إمشتهًیا 

إمكانیات إلهیة تعمل في قلبه ب من السماء وةٍ  إال بدعو،. ال یمكن تحقیق تحوله من مضطهٍد إلى كارزٍ 5
 وفكره وتوجه قدراته ومواهبه إلى ما كان یحمل له عداوة.

 انطالقه للكرازة .3
، وللوقت جعل یكرز في المجامع بالمسیح"

 ]20". [أن هذا هو ابن اللَّه

بدأ الكرازة فوًرا معلًنا أن یسوع هو المسیح، ال لیؤكد أنه صادق في إیمانه فحسب، وٕانما ألن قلبه الناري 
 بالمسیا وان یتمتعأ فاشتهي أن یتعرف الكل على ما تعرف هو علیه، و،المقاوم للحق قد تحول إلى ادراكه للحق

مشتهي اآلباء واألنبیاء. لقد وجد المسیا ابن اهللا الذي هو عصب كل العهد القدیم. 
أبصر شاول نور الحب اإللهي الفائق والعهد الجدید بدم رب المجد یسوع، قام واعتمد، فنال المیالد الجدید 

وتقوى بطعام اإلیمان. اآلن صار الذئب حمًال، والعدو خادًما محًبا ومحبوًبا.  
انطلق یشهد للنور في وسط المجامع، مشتهًیا أن یتمتع الكل بما ناله. بدأ یكرز أن المسیح ابن اهللا. فقد 

اختبر بنوة المسیح الطبیعیة لآلب بتمتعه هو بالبنوة خالل نعمة المعمودیة باسم یسوع. أعطته الرؤیا اإللهیة أو اللقاء 
الشخصي ومحبة المسیح له كشًفا حقیقًیا عن شخص یسوع المسیح. كان قبًال یردد مع إشعیاء النبي: "حًقا أنت إله 

)، اآلن یدرك قول السید المسیح: "االبن الوحید الذي في حضن اآلب ١٥: ٤٥محتجب یا إله إسرائیل المخلص" (إش 
). 18: 1هو خّبر"(یو

 عن قیام القدیس بولس بعد تحوله مباشرة یقول: القدیس یوحنا الذهبي الفمإذ یتحدث 

  ،...هل رأیت إخالص قلب بولس؟ هل رأیته یؤكد لنا أن تلك األحداث التي تصرفها قبًال قد مارسها عن جهل؟
 وال ،على أي األحوال عندما عرف من معطي الشریعة نفسه أنه كان في الطریق الخاطئ لم یؤجل ترِكه لخطِأه

. ˺ بل ما أن استنار بنور الروح حتى ترك خطأه وصار كارًزا بالحق،تأخر

 فقد تغیر في الحال إلى حمٍل ودیعٍ . الذي ،هل رأیته هائًجا كاألسد مندفًعا في كل موضع؟ أنظر إلیه مرة أخرى 
كان قبًال ُیقید من یؤمنون بالمسیح ویسجنهم ویضطهدهم ویتعقبهم، اآلن یتدلى من السور في سلٍة لیهرب من 

. ˻)25: 9 الیهود (أع تمؤامرا
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

:  وقالوا،فُبهت جمیع الذین كانوا یسمعون"
، ألیس هذا هو الذي أهلك في أورشلیم الذین یدعون بهذا االسم

، وقد جاء إلى هنا لهذا

1 Baptismal Instructions, 4:7, 9. 
2 Baptismal Instructions, 7:10. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح التاسع 

  

 ]21". [لیسوقهم موثقین إلى رؤساء الكهنة

 أدهش الكثیرین، ، بل والكرازة به،بول اإلیمان فحسبقهذا التغیر المفاجئ والذي صاحبه تحرك عملي ال ل
فالذي جاء لیخرب ویدمر الكنیسة في دمشق صار صدیًقا لها وعامًال باذًال لحسابها. 

من یستطیع أن یصف حال المجامع التي كانت تترقب مجيء شاول الطرسوسي لكي یقودهم على حملة 
اضطهاد وٕابادة تامة للمسیحیین، اآلن یدخل إلیهم بروح القوة لیدعوهم للتمتع بنعمة السید المسیح وعمله الخالصي 
الفائق، والعبادة له بكل خشوع! بال شك سمع كثیرون منهم عن شخص یسوع وعن اآلیات والعجائب التي ُتصنع 

باسمه، وفي نفس الوقت كان قرار السهندرین حازًما، وتكریس شاول الطرسوسي الفریسي البار إلبادة اسم یسوع قد 
أربكهم. 

  كو 2 ( عبیًدا"بأنفسنا ولكن ، بل بالمسیح یسوع رًبا،بأنفسنایعلن بولس عن المسیح قائالً : "فإننا لسنا نكرز 
5:4(...  

  ...للقدرة العجیبة! المضطهد السابق یكرز بنفسه بالمسیح!  یا!من هو هذا المتكلم؟ المضطهد السابق
 قوة؟  یة بأ،مبشًرا في دمشق لقد ذهب لیضطهد وبعد ثالثة أیام صار

قدم لكم عدًوا سابًقا كشاهدٍ . أ كشهوٍد، أما أنا فبأصدقائهم اآلخرون يیأت
ن شهادة بطرس رغم قوتها لكن قد تجد باًبا للشك، ألنه صدیقه، أما ذاك الذي كان قبًال عدًوا، فیقبل بعد إ

من أجله، من یقدر أن یشك في الحق بعد ذلك؟!   ذلك أن یموت
من تدبیر الروح القدس الحكیم، كیف قلل عدد رسائل الباقین بینما أعطى لبولس   دهشةئفي هذه النقطة امتل

منه وا مؤمنین هكذا، إذ الجمیع اندهش  نحن جمیًعاصیرالمضطهد السابق االمتیاز لیكتب أربعة عشر رسالة... لن
مقیدین إلى أورشلیم؟!   إلى هنا لكي یقودنایأِت  ألم )21:9راجع أع  (قائلین: ألیس هذا هو المضطهد السابق؟!
دعى أُ ن أإنني أعلم إنني لست أهًال  مناسخ.  أن أرفسيّ علم أنه صعب علأیقول بولس: ال تندهشوا فإنني 

. إذ ظننت أن التبشیر )13:1 تى 1 (، لكنني فعلت هذا في جهل)9:15 كو 1 ( ألنني اضطهد كنیسة اللَّه،رسوالً 
 ""تفاضلت نعمة ربنا جًدا ، لكن)17:5مت  (كمل الناموس ال لینقضهيعرف أنه جاء لأاآلن بالمسیح یحطم الشریعة، و

.  ˺)14:1 تى 1 (في
 كیرلس األورشلیميالقدیس 

 ،شاول فكان یزداد قوة"وأّما 

، وُیحیِّر الیهود الساكنین في دمشق
 ]22". [محقًقا أن هذا هو المسیح

 ةً أن كان االعالن اإللهي في الطریق قد وهبه یقیًنا أن یسوع هو المسیح، فإن عمل اهللا الیومي معه وهبه قو
 خلقت جًوا مثیُرا بین الیهود، ا المتزایدة یوميً ةهذه القو  شجعته باألكثر على العمل الكرازي بكل جسارة.،جدیدًة یومیة

فتساءلوا عن شخص یسوع الناصري الذي له هذه الفاعلیة حتى بعد صلبه. 
 أن الیهود وقد رأوا قوة كرازته لم یجدوا وقًتا للتخطیط لمحاكمته، وال ˻القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

Ï 17: 10 مقاالت لطالبي العماد .
2 Cf. Hom. on Acts, hom. 20. 
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 الختالق اتهامات وتدبیر شهود زور. كان األمر بالنسبة لهم یمثل خطورة عظیمة تحتاج إلى تحرك سریع.

لقد ُرجم استفانوس الذي كان یحاجج الیهود في المجامع بأورشلیم ویفحمهم. هوذا اآلن خلیفته شاول 
الطرسوسي الذي كان یقاومه وله ید في رجمه یقوم بذات عمله بقوة خارج أورشلیم. صار شاول شاهًدا بقیامة المسیح 
لیس معتمًدا على شهادة استفانوس وحدها، خاصة في لحظات رجمه، وٕانما على شهادته الشخصیة، إذ قیل: "ألني 

). ١٢: ٢٦لهذا ظهرت لك النتخبك خادًما وشاهًدا بما رأیت، وبما سأظهر لك به" (أع 
" تتناسب مع قول الرب: "بما سأظهر لك به"، فإن إعالن اهللا لشاول كما لكل مؤمٍن حقیقٍي عمل یزداد قوة"

دینامیكي ینمو بال توقف. خبرتنا مع اهللا یومیة، تدخل بنا دوًما إلى معرفة أعمق وتمتع أعظم بقوته العاملة فینا. 
یشتهي اهللا أن یقدم إعالنات إلهیة مستمرة مادامت النفس جادة في شوقها لذلك. وكما یقول الرب: "والذین یبكرون إلّي 

). ١٧: ٨یجدونني" (أم 
" أي في جدیة بدأ یدرس الناموس والنبوات واألحداث بمنظاٍر جدیٍد لیتعرف على أسرار ملكوت اهللا محقًقا"

التي حجبتها قشور عینیه عن الرؤیة. 

. تهریبه من دمشق 4
 ]23". [ولما تمَّت أیام كثیرة تشاور الیهود لیقتلوه"

). لقد 18: 1 تضم هذه األیام الكثیرة الفترة التي قضاها الرسول في العربیة ما بین عامین وثالثة أعوام (غل
 ونجاح خدمته. ةوضع الیهود خطة مع ممثل الملك أریتاس العربي لقتل الرسول بسب غیرته المتقد

، فعلم شاول بمكیدتهم"
 ]24". [وكانوا یراقبون األبواب أیًضا نهاًرا ولیًال لیقتلوه

ال نعرف كیف تعرف الرسول بولس على هذه الخطة التى أشار إلیها في رسالته الثانیة إلى أهل كورنثوس 
). 33-32: 11كو  2(

إذ شعروا بأن الخبر قد تسرب إلى القدیس بولس حرسوا أبواب المدینة لكي ال یهرب. ربما كان الحاكم 
 لكن الیهود في دمشق ، ویود الخالص من القدیس بولس. ولعله لم یكن یهودًیا، وكان یشارك الیهود فكرهم،یهودًیا

صوروا له الرسول بأنه مقاوم للسلطات، لذلك طلب الحاكم مراقبة تحركاته، دخوله المدینة وخروجه منها. 
 هكذا انتقل الرسول بولس بسرعة عجیبة من مضطهٍد إلى مؤمٍن، وبسرعة من مؤمٍن إلى كارٍز، وأخیًرا من 

. نعم علیه الرب ببركات دخوله في آالم كثیرةأ رجل آالم یعرف كیف یتألم ألجل اسم المسیح. لقد إلىكارز 
، فأخذه التالمیذ لیالً "
، نزلوه من السورأو

 ]25سلَّة". [مدلِّین إّیاه في 

انقسمت المجامع إلى ثالثة فرق، فریق جاد في البحث عن خالصه، اكتشف الحق خالل عمل اهللا الفائق 
في شاول الطرسوسي. فاشتهوا أن یروا ما رآه، ویختبروا ما یعیش فیه من فرح الملكوت. وفریق آخر وقف في حیرة 

بین ما ورثه من أفكاٍر وما یحمله من نظرة حرفیة مع احترام وطاعة كاملة للسنهدرین وبین ما یرویه شاول الطرسوسي 
ویلمسوه فیه. وأما الفریق الثالث فأدرك أن الحل الوحید هو قتل شاول حتى یصمت هذا الصوت الملتهب بالروح. لقد 
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أخفاه المؤمنون في النهار وباللیل دلوه بزنبیل (سلة) من وضعوا خطة لمراقبة أبواب دمشق حتى ال یفلت من أیادیهم. 
صم  1) وكما هرب داود من وجه شاول (15: 2نافذة في سور المدینة، وذلك كما فعلت راحاب بالجاسوسین (یش 

19 :12( .
تصرف هؤالء المؤمنین وقبول الرسول ذلك فیه تحقیق لوصیة السید المسیح الذي یطالب تالمیذه أن یهربوا 

). 23: 10 متى اضطهدوهم (مت ىمن مدینة إلى أخر
، لكن الدعوة الموجهة إلیه هي خدمة أهل ١٨: ١لقد خدم وسط المجامع ثالث سنوات كما ذكر في غالطیة 

الغرلة ال الختان، لهذا كان لزاًما أن ُیطرد من دمشق لینطلق للخدمة التي ُدعي إلیها. یروي لنا الرسول هذا الطرد: 
"في دمشق والي الحارث (أریتاس) الملك كان یحرس مدینة الدمشقیین یرید أن یمسكني، فتدلیت من طاقة في زنبیل 

). لم یعرف أحد اسم الوالي الذي عینه الحارث على رعایاه في ٣٣–٣٢: ١١ كو ٢من السور، ونجوت من یدیه" (
دمشق. 

 ق.م.) كان یحكم بالط النبطیین، وعاصمتها بترا التي ٩–٤٠هذا والي الحارث الملك هو أریتاس الرابع (
أمضى فیها بولس عزلته، وهي ُتدعى العربیة، وتخومها من حول دمشق حتى خلیج العقبة. اتفق هذا الوالي مع الیهود 

الثائرین ضد بولس على حراسة األبواب للقبض علیه. 
تدلیه بواسطة سلة من طاقة بالسور نوع من اإلذالل لرجل كانت كل أورشلیم تهتز لحركاته، وكانت دمشق 
تترقب دخوله كبطٍل مدافٍع عن الحق، في مسرة قبل هذه المذلة من أجل الرب، وقد حسبها الرسول أحد اآلالم التي 

). ٣٢: ١١ كو ٢اجتازها (
ن یضطهد الكنیسة، وأنه كاه أن یظن أن معرفتهم له نوكا سوسي خدمته في الوسط الیهودي،رط الأ شاولبد

لیهود ات آبائه وفریسیته السابقة هذه كلها تكون سنًدا له في إقناع ادس وتقليواملنعلى حفظ اه كان أكثر غیرة من غیر
د وذ یعلم كیف لم یكن ممكًنا للیهإ ،لمسیح له. لكن اهللا أصر أنه رسول األمم اى صدق اإلیمان المسیحي وٕاعالنعل

  أن هذه كلها سببتنعبرانیيلإلى اة الرسالى األولى علة ي العظ فنا الذهبي الفموحیس يدلقا لو یقبلوه. وكما یقنأ
مل. لهذا قاومه لیس فقط الیهود حت فجأة، فتطلعوا إلیه كعدٍو ال يُ م وتركهمهیة أكثر من بني جنسه له، ألنه كان منهكرا

هودیة. يلا دئاتنصرون، كمن یهدد نظام الناموس والعوملابل حتى الیهود 

 ذلك (تدخل عون إلىاجة حیقول البعض أن هذا التصّرف لم یكن الئًقا ببولس ألّنه لم ُینقذ بعون اللَّه. ولكن ما ال 
اللَّه دون العمل البشري) مادام ُیمكن إنقاذه بعون البشر. فإن الوقت لتدخل عون اللَّه ضروري عندما یفشل العون 

. ˺البشري
 أمبروسیاستر 

. شاول في أورشلیم  5
  ،ولما جاء شاول إلى أورشلیم حاول أن یلتصق بالتالمیذ"

 ]26". [وكان الجمیع یخافونه غیر مصّدقین أنه تلمیذ

كیف لم یسمع التالمیذ عن اهتداء شاول الطرسوسي؟ 

1 Comm. On Paul’s Epistles (2 Cor. 11:33). 
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. لم تكن وسائل االتصال بین البالد قویة وسریعة كما في عصرنا الحالي. 1
. كانت هناك عداوة بین هیرودس وأرتیاس ملك العربیة، فقد تزوج األول بابنة الثاني ثم طردها فیما بعد، 2

 مما جعل االتصال بین البلدین شبه منقطع. ، سبب خالًفا بینهما وقیام حربهذا
لقیادات الیهودیة، عن اهتداء شاول، وقد حاولوا كتمان الخبر خاصة ا. ربما سمع بعض الیهود، خاصة 3

 حتى ال یستغلوا هذا الحدث لجذب الیهود لإلیمان المسیحي. ،عن المسیحیین
 جعل حتى الذین سمعوا ،. عدم مجيء شاول إلى أورشلیم بعد اهتدائه مباشرة، وتأخره لمدة ثالث سنوات4

عن خبر اهتدائه لیس لدیهم شهادة أكیدة عن الحدث. 
 لقد جاهد لكي ینضم إلى جماعة .لم یذهب إلى أورشلیم بعد اهتدائه مباشرة، وٕانما ذهب أوًال إلى العربیة

 وربما ظنوه أنه یخدعهم ، لكنهم لم یستطیعوا أن یصدقوا أنه قد آمن بالسید المسیح، إنما تشككوا في أمره،المؤمنین
لكي یدخل في وسطهم ویتقن ضرباته ضدهم. أما علة تشككهم فإن ماضیه یقدم صورة مرة عن مقاومته لإلیمان. 

ین ولم یلتِق بمجمع يعند عودته إلى أورشلیم ألول مرة بعد ثالث سنوات لم یذهب إلى رئیس الكهنة والفریس
.  بل أراد أن ینضم إلى المؤمنین، فقد صاروا في عینیه مجتمًعا أشبه بالمجتمع السماوي،السنهدرین
، حضره إلى الرسلأفأخذه برنابا و"

  ،وحّدثهم كیف أبصر الرب في الطریق وأنه كّلمه
 ]27". [وكیف جاهر في دمشق باسم یسوع

)؛ ربما ألن بقیة التالمیذ والرسل كانوا غائبین 19-18: 1 قدمه القدیس برنابا للقدیسین بطرس ویعقوب (غل
عن أورشلیم. 

، فكان معهم یدخل ویخرج في أورشلیم"
 ]28". [ویجاهر باسم الرب یسوع

: 1 یوًما فقط (غال 15معهم في الشركة، فكان مالزًما معهم، وقد مكث في أورشلیم ه إذ اطمأنوا له قبلو
18( .

، وكان یخاطب ویباحث الیونانیین"
 ]29". [فحاولوا أن یقتلوه

كان یلتقي بالیهود المتكلمین باللغة الیونانیة، وهي الجماعة التي كان القدیس استفانوس یشهد أمامهم للسید 
نیین، شاهًدا أنه هو المسیح، لذا حاولوا قتله، يكان یتحدث بكل جرأة عن یسوع أمام الیهود الهیل. )9: 6 (أع حالمسي

 دخل شاول في هذه الفترة القصیرة إلى ذات المجامع إذ لم یستطیعوا الحوار معه، ومقاومةالروح القدس العامل فیه.
التي كان استفانوس یحاور فیها، وكان قبًال شاول واحًدا منهم یقاوم استفانوس. اآلن یجتمع بهم لیباحثهم بذات الروح 

الذي كان به یباحثهم استفانوس. لم یحتملوا ذلك فأرادوا قتله. 
  ،حدروه إلى قیصریةأ اإلخوةفلما علم "
 ]30". [رسلوه إلى طرسوسأو

 خشوا أن ًیرجم كما سبق أن رجموا القدیس استفانوس منذ قرابة ثالث سنوات ،إذ سمع اإلخوة المؤمنون بذلك
 ومن هناك ذهب إلى طرسوس بلده، وغالًبا ما انشغل هناك ،ساعدوا شاول على الهروب إلى قیصریة، فأو أكثر

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح التاسع 

  

بالكرازة باإلنجیل. 
كان اسم شاول الطرسوسي مصدًرا للرعب، فلم تمُح السنوات الثالث التي قضاها في دمشق وما حولها 

"العربیة" سمعته في أورشلیم بسبب ما عاناه المسیحیون من اضطهاد على یدیه. حاول االلتصاق بالكنیسة، فظنوه 
جاسوًسا جاء لیتمم خطته السابقة وینكل بهم. وٕاذ قدمه برنابا للرسل وتأكدوا من صدق تحوله صارت بهجة في 

الكنیسة. حًقا لقد سمعوا عن تحوله خالل هذه السنوات لكن لم یكن من السهل تصدیقها، حتى رأوه وتالمسوا مع نعمة 
اهللا العاملة فیه، فمجدوا اهللا على قبول صلواتهم من أجله. "ولكني كنت غیر معروٍف بالوجه عند كنائس الیهودیة التي 

في المسیح. غیر أنهم كانوا یسمعون أن الذي كان یضطهدنا قبًال یبشر اآلن باإلیمان الذي كان قبًال یتلفه، فكانوا 
). ٢٤–٢٢: ١یمجدون اهللا فيّ " (غل 

لم یبَق في أورشلیم سوى أسبوعین، وكان یود أن یبقى فیها یخدم الیهود والیونانیین (كما سبق أن قلنا أنهم 
إما یهود عاشوا في بالد یونانیة أو من األمم دخلوا الیهودیة). 

ظهر له السید المسیح في رؤیا وهو في الهیكل یصلي یأمره بالخروج عاجًال من أورشلیم، لكنه حاول أن 
). بحسب منطقه البشري أنه إذ كان مضطهًدا للكنیسة في ٢١–١٧: ٢٢یقنع الرب بأن خدمته في أورشلیم أجدى (أع 

أورشلیم واآلن صار كارًزا بالسید المسیح، فتكون لخدمته أثرها الفّعال في حیاة الیهود هناك، لكن الرب نفسه، حكمة 
اهللا اختاره، ال لخدمة أهل الختان بل أهل الغرلة. 

كرر له السید أن یخرج، فإنه مدعو للعمل في أمٍم كثیرة، وٕاذ أخبر اإلخوة أحضروه إلى قیصریة، ومن هناك 
ذهب إلى طرسوس موطنه األصلي، عاصمة إقلیم كیلیكیة. 

، الكنائس في جمیع الیهودیة والجلیل والسامرة"وأّما 
، فكان لها سالم

  ،وكانت تُبنى وتسیر في خوف الرب
 ]31". [وبتعزیة الروح القدس كانت تتكاثر

نمت و ، فازداد العدد والرعایة، فانتفع القادة بهذا الهدوء للكرازة،لى حینإتوقف االضطهاد على الكنیسة 
 وتقدمت في المعرفة. هكذا یعمل القادة الروحیون وسط الضیق كما وسط السالم، ویجدون أن كل ،الكنیسة روحًیا

األمور تعمل مًعا للخیر للذین یحبون اهللا. 
یرى البعض أن الیهود في ذلك الحین انشغلوا بأحداث خطیرة تمس وجودهم نفسه في أورشلیم مما شغلهم 

العرش عاني الیهود  Caligulaنه بعد أن اعتلى كالجیوال أ Dr. Lardnerقول د. الردنر يعن مقاومة المسیحیین. 
 وقد خربت أماكن عبادتهم هناك بالكامل. وفي السنة الثالثة من تولي ،من اضطهاد المصرین لهم في اإلسكندریة

 م)، أرسل بترونیوس إلى سوریا ومعه أوامر بوضع تمثال اإلمبراطور في الهیكل بأورشلیم. 39كالیجوال العرش (سنة 
 كالصاعقة على الیهود. فلم یعد یشغلهم أمر آخر غیره، كما یخبرنا كل من فیلون الجاء هذا األمر الصادر من كالیجو

الیهودي السكندري والمؤرخ یوسابیوس. یقول یوسابیوس أن بترونیوس جاء إلى أورشلیم بجیش إلقامةالتمثال في 
 وكانت األوامر الصادرة إلیه هي قتل كل من یقاوم هذا العمل مع أخذ بقیة األمة عبیًدا. لهذا سار برتونیوس ،الهیكل

. ˺من إنطاكیة إلى الیهودیة بثالثة فرق لتحقیق ذلك

1 See Lardner’s Works, vol. 1, p. 101-102, London, 1829. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح التاسع 

  

 الوضع بأن الیهود قد تركوا مدنهم وقراهم وحقولهم عند مجئ بترونیوس إلى فینیقیة (لبنان)، ˺وصف فیلون
خرجوا رجاًال ونساء، الشیوخ والشباب والصغار، وارتموا على األرض أمام بترونیوس یبكون وینوحون. 

، وأن مقاومة ة إنما وضع تماثیل اإلمبراطور في الهیكل بالقو،كان حتًما ال یشغلهم موقفهم من المسیحیین
ذلك ثمرته الموت والعبودیة. أمام هذه الكارثة كفوا عن اضطهاد المسیحیین، وحّل السالم داخل الكنیسة، وتوقف أول 

اضطهاد عام ضد الكنیسة. ونمت الكنائس التي في منطقة فلسطین، أي في الیهودیة والجلیل والسامرة. 
أیًضا بتحول شاول الطرسوسي إلى اإلیمان وبقائه في العربیة ثالث سنوات بدأت عاصفة االضطهاد في 

أورشلیم وكل الیهودیة والجلیل والسامرة تهدأ، وكانت الكنیسة تنمو في هدوء وسالم. 
اآلن انطلقت الكنیسة حتى بلغت السامرة حسب وعد ربنا یسوع المسیح لتالمیذه وخطته اإللهیة. إذ سمع 

المؤمنون عن الذین قبلوا اإلیمان على یدي فیلبس الرسول، ازدادوا فرًحا في الرب. 

 . بطرس الرسول في اللد ویافا6
، وحدث أن بطرس وهو یجتاز بالجمیع"

 ]32". [نزل أیًضا إلى القدیسین الساكنین في لّدة

إذ رجع القدیسان بطرس ویوحنا من السامرة یبدو أن الرسول بطرس استراح للخدمة خارج أورشلیم، فانطلق 
یخدم في البالد التي حولها حتى بلغ لدة متجًها نحو الساحل. وكان قد سبق وعبر القدیس فیلبس في نفس الخط. 

تقع في الطریق ما بین أورشلیم )، ٥٣: ١١؛ نح ٣٣: ٢؛ عز ١٢: ٨ أي ١مدینة قدیمة (لدة أو اللد: 
 میًال جنوب شرقي یافا، وهي في اختصاصات سبط افرایم. دعاها الیونانیون 12و 10وقیصریة فیلیبي. تبعد ما بین 

ُمدمرة صارت قیم في وقت ما في هذه المدینة. اآلن أُ ن هیكل جوبتر كان قد أدیوسبولیس أو مدینة جوبتر، ُیحتمل 
. فیها صارع الشهید مار جرجس تماًما، صارت قریة بائسة. جاء في التقلید أن اإلمبراطور یوستنیان أنشأ كنیسة هناك

 وقد أشیع أن السید المسیح سیأتي فیها ویقتل التنین "ضد المسیح". اشتهرت اللد – حسب التقلید المسیحي –التنین 
باألرجوان. 

قام القدیس بطرس بزیارة الكنائس التي نشأت حدیثا بواسطة الكارزین الذین تشتتوا. كرسول لم یحد نفسه 
 لیثبتها في اإلیمان الذي تسلموه ،بموضٍع معین، وال التزم برعایة كنیسة معینة دون غیرها، بل افتقد كثیر من الكنائس

 من الرسل بمعلمهم الذي كان یجول هخالل الذین تشتتوا بسبب االضطهاد وانطلقوا من أورشلیم. لقد تشبه هو وغیر
یصنع خیًرا. 

. )3: 16ذ اتسم المسیحیون بروح القداسة، یدعوهم الكتاب المقدس قدیسین (مز إ"، إلى القدیسین"
  ،فوجد هناك إنساًنا اسمه اینیاس"

، مضطجًعا على سریر منذ ثماني سنین
 ]33". [وكان مفلوًجا

بال شك فقد اینیاس إذ وجد القدیس بطرس في اللد إنساًنا مفلوًجا منذ ثماني سنوات شفاه باسم یسوع المسیح. 
برز اهللا خالل رسوله أومن حوله كل رجاء في شفائه، متوقعین بقاءه على السریر في مرضه حتى یدخل القبر، وقد 

1 Philo, DeLegat. ad  Cai., pp. 1024-1025. 
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بطرس أنه إله المستحیالت! 
  ،ینیاس یشفیك یسوع المسیحإ یا :فقال له بطرس"

. قم وافرش لنفسك
 ]34". [فقام للوقت

قد تطول فترة الفالج إلى ثماني سنین، لكن في الوقت المعّین یعمل اللَّه فینا لیهبنا كمال الصّحة، فنقوم من 
سرائرنا ونتحّرك للعمل بال توقف. 

قبل أن یشفیه وجه نظره إلى الطبیب الحقیقي، واهب الشفاء، یسوع المسیح. في المسیح یسوع حملت كلمات 
 وأمره أن یفرش لنفسه، أي .ةٍ  الشفاء العاجل والتام، ألنها قدمت اسم یسوع المسیح مصدر كل قوةالقدیس بطرس قو

 یتحول الشلل إلى صحٍة مع قوٍة وحركةٍ .
مسیحنا إله المستحیالت، یهتم بالمرضى المیؤس من شفائهم، لكي یعلن قّوة اسمه كمصدر شفاء، ویهب 

المرضى قّوة للقیامة، فیحمل المریض سریره ویشهد بقّوة فترجع النفوس إلى الربّ . 
، ه جمیع الساكنین في لدة وسارونآور"

 ]35". [الذین رجعوا إلى الرب

  وقبلوا الرب یسوع في حیاتهم.، رجعوا إلى الحقح اسم یسوع المسيةإذ رأوا قو

 أو شارونة یتاخمها سهل شارون، وهي أرض خصبة ممتدة حتى جبل الكرمل. سارون
  ،وكان في یافا تلمیذة اسمها طابیثا"

  ،الذي ترجمته غزالة
 ]36". [هذه كانت ممتلئة أعماًال صالحة وٕاحسانات كانت تعملها

 تفوق المعجزة السابقة، إذ أقام ، صنعها القدیس بطرس لتثبیت اإلنجیلى،یقدم لنا القدیس لوقا معجزة أخر
طابیثا بعد موتها. 

كانت تابعة لسبط دان، تبعد  على ساحل البحر األبیض المتوسط، تبعد عشرة أمیال شمال غربي اللد. یافا:
 میًال شمال غربي أورشلیم. كانت میناًء رئیسًیا لفلسطین، مع أن المیناء نفسه 45و میًال جنوب قیصریة، 30حوالي 

).. ُاستخدم 16: 2 أي 2( كان فقیًرا. استخدمه سلیمان في استقبال الخشب الذي استورده من صور لبناء الهیكل
 – ١٤٩٠. وهي مدینة قدیمة جًدا ُذكر اسمها في نقوش تحتمس الثالث ()7 :3 لذات الغرض في وقت عزرا (عز

 أثناء دخول الشعب أرض الموعد، لكنها ظلت تابعة للفلسطینیین. استطاع ٣٦: ١٩ ق.م). وردت في یش ١٤٣٦
 ق.م. لكن بومبي الروماني استعادها للسوریین ١٤٨یوناثان المكابي أن یغزوها ویستولي علیها من ملوك سوریا عام 

 ق.م ُأعطیت لهركانوس الثاني المكابي، الملك والكاهن الیهودي. كان أكثر مواطنیها من الیونان، وقد ٤٧سنة 
 .ى الممتازة عن فواكه أغلب المناطق األخرا وفواكهها ُتعرف یافا حالًیا بحدائقهم.٦٨حطمها فسبسیان عام 

 أي قبلت اإلیمان ،"تلمیذة، ومعناها غزالة، وهو حیوان مبهج. كانت "س" اسم عبري، بالیونانیة دوركاطابیثا"
 وتتلمذت على السید المسیح خالل أحد المعلمین. اتسمت بالجهاد في األعمال الصالحة ، ونالت العماد،حيبالسید المس

 بل باألعمال ، ال بالكلمات،كثمٍر متكاثٍر إلیمانها الحي. ترجمت إیمانها إلى عمٍل مستمٍر، كانت شهادتها لمسیحها
المملوءة حنًوا وحًبا. 
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، وحدث في تلك األیام أنها مرضت وماتت"
 ]37". [فغّسلوها ووضعوها في ُعلیِّة

غسل الجثمان كعادة كثیر من الشعوب، ًوضع في العلیة استعداًدا للجنازة، وربما كانوا یتوقعون مجيء 
 ولعلهم كانوا یترجون إقامتها من األموات. ،القدیس بطرس الرسول كطلب التالمیذ

  ،كانت لّدة قریبة من یافا"وٕاذ 
  ،وسمع التالمیذ أن بطرس فیها

 ]38". [لیهمإأرسلوا رجلین یطلبان إلیه أن ال یتوانى عن أن یجتاز 

 إذ كانت سنًدا لكثیر من األرامل ،لعل التالمیذ استدعوا القدیس بطرس من أجل تعزیة النفوس الحزینة
 بواسطة الرسل منذ ى ألننا ال نسمع عن اقامة موت، فغالًبا لم یكن وارًدا،والفقراء. أما توقعهم أن یقیمها من الموت

صعود السید المسیح أو حلول الروح القدس على الكنیسة وٕالى تلك اللحظات. 
، فقام بطرس وجاء معهما"

، فلما وصل صعدوا به إلى الُعلّیة
، فوقفت لدیه جمیع األرامل یبكین

 ]39". [ وثیاًبا مما كانت تعمل غزالة وهي معهنأقمصةویرین 

 وقصائٍد ٍث لم یقدم أحد مراكانت طابیثا إحدى التلمیذات، أي المؤمنات، كرست حیاتها لخدمة األرامل. 
لم تخجل األرامل الفقیرات  شعریة في مدیح القدیسة طابیثا، لكن قدمت األرامل أعمال حبها وحنوها شهادة حیة لتقواها.

، الصدقة. اتسمت هؤالء األرامل بروح الشكر والعرفان بالجمیلومن اإلعالن عالنیة أنهن مدینات لها بأعمال الرحمة 
. أعلنت األرامل حاجتهن الماسة إلى هذه التلمیذة التقیةو

كانت األقمصة في العادات الیونانیة والعبریة ُترتدى فوق المالبس، لهذا عندما دخل السید المسیح أورشلیم 
فرشوا القمصان أمامه، أي األقمصة الخارجیة. 

یرى البعض أن أهل یافا بعثوا یستدعون بطرس الرسول لیسیر عشرة أمیال ویأتي لیقیم طابیثا بعد موتها. 
إنه اإلیمان العجیب لألرامل اللواتي رأین وتالمسن مع إیمان طابیثا الرائع التي عبَّرت عنه بحبها العملي لهن. كان 

لدیهن الیقین في إمكانیة اإلیمان وٕادراك لضعف الموت وهزیمته أمام قوة قیامة السید المسیح.  

 ك  یترن، ویحث الراحل أنا األكفهت ُیعد لمو إنسان من الموت لیت صدیق ذلك الشخص الذي يتربق يندماع
 .Ïر، تارًكا المسیح وارثًا له القبشیًئا للمحتاجین. لیرسله بهذه الثیاب إلى

 حنا الذهبي الفمولقدیس يا
، خرج بطرس الجمیع خارًجاأف"

، وجثا على ركبتیه وصلى
: ثم التفت إلى الجسد وقال

. یا طابیثا قومي

1 Homilies on Hebrews, hom. 27:9. 
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، ففتحت عینیها
 ]40". [بصرت بطرس جلستأولّما 

 ال لكي ، باطًال من العالم. جاءا یطلب مدیًحا من إنساٍن وال مجدً مطلب القدیس بطرس خروج الجمیع، فإنه ل
 بعیًدا عن ،د أن یتحدث مع اهللا مخلصه في هدوءٍ ااته وقدراته، بل لیمارس حنوه الداخلي في الرب. أريیستعرض إمكان

 یطلب عون هللا، یعلن خضوعه كخادٍم للرب، ولیس كما أقام السید ،الضجیج. قدم صالة بروح تقوي وفي خشوع
المسیح لعازر بسلطانه اإللهي. 

 أنه یكون لساننا كلسان المسیح ینطق بذات كلماته. فقد نطق الرسول ˺ الفميالقدیس یوحنا الذهبیطالبنا 
). [لیتنا نتكلم بنفس الطریقة التي بها یتضح بجالء مما نقوله إننا 5: 5) بذات كلمات الرب (مت 40: 9بطرس (أع 

) أكون قد 40: 9ا قومي" (أع ث) أو "طابي5: 5"قم وامشِ " (مت : نه لیس فقط إن قلتإننطق بكلمات المسیح... ف
. أقول إن يّ  فأصلي من أجل المسیئین إليَّ نطقت بكلمات المسیح، بل ما هو أكثر عندما ُأشتم فأبارك، عندما ُیساء إل

لساننا هو الید التي تلمس قدمي المسیح (تتوسل إلیه)... لساني هو لسان متمثل بالمسیح، إن أظهر الغیرة الالئقة، 
دنا أن ننطق بها. ما هي هذه األمور؟ كلمات مملوءة تواضًعا ووداعة، كما نطق هو عندما يوٕان نطق باألمور التي یر

تحدث مع من أساءوا التعامل معه. 
، قامهاأفناولها یده و"

 ]41". [حضرها حّیةأثم نادى القدیسین واألرامل و

  تأهلت أن تسترد الحیاة بطلبات األرامل،هذه التي منحت األرامل المتألمات معونة لیعشن بها ˻. 
 الشهید كبریانوس

، فصار ذلك معلوًما في یافا كلها"
 ]42". [فآمن كثیرون بالرب

هذه كانت أول معجزة من نوعها تمت على یدي رسول، فأدرك كثیرون أن اإلنجیل رسالة سماویة، وآمنوا 
به. 

"، إذ ذاقوا قّوة إنجیل الخالص. آمن كثیرون بالربإقامة طابیثا لم تمّجد القّدیس بطرس بل رّبنا یسوع إذ "
 ]43". [ومكث أیاًما كثیرة في یافا عند سمعان رجل دّباغ"

إقامة طابیثا فتحت الباب للقّدیس بطرس للعمل في یافا فمكث فیها أّیاًما كثیرة. انفتح باب الكرازة وَقِبَل 
 ع فمكث القدیس بطرس أیاًما كثیرة في هذه المدینة. لم یمكث في بیت طابیثا التي أقامها، م،كثیرون في یافا اإلیمان

.  خاصٍة بهن الرسول صنع هذه اآلیة لمنفعةٍ أأنها كانت غنیة، حتى ال یظن أحد 
لیس جزاًفا أن یذكر لوقا البشیر صناعة سمعان الذي مكث عنده الرسول بطرس أیاًما كثیرة. فإن الدباغة 
مهنة غیر طاهرة بالنسبة للیهود، وكل ما في البیت ُیحسب دنًسا، ألن بها جلود حیوانات میتة، وأحیاًنا تكون عفنة. 

هنا بدأ الرسول بطرس یتحرر تدریجًیا من حرف الناموس. 

1 In Matt., 79. PG. 58:715 A-B.  
2 Treatise  On Works and Alms, 6. 
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االصحاح التاسع 

 9من وحي أع 

لتتجّلى في داخلي، فأشهد لحبك! 

  ،ظن شاول أّنه الرجل األول بعد غماالئیل
فمن جهة الناموس، من هو أبّر منه؟ 

ومن جهة تقلیدات آبائه، من هو أكثر منه غیره؟ 
من جهة أسرته، عبراني أصیل، روماني الجنسّیة، ویوناني الثقافة! 

الید الّیمنى لرئیس الكهنة المقاوم لیسوع وأتباعه. 
اإلرادة القوّیة في ید مجمع السنهدرین إلبادة المسیحّیین. 

في نظر نفسه، من یخدم اللَّه وشعبه مثله؟ 

  .انطلق هذا الشاب الثائر لیحّقق شهوة قلبه
انطلق في الطریق إلى دمشق، یبحث عن أصحاب الطریق. 

انطلق في طریق قلبه المملوء بغضة، یطلب من هم في طریق الحب اإللهي! 

  ،اقترب جًدا من دمشق
ال یفّكر في شيء، إال أّال یفلت أحد من أهل الطریق من یده. 

فجأة، سقط هو في ید محب البشر. 
أشرق بنور مجده علیه! 

لم یره في سحابة، وال خالل عمود دًخان، أو نار. 
لم یره في الهیكل بأورشلیم، بل في الطریق، قرب دمشق األممّیة! 

رآه في نور سماوي إلهي. 
لم یكن ممكًنا لعینیه أن تبصر ذاك الذي ال ُیرى! 

سقط كمّیت لیقوم محموًالَ◌ على ذراعي القائم من األموات. 
فقد بصره الجسدي إلى حین، 

لیتمّتع مع بصر الجسد البصیرة األبدّیة. 
سمع اتهاًما موّجًها إلیه من رب السماء! 

ال لكي یدخل به إلى السجن األبدي، 
بل لیرفعه إلى مستوى مالئكي فائق. 

  !اآلن أدرك من هو یسوع
إّنه الحب عینه، یسكب محّبته حتى على مقاومیه. 

ال یحّطم الطاقات المضادة له، بل یحوّلها إلى طاقات لبناء الكثیرینّ . 
إّنه خالق السماء واألرض، ال تحّده مدینة أورشلیم، وال هیكل سلیمان! 
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  :سمع شاول رأس الكنیسة یصرخ
شاول، شاول لماذا تضطهدني؟ 

أّتطأ بقدمیك على قدمّي (الكنیسة) وال تحسب ذلك إهانة لي؟ 
من یمس أحد أصابع قدّمي، یهین الرأس ذاته! 

عْد إلى نفسك، 
لتدرك من هو ذاك الذي تقاومه؟ 
صعب علیك أن ترفس مناخس! 

  ،ما كان یحسبه خداًعا
حین كان المسیحّیون یعلنون عن رؤیة أبواب السماء المفتوحة، 

قد رآه هو بعینیه، 
وسمع السماوي یتحّدث معه شخصی�ا. 

لم یصّدق نفسه، 
إن ذاك الذي قال: "انقضوا الهیكل"، قائم في مجده السماوي، في األقداس اإللهیَّة. 

سمع السماوي یدعو نفسه "الناصري"! 
اللقب الذي كان یسخر به یعتّز به خالق السماء! 

  ،تحّدث معه رب الكنیسة
لكّنه لم یَعِلَمه إّال أن یرجع إلى كنیسته، 

هناك یتلقن الحق، ویتمّتع بالحیاة الجدیدة! 
لم یعلمه الرب المتواضع الكبریاء واالعتداد بالذات، 

بل في تواضع ینحني تحت یدي حنانیا، 
لیقبل من الكنیسة عطایا الروح! 

  .بقي ثالثة اّیام صائًما مصلًیا
أدرك أّنه في حاجة إلى توجیه إلهي. 

عاش ثالثة اّیام كمن هو في قبرٍ . 
وأرسل له اللَّه حنانیا لیختبر قّوة القیامة من األموات. 

أدرك أن قیامة یسوع المسیح لیست من وحي خیال أحٍد، 
بل حقیقة یعیشها ویختبرها بنفسه كل یوم! 

! تصار المقاوم شاهًدا، لقد رأى یسوع القائم من األموات، والصاعد إلى السماوا

   ،لم یبعث بشاول إلى حنانیا
بل انطلق حنانیا إلى شاول یسأل عنه.  

إّنه یحمل روح الكنیسة التي تطلب من قد هلكّ ! 
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وتبحث عن الدرهم المفقود، 
واالبن الضال التارك بیت أبیه! 

  ،سقط من عینیه ما یشبه القشور
لكي یرى بالروح أسرار اللَّه، 

ویتفّهم الناموس روحی�ا، 
وُیدرك تحقیق النبّوات في شخص یسوع المسیح. 

سقطت قشور الحرف التي تطمس البصیرة، 
وصار له نور الروح الذي ال ُیعبر عنه. 

  ،صار شاول إناًء مختاًرا
یحمل أطیاب الروح القدس، الحاملة رائحة المسیح الزكّیة. 

أطیابه لیست من عمل یدیه، 
لكّنها كلمة اللَّه، المقّدمة للیهود كما لألمم، 

للسادة كما العبید، 
الكبار مع الصغار. 

یقّدم من إنائه لبًنا للصغار، وطعاًما قوًیا للناضجین. 
یا لغنى نعمة اللَّه الفائقة! 

   ،بعد ثالثة أّیام في خلوته الفریدة
نال شاول الطرسوسي سّر العماد. 

انطلق بالروح القدس من العماد إلى الكرازة. 
الذي جاء لیقتل ویهلك، صار یشتهي أن یموت معهم! 

المضطِهد صار في لحظات كارًزا بالحق! 

  .انطلق للكرازة، یشهد لما یختبره بنفسه كل یوم
ویتجّلى قّدامه معلمه استفانوس في لحظات رجمه. 
وفي جدّیة عاد یدرس العهد القدیم بمنظاٍر جدیدٍ . 

صار یتحّقق أسرار اللَّه ویكتشفها بالروح اللَّه الساكن فیه. 

  ،كان البد من الثورة ضّده
فینزل في مذّلة في زنبیل، متدّلًیا من سور دمشق. 

نزل لكي تنفتح أمامه أبواب الخدمة بین األمم. 

  .في أورشلیم خشاه المؤمنون لئال یكون مخادًعا لهم
وٕاذ تالمسوا مع عمل اللَّه فیه مّجدوا الرب. 
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اشتهى أن یخدم شاول إخوته في أورشلیم. 
وفي داخل الهیكل ظهر له الرب في رؤیا لیخرج لألمم. 

في طاعة كاملة تحّرك، فإّنه أداة مطیعة للَّه! 

  ،الذي حّول شاول المضطهد إلى كارز
كان یعمل في بقّیة التالمیذ. 

باسم یسوع المسیح َشفي بطرس إینیاس. 
وباسمه أقام طابیثا من الموت! 

  !أعّدت طابیثا لنفسها أكفاًنا ال یمّسها عث
كفنت جسدها بأعمال الحب والرحمة. 

لم یستطع الموت أن یلحق بنفسها. 
حتى جسدها تمّتع باإلقامة إلى حین، 

لكي یقوم فیما بعد أبدًیا! 
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رابع الباب ال
 
 
 
 

 إلى أقصى األرض
 28 ص -10 ص
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االصحاح العاشر 

 

 األصحاح العاشر

انفتاح عینّي بطرس الرسول 
على خدمة األمم 

اآلن إذ انتهى األصحاح السابق بإقامة طابیثا من الموت باسم یسوع المسیح، هذه التي قّدمت أعمال محّبة 
في سخاء لألرامل والمحتاجین، فما الموقف بالنسبة لألمم، خاصة المشتاقین لخالص نفوسهم؟ هل ُیتركون في قبورهم 

موتى لمجّرد أّنهم من األمم؟ 
)، وفي عید العنصرة تحدث القّدیس بطرس 19: 28لقد أعلن السید بكل وضوح عن الكرازة بین األمم (مت

). لكن حتى بعد سنوات من العنصرة كان 21: 2عن تحقیق نبّوة یؤئیل وأن "كل من یدعو باسم الرب یخلص" (أع 
الرسل أنفسهم یظّنون أّنه ال دخول لألمم إلى اإلیمان بیسوع المسیح إن لم یتهّودوا أوالً . 

یقدم لنا هذا األصحاح بدء حقبة جدیدة في تاریخ خدمة الرسل، إذ لم تعد رسالة اإلنجیل قاصرة على الیهود، 
بل تمتد نحو األمم لُتعلن لكل البشریة. 

یقدم لنا القدیس لوقا خالل األصحاحات السابقة الكرازة في أورشلیم ثم الیهودیة فالسامرة، وفي نفس الوقت 
كان روح الرب یهيء الجو النفتاح باب اإلیمان لألمم. كانت الخدمة محصورة في دائرة أهل الختان، اآلن یصدر 

األمر واضًحا لرسول أهل الختان، بطرس، مؤكًدا بدء انفتاح الباب، وقد اختار القدیس بطرس حتى ال یحدث شق في 
كنیسة المسیح، فتصیر كنیستین منفصلتین ومتعارضتین، واحدة تضم الذین من أصل یهودي أو من المتهودین 

واألخرى تضم أهل الغرلة. كان یلزم أن ُیعلن لرسول أهل الختان رفع نیر حرف الناموس حتى ال ُیتهم الكارزون بین 
أهل الغرلة أنهم مقاومون للناموس، ومستهینون ببركات العهد القدیم. 

بوله قانفتاح الباب لألمم كان سًرا حتى بالنسبة للرسل، وموضوع دهشتهم بالرغم من تهیئة الرب ألذهانهم ل
ن كان اهللا قد دفع القدیس إ)؛ وبالرغم من وجود نبوات متعددة في العهد القدیم عن ذلك. فال نعجب 15: 16(مر

 اآلن قد ُرفع الحجاب الذي یفصل أهل الختان عن أهل الغرلة، حتى یجلس بطرس دفًعا للكرازة لبكر األمم وتعمیده.
االثنان مًعا على مائدة الرب الواحدة بال تمییز، ویشتركان مًعا في العبادة والتمتع بمواهب الروح الواحد، ویصیر الكل 

أعضاء في جسد المسیح الواحد، وینتسبون لآلب الواحد. 
. 8-1. رؤیا كرنیلیوس   1
 .16-9. رؤیا بطرس الرسول   2
 .23-17. لقاء مع رجال كرنیلیوس  3
 .33-24. لقاء مع كرنیلیوس   4
 .43-34. حدیث للقّدیس بطرس   5
 .48-44. عماد كرنیلیوس ومن معه  6

. رؤیا كرنیلیوس 1
، وكان في قیصریة رجل اسمه كرنیلیوس"
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االصحاح العاشر 

 

 
 

 

 ]1". [قائد مائة من الكتیبة التي تدعى اإلیطالیة

في األصحاح السابق یقدم لنا القدیس لوقا صورة ممتعة لرجٍل دخل تحت الناموس مع عظمة مركزه یتمتع 
بعظمة تقواه وشوقه العجیب لدراسة الكتاب المقدس، وغیرته المتقدة نحو خالص نفسه (خصي كنداكة). وفي هذا 

األصحاح یقدم لنا إنساًنا عظیًما في رتبته، ومع كونه لم یكن یهودًیا، وال تحت الناموس، لكنه كان عظیًما في تقواه. 
 [إنه یظهر عظمة تقواهما، فإنه من المدهش أن نجد شخًصا ما هكذا وهو في القدیس یوحنا الذهبي الفم:وكما یقول 

]. ˺غنى وسلطان مثل هذین الشخصین

  ما یسبب مدًحا لألول أنه قام برحلة طویلة بینما لم یكن في وقت عید یستلزم هذا، وقراءته في الطریق، وهو في
المركبة، وتوسله لفیلبس، وأمور أخرى عدیدة. وأما عظمة مدیح األخیر (كرنیلیوس) أنه یقدم صدقات وصلوات، 

 .˻وكان تقًیا ویتمسك بوصیة كهذه

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

طاء لیخزي بهم الحكماء؛ أما بالنسبة ساختار السید المسیح بكور مؤمنیه من الیهود من صیادي السمك الب
 كل ما یشغله حفظ األمن وتنفیذ القوانین ا، بل قائدً ،لألمم فاختار قائًدا رومانًیا. لم یختر فیلسوًفا یونانًیا وال كاهن أوثان

 وال من یقدر ، إنه صاحب فكر حر، لیس من یضغط علیه.وتمتع البشر بالحریة، خاصة أصحاب الجنسیة الرومانیة
أن یخدعه. 

كان كرنیلیوس قائًدا في الجیش الروماني تحت قیادته مئة جندي. سبق فسمعنا عن قائد المئة الذي سبق 
). أما القائد ١٢ – ١١: ٨ مع إبراهیم وٕاسحق ویعقوب (مت تبإیمانه كل من في إسرائیل لیتكئ في ملكوت السماوا

). واآلن ٥٤: ٢٧الثاني فهو الذي شهد للسید المسیح ومن معه أثناء الزلزلة، قائلین: "حًقا كان هذا ابن اهللا" (مت 
نحن أمام قائد مئة ثالث الذي اشتاق إلى الحق اإللهي، فاستخدمه اهللا درًسا للقدیس بطرس لفتح باب اإلیمان لألمم. 
انضم إلى هذه الفئة قائد مئة رابع كان مكلًفا بحراسة الرسول بولس في األسر لیذهب به إلى روما، هذا رفض قتل 

). ٤٣–٤٢: ٢٧األسرى حین انكسرت السفینة حتى یخلص بولس (أع 
 في الجیش الروماني كانوا معتبرین ملح الجیش ة أن قواد المائPoliybiusیقول المؤرخ بولیبییوس 

. ˼الروماني، ممتدًحا أخالقهم، إذ ُیشترط أن یكونوا متعقلین، مستقیمین، ذوي حكمة ورزانة، قادرین على ضبط نفوسهم
 جندي، لكن لم تكن مثل هذه القوات الكبیرة ١٠٠٠ و ٦٠٠": كان قوامها ما بین من الكتیبة اإلیطالیة"

) ُوجدت عدة قوات مثل هذه. ١: ١٢م، ولكن في أیام أغریباس األول (أع ٤١موجودة في فلسطین حتى سنة 
 ربما ألن كل جنودها كانوا رومانیین قادمین من الجیش الروماني في إیطالیا، وهم ،ًدعیت الكتیبة اإلیطالیة

 حتًما یعملون ،ن من والیات أخرى. هؤالء كانوا موضع ثقة اإلمبراطوريمتمیزون عن بقیة الجنود في الجیش المختار
لحساب السلطة الرومانیة، لن یقوم من بینهم خائن لإلمبراطوریة. 

، وهو تقي وخائف اللَّه مع جمیع بیته"
، یصنع حسنات كثیرة للشعب

1 Cf. Hom. on Acts, hom. 22. 
2 Hom. on Acts, hom. 22. 
3 Hist. 6: 24. 
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 ]2". [ویصّلي إلى اللَّه في كل حین

بال شك أن بعض الیونانیین والرومانیین، حتى الذین كانوا یعملون في الجیش تأثروا ببعض الیهود األتقیاء، 
فصاروا یعبدون اهللا الواحد (المجهول) بروح التقوى ومخافة الرب، فكانوا ال یمیلون إلى عبادة التماثیل، وال ینغمسون 

في الملذات والشهوات الجسدیة، مثل هؤالء فتح الروح القدس قلوبهم لیقبلوا اإلیمان المسیحي. 

 " :فال تظن أن ما حدث كان بسبب رتبته العظمى. وهو تقي خائف اهللا، مع جمیع بیتهیقول ،" 

عندما ُأجتذب شاول لم یظهر مالك بل الرب نفسه، لم یرسله إلى شخٍص عظیٍم، بل إلى رجل عادي جًدا.  
هنا على العكس جلب رسوًال عظیًما لهؤالء األمم ولم یرسلهم إلیه، لقد نزل إلى ضعفهم، فهو یعرف كیف 

یتعامل معهم.  
في حاالت كثیرة نجد المسیح نفسه مسرًعا إلیهم بسبب أنهم أكثر ضعًفا. أو ألن كرنیلیوس لم یكن قادًرا أن 

 .˺یترك بیته. هنا أیًضا نجد المدیح العلوي للصدقات كما ُقدم في حالة طابیثا

 "لیسمع هذا من كان منا مهمًال ألهل بیته، بینما كان هذا الرجل یعتني بجنوده خائف اهللا مع جمیع بیته ."
 .˻أیًضا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

كان كرنیلیوس رجًال متدیًنا، ال یعبد األصنام، وال آلهة باطلة، وال یسمح لنفسه أن ینغمس في الرجاسات 
له واحد حقیقي حي، لكنه إ اتسم بها العالم الوثني. كل ما یعرفه ویؤمن به هو وجود إله خالق السماء واألرض، يالت

مجهول بالنسبة له. 
   لكنه یحمل مخافة وخشیة هللا المجهول اتسم بثالث سمات هامة:،ةمع كونه صاحب سلطان كقائد مئ

 لم یضم تحت سقفه أي عابد لألوثان، وال من یسلك بالشر، بل كان جمیع ،قاد بیته إلى الحیاة التقویة التعبدیة 
العاملین في البیت یخشون اهللا. كل أهل بیته و

  اتسم بالحنو العملي وتقدیم الصدقات؛ غالًبا وهو روماني یعمل في الكتیبة اإلیطالیة في قیصریة كعاصمة الوالیة
  یقدم صدقاته للفقراء والمحتاجین من الیهود. مع كونه أممًیا كان یعطي بسخاء للمحتاجین من الیهود. ،مدنًیا

 یمزج العمل الصالح بحیاة الصالة.،كان رجل عبادة وصالة، یمارس الصالة الدائمة في كل حین  

ن ولم تممًیا غریب الجنس، لم یختأظن البعض أن كلمات القدیس بطرس وأیًضا غیره من التالمیذ أنه كان 
 ربما أعجب بالدیانة الیهودیة من جهة اإلیمان باهللا الواحد، كما ُأعجب .)28: 10؛ 3-1: 11(أع  یقبل الناموس

 لكنه لم ینضم إلیهم كعضٍو في األمة الیهودیة أو كأحد ، إلى اهللا والصالة إلیهءبالمبادئ األخالقیة والسلوكیة وباإللتجا
. أفراد الشعب، وال ُحسب دخیالً . یدعوه البعض شبه دخیل

،  في رؤیا نحو الساعة التاسعة من النهار"فرأى ظاهًرا
:  وقائًال له، داخًال إلیه،مالًكا من اللَّه
 ]3". [یا كرنیلیوس

1 Hom. on Acts, hom. 22. 
2 Hom. on Acts, hom. 22. 
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ل أممي تقي محب للصالة یتمتع جهوذا رفإذ كان الیهود یعتزون أنهم تسلموا الناموس بخدمة مالئكة، 
 بخدمة المالئكة.

 حیث كان ذلك موعد الصالة عند الیهود ظهر مالك مرسل من ، بعد الظهرة الثالث، أيفي الساعة التاسعة
 ظهر له ال في حلم بل عالنیة. ،اهللا، ال في الهیكل وسط المتعبدین، بل لرجٍل أممٍي یتعبد مع أسرته في بیته

لعله تعلم من الیهود ممارسة الصالة في ساعات معینة، إذ كانوا یصلون ثالث مرات: الصباح الباكر، 
والتاسعة من النهار، والغروب. 

قدم كرنیلیوس صالته فصعدت كبخوٍر طیٍب، كتقدمٍة أو تذكاٍر أمام اهللا، مع أنه كان أممًیا. لقد قبل اهللا 
صلواته وصدقاته ذبائح سرور أمام اهللا، وٕان كان محتاًجا إلى التمتع بالدم الثمین الذي بدونه ال تحصل مغفرة.  

وضعت الكنیسة تدبیًرا للمؤمن أن یصّلي في ساعات معّینة، حتى ال یهمل الصلوات، وٕان كان هذا التدبیر 
ال یمنع رفع الصلوات في كل حین، وانشغال الفكر باللَّه. في هذه الصلوات نتذّكر أعمال اللَّه الخالصّیة، حتى ال 

یفارق الصلیب فكرنا، وال تُنزع صورة المخّلص عن قلوبنا. 

  ففي ذلك الوقت أصدر بیالطس الحكم على رّبنا ومخّلصنا 25: 15 (مرفي الساعة الثالثةلتقم صلواتك ،(
 ،الساعة التاسعة، ألّنه وقت الصلب... أّننا نالحظ أیًضا في الساعة السادسةبصلبه... ولتقم صلواتك أیًضا 

. ˺ففي ذلك الوقت ِاظلّمت الشمس وارتعدت األرض، إذ لم تكن قادرة أن تتطّلع إلى مرارة القسوة
القوانین الرسولّیة 

 وسّبح اللَّه، وٕان كنت في موضع آخر وجاء ذلك الوقت في الساعة الثالثة فصلِّ ،إذا كنت بالحقیقة في بیتك 
ّر على الخشبة. وألجل هذا ففي (العهد) القدیم مالساعة ُنظر المسیح وهو ُیسقلبك إلى اهللا. ألنه في تلك فصلِّ في 

یأمر الناموس أن ُیقّدم خبز التقدمة دائًما في الساعة الثالثة (مثاًال لجسد المسیح ودّمه). وُذبح الحمل الصامت 
الذي هو مثال الحمل الكامل، ألن المسیح هو الراعي وهو أیًضا الخبز الذي نزل من السماء. 

، ألّنه في تلك الساعة ُعلِّق المسیح على خشبة الصلیب، وانشق ذلك الیوم، في الساعة السادسة أیًضاصلِّ 
ها بصوت من صّلى في)، متشّبهین 45 ,44: 23لو(وحدثت ظلمة عظیمة. فلُیصلَّ إذن في تلك الساعة صالة قوّیة

وصیَّر كل الخلیقة مظلمة للیهود غیر المؤمنین. 
، لتعرف أن نفوس األبرار تبارك الرب اإلله في الساعة التاسعةلیقیموا أیًضا صالة عظیمة وتسبحة عظیمة 

الحق، هذا الذي ذكر قّدیسیه، وُأرسل لهم ابنه الذي هو كلمته لینیر علیهم. ألّنه في تلك الساعة ُطعن المسیح في 
ة، فخرج دم وماء، وأنار بقّیة ذلك الیوم إلى المساء. لذلك عندما بدأ ینام ابتدأ یوم آخر، فأعطى بذلك بحرالجنبه ب

. ˻مثال القیامة
التقلید الرسولي لهیبولیتس 

  لماذا رأى مالًكا؟ هذا أیًضا كان من أجل التأكید الكامل لبطرس، أو باألحرى لیس (لكرنیلیوس) بل لآلخرین

1 Apostolic Constitutions, 8: 34. 
2 Gregory Dix: The Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, 36:2-71992, p. 62-64.   

 .2000 مایو ، 2/1راهب من الكنیسة القبطیة: مصادر طقوس الكنیسة 
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 .˺الضعفاء (الذین كانوا معه)

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 إذ انتهى من اهتماماته وصار في سكون انشغل بالصلوات والندامة˻. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  مع أن كرنیلیوس لم یتعّلم وصایا اإلنجیل صّلى سّرًیا وبإخالٍص في حجرته، فُوجد أهًال أن یسمع صوت المالك
 بل في فخ ِمْعّدة الحوت، تأّهل جًدا أن ُتسمع ،یتحّدث. وماذا نقول عن یونان، الذي لم یكن حتى في حجرته

. ˼ وبقي حًیا؟، عظیٍم هكذاشٍ  أعماق البحر، ولم یلحقه أذى من معدة وحنصلواته التي م
خروماتیوس أسقف أكویال  
تمت هذه الرؤیا في وقت الساعة التاسعة، أي في وضح النهار، فال مجال أن یسقط كرنیلیوس فریسة ألوهام 

أو تخیالت، فقد كان یقًظا متنبًها. 
هذا وقت تمت هذه الرؤیا وقت الصالة في الهیكل، حیث كان الكهنة یشتهون أن یسمع اهللا صلواتهم ویقبل 

ذبائحهم وتقدماتهم عن الشعب، ولم یدركوا أن اهللا مهتم بأممي في قیصریة في بیته. وأن اهللا قد أرسل إلیه مالكه، 
"لتستقم صالتي كالبخور قدامك. لیكن رفع یدى كذبیحة یعلن له عن قبول صلواته وصدقاته لیرتل مع النبي: 

). 2: 141 (مز مسائیة"
  :فلما شخص إلیه ودخله الخوف قال"

  ؟ماذا یا سید
  :فقال له

 ]4". [صلواتك وصدقاتك صعدت تذكاًرا أمام اللَّه

 أدرك أنه كائن أعظم من اإلنسان ولیس بأقل من مالك، ، بهاء المالك وطریقة ظهوره كرنیلیوسإذ رأى
أدرك أنه رسول سماوي، قادم خصیًصا ألجله، یحمل  فدخله الخوف بسبب الظهور المفاجئ، ودعوته له باالسم.

 "؟دماذا یا سيرسالة شخصیة، لكن ما هي هذه الرسالة؟ لذا تساءل: "
حمل شوًقا صادًقا للتعرف على فكر اهللا، وكان مستعًدا أن یسمع ویستجیب ألي أمٍر سماوٍي یصدر إلیه، 

"تكلم یا رب فإن عبدك   وكما قال صموئیل النبي:"وذلك كما سبق فقال یشوع بن نون: "ماذا یقول سیدي لخادمه؟
. سامع"

كشف له المالك أن صلواته وصدقاته قد صعدت معا إلى حضرة اهللا. هكذا ال قیمة للصالة بال حب 
 ال إلى الشوارع ،صوامهألقد انطلقت صلواته و ورحمة، وال قیمة لعمل الرحمة للبشر بال حب هللا مترجم خالل الصالة.

لكي ینال مجًدا من الناس كما كان یشتهي الفریسیون، وٕانما صعدت مًعا خفیة إلي عرش اهللا، لُتسجل في سفر 
 الرب. ي لیضم فیه أسماء خائف،التذكار الذي ًیكتب في حضرة اهللا

1 Hom. on Acts, hom. 22. 
2 Hom. on Acts, hom. 22. 
3 Chromatius of Aquileia: Tractate on Matthew, 27:1: 4-5. 

. كان خروماتیوس صدیًقا لروفینوس واألسقف جیروم
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 أمكن حتى لعینیه أن تتركزا في رؤیة كل ما هو ،": إذ تمتع كرنیلیوس بقلٍب محٍب هللا والناسشخص إلیه"
سماوي، دون أن تسحبهما األمور األرضیة الزمنیة. 

بینما كان الیهود یقدمون الذبیحة المسائیة في تلك الساعة، ویأملون أن تكون صعیدة مقبولة إذا بالمالك 
المرسل من اهللا یعلن صدقات وصلوات هذا األممي أنها صعیدة أمكنها أن ترتفع وتصعد حتى أمام العرش اإللهي. 

: 6؛ هو 22: 15 صم 1؛ 22-21: 5 ؛ عا15-11: 1 شإفإن اهللا یطلب صعائد لذبائح الحب والطاعة والتسبیح (
). 1: 5؛ جا 6

قد یتساءل البعض: كیف صعدت صلوات وصدقات هذا األممي؟ ألم یكن في حاجة إلى دم ابن اهللا الوحید 
لیس من شهادة أن هذا األممي قد اعتمد على أعماله البارة الذاتیة، لكنه كان یقدم صلوات  للمصالحة مع اآلب؟

كان یشتهي أن یتعرف على إرادة اهللا ویود أن یتممها، لهذا إذ ظهر له المالك لم یجادل  وصدقاته خالل مخافته هللا.
كان مشتاقا إلى مخلص، لذا أصغى إلى الرسالة  في شيء بل في خضوٍع كامٍل تمم ما صدر إلیه من أمر إلهي.

 السماویة وقبل كرازة القدیس بطرس له بخصوص الخالص بسرور في غیر جدالٍ .

 لنتعلم عن السید المحب المتحنن كیف ال یتجاهل أحًدا. وٕانما إذ یرى نفًسا سامیة یسكب نعمته علیها بسخاءÏ. 

  الصالة فوق الكل یمكنها أن تحفظ باستمرار بهاء هذا الثوب الروحي. مع الصالة یكون السخاء في العطاء الذي
الصالة مع العطاء یمكنهما أن یمدانا بخیرات علویة بال  هو تاجنا في العمل الصالح ووسیلة خالص نفوسنا.

. Ðعدد، وأن یطفئا نار الخطیة في نفوسنا، ویهبانا حریة عظیمة

 عائًقا ضد االفضیلة لمن یرغب أن یكون ف ولیتعلموا أن الخدمة العسكریة ال تق،لیسمع ذلك المقیدون في الجیش 
 وٕان ،سامًیا. لیتعلموا أنه یمكن لإلنسان أن یعطي اهتماًما عظیًما لفضیلته حتى وٕان ارتدى حلة الجندیة والمنطقة

. Ñن كان ملتزًما بعمٍل عامٍ إكان له زوجة ومهتًما بأطفال، ومدیًرا لبیت، حتى و

 المفرطة، وتتبدد بنار الروح. لتتمزق بسیف ةه الشهوذكم، بل لتهلك هلكأو یمتم  الغنى أن یلتهب فیكبلح تسمح ال 
ألرض) اعة تتم أسفل (على ائ رحةبي ذهانقدمها من یمارسها. إيتحتاج إلى كاهن، بل ائعة ال الروح. إنها ذبیحة ر

 تذكاًرا أمام دتاتك صعدقصلواتك وصس، فقد قیل: "یویلرنذا كانت تقدمات ككي... هللكنها للتو ترتفع إلى الع
 .˽انظروا إنه أروع اتحاد ".اهللا

  عند رؤیة المالك صار خوف، لكنه 4: 10الحظوا كیف لم یتحدث المالك فوًرا بل رفع أوًال عقله وسما به (أع .(
 .˾خوف معتدل، قدرما یخدم تركیز ذهنه. الخوف رفعه، والمدیح خفف ما في الخوف مما هو غیر مبهج

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 وس أهًال لنوال یلين كرلصالة والصوم. ُوجد باالعنیفة جًدا ال یمكن أن ُتغلب إال ینطالشیاأن  نفسه برعلمنا ال

1 Baptismal Instructions, 7:29. 
2 Baptismal Instructions, 7:27. 
3 Baptismal Instructions, 7:28. 
4 Homilies on Rom., hom. 19. 
5 Hom. on Acts, hom. 22. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح العاشر 

 

 
 

 

. ˺عطیة الروح القدس خالل الصدقات واألصوام المستمرة قبل العماد
  س جیروميدلقا

،  یافا رجاالً واآلن أرسل إلى"
 ]5". [واستدع سمعان الملّقب بطرس

لقد أرسل اهللا مالًكا لكرنیلیوس لیقوده إلى الكنیسة ممثلة في أحد رسلها، لكنه لم یقدم له إنجیل الخالص،  
س الذي یقدم رسالة اإلنجیل ویقوده إلى طروال أعلن له عن اإلیمان بیسوع المسیح، إنما طالبه باستدعاء الرسول ب

طریق الخالص. فالكرازة باإلنجیل هو عمل خدام الكلمة ولیس المالئكة. إنها نعمة فائقة مقدمة لرجال اهللا تكشف عن 
)، یبعثون من اهللا 5: 2 (عب دین أن یرثوا الخالصي). حقا أن المالئكة هم خدام للعت8: 3(أف  غنى المسیح الفائق

 یلتقي الكل بالمسیح یسوع في ن.. غایتهم أصإلى المعلمین أو اآلباء كما إلى المحتاجین إلي التمتع بكلمة الخال
 كنیسته المقدسة.

، نازل عند سمعان رجل دباغ"أنه  
، بیته عند البحر

 ]6". [هو یقول لك ماذا ینبغي أن تفعل

" أي عند الشاطىء حیث كان سمعان دباًغا، والدباغة تحتاج إلى ماء كثیر، خاصة وأن بیته عند البحر"
ماء البحر مفضل في عملیات الدباغة. ولعل ما كان یهم اإلنجیلي لوقا هو أن هذا البیت ال تجاوره بیوت أخرى، إذ 

كان الیهود یحسبون عمل الدباغة دنًسا. 

 أال تالحظون كیف أحب الرسل الخلوة والسكون فاختاروا األماكن البعیدة للمدن؟P16F

˻ 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، فلما انطلق المالك الذي كان یكلم كرنیلیوس"
 ]7". [نادى اثنین من خدامه وعسكرًیا تقی�ا من الذین كانوا یالزمونه

في طاعة وبسرعة في غیر تردد أرسل كرنیلیوس اثنین من خدامه وجندًیا لیستدعى القدیس بطرس. لو أن 
كل أهل كان وس وحده كان مشتاقا أن یحقق إرادة اهللا ویتمتع بالخالص لذهب بنفسه إلى القدیس بطرس، لكن يكرنیل

بیته وربما بعض جنوده وأصدقائه أیضا مهتمین بخالصهم، لذا أرسل یستدعي القدیس. 
، خبرهم بكل شيءأو"
 ]8". [رسلهم إلى یافاأو

عاشت الكنیسة في مجٍد عجیٍب یقدمه لها الروح القدس قائد الكنیسة والمعزي لها. لذا نرى في حركة الكنیسة 
ظهور مالئكة، وأحالم مقدسة، ورؤى إلهیة، بل وأحیاًنا یحمل الروح الخدام وینطلق بهم إلى مواضع للكرازة. 

حًقا إنه ألمر عجیب أن یرى قائد أممي مالًكا یصدر له أمًرا باستدعاء رجل یهودي لم یتعرف علیه قبًال، 
وربما لم یسمع عنه، فیرسل بعثة، ویحدد لها موقع البیت واسم الشخص، وكأن األمر قد صدر إلیه من أعلى درجات 

القیادة لجیش السماء. تحرك القائد في طاعة كاملة بغیر أدنى تشكك، لیصیر بحق بكر كنیسة الغرلة، یتقبل الروح 

1 Against Jovinianus, Book 2,17. 
2 Hom. on Acts, hom. 22. 
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القدس بطریقة فریدة، لیفتح أمام إخوته أهل الغرلة مخازن الروح القدس ونعمه الفائقة. 

  ما أفعله إنما –الحظوا شخصیة هذا الرجل المتواضعة، فإنه لم یقل لهم: استمعوا إلّي، بل أخبرهم بكل األمر 
 .˺"أخبرهم بكل شيءُأمرت به من قبل العنایة اإللهیة. فإنه لم یرد أن یستخدم سلطانه إلحضار بطرس إلیه، لهذا "

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

نقف بكل تقدیٍر واعتزاٍز أمام هذا القائد الذي یرى في السلطة حبا واتساع قلب، فإنه لم یصدر أوامره ویلتزم 
خدامه وجنوده بالطاعة العمیاء، وٕانما اخبرهم بكل شيء كأب محب یعلن أسراره ألوالده المحبوبین لدیه، حتى 

یشاركونه البركات اإللهیة. صورة رائعة لمفهوم القیادة والسلطة كثیًرا ما ال نجدها حتى في حیاة الوالدین أو المرشدین 
أو الكهنة! 

أرسلهم إلى یافا، حیث ینطلق القدیس بطرس من هناك إلى قیصریة یجتذب بكر المؤمنین من بین األمم. 
وهي نفس البقعة التي منها انطلق یونان النبي لیكرز ألهل نینوى، الشعب األممي، لیقدموا توبة ویتمتعوا بالمراحم 

اإللهیة. 

. رؤیا بطرس الرسول 2
، ثم في الغد فیما هم یسافرون"

، ویقتربون إلى المدینة
 ]9". [صعد بطرس على السطح لیصّلي نحو الساعة السادسة

 میًال عن قیصریة، تحركت السماء لتعلن للقدیس ٣٠إذ انطلقت البعثة إلى مدینة یافا التي تبعد حوالي 
 ٦بطرس قبیل وصول البعثة التي انطلقت في الصباح المبكر لتصل في وقت الظهیرة (تقطع الخیول المسافة في 

ساعات). ظهرت الرؤیا لبطرس الرسول، والبعثة على أبواب البیت. كانوا یسألون عن القدیس بطرس، وكأن األمر 
یصدر أن یقوم فوًرا من الغیبة لیعمد األمم ویقبلهم في شركة مائدة الرب. 

 فقد حرم الناموس االختالط باألممین مهما كان سلوكهم. كان البد من ،كان تحقیق هذا األمر فیه صعوبة
أمٍر إلهٍي یصدر للرسل عند تحركهم العملي للبدء في خدمة األممین. لهذا كانت هناك حاجة ملحة إلي رؤیا سماویة 

 كي یذهب إلى ، كما كانت الحاجة أیضا إلى رؤیا سماویة لحنانیا،للقدیس بطرس كي ینطلق إلى بیت كرنیلیوس
 النبوات الصریحة والواضحة في العهد القدیم برجوع األمم إلي اهللا، نمبالرغم  ویكرز له ویعمده. ف،شاول الطرسوسي

 دعوة السید المسیح لتالمیذه أن یكرزوا في الخلیقة كلها لم یكن ممكًنا التحرك العملي لتحقیق ذلك دون رؤى نوم
سماویة في لحظات البدء بالعمل. 

لقد صعد بطرس على السطح لیصلي، ووهبه الرب هذه الرؤیا، لكنه لم یكشف له ما حدث في بیت 
 مع كرنیلیوس؛ إنما جاءت الرؤیا تدفعه ءكرنیلیوس، وال عن الرسل القادمین إلیه یستدعونه، وال عما سیحدث في اللقا

للتحرك مع هؤالء الرسل. فاهللا یكشف لخدامه قدر ما یناسب الزمن. كان على القدیس بطرس أن یتحرك في طاعة 
 وٕانما أن یثق في عمل اهللا ، لیرى بعینیه أعمال اهللا العجیبة التي لم یكن یتوقعها. علیه أال یسأل عما سیحدث،للرؤیا

لكل أمٍر زمن معین لدى اهللا. یدرك أن ن أالفائق، و

1 Hom. on Acts, hom. 22. 
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": كان الناموس یلزم المؤمنین أن یقیموا سورا یحوط بالسطح حتى ال یسقط أحد. وكان السطح على السطح"
المكشوف أو الحجرة المقامة علیه تعتبر من أفضل األماكن للخلوة مع اهللا والصالة. ولم یكن أحد من الساكنین في 

المنازل المجاورة أو الذین في الشارع یرى من یجلس أو یركع أو یقف أثناء خلوته على السطح. یرى البعض أن 
 فال ینشغل فكره ،الصالة على السطح تعطي فرصة أعظم للصالة، فمن جانب یرى السماء مكشوفة أمامه

 متحرًرا من كل ما هو أرضي. ومن على السطح یرى نصیًبا كبیًرا ، بل یترقب انطالقه إلى بیته السماوي،باألرضیات
 فیتحدث مع اهللا باسم الشعب كله، ویطلب عن إخوته. وعلى السطح ال یسمع أحًدا وال یسمعه أحد، بل ،من المدینة

یتحدث في خلوة مع إلهه. 
 أما األتقیاء ،كان غالبیة الیهود یحرصون على الصالة الصباحیة والمسائیة ":نحو الساعة السادسة"

: 6 فیحرصون على الصالة في وقت الظهیرة، أي یصلون ثالث مرات، كما كان دانیال النبي یفعل في السبي (دا
). وكان المسیحیون األوائل یحرصون على هذه الصلوات الثالث كما 17: 55)، وأیضا داود النبي (مز 10-13

. القدیس إكلیمنضس السكندريیقول 
، فجاع كثیًرا"

، واشتهى أن یأكل
 ]10". [وبینما هم یهیئون له وقعت علیه غیبة

عیٍن أو أمٍر ما حیث تبدو الحواس الخارجیة م": تشیر إلى حالة للعقل فیها یمتص بالكامل في فكٍر غیبة"
سحب كیان اإلنسان إلى نع ليوكأنها متوقفة جزئًیا أو بالكامل. هي حالة انسحاب للفكر والقلب عما هو منظور أو مسم

 لتعبر إلى جٍو روحٍي ال یخضع للحواس البدنیة. ، وكأن ال شيء حوله، أو كأن النفس قد انطلقت من الجسد.أعماقه
). والقدیس بولس سقط في غیبة 16 ،4: 24 القدیر في رؤیا بینما كان ساقًطا في غیبة (عد ىقیل عن بلعام أنه رأ
). 2: 12كو  2)، وتكرر األمر معه (17: 22وهو في الهیكل (أع 

جاع القدیس بطرس كثیًرا واشتهي أن یأكل، فقدم له السید المسیح طعاًما یشبع قلوب السمائیین، وهو دخول 
األمم إلى اإلیمان. لقد جاع السید المسیح نفسه بعد أن صام أربعین یوًما، وقد طلب الشیطان منه أن یحول الحجارة 

 بال أحاسیس ة وقد رفض السید ذلك، ألنه ترقب هذا الیوم الذي فیه یحول الحجارة البشریة التي صارت صلد،خبًزا
 خبٍز مشبع، كما ى یبهج قلب اهللا. لقد تحولت الحجارة إلابسبب عبادة األصنام الحجریة لتصیر بالحق طعاًما سماويً 

 حین قال أن اهللا قادر أن یقیم من الحجارة أبناء ،ید المسیح بذلكستحولت الحجارة إلى أوالد إلبراهیم، كما وعد ال
إلبراهیم. 

   ماذا یعني تعبیر غیبةek[ta[ic ؟ منظر روحي (ثیؤریا)، فلتقل أن النفس صارت كأنها خارج الجسد. "فرأى
 .˺السماء مفتوحة..."

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 4: 4 لو ؛4:4 (مت  بل بكل كلمة من اهللا،طلب والد یعقوب طعام الكلمة، ألن اإلنسان ال یحیا بالخبز وحده.( 
). مثل هذا الطعام جاع إلیه بطرس عندما رأى العالمات السریة 4: 27 (تك مثل هذا الطعام طلبه اسحق

1 Hom. on Acts, hom. 22. 
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. ˺لمستقبل إیمان األمم
القدیس أمبروسیوس 

، السماء مفتوحةفرأى  "
، ناء نازًال علیه مثل مالءة عظیمةإو

، مربوطة بأربعة أطراف
 ]11". [ومدّالة على األرض

 وقد انفتحت أبوابها لنزول شيء ما منها، وكأنها قد صارت مغلقة ،اعتاد العهد القدیم أن یتحدث عن السماء
 ظهره هللا. وقد جاء كلمة اهللا ى مغلقة أمام وجه اإلنسان الذي أعطىأمام البشریة تنفتح أبوابها لتحقیق رسالة معینة لتبق

المتجسد لیفتح أبواب السماء، بل ویقیم ملكوته داخل اإلنسان. 
ما أن ارتفع قلب القدیس بطرس الرسول إلى السماء حتى انفتحت أبوابها لیتكشف غنى نعمة اهللا وٕاحساناته. 

 ه. إذ كان جائًعا بین الیهود أشبع إیمان كرنیلیوس جوع ذا الذيهعت إلى السطح مثل الرسول بطرس؛ إنك ارتف
إلیمان. تعلم من  اىلإین  الرغبة الجامحة التي سببها عدم إیمانهم خالل تحول قائد المئة واألممیین اآلخربحوك

ا. صوربعة أن كل البشر یمكن أن یخلألوانبه األربعة كرمز لألناجیل اجب ضألراإلناء النازل من السماء إلى ا
التي ارتفعت مرة أخرى، كانت رمًزا للكنیسة التي یا ؤالر الجمیلة التي في یضاءأضف إلى ذلك هذه المالءة الب

ًدا أن وعد الرب حتًما یتحقق: "طوبى لألنقیاء القلب، ألنهم یعاینون يكأتحمل المؤمنین من األرض إلى السماء، ت
. ˻)8: 5اهللا" (مت 

 س جیروميدلقا

 كن هذا بدون كید لم يت هذه الحیوانات؟ بالتأوة) حء عظیم على شكل مالءان لماذا ظهرت مالءة (إ: أحدقد یسأل
 المالءة لهذا كل من یرغب أن یبلغ سّر الكنیسة یبیص ألخرى ال اد الثیابسفي يذلسبب. نحن نعلم أن العث ا

إفساده،  نكلبه فساد الشهوات الشریرة. یلزمه أن یثبت في اإلیمان بطریقة ال یمقالجامعة یلزمه أن یستبعد من 
  باألفكار الشریرة كأنها عث، إن أراد أن یبلغ سّر تلك المالءة التي ترمز للكنیسة.دیفس حتى أنه ال

ر شاء ثالث مرات إال ألن كل األمم الذین ینتمون إلى أربع جهات األرض حیث تنتسمالن لت منز اذامل
من باسم  إذ یجدون الذین یؤ،ألربعة التي تنتمي لإلناءاباسم الثالوث؟ ُأشیر إلى الكنیسة في األركان  ُیعمدون ،الكنیسة

أربعة أركان أو اتجاهات العالم والثالثة ن فإا هم. لهذكتیسین وشردقلا ةقوالروح القدس حتى یبلغوا مرافبن  واالاآلب
ة، عبر الذي للرسل، حیث ُیبعث ثالثة إلى األ12 هذه الحقیقة تشیر إلى رقم ،ظهورات التي تشیر إلى سّر الثالوث

ا عة، لهذربعالم األلا ناكرا عشر رسوًال قد ُعینوا للكرازة بسّر الثالوث في أان االثن. ولما ك12دل  تعافأربعة ثالث مرات
 .Ñاألربعة أركان نزلت من السماء ثالث مراتن فإ

 صریوس أسقف آرليق ألبا

 وًرا في نفس الوقت. كان بطرس جوعاًنا مشارْك القدیس بطرس في هذا النوع من الغیبة عندما كان جوعاًنا ومخ

1 Flight from the world, 8: 49, translated by Guirguis K. Youssef. 
2 Letter 125 to Rustius, 2. 
3 Sermon 176:4. 
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 جرب )10:10 وبینما كان أعضاء عائلته یجهزون الطعام (أع ، وأراد أن یتذوقهالمادي،قبل أن ُیقدم له غذاء 
 وٕاناًء ، اآلتیة: "فرأي السماء مفتوحةا الرؤيىبطرس هذه الغیبة المقدسة الصاحیة. وخرج من نفسه بواسطتها ورأ

 على األرض. وكان فیها دواب األرض والوحوش ةنازًال علیه مثل مالءة عظیمة مربوطة بأربعة أطراف ومدال
 كال یا رب لم آكل قط شیًئا : وكلْ . فقال بطرسواذبح قم یا بطرس :والزحافات وطیور السماء. وصار إلیه صوت

تدنسه أنت. وكان هذا على ثالث مرات" (أع  طهره الّله ال دنًسا أو نجًسا. فصار إلیه أیًضا صوت ثانیة ما
). نتعلم من الصوت الذي ناداه في المرة األولى أن الّله اآلب هو الذي ُیطهر، وفي المرة الثانیة أن 11:10-16

 شيء. تحدث هذه الغیبة من ل وفي المرة الثالثة أن الروح القدس هو الذي یطهر ك،االبن الوحید هو الذي ُیطهر
 ،الخمر الذي یقدمه الّله لكل من یجلس على مائدته. فاهللا ُیشجع بحق كل من یعیش حیاة الفضیلة ویقترب منه

 استحقاق واسكروا أیها األحیاء". "ألن الذي یأكل ویشرب بدون ،لبعیدین عنه: "كلوا أیها األصحاب اشربوالولیس 
" على المستحقین لهذا إخوة) فهو یطلق كلمة "29:11 كو 1 لنفسه غیر ممیٍز جسد الرب" (ةیأكل ویشرب دینون

. ˺)35:3"(مر وأمي وأختي أخيالطعام. "ألن من یصنع مشیئة الّله هو 
القدیس غریغوریوس النیسي 

 ]12". [وكان فیها كل دواب األرض والوحوش والزحافات وطیور السماء"

ن كانت المالءة ال تضم حیوانات ألیفة إكانت هذه المالءة النازلة من السماء تشیر إلى الكنیسة المقدسة، ف
 هكذا فإن الكنیسة كجسد المسیح ،فحسب بل ووحوش أیًضا؛ ال تضم فقط حیوانات ودواب األرض بل وطیور السماء

محب كل البشریة یفتح أبواب اإلیمان أمام كل الناس، أصحاب الطبائع الهادئة أو الضعیفة، الذین عاشوا وسط وحل 
نه یقیم منهم جمیًعا شعًبا مقدًسا متشبًها بالمالئكة. إ... ت والذین كانت قلوبهم تشتهي ان تحلق في السماوا،األرض

). تضم شبكة 11: 3 (كو  الیهود واألمم، السادة والعبید، الكبار والصغار، لیس بربري وال سكیثي الكنیسةتضم
 تقدس الكل، وتقیم من الكل أعضاء متنوعة للجسد الواحد المتناغم مًعا. ،الكنیسة من كل صنفٍ 

: وصار إلیه صوت"
 ]13". [ اذبح وكل،قم یا بطرس

طلب من القدیس بطرس أن یذبح ویأكل دون تمییز بین طاهر ونجس في نظر الناموس، إذ یصیر الكل 
 . فیصیر الكل مقدسین فیه، ألنه هو قدوس،نُ یذبحوا معه بروح الحب والبذلأشركاء المسیح في الصلیب، یشتهون 

كان األكل یمیز بین الیهودي واألممي، فالیهودي ال یأكل ما نجس حسب الناموس، وال یشارك أیضا األممي في 
أطعمته المقدمة لألوثان. 

 بل سمع الصوت اإللهي نفسه یدعوه أن یذبح ویأكل. فاألمر جد ،لقدیس بطرس مالك من السماءللم یظهر 
 لذلك تحدث الرب نفسه مع بطرس، كما هو واضح من إجابة القدیس بطرس نفسه. ، ویصعب تصدیقه،خطیر

  .واضح أن الناموس نفسه خالل العالم كله له أربعة أركان: الشرق والغرب والجنوب والشمال، كما یقول الكتاب
] لكي یظهر 13" [اذبح وكلْ ولهذا فإن اإلناء الذي حوى كل الحیوانات الرمزّیة الذي ُأعلن لبطرس عندما قیل له: "

أنه یلزم أن یؤمن األمم، ویدخلوا في جسد الكنیسة، كما یدخل في جسمنا ما نأكله، وأن هذا اإلناء كان نازًال من 

1 Homilies on Song of Songs, 10. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
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. Ïالسماء بأربعة أركان، مظهًرا أن العالم كله حتًما سیؤمن
القدیس أغسطینوس  

 یشیر هذا إلى الكنیسة الجامعة أن تذبح أوًال ثم تأكل كل من یؤمنوا بالمسیح. ،"اذبح وُكلل لبطرس: "قي امدنع 
. وكما الً لم یمت أو ام حيسیمان حتى ُیغرس اإلیمان. إذ ال یستطیع أحد أن یؤمن بالم عدم اإل، ُیذبحر آخىبمعن

. Ð)3: 3لرسول: "قد متم وحیاتكم مستترة مع المسیح في اهللا" (كو  اولیق
 صریوس أسقف آرليق ألبا

 :فقال بطرس"

 ،كّال یا رب

 ]14". [ألني لم آكل قط شیًئا دنًسا أو نجًسا

في البدایة رفض بطرس أن یأكل، ألنه حسب أن المواعید اإللهیة والبركات السماویة الطاهرة ال ُتقدم لألمم 
األنجاس، إذ كانوا في عینیه بال إله، ولیسوا من رعویة إسرائیل! 

ما هو الفرق بین الدنس والنجس؟ 
الدنس هو الشيء الذي ال ُیكرس هللا، فمن یعبد آلهة غریبة غیر اهللا فبحسب ناموس موسى ُیحسب دنًسا. 

في األصل الیوناني معناه "عمومي" أو "عام"، أي لیس مخصًصا هللا. لذلك یتطلع الیهود إلى كل األمم أنهم دنسون. 
أما النجس فهو ما لم یتطهر. فالیهودي متى لمس میًتا ُیحسب نجًسا حتى المساء، حیث یستحم ویتطهر. واألوزة التي 

یذبحها آخر غیر الحاخام نجسة ال تؤكل، أما إذا ذبحها حاخام وصفى دمها، فُتحسب حالًال وطاهرة. 
فالرسول بطرس كسائر الیهود یتطلع إلى األمم لیس كأنجاس یحتاجون إلى تطهیر، كما یتنجس أي یهودي 

فیتطهر، وٕانما كأدناس غرباء عن اهللا ال یمكن تطهیرهم. 
). لم یكسر 20-3: 14؛ تث 27- 2: 11یمیز العهد القدیم بین الحیوانات الطاهرة وغیر الطاهرة (ال 
 بل بالروح المحیي، فإن ، ال في حرفیته القاتلة،القدیس بطرس قط هذا المبدأ. اآلن قد حان الوقت لتحقیق الناموس

رائع مفاهیمها الروحیة، وقد سبق لنا توضیحها أثناء تفسیر سفري العدد والتثنیة. شلهذه ال
: فصار إلیه أیًضا صوت ثانیة"

 ]15". [نتأ ال ُتدنسه ،ما طهره اللَّه

ماذا یقصد بالقول: ما طهره اهللا؟ ما أعلن اهللا عنه أنه طاهر، أو ما یأمرك به اهللا أن تفعله، فإنه حتًما ال 
م على التفسیر ویكون دنًسا وال خطأ. ما كان لدیك في فكرك من تمییز بین ما هو طاهر وما هو غیر طاهر یق

بمنظار ناموسي لیس  ، لترى ما هو طاهر وما هو دنس،الحرفي كبعض الشرائع في الناموس. اآلن لتحمل فكًرا روحًیا
 ب الحجاشق اآلن یدعون لنوال ذات اإلحسانات والبركات التي یقدمها هللا للیهود. لقد ان. دنسینترى األمم ف،حرفي

). 28: 3 ؛ غل14: 2  وُدعي العالم كله للشركة مًعا والتمتع بإنجیٍل واحٍد وٕایماٍن واحٍد (أف،جز بین الفریقیناالح
 الحاجز. باآلن یلزم إعادة النظر في فهم الشرائع الناموسیة بعد انهیار الحجا

 ینن اآلخرأ و، نصیب في هیكل الربم لهم وحدهمنهالیهود أیظن ف ،الیهود واألمم حائطبین لقد كان 

1 Sermons on N.T. Lessons, 75:9. 
2 Sermon 176:5. 
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. لقد جاء حجر الزاویة الذي یضم بالحق الحائطین مًعا في الهیكل الجدید. ونمرذول
 عن "الطعام" یعلق على هذه العبارة، قائالً : [لیس هناك اعتبار لما القدیس إكلیمنضس السكندريفي حدیث 

 من البقول ةنستخدمه من هذه األشیاء (األطعمة)، إذ تتساوى كلها، "ألنه لیس ما یدخل الفم ینجس اإلنسان..." أكل
)... البقول واألعشاب لیست هي المحبة، بل ما 17: 15" (أم ةحیث تكون المحبة خیر من ثور معلوف ومعه بغض

 أو ولیمة المحبة. في هذا من األفضل إتباع يیجب علینا هو أن نتناول وجباتنا بالمحبة، وذلك ما نقصده باألغاب
ن اإلفراط (في األكل) فیه خطورة، والمغاالة (في الصوم) مكروه، وأما اختیار الوسط في إ في األمور... فعتدالاال

.] Ïجیدفاألمور 
، وكان هذا على ثالث مرات"

 ]16". [ثم ارتفع اإلناء أیًضا إلى السماء

لعل المالءة التي نزلت من السماء كانت ترتفع وتنزل مع الصوت الذي تكرر ثالث مرات، وكأن كنیسة 
 بالبنوة هللا القدوس، لكي یصیر كل مؤمن حقیقي مقدًسا وطاهًرا في الرب خالل میاه المعمودیة وعمل  تتمتعالمسیح

 یصر اهللا على إعالن إبداع حبه لألمم، فإنهم إذ یؤمنون اسم الثالوث القدوس.التغطیس بالروح القدس، وذلك بالعماد ب
یتطهرون بالمعمودیة ویصیرون أبناء اهللا. 

ارتفعت المالءة (اإلناء) إلى السماء. فما لم یقبله بطرس ویخشى أن یتنجس ویتدنس إذا بالسماء تقبله. 
). 25: 9صارت التي لیست بمحبوبة محبوبة لدى اهللا، والتي لیست شعبه شعبه (رو 

  إذن تشیر المالءة إلى األرض، والوحوش التي فیها هم من األمم، واألمر "اذبح وُكلْ " یشیر إلى االلتزام بالذهاب
 .˻إلیهم أیًضا، وقد تكرر ثالث مرات إشارة إلى المعمودیة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

. لقاء مع رجال كرنیلیوس 3
، كان بطرس یرتاب في نفسه"وٕاذ 

  ؟ماذا عسى أن تكون الرؤیا التي رآها

، إذا الرجال الذین ُأرسلوا من قبل كرنیلیوس
  ،وكانوا قد سألوا عن بیت سمعان

 ]17 [."وقد وقفوا على الباب

كان شاول بعد خدمته قرابة ثالث سنوات في العربیة وخدمته في دمشق التقى بعد ذلك بالقدیسین بطرس 
 شاول للخدمة بین األمم. لم یكن في مخیلة القدیس بطرس أن ةدركوا دعوأویعقوب ویوحنا في أورشلیم، ولعلهم قد 

 إذ هو مدعو لخدمة الختان، لكن اهللا أراد له أن یبدأ بإذابة هذا الثلج الذي یسود على العالقة بین األمم ،یخدم األمم
والختان، فیقوم هو بحصاد بكر خدمة األمم، حتى ال یظن أهل الختان وجود تضاد بین الخدمتین. 

، ونادوا یستخبرون"

1 Paedagogus 2:1. راجع ترجمة فلیوباترون 
2 Hom. on Acts, hom. 22. 
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 ]18". [هل سمعان الملّقب بطرس نازل هناك

، وبینما بطرس متفكر في الرؤیا"
: قال له الروح

 ] 19". [هوذا ثالثة رجال یطلبونك

یدعوه الروح القدس نفسه قائد الكنیسة أن یكف عن التأمل فیما قد رآه وما سمعه وینزل للعمل، فإن الروح 
اإللهي الذي قدم له اإلعالن اإللهي یقدم له التفسیر في حینه. 

، لكن الروح أصدر أمره بالعمل، لیقدم العل القدیس بطرس كان یترقب من الروح القدس تفسیًرا واضًحا للرؤي
لقدس مفاهیم ا ما نجلس في هدوء للتأمل في كلمة اهللا، ویكشف لنا الروح ا ونحن أیًضا كثیرً .له التفسیر أثناء العمل

حیة للكتاب المقدس، لكننا نكتشف أعماق جدیدة لكلمة اهللا كلما تحولت الكلمة إلى عمل تحت قیادة الروح القدس. 
فالعمل لیس نقیًضا للتأمل، بل هو واحد معه، ال ینقسمان! 

، لكن قم وانزل"
، واذهب معهم غیر مرتاب في شيء

 ]20". [ألني أنا قد أرسلتهم

ل األممي متهلًال، وٕان كان ال یعرف جصدر له األمر بالعمل السریع بال تواٍن وبغیر ریبةٍ . لینطلق إلى الر 
 كان الرسول بطرس متحیًرا، وفیما هو یفكر ما عسى أن تكون الرؤیا، إذا ماذا سیفعل، وال لماذا اختیر هذا دون غیره.

بالروح یفسرها له عملًیا، معلًنا له أن البعثة القادمة إلیه هي من قبله، إذ هو الذي أرسلهم. كان بطرس الرسول مرتبًكا 
كیف تأمره السماء أن یأكل مما هو دنس أو نجس، وٕاذا بالروح یحركه كما بغیر إرادته لینزل إلى قیصریة، حیث 

یذهب إلى من یستدعوه. وكأن الروح القدس قد منطق بطرس الرسول، منطق عقله وقلبه وكل كیانه الداخلي لیسیر به 
). ٢٨: ٢١حیث ال یشاء (یو 

جاءت الرسالة لكرنیلیوس عن طریق مالك، وأما القدیس بطرس فتكلم بالروح، فبقدر ما یمتلئ اإلنسان 
بالروح القدس یتمتع بقیادة الروح وحدیثه معه.  

  (الروح) عظیم هو سلطان الروح، ما یفعله اهللا یقول الروح أنه یفعله. أما المالك فبخالف ". أنا قد أرسلتهم"یقول
ذلك بل قال أوالً : "صلواتك وصدقاتك صعدت تذكاًرا أمام اهللا"، مظهًرا أنه قد جاء من هناك، وبعد هذا قال: "اآلن 

 .˺أرسل..." لم یفعل الروح هكذا، بل قال: "أنا قد أرسلتهم"

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ، إلیه من قبل كرنیلیوساُأرسلوفنزل بطرس إلى الرجال الذین "
،  ها أنا الذي تطلبونه:وقال

 ]21" [؟ما هو السبب الذي حضرتم ألجله

لم یسمع أحد طرقات الرجال، ولعلهم لم یطرقوا الباب نهائًیا فقد نزل إلیهم القدیس بطرس بناء علي أمر 
ربما نزل من السلم الخارجي من السطح إلى الباب، وٕاذ أخبروه بقصدهم انكشف له لغز الرؤیا، وأدرك الروح القدس. 

1 Hom. on Acts, hom. 22. 
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أن اهللا یدعوه لرسالة یتممها خارج دائرة الیهود، أسمى من البحث في طعام طاهر أو غیر طاهر. 
استقبلهم القدیس بطرس هم ورسالتهم، واستفسر منهم عن سبب مجیئهم الذي أخفاه عنه الروح القدس لسمعه 

منهم. 

 " :هذه هي الطریقة التي بها أنا قد أرسلتهم، فنزل بطرسلم یقل الروح: "لهذا السبب أظهرت لك الرؤیا" بل قال ."
یجب أن ُیطاع الروح دون طلب المسببات. یكفي أن یتأكد تماًما بأن األمر صادر من الروح، وعلیه أن یؤمن 

 .˺بهذا، لیس إالَّ 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، فقالوا أن كرنیلیوس قائد مئة"
، رجًال باًرا وخائف اللَّه

، ومشهوًدا له من كل أمة الیهود
، ُأوحى إلیه بمالك مقدس أن یستدعیك إلى بیته

 ]22". [ویسمع منك كالًما

 كرجٍل باٍر یخاف اهللا، ومع كونه لیس یهودًیا تشهد له كل أمة الیهود عن تقواه، ةقدموا له شخصیة قائد المئ
بل وتشهد له السماء حیث بعثت إلیه مالًكا مقدًسا لكي یستدعي القدیس بطرس، وأنه اآلن مستعد أن یسمع للقدیس 

ویتعلم منه. 
، وأضافهم فدعاهم إلى داخل"

، ثم في الغد خرج بطرس معهم
 ]23". [ الذین من یافا رافقوهاإلخوةوأناس من 

 ساعات، لكي ٦استضافهم القدیس بطرس كمن هو صاحب البیت، وقضوا معه الیوم بعد سفر دام حوالي 
استضافهم مع أنهم أممیون ولم یستنكف من أن یأكل معهم، وكان من بینهم خادمان ما یذهب معهم في الیوم التالي. 

وكان الثالث جندًیا. لقد بدأ یدرك ما وراء الرؤیا التي شاهدها. 
 لم نسمع عن معارضة أبداها رب البیت، وال الجماعة التي كانت تجتمع مًعا هناك بكونها كنیسة یافا. لكن 

بال شك وقف الكل في دهشٍة یسمعون ما یقوله الرجال عن كرنیلیوس ورؤیاه وال یفهمون ماذا یحدث. كان اهللا یعد 
 األذهان مع القلوب لقبول انفتاح باب اإلیمان لألمم تدریجًیا.

 (أع  مسیحیین من یافا6انطلق في الیوم التالي، بعد أن قضى معهم لیلة، إلى قیصریة وكان في رفقتهم 
)، فقد كان من عادة الرسل أن یكون معهم رفقاء في رحالتهم. وٕاذ كان لهذه الرحلة أهمیتها الخاصة أمام 12: 11

التاریخ كان ال بد من أن یشهد هذا الحدث بعض المؤمنین لیعلنوا األحداث كشهود عیانٍ . 

. لقاء مع كرنیلیوس 4
، وفي الغد دخلوا قیصریة"

، وأّما كرنیلیوس فكان ینتظرهم

1 Hom. on Acts, hom. 22. 
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 ]24". [نسباءه وأصدقاءه األقربینأوقد دعا 

إذ قطع هذه الرحلة غالًبا على قدمیه دخل بیت كرنیلیوس لیجده هو وأسرته وأقرباءه یترقبون مجیئه. فقد 
دعاهم كرنیلیوس لیتمتعوا معه بالبركات اإللهیة التي كان یتوقعها بناء على حدیث المالك معه. 

 هذا هو دور الصدیق، دور التقي، فإنه حیث توجد البركات، یهتم بأصدقائه المقربین لیكونوا شركاء معه فیها˺. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، ولما دخل بطرس استقبله كرنیلیوس"
 ]25". [وسجد واقًعا على قدمیه

 لذلك سجد عند قدمیه، فقد اعتادوا في الشرق قدیًما السجود عند أقدام الملوك ،تطلع إلیه كرنیلیوس كسفیر هللا
ن الالهوت قد تجسد أو أنه المسیا الذي یترقبه الیهود. أوأصحاب الكرامة العظیمة. ولعله ظن في بطرس 

 فعل هذا لیعلم اآلخرین، ویعبر عن شكره هللا، ویظهر تواضعه˻. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

: فأقامه بطرس قائالً "
 ]26". [قم أنا أیًضا إنسان

أقصى ما یقدمه قائد الجیش هو انحناء رأسه وٕاال ُیحسب كمن أهان إمبراطوره الحامل لواء كرامته. لكن 
كرنیلیوس انحنى حتى السجود إلى األرض، وٕان كان قد اختلط في ذهنه، فلم یمیز بین الراسل والمرسل. فأسرع 

رفض القدیس بطرس مثل هذه التكریم، لذلك  القدیس، وأقامه لیسجد الكل بالروح والحق لمن له حق السجود والعبادة.
: 22؛ 10: 19 ورفعه كصدیٍق له. ال یحتمل اإلنسان المقدس وال المالك أن یتقبل سجوًدا للعبادة (رؤ ،احتضنه بیدیه

 أنا في :). لقد أوضح لقائد المئة أنه أیًضا إنسان. إنه إناء خزفي یحمل في داخله الكنز السماوي. كأنه یقول له9
ذاتي لست بشيء، إني مثلك إنسان مجرد، ال یلیق بي قبول تكریٍم كهذا. 

 أال ترون أنه قبل كل شيء یعلمنا الرسل هذا الدرس أالَّ نظن فیهم أنهم شيء عظیم˼. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .ال یعبد المخلوق مخلوًقا آخر، بل یعبد العبد الرب، والمخلوق اللَّه 

].  26" [أنا أیًضا إنسانلذا عندما أراد كرنیلیوس أن یسجد لبطرس منعه الرسول بطرس قائالً : "
وعندما أراد یوحنا أن یسجد للملك في الرؤیا منعه المالك، قائالً : "أنظر ال تفعل فإني عبد معك، ومع 

).  9: 22إخوتك األنبیاء، ومع الذین یحفظون أقوال هذا الكتاب. اسجد للَّه" (رؤ 
لذلك فالسجود یكون للَّه وحده. وقد عرف المالئكة أنفسهم هذا بالرغم من أنهم یفوقون غیرهم في المجد. فهم 

. Òجمیًعا مخلوقات، ولیسوا من الذین ُیسجدون لهم، بل هم من بین الذین یسجدون للرب
البابا أثناسیوس الرسولي 

1 Hom. on Acts, hom. 23. 
2 Hom. on Acts, hom. 23. 
3 Hom. on Acts, hom. 23. 
4 Adv. Arian. 2:16:23. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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، ثم دخل وهو یتكلم معه"
 ]27". [ووجد كثیرین مجتمعین

ه آ به عند الباب، فقد خرج إلیه یَعبر عن فرحه الشدید بحضوره، واستعداده لالستماع إلیه. وٕاذ رىلعله التق
 ثم انطلقا مًعا إلى الداخل. فوجئ القدیس بكثرة عدد الحاضرین، األمر الذي لم ،القدیس بطرس وقفا لحظات یتحدثان

 ، لیسمعوا معه،یكن یتوقعه، فقد عمل الروح القدس في قلب كرنیلیوس حتى قبل قبوله اإلیمان لكي یجتذب الكثیرین
ویتمتعوا بما دعته السماء إلیه. 

  :فقال لهم"
  ،أنتم تعلمون كیف هو محرَّم على رجل یهودي

 ، أو یأتي إلیه،أن یلتصق بأحد أجنبي
 ]28". [وأّما أنا فقد أراني اللَّه أن ال أقول عن إنساٍن ما أنه دنس أو نجس

: 18 (ال ملقد منعت الشریعة الیهودیة من الدخول في عالقات زوجیة أو معاهدات مع األمم المحیطة به
)، وقد فسرها الیهود باالمتناع حتى عن عالقات الصداقة معهم أو 12-11: 9؛ عز 12-3: 7؛ تث 30- 24

العالقات التجاریة. 
ل الحجاب الحاجز بین الیهود واألممیین بالكرازة ين یزأحدثهم الرسول عن الرؤیا التي شاهدها كیف أراد اهللا 

حسب القدیس بطرس أنه یلزم ان یكشف لهم أن تغییر نظرته لهذا األمر لم یكن من فكره  بإنجیل الخالص للعالم كله.
 إلهیة. ةالخاص بل بدعو

بدأ حدیثه بالكشف عن مراحم اهللا الغنیة لكل البشریة، وأن ما حدث من غنى نعمة اهللا، ال فضل لبطرس 
 فیه. هكذا تحدث بروح التواضع، ما یفعله إنما بكونه أداة في ید اهللا.

أراني اهللا أن ال أقول عن إنسان ما أنه تعلم القدیس بطرس مبدأ إلهي كان یصعب جًدا علیه قبوله، وهو "
". هكذا یعترف القدیس بطرس أنه قد جاء بناء على إعالن إلهي، حاسًبا تلك اللحظات هي بدء افتتاح دنس أو نجس

طریق اإلیمان لألمم، كي یتمتعوا على قدم المساواة مع الیهود بالوعود اإللهیة. 

 كان الذین مع القدیس بطرس یشكون إن كان یمكنه أن یعمد الغرلÏ. 
 القدیس أغسطینوس

، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعیتموني"
 ]29". [ستخبركم ألي سبب استدعیتمونياف

 كل مساعدةٍ . حتًما كان قلب القدیس بطرس كغیره من مجاء إلیهم دون مقاومة أو تردد، وأنه مستعد لتقدي
الرسل یشتهي خالص العالم كله، لكن كان یصعب علیه االلتصاق باألمم، حتى قدمت له السماء تصریًحا بالعمل بال 

تخوف وال تردد. ولعل الرسل في البدایة ظنوا أن تحقیق ما أمرهم به السید المسیح أن یكرزوا للخلیقة كلها یتحقق 
ن الباب مفتوح دون حاجة إلى أآلن أدرك القدیس ا ویرتبطوا بحرف الناموس، لكن ،بعدما یدخل األمم إلى الیهودیة

؟ ذلك. اآلن فمن جانب الرسول صار من حقه أن یعلن الحق، فماذا من جانبهم هم، لماذا استدعوه

1 Sermons on N.T. Lessons, 49:2. 
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حًقا لقد ضیقت الشریعة على الیهودي في تعامله مع األممي، ألن عبادة األمم لألوثان وممارستهم 
للرجاسات واألمور المخلة باألخالقیات، كانت تمثل خطًرا على المؤمنین. أما اآلن وقد حّل الروح القدس على 

الكنیسة، فصار واجبها الشهادة للسید المسیح أمام األمم حتى ینضم الكل إلى الرأس، كأعضاء في جسده الواحد، لم 
تعد الكنیسة تخشى النجاسات والرجاسات، ألن دم المسیح قادر أن یطهر من كل خطیة، وذراعاه مبسوطتان لتضم 

كل األمم مًعا بروح الحب والوحدة في حیاة مقدسة طاهرة. 
: فقال كرنیلیوس"

، أیام إلى هذه الساعة كنت صائًماأربعة منذ 
، وفي الساعة التاسعة كنت ُأصّلي في بیتي

 ]30". [وٕاذا رجل قد وقف أمامي بلباس المع

  أن النص هو "منذ الیوم الرابع" من األسبوع، ولیس منذ أربعة أیام.˺القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

،  یا كرنیلیوس:وقال"
، ُسمعت صالتك

 ]31". [وُذكرت صدقاتك أمام اللَّه

  وهنا. هناك أنقذ العطاء من الموت المؤقت، وهنا من ٩انظروا عظمة فضیلة العطاء في المقال السابق (أصحاح (
 . ˻الموت األبدي، وفتح أبواب السماء

  ،هكذا هو العطاء، بجانب هذا الینبوع ال تجد شجر السندیان والصنوبر والسرو، بل نباتات أخرى تختلف عن هذه
أفضل منها بكثیر لها مكانتها الفاضلة، وهي: الصداقة مع اهللا، مدیح الناس، مجد هللا، مسرة للجمیع، محو 

للخطایا، دالة عظیمة واستخفاف بالثروة. هذا هو الینبوع الذي یروي نبات الحب. فإنه لیس شيء اعتاد أن یرتوي 
به الحب مثل أن یكون الشخص رحیًما، یجعل فروع شجرة الحب ترتفع إلى العال. هذا الینبوع أفضل من ذاك 

)، فإنه لیس بالینبوع الذي ینقسم إلى أربعة رؤوس، بل یصعد إلى السماء ١٠: ٢الذي كان في الفردوس (تك 
 .˼)١٤: ٤عینها. إنه یلد ذلك النهر الذي ینبع إلى حیاة أبدیة (یو 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 لیوس األممي الذي لم یتهّود قبل عطیَّة اللَّه، وواضح من الكتاب المقّدس أّنه قد تبّرريكرن˽ .
أمبروسیاستر 

،  واستدعي سمعان الملّقب بطرس،فأرسل إلى یافا"
، نه نازل في بیت سمعان رجل دّباغ عند البحرإ

 ]32". [فهو متى جاء یكلمك

، فأرسلت إلیك حاالً "

1 Hom. on Acts, hom. 23. 
2 Hom. on Acts, hom. 22. 
3 Hom. on Acts, hom. 22. 
4 Comm. On Paul’s Epistles (Rom. 3:29). 
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، وأنت فعلت حسًنا إذ جئت
 واآلن نحن جمیًعا حاضرون أمام اللَّه 

 ]33[ ."لنسمع جمیع ما أمرك به اللَّه

بدأ أول اجتماع لكنیسة األمم في قیصریة بقیادة قائد مئة روماني مع كل بیته وأصدقائه لیسمع الكل ما أمر 
به الرب على لسان القدیس بطرس، ویتمتعوا باإلیمان ونوال المعمودیة. 

والعجیب لم یقتحم الرسل األمم لیكرزوا لهم، بل اقتحم األمم الرسل، وطلبوا أحدهم لیأتي إلیهم ویبشرهم. 
لقد سبق فطلب السید المسیح أن یشهدوا له بین األمم، إذ تأخر الرسل عاتبهم األمم على تأخیرهم، وحثوهم 

اآلن نحن جمیًعا حاضرون أمام اهللا لنسمع جمیع ما أمرك على إتمام رسالتهم، إذ یقول قائد المئة باسم جمیع األمم: "
، وكأنه یعاتب الرسل بطریقة مهذبة عن تأخیرهم في الكرازة لهم، وٕاغفالهم حقهم في التمتع بالوعود اإللهیة. به اهللا"

. حدیث للقّدیس بطرس 5
،  وقال،ففتح بطرس فاه"

 ]34". [بالحق أنا أجد أن اللَّه ال یقبل الوجوه

یقدم لنا القدیس لوقا مختصًرا لحدیث بطرس أو لعظته التبشریة لكرنیلیوس وأسرته وأصدقائه. 
ل، لم یكن ر یعبر القدیس لوقا عن أفواه الرسل التي كانت مغلقة بالنسبة لألمم الغ،"فتح بطرس فاهبقوله: "

لدیهم ما ینطقون به إلیهم، لكن الروح القدس فتح أفواههم للحدیث ووهبهم تصریًحا بالكرازة لهم، بل وتكلم هو بنفسه 
ما بدأ ینطق به القّدیس بطرس هو حدیث جدید من نوعه، لم یكن یخطر على فكره، وال استعد له  خالل أفواههم.

بحكمة بشرّیة، لكّنه حدیث الروح القدس على فمه. 
م إحساًنا لشخٍص ما من أجل رتبته أو أسرته أو غناه أو لسبٍب شخصٍي خاص د"، أي ال یقال یقبل الوجوه"

نهم دون سواهم لهم حق التمتع بإحسانات اهللا، ال لشيء إال ألنهم نسل إبراهیم حسب الجسد، أبه. فقد ظن الیهود 
وألنهم یهود. ظنوا أن الخالص خاص بهم دون سواهم. 

نه أنه یؤكد أن اهللا ال یخلص اإلنسان لمجرد إ. 25: 3؛ كو 9: 6؛ أف 11: 2 نجد ذات التعلیم في رو
نه لن یسمح بهالك إ إنما حسب شوقه الداخلي الجاد للخالص. ،یهودي وال ألنه متعلم أو غني أو صاحب كرامة

 ورفض نعمة اهللا المجانیة. ، بل من أجل إصراره على مقاومة الحق،إنساٍن لمجرد أنه أممي

  إن كان اهللا لم یغفل المجوس وال اإلثیوبي (الخصي) وال اللص وال الزانیة فباألكثر ال یتغاضى عن الذین یعملون
 .˺البرّ 

  الحظوا تدبیر عنایة اهللا. فإنه لم یسمح بأن ینتهي الحدیث، وال أن المعمودیة ُتمارس بأمٍر من بطرس، بل أوضح
اهللا كیف أن أذهانهم عجیبة، وقد بدأ عمل التعلیم، وقد آمنوا بالتأكید أن المعمودیة لغفران للخطایا. لهذا حّل الروح 
القدس علیهم فوًرا. لقد تم ذلك بتدبیر اهللا لكي یسند بطرس، ویجد أساًسا لتدبیر موقفه. لم یحّل الروح القدس علیم 

فحسب، بل وجعلهم یتكلمون بألسنة، األمر الذي أدهش الحاضرین. هذا األمر لم یكن یحبه الكل، أن الكل هللا، 
ویمكن القول بالنسبة لبطرس أنه كان حاضًرا لكي یتعلم معهم الدرس، وأنهم هم األشخاص الذین یتحقق معهم 

1 Hom. on Acts, hom. 23. 
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 .˺هذا. ألنه بعد كل هذه األحداث العظیمة بقي البعض في قیصریة وأورشلیم یتساءلون عما حدث

  ال ُیظهر اللَّه محاباة لألشخاص، إّنه یحكم باألعمال. یقول بولس إن الیهود یختلفون عن األمم، ال في أعمالهم بل
. ˻في أشخاصهم فقط. وأّنه لیس بسبب هذا واحد ُیكّرم واآلخر ُیهان. إّنما من األعمال تحّل الكرامة أو اإلهانة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ومأل مستمعیه بالمرّ . ،فاض أیًضا بطرس العظیم بالسّوسن المنیر لكلمة الّله عندما كان في منزل كرنیلیوس 
). وتوجد أمثلة 48-34:10المسیح، وأماتوا أنفسهم بالنسبة لهذه الدنیا (أع   معوعندما استقبلوا كلمة الّله ُدفنوا

 وحملوا ثماًرا أهواءهم أمات الذي ومألوا ُمستمعیهم بالمّر ،كثیرة في حیاة القدیسین. ألنهم أصبحوا فم الكنیسة العام
. ˼بسّوسن الكلمة

القدیس غریغوریوس النیسي 
، بل في كل أمة الذي یتقیه"

 ]35". [ویصنع البّر مقبول عنده

هنا یؤكد أن إحسانات اهللا لیست محدودة بالیهود، بل ممتدة إلى كل األمم یتمتع بها من ُیكرم اهللا ویحفظ 
"، فالباب مفتوح في كل أّمة"، بل "في كل دین ":وصایاه، ذاك الذي یتعبد هللا مشتهًیا الشركة معه كصدیٍق له. لم یقل

لكل الشعوب، لكن الخالص یلتزم اإلیمان الحقیقي الصادق. ففي یوم الرب العظیم ال ُیسال اإلنسان عن جنسه، من 
أي أّمة هو قادم. 

خوته حسب بّر اهللا بغیر ممارسة للظلم. إ"، أي یلتزم بالسلوك مع یصنع البرّ "
تعلم القدیس بطرس من الرؤیا أنه ال یدعو إنساًنا ما نجًسا أو دنًسا، وال یمیز بین یهودي ویوناني، فاهللا ال  

یحابي الیهودي على حساب األممي. هذا التعلیم وٕان بدا جدیًدا على ذهن الرجل الیهودي، لكن اهللا سبق فأعد لهذا 
المبدأ في العهد القدیم، إذ یقول: "ألستم لي كبني الكوشیین یا بني إسرائیل، یقول الرب؟ ألم ُأصعد إسرائیل من أرض 

) ٧: ٩مصر، والفلسطینیین من كفتور، واآلرامیین من قیر؟" (عا 
 : 118  أن أبواب الرب مفتوحة، یدخل فیها األبرار من كل األمم (مزÒالقدیس إكلیمنضس السكندريیرى 

متباینة تقدم للیونانیین والبرابرة تقودهم إلى البرّ . ال)، ألن التعالیم 3: 39)، وأن الرب على المیاه الكثیرة (مز 19-20

 "ألن الیهودي ُیشار إلیه بالثور، إذ هو تحت )7: 11(إش  بحق یقول الكتاب المقدس: "الثور والدب یرعیان مًعا ،
النیر وُیحسب طاهًرا حسب الشریعة، والثور له ظلف مشقوق ویجتر. وُیرمز لألممي بالدب الذي هو نجس 

 یتشكل من االفتراس إلى الوداعة بواسطة الكلمة، وٕاذ ُیروض یصیر طاهًرا ،ومفترس... فمن یهتدي من األمم
. Óكالثور

  القدیس إكلیمنضس السكندري

1 Hom. on Acts, hom. 24. 
2 Hom. On Romans, hom.5. 
3 Homilies on Song of Songs, 14. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
4 Stromata, 6:8. 
5 Stromata, 6:6 
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 مهيراإبى بها الطوبى لیس لذاك الذي من ُصلب حلُموا). تعلن الكلمة 1: 128لكل من یتقي الرب" (مز ى وب"ط، 
. ˺ة بل للشخص الذي یتزین بالمخافة (التقوى) الرباني،ن ذریة إسرائیل مالو

 هو دیان السلوك ال الجنس. هكذا هو الطریق الذي به كافأ هللا). 4: 128ُیَبارك الرجل المتقي الرب" (مز  كذا“ه 
، 22: 21و الطریق الذي به قاد أبیمالك إلى الحق (تك  هاذه. سو عيلنس ناهللا أیوب باإلكلیل، الذي هو م

. ˻ق كل األممريوط، ). هذا هو طریق الخصي، طریق كرنیلیوس26
 األب ثیؤدورت أسقف قورش

 ها عین اللَّه. وحیثما یصّلي لسانه یجتذب األذن اإللهیة لالستماع، وكمثال لذلك قبحیثما تصنع ید البار رحمة، ترا
. ˼صالة كرنیلیوس قد نالت مكافأة

أندریاس 
 اة زوجها وفل القصر اإلمبراطوريساء إحدى ن Salvina عزیة إلى سالفینا  رسالة تمیروالقدیس جتب ك

Nebridius  وسنیليركة لمئامقارًنا إیاه بقائد. 

 ما كان یلبس نيب، ةمظالعسكري وال من حزام السیف وفرق المن من ثوبه یبریدیوس لم یصبه أي ضرر ن،كعسكري
. ˽اهللاة اإلمبراطوري كان اسمه مسجًال في قائمة خدم الزي الخاص بالقصر

  س جیروميدلقا

  .ُتدعى الكنیسة الفندق الذي ُیقبل الكل ویّتسع للكل، بعكس المفهوم الضیق للناموس الیهودي والعبادة الشكلّیة
)، تسمع: "اذهبوا وتلمذوا 32:3فبدًال من أن تسمع القول: "وال یدخل عموني وال موآبي في جماعة الرب" (تث 

]... المسیح الذي 35" [في كل أمة الذي یّتقیه ویصنع البّر مقبول عنده). وأیًضا: "19: 28جمیع األمم" (مت 
. Óیحب الفضیلة یقبل كل الذین یجتهدون في المساعي الصالحة

القدیس كیرلس الكبیر  

 باإلیماننیظهر بولس أن اللَّه ال یرفض الیهود وال األمم إن آمنوا بالمسیح، بل الكل یتبّررو ˿. 

إمبروسیاستر 

 ) وكما أن األشرار بعیدون عنه، هكذا هو قریب 19: 15ُیقال عن اللَّه أّنه بعید عن األشرار كقول األمثال ...(
. ̀من القّدیسین

القدیس جیروم  
، الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائیل"

1 Comment. on Ps. 128. 
2 Comment. on Ps. 128. 
3 Andreas: Catena. 

 راهب غالًبا من القرن السابع اهتّم بجمع كثیر من كتابات اآلباء األّولین الخاصة بتفاسیر بعض أسفار الكتاب المقّدس.
4 Letter 79:2. 
5 Comm. on Luke, Sermon 68. 
6 Comm. On Rom. 2 :11. 
Õ Ep. to the Eplessians. 1:2:13-14. 
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، یبشر بالسالم بیسوع المسیح
] 36". [هذا هو رب الكل

ن بإنجیل المسیح الذي هو غایة الكلمة التي أرسلها ي مهتمكانوا نإذ كان السامعون من األمم أظهر أنهم وإ 
ن هذا الموعود به في العهد القدیم إنما هو رب الكل، ولیس خاًصا بإسرائیل وحده. حًقا لقد جاءت إلبني إسرائیل، ف

الكلمة إلسرائیل من أجل التمتع بالسالم الداخلي في اإلنسان كما مع أخیه في المسیح یسوع، وبالتالي بین الیهود 
خوتهم األمم. إو

یعلن القدیس بطرس أن العطیة المقدمة لبني إسرائیل هي ظهور الكلمة المتجسد یسوع المسیح، حیث بشرت 
". لقد بشرت المالئكة كل البشریة: هو رب الكلالمالئكة بالسالم، ال ألمة الیهود وحدها، بل للعالم كله، ألن المتجسد "

). تشهد السماء نفسها أن السید ١٤–١٣: ٢"المجد اهللا في األعالي، وعلى األرض السالم، وبالناس المسرة" (لو 
 وقد عّبر عن ذلك القّدیس بولس في صورة مبدعة للغایة: "ولكن المسیح قد جاء للناس ككل ولیس للیهود وحدهم.

اآلن في المسیح یسوع أنتم الذین كنتم قبًال بعیدین صرتم قریبین بدم المسیح، ألّنه هو سالمنا الذي جعل االثنین 
واحًدا، ونقض حائط السیاج المتوّسط، أي العداوة، مبطًال بجسده ناموس الوصایا في فرائض، لكي یخلق االثنین في 

نفسه إنساًنا واحًدا جدیًدا، صانًعا سالًما، ویصالح االثنین في جسٍد واحٍد مع اللَّه بالصلیب، قاتًال العداوة به، فجاء 
). 17-13: 2وبّشركم بسالم أنتم البعیدین والقریبین الخ." (أف

 أو تسائار وأمالئكة  مالئكة أو رؤساء حد، ألنه سواءأ ربوبیته على ي هل تستثن،"الكل" لكن عندما یقول 
... ˺مخلوق آخر دعاه الرسول، یخضع الكل لربوبیة االبنأي سالطین أو 

 كیرلس األورشلیميالقدیس 

  .كانوا في وقٍت ما بعیدین عن المسیح الخالق، وعن طریق اإلسرائیلّیین، والعهود، والرجاء في الوعد، واللَّه نفسه
. ˻كانوا یوًما ما بعیدین، اآلن صار األمم ملتصقین بالمسیح في األمور التي كانوا بعیدین عنها

  من عذراء بالروح القدس. ُولد لكي یصالح كًال من األمم والیهود مع اللَّه، فكالهما أخطأ في حق فریدةُولد بطریقة 
اللَّه. صالحهما في جسٍد واحٍد بالصلیب. قتلت العداوة بهذا األسلوب. تّمت المصالحة في جسده إذ تأّلم على 

. ˼الصلیب
العالمة ترتلیان 

  صار أولئك الذین یعرفون الناموس الروحي ویعیشون به في رعوّیة إسرائیل أكثر من اإلسرائیلیین حسب الجسد
 .˽فقط

العالمة أوریجینوس  

  ،إّنه یصالح االثنین، أي الذین من أصل أممي والذین من أصل یهودي، صالحهما في جسٍد واحٍد ُقّدم عن الكل

Ï 10: 10 مقاالت لطالبي العماد .
Ð  Against Marcion 5:17:12-13. 
Ñ Against Marcion, 5:17:15. 
Ò Ep. to the Eplessians 2:13. 
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لكي یصیروا في النهایة جسًدا واحًدا. إّنه یدعو كل المؤمنین إنساًنا واحًدا، ألن المسیح رّبنا هو الرأس الواحد، 
. ˺والذین یتمّتعون بالخالص یقومون بدور األعضاء

األب ثیؤدورت أسقف كورش  
، تعلمون األمر الذي صار في كل الیهودیة"أنتم 

 ]37". [مبتدًئا من الجلیل بعد المعمودیة التي كرز بها یوحنا

بعد أن شهدت السماء للعطیة الفائقة: "مسیح الجمیع" بدأ القدیس بطرس یروي قصة السید حیث ظهر في 
الیهودیة واعتمد، ثم انتقل إلى الجلیل لیختار تالمیذه، ویبدأ الخدمة. 

 فحتًما قد بلغت أخبار أعمال السید المسیح ومعجزاته الفائقة في الجلیل ،إذ لم تكن قیصریة بعیدة عن الجلیل
". أنتم تعلمونإلى سكان قیصریة، لهذا یقول: "

  ،یسوع الذي من الناصرة"
  ،لقّوةاكیف َمسَحه اللَّه بالروح القدس و

، الذي جال یصنع خیًرا
،  إبلیس،ویشفي جمیع المتسلط علیهم

 ]38". [ألن اللَّه كان معه

أعلن اآلب أنه قد مسح یسوع الناصري بالروح القدس والقوة، إنه المسیا، جال یصنع خیًرا ویحرر من تسلط 
علیهم إبلیس. فإن كان في میالده قد بشرت السماء األرض كلها، والبشریة بأجمعها، فالسید في خدمته جاء لیخلص 
العالم من رئیس هذا العالم الشریر، إبلیس. فإن كانت األمم قد سقطت أسرى لهذا العدو، فالسید قد جاء لیحررهم منه 

كما حرر الذین تسلط علیهم من الیهود. 
هنا یتحدث عن قصة السید المسیح وأعماله وأهدافه في اختصاٍر شدیٍد دون سرد لقصٍص أو معجزاٍت 

، كانت لهم درایة وافیة عما فعله السید المسیح، وأن عمل ةمعینة، مما یشیر إلى أن السامعین، خاصة قائد المئ
القدیس بطرس هو الكشف عن خطة السید في كل هذه األعمال. 

  .نزول الروح علیه في األردن إّنما كان نزوًال علینا نحن، بسبب لبسه جسدنا 

وهذا لم یصر من أجل ترقي اللوغوس، بل من أجل تقدیسنا من جدید، ولكي نشترك في محبته، ولكي ُیقال 
) 16: 3 كو 1لنا: "ألستم تعلمون أنكم هیكل اللَّه، وروح اللَّه یسكن فیكم؟" (

فحینما اغتسل الرب في األردن كإنساٍن، كّنا نحن الذین نغتسل فیه وبواسطته. وحینما اقتبل الروح، كّنا نحن 
الذین صرنا مقتبلین للروح بواسطته. ولهذا السبب، فهو لیس كهرون أو داود أو الباقین، قد ُمسح بالزیت هكذا، بل 

كیف )، التي ُفّسر أنه یعني الروح قائالً : "8-7: 45بطریقة مغایرة لجمیع الذین هم شركاؤه، أي بزیت االبتهاج (مز 
].  38" [مسحه اللَّه بالروح القدس

: 3متى قیلت عنه هذه األشیاء، إال عندما صار في الجسد، واعتمد في األردن، ونزل علیه الروح (مت 
)، و"اقبلوا الروح 16:7)، و"أنا أرسله" (یو 14: 16)؟ وحًقا یقول الرب لتالمیذه إن "الروح یأخذ مما لي" (یو 16

Ï  Epistle to the Ephessians, 2:16. 
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). إال أنه في الواقع هذا الذي ُیعطي لآلخرین ككلمة اآلب وبهاءه، ُیقال اآلن أنه یتقّدس یسوع، 22: 20القدس" (یو 
. ˺وهذا من حیث أنه قد صار إنساًنا، والذي یتقّدس هو جسده ذاته

البابا أثناسیوس الرسولي 
الذي قام بمسحه ملًكا لیس إنساًنا بل اهللا اآلب نفسه، وقد جال ال لیسیطر ویتسلط بل لیحرر من األمراض 

ومن قوة إبلیس. 
  ،ونحن شهود بكل ما فعل في كورة الیهودیة وفي أورشلیم"

، الذي أیًضا قتلوه
 ]39". [معلِّقین إّیاه على خشبة

ن الرسل یشهدون أنهم قد صلبوه على أرض یهودیة خارج إ ف،إن كان اهللا قد أرسل الكلمة للیهود أوالً 
أورشلیم. 

، هذا أقامه اللَّه في الیوم الثالث"
 ]40". [وأعطى أن یصیر ظاهًرا

بعد أن تحدث عن غایة میالده، ثم عماده، واختیاره للرسل، وخدمته لصالح البشریة وتقدیم النصرة لهم على  
عدو الخیر، تحدث عن عمله الخالصي بالصلیب والقیامة في الیوم الثالث. وهنا یركز القدیس على تأكید القیامة، 

وأنها تكشف عن أمور تمس مستقبل كل البشریة، فهي تؤكد أنه دیان األحیاء واألموات، وأن فیه تحققت النبوات لینال 
كل من یؤمن به غفران الخطایا. إنه ذبیحة الفصح الحقیقي، الذي ُوضع إثم كل البشریة علیه. 

لقد ظهر السید المسیح القائم من األموات لكثیرین عالنیة، فقیامته حقیقة ال یمكن أن ُیشك فیها، لیس فیها 
خداع. 

، لیس لجمیع الشعب"
  ،بل لشهوٍد سبق اللَّه فانتخبهم لنا

 ]41". [نحن الذین أكلنا وشربنا معه بعد قیامته من األموات

 فیقبلونه ویؤمنون ، لعلهم یدركون أنه المسیا الذي فیه تحققت النبوات،مام الجماهیرألقد تم الصلب عالنیة  
أهل الثقة والمشتاقین إلى اللقاء معه، لطالبي الحق. من  فأعلنها لكثیرین ،ما قیامتهأبخالصه العجیب. 

أكد قیامته لیس بظهوراته فحسب، وٕانما أكل التالمیذ معه وشربوا بعد قیامته. 
، وصانا أن نكرز للشعبأو"

 ن هذا هو المعین من اللَّه أونشهد ب
 ]42". [ واألمواتلألحیاءدیاًنا 

 أحیاء امن یكونوب السید المسیح للخالص، فهو قادم سیلتقي ءإن كان كرنیلیوس ومن معه لم یتمتعوا بمجي
 یأتي دیاًنا لیهب مؤمنیه شركة المجد، وأما ،)52: 15 كو 1؛ 17، 16: 4 تس1یوم مجیئه وأیًضا یلتقي بالراقدین (
رافضوه فیسقطون تحت الدینونة. 

1 Adv. Arian., 1:12:47. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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  السحاب لیدین األحیاء واألموات، وذلك كما بّشر من السحاب في صوته األول علىسیأتي في مجیئه األخیر 
)... لقد 30: 24 الذي أعلنه في األناجیل: "یبصرون ابن اإلنسان آتّیا على سحاب السماء بقّوٍة ومجٍد كثیرٍ " (مت

. ˺لیتنا ال نقاوم مجیئه األول حتى ال نرتعب عند مجیئه الثاني ومأل كل العالم المّتسع. ،جاء أوًال في الكرازة
القدیس أغسطینوس  

   !السالم لك یا ملك كل األحیاء
السالم لك یا دّیان كل األموات! 

تجلس على العرش عن یمین أبیك، في القّوة العلوّیة. 
من هناك تدین الخطاة، 

 .˻فستأتي یوًما ما

برودنتیوس 

  دعا بولس اللَّه "اآلب" ألّنه ال یدین أحُدا، لكّنه دعا االبن "الرب" ألّنه الدّیان. إّنه یدعو اللَّه "اآلب" لُیشیر إلى
بناء خالل صالح اللَّه وأن یسوع هو اللَّه الحقیقي بالطبیعة أحمایته لنا. ویدعو االبن "الرب" لكي ُندرك أّننا ُدعینا 

 .˼وهو رّبنا

سفیریان أسقف جبالة 
  ،له یشهد جمیع األنبیاء"

 ]43". [أن كل من یؤمن به ینال باسمه غفران الخطایا

بقیامته ُأعلن أن الذبیحة المقدمة باسم كل البشریة األحیاء واألموات قد ًقبلت، لینال كل مؤمٍن غفران 
" یرفع االمتیاز الذي خص الیهود وحدهم، لیصیر امتیاًزا عاًما لكل البشریة. كل من یؤمن بهخطایاه. وبقوله: "

فاإلیمان لیس حبیس أمة معینة، والوعود اإللهیة لیست قاصرة على شعب خاص. 

. عماد كرنیلیوس ومن معه 6
، فبینما بطرس یتكلم بهذه األمور"

 ]44". [حّل الروح القدس على جمیع الذین كانوا یسمعون الكلمة

 في أورشلیم، حث القدیس بطرس سامعیه على التوبة ونوال المعمودیة لغفران الخطایا ،في یوم الخمسین
 إذ حل الروح القدس على كرنیلیوس ،). أما هنا في قیصریة فقد جاء الترتیب مختلًفا38: 2 وقبول الروح القدس (أع

 یتحقق ، إنما هو امتداد للبنطقستي الذي تحقق مع الیهود قبالً ،ومن معه قبل العماد. هنا لیس یوم بنطقستي جدید
بعینه مع األمم بما یناسب بدء فتح باب اإلیمان لهم. 

ما كان یمكن للقدیس بطرس أن یعلم بهذا لو لم یتمتع بالرؤیا، لكن كان محتاًجا إلى شهادة السماء لصدق 
حل هذا التعلیم وتأكیده، لذلك لم ینتظر الروح القدس أن یكمل خطابه، وال انتظر حتى ینال الحاضرون العماد، بل "

1 On the Psalms, 96:14. 
2 Prudentius (c. 348-425): Hymn 9, Hymn for Every Hour. 

Ñ Pauline Comm. From the Greek Church (Rom. 1:7). 
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". وكأن البیت قد صار علیة صهیون الثانیة، أو كأن یوم الروح القدس على جمیع الذین كانوا یسمعون الكلمة
الخمسین قد تكرر. أراد الروح القدس أن یعلن عدم محاباة اهللا لشعٍب معیٍن، فبادر بالحلول على هؤالء األمم حتى قبل 
عمادهم، وقبل أن یمد القدیس بطرس یده لیضعها على رؤوسهم. لقد أعلن الروح القدس راحته في األمم الراجعین إلیه 
بإخالص. وأنه لیس من فضٍل لشخٍص ما في هذه العطیة، بهذا استطاع الرسول أن یعلن بكل قوة: "فلما ابتدأت أن 
أتكلم حّل الروح القدس علیهم كما علینا أیًضا من البدایة... فإن كان اهللا قد أعطاهم الموهبة كما لنا أیًضا بالسویة، 

). كما قیل: "اهللا العارف القلوب شهد لهم ١٧–١٥: ١١مؤمنین بالرب یسوع، فمن أنا؟ أقادر أن أمنع اهللا؟" (أع 
). ٨: ١٥معطًیا لهم الروح القدس كما لنا أیًضا" (أع 

تحّقق حلول الروح القدس قبل إنهاء الرسول حدیثه لیطمئن الرسول ومن معه أن حلول الروح على األمم 
صدر بأمر إلهي، ولیس بفضل إنساٍن ما فیتجاسر ویعّمدهم بال تشّكك وال خوف من أهل الختان. ومن الجانب اآلخر 
حلول الروح القدس في هذا التوقیت ُیحسب أشبه بختم سماوي مقّدم لألمم لكي یصّدقوا ما تحّدث عنه الرسول بطرس 

معهم. وكأن اللَّه یشهد على صدق كرازته لهم ویصادق علیها بقّوته اإللهیَّة، بل وبحلول روحه نفسه علیهم. 
حلول الروح القدس على كرنیلیوس كان بدء إشارة لتحقیق الوحدة أو المصالحة بین الیهود واألمم في المسیح 

). ویعّلق على هذه العبارة 18: 2یسوع، إذ یقول الرسول بولس: "ألن به لنا كلینا قدوًما في روح واحد إلى اآلب" (أف
ینوس، قائالً : [صار لكٍل من الیهودّیة واألمم قدوم إلى اآلب بالمسیح نفسه. لكن كیف؟ "في ماریوس فیكتوراألب 

روٍح واحدٍ ". ألن الروح الذي هو واحد مع المسیح یدخل فینا عندما نؤمن بالمسیح. عندئذ نشعر بحضور اللَّه، نعرف 
اللَّه ونعبده، هكذا نأتي إلى اآلب بذات الروح الواحد بالمسیح. ال یأتي أحد سواء كان یهودًیا أو أممی�ا إلى اآلب إال 

.] ˺بالمسیح
  ،فاندهش المؤمنون الذین من أهل الختان"

، كل من جاء مع بطرس
 ]45". [ألن موهبة الروح القدس قد انسكبت على األمم أیًضا

لم یكن بعد یدرك المسیحیون الذین رافقوا القدیس بطرس أن اإلنجیل یمتد إلى األمم، فإن تعصبهم الیهودي 
ولعّل سّر دهشتهم أن مجد اللَّه صار ظاهًرا، وحلوله علًنا، بینما تدّربوا حسب . غمض أعینهم عن إدراك هذه الحقیقةأ

التقلید الیهودّي أن الحضرة اإللهیَّة المعلنة أحیاًنا خالل الكاروبین اللذین على غطاء الهیكل داخل قدس األقداس! اآلن 
 انشق الحجاب، وانفتحت أبواب السماء، وصار روح اللَّه حاًال عالنّیة على األمم خارج الهیكل في أورشلیم!

، ألنهم كانوا یسمعونهم یتكّلمون بألسنة"
، ویعظمون اللَّه

 ]46". [حینئذ أجاب بطرس

  وهبهم اللَّه التكّلم بألسنة، ألّنه أمر ملموس یكشف عن نوالهم قلوب جدیدة مع األلسنة الجدیدة.
لما كان دخول األمم إلى اإلیمان أمر یكاد یستحیل على الیهودي أن یقبله قدم الروح القدس عالمات ظاهرة 

تؤكد هذه الحقیقة أنها صادرة من اهللا. لذلك صار المؤمنون الذین من أهل الختان یسمعون األمم یتكلمون بألسنة، 
ویعظمون اهللا. التكلم باأللسنة تأكید استمرار یوم الخمسین حتى یدخل األمم اإلیمان، وتعظیم اسم اهللا، هو أهم 

1 Marius Victorinus: Ep. to the Ephes. 1:2:18. 
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خاصیة خاصة بشعب اهللا تمیزه عن بقیة الشعوب. صار الذین كانوا من أهل الختان شهوًدا لعمل اهللا مع األمم 
وقبولهم كشعب اهللا. 

   كان الروح القدس ُیعطى بهذا النوع في ذلك الحین، حتى أنه كان ُیظهر نفسه منظوًرا. فإن الذین قبلوه تكّلموا
بألسنة كل األمم، لیعني أن الكنیسة التي بین األمم یلزمها أن تتحّدث بألسنة الكل. لهذا فإنهم قبلوا الروح القدس، 

. Ïوظهر هو بوضوح فیهم
القدیس أغسطینوس  

، أترى یستطیع أحد أن یمنع الماء"
، حتى ال یعتمد هؤالء الذین قبلوا الروح القدس

 ]47". [كما نحن أیًضا

لقد رأى الرسول ومن معه، وسمع بأذنیه، وتأكد الجمیع أن الروح القدس قد حّل علیهم، لهذا وجد الرسول 
نفسه ُملزًما أن یعمدهم. ما نطق به الرسول هنا كان یحدث به نفسه كما یحدث الذین حوله من أهل الختان... لقد 

. لم یعد بعد قادًرا أن یقول عن األمم أنهم دنسون.  ]15["ما طهره اهللا ال تدنسه أنتتأكد: "
لو لم یحل الروح القدس بطریقة علنیة وبتأكیدات وبراهین ظاهرة ما كان یمكن لبطرس الرسول أن یقبل 

). ٩: ١٥" (أع لم یمیز بیننا وبینهم، إذ طهر باإلیمان قلوبهمعمادهم، اللهم إالَّ إذا تهودوا أوالً . اآلن یقول: "

 نسمع  ر للحالامئة كرنیلیوس أنه بلامل هللا. عندما نقرأ عن قائد اكلا مهسال أستریح للذین یؤجلون تكري ن جانبي،م
. ˻هعن عماد

  س جیروميدلقا

 فإذ كان الماء ضرورًیا ولیس أمًرا الحدف الرسول عند هذا قاء لم يماستخدام الل روح قبالمناسبة إذ حّل  يف ،
ا الروح القدس كما ولب یمنع الماء حتى ال یعتمد هؤالء الذین قأنع أحد طيرى یستأتماذا یقول: "ًیا الحظ ثانو

 "˼نحن أیًضا؟
 مفلحنا الذهبي اولقدیس يا

، وأمر أن یعتمدوا باسم الرب"
 ]48". [لوه أن یمكث أیاًماأحینئذ س

 بل ،لكن لماذا لم یقم الرسول نفسه بتعمیدهمألزمه الروح القدس بتعمیدهم، فقد بادر وأعلن قبول السماء لهم. 
طلب من المرافقین له أن یقوموا بهذا العمل؟ ربما لكي تصیر الشهادة أقوى حین یقف هؤالء الخدام (الكهنة) بإعالن 

لزمهم بهذا العمل، وأنهم قاموا بهذا العمل بأنفسهم. ولعل القدیس بطرس أراد أأن الروح القدس بحلوله على األممین 
 للخدام المساعدین له ، إن أمكن،تأكید ذات فكر القدیس بولس الرسول أن اهللا لم یرسله لیعمد بل لیكرز، فیترك العماد

). 17-14: 1 كو 1(
في مجمع الرسل لمعالجة قضیة قبول لإلیمان لم یأخذ القدیس بطرس كرسول الختان موقًفا متشدًدا من جهة 

1 Sermons on N.T. Lessons, 49:10. 
2 Letter 60 to Heliodorus, 9. 
3 Homilies on St. John, hom. 15:2. 
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األمم، بل حسب ما تم على یدیه خالل عمل الروح القدس موضوع اعتزاز: "أیها الرجال أنتم تعلمون أنه منذ أیام 
). ٧–٦: ١٥قدیمة اختار اهللا بیننا أنه بفمي یسمع األمم كلمة اإلنجیل ویؤمنون" (أع 

"، فمن یعتمد باسم الرب یسوع، إنما یعتمد بناء على إیمانه بالسید المسیح أنه هو الرب، یعتمدوا باسم الرب"
فیقبل اآلب أًبا، والروح القدس روح المسیح الرب. 

 ن كان أحد إ ": إنما هو كالم الرب یسوع صاحب السلطان في هذا األمر. أنه یقول،من عندي ما أقوله هذا لیس
متأهًال للروح   فمن یعتمد بالماء وال یكون)5:3 راجع یو (ملكوت اللَّه" من الماء والروح ال یقدر أن یدخل ال یولد

ملكوت   أعماله ولم یتقبل الختم بالماء ال یدخليیتقبل نعمة الكمال، كذلك إن كان فاضًال ف (بسبب سوء نیته) ال
.  تالسماوا

 بل أعلنه یسوع. يمن هذا القول فیه جسارة، لكنه لیس
الكتاب أن بطرس أمرهم أن یعتمدوا باسم یقول  من الكتاب المقدس.  برهان على ذلك بشهاداتيوفیما یل

مرة أخرى باإلیمان، ویكون للجسد شركة في النعمة بواسطة الماء.   حتى ُتولد النفس]48 [یسوع المسیح
مالئكة، وصعدت صلواته وصدقاته تذكاًرا صالًحا أمام اللَّه في  یلیوس إنساًنا باًرا، تكّرم برؤیةنكان كر

 وبعد نعمة الروح یقول الكتاب أن ، وتنبأوا،وتكلموا بألسنة، نسكب الروح القدس على المؤمنیناالسماء. جاءه بطرس و
مرة أخرى باإلیمان، ویكون للجسد شركة في النعمة  بطرس أمرهم أن یعتمدوا باسم یسوع المسیح حتى ُتولد النفس

 .˺بواسطة الماء
 كیرلس األورشلیميالقدیس 

نالوا عطیَّة الروح فاشتهوا باألكثر أن یتمّتعوا بالتعالیم الرسولّیة لنمّوهم الروحي المستمّر، لذلك سألوا القّدیس 
بطرس أن یمكث أّیاًما، حسبوها أّیاًما ذهبّیة لن تنسى! 

Ï 4 :3 مقاالت لطالبي العماد .
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 10من وحي أع
لك أّیها الرب األرض وملؤها! 

  !لك في كل أّمة شهود أمناء
لك في قلوب الكثیرین موضع خاص! 

بحث عنك قائد المئة األممي. 
لم یكف عن الصالة، طالًبا أن یتعّرف علیك! 

قّدم صدقات للمساكین من أجلك. 
بینما أغلق بعض الكهنة قلوبهم أمام وجهك. 

سكنوا أورشلیم وخدموا في الهیكل،  
لكّنهم كانوا بعیدین عنك! 

  .أعلنت لرسولك بطرس خطة حّبك
تفتح أبواب اإلیمان للجمیع بال محاباة! 

لیس أمامك یهودي وأممي، 
وال رجل وامرأة، 

فأنت خالق الكل، ومخّلص الجمیع. 

  ،أرسلت مالكك یخدم األممي
وتحّدثت صراحة مع تلمیذك بطرس! 

إّنك لن تحابي الوجوه! 
أنت تطلب خالص الجمیع! 

  .أرسلت روحك على كرنیلیوس ومن معه
روحك القّدوس هو روح الوحدة. 

 یحّل على الیهودي واألممي،

یقیم من الكل أعضاء لجسدك الواحد. 
بروحك یصیر الكل واحًدا فیك، 

فأنت الرأس الواحد للجسد الواحد! 
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االصحاح الحادي عشر 

خصومة بسبب خدمة األمم! 
ما كان یمكن أن یختم اإلنجیلي لوقا لقاء القدیس بطرس ومن معه بكرنیلیوس عند نهایة األصحاح السابق. 

كان لزاًما أن یصور لنا موقف القادة والشعب في أورشلیم من قبول هذه المجموعة في اإلیمان دون إشارة إلي اختتانهم 
والتزامهم بحفظ الشرائع الموسوّیة. خاصة وأن القدیس بطرس قد بقى في قیصریة مع تلك الجماعة أیاًما كثیرة. لقد نما 

 إلي علمهم أنه كان یأكل معهم وهم غلف.
انفتح الباب على مصراعیه أمام األمم لیتمّتعوا باإلیمان وینالوا البركات السماوّیة على نفس المستوى مع 
إخوتهم الیهود المتنّصرین. لم یقف عدو الخیر صامًتا بل أثار الرسل واإلخوة الذین من أهل الختان ضد القّدیس 

بطرس، ألّنه أكل مع رجاٍل ذوي غلفة. اّتهموه بأّنه تهاون في حفظ الشریعة وتدنس! 
 .3-1. خصومة مع الرسول بطرس   1
 .17-4. القّدیس بطرس یشرح الموّقف  2
 .18. الخصومة تتحّول إلى تسبیح مفرح 3
 .21-19. الكنیسة في أنطاكّیة   4
 .24-22. القّدیس برنابا في إنطاكّیة  5
 .26-25. القّدیس برنابا یطلب شاول  6
 .30-27. إنطاكّیة تسند أورشلیم    7

. خصومة مع الرسول بولس 1
ذهاب القدیس بطرس إلى قیصریة ودخوله بیت كرنیلیوس وما تبع ذلك من أحداث أثار دهشة بعض 

 الیهود غیر المؤمنین. لقد سمعوا بالخبر قبل وصول بطرس الرسول ، كما أثارمن أصل یهوديالذین كانوا المسیحیین 
إلى أورشلیم، وذلك لقرب المسافة بین قیصریة وأورشلیم. 

  ، الذین كانوا في الیهودیةواإلخوةفسمع الرسل "
 ]1". [أن األمم أیًضا قبلوا كلمة اللَّه

یبدو أن الرسول مكث مدة طویلة في قیصریة یتمتع بعمل الروح القدس في حیاة األمم، وٕاذ سمع المسیحیون 
في أورشلیم الذین كانوا من أهل الختان، دخلوا في نزاٍع فكرٍي مع القدیس بطرس.  

 سواء داخل الكنیسة أو بین الیهود غیر المؤمنین. إذ حسبوا ،كان لهذا الحدث ضجة عظمى في الیهودیة
تصرفات القدیس بطرس تتعارض مع كل أفكار الیهود ومبادئهم، فال عجب أن سبب هذا مخاصمتهم له. 

، ولما صعد بطرس إلى أورشلیم"
 ]2". [خاصمه الذین من أهل الختان

دخلوا معه في نزاع بكونه قد ارتكب جریمة عظمى. 
ال یمكن تجاهل الصراع الخفي بین أورشلیم وقیصرّیة، إذ كانت أورشلیم في نظر الیهود العاصمة، مدینة 
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اللَّه العظمى، تضم أقدس موضوع في العالم، هیكل سلیمان. بینما اختار الرومان قیصرّیة لتكون العاصمة، وهي 
مدینة لها ثقافة یونانیَّة، سّكانها الرئیسّیون وثنّیون ویونانّیون وسریان. فكان الیهود في أورشلیم یحملون نوًعا من 

الضیق إن لم تكن الكراهّیة نحو قیصرّیة والوالي الروماني المقیم فیها. 
 ،ب أن یتوقعه كل من تمتد یده للعمل في الخدمة، فإنه یتعرض للمقاومةجما قد حدث مع القدیس بطرس ي

ال من الذین هم خارج الكنیسة فحسب، بل والذین من داخلها، لیس فقط من القیادات التي على نفس المستوى أو في 
 وٕانما حتى على األعمال ، ال على أخطاٍء ارتكبها فحسب، مقاومةد، بل وحتى من الشعب. یجةمركز الرئاس

الصالحة، ولو كانت قد تمت بناء على أمٍر إلهيٍ . 
،  أنك دخلت إلى رجال ذوي ُغْلفة:قائلین"

 ]3". [وأكلت معهم

مع ظهور الرؤیا للقدیس بطرس، وظهور مالك لكرنیلیوس، وحلول الروح القدس على األمم، وتكلمهم 
باأللسنة وعظائم اهللا قبل عمادهم، انزعجت نفوس الذین كانوا من أهل الختان، وحسبوا القدیس بطرس متهاوًنا في 

الناموس. ولعل دخول بعض كهنة الیهود والفریسیین إلى اإلیمان المسیحي كان مشروًطا من جانبهم أن تبقى غیرتهم 
على الهیكل وحفظهم للختان والناموس حرفًیا باقیة. هؤالء لن یقبلوا دخول األمم لإلیمان ما لم یختتنوا ویتعلموا 

الناموس والطقوس والعادات الیهودیة. 

 أكلت معهم؟ لم یتوقف بطرس عن إدراكه لهذا اانظروا بماذا یحتجون فإنهم ال یقولون: لماذا بشرتهم؟ بل لماذ 
 صامًدا أمامهم على  من جانبهم. لقد وقفاالعتراض الذي یحمل فتوًرا في المشاعر، فإنه بالحقیقة هو عدم مباالة

 فمن یقدر أن یمنع نوالهم العماد؟ هذا لم یحدث بخصوص ،هذا األساس: إن كان الروح نفسه قد ُأعطي لهم
 ال قبل العماد وال بعده وال امتعضوا لهذا، فإنهم ما  على ذلكوجد اعتراضلم ي فإنه ،السامریین، بل على العكس

). حًقا حتى في هذه الحالة 14: 8 حتى أرسلوا رسولین لهذا الهدف (أع قبول السامریین اإلیمانأن سمعوا عن 
قد سمحت خطة اهللا بهذا االتهام بهذه و ...: لماذا أكلت معهم؟ فهوالحاضرة أدركوا أنها نعمة إلهیة، أما ما قالوه

نه أعلنها وهو متحرر من إ ،. لكن الحظوااالصورة حتى یتعلموا، فإنه بدون هذا ما كان قد أعلن بطرس عن الرؤي
 .Ïكل تشامٍخ أو مجٍد باطلٍ 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

. القّدیس بطرس یشرح الموّقف 2
 ]4". [فابتدأ بطرس یشرح لهم بالتتابع قائالً "

ال نرى هنا في حوار القدیس بطرس الرسول الرقیق من یتكلم من مركز الرئاسة العلیا والسلطة، وال كمن 
ر. واضح من موقف الشعب نفسه أنه لم یكن في حسبانه رئاسة علیا للقدیس ویأمر وینهي، بل بالحب یشرح ویحا

بطرس وأن له الكلمة األخیرة القاطعة، إنما قاوموا القدیس وخاصموه، وٕاذ شرح لهم األمر بروح الحب والتواضع قبلوا 
التصرف ومجدوا اهللا. 

 لهم األحداث بالترتیب. ي أي بدأ یرو،"بالتتابع"

1 Hom. on Acts, hom. 24. 
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یصر القدیس لوقا على سرد ما قاله القدیس بطرس مكرًرا قصة قبول األمم بتفاصیلها. هذه هي المرة الثالثة 
التي یعرض فیها ذات القصة. المرة األولى لما حدثت وقائعها، والثانیة یرویها كرنیلیوس، والثالثة یرویها بطرس 

الرسول أمام كنیسة أورشلیم. وبنفس الطریقة عرض القدیس لوقا قصة دخول شاول الطرسوسي إلى اإلیمان ثالث 
مرات.  

یحمل هذا التكرار التأكید بكل قوة على انفتاح الكنیسة على األمم دون التزامهم بالتهود، واختیار اهللا شاول 
الطرسوسي لخدمة األمم. فإن التخلص من عبودیة الحرف للناموس كان أمًرا لیس بالسهل قبوله، وقد سبب انقسامات 
خطیرة، لیس فقط في أورشلیم، بل وفي كثیر من المدن مثل غالطیة وروما، فلم یكن ممكًنا للیهودي أن یقبل األممي 

شریًكا له في اإلیمان على قدم المساواة دون أن یختتن ویتمسك بحفظ الناموس. 
  ،صّليأكنت في مدینة یافا "أنا 

  ،فرأیت في غیبة رؤیا
، إناء نازًال مثل مالءة عظیمة مدّالة بأربعة أطراف من السماء

 ]5. [ليّ إفأتى 

 بدأ الرسول یروي لهم كل ما جرى، لیس دفاًعا عن نفسه، إنما لیفتح قلوبهم بالحب والفكر الروحي لقبول 
األمم وللكرازة بینهم.  

" یوضح حاجته إلى فأتي إليَّ ). بقوله "9: 10أع  (روى قصة رؤیته كما سبق فوردت في اإلصحاح السابق
ألنه كان من الصعب علیه أن یدرك هذه الخطة ، التعرف على خطة اهللا نحو األمم، فجاءت الرؤیا إلیه شخصًیا

، كما هم علیه. فما یعانون هم منه اآلن كان هو یعاني منه، واحتاج إلى تفسیٍر إلهٍي لكي یقبل خطة هااإللهیة ویقبل
 ویقدمها لهم كما لغیرهم. هنا یخفف الرسول من حدة مخاصمتهم له، ألنه هو نفسه كان حاله كحالهم، وفكره ،اهللا

 لوال تدخل اهللا نفسه لیشرح له سّر حبه لألمم كما للیهود. ،كفكرهم
، فتفرست فیه متأمالً "

 ]6". [والوحوش والزّحافات وطیور السماء فرأیت دواب األرض

اهتم الرسول بأن یروي لهم اختباره مع اهللا، والرؤیا التي تمتع بها أكثر من حدیثه عن رؤیا كرنیلیوس حتى 
ال یثیرهم، فإنهم حتًما یثقون في صدق الرسول، لكنهم كیف یتأكدون من صدق كرنیلیوس، اللهم إالَّ إذا جاءت 

الرؤیتان متطابقتان تكمالن الواحدة األخرى. 
: وسمعت صوًتا قائًال لي"

 ،قم یا بطرس
 ]7". [اذبح وكل

،  كال یا رب:فقلت"
 ]8". [ألنه لم یدخل فمي قط دنس أو نجس

 إلى هذه العبارة القدیس یوحنا الذهبي الفمفي تفسیره لرسالة القّدیس بولس الرسول إلى أهل أفسس یلمح 
لیؤّكد أن بعض األمور كانت مخفّیة حتى عن الرسل، وكانوا في حاجة إلى إعالنات إلهّیة للتعّرف علیها لنفع 
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. Ïالمخدومین

 " :ألنه لم یدخل فمي قط دنس أو نجس،ت كال یا ربلفقأال تالحظوا إنه یقول إني قمت بما هو من جانبي  ."
". لم یقل هذا لكرنیلیوس إذ لم تكن توجد حاجة إلى اإلشارة إلى ذلك... دخلت وأكلت معهمهنا یشیر إلى قولهم: "

الحظوا كیف یبرر نفسه، ویسمح لنفسه أن یستخدم سلطانه كمعلمٍ . فبقدر ما كان لطیًفا للغایة ووضَّح موقفه، 
 .Ðجعلهم باألكثر یقبلون التعلیم بسهولة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

: فأجابني صوت ثانیة من السماء"
 ]9". [ما طهره اللَّه ال تنجسه أنت

بقبول األمم ال یوجد كسر للناموس، ألنه إن كان الناموس قد منع أكل ما هو نجس، فإن العهد الجدید لم 
نسین اآلن خالل عمل د ألن اهللا طّهر ما كان دنًسا أو نجًسا. فما كنا نظنهم ،یطالبنا بغیر ذلك، لكن الوضع قد تغیر

نسین. إذن، لیس من حقهم لوم الرسول د، فال یلیق بنا بعد دعوة األمم ین طاهرواالسید المسیح الخالصي صار
 ألن اهللا طهر األمم. ،بطرس

، وكان هذا على ثالث مرات"
 ]10". [ثم انتشل الجمیع إلى السماء أیًضا

 بل هو أمر إلهي. لذلك لم تنتِه ،تكرر األمر ثالث مرات لتأكید أن ما یراه وما یسمعه لیس وهًما وال تخیالً 
 للتأكد أن األمر بالحق هو سماوي. ، بل برفع المالءة إلى السماء من حیث نزلت،الرؤیا بزوالها

،  ثالثة رجال قد وقفوا للوقت عند البیت الذي كنت فیه"وٕاذا
 ]11". [ من قیصریةيّ ُمرسلین إل

لقد أكد له الرب أن ما رآه لیس من قبیل المصادفة، بل هو بتدبیٍر إلهٍي في اللحظات الالئقة والمناسبة. 
لذلك ما أن انتهت الرؤیا حتى كان المرسلون من كرنیلیوس عند الباب یسألون عنه. 

، فقال لي الروح أن أذهب معهم غیر مرتاب في شيء"
، وذهب معي أیًضا هؤالء االخوة السّتة

 ]12". [فدخلنا بیت الرجل

 وینزع عنه كل ارتیاب ،مع كل هذه التأكیدات السماویة تحدث الروح القدس نفسه مع القدیس بطرس لیطمئنه
كن في األمر. وكأن الرسول یؤكد لهم أنهم إن كانوا في ارتیاب في أمر تصرفه هذا، فهو نفسه كان مرتاًبا مثلهم ولم ي

 قد ة إلى تفسیر من إنساٍن بل من الروح القدس نفسه الذي أمره بالذهاب معهم دون ارتیاب. فمع كون الدعواجً احتم
 الروح؛ ولم یذهب وحده بل وأخذ معه ستة ة لكنه لم یذهب بدون دعو،جاءت إلیه خالل أممین للذهاب إلى بیت أممي

 هم شهود لألحداث الفائقة. لقد كان معهم السابع من أهل الختان حتى یتأكد الجمیع فیما بعد أن كل المرتبطین ةأخو
باألحداث من أهل الختان التزموا بقبول األمم برأي جماعي، ألن العمل كان صادًرا من اهللا نفسه. 

1 Hom. on Eph. 6:3:1-2. 
2 Hom. on Acts, hom. 24. 
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 أال تالحظوا أن الروح هو الذي یسن القوانینÏ. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

لم یشر القّدیس بطرس إلى اسم الرجل "كرنیلیوس" وال إلى مركزه كقائد مئة، وال تحّدث عن تقواه أو صلواته 
وصدقاته، لئّال یظّنوا أّنه تأّثر بهذه األمور، إّنما ما یشغله أّنه ذهب بناء على دعوة إلهّیة بغض النظر عن الظروف 

المحیطة. 
 : وقائًال له،فأخبرنا كیف رأى المالك في بیته قائًما"

،  إلى یافا رجاالً أرسل
 ]13". [واستدِع سمعان الملّقب بطرس

إذ بلغ بیت كرنیلیوس وحده هو أیًضا سبق فتمتع برؤیا سماویة، فقد أرسل له الرب مالًكا لكي یستدعیه من 
 وال في بیت رجل یهودي، وٕانما في بیته. وكأنه یقول: قد تبادلنا خبرتنا المشتركة في ،یافا. لم یَر المالك في الهیكل

الرؤیا السماویة، فرأینا تطابًقا عجیًبا. ما أخفاه اهللا عني كشفه لألممي، وما أخفاه اهللا عنه كشفه لي، فجاءت الرؤیتان 
له ولي أشبه برؤیا واحدة متكاملة، غایتها إعالن حب اهللا الفائق لكل البشریة. 

 ]14". [وهو یكلمك كالًما به تخلص أنت وكل بیتك"

ن هذه خطة اهللا، لهذا أركز القدیس بطرس على أمٍر واحٍد، وهو أن كل ما حدث كان بقیادة الروح القدس، و 
لم یشر إلى كلمات المالك لكرنیلیوس عن قبول اهللا لصلواته وصدقاته، وال عن تقوى الرجل ومخافته للرب، حتى ال 

 وكیف تُنسب له التقوى ومخافة الرب. ،یثیر مشاعرهم كیف یقبل اهللا عبادة رجٍل أمميٍ 
 هكذا طمأن كرنیلیوس أن ما سیسمعه من القدیس بطرس ،ق للعملالكما طمأن الروح القدس بطرس لالنط

 صادقة إلهیة للتمتع بالخالص، یناله هو وأهل بیته. ةهو دعو
 هو بعینه أرسل ،)9: 19(لو "الیوم حصل خالص ألهل هذا البیت" ربنا یسوع المسیح الذي قال للعشار:

 هو بعینه ،نه یحدث خالًصا لبیته خالل اإلیمان بإنجیل المسیح. الذي قدم خالًصا للعشارأمالًكا یؤكد لكرنیلیوس 
یقدم الخالص لألمم. 

  ،تكلمأت أفلما ابتد"
 ]15". [حّل الروح القدس علیهم كما علینا أیًضا في البداءة

السید المسیح الذي دخل بیت العشار لیحل الخالص فیه، أرسل اآلن روحه القدوس لیحل خالص المسیح 
 فقد حّل الروح القدس على األممین كما حل على أهل ، األممي. لقد حسم الرب نفسه الخالفةفي بیت قائد المئ

الختان في یوم الخمسین؛ فما ناله الیهود في البداءة، صار حًقا لألمم أیًضا. لم ینتظر الروح حتى ُینهي القدیس 
 مجانیة مقدمة من اهللا ةبطرس حدیثه معهم حتى ال یظن أحد أن الروح القدس هو هبة من الرسول، إنما هو عطي

نفسه. 
، فتذكرت كالم الرب"

، كیف قال أن یوحنا عمَّد بماء
 ]16". [وأّما أنتم فستعمدون بالروح القدس

1 Hom. on Acts, hom. 24. 
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هذه هي المرة الثالثة لهذه العطیة الفائقة، عطیة الروح القدس نفسه واهب العطایا: 

  2  في یوم البنطقستي (أعألهل الختانعطیة الروح القدس(. 

  17: 8 (أع السامریینعطیته للمؤمنین(. 

  ولعل العطیة التي نالها المؤمنون السامریون هیأت ذهن القدیس بطرس 15: 11 هنا (أعلباكورة األممعطیته .(
جزئًیا لقبول األمم ذات العطیة. 

 وأنتم ستعمدون بالروح ،هنا تذكر القدیس بطرس وعد السید المسیح لهم قبل صعوده: یوحنا عمد بالماء
. )5: 1 القدس (أع
، فإن كان اللَّه قد أعطاهم الموهبة كما لنا أیًضا بالسویة"

  ،مؤمنین بالرب یسوع المسیح
  ؟فمن أنا

] 17" [؟منع اللَّهأقادر أن أ
أما ختام األمر فهو أن القرار خطیر: إما قبول عمل اهللا وحبه للبشریة، أو رفضه ومقاومة إرادته وخطته. 

 وٕانما أخذ قرار خطیر یخص خطة اهللا نفسها، ،وكأنه یقول هم: یلزمكم أال تتطلعوا إلى تصرفي هذا ال كتقییم للموقف
ضاد إرادته اإللهیة؟ أي سلطان في یدي ألقبل األمم أ أقاوم اهللا و، هللكم أن تقبلوها أو ترفضوها، أما من جهتي فماذا

 فهل أستطیع أنا أن أغلقها أمام وجوههم؟ ،في اإلیمان أو أرفضهم؟ إن كان اهللا یفتح أبواب كنیسته أمام األمم

. الخصومة تتحّول إلى تسبیٍح مفرٍح 3
، فلما سمعوا ذلك سكتوا"

: وكانوا یمجدون اللَّه قائلین
 ]18". [إًذا أعطى اللَّه األمم أیًضا التوبة للحیاة

جاء خطاب الرسول بطرس یؤكد عضویة األمم الكاملة في كنیسة المسیح، وٕان الختان وحفظ الشریعة 
الموسوّیة حرفًیا لیسا ضرورّیین للخالص. وأنه لیس من تمیز بین طعام وطعام، وال بین شعب وشعب. مع هذا قّدم 

الحاضرون تسبحة شكر، ممجدین اهللا على غنى حبه لكل البشرّیة، مع أن هذا الخطاب تحمل تدمیًرا للنظرة الیهودّیة 
الحرفّیة.    

 فقد بقي التساؤل عن وضع ،جاءت إجابة القدیس بطرس شافیة للمؤمنین من أهل الختان، ولكن إلى حین
األمم القابلین لإلیمان في الكنیسة یثور لیسبب مشكلة خطیرة. 

لم یقل أنه قد طلب عمادهم، لكن كانت كل األمور تسیر بأوامر إلهیة فائقة، ولم یكن الرسل إال أداة طّیعة 
للروح القدس القائد لهذا العمل. 

دهش لخطة منلم یقل الرسول: "أعطاهم اهللا الموهبة كما لكم" بل كما لنا، وكأنه یقول إني واحد منكم، وٕاني 
اهللا الذي لم یمیز بینهم وبیننا، لذا فإني معكم أتقبل هذا الحب اإللهي لكل البشریة بفرحٍ .  

. الكنیسة في أنطاكّیة 4
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، استفانوسالذین تشّتتوا من جراء الضیق الذي حصل بسبب "أمَّا 
، فاجتازوا إلى فینیقیة وقبرس وٕانطاكیة

 ]19". [ال الیهود فقطإوهم ال یكلمون أحًدا بالكلمة 

یبدأ هذا القسم بالحدیث عن مرحلة جدیدة خاصة بامتداد الكنیسة من المجتمع الیهودي في أورشلیم إلى 
 ثم تحول أسرة أممیة في ،المجتمع الخارجي خاصة إنطاكیة. روى القدیس لوقا سابًقا دخول السامریین إلى الكنیسة

 المدینة الرئیسیة في سوریا تصیر الكنیسة األم للكرازة ،مسیحیة في إنطاكیةال لنا عن بدء ظهور يقیصریة. اآلن یرو
بین األمم في آسیا وأوربا. 

اهتم القدیس لوقا بنجاح الخدمة في إنطاكیة ألنها سرعان ما تصیر مركز خدمة القدیس بولس رسول األمم، 
یبدأ رحالته بها، ویرجع إلیها لیبدأ رحالت جدیدة. 

أول الكارزین فیها باإلنجیل هم الذین تشتتوا بسبب الضیق بعد استشهاد القدیس استفانوس، هذا الضیق الذي 
قام منذ حوالي خمس أو ست سنوات كما یقدر البعض. هكذا حول اهللا غضب اإلنسان وعنفه بركة لكثیرین ومجًدا له 

، لكنهم وهم أخرىفي بالد كثیرة. لقد نفذ المؤمنون وصیة السید المسیح أنهم متى اضطهدوهم یهربون من مدینة إلى 
هاربون حملوا معهم الشركة الحیة مع اهللا والشهادة إلنجیل المسیح أینما حلوا. لم یسیطر علیه الخوف من الضیق أو 

 بل شهوة الحب نحو البشریة لخدمتهم في المسیح یسوع. إذ نجحت الخدمة في الیهودیة والسامرة والجلیل ،حتى الموت
خرجوا إلى ما وراء حدود كنعان لیكرزوا في فینیقیة وجزیرة قبرص وسوریا. لكنهم كانوا یخدمون خالل مجامع الیهود 

 إما أن یتهودوا ثم یصیروا فیما بعد مسیحیین أو یبقوا كما هم. ،فقط الخوتهم الیهود، ویتركون األمم
  ،ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرسّیون وقیروانّیون"

 الذین لّما دخلوا إنطاكیة 
، كانوا یخاطبون الیونانیین

 ]20". [مبّشرین بالرب یسوع

سبق فتحدث اإلنجیلي لوقا عما سببه حوار استفانوس قبل استشهاده من ضیق شدید، فتشتت المؤمنون 
). هنا إذ یتحدث عن تأسیس كنیسة أنطاكیة یبدأ بالحدیث عن دور الذین تشتتوا، إذ ٤: ٨وصاروا یكرزون (أع 

 Leodiceaوأرادوس والودكیة  Berytueانطلقوا نحو البحر وساروا شماًال مارین بمدن الساحل الكبرى مثل بیروت 
وهي غیر الودكیة آسیا الصغرى، حتى بلغوا أنطاكیة في سوریا، ثم أبحروا غرًبا حتى بلغوا قبرص.  

تقع على نهر األورنتس، تعتبر  ،نیةيبلد سوریة یونانیة تحمل الثقافة السریانیة ومعها الهیلكانت أنطاكیة 
المدینة الرومانیة الثالثة بعد روما في الغرب واإلسكندریة في الشرق. بدأت بذار المسیحیة ُتغرس فیها بسبب یوم 

الخمسین. 
بیا) إلى إنطاكیة اتجاها آخر في الكرازة، يأخذ بعض المؤمنین الذین جاءوا من جزیرة قبرص ومن قیروان (ل

هؤالء كرزوا للیونانیین في إنطاكیة. فمع وجود جماعة ضخمة للیهود في إنطاكیة، إال أن إنطاكیة كانت أوًال أممیة 
ولها ثقافة یونانیة. 

). ٣٧–٣٦: ٤كان من أهم القبروسیین القدیس برنابا الذي باع حقًال كان یملكه وأعطى ثمنه للرسل (أع 
ومن بین القیروانیین سمعان القیرواني الذي حمل صلیب ربنا یسوع، وابناه اللذان انتشرت بواسطتهم 
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). ٣١: ١٦؛ رو ٢١: ٥المسیحیة في أنطاكیة: اسكندر وروفس (مر 
هؤالء كانوا یهوًدا یتكلمون الیونانیة لذلك ُدعوا بالیونانیین تجاوًزا. 

" هنا ال تعني الیهود الذین لهم ثقافة یونانیة، بل الیونانیین من األمم. وكأنه نيالیونانيكلمة "یرى البعض أن 
 وفریق قادم ، في المجامع للیهود وللدخالء من األممونفي إنطاكیة ظهر فریقین فریق قادم من أورشلیم والیهودیة یكرز

 بین الیونانیین األممیین. ونمن قبرص وقیروان یكرز
، وكانت ید الرب معهم"

  ،فآمن عدد كثیر
 ]21". [ورجعوا إلى الرب

، وكما یفسر البعض أن هذا التعبیر یشیر إلى عمل "وكانت ید الرب معهم"رافقتهم القوة اإللهیة في كرازتهم، 
عظم أن روح اهللا أ)، إذ كان الرب یعمل معهم وبهم. غیر أن ما هو 20: 16 (مر آیات وعجائب تسند كرازتهم

القدوس كان یعمل في قلوب السامعین فیتقبلوا كلمة اإلنجیل ویتجاوبوا معها. كان روح اهللا ینقش الكلمة في قلوبهم، 
ویفتح بصیرتهم الداخلیة إلدراك أسرارها. 

كانت الكنیسة في أنطاكیة تقف في الوسط بین كنیسة أورشلیم التي ركزت باألكثر على العبرانیین، وكنیسة 
األمم التي كرز بها الرسول بولس وقد ركزت على األمم، أما كنیسة أنطاكیة فركزت على الیونانیین األتقیاء خائفي 
الرب، وهم یهود یتكلمون الیونانیة. كان لها طابعها التقوي التقلیدي، لذلك بذلت محاوالت كثیرة لتهوید المسیحیین. 

ودخلت في صراع شدید مع القدیسین بولس وبرنابا اللذین كانا یكرزان بین األمم. حتى أدى األمر إلى عقد مجمع في 
أورشلیم لحسم الخالف. 

یعتبر القدیس بطرس هو أول أسقف ألنطاكیة، وكان منحاًزا للیهود المسیحیین ظاهرًیا، لكنه بقلبه كان یمیل 
إلى المسیحیین األممین مما ألزم القدیس بولس إلى مقاومته في هذا األمر. 

. القّدیس برنابا في إنطاكّیة 5
، فسمع الخبر عنهم في آذان الكنیسة التي في أورشلیم"

 ]22". [فأرسلوا برنابا لكي یجتاز إلى إنطاكیة

أرسلت الكنیسة األم في أورشلیم برنابا لكي یثبت الكنیسة الناشئة هناك، كما سبق فأرسلت بطرس ویوحنا 
) 17-14: 8ید في السامرة (أع دلتثبیت العمل الج

اختیار برنابا دون أي رسول آخر یكشف عن حكمة الرسل، فإنه قبرصي یوناني، كان صالًحا وممتلًئا من 
الروح القدس واإلیمان وسبق له الخدمة بین األمم، لن یدخل في منازعات الختان والناموس، لذلك فهو أقدر على 

الخدمة هناك بین الیونانیین. ولعل كنیسة أورشلیم وقد أدركت نمو الخدمة بین األمم خشت أن تفقد صلتها بكنیسة 
األمم. 

  ،الذي لّما أتى ورأى نعمة اللَّه"
 ]23". [فرح ووعظ الجمیع أن یثبتوا في الرب بعزم القلب

 والمؤمنین، ولكي تكشف عن فرحتها بعمل اهللا وسطهم. تتهلل الكنیسة بنجاٍح نأرسلت برنابا لتشجیع الكارزي
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عمل الرب خاصة في األماكن التي لم تكن تتوقعها، فإنه لیس ما یفرح قلب الكنیسة مثل رؤیتها للنفوس وقد تركت 
الخطیة والتصقت بالرب. 

 لكي ، ویصب عدو الخیر الضیقات علیه، فإذ ینضم اإلنسان إلى الكنیسة تالحقه التجارب،"یثبتوا في الرب"
عمل الكنیسة هو تثبیت المؤمن في الرب، لتكون له معه شركة فإن  یأسره في عدم اإلیمان. لهذا ،ینتزعه من اإلیمان

ال تقدر قوات الظلمة أن تفسدها. 
: 8 ": أي یكون للمؤمن الذهن الثابت والقلب الملتهب. فال ینحرف عن خطة اهللا من نحوه (روبعزم القلب"

). یشیر عزم القلب إلى وضوح الهدف والثبات فیه دون انحراف أو تردد، 10: 3؛9: 1 تي 2؛11: 3؛11: 1 ؛ أف8
فیبقى اإلنسان مخلًصا في إیمانه. 

  ،كان رجًال صالًحا"ألنه 
، وممتلًئا من الروح القدس واإلیمان

 ]24". [فانضم إلى الرب جمع غفیر

إذ رأى عمل النعمة اإللهیة في حیاة الناس تهللت نفسه جًدا، والتهب قلبه فصار یعظهم ویثبتهم في الرب 
بشدة وقوة.  

كلمة "برنابا" معناها "ابن الوعظ"، كان قلبه الممتليء بالفرح والحامل روح القوة یشدده لمسانده الكثیرین 
بكلمات النعمة. 

 112؛ 23: 37 ) أو إنسان (مز21: 5 إن ُوجد أي شيء ُیدعى صالًحا في الكتاب المقّدس مثل مالك (طو :
)، أو شجرة 28: 8)؛ أو قلب صالح (یهودیت 45: 6؛ لو9: 4 )، أو كنز (طو21: 7)، أو عبد (سیراخ 5

)، هذه كّلها ُتدعى هكذا باستخدام غیر دقیق للكلمة، ألن الصالح الذي 19-17: 7 ؛ مت19: 3 مل 2صالحة (
 .Ïفیهم عرضي ولیس جوهرًیا

العالمة أوریجینوس 

. القّدیس برنابا یطلب شاول 6
، ثم خرج برنابا إلى طرسوس لیطلب شاول"

 ]25". [ولّما وجده جاء به إلى إنطاكیة

 ولجذب الذین في الخارج. كان یعمل لبنیان المؤمنین ولجذب ،استخدمه الرب للعمل لتثبیت الذین في الداخل
أما سّر نجاحه فهو:  غیر المؤمنین.

. كان رجًال صالًحا، فاهللا القدوس ُیسر بأن یعمل خالل القدیسین الذین تجاوبوا مع روحه القدوس بروح 1
الحب والوداعة والتواضع والعذوبة. 

 لكنه كان خاضًعا لقیادة روح اهللا الذي یمأل ،. كان ممتلًئا من الروح القدس. لم یكن فقط محًبا ومتواضًعا2
 إنسانه الداخلي ویهبه ثماره.

. كان ممتلًئا من اإلیمان المستقیم: له ملء الثقة في الحق اإللهي ووعود اهللا الصادقة. فال یعتمد على 3

1 De Principiis, 1: 2: 13. 
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  اهللا ووعوده.ةقدراته ومواهبه، وال على بره الذاتي وقداسته، بل على قو

   جاء إلى المصارع القوي، القائد (الالئق بقیادة جیوش)، المقاتل في معركة منفردة، األسد؛ تنقصني الكلمات التي
 .Ïلحدیث مع العالمعلى ا كلب الصید، قاتل األسود، الشبیه بالثور في القوة، سراج البهاء، الفم القادر :أریدها

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

لعل نجاح القدیس برنابا في خدمته بین األمم ألهب قلبه للبحث عن شاول الذي ُدعي لخدمة األمم، حتى 
 بل بنیان ملكوت اهللا على األرض. ،الخادم الناجح یبحث دوًما عمن یعمل معه، طالًبا ال مجد ذاتهف مًعا. نیعمال

، فحدث أنهما اجتمعا في الكنیسة سنة كاملة"
، وعّلما جمًعا غفیًرا

 ]26". [وُدعي التالمیذ مسیحیین في إنطاكیة أوالً 

إذ وجده أخذه معه إلي إنطاكیة، فقضیا مًعا سنة كاملة، وهي تعتبر مدة طویلة بالنسبة لخدمة القدیس برنابا 
أو القدیس بولس، فقد شعرا بأهمیة العمل هناك لتكون مركز إشعاع روحي قوي لخدمة األمم في آسیا وأوروبا. 

فرح برنابا، إذ عبر أبواب كیلیكیة التي تفصل بین األقلیم شماًال وسوریا جنوًبا، حیث التقى بشاول 
الطرسوسي لیرجع به إلى أنطاكیة، وكانا یعمالن مًعا في أنطاكیة لمدة سنة كاملة. ارتبط االثنان بصداقة حمیمة في 

الرب، فاالثنان یحمالن ذات الفكر من جهة غیرتهما وشوقهما للكرازة بین األمم، وعدم االستعباد لحرف الناموس 
القاتل. عمل مًعا حیث التهبت الخدمة هناك، وشعر الرسوالن ضرورة بدء اشعال العالم كله بنار الروح القدس ونور 

المسیح. 
مع اهتمام القدیس بولس بإنشاء كنائس جدیدة في مناطق كثیرة، وكثیًرا ما كان هذا یكلفه خدمة یوم أو 

 كان یهتم أیًضا بإنشاء مراكز عمل یقضي فیها بعض سنوات. فقد قضى في أفسس ثالث ،یومین أو أسابیع قلیلة
. )11: 18 )، وسنة ونصف في كورنثوس (أع31: 20 سنوات (أع

 في إنطاكیة، ألنهم اتباع "مسیحیین" المؤمنین ألول مرة ة وهو دعوارأى القدیس لوقا أن یسجل حدثًا هامً 
السید المسیح. من الذي دعاهم هكذا؟ هل دعاهم أعداؤهم هكذا لتمییزهم كجماعة تُنسب لیسوع المسیح في نوٍع من 

 ن التالمیذ أنفسهم هكذا كاعتزاز بشخص ربنا یسوع، ولكي یحمل اللقب مفهوًما الهوتًیا وهو أااالستخفاف، أم دع
غالًبا ما أراد الیونانیون المتنصرون أن یحملوا اسم المسیح كنوع من  هو شركة مع السید المسیح؟ ياإلیمان المسیح

االستقالل حیث كان كثیرون یتطلعون إلى التالمیذ كجماعة یهودیة ولیست دیًنا مستقالً . لقد أراد األنطاكیون في 
في كل األحوال لقد حمل اللقب تمییًزا صراعهم مع الذین هم من أهل الختان أن یتخلصوا من العادات الیهودیة. 

ن اختلفوا إخاًصا بهم، أنهم أتباع السید المسیح، لهم سماتهم الخاصة ومشاعرهم وتعالیمهم ورجاؤهم الخاص، حتى و
 الثقافة. وفیما بینهم من جهة الجنسیة أو اللغة أ

" في األصل الیوناني معناها لیس مجرد لقب أو اسم، وٕانما االلتزام بقیام بعمٍل الئٍق، فمن یخدم دعواكلمة "
القضاء یدعى قاضًیا. ومن یتبع المسیح ویتمتع بالشركة معه ُیدعى مسیحًیا. 

كثیًرا ما ُتدعى جماعات معّینة على اسم المعلم الذي یقودهم، فاألفالطونّیون مدینون ألفالطون بتعالیمه، 

1 Hom. on Acts, hom. 25. 
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وأیًضا اآلبیقورّیون آلبیقور الخ. أّما بالنسبة للسّید المسیح، فالمسیحّیون یدینون له، لیس فقط بتعالیمه، وٕاّنما بحلوله 
فیهم، حیث یثبتون فیه وهو فیهم. یتمّتع المسیحّیون بالشركة مع مسیحهم، باالّتحاد معه كرأٍس للجسد الواحد.  

ألّنهم قّدیسین  بكونهم یتتلمذون على یدیه ویسلكون حسب منهجه، كما ُدعوا تالمیذحًقا، لقد دعوا قبًال 
ألّنهم شعبه الحال كنیسته ، إلیمانهم به، وُیدعون مؤمنینیعتّزون ببّره وقداسته حیث یسلكون كأیقونة له. وُدعوا أیًضا 

الجلیلّیین  نسبة إلى یسوع الناصري لالستهانة به وبهم، وأیًضا لناصرّیینفي وسطهم. وكان المقاومون لهم یدعونهم ا
. على أي األحوال مسیحّیین، ورّبما دعوهم أصحاب الطریقألن التالمیذ كانوا من الجلیل غیر متعّلمین. وُدعوا أیًضا 

إّننا نعتّز بهذا اللقب، فهو في أعیننا لقب مجید نفخر به، وهبة أنعم بها علینا إلهنا. وقد  ورد في العهد الجدید ثالث 
. 16: 4بط1؛ 28: 26مّرات: هنا وفي أع

إدراكنا أن اسم یسوع المسیح یحمل قّوته ویمّثل حضوره اإللهي یجعلنا باألكثر نعتّز بهذا اللقب. 

 حمل أحًیا، كما لو كان هذا االسم لعنة لمن یحمله، أما من جهتي فإنني أجاهر بأني مسیحي، ويإنك تدعوني مس
. Ï اهللا، راجًیا أن یكون في ذلك خدمة اهللاىهذا االسم المحبوب لد

  هو حلو وخادم وبعید عن ما فأما عن سخریتك بي بدعوتي مسیحًیا، فأنت ال تعرف ما تقول: أوًال ألن ما ُیمسح
هو مزدري به... أیة سفینة یمكن أن تستخدم وتتأهل لإلبحار ما لم ُتدهن (بالقار) أوًال؟ وأیة قلعة أو منزل یكون 

. Ð اهللانجمیًال أو نافًعا ما لم ُیدهن؟... ونحن ُندعي مسیحیین ألننا ُنمسح بده
 القدیس ثیؤفیلس األنطاكي

. إنطاكّیة تسند أورشلیم 7
  ]27". [وفي تلك األیام انحدر أنبیاء من أورشلیم إلى إنطاكیة"

بینما كان القدیسان برنابا وبولس في إنطاكیة جاء أنبیاء من أورشلیم. غالًبا ما یقصد باألنبیاء المعلمین 
 عن أحداث زمنیة مقبلة، إنما باألكثر قادرون نالذین یكرزون باألمور السماویة المستقبلیة، ولیس بالضرورة یتنبأو

على تفسیر األسرار السماویة. كان الروح القدس یكشف لهم أحیاًنا عن أحداث مقبلة تمس كیان الكنیسة والكرازة، ال 
 عن أغابوس ولمعالجة بعض المتاعب كما سنرى هنا عن تنبوء ، وٕانما ألجل بنیان النفوس،الستعراض معرفتهم

المجاعة التي تسود المسكونة. هؤالء غالًبا ما سمعوا عن نجاح الخدمة في إنطاكیة فشعروا بااللتزام للعمل في مساندة 
القدیسین برنابا وبولس. 

هنا یبدأ القدیس لوقا موضوع اتصال كنیسة أنطاكیة بكنیسة أورشلیم على أثر المجاعة. 
؛ ١: ١٣": تحدث سفر األعمال عن وجود أنبیاء في كنیسة العهد الجدید (أع انحدر أنبیاء من أورشلیم"

) بینما كانت النبوة منقطعة عن إسرائیل بعد العودة من السبي البابلي. جاء في سفر المكابیین ١٠: ٢١؛ ٣٢: ١٥
 مك ١األول: "فوضعوا الحجارة (الخاصة بمذبح المحرقة المهدم) في وضٍع الئٍق به إلى أن یأتي نبي ویجیب عنها" (

). "وأن كهنتهم قد حسن ٢٧: ٩ مك ١)، فحل بإسرائیل ضیق عظیم لم یحدث مثله منذ لم یظهر فیهم نبي" (٤٦: ١
). ظهرت النبوة في ٤١: ١٤ مك ١لدیهم أن یكون سمعان رئیًسا وكاهًنا أعظم مدى الدهر إلى أن یقوم نبي أمین" (

1 Theophilus to Autolycus, 1:1. 
2 Theophilus to Autolycus, 1:12. 
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العهد الجدید تتمثل أوًال في الشهادة للسید المسیح بالروح القدس الساكن فیهم، وأن یعلنوا عن الحق اإللهي، ویخبروا 
بأمور مستقبلیة لبناء ملكوت اهللا. 

 على قول الرسول بولس: "فوضع اللَّه ُأناًسا في الكنیسة أوًال رسًال، ثانًیا أنبیاء، ثالثًا أمبروسیاستریعلق 
)، قائالً : [وضع بولس الرسول الرسل على رأس الكنیسة... یوجد نوعان من األنبیاء، أولئك 28: 12كو1معّلمین..." (

الذین یتنّبأون عن المستقبل، والذین یفّسرون األسفار المقّدسة. الرسل أیًضا هم أنبیاء، ألن الرتبة الُعلیا تضم فیها كل 
-49: 11ما هو تحتها. حتى األشرار مثل قیافا نطق بنبّوات خالل قّوة (سلطان) الرتبة، ولیس لفضیلٍة ما فیه (یو

51(Ï [.
، أغابوسوقام واحد منهم اسمه "

 وأشار بالروح أن جوًعا عظیًما 
  ،كان عتیًدا أن یصیر على جمیع المسكونة
 ]28". [الذي صار أیًضا في أیام كلودیوس قیصر

 ،أشار كثیر من المؤرخین الرومانیین إلى هذه المجاعة التي حلت في السنة الثانیة لُملك كلودیوس قیصر
واستمرت حتى السنة الرابعة ما لم یكن إلى أكثر من هذا. 

 وٕاذ رفضوه حلت ،لقد بعث اهللا للعالم خبز الحیاة، بل جاء كلمة اهللا نفسه متجسًدا كي یشبع النفوس
 تنبأ یوسف عن المجاعة وكانت الحاجة ملحة إلنشاء مخازن قمح ،المجاعة، إذ صارت األرض قحًطا. في القدیم

 ال ، فالحاجة ُملحة، عن المجاعةأغابوسألجل إشباع الكثیرین أثناء السبع سنوات التي للجفاف. أما اآلن فإذ یعلن 
 بل إلهاب القلوب بالحب والحنو على اآلخرین، هذا الذي یهب شبًعا لمن یعطي ولمن یأخذ، یفرح ،إلى بناء مخازن

). 2-1: 41 األغنیاء مع المحتاجین من أجل كنوز الحب العملي، فتتبارك األرض (مز
 إذ تنبأ لبولس الرسول عما سیحل به من األمم. 11-10: 21ذكر أغابوس أیًضا في أع 

"، غالًبا ما تشیر إلى العالم المسكون، أي الجزء من األرض الذي یسكنه بشر ویستخدمونه، جمیع المسكونة"
أحیانا ُیستخدم بمعنى كل منطقة الیهودیة أو جمیع منطقة دولة ما. 

 عاًما، وأخیًرا مات مسموًما بواسطة إحدى زوجاته 13م، ملك لمدة 41: بدأ حكمه عام كلودیوس قیصر
كانت أیام حكمه ملیئة بالقالقل والمحن التي رافقتها أیام قحط وجوع، ربما أغربینا لكي یستلم ابنها نیرون العرش. 

أثناء حكمه حدث على األقل بسبب اضطهاده التي أّخلت بالنظام واألمن مع فساد الحكم وانهیار اقتصادیات البالد. 
أربع مجاعات أشار إلیها الكتَّاب لقدامى إحداها كانت مجاعة قاسیة للغایة حلت في الیهودیة ؛ غالًبا هذه هي ما 

یشیر إلیها الكتاب المقدس هنا. 
 حدثت في السنة األولى أو الثانیة من ملك كلودیوس، سببها صعوبة استیراد ،. المجاعة األولى في روما1

المئونة من الخارج. 
 یقول یوسابیوس إنها حدثت في ،. المجاعة الثانیة حدثت على وجه الخصوص بطریقة عنیفة في الیونان2

 السنة التاسعة من حكم كلودیوس.

م، حدثت في روما، أشار إلیها سوتینوس وتاكیتوس 51. المجاعة الثالثة في الفترة األخیرة من حكمه عام 3

1 Comm. On Paul’ Epistles 1Cor 12:28. 
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 الذي اعتبرها تأدیًبا إلهًیا.

 وهي في ،. المجاعة الرابعة: حدثت على وجه الخصوص في الیهودیة. قال یوسابیوس إنها كانت عنیفة4
أیام كلودیوس، وقد مات كثیرون بسبب قلة الطعام. أرسلت الملكة هیلینا بعض خدمها إلى اإلسكندریة لیشتروا قمًحا، 

 وآخرین إلى قبرص لشحن تین مجفف.

 بل تحركوا قبل أن ،نطاكیة لم ینتظروا حتى تحل المجاعةأ أن رجال القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
تحدث، أرسل كل واحٍد حسبما تیسر. 

كثیًرا ما یتحدث اآلباء عن الجمع للفقراء أنه نافع للفریقین للذي یعطي، إذ العطاء غذاء للنفس، یهبها النمو 
والنضوج الروحي، ونافع للمحتاجین حیث ینالوا احتیاجاتهم المادیة.  

 ) ویعین الشعب الفقیر الذي في 1: 16 كو 1هذا الجمع له نفع مزدوج، فإنه یعین القدیسین المذكورین بعالیة ،(
        Ïالكنیسة

أمبروسیاستر 
نطاكیة، فمع وجود مجاعة أ ألن الكنیسة في عصره لم تفعل ما فعله رجال القدیس یوحنا الذهبي الفمیئن 

. ما هي هذه المجاعة؟ یقول: [توجد مجاعة لها جانبان، كما یوجد فیض له  بهاأكثر خطًرا إال أنه لیس من یبالي
جانبان. إنها مجاعة قاسیة، مجاعة لیس في االستماع لكلمة الرب، بل مجاعة لالنتعاش بالصدقة. فقد انتفع كل من 

 فإننا ،الفقراء في الیهودیة والمتیسرین في إنطاكیة الذین قدموا ماالً . نعم، لقد انتفع هؤالء أكثر من أولئك، أما اآلن
 تنقصها  التيمترفةالحیاة (مجاعٍة حیث) نمارس ال في عوٍز إلى الضروریات، ونحن في الفقراء في جوعٍ . ،نحن فقراء

. لیس .. طعام به ُتزال تخمة الشرورإنه.  آخر شيء أي لیس أكثر منيطعام ضرور(العطاء) هو رحمة اهللا. وهذا 
شيء أكثر جماًال وال أكثر صحة من النفس التي تنتعش بهذا الطعام. فإنها ترتفع فوق كل مرٍض وكل وباٍء وكل سوء 

هضٍم وكل فسادٍ . لیس من یقدر أن یغلبها. هكذا كما أنه إذا كان جسد شخص ما مصنوًعا من الماس فإنه ال 
یستطیع الحدید أو أي شيء آخر أن یحمل قوة ألذیته، هكذا النفس التي تندمج تماًما مع الصدقة لیس شيء قط یقدر 

 .]Ðأن یقهرها

  أي شيء أكثر عرًیا من ذاك الغني الذي كان یلتحف باألرجوان؟ ومن كان أكثر فقًرا من لعازر؟ ومع هذا فمن
الذي كان ینطق بكلمات الشحاذین؟ من منهما كان في فیض؟ قولوا لي: إن زین أحد بیته بفیض من الستائر 

 بینما هو في الداخل یجلس عریاًنا، فما المنفعة؟ هذا هو حال هؤالء النسوة (اللواتي یلبسن الثیاب الفاخرة ،الفاخرة
ویتجاهلن الفقراء). حًقا إن الجسد هو بیت النفس، یزینونه بالثیاب الفاخرة، وأما سیدة البیت فجالسة في الداخل 

 وأنا أریك عري النفس. فما هو ثوب النفس؟ حتًما الفضیلة. وما العري؟ الرذیلة... ،عاریة. أقرضني عیني النفس
لنرتدي مجد المسیح، ولنلتحف بذاك الجمال، فُنمدح هنا، وننال البركات األبدیة بنعمة ورحمة ربنا یسوع المسیح 

 .Ñالذي له المجد والسلطان والكرامة مع اآلب واالبن إلى أبد األبد وٕالى انقضاء الدهر

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 Comm. on Paul’ s Epistles. 
2 Hom. on Acts, hom. 25. 
3 Hom. on Acts, hom. 25. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح الحادي عشر 

  

 "نطق Beza Textیبدو أن لوقا البشیر كان في أنطاكیة في ذلك الحین، إذ جاء في النسخة المسماة بیزا 
بنبوته هذه ونحن مجتمعون". جاء في التقلید الكنسي أن لوقا البشیر كان مواطًنا أنطاكًیا. جاء في مقدمة تفسیر إنجیل 

) في الوثیقة المضادة للهرطوقي مارقیون: "إن لوقا كان مواطًنا أنطاكًیا من سوریا"، ویشیر كل من ١٧٠لوقا (سنة 
 إلى هذه الحقیقة. Ðوالقدیس چیروم Ïیوسابیوس القیصري

، فحتم التالمیذ حسبما تیسر لكل منهم"
  ،أن یرسل كل واحد شیًئا

 ]29". [ الساكنین في الیهودیةاإلخوةخدمة إلى 

لم یذكر أخذ الكل النبوة كأمٍر صادٍر من اهللا، وفي جدیة جمعوا من الكل، حسب إمكانیات كل واحٍد منهم. 
أن األغنیاء هم الذین ساهموا في العطاء للمحتاجین، إنما ساهم كل واحٍد قدر إمكانیاته، لیمارس الكل حیاة الشركة 

القائمة على الحب والوحدة. 
، ففعلوا ذلك"

 ]30". [مرسلین إلى المشایخ بید برنابا وشاول

یرى كثیر من الدارسین إن هذه الرحلة التي قام بها الرسوالن لخدمة فقراء الیهودیة هي التي أشیر إلیها في 
 .1: 2غل 

 التي یشار فیها إلى ى في الیونانیة تعني كهنة كبار في السن. هذه هي المرة األول؟الشیوخ"جاءت كلمة 
الكهنة في سفر األعمال. 

واضح أن برنابا وشاول بعثا بهذه االرسالیة بید رؤساء الشعب (األراخنة من الشعب) قبل بدء المجاعة، أما 
). ٢: ٦الرسوالن فاحتفظا بخدمة الكلمة (أع 

لقد عانت الكنیسة من متاعٍب مادیٍة حتى في غیر وقت المجاعة، وقد اهتمت الكنائس في األمم بفقراء 
)، وقد أشار ١: ١٦كو ١)، وهذا ما اعتنى به الرسول بولس (١٠: ٢أورشلیم، فكانت تسند الكنیسة األمم مادًیا (غل 

القدیس بولس إلى ذلك في خطابه أمام فیلكس الوالي: "وبعد سنین كثیرة جئت أصنع صدقات ألمتي وقرابین..." (أع 
١٧: ٢٤ .(

1 H.E. 3: 4. 
2 Illust. Men, 7, Preface in Comm. on Matthew. 
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 11مال الرسل من وحي أع
ألفرح بعطّیتك لكلك نفس! 

  أن أشاركك حّبك لكل البشر.  بروحك القّدوسلي هب
مشتهًیا بالحق أن یتمّتع العالم كّله بشركة مجدك. 

  ،انزع عّني الفكر الضّیق
حتى ال یقتلني الحرف الجامد. 

بل أبقى متهّلًال مع كل الكنیسة بامتداد ملكوتك. 

 وس عجیب في عطایاه. دروحك الق
یعمل في حیاة الكثیرین بال انقطاع. 

أعطیت الرسول بطرس حكمة، فكسب ناقدیه. 
رفعهم بالحكمة والنعمة فوق الحرف. 

وكشف لهم عن عملك العجیب وسط األمم. 
حّول نقدهم وخصومتهم إلى تسبحة مجد لك. 

لم یسَع أن یبّرر نفسه، 
لكّنه سعى أن یمّجدك في حّبك للكل! 

ِعوض مرارة الخصومة، صار لهم روح الفرح والتهلیل! 
لم یتحّدث معهم من مركز صاحب سلطان،  

وال حاور معهم كمّتهٍم، 
لكّنه بالحب الصادق والتواضع أعلن لهم أسرار حّبك. 

  .أعطیت الرسول برنابا غیرة مّتقدة
لم یطلب ما لنفسه، بل ما هو لك. 

سعى بجّدّیة، فاجتذب شاول لیعمل معه. 
خدما مًعا سنة كاملة في أنطاكیة. 

بحّبهما المشترك لك وللنفوس صارت أنطاكیة مدینة اللَّه العظیمة. 
تحّولت إلى مركز یشع بنورك على أمٍم كثیرة. 

  .في تهلیل نسب المؤمنون أنفسهم لك
حسبوا أنفسهم غیر أهٍل أن ُیدعوا مسیحّیین. 

وفي سخرّیة دعاهم المقاومون بذات االسم كمن هم في عارٍ . 
تهّلل المؤمنون كمن هم في مجٍد ال ُیعّبر عنه. 
وفي جهالة عاش المقاومون یفسدون حیاتهم. 
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 نطاكیة األممیة فتحت قلبها ألورشلیم. أ
قّدمت مع مالها حّبها للفقراء القّدیسین. 

قّدمت ماًال للغیر، وتسّلمت شبًعا من واهب العطاء. 
وهي تعطي أخذت من خالق السماء، 

ت الحب اإللهي الفائق. قوهي تحب ذا
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األصحاح الثاني عشر 

هیرودس أم بطرس الرسول؟ 
انتهت الخصومة في داخل كنیسة أورشلیم إلى تقدیم ذبائح شكر وتسبیح للَّه الذي فتح أبواب اإلیمان لألمم. 

نطاكیة سنًدا ألورشلیم في احتیاجاتها أوازدهرت الخدمة في إنطاكیة على یدّي القّدیسین برنابا وشاول، وصارت 
المادّیة. اآلن جاءت الحرب من الخارج حیث مّد هیرودس الملك یده فقتل یعقوب الرسول. ظّن أّنه قادر أن یقتل بقّیة 
الرسل، فسجن بطرس أثناء عید الفصح لیقتله، لكن الرب أنقذ بطرس بصلوات الكنیسة المجتمعة مًعا تصّلي بلجاجة، 

وضرب مالك الرب هیرودس المتعجرف. 
 .2-1. هیرودس یقتل الرسول یعقوب   1
 .5-3. سجن بطرس الرسول    2
 .11-6. خالص بطرس من السجن  3
 .17-12. القّدیس بطرس في الُعّلیة   4
 .19-18. اضطراب العسكر   5
 .25-20. مالك الرب یضرب هیرودس  6

. هیرودس یقتل الرسول یعقوب 1
تحركت السماء لفتح باب اإلیمان أمام األمم لكي یتمتع العالم كله بالخالص. فتمتع بطرس الرسول برؤیا 

سماویة لیخرج من دائرة الحرفیة الیهودیة ویذهب یبشر كرنیلیوس، وهو ضابط أممي، هو وأهل بیته. كما تمتع شاول 
الطرسوسي برؤیة السید المسیح نفسه لیعده إناًء مختاًرا للكرازة بین األمم. لم یحتمل عدو الخیر ذلك، فأثار هیرودس 

الملك، فمد یده وقتل یعقوب الرسول أسقف أورشلیم، وأراد أن یمد یده على بقیة الرسل. 
منذ اهتداء شاول الطرسوسي إلى اإلیمان. لم نسمع عن موجات اضطهاد عنیفة في أورشلیم ضد القدیسین. 

من السلطات المدنیة. أي اآلن ظهرت موجة من جانب آخر، 
  ،وفي ذلك الوقت مد هیرودس الملك یدیه"

 ]1". [لیسيء إلى أناس من الكنیسة

 الحفید األكبر لهیرودس الكبیر من المدعوة مریمن Aristobulus: وهو ابن أرستوبولس هیرودس أغریباس
Mariammneأحدى األمیرات الحشمونیات ،Ï ق.م.، وذهب إلى روما مع أمه لیتعلم هناك بعد إعدام ١١. ُولد سنة 

ابن  Caligula  ق.م. كوَّن صداقة مع أفراد عائلة اإلمبراطور، وخاصة مع غایس كالیجوال٧أبیه أرستولیوس سنة 
م منحه المناطق التي كانت تحت حكم فیلبس ٤٧أخت اإلمبراطور طیباریوس. وٕاذ صار غایس إمبراطوًرا عام 

)، كما منحه لقب "ملك". بعد سنتین أضاف إلیه أعمال مناطق الجلیل وبیریه. ١: ٣ولیسانیوس في شمال سوریة (لو 
م، فأضاف إلى الملك أغریباس منطقة ٤١بعد اغتیال غایس صار كلودیوس قیصر إمبراطوًرا في سنة 

 والجلیل والسامرة. Trachonitis وتراخونیتس Bataniaالیهودیة وأراضي باتانیا 

Ï .الحشمونیون هو االسم العائلي لجماعة المكابیین نسبة ألحد شخصیاتهم البارزة 
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تقول المشناة إنه اجتذب مشاعر الیهود لما قام في أحد األعیاد الیهودیة ومسك التوراة وقرأ قانون تدبیر 
). ٧-١: ٢٥)، وكان عید المظال، وكانت السنة سبتیة حیث یتم فیها إراحة األرض (ال ٢٠–١٤: ١٧المملكة (تث 

) بكى ١٥: ١٧ولما جاء نص اآلیة التي تقول: "ال یحل لك أن تجعل علیك رجًال أجنبًیا لیس هو أخوك" (تث 
بصوٍت مسموٍع ألنه ینتسب إلى عائلة أدومیة، هي عائلة الهیرودسیین. تأثر الشعب إذ تذكروا أنه أیًضا من عائلة 

حشمونیة یهودیة مكابیة فصرخوا: "ال تجزع، أنت أخونا أیًضا". اتسع ُملكه لیشمل جمیع األراضي التي كان یحكمها 
هیرودس الكبیر جده. 

 الذي قطع رأس یوحنا Herod Antipas) وهیرودس أنتیباس ٢٢: ٢كان من أعمامه أرخیالوس (مت 
)، وكانت أخته هیرودیا الراقصة. ١٢–١: ١٤المعمدان (مت 

مضیقات لهم كنوٍع من جس أثار ّمد هیرودس یده على بعض المؤمنین، غالًبا من عامة الشعب، مع 
.  بالسیفالنبض. وٕاذ رأى رضا الیهود وسرورهم بسلوكه هذا تطاول وارتكب جریمة قتل الرسول یعقوب

 الحظوا ما قلته منذ البدایة كیف امتزجت األمور مًعا، كیف اختلطت الراحة مع .هذا نوع جدید من المحن 
 قوة أعظم، وحرب أشد، وقد  یقاوم. اآلن لیس الیهود وال السنهدرین وٕانما الملك.المتاعب مًعا في نسیج التاریخ كله

F أو تعقٍل؟دبیرٍ  هذا إلرضاء الیهود... یا له من شر متزاید! لحساب من یرضیهم بارتكاب جرائٍم كهذه بدون تمت

Ï 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ]2". [فقتل یعقوب أخا یوحنا بالسیف"

القدیس یعقوب الرسول هو أول شهید بین الرسل، أثرت حیاته التقویة على السجان، فآمن بالسید المسیح 
وهو غیر یعقوب بن حلفى، وُیدعى یعقوب الصغیر الذي استشهد في عصر نیرون بواسطة . Ðونال االستشهاد معه

لقد تحقق قول السید المسیح له وألخیه: "أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا  حنان.
). إنه أحد أعمدة الكنیسة المعتبرین "بطرس ویعقوب ویوحنا". 39: 10 رتصطبغان" (م

لعل غیرته المتقدة للشهادة للسید المسیح القائم من األموات والكرازة بإنجیل الخالص وعمله الرعوي الذي ال 
یخمد، هذا كله أثار هیرودس لیبدأ بقتله بالسیف. لم یرِو لنا اإلنجیلي لوقا شیًئا عن أحداث استشهاده كما فعل بالنسبة 

لالستشهاد استفانوس. 
كان الیهود یوقعون عقوبة الموت بإحدى أربعة طرق، وهى الرجم أو الحرق أو القتل بالسیف أو الشنق. 

 .Ñ التلمودیشیر إلیها ،وكان قطع الرقبة بالسیف عقوبة یستخدمها الیهود كما الرومان

  فعل هذا بالرغم من التحذیرات غیر المحصاة في حالتي جده ووالده هیرودس، كیف عانى األول من مصائب
 .Òكثیرة إذ قتل األطفال، واألخیر صار في حرب خطیرة إذ قتل یوحنا (المعمدان)

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

. سجن بطرس الرسول 2

1 Hom. on Acts, hom. 26. 
2 Eusabius: H.E. 2: 9. 
3 Sanhedr., Fol.!!! 
4 Hom. on Acts, hom. 26. 
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، أن ذلك ُیرضي الیهود"وٕاذ رأى 
  ،عاد فقبض على بطرس أیًضا

 ]3". [وكانت أیام الفطیر

م، وهي نفس السنة التي مات فیها هیرودس. استحسن الیهود ٤٤استشهد القدیس یعقوب أخي یوحنا سنة 
قتل یعقوب الرسول، وٕاذ شعر هیرودس بذلك أراد أن یثَّبت دعائم ملكه على الیهود، فقبض على بطرس الرسول في 

أیام الفطیر، كأنه یود أن یطَّهر األمة الیهودیة من خمیر الشر، حتى یعیدوا الفصح بفرحٍ . لكن اهللا لم یمهله حتى یقتل 
أیًضا بطرس الرسول. سمح اهللا باستشهاد یعقوب، ولم یحن وقت استشهاد بطرس، إذ بقیت له رسالة حتى ینال إكلیل 

الشهادة على ید نیرون.  
سفك دم القدیس یعقوب لم ُیشبع شوق هیرودس المحب لسفك الدماء بل زاده عطًشا لذلك. لذا بدأ یضع 

خطة لسلسلة من سفك دماء بقیة قادة الكنیسة، فابتدأ بالقدیس بطرس. هذا من سمات كل الخطایا، لیس من خطیة 
یمكنها أن تحقق شبًعا للنفس، لكن مع بدایة ممارسة الخطیة، ولو في صورة بدائیة، یصیر للخطیة الحق أن تسحب 
القلب والفكر وكل طاقات اإلنسان لسلسلة من الممارسات ال تنقطع. ومع كل ممارسة تؤكد الخطیة حقها في السیادة 

على قلب اإلنسان وسلطانها على توجیه إرادته حسبما تشاء! بل وكل خطیة تحدر اإلنسان إلى أسفل لتسلمه إلى 
خطیة أخرى، ویبقى في تدحرج مستمر ما لم تسنده نعمة اهللا بالتوبة الصادقة. 

، ولما أمسكه وضعه في السجن"
، مسلًِّما إّیاه إلى أربعة أرابع من العسكر لیحرسوه

 ]4". [ناوًیا أن یقدمه بعد الفصح إلى الشعب

لم یكن ممكًنا أن یقتل بطرس في الحال إذ كانت أیام الفطیر، وكانت المدینة مزدحمة من القادمین لیس  
یتعاطف معه الیهود الغرباء الذین یحملون نوًعا من التحرر من جهة خشي أن فقط من الیهودیة بل ومن دٍول كثیرة. 

 حرف الناموس، خاصة وأنه وضع في خطته أن یحاكمه عالنیة، مقدًما إیاه للشعب. 
 ووضعه في السجن تحت حراسة مشددة "أربعة أرابع من ،إذ خشي أن یهرب بعد قتل یعقوب أمسكه

 ُوضعت هذه الحیطة خشیة أن یتعاطف معه حراسة صار الخالص عجیًبا!الالعسكر". وقدر ما كانت األوامر مشددة ب
أحد أعوان المسیحیین من العاملین في السجن فیخطط لهروبه. 

  لم یهرب خادم اهللا، بل وقف بثباٍت دون مرور أي فكر للخوف. صلَّت الكنیسة من أجله، أما الرسول فنام في
ن، وهرب من الموت جقظه إذ نام، واقتاد بطرس خارج السوالسجن عالمة أنه لم یكن في خوفٍ . ُأرسل مالك لي

 .Ïإلى حین
 القدیس أمبروسیوس

، فكان بطرس محروًسا في السجن"
 ]5". [وأّما الكنیسة فكانت تصیر منها صالة بلجاجة إلى اللَّه من أجله

ماذا فعل السجن؟ وماذا أمكن للحراسة المشددة أن تعمل؟ لقد تزكى بطرس الرسول كإنساٍن شجاٍع یقبل 

1 Sermon against Auxentius, 12. 
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الضیق بفرٍح من أجل الرب، وتمتعت الكنیسة بحیاة الصالة بلجاجة، وتحركت السماء للعمل، وآمن حارس السجن 
وأهل بیته. كان النفع عجیًبا لحساب ملكوت اهللا! 

شعرت الكنیسة بجدیة عزم هیرودس على قتله، فالتهب قلب الكنیسة لیس خوًفا على موت بطرس، وٕانما 
لكي یكمل رسالته، شعرت الكنیسة أن المعركة لیست بین الملك والقدیس بطرس، بل بین مملكة المسیح وقوات 

الظلمة، لذا صارت تصلي بلجاجة إلى اهللا. 
. هذا هو سالح الكنیسة القوي، الصالة الجماعیة مثابرة، وأیًضا بغیرة متقدةجاءت الكلمة الیونانیة تعني 

 هللا بعمل اهللا وقدرته علي الخالص رائحة الحب والتسلیم، حبالحارة بال انقطاع، خاصة وهي تحمل مع اإلیمان 
ولبعضهم البعض. 

  ٍإنها صالة تصدر عن حب (بنوي) ُمقدم من أٍب، ومن أجل أٍب لطیفÏ. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 أن الجمیع قدموا الصالة بلجاجة دون دخول في مناقشات أو انقسامات، القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
مثل هذه األفكار أن تتسلل إلیهم. لكما لم یستخف أحد بنفسه كیف یصلي من أجل الرسول، فإن الحب لن یسمح 

  أُغلق الفم المفترس أمام جسد البار وعظامه... صلواته أیًضا 6صلى دانیال، وصالته سدت أفواه األسود (دا ،(
 كل واحٍد من آبائنا السابقین بسالح الصالة عندما تسلح). هكذا 23: 9ردت السبي بعد إتمام السبعین سنة (دا 

  .Ðقابلتهم شدائد، وبالصالة خلصوا من الضیق

األب أفراهات  

  ال نقصر خدمتنا (صلواتنا) على أوقات معینة ثابتة للسواعي، بل أمرنا الرسول أن نصلي في كل حین أیلیق بنا
) بالروح، وأن نبقى ساهرین في الصالة في كل لحظة، مصلین على الدوام بال انقطاع. مرة أخرى 18: 6(أف 

). "امتلئوا 12: 12) بكل أنواع الطلبة. "مواظبین على الصالة" (رو 6: 4یقول: "لُتعلم طلباتكم لدى اهللا" (في 
-18: 5بالروح، مكلمین بعضكم بعًضا بمزامیر وتسابیح وأغاني روحیة، مترنمین ومرتلین في قلوبكم للرب" (أف 

). یحدثنا في كل موضع في رسائله بقوة أن نثابر على الصالة، ألنه یعرف أن الصالة هي سالح القدیر 19
للمسیحیین، وحصن منیع، یصیر قوًیا باهللا. الصالة تفعل ما تشاء، حسب قدرة (إرادة) اهللا. أنها تصدر أوامر على 

Fاألرض وترتد إلي السماء

Ñ. 

األب مارتیروس  
اإلنجیلي  لوقا یلیق بنا اإلشارة إلى الخط الواضح في إنجیل لوقا وأعمال الرسل أال وهو الصالة. فیقدم لنا

یسوع المسیح صدیًقا لكل البشریة. هذه الصداقة التي قدم ثمنها مسیحنا، دمه على الصلیب، تستلزم منا الحدیث 
المستمر معه. نذكر على سبیل المثال: 

) 21: 3(لو " انفتحت السماء یصلي * أثناء عماد السید المسیح: "إذ كان
). 12: 6(لو " هللا الصالة  فيل، وقضى الليلیصليخرج إلي الجبل "* وقبل اختیاره للتالمیذ اإلثني عشر 

1 Hom. on Acts, hom. 26. 
2 Aphrahat: Demonstration4, on prayer, 9.  
3 Martyrius: Book of Perfection, 39-40.  
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). 29-28: 9وفیما هو یصلي صارت هیئة وجهه متغیرة" (لو  یصلي، * وفي تجلیه: "صعد إلى الجبل
)؛ القاضي الظالم 13-5: 11* قدم السید المسیح ثالثة أمثال عن الصالة: صدیق نصف اللیل (لو 

)؛ مثل الفریسي والعشار اللذین صعدا إلى الهیكل لیصلیا 8-1: 18 ُیمل" (لو  ُیصلي كل حین والواألرملة "ینبغي أن
). 13-9: 18(لو 

لكي ُتحسبوا أهًال  وتضرعوا في كل حین * عند حدیثه عن نهایة األزمنة ختم خطبته بالقول: "اسهروا إًذا
). 36: 21(لو  للنجاة من الجمیع هذا المزمع أن یكون وتقفوا أمام ابن اإلنسان"

. الكنیسة المثابرة على الصالةأما سفر األعمال فهو سفر 
). 14: 1 (أع  بنفٍس واحدة على الصالة والطلبة"هؤالء كانوا یواظبون* 
). 42: 2(أع  والصلوات" وكانوا یواظبون على تعلیم الرسل والشركة وكسر الخبز* "
). 47-46: 2 (أع  مسبحین اهللا"كانوا كل یوم یواظبون في الهیكل بنفس واحدة...* "

). 4: 10 (أع * صلواتك وصدقاتك صعدت تذكًرا أمام اهللا"
). 5: 12 (أع "إلى اهللا من أجله صالة بلجاجة وأما الكنیسة فكانت تصیر منها* "

). 12: 12(أع * "كان كثیرون مجتمعین وهم یصلون" 

. خالص بطرس من السجن 3
  ،ولما كان هیرودس مزمًعا أن یقدمه"

  ،مربوًطا بسلسلتین، كان بطرس في تلك اللیلة نائًما بین عسكرین
 ]6". [وكان قدام الباب حراس یحرسون السجن

كان السجین في النظام الروماني ُیربط بسلسلة في خسر یده الیمنى ونهایتها في ید الجندي الیسرى، وتُترك 
یده الیمنى حرة إلبطال أیة محاولة لهروب السجین. وفي الحاالت الخطیرة ُیربط السجین بیدیه الیمنى والیسرى مع 
جندیین، واحد من كل جانب، ویحرس جندیان باب الزنزانة. لعل هذا األجراء التحفظي تم بالنسبة للقدیس بطرس 

كسجیٍن خطیٍر بناًء على توصیة من رئیس الكهنة، كما سبق فأوصى بختم القبر لئال یأتي التالمیذ ویسرقون الجسد. 
هكذا كانت قوات الظلمة تشعر بضعفها، وتبذل كل جهودها لتحبس عمل اهللا وتحَّجمه، أما بطرس الرسول 

ه من مخاطر. كان بینه وبین الموت خطوة، أما هو فكان یحمل في داخله واهب بفكان نائًما، ال یشغله ما سیحل 
القیامة، ومعطي السالم الفائق. 

، مالك الرب أقبل"وٕاذ 
  ،ونور أضاء في البیت
  ، قم عاجالً : قائالً ،یقظهأفضرب جنب بطرس و

 ]7". [فسقطت السلسلتان من یدیه

كانت الكنیسة تصلي بلجاجة ولم تدِر أن اهللا قد سمع صالتها، وتحركت السماء لیضيء مالك الرب بالنور 
في حنٍو ورقٍة بالقدر الذي به  بطرس، فضربه في جنبه القدیسالسماوي في الزنزانة المظلمة. تعجل مالك الرب 

 ویّفرح قلوب المجتمعین بالصالة، فیدركوا تحقیق الوعد ویتمتع بعمل اهللا العجیب!. وسأله أن یقوم عاجًال، یوقظه
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اإللهي: "أفال ینصف اهللا مختاریه، الصارخین إلیه نهاًرا ولیًال، وهو متمهل علیهم؟ أقول لكم إنه أنصفهم سریعاً " (لو 
٨–٧: ١٨ .(

ألقى الرب على الجندیین ثباًتا فناما نوًما عمیًقا، ولم یشعرا بالنور المالئكي وال بسقوط السلسلتین من یدي 
 سقطت السلسلتان المحكمتان اإلغالق، إذ لم یكن ممكًنا للقیود الحدیدیة أن تقف أمام أمر اهللا بإطالق القدیس بطرس.

األسیر. ذاك الذي یطلق األسرى في القبور، ویهب الموتى الحیاة، والذي یحّل رباطات الخطیة المرة، ال یصعب علیه 
أن یحل القیود من یدي رسوله، فال تبقى مطبقة إالَّ على أیدي الحراس. 

تمتع الرسول في تلك اللحظات بعمل اهللا واهب الحریة للنفس، الذي ال تستطیع المتاریس الحدیدیة وال 
الحراس المسلحین، وال القیود الصلبة أن تحده بالزنزانة، بل خرج حًرا تحت قیادة مالك الرب! 

 ،تمنطق والبس نعلیك: وقال له المالك"
، ففعل هكذا

 ]8". [ البس رداءك واتبعني:فقال له

سأله المالك أن یتمنطق ویلبس نعلیه ورداءه بینما یرقد حارس عن یمینه، واآلخر عن یساره والسلسلتان في 
أیدیهما. 

كانت هذه هي اللیلة األولى والوحیدة له في السجن، ومع هذا لم ینشغل بشيء، بل في سالٍم كامٍل خلع 
المنطقة والرداء والنعلین، لینام بین الجندیین في راحٍة وسالمٍ . 

طلب منه أن یتبعه لكي یرفع عنه كثافة الحیطان واألبواب الحدیدیة والمتاریس، فیعبر من السجن، وكأنه 
). لقد اختبر القدیس بطرس عربون ٣٠: ٢٢روح بال جسد، أو مالك ال إنسان. حًقا "یكونون كمالئكة اهللا" (مت 

القیامة في صورة رائعة. 
 في كتابه عن أنظمة الشركة أن الرهبان المصریین كانوا یرتدون منطقة لتأكید Ïالقدیس یوحنا كاسیانیرى 

نهم بهذا یتشبهون بالقدیس أ حیث یكون الذهن مستعًدا لكل عمل للدیر دون عائق لثیابه. و،منطقة روحیةارتداء 
غابوس أن من له هذه المنطقة سیجتاز أبطرس إذ طلب منه المالك أن یتمنطق، والقدیس بولس الرسول حیث قال له 

. )11: 21شدائد في أورشلیم (أع 
، فخرج یتبعه"

  ،وكان ال یعلم أن الذي جرى بواسطة المالك هو حقیقي
 ]9". [بل یظن أنه ینظر رؤیا

لم یصدق القدیس بطرس ما قد حدث، وظن أنه في رؤیا. أما الذین في السجن، فغطتهم الظلمة الكثیفة،  
ولم یروا شیًئا، وال شعروا بحركة وسط هدوء اللیل. 

  ،فجازا المحرس األول والثاني"
، إلى باب الحدید الذي یؤدي إلى المدینةأتیا و

  ،فانفتح لهما من ذاته
، فخرجا وتقّدما زقاًقا واحًدا

1 De institutis caeoborum, 1:1:8. 
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 ]10". [وللوقت فارقه المالك

عبر به المالك من السجن الداخلي ثم الخارجي، لیجد نفسه معه في ردهة مؤدیة إلى باب السجن العام 
 ُترى هل كان الحرس ساهرین ولم یروا المالك والقدیس المؤدي إلى المدینة. هذا الوصف یطابق قلعة أنطونیا.

 ولم یشعروا حتى بانفتاح الباب الحدیدي الضخم؟ ، فنام الجمیع،بطرس، أم ألقى الرب علیهم ثباًتا
انفتح الباب الحدید من ذاته، أي بقوة إلهیة، عندئذ تنسم بطرس الرسول نفحات الحریة بعد أن سار معه 

المالك زقاًقا واحًدا، فصار بعیًدا عن دائرة السجن. لم یعد هناك حاجة لظهور مالئكة لبطرس بعد أن خرج من محیط 
 لم یرافق المالك القدیس بطرس حتى یدخل به إلى العلیة، فإن اهللا یقدم معونة مالئكیة علنیة للمؤمنین قدر الخطر.

احتیاجهم، أما إذا لم تكن هناك حاجة، فیلزم على المؤمنین أن یسیروا مجاهدین تسندهم نعمة اهللا وترافقهم المالئكة 
 خفیة.

  ،فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه"
  ،اآلن علمت یقیًنا أن الرب أرسل مالكه

  ،نقذني من ید هیرودسأو
 ]11. [ومن كل انتظار شعب الیهود

رجع بطرس الرسول إلى نفسه أو في نفسه، كما لو كان قد دخل في حالة دهٍش إلهٍي، خرج من نفسه  
 ترنم الرسول بتسبحة للرب نطق بها بقلبه ال بلسانه، یمجد فیها اهللا مخلصه لیتمتع برؤیا فائقة، وعمل سماوي عجیب.

الذي أنقذه من ید هیرودس، وكأنه یردد ما قاله نبوَخْذَنصَّر: "تبارك إله شدرخ ومیشخ وعبدنغو الذي أرسل مالكه، 
به یثرون حمى هرون: "مبارك الرب الذي أنقذكم من أیدي  وما سبح ).28: 3( دا  وأنقذ عبیده الذین اتكلوا علیه"

). وما أنشد به زكریا الكاهن: "مبارك الرب إله إسرائیل، ألنه افتقد وصنع 10: 18المصریین، ومن ید فرعون" (خر 
). 71، 68: 1( لو  فداًء لشعبه... خالص من أعدائنا ومن أیدي جمیع مبغضینا"

ما تمتع به هؤالء جمیًعا یقدم لنا صورة حیَّة لتدخالت اهللا في تاریخ الكنیسة، كما في حیاة كل مؤمن، 
 عالنیة أو ِخفیة.

": كان الیهود المجتمعون لالحتفال بعید الفصح منتظرین هدیة هیرودس لهم، من كل انتظار شعب الیهود"
وهي قتل القدیس بطرس، لكن ید اهللا تدخلت لتنقذ حیاته. 

یرى بعض الدارسین أن خالص بطرس من السجن كان في آخر اللیالي الخاصة باالحتفال بالفصح، فجاء 
سجن بطرس وخالصه وتسبحته الداخلّیة واجتماع الكنیسة، كل هذا كان مرتبًطا بالفصح! جاء في المدراش عن لیلة 

) إنها لیلة سهر، یصنع اهللا فیها العظائم مع قدیسیه، كما فعل مع شعبه أیام 42: 12خروج الشعب من مصر (خر 
 الرب حزقیا الملك، والثالثة فتیة من آتون النار، ودانیال من جب األسود، وفي هذه اللیلة أنقذموسى. ففي تلك اللیلة 

ُیظهر المسیح قوته وأیًضا إیلیا (عند مجيء المسیح األخیر). هكذا ارتبط الفصح في ذهن الیهود بخالص اهللا العجیب 
في حیاة الكنیسة عبر العصور، وفي حیاة كل مؤمن مقدس للرب. 

ویرون أیًضا أنها لیلة تسبیح وتهلیل حیث ینشد الشعب ورجال اهللا تسابیح الحمد هللا المخلص، فیرى 
الرابانیون أن یشوع سبح اهللا في مثل هذه اللیلة عندما غلب ملوك الكنعانیین الخمسة، ودبورة وباراق حین انتصرا على 

ستیر ومردخاي اتون النار، وأسیسرا، وحزقیا حین أنقذه اهللا من حصار سنحاریب، والثالثة فتیة عندما خلصوا من 
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حین أنقذ اهللا شعبه من خطة هامان إلبادتهم، وكأن أعمال اهللا الخالصّیة عبر العصور ترتبط بذبیحة الفصح، أي 
الصلیب وتتویجه بالقیامة. بخالص اهللا العظیم 

. القّدیس بطرس في الُعّلیة 4
  ،م یوحنا الملّقب مرقسأثم جاء وهو منتبه إلى بیت مریم "

، حیث كان كثیرون مجتمعین
 ]12". [وهم یصّلون

توجه القدیس بطرس إلى العلیة لیخبرهم بعمل اهللا الفائق معه، ورعایة اهللا لكنیسته.   
لقد انفتحت له األبواب من ذاتها، لكنه وقف على باب الكنیسة یقرع، ولألسف شكت الكنیسة في األمر، 

". إذ كان المؤمنون یعتقدون بوجود مالك حارس لكل مؤمنٍ . إنه مالكهوقالت: "
وسط هذا الجو الروحي البدیع للصالة وقف بطرس یخبرهم كیف اختبر عربون القیامة، یرسل اهللا مالئكته، 
یفك الراقدین من السجن، یشرق بنوٍر سماوٍي علیهم فیضيء لهم، یترك قوات الظلمة داخل السجن، وقد قیدوا أنفسهم 

بالسالسل، تنفتح األبواب أمام المؤمنین...  

  نشهد أمام أن كنیسة المسیح تقوم في منتصف اللیل. قوموا ، بل لكي نقضیه كله في النوم والخمولاللیللم یوجد 
 متأملین في نظام سید األسرة (المسكونة) ،أنتم أیًضا وتطلعوا إلى أفالك النجوم في صمٍت عمیٍق وتجاوٍب سلیمٍ 

إن كانت نفسك أنقى (من النجوم)، أخف منها، وأكثر لطًفا، فإنها تسبح في حریة، فالظلمة ذاتها فالمهوب. 
والسكون عینه یكفیان أن یقوداك إلى الندامة... النوم هو صورة للموت، صورة لنهایة كل األشیاء. إن تطلعت من 

 ،قظ النفسو كله يانافذة نحو الشارع لن تسمع صوًتا، وٕان نظرت في البیت تجد الكل راقدین كما في مقبرة، هذ
 ...ویقودها إلى التفكیر في نهایة كل األشیاء

یتحرك اهللا بالصلوات التي ُتقام في اللیل، عندما تجعل وقت الراحة وقت الحزن (التوبة). تذكر ما نطق به 
 .Ï)6: 6بدموعي أذوب فراشي" (مز والملك: "تعبت في تنهدي، أعوم كل لیلة سریري، 

  لیكن البیت كنیسة تضم رجاًال ونساء، فال تظن أنك أنت الرجل الوحید الموجود في البیت، وال هي المرأة الوحیدة
الموجودة فیه، فإن هذا یمثل عائًقا. یقول: "ألنه حیثما اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي فهناك أكون في وسطهم (مت 

). وحیث یوجد المسیح في الوسط تكون جموع عظیمة. حیث یوجد المسیح یوجد المالئكة. وبالضرورة 20: 18
رؤساء المالئكة أیضا وقوات أخرى. فأنت لست وحدك، إذ لدیك ذاك الذي هو رب الكل. اسمع أیًضا ما یقوله 

لیس شيء أضعف من ). 3: 16النبي: "واحد یفعل إرادة الرب أفضل من ربوة من العصاة" (راجع ابن سیراخ 
 .Ðجمهور األشرار، وال من هو أقوى من إنسان بار یسلك بناموس اهللا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  الكلمات "أقوم في نصف اللیل" لیست بال قیمة. فإّنهم یعرفون أّنه في تلك الساعة ُقتل أبكار المصرّیین، وفي ذلك
: 25 لقوا في السجن، وأیًضا یأتي العریس في نصف اللیل (متأالوقت انحّلت قیود بطرس وبولس وسیال الذین 

1 Hom. on Acts, hom. 26. 
2 Hom. on Acts, hom. 26. 
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6(Ï .
األب كاسیودوروس 

، فلما قرع بطرس باب الدهلیز"
 ]13". [جاءت جاریة اسمها ُرودا لتسمع

غالًبا ما كان الباب الخارجي، وهو یبعد عن مبنى البیت، إذ كانت المنازل الكبیرة ُتحاط بفناء حوله سور، 
ویوجد دهلیز یربط بین الباب الخارجي وباب البیت. 

، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح"
 ،بل ركضت إلى داخل

 ]14". [خبرت أن بطرس واقف قدام البابأو

یرى البعض في هذا الحدث صورة أو ظًال لفصح المسیح، أي آالمه وقیامته، حیث یود أن تتمتع الكنیسة 
كان الرسول راقًدا في السجن، وكأنه قد ُدفن مع السید المسیح في فقد بشركة آالمه وتختبر بهجة فصحه أو قیامته. 

كان محاًطا بالعسكر واألبواب مغلقة، صورة للسید المسیح في القبر تحت الحراسة، والحجر على باب القبر والقبر. 
وعلیه الختوم. ظهر لبطرس مالك الرب، وُوجدت مالئكة في القبر. 

لم یهلك بطرس، بل عاد إلى الشعب یعلن مجد اهللا. والسید المسیح لم یَر جسده فساًدا، بل قام حًیا یعلن 
حضوره وسط شعبه. 

جاءت رودا (معناها وردة) الجاریة تسمع صوت بطرس وتبشر الكنیسة بالخبر، وجاءت المریمات إلى القبر 
 والتَقْین بالمسیح القائم من األموات، وسمعن صوته. وعادت المریمات یبشرن بالقیامة.

"، ولم یصدق حتى الرسل والتالمیذ ما أخبرت به المریمات عن القیامة (مت أنت تهذینقال المجتمعون: "
28 :7-8 .(

  ،فقالوا لها أنت تهذین"

  ،وأّما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو

 ]15". [فقالوا أنه مالكه

یعتقد الیهود أن المالئكة تحمي األبرار وتعینهم. وأن مالكین، واحد صالح واآلخر شریر، یصاحبان اإلنسان 
. Ð من المجمع إلى بیته في عشیة السبتتهعند عود

وكتاب الراعي  Ñبرناباس یظهر هذا التعلیم الخاص بالمالك الحارس في الكتابات المسیحیة المبكرة، ُذكر في 
 (تك وجد له أساس في الكتاب المقدسو. Ôوأوریجینوس، Óالقدیس إكلیمنضس السكندري وفي أعمال Òلهرماس
). 15:12 أع ؛10:18 ؛ مت25:3؛ طو 16:48

1 Cassiodorus: Expostions of the Psalms, 118:20. 
م). 540- حوالي 485ة في الغرب (حوالي نأحد مؤّسسي الرهب

2 The Jewish Encyclopedia, Angelology. 
3 Pseudo-Barn., 18,1. 
4 Vis., 5, 1-4. 
5 Ecl., 41, 48. 
6 Hom. in Num., 11,4; see also 20, 3. 
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یظهر من قول السید المسیح نفسه أن مالئكة هؤالء األصاغر یرون وجه اآلب السماوي.  •
یة عن الذي یقرع الباب إنه مالكه. جارن لليل المجتمعوجاء في سفر األعمال ق •
 أوصى الرسول بولس المرأة أن یكون لها غطاء للرأس ألجل المالئكة.  •
. )7: 34مز(  قول المرتل: "مالك الرب حال حول خائفیه" •
 قول یعقوب بن اسحق أن المالك كان یقوته، وأنه قاده في حداثته.  •

  یجب أن نؤمن أن المالئكة، وهم خدام اهللا والحراس المعینین من ِقَبله، متواجدون مع اإلنسان الذي یصلي، حتى
ینضمون إلیه فیما یلتمسه. والحقیقة أن المالك المخصص لكل منا، حتى للصغار في الكنیسة، والذي یعاین دائًما 

وجه اآلب، ویشاهد ألوهیة الخالق، یصلي معنا ویدعمنا على قدر اإلمكان فیما نطلب. 

  كل واحٍد من المؤمنین حتى وٕان كان األصغر في الكنیسة، یعاونه مالك، قال عنه المخلص أنه یعاین وجه اهللا
. Ïاآلب

 البد أن نقول إن النفس البشریة هي تحت إشراف مالك بالنسبة لها بمثابة الوالدÐ .

 الذي فداه بدمه من الشریر إلى مالك مقدس الذي بسبب نقاوته یعاین وجه  المسیح إذ یقبل إنسان اإلیمان، یعهد به
. Ñاهللا اآلب

  حتى ال یحدث أن تجد األرواح الشریرة فیما بعد مكاًنا فیها (النفس البشریة)، رأت حكمة اهللا وعنایته أن ُتزّود
المسیح، وغیر القادرین على الدفاع عن أنفسهم ضد  األطفال الصغار، وأولئك الذین هم لیسوا إال أطفاًال ُرّضع في

 كمرشدین وُمرّبین لصغار ،غوایة الشیطان وهجمات األرواح الشریرة، بمالئكة وحراس أبطال، معینین من ِقَبله
. Ò)2:4 ؛ غل11:6 ؛ أف1:3 كو 1السن أو غیر القادرین على الدفاع عن أنفسهم (

  حیث أن اهللا عالم باإلرادة الحرة لكل إنسان، إذ سبق فرأى ما یفعله اإلنسان لذلك رتب بعنایته لكل واحٍد مالًكا
یلیق به حسب استحقاقه، معطًیا إیاه لكي ما یصلي عن أجله... 

یقول اهللا لمن یتصف بهذه الصفات، أو تلك أرسل إلیه مالًكا حارًسا یعمل معه لخالصه، وذلك ابتداء من 
الوقت المعین ویبقى معه إلى وقت آخر. ویقول عن آخر: سأبعث بمالك آخر ربما یكون برتبة أعلى بما یتناسب مع 

أفضلیته عمن سبقه. وآلخر ممن كّرسوا أنفسهم للتعلیم السامي، ثم أدركه الضعف فعاد به إلى األمور المادیة، سأجرده 
 وتجد لها فرصة لالنتفاع ، سوف تقتنصه قوة شریرة معینة– بحسب استحقاقه –، الذي برحیله عنه يمن معاونة القو

. Ó القتراف هذه الرذیلة أو تلك– إذ أظهر استعداًدا للخطیة –بضعفه هذا، فتستدرجه 

 ."فإن كان ..كل الناس یحركهم مالكان: أحدهما شریر یحرضه على الشر، واآلخر صالح یحّثه على الصالح 
 فكر صالح في رأسنا، فما من شك في أن مالك الرب هو الذي یتحدث معنا. أما إن جاءت أمور شریرة إلى یوجد

1 De Principiis 2:20:7. 
2 Comm. in Matt., 13,5. 
3 Comm. in Matt., 13, 28. 
4 Comm. on the Songs of Songs, book 2:3 (ACW). 
5 On Prayer 6:4 (ACW). 
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. Ïقلوبنا، فالذي یخاطبنا هو مالك الشر
العالمة أوریجینوس 

، ُیخصص مالك لكل مؤمن؛ هذا إذا للقدیس باسیلیوسیعتقد آباء القرن الرابع نفس هذه العقیدة. فبالنسبة 
. Ð یحرس النفس مثل جیش،لم نستبعده عنا بالخطیة

  یشهد الكتاب المقدس عن وجود مالكین، أحدهما صالح واآلخر شریر، یكونان مالصقین لكل واحٍد منا. یقول
 كل حین تالسماوا: "ال تحتقروا أحد هؤالء الصغار، ألني أقول لكم إن مالئكتهم في المخلص عن المالك الصالح

). 7:34 ). وأیًضا: "مالك الرب حال حول خائفیه وینجیهم" (مز10:18 " (متتالسماوا ینظرون وجه أبي الذي
. Ñ)15:12 وأیًضا ما قیل في أعمال الرسل عن بطرس: "إنه مالكه" (أع

 األب سیرینوس
، بطرس فلبث یقرع"وأّما 

 ]16". [وه اندهشواأفلما فتحوا ور

الباب الحدیدي للسجن من ذاته، حیث كان الموقف خطیًرا. أما وقد ُأنقذ بطرس فالتزم أن یقرع، ویلبث  انفتح
 فُیسمح ،یقرع حتى یفتحون له. في وسط الضیق تتدخل عنایة اهللا لتنقذ في اللحظات الحاسمة، أما في وقت الفرج

للشخص أن یقف وینتظر لعل أحد أحبائه یفتح له. 
  ،فأشار إلیهم بیده لیسكتوا"

  ،خرجه الرب من السجنأوحدثهم كیف 
  ،خبروا یعقوب واإلخوة بهذاا :وقال

] 17". [ثم خرج وذهب إلى موضع آخر
إذ رأوه حدث ارتباك شدید وضوضاء مع فرٍح وتهلیٍل، فكان كل منهم ُیحدِّث اآلخر: ماذا حدث؟ لذلك أشار 

إلیهم بیده لیسكتوا، ثم بدأ یحدثهم عن عمل اهللا معه، طالًبا أن یخبروا یعقوب (غالًبا الصغیر) واإلخوة، ربما یقصد بهم 
الرسل زمالءه. 

. اضطراب العسكر 5
 ،فلما صار النهار حصل اضطراب لیس بقلیٍل بین العسكر"

 ]18؟" [ترى ماذا جرى لبطرس

  ،هیرودس فلما طلبه ولم یجده فحص الحراس"وأّما 
، وأمر أن ینقادوا إلى القتل

، ثم نزل من الیهودیة إلى قیصریة
 ]19". [وأقام هناك

": أراد هیرودس أن یعرف حقیقة الموقف، هل تراخى الحراس عن عملهم أم حدثت خیانة فحص الحراس"

1 De Principiis 3:2:4; Boniface Ramsey: Beginning to Read the Fathers, Paulist Press, 1985, p. 12. 
2 Hom. in Ps. 33:6. 
3 St. John Cassian: Conferences, 8:17. 
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 أن هیرودس تضایق جًدا ظاًنا أن حراس السجن سخروا به كما سخر القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى  وأخذوا رشوة.
المجوس بجده عند میالد السید المسیح ولم یرجعوا إلیه بعد سجودهم للملك الطفل. 

یبدو أن هیرودس ظن بأن ما حدث فیه إهمال من جانب الحراس لذلك أمر باقتیادهم للقتل، لكن إذ ترك 
]، ال نعرف إن كان قد ُنفذ حكم اإلعدام علیهم أم 33الیهودیَّة وذهب إلى قیصرّیة، حیث ضربه مالك الرب ومات [

ال. 

. مالك الرب یضرب هیرودس  6
، وكان هیرودس ساخًطا على الصوریین والصیداویین"

، فحضروا إلیه بنفٍس واحدةٍ 
، واستعطفوا بالستس الناظر على مضجع الملك

، ثم صاروا یلتمسون المصالحة
 ]20". [ألن كورتهم تقتات من كورة الملك

هدد هیرودس أغریباس األول بقطع إمدادات الطعام عن صور وصیدا، ألن شعب المدینتین أغضبوا الملك 
ألسباب لم یذكرها معلمنا لوقا البشیر. جاءوا یطلبون الصلح والصفح مستعینین ببالستس القائم على مخدع الملك، 
وهو من أقرب الناس إلى قلبه. وقد روى یوسیفوس ذات القصة بالتفصیل، وقد جاءت مطابقة لما ورد في السفر. 

، ففي یوم معین لبس هیرودس الُحّلة الملوكیة"
 ]21. [وجلس على كرسي الملك وجعل یخاطبهم

 ]22". [هذا صوت إله ال صوت إنسان: فصرخ الشعب"

، ففي الحال ضربه مالك الرب"
، ألنه لم یعِط المجد للَّه

 ]23". [ الدود وماتیأكلهفصار 

 ،مات في الحال في صورة مخجلة، لیس من أجل اضطهاده لبطرس فحسب، وٕانما ألجل قبوله للمجد الباطل
 وقد قدم اهللا درًسا سریًعا للذین في مداهنة له وتملق ادعوا أنه إله. لعلهم ،حیث ظن أنه مستحق أن ُیعبد كإله. هذا

یرجعوا إلى اهللا بالتوبة. 
إن كان الملك الذي لم ینطق بكلمة إنما في غروره فسمح اهللا بذلك لیكشف عن شخصیة یسوع المسیح. 

صرخت الجماهیر إن صوته صوت إله ال إنسان ُضرب في الحال، فإن یسوع المسیح أعلن مراًرا وتكراًرا عن مساواته 
! ه حین یعلن عن ربوبیتا اآلب من األموات... یستحیل أن یكون مجدفً هلآلب، وقد وأقام

": كثیًرا ما یقدم الكتاب المقدس هذا الوصف عن الذین باغتهم الموت بنوٍع من "فصار یأكله الدود ومات
 ویهوذا االسخریوطي (بابیاس وأخذ عنه أولیناریوس)، Ï)، وهیرودس الكبیر٩: ٩ مك ٢النقمة، مثل أنطیخوس الرابع (

. Ñ، یولیانوس الكافرÐجالریوس

1 Josephus: Antiq.. 7: 6: 5. 
2 Eusebius: H.E. 8: 16. 
3 Theodoret: H.E. 3: 9 
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 ]24". [كلمة اللَّه فكانت تنمو وتزید"وأّما 

بینما كان أغریباس یسهر لیخطط ضد الكنیسة، كان اهللا ساهًرا على كلمته. كلما اشتدت الضیقة وسفكت 
دماء الشهداء ُتستعلن ذراع الرب وینمو ملكوته على األرض. 

لقد أغلق الهیكل بابه في وجه المؤمنین، لكي تفتح األمم أبوابها وتصیر هي هیكل الرب المقدس الذي 
یسكنه روح الرب. 

لم یرِو لنا اإلنجیلي لوقا شیًئا ما بین موت أغریباس وبدء أول رحلة تبشیریة للرسول بولس ومعه برنابا 
م. ٤٦م وبدأت الرحلة عام ٤٤ومرقس، ُتقدر هذه الفترة بحوالي سنتین. فقد مات أغریباس عام 

  ،ورجع برنابا وشاول من أورشلیم"
، بعدما كمال الخدمة

 ]25". [خذا معهما یوحنا الملّقب مرقسأو

). یبدو أن ١٠: ٤ كو ١": القدیس مرقس الرسول هو ابن أخت القدیس برنابا (یوحنا الملقب مرقس"
الصدیقین الحمیمین بولس وبرنابا كانا قد أقاما في أورشلیم في بیت یوحنا مرقس، حیث كان التالمیذ یجتمعون. 
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 12من وحي أعمال الرسل 
یا لبؤس هیرودس كل عصر! 

 الكبیر یا هیرودسكیا لغباوت  ،
ظننت أنك تلحق بیسوع بقتلك أطفال لحم. 

حطمت ذاتك، وخسرت كل شيء. 
 ابنك قاتل القدیس یوحنا المعمدان، سیا لبؤ

ظن أنه یحقق السعادة بالخالص منه. 
فصارت حیاته جحیًما ورعًبا. 

 فقد ظن أنه یقتل كل الرسل. ،ویا لغباوة حفیدك
 یسوع بالخالص من رسله. يأراد إرضاء صالب

  ،یقاوم مملكة النور ها هو هیرودس كل عصر
 ظاًنا أنه قادر أن یحبسها، 

فیحل به الفساد ویفقد مملكته! 

  ماذا فعل هیرودس؟
ظن أنه قتل یعقوب، هذا الذي تهللت نفسه بانطالقها.  
ظن أنه یرعب بطرس، فتزكى بطرس أمام اهللا والناس. 

السجن بكل حصونه یشهد النهیاره أمام اهللا. 
فلت بطرس من أیدي الحراس بكل جبروتهم! 

السماء تحركت، فجاء مالك الرب نائًبا عنها یخدم بطرس! 
 جماعة صالة بلجاجة وقوة! إلىالكنیسة في ضیقتها تحولت 

  .صدَّق هیرودس تملق الجمهور
ظن في نفسه أنه إله، فصار ولیمة للدود. 

مات هیرودس، وانطلقت الكنیسة تكمل رسالتها! 
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رحلة بولس الرسول التبشیریة األولى 
 ).4-1: 13(سلوكیة، میناء في سوریا  إلى أنطاكیة سوریا. من 1
 ).4: 13 في جزیرة قبرص (سالمیس. أبحر ومن معه إلى 2
 )، وتغیر اسمه إلى بولس.12-5: 13 في جزیرة قبرص ( بافوس. ذهبوا إلى3
 ): عودة یوحنا مرقس إلى أورشلیم.13: 13 بآسیا الصغرى (برجة بمفیلیة. إلى 4
 ).41-16: 13): إلقاء عظة ُسجلت في السفر (14: 13 (إنطاكیة بسیدیة. إلى 5
 ).51-50: 13 عاصمة لیكأونیة (أیقونیة. إلى 6
 ).19-8: 14)، حیث ُرجم بولس (6-5: 14 بلیكأونیة (لسترة. إلى 7
 ).20: 14 بلیكأونیة (دربة. إلى 8
 ببمفیلیة حیث سبق ، وبرجة)21: 14(، أیقونیة، أنطاكیة بسیدیة )21: 14( لسترة عن طریق . العودة9

 ).23-21: 14أن أسس كنائس هناك (
 ).25: 14 ببمفیلیة (أتالیة. إلى 10
 ).28-26: 14 (أنطاكیة سوریاإلى  .11
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االصحاح الثالث عشر 

رحلة بولس الرسول 
التبشیرّیة األولى 

إذ نمت الكنیسة في أنطاكیة صارت مركًزا لخدمة القّدیسین بولس وبرنابا ومن معهما، حیث بدأت الكنیسة 
تنطلق إلى العالم تشهد للسّید المسیح. في ذلك الحین صارت أنطاكیة أشبه بأٍم لخدمة كنیسة األمم في دوٍل كثیرة، إن 

صح التعبیر. 
 .1. أنطاكیة مركز للعمل   1
 .3-2. فرز برنابا وشاول للكرازة  2
 .5-4. بدء الرحلة األولى  3
 .12-6. مقاومة باربشوع للكرازة  4
 .41-13. خطاب في أنطاكیة بیسیدّیة 5
 .49-42. التوّجه إلى األمم  6
 .52-50. مقاومة الیهود للرسولین  7

. أنطاكیة مركز للعمل 1
، "وكان في إنطاكیة في الكنیسة هناك أنبیاء ومعّلمون
 برنابا وسمعان الذي یدعى نیجر ولوكیوس القیرواني 

 ]1ومناین الذي ترّبى مع هیرودس رئیس الربع وشاول". [
من بركات االضطهاد الذي أثاره الیهود على الكنیسة في أورشلیم بعد رجم القّدیس استفانوس أن انطلق 

). غیر 19: 11كثیرون إلى أنطاكیة. وكان الذین من أصل یهودي ال یكرزون بالكلمة هناك إال الیهود وحدهم (أع 
أن الذین لهم ثقافة هیلینّیة أو الذین كانوا قبروسّیین أو قیروانّیین فصاروا یركزون بین الیونانّیین هناك. "وكانت ید 

). واستمرت خدمة الرسولین برنابا وشاول الطرسوسي 21: 11الرب معهم، فآمن عدد كثیر ورجعوا إلى الرب" (أع 
هناك لمدة عام وقد ألهبت قلوب الكثیرین للخدمة. صارت الكنیسة هناك ملتهبة بالروح، لهذا استراحت نفس بولس 

(شاول الطرسوسي) أن یجعل أنطاكیة مركز خدمته، یبدأ منها رحالته، وٕالیها یرجع. 
). فمع أن الكنیسة قد 26: 11 یذكر القدیس لوقا البشیر أّنه "ُدعي التالمیذ مسیحّیین في أنطاكیة أوالً " (أع 

ضّمت من هم من أهل الختان وأیًضا من هم من أهل الُغرلة، لكن لنمّوها أدرك غیر المؤمنین أّنه لم تعد الكنیسة 
شیعة من شیع الیهود، وال فرقة، بل هي دیانة مستقّلة، حتى وٕان اعتمدت على نبّوات العهد القدیم وتمّسكت بأسفار 
التوراة، وحسبت آباء الیهود ووعود اهللا وعهوده أّنهم آباؤهم وأنبیاؤهم والوعود اإللهیة هي لهم وعهود اهللا معهم؛ أُنهم 

مسیحّیون! من هنا بدأ العالم یدرك ذلك، لذا یقول أغریباس الملك للقّدیس بولس: "بقلیل تقنعني أن أصیر مسیحی�ا" (أع 
26 :28 .(

 یقّدم لنا اإلنجیلي لوقا صورة حّیة لنشاط الكنیسة وازدهارها في أنطاكیة. ُوجد أنبیاء ومعّلمون یقومون بخدمة 
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الكنیسة هناك، وذكر قائمة بخمسة أسماء، وجاء برنابا على رأس القائمة، رّبما ألّنه كان أقدمهم عهًدا باإلیمان، وكان 
له غیرة مّتقدة حتى جذب شاول الطرسوسي للعمل معه الذي كان إلى ذلك الحین مرافًقا لبرنابا وشریًكا معه في 

. Ïالخدمة
) بمثابة زائرین یجولون لخدمة اسم الرب، ٢٧: ١١ الذین انحدروا من أورشلیم إلى أنطاكیة (أع األنبیاءكان 

أما المذكورون هنا فهم أعضاء ثابتون في الكنیسة. كان دور النبي في العهد الجدید هو النطق بالروح القدس، أما 
به النبي بالروح. وكان غایة االثنین هو تمتع  المعلم فكان یفسر ما قیل بالروح القدس في الكتاب المقدس، وما ینطق

المؤمنین بحضرة السید المسیح المعلم، الحال في كنیسته على الدوام لتعیش به، وهو یحیا فیها. 
" التیني، ربما ألنه كان أسمر اللون. غالًبا نیجر: "سمعان" اسم یهودي، واللقب "سمعان الذي ُیدعى نیجر

). ٢١: ١٥ما كان هو سمعان القیرواني والد ألكسندر وروفس (مر 
. كان ٢١: ١٦)، وهو بخالف الوارد في رومیة ٢٠: ١١، وقد سبق لنا الحدیث عنه (أع لوكیوس القیرواني

 ظن البعض أن أحد الیونانیین المتنصرین الذین لهم دور فّعال في الكنیسة بأنطاكیة مع الرجال القادمین من قبرص.
لوكیوس ولوقا شخص واحد، ألن الصیغة الالتینّیة لكلمة لوقا الیونانّیة هي لوكیوس، لكن رفض كثیر من الباحثین هذا 

 االفتراض، خاصة وأن اسم لوقا كان شائًعا، فلم یكن ما یدعو اإلنجیلي إلى عدم ذكره بالصیغة الیونانّیة.
، Menahem". مناین هو النطق المخفف لالسم العبري مناحم مناین الذي تربى مع هیرودس رئیس الربع"

ومعناه "المعزي". أما هیرودس فهو أنتیباس بن هیرودس الكبیر الذي أرسل بیالطس إلیه السید المسیح لمحاكمته، 
 م.  ٣٩ ق.م. حتى سنة ٤والذي تولى على الجلیل وبیریه كرئیس ربع سنة 

مناین نبي أنطاكیة التِقى على ما ُیظن أنه كان من األسینیین العارفین بالروح. تربى مناین في قصر 
، وكان هیرودس Ðهیرودس الكبیر مع ابنه انتیباس. وقد تنبأ لهیرودس الكبیر بأنه سیصیر ملًكا كما كتب یوسیفوس

الكبیر یوقره. وٕالیه ُتعزى معرفة القدیس لوقا بهیرودس وعائلته، وبهذه الجماعة من األنبیاء والمعلمین وأحبار الكنیسة 
في أنطاكیة. والعجیب أن ابن هیرودس وهو قاتل القدیس یوحنا المعمدان، كان زمیل تربیة وتعلیم ونشأة مع مناحم 

النبي التِقي والمعلم. 
 في آخر جماعة األنبیاء والمعلمین، ألنه لم یكن بعد قد بلغ قامة هؤالء األنبیاء ودرجتهم، وذلك شاولیذكر 

حسب األقدمیة في الكنیسة. 

. فرز برنابا وشاول للكرازة 2
، "وبینما هم یخدمون الرب ویصومون

: قال الروح القدس
 ]2افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إلیه". [

بدأت رحالت بولس الرسول التبشیریة بإعالن الروح القدس ال لشاول وال لبرنابا، بل للكنیسة المجتمعة بروح 
" في الیونانیة بمعنى یحتفلون باللیتورجیا (لیتورجوتون)، أي یمارسون یخدمونالصالة والصوم. وقد جاءت كلمة "

لیتورجیا اإلفخارستیا. 

1 Igino Giordani: St. Paul, Apostle and Martyr, translated by C. Maranzana, 1961, p.25. 
2 Eusebius, H.E. 15: 10: 5. 
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" (لیتورجونتون) تفید الخدمة العامة غیر المدفوعة األجر كرامة للملك؛ یخدمونالكلمة الیونانیة المترجمة "
هنا تشیر إلى خدمة الصالة في الكنیسة بتقدیم الشكر والتسبیح في االحتفال بالذبیحة اإللهیة. 

"، غالًبا على لسان أحد األنبیاء المجتمعین للصالة والصوم، وقد كرسوا قلوبهم في جدیة للخدمة قال الروح"
والشهادة. 
والعجیب أن الروح قال: "، تعني التخصص لعمل الروح القدس، قائد حركة الشهادة لیسوع المسیح. افرزوا"

"، ألنه هو واالبن الوحید الجنس واحد في الجوهر، لهما ذات السلطان والقوة، والكرازة للرب یسوع" ولیس "افرزوا لي"
هي لحساب الثالوث القدوس. 

جاءت الدعوة باالسم شخصًیا لفتح أول طریق نحو الكرازة في العالم األممي. 

  نطق بلسان، إنما هو روح حي یهب الحكمة في الكالم، متحدثًا وواعًظا بنفسه... أنظروا يأما الروح القدس فال
. Ïكیف یفرز الروح الحي ویدعو ویرسل بسلطان

 القدیس كیرلس األورشلیمي
افرزوا لي  یوضح أن الروح القدس هو الذي قال: "1: 1 تي1 على للقدیس یوحنا الذهبي الفمفي عظة 

)، وفي نفس الوقت فإن السید المسیح هو الذي دعاه وأرسله "اذهب فإني سأرسلك إلى 1: 13" (أع برنابا وشاول
). وفي نفس 24: 27)، كما یقول في موضع آخر: "ینبغي لك أن تقف أمام قیصر" (أع 21: 22األمم بعیًدا" (أع 

 وحدة العمل القدیس یوحنا الذهبي الفمالوقت یحسب الرسول ان كل األوامر صادرة من عند اآلب... هنا یؤكد 
. Ðللثالوث القدوس

 ویهبها ، الذي یقّدم لها ذاته، بكونه القائد الحقیقي،الحظنا في المقّدمة دور الروح القدس في حیاة الكنیسة
اإلمكانّیات اإللهیة لتصیر أیقونة عریسها السماوي، السّید المسیح. 

 ) الذي یهِّب حیث یرید وبقدر ما یرید 26: 14 )، الذي یعّلم (یو10: 2 كو 1إّنه الروح الذي یعرف كل شيء ،(
 )... ویوحي (یو2: 13 )، ویفرز (أع4: 13 ) وُیرسل (أع2: 13 )، ویتكّلم (أع2: 14 )، یرشد (مز8: 3 (یو
 1)، أو باألحرى الذي هو نفسه نور وحیاة، ویجعلنا هیكله (63: 6 )، ویحیي (یو26: 14 )، وینیر (یو3: 16
: 10أع )، بحیث إّنه یسبق المعمودّیة (13: 16 )، ویقودنا إلى الكمال (یو16: 3 كو 1 (Ñ)، ویؤّلهنا16: 3 كو
)، یصنع الرسل واألنبیاء والمبّشرین 11: 12 كو 1)، وُیطلب بعد المعمودّیة... یوّزع المواهب الروحّیة (47

. Ò)11: 4 والرعاة والمعّلمین (أف
 القدیس غریغوریوس النزینزي

  ،"فصاموا حینئذ وصّلوا
 ]3ووضعوا علیهما األیادي، ثم أطلقوهما". [

 .Ó أن شاول سیم في إنطاكیة حیث كان یخدمالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

1 Lect. Catech., 16:13, 14. 
2 Cf. Hom. On 1Tim., hom. 1:1. ترجمة سعاد سولایر 

Ñ .ال یفصد اآلباء بتعبیر التأله أن یصیر اإلنسان هو اهللا بل یتمتع بسمات فائقه هي هبة النعمة اإللهیة له 
4 Iration 31, On the Holgy Spirit, 29. 
5 Hom. on Acts, hom. 27. 
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یقدم لنا القدیس لوقا أول طقس سیامة كنسیة، فقد جاءت الدعوة أوًال من الروح القدس بعد صوم وصالة 
وشوق حقیقي لنمو الخدمة والشهادة للسید المسیح. قام الروح القدس بتعیین األسماء ألنه هو العارف القلوب، وجاء 

وضع األیادي یتناغم مع إرادة الروح القدس، فدور الكنیسة هو تحقیق هذه اإلرادة لیعیش الكل في شركة الروح 
ووحدتها. هنا صورة حیة للسیامة بوضع األیدي بعد دعوة الروح القدس األشخاص للعمل الكرازي خالل لیتورجیا 

اإلفخارستیا وممارسة صوم خاص. 
 فقد احتل الصوم مركًزا خاًصا في حیاة الكنیسة األولى بكونه عالمة حیة تشیر تمت السیامة وهم صائمون،

إلى انشغال الكنیسة بالمائدة السماویة، وأنها في ممارستها للحیاة الیومیة من أكٍل وشرٍب ونوٍم، إنما من أجل الضرورة، 
  ولیس ألیة لذة أو متعة جسدیة.

  .لنطلب الطعام لكي نقتات به ال لیحطمنا. نطلب الطعام كقوٍت لنا، ال كمجال لألمراض، أمراض النفس والجسد
 .Ïنطلب الطعام الذي یعطي راحة ال ترًفا حیث یكون مملوء إزعاًجا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

. بدء الرحلة األولى 3
 "فهذان إذ ُأرسال من الروح القدس،

 انحدرا إلى سلوكیة، 
 ]4ومن هناك سافرا في البحر إلى قبرس". [

هنا تبدأ أول رحلة كرازیة للقدیس بولس الرسول:  
 الواقعة Pieria: على شاطئ فینیقیة مقابل قبرص، وهي میناء أنطاكیة المشهور وُتدعى أیًضا بیریة سلوكیة

 میًال شرق أنطاكیة وخمسة أمیال شمال مصب نهر األورنتس. أسسها سلوكیوس نیكاتور أول ملوك ١٦على بعد 
 ق.م. ولما نزلوا في قبرص نزلوا في المدینة المقابلة على الساحل الشرقي، وهي مدینة سالمیس. ٣٠١السلوقیین سنة 

یا للعجب كان شاول الفّریسي حتًما یتحاشى الذهاب إلى قبرص، الذي تغّنى الشعراء بفسادها وانحاللها، 
بكونها الجزیرة العزیزة على اإللهة فینوس. وها هو اآلن شاول المسیحي قد ُدعي لالنطالق إلیها لُیقاوم كل انحالل 

فیها، وُیقیم مع شعبها هیكًال لروح اهللا القّدوس. 

  كمن یطیر سافر (القدیس بولس) على البر وفي البحر، في الیونان وكل مناطق البرابرة، وباختصار سافر في كل
الدول تحت السماء. لم تكن رحالته باطلة، فإنه حیثما سافر كان ینزع أشواك الخطیة، ویزرع بذور التقوى في كل 

یحول البشر إلى كائنات سماویة، وما هو باألكثر، أقامهم من موضع، یزیل الخطأ، ویقدم الحق للشعب، 
 .Ðشیاطین إلى مالئكة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
إذ انحدرا إلى سلوكیة لم یبقیا فیها ألنهما یعلمان أن أهل سلوكیة قد انتفعوا كثیًرا من الخدمة في إنطاكیة 

حیث بقي القدیسین بولس وبرنابا سنة كاملة. 

1 Hom. on Acts, hom. 27. 
2 De Laudibus S. Pauli, hom. 5 PG 50 : 474. 
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 "ولما صارا في سالمیس، 
 نادیا بكلمة اهللا في مجامع الیهود، 

 ]5وكان معهما یوحنا خادًما". [
مدینة یونانیة على الساحل الشرقي القبرصي، كانت العاصمة ومركز التجارة األول في قبرص سالمیس: 

الشرق وقاعدة الحكم لنصفها الشرقي. بینما باغوس هي عاصمة الغرب وأكثر منها أهمیة. كانت سالمیس مقصد 
الیهود بها أكثر من مجمع. وكانت مجامع الیهود هي المقصد األول للقدیس بولس في كرازته ورحالته حیث وضع في 

قلبه أن یبدأ بهم دوًما في الكرازة بإنجیل المسیح، لكن عینیه كانت دائًما مركزة على المترددین من األمم داخل 
المجامع، وكانوا معروفین بخائفي الرب أو األتقیاء. 

" هنا بحسب التقلید الكنسي تعني قیامة بعماد خادم": یرى البعض أن تعبیر "وكان یوحنا معهما خادًما"
المؤمنین، ویرى آخرون أنها تشیر إلى خدمة تعلیم الموعوظین. 

مرافقة القدیس مرقس یوحنا لهما كانت مصدًرا خصًبا للمعلومات الدقیقة التي وردت في سفر أعمال الرسل، 
). ١٢: ١٢إذ كانت اجتماعات الكنیسة األولى في أورشلیم تتم في العلیة التي لبیت والدته (أع 

. مقاومة باربشوع للكرازة 4
 "ولما اجتازا الجزیرة إلى بافوس،

 ]6وجدا رجًال ساحرا نبی�ا كذاًبا یهودًیا اسمه باریشوع". [
: كانت عاصمة قبرص الغرب، وهي مركز تجمع الیونانیین. كانت بافوس القدیمة تبعد سبعة أمیال بافوس

، والتي Paphianجنوب شرقي بافوس الحدیثة. وفي كلتا المدینتین كانت العبادة مقصورة على اإللهة الیونانیة بافیان 
 إلهة الجمال والحب. Venus وفینوس Aphroditeعرفها الیونان باسم افرودیت 

: اسمه معناه "علیم الساحر"، یدَّعي علم الغیب، غالًبا ما كان یهودًیا عربًیا یحتفظ بصفته كاسٍم له باریشوع
كعلیم بالغیب، وكعالم بقدرته وسلطانه. 

 "كان مع الوالي سرجیوس بولس وهو رجل فهیم،
 ]7فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن یسمع كلمة اهللا". [

: بالرجوع إلى سجالت الشیوخ بروما ُوجد أنه مذكور كأحد األمناء باسم "حارس التیبر" سرجیوس الوالي
(نهر في إیطالیا)، لذلك یرى البعض أنه بعد أن قضى والیته في التیبر ُنقل إلى والیة قبرص، وأنه روماني أصیل. 

كان متعلًما دائم البحث كما اتسم فالسفة روما. وٕاذ ُوجد في عاصمة قبرص المزدحمة بمجامع الیهود التي 
كانت تطمح في التقرب من الرؤساء، لذا كان یتداول معهم في شأن الدین الیهودي ومعرفة اهللا. ومن هنا صارت 

الصداقة بینه وبین علیم الساحر الذي خدعه بأعماله السحریة الشیطانیة. 
سمع الوالي عن مجيء بولس وبرنابا وكیف قدما تعالیم سامیة، فاستدعاهما، األمر الذي أثار علیم الساحر 

وبذل كل الجهد للتشویش علیهما. 
هتًما بخالص نفسه لم یحتج إلى أحادیث طویلة، إنما إذ سمع كلمة اهللا دعا الرسولین مإذ كان الوالي حكیًما و

إلیه لیحدثاه بالكلمة. كان قلبه ملتهًبا بالمعرفة الصادقة البناءة. لم یكن بعد قد رأى الوالي أیة معجزة أو آیة صنعها 
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الرسوالن، لكنه سمع الكلمة فاجتذبته. إذ كان علیم الساحر یقاوم الكلمة اضطر الرسول فیما بعد أن یأسره بالعمى 
حتى تنفتح بصیرته وبصیرة الوالي لرؤیة أسرار اهللا، ویتالمسا مع النور الحقیقي عوض الظلمة التي كان یعیش فیها 

الساحر ویجتذب الوالي معه إلى أسرها! 
، "فقاومهما علیم الساحر
، ألن هكذا یترجم اسمه

 ]8طالًبا أن ُیفسد الوالي عن اإلیمان". [
ًدعي هنا "ماجوس"، لكنه لم یكن منتمًیا إلى فئة المجوس، علماء الفلك والنجوم، وٕانما كان ساحًرا مخادًعا 

ومشعوًذا، ونبًیا كاذًبا، ال عالقة له باهللا. 
 "وأّما شاول الذي هو بولس أیًضا،

  ،فامتأل من الروح القدس
 ]9وشخص إلیه". [

 والثاني Praenomenفي القدیم كان الشخص یحمل ثالثة أسماء لیكَّون اسمه الكامل: األول یسمى 
Nomen والثالث Logomen أي اللقب أو الكنیة أو ما یدعى باإلنجلیزیة Surname أو Nickname وهو الذي ،

یمیز الشخص. 
 أنه ُأعطي له بوضع القدیس یوحنا الذهبي الفماسم شاول كان األصل وُأضیف إلیه البدیل بولس، ویرى 

 أن القدیس چیرومالید، وٕان كنا نرى أنه لم ُیدعى بولس إالَّ بعد االلتقاء بالوالي لوسیوس سرجیوس بولس. لهذا یرى 
 أن شاول أخذ هذا االسم أثناء الختان Lightfootاسم بولس ُأعطي لشاول تذكاًرا لقبول الوالي اإلیمان. ویرى الیتفوت 

اشتهر الیهود فقد  كعادة الیهود حیث یحتفظ باسمه األصلي بین العبرانیین، ویستخدم اسمه األممي بین األمم.
.  Ïباستخدام أسماء معروفة لدى المناطق التي یعیشون فیها مع احتفاظهم بأسمائهم العبرّیة في الوسط الیهودي

 أن شاول أخذ اسمه عن شاول الملك المتكبر عالمة االعتداد بذاته، لكنه اختار Ðالقدیس أغسطینوس ىیر
. )9: 15 كو 1أن ُیدعي "بولس" الذي یعني "األقل" معطًیا إیانا درًسا في التواضع. "أنا أقل الرسل" ( 

  قد لماذا ذاك الذي كان ُیدعى شاول في سفر األعمال اآلن ُیدعى بولس؟ في الكتاب المقّدس نجد بین القدامى
)، ویعقوب 15: 17 )، وساراي ُدعیت سارة (تك5: 17 تغّیرت أسماء كثیرة، مثال ذلك أبرام ُدعي إبراهیم (تك

)، وابنا 16: 3 ). وفي األناجیل أیًضا سمعان قد تغّیر إلى بطرس (مر10: 35؛ 28: 32 ُدعي إسرائیل (تك
. ، إال أن هذا لم یحدث في حالة بولس). لكن هذا حدث بأمٍر إلهيٍّ 17: 3 زبدي صارا معروفین بابنّي الرعد (مر

)، 12-4: 3  اسم بولس من والي قبرص الذي تحّول إلى اإلیمان المسیحي (أعخذلهذا ظن البعض أن الرسول أ
 أسمائهم أسماء من غلبوهم. مثال ذلك برثیكوس إلىبنفس الطریقة التي كان بها اعتاد الحّكام أن یضیفوا 

Parthicus یشیر االسم إلى هزیمة البارثینّیین Parthians وأیًضا غوثیكوس ،Gothicus تشیر إلى النصرة 
على الغوصّیین وهكذا. بنفس الطریقة دعا الرسول نفسه بولس إشارة إلى نصرته على الوالي بولس.  

ال یمكننا استبعاد هذا السبب تماًما، لكن ال نجد مثل هذه العادة في الكتاب المقّدس، لذا یجب أن نبحث عن 

1 I. Giordani, St. Paul, Apostle and Martyr, p. 26. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 27:3.  
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أشخاًصا لكل منهم اسمان مختلفان أو أكثر.  حٍل آخر من األمثلة التي لدینا. بالحقیقة نجد في األسفار المقّدسة
: 15 مل 2)، وعّزیا ُیدعى عزاریا (17: 24 مل 2)، وصدقیا ُیدعى متانیا (25: 12 صم 2سلیمان ُدعي یدیدیا (

)، وكثیرون هكذا في أسفار القضاة وصموئیل والملوك. بل واألناجیل لم تهجر هذه العادة، كمثال مّتى ُیدعى 32
). واضح أن كتَّاب األناجیل لم یذكروا أسماء الرسل 3: 10 )... وتّداوس یظهر أحیاًنا بلّباوس (مت27: 5"الوي" (لو

خطأ، وٕاّنما كان من عادة العبرانّیین أن یكون للشخص اسمان أو ثالثة أسماء مختلفة لنفس اإلنسان. یبدو لنا أن 
بولس – بحسب هذه العادة – كان له اسم ثان. مادام یكرز وسط شعبه كان ُیدعى شاول، االسم الذي أعطاه له والداه 

. Ïبلیاقة، ولكن حین یكتب نوامیس ووصایا للیونانّیین وغیرهم من األمم كان ُیدعى بولس
العالمة أوریجینوس 

 "وقال أیها الممتلئ كل غش وكل خبث،
 یا ابن إبلیس،
 ،رّ یا عدو كل ب

 ]10أال تزال ُتفسد ُسبل اهللا المستقیمة". [
: إنه لیس "باریشوع" أي ابن یسوع بل هو ابن إبلیس، ألنه یمارس عمل أبیه، إذ كلمة إبلیس یا ابن إبلیس

تعني المضلل، والشیطان یعني الخصم أو المقاوم. هكذا یدعوه باالسم الذي اختاره الساحر خالل تصرفاته. وٕاذ قاوم 
بّر اهللا أي النور، وسلك بروح الظلمة صدر الحكم بالعمى حتى یدرك عماه الداخلي ویتلمس ظلمته، لعله یعترف 

ویتوب مشتاًقا إلى النور الحقیقي والمعرفة الصادقة بال خداع. لقد رفض أن یتمتع بأشعة شمس البّر فُحرم من رؤیة 
الشمس العادیة. 

یصف القدیس لوقا كطبیب كیف غشت عیناه ضباب، فیتوقف جهاز العین عن استقبال النور تماًما. 
، "فاآلن هوذا ید الرب علیك

  ال تبصر الشمس إلى حین، ،فتكون أعمى
، ففي الحال سقط علیه ضباب وظلمة

 ]11فجعل یدور، ملتمًسا من یقوده بیده". [

  "لم یكن ذلك انتقاًما بل كان شفاءً . وكأنه یقول له: "لست أنا أفعل ذلك بل ید الرب". فهوذا ید الرب علیك "
فتكون أعمى ال الحظوا تواضعه! لم یشرق نور على الساحر كما في حالة بولس حیث أشرق نور حوله. یقول: "

"، مقدًما له فرصة للتوبة. فإننا ال نجدهم في أي موضع یرغبون في الظهور كبارزین إلى حین تبصر الشمس
بالعنف، مستخدمین سلطانهم. فإنهم حتى إن استخدموا ذلك ضد األعداء یكونوا قساة على الجسد بقصد صالح. 

 .Ðنهم لم یستخدموا هذا مع الذین في الخارج حتى ال یكون اإلیمان كرًها وبالرعبإ

 " إلى حینكانت عالمة لكي ما هو نفسه یتحول إلى اإلیمان. بهذا أراد بسروٍر أن یحوله إلى اإلیمان. فإن تعبیر "
یجعل من هذا العمل لیس عقوبة بل إلیمانه. لو كان ذلك للعقوبة لجعله أعمى على الدوام لكن األمر بخالف 

1 Comm. On the Epistle of the Romans (1:1). 
2 Hom. on Acts, hom. 28. 
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 .Ïهذا؛ إنه إلى حین، وأیًضا لكي یربح الوالي

  یا لحب السیطرة! یا لشهوة المجد الباطل، كیف أنها تسقط وتهلك كل شيء، تجعل البشر یقفون ضد خالصهم
 .Ðوخالص اآلخرین. تجعلهم بالحق عمیان وفي ظلمة ویحتاجون إلى من یقودهم بیدیه

  كیف یمكننا أن نتخلص من المجد الباطل؟ فكروا في أولئك الذین من أجل المجد أنفقوا أمواًال كثیرة، ولم ینالوا
صار كال شيء. أنه بدو ي بل ،ن هذا المجد ال وجود له أشیًئا منه. فكروا فى األموات، أي مجد قد نالوه، وكیف

 :، ولنطلب أمًرا واحًداة فیه شیًئا حقیقًیا... لنهرب من هذا الهوي" وال یحوالمجدنه یحمل مجرد االسم "ألتفكروا 
المجد الذي من اهللا، وأن نكون مقبولین لدیه، وممدوحین من سیدنا جمیًعا، فإذ نعبر حیاتنا الحاضرة في الفضیلة 
ننال البركات الموعود بها مع أولئك الذین یحبونه بنعمة ورحمة ربنا یسوع المسیح الذي له المجد والقدرة والكرامة 

 .Ñبد األبد وٕالى انقضاء العالمأمع اآلب والروح القدس إلى 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ) "قصد بولس بالعصا قّوة الروح 21: 4 كو 1"ماذا تریدون؟ أبعصا آتي إلیكم أم بالمحّبة وروح الوداعة؟ .(
. Òالرادعة التي استخدمها ضد علیم، هذه التي استخدمها اهللا ضّده

سفیریان أسقف جبالة 
 "فالوالي حینئذ لّما رأى ما جرى،
 ]12آمن مندهًشا من تعلیم الرب". [

جاء في السجالت التاریخیة أن الوالي سرجیوس بولس اعتمد هو وعائلته، وفي الجیل التالي صار بعض 
أفراد أسرته مسیحیین مثل ابنته وابنها كایوس كاریستانیوس فرونتو وكان عضًوا في عائلة مشهورة تقیم في أنطاكیة 

بسیدیة. 

. خطاب في أنطاكیة بیسیدّیة 5
، "ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه

، وأتوا إلى ِبْرِجة بمفیلیة
 ]13وأّما یوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشلیم". [

  الحظوا كیف أنهم لم یتباطؤا هناك كما اعتادوا أن یفعلوا، فإن الحاكم فد صار مؤمًنا، وال ضعفوا بالتكریم
 .Ó إنما في الحال استمروا في عملهم وانطلقوا إلى الساحل المقابل،واالحتفال بهم في القصر

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
ركبوا البحر واتجهوا إلى الشمال نحو سواحل آسیا الصغرى، ودخلوا أول مقاطعة على الساحل التي في 

مقابل شمال قبرص، وهي مقاطعة بمفیلیة. 

1 Hom. on Acts, hom. 28. 
2 Hom. on Acts, hom. 28. 
3 Hom. on Acts, hom. 28. 
4 Severian pf Gabala: Pauline Comm. From the Greek Church. 
5 Hom. on Acts, hom. 28. 
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یرى البعض أنه قد برزت أخالقیات برنابا الكارز التِقي فإنه لما نال بولس الرسول نعمة فائقة أعطاه 
األولویة مع أنه أكبر منه سًنا وأقدم في اإلیمان والخدمة، فاعتبر نفسه ممن مع بولس، ولیس هو القائد. اختار المتكأ 

األخیر بفرٍح حین رأى نعمة اهللا ومواهبه المقدمة لبولس الرسول. 
: كانت عاصمة مقاطعة بمفیلیة، وهي لیس میناء، لهذا نزلوا في أتالیة میناء برجة والتي ُتدعى حالًیا برجة

 میًال منها. ١٢أنتالیا، ثم انطلقوا إلى برجة على بعد 
 ومن Lycia: تقع بین طرسوس وساحل البحر في آسیا الصغرى، یتاخمها من جهة الغرب لیكیة بمفیلیة
 م یدعى مقاطعة بمفیلیة كیلیكیة. ٦٨ ق. م. إلى ٤٣. كان هذا اإلقلیم منذ سنة Ciliciaالشرق كیلیكیة 

یرى البعض أن الرسول بولس ُأصیب بالمالریا (شوكة الجسد). ویرى البعض أن القدیس مرقس أیًضا 
ُأصیب بمرٍض، لهذا أصر على العودة إلى أورشلیم. هذا بجانب أنهم سافروا من أقصى شرق قبرص حتى غربها، أي 

 میًال في أرض وعرة وطرق صعبة، بین شعٍب غریٍب، حتى الیهود كانوا یقاومونهم. لم یحتمل الشاب ٤٠٠حوالي 
مرقس هذا المجهود، لكنه عاد وقطع طرًقا صعبة بین لیبیا ومصر، وسار حتى تهرأ نعله في اإلسكندریة من أجل 

الشهادة للحق والكرازة بإنجیل المسیح. 
  ،"وأّما هم فجازوا من ِبْرِجة
، وأتوا إلى إنطاكیة بیسیدیة

 ]14ودخلوا المجمع یوم السبت وجلسوا". [
": في الیونانیة ال توجد قواعد خاصة بالمثنى. لهذا یالزم وأما هما فاجتازا من برجة، وأتیا إلى أنطاكیة"

ترجمتها في العربیة بالمثنى (اجتازا، أتیا)، إذ یتحدث عن القدیسین بولس وبرنابا وحدهما. 
عبرا سلسلة جبال طرسوس التي تفصل برجة عن أنطاكیة. إذ صارت أنطاكیة عاصمة بیسیدیة الكبرى، لذا 

ُتدعى أنطاكیة بیسیدیة، أي عاصمتها. كانت أكثر المناطق مدنیة، كما كانت مركًزا حربًیا. وهي على مرتفٍع عاٍل یبلغ 
 قدًما فوق سطح البحر، وقد حولها اإلمبراطور أوغسطس إلى مستعمرة رومانیة سماها مستعمرة قیصر ٣٦٠٠قمته 

Colonia Caesarea وكان بولس الرسول مهتًما بدخول اإلیمان في المستعمرات الرومانیة، مثل لسترة وفیلبي 
وكورنثوس في الیونان. 

كانت هذه المناطق یقطنها كثرة من الیهود، وبالتالي كانت بها مجامع كثیرة لهم، بل واستطاع الیهود في 
أنطاكیة بیسیدیة أن یكَّونوا مهجًرا مستقًال لهم، واعتبروا أنهم كولونیة أو مستعمرة مستقلة. 

 "وبعد قراءة الناموس واألنبیاء أرسل إلیهم رؤساء المجمع قائلین: 
 ]15أیها الرجال اإلخوة إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا". [

الناموس  كان الیهود یقسمون األسفار المقّدسة إلى ثالثة أقسام: ]:15[" "بعد قراءة الناموس واألنبیاء
 ویضم یشوع والقضاة وسفرّي صموئیل وملوك األول والثاني وكل األنبیاء واألنبیاءویحوي أسفار موسى الخمسة، 

، ویحوي المزامیر واألمثال وأّیوب ونشید Hagiographa الكتابات المقّدسةماعدا دانیال، والقسم الثالث ُیدعى 
األناشید، وراعوث والمراثي، والجامعة واستیر ودانیال وعزرا ونحمیا وأخبار األّیام األول والثاني، وكان هذا القسم 

" ألّنه أول األسفار الواردة فیه.  المزامیرُیدعى "
كانت عادة قراءة الناموس عالنّیة قدیمة جًدا، ثم ُأضیف بعض أسفار األنبیاء. وٕاذ حرق أنتیخوس أبیفانس 
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سفر الناموس ومنع قراءته، اختار الیهود بعض أجزاء من األنبیاء رأوا أّنها مقاربة جًدا للناموس لُتقرأ عوًضا عن 
الناموس. وٕاذ عادوا إلى قراءة الناموس بقیت عادة قراءة األنبیاء مع الناموس . 

 فالعبارة الواردة هنا تشیر إلى القراءات المختارة من القسمین: الناموس واألنبیاء لتقرأ في المجمع، حاسبین أن 
. Ï). أّما القسم الثالث فلم یكن ُیقرأ في المجامع29: 16 ، لو17: 5 بقراءة الجزء كأن كل األسفار قد قرأت (مت

دخال المجمع یوم السبت وجلسا في صفوف الربیین، وبهذا نبها الرؤساء والقائمین على نظام المجمع 
والصالة أنهما قادران على الوعظ. 

كان نظام الصالة في مجمع الیهود في القرن األول المسیحي هو هكذا:  

  ."قراءة الِشَمع، أي "اسمع یا إسرائیل الرب إلهنا رب واحد

 .صالة من فم رئیس المجمع 

 .قراءة من الناموس، یضاف إلیها قراءة من األنبیاء إن كان یوم سبت أو عید 

 .عظة یلقیها أحد األعضاء المقتدرین في المجمع، یختاره رئیس المجمع أو رؤساؤه 
]: ترد في العهد الجدید أحیاًنا بصیغة الجمع كما في النص الحالي، ووردت في 15" [رؤساء المجمع"

. یبّرر البعض ذلك أّنه في البالد التي تضّم مجتمًعا 49، 41: 8 ؛ لو38، 36-35: 5 صیغة المفرد كما في مر
یهودی�ا ضخًما یوجد أكثر من رئیس مجمع، أّما حیث المجتمعات الصغیرة، فیوجد رئیس واحد. وكان رئیس المجمع 

في الهیكل یحتل المركز الثالث بعد رئیس الكهنة األعظم ورئیس الكهنة. ولم یكن یحتل هذا المركز ما لم ینل 
الشخص شهادة من مجمع السنهدرین أّنه یحمل السمات المطلوبة لهذا المركز. وینصّب علمه على اإلشراف على كل 

. Ðما یخص العبادة. ویرى البعض أن رؤساء المجامع المحلّیة تمثل مجمع السنهدرین
: "فقام بولس وأشار بیده وقال

 ]16أیها الرجال اإلسرائیلیون والذین یّتقون اهللا اسمعوا". [
كان الرسول بولس یحتل مركز الصدارة في الحدیث، رّبما ألّنه كان أكثرهم قدرة على الخطابة. كان له 

موهبة الوعظ. 
)، أما الرسل فغالًبا ما كانوا ٥٥: ٢٦؛ مت ٢٠: ٤كان السید المسیح یعظ في الهیكل وهو جالس (لو 

یعظون وهم واقفین. 
یخاطب القدیس بولس هنا الیهود واألمم المتهودین والذین یدعون أتقیاء، هؤالء كانوا دوًما أكثر استعداًدا 

لقبول كلمة الخالص من الیهود أنفسهم. 
 أن الذین جاءوا إلى الناموس من األمم ُیدعون "متقي اهللا" أو "خائفي األب ثیؤدورت أسقف قورشیرى 

". Ñاهللا
 شعب إسرائیل هذا اختار آباءنا،  "إله

1 James N. Freeman: Manners and Customs of the Bible, N.J, 1972, p.443. 
2 James N. Freeman: Manners and Customs of the Bible, N.J, p. 443-444. 
3 Comment. on Ps. 22. 
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 ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر، 
 ]17وبذراع مرتفعة أخرجهم منها". [

بدأ القدیس بولس حدیثه بمدحه لهم كمتقي اهللا. وقد دعا إله كل البشریة "أباهم"، كأنه خاص بهم، مظهًرا 
احسانات اهللا علیهم. 

اعتاد الرسول بولس في أحادیثه مع الیهود أن یفتتح كلماته بإشارة موجزة لعمل اهللا مع شعب إسرائیل، حتى 
یجتذبهم للكلمة، إذ یشعروا أّنه مخلص في اهتمامه بوحدة الشعب واستقامة اإلیمان الذي تسّلمه اآلباء. 

ركزت هذه العظة على اختیار إسرائیل من بین األمم لكي یأتي منها المسیا الذي اشتاق إلیه اآلباء واألنبیاء. 
وأن التاریخ الخاص بشعب اهللا بكل تفاصیله لم یكن إالَّ تهیئه لمجیئه. 

ابتدأ باختیار اآلباء، ثم انتقل بسرعة إلى مؤازرة الشعب في مصر حیث رفع رأسه مع أنه كان في غربة، 
). ١١: ١٣٦؛ ٢: ٦وأخیًرا إذ سقطوا تحت العبودیة والسخرة أخرجهم بذراع رفیعة (خر 

 بل ركز على دور اهللا في اختیارهم وتدبیر أمورهم وتقدیم ،یالحظ في مقاله لم یشر إلى فضائل آبائهم
نبوات. إنه عمل اهللا، هذا الذي أرسل ابنه الوحید یسوع المسیح مخلًصا لهم. 

 ]18"ونحو مدة أربعین سنة احتمل عوائدهم في البریة". [
) تشبیه إسرائیل في البریة بطفٍل مشاكٍس یهتم به أبوه فیحمله ٣١: ١استعار القدیس بولس من سفر التثنیة (

على ذراعیه. 
، "ثم أهلك سبع أمم في أرض كنعان

 ]19وقّسم لهم أرضهم بالقرعة". [
) وقدم لهم أرضهم لیقسموها بین ١: ٧إذ دخل بهم إلى أرض الموعد، من أجلهم أهلك سبع أمم (تث 

األسباط بالقرعة. 
 "وبعد ذلك في نحو أربع مائة وخمسین سنة، 

 ]20أعطاهم قضاة حتى صموئیل النبي". [
یأتي هذا الرقم نحو أربعمائة وخمسین سنة لفترة القضاة حتى صموئیل النبي مطابًقا لحسابات المؤرخ 

 سنة في التیه، ٤٠. وهي Ï سنة من خروج شعب إسرائیل من مصر إلى بناء الهیكل٥٩٢یوسیفوس الذي یعطي 
 ٤٠ سنة زمن القضاة، ثم حكم شاول ٤٥، مضاًفا إلیها Ð سنة زمن حكم یشوع حسب تقدیر یوسیفوس٢٥مضاًفا إلیها 

 سنة، ٥٩٩) ثم أربع سنوات لسلیمان لإلعداد لبدء بناء الهیكل، فالمجموع ١١: ٢مل ١ سنة حكم داود (٤٠سنة، ثم 
". نحو سنوات، لهذا یقول الرسول بولس "٧ویكون الفارق 

"ومن ثم طلبوا ملًكا، 
 ]21فأعطاهم اهللا شاول بن قیس رجًال من سبط بنیامین أربعین سنة". [

)، غیر ٩؛ ١٤ سنة، ویتفق ذلك مع یوسیفوس في كتابه السادس (ف ٤٠یعطي القدیس بولس لحكم شاول 
، ویعلل البعض ذلك بأن یوسیفوس هنا یتحدث عن مدة حكم شاول بعد Ñأن یوسیفوس یعود فیحدد مدته بعشرین عاًما

1 Antiq. 8: 1; 10: 8: 5. 
2 Antiq. 6: 2. 9. 
3 Antiq. 10: 8: 4. 
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استقالله تماًما بنهایة خدمة صموئیل النبي. 
 "ثم عزله وأقام لهم داود ملًكا، 

 الذي شهد له أیًضا إذ قال:
وجدت داود بن یسى رجًال حسب قلبي، 

 ]22الذي سیصنع كل مشیئتي". [
رفض شاول ألن قلبه لم یكن مستقیًما، وأقام داود الذي كان رجًال حسب قلبه ویتمم مشیئته. 

ینتقل القدیس بولس من اختیار داود ملًكا إلى إقامة وعٍد إلهٍي بملكوت أبدي البن داود، وذلك على نمط ما 
، حیث یتم الخالص اإللهي. ما قدمه اهللا إلسرائیل خالل داود الملك هو ظل لما یقدمه ٣٧-١٩: ٨٩ورد في المزمور 

ابن داود للعالم. هكذا عبر بهم بولس الرسول من عصر اآلباء إلى مجيء الملك األبدي، مخلص العالم. وجه أنظار 
). ٢٤–٢٣: ٣٤الحاضرین إلى ذاك الراعي الذي تحدث عنه األنبیاء (خر 

 هنا یقصد بالقلب الرغبة، التي بها كان موضوع سروره خالل استقامة شخصیتهÏ. 

  لم ینتقم (داود) لنفسه بالحرب، وال قاوم بقوة ذراعیه الذین كانوا یتربصون له، وٕانما كان على مثال الرب، فقد
أظهر اسم الرب ووداعته. عندما ُدبرت خیانة ضده تضرع (إلى اهللا)، وعندما كان في خطر تغنى بالمزامیر، 

 .Ðوعندما ُاضطهد لم یحمل ضغینة بل فرح؛ لهذا فقد ُوجد رجًال مثل قلب اهللا
 القدیس هیالري أسقف بواتییه

"من نسل هذا،  
حسب الوعد، أقام اهللا إلسرائیل مخلًصا، 

 ]23یسوع". [

  واألنبیاء.ة األمور الحاضرط بینبرالحظوا كیف أنه یجدل خیوط مقاله بال  
 إن یكون  هوهما كان اسم داود عزیًزا علیه جًدا، ألیس مشته، إذ]23" [من نسل هذا حسب الوعد "یقول:

 ابنه ملًكا علیهم؟ 
 ].12 قد تمموا كل ما ُكتب عنه [ة (السید المسیح) فاألنبیاء حیث یقول أن بمحاكم]،24 [ثم یورد یوحنا

 بعد ذلك یأتي الرسل كشهوٍد للقیامة، مقدًما داود شاهًدا لها. 
 وال الشهادات األخیرة إن عزلت عن السابقة. ، مقنعة إن ُأخذت وحدهاتفإنه تبدو براهین العهد القدیم لیس

 .Ñهما البعض بطریقة مشتركةض یثبتان بع مًعالهذا فإنه جعل االثنین
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 "إذ سبق یوحنا فكرز قبل مجیئه بمعمودیة التوبة، 
 ]24لجمیع شعب إسرائیل". [

لكي ال یتشكك المستمعون في یسوع المسیح أنه هو المخلص ابن داود، أورد لهم شهادة القدیس یوحنا 

1 On the Trinity, 12:9. 
2 On Ps. 53 (54),1. 
3 Hom. on Acts, hom. 29. 
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المعمدان الذي أفصح عن شخصه أنه جاء لیعد الطریق له، وأنه لیس مستحًقا أن یحل سیور حذاء قدمیه. ولعل كان 
من بین الحاضرین من سمع عن القدیس یوحنا أو التقى به وآمن به كنبي حقیقي. 

 "ولّما صار یوحنا یكمِّل سعیه، 
 جعل یقول من تظنون أني أنا؟ 

 لست أنا إّیاه، 
 ]25لكن هوذا یأتي بعدي الذي لست مستحًقا أن أحّل حذاء قدمیه". [

 "أیها الرجال اإلخوة بني جنس إبراهیم،
، والذین بینكم یّتقون اهللا

 ]26إلیكم ُأرسلت كلمة هذا الخالص". [
"، فیربط بإبداع بین بنوتهم أیها اإلخوة بني جنس إبراهیمیثیر القدیس بولس مشاعر الیهود األتقیاء بقوله: "

إلبراهیم وتحقیق الوعد له خاللهم. فما یخبرهم به إنما تحقیق الوعد اإللهي ألبیهم الذي طالما ترقبه وتهلل به. 
"، فیضم نفسه معهم، لیتمتع هو إلینا" جاءت في النسخ اإلسكندرانیة والسینائیة والفاتیكانیة: "إلیكم أرسلت"

معهم بتحقیق الوعد اإللهي، إنه حق لكل أبناء إبراهیم. لقد جاء الرسول إلیهم كحامل لكلمة الخالص، لیتمتعوا بها. 
 "ألن الساكنین في أورشلیم ورؤساءهم لم یعرفوا هذا، 

، وأقوال األنبیاء التي ُتقرأ كل سبت تّمموها
 ]27إذ حكموا علیه". [

"، أو كما یترجمها البعض "أخفقوا في معرفتها". إن كانوا قد فشلوا في معرفة هذا الخالص لم یعرفوا هذا"
فإنهم بال عذر، ألن كتب األنبیاء بین أیدیهم ویقرأونها عالنیة كل سبت في المجامع، وكان یلیق بهم أن یتعرفوا على 

المخلص. ومن جانب آخر، فإن مقاومتهم له حققت النبوات. 

 حتى ال یهربوا (من الیهود یهتمون جًدا بإبراز هذه النقطة أن البركة خاصة ب (الرسل)في كل المناسبات نجدهم 
 لهذا فإن خطیتهم ،"لم یعرفوا هذا ":نهم صلبوه. یقولأما فعلوه معه حیث بسبب  ظانین أنه لیس لهم ،المسیح)

 وٕانما یضیف إلى ذلك أن ،كانت عن جهلٍ . الحظوا كیف أنه بكل حنو یقدم عذًرا حتى لصالبیه. لیس هذا فقط
 .Ï"إذ حكموا علیه، تمموا أصوات األنبیاءهذا كان یلزم أن یتم. كیف هذا؟ "

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
  ،"ومع أنهم لم یجدوا علة واحدة للموت

 ]28طلبوا من بیالطس أن ُیقتل". [
"، أكد الرسول بولس أن األنبیاء یصرخون إلیهم بال لم یعرفوهلئال یظنوا أن الذین صلبوه بال عذر، ألنهم "

مع أنهم لم یجدوا علة واحدة للموت، طلبوا نهم "إانقطاع لكي یتعرفوا علیه، لكنهم لم ینصتوا لهم. ومن جانب آخر ف
". فإن كانت قد تمت فیه النبوات، هذا لن یبرر تصرفاتهم، إنما یعطیهم فرصة لمراجعة أنفسهم من بیالطس أن ُیقتل
والعودة إلیه بالتوبة. 

1 Hom. on Acts, hom. 29. 
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)، وأما هم ٦، ٤: ١٩بیالطس األممي الذي بال درایة بالنبوات یشهد علیهم إذ لم یجد علیه علة واحدة (یو 
). ٧: ١٩الذین كان یلیق بهم أن یكرزوا به، فطلبوا قتله (یو 

 "ولما تمموا كل ما ُكتب عنه، 
، انزلوه عن الخشبة

 ]29ووضعوه في قبر". [
)؛ وٕان ظن أحد أن یوسف الرامي ونیقودیموس هما اللذان انزاله من ٣١: ١٩الذین طلبوا صلبه انزلوه (یو 

الصلیب، فهما عضوان في مجمع السنهدرین، وكأنهما یمثالن المجمع.  
": في هذا دلیل قاطع على موته موًتا حقیقًیا، استلزم الدفن. موت السید المسیح ودفنه ووضعوه في قبر"

یمثالن جزًء من ُصُ◌لب قانون اإلیمان ال ینفصالن عن صلبه وقیامته. فقد سلم الرسول بولس هذه الحقائق مترابطة 
مًعا لتحقیق الخالص. "فإني سلمت إلیكم في األول ما قبلته أنا أیًضا أن المسیح مات من أجل خطایانا حسب الكتب، 

). ٣: ١٥ كو ١وأنه دفن، وأنه قام في الیوم الثالث حسب الكتب" (
 ]30"ولكن اهللا أقامه من األموات". [

: ١حكم الیهود بقتله، واهللا اآلب أقامه من األموات. هذه القیامة هي الدلیل القاطع أنه ابن اهللا القدوس (رو 
٤–٢ .(

، "وظهر أیاًما كثیرة للذین صعدوا معه من الجلیل إلى أورشلیم
 ]31الذین هم شهوده عند الشعب". [

ظهوراته بعد القیامة هي براهین قویة وشهادة حیة لقیامته. فالذین عاشروه وأحبوه إذ رأوه قد مات ودفن تمتعوا 
). ٤–٣: ١ یو ١ببهجة قیامته لكي یشهدوا له لیصیر فرح المؤمنین به كامًال (

 ]32"ونحن ُنبّشركم بالموعد الذي صار آلبائنا". [
بعد هذا العرض التاریخي الالهوتي انتقل القدیس بولس إلى الواقع العملي، فإن هذا الوعد اإللهي ُمقدم لكل 

مستمع، حتى إذ یؤمن یتمتع بقیامة المسیح في حیاته. الوعد الذي ثبته اهللا منذ عصر اآلباء وعبر كل األجیال قد 
تحقق، لكي یتمتع به الجیل الحاضر. 

 اهللا قد أكمل هذا لنا نحن أوالدهم،  "أن
 إذ أقام یسوع كما هو مكتوب أیًضا في المزمور الثاني،

 ]33أنت ابني أنا الیوم ولْدَتك". [
إذ وقع من عیني شاول الطرسوسي ما هو أشبه بالقشور قام واعتمد وصار یكرز بما رآه بخصوص المسیح: 

). هذه العقیدة هي موضوع كرازة الرسول بولس، وقد تأكدت بقیامته من األموات ٢٠–١٨: ٩" (أع هذا هو ابن اهللا"
: ١). لقد ارتبطت بنوته لآلب بكل أحداث الخالص. ففي تجسده قال المالك: "ُیدعى ابن اهللا" (لو ٤–١: ١(رو 
). وفي تجلیه قال اآلب: "هذا هو ابني ٢٢–٢١: ٣). وفي عماده قال اآلب: "أنت ابني الحبیب بك سررت" (لو ٣٥

). وفي قیامته یقول الرسول: "تعیَّن ابن اهللا بقوة من جهة روح القداسة بالقیامة 17: 3الحبیب الذي به سررت" (مت 
). ٤: ١من األموات" (رو 

لقد جاءت قیامته تؤّكد عملًیا وبطریقة ملموسة ما شهد عنه المالك في میالده، وما أعلنه األب عالنّیة یوم 
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عماده، وألخّصائه یوم تجّلیه. هذه القیامة لیست باألمر الغریب عن شعب اهللا، فقد سبق فكشفها داود النبي في 
مزامیره. 

إذ نتمتع في االبن الوحید القائم من األموات بنعمة البنوة بعمل هذه البنّوة السرمدّیة تمس حیاتنا وخالصنا. 
روحه القدوس الذي له دوره في كل أحداث الخالص. 

 "أنه أقامه من األموات،
 غیر عتید أن یعود أیًضا إلى فساد، فهكذا قائالً : 

] 34أني سأعطیكم مراحم داود الصادقة". [
إذ قام في الیوم الثالث حیث لم یحل به الفساد، بشهادة داود النبي وخالل الواقع العملي الملموس. إّنه ال 

یموت بعد، ولن یحل به فساد قط. لقد قام لعازر من القبر بأمر رّبنا یسوع، لكّنه عاد فمات وجسده انحل. 
لن یعود السّید إلى القبر كمّیت، حیث یملك الموت، إذ ال سلطان للموت علیه، إّنما قبله مّرة بإرادته من 

أجلنا. 
 "ولذلك قال أیًضا في مزمور آخر: 

 ]35لن تدع قدوسك یرى فساًدا". [
. هذا ما أعلنه القدیس ١١–٩: ١٦جاء التعلیم الرسولي مركًزا على قیامة السید المسیح تحقیًقا للمزمور 

بطرس في یوم الخمسین، وما یقدمه بولس الرسول هنا. وقد قام هذا التعلیم على حدیث رب المجد یسوع مع التلمیذین 
). ٢٧–٢٦: ٢٤الذین كانا في طریقهما إلى عمواس (لو 

 "ألن داود بعدما خدم جیله بمشورة اهللا رقد،
] 36وانضم إلى آبائه ورأى فساًدا". [

یؤكد الرسول بولس للیهود أن ما نطق به داود النبي لم یتحّقق في شخصه، ألّنه مات وقبره قائم، لیس من 
ینكر ذلك. لكن ما قاله یخص المسّیا المنتظر، وقد تحّقق عملًیا في شخص یسوع. 

 ]37"وأّما الذي أقامه اهللا فلم یَر فساًدا". [
 "فلیكن معلوًما عندكم أیها الرجال اإلخوة، 

] 38أنه بهذا ینادى لكم بغفران الخطایا". [
ما لم یتحّقق في شخص داود النبي تحّقق في شخص ابن داود، القادر وحده أن ُیقیم عهًدا جدیًدا ویهب 
غفران الخطایا. داود رجل اهللا الصالح، سّر صالحه نعمة اهللا علیه، لكّنه یعجز أن یتمّتع بالمجد، وأن یهب مجًدا 

ألبناء أّمته. 
بمشورة اهللا تمّتع داود بالُملك، وأیًضا أبناؤه، لكّنهم فشلوا في دیمومة المملكة وثباتها بسبب الفساد الذي حّل 
باألسرة الملكّیة، كما بالشعب، وصارت الحاجة ُملّحة إلى "ابن داود" الغافر الخطایا والُمنقذ النفوس من الفساد، لكي 

ُیقیم مملكة داود الروحّیة الدائمة. 
 "بهذا یتبّرر كل من یؤمن، 

 ]39من كل ما لم تقدروا أن تتبّرروا منه بناموس موسى". [
إن كان السید المسیح قد ُصلب عن خطایانا، فالقیامة أكدت قبول الذبیحة فننال الغفران، بل وننعم ببّر 
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المسیح. هذا البّر الذي لم یستطع الناموس أن یقدمه ألحد. 
بالقیامة تحققت المصالحة اإللهیة، وصار روح اهللا القدوس ساكًنا في الكنیسة وقائدها، لذلك نالت الكنیسة 

خالل رسل المسیح نفخة الروح، فتسمع الوعد المسیاني: "اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطایاه ُتغفر له، لمن أمسكتم 
). ٢٣: ٢٠خطایاه ُأمسكت" (یو 

كشفت القیامة عن حقیقة ذبیحة المسیح الفریدة، إنها ذبیحة حیة فعَّالة وقادرة على إبادة الخطیة وتحطیم 
الموت. إنها وٕان تحققت خالل التاریخ لكنها تحمل المؤمنین إلى ما فوق التاریخ، تعمل على الدوام وتدخل بنا إلى 

األبدیة. 

 ما لم  على فعل هذا. الحظوا إنه لم یقل: "ةنعم ذاك الذي دفن یغفر الخطایا أكثر من الناموس الذي له قو
 .Ï"وا منه بناموس موسىرما لم تقدروا أن تتبر" " بلواتبررت

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
 ]40"فانظروا لئّال یأتي علیكم ما قیل في األنبیاء". [

، "انظروا أیها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا
، ألنني عمًال أعمل في أیامكم

 ]41عمًال ال تصدقون إن أخبركم أحد به". [
 ق.م. ٦٠٠) في حوالي سنة ٥: ١یقتبس الرسول بولس اإلنذار النبوي الخطیر الذي نطق به حبقوق النبي (

على لسان اهللا. فإذ أصر شعب اهللا على العصیان هددهم بأمة الكلدانیین الرهیبة تحطم إسرائیل وتسحق األمم من 
حوالیه؛ وقد تحقق ذلك. فقد أسرت أشور إسرائیل، وٕاذ لم ترتدع یهوذا أسرتها مملكة بابل، والتقى االثنان في السبي. 

: ٢٨" (إش متهكمین) ودعاهم "١٤: ٢٨" (إش رجال الهزءوقد وصف اهللا رؤساء شعبه المتهاون في الحق والعاصي "
" ال یكترثون بالكارثة التي تحل متهاونون). هنا یحذر رافضي السید المسیح ومقاومي عمله الخالصي بأنهم "٢٢

علیهم كما حلت على إسرائیل ویهوذا قدیًما بسماح من اهللا، ألنه "یسخط لیفعل فعله، فعله الغریب، ویعمل عمله، 
). ٥: ١عمله الغریب"، أو كما یقول: "ألني عامل عمًال في أیامكم، ال تصدقون به إن ُأخبر به" (حب 

یحمل عمل اهللا الغریب والعجیب معنیین، فمن جانب یسقط المتهاونون تحت الغضب اإللهي، ومن 
یحتمله؟! والثاني أنه قد تحقق عمل اهللا الغریب والعجیب بتجسد الكلمة اإللهي من أجل اإلنسان، وقبوله الصلیب 
بمسرة، وقیامته لیهب اإلنسان قوة قیامته... أمور ال یقدر المتهاونون أن یصدقوها، إذ ال یتمتعوا بنعمة اإلیمان! 

هكذا ختم الرسول بولس عظته بهذا التحذیر حتى ال یتهاونوا أو یتراخوا في اإلیمان بالسید المسیح مخلص 
العالم. حًقا إنه سمح لآلشوریین والبابلیین بسبي العصاة من شعبه، بل ویتركهم فیسقطوا في سبي ذاك الذي قبلوه أًبا 

لهم، إبلیس! إنه لن یسحبهم إلى اإلیمان قسًرا، وٕانما إذ یرفضون شمس البّر یسقطوا تحت مرارة الظلمة. 

. التوّجه إلى األمم 6
، "وبعدما خرج الیهود من المجمع

 ]42جعل األمم یطلبون إلیهما أن یكلماهم بهذا الكالم في السبت القادم. [

1 Hom. on Acts, hom. 30. 
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كان للیهود األولویة في هذه المجامع في دخولهم وخروجهم، فإذ خرج الیهود أوًال، أما المتهودون من األمم 
فترجوا بولس وبرنابا أن یعودا في السبت التالي لیقدما لهم المزید من األخبار اإلنجیلیة المفرحة. 

لم تتحرك قلوب بعض الیهود لقبول كلمة الخالص، فقد جاءوا لممارسة العبادة في شكلیاتها إرضاء 
لضمائرهم، أما المتهودون من األمم ففتح كثیرون قلوبهم لكي یتمتعوا بكلمة اهللا المفرحة. وكما یقول النبي: "وجدت 

). ١٦: ١٥كالمك فأكلته، فكان لي للفرح ولبهجة قلبي" (إر 
كان إیمانهم بیسوع، في نظر الیهود، إعالًنا عن عجز الناموس الموسوي عن التبریر وغفران الخطایا. كانت 

قلوب الیهود في كل موضع ملتهبة بالحنین نحو جبال یهوذا، والتمًتع بمدینة اهللا أورشلیم، واالعتداد بالهیكل. هؤالء 
صمتوا عندما سمعوا كلمات الرسول بولس. حًقا كلماته مقنعة ومؤّیدة بالنبّوات، وعیناه تلتهبان بنار الروح الجّذاب، 

لكّنه ینطق بأمٍر جدیٍد، في جسارة لم یرونها من قبل وال سمعوا عنها. یسمعون أّنهم أسرى لعدو خطیر، محتاجون إلى 
التمّتع بحرّیة داخلّیة، وأّنهم خطاة یحتاجون إلى مخلص إلهي إّنه اّتهام جريء كیف یتجاسر یهودي أن یتفّوه به، 

مطالًبا بقیام مملكة جدیدة إلسرائیل، وتبریر بعمل شخٍص مصلوب! 
كلمة اهللا لن ترجع فارغة، بل تسحب قلوب النفوس الجادة في لقد رفض الیهود هذا الخطاب الخطیر، لكن 

خالصها وتدخل بها إلى فرح الملكوت. هذا هو عمل الكلمة لدى المخلصین في معرفة الحق، أما األشرار فیقولون مع 
). وأیًضا أشرار أفسس: "وأنتم ٦: ١٧أشرار تسالونیكي: "إن هؤالء الذین فتنوا المسكونة حضروا إلى ههنا أیًضا" (أع 

تنظرون وتسمعون أنه لیس من أفسس فقط، بل ومن جمیع آسیا تقریًبا استمال وأزاغ بولس هذا جمیًعا كثیًرا..." (أع 
٢٦: ١٩ .(

، "ولما انفضت الجماعة
 تبع كثیرون من الیهود والدخالء المتعبدین بولس وبرنابا، 

، اللذین كانا یكّلمانهم
 ]43ویقنعانهم أن یثبتوا في نعمة اهللا". [

. لقد شعر رؤساء المجمع بخطورة كلمات أشبه بالطرد" تحمل معنى إخالء المجمع باألمر، انفضتكلمة "
القدیس بولس على المجمع، فأنهوا االجتماع بسرعة. لكن تجمهر الذین تأثروا بكرازة اإلنجیل من الیهود واألمم حول 

الرسولین، وقد اشتعلت قلوبهم بحب اإلنجیل والتمتع بمعرفة الحق اإللهي. 
" هنا ال تعني بالضرورة أّنهم أمم قبلوا التهّود، وصاروا من أهل الختان، لكن دخالءیرى البعض أن كلمة "

بعضهم تأّثروا بالیهود وآمنوا باهللا الواحد، ورفضوا العبادة الوثنّیة وكل رجاساتها دون أن یختتنوا. وكان الیهود یسمحون 
لهم بحضور االجتماعات ویشتركوا في العبادة، لكّنهم یشعرون بامتیازهم عنهم. 

 "وفي السبت التالي اجتمعت كل المدینة تقریًبا،
] 44لتسمع كلمة اهللا". [

واضح أن الذین انضموا إلى الرسولین أكثرهم من الدخالء، أما الیهود فكثیرون رفضوا الكلمة، بل وقاوموها. 
 شهد الذین قبلوا اإلنجیل، وكادت المدینة كلها أن تجتمع في السبت التالي لتتمتع بالكلمة اإللهیة.

 "فلما رأى الیهود الجموع 
 امتألوا غیرة،
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، وجعلوا یقاومون ما قاله بولس
 ]45مناقضین ومجّدفین". [

لم یحتمل الیهود هذه الجمهرة، فامتألوا حسًدا، وحسبوا أن من واجبهم أن یصرخوا مع یهود أورشلیم: "اصلبه، 
اصلبه" ال یبالوا بما یقوله بیالطس: "إني لم أجد علة واحدة تستوجب الموت". فإن كانت الجماهیر في أورشلیم أصرت 

على صلب یسوع البار، فإن جمهور الیهود هنا یصرون على صلب اسمه؛ ال یطیقون الكرازة به. 
بجانب هذه الجمهرة التي تكشف عن نجاح رسالة الرسولین وبالتالي فشل العاملین في المجمع، فإّن أحادیث 
الرسول بولس ُتحسب إهانة موّجهة ضد الشریعة الموسوّیة أمام الدخالء، وتجرید الیهود كأّمة فریدة في عبادتها للَّه من 

امتیازاتها. هذا بجانب أن دعوة الرسول تدفع إلى المساواة بین الیهود واألمم، هذا ما ال تقبله العقلّیة الیهودّیة. 
یقاومون ما قاله بولس كان شاول الطرطوسي قبًال مقاوًما للحق اإلنجیلي ومجدًفا، وها هي جموع الیهود "

". كانت نظرات الرسول نحوهم مملوءة شفقة، فقد سقطوا فیما سقط هو فیه، إذ یقول: "أنا الذي مناقضین ومجدفین
). كان یصرخ ١٣: ١ تي ١كنت قبًال مجدًفا ومضطهًدا ومفترًیا، ولكنني ُرحمت ألني فعلت بجهل في عدم إیمان" (

في قلبه: متى ُیرحم هؤالء كما ُرحمت أنا؟ متى تسقط القشور عن أعینهم فیبصروا معي ما أبصره من بهاء مجد 
شمس البّر؟ 

: "فجاهر بولس وبرنابا وقاال
 كان یجب أن تتكّلموا أنتم أوًال بكلمة اهللا، 

  ،ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غیر مستحقین للحیاة األبدیة
 ]46هوذا نتوّجه إلى األمم". [

هنا یعلن الرسول أسلوبه الكرازي، فقد وضع في قلبه منذ تمتع بسّر االستنارة أن یبدأ في كل موضع بعرض 
بشارة اإلنجیل المفرحة على الیهود أوًال بكونهم الورثة الشرعیین للوعود اإللهیة ومنهم خرج األنبیاء وجاء المسیا نفسه، 
وبعد ذلك ینطلق إلى األمم مع القلة القلیلة من الیهود الذین یقبلون اإلیمان. بهذا یسبح الرسول مع سمعان الشیخ وهو 
حامل في قلبه الطفل یسوع قائالً : "اآلن تطلق عبدك یا سید حسب قولك بسالم، ألن عیني قد أبصرتا خالصك الذي 

). ٣٢–٢٩: ٢، نور إعالن لألمم، ومجًدا لشعبك إسرائیل" (لو قدام جمیع الشعوبأعددته 
"، وكأنه نتوجه إلى األمم بل قال: "، أن الرسول بولس لم یقل: "نحن نترككم"القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

 .Ïیترك باب الرجاء مفتوًحا أمامهم، فإنهم إن استعدوا لقبول الكلمة یعود یبشرهم. كان حتى في توبیخهم رقیًقا
) یبدأ باألمم ثم یلیه إسرائیل، ألن كثیر من األمم یقبلون اإلیمان وقلة من ٣٢–٢٩: ٢في التسبحة (لو 

الیهود یتجاوبون مع عمل السید المسیح. لكن السید المسیح جاء أوًال للیهود ثم لكل األمم، فقد قال للسامریة: "الخالص 
). ٢٢: ٤هو من الیهود" (یو 

وكما یقول الرسول بولس: "ألني لست أستحي بإنجیل المسیح، ألنه قوة اهللا للخالص لكل من یؤمن، 
). "وٕاذ كانوا یقومون ١١: ١١). "بزلتهم صار الخالص لألمم إلغارتهم" (رو ١٦: ١للیهودي أوًال ثم للیوناني" (رو 

). ٦: ١٨ویجدفون نفض ثیابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم. أنا بريء، من اآلن أذهب إلى األمم" (أع 

1 Hom. on Acts, hom. 30. 
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  لقد تم العبور الحقیقي إلى بابل الذي سبق أن ُرسم في أیام إرمیا؛ لقد تم بترتیب روحي في أیام تجسد الرب. ولكن
). هكذا عندما LXX 7: 29ماذا یقول إرمیا عن البابلیین الذین عبر إلیهم؟ "ألن بسالمهم یكون لهم سالم" (إر 

عبر إسرائیل إلى بابل بواسطة المسیح والرسل، أي عندما ُبشر باإلنجیل بین األمم... قبلوا سالم المسیح، وكفوا 
 .Ïعن اضطهاد المسیحیین

 والمسیح تحرك إلى األمم، تحرك الجبل إلى 28: 24؛ لو 19: 21ت (مت یبسن الشجرة (إسرائیل) قد إانظر ف ،(
 .Ðالبحر

 القدیس أغسطینوس

  إذ رفضتم المسیح ولم تعدوا مكاًنا الئًقا علیه ُيُ◌قام مذبح الرب، فإنه سیقیمه على أرض األمم، أي في قلوب كل
. Ñ)17: 3 كو1الشعب. لهذا یقول الرسول موضًحا لنا: "هیكل اهللا مقدس الذي أنتم هو" (

 إذ أصیبوا ببرص الخطیة في نفس الوقت عندما تحرر األمم منه. أخیًرا ،یمكن أن یرمز جیحزي للشعب الیهودي 
). عندئذ بالحقیقة استحقوا أن 25: 27أعلن الیهود األشقیاء هذا أثناء آالم المسیح: "دمه علینا وعلى أوالدنا" (مت 

) لهذا 15: 19یغطیهم برص الخطیة عندما صرخوا بشفاٍه شریرٍة ضد الطبیب السماوي: "خذه! خذه! أصلبه" (یو 
لصق البرص بهم في نفس الوقت عندما عبرت النعمة إلینا... عندما عبر تعلیم الرسل إلى األمم، لصق برص 

. Òالخطیة في الیهود البؤساء
األب قیصریوس أسقف آرل 

  ،من هذا واضح أن الوضع الطبیعي لألمور كان هكذا: كان یلزم أن یدخل (الیهود) أوًال وبعد ذلك الذین من األمم
 ولكن إذ لم یؤمن الیهود انقلب النظام، فبسبب عدم إیمانهم وسقوطهم یأتي هؤالء أوالً .

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  إننا نجد في نبوة إرمیا أمرهم اهللا بالذهاب إلى بابل، مشیًرا إلى أن كل األنبیاء اآلخرین الذین یطلبون من الشعب
)... لقد هّدد إرمیا، حسب أوامر اهللا، الذین ال یرغبون في 15-14: 27عدم الذهاب إلى بابل هم أنبیاء كذبة (إر 

الذهاب إلى بابل، بینما وعد الذین یذهبون بالراحة وبنوٍع من السعادة في زراعة كرومهم ونمو حدائقهم ووفرة 
ثمراتهم. كیف عبر إسرائیل الحقیقي ال الرمزي إلى بابل؟ فمن أین جاء الرسل؟ ألیسوا من أّمة الیهود؟ ومن أین 

)؟ لقد آمن كثیرون 1: 11جاء بولس نفسه، إذ یقول: "أنا أیًضا إسرائیلي من نسل إبراهیم من سبط بنیامین" (رو 
من الیهود بالرب، فمنهم ُاختیر الرسل، ومنهم كان أكثر من خمسمائة أخ ُوهب لهم أن یعاینوا بالرب بعد قیامته 

). 15: 1)، ومنهم المائة وعشرون الذین كانوا في الُعلّیة عندما حّل علیهم الروح القدس (أع 6: 15 كو 1(
كان یجب أن ُتكلَّموا أنتم  ولكن ماذا یقول الرسول في سفر أعمال الرسل عندما رفض الیهود كلمة الحق؟ "

). لقد تم العبور الحقیقي إلى بابل 46: 13" (أع أوًال بكلمة اهللا، ولكن إذ دفعتموها عنكم... هوذا نتوّجه إلى األمم
الذي سبق أن ُرسم في أیام إرمیا. لقد تم بترتیٍب روحيٍّ في أیام تجّسد الرب. ولكن ماذا قیل عن البابلّیین الذین ُعبر 

1 Sermons on N.T. Lessons, 1:14  
2 Sermons on N.T. Lessons, 39:2. 
3 Sermon 122:1. 
4 Sermon 129:3. 
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)... اآلن في هذا السالم الكامل یمكن أن تُبنى الكنائس، وُتزرع 7: 29إلیهم؟ "ألنه بسالمهم یكون لكم سالم" (إر 
. Ïالشعوب في حدیقة اهللا، وُیثمر األمم في اإلیمان والرجاء والمحّبة التي في المسیح

 القدیس أغسطینوس

  طلق اهللا هذا الشعب وأعطاه 8: 3الحظوا معي ما ُكتب عن هذا الشعب "طّلقتها وأعطیتها كتاب طالقها" (إر .(
كتاب طالق، الذي ُیعطى للمتزّوجین. جاء في ناموس موسى أن المرأة التي ُتغضب رجلها تأخذ كتاب طالقها 

وتذهب، ویسمح للرجل الذي ترك الزوجة السابقة بسبب تصرفها غیر الالئق أن یتزوج بامرأة أخرى. 
هكذا الحظوا الذین أخذوا كتاب الطالق... قد ُتركوا في كل شيء بسبب هذا. 

فأین األنبیاء بینهم؟  
)؟  9: 74 أین اآلن اآلیات بینهم (مز

أین إعالنات اهللا؟  
أین الطقوس والهیكل والذبائح؟  

لقد ُطردوا من موضعهم. بهذا أعطاهم كتاب طالق. اآلن نحن – یهوذا – عدنا إلى الرب. نحن یهوذا، ألن 
. Ð)14: 7 المخّلص قام من شجرة یهوذا، وقد سبق فأعلن أن رّبنا قام من یهوذا (عب

 " :دعیني یا أبي، ومن ورائي ال ترجعین. حًقا تهذا أیًضا انعكس منذ البدایة... حیث ُیقال للذین هم من إسرائیل
). وعندما قیلت هذه 20-19: 3إّنه كما تخون المرأة قرینها، هكذا خنتموني یا بیت إسرائیل، یقول الرب" (إر 

العبارات بخصوص إسرائیل في البدایة، وسمع أبناء إسرائیل أّنهم كانوا أشراًرا في طرقهم ونسوا إلههم القّدوس (إر 
3 :21 LXX عندئذ وضع الروح القدس الكلمة أمامنا نحن الذین من األمم الوثنّیة وقال لنا: "ارجعوا أّیها البنون ،(

). فإّننا نحن الذین كّنا مّرة غیر مؤمنین، أغبیاء، مخدوعین، مستعبدین 22: 3العصاة، فُأشفي أمراضكم" (إر 
لشهوات وملّذات كثیرة، نقضي أیامنا في الخبث والحسد ممقوتین مبغضین بعضنا بعًضا. ولكن حین ظهر لطف 

. Ñ)6-3:3مخلصنا اهللا وأحسانه بغسل المیالد الجدید وسكب رحمته علینا (راجع تي 
العالمة أوریجینوس  

  ال یتوّقف عمل اهللا بسبب عدم إیمان الیهود؛ إّنه الحیاة األبدّیة لمؤمنیه، هذه التي وعد أن یهبها للذین یؤمنون
 بقوله هذا یمدح بولس .بالمسیح. فإن الذین لم یؤمنوا حرموا أنفسهم من المكافأة دون أن ُیصاب البقّیة بأي ضرر

. Òالمؤمنین الیهود، فإّنه لیس خطأهم أن كثیرین من بني جنسهم رفضوا اإلیمان
إمبروسیاستر  

 الذین لم یؤمنوا كانوا عاجزین عن أن یقفوا في طریق بركاتهÓ .
األب ثیؤدورت أسقف كورش 

1 Sermon on N.T. Lessons, 1:14. 
2 Hom. On Jeremiah, hom. 4:2. 
3 Homilies on Jermiah, hom 5:1 
4 Comm. On Paul’s Epistles (Rom. 3:3). 
5 Interpretation of Rom. (3:3). 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثالث عشر 

: "ألن هكذا أوصانا الرب
 قد أقمتك نوًرا لألمم، 

 ]47لتكون أنت خالًصا إلى أقصى األرض". [
اقتباسات الرسول بولس المستمّرة من األنبیاء غایتها تأكید أن ما یكرز به لیس باألمر الجدید، لكن جذوره 

في الشریعة واألنبیاء. فتدبیر اإلنجیل أساسه في العهد القدیم. 
اقتبس الرسول بولس هذه اآلیة عن إشعیاء النبي: "قد جعلتك نوًرا لألمم، لتكون خالصي إلى أقصى 

). أضاء في قلوب تالمیذه وأقامهم "نور العالم" ١٢: ٨). فقد جاء السید المسیح "نور العالم" (یو ٦: ٤٩األرض" (إش 
) ال یحملوا نورهم الذاتي، بل شعلة المسیح التي في داخلهم، لتضيء في وسط ظلمة العالم الوثني. ١٤: ٥(مت 

جاءت النبّوة تكشف عن شخص المسیح أّنه النور والمخّلص، یشرق على األعماق فیهب حكمة وفهًما 
"، وال ُیحّد بشعب معّین أو جیٍل محدد. إلى أقصى األرضومعرفة ألسرار حب اهللا، الذي یضم كل البشریَّة، "

، "فلما سمع األمم ذلك
  ،كانوا یفرحون ویمجدون كلمة الرب

 ]48وآمن جمیع الذین كانوا معینین للحیاة األبدیة". [
إذ قدم الرسول بولس شهادات نبویة من أسفار العهد القدیم الذي بین أیدیهم لم یستطیعوا أن یقاوموا بالحجة، 

كانوا یفرحون ویمجدون لكنهم امتألوا غیرة وغضًبا، وصاروا یقاومون ویجدفون بغیر منطق. أما األمم فإذ سمعوا "
" وقبلوا اإلیمان.  كلمة الرب

أدرك األمم أّنهم في ذهن اهللا، موضوع حّبه منذ القدم، وأن ما یعلنه الرسول یمّثل خّطة إلهّیة كشفها اهللا 
ألنبیائه في عصر الناموس، حین كان یظن الیهود أّنهم دون سواهم موضع اهتمام اهللا وخالصه. ما یتحّقق اآلن هو 

الوعود اإللهیة المفرحة صارت عثرة للیهود، ومصدر فرح لألمم. إتمام للوعود اإللهیَّة. هذه 
" هنا في الیونانیة تعني "ُمسجلین" أو "مكتوبین"، فقد ُكتبت أسماء المؤمنین الحقیقیین في معینینكلمة "
). أول من استخدم هذا األسلوب هو موسى النبي القائل: "واآلن إن غفرت خطیتهم، وٕاال ٢٠: ١٠السماوات (لو 

). لقد ُسجلت أسماؤنا في سفر الحیاة لیس إللزامنا بالخالص قسًرا، وال ٣٢: ٣٢فامحني من كتابك الذي كتبت" (خر 
كما یظن البعض أنه نوع من القضاء الجبري، لكن سجله اهللا بسابق معرفته منذ تأسیس العالم. "ألن الذین سبق 

). ٢٩: ٨فعرفهم، سبق فعینهم، لیكونوا مشابهین صورة ابنه" (رو 
 ]49"وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة". [

). ٦: ١٦یقصد بالكورة هنا اإلقلیم كله، أي "كورة غالطیة" (أع 
" تكشف أن الشهادة أو الكرازة باإلنجیل لم تعد قاصرة على الرسولین بولس وبرنابا بل التهبت انتشرتكلمة "

قلوب المؤمنین للعمل الكرازي بین أقربائهم وأصدقائهم وزمالئهم، فنهض الكل للشهادة إلنجیل المسیح. 

. مقاومة الیهود للرسولین 7
، "ولكن الیهود حّركوا النساء المتعبدات الشریفات ووجوه المدینة

، وأثاروا اضطهاًدا على بولس وبرنابا
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 ]50وأخرجوهما من تخومهم". [
لم یكن ممكًنا أن یمنع الیهود الرسولین من الشهادة للسید المسیح في بلد أممي تحكمه قوانین الدولة 

الرومانیة، لكنهم التجأوا إلى النساء اللواتي دخلن اإلیمان الیهودي وبعض الرؤساء من المتهودین إلثارة حملة ضد 
الرسولین. قام الیهود بالعمل من وراء الستار لطردهما ونجحوا في ذلك. 

كانت للنساء المتعبدات عند الیهود لهن مركزهن الخاص في الخدمة، لهذا قام الثائرون ضد بولس وبرنابا 
بإثارتهن مع وجوه المدینة الضطهادهما. ولم یكن للنساء المتعبدات عند الیهود دورهن في أنطاكیة بیسیدیة، وٕانما في 
أغلب المجتمعات الیهودیة فى أورشلیم وخارجها. ولعل هذا أیًضا ورثته الكنیسة، ففي أیام السید المسیح كون النساء 

جماعة لخدمته واإلنفاق علیه، وكان لهن موقًفا مشرًفا في لحظات الصلب والدفن والقیامة، سبقن فیه الرسل والتالمیذ. 
  ،"أما هما فنفضا غبار أرجلهما علیهم

 ]51وأتیا إلى أیقونیة". [
عند طردهما نفذا وصیة الرب: "ومن ال یقبلكم وال یسمع كالمكم فاخرجوا خارًجا من ذلك البیت أو من تلك 

المدینة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم ستكون ألرض سدوم وعمورة یوم الدین حالة أكثر احتماًال مما لتلك 
). ١٥–١٤: ١٠المدینة" (مت 

": في أیام الرسول بولس كانت عاصمة لیكأونیة، كانت تابعة إلقلیم فریجیة، مدینة قونیة التركیة. أیقونیة"
 میًال عن ساحل البحر األبیض المتوسط.  ٢٠وهي تبعد حوالي 

 ]52التالمیذ فكانوا یمتلئون من الفرح والروح القدس". [ "وأّما
یا للعجب كلما اشتدت الضیقة یمأل الروح القدس نفوس المؤمنین بالفرح السماوي والتهلیل. مع كل حركة 

اضطهاد یصاحبها عمل الروح القدس مفرِّح القلوب ومعزي النفوس. "عند كثرة همومي في داخلي تعزیاتك تلذذ 
نفسي". 

 كان المعلمون ُیضطهدون، والتالمیذ یفرحونÏ. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Hom. on Acts, hom. 30. 
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 13من وحي أع 
روحك القّدوس قائد رحلتي! 

 

  ،هاجت أورشلیم، مدینة اهللا، على كنیستك
فانطلق شعبك یكرز في كثیر من األمم، 

صارت أنطاكیة مدینة اهللا العظمى. 
هناك ألهَب روحك الناري قلوب الكثیرین، 

وانطلق برنابا ومعه شاول یعمالن بقّوة في كرمك. 

  ،اختار روحك القّدوس برنابا وشاول
أفرزهما له، للعمل بین األمم. 

هو العارف بالقلوب، 
وهو واهب الكلمة والحق، 

وهو الجاذب للنفوس، لتتمّتع بغنى نعمتك. 
بالروح صامت كنیستك وصّلت،  

فنالت حكمة الروح، واختارت خّداًما مخلصین. 

  ،انطلق االثنان ومعهما یوحنا
طاروا في رحلة كرازّیة فریدة، 

كانوا أشبه بمالئكة اهللا، 
حّولوا بنعمتك البشر إلى مالئكة. 

اقتحموا قبرص العزیزة على إلهة الجمال أفرودیت، 
لیقیموا فیها أبناء أعّزاء للَّه. 

عوض االنحالل تحّولت الجزیرة إلى القداسة. 

  ،لیمت فّي شاول الطرسوسي المعتّد بذاته
ولیقم في داخلي بولس المتواضع، 

األقل بین الجمیع. 
فأنت ترفع المتواضعین، وتنزل األعّزاء عن الكراسي. 

   ،هب لي یا رب روح القّدیس بولس، ومّتعني بحكمته
فأتمم خّطتك من نحوي. 

  ،لیقاومني إبلیس بكل قّواته
فأنت هو شمس البّر الذي لن تقف الظلمة أمامك. 
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یدك اإللهیَّة تحّطم كل شّر، 
وتكشف كل عمى للبصیرة. 

لكي ُتقیم مملكة النور،  
وتشرق بنورك على النفوس التي أسرها العدو بظلمته. 

  ،لیهبني روحك القّدوس روح الحكمة
فال أنطق بكلمات من عندي،  

بل أشهد ألعمالك العجیبة. 
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األصحاح الرابع عشر 

تكملة الرحلة التبشیریة األولى 
قدم لنا القدیس لوقا في األصحاح السابق صورة رائعة لعمل اهللا خالل الرحلة التبشیریة األولى مع فیض من 

أهم البركات فهي: إیمان الوالي أن یجاهر أنه یتوجه إلى األمم. أما  الرسول من الیهود حتى اضطر الضیقات
 كل المدینة تقریًبا في واجتمعتسرجیوس بولس في بافوس، وأتباع كثیر من الیهود والدخالء الرسولین بولس وبرنابا، 

الرب في بیسیدیة، وامتالء التالمیذ من الفرح والروح القدس. اآلن یقدم   كلمةوانتشارالسبت التالي من حدیث الرسول، 
لنا القدیس لوقا تكملة الرحلة، موضًحا عمل اهللا الفائق حیثما حل الرسوالن. 

 .1 ة ي. إیمان جمهور كثیر بأیقون1
 5-2   في المدینة انشقاق. 2
 .18-6  في لسترة ن. دعوتهما إلهي3
 .19   ورجم بولس ض. تحري4
 .20  . تلمذة كثیرین في دربة 5
 .25-21  . عودة وتثبیت الكنائس 6
 .28-26   . تقریر مفرح في أنطاكیة7

یقونیة أ. إیمان جمهور كثیر ب1
، وحدث في أیقونیة أنهما دخال مًعا إلى مجمع الیهود"

 ]1". [وتكّلما حتى آمن جمهور كثیر من الیهود والیونانیین

كالعادة بدأ الرسوالن كرازتهما في المجمع الیهودي، وقد مكثا مدة طویلة حتى آمن جمهور كثیر من الیهود 
والیونانیین. 

 إذ لم یرِو القدیس لوقا كیف آمن جمهور كثیر من الیهود والیونانیین، ،وقد جاء الحدیث هنا مقتضًبا للغایة
 قبلت اإلیمان. فإن ما یشغل القدیس لوقا لیس التي وال إلى أسماء بعض الشخصیات ،ولم یشر إلى أعمال الرسولین

تاریخ حیاة الرسولین وال الكنیسة األولى وتأسیس مراكز الخدمة في كل بلٍد، وٕانما تأكید عمل اهللا العجیب في جذب 
 وال ارتبكا بسبب ،النفوس بالرغم من المقاومة العنیفة التي واجهت الكارزین والكنیسة في كل موضع. لم یهتز الرسوالن

 والستمراریةحلیة مالمقاومة، إنما كانا یكرزان بكل قوة، ولم یتركا موقعهما إال عند الضرورة ألجل سالمة الكنیسة ال
 وٕانما للعمل والكرازة بجرأة وقوة. ،یختفیا أو یستریحا من المقاومةل ال ،ا مدینٍة ما یهربا إلى أخرىمتركه العمل. وعند

أنطاكیة بسیدیة:  أیقونیة كان مشابًها لما حدث في  الحدیث هنا جاء طبیعًیا ألن ما حدث في اقتضابولعل 
أ. غالًبا ما كان موضوع الحدیث في المجمع في البلدین متشابًها، فال حاجة للتكرار. 

معوا أكثر إلى الرسول. ت وأرادوا أن یس،ب. في البلدین قبل بعض الیهود والدخالء اإلیمان
ج. في البلدین ُوجدت مقاومة من الیهود تتزاید مع نمو الكنیسة الناشئة وقبول البعض لإلیمان. 

 تمس صدق مشاعرهما نحو خالصهم،  لم أخیًرا فإن خبرة الرسولین السابقة بخصوص مقاومة الیهود لهما
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لهذا أصرا هنا أیًضا أن یدخال مًعا إلى مجمع الیهود لیقدما كلمة الخالص. 

  في المدینةانشقاق. 2
 ولكن الیهود غیر المؤمنین"

 ]2اإلخوة". [غروا وافسدوا نفوس األمم على 

كان الیهود غیر المؤمنین من جانبهم یقاومون لیفسدوا نفوس األمم الذین قبلوا اإلیمان، مما دفع الرسولین 
لإلقامة زماًنا طویًال حتى یثبتا المؤمنین. فالضیق والمقاومة دفعا الرسولین للعمل باألكثر.  

" أي أثاروهم وأفسدوا عقولهم، بتلقینهم مبادئ منحرفة إلفساد إیمانهم، وعدم التجاوب مع نعمة غروا وأفسدوا"
اهللا. هذا هو عمل عدو الخیر عبر كل األجیال، تضلیل الناس وٕافساد عقولهم بمبادئ خاطئة وفلسفات محطمة 

 للحیة القدیمة الُمقامة، ویشكلهم في حب التيال یكف عدو الخیر عن أن یثبت سموم عدم اإلیمان لإلیمان بالمخلص. 
الخالصي.  اهللا وعمله

 في المدن السابقة كانت المقاومة ضد الرسولین الغریبین لمنعهما من الكرازة، أما هنا فبدأوا بالمقاومة خالل 
شعب المدینة الذي قبل اإلیمان وانجذبوا نحو اإلنجیل، إلفساد إیمانهم. 

  ،فأقاما زماًنا طویًال یجاهران بالرب"
، الذي كان یشهد لكلمة نعمته

 ]3". [ویعطي أن ُتجرى آیات وعجائب على أیدیهما

من جانب الرب، فقد سند رسولیه بعمل آیات وعجائب على أیدیهما. كلما اشتدت المقاومة یتجلى الرب 
 بعمل نعمته وٕاجراء اآلیات باسمه. إنه یؤازر إنجیله بنعمته ومواهبه للكنیسة.

الخادم الحي یرى في المقاومة إحدى عالمات الطریق السلیم، حیث یتلمس أنه یشارك مسیحه صلیبه، 
ویدخل معه طریق الجلجثة، ویسلك الطریق الضیق الحق. المقاومة بالنسبة للشاهد للمسیح ال تسبب إحباًطا وال ندًما 

 وتذوًقا للقیامة في العمل الكرازي. ، خبرة جدیدة لكلمة نعمة الربه بل تهب،بالعمله على قیام
 آیات وعجائب على أیدیهما. فإن اهللا ال إجراء یلیها ،هنا یشیر القدیس لوقا إلى مجاهرة االرسولین بالرب

یعمل حیث الخوف والرعب، بل یسند القلوب المتكئة علیه بإیمان حي. لهذا یحذر العاملین في كرمه من الخوف. 
 شوكما أوصى یشوع عند استالمه القیادة: "أنا أمرتك. تشدد وتشجع. ال ترهب، ألن الرب إلهك معك حیثما تذهب" (ي

9:1 .(
ما بث عدو الخیر سمومه خالل أتباعه إلفساد فكر المؤمنین وحیاتهم جاهر الرسوالن ومكثا زماًنا  قدر

طویًال، ولم ینسحبا من المعركة. لكنهما لم یعتمدا على خبراتهما البشریة أو قدراتهما البالغیة، إنما على غنى نعمة 
". كان هو العامل فیهما وبهما ومعهما.  نعمتهمةیشهد لكلاهللا، إذ كان الرب بنفسه "

" التي لن یقدر أحد أن یشهد له سوى السید المسیح نفسه العامل في خدامه. تهكلمة نعمنا هو "لإنجي
، فانشق جمهور المدینة"

، فكان بعضهم مع الیهود
 ]4". [وبعضهم مع الرسولین
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. وكما یقول ينجیلإل في المدینة، فقد قبل البعض إنجیل المسیح، ووقف آخرون یقاومون الحق اانقسامحدث 
، ألنه یكون من انقساًما سالًما على األرض، كال أقول لكم، بل يجئت ألعطما  يأتظنون أن"السید المسیح نفسه: 

 لیس االنقسام). علة هذا 52-51: 12لو  على ثالثة" (واثنان اثنین، ثالثة على ،في بیت واحد منقسمین اآلن خمسة
 ومقاومتهم كنیسة ، اإلیمان قسًرا، وٕانما كراهیة غیر المؤمنین للحقل لقبووٕالزامهممقاومة المؤمنین لغیر المؤمنین، 

المسیح بال سبب، سوى أن الظلمة ال تطیق النور. 
، أن العالم یكره الكنیسة، لكن الكنیسة تحب العالم وتخدمه. رلإلمبراطو" العالمة ترتلیانوكما كتب "

ن یثبتون كراهیة وبغضة مما هو في داخلهم. يفالمؤمنون یفیضون حًبا من طبیعتهم الجدیدة، وغیر المؤمن
 فلما حصل من األمم والیهود مع رؤسائهم هجوم"

] 5". [ ویرجموهمایهماعلیبغوا 
إذ لم یفلح الیهود في بث سموم الشكوك في أذهان المؤمنین التجأوا إلى العنف. وكان یلزمهم لتحقیق هذا أن 

  فتنة. يع األمم غیر المؤمنین لیثیروا الحكام والقیادات على الرسولین كصانعمیتحدوا 
هذه قصة العالم في كل جیل حیث یتحد األعداء المقاومین لبعضهم البعض ألجل تدمیر كنیسة المسیح. 

  وأثاروا الحكام والرؤساء لرجم الرسولین.،نسي الیهود واألمم العداوة القائمة بینهم

  في لسترةن. دعوتهما إلهي3
 ،شعرا به"

، فهربا إلى مدینتي لیكُأونیة ِلسترة وِدِ◌ْ◌ربة
 ]6". [لى الكورة المحیطةإو

حدث انشقاق في المدینة، فالبعض انحاز للیهود المقاومین للحق، وآخرون كانوا في صف الرسولین. 
واستطاع عدو الخیر كعادته أن یقیم تحالًفا بین القیادات الدینیة المقاومة والشعب الرافض لإلیمان، وأیًضا القیادات 

السیاسیة. فاتفقت القیادات الدینیة مع المدنیة والسیاسیة على االنقضاض على الرسولین كفریسة، ورجمهما. یبدو أن 
القرار قد صدر في المجمع، واستطاعوا أن ینالوا موافقة السلطات. لكن شاء اهللا فانكشفت الخطة واستطاع الرسوالن 

أن یهربا إلى مدینة لیكأونیة لسترة. 
ة، يلم یهرب الرسوالن من الحقل، وال أعطیا ظهرهما للعمل اإللهي، لكن من أجل سالم الكنیسة في أیقون

ولیس خوًفا من الموت، هربا إلى لسترة ودربة. 
 ]7". [وكانا هناك یبّشران"

 من لیكأونیة Onesiphorusجاء في كتاب أبوكریفا "أعمال القدیس بولس" "أنه لما خرج ُأنسیفورس 
 منحنًیا، أما رأسه فتنم والستقبال بولس [رأى بولس قادًما، رجًال بحجم یمیل إلى الصغر، ذا حاجبین متقابلین وأنف یبد

عن قوة وشجاعة، ورجاله مقوستان، نوًعا ما ممتلئ الجسم، وممتلئ نعمة، یظهر أحیاًنا كأنه مالك وأحیاًنا كإنسان.] 
" جاءت في بعض النسخ القدیمة "إلى مدینتي لیكأونیة لسترة ودربة". فهربا إلى مدینة لیكأونیة لسترة ودربة"

یعتقد البعض أن بولس ختن تیموثاوس في لسترة، التي ربما كانت موطنه. أما دربة فهي مدینة غایس المحبوب. 
، وكان یجلس في ِلسترة رجل عاجز الرجلین"
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، ُمقعد من بطن أّمه
 ]8". [ولم یمِش قط

 شفاء مقعد من بطن يیستعرض القدیس لوقا إحدى المعجزات التي ُصنعت على یدي الرسول بولس، وه
) لیؤكد 3ختار هذه المعجزة مقابل ما حدث مع الرسولین بطرس ویوحنا عند باب الجمیل في الهیكل (أع اأمه. ولعله 

أنه رسول لیس بأقل منهما. 
قدم تأكیدات من أجل غیر المؤمنین وهي ثالثة أمور: عاجز الرجلین، مقعد من بطن أمه، لم یمِش قط. أما 
بالنسبة للبسطاء فاألمر ال یحتاج إلى تأكیدات، فعندما تحدث السید المسیح مع المرأة السامریة قال لها: "صدقیني یا 

)، فصدقته. ٢١: ٤امرأة" (یو 
إنه لم یمِش قط، فالشفاء هو عمل معجزي ال شك فیه. 

  ،هذا كان یسمع بولس یتكلم"
  ،فشخص إلیه

 ]9". [وٕاذ رأى أن له إیماًنا لُیشفى

كیف عرف القدیس بولس أن هذا المقعد كان له إیمان لُیشفى؟ شعر بالروح مدى جدیته واهتمامه بالخالص 
وشفاء نفسه، وأن قلبه كان یلتهب عند سماعه عن محبة اهللا. 

  .اإلیمان یدرك ما ال یدركه العقل البشري

  .عظیم هو اإلیمان، إنما ال فائدة منه إن خال من المحبة

  .یلزم على اإلیمان أن یسبق اإلدراك لیكون اإلدراك جزء من اإلیمان

  .نستطیع أن نلمس ذاك الجالس في السماء بإیماننا ولیس بأیدینا
القدیس أغسطینوس 

: قال بصوٍت عظیمٍ "
، قم على رجلیك منتصًبا

 ]10". [ وصار یمشي،فوثب

 یسمع الرسول بكل جدیة ، بخالص نفسها مهتمً ا إنسانً  كانا فقیًرا یطلب صدقة، وٕانمانلم یكن األعرج ه
وشوق. 

"، لكي تتمتع نفسه بالقیامة من األموات، قمإذ شعر أنه یطلب خالص نفسه قدم له العطیة اإللهیة: "
)، ویتمتع جسده بالشفاء. أما الوثب فیشیر إلى بهجة قلبه الداخلیة. ١٤: ٥فیضيء له المسیح (أف 

، فالجموع لّما رأوا ما فعل بولس"
: رفعوا صوتهم بلغة لیكُأونیة قائلین

 ]11". [ن اآللهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلیناإ

 كان في القدیم فكرة سائدة بین الوثنّیین أن اآللهة اعتادوا افتقاد البشر في شكل بشري. ُوجد اعتقاد راسخ بین 
. Baucis ظهرا مّرة في فریجّیة لزوجین یدعیان فلیمون وباخس Mercuryهؤالء الناس بأن زفس (جوبتر) وهرمس 
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. ˺ أكرم استضافتهما، لذلك ُدعیت المقاطعة لیكاؤنّیةLycaonوأن شخًصا ُیدعى لیكاؤن 
  ، وبولس هرمس،فكانوا یدعون برنابا زفس"

 ]12". [إذ كان هو المتقدم في الكالم

صارت الجموع تصرخ، إذ حسبتهما اإللهین زفس وهرمس قد تشبها بالناس، ونزال من السماء إلیهم، وٕاذ كانوا 
یصرخون بلغة لیكأونیة غالًبا لم یفهمهما الرسوالن. 

 في حفریات بالقرب من لسترة تمثاًال لهرمس ونصًبا لزفس W. M. Calderاكتشف العالم و.م. كالدر 
بواسطة أشخاص أسمائهم لیكأونیة. 

، هو چوبتر عند الرومان وأوزوریس عند المصریین. وهو اإلله األعظم بین مجمع آلهة الیونان. Zeus زفس
وقد دعى برنابا زفس، ألنه مظهره وشكله ذا وسامة وعظمة. له هیكل في لسترة. 

،  وهو بشیر اآللهةMaia من مایا  هرمس، وهو ابن جوبترMercury: دعا الیونانّیون میرسیري هرمس
. كان ُیظن أن هذین اإللهین یسافران مًعا. ُدعي بولس الفصاحة والبالغة والمنطقورسول كل اآللهة. لهذا فهو إله 

. ˻هرمس بسبب بالغته، یرافق زفس في تحركه
  ،كاهن ِزفس الذي كان قدام المدینة"فأتى 

، بثیران وأكالیل عند األبواب مع الجموع
 ]13". [وكان یرید أن یذبح

 إلهین لهما من السماء نزال إلى عالمهما السفلي. والزموا بافتقادظنت الجماهیر أنهم سعداء الحظ، فقد حظوا 
كاهن زفس أن ینطلق إلى اإلصطبل الملحق بالهیكل إلحضار ثیران لتقدیم ذبائح لهما. 

جاء كاهن زفس ومعه الجموع والذبائح، وكان هیكل زفس في مقدمة المدینة متاخم لألبواب مباشرة، كحارس 
للمدینة. كانوا یضعون أكالیل من الصوف المجدول حول رقبة الذبائح ألنها مقدمة لإلله. أما اإلله فیضعون له أكلیل 

من الزهور. 
 كان من عادة الوثنّیین بناء هیاكل لآللهة في أحیاء المدینة، ویضعون صور اآللهة على أبواب المدینة. 

وكانوا یزّینون اآللهة كما الذبائح المقّدمة بأكالیل من أوراق الشجر والزهور. أحیاًنا توضع على المذابح، والكهنة 
والتعدّبدین. وٕالى وقت قریب كان بعض الوثنّیین یكّرمون الشخصّیات الهامة أو المحبوبة لدیهم عند زیارتهم للهیاكل 

. ˼بوضع أكالیل من الورد حول أعناقهم
 ،یا للعجب جاء كلمة اهللا الحقیقي إلى عالمنا ولم یتحرك أحد لیقدم له ذبیحة، ألنه لم یطلب من العالم شیًئا

بل جاء لیقدم نفسه ذبیحة عنهم! 
، فلما سمع الرسوالن برنابا وبولس مّزقا ثیابهما"

 ]14". [واندفعا إلى الجمع صارخین

یقدم لوقا البشیر برنابا على بولس، ربما ألن الجمع هناك أعطوا كرامة أعظم لبرنابا إذ حسبوه اإلله زفس، 
والمنطق، هو المتحدث باسم زفس.  صاحةففكان شكله یحمل وقاًرا خاُصا، وحسبوا بولس هرمس إله البالغة وال

1 James N. Freeman: Manners and Customs of the Bible, N.J, p. 444. 
2 James N. Freeman: Manners and Customs of the Bible, N.J, p.444. 
3 Freeman, p. 444. 
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 وال أن یتغاضیا عن الكرامة المنسوبة خطأ إلیهما. یكفیهما تلك الكرامة ،لم یكن ممكًنا للرسولین أن یصمتا
هما. يلإ وانتسابها كرامته اغتصابیقبال   تمتعا بها كرسولین للسید، ولكن الالتي

تمزیق الثیاب هنا إشارة إلى الشهادة على تصرف أو سماع كلمات تجدیف. هذا ما فعله رئیس الكهنة حین  
ظن أن یسوع یجدف حین قال: "وسوف تبصرون ابن اإلنسان جالًسا عن یمین القوة، وآتیا في سحاب السماء" (مر 

14 :62 .(
؟  أیها الرجال لماذا تفعلون هذا:وقائلین"

  ،نحن أیًضا بشر تحت آالم مثلكم
  ،نبشركم أن ترجعوا من هذه األباطیل إلى اإلله الحي

 ]15". [الذي خلق السماء واألرض والبحر وكل ما فیها

: ١٤فزع الرسوالن للمنظر، ومزقا ثیابهما عالمة رفضهما لهذا التجدیف، وشهادة على من یجدف (مر 
 أنهم إذ ذبحوا ثوًرا مزق الرسوالن ثیابهما حتى یكفوا عن ذلك. القدیس مار أفرآم السریاني). ویرى ٦٣

بشر تحت لم یرفض الرسوالن تألیهما فحسب، وال أكدا أنهما شخصان من البشر، وٕانما أكدا أنهما خاطئان "
 ةبراًرا، بل خطاأ". صورة رائعة للخدام الذین لن یتعالوا على المخدومین، وال یحسبوا أنفسهم آلهة، وال األمم مثلكم

)، فإنه بهذا یقدر 15:1 تى 1محتاجین إلى خالص اهللا معهم. ال یخجل الرسول بولس من دعوة نفسه "أول الخطاة" (
ه بمخلص الخطاة. مع لیتمتعوا اةأن یلتصق به الخط

  أناًسا أشراًرا ذوي سمعة ردیئة وقادهم حتى صاروا مثاًال للشخصیة الكلیة اختارشیًنا لیسوع أنه ملماذا ُیحسب ذلك 
. ˺الطهارة، حین تحولوا إلى إنجیل المسیح، ُمظهًرا للبشریة مدى قدرته على شفاء النفوس

العالمة أوریجینوس 

 یمارس  عندما تظن أنك خاطئ وأنت بالحقیقة هكذا، فهذا لیس تواضًعا. لكن حین ال یشعر إنسان في نفسه وهو
 لسُت "فإنينه بالشخص العظیم، فهذا تواضع حقیقي. عندما یستطیع شخص كبولس أن یقول: أأعماًال عظیمة 

)، وأیًضا یقدر أن یقول: "المسیح یسوع جاء إلى 4:4كو  1 ذاتي، لكنني لست بذلك مبرًرا" (في يءٍ أشعر بش
 لكن في ، بحق متواضع، الذي یمجد األعمالاإلنسان)؛ هذا 15:1 تي 1 أولهم أنا" ( الذینالعالم لیخلص الخطاة
. ˻ذهنه یرى نفسه أسفل

 الفم الذهبي یوحناالقدیس 

  ...كیف كان األول (بین الخطاة)؟ ألم یوجد یهود كثیرون خطاة قبلة؟ ألم یوجد قبله خطاة في كل الجنس البشري
... تذكروا شاول وأنتم تكتشفون أفماذا هو معنى "الذین أولهم أنا"؟ إنني أشر جمیعهم. یقصد باألول أي األرد

 هو ألیس بیٍد واحدة فقط، بل كان حارًسا لثیاب راجمیه،  استفانوسالسبب. ألیس هو ذاك الذین لم یكفه أن ُیرجم
 ˼ أضطهد الكنیسة في كل موضع؟... فقد كان ُیحسب أول ُمضطهد. لیس من هو أشر منه!الذيذاك 

القدیس أغسطینوس 

1 Against Celsus, 1:63. 
2 On the Incomprehensible Nature of God, 5: 6. 
3 Sermon 175:6-7. 
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ار الجمهور عنهما إلى نعمة اهللا الغنیة العاملة في حیاة الخطاة القادمین إلى ظبهذا حول الرسولین أن
المخلص بروح التواضع ال الكبریاء. 

  اإلیمان نفسه أنه لیس منا بل باألحرى من اهللا. إذ یقول:إلى لنقتدي بهما، فال نظن أن شیًئا ما هو منا، متطلعین 
). ال نظن في أنفسنا أمور 8: 2"ألنكم بالنعمة مخلصون؛ باإلیمان وذلك لیس منكم. هو عطیة اهللا" (أف 

 .˺ فإننا بشر، تراب ورماد، دخان وظل،عظیمة، وال ننتفخ

  ال تقلل من شأن فضیلتك بالتشامخ. أترید أن تفعل شیًئا عظیًما بالحقیقة؟ 20: 11"ال تستكبر بل خف" (رو ،(
لن تسمح أن یدخل إلى فكرك الظن بأن إنجازاتك عظیمة. هل أنت بتول؟ فإن العذارى اللواتي في اإلنجیل لم 

نه أم كل األعمال إ). لیس شيء یشبه التواضع. 12: 25ینتفعن من بتولیتهن بسبب قسوتهن وعنفهن (مت 
 للغایة وفاسدین. قل، لُیِقْم إنسان ما ءغیضین وأردیاب. بدونه نكون ها ورباطها وینبوعیها ومربهاالصالحة وأصل

یطهر برص، لكنه بالكبریاء واالعتداد بالذات ال یكون إال ممقوًتا وشریًرا وكریًها للغایة. ال لیشفى عرج ولموتى و
تنسب شیًئا إلیك. هل لك إمكانیة الكلمة ونعمة التعلیم؟ ال تظن بسبب هذا أنك أفضل من اآلخرین في أي شيء. 

 .˻ت مواهب بفیضنل ألنك ،فإنه یلزمك باألحرى أن تكون أكثر تواضًعا

  لقد نسب كل شيء إلى الملك المعلم، حتى تصرفاته، ولم ینسب لنفسه مجد اهللا... قیل في موضع آخر: "ألن اهللا
. ˼)13: 2هو العـامل فیكم، أن تریدوا وأن تعملوا" (في 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 
"، ولسنا آلهة ُتقدم لها ذبائح. نحن أیًضا بشر تحت آالم مثلكم"
": تستخدم لمفهوم العبادة الوثنیة التي لیس فیها الحق بل الباطل. هذا یكشف أن كرازة بولس وبرنابا األباطیل"

ف الجماهیر رلقد جاء الرسوالن لینزعا هذه األباطیل، لكن تصفي هذه المدینة انصبت باألكثر على األمم الوثنیین. 
مع الرسولین جاء على خالف ما یشتهیه الرسوالن، ألن بعملهم هذا یسلكون في ذات األباطیل! یسألهم الرسوالن أن 

 یكفوا عن هذه األباطیل ویرجعوا إلى اهللا خالق السماء واألرض الحي، واهب الحیاة.
) قدم ما 5: 9 لى العبارة: "انتهرت األمم، أهلكت الشریر" (مزع ورشكثیودورت أسقف ألب اي تعلیق ف

 وأهلكا الشر الذي فیهم، إذ لم ،المزمور، حیث قدما الحق لألمم يففعله القدیسان بولس وبرنابا مثًال لتحقیق ما ورد 
هین: [خالل الرسولین القدیسین والمبشرین بالحق ُتقدم لألمم التعالیم اإللهیة، وٕاذ لإالشر، أي العبادة لهما ك یقبال هذا

یقبلونها یتخلصون من الخطأ فیهلك الشر، وتُنزع عن الناس العبادة له بجهالة. هكذا منع بولس وبرنابا أهل لیكاؤنیة 
لماذا تفعلون هذا؟ نحن أیضا بشر تحت آالم مثلكم، نبشركم أن "محاولتهم في تقدیم ذبیحة، صارخین في وجوههم: 

 .] ˽ ]15" [ترجعوا من هذه األباطیل
 ]16". [الذي في األجیال الماضیة ترك جمیع األمم یسلكون في طرقهم"

" هنا تشیر إلى إعطائهم كمال الحریة، فمن جانب قدم لهم الشاهد على وجوده ومحبته ورعایته، لكنه یترك"

1 Hom. on Acts, hom. 30. 
2 Hom. on Acts, hom. 30. 
3 Hom. On 1Tim., hom. 3. ترجمة سعاد سولایر 
4 On Ps. 9. 
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بقاؤهم حتى تلك اللحظات هو من قبیل طول أناة اهللا علیهم وعلى آبائهم، إذ لم یهلكهم بسبب  لم یلزمهم بالعبادة له.
وه بما یلیق به وبهم كخلیقة اهللا، د انجیل الخالص، لیرجعوا إلیه ویعببإعالنه عن عبادته، واآلن قد جاء إلیهم انحرافهم

موضوع حبه الفائق. 
. جاء فیها أن جوبتر نما إلى Ovid ˺س آدم كالرك قصة خرافیة رواها أوفیدبلتفسیر ما حدث في لسترة یقت

 في ة فقرر أن ینزل بنفسه إلى األرض ویقوم بمسحها. جاء إلى مقاطعة لیكاؤنيانحالل،علمه ما حّل بالبشریة من 
 وسخر مما حدث، وأراد أن یضع ألوهیتهن، فجاء الجمع یعبده. تشكك لیكاؤون في و وأقام في قصر لیكاؤي،شكل بشر

 ي، قام عند وصولهم بذبح أحدهم، وطهMolossianجوبتر في محنة، لذا إذ جاء إلیه سفراء من دولة المولوسیان 
فحرق  نویكاؤل صوبها إلیه  التي على هذه اإلهانةاإلله غضب، ووضعه أمام جوبتر. ي الباقىمه وشولحجزًء من 

قصره وسخط هذا الملك الشریر إلى ذئب. ومنذ ذاك الحین ُدعیت المقاطعة لیكاؤنیة. 
هوتیة الفائقة بشفاء األعرج من بطن الرأت الجموع البسیطة أن جوبتر عاد لیفتقد المدینة معلًنا عن قوته ال

التي صنعها برنابا وبولس، وٕاذ خشوا سخط اإلله جوبتر علیهم لئال یحسبهم متهاونین في  أمه، وغیرها من المعجزات
 بثیران ویقدمها ذبائح لبرنابا وبولس. یأتي به ألزموا الكاهن أن الالئقةتقدیم الكرامة 

: ١٧یعتبر الرسول بولس أن سقوط األمم في عبادة األوثان قبل مجیئه علته أنهم كانوا في أزمنة الجهل (أع 
٣٠ .(

إذ یتحدث الرسول مع وثنیین لم یدركوا حب اهللا والفرح به، ألن مسرتهم كانت منصبة في الطعام والشراب، 
أعلن لهم أن حتى هذا الطعام هو من عنده، كما المسرة والفرح من قبله. 

  كون نظامه الحالي، حتى یتمكن البشر من معرفته على أي حال بأعماله، طالما هو غیر للأعطي اهللا بكلمته
. ˻منظور بالطبیعة. فكثیًرا ما ُیعرف الصانع بصنعته حتى لو كان غیر منظور

 البابا أثناسیوس الرسولي
  ،مع أنه لم یترك نفسه بال شاهد"

  ،وهو یفعل خیًرا
  ،یعطینا من السماء أمطاًرا وأزمنة مثمرة

 ]17". [ویمأل قلوبنا طعاًما وسروًرا

 وخلق فصول ، فیقدم له مطًرا من السماء، عن حب اهللا ورعایته لإلنسانعمليالطبیعة ذاتها خیر شاهد 
السنة المتنوعة لیجد اإلنسان غذاءه. وال تقف رعایته عند طعام الجسد، إنما یهب الفرح الداخلي والسرور طعاًما بدونه 

لنفس. اتتحطم 
ركز الرسل في كرازتهم على عطیة الفرح الداخلي أو فرح الروح الذي یمأل القلب ویهبه حیاة صادقة.  

  جد له و)، فإنه ال یوجد أكل وشرب هناك. كل هذا ُیترك وال يُ 30:22كما أنه ال یوجد زواج في السماء (مت
األمور،  موضع هناك. باألحرى یوجد بّر وسالم وفرح في الروح القدس. لهذا یحثنا بولس أن نركز على هذه

إلى متحققین أننا ننالها هنا فعًال على األرض، فنأخذها إذ نذهب إلى الملكوت السماوي. نطلب السالم والبّر وما 

1 Metam., l, ivv 211-239 
2 Contra Gentes, 3:35:1. 
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. ˺ذلك من الروح القدس كطعاٍم وشراٍب في ملكوت السماء
العالمة أوریجینوس 

 رفع الفكر فوق األمور التي تستحق التهلیل بها. أما المسرات (المباهج) فهي رفع للفكر سروریقصد الناس بال 
. ˻بطریقة غیر مهذبة ال تعرف االعتدال

القدیس جیروم 
 ،وبقولهما هذا"

 ]18". [كّفا الجموع بالجهد عن أن یذبحوا لهما

  وبالكاد استطاع الرسوالن أن یمنعا الجموع من تقدیم ذبائح لهما.واضح أن الجماعة كانت في حماٍس شدیدٍ .

  ورجم بولسض. تحري4
  ،ثم أتى یهود من إنطاكیة وأیقونیة واقنعوا الجموع"

 ]19". [فرجموا بولس وجّروه خارج المدینة ظاّنین أنه قد مات

 إلثارة أنطاكیة بسیدیة جاءوا إلى لسترة  من والذین طردوهما، أیقونیة فيهؤالء الذین أرادوا قتل الرسولین
الجمهور هناك للخالص منهما. 

ا برجم بولس. هذا ما یتوقعه الخادم فال یضطرب أن والذین أرادوا تقدیم ذبائح لهما كإلهین هم الذین قام
هم ضطهده الذین كانوا یمدحونه الذین كانوا یترنمون ویسبحون السید المسیح: "مبارك اآلتي باسم الرب" اهاجمه أو 

ه ذبیحة التسبیح أرادوا أن یقدموه ذبیحة! لأصلبه، أصلبه. الذین قدموا أنفسهم الذین صرخوا: "
لقد وقفوا حوله حتى یطمئنوا أنه مات، ظنوه هكذا تركوه. لم یكن ممكًنا للموت أن یلحق به، حتى وٕان ُرجم، 

مادام له رسالة لم تتم بعد! 

  ردأ من الحجارة. فماذا یلزمنا أن نفعل؟ كما فعل هو؛ أهؤالء األعداء جرحوه بحجارة، توجد جراحات تحدث بالكالم
لى الذین صنعوا معه إلقوه بالحجارة، وٕانما بعدما جروه خارًجا، عاد ثانیة إلى مدینتهم لیحسن أفإنه لم یبغض من 

شروًرا. فإن احتملت من یشتمك وصنع بك شًرا، فانك بهذا ُترجم. ال تقل: "إنني لم أصنع به شرا". فإنه أي شر 
ن عن الملكوت، كان یجتذب الناس من الخطأ، ویقدمهم هللا. مثل هذه اإلحسانات لفعله بولس حتى ُیرجم؟ كان یع

 .˼تستحق األكالیل... یستحق بركات كثیرة ال حجارة

 ) فیها هذا التكریم ناال معاملة مرعبة للغایةالرسوالن بولس وبرنابافي ذات المدینة التي ناال (˽. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

. تلمذة كثیرین في دربة 5
  ،ولكن إذ أحاط به التالمیذ"

1 Commentary on Rom. 14:17. 
2 Ep. to Gal 3:5:22. 
3 Hom. on Acts, hom. 31. 
4 Hom. on Acts, hom. 31. 
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، قام ودخل المدینة
 ]20". [وفي الغد خرج مع برنابا إلى ِدربة

یرى البعض أن رجم بولس الرسول ترك آثاًرا في جسمه، لذا یفتخر في الرب قائالً : "ألني حامل في جسدي 
). ١٧: ٦سمات الرب یسوع" (غل 

: ١٢ كو ٢قیل أنه إذ ُرجم ُأخذت روحه إلى السماء الثالثة، وتمتع بأمجاد "ال یسوغ إلنسان أن یتكلم بها" (
٤ .(

ُرجم وجروه إلى خارج المدینة ظانین أنه قد مات، ومع هذا أحاط به التالمیذ، فقام ودخل المدینة، بل وفي 
الیوم التالي سافر مع برنابا إلى دربة... كیف یمكن هذا؟ حتًما أن التالمیذ صلوا وأظهر اهللا قوته، ألنه وٕان لم یمت 
فإن رجمه بالحجارة وجره على األرض حتى خارج المدینة كان یحتاج إلى عدة شهور للنقاهة. أما أن یقوم في الحال 
ویمشي ثم یسافر على قدمیه في الیوم التالي، فهذا لیس من عمل طبیعي، بل من عمل نعمة اهللا الفائقة. فال عجب 

: ١ كو ٢أن ترنم قائالً : "الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ینجي، الذي لنا رجاء فیه أنه سینجي أیًضا فیما بعد" (
١٠ .(

 . عودة وتثبیت الكنائس6
، فبّشرا في تلك المدینة"

 ]21". [وتلمذا كثیرین ثم رجعا إلى ِلسترة وأیقونیة وٕانطاكیة

لم یكن ممكًنا للحجارة أن تخترق فكر بولس وبرنابا، وتحطم غیرتهما على خالص حتى الراجمین. فقد انطلقا 
 وأیقونیة وأنطاكیة بیسیدیة حیث یوجد المحرضون ، ثم عادا إلى لسترة حیث رجم الرسول،إلى حین إلى دربه لیبشرا

 حبهما هو سّر قوتهما في كرازتهما، وقد وضع الرسول بولس الحب على قائمة  على رجمه. أنهما محبان للجمیع.
ثمار الروح القدس ألنه عطیة الروح.  

 یستحق أن یحتل رأس قائمة ثمار الروح إن لم یكن الحب؟ بدون الحب ال ُتحسب الفضائل األخرى يءأي ش 
. ˺فضائل. ومن الحب یولد كل ما هو صالح

القدیس جیروم 
الص الكثیرین ُقدم بولس للرجم، وفي وسط تجربته كرمه اهللا، إذ لم یقهره الموت وال حطمته خخالل حبه ل

التجربة. 

  یمكن أن ُیقدم بولس للموت لكنه لن یقهر قط˻. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 لب الریح المطر. لكن المطر الغزیر یفسد النباتات جتجلب التجارب مراحم اهللا في تحرك نحو النفس، وذلك كما ت
ففها وتجعلها صلبة، جمارها، غیر أن كمیة معتدلة من الریح تثالحدیثة الزرع الضعیفة، وتجعلها متعفنة وتحطم 

1 Ep .to Gal. 3:5: 22. 
2 Morality 1: 31, ch. 15 PL 76: 610. 
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. ˺)16: 26(إش  رب في الضیق طلبوك" هكذا أیًضا التجارب المعتدلة مع النفس... یقول النبي: "یا
ثیئوس أسقف غزة ودوراألب 

، نفس التالمیذ ویعظانهم أن یثبتوا في اإلیمانأیشّددان "
 ]22". [وأنه بضیقات كثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت اللَّه

یبرز إیمان القدیسین بولس وبرنابا وحبهما العجیب للخدمة أنهما عادا یبشران في البالد التي طردا منها، 
ویوجد بها مقاومون كثیرون لهما. عادا یثبتان ویشددان أنفس التالمیذ غیر مبالین بالموت، بل بقوة الروح یتحدونه، 
وكأنهما لیس فقط احتمال شدائد المسیح، بل كان یسعیان إلیها. وقد عبَّر الرسول بولس عن عشقه للموت من أجل 

المسیح حین كتب رسالته الوداعیة لتلمیذه تیموثاوس: "صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحیا أیًضا معه، 
). ١٢–١١: ٢تي  ٢إن كنا نصبر، فسنملك أیًضا معه" (

  ،كانت االضطهادات تلي اضطهادات: حروب وصراعات ورجم. هذه كلها لیست بأقل من عمل المعجزات
 وأعدت لهما فرًحا عظیًما. لم یقل الكتاب (عن الرسل) في أي موضع عادوا فرحین ألنهم ،جعلتهما مشهورین

هذا تعلموه من  ).41: 5(أع  نهم فرحوا إذ ُحسبوا أهًال ان یهانوا من أجل اسمهأصنعوا معجزات، لكنه قال 
 والذي بدون تزییف هو ي). فإن الفرح الحقیق20: 10المسیح القائل: "ال تفرحوا بأن الشیاطین تطیعكم (راجع لو 

 .˻التألم من أجل المسیح

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ال ُیكلل أحد ما لم یجاهد قانونًیا؛ لیست نصرة مجیدة ما لم یكن الصراع متعًبا˼ .
 القدیس أمبروسیوس

 هذه المحفوظة لكم ، یلزمكم أن تحاربوا ضد إبلیس كل یوم تحت قیادة المسیح، فال تطلبوا المكافأة أثناء المعركة
فى الملكوت یلیق بكم أثناء المعركة أال تطلعوا إلى ما هو محفوظ لكم عندما تنالون النصرة، بل باألحرى أن 

 2 المسیح یسوع ُیضطهدون" (يتركزوا أذهانكم على ما یقوله الرسول: "جمیع الذین یریدون أن یعیشوا بالتقوى ف
. ˽)22: 14) وأیًضا "بضیقات كثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت اهللا" (أع 12: 3تي 

  د هنا، ولكن ال ُیمتلك هنا. ال تطلب في عيُ   أننكمقي يقيلح اب الفرح (الراحة) في هذا العالم، ألن الفرحلطنال
الرحلة ما هو محفوظ لك في موطنك. فإنه یلیق بك أن تحارب ضد الشیطان كل یوم تحت قیادة المسیح، فال 

لمحفوظة لك في الملكوت. أثناء المعركة یلزمك أال تطلب ما هو محفوظ لك أة اوسط المعركة المكافي تطلب ف
 أن تصغي إلى ما یقوله الرسول: "بضیقات كثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت اهللا" ىحرألصرة، بل بالن االعندما تن

ح حیث یشتاق  بفر إلى وطننا الرئیسيودإذ یهبنا اهللا القوة یلزمنا أن نعیش بطریقة نتأهل بها أن نع ).22: 14(أع 
 المواطنون المالئكة في مدینة أورشلیم اأن یرانا، ویرحب بنا السابقون لنا البطاركة واألنبیاء والرسل. هناك رفقاؤن

عمال ألابئ لتالسماویة، والمسیح ملك تلك المدینة، ینتظروننا بأذرع الحب المفتوحة. فإن كنا نطرح الشیطان ونم

1 Discourses, 13.  
2 Hom. on Acts, hom. 31. 
3 Duties of the Clergy, 1:16. 
4 Fr. Caesarius of Arles, Sermons, 215:3. 
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عرفون أیها االخوة أن كل التجار والمسافرین یكونون قلقین وهم في الطریق، كم تئذ نعود إلیهم. فإنندالصالحة ع
 وطنهم مع ربٍح عظیمٍ . هكذا ان یبلغوأ في وطنهم، ویشعروا بفرٍح عظیٍم عندما یتأهلوا متماها من االروحریتا ملكي 

س الوقت لنفرح هنا فقط ي نفنحن أیًضا أیها األعزاء األحباء نعد نفوسنا للفرح عندما نتأهل للذهاب إلى المسیح. ف
 ˺ الفرح حقیقة!قتنيفي رجاء، أما بعد ذلك فنتعین أن ن

 یة منه (خالل الضیقات طخلا نضغیس یعقوب كذهٍب نقٍي في الدینونة المقبلة أزال أوال كل دالق دم إلهناق يام يكل
. ˻یحترقء الكثیرة)، حتى تستطیع الشاهد الناري اآلخر أن یجده بال شي

 ن  مربسان، وشنإ هكرتیرغب في إتمام أعمال الشیطان فإنه ال یشعر به یقاومه. ولكن إن سان  اإلنماادم
یتبع المسیح، یلزمه أن یحتمل عداوة الشیطان الذي رفض أن یفضله عن المسیح بأخذه قراًرا   أنرختاارة، وخالص

ن أألن "جمیع الذین یریدون  ،ت ال للمباهج والملذاة،سلیًما. لذلك فكل من یتحد مع المسیح یلزمه أن یستعد للمعرك
. ˼)12: 3 تي 2ن" ( ودهطضيُ  بالتقوى في المسیح یسوع شوايیع

 ا الجسد... لیته ذي هففهم أیها اإلخوة األعزاء أن التجارب ال تفارق المسیحیین ماداموا یعیشون نف ور أن نعانمزلي
 الشر وتبرد ديازتي –كما یقول اإلنجیل -  المما تقترب نهایة العندال یعد أحد نفسه بما لم یعد به اإلنجیل، مادام ع

. ˽بل وللصبر وبةتفوسنا لیس فقط لل نعد نا أننمزلي)... 12: 24 تالمحبة (م

 نجاهد أوًال في هذا العالم بإتمام األعمال الصالحة، فإننا بعد ذلك إذ یكافئنا الرب نبلغ الملكوتانك نإ ˾ .

 یح بنفس الطریقة سملا نومن شر المتكبرین واألشرار، ألنهم ال یعبداني  سنع، بالحقاهللادما نبدأ نبحث عن نع اقح
. ˿وميبها كل م لهز التي كر

 یصریوس أسقف آرل قباأل

  :إن أردت أن "األلم هو رباط حقیقي، وسند لحٍب أعظم، وأساس للكمال والصالح الروحي. لتصغي إلى القول
). مّرة أخرى یقول المسیح: "في العالم سیكون لكم ضیق، ولكن 1 :2تخدم الرب أعدد نفسك للتجربة" (ابن سیراخ 

). في كل موضع ترون األلم ممدوًحا، في كل موضع ُیقبل األلم كأمٍر ضروري بالنسبة لنا. 33: 16 تشّجعوا" (یو
فإّنه في العالم لیس من ینال إكلیًال بدون ألم، ما لم یتقوَّ باألتعاب وااللتزام بنظام معّین لألكل والتداریب واألسهار، 

. ̀فكم باألكثر یكون هذا أمًرا واجًبا لمن في هذه المعركة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 ́یش في حیاة غایة في الخطورة وسط حبائل التجربةعإذ نحن بشر ن .
القدیس أغسطینوس  

1 Sermon 215:4. 
2 Sermon 91:4. 
3 Sermon 103:3. 
4 Sermon 154:1. 
5 Sermon 162:1. 
6 Sermon 182:4. 
7 Catena.  
8 Letters, 250. 
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  كما أن العالم البد أن یعبر خالل الشتاء قبل الربیع حیث تتفّتح الزهور، هكذا یلیق باإلنسان أن یعبر بتجارب
كثیرة قبل میراث الحیاة األبدّیة. وكما قال بولس: "بضیقات كثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت اللَّه". تأتي التجارب 

. ˺بطرق ثالثة: اإلغراء، االنجذاب، والقبول. فالشیطان یغوي، والجسد ینجذب، والعقل یقبل
القدیس هیالري أسقف بواتییه  

، خبا لهم قسوًسا في كل كنیسة"وانت
، ثم صّلیا بأصوام

 ]23". [واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به

عادا إلى ذات  وها الروحي. فإذامبسماح إلهي مر الرسوالن بضیقات عظیمة، كانت لبنیان الكنیسة كما لن
المدن التي عانوا فیها من الضیقات تطلع إلیهما المؤمنون بنظرة أفضل وكرامة أعظم. فلم یجد الرسوالن صعوبة في 

بأوامر رسولیة ملزمة، وٕانما بشركة الشعب كله  ، خاصة وأنهما لم یتم االختیارهناك قسوس لخدمة الكنائس انتخاب
في الصوم والصالة.  

 ، وٕانما "للرب"، ال في أیدي الكهنة،في كل مدینةبسیامة قسوٍس، واستودعا الشعب  نفسا الرسولین استراحت
فهو الراعي الحقیقي الخادم لكنیسته والمهتم بكل احتیاجاته، والحافظ لها. 

 اختیارهم للصالحین للخدمة، لذلك تم االختیار بروح إمكانیةكان الكل حدیثي اإلیمان، ویصعب التحقق من 
الصوم والصالة، معتمدین على عمل الروح القدس. 

 ]24". [ولما اجتازا في بیسیدیة أتى إلى بمفیلیة"

، وتكّلما بالكلمة في برجة"
 ]25". [تالیةأثم نزال إلى 

عادا في نفس خط السیر الذي جاءا خالله الفتقاد الكنائس والمؤمنین حتى وصال إلى میناء أتالیه (حالًیا 
  وٕانما ربما عبرا بها دون الدخول فیها والكرازة بها.انتالیا)، وهي المدینة الوحیدة التي لم یزوراها في مجیئهما،

. تقریر مفرح في أنطاكیة 7
  ،ومن هناك سافرا في البحر إلى إنطاكیة"

 ]26". [حیث كانا قد ُأسلما إلى نعمة اللَّه للعمل الذي أكماله

عادا إلى أنطاكیة فتمت أول رحلة كرازیة للقدیس بولس مع القدیس برنابا. یرى البعض أنها استغرقت ثالثة 
شهور والبعض یرى أنها سنة كاملة. 

 ،ولما حضرا وجمعا الكنیسة"
  ،أخبرا بكل ما صنع اللَّه معهما

 ]27". [وأنه فتح لألمم باب اإلیمان

 ]28". [وأقاما هناك زماًنا لیس بقلیل مع التالمیذ"

إذ عاد السفیران قدما للكنیسة كشف حساب عن نعمة اهللا العجیبة التي اقتحمت المدن الوثنیة لكي تشرق 

1 Introductory Tractate on James. 
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بنور إلهي في مناطق سادها الفساد وارتبطت بالعبادة الوثنیة. 
بوصول الرسولین انتشر الخبر في أنطاكیة، وجاء الكل إلى الكنیسة یسمعون أعجب قصة خاصة بقبول 

األمم اإلیمان وٕانشاء كنائس جدیدة وسیامة قسوس. 
یبدو أن الرسول بولس بقي سنة كاملة في أنطاكیة یعلم ویكرز. 
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 14من وحي أع 
وأنت هو النهایة!  أنت هو البدایة،

  ،مع بدء رحالت الرسول كنت أنت البدایة
وفي الطریق كنت أنت هو الطریق. 

وحتى النهایة حملته كما إلیك. 
أنت سّر نجاحه طول الطریق. 

 كثیرین كما على أجنحة الروح.  الرسولبك حمل

  مستمرة،وجد الرسول مقاومة 

تشدد قلبه وتشجع. ومع كل مقاومة 
حسب اآلالم طریق النصرة. 

وتمتع مع كل ضیقة بصدرك المتسع. 
إیمانه بك تزاید، 

ونعمتك لم تفارقه، 
 من یقدر أن یحصیه؟! ،فأتي بحصاد وفیر

 الیهود مع األمم لمقاومة رسلك.  تحدا
وأتفق األعداء المقاومین لبعضهم البعض على تدمیر كنیستك. 

. الحق لیبثوا روح العداوة ضد ،یتصالح األعداء مًعا

 مة ضدك.للتتحد كل قوات الظ 
ففي وسط المعركة تتجلى قوتك العجیبة. 
آیات وعجائب ظاهرة وخفیة ال تنقطع. 
لیس من یقدر أن یعطل عملك اإللهي! 

 تتجلى نعمتك الغنیة. ،مع كل مقاومة

  .لتتجلى أنت وحدك فینا
ولُیقدم كل مجد لك یا مخلص العالم! 

لك وحدك تقدم ذبائح التسبیح! 
لك وحدك تقدم كل كرامة! 

 وتتمجد أنٍت فیهم! ،لیختفي خدامك

  ،كثیر من األباطرة والعظماء نسبوا ألوهیتك ألنفسهم
طلبوا في تشامخهم مجدك مجًدا لهم. 

 أما خدامك فلن یحتملوا كلمة مجد،
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هم! يلإوال كرامة خاصة بك تُنسب 
 مجدهم أن تتمجد فیهم كما في غیرهم،

وكرامتهم أن یقدم الكل الكرامة لك! 

  :في تواضٍع عجیٍب یقول الرسول بولس
إنه تحت اآلالم مثلهم، 

، الخطاةأول 
، قلبه المحب المتواضع كل نفس إلیكيحتى یضم 

یا مخلص الخطاة! 
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رحلة القدیس بولس التبشیریة الثانیة 
) 22: 18 – 40 :15(أعمال 

): انضم القدیس تیموثاوس إلى بولس وسیال فى لسترة. 16:1-40: 15 (لسترة. من أنطاكیة إلى 1
 ).8-6: 16 (ترواس. من لسترة إلى 2

)، بولس وسیال فى السجن 15-13: 16)، حیث اهتدت لیدیة (12-11: 16 ( فیلبي. من ترواس إلى 3
)16 :24.( 

 ).5: 17)، قام الرعاع بالهجوم على بیت یاسون (1: 17-40: 16 (تسالونیكي. من فیلبي إلى 4

 ).10: 17 ( ع بیریة. من تسالونیكي إلى 5

 ).22: 17)، هناك وعظ على جبل آریوس باغوس (15-14: 17 (أثینا. من بیریة إلى 6

 ).17: 18). ضرب سوستانیس (1: 18 ( كورنثوس. من أثینا إلى 7

 ).19: 18) عظته (19-18: 18 (أفسس. من كورنثوس إلى 8

 ).22-21: 18 (أورشلیم. من أفسس إلى 9

 ).22: 18 (أنطاكیة. من أورشلیم إلى 10
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رحلة بولس الرسول التبشیریة الثانیة 
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 نطاكیةأ في تانمشكل
قبل البدء في الرحلة الثانیة حدث أمران محزنان، لكنهما سببا نمًوا للكنیسة: 

. كان القدیس بولس مریًضا وفي حالة ضعف، لكنه تحامل على نفسه وكرز بقوةٍ . وكما كتب إلیهم: "ولكن 1
تعلمون إني بضعف الجسد بشَّرتكم في األول، وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها وال كرهتموها... ألني أشهد لكم 

). إذ قبل أممیون كثیرون اإلیمان المسیحي، طالب 15-13: 4أنه لو أمكن لقلعتم عیونكم وأطعمتموني" (غل 
 المتعصبون من الیهود بضرورة تهودهم أوًال وبعد ذلك ینالون العماد المسیحي والعضویة الكنسیة. هذه الحركة دعیت

، حیث یطلبون من المسیحیین سواء من الیهود أو الدخالء أو األممیین أن یحفظوا الناموس الموسوي. أما بالتهود
الیهود أو الدخالء الذین ارتبطوا بالثقافات األخرى خاصة الیونانیة فقد ضعف عندهم هذا الشعور. والمثل الواضح 

فیلون الیهودي السكندري الذي كان یرى أنه یكفي ممارسة قوانین العبادة بالمفهوم الروحي دون الحاجة إلى الحرفیة.  
وٕاذ حضر القدیس بطرس فجأة إلى أنطاكیة فرح لنجاح الخدمة، وشارك األمم المتنصرون طعامهم، حتى 

)، وقد 16-11: 2جاء قوم من أورشلیم، فتراجع حتى ال یعثرهم، مما اضطر الرسول بولس إلى مقاومته عالنیة (غل 
سبق لنا التعرض لهذا الحدث في تفسیر رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطیة. 

: ١٢واجهت كنیسة العهد القدیم ذات المشكلة، فحینما خرج الیهود من مصر صعد معهم لفیف كثیر (خر 
). وفي بالد كثیرة كان للیهود ٤٨: ١٢) دخلوا العبادة الیهودیة وتركوا عبادة األوثان، وكان یلزم ختانهم (خر ٣٨

تأثیرهم، فدخل بعض من األممیین إلى اإلیمان، وكان لهم طقس خاص بختانهم ونوالهم المعمودیة وتدریبهم على 
الطقوس الیهودیة، هؤالء یدعون دخالء. هذه الفئة كانت جادة في االهتمام بخالصها، لذلك كثیرون منهم إذ سمعوا 

الكرازة باإلنجیل قبلوها. 
م یبحث في األمور ٤٧تفاقمت هذه المشكلة حتى صارت هناك ضرورة لعقد أول مجمع كنسي رسولي عام 

الخاصة بدخول األمم إلى اإلیمان.  
. حدثت منازعة بین بولس الرسول وبرنابا الرسول، إذ رفض الرسول بولس أن یأخذوا معهما مرقس یوحنا 2

 مرقس وانطلقا االرسول، ألنه تركهما في منتصف الطریق فى برجة بمفیلیة، ربما بسبب المرض، وٕاذ تنازعا أخذ برناب
 ).40: 15إلى قبرص، بینما أخذ بولس سیال وانطلقا إلى الرحلة التبشیریة الثانیة (
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مجمع أورشلیم 
  هذا األصحاحير البعض الفترة ما بین الزیارة السابقة للقدیسین بولس وبرنابا ألورشلیم والزیارة الواردة فدیق

 ال عن حنیٍن شدیٍد وشوٍق للدخول إلى مدینة اهللا، وممارسة العبادة في الهیكل، ، خمس سنوات. فقد جاءابحوالي
والكنائس التي تأسست  اإلیمانمقداره من األمم الذین قبلوا هذا  الذاكرة آلبائهم. إنما جاءا یحمالن حصاًدا واسترجاع

 عن موقف األمم القابلین لإلیمان. جماعيٍ  جاءا ألخذ قراٍر ؛في مدن كثیرة
 .1   . دعوة للتهود في أنطاكیة 1
 .5-2  . صعود بولس وبرنابا إلى أورشلیم2
 .6كنسي    أول مجمع انعقاد. 3
 .11-7   . خطاب بولس الرسول 4
 .12   . حدیث بولس وبرنابا5
 .21- 13الختامي   . حدیث یعقوب 6
 .29-22    إلى أنطاكیةإرسالیة. 7
 .35-30   . تعزیة في أنطاكیة8
 .39- 36   الف بین بولس وبرناباخ. 9

 .41- 40   . بدء الرحلة الثانیة10

 . دعوة للتهود في أنطاكیة1
، وانحدر قوم من الیهودیة"

 ]1". [ن لم تختتنوا حسب عادة موسى ال یمكنكم أن تخلصواإ أنه اإلخوةوجعلوا یعّلمون 

منذ بدایة انطالق الكنیسة والعدو یحاربها من الخارج كما من الداخل. في الخارج اضطهادات، وفي الداخل 
یبث روح االنشقاق واالنحراف عن الحق. 

دخول األمم إلى اإلیمان المسیحي بأعداد كبیرة في بالد كثیرة أثار حتى المسیحیین الذین من أصل یهودي، 
فبعدما كان الیهود یمثلون الغالبیة العظمى كأعضاء في الكنیسة، صاروا قلة أمام األمم الداخلین إلى اإلیمان، صار 
هذا یمثل خطًرا في نظرهم من جهة حفظ الناموس. صارت هناك معارضة قویة من الیهود المتنصرین ضد الداخلین 
إلى اإلیمان من األمم، وٕاذ لم یكن ممكًنا وقف هذا التیار اإللهي دخلوا في منازعات بالتزام األمم ان یتهودوا أوًال، أي 

). 1: 15یختتنوا حسب عادة موسى، ویحفظوا الناموس حرفًیا (
هؤالء المتعصبون للناموس في حرفیته حتى بعد اإلیمان المسیحي كانوا یمثلون جبهة قویة مقاومة للرسول 

بولس بكونه رسول األمم الذي یطلب تحریر األمم من حرفیة الناموس. بقت هذه الجبهة إلى آخر لحظات عمره، ففي 
آخر رحلة للرسول قال له الرسل: "أنت ترى أیها األخ كم یوجد ربوة (عشرة آالف) من الیهود الذین آمنوا وهم جمیًعا 

).  ٢٠: ٢١غیورون للناموس" (أع 
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والعجیب أن القدیس بطرس إذ دعاه الروح القدس للكرازة في بیت كرنیلیوس األممي لم یطالبه بالختان، بل 
حّل الروح القدس علیه هو ومن معه ونالوا العماد. لكن خشیة غضب الیهود المتنصرین في أورشلیم إذ كان یأكل مع 

). ١٢: ٢األمم وسمع أن قوًما قادمون من أورشلیم كان یؤخر ویفرز خائًفا من الذین هم من الختان (غل 
امتناع القدیس بطرس من األكل على مائدة األمم أمام الذین من أهل الختان بمثابة اعتراف عملي بعدم 
أهلیتهم لمعاشرة الیهود المتنصرین ما لم یختتنوا ویقبلوا حفظ الناموس في حرفیته، وٕان كان الرسول لم یصرح بهذا 
ألنه هو نفسه كان یأكل معهم خفیة. انتشر هذا الفكر في بالد كثیرة خاصة غالطیة، بل وبلغ حتى روما فكادت 
الكنیسة تنقسم إلى كنیسة األمم وكنیسة الختان، وعالج القدیس بولس ذلك في رسالته إلى أهل رومیة. وأیًضا هذا 

 الفكر كان أحد العوامل في ظهور انقسامات في كنیسة كورنثوس حتى ادعى البعض أنهم لبولس وآخرون لصفا

). 12: 1كو1(
ما ورد Dr. Whitby هذا الصراع لیس بجدیٍد، لكنه كان قائًما بین الیهود قبل المسیحیة. الحظ د. هویتبي 

الیهودیة أعلن حنانیا  Adiabene  ابن هیلین لملكة أدیابیین Izates  انه عندما اعتنق ایزاتس ˺في المؤرخ یوسیفوس
بأنه یمكن تحقیق ذلك دون حاجة إلى االختتان، أما الیعازر فحسب بقاءه أغرل شًرا عظیًما. 

 فكان الیهود الغیورون ،ثنین من الشخصیات البارزة بین األمم هربا إلیهایروي یوسیفوس فى تاریخ حیاته أن 
وا عن إصرارهم على هذا. وهكذا كان األمر عبر كففوس نصحهم أن يي بینما یوس، الختانةیحثانهما على ضرور

األجیال بین الیهود المتعصبین والیهود المعتدلین. 
یعلل المتعصبون تمسكهم بالختان و ،انتقل هذا النزاع مع الیهود حتى بعد قبولهم اإلیمان المسیحي

الطقوس الموسویة باآلتي: 
 ا.. إنها فرائض إلهیة ال یمكن تغییره1

. أن السید المسیح جاء لیكمل الناموس ال لینقضه. 2
هؤالء یظنون أنه ال یمكن التمتع بالخالص بدون تنفیذ الناموس حرفًیا، خاصة الختان وحفظ السبت 

 أما المعتدلون فال ینكرون  في جهنم.األبديواألعیاد الیهودیة وشرائع التطهیرات. بدونها مصیر اإلنسان هو الهالك 
 لكنهم یرون أنهما ال یتعارضان مع تحقیق الختان الروحي للذي للحواس، وممارسة الطقوس بفكٍر ،هاتین الحقیقیتین

  یبرر المؤمنینالذيیسوع المسیح ربنا  هؤالء یرون أن غایة الناموس هو أن یقودنا إلى روحٍي بنَّاء، ال حرفي قاتل.

  عن غایة الناموس ذاته.وانحرافنكوص  به. فالعودة إلى الناموس حرفًیا هو

 . صعود بولس وبرنابا إلى أورشلیم2
  ،فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة لیست بقلیلٍة معهم"

 رّتبوا أن یصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم 
  ،إلى الرسل والمشایخ إلى أورشلیم

 ]2". [لةأمن أجل هذه المس

)، جاءت بعد 1: 2هذه هي الزیارة الثالثة للقدیس بولس ألورشلیم، وهي الزیارة المعتبرة في رسالة غالطیة (

1 Antiq. 20:38-45. 
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أربع عشرة سنة من زیارته األولى. 
: بعد أن ظهر له السید المسیح بثالث سنوات، حیث خدم في العربیة، انتهت بهروبه من زیارته األولى

دمشق حیث أنزلوه في زنبیل من أسوارها، وقد جاء إلى أورشلیم والتقى بالرسول بطرس وتعرف علیه ومكث معه 
م. 40)، وكان ذلك قبل سنة 19، 18: 1خمسة عشر یوما لم یَر فیها غیره من الرسل سوى یعقوب أخا الرب (غال 

ونجا من مؤامرة لقتله بصعوبة. 
م حیث جاء مع بعثة من أنطاكیة لتقدیم معونة لفقراء الیهودیة أثناء المجاعة، 44: كانت سنة زیارته الثانیة
). 25: 12؛ 30: 11عاد بعدها مسرًعا (أع 
م، جاء یحمل ثمار الكرازة المفرحة ویقدم ذبیحة شكر على عمل اهللا الفائق، 50 أو 49 سنة زیارته الثالثة

وقد حظي بیمین الشركة من الثالثة أعمدة في أورشلیم: بطرس ویعقوب أخي الرب الملقب بالبار ویوحنا الحبیب (غل 
). لقد تحققوا من أن اهللا ائتمن بطرس على إنجیل الختان وائتمن بولس على إنجیل األمم. 6-10: 2

 وكان هذا الموضوع حیوًیا شعر حدثت منازعة بخصوص تهود األمم قبل قبولهم اإلیمان المسیحي،إذ 
الرسول بولس أن جهود الكنیسة تضیع في مباحثات ومنازعات عوض االنشغال بالكرازة وسط األمم. تزایدت 

المنازعات، وأخذ بعض الیهود موقًفا متشدًدا مما سبب عثرة للداخلین حدیثًا إلى اإلیمان، وأخذ الموضوع اتجاًها 
جماعًیا، لذا صارت الحاجة ملحة إلى قرار مجمعي رسولي حازم. 

 نفع الكنیسة. ها آلت إلىأنب المنازعة  هذه علىالقدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

  بسبب الهراطقة. انظروا هنا في مستهل الكرازة ذاتها كم من هجمات قد حدثت. لست أتحدث عن تنزعجواال 
أولئك الذین قاموا علیهم من الخارج، فإن هذه تحسب كال شيء، بل عن الهجوم الذي في الداخل... لیتنا ال 

 وجد هجوم، بل نشكر اهللا حتى على هذه إذ هذه باألكثر تزكینا... اإلنسان ال یكون محًبا للحق انضطرب إذ
بدرجة عظیمة، یتمسك بالحق عندما ال یقوده أحد إلى االنحراف عنه. أما الذي یتمسك بالحق عندما یحاول 

، وذلك كما هذه الهجمات تأتي، لكنها لن تؤذى بل تكون للمنفعةكثیرون أن یسحبوه عنه، فهذا إنسان ُمزكى... 
لى االستشهاد، ومع هذا فإن هذا السحب لیس بواسطة اهللا، هكذا هو الحال إیفید المضطهدون الشهداء بسحبهم 

 .˺ن كثیرین یثورون على التعلیم لیزیفوهأ، فإن هذا عینه عالمة سمو التعلیم، كخسارةٍ هنا. لیتنا ال نتطلع إلى هذا 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

لماذا ُاختیرت أورشلیم النعقاد مجمع الرسل؟ 
. غالبا ما كان المسیحیون فى ذلك الحین یتطلعون إلى أورشلیم كمصدر سلطة كنسیة، حیث هناك تحققت 1

 ُتحسب الكنیسة في أورشلیم الكنیسة األم حتى أحداث الخالص، ومنها انطلقت بذار الخدمة والكرازة إلى كل العالم.
 .يبالنسبة للمسیحیین الذین من أصل أمم

غلب الرسل والمسیحیین أصحاب الخبرة، وربما كثیر من الرسل كانوا یقومون أ. كانت أورشلیم تضم 2
 أفضل موقع ألخذ قرار فیما لم یستقر األمر فیه بعد، حتى فهي لذا بالكرازة ویعودون إلى أورشلیم كمركز لكل الكنیسة.

  كل المنازعات الخاصة بموقف األمم المتنصرین.يتنته

1 Hom. on Acts, hom. 33. 
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غلب المؤمنین من أصل یهودي، لهذا فمن األفضل صدور القرارات هناك حتى ال یأخذوا موقف أ. كان 3
 المعارضة إن صدرت قرارات فى كنیسة وسط األمم.

. كان بعض المسیحیین الذین من أصل یهودي یحملون نوًعا من الضیق بسبب انفتاح الخدمة على األمم، 4
 فكان لزاًما أن یتحققوا من فرح الرسل ككل بعمل اهللا وسط األمم.

 ،فهؤالء بعدما شیعتهم الكنیسة"
، اجتازوا في فینیقّیة والسامرة یخبرونهم برجوع األمم

 ]3". [وكانوا یسّببون سروًرا عظیًما لجمیع االخوة

صعد القدیسان بولس وبرنابا إلى أورشلیم وآخرون معهما لعقد مجمع رسولي، وفي طریقهم عبروا بفینیقیة 
". كانت هذه وكانوا یسببون سروًرا عظیًما لجمیع االخوة(لبنان) والسامرة، فكانوا یتحدثون عن عمل اهللا وسط األمم، "

المناطق عامرة بالمؤمنین الیهود غیر المتعصبین، یفرحون بخالص األمم وقبولهم لإلیمان. 
ن بالروح من أجل عمل اهللا الفائق وخالص الكثیرین، لهذا ففي طریقهم يكان القدیس بولس ومن معه متهلل

 حوله، یقدم م من هل مصدر فرح لكيإلى أورشلیم أرادوا أن یشركوا الكنائس في الطریق فرحهم الروحي. فالمسیح
دائًما األخبار السارة المفرحة، لیختبر المؤمنون عربون السماء. 

  ،ولما حضروا إلى أورشلیم"
، قبلتهم الكنیسة والرسل والمشایخ
 ]4". [فأخبروهم بكل ما صنع اللَّه معهم

في وسط هذا الجو الرائع قبلت الكنیسة في أورشلیم هذا الوفد برضى، واستمع الكل لعمل اهللا وسط األمم. 
 وال ،ن بولس وبرنابا ومن معهما عن عمل اهللا معهم. لم یستعرضوا مجهوداتهمامن الحب والصداقة تحدث القدیس

مكانیاتهم، بل كان كل الحدیث حول نعمة اهللا الفائقة. إتحدثوا عن أنفسهم، وعن حكمتهم و
 ،ولكن قام أناس من الذین كانوا قد آمنوا من مذهب الفریسیین"

، نه ینبغي أن یختنواإوقالوا 
 ]5". [ن یحفظوا ناموس موسىأویوصوا ب

كانت القیادات الكنسیة بال شك في حرٍج شدیٍد بین سرورهم باتساع الخدمة في العالم، وخشیتهم غضب 
المتعصبین من الیهود، خاصة وأن كنیسة األمم بدأت تمتد وتتزاید جًدا. 

یرى البعض أن بعض الفریسیین قبلوا اإلیمان المسیحي لتأكید مبدأهم وعقیدتهم في القیامة ضد الصدوقیین، 
بعد قبولهم اإلیمان المسیحي احتفظوا بالخمیرة ف لكن لم یكن ممكًنا لبعضهم أن یتخلوا عن التمسك بحرفیة الناموس.

 ملزمة قبل دخولهم في اإلیمان بالسید ةالقدیمة، لیس جمیعهم بل بعضهم، هؤالء رأوا في حفظ الناموس حرفًیا ضرور
المسیح. 

كنسي  أول مجمع انعقاد. 3
 ]6. [فاجتمع الرسل والمشایخ لینظروا في هذا األمر"

 لم یقل لیأخذوا قرارات، لكن بروح الحب المتبادل ؛ لبحث األمرpresbytersاجتمع الرسل مع الكهنة 
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والتواضع أراد الكل مناقشة األمر فیما بینهم. لم یرد الرسل أن یأخذوا قرارهم دون الكهنة. 

 . خطاب بولس الرسول4
  ،فبعدما حصلت مباحثة كثیرة"

  :قام بطرس وقال لهم
، اإلخوةأیها الرجال 

  ،أنتم تعلمون أنه منذ أیام قدیمة اختار اللَّه بیننا
 ]7". [أنه بفمي یسمع األمم كلمة اإلنجیل ویؤمنون

، بل ُأعطیت الفرصة للفریقین الرأيُیعتبر هذا المجمع مثًال رائًعا للقرارات الكنسیة، إذ لم ُیحكر على أحد في 
تمت مباحثات  ؤخذ القرارات بطریقة تعسفیة وال بتسرعٍ .ت، في جٍو من الحب. ولم وانفتاحأن یناقشا األمر بكل صراحة 

لیست بقلیلٍة بین الفریقین، وكان بولس وبرنابا یمثالن قیادة الفكر الذي یراه البعض متحرًرا، وبعض المؤمنین الذین 
من مذهب الفریسیین یمثلون الفریق المتعصب. 

وقف القدیس بطرس الذي من جانٍب یمثل كنیسة الختان، وقد عرف بحفظه للناموس حتى حسبه البعض 
كمن یقف في مقابل القدیس بولس رسول األمم، ومن جانب آخر فهو الذي دعاه الروح القدس للكرازة في بیت قائد 

 إلى القدیس بطرس إشارة آخر هيهذه ". منذ أیاٍم قدیمة األممي كرنیلیوس منذ قرابة عشر سنوات، لذلك یقول: "ةالمائ
ستعرض عمل اهللا في خدمته ختم ذلك بتهیئة الجو للخدمة بین األمم، ان القدیس لوقا بعد أن أفي سفر األعمال، وك

  قام به رسول األمم بالكرازة في العالم حتى بلغ العاصمة ذاتها.الذيلیكمل السفر الدور الخطیر 
یرى البعض أن الدور الذي قام به الرسول بولس حین انتهر القدیس بطرس وقاومه عالنیة حین انسحب عن 

). هنا یشیر القدیس إلى 11: 2ممي في تناول الطعام كان له فاعلیته (غل أاالشتراك مع المسیحیین الذین من أصل 
أظهر القدیس بطرس فقد  في اإلیمان، ویعمده هو وأهل بیته. يعمل اهللا معه هذا الذي دعاه لقبول كرنیلیوس األمم
 ومع كونه لیس رسوًال لألمم، فإن اهللا دعاه للخدمة بینهم مبكًرا، ،نوًعا من التعجب، كیف یناقش أمر قد استقر فعالً 

". ما یبحثونه اآلن سبق أن ثار في ذهن القدیس بطرس وجاءته اإلجابة من السماء حین رأى المالءة، منذ أیام قدیمة"
وصدر له األمر أن یأكل دون أن یقول عن هذا دنس أو نجس. 

ن اهللا نفسه ولم یحتج أحد على قبوله هو ومن م بدعوة يكأن الرسول بطرس یتساءل: لقد كرزت ألول أمم
ولس؟ بلى أولئك الذین یكرز لهم الرسول عأن ُیختتنوا، فلماذا تحتجون دون معه اإلیمان 

 الیهود كما األمم، :یرى كثیر من الدارسین أن القدیس بطرس اتسم بالغیرة المتقدة نحو الخدمة وخالص الكل
لكنه لم یظهر أنه كان رئیًسا للمجمع، فإنه لم یقم بافتتاحه وال أیًضا بختامه، بل بدأ المجمع بالمباحثات الكثیرة دون 

اإلشارة إلى أسماء المتكلمین، وال قدم لنا اإلنجیلي تفاصیل الحوار. ربما تحدث القدیس بطرس بكونه أكبر الحاضرین 
)، هذا بجانب أنه صاحب خبرة إذ وضع في مثل هذا الموقف 12، 6: 3؛ 14: 2أع (سًنا، وألنه اعتاد أن یتكلم 

حین استدعاه كرنیلیوس. أخیًرا فإن كثیر من المسیحیین من أصل یهودي یتطلعون إلیه كرجٍل محافٍظ على الناموس، 
ألنه رسول الختان، فكان لدیهم استعداد أن یسمعوا له في هذا الشأن. إنه لم ُیتهم قط مثل الرسول بولس أنه متحرر 

من جهة حفظ الناموس حرفًیا. 
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 ،واللَّه العارف القلوب شهد لهم"
 ]8". [معطًیا لهم الروح القدس كما لنا أیًضا

اهللا الفاحص القلوب وعارف بأسرارها یعلم تماًما إن كان هؤالء األمم بكل إخالص قد رجعوا إلیه بكل قلوبهم 
وصاروا له أم ال، وٕاذ وهبهم روحه القدوس على نفس المستوى كما وهب الیهود، فأي اعتراض یمكن أن یقدمه 

اإلنسان؟ 
 ،ولم یمیِّز بیننا وبینهم بشيءٍ "

 ]9". [إذ طّهر باإلیمان قلوبهم

جاءت هذه العبارة المختصرة جًدا أشبه بثورة داخلیة یقوم بها الروح القدس نفسه لتقدیم مفهوٍم عمیٍق 
 العملي بیسوع المسیح المخلص. الحي اإلیمان ویملك على القلب. إنه ، ویخترق النفس،للخالص، یسمو فوق الحرف

، وهوذا القدیس بطرس یكشف ي بخصوص األمم المتنصرین وموقفهم من الناموس الموسوعانعقد المجملقد 
. یهوديمن حرف الناموس لیس بالنسبة لألمم فقط بل وبكل مؤمٍن، حتى إن كان من أصٍل  عن التحرر

یصرح القدیس بطرس أنه ال یقدم رأًیا شخصًیا، بل شهادة الروح القدس نفسه الذي ناله األمم بواسطة اآلب 
"، أي بدون أي إجراء كما لنا أیًضاالعارف القلوب، وأن اهللا لم یمیز بین یهودي وأممي في تقدیم عطیة الروح القدس. "

]. ٩" [ولم یمیز بیننا وبینهمطقسي خاص بالناموس. "
حلول الروح القدس على األمم هو إعالن عملي عن حكم اهللا بخصوص األمم أنهم قد رجعوا بكل قلوبهم، 

في إخالص متمسكین باإلیمان به. حلوله هو ترحیب اهللا لألمم لكي یشتركوا مع الیهود في ذات اإلیمان بال محاباة أو 
). 5: 56تمییز بینهم. لماذا إذن ُیستبعدون كمن هم بعیدون عن الیهود الذین یظنون أنهم أقدس منهم (إش 

)، شركاء في العضویة في جسد السید ٦: ٣لقد صاروا شركاء معنا في ذات المیراث وشركاء الجسد (أف 
المسیح، حیث لیس ختان وال غرلة. 

إن كانوا لم یختتنوا، ولم یتمموا ناموس موسى حرفًیا، إال أن اهللا أظهر أن حفظ هذه العادات لیس باألمر 
 بالشركة معه. لم یعِط الیهود أیة میزات على األمم، بل برر الجمیع وقدسهم ا متمتعً ،الضروري لقبول اإلنسان لدى اهللا

ووهبهم عطایا الرب على وجه المساواة. 
ما عجز الناموس عن أن یفعله في حیاة الیهود، إذ لم یكن قادًرا على تطهیر ف ،"طهر باإلیمان قلوبهم"

 كٍل من الیهود واألمم. تطهیر قلوبهم هي شهادة عملیة عن عدم ىالقلوب والضمائر الخفیة حققه اإلیمان بالمسیح لد
حاجتهم أو التزامهم بالعادات الخاصة بالشریعة الموسویة. 

  تلك المعمودّیة أیًضا التي توهب مّرة للجمیع تطّهر باإلیمان. یقول الرسول بطرس في رسالته: "أعطانا مثاًال لفلك
: 3بط  1نوح كیف خلص ثماني أنفس بالماء"، مضیًفا: "ال إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمیر صالح" (راجع 

. Ï)، الذي احتقره الفّریسّیون وغسلوا ما هو في الخارج، وتركوا الداخل في فساده20-21

  من ال یهتم ویسهر باحثًا عن الوسائل التي بها ینّقي العیون التي تعاین ذاك الذي یشتاق إلیه بحٍب عمیٍق؟ لقد
]. اإلیمان باللَّه ینّقي القلب، والقلب النقي یعاین 9" [طّهر باإلیمان قلوبهمعّبر الكتاب المقدس عن هذا، قائالً : "

1 Sermons on N.T. Lessons, 56 :1. 
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إذ طهَّر اللَّه... یلزمنا أن نمّیز إیماننا غیر مكتفین باالعتقاد، فاالعتقاد ال یكفي لیكون عّلة تنقیة القلب. لقد قیل: "
: 5"، ولكن بأي إیمان غیر ذاك اإلیمان الذي عرفه الرسول، قائالً : "اإلیمان العامل بالمحّبة" (غل باإلیمان قلوبهم

َ◌ه. ال 6 ). هذا اإلیمان یمّیزنا عن إیمان الشّیاطین وٕایمان فاسدي السیرة... ذلك اإلیمان الذي یرجو مواعید اللَّ
یوجد تعریف أكثر دّقة أو كماًال من هذا التعریف، ففي هذا اإلیمان توجد األمور الثالثة التالیة: 

َ◌ه. إیمانه ذاك الذي  عامل بالمحّبة، والذي یترّجى مواعید اللَّ
أیًضا مشارك لإلیمان، إذ بقدر عدم رؤیتنا لما نعتقد به یكون الرجاء ضروری�ا لئال نفشل بسبب عدم الرجاء  

رؤیتنا ویأسنا من أن نراه... فعدم رؤیتنا یحزننا، لكن رجاءنا في الرؤیة یعطینا عزاءْ . للرجاء موضع هنا، وهو مشارك 
لإلیمان. 

. Ï التي بها نشتاق ونجاهد من أجل الحصول على الشيء ونلتهب شوًقا، ونجوع ونعطشالمحّبةأیًضا 
القدیس أغسطینوس  

  تبّرروا، وال یوجد فرق بین یهودي وأممي في اإلیمان، فإّنه إذ ُینزع الختان والغرلة یصیرا يیؤمن األمم أیًضا به لكي
. ˻واحًدا في المسیح

أمبروسیاستر  
، فاآلن لماذا تجّربون اللَّه بوضع نیٍر على ُعنق التالمیذ"

 ]10" [؟لم یستطع آباؤنا وال نحن أن نحمله

في حزم یوبخ القدیس بطرس المعلمین الذین یتركون الجوهر، وهو تطهیر القلب باإلیمان لیتمتع بالحضرة 
ینشغلوا بتنفیذ عادات حرفیة عاجزة عن أن تتسلل إلى القلب لغسله. إنه بقوة یوبخ الذین ُیلزمون األمم واإللهیة، 

  من حرف الناموس، ألنه نیر ال یستطیع أحد أن یحتمله.الیهوديجاء حدیثه یحمل خفیة تحرر حتى بناموس موسى. 
 فلماذا یتعدون اهللا نفسه ویجربونه ،إن كان اهللا یطهر قلوبهم باإلیمان دون أن یلزمهم بناموس موسى

قد قبلهم اهللا كما هم خالل اإلیمان، فلماذا ُیغضبون اهللا ل وٕالزامهم ما ال یطلبه اهللا نفسه منهم؟ ،بضغطهم على األمم
بطلب أمور قد أبطلها، ألنها كانت ظًال لحقیقٍة تمت فانتهى الظل. 

إذ یقارن الرسول بین التزامات الناموس الحرفیة ونعمة اإلیمان یحسب األولى نیًرا ثقیًال، والثانیة حریة مجد 
)، والحزن 1: 6 تي 1)، ألن النیر هو رمز العبودیة (1: 5أوالد اهللا. األولى دعاها الرسول بولس "نیر العبودیة" (غل 

)؛ والضیق. 14: 1)، والعقوبة (مرا 27: 3(مرا 
نیر الناموس یعطل حریة اإلیمان، حریة مجد أوالد اهللا. لقد جاء السید المسیح لیعتق األسرى ویبشر بالحریة 

). 8: 5(نح 
كشف القدیس بطرس بكل صراحة عن األنین الذي في داخله من جهة ثقل حرفیة الناموس على عنقه هو 
ومن معه كما على أعناق آبائه. فقد جاء السید المسیح لیرفع عنا نیر حرفیة الناموس غیر المحتمل لیهبنا نیره الهین 

)، إذ أكمله تماًما ٦: ٣). قدم لنا نیر المسیح حتى البّر الذي في الناموس بال لوم (في ٣٠: ١١أو الحلو (مت 
لحسابنا. لقد أظهر الصلیب الفارق بین نیر الناموس ونیر المسیح في شخص اللص الیمین. فقد حكم الناموس علیه 

1 Sermon on N.T. lessons, 3:11. 
2 Comm. On Paul’s Epistles (Rom. 4:7). 
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له إیمانه إلى عمل بسیط: الشهادة له وسط ضجیج الصالبین  بالموت في أبشع صورة، لكنه إذ تطلع بإیمان للسید، وحوَّ
)، تمتع بنیر المسیح: "الیوم تكون معي في الفردوس". ٤٢: ٢٣(لو 

طالب القدیس بطرس أن نترفق باآلخرین، وال نكون كالذین "یحزمون أحماًال ثقیلة عسرة الحمل، ویضعونها 
). ٤: ٢٣على أكتاف الناس، وهم ال یریدون أن یحركوها بإصبعهم" (مت 

  الرسل اإللهّیون. فقد وّبخوا الذین كانوا یسعون أن یرجع أدرككان الناموس محزًنا لإلسرائیلّیین كاعترافهم، وكما 
 إلى ممارسة الطقوس الناموسّیة... (بالمسیح) الذین آمنوا 

 ؛قد علمنا المخلص نفسه ذلك، صارًخا، قائالً : "تعالوا إلّي یا جمیع المتعبین والثقیلي األحمال، وأنا أریحكمل
الذین  ). یقول إن29: 11 وسكم" (متفاحملوا نیري علیكم وتعّلموا مّني، فإنّي ودیع ومتواضع القلب، فتجدون راحة لن

 القلب. وقد دعا نفسه ودیًعا، حیث لم یكن للناموس هذه السمة. إذ یقول يفي تعب وثقیل كانوا هم تحت الناموس
 ). 28: 10 (عب" یموت بدون رحمة على فم شاهدین أو ثالثة شهود،بولس: "من یحتقر ناموس موسى

لها، تضعونها على امتحا أحماٍل مؤلمة ال یمكن زمیقول (السید) ویل لكم أّیها الناموسّیون فإّنكم تأمرون بح
. ˺)46: 11من هم تحت الناموس، بینما أنتم أنفسكم ال تلمسوها(لو

  كان الناموس مًرا، إذ كان یعاقب بالموت، وعن هذا شهد بولس: "من یخالف ناموس موسى فعلى شاهدین أو
]، وغیر مقبول. لهذا 10). فهو إذن مّر وغیر محتمل للقدماء [28: 10 ثالثة شهود یموت بدون رأفة" (عب

)، لكنها صارت حلوة بالصلیب الكریم... فاآلن إذ تغّیر الظل 23: 15السبب، كما كانت المیاه مّرة تماًما (خر 
إلى التأمل الروحي، فنحن نرى بعیون العقل سّر المسیح الذي كان مخفًیا في رموز الناموس، فبالرغم من أن 

. Ðالناموس كان مر�ا، فقد بطل أن یصیر هكذا فیما بعد
القدیس كیرلس الكبیر 

  "یبدو لي أن الروح كلي القداسة بدوره یحث المؤمنین أن یقولوا هذه الكلمات: "لنقطع أغاللهم، ونطرح عنا نیرهم
)، ونضع علینا نیر الرب الهین. هذه هي دعوته: "احملوا نیري علیكم، ألن نیري هین وحملي خفیف" 3: 2(مز 
ا بواسطة الرسل القدیسین. یقول بطرس الُملهم في سفر رً ). اآلن ُیدعى الناموس نفسه ني30-29: 11(مت 

لنمنع قلوبنا  ماذا تجربون اهللا بوضع نیٍر على عنق التالمیذ، لم یستطع آباؤنا وال نحن أن نحمله؟"...لاألعمال: "
 ؛ روحًیاه لیتنا ال نعطي أیة فرصة للرمز ما لم نفهم.من الرغبة في خضوعها لها (للقیود)، لندحض نیر الناموس

 . Ñلیت الظل ُیحسب بال نفع ما لم یهتم بسّر المسیح
 ألب ثیؤدورت أسقف قورشا

  ،لقد منَعُ◌ (الرسل) من أن یكون لهم ثوبان حتى أنهم یرفضون داخلًیا وبطریقة كاملة حفظ حرف الناموس هكذا
إنما یكفیهم ثوب فال یهتم التالمیذ بالخرافات الیهودیة، وال یضعون علیهم نیًرا لم یقدر هم وال آباؤهم أن یحتملوه. 

. فإنهم ال یریدون الثوب الخارجي، بل یطلبون ما هو من فوق. فإن یسوع سمح لهم أن واحد، هذا الثوب الداخلي

1 Comm. On St. Luke, hom. 85. 
2 Comm. on Luke, Sermon 60. 
3 On Ps. 2. 
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. ˺یكون لهم ثوب واحد، وهذا الواحد هو داخلي
العالمة أوریجینوس 

  یعمل اللَّه ماال یستطیع الناموس أن یفعله، لهذا نرفض العادات الیهودّیة (الحرفّیة) على أساس أّنها ال تعنینا، واّنه
. ˻یستحیل أن یعهد بها إلشباع احتیاجات األمم، بینما نقبل بفرٍح النبّوات الیهودّیة التي تضم تنّبؤات تخّصنا

یوسابیوس القیصري 
  ،لكن بنعمة الرب یسوع المسیح"

 ]11". [نؤمن أن نخلص كما أولئك أیًضا

 إذا بالقدیس بطرس یظهر أن األمر مختلف عن ،ن الیهود بأن الختان ضروري للخالصوبینما نادى المعلم
ذلك تماًما، فإن األمم یتمتعون بالخالص تماًما على مستوى أهل الختان الذین أمنوا بالسید المسیح، وكأن الختان ال 

قیمة له بالنسبة لألممي، لن ینفعه شیًئا، إنما ما یركز أنظاره علیه هو نعمة السید المسیح للخالص. 
كشف الرسول بطرس عن ما وراء اإلیمان بالسید المسیح وهي النعمة اإللهیة التي تساند الشخص وتجتذبه، 
فیتمتع بالخالص. هذه النعمة المجانیة مقدمة لكل طالبیها: "لیس یهودي وال یوناني، لیس عبد وال حّر، لیس ذكر وال 

). ٢٨: ٣أنثى، ألنكم جمیًعا واحد في المسیح یسوع" (غل 

 " :لكي ال تدفعك عظمة البركات الموهوبة نحو التشامخ، الحظ كیف نزل بك... َألنَُّكْم ِبالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصونَ یقول "
حتى اإلیمان لیس من عندیاتنا، ألنه لو لم یأِت (المسیح) ولو لم یدعنا كیف كان یمكننا أن نؤمن؟!... عمل 
اإلیمان نفسه لیس من ذواتنا. إنه عطیة اهللا، لیس من أعمال. ربما تقول هل یكفي اإلیمان لخالصنا؟ كال... 

  اعترف أنك بالنعمة تخلص، حتى تشعر أن اهللا هو الدائن... فإن أسندنا هللا (أعمالنا الصالحة) تكون مكافأتنا عن
تواضعنا أعظم من المكافأة عن األعمال نفسها... 

  لو كانت النعمة ال تنتظر ما یتحقق من جانبنا النسكبت بفیض في كل النفوس، لكنها إذ تطلب ما هو من جانبنا
. ˼تسكن في البعض بینما تترك البعض اآلخر، وال تظهر في البعض، ألن اهللا یشترط أوًال االختیار السابق

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. حدیث بولس وبرنابا 5
، فسكت الجمهور كله"

 وكانوا یسمعون برنابا وبولس 
 یحّدثان بجمیع ما صنع اللَّه من اآلیات والعجائب 

 ]12". [في األمم بواسطتهم

 لم یطالب بختان األمم الذي لعمل الروح القدس حيقدم القدیس بطرس خدمته في بیت كرنیلیوس كمثاٍل 
 بولس وبرنابا فقدما كًما من أعمال اهللا الفائقة وآیاته وعجائبه لجذب الكثیرین من األمم نالقابلین لإلیمان. وأما القدیسا

1 Hom. on Leviticus, 3: 5. 
2 Proof  of the Gospel, 1:7. 
3 De Gompunct. PG 47: 408. 
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في بالد كثیرة. 
لیستمع إلى عمل اهللا وسط األمم. وكان جمهور الشعب حاضرین في المجمع،  pleethos سكت الجمهور 

ولهم شركة فیه. فمع تسلم الرسل والكهنة القیادة للمجمع إال أن الشعب كان له دوره. 
رض لعمل اهللا الفائق بین األمم، عهم، ألن سفر األعمال في أغلبه هو ثدياحألم یذكر القدیس لوقا تفاصیل 

 بمواهب الروح على قدم المساواة مع الیهود، بل كثیًرا ما أثمر مموالعجائب واآلیات التي ُصنعت بینهم، وكیف تمتع األ
الروح القدس في حیاة األمم أكثر بكثیر منه فى حیاة الیهود بسبب غلق اآلخرین قلوبهم أمامه. 

رفع القدیس بطرس القضیة إلى اهللا واهب الروح القدس بال تمییز، ومقدم النعمة اإللهیة للجمیع، فهو الذي 
دعا األمم، وقد ألزم بطرس الرسول أن یشهد لهم باإلنجیل بغیر إرادته، فمن یقدر أن یحتج؟ 

كان لزاًما أن یقوم بهذا الدفاع القدیس بطرس رسول الختان، ألنه ما كان یمكن للمتعصبین قبول هذا الدفاع 
من القدیس بولس أو القدیس برنابا. 

اآلن جاء دور القدیسان برنابا وبولس بعد أن مهد لهما القدیس بطرس الطریق، فقدما شهادة عملیة بصنع 
اآلیات والعجائب في األمم بواسطتهما. 

  المعجزات التي تّممها (القّدیس بولس) وطاعة األمم هي دلیل على أن بولس تّمم بغرض اإلیمان الذي من أجله
. ˺ُأرسل... إّنه یبذل كل جهٍد ممكٍن، لیظهر أن كل شيء هو من عمل اللَّه، ولیس من عمله هو

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 بینما العجائب هي مجّرد معجزات ،تختلف اآلیات عن العجائب في أن اآلیات هي معجزات تشیر إلى أمور مقبلة 
. ˻تتم

 العالمة أوریجینوس 

 الختامي. حدیث یعقوب 6
: وبعدما سكتا أجاب یعقوب قائالً "

 ]13". [ اسمعونياإلخوةأیها الرجال 

: ١٥ كو ١لعله آخر من آمن بالسید المسیح من عائلته حسب الجسد، وقد ظهر له خصیًصا بعد القیامة (
). كان معروًفا بیعقوب البار حتى في األوساط الیهودیة، إذ اتسم بالنسك الشدید والحكمة قبل إیمانه بالسید المسیح، ٧

هذا مع تمسكه الشدید بالناموس والطقوس الیهودیة. وكان له تقدیره الخاص بعد أن قبل اإلیمان بین الیهود المتنصرین 
المتعصبین لناموس موسى حرفًیا. 

یبدو أن القدیس یعقوب قد سبق أن سمع من القدیسین برنابا وبولس عن عمل اهللا بین األمم. وفي المجمع 
لم یقاطعهما، بل تركهما یتحدثان بكل ما في قلبیهما حتى صمتا. 

". اإلخوة اسمعوني أیها الرجالتحدث بروح األخوة المملوءة حًبا في تقدیر لكل الحاضرین: "
، سمعان قد أخبر كیف افتقد اللَّه أوًال األمم"

1 Hom. On Rom, hom. 29. 
2 Comm. On Rom. 15:19. 
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 ]14". [لیأخذ منهم شعًبا على اسمه

"، لیجد قبوًال أكثر لدى الیهود المتعصبین. سمعانأشار إلى حدیث القدیس بطرس وقد ذكره باسمه الیهودي "
 ]15". [وهذا توافقه أقوال األنبیاء كما هو مكتوب"

قال القدیس یعقوب الكلمة األخیرة القاطعة، وهو ال یشیر فیها إلى الرؤیا التي شاهدها القدیس بطرس وال إلى 
اآلیات والعجائب التي تحدث عنها القدیسان برنابا وبولس، لكنه أشار إلى أقوال األنبیاء، فإن هذه هي الشهادة التى 

لن یقدر الیهودي أن یقاومها. فما حدث فى ذلك العصر لیس بجدیٍد عنهم، بل سبق فرآه األنبیاء بروح النبوة. من 
ن المسیا قادم نوًرا أ)، وقد نادى الیهود األتقیاء ب19: 10 األمم (روةیقدر أن یقاوم إتمام النبوات؟ لقد تنبأوا عن دعو

). 32: 2 یشرق على األمم (لو
، سأرجع بعد هذا"

  ،وابني أیًضا خیمة داود الساقطة
 ]16". [بني أیًضا رْدمها وُأقیمها ثانیةأو

هنا أورد القدیس یعقوب نبوة كانت تبدو غامضة ویصعب على الیهود تفسیرها. 
عندما كان الیهود یعصون اهللا وال یبالون بخالصهم وارتباطهم باهللا كان اهللا یتحدث مع األنبیاء كمن فارق 

 یعلن حضوره وسط شعبه لیملك على قلوبهم، ویعلن ملكوته "،سأرجعشعبه أو كزوج یطلق امرأته. اآلن إذ یقول: "
 فأرجع إلیكم". ،فیهم. وكما یقول: "ارجعوا إلّي یقول رب الجنود

استخدم القدیس یعقوب الترجمة السبعینیة للنص. لقد تنبأ عن سقوط خیمة داود وذلك خالل انقسام المملكة 
إلى مملكة إسرائیل ومملكة یهوذا وسقوطهما في السبي. لم تقم هذه الخیمة حتى بعد الرجوع من السبي، إذ كانت 
إسرائیل تحت االستعمار الفارسي فالیوناني ثم الروماني ولم تُبَن خیمة داود إالَّ بمجيء ابن داود الذي أقام كنیسة 

العهد الجدید عوض كنیسة العهد القدیم، وقد دعا إلى عضویتها جمیع األمم. لقد مسح السید المسیح بدمه وقیامته 
عار الشعب، وأعطاهم وحدة الروح والقلب والفكر، فقامت الكنیسة، إسرائیل الجدید، تبني ما تهدم، وترد المجد عوض 

العار. أما سّر المجد فهو قبول األمم اإلیمان واتحادهم مع الیهود المتنصرین في قبولهم اسم الرب. 
كان عالمة تخلیه عن شعبه الرافض الحضرة اإللهیة هو خراب الخیمة، أو السماح لألمم باالستیالء على 

تابوت العهد كما في أیام الملك شاول، أو خراب الهیكل ومدینة أورشلیم، وعالمة رجوعه إلیهم هي عودة تابوت العهد 
أو إعادة بناء الهیكل ومدینة أورشلیم. 

واضح أن ما ورد هنا في النبوة ال یحمل المعنى الحرفي بل الرمزي، ألنه النبي یقدم الوعد اإللهي بعد بناء 
"ابني خیمة داود الساقطة"، مشیًرا إلى انهیار مملكة داود، وٕاقامة  قصر داود، بل وبعد بناء الهیكل، مع هذا یقول:

مملكة ابن داود الروحیة في قلب كل مؤمٍن كما في وسط المؤمنین ككنیسٍة مقدسٍة وشعٍب ملوكيٍ . 
  ،لكي یطلب الباقون من الناس الرب"

  ،وجمیع األمم الذین ُدعي اسمي علیهم
 ]17". [یقول الرب الصانع هذا كله

یؤكد هذا الوعد اإللهي على لسان النبي دخول األمم إلى التمتع بمیزات أوالد اهللا. 
 من الناس، أي الذین هم غیر یهود، أو األمم. في األصل العبرى "أدوم"، وهى تشیر إلى بالباقینیقصد 
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البشر أو البشریة أو الشعب. 
 ]18". [معلومة عند الرب منذ األزل جمیع أعماله"

ما یحدث هو تحقیق لخطة اهللا األزلیة من جهة خالص العالم كله. 
ذكر القدیس یعقوب نبوة عاموس في القرن الثامن ق.م. حیث تربط بین مجد إسرائیل ودعوة األمم لإلیمان: 

"في ذلك الیوم أقیم مظلة داود الساقطة، وأحصن شقوقها، وأقیم ردمها، وأبنیها كأیام الدهر، لكي یرثوا بقیة أدوم وجمیع 
). هذا العمل المجید، أي قیام خیمة داود ١٢–١١: ٩األمم الذین ُدعي اسمي علیهم یقول الرب الصانع هذا" (عا 

الساقطة لتضم في داخلها الیهود واألمم مًعا لشعٍب واحٍد، یمثل خطة إلهیة معلومة عند الرب منذ األزل. وهي لیست 
من عمل إنساٍن ما، وٕانما هي أعمال الرب العجیبة. 

 ]19". [لذلك أنا أرى أن ال ُیثقَّل على الراجعین إلى اللَّه من األمم"

جاءت الكلمة الیونانیة بمعنى "أقضي"، وهي كلمة قانونیة تصدر عن القاضي في إصدار حكمه. 
": اإلیمان لیس نیًرا ثقیًال یلتزم به الشخص، لكنه هبه إلهیة تعطي النفس راحة وسالًما داخلًیا. ال ُیثقَّل"

]. وضع ١٩" [أرى أن ال ُیثقل على الراجعین إلى اهللا من األممقدم القدیس یعقوب كرئیس للمجمع القرار: "
القدیس القرار الذي به فصل في القضیة، فلم یعد بعد هناك مجال للمناقشة والمنازعة، ثم رفعت جلسة المجمع. 

 بل یرسل إلیهم أن یمتنعوا عن "
 ]20". [نجاسات األصنام والزنا والمخنوق والدم

قدم المجمع أربع توصیات تمس الحیاة السلوكیة التي یلتزم بها األممي الداخل اإلیمان وهي: 
 مثل أكل اللحوم وشرب الخمر المقدمة ذبائح لألوثان، فهي نجسة في االمتناع عن نجاسات األصنام. 1

كان أكل هذه اللحوم یعتبر نوًعا من الشركة في العبادة الوثنیة. لهذا كان الیهود یرفضونها تماًما. هذا   نظر الیهودي.
 من العبادة، ومن أجل نظرة الیهود إلیها ءن أنها جزيال یعني أن هذه اللحوم في ذاتها نجسة، لكن من أجل نیة الوثني

یمتنع المؤمن عن أكلها حتى وٕان كان ضمیره قوًیا، متطلًعا إلى أن كل الخلیقة طاهرة. فمن أجل محبته ألخیه 
صاحب الضمیر الضعیف یرفض هذه األطعمة متى علم أنها كانت ُمقدمة لألوثان. وقد عالج الرسول هذه النقطة في 

). 14؛ رو 1: 8 كو 1شيء من التوسع (
، فقد ُعرف كثیر من الوثنیین باإلباحیة الخلقیة، كأن تمارس الكاهنات الزنا استرضاء االمتناع عن الزنا. 2

 كانت هذه الرذیلة لإلله، ولجمع مال لحساب هیكل الوثن. وممارسة الزنا كنوع من العبادة في األعیاد الرسمیة لآللهة.
ن یمنعها. لذلك يشائعة بین األمم على مستوى العالم، تمارس دون خجل أو حیاء، إذ لم یكن یوجد أي قانون بین الوثني

كان البد للمسیحیة أن تأخذ موقًفا واضًحا وصریًحا لمقاومتها. 
؛ ١٠: ١٧ من الحیوانات والطیور، إذ تحسب كجثة میتة رمیمة نجسة (ال االمتناع عن أكل المخنوق. 3

 ).٤: ٩تك 

، وهي تكملة للوصیة السابقة، ذلك ألنه یحسب أن الدم هو الحیاة، فیه النفس االمتناع عن شرب الدم. 4
كان شرب الدم ). هذا وكان من عادة بعض الوثنیین حین ینتقمون من شخص یقتلونه ویشربون دمه. ١١: ١٧(ال 

  أثناء تقدیم الذبائح وفي إقامة عهود وفي االحتفاالت.هشائًعا بین األمم، یشربون

 رّبما یتساءل البعض لماذا لم یشر المجمع إلى امتناع األمم عن الخطایا والجرائم مثل السرقة والقتل، مكتفًیا 
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 بأن المجمع العالمة أوریجینوسباإلشارة إلى ضرورة امتناعهم عن عبادة األوثان وأكل المخنوق والدم والزنا. ویجیب 
أشار فقط إلى ما كان األمم یحسبونه مباًحا وال تعاقب علیه القوانین المدنّیة والجنائّیة للدول. فإن اللَّه یرید أن هذه 

الجرائم یعاقب علیها القضاة في العالم ولیس ممثلو الكنیسة. تتطّلع الكنیسة إلى قضاة هذا العالم وحّكامه كخّدام اهللا 
. ˺الذین یعاقبون األشرار

 فالبعض ال یبالي بما یقدم لألوثان.  جهته.من من جهة الطعام، فلتكن هذه هي قوانینك، إذ توجد عثرات كثیرة  أما
متنوعة  وهكذا بطرق منه. من یأكلون  لكنهم في نفس الوقت یدینون،"على عدم أكله" بینما یدرب البعض نفسه

االمتناع عنه.  وأالمعقولة النافعة لألكل  تتدنس نفوس البشر في أمر األطعمة بسبب جهلهم األسباب
 بل بسبب تطلعنا إلى المكافأة. ، دنسةكأشیاءاًرا لهما قممتنعین عن الخمر واللحوم، لیس احت فنحن نصوم

 فنستهین باألمور المادیة لكي نتمتع بالولیمة الروحیة العقلیة، وٕاذ نزرع اآلن بالدموع نحصد في العالم اآلتي بالفرح
. )5:126مز (

بل والرسل ، ما ُیقدم األوثان... فإن هذا األمر لست أنا وحدي المهتم بهل كأنفسك في أمان فال ت حفظا
من جهته. فلقد كتب الرسل والشیوخ رسالة جامعة لكل األمم أنه ینبغي أن   غیرةوءممل ویهوذا أسقف هذه الكنیسة كان
ن یشربون الدم بصورة ي. ألن كثیر)29، 20:15ع أراجع  (والمخنوق  ثم عن الدم،یمتنعوا أوًال عما ذبح لألصنام

مثل الكالب. وأیًضا یتمثلون بالحیوانات المفترسة التي تفترس المخنوق. أما أنت یا خادم المسیح  وحشیة سالكین
 .˻ن تأكل بوقارأمراعًیا  فاحترس في األكل

 كیرلس األورشلیميالقدیس 
  ، قدیمةأجیالموسى منذ "ألن 

، له في كل مدینة من یكرز به
 ]21". [إذ یقرأ في المجامع كل سبٍت 

یرى البعض أن القدیس یعقوب یعلل التوصیات السابقة بأنها الزمة، ألنها تمس حیاة الیهودي الروحیة، 
والتي تستند على أسفار الناموس المقروءة دوًما في المجامع أینما وجدوا. لهذا یلیق باألممي أن یحمل هذه السمات 

ذاتها وهي ال تمس طقًسا تعبدًیا بل سلوًكا روحًیا. 

 إلى أنطاكیة إرسالیة. 7
  ،حینئذ رأى الرسل والمشایخ مع كل الكنیسة"

  ،أن یختاروا رجلین منهم فیرسلوهما إلى إنطاكیة
  ،مع بولس وبرنابا

، یهوذا الملّقب برسابا وسیال
 ]22". [رجلین متقّدمین في االخوة

منذ خمس عشرة سنة خرج شاول الطرسوسي یحمل رسائل توصیة من رؤساء الكهنة الضطهاد كنیسة 

1 Commentary on Rom. 13:4. 
Ð 28-27: 4 مقاالت لطالبي العماد .
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المسیح ومصادرة أموال المسیحیین وقتلهم، وهوذا الیوم یخرج من أورشلیم مع برنابا وبرسابا وسیال یحملون رسائل من 
الرسل للترفق بالمؤمنین من األمم العائدین إلى كنیسة المسیح حتى یرفع عنهم ثقل حرفیة الناموس. 

اجتمع رأي الرسل والشیوخ على إرسال بعثة مؤتمنة من یهوذا برسابا وسیال، تنقل رأي الكنیسة، وبیدهم 
رسالة بخط ید الرسل، غالًبا ما كانت بالیونانیة. هذه البعثة ترافق الرسولین برنابا وبولس ومن سافر معهما. بهذا 
القرار أعطت الكنیسة الفرصة للقدیسین بولس وبرنابا للعمل في الكرازة والتبشیر بین األمم بحریة عوض إضاعة 

الوقت في منازعاٍت ال تنتهي. 
": شركة رائعة بین القادة والشعب حتى في أخذ قرارات جوهریة تمس حیاة الكنیسة مع كل الكنیسة"

ومستقبلها. 
راخنة الشعب، أصحاب نفوذ وخبرة في الكنیسة. أ": أي من بین القادة أو رجلین متقدمین في اإلخوة"
: وكتبوا بأیدیهم هكذا"

،  یهدون سالًماواإلخوةالرسل والمشایخ 
 ]23". [ الذین من األمم في إنطاكیة وسوریة وكیلیكیةاإلخوةإلى 

ساد الكنیسة روح الحب والوحدة، فتكتب الكنیسة التي في أورشلیم إلى أخواتها الكنائس التي في سوریا 
وكیلیكیة، بروح التقدیر واالحترام المتبادل. لم تصدر الرسالة عن رسول معین مثل القدیس بطرس أو القدیس یعقوب 

أسقف أورشلیم، كمن هو صاحب السلطان، بل صدر عن الرسل والكهنة مع األراخنة (اإلخوة). 
لم تعرف الكنیسة السلطة المنفردة، مهما كانت قدسیة القائد أو مركزه. فاعتماد الباباویة الرومانیة على رئاسة 
القدیس بطرس ال أساس لها، حیث لم یأخذ القدیس بطرس مركز الرئاسة وال اشتهاها، وال أخذ یعقوب الرسول كأسقف 

أورشلیم هذا المركز، بل ما كان یشغل الكل روح الوحدة فى تواضٍع ألجل مجد اهللا وحده وبنیان الكنیسة الجامعة 
 (الكاثولیكیة).

  ،قد سمعنا أن أناًسا خارجین من عندنا"إذ 
 ،قوالأأزعجوكم ب

  ،مقلِّبین أنفسكم
 ]24". [مرهمأ وتحفظوا الناموس الذین نحن لم ن،وقائلین أن تختتنوا

 ةحفظ الناموس والعوائد الیهودیة الخاصأي في حزٍم بروح الحق یوبخون المعلمین المنادین بالتهود، 
بالناموس. یبدو هؤالء انهم نسبوا هذا التعلیم للرسل، لذا التزموا بتوضیح األمر والكشف عن خداعهم لهم وعدم 

صدقهم. 
حسبوا هؤالء المعلمین خوارج، خرجوا عن كنیسة المسیح وانفصلوا عنا، لم یعودوا ینتسبون إلیها. هؤالء افقدوا 

المؤمنین سالمهم الداخلي، وسببوا لهم تشویًشا في الفكر. 
ها، الكلمة الیونانیة تعنى "تجمیع األواني المستخدمة فى بیت بقصد التخلص  ل" أو مدمرینمقلبین أنفسكم"

منها"، وهى ُتستخدم بالنسبة للناهبین واللصوص واألعداء الذین ینهبون الممتلكات. هنا ُتستخدم لمن یسبب ارتباًكا 
وعدم استقرار للذهن، كما یسلب سالم الفكر ووعیه. 

  ،رأینا وقد صرنا بنفس واحدة"
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  ،أن نختار رجلین ونرسلهما إلیكم
 ]25". [مع حبیبینا برنابا وبولس

 ]26". [ا ألجل اسم ربنا یسوع المسیحأنفسهمرُجلین قد بذال "

نهما قد بذال حیاتهما من أجل ملكوت اهللا ونشر الكلمة. أ للرسولین من الكنیسة یةشهادة ح
 ،فقد أرسلنا یهوذا وسیال"

 ]27". [وهما یخبرانكم بنفس األمور شفاًها

 ومع بعث رسالة من مجمع الرسل المنعقد في ،مع ذهاب الرسولین بولس وبرنابا المهتمین بالكرازة لألمم
 بعثا بمندوبین هما یهوذا وسیال لیجیبا على كل أسئلتهم. فال تكفي الرسالة وحدها، بل مع القراءة یحتاجون ،أورشلیم

على االستماع من هذه المبعوثین. 
  ،قد رأى الروح القدس ونحن"ألنه 

 ]28". [أن ال نضع علیكم ثقًال أكثر غیر هذه األشیاء الواجبة

هنا نرى إیمان الحاضرین جمیًعا بقیادة الروح القدس للمجمع الرسولي، وقیادته للكنیسة حسب وعد ربنا یسوع 
). 26: 14؛ یو 20- 18: 18المسیح (مت 

 " :یشیرون لیس فقط إلى قد ُسرّ ). وعندما یقولون: "28: 15" (أع ألّنه قد ُسّر الروح القدس ونحنقال الرسل ،"
. ˺فاعل النعمة، بل أیًضا إلى مصدر تنفیذ ما أوصى به

القدیس أمبروسیوس  
  ،تمتنعوا عّما ذبح لألصنام "أن

  ،وعن الدم والمخنوق والزنى
  ،ن حفظتم أنفسكم منها فنعًما تفعلونإالتي 

 ]29". [كونوا معافین

ُأفتتح المجمع تحت قیادة الروح القدس، وبدأ القدیس بطرس خطابه بإیضاح أن ما یستعرضه لیس رأیه 
الشخصي، بل ما ألزمه به الروح القدس حین طلب منه أن یكرز في بیت كرنیلیوس األممي. وها هو المجمع یختم 

بأن القرار قد صدر بناء على رأي الروح القدس العامل في حیاة الرسل والمتجاوبین معه. 
لقد شعر الرسل أن الجلسة كلها كانت تحت ظل الروح القدس وقیادته. 

 صةاخ حكاًماأ) فلم یضعوا لهم 2: 3 كو 1ن یقوتون أطفاًال صغار، فأعطوهم لبًنا لیشربوا ولیس طعاًما (مكانوا ك 
أن ، إلنجیلارسل في لل ةمدقات المهيجالصوم ،ولم یكرروا التووهم على ال قدموا تلمیحا عن البتولیة، وال حثوعفة لبا

، لو 10: 10في أیدیهم وال أحذیة في أقدامهم (مت ا  ثوبین، وال كیس وال مال في مناطق وال عصمكون لهيال 
عوه (مت توا لیتب یبیعوا كل ما لهم ویعطوه للفقراء ویأنا كامليوأن یكونا دوراأمروهم أنهم إن ألم ي). وبالتأكید 5: 10
19 :21(˻ .

  س جیروميدلقا

1 On the Holy Spirit, 2:13:144. 
2 Against Jovinianus, Book 1:34.. 
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" أي تعملون ما هو صحیح وحق. فنعًما تفعلون"
 "، وهو اصطالح وداعي یحمل معنى "كونوا أصحاء وأقویاء"."كونوا معافین

. تعزیة في أنطاكیة 8
، أطلقوافهؤالء لّما "

 ،جاءوا إلى إنطاكیة
 ]30". [وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة

 ]31". [وها فرحوا لسبب التعزیةأفلما قر"

ًدا للنزاعات الداخلیة، حقدمت هذه الرسالة الرسولیة إلى الشعب فرًحا وتعزیة لیست بقلیلٍة، فمن جهة وضعت 
ن ُیحسب كاسًرا أبل وربما للصراعات الفكریة للشخص الواحد بین رغبته في التمتع بحریة مجد أوالد اهللا وخشیته 

لناموس موسى الذي تسلمه من اهللا. ومن جانب آخر فقد شعر المؤمنون الذین من أصٍل أممٍي باتساع فكر الكنیسة 
واهتمامها بالروح ال بالحرف القاتل، مع الحب الحقیقي حیث شعرت كنیسة أورشلیم بقیادتها بثقل النیر الذى یود 

ن یضعوه على عنقهم. أالمعلمون المنادون بالتهود 
 وٕانما مع روح ، أو قرار صادر عن صاحب سلطة،جاءت الرسالة لیست في صیغة حكم صادر عن محكمة

الحزم حملت الرسالة لمسات حب صادقة وأمینة، تشع بالروح المفرح. 
 ،ویهوذا وسیال إذ كانا هما أیًضا نبّیین"

 ]32". [ بكالٍم كثیٍر وشّدداهماإلخوةوعظا 

ین، أي كارزین باألمور المستقبلیة والحیاة األبدیة، لهما موهبة الكلمة الجذابة للنفوس. يكان یهوذا وسیال نب
یبدو أن بولس وبرنابا قد أعطیا الفرصة لهما للحدیث مع الشعب والقادة لیجیبا على كل أسئلتهم حتى ال ُیتهم الرسوالن 

نهما متحرران ال یبالیان بالناموس. أبولس وبرنابا 
 ،ثم بعدما صرفا زماًنا"

 ]33". [ُأطلقا بسالم من اإلخوة إلى الرسل

 بل صرفا زماًنا لیس فقط إلقناع المؤمنین الیهود بعدم إلزام الذین من األمم بحمل نیر ة،لم یكونا في عجل
 بالحیاة العملیة الروحیة. ي وٕانما لخدمة الشعب وبنیانهم الروحي، فمزجا الفكر االالهوت،الناموس

نجحا فى مهمتهما وامتألت الكنیسة سالًما وعادا إلى أورشلیم یبلغان الرسل باألخبار السارة. 
 ]34". [ولكن سیال رأى أن یلبث هناك"

هذه العبارة لم ترد في كثیر من النسخ القدیمة خاصة القبطیة والسریانیة والعربیة، وجاءت في الفولجاتا: 
 بینما ذهب یهوذا وحده إلى أورشلیم". ى،"استحسن سیال أن یبق

  ،بولس وبرنابا فأقاما في إنطاكیة"أّما 
 ]35". [خرین كثیرین أیًضا بكلمة الربآیعّلمان ویبّشران مع 

  لم یمكثا في إنطاكیة لیس إال، وٕانما كان یعلمان. بماذا كانا یعلمان وبماذا كان یبشران؟ كالهما كان یعلمان الذین
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 .˺كانوا بالفعل مؤمنین، ویبشران الذین لم یكونوا بعد قد صاروا هكذا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

نطاكیة. یرى البعض أنه في هذه الفترة حدث أس وبرنابا في لال نعرف المدة التي قضاها الرسوالن بو
 .12-11: 2س الوارد في غل لالخالف بین القدیسین بطرس وبو

الف بین بولس وبرنابا خ. 9
: ثم بعد أیام قال بولس لبرنابا"

 ]36". [ في كل مدینة نادینا فیها بكلمة الرب كیف همإخوتنالنرجع ونفتقد 

نطاكیة في جو یسوده الهدوء والسالم عن اهتمام القدیس ألم یشغل نجاح خدمة القدیسین بولس وبرنابا في 
ن یفتقد اإلخوة. إحساس أرسه، وغشتهي أن یروي ما قد ابولس باخوته الذین سبق فكرز لهم مع القدیس برنابا، ف

القدیس بولس بمسئولیته نحو الكرازة بین األمم لم یكن یفارقه، فأراد أن ینطلق برحلة تبشیریة، مع إدراكه بالمتاعب 
والضیقات التي تحل به أثناء رحالته.  

مع مركز الرسول بولس األبوي الفائق، خاصة في المدن التي أنشأ فیها الكنائس، ومع تأكیده أن لیس الكل 
آباء، حاسًبا نفسه أنه قد ولدهم في إنجیل ربنا یسوع المسیح، یدعو القدیس بولس كل أعضاء الكنیسة: أساقفة وكهنة 

وشعب "إخوتنا". 
سأله أن یذهبا معا إلى الكنائس إلى كرزا فیها وأسساها لینظروا "كیف هم" یفتقد الكنائس، ویشاركها فرحها 

وتعزیاتها بالروح القدس، وآالمها وضیقاتها... یمارسا شركة الحب العملي. 
 ]37". [خذا معهما أیًضا یوحنا الذي یدعى مرقسأفأشار برنابا أن ي"

ن برنابا رأى أن یأخذ أ فوجد تجاوًبا من جانبه، غیر ،تشاور مع القدیس برنابا صدیقه الحمیم في الكرازة
وحنا اإلنجیلي. يمعهما ابن أخته القدیس مرقس 

  ،بولس فكان یستحسن أن الذي فارقهما من بمفیلیة"وأّما 
  ،ولم یذهب معهما للعمل

 ]38". [خذانه معهماأال ي

 القدیسین بولس ا) لم یكن برض23: 13 (أع ىیبدو أن رجوع القدیس مرقس في الرحلة التبشیریة األول
وبرنابا. اعترض القدیس بولس على مرافقته لهما، مهما كانت أسباب رجوعه، فالرسول بولس ال یجد أي عذر لمن 

ینسحب عن الخدمة. 
  ،فحصل بینهما مشاجرة"

 ،حدهما اآلخرأحتى فارق 
 ]39ص". [ وسافر في البحر إلى قبر،وبرنابا أخذ مرقس

أصر القدیس بولس على رأیه ربما لیكون درًسا للخدام، أن من ینسحب من خدمة ال ُیقبل فیها بسهولة، بینما 
 وٕاذ لم یتفق االثنان حدث نزاع ودي كان حله بركة للكنیسة، .قبل القدیس برنابا عذر القدیس مرقس فأراد مرافقتهما

1 Hom. on Acts, hom. 34. 
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حیث انطلق القدیسان بولس وسیال إلى رحلة كرازیة ثانیة، بینما انطلق القدیسان برنابا ومرقس إلى رحلة كرازیة أخرى، 
فتحول الخالف ال إلى هجوم طرف على آخر، بل انطالق الكل للعمل، كل فریق إلى مكاٍن، لیعمل الكل بروح الحب 

تحت قیادة روح اهللا القدوس الصالح، الذي یحول حتى االختالف في الرأي إلى نمو الكنیسة وبنیانها. 
 حتى بین الرسل الروحیین، لكنه لیس فرصة لتبریر يیرى البعض في هذا الخالف صورة للضعف البشر

. واحتدادجرات شاوجود خالفات بیننا أو م
هنا ندرك أنه لیس باألمر الغریب أن یحدث خالف حتى بین الرسل الحكماء، لكن ال تتسلل الكراهیة إلى 

 أو یحقر من عمل اآلخر، وال تهتز وحدة القلب والروح والفكر، مادام الكل ،قلب أحدهم، وال ینسحب أحد عن العمل
یخدم المسیح الواحد، بإیماٍن واحد، مستنیرین بنور الروح القدس واهب المحبة. 

مرة أخرى لم نَر القدیسین بولس وبرنابا قد اختلفا مًعا حین حلت الضیقات من غیر المؤمنین وتعرضا 
الضطهادات مرة، لكن دّب الخالف في فترة الهدوء، وٕان كان روح الرب حوله للبنیان. 

أخیًرا فإن هذا الخالف في الرأي لم یدم بل صار القدیس مرقس معیًنا للقدیس بولس في الخدمة كما شهد 
) 11: 4 تي 2 (ةبذلك في رسالته الوداعي

  وٕانما تكیف الواحد مع اآلخر متطلعین إلى أن 39: 15ما نأخذه في االعتبار لیس أنهما اختلفا في الرأي (أع ،(
صالًحا أعظم یتحقق بمفارقتهما بعضهما البعض... ماذا إذن؟ هل افترقا في عداوة؟ حاشا! ففي الواقع نرى بعد 

 النضال إلى المفارقة بینهما. ى أد،ذلك مدیح كثیر لبرنابا فى رسائل بولس. إنه نضال حاد لیس عداوة وال خصام
.." بتعقل كل منهما رأى أن ذلك أنفع فلم یمتنع أحدهما عن الخدمة إذ وجدت شركة مع .وبرنابا أخذ مرقس"

نا ال أرغب في هذا وأنت ترغب، لهذا أاآلخر. إنني أحسب أن المفارقة قد تمت برویة، وكل منهما قال لآلخر: "إذ 
 وٕانما نوزع مناطق العمل". لقد فعال هذا وخضع كل منهما لآلخر. فقد أراد برنابا أن تنجح خطة ،ال نتخاصم

 .˺بولس لهذا انسحب، ومن الجانب اآلخر أراد بولس أن تثبت خطة برنابا فانسحب

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 . بدء الرحلة الثانیة10
، بولس فاختار سیال"وأّما 

 ]40". [وخرج مستودًعا من االخوة إلى نعمة اللَّه

   حسن هو إتحاد الشیوخ مع الشبان، واحد یقدم شهادة واآلخر یعطي راحة. واحد یقود واآلخر یعطي بهجة. أعبر
). ربما یقول البعض أن هذا حدث بسبب القرابة 5: 12بلوط الذي التصق وهو شاب بإبراهیم إذ كان خارًجا (تك 

... وفي سفر أعمال الرسل برنابا أخذ ؟)21: 19مل 1یشع (ألولیس عن طوٍع اختیاري. ماذا نقول عن إیلیا و
 .Ð)5: 1) وتیطس (تي 3: 16(أع  مرقس معه، وبولس أخذ سیال وتیموثاوس

 القدیس أمبروسیوس
 ]41". [فاجتاز في سوریة وكیلیكیة یشّدد الكنائس"

1 Hom. on Acts, hom. 34. 
2 Duties of the Clergy, 2:20. (101). 
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اجتاز الرسوالن في سوریا وكیلیكیة یفتقدان الكنائس التي سبق أن قام القدیسان بولس وبرنابا بغرسها بروح 
اهللا القدوس. 

حنیة وتهب قوة الروح. نكیف كانا یشددان الكنائس؟ حتًما بكلمة الرب التي تشدد الركب الم
 لهذا لم یأخذ البحر بل طریق البر ، أن القدیس بولس لم یكن في عجلةٍ القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

لیثبت الكنائس التي سبق فأسسها وكرز فیها. هذا وأنه كان یفضل تثبیت الكنائس التي كرز فیها عن الكرازة فى 
. ˺مناطق جدیدة حتى ال تصیر هذه الكنائس عائقا للكرازة بسبب الضعفات التي تحل فیها

1 Hom. on Acts, hom. 34. 
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 15من وحى أع 

 مجمع مقدس تحت قیادة الروح القدس

 نا تصرخ إلیك: قأعما 
  مقدس بروح مجمع الرسل؟ يهل یمكن أن یعقد مجمع مسكون
 لیس من یطلب أن یكون رئیًسا، 

وال من یحتد برأیه! 
 یسود الحب والتواضع مجمع القدیسین. 

 ویتهلل الكل بأعمالك اإللهیة الفائقة!

  لیكن!  الرأيالفات في خلتوجد ،
 یصهر الكل في وحدة رائعة! الناريلكن روحك 

لیس ما یشغل كنیستك سوى خالص العالم كله! 

  ،لیس ما تطلبه عروسك 
 سوى أن یختبر الكل العرس المفرح، 

  الجمیع فوق الحرف القاتل. فیرتفع
ویتهلل الكل بأعمالك الخالصیة!  

   .یا لك من إله عجیب
  یقدم القرارات دون تجاهل كهنتك وخدامك. الناريروحك 

معهم. وكهنتك یفرحون، إذ یشترك الكل 
یا لها من وحدة عجیبة ومبهجة! 

 كنیستك یقودها روحك القدوس .
 تشتهى قداسة كل مؤمن، لیتمتع بك أیها القدوس! 

 ال تود أن تضغط بنیر الحرف القاتل،
بل أن یستعذب الكل نیر صلیبك الحلو،  

ویتمجد الكل بحمل صلیبك المجید! 
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األصحاح السادس عشر 

ي سجن في فیلب
أم 

؟ تسبیح في السماء
 األصحاح السابق ببدء الرحلة التبشیریة الثانیة للقدیس بولس الرسول، یرافقه فیها القدیس سیال. وقد اختتم

 بولس الرسول للشاب اختیار لنا جزٍء من هذه الرحلة، ولعل من أهم أحداثها يجاء األصحاح السادس عشر یرو
 بالتسبیح كمن ان، وكیف تمتع القدیسي تلمیًذا له یدربه على الخدمة، وسجن القدیسان بولس وسیال في فیلبتیموثاوس

 في ظلمة نصف اللیل، وقد امتأل جسدیهما بالجراحات.  الداخليهما في السماء وسط السجن 
 .3-1  تیموثاوس تلمیًذا اختیار. 1
 .5  . نمو الكنائس یومًیا 2
 .7-6 . الروح یمنعهم من الكلمة 3
 .10-8 ة وأعنا ي. أعبر إلى مكدون4
 .13-11  . بولس وسیال في فیلبى 5
 .15-14   وأهل بیتها ة. عماد لیدي6
 .18-16   روح العرافة إخراج. 7
 .24-19 . بولس وسیال في السجن 8
 .34-25  . إیمان حافظ السجن 9

 .40-35. إطالق الرسولین  10

 اختیار تیموثاوس تلمیًذا .1
، ثم وصل إلى ِدربة وِلسترة"

، وٕاذا تلمیذ كان هناك اسمه تیموثاوس
  ،ابن امرأة یهودیة مؤمنة

 ]1". [ولكن أباه یوناني

لقدیس بولس أثناء رحلته األولى التقى في هذه الرحلة بالشاب تیموثاوس، ورأى فیه افي لستره حیث ُرجم 
الرسول إمكانیة العمل الروحي القیادي الحي. وهكذا ال ینسى اهللا تعب المحبة، ففي الموضع الذي عانى فیه اآلالم 

أقتطف ثمرة مفرحة تسر قلب اهللا، وتكون سبب بركة لكثیرین. إنها نعمة اهللا الفائقة التي تسمح بالضیق وتعطي 
 تعزیات بطریق أو آخر.

مع فعل  كما ،لعل من أهم مالمح القدیس بولس أبوته، هنا نراه یتبنى تیموثاوس ویهتم بتعلیمه وتدریبه
كتب القدیس   بكونه قد ولده في المسیح یسوع خالل كرازته. وقد اتسم بولس كأب بالحب والحنو مع الحكمة.،كثیرین
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بولس البنه الصریح في اإلیمان رسالتین حملتا اسمه. 
 العماد عند ة. كان تلمیًذا، ربما اعتمد في طفولته، حین قبلت والدته اإلیمان، وذلك كما نالت أسرة لیدي1

. ]33]، وكما اعتمد السجان والذین له أجمعون [15إیمانها [
من بین التالمیذ الذین أحاطوا بولس الرسول بعد رجمه، نال المعمودیة على  كان تیموثاوسیرى البعض أن 

)، "فتقَو یا ابني بالنعمة التي في المسیح 2: 1 تي 1یدیه، كما هو واضح من قوله: "االبن الصریح في اإلیمان" (
).  1: 2 تي 2یسوع" (

 "وأما أنت فقد 11-10: 3 تي 2. رافقه في رحلته األولى في إنطاكیة بسیدیة وأیقونیة ولسترة كما جاء في 2
تبعت تعلیمي وسیرتي وقصدي وٕایماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآالمي مثل ما أصابني في أنطاكیة 

وأیقونیة ولسترة. أیة اضطهادات احتملت، ومن جمیعها أنقذني الرب". 
. لعل الرسول بولس عاش وسط عائلته وتعرف على دقائق حیاتهما، إذ یقول: "إذ أتذكر اإلیمان العدیم 3

 كانت ).5: 1 تي 2الریاء الذي فیك، الذي سكن أوًال في جدتك لوئیس وأمك إفنیكي، ولكني موقن أنه فیك أیًضا" (
ین التصقت توالدته في األصل یهودیة آمنت بالسید المسیح، یتحدث القدیس عنها وعن والدتها بكل وقاٍر كمؤمن

ا بالشركة معه. هنا یلیق بنا أن نقف بكل إجالل لألم والجدة، إذ ال نسمع عن ت بتعالیم السید المسیح، وتمتعاحیاتهم
وجود مجمع یهودي في لسترة، وغالًبا لم توجد رعایة دینیة في المجتمع الیهودي هناك، لكن قامت األم والجدة بدور 

لغاش. هنا یبرز دور اروحي تقوي في تربیته تیموثاوس الذي رضع منذ صباه من لبن الكتاب المقدس الخالص غیر 
 األسرة الرئیسي في تنشئة الجیل الجدید وعدم االتكال بالكامل رعایة الكنیسة والخدام.

 یرتد مدیح أسالفنا إلینا إن كنا نشاركهم فیه. وٕاال یصیر هذا المدیح لغًوا بل بالحري دینونة علینا˺ . 

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 بولس إلى أصل تیموثاوس لیؤكد إیمانه. لیس شيء یسند الشخص ربالتعلیق على خلفیة تیموثاوس الیهودیة، یشي 
 .˻مثل المثال في األسرة

 ألب ثیؤدورت أسقف كورشا
)؛ 12: 9؛ عز 3: 7نه كان ال یجوز لفتاة یهودیة أن تتزوج أممًیا (تث أ. كان والده یونانًیا أممًیا، مع 4

غیر أن هذا القانون كان ُینفذ في حدود كنعان فقط. وٕاذ كان األب أممًیا لم یختن تیموثاوس. إذ لم یكن الطفل ملتزًما 
 فاشتاق أن یختتن كعالمة للدخول في ،بالختان مادام األب غیر یهودي. غیر أن األم والجدة علمتا الطفل اإلیمان باهللا

عهد مع اهللا، وذلك قبل أن تؤمنا بالسید المسیح. 

 إذ حدث هذا الخلط بین الیهود واألمم بدأ الناموس (في حرفیته) ینحل تدریجًيً◌ا˼ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. غالًبا ما قبل تیموثاوس اإلیمان في رحلة القدیس بولس التبشیریة األولى. 5
اتسم تیموثاوس بشخصیة فاضلة بین المسیحیین، وقد شهد له اإلخوة في لسترة وأیقونیة، فاختاره القدیس 

1 Hom. On 2 Tim., 2. 
2 Interpretation on 2 Tim., 1:5. 
3 Hom. on 2 Tim., hom. 1. 
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بولس لیكون في صحبته، یعلمه ویدربه على الكرازة والرعایة. 
. ختنه القدیس بولس لیس كضرورٍة لخالصه، وٕانما لكي یربح الیهود الذین في أورشلیم، وال ُیتهم أنه مقاوم 6
للناموس. 

لقد تمتع الرسول بولس وسط ثمر االضطهادات بتلمیٍذ خاص صار أسقًفا على كنیسة أفسس، یحسب كنًزا 
وذخیرة تمتعت بها الكنیسة في المسیح یسوع!  

 ]2". [وكان مشهوًدا له من اإلخوة الذین في ِلسترة وأیقونیة"

بال شك معرفة روحیة  أن تعلیم تیموثاوس منذ طفولته وتدریبه على الكتب المقدسة بواسطة أمه وجدته قدم له
مع صغر سنه شهد له المؤمنون الذین احتكوا به. كما  ف وهیأه للعمل الكرازي كتلمیٍذ للقدیس بولس.،عملیة صالحة

 قدوة للمؤمنین في الكالم، في التصرف، في نشهد له الرسول نفسه الذي أوصاه: "ال یستهن أحد بحداثتك، بل ك
). 12: 4 تي1المحبة، في الروح، في اإلیمان، في الطهارة" (

  ،راد بولس أن یخرج هذا معهأف"
، فأخذه وختنه من أجل الیهود الذین في تلك األماكن

 ]3". [ألن الجمیع كانوا یعرفون أباه أنه یوناني

تصف بها الرسول بولس تشغیل الطاقات واضرام مواهب الكثیرین، خاصة الشباب، امن أهم السمات التي 
هنا نجد مثًال حًیا لتشغیله الشاب تیموثاوس. قدَّر بولس مواهب الشاب وتقواه ومحبته للكتاب المقدس التي تشربها من 

فقبله لیس فقط كتلمیٍذ له، بل حسبه شریًكا معه في الخدمة، وعهد إلیه رعایة الكنیسة في أفسس. ، والدته وجدته
 هختن ).20: 9كو  1"صرت للیهودي كأني یهودي، ألربح الیهود" ( قام بختانه لیربح الیهود، حسب مبدأه:

) ألن والدیه أممیان، وال ضرورة لختانه. 2:3 (غل (والدته یهودیة)، لكنه رفض ختان تیطس ألنه نصف یهودي
باألول أراد كسب الیهود للمسیح، وبالثاني كسب األمم. 

یوحنا  القدیس وكما یقول .لم یكن سهًال لدى الیهود أن یجدوا من كان نصف یهودي أن یكرز بالكلمة
. ˺ ویسام أسقًفاةبل أن یبدأ الكرازق أنه لم یرد أن یسدد ضربتین قویتین نحو الیهود لهذا ختن تیموثاوس الذهبي الفم

ن كان غیر الزٍم للخالص، إال أن له منفعة حیث یهدئ به روح الیهود حتى إ و،فالختان ال یضر، وفي نفس الوقت
. ˻ الختانةیتقبل الكل فكرة عدم ضرور

  عجیبة بحق هي حكمة بولس! ذاك الذي دخل معارك كثیرة بخصوص الختان، والذي بلغ بهذه األمور إلى هذه
النهایة، ولم یستسلم حتى بلغ إلى هذه النقطة (عدم ضرورة الختان) نجده اآلن بعد أن صار هذا القانون ثابًتا 

). فإنه لیس فقط لم یمنع اآلخرین من الختان بل هو نفسه مارسه... 3: 16وأكیًدا یقوم بختان تلمیذه (أع 
والعجیب في تلك األماكن إذ لم یكونوا قادرین أن یسمعوا الكلمة من شخص أغرل. لیست حكمة أعظم من هذه. 
ففي كل األمور كان یتطلع إلى ما هو نافع، ولم یفعل شیًئا لمجرد أنه یفضله هو. ماذا إذن؟ الحظوا نجاحه، فقد 

 .˼ختنه لكي یزیل الختان، إذ یكرز بقوانین الرسل

1 Hom. on Acts, hom. 34. 
2 Hom. on Acts, hom. 34. 
3 Hom. on Acts, hom. 34. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


عشر  األصحاح السادس

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، كانوا یجتازون في المدن"وٕاذ 
، كانوا یسلمونهم القضایا التي حكم بها الرسل والمشایخ

 ]4". [الذین في أورشلیم لیحفظوها

 وسلموا المسیحیین هناك قرارات مجمع أورشلیم الملزمة بخصوص قبول ،ساروا في مدن سوریا وكیلیكیة الخ.
). فبال شك أن المنازعة التي حدثت في أنطاكیة في هذا الشأن بسببها انعقد مجمع 29-20: 10 (أع األمم لإلیمان

 وقٍت مناسٍب يأورشلیم قد انتشرت أیًضا بین كنائس في مدن بعیدة، وسببت قالقل كثیرة. فقد جاء انعقاد المجمع ف
انت الكنیسة تضم كثیرین كل یوم من األمم. كلعالج مشكلة یمكن أن تهز إیمان الكثیرین، إذ 

 . نمو الكنائس یومًیا2
  ،فكانت الكنائس تتشّدد في اإلیمان"

  ]5". [وتزداد في العدد كل یوم

فصلت قرارت مجمع أورشلیم إلى حٍد كبیر في الخالفات التي حدثت بین المسیحیین الذین من أصل یهودي 
وأولئك الذین من أصل أممي. عوض ضیاع الوقت والطاقة في النزاعات اهتم الكثیرون بالعمل اإلیجابي لكسب كل 

نفس للتمتع بخالص اهللا، فتشددت الكنائس في اإلیمان، وانضم كثیرون إلیها. 

 . الروح یمنعهم من الكلمة3
 وبعدما اجتازوا في فریجیة وكورة غالطیة "

 ]6". [تكّلموا بالكلمة في آسیايمنعهم الروح القدس أن 

 في الجنوب، Lycia ولیسیا Pisidia: كانت أكبر والیة في آسیا الصغرى في الشمال وبسیدیة فریجیة
وغالطیة وكبدوكیة في الشرق، ولیدیه ومیسیا في الغرب. 

ن استولى علیها بنو الغال (فرنسا) في أوقات مختلفة، وُدعیت أیة، هذه الكورة سبق جیة: شرق فريكورة غالط
متلكها على األقل ثالث قبائل منهم. أقام فیها أیًضا كثیر من الیهود، لهذا ُوجد فیها ابعد ذلك على اسمهم "غالطیة". 

عدة أحزاب، وقامت خصومات كثیرة بین الیهود واألمم الذین قبلوا اإلیمان كما هو واضح من الرسالة إلى أهل 
غالطیة. 

 لذلك عندما اجتاز الرسول بولس وسیال في هذه الرحلة ،كان في خطة اهللا أن تدخل الكرازة بقوة إلى أوربا
بعض والیات في آسیا التي كان قد غرس الرسول بذار الكلمة فیها، وكان یود أن یسقیها، كان الروح القدس یحثه 

على عدم الكالم لیسرع فیخرج منها. ولعله كان في دهشة لعمل الروح الذي كان دوًما یحثه على الخدمة، ولم یكشف 
له الروح الخطة اإللهیة إال في ترواس حین رأى رجًال مكدونًیا یدعوه للعبور إلى أوربا لخدمتهم. 

  ،توا إلى میسّیاأفلما "
  ،حاولوا أن یذهبوا إلى بیثینیة

 ]7". [فلم یدعهم الروح

تكرر األمر في میسیا كما في بیثینیة. 
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، وشرقها بیثینیة، وجنوبها لیدیة، وغربها Propontis : والیة في آسیا الصغرى، على شمالها بروبنتسمیسیا
. Aegean Seaبحر ایجیة 

حاولوا االتجاه شرًقا للذهاب إلى بیثینیة، لكن الروح منعهم. 

 ا) یظهر الحب الذي له من نحو أهل روم13: 1 عندما قال بولس: "إّنني مراّرا كثیرة قصدت أن آتي إلیكم" (رو ،
 وعندما أضاف: "وُمنعت حتى اآلن"، مع أّنه بالحقیقة یمكن الظن أن اللَّه هو الذي منعه، لكّنه یظهر بهذا أن

 یذهب الرسل وأین یجب أّال یذهبوا. إّنه بتدبیر معّین یحّدد بعًضا للكرازة بكلمة اللَّه  أین أن یلزم هوعمل اللَّه
ولنا أن نذهب إلى بیثینّیة لم یدعنا روح المسیح" (راجع اوآخرون ال. إذ یقول بولس نفسه في موضع آخر: "فلّما ح

. ˺)... لقد اشتهى الذهاب ولم یكف عن الصالة، لعّله یحمل ثماًرا منهم كما من آخرین من األمم7: 16 أع
العالمة أوریجینوس  

 ة وأعناي. أعبر إلى مكدون4
 فمّروا على میسّیا "

 ]8". [وانحدروا إلى ترواس

  في الجنوب. أحیاناAssosسوس آ في الشمال وTroy: مدینة في فریجیة أو میسیا بین تروي ترواس
، وهي والیة كانت تضم مدینة تروي القدیمة. Trojan على كل دولة التروجان Troadُیستخدم اسم ترواس أو ترواد 

). 5: 20؛ أع 13: 4تي  2؛ 12: 2كو  2ُذكرت ترواس كثیًرا في العهد الجدید (. Iliadهنا سجل هومر اإللیادة 
، وظهرت لبولس رؤیا في اللیل"

: رجل مكدوني قائم یطلب إلیه ویقول
 ]9". [عّناأعبر إلى مكدونیة واُ 

 نائًما حین  القدیس بولس أو لغته أو مالبسه. هل كانهمالمحعرفه من ظهر له في رؤیا رجل مكدوني ربما 
 هذا ما یصعب التحقق منه. فإن اهللا یستخدم وسائل مختلفة إلعالن إرادته لرجاله الذین ،رأى الرؤیا أم في یقظة

قدیس بولس هو مالك راع. [یوجد رعاة هم مالئكة یدبرون للذي ظهر الن  أریجینوسوة أمالعال ىیریتممون مشورته. 
 أن Grotinsجروتنس  یعتقد] وهكذا .˻انوا یسهرون نهاًرا ولیالً ك. تهسا)، كل منهم یقوم بحر13: 10أموًرا بشریة (دا 

ن لكل أمة مالك خاص بها. أ.13-12: 10الذي ظهر هو مالك مكدونیة، كما جاء في دانیال 
وغربها أبریس Thessalyوجنوبها تسالي Thrace: بلد متسع في الیونان، شمالها تراس مكدونیة

Epris قامت مملكتها في أیام اإلمبراطور فیلیب وابنه 4: 10وشرقها بحر ایجه. سكنها أهل كیتیم بن یافإن (تك .(
اسكندر األكبر. وهي أول منطقة في أوربا دخلها اإلنجیل. 

تجاوب الرسوالن بطرس وسیال مع الرؤیا وسلما نفسیهما للعمل اإللهي. 
 دائمة تصرخ في أذان الكنیسة من كل جانب لكي تعبر إلى العالم، وتقدم له كلمة الخالص. ةهذه الدعو

لم یظهر المالك في شكل واٍل أو حاكٍم لمكدونیة أو أحد رجال الدولة، وٕانما في شكل إنسان من عامة 

1 Comm. On the Epistle to the Romans, (1:13). 
2 Comment. on Luke, hom. 12:3.  
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الشعب، فالكارز الحي هو الذي ال یمیز بین عظیم وعامي، غني وفقیر، متعلم وأمي، فقد مات السید المسیح من أجل 
كل نفس. 

 بل یلزمه أن یتحرك ویذهب إلیهم، فإن ،ن یعبر ویعینهم، فال یكفي الصالة من أجلهمأأعلن له المكدوني 
لى البشریة وعاش في وسطها كواحٍد منهم. هكذا یلیق بالكارز أن یعبر إلى النفوس الجریحة لیقدم إاهللا في محبته نزل 

لها طبیب النفوس ودواء الروح. 
 یطلب منه المعونة، بینما حینما حاول الماذا لم یرسله الروح إلى مكدونیة بل رأى في رؤیا رجًال مكدونيً 

ثینة یستلزم تدخل الروح يكان منعهم من الذهاب إلى ب ]؟7بولس ومن معه أن یذهبوا إلى بیثینیة لم یدعهم الروح [
القدس مباشرة، حتى ال یتشككوا كیف یمكن االمتناع عن الذهاب إلى موضع معین للكرازة. أكد لهم الروح خطته 
اإللهیة بمنعهم دون تقدیم مسببات. أما هنا فإن الرؤیا نفسها هي من عمل الروح القدس نفسه، أما ظهور رجل 

خوة كثیرون یصرخون طالبین نجدتنا، إ فلكي یلهب قلب الرسول بولس بالحب األخوي. فإنه یوجد لنا ،مكدوني
بممارسة العمل اإللهي. 

ن یتشككوا في الرؤیا ألنها صرخة قلب یستنجد من الهالك األبدي! ألم یكن ممكًنا لرسول ومن معه 

  إذ یحثه على الكرازة أظهر له حلًما لتحقیق هذا، أما لكي یمنعه عن الكرازة فما كان یمكنه أن یحتمل هذا لهذا
 .˺ الروح القدس لتنفیذ ذلك لهعلنأ

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  كان یوجد مالك راٍع في مكدونیة احتاج إلى عون الرب. لهذا ظهر لبولس في أحالمه كرجل مكدوني وقال: "أعبر
إلى مكدونیة وأعّنا". لماذا أتحّدث عن بولس حیث أن المالك قال هذا ال لبولس بل لیسوع الذي في (قلب) بولس؟ 

. ˻ الرعاة إلى حضرة المسیحیحتاجهكذا 
العالمة أوریجینوس  

  ،فلما رأى الرؤیا"

  ،للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونیة

 ]10". [متحققین أن الرب قد دعانا لنبشرهم

هذه هي أول مرة یشیر فیها القدیس لوقا إلى نفسه أنه في صحبة الرسول بولس، وأنه شریك معه كما مع 
 اهللا للعمل في مكدونیة. لقد ةسیال في الكرازة. فإذا رأى الرسول الرؤیا انطلق الكل ساعین بغیر تأخیر الى تحقیق دعو

، وبغیر تردد أو نقاش أو وضع حسابات بشریة ةظهر جمیعهم استعدادهم الدائم للعمل حسب توجیه اهللا بكل مسرأ
 بعد في الكنائس التي في آسیا أو تأخر إلهیة لالنطالق إلى مكدونیة لم يةللرحلة إلى هناك. إذ تسلم القدیس بولس دعو

غیرها، بل في طاعة كاملة صار یسعى مع زمالئه للتنفیذ السریع. 

 ) 9: 18؛ 10: 16)، وباألمور التي شاهدها (أع 1: 12 كو 2كان لدى بولس المادة لیفتخر بالرؤى ،(
)، وباألتعاب التي احتملها من أجل المسیح، وبالكنائس التي 12:12 كو 2؛ 19: 15وبالعجائب واآلیات (رو 

1 Hom. on Acts, hom. 34. 
2 Homilies on Luke, hom. 12:3. 
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بناها بطموحه أن ینشئ كنیسة حیثما ال ُیعرف المسیح، كل هذه مادة الفتخاره... ومع ذلك فإن االفتخار حتى 
بمثل هذه األمور لیست بدون خطر. لهذا فإن اآلب الصالح الذي وهبه هذه الرؤى واألمور التي رآها سّلمه كهبة 

. ˺أن یضایقه مالك الشیطان حتى ال یفتخر
العالمة أوریجینوس  

 . بولس وسیال في فیلبى 5
  ،فأقلعنا من ترواس"

، وتوجهنا باالستقامة إلى ساموثراكي
 ]11". [وفي الغد إلى نیابولیس

راكي، وفي الیوم ث في استقامة الى ساموThrace سفینة مقلعة من ترواس یةانطلقوا نحو مكدونیة مع أ 
. سالتالي الى نیابولي

بها جبل عال، وهو أعلى جبل في المنطقة،  كانت جزیرة في بحر ایجیة لیست ببعیدة عن ثراس، راكيثسامو
وال یعلو عنه إال جبل أتوس. ُترى ساموتراكي من شاطئ أسیا الصغرى عندما تكون الشمس من ورائها في حالة 

 میًال؛ 20 حوالي رةراكي. محیط الجزيثوم لهذا دعیت سا،تضم شعًبا هو خلیط من ثراس وساموسالغروب. وهي 
وكانت ملجأ یحتمي فیه الهاربون والمجرمون. 

 أمیال من 10 بالقرب من حدود ثراس، وعلى بعد حوالي  على شاطيء مكدونیة بحري: میناءسنیابولي
 یسمى اآلن قاال، وبالتركیة قوله، وهي موطن محمد على باشا والى مصر التركي. فیلبي.

  ،ومن هناك إلى فیلّبي"
  ،التي هي أول مدینة من مقاطعة مكدونیة

  ،وهي كولونیة
 ]12". [قمنا في هذه المدینة أّیاًماأف

المدینة الرئیسیة في مكدونیة، وقد عبر اإلنجیلي لوقا عن ذلك بقوله: "أول مدینة من مقاطعة : فیلبي
 انتشاره في مدن مكدونیة ة لهذا فقد اهتم القدیس بولس ورفقاؤه بها، ألنها إذا قبلت اإلنجیل یمكن بسهول،مكدونیة"
سمیت باسم اإلمبراطور فیلیب الثاني والد اإلسكندر األكبر الذي جددها  .Dathosوس ثاسمها القدیم كان دا. األخرى

 ق.م. كانت مدینة حربیة أكثر منها تجاریة لذلك كان عدد الیهود فیها قلیالً .  357سنة 
 غیرهم، وفیها تمت هم وبیناشتهرت فیلبي بأنها كانت موقع عدة معارك أثناء الحروب األهلیة للرومان، وبین

نطوني، حیث قتل بروتس نفسه في هذا الموقع. أ وBrutusالمعركة الحاسمة بین بروتس 
: أي كانت تحت الرعایة الرومانیة مباشرة وللمواطنین فیها حقوق وامتیازات رومانیة، كأن ال یجلدون كولونیة

قط، وال ُیقبض علیهم إال تحت شروط معینة، ومن حقهم رفع شكواهم من تحت تحقیق الحكام المحلیین إلى 
اإلمبراطور نفسه. تمتع سكانها بحقوق سكان روما، ذلك ألن أغسطس قیصر المدعو اكتافیانوس سابقا انتصر فیها 

" من الجانب السیاسي تعني أن القوانین فیها هي كولونیةم، فوهبها هذا الشرف. وكلمة "42بجیوشه على أعدائه سنة 

1 Homilies on Jermiah, hom 12:8. 
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طبق األصل من القوانین التي تسري في روما نفسها، أي أن فیلبي كانت روما مصغرة. 
  ،وفي یوم السبت خرجنا إلى خارج المدینة عند نهر"

، حیث جرت العادة أن تكون صالة
 ]13". [تى اجتمعنافجلسنا وكّنا نكلم النساء اللو

كانت أماكن الصالة ُتقام خارج المدن حین یكون الیهود فقراء، عاجزین عن بناء مجمع داخل المدینة، أو 
یكونوا ممنوعین من بنائه. كانت الصالة عند شواطئ األنهار مستحّبة، ففي السبي یقول المرّتل: "على أنهار بابل 

)؛ ودانیال النبي تمّتع برؤیا عند 1: 1 ). ویقول حزقیال النبي أّنه كان عند نهر خابور (حز1: 137جلسنا..." (مز
. ˺)4: 10)، وبرؤیا أخرى بجانب النهر العظیم دجلة (دا 2: 8نهر أوالي (دا 
، أشبه فبنوا مكاًنا صغیًرا لصالة على حافة النهر، لیهود على عدم إقامة مجمع داخل المدینة اُأجبرغالًبا 

 أي مصلى، غالًبا ما كانت بدون سقف. وكان هذا المبنى خارج أبواب proseuchoeبصالة اجتماع تسمى برسفطا 
 استخدامهم للماء في الغساالت المطلوبة قبل الخدمات ةبسبب كثرالمدینة على شاطئ النهر، إما طلًبا للهدوء أو 

، أو اعتادت النساء على المواظبة على نه لم یوجد سوى نساء یتعبدن في هذا المبنىأیبدو . والدینیة وأثناء ممارستها
االجتماع فیها أكثر من الرجال فكانت شبه مخصصة لهن. 

  وأهل بیتهاة. عماد لیدي6
، رايتارجوان من مدینة ثيأفكانت تسمع امرأة اسمها لیدیة بیاعة "

 ،متعبدة للَّه
 ]14". [ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان یقوله بولس

كانت تجارة األرجوان بال شك مربحة للغایة، فاللون األرجواني كان یستخرج من صدف السمك، یرتدیه 
). 19: 16؛ لو 18: 1 الرؤساء واألغنیاء (إش

؛ كانت تشتهر )11: 1 (رؤ  في آسیا الصغرىAkhisar لیدیا، تدعى اآلن اخیسار طن: موثیاتیرا
، والعالقة بین فیلبى وثیاتیرا  Pergamum ومیناؤها المتاخم لها هو برجاموم.˻بالصباغة كما یظهر من كتابات هومر

 عالقة تجاریة كبیرة قائمة على شهرة ثیاتیرا في إنتاج األصباغ.
 أهل بیتها بها وقبلوا اإلیمان واعتمدوا ىكانت لیدیا أممیة، لها تقدیرها بین الیهود، لها أسرتها وخدمها، اقتد

معها. 
كانت عظة القدیس بولس في صالة اجتماع فیلبي لهؤالء النسوة أول عظة یقدمها رسول من رسل المسیح 
في أوربا؛ وكانت لیدیة أول امرأة تستضیف رسوًال في بیتها في تلك المنطقة. وكان نهر جاجتیاس أول نهر تتقدس 

میاهه بالمعمودیة لها وألهل بیتها. 
  ،فلما اعتمدت هي وأهل بیتها"

: طلبت قائلة
  ،أني مؤمنة بالرب ن كنتم قد حكمتمإ

1 Freeman, p. 445. 
2 Iliad, 4:141. 
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، فادخلوا بیتي وامكثوا
 ]15". [لزمتناأف

 التي تتحمل ˺هل بیتها، فقد اعتمد أطفالها على إیمان والدتهمأإذ آمنت اعتمدت في الحال، واعتمد معها 
إذ اتسمت بحب الضیافة حثتهم على اإلقامة في بیتها بكونها مؤمنة بالرب.  مسئولیة تربیتهم في المسیح یسوع.

 "انظروا إلى حكمتها، كیف ألحت على الرسل، كیف كانت كلماتها مملوءة تواضًعا وحكمةفألزمتنا :"˻. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  روح العرافةإخراج. 7
  ،وحدث بینما كنا ذاهبین إلى الصالة"

، أن جاریة بها روح عرّافة استقبلتنا
 ]16". [وكانت تكسب موالیها مكسًبا كثیًرا بعرافتها

 Python]، فالتقت بهم جاریة بها روح عرافة proseuchoe ] "13كانوا ذاهبین إلى مكان للصالة "مصلى 
بوللو. إله الفنون الجمیلة الیوناني مثل الموسیقى والشعر والطب والبالغة، كانوا یعتقدون أنه مخترع أوهو أحد أسماء 

، Delphiه معبد خاص به وكاهن في دیلفي ، لLatonaالفنون، وكان مشهورا بأنه ثالث ابن لإلله جوبتر والتونا 
ربما الكاهن "الوسیط الروحي" الوحید الذي له شهرة على مستوى المسكونة، یأتي إلیه كثیرون من كل أنحاء العالم. 

 ه أبوللول ذات االسم. وقیل أنه أرسلم ما أن ولد حتى أهلك بالسهام حیة تحم یعتقدون نه، ألنهPathonُدعي 
 وفي Parnassus س. له معابد على جبل بارناسو Pythian Apollo؛ من هنا صار اسمه العامLatonaلیضطهد 

الخ.، وكانت عبادته مسكونیة. في دلفي كانت كاهنة  Tenedos وتیندوس Claros وكالروس Delosدلفي ودیلوس 
، هكذا Python وكانت تهیج بعنٍف شدید أثناء حلول الوحي علیها وكانت تدعى ،ن الوحي یحل علیهاألعبدة تدَّعى ب

كانت العرافة مكسًبا لربٍح عظیٍم، وكان الرسول بولس یتطلع إلى هذا العمل أنه شیطاني. 
، ّیاناإهذه اّتبعت بولس و"

: وصرخت قائلة
  ،هؤالء الناس هم عبید اللَّه العلي

 ]17". [الذین ینادون لكم بطریق الخالص

لقد اتبعت القدیس بولس ومن معه، ربما ألنها ظنت أنها تتنبأ لهم، فتنال منهم أجرة أو مدیًحا علنًیا؛ أو ألنه  
شي الروح أن یطرده من مسكنه. لكن الرأي األرجح أنها أرادت الشهادة لهم حتى إذ یقبلوا خإذ یسكنها روح شریر 

 إلسقاط فخٍ شهادتها عالنیة تعود فتضل الناس. تبدأ تنطق بما هو حق لیس لحبها في الحق وال للكرازة به، ولكن ك
)، لكي تتمكن 24: 1 كما كانت الشیاطین تتبع السید المسیح صارخة: "هذا هو قدوس اهللا" (مرسامعیها في الضالل. 

هؤالء الناس فیما بعد من تضلیلهم، هكذا تبع الروح النجس الذي في العرافة بولس الرسول ومن معه وهو یصرخ: "
 ].17" [هم عبید اهللا العلي الذین ینادون لكم بطریق الخالص

1 Barnes’Notes on Acts 16. 
2 Hom. on Acts, hom. 35. 
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  لماذا نطق الشیطان بهذه الكلمات؟ ولماذا منعه بولس؟ ألن األول تكلم بخبٍث، والثاني بحكمةٍ . لقد أراد الشیطان
كثیر من المؤمنین، إذ صار مقبوًال الأن یجعل من نفسه موضع ثقة. فلو أن بولس قبل شهادته لخدع الشیطان 

بواسطة بولس. لهذا قبل أن ینطق بما هو ضد نفسه حتى یؤسس بعد ذلك ما هو لحسابه. هكذا فإن الشیطان 
 .˺نفسه كان ُیعد ما هو للدمار

  لقد رأى الشیطان أنهما قد صاروا مشهورین، فأراد هنا أن یقوم بدور ریائي. بهذا ظن أنه ُیسمح له أن یبقى في
)، قاصًدا یوحنا، فكم 34: 5الجسد مادام یبشر بنفس األمور. ولكن إن كان المسیح لم یقبل شهادة إنسان (یو 

). فإن هؤالء یبشرون ما هو 9: 15"التسبیح ال یلیق بفم الخاطي" (ابن سیراخ  باألولى ال یقبل شهادة شیطان.
 .˻لیس من البشر بل من الروح القدس. إذ لم یعملوا بروح االفتخار

 ألم 34: 4؛ لو 24: 1 من أنت، قّدوس اللَّه؟ (مر رفن: نحن نعيأال یدعو شیطان ما اسم اللَّه؟ ألم تقل الشّیاط (
 ،یقولوا لبولس: "هؤالء الرجال هم خّدام اللَّه العليّ "؟ لقد فعلوا هذا وهم تحت العذاب، فعلوا هذا فقط تحت الضغط

. ˼ولیس بإرادتهم، ما كانوا یفعلون هذا دون هزیمتهم
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،وكانت تفعل هذا أّیاًما كثیرة"
، فضجر بولس والتفت إلى الروح

  ،مرك باسم یسوع المسیح أن تخرج منهاآ أنا :وقال
 ]18". [فخرج في تلك الساعة

جل أنه موافق على شهادتها لهم، كما حزن من أضجر منها الرسول بولس إذ خشي أن یظن السامعون 
العرافة نفسها أنها ُمستعبده لروٍح شریٍر یحركها كما یشاء، ویضلل من یستمع إلیها. 

بوللو. وكانت أفي أیام اإلمبراطوریة الرومانیة كان كثیرون یعتقدون في الوحي الذي یحل على كاهنات 
ن تكشف هذا أكان ال بد للمسیحیة فالهیاكل في كل موضع تزدحم بالقادمین الذین یسیرون وراء هذا الضالل. 

نهم یتنبأون أو یشهدون للحق إلى حین. أن بدا البعض إالضالل، حتى و
خروج الروح الشریر كان عالمة على السلطان الذي یحمله الرسل من اهللا، وقوه اسم یسوع المسیح الذي ال 

یحتمله عدو الخیر. 
 على قول السّید المسیح: "فإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشیاطین، فأبناؤكم القدیس كیرلس الكبیرفي تعلیق 
) یقول: [كان التالمیذ الطوباوّیون یهوًدا، وأبناء الیهود حسب الجسد، لكّنهم نالوا سلطاًنا 19: 11 بمن ُیخرجون؟" (لو

 الكلمات: "باسم یسوع المسیح". فإن بولس نفسه ءمن المسیح على األرواح الشّریرة ویحّررون من تمّلكوا علیهم باستدعا
 ˽].18أیًضا مّرة أمر الروح الشّریر بسلطان رسولي": أنا آمرك باسم یسوع المسیح أن تخرج منها" [

 الذین یخافون منها، الذین ال تحمیهم ید اهللا القویة العالیة، الذین لم یرتبطوا بسّر اإلیمان.  حقا إن الشیاطین تؤذي

1 Hom. on Acts, hom. 35. 
2 Hom. on Acts, hom. 35. 
3 Hom. On 1 Cor., hom. 29:3. 
4 Comm. On St. Luke, hom. 81. 
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لكنهم یخشون األبرار، أي الذین یعبدون اهللا، والذین یستحلفونهم باسمه أن یفارقوا األجسام التي سكنوها. فإنهم 
. ˺ُیضربون بكلماتهم كما بجلدات، وأحیانا یكفي مجرد ذكر أسمائهم فیرتعبون

األب لكتانتیوس 

 بولس وسیال في السجن. 8
  ،فلما رأى ُموالیها أنه قد خرج رجاء مكسبهم"

 ]19". [أمسكوا بولس وسیال وجّروهما إلى السوق إلى الحكام

 تعمي قلوب البشر ل إنما تشغلهم المكاسب المادیة، فإن محبة الما،لم یكن یشغل موالیها معرفة الحق اإللهي
عن رؤیة الحق وقبوله، بل تحولهم إلى مقاومة الحق، وتمأل قلوبهم كراهیة وسخًطا. إلى یومنا هذا نجد في بعض 

نه حق، لكنهم یفعلون هذا بغیة المكاسب المادیة ونوال كرامة أالبالد من یقاومون اإلیمان المسیحي مع إدراكهم عقلًیا 
روى لي أحد األحباء وهو صدیق لشخص غیر مسیحي كاتب له شهرته، كثیًرا ما كان یكتب ضد  من الجهالء.

اإلیمان المسیحي مع صداقته لكثیر من المسیحیین، ولما سأله هذا الصدیق أجابه:" بهذا الهجوم یسرع الكثیرون إلى 
شراء الجریدة." 

 لجاریة الهم من وثنیین قساة! لقد فضلوا أن تبقى  في كل موضع ( محبة) المال هي أصل كل الشرور. یا
 .˻ًال بواسطتهااممسوسة بالشیطان لكي یربحوا م

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

: وا بهما إلى الوالة قالوا"وٕاذ أت
  ،هذان الرجالن یبلبالن مدینتنا

 ]20". [وهما یهودّیان

جاءوا بهما إلى الوالي العسكري، ففیلبي كمستعمرة رومانیة یمارس الضباط العسكریون إدارة الشئون 
العسكریة والمدنیة في نفس الوقت. 

د الشعب، وكأن ما یشغلهم هو سالم المدینة وهدوءها، ضنهما مثیرا شغب وأقدموا اتهاًما ضد الرسولین 
والغیرة على قوانین الدولة. هكذا یرون في القوة اإللهیة والعمل المقدس مقاومة للسلطات وكسًرا للقوانین. هذا االتهام ال 

 في بالد كثیرة. نیزال ُیقدم كل یوم ضد المؤمنین الحقیقیي
، وینادیان بعوائد ال یجوز لنا أن نقبلها"

، وال نعمل بها
 ]21". [إذ نحن رومانّیون

نهما یقدمان عادات دینیة جدیدة غریبة عن العادات الرومانیة، أي یقدمون دیًنا أاالتهام الثاني ضد الرسولین 
نهم غیورون على العبادة الرومانیة أجدیًدا ال تعترف به القوانین الرومانیة. أظهر هؤالء الموالین لروح العرافة 

والیهودیة، مع أن ما یشغلهم حقیقة هو المكاسب الدینیة. 

1 Lactanius: Divine institutes, 2:16. 
2 Hom. on Acts, hom. 35. 
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: "كان یوجد قانون العالمة ترتلیانلم تسمح القوانین الرومانیة بالعبادة آللهة جدیدة لم یقرها القانون. یقول 
. "senateنه ال یجوز تقدیس إله ما لم یقره مجلس الشیوخ أ

ن یقیم نفسه ملًكا، صارخین: "لیس لنا ملك أكما أخفى الیهود ما في قلوبهم فاتهموا السید المسیح بأنه یود 
)، هكذا فإن هؤالء الرومانیین لم یكشفوا ما في 14، 12: 19(یو  إال قیصر: من یجعل نفسه ملًكا یتكلم ضد قیصر"

 م إنما اتهموهما بأنهما یّغیران عوائده، لئال یحسبوا أشراًرا،ن هؤالء قد اخرجوا الشیطان من الجاریةأ فلم یقولوا ب،قلوبهم
كرومانیین، وأنهما یبلبالن المدینة. 

  ،فقام الجمع مًعا علیهما"
  ،ومزق الوالة ثیابهما

 ]22". [مروا أن ُیضربا بالعصيأو

واضح أن موالي العرافة استطاعوا أن یثیروا جمهوًرا كبیًرا وشغًبا ضد الرسولین وبطریقة غیر شرعیة، وقد 
. ]37احتج الرسول بولس على ذلك ألنه إجراء غیر قانوني [

 المجرم قبل جلده أو ضربه بالعصي. ىكانت العادة أن ُیعر
، فوضعوا علیهما ضربات كثیرة"
، لقوهما في السجنأو
 ]23". [وصوا حافظ السجن أن یحرسهما بضبطٍ أو

ن یضرب الشخص بالعصي ثالث أ أو الجالد، كعقوبة عامة بین الرومان lectorكان هذا عمل اللكتور 
. )25: 11كو  2مرات (

 جلدة حتى 39 جلدة، لهذا كانت العقوبة غالًبا ال تتعدي 40كانت الشریعة الیهودیة تمنع العقوبة بأكثر من 
ذ العقوبة قد كسر الشریعة، أما بالنسبة للرومان فالقانون ال یضع حدوًدا نفإن حدث خطأ في جلده ال یكون الشخص م

. )23: 11كو  2لعدد الضربات. هذا ما عبَّر عنه الرسول بأنه ضرب فوق الحدود (
  ،وهو إذ أخذ وصیة مثل هذه"
  ،لقاهما في السجن الداخليأ

 ]24". [وضبط أرجلهما في المقطرة

كان المجرمون الخطیرون ُیلقون في السجن الداخلي لضمان عدم هروبهم. هذا السجن غالًبا ما یكون مملوء 
بالقاذورات وغیر صحي ومظلم. ُوضعت أرجلهما في مقطرة، بین قطعتین من الخشب حتى ال یقدرا على المشي، 

 بسبب الضرب، فیعاني من ات الشخص بطریقة یضطر بها أن ینام على ظهره الذي یمتلئ بالجراحطوغالًبا ما یرب
). یرى البعض أّنها قطعة خشبّیة على شكل برواز، حیث یوجد 27: 13 استخدام المقطرة قدیم للغایة (أي آالم أشد.

بها فتحتان تُثبت فیهما القدمان لیكونا مبتعدتین عن بعضهما البعض. ُوجدت أكثر من مقطرة قدیمة بها خمس فتحات 
تثّبت فیها القدمان والرجالن والرأس. 

. ˺ أداة تشبه المقطرة تستخدم، لكن تترك الرأس حّرة دون تثبیتCeylonیوجد حالًیا في سیالن 

1 Freeman, p. 445. 
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 . إیمان حافظ السجن9
، ونحو نصف اللیل كان بولس وسیال یصّلیان"

  ،ویسبحان اللَّه
 ]25". [والمسجونون یسمعونهما

وسط مثل هذه اآلالم لم یكن ممكًنا للذین في السجن الداخلي أن یناموا، فكانت صرخاتهم تدوي من اآلالم 
ن فكانا یرتالن ویسبحان اهللا بروح التهلیل والفرح، تسندهما نعمة اهللا الفائقة للطبیعة. ان المسجونا أما هذ،الشدیدة

فالمؤمن الحقیقي، شریك ملك الملوك في آالمه وصلبه، یجد لذة وسط األلم أعظم ممن یجدها ملك أو إمبراطور أو 
رئیس على عرشه. 

لم یكن ممكًنا للسجن بظلمته وقذارته وأوحاله، وال للقیود والمقطرة وال للجراحات التي مألت جسمي بولس 
وسیال أن تنزع عنهما روح الفرح والتهلیل. فتحول السجن إلى أشبه بسماء، والرسوالن إلى طغمة مالئكیة مسبحة هللا، 

 أساسات السجن. تحولت اآلالم إلى أغنیة مفرحة حیث یترنم الرسول ت األرض وتزعزعتفاهتزت لهما السماء وتزلزل
في مجد داخلي: "أهم خدام المسیح، أقول كمختل العقل، فأنا أفضل، في األتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في 

). 23: 11 كو 2السجون أكثر، في المیتات مرات كثیرة" (

 ) ؟ هذان الرجالن قد ُجلدا وتقبال ضربات كثیرة وُأسيء التعامل بولس وسیالماذا یمكن أن یعادل هاتین النفسین(
 في مقطرة، ومع هذا كله لم یسمحا لنفسیهما أن یناما نمعهما، كانا في محنة، ألقیا في السجن الداخلي، موضعي

). أال ترون بركات المحن؟ أما نحن ففي أسرة ناعمة، لیس ما یرعبنا، نقضي اللیل 25: 16بل سهرا باللیل (أع 
  أننیاًما... لم یكن ممكًنا لطاغیة النوم أن یتسلط علیهما، وال الشعور باأللم أن یحنیهما، وال الخوف من الشرور

 .˺یطردهم إلى حالة اكتئاب یائسة. ال بل هذه كلها هي بعینها جعلتهما یقظین، ومملوئین بهجة فائقة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 حیث یسكن اهللا ویقیم ملكوته فیه. كما أعلنا أنه ،هكذا أعلن الرسوالن عملًیا أن سعادة اإلنسان مصدرها قلبه
 قد یمارس األشرار ضغوًطا شدیدة على جسده، ؛ ما معادیة ان تحطم سالم المؤمن الحقیقيةلن یقدر إنسان ما أو قو

 ما أن تحنیها. ةأما نفسه فما تقدر قو
حیاة السهر، وقضاء هاجم  Vigilantiusفیجیالنتیوس اهتمت الكنیسة بممارسة السهرات الروحیة، إال أن 

 . معناه "الساهر"همسع أن ام في الرب، نيالقدیس ولشهداءارفات   فیهانومركيلیاٍل للسهر 

 ال و ، یود أن ینامره. الساهمس الضاًدامأكید یأخذ موقًفا تلا ب هذايفوهو . أن فیجیالنتیوس یشجب السهرب يتخبرن
 تدخلوا في لوا لئالدة؟ اسهروا وصحوا ساعة عيم أما قدرتم أن تسهروا ،رید أن یسمع كلمات المخلص: "ماذاي

نبي: "في نصف اللیل ال آخر یسبح عضوم يف). و41-40: 26جسد ضعیف" (مت لاوتجربة. حقا الروح قوي 
ة الصلافي ملة اك الرب لیالٍ  ىض قكیف یلجناإل يفا ًض نقرأ أي) 62: 119ز ك" (ملعد ماحكأ لىع كركشأو أقوم

لت زلزت ىتالسهر اللیل كله، مرنمین مزامیرهما، حظا فح نالسج يفف أن الرسولین عندما ُوضعا ي)، وك12: 6لو(
 على اقول بولس: "ثابرو). ي38-25: 16ة والمواطنون امتألوا رعًبا (أع الاألرض، وآمن حافظ السجن، والو

1 Hom. on Acts, hom. 36. 
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). لینم 27: 11 كو 2 كثیرة" (رفي أسها"). وفي موضع آخر یتحدث عن نفسه أنه 2: 4الة واسهروا" (كو صال
ین. لكننا لنقل نحن مع داود: "هوذا يرصملاو مسرته ویغط نوًما، فیهلكه مهلك مصر ن في ذلكفیجیالنتیوس إن كا

ان بسبب  كإن). و13: 4" (راجع دا حارسقدوس اللنا ايإل لیأت " )4: 121حافظ إسرائیل ال ینعس وال ینام". (مز 
نتنا باألمواج لنیقظه قائلین: "یا سفي مطُتل) وعندما 23: 44خطایانا ینام، فلنقل له: "قم یا رب لماذا تنام؟" (مز 

 .Ï)24: 8و ل ؛ 25: 8فإننا نهلك" (مت ، ناصلخ، یدس
  س جیروميدلقا

من ینجذب بنار المسیح یصیر كشخٍص یسكن وحده على األرض. ال یبالي قط ال بالمجد وال بالهوان. لن 
 أو كمن له جسم بال إحساس (لآلالم). ، بل یكون كمن یتعذب في جسم لیس له،تحركه التجارب والجلدات والسجون

 كأنه جثة بال إحساس. وكما ال تذهب الهوام إلى اللهیب بل ،إنه یسخر تماًما بملذات هذه الحیاة، وال یشعر باللذة
 .Ð هكذا فإن أهواء الروح ال تتجاسر أن تقاومه،تهرب منها

  بولس مواطن السماء، عمود الكنیسة، مالك أرضي، كائن سماوي. مثل حدید محمي بالنار صار كله متوهًجا
 .˼ فصار الحب نفسه،هكذا التهب بولس بالحب

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یلزمنا أن نصلي في نصف اللیل كما كتب لتعلیمنا عن بولس وسیال... قال المرتل: "في نصف اللیل كنت
 .˽ وأسبحك على أحكام عدلك"ظاستیق

 القدیس باسیلیوس الكبیر

 ) بینما نحن ممنوعون من الصالة في ،)8: 2 تي 1؛ 17: 5 تس 1، 18: 6ف أكیف نصلي في كل حین 
 نحسبها ة)؟ نصلي في أي موضع یعني كلما أتیحت لنا فرصة أو ُوجدت ضرور6، 5: 6مكان عام (مت 

لیان ویسبحان اهللا، ولم ُیحسب ص ياین، إذ كانجمناسبة. هذا ما فعله الرسوالن اللذان كانا في موضع یسمعه المسا
 .˾)35: 27هذا مخالًفا للوصیة، وال ما فعله بولس وهو في السفینة في حضور الكل إذ قدم شكًرا هللا (أع 

 العالمة ترتلیان
، ساسات السجنأفحدث بغتة زلزلة عظیمة حتى تزعزعت "

  ،فانفتحت في الحال األبواب كلها
 ]26". [وانفّكت قیود الجمیع

بینما ارتفع قلبا الرسولین إلى السماء لیتمتعا بالسید المسیح الممجد، یشاركان مالئكته تسابیحهم له، إذا 
 فانطلقت ،باألرض تتزلزل تحت قدمیهما كما في رعب مما یفعله األشرار بأوالد اهللا. لم یجد الرسوالن من یدافع عنهما

الطبیعة تشهد لهما. 

1 Letter 109 t0 Riparius, 3. 
2 Hom. 52 in  ٌ◌Rom.PG 60 : 364. 
3 Praises of St. Paul Hom. 1. Pg 50 : 453. 

Ò  122دیر السریان: القدیس باسیلیوس الكبیر، ص .
5 On Prayer, 24. 
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كان حدوث الزلزلة العظیمة إشارة إلى حضرة اهللا الذي تتزلزل أمامه الجبال، فإن كان الرسوالن قد ُسجنا في 
.   لهماله السماء واألرض یعلن حضوره ومعیتهإ فإن ،الحبس الداخلي وقیدت أرجلهما

م هذا كله لكي ت وال للقیود أن تمسك برجال اهللا األتقیاء. ،لم یكن ممكًنا لألبواب أن ُتغلق أمام العنایة اإللهیة
ُینجح اهللا طریق الرسولین فیشهدا له أمام السجان والمساجین. 

  فإننا نفتح ألنفسنا ال سجًنا بل السماء. إن كنا نصلي 26: 16لیتنا نحن أیًضا نفعل هذا (الصالة اللیلیة أع .(
"ما  ). یوجد أیضا سجن في السماء. یقول:17: 5یمكننا أن نفتح السماء. إیلیا أغلق السماء وفتحها بالصالة (یو 

 فنحل هذه القیود. فإن هذه ،). لنصلي باللیل19: 16(مت " ربطتموه على األرض یكون مربوًطا في السماء
الصلوات تحل الخطایا. لیت األرملة تقنعنا، لیت ذاك الصدیق یقنعنا، هذا الذي یأتي في ساعة غیر متوقعة باللیل 

). لیقنعنا 4: 10). لیقنعنا كرنیلیوس إذ قیل: "صلواتك وصدقاتك صعدت أمام اهللا" (أع 5: 11صمم قارًعا (لو يو
 وهي تواظب الطلبات والصلوات ،"ولكن التي هي بالحقیقة أرملة ووحیدة فقد ألقت رجاءها على اهللا بولس القائل:

 كم باألكثر یلیق بالرجال (أن یسهروا ،).إن كان یتحدث هكذا عن األرملة، المرأة الضعیفة5: 5تي 1( لیال ونهارا"
طلب أن كنت ال تقیم صلوات كثیرة، فلتقم صالة واحدة بیقظة. هذا یكفي، لست إفي الصالة)... لنقم في اللیل، و

 لتظهر أن اللیل لیس فقط للجسد وٕانما ، فلتكن في بدء الفجر،ن كانت لیست في منتصف اللیلإأكثر من هذا. و
 .˺للنفس أیًضا. ال تسمح له أن یعبر في خمول، بل رده لسیدك، بل باألحرى سیرتد النفع إلیك

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ،ولما استیقظ حافظ السجن"

  ،ورأى أبواب السجن مفتوحة

  ،استل سیفه وكان مزمًعا أن یقتل نفسه

 ]27". [ظاًنا أن المسجونین قد هربوا

لهروب من السجن، بل كفرصة رائعة یقدمها اهللا للعمل بالم یتطلع الرسوالن إلى هذا الحدث كأمٍر إلهٍي 
الكرازي. لم یكن یتخیل السجان أن سجیًنا ما یبقي في زنزانته وقد تزلزلت األرض وانفتحت كل األبواب وانفكت قیود 
الجمیع. ال مفر له من الهروب من المسئولیة، فالحل الوحید هو االنتحار! والعجیب أن فیلبي كأرض لمعارك كثیرة 

وكثیر من  Cassiusوكاسیوس  Brutusشهدت انتحار كثیر من القادة عندما حل بهم الخطر، مثل بروتس 
نهوا حیاتهم باالنتحار. هذا التصرف الذي كان منتشًرا نزعته المسیحیة أ و،صدقائهما، إذ سقط كل منهم على سیفهأ

عن قلوب المؤمنین، إذ ال یجوز لإلنسان أن ینتحر مهما كانت الظروف. 
كان من تقلید الشرف الروماني أن السجان الذي یخفق في ضبط سجنه ال ینتظر التحقیق والسقوط تحت 

العقوبة بل یقضي على نفسه بیده. 
حسب القانون الروماني إذا هرب سجین ینّفذ الحكم الصادر ضّده على الحارس، وٕاذ ظن الحارس أن بعض 

. ˻المساجین قد هربوا، فهذا معناه أّنه سیقع تحت عذابات كثیرة. فیحسب موته بیدیه أفضل من موته مع تعذیبات
 :فنادى بولس بصوت عظیم قائالً "

1 Hom. on Acts, hom. 36. 
2 Freeman, p. 446. 
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 ،ال تفعل بنفسك شیًئا ردًیا

 ]28". [ألن جمیعنا ههنا

"، فإنه ال یقدر أحد أن ال تفعل بنفسك شیًئا ردًیاهذه هي صرخة اإلیمان المسیحي لكل بشر في العالم: "
یؤذیك ما لم تؤِذ أنت نفسك. ارفع یدك وال تضرب بالسیف ذاتك، فإن اهللا یطلب حیاتك الفضلى ومجدك األبدي. 

صرخ وسط ظلمة السجن، وهو یرى  نادى القدیس بولس بصوٍت عظیٍم ألن حافظ السجن كان بعیًدا عنه.
بنفسه، أدرك ما في فكر حافظ السجن. أن یفعله بعیني قلبه ما یرید حافظ السجن 

، فطلب ضوًءا"
  ،واندفع إلى داخل

 ]29". [وخّر لبولس وسیال وهو مرتعد

" في الیونانیة بصیغة الجمع، ربما ألن حافظ السجن طلب من مساعدیه أن یأتوا بمشاعل ضوءجاءت كلمة "
 ویذهب كل منهم في اتجاه للتحقق من األمر. ،كثیرة

لى السجن الداخلي، فقد ُدهش كیف لم یتحرك مسجون واحد من زنزانته بالرغم من حدوث إانطلق في رعب 
نهما أالزلزلة العظیمة وانفتاح جمیع األبواب. هذا ومما أدهشه سالم قلبي الرسولین وبشاشتهما وتهلیلهما بالرب، فأدرك 

في حضرة اهللا. حسبهما رجلي اهللا القدیسین، فسجد أمامهما مرتعًبا. 
  :ثم أخرجهما وقال"

 ]30؟" [خلصأ ماذا ینبغي أن أفعل لكي ،یا سیدي

 وهو لقب ُیقدم للسادة وأصحاب العبید. ،"يیا سید"تحدث معهما في وقاٍر شدیدٍ : 
نهما حتًما رسوال اهللا ألم یكن یشغله خالصه الزمني وموقفه أمام السلطات، وٕانما خالصه األبدي. لقد أدرك 

 ،نه خاطئاالحقیقي، وأنهما تحت رعایته وحمایته، قادران عن الكشف عن طریق الخالص. اكتشف حافظ السجن 
ومحتاج إلى خالص من خطایاه، وأنه ضعیف ال سلطان له بالرغم من مركزه المرعب. 

السجان یدرك ضعفه الشدید وعجزه حتى عن حمایة نفسه،  السجان في رعب، والمسجونان في سالم داخلي.
 والمسجونان یستظالن تحت جناحي اهللا، األرض تتزلزل ألجلهما، واألبواب الحدیدیة تنفتح أمامهما، والقیود تتساقط!

  أال تالحظوا ما حدث في الحالة السابقة (إخراج الشیطان من الجاریة) وما حدث هنا؟ هناك فتاة تحررت من روح
ن ألنهما حرراها من الروح. هنا مجرد أظهرا األبواب مفتوحة فانفتحت أبواب قلب حارس ج(شریر)، فُطرحا في الس

السجن. وانحل نوعان من القیود، فأشعل السجان النور الحقیقي، ألن النور الذي في قلبه كان مشرقا. واندفع إلى 
F؟"ماذا ینبغي أن أفعل لكي أخلص بل في الحال سأل: """كیف حدث هذا؟ داخل وخّر أمامهما. ولم یسأل:

˺ 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ، آمن بالرب یسوع المسیح:فقاال"
 ]31". [فتخلص أنت وأهل بیتك

قدم توجیًها واضًحا وبسیًطا وفعاًال، وهو اإلیمان بربنا یسوع المسیح، كبدء انطالق وأساس حي لكل عبادة 

1 Hom. on Acts, hom. 36. 
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وسلوك. والعجیب أنه یطلب منه أن یؤمن فیخلص هو وأهل بیته، فإنه إذ یقبل اإلیمان یكون له أثره على زوجته، 
ویكون االثنان مسئولین على أوالدهما، إذ یقدما لهم اإلیمان الحي العملي خالل تربیتهما لهم. 

 ]32". [وكّلماه وجمیع من في بیته بكلمة الرب"

تحدث الرسول مع كل أهل بیته الكبار والصغار، فالخالص ُمقدم للجمیع بال تمییز. 
  ،خذهما في تلك الساعة من اللیلأف"

  ،وغسلهما من الجراحات
 ]33أجمعون". [ هو والذین له ،واعتمد في الحال

 بولس وسیال، من أجلهما زلزل األرض، وفتح أبواب همع كل ما صنعه اهللا من عجائب لیتمجد في رسولي
ن وأهل بیته، إال انه ترك الجراحات في جسمیهما تحتاج ج وحل القیود من الجمیع، وعمل في قلب حافظ الس،نجالس

 فال یظنا بسبب هذا كله أنهما لیسا في حاجة إلى ، لعل اهللا أراد أن یثبت الرسولین في تواضعهما.إلى من یغسلها
خدمة حافظ السجن. ترك اهللا الجراحات لكي ینال حافظ السجن بركة خدمة الرسولین. 

رأینا قبًال كیف أن الخرق والمآزر التي على جسم الرسول بولس كانت تشفي المرضي وتخرج األرواح 
 بینما بقي الرسول نفسه مریًضا ولم یشفه الرب، بل حتى تالمیذه األخصاء مثل تیموثاوس ، السید المسیحةالشریرة بقو

 على الرسول من ىعجب حكمته وحبه لخالص كل نفس، فهو یخشأوغیره لم یكن یشفیهم. ما أبعد أحكام اهللا! وما 
الكبریاء، فیحفظه دوًما في تواضٍع وانسحاقٍ ! 

  ،صعدهما إلى بیتهأولما "
، قدم لهما مائدة

  ،وتهّلل مع جمیع بیته
 ]34". [إذ كان قد آمن باللَّه

". سر فرحهم أنهم قبلوا اإلنجیل، األخبار تهلل مع جمیع بیته الفرح، "، أيأهم ثمار الروحب تمتع السجان
السارة، وتمتعوا بالبنوة هللا خالل العماد. 

  مع أنه لم یوجد هناك تهلل فاقتات هو. قیل "، أطعمهما. واغتسل هو من خطایاه، (من جراحاتهما)غسلهما "
 .˺سوى كلمات ورجاء صالح

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

مان السجان وأهل بیته بهذه الصورة الرائعة هي معجزة أعظم من إي أن القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
ن وخروج الرسولین. إنه عمل الروح القدس الفائق في حیاة اإلنسان. جالزلزلة وفتح أبواب الس

   كثر منه توحشا؟ لقد أكرمهما أ)، من هو أكثر منه قسوة قلب، من هو 34: 16من هو أردأ من السجان (أع
 .˻تهلل، بل ألنه آمن باهللاوبكرامة عظیمة. لیس ألنه صار في آمان 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 Hom. on Acts, hom. 36. 
2 Hom. on Acts, hom. 36. 
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. إطالق الرسولین 10
:  قائلین،ولما صار النهار أرسل الوالة الجالدین"

 ]35". [ ذینك الرجلینأطلق

ماذا حدث للوالة حتى أرسلوا في الصباح یطلبون من السجان أن یطلق الرسولین؟ هل رأوا رؤى تحذرهم من 
تصرفاتهم هذه معهما؟ 

ثر ذلك على الشعب، فأراد الوالة أن یظهروا اهتمامهم ألعلهم سمعوا عن الزلزلة وما تبعها من أحداث، و
بالشعب الذي تهلل بعمل اهللا العجیب. أو لعلهم خشوا غضب اآللهة، ألن الرومان كانوا یتطلعون إلى الزالزل كعالمة 

من عالمات غضب اهللا، فما حدث هو أشبه بإنذار سماوي موجه إلیهم. 
، فاخبر حافظ السجن بولس بهذا الكالم"

  ،أن الوالة قد أرسلوا أن ُتطلقا
 ]36". [ واذهبا بسالم،فاخرجا اآلن

نهما بإرادتهما أواضح أن الرسولین بعد أن عمدا حافظ السجن وأهل بیته، وأكال طعاًما عنده، وتهلل الكل، 
نهما ال یخشیان السجن. أن، ربما لكي ال یسببا متاعب لحافظ السجن، ولیعلنا جعادا إلى الس

: فقال لهم بولس"
، ضربونا جهًرا غیر مقضي علینا

  ،ونحن رجالن رومانیان
. لقونا في السجنأو

  ،فاآلن یطردوننا سًرا
 ]37". [توا هم أنفسهم ویخرجوناأكّال بل لي

أشار الرسول إلى ثالثة أمور مخالفة للقانون: 
 .. كان ضربهما مخالفا للقانون الروماني1
 . أن الضرب كان جهًرا، بغیة وضعهما في خزي وعار أمام الشعب. 2

 . ُسجنا دون أیة محاكمة.3

كان تقیید ُمواطن روماني وضربه، وعدم إعطائه فرصة للمحاكمة والدفاع عن نفسه ثالثة جرائم ضد 
 یمنع ضربهم؛ یقول شیشرون في مقاله Porcian law یمنع تقییدهم، وقانون Valerial lawالقانون. القانون 

Oration against verres أّنه كسر للقانون أن یقّید مواطن روماني، وشّر أن ُیجلد، وال یمكن أن ُیحكم على" 
. ˺شخص ال ُیسمع له"

أراد  لكنه ،مع ما اتسم به الرسول من شوق لمشاركة السید المسیح آالمه، وفرحه بذلك مع تواضعه ووداعته
 أو كراهیة أو حب انتقام ن حق المؤمن في المطالبة بحقوقه القانونیة دون أن یتسلل على قلبه أي غضبعلأن ي

لظالمیه. 
 وٕانما لكي ال ُیساء إلى السجان، ، أن الرسول طلب ذلك لیس لرد كرامتهماالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

1 Freeman, p. 446. 
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. ˺ التي استضافتهماةوال إلى لیدي

 التالمیذ من تعییر بسبب اسم احتمله ما احتمل الرسول بولس اللطم على الخد األیمن ثم األیسر. فقد احتمل 
 اللطم على الخد األیمن). بعد ذلك قدم الخد األیسر مضحًیا بأمجاده العالمیة احتملالمسیح الذي ُدعي علیهم (أي 

 ممن االنتقام). فعندما أعلن عن جنسیته الرومانیة لم یكن یقصد بذلك االفتخار أو 37:16 (جنسیته الرومانیة أع
 معلًنا بذلك محبته ، له فرصة للحدیث عن المسیحئأساءوا إلیه. بل بالعكس كان بولس یعلن عن رومانیته لتهي

. ˻لخالص نفوس هؤالء الذین أكرموه ألجل رومانیته وأهانوه ألجل مسیحیته
 القدیس أغسطینوس

، خبر الجالدون الوالة بهذا الكالمأف"
 ]38". [فاختشوا لّما سمعوا أنهما رومانیان

ن عاقب إنساًنا رومانًیا بخالف قانون إ ، مهما كان مركزه،خاف الوالة ألنهم یعلمون ما هي عقوبة الشخص
. ˼الدولة الرومانیة، فقد تبلغ إلى اإلعدام ومصادرة أمواله

. ˽بعض الرومانیین نزع اإلمبراطور كلودیوس عنهم الحریة وجعلهم عبیدا Rhodes إذ صلب أهل رودس
، فجاءوا وتضرعوا إلیهما وأخرجوهما"

 ]39". [وسألوهما أن یخرجا من المدینة

 منهما أن یتركا المدینة. فعلوا ون ویطلب،في مذلة جاء الوالة یتضرعون إلى الرسولین أن یخرجا من السجن
طلبوا منهما ترك المدینة خشیة حدوث شغب یعرض حیاتهما  هذا لیؤكدوا لهما أنهم لم یكونوا یعلموا أنهما رومانیان.

للخطر. 
  ،فخرجا من السجن"

، ودخال عند لیدیة
، فأبصرا اإلخوة

 ]40". [وعّزیاهم ثم خرجا

 لیعزیا المؤمنین، وبهذا بدأ تأسیس الكنیسة في فیلبي. ةخرجا من السجن ودخال بیت لیدي

1 Hom. on Acts, hom. 36. 
2 Sermon on the Mount, 1:19:58. 
3 Dionysius Hal.; Ant. Rom. 11. 
4 Dio Cass. Lib. 60. 
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 16ن وحي أع م
 هب لي في وادي الدموع

 تهلیل السمائین!

 .أسمح لي بروحك القدوس أن أرافق الرسول رحلته 
في غیرته المتقدة یدفع كل مؤمن للعمل.  

طاهر،   ال یستهن بحداثة شاب
 وال یستخف بموهبة مؤمن ما. 

   ،لم یشغل نفسه بالمناقشات الغبیة
مكتفًیا أن یقدم القرارات الكنسیة،  

 ویتفرغ هو للعمل اإلیجابي لكسب كل نفسٍ .
لیس من أمر مهما بلغت أهمیته،  

 أسمَى من جذب نفس للتمتع ببهجة خالصك. 

   ،لیقودني روحك الناري
 ب حكمته اإللهیة.سیفتح ویغلق باب العمل ح

 أستمع إلى ندائه للعمل على لسان كل إنساٍن .

   .لتكن كل نفس ثمینة قي عیني
 ال أتجاهل من كان غنًیا كلیدیة بائعة األرجوان.

 وال أستخف بجاریة ملكها روح عرافة.

   ماذا یقدم لي وادي الدموع؟
 ضیق ومرارة بال سبب!

 ن السماء! ولكنك تحول لي وادي الدموع إلى عرب

 !لم یكن ممكًنا لجراحات الجلدات أن تكتم جراحات القلب 
 وال للقیود والمقطرة أن تعوق النفس عن ارتفاعها إلیك.
 وال عنف السجان أن یسحب البصیرة عن غنى رأفاتك.

   ،تهلل قلبا بولس وسیال
وانفتح فمهما للتسبیح في منتصف اللیل.  

 عوا للصوت المالئكي.منسى المساجین آالمهم لیست
 وتهللت السماء مع تهلیل المسجونین.

 وتزلزلت أساسات السجن!

   ،انفتحت أبواب السجن الحدیدیة
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وسقطت القیود من كل المساجین،  
 واضطرب قلب حافظ السجن العنیف! 

 ُترى ماذا حدث؟ 
تحول السجن كما إلى سماء.  

 وانحنى السجان یطلب خالًصا أبدًیا! 
ل بیته بالمیالد الجدید.  هتمتع مع أ

 ووجدت البهجة لها مكاًنا في أسرته! 

  !یا للعجب 
الحكام یطلبون من المسجونین أن یخرجا!  

 والمسجونان ال یشغلهما سوى خروج كل نفس من حبسها!
هكذا تمتع الرسوالن بعربون السماء  

 وتحول وادي الدموع إلى شركة السمائیین!
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 بع عشراألصحاح السا

 من فیلبي إلى أثینا
سرد لنا القدیس لوقا عبور القدیسان بولس وبرنابا من فیلبي بعد سجنهما حتى بلغا أثینا، حیث وقف القدیس ي

 بولس في أریوس باغوس یعظ الفالسفة.
 .9-1. في تسالونیكي   1
 .15-10. في بیریة    2
 .21- 16. في أثینا   3
 .31-22. في أریوس باغوس   4
 .33-32بالقیامة من األموات   . السخریة5

 . في تسالونیكي1
 بولونیة أمفیبولیس وأفاجتازا في "

 ]1". [ا إلى تسالونیكي حیث كان مجمع الیهوديوأت
 دون ارتباك لما حدث معهما في الي تسالونیكي، یمارسان عملیهمإانطلق بولس الرسول ومعه سیال متجهین 

 ولم یثبط همتهما عن العمل الكرازي. وكما كتب في رسالته إلي أهل ،فیلبى. فإن السجن لم یحطم نفسیتهما
تسالونیكى: "بل بعدما تألمنا قبًال وبغي علینا كما تعلمون في فیلبي جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجیل اهللا في جهاد 

في و .إلى جهاد أعظم في خدمتهما في تسالونیكيباألكثر ). فما عاناه الرسوالن في فیلبي دفعهما 2: 2 تس1كثیر" (
. عبرا ي والثانیة بالقرب من تسالونیك،نیة، األولى بالقرب من فیلبيوطریقهما إلى تسالونیكي عبرا على أمفیبولیس وأبول

. كان في خطة الرسول بولس االهتمام بالمدن ذات المواقع Egnatia  Viaغرًبا في الطریق العسكري العظیم المدعو
االستراتیجیة الهامة لكي تكون مراكز كرازة للبالد والقرى المحیطة بها. 

تعتبر تسالونیكي میناًء بحرًیا للقسم الثاني من مكدونیة. وهي تقع على رأس خلیج : تسالونیكي
عاصمة القسم الثاني من مكدونیة، عندما  Aemilius Paulusعلها أمیلیوس بولس ج.  Thermaicusثیرماكوس

 ما بواسطة كاسندر إ، ودعیت بعد ذلك تسالونیكي Therma  قسم البلد إلى أربعة أحیاء. كانت قبال ُتدعى ثرما

Cassander أو تذكارا للنصرة التي نالها فیلیب على  وأخت إسكندر األكبرتكریًما لزوجته تسالونیكا ابنة فیلیب ،
تعتبر ثاني أكبر وأهم  . Saloniki. سكنها الیونان والرومان والیهود تدعى اآلن سالونیكيThssaly  جیوش تسالي

. تقع على المنحنى مدینة في تركیا األوربیة بسبب أهمیتها الجغرافیة. منذ نشأتها وحتى اآلن لم تفقد أهمیتها التجاریة
 على حافة البحر على سهل متسع Hellespont الداخلي لخلیج في منتصف الطریق بین االدریاتیك والهیلیسبونت 

 تسقیه عدة أنهار. 
كانت تسالونیكي لیست كولونیة، بل مدینة حرة أخذت هذا االمتیاز مثل إنطاكیة وترواس وأثینا، وذلك بسبب 
اشتراك مواطنیها في الحرب في صف أغسطس أكتافیانوس. فكانت تسالونیكي تحكم نفسها بنفسها ولم یوجد فیها والة 

من خارجها یحكمونها. 
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كان لها دورها الكرازي في عصر الرسول بولس: "حتى صرتم قدوة لجمیع  ،نشأت بها كنیسة تجمعت هناك
الذین یؤمنون في مكدونیة وفي أخائیة. ألنه من قبلكم قد أذیعت كلمة الرب، لیس في مكدونیة وأخائیة فقط، بل وفي 

أرسل لها فیما بعد ). 8-7: 1 تس 1كل مكان أیًضا قد ذاع إیمانكم باهللا، حتى لیس لنا حاجة أن نتكلم شیًئا" (
 الرسول بولس رسالتین.

من المعروف ان تسالونیكي هي التى أدخلت المسیحیة إلى السالف وٕالى البلغار، وُدعیت في العصور 
الوسطى "المدینة األرثوذكسیة". 

"، مما یدل على أن الكاتب اجتازاهنا یتحول الكاتب من صیغة الجمع الحاضر" نحن" إلى ضمیر الغائب "
 والسجان الوقا البشیر ومعه تیموثاوس قد تخلفا في فیلبي لالهتمام بالكنیسة في بدء انطالقها حیث آمنت لیدیة وعائلته

). ولم نعد نسمع عن مرافقة بولس حتى 14، 13: 17وعائلته. لكننا نسمع عن التحاق تیموثاوس بهما في بیریة (
: 4 تي 2 لتلمیذه: "لوقا وحده معي" (ةنهایة السفر في روما. هناك التقى به حیث كتب الرسول في رسالته الوداعي

11 .(
 أن لوقا البشیر رافق الرسول بولس في رحلة العودة من فیلبي 6، 5: 20هذا وان كان یبدو مما ورد في أع 

إلى ترواس. 
: عاصمة اإلقلیم الشرقي لمكدونیة؛ كانت أصًال كولونیة لألثیینین، صارت عاصمة ذلك اإلقلیم أمفیبولیس

، تقع في  Thrace من أهم المواقع في الیونان، قریبه من تراسها  وهي تحت الحكم الروماني. موقع،من مكدونیة
  لیست بعیدة عن فم نهر سیتمون، فهي Strymonic Gulf طریق حیث تؤدى إلى الجبال المحیطة بخلیج ستریمون

Stymon مفیبولیس بسبب فیض المیاه حولها، إذ اسمها یعني "حول أ الذي كان یفیض حول المدینة، وقد دعیت
كل مسافة بین مدینة   میالً .37 میًال، ومن ابولونیا إلى تسالونیكي 30 میًال، وعن أبولونیا 33المدینة" تبعد عن فیلبي 

 كل یوم إلى مدینة ویقضیان اوأخرى یمكن اجتیازها في یوٍم واحٍد، وٕاذ لم یذكر عنهما أنهما قد تأخرا، فغالًبا ما اجتاز
اللیلة فیها. 

وهي حلقة الصلة السهلة بین ساحل هذا الخلیج وسهول مكدونیة التي تمتد لستین میًال من خلف 
 وذلك لكثرة الطرق التراسیة Nine Ways  إلى فیلبي. كان هذا الموضع یسمى بالتسع طرق  Melenikoمیلینیكو

ThracianوالمكدونیةMacedonian  نشأوا كولونیة هناك. فأ التي تلتقي فیها. وٕاذ أدرك األثینیون أهمیتها
  وقد اشتهرت قبًال بتجارتها. وهي مدینة في اللیركیون يمفیبولیس وتسالونیكأ: تقع هذه المدینة بین أبولونیة

Illyricum لكنه ألقى بالبذار وهیأ الجو لخدام آخرین أرسلهم للكرازة ،). لقد عبر بهده المدن سریًعا19: 15(رو 
 ألنه لم یكن بها مجامع یهود یكرز فیها، ،والخدمة في هذه المدن. یرى البعض أنه لم یبَق لمدة طویلة في هذه المدن

أحباءهم لیسمعوا للرسول.  و وربما كانوا یجتذبون معهم أصدقاءهم،فیكتفي بلقاءات سریعة مع بعض التالمیذ
، فدخل بولس إلیهم حسب عادته"

 ]2". [وكان یحاجهم ثالثة سبوت من الكتب

جاء إلى تسالونیكي حیث لم یعبر بها سریًعا، إذ كان بها مجمع للیهود، فكان یحاورهم لمدة ثالثة سبوت 
متوالیة.  

 لماذا یبدأ الرسول خدمته هنا بالیهود في مجامعهم مع أنه هو رسول القدیس یوحنا الذهبي الفمیتساءل 
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حث األمم خالل الیهود ومن خالل أحادیثه مع الیهود. وهو یعلم أن ي كاناألمم؟ ویجیب على ذلك بالقول: [حًقا، لكنه 
)، 13: 11هذه هي أفضل وسیلة تناسب األمم، وأفضل موصل لإلیمان. لهذا یقول: "بما إني أنا رسول األمم" (رو 

.] Ïوقد جاءت رسائله أیضا ضد الیهود
كعادته  و).16-14: 2 تس 1كان غالبیة الشعب من األمم ال من الیهود، وقد فضح الرسول أعمال الیهود (

كان یبدأ بالحدیث مع الیهود والدخالء في المجمع الیهود، وكان یحاورهم مؤكًدا من األنبیاء أن یسوع هو المسیا. 
 یمكن أن ُتستخدم في إلقاء حدیٍث عاٍم أو مقاٍل، كما یمكن أن تستخدم في الحوار. dielegtoكلمة یحاجهم 

كان یتحدث في المجمع أیام السبوت وكان یمارس حرفة صناعة الخیام في وسط األسبوع حتى ال یثقل على 
ن قلنا غالًبا ما یلتقي مع الذین یقبلون الكلمة أو مع الجادین أ). هذا وكما سبق 12-7: 3 تس 2؛ 9: 2 تس 1أحد (

في الحوار خالل أیام األسبوع. 

 "فإنه لم یتركهم وحده. 46: 13 (أع "هوذا نتوجه إلى األمم"، مع أنه قال: "فدخل بولس إلیهم حسب عادته ،(
"أیها اإلخوة إن مسرة قلبي وطلبتي إلى اهللا ألجل إسرائیل هي  هكذا كان حنوه الشدید نحوهم. لتسمعوه یقول:

: 9 خوتي" (روإ)، وأیًضا: "فإني كنت أود أن أكون أنا نفسي محروًما من المسیح ألجل 1: 10 للخالص" (رو
 .Ð). لكنه كان یفعل هذا من أجل وعد اهللا ومجده. وأال یكون في هذا علة إساءة لألمم3

  هكذا كان یسوع أیضا یفعل، ففي مناسبات كثیرة نجده یحاجج من الكتب المقدسة ولیس في كل المناسبات یحاجج
نهم مخادعون ومشعوذون، أما من یقنع أزات. ألنه بالنسبة للمعجزات كانوا یأخذون موقف العداوة مدعین جبالمع

 ةالناس بحجج من الكتب المقدسة فال تلتصق به هذه التهمة. وفي مناسبات كثیرة نجد بولس یقنع الناس بقو
). إن هذا ألمر عظیم، فإنه في 44: 13 التعلیم. ففي "إنطاكیة" اجتمعت كل المدینة (تقریًبا لتسمع كلمة اهللا)" (أع

 .Ñحد ذاته لیس بمعجزة هینة، بل هي معجزة عظیمة جًدا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،موضًحا ومبیًنا أنه كان ینبغي أن المسیح یتألم ویقوم من األموات"
  ،ن هذا هو المسیح یسوعأو

 ]3". [الذي أنا أنادي لكم به

كان موضوع كرازته هو أن یسوع الذى ظهر هو بالحقیقة المسیا، وكان ینبغي أن یتألم ویموت ویقوم من 
نهم لم یكونوا قد اعتادوا السماع عن المسیا كعبٍد متألٍم بالرغم من وضوح إاألموات، فهو الملك الغالب والعبد المتألم، ف

النبوات خاصة في سفر إشعیاء. 
أي یؤكد  paratithemenos نهم، ویبیناذهأ أي یكشف ما كان غامًضا في  dianoigoon كان یوضح

ب أن یدركوه عن شخص المسیا أنه یتألم عن خطایا الشعب. جلهم ما كان ي
 جهالة، فأوضح الرسول أن الصلیب هو عالمة صدق شخصیة ن وللیونانیيةكان الصلیب بالنسبة للیهود عثر

 ).26: 24نفسه (لو المسیح  اهللا للخالص. هذا ما سبق أن أكده یسوع ة بكونه قو، وحبه للعالم كله،السید المسیح

1 Hom. on Acts, hom. 37. 
2 Hom. on Acts, hom. 37. 
3 Hom. on Acts, hom. 37. 
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الموضوع الرئیسي في كرازة الكنیسة هو إعالن الحب اإللهي الُمسجل بالدم الثمین على الصلیب. 
  ،فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسیال"

، ومن الیونانیین المتعبدین جمهور كثیر
 ]4". [ومن النساء المتقدمات عدد لیس بقلیل

أثمرت خدمة األسابیع الثالثة في تسالونیكي وكان الحصاد كثیًرا: 
 لیس فقط كأصدقاء ، وانضموا إلى الرسولین بولس وسیال،. اقتنع قوم من الیهود بما قاله الرسول بولس1

  في شركة روحیة صادقة.، بل سلموا حیاتهم هللا تحت قیادتهما الروحیة،لهم

 أنهم جعلوا نصیبهم مع بولس وسیال.  إلیمانهم. الترجمة الصادقة2
 . كالعادة إن كان قلة من الیهود قد قبلوا اإلیمان فإن األكثریة جاء من فئة األمم خائفي الرب األتقیاء3
 "المتعبدین".

 . أیضا انضم إلیهما عدد لیس بقلیٍل من النساء المتقدمات المتعبدات هللا.4

 ، وعبدوا اهللا الحقیقي، قد تركوا عبادة األوثان والرجاسات الوثنیة،الفئتان األخیرتان هما دخالء في الیهودیة
وسلكوا بروح تقوي لطقوس الناموس وتنفیذها حرفًیا. هؤالء وجدوا في اإلیمان المسیحي جدیة مجد أوالد اهللا، والتحرر 

من الحرف القاتل، مع تحقیق نبوات األنبیاء في شخص یسوع. 
 وتحولوا إلى عبادة اهللا الحي كما جاء ،هذا وغالًبا ما كسب الرسول بعد ذلك كثیر من األمم عابدي األوثان

). 9: 1تس  1في رسالته األولى إلیهم (
  ،فغار الیهود غیر المؤمنین"

  ،شراًرا من أهل السوقأواتخذوا رجاًال 
  ،وتجّمعوا وسّجسوا المدینة
، وقاموا على بیت یاسون

 ]5". [طالبین أن یحضروهما إلى الشعب

أینما كرزا كانا یتوقعان ضیًقا واضطهاًدا في كل مدینة، فإن عدو الخیر ال یقف مكتوف األیدي أمام نزع 
سلطانه على البشر وانتشار ملكوت اهللا. 

 ومن یقبلوا كرازتهم، خاصة الذین كانوا یهوًدا وصاروا نكان الیهود یقاومون الكلمة ویضطهدون الكارزي
استأجر الیهود أناًسا أشراًرا من السوق أي بال عمل، یتلكأون في الشوارع واألسواق كعاطلین، ال یشغلهم  مسیحیین.

 فشيء سوى ممارسة الشر والفساد. استأجرهم الیهود إلثارة الجماهیر واالعتداء على المؤمنین. هكذا أخذ الیهود موق
العداء من یسوع المسیح مخلص العالم، وصاروا أداة طیعة في ید عدو الخیر. 

هجموا على بیت یاسون حیث كان یقیم فیه الرسوالن، وأرادوا ان یحضروهما أمام الجماهیر الثائرة لكي 
یمزقوهما. 

 وهو یهودي آمن بالرب یسوع وفتح بیته إلقامة ، كلمة یونانیة تقابل "یشوع"، أي یهوه مخلص"یاسون"
). 21: 16ما كان أحد أقرباء القدیس بولس (رو   غالًبا،الرسولین

اإلنسان العاطل الذي ال یشغل فكره ووقته بأمر بناء یستخدمه األشرار كما عدو الخیر كأداة لتحقیق الشر. 
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. "المثل العام "عقل األشرار معمل للشیطان
 في إعجاب أمام القدیسین بولس وسیال، فإنهما إذ أدركا أن اهللا هو الذي القدیس یوحنا الذهبي الفمیقف 

نهما شیًئا عظیًما بسبب قبول الكثیرین لإلیمان، وال بسبب أاختارهما لهذا العمل بتدبیر إلهي سابق لم یظنا في داخلهما 
 شعورهما بااللتزام بالعمل بین الجمیع والمسئولیة الملقاة علیهما سواء من جهة األمم أو الیهود. حقا قال الرسول بولس:

)، ومع هذا فقد كان قلبه متسًعا لهؤالء 9: 2"أعطوني وبرنابا یمین الشركة لنكون نحن لألمم وأما هم فللختان" (غال 
ن الذي یخدم أكثر مما ُیطلب منه وما هو ملتزم به. مثال ذلك أن الرب أمر بأمحبة الرسول تجعله یعمل  .Ïوأولئك

 لكن الرسول كان یعمل بیدیه لسد احتیاجاته واحتیاجات من ،)17: 1؛ 14: 9 كو 1اإلنجیل من اإلنجیل یعیش (
 ومع هذا فقد عمد أحیانا مع التزامه ،یًضا لم یرسله السید المسیح لیعمد بل لیكرزأمعه حتى ال یكون عثرة لإلنجیل. 

بالكرازة. 
  ،اإلخوةناًسا من أولما لم یجدوهما جّروا یاسون و"

، إلى حكام المدینة
  ،صارخین أن هؤالء الذین فتنوا المسكونة

 ]6". [حضروا إلى ههنا أیًضا

إذ لم یجدوا الرسولین في بیت یاسون جروا یاسون وبعض اإلخوة إلى حكام المدینة، بكونهم أشخاًصا 
خطیرین ال یجوز التهاون معهم. إنهم یأوون أناًسا خطیرین على األمن العام، ویسببون شغًبا أینما ذهبوا، ویفسدون 

المجتمع. 
 بالرغم مما یتسمون به من لطٍف وحٍب ،والعجیب ان هذه االتهامات كثیًرا ما تُنسب للمؤمنین حتى یومنا هذا

 یترك المؤمنون عبودیتهم له،  إذوهدوٍء وبث روح السالم والحیاة المقدسة. لكن العالم وهو یرى نفسه في خزي وعار
نه قادر أن یحطمهم. أ باطل، ظاًنا  هو ینسب لهم كل ما، لهذاوعدم الشعور باللذة لمتعته

، حكام قیصرأوقد قبلهم یاسون وهؤالء كلهم یعملون ضد "
 ]7". [قائلین أنه یوجد ملك آخر یسوع

نما یتعدون قوانین الدولة، وشخص الحاكم، إذ لهم ناموسهم اإللهي المضاد لناموس إال یقف األمر عند هذا و
العالم، ولهم ملك آخر یدعى یسوع عوض قیصر. هذا هو روح االفتراء الذي یعمل في أبناء إبلیس حتى الیوم، فیثیروا 

الرغبة في اغتصاب الحكم! والحكام على المؤمنین بذات االتهامین: كسر قانون الدولة، 
  الجمع وحكام المدینة "فأزعجوا

 ]8". [إذ سمعوا هذا

 مسئولین أمام قیصر، وانزعج الشعب لئال اانزعج حكام المدینة لئال یحدث شغب ال ُیعرف عقباه، فیكونو
یأخذ الحكام موقًفا متشدًدا من هذه الجمهرة، إذ عقوبة الجمهرة في القانون الروماني هي اإلعدام، فیضیع بعض 

البسطاء بسبب ما یفعله الیهود. 
أدرك الرسول بولس أن ما حدث كان من عمل عدو الخیر لكي یعوقه عن زیارة الكنیسة في تسالونیكي مرة 

). 18: 2 تس1"لذلك أردنا أن نأتي إلیكم أنا بولس مرة ومرتین وٕانما عاقنا الشیطان" ( أخرى. كتب إلیهم:

1 Hom. on Acts, hom. 37. 
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 ]9". [طلقوهمأخذوا كفالة من یاسون ومن الباقین ثم أف"

 . في بیریة2
  ،اإلخوة فللوقت أرسلوا بولس وسیال لیًال إلى بیریة"وأّما 

 ]10". [وهما لّما وصال مضیا إلى مجمع الیهود

إذ خشي اإلخوة الذین في تسالونیكي على الرسولین بولس وسیال أرسلوهما لیًال إلى بیریة، بعد آن تأسست 
. يالكنیسة في تسالونیك

 على المنحدر الشرقي من سلسلة الجبال ،Cithanesبل كیثانیس ج: مدینة في مكدونیة بجوار بیریة
.  AxiusواكسوسHaliacmon ، وهي تطل على منظر متسع لسهل یرویه نهرا هالیاكمون  Olympianاألولمبیة

. مجارى المیاه في كل شوارعها، وحدائقها  Rumiliلها ممیزات طبیعیة كثیرة وتعتبر من أفضل المدن في رومیلي
غنیة باألشجار. تعتبر مدینة من الدرجة الثانیة من مدن تركیا األوربیة. 

ظهر اإلخوة محبتهم الشدیدة للرسولین واهتمامهما بسالمتهما، وفي نفس الوقت تمم الرسوالن وصیة السید أ
. هرب الرسوالن من تسالونیكي لكنهما لم یهربا من الخدمة؛ هربا ىنه إن طردوهم من مدینة فلیهربوا إلى أخرأالمسیح 

من الضیق وهما یتوقعان أن یتعرضا لضیق في كل مدینة. 
، شرف من الذین في تسالونیكيأوكان هؤالء "

، فقبلوا الكلمة بكل نشاط
 ]11". [فاحصین الكتب كل یوم هل هذه األمور هكذا

من الیهود الذین كانوا في تسالونیكي. جاءت الكلمة  eugenesteroi كان الیهود الذین في بیریة أشرف 
 الشرف من جهة المولد، لكن هنا تشیر إلى سمو الفكر والقلب، لهم شوق حقیقي نحو التعرف على يالیونانیة تعن

 ویتقبلون اإلنجیل بكل تكریم. لم یغلقوا أعینهم ،ون بكل اهتمام للكلمةغكانوا یص الحق، مع جدیة في البحث والدارسة.
 ولیس للدخول في منازعات غیر هادفة. ،عن رؤیة النور. كان حوارهم بنَّاء

 فكانوا یقرأون في أسفار العهد القدیم كل یوٍم، ویفحصون ما یقوله ،اتسم هؤالء بعشقهم للكتاب المقدس
الرسوالن على ضوئه. 

إذ كان الرسوالن ینطقان بالحق لم یخشیا الدراسة الجادة للیهود في الناموس واألنبیاء، بل وجدوا في هذا 
 لوال العهد القدیم لما آمنت بالعهد الجدید، فاألخیر حقق النبوات والوعود القدیس أغسطینوسشهادة للحق. وكما یقول 

). 39: 5ن نفتش الكتب لعلنا نجد فیها حیاة (یو أاإللهیة التي وردت في العهد القدیم. وقد طالبنا السید المسیح 
دراسة الكتاب المقدس عمل یومي مفرح، یشبع النفس ویهب راحة للقلب ولذة للفكر، فهي تقدم الحق اإللهي 

دراسة الكتاب المقدس الیومیة ترفع األعماق كما إلى السماء، لیختبر اإلنسان المجد الفائق،  غذاء یومًیا للنفس.
صاعًدا كما من مجد إلى مجد حتى یلتقي بالكلمة اإللهي وجًها لوجه یوم مجیئه األخیر، فیشاركه مجده األبدي. 

  ،من منهم كثیرونآف"
  ،ومن النساء الیونانیات الشریفات

 ]12". [ومن الرجال عدد لیس بقلیل
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تحقق نجاح عظیم حیث انجذب للحق كثیر من الیهود والنساء الیونانیات الشریفات ومن الرجال الیونانیین، 
 "فآمن منهم كثیرون]، أما هنا "4كبر ممن في تسالونیكي. ففي تسالونیكي اقتنع قوم منهم [أوكان العدد بال شك 

]، وعلة ذلك حب األخیرین لدراسة كلمة اهللا والمواظبة علیها یومًیا بشوٍق حقیقٍي للتعرف على الحق. 11[

  .من یجهل الكتاب یجهل المسیح
 القدیس جیروم

 ) وعن إدراك بره المملوء نورا. 1:5 یو 1بدون نور الكتاب المقدس نعجز عن رؤیة اهللا، الذي هو النور ،(
األب مارتیروس 

 هذا النجاح إلى الضیق واالضطهاد الذي وقع علیهما في تسالونیكي، القدیس یوحنا الذهبي الفمویعلل 
فنعمة اهللا تعمل دوُما في النفوس التي تقبل األلم بشكٍر من أجله، حتى وٕان لم ُتجَر آیات على أیدیهم. 

 انظروا كیف أن االضطهاد في كل حالة یسبب اتساًعا للكرازةÏ. 

 وٕاذ هم یضطهدون  أنهم ، ألن هذا في ذاته آیة ال تقل عن صنع اآلیات،لم یرد الرب أن یصنعوا على الدوام آیات
نهم یغلبون بدون آیات هكذا في حاالت كثیرة یرید أن یغلب. لهذا لم یجِر أ. كما الحال هنا یغلبون بدون آیات

حق ب)... فإنه 23: 1 كو 1الرسل وراء صنع اآلیات، كما یقول (الرسول) نفسه: "نحن نكرز بالمسیح مصلوبا" (
 .Ðأن المؤمنین أنفسهم هم آیات قدیرة بالنسبة للبقیة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،فلما علم الیهود الذین من تسالونیكي أنه في بیریة أیًضا"
  ،نادى بولس بكلمة اللَّه

 ]13". [جاءوا یهّیجون الجموع هناك أیًضا

  التعلیم الوعظي ىبولس) المعرفة التي هي كمال اإلیمان، تعد(لقد علَّم catechetical  في تناسق مع عظمة
. Ñالرب وتدبیر الكنیسة تعلیم

  القدیس إكلیمنضس السكندري
جاء الیهود المعادون للحق من تسالونیكي إلى بیریة یهیجون الجماهیر على الكارزین باإلنجیل. وذلك كما 

). 19: 14 إذ جاءوا إلى لسترة إلثارة الشعب ضد الرسولین (أع ،فعل یهود إنطاكیة وأیقونة
لن یهدأ إبلیس عن مقاومة مملكة النور بكل وسیلة، إذ ال یحتمل نشر اسم یسوع المسیح وال یسكت على 

 قائمة بین نسل الحیة ونسل المرأة كما قال اهللا لحواء. ىخالص البشر وتحررهم من عبودیتهم له. هذه العداوة تبق
ن قوات الظلمة أشبه بمحیط ال أهنا ُتستخدم للتعبیر عن هیاج أمواج المحیط، وكsaleuein كلمة یهیجون 
تهدأ أمواجه نهاًرا ولیالً . 

  ،فحینئذ أرسل اإلخوة بولس للوقت لیذهب كما إلى البحر"

1 Hom. on Acts, hom. 37. 
2 Hom. on Acts, hom. 37. 
3 Stromata, 6:18.  
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 ]14". [وأّما سیال وتیموثاوس فبقیا هناك

 أنظار الیهود المقاومین للكلمة تتركز على الرسول بولس، لذلك طلب اإلخوة منه أن ینطلق إلى تلما كان
 سیال وتیموثاوس إلى حین. تظاهر كما لو ذهب في الطریق للعبور إلى أثینا بالبحر، لكنه ذهب بًرا يأثینا بینما بق

 فیهدأ الجو في بیریة. ،حتى ال یعرف المقاومون طریقه، فیظنوا أنه قد أبحر
  ،والذین صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثینا"

 ،ولّما أخذوا وصیة إلى سیال وتیموثاوس
 ]15". [أتي إلیه بأسرع ما یمكن مضوايأن 

هكذا دفعه روح اهللا للذهاب إلى أثینا، مدینة الفالسفة لیكرز لهم، هؤالء الذین یرون في الصلیب جهالة، ألنه 
ال یقدم لهم فیلسوًفا یحاور ویناقش بغیة المناقشة في ذاتها. 

ن كان قد طلب من تیموثاوس أن إطلب من القدیسین سیال وتیموثاوس أن یسرعا بالحضور إلیه في أثینا؛ و
). 2-1: 3 تس 1یعبر أوًال على تسالونیكي لیقدم له تقریًرا عن حال الكنیسة هناك (

 . في أثینا3
  ،وبینما بولس ینتظرهما في أثینا"

  ،احتدت روحه فیه
 ]16". [إذ رأى المدینة مملوءة أصناًما

هذه هي الزیارة األولى للقدیس بولس ألثینا، وربما كان أول كارز أو خادم مسیحي یفتقد أثینا. لم یكن  
. ]34نجاحه فیها عظیًما، ولكنه كسب أفراًدا قلیلین [

، تتمیز بقدراتها العسكریة والفلسفیة واللغویة مع أدب سكانها. أنشأها الیونانتتسم أثینا بأنها أشهر مدینة في 
م. ُبنیت أوًال على صخرة في وسط سهٍل متسٍع، لكن مع الزمن تغطى السهل كله . ق1556عام Cecrops  سكسرب

 وُدعي بالمدینة السفلیة. نشأ فیها كثیر من مشاهیر المحاربین والشعراء ورجال الدولة والفالسفة، سواء ولدوا ،بالمباني
، كما دمرها بعد ذلك سیال  Macedon فیها أو تربوا فیها. حرقها الفارسیون مرتین، ودمرها فیلیب الثاني من مكیدون

Sylla؛ وسلبها طیباریوسTiberius  خربها الغوصیون في أیام حكم كلودیوس، وخربت كل المنطقة ودمرت .
ن كانت قد بقیت مدینة إ. بقیت المدینة في المجهول منذ حكم جوستنیان إلى القرن الثالث عشر، وAlarie  بواسطة
عام Venetians م، ونهبها الفنتانیون 1455 ةس دولة صغیرة. استولى علیها عمر قائد محمد الكبیر سنأعلى ر
 حتى بقیت ن والهجمات بین األتراك والیونانیيتم. ُهجرت بسبب الصراعا1688، واستولى علیها األتراك عام 1464

 أطالًال خربة. اآلن مدینة حرة یحاول المسیحیون أن یردوا لها شهرتها وأهمیتها. 

كان أي دارس یزور أثینا ُیبهر من عظمتها وینشغل بعلمها ومعرفتها واشتیاق المقیمین فیها نحو الحوار 
لسماع كل یوم شيء جدید. أما القدیس بولس فإذ دخل المدینة ألول مرة، وهو دارس للفلسفة كان ما یشغل فكره 

 فیرى ما ال یسر نفسه، فقد امتألت أصناًما ،ول فیهاجخالص كل نفس وتمتعها بالحیاة المقدسة في الرب. كان ي
 مًعا. فمع الیونانوهیاكل أوثان. قیل أن األصنام التى كانت في أثینا أكثر من كل األصنام الموجودة في بقیة مدن 

: 1 كو 1انتشار الثقافة الفكریة كانت الوثنیة مزدهرة للغایة. وكما یقول الرسول بولس أن العالم بالحكمة لم یعرف اهللا (
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21 .(
: Pausanias مدى انهماك االثینیین في العبادة الوثنیة. یقول بوسینیاس ىاحتدت نفس بولس فیه لما رأ

"على كل جانب  عن مدینة أثینا:Lucian " ویقول لوسیان Ï"فاق االثینیون غیرهم في غیرتهم على الدین بطریقة فائقة
 ،أن أثینا: "كانت مملوءة بصور اآللهة والبشرLivy " ویقول لیفي Ðتوجد مذابح وذبائح وهیاكل ومهرجانات دینیة

 بطریقة هزلیة عن المدینة: كان من Petroniusمزینة بكل أنواع المواد، بصناعة غایة في المهارة". ویقول بترونیوس 
. "Ñاألسهل أن تجد إلًها فیها عن أن تجد فیها إنساًنا

لم ُیعجب الرسول بفن العمارة الفخم، وال انشغل بفن النحت والتصویر، وال بما انفردت به من علم وفلسفة 
 إنما كان قلبه ملتهًبا بسبب دمارهم روحًیا، وفقدانهم المجد الداخلي، بسبب جهلهم وعدم معرفتهم هللا الحقیقي. لم .الخ

، فاحتدت نفسه بالغیرة على مجد  إنما ما شغله الظلمة التى غطت قلوب المتعبدین فیها،تشغله فخامة المعابد وجمالها
. اهللا

 في). یرثي الكاتب الملهم أولئك الذین یعیشون 139: 119ي ألن أعدائي نسوا كالمك" (مز تغیر نيلكته"أ 

الغیرة جعلت إیلیا  هذنحاس هذه الغیرة؛ وهيس قد ُأهین بحق یغضب. قّدس فموناال، فإذ یرى واضع لحالان
س مثًال لهذه الغیرة التي في لمشهوًرا، وٕاذ التهبت في المنتصر استفانوس اتهم الیهود بعدم اإلیمان، وٕاذ یقدم بو

). ویقول عنه 29: 11 كو 1داخله صرخ عالًیا: "من یضعف وأنا ال اضعف؟ من یعثر وأنا ال التهب؟" (
. Ò المدینة مملوءة أصناًماىذ رأإ ه في أثینا احتدت نفسهالطوباوي لوقا أن

 األب ثیؤدورت أسقف قورش
  ،فكان یكّلم في المجمع الیهود المتعّبدین"

 ]17". [والذین یصادفونه في السوق كل یوم

 بالدخالء من األمم الذین تركوا الوثنیة لكن لم یتمتعوا بعد بكامل االمتیازات يیذهب إلى مجمع الیهود لیلتق
 للیهود، هؤالء كانوا یحملون نوًعا من التقوى وحب العبادة هللا. يالت

كما كان یذهب إلى السوق الخاص بالحوار العام، حیث كان كثیر من الفالسفة یجتمعون للدخول في 
مناقشات عامة، فكان یتحدث مع من یلتقي بهم عن بشارة الخالص. 

 كانت األسواق مجاًال لیس فقط للشراء والبیع، وأن ُیستأجر أحد، وٕاّنما أیًضا للحوار. وكان الفّریسّیون یحّبون 
). 46: 20؛ 43: 11؛ لو 38: 12؛ مر 7: 23الذهاب إلیها لینالوا كرامات (مت 

  ،بیكوریین والرواقّیینألفقابله قوم من الفالسفة ا"
  ؟ ترى ماذا یرید هذا الِمهذار أن یقول:وقال بعض

  ،وبعض أنه یظهر منادًیا بآلهة غریبة
 ]18". [ألنه كان یبّشرهم بیسوع والقیامة

1 In Attic. 1:24. 
2 T.i. Prometh, p. 180. 
3 Sat.17. 
4 Comment. on Ps. 119, article 67. 

 حرمت الكنیسة بعض كتاباتھ، ویعتبر ھو وراء الفكر النسطوري، وأنھ أكثر نسطوریة من نسطور. 
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.  Stoics تعرف الرسول بولس على فریقین من فالسفة أثینا أو مدرستین: اإلبیكوریین والرواقیین 
ال یؤمنوا بآلهة، وٕان وجد لهم بیقور الذي عاش حوالي ثالثة قرون قبل المسیحیة. أ: نسبة إلى األبیقوریون

، يءٍ كانوا یظنون في اهللا أنه كواحٍد منهم، كائن خامل، ال یفكر في ش بخصوص العالم. ءآلهة، فهي ال تنشغل بشي
 فالعالم هو من صنع نفسه ُوجد صدفة أو على أثر  ال یقبلون اهللا خالق العالم أو مدبره،.وال یمیز بین الخیر والشر

). كل ما 32: 15 كو 1حادثة، فهو ال یحتاج إلى قوة أعلى منه تدیره. هذا والجسد كما الروح یفنیان بال عودة (
یشغل األبیقوري الحقیقي هو هدوء نفسه، ونموذجه األعظم هو الحیوان الذي یجد راحته في نفسه كما في غرائزه، یمتع 

أن یخشى عقوبة له ال یكون اإلنسان في حاجة إلى أي ضمیر یبكته على ما یقوله أو یفعله، لیس نفسه بال ضابط. ف
 في  أو الفضیلة وال أن یترجى مكافأة؛ كل هذه المبادئ تقف ضدها المسیحیة. هذا ویجد االبیقوریون السعادة،ما

 یمكن تلخیص كل .ا السید المسیح أن نجحدهنانغماسهم في الشهوات والملذات الجسدیة بال ضابط؛ األمر الذي یطالب
"عش بدون إله، وانغمس في الملذات كصالٍح عظیٍم لك".  مبادئهم في العبارة التالیة:

تعنى رواًقا، ذلك ألن مؤسس هذه التي ، وهي مشتقة من الكلمة الیونانیة Stoics: دعوا رواقیین الرواقیون
أقام مدرسته وكان یعلم في رواق بمدینة أثینا. ولد زینون في جزیرة قبرص، لكنه قضى أغلب Zeno الجماعة زینون 

 عاًما یعلم الفلسفة عالنیة. یؤمن بأن 48ا ه عاًما قضى من97 عن .م ق264عمره في أثینا یعلم الفلسفة، مات عام 
وأن العالم نفسه هو كیان نفسي ن كل األمور تسیر حسب القدر، حتى اهللا نفسه تحت سلطة القدر. أاهللا خلق العالم، و

عاقل، أوجد كل شيء بنفسه ویجربها لتنتهي بنفسه. فالمادة متحدة بالروح أو األلوهة. فاهللا لم یخلق العالم لكنه یدبر 
العالم. اهللا هو الناموس الطبیعي للمادة. ظهر العالم إلى الوجود كحلقة من حلقات تطور اهللا، والروح والنفس عندهم 

مادة تحترق بالموت لتعود، ویمتصها اهللا في نفسه، لذلك فالقیامة التي بشر بها بولس الرسول بالنسبة لهم منافیة 
للعقل. كل ما ال یتفق مع العقل هو شر، فالحكیم یحكم بعقٍل كملك ذات عظمة أو كإله. هكذا ال یقبل الرواقي فكرة 

 ُیخضع الشخص القدر یلزم ضبط يولكالخالص، ألنها مدرسة الكبریاء والتأله. ال یحتاج الحكیم إلى مخلص. 
الشهوات وكتمانها، فالسعادة تكمن في احتمال النفس لأللم. یلزم على اإلنسان أن تكون له السیادة المطلقة على 

شهواته وغرائز طبیعته. نظرتهم للفضیلة متشددة مثل الفریسیین، یفتخرون ببرهم الذاتي. في رأیهم المادة أزلیة، وأن اهللا 
أو أساسه المنعش، وأن كل األشیاء هي جزء من اهللا. كانوا مترددین بخصوص أو عقله  العالم soulإما هو نفس 

نظرتهم للمستقبل، فالبعض ینادي بأن النفس تبقى فقط إلى حین دمار المسكونة. آخرون یرون أنها في النهایة تبتلع 
الرواقیون أنهم صالحون مثل اهللا یطلقون العنان للكبریاء كما أطلق  في الجوهر اإللهي وتصیر جزًء من اهللا. یظن

 األبیقوریون العنان لشهوات الجسد وكل الحواس. یرون اإلنسان الفاضل لیس بأقل من اهللا وال أسمي منه.
لم یكن ممكًنا للفریقین مع تعارضهما لبعضهما البعض أن یقبال كرازة الرسول بولس خاصة من جهة العفة 
والطهارة أو من جهة التواضع أمام اهللا وعمل النعمة اإللهیة في حیاة المؤمن. تطلعوا إلیه باستخفاف كرجٍل غریٍب 

جاء من الیهودیة یحمل أفكارا ال یقبلها العقل. 
ن یفكر، ما یقوله مجرد تخیالت بال معنى، كلماته باطلة بال فاعلیة، ما یقوله مع أ" أي یتكلم دون مهزار"

في الیونانیة تعنى "من یلقط البذور"، تستخدم بالنسبة للفقراء الذین  spermologos " مهزاركلمة " هذا ینفیه مع آخر.
یجمعون البذار المنتثرة من الحقل بعد نهایة الحصاد، أو الذي یسیر في الطریق یجمع البقایا الملقاة في األسواق. 

فالكلمة تشیر إلى فئة المحتقرین في المجتمع بسبب شدة فقرهم، كما تشیر إلى الطیور المزعجة بأصواتها المستمرة 
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 أي إلى األشخاص كثیري الكالم یجمعون من هنا ومن هناك أراء بال منطق، لیست ،والتي تلقط الحبوب عن األرض
لهم معرفة حقیقیة، لكن یتظاهرون بأنهم یعلمون المثقفین من الیونانیین والفالسفة. 

  كلمة مهزارSeed Picher اسم لطائٍر ال قیمة له، من عادته أن یلتقط البذور من الطریق. وهم إذ یشَّبهون بولس 
. Ïاإللهي به، یهزأ هؤالء األغبیاء بكلمة الخالص المقّدمة لهم

القدیس كیرلس الكبیر  

  بسبب حسن مع أن األثینّیین لم یعرفوه إال أنهم أعطوه اسمه، فإنهم إذ سمعوا الكلمة منه قالوا: من هو هذا الباذر
 Ðللكلمات (المهزار)؟

القدیس أغسطینوس  
. أرواح أسمي من الكائنات البشریة وأقل من اآللهةأي " غریبةdaimonioon  آلهة"

 إلهة تحمل اسم انستاسیس تسیطر على القیامة. هكذا حسبوا أن الرسول بولس  Anastasisالقیامةظنوا أن 
یود أن ُیدخل إلهین غریبین إلى أثینا هما یسوع وانستاسیس. 

، فأخذوه وذهبوا به إلى أریوس باغوس"
 ]19". [ هل یمكننا أن نعرف ما هو هذا التعلیم الجدید الذي تتكلم به:قائلین

، أو إلى  Acropolisالقائم ما بین السوق وأكروبولیسMars : یشیر إما إلى تل مارس أریوس باغوس
 بل یضم ،لم یكن هذا المجلس مجرد محكمة للقضاء المجلس الذي كان في العصور القدیمة یجتمع في تل مارس.

 حساًبا عن فلسفته، حتى يمجموعة من الناس تشرف على األمور الدینیة والتعلیمیة. ظهر أمامه القدیس بولس لیعط
نه أشبه بدار البلدیة للمدینة، فیه یمارس الحكام األعمال العامة. وهو أشبه إعلیم في أثینا. تیقرروا إن كان یسمح له بال

دار العدالة له شهرته، یلجأ إلیها هو  ویتناقشون في األمور. نمدرج (مسرح) في جامعة، حیث یجتمع المتعلموب
له جدید دون تصدیق منهم یتعرض لنقد هذه المحكمة. إضاف أو أ إن أنكر أحد اآللهة ،الكثیرون من مناطق كثیرة

باإلعدام بكونه یستخف باآللهة.  Diagoras حكم على دیاجوراس 
  ، إلى مسامعنا بأموٍر غریبةٍ يتأت"ألنك 

 ]20". [فنرید أن نعلم ما عسى أن تكون هذه

تهام، وال جاءوا ا وٕانما كمن هو مرشح لمنصب معین. لم ُیقدم ضده أي ، ال كمجرم،ستدعى بولس المتحانهأُ 
قدموه لفحصه ألنه یتحدث عن أموٍر لم یعتادوا سماعها من قبل من فالسفتهم،  بشهود ضده، ولم تتشكل له محكمة.

فجاءوا به لیعرفوا ما عسى هذا الذي یتحدث عنه بخصوص یسوع والقیامة. هل هما إلهان جدیدان؟ 
  ،یون أجمعون والغرباء المستوطنونياألثین "أّما

  ،فال یتفرغون لشيء آخر
 ]21". [تكّلموا أو یسمعوا شیًئا حدیثًايال ألن إ

كان األثینیون والغرباء القادمون إلى أثینا ال یشغلهم شيء سوى أن یخبروا أو یسمعوا شیًئا جدیًدا، أسلوبهم 
)، فهم ال یطلبون هذا 15، 13: 4 تي 1(ه  ویتعلمو بهیسمعوالم  االنقاش لیس إال. لهذا تعجبوا مما یعلم به الرسول م

1 Comm. on Luke, Sermon 62. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 51 :1.  
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األسلوب القدیم لنوال المعرفة إنما یفضلون الحوار. 

 حتى فرعون عرف أّنه ال یلیق باإلنسان أن ُیطلب اللَّه حین یكون عاطالً . لهذا وّبخ إسرائیل: "متكاسلون أنتم، 
 ن كانت إ... ذاتها صالحة ونافعة في). فالراحة17: 5 نذهب ونذبح للرب إلهكم" (خر:متكاسلون، لذلك تقولون

تفّرغون لشيء آخر إّال ألن یتكلموا ي "ال هؤالء الذینتنتج سكوًنا لطلب تعالیم نافعة. أّما فراغ االثینّیین فكان شّریّرا 
. Ïویسمعوا شیًئا حدیثًا"

القدیس باسیلیوس الكبیر  

 . في أریوس باغوس4
:  وقال،فوقف بولس في وسط أریوس باغوس"

، ونيأیها الرجال األثین
 ]22". [أراكم من كل وجه كأنكم متدّینون كثیًرا

مها الرسول بولس في أثینا تختلف تماًما عما یقدمه الرسل للیهود أو حتى لألمم داآلن نستمع إلى عظة یق
لعهد القدیم ویقدرونه، ویعبدون اهللا الحي الحقیقي. فبالنسبة للیهود والدخالء كل ما یقدمه الرسل هو باالذین لهم معرفة 

تأكید أن یسوع هو المسیا، أما هنا فالعظة مقدمة لوثنیین یعبدون آلهة باطلة، ولیس لدیهم معرفة باهللا الحقیقي. 
في  هؤالء فمااألولون في حاجة إلى الكشف عن تحقیق النبوات والتعرف على المخلص خالل المعجزات لیؤمنوا به، أ

حاجة إلى من یعَّرفهم عن عنایة اهللا الخالق للتعبد له. 
قدم لنا القدیس لوقا ملخًصا لحدیث الرسول بولس معهم أو الخطوط العریضة له، لكي یكشف لنا عن فكر 
الرسول، وكیف كان یتعامل مع كل فئة بما یناسبها لیربح الكثیرین للسید المسیح. تحدث الرسول بهدوٍء ووقاٍر، یعلن 

وضع األساس وهكذا الحق دون أن یجرح مشاعرهم. ینكر العبادة الوثنیة لكنه یبدأ بإبراز ما هو حق في رجال أثینا. 
لإلیمان. 

، لتأكید 18- 17: 26؛ 28- 22: 17 بعض النصوص مثل أع القدیس إكلیمنضس السكندرياستخدم 
. Ðأن الفالسفة قد بلغوا نصیبا من الحق

  من الواضح أن الرسول بولس استشهد بنماذج من الشعر الوارد بكتاب الظواهر للشاعر أراتوسAratusÑ وهو ،
یوافق على ما قال به الیونانّیون ویّتفق معهم، ویربط بین ذلك القول وبین اإلله غیر الظاهر، غیر المعروف، 

َ◌ه الخالق، ذاك الذي كان الیونان الُقدامى یعبدونه، ولكن بأسلوٍب غیر مباشر، ذاك الذي كان یلزم أن ندركه  اللَّ
ونعرفه معرفة إیجابّیة حّقة باالبن. لذلك قیل: "األمم الذین أنا أرسلك إلیهم تفتح عیونهم كي یرجعوا من ظلمات 
َ◌ه، حتى ینالوا باإلیمان بي غفران الخطایا ونصیًبا مع القّدیسین" (أع  إلى نور، ومن سلطان الشیطان إلى اللَّ

 . Ò). وهكذا انفتحت أعین الذین كانوا عمیاًنا عن الحق17-18: 26

1Exegetic Homilies, 18:8.  
2 Stromata, 1:19. 

Ñ  بیتًا، ویدور موضوعها حول علم 1154ق.م في بلدة سولي بإقلیم كیلیكّیة بآسیا الصغرى، وتتكّون قصیدة الظواهر من 315 ُولد أراتوس السولي عام 
 الفلك.

4 Stromata 1 :19.  ترجمة فیلوباترون 
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القدیس إكلیمنضس السكندري  

  عندما تحّدث الرسول مع األثینّیین أظهر بوضوح أن الحكماء من بین األمم قد اكتشفوا الخالق... لقد أدان أوًال
مة إن اهتدوا لإلیمان. فإّنه لیس من العدالة بالنسبة لهم أن ععدم إیمان األمم لكي یظهر أنهم قادرون أن ینالوا ن

. Ïیسقطوا تحت عقوبة لعدم اإلیمان وال ینالوا مكافأة اإلیمان
القدیس أغسطینوس  

  ،نظر إلى معبوداتكمأبینما كنت اجتاز و"ألنني 
. إلله مجهول: وجدت أیًضا مذبًحا مكتوًبا علیه

، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه
 ]23". [هذا أنا أنادي لكم به

 وٕاذ لجأوا إلى اآللهة هناك واحد ، بأن وباًء حّل على أثیناÐ Diogenes Laertiusنیس الرتیوسجیقول دیو
یلو اآلخر ولم ُیرفع الوباء نصحهم البعض أن یطلقوا قطیع غنم بال قائد ویروا أین یستقر القطیع ویربض، فیقیموا 

  .مذبًحا هناك إلله یجهلون اسمه ویقدمون ذبائح لهذا اإلله، وكان ذلك في القرن السادس ق.م
ین إذ كانوا یودون إرضاء اآللهة أقاموا مذابح ُنقش علیها: إلى آلهة آسیا وأوربا وأفریقیا، يقیل أیضا أن االثین

 أن یكونوا قد نسوا إلًها ال یعرفونه. وكان المواطنون في البالد المجاورة متى جاءوا إلى أثینا ةوأقاموا مذبًحا خشي
أن األثینیین كانوا یحاولون أن یضموا إلیهم كل القدیس یوحنا الذهبي الفم یقسمون باإلله الذي یجهله األثینیون. یقول 

اآللهة في البالد األخرى، وٕاذ خشوا لئال یكونوا قد نسوا أحد اآللهة أقاموا مذبًحا لإلله المجهول. من هنا دخل الرسول 
ن هذا اإلله المجهول هو السید المسیح إله الكل. أبولس إلیهم ب

ن یبدأ أحادیثه أو رسائله بنقد مستمعیه أو أیلیق بنا ان نسجل حكمة الرسول بولس في الرب، فإنه لم یعتد 
كثر أن الحب واللطف أقارئیه، بل یبرز فیهم ما هو حق كي یسحب قلوبهم وأفكارهم لكلمة النقد البناء. فهو یعلم 

فاعلیة من النقد والهدم، على أن یكون الحب مرتبًطا بالحق مع الحزم في الوقت المناسب. 

  نهم إذ قالوا: إنهم بالفعل قبلوه، وأن "ما أخبركم به لیس باألمر الغریب وال األمر الجدید". فأانظروا كیف یظهر لهم
 للحال أزال عنهم ،]20-19" [هو هذا التعلیم الجدید الذي نتكلم به؟ ألنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غریبة ما"

 .Ñهذا الظن

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، الذي خلق العالم وكل ما فیه"اإلله 
  ، إذ هو رب السماء واألرض،هذا

 ]24". [ال یسكن في هیاكل مصنوعة باألیادي

بعد أن أكد لهم أنه ال یقدم لهم معرفة عن إله جدید، بل إله هم یعبدونه وال یعرفونه بدأ یكشف عن سمات 
هذا اإلله بأنه خالق السماء واألرض، فال یسكن في هیاكل مصنوعة بأیٍد بشریة، وبهذا ینطلق إلى الكشف عن غباوة 

1 On Romans.3. 
2 Diog. Laer, Book 1:10. 
3 Hom. on Acts, hom. 38. 
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]. 29العبادة لألوثان [
، وال ُیخدم بأیادي الناس كأنه محتاج إلى شيء"

 ]25". [إذ هو یعطي الجمیع حیاة ونفًسا وكل شيء

: 50(مز   یقدمها البشري اهللا إلى الذبائح واالحتفاالت التجتاح"، أي ال يال یخدم (بعد) بأیادي الناس"
). هو مصدر الحیاة فال یعتمد على ما وهبه للبشر الذین وهبهم الحیاة؛ بل ویهبهم نفًسا، أي یبقى اإلنسان 10-12

، أو يمدیًنا هللا بكل نسمة یتنسمها. هكذا یصحح الرسول بولس مفاهیم بعض الفالسفة الذین یدعون أن العالم أزل
ن اهللا خامل ال عالقة له بالخلیقة. أالقائلین ب
، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس"

  ،یسكنون على كل وجه األرض
 ]26". [وحتم باألوقات المعّینة وبحدود مسكنهم

جاءت كل البشریة عن مصدٍر واحٍد؛ مهما اختلفت مالمحهم أو لغاتهم أو عاداتهم، لكن یوجد أب واحد وأم 
ن یفتخروا على أن يال یلیق بالیونانیین خاصة األثینيو). فالبشر جمیًعا متساوون، 10: 2؛ 1(تك واحدة لكل البشر

 یلیق بهم أن یتطلعوا إلى البشر كأسرٍة ؛ بلنیة وظهور فالسفة كثیرین من بینهميجنس البشر بسبب ثقافتهم الهیل
واحدةٍ . 

التباین بین البشر تحقق بسماح إلهي، محدًدا األوقات الزدهار أمة وسقوط أخرى. فما یحدث من ثورات أو 
حروب أو انتصارات تتحقق بسماٍح إلهٍي بحكمة سماویة فائقة. 

 ،لكي یطلبوا اللَّه لعلهم یتلمسونه"
 ]27". [فیجدوه مع أنه عن كل واحد مّنا لیس بعیًدا

ي اعتمادهم على ون ففإن الكل یشترك، مع اختالف األمم من جهة اللغات والطباع والعادات ومواقع السكن
 وأن یشعروا بروح األخوة والمساواة. بهذا فإن عبادة ،اهللا خالقهم ومدبر أمورهم، لهذا یلیق بهم أن یعتمدوا على اهللا

حقق هذا. تاألوثان وتعدد اآللهة نوع من الغباوة لن 
قرب من التماثیل التي أأما أین هو اهللا، فهو لیس ببعیٍد عن كل أحد، إذ نطلبه نجده في داخلنا قریب إلینا 

: 9 ؛ عا14-23: 23إر ؛10-7: 139أمامنا. هو حاضر في كل مكان، یمأل السماء واألرض بحضوره اإللهي (مز
). 27: 8 مل 1؛ 2-4

  ،ألننا به نحیا ونتحرك ونوجد"
  ،كما قال بعض شعرائكم أیًضا

 ]28". [ألننا أیًضا ُذریته

لیس من كلمات أقوى من هذه یمكن أن تعَّبر عن اعتمادنا على اهللا، فهو مصدر الحیاة والمعین والمدبر 
لكل حیاتنا. 

 لمرقیون قال بأن مرقیون اقتبس عبارات من الكتاب المقّدس وأساءوا استخدامها، العالمة أوریجینوس في نقد 
 ومن األدب الخاص باألمم secularكما فعل الشیطان نفسه. بینما القّدیس بولس اقتبس عبارات من كتب عالمّیة 
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. Ïوهي غریبة عّنا لیقّدسها

  مع أن الهرطوقي یستخدم عبارات من الكتاب المقّدس إّال أّنه خطیر ومنحرف ُیسال بكلمات الروح: "ما لك تحّدث
) هكذا مع أن الشیطان ینطق بما في األسفار المقّدسة إّال أن 16: 50 وتحمل عهدي على فمك؟" (مز،بفرائضي

المخّلص أبكمه. ومع أن الرسول بولس نطق مقتبًسا من الُكّتاب الدنسین: "الكّریتّیون دائًما كّذابون"، "نحن من 
)، إّال أّنه یقّدم 7: 2 تي 1؛ 33: 15 كو 1؛ 28: 17 نسله"، "المعاشرات الشّریرة تفسد األخالق الصالحة" (أع

. Ð)16: 2 كو 1معنى روحًیا بكونه قّدیًسا، معّلم األمم في اإلیمان والحق، إذ له "فكر المسیح" (
القدیس أثناسیوس الرسولي 

 في تسبحة لإلله جوبتر، Caleanthusوفي كالینثوسÑ  Aratus": وجد هذا في اراتوسألننا أیضا ذریته"
 كتابات الفالسفة قد تطفات منم الرسول بولس لمقاستخدان أ Òس جیروميدلقا ىري كما في كتابات فالسفة آخرین.

ذات حده یقطع رأس جلیات المتشامخ. بحقیقي الذي ینتزع سیف العدو من یده ولا دوادمه من لعت
كد لهم من خالل كتابات شعرائهم أو أنبیائهم أن اهللا مصدر حیاتنا وحیویتنا ووجودنا. أنه حاضر في كل أ

 مكان، قریب إلى كل نفس أقرب إلیها من أي كائن.

 حدٍ  أحاضر في كل مكان ومستعد لمعاونة كل إنهÓ .

 23: 23" (إر أنا اهللا القریب، ولست اهللا البعید بالنبي: "ه اهللا نفسلیقو LXX(Ô. 
 األب ثیؤدورت أسقف قورش

 لقول: "ألست أنا أمأل السماء واألرض یقول ا كلذك). 28: 17 ، (أعرك ونوجدحونت ايح نبه: "نيينألثيللس وب لاق
ن هو ت كم تصعد إلیه الصلوا ال) من كل األشیاء.23: 23). فإنه في القوة هو قریب (إر 24: 23الرب (إر 

نفسه أیًضا  ذ هو). إ10: 1و (ي). كذلك قیل عن االبن: "في العالم كان، والعالم به كون" 23: 23إله بعید (إر 
). وهو أیًضا قال: "إن اجتمع اثنان أو ثالثة باسمى أكون في وسطهم" 23: 23القائل: "أنا هو اهللا القریب" (إر 

. Õ)20: 28 انقضاء الدهر" (مت لىإونا معكم كل األیام  أ) وقال: "ها20: 18(مت 
العالمة أوریجینوس 

 " 28: 17، ألننا نحن أیًضا ذریته" (أع به نحیا ونتحرك ونوجدالخیر معروف لدینا، لیس ببعیٍد عن أحد منا، إذ (
. Öكما یجزم الرسول بأن الوثنیین قالوا هذا

 نحن نتحرك كمن هم على الطریق، ونوجد كمن هم في الحق، ونحیا كما في األبدیة×.  

1 Cf. Homilies on Luke, hom. 31:3.. 
2 Councils of Ariminum and Seleuciaa, 3:39. 
3 Phaenom, v. 5. 
4 Letter 60. 
5 Comment. on Ps. 139. 
6 Comment. on Ps. 139. 
7 Fragments on Jeremiah from Catena, 17. 
8 St. Ambrose: Isaac, or the Soul, 8: 78. 
9 Death as a Good, 12: 55. 
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 قتني شیًئا ن ال نانإهذا هو الصالح الذي یدخل في كل شيء؛ فیه نحیا جمیعنا، وعلیه نعتمد. عالوة على هذا ف
). لهذا كل ما هو صالح هو 18: 10 ( مر" قتني ما هو هللا؛ ألنه "لیس أحد صالح إال اهللا وحدهنخارًجا عنه، بل 

. Ïمن اهللا ، وكل ما هو من اهللا صالح
القدیس أمبروسیوس 

  هو الذي أعاد طبیعة اإلنسان إلى ما كانت علیه أصالً . فهو الذي حّرر جسدنا المشحون بالموت من رباطات
. Ðالموت

 وهو سیقیم 28 [ألننا به نحیا ونتحّرك ونوجد"بإیمان؛ إنه هو الحیاة، " ُیحیي المسیح أولئك الذین یقتربون إلیه .[
). وٕاذ لنا هذا الرجاء فیه فإننا 52: 15كو 1الموتى في لحظة في طرفة عین عند البوق األخیر كما هو مكتوب (

. Ñسوف نصل إلى المدینة التي هي فوق، وسنملك كملوك معه

 في طریقه إلى الدفن، وكان یشّیعه إلى قبره أصدقاء كثیرون. لكن قابله "الحیاة" 7كان المیت (ابن أرملة نایین لو (
"؛ إّنه ذاك الذي یعید نحیا ونتحّرك ونوجدو"القیامة"، أي المسیح، ألّنه هو مدّمر الموت والفساد. إّنه ذاك الذي به "

. Òطبیعة اإلنسان إلى ما كانت علیه في األصل. إّنه یحّرر جسدنا المشحون بالموت من رباطات الموت

 " :وهو سیقیم ونتحّرك ونوجد ألّننا به نحیاكما قلت، المسیح یحیي الذین یقتربون إلیه بایمان، إذ هو الحیاة ."
). وٕاذ لنا فیه هذا الرجاء، 52: 15 كو 1الموتى في لحظة، في طرفة یمین عند البوق األخیر كما هو مكتوب (

 للَّه اآلب التسبیح والسلطان مع ،فإّننا سنصل إلى المدینة التي هي من فوق، وسنملك كملوٍك معه، والذي به ومعه
. Óالروح القدس إلى دهر الدهور

القدیس كیرلس الكبیر  

 " فإنه لیس فینا شيء غیر طاهر ُذریتهمنإن كنا حسب سفر أعمال الرسل اإللهي نحن ،"Ô .

 ) 1:30 كو 1هو ختم دقیق، یظهر اآلب في ذاته، الكلمة الحي والقوة الحقیقیة والحكمة لتقدیسنا وخالصنا(Õ. 

 جزء یسكلمة اهللا غیر الجسماني، غیر القابل للفساد وال مادي، جاء إلي عالمنا مع أنه لم یكن قبًال بعیًدا عنا. ل 
هر الحب ظمن الخلیقة خاٍل منه، بل هو یمأل كل األشیاء في كل مكان، ویبقي حاضًرا مع أبیه، لقد جاء متنازًال لي

 .Öالمترفق نحونا ویفتقدنا
 البابا أثناسیوس الرسولي

  ،فإذ نحن ذریة اللَّه"

  ،ال ینبغي أن نظن أن الالهوت شبیه بذهٍب أو فضٍة أو حجر نقشٍ 

1 Flight from the world, 6: 36. 
2 Comm. on Luke, Sermon 36. 
3 Comm. on Luke, Sermon 46. 
4 Comm. On St. Luke hom. 36. 
5 Comm. On St. Lukes hom.  46. 
6 Epistles,  48. 
7 Il Iliud Omnia,5. 
8 De Incarnatione Verbi Dei, 8. 
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 ]29". [صناعة واختراع إنسان

وٕانما بأقوال الشعراء الیونانیین ،  الكتاب المقدسمنهاجم الرسول بولس العبادة الوثنیة لیس بعبارات صادرة 
أنفسهم. فهو یكلمهم باللغة التي یفهمونها. فاإلنسان بكونه من ذریة اهللا حسب قول شعرائهم أعظم من كل تمثاٍل 

إن كانت التماثیل تصنع من   أو حجرٍي، أو فضٍي أو ذهبٍي، فكم باألكثر یكون اهللا مصدر الحكمة والتعقل.يٍ شبخ
ذهب وفضة، وهي أقل من اإلنسان، ألنها عمل یدیه، فحتما لن یكون جوهر اهللا من ذهب أو فضة. 

  ، اآلن یأمر جمیع الناس في كل مكان أن یتوبوا،فاللَّه"

 ]30". [متغاضًیا عن أزمنة الجهل

ینادي الرسول بالتوبة عما ارتكبه البشر في أزمنة الجهل، أي ما قبل تعرفهم على اإلنجیل. لم یقل أزمنة 
الشر، حتى ال یتهمهم بالشر، وٕانما أزمنة الجهل، ألن ما یرتكبونه لیس عن مقاومة للحق أو كراهیة له، وٕانما عن 

جهل له. 
  ،هو فیه مزمع أن یدین المسكونة بالعدل"ألنه أقام یوًما 

 ،برجٍلٍ◌ قد عینه

، مقدًما للجمیع إیماًنا
 ]31". [إذ أقامه من األموات

إذ یدعوهم إلى التوبة یوجه أنظارهم إلى اإلیمان بالدینونة، وٕالى الدیان ابن اإلنسان الذي أقامه اآلب من 
لیهود وحدهم بل للعالم كله، بكل أممه. ا لنقوم فیه ونتمتع بشركة مجده. إنه لیس دیان ،األموات

 أن القدیس بولس في حدیثه لیس القدیس یوحنا الذهبي الفمهذا المنهج اتبعه السید المسیح نفسه. الحظ 
. فكثیًرا Ïفقط مع الیهود بل ومع األثینیین یبدأ حدیثه عن یسوع المسیح من جهة ناسوته ثم یرتفع بهم لیؤكد لهم الهوته

 في عظاته على إنجیل القدیس یوحنا أن السید كثیًرا ما كان یؤكد طاعته لآلب القدیس یوحنا الذهبي الفمما یكرر 
وأن یتمم مشیئته، وأنه نال منه سلطاًنا أن یقیم الموتى الخ. لینتقل بهم إلى إدراك وحدته معه في ذات الطبیعة، وأن له 
الحیاة في ذاته، وأنه دیان المسكونة، فیرفعهم إلى إدراك سّر الهوته دون تعثر، إذ هو واحد مع اآلب في ذات الطبیعة 
اإللهیة وذات الجوهر. هذا وكأن بأعماله یعلن عن الهوته بكل وضوح. فإن كان الكلمة اإللهي قد تجسد ألجلنا لكي 
یحملنا فیه إلى مجده السماوي، لهذا فإن شخصیته لیست موضوع مباحثات، بل موضوع لقاء معه، فنكتشف الهوته 
خالل التصاقنا به والتمتع بالشركة معه. فإذ تطلع توما إلیه وتالمس مع حبه، وتالقت عیناه مع عیني سیده صرخ: 

"ربى وٕالهي"، غالًبا قبل أن یلمس جراحاته. 

 بالقیامة من األموات . السخریة5
  ،سمعوا بالقیامة من األموات كان البعض یستهزئون"ولّما 

 :والبعض یقولون

 ]32". [سنسمع منك عن هذا أیًضا

لیس باألمر الغریب أن یسخر الفالسفة الیونانیون باالعتقاد بالقیامة من األموات، خاصة األبیقوریون الذین  

1 Homilies on Hebr. , hom. 8. 
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 منه عن ذلك. وایرفضون تماًما الحیاة العتیدة. أما الرواقیون فهم في الغالب الذین طلبوا أن یسمع
 جدید علیهم، لیكون مادة وانتهي الرسول من عظته الالهوتیة في وسط الفالسفة وهم في شوق لسماع ما ه 

جدل. لكنهم سرعان ما أدرك الطرفین أنه یحمل فكًرا یناقض المدرستین، فقد اصطدم بكبریاء الرواقیین وعدم إیمان 
األبیقوریین بالقیامة من األموات للنفس أو الجسد. 

  ولما سمعوا التعالیم العظیمة السامیة لم ینصتوا بل سخروا من القیامة، إذ قیل: "ألن اإلنسان الطبیعي ال یقبل
 .Ï)14: 2 كو 1أمور الروح" (

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ]33". [وهكذا خرج بولس من وسطهم"

  ،ولكن أناًسا التصقوا به"
  ،منوا منهم دیونیسیوس اآلریوباغيآو

  ،وامرأة اسمها دامرس
 ]34". [وآخرون معهما

كان الحصاد قلیًال بالنسبة للثمار في البالد األخرى، لكن تعب بولس الرسول لم یضع باطالً . لقد كسب 
الرسول الفیلسوف دیوناسیوس األریوباغي، وامرأة ذات شأن فلسفي وتعلیمي، تدعى دامرس، ومعهما آخرین. لقد تحقق 
الرسول:" إذ أسلحة محاربتنا لیست جسدیة بل قادرة باهللا على هدم حصون، هادمین ظنوًنا وكل علو یرتفع ضد معرفة 

). 5-4: 10 كو 2اهللا، ومستأسرین كل فكر إلى طاعة المسیح" (
 وذلك بسبب ، هكذا قلیلون من الفالسفة قبلوا اإلنجیل،كما أن قلیلین من الفریسیین آمنوا بالسید المسیح

دادهم بذاتهم. تتشامخهم وٕاع
ا وسناتور، أحد الذین يً ریوس باغوس، كان قاضآ: له شهرته في المجلس الذي في دیونسیوس األریوباغي

وقف أمامهم بولس لفحص تعالیمه. 
: یظن البعض إنها زوجة دیونسیوس. دامرس

1 Hom. on Acts, hom. 39. 
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 17ن وحى أعمال م
ب لي كلمة من لدنك! ه

 ات في تسالونیكي. زلم یقدم الرسول آیات ومعج 
لكن جاذبیة كلمتك هي أعظم معجزة.  

 قبل كثیرون بهجة خالصك. 
 ووقف األشرار یقاومون الكلمة!
تهلل البسطاء بقوة صلیبك،  

 وتعثر المتعجرفون فیه.

 ،في ثالث أسابیع تأسست كنیسة ناجحة 
وامتطى العدو رجاًال من أهل السوق.  

 استغل تراخیهم وكسلهم، 
 أداة طیعة في یده،  افصارو

 یجدون مسرتهم في مقاومة إنجیلك.
 حسبوا خدامك الكارزین بالسالم خطیرین على األمن العام!

حسبوا الذین ینادون بالطاعة والخضوع  
 مثیري فتنة ومتعدین على قوانین الدولة! 

 ادعوا المناداة بك ملًكا تحطیًما للسلطان واغتصاًبا للحكم! 
 ه التهم رجالك في كل العصور.ذیبقى عدد الخیر یلصق ه

  .انطلق الًمضطهدون إلى بیریة 
 وأثمر الضیق نجاًحا فائًقا. 

آمن كثیرون ال بسبب معجزٍة ما، 
 وٕانما خالل نعمتك العاملة مع حاملي صلیبك! 

هاجت قوات الظلمة النتشار النور  
 وظنت أنها قادرة أن تطفئه.

 .دخل بولس الرسول أثینا 
  الهیاكل والمباني الضخمة، هلم تبهر

  المتنوعة. ةوال شغلته مدارس الفلسف
 لكن نفسه احتدت فیه.

 یود أن یتمتع الكل ببهجة الخالص.

 .هب لي الحكمة كما وهبت الرسول بولس 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح السابع عشر 

 فبالحب والتشجیع أقتني كل نفس إلیك.
 استخدم كلمات الفالسفة شبكة أصطاد بها أصحاب الفكر والفلسفة.

  یستخف الرسول بثقافتهم،مل
 وال داهنهم على حساب الحق!

   ،ضرب الوثنیة في جذورها بكلمات أنبیائهم
 وكشف لهم حبك العجیب ورعایتك الفائقة.

 .كان الحصاد قلیًال، لكن القلة التي كسبها صارت بركة لكثیرین 
 هب لي مع الرسول بولس كلمة وحكمة من لدنك!
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 ثامن عشر لاألصحاح ا

 في كورنثوس
لم نسمع عن مضایقات كثیرة واضطهادات للقدیس بولس في أثینا، وال ُطرد منها بمعاملة ردیئة كما في 

 لكنهم التقوا به في بروٍد ودون اعتباٍر أو اهتماٍم من جانبهم لخالص نفوسهم. ،مواضع أخرى

انطلق بولس الرسول من أثینا معقل الفلسفة إلى كورنثوس المركز التجاري، وكأنه قد انطلق من أكادیمیة 
ترك االهتمام بالمؤمنین هناك في رعایة دیونیسیوس. جاء لیقیم كنیسة لها اعتبارها في علمیة إلى سوق مزدحم. 

 كورنثوس.

 .1  . بولس في كورنثوس1
 .3-2. بولس یعمل ألجل معیشته 2
 .5-4. خدمته في المجمع  3
 .11-6 . خدمته في بیت یوستس 4
 .17-12. مقاومة الیهود له   5
 .22-18. عودته إلى إنطاكیة  6
 .28-23. بدء رحلته الثالثة  7

  بولس في كورنثوس.1
  ،وبعد هذا مضى بولس من أثینا"

 ]1". [وجاء إلى كورنثوس

كانت كورنثوس المدینة الرئیسیة في أخائیة، تتسم بالغنى والفخامة، لم یكن یسمح ألي إنسان أیا كان أن 
.  Non cuivis homini contingit adire Corinthumیرى كورنثوس 

ذهب الرسول إلى كورنثوس حیث ترقب وصول تیموثاوس وسیال من مكدونیة. 
في كورنثوس تفرغ الرسول لكتابة أول رسالة له، سجل رسالته األولى إلى أهل تسالونیكي حیث ال یوجد بین 

أعضاء الكنیسة كثیرون من أصل یهودي، لهذا جاءت الرسالة ال تحمل طابع الدفاع والمحاجاة، وٕانما الكشف عن 
 المسیح ومجیئه الثاني، كما عن الفداء بآالم المسیح، كشف عن أبوته الحانیة وتعلقه بهم. فقد كان دشخصیة السي

لشعب تسالونیكي مكانة خاصة في قلب الرسول. كتب بهذا األسلوب الرقیق وسط آالم ومعاناة ومقاومة الیهود له. 

بولس یعمل ألجل معیشته . 2
، فوجد یهودًیا اسمه أكیال بنطي الجنس "

  ،یطالیة وبریسكّال امرأتهإكان قد جاء حدیثًا من 
  ،ألن كلودیوس كان قد أمر أن یمضي جمیع الیهود من رومیة

 ]2". [فجاء إلیهما

صدر كلودیوس أطس یدعى أكیال، جاء مع زوجته بریسكال من روما حیث بنوجد رجًال یهودًیا مولوًدا في  
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). 9: 16 كو 1؛ 19: 4 تي 2 للقدیس بولس (ین كصدیقىأمًرا أن یترك كل الیهود روما. أشیر لهما في مواضع أخر
كان یهودًیا بالمیالد وقد قبل اإلیمان المسیحى. 

، وال نعرف متى طرد الیهود من روما؛ 54 ومات مسموًما عام 41ملك كلودیوس كإمبراطور على روما عام 
 المؤرخ Suetonius لنا سیوتوینوس ي یرو.بعض الیهود فضلوا ترك إیطالیا كلها لعدم االطمئنان لموقف كلودیوس

، عن طرد الیهود من روما بسبب بعض المشاغب التى حدثت تحت 25الروماني في كتابه "حیاة كلودیوس" فصل 
، كان مهتًما بشئون الیهود ویحسبونه قائًدا لهم. ي وهو یهودي أجنب،Chrestusقیادة خریستوس 

نهما مسیحیان، ألنه كان ینظر إلى المسیحیین كطائفة یهودیة. أًطرد أكیال وبریسكال مع 
، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما"

 ]3". [وكان یعمل ألنهما كانا في صناعتهما خّیامْین

نه یجب أال ندهش أن الرسول بولس یقیم مع صانعي الخیام أكیال أ القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
وبریسكال یعمالن معهما.  

  كان الموضع مناسًبا له أفضل من قصر ملكي. ال تسخروا عندما تسمعون عن هذا العمل، فإنه من األفضل له
كمصارع أن یكون في الجمینازیم عن أن األماكن المفروشة بالسجاد الفاخر؛ وكمحارب یستخدم سیًفا من الحدید 

 .Ïولیس من الذهب. لنخجل إن كنا ال ننشغل بعمل كرازي ونعیش في بطالة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 وربما الخیام الخاصة بالجنود، ،أقام الرسول معهما وكان یعمل معهما بیدیه لمعیشته، یصنع الخیام للرعاة
 یعیشون ةوهي إما من القماش أو الجلود أو شعر الماعز. وكما یقول د. الیتفوت أن الیهود كانوا یعلمون أوالدهم مهن

منها عند الضرورة، مهما بلغ تعلیمهم أو مركزهم االجتماعي. ویقول الربي یهوذا: "من ال ُیعلم ابنه حرفة یكون كمن 
 بسور". لم یكن یحتقر الیهود أیة حرفة ة یشبه كرمة محصنةعلمه أن یكون لًصا". وقال آخر: "من لدیه حرفة معین

شریفة یعیش منها اإلنسان. فشاول الطرسوسي مع كونه فریسًیا وتعلم عند قدمي غماالئیل تعلم منذ صباه حرفة 
صناعة الخیام، وصار یمارسها عند الضرورة. 

كانت الكنائس تمده وله أصدقاء كثیرون، لكنه كان یفضل أن یعمل بیدیه لیسد احتیاجات معیشته، وأحیانا 
معیشة الذین معه. كان كسیده یود أن یخدم اآلخرین ال أن یطلب منهم أن یخدموه. 

ما كان یربط الرسول بهذین الشخصین لیس فقط عملهما كخیامین یمارسان ذات حرفته، وٕانما ما حماله من 
. )3: 16  والعمل لحساب ملكوت اهللا (رو،غیرة في اإلیمان

-9: 3 تس 2)، وفي تسالونیكي (34: 20كان یعمل لیس فقط في كورنثوس، وٕانما أیضا في أفسس (أع 
). هنا نقف في دهشة أمام العمل الجبار الذي ال یستطیع مئات من الكهنة والكارزین أن یعملوه، قد تممه هذا 10

الرسول ومع هذا وجد وقًتا للعمل بیدیه لكي ال یمد یده یطلب الزمنیات لمعیشته.  
 بل ما هو لآلخرین، متنازًال عن حقوقه أن ،إنها صورة رائعة للخادم عفیف النفس، الذي ال یطلب ما لنفسه

. وقد أوضح الرسول فلسفته هذه وحكمته العجیبة في رسالته األولى إلى أهل ایأكل من اإلنجیل حتى ال ُیعثر أحدً 
كورنثوس. 

1 Hom. on Acts, hom. 39. 
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المصریین ألهمیة العمل حتى في حیاة الراهب،   صورة حیة لنظرة الرهبانالقدیس یوحنا كاسیانیقدم لنا 
 : األب إبراهیمفیقول 

تنا الیومي بعمل أیدینا، دون أن نعتمد على غنى وصول على قحى، نختار النفضل الزهد في كل غب[
أقربائنا، لئال نمیل إلى التأمل في الكتاب المقدس مع كسل، فتصیر قراءتنا عقیمة. لكن األفضل أن یكون لنا الفقر 

 العامل. حًقا لو أن الرسل علمونا هذا بمثالهم أو رأینا هذا في قوانین آبائنا لكان هذا مبهًجا لنا. 
ناك خطر آخر ال یقل عن السابق، وهو أنك تقتات بمعونة الغیر وأنت سلیم هك أن تعلم أن بذا ویجدر ه

لذا یلزم بالكل أن یعیشوا بالعمل الیومي الذي من أیدیهم، ویجدر بنا  جسد، قوي البنیة، وهذا ال یلیق إال بالضعفاء...لا
أن نعود إلى وصیة المحبة التي أوصانا بها الرسول الذي یمنع مساعدة األغنیاء للكسالى، قائالً : "فإننا أیًضا حیَن ُكنَّا 

 ). 10:3 تس 2 إن كان أحد ال یرید أن یشتغل فال یأكل أیًضا" (هعندكم أوصیناكم بهذا أن
] Ïهذه هي كلمات الطوباوي أنطونیوس التي نطق بها مع هذا اإلنسان، وقد علمنا الطوباوي هذا بمثاله.

ن أجل العثرة التزم الرسول بولس أن یعمل بیدیه ألجل احتیاجاته الضروریة له ولمن یعمل معه. لكن كما م
[یؤكد بولس الحقیقة أن زمالءه الرسل لم یخطئوا بأي حال عندما لم ینشغلوا بعمٍل یدوٍي لقدیس أغسطینوس: ایقول 

وٕانما كما وجههم الرب أن یعیشوا من اإلنجیل. فقد قبلوا من الذین  ألجل إشباع احتیاجاتهم الضروریة للحیاة،
 .]Ðیخدمونهم روحًیا األمور الجسدیة دون أجرة، إذ قدموا لهم الروحیات بال مقابل

لذین یحارب من ا) لكي یدُرك تیموثاوس أن ما یأخذه من أولئك 6-3: 2كما یقول: [یقول بولس هذا (تي 
 .]Ñأجلهم، ویزرع كرمهم، ویرعى قطیعهم، لیس هو صدقة من جانبهم، بل هو حق له

 یؤكد أن الخادم الروحي یطلب الضروریات ال الكمالیات، [أنت جندي القدیس یوحنا الذهبي الفمیر أن غ
اج، بل على األرض. ال یدهن نفسه بروائح عطریة، فإن هذا من عروحي. مثل هذا الجندي، ال ینام على فراش من ال

. Òاهتمام الفاسدین الذین یغازلون الشریرات، والذین یمارسون التمثیل على المسارح، ویحیون بغیر مباالة

خدمته في المجمع . 3
  ،وكان یحاج في المجمع كل سبت"

 ]4". [ویقنع یهوًدا ویونانیین

كان یعمل طوال األسبوع ربما ماعدا السبت واألحد، فیكرس السبت للعبادة مع الیهود في المجمع لكي 
 وربما وجد أفراًدا قلیلین مسیحیین یشاركونه العبادة. ،كیال وبریسكالأیتحدث عن بشارة اإلنجیل، واألحد للعبادة مع 

كان یلتقي مع الیهود والدخالء في االجتماعات العامة یوم السبت في المجمع الیهودي، وربما كانت له 
لقاءات فردیة مع بعضهم أثناء األسبوع. 

استطاع أن یقنع بعًضا من الیهود والدخالء (الیونانیین الذین تهودوا) باإلیمان المسیحي. 
  ،انحدر سیال وتیموثاوس من مكدونیة"ولّما 

  ،كان بولس منحصًرا بالروح

1 St. John Cassian: Conferences, 24:12. 
2 The Work of Monks, 7. 
3 The Work of Monks, 15. 
4 St. Chrysostom: On Lazarus and the Rich Man, 1. 
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 ]5". [وهو یشهد للیهود بالمسیح یسوع

إذ طلب الرسول بولس سیال وتیموثاوس حضرا من مكدونیة لیصحباه مرة أخرى، إذ لم یكن ممكًنا أن یذهب 
هو إلى مكدونیة، فوجداه منحصًرا بالروح، منشغًال بالكرازة بالمسیح یسوع، بكونه المسیا الذي وعد اهللا به اآلباء وكانوا 

یترقبون مجیئه. 
إذ بقى الرسول سنة كاملة وستة أشهر یؤسس الكنیسة وافاه سیال وتیموثاوس هناك لیعمال معه وسط مكائد 
الیهود. في اختصار قدم الرسول تقریًرا عن خدمته في كورنثوس بقوله: "وأنا كنت عندكم في ضعٍف وخوٍف ورعدٍة 

 إذ كان ).4-3: 2 كو1كثیرٍة، وكالمي وكرازتي لم یكونا بكالم الحكمة اإلنسانیة المقنع، بل ببرهان الروح والقوة..." (
 لتعب والسهر كان یشهد للسید المسیح، ال بكلمات فلسفیة بل بقوة الروح.ایحرص على عمل الیدین غیر مباٍل ب

  لو أن أسفارنا المقدسة اجتذبت الناس لإلیمان ألنها مكتوبة ببالغة ومهارة فلسفیة، لقیل دون شك أن إیماننا قام
 .Ïعلى فن الكتابة وعلى الحكمة البشریة، ولیس على قوة اهللا

 لعالمة أوریجینوسا
كما قال في رسالته إلیهم: "ألننا لما أتینا إلى مكدونیة لم یكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبین في 

). وسط 6-5: 7 كو 2كل شيء، من خارج خصومات، من داخل مخاوف، لكن اهللا الذي یعزي المتضعین عزانا" (
المر الذي عاشه الرسول في كورنثوس كانت تعزیات اهللا تسنده بعمل النعمة اإللهیة فیهم إذ یقول: "بالتعزیة التى تعزي 

). 7-6: 7 كو2بها (تیطس) بسببكم، وهو یخبرنا لشوقكم ونوحكم وغیرتكم ألجلي حتى إني فرحت أكثر" (
في رسالته إلى أهل رومیة أشار إلى كثیرین من كورنثوس (مقاطعة اخائیة) معطًیا لكل منهم لقًبا خاًصا 

). 14: 1 كو 1یعتز به الرسول. كما كان یعتز بأنه عمَّد كریسبس رئیس المجمع (
لم تمِض شهور كثیرة حتى بعث من كورنثوس رسالته الثانیة إلى أهل تسالونیكي إذ قام البعض بتأویل ما 

 السید المسیح األخیر. ءكتبه الرسول عن مجي

خدمته في بیت یوستس . 4
  : وقال لهم،كانوا یقاومون ویجدفون نفض ثیابه"وٕاذ 

، دمكم على رؤوسكم
، أنا بريء

 ]6". [من اآلن أذهب إلى األمم

 من دمهم وینطلق لخدمة األمم يء كان الیهود یقاومون الكلمة، فیعلن الرسول أنه برةكالعادة في بالد كثیر
والكرازة بینهم. 

نه كان یفتح لهم باب الحوار. كثیًرا ما أحًقا، لم یكونوا قادرین على الدخول في حوار مع الرسول، مع 
عه، وربما وجد الرسول نفسه غیر قادٍر بعد أن میلجأون إلى التجدیف وٕاساءة المعاملة للرسول عوض الحوار المفتوح 

نفض الغبار عن ثیابه إشارة إلى تبرئة نفسه منهم، معلًنا دینونة ف ، إذ أصروا على موقفهم،یتحدث في المجمع بحریة
اهللا لهم بسبب عنادهم. فمن جانبه بذل كل الجهد وتمم ما یلیق به أن یفعله. وأنه لیس لهم أن یلوموه إذ یتركهم ویكرز 

1 De Principiis 4: 1: 7.. 
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). 14، 12: 11بین األمم. هكذا صار سقوط الیهود غنى لألمم. وتحولت الخدمة إلى األمم إلغارة الیهود (رو 
لعل نفض ثیابه أمامهم یشیر إلى ان اهللا ینفضهم كالتراب المتعلق بثیابه، فال موضع لهم بعد في كنیسته، 

التي هي ثوبه المقدس. 
  ،فانتقل من هناك وجاء إلى بیت رجل اسمه یوستس"

، كان متعبًدا للَّه
 ]7". [وكان بیته مالصًقا للمجمع

: كان بیته ملتصقا بمبنى المجمع، وكان أممًیا تقًیا، قبل اإلیمان المسیحي. كان یعبد اهللا كما كان یوستس
كرنیلیوس، وربما تعرف على اهللا خالل الیهود، أما إن كان قد صار یهودًیا دخیًال أم ال، فال نعرف. وربما كان 

وا یتجاوبون مع الرسول أیستضیف بعض الیهود بعد خروجهم من المجمع كعمل محبة ویسمع لهم، خاصة الذین بد
بولس في كرازته. 

  ،وكریسبس رئیس المجمع آمن بالرب"
، مع جمیع بیته

 وكثیرون من الكورنثیین 
 ]8". [إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا

: رئیس المجمع الیهودي، آمن بربنا یسوع، هو وكل أهل بیته. قبل كلمة اإلنجیل بدراسته للكتاب كریسبس
). 14: 1كو  1المقدس (نبوات العهد القدیم ورموزه) وغیرته على خالص نفسه، وربما قام الرسول بعمادهم (

إیمانه هو وأهل بیته حتًما سبب سخًطا في الدوائر الیهودیة، كما شجع كثیر من الكورنثیین على اإلیمان 
بالسید المسیح. 

العجیب أن كورنثوس التي اتسمت بالفساد ضمت نفوًسا متعطشة لمعرفة الحق والتمتع بالخالص، فإذ سمعوا 
ن التقوا بالرسول بولس وسمعوا تعالیمه. لعلهم جاءوا أوًال أبقبول كریسبس رئیس المجمع اإلیمان آمنوا واعتمدوا بعد 

لهم إلى الجدیة.  بغرض حب االستطالع، لكن لقاءهم مع الرسول حوَّ
: فقال الرب لبولس برؤیا في اللیل"

 ]9". [ بل تكلم وال تسكت،ال تخف

قدر ما الحظ بولس من فساد رهیب في كورنثوس ومقاومة عنیفة من الیهود كانت نعمة اهللا تعمل به بسخاٍء 
 فكسب كثیرین خاصة من األمم إلى اإلیمان كما كسب رئیس مجمع الیهود. اآلن یشجعه الرب نفسه برؤیا ،عجیٍب 

 لیدرك عمل اهللا به في هذه المدینة. ،في اللیل
، خاصة بعد أن م". ال یخف من ثورة الیهود ومقاومتهم وتجادیفهال تخف"سمع الصوت اإللهي یؤكد له: 

 آثارهم. وال یخف من األممین حیث اتسموا بالغنى والتجارة مع عدم المباالة بالحیاة  قدإیمان كریسبس رئیس المجمع
). أراد الرب أن 3: 2كو  1السلوكیة. لهذا یشیر إلیهم في رسالته األولى أنه كان بینهم في ضعف وخوف ورعدة (

ن ربنا نفسه یتكلم على لسانه، إیؤكد له حضرته اإللهیة، فال یخشى األغنیاء والمتعلمین والعظماء. یسأله أال یسكت، ف
وروحه القدوس یعمل في أذان وقلوب سامعیه. 

 (آالم) على الدوام حتى ال یضعفوا للغایة. لیس شيء كان یحزن بولس مثل عدم  لم یسمح لهم باحتمال شرور
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"فأقام  إیمان الناس ووقوفهم ضد الحق، فإن هذا كان أشر من كل المخاطر. لذلك ظهر له المسیح في ذلك الحین
 .Ï]11سنة وستة أشهر..." [

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
، أنا معك"ألني 

، وال یقع بك أحد لیؤذیك
 ]10". [ألن لي شعًبا كثیًرا في هذه المدینة

"، فال یلیق به أن یخاف أو یضطرب، وال أن ییأس. لم یعده بأنه ال یتعرض أنا معكأكد ربنا یسوع معیته "
له أحد، إنما ال یقدر أحد یؤذیه. لیفعل األشرار المقاومون ما یریدون، لكن لن تصیب الرسول أذیة، ولن تتوقف 

خدمته، إذ هي خدمة السید المسیح الذي یطلب له شعًبا یصیرونه خاصته. 
 ]11". [فأقام سنة وستة أشهر یعلم بینهم بكلمة اللَّه"

إذ اشتدت المقاومة جًدا ضده ظهر له الرب بنفسه في رؤیا باللیل یسنده، ویشجعه، ویطلب منه االستمرار 
ل بالمدینة. مفي الع

اهتم الرب بنفسه بكورنثوس ألنها ُملتقى ثالثة مراكز رئیسیة في ذلك الحین: روما واإلسكندریة وأفسس، 
فانتشار الكرازة فیها حتًما یكون له أثره على القادمین من هذه البالد، خاصة وان أكبر عدد من الیهود قد تجمع في 

). 3-2: 8كورنثوس بعد طردهم من روما بأمر كلودیوس (أع 

مقاومة الیهود له . 5
، كان غالیون یتولى آخائیة"ولّما 

  ،قام الیهود بنفس واحدة على بولس
 ]12". [وأتوا به إلى كرسي الوالیة

إذ استولى الرومان على الیونان قسموها إلى والیتین: مكدونیة وآخائیة، كل منهما یحكمها والٍ . 
، أخذ اسمه. Gallio، وٕاذ تبنته أسرة الخطیب غالیون Marcus Annaeus Novatusكان اسم غالیون 

وصفه الكتَّاب القدامى بأنه كان رقیًقا للغایة، ودوًدا. قال عنه أخوه سینیكا: "كان لطیًفا جًدا مع كل أحد كما مع 
 طبیعیة للصالح، لیس في مظهره أي خداع أو مكر. ةالجمیع، یحمل فیه قو

 األخ األكبر ، جدید إلى آخائیة التى عاصمتها كورنثوس ُیدعى غالیونيفي نهایة هذه الفترة جاء وال
م. أراد الیهود أن یمارسوا نوًعا من الضغط على الوالي الجدید لمحاكمة القدیس 52للفیلسوف سینیكا، ربما في یولیو 

بولس. 
 ]13". [أن هذا یستمیل الناس أن یعبدوا اللَّه بخالف الناموس قائلین"

ربما یقصدون هنا بالناموس القانون الروماني، فهم كیهود یتعبدون بدین شرعي یعترف به القانون، أما هو 
 فینادي  بهافإذ انحرف عن العبادة الیهودیة وفي نفس الوقت ال یمارس العبادات الوثنیة الرومانیة والیونانیة المعترف

 یكون بهذا كاسًرا للقانون الروماني.و ،غیر شرعي بدیٍن جدیدٍ 

1 Hom. on Acts, hom. 39. 
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، كان بولس مزمًعا أن یفتح فاه"وٕاذ 
  :قال غالیون للیهود

 ]14". [لو كان ظلًما أو خبثا ردًیا أیها الیهود لكنت بالحق قد احتملتكم

جاء الیهود مًعا بیٍد واحدٍة یقدمون بولس كمفسٍد لشریعتهم، دون أن یعطوا الوالي الجدید الفرصة لدراسة 
نه عاق إنساًنا عن عبادة اهللا أو اآللهة، لكن في أالموقف وتقدیم بولس للمحاكمة. لم یستطیعوا أن یقدموا دلیًال على 

نظرهم أنه طالب بالعبادة بطریقة مخالفة للناموس الموسوي. 
 لقد أعطي الرومان كمال الحریة للیهود أن یتعبدوا هللا حسب شریعتهم، لكن هل یحسبون ذلك جریمة إن عبد 

اهللا بغیر طریقتهم؟ هل یلزمون الناس قهًرا بعبادة اهللا حسب طقوسهم وعاداتهم؟ هذا ما لم یكن ممكًنا للوالي أن أحد 
یقبله أو حتى یناقشه. 

ن یعبدوه بالروح ألم یكن ممكًنا للیهود أن یقبلوا أحادیث الرسول بولس عن عبادة اهللا في المسیح یسوع، و
والحق. 

 باطلة، ، مهما كان عددهم،غالیون لم یقبل القضیة من أولها، واعتبر اإلجراءات التي استخدمها الیهود
بجانب أن موضوع القضیة باطل. 

لقد أدرك غالیون الوالي أن الرسول بولس لم یرتكب أیة جریمة یعاقب علیها القانون، وفي ذهنه أن ما ینادي 
به الرسول هو شكل جدید لتفسیر الشریعة الیهودیة، مشكلته تمثل خالفات دینیة داخلیة بین الیهود ال یود أن یشغل 

ذهنه بها. 
  ،سماء وناموسكمألة عن كلمة وأولكن إذا كان مس"

، فتبصرون أنتم
 ]15". [ألني لست أشاء أن أكون قاضًیا لهذه األمور

 تفسیر كل منهما للنبوات دالمشكلة في ذهن الوالي ال تتعدى اختالف في الرأي بخصوص كلمات، ربما یقص
بطریقة مغایرة، وأیضا بخصوص أسماء، إذ لم یقبل الیهود یسوع أن یدعى المسیا كما ینادى الرسول بولس، وأیضا 

بخصوص شرائع الناموس مثل طقوس التطهیرات والختان الخ. 
ال یود أن یكون حَكًمً◌ا في هذه األمور، فإنها لیست من اختصاصه، وال في دائرة عمله كواٍل روماني. 

 ]16". [فطردهم من الكرسي"

" في الیونانیة ال تحمل معنى طردهمرفض أن یسمع أو یقرر شیًئا بخصوص هذا الخالف. جاءت كلمة "
، لكنه رفض دعواهم وصرفهم بسلطانه كوالٍ . ةاستخدام القو
، خذ جمیع الیونانیین سوستانیس رئیس المجمعأف"

  ،وضربوه قّدام الكرسي
 ]17". [ولم یهم غالیون شيء من ذلك

ربما جاء سوستانیس رئیس المجمع الیهودي كقائًد للشعب الثائر ضد القدیس بولس، فقد قام الیونانیون الذین 
هم یهود دخالء بضرب هذا الرئیس ألنه إذ سمع ما قاله الوالي انسحب للحال، فحسبوا هذا خزالًنا لهم وٕاهانة لموقفهم. 

)، فأراد 2-1: 1كو  1 وصار مساعًدا للرسول بولس في كرازته (،نه كان قد آمن بالمسیحیةأیرى البعض 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثامن عشر 

  

 فضربوه أمام الوالي. ویرى البعض أن األمم فعلوا ذلك تعبیًرا عن غضبهم على ثورة ،الثائرون التعبیر عن غضبهم
الیهود التي بال معنى، وكانوا یحملون مشاعر كراهیة للیهود بصفة عامة. 

 فتركه كنوع ،لم یتدخل الوالي بالرغم من اعتداء الجماهیر على سوستانیس، ربما ألنه الحظ عدم اضطرابه
 ولكن في حدود معینة. ،من تنفیس الجماهیر عن غضبها

  لنصد الضربة بالضربة وذلك بالوداعة والصمت وطول األناة. فإن هذه الجراحات أخطر وهذه الضربة أعظم وأكثر
ثقال. فبكونك تظهر أن قبول ضربة في الجسد لیست خطیرة، بل الضربة التي في الذهن، بهذا غالًبا ما نسد 

ضربة قویة على الناس، وحیث هذا هو طریق الصداقة... لنضرب قلوبهم، ألن الوداعة هي ضربة أعظم من 
 .Ïالشراسة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

عودته إلى إنطاكیة . 6
، بولس فلبث أیًضا أیاًما كثیرة"وأّما 

  ، وسافر في البحر إلى سوریةاإلخوةثم ودع 
  ،بعدما حلق رأسه في كنخریاأكیال ومعه بریسكّال و

 ]18". [ألنه كان علیه نذر

إذ قرر الرسول أن یرحل من كورنثوس متجًها نحو أورشلیم أخذ معه أكیال وبریسكال اللذین قررا ترك 
كورنثوس. وقد تكونت صداقة حمیمة بینهم، فسألوه أن یذهبا معه. 

یوضح النص الیوناني من الذي حلق م  ل، إذكیال رأسهأفي میناء كنخریا شرقي كورنثوس حلق بولس أو 
 أما الذین یعیشون خارجها ، كنذیر هذا كان یتم في أورشلیم في الهیكل بالنسبة لسكان الیهودیة.رأسه من أجل النذر

فیمكن ممارسة ذلك في أماكن أخرى. 
كان الیهود یقدمون هذا النذر كنوٍع من الشكر هللا على عمل معین صنعه معهم في حیاتهم كشفاء من مرض 

أو إنقاذ من خطر. 
لیس عجیًبا أن الرسول بولس الذي سمح لألمم القابلین اإلیمان أال یمارسوا هذه الطقوس في حرفیة یخضع 

هو لها حتى ال یتعثر به الیهود ككاسٍر للناموس. 
  ،فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك"

 ]19". [ فدخل المجمع وحاج الیهود،وأّما هو

ذهب إلى أفسس عاصمة آسیا الصغرى، وهي میناء بحري. هناك ترك أكیال وبریسكال لكي یمارسا عمًال 
روحًیا وخدمة لإلنجیل في أفسس، فقد اعتاد الرسول تشغیل طاقات أصدقائه وأحبائه لحساب إنجیل المسیح. 

نه كان متعجًال للذهاب ألم یضیع الرسول الفرصة للحدیث والحوار في المجمع لحساب السید المسیح، مع 
إلى أورشلیم، ورفض أن یتأخر في أفسس. وال یعرف أحد تفسیًرا الستعجاله. 

 ]20". [كانوا یطلبون أن یمكث عندهم زماًنا أطول لم یجب"وٕاذ 

1 Hom. on Acts, hom. 39. 
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: بل وّدعهم قائالً "
  ،ینبغي على كل حال أن أعمل العید القادم في أورشلیم

  ،ن شاء اللَّهإولكن سأرجع إلیكم أیًضا 
 ]21". [فأقلع من أفسس

صمم الرسول على الرحیل حتى یمكنه أن یكون في أورشلیم لیحضر العید، ربما لكي یلتقي بالكثیرین من 
) حیث بقي عندهم 1: 19أحبائه ومواطنیه القادمین للعید. وقد وعدهم بالعودة إلیهم إن شاء الرب، وقد فعل (أع 

). 31: 20ثالث سنوات (أع 
  ،نزل في قیصریة"ولّما 

، صعد وسّلم على الكنیسة
 ]22". [ثم انحدر إلى إنطاكیة

نزل من السفینة في قیصریة، ثم صعد إلى الكنیسة التي في أورشلیم وحیاها، ثم عاد وانحدر إلى إنطاكیة. 
جاء في زیارة قصیرة إلى الكنیسة األم في أورشلیم في میناء قریب لها "قیصریة" لم یأِت إلى میناء یافا ألنه كان 

خطًرا، وكان میناء قیصریة قد جدده هیرودس. 
كان الرسول بولس یحرص على المحافظة على أصدقائه في كل مدینة خاصة في أورشلیم حیث الكنیسة 

األم. 
انحدر إلى إنطاكیة حیث قضى فیها بعض الوقت مع أصدقائه القدامى حینما أرسل من هناك مع برنابا 

 ویتعزى مع الخدام ، ویراجع حساباته،). لعله كان یحسب إنطاكیة مركزه حیث یجدد نشاطه1: 13لخدمة األمم (أع 
 ویقدم شكًرا على عمل نعمة اهللا معه مع كل رحلة تبشیریة یقدم بها مبتدأ من إنطاكیة وعائدا إلیها. ،القدامى

"، إنما هي مقاطعة، لذلك یرجح البعض أنه غالطیة: ال یوجد في التاریخ القدیم ذكر مدینة باسم "ةغالطي
 حالًیا عاصمة أسیا الصغرى التركیة، وهي مركز عبادة سبلة  Ancyraیقصد هنا أهم مدن هذه المقاطعة خاصة أنقرة

Cybele الحكیمة، المدعوة: "األم العظیمة" أم اآللهة، لها هیكل مشهور في أنقرة. وهي شخصیة أسطوریة ترجع 
عبادتها إلى القرن الثالث قبل المیالد، وكانت إلهة الخصوبة. 

، وكانت مركز تجمع قبائل الغالطیین الذین كانوا یسمون أیضا باسم  باسینوسأما المدینة الثانیة هي
 أو الغالطیون المغاربة.  Tolestobiتولیستوبى

بدء رحلته الثالثة . 7
إذ لم یكن القدیس لوقا في صحبة الرسول جاء الحدیث عن هذه الرحلة مقتضًبا للغایة. 

واضح أنها كانت رحلة افتقاد وتثبیت لمؤمنین وتشدیدهم. 
): مساندة المؤمنین. 23-22: 18 (غالطیة وفیریجیة. من إنطاكیة سوریا إلى 1
). هناك یوجد هیكل دیانا 19: 19). حرق كتب السحر (41: 19- 24: 18 (في أفسس. ثالث سنوات 2

)19 :35.( 

 ).30: 20): مكیدة ضد القدیس بولس من الیهود (15: 20 (أع مكدونیة. ثالثة شهور في 3
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 ).12-6: 20): سقوط افتیخوس من النافذة (6-3: 20 (ترواس. في 4

 ).38-18: 20). هناك ودع الرسول قسوس أفسس (15-13: 20 عبر البحر (میلیتس. إلى 5

)، حیث ترك بولس التالمیذ في صور بالرغم من إلحاحهم أن 3-1: 21 وباترا (س عبر رودصور. إلى 6
 ).6- 3: 21ال یصعد إلى أورشلیم (

): في قیصریة ربط أغابوس یدي نفسه ورجلیه بمنطقة بولس، 15-7: 21 (قیصریة. إلى أورشلیم عبر 7
 ).11-10: 21وتنبأ عن قیوده ( 

  ،وبعدما صرف زماًنا"
  ،خرج واجتاز بالتتابع في كورة غالطیة وفریجیة

 ]23". [یشّدد جمیع التالمیذ

یقدر البعض هذا الزمان بثمانیة عشر شهر. 
عاد یسقى ما زرعه في هذه الكنائس، مثبتا إیاهم في اإلیمان ومقدما نصائح لهم. 

  ،ثم أقبل إلى أفسس یهودي اسمه أبلوس إسكندري الجنس"
، رجل فصیح

 ]24". [مقتدر في الكتب

ترك القدیس لوقا حدیثه عن أسفار القدیس بولس لیتحدث عن القدیس أُبلوس حیث التقى معه في أفسس. 
 خاصة رسالته األولى إلى أهل ،قدم لنا صورة مختصرة عنه حتى یمكننا تفهم عبارات في رسائل القدیس بولس

كورنثوس. 

من هو أُبلوس؟ 
ن، وقد كانت اإلسكندریة بها جماعة ضخمة من الیهود ي. یهودي مولود في اإلسكندریة من والدین یهودي1

یحتلون اثنین من أحیائها الخمسة. 
 .)10: 16 (رو Apelles. اسمه أُبلوس، وهو اسم إله وثني، ویرى البعض انه ذات االسم أبیلیس 2

 . كانت شخصیته قویة، قائد حي ومقتدر في أسفار العهد القدیم، وفي الثقافة الیهودیة.3

 . كان بلیًغا، على مستوى عاٍل من العلم، له شهرته في حدیثه الجذاب في أي موضوع.4

 حیث كان یضرم موهبته، وكان قادًرا على الحوار في ، وكان یفسر الكتب المقدسة،. جاء إلى أفسس5
 المجامع الیهودیة.

. كانت معرفته قاصرة على معمودیة یوحنا المعمدان، الذي كان یهیئ الطریق للرب بكونه الصوت 6
صلب المسیح وقیامته وصعوده إلي السماء، وال عن حلول عن الصارخ في البریة، لكن یبدو أنه لم یكن بعد قد سمع 

 وال نال الروح ، ولم یتمتع بالمعمودیة باسم الرب یسوع،الروح القدس على الكنیسة. هو نفسه نال معمودیة یوحنا
 القدس.

 وكان یعلم بما یخص الرب من العهد القدیم، لكن معرفته قاصرة بخصوص ،. كما رأینا أضرم موهبته7
 عمل السید المسیح الخالصي والتمتع بالمعمودیة باسم الرب.
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  المسیا. یتحدث بمجاهرة بكل شجاعة.ء. كان كارًزا ناجًحا، یعلم بتدقیق وبمثابرة، متحدث عن مجي8

  ،كان هذا خبیًرا في طریق الرب"
، وكان وهو حار بالروح یتكلم ویعلم بتدقیق ما یختص بالرب

 ]25". [عارًفا معمودیة یوحنا فقط

 فشجعاه وأوضحا له ،سمعاه أكیال وبریسكال یتحدث في المجمع وأدركا قصر معلوماته بخصوص ربنا یسوع
". طریق الربما لم یكن قد بلغه. تعرف على شخص الرب وأعماله وتعالیمه. هذا ما عبر عنه القدیس لوقا هنا بقوله "

شرحا له أن من یتحدث عنه "المسیا" قد جاء، وأنه تمم رسالته. 
، وابتدأ هذا یجاهر في المجمع"

، فلما سمعه أكیال وبریسكّال اخذاه إلیهما
 ]26". [وشرحا له طریق الرب بأكثر تدقیق

  ،كان یرید أن یجتاز إلى آخائیة"وٕاذ 
  ، إلى التالمیذ یحّضونهم أن یقبلوهاإلخوةكتب 

 ]27". [فلما جاء ساعد كثیًرا بالنعمة الذین كانوا قد آمنوا

قبل هذا العظیم المقتدر في المعرفة والبلیغ أن ینصت إلى أكیال وبریسكال، والتهب قلبه حًبا للكرازة بالرب 
خائیة كتب لإلخوة الذین في أفسس أن یقبلوه، فعمل بكل قوة بالنعمة اإللهیة لحساب أیسوع، لهذا إذ أراد أن یجتاز إلي 

ملكوت اهللا. 
، كان باشتداد یفحم الیهود جهًرا"ألنه 

 ]28". [مبیًنا بالكتب أن یسوع هو المسیح

نه المسیا المنتظر، فصار له دوره الفّعال في حیاة أمعرفة أُبلوس للكتاب المقدس سندته لیكرز بیسوع 
الكنیسة. 
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 18ن وحي أع م

هزیمة الشیطان في كورنثوس 
  ،دخل رسولك إلى كورنثوس بلد الفساد

إلى الشیطان في عرینه. كما دخل 
جذبت عبادة اإللهة أفرودیت بكل رجاستها كثیرون من العالم. 

لكن هل یقدر إبلیس أن یقف أمامك؟ 
  ٍدخل رسولك إلى المدینة كمحتاج، 

یعمل بیدیه لكي یأكل، 
وأنت تقوت الخلیقة كلها بنعمتك. 

. االحتیاجلبس ثوب 
فقرك تغني الكثیرین. ب لكي افتقرتفاقتدى بك یا من 

 لم تستكنف أن تعمل، 
لكي ال نتوقف نحن عن العمل الذي تقدس. 

  !في دهشٍة أقف أمام رسولك العجیب 
 یمد یدیه لیعمل مع أكیال وبریسكال لیًال،

 فال یقبل معونة من أحد!
جاهد في المعركة الروحیة كجندي صالح،  

 وغرس في كرمك بكل اجتهاد، 
 ورعى القطیع الذي لك بكل قلبه،

 لكنه یرفض حتى الضروریات لكي ال یعثر أحًدا!
من أجلك تنازل عن حقه الطبیعي،  

 بل وحقه حسب اإلنجیل!
فخالص كل نفس في عینیه،  

 ال یعادله شيء حتى حیاته!
  .عمل یدیه المادي لم یحصر فكره وال قلبه في المادیات

لكن بروحك القدوس صار محصوًرا،  
یعمل بالروح لیحمل الكل إلیك     . 

  !هب لي أن أخدمك بكل كیاني 
 لتكن كل نسمة من نسمات عمري لحسابك!

 قلبي وفكري ومواهبي وكل طاقاتي، فلتكرسها لحساب إنجیلك.
   ،كان یعمل الرسول بیدیه في أیام األسبوع

 ویكرس السبت واألحد للعبادة والكرازة.
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 ن قلبه ولسانه لم یتوقفا عن الشهادة لك مع كل من یلتقي بهم.كل
  .كان منحصًرا بالروح حتى في لحظات عمل یدیه 

  أحاطت به التجارب، لكنه لم یفقد تعزیاتك قط.
 ُطرد من المجمع وصار الیهود یقاومونه 

له.  معیتك أعلنت أما أنت فو
الوالي األممي ترفق به، 

والشعب الذي ینسب نفسه إلیك أراد الخالص منه ومنك . 
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اضطراب خطیر في أفسس 
في األصحاح السابق رأینا القدیس بولس یبدأ رحلته التبشیریة الثالثة. وقد سجلها اإلنجیلي لوقا باختصاٍر 

 عمل اهللا مع الرسول بولس، كان یصنع على یدیه قوات غیر المعتادة األصحاحهذا في شدیٍد، غیر أنه یسجل لنا 
 ما یحل به بسبب ثورة األفسسین علیه هو ومن معه. لم یحتمل عدو الخیر الحتمال]. وكأنه كان یسنده ویشجعه 11[

وا بالتوبة إلى اآلب السماوي. أنها معركة جعیرلنفسه یلقون كتب السحر في النار، لكي أن یرى أبناءه الذین أغتصبهم 
خطیرة بین السید المسیح وقوات الظلمة. 

 .1  . بولس في أفسس 1
 .5-2 باسم الرب یسوع  . عمادهم2
 .6 . حلول الروح القدس علیهم 3
 .8-7   في المجمع ته. خدم4
 .10-9 . خدمته في مدرسة تیرانس 5
 .12-11  . قوات غیر المعتادة 6
 .18-13  ین م. أبناء سكاوا المعز7
 .20-19  . حرق كتب السحر 8
 .41-21  . اضطراب في أفسس 9

 . بولس في أفسس1
، فحدث فیما كان أبلوس في كورنثوس"

  ،أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالیة
 ]1". [ فإذ وجد تالمیذ،جاء إلى أفسس

كانت عاصمة آسیا الصغرى بناها أندروكلیس األثیني، كانت في مظهرها مدینة یونانیة، لكن أفسس: 
طبیعة أهلها وعبادتهم شرقیة إلى حد ما. كانت ملتقى الشعوب والحضارات. وهي مدینة ذات طبیعة غنیة في أرضها 

وأنهارها ومینائها، امتازت بالخصوبة والتجارة وملتقى طرق جمیع أنحاء العالم. 
، والمعروف  Artemisكانت أفسس مكتظة باألبنیة الفخمة، تفاخر بها أثینا. أعظم األبنیة هیكل أرطامیس

. وهو أحد عجائب الدنیا السبع، ولكن ما أن ُأكمل بناؤه حتى قام المتعصبون بحرقه، وذلك یوم ولد  Dianaبدیانا
االسكندر األكبر. لكن ُأعید بناؤه بأفخر مما كان علیه. وعند زیارة االسكندر األكبر له طلب أن ُینقش اسمه علیه، 
فرفض األفسسیون في تشامخ. وبقى هكذا حتى أیام القدیس بولیكربس. لكن اقتحمه الغوطیون الذین نزحوا من وراء 

الدانوب، وهدموه حتى األساس، وانمحت معالمه، فال ُیعرف موقعه تماًما. استخدمت أعمدته المرصعة باألحجار 
 (حالًیا اسطنبول)، وبعض الكاتدرائیات في إیطالیا. ةالكریمة في بناء كنیسة آجیا صوفیا بالقسطنطیني

 127 قدًما، وعدد األعمدة 60 قدًما، وارتفاع العامود 220 قدًما وعرضه 425كان طول هذا الهیكل 
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عاموًدا، كل عامود أهدي إلیها من أحد الملوك. وكان تمثالها في داخل الهیكل بدائًیا یمثل آلهة الصید، به بروزات 
كان المتعبدون  ،multimammeam  "عدید األثداء القدیس جیرومعدیدة بشكل الثدي، تعبیًرا عن الخصوبة. سماه 

له یعتقدون أنه هبط من السماء. 
تبارى صناع الفضة في عمل تماثیل مصغرة وهیاكل مصغرة من الفضة یشتریها العباد والسیاح، وكان ذلك 

). وقد ُعثر على نقود في ذلك الموضع ُنقش علیها من جانب هیكل 25-24: 19مصدر رزق لیس بقلیل (أع 
أرطامیس، ومن الجانب اآلخر نیرون. فإن كان الرسول بولس قد قتل بكرازته أرطامیس فقد أقام عدو الخیر نیرون 

لیقتل قاتل أرطامیس. 
)، هذا الذى كان قبًال في أفسس 1: 19حین دخل بولس الرسول إلى أفسس كان أبلوس في كورنثوس (أع 

م ومكث هناك، إما 55 أو 54)، وقد دخل القدیس بولس أفسس حوالي عام 1: 19قبل دخول بولس الرسول إلیها (أع 
)، أو سنتین 31: 20ثالث سنوات حسب القول: "ثالث سنین لیًال ونهاًرا لم أفتر عن أن انذر بدموع كل واحد" (أع

. 10: 19كما جاء في أع 
كما قیض اهللا لبولس في كورنثوس یسطس المبارك لیفتح له بیته، هكذا دفع صاحب مدرسة، غالًبا لتعلیم 

األدب والفلسفة، لیقبل بولس ومن معه كأنه مالك من اهللا، وهو رجل یوناني یدعى تیرانس، كان قد عمده الرسول (ع 
19 :9  .(

: "حتى سمع كلمة الرب یسوع جمیع الساكنین في آسیا من اأما عن ثمار الخدمة هناك فیقول القدیس لوق
). 10: 19یهود ویونانیین" (أع 
كان القدیس بولس یفرح حین یأتي آخر لیسقى غرسه، واثقا أن اهللا و ، یسقي ما قد غرسه بولسجاء أبلوس

هو الذي ینمي.  
اجتاز الرسول بولس النواحي العالیة، وهي المناطق العالیة المستوي في آسیا الصغرى، مشیًرا هنا على وجه 

)، ُتدعى هكذا بینما أفسس كانت في مستوي أقل من البحر 23: 18الخصوص إلى والیتي فریجیة وغالطیة (أع 
). 21: 18ودعیت المدینة المنخفضة. جاء متمًما وعده لهم (أع 

 باسم الرب یسوع . عمادهم2
آمنتم؟  هل قبلتم الروح القدس لّما :قال لهم"

 ]2". [ وال سمعنا أنه یوجد الروح القدس:قالوا له

التقي هناك بتالمیذ لهم معرفة غیر كاملة عن السید المسیح، مثلهم مثل أبولس، فقد قبلوا تعلیم القدیس یوحنا 
المعمدان أن المسیا یظهر قریًبا، لكنهم لم یعرفوا أنه قد ظهر فعًال، وال سمعوا عن حلول الروح القدس. وكان عدد 

]. هؤالء لم یكونوا بعد قد تعرفوا على أكیال وبریسكال اللذین كان قد تركهما الرسول 7[ هؤالء المؤمنین اثنى عشر
  . واآلن وجدهما هناك،بولس في أفسس

یرى البعض أن هؤالء االثنى عشر كانوا قد آمنوا بأن المسیا قد جاء لكنهم لم یتعرفوا على حلول الروح 
كانت قلوبهم مستعدة لقبول الروح القدس والتمتع بالمیالد الثاني وتجدید الطبیعة البشریة  القدس وال حتى سمعوا عنه.

كانوا في حاجة إلى قبول ختم الروح القدس الذي وهب للكنیسة كي ینیر لهم  لكنهم لم یجدوا من یكرز لهم بذلك.
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الحق، ویثبتوا في تعلیم المسیح، ویهبهم ثمر الروح الذي هو الشركة في الطبیعة اإللهیة، فیتمتعوا بالحب والفرح 
والسالم والتعفف والصالح. یسیروا بالروح وتحت قیادته. 

كریا ومالخي فارق الروح زیقول د. التیفوت أنه بحسب تقلید أمتهم یعتقدون أنه بعد موت عزرا وحجي و
نه جاء، وأنه أالقدس إسرائیل وصعد، وأنهم لم یسمعوا قط أنه عاد. یبدو أنهم كانوا یتوقعون عودته، لكنهم لم یسمعوا 

موجود في وسط المؤمنین. 

 " :وال سمعنا لم یكن في سلطان یوحنا (المعمدان) أن یهب الروح، كما أظهر أولئك الذین اعتمدوا بواسطته إذ قالوا
 .Ï"أنه یوجد الروح القدس

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  قطع الخطیة. والثانیة هي بالبحر األحمر والسحابة ت معمودیة الطوفان (في أیام نوح) التي هيالمعمودیة األولى
ألن السحابة رمز للروح، بینما البحر رمز الماء. والمعمودیة الثالثة هي الخاصة بالناموس ، )2: 10(ا كو 

)، إذ تغسل كل شخص غیر طاهر بالماء، كما یغسل ثیابه، فیدخل المحلة. المعمودیة الرابعة ي(خاصة الالو
. Ð تقود المعمدین إلى الندامة، حتى یؤمنوا بالمسیح، وهي معمودیة للتهیئة،لیوحنا

األب یوحنا الدمشقي 
؟  فبماذا اعتمدتم:فقال لهم"

 ]3". [ بمعمودیة یوحنا:فقالوا

 إذ كانوا ال یعرفون شیًئا عن الروح القدس، فإن من یعتمد یتعلم أوًال على ،طالبهم الرسول بولس بالمعمودیة
الروح القدس. معمودیتهم هي معمودیة یوحنا دون معرفة بالروح القدس، لذا لم ینالوا الروح، وال تمتعوا بالمیالد الجدید. 

 تالمیذه، وربما عمدهم باسم یوحنا دال یعني أن الذي عمدهم یوحنا المعمدان، لكنهم اعتمدوا بواسطة أح
المعمدان، إذ وجد فریق كانوا یكرمونه بطریقة ُمبالغ فیها، وكما رأینا في دراستنا إلنجیل یوحنا أن بعضهم ظنوه أعظم 

: 3من یسوع المسیح، وأنهم كانوا یغیرون بسبب انتشار اسم یسوع الذي عمده یوحنا، وقد اشتكوا لیوحنا من ذلك (یو 
26 .(

،  أن یوحنا عمَّد بمعمودیة التوبة:فقال بولس"
  ، بعدهيقائًال للشعب أن یؤمنوا بالذي یأت

 ]4". [أي بالمسیح یسوع

أوضح لهم القدیس بولس معنى معمودیة یوحنا بكونها تهیئ لإلیمان بالسید المسیح، وأال یقف الشخص 
لم یسئ القدیس بولس لمعمودیة یوحنا، إذ هي معمودیة للتوبة، حتى یعترف  عندها، بل یتقدم لینال ما هو أكمل.

القدیس یوحنا فالناس بحاجتهم إلى مخلص یغفر لهم خطایاهم، لهذا وجب علیهم قبول من هدفت إلیه معمودیة یوحنا. 
 لكنه هو النذیر، صدیق العریس، أما العریس السماوي الذي له العروس فهو یسوع المسیح. ،رجل عظیم

  عامل الذین طلبوا معمودیة التوبة، كما لو كانوا طالبي العماد، یتهّیأون لنوال معمودیة المغفرة والتقدیس التي

1 Homilies on St. John , hom. 17:2. 
2 Orthodox Faith, 4:9. 
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). كان اإلعالن هو عن 4: 1جاءت الحقة لها في خدمة المسیح. عندما كرز یوحّنا بمعمودیة غفران الخطایا (مر
نوال غفران مقبل. فإن كان األمر هكذا، فإن دعوة یوحنا للتوبة تقود إلى الطریق، وأما نوال المغفرة فجاء الحًقا. 

). لكن من یعد الطریق هو نفسه لیس كامًال، بل باألحرى یهیئ آلخر 67: 1هذا ما یعنیه "یعد الطریق" (لو
. Ïكامل

 العالمة ترتلیان

 ]5". [فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب یسوع"

 بل قبلوا المعمودیة في الحال باسم یسوع الناصري. ،إذ عرفوا الحق كامًال لم یجادلوا مع الرسول

 عمدون ثانیة، لئال یظن أحد أن ذاك الماء الذي  يُ  یوحنا وحدها ولیس لهم معرفة الروح القدسةالون معمودينالذین ي
. Ðيأمملم ُیقدس یستطیع أن یهب خالًصا لیهودي أو 

 یرومالقدیس ج

 . حلول الروح القدس علیهم3
، وضع بولس یدیه علیهم"ولّما 

، حّل الروح القدس علیهم
 ]6". [فطفقوا یتكّلمون بلغات ویتنّبأون

 علیهم لینالوا سّر التثبیت، بحلول الروح القدس ،بعد العماد وضع الرسول یدیه، غالًبا على شكل صلیب
لعل اهللا سمح هنا بنوالهم هذه المواهب للتأكد من  لسنة والتنبوء.أعلیهم، وقد نالوا بعض مواهب الروح مثل التكلم ب

، إنما هو امتداد لیوم يالتمییز بین معمودیة یوحنا ومعمودیة باسم یسوع المسیح. إنها لیست تكرارا لیوم البنطقست
، الذي له فاعلیته إلى مدى الدهور. يالبنطقست

  لقد وضع (اللَّه) عقیدة ال یمكن لهم في ذلك الحین إنكارها، وهي أن یسكن الروح القدس في المؤمنین. ُأعلنت هذه
العطّیة بواسطة اللَّه لكي یجمع آثار اإلیمان، حیث كانت في البدایة عندما تّمت بین الرسل وبقّیة التالمیذ... فقد 

حّل علیهم الروح القدس وأعطاهم القدرة على التكّلم بألسنة، مع موهبة التفسیر، حتى ال یجسر احد أن ینكر حلول 
. Ñالروح القدس فیهم

أمبروسیاستر 

 في المجمع ته. خدم4
 ]7". [وكان جمیع الرجال نحو اثني عشر"

  ،ثم دخل المجمع"

، وكان یجاهر مدة ثالثة أشهر
 ]8". [ ومقنًعا في ما یختص بملكوت اللَّه،محاًجا

1 On Baptism, 10. 
2 Letter 69 to Oceanus, 6. 
3 Epis. To Glatians, 3:3:3. 
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 لعله یجمع خراف بیت إسرائیل الضالة، ،كعادته بدأ بالخدمة في المجمع الیهودي، مقدًما لهم اإلنجیل 
بال. وهو في هذا كان یقتدي بالسید المسیح. كان یشترك معهم في العبادة داخل المجمع كواحٍد جالمشتتة على ال

منهم، فینزع عنهم روح اإلجحاف، ویستمیلهم نحوه لعله یكسب أحدهم. كان یشاركهم عبادتهم في أیام السبوت، حتى 
تتكون كنیسة العهد الجدید في المدینة وینقل المؤمنین للعبادة في یوم الرب. 

شهر یركز على أ طوال الثالثة مكان حدیثه معه بقي لمدة ثالثة شهور في حوار معهم دون یأس وال ملل.
" الذي یؤسسه في قلوب البشر، لیهبهم الحیاة المّطوبة، ویجعل من أعماقهم أیقونة السماء. كان یصحح ملكوت اهللا"

مفاهیمهم عن مملكة المسیا الذي كانوا ینتظرونه، إنها لیست مملكة زمنیة أرضیة، بل مملكة من السماء روحیة. 
 ویقدم لها براهین من الكتاب المقدس، ویجیب على اعتراضاتهم، ،كان یحاججهم، أي یدخل معهم في حوار

 " إیاهم بدالئل عقلیة وفهم.نًعاقملم یطالبهم باإلیمان دون تفكیٍر بل " ویقدم لهم أسئلة ویتقبل إجاباتهم.

 یقیمه الرب داخل قلوبهم. هو تمتع بسكنى الرب فیهم، فإن الذيبماذا كان الرسول یقنعهم؟ بملكوت اهللا 
الملكوت في جوهره هو تمتع بشخص السید المسیح. 

  هذا أشار إلیه المخلص  ).14: 30بماذا یقول الكتاب المقدس؟ الكلمة قریبة منك، في فمك، وفي قلبك (تث
وًرا خارًجا عنهم. أو قل: "ال یقولون ههنا، أو هوذا هناك". إذ یقول لهم: "ها ملكوت اهللا مبلطِف، فال یطلبوا أ

. Ï)21:17داخلكم" (لو

  وال یقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك"، إنما "ملكوت اهللا   بمراقبة،یأتيملكوت اهللا حسب كلمة ربنا ومخلصنا ال"
ملكوت ویكمل في الصلي بحٍق أن یتأسس ي إنما ، ملكوت اهللایأتي أن من یصلي لكي الواضحداخلكم"... فمن 

. Ðداخله، ویحمل ثمًرا
أوریجینوس العالمة 

 . خدمته في مدرسة تیرانس5
  ،كان قوم یتقّسون وال یقنعون"ولّما 

  ،شاتمین الطریق أمام الجمهور
  ،فرز التالمیذأاعتزل عنهم و

 ]9". [محاًجا كل یوم في مدرسة إنسان اسمه تیرانس

 التي بذلها معهم ترك المجمع دإذ قسى البعض قلوبهم وقاوموا كلمة الحق لمدة ثالثة شهور بالرغم من الجهو
 لیتتلمذوا على یدیه یومًیا في مدرسة تیرانس. لعله اضطر إلى ذلك لیس یأًسا، وٕانما ، وسحب معه الذین أمنوا،الیهودي

 لكي ینمو في ، ویثبتهم في اإلیمان،خشیة تأثر تالمیذه الذین قبلوا اإلیمان من المقاومین، فأراد أن یّحوط حولهم
المعرفة الروحیة، وال یتعثروا بسبب شتائم غیر المؤمنین وهجومهم المستمر. 

 إیاهم، أي التعلیم خالل الحوار. "محاوًرا"": الترجمة الدقیقة محاًجا"
یرى البعض أن مدرسة تیرانس هي معهد الهوتي یهودي، إذ كان للیهود مدارس الهوتیة بجوار المجامع، 

1 Comm. on John, 19:77. 
2 On Prayer, 25: 1. 
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خاصة في المدن الكبرى، وكانوا یدعونها "بیت مراش" أي بیت المدرسة أو بیت البحث والسؤال، أو بیت اإللقاء 
، لكن یبدو أنه كان  تیرانسال نعرف شیًئا عن واالستماع. كان الیهود یذهبون إلیها یوم السبت مع العبادة في المجمع.

یهودًیا ال یحمل عداوة نحو اإلیمان المسیحي، سمح للرسول بولس أن یستخدم أحد حجرات المدرسة للتعلیم، إذ لم یكن 
یعتقد البعض  بعد توجد كنیسة، فكان المسیحیون یجتمعون في أي موضع الئق یمكن أن یمارسوا فیه العبادة والتعلیم.

إنها مدرسة فلسفیة لألمم تنتمى لتیرانس، وهو شخص كان له مركز كبیر وربما كان حاكم المدینة. 
 وٕانما أعطاه فرصة للقاء مع التالمیذ لیس یوًما واحًدا ،انسحابه من المجمع لیس فقط حفظ تالمیذه من العثرة

 "السبت"، وٕانما كان یلتقي معهم یومًیا. هذا وقد انفتح الباب لإلیمان أمام الكثیرین، ففي المجمع  أي یومفي األسبوع،
 فكان یمكن للیهود كما لألمم أن یدخلوا ،الیهودي لم یكن ممكًنا أن یحضر سوى الیهود والدخالء، أما في المدرسة

أبواب الحكمة اإلنجیلیة المفتوحة لكل البشریة. 
  ،وكان ذلك مدة سنتین"

، حتى سمع كلمة الرب یسوع جمیع الساكنین في آسیا
 ]10". [من یهود ویونانیین

استمر الرسول بولس یكرز ویحاور لمدة عامین في هذه المدرسة، فسمع كثیرون من بالد كثیرة في آسیا  
سي والودكیة و تأسست كنائس في كولةعنها، وجاء یهود ویونانیون من كل آسیا یسمعون للرسول. في هذه الفتر

: 2)، وربما بعض الكنائس األخرى التي في آسیا الصغرى والواردة في سفر الرؤیا (رؤ13: 4؛ 1: 2وهیرابولیس (كو
3 .(

 ،إذ كان كثیرون یحضرون إلى أفسس بكونها عاصمة آسیا، لممارسة العبادة أو للتجارة أو للتعلیم أو للقضاء
كانوا یسمعون عن الرسول بولس فیستمعون إلیه. وهكذا الشعب الجالس في الظلمة رأى نور شمس البّر، ربنا یسوع 

مشرًقا علیهم. 

 . قوات غیر المعتادة6
 ]11". [وكان اللَّه یصنع على یدّي بولس قوات غیر المعتادة"

ثبت اهللا كرازة الرسول بولس وتعلیمه بصنع اآلیات والعجائب. 
نه صنع أم یذكر للم نسمع عن آیات صنعها الرسول بولس منذ إخراج الروح الشریر من العرافة في فیلبي. ف

 فهل صنع آیات لم یسجلها لوقا البشیر؟ غالًبا حیثما كانت كلمة اإلنجیل تنجح، لم ،آیات في تسالونیكي وبیریه وأثینا
تكن توجد حاجة لعمل اآلیات. أما حینما توجد مقاومة شدیدة، فإن اهللا یسند العمل باآلیات. ففي أفسس ُوجدت مقاومة 

شدیدة وشتائم من الیهود واألمم، لهذا "كان اهللا یصنع على یدي بولس قوات غیر المعتادة". هذا وٕاننا ال نتجاهل أن 
 تمت ةالقدیس بولس لم ینشغل بتسجیل كل اآلیات والقوات. ففي كورنثوس كما یقول الرسول وجدت آیات على رسولي

)، ومع هذا لم یسجل لنا لوقا البشیر آیة واحدة مما صنعها الرسول 12: 12كو  2بینهم بأعمال عجیبة وقوات (
هناك. 

ها رسول آخر. لعفادة، أي لم يتلقد اقتضت ظروف أفسس أن یصنع اهللا على یدیه قوات غیر المع
  ، إلى المرضىمآزرحتى كان یؤتى عن جسده بمنادیل أو "
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األمراض، فتزول عنهم 
 ]12". [وتخرج األرواح الشریرة منهم

إذ كان عدو الخیر یعمل بكل قوٍة خالل عظمة أرطامیس، سند الرب كنیسته فأعطى الرسول أن یصنع قوات 
)، وجاء كثیرون بكتب السحر یحرقونها أمام 17: 19)؛ وكان اسم یسوع یتعظم (أع 12-11: 19غیر معتادة (أع 

). 20-19: 19الجمیع، ُقدرت أثمانها بخمسین ألًفا من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة (أع 
هكذا قدرما سیطرت قوات الظلمة على أفسس عمل الرب بقوة لیجتذب السحرة أنفسهم لإلیمان.  

لم یكن بولس الرسول هو الذي یصنع القوات غیر المعتادة، إنما كان هو األداة المقدسة التي یستخدمها اهللا. 
"من هو بولس؟ ومن هو أبولس؟"  إذ یقول:

لقد قدس اهللا لیس فقط جسده بل وحتى المنادیل والمآزر التي على جسمه الضعیف، فتوضع على المرضى 
ومن بهم أرواح شریرة. وهكذا حقق اهللا وعده لتالمیذه أنهم یفعلون أعماًال أعظم مما فعلها (لكن باسمه). وأكد أنه 

. )1: 10أعطاهم سلطاًنا على األرواح النجسة وأن یشفوا كل األمراض (مت 

 صار الكلمة جسًدا لكي یغیر جسدنا إلى روح... ولكي یقدس الجسد كله معه، إذ فیه تقدست البكورÏ .
ي سالقدیس غریغوریوس الني

 ینم. أبناء سكاوا المعز7
  ،المعزمین فشرع قوم من الیهود الطّوافین"

، أن یسموا على الذین بهم األرواح الشریرة باسم الرب یسوع
 ]13". [ نقسم علیك بیسوع الذي یكرز به بولس:قائلین

یقتبس هنا لوقا البشیر مثًال عن مدى تأثیر خدمة القدیس بولس في أفسس. فإن بعض العزامین الذین 
 اسم یسوع الذي ةیدعون انهم یخرجون الشیاطین فیطوفون أفسس للمكسب المادي، ظنوا أنهم یمارسون هذا العمل بقو

 ةیكرز به بولس، هؤالء الیهود شاهدوا القوات غیر المعتادة التي وهبت للرسول، فعوض أن یؤمنوا أرادوا استخدام قو
االسم في عمل السحر. 

 تشیر إلى شخص یطوف وهو عاطل سیئ، لیس له موضع یقیم فیه. طّوافینالكلمة الیونانیة المترجمة 
ن یقسموا أنهم یخرجون األرواح الشریرة، بأن یطوفوا لعمل السحر واالدعاء أهؤالء كانوا كثیرون في العالم، عملهم 

علیه باسم اهللا لكي یخرجوا. 
 ]14". [وكان سبعة بنین لسكاوا رجل یهودي رئیس كهنة الذین فعلوا هذا"

  تطلعوا إلى خسة الناس! لقد استمروا كیهود بینما حاولوا االنتفاع من هذا االسم. كل ما فعلوه من أجل المجد
 .Ðوالنفع المادي

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

ن كان رئیس كهنة، فلماذا یعیش في أفسس؟ لذا إكلمة سكاوا یونانیة، وال ُیعرف رئیس كهنة بهذا االسم. و

1 Contra Eunomius, 4 PG 45:637AB. 
2 Hom. on Acts, hom. 41. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح التاسع عشر 

  

یرى البعض أنه أقام نفسه أو أقامه بعض الیهود رئیس كهنة. ویرى آخرون انه ربما ینتسب لعائلة هرون الكهنوتیة، 
 أو كان یجول مع أبنائه من بلد إلى آخر ، وقد ترك أورشلیم لیعیش في أفسس،ولعله كان عضًوا في مجمع السنهدرین

 یدعون القدرة على إخراج الشیاطین وممارسة السحر. ،كخدام إلبلیس
هذه الخرافة كما یقول یوسیفوس المؤرخ انتشرت بین الیهود بعد أن وضع سلیمان بعض التعاویذ لشفاء 

). 27: 12مت (، ولعل السید المسیح قد أشار إلى هؤالء في Ïاألمراض وٕاخراج الشیاطین
 قد انحرف خصصه ككهنة له،حًقا إنه ألمر محزن أن السبط الذي قدسه اهللا لخدمته وبیت هرون الذي 

لیصیر منهم خدام إلبلیس یمارسون السحر والرقي باسم اهللا نفسه، لیس تكریًما هللا، وال إیماًنا بقدرته، وٕانما لممارسة 
" هل من شركة بین المسیح وبلیعال؟"السحر الشیطاني. لهذا یصرخ الرسول: 

ال نعجب إن كان إبلیس وجنوده أحیاًنا ُیظهرون نوًعا من الغیرة على اسم اهللا، لكن في كل الحاالت ما 
ح وال رسله شهادتهم حتى وٕان بدت صحیحة. يیودونه هو تدمیر خالص البشر، لهذا لم یقبل السید المس

؛ أما إن حسبنا أننا بمجرد هإن كنا نقاوم إبلیس بروح الحق، باإلیمان الحي خالل میثاقنا مع اهللا فحتًما نحطم
نه یقوى علینا ویصیب نفوسنا بجراحات خطیرة ویفضح عرینا الداخلي من نعمة إ ف،تردید اسم اهللا وخالل الشكل نقاومه

 اهللا.

 األب ثیؤدورتیمكن سر غلبتنا على إبلیس ال في النطق باسم یسوع دون الحیاة معه بنعمته. لذا یقول 
 ُیغلبوا لن). الذین ینالون نعمة اهللا 20: 6العدو أشار إلى المخلص (رو   [بعد أن أعلن بولس عنأسقف كورش

]. Ðقط

  .لیت اهللا ینصركم، لیس من الخارج على عدوكم، وٕانما من الداخل على أنفسكم

  .ال ترهب العدو الذي یأتي من الخارج، فإنك إن غلبت نفسك ستصیر غالًبا للعالم
القدیس أغسطینوس 

 ُدعي الشیطان قوًیا لیس ألنه بالطبیعة هو هكذا، إنما باإلشارة إلى سلطانه الذي صار له بسبب ضعفناÑ .
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

:  وقال،فأجاب الروح الشریر"
، علمها وبولس أنا ،أّما یسوع فأنا أعرفه

 ]15" [؟وأّما أنتم فمن أنتم

 یسوع المسیح للخالص والتمتع بالملكوت، ةنهم یفعلون هذا لیس عن إیمان بقوألقد أدركت األرواح الشریرة 
وأما أنتم فمن وٕانما بإساءة استخدام هذا االسم، لهذا وٕان اقسموا باسم یسوع ال یحملون قوته. فیقول الروح الشریر: "

 فلیس من حقكم أن ، وال تدركون إمكانیة بولس الكارز باسم یسوع،" یعنى: أین هي قوتكم؟ فإنكم ال تنتمون لیسوع؟أنتم
تفعلوا آیات باسمه" 

1 Josephus: Antiq. 8:45-46. 
2 Interpretation of Rom. 16: 20. 
 3 In Matt hom 41 
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  واضح أن األرواح النجسة ال تقدر أن تجد لها طریًقا في أجساد من اغتصبتهم بأي وسیلة ما لم تملك أوًال علي
عقولهم وأفكارهم فتسلب منهم مخافة اهللا وتذكره والتأمل فیه، وبهذا تتجاسر فتتقدم إلیهم كمن هم بال حصانة إلهیة، 

. Ïوتقیدهم بسهولة وتجد لها موضًعا فیهم، كما لو كان لها حق الملكیة علیهم
األب سیرینوس 

، فوثب علیهم اإلنسان الذي كان فیه الروح الشریر"
  ،وغلبهم وقوَي علیهم

 ]16". [حینوحتى هربوا من ذلك البیت عراة ومجر

  كان خائًفا لئال من هو یسوع؟ ألنه لماذا لم یقل: "،تظهر قوة الشیاطین عظیمة حینما تكون ضد غیر المؤمنین "
". أما یسوع فأنا أعرفههو نفسه أیًضا یسقط تحت العقوبة، لكن سمح له أن ینتقم من الذین سخروا به، لقد قال: "

Fلقد كان خائًفا من بولس. ألنه لماذا هؤالء البؤساء لم یقولوا له: نحن نؤمن؟

Ð 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،وصار هذا معلوًما عند جمیع الیهود والیونانیین الساكنین في أفسس"
  ،فوقع خوف على جمیعهم

 ]17". [وكان اسم الرب یسوع یتعظم

نین، أما اهللا الصالح بلم یكن یهدف عدو الخیر نحو تمجید اهللا، لكنه وجد الفرصة متاحة إلیذاء السبعة 
 إذ وقع خوف الرب على جمیع الیهود واألمم الساكنین في أورشلیم، وتعظم اسم ،فحّول حتى هذا الحدث لبنیان الكنیسة

الرب یسوع أمام كثیرین. 

  ،تولد مخافة الرب الحقیقّیة من اإلیمان الحقیقي
فمن یؤمن حقیقة، حًقا یخاف ذاك الذي یؤمن به... 

یولد اإلیمان من البساطة الطبیعّیة، 
كما یحفظ ویثبت أیًضا بتلك البساطة... 

تحافظ البساطة على اإلیمان، 
. Ñوتحافظ مخافة الرب على وصایا اللَّه

 "لنتحّدث عن مخافة الرب بفكر یخاف الرب" .
 جاف، وٕانما يفانه ال یرید أن یقترب إلى هذا الموضوع لیستعرض أفكارا فلسفیة، أو لیدخل في حوار عقالن

تحت قیادة مخافة الرب یدخل كما إلى المقادس عن العالقة بین اهللا واإلنسان كحیاة عاشها اآلباء وتسّلمها جیله. 
وكأنه یقول: "أترید أن تتعرف على مخافة الرب؟ أطلب من الرب مخافة الرب هذه لتدخل بفكرك المقدس إلى أعماق 

نفسك، وتكتشف عمل اللَّه العجیب في وفیك!" 
إنه ال یرید "مخافة" الجدل والكالم، وٕانما مخافة خبرة الروح الحیة! 

Ï ،24:7 مناظرات یوحنا كاسیان مع مشاهیر آباء البریة .
2 Hom. on Acts, hom. 41. 
3 Sermon 6:162. 
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لإلنسان، تحتاج أن تدخل في دائرة مخافة الرب، تقوده كطفل صغیر في  الفكر البشري هو هبة یقّدمها اهللا
 Ïرعایة أبیه أو أمه، یسیر معها لیتعّرف على أسرار الحیاة ویتدّرب وینمو وینضج!

 أسقف منبج مار فیلوكسینوس
  ،وكان كثیرون من الذین آمنوا یأتون مقرین"

 ]18بأفعالهم. [ومخبرین 

لعل بعض الذین آمنوا واعتمدوا أخفوا بعض خطایاهم، ولم یقدموا توبة جادة. هذا الحدث أرعبهم، فإنه ال 
 بل یلزم التجاوب مع عمل روحه القدوس، والسلوك حسب العهد الجدید الذي التزموا ،یكفي التمسك باسم الرب یسوع

به. هؤالء جاءوا في مخافة لرب یعترفون بكل ما في أعماقهم! هكذا تحول الحدث إلى توبة الكثیرین واعترافهم لدى 
الرسل والتالمیذ، كما جذب بعًضا من غیر المؤمنین إلى اإلیمان الحي.  

  ،وكان كثیرون من الذین یستعملون السحر"
، یجمعون الكتب

  ،ویحرقونها أمام الجمیع
 ]19". [لًفا من الفضةأ فوجدوها خمسین ،وحسبوا أثمانها

 . حرق كتب السحر8
أدرك كثیر من السحرة وهواة األعمال السحریة ضعف قوة إبلیس وكل جنوده أمام اسم الرب یسوع، إن صدر 

عن قلب له شركة معه ونفس مقدسة له. في جدیة جاء كثیرون بكتب السحر التي كانوا یستعملونها وكانوا یحرقونها 
عالنیة، دون أیة اعتبار لبهاظة أثمانها. 

كما كانوا یمارسون السحر عالنیة، حرقوا كتب السحر عالنیة أمام الجمیع، معلنین توبتهم ومعترفین 
قدموا كل رصیدهم، كتب السحر الثمینة، لیعلنوا عدم الرجوع إلى السحر، ما كانوا یظنونه مصدر رزقهم بل  بخطأهم.
به بوباٍء یریدون الخالص منه. ولعل حرق الكتب عالنیة كان تعبیًرا عن روح صار أش قیمة بل  ذاتیعدم وغناهم ل

الفرح بالنصرة على عدو الخیر والبهجة بخالص السید المسیح. 
 ]20". [هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة"

 ،تتشددوتنمو الرب  كانت كلمة ،تحطمتبینما كانت أعمال إبلیس التي تجلت باألكثر في أعمال السحر 
حیث یدرك المؤمنون أعماق جدیدة للكلمة وینجذب غیر المؤمنین للتمتع بالكلمة. 

 . اضطراب في أفسس9
  ،كملت هذه األمور"ولّما 

  ،وضع بولس في نفسه أنه بعدما یجتاز في مكدونیة وآخائیة
: یذهب إلى أورشلیم قائالً 

 ]21". [أني بعدما أصیر هناك ینبغي أن أرى رومیة أیًضا

كانت شهوة قلب بولس كرسول لألمم أن یشهد لمسیحه في روما بكونها عاصمة العالم األممي في ذلك 

1 Sermon 6:159. 
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 وكورنثوس المدینتین يالحین. لقد وضع اهللا ذلك في قلبه؛ وضع خطة لزیارة كنائس مكدونیة وأخائیة، خاصة فیلب
]. أراد زیارة الكنائس التي غرسها لیطمئن على عمل اهللا في حیاة هذه الكنائس. كما 21[ ن الوالیتينالرئیسیتین لهاتي

وضع في خطته أن یذهب إلى أورشلیم لكي یبهج قلوب اإلخوة بعمل اهللا وسط األمم، ویقدم هبات الكنائس التي 
). 28، 24: 15 ومن هناك یذهب إلى روما وهو في طریقه إلى أسبانیا (رو ،جمعها لفقراء أورشلیم

، فأرسل إلى مكدونیة اثنین من الذین كانوا یخدمونه"
، رسطوسأتیموثاوس و

 ]22". [ولبث هو زماًنا في آسیا

 إذ سبق أن كان هناك مع الرسول بولس، عندما ،: كان الشخص المناسب إلرساله إلى مكدونیةتیموثاوس
. )14: 17؛ 3: 16قام بتأسیسها (أع 

)، لذلك فهو الشخص المناسب إرساله مع تیموثاوس 23: 16 أمین خزانة الملك أو المدینة (رو أرسطوس
بغرض الجمع لفقراء أورشلیم. 

، في أفسس، حتى یتهیأ الجمع للفقراء، وبقي مع القدیس لوقا. "لبث زماًنا في آسیا"
 ]23". [وحدث في ذلك الوقت شغب لیس بقلیل بسبب هذا الطریق"

 حیث حدث شغب لیس بقلیل بسبب اإلیمان المسیحي ،قرار بولس الرسول بترك أفسس نفذ بأكثر سرعة
رطامیس (وتدعى أ اآللهة العظیمة ةوالتعالیم المسیحیة التي كان یكرز بها الرسول بولس. فقد كانت أفسس مركز عباد

كان البعض یعتبر هیكل أرطامیس و ،Cybele  سبلةألم آلسیا الصغرى، تعرفا دیانا). یحسبونها اإللهة ةبالالتیني
أحد عجائب الدنیا السبع. 

  ،إنساًنا اسمه دیمتریوس صائغ صانع هیاكل فضة ألرطامیس"ألن 
 ]24". [كان یكسب الصناع مكسًبا لیس بقلیل

 كانت هذه الهیاكل الصغیرة على شكل الهیكل، وتوضع فیها اآللهة دیانا. ُتصنع من الخشب أو المعادن 
النفیسة ویضعها المتعّبدون في رقابهم كتعویذة لحمایتهم. كان الهیكل به باب واحد من الجنب ُیغلق لحفظ اآللهة في 

. Ïالداخل
رطامیس تجارة مربحة للغایة. وٕاذ نجحت خدمة أكان صناعة هیاكل صغیرة من الفضة أو تماثیل لإللهة 

الرسول بولس انهارت هذه التجارة، لذلك عقد شخص یدعى دیمتریوس اجتماًعا لصانعي التماثیل الفضیة، وأوضح لهم 
 تمثل آلهتهم أینما ذهبوا، كما اشتهر الرومانیون ،الخطر الذي یحدق بهم. لقد عرف الوثنیون بحمل تماثیل صغیرة

) حیث سرقت راحیل ابنته تماثیله. 19: 31 بوضع تماثیل اآللهة في بیوتهم. أشیر إلى هذه العادة في أیام البان (تك
 ؛ هو 13: 19 صم 1). وذكر مثل هذا في 5: 17 آلهة (قض توجاء في سفر القضاة عن میخا الذي كان له بي

. هذه التماثیل كانت غالًبا ما توضع في صندوق صغیر من الخشب أو الحدید أو الفضة. 4: 3
 وتعني القمر، وعلى Meui أو میو Luna: أحد أشهر اثني عشر إلًها تدعى في السماء لونا أرطامیس

. أحیانا كانت ُتمثل بهالل یوضع على یدها، وترتدى ثیاب صید،  Hecateاألرض أرطامیس أو دیانا، وفي جهنم
ذیب. ینظر إلیها بأنها إلهة الصید. ُتعبد خالل أسماء متنوعة مثل عوأحیانا تصور بثالثة وجوه، معها أدوات ت

1 James N. Freeman: Manners and Customs of the Bible, N.J, p. 448. 
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 تصور بعدید من الثدي إشارة إلى أنها مصدر البركات، توزعها لكل . الخTriavia وتریافا Proserpineبروسیربین 
واحد حسب حالته. كانت تعبد في مصر وأثینا وكیلیكیة وفي وسط أمم كثیرة، لكن مركزها الرئیسي هو أفسس. 

:  وقال،فجمعهم والفعلة في مثل ذلك العمل"
، أیها الرجال

 ]25". [نما هي من هذه الصناعةإأنتم تعلمون أن سعتنا 

 إلى أصحاب المصالح المادیة والعمال الذین كل ما یشغلهم في ، بللم یلجأ دیمتریوس إلى الحكام أو القضاة
نه الطریق السهل للكسب وأحیانا للغنى أن یسيء اإلنسان استغالل الدین، فیصیر إهذه العبادة مكسبهم المادي. 

مصدر غنى وسعة. 
، م تنظرون وتسمعون أنه لیس من أفسس فقط"وأنت

، بل من جمیع آسیا تقریًبا
:  بولس هذا جمًعا كثیًرا قائالً وأزاغاستمال 

 ]26آلهة". [أن التي تصنع باألیادي لیست 

 مركًزا لعبادة اإللهة أرطامیس. یقولون: أنتم تنظرون في أفسس وتسمعون عن بالد 33د جل أنه كان یويق
ن أنفسهم عن نجاح يهذه شهادة من الوثني كثیرة في آسیا الصغرى كیف اجتذب جمًعا كثیًرا لرفض العبادة الوثنیة.

خدمته، لیس فقط في أسیا، وٕانما في بالد كثیرة في آسیا الصغرى. 
  ،فلیس نصیبنا هذا وحده في خطر من أن یحصل في إهانة"

  ،بل أیًضا هیكل أرطامیس اآللهة العظیمة أن ُیحسب ال شيء
، ن سوف تهدم عظمتهاأو

 ]27". [هي التي یعبدها جمیع آسیا والمسكونة

یكشف دیمتریوس عن مدى الخطورة التي تحل بهم، حیث أن انتشار اإلیمان حتًما یسبب غلق متاجر هؤالء 
الصناع، وتبطل صیاغة هیاكل أرطامیس الفضیة. ال یقف األمر عند فقدان مصدر رزقهم، وٕانما تحصل له إهانة 

 ما هو أخطر أنه یهین اإللهة التي تتعبد لها جمیع آسیا نبكونهم یعبدون آلهة باطلة. ولكي یثیرهم دینًیا یعلن لهم أ
والمسكونة. 

كأن كرازة الرسول بولس تسبب لهم ثالثة خسائر خطیرة: 
.  حرمانهم من المكسب المادي، فیصبهم الفقر والعوزأوالً :
 فقدانهم كرامتهم بكونهم یعملون لحساب آلهة باطلة، وهذا أخطر من الخسارة المادیة. ثانًیا:
 تشویه صورة اإللهة العظیمة أرطامیس التي تتعبد لها المسكونة، وهذا ما ال یحتمله أحد! ثالثًا:

  ،فلما سمعوا امتألوا غضًبا"
: وطفقوا یصرخون قائلین

 ]28". [عظیمة هي أرطامیس األفسسیین

دوا علة جإذ سمع الصناع أن مهنتهم وٕالهتهم في خطر امتلئوا غضًبا ضد اإلنجیل والكارزین به. وٕاذ لم ي
 أثاروا ضجیًجا وصخًبا شعبًیا. ،ة لقتل الرسول بولس لیشتكوا بها علیه هو ورفقائهيحقیق
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  ،فامتألت المدینة كلها اضطراًبا"
، واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد

  ، المكدونیینأرسترخسخاطفین معهم غایوس و
 ]29". [رفیقي بولس في السفر

؛ كو 4: 20 والثاني أشیر إلیه في أع ،)4: 20خطفت الجماهیر غایس وارسترخس، األول من دربة (أع 
ا في صحبة الرسول بولس ومرافقان له في سفره. ولعل الجماهیر أرادت تقدیمهما م أنها. الجریمة الموجهة إلیهم10: 4

النتخابات ل وأیًضا ،"المسرح". كان المسرح الیوناني هو مكان التجمعات الشعبیة المشهدللوحوش المفترسة في 
  وفیه أیًضا ُیقدم المجرمون للوحوش المفترسة.،والمحاكمات

، كان بولس یرید أن یدخل بین الشعب"ولّما 
 ]30". [لم یدعه التالمیذ

 الرسول بولس هذه الصخب الشعبي هرب، لكنه إذ وجدهم قد اختطفوا رفیقیه أراد تسلیم نفسه ىإذ رأ
مسكوه ولم یسمحوا له بهذا. وكأنهم قالوا له ما قاله خدام أ لینقذ حیاتهما من خالل محبته لهما، لكن التالمیذ ،للجمهور

. )3: 18صم  2داود للملك بأنه هو أفضل من ربوة منهم (
 الجماهیر أن یتحدث معهم مدافًعا عن نفسه وعن صدیقیه، أو لیشهد طلعل بولس الرسول أراد بدخوله وس

. اإلنجیللهم بطریق أو آخر عن 
  ،من وجوه آسیا كانوا أصدقاءه"وأُناس 

 ]31". [أرسلوا یطلبون إلیه أن ال یسّلم نفسه إلى المشهد

لقد سمع بعض األشخاص من القادة (وجوه) في آسیا وكانوا أصدقاء له فأرسلوا إلیه أال یسلم نفسه، إذ  
 ُیختارون مسئولون عن حفظ الخدمات الدینیة المناسبة، هم قادة  Asiarchae"وجوه أسیاوقف. مأدركوا خطورة ال
. كان  في األعیاد الشعبیة التي ُتقام تكریًما لآللهة ولإلمبراطور الرومانيالمقدسات واأللعاب العامةلإلشراف على 

دورهم شبه دیني، كان بعض السلطان یدعونهم كهنة، ویحسبون عملهم كهنوتی�ا. في كل عام كان ُیختار عشرة من 
هؤالء ُیختارون سنوًیا، ویلزم موافقة روما علیهم، المواطنین ذوي الشخصّیات السامیة للمدن الُكبرى لهذا المركز. 

 .وكانوا یعقدون مجلًسا في المدینة الرئیسیة للوالیات مثل أفسس وسمیرنا وساردس الخوُیمكن إعادة تعیین الشخص. 
 كانوا بالضرورة أغنیاء جًدا ألن هذه األلعاب تكلفتها باهظة، وكان الوجهاء ملتزمین لتدبیر هذه األمور والتشاور مًعا.

باالنفاق علیها. عند ممارستهم للعمل یرتدون ثیاًبا أرجوانّیة، ویحملون أكالیل . أما إن كان العشرة یشرفون مًعا على 
. Ïاأللعاب أو یقوم أحدهم بالعمل ویساعده اآلخرون، فهو أمر غیر مؤّكد

في هذه اللحظات التي كانت الجماهیر ثائرة كان المجلس منعقًدا، وكانوا قد سمعوا الرسول بولس وأحبوه 
وصاروا له أصدقاء. لكن لیس بالضرورة أن یكونوا قد صاروا بعد مسیحیین، إنما كانوا یكنون الحب والتقدیر لشخصیة 

الرسول بولس، وكانوا یودون الدفاع عنه. وكان یلزم امتصاص غضب الجماهیر حتى یمكن السیطرة على الموقف 
دون أن یهلك الرسول ورفقاؤه. 

یرى البعض أن شخًصا واحًدا كان هو الرئیس الذي یهتم بعبادة اإلمبراطور في االحتفاالت الشعبیة، لكن 

1 James N. Freeman: Manners and Customs of the Bible, N.J, p. 450. 
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البقیة كانوا رؤساء سابقین، ربما كان الرئیس في ذلك الحین مجتمًعا معهم للتشاور في بعض األمور واالنتفاع 
بخبرتهم السابقة. 

لعل تالمیذ الرسول وهؤالء الوجوه رأوا أن تسلیم بولس نفسه للجماهیر یلهب الموقف باألكثر، فستعامله 
 حتى یتهیأ الجو ر أن ینتظلعنٍف شدیٍد وقد تقتله، ولیس بذات المعاملة التي یعاملون بها رفیقیه. فاألفضبالجماهیر 

للقاء مع الجماهیر بعد إقامة محفل للقضاء. 
، وكان البعض یصرخون بشيء"

  ،والبعض بشيء آخر
  ،ألن المحفل كان مضطرًبا

 ]32". [كثرهم ال یدرون ألي شيء كانوا قد اجتمعواأو

ه عام، وآخرون بقتل بولس ومن معه، والغالبیة العظمى ال تعرف جكان البعض یصرخ مطالًبا بقتل الیهود بو
لماذا اجتمعت، ولماذا هذه الثورة. 

، فاجتذبوا إسكندر من الجمع"
، وكان الیهود یدفعونه

 ]33". [فأشار إسكندر بیده یرید أن یحتج للشعب

إذ شعر الیهود أنهم في خطر، ألن كثیر من المجتمعین ال یمیزون بین بولس وبین الیهود، لهذا دفعوا 
 تي 2 أنه الكسندر الحداد الذي صنع شروًرا لبولس الرسول (Grotiusالكسندر للحدیث معهم لتهدئتهم. یرى جروتس 

نه یهودي. وقف ال لیدافع عن أ فعرفت ،)، وٕان كان بعض الدارسین یرفضون ذلك. لقد وقف بین الجماهیر14: 4
نفسه، وٕانما عن الیهود ككل. 

  ،فلما عرفوا أنه یهودي صار صوت واحد من الجمیع"
: صارخین نحو مدة ساعتین

 ]34". [عظیمة هي أرطامیس األفسسیین

 نه یهودي ثارت باألكثر وهي تصرخ لمدة ساعتین، ألنهم كانوا یتطلعون إلى المسیحیینأإذ عرفت الجماهیر 

أنهم شیعة یهودیة. لقد أرادوا أن یبكموا اسكندر فال یتكلم. 
:  وقال،ثم سكن الكاتب الجمع"

  ،أیها الرجال األفسسیون
  ،من هو اإلنسان الذي ال یعلم أن مدینة األفسسیین متعبدة ألرطامیس اإللهة العظیمة

 ]35". [والتمثال الذي هبط من زفس

ظهر كاتب المدینة أو سكرتیر مجلس المدینة، كان یقوم بنساخة الكتب، ویلزم أن یكون ضلیًعا في القانون 
 كو 1؛ 34: 23؛ 1: 15؛ 52: 13؛ 38: 12 ؛20: 5؛ مت 12-6،11: 7عز  ؛17: 8 صم 2( وذا ثقافة عالیة

1 :20 .(
تحدث معهم باللغة التي تهدئهم من ثورتهم، مؤكًدا لهم أن هذه اإللهة العظیمة النازلة من السماء ال یمكن أن 

یدمرها قلة قلیلة جًدا من الیهود. لقد وبخهم على مخاوفهم غیر الالئقة بعظمة أرطامیس. 
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، فإذ كانت هذه األشیاء ال ُتقاوم"
، ینبغي أن تكونوا هادئین
 ]36". [وال تفعلوا شیًئا اقتحاًما

 أحد أن یطفئ غیرة األفسسین على عبادتهم ألرطامیس، وٕاخالصهم لها، عیؤكد لهم أنه إن كان ال یستطي
 فال مجال لهذا الهیاج. وكأنه یقول لهم هذا ،وبالتالي فلیس من خطر على هذه العبادة بسبب قلة شریرة من الیهود

الهیاج یهین العبادة فتظهرون كأنها ضعیفة ومعرضة للخطر بال سبب. 
، تم بهذین الرجلینيألنكم أت"

، وهما لیسا سارقي هیاكل
 ]37". [لهتكمآوال مجّدفین على 

یقول أن هذین الرجلین لیسا منجسین للهیكل، وال سارقین لهیكل دیانا أو غیرها. لقد كرزا ضد العبادة 
 لكنهما لم یلزما أحد باستخدام العنف ضد الهیاكل وال حاوال تعطیل العبادة. ما فعاله إنما بالحوار السلمي. ،للتماثیل

، فإن كان دیمتریوس والصّناع الذین معه لهم دعوى على أحد"
، فإنه ُتقام أیام للقضاء

 ]38". [ویوجد والة فلُیرافعوا بعضهم بعًضا

 فأبواب القضاء مفتوحة، ویمكن تحدید أیام للمحاكمة في هدوء ،إن كان دیمتریوس والصناع قد أصابهم أذى
وبحكمة، والوالة أو القضاة الرومانیون مستعدون أن یسمعوا كل األطراف. 

ى، خرأن كنتم تطلبون شیًئا من جهة أمور إو"
 ]39". [فإنه ُیقضى في محفل شرعي

 فالقضاء مستعد لالستماع بمحفٍل شرعٍي ولیس ،نه إن كانت هناك أیة شكاوي أخرىأیؤكد لهم الكاتب 
بالهیاج والثورة، حتى یمكن تحقیق العدالة وتنفیذ القانون. 

، ألننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا الیوم"
 ]40". [ولیس عّلة یمكننا من أجلها أن نقدم حساًبا عن هذا التجمع

 روما، ألنه بال ترتیب وال نظام، ویتجاهل ى إلى سمعة المدینة لديءیوضح الكاتب أن هذا الهیاج یس 
اإلجراءات القانونیة السلیمة. یلزمهم أن یتذكروا أن من یشترك في هیاج هكذا یحسب جریمة یعاقب علیها القانون 

الروماني باإلعدام. 
 ]41". [قال هذا صرف المحفل "ولّما

 الكثیرون لئال ُیقبض علیهم، وُیحاكموا بجریمة التظاهر والشغب، انسحبوا، فانصرف المحفل كله. يإذ خش
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 19من وحي أع 
هزیمة الشیطان في أفسس 

  .وهبت رسولك بولس روح الرجاء المفرح
لم یهتز للمضایقات التي لم تفارقه. 

. لألسددخل إلى أفسس، وكأنه دخل إلى عرین آخر 
كان یعلم أن التجارب تالحقه،  

ویدرك أن نعمتك تهب تعزیات ال حصر لها. 

  قبول المعمودیة باسمك، لجذب الكثیرین 
 فحل روحك القدوس علیهم. ،ووضع یدیه علیهم

 فصاروا في ملكیتك. ،نالوا ختم الروح
 فصاروا ملوًكا! ،نالوا الختم الملوكي

 فلن یقدر العدو أن یقترب إلیهم. ،حملوا سمتك

  .ُطرد بولس الرسول من المجمع
فتمتع ببركة الطرد خارج المحلة معك. 

وكأنه صار یرافقك في طریق الجلجثة، لیصلب معك هناك! 

  جد فیه موضًعا تسند راسك. تُطرد من المجمع، الذي ال
انطلق للخدمة بین األمم، 

تسنده نعمتك بعجائٍب فائقة. 
 وتحطم! إبلیسانهارت قوى 

  سمك سحًرا، اظن أبناء سكاوى
وباسمك حسبوا أنهم یخرجون أرواًحا شریًرا. 

كیف یخرجون الشیطان من آخرین،  
؟ وهو یقیم في بني سكاوا أنفسهم

كیف یستخدمون اسمك الذي ینادي به رسولك،  
دون أن یتمتعوا بنعمتك؟ 

 نكشف عدو الخیر تماًما، ا
وتعرى لیدرك السحرة ضعفه. 

 بكتب السحر وحرقوها، أتوا
 تعمل نیران الروح القدس فیهم. لكي

وطأوا قوات الظلمة تحت أقدامهم،  
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فقد أشرق نور بّرك علیهم. 

  .أثار العدو أتباعه
وظن دیمتریوس الصائغ أنه قادر على الخالص من سفرائك. 

ه. يأعمت محبة الفضة عین
امیس!  ط أرإلهته أنه یدافع عن فادعى

لكن ذراعك الرفیعة تسند على الدوام خدامك. 
لك المجد أیها الرب السماوي! 
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ن واألصحاح العشر

وس في تراوس خإقامة أفتي
وخطاب وداعي في میلیتس 

كانت الضیقات في رفقة الرسول بولس، وكانت نعمة اهللا ال تفارقه، وكأنهما أختان مالزمتان له أینما حل. 
حر، وأثار دیمتریوس الصائغ شغًبا لمحاكمة الرسول. سالتب  األصحاح السابق رأینا في أفسس أحرق السحرة كففي

وس من الطاقة وُحمل میًتا، لكن الرب أقامة على یدي خوفي هذا األصحاح یتمجد اهللا فیه حیث سقط الشاب أفتي
وس الكنیسة كشف عن مفهوم الرسول بولس العملي عن الرعایة. سقلتس ألقى الرسول خطاًبا وداعًیا يرسوله. وفي میل

 .3-1 . مكیدة في هیالس بالیونان 1
 .6-4  . ذهابه إلى تراوس 2
 .11-7  وس الشاب خ. أقامة أفتي3
 .16-13  . ذهابه إلى میلیتس 4
 .35-17   ي. خطابه الوداع4
 .38-36  . وداع حار مؤثر 5

 . مكیدة في هیالس بالیونان1
في تعلیقه على هذا اإلصحاح یقول متى هنري: [أسفار بولس التي قدمت هكذا في اختصار، لو سجلت 

كلها لكانت جدیرة بالذكر وبارزة تستحق كتابتها بحروف من ذهب، ما كان یمكن للعالم أن یحوي الكتب التي كانت 
.] .. وهي ثمینة لغایة،ُتكتب، لهذا فما لدینا هو لمحات عامة عن األحداث

  ،وبعدما انتهى الشغب دعى بولس التالمیذ ووّدعهم"
 ]1". [وخرج لیذهب إلى مكدونیة

الُمعتقد أن القدیس لوقا تغاضى عن ذكر زیارة ثانیة لكورنثوس ألنها كانت قصیرة جًدا، وكانت عبوًرا سریًعا، 
خصوًصا إن القدیس لوقا كان غائًبا لمدة ثالث سنوات أثناء وجود بولس في أفسس. واآلن یقوم الرسول بولس بزیارة 

. 2-1: 13؛ 14: 12 كو 2ثالثة لكورنثوس كما جاء في 
) ألنها كانت قصیرة 11، 9: 5 كو 1كتب لكورنثوس لثالث مرة، ولم تسجل الرسالة السابقة للرسالة األولى (

للغایة، وألنه كان فحواها أال یخالط المؤمنون االخوة الزناة. ویبدو أن أهل كورنثوس ظنوا عدم مخالطة كل األشرار، 
وبهذا یحجمون عن التعامل مع أهل العالم تماًما، لهذا جاءت الرسالة التي نعتبرها األولى تؤكد "لیس مطلقا زناة هذا 
العالم... وٕاال فیلزمكم أن تخرجوا من العالم، وأما اآلن فكتبت إلیكم إن كان أحد مدعًوا أًخا زانًیا أو طماًعا أو عابد 

). بهذا ما ورد في الرسالة 11-10: 5 كو 1وثٍن أو شتاًما أو سكیًرا أو خاطًفا أن ال تخالطوا وال تؤاكلوا مثل هذا" (
األولى بین أیدینا هو توضیح ما ورد في الرسالة السابقة لها المفقودة. 

م. وفي شتاء 57هكذا في مكدونیة كتب الرسالة الثالثة ألهل كورنثوس والتي نحسبها الثانیة وذلك في خریف 
 كتب رسالته إلى أهل رومیة. 58
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وودعهم (في م متجها إلى الشمال. "57غادر بولس الرسول أفسس بعد یوم الخمسین، أي في ربیع سنة 
أفسس) وخرج لیذهب إلى مكدونیة (برا)، ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكالم كثیر جاء إلى هالس 

]. 3-1" [فصرف ثالث أشهر
هنا قدم لنا القدیس لوقا وصًفا مختصًرا للغایة، جاءت رسائل القدیس بولس تكشف عن تفاصیل دقیقة لم ترد 

في سفر األعمال، منها أنه إذ ترك أفسس انطلق الرسول إلى الشمال متنقًال من مدینة إلى مدینة، ومن جزیرة إلى 
جزیرة حتى جاء إلى ترواس. غالًبا ما كان في رفقته اثنان من أفسس هما تیخكس وتروفیموس، رافقاه في الذهاب 

 والعودة ومعهما إخوة آخرون.

) حسب إن ما حدث هو إشارة من 41-40: 19إذ هدأ الشغب الذي أثاره دیمتریوس وصائغي الفضة (أع 
قبل نعمة اهللا أن یتحرك للخدمة في موضع آخر. خروجه من أفسس یهدئ من ثورة مقاومیه، ویعطى الكنیسة هناك 

جًوا من السالم.  
نه كتب رسالته األولى إلى أهل كورنثوس قبل خروجه حیث جاء فیها: "حاربت وحوًشا في أیرى البعض 

 أنه بالفعل ُألقي في وسط وحوش جائعة والرب ىن كان البعض یرإأفسس"، مشیًرا بهذا إلى الشغب الذي حدث. و
أنقذه. 

 الحب كما كانت العادة في الكنیسة ة بل في هدوٍء دعاهم وودعهم بقبل،لم یترك أفسس فجأة كمن هو خائف
األولى. 

انطلق إلى الكنائس الیونانیة التي قام بإنشائها لكي یسقي ما قد سبق فغرسه، مبتدأ بالكنیسة في كورنثوس 
. )21: 19كما كانت نیته قبل حدوث الشغب (أع 

سجل لنا الرسول بولس تركه أفسس في رسالته الثانیة إلى أهل كورنثوس. عندما وصل إلى ترواس وجد 
تًما باالضطرابات واالنشقاقات التي كانت في كورنثوس، وكان الرسول قد غفرصة عظیمة للكرازة باإلنجیل، لكنه كان م

بعث بتیطس إلى كورنثوس لیعالج هذه المشاكل الخطیرة بین المؤمنین هناك، وكان یتوقع اللقاء معه في ترواس. لم 
- 12كو  2یستطع أن یصل إلى ترواس فتثقل قلب الرسول بولس وترك ترواس واتجه إلى مكدونیة لیلتقي بمعینه (

). عندئذ 16-5: 7). أخیرا جاء تیطس من كورنثوس یحمل أخبار طیبة عن تحسن األحوال في الكنیسة (كو 13
) وذلك قبل ذهابه إلى كورنثوس. 19-17: 8 كو 2كتب الرسول رسالته الثانیة وبعث بها مع تیطس وأخ آخر (

  ،كان قد اجتاز في تلك النواحي"ولّما 
 ]2". [ووعظهم بكالٍم كثیٍر جاء إلى هالس

.  وتسالونیكي، وكان یهتم بوعظهم والكرازة بینهم دون أن یقید نفسه بزمٍن معینٍ يمن هناك قام بزیارة فیلب
لم یسجل لنا القدیس لوقا أنشطة الرسول بولس في هذه المناطق مكتفًیا بالعبارة التي بین أیدینا، وقد بقي 

لهم عن رغبته  نل یعفیهاثالثة شهور یفتقد الكنائس ویكرز في الیونان أو أخائیة. هناك كتب رسالته إلى أهل رومیة، 
). ولعل الرسول لم یكن یعلم أنه سینطلق 29- 22: 15في الذهاب إلى أورشلیم، ومن هناك یذهب إلى روما (رو 

من أورشلیم إلى روما أسیًرا من أجل الرب. 
 وهو أن یقدم ما جمعه بسخاء من مكدونیة وآخائیة ،لم یذكر لوقا البشیر غایة ذهاب الرسول إلى أورشلیم

). 9-1: 8 كو 2؛ 27- 25: 15لمساعدة فقراء أورشلیم (رو
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" في مكدونیة وما حولها. ربما ذهب إلى مكدونیة خالل ترواس حیث توقع وجود اجتاز في تلك النواحي"
 ثم عاد إلى الیونان. .)، وٕاذ لم یجده ذهب إلى فیلبي وتسالونیكي الخ12: 2 كو 2تیطس (

 كیف أنه في كل موضع یحقق كل وسائل الكرازة بدون معجزاتالحظوا ˺. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،فصرف ثالثة أشهر"
  ،ثم إذ حصلت مكیدة من الیهود علیه

  ،وهو مزمع أن یصعد إلى سوریة
 ]3". [صار رأي أن یرجع على طریق مكدونیة

لم یسجل لنا القدیس لوقا ما هي هذه المكیدة التي وضعت ضد بولس. یرى البعض أنها كانت هجوًما على 
 وكان ذلك في صالح كنائس مكدونیة حیث تمتعت بزیارة ،السفینة أو القبض علیه داخل السفینة، لهذا قرر السفر بًرا

أخرى للرسول. 
" في إنطاكیة وذلك في طریقه إلى أورشلیم. ن یصعد إلى سوریاأمزمع "

 . ذهابه إلى تراوس2
  ،فرافقه إلى آسیا سوباترس البیري"

،  وسكوندس وغایوس الدربي وتیموثاوسأرسترخسومن أهل تسالونیكي 
 ]4". [ومن أهل آسیا تیخیكس وتروفیمس

أورد أسماء العاملین في كرم الرب المرافقین له في رحلته، غالًبا ما كانوا من تالمیذه. 
، الذي دعاه نسیبه. 21: 16: غالًبا ما یكون هو سوسباتیر الوارد في رو سوباترس البیري

 كان من بین مرافقیه، مع أنه تركه في أفسس حین تركها الرسول، وبعد ذلك كتب له رسالته :تیموثاوس
 بل وفي مناطق أخرى. بعد ذلك جاءه تیموثاوس ورافقه. ،األولى لتوجیهه للعمل لیس في أفسس فقط

 2). عندما كتب الرسول رسالته الثانیة إلى تیموثاوس كان في مریًضا (29: 20: من أفسس (أعتروفیموس
). 20: 4تي 

: موضع ثقة الرسول بولس ومحبته الشدیدة دعاه في رسالته إلى أهل أفسس األخ المحبوب والخادم تیخیكس
). 22-21: 6األمین في الرب (أف 

لماذا كان یسیر القدیس بولس وفي رفقته كثیر من تالمیذه العاملین في الكرم؟ 
 اإلیمان یسلمه ألحد التالمیذ لكي یهتم بتعلیمه وتدریبه على  أحد. كان یقوم هو بالكرازة بالكلمة، وٕاذ یقبل1

الحیاة اإلیمانیة المقدسة. 
. حیثما حّل الرسول للخدمة كان عدو الخیر یثیر متاعب كثیرة في الداخل ومن الخارج. لهذا كثیًرا ما 2

یحتاج األمر إلى هؤالء الخدام للعمل الداخلي، حتى ال ترتبك الكنیسة بالثورات ضد الرسول بولس. 
. كانوا یرافقوه كتالمیذ یتدربون على یدیه على الكرازة، ویتهیأوا للخدمة بذات المنهج. 3

1 Hom. on Acts, hom. 43. 
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 فقد كان تالمیذه سنًدا له أثناء أسفاره ،. یرى البعض أنه إذ كان ضعیًفا في الجسد بسبب مرٍض أو آخر4
الكثیرة. 

 ]5". [نتظرونا في ترواساهؤالء سبقوا و"

: 21 كل الرحلة حتى أورشلیم (أع ، مثل تروفیموس، ویرافقه بعضهم،سبقه أصدقاؤه لیلتقوا معه في ترواس
19 .(

، مما 1: 21 لیبدأ من جدید في أع 15: 20، وقد استمر هكذا حتى أع "نحن"هنا یعود القدیس لوقا فیقول 
)، وها هو یلتحق بالقدیس 16: 16 في فیلبي في رحلة بولس الرسول الثانیة التبشیریة (أع يیدل على أن الكاتب بق

  ویبقى معه حتى یبلغ أورشلیم. ة في بیت لیدييبولس في فیلب

بقیة مجموعة األصدقاء سبقوا الرسول حتى ترواس. بقى الرسول في فیلبي یحفظ أسبوع الفطیر، وبعد ذلك 
ن كان البعض یرون أنه یذكر هنا التوقیت لكن لیس إأبحر مع لوقا البشیر إلى ترواس لیلتقیا مع األصدقاء، و

  العید.بالضرورة قام بحفظ 
فیموس وحدهما. ویرى البعض أن الذین سبقوا هم تیخیكوس وتر

  ،نحن فسافرنا في البحر بعد أیام الفطیر من فیلبي"وأّما 
، ووافْیناهم في خمسة أیام إلى ترواس

 ]6". [حیث صرفنا سبعة أیام

)، فالسفر بالبحر غیر 12-11: 16أخذت هذه الرحلة قبًال یومین فقط (أع وقد ، يلقد عبروا بحر األیجین
مضمون لهذا قضى هنا خمسة أیام، ألن الریح ربما كانت غیر مواتیة. 

ما كان یشغل ذهن الرسول بولس في أیام الفطیر أن السید المسیح هو فصحنا الذي ُذبح ألجلنا، والحیاة 
)، فقد جاء الحق لیحل محل الظل. 8-7: 5كو  1المسیحیة هي عید الفطیر الجدید (

: نقطة االنطالق األولى من آسیا إلى أوربا، حیث ظهر للرسول بولس رجل مكدوني في رؤیا في ترواس
) وذلك في رحلته التبشیریة الثانیة.  9: 16یتوسل إلیه: "أعبر إلینا وأعنا" (أع 

لم یتوقف الرسول كثیًرا في هذه المدینة في الرحلة الثانیة، لكنه صمم في هذه الرحلة الثالثة أن یمكث فیها 
زماًنا لیؤسس خدمة ثابتة للمسیح ولإلنجیل. "ولكن لما جئت إلى ترواس ألجل إنجیل المسیح، وانفتح لي باب في 

، 12: 2 كو 2الرب، لم تكن لي راحة في روحي، ألني لم أجد تیطس أخي، لكن ودعتهم، فخرجت إلى مكدونیة " (
13 .(

 وس الشابخ. أقامة أفتي3
  ،وفي أول األسبوع إذ كان التالمیذ مجتمعین لیكسروا خبًزا"

  ،خاطبهم بولس وهو مزمع أن یمضي في الغد
 ]7". [وأطال الكالم إلى نصف اللیل

إذ كان الرسول مزمًعا أن یغادر المدینة في الیوم التالي بقي یعد لالحتفال بسّر اإلفخارستیا (كسر الخبز) 
یتحدث معهم إلى ساعات طویلة حتى منتصف اللیل من فجر األحد. 
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هنا إشارة صریحة لتقدیس یوم . )10: 1؛ رؤ 2: 16 كو 1كانت الكنیسة األولى تقدس یوم الرب "األحد" (
األحد كیوم الرب في عصر الرسل، فیه تتم خدمة الكلمة والعبادة الجماعیة باالحتفال بسّر اإلفخارستیا. هذا ربما 
بجانب مشاركة بعض المسیحیین الذین من أصل یهودي اخوتهم الیهود العبادة یوم السبت في الهیكل في أورشلیم 

بكونه الرمز لیوم الرب، حیث تذكار قیامة السید المسیح وحلول الروح القدس على التالمیذ. 
استمرت العظة حتى منتصف اللیل، وذلك ألن الرسول كان یستعد للسفر، وكان الكل مشتاًقا إلى كلمة اهللا. 

وكأن كلمات الوداع للرسول هي تقدیم كلمة اهللا كمصدر خالص وتعزیة له ولهم. 
ال تفصل الكنیسة بین العبادة واالستماع إلى الكلمة، سواء خالل القراءات الروحیة أو كلمة الوعظ. فالقراءات 
وكلمة الوعظ هي جزء ال یتجزأ من العبادة، وغایة العبادة التمتع بكلمة اهللا، واستنارة الذهن والقلب لیتقبل المؤمن أسرار 

الكلمة ویعیشها. 
 وصًفا رائًعا للموقف كیف كان البیت مملوًء بالمصابیح، وقد وقف  یوحنا الذهبي الفمسالقديیقدم لنا 

نه كان یحدثهم إلى منتصف أ بینما امتأل الموضع حتى جلس البعض في الطاقات. و،صفتالرسول بولس في المن
 وأنه لم یقل هذا لهم ، سهره هكذا فإنه كان یعلم أنهم ال یعودوا یرونه بعدةاللیل والكل ینصت باشتیاق إلیه. أما عل

 فهو یوبخنا، ألنه كان یقاوم الطبیعة وهو یبذل كل الجهد باشتیاق ببسبب ضعفهم حتى ال یخور. أما هذا الشا
. ˺لالستماع للرسول بولس حتى منتصف اللیل

 ]8". [وكانت مصابیح كثیرة في الُعلّیة التي كانوا مجتمعین فیها"

كانوا یجتمعون في العلیة لسماع كلمة الوعظ والتمتع بسر اإلفخارستیا، أما تأكید "كانت مصابیح الكثیرة"، 
 ألن الكنیسة منذ عصر الرسل كانت تهتم باألنوار، ألنها تدعو للحیاة في النور. ،فلیس بدون معنى

، وكان شاب اسمه أفتیخوس جالًسا في الطاقة متثقًال بنوم عمیق"
، وٕاذ كان بولس یخاطب خطاًبا طویًال غلب علیه النوم

 ]9". [فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وُحمل میًتا

یلومه بعض الدارسین أنه كان جالًسا في الطاقة، فلو أنه كان جالًسا أرًضا  ظ".ح، معناها "سعید الافتیخوس
 ولم یكن یوجد ،لما سقط، وكان قد بقي في أمان. لكن ربما كان له عذره في هذا فقد ازدحمت العلیة بالحاضرین

أما تثقله بالنوم العمیق فال یعني عدم مباالته بما یقوله الرسول، لكنه تثقل بضعف  موضع له ان یجلس أرًضا.
الطبیعة البشریة، فكان یقاوم فغفل في لحظات في نوم عمیق. 

 هلعل عدو الخیر أراد أن یسبب اضطراًبا بسقوط هذا الشاب میًتا، لكن اهللا بعنایته الفائقة حول األمر لمجد
وبنیان الكنیسة. 

 وال ،األمر المدهش أنه وهو شاب لم یكن متواٍن وال غیر مباٍل، ومع أنه شعر بأنه مثقل بالنوم لم یترك الموضع 
 الطبیعة. أسألكم أن تالحظوا كیف كانوا ملتهبین ة ضروربسبب إنما ،خشي أن یسقط. لقد نعس لیس عن توانٍ 

 .˻بالغیرة حتى اجتمعوا في الدور الثالث إذ لم یكن لهم كنیسة بعد

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 Hom. on Acts, hom. 43. 
2 Hom. on Acts, hom. 43. 
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، فنزل بولس ووقع علیه"
  :واعتنقه قائالً 

 ]10". [ال تضطربوا ألن نفسه فیه

)، وهي عالمة حنو 35- 33: 4 مل 2لیشع مع ابن الشونمیة (أ"، ربما تمدد علیه كما فعل وقع علیه"
شدید ورغبة حارة في إعادته للحیاة. 

 " :ألن ". لم یقل: "إنه سیقوم إلى الحیاة ألني سأقیمه"، بل الحظوا تواضعه وهو یریحهم، قائالً : "ال تضطربوایقول
 .˺"نفسه فیه

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،ثم صعد وكسر خبًزا وأكل"
  ،وتكّلم كثیًرا إلى الفجر

 ]11". [وهكذا خرج

صعد بولس إلى العلیة، وقدم له طعاًما، ولیس اإلفخارستیا، ثم عاد الرسل لیكمل أحادیثه، ربما تحول 
الموقف من مجموعة عظات یقدمها الرسل إلى حواٍر مشترك. بال شك أن إقامة الشاب قد خلقت جًوا أعظم من الود، 

وفرصة ألحادیث وأسئلة حول الحیاة اإلیمانیة الحیة. 
  ،بالفتى حی�ا"وأتوا 

 ]12". [وتعّزوا تعزیة لیست بقلیلة

بعد انقضاء هذه السهرة الممتعة حتى الفجر جاء كل من الحاضرین یهنئون الشاب على إقامته من الموت. 
هذا وقد تثبت إیمان الكثیرین بسبب هذه المعجزة. 

 . ذهابه إلى میلیتس4
  ،نحن فسبقنا إلى السفینة"وأّما 

  ،آسوسأقلعنا إلى و
، مزمعین أن نأخذ بولس من هناك

 ]13". [ألنه كان قد رّتب هكذا مزمًعا أن یمشي

": كانت توجد بالد كثیرة تحمل هذا االسم، مدینة في لیسیا، وأخري في إقلیم أیولس، وثالثة في آسوس"
میسیا، ورابعة في لیدیا، وخامسة في ابریس هنا غالًبا ما یقصد المدینة األخیرة، وهي ما بین ترواس ومیتلیني. تبعد 

ن أخذت بحًرا فتكون المسافة مضاعفة، لذلك فّضل الرسول أن یذهب إلیها على إ میًال بًرا من ترواس بینما 20
األقدام. كثیًرا ما كان الرسول یفضل السفر على األقدام إن أمكن ذلك. 

یبرر البعض ذهابه مشًیا مع ترك رفاقه أن یذهبوا بحًرا، أنه مع محبته العظیمة ألصدقائه، لكنه بین الحین 
 ،یختار لهم الطریق السهل المریحكان واآلخر یفضل السیر وحده لیختلي مع اهللا. آخرون یرون أنه في محبته لرفاقه 

 لیمارس نوًعا من اإلماتة وبذل الذات، مخضًعا جسده لآلالم كشركة مع آالم السید ،بینما یختار لنفسه الطریق الشاق

1 Hom. on Acts, hom. 43. 
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المسیح. 
تحت إلحاح المسئولین في ترواس آثر بولس الرسول أن یمكث معهم بضع ساعات زیادة عن إن تنتظره 
المركب في آسوس. لهذا تخلف عن السفینة، وأخذ طریق البر إلى آسوس. وهناك التقى مع الذین سافروا بحًرا إلى 
اسوس، وذهب معهم جنوًبا تجاه جزیرة لسبوس ومدینتها میتلیني توقفوا في میناء الجزیرة، ثم ساروا بأرجلهم حتى 

وصلوا إلى میتلیني، ثم عادوا وأبحروا من میتلیني في سفینة أخرى. 
ظن بعض الدارسین في الرسول بولس أنه لم یكن دقیًقا في حساباته، إذ قیل: "كان یسرع حتى إذا أمكنه 
یكون في أورشلیم في یوم الخمسین". لكن البعض یرى أنه كان في غایة الدقة في حساباته، وأنه نجح في تحقیق 

وعده، حیث بدأ رحلته من فیلبي بعد أیام الفطیر لیبلغ إلى أورشلیم في یوم الخمسین. فالمدة كلها من الفصح إلى یوم 
 یوًما قضاها هكذا: 49الخمسین هي 

  6: 20أیام الفطیر السبعة بعد عید الفصح، قضاها في فیلبي (أع .(

  6: 20خمسة أیام استغرقتها الرحلة إلى ترواس، ألن الریح كانت مواتیة (أع.( 

  6-20سبعة أیام في ترواس (أع.( 

  أربعة أیام في جزیرة خیوس Chios  إلي میلیتس Miletus  15-13: 20(أع.( 

  17: 20یومان في میلیتس في وداع مع قسوس كنائس أفسس (أع.( 

  ثالثة أیام استغرقتها الرحلة إلى باترا Patra مارا بكوس Cosس ورود Rhodes  1: 21(أع.( 

  3: 21یومان من باترا إلى صور (أع.( 

  4: 21ستة أیام بقي في صور (أع.( 

  8-7: 21یومان من بتولمایس إلى قیصریة (أع.( 

 یوًما كاحتیاطي للتحركات حیث كانت المواصالت في ذلك الحین ال 12 یوًما، یتبقى 37مجموع هذه األیام 
ُیمكن ضبط مواعیدها. 

  ،غالًبا ما نجد بولس منفصًال عن تالمیذه. فقد رتب هكذا مزمًعا أن یمشي، تارًكا تالمیذه یسلكون الطریق األسهل
ویختار لنفسه الطریق الشاق. سار ماشًیا لكي یدبر أموًرا كثیرة، وفي نفس الوقت لیعطي تالمیذه فرصته للتدرب 

 .˺على احتمال انفصالهم عنه

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،خذناهأفلما وافانا إلى آسوس "
 ]14". [نا إلى میتیلینييوأت

: عاصمة جزیرة لیسبوس تتمیز بجمال موقعها ومبانیها الشاهقة الفخمة. جزیرة لسبوس من أكبر میتیلیني
 میالً . اسم المدینة حالیا 168الجزائر التي في بحر ایجیني، والسابعة بین جزائر البحر المتوسط ویبلغ محیطها 
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كاسترو. 
، ثم سافرنا من هناك في البحر"

  ،وأقبلنا في الغد إلى مقابل خیوس
  ،وفي الیوم اآلخر وصلنا إلى ساموس

  ،وأقمنا في تروجیلیون
 ]15". [ثم في الیوم التالي جئنا إلى میلیتس

: تدعى أیضا كوس، وهي جزیرة بین مجموعة جزر، بین لیسبوس وساموس، على ساحل آسیا خیوس
 حیث قتل 1823، ُتدعى حالًیا سكوي. ُعرفت إلى وقت طویل بالمذبحة الرهیبة التي ارتكبها األتراك عام ىالصغر

غالًبا كل سكانها.  
 هي أیضا جزیرة بین مجموعة جزر، تقع على ساحل لیدیا، وقد عرفت هذه الجزائر قدیًما بالخمور :ساموس

بطریقة فائقة. 
: اسم مدینة ونتوء في أیونیا بآسیا الصغرى، بین أفسس وفم نهر میندر، مقابل ساموس. تروجیلیون

: تدعى أیضا میلتیرن وهي مدینة ومیناء بحرى، عاصمة ایونیا القدیمة. في األصل تتكون من ملیتس
 وكانت تبعث كولونیة لعدد كبیر من المدن على بحر ایوكسین تمیزت بمعبدها ،كولونیة الكریتیین. صارت قویة للغایة

 تبعد ما بین ،و. یدعوها األتراك حالیا میالس. وهي مسقط رأس تالیس أحد حكماء الیونان السبعةلبولأالضخم لإلله 
 میًال من أفسس. 50 و40

  ،بولس عزم أن یتجاوز أفسس في البحر"ألن 
  ،لئّال یعرض له أن یصرف وقًتا في آسیا

 ]16". [مكنه یكون في أورشلیم في یوم الخمسینأألنه كان یسرع حتى إذا 

اجتیاز أفسس، ألنه لو ذهب إلیها لتأخر في رحلته، فال یقدر أن یصل إلى أورشلیم في یوم الخمسین. من 
الصعب أن یقاوم إلحاح أحبائه في أفسس ان یبقى معهم، لهذا تجاوز المدینة. 

  لماذا هذه السرعة؟ لیس من أجل العید، وٕانما من أجل الجموع. وفي نفس الوقت بتصرفه هذا استمال الیهود
 .˺كشخٍص یكرم األعیاد، راغًبا في كسب حتى المقاومین له، وفي نفس الوقت یقدم الكلمة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 . خطابه الوداعي5
 ]17". [ومن میلیتس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنیسة"

استدعى الرسول بولس وجهاء الیهود بروما لیوضح لهم الموقف أنه لم یأت إلى روما لیشتكي أمته أو رؤساء 
)، حتى ال یظنوا فیه أنه خائن لبلده أو دینه. واستدعى قسوس كنائس 19-17: 28 (أع نالكهنة أو مجمع السنهدري

: 20 میًال لیذكرهم برسالتهم الرعویة: "لترعوا كنیسة اهللا التي اقتناها بدمه" (أع 20أفسس، وقد قطعوا رحلة ال تقل عن 
 الرعایة. في)، مقدًما نفسه مثًال عملًیا 28
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  طبق كلمة "أساقفة" على الكهنة (القسوس)، فقد كانوا في ذلك الوقت یستخدمون كال االسمین... وواضح انه
 ة)، إذ یضم الشمامسة إلى األساقفة دون إشارة إلى القسوس. عالو1: 1استخدم هذا االفتراض هنا أیًضا (في 

نه یدعو هنا القسوس أعلى هذا فإنه لیس من المحتمل وجود أساقفة كثیرین على مدینة واحدة، لهذا فمن الواضح 
)... بهذا یشیر بوضوح انه قد أودع 25: 2دتس " رسولكم" (في وأساقفة. وفي نفس الرسالة یدعو الطوباوي أبفر

 .Ï العمل الرسولي إذ أخذ اسم "رسول"هإلي
 األب ثیؤدورت أسقف كورش

: فلما جاءوا إلیه قال لهم"
  ،أنتم تعلمون من أول یوم دخلت آسیا

 ]18". [كیف كنت معكم كل الزمان

جاء حدیثه یحمل روح األبوة الحانیة، یكشف لهم عن حیاته وتعالیمه. یذكرهم بكیفیة سلوكه حین كان في 
 وٕایمانه ،)، وحتًما لمسوا فیه حیاته التي كرسها لإلنجیل30: 20وسطهم. فقد عاش بینهم لمدة ثالث سنوات (أع 

 احتكاكهم معه عملًیا، واحتكاك البالد ى محبته هللا ولهم. لیس من شهادة عن قدسیة حیاتهم سو فيالحي وٕاخالصه
القریبة منهم (في آسیا) معه. 

، إنما كل زمان حیاته تشع ببهاء عمل  أخرى ووقت آخر بطریقة،"، لم یسلك في وقٍت ما بطریقةكل الزمان"
اهللا فیه. 

، اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثیرة"
 ]19". [وبتجارب أصابتني بمكاید الیهود

أن الرسول في خطابه هذا لقسوس الكنیسة یستعرض أمرین هامین: الحب القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى  
. ˻ وٕانما لكي یعلم الكهنة أن یتمثلوا به في خدمته،والثبات أو الجلدْ . وأن ما قدمه لم یكن بروح االفتخار

 ال الناس، ما یشغله هو مجد اهللا وبنیان كنیسته وتأسیس ملكوته في قلب یخدم الربأسلوبه في الخدمة أنه 
ال یخدم في اعتداٍد بنفسه، بل یخدم الوقت كل إنسان. ال یداهن وال یجامل على حساب خالص النفوس، وفي نفس 

 إنه یشارك سیده تواضعه واحتماله التجارب واآلالم من أجل محبته للبشریة. ."تواضٍع ودموٍع كثیرٍة وبتجارٍب كل ب"
. )18: 3 من أجل الكثیرین (في بغزارة دموعهكثیًرا ما یشیر الرسول إلى حنو قلبه الذي یعبر عنه 

أینما ًوجد كان كثیر من الیهود یخططون بمكائد لقتله بوسیلة أو أخرى. وقد جاء سفر األعمال یقدم أمثلة 
 ومحاولة قتله مرات ومرات. ،لمقاومة الیهود له

  ،خبرتكمأال وإكیف لم أؤخر شیًئا من الفوائد "
  ،وعلمتكم به جهًرا

 ]20". [وفي كل بیت

ه لسعادتهم في الرب، والتمتع بالمجد سعيلم یكف عن أن یقدم كل ما فیه نفع لهم، فهو مخلص في محبته و
الداخلي. لم یخدم عن تعصٍب، وال عن زیادة عدد، وال الفتخاٍر بالنجاح، وٕانما في أبوة یطلب ما هو لبنیان بنیه. هذا 

1 Epistle to the Philippians, 1:1-2. 
2 Hom. on Acts, hom. 44. 
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). 16: 3 تي 2هو غایة اإلنجیل، فالكتاب كله نافع (
"، جاءت الكلمة الیونانیة لتعني إعالنها في اجتماعات عامة أو بطریقة علنیة، فما یكرز به في أخبرتكم"

. في كل بیتاالجتماعات یعلنه 
 ى سوى نشر كلمة اهللا. العجیب أنه كان وهو رسول األمم على مستوغایةله  في زیارته لكل بیت لیس

تیحت له الفرصة یفتقد البیوت، ال للمجامالت وال أالعالم، یتنقل من دولة إلى دولة، ومن مدینة إلى مدینة، فإنه أینما 
 إني برئ منلألحادیث عن أخبار العالم أو حتى أخبار الكنیسة إدارًیا، بل نشر كلمة الخالص. بهذا استطاع القول: "

. ]26" [دم الجمیع
  ،للیهود والیونانیین بالتوبة إلى اللَّه"شاهًدا 

 ]21". [واإلیمان الذي بربنا یسوع المسیح

 أمام كل یهودي إیمانه بالسید المسیحیشهد بفأمران یشغالن فكر الرسول بولس وقلبه، وهما التوبة واإلیمان. 
خطیة في الواقع موجهة ضد اهللا ال اهللا" ألن ى"إلالعودة  أما عن التوبة فهي ،أو أممي (یوناني)، أي أمام كل البشریة

القادر وحده على مغفرة الخطایا. تحرمه من ، و فتسحب اإلنسان من الحضرة اإللهیةالقدوس الذي بال خطیة
، ها أنا أذهب إلى أورشلیم مقیًدا بالروح"واآلن 

 ]22". [ال أعلم ماذا یصادفني هناك

"، فمع معرفته بأن مقیًدا بالروح": كان الرسول بولس ذاهًبا إلى أورشلیم حسب التدبیر اإللهي، لذا یقول
شدائد وضیقات تنتظره، لكنه ال یعلم ما هي، إال أنه یذهب بتوجیه الروح القدس له. فهو ال ُیلقي بنفسه وسط التجارب 

بإرادته الذاتیة أو عن اعتداد بذاته أو بحكمته أو قدرته. ولم یذهب شوًقا لرؤیة مدینة آبائه، أورشلیم، وال للعبادة في 
الهیكل الیهودي، إنما كمن یقیده الروح، ویسحبه إلى أورشلیم، وفي مسرة یسلك حسب توجیه الروح القدس له، مهما 

تكن النتائج. 
إنه منطلق من آسیا لیس هروًبا من التجارب والمتاعب التي أثارها الكثیرون، إنما هو عابر إلى طریق 

لى معركة أعنف وأشد. إمملوء أیًضا بالتجارب، یدخل 
ذهابه إلى أورشلیم لیس مقیًدا بالجسد، فإنه لیس له أي احتیاج جسدي للذهاب، لكنه مقید بروح الرب. 

كل ما یعرفه أن عواصف شدیدة سیجتازها في أورشلیم، لكن رب العالم كله حاضر، قادر أن یحول 
العواصف لمجد اسمه وبنیان الكنیسة. 

  :غیر أن الروح القدس یشهد في كل مدینة قائالً "
 ]23". [أن ُوثًقا وشدائد تنتظرني

یشهد الروح القدس سواء باإلعالن المباشر له أو نبوات التي یسمعها من أناٍس لهم موهبة النبوة كما جاء في 
 بل في مدن ،، أنه سیقید ویدخل في شدائد ال یعلم تفاصیلها، وقد أعلن الروح هذا ال في مدینة واحدة11: 21أع 

كثیرة. 
  ،ولكنني لست احتسب لشيء"

، وال نفسي ثمینة عندي
، تّمم بفرح سعیيأُ حتى 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح العشرون 

  

  ،والخدمة التي أخذتها من الرب یسوع
 ]24". [ألشهد ببشارة نعمة اللَّه

لیس شيء من كل هذه الشدائد یمكن أن تنزع عن الرسول بولس فرحه الذي یرافقه عبر كل جهاده، حاسًبا 
أن حیاته الزمنیة بال قیمة. یقدمها ذبیحة حب هللا. كل ما یشغله أن یحقق هدفه، ویتمم خدمته التى تسلمها من الرب 

) شاهًدا ببشارة نعمة اهللا. 12: 1(غل نفسه
ما  ).25: 13 ؛ أع24: 9 كو 1؛1: 12؛ عب 7: 4تي 2( ريجیحسب الرسول نفسه في كمن في سباق 

". أتمم بفرٍح سعیيیشغله في جهاده أن یحتفظ بفرحه في الرب حتى آخر نسمة من نسمات حیاته، " 
هنا یكشف لهم الرسول بولس عن نظرته للخدمة: 

خوته. إ. ال قیمة للحیاة الزمنیة أمام بلوغ اإلنسان هدفه نحو خالص نفسه وخالص 1
 . الخدمة سباق، ال یتوقف الخادم عن الركوض حتى یتسلم من ید الرب إكلیل النصرة.2

  جهاده، حتى في مواجهته للموت.ط. یتسم الخادم بالفرح الدائم وس3

  من اهللا شخصًیا.ة. إدراك أن الخدمة هي دعو4

 . عمل الخادم الشهادة المفرحة بنعمة اهللا التي تعمل بسخاء.5

  انظروا فإنه إذ یطرد طاغیة الموت یتغلب حتى على قوة الشیطان، فإن ذاك الذي تعلم أن یدرس حقائق ال حصر
لها بخصوص القیامة كیف یخشى الموت؟... لهذا ال تحزنوا قائلین: لماذا نتألم هكذا أو كذلك فإنه بهذا تكون 

. ˺النصرة اكثر مجدا

  أقول هذا ألحزنهم، فإن حیاتي لیست ثمینة عندي. قال هذا لكي یرفع أذهانهم ویحثهم لیس فقط أال إنيال تظنوا 
 مجیدة بكونها سباًقا، ومن انهأ". فمن جانب یظهر خدمةو" "سعي"  بل أن یحتملوا اآلالم بنبلٍ . لهذا یدعوها،یهربوا

 .˻فإني خادم لیس إال، الجانب اآلخر فهي التزام بكونها خدمة

  تأّلم بولس من أجل المسیح ال لینال الملكوت، وال لنوال أّیة كرامة، ولكن من أجل محّبته العظیمة للسّید. أّما نحن
فال ننسحب من أمور هذه الحیاة ألجل بالمسیح... بل مثل حّیات أو الخنازیر نبقى نسحب أمور هذا العالم معنا 

. ˼كما في وحلٍ ... مع أن اللَّه بذل ابنه ألجلكم
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 جحد بولس ذاته عندما عرف أن قیوًدا وضیقات تنتظره في أورشلیم، وبإرادته قدم نفسه للخطرÒ .
 القدیس أمبروسیوس

  ،ها أنا أعلم أنكم ال ترون وجهي أیًضا"واآلن 
 ]25". [أنتم جمیًعا الذین مررت بینكم كارًزا بملكوت اللَّه

أعلن الرسول بولس أن هذا اللقاء هو لقاء وداعي، فإنهم لن یروا وجهه بعد في هذا العالم. لن یعود إلى 

1 Homilies on Hebr. , hom. 4:6-7. 
2 Hom. on Acts, hom. 44. 
3 Hom. On Rom., hom. 15. 
4 Epistles, 63:73. 
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اطر في أورشلیم، وتنتظره الشدائد، وسیذهب إلى روما، وأیًضا إلى مدن أخرى مثل خأفسس، إنما ستلحق به الم
 أسبانیا.

نه ال یراهم بعد، لكن ما یشغله أنه كرز بینهم أیصعب التعبیر عن مشاعر الرسول وهو یودعهم مدرًكا 
 ن یفصل بینهم.أبملكوت اهللا الذي یضم الجمیع، وال یقدر الموت 

 ]26". [أني بريء من دم الجمیع شهدكم الیوم هذاأُ لذلك "

یشهد الرسول بولس أنه كان مخلًصا في خدمته لهم، ولم یقصر في حق أحٍد منهم، بل ویأخذهم هم أنفسهم 
 فإن هلك أحد منهم، فهو بريء أمام اهللا. شهوًدا في یوم الدینونة على أمانته وٕاخالصه.

": یشیر الدم هنا إلى الهالك األبدي الذي أشبه بسفك الدم، والموت البشع، فال لوم برئ من دم الجمیع"
 من هالك أي یهودي أو أممي. فلیس من خطأ أو إهمال من جانبه. يءنه برإعلیه. 

 "هذا القول یناسب بولس ویلیق به، لكننا لسنا نجسر نحن أن نقوله إذ 26: 20" (أع إني بريء من دم الجمیع .(
ندرك أخطاءنا الكثیرة. فبالنسبة له هذا الدائم السهر، مستعد دائًما، یحتمل كل شيء من أجل خالص تالمیذه، 

)، ألنكم 26: 3لهذا فالقول هنا الئق ومناسب له. أما نحن فنقول مع موسى: "الرب غضب علّي بسببكم" (تث 
 .˺تقودونا في خطایا كثیرة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ]27". [لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة اللَّه"ألني 

لم یمتنع عن تقدیم مشورة اهللا وٕارادته التي تطلب خالص الجمیع. لم یعقه خوف من أحٍد، وال مداهنة ألحدٍ . 
 االضطهادات، وال یطلب أمجاد زمنیة وكرامات. لم ىكان اإلنجیل بالنسبة له مفتوًحا، یقدمه كما هو للجمیع، ال یخش

 بل قدمه بكل صراحة بغیر تزییف، في بساطة ووضوح دون فلسفة بشریة. ،یخِف شیًئا من الحق
 أنه ال یتوقف عن التعلیم. المسیحیقدم الرسول نفسه مثًال كخادٍم للسید 

  حتى الشخص القدیس أن یدعو نفسه راعًیا ما لم یكن قادًرا على تعلیم من یرعاهمالكنیسة فيلیس أحد ،˻ .
القدیس جیروم  

  ،احترزوا إذا ألنفسكم ولجمیع الرعیة"
، أساقفة الروح القدس فیها أقامكمالتي 

 ]28". [لترعوا كنیسة اللَّه التي اقتناها بدمه

یحذرهم الرسول من المخاطر التي سیتعرضون لها مما قد تسبب لهم ولرعیة لمسیح دماًرا. 
). 14: 4 تي 1؛ 17: 4": فالخادم حتى األسقف یلزمهم أن یكون حذًرا على خالص نفسه (كو ألنفسكم"

 ألن عدو الخیر یبذل كل الجهد لیدمره فیدمر الرعیة. ،تعرض األسقف للتجارب أكثر من الشعبي
ن ینصح ویعلم ویقود أ: األسقف ملتزم بكل نفٍس، یعطي عنها حساًبا أمام اهللا. ال یكف عن "ولجمیع الرعیة"

لحیاته الزمنیة، بل یبذل ذاته عن ما هو ویحمى كل إنسان من ضربات العدو القاتلة. ال یطلب الراعي ما لنفسه، أي 
الخراف، مقتدًیا بالراعي الصالح. 

1 Hom. on Acts, hom. 44. 
2 Ep. to Ephesians, 4:11. 
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 ،لئال یضطرب األساقفة، ألنه من یقدر أن یخدم كل فرد في الرعیة أكد لهم أن الروح القدس هو الذي أقامهم
 هو سند ،ن الكنیسة هو كنیسة اهللا اآلب، وأن االبن المتجسد اقتناها بدمه. فالثالوث القدوس، اهللا القدیر محب البشرأو

للراعي الجاد في حبه والمخلص في خدمته. 
لقد دعاهم اهللا وأقامهم الروح القدس للخدمة والرعایة. هذا الفكر "دعوة اهللا للناس" كان یشغل قلب الرسول 

 أن كل مؤمن یلزمه أن ینشغل بدعوة اهللا في دوٍر خاص به لبنیان العالمة أوریجینوس  یرىبولس، لم یفارقه.
ون أن یكونوا ون كانوا لیسوا رسالً . باألحرى مدعإالكنیسة. [ُیقال أن بولس مدعو رسوًال، وأهل رومیة مدعون، و

.] ˺قدیسین في الطاعة لإلیمان. وقد تحدثنا فعًال عن أنواٍع مختلفة للدعوة
)، ثم اساقفة. فمن جهة السن هم شیوخ، ة": في هذا الحدیث یدعوهم تارة شیوًخا وأخرى قسوًسا (كهنأساقفة"

.  العلي، ومن جهة الرتبة "أساقفة"ةومن جهة دورهم للعمل هم كهن
 فقد اشتراها الرب ،ة "كنیسة الرب"ي" هنا في كثیر من المخطوطات، خاصة السریانكنیسة اهللاجاء تعبیر "

). 1: 2 بط 2؛ 23: 7؛ 20: 6 كو 1بثمٍن (

  ها أنتم ترون إنه یدعو األمور التي للروح إنها لالبن، وما لالبن للروح. النعمة والرسولیة لیست باألمور التي ننالها
من أجل أنفسنا، فنصیر رسالً . فإنه لیس باألتعاب الكثیرة والجهاد ننال هذه الكرامة المخصصة لنا، إنما النعمة 

 .˻والنجاح الذي یتحقق هو عطیة سماویة

 "؛ قال هذا لیس ألن خالصنا أثمن من خالص الرعیة، وٕانما ألنه عندما نحترز 28: 20" (أع احترزوا ألنفسكم(
 .˼ألنفسنا تصیر الرعیة رابحة

 م ألنه یخص الدم الذي به یخلص. الحرب عنیفة ي"، الخطر عظكنیسة الربیة، فإنه یمس "ااألمر خطیر للغ
 .˽ومزدوجة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  من جدید ویقتنیِك بثمٍن عظیٍم، هو دمه!لدكِ يذي وٕانما ِملك ذاك الك، ِملًكا للذین أنجبا أنِت لسِت ˾ 
 یرومالقدیس ج

 لكّنه هو اشترى العالم بتكلفة عظیمة التي لدمه. ُاقتید 15: 26 بیع، وكان الثمن زهیًدا، ثالثین من الفضة (مر ،(
. ˿)، أّما هو فرعى إسرائیل، وها هو اآلن یرعى العالم كّله أیًضا32: 8كحمٍل إلى الذبح (أع 

القدیس غریغوریوس النزینزي  
، هذا"ألني أعلم 

 ]29". [أنه بعد ذهابي سیدخل بینكم ذئاب خاطفة ال تشفق على الرعّیة

یتنبأ القدیس بولس عن ظهور معلمین كذبة، أشبه بالذئاب الخاطفة التي ال تبالي بالخراف، بل تفترس 

1 Comm.on Rom 1:6. 
2 Homilies on Romans, hom. 1. 
3 Hom. on Acts, hom. 44. 
4 Hom. on Acts, hom. 44. 
5 Letter 54 to Furia, 4  
6 Oration 29, On the Son, 20. 
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كل ما كان یشغل الكثیرین منهم هو "المباحثة"،   ویتشبثون بإرادتهم الذاتیة.،وُتهلك، إذ یطلب المعلمون كرامتهم الزمنیة
ال لبلوغ الحق، وٕانما لحب الجدال في ذاته. 

 مخادعون العاملون الاب خاطفة بین قطعان المسیح، ال تشفق على الرعّیة كما یعلن بولس اإللهي. یتقّیأ ئتدخل ذ
 ویجرحون ضمیرهم ،ینطقون بأموٍر مضادة، لیقودوا النفوس الجاهلة إلى الدمارفكذبة مرارة مكر إبلیس، الرسل الو

. ˺)12: 8 كو 1الضـعیف (
القدیس كیرلس الكبیر  

 ة بعسل أسم یسوعمیغطى الهراطقة دواء تعالیمهم الشریرة المسمو˻ .
القدیس كیرلس األورشلیمي 

  د رقیق. أما الحق فهو قاٍس ب عبأنهالمداهنة دائًما معزیة وخادعة ورقیقة. وقد عرَّف الفالسفة اإلنسان المداهن
. ˼َبخونوُ ومر وصارم ومحزن ومقاوم للذین ي

القدیس جیروم 

 ماذا یلیق بنا كخدام اهللا وأساقفته أن نفعل سوى أن ننبذ 3: 3ذًبا واهللا وحده صادًقا (رو ا كإنسانٍ ن كان كل إ (
. ˽ وأن نبقى في حق اهللا، ونطیع وصایا الرب،األخطاء البشریة

القدیس كبریانوس 
  ،ومنكم أنتم سیقوم رجال یتكّلمون بأمور ملتویة"

 ]30. [لیجتذبوا التالمیذ وراءهم

الخطر الذي یصدر من الداخل أمْر بكثیر من الذي یأتي من الخارج، خاصة أن صدر عن معلمین أو خدام 
)، فیجیلوس 9یو  3داخل الكنیسة. ذكر الرسل أسماء ألشخاص أسأوا إلى كنیسة اهللا من الداخل، مثل دیوتریفوس (

). هؤالء الذین بسبب الطمع أو حب الكرامة 20: 1 تي 1)، وهیمینیس والكسندر (15: 1 تي 2أو هیرموجینس (
نوا تحزبا . فالكنیسة ال ترهب العدو الخارجي إذا لم یوجد أعداء مقاومون ا وتشویًش ت داخل الكنیسة سببت انشقاقاتكوَّ

في داخلها. كل إمكانیات المضطهدین وخططهم ومقاومتهم ُتحسب كال شيء مادام الداخل مقدًسا في الرب. 
  ،أني ثالث سنین لیًال ونهاًرا  متذّكرین،لذلك اسهروا"

 ]31". [لم افتر عن أن انذر بدموع كل واحد

لم یكف الرسول بولس عن دعوة األساقفة وكل الخدام كما الشعب للسهر، وكما یكتب إلى أهل تسالونیكي: 
ل یسكرون، وأما نحن ليلا والذین یسكرون فب،ل ینامونليلا"ال ننم إذا كالباقین بل لنسهر ونصح، ألن الذین ینامون فب

)، 8-6:5 تس 1 البسین درع اإلیمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخالص" (، فلنصحُ ،الذین من نهارٍ 

 أكثر من المیت. لذا فإنه حتى خالل اللیل يءٍ شلإلنسان النائم ال ُیصلح ایلزمنا أن ننام نصف متیقظین... ف ،
 ونسبح اهللا. طوبى للذین یسهرون مترقبین مجیئه، إذ یجعلون أنفسهم مثل المالئكة الذین ،یلزمنا أن نقوم من النوم

1 Comm. On St. Luke, hom. 73. 
2 Catechetical Lectures, 4: 2. 
3Against the Pelagians, 1:26.  
4 Letter, 67: 8 
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. ˺نتحدث عنهم أنهم دائًما في سهر
 السكندري إكلیمنضسالقدیس 

  ،رسول النهار المجنح
یغني عالًیا مبشًرا باقتراب الفجر. 

وبنغمات مثیرة یدعو المسیح نفوسنا النائمة أن تحیا معه. 
إنه یصرخ: اتركوا االسترخاء الغبي، 

اتركوا نوم الموت، والكسل المخطئ،  
اسهروا بقلوب یقظة، بارة، وطاهرة،  

 ˻فإنني آت قریب جًدا!
  تسناألب برودا

إن كان الرسول لم یكف عن أن ینذر كل واحٍد بدموٍع طوال الثالث سنوات، فكم یلیق بكل واحٍد منهم أن 
یسهر على خالص نفسه بجدیة. 

)، وثالثة شهور یعلم في 10: 19لقد قضى في أفسس ثالث سنوات، منها سنتان في مدرسة تیرانس (أع 
 حسب عادة الیهود أن أي ،)؛ وبقیة المدة في أماكن أخرى. وربما یقصد بالثالث السنوات8: 19المجمع أفسس (أع

جزء من السنة یعتبر كأنه سنة كاملة. 

  عندما یرى المریض طبیبه یشترك في الطعام (الخاص بالمرضى) فإنه یحثه على فعل هذا، هكذا هنا عندما یراكم
 .˼تبكون یرق ویصیر صالًحا ورجًال عظیًما

 اهر بل في القلب. لكن هذه ظن كان لیس في الإإننا نوجه اتهامات، نحن ننتهر، نحن نبكي، نعاني آالًما مبرحة و
لب تنفیًسا لمشاعر الحزن، أما جكثر مرارة بكثیر من الدموع الخارجیة. ألن هذه في الواقع تأالدموع الداخلیة 

األخرى فتثیرها باألكثر وتكتمها. فإنه حیث توجد علة للحزن وال یستطیع الشخص أن یعبر عن حزنه لئال یظهر 
نه محب للمجد الباطل، فلتفكروا كم تكون آالمه... أي رجاء للمعلم حین تهلك رعیته؟ أي نوع من الحیاة وأي أ

Fأمل له؟ بأي نوع من الثقة سیقف أمام اهللا؟ بماذا یقول؟

˽ 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، استودعكم یا اخوتي للَّه"واآلن 
  ،ولكلمة نعمته القادرة أن تبنیكم

 ]32". [وتعطیكم میراثًا مع جمیع المقدسین

1 Paedagogus, 2: 9: 79. 
2Prudentuis : Hymns 1:1-8.  

 األسباني تسابیح اّتسمت بأّنها أكثر التهاًبا من تلك التي وضعها القدیس أمبروسیوس المعاصر له، وذلك الستخدامها خارج Prodentiusوضع برودنتوس 

. اللیتورجّیات
 

3 Hom. on Acts, hom. 44. 
4 Hom. on Acts, hom. 44. 
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 أي ،خر معهم سلم حیاتهم في یدي اهللا وتحت حمایته ورعایته، ولكلمة نعمتهآقاء لإذ لم تعد هناك فرصة ل
لوعود اهللا الصادقة المجانیة، ال لحفظهم من التجارب والضیقات فحسب، وٕانما لبنیانهم وتهیئتهم للمیراث األبدي في 

؛ مر 34: 25؛ 29: 19ما یشغل ذهن الرسول بولس على الدوام المیراث الُمعد للقدیسین (مت  شركة مع القدیسین.
). 29: 3؛ غل 17: 8؛ رو 24: 3؛ 12: 1؛ كو 8:5؛ 11: 1؛ أف 7: 21؛ رؤ 12: 6؛ عب 17: 10

 " :القادرة أن تبنیكمیذَّكرهم على الدوام بالنعمٍة لكي یجعلهم في جدیة كمدینین (هللا) ولكي یحثهم أن تكون لهم ثقة "
 .˺لم یقل إنها ستبنیهم بل "أن تبنیكم (االستمرار في البناء)، مظهرا أنهم مبنیون فعًال◌ً 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 تى یكون في حل في عیني اهللا، ح هيلع  أؤتمنيالذ  إلى الشعبیالً  الرسول قد كرز بكلمة الرب نهاًرا ولناك نإ
ا یلزمنا أن نتعب هذماذا یحدث لنا إن أهملنا خدمة التعلیم للقطیع الذي أؤتمنا نحن علیه في أیام األعیاد واآلحاد؟ ل

بل  ، الكنیسةفيط فقیع أن نوزع على الشعب الذي تحت رعایتنا عملة الرب الروحیة، لیس طتسن ام اهللا قدرعون ب
 وأینما وجدنا. من جانبنا لنوزع هذه العملة حتى إذ یجيء یطلب منا الرب (الفائدة). إن ،عات والوالئمامتالجافي و

 واألوالد انأ اأن نقول بكل تأكید مع النبي: "ه يدفعلنا هذا بإخالص نستطیع عند مجیئنا أمام عرش الدیان األب
 المضاعفة لمواهبنا سنسمع باستحقاق: "حسًنا أنت ةدئافلا مقديت مقابل ئذند. ع)18: 8الذین أعطیتني إیاهم" (إش 

 یحیا ویملك ذي). لیت اهللا نفسه یهبنا هذا، ال21: 15عبد صالح وملتزم، تعال اشترك في فرح سیدك" (راجع مت 
. ˻بدد األإلى أب

 یصریوس أسقف آرل قباأل
 ]33". [فضة أو ذهب أو لباس أحٍد لم اشتهِ "

بعد أن أوصاهم بخصوص االهتمام بخالصهم وخالص الرعیة، كاشفا عن حنو ورعایته طوال مدة إقامته 
في أفسس، وبعد أن حذرهم من المعلمین الكذبة، اآلن یقدم نفسه مثًال عملًیا من جهة عدم طمعه في شيء مما لهم. 

). فمن حقه كخادم لإلنجیل ان یأكل من اإلنجیل، وبكونه یقدم 14: 12كو  2فإنه لم یطلب ما لنفسه بل ما هو لهم (
)، لكنه لم یطلب شیًئا من هذا، وال اشتهاه في داخله. 14-13: 9كو  1الروحیات أن یأخذ احتیاجاته الزمنیة (

نه لم یأخذ فضة أو ذهب أو لباس، إذ أخذ أحیانا ألم یقل الرسول  لم یطلب حتى اللباس مكتفًیا بما یرتدیه.
للضرورة، كما جمع للفقراء في أورشلیم، لكنه لم یشتِه شیًئا من هذا، فقد تجنب محبة المال التي هي أصل الشرور. 

 20ذ" (أع خألثر من اكدًرا حینما ًیطلب منا ذلك. "مغبوط هو العطاء أ ناابلها قط، وبالكاد نقهداينطلب  نیتنا لل :
إلیك باستهانة حین تقبلها، بینما إن  ي یتوسل إلیك لتأخذ هدیة یتطلعذلا ناسن اإلنإف یق أو آخر). بطر35

. ˼ه باألكثر یحترمك ُمعجًبا بكإن فهارفضت
 یرومالقدیس ج

 ، وحاجات الذین معييتاتعلمون أن حاج"أنتم 

 ]34". [خدمتها هاتان الیدان

1 Hom. on Acts, hom. 44. 
2 Sermon 230:6. 
3 Letter 52. 
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 2؛ 9: 2 تس 1؛ 12: 4 كو 1في كورنثوس عاش مع أبولس وعمل معه، وكان یعول نفسه بعمل یدیه (
). 8: 3تس 

 على هذه العبارة یكشف عن مدى سمو القدیس فقد ارتفع إلى درجة القدیس یوحنا الذهبي الفمفي تعلیق 
عالیة جًدا في هذه الفضیلة، ارتفع فوق الفقر االختیاري. 

 الدرجة األولى هو أن یهرب الشخص من أن تكون له ممتلكات، والثانیة أن یكون مكتفًیا بالضروریات الالزمة، 
 اآلخرین وهو ال یملك إال الضروریات، والرابعة أن یفعل هذا كله وهو یكرز مع أنه من حقه أن عطيوالثالثة أن ي

 .˺یأخذ

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 اآلتي: األب إبراهیم في مناظرته مع القدیس یوحنا كاسیانیذكر لنا 
 كیف یصیب نظامنا ضرر إن تحررنا من كل اهتمام خاص بهذه الحیاة تاركین ألقربائنا أن :رمانیوسج[

یهیئوا لنا الطعام ونتفرغ نحن للقراءة والصالة، حتى إذ نزیل عنا العمل الذي یشغلنا اآلن ُنكرس بأكثر غیرة 
 حدها؟ولالهتمامات الروحیة 

خزي به كسل راهٍب أ  الذيأنطونیوس الطوباوينني ال أقدم لك رأیي الخاص، إنما أذكر رأي إ إبراهیم:
معیٍن غلبه الالمباالة...  

ألنه إذ جاءه إنسان وقال إن نظام النسك هذا غیر كامل، معلًنا أنه یطلب لإلنسان فضیلة أعظم، ممارًسا ما 
أكثر مما یلیق بالنسبة لسكان البریة... أردف الطوباوي أنطونیوس قائالً : هذا  یخص الحیاة الكاملة وحدها بطریقة

 ولو أنك ال تشعر بها اآلن، كما جاء ،النوع من الحیاة وهذه الالمباالة لیس فقط تدفع بك إلى الخسارة السابق ذكرها
هو و)، وجاء في النبي: "أكل الغرباُء ثروتُه 35:23فر األمثال: "ضربوني ولم أتوجع. لقد لكُأوني ولم أعرف" (أم س في

یسحبون ذهنك بغیر انقطاٍع نحو األمور  )، وٕانما أیًضا9:7ال یعرف، وقد ُرشَّ علیِه الشیب وهو ال یعرف" (هو 
ویغیرونه حسب الظروف. كذلك إذ یقدمون ثمار أیدیهم لك ویمدونك بالمئونة، بهذا یحرمونك من تنفیذ وصیة  الزمنیة،

سة أفسس أكد لهم أنه بالرغم من مشغولیته بواجباته المقدسة ي ألنه عندما قدم آخر وصیة لرؤساء كن،الرسول المبارك
الخاصة بالكرازة باإلنجیل إال أنه كان یعمل من أجل احتیاجاته واحتیاجات الذین یعملون معه في الخدمة قائالً : "أنتم 

). ولكي ترى كیف أنه فعل هذا كمثال لنا 34:20تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذین معي َخَدَمتْها هاتان الیَدان" (أع 
یقول في موضع آخر: "إذ أنتم تعرفون كیف یجب أن ُیَتمثل بنا ألننا لم نسلك بال ترتیٍب بینكم... لیس أن ال سلطان 

 .]˻)9، 7:3س  ت2 بل لكي نعطیكم أنفسنا قدوًة حتى تتمثَّلوا بنا" (،لنا

 اإلنجیل، وقد أراد أن یضیع علیهم هذه الفرصة، لذلك كان تعطیلكثیرون كانوا یرغبون في الحصول على فرصة ل 
 .Ñ)12: 11 كو 2یعمل بیدیه، قائالً : ألقطع فرصة الذین یریدون فرصة" (

 القدیس أغسطینوس
  ،في كل شيء أریتكم أنه هكذا ینبغي أنكم تتعبون"

1 Hom. on Acts, hom. 45. 
2 St. John Cassian: Conferences, 24:11. 
3 Our Lord's Sermon on the Mount, 2:45 
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  ،وتعضدون الضعفاء

  ،متذكرین كلمات الرب یسوع

 ]35". [ مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ:أنه قال

 ال إلشباع احتیاجاته فحسب، بل ولكي ینفق على من معه، ،قدم حیاته درًسا عملًیا في التعب بعمل الیدین
". العطاء أكثر من األخذ مغبوط هو" وعلى الضعفاء المحتاجین. وكان قانون حیاته كلمات السید المسیح:

  یظهر الرسول كم من الشرور تسببها البطالة، وكم من المنافع یحققها العمل، فالعمل هو عالمة الحب لإلخوة، به
. ˺)٣٥: ٢٠مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ" (أع "ال نأخذ منهم وٕانما نساعدهم... إذ قیل: 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 . وداع حار مؤثر6
  ،قال هذا"ولّما 

 ]36". [جثا على ركبتیه مع جمیعهم وصّلى

 ال تفارقهم الحضرة اإللهیة. لم یصِل فقط من أجلهم يجثا على ركبتیه معهم وصلى، لیودعهم في ید اهللا، لك
بل وصلى معهم، لیقدم الكل صالة جماعیة، إنها صالة وداعیة جاءت بعد الحدیث الوداعي، لكي تبقى البصمات 

نه ال طریق للنجاة إال بالصالة. أاألخیرة في ذهنهم، 
). فالركوع یحمل روح التواضع والخشوع أمام 14: 3(أف  اعتاد الرسول بولس أن یصلي جاثًیا على ركبتیه

؛ 14: 3أف ؛10: 2في ؛4: 11؛ رو5: 21؛ 40: 9 ؛60: 7أع ؛41: 22؛ لو10: 6؛ دا 13: 6 أي 2اهللا (
). 40: 1مر

]. 36" [ولما قال هذا جثا على ركبتیه مع جمیعهم وصلىنرى صورة حیة لطقس الوداع: "
 وكان بكاء عظیم من الجمیع "

 ]37". [ووقعوا على عنق بولس یقبلونه

تركهم والدموع منهارة بغزارة منهم، ولعله لم یستطع بولس صاحب القلب الرقیق أن یحبس دموعه وهو یلقي 
نظراته األخیرة على محبوبیه، فانهار الكل أمام محبته الحانیة، وارتمى الكل على عنقه یقبله. لم تستطع الكلمات أن 

تعبر عن شكرهم له على كل جهوده ومحبته لهم، فتحدثوا بلغة الدموع والقبالت المقدسة. 
 عن حیاتنا على األرض بكونها زمن تسمید األرض حتى تقدم ثماًرا كثیرة، هذا القدیس أغسطینوسیحدثنا 

 هللا! فإن التسمید في موقع اشكر[ .التسمید هو ممارسة التوبة في حزن على خطایانا ورجاء في التمتع ببهجة الثمار
مناسب، فإنه لیس بال ثمرة، بل یجلب ثمًرا. هذا هو وقت الحزن المفرح حًقا، لكي نبكي على حال موتنا، وكثرة 

 مع الشهوات، والصراع مع األهواء الثائرة ضد األفكار الصالحة. من واالصطدامتجاربنا، وهجمات الخطاة الخفیة، 
] .˻ على حالنا هذانأجل هذا ولنحزن. لنحز

 بل بالحنو ، ال یتحقق الحب بالقبلة،إن كنا مدعوین لملكوت اهللا، فلنسلك بما یلیق بالملكوت، نحب اهللا وقریبنا 

1 In 1 Thess., hom 5. 
2 Easter Season, 254: 4. 
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مر األدى القبلة، وهم ال یقتنون الحب في داخلهم. هذا صد الكنیسة دنه یوجد من ال یفعلون سوى أن ترإالداخلي. ف
 مقدسة" (رو ة كان یلزم أن یكون داخلًیا... لذلك یدعوها الرسول "قلب، المخزي للقبلةاالستخدام أيذاته، 

16:16(˺ .
القدیس إكلیمنضس السكندري 

 كیف تكمل الصالة ان ُعزلت عن القبلة المقدسة؟˻ 
العالمة ترتلیان 
یلیق ممارسة القبلة المقدسة في للعبادة الكنسیة كعالمة على ما یحمله المؤمنون من سمات ملكوت اهللا، أي 
الحب المقدس في الرب. لهذا یلیق بالمؤمنین أن یسلكوا بروح السالم الحقیقي والحب قبل القبلة، حتى ال تحمل سمة 

قبلة یهوذا الخائن. 
  ،متوّجعین وال سیما من الكلمة التي قالها"

  ،أنهم لن یروا وجهه أیًضا

 ]38". [ثم شّیعوه إلى السفینة

لها من لحظات رهیبة وهم یتطلعون إلى الوجه الذي یحمل كل سمات المحبة الصادقة، یعكس حب اهللا  یا
نها آخر لحظات لرؤیته. ألهم، وقد أدركوا 

" وهم یرونه كمن ینطلق من بینهم إلى السماء، لن یروه بعد إال مع رب المجد یسوع شیعوه إلى السفینة"
 وینطلق بها إلى حضن اآلب. ، لیضم كنیسته إلیه،حین یأتي على السحاب

یقدم لنا اإلنجیلي لوقا كشاهد عیان وصًفا رائًعا لمشاعر الجماهیر وهي تودع الرسول بولس. 

1 Paedagogus 3: 11. 
2 On Prayer, 18. 
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 20من وحي أع 

 النهایة إلىهب لي أن أكون أمینًا 

  ،ماذا فعلت المكائد برسولك العجیب
زكته أمامك، 

! هوفاحت رائحتك الذكیة في

  .لم تشغله الضیقات عن الخدمة غیر المنقطعة
یحَّول اللیل إلى نهار بكرازته الجذابة. 

مشتاقًا أن یصیر الكل أبناء نور وأبناء نهار.  
لیس بینهم ابن للیل والظلمة. 

وال یكون للظلمة موضع في قلب البشر! 

  ! ًسقط أفتیخوس الشاب من الطاقة وحملوه میتا
 الحیاة. اهللاسقط علیه بولس، فوهبه 

آمن الرسول أنك تقیم النفوس من موتها وفسادها، 
فهل یصعب علیك أن تقیم األجساد؟ 

  ،سقط الشاب من الطاقة فمات
وسقط اإلنسان من الحیاة الفردوسیة، ففقد حیاته األبدیة. 

نزلت إلیه واحتضنته، 
 عرشك السماوي! إلىحملته معك 

 میلیتس قدم رسولك خطابه الوداعي،  في 
حقًا بكل جرأة تحدث مع األساقفة والكهنة. 

فقد عاش أمینًا حتى النهایة. 
بانسحاٍق ودموٍع قضى حیاته كخادٍم لك. 

رافق شعبه مستعبًدا نفسه لهم. 
لم یستنكف من أن یكون عبًدا، 

ألولئك الذین من أجلهم صرت أنت عبًدا. 

  ،كیف ال تنهمر الدموع من عینیه
 البستان نفسك حزینة حتى الموت من أجل كل إنسان؟ فيوهو یراك 

   ،تمتع بك یا أیها الحق اإللهي
فلم یصمت عن أن یعلم بال انقطاع، 

لكي یدخل بكل نفسك إلیك. 
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 كل بیت یدخله ال یشغله سوى كلمتك. في 
صار كل موضع بالنسبة له منبًرا. 

یقف لیكرز بالتوبة دون ملل. 
یحث على اإلیمان بك لیتمتع الكل بشركة أمجادك. 

قدم نفسه رخیصة من أجل الكرازة بإنجیلك. 
 المیتات الكثیرة عذوبة الحیاة معك. فيووجد 

  ،أعلن براءته من دم الجمیع
إذ تحولت حیاته كلها إلى عظة عملیة ال تتوقف. 

حذر شعبك من كل معلم كاذب، ونبي مخادع، 
حتى یتمتع الكل برعایتك اإللهیة. 

  .أعلن براءته إذ لم یشته شیًئا عوض خدمته
لم یعمل كأجیر یطلب أجرة، 
فهو ابنك یا صاحب الكرم، 

تبنیته بنعمتك، لیتمتع بشركة المیراث معك! 

  ! ٍأخیًرا یا له من وداٍع فرید
فقد تفجرت منه ومن الخدام ینابیع الحب العمیقة. 

ركع الكل مًعا للصالة، 
یشكرونك یا أیها الراعي الصالح، 

 ال ینهزم. الذيإذ وهبتهم الحب 

  ،بقبالت مقدسة انصرفوا جسدًیا
 الفردوس، فيلكي یلتقوا معًا 

وینضموا مع كل مؤمنیك یوم مجیئك على السحاب. 
وتزفهم الطغمات السمائیة كعروس طاهرة عفیفة لك. 
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األصحاح الحادي والعشرون 

في أورشلیم 
یقدم لنا اإلنجیلي لوقا تكملة الرحلة الكرازّیة الثالثة للقّدیس بولس. وقد رّكز الكاتب على استخدام اللَّه 

األحداث التي تبدو مرة للغایة لیدفع ببولس إلى روما حتى یشهد هناك في القصر اإلمبراطوري، في عاصمة العالم في 
ذلك الحین. 

ابرز الكاتب تحّدي الرسول بولس للضیقات حتى الموت من أجل الكرازة، وخضوعه للمشورة المقّدمة له في 
أورشلیم والتي كانت تدفع إلى قتله عند الهیكل، لكن اللَّه استخدمها لینطلق إلى روما.  

 .3-1. إلى صور   1
 .6-4. مشورة اإلخوة له  2
 .14-7. نبّوة أغابوس في قیصرّیة 3
 .15. صعوده إلى أورشلیم   4
 .26-16. مشورة اإلخوة له في أورشلیم 5
 .30-27. شغب في الهیكل   6
 .40-31. تدّخل أمیر الكتیبة  7

. إلى صور 1
، انفصلنا عنهم"ولّما 

  ،أقلعنا وجئنا متوجهین باالستقامة إلى كوس
 ]1". [وفي الیوم التالي إلى رودس ومن هناك إلى باترا

إذ ودع القدیس بولس الكهنة الذین جاءوا من أفسس إلى ملیتس لكي ینطلق إلى أورشلیم، صار على كل 
: فریق أن یترك اآلخر. لم یكن من الهین علیه أو علیهم أن یتركهم بسبب رباط الحب القوي. لذا یقول القدیس لوقا

"، وقد جاء التعبیر كما لو كان انطالق الرسول ومن معه قد تم بالقوة. لما انفصلنا"
انطلق القدیس بولس ومن معه مبحرین في قارب بین الجزائر والشواطئ، فكوس ورودس جزیرتان. هذا وأن 

رودس هو أیضا اسم مدینة على شاطئ الجزیرة التي تحمل ذات االسم. 
: جزیرة صغیرة في المجموعة الجزریة البحریة والیونانیة وهي قریبة من جنوب غرب آسیا الصغرى، كوس

 میًال من میلیتس. 40 بخصوبة أرضها وٕانتاجها للخمر والحریر، تبعد حوالي ة، مشهورStancoتدعي اآلن ستانكو 
: وهي أیًضا من مجموعة الجزر البحریة الیونانیة تضم مدینة تحمل ذات االسم، مشهورة بتمثالها رودس

ًتعرف بارتفاعها الشاهق، تسیر السفن في وسطها  Chares Lyndus النحاسي الضخم، قام ببنائها شاریس لیندیوس
 عاًما، ودمرها زلزال. كانت تحسب أحد عجائب الدنیا السبع. عندما استولى علیها العرب 56كما بین أقدامها. دامت 

 م أي بعد دمارها 600المسلمون باعوا التمثال الساقط لرجٍل یهودٍي حمل نحاسه على عدة جمال، وكان ذلك عام 
 فجاء من كثرة إنتاجها للورود. ،، أما تسمیتها رودسAsteria عاًما. اسمها استیریا 900بحوالي 
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آسیا الصغرى. ب ،Lycia : مدینة بحریة للیسیاباترا
  ،فإذ وجدنا سفینة عابرة إلى فینیقیة"

 ]2". [ وأقلعناإلیهاصعدنا 

في بترا وجدوا سفینة مبحرة إلى فینیقیة، تاركین جزیرة قبرص على شمالهم بهذا لم یعد الرسول بولس یتعجل 
السفر إلى أورشلیم لكي یبلغها في عید الخمسین. 

  ،ثم اطلعنا على قبرس"
  ،وتركناها َیسرةً 

  ،وسافرنا إلى سوریة
  ،وأقبلنا إلى صور

 ]3". [ألن هناك كانت السفینة تضع وسقها

تركوا قبرص مبحرین إلى سوریا حیث نزلوا في صور لتفریغ البضائع. فقد كانت صور إحدى المدن التجاریة 
الرئیسیة في العالم، وقد بقیت هكذا حتى في أیام القدیس بولس. 

. مشورة اإلخوة له 2
  ،وجدنا التالمیذ مكثنا هناك سبعة أیام"وٕاذ 

 وكانوا یقولون لبولس بالروح 
 ]4". [أن ال یصعد إلى أورشلیم

لم یعد یتعجل الرحلة، ففي صور حیث كان یلزم االنتظار سبعة أیام لتفریغ السفینة من البضاعة وجدوا 
" یشیر إلى اهتمام القدیس بولس ومن معه بالبحث عن المؤمنین أینما ُوجدوا، وجدنا" تالمیذ قبلوا اإلیمان، تعبیر

لیلتصقوا بهم ویتعبدوا مًعا، ویتعزوا بعمل اهللا الدائم في كل موضع. 
 صنعت في وفي عصر السید المسیح لم تكن صور مستعدة لقبوله إذ قال: "ویل لِك یا بیت صیدا، ألنه ل

یوم صور وصیدا القوات المصنوعة فیكما لتابتا قدیًما جالستین في المسوح والرماد، ولكن صور وصیدا یكون لهما في 
 التصقوا بالرسول ،). اآلن صار في صور تالمیذ للرب یسوع14-13: 10(لو  الدین حالة أكثر احتماًال مما لكما"

بولس وترجوه أن یبقى معهم وال یصعد إلى أورشلیم. 
).  18: 23 البعض أنه قد تحققت النبوة عن صور: "وتكون تجارتها وأجرتها قدًسا للرب" (إش ىیر

لعله بقي سبعة أیام حتى یجد فرصة للعبادة مع جمیع المؤمنین في یوم الرب والكرازة بینهم. 
نال بعض مؤمني صور مواهب معینة حتى استطاعوا أن یتنبأوا بالروح عن متاعب القدیس بولس التي 

). 23: 20سیالقیها في أورشلیم، إذ كان الروح القدس یشهد بهذا في كل مدینة (أع 
"؟ یقولون لبولس بالروح أن ال یصعد إلى أورشلیمماذا یعني: "

ن كثیرین أ بالروح عن المتاعب التي ستالقیه في أورشلیم، متوسلین إلیه أال یصعد، حاسبین ن. كانوا یتنبأو1
ن إلى خدمته وكرازته. يمحتاج

. ال یفهم من هذا أن الروح قد أصدر إلیه أمًرا بعدم الصعود إلى أورشلیم. وقد أدرك الرسول بولس أن ما 2
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فعلوه هو من قبیل غیرتهم وحبهم له، فالروح كشف المتاعب، أما عدم الصعود فكان رجاء من الشعب حفًظا على 
 حیاته من المخاطر.

) نراه هنا 11: 19العجیب إن الروح القدس الذي وهب بولس أن یصنع عجائب فوق العادة في أفسس (أع 
في صور وقد مكث معه التالمیذ، وتنبأوا له بالروح عن المتاعب التي سیالقیها في أورشلیم، وطلبوا منه أال یصعد 

 سیالقیه بل اخبره خالل التالمیذ. فمع ما ناله القدیس بولس من اإلیها. لم یكشف الروح لبولس الرسول مباشرة عم
) أعلنه الروح للتالمیذ، حتى یشعر 22: 20مواهب وعطایا ونعم وما تمتع به من نجاٍح فائٍق، لكن ما أخفي عنه (أع 

). 11-10: 21الكل بالحاجة إلى بعضهم البعض. لقد تنبأ عن ذلك أغابوس بعد ذلك في بیت فیلبس المبشر (أع 
  ،ولكن لّما استكملنا األیام خرجنا ذاهبین"

، وهم جمیًعا یشیعوننا مع النساء واألوالد إلى خارج المدینة
 ]5". [ وصلینا،فجثونا على ركبنا على الشاطئ

 ومع هذا فقد اظهروا تقدیًرا وحًبا شدیًدا له، حتى ،لم یقبل التالمیذ في صور اإلیمان على یدي بولس الرسول
 كما یصلون من ،أسبوع واحد خرج الكل رجاًال ونساء وأطفاًال یودعونه، یطلبون بركة الرب خاللهبنه بعد خدمته أ

ظهر هذا الشعب حًبا لخدام الكلمة دون تعصٍب لخادٍم معیٍن؛ وشعروا بااللتزام أن یصلوا من أجل الخدام أأجله. هنا 
: ةوالخدمة. هذا وقد نجحوا في تدریب أطفالهم على حمل ذات الروح والشركة في ذات العمل. لقد تحققت فیهم النبو

"بنت صور"  ). ما هذه الهدیة التي قدمتها الكنیسة12: 45"بنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهه بهدیة" (مز 
الغنیة لعریسها سوى الحب الصادق للكلمة والخدام، والوحدة للعمل بروٍح واحٍد، وتقدیم صلوات حتى على الشاطئ من 

 قدموا أطفالهم للرب شركاء معهم في ذات الروح وذات العمل! همنأهو وأروع عمٍل قدموا  وأخیًرا ،أجل الخدمة والخدام
 ،)36: 20في میلتیس جثا رجال الكهنوت على ركبهم یصلون عند تودیعهم للرسول بولس ومن معه (أع 

رجال مع النساء واألطفال یمارسون ذات العمل، وبذات الروح. الوهنا في صور جثا الشعب 
 لكن ، وقد امتأل تراًبا بسبب نقل البضائع،ركع الكل على شاطئ المیناء الذي بال شك كان مرصوًفا بالحجارة

 كما إلى مقدس للرب بالركوع للصالة في كل حین وفي كل موضع. ، أیا كان حاله،الكنیسة تحول كل موضع
المؤمن أینما وجد. یقول جورج هربرت: "الركوع لن یفسد یمارسه  ،الركوع للصالة عمل ال یفارق الكنیسة

الجوارب الحریریة". 

 وتنزع غضبه، ویتمتع بقبوله النعمة، ،إّننا نحني ركبنا، ألن الركب المنحنیة تهیئ لإلنسان نوال المغفرة من اهللا 
أكثر من جمیع حركات الجسم األخرى. 

القدیس أمبروسیوس  

  ،كان (قسطنطین) یدخل مخدعه الخاص في القصر في ساعات معّینة من النهار، ویغلق على نفسه لیناجي اهللا
. Ïویظل راكًعا متضّرًعا من أجل شئون مملكته

یوسابیوس القیصري 

1 Vita Constant. 4:22. 
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 تأمرنا الكنیسة أن نرفع الصلوات هللا بال انقطاع وبكل توّسل، راكعین في األّیام المحّددة لیًال ونهاًراÏ !
القّدیس أبیفانیوس 

 ) یقول: "كنت قبًال مجّدًفا ومضطهًدا ومفترًیا". أّما سبب 11: 1 تي2تحّول من مضطهد إلى كارز ومعّلم لألمم ،(
 تي 1نوالي الرحمة فهو "لُیظهر یسوع المسیح فّي أنا أوًال كل أناة، مثاًال للعتیدین أن یؤمنوا به للحیاة األبدّیة" (

). إننا بنعمة اهللا كما ترون نخلص من خطایانا، التي فیها نحن نضعف. اهللا وحده هو الدواء الذي یشفي 16: 31
النفس. فالنفس قادرة بحق أن تؤذي نفسها، هكذا أیًضا الناس في قدرتهم أن یصیروا مرضى، لكن لیس لیهم ذات 

. Ðالقدرة لكي یصیروا إلى حال أفضل
القدیس أغسطینوس 

، وّدعنا بعضنا بعًضا صعدنا إلى السفینة"ولّما 
 ]6". [وأّما هم فرجعوا إلى خاصتهم

في جٍو من الحب الروحي العجیب تم الوداع لینطلق القدیس بولس ومن معه في السفینة بشكٍر وفرٍح مع ما 
بیته بروح الفرح والشكر على عمل اهللا الدائم بواسطة خدامه وشعبه. إلى  كل ،ینتظرونه من مضایقات، ورجع الشعب

). فقد 18: 33وكما قال موسى النبي وهو یبارك األسباط: "افرح یا زبولون بخروجك، وأنت یا یساكر بخیامك" (تث 
انطلق بولس الرسول ومن معه متهللین بصلوات الشعب من أجلهم، وعاد الشعب إلى بیوتهم حاملین بركة الرسول 

 بولس وصلواته عنهم.

. نبّوة أغابوس في قیصرّیة 3
، كملنا السفر في البحر من صور"ولّما أ

، قبلنا إلى بتولمایس
، فسلَّمنا على اإلخوة

 ]7". [مكثنا عندهم یوًما واحًدا

)، إحدى مدن سبط أشیر، لها 31: 1: عكا، وهي مدینة قدیمة منذ أیام حكم القضاة (قض بتولمایس 
 St. Jeane سمعتها منذ العصور الوسطى، وهي أحد محطات الحروب الصلیبیة، وقد دعوها باسم القدیس یوحنا 

d'Acre ل، أي أكرا، حیث بنوا فیها قالًعا وحصوًنا بحریة ضخمة، وهي متاخمة لجبل الكرم .
 وكانت في  حیث قام بتجمیلها،حین زارها الرسول بولس كانت ُتدعى بتولمایس، نسبة ألحد ملوك البطالسة،

أیام الرسول حائزة على الحكم الكولوني.  
نزل الرسول بولس فیها، وسلم على اإلخوة، مما یشیر إلى وجود كنیسة لها عالقة بالرسول بولس؛ وقد بقي 

عندهم یوًما واحًدا ثم فارقها إلى قیصریة. 
  ،ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس"

، وجئنا إلى قیصریة

1 De Fide, 24. 
2.Sernons 278 :2. 
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، فدخلنا بیت فیلبس المبّشر
، إذ كان واحًدا من السبعة

 ]8". [وأقمنا عنده

إذ جاء القدیس بولس ورفقاؤه إلي قیصریة استضافهم فیلبس الذي كان مشهوًرا بالمبشر، وهو أحد السبعة 
 الخ)، وبّشر 5: 8 الخ). وهو الذي بّشر في السامرة (أع 3: 6(أع  شمامسة الذین اختارهم الشعب لخدمة األرامل

). وقد 40: 8مدن التي على الساحل في طریقه من أشدود إلى قیصریة (أع ال)، وفي 26: 8الخصي األثیوبي (أع 
 ربما تمییًزا له من فیلبس الرسول.   جعل مقره في قیصریة. ُدعي المبشر

یندر أن نجد الرسول بولس ینزل في مكان عام؛ لكنه غالًبا ما كان ینزل ضیًفا لدى أحد أحبائه أو أصدقائه، 
 ولكن كان یحول البیت إلى كنیسة ومركز عمل كرازي ،إذ كان الكل یجدون راحة في نزوله عندهم ال لالستضافة

. روحي وتعبدي
یمكن للقدیس بولس ورفقائه أن یقیموا معه فیه، كما یمكن استیعاب القادمین  كان لدى فیلبس المبشر بیت

للقاء معهم، وكأن بیته كان مركز خدمة. 
: 4 تي 2، 11: 4(أف   وقد ورد هذا التعبیر مرتین أیًضا، أي الكارز باألخبار السارة أو باإلنجیل:"المبشر"

نه كان كارًزا أنهم حملوا هذا اللقب. لكننا رأینا في حیاة القدیس استفانوس أ). لم ُیذكر عن بقیة الشمامسة السبعة 5
ن التبشیر أفي المجامع یحاور الیهود الذین من مناطق أخرى مثل اإلسكندریة وكیلیكیة وروما الخ. ال یمكننا القول ب

لیس من عمل الشمامسة، فإن كل مؤمٍن ملتزم بالشهادة إلنجیل المسیح متى حانت له فرصة. 
 ]9". [وكان لهذا أربع بنات عذارى كن یتنبأن"

تمتعت بنات فیلبس العذارى بموهبة النبوة. لقد سبقهن البعض وتنبأوا له عما سیحل به من متاعب في  
أورشلیم. هذا التكرار في أكثر من موضع كان لتشجیع الرسول بولس وراحته، حیث یؤكد له الروح القدس أن ما 

 الكنیسة في بالد كثیرة لكي ال یضطرب المؤمنون حین یسمعون ما یحل مسیحدث هو بسماٍح إلهيٍ . كما یزكیه أما
به؛ مدركین أنه وهو عالم بما سیحدث ذهب بكامل حریته متهلًال من أجل شركته في صلیب الرب. 

كأننا في عهد األنبیاء، فقد تتلمذت األربع بنات العذارى على یدي أبیهن فیلبس الرسول، ونلن موهبة النبوة. 

 ت بغیرة حنة ابنة فینوئیل التي استمرت حتى شیخوخة متأخرة تخدم الرب في الهیكل بالصلوات واألصوام بلقد أعج
ع أولئك م وأن تحسب ، أن تلحق بجماعتهنتقاتشا) 9: 21 عأ (بع عذارى بنات فیلبس األري ف فكرتا عندم.

. Ïالنبوةة الذین بطهارتهن البتولیة نلن نعم
 یرومالقدیس ج

  فماذا نفعل بخصوص الحقیقة أن فیلّبس 34: 14 كو 1إن كان األمر هكذا (أن تصمت النساء في الكنیسة ،(
 یتكّلمن؟ نجیب على هذا  أنكان له أربع بنات تنّبأن؟ فإن كّن قادرات على فعل هذا، فلماذا ال نسمح لنبّیاتنا

 فلیظهرن عالمات النبّوة فیهنّ . ثانًیا حتى إن كانت بنات فیلّبس قد ،السؤال هكذا: أوًال إن كانت نبّیاتنا یتنّبأن
قض تنّبأن، فإنهّن لم یفعلن هذا داخل الكنیسة. هكذا كان الحال في العهد القدیم، فمع أن دّبورة قد اشتهرت كنبّیة (

1 Letter 130 to Demetrias, 4. 
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)، ال توجد إشارة أنها خاطبت الشعب المجتمع مًعا بنفس الطریقة التي فعلها إشعیاء أو إرمیا. نفس األمر 4: 4
. Ï)22: 34 أي 2؛ 14: 22 مل 2حقیقي بالنسبة لخلدة (

العالمة أوریجینوس  

 ) مل 2)، وبعدهما خلدة (4: 4ضقاآلن أیًضا النساء یتنّبأن. في القدیم مریم أخت موسى وهرون، وبعدها دّبورة 
 الرب دة األولى في اّیام یوشیا واألخیرة في أیام حكم داریوس. تنّبأت وال–) 11: 8)، ویهودیت (یهودیت 14: 22

خن على م)؛ وفي أیامنا بنات فیلّبس. لكن هؤالء لم یكن یتشا38: 2؛ 46: 1لیصابات وحّنة (لوأأیًضا، ونسیبتها 
. Ð بل یحفظن قدرهن،أزواجهنّ 

قوانین الرسل القّدیسین 
  ،وبینما نحن مقیمون أیاًما كثیرة"

 ]10". [انحدر من الیهودیة نبي اسمه أغابوس

 فكان یحسب خدمته في أیة مدینة باألیام، لیس في أیامه یوم ،كان الوقت لدى الرسول بولس ثمیًنا للغایة
ن كان داخل السجن، أو أثناء تفریغ سفینة الخ. وإ واحد بال عمل، حتى 

: 11كان ألغابوس موهبة النبوة، فقد سبق أن نزل من أورشلیم إلي أنطاكیة وتنبأ عن المجاعة العامة (أع 
27-28 .(

، فجاء إلینا"
، وأخذ منطقة بولس

:  وقال،وربط یدّي نفسه ورجلیه
: هذا یقوله الروح القدس

  ،الرجل الذي له هذه المنطقة
، هكذا سیربطه الیهود في أورشلیم

 ]11". [ویسلمونه إلى أیدي األمم

 لذلك أقام أیاًما كثیرة في قیصریة. وقد جاء إلیه ،لم یعد بعد الرسول متعجًال في الذهاب إلى أورشلیم
أغابوس النبي، كما كان یفعل أنبیاء العهد القدیم. ربط نفسه بمنطقة بولس الرسول وتنبأ أیًضا عما سیفعل به الیهود 

في أورشلیم. هذا عادة األنبیاء أن یمارسوا أعماًال رمزیة للكشف عن أحداث مقبلة. كمثال دفن إرمیا النبي منطقته عند 
 ثم بعث بها إلى ملوك ، كما صنع لنفسه أربطة وانیاًرا ووضعها على عنقه،)4: 13الفرات إشارة إلى سبي الیهود (إر 

-2: 27(إر   لیعلن لهم أن نبوخذنصر سینتصر علیه ویستعبد هذه األمم،أدوم وموآب وبني عمون وصور وصیدون
 وصنع إناًء من الطین قد فسد ثم أعاد تشكیله إشارة إلى ما سیحل ،). وأیًضا إذ نزل إرمیا النبي إلى بیت الفخاري7

 رمًزا لسبي ، وسار حافي القدمین، تعرى أیضا إشعیاء من ثوبه الخارجي.)4: 18على أمة الیهود من دماٍر (إر 
 الرمزي من كثرة أعماله وتصرفاته الرمزیة التي تحمل ي). أما حزقیال فُیدعى النب4-3: 20مصر وكوش (إش 

نبوات. 

1 Comm. On 1 Cor. 4:74:6-61. 
2 Constitutions of the Holy Apostles, 8:1:2. 
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  ،فلما سمعنا هذا"
  ،طلبنا إلیه نحن والذین من المكان

 ]12". [أن ال یصعد إلى أورشلیم

هنا نالحظ أن القدیس لوقا نفسه ومن معه من مرافقي الرسول بولس وأیًضا من المؤمنین المقیمین في 
قیصریة قد اتفقوا مًعا في الطلب من الرسول بولس أال یصعد إلى أورشلیم. مع تأكید القدیس لوقا والذین معه أن 

 ، لكن من أجل محبتهم للرسول واستمراریة خدمته طلبوا هذا. وحسب الرسول ذلك حًبا،الرسول یتحرك بتوجیه إلهي
 فهو مستعد ال أن ُیقید فقط بل وأن یموت من أجل اسم الرب یسوع بفرٍح وسرورٍ . ،لكنه یحمل ضعًفا

 وٕانما لیظهروا له الحب، فهم ، ال بقصد إقناعه أن یعدل عن ذهابه (حیث یتعرض للضیق)،حاولوا أن یحفظوه 
. Ïیشتاقون أن تحفظ حیاة الرسول (للخدمة) لكنهم ال یشیرون علیه أن یرفض االستشهاد

 العالمة ترتلیان
  :فأجاب بولس"

  ، تبكون وتكسرون قلبي؟ماذا تفعلون
، ألني مستعد لیس أن أربط فقط

 ]13". [بل أن أموت أیًضا في أورشلیم ألجل اسم الرب یسوع

نه یعلم بصدق محبتهم الملتهبة نحوه وشوقهم الشدید الستمراریة عمله، لكنه انتهرهم ألنه یطلب إتمام مشیئة إ
اهللا فیه بالشركة مع المصلوب في آالمه بل وفي موته. لم یحتمل أن یرى دموعهم من أجله فحسب قلبه منكسًرا، لكنه 

لم یجارهم تصرفهم بل بالحب والشجاعة في الرب رفعهم لیدركوا قیمة األلم من أجل الرب. 
یة دموع أحٍد، لكنها رقة في الرب. لقد مزقت الدموع ؤكان القدیس بولس رقیق المشاعر جًدا، ال یحتمل ر

 لكنها لم تقدر أن تحوله عن طریق الصلیب. ،قلبه
 ذات الروح حین كتب إلى أهل رومیة طالًبا منهم أال یظهروا المحبة في القدیس أغناطیوس األنطاكيحمل 

 كل الجهد لمنع استشهاده. نغیر أوانها، حیث كانوا یبذلو

  سوى أن أكون سكیًبا هللا مادام المذبح معًدا... أطلب إلیكم أال تظهروا لي عطًفا في غیر أوانه، بل إلیكمال أطلب 
دعوا الوحوش تأكلني، التي بواسطتها یوهب لي البلوغ إلى اللَّه. أّنني حنطة اللَّه. اتركوني ُأطحن بأنیاب الوحوش 

ألصبح خبًزا تقًیا للمسیح. هیِّجوا هذه الوحوش الضاریة لتكون قبًرا لي، وال تترك شیًئا من جسدي، حتى إذا ما ُمت 
. Ðال ُأتعب أحًدا، فعندما ال یعود العالم یرى جسدي أكون تلمیًذا حقیقًیا للمسیح

  ألتمّكن من أن أكون حًقا تلمیذ المسیحأرجو أن أحظى بمعونة صالتكم، بمجابهة الوحوش في روماÑ .

  ...حینئذ أصیر تلمیًذا حقیقًیا لیسوع هیِّجوا هذه الوحوش الضاریة لتكون قبًرا لي، وال تترك شیًئا من جسدي
أعّدو بفضل الوحوش الضاریة ... صّلوا إلى المسیح من أجلي حتى عندما المسیح عندما ال یرى العالم جسدي

1 Scorpiace,15. 
2 Ep. to Rom. 2, 4. 
3 Ephes 1:1, 2. 
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 .Ïضحّیة إلهي

 القدیس أغناطیوس األنطاكي
لم یجد الرسول بولس في هذا الوصف ما یفزعه، وال ما یستحق التفكیر فیه، إنما بروح القوة التي یتمتع بها 
خالل النعمة اإللهیة حسب ذلك تكمیًال آلالم المسیح ومشاركة حب مع المصلوب. إنها فرصة ممتعة أن ینفتح الباب 

). 23: 1لینطلق ویكون مع المسیح، ذاك أفضل جًدا (في 
لعواطف وق اضرورة السمو ف نعبًرا عم روميلقدیس جاتب  كÐ Heliodorusإلى هیلیودورس ةرسالفي  
 ؟ا تفعلونذماشلیم: "ر إلى أون الصعودة اهللا. [أجاب بولس على اإلخوة الذین جاهدوا في منعه ممحب اللالبشریة خ

 " (أعجل اسم الرب یسوعألن أربط فقط، بل أن أموت أیًضا في أورشلیم أمستعد لیس   ألني.وتكسرون قلبي نوكبت
 مهنجیل "أمي واخوتي ن حصن اإل یلزم أن ترتد بال قوة م،عیة التي غالًبا ما تتلف اإلیمانطبيلة ا). فالعاطف13: 21

مسیح فلیأمروني إذ ال). إن كانوا یؤمنون ب50: 12؛ مت 21: 8و لمشیئة أبي الذي في السماوات" ( نولمعيالذین 
 ].Ñ)22: 8ت " (مى یدفنون موتاهملموت وٕان كانوا ال یؤمنون "دع ا،أذهب ألحارب باسمه

  یا لروعة أن یوصیهم أن یتغّلبوا برجولة على كل اضطهاد، وأن یجتازوا التجارب بجسارة... إن كان إنسان ما
مستعًدا أن یحتمل مخاوف الموت ویزدري بها، فهل لو وضع نفسه ورحل أفال یبقى له شيء مذّخًرا له؟ ألنه فیما 

هو یضع نفسه یجدها بنوٍع ما، بینما لو وجد حیاته یجلب الهالك لنفسه. لهذا أي خوف یمكن أن یشعر به 
. Òالقّدیسون إن كان ما یبدو قبًال أنه صعب یكون لهم مفرًحا أن یحتملوه

القدیس كیرلس الكبیر  
  : سكتنا قائلین،لم یقنع"ولّما 

 ]14". [لتكن مشیئة الرب

نهم كانوا یلحون على الرسول بولس أال یصعد إلى أورشلیم، لكنهم إذ رأوا إصرار الرسول بولس مع أواضح 
 بفرٍح أدركوا أن هذه هي مشیئة اهللا، فخضعوا لها. لقد أدركوا أن قرار الرسول لیس عن اعتداد في ةقبوله هذه النبو

نفسه أو كبریاء وال عن تهوٍر، لكنه دخول في طریق الصلیب بفرٍح مع تسلیم كل شيء في یدي اهللا. كما لم یتلمسوا 
أدنى تردد أو تخوف مما سیحدث، فلمسوا ید اهللا العاملة في قلبه وفكره وكل حیاته. 

. صعوده إلى أورشلیم 4
 ]15". [هبنا وصعدنا إلى أورشلیمأوبعد تلك األیام ت"

، وربما كان معهم ما جمعوه من ماٍل من ةأعدوا أنفسهم للرحلة، إنهم أشبه بجنوٍد حملوا ما یلزمهم للضرور
خائیة لحساب فقراء أورشلیم. انطلق معه من كان في صحبته وهم یتوقعون ما سیحل بالرسول من أكنائس مكدونیة و

ضیقات، وقد أرادوا أن یكونوا في رفقته وسط اآلالم. 

1 Rom 1, 2. 
Ð لى  إ لحیاة الوحدة في الصحراء، عاداوً عدم سأنه لي رعلشرق، وٕاذ شامعه إلى  جیروم  جندًیا، صار كاهًنا، أخذه القدیسسریلیودوكان هAquileia 

. Altinumقًفا علي أسله الكهنوتي، وفیما بعد سیم م عسیمار
3 Letter 14 to Heliodorius, 3. 
4 Comm. on Luke, Sermon 50. 
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  لكنه حسب ذلك أمًرا 15: 21نه سیحتمل مخاطر كثیرة أسرع ال لیضع نفسه في المخاطر (أع أإذ سمع بولس ،(
 .Ïمن الروح

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

. مشورة اإلخوة له في أورشلیم 5
، وجاء أیًضا معنا من قیصریة أناس من التالمیذ"

، ذاهبین بنا إلى مناسون
 ]16". [وهو رجل قبرسي تلمیذ قدیم لننزل عنده

رصي، له منزل في أورشلیم، بذهب معهم أیضا مجموعة من مؤمنى قیصریة، وكان من بینهم مناسون الق
ینزلون فیه، إذ یصعب أن یجد أحد مسكًنا یستأجره في أورشلیم في وقت العید. 

ن یستضیفه هو ومن ألقد سمع مناسون ما سیحل ببولس من ضیقات في أورشلیم، ومع هذا لم یمتنع عن 
معه مرحًبا بهم دون اعتبار ألیة متاعب قد تحل به بسببهم. 

ن كان مناسون جاء معهم من قیصریة لیستضیفهم في بیته في أورشلیم، إجاء النص الیوناني غیر واضح 
أو جاءوا هم إلى بیته ولم یكن معهم في قیصریة وأنه كان معروًفا للمؤمنین في قیصریة. یرى البعض أنه كان في 

الطریق ما بین قیصریة وأورشلیم مروا به وجاء معهم. 
 في بالد كثیرة. ةبعد غیبة طویلة عاد القدیس بولس إلى أورشلیم بعد أن تعرض لمخاطر كثیر

 ]17". [وصلنا إلى أورشلیم قبلنا االخوة بفرح"ولّما 

 مایو، التقى 28م، ألن العید في تلك السنة كان في 57 مایو من سنة 27في عشیة عید الخمسین في 
. Ðالرسول بتالمیذه القدامى في بیت مناسون وقد ساد الفرح على الكل، وكان معه القدیس لوقا وبقیة زمالء سفره

 إذن المسیح یدخل إلیك به. افتح بیتك واستقبلهإوٕان كان (القادم) لیس بولس بل مؤمن أو أخ، وٕان كان األخیر ف ، 
 .Ñ)... هكذا من یقبل المسیح یقبل أجر من یستضیف المسیح41: 10یقول: "من یقبل نبًیا فأجر نبي یأخذ" (مت 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،وفي الغد دخل بولس معنا إلى یعقوب"
 ]18". [وحضر جمیع المشایخ

 الرسول الوحید المقیم قي أورشلیم، قام القدیس بولس ومن معه بزیارته.  الحینیبدو أن یعقوب كان في ذلك
  ،فبعدما سّلم علیهم"

  ،طفق یحدثهم شیًئا فشًیئا بكل ما فعله اللَّه بین األمم
 ]19". [بواسطة خدمته

بروح التواضع لم یستعرض الرسول إنجازاته الفائقة، إنما حدثهم شیًئا فشیًئا، في هدوء ورویة عن أعمال اهللا 
 ، ولكن نعمة اهللا العاملة بي". كان یؤمن أنه كان یزرع،الفائقة بین األمم بواسطة خدمته. وكما كان یؤكد "أنا ما أنا

1 Hom. on Acts, hom. 45. 
2 David Smith: Life and Letters of St. Paul, p. 657. 
3 Hom. on Acts, hom. 45. 
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وآخرون یسقون مثل أبلوس، لكن اهللا هو الذي ینمي. 
:  وقالوا له،فلما سمعوا كانوا یمّجدون الرب"

  ،كم یوجد ربوة من الیهود الذین آمنوا أنت ترى أیها األخ
 ]20". [وهم جمیًعا غیورون للناموس

ن ربوة من الیهود قبلوا اإلیمان أبالرغم من سرور القادة بعمل اهللا على یدي بولس لكنهم أرادوا تحذیره ب
المسیحي مع غیرتهم على الناموس، وقد بلغهم أن الرسول بولس یكرز بإنجیل النعمة متجاهًال الناموس. فیطالب 

نه ال حاجة للختان وال أالیهود أن یتركوا تهودهم، ویكفوا عن أن یحسبوا أنفسهم یهوًدا، أي یصیرون من األمم، و
للعادات الیهودیة. 

كان من بین المشایخ الحاضرین من قبلوا اإلیمان المسیحي لكنهم الزالوا یعتزون بالفكر یرى البعض أنه 
الفریسي، یحسبون المسیح والكرازة به لخدمة الناموس ومجد إسرائیل مع االعتزاز بحرف الطقوس والعوائد الیهودیة. لقد 
مجدوا الرب النتشار اإلیمان في مدٍن كثیرٍة بصورة فائقة وسریعة، لكن ما أقلقهم هو ما سمعوه عن الرسول بولس أنه 

مقاوم للطقوس الناموسیة. 

  سلطان، بل تحدثوا مع بولس كشریٍك معهم في له " ولم یتكلم یعقوب كأسقف قالوا له تحدثوا. "تواضعالحظوا بأي
" كما لو كانوا في الحال یعتذرون عن أنفسهم قائلین: "لسنا نرید هذا، أال ترى أنت ترى أیها األخوجهة نظرهم: "

، ولم یقولوا: "كم یوجد ربوة من الیهود جعلناهم "كم یوجد ربوة من الیهود الذین جاءوا" قالوا: ضرورة هذا األمر؟"
 وٕانما إلظهار ! روى بولس لهم ما حدث مع األمم لیس لنوال مجد باطل، حاًشا.نحن موعوظین"، إنما هم جاءوا

" لم یمدحوا بولس وال أعجبوا به، فقد فلما سمعوا كانوا یمجدون اهللارحمة اهللا، ولكي یمألهم فرًحا. انظروا إذ قیل: "
 .Ïروى لهم بحكمة ناسًبا كل شيء هللا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،خبروا عنكأوقد "
: أنك ُتعلم جمیع الیهود الذین بین األمم االرتداد عن موسى قائالً 

  ،أن ال یختنوا أوالدهم
 ]21". [وال یسلكوا حسب العوائد

 ویكفي االمتناع عن الزنا ،ربما یتساءل البعض: ألم یقرر المجمع المنعقد في أورشلیم أال ُیثقل على األمم
یجیبون أن هذا القرار یتضمن اآلتي:  )؟15وأكل الدم (أع 

 ب تطبیقها روحًیا ال حرفًیا، لكنها صدرت بتشریٍع إلهيٍ . جأن الطقوس الخاصة بالشریعة، وان كان ي

 أن ما أصدره المجمع خاص بالذین خارج أورشلیم. 

 نه ُیطبق على األمم وحدهم دون الیهود حتى الذین في الشتات.أ 

  لم یتعرض المجمع لما سیحدث عند نمو الكنیسة وتزاید عدد القادمین من األمم، خاصة عندما ُیطرد المسیحیون

1 Hom. on Acts, hom. 46. 
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 من الهیكل، وعندما تخرب أورشلیم.

 ألن الرسول بولس لم یكن یطالب كل الیهود بهذا، وٕانما ،فاإلشاعات التي بلغت أورشلیم كانت غیر صحیحة
سمح لألمم القادمین لإلیمان بهذا. هذا ومن جانب آخر فقد أكد أن الخالص ال یقوم على الممارسة الحرفیة للطقوس 

 عاجز عن التبریر. هالیهودیة بل على اإلیمان بالمسیح العامل بالمحبة. فالناموس بحرفیت
ك أن ما قد بلغ أورشلیم من إشاعات كاذبة، لكن إلرضاء هذه األلوف من تدرقیادات الكنسیة ت الكان

المؤمنین یلزم تقدیم برهان عملي على كذب هذه التقاریر. 
جیبة في حبها الفائق للمقاومین، لعخصیة الشام هذه اأم دهشة في نا الذهبي الفموحالقدیس يع م فق ننانإ

رة خدمته إلى آخر نسمة من  طوال فتمتها. فبینما وقف الیهود حتى الذین تنصروا موقف العداء منهككرها وحفواتساع 
 لنا نأ قثن  ألجلنا. ألننااصلو: "یهم في رسالته إلى العبرانیینلإ  یتهمونه كمقاوم للناموس، بروح الحب یكتبتهحیا

غضونه ما یطلبه ن یب). [إنه یطلب من الذي18: 13ء" (عب في كل شيضمیًرا صالًحا، راغبین أن نتصرف حسًنا 
مات، اهتأن لنا ضمیًرا صالًحا". فال تخبرونني عن اق ة من أجله، قائالً : "ألننا نث أي الصالكل اآلخرین ممن یحبونه،
ن نحو أنفسنا أننا ندبر مكائد ضدكم. یقول: "لنا ر منشع نل یسيء إلیكم في شيء، ونفإن ضمیرنا، كما یقول، ل

 وأیًضا من نحوكم. لم نفعل شیًئا بخداٍع، وال في ریاءٍ . إذ یبدو أنه قد بلغ  بل،مضمیر صالح"، لیس فقط من نحو األم
 .]Ïكصدیق لبذا... أكتب إلیكم هذا، لیس كعدٍو، وال كخصٍم،  هإلیهم

إنه أمر طبیعي أن یجتمع الیهود الذین قبلوا اإلیمان، إذ سمعوا أن بولس قد حضر إلى أورشلیم، وأنهم 
سیحتجون بشدة على موقفه كما صورته التقاریر الخاطئة. 

، فإذا ماذا یكون البد على كل حال أن یجتمع الجمهور"
 ]22". [ألنهم سیسمعون أنك قد جئت

  ،فعل هذا الذي نقول لكأف"
 ]23". [عندنا أربعة رجال علیهم نذر

اظهروا للرسول كمن ال یصدقون ما قیل ضده، أنه یبرأ نفسه بأن یحتضن العمل الناموسي بالنسبة للیهود 
المتنصرین، وٕان كان األمم الذین تنصروا هم في حل من هذه الطقوس. یرى البعض انه ُوجد بینهم من كانوا خبثاء، 

ألنهم یعلمون تماًما فكر الرسول بولس، وهم وأمثالهم تعقبوه في أكثر البالد لیثیروا الیهود المتنصرین وغیر المتنصرین 
ضده، بكونه مقاوًما للناموس. 

  نقول هذا كنصیحة ولیس أمًرا... لیكن دفاعك بالعمل ال بالكالمÐ. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،خذ هؤالء وتطهر معهم"
، نفق علیهم لیحلقوا رؤوسهمأو

  ،خبروا عنكأفیعلم الجمیع أن لیس شيء مّما 
 ]24". [بل تسلك أنت أیًضا حافًظا للناموس

1 Homilies on the Hebrews, hom. 34:4. 
2 Hom. on Acts, hom. 46. 
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  ،من جهة الذین آمنوا من األمم"وأّما 
  ،فأرسلنا نحن إلیهم

  ،وحكمنا أن ال یحفظوا شیًئا مثل ذلك
  ،أنفسهمسوى أن یحافظوا على 

 ]25". [مما ٌذبح لألصنام ومن الدم والمخنوق والزنى

) حیث 15یؤكد یعقوب الرسول أن ما یطلبونه من الرسول بولس ال یتعارض مع قرارات مجمع أورشلیم (أع 
أنها خاصة باألمم وحدهم. 

 هنا بنوع من االحتجاج یقولون "نحن" أمرناهم، مع أننا كارزون للیهود، هكذا فلتفعل أنت مع أنك كارز لألمم، 
 .Ïفلتتعاون معنا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،حینئذ أخذ بولس الرجال في الغد"
  ،وتطّهر معهم
، ودخل الهیكل

 ]26". [مخبًرا بكمال أیام التطهیر إلى أن ُیقرب عن كل واحٍد منهم القربان

لكي یصالح كنیسة أورشلیم ویكسبهم ویدخل بهم تدریجًیا إلى المفاهیم الروحیة العالیة مارس بعض الطقوس 
الخاصة بالتطهیر. وكما سبق فكتب: "صرت للذین بال ناموس كأني بال ناموس، مع إني تحت ناموس المسیح، 

). وهكذا صار أیًضا للذین تحت الناموس كأنه تحت الناموس لیحرر 21: 9 كو 1ألربح الذین هم بال ناموس" (
المستعبدین للحرف لحساب المسیح. 

" هي شریعة النذر، فإذا نذر الیهودي نذًرا من أجل ضیقة أو طلٍب یطلبه یترك خصل كمال أیام التطهیر"
)، ألنه مقدس للرب. وفي نهایة المدة یأتي بذبائح 5-2: 6شعره لمدة ثالثین یوًما، وال یذق خمًرا أو مسكًرا (عد 

تطهر معهم النذیر، وٕان كان الشخص غیر قادر على تقدیمها یلجأ إلى من هو مقتدر لینفق علیه. لهذا قیل لبولس: "
. 21-14: 6" وقد وردت ذبائح النذیر وتقدمانه في عد وانفق علیهم

 إذ قام ، أنه كان یمكن للقدیس بولس أن ُیحضر القدیس تیموثاوس كمثلٍ القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
هو بختانه بنفسه، لكنه أذعن لرأیهم وفعل كل ما طلبوه، فإن هذا نافع إلزالة كل شيء، متحمًال كل النفقات. 

بحسب الشریعة فإن الذین علیهم نذور یلزمهم مالحظة اآلتي في وقت تطهریهم: أن یمتنع الشخص عن 
 وال یأكل عنًبا طازًجا أو جاًفا، وال یقترب من جثمان (لشخٍص میٍت ) حتى وٕان كان الشخص أباه أو ،الخمر والمسكر

) 5: 6ذره (عد ن ة)، وأن یقدم تقدمات حتى تكمل أیام نذره. وأن یحلق رأسه في فتر7-3: 6أمه أو أخاه أو أخته (عد 
یشیر القدیس بولس إلى مثل هذا اإلجراء الذى مارسه بقوله: "صرت للیهودي كیهودي ألربح الیهود؛ وللذین 

). فكما في كرازته لألمم رأى أال 20: 9 كو 1تحت الناموس كأني تحت الناموس لكي یربح الذین تحت الناموس" (
یعارضهم في األمور غیر الضروریة، تارًكا لهم حریة اللبس واللغة وعادات األكل والشرب وغیرها مادامت ال تتعارض 

1 Hom. on Acts, hom. 46. 
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ن به مادام لیس ضد اإلیمان بالسید المسیح. ومع اإلیمان، هكذا یرى أال یقاوم الیهود فیما هم متمسك

 لم یتظاهر بولس بما هو لیس علیه، بل أظهر حنو�اÏ .

  من یقوم بتمریض شخص مریض، یصیر كما لو كان هو نفسه المریض، ال بأن یتظاهر أّنه مصاب بحّمى، بل
. Ðبالتفكیر المتعاطف ماذا یود أن تكون المعاملة معه لو كان هو مریًضا

القدیس أغسطینوس  

  ،في كل موضع یصیر المخّلص... "كل شيء لكل أحدٍ ". فللجائع یصیر خبًزا، وللعطشى ماًء، وللموتى القیامة
. Ñوللمرضى الطبیب، وللخطاة الخالص

القدیس كیرلس األورشلیمي  

  ،هل تظاهر بولس أن یكون كل شيء لكل البشر، بطریقة تحمل مداهنة؟ ال، بل هو رجل اللَّه، وطبیب الروح
القادر أن یشّخص كل ألٍم، وباجتهاٍد عظیم یهتم بهم ویتعاطف مع جمیعهم. جمیعنا لدینا بطریق أو آخر شيء 

. Òمشترك مع كل أحدٍ . هذا التعاطف هو ما تبّناه بولس في تعامل مع كل شخٍص بصفة خاصة
أمبروسیاستر  

. شغب في الهیكل  6
، قاربت األیام السبعة أن تتم"ولّما 

، رآه الیهود الذین من آسیا في الهیكل
، فأهاجوا كل الجمع
 ]27". [وألقوا علیه األیادي

 ،قبًال كان شاول الطرسوسى معروًفا في الهیكل، أما بعد هذه السنوات الطویلة فكثیرون، خاصة من الشعب
 تقریًبا كل السبعة أیام في أیام التطهیر داخل الهیكل ولم یشعر به أحد من يه، بل صار غریًبا عنهم. بقولم یعرف

المقاومین لإلیمان المسیحي. 
دخل الرسول الهیكل ومعه األربعة ذوو النذر، وقد تطهر الجمیع، متجها نحو رواق الكهنة لالتفاق معهم 

على أثمان الذبائح. وكان یظن أنه بهذا یهادن المتعصبین ضده من جهة الناموس. وٕاذ كان الوقت هو عید الخمسین، 
وقد جاء الیهود من كل العالم، رآه الذین هم من آسیا، خاصة الذین من أفسس، وكانوا قد امتألوا حقًدا ضد هذا 

تعرف علیه ال الیهود الذین في أورشلیم، وٕانما الذین في الشتات، في آسیا الصغرى. لم اإلسرائیلي المقاوم للناموس. 
 لیقدموا اتهامات ضده، ألنهم ربما شعروا أن هذا التصرف الحكیم لن ، وال إلى قضاة المدینة،یذهبوا إلى رئیس الكهنة

 ،إذ أحدثوا شغًبا داخل الهیكل دنسوه یحقق لهم اشتیاقهم من جهة الخالص من بولس، إنما لجأوا إلى شغب شعبي.
وأفسدوا هدوءه وقدسیته تحت ستار الغیرة على الناموس وعلى قدسیة الهیكل. 

1 Letter 82 to Jerome 
2 Letter to Jerome 75 
3.Sermon on the Paralytic, 10. 
4 Commentary on Paul’s Epistles (1 Cor. 9:20). 
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اآلن صار في وسطهم بین أیدیهم، داخل الهیكل، لیس من أعوان له من األمم المتنصرین، وال من قانون 
روماني یحمیه داخل الهیكل، فوثبوا علیه وهیجوا الجمع الیهودي ضده بكونه مدنًسا للموضع المقدس. إنها ساعتهم 

). 53: 22وسلطان الظلمة (لو 
، عینوا أ، یا أیها الرجال اإلسرائیلیون:صارخین"

  ،هذا هو الرجل الذي ُیعّلم الجمیع في كل مكان
، وهذا الموضع ضًدا للشعب والناموس

  ،دخل یونانیین أیًضا إلى الهیكلأحتى 
 ]28". [ودّنس هذا الموضع المقدس

هذا "، أي یا أصدقاء ناموس موسى والمؤتمنون على حفظ الشریعة. "صارخین یا أیها الرجال اإلسرائیلیون"
"... هو بعینه الذي یشغل أذهان الكل حتى وٕان لم یعرفوه بالوجه، هذا هو المقاوم لألمة اإلسرائیلیة ولناموس هو الرجل

موسى والهیكل. 

 كما لو كان هناك وحش ضخم یصعب اصطیاده، ویصعب التغلب أیها الرجال اإلسرائیلیون أعینوا: "اقالو ،"
 ولیس هنا فقط. فاالتهام صار متفاقًما للغایة في ،"یعلم الجمیع في كل مكان وقد سقط بین أیدیهم. قالوا: "،علیه

 .Ïالظروف الحاضرة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، ألنهم كانوا قد رأوا معه في المدینة تروفیمس األفسسي"
 ]29". [دخله إلى الهیكلأفكانوا یظّنون أن بولس 

رأوا تروفیموس معه في مدینة أورشلیم، وظنوا أنه مرافق له أینما وجد، حتى داخل الهیكل. ما رآه الشعب هو 
كثیرا ما یصدق الشعب أكاذیب خالل رؤیتهم  بولس الرسول، لكنهم صدقوا أن في صحبته تروفیموس داخل الهیكل.

لنصف الحقیقة دون التأكد من الحقیقة كاملة. نصف الحقیقة أن بولس في الهیكل والنصف الكاذب أنه أدخل معه 
تروفیموس إلى الهیكل. 

، فهاجت المدینة كلها"
، وتراكض الشعب

،  بولس وجّروه خارج الهیكلوأمسكوا
 ]30". [وللوقت ُأغلقت األبواب

سرعان ما ثارت الجماهیر التي في المدینة فسحبت الرسول بولس من دار إسرائیل إلى دار األمم، ثم أغلقت 
األبواب لمنع أي شغب متزاید داخل الهیكل. 

إذ جروه خارج الهیكل وأغلقوا األبواب بین رواق األمم وباقي الهیكل لیقتلوه، نما الخبر إلى أمیر الكتیبة، 
فأخذ عسكًرا وقواد مئات وركض إلیهم. وبكل جهد أنقذوه وحموه بدروعهم وحملوه على أكتافهم. 

یمكننا أن نتصور كیف أن الیهود القادمین من كل بالد العالم قد حضروا إلى الهیكل كأقدس موضع على 

1 Hom. on Acts, hom. 46. 
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وجه األرض، لیحتفل الكل بالعید، وها هم یمسكون برجٍل یدنس الهیكل كمن ُأمسك في ذات الفعل. ال یمكن إلنسان 
أن یتصور مشاعرهم وقد أرادوا الفتك بمرتكب هذه الجریمة، إذ في ذهنهم أنه یود أن یجرد الكل من أعز ما لدیهم: 

الهیكل والناموس والعوائد الدینیة. 
المحاكم إلى : [لم یحتاجوا بعد إلى شرائع وال وكما یقول القدیس یوحنا الذهبي الفملقد ألقوا القبض علیه، 

 ].Ï فقاموا بضربه، أما هو فاحتمل بصبٍر لكي یقدم دفاعه فیما بعد وحججه، ألنهم لم یسمعوا له،للعدالة

. تدّخل أمیر الكتیبة 7
  ،وبینما هم یطلبون أن یقتلوه"

 ]31". [نما خبر إلى أمیر الكتیبة أن أورشلیم كلها قد اضطربت

 حیث تقیم فیها الكتیبة العسكریة الرومانیة، شمال غرب الهیكل، مرتبطة Antoniaكانت قلعة أنتونیا 
بالهیكل بمجموعتین من الساللم حتى یمكن سرعة تحركها عند الضرورة. كانت الكتیبة تضم ألفا من الجند. إذ سمع 

یا وتدخل إلنقاذ حیاته. دأمیر الكتیبة بمحاولة قتل بولس أخذ معه على األقل قائدي مئة ومائتین جن
قام هیرودس و ،Baris ودعاها باریس Hyrcanus یوحنا هیركانوس الكهنةُبنیت قلعة أنتونیا بواسطة رئیس 

ن أ یصفها یوسابیوس ب،Mark Anthonyنتونیا نسبة إلى صدیقه مرقس أنطوني أ االكبیر بتجمیلها وتقویتها، ودعاه
 وهي تحوي .Ðطل على الهیكلت تكشف كل ما یجري داخل الهیكل، ذراًعا، 70ها أربعة أبراج، أحدها یبلغ ارتفاعه ل

قشالقات تسع لحوالي ألف جندي، كل منهم یتواجد بصفة دائمة على أهبة االستعداد في أیة لحظة. 
: 5؛ أع 12: 18؛ یو 66-65: 27 وردت عدة مرات في العهد الجدید (مت "أمیر كتیبة"الكلمة المترجمة 

). 26: 23 شخًصا. اسم أمیر الكتیبة هو كلودیوس لیساس (أع 1000)، تشیر إلى من یقود 26
، فللوقت أخذ عسكًرا وقواد مئات وركض إلیهم"

  ،فلما رأوا األمیر والعسكر
 ]32". [كّفوا عن ضرب بولس

  ،مسكهأحینئذ اقترب األمیر و"
  ،وأمر أن یقید بسلسلتین

 ]33". [وطفق یستخبر ُترى من یكون وماذا فعل

لعله أراد بهذا أن یهدئ من روع الجماهیر، بأنه لن یفلت أحد من ید العدالة، وفي نفس الوقت إذ یكون مقیًدا 
 وبهذا ،وربما ًقیدت أیًضا رجاله ولكن بطریقة تسمح له بالحركة  یكون في ذلك حمایة له حتى تتم محاكمته.نبعسكریي

). 11: 21تحققت نبوة أغابوس (أع 
إذ كان األمیر قد ُخدع من قبل من ذلك المصري الذي قام بثورة سابًقا، وهرب من بین یدي الجنود،احترس 

لیسیاس هذه المرة، وقید بولس بسلسلتین، كل منهما مربوطة بید جندي، فاقتاده جندیان وهو مربوط من كلتا یدیه، وقد 
أحاط به الجند حوله. 

، وكان البعض یصرخون بشيء"

1 Hom. on Acts, hom. 46. 
2 Josephus: Jewish Wars, 5:5:8. 
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، والبعض بشيء آخر في الجمع
  ،ولّما لم یقدر أن یعلم الیقین لسبب الشغب

 ]34". [أمر أن یذهب به إلى المعسكر

إذ سأل األمیر الشعب الثائر: "من هو هذا اإلنسان؟ وما هي جریمته؟" كانت اإلجابة صرخات بال معنى. لم 
یعرفوا حقیقة بماذا یتهمون الرسول؟ كان البعض یصرخ بشيء، وآخرون بشيء آخر. ولم یستطع األمیر وال رجاله أن 

یتحققوا األمر. 
 ]35". [صار على الدرج اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجمع"ولّما 

ُحمل بولس إلى القلعة، وقد تزایدت الصرخات، ولم یعرف أمیر الكتیبة ماذا وراء هذا كله. 
تشجعت الجماهیر المحتشدة المتعصبة بال فهم حین رأت فریستهم قد صارت في القیود. وٕاذ كان كثیرون 

منهم قد وضعوا في قلوبهم أن یسحقوه خدمة هللا ولشعبه هجموا علیه وهو في وسط الجنود، وصاروا یضربونه ویلكموه 
بكل عنف من كل جانب وهم یصرخون: اقتله، اقتله. ولوال أن العسكر حملوه إلى الدرج لمزقته الجماهیر. 

 ]36". [ خذه:جمهور الشعب كانوا یتبعونه صارخین"ألن 

كانت الجماهیر في حالة هیاج شدید، تساندهم بل وتدفعهم القیادات الیهودیة الدینیة لقتله. وارتبك األمیر 
ورجاله، إذ لم یجدوا تفسیًرا منطقًیا لما یحدث.  

كان العسكر في حیرة بین ثورة الجماهیر وعدم مباالتهم بوجود الحراسة المشددة وبین ترقبهم لألوامر التي 
تصدر إلیهم من األمیر. وفي وسط هذا كله لم یوجد شخص واحد یلتزم بالهدوء مع السالم الداخلي سوى الرسول 

بولس نفسه. إذ قارب أن یدخل المعسكر أومأ إلى األمیر لیسأله. 
موقف غریب لم یره من قبل األمیر وال توقعه، خاصة وقد الحظ ما على سمات الرسول من هدوء، لذا 

اقترب منه یسمع إلیه. 
  ،قارب بولس أن یدخل المعسكر"وٕاذ 

؟  أیجوز لي أن أقول لك شیًئا:قال لألمیر
 ]37". [تعرف الیونانیةأ :فقال

تحدث الرسول مع أمیر الكتیبة بالیونانیة، فُدهش ألنه كان یظنه یهودي مصري سبق أن صنع فتنة مدعًیا 
 أنه قال لهم سیظهر لهم كیف Îنه نبي، خرج وراءه أربعة آالف شخص إلى جبل الزیتون. وكما یقول یوسیفوسأ

 نسمة ضللهم 30000 وأنه سیعبر بهم خالل هذه الحصون الساقطة. كما یقول أنه َجمع ،تتساقط حصون أورشلیم
باط هذه الحركة إث. قام فیلكس الوالي بةنه مستعد أن یدخل أورشلیم بالقوأ وقال لهم ،وذهب معهم إلى جبل الزیتون

 شخًصا. هرب المصري ولم یظهر بعد. لهذا كان طبیعًیا أن 200 شخًصا منهم وأسروا 400بقوى عسكریة قتلت 
نه المصري الهارب، قد عاد فثارت الجماهیر علیه. أیظن أمیر الكتیبة 

، فلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه األیام فتنة"أ
 ]38؟" [وأخرج إلى البریة أربعة اآلالف الرجل من القتلة

 شخًصا، فإن 4000نه خرج وراءه أ شخًصا، بینما یقول األمیر 30000إن كان یوسیفوس قد ذكر أنه خدع 

1 Josephus: Antiq. 20:86; Jewish Wars, 2:13:5. 
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ما ذكره القدیس لوقا هو ما نطق به األمیر، وربما كان األمیر ال یود ذكر العدد كامًال حتى ال یعطي لهذا المصري 
.  على جذب هذا العددةتقدیًرا عظیًما وقدر

 400یرى البعض أن تقدیر األمیر أقرب إلى الحقیقة من تقدیر یوسیفوس، ألن األخیر ذكر أن القتلة 
 نسمة. 30000 شخًصا، وهذا العدد یكون قلیًال جًدا لو أن اتباع المصري 200والمقبوض علیه أحیاء 

  ، أنا رجل یهودي طرسوسي:فقال بولس"
  ،من أهل مدینة غیر دنیة من كیلیكیة

 ]39". [كلم الشعبأُ والتمس منك أن تأذن لي أن 

حولت العنایة اإللهیة هذا االضطراب للخیر، فقد وجد الرسول بولس فرصته للحدیث معهم، وكما یقول 
 أنه استطاع أن یجتذبهم لالستماع إلیه بحدیثه معهم بلغتهم المحلیة هذا مع رقته ولطفه في الذهبي الفم القدیس یوحنا

الحدیث. 
اضطر الرسول أن یعلن عن موطنه فهو رجل یهودي شریف المولد، ولد في طرسوس التي اشتهرت بالعلم، 

 مدینة عظیمة مزدهرة. وقال عنها یوسابیوس إنها Xenophonوكانت تنافس اإلسكندریة وأثینا. دعاها اكسنفون 
العاصمة أكثر المدن شهرة بین البالد الكلیلیكیة. كیهودي من حقه الدخول في الهیكل، وممارسة العبادة فیه، وكرجل 

متعلم قادر أن یتحدث مع الشعب. 
، فلما أذن له"

، وقف بولس على الدرج
، وأشار بیده إلى الشعب

، فصار سكوت عظیم
 ]40:" [ قائالً ،فنادى باللغة العبرانیة

وقف القدیس بولس وهو قلیل في جسمه، لكن كان الجمیع یرونه وهو على أعلى درجات السلم. یقف بین 
العسكر وقد حملوا أسلحة بّراقة. كان مربوط بالسالسل، لكنه كان سید الموقف كله. هدوءه العجیب وسالمه الداخلي 

أدهش الكثیرین حتى من الثائرین ضده. 
لم یحسب هذا الموقف مخزًیا له، بل كان في قمة المجد، كأنه قد صعد على سلم یعقوب، وارتفع إلى حیث 
الرب واقف، یحوط به العسكر السمائیون. ویتطلع بقلب ینبض حًبا نحو مقاومیه، لعل نعمة اللَّه تقتنصهم فیختبروا ما 

یتمتع به من أمجاد داخلیة. 
إذ وقف على الدرج المؤدي إلى القلعة أشار بیده للجموع، والعجیب أنه صار سكوت عظیم. هذه نعمة إلهیة 

 لم یكن یحلم الرسول بولس بهذه الفرصة الرائعة لیشهد لمسیحه أمام جمیع فائقة أن یصمت الثائرون لیسمعوا له.
طبقات األمة الیهودیة بكافة علمائها ورؤسائها وأتقیائها، أقام الیهود الذین من أورشلیم والقادمین من كل أنحاء العالم. 
لقد وهبه الرب نعمة، فما أن أشار بیده حتى صار سكوت عظیم. یا له من أسیر مربوط بسلسلتین صاحب سلطان، 

لكنه إذ یشیر إلى الشعب ینصت منتظًرا أن یسمع منه كلمة. 
 التي ال ،العامیة والتي یدعى سریانیة-كلدانیةتحدث معهم ال باآلرامیة، لغة عامة الشعب، وٕانما بالعبرانیة 

یتقنها سوى علماء الیهود والكهنة، لغة العبادة والطقس. سمعوه یتحدث بلغتهم األصلیة، لغة الكتاب المقدس، لغة 
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الهیكل والعظماء، فصار سكوت عظیم. 
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 21من وحي أع 
قیود الحرّیة الماسّیة! 

  ،كان رسولك بولس في طریقه إلى أورشلیم
وقد التهب قلبه شوًقا للشهادة لك في روما. 

اشتهى العمل بین األمم،  
وٕان كان سجیًنا ومقّیًدا بالسالسل. 

لم یشغله ما سیعانیه في طریقه إلى روما 
مادام روحك القّدوس قائًدا له. 

  ،في صور توّسل إلیه اإلخوة
أّال یصعد إلى أورشلیم.  

إّنهم ُمدركون ما تنتظره من شدائد خطیرة حتى الموت. 
والعالم كّله في حاجة إلى كرازته! 

  ،لم تشغله آالم الطریق
إّنما بلوغ إنجیلك إلى عاصمة العالم! 

في حب خرجت الجماهیر رجاًال ونساء مع أطفال، 
لیجثوا مع الرسول على الشاطئ، 

ویقّدموا صالة شكر لك یا مدّبر حیاة الكنیسة وخدمتها. 

  ،وفي قیصرّیة تنّبأت بنات فیلّبس العذارى
ورّبما أعلن عّما سیحّل بالرسول. 

جاء أغابوس یؤّكد تسلیم الرسول لألمم لمحاكمته. 
توالت المشورات والنبّوات، 

أّما قلب بولس فكان متعّلًقا بالشهادة لك. 
انكسر قلبه بسبب إلحاح الجمع أّال یصعد إلى أورشلیم. 

إّنه مستعد ال أن ُیربط فقط، 
بل ویموت في أورشلیم من أجل إنجیلك. 

أحبته الجماهیر في كل بلٍد، 
وأدرك الكل أّنهم في حاجة إلى كل دقیقة من حیاة رسولك. 

وأحّبهم رسولك مشتهًیا أن ینَفق وُینِفق من أجلهم. 
لكن حّبه ألجل نشر الكلمة یسمو فوق كل عاطفة! 

  .في تواضٍع قبل رسولك مشورة اإلخوة في أورشلیم
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هاجت الجماهیر في الهیكل ضّده. 
كثیرون اشتهوا قتله مع أّنهم لم یروه من قبل، 

لكن تعصّبهم األعمى أفسد بصیرتهم. 
لیهج الكل،  

وأّما رسولك فیقف في سالمك العجیب لیشهد لك. 
هب لي یا رّبما قلب بولس الناري للعمل لحساب ملكوتك! 

  .اسمح لي یا سیدي أن أرى بعینیك ما هو علیه رسولك
أراه معك لیس واقًفا على درج الحبس،  

بل محموًال على األذرع األبدیة.  
قیوده أبرع جماًال من كل حلِى ذهبي.  

قیوده كأنها مرصعة بالماس وكل حجارة كریمة.  
یحیط به الجنود بعنفهم،  

لكن حوله المالئكة یتهللون فرًحا وبهجة بقدیسك! 
یقف لیتكلم،  

ولكن روحك القدوس هو الموجه لكل أحادیثه!  
أي ملك أعظم من بولس؟  

وأي رئیس أكثر منه قوة وسلطانًا؟ 

   ،تطلعت إلیه القیادات الیهودیة فرأته مستحق الرجم أو الصلب
حتى یطهروا األرض منه!  

وتطلعت الجماهیر إلیه، تود أن تفتك به، 
ألنه في نظرهم مجرم،  

ولكن ال یدرون ما هي جریمته.  
وتطلع إلیه األمیر وقد انحنت نفسه أمام هدوءه العجیب وسالم قلبه الفائق.  

وتطلع إلیه العسكر في حیرة، إذ لم یروا سجیًنا مثله!  
وتطلعت إلیه الطغمات السمائیة وهي تّطوبه، 

ألنه بفرٍح ُیصلب معك!  
وتتطلع إلیه أنت یا سیدي،  

لترحب به في الملكوت! 
طوباك یا بولس العجیب! 
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األصحاح الثاني والعشرین  

أول دفاع أمام الیهود 
 یفند فیه االتهامات الثالثة التي ُوجهت ،یقدم لنا اإلنجیلي لوقا أول دفاع یوجهه الرسول بولس إلى الیهود

 اآلتي: يضده، وهي أنه ضد األمة الیهودیة، ومقاوم للناموس، ومدنس للهیكل. وقد جاء دفاعه یحو

 نه عبراني بالمولد، غیور على أمته، ویعتز بلغته. هذه الغیرة یشهد لها مجمع السنهدرین نفسه ورئیس الكهنةأ، 
حیث كان یعمل معهم لمقاومة اسم یسوع. 

 بل بإعالن إلهي في لحظات مقاومته بكل عنف السم یسوع. فقد أنار له یسوع ،أن تحوله لم یكن بدعوة بشریة 
 وحوله من مضطهد للكنیسة إلى كارز بإیمانها. ،السماوي الطریق

 یؤكد له أنه سیرفضه الیهود ،أنه لم یهجر الهیكل، بل یشارك في العبادة، وأن الرب نفسه ظهر له في الهیكل 
لیكرز بین األمم. 

 .3-1   غیور یهودي. 1
 .5-4 مضطهد للطریق  .2
 .11-6 . نور من السماء 3
 .16-12 . دعوته للشهادة 4
 .21-17 . رؤیة في الهیكل 5
 .24-22  . محاولة قتله 6
 .30-25 . روماني ال ُیجلد 7

  غیوریهودي. 1
  ، واآلباءاإلخوةالرجال  "أیها

 ]1". [اسمعوا احتجاجي اآلن لدیكم

تقدیٍر بكونهم ونهم إخوته وآباؤه، یكِّن لهم كل حٍب أبدأ دفاعه بالحدیث معهم بكونه واحًدا منهم، یتطلع إلیهم 
بني أمته. 

یتحدث بكل شجاعة بال خوف، وكأنه یقول مع النبي: "ال أخاف من ربوات الشعوب المصطفین عليَّ من 
). 6: 3(مز  حولي"

  ،فلما سمعوا أنه ینادي لهم باللغة العبرانیة"
 ]2". [ فقالأحرى، سكوًتا أعطوا

كثیرون ممن نشأوا خارج الیهودیة وصارت لهم ثقافة هیلینیة كانوا یتحدثون بالیونانیة أو اللغات المحلیة التي 
 لذلك إذ خاطب ،تربوا فیها ونسوا العبرانیة، أما بولس الرسول فكمحٍب لوطنه منذ صباه یجید الحدیث بالعبرانیة بطالقة

الجموع بها سكتوا، عالمة سرورهم بمن یعتز بهذه اللغة مهما كانت ثقافته. 
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هنا یعني هنا اللغة العامیة ولیست لغة العهد القدیم، وتسمى السریانیة، وهي لهجة عامیة من العبریة، أو 
كما یدعوها البعض تحریًفا لها. 

له أیًضا القائد إذ سمعه یتحدث بالیونانیة والعبرانیة العامیة اطمأن  ،كما استراح له الشعب المستمع إلیه
 فهو لیس بذاك المصري الذي یصنع فتنة وسط الشعب. ،بطالقة

  ، ُولدت في طرسوس كیلیكیة،رجل یهودي"أنا 
  ،ولكن ُربِّیت في هذه المدینة مؤدًبا عند ِرجلّي غماالئیل

  ،على تحقیق الناموس األبوي
 ]3". [وكنت غیوًرا للَّه كما أنتم جمیعكم الیوم

نه یهودي، وكما كتب في رسالته إلى أهل فیلبي: "من جهة الختان مختون في أتحدث عن نسبه لشعبه  
). 6: 3الیوم الثامن، من جنس إسرائیل، من سبط بنیامین، عبراني من العبرانیین، من جهة الناموس فریسي" (في 

فهو لیس باإلنسان الغریب عنهم وال سبطه غریب عن بقیة األسباط. مولود في طرسوس، عاصمة كیلیكیة، أي في بلد 
 أي له شرف المولد. ،جدیر بالشرف تتمتع بالحریة، ولیس عبًدا كما هو حال بعض الیهود في الشتات

هو أیًضا دارس متعلم جاء إلى أورشلیم لیتعلم عند رجلي غماالئیل أبرز معلم للناموس الیهودي في عصره. 
 وما سلموه جیًال بعد جیٍل، وأن ما یمارسه ء فهو یعتز بما تسلمه اآلبا،اهتم بناموس اآلباء معتًزا بالتقلید اآلبائي السلیم

 األمانة التي تسلمها، ولكن بحسب الفكر علناآلن هو امتداد حقیقي للتقلید اآلبائي الحق، لیس فیه انحراف. إنه ي
الروحي. ومملوء غیرة هللا، كما یشهدون، إذ كان یضطهد من كان یظنهم مقاومین هللا. غیرته هللا على حفظ الناموس 

روحًیا هي بعینها غیرته في المسیح یسوع مكمل الناموس ومحقق غایته. 

  "بل عند رجلیه مظهًرا مثابرته واجتهاده وغیرته ،)، لم یقل: "بواسطة غماالئیل"3: 22" (أع عند رجلي غماالئیل 
 .Ïعلى االستماع، وتقدیره العظیم لهذا الرجل

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  تعّلم بولس الحروف العبرّیة، وجلس عند قدمّي غماالئیل، هذا الذي لم یخجل من أن یخبر بذلك. لكّنه أظهر
استخفاًفا بالخطابة الیونانیَّة أو على األقل صمت تماًما عن الحدیث بشأنها، وذلك من أجل تواضعه، حتى أن 

. Ðكرازته ال تقوم على قدرة كلماته على اإلقناع، وٕاّنما على قّوة آیاته
القدیس جیروم  

 مضطهد للطریق .2
، واضطهدت هذا الطریق حتى الموت"

 ]4". [مقیًدا ومسلًما إلى السجون رجاًال ونساء

 بال تمییز بین رجٍل أو امرأٍة، غایته في ذلك نأوضح كیف بدأ خدمته بقلب ناري في اضطهاده للمسیحیي 
الكشف عن أن تحوله إلى الخدمة لحساب المسیح لم یكن إال بقوة إلهیة ودعوة سماویة حولت كل فكره واتجاهاته، 

1 Hom. on Acts, hom. 47. 
2 Against Rufinus, 1;17. 
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خاصة وأن هذا قد حدث فجأة خالل إعالن إلهي. 
)، 1: 9(أع  یقدم لنا سفر األعمال صورة واقعیة لشاول الطرسوسي كمضطهد الكنیسة، فقد كان ینفس تهدًدا

). لم یضطهد فقط الذین تبعوا هذا الطریق، بل الطریق ذاته حیث 10: 26وكان یلقي قرعة لقتل من في السجون (أع
كان ال یقبل اسم یسوع وال اإلیمان به. بذل كل الجهد لیرعب الكل: رجاًال ونساًء، مسلًما إیاهم للسجون، وها هو اآلن 

قد صار مقیًدا في السجن من أجل اسم یسوع والشهادة له. 
وضع شاول الطرسوسي في قلبه أن یقاوم المسیحیین حتى وٕان أدي األمر إلى قتلهم، فقد حسبهم ال 
یستحقون الحیاة، ولم یكن یتصور أنه یأتي الیوم الذي فیه یجد لذته في أن یموت كل النهار من أجل مسیحه. 

 وتفاضلت نعمة إیمانا، ولكنني ُرحمت ألني فعلت بجهل في عدم يً رتفم"أنا الذي كنت قبًال مجدًفا ومضطهًدا و ،
 یعترف أنه ،)، ومن جانب آخر6:3 أكد أنه كان یسلك بال لوم (في ،)... فمن جانب14-13:1 تي 1ربنا جًدا" (

. Ïالخطاة أن ییأسوا من أنفسهم، وعلى وجه الدقة ألن بولس قد وجد غفراًناخاطئ إلى الحد الذي ال یحتاج 

 ) أما .). ویقول: "كنت قبًال مجدًفا ومضطهًدا ومفترًیا"11:1تي  2تحول من مضطهد إلى كارز ومعلم لألمم 
 1 األبدیة" (للحیاة مثاًال للعتیدین أن یؤمنوا به ،سبب نوالي الرحمة فهو "لُیظهر یسوع المسیح في أنا أوًال كل أناة

).  انه بنعمة اهللا كما ترون أننا نخلص من خطایانا، التي فیها نحن نضعف. اهللا وحده هو الدواء الذي 16:1تي 
یشفي النفس. فالنفس قادرة بحق أن تؤذي نفسها، هكذا أیًضا الناس في قدرتهم أن یصیروا مرضي، لكن لیس 

. Ðلدیهم ذات القدرة لكي یصیروا إلى حال أفضل
 القدیس أغسطینوس 

  وهم یعلمون ماذا یفعلون... هكذا بإرادتهم بل ،ن جهلٍ علماذا لم ینل الیهود اآلخرون رحمة؟ ألن ما فعلوه لیس 
كانت محبتهم للسلطة عائًقا في طریقهم في كل موضع... لم یفعل بولس كما فعل یهود آخرون، بدافع حب 

السلطة، وٕانما من أجل الغیرة. فماذا كان هدفه من رحلته إلى دمشق؟ لقد ظن أن التعلیم ُمهلك، وكان یخشى 
. Ñلهذا السبب دان نفسه قائالً : "لست أهًال أن أكون رسوالً   الكرازة به...انتشار

 الفم يذهبال القدیس یوحنا 
، كما یشهد لي أیًضا رئیس الكهنة وجمیع المشیخة"

  ،خذت أیًضا منهم رسائل لإلخوة إلى دمشقأالذین إذ 
 ]5". [ بالذین هناك إلى أورشلیم مقّیدین لكي یعاقبوايذهبت آلت

كان أشبه بوكالة تمثل مجمع السنهدرین ورئیس الكهنة في مقاومة المسیحیة. هذا ما ال یستطیع رئیس 
الكهنة أن ینكره، هو ومن معه. وٕاذ سمعوا أن كثیر من الیهود في دمشق قبلوا اإلیمان المسیحي لم یجدوا من یقدر أن 

 لكي یحقق هذا الهدف بنجاح. ةمكانيإقمعهم مثل شاول الطرسوسي. قدموا له كل ي
"ما تفعلونه اآلن هو صورة باهتة لما سبق أن فعلته أنا بالمسیحیین. لي خبرة بما في قلوبهم، وما  یقول لهم:

من مشاعر. وٕاني اشتهي أن تنالوا ذات خبرتي، لتدركوا الحق الذي أدركته أنا". أنتم تحملونه 

1 Sermons 170:1. 
2 Sermons 278:2. 
3 Homilies on, Timothy, hom., 3. 
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 . نور من السماء3
  ،فحدث لي وأنا ذاهب ومتقّرب إلى دمشق"

  ،أنه نحو نصف النهار
 ]6". [بغتة أبرق حولي من السماء نور عظیم

 بدأ یحدثهم عن ،بعد أن كشف ما كان علیه حین كان مضطهًدا للكنیسة وهي ذات الحالة التي یعیشونها هم
عمل اهللا معه، وكأنه یطلب لهم أن یعمل اهللا فیهم كما عمل فیه. 

لقد تركه الرب یسیر  یؤكد الرسول بولس أن تغییره لم یقم على حبه لما هو جدید، وال لتأثیر بشري علیه.
طوال الطریق من أورشلیم حتى قرب دمشق، وكانت كل أحالم یقظته أن یخدم اهللا بكل قوة بإبادة المسیحیین ونزع اسم 

یسوع من على وجه األرض، متطلًعا إلى المسیحیین كأصحاب بدعة تقاوم الحق اإللهي، وتفسد األمة. 
اشرق علیه نور عظیم من السماء، والیهود یعلمون أن اهللا نور، ساكن في النور، مالئكته هم مالئكة نور. 

هذا حدث في الظهیرة حیث ال یمكن أن یكون تخیًال، وال فیه خدعة بشریة. 
  ،فسقطت على األرض"

: لي وسمعت صوًتا قائالً 
 ]7؟" [ لماذا تضطهدني، شاول،شاول

ناداه الصوت من السماء باسمه، وقد تشكك في األمر، من هو في السماء یضطهده، وهو یعرفه باسمه. 
؟  من أنت یا سید:فأجبت"

 ]8". [ أنا یسوع الناصري الذي أنت تضطهده:فقال لي

كانت مفاجأة له أن یسوع الناصري حي، هو في السماء، یحسب كل مقاومة ضد كنیسته موجهه ضده 
ما سقط هو فیه، فإن اضطهادهم للرسول اآلن هو اضطهاد في شخصًیا. وكأن الرسول یحذرهم حتى ال یسقطوا 

مباشر لیسوع الناصري الذي ظنوا أنه قد تخلصوا منه بصلبهم إیاه. إنهم یقاومون المسیا السماوي. 
  ،والذین كانوا معي نظروا النور وارتعبوا"

 ]9". [ولكنهم لم یسمعوا صوت الذي كلمني

 أنه یوجد صوتان، صوت الرب وصوت شاول. هنا یتحدث عن الصوت القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى  
] فیتحدث عن صوت شاول الذى سمعه من حوله. أما 7الذي لم یسمعه المرافقون لشاول، أما فى األصحاح التاسع [

عن النور فهنا یتحدث عن رؤیتهم للنور الباهر دون تمییز للشخص السماوي الذى یتحدث معه، أما في األصحاح 
 ولم یقل أنهم لم یروا النور. فبحق شاول وحده میز الصوت ومیز المتحدث معه، أما ،نهم لم یروا إنساًناأالتاسع فیقول 

. Ï لكنهم لم یسمعوا صوت السماوي وال رأوه،الذین حوله فرأوا نوًرا وسمعوا شاول یتحدث
 ولم یغیر حیاة الذین كانوا حولك؟ وٕان كنا ال نعرف إن ،ولئال یعترضوا: لماذا غیَّر النور والصوت حیاتك 

ن الرؤیا كانت له شخصًیا، لقد رأوا النور ولم یمیزوه، ولم أكان منهم من تأثروا من الموقف أم ال، لكن الرسول أكد 
سمعوا صوًتا رهیًبا لكنهم لم یفسروا الكلمات، ألنه موجه لشاول الطرسوسي.  ربما یسمعوا الصوت الذي كلمه.

 أن شاول الطرسوسي دون رفقائه سمع صوت الرب ودخل معه في الحوار ألنه القدیس أمبروسیوسیرى  

1 Hom. on Acts, hom. 47. 
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[جاء في أعمال الرسل أن بولس إذ سمع صوت المسیح   ومشتاًقا إلى المعرفة.،كان في أعماقه مستعًدا لقبول الحق
 ذات الرحلة وفي نفس الوقت هو وحده قیل عنه أنه سمع صوت  فيتقبل دعوة النعمة، ومع وجود رفقاء كثیرین معه

المسیح. لهذا أیها العزیز القدیس من یؤمن یسمع، ویسمع لكي یؤمن. أما من ال یؤمن فال یسمع. بلى أنه لن یسمع، 
] .Ïوال یقدر أن یسمع لئال یؤمن

 لكننا ال ،ى الرباء، بل في رفقة موكب الكنیسة، ویتر الطرسوسيما أخشاه أن نكون لیس في رفقة شاول 
وت اإللهي، وهو في ص الينراه وال نسمع صوته. فقد سمع الطفل صموئیل صوت الرب، ولم یسمع الكاهن عال

الهیكل. 
 ؟ ماذا أفعل یا رب:فقلت"

: فقال لي الرب
  ،قم واذهب إلى دمشق

 ]10". [وهناك یقال لك عن جمیع ما ترتب لك أن تفعل

 فقاده إلى الكنیسة لكي یتعرف ، لكنه طلب مشورة السماوي،لم یقبل شاول الطرسوسي اإلیمان في الحال
على الحق. في المدینة التي كان یود أن یخرب كنیستها یصیر هو تلمیًذا لیتعلم الحق اإلنجیلي. 

، كنت ال أُبصر من أجل بهاء ذلك النور"وٕاذ 
، اقتادني بیدي الذین كانوا معي

 ]11". [فجئت إلى دمشق

لم تحتمل عیناه الجسدیتان أن تنظرا بهاء نور السید المسح فأصیبتا بالعمى، حتى تنفتح عین قلبه لرؤیة   
المجد الداخلي. 

 . دعوته للشهادة4
  ،ثم أن حنانیا رجًال تقی�ا حسب الناموس"

 ]12". [ومشهوًدا له من جمیع الیهود السكان

:  وقال لي، ووقفيّ إل "أتى
، أیها األخ شاول أبصرْ 

 ]13". [یهلإ ففي تلك الساعة نظرت 

،  إله آبائنا انتخبك لتعلم مشیئته:فقال"
  ،وتبصر البار

 ]14". [وتسمع صوًتا من فمه

لقد اختاره إله اآلباء لكي یتعرف على مشیئته الخاصة بخطة الخالص، ویدرك رسالته، فیرى المسیح 
القدوس البار، ویتقبل من فمه الدعوة للرسولیة. 

 ]15". [ستكون له شاهًدا لجمیع الناس بما رأیت وسمعت"ألنك 

1 Of the Christian Faith, 2: 15 (132). 
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كرسول مدعو من السید المسیح یقدم شهادة حیة عملیة لما رآه وما سمعه، یشهد أن یسوع هو بالحقیقة 
المسیا المنتظر من اآلباء واألنبیاء، وقد جاء وتمم عمل الخالص، فهو مخلص العالم. 

 "لیس فقط لألشخاص المحبین، بل ولغیر المؤمنین، فإنه 15: 22" (أع ألنك ستكون لي شاهًدا لجمیع الناس ،(
  بل الذین ال یعرفون.،لهؤالء تكون الشهادة، ال أن نحث العارفین

 ف نكون موضع ثقة؟ بالحیاة التى نسلكها. يكن شهود موثوق فیهم. لكن كنل
لقد اعتدى الیهود علیه، ونحن تعتدي علینا أهواؤنا، فتأمرنا بالتخلي عن شهادتنا. لكن لیتنا ال نطیعها، فإننا 

 .Ïإنه یرسلنا لكي نشهد له شهود من عند اهللا...

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 أن الشهادة هي للقیامة، ال من جهة التعلیم فقط بل ومن جهة الحیاة. القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
  ؟لماذا تتوانى"واآلن 

، قم واعتمد واغسل خطایاك
 ]16". [داعًیا باسم الرب

 لنا قصة تحوله. فإن حنانیا لم یجد ىلم یسجل لنا اإلنجیلي لوقا هذه الكلمات في اإلصحاح التاسع حیث رو
داٍع لتأجیل العماد حتى یتمتع شاول الطرسوسي بالمیالد الجدید وغفران خطایاه. 

  لقد نطق بأمٍر عظیٍم، إذ لم یقل: "قم واعتمد باسمه"، بل" داعیا باسم المسیح". هذا یظهر أنه هو اهللا، فإنه ال
 .Ðیجوز أن یدعى بأي اسم آخر غیر اهللا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 . رؤیة في الهیكل5
، وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشلیم"

 ]17". [وكنت ُأصّلي في الهیكل أني حصلت في غیبة

 بل الكشف عن عمل اهللا لحساب الخدمة، لهذا بعدما تحدث عن ،لم یكن هدف الرسول استعراض أعماله
 إنما روى لهم دعوة ، )18-17: 1دور اهللا فى تحول شاول لإلیمان لم یرِو لهم خدمته في دمشق وفي العربیة (غل

الرب له للعمل بین األمم، وهو في داخل هیكل سلیمان في أورشلیم. 
خوته الیهود. إ من اهللا وهو في الهیكل یصلي مع ةأوضح انه ترك أورشلیم لیس خوًفا، ولكن بدعو

  :فرأیته قائًال لي"
  ، وأخرج عاجًال من أورشلیمعأسر

 ]18". [ألنهم ال یقبلون شهادتك عني

: 22 إن بولس أشار إلى الرؤیا أنها كانت في الهیكل وهو یصلي (أع القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
ن الرؤیا لیست تخیًال، كما أوضح أن خروجه من أورشلیم لم یكن بدافع الخوف من أ)، فكان في حالة یقظة، و18

1 Hom. on Acts, hom. 47. 
2 Hom. on Acts, hom. 47. 
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 .Ïالمخاطر، إنما لعدم قبولهم الشهادة عن السید المسیح
إذ أتهم الرسول بأنه مدنس الهیكل، أراد تأكید أنه تمتع برؤیا سماویة ودعوة لخدمة األمم وهو في الهیكل. 

، حبسأَ ني كنت  إ یا رب هم یعلمون:فقلت"
، ضرب في كل مجمعأَ و

 ]19". [الذین یؤمنون بك

واضح أن الذي تراءى له في الهیكل الیهودي هو یسوع المسیح، وكان یود أن یبقى شاهًدا له بین الیهود، 
 وأن تحوله هو عمل إلهي. لم یكن یتوقع شاول الطرسوسي أن بني أمته یرفضون ،ألنهم یعرفون سیرته الماضیة

شهادته. 
  ،وحین سفك دم إستفانوس شهیدك"

  ،كنت أنا واقًفا وراضًیا بقتله
 ]20". [وحافًظا ثیاب الذین قتلوه

وٕان كان شاول لم یشترك فى الرجم، لكنه كان مع الراجمین بالروح، فقد قبل هذا الحكم برضى كامل. 
 ]21". [رسلك إلى األمم بعیًداأُ  فإني س،ذهبا :فقال لي"

 ولیس بخطة بشریة وضعها هو أو الرسل. ،انطالقه للخدمة بین األمم كان بدعوة إلهیة

 . محاولة قتله6
، فسمعوا له حتى هذه الكلمة"

:  قائلینأصواتهمثم رفعوا 
  ،خذ مثل هذا من األرض

 ]22". [ألنه كان ال یجوز أن یعیش

 الخدمة ة وال یسمحوا ألحد أن یسمع عن ضرور،رفعوا أصواتهم وصاروا یصرخون حتى یقاطعوه في الحدیث
بین األمم. 

نه غیر مستحق أن یعیش على األرض متطلعین إلیه كوباٍء مدمٍر، ولم یدركوا أنه في سجل ألقد صرخوا 
). 38: 11رجال اهللا الذین لم یكن العالم مستحًقا لهم (عب 

لیس عجیًبا أن یشعر الرسول بأن ما یحل به هو تكمیل آالم المسیح في جسده. لقد سمع الصوت اإللهي 
ینسب ما یحل بالمؤمنین إلیه شخصیا: "أنا یسوع الناصري الذي أنت تضطهده". كما صرخت الجماهیر: "خذه، خذه! 

) هكذا صرخت بالنسبة لرسوله: "خذ مثل هذا من األرض، ألنه كان ال یجوز أن یعیش". 15: 19أصلبه (یو 
لقد أصغوا بكل انتباه حین تكلم معهم بالعبرانیة، وحین شهد لظهور السید المسیح له في الطریق، وكیف 

اختاره للشهادة له، أما أن ُیعلن أنه یذهب إلى األمم، فهذا ما لم یحتملوه، وحسبوه أنه لیس أهًال أن یوجد على وجه 
األرض، مع أن كل أنبیاء العهد القدیم تنبأوا عن عودة األمم إلى اهللا. لم یكن ممكًنا لتشامخ الیهود أن یقبلوا دخول 

األمم إلى اإلیمان، فإنهم فى نظرهم نجسون. 

1 Hom. on Acts, hom. 48. 
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  رأى الرسل أنفسهم الكلمة، لیس ألّنهم رأوا جسد رّبنا ومخّلصنا، وٕاّنما ألّنهم رأوا الكلمة. لو أن رؤیة جسم الرب
تعني كلمة اللَّه، لكان بیالطس الذي حكم على رؤیة یسوع قد رأى كلمة اللَّه، وهكذا أیًضا یهوذا الخائن، وكل 

. Ï)22:22؛ أع 15: 19الذین صرخوا: أصلبه، أصلبه، خذ مثل هذا من األرض" (یو 
العالمة أوریجینوس  

، كانوا یصیحون ویطرحون ثیابهم"وٕاذ 
 ]23". [ویرمون غباًرا إلى الجو

 كانوا یصیحون ویمزقون ثیابهم ویرمون  معیٍن، لكنهم تصرفوا هكذا لكي یخیفوا الحاكم.مٍ لم یشیروا إلى اتها 
غباًرا إلى الجو. كان تمزیق الثیاب یسري على رؤساء الكهنة حین یسمعون تجدیًفا على اهللا تبرأ من دم المجدف (مت 

). أما إلقاء التراب في الهواء فوق رؤوسهم فتعبیر عن ظلٍم حّل بهم، وأنهم یستغیثون بالسماء واألرض. 65-66: 26
هذا المنظر أثار األمیر، فأمر بفحصه داخل القلعة بضربات. 

یرى البعض فى تمزیق الثیاب تعبیًرا عما في داخلهم، أنهم یودون تمزیقه إرًبا إرًبا إن سقط بین أیدیهم، أو 
نهم مستعدون لرجمه. ألعلهم بهذا یعلنون 

: أن یذهب به إلى المعسكر قائالً "أمر األمیر 
  ،أن یفحص بضربات

 ]24". [لیعلم ألي سبب كانوا یصرخون علیه هكذا

ن هیاج الشعب لم یعطه فرصة أإذ كان القدیس بولس یتحدث بالعبرانیة ربما لم یفهم األمیر خطابه، كما 
 فأراد أن یتعرف على الجریمة باستخدام العنف مع الرسول بجلده فیعترف بما ارتكبه. ،لدراسة الموقف

 . روماني ال ُیجلد7
: فلما مدوه للسیاط قال بولس لقائد المائة الواقف"

 ]25". [أیجوز لكم أن تجلدوا إنساًنا رومانًیا غیر مقضي علیه

لم یكن هذا األجراء قانونًیا بالنسبة للمواطن الروماني. لقد استخدم الرسول هذا االمتیاز قبًال حین كان في 
 بهدوء ولطف في غیر ة أما هنا فاستخدمه قبل جلده. وقد تحدث مع قائد المائ،)37: 16فیلبي ولكن بعدما جلد (أع 

 یعَّرض القاضي أو الحاكم الذي یؤدب أو یدین lex Sempronia كان عند الرومان قانون یدعى .غضٍب وال احتدادٍ 
رومانًیا حًرا دون االستماع إلیه أن یسقط تحت الحكم بواسطة الشعب الغیور على حریته. 

:  قائالً ،خبرهأفإذ سمع قائد المائة ذهب إلى األمیر و"
، نظر ماذا أنت مزمع أن تفعلأ

 ]26". [ألن هذا الرجل روماني

: فجاء األمیر وقال له"
 ]27". [ فقال نعم؟ أنت روماني،قل لي

  . أّما أنا فبمبلغ كبیر اقتنیت هذه الرعویة:فأجاب األمیر"

1 Homilies on Jeremiah, hom 12:8. 
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 ]28". [ أّما أنا فقد ُولدت فیها:فقال بولس

كانت الجنسیة الرومانیة ُتمنح للشخص إما بمیالده من والدین رومانیین، أو ُتشتري بالمال، أو ُتمنح هبة من 
الحكومة الرومانیة. ولعل والدا بولس اقتنیا الجنسیة الرومانیة هبة مقابل خدماتهما للدولة الرومانیة. ویرى البعض أن 

طرسوس كمستعمرة رومانیة كان لها حق االمتیاز، فكل مواطنیها یحسبون كرومانیین لهم ذات امتیاز الرومان. 
 وتحملت ، حیث وقفت معه في الحروب، إن طرسوس نالت امتیاز المدینة الحرة من أوغسطس قیصر Appianیقول

خسائر كثیرة لحسابه. ویرى البعض أن بولس نال هذا االمتیاز ألن بعًضا من أسالفه قدموا خدمات عسكریة للدولة 
الرومانیة. 
  ،وللوقت تنحى عنه الذین كانوا مزمعین أن یفحصوه"

  ،واختشى األمیر لّما علم أنه روماني
 ]29". [وألنه قد قّیده

 ،ارتعب األمیر ألن في هذا مسئولیة خطیرة علیه أمام روما. لقد سبق فظنه المصري المتمرد المثیر للفتنة 
)، وازدادت دهشته عندما عرف أنه روماني الجنسیة، خاصة وأنها 37: 21 لكنه ُدهش إذ وجده یتحدث الیونانیة (أع

بالمولد، أي ُیحسب كمن من أسرة شریفة في نظر روما. 
! اختشى األمیر لما علم أنه روماني ألنه قیده. إنه قانون ُیرعب القادة والوالة، أما ناموس اهللا بیا للعج 

فلیس من یعطیه احتراًما وال من یخشاه بسبب طول أناته! 
، وفي الغد إذ كان یرید أن یعلم الیقین"

، لماذا یشتكي الیهود علیه حله من الرباط
، وأمر أن یحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم

 ]30". [ وأقامه لدیهم،حدر بولسأف

 لكنه تركه في الحبس ربما خشیة أن ، كاسًرا للقانون الرومانينلقد حله األمیر من القیود حتى ال یكو
یتعرض له الیهود الثائرین ضده. 

في الغد طلب األمیر أن یقف بولس الرسول أمام مجمع السنهدرین في حضور األمیر، ربما كان هدفه 
إطالق سراح بولس الرسول تحقیًقا للعدالة. 

وقف بولس الرسول أمام رؤساء الكهنة الذین قتلوا السید المسیح یشهد لهم بالقیامة من األموات. صار 
یتفرس فیهم، فقد عرفهم حق المعرفة، وتسلم منهم خطابات توصیة لمقاومة المسیحیین، اآلن یدعوهم لقبول اإلیمان 

المسیحي. 
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 22من وحي أع 

نور من السماء 

   ،كان شاول في ظلمة الحرف القاتل
. وظن في نفسه أنه ابن للنور

 وقاوم أبناء النور.  األزلي،أضطهدك یا أیها النور
. السماويجدف على اسمك، ولم یدرك أنك القدوس 

  ،أمام بهاء مجدك. فانهارأشرقت علیه من السماء 
 وفقد بصره،  ،سقط كمیت

 إنساًنا جدیًدا ملتهًبا بالروح. هلكي تقیم
  ،وتفتح بصیرته بروحك القدوس

عوض العداوة صارت شاهًدا لك. 
عوض المقاومة صار خادًما للجمیع!  

  هناك له فتراءیتستخف بالهیكل الیهودي، يلم ،
ودعوته لیقیم من األمم هیكًال سماوًیا. 

ك معه حجة قویة لدى بنى جنسه. ئصارت قصة لقا
ن یتمتع كل عبراني بما تمتع به، أاشتهى 

 كارًزا لكل األمم. إسرائیلوأن یصیر 
هذا هو لهیب قلبه الذي لن ینطفئ. 

لیس من شغب أو جلدات أو قیود وال حتى الموت  
أن ینزع هذه األحاسیس المقدسة من قلبه 

  ،لتشرق یا رب بنورك علینا 

فنحمل قلب بولس الناري! 
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األصحاح الثالث والعشرون 

القدیس بولس  
أمام مجلس السنهدرین 

هذا هو الدفاع الثاني للقدیس بولس، ولعله اآلن إذ یقف أمام مجمع السنهدرین كان یأمل أن یكشف لهم 
الحق اإلنجیلي، فهم على درایة بالناموس واألنبیاء، لكن آذانهم كانت صماء وعیونهم قد أصابها العمي الروحي، لم 

یكن ممكًنا لهم أن یقبلوا الحق. 
 .5-1. ضربه على فمه 1
 .9-6. منازعة في المجمع 2
 .11-10. ظهور الرب له 3
 .15-12. مؤامرة لقتله 4
 .21-16. اكتشاف المؤامرة 5
 .25-22. إرساله إلى قیصریة  6
 .30-26. رسالة إلى فیلكس 7
 .35-31. بلوغه قیصریة 8

. ضربه على فمه 1
: فتفرس بولس في المجمع وقال"

، اإلخوةأیها الرجال 
 ]1". [أني بكل ضمیر صالح قد عشت للَّه إلى هذا الیوم

احتج القدیس بولس أمام المجمع مدافًعا عن استقامة قلبه وسلوكه، مؤكًدا تكریس حیاته لحساب اهللا منذ 
لم یذكر القدیس لوقا لماذا بدأ الرسول بهذا الدفاع، هل سبقه سؤال أو اتهام ُوجه ضده من  نشأته حتى تلك اللحظات.

  رئیس الكهنة أو غیره من المسئولین أم ال.
في شجاعة عجیبة وجه القدیس بولس حدیثه إلى أعضاء مجمع السنهدرین، دون إشارة إلى األمیر ورجاله 

الحاضرین. وكأنه یقف لُیحاكم أمام المجمع، وكان غایته من ذلك تأكید وجوده في المجمع أكثر من وجوده في حضرة 
لعل هذه هي المرة األولى التي یقف فیها الرؤساء المدنیین، وأنه محب لهم یود أن یقدم لهم الحق باستقامة ضمیره. 

الرسول أمام مجمع السنهدرین بعد تحوله إلى اإلیمان المسیحي. یقف اآلن أمام ذات المجمع الذي كان في صباه 
 یكرمه المجمع ویهبه رسائل وسلطة الضطهاد كنیسة اهللا. یتحدث الرسول بكل شجاعة، وكما وعد اهللا حزقیال النبي:

. )9: 3 (حز "قد جعلت جبهتك كالماس أصلب من الصوان، فال تخفهم، وال ترتعب من وجوههم، ألنهم بیت متمرد"
 وٕانما في كل أمور ، لیس فقط في األمور التي یشتكون علیه فیها،یعلن لهم أن قد عاش بضمیٍر صالحٍ 

 فهو بار بال ،حیاته. لقد كرس قلبه وحیاته هللا، فلم یطلب كرامة وال غنى، بل ما یرضي اهللا. بحسب الناموس الموسوي
نه یقدم خدمة هللا، فكان یعمل حسبما یملیه علیه ضمیره. وحین ظهرت له ألوم. وحین اضطهد كنیسة اهللا، كان یظن 
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یا في الطریق إلى دمشق ترك ارتباطه بمجمع السنهدرین خدمة هللا. وكما یقول: "ألننا نثق أن لنا ضمیًرا صالًحا، ؤالر
 سوي إرضاء اهللا دون أیة اعتبارات يء). ما كان یشغله ش18: 13راغبین أن نتصرف حسًنا في كل شيء" (عب 

بشریة، وقد ثابر على ذلك منذ صباه إلى آخر نسمة من نسمات حیاته. 
كأن الرسول یقول إنني شاول الطرسوسي الذي تعرفونه تمام المعرفة كإنساٍن أمیٍن ومخلٍص من كل القلب 

للَّه ولشعبه، لم یتغیر حتى تلك اللحظات، إنما ما تغیر فیه هو اكتشافه للحق اإللهي. فبذات الضمیر الحي الذي كان 
یعمل كفریسي لحساب المجمع ال یزال یعمل، ولكن في طریق الحق، ولیس خالل الجهل الذي كان یسیطر علیه 

بسبب تمسكه بالحرف. 
 ]2". [حنانیا رئیس الكهنة الواقفین عنده أن یضربوه على فمه"فأمر 

 م، وقد اشتهر بالجشع والغطرسة واالستبداد. 58 ة إلى سن48كان حنانیا رئیس كهنة من سنة 
وقف بولس الرسول أمام نفس رئیس الكهنة الذي وقف أمامه سیده، وربما الذى ضرب الرب على وجهه (یو 

) هو نفسه الذي ضرب بولس على فمه. كان رئیس الكهنة یرى في كلیهما مجدفین على اهللا. كان یطلب 22: 18
صلب السید المسیح ألنه قال الحق أنه ابن اهللا، وها هو یطلب قتل بولس ألنه یفتح باب اإلیمان أمام األمم. لم 

یحتمل رئیس الكهنة أن یعلن السید المسیح عن نفسه بنوته هللا اآلب ومساواته له، وها هو ال یحتمل بولس وهو یمتدح 
نفسه كفریسي بحسب الناموس، فإنه ال یجوز أن یمتدح أحد نفسه في حضرة رئیس الكهنة.  

)، ولذات السبب 24: 22ل  م1صدقیا بن كنعنة میخا على فكه ألنه نطق بكلمة الرب (أن ضرب لقد سبق 
 2: 1قیل عن السید المسیح أنه یقدم قبالت فمه (نش  وقد ).2: 20ضرب فشحور بن أمیر الكاهن إرمیا النبي (إر 

) للذین قبلوا لطمات على أفواههم بسببه. 
)، لكن األشرار یلطمون الشفاه 26: 24یطالبنا سلیمان الحكیم أن نًقبل الشفاه التي تجاوب بكالم مستقیم (أم 

 فالضرب على الفم یشیر إلى رغبة الضارب ومن معه في أن یبكم فم الشخص الذي یضربه، ألنه الناطقة باالستقامة.
ینطق بكلمات غیر الئقة. هذا األسلوب كان مستخدًما في الشرق إلى وقت قریب، وهو یحمل إهانة شدیدة، كأن 

الشخص غیر أهل أن ینطق في حضرة الموجودین، ویلتزم بالصمت بسبب جهالته أو وقاحته أو تجدیفه على الحق. 
ولعل ضربه على فمه یشیر إلى أن یكذب في حضرة رئیس الكهنة ویخدع الحاضرین، إذ یدعي أنه یحمل 

 ضمیًرا صالًحا، بینما یؤمن بیسوع أنه المسیح، وینشر تعالیمه.
: حینئذ قال له بولس"

، سیضربك اللَّه أیها الحائط المبیّض 
 نت جالس تحكم علي حسب الناموس أفأ

 ]3". [مر بضربي مخالًفا للناموسأوأنت ت

 بأن ˺ یؤكد أن رئیس الكهنة حنانیا هو نفسه الذي روى عنه یوسیفوسKrebsیذكر آدم كالرك أن 
 حاكم سوریا أرسله أسیًرا إلى روما، ألنه سبب منازعات بین الیهود والسامریین، وٕاذ أثبت Quadratusكوادراتس 

. ˻براءته عاد إلى أورشلیم واستعاد منصبه كرئیس كهنة

1 Josephus: Antiq 1:20:6. 
2 Josephus: Antiq 1:20: 9:2. 
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نزلت كلمات الرسول كالصاعقة على رئیس الكهنة وكل المجتمعین، فإنهم لم یسمعوا قط یهودًیا ینطق بمثل 
هذه الكلمات عن رئیس الكهنة. إنها إهانة خطیرة لم تحدث في كل تاریخ إسرائیل. 

یرى البعض أن الرسول بولس لم ینطق بهذا بدافع الغضب واالنتقام، لكن أخذته الغیرة المقدسة أن رئیس 
 لقد حكم حنانیا بخالف الناموس الذي أوصي أال ُیضرب .الكهنة یفسد سلطته، ویهین العمل الكهنوتي بتصرفاته هذه

 ما نطق به الرسول كان  لذا).35: 19؛ راجع ال 2: 25( تث  نه مستحق للضربأأحد ما لم ُیفحص وُیحكم علیه 
 أن حنانیا وأخاه حزقیا قد ُذبحا ˺ قد تحققت. جاء في یوسیفوس هذه بأن نبوة القدیس بولسGrotiusبدافع النبوة. یرى 

؛ فقد حاول Manahem بزعامة مناهیم Sicarii استولي علیها السالبون ماأثناء الهیاج الذي حدث في أورشلیم عند
أن یختفي لكنهم سحبوه وقتلوه. 

)، هكذا یقول 27: 23كما دعا السید المسیح الفریسیین المرائیین قبورا مبیضة تحمل في داخلها نتانة (مت 
 ربما یقصد بالحائط .الرسول أن رئیس الكهنة بریائه حائط مبیض یحمل من الخارج صورة جمیلة تخفي تحتها قذارة

المبیض الحائط الذي بدأ یتساقط فعوض وضع أساس سلیم له وٕاعادة بنائه یقومون بوضع طبقة ملس بیضاء حوله 
تخفي ما تشقق منه فیبدو سلیًما، ویكون خطًرا على من یتكئ علیه أو یجلس بجواره. 

 أن ما نطق به القدیس بولس هو ضعف بشري، فاختیاره رسوًال ال ینفي عنه بعض القدیس جیروم یرى 
 الضعفات بسبب تهاونه ولو في اموٍر صغیرة، مثله مثل كافة اآلباء والرسل واألنبیاء.

 إلنسان اةعتطا اسيفن على حریة اإلرادة وحدها، ظانین أنه والذین یركز بیالجیوس تباعأ ىلع الرد يف
اء مدحهم اهللا نفسه مسین عظدي لقیةح مثلة أروميلقدیس جاقدم في كمالها ي ةلالفضي يفیة إرادته أن یسلك ركامل حب

  . الضعفإال أنهم عانوا من

  عوض كونه متهًما وكأنه یقول: "أنت الذي تستحق الضربات بال عدد. انظروا كیف ُصدموا بقوة بشجاعته، وذلك
 .˻ألن النقطة التي كانوا یلقون كل األمور علیها صارت مدیًحا له

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 مشیئتي". بال شك كان لل كم یعي،لبقت داود بن یسى رجًال حسب دجو: "ادً حمثًال وا ذخ المثال لنألعلى سبي 
 لها عینة. حتًما كان ممكنً م تتصرفا يفًما و ُوجد مل، لكنهاهللا یئةشل مكي یتمم كلداود قدیًسا، ومع أنه قد اختیر 

ما ك لهنا ذي سبق فتحدث عن صنعه كل مشیئةاهللا الال ُیالم  .یفعل هذاال وقد ُاختیر بقصد تتمیم مشیئة اهللا أن 
ك الذي لم یتمم ما سبق أن ُأخبر به. فإن اهللا لم یقل أنه وجده إنساًنا یتمم أوامره بال ایؤمر، وٕانما یلتصق اللوم بذ

 نأجنب تنقول أن اإلنسان یمكنه أن ي . ونحن أیًضالهلا كل مشیئة أن یتمم ا إنسان یودمته، وٕانئفشل ویتمم مشي
هیًئا موتر لاو رّ بلجسدي، مادام فكره منصًبا على اال وضعفه تةقاختار ذلك حسب ظروفه المحلیة المؤ ن إخطئي

ه في قدرته كقائد المركب أن ینسحب في اتجاه ن فإ.لكن إن كان اإلنسان یمارس تهاوًنا بسیًطاوا في القیثارة. نً حس
. هذا ديرتى توانى ولو إلى لحظة فإن المركب ترجع، وتحمله المیاه المتدفقة حیث ال يما الذي ذ هر،یالتمقاوم ل

 دة. وك ضعفنا ونجد أن قوتنا محدر ندفیفل طاهمإحال اإلنسان، فإن صار فینا هو 

 2( "عندما تجيء والرقوقرها ضحأ ترواس يفلعباءة التي تركتها اهل تظن أن الرسول بولس عندما كتب: "

1 Josephus: Jewish Wars, 2:17:8. 
2 Hom. on Acts, hom. 48. 
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 وتشبع احتیاجاتنا ،یومیةیاة الحال ازمهتلتس ء التياألشي ايفاإللهیة ولیس  رااألسر يف)، كان یفكر 13: 4تي 
قدم لك أأنا  وربةغى أو عذاب الو حمنى من برد، وال عرف ألًما أاساًنا لم یُجع قط وال عطش وال عنإ ينرأالجسدیة؟ 

 الفضیلة.  ىوشيء س يفإنساًنا یمكن أال یفكر 
 اهللا كبرضيس: "لطمه ينر أأم ذي اللكهنةا رئیس ضدأن ینطق  هكذا عندما لطم العبد الرسول سلم نفسه

یفتح فاه، بل قال برحمة لضاربیه: "إن م صنا صبر المخلص الذي ُاقتید كحمٍل للذبح ولق". ینأیها الحائط المبیض
 لسنا نحط من قدر ا). إنن23: 18و ي " (؟لطمنيتشهد على الشر، وٕان كان حسًنا فلماذا  فأرالشت بم قد تكلتكن
سد. ال نقول شیئا جلضرر الساقط على الجسد وضعف الا بالجسد، وغل يفنعلن مجد اهللا الذي احتمل  بل ،رسولال

م" ويلذلك ا يفان العادل ديالب زه الرارة، لیجيكثوًرا : "الكسندر الحداد صنع بي شررخآموضع  يفعما قاله الرسول 
. Ï)14: 4 تي 2(

  س جیروميدلقا
 ]4" [؟تشتم رئیس كهنة اللَّهأ :فقال الواقفون"

: فقال بولس"
، لم أكن أعرف أیها اإلخوة أنه رئیس كهنة
 ]5". [ألنه مكتوب رئیس شعبك ال تقل فیه سوءً 

كیف لم یعرف القدیس بولس أنه رئیس الكهنة الذي یرأس مجمع السنهدرین، وقد كان بولس على عالقة 
 ویعرف الكثیر عن المجمع؟ ،بالمجمع في صباه

. یري البعض أن هذه الجلسة لم تكن رسمیة، ولم یكن رئیس الكهنة یرتدي ثیابه الرسمیة، لهذا لم یتعرف 1
علیه. 

 . یرى آخرون أن بولس الرسول لم یَر من الذي أصدر األمر بضربه على فمه.2

. یرى فریق ثالث بأن الرسول نطق بهذا في صیغة تهكم، بمعنى أن من یفعل هذا ال یلیق به أن یكون 3
رئیس كهنة، أو ما حدث جعلني ال أحسب أن المتكلم رئیس كهنة، وٕاال لكنت قدمت له االحترام الالئق به. 
هذا الرأي یقبله كثیر من الدارسین ألنه واضح من العبارة السابقة أنه كان یعرف أنه رئیس الكهنة، إذ قال 

 ]3[ له: "أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس، وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟"

. یرى البعض أن القدیس بولس لم یقدم اعتذاًرا عما قاله لكنه یقدم تبریًرا، وكأنه یقول: "حقا ال یجوز أن 4
 حنانیا رئیس كهنة، بل هو مغتصب للمركز، جاء إلى هذا بنقول سوء في رئیس الكهنة، لكنني لست أحتس

الموضع بالرشوة خالل الفساد، هذا وقد أوصى الكتاب المقدس أال ننطق بسوٍء عن الرئیس الدیني أو 
"ال  ) وفي الجامعة:18: 34المدني. جاء في سفر أیوب: "أُیقال للملك یا لئیم، وللندباء یا أشرار؟! (أي 

 .)20: 10(جا  تسب الملك وال في فكرك"

 نه قد تسرع في الرد على غیر عادته فقدم اعتذاًرا.أ. یري آخرون أن بولس الرسول أدرك 5

 سیضربك اللَّه :عندما ُضرب بأمر رئیس الكهنة رد علیه بمحبة، رغم ما یبدو من إجابته أنه كان غاضًبا، إذ قال" 

1 Against the Pelagians, Book 3:4. 
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أیها الحائط المبیض". فرده هذا یبدو شتیمة، أما حقیقة أمره فهو نبوة. فالحائط المبیض هو الریاء أو التظاهر في 
 الرسول بالتواضع بصورة عجیبة. احتفظمظهر الكهنوت، كما لو كانت هناك قذارة مخبأة في غالف أبیض. ف

 ألنه مكتوب رئیس ،رئیس كهنةٍ   "لم أكن أعرف أیها االخوة أنه: "أتشتم رئیس كهنة اللَّه؟" أجاب:فعندما قیل له
 فیما حسب أنه یتكلم .، فإجابته هذه تظهر مدى الهدوء الذي كان یتحدث به)5:23 ع(أ شعبك ال َتُقل فیه سوءً "

 كأنه ...بغضب فقد أجاب بسرعة ولطف، األمر الذي ال یحدث من شخٍص غاضٍب أو معتذٍر (بسبب الشتیمة)
 .˺ الذي أحتمل أنا من أجله أتعاًبا، المسیح،نني أعرف رئیس كهنة آخرإ :قال

 القدیس أغسطینوس

. منازعة في المجمع 2
  ،علم بولس أن قسًما منهم صدوقیون واآلخر فریسّیون"ولًما 

: صرخ في المجمع
، اإلخوةأیها الرجال 

، أنا فریسي ابن فریسي
 ]6". [حاكمأُ على رجاء قیامة األموات أنا 

 معلًنا أنه فریسي ابن فریسي، تربى على رجاء القیامة من ،صرخ الرسول بصوٍت عاٍل لیسمعه الكل
األموات. 

كثر الفئات عداوة للسید المسیح، متطلعین إلیه أنه أفي أیام خدمة السید المسیح على األرض كان الفریسیون 
 فإذ صار التالمیذ یشهدون لقیامة السید المسیح صار ،كاسر لحرفیة الناموس، ومقاوم لریائهم. أما بعد صعوده

 ألنهم ینكرون قیامة األجساد، بینما تعاطف أحیانا معهم الفریسیون ضد ،ن أكثر الفئات عداوة لهموالصدوقي
  وٕانما لتأكید القیامة من األموات.، ال لإلیمان بالسید المسیح،الصدوقیین

، قال هذا حدثت منازعة بین الفریسیین والصدوقیین"ولّما 
 ]7". [وانشقت الجماعة

حدث حوار عنیف بین الفریقین، وكما توقع القدیس بولس صار الفریسیون في صفه، مدافعین عنه، ضد 
الصدوقیین المقاومین له. غالًبا ما أخذ رئیس الكهنة صف الصدوقیین مما أثار الفریسیین باألكثر. 

ما إن بدأ الرسول خطابه حتى تغیر الموقف تماًما، فعوض الصرخات المشتركة تطالب بقتل الرسول، إذا 
بضجیج وخالفات وانشقاقات. ووقف األمیر ورجاله مع العسكر ال یدرون ما قد حدث، وصاروا یتساءلون فیما بینهم 
لعلهم یجدون تفسیًرا لتغیر الموقف تماًما! أما بولس الرسول فوحده كان یتطلع إلى تلك العاصفة التي أثارها وهو في 

هدوٍء تام. 
: الصدوقیین یقولون"ألن 

، أن لیس قیامة وال مالك وال روح
 ]8". [وأّما الفریسّیون فیقّرون بكل ذلك

1 Sermon on the Mount, 1:19:58. 
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 واعتقدوا أن النفوس تموت ،أنكر الصدوقیون القیامة من األموات، كما أنكروا المالئكة الصالحین واألشرار
. ˻، وبالتالي لیس من مكافأة وال عقوبة فیما بعد˺مع األجساد

مع وجود الفریقین للعمل مًعا في مجمٍع واحٍد یهتم بالقضایا العظمى لشئون الیهود الدینیة، كان لكل فریق 
فكره الخاص. 

* كان الفریسیون متدینون متعصبین غیورین على الطقوس الناموسیة، وفي نفس الوقت كانوا مستقیمین في 
إیمانهم وعقائدهم بخصوص عالم األرواح والحیاة األبدیة وقیامة األموات. 

* كان الصدوقیون غیر مخلصین للكتاب المقدس وال لإلعالنات اإللهیة. یرون في أسفار موسى أنها تاریخ 
رائع، وناموس صالح، لكنها لیست على مستوى بقیة األسفار. ینكرون الحیاة األبدیة وبالتالي قیامة األجساد. أما عن 

ظهورات المالئكة ففي رأیهم هي ضغوط من خیاالت ال واقع لها. واللَّه نفسه مادي أو جسدي. 
* یتطلع الفریسیون إلى الصدوقیین أنهم متحررون في الفكر وفاسدون في العقیدة. 

* كان األعضاء من الصدوقیین یمثلون الغالبیة العظمى في مجمع السنهدرین، لكن الفریسیین مع قلة 
عددهم كان لهم تأثیرهم على قرارات المجمع، ألن الشعب یكرمهم جًدا كأصحاب فكر وكأبرار غیورین على الناموس 

والعبادة في الهیكل. 
  ،فحدث صیاح عظیم ونهض كتبة قسم الفریسیین"

: وطفقوا یخاصمون قائلین
  ،لسنا نجد شیًئا ردًیا في هذا اإلنسان

، ن كان روح أو مالك قد كّلمهإو
 ]9". [فال نحاربن اللَّه

 والقسم اآلخر یتبعون الصدوقیین، وهم فئة متعلمة. ،كان بعض الكتبة الدارسین للناموس یتبعون الفریسیین
 ،إذ رأى الكتبة التابعون للناموس ما حدث من صخٍب شدیٍد نهضوا یدافعون عن الرسول بولس بأنه ال یوجد فیه شر

)، خالل ظهور مالك له في 18-17: 22 (أع وأنه لیس مقاوًما للناموس. وأن كرازته بین األمم هي بأمر سماوي
 فمن یقاومه یقاوم اهللا. ،الهیكل

لعل هؤالء الكتبة تذكروا ما قاله معلم الناموس غماالئیل الفریسي في المجمع: "احترزوا ألنفسكم من جهة 
... تنحوا عن هؤالء الناس واتركوهم، ألنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من اهؤالء الناس فیما أنتم مزمعون أن تفعلو

). 37-35: 5الناس فسوف ینتقض، وٕان كان من اللَّه فال تقدرون أن تنقضوه، لئال توجدوا محاربین للَّه أیًضا" (أع 
لم یمل بعض كتبة الفریسیین إلى تبرئة القدیس بولس فحسب، وٕانما ینسبون إلیه تمتعه بالوحي وسمو 

عقائده. أظهروا استعدادهم ال للعفو عنه فحسب، وٕانما إلى مناصرته وحمایته. 

. ظهور الرب له 3
  ،حدثت منازعة كثیرة"
، ختشى األمیر أن یفسخوا بولسا

1 Josephus: Antiq. 18:1:4. 
2 Josephus: Jewiash Wars, 2:8:14. 
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، أمر العسكر أن ینزلوا ویختطفوه من وسطهم
 ]10". [ویأتوا به إلى المعسكر

احتد الموقف جًدا فصار الرسول معرًضا إلى تمزیقه أرًبا بواسطة الصدوقیین، فكان ال بد من األمیر أن 
یتدخل إلنقاذ حیاة السجین. 

فمع تحول الصرخات من هجوم الجمیع على القدیس بولس إلى صرخات لهجوم داخلي بین أعضاء 
 المجمع، وأیًضا بین الجمع المحتشد، لكن ربما لكثرة عدد الصدوقیین ظهر خطورة الموقف على حیاة الرسول، لذلك

أمر لیسیاس العسكر أن یختطفوا بولس ویأتوا به إلى المعسكر. 
: وقال، وفي اللیلة التالیة وقف به الرب"

  ، ألنك كما شهدت بما لي في أورشلیم،ثق یا بولس
 ]11". [هكذا ینبغي أن تشهد في رومیة أیًضا

كلما اشتد الضیق وحلت التجارب قدم اهللا تعزیات سماویة، فإذ كاد الصدوقیون أن یمزقوا بولس، ظهر له 
لم یرسل له مالًكا وال الرب نفسه في المعسكر یطمئنه بأن له رسالة أن یشهد له في روما؛ وأنه لن ُیقتل في أورشلیم. 

رئیس مالئكة وال شاروًبا بل ظهر له الرب نفسه، ألن بولس الرسول كان في موقف یبدو خطیًرا للغایة، وكأن رسالته 
لم یكن وعد السید له أال تلحق به تجارب، وال أن یمد ستنتهي في لحظات. ظهر له لیعلن له أنه لم یكمل رسالته بعد. 

في أیامه على األرض، إنما الوعد المفرح أنه یقدم شهادة له في روما، وهذه كانت شهوة قلب الرسول بولس، وقد 
). 31-30: 28تحققت، فدخلها كسجین منتصر وكارز (أع 

دخل بولس الرسول إلى قلعة أنطونیا في الحبس، لیس من رفیٍق أو زمیٍل معه، ولم یضع في ذهنه خطة 
عمل. دخل الحبس في حراسة مالئكة اللَّه، ولم یكن وحیًدا، بل كان في حضرة الرب الذي كان دائًما یتراءى له یسنده 

 ). لقد ظهر له أیضا في القلعة، ولم10-9: 18ویوجهه كما حدث معه في بیت أكیال وبریسكال في كورنثوس (أع 
یعده بسقوط السلستین من یدیه، فإن هذا ال یشغل ذهن الرسول، وال كانت تستطیع أن تقید الكلمة في فمه، بل على 

العكس فتحت له مجاالت جدیدة للشهادة. ما كان یشغل الرسول بولس أن یشهد للسید المسیح في القصر اإلمبراطوري 
). 24: 27(أع 

تحولت محاكمات الرسول إلى كرازة وشهادة للسید المسیح، فبعد أن شهد أمام األمیر والجند والیهود بعلمائهم 
وكهنتهم والقادمین من كل أنحاء العالم، فتح الرب له طریًقا للشهادة أمام قیصر روما وعظماء وأشراف روما وكل 

العالم األممي. 

. مؤامرة لقتله 4
  ،صار النهار صنع بعض الیهود اتفاًقا"ولّما 

  ،وحّرموا أنفسهم قائلین
 ]12". [أنهم ال یأكلون وال یشربون حتى یقتلوا بولس

 ]13". [وكان الذین صنعوا هذا التحالف أكثر من أربعین"

 یكرسون أنفسهم وكل طاقتهم لتحقیق المؤامرة. منهأ" أي أقسموا معا قسًما مقدًسا في نظرهم حرموا أنفسهم"
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فسهم من القسم إذا لم یتحقق األمر. ربما تخیلوا أنه لن یوجد أي احتمال للفشل. نلم یخطر على بالهم كیف یبرئون أ
هذا وفي مثل هذه الحاالت إن حدث فشل بسبب طارئ ما أسهل أن ینالون حًال من َقَسِمهم من القیادات الدینیة. 

إلى خطة الغتیاله بطریقة لجأت جماعة إذ فشلت خطة هیاج الشعب وٕاثارتهم كما فشلت خطة الیهود، 
لقد قدست جماعة من الیهود صوًما وصنعوا قسًما كمن یشركون اهللا في خطتهم لقتل بولس الرسول، فیقدمونه  بربریة.

ذبیحة هللا. وكما سبق فأعلن السید المسیح نفسه: "سیخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فیها یظن كل من یقتلكم 
). اتفقت هذه الجماعة التى بلغت أكثر من أربعین شخًصا مع رؤساء الكهنة 2-1: 16أنه یقدم خدمة هللا" (یو 

). 15-14: 33والشیوخ للتحالف مًعا لتحقیق المؤامرة (أع 
العجیب أنه باللیل ظهر له الرب یؤكد له أنه لن ُیقتل في أورشلیم، وفي نفس اللیلة وربما في ذات وقت 

ظهور السید له كان الشیطان یعد أكثر من أربعین شخُصا الغتیاله. فالسید المسیح ساهر على كنیسته، وعدو الخیر 
والعجیب أن الشر سرعان ما یتحالف مًعا، إذ كیف یوجد أربعون شخًصا یتحالفون هكذا على  لن یكف عن مقاومتها.

اغتیال شخٍص بروح واحدة، في مدینة أورشلیم التي یدعونها "مدینة اهللا". هذه التي كان یجب أن تأوي البّر صارت 
 للشر والقتل. ىمأو

 القتال للناس منذ البدء، وقد أظهروا غیرة عجیبة لتنفیذ خطة أبیهم: ، الشیطان،لقد سلكوا بروح أبیهم
 بل وتحركوا سریًعا للعمل. ،. انهم لم یقفوا عند التفكیر والتخطیط1
 . خططوا مًعا بروح الوحدة والعمل المشترك.2

 فصمموا أال یأكلوا وال یشربوا حتى یحققوا خطتهم على وجه السرعة، دون وضع أي ،. استهانوا بعنایة اهللا3
 حساب لعنصر تدخل اهللا.

 . استهانوا بنفوسهم وأجسادهم، لتحقیق خطتهم مهما تكن تكلفتها حتى ولو كانت حیاتهم نفسها.4

 إذ التقوا برؤساء الكهنة والشیوخ لیخبرهم بخطتهم، ال لینالوا ،. أعطوا صبغة دینیة تبدو كأنها مقدسة5
بركتهم أو لیصلوا من أجلهم، وٕانما وقد تأكدوا من إمكانیة تحقیقها یتدخلوا لدى السلطات حتى ال ُیقبض علیهم 

 وُیحاكموا.

 فیكذبوا ویخدعوا األمیر لكي ینزله إلیهم ،. طلبوا من رؤساء الكهنة والشیوخ أن یشتركوا معهم في شرهم6
 فیتمموا الخطة.

: فتقّدموا إلى رؤساء الكهنة والشیوخ وقالوا"
 ]14". [قد حرمنا أنفسنا حرًما أن ال نذوق شیًئا حتى نقتل بولس

لعلهم أرسلوا مندوبین عنهم خفیة حتى ال تتجه األنظار إلیهم وتنكشف خطتهم. 

  وذلك كما فرض هیرودس على نفسه قسًما هكذا فعل هؤالء. 14: 23تطلعوا إلي الصوم كوالد للقتل العمد (أع .(
 .˺فهذه هي طرق إبلیس، فتحت ستار الظهور بالتقوى ینصب فخاخه

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،اعلموا األمیر أنتم مع المجمع لكي ینزله إلیكم غًدا"واآلن 

1 Hom. on Acts, hom. 49. 
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  ،كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقیق عّما له
 ]15". [ونحن قبل أن یقترب مستعدون لقتله

طلبوا سرعة إبالغ األمیر حتى یسمح بإنزال بولس في الیوم التالي مباشرة. أما القتل فیتم في الطریق قبل 
بلوغه المجمع حتى ال یشك أحد في أن المؤامرة بتخطیط من المجمع. 

. اكتشاف المؤامرة 5
، خت بولس سمع بالكمینأولكن ابن "

 ]16". [خبر بولسأفجاء ودخل المعسكر و

كیف عرف ابن أخت بولس بالكمین؟ هذا ما ال نعلمه، لكن ما نعرفه أن اهللا یستخدم كل وسیلة إلبادة خطط 
 یرى البعض ).20: 10إبلیس وجنوده. یقول الحكیم: "ألن طیر السماء ینقل الصوت، وذو الجناح یخبر باألمر" (جا 

أن أحد الفریسیین، وهو عضو في مجمع السنهدرین، إذ كان متعاطًفا مع الرسول بولس ألنه یهدم أفكار الصدوقیین 
أخبر ابن أخت الرسول سًرا. ویرى آخرون أن هذا الشاب جاء إلى أورشلیم للدراسة. ولعل أحد أصدقائه في الدراسة، 

ربما كان ابنا أو قریًبا ألحد أعضاء هذه الجماعة التي صممت على قتله أو ألحد الفریسیین األعضاء في المجمع قد 
تحدث مع ابن أخت الرسول، ال إلنقاذ خاله، وٕانما كحدیث بین شابین صدیقین یتحدثان مًعا في صراحة عن ما یدور 

 في أورشلیم.
ال نعرف أحدا من أسرة القدیس سوى ابن أخته هذا، ونحن ال نعرف اسمه، وهل كانت والدته مقیمة في 

أورشلیم أم ال. 
ن عائلة أفي دراستنا لرسائل بولس الرسول خاصة االصحاح األخیر من رسالته إلى أهل رومیة نشعر ب

بولس الرسول هى الكنیسة كلها، وعلى وجه الخصوص خدام الكلمة. فقد صارت الكنیسة هي أسرته، وهو عضو فیها 
ملتصق بالجمیع. 

:  وقال،فاستدعى بولس واحًدا من قواد المئات"
، ذهب بهذا الشاب إلى األمیرا

 ]17". [ألن عنده شیًئا یخبره به

 وطلب منه إن ُیدخل ةكان بولس موضع حب وثقة الكثیر من القادة، فال نعجب إن استدعى قائد مائ
 تحت سلطانه مائة جندي یستدعیهم وال یستدعى، أما أن یستدعیه أسیر في ةبالشاب إلى قائد المعسكر. فان قائد المائ

الحبس فهذه نعمة من عند اهللا. 
. ةلم یستدِع جندًیا عادًیا بل قائد مائ

  : وقال،حضره إلى األمیرأفأخذه و"
  ،سیر بولسألاستدعاني ا
  ،حضر هذا الشاب إلیكأوطلب أن 

 ]18". [وهو عنده شيء لیقوله لك

 من أن یذهب بنفسه ویخبر قائد المعسكر بأن األسیر بولس قد استدعاه، متحدثًا عن ةلم یستنكف قائد المائ
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بولس بوقارٍ . 
  ، وتنّحى به منفرًدا،خذ األمیر بیدهأف"

 ]19". [واستخبره ما هو الذي عندك لتخبرني به

ین بروح تقوي، وأیًضا أمام لطف قائد ج وحبه لخدمة المساةنقف بحق في دهشة أمام تواضع قائد المائ
 بل أخذه بیده كصدیق له أو كأب مع ابنه، وتنحى به منفرًدا یسأله عما عنده لیخبره ،المعسكر الذي لم یستهن بالشاب

به. 
هذا وال یمكننا تجاهل شخصیة هذا الشاب، فحتًما حمل على وجهه عالمات السالم الداخلي ومالمح جذابة، 

مع فیض عنایة اللَّه الفائقة، إذ استطاع أن یدخل المعسكر ویختلي بخاله لیروي له األمر في سریة، وأن یقتاده قائد 
المئة، ویمسك األمیر بیده لیتحدث معه على إنفراد، هذه األمور یصعب حدوثها في مثل هذه الظروف. 

: فقال أن الیهود"
، تعاهدوا أن یطلبوا منك أن تنزل بولس غًدا إلى المجمع

 ]20". [كأنهم مزمعون أن یستخبروا عنه بأكثر تدقیق

ربما كان تلمیذا لدى أحد المعلمین الیهود، وقد سمع همسات عن األمر فتحقق منه. 
  ، ألن أكثر من أربعین رجًال منهم كامنون له،د إلیهمافال تنق"

، قد َحّرموا أنفسهم أن ال یأكلوا وال یشربوا حتى یقتلوه
 ]21". [وهم اآلن مستعّدون منتظرون الوعد منك

 لیسیاس یرسل بولس لفیلكس

. إرساله إلى قیصریة 6
  ،فأطلق األمیر الشاب"

 ]22". [علمتني بهذاأموصًیا إّیاه أن ال تقل ألحد أنك 

: ثم دعا اثنین من ُقّواد المئات وقال"
  ، عسكري لیذهبوا إلى قیصریةمائتيّعدا أ

  ،وسبعین فارًسا
 ]23". [ رامح من الساعة الثالثة من اللیلومائتي

إذ عرف القائد بالمؤامرة قرر إرسال القدیس بولس تحت حراسٍة مشددٍة إلى العاصمة لیسلموه للوالي هناك 
م. 9والي الساعة حیعیًدا عن القیادات الیهودیة في أورشلیم. وقد قام الموكب الضخم في الساعة الثالثة من اللیل، أي 

بهذا ینقذ حیاة الرسول ألنه روماني الجنسیة. 
خرج القائدان كل منهما معه جنوده الخاضعین له، أي مائة جندي مع كل قائد؛ ولعل هؤالء الجنود ساروا 
في الموكب لحمایة بولس حتى یخرج من أورشلیم وبقي السبعون فارًسا یسیرون مع بولس في الطریق حتى یسلموا 

 الموكب عند خروجه من ي تعنdexiolabousبولس للوالي. كما ذهب معه مائتا رامح، وقد جاءت الكلمة الیونانیة 
 شخًصا، وهو لیس بالرقم الكبیر في ذلك الحین بالنسبة لعادات الرومان، خاصة وأن الذین نذروا 500أورشلیم حوالى 
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قتله كانوا أربعین شخًصا فدائیین. لذا كان یجب أن یكون الموكب مرعًبا حتى ال یكون لدیهم أي أمل للبلوغ إلى بولس 
األسیر مهما كانت غیرتهم. 

  ،ن یقّدما دواب لیركبا بولسأو"
 ]24". [ویوّصاله سالًما إلى فیلكس الوالي

 تشیر إلى الدواب بصفة عامة، سواء كانت فرس أو جماًال أو حمیًرا، واألخیرة كانت kteeneeكلمة دواب 
أكثر استخداًما في الیهودیة. 

واضح أن األمیر عامل القدیس بولس بكل تقدیٍر، فلم یطلب أن ُیوضع في مركبة خاصة بالمساجین، وال أن 
یقودوه جرًیا على قدمیه، وٕانما أن یعدوا له دواًبا ألجل وصوله إلى قیصریة في سالم وراحة. 

 میالً . 60المسافة ما بین أورشلیم وقیصریة حوالي 
 والدة Antonia: كان اسمه أنطونیوس فیلكس، كان عبًدا أعتقته من العبودیة انتونیا فیلكس الوالي
، كان یعتز به كلودیوس جًدا، فأقامه والًیا على الیهودیة. دعاه یوسابیوس كلودیوس Claudiusاإلمبراطور كلودیوس 

. 24: 24فیلكس. تزوج ثالثة نساء بالتوالي من العائالت الملكیة، إحداهن دروسوال التي سیشار إلیها فیما بعد في أع 
نه كان والًیا أقال عنه كالرك،  و.˺ أنه كان یحكم بسلطان ملك، ودناءة مع غطرسة عبدTacitusقال عنه تاكیتوس 

ظالًما، إنساًنا شریًرا دنیئا وجشًعا. 
بال شك كان األمیر یعلم الكثیر عن شخصیة فیلكس الوالي وخسته، لكنه أدرك أن السقوط في ید فیلكس 

أهون بكثیر من السقوط في ید رئیس الكهنة ومجمع السنهدرین. ولعل األمیر خشي من قتل بولس فُیتهم باإلهمال أو 
أخذ رشوة لقتل رجٍل روماني الجنسیة. 

. رسالة إلى فیلكس 7
 ]25". [وكتب رسالة حاویة هذه الصورة"

 كلودیوس لیسیاس "
 ]26". [یهدي سالًما إلى العزیز فیلكس الوالي

  ، وكانوا مزمعین أن یقتلوه،هذا الرجل لّما أمسكه الیهود"
 ]27". [خبرت أنه رومانيأُ نقذته إذ أقبلت مع العسكر وأ

، وكنت أرید أن أعلم العلة التي ألجلها كانوا یشتكون علیه"
 ]28". [ إلى مجمعهمفأنزلته

حسب القانون الروماني لیس علیه علة أو جریمة ارتكبها ضد الرومان أو الدولة. 
  ،فوجدته مشكًوا علیه من جهة مسائل ناموسهم"

 ]29". [ولكن شكوى تستحق الموت أو القیود لم تكن علیه

  ،علمت بمكیدة عتیدة أن تصیر على الرجل من الیهودأُ ثم لّما "
  ،أرسلته للوقت إلیك أمًرا  المشتكین أیًضا

1 History v. 9. 
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. أن یقولوا لدیك ما علیه
] 30". [كن معافي

. بلوغه قیصریة 8
، فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا"

 ]31". [نتیباتریسأوذهبوا به لیًال إلى 

 میًال من 17 میًال من أورشلیم. یقول یوسیفوس أنها تبعد حوالي 40و 35: مدینة تبعد ما بین أنتیباتریس
 میًال من قیصریة، غیر هیرودس الكبیر اسمها إلى أنتیباتریس 26یافا. وكانت تسمى قدیًما كفر سابا تبعد حوالي 

. وهى تقع في أرض خصبة بها ینابیع كثیرة. Antpaterتكریما لوالده أنتیباتر 

  خشیة غضب الشعب31: 23كان مثل ملك یرافقه حراسه، هكذا نقل هؤالء بولس بعدد كبیر هكذا لیًال (أع (˺. 

 31: 23 عسكریة ضخمة (أع ةهؤالء العسكر جعلوا بولس مشهورا في قیصریة، إذ جاء ومعه قو(˻. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  ،وفي الغد تركوا الفرسان یذهبون معه"

 ]32". [ورجعوا إلى المعسكر

 وسار الفرسان ،إذ لم یعد هناك خطر من المتآمرین ضد القدیس بولس عاد العسكر وربما معهم الرامحین
بالقدیس بولس إلى قیصریة. 

  ،وأولئك لّما دخلوا قیصریة"
  ،ودفعوا الرسالة إلى الوالي

 ]33إلیه". [أحضروا بولس أیًضا 

  ،ل من أّیة والیة هوأ وس، الوالي الرسالةأفلما قر"
 ]34". [ووجد أنه من كیلیكیة

لما كانت كیلیكیة والیة رومانیة كان یلزم على الوالي الروماني أن یقوم بفحص القضیة دون تشاور مع 
األمیر الوطني. عندما ظهر یسوع أمام بیالطس بنطس أرسله إلى هیرودس أنتیباس الذي كان یحكم الجلیل حیث 

كان یسوع جلیلًیا، أما في قضیة بولس فال حاجة إلى تشاور مع واٍل خارج قیصریة. 
  ،سمعك متى حضر المشتكون علیك أیًضاأ س:قال"

 ]35". [وأمر أن ُیحرس في قصر هیرودس

أودعه فیلكس في الحبس الذي في قصر هیرودس حیث توجد قاعة العدالة. أنشأها هیرودس الكبیر في 
قصره لیمارس فیها القضاء، وكان ملحقا بها أماكن للحبس. 

1 Hom. on Acts, hom. 50. 
2 Hom. on Acts, hom. 50. 
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 23من وحي أع 

ضربات على الفم أم قبالت مقدسة! 

  ،إذ نطق رسولك بالحق
استحق قبالت فمك اإللهي، 

وتلقف ضربات األشرار! 
قبالت فمك الیومیة تمتص كل كیاني. 

فال أبالي بضربات األشرار! 

  ،في جرأة انتهر رسولك رئیس الكهنة المرائي
فحسبه حائًطا مملوء فساًدا! 

لم یخجل أن یعتبره لیس برئیس كهنٍة، 
ألنه فاسد، ومفسد للحق. 

  ،لیهج العالم علینا
وتبقى رعایتك تالزمنا. 

فأنت المعزي والمدافع عن خدامك! 

   ،لیصمم العالم على الخالص منا
وأنت بنعمتك تحول شرهم لبنیاننا. 

أنت تبدد مشورة األشرار! 
أنت تكشف أسرارهم الخفیة. 

لیخططوا كیفما شاءوا، 
فحیاتنا في یدیك ال في أیدیهم. 

إننا محمولین على األذرع األبدیة! 
 حتما تحقق رسالتك بنا یا مخلص العالم!
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محاكمة القدیس بولس 
أمام فیلكس الوالي 

كانت المفاجأة مرة للمتآمرین كما لرئیس الكهنة وأعضاء مجمع السنهدرین حین طلب رئیس الكهنة من 
األمیر لیسیاس أن یحاكم أمام مجمع السنهدرین، فإذا باألمیر یهز كتفیه قائالً : "لقد تحولت القضیة لفیلكس الوالي 

بقیصریة، بولس اآلن أمام الوالي!"  
لقد فشلت خطتهم ومؤامرتهم لقتله في الطریق. 

 .9-1. شكایة ترتلس على بولس  1
 .21-10. احتجاج الرسول بولس   2
 .23-22. تأجیل القضیة   3
 .26-24. عظته للوالي وزوجته  4
 .27. عزل فیلكس   5

. شكایة ترتلس على بولس  1
إذ أرسل لیسیاس القدیس بولس إلى فیلكس والي قیصریة، عاصمة الیهودیة مدنًیا في ذلك حین، غالًبا ما 

أخبر رئیس الكهنة وبعض القیادات الدینیة في أورشلیم المقاومین للقدیس بولس بأنه إن كان لدیهم شكوى على بولس 
فلیقدموها في قیصریة. 

  ،وبعد خمسة أیام انحدر حنانیا رئیس الكهنة مع الشیوخ"
، وخطیب اسمه ترتلس

 ]1". [فعرضوا للوالي ضد بولس

 وقد أخذوا معهم ترتلس الخطیب لیقدم ، بل تبعوا الرسول بولس،لم یرد رئیس الكهنة والشیوخ أن یخسروا وقًتا
الشكوى واالتهامات ضد بولس في قیصریة. وكما نالحظ في سفر األعمال إنه لم یكن لدى القیادات الیهودیة عمل له 

أولویة سوى مقاومة اسم یسوع، والتخلص من كل كارز باسمه. 
هكذا بلغ بهم الحقد والكراهیة حتى أن رئیس الكهنة نفسه ترك الهیكل ومدینة اهللا أورشلیم وكل التزامات 

الخدمة لیذهب بنفسه إلى القضاء في قیصریة یهاجم بولس الرسول. نسي رئیس الكهنة كرامته، وكما جاء في مالخي: 
). 9-8: 2"أما انتم فحدتم عن الطریق... فأنا أیضا صیرتكم محتقرین ودنیئین عند كل الشعب" (مال 

ذهاب رئیس الكهنة ومعه هیئة تمثل مجمع السنهدرین یمثل ضغًطا على الوالي، أن األمر خطیر ویمس 
األمة الیهودیة بأسرها. 

ن عن تقدیم الدعاوى ضد و فحسبوا أنهم عاجز،لعل رئیس الكهنة والشیوخ تصاغروا جًدا في أعین أنفسهم
القدیس بولس، لذلك أخذوا معهم الخطیب ترتلس. 

 فغالًبا لم یبلغهم لیسیاس باألمر فور إرسال بولس ، بعد خمسة أیام یكشف عن تعجلهم في األمرمانحداره
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 إنما انتظر حتى وصول بولس إلي العاصمة. كما ،الرسول إلى قیصریة حتى ال یتبعوه في الطریق ویحدث اضطراب
ناقش رئیس الكهنة الشیوخ فیمن یذهب معهم لعرض الدعاوى. 

: اسم روماني؛ غالًبا ما كان خطیًبا رومانًیا، حیث كان الیهود یجهلون إلى حد كبیر القوانین ترتلس
الرومانیة واإلجراءات القانونیة في مثل هذه الحالة. غالًبا ما كانوا یوظفون بعض المحامین الرومانیین للدفاع عن 

 أو لرفع قضایا ضد البعض، لمعرفتهم بالقوانین واللغة الرومانیة. ،قضایاهم
 ]2:" [فلما دعي ابتدأ ترتلس في الشكایة قائالً "

دعي القدیس بولس من الحبس لیقف أمام الوالى ویسمع الدعاوى ضده ویدافع عن نفسه. 
، حاصلون بواسطتك على سالم جزیل "إننا

، وقد صارت لهذه األمة مصالح بتدبیرك
، فنقبل ذلك أیها العزیز فیلكس بكل شكر

 ]3". [ وكل مكان،في كل زمان

یتحدث ترتلس بضمیر الحاضر الجمع، إما ألنه كان یهودًیا وهذا االحتمال ضعیف، أو ألنه یتكلم باسم 
الموكلین له: مجمع السنهدرین كممثٍل لألمة الیهودیة كلها من الجانب الدیني. 

 وٕان كان بسبب .Ïبدأ ترتلس خطابه بكلمات التملق والریاء، مع أن فیلكس كان معروًفا بعنفه وشره وطمعه
 فقد أمكنه القبض على جماعة لصوص تحت قیادة الیعازر، وأرسل ،هذا العنف استتب إلى حد ما األمن في الیهودیة

 والذي ،) شخًصا إلي البریة38: 21 (أع 4000كما قبض على النبي الكذاب المصري الذى قاد  .Ðعیمهم إلى روماز
. Ñ وقمع التحریض على فتنة قامت بین سكان قیصریة وسوریا،هدد سالم الیهودیة

حسب ترتلس أن الخالص من بولس هو عمل صالح ًیحسب امتداًدا ألعمال فیلكس الصالحة لحساب 
 إذ اخمد الفتن وحركات التمرد التى تهدد سالم الشعب. وكأن بولس واحد من هؤالء المثیرین للفتن. ،األمة

  ،عوقك أكثرأولكن لئّال "
 ]4". [التمس أن تسمعنا باالختصار بحلمك

 حیث یتطلعون إلیه كنیٍر موضوٍع ، الرومانييلم یكن أحد یجهل مدى كراهیة رئیس الكهنة والشیوخ للوال
 لكن في كراهیتهم السم یسوع قالوا لبیالطس أنه لیس لهم ، ضد فیلكسةعلى عنقهم. كانت قلوبهم مشحونة بالعداو

ملك إال قیصر، واآلن یحسبون فیلكس حلیًما ومهتًما بمصالحهم من أجل تحقیق هدفهم من جهة القدیس بولس. 
 یقول عن ، وأنهم دوًما في حضرته كما في غیبته یشكرونه على تدبیره لمصالحهم،هذا الذي یمتدحونه كحلیمٍ 

 وسیتونیوس TacitusÓنه ظالم وعنیف. وهكذا یصفه تاكیتوس أ في قضیة یوناثان رئیس الكهنة Òیوسیفوس المؤرخ
SuetoniusÔ .

  ،ننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسًداإف"

1 Josephus: Antiq. 20: 162-5. 
2 Josephus: Antiq. 20: 8. 
3 Josephus: Jewish Wars 2:13:2.. 
4 Josephus: Antiq. 20: 8:5. 
5 History 5:9. 
6 Life of Claudius, ch 28. 
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  ،ومهّیج فتنة بین جمیع الیهود الذین في المسكونة
 ]5". [ومقدام شیعة الناصرّیین

تهامات خطیرة ضد الرسول بولس: أحدها یخص إسم رئیس الكهنة وكل مجمع السنهدرین قدم ترتلس ثالثة با
األمن العام للدولة بكونه مهیج فتنة بین جمیع الیهود، والثاني یمس سالمة الدین الیهودي كمنجس للهیكل وكاسر 

للناموس، والثالث كقائد حركة لشیعة جدیدة تدعى الناصریین. 
"، الكلمة الیونانیة تستخدم عن الوباء، هكذا یروا في الرسول أشبه بوباٍء مفسٍد ألخالقیات اآلخرین. لم مفسد"

یقل عنه أنه حامل الوباء، بل هو الوباء بعینه. اعتاد المقاومون لإلیمان المسیحي أن یدعو اإلیمان المسیحي وباءً ، 
والمسیحیین مفسدین. 

نه ینادي بتعالیم ضد ناموس موسى والتقالید والعادات الیهودیة مما یسبب انقساًما وثورة أ" ادعوا مهیج فتنة"
 تعبیر عسكري كقائد للجیش، وكأن بولس هو الرجل و وهprootostateenوسط الیهود. جاءت الكلمة "مهیج فتنة" 

" تلمیًحا خفًیا إلى إثارة فتنة بین مهیج فتنةاألول في حركة الناصریین الثائرة كجیش یحارب. یرى البعض في تعبیر "
الیهود ضد روما، هذا االتهام ال ینطبق مطلًقا على الرسول بولس، إذ كان یشیر إلى جنسیته الرومانیة واهتمامه 

باألمم. 
 فتشیر إلى أنها جماعة منحرفة عن ، heresy بدعة أو هرطقة أصحاب أي haireseoosشیعةأما كلمة 

اإلیمان. 
هكذا قلبوا الحقیقة، فالرسول بولس ككارٍز بإنجیل المسیح، یسوع الناصري، یدعو إلى الخضوع للسلطات، 
وتقدیم الكرامة لمن له الكرامة، كما یدعو إلى تنفیذ الناموس في كمال مفهومه الروحي، فیطالب بالحب حتى نحو 

األعداء والمقاومین. 

  ألن الناصرة موضع ، بهذا یریدون تحطیمه)،5: 24 (أع "نوالناصري" نهم یقولون هذا كنوٍع من التوبیخألقد ظنوا 
" یبدو كمن یتسلل دوًما وجدناه". انظروا كیف یشوهون سمعته بخبث، فبقولهم "وجدنا هذا الرجلوضیع. قال: "

 .Ï مع أنه كان في الهیكل لمدة سبعة أیام،خفیه، وأنه بصعوبة تتبعوه حتى وجدوه

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، وقد شرع أن ینجس الهیكل أیًضا"
 ]6". [ردنا أن نحكم علیه حسب ناموسناأ وأمسكناه،

)، وقد أجاب الرسول 28: 21هذا االتهام بال أساس، فقد أتهم بأنه دخل بیونانیین إلى المكان المقدس (أع 
). 18: 24على ذلك (أع 

  ،قبل لیسیاس األمیر بعنٍف شدیدٍ أف"
 ]7". [یدیناأخذه من بین أو

اتهموا األمیر لیسیاس باستخدام العنف معهم، وأنه لو لم یفعل ذلك لتمت محاكمة عادلة بخصوص بولس. 
 إذ كانوا یدبرون مؤامرة لقتله دون محاكمة. ،وهم في هذا یخفون الحقیقة

1 Hom. on Acts, hom. 50. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الرابع والعشرون 

  

  ، إلیكیأتواوأمر المشتكین علیه أن "
، ومنه یمكنك إذا فحصت أن تعلم جمیع هذه األمور

 ]8". [التي نشتكي بها علیه

 وأن القدیس لوقا اكتفي بتقدیم الخطوط ،یرى البعض أن حدیث الخطیب ترتلس حتًما كان أكثر من هذا
العریضة للحدیث أو ملخًصا له. 

 ]9". [ثم وافقه الیهود أیًضا قائلین أن هذه األمور هكذا"

شهد القادمون من أورشلیم صدق كلمات ترتلس، وال نعلم إن كانت قد ُأخذت شهادتهم بصورة فردیة، أم 
اكتفوا بمجرد موافقة الكل مًعا على هذه االتهامات. 

. احتجاج الرسول بولس 2
:  إلیه الوالي أن یتكلمئومأفأجاب بولس إذ "
، ني إذ قد علمت أنك منذ سنین كثیرة قاٍض لهذه األمةإ

 ]10". [احتج عّما في أمري بأكثر سرور

هذا هو الدفاع الثالث لبولس الرسول كما ورد في سفر أعمال الرسل. وقد اتسم دفاعه بروح الحكمة 
والقداسة، وتحقق فیه وعد السید المسیح أنهم إذ یقفون أمام ملوك ووالة من أجله ُیعطون في تلك الساعة ما یتكلمون 

به. 
لم یستخدم الرسول بولس كلمات اإلطراء والتملق، كما فعل الخطیب ترتلس، لكنه قدم مدیًحا متواضًعا 

لفیلكس الوالي، مظهًرا أنه صاحب خبرة في شئون األمة الیهودیة، لهذا حتًما ستكون المحاكمة عادلة. فقد كان فیلكس 
 فتحولت كل السلطة في ، شریكین في الوالیة، وقد أساء األخیر إدارة األمور بطریقة صعبة Comanusوكومانوس

یدي فیلكس، وذلك منذ حوالي سبع سنوات قبل هذه المحاكمة، وهي فترة طویلة أعطت لفیلكس خبرات قویة من جهة 
 ،. كان القدیس بولس یعلم تماًما شخصیة فیلكسÏأمور األمة الیهودیة. إنها فترة طویلة إن قورنت بالوالة السابقین له

لهذا لم یمدحه إال بما هو حق دون مبالغة وال مداهنة. 
. magistrateقضاء الخاص بأمور األمة العامة ل یمارس ا،": ُتستخدم هنا بمعنى حاكمٍ قاض"
 الذي ال یخشى الموت والواثق في أعماقه ء لغة اإلنسان الجرى إنها":احتج عما في أمري بأكثر سرور"

ببراءته مهما دارت األحداث. 
لم یهتز الرسول بولس من كلمات الخطیب األجیر، وال أعطى لكلماته اهتماًما، إنما وجه الحدیث بكل توقیر 

للوالي، وقد ظهرت علیه عالمات السرور والبهجة ال االضطراب والخوف. 

 " :إننا حاصلون بواسطتك هذه لیست لهجة تملق، إنما شهادة لعدالة القاضي. ال بل كان حدیث الخطیب فیه تملق
إذ أنك  فلماذا تقوم بالتحریض؟ أما ما طلبه بولس فهو العدالة، إذ یقول: "،". فإن كان األمر هكذاعلى سالم جزیل
منذ سنین " ◌ٍ ". وقد أكد ذلك خالل طول الزمن حیث كان قاضًیاعما في أمري بأكثر سرور قاض عادل احتج

1 Josephus: Antiq. 20:7:7. 
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 .Ï"كثیرة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،قادر أن تعرف أنه لیس لي أكثر من اثني عشر یوًما"وأنت 
 ]11". [منذ صعدت ألسجد في أورشلیم

یرى البعض أن االثني عشر یوًما أو أكثر منذ صعد إلى أورشلیم هي هكذا: 
). 15: 21الیوم األول الذي جاء فیه إلى أورشلیم (أع 
. )18: 21الیوم الثاني قضاه مع یعقوب والرسل (أع 

. )26، 21: 21 أیام قضاها في تنفیذ نذره (أع 6
). 29: 22؛ 27: 21الیوم التاسع، والسابع من نذره حیث حدث شغب، وأنقذه القائد لیسیاس (أع 

. )10: 23؛ 30: 22الیوم العاشر: وقف أمام مجمع السنهدرین (أع 
الیوم الحادي عشر: ُدبرت مؤامرة لقتله، فأرسل في مساء نفس الیوم غلى قیصریة. 

األیام التي قضاها في الحبس لم یحسبها الرسول بولس، ألنه حسب فقط األیام التى كان یمكن أن ُیتهم فیها 
 إذ ال یمكنه ان یصنع فتنة وهو في الحبس في قیصریة تحت الحراسة. وكأن االثني ،بأنه یصنع فتنة في أورشلیم

 قصیرة ة وهي فتر،عشر یوًما هي الفترة ما بین صعوده إلى أورشلیم حتى مجیئه إلى قیصریة تحت الحبس لدى فیلكس
للغایة. 

"، ولیس لیثیر فتنة. صعد بهدٍف تقوٍي ألتعبد" أو "ألسجدأوضح الرسول غایة صعوده إلى أورشلیم وهي "
تعبدٍي خاشعٍ . 

  ،حاج أحًداأُ ولم یجدوني في الهیكل "
  ،صنع تجمًعا من الشعبأأو 

 ]12". [ وال في المدینة،وال في المجامع

حد، وال أ]، كیف یكون هذا صدًقا، وهو لم یدخل في حواٍر مع 5كان أول اتهام قدمه ترتلس ضده أنه مفسد [
 ولم ، ویحتفظ بشركته في العبادة مع شعبه،على مستوي التجمعات، وال في داخل الهیكل، بل كان في الهیكل ینفذ نذًرا

یتحد أحًدا منهم. 

   " كما لو كانت القضیة هي قضیة حرب وعصیان مسلح، لكن 12: 24" (أع زعیم فتنةاستخدم المتهمون تعبیر (
 .Ðتطلعوا كیف أجاب بولس بلطف

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ]13". [وال یستطیعون أن یثبتوا ما یشتكون به اآلن علي"

). 3-1: 9لیس لدیهم أي دلیل على إثارة أي شعب، إذ یحمل كل حب وغیرة على خالص بني جنسه (رو 
، قر لك بهذاأُ ولكنني "
  ،نني حسب الطریق الذي یقولون له شیعةأ

1 Hom. on Acts, hom. 50. 
2 Hom. on Acts, hom. 50. 
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  ،بائيآعبد إله أهكذا 
 ]14". [مؤّمًنا بكل ما هو مكتوب في الناموس واألنبیاء

أما عن االتهام الثاني الذي قدمه ترتلس فهو أنه زعیم لفئة الناصریین، فقد جاءت إجابته هكذا: 
. إن كان قد لقبهم ترتلس بالناصریین استخفاًفا بهم وتحقیًرا لشأنهم، فإن الرسول بولس لم یشغله اللقب، وال 1

یدخل في حوار غیر هادف. 
 . لم ینكر الرسول بولس عضویته في ما یدعونه هم بالشیعة، فهو یعتز بانتسابه للمسیحیین.2

". دخوله الهیكل دلیل "آبائي. إن انتسابه لهم لیس إال امتداًدا للعبادة بحسب فكر آبائهم، الذین دعاهم 3
 عملي على ممارسته للعبادة حسب فكر آبائه.

 إنما تؤمن بما ورد في الناموس واألنبیاء، فما یعلنه عن السید المسیح هو ،. أن ما یدعونها بالشیعة4
 تحقیق للنبوات.

 ]15[ . غایة هذه الجماعة ورجاؤها هو التمتع بالقیامة من األموات5

 "، به یعبر البشر إلى اهللا ویتمتعون بالشركة معه.الطریق. ما یدعونه هم شیعة أو بدعة هو في الحقیقة "6

"، حیث یربط العبادة باإلیمان هكذا أعبد إله آبائي مؤمًنا" . أوضح الرسول ما هو اإلیمان المسیحي بقوله:7
 مًعا.

  ،ولي رجاء باللَّه فیما هم أیًضا ینتظرونه"
 ]15واآلثمة". [أنه سوف تكون قیامة لألموات األبرار 

 الفریسیین الذین یؤمنون أیضا بالقیامة من األموات. ىهنا یشیر إل

 عزله المتهمون كأنه غریب، أما هو فربط نفسه بالناموس كواحٍد منهمÏ. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، دّرب نفسيأُ لذلك أنا أیًضا "
 ]16". [لیكون لي دائًما ضمیر بال عثرة من نحو اللَّه والناس

في تواضٍع لم ینسب الرسول لنفسه الكمال، لكنه سالك في الطریق، یدرب نفسه على الدوام، فاحًصا ضمیره 
من جهة عالقته باهللا والناس. فإن ما یشغله لیس تبرئة نفسه أمام القضاء، وٕانما أمام الدیان، العارف بما في ضمائر 

 ویجاهد لیكون مخلًصا وأمیًنا أمام اهللا وفي حق الناس. ،الناس. یطلب دوًما االستنارة
 ]17". [صنع صدقات ألّمتي وقرابینأوبعد سنین كثیرة جئت "

 كیف ُیتهم بمثیر فتن وهو إلى سنوات طویلة لم یصعد إلى أورشلیم، واآلن إذ یصعد یأتي إلى أورشلیم
بصدقاٍت وتقدماٍت بسبب ما حل بالمدینة من مجاعة. 

 كان في أورشلیم ین بأنه قائل،على رحلة القّدیس بولس إلى أورشلیم لیقّدم العطاء للقّدیسین هناك  البعضیعلق
)، مكّرسین أنفسهم للصالة والقراءة والتعلیم. 35-34: 4ام الرسل (أع دقّدیسون باعوا كل ممتلكاتهم ووضعوها عند أق

) أّنه من 25: 15  (رو" القدیسینألخدم أورشلیم إلى ذاهب أنا اآلنولكن قول الرسول في موضٍع آخر: "واضح من 

1 Hom. on Acts, hom. 50. 
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 یسافر بولس لیلتقي بهم شخصًیا، وهو یترّجى أّنهم یقبلوا تقدمته مظهّرا أّنه مغبوط باألكثر  كقدیسینهذه أجل سماتهم
 .)35: 20 (أع هو العطاء عن األخذ

  كان یوجد قدیسون فقراء في كل الموضع، وقد أراد بولس من أهل رومیة أن ینمي روح العطاء بسخاء مع
. Ïالجمیع

 نوسيالعالمة أوریج

  إذا كرس هؤالء األمم أنفسهم بالكامل لخدمة اهللا لم یرتبكوا قط بأمور هذا العالم، مقدمین مثًال للسلوك الحسن أمام
المؤمنین. هكذا أیضًا یریدنا الرسول أن نتعاطف ونكون رحماء، فنشعر بالتزامنا بالعطاء وأن نمارس األعمال 

الصالحة بقلٍب راضٍ ، ألن من یترجى الرحمة من اهللا یلزم أن یكون رحیًما مبرهًنا على أن لدیه علة لرجائه. فإن 
. Ð)5:7كان اإلنسان رحیًما كم باألكثر یكون اهللا. وكما یقول الرب: "طوبى للرحماء فإن اللَّه یرحمهم" (مت 

 أمبروسیاستر

  ،وفي ذلك وجدني متطهًرا في الهیكل"
  ، وال مع شغٍب ،لیس مع جمعٍ 

 ]18". [قوم هم یهود من آسیا

لقوا القبض علیه كان معه یهود قادمون من آسیا وكان هو متطهًرا منشغًال بخدمة مقدسة حیث یوفي أحین 
بنذره، ولم یدخل الهیكل ومعه جمهور أو شغب. 

 ما الذي أتى بك إلى هنا؟ یجیب: "لكي أعبد، لكي أقدم صدقات. هذه لیست تصرفات شخص  لماذا صعدوا بك؟
 .Ñمثیر للشغب

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 من  للیوم األوقاعدة لكنائس األمم أنه في ا ، وجعلههول الطوباوي بولس تقریًبا في كل رسائلسالر  یقولهأقول بما
ل سْد احتیاجات القدیسین، جمن كل أحد ُترسل إلى أورشلیم أل تاعربتاألسبوع، أي في یوم الرب، كانت ُتجمع 

رسالها أو یأخذ ما تجمع.  بإهنفسن المناسب یقوم هو نه م أو من یستحسنونهم. وٕان رأوا أذهبواسطة أحد تالمي
 كثیرة جئت أصنع صدقات ألمتي ننيس دبعوأیًضا جاء في أعمال الرسل وهو یتحدث مع الوالي فیلكس: "

ي الكنائس المبتدئة وفألم یقم بالتوزیع في مناطق أخرى للعالم،  "لك وجدني متطهًرا في الهیكل...ذ يفو ،وقرابین
ن یعطي فقراء األماكن المقدسة الذین أ اشتاق همن الكنائس األخرى؟ لكنمه ل تسبإیمانه، مقدًما مماعمل التي فیها 

 جًدا إن ل الرب. إنني احتاج إلى وقت طويةمدخل مالقلیلة من أجل المسیح، وحولوا كل قلوبه مهاتوا ممتلكفقد
وٕالى األماكن یم لورشن یرسل المال إلى أبه أله التي فیها یحث ویؤید بكل قلائكررت كل العبارات من كل دائرة رس

الثروات، بل لیسندوا أجساد الفقراء  اودس، ال لیكمنین، ال لیبعث فیهم الطمع، بل لیسد احتیاجاتهمؤدسة للمقالم
. Òدفعوا البرد والجوع عنهايلو ،ةفالضعي

1 Commentary on Rom., 15:25. 
2 Commentary on Paul’s Epistles (Rom 15:27). 
3 Hom. on Acts, hom. 50. 
4 Against Vigilantius, 13. 
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  س جیروميدلقا
  ،كان ینبغي أن یحضروا لدیك"

 ]19". [ن كان لهم عليَّ شيءإویشتكوا 

لو أنه رافقني أحد غریب غیر یهودي دخل معي إلى الهیكل، لكان یجب إحضارهم لیشهدوا ضدي أمامك. 
، )16: 25؛ 19-18: 24 العبارات الواردة في سفر األعمال (أع Ïالقدیس أثناسیوس الرسولياستخدم 

في دفاعه عن الهروب من أمام األریوسیین. 
  ،لیقل هؤالء أنفسهم ماذا وجدوا فّي من الذنب"أو 

 ]20". [وأنا قائم أمام المجمع

التماس جرئ یقدمه الرسول وهو إن كانوا لم یحضروا أحًدا غیر یهودي یشهد بأنه دخل به إلى الهیكل 
فلیقدموا دلیًال عملًیا على اتهاماتهم له. 

، من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به"أَال 
، واقًفا بینهم

 ]21". [ني من أجل قیامة األموات ُأحاكم منكم الیومإ

 هو التعلیم ، ولعله الذي نطق به أمام المجمع،رهم إلى أن األمر الوحیدانظأأراد الرسول بولس أن یوجه 
بالقیامة من األموات. 

القدیس یوحنا الذهبي لماذا أشار القدیس بولس إلى إن محاكمته هي من أجل القیامة من األموات؟ یقول 
 .Ð إن الذي ینشغل بالقیامة من األموات ال یمكن أن یصدر عنه شغبالفم

. تأجیل القضیة 3
  ،مهلهمأفلما سمع هذا فیلكس "

: إذ كان یعلم بأكثر تحقیق أمور هذا الطریق قائالً 
 ]22". [موركمأفحص عن أمتى انحدر لیسیاس األمیر 

 ع]. وٕاذ سم24 ربما من زوجته دروسیال [،كان فیلكس على علم بهذا الطریق، أي باإلیمان بالسید المسیح
الوالي كال من ترتلس وبولس أودع بولس في الحبس حتى یفحص األمر بعد مجيء القائد لیسیاس. 

ربما كان لدي فیلكس معرفة عن المسیحیة أكثر مما كان یظن رئیس الكهنة ومن معه، ففي قیصریة وجد 
 الذي َقِبل اإلیمان هو وأهل بیته على یدي بطرس الرسول. ولعله احتك عملًیا ببعض المسیحیین ةكرینلیوس قائد المائ

وتالمس مع أمانتهم وٕاخالصهم في العمل وحسن سیرتهم وسلوكهم. 
. لقد خاب أمل رئیس الكهنة ومن معه إذ كانوا یتوقعون صدور حكم عاجل من الوالي ضد الرسول بولس

  الحظوا كیف أن الحكام في كل المناسبات یریدون أن یبتعدوا عن األمور المزعجة التي للیهود، الذین غالًبا ما
 .Ñ بالتصرف ضد العدالةهمكانوا ُیلزمون

1 Defense against the Arians, 82.   
2 Hom. on Acts, hom. 50. 
3 Hom. on Acts, hom. 51. 
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 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،ئة أن ُیحرس بولساوأمر قائد الم"
، وتكون له رخصة

 ]23". [لیهإ يصحابه أن یخدمه أو یأتأن ال یمنع أحًدا من أو

بال شك كان للرسول بولس أصدقاء كثیرون في قیصریة، یستطیعون خدمته، ویأتون إلیه یسمعون له، كما 
كان له مقاومون كثیرون، فوجوده في الحبس كان بسماح إلهي لسالمته. 

یرى البعض أن فیلكس أمر بحبس الرسول ألحد األسباب التالیة: 
ن كان لم یحكم إ و، فأودعه في الحبس،. مع معرفته ببراءة الرسول أراد أن یطیب خاطر القیادات الیهودیة1

بموته كطلبهم. 
  أن یقدموا رشوة فیطلق سراحه.،عدد القلیلال وهم لیسوا ب،. ربما كان یتوقع من أصدقاء الرسول2

 . األمر. أن یتأكد فعًال خالل اللقاءات معه ومع غیره عن حقیقة3

. عظته للوالي وزوجته 4
  ،ثم بعد أیام جاء فیلكس مع دروسال امرأته وهي یهودیة"

، فاستحضر بولس
 ]24". [وسمع منه عن اإلیمان بالمسیح

واضح أن فیلكس قد أعجب بالرسول بولس، فكان له تقریره في عینیه حتى وهب له حریة اللقاء مع أصدقائه 
 عائلي. لقد استدعاه لیسمع منه عن یسوع ى. هذا یظهر من لقائه هو وزوجته مع بولس على مستوهوكل زائري

 وعن اإلیمان المسیحي الذي لدیه بعض المعرفة عن هذا األمر. ولعله استدعاه بناء على طلب زوجته التي ،المسیح
كان لدیها حب استطالع للتعرف على هذا الطریق من الرسول نفسه. 

 سیدة یهودیة، هي ابنة هیرودس أغریباس الصغرى الذي أكله الدود. كانت محبة لالستطالع، أما دروسال:
من جهة حیاتها فقد كانت قبًال متزوجة، تركت زوجها وعاشت مع فیلكس كزوجة غیر شرعیة، یتطلع إلیها الیهود 

كانت مخطوبة البیفانوس ابن  قیل أنها كزانیة. ما كان یشغلها المعرفة الفكریة ال التمتع بالحیاة اإلیمانیة المقدسة.
الملك انتیخوس بشرط دخوله الیهودیة، وٕاذ رفض بعد ذلك حلت الخطبة. قام أخوها أغریباس الصغیر بتزویجها 

 وأرسل إلیها سمعان أحد ،ن یختتن. وٕاذ رآها فیلكس والي الیهودیة سقط في حبهاأمیسا وكان موافًقا أبأزیسیس ملك 
أصدقائه وهو یهودي قبرصي المولد الذي تظاهر بأنه ساحر لكي ما یغویها على ترك زوجها والزواج بفیلكس. لكي 
تتجنب حسد أختها برنیسكي التي كانت تسيء إلى معاملتها بسبب جمالها، عصت شرائع آبائها وتزوجت فیلكس، 

 من هذا السجین توقع وكان ي،یرى البعض أن فیلكس استدعى بولس في حضور زوجته دروسال. فعاشت معه كزانیة
. Ïأن یلطف من خاطر دروسال ویطمئنها على سالمة زواجها من فیلكس

، وبینما كان یتكلم عن البّر والتعفف والدینونة العتیدة أن تكون"
: جابأارتعب فیلكس و

1 Josephus: Antiq. 20:7:1-2. 
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  ،أّما اآلن فاذهب
 ]25أستدعیك". [ومتى حصلت على وقت 

 وتحدث عن البّر ة،بل شهد إلنجیل المسیح بكل قوغیر الشرعیة، لم یداهن الرسول بولس الوالي وزوجته 
 ولعله خشي من تأثیر الرسول ، ألن ضمیره صار یبكته،والعفة والدینونة العتیدة فارتعب الوالي، ولم یحتمل أن یسمع

بولس على دروسال فتفكر في التوبة وتترك فیلكس. 
)، وبین 31-13: 16"ماذا ینبغي لي أن أفعل لكي أخلص؟" (أع شتان ما بین سجان فیلبي الذي سأل:

كان  فإنه". أما اآلن فاذهب ومتى حصلت على وقت أستدعیك قال: "، لكنه عوض طلب الخالص،فیلكس المرتعب
مبتلًعا بملذاته وشهواته، ولیس لدیه وقت لالهتمام بخالص نفسه. 

والعجیب أن دروسال لم ترتعب لحدیث الرسول بولس، ویعلل البعض إنها كیهودیة ظنت أنها قادرة بتقدیم 
تقدمات وممارسة بعض الطقوس أن تتمتع بالصفح عما تعیش فیه، لهذا تبلد فكرها وقلبها وضمیرها مهما سمعت عن 

البّر والعفة وعن الدینونة. 
 إنما یحوي ثالثة أمور: الكف عن التعفف والبرّ " أن حدیث الرسول بولس عن "القدیس أغسطینوس یرى 

. Ïالشر، وصنع الخیر، والرجاء في المكافأة األبدّیة

 لیس فقط عن اإلیمان وال عن مغفرة الخطایا وٕانما تحدث أیًضا عن نقاط  الحظوا كیف أن بولس تحدث في الحال
 .Ðعملیة ملزمة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

القدیس بولس وهو في السالسل لكنه كحاكٍم قدیر صاحب سلطان  بین یوحنا الذهبي الفمالقدیس یقارن 
). فالمؤمن 25: 24داخلي، بینما كان فیلكس والًیا وقاضًیا، لكنه ال یحمل سمات القیادِة فارتعب أمام السجین (أع 

 الحقیقي ال یرتعب من الغیر مهما كان سلطانهم، بل یحمل رهبة وسلطاًنا.

  ،وثانًیا ال یستطیع إنسان ما أن ُیرعبنالیتنا ال نحسبه باألمر العظیم إن كان الناس یرهبوننا. ففي الجانب األول ،
 فإنه لیس باألمر العظیم (أن یرتعبوا هم). 

الفضیلة هي صالح عظیم، لتنظروا كم هي عظمتها...  
أال تفكر یا إنسان هكذا كم هي قوتك؟ وأي نوع من القوة تحمل؟ قل لي هل هي ُتمنح بمیعاد؟ لو كان األمر 

كذلك لكنت تأخذ القوة من بشٍر، رعْد نفسك هو في داخلك. 
فالحاكم لیس من ُیدعى حاكًما، بل من هو بالحقیقة هكذا. كما أن الملك ال یقدر أن یجعل إنساًنا طبیًبا أو 

خطیًبا، هكذا ال یقدر أن یقیم حاكًما. فإنه لیس القرار اإلمبراطوري وال االسم یجعل من الشخص حاكًما...  
إن كان شخص له عدد طبیة أیًضا وأدویة، ویزور المرضى، هل هذه كلها كافیة لتجعل منه طبیًبا؟ ال، فإنه 

یحتاج إلى فن (الطب). بدون هذه كلها لیس فقط ال تفید، بل وتؤذي. فإنه من األفضل لمن هو لیس بطبیٍب أال 
یقتني أدویة. فمن ال یقتنیها ال ینقذ وال یدمر، أما من یقتنیها فیدمر إن لم یكن یعرف كیف یستخدمها. فإن قوة الشفاء 

لیست في طبیعة األدویة بل في الفن الذي یستخدمه الشخص...  

1 Sermons on N.T. Lessons, 58 :2.. 
2 Hom. on Acts, hom. 51. 
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هكذا بالنسبة للحاكم، فربما یكون له األدوات، صوته كصاحب سلطان، وغضبه، والجالدون، وله العقوبات، 
وله الكرامات، والهدایا والمدیح. لدیه أیًضا األدویة: القانون، ولدیه مرضاه وهم الناس. ولدیه الموضع الذي یمارس فیه 
عمله أي ساحة القضاء، ولدیه التالمیذ وهم الجند، فإن لم یكن لدیه فن الشفاء، فإن هذا كله ال ینفعه شیًئا. القاضي 

هو طبیب النفوس ال األجساد، فإن كان شفاء األجساد یحتاج إلى كل هذه العنایة، كم باألكثر یحتاج إلى شفاء 
النفوس، حیث أن النفس أثمن من الجسد.  

.  هؤالء هم حكام، الذین یحكمون أنفسهمإذن لیس مجرد نوال لقب "الحاكم" یصیر الشخص حاكًما... 
توجد أربعة أشیاء: النفس واألسرة والمدینة والعالم. واألربعة یمثلون تقدًما منظًما.  

فمن یدیر أسرة فلكي یدیرها حسًنا یلزمه أوًال أن یحسن تدبیر نفسه، ألنها هي أسرته، فإن كان ال یقدر أن 
یدیر أسرته التي تتكون من نفٍس واحدٍة، وحیث هو السید وحیث هو دوًما برفقتها، فكیف یقدر أن یدیر اآلخرین؟  
فمن یقدر أن ینظم نفسه، ویجعل نصیًبا منها یحكم واآلخر یخضع، فإن مثل هذا اإلنسان یقدر أن ینظم 

 .Ïأسرة أیًضا، ومن یقدر أن یفعل ذلك مع األسرة یستطیع أیًضا مع مدینة لیمكنه أن یفعل ذلك مع العالم

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 "یقول إنه 46-45: 119 وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك وال أخزى" (مز ك،ى في رحب ألني طلبت وصایاشأتم .(
 يفسب وصایاه، بعیًدا عن تأثیر ملوك رهیبین، متحدثًا معهم في یقیٍن عظٍیم... یا حسهولة عظیمة ویحبیسافر 

اآلن، أیها  "نیال الملهم قال لنبوخذنصر:ال دث). وبالم18 مل 1 البّر اتهم العظیم إیلیا آخاب بأنه شریر (نيقي
ا بولس ). هكذ27: 4 الملك فلتكن مشورتي مقبولة لدیك، وفارق خطایاك بالبّر، وآثامك بالرحمة للمساكین" (دا

 .Ðشرارألك اولف الشهداء بالمخیضا استأ). ،26- 24الملهم خاطب أغریباس وفستوس وفیلكس (أع 
 األب ثیؤدورت أسقف قورش

، وكان أیًضا یرجو أن یعطیه بولس دراهم لیطلقه"
 ]26". [ولذلك كان یستحضره مراًرا أكثر ویتكلم معه

مع أنه ارتعب متأثًرا بحدیث القدیس بولس، لكن محبة المال والمجد الباطل أفسدتا حیاته، فكان یستدعي 
ن أتحقق الوالي أنه لیس من جریمة ارتكبها الرسول، وأنه یلزم إطالقه. ومع  الرسول راجًیا أن یعطیه دراهم فیطلقه.

 وكان فیلكس یرجو من بولس أن یدفع رشوة له. ، لكنها كانت سائدة،الرشوة كانت ممنوعة حسب القانون الروماني
كان یستدعیه ویعامله بكل لطف لعله یشتري حریته بالمال. 

 للغنى الفاحش على حساب العدالة. يكثیر من الوالة الرومان كانوا یتطلعون إلى مراكزهم كمصدر قو

. عزل فیلكس 5
، ولكن لّما كملت سنتان"

  ،قبل فیلكس بوركیوس فستوس خلیفة له
 ]27". [وٕاذ كان فیلكس یرید أن یودع الیهود منة ترك بولس مقیًدا

1 Hom. on Acts, hom. 52. 
2 Comment. on Ps. 119, article 24. 
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  وٕانما لیكسب الیهود حتى بعد تركه الوالیة.،ن ترك الرسول أسیًرا لیس اعتقاًدا بأنه مخطئأختم والیته ب
فضل بولس أن یبقى في السجن سنتین عن أن یدفع رشوة وُیطلق سراحه. أما فیلكس فحتى عند تركه الوالیة ترك 

قول یوسیفوس المؤرخ أن فیلكس كان غیر محبوب، بال شعبیة. هذا یتفق مع ما ذكره يبولس سجیًنا لیكسب ود الیهود. 
ن كمنة للیهود، أي لكي ال یشتكوه بعد تركه الوالیة لدى اإلمبراطور. جاإلنجیلي لوقا عن ترك بولس في الس
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 24من وحي أعمال 

سجین صاحب سلطان! 

  ،اقتناك القدیس بولس
فصار بالحقیقة ملكًا صاحب سلطان، 

إذ حملك فیه، یا ملك الملوك. 

  ،دخل الهیكل یوفي نذًرا
فارتجت الجماهیر وخشته. 

ُقید كأسیرٍ ، وٕاذا به یخاطب الجماهیر بقوة! 
ارتبك بسببه مجمع السنهدرین، 

وانشقوا وصارت بینهم منازعات. 

  ،ٌاقتید إلى قیصریة
فشعر رئیس الكهنة بعرشه یهتز، 

ومجمع السنهدرین بسلطانه ینهار! 

  ،أمام بولس األعزل السجین
استأجر المجمع خطیًبا رومانًیا بلیًغا! 
لعله یقدر أن یسلب بولس سلطانه! 

   قدم رئیس الكهنة ورجاله كل اإلمكانیة
لیحركوا ساكًنا لرسولك بولس! 

استخدموا على لسان الخطیب كلمات التملق للوالي الظالم، 
لعلهم یسحبون من فم فیلكس كلمة إدانة لبولس. 

كیَّلوا اتهامات وجرائم خطیرة. 
أما بولس الرسول، فلم یهتز سالمه الداخلي. 
بسلطاٍن وشجاعٍة لم یداهن الرسول الوالي. 

قدم له الكرامة كصاحب كرامة، 
لكن لم تخرج من فمه كلمة تملق! 

  .أسر بولس قلب فیلكس الشریر
جاء إلیه بزوجته غیر الشرعیة، لعله یهدئ ضمیرها. 

فإذا بفیلكس یرتعب أمام كلمات النعمة. 
ُترى من هو الحاكم؟ ومن هو السجین؟ 

فیلكس هو الوالي الشرعي، لكنه یرتعب أمام السجین. 
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فیلكس سجین الخطیة والشر،  
ال یقدر أن یقف أمام بّر الذي في المسیح في بولس. 

كان بولس الرسول سجینًا في سالسل، 
لكنه یتكلم مع الوالي كصاحب سلطان. 

لم یبرر له زواجه غیر الشرعي، 
وال دفع رشوة لینال الحریة، 

فالحبس والقیود لم یفسدوا حریته الداخلیة! 
یا له من سجین صاحب سلطان! 
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األصحاح الخامس والعشرون 

 بولسالقدیس 
  دعواه إلى القیصریرفع

قضى الرسول بولس سنتین في السجن بال محاكمة، إرضاًء للیهود، إذ كانت العالقة بین القیادات الیهودیة 
وفیلكس الوالي یشوبها متاعب كثیرة، فأراد استرضاءهم حتى عندما نزعت عنه الوالیة. واآلن احتل فستوس مكانه 

وربما تعجب أن یبقى شخص ما محبوسًا هذه المدة بال علة أو محاكمة. 
 .5-1. فستوس في أورشلیم   1
 .9-6. احتجاج بولس في قیصریة  2
 .12-10. رفع دعواه إلى قیصر   3
 .22-13. استشارة أغریباس الملك  4
 .27-23. بولس أمام محفل عظیم   5

. فستوس في أورشلیم 1
، فلما قدم فستوس إلى الوالیة"

 ]1". [صعد بعد ثالثة أیام من قیصریة إلى أورشلیم

 عدالة وحیویة، لكن ه، وأكثر منیلكس والًیا له تقدیره عن فProcius Festusكان بروكیوس فستوس 
 بفلسطین في ذلك الحین كانت مرتًعا لقالقل ومتاعب كثیرة. وقد مات فستوس وهو في وظیفته دون إمكانیة الستتبا

األمن فیها. 
زیارة في ل  أوهال  لهذا قدم،جاء أوًال إلى قیصریة عاصمة الیهودیة، وٕاذ كانت أورشلیم هي العاصمة الدینیة

یقیم عالقات طیبة مع القیادات الدینیة الخاضعة له، ولكي یتعرف على ، لالوالیة بعد ثالثة أیام من ذهابه إلى قیصریة
شئون الوالیة من الجانب الدیني. 

  ،فعرض له رئیس الكهنة ووجوه الیهود ضد بولس"
 ]2". [والتمسوا منه

ه الیهود یطلبون إرسال وما أن تولى فستوس الوالیة وجاء إلى أورشلیم حتى أسرع إلیه رئیس الكهنة ووج
بولس لمحاكمته. فإنه لم یكن یشغل قلب القیادات الیهودیة، ولیس من موضوٍع یتحدثون فیه مع الوالي الجدید مثل 
الخالص من القدیس بولس. كان بولس في الحبس لمدة سنتین، لكن الحقد الذي مأل هذه القیادات لم ینطفئ بعد. 

نه كان حنانیا. أ یرى البعض ،Ï، عینه اغریباسFabi بن فابي Ismaelكان رئیس الكهنة هو إسماعیل 
  ،طالبین علیه منة"

  ،أن یستحضره إلى أورشلیم
 ]3". [وهم صانعون كمیًنا لیقتلوه في الطریق

˺  Josephus: Antiq. 20:8:8. 
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نه التمس منه إطالقه من الحبس، وال أرسل إلیه أحًدا من ألم نسمع عن الرسول بولس السجین في قیصریة 
أصدقائه.  

 لیصنع معهم عطًفا بأن یرسل لهم األسیر ، فأرادوا أن یضغطوا علیه،استغلوا جهل فستوس بهذه األمور
بولس لمحاكمته دینًیا في الموقع الذي ارتكب فیه الجرائم. وكانت نیتهم هي قتله في الطریق قبل وصوله إلى أورشلیم. 

ولعل ذلك كان بإیعاز من األربعین یهودًیا الذین نذروا نذًرا لیقتلوه. 
طلبوا منه منة أو عطًفا وٕاحساًنا، وعادة اإلحسان یقدم لصالح السجین، لكن هنا یطلبون إحساًنا ضد 

السجین. 
، فأجاب فستوس أن یحرس بولس في قیصریة"

 ]4". [وأنه مزمع أن ینطلق عاجالً 

 بل طلب التشدید على حراسة بولس، وأنه ،لم یجد الوالي الجدید سبًبا إلرساله للمحاكمة أمام السنهدرین
ذاهب سریًعا إلى قیصریة لیقوم هو نفسه بالمحاكمة. ولعل سّر رفضه إدراكه أنه روماني الجنسیة، لهذا ال یحاكم أمام 

. نالمجمع الیهودي السنهدرین، بل یسمعه بنفسه كواٍل روماني، مسئول على وجه الخصوص عن حیاة الرومانیي
ربما طلب محاكمته في قیصریة  لقد وعدهم بمحاكمته على وجه السرعة حتى ال یكون لهم حجة في شيء.

شي من خمركز الوالیة تكریًما للقضاء هناك، فاألجدر أن یرسلوا من هم مقتدرین إلى قیصریة، وهو یسمع للكل! ولعله 
حدوث اضطرابات أثناء محاكمته في أورشلیم یصعب السیطرة علیها في غیاب الوالي من أورشلیم. 

  ، فلینزل معي الذین هم بینكم مقتدرون:وقال"
  ،ن كان في هذا الرجل شيءإو

 ]5". [فلیشتكوا علیه

أوضح أن رفض طلبهم ال یعني دفاعه عن بولس، لذا طلب منهم أن یرسلوا من هم مقتدرین على تقدیم 
االتهامات ضده. لقد طلب منهم أن یثبتوا شره، فإن كان مداًنا لن یعفو عنه. 

. احتجاج بولس في قیصریة 2
  ،وبعدما صرف عندهم أكثر من عشرة أیام"

، انحدر إلى قیصریة
، وفي الغد جلس على كرسي الوالیة

 ]6". [وأمر أن یؤتى ببولس

بعد أن قضى الوالي الجدید عشرة أّیام في أورشلیم حیث أدرك أّنه لیس من أمر یشغل القیادات الیهودّیة 
الدینّیة سوى التخّلص من السجین بولس عاد إلى العاصمة. وفي الیوم التالي من وصوله لم یكن ما یشغله بعد خبرة 

عشرة أّیام في أورشلیم سوى أن یبدأ والیته بالنظر في قضّیة هذا السجین. ومن جانب آخر فإن القیادات الدینّیة لم 
تعطه فرصة للتأجیل، فقد لحقته رّبما في نفس یوم وصوله. لذلك عقد جلسة في الیوم التالي لیبحث األمر. 

جلس الوالي على كرسي القضاء لیحكم في قضیة تمس أمن الدولة، واستدعى بولس وهو تحت الحراسة 
لیقف ویدافع عن نفسه. 
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  ،فلما حضر"
، وقف حوله الیهود الذین كانوا قد انحدروا من أورشلیم

 ]7". [ كثیرة وثقیلة لم یقدروا أن یبرهنوهادعاوىوقدموا على بولس 

 أرادوا بهذا أن یمارسوا ضغًطا قدوقف المتهمون أصحاب الدعوى حول الوالي مما یدل على كثرة عددهم، و
ن القضیة لها خطورتها على أورشلیم، كما أرادوا بكثرة العدد أن یرعبوا السجین المتهم بولس. لكنهم كانوا أعلى الوالي ب

). لقد جاءوا بدعاوى كثیرة، وقد ظّنوا أّنهم جاءوا بنیران كثیرة یلقونها في 12: 118كالنحل انطفأوا كنار الشوك (مز 
: [كل القیود انكسرت بالرجاء في القدیس یوحنا الذهبي الفموسط الشوك، لیس من یقدر أن یطفئها. ولكن كما یقول 

الرب... كأن ناًرا قد انطلقت، وسراب من النحل التّف بجنوٍن، أرادوا أن یبیدوه، لكن في عجٍز لم یبلغوا غایتهم. ها 
.] Ïأنتم ترون اسم اهللا هو سالح، وسند ال ُيُ◌قاوم، قد دحرهم جمیًعا

: [لقد ترّجوا أن یغلبونني بسهولة شدیدة، كالنار عندما تلحق بالشوك، األب ثیؤدورت أسقف كورشویقول 
و"باسم الرب انتقمت منهم". إذ كانوا یطلبون هذا صاروا في إحباط من جهة رجائهم، الذي غلبه رجائي. أقمت الرب 

.] Ðضّدهم، وبه أنال النصرة
 وذلك كما فعلوا ،قدموا صحیفة دعوى تتضمن اتهامات كثیرة وخطیرة، لكنهم فشلوا في البرهنة على صدقها

). 19- 5: 24أمام فیلكس (أع 
  ،كان هو یحتجّ "إذ 

  ،ت بشيء ال إلى ناموس الیهود وال إلى الهیكلأخطأأني ما 
 ]8". [وال إلى قیصر

)، ألنهم قدموا ذات االتهامات.  21-10: 24لعله أجاب بذات اإلجابة التي قدمها قبًال أمام فیلكس (أع 
. إنه لم ینتهك الناموس الموسوي، وال قدم تعالیم تخالف الشریعة. فإن اإلیمان ال یبطل الناموس بل یكمله. 1

الكرازة بالمسیح حققت غایة الناموس وأكملته روحًیا. 
تمتع بهیكل القلب ال. لم ینتهك قدسیة الهیكل، وال استخف بالعبادة والخدمة فیه، فالكرازة باإلنجیل تحقق 2

الذي یرمز إلیه هیكل سلیمان. 
. لم یخطئ في حق قیصر أو الحكومة، بل طالب المؤمن بالخضوع للسلطات. 3
  ، إذ كان یرید أن یودع الیهود منة،ولكن فستوس"

: أجاب بولس قائالً 
 ]9". [تشاء أن تصعد إلى أورشلیم لُتحاكم هناك لدي من جهة هذه األمورأ

ن كان یود أن ُیحاكم  إإذ لم یكن لدى الوالي درایة بالشئون الیهودیة حاول أن یكسب ود القیادات فسأل بولس
لدیه في أورشلیم حیث یزعمون أنه ارتكب هذه الجرائم هناك. لم یكن ذلك أمًرا من الوالي وٕانما كان اقتراحا، ربما كان 

یتوق الوالي أن یقبله الرسول. 

. رفع دعواه إلى قیصر 3

1 On Ps. 118. 
2 Commentary on Ps. 118. (6). 
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: فقال بولس"
، أنا واقف لدى كرسي والیة قیصر حیث ینبغي أن ُأحاكم

 ]10". [ظلم الیهود بشيء كما تعلم أنت أیًضا جیًداأأنا لم 

رفض القدیس بولس هذا االقتراح، إذ كان یعلم أن الیهود سیجدون وسیلة أو أخرى لقتله، وأنهم سبق 
 یضع حیاته بین یدي أناس یحملون له كل كراهیة.  أنفخططوا لقتله. لم یرد

إنه كروماني الجنسیة ُیحاكم أمام الوالي الروماني في عاصمة الوالیة، حیث تقام المحكمة باسم قیصر 
وتحت سلطانه خالل رجاله أو المندوبین عنه. 

، ثًما أو صنعت شیًئا یستحق الموتآكنت "ألني إن 
  ،فلست استعفي من الموت

  ،ن لم یكن شيء مما ُیشتكي علّي به هؤالءإولكن 
  ،فلیس أحد یستطیع أن یسلمني لهم

 ]11". [إلى قیصر أنا رافع دعواي

یعلن الرسول أنه ال یهرب من العدالة، وال أن یهرب من تطبیق القانون، وال أن یستغل أي موقف، فإنه إن  
 في شجاعة طلب رفع دعواه إلى قیصر في روما. .كان مستحًقا للموت فبكل سرور یخضع للعقوبة

 من لهجة (الرسول)  ان یضحي به من أجل الیهود، وفي نفس الوقت لطَّف  (الوالي) ألنه أراد،حمل هذا توبیًخا
". إني أنطق بحكم ألني إن كنت آثما أو صنعت شیئا یستحق الموت فلست استعفي من الموتحدیثه بقوله: "

ولكن إن لم یكن شيء مما یشتكى علي به " ضد نفسي. لقد أخجل مستمعه إذ تحدث بجرأة عن ضرورة العدالة.
]، لیس من یضحي بي ألجل مسرتهم. لم یقل: "إني لست مستحقا 11"[هؤالء فلیس أحد یستطیع أن یسلمني لهم

للموت، وال أنه مستحق للتبرئة، وٕانما أنا مستعد أن أحاكم أمام قیصر". وفي نفس الوقت أیضا تذكر الحلم مما 
أعطاه الثقة في استئناف دعواه في روما. هذا ولم یقل له لیس لك أن تضحي بي، بل قال لیس ألحد ما أن 

 .Ïیضحي بي، حتى ال یحسب هذا تحدیا له

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

وهو  kaisapa Epikalourai رفع القدیس بولس دعواه إلى قیصر، وقد جاء ذلك في الیونانیة 
اصطالح قضائي روماني یفید وقف استمرار القضیة، وٕاحالتها إلى قیصر نفسه، وهو ما یعادل االلتجاء إلى القضاء 

 هذا الحق خاص بالمواطنین الرومانیین لكي یتحاشوا ظلم الوالة غیر الرومانیین. Supreme Courtالعالي 
، رباب المشورةأحینئذ تكلم فستوس مع "

: فأجاب إلى قیصر
 ]12". [رفعت دعواك إلى قیصر تذهب

التجأ فستوس إلى مشیرین قانونیین، إذ كان في حیرة. فمن جانب لیس له ما یكتبه لقیصر بخصوص اتهام 
معین، ألنه لیس لدیه دلیل على جریمة ضد الدولة أو ضد إنساٍن، یستحق علیها عقوبة. وٕان تركه یقتله الیهود وهو 

1 Hom. on Acts, hom. 51. 
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مواطن روماني مسئول عن حمایته أمام القانون. ومن جهة أخرى یرفض بولس الرسول محاكمته أمام محاكم الیهود إذ 
 وجد الفرصة لالستفادة Chalcis الثاني ملك مقاطعة خالكیس سصمم الیهود على قتله. وٕاذ حضر هیرودس أغریبا

بخبرته، إذ كان خبیًرا في شئون الیهود والمسیحیین، وقد رحب الملك بذلك وطلب االستماع لبولس. 

  لنفكر كیف أن الخطط الشریرة الموجهة ضدنا لیست بخطیرة، مادمنا نحن ال نقیم خطًطا شریرة ضد أنفسنا. فإنه
، أو باألحرى قد یفعل الناس ذلك، لكنهم لن یلحقوا بنا ضرًرا، بل ال یستطیع أحد ما أن یضع خططا شریرة ضدنا

باألحرى تنفعنا إلى أبعد الحدود، إذ تهبنا راحة في أنفسنا بأننا نحتمل الشر أو ال یصبنا شر. نعم، إني أشهد 
 أعلى من صوت البوق، بل لو أمكن الرتفعت إلى العال واصرخ عالًیا، فإنني لن أتراجع عن ،وأعلن بأعلى صوت

نه ال یوجد بین كل الكائنات البشریة على األرض من له سلطان أن یؤذي مسیحًیا. وال حتى الروح إذلك قائًال 
الشریر نفسه، الشیطان الطاغیة یمكنه أن یفعل ذلك، ما لم یؤِذ اإلنسان نفسه. مهما فعل إنسان ما، إنما باطًال 

ستطیع إنسان ما أن یؤذي مالًكا لو كان على األرض، هكذا ال یقدر إنسان أن یؤذي أیفعل ذلك. فكما أنه ال 
 .Ïإنساًنا. مرة أخرى فإنه ال یقدر أن یؤذي آخر مدام هذا اآلخر صالًحا

 ة ال یمكن أذيه لهذا فإن،لیس من وسیلة نؤذي بها أنفسنا سوى أذیتنا للغیر، فخطایانا الثقیلة تسبب أذیة لنا 
 .Ðالمسیحي، ألنه ال یقدر أن یؤذي أحًدا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

بقراره هذا یتخلص من ضغط القیادات الیهودیة التي ستكن للوالي كل بغضة إن أطلق القدیس بولس، 
ویتخلص من أي اضطراب قد یحدث، وفي نفس الوقت إذ طلب بولس الروماني الجنسیة الوقوف أمام قیصر ال یمكن 

للوالي أن یكسر القانون. 

. استشارة أغریباس الملك 4
  ، الملك وبرنیكي إلى قیصریةأغریباسوبعدما مضت أیام أقبل "

 ]13". [لیسّلما على فستوس

 الثاني ومعه برنیكي في زیارة ودیة لفستوس یهنئانه على استالم والیة الیهودیة. سجاء الملك أغریبا
غریباس، وهو الذي قتل أهو ابن هیرودس، وكان لقبه و. Ñ Cypros: والدته سیبروصالملك أغریباس

یعقوب الرسول، وكان یود قتل الرسل، وقد أكله الدود، حفید هیرودس الكبیر، الذي قتل أطفال بیت لحم عند میالد 
دعا المؤرخ یوسابیوس هذا الملك أغریباس الصغیر، وقد أقامه   المجوس لیقدموا له الهدایا.ءالسید المسیح ومجي

. حین 1: 3، المذكورة في لو Trachonitis وحكومة Chalis ملًكا على خالیس Claudiusاإلمبراطور كلودیوس 
 كان في روما مع اإلمبراطور كلودیوس، الذى أراد أن یسلمه كل سلطات والده لكن وزراءه نصحوه بالعدول ،مات والده

نه ال یلیق تسلیم مملكة ضخمة لشاب صغیر بال خبرة. أعن ذلك وكانت حجتهم في هذا 
 ةیخبرنا د. الیتفوت أن الكتاب الیهود تحدثوا عن الملك أغریباس، ورووا القصة التالیة أنه في نهایة سن

خوتهم، جرت الدموع من عینیه إاإلبراء إذ ُقرأت الشریعة، فعندما ُقرأ ما ورد في أال یقیموا ملًكا غریًبا علیهم لیس من 

1 Hom. on Acts, hom. 51. 
2 Hom. on Acts, hom. 51. 
3 Josephus: Jewish Wars, 2:11:6. 
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على وجنتیه ألنه لم یكن من نسل إسرائیل، وٕاذ الحظ الشعب ذلك صرخوا: "لتهدأ أیها الملك أغریباس، فأنت أخونا، 
 ولیس من دمهم". ،إذ كان من ذات دینهم

 هیرودس، ملك خالیس، بعد موته عاشت مع أخیها الذي توقع أنه ینال ة عم،: أخته، كانت أرملةبرنیكي
 وُطلقت منه، Cilicia ملك بنتس وجزء من كیلیكیة Polemonشهرة بالتصاقها به. تزوجت للمرة الثانیة بولیمون 

. Ïفعادت إلى أخیها أغریباس. اتهمها المؤرخ یوسیفوس بعالقة أثیمة جسدیة مع أخیها أغریباس
  ،ن هناك أیاًما كثیرةاكانا یصرف"ولّما 

: عرض فستوس على الملك أمر بولس قائالً 
 ]14". [سیًراأیوجد رجل تركه فیلكس 

لعالم بالشئون الدینیة للیهود، اوجد فستوس الفرصة مناسبة لمناقشة موضوع األسیر بولس مع أغریباس 
والتي لم یكن ممكًنا لفستوس أن یدركها. 

، وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشایخ الیهود لّما كنت في أورشلیم"
 ]15". [طالبین حكًما علیه

إذ كان فستوس رومانًیا ال درایة له بما یدور داخل الدوائر الدینیة الیهودیة استمع إلى أعضاء مجلس 
خلصون في م وأنهم ، ربما حسب أنهم موضع ثقة،السنهدرین، وبسبب مظهرهم ومركزهم الدیني وما یظهرونه من تقوى

 وما یحملونه من حسٍد ،غریباس فیهودي یعلم ما یدور في هذا الجو من ریاءأ ضد بولس. أما م واتهاماتهمأحادیثه
وبغضٍة بال سبب. 

 جبتهم أن لیس للرومانیین عادة أف"
، أن یسلموا أحًدا للموت قبل أن یكون المشكو علیه مواجهة مع المشتكین

 ]16". [فیحصل على فرصة لالحتجاج عن الشكوى

یبدو أن فستوس كاد أن یقتنع بما ادعاه مجمع السنهدرین، لكنه لم یكن ممكًنا أن یحكم على بولس بالقتل 
 ".Ð في تاریخه الروماني: "لیس من عادتهم أن یدینوا أناسا قبل أن یستمعوا إلیهمAppianیقول أبیان  دون محاكمته.

كان العالم كله یشهد بعدالة  ".Ñ"ال یمنع الدفاع من تقدیم كل ما یمكن تبرئة المتهم :Tacitus وقیل في تاكیتوس
التشریع الروماني. 

  ،فلما اجتمعوا إلى هنا"
،  في الغد على كرسي الوالیةإمهالجلست من دون 

 ]17". [وأمرت أن یؤتى بالرجل

، فلما وقف المشتكون حوله"
 ]18". [ظنأتوا بعلٍة واحدٍة مما كنت ألم ي

 إذ لم یستطیعوا أن یثبتوا علة واحدة ضد القدیس ،فوجئ فستوس بما حدث عندما اجتمع حوله المتِهمون
 حیث تأثر بثورتهم العارمة. وربما ُدهش كیف تركه فیلكس في الحبس سنتین بال ،یر ما توقعغبولس. وذلك على 

1 Josephus: Antiq. 20:7:3. 
2 Philo: De Praesi. Rom. 
3 History, ii. 
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ذنٍب أو جریمٍة ارتكبها. 
  ،لكن كان لهم علیه مسائل من جهة دیانتهم"

، وعن واحٍد اسمه یسوع قد مات
 ]19". [وكان بولس یقول أنه حيّ 

": حتًما لم یكن فستوس یصدق أن یسوع هذا قد قام، وكان یعتقد أن أغریباس واحد اسمه یسوع قد مات"
سیشاركه ذات الرأي، لذلك تحدث عن یسوع بصیغة تحمل استخفاًفا به. 

كان موضوع القیامة من األموات ال یقبله غالبیة الفالسفة وال رجال الدولة. 
: كنت مرتاًبا في المسألة عن هذا قلت"وٕاذ 

  ،لعّله یشاء أن یذهب إلى أورشلیمأ
 ]20". [ویحاَكم هناك من جهة هذه األمور

لم یكن فستوس یود أن یلزم بولس بالذهاب إلى أورشلیم لیحاكم أمام مجمع السنهدرین، لكنه كان یود أن 
یقبل بولس ذلك برضاه. هذا یكشف عن تشككه في براءة بولس من الجانب الدیني، أو ربما كان یود أن یهرب من 

المشكلة. 
، أوغسطسولكن لّما رفع بولس دعواه لكي یحفظ لفحص "
 ]21". [مرت بحفظه إلى أن أرسله إلى قیصرأ

 Augustus. أما تعبیر أوغسطس سیباستوس Neroكان أوغسطس أو قیصر في ذلك الحین هو نیرون 

Sebastos التكریم والتقدیر. وقد استخدم هذا اللقب ألول مرة قیصر أوكتفیانوس إلى یشیر فCaesar Octavianus 
الذي كان إمبراطوًرا أیام میالد السید المسیح، فكان ُیدعى أوغسطس قیصر. واستمر بعد ذلك مع أسالفه كعالمة 

تكریم لألباطرة. 
: فقال أغریباس لفستوس"

، سمع الرجلأكنت أرید أنا أیًضا أن 
 ]22". [فقال غًدا تسمعه

 سمع الكثیر نأظهر الملك أغریباس شوقه إلى االستماع للقدیس بولس، ربما إلشباع حبه لالستطالع بعد أ
. نعنه وعن كرازته بیسوع المصلوب القائم من األموات، كما سمع عن المسیحیي

، ففي الغد لّما جاء أغریباس وبرنیكي في احتفال عظیم"
  ،ودخال إلى دار االستماع مع األمراء ورجال المدینة المقدمین

 ]23". [ ببولسيأمر فستوس فُأت

قام موكًبا عظیًما دخل دار القضاء. لم یضف أ الستعراض مجده فةلعل أغریباس الملك وجد في ذلك فرص
علیها هذا الموكب مجًدا حقیقًیا أو تقدیًرا خاًصا. ففي وسط هذا المظهر الخارجي المجید كان كثیرون یعرفون 

عالقتهما األثیمة، ویتطلعون إلیهما في شيٍء من االستخفاف، كیف یتزوج الملك أخته! 
في المدینة التي أكل الدود أبیهما حیث صدَّق مداهنة الشعب له، فحسب نفسه إلًها جاء ابنه وابنته بفساد 

حیاتهما یقبالن مجًدا من الناس. 
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 تعنى قواد األلف، وهي تشیر إلى القیادات العسكریة العظمى. chiliarchs" جاءت في الیونانیة األمراء"
إنها فرصة رائعة وجدها الرسول بولس لیشهد للسید المسیح في احتفاٍل عظیٍم حضره الملك والوالي واألمراء 

ورجال الدولة وكل عظماء وأعیان مدینة قیصریة عاصمة البالد السیاسیة. 
وقف بولس األسیر یتحدث ككارٍز یدعو الكل للتمتع بالنور اإللهي، وكأنه في اجتماع من موعوظین یعدهم 

لإلیمان المسیحي. لقد حاول الوالي أن ینسب للرسول الهذیان، لكن الرسول نبه ضمیره وراجعه في ذلك. إذ حاول 
الملك أن یتخلص من السهم الذي صوبه الرسول إلى قلبه، رده إلیه الرسول بشجاعة، داعًیا له أن یشاركه بما یتمتع 

به ماعدا القیود التي في یدیه. 

  انظروا جمهور االستماع قد اجتمعوا مًعا ألجل بولس. جاء الحاكم والملك واألمراء والحرس وعظماء المدینة. إذ
 .Ï)23: 25أحضر بولس ظهر كمنتصٍر (أع 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

. بولس أمام محفل عظیم 5
: فقال فستوس"

  ،أجمعونأیها الملك أغریباس والرجال الحاضرون معنا 
  ،وهنا  من جهته كل جمهور الیهود في أورشلیميأنتم تنظرون هذا الذي توسل إل

 ]24". [صارخین أنه ال ینبغي أن یعیش بعد

یتساءل متى هنري عن موقف برنیكي، وقد جاء الخطاب موجًها إلى الملك أخیها وزوجها غیر الشرعي والى 
" بالمعنى الذي یمیز بینهم وبین النساء. رجالالرجال، وقد استخدم كلمة "

  ،أنا فلما وجدت أنه لم یفعل شیًئا یستحق الموت"وأّما 
أوغسطس، وهو قد رفع دعواه إلى 

 ]25". [عزمت أن أرسله

هنا یدین فستوس نفسه، فإذ یعترف ببراءته لماذا لم یطلقه. 
  ،ولیس لي شيء یقین من جهته ألكتب إلى السید"

  ،ت به لدیكميلذلك أت
  ،أغریباسوال سیما لدیك أیها الملك 

 ]26". [حتى إذا صار الفحص یكون لي شيء ألكتب

لیس من جریمة ُیعاقب علیها القانون الروماني ارتكبها القدیس بولس. 
" كما لو سیدمنذ سنوات قلیلة قبل هذا الخطاب لم یكن أوغسطس وال طباریوس أن یقبل یلقب أحدهما بلقب "

كان سیًدا یتعامل مع عبیٍد له، لكن في ذلك الوقت صار أحد األلقاب اإلمبریالیة لمخاطبة اإلمبراطور. 
  ،سیًراأحماقة أن ُأرسل "ألني أرى 

 ]27". [ التي علیهالدعاويشیر إلى أٌ وال 

1 Hom. on Acts, hom. 52. 
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اعترف فستوس بأّنها حماقة أن یبعث بأسیر إلى اإلمبراطور دون صحیفة اّتهام ضّده، ولم یعترف أّنها 
حماقة أن یترك باًرا في األسر وال یطلقه حر�ا. إّنه یخشى نیرون اإلمبراطور وال یهاب اهللا! 
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 25من وحي أع 
موكبان إلى المحفل 

   ،بقي رسولك في الحبس سنتین
لكن كلمة  اهللا التي في قلبه كما على فمه، ال تقید. 

وبقي رئیس الكهنة والمجمع في غلیان ال ینقطع! 
لن یستریحوا مادام خّدامك یعملون، 

حتى وٕان كانوا في القیود. 

  .لم یشغلهم شيء في شئون كل األّمة
إال أن یتخّلصوا من بولس الرسول.  

ضغطوا بكل وسیلة على فستوس منذ بدء إقامته والًیا. 
أما بولس فبكل هدوء رفع دعواه إلى قیصر، 

لكي یشهد لك في روما! 

  .اشتاق أغریباس الملك وبرنیكي أخته، زوجته غیر الشرعّیة، أن یسمعا الرسول

  ،أقام لهما فستوس محفًال عظیًما في قیصرّیة، حیث أكل الدود والدهم وهو حي
دخل االبن واالبنة في مظاهر األّبهة. 

دخال بموكب رهیب! 
لكن فساد حیاتهما وعدم شرعّیة عالقتها لن تصلحها مواكب العالم! 

  ،ودخل بولس األسیر
یحّفه موكب الطهارة والقداسة، 

ویتغّنى السمائّیون بعمل نعمة اهللا فیه. 

  .موكبان، أحدهما منظور سرعان ما ینحل
وموكب غیر منظور یحمل أنشودة، 

تسبیح لحمل اللَّه العامل في حیاة مؤمنیه. 
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 الرحلة إلى روما
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األصحاح السادس والعشرون 

دفاع بولس الخامس 
قدم الرسول سلسلة من االحتجاجات أو الدفاع عن نفسه، جاءت في جوهرها لیست دفاًعا عن نفسه، وٕانما 

 لم تحمل نوًعا من الخوف أو القلق من اآلالم أو حتى من الموت، وال هكرازة وشهادة حیة إلنجیل المسیح. احتجاجات
تحمل كراهیة وبغضة نحو مقاومیه، بل وجدها فرصة للتعبیر عن حبه لخالص العالم كله، خاصة مقاومیه. 

 الدفاع عن نفسه حین عاتب من لطمه أثناء فيي المسیح أكد حق المسیحهذا ومن جانب آخر فإن السید 
 نفس وفي). 23:18محاكمته، قائالً : "إن كنُت قد تكلمت ردًیا فاشهد على الرديء، وٕان حسًنا فلماذا تضربني؟" (لو 

 طریقه لكي یصلب حتى من أجل من لطمه. فيكان 
-1:22 القلعة لمحاكمته (إلى للرسول بولس كان وهو على الدرج في طریقه مع األمیر االحتجاج األول

21 .(
). 6، 1:23 حضور األمیر (في: أمام الجمع االحتجاج الثاني

). 21-10:24: أمام فیلكس الوالي حیث هاجمه ترتلس الخطیب باسم مجمع السنهدرین (الثالث االحتجاج
). 28- 25 بدایة والیته (في: أمام فستوس الرابع االحتجاج
 وجود أغریباس الملك وفستوس ورجال الدولة. في المحفل العظیم في: اآلن الخامس االحتجاج

 .1. اإلذن له بالحدیث  1

 .8-2. یهودي غیور  2

 .11-9. مقاومة السم یسوع 3

 .15-12. ظهور یسوع له  4

 .18-16. دعوة إلهیة للكرازة 5

 .23-19. التوبة موضوع كرازته 6

 .27-24. اتهامه بالهذیان  7

 .29-28. تأثیره على الملك  8

 .32-30. انصراف المحفل  9

 . اإلذن له بالحدیث1
: فقال أغریباس لبولس"
  ،ذون لك أن تتكلم ألجل نفسكأم

 ]1". [ وجعل یحتج،حینئذ بسط بولس یده

مع أنه لم یكن له سوى سلطان مشابه لبقیة الحكام ،  أكثر الحاضرین كرامة ُمنح لقب "ملك"سكان أغریبا
 تكلم .كبر منه سُنا. لهذا افتتح فستوس القضیةأالخاضعین لإلمبراطور. لم یكن له سلطان على فستوس، لكنه كان 

أغریباس باسم القضاء هنا، فأعطى بولس تصریًحا ان یدافع عن نفسه. لقد سمح له الملك بالدفاع عن نفسه األمر 
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 لم یسمح له به رئیس الكهنة وال أعضاء مجمع السنهدرین. بل حینما حاول الدفاع عن نفسه أمر رئیس الكهنة الذي
). 2:23الواقفین عنده أن یضربوه على فمه (

لم یطلب بولس الرسول محامًیا یدافع عنه،  لم یبدأ القدیس بولس بالحدیث حتى نال هذا السماح من الملك.
 للرعب موضع في داخله، بل كمن هو في كمال حریته. یسوٕانما تحدث بروح القوة. بسط یدیه لیحتج إشارة إلى أن ل

لقد رفع بولس شكواه إلى قیصر، ومع هذا حین سمح له الملك أن یتكلم لم یقل: إني لن أتحدث إال أمام 
قیصر، فقد وجد الفرصة سانحة للشهادة إلنجیل المسیح أمام هذا المحفل، ولكي یمارس إنجیله بالخضوع ألصحاب 

السلطة بروح الطاعة والخضوع في الرب. 
حركة یستخدمها الخطباء كونها یرى البعض في بسط یدیه وقد ُربطتا بالسلسلتین إیماء لتحیة الملك، بجانب 

حین یحدثون الجماهیر. فمع إنه یوجه الحدیث أحیاًنا للملك، لكنه یؤكد أنه یخاطب جمیع الحاضرین. ویسألهم أن 
یتنبهوا لحدیثه. 

إذ احتج الرسول بولس لم یكن متوقًعا أن ُیطلق سراحه، فقد رفع شكواه إلى قیصر، وهو یشتاق أن یذهب 
كان یعلم أن هذا المحفل إنما لكي یكتب فستوس قضیته ویبعثها معه إلى  إلى روما لیشهد إلنجیل المسیح هناك.

روما، لكن ما یشغل الرسول هو الكرازة. 

 . یهودي غیور2
، حسب نفسي سعیًدا أیها الملك أغریباسني أإ"

  ،إذ أنا مزمع أن احتج الیوم لدیك
 ]2". [عن كل ما یحاكمني به الیهود

عبَّر الرسول بولس عن امتنانه بأن یسمح له الملك بالدفاع عن نفسه، إذ كان الملك صاحب خبرة بالفكر 
الیهودي والعادات الیهودیة مع أنه تولى العرش من روما ومتعاطف مع الرومان. 

 حیاته. فیعلن هنا في العاملة اهللا فرح الروح، فیتلمس دوًما ید إلىتمیل حیاة القدیس بولس وهو رجل اآلالم 
. هكذا حمل الرسول نظرة المسیح لكي یشهد ویكرز إلنجیل اهللاعن سعادته أن یقف أمام الملك لیحتج. إنها هبة من 

 السجن ظلًما، وكما كتب على أهل فیلبي :"أموري قد آلت أكثر إلى في كل األحداث، حتى إن قید ووضع فيمفرحة 
). 13-12:1 في ..." (المسیح فيتقدم اإلنجیل، حتى أن وثقي صارت ظاهرة 

، السیما وأنت عالم بجمیع العوائد والمسائل التي بین الیهود"
 ]3". [لذلك التمس منك أن تسمعني بطول األناة

 ،في دفاعه في المناسبات السابقة أمام والة رومانیین لم تكن لهم معرفة صادقة بالعادات الیهودیة وأفكارهم
أن یدركوا ما وراء ثورة الیهود علیه. لهم لهذا لم یكن یشغلهم اإلنصات إلى قضیته، ولم یكن ممكًنا 

 دارًسا مفحًصا في العهد القدیم بناموسه ونبواته والعادات والتقالید الیهودیة، وكان قد قبل سكان أغریبا
اإلیمان الیهودي، فهو أقدر من غیره من الحكام على إدراك أن یسوع هو المسیا المنتظر. 

"، أي مواضیع المناقشات التي تدور بین فئات الیهود خاصة بین الصدوقیین المسائل التي بین الیهود"
والفریسیین والكتبة.  
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بعد أن قدم له االحترام الالئق به كملك، ومدحه كدارس فرید بین الحكام للفكر الیهودي سأله أن یطیل أناته 
علیه ألنه مزمع أن یتحدث في شيٍء من االستفاضة. 

، متي في أورشلیمأُ فسیرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بین "
 ]4". [یعرفها جمیع الیهود

یقدم الرسول بولس حیاته شهادة صادقة لجدیته في البحث عن الحق. فقد ولد في طرسوس، لیس في وسط 
). فقد بدأت حیاته المبكرة 3: 22أمته، لكن منذ حداثته ُأرسل إلى أورشلیم بقصد تعلیمه في مدرسة غماالئیل (أع 

فتشكل حسب الفكر الیهودي القائم على الدارسة الجادة في أعظم مدرسة یهودیة دینیة، عند قدمي أعظم معلم 
للناموس. وقد ظهرت أفكاره وآراءه وسلوكه مطابقة لما یعلم به غماالئیل، هذا بشهادة جمیع الیهود. 

لم تكن نشأته منذ صغره مجهولة، وال غامضة وال في مدارس أجنبیة عن الفكر الیهودي، بل في داخل 
أورشلیم وتحت قیادة المعلم العظیم غماالئیل. 

  ،رادوا أن یشهدواأن إعالمین بي من األول "
 ]5". [ني حسب مذهب عبادتنا األضیق عشت فّریسًیاإ

یعلم جمیع الیهود أنه لم یكن یهودًیا بالمیالد فحسب، لكنه كان فریسًیا، أي عالًما ودارًسا للفكر الیهودي، 
 لن یتهاون في االلتزام بالناموس في أتفه األمور. ،"مذهب عبادتنا األضیقومدقًقا في كل تصرف في حرفیة شدیدة "

". عشت فریسًیالم یكن فریسًیا في الفكر والمعرفة فحسب، بل وفي السلوك"
إنه لیس كسائر الرسل الذین كانوا بال معرفة أكادیمیة للفكر الیهودي، نشأوا في بساطة كصیادي السمك، 

سلوكي. كان رجل أخالق وسلوك، باًرا من جهة الناموس كفریسي، ال الفكري ومن الجانبین اللكنه دارس متعلم ومدقق 
یسكر وال یزني وال یبتز ما للغیر، یعیش بال لوم. 

 ]6". [بائناآلأنا واقف ُأحاكم على رجاء الوعد الذي صار من اللَّه  "واآلن

كان مستقیًما في إیمانه كما في حیاته، یؤمن بالقیامة من األموات على خالف الصدوقیین، ویعترف بوجود 
المالئكة، یعیش على رجاء الحیاة األبدیة. هذا هو رجاء الوعد المقدم لآلباء وهو التمتع بالقیامة، وهو رجاء الفریسیین 

الذي یقاومه الصدوقیون. 
فصل الرسول بولس بین الرجاء في القیامة عن يهذا الرجاء الذي تحقق بقیامة المسیا المصلوب، إذ ال 

الرجاء في المسیح یسوع القائم من األموات. 
  ،سباطنا االثنا عشر یرجون نوالهأالذي "

، عابدین بالجهد لیًال ونهاًرا
 ]7". [ أیها الملك أغریباس،فمن أجل هذا الرجاء أنا ُأحاكم من الیهود

إن كان قد وجد قلة ُیدعون الصدوقیین ال یؤمنون بالقیامة، فإن اآلباء وكل األسباط االثني عشر كانوا 
یعیشون على هذا الرجاء الذي تحقق اآلن، والذي بسببه یقف اآلن الرسول بولس یحاكم من الیهود. 

. فالذبائح والتقدمات كانت "بالجهد لیًال ونهاًرا من أجل هذا الرجاءكانت األسباط جمیًعا تتعبد بكل غیرة "
 ال لهدف آخر غیر التمتع بالقیامة، التي لن تتحقق إال بالمسیا ،ُتقدم في الصباح وفي المساء، والعبادة تمارس كل یوم

القائم من األموات. 
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  - لقد قام من الموت، وبلغ من إقناعه لتالمیذه بحقیقة قیامته ما جعلهم یظهرون لجمیع الناس - من خالل آالمهم
أن اهتمامهم مركز على الحیاة األبدیة وعلى القیامة، التي تمثلت لهم بالكلمة والفعل. لذلك، فهم یهزأون بكل 

. Ïمصاعب الحیاة
 العالمة أوریجینوس

  ،لماذا یعد عندكم أمًرا ال یصدق"
 ]8". [أن أقام اللَّه أمواًتا

 لم یكن یعتقد في القیامة من األموات، لكن واضح أن الرسول یوجه حدیثه سهذا ال یعني أن الملك أغریبا
إلى الكل، وربما في هذه اللحظات وجه الرسول بولس وجهه إلى الحاضرین لیسألهم عن سبب عدم تصدیقهم وٕایمانهم 

بالقیامة من األموات. فإن كانوا یعتقدون بان اهللا خالق كل شيء من العدم، فهل یصعب علیه أن یقیم األموات؟ 

 . مقاومة السم یسوع3
  ،یت في نفسيأارت"فأنا 

 ]9". [صنع أموًرا كثیرة مضادة السم یسوع الناصريأأنه ینبغي أن 

 قد ،كما یشهد، إن كان الحاضرون ال یؤمنون بیسوع القائم من األموات فلیس باألمر العجیب، ألنه هو نفسه
وضع في قلبه أن یبذل كل الجهد ویكرس كل طاقاته لمقاومة یسوع الناصري بكل عنٍف ومثابرةٍ . وأن هذا األمر لم 

 هو واجب ه". وأن ما یفعلارتأیت في نفسيیصدر عن إثارة أحد له، لكنه كان نابًعا عن عقیدة في أعماقه، لذا یقول: "
، ودیانته وأمته. ه" من أجل دفاعه عن إلهینبغي أن...یملیه علیه ضمیره "

هنا یكشف الرسول بولس عن ما وراء اضطهاد المسیحیین عبر كل العصور، فإن الدافع الخفي هو شعور 
المقاومین أنهم یقدمون خدمة هللا والدین والوطن. فالمسیحیة ال تزال في نظر الكثیرین جریمة ضد اهللا والوطن. 

"، فاإلیمان باسمه هو إیمان بشخصه. اسم یسوع الناصرياالضطهاد موجه ضد االسم "
، وفعلت ذلك أیًضا في أورشلیم"

، فحبست في سجون كثیرین من القدیسین
، خًذا السلطان من قبل رؤساء الكهنةآ

 ]10". [ قرعة بذلكألقیتولّما كانوا یقتلون 

 مجمع السنهدرین، سوى القدیس استفانوس، فإنه واضح بواسطةإن كان سفر األعمال لم یذكر استشهاد أحد 
من حدیث الرسول هنا أنه ُقتل أیًضا آخرون فیما بعد، بإلقاء قرعة بین المسجونین، وكان شاول الطرسوسي مشترًكا 

في إلقاء القرعة. 
هنا یدعو القدیس بولس المسیحیین قدیسین. 

  من یتنّقى من الشر والخطیة یدعى قدیًسا. وهكذا فإن غیاب الشر عن اإلنسان هو كمال أعظم للنفس ویرضى اهللا
 جًدا.

 القدیس أنطونیوس الكبیر

1 Against Celsus 2.77: Drewery 132. 
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  القّدیسون أشبه بمجموعة أشجار، كل شجرة تحمل ثمًرا مختلًفا، لكنها ترتوي من ذات المصدر. ممارسات قّدیس
تختلف عن ممارسات آخر، لكن الروح نفسه یعمل في الكل. 

أحد آباء البرّیة 
، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مراًرا كثیرة"

، واضطرهم إلى التجدیف
 ]11". [فرط حنقي علیهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارجأوٕاذ 

كان غایة االضطهاد هو التجدیف على اسم یسوع الناصري، بإنكار أنه المسیا المنتظر. وكان شاول 
 اإلیمان بیسوع الناصري أشبه بوباء یجب تطهیر الیهودیة منه. یتطلع إلىالطرسوسي 

 . ظهور یسوع له4
  ،كنت ذاهًبا في ذلك إلى دمشق"ولّما 

 ]12". [بسلطان ووصیة من رؤساء الكهنة

  ،في نصف النهار في الطریق أیها الملك"رأیت 
  ،نوًرا من السماء أفضل من لمعان الشمس

 ]13". [قد أبرق حولي وحول الذاهبین معي

نما في نصف النهار، حیث ال إأكد الرسول بولس إن النور العظیم كان صادًرا من السماء، لیس باللیل و
فضل من أ ولیس في حدود بیت معین. كان ،یمكن أن یكون مفتعًال، وال بصنع یٍد بشریة. كان في الطریق عالنیة

). 23: 24لمعان الشمس، وكأن الشمس قد انكسفت أمامه (إش 
إنه لیس من خیال شاول الطرسوسي، وال وهم حل به، فقد أبرق حوله وحول الذاهبین معه.  

لم تكن رؤیا في زاویة أو في حجرة خاصة، وال في حلٍم، إنما عالنیة في الطریق أمام كل الذین كانوا حوله. 
  ،فلما سقطنا جمیعنا على األرض"

، سمعت صوًتا یكلمني
: ویقول باللغة العبرانیة

؟  شاول لماذا تضطهدني،شاول
 ]14". [صعب علیك أن ترفس مناخس

لم یكن النور أشبه ببرٍق إلى لحظة أو لحظات، لكنه حقیقة كان لها أثرها على جمیع المرافقین له كما علیه، 
فسقط الجمیع أرًضا، وحدث حوار بالعبرانیة بین السید المسیح وشاول الطرسوسي. 

في العهد القدیم كان اهللا یعلن عن ذاته خالل الظلمة الكثیفة والضباب حتى یمكن للشخص أن ینصت إلیه، 
. )1: 6 أي 2كما من خالل سرداق یحوط بالعظمة اإللهیة (

)، أما اآلن وقد نزل الكلمة اإللهي متجسًدا، 12: 15تحدث اهللا مع أبینا إبراهیم خالل ظلمة عظیمة (تك 
فصارت اإلعالنات اإللهیة خالل النور الفائق اإللهي. 

وُیالحظ في حدیث السید المسیح الذي تحدث معه من خالل هذا النور اإللهي الفائق اآلتي: 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح السادس والعشرون 

والمتحدث بالیونانیة بطالقة.   تحدث معه باللغة العبرانیة، هذا ما ال ینساه شاول الكارز لألمم،أوالً :
"، في وسط الطریق حیث ال یعرف أحد اسمه. شاول، شاول ناداه باسمه مكرًرا ذلك: "ثانًیا:
" موضًحا أنه یعلم ما في قلبه، أنه ال یقاوم لماذا تضطهدني؟ كشف له عن خطیته الجسیمة: "ثالثًا:

ن كل مقاومة لمؤمن هي موجهة أ وٕانما من أجل اسم یسوع الذي التصقوا به. و،ن من أجل جریمة ارتكبوهايالمسیحي
ضد یسوع المسیح نفسه. 

 یطالبه بإعادة تقییم الموقف، فإنه لیس من وجه للمقارنة بین كل ما یحمله شاول من إمكانیات رابًعا:
وسلطات وبین یسوع الناصري. إنه كمن یرفس مناخس. 

: فقلت أنا"
  ؟من أنت یا سید

 ]15". [ أنا یسوع الذي أنت تضطهده:فقال

كان شاول یظن أن یسوع قد ُدفن في القبر وأن التالمیذ قد سرقوا جسده ووضعوه في قبر آخر. لم یكن یتوقع 
أنه وهو یضطهد اسم یسوع أن یراه في نوره اإللهي یعاتبه. لیس من قوة كانت قادرة أن تجتذبه إلى شخص یسوع 

بكونه المسیا مثل هذا اللقاء العجیب معه شخصًیا. لقد تأكد صدق قول تالمیذه أنه قام وصعد، وأنه في مجده اإللهي. 
كان في هذا كل الكفایة، ال لیؤمن فقط بل وأن یشهد له خادًما وكارًزا بما رآه وما سیراه أیضا خالل اإلعالنات 

المتوالیة. 

 . دعوة إلهیة للكرازة5
، ولكن قم وقف على رجلیك"

  ،ألني لهذا ظهرت لك النتخبك خادًما وشاهًدا بما رأیت
 ]16". [ظهر لك بهأوبما س

السید المسیح الذي ظهر له في مجده اإللهي هو الذي دعاه للشهادة لإلنجیل والكرازة بین األمم. ما یقوم به 
 إن كان شاول قد سقط هو ومن معه أرًضا عندما أبرق مجد . لكنه بدعوة إلهیة، بشریٍة، وال بحماٍس بشريٍ ةٍ لیس بدعو

: 52الرب علیه، فإن الرب نفسه یدعوه أن یقوم ویقف على رجلیه، ینفض رجلیه مما تعلق به من تراب خطیته (إش 
2 .(

  ،ّیاك من الشعبإمنقًذا "
 ]17". [لیهمإومن األمم الذین أنا اآلن أرسلك 

تسلم شاول مهمة الكرازة من السید المسیح نفسه، وقد سبق فأعلن له أنها مهمة شاقة، فسیجد مقاومة من 
الیهود كما من األمم، مما یعرض حیاته للمخاطر الكثیرة، لكن یسوع نفسه قد وعده بإنقاذه. 

  ،لتفتح عیونهم كي یرجعوا من ظلمات إلى نور"
، ومن سلطان الشیطان إلى اللَّه

  ،حتى ینالوا باإلیمان بي غفران الخطایا
 ]18". [ونصیًبا مع المقدسین
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ن الرسول بولس یقول: "نحن الذین كنا قبًال في الظلمة"، مدرًكا أنه كمن كان في القبر وقد أقامه السید أك
المسیح. 

غایة الكرازة أن تتمتع القلوب باالستنارة بكونها العیون التي یمكنها أن ترى نور الحق. فالخطیة والجهل 
خالل االستنارة یتحول المؤمن . )18: 1یغلقان عین القلب فال تتحقق من النور. وعمل اإلنجیل هو إنارة األعین (أف 

لمة هي شعار الجهل والخطیة. لذلك یقال عن األمم أنهم ظمن ظلمة الوثنیة والخطیة إلى نور اإلیمان والتمتع بالبرّ . ال
جالسون في الظلمة. 

  .النور هو نور اإلیمان العامل فینا، حسب خطة اهللا السابقة

 .النور هو الحق، واألخ لیس هو مجرد قریبنا، لكنه قریب الرب (یسوع) أیًضا 

  .بدواء عظیم، بمعمودیة الكلمة. إننا بالمعمودیة نتطهر من جمیع خطایانا، ونصیر في الحال ُمبرئین من الشر
حتى أننا ال نبقى بعد اهتدائنا (تغییر طریقنا) كما كنا قبل أن نغتسل، نظًرا إلى أن نعمة اإلنارة وهي بعینها 

، ونحن الذین كنا بال معرفة أصبحنا على التو متعلمین. هذه  حول العقليءالمعرفة تبزغ مع االستنارة، وتض
المعرفة التي قد أنعم علینا بها.. ألن التعلیم البدیهي یقود إلى اإلیمان، واإلیمان ُیلقَّن لنا بالروح القدس في 

. Ïالمعمودیة

 واستنارة وُیدعى هذا الفعل بأسماء كثیرة اعني نعمة...إذ نعتمد نستنیر، وٕاذ نستنیر ُنتبنى، وٕاذ ُنتبنى نكمل  
 .Ð فهو استنارة إذ به نرى النور القدوس الخالصي، أعني أننا به نشخص إلى اللَّه بوضوح...وكماًال وحمیًما

  القدیس إكلیمنضس السكندري  
 حیث الحریة ،الجالسون في الظلمة مستعبدون تحت سلطان إبلیس ومحتاجون إلى االنتقال إلى مملكة اهللا

والمغفرة والتمتع بالحیاة المقدسة مع مصاف القدیسین، خالل الطاعة له. باإلیمان یدرك المؤمن سلطانه في المسیح 
یسوع على إبلیس وكل قواته. 

  یصوب الشیطان سهاًما ضدي، لكن أنا معي سیف. هو معه قوس، أما أنا فجندي أحمل سالًحا ثقیالً . لتتعلم من
. Ñنهجه، أنه حامل قوٍس ال یجسر أن یقترب إذ یلقى بسهامه من بعید

  خطط إبلیس ال أن یسحبنا من البركات التي لدینا، إنما یحاول أن یسحبنا إلى جرف صخري أكثر اندفاًعا. لكن
اهللا في محبته لم یفشل في االهتمام بالبشریة. 

لقد أظهر إلبلیس كیف أنه غبي في محاوالته. لقد أظهر لإلنسان عظم العنایة التي یظهرها اهللا له، فإنه 
قاده اهللا إلى السماء. فإن النفع أكثر وبالموت وهب اإلنسان الحیاة األبدیة. لقد سحب إبلیس اإلنسان من الفردوس، 

. Òبكثیر من الخسارة

1 Kay’s Writings of Clement of Alexandria ، p437. 
 .47 في سّر المعمودیة، ص .القمص باخوم المحرقي (أنبا غریغوریوس حالیا): القیم الروحیة..

2 Paed. 1:6. 
3 Baptismal Instructions ، 3:11. 
4 Baptismal Instructions ، 2:7. 
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  لقد فقدتم الفردوس، لكن اهللا وهبكم السماء، حتى یؤكد حنوه، وأنه یلدغ إبلیس، مظهرا أنه حتى إن سبك عشرات
حیث یقودنا اهللا دائًما إلى كرامة أعظم.  ،تفیده األلوف من الخطط ضد الجنس البشري، فإنها لن

، واهللا فتح السماء لكم.  (جنة عدن)أنتم فقدتم الفردوس
لقد سقطتم تحت الدینونة بالتعب إلى حین، وقد كرمتم بالحیاة أبدًیا. 

یأمر اهللا األرض أن تنبت شوًكا وحسًكا، إما تربة الروح فتنبت لكم ثمًرا. أال ترون أن الربح أعظم من 
 Ïالخسارة؟

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  جلس الشیطان وقوات الظلمة ورؤساؤها منذ تعدي الوصیة، في قلب آدم وعقله وجسده كأنه عرشهم. لهذا جاء
الرب وأخذ جسده من العذراء. ألنه لو شاء أن ینزل إلینا بالهوته المكشوف بدون جسد، من كان یستطیع أن 

یحتمل ذلك؟ لهذا تكلم مع الناس بواسطة الجسد كأداة. بهذه الوسیلة قضى على أرواح الشر التي كانت قد اتخذت 
لها كرسًیا في الجسد، أي عروش العقل والفكر التي سكنت فیها، فقام الرب بتطهیر الضمیر وجعل لنفسه عرش 

. Ðالعقل واألفكار والجسد

  كأن الرب یقول للشیطان: "أنا أفتدي الجسد الذي باعه لك آدم األول، وُأبطل صكوكك بصلیبي. لقد دفعت دیون
آدم حینما ُصلبت ونزلت إلي الجحیم. واآلن أنا آمرك أیها الجحیم والظلمة والموت أن ُتطلق نفوس أبناء آدم 

المحبوسة. وهكذا ُتصاب القوات الشریرة برعٍب شدیٍد، وُتضرب بالفزع، وتعید نفوس آدم وبنیه التي كانت 
. Ñمحبوسة

القدیس مقاریوس الكبیر 
 ال لنوال غفران الخطایا فحسب، وٕانما للتمتع ة". اإلیمان بالسید المسیح دعوونصیًبا (میراثًا) مع المقدسین"

بًنا مقدًسا هللا، له حق المیراث مع إخوته القدیسین. ابالبنوة هللا، حیث یصیر المؤمن 
 غیر مباشرة للملك وكل الحاضرین للتمتع باإلیمان بالسید المسیح حیث ینالوا: ةهكذا یقدم الرسول دعو

. االستنارة الداخلیة. 1
 إلى النور. ت. الرجوع من الظلما2
. التحرر من سلطان الشیطان إلى الحریة في اهللا. 3
. غفران الخطایا. 4
 والتمتع بالمیراث مع القدیسین. ،. البنوة هللا5

في هذا كله لیس هللا منفعة خاصة به، بل یعود النفع كله للمؤمنین. 
" أو "قرعة"، حیث یشیر هنا إلى توزیع األراضي في كنعان، إذ تمت بالقرعة. نصیب"

 " :والصالحات التي یتمتع بها 18: 26" (أع الشیطان والظلمةإنه یظهر الشرور التي تتملك على غیر المؤمنین ،(

1 Sermon in Gen. 7 ، PG 5: 614 C –D. 
Ð 5:6  عظة. 
Ñ10:11 عظة. 
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 .Ï"النور واهللا ومیراث القدیسینالمؤمنون: "

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 . التوبة موضوع كرازته6
  ،من ثم أیها الملك أغریباس"

 ]19". [لم أكن معانًدا للرؤیا السماویة

 لم یكن ممكًنا له أن ، وتأكد من قیامته وصعوده إلى السماء،إذ تأكد بولس الرسول أن یسوع هو المسیح
یتباطأ في الشهادة له، وشعر من واجبه أن یلتزم بالخدمة فوًرا. لم یترك له السید المسیح مجاًال للشك أو عدم الطاعة. 

  ،خبرت أوًال الذین في دمشق وفي أورشلیمأبل "
  ،حتى جمیع كورة الیهودیة ثم األمم

، أن یتوبوا ویرجعوا إلى اللَّه
 ]20". [عاملین أعماًال تلیق بالتوبة

هنا یقدم لنا الرسول مختصًرا ألعماله الكرازیة في طاعة لربنا یسوع المسیح. فما فعله في دمشق أو أورشلیم 
وكل الیهودیة وبین األمم لیس إال طاعة للصوت اإللهي. 

 إنه ال یحثهم على التوبة فحسب، بل وأن یظهروا حیاة تلیق باإلعجابÐ.  

 ...انظروا كیف أنه في كل موضع ُیضم األمم إلى الشعب (إسرائیل)، ألن الحاضرین هنا هم من األمم 

. Ñالحظوا كیف یترك موقف المدافع ویحتل مركز المعلم
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، مسكني الیهود في الهیكلأمن أجل ذلك "
 ]21". [وشرعوا في قتلي

لم یكن ممكًنا للوالي فستوس أن یدرك علة عداوة الیهود للقدیس بولس. اآلن كشف الرسول أن ما یمارسه 
هو اإلعالن عن إتمام ما وعد اهللا به آبائهم من جهتهم كما من جهة األمم، األمر الذي أثار الیهود بسبب كراهیتهم 

 إنهم یعتزون بكونهم شعب اهللا المختار. ؛لألمم، وعدم قبولهم الشركة معهم في اإلیمان
  ،فإذ حصلُت على معونة من اللَّه"

  ،بقیُت إلى هذا الیوم شاهًدا للصغیر والكبیر
 ]22". [وأنا ال أقول شیًئا غیر ما تكلم األنبیاء وموسى أنه عتید أن یكون

یختم الرسول دفاعه بتأكید أن ما یكرز به لیس إال ما سبق فأعلن األنبیاء وموسى بخصوص آالم السید 
 نوره على الیهود واألمم. قشرااالمسیح وقیامته و

 أمام الفقراء ،ما ینطق به الرسول هنا أمام الملك والوالي هو بعینه ما یشهد به أمام الصغیر والعظیم
واألمیین، فهو كسیده ال یحتقر أحًدا. وفي نفس الوقت ال یداهن العظماء واألغنیاء من ملوك ورؤساء ووالة. 

1 Hom. on Acts ، hom. 52. 
2 Hom. on Acts ، hom. 52. 
3 Hom. on Acts ، hom. 52. 
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  ،یؤلم المسیح یكن هو أول قیامة األموات"أن 
 ]23". [مزمًعا أن ینادي بنور للشعب ولألمم

)، 27: 9 الخ، دا 1: 53أن یدركوا إن المسیا متألم (إش وفهموا النبوات كما ینبغي يكان یلیق بالیهود إن 
). 18: 1 ؛ كو 20: 15 كو 1وأنه بكر الراقدین (

 . اتهامه بالهذیان7
: وبینما هو یحتج بهذا قال فستوس بصوت عظیم"

، أنت تهذي یا بولس
 ]24". [الكتب الكثیرة تحولك إلى الهذیان

لماذا ظن فستوس في بولس أنه تحول إلى الهذیان؟ 
. غیرته الشدیدة وحماسه في أمر الخالص. 1
. تركیزه على شخصیة یسوع الناصري وٕانجیله، ففي رأیه أن هذا نوع من الخبل الفكري. 2
 ه عن الرؤیا هو مجرد تخیل.ا. ربما ظن أن ما رو3

یظن البعض أن فستوس تضایق من القدیس بولس ألنه وّجه كل حدیثه للملك أغریباس وتجاهله.  
  ،هذي أیها العزیز فستوسأ لست :فقال"

 ]25". [نطق بكلمات الصدق والصحوأبل 

 یؤكد الرسول بولس أنه لیس بمختل العقل، لكنه ینطق بالحق الذي لم یكن ممكًنا لفستوس أن ةبروح القو
یعرفه لجهله بالنبوات. 

  من نهر ،). فالذین یشربون من غنى بیت الّله9:36 ینبوع الحیاة. بنورك نرى نوًرا" (مز ك: "ألن عندالنبيیقول 
 ى فقد رأ، داود العظیم ألنه خرج من نطاق نفسه إلى آفاق الفرح والسعادة الغامرةشعانتشون. وأیضا عفرحه ینت

). 2:115 المقدسة: "لماذا یقول األمم أین هو إلههم" (مز ةالجمال الغیر منظور، وصرخ بصوته الذي تقوده القو
یشرح داود بهذا التعبیر كنوز الّله العظیمة جًدا التي تعلو عن التعبیر عنها. وقال بولس، بنیامین الجدید، وهو في 

 الّله) أو كنا ونحتتجه نشوة السعادة والفرح العظیم: "ألننا إن صرنا مختلین فلّله (ُتعتبر النشوة والسعادة حركة 
 ، أیها العزیز فستوسيلست أهذ قائالً : "،). وأشار بولس بطریقة مماثلة إلى فستوس13:5 كو 2عاقلین فلكم" (

. Ï )25:26" (أع بل أنطق بكلمات الصدق والصحو
القدیس غریغوریوس النیسي 

  ،من جهة هذه األمور"ألنه 
، كّلمه جهاًراأُ عالم الملك الذي 

، صدق أن یخفي علیه شيء من ذلكأإذ أنا لست 
 ]26". [ألن هذا لم ُیفعل في زاویة

یلجأ إلى الملك أغریباس كشاهٍد أنه لیس بمختل العقل. وكأنه في أدب وحكمة یؤكد لفستوس أن ظنه هذا 

1 Homilies on Song of Songs  ترجمة الدكتور جورج نّوار   .10 ،
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قائم على عدم إدراكه للنبوات وعدم معرفته لكلمة اهللا، أما الملك وقد كانت له معرفة دقیقة بها فیمكن أن یتابع الرسول 
ویفهم ما یقوله. 

؟ تؤمن أیها الملك أغریباس باألنبیاء"أ
 ]27". [أنا أعلم أنك تؤمن

لعل بولس الرسول أدرك أن الملك أغریباس لم یرد أن یضع زمیله فستوس الوالي في موقف حرج. لهذا لم 
ب على سؤاله: "أتؤمن أیها الملك ج ولم یدخل معه في تفاصیل خاصة باإلیمان، كما لم ي،یدافع عن الرسول بولس

أغریباس باألنبیاء؟" 
كان الرسول بولس نهاًزا للفرص، فقد سأل الملك هكذا حتى ال تضیع الفرصة على أغریباس أن یعود إلى 

قصره ویراجع النبوات الواردة عن شخص السید المسیح. 

 ألنه كان ُیصدق له الحق أن ، شاهدیعلن أنههذا ب .لم أكن أحد تالمیذ المسیح، بل كنت بین الذین یحاربونه ،
هیج المدن والوالة علیه، وحرضهم على التجدیف، وإنساًنا قد صنع أموًرا ال حصر لها، أثار حرًبا على المؤمنین، 

وقد فعل هذا كله طوًعا، لكنه فجأة تغیر. مرة أخرى فإن الشهود الذین معه الذین كانوا لهم تأثیرهم علیه هم: 
 ومن هذه أنه یؤكد حججه من األنبیاءالنور( الذي أشرق علیه) واألنبیاء والثمار التي تحققت. انظروا كیف 

 ویجعل ،األمور. فحتى ال یبدو كمن یقدم أموًرا مستحدثه مع أن لدیه أمور عظیمة لیقولها، لكنه یلجأ إلى األنبیاء
 عظیمة خاصة باإلیمان، لكنه ترك هذا وجلب برهانه على اإلیمان من ةهذا موضوع البحث. فمع ما لدیه من دعو

 .Ïاألنبیاء

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 . تأثیره على الملك8
: فقال أغریباس لبولس"

 ]28". [بقلیل تقنعني أن أصیر مسیحًیا

لم یكن ممكًنا الغریباس أن ینكر إیمانه بأنبیاء العهد القدیم، وأنها قد تحققت في شخص یسوع الناصري. 
یا التي تمتع بها القدیس بولس وهو في طریقه إلى دمشق. لقد أوشك أن یقبل ؤولم یكن ممكًنا أن یندد بالر

اإلیمان بالمسیحیة. هذا ونالحظ في الملك اغریباس:  

  .أنه كان یهودًیا دخیًال بخالف الوالي فستوس روماني

 .لم یشترك مع الیهود في مقاومة الرسول بولس 

 ا نزیًها مخلًصا. لم یكن یحمل عداوة للمسیحیین، لكنه لم یطلب أن یكون فً نه كان لطيأصفه المؤرخ یوسیفوس ي
  یظن البعض أن الملك نطق بهذا بأسلوب تهكمي..مسیحًیا. ربما كان مقتنًعا فكرًیا باإلیمان بالمسیح

: فقال بولس"
  ،كنت ُأصّلي إلى اللَّه أنه بقلیٍل وبكثیرٍ 
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  ،لیس أنت فقط بل أیًضا جمیع الذین یسمعونني الیوم
 ]29". [یصیرون هكذا كما أنا ما خال هذه القیود

یكشف الرسول بولس عن غیرته المتقدة نحو خالص الملك وكل الحاضرین، مع إیمانه أن قبول اإلیمان 
یكشف أیًضا الرسول عن مدى السعادة التي یتمتع بها  صالة من أجل خالصهم.ى اللإیحتاج إلى نعمة اهللا، لهذا یلجأ 

في المسیح یسوع، لهذا فهو یود أال ُیحرم أحد من مشاركته فیها. 
). حًقا إنه یفتخر بهذه القیود ویعتز بها، لكنه 29: 26كان الرسول ال یشتهي ألحد أن یشاركه قیوده (أع 

كقائد حي ناجح یجد لذته في شركة اآلالم مع المسیح طالًبا الراحة لآلخرین. 

  هكذا هي النفس المجنحة بالحب السماوي. فإن كان الذین یأسرهم الحب الغبي (الشهوات األرضیة التي یدعوها
البشر حًبا)، ال یفكرون في شيٍء مجیٍد أو ثمیٍن، بل في األشیاء التي تمیل نحو إشباع شهواتهم، فیحسبون أنهم 

ممجدون ومكرمون عندما تكون سیدتهم هي كل شيء بالنسبة لهم، فكم باألكثر أولئك الذین یأسرهم الحب 
السماوي ال یبالون بالتكلفة... بالنسبة للمحاكمات فإنه هكذا یستخف بها كما بالجلدات والسجون، كما لو كان 

الجسم الذي یتألم بهذه األمور لیس بجسمه، بل جسم إنسان آخر، وكما لو كان قد اقتنى جسًدا من الماس. أما 
عن ملذات هذه الحیاة فیضحك علیها مستخًفا بها لمن ال یحس به، وكما ال تحس األجسام المیتة هكذا نحن 

أموات. كان أبعد من أن یأسره ألم، وذلك كما یتنقى الذهب في النار، ویتطهر من الزغل. وكما أن الحشرات ال 
تتجه إلى داخل اللهیب بل تطیر هاربة منه، هكذا فإن اآلالم ال تجسر حتى أن تقترب من هذا اإلنسان... الحظوا 

). فأنا مت عن العالم، والعالم مات ١٤: ٦ما هي مشاعره نحو العالم كله: "ُصلب العالم لي وأنا للعالم" (غل 
 .Ï)٢٠: ٢عني. "ال أحیا أنا بل یحیا المسیح فيّ " (غل 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 . انصراف المحفل9
، فلما قال هذا"

 ]30". [قام الملك والوالي وبرنیكي والجالسون معهم

 األمر بناء على ما سمعوه. ةسا لدرونمشیرالإذ انتهي الرسول من دفاعه قام الملك والوالي وبرنیكي و
:  وهم یكلمون بعضهم بعًضا قائلین،وانصرفوا"
 ]31". [ن هذا اإلنسان لیس یفعل شیًئا یستحق الموت أو القیودإ

أدرك الكل أن القدیس بولس لم یكسر قانوًنا ما، وأنه ال یستحق السجن أو الموت، إنما كان یجب أن یطلق 
حًرا، لكنه إذ رفع شكواه إلى قیصر وجب القیام باإلجراءات القانونیة الالزمة. 

غالًبا ما كتب فستوس رسالة إلي قیصر بمعاونه الملك أغریباس موضًحا فیها اتهامات الیهود ضده، مزكین 
تبرئته.  

: وقال أغریباس لفستوس"
  ،كان یمكن أن یطلق هذا اإلنسان
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 ]32". [لو لم یكن قد رفع دعواه إلى قیصر

 " :كمن  ببراءتهین مقتنعواكان) 24: 26" ( أع أنت تهذيانظروا كیف أصدروا حكًما آخر في صالحه، فبعد القول 
لیس فقط ال یستحق الموت بل وال القیود. وقد أرادوا بالحقیقة أن یطلقوه تماًما لو لم یكن قد التجأ إلى قیصر. هذا 

). فإن كان ربه قد "أحصي 9: 2 تي 2صدر بعنایة إلهیة أنه یلزم أن یرحل بالقیود. یقول: "حتى القیود كمذنب" (
 .Ï)، فكم باألكثر یكون بولس؛ وكما أن الرب لم یشاركهم سمتهم هكذا وال بولس شاركهم28: 15مع آثمة" (مر 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
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 26من وحي أع 
دفاع أم كرازة 

  المحفل، إلىانطلق الموكب العظیم 
یرأسه الملك أغریباس والوالي فستوس. 

ومعهم رجال الدولة.  
 قیصر،  إلىدخلوا لیجدوا كلمة یرفعوها 

وصحیفة اتهام ترافق السجین! 

   ،دخل األسیر بولس مقیًدا بسلسلتین
یحوط به جندبان، واحد عن الیمین، وآخر عن الیسار. 

 قلوب الحاضرین،  فيدخل لكي یسجل 
 الفائقة، اهللاغنى محبة 

وتحقیق النبوات التي تحدث بها اآلباء واألنبیاء. 

  منبر كنیسة،  إلىدخل كما 
قلبه یرقص فرًحا، 

من أجل هذه الفرصة أن یشهد لمخلصه، 
إنها فرصة فریدة لن یجدها هو أو غیره من الرسل للشهادة. 

   ،أعد الرسول نفسه لهذا المحفل
فصلى لیلة اللقاء من أجل كل المستمعین، 
لكي یتمتعوا بما یتمتع به من مجد داخلي، 

 یدیه! فيخال القیود التي افیصیرون مثله م
طلب لهم الحریة الداخلیة، كما السالم الخارجي. 
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رحلة بولس 
الرسول التبشیریة 

 الثالثة
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األصحاح السابع والعشرون 

إلى روما 
یستعرض اإلنجیلي لوقا رحلة السجین بولس، ال لیكشف عن مدى المخاطر التي تعرض لها فحسب، وٕانما 
بالحري یكشف عن شخصیة الرسول بولس األسیر القائد. فقد حمل مع األسرى تحت حراسة مشددة من الجنود وقائد 

 یشهد له أمام جمیع الذین في السفینة. المسیحالمئة. لكن الرسول لم یشعر إنه سجین في مذلٍة، بل سفیر 
. شعر الجمیع ببركة وجود المسیحكانت فرصة السفر بما فیها من مخاطر رهیبة مجاًال طیًبا للبشارة بإنجیل 

 حیاتهم من خالله. وأخیًرا فقد صبغ علیهم لمسات الفرح والشكر هللا. في اهللا وسطهم، وتالمسوا مع عمل فيالرسول 
 طاقم النوتیة یكاد یكون الكل وثنًیا، لكن الرسول بولس وأیًضامع أن القائد والعسكر والمسجونین والمسافرین 

 یدیه یحسب أن الكل قد سلموا األمر. هذا هو الحب في، وٕاذ یسلم األمر اهللافي محبته للبشریة یطلب باسمهم أمام 
الخالص الحقیقي! 

. 5-1. من قیصریة إلى میرا   1
 .8-6. من میرا إلى المواني الحسنة  2
 .44-9. من المواني الحسنة إلى ملیطه  3

. من قیصریة إلى میرا 1
ال نعرف إلى أي مدى بقي الرسول بولس یحاور أغریباس، وقد أراد األخیر أن یطلقه دون أي شرط، لوال أن 

بولس رفع دعواه إلى قیصر، فكان لزاًما كروماني الجنسیة أن یرحل إلى روما لمحاكمته هناك. وقد روى لنا القدیس 
لوقا هذه الرحلة في شيء من التفصیل، مظهًرا أهمیتها لتحقیق غایته، وهي رفض الیهود لإلنجیل وفتح باب اإلیمان 

لألمم في عاصمة اإلمبراطوریة. 
  ،إیطالیافلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى "

  ،خرین إلى قائد مائة من كتیبة أوغسطسآسرى أسّلموا بولس و
] 1". [اسمه یولیوس

 عندما كان في صحبة الرسول بولس عند وصوله )18: 21أع (" في نحنآخر مرة یقول اإلنجیلي لوقا "
إلى أورشلیم. هذا یفترض أن لوقا البشیر كان في منطقة قیصریة خالل سجن الرسول لمدة عامین. اآلن لوقا یصاحبه 

: 20؛ 29: 19في رحلته مع أرسترخس التسالونیكي الذي جاء من تسالونیكي إلى أورشلیم مع الرسول بولس (أع 
4 .(

بدأت الرحلة هنا من قیصریة من میناء جنوب طرسوس. 
، درامیتینیةأفصعدنا إلى سفینة "

، وأقلعنا مزمعین أن نسافر مارین بالمواضع التي في آسیا
 ]2". [وكان معنا أرسترخس رجل مكدوني من تسالونیكي

أقلعت السفینة مارة بالساحل الجنوبي آلسیا الصغرى، تعبر بالمواني البحریة والمدن الساحلیة. 
لم یخجل صدیقاه لوقا وأرسترخس من قیود بولس، بل حسبا ذلك فخًرا لهما أن یرافقاه بإرادتهما في هذه 
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الرحلة، ویشاركاه مخاطر البحر، معرضین حیاتهما للخطر من أجل محبتهما له ولخدمته للكرازة. 
، وفي الیوم اآلخر أقبلنا إلى صیدا"

، فعامل یولیوس بولس بالرفق
 ]3". [صدقائه لیحصل على عنایة منهمأذن أن یذهب إلى أو

 میًال شمال قیصریة، ویمكن 67 من فینیقیة، وهو على بعد حوالي Sidonأول میناء بلغوا إلیه صیدا 
 ساعة بحًرا. وهو آخر مدینة على ساحل فینیقیة. 24بسهولة الوصول إلیه خالل 

قدر ما سمح اهللا بوجود مقاومین للرسول بولس بعث إلیه من یجد نعمة في أعینهم مثل فیلكس الوالي (أع 
 واقتنع ببراءته. كان س) وقائد المائة یولیوس، الذي غالًبا ما عرف قضیته وسمع احتجاجه أمام أغریبا23: 24

للرسول أصدقاء في كثیر من المدن التي عبر علیها في رحالته، خاصة عند ذهابه إلى أورشلیم أو خروجه منها. 
اعتني به أصدقاؤه، غالًبا ما قدموا له هو ومن معه مئونة لرحلتهم الطویلة الشاقة والمملوءة بالمخاطر. 

 كأسیر، لكن القائد تعامل معه كصدیٍق بار وصاحب معرفة صادقة، ةمع أن بولس كان في عهدة قائد المائ
وكإنسان مهتم بخالص النفوس. یقدم لنا هذا القائد صورة حیة لمن ال یستغل السلطة بل یسلك بروح التقوى. 

، ثم أقلعنا من هناك "
، وسافرنا في البحر من تحت قبرس

 ]4". [ألن الریاح كانت مضادة

في فصل الخریف تهب ریاح غربیة شمالیة على البحر األبیض، خاصة في الجانب الشرقي. هبت علیهم 
فاضطروا أن ینحرفوا تحت قبرص نوًعا ما لیتقوا الریاح المضادة، ثم داروا حول الجزیرة من شرق في قوس كبیر 

مقابل شواطئ كیلیكیة ثم بمفیلیة وبمحاذاة الشاطئ، فأصبح اتجاههم غربًیا تماًما حیث استخدموا نفس الریاح لتسوق 
المركب عوض أن تعوقه. 

لو أن الریح كانت مواتیة ألبحروا مباشرة وتركوا قبرص على الیمین، لكن ألن الریح كانت غیر مواتیة، 
انحرفوا برحلتهم تحت ضغط الریح، فصاروا في اتجاه آخر بحیث صارت جزیرة قبرص على شمالهم. التزم البحارة أال 
یعبروا في البحر مباشرة، إنما تحت ضغط الریاح الغربیة سلكوا تحت كیلیكیة وبمفیلیة حتى بلغوا إلي میرا لیكیة وهي 
میناء هام الستقبال السفن الكبیرة خاصة الحاملة الغالل من اإلسكندریة إلى روما. هناك استبدلوا السفینة وأبحروا في 

سفینة غالل مبحرة إلى إیطالیا. 
كان ال بد لهم أن یسایروا العاصفة قلیًال حتى ال تنشطر السفینة، فاتجهوا مع الریح جنوًبا نحو جزیرة 

  میًال من ناحیة الجنوب الغربي، وذلك لكي یختبئوا فیها.20كلودي، وهي تبعد عن كریت 
" یحمل معنى اإلبحار بقرب ساحلها حتى یتحاشوا خطر الریاح العنیفة في وسط البحر. تحت قبرصتعبیر "

" كانت مقاطعة في جنوب غرب آسیا الصغرى، یحدها شماًال فریجیة وبسیدیة، وجنوًبا البحر لیكیة"
 . Caralaالمتوسط، وشرًقا بمفیلیة، وغرًبا كاراال

  انظروا كیف لم یغیر اهللا نظام الطبیعة، بل سمح لهم أن یبحروا والریاح مضادة. ومع هذا فقد تمت المعجزة وهي
انظروا كیف تُنسج حیاة  أنهم یبحروا بسالم، ولم یسمح لهم بالدخول إلى البحر (المفتوح)، وٕانما ساروا بجوار البر.
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 .Ïالقدیسین (بخیوط التجارب)، فإذ یخرجون من المحاكمة یسقطون تحت التعرض النكسار السفینة والعاصفة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، بعدما عبرنا البحر الذي بجانب كیلیكیة وبمفیلیة"
] 5". [لیكیة نزلنا إلى میرا

لها سمعتها المباركة ومكانتها العظیمة في قلوب أهل الیونان، ألن القدیس نیقوالوس شفیع الیونان میرا 
 .St. وقد سرق الروس جسده وحملوه إلى مدینة سان بطرسبرج  Myra وباألخص البحارة ومن في مدینة میرا

Petersburg  .أثناء ثورة الیونان، وأرسلوا لهم أیقونة متقنة عوًضا عن جسده
 كان من أهم مواني أسیا الصغرى، وكانت السفن الحاملة للقمح من Andriace یدعى میناء میرا أندریاس

اإلسكندریة إلى روما ترسو فیه، ألن خط سیرها هو بحذاء الشواطئ من فینیقیة إلى آسیا الصغرى. هذا وكانت السفن 
الكبیرة تنطلق من هناك إلى إیطالیا حیث التیار المائي یتجه هناك نحو الغرب، باإلضافة إلى الریاح المساعدة. فوجود 

سفینة إسكندرانیة ضخمة أمر طبیعي حسب مسارها في الخط البحري الدائم بین اإلسكندریة وروما. 

. من میرا إلى المواني الحسنة 2
  ،فإذ وجد قائد المائة هناك سفینة إسكندریة مسافرة إلى إیطالیا"
 ]6". [دخلنا فیهاأ

ربما انحرفت هذه السفینة الكبرى إلى شاطئ أسیا الصغرى، وهي في طریقها إلى روما بسبب العواصف 
والریاح المضادة. 

  ،كنا نسافر رویًدا أیاًما كثیرة "ولّما
  ،وبالجهد صرنا بقرب كنیدس

، ولم تمكنا الریح أكثر
 ]7". [سافرنا من تحت كریت بقرب سلموني

 میًال، وكانت السرعة بطیئة.  130المسافة بین میرا وكنیدس 
: میناء على ساحل آسیا الصغرى في االتجاه الغربي من میرا، ومسیرتهم كانت بحذاء Canidus كنیدس

، لذلك وصلوا بصعوبة إلى المیناء، وكان مالساحل، وكان البطء بسبب الریاح الغربیة الشمالیة المقاومة التجاهه
یلزمهم االتجاه جنوًبا حتى تكون لهم ذات الریاح مساندة لهم. كان اتجاه التیار المائي نحو الغرب لكن الریاح الغربیة 

أقصى  Salmonالشمالیة كانت تقاوم اتجاه تیار المیاه. هكذا اتجهوا جنوًبا نحو كریت، وداروا حول رأس سلمون 
]. هنا واجهوا نفس 8نقطة في شرق كریت، وساروا تحت كریت بحذاء الشاطئ حتى وصلوا إلى المواني الحسنة [

الصعوبة التي عانوا منها في رحلتهم من میرا إلى كندیس. 
، والتزمت أن  Cariaأبحرت السفینة ببطء لعدة أیام بسبب الریاح الغربیة حتى بلغت كنیدس میناء كاریا

تسلك تحت كریت كما التزمت قبًال أن تسلك تحت قبرص. ووجدت صعوبة شدیدة أن تبلغ سلموني الساحل الشرقي 
لكریت. وبالجهد بلغوا المواني الحسنة. 

1 Homilies on Acts, hom. 53. 
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  ،تجاوزناها بالجهد"ولّما 
  ،جئنا إلى مكان یقال له المواني الحسنة

 ]8". [التي بقربها مدینة لسائیة

عبروا حول نهایة الساحل الشرقي للجزیرة إذ لم یكن ممكًنا لهم اإلبحار مباشرة ما بین الجزیرة والبر الرئیسي. 
" في جنوب شرقي جزیرة كریت، كانت شاطًئا غالًبا ما ُیعتبر ملجأ مفتوًحا إلى حین، دعاه المواني الحسنة"

ستیفن عالم الجغرافیا "الشاطئ الحسن" كما دعیت في طرق السیر البحریة في الهولندیة والفرنسیة "الخلیج الجمیل" لم 
یكن بها مدینة، إنما بالقرب منها مدینة مشهورة تدعى لسائیة. 

. من المواني الحسنة إلى ملیطه 3
  ،مضى زمان طویل وصار السفر في البحر خطًرا"ولّما 

  ،إذ كان الصوم أیًضا قد مضى
 ]9". [جعل بولس ینذرهم

" هو اصطالح یفید بأن هذا المیعاد من السنة ال ُیبحر فیه، وال ُیستحب فیه السفر وقت الصوم قد مضى"
مهما كان السبب. فقد كان بدء شهر أكتوبر، وكل الرحالة یؤكدون أن اإلبحار في ذلك الوقت مجازفة خطیرة. 
واضح أنهم إذ بدأوا الرحلة كان الكل یترجى وصولهم إلى روما قبل موسم اإلبحار الخطر في البحر 

المتوسط، لكن لم یتحقق ذلك. 
 أن الصوم هنا هو صوم یهودي أي في یوم الكفارة العظیم (ال القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى البعض مثل 

)، في الیوم العاشر من الشهر السابع تشري، نحو نهایة سبتمبر. وذلك بعد االعتدال الخریفي حیث اإلبحار 27: 23
یكون خطًرا.  

  ،الرجالها ي"قائالً : أ
، أنا أرى أن هذا السفر عتید أن یكون بضرر وخسارة كثیرة

، لیس للشحن والسفینة فقط
 ]10". [بل ألنفسنا أیًضا

كان بولس الرسول لیس أسیًرا عادًیا، بل أشبه بقبطان متقاعد له خبرته في اإلبحار، متمرًسا في انكسار 
). لقد سد رئیس سلطان الهواء، عدو الخیر، أذان الكل عن االستماع لمشورة القدیس 26-25: 11 كو 2السفن (

بولس لكي یضیف إلى أتعاب بولس أتعاًبا جدیدة. 
كان القدیس بولس صاحب خبرة في الرحالت البحریة، وقد ذكر من بین آالمه أنه انكسرت به السفینة ثالث 

). هذا وال یستطیع أحد أن ینكر أن الرسول وهو تحت قیادة الروح القدس أدرك ما سیحل 25: 11 كو 2مرات (
بالسفینة بإعالن الروح له. 

بال شك كان الشحن (القمح الُمرسل إلى روما) له تقدیره الخاص، ال من جهة قیمته المادیة، وٕانما الحتیاج 
العاصمة إلیه. 

  ،ولكن كان قائد المائة ینقاد إلى ربان السفینة والى صاحبها"
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 ]11". [أكثر مما إلى قول بولس

حسب قائد المائة إن ربان السفینة ومالكها، وكالهما صاحبا خبرة في البحار، ویهمهما سالمة السفینة 
والشحن، أكثر خبرة من بولس، فمال إلى رأیهما. كان القائد مترفًقا بالرسول بولس، وربما كان معجًبا به لكنه لم یأخذ 

بمشورته. 
  ، لم یكن موقعها صالًحا للمشتىءوألن المینا"

  ،كثرهم أن یقلعوا من هناك أیًضاأاستقر رأي 
، لیشّتوا فیها عسى أن یمكنهم اإلقبال إلى فینكس

 ]12". [ في كریت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربیینءوهي مینا

لم تكن المواني الحسنة مالئمة لقضاء فترة الشتاء، لذلك فضلوا اإلبحار إلى فینكس وهي في غربي كریت.  
هي مصیف ولیست مشتى، لیست میناء بمعنى الكلمة، إنما مجرد شاطئ، یتعرض من یقطن فیها للریاح الباردة. 

، فلما نسمت ریح جنوب ظّنوا أنهم قد ملكوا مقصدهم"
، فرفعوا المرساة

 ]13". [وطفقوا یتجاوزون كریت على أكثر قرٍب 

كانت الریح السابقة قادمة من الغرب تقاوم اإلبحار، وخطیرة، أما قیام ریح جنوبیة هادئة ولطیفة فبعث فیهم 
األمل أن اإلبحار غیر خطر، خاصة بجوار ساحل كریت، حتى یبلغوا فینكس في الغرب، وهذا ما كانوا یأملون فیه. 
فجأة توقفت الریاح الشمالیة الغربیة المقاومة لتهب ریح الجنوب اللطیفة بنسمات هادئة. هذا یحدث بسبب 

 لتعود الریاح الشمالیة الغربیة. لتغییر الضغوط الهوائیة، لكن هذه النسمات مؤقتة ومزیفة سرعان ما تزو
  ،ولكن بعد قلیل هاجت علیها ریح زوبعّیة"

 ]14". [وروكلیدونأیقال لها 

فجأة تحولت نسمات الریح الهادئة القادمة من الجنوب إلى ریح عاصفة مضادة للرحلة تدعى أوروكلیدون. 
یرى البعض أنها تشیر إلى ریح أشبه بالهراكین أو األعاصیر حیث تهب الریح من كل جانب، فتصیر السفینة كما في 

 ومعناها "مشرق". Levantوهي مشتقة من  Levantersدوامة في مهب ریاح من كل اتجاه. تدعى هذه الریاح حالًیا 
ُوضع القدیس بولس في ذات ظروف یونان النبي، لكن األخیر كان هارًبا من وجه الرب، أما بولس فكان 
مقیًدا من أجل الشهادة للرب. كأن یونان یرفض الكرازة لألمم، أما بولس فكان یبذل كل الجهد للشهادة للسید المسیح 

أمام األمم. 
، فلما ُخطفت السفینة"

  ،ولم ُیمكنها أن تقابل الریح
 ]15". [سلَّمنا فِصِ◌رنا ُنحَمل

اختطفت الریح السفینة، ولم تعد تحت سیطرة المالحین. صارت السفینة أشبه بكرة في ید النوء العنیف 
تتخبط، فقدت توازنها وأصبح ال یمكن توجیهها. توقف البحارة تماًما عن أیة محاولة للسیطرة على الموقف، وسلم كل 
الحاضرین حیاتهم كما في ید ریح ال ترحم، أما بولس الرسول فباسم كل الذین في السفینة سلم األمر بین یدي اهللا، 

فأدرك أن الكل محمولون على األذرع األبدیة. 
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، فجرینا تحت جزیرة یقال لها كلودي"
 ]16". [وبالجهد قدرنا أن نملك القارب

لم یستطیعوا التحكم في السفینة الكبیرة، لكن بالكاد استطاعوا أن یتحكموا في القارب. هذا ال یعني أنهم بلغوا 
به إلى الشاطئ. 

 میًال جنوب غرب كریت. 20": جزیرة صغیرة تبعد حوالي كلودي"
،  طفقوا یستعملون معونات حازمین السفینة،رفعوه"ولّما 

  ،وٕاذ كانوا خائفین أن یقعوا في السیرتس أنزلوا القلوع
 ]17". [وهكذا كانوا ُیحملون

طفقوا یستعملون معونات، أي یستخدمون حباًال وسالسل إلنقاذ السفینة. خشوا أن تغرس السفینة في الرمال 
الناعمة اللینة (سرتس)، فأنزلوا القلوع التي بسبب الریح العاصف كان یصعب التحكم في تویجهها. 

  ،كنا في نوء عنیف"وٕاذ 
 ]18". [جعلوا یفرغون في الغد

في الغد صاروا یلقون بكل البضائع، خاصة القمح، في البحر، فقد أدركوا أن المال لن ینقذهم، وأنه یمثل 
ثقًال في سفینة الحیاة تبلغ بها إلى الغرق في میاه هذا العالم. وكما یقول الحكیم: "ثروة مصونة لصاحبها لضرره" (جا 

5 :13 .(
! ما أسهل على أهل العالم أن یلقوا في البحر كل ما لدیهم لكي ینجوا بحیاتهم الزمنیة، بینما بیا للعج

یستصعبوا جًدا أن یقدم نصیًبا بسیًطا مما لدیهم إلخوتهن الفقراء والمحتاجین ألجل حیاتهم األبدیة. أما من یتطلع إلى 
بلوغ األبدیة بأمجادها، فال ینشغلون بما للعالم، بل كما كتب القدیس بولس: "قبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمین في 

). 34: 10 وباقًیا" (عب تأنفسكم أن لكم ماًال أفضل في السماوا
أي إنسان عاقل یحطم السفینة بما علیها لینجو بحیاته، لكن كثیرین یفضلون تحطیم سفینة إیمانهم وضمیرهم 

الصالح من أجل أمور زمنیة. 
في وسط النوء الشدید قام النوتیة بتخفیف أحمال السفینة بإلقاء الشحن في المیاه حتى ینجو هم ومن معهم. 

 حتى یصیر اإلنسان خفیًفا كطائٍر یسبح في الجو، وال اوهكذا في وسط نوء هذا العالم یلزمنا أن نخفف أثقالنا وارتباكاتن
) 10: 15ُیقال عنهم ما قیل عن فرعون وجنوده "غاصوا كالرصاص في میاه غامرة" (خر 

 ]19". [ثاث السفینةأیدینا أوفي الیوم الثالث رمینا ب"

  ،لم تكن الشمس وال النجوم تظهر أیاًما كثیرة"وٕاذ 
  ،واشتد علینا نوء لیس بقلیلٍ 

 ]20". [نتزع أخیًرا كل رجاء في نجاتنااُ 

مما زاد الحال سوء أنه قد خیم علیهم الظالم، فلم یعرفوا نهارهم من لیلهم إلى أیام كثیرة، حیث لم تظهر 
الشمس نهاًرا وال النجوم لیًال، بهذا فقد البحارة إدراكهم لحقیقة موقعهم، والتعرف على االتجاهات، لیسلكوا الطریق 

اآلمن. 
هذا هو حال النفس التي تفقد رؤیتها للسید المسیح، شمس البّر، فال تتمتع بنوره، وال یحل بها نهار لتصیر 
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ابنة النهار. وأیًضا حین فقد رؤیتها ألوالد اهللا الحقیقیین كنجوم متأللئة، فال تجد أمامها أمثلة حیة في اإلیمان تقتدي 
بها. هنا یصیر الموقف في غایة الخطورة، حیث ال یدرك اإلنسان بنور الروح القدس حقیقة نفسه، وال موقعه، وال یرى 

نور مخلصه، وال جمال الكنیسة وبهاء قدیسیها. 
هذا الموقف الخطیر حطم نفسیة البحارة، فقد عكست الظلمة الخارجیة علیهم ظلمة داخلیة مهلكة، إذ حلت 

". تسلل إلیهم أخطر عدو یحطم حیاة انتزع أخیًرا كل رجاء في نجاتنابهم ظلمة الیأس وانقطع عنهم نور الرجاء "
اإلنسان في هذا العالم ویفقده أبدیته أال وهو الیأس، فإنه حین یدخل تدخل معه بقیة الخطایا وتجد الشیاطین لها عرًشا 

في القلب تتربع فیه. 
  ،فلما حصل صوم كثیر"

  : وقال،حینئذ وقف بولس في وسطهم
  ،كان ینبغي أیها الرجال أن تذعنوا لي

  ،وال تقلعوا من كریت
 ]21". [فتسلموا من هذا الضرر والخسارة

وسط هذا الجو الرهیب انزلوا القلوع لیحدوا من تأثیر قوة الریاح، إذ صارت السفینة ألعوبة قي ید األمواج. 
وُأفرغت السفینة من حمولتها التي تزن ألف طن حتى ال تنفسخ السفینة مع ثقلها من ضربات األمواج العالیة، وفي 

 في عملیة اإلنقاذ المرهقة هذه. صار الكل یصطدم ببعضهم البعض، االیوم الثالث القوا أثاثات السفینة وتجهیزاته
وینطرحون على وجوههم. علت الصرخات المستمرة وتوترت األعصاب، ومألت المیاه السفینة، وٕاذ حل بدء فصل 

الشتاء مع ریاح باردة وأمطار غزیرة، وسحب وظلمة متكاثفة صار الموقف ال یمكن وصفه! في وسط هذا الجو وقف 
بولس الرسول الصائم یصلي إللهه لینعم بوعد إلهي أن ُیوهب له جمیع الذین في السفینة، وأن یحقق رسالته بوقوفه 

أمام قیصر یشهد لمخلصه، وأراه عن بعد الجزیرة التي ستحتضنهم. یرى البعض أن هذا الصوم مارسه كل الذین في 
 ذالسفینة، لیس كعمٍل تعبدٍي، وٕانما هو ثمرة الضیق والمرارة، فلم ینشغل أحد بأكٍل أو شرٍب، مع العمل المستمر إلنقا

السفینة بكل وسیلة كإلقاء الشحن. 
وبخهم الرسول ألنهم لم یسمعوا له، وهو یرى الخطر قادًما، اآلن صاروا یسمعون له، فقد نال وعًدا إلهًیا 

بخصوص نجاتهم. 
  21: 27ال یزال بولس یبحر معنا اآلن، لكنه لیس مقیًدا كما كان في ذلك الحین؛ إنه ینصحنا إلى اآلن (أع (

 یوًما، 14لنطع بولس، وٕان كنا في وسط النوء، فإننا بالتأكید نخلص من المخاطر، حتى وٕان بقینا بال طعام لمدة 
فإن الرجاء في اآلمان ُمقدم لنا؛ وٕان كنا في ظلمة وضباب، فإننا إذ نتمم أمره نخلص من المخاطر. لنتطلع إلى 

العالم كله، إنه سفینة ویوجد بها أشرار لهم رذائل بال حصر ووالة وحرس، وأیضا أبرار، كما كان بولس مع 
مسجونین آخرین، مربوطین بخطایاهم. فإن كنا نفعل ما یأمرنا به بولس لن نهلك في القیود بل نتحرر منها، فان 

 .Ïاهللا یهبنا له (لبولس) أیًضا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، نذركم أن ُتّسروا"واآلن أُ 

1 Homilies on Acts, hom. 53. 
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 ]22". [ال السفینةإألنه ال تكون خسارة نفس واحدة منكم 

قدم لهم الرسول أخبار سارة أنه لن یهلك أحد منهم، هذه األخبار لیست من عنده بل هي هبة إلهیة. 
وسط مرارة المحنة كان بولس كواحٍد منهم صائًما وعامًال معهم، یلقي معهم الشحن، ویبذل كل الجهد إلنقاذ 

السفینة. أما وقد تمتع بوعٍد إلهٍي، فوقف في وسطهم، ال كأحد األسرى، بل كمشیٍر صالٍح ومبشٍر مفرحٍ . نزع عنهم 
روح الیأس، وبعث فیهم روح الرجاء، مقدًما لهم تعزیات من السماء. 

"، كما أن اهللا هو مصدر سرور السمائیین واألرضیین، هكذا یهب اهللا مؤمنیه، لیس فقط أنذركم أن تسروا"
أن یفرحوا، بل ویصیروا علة فرح الكثیرین. 

  ،وقف بي هذه اللیلة مالك اإلله الذي أنا له"ألنه 
 ]23". [عبدهأوالذي 

حینما كان بولس الرسول على حافة الموت وعندما نال وعًدا بالنجاة هو ومن معه لم یكن یشغله سوى أمر 
واحد، أنه هللا، وأن خدمته الكرازیة هي غایة كل حیاته. لم یربكه الموت، وال شغله الخالص الزمني، بل تكریس كل 

كیانه هللا مخلصه. 
لم یقل الرسول: "الذي نحن له، والذي نعبده أو نخدمه" بل "الذي أنا له، والذي أعبده"، فإنه ذاهب إلى روما 

لیس من أجل عمل تجاري، إنما لیظهر كشاهٍد وسفیٍر للسید المسیح.  
بشرهم بأن اهللا الذي كرس الرسول حیاته له وصار منسوًبا إلیه، ویتمتع بالعبادة له أرسل مالكه له كارًزا 

باسمه. 
  ،ال تخف یا بولس"قائالً : 

، ینبغي لك أن تقف أمام قیصر
 ]24". [وهوذا قد وهبك اللَّه جمیع المسافرین معك

كشف الرسول بولس عن خطة اهللا من نحوه، فإنه من أجل الشهادة لإلنجیل أمام قیصر ینقذه اهللا، ویهبه  
كل المسافرین كعطیة خاصة به. هنا یكشف الرسول بولس عن مدى شوقه في الكرازة حتى في القصر اإلمبراطوري، 
كما یكشف عن عمل اهللا خالل خدامه. فإذ كرس بولس قلبه إلنجیل المسیح، صار وجوده في السفینة بركة عظیمة، 

من أجل تحقیق رسالته وهبه أال یهلك أحد الحاضرین. 
حتًما لم یكن الرسول بولس خائًفا من الموت، لكن ربما ما حّل به من خوٍف، هو مشاركته للذین في السفینة 
خوفهم وآالمهم، فقد عاش یحسب نفسه مقیًدا مع المقیدین، وضعیًفا مع الضعفاء، وملتهًبا من أجل كل نفٍس تتعثر. 

من یسلك ببّر المسیح ال یضطرب وال یخاف، إنما الخوف هو سمة غیر المؤمنین األشرار؛ أما المؤمن فإن 
اضطرب إنما في شركة آالم مع الضعفاء. 

 شخًصا، ومن أجل لوط لم یقلب اهللا مدینة صوغر (تك 276من أجل بولس أنقذ اهللا كل من في السفینة 
). 32: 18)، ولو وجد عشرة رجال أبرار لما حرق اهللا سدوم (تك 21: 19

لو أن بولس ألقى بنفسه وسط األشرار بإرادته لهلك معهم، لكن إذ ُوجد بینهم من أجل الخدمة، لیس عن 
 متهاوٍن أو تراٍخ أو شهواٍت خاطئة، قام الرب بإنقاذهم بسببه. صار بركة لهم، إذ وهبه اهللا إیاهم أو أعطاه إنقاذه

عطیة إلهیة مقدمة له شخصًیا. 
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   إن كان هنا ُوجدت سفینة في خطر، تعاني من الغرق، وقد خلص المساجین من أجل بولس، تأملوا ماذا یكون
 األمر بالنسبة للشخص القدیس في بیته. 

فإنه كثیرة هي التجارب التي تهاجمنا، تجارب أكثر خطورة من تجارب الطبیعة، لكن اهللا قادر أن یهبنا أن 
نخلص، إن كنا فقط نطیع القدیسین كما فعل الذین في السفینة، إن كنا نتمم ما یأمروننا به. فإنهم لیس فقط خلصوا، 

وٕانما ساهموا في إیمان آخرین.  
بینما كان القدیس في قیوٍد، صنع أعماًال أعظم ممن هم في حریة. 

 الحر كان في حاجة إلى سجینه المقید، وربان السفینة الماهر ةانظروا فإن الحال هنا هو هكذا: قائد المائ 
كان في عوٍز إلى من لم یكن رباًنا، بل باألحرى كان هو الربان الحقیقي.  

فإنه قاد كربان سفینة لیست من هذا النوع (أرضیة) بل كنیسة العالم كله، متعلًما من ذاك الذي هو رب 
البحر أیًضا. قادها ال بفٍن بشرٍي بل بحكمة الروح. في هذه السفینة یوجد تحطیم خطیر للسفن، أمواج كثیرة، أرواح 

 .Ï)؛ فكان هو الربان الحقیقي5: 7 كو 2شر "من خارج خصومات، من داخل مخاوف" (
 " لم ینطق بها عن تشامخ، وٕانما رغبة في كسب الذین یبحرون في قد وهبك اهللا جمیع المسافرین معكقوله "

"، كأنه یقول إنهم وهبك هللالسفینة. فإنه كمن یقول هكذا إنهم ال یشعروا بأنهم مرتبطون به بل یصدقون ما یقوله. "
 .Ðمستحقون الموت، إذ لم یریدوا أن یصغوا إلیك؛ على أي األحوال هذا یتحقق كمنحٍة لك

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، لذلك ُسروا أیها الرجال"

 ]25". [ باللَّه أنه یكون هكذا كما قیل ليأومنألني 

آمن الرسول بأن ما یمارسه إنما هو عمل اهللا نفسه، لذلك تیقن أنه حتًما سیقف أمام قیصر، ال لیدافع عن  
نفسه وینال براءة، بل لكي یشهد لمخلصه. 

 ]26". [ولكن البد أن نقع على جزیرة"

  ،فلما كانت اللیلة الرابعة عشرة"
  ،درّیاأونحن ُنحمل تائهین في بحر 

 ]27". [ظن النوتّیة نحو نصف اللیل أنهم اقتربوا إلى بر

 یوًما وسط العاصفة یتوقعون فیها الموت، صاروا اآلن بالقرب من البر، صاروا تائهین في بحر 14بعد  
األدریاتیك وهو جزء من البحر المتوسط. ویرى البعض إن تعبیر "بحر األدریا" ال یشیر إلى بحر اإلدریاتیك على وجه 
الخصوص، وٕانما إلى الجزء الشرقي كله للبحر المتوسط، من جهة إیطالیا والیونان وٕافریقیا، یضم فیه بحر اإلدریاتیك. 

  ،فقاسوا ووجدوا عشرین قامة" 
، ولّما مضوا قلیالً 

 ]28". [ فوجدوا خمس عشرة قامة،قاسوا أیًضا

 أقدام، یقیسها البعض من اإلصبع الذي في منتصف الید إلى اإلصبع الذي في منتصف 6القامة عبارة عن 

1 Homilies on Acts, hom. 53. 
2 Homilies on Acts, hom. 53. 
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الید األخرى. 
  ،كانوا یخافون أن یقعوا على مواضع صعبة"وٕاذ 

، رموا من المؤخر أربع مراسٍ 
 ]29". [وكانوا یطلبون أن یصیر النهار

إلقاء أربع مراٍس یشیر إلى مدى عنف العاصفة حتى ال تتحرك السفینة. وأما طلبهم أن یصیر النهار فلكي  
یستطیعوا أن یمیزوا النور أنهم بالفعل قد صاروا أكثر أماًنا. 

  ،كان النوتّیة یطلبون أن یهربوا من السفینة"ولّما 
  ،نزلوا القارب إلى البحرأو

 ]30". [بعّلة أنهم مزمعون أن یمّدوا مراسي من المقدم

فّضل بعض النوتیة أن یستقلوا بقارب ویهربوا إلى الشاطئ، عن أن تصطدم السفینة بصخرة ما فیهلكون.  
فقد تظاهروا بأنهم یستقلون بالقارب لیمدوا المراسي. 

  ،قال بولس لقائد المائة والعسكر"
  ،ن لم یبق هؤالء في السفینةإ

 ]31". [فأنتم ال تقدرون أن تنجوا

 والعسكر، فقاموا بقطع الحبال لیغرق القارب، ویبقى البحارة في ةكشف الرسول بولس خطتهم لقائد المائ 
السفینة، حتى یبحرون بها إلى الشاطئ. 

 الكلمة األولى في إدارة السفینة. ةغالًبا ما كنت السفینة حكومیة، وكان لقائد المائ
مع أن الرسول بولس قد نال وعًدا إلهًیا بأنه قد وهبت له كل األنفس التي في السفینة، فإن هذا ال یعني 

تراخیه في العمل، إنما یلتزم أن یفكر ویتحرك، مستخدًما كل وسیلة ممكنة للنجاة. فالوعود اإللهیة تتحقق حتًما في 
الذین یتجاوبون عملًیا مع العمل اإللهي، ویبذلون كل الجهد للسلوك حسب مسرة اهللا. فالخالص المجاني ال یعني 

تهاون اإلنسان أو تراخیه وعدم جدیته، لهذا یحدثنا الرسول بولس عن "اإلیمان العامل بالمحبة". 
  " ال أراد البحارة أن یهربوا، إذ لم یكن لهم إیمان فیما قاله، لكن قائد المائة صدق بولس، إذ قال إنهم إن هربوا

". قال هذا لكي یمنعهم من الهروب وال تسقط النبوة أرًضا. انظروا كیف كما لو كان في كنیسة تنجوا تقدرون أن
یعلمهم بسلوك بولس الهادئ، كیف خلصهم من وسط المخاطر. إنها عنایة اهللا المدبرة أنهم لم یصدقوا بولس حتى 

 .Ïباألحداث الواقعیة یصدقونه. هكذا كان الحال
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،حینئذ قطع العسكر حبال القارب"
 ]32". [وتركوه یسقط

إذ قطع العسكر الحبال التي تربط القارب بالسفینة، وترك القارب یسقط ألزم البحارة أن یبقوا في السفینة،  
وأن یعملوا إلبحار السفینة إلى الشاطئ. 

  ،وحتى قارب أن یصیر النهار" 

1 Homilies on Acts, hom. 53. 
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: كان بولس یطلب إلى الجمیع أن یتناولوا طعاًما قائالً 
  ،هذا هو الیوم الرابع عشر وأنتم منتظرون

 ]33". [ ولم تأخذوا شیئا،ال تزالون صائمین

 والمشیر ، لكنه صار في نظر الكل الربان الحقیقي للسفینة،لم یعد بولس باألسیر الذي یئن من القیود 
 والشفیع عنهم أمام اهللا، والمهتم حتى بأكلهم وشربهم! ، نفوسهمي وراع، واألب المترفق بأوالده،الحكیم

إذ أشرق النور فاستطاعوا أن یدركوا حقیقة الموقف، نصح بولس البحارة والمسافرین أن یكفوا عن هذا الصوم 
اإللزامي، وأن یتناولوا الطعام حتى یتقووا به. ال یعني هذا أنهم لم یأكلوا طوال األسبوعین، وٕانما إذ كانوا في قلٍق شدیٍد 
یترقبون الموت لم یشغلهم األكل والشرب، إن آكل أحدهم فلیس خالل وجبة معینة بل یأكل قلیل القلیل أثناء ارتباكه. 

  ،لذلك التمس منكم أن تتناولوا طعاًما"
، ألن هذا یكون مفیًدا لنجاتكم

 ]34". [ألنه ال تسقط شعرة من رأس واحٍد منكم

هذا تعبیر عن عدم حدوث أي ضرر بل تبقى حیاتهم محفوظة في آمان. 
  ،قال هذا أخذ خبًزا وشكر اللَّه أمام الجمیع

 ]35. [كلأوكسر وابتدأ ي

 من أن یشكر اهللا قبل أن یمد ةلم یخجل بولس الرسول وهو في وسط الوثنیین والمسجونین والجند وقائد المائ
یده للطعام، معبًرا عن امتنانه بعمل اهللا معه ومعهم. 

 الحظوا أن تقدیم شكره بعد كل ما قد حدث قواهم، ألن هذا أظهر فكًرا یقینًیا أنهم سیخلصونÏ. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،فصار الجمیع مسرورین"
 ]36". [خذوا هم أیًضا طعاًماأو

تصرفات الرسول ویقینه بعمل اهللا أشع فرًحا على الجمیع من نوتیه وحراس ومسجونین ومسافرین. 
، األنفسوكنا في السفینة جمیع " 

 ]37". [ وستة وسبعیننمائتي

إذ أكلوا وشبعوا صارت فیهم قوة لطرح الحنطة في البحر، إذ لم یكن هناك أي أمل إلنقاذ الشحن أو  
البضائع. بإلقاء البضائع تصیر السفینة خفیفة، ویمكنها أن تعبر في میاه ضحلة دون خطر من أن تغرس في الرمال 

تحت المیاه. بهذا یمكن أن یبلغوا بالسفینة إلى الشاطئ. 
الة الراقدین عن المجاهدین معتمًدا على العبارة: "كلب  صلى فیجیالنتیوس الذي أنكر إمكانیةع في رده [
 سد میت".]من أحي أفضل 

  م، هسف قلق من أجل أنزالوا فيلشهداء وهم بعد في الجسد یمكنهم أن یصلوا عن آخرین، وهم ال يال وسلراإن كان
 نال صلًحا اغالًبا م ، رجل واحد،الیلهم وهم غالبون ومنتصرون؟ موسىكأن یفعلوا هذا عندما ینالوا أر ثألكا بكم

ب وأول شهید مسیحي طلب الر تبع واسطفانوس الذي الخ). 30: 32 ألًفا رجًال مسلحین (خر 600من اهللا عن 

1 Homilies on Acts, hom. 53. 
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انا علیه؟ یقول الرسول ك اممأقل قوة نا ما مع المسیح یكولى حیاتهصفًحا عن مضطهدیه، فهل عندما دخال إ
)، فهل بعد انحالل (جسده) وقد صار مع 37: 27ینة (أع فسلا يفنفًسا قد ُوهبت إلیه الذین كانوا  276 بولس أن

مة عن الذین في كل العالم یؤمنون بإنجیله؟ هل فیجیالنتیوس بكل نطق ویصیر عاجًزا عن أن ي،المسیح یغلق فمه
. Ï بل ُیقال عنهم أنهم راقدون،ًتااق أن القدیسین ال یدعون أموحلا... ؟تيألسد الماحي أفضل من بولس الكلب ال

 یرومالقدیس ج
  ،شبعوا من الطعام"ولّما 

  ،طفقوا یخففون السفینة
 ]38". [طارحین الحنطة في البحر

إذ شبعوا ألقوا ما تبقى من الحنطة في البحر، فإنها لم تعد تصلح لألكل وال للتجارة، فقد غرقت من المیاه.  
  ،صار النهار"ولّما 

، لم یكونوا یعرفون األرض
، بصروا خلیًجا له شاطئأولكنهم 

 ]39". [مكنهمأن إجمعوا أن یدفعوا إلیه السفینة أف

كانوا بال شك بال معرفة لجغرافیة الموضع، لیس لهم إدراك للشاطئ وال للجزیرة، لكنهم رأوا خلیًجا له شاطئ 
یمكن أن ترسي السفینة عنده، إذ اطمأنوا أنه ال توجد صخور یمكن أن تحطم السفینة. 

، فلما نزعوا المراسي"
، تاركین إّیاها في البحر
  ،وحّلوا ُربط الدّفة أیًضا

  ،رفعوا قلًعا للریح الهاّبة
 ]40". [قبلوا إلى الشاطئأو

]، وقد جاء التعبیر في الیونانیة یحمل احتمال نزعها عن 29رفعوا المراسي األربع التي ألقوها في البحر [ 
السفینة بقطع سالسلها تاركین المراسي مغروسة في أعماق المیاه. كما حلوا ربط الدفة حتى یمكنهم توجیه السفینة 

نحو الشاطئ.  
" هنا في الیونانیة في صیغة الجمع مما یبدو أنه كان للسفینة أكثر من دفة. الدفةجاءت كلمة "

" بأنه ساریة، والبعض "شراعا" أو "الصاریة األمامیة" أو قلًعاترجم البعض الكلمة الیونانیة المترجمة هنا "
"شراع الساریة". 

  ،وقعوا على موضع بین بحرین"وٕاذ 
  ،شططوا السفینة

، فارتكز المقدم ولبث ال یتحرك
 ]41". [ فكان ینحل من عنف األمواج،وأّما المؤخر

یرى البعض أن مقدم السفینة ارتطم بلساٍن بحرٍي رملٍي والمیاه من الجانبین كأنها بین بحرین، وكانت 

1 Against Vigilantius, 6.  
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح السابع والعشرون 

  

األمواج بعنفها تحطم مؤخر السفینة. 
 لم ینقذ السفینة؟ لكي یدركوا مدى الخطورة الشدیدة التي خلصوا منها، وأن األمر كله ال یعتمد اقد یسأل أحد: لماذ 

على عوٍن إنساٍن، بل على ید اهللا التي خلصتهم دون السفینة. هكذا وٕان كان األبرار یتعرضون للتجربة، ولو في 
 .Ïالبحر، في األعماق، لكن لن یحل بهم أمر مخیف، وٕانما باألحرى یخلصون ومعهم آخرون

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  ،فكان رأي العسكر أن یقتلوا األسرى"

 ]42". [ فیهرب،لئّال یسبح أحد منهم

حسب النظام الروماني كان األسرى ُیقتلون وال ُیتركون لئال یهرب أحد منهم، فیتعرض العسكر لالتهام  
باإلهمال أو االختالس مع األسرى. كان في رأي العسكر أن ُیقتل األسري فیحسبون كمن ماتوا بالغرق خیر لهم من 

أن یهرب أحد، فُیحاكمون بجریمة التواطؤ. هكذا بینما یفیض اهللا بمراحمه على الجمیع، وینقذ الحراس من موٍت محقق 
إذا بهم ُیظهرون كل عنٍف نحو المسجونین الذین في أعینهم ال یساوون شیًئا. 

  ،ولكن قائد المائة إذ كان یرید أن یخلص بولس منعهم من هذا الرأي"
  ،وأمر أن القادرین على السباحة یرمون أنفسهم أوالً 

 ]43". [فیخرجون إلى البر

]. وٕاذ تالمس مع حكمته وسلوكه المقدس أراد 3 لطیًفا للغایة في تعامله مع األسیر بولس [ةكان قائد المائ 
أن ینقذ حیاته مهما تكن التكلفة. من أجل بولس البار أبقى على حیاة كل األسرى. 

، لواحأوالباقین بعضهم على "
  ،وبعضهم على قطع من السفینة

 ]44". [فهكذا حدث أن الجمیع نجوا إلى البر

]، فما حدث هو خالل عنایة اهللا الفائقة. 22تحقق الوعد اإللهي للقدیس بولس [

1 Homilies on Acts, hom. 53. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp
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 27من وحي أع 

سلمنا فصرنا نحمل! 
  السفینة.  إلىصعد الرسول بین األسرى 

وكان هو القائد الخفي، 
. اهللا عیني فياحتل آخر موضع، وهو األول 

  عیني القائد.  في نعمة اللَّهأعطاه 
 صیدا. في أصدقائه إلىفسمح له أن یذهب 

  ،بروح الرب سبق أن كشف الرسول لهم عن المخاطر
لكنهم حسبوه أسیًرا ال خبرة له بالبحر، 

   .هاجت الریاح وأشدت العاصفة
، اللَّهانسحق الرسول أمام 

باسم من معه، لوقا وارسترخس، كما باسم الوثنیین: 
القائد والجند والمساجین والمسافرین والنوتیة، 

سلم حیاة الكل في یدي الضباط الكل! 
  .لم یغضب وال ثار ألنهم لم یسمعوا له

 من أجلهم. اهللالكنه تذلل أمام 
 الكل أبناء أعزاء جًدا لدیه. فيإنه بالحق أب یرى 

 النجاة، فيتألم إذ فقد الكل كل رجاء لهم 
، قائد السفینة الحقیقیة، مصدر رجاء مفرح. المسیح فيأما هو فوجد 

  له مالكه، اللَّهأرسل 
 السفینة، فيوبشره بأن وهبه كل الذین 

لن یهلك منهم أحد قط! 
وهبه الجمیع ألنه محب للكل! 

وأعطى نجاة لهم، حتى یقف بولس أمام قیصر، 
 القصر اإلمبراطوري! فيلیشهد لإلنجیل 

  وسط العاصفة المرة، فيبعث روح الرجاء والفرح 
 أمام الجمیع، اهللاأخذ خبًزا وشكر 

وسألهم أن یأكلوا ببهجة قلب! 
إنه كسیده مصدر فرح للكل! 
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األصحاح الثامن والعشرون 

رحلة القدیس بولس إلى روما 
اآلن قد اقترب وقت وصول األسیر بولس إلى روما، وبالرغم من كثرة المتاعب التي لحقت به في هذه 

الرحلة، لكن ما كان یشغله هو ووصوله إلى روما للشهادة هناك، وشهادته للسید المسیح أمام رفقائه في السفینة أّیا 
كان دورهم أو مركزهم أو عالقتهم به، وأیًضا الشهادة إلنجیل المسیح أینما حلّ . 

 .1. في ملیطة    1
 .2. إحسان أهل ملیطة  2
 .6-3. نشوب أفعى في ید الرسول  3
 .10-7. شفاء أبي بوبلیوس   4
 .15-11. في سفینة إسكندرّیة   5
 .16. تحدید إقامة في روما  6
 .22-17. لقاء مع وجوه الیهود  7
 .23. سهرة حول إنجیل المسیح  8
 .29-24. انشقاق بین الیهود  9

 .31-30. كرازته لمّدة سنتین   10

. في ملیطة 1
 ]1". [نجوا وجدوا أن الجزیرة ُتدعى ملیطة"ولّما 

جاءوا إلى جزیرة مالطة؛ لم یكن في حسبان الرسول بولس أن یذهب إلیها ویشهد إلنجیل المسیح، لكن اهللا 
سمح بالعاصفة لكي ما یذهب هو ومن معه في السفینة لیشهد للكل. 

مالطة أو ملیطة، غالًبا مشتقة من الكلمة الیونانیة التي معناها "عسل"، حیث كانت قبًال مصدًرا غنًیا إلنتاج 
" قطنها الفینیقیون. Refugeالعسل. ویرى البعض أن اصل الكلمة كنعاني معناها "ملجأ 

 أمیال من الشمال إلى الجنوب. 10 میًال تمتد من الشرق إلى الغرب، وعرضها 17طول الجزیرة حوالي 
.  Sicily میًال من ساحل سیسلیا60 میالً . تبعد حوالي 60محیطها حوالي 

.  Illuricum، حالًیا في البحر األدریاتیكي بجوار ساحل Meleda توجد جزیرة أخرى كانت تدعى ملیطة
إذ نجوا إلى البّر ووجدوا أنفسهم في ملیطة، لم ینشغل القّدیس بولس كیف ُیسرع بالذهاب إلى روما، بالرغم 

 من شوقه للخدمة هناك، لكّنه حسب أن اهللا قد بعث به إلى الجزیرة لرسالة إنجیلّیة، كما نلمس في هذا األصحاح.

لم یكن القّدیس بولس یخطط للعمل، لكن في تسلیٍم كامٍل كان اهللا یعمل به، بكل وسیلة. كانت حیاته ملتهبة 
بالشهادة والعمل لحساب ملكوت اهللا لیًال ونهاًرا. 

  وم باختیاره، وبعضها كان یلتزم بها عن ضرورة. عندما كان في متاعب نلیالي بال الكان بولس یقضي بعض
لم لیس فقط في وقت النهار بل وأیًضا باللیل. كان كان يُ مریرة كان یلتزم أن یسهر یطلب عون اللَّه. مّرة أخرى  ع�
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. Ïفي برٍد ومعرض للخطر عند انكسار السفینة عند جزیرة مالطة عندما جاء الشعب المحلي لینقذوه
أمبروسیاستر 

. إحسان أهل ملیطة 2
، حساًنا غیر المعتادإهلها البرابرة لنا أفقّدم "

، وقدوا ناًراأألنهم 
  ،صابناأوقبلوا جمیعنا من أجل المطر الذي 

 ]2". [ومن أجل البرد

كان سكان مالطة بال شك متحضرین، لكنهم كانوا ًیدعون برابرة بالنسبة للیونانیین والرومانیین، ألن لغتهم لم 
 یرى البعض  خضعت للفینیقّیین والیونان والقرطاجنّیین والرومان." هنا تقابل "أجانب".برابرةتكن مفهومة لهم. فكلمة "

أنه إذ سكنها بعد الفینیقیین جالیة من قرطاجنة، فكانت لغة المالطیین من أفریقیا مع خلیٍط من لغات أخرى. 
 فرًدا عانوا كل هذا الزمن من ریاٍح باردٍة وأمطاٍر غزیرٍة، مع أمواٍج 276أیة ضیافة لجماعة یبلغ عددها 

عاتیٍة هددت حیاتهم، وظلمة سوى إیقاد ناٍر لتدفئتهم وتجفیف مالبسهم. أي منظر هذا لهذا الحشد وقد التفوا حول 
النار كمن هم حول ولیمة ثمینة أثمن من الطعام والشراب في مثل هذه الظروف. لم یسأل البرابرة عن جنسیات 

القادمین وال عن دیاناتهم، لكنهم أظهروا حنًوا فائًقا، وقبلوا الجمیع. 
نقف في دهشة أمام أهل مالطة الذین لم یسألوا شیًئا عن أخبار الرحلة، وال استخفوا بالمسجونین، لكّنهم وهم 

وثنّیون بذلوا كل الجهد لخدمة الجمیع بال تمییز بین قائد جیش وسجین؛ وقائد سفینة ومسافر. ولعّل اهللا أعطى للقّدیس 
بولس دفعة جدیدة للعمل بین األمم، فرأى في قائد المائة لطًفا وحب�ا واهتماًما، األمر الذي افتقد إلیه في الیهود بني 

جنسه. وها هو یرى البرابرة في الجزیرة یقّدمون إحساًنا بسخاٍء عظیٍم دون مقابل. 
لقد نال ذات خبرة یونان النبي في البحر، حیث أظهر النوتّیة الوثنّیون تقوى، وطالبوا النبي بالصالة إلى 

إلهه، وعندما اكتشفوا أّنه هو سّر كارثتهم بذلوا كل الجهد إلنقاذه بالرغم من طلبه منهم أن ُیلقوه في البحر. لكن شّتان 
ما بین نبٍي هارب من خدمة األمم لتعّلقه بشعبه، وبین رسول یّتسع قلبه بحب كل إنسان، أّیا كانت جنسّیته! 

  لیخزى القائلون: "ال تحسنوا إلى الذین في السجن". لیت هؤالء البرابرة یجعلوننا في خزي، فإنهم وهم ال یعرفون من
 .Ðهم هؤالء الناس، لكن في بساطة ألنهم كانوا في ضیقة، أدركوا أنهم بشر، واهتموا بهم من أجل بشریتهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. نشوب أفعى في ید الرسول 3
، فجمع بولس كثیًرا من القضبان"

، ووضعها على النار
، فعىأفخرجت من الحرارة 

 ]3". [ونشبت في یده

1 Comm. On Paul’s Epistles (2Cor. 11:27). 
2 Homilies on Acts, hom. 54. 
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كانوا في حاجٍة شدیدٍة إلى نیران كثیرة، فمن جانب إذ سبح أغلبهم أو جاءوا على ألواح خشبیة، امتألت 
ثیابهم ماًء، خاصة مع غزارة المطر وشدة الریاح العاصفة الباردة. لذا كان الكل محتاجین إلى النار أكثر من الطعام 

والشراب، خاصة وأنهم قد أكلوا وشبعوا كمشورة القدیس بولس قبل مغادرتهم السفینة. لم یمیز الرسول بولس نفسه عنهم 
بكونه كان السبب في نجاتهم، لكنه انهمك بكل سروٍر في جمع قضبان الخشب لراحة الكل.  

مع اهتمام القدیس بولس بانتهاز كل فرصة للشهادة للسید المسیح، مهما تكن الظروف، فقد اتسم بروح 
جمع كثیًرا من القضبان، ووضعها على " النشاط والعمل لخدمة اآلخرین، فمع كونه مقیًدا ظلًما لم تتحطم نفسیته، بل

]. 3[ "النار
كانت األفعى وهو حیة قاتلة في حالة سبات أشبه بمن قد تخدر بسبب البرد القارص، لكن ما أن استدفأت 

بالنار حتى انطلقت تنشب في ید القدیس بولس لتنفث فیها یده. 
، فلما رأى البرابرة الوحش معلًقا بیده"

: قال بعضهم لبعضٍ 
، البد أن هذا اإلنسان قاتل

  ،لم یدعه العدل یحیا
 ]4". [ولو نجا من البحر

في حسبان هؤالء البرابرة أن من نجا من مخاطر عاصفة كهذه وجاء إلى البر، فتنشب في یده حیة سامة، 
حتًما إنسان ارتكب جریمة خطیرة. إنه سفاح أو قاتل، لهذا لم یفلت من ید العدالة اإللهیة. ولعلهم فكروا هكذا، ألنهم 

اعتقدوا بأن العدل اإللهي یأخذ مجراه، فإذ امتدت یده للقتل لحق به الموت خالل هذه الید السافكة للدماء. نال العقوبة 
من ذات صنف الجریمة التي ارتكبها، وخالل ذات العضو اآلثم. هذا ما تلقنوه خالل الناموس الطبیعي، لكنهم تعجلوا 

في الحكم، ألن ما حدث للرسول بولس لم یكن ممكًنا ألحد في مثل هذه الظروف أن یتوقعه. 
 التي عملها هو االنتقام من الظالمین، ر جوبیت Jupter" كان تمثله عند بعض الوثنیین ابنة اإللهةالعدل"

والحكم على مرتكبي الجرائم. 
یخطئ الوثنیون إذ یظنون إن العدل اإللهي حتًما یتحقق في هذا العالم، مع أن بعض القتلة یعیشون إلى 

زمٍن طویٍل ویتمتعون بصحة جیدة وقوة، وال یؤمنون بیوم الرب العظیم، حیث یسقطون تحت الدینونة. كما یخطئون إذ 
یحسبون أن كل من یصیبهم أذى حتما هم تحت عقوبة عادلة، فكل مرض أو تجربة إنما تسقط على الخطاة. 

ولماذا نتحّدث عن الوثنّیین، فإّنه حتى األنبیاء یقفون أحیاًنا في دهشة إذ یظّنون أن العدالة اإللهیَّة تأخذ 
مجراها حاًال في هذا العالم، فیدهشون حین یروا األشرار ناجحین. فیقول المرّتل: "قد رأیت الشّریر عاتّیا وراًقا مثل 

)... لكن لن یبقى الحال هكذا، إذ "عبر فإذا هو لیس بموجود، والتمسته فلم یوجد" 35: 37شجرة شارقة ناضرة" (مز 
). 36: 37(مز 

تحدثوا عن القدیس بولس كمن قد مات فعًال، فإنه ال یمكن لمن تنشب به مثل هذه الحیة أن یحیا. 
، فنفض هو الوحش إلى النار"

 ]5". [ولم یتضرر بشيٍء رديءٍ 

": سمح الرب بذلك لكي یكرز لهم القدیس بولس بالسید المسیح الذي یهبنا سلطاًنا على نفض الوحش"
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الحیات، فال تقدر أن تبث سموم الموت فینا. 
نفض الرسول األفعى دون أي انزعاج أو اضطراب، ودون طلب أیة معونة، ألن السید المسیح واهب الحیاة 

وغالب الموت هو في داخله. 

 "دارأ ذإار أقوى الحیوانات والمهلكة أكثر من الكل، ). اخت13: 91الحیة والصل، وتدوس األسد والتنین" (مز  تطأ 
ًعا مها عأن یقدم العمل الشیطاني بكل صور الشر، فبذكر األسد والتنین أشار إلى القوة، فإن هذه الحیوانات جمي

 اتً ما باإلشارة إلى الحیة والصل فیلمح إلى التطرف في الشر. األولى تبث سًما قاتًال، واألخیرة تسبب مو أعنیفة،
التطلع إلیها. بالطبع كثیرون ممن وثقوا في اهللا أكدوا ذلك حتى في عالقتهم بالوحوش المفترسة. هكذا دانیال ب

نوح الذي عاش  إلى عجلنرف ،كي نضع ذلك في إیجازولالمشهور سّد أفواه األسود. وبولس الملهم لم تضره الحیة، 
 ال حصر لها من الناس الذین احتضنوا الحیاة عدادبین الحیوانات وكان محفوًظا من أي ضرر. هكذا توجد أ

. Ïالزاهدة مع الوحوش، وكانوا محمیین من أي ضرر یصیبهم، وذلك خالل رجائهم في اهللا
 األب ثیؤدورت أسقف قورش

  حتى تعد كلمة الرب مثل تلك األیائل لنفسه؛ التي یقول عنهاأیالً لهذا كان ولسبٍب معقول أن یصیر الرب ،: 
 یضرهم" وٕان شربوا شیًئا ممیًتا ال ویتكلمون بألسنة (لغات) جدیدٍة، یحملون حیاٍت، ،باسمي"یخرجون الشیاطین 

) من 12: 6 الشر الروحیة (قابل أف ة). وقد حملوا حیاٍَّت فعًال وذلك حین طرح رسله قو18-17: 16(مر 
أماكن خفیة في أجسادهم، حین نفخوا فیها، ولم ینلهم ضرر من سمومها الممیتة. وحینما قفزت أفعى من حزمة 

-3: 28 تلك األفعى، وهي تتدلى من یده، ظنوا أنه میِّت ال محالة (َأع يعصى ولدغت بولس، وٕاذ رأى األهال
 ، البشري). لكنه وقف دون فزٍع، ولم یتأثْر بالُجرح، ولم یسِر الُسم فیه. لهذا نظروا إلیه معتقدین أنه لیس من بن6

 من أماكن يوهو یطرح األفاع األیلإن جاز التعبیر. لكنه مولود حًقا بنعمة اهللا، وأنه یفوق البشر. تأملوا 
 "أنا آمرك باسم یسوع : وٕاذ نظر خلفه، قال في حزن للروح العَّراف، ، "والتفت بولس بالروح: كما قال،اختبائها

 حینما جاء إلى المعمودیة (مز األیل إلى انظروا .)18: 16فخرج في تلك الساعة" (أع ، المسیح أن تخرج منها
 إلى انظروا كَل سموم االضطهاد، ت فطرح،)، التي صارت طاهرًة بالغسل الذي من النبع المقدس2 :]42[ 41

 (مت يَّ  إلي وأنت تأت،أعتمد منك  "أنا محتاج أن: الرب یسوع، حینما أتى إلى یوحنا المعمدان. فقال له یوحنااألیل
، ). وحین قال ذلك، نزل بكل شوٍق إلى المیاه3:15 "اسمح اآلن!" [أو حرفیا لیكن اآلن] (مت :)، فأجابه3:14

 .Ðألنه عطش إلى خالص البشریة

القدیس أمبروسیوس 

  لیس لألرواح الشریرة سلطاًنا أن تضر أحًدا، یظهر ذلك بوضوح في حالة الطوباوي أیوب، حیث لم یتجاسر العدو
 وقد اعترفت األرواح نفسها بذلك كما جاء في اإلنجیل إذ قالت: "إن كنت ...أن یجربه إال حسبما سمح اهللا به

فإن كان لیس لدیهم السلطان أن یدخلوا الحیوانات ). 31:8 ُتخِرجنا َفْأَذْن لنا أن نذهب إلى قطیع الخنازیر" (مت
النجسة الُعجم إال بسماح من اهللا، فكم باألحرى یعجزون عن الدخول في اإلنسان المخلوق علي صورة اهللا؟!   

1 Comment. on Ps. 91. 
2 The Prayer of Job and David, B.4, 1:5. 
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لو كان لهؤالء األعداء (الشیاطین) سلطان علینا واإلضرار بنا وتجربتنا كما یشاءون لما كان یستطیع أحد 
 ویظهر ذلك بأكثر وضوح من كلمات ربنا ومخلصنا الذي احتل آخر صفوف البشر، ...أن یعیش في الصحراء بمفرده

. Ï)11:19 إذ قال لبیالطس: "لم یكن لك عليَّ سلطان البتَّة لو لم تكن قد ُأعِطیت من فوق" (یو

  واضح أن األرواح النجسة ال تقدر أن تجد لها طریًقا في أجساد من اغتصبتهم بأي وسیلة ما لم تملك أوًال علي
 وتذكره والتأمل فیه، وبهذا تتجاسر فتتقدم إلیهم كمن هم بال حصانة ربعقولهم وأفكارهم فتسلب منهم مخافة ال

. Ðإلهیة، وتقیدهم بسهولة وتجد لها موضًعا فیهم، كما لو كان لها حق الملكیة علیهم
 األب سیرینوس
أمران متكامالن یشغالن قلب الكارز بإنجیل المسیح: التمّتع بالشركة مع اهللا، وتحطیم قّوات الظلمة. قدر ما 
ینفتح القلب لسكنى اهللا، ویتمّتع بالمصالحة معه، ویحمل الطبیعة الجدیدة، ال یكون لعدو الخیر سلطان على المؤمن. 

هذه هي كرازتنا: النصرة بالرب على إبلیس وكل جنوده! 
، هم فكانوا ینتظرون أنه عتید أن ینتفخ أو یسقط بغتة میًتا وأّما

، فإذ انتظروا كثیًرا ورأوا أنه لم یعرض له شيء مضرّ 
 ]6". [لهإ هو : وقالوا،تغیروا

ما یراه الناس نقمة یراه اهللا نعمة، وما أثاره عدو الخیر إبلیس لیضیف إلى آالم الرسول آالًما بل وموًتا 
یتحول إلى مجد هللا وتكریم بولس الرسول. فبهذه الحیة التي كان العدو یود أن یخلص بها من الرسول بولس في 

فضیحٍة وعاٍر انفتح له باب الكرازة والشهادة، وبقي بولس في هذه الجزیرة ال یكف عن خدمة شعبها. 
ُیقال أن الرسول بولس لعن الحیة، فاختفت كل الحیات، ولم یعد في مالطة حیات أو ثعابین. 

حسب خبرتهم العملیة كانوا یتوقعون انتفاخ جسم بولس وموته فوًرا، وٕاذ لم یتحقق ذلك حسبوه إلًها قادًرا أن 
یحطم الموت. كانوا یعبدون آلهة مجهولة، ولم یكونوا یتوقعون في آلهتهم أعظم مما لمسوه في بولس. 

إن كان السید المسیح قد انتهر الشیطان، قائًال له: "ابعد عني شیطان"، فقد وهب تالمیذه روح النصرة 
والغلبة. لهذا في غیر افتخار وال تردد ألقى الحیة في النار لتحترق. أعطانا سلطاًنا أن ُنلقى بالتجارب كما في نار وال 

نخشاها. 

. شفاء أبي بوبلیوس 4
، وكان في ما حول ذلك الموضع ضیاع لمقدم الجزیرة الذي اسمه بوبلیوس"

 ]7". [ضافنا بمالطفة ثالثة أیامأ و،فهذا قبلنا

. Ñوجد في حفائر هذه المنطقة حجر منحوت علیه اسم بوبلیوس مقدم الجزیرة
یذكر القدیس لوقا إن بوبلیوس مقدم الجزیرة، لكننا ال نعرف إن كان من أهل الجزیرة أو كان مندوًبا عن 

قیصر بروما، ربما كان حاكم الجزیرة. 

Ï ،22:7 مناظرات یوحنا كاسیان مع مشاهیر آباء البریة .
Ð ،24:7 مناظرات یوحنا كاسیان مع مشاهیر آباء البریة .

3 W. Conybeare: Life and Epistles of Paul, Grand Rapids, Michigan, 1987, p. 660, n. 3. 
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، وسحجبا بوبلیوس كان مضطجًعا ُمعترى بحمى أفحدث أن "
، فدخل إلیه بولس وصّلى
 ]8". [ووضع یدیه علیه فشفاه

 .bloody fluxكان والد بوبلیوس مریضا بحمى ونزف دم 
، فلما صار هذا كان الباقون الذین بهم أمراض في الجزیرة"

 ]9". [یأتون ویشفون

، كرامات كثیرةاكرمنا هؤالء أف"
 ]10". [لیهإولّما أقلعنا زّودونا ما یحتاج 

تطلع أهل الجزیرة وقادتهم إلى بولس الرسول ومن معه كرجاٍل قد بعثت بهم السماء إلیهم، فتمتعوا ببركات 
كثیرة وتعزیات سماویة مع آیات وأشفیة، لهذا قدموا للجمیع كرامات، أي هدایا، كما زودوهم بما تحتاج إلیهما الرحلة. 

  انظروا كیف أن هذا كله قد حدث من أجل بولس، بقصد أن یؤمن المسجونون والعسكر وقائد المائة. فلو كانوا
جامدین كالحجارة تماًما، فمن المشورة التي قدمت لهم، والنبوة التي سمعوه یتنبأ بها، والمعجزات التي علموا أنه قد 

 .Ïصنعها، ومن أجل الزاد الذي تمتعوا به من أجله، تصیر لهم نظرة سامیة من نحوه
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. في سفینة إسكندرّیة 5
، وبعد ثالثة أشهر أقلعنا في سفینة إسكندریة موسومة بعالمة الجوزاء"

 ]11". [كانت قد شّتت في الجزیرة

انكسرت السفینة في النصف األول من شهر نوفمبر، وبعد ثالثة أشهر، أي في منتصف فبرایر بدأت  
ا سفینة قادمة من اإلسكندریة إلى روما حیث قضت دونسمات موسم الربیع المبكر حیث یكون اإلبحار فیه آمان. وج

 الشتاء في الجزیرة. ةفتر
كانت السفن تسمى حسب العالمة التي توسم بها. كانت عالمة هذه السفینة هي الجوزاء. 

 وتشیر إلى أخوین "Zeus وتعنى "أبناء زیوس ،Dioscuri" ترجمة للكلمة الیونانیة دیوسقورس الجوزاء"
 Castor. Pollux  اسم التوأمین ضد العواصف الخطیرة.همن عنادافعشفیعا البحارة، ي ،توأمین یعتبران شبه إلهین

 وعهد بهذین األخین كرامات ، ابنا اإلله جوبتر ولیدا زوجة تینداروس ملك سبارتا، بعد موتهما رحال إلى السماءوهما
  إلهیة، وتسلما إدارة شئون البحارة وااللتزام بحمایتهم.

 ]12". [فنزلنا إلى سراكوسا ومكثنا ثالثة أیام"

 تقع جنوب شرقي Sicily أهم مدینة في ،Syracuseإذ أبحرت السفینة نحو الشمال جاءت إلى سراكوسا 
الجزیرة. 

، ثم من هناك درنا وأقبلنا إلى ریغیون"
، وبعد یوٍم واحد حدثت ریح جنوب

1 Homilies on Acts, hom. 54. 
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 ]13". [فجئنا في الیوم الثاني إلى بوطیولي

إذ كانت الریح غیر مواتیة التزموا بأن یطوفوا على شكل دائرة أو یرجعوا إلى الوراء لیبلغوا إلى ریغون.  
، وهي تتبع مملكة نابلس أو Sicily في Messina: مدینة في إیطالیا في مواجهة میسینا ریغون

Calabria، ُتدعى حالًیا Reggio .
ن أقضوا في هذه المدینة یوًما واحًدا، وقد جاء في الروایات الرومانیة أن بولس الرسول كرز في هذا الیوم، و

سمكة جاءت إلى الشاطئ تسمع له، وقد ُدهش الشعب لعمل معجزات صنعها فقبلوا اإلیمان واعتمدوا، فسام أحد 
رفقائه في الرحلة ُیدعى استفانوس أسقًفا علیهم، هذا كله تحقق في یوٍم واحدٍ . 

أمكن بسهولة أن یبحروا إلى بوطیولي. فبعد یوم إذ هبت ریح مواتیة، 
، قد عرفت بالحمامات الساخنة، حالًیا Naples" معناها "اآلبار"، میناء بحري قریب من نابس بوطیولي"

 أمیال شمال غرب نابلس. 8 على بعد Pozzolana أو بوزاالنا Pozzuoliُتدعى 
، إخوةحیث وجدنا "

، فطلبوا إلینا أن نمكث عندهم سبعة أیام
 ]14". [نا إلى رومیةيوهكذا أت

 مسیحیون، لم نعرف كیف بلغ إلیهم اإلیمان، لكن ما نعرفه أن اهللا یعمل في كل مكان، وله ةجاء إلیهم إخو
شهود مجهولون. هل سمعوا عن الرسول بولس، فجاءوا یلتقون به، ویتعزون أم سمع هو عنهم فاستدعاهم لیتمتع الكل 

 لقد ساد روح الحب بین المسیحیین في العالم، فكان كل مؤمٍن یجد تعزیته في الشركة مع اخوته في ؟بالشركة مًعا
المسیح یسوع. 

طلبوا من الرسول بولس أن یمكث معهم سبعة أیام، ربما لكي یشتركوا معه في العبادة في یوم الرب، وقد 
ین وافق على ذلك، ربما جتوقعوا أال یلتقوا به ثانیة. والعجیب أن قائد المئة الذي كان في عهدته الرسول بولس والمسا

ألنه كان له أصدقاء في بوطیولي، أو له عمل معین، ولعله وجد في ذلك فرصة لالستماع للرسول بولس قبل أن 
یسلمه في روما. 

،  بخبرنااإلخوةومن هناك لّما سمع "
، بیوس والثالثة الحوانیتأخرجوا الستقبالنا إلى فورن 

 ]15". [فلما رآهم بولس شكر اللَّه وتشّجع

لعل أهل بوطیولي أرسلوا إلي روما، یخبرونهم بقدوم الرسول بولس. 
 میًال 50خرجت كنیسة روما تستقبل السجین بولس، فذهب البعض إلى فورن أبیوس، وهي تبعد أكثر من 

 میًال من روما. لم تخجل الكنیسة من الخروج 30من روما، وآخرون ذهبوا إلى الثالثة حوانیت، وهي تبعد أكثر من 
لتكریم السجین العجیب الشاهد للحق اإلنجیلي، ولم یخشوا السلطات، بل حسبوا قیوده كرامة مضاعفة. 

 مدینة مشهورة بفنادقها ذات الطابق الواحد، وسوق للبحارة، وهي مركز تجمع  Apii Forumفورن أبیوس
هائل لآلتین من أنحاء العالم. فیها وجد المسیحیون فرصة للتقابل والتعارف باآلتین من مشارق األرض ومغاربها، 

حیث كانوا یستضیفون الغرباء، ویقیمون لیتورجیا اإلفخارستیا (خبز الشكر). 
إذ كان خبر مجيء القدیس بولس قد انتشر، تقاطر علیه كثیرون كانوا قد التقوا به في رحالته السابقة، 
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وتتلمذوا على یدیه، حیث ولدهم في إنجیل المسیح، كما جاء إلیه من سمعوا عنه ولم یروه من قبل. ولعل أول 
المستقبلین له بریسكال وأكیال اللذین كتب عنهما في رسالته إلى أهل رومیة: "سلموا على بریسكال وأكیال العاملین معي 

في المسیح یسوع اللذین وضعا عنقیهما من أجل حیاتي، اللذین لست أنا وحدي أشكرهما، بل أیضا جمیع كنائس 
). 5-3: 16األمم، وعلى الكنیسة التي في بیتهما" (رو 

وقد جاء اإلصحاح األخیر من رسالته إلى أهل رومیة یكشف عن وجود جماعات مقدسة، أو كنائس كثیرة، 
ولم تكن توجد كنیسة متمركزة في روما، وكان لهذه الجماعات عالقات قویة مع الرسول بولس، دون وجود انشقاقات 

أو تحزبات فیما بینهما كما كان الحال في كورنثوس. وقد ذكر الرسول خمس جماعات:. 
). 5: 16. الكنیسة التي في بیت بریسكال وأكیال (رو 1
). 10: 16. الكنیسة التي من أهل ارستوبولوس (رو 2
). 11: 16. الكنیسة التي من أهل نركیسوس (رو 3
) 14: 16. اإلخوة الذین مع اسینكریتس وفلیغون وهرماس وبتروباس وهرمیس (رو4
). 15: 16. القدیسون الذین مع فیلولوغس وجولیا ونیریوس وأخته وأولمباس (رو 5

كما ذكر في هذا اإلصحاح أسماء أفراد یبدو أنهم لم یكونوا بعد قد التصقوا بكنیسة معینة، ولم تكن توجد 
كنیسة مركزیة تجمعهم، فذكرهم أفراًدا. 

: مدینة تبعد حوالي عشرة أمیال من مدینة فورن أبیوس. الثالثة حانات
هكذا تجمع المسیحیون في المدینتین وانطلقوا مع الرسول بولس إلى روما، یتحدثون عن عمل اهللا المفرح 

وسط اآلالم طوال سبعة عشر میًال حتى دخلوا روما، وقد تهللت نفوسهم بأعمال اهللا الفائقة، وخبرة الجمیع لقوة قیامته 
وسط شركة الصلب معه. 

  صاعًدا من البحر، وقد خلص من انكسار السفینة، وخلصت روما من انكسار 28استقبلته روما مقیًدا (أع ،(
السفینة الذي للخطأ. دخل المدینة اإلمبریالیة العظمى كإمبراطور قام بمعركة حربیة وغلب. اآلن صار أكثر قرًبا 

من إكلیله. استقبلته روما مقیًدا، ورأته متوًجا، وأعلنت عن نصرته. هكذا قال: سأستریح معكم، لكن هذا كان بدایة 
 Ï حلقة أشد لیضیف نصرات إلى نصرات، إنه إنسان ال ُیغلب!

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
تعزى الرسول بولس بلقائه مع اإلخوة المؤمنین، ولم یكن یشغله شيء بالرغم مما ُعرف عن نیرون من 

طغیان، لكن لمس محبة اهللا الفائقة طوال الرحلة الخطیرة، كما لمسها في شعب كنیسة روما، فقدم ذبیحة شكر هللا 
 فشكر اهللا العامل في كل موضع، ، لما رأى جماهیر المؤمنینىالذي یعمل على الدوام لبنیان ملكوته. ولعله تعز

)، 8: 1خاصة في عاصمة اإلمبراطوریة التي كانت تسود العالم. لقد سبق أن سمع عنهم فشكر اهللا على إیمانهم (رو 
وها هو اآلن یراهم في دفء اإلیمان. 

" : تعبیر عجیب یسجله القدیس لوقا عن القدیس بولس الذي قدم ذبیحة شكر هللا. هل كان الرسول وتشجع"
 یشجعه على العمل؟ لقد دخل روما متهلًال، وٕاذ تالقى مع نفوس متهللة بالروح، ال نلى میحتاج إالعجیب في خدمته 

1 Homilies on Acts, hom. 55. 
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 بل بإنجیل المسیح تشجع للعمل أكثر. وجدهم أحباء أصدقاء یتباحث معهم. كرفقاء له في رحلته إلى ،تنشغل بقیوده
السماء في طریق الصلیب المفرح. 

. تحدید إقامة في روما 6
، نا إلى رومیةيأت"ولّما 

، ئة األسرى إلى رئیس المعسكراسّلم قائد الم
 ]16". [ولس فأذن له أن یقیم وحده مع العسكري الذي كان یحرسهبوأّما 

": هكذا تحقق الوعد اإللهي لبولس رسول األمم، أن یشهد للسید المسیح أمام قیصر، وهكذا أتینا إلى رومیة"
في عاصمة العالم األممي. لقد جاء كأسیر، لكن لم یكن یشغله الدفاع عن نفسه، وٕانما العمل لحساب ملكوت 

المسیح. شعر رسول بأنه قضي رحلة ممتعة، وٕان كان في مظهرها رحلة عذاب، لكن في داخلها رحلة أمجاد ُسجلت 
في السماوات، وحررت كثیرین من قیود الظلمة، ودخلت بكثیرین إلى النور. اختبر فیها شركة اآلالم مع المسیح، كما 

تمتع بقوة قیامته الغالبة للموت. 
جاء الرسول بولس إلى نهایة رحلته، وكم كان شوقه أن یكرز في روما، وقد حقق الرب له أمنیته، لكنه 

دخلها كأسیر بین المسجونین. لم یدخل العاصمة كما یدخلها كثیر من األباطرة والعظماء تتقدمهم مواكب فخمة، إنما 
دخلها لیقیم من شعبها موكًبا سماوًیا متهلًال بالروح. 

أعطاه اهللا نعمة في عیني قائد المائة، كما سبق فأعطى السجین یوسف نعمة في عیني حافظ السجن (تك 
39 :21 .(

 Burrhus أفرانیوس سكان رئیس المعسكر یدعى بارهوسلم قائد المائة األسرى إلى رئیس المعسكر، 

AfraniusÏ. أما بولس فقد وهبه اهللا نعمة في قلوب آسریه، لكي یأسر قلوب الناس بحب المسیح. فقد انفتحت 
القلوب له، وسمح له المسئولون أن یقیم وحده مع العسكري الذي كان یحرسه. أقام بالقرب من المعسكر العام في قلب 

الذي كان یقیم فیه قیصر، وقد بقي فیه لمدة  Palatine  بجوار قصر الباالتین Praetoriumروما المدعو البریتوریوم
عامین. لقد كسب كثیرین للمسیح من بیت قیصر، فقد جاء في رسالته إلي أهل فیلبي: "یسلم علیكم جمیع القدیسین، 

)، كما كتب: "حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسیح في كل دار 22: 4والسیما الذین من بیت قیصر" (في 
). وجاء في التقلید الكنسي أنه عمد زوجة نیرون التي قتلها نیرون فیما 13: 1الوالیة، وفي باقي األماكن أجمع" (في 

". كل دار الوالیةبعد. وعن طریقها اجتذب كثیرین من أسرة نیرون "
یرى البعض أن القدیس بولس جاء إلى روما لیشجع الكنیسة وهي تعاني من اضطهاد نیرون. یروي لنا  

 أن إحدى النساء في قصر نیرون قبلت اإلیمان على یدي بولس الرسول، فتركت حیاة القدیس یوحنا الذهبي الفم
الفساد التي عاشت فیها في القصر. اغتاظ نیرون فأمر بسجنه ثم قتله. 

 كما كسب الكثیرین ةتحولت كل متاعب الرسول بولس لصالحه، لحساب ملكوت اهللا، فقد كسب قائد المائ
ممن في السفینة، وفي روما لم ُیودع في السجن العام كسائر المسجونین، بل ُسمح له أن یبقى في مسكن خاص یقیم 
فیه ومعه حارس. وجود الحارس یعطي شیًئا من الحصانة حتى ال یعتدي علیه أحد. هكذا اختبر الرسول بولس ید اهللا 

1 Tacitus: History 12:42:1. 
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). وجود بولس الرسول في روما وتحت حراسة خاصة مع 28: 8التي تحول كل األمور للخیر للذین یحبونه (رو 
إعطائه حریة لمن یزوره یقدم له فرص للكرازة في جٍو آمن، إذ ال یمكن قیام ثورة ضده في العاصمة حیث اإلمبراطور 

مقیم. 

  األمور التي تبدو أنها إلماتننا، بل وبما یضادها، الكل یعمل لصالحنا. ولكي تتعلموا هذا فقد أمر فرعون بطرح
). لو لم یكن األمر قد صدر بطرحهم ما كان قد خلص موسى، ولما نشأ في 22: 1كل األوالد في النهر (خر 

القصر. لم یكن مكرًما حین كان في آمان، ولكن إذ ُطرح نال كرامة. لقد فعل اهللا ذلك لكي ٌیظهر غنى مصادره 
). هذا أیًضا كان لنفعه، فقد كان ذلك بعنایة اهللا 11: 2ووسائله. لقد هدده الیهودي: "أمفتكر أنت بقتلي؟!" (خر 

لكي یتمتع بالرؤیا في البریة، ولكي یتم الوقت المعین لیتعلم الحكمة (الفلسفة) في البریة ویعیش فیها في آمان. 
وفي كل مكائد الیهود ضده حدث له نفس الشيء، فصار أكثر شهرة... ها أنتم ترون أن كل المحن في كل حالة 

 .Ïتقدم لنا صالًحا عظیًما في هذه الحیاة، وما هو أعظم في الحیاة العتیدة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. لقاء مع وجوه الیهود 7
، وبعد ثالثة أیام استدعى بولس الذین كانوا وجوه الیهود"

: فلما اجتمعوا قال لهم
  ،اإلخوةأیها الرجال 

، أني لم أفعل شیًئا ضد الشعب أو عوائد اآلباء مع
 ]17". [سلمت مقیًدا من أورشلیم إلى أیدي الرومانیینأُ 

 ق.م، تبعهم كثیرون 168: أول من وطأت أقدامهم روما هم من الیهود المكابیین عام الیهود في روما 
نوا ألنفسهم أول مجمع هناك، وكان یمثلهم في أورشلیم مجمع اللیبرتینیین ، أي األحرار، أو المحررین،  Libertinesكوَّ

 ق.م، نالوا بعد ذلك الحریة، وتزاید 63في غزوته للشرق سنة  Pompey ألنهم ُأخذوا إلى روما كأسرى بواسطة بومبي
عددهم خالل التجارة، إذ انضم إلیهم تجار أغنیاء كثیرون، وكانوا یهتمون بإرسال معونات إلى وطنهم بانتظام. 

كثیرون منهم نالوا المواطنة الرومانیة مثل یوسیفوس المؤرخ. وكان لهم أثرهم على روما. وكما قال سنیكا الفلیسوف: 
"إن المقهورین أعطوا الذین قهروهم القوانین". هذا وقد تهود كثیر من الرومانیین. مع هذا فكانت إیطالیا تكره الیهود، 

وزادت الكراهیة حتى طردوهم، لكن سرعان ما عادوا وصارت لهم حظوة وتمتعوا بالحریة والمساواة في الحقوق 
وصارت لهم سبعة مجامع. 

حتى في روما عاصمة العالم األممي في ذلك الحین أخلص الرسول لمبدأه وهو الكرازة "للیهودي أوًال ثم 
]. 24الیوناني"، لذلك بدأ الرسول شهادته أوًال أمام وجهاء الیهود، ومع ما سبق أن سمعوه قبًال اقتنع بعضهم بما قیل [

 كانت هكذا غیرة اإلخوة، حتى أنهم لم یضطربوا ألن بولس كان مقیًداÐ. 

  بعد ثالثة أیام استدعى وجهاء الیهود... لكي ما ال یصل إلى مسامعهم (أمًرا مخالًفا للحقیقة). وما شأنه بهم؟

1 Homilies on Acts, hom. 54. 
2 Homilies on Acts, hom. 54. 
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فإنهم لم یكونوا یودون تقدیم اتهامات ضده. ومع هذا فإن هذا األمر لم یكن یشغله، إنما دعاهم لكي یعلمهم بما 
 .Ïیشغله، وأن ما ینادي به ال یعارضهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
استدعى الرسول بولس وجوه الیهود لألسباب التالیة:  

. لیوضح لهم أنه ال یزال یعتز بانتسابه لهم، وأنه لن یأخذ موقًفا مضاًدا لشعبه، مهما كان األمر. 1
. أنه وٕان كان قد طلب رفع قضیته أمام قیصر، لكنه كان ملزًما إذ سلموه للرومان، وكان في خطر حیث 2

 وجدت محاوالت لقتله.

. كان كعادته یود أن یبدأ كرازته بین الیهود ثم ینتقل بعد ذلك إلى األمم. فإن كان قد جاء مقیًدا إلى روما، 3
 یؤكد أن إنجیل المسیح هو غایة التقلید الیهودي السلیم، فهو لم یأخذ موقًفا  إنهفهو یعلن للیهود هناك الحق اإلنجیلي.

مضاًدا لآلباء واألنبیاء والناموس كما اتهموه كذًبا. 
". أیها الرجال اإلخوة "،تحدث معهم بروح األخوة كصدیق لهم وواحد منهم

، الذین لّما فحصوا كانوا یریدون أن یطلقوني"
 ]18". [ألنه لم تكن فيَّ عّلة واحدة للموت

فسهم بذلك. لم نأوضح الرسول براءته، فإنه لم یرتكب جریمة تستحق الموت، وقد شهد الحكام الرومان أ
یهاجم الرسول الناموس وال األنبیاء، إنما ینصب كل اتهامهم له في صداقته مع األمم وفتح الباب لهم للخالص، ألنهم 

). هنا یحدث یهوًدا یعیشون في دار األمم، في روما عاصمة العالم األممي. 12: 2ل یحملون كراهیة لألمم (غ
، ولكن لّما قاوم الیهود"

، اضطررت أن أرفع دعواي إلى قیصر
 ]19". [متيأُ ن لي شیًئا ألشتكي به على ألیس ك

 فهو لم یرفع شكواه إلى قیصر لیهاجم من یهاجمه، إنه یؤكد بأنه ،بروح مسیحي یحمل كل محبة لمقاومیه
لن یشتكي بشيء على أمته. 

 " إذ لم یتطلع إلیهم كغرباء عنه. إنه لم یقل: "ال اشتكي" بل "لیس كأن 19: 28" (أع أمتيانظروا تعبیره الودود ،(
لي شیًئا الشتكي به" (أي لیس من حقه أن یشتكي) مع أنه عانى شروًرا كثیرة من أیدهم. لم یقل شیًئا من هذا، وال 
جعل حدیثه هجومًیا، وال كمن یستجدي منهم إحساًنا. فإن النقطة الرئیسیة أن یظهر أنهم سلموه سجیًنا لروما هؤالء 

 .Ðالذین كان یجب أن یقوموا هم بمحاكمته
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، كلمكمأفلهذا السبب طلبتكم ألراكم و"
 ]20". [ألني من أجل رجاء إسرائیل موثق بهذه السلسلة

كان یتحدث معهم وهو موثق بالسالسل مع العسكري المرافق له. إنه ال یبالي بهذا، فقد وضع اآلالم تحت 
قدمیه. وها هو یعلن لهم أنه موثق بهذه السلسلة من أجل الكرازة بالمسیا الذي طالما كان اآلباء واألنبیاء یترجون 

1 Homilies on Acts, hom. 54. 
2 Homilies on Acts, hom. 55. 
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ظهوره، وقد جاء. 
: فقالوا له"

، نحن لم نقبل كتابات فیك من الیهودیة
، وال أحد من اإلخوة جاء فأخبرنا

 ]21". [أو تكلم عنك بشيٍء رديءٍ 

  ،ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى"
 ]22". [ألنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه ُیقاوم في كل مكان

یرى بعض الدارسین أن هؤالء القادة لم یقولوا الحقیقة كاملة؛ فقد صدقوا في القول بأنه لم تصلهم رسائل وال 
 وأدركوا فكر القدیس بولس ،لكنهم دون شك قد احتكوا بالمسیحیین في روما مندوبون من أورشلیم لمهاجمة الرسول.

 أو قبلوا اإلیمان على یدیه. لعل ى وتعرَّفوا علیه في مدن أخر،منهم، إذ كثیر من قادة الكنیسة هناك التصقوا بالرسول
القادة الیهود أخفوا هذا لكي یسمعوا بآذانهم فكر الرسول بولس. 

حتى ذلك الحین كان الیهود كما الرومان یتطلعون إلى المسیحیة إنها أحد المذاهب الیهودیة، ولیست دیانة 
مستقلة عن الیهودیة. 

. سهرة حول إنجیل المسیح  8
، فعّینوا له یوًما"

، فجاء إلیه كثیرون إلى المنزل
، فطفق یشرح لهم شاهًدا بملكوت اللَّه

، ومقنًعا إّیاهم من ناموس موسى واألنبیاء
 ]23". [ یسوع من الصباح إلى المساءمرأب

 وهو الشهادة للسید المسیح من خالل العهد القدیم، والكشف عن ،یكشف لنا القدیس لوقا دور الرسل وعملهم
حقیقة ملكوت اهللا. 

كان كصاحب سلطان، یعمل الروح القدس به، وٕاذ لم یكن قادًرا على الذهاب إلى المجامع وااللتقاء مع 
 حددوا یوًما كامًال ال عمل له فیه سوى الكرازة بملكوت اهللا، وتأكید ،الیهود في أماكن عامة، وكانوا یأتون إلیه جماعات

أن یسوع هو المسیا المنتظر. 

  مرة أخرى انظروا كیف أنه أبكمهم ال بالمعجزات وٕانما بالناموس واألنبیاء، وكیف أننا نجده دائًما یفعل هذا. ومع
هذا ربما صنع آیات أیًضا، لكنها لم تكن عندئذ موضوع إیمان. بالحقیقة هذا عینه هو آیة عظیمة: حواره معهم 

 .Ïمن الناموس واألنبیاء
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 یعّلمنا أن خالًصا واحًدا من األنبیاء إلى اإلنجیل یحّققه الرب الواحد عینهÐ . 

1 Homilies on Acts, hom. 55. 
2 Strom 2.6. 
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 السكندري إكلیمنضس القّدیس

  یقال عن األنبیاء الطوباویین أنهم عیوننا، إذ سبق فرأوا خالل اإلیمان أسرار الكلمة، وصاروا خداًما لتلك األمور
الخاصة باألجیال المتعاقبة، فال یتحدثون فقط عن األمور الماضیة، بل ویعلنون الحاضر والمستقبل... 

ألن هؤالء انتعشوا بالروح القدس، وتكّرموا كثیًرا بالكلمة ذاته، وهكذا كانوا كآالت موسیقى، وكانت لهم الكلمة 
 یعملون مًعا في انسجام، وٕاذ كان الكلمة (المسیح) یحثهم یعلنون إرادة اللَّه، ألنهم لم یكونوا plectrumدائًما مثل آلة 

 .Ïیتكلمون من ذواتهم، وال حسب أهوائهم
 األب هیبولیتس

. انشقاق بین الیهود 9
، فاقتنع بعضهم بما قیل"

 ]24". [وبعضهم لم یؤمنوا

 فقد حدث بینهم شقاق، وكما قال السید المسیح ،تحدث الرسول بولس معهم بكل وضوح، لكنهم لم یتفقوا مًعا
 ورائحة ،). وكما یقول الرسول بولس أن إنجیل المسیح یحمل رائحة حیاة لحیاة51، 49: 12(لو  أنه جاء لیلقي ناًرا

 بینما أغلق الغالبیة أعینهم الداخلیة عن معاینته.  ،). قبل البعض النور16: 2 كو 2موت لموت (
  ،فانصرفوا وهم غیر متفقین بعضهم مع بعض"

  ،لّما قال بولس كلمة واحدة
] 25". [شعیاء النبيإباءنا بآأنه حسًنا كلم الروح القدس 

، لى هذا الشعب"قائًال اذهب إ
، وقل ستسمعون سمًعا وال تفهمون

 ]26". [وستنظرون نظًرا وال تبصرون

، قلب هذا الشعب قد غلظ"ألن 
، ذانهم سمعوا ثقیالً آوب

، أغمضوهاوأعینهم 
  ، لئّال یبصروا بأعینهم

  ،ذانهمآویسمعوا ب
  ،ویفهموا بقلوبهم
 ]27". [ویرجعوا فاشفیهم

سّر عدم سماعهم للحق وعدم رؤیتهم للنور اإللهي هو إرادتهم الشریرة؛ فإنهم ال یریدون أن یسمعوا وال أن  
 وال تستطیع آذان قلوبهم ،). إنهم یسدون آذانهم ویغمضون أعینهم، فیسمعون بآذانهم الجسدیة12-11: 7یروا (زك 

 وتبقى أعین قلوبهم مصابة بالعمى. لقد أحبوا المرض الروحي وعشقوه وخشوا ،أن تصغي، ویرون بأعینهم الجسدیة
)، فلن یلزمها بالشفاء قسًرا. 9: 51 لكنها رفضت ذلك (إر ،لئال یشفیهم اهللا. إنهم كبابل التي أراد اهللا أن یشفیها

1 Hippolytus: Treatise on Christ and antichrist 2. 
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). 10-9: 6اقتبس الرسول بولس ما نطق به إشعیاء النبي بالروح القدس (إش
  ،فلیكن معلوًما عندكم أن خالص اللَّه قد أرسل إلى األمم"

 ]28". [وهم سیسمعون

هنا بلغ سفر األعمال إلى الذروة، إذ غایته تأكید أن السید المسیح قد جاء لخالص العالم كله، ولیس قاصرا 
على الیهود. 

كما أن الیهود رفضوا یسوع ولم یقبلوه مسیًحا لهم، بل خرجوا به إلى الصلیب للخالص منه، إذا بالقادة حتى 
بعد قیامته، سواء في أورشلیم أو روما یحملون ذات االتجاه ویصرون على رفضه، فانفتح باب اإلیمان على مصراعیه 

أمام األمم. 
تمرد الیهود على السید المسیح وٕانجیله قد كمل، فصار لإلنجیل أن یعبر إلى األمم أن هنا یعلن رسول األمم 

لیجد فیهم مسكًنا له. 
ن یسوع لم إال یعرف الرسول بولس الیأس، فإن رفضت فئة ما الخالص اتجه إلى فئة أخرى. إنه یؤمن ب

فقده غیرته على الكرازة. تُیصلب باطًال، وأن عمله حتًما سیأتي بثمٍر كثیر. لیس من مقاومة تقدر أن تثبط همته أو 

  .من هي هذه التي كانت قبًال عاقًرا ومستوحشة؟ واضح أنها كنیسة األمم، إذ كانت قبًال محرومة من معرفة اهللا
من هي هذه التي لها زوج؟ واضح أنها مجمع الیهود. لكن أوالد العاقر صاروا أكثر منأوالدها، ألن األخیرة ضمت 

 أمة واحدة أما أبناء الكنیسة فمألوا مدن الیونانیین والبرابرة، واألرض والبحر وكل المسكونة.
الحظ كیف قدمت سارة بأعمالها (إنجاب اسحق) واألنبیاء بنبواتهم ما قد تحقق معنا (تمتع الكثیرین بالبنوة 

 الحظ كیف أن الذي دعاها إشعیاء عاقًرا برهن بولس أن لها أوالًدا كثیرین، األمر الذي حدث رمزًیا مع سارة، .للَّه)
 فمع كونها عاقًرا صارت أًما ألبناء كثیرین.

على أي األحوال هذا لم یكِف بولس، بل تتبع بدقة الطریقة التي بها صارت العاقر أًما، إذ جاء الرمز 
... لقد قصد بذلك الكنیسة التي لم ]28" [ فنظیر اسحق أوالد الموعداإلخوةوأما نحن أیها "مطابًقا للحق. لهذا أضاف 

. Ïتعرف اللَّه، لكنها ما أن عرفته حتى فاقت المجمع الذي كان مثمًرا

 إن كان إله الكل فإنه یعتني بالكل وبالتالي یخلص الكل بذات الطریق، أي طریق اإلیمانÐ. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،قال هذا مضى الیهود"ولّما 
 ]29". [ولهم مباحثة كثیرة فیما بینهم

الذین قبلوا اإلیمان والذین رفضوه. بین اشتد الحوار بین الفریقین، 

. كرازته لمّدة سنتین 10
، جره لنفسهأبولس سنتین كاملتین في بیت است"وأقام 

 ]30". [لیهإوكان یقبل جمیع الذین یدخلون 

1 In Galat., Chapter 4. 
2 In Rom. hom 7. 
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بقي الرسول لمدة عامین یكرز بال عائق، لم یكن ممكًنا للسلسلتین، وال للعسكر، أن یقیدوا بولس عن عمله. 
لم یكن ملتزًما أن یعمل بیدیه المقیدتین، بل كان الطعام والشراب یصل إلیه بمقتضى القانون. صارت القیود علة 

لنجاح الكرازة إذ كتب: "ثم أرید أن تعلموا أیها االخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم اإلنجیل، حتى أن وثقي صارت 
). 13-12: 1ظاهرة في المسیح في كل دار الوالیة، وفي باقي األماكن أجمع" (في 

  هنا تظهر الحریة التي صارت له دون أي عائق في روما، هذا الذي وجدت عوائق لخدمته في الیهودیة، وقد بقي
 .Ïعامین یعلم هناك

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ستأجرهأقیود لكي یحرر الذین هم في قیود الخطأ والخرافات. سكن لمدة سنتین في بیت  في روما ليإ لإنه یدخ 
. Ðجدید)لقدیم وال (انادهعلانا بیًتا أبدًیا تحدث عنه يكي یعطل

 یرومالقدیس ج
  ،كارًزا بملكوت اللَّه"

، مر الرب یسوع المسیحأومعلًما ب
 ]31". [بكل مجاهرة بال مانع

تركنا القدیس لوقا في نهایة السفر دون أن یسجل لنا مصیر القدیس بولس، ألن ما یشغله لیس تأریخ حیاة 
ن أبولس الرسول، بل الكشف عن خدمته وكرازته، فقد قضى العامین ال یمارس الحریة الكاملة، إذ لم یكن یستطیع 

یتحرك، لكنه یستقبل كل من یرغب في اللقاء معه، وذلك في حضرة الحارس الروماني. 
غالًبا ما كتب الرسول رسائله إلى أهل فیلبي وأفسس وكولوسى وفلیمون وتیموثاوس (الثانیة) وربما إلى 

العبرانیین وهو في السجن أو أثناء االعتقال في روما في خالل هاتین السنتین. 
جاء أیًضا في التقلید أنه إذ نال براءة انطلق من إیطالیا إلى أسبانیا ومنها إلى كریت، وبعد ذلك ذهب مع 

تیموثاوس إلى الیهودیة. افتقد بعد ذلك الكنائس في أفسس، وأخیرا جاء إلى روما للمرة الثانیة حیث نال إكلیل الشهادة 
س بولس قام بالتبشیر في ي أن القدالقدیس كیرلس األورشلیميیرى  م أو بعدها بقلیل.64في أیام نیرون ربما عام 

. أسبانیا

 ذهب من روما إلى أسبانیا وأخذ إلیهم معه أیًضا اإلنجیل، ثم عاد وفي وقت متأخر قطعت رأسهÑ. 
دورت أسقف كورش ؤاآلب ثي

 فآمن كثیرون حتى من داخل ،شهد الرسول بولس أن هاتین السنتین في روما كانتا مشحونتین بالثمار
).  14-12: 1(في  القصر

  أود أن أرى تراب هذا القلب. إن أراد شخص أن یدعوه قلب العالم كله فهو ال یخطئ. هذا القلب كان یحتضن
). ومع كونه ١١: ٦ كو ٢ فیضم كل المدن والشعوب، وكانت األمم تجتمع مًعا فیه. "قلبنا متسع لكم" (،الكل

1 Homilies on Acts, hom. 55. 
2 Letter 71:1. 
3 Epistle to the Philippians, 1:25.  
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عظیًما هكذا، فإن الحب الذي یصدره كان یسبب حزًنا لبولس یمأل قلبه. یقول: "أكتب إلیكم في حزٍن ووجع قلٍب " 
 !Ï). كان قلب المسیح هو قلب بولس. إنه حدیث عن الحب٤: ٢ كو ٢(

  من یهبني الفرصة أن أحتضن جسد بولس، وألتصق بقبره، وأتطلع إلى رماد هذا الفم الذي من خالله تكلم
Fالمسیح؟

Ð 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
 عظاته على سفر األعمال بالحدیث عن القدیس بولس قائالً : ختم القدیس یوحنا الذهبي الفم

[رأیتم أعماله جزئًیا، هكذا كانت كلها محتشدة بالمخاطر.  
كان سماًء فیها شمس البّر، لیس كالشمس التي نراها؛ فإن هذا اإلنسان هو أفضل من السماء عینها...  

ال یخطئ إنسان أن دعا قلب بولس بحًرا وسماءً . إنه بحر فیه رحالت ال تبحر من مدینة إلي مدینة، بل من 
األرض إلى السماء؛ وأن أبحر إنسان في هذا البحر فستكون رحلته مزدهرة. في هذا البحر ال توجد ریاح بل عوض 

الریاح الروح القدس اإللهي یسوق النفوس التي تبحر فیه. لیس فیه أمواج وال صخرة وال حیوانات مرهبة، كل شيء في 
 بل الحب المترفق یفیض، یجد ، وال إلى رتب،یرغب في أن یبحر في هذا البحر ال یحتاج إلى غواصینهدوء... من 

 ویكون في أعظم ،كل الصالحات التي في ملكوت السماوات. یصیر أیًضا قادًرا أن یكون ملًكا، ویملك العالم كله
الكرامات. من ُیبحر في هذا البحر لن یعاني من انكسار سفینته، بل كل األمور تسیر حسًنا...  

لیتنا نحاكي بولس، ونتمثل بسموه، تلك النفس الماسیة، فنتقدم في إثر خطوات حیاته، حتى یمكننا أن نبحر 
في بحر هذه الحیاة الحاضرة، ونبلغ المیناء حیث ال أمواج، وننال الصالحات الموعود بها، والحب هللا بنعمة ورحمة 

.] Ñلى أبد األبد. آمینإربنا یسوع المسیح له المجد مع اآلب والروح القدس والقدرة والكرامة اآلن و

1 Hom 32 in Rom., in Morali PG 60 : 697. 
2 Hom. 32 in Rom. PG 60 : 678 ff. 
3 Homilies on Acts, hom. 55. 
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 28من وحي أع 
كازر أینما وجد! 

 ،نجا كل من كانوا في السفینة 

تحّققت رؤیا قّدیسك بولس، 
وفي تواضع لم یتفاخر أّنه عّلة خالصهم من الدمار. 

بل بروح الحب صار یجمع حطًبا لیتمّتع الكل بالتدفئة. 
كانت أعماله، حتى البسیطة للغایة، 

تتناغم مع كلماته وتعالیمه. 
شهد لك بحّبه العملي، كما بكلماته. 

  .نشبت في یده أفعى ولدغته
حكم علیه البرابرة في أنفسهم، 

أّنه قاتل، سافك دماء. 
 الید التي امتّدت للقتل نشبت فیها أفعى.

انتظر الكل أن یتم فیه العدل اإللهي بموته. 
حسبوه قاتًال لن یفلت من ید اهللا، 

وٕاذا به ینفض الوحش بكل یقین واطمئنان. 
حسبوه إلهًا قدیرًا لن یقدر سم األفعى أن یقتله. 

كشف عن سّر السید المسیح الساكن فیه. 

  .شهد لمسیحه أمام حاكم الجزیرة بشفاء أبیه
تحولت الجزیرة إلى مستشفى، 

وصار بولس طبیبًا یقدم السید المسیح دواًء للنفس والجسد. 

  . ٍدخل روما بفرٍح وتهلیل
رآه اإلخوة في القیود، 

بوه من أجل شركة الصلب مع مسیحه.  فطوَّ

  ،اهتم بإخوته الیهود
وٕاذ رفضوه كما رفضوا سیده، 
بدأ یكرز بكل قوة بین األمم. 

  .طوباك یا أیها العجیب في الكرازة
لم تعرف للكرازة حدود! 

ترى في كل إنسان مسیحك مخلص النفوس. 
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وتشتهي أن تحمل بالحب كل البشر، 
 تحتضنهم لتحمل بروح اهللا القدوس إلى أحضان اآلب!

 
 

 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثامن والعشرون 

 

 
 

 

والعشرین  ملحق لألصحاح الثامن
 عن

 Ïخراب أورشلیم
 حیث قضى عامین خاللها قام بالشهادة في القصر ،بولس في روماالقدیس ختم سفر األعمال بأسر 

اإلمبراطوري وكسب نفوًسا للسید المسیح، عالمة انطالق الخدمة إلي قلب العاصمة، وانفتاح باب اإلیمان لألمم علي 
. 70مصراعیه، هنا نقدم موجًزا لألحداث في أورشلیم حتى تم خراب المدینة في عام 

دمار الهیكل 
دعت إ بعض الشخصیات المخادعة التي تإذ رفض الیهود اإلیمان بیسوع بكونه المسیا المخلص، ظهر

اجتذب  الرسالة من اهللا إلنقاذ أمة الیهود من االستعمار الروماني، األمر الذي في نظر الیهود لم یشغل ذهن یسوع.
. وأتباعهمهؤالء كثیر من الیهود حولهم، ولكنهم ُقتلوا هم 

اشتد التنافر بین الیهود والوالة الرومان، إذ شعروا بالمذلة أن یدفعوا جزیة لدولة غریبة، كما أهان بعض 
دخلوا بعض التماثیل فیه. ثار الشعب علي الوالة، وحّل الفساد بین كل الطبقات وسادت أة الرومان الهیكل حین دالقا

الفوضى البالد. 
 66تعاقب الوالة الواحد علي اآلخر بسرعة، وكان هدفهم جمع الثروات علي حساب الشعب، وأخیًرا ففي عام 

م صار ظلم جسیوس فلوروس وسلبه األموال علة قیام جمیع األمة بالحرب علي الرومان. بدأت الحرب في قلعة مسَّدا 
بالقرب من البحر األحمر حیث دخل جماعة من الجنود الیهود علي العسكر الرومان وقتلوهم جمیًعا بالسیف. عندئذ 

أعلن رؤساء الیهود عصیانهم علي الدولة الرومانیة ورفض كهنة الیهود تقدیم ذبائح إلنجاح اإلمبراطور الروماني، 
وقام الشعب علي العسكر الرومان أینما وجدوهم وقتلوهم. انضم السریان إلي الرومان كطرٍف، والیهود طرف آخر 

وانتشبت الحرب بین الفریقین. 
 وقتلوا ،إذ سمع سستیوس كالوس والي سوریا باألمر انطلق بجیش عظیم إلي أورشلیم، فخرج إلیهم الیهود

 غیر أن الرومان دخلوا القسم السفلي من المدینة وحرقوه. ،كثیرین
 ، وقتلوا كثیرین من جنِده،رجع سستیوس إلي معسكره، فتشجع الیهود وانطلق عدد كبیر إلي المعسكر

وحصلوا علي كمیات ضخمة من األسلحة الحربیة شجعتهم علي التمادي في المعركة. في ذلك الوقت انطلق البعض 
)، هؤالء نجوا من الحرب التالیة 16-15: 24إلي الجبال من بینهم المسیحیون حسب وصیة السید المسیح (مت 

عندما حوصرت المدینة. 
لًفا من أ 60أخبر سستیوس نیرون بما حدث فأرسل سباسیانوس أعظم قواده في ذلك الزمان؛ انطلق ومعه 

ا، فحماها تاد الحصون من أیدي المتمردین. وقد دافع الیهود عنها مستمیتین، وكان من بینها مدینة جوتبادالجند الستر
یوسیفوس المؤرخ الكاهن الیهودي من العائلة األسمونیة، أقامه الیهود والًیا للجلیل. وٕاذ فتحت المدینة سجل یوسیفوس 

 وسقوطها الّمر. أسقط الرومان بقیة حصون الجلیل بالرغم من البسالة التي أظهرت الیهود في الحصار. أمتهتاریخ 

Ï  ،171-170، ص 1877راجع جمعیات الكتاب المقدس في المشرق ببیروت: تفسیر العهد الجدید .
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یدومیا وجنوب الیهودیة، ولم یسرع فسباسیانوس في السیر نحو أ فتحوا بیریا وم68/69في شتاء وربیع 
نه متمهل علي المدینة حیث حدث انشقاق بین الیهود في أورشلیم، وصاروا یقاتلون بعضهم أخبر قادته أ، فأورشلیم

البعض، حیث انقسموا إلي أحزاب، واستولى كل حزب علي قسٍم من المدینة. تحولت المدینة إلي شبه حرب أهلیة 
أفسدت قوتهم وبردت طاقتهم. 

 رجع فسباسیانوس إلي روما بسبب قیام الفتن التي سبقت ارتقائه العرش، وفوَّض قیادة الحرب البنه تیطس. 
م، حیث كان قد اجتمع فیها حوالي ملیوني یهودًیا لالحتفال بالعید. وٕاذ 70ر تیطس أورشلیم في عید الفصح سنة صحا

 600. قیل أن حوالي الخ) 48: 28حدث جوع شدید فتمت النبوة الخاصة بالمجاعة الواردة في (تث  فرغت المئونة
الًفا قد هلكوا، وحاول تیطس ان یقنعهم بالتسلیم لكن رؤساء األحزاب رفضوا، وقتلوا كل من أبدى میًال لالستسالم. 

 القسم السفلي مبسبب حصانة المدینة طبیعًیا وجد الرومان صعوبة شدیدة في اقتحامها فدخلوا أوًال أطرافها، ث
هتم تیطس إمنها، ثم الهیكل الذي كان قلعة حصینة، وأخیًرا بعد خمسة أشهر من بدء الحصار فتحوا المدینة العلیا. 

 لكن جندًیا أشعل فیه النار خالًفا لألوامر الصادرة، فاحترق الهیكل كله، ، بالهیكل كقطعة فخمة یفتخر بهاظحتفاباال
كثیرون عبیًدا وأرسل البعض للعمل في المناجم الن وِبیع وولم ینُج منه سوى األواني الذهبیة المقدسة. ُقتل الكثیر

بمصر وغیرها. 
إذ تحققت كلمات السید المسیح عن خراب أورشلیم والهیكل، وسقطت دولة إسرائیل تماًما استقلت الكنیسة في 

العالم كله عن الیهود، وأدرك كثیر من المسیحیین ضرورة التحرر عن الطقس الیهودي الحرفي.   
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