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 عودة لمجدوؿمقدمة أعماؿ الرسؿ 

سفر أعماؿ الرسؿ مع األناجيؿ يمثمكف األسفار التاريخية فى العيد الجديد فاألناجيؿ تسرد حياة الرب يسكع فى 
كنرل فيو العقبات التى . كسفر أعماؿ الرسؿ يسرد قصة بداية الكنيسة، كيعطينا صكرة لمكنيسة األكلى. الجسد

نتشارىا مف أكرشميـ إلى الييكدية ثـ . كاجيت الكنيسة كعمؿ الركح القدس فى الكنيسة نرل فيو نجاح الكنيسة كا 
(. 8:1أع )إلى السامرة ثـ إلى كؿ األرض حتى ركما عاصمة العالـ المعركؼ كقتئذ تمامان كما أراد الرب 

 + 27، 26:15 + 26، 17، 16:14يك )كنرل فى سفر أعماؿ الرسؿ تحقيؽ كعد الرب بإرساؿ الركح القدس 
كبقكة الركح القدس كبإرشاده جاؿ . (4-1:2أع )كقد تـ ىذا يـك الخمسيف . (11، 10:13مر  + 13، 7:16

. التبلميذ يبشركف فى كؿ األرض

ف كانت األناجيؿ ىى حياة المسيح فسفر أعماؿ الرسؿ ىك المسيحية . كا 

. األناجيؿ ىى اهلل فى الجسد كسفر األعماؿ ىك اهلل فى الناس

 . األناجيؿ ىى كرازة المسيح كسفر األعماؿ ىك كرازة الرسؿ إمتدادان لكرازة المسيح

كىك تنفيذ ما قالو المسيح فى . كىذا السفر ىك المسيح فى تبلميذه، ىك عمؿ المسيح بالركح القدس فى تبلميذه
. األناجيؿ كأنو معنا إلى إنقضاء األياـ

. نرل فى األناجيؿ ميبلد المسيح كنرل فى سفر األعماؿ ميبلد الكنيسة جسد المسيح

.  نرل فى األناجيؿ أالـ العريس ألجؿ عركسو كفى سفر األعماؿ نرل أالـ العركس ألجؿ محبتيا فى عريسيا

. فى األناجيؿ نرل المسيح يغسؿ أقداـ تبلميذه كفى سفر األعماؿ تبلميذ المسيح يغسمكف أقداـ العالـ

ٍف الكنيسة جسد  ٍف لئلبف جسدان مف بطف العذراء كفى سفر األعماؿ نراه ييكىكِّ فى األناجيؿ نرل الركح القدس ييكىكِّ
. المسيح

: ىو سفر أعماؿ الروح القدس

:- البعض يسمى سفر أعماؿ الرسؿ بسفر أعماؿ الركح القدس كذلؾ لآلتى
الركح القدس ىك الذل أسس الكنيسة كأعطى الكممة عمى فـ الرسؿ كأعطاىـ القكة عمى إحتماؿ األلـ 
كأعطاىـ التعزيات لذلؾ طمب منيـ السيد المسيح أف ال يبرحكا أكرشميـ إلى أف يمبسكا قكة مف األعالى 

. كىذا ما تـ فى يـك الخمسيف
 + 31-23:4)ككانكا كمما يفعمكف يمتمئكف مف الركح القدس . حؿ الركح عمييـ كىـ يصمكف بنفس كاحدة -ُ

بؿ كانت . كلـ يكف اإلمتبلء مرة كاحدة. إذان الركح القدس لـ ييٍطمىٍب مرة كاحدة. (1:2-4 + 48:13-52
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روحؾ القدوس جدده فى  "لذلؾ نصمى كنقكؿ. الكنيسة فى صبلة مستمرة طكؿ الحياة طالبة اإلمتبلء
 ."أحشائنا

(. 28:15)كاف الركح القدس يقكدىـ فى قراراتيـ حينما يجتمعكف  -ِ
 + 29-27:11)كمكىبة النبكة  (4:2)كاف الركح القدس يؤيد الرسؿ بالمكاىب كاآليات مثؿ مكىبة األلسنة  -ّ

(. 12-4:12رك )كالكعظ كالتعميـ  (9:21-11
(. 11-9:13)أعطى الركح القدس لمرسؿ سمطاف فحكـ بكلس عمى باريشكع الساحر بالعمى  -ْ
كبعد أف أتـ ميمتو خطؼ الركح  (29:8)كاف الركح يحرؾ التبلميذ فقاؿ لفيمبس أف يذىب لمكزير الحبشى  -ٓ

كأعطى  (6:16،7)كمنع الركح بكلس مف الذىاب ألسيا  (19:10 + 40-29:8)خر آفيمبس إلى مكاف 
(. 9:16)الرسؿ رؤيا ليذىبكا إلى مكدكنية 

 + 12-11:19 + 3:14 + 41-36:9 + 16-12:5 + 8-6:3)أيد الركح القدس الرسؿ بالمعجزات  -ٔ
7:20-12 .)

كخمفائيـ مف األساقفة فيما بعد لتمتد الكنيسة، كيستمر عمؿ )كاف الركح القدس ييعطىى بكضع اليد، يد الرسؿ  -ٕ
 38:2) الذل يمى سر المعمكدية (اآلف يتـ ىذا بسر الميركف) كىذا ىك التثبيت. (الركح القدس فى الكنيسة

 +14:8-17 + 1:19-7 .)
(. 20-19:10)كاف الركح يعمـ التبلميذ كما حدث لبطرس فى قصة كرنيميكس  -ٖ
(. 4:13)ككاف يرسميـ  (2:13)كاف الركح يختار التبلميذ لمعمؿ  -ٗ

(. 31:9)كاف الركح القدس يعطى التعزية  -َُ
(. 18:20)الركح القدس ىك الذل يقيـ األساقفة  -ُُ

 لكنو قاـ كصعد إلى السمكات ليرسؿ  ،لقد ظف الييكد كغيرىـ مف الركماف أنيـ قتمكا الرب يسكع كتخمصكا منو
كجعؿ الناس خميقة . ركحو فيؤسس الكنيسة التى ىى جسده ليس فى أكرشميـ أك الييكدية فقط بؿ فى كؿ العالـ

. لقد مؤل المصمكب القائـ مف األمكات المؤمنيف بركحو فنشركا المسيحية بقكة كبسر عجيب. جديدة
: كاتب السفر

 مع 51-50:24لك )كقارف  (2-1:1 مع أع 4-1:1لك )ىك القديس لكقا كاتب اإلنجيؿ المعركؼ بإسمو، قارف 
(. 4:1أع 

كسفر األعماؿ كما ىك كاضح، مكضكعو يمى . فالقديس لكقا كتب السفريف إلى شخص كاحد ىك العزيز ثاكفيمس
 كاألعماؿ ىك ما يكممو بركحو  ، عمى األرض كىك بجسدهاإلنجيؿ ىك ما إبتدأ المسيح يعممو. مكضكع اإلنجيؿ

. القدكس اآلف كحضكره السرل
أع )كثاؤفيمس ىك أحد كجياء الركماف بدليؿ لفظ العزيز الذل يعنى صاحب العزة كىك لفظ خطاب لمعظماء 

3:24 .)
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فمنيا بدأت . كلذلؾ نجد فى سفر األعماؿ إشارات خاصة بإنطاكية. كالقديس لكقا مف إنطاكية عاصمة سكريا
كقرارات مجمع أكرشميـ كجيت أساسان إلنطاكية . كفى إنطاكية ديًعىى التبلميذ مسيحييف أكالن . رحبلت بكلس الرسكؿ

(22:15-35 .)

 فيك إذان يىٍعًرؼ شعب إنطاكية  ،كنبلحظ أف لكقا حيف كتب أسماء الشمامسة قاؿ عف نيقكالكس أنو دخيؿ إنطاكى
. باإلسـ كيعرؼ المؤمنيف كالدخبلء

ختتنكا كدخمكا إلى الييكدية كلعؿ لكقا إنضـ لبكلس فى بداية رحمتو :الدخالء   ىـ األمـ الكثنيكف الذيف تيكدكا كا 
كبكلس يذكر لكقا . فبكلس أخذ معو لكقا مف بمده إنطاكية. كالرحمة بدأت مف إنطاكية. (40:15أع )الثانية 

(. 24فؿ  + 11-10:10تى 2 + 14-7:4كك )ضمف العامميف معو 
كيبدك أف لكقا كاف أممى األصؿ ففى رسالتو لككلكسى يضعو بكلس الرسكؿ مع إبفراس كديماس كليس مع 

. رسترخس كمرقس الذيف ىـ مف الختافأ
 : 2لك )كاألطباء كانكا عمماء كيتميز أسمكب لكقا بالدقة العممية كتحديد التكاريخ . (14:4كك )ككاف لكقا طبيبان 

كنبلحظ فى سفر أعماؿ الرسؿ أنو يدكف بدقة كؿ مدينة بحسب مقاطعتيا فيقكؿ برجة . (2 ، 1 : 3لك + 2 ، 1
نطاكية فى بيسيدية كميرا فى ليكية كفيمبى فى مكدكنية كلسترة كدربة فى ليكأكنية كطرسكس فى  فى بمفيمية كا 

(. 3:1لك )فيك يتتبع كؿ شئ بتدقيؽ كما قاؿ ىك بنفسو عف نفسو . كيميكية كالمكانى الحسنة فى كريت
بؿ أف كتاباتو ىى لكحات ناطقة، راجع قصة تيميؿ المبلئكة . كقيؿ أنو كاف رسامان فنانان ترؾ رسمان لمسيدة العذراء

فيى لكحة ناطقة  (27أع )كىكذا كثير مف قصص سفر األعماؿ كبالذات قصة غرؽ السفينة . يـك ميبلد المسيح
قاؿ أحد الدارسيف عف ىذا اإلصحاح أف الكاتب رأل كؿ شئ بعينيو ككصفو بدقة . قملمؤرخ رأل الحادث بعيف

. كلكنو لـ يكف بحاران محترفان فيك ال يستخدـ ألفاظ البحارة
 22كحسب التقميد القبطى فيك قد إستشيد عمى يد نيركف كتعيد لو الكنيسة فى . كلكقا لـ يكف لو زكجة أك أكالد

. طكر قسطنطينيكس رفاتو الطاىر إلى القسطنطينيةاكنقؿ اإلمبر.  نكفمبر1بابة، 
كيقكؿ التقميد أف لكقا ىك أحد السبعيف رسكالن الذيف عينيـ المسيح كأرسميـ، كيقكؿ التقميد أيضان أنو أحد تمميذل 

. عمكاس لذلؾ لـ يذكر إسمو
  ،كلقد كتب لكقا إنجيمو فى أثناء فترة سجف بكلس الرسكؿ فى قيصرية كذلؾ باإلتصاؿ بالتبلميذ كالعذراء مريـ

ثـ كتب سفر األعماؿ أثناء إقامة بكلس الرسكؿ مسجكنان فى ركما أياـ السجف . كىذا ما نفيمو مف بداية إنجيمو
. ـ62األكؿ سنة 
: نمو الكرازة

. ما إف حؿ الركح القدس عمى التبلميذ، حتى بدأكا يبشركف فى أكرشميـ ثـ بدأكا ينتشركف فى كؿ العالـ -ُ
ضطياد  كسفر األعماؿ ىك مجرد لمحات مف قصة ىذه الكرازة مثاالن لذلؾ اإلنتشار كما قابمو مف مقاكمة كا 

. أك قبكؿ كفرح كما تسمح بو الرسؿ مف قكة سمائية كصفات ركحانية
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إستعمؿ الرسؿ المغة العبرانية مع الييكد القاطنيف فى الييكدية كأكرشميـ كىؤالء المتحدثيف بالعبرانية مف  -2
الييكد يسمكف أنفسيـ بالييكد العبرانيكف، كىـ يميزكف أنفسيـ بيذا اإلسـ عف الييكد الساكنيف خارج الييكدية 

 :-كنحف أماـ طائفتيف مف اليكنانييف. (1:6)الذيف كانكا يسمكنيـ اليكنانييف 
 كيسمكف Hellinistsالييكد الساكنيف في الشتات كيتكممكف المغة اليكنانية، ىؤالء يسمكنيـ المتيمينيف  - أ

(. 1:6)اليكنانييف فى الترجمة العربية 
  HELLASفاليكناف ىى .Hellenesاليكنانييف الكثنييف أك اليمينييف  - ب

ككاف الييكد ال . كالسامرة ىى خميط مف الييكد كالكثنييف. بدأ الرسؿ بالييكد ثـ ذىب فيمبس إلى السامرة -ّ
(. 8أع )يتعاممكف مع السامرييف 

ثـ إنطمؽ بكلس كبرنابا لكؿ  (11أع )ثـ فى كنيسة إنطاكية  (10أع )ثـ بدأ قبكؿ األمـ فى قصة كرنيميكس  -ْ
(. 8:1أع )ككاف ىذا ما أراده السيد المسيح . األمـ إبتداء مف أسيا الصغرل ثـ أكركبا كأخيران إلى ركما

نتشر  -ٓ تأسست كنائس كثيرة فى كؿ العالـ حتى أنو لما إحترقت أكرشميـ كانت المسيحية قد مؤلت المسككنة كا 
. ممككت اهلل فى كؿ العالـ

. ـ64لـ يىًرد فى السفر أل إشارة لما بعد كصكؿ بكلس إلى ركما كال إلى إضطياد نيركف لممسيحية سنة  -ٔ
فالسفر ينتيى ببكلس الرسكؿ فى السجف، كلكننا نجده يكرز كيبشر كىك فى سجنو فالبشر قد يقيدكف لكف 

كىذا ىك ىدؼ المسيح أف تصؿ المسيحية لكؿ العالـ كىا قد كصمت إلى ركما عاصمة . كممة اهلل ال تقيد
. العالـ المعركؼ كقتئذ لذلؾ ينتيى السفر بكصكؿ الكرازة إلى ركما

فيذا السفر مفتكح . (31-30:28)كالكبلـ يقؼ فجأة كالقصة المبتكرة . ىذا السفر يتكقؼ كلكف ال ينتيى -ٕ
كالكنيسة خدامان كشعبان يكتبكف الفصكؿ التالية فيو إلى نياية العالـ، لذلؾ ال نجد السفر ينتيى بكممة . لمتكممة

ميف كما ينتيى كؿ أسفار الكتاب، فالسفر لـ ينتيى كتطبيقان لذلؾ نجد الكنيسة تقرأ كتاب السنكسار بعد آ
كالسنكسار كما ىك معركؼ ىك كتاب أخبار القديسيف . فى القداسات (اإلبركسيس)سفر أعماؿ الرسؿ 

. كالشيداء
. كمف خبلؿ قبكؿ الكنيسة بمؤمنييا لممكت إنتشرت الكرازة فى العالـ كمو. قاـك الييكد كالكثنيكف نمك الكنيسة -ٖ

بؿ كانت محاكمات المسيحييف فرصة لمكرازة أماـ الكالة كرؤساء الكينة، بؿ أف تشتيت المسيحييف نتيجة 
 . فكؿ مقاكمة كأل مقاكمة ال تكقؼ نمك الكنيسة (.19:11أع )اإلضطياد صار فرصة لمكرازة 

بدأت الكنيسة تأخذ شكميا كما نرل فى سفر األعماؿ، فقد صار ىناؾ أساقفة كقسكس كشمامسة، كصارت  -ٗ
ىناؾ مجامع تتخذ القرارات، عمى أنو فى بداية الخدمة كانت إختصاصات كؿ درجة كنسية مف األساقفة 

 + 23-21:14أع )فكاف عمؿ األسقؼ متداخبلن مع عمؿ القسيس . كالقسكس كالشمامسة غير كاضحة
ثـ ظير التمايز . فينا نجد بكلس الرسكؿ يخاطب الكينة عمى أنيـ أساقفة كقسكس فى نفس الكقت (7:20

بينيما بعد ذلؾ، فتحدد أف األسقؼ ىك خميفة لمرسؿ لو سمطاف كضع اليد، كمع أف اإلختصاصات كانت 
أع )غير كاضحة أكالن إاٌل أف سمطاف كضع اليد كما ىك كاضح فى سفر األعماؿ كاف خاصان بالرسؿ كحدىـ 
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كنفس التداخؿ فى اإلختصاصات حدث بيف القسكس كالشمامسة فنجد أف فيمبس كىك . (14-17+ 12:8
. شماس كاف يعمد إاٌل أنو لـ يكف يضع يده ليحؿ الركح القدس

/ ( 14:24 )شيعة2 /ثـ أسمكىـ (9:19+2:9 )أتباع طريؽ1  :أطمؽ الييكد عمى المسيحييف أكالن إسـ -َُ
 فى مسيحييف5 كأطمؽ عمييـ إسـ /(47:2)كنيسة 4أما المسيحييف فسمكا أنفسيـ /( 22:28 )ومذىب3

كأطمؽ عمى  . /(1 : 19 + 1 : 9أع) تالميذ6كأطمؽ عمى المسيحييف أيضا  /(.26:11)إنطاكية 
 ( .32 : 9أع) قديسيف7المسيحييف 

. سمكت الكنيسة بحكمة كرفؽ مع المؤمنيف فنرل أف مجمع أكرشميـ إتخذ قراران بأف الختاف غير ممـز لؤلمـ -ُُ
كلكف بسبب ضعؼ المسيحييف مف أىؿ الختاف نجد أف بكلس ختف تيمكثاكس حتى ال يتعثركا، كيستطيع 

كبيذا المنطؽ نجد .  نفسو صرت لمييكد كييكدل الرسكؿتيمكثاكس أف يخدـ بينيـ كفى ىذا كما قاؿ بكلس
 + 24-17:21 + 15راجع أع )بكلس يقبؿ أف يتطير كيحمؽ رأسو أماـ الييكد ليجذب عمى كؿ حاؿ قكمان 

(. 23-20:9كك 1 + 3:16أع  + 10-1:3غؿ 
: مواىب التكمـ بألسنة 

أعطى اهلل لمرسؿ كلغيرىـ مف الذيف أرسميـ لمكرازة مكىبة التكمـ باأللسنة كذلؾ إلنتشار الكرازة كسط الشعكب 
كأعطى . (18:14كك 1)كلذلؾ أعطى اهلل بكلس ألسنة كثيرة . (11:14)التى تتكمـ بمغات كليجات مختمفة 

كىذا ما حدث يـك الخمسيف إذ كاف يجتمع فى أكرشميـ ييكد مف كؿ أنحاء . (8 ، 4:2)التبلميذ ىذه المكىبة 
كبيذا يعمف اهلل . كتكمـ كسطيـ التبلميذ بمغاتيـ التى يعيشكف فييا فى ببلدىـ. ( أمة مختمفة15حكالى )األرض 

.  أنو إلو األرض كميا كسيخمص كؿ األمـ
كىذه )عمى أف مكىبة التكمـ بألسنة حدثت أيضان فى حالة كرنيميكس إذ حؿ الركح القدس عميو قبؿ المعمكدية 

كلما رأل بطرس أف . (حالة إستثنائية أعمف اهلل بيا قبكلو لؤلمـ حتى ينتيى شؾ التبلميذ مف ناحية ىذا األمر
ـى أف إرادة الرب ىى قبكؿ األمـ فقاـ بطرس بتعميدىـ فكران  . الركح القدس حؿ عمى األمـ حتى بدكف تعميد فىًي

كحينما حؿَّ الركح عمى كرنيميكس تكمـ بألسنة ككاف ىذا نفس ما حدث مع بطرس كالتبلميذ يكـ الخمسيف، كىذا 
. ما أكد لبطرس أف األمـ صاركا سكاء بسكاء مع الييكد، الكؿ صار كاحدان فى المسيح

 يديو عمى مف إعتمدكا فحؿ عمييـ الركح القدس  بكلس الرسكؿكحدث ىذا مرة ثانية فى أفسس حيف كضع
ككاف ىذا عبلمة ليـ عمى أف ىناؾ عمؿ لمركح القدس، إذ كانكا ال يعرفكف سكل معمكدية يكحنا . كتكممكا بألسنة

كلكف بعد أف صار ىناؾ فى كؿ أمة ككؿ كنيسة مف يبشر بمغة الكنيسة كيعظ بمغة أىؿ ىذا . (1:19-6)
. ، مكىبة األلسنة ليست لئلستعراض بؿ لمخدمة(14كك1)الشعب لـ يعد ىناؾ حاجة لمكىبة التكمـ بألسنة 

 

: مالحظات عمى سفر األعماؿ

يشتمؿ سفر األعماؿ عمى عظات كأحاديث إلسطفانكس كبكلس كبطرس كممخصيا أف اهلل نزؿ كخمص  -ُ
. ىذه ىى الرسالة المسيحية فى جكىرىا كبساطتيا، كأف اإليماف بيذا المخمص ىك طريؽ الخبلص. اإلنساف
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األلفاظ التى إستخدمتيا الكنيسة مسميات لما فييا، كانت كممات مكجكدة فى المغة، كلكنيا إتخذت مع الزمف  -ِ
.  تعاريؼ محددة خاصة

.  كاف يعنى لغكيان جماعة كصار يعنى كنيسةإكميسيا فمفظ 

.  يعنى لغكيان شيخ كصار يعنى قسيسبريسفيتيروس كلفظ 

.  يعنى لغكيان ناظر كصار يعنى أسقؼإبيسكوبوس كلفظ 

.  يعنى لغكيان خادـ كصار يعنى شماسدياكونوس كلفظ 

تخذت ىذه األلفاظ   بعد ذلؾالكنيسة لـ تخترع ألفاظان لممسميات الكنسية بؿ إستخدمت كممات مكجكدة فى المغة كا 
. معافو كنسية خاصة

( 21-18:8)ىناؾ لفظ إنتشر فى الكنيسة إستعمالو كىك السيمكنية كذلؾ بناء عمى قصة سفر األعماؿ  -ّ
كصارت السيمكنية ىى . حينما أراد سيمكف الساحر أف يشترل مكىبة كضع اليد بالماؿ مف بطرس الرسكؿ

ثـ حكمت الكنيسة بعد ذلؾ . شراء الرتب الكنسية بالماؿ كىذه قد شجبيا القديس بطرس فى سفر األعماؿ
ككضع بكلس الرسكؿ شركطان إلختيار األسقؼ كالشماس . بحرماف مف يشترل كمف يبيع الرتب الكنسية

(. 3تى 1)
  كىذا بعمؿ الركح القدسكيمى ذلؾ كضع اليد (3:6)يار الشعب لرعاتو عف طريؽ اإلنتخاب تكاف أساس إخ -ْ

(2:13-3 + 23:14 + 20 : 17 ، 28 +6:6 .)
كفى ىذه القصة نجد . (11-7:20)صارت إجتماعات الكنيسة كالقداسات يكـ األحد بدالن مف يكـ السبت  -ٓ

. أف المؤمنيف يجتمعكف عشية األحد فى التعاليـ كالتسابيح صائميف حتى القداس فجر األحد
  مف ىكيعتبر سفر األعماؿ ىك الرباط الذل يربط بيف األناجيؿ كرسائؿ بكلس الرسكؿ فكيؼ كنا سنعرؼ -ٔ

لقد أظير لكقا أف بكلس رسكؿ مختار، مرسؿ مف اهلل مباشرة لو . بكلس الرسكؿ إف لـ ييٍكتىٍب سفر األعماؿ
كنرل بكلس فى سفر . سمطاف مثؿ باقى الرسؿ، فالرب قد ظير لو كأرسمو كصنع معجزات كباقى الرسؿ

. األعماؿ عمى نفس قامة بطرس
 8:14كبكلس شفى األعرج  2:3بطرس شفى األعرج  

 18:16مناديؿ بكلس تشفى  15:5بطرس كاف ظمو يشفى 

 6:13بكلس أعمى الساحر  20:8سكتو  أبطرس كشؼ الساحر ك

 9:20بكلس أقاـ ميت  36:9بطرس أقاـ ميت  

+19:5بطرس أخرجو مبلؾ مف السجف 
 25:16بكلس فتح لو مبلؾ السجف  7:12
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 بكلس كاف رسكؿ األمـ كرنيميكس بطرس أيٍعًمفى لو قبكؿ األمـ 

 كلنبلحظ أف الرب يخرج بطرس مف السجف كيفتح الباب لبكلس فى سجنو كذلؾ حتى يستطيعا أف يتمما 
 كىذا معنى حماية اهلل لرسمو، فبل يستطيع مخمكؽ أف يقتميـ إال بعد أف ينيكا ميمتيـ كخدمتيـ التى .خدمتيما

 .يريدىا اهلل منيـ 

فحينما نرل بكلس فى سفر األعماؿ عمى ىذه القامة الرسكلية العالية نقرأ رسائمو عمى أف كؿ كممة فييا ىى مف 
.  اهلل فيك رسكؿ عظيـ كما رأيناه فى سفر األعماؿ

فيناؾ عظات تقاؿ لمييكد كما كعظ بطرس أماـ الييكد . ىناؾ عظات كأحاديث مناسبة لكؿ مف كجيت إلييـ -ٕ
كىناؾ عظات تقاؿ لؤلمـ كما تكمـ بكلس أماـ األريكس . سطفانكس أماـ السنيدريـإيـك الخمسيف ككما كعظ 

. كليس ما يقاؿ ىنا يقاؿ ىناؾ. باغكس فى أثينا كىناؾ عظات لممسيحييف كما كمـ بكلس قسكس أفسس
فاإلسكندر األكبر بفتكحاتو جعؿ المغة اليكنانية لغة . نبلحظ عمؿ اهلل مف خبلؿ التاريخ لينتشر اإلنجيؿ -ٖ

كالركماف جعمكا . سائدة كصارت ىى لغة المثقفيف فى كؿ العالـ لقركف طكيمة، ككانت ىى لغة اإلنجيؿ
بَّديكا الطرؽ كىذا ساعد عمى إنتقاؿ الرسؿ عبر كؿ كاليات الدكلة  العالـ دكلة كاحدة ليا قانكف كاحد كعى

. الركمانية
 

: دور المالئكة فى الكنيسة 

.  المبلئكة يخبركف بالمجئ الثانى11 ، 10 : 1
. المبلؾ يفتح أبكاب السجف كيطمب مف الرسؿ أف يذىبكا كيكممكا الشعب20 ، 19 : 5
.  مبلؾ يطمب مف فيمبس أف يذىب إلى الجنكب27 ، 26 : 8

.  مبلؾ يظير لبطرس فى مكضكع كرنيميكس3:10-6
.  مبلؾ ينقذ بطرس6:12-10

.  مبلؾ يضرب ىيركدس23:12
.  مبلؾ يظير لبكلس ليخبره بنجاتو ىك كمف معو23:27-25

 .حقان لقد جمع المسيح السمائييف كاألرضييف فى كنيسة كاحدة
: حكاـ الروماف

  .والىقد يعينيـ قيصر بنفسو كفى ىذه الحالة يسمى 
  .نائب قنصؿ أو قائد رومانىقد يعينيـ مجمس الشيكخ كفى ىذه الحالة يسمى 

ذا كانت المقاطعة صغيرة يسمى  . حاكـكا 
.  كتعنى الجدير باإلحتراـ كإلو25:25 األغسطسكلكف الكؿ يخضع لقيصر، كقيصر يسمى 

.  كالحكاـ ىـ الصمة بيف الكالية كبيف القيصر،ككانت اإلمبراطكرية مقسمة إلى كاليات عمييا حكاـ
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. كاألسماء أك األلقاب التى إستخدميا لكقا لمحكاـ جاءت فى منتيى الدقة فى المغة األصمية
: الجيش الرومانى

 أقساـ كؿ منيا يسمى كتيبة 10ينقسـ إلى  (فيمؽ)ككؿ لجيكف . أل فيالؽ (جمع لجيكف)مككف مف لجيكنات 
كقكاد المئات تحت إدارة أمير الذل . ككؿ مئة يقكدىا قائد مئة. (سنتكريكف)كالكتيبة تتككف مف مئات . (ككىكرت)

كقادة المئات الذيف ذكرىـ الكتاب  (2 ، 1:10)كبعض الكتائب ليا أسماء مثؿ الكتيبة اإليطالية . ىك رئيس ألؼ
 كيبدك أف ىذا راجع ألنيـ إشارة لممسيح قائد قطيع الكنيسة الذل ىك رمزيا .المقدس ليـ ذكرل عطرة كسيرة حسنة

 . خركؼ، لك ضؿ أحدىـ يسعى كراءه إلى أف يرجعو100
كلقد كاف الكالة الركماف يساعدكف المسيحييف بؿ أنقذكا بكلس مف يد الييكد كلكف كاف ذلؾ قبؿ اإلضطياد الذل 

. ـ64أثاره نيركف ضد الكنيسة سنة 
 

 

: الطرؽ فى الدولة الرومانية 

بَّدىا الجيش ككؿ الطرؽ كاف ليا نظاـ كاحد، . ككانت تكضع عمييا عبلمات ىى المسافة إلى ركما. ميدىا كعى
فكاف لكؿ طريؽ حامية عسكرية تدافع عنو، لذلؾ تنقؿ . كلذلؾ صارت التنقبلت سيمة. ىك أنيا تؤدل إلى ركما

 ، إذ كانكا يضعكف عبلمات "كؿ الطرؽ تؤدل إلى ركما"كمف ىنا خرج المثؿ . الرسؿ بسيكلة مف بمد إلى بمد
. يكتب عمييا المسافة المتبقية إلى ركما

 

: الييود 

ككانكا أغنياء متعصبيف ليـ . بعد الرجكع مف سبى بابؿ صاركا مشتتيف فى العالـ كليـ جالية فى كؿ مكاف
 مكاسـ فى أعيادىـ الكبيرة 3ككانكا يرسمكف الجزية ألكرشميـ، كيصعدكف فى . ترابطيـ كمكائدىـ ككانكا ذكل تأثير

ككاف الييكد غير راضيف عمى حكـ الركماف عمييـ ككانكا ينتظركف أف . (27:8 + 11-5:2)إلى أكرشميـ 
يرسؿ ليـ اهلل مسيا يخمصيـ مف الركماف، ككانكا فى ثكرة عنيفة ضد الركماف، ككاف منيـ الغيكريف الذيف 

ـ كمف الحركات الفاشمة فى 70يقاكمكف الركماف بعنؼ إلى أف إنتيت ثكراتيـ بأف حطـ الركماف أكرشميـ سنة 
 كلكف كاف بيف الشتات مف الييكد 37:5حركة ييكذا الجميمى  (2 )36:5حركة ثكداس  (1)الثكرة ضد الركماف 

 كىذه المجامع تككنت كبدأت .ككاف لمييكد مجامعيـ فى كؿ مكاف فى الدنيا. مف قىًبؿ المسيحية كقىًبؿ كرازة بكلس
ككانكا يذىبكف لممجامع لمصبلة كقراءة . فى اإلنتشار فى كؿ العالـ بعد سبى بابؿ كتشتت الييكد فى كؿ العالـ 

فالذبائح ال تقدـ . النامكس، كمف يريد أف يقـك بالكعظ يترككا لو المجاؿ، كلكف ال تقدـ ذبائح فى ىذه المجامع 
كاف السيد المسيح يذىب  ك.ككجدت ىذه المجامع حيثما كجد ييكد فى الشتات . سكل فى الييكؿ فى أكرشميـ
. كاف بكلس أكؿ ما يذىب إلى بمد يذىب إلى المجمع الييكدلك . (16 ، 15 : 4لك)ليذه المجامع يدعك لمتكبة 
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لكف عمكمان كانت ىذه المجامع فى كؿ مدينة . ككاف البعض يستجيب كالبعض يرفض كيثكر كيدبر المؤامرات
إلعجابيـ  (األمـ)ككاف يحضر فى مجامع الييكد بعض اليكنانييف . ىى نقطة البدء فى الكرازة فى ىذه المدينة

ككانت ثكرة الييكد . بإلو الييكد ككانكا يكاظبكف عمى الحضكر، كىؤالء كانكا أكثر إستجابة لكرازة بكلس مف الييكد
يريدكف تيكيدىـ أكالن  كالسبب الثانى لثكرة الييكد عمى بكلس، بؿ . ضد بكلس أساسان بسبب قبكؿ األمـ كىـ كانكا ن

ىك أف بكلس الرسكؿ كاف ينادل بالتحرر مف قيكد النامكس  (مف الختاف)ثكرة المسيحييف الذيف مف أصؿ ييكدل 
. كالختاف كغيره

: اليممينية 

. بعد اإلسكندر األكبر كغزكه لكؿ العالـ المعركؼ كقتئذ، إنتشرت الثقافة اليممينية أل اليكنانية كالمغة اليكنانية
نتشر اإلنجيؿ بالمغة اليكنانية كمف يعرؼ اليكنانية قيؿ عنو أنو مثقؼ، كمف ال . كغزت العالـ بأدابيا كثقافتيا كا 

ستمر ىذا الكضع حتى القرف الػػ .يعرؼ اليكنانية قيؿ عنو أنو أعجمى أك بربرل  حيف تمرد الشاعر دانتى 11 كا 
عتبر ىذا كثكرة فى عالـ األدب " الككميديا اإلليية"اإليطالى ككتب كتابو المشيكر  كمف ىنا . بالمغة البلتينية كا 

كاإلنجيؿ كتب باليكنانية كمو بالمغة . ـ. ؽ186نمحظ التدبير اإلليى إذ أف العيد القديـ ترجـ لميكنانية حكالى سنة 
 . قرنا13اليكنانية ، المغة التى سادت العالـ كمو لمدة 

: تقسيـ السفر

 - 1ص)نبلحظ أف الكنيسة فى بدايتيا إستمرت عمى عبلقتيا بالييكؿ كصمكاتو حتى إستشياد إسطفانكس  (ُ
ككاف ىذا بعد محاكمة . (12ص-8ص)ثـ بعد ذلؾ ظير اإلضطياد الييكدل ضد المسيحية  (5ص

(. 28 ص– 13ص)شار المسيحية فى كؿ العالـ تثـ نرل إف. (7، ص6ص)اسطفانكس كرجمو 
: كقد ينقسـ سفر األعماؿ إلى قسميف (ِ

( 12 ص– 1ص)أعماؿ بطرس الرسكؿ  ( أ
 (.28 ص– 13ص)أعماؿ بكلس الرسكؿ  ( ب

 
 
 
 

بطرس الرسوؿ : أواًل 

بطرس ىو الرسوؿ الظاىر 
 فى ىذا الجزء مف السفر

12 ص– 1ص
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 عودة لمجدوؿ  اإلصحاح األوؿ

 
ـُ ِبِو،1(:- 1)آية  ُؿ َأْنَشْأُتُو َيا ثَاُوِفيُمُس، َعْف َجِميِع َما اْبَتَدَأ َيُسوُع َيْفَعُمُو َوُيَعمٍّ ـُ اأَلوَّ   "اَْلَكاَل

ؿُ  ـُ اأَلوَّ الكبلـ األكؿ ىك ما . ىك إنجيؿ لكقا أٌما الكبلـ الثانى فيك سفر األعماؿ المكمِّؿ لمكبلـ األكؿ=  اَْلَكاَل
إبتدأ يسكع أف يعممو كىك عمى األرض بالجسد كالثانى ىك ما إستمر المسيح يعممو فى كنيستو بكاسطة تبلميذه 

. بقيادة الركح القدس
ككاضح ىنا انو فقد منصبو، ألف لكقا اليقكؿ . فالكتاب مكجو لكؿ مف يحب اهلل. تعنى محب اإللو = ثَاُوِفيُمُس 

  .كالعزيز ىك لقب منصب ركمانى. العزيز كما قاؿ فى انجيمو
ـُ ِبوِ  لقد ثبت المسيح أقكالو بأعمالو . (19:5مت  + 22:1يع )فاإلنجيؿ ىك تعميـ كعمؿ معان  = َيْفَعُمُو َوُيَعمٍّ

(. 29:11مت ) "تعممكا منى، ألنى كديع كمتكاضع"
 

وِح اْلُقُدِس الرُّرُسَؿ الَِّذيَف اْختَاَرُىـْ 2":- (2)آية    ".ِإَلى اْلَيْوـِ الَِّذي اْرَتَفَع ِفيِو، َبْعَد َما َأْوَصى ِبالرُّر
وِح اْلُقُدسِ . فيك إستمر يعمـ حتى يـك صعكده  =اْرَتَفَع ِفيوِ  ف قدَّـ كصاياه بالركح أبعد =  َبْعَد َما َأْوَصى ِبالرُّر

ىنا نسمع أف السيد يقدـ كصاياه بالركح، كقيؿ أنو  . ىذا  ىك عمميـ اآلف  =الرُّرُسؿَ  القدس لتبلميذه، كىنا يسمييـ
(. 28:12مت )يخرج الشياطيف بالركح 

 
ـُ َعِف 3"(:- 3)آية  ـْ َأْرَبِعيَف َيْوًما، َوَيَتَكمَّ ، َوُىَو َيْظَيُر َلُي ـَ ـْ َأْيًضا َنْفَسُو َحيًّا ِبَبرَاِىيَف َكِثيَرٍة، َبْعَد َما تَأَلَّ اَلَِّذيَف َأرَاُى

ِة ِبَمَمُكوِت ااِ     ".اأُلُموِر اْلُمْخَتصَّ
ظياران لسمطانو عمى المكت ،ظيكر المسيح لتبلميذه كلممجدلية كليشيد .  كاف تثبيتان لمقيامة كقكتيا كمجدىا كا 

.  التبلميذ بعد ذلؾ عف القيامة بكؿ ثقة كتأكيد
كبتكجيياتو . صبعو فى جركحوإحتى ال يظنكه ركحان أكؿ معيـ كشرب كطمب مف تكما أف يضع  = ِبَبرَاِىيفَ 

(.  6:15كك 1) أخ 500بؿ أف عددان كبيران رأكه بعد القيامة، أكثر مف . إصطاد التبلميذ سمكان بعد ليمة فاشمة
ِة ِبَمَمُكوِت ااِ  مف يتكب تككف لو قيامة أكلى، كمف يعتمد يمكت كيقـك مع المسيح كينضـ إلى  = اأُلُموِر اْلُمْخَتصَّ

ممككت اهلل، فإف عاش حياة التكبة مجاىدان يككف لو نصيب فى القيامة الثانية كما قاـ المسيح مف األمكات كيككف 
كأف بمكت المسيح كقيامتو صرنا نشترؾ معو فى مكتو . لو مجد فى السمكات، لكف اآلالـ ىى الطريؽ ليذا المجد

 مؤمنيف ماتكا عف =اهلل ىذا ىك ممككت ك .بالمعمكدية فتغفر خطايانا، كنقـك معو كتككف لنا حياة ىى حياتو
دائسيف عمى .  كيممؾ عمى قمكبيـ كيخضعكف لكصاياه عف حب فيحيكف فى فرح كسبلـالعالـ ليحيا المسيح فييـ
كليـ حياة أبدية تبدأ اآلف عمى األرض كتمتد فى السماء فى . (ىذه ىى الغمبة عمى العالـ)أمجاد كأالـ ىذا العالـ 

. المجد
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ما بيف القيامة كالصعكد كمف المؤكد أف المسيح سمَّـ لتبلميذه خبلؿ ىذه الفترة أسرار الكنيسة،  = َأْرَبِعيَف َيْوًما
فى ىذه األربعيف يكما لـ . المعمكدية ككضع اليد كاإلفخارستيا التى ىى إتحاد أيضان مع المسيح فى مكتو كقيامتو

نو غالب العالـ الشرير كالشيطاف كالمكت، مف يقتنيو يقتنى الغمبة كالحياة  .يشفى أمراض، بؿ أعمف شخصو كا 
 

، َبْؿ َيْنَتِظُروا 4"(:- 4)آية  ـَ ـْ َأْف اَل َيْبَرُحوا ِمْف ُأوُرَشِمي ـْ َأْوَصاُى َمْوِعَد اآلِب الَِّذي »َوِفيَما ُىَو ُمْجَتِمٌع َمَعُي
  " َسِمْعُتُموُه ِمنٍّي،

 . كاف ىذا المقاء كىذا الحكار ىك األخير بيف المسيح كتبلميذه كبعده صعد لمسماء
يشتاؽ   فالركح ال يحؿ إاٌل عمى مف،ليس فى إسترخاء بؿ فى حالة صبلة إلى أف يحؿ عمييـ الركح  =َيْنَتِظُروا

التعزية فصاركا يطمبكف  إليو كيطمبو فى الصبلة كىذا ما حدث، فالتبلميذ بعد أف فارقيـ المسيح بصعكده فقدكا
. الركح باشتياؽ ليعزييـ

كال يمكف أف يحؿ الركح القدس . أل الركح القدس الذل كىعىدىىـ بو المسيح كالذل ينبثؽ مف اآلب=  َمْوِعَد اآلبِ 
أش )كأسماه مكعد اآلب حسب ما قاؿ إشعياء كيكئيؿ أنو ركح اهلل . إاٌل عمى مف ينتظره بركح الصبلة كالجياد

. كالمسيح لـ يحدد ليـ مكعد حمكؿ الركح فممككت اهلل ال يأتى بمراقبة. (32-28:2يؤ  + 3:44 + 15:32
 (.16ص - 14يك ص + 49-43:24لك )ككعد المسيح بحمكؿ الركح عمييـ نجده فى 

  
وِح اْلُقُدِس، َلْيَس َبْعَد ىِذِه اأَليَّاـِ ِبَكِثيرٍ 5"(:- 5)آية  ـْ َفَسَتَتَعمَُّدوَف ِبالرُّر  ". «أَلفَّ ُيوَحنَّا َعمََّد ِباْلَماِء، َوَأمَّا َأْنُت

كعند حمكؿ الركح القدس سيقبمكف معمكدية الركح، كىـ قبمكا . ىـ قبمكا سابقان معمكدية الماء، ككانكا يعمدكف بالماء
كاف . كتبلميذ معمكدية الماء كمعمكدية الركح فى كقتيف متعاقبيف، أٌما نحف فنأخذىما كفعؿ أك كعمؿ كاحد اآلف

.  بعد عمييـكضع التبلميذ كضع إستثنائى ألف الركح لـ يكف قد حؿَّ 
 
ـُ اْلُمْجَتِمُعوَف َفَسأَُلوُه َقاِئِميفَ 6"(:- 7-6)يات اآل ، َىْؿ ِفي ىَذا اْلَوْقِت َتُردُّر اْلُمْمَؾ ِإَلى ِإْسرَاِئيَؿ؟»:َأمَّا ُى « َياَربُّر
ـْ َأْف َتْعِرُفوا اأَلْزِمَنَة َواأَلْوَقاَت الَِّتي َجَعَمَيا اآلُب ِفي ُسْمَطاِنِو،»:َفَقاَؿ َلُيـْ 7  "َلْيَس َلُك

ىنا نرل التبلميذ كييكد مازالكا عمى تعمقيـ بالكطف األرضى كطمبيـ ميمؾ أرضى، كىذا إنتيى تمامان بعد حمكؿ 
شعياء مف قبؿ، ألقد تصكَّر التبلميذ أف حمكؿ الركح القدس كما كىعدىىـ المسيح ككما تنب. الركح القدس  يكئيؿ كا 

ىذه الحيرة سببيا غياب الركح القدس، أٌما بعد حمكؿ الركح . ىك بداية لممككت أرضى كعكدة الممؾ إلسرائيؿ
القدس فقد فيمكا معنى الممككت السماكل، ألـ يقؿ ليـ المسيح أف الركح يعممكـ كؿ شئ كيذكركـ بكؿ ما قمتو 

كبنفس المفيـك األرضى لمممككت طمب يكحنا كيعقكب إبنا زبدل أف يجمسا عف يميف المسيح . (26:14يك )لكـ 
فإسرائيؿ اهلل . أٌما ممككت اهلل فإتسع ليشمؿ األرض كميا كالسماء، كلـ يعد حدكد إلسرائيؿ. كيساره فى ممككتو

. شمؿ السماء كاألرض
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 كيقاؿ أف األزمنة تعنى الزمف أٌما .األزمنة تقاؿ عمى كقت أطكؿ كاألكقات عمى كقت أقصر= اأَلْزِمَنَة َواأَلْوَقاَت 
إف كشؼ . كاهلل حر يعمف ما يشاء فى الكقت الذل يشاءه ىك. األكقات فتعنى الحكادث الزمنية التى تصاحب ذلؾ
كلكف عمينا بثقة أف نعمؿ كنجاىد دكف أف ننظر إلى تحديد . األزمنة كاألكقات ليس فى صالح نمك ممككت اهلل

 .مكاعيد، بؿ بثقة ننتظر مجيئو كأنو سيأتى
  

ـَ َوِفي ُكؿٍّ 8 "(:-8)آية  ، َوَتُكوُنوَف ِلي ُشُيوًدا ِفي ُأوُرَشِمي ـْ وُح اْلُقُدُس َعَمْيُك ـْ َسَتَناُلوَف ُقوًَّة َمَتى َحؿَّ الرُّر لِكنَُّك
َلى َأْقَصى اأَلْرضِ   ".«اْلَيُيوِديَِّة َوالسَّاِمَرِة َواِِإ

نيـ بأنو سيككف لدييـ القكة الكافية لمشيادة لممسيح ئالمسيح أماـ ليفة التبلميذ لمعرفة المستقبؿ يطـ = لِكنَُّكـْ 
 كلكف الحظ أف المسيح .فبدؿ الميفة عمى معرفة األزمنة فمييتمكا برسالتيـ. كتأسيس ىذا الممككت فى كؿ العالـ

 . يتعامؿ مع مفاىيميـ الخاطئة كضعفيـ البشرل بكداعة بركح المعمـ الذل يرفع مستكل تبلميذه يكما بعد يـك 
. كنحف نشيد لممسيح بأعمالنا الصالحة فالكرازة جزء مف الشيادة = ُشُيوًدا
كىذه القكة سيستمدكنيا مف الركح القدس . ىى قكة فكؽ الطبيعة، قكة تصنع المعجزات، كتغير قمكب البشر = ُقوَّةً 

 أماـ ممكؾ فكسبؽ السيد كشرح ليـ أف ال يخافكا حيف يقفك. ( 7 : 1تى2)الذل سيحؿ عمييـ فيك ركح القكة 
كالتسمسؿ الذل قالو . (15 ، 14 : 21لك  + 19:10مت ) فالركح القدس سيعطييـ ما يتكممكف بو ،ككالة

ىك ما نراه مطبقان كتـ حسب . أقصى األرض/ السامرة / الييكدية / أكرشميـ  :- المسيح ىنا عف إنتشار الكرازة
. ىذه النبكة تمامان عبر سفر األعماؿ

. تغطى الشيادة فى أكرشميـ    :-  7 ص– 1ص
.  تغطى الشيادة فى الييكدية كالسامرة   :-18:11 – 8ص

.  تغطى الشيادة فى كؿ األرض حتى ركما    :-الباقى مف السفر
كالبداية كانت بأكرشميـ ففييا نفكس معدَّة كمييَّأة تربت عمى خكؼ اهلل كطاعة النامكس، نفكس كانت أمينة هلل، 

ىؤالء لـ كلف يتركيـ اهلل، كآمف منيـ . تابكا عمى يد المعمداف كتتممذكا عمى النامكس ال غرض ليـ سكل مجد اهلل
عكضان عف ممؾ  .إذان المسيح ىنا يمفت نظرىـ بممكو عمى كؿ العالـ.  نفس بعظة بطرس يـك الخمسيف3000

  . فقطاهلل عمى إسرائيؿ
 

ـْ َيْنُظُروفَ 9"(:- 9)آية    ".َوَأَخَذْتُو َسَحاَبٌة َعْف َأْعُيِنِيـْ . َوَلمَّا َقاَؿ ىَذا اْرَتَفَع َوُى
السحاب ىنا ىك إلخفاء  (26 : 13مز + 3:104مز + 14 ، 13:7دا + 11 ، 10 : 22صـ2 = )َسَحاَبةٌ 

 فصعكد المسيح كاف يعنى أنو تمجد .المجد الذل ال يستطيع البشر أف يعاينكه، لذلؾ فيك إعبلف عف حضكر اهلل
كىذا المجد ال يستطيع إنساف أف  . (1 : 110مز)" يجمس عف يميف أبيو"بجسده كىذا ما يعنيو الكتاب بقكلو 

(. 32:12يك ) = اْرَتَفعَ .      يعاينو
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 كالمسيح صعد بنفس جسده الذل صمب كمات كقاـ بو .خفى مجد الىكتو فى جسدهأل أىك أخمي ذاتو مف قبؿ 
 .  ل تمجد بجسدهأ ،بيو بوأ كجمس عف يميف ،

. 18 : 68مز + 1 :110مز  + 10 -7 :24مز  + 10 :18مز  + 5،7،8 :47 مز =الصعود ونبواتو 
 . عف أف ممككت المسيح سماكم كليس أرضيةصعكد المسيح أعطي التبلميذ فكر

 
ـْ ِبِمَباٍس 10" (:-11-10)يات اآل َوِفيَما َكاُنوا َيْشَخُصوَف ِإَلى السََّماِء َوُىَو ُمْنَطِمٌؽ، ِإَذا َرُجاَلِف َقْد َوَقَفا ِبِي

ـْ »:َوَقاالَ 11َأْبَيَض،  ـْ َواِقِفيَف َتْنُظُروَف ِإَلى السََّماِء؟ ِإفَّ َيُسوَع ىَذا الَِّذي اْرَتَفَع َعْنُك َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اْلَجِميِميُّروَف، َما َباُلُك
 ".«ِإَلى السََّماِء َسَيْأِتي ىَكَذا َكَما رََأْيُتُموُه ُمْنَطِمًقا ِإَلى السََّماءِ 

كالمبلبس البيضاء ىي إعبلف عف قداستيما كطبيعتيما السمائية  .المبلكاف ىنا ىما شاىداف بصعكد المسيح
كالمبلكاف يعزياف  .كلقد طمب المبلكاف مف التبلميذ أف يكفكا عف البحث عما ال تدركو العيف البشرية. النكرانية

 أم بنفس جسده الذم صمب بو  =َسَيْأِتي ىَكَذا َكَما رََأْيُتُموهُ   .التبلميذ ألف المسيح قد فارقيـ بقكليـ أنو سيعكد
 سنو كما يظف أصحاب 1000كالحظ أف مجئ المسيح لف يككف أرضيان ليحكـ عمي األرض . كقاـ بو كصعد بو

 كذلؾ ال ليحكـ عمي األرض كلكف ليأخذ مختاريو معو إلي 30 :24الممؾ األلفي بؿ سيأتي عمي السحاب مت 
.  17 : 4 تي 2 +31 :24السماء مت 

 

ـَ 12" (:-12)آية  ْيُتوِف، الَِّذي ُىَو ِباْلُقْرِب ِمْف ُأوُرَشِمي ـَ ِمَف اْلَجَبِؿ الَِّذي ُيْدَعى َجَبَؿ الزَّ ِحيَنِئٍذ َرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِمي
   ".َعَمى َسَفِر َسْبتٍ 

 كـ مف 2كبيت عنيا متاخمة لجبؿ الزيتكف، كعمي بعد حكالي .  يشير ألف ىذا حدث في بيت عنيا5 : 24في لك
كرشميـ التي أفعادكا إلي . فيـ خرجكا مع المسيح مف بيت عنيا إلي جبؿ الزيتكف كمف ىناؾ صعد المسيح. الجبؿ

 ىي المسافة المسمكح بالسفر بيا خبلؿ يـك السبت  =سفر سبت.  كـ مف جبؿ الزيتكف1ىي عمي بعد مسافة 
 . نجد التبلميذ يعكدكف فرحيف إذ حصمكا عمي كعد بأنو سيعكد25 :24كفي لك .  كـ1كىي تقدر بحكالي 

، كالزيتكف يؤخذ منو زيت المسحة كالتى يحؿ بيا الركح القدس عمى  جبؿ الزيتوف كالصعكد كاف مف عمى
 .الممسكح ، كالمعنى أف المسيح بيذا يشير أنو ذاىب لمسماء كلكنو سيرسؿ ليـ الركح القدس 

 
ُبْطُرُس َوَيْعُقوُب َوُيوَحنَّا َوَأْنَدرَاُوُس : َوَلمَّا َدَخُموا َصِعُدوا ِإَلى اْلِعمٍّيَِّة الَِّتي َكاُنوا ُيِقيُموَف ِفيَيا13" (:-13)آية 

  ".َوِفيُمبُّرُس َوُتوَما َوَبْرُثوَلَماُوُس َوَمتَّى َوَيْعُقوُب ْبُف َحْمَفى َوِسْمَعاُف اْلَ ُيوُر َوَيُيوَذا َأُخو َيْعُقوبَ 
نبلحظ أف بطرس دائمان إسمو يتقدـ باقي التبلميذ في كؿ قكائـ أسماء التبلميذ التي كردت في أناجيؿ متي 

ككاف يتبع جماعو الغيكريف كىي جماعو . كمرقس كلكقا كفي سفر األعماؿ كسمعاف الغيكر ىك سمعاف القانكم
كمجمكعو الغيكريف ىذه ىي التي تسببت في إشعاؿ الحرب مع . متعصبة تنادم بالتحرر مف الركماف بالقكة

. الركماف التي أحرقت فييا أكرشميـ

1 
2 
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  .(15: 6لك  ) أم الذم مف قانا =ِسْمَعاُف القانوى   =ِسْمَعاُف اْلَ ُيورُ 
منزؿ  ككاف ىذا المنزؿ ىك.  ىي غرفة فكؽ السطح في البيكت الييكدية تستعمؿ كغرفو صبلة كخمكة =اْلِعمٍّيَّةِ 

كفى ىذه العمية أقاـ الرب العشاء األخير فحسبت أكؿ كنيسة فى . مريـ أـ القديس مرقس كاركز ديارنا المصرية
 .كيبدك أنيا كانت متسعة فشممت التبلميذ كغيرىـ. العالـ

 
ٍـّ َيُسوَع، 14" (:-14)آية  ـَ ُأ اَلِة َوالطٍّْمَبِة، َمَع النٍَّساِء، َوَمْرَي ـْ َكاُنوا ُيواِظُبوَف ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َعَمى الصَّ ىُؤاَلِء ُكمُّرُي

  ".َوَمَع ِإْخَوِتوِ 
تحاد في =ُيواِظُبوَف ِبَنْفٍس َواِحَدٍة = نبلحظ أف الركح القدس يحؿ عمي مف يصمي بحرارة كلجاجة   ىنا إرتباط كا 

 ىؤالء الذيف تبعف المسيح مف  =َمَع النٍَّساءِ . ككانت صمكاتيـ ىي صمكات السكاعي الييكدية. الفكر كالقمب
  4 :15مر  + 55،56 : 27مت  +3– 1 :8الجميؿ لك 
كقد يككنكا أكالد يكسؼ مف زكاج سابؽ أك أكالد خالة أك عمة .  ىؤالء لـ يؤمنكا بو في حياتو =َوَمَع ِإْخَوِتوِ 

(. 5:7يك  + 55:13مت  + 3:6مر )منكا بو بعد القيامة آكىـ يعقكب كيكسى كسمعاف كييكذا كىـ . المسيح
 (.7:15كك 1)كيعقكب أخك الرب ظير لو المسيح بعد قيامتو فى ظيكر خاص 

 
ـَ ُبْطُرُس ِفي َوْسِط التَّاَلِميِذ، َوَكاَف ِعدَُّة َأْسَماٍء َمًعا َنْحَو ِمَئٍة 15"(:- 17-15)يات اآل َوِفي ِتْمَؾ اأَليَّاـِ َقا

وُح اْلُقُدُس َفَقاَلُو ِبَفـِ »16: َفَقاؿَ . َوِعْشِريفَ  َـّ ىَذا اْلَمْكُتوُب الَِّذي َسَبَؽ الرُّر َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْخَوُة، َكاَف َيْنَبِ ي َأْف َيِت
ِإْذ َكاَف َمْعُدوًدا َبْيَنَنا َوَصاَر َلُو َنِصيٌب ِفي ىِذِه 17َداُوَد، َعْف َيُيوَذا الَِّذي َصاَر َدِلياًل ِلمَِّذيَف َقَبُضوا َعَمى َيُسوَع، 

  ".اْلِخْدَمةِ 
 كأصغر رقـ البد أف يتكفر ألل جماعة ييكدية لتأخذ صفتيا 120كاف الييكد يحددكا رقـ  = 120نحو 

كبطرس يشير لمنبكات التى تنبأت عف ييكذا . الجماعية كيككف ليا الحؽ فى تدبير ذاتيا ككاف ىذا تقميد ييكدل
ككاضح ىنا دكر . ليشرح أف خيانة ييكذا ليست حدثان عارضان إنما قصة ليا جذكرىا العميقة كبمشكرة اهلل األزلية

كنفيـ أنو طالما أف الرب إختار ييكذا فيك إذان كاف صالحان كقت إختياره . بطرس القيادل ربما لسنو أك لغيرتو
  .(12:10كك 1)إذان مف يظف أنو قائـ فمينظر أف ال يسقط "لكنو إنحرؼ فيما بعد لذلؾ ينبو بكلس الرسكؿ 

: ختيار السيد لييكذا فيو درسيف لنا إك
. أف تقبؿ الكنيسة الكؿ كتعطى كؿ كاحد فرصة لمتكبة (ُ)
. أف ال يتشبو بو أحد كيحب الماؿ (ِ)

. ىى خدمة الشيادة هلل كككبلء سيقدمكف حسابان عنيا = ىِذِه اْلِخْدَمةِ 
فإعتبر  (32-31:2 + 34:2 + 25:2)بطرس كغيره إستخدمكا نبكات العيد القديـ لئلشارة لممسيح  = ِبَفـِ َداُودَ 

 .كالرسؿ إستبدلكا كممة عبدؾ بكممة فتاؾ (27 - 25:4)أف أعداء صاحب المزامير ىـ أعداء المسيا 
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ْذ َسَقَط َعَمى َوْجِيِو اْنَشؽَّ ِمَف اْلَوْسِط، 18"(:- 19-18)يات اآل ، َواِِإ َفِإفَّ ىَذا اْقَتَنى َحْقاًل ِمْف ُأْجَرِة الظُّرْمـِ
ـْ 19. َفاْنَسَكَبْت َأْحَشاُؤُه ُكمُّرَيا ، َحتَّى ُدِعَي ذِلَؾ اْلَحْقُؿ ِفي ُلَ ِتِي ـَ َوَصاَر ذِلَؾ َمْعُموًما ِعْنَد َجِميِع ُسكَّاِف ُأوُرَشِمي

  ".َحْقَؿ َدـٍ : َأيْ « َحَقْؿ َدَما»
لكف بطرس كنكع مف اإلحتجاج عمى عمؿ ييكذا نسب لو . ييكذا رمى الفضة لرؤساء الكينة، كىـ إشتركا الحقؿ

نسكبت أحشاءه". ما الذل إقتنيتو يا ييكذا بفضة خيانتؾ"شراء الحقؿ بمعنى  . كييكذا بعد أف شنؽ نفسو سقط كا 
 . ألف الماؿ ثمف دـ ييسمَّـ لممكتحقؿ دـكالحقؿ سمى 

 

  ".َوْلَيْأُخْذ َوِظيَفَتُو آَخرُ . ِلَتِصْر َداُرُه َخرَاًبا َواَل َيُكْف ِفيَيا َساِكفٌ : أَلنَُّو َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر اْلَمزَاِميرِ 20"(:- 20)آية 
. كبطرس ىنا يفكر فى شخص يتحمؿ مسئكلية الكرازة. (17 ، 16 ،8:109 + 28 ، 25:69)المزمكر ىك 

فالكبلـ ليس . نجد اآلية لتصر دارىـ خرابا (25:69)كفى . 12إذان ىك يريدىـ . 12فيك إعتبر أف الرب إختار 
ًربى الييكؿ كأكقؼ الكينكت سنة . عف ييكذا فقط بؿ عف رؤساء الكينة الذيف صمبكا المسيح كىذا تـ بالفعؿ إذ خى

 .ـ بؿ أف تيطس قتؿ كذبح كأحرؽ الكينة مع رؤسائيـ70
 
َفَيْنَبِ ي َأفَّ الرٍَّجاَؿ الَِّذيَف اْجَتَمُعوا َمَعَنا ُكؿَّ الزََّماِف الَِّذي ِفيِو َدَخَؿ ِإَلْيَنا الرَّبُّر َيُسوُع 21"(:- 22-21)يات اآل

ـْ َشاِىًدا َمَعَنا ِبِقَياَمِتوِ 22َوَخَرَج،   ".«ُمْنُذ َمْعُموِديَِّة ُيوَحنَّا ِإَلى اْلَيْوـِ الَِّذي اْرَتَفَع ِفيِو َعنَّا، َيِصيُر َواِحٌد ِمْنُي
: كانت الصفات التى يشترطكنيا فيمف يحؿ محؿ ييكذا

رافقنا أل تعامؿ فييا  = دخؿ الرب وخرج. أف يككف قد عاصر الرب كسمعو كرآه كعاصر مكتو كرأل قيامتو (ُ)
. لفة كمحبةأمعنا الرب يسكع بكؿ 

كعىًرؼى أنيـ الرسؿ المختاريف كعاش كما يعيشكف فى إيماف بالمسيح  َمَعَنا= أف يككف قد إجتمع مع الرسؿ  (ِ)
 .كربما كاف إختيارىـ مف كاحد مف السبعيف. كفى خكؼ اهلل

 
 ". ُيوُسَؼ الَِّذي ُيْدَعى َباْرَساَبا اْلُمَمقََّب ُيوْسُتَس، َوَمتٍَّياَس : َفَأَقاُموا اْثَنْيفِ 23"(:- 23)آية 

كىك بحسب تاريخ يكسابيكس فيك مف السبعيف كقد بشر بحسب التقميد الكنسى ببلد . قيعنى عطية ييك = َمتٍَّياَس 
فيركل عنو بابياس مستندان عمى شيادة بنات فيمبس أنو شرب سـ أفعى بإسـ المسيح ُيوُسَؼ َباْرَساَبا  أما. الحبشة

 . فكانا ىذيف اإلثنيفكىـ إختاركا األكثر حكمة كتقكل (18:16مر )متحديان الكثنييف كلـ يصبو أذل 
 

 "َأيُّرَيا الرَّبُّر اْلَعاِرُؼ ُقُموَب اْلَجِميِع، َعيٍّْف َأْنَت ِمْف ىَذْيِف االْثَنْيِف َأيًّا اْخَتْرَتُو،»:َوَصمَّْوا َقاِئِميفَ 24"(:- 24)آية 
ككانت القرعة عادة .  القرعة ك ترككا اإلختيار هللتىـ إختاركا إثنيف رأكا أنيـ أكفاء ليذه الخدمة كبالصبلة تـ

فبعد ىذا مباشرة . (العيد الجديد)كلكف ىذه أكؿ كآخر مرة نسمع فييا عف القرعة فى اإلنجيؿ . متبعة عند الييكد
كىناؾ اآلف مف أفراد الشعب مف يمجأ لمقرعة لتحديد أمر ما، . حؿَّ الركح القدس كصار يرشد الكنيسة كيقكدىا
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كعمينا عدـ اإلسراؼ فى ىذه الطريقة فاهلل أعطانا الركح القدس ليرشدنا، بؿ ىناؾ مف يتشكؾ بعد ظيكر القرعة 
فعمينا أف نصمى . (22:14رك )كطكبى لمف ال يديف نفسو فيما يستحسنو . إذا جاءت غير متفقة مع رغبتو

ف كاف ليس مف اهلل فيك قادر أف  كنفكر ماذا نريد كنتخذ قرارنا بإيماف أف اهلل سيبارؾ فى القرار الذل إتخذناه، كا 
 .يبطمو

 

  ".«ِلَيْأُخَذ ُقْرَعَة ىِذِه اْلِخْدَمِة َوالرٍَّساَلِة الَِّتي َتَعدَّاَىا َيُيوَذا ِلَيْذَىَب ِإَلى َمَكاِنوِ 25"(:- 25)آية 
= َتَعدَّاَىا َيُيوَذا . ىى قرعة تؤدل لؤلالـ فى طريؽ الخدمة الشاؽ كلكنو طريؽ المجد= ُقْرَعَة ىِذِه اْلِخْدَمِة 

 .بسقكطو كليذىب إلى مكانو الذل يستحقو عمى جريمتو كالذل إختاره بنفسو أل يمكت كييمؾ
 

، َفَوَقَعِت اْلُقْرَعُة َعَمى َمتٍَّياَس، َفُحِسَب َمَع اأَلَحَد َعَشَر َرُسوالً 26"(:- 26)آية  ـْ َـّ أَْلَقْوا ُقْرَعَتُي   ".ُث
كلكف ييكذا بسقكطو . حيف استشيد بعد ذلؾ القديس يعقكب لـ يختاركا أحدان مكانو فمكانو محفكظ فى السماء

(. 12:21رؤ )خسر مكانو فى السماء فإنتخبكا متياس مكانو 
 ىك عدد األسباط فى العيد القديـ كىك عدد التبلميذ فى العيد الجديد كىك يشير لممككت اهلل أل مف ىـ 12رقـ 

. شعب اهلل
أل المؤمنيف باهلل مثمث األقانيـ فى كؿ العالـ . (كؿ العالـ) 4×  (الثالكث) 3 = 12رقـ 

 .ككاف ىذا ىك عمؿ التبلميذ أف ينشركا اإليماف بالثالكث فى كؿ العالـ
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الثاني

 
  "َوَلمَّا َحَضَر َيْوـُ اْلَخْمِسيَف َكاَف اْلَجِميُع َمًعا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة،1"(:- 1)آية 

كىك . كيسمى يـك البنطيقكستى أل الخمسيف كىك عيد الشكر عمى بركات الحصاد عند الييكد=  َيْوـُ اْلَخْمِسيفَ 
كقد يككف ىذا . كصار ىذا اليكـ ىك يـك تأسيس الكنيسة ممككت اهلل. كافؽ أيضان يكـ الخمسيف مف أحد القيامة

. "إف مف القياـ ىينا قكـه ال يذكقكف المكت حتى يركا إبف اإلنساف آتيان فى ممككتو"تفسيران لكبلـ السيد المسيح 
. فحينما حؿ الركح القدس تأسست الكنيسة جسد المسيح إبف اإلنساف كبدأ ممككتو عمى قمكب شعبو

. كعيد الخمسيف عند الييكد ىك عيد الحصاد كصار فى الكنيسة أيضان عيدان لمحصاد أل دخكؿ الناس لئليماف
.  نفس3000ففى ىذا اليـك آمف . صار اآلف حصاد كثير (24:12أل المسيح يك )فبعد أف ماتت حبة الحنطة 

. ىك يـك ميبلد الكنيسة
:- ىناؾ رأياف =  وَكاَف اْلَجِميعُ 

كيستند أصحاب ىذا الرأل أف ىذه اآلية ىى . أف الجميع المقصكد بيـ اإلثنى عشر كمعيـ العذراء مريـ (ُ)
 عمى الباقيف حؿ الركح 12كبكضع يد الرسؿ الػ . (26:1أع )إمتداد لآلية األخيرة مف اإلصحاح السابؽ 

. عمى بقية الجماعة
  .120الجميع ىـ كؿ الػ  (ِ)

 
 "َوَصاَر َبْ َتًة ِمَف السََّماِء َصْوٌت َكَما ِمْف ُىُبوِب ِريٍح َعاِصَفٍة َوَمأَل ُكؿَّ اْلَبْيِت َحْيُث َكاُنوا َجاِلِسيَف،2"(:- 2)آية 

كىبكب الريح اآلف كاف ألف الركح يعبر عف طبيعتو . (كىكذا فى اليكنانية)الريح كالركح فى العبرية كممة كاحدة 
كالصكت الذل سيًمعى تدركو . كىذه الريح لـ تكف ريحان طبيعية كال ىكاء طبيعيان . (8:3يك )فيك ييب حيث يشاء 

كحمكؿ الركح تـ . األذاف الداخمية المييَّاة لسماع الركح القدس ىك صكت مف السماء يعبر عف الحضرة اإلليية
: عف طريؽ 

. ( 13 : 11لك)" فالركح يعطى لمذيف يسألكنو " أياـ10صبلتيـ لمدة  (ُ)
. بنفس كاحدة أل إتحاد الجماعة فى الشركة كالفكر (ِ)

فمنصمى ليمؤل الركح القدس بيكتنا كقمكبنا كبيذا ييطرد كؿ . الركح القدس دشَّف المكاف فتقدس= َوَمأَل ُكؿَّ اْلَبْيِت 
. ركح شرير مف المكاف كنحيا فى محبة كفرح كسبلـ

أمَّا التبلميذ فقد كانكا بعد ذلؾ يعمدكف بالماء كالركح . كاآلف معمكدية الركح. كلقد سبؽ التبلميذ كتعمدكا بالماء
ف كاف المسيح. (كىكذا الكنيسة لآلف) بؿ كاف .  فبلبد أنو عىمَّد التبلميذ بالماء ىـ أيضان ، تعمد ليكمؿ كؿ بر قدكا 

(. 2 ، 1:4يك )خريف كىـ لـ يعتمدكا آفكيؼ يعمدكف . التبلميذ ييعىمِّدكف فى حياة المسيح عمى األرض
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ـْ أَْلِسَنٌة ُمْنَقِسَمٌة َكَأنََّيا ِمْف َناٍر َواْسَتَقرَّْت َعَمى ُكؿٍّ َواِحٍد ِمْنُيـْ 3(:- 3)آية    .َوَظَيَرْت َلُي
كالنار تكشؼ عف طبيعة . الريح تشير لطبيعة الركح القدس غير المرئية كلكنيا مؤثرة كفعالة كليا صكت مسمكع

شعاؿ الغيرة كالحب فى النفكس لك  الركح كطبيعة األداء الذل سيؤديو كركح إحراؽ كتطيير لقمكب المؤمنيف كا 
. كالنار تذكرنا بأف إلينا نار آكمة تحرؽ كتبيد الخطية كتزيد البر كالقداسة كالحب. 29:12عب  + 49:12
الركح إرتاح فى كيانيـ كفى قمكبيـ  = اْسَتَقرَّْت َعَمى ُكؿٍّ َواِحٍد ِمْنُيـْ  .فكؿو لو مكىبة غير اآلخر=  ُمْنَقِسَمةٌ 

ككما حؿَّ الركح القدس عمى . كحكليـ إلى كياف قدسى، حكليـ إلى ىيكؿ هلل كسكف الركح فييـ ليعمؿ فييـ كبيـ
ككما حؿَّ . العذراء فكلدت المسيح، حؿَّ الركح القدس عمى الكنيسة لتمد بالمعمكدية أبناء هلل ىـ شعبو المقدس

أما مع . الركح القدس عمى المسيح بعد المعمكدية ىكذا حؿَّ الركح القدس عمى كؿ مف يعتمد كذلؾ بالميركف
 نار فيك ال يحتاج تطيير مف الخطية كحؿ عمى شكؿ حمامة كاممة  ألسنةالمسيح فالركح القدس لـ يحؿ بشكؿ

فالركح الكديع البسيط حؿ بكاممو عمى المسيح، أٌماى مع البشر فالركح يحؿ عمى كؿ كاحد حسبما يحتمؿ كليعطيو 
لكؿ منيـ مكىبة غير اآلخر كعمؿ يحدده لو الركح غير  = أَْلِسَنٌة ُمْنَقِسَمةٌ   لذلؾ قاؿمكىبة معينة لبناء الكنيسة

. اآلخر فالركح يحؿ بالكامؿ عمى المسيح فقط ، كىذه المكاىب لكؿ كاحد تتكامؿ فييـ كبيـ لبناء جسد المسيح
 

وُح َأْف َيْنِطُقوا4"(:- 4)آية  ـُ الرُّر وِح اْلُقُدِس، َواْبَتَدُأوا َيَتَكمَُّموَف ِبأَْلِسَنٍة ُأْخَرى َكَما َأْعَطاُى   ".َواْمَتأَل اْلَجِميُع ِمَف الرُّر
ىذا  = َيَتَكمَُّموَف ِبأَْلِسَنةٍ . الركح يمؤل كؿ الكياف فيصير الكياف كمو هلل، كيصير الجسد لممسيح= اْمَتأَل اْلَجِميُع 

كاأللسنة كانت فائدتيا أف اهلل سيستخدـ التبلميذ ليبشركا كؿ . لسنتيـأعكس ما حدث فى لعنة بابؿ إذ تبمبمت 
كلكف بعد أف صار لكؿ كنيسة مف يتكمـ بمسانيا كلغتيا ما عاد ىناؾ داعو ليذه . 17:16العالـ، كؿه بمسانو مر 

:-  فما معنى أف نتكمـ بمساف جديد كما ىك تطبيؽ المكىبة اآلف. األلسنة أل المغات
قاؿ السيد لتبلميذه أنو سيعطييـ ما يتكممكف بو إذا كقفكا أماـ ممكؾ ككالة، كىذا ما يعطيو ليـ الركح القدس  .أ 

. 27 ، 26:15كبيذا المساف نشيد لممسيح أماـ العالـ بحكمة يك . 14:21لك  + 19:10مت 
. خر، كالركح يعطى حكمة، ماذا نقكلو لكؿ إنسافآليس كؿ إنساف يحتاج نفس الكبلـ الذل نقكلو إلنساف  .ب 

كقارف العظات فى سفر األعماؿ لكؿ مف المسيحييف كلمييكد كلمكثنيف فستجدىا مختمفة، فما يقاؿ ىنا ال يقاؿ 
. ىناؾ

 بؿ 1:45مز " رلسانى قمـ كاتب ماه"الركح القدس يعطينا المساف الذل يعرؼ لغة التسبيح، كما قاؿ داكد  .ج 
. 26:8يعطينا كيؼ نصمى رك 

.  الركح يعطينا لساف مممكء حبان ككممات نعمة، كبلمان مصمحان بممح .د 
الركح يعطى فى كؿ مناسبة ما نقكلو، فالخاطئ المستيتر يحتاج كممات تكبيخ، كالخاطئ اليائس يحتاج  .ق 

. كؿ إنساف يحتاج لمساف مختمؼ عف اإلنساف اآلخر. كممات تشجيع كالحزيف محتاج كممات تعزية
الركح يعطى الكممة المناسبة المؤثرة، ككعبلمة عمى ذلؾ كانت عظة بطرس قكية مؤثرة فى نفكس السامعيف 

. الخادـ المممكء مف الركح يتكمـ بكممة اهلل بالركح القدس كال تعكد كممة اهلل فارغة.  نفس3000فآمف 
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. ككانت األلسنة التى تكمـ بيا التبلميذ عبلمة أف الركح ىك الذل أعطاىـ ىذه المكىبة كأنيا ليست مف عندياتيـ
. كعمى كؿ خادـ أف يفيـ أنو إذا تكمـ كممة قكية فيى مف الركح القدس كليست مف عندياتو

لذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ . كنحف ال نمتمئ مرة كاحدة، بؿ سمعنا عدة مٌرات أف التبلميذ كانكا يمتمئكف مف الركح
كالركح .  31:4 مع أع 4:2كقارف أع .." إضـر مكىبة اهلل التى فيؾ: كيقكؿ لتمميذه تيمكثاكس . إمتؤلكا بالركح

. الخ .... كلنسأؿ أنفسنا مف الذل يقكدنا كمف الذل يفرحنا كيعزينا. يمؤلنا كمما يجدنا فى احتياج كمما شاء
.  كلكف اإلنساف العالمى يحركو العالـ كتقكده غريزتو كتفرحو الماديات ،فالمممكء مف الركح يحركو كيقكده الركح

.  ككمما إمتؤلنا بالركح ال يحركنا سكل الركح
قامتو   كالمؿء المتكرر يككف بالجياد 16:3كك1كالميركف ىك تقديس الجسد، الييكؿ اإلنسانى لسكنى الركح كا 

ال "، " ال تحزنكا الركح"كىناؾ مف يقاـك الركح فيحزنو كقد ينطفئ . 19 : 10 كحسب الحاجة مت2 :1تى2
 ." تطفئكا الركح

 

َفَممَّا َصاَر ىَذا 6. َوَكاَف َيُيوٌد ِرَجاٌؿ َأْتِقَياُء ِمْف ُكؿٍّ ُأمٍَّة َتْحَت السََّماِء َساِكِنيَف ِفي ُأوُرَشِميـَ 5"(:- 7-5)يات اآل
ـْ َيَتَكمَُّموَف ِبُمَ ِتوِ  ْوُت، اْجَتَمَع اْلُجْمُيوُر َوَتَحيَُّروا، أَلفَّ ُكؿَّ َواِحٍد َكاَف َيْسَمُعُي ُبوا َقاِئِميَف 7. الصَّ َفُبِيَت اْلَجِميُع َوَتَعجَّ

ـْ ِلَبْعضٍ   "َأُتَرى َلْيَس َجِميُع ىُؤاَلِء اْلُمَتَكمٍِّميَف َجِميِميٍّيَف؟»:َبْعُضُي
عمؿ اهلل العجيب أف سمح أف يحدث ىذا كقت أف إجتمع فى أكرشميـ ييكدان مف كؿ األرض فى يكـ الخمسيف 

َيُيوٌد  ( دكلة15كانكا مف ). فكانكا نكابا عف جميع شعكب األرض لينتشر الخبر فى كؿ العالـ (كىك مكسـ حج)
ىكذا كانكا يسمكف الييكد الذيف يأتكف لمحج ألنيـ قبمكا أف يتجشمكا آالـ السفر مف ببلدىـ إلى = ِرَجاٌؿ َأْتِقَياُء 

ككاف ىؤالء حينما يأتكف إلى أكرشميـ . كالسفر كاف مكمفان لمغاية كمتعبان كال يقكل عميو إاٌل مف كاف تقيان . أكرشميـ
. يكزعكف مف أمكاليـ عمى الفقراء

كاف الحجاج يأتكف قبؿ الفصح كيقضكف الخمسيف يكمان مف الفصح حتى يكـ الخمسيف  = َساِكِنيَف ِفي ُأوُرَشِميـَ 
.  ساكنيف فى أكرشميـ

 

َفْرِتيُّروَف َوَماِديُّروَف َوِعياَلِميُّروَف، 9َفَكْيَؼ َنْسَمُع َنْحُف ُكؿُّر َواِحٍد ِمنَّا ُلَ َتُو الَِّتي ُوِلَد ِفيَيا؟ 8"(:- 11-8)يات اآل
َوَفِريِجيََّة َوَبْمِفيِميََّة َوِمْصَر، َوَنَواِحَي ِليِبيََّة الَِّتي 10َوالسَّاِكُنوَف َما َبْيَف النَّْيَرْيِف، َواْلَيُيوِديََّة َوَكبَُّدوِكيََّة َوُبْنُتَس َوَأِسيَّا 

وَماِنيُّروَف اْلُمْسَتْوِطُنوَف َيُيوٌد َوُدَخاَلُء،  ـْ َيَتَكمَُّموَف ِبأَْلِسَنِتَنا ِبَعَظاِئـِ 11َنْحَو اْلَقْيَرَواِف، َوالرُّر ِكِريِتيُّروَف َوَعَرٌب، َنْسَمُعُي
  ".«!ااِ 

ندىشكا ألنيـ سمعكا أناسان ييكد يتكممكف بمغاتيـ عف اهلل بينما الييكد فى إىؤالء مف الييكد أك المتيكديف كىـ 
. أكرشميـ ال يتكممكف إال العبرانية كيحتقركف المغات األجنبية
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ـْ ِلَبْعضٍ 12"(:- 13-12)يات اآل َوَكاَف 13. «َما َعَسى َأْف َيُكوَف ىَذا؟»:َفَتَحيََّر اْلَجِميُع َواْرتَاُبوا َقاِئِميَف َبْعُضُي
ـْ َقِد اْمَتأُلوا ُساَلَفةً »:آَخُروَف َيْسَتْيِزُئوَف َقاِئِميفَ   ".«ِإنَُّي

العنب المختمر  = ُساَلَفةً . يسخركف منيـ ألنيـ ظنكىـ سكارل = َيْسَتْيِزُئوفَ . الترجمة األدؽ إندىشكا = إرتابوا
. حديثان 

خطاب بطرس الرسوؿ 
رَّؾى بطرس فقدَّـ أكؿ شيادة عف المسيح ستفاد مف نبكة يكئيؿ عف حمكؿ الركح القدس إكىك . الركح القدس حى
كمف ىنا بدأ يشرح ليـ كيؼ حؿَّ الركح القدس كذلؾ بعد . ليفسر ليـ ما رأكه كما سمعكه مف تكمـ الرسؿ باأللسنة

كلما تحرؾ قمب السامعيف كسألكا ماذا . صمب كقيامة المسيح كصعكده ثـ إرساؿ الركح القدس حسب كعده
كالحظ أف فيـ بطرس لمنبكات .  بطرس أف الطريؽ لحمكؿ الركح القدس ىك أف يعتمدكا القديسيفعمكف أرشدىـ

.  كتطبيقيا عمى المسيح ىك مف عمؿ الركح القدس الذل حؿ عميو كالركح عمؿ أيضان فى السامعيف ففيمكا كآمنكا
 

َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اْلَيُيوُد َوالسَّاِكُنوَف ِفي »:َفَوَقَؼ ُبْطُرُس َمَع اأَلَحَد َعَشَر َوَرَفَع َصْوَتُو َوَقاَؿ َلُيـْ 14"(:- 14)آية 
ـْ َوَأْصُ وا ِإَلى َكاَلِمي، ـَ َأْجَمُعوَف، ِلَيُكْف ىَذا َمْعُموًما ِعْنَدُك  "ُأوُرَشِمي

كىناؾ إحتماليف  . بطرس تكمـ عف اإلثنى عشر
. أف بطرس يتكمـ بمساف كاحد كلكف كؿ كاحد يفيـ بمغتو . أ
.  أف بطرس تكمـ بالعبرانية ككؿ تمميذ يترجـ بالمساف الذل حصؿ عميو . ب

كقارف ىنا بطرس كىك يكاجو اآلالؼ بكؿ شجاعة بعد . الميـ أف كؿ الحاضريف فيمكا تمامان ما قالو بطرس
.  كبيف خكفو مف جارية قبؿ حمكؿ الركح. حمكؿ الركح القدس

 
ـْ َتُظنُّروَف، أَلنََّيا السَّاَعُة الثَّاِلَثُة ِمَف النََّيارِ 15"(:-  15)آية    ".أَلفَّ ىُؤاَلِء َلْيُسوا ُسَكاَرى َكَما َأْنُت

كالكقت . كفى األعياد الكبرل ما كاف الييكد يأكمكف أك يشربكف حتى الظييرة. ىـ ليسكا سكارل فاليـك يـك عيد
. اآلف ىك الساعة الثالثة بالتكقيت الييكدل أل التاسعة صباحان بالتكقيت الحالى، كال أحد يسكر فى ىذه الساعة
كلكف لنبلحظ أف مف يحؿ عميو الركح القدس يمتمئ فرحان كتيميبلن كربما إختمط األمر عمى بعض الذيف رأكا 

لذلؾ  (الفرح الذل يعطيو الركح القدس كالخمر المادية التى تيسًكر)التبلميذ ىكذا فمـ يفرقكا بيف الخمر الركحى 
خر أف آ اكربما أف ىناؾ سبب. ىؤالء لـ يميزكا بيف الفرح الركحى كالسيكر بالخمر= َوَكاَف آَخُروَف َيْسَتْيِزُئوَف قيؿ 

ستغؿ ىذه إكلكف بطرس بذكاء ركحى . السامعيف ال يعرفكف كؿ المغات التى تكمـ بيا التبلميذ فظنكىـ يخرفكف
 .النقطة لتككف مدخبلن لعظتو، ليشرح معنى حمكؿ الركح القدس كعممو

 الركح حؿَّ عمى التبلميذ فى الساعة الثالثة، لذلؾ رتبت الكنيسة صمكات الساعة الثالثة فى األجبية :ممحوظة
 .لتككف صمكات خاصة بالركح القدس
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َوَيُكوُف ِفي اأَليَّاـِ اأَلِخيَرِة َأنٍّي َأْسُكُب ِمْف : َيُقوُؿ ااُ 17. َبْؿ ىَذا َما ِقيَؿ ِبُيوِئيَؿ النَِّبيٍّ 16"(:- 21-16)يات اآل
ـْ َأْحاَلًما ـُ ُشُيوُخُك ـْ ُرًؤى َوَيْحُم ، َوَيَرى َشَباُبُك ـْ ـْ َوَبَناُتُك َوَعَمى َعِبيِدي َأْيًضا 18. ُروِحي َعَمى ُكؿٍّ َبَشٍر، َفَيَتَنبَُّأ َبُنوُك

َماِئي َأْسُكُب ِمْف ُروِحي ِفي ِتْمَؾ اأَليَّاـِ َفَيَتَنبَُّأوفَ  َوُأْعِطي َعَجاِئَب ِفي السََّماِء ِمْف َفْوُؽ َوآَياٍت َعَمى اأَلْرِض 19. َواِِإ
ـُ 20. َدًما َوَنارًا َوُبَخاَر ُدَخافٍ : ِمْف َأْسَفؿُ  ، َقْبَؿ َأْف َيِجيَء َيْوـُ الرَّبٍّ اْلَعِظي ُؿ الشَّْمُس ِإَلى ُظْمَمٍة َواْلَقَمُر ِإَلى َدـٍ َتَتَحوَّ
  ".َوَيُكوُف ُكؿُّر َمْف َيْدُعو ِباْسـِ الرَّبٍّ َيْخُمُص 21. الشَِّييرُ 
 = اأَليَّاـِ اأَلِخيَرةِ . الذل تظنكنو سكران كسخرتـ منو، ىذا ىك حمكؿ الركح القدس الذل تنبأ عنو يكئيؿ= َبْؿ ىَذا 

كالحظ أف الركح . خر تدبير إليى قبؿ الدينكنةآفمجئ المسيح ىك . تعنى أياـ تجسد المسيح حتى مجيئو الثانى
فالكؿ كاحد فى جسد المسيح، ىذا بالمقارنة مع حمكؿ الركح القدس فى العيد القديـ . يحؿ عمى العبيد كاإلماء

كيظؿ الركح القدس يحؿ عمى المؤمنيف حتى أياـ نياية العالـ حيف . عمى الممكؾ كرؤساء الكينة كاألنبياء فقط
 تمييدان لكجكد سماء جديدة كأرض جديدة كتحكؿ الشمس إلى ظممة تتحوؿ الشمس إلى ظممة والقمر إلى دـ

:  كالقمر إلى دـ ليا تفسيراف
كالقمر يشير لمكنيسة كىى ستدخؿ . (الدجاؿ) المسيح  ضدالشمس تشير لمنكر كالبر كىذا البر سيختفى أياـ (ُ

كبعد الصميب بدأ إضطياد الكنيسة كساؿ .  كالشمس صارت ظممة فعبل يـك الصميب.ستشياد بالدـإعصر 
 .الدـ بالييكد أكال ثـ بالركماف

ىذه عبلمات ستحدث حقيقة فمقد قيؿ أف ىناؾ عبلمات عجيبة قد حدثت قبؿ خراب أكرشميـ، ىذه العبلمات  (ِ
:-  ذكرىا يكسيفكس المؤرخ الييكدل

i. سيؼ ممتيب معمؽ فى السماء فكؽ المدينة  .
ii. مذنب يشير إلييا بنكر ساطع لمدة عاـ .
iii. نكر يتكىج فكؽ المذبح محكالن ظبلـ الميؿ إلى نيار .
iv. إنفتاح بكابة الييكؿ الجبارة الضخمة عمى سعتيا بدكف إنساف  .
v.  فمنغادر ىذا المكاف"صكت يسمع مف قدس األقداس".  
vi.  فظنكه مجنكنان " الكيؿ الكيؿ" سنكات جائبلن فى كؿ المدينة قائبلن 7نبى يتنبأ لمدة  .
vii. رؤيا جيكش تتصارع فى اليكاء .
viii. مكجات رعد كبركؽ كزالزؿ .

كقد حدثت غرائب فى الطبيعة يـك . فإف كاف ىذا قد حدث قبؿ خراب أكرشميـ فماذا سيحدث قبؿ خراب العالـ
ـْ ُرًؤى  الرب ىنا يقصد بو الرب يسكع أل كؿ مف آمف بالمسيح =ُكؿُّر َمْف َيْدُعو ِباْسـِ الرَّبٍّ . الصميب َيَرى َشَباُبُك

ـْ َأْحاَلًما ـُ ُشُيوُخُك كىذا عكس الكضع الطبيعى فالمفركض أف الشباف ىـ الذيف يحممكف فميـ أمانييـ  = َوَيْحُم
أٌما الشيكخ فتخمصكا مف األحبلـ كالتخيبلت .  كيتصكركف أف أمانييـ تتحقؽ العريض بمستقبؿ أفضؿ،كخياليـ

. كالمعنى أف الشباب بالركح القدس ينضجكف كيككنكف فى حكمتيـ كالشيكخ. كصاركا يركف الرؤل الركحية
كحينما يحؿ الركح القدس عمى شخص يتنبأ كيرل رؤل أل تنفتح عيناه عمى . كالشيكخ يكتسبكف النشاط كالقكة
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ليس أف يخبر بالمستقبؿ بؿ ييعمِّـ  = َيَتَنبَّأُ . فالركح يحؿ عمى الجميع كليس الييكد فقط = َعَمى ُكؿٍّ َبَشرٍ السمكات 
ـْ َوَبَناُتُكـْ . كيخبر بالحؽ اإلليى خاصة خبلص المسيح كاألمجاد المعدة  .إذان ىذا لمكؿ = َبُنوُك

  
ـْ ِمْف ِقَبِؿ اِا : َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْسرَاِئيِميُّروَف اْسَمُعوا ىِذِه اأَلْقَواؿَ »22" (:-22)آية  َيُسوُع النَّاِصِريُّر َرُجٌؿ َقْد َتَبْرَىَف َلُك

ـْ َأْيًضا َتْعَمُموفَ  ، َكَما َأْنُت ـْ     ".ِبُقوَّاٍت َوَعَجاِئَب َوآَياٍت َصَنَعَيا اُا ِبَيِدِه ِفي َوْسِطُك
فيك أتى  = َيُسوُع النَّاِصِريُّر . ىنا انتقؿ بطرس مف حمكؿ الركح القدس إلى يسكع الذل بكاسطتو حؿَّ الركح القدس

ىنا بطرس يبدأ بقكلو رجؿ عف المسيح بحسب ما يراه السامعيف أك  = َرُجؿٌ . كسكف فى الناصرة فإنتىسب إلييا
(.  36راجع آية )رأكه ثـ يصؿ بيـ أنو ىك الرب كالمسيح 

 . ىك نزؿ لمستكاىـ ثـ ارتفع بيـ كبنفس الحكمة قاؿ أف اهلل صنع المعجزات بيده
كاآليات التى صنعيا المسيح ال يصنعيا . المسيح بمعجزاتو أثبت أنو مرسؿ مف اهلل ليؤسس ممككت اهلل = َتَبْرَىفَ 

.  سكل اهلل
 

  ".ىَذا َأَخْذُتُموُه ُمَسمًَّما ِبَمُشوَرِة اِا اْلَمْحُتوَمِة َوِعْمِمِو السَّاِبِؽ، َوِبَأْيِدي َأَثَمٍة َصَمْبُتُموُه َوَقَتْمُتُموهُ 23"(:- 23)آية 
كغالبا كاف مف ضمف مف يسمعكا بطرس اآلف مف صرخ أماـ بيبلطس . (2:1بط 1)نفس ما قالو بطرس فىىذا 

ىذا إشارة = ِبَأْيِدي َأَثَمٍة . كىؤالء نخسكا فى قمكبيـ إذ تذكركا ما عممكه إذ ضمميـ رؤساء الكينة". أصمبو أصمبو"
 كالمعنى أف العالـ. ىذا إشارة لدكر الييكد = َقَتْمُتُموهُ ". بمممكة الشر"لمركماف الكثنييف فكانكا يسمكف مممكة ركما 

.  شترؾ فى صمب المسيحإ  ، أممان كييكدكمو ،
 

ـْ َيُكْف ُمْمِكًنا َأْف ُيْمَسؾَ 24"(:- 24)آية   اَلَِّذي َأَقاَمُو اُا َناِقًضا َأْوَجاَع اْلَمْوِت، ِإْذ َل
  ". ِمْنوُ 

بمعنى يفؾ أك يحؿ قيكدىا أك حباليا، كما مزَّؽ شمشكف الحباؿ مف حكلو  = َناِقًضا( 21:1بط 1)قارف مع
ككاف شمشكف بيذا رمزان لممسيح الذل قطع رباطات المكت بقكة الحياة التى فيو إلتحاد الىكتو بناسكتو . بقكتو

ـْ َيُكْف ُمْمِكًنا َأْف ُيْمَسَؾ ِمْنوُ ( 9-7  ،4 ،3:116مز + 16 ،7 -5 ، 4 : 18قارف مع مز) أل ييمسؾ  = ِإْذ َل
بؿ أنو ىك الحياة كالقيامة كىك قاـ . (18:1رؤ )كالسبب أف الجسد متحد بالبلىكت الحى كالمحيى. بكاسطتو

.  ليقيمنا نحف فيو فيك إشترؾ فى مكتنا لنشترؾ نحف معو فى قيامتو
 
ُكْنُت َأَرى الرَّبَّ َأَماِمي ِفي ُكؿٍّ ِحيٍف، َأنَُّو َعْف َيِميِني، ِلَكْي اَل : أَلفَّ َداُوَد َيُقوُؿ ِفيوِ 25"(:- 26-25)يات اآل

  ".َحتَّى َجَسِدي َأْيًضا َسَيْسُكُف َعَمى َرَجاءٍ . ِلذِلَؾ ُسرَّ َقْمِبي َوَتَيمََّؿ ِلَساِني26. َأَتَزْعَزعَ 
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ىذه تفيـ أنيا عف داكد الذل يقكؿ = ُكْنُت َأَرى الرَّبَّ َأَماِمي أل داكد يقكؿ فيما يخص المسيح  = َداُوَد َيُقوُؿ ِفيوِ 
ف الرب ىك قكتو ففرح داكد كتيمؿ ككاف لو أأنو يرل الرب معو يعينو كيساعده كأف الرب أمامو يقكد خطكاتو، ك

. كلكف داكد كرمز لممسيح كبركح النبكة نطؽ بيذه الكممات عمى لساف المسيح. رجاء أف ينتصر عمى أعدائو
ذا فيمناىا أنيا عمى المسيح فيى تفيد المساكاة كالزمالة فى المسير فى المجد . ككأف المسيح بيا يخاطب اآلب كا 

 فبل يتمكنكا مف قتمى حتى أتمـ رسالتى أل ىك قكتى التى تحفظنى كتساعدنى = َعْف َيِميِني إنو. أك فى الضيؽ
 كلكف حينما يقاؿ أف . كلقد حاكؿ الييكد عدة مرات قتؿ المسيح كلـ يتمكنكا(31:109مز  + 5:110مز )

نتصر إ كداكد .فيذا يعنى أف المسيح بناسكتو تمجد بنفس مجد اآلب  (1 : 110مز)المسيح عف يميف اآلب 
مجدل )كما جاءت فى السبعينية  = ِلَساِني. عمى أعدائو مف األمـ أٌما المسيح فإنتصر عمى المكت كعمى إبميس

. (فى العبرية
 

 ". أَلنََّؾ َلْف َتْتُرَؾ َنْفِسي ِفي اْلَياِوَيِة َواَل َتَدَع ُقدُّروَسَؾ َيَرى َفَساًدا27"(:- 27)آية 
كنفس المفيـك كرد  (10:16مز )  =اَل َتَدَع ُقدُّروَسَؾ َيَرى َفَساًدا. ىنا نرل أف قبر المسيح ىك سكف مؤقت لمجسد

. كىذا ألنو ببل خطية (37-35:13أع )عمى لساف بكلس الرسكؿ
 

  ".َعرَّْفَتِني ُسُبَؿ اْلَحَياِة َوَسَتْمأُلِني ُسُرورًا َمَع َوْجِيؾَ 28"(:- 28)آية 
  إشارة لصعكد المسيح لؤلمجاد =َسَتْمأُلِني ُسُرورًا َمَع َوْجِيؾَ . كىذا ما أبيج داكد. إشارة لمقيامة= ُسًبْؿ الحياة

.  كالسركر ىنا ىك فرحة اآلب كاإلبف بإعادة الحياة لمبشر بالفداء
 
ـْ ِجَيارًا َعْف َرِئيِس اآلَباِء َداُوَد ِإنَُّو َماَت َوُدِفَف، 29"(:- 31-29)يات اآل َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْخَوُة، َيُسوُغ َأْف ُيَقاَؿ َلُك

ـُ اْلَمِسيَح 30. َوَقْبُرُه ِعْنَدَنا َحتَّى ىَذا اْلَيْوـِ  ـَ َأفَّ اَا َحَمَؼ َلُو ِبَقَسـٍ َأنَُّو ِمْف َثَمَرِة ُصْمِبِو ُيِقي َفِإْذ َكاَف َنِبيًّا، َوَعِم
ـْ ُتْتَرْؾ َنْفُسُو ِفي اْلَياِوَيِة َواَل 31َحَسَب اْلَجَسِد ِلَيْجِمَس َعَمى ُكْرِسيٍِّو،  ـَ َعْف ِقَياَمِة اْلَمِسيِح، َأنَُّو َل َسَبَؽ َفرََأى َوَتَكمَّ

  ".رََأى َجَسُدُه َفَساًدا
إذان فيك . إف كاف داكد ال يتحدث عف نفسو بخصكص القيامة مف األمكات كالدليؿ أنو مات كقبره مكجكد لآلف

(.  13 ، 12:7صـ 2)كنبى كاف يتحدث عف المسيح خصكصان أف اهلل أخبر داكد أف المسيح سيككف مف نسمو 
كبيذا يككف داكد بركح النبكة يتكمـ عف المسيح الذل . فاهلل ىنا يتكمـ عف كرسى لمممكة داكد ثابتان إلى األبد

 .ىنا أيضان داكد يتكمـ بمساف المسيح .سيككف مف نسمو كأف المسيح لف يبقى فى القبر إلى األبد
كلك أف المسيح مات جسديا إلنفصاؿ الركح اإلنسانية عف جسده،  إال أف جسده كانت =  َواَل رََأى َجَسُدُه َفَساًدا

. فيو حياة إلتحاد الىكتو بناسكتو، لذلؾ جسده لـ يرل فسادا
 

   ".َفَيُسوُع ىَذا َأَقاَمُو اُا، َوَنْحُف َجِميًعا ُشُيوٌد ِلذِلؾَ 32"(:- 32)آية 



(اإلصحاح الثاوي)أعمال الرسل    
 

 
25 

نو رأل المسيح كقد قاـ مف المكت، بؿ ىك أبعد أف ذكر بطرس شيادة داكد عف قيامة المسيح يكرد شيادتو ىك ب
(. 19 ، 18:1بط 2) كىذا المنيج إتبعو فى رسالتو. ككؿ التبلميذ ككثيريف

 
ـُ اآلَف ُتْبِصُروَنُو 33"(:- 33)آية  وِح اْلُقُدِس ِمَف اآلِب، َسَكَب ىَذا الَِّذي َأْنُت ِذ اْرَتَفَع ِبَيِميِف اِا، َوَأَخَذ َمْوِعَد الرُّر َواِِإ

  ".َوَتْسَمُعوَنوُ 
ىنا . كلكف كيؼ يؤمف بيا مف يسمع عنيا كلـ يرل المسيح بعد قيامتو. الرسؿ شاىدكا القيامة كيشيدكف بذلؾ

لذلؾ تكمـ  . كيشيد لو الركح بقيامة المسيح، كسينسكب عمى كؿ مف يؤمف،تى دكر الركح القدس الذل إنسكبأم
.  بطرس فى ىذه اآلية عف إنسكاب الركح القدس

وِح اْلُقُدِس ِمَف اآلبِ   ىذه تفيد معنى الكساطة، فالمسيح بفدائو أكمؿ عمؿ المصالحة مع اآلب  =َأَخَذ َمْوِعَد الرُّر
 كالركح القدس يرشد إلى 7:16+26:14إذ غفر الخطايا كبيذا إستطاع أف يرسؿ الركح القدس مف عند اآلب يك 

 (. 13:16يك )جميع الحؽ 
 ( .5 : 17يك)اليميف ليس مكاف بؿ مكانة ؼ ،صار لمجسد نفس مجد البلىكت ىذه تعنى أنو  =ِبَيِميِف ااِ  إرتفع

 
ـْ َيْصَعْد ِإَلى السََّماَواتِ 34"(:- 35-34)اآليات  اْجِمْس َعْف : َقاَؿ الرَّبُّر ِلَربٍّي: َوُىَو َنْفُسُو َيُقوؿُ . أَلفَّ َداُوَد َل
  ".َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَؾ َمْوِطًئا ِلَقَدَمْيؾَ 35َيِميِني 

فبطرس  (1:110راجع مز ). فيؿ صعد داكد لمسماء. ىنا يتكمـ عف صعكد المسيح لمسمكات كممكو السماكل
كنبلحظ أف داكد يشير إلى عادات معركفة مثؿ أف الممؾ حيف يريد أف يكـر أحدان . إقتبس كممات ىذا المزمكر

 كىكذا ،ككاف الممؾ المنتصر يدكس عمى رقاب الميزكميف. ؿ سميماف مع بثشبع أموع فيكذا ؼ ،يجمسو عف يمينو
 كقكؿ المزمكر أف المسيح يجمس عف يميف اآلب فيذا دليؿ المساكاة فى المجد. فعؿ يشكع بالممكؾ الذيف ىزميـ

.  فينا المثيؿ يخاطب المثيؿ كال فرؽ فالمسيح رب كاآلب رب. كالكرامة
الشيطاف الذل أراد أف يضع نفس المسيح فى الياكية صار ىك فى الياكية كالمسيح = أعداءه تحت موطئ قدميو

عف يميف اآلب، كصار الشيطاف تحت قدمى المسيح، بؿ المسيح أعطى سمطانان لمف يؤمنكا بو أف يدكسكا 
كبيذا فإف . كالييكد إذا استمركا فى مقاكمة المسيح سيصيركا مكطئان لقدميو. (رمز إبميس)الحيات كالعقارب 

لقد بدأ بطرس بأسمكب متكاضع قائبلن . بطرس يكجو التحذير لمسامعيف أف يكفكا عف مقاكمة المسيح كيؤمنكا بو
. أف المسيح رجؿ، كىك ىنا ترؾ التكاضع كقاؿ أف المسيح ىك الرب

ممخص شيادة بطرس 
. (حسب نبكة داكد)أف المسيح لف يبقى فى الياكية كلف يرل فسادان  .ُ
. يضا طريؽ الحياة أل القيامة بقيامة المسيحأبعد المكت سيبدأ داكد كنحف  .ِ
. بنو بالجسدإىنا الكبلـ ليس عف داكد، فداكد مات، إنما ىك عف  .ّ
. الرسؿ شيكد لمقيامة .ْ
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.  القدس كىذا ما حدث يـك الخمسيف الركحالمسيح سبؽ فكعد بإرساؿ .ٓ
 .ىذا حدث بعد أف صعد المسيح لمسماء كجمس عف يميف اآلب .ٔ

 
، َربًّا َوَمِسيًحا36"(:- 36)آية  ـْ ـْ َيِقيًنا َجِميُع َبْيِت ِإْسرَاِئيَؿ َأفَّ اَا َجَعَؿ َيُسوَع ىَذا، الَِّذي َصَمْبُتُموُه َأْنُت  ".«َفْمَيْعَم

     . ىنا النتيجة األخيرة، أف يسكع ىك الرب كالمسيا، كبيذا يكجو اإلتياـ لمف شارؾ فى صمب المسيح مف السامعيف
. ىذه عف الجسد = َجَعؿَ 
 

، َوَقاُلوا ِلُبْطُرَس َوِلَساِئَر الرُّرُسؿِ 37"(:- 37)آية   ـْ َماَذا َنْصَنُع َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ »:َفَممَّا َسِمُعوا ُنِخُسوا ِفي ُقُموِبِي
 ".«اإِلْخَوُة؟

مف فيفالركح القدس يعمؿ فيمف يتكمـ ك. الركح القدس نخسيـ فخضعكا لندائو فقادىـ لطريؽ الحياة = َماَذا َنْصَنعُ 
. يسمع

 
ـْ ُبْطُرُس 38"(:- 38)آية  ـْ َعَمى اْسـِ َيُسوَع اْلَمِسيِح ِلُ ْفرَاِف اْلَخَطاَيا، »:َفَقاَؿ َلُي ُتوُبوا َوْلَيْعَتِمْد ُكؿُّر َواِحٍد ِمْنُك

وِح اْلُقُدسِ     ".َفَتْقَبُموا َعِطيََّة الرُّر
كالتكبة . كىنا نجد بطرس يكجو نفس النداء. 17:4 + 2 ، 1:3ىذا نداء المعمداف كنداء المسيح مت  = ُتوُبوا

عادة النظر فى كؿ أكضاع الحياة خارجيان كداخميان  (ميطانية باليكنانية) كالخطكة الثانية . ىى تغيير الفكر كالقمب كا 
كاإليماف أكالن كلكف لـ يقؿ آمنكا فاإليماف سيعمنكه فى طقس . بعد التكبة ىى المعمكدية ثـ قبكؿ الركح القدس

.  المعمكدية
 
ـْ َوِلُكؿٍّ الَِّذيَف َعَمى ُبْعٍد، ُكؿٍّ َمْف َيْدُعوُه الرَّبُّر ِإلُيَنا39"(:- 39)آية   ـْ َوأَلْواَلِدُك  ".«أَلفَّ اْلَمْوِعَد ُىَو َلُك

. الرب يدعك كلكف ىناؾ مف ال يستجيب بحرية إرادتو = َيْدُعوُه الرَّبُّر ِإلُيَنا. أل حمكؿ الركح القدس = اْلَمْوِعدَ 
.  ستجابكا لدعكة الركح القدس كىى التكبة عمى ما فاتإ نخسكا فالمعنى أنيـ 37كذلؾ حينما قاؿ فى آية 

 
ـْ َقاِئالً 40" (:-40)آية  ـْ َوَيِعُظُي   ".«اْخُمُصوا ِمْف ىَذا اْلِجيِؿ اْلُمْمَتِوي»:َوِبَأْقَواؿ ُأَخَر َكِثيَرٍة َكاَف َيْشَيُد َلُي

كلكنو ركز فى ىذه اآليات عمى خطية الييكد فى . إذان العظة المذككرة كانت جزءان مما قالو بطرس فى ذلؾ اليكـ
 .صمب المسيح الذل ىك الرب كلكف كاف الصمب كالقيامة كالصعكد ىـ الطريؽ إلرساؿ الركح القدس

  

  ".َفَقِبُموا َكاَلَمُو ِبَفَرٍح، َواْعَتَمُدوا، َواْنَضَـّ ِفي ذِلَؾ اْلَيْوـِ َنْحُو َثاَلَثِة آاَلِؼ َنْفسٍ 41"(:- 41)آية 
.  ىذا الفرح ىك عبلمة عمى حمكؿ الركح القدس = ِبَفَرحٍ .  مؤمنيف بالمسيح قبميـ120فكاف ىناؾ= اْنَضَـّ 



(اإلصحاح الثاوي)أعمال الرسل    
 

 
27 

 
َمَواتِ 42" -(:47-42)يات اآل َوَصاَر َخْوٌؼ 43. َوَكاُنوا ُيواِظُبوَف َعَمى َتْعِميـِ الرُّرُسِؿ، َوالشَِّرَكِة، َوَكْسِر اْلُخْبِز، َوالصَّ

َوَجِميُع الَِّذيَف آَمُنوا َكاُنوا َمًعا، َوَكاَف 44. َوَكاَنْت َعَجاِئُب َوآَياٌت َكِثيَرٌة ُتْجَرى َعَمى َأْيِدي الرُّرُسؿِ . ِفي ُكؿٍّ َنْفسٍ 
ـْ ُكؿُّر َشْيٍء ُمْشَتَرًكا َواأَلْماَلُؾ َواْلُمْقَتَنَياُت َكاُنوا َيِبيُعوَنَيا َوَيْقِسُموَنَيا َبْيَف اْلَجِميِع، َكَما َيُكوُف ِلُكؿٍّ َواِحٍد 45. ِعْنَدُى

ـْ َيْكِسُروَف اْلُخْبَز ِفي اْلُبُيوِت، َكاُنوا َيَتَناَوُلوَف . َوَكاُنوا ُكؿَّ َيْوـٍ ُيواِظُبوَف ِفي اْلَيْيَكِؿ ِبَنْفٍس َواِحَدةٍ 46. اْحِتَياجٌ  ْذ ُى َواِِإ
ـَ ِباْبِتَياٍج َوَبَساَطِة َقْمٍب،  الطََّعا

ـْ ِنْعَمٌة َلَدى َجِميِع الشَّْعبِ 47 ُّـر ِإَلى . ُمَسبٍِّحيَف اَا، َوَلُي َوَكاَف الرَّبُّر ُكؿَّ َيْوـٍ َيُض
  ".اْلَكِنيَسِة الَِّذيَف َيْخُمُصوفَ 

  
شكؿ أوؿ كنيسة 

  .فى األصؿ اليكنانى كرسكا أنفسيـ أل تفرغكا كداكمكا باستمرار = ُيواِظُبوفَ 
. أل اإلنجيؿ فمـ يكف ىناؾ إنجيؿ مكتكب، بؿ كاف اإلنجيؿ شفاىى حتى دكنكه = َتْعِميـِ الرُّرُسؿِ 

كانت شركة فى العطاء مف الغنى لمفقير كشركة فى كالئـ المحبة كفى الصبلة، كمف خبلؿ الصمكات = الشَِّرَكةِ 
إذا إجتمع إثناف أك ثبلثة بإسمى فأنا أككف فى "المشتركة يأتى المسيح كيعمؿ فى القمكب كاألفكار فيعزل كيشدد 

. (20:28+20:18مت ) "كسطيـ
. 35 ، 30:24ىك تعبير عف سر اإلفخارستيا أل القداس لك  = َكْسِر اْلُخْبزِ 
َمَواتِ  فالركح القدس حؿَّ كىـ . بدأت الكنيسة األكلى بصمكاتيا فى الييكؿ باإلضافة لصمكاتيـ فى بيكتيـ = َوالصَّ

(. 31:4 + 1:3 + 1:2)يصمكف فى العمية 
الركح ينخس قمكبيـ فيندمكا عمى  (12:2فى ) ةىك خكؼ إيجابى ليتممكا خبلصيـ بخكؼ كرعد= َصاَر َخْوٌؼ 

خطاياىـ كيخافكا أف يرتكبكا خطايا تدنس الثكب الطاىر الذل حصمكا عميو بالمعمكدية، كيشتيكا الحياة الطاىرة 
ىذا الخكؼ ىك رأس الحكمة كما قاؿ الكتاب رأس الحكمة . المقدسة التى تميؽ بيـ كمسيحييف مات الرب عنيـ

.  كبدكف خكؼ فبل يكجد نمك أك تقدـ. مخافة اهلل
كالركح القدس ييعمف عف . ستمرار لعمؿ المسيحإالمسيح صنع عجائب كأيات كالكنيسة ىى = بَعَجاِئُب َوآَياٌت 

لقد أعطى الركح القدس الطبيعة البشرية إمكانيات فكؽ . نفسو عف طريؽ أشخاص يختارىـ ليكممكا مشيئتو
ُكؿُّر . أمٌا األيات فكانت لترفع الفكر كالقمب لممسيح كحقيقة أنو الرب. طبيعتيا تمييدان لمحياة الجديدة التى تنتظرىا

 ىذا لـ يفرضو الرسؿ عمى أحد، بؿ ىذا البذؿ ىك ثمرة لمحب اإلليى 32:4راجع تفسير آية  = َشْيٍء ُمْشَتَرًكا
غراءات الماؿ تحكؿ بينيـ كبيف محبتيـ إلخكتيـ كتفرؽ . فى داخؿ قمكبيـ كىـ شعركا أف ممتمكاتيـ كمقتنياتيـ كا 

 َواْلُمْقَتَنَياتُ األشياء الثابتة كالعقارات = اأَلْماَلُؾ )الغنى مف الفقير كتزيد تعمؽ الغنى بالعالـ كترابو فينسى السماء 
كقبؿ أف يتكمـ عف الشركة فى . ككمما تخمى اإلنساف عف حب الماؿ إزداد حبو هلل. ( أل األشياء التى تنقؿ=

.  َكاُنوا َمًعاالمقتنيات تكمـ عف شركة الركح كالفكر كالقمب فقاؿ 
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كىـ صمكا المزامير . لما تفرغكا مف محبة العالـ تفرغكا لحب اهلل كلمصبلة = ُيواِظُبوَف ِفي اْلَيْيَكِؿ ِبَنْفٍس َواِحَدةٍ 
.  كالنبكات بعد أف فيمكا سرىا كأنيا تشير لممسيح

كيسمى ىذا بكالئـ األغابى . ىذا عف الطعاـ العادل كليس سر اإلفخارستيا = َيْكِسُروَف اْلُخْبَز ِفي اْلُبُيوتِ 
كانكا يأكمكف بعضيـ مع بعض فى محبة ككانت ىذه فرصة إلطعاـ . تمييزان ليا عف سر اإلفخارستيا (المحبة)

. غالبان كانكا يجتمعكف، كؿ جماعة فى بيت مع أحد الرسؿ الذل يتكمـ بمغة الجماعة. الفقراء دكف إحراجيـ
بط 1كلماذا ال يبتيجكف كالمسيح قد قاـ كسيقيميـ كأرسؿ ليـ الركح القدس الذل يفرحيـ كيعزييـ = ِباْبِتَياٍج 

8:1 .
كبالنسبة لمبشر فبساطة القمب ىى أف يككف ىدؼ . اهلل مف طبعو أنو بسيط أل غير منقسـ = َوَبَساَطِة َقْمبٍ 

. اإلنساف المؤمف الكحيد ىك اهلل كمجد اهلل، كأنو يمقى بكؿ ىمو عمى اهلل فيك ال يعرؼ قكة أخرل تسانده سكل اهلل
كبيذا يختفى القمؽ بؿ كيتطمع اإلنساف إلى ىدؼ كاحد ىك الحياة األبدية مع اهلل ناسيان األرضيات ببل خكؼ مف 

فبل مكر كال خداع كال كراىية كال حسد كال كبرياء كال رياء، ىنا . ىنا قمب بسيط ذك إتجاه كاحد نحك اهلل. المستقبؿ
. يصير القمب كقمب طفؿ ال يكجد فيو طريقاف منقسماف أك مختمطاف مع بعضيما

كالتسبيح  ىك تعبير عف حالة الفرح الذل . الذل يحيا فى فرح كبساطة قمب كحرية يسبح اهلل بالركح = ُمَسبٍِّحيفَ 
. ، ىذه ركح العبادة، ىى عبلقة الخالؽ بالمخمكؽ فى عشرة حمكة ترفع النفس هلليضعو اهلل فى القمب

. التسبيح ىك عمؿ نبدأه عمى األرض كنكممو فى السماء كبو نشترؾ مع المبلئكة
ـْ ِنْعَمٌة َلَدى َجِميِع الشَّْعبِ  ، مجاؿ حى فعَّاؿ غير مرئى  يعطييا الركح القدسالنعمة اإلليية ىى قكة إليية = َلُي

كلكف الشياطيف تشعر بو فتيرب، كاآلخريف يشعركف بو، فمقد شعر الييكد غير المؤمنيف بقكة ىؤالء . لئلنساف
. المسيحييف، كىذا أدل إليماف الكثيريف مف الييكد إذ رأكا عمؿ اهلل العجيب فى ىؤالء المسيحييف

 ىذا ىك تأثير المسيحييف المباشر بسبب النعمة التى حصمكا عمييا فى غير =َوَكاَف الرَّبُّر ُكؿَّ َيْوـٍ َيُضُّـر 
 .المؤمنيف



(اإلصحاح الثالث)أعمال الرسل    
 

 
29 

 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الثالث

 
اَلِة التَّاِسَعةِ 1"(:- 1)آية     ".َوَصِعَد ُبْطُرُس َوُيوَحنَّا َمًعا ِإَلى اْلَيْيَكِؿ ِفي َساَعِة الصَّ
رأينا أف المسيح صعد كأرسؿ لنا الركح القدس، كرأينا عمؿ الركح القدس فى عظة بطرس، كاآلف نرل  = َوَصِعدَ 
 كاليدؼ بناء ممككت اهلل كنمك الكنيسة كيقكؿ صعد . لعمؿ الركح فى الكنيسة أال كىك عمؿ المعجزاتا آخركجو

اَلِة التَّاِسَعةِ . فالييكؿ مرتفع عف المدينة  كانت الصمكات تقاـ فى الييكؿ فى الساعات الثالثة  =ِفي َساَعِة الصَّ
لتزمكا بيذه إكالمسيحييف األكائؿ . كالسادسة كالتاسعة ككانكا يقدمكف الذبائح كقت الساعتيف الثالثة كالتاسعة

 مرات أمَّا داكد فحدد عدد الصمكات 3كاف دانياؿ يصمى  (10:6دا )كفى . الصمكات فى الييكؿ حتى خرابو
(. 164:119مز )بسبع صمكات 

 
ِو ُيْحَمُؿ، َكاُنوا َيَضُعوَنُو ُكؿَّ َيْوـٍ ِعْنَد َباِب اْلَيْيَكِؿ الَِّذي ُيَقاُؿ َلُو 2"(:-  2)آية  َوَكاَف َرُجٌؿ َأْعَرُج ِمْف َبْطِف ُأمٍّ
  ".ِلَيْسَأَؿ َصَدَقًة ِمَف الَِّذيَف َيْدُخُموَف اْلَيْيَكؿَ « اْلَجِميؿُ »

ِو  . إذان فشفائو عف طريؽ الصدفة مستحيؿ= َأْعَرُج ِمْف َبْطِف ُأمٍّ
كقاؿ عنو يكسيفكس أف ىذا الباب المصنكع مف البركنز . سمى الجميؿ لجماؿ صنعتو كنقكشو = اْلَجِميؿُ  َبابِ 

كالحظ أف ىناؾ . الككرنثى فاؽ فى جمالو األبكاب المنشأة بالفضة كمزينة بالذىب، بؿ فاقيا أيضان فى قيمتو
ىذا ما أتى المسيح ألجمو، أف يعيد لنا جمالنا ككمالنا الذل .  المكجكد عندهواألعرج تناقضان بيف جماؿ الباب

كنبلحظ أف ىذا ىك الباب الذل يدخؿ منو الجميع حتى . فقدناه بسبب الخطية فنصير ىيكؿ هلل يسكف فينا
. الكينة، إذان فالكؿ يعرؼ األعرج كتككف المعجزة شيادة لمجميع

 
َفَتَفرََّس ِفيِو 4. َفيَذا َلمَّا رََأى ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا ُمْزِمَعْيِف َأْف َيْدُخاَل اْلَيْيَكَؿ، َسَأَؿ ِلَيْأُخَذ َصَدَقةً 3"(:- 6-3)اآليات 

ٌة »:َفَقاَؿ ُبْطُرُس 6. َفاَلَحَظُيَما ُمْنَتِظرًا َأْف َيْأُخَذ ِمْنُيَما َشْيًئا5« !اْنُظْر ِإَلْيَنا»:ُبْطُرُس َمَع ُيوَحنَّا، َوَقاؿَ  َلْيَس ِلي ِفضَّ
ـْ َواْمشِ : َواَل َذَىٌب، َولِكِف الَِّذي ِلي َفِإيَّاُه ُأْعِطيؾَ    ".«!ِباْسـِ َيُسوَع اْلَمِسيِح النَّاِصِريٍّ ُق

كاف الكؿ قد كزع أمكالو فمف أيف ليما بالماؿ، لقد صار بطرس كيكحنا فقراء فى الماؿ كلكف صاركا أغنياء 
كلنبلحظ أف إسـ يسكع لو قكة عمى الشفاء كقيامة األمكات كىذه القكة أعطاىا . ركحيان فميـ قكة بإسـ الرب يسكع

. لقد صار لمكنيسة كنز ىك إسـ يسكع المسيح. اهلل لتبلميذه ليشيدكا لوي 
 

  "َوَأْمَسَكُو ِبَيِدِه اْلُيْمَنى َوَأَقاَمُو، َفِفي اْلَحاِؿ َتَشدََّدْت ِرْجاَلُه َوَكْعَباُه،7"(:- 7)آية 
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اليد اليمنى لمرسكؿ تكضع عمى الرأس ليحؿ الركح القدس كلتيب الغفراف كتشفى كتطرد = َأْمَسَكُو ِبَيِدِه اْلُيْمَنى 
كاليد اليمنى تشير لمقكة التى صارت لو . األركاح الشريرة كتقيـ أساقفة ككينة، كىكذا لكؿ أسقؼ ناؿ كضع اليد

. فيك يصؼ أماكف الضعؼ التى تقكت = َتَشدََّدْت ِرْجاَلُه َوَكْعَباهُ   كالحظ كصؼ لكقا كطبيب إذ يقكؿ. بالمسيح
 

  ".َفَوَثَب َوَوَقَؼ َوَصاَر َيْمِشي، َوَدَخَؿ َمَعُيَما ِإَلى اْلَيْيَكِؿ َوُىَو َيْمِشي َوَيْطُفُر َوُيَسبٍُّح ااَ 8"(:- 8)آية 
. فالطبيعى أنو البد أف يتدرب عمى المشى لكننا نجده يثب.  طبيعيةغيرالحظ حركة األعرج التى صار ليا قكة 

 
َوَعَرُفوُه َأنَُّو ُىَو الَِّذي َكاَف َيْجِمُس أَلْجِؿ 10. َوَأْبَصَرُه َجِميُع الشَّْعِب َوُىَو َيْمِشي َوُيَسبٍُّح ااَ 9"(:- 10-9)اآليات 

َدَقِة َعَمى َباِب اْلَيْيَكِؿ اْلَجِميِؿ، َفاْمَتأُلوا َدْىَشًة َوَحْيَرًة ِممَّا َحَدَث َلوُ    ".الصَّ
ىذا ىك قصد الركح القدس، أف ينظر الشعب كيعرؼ الحقيقة كيفكر كيحتار، كيؼ قاـ ىذا بإسـ مف صمبكه 

. الركح يشيد لممسيح ليؤمف الناس. كدفنكه، بؿ أف تبلميذه يصنعكف ما صنعو ىك مف معجزات
 

ـْ َجِميُع الشَّْعِب ِإَلى 11"(:- 11)آية  َوَبْيَنَما َكاَف الرَُّجُؿ اأَلْعَرُج الَِّذي ُشِفَي ُمَتَمسًٍّكا ِبُبْطُرَس َوُيوَحنَّا، َترَاَكَض ِإَلْيِي
َواِؽ الَِّذي ُيَقاُؿ َلُو  ـْ ُمْنَدِىُشوفَ « ِرَواُؽ ُسَمْيَمافَ »الرٍّ    ".َوُى

لقد صار بطرس . بركح الشكر كاإلمتناف العميؽ ليما = ُمَتَمسًٍّكا. ىذا ىك ىدؼ الركح القدس = َترَاَكَض الشَّْعبِ 
. اآلف صيادان لمناس كما قاؿ لو المسيح

 
ُبوَف ِمْف ىَذا؟ »:َفَممَّا رََأى ُبْطُرُس ذِلَؾ َأَجاَب الشَّْعبَ 12"(:- 12)آية  ـْ َتَتَعجَّ َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْسرَاِئيِميُّروَف، َما َباُلُك

ِتَنا َأْو َتْقَواَنا َقْد َجَعْمَنا ىَذا َيْمِشي؟  "َوِلَماَذا َتْشَخُصوَف ِإَلْيَنا، َكَأنََّنا ِبُقوَّ
أخطر ما يكاجو صاحب المكىبة أف يظف فى نفسو أنو ىك الذل فعميا إلستحقاقو كقداستو، كىذا لـ يسقط فيو 

. بطرس بؿ شيد لممسيح
 

ـْ َوَأْنَكْرُتُموُه 13"(:- 13)آية  َد َفتَاُه َيُسوَع، الَِّذي َأْسَمْمُتُموُه َأْنُت ْسَحاَؽ َوَيْعُقوَب، ِإلَو آَباِئَنا، َمجَّ ـَ َواِِإ ِإفَّ ِإلَو ِإْبرَاِىي
ـٌ ِبِإْطاَلِقوِ  ـَ َوْجِو ِبياَلُطَس، َوُىَو َحاِك   ".َأَما

ْسَحاَؽ َوَيْعُقوبَ . كممات بطرس فييا إدانة ليـ لينخس قمكبيـ فيتكبكا كيؤمنكا ـَ َواِِإ بطرس يستخدـ ىذه  = ِإلَو ِإْبرَاِىي
كىذه الكممات ىى صيغة مستخدمة فى صمكات الييكؿ . الكممات المعركفة ليـ ليعمف أنو ال يؤمف بإلو غير إلييـ

سحؽ كيعقكب َد َفتَاُه . يفتتحكف بيا الصمكات قائميف مبارؾ أنت أييا الرب إلينا إلو إبراىيـ كا  أل إبنو = َمجَّ
. ىذا بعد أف صمبكه أقامو كأصعده لمسماء كأجمسو عف يمينو (11:1مر  + 7:2مز )المكلكد مف إمرأة 
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ىنا بطرس حكَّؿ نظرىـ مف أعرج يشفى إلى يسكع القائـ مف األمكات، أل إلى المعجزة األعظـ، فاألعرج قاـ 
(. 18:12مت)كقارف مع . (4-1:42ش إ)عبده كما جاءت فى . ككممة فتاه تترجـ عبده أيضان . بإسـ المسيح

. ففى إشعياء كردت عبدل كفى متى كردت فتال
 

ـْ َرُجٌؿ َقاِتؿٌ 14"(:- 15-14)اآليات  ـْ َأْف ُيوَىَب َلُك ، َوَطَمْبُت ـُ اْلُقدُّروَس اْلَبارَّ ـْ َأْنَكْرُت َوَرِئيُس اْلَحَياِة 15. َولِكْف َأْنُت
  ".َقَتْمُتُموُه، الَِّذي َأَقاَمُو اُا ِمَف اأَلْمَواِت، َوَنْحُف ُشُيوٌد ِلذِلؾَ 

كالمسيح قاؿ عف نفسو أنا ىك . الكممة اليكنانية تفيد صاحب الحياة أك منشئ الحياة أك مصدرىا = رئيس الحياة
لقد إرتكبتـ جرمان غبيان إذ قتمتـ مف .. القيامة كالحياة كلذلؾ لـ يستطع المكت أف يمسكو كبطرس كأنو يقكؿ ليـ

. أتى ليعطيكـ حياة
 

َوِباإِليَماِف ِباْسِمِو، َشدََّد اْسُمُو ىَذا الَِّذي َتْنُظُروَنُو َوَتْعِرُفوَنُو، َواإِليَماُف الَِّذي ِبَواِسَطِتِو َأْعَطاُه 16"(:- 16)آية 
ـَ َجِميِعُكـْ  َة َأَما حَّ   ".ىِذِه الصٍّ

اإلسـ عند الييكد  =  بإسمو.ىنا بطرس يذكر اإليماف بالمسيح مرتيف ليفيمكا مصدر القكة التى أقامت األعرج
كالييكد . فإسـ اهلل عند الييكد يعنى حضرتو كشخصو كقكتو ككؿ خصائصو. يكشؼ عف ىكية صاحب اإلسـ

كانكا ال ينطقكف بإسـ ييكه بؿ يقكلكف بدالن منو أدكنال أك السيد أك يقكلكف عف ييكه اإلسـ كفى ىذا داللة عمى 
كبطرس ىنا يذكر إسـ المسيح مرتيف إشارة ألف إسمو كيعنى حضرتو كقكتو . إسـ ييكه الذل ال يذكركنو بألسنتيـ

كىك يستعمؿ إسـ المسيح بنفس األسمكب الذل يتكممكف بو عف ييكه ليفيمكا أف إسـ . ىك الذل أقاـ األعرج
فبل يكجد إسـ آخر لو ىذه . المسيح لو حضكر كقكة كسمطاف كما يفيمكا ىـ عف ييكه كبالتالى فالمسيح ىك ييكه 

 "أعطاه إسمان فكؽ كؿ إسـ"لذلؾ حيف قاؿ بكلس عف المسيح . الخاصية أل حضكره كقكتو كشخصو إالَّ إسـ ييكه
.  كاف بيذا يقصد أف المسيح ىك ييكه(9:2فى )

يعطى لممؤمف أف يستعمؿ إسمو فتككف لو قكة  (أل قكتو كحضرتو)كمعنى كبلـ بطرس أف اإليماف بإسـ المسيح 
 ىَذا الَِّذي َتْنُظُروَنُو  (إسـ المسيح)َشدََّد اْسُمُو باإليماف بإسـ المسيح  = َوِباإِليَماِف ِباْسِموِ  .تقيـ األعرج بؿ الميت

كاإلسـ يعنى مقدرة  .المسيح بإسـكالطريؽ ليذا ىك اإليماف  ، أل أف إسـ المسيح شدد ىذا األعرج. أل األعرج
. مكانياتو إكصفات الشخص ك

  
ـْ َأْيًضا»17(:- 17)آية  ، َكَما ُرَؤَساُؤُك ـْ ـْ ِبَجَياَلٍة َعِمْمُت ـُ َأنَُّك   .َواآلَف َأيُّرَيا اإِلْخَوُة، َأَنا َأْعَم

يا أبتاه إغفر ليـ ألنيـ ال يعممكف "كمف يؤمف يستفيد بما قالو المسيح عمى الصميب . ىنا بطرس يبلطفيـ ليؤمنكا
. كالجيالة ىنا أنيـ لـ يككنكا يعرفكف أف المسيح ىك اهلل المتجسد  ..ِبَجَياَلةٍ " = ماذا يفعمكف
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ـَ اْلَمِسيُح، َقْد َتمََّمُو ىَكَذا18"(:- 20-18)اآليات  . َوَأمَّا اُا َفَما َسَبَؽ َوَأْنَبَأ ِبِو ِبَأْفَواِه َجِميِع َأْنِبَياِئِو، َأْف َيتَأَلَّ
، ِلَكْي تَْأِتَي َأْوَقاُت اْلَفَرِج ِمْف َوْجِو الرَّبٍّ 19 ـْ َوُيْرِسَؿ َيُسوَع اْلَمِسيَح اْلُمَبشََّر ِبِو 20. َفُتوُبوا َواْرِجُعوا ِلُتْمَحى َخَطاَياُك

ـْ َقْبؿُ    ".َلُك
إف كؿ ما صنعكه بالمسيح قد سبؽ األنبياء كتنبأكا عنو، إذان كاف ىذا بمقتضى عمـ اهلل السابؽ، اهلل سمح ليـ بأف 

كاليدؼ غفراف الخطايا لمف يؤمف كيعتمد، كىك يطمب منيـ أف يؤمنكا . يتمكا جريمتيـ ففى ىذا خبلص العالـ
. كبالتالى يعتمدكف فيغفر اهلل ليـ ما عممكه

حالة فرح كسبلـ عكضان = ىى بركات المسيح لمف يؤمنكا بو كيسكب اهلل نعمتو عمييـ = وتَْأِتَي َأْوَقاُت اْلَفَرِج 
أل . ىذه مثؿ إف رجعتـ إلىَّ أرجع إليكـ = َوُيْرِسَؿ َيُسوَع اْلَمِسيحَ  . يقكؿ ىذا لييبيـ الرجاء. عف ضيؽ الخطية

إف كاف قد فاتكـ أف تقبمكا المسيح حيف كاف عمى األرض بؿ كصمبتمكه، فأقبمكه اآلف فيككف لكـ ربان كمخمصان 
، كيعكد لكـ (20 : 28 + 20 : 18مت) كيحيا في كسطكـ كفيكـ كىذا ىك كعد المسيح كيغفر لكـ ما فعمتمكه

كقد تعنى أف المسيح حينما يأتى فى . سابؽ أزمنة الحب بينكـ كبيف المسيح إليكـ كينسكب عميكـ ركحو القدكس
. مجيئو الثانى يككنكف فى مجده

 
ـَ َعْنَيا اُا ِبَفـِ َجِميِع َأْنِبَياِئِو 21"(:- 21)آية  الَِّذي َيْنَبِ ي َأفَّ السََّماَء َتْقَبُمُو، ِإَلى َأْزِمَنِة َردٍّ ُكؿٍّ َشْيٍء، الَِّتي َتَكمَّ

  ".اْلِقدٍّيِسيَف ُمْنُذ الدَّْىرِ 
 أل تستقبمو فيك ممؾ الممكؾ كىك بعد أف صعد جمس Receive Himتقبمو  = الَِّذي َيْنَبِ ي َأفَّ السََّماَء َتْقَبُموُ 

عف يميف اآلب كصار كسيطان بيف اهلل كالمؤمنيف فيصير المؤمنيف مقبكليف فيو، كىك يدير كنيستو كرأس لمكنيسة 
كالكنيسة تحيا مجاىدة منتظرة ىذا اليـك قائمة مع يكحنا .  فى نياية األزمنةا مكانان فى السماء ليكممواكيعد لو
الييكد يفيمكف ىذه بأف اهلل يرد  = ِإَلى َأْزِمَنِة َردٍّ ُكؿٍّ َشْيءٍ . 12:3بط 2" +آميف تعاؿ أييا الرب يسكع"الرائى 

لكف يفيميا المسيحيكف بأف . (6:1أع )كىذا كاف سؤاؿ حتى التبلميذ لممسيح . الممؾ إلسرائيؿ عمى كؿ العالـ
ففى مجيئو الثانى يديف األشرار كيعطى المجد . الرب يرد ليـ المجد فى ممككت السمكات عند مجيئو الثانى

كنبلحظ أنو فى األياـ األخيرة أيضان سيعكد الييكد لئليماف كيرجعكا هلل كيرجع ليـ اهلل . (2 ، 1:4مؿ )لؤلبرار 
كالمسيح سيظؿ فى السماء كلف يأتى ثانية إلى نياية األياـ حيف تأتى أزمنة رد كؿ شئ، فيك لف يأتى . بمحبتو

. منذ البداية = ُمْنُذ الدَّْىرِ . إاٌل فى المجئ الثانى
 

ـْ ِمْف ِإْخَوِتُكـْ : َفِإفَّ ُموَسى َقاَؿ ِل َباءِ 22"(:- 23-22)اآليات  ـُ الرَّبُّر ِإلُيُك ـُ َلُك َلُو َتْسَمُعوَف . ِإفَّ َنِبيًّا ِمْثِمي َسُيِقي
ـْ ِبوِ    ".َوَيُكوُف َأفَّ ُكؿَّ َنْفٍس اَل َتْسَمُع ِلذِلَؾ النَِّبيٍّ ُتَباُد ِمَف الشَّْعبِ 23. ِفي ُكؿٍّ َما ُيَكمٍُّمُك
النبى أنت فقاؿ "كحينما سألكا المعمداف . كلكف مف الترجمة السبعينية (19-15:18تث )ىذا النص مأخكذ مف 

يك )فالييكد يفيمكف ىذه النبكة عمى أنيا عمى المسيح . كاف الييكد يقصدكف نبكة مكسى ىذه (21-19:1يك ) "ال
. كالمعنى أف مف ال يسمع لممسيح يعصى مكسى. (14:6يك  + 45:1يك  + 39 ، 38 ، 19:4
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ْنِبَياِء َأْيًضا ِمْف َصُموِئيَؿ َفَما َبْعَدُه، َجِميُع الَِّذيَف َتَكمَُّموا، َسَبُقوا َوَأْنَبُأوا ِبيِذِه اأَليَّاـِ 24"(:- 24)آية    ".َوَجِميُع اأَل

كانت نبكة صمكئيؿ عف المسيح ىى أنو قاؿ لشاكؿ الممؾ أف مممكتو كانت ستدـك لؤلبد لك سمع لكصية اهلل 
فى شخص المسيح إبف )كألنو لـ يسمع فصمكئيؿ فيـ أف المممكة ستذىب لداكد، كمممكة داكد  (13:13صـ 1)

(. 27 ، 26:37حز  + 34-31:31راجع أر )داكد، ستدـك إلى األبد 
 

ْنِبَياِء، َواْلَعْيِد الَِّذي َعاَىَد ِبِو اُا آَباَءَنا َقاِئاًل إِلْبراِىيـَ 25"(:- 26-25)اآليات  ـْ َأْبَناُء اأَل َوِبَنْسِمَؾ َتَتَباَرُؾ : َأْنُت
ـْ َعْف ُشُرورِهِ 26. َجِميُع َقَباِئِؿ اأَلْرضِ  ـْ ِبَردٍّ ُكؿٍّ َواِحٍد ِمْنُك ـَ اُا َفتَاُه َيُسوَع، َأْرَسَمُو ُيَباِرُكُك ـْ َأوَّاًل، ِإْذ َأَقا  ".«ِإَلْيُك

ـْ َأوَّالً . ىـ أكالد األنبياء كليـ كؿ البركات التى تنبأ بيا ىؤالء األنبياء كلكف ذلؾ إف آمنكا بالمسيح كعكد  = ِإَلْيُك
ىؤالء الييكد كاف ليـ أف يركا المسيح بالجسد كقد . األنبياء بالبركة ىى لمييكد أكالن إف آمنكا ثـ ثانيان لؤلمـ أيضان 

أتى ليـ كمف كسطيـ متمنيان إيمانيـ، كىك عمؿ معجزاتو فى كسطيـ كأمر تبلميذه أف يبدأكا بأكرشميـ كالييكدية 
كىذا طبعان ألنو فى أكرشميـ كالييكدية ىناؾ مؤمنيف كانكا أمناء لمنامكس كهلل كىـ مستعديف ألف يقبمكا . أكالن 

ْنِبَياءِ . المسيح الذل تنبأ عنو األنبياء ككاف ىدؼ النامكس  . إبف لمعممو كىـ أتباع األنبياءذفالتممي = َأْبَناُء اأَل
 (.16:3تؾ )أل بالمسيح تتبارؾ كؿ األرض = ِبَنْسِمَؾ َتَتَباَرُؾ أل أبناء إبراىيـ كليـ الكعد اإلليى  = َواْلَعْيدِ 
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الرابع

 
دُّروِقيُّروَف، 1"(:- 2-1)يات اآل َوَبْيَنَما ُىَما ُيَخاِطَباِف الشَّْعَب، َأْقَبَؿ َعَمْيِيَما اْلَكَيَنُة َوَقاِئُد ُجْنِد اْلَيْيَكِؿ َوالصَّ
ِريَف ِمْف َتْعِميِمِيَما الشَّْعَب، َوِنَداِئِيَما ِفي َيُسوَع ِباْلِقَياَمِة ِمَف اأَلْمَواتِ 2    ".ُمَتَضجٍّ

كىذا التبشير حرؾ . ما ضايؽ رؤساء الييكد ىك تبشير التبلميذ بقيامة المسيح الذل صمبكه كىذا يعنى أنيـ قتمة
كىك المسئكؿ عف أمف كنظاـ الييكؿ فى الداخؿ اْلَكَيَنُة َوَقاِئُد ُجْنِد اْلَيْيَكِؿ بعثة كبيرة لمقبض عمى التبلميذ، مف 

دُّروِقيُّروفَ .  ككاف كاىنان يمى رئيس الكينة كلـ يكف ضابطان عسكريان ،كالخارج كمنيـ رؤساء الكينة كليـ  = َوالصَّ
كألنيـ ال يعتقدكف فى القيامة . عبلقات حسنة مع السمطة الركمانية ككانكا يساعدكف الركماف فى إخماد الثكرات

. ضؼ إلى ذلؾ خكفيـ عمى شعبيتيـ كمصادر أمكاليـ. مف األمكات أىاجيـ بشارة التبلميذ بأف المسيح قد قاـ
 

  ".َفأَْلَقْوا َعَمْيِيَما اأَلَياِدَي َوَوَضُعوُىَما ِفي َحْبٍس ِإَلى اْلَ ِد، أَلنَُّو َكاَف َقْد َصاَر اْلَمَساءُ 3"(:- 3)آية 
كبيذا بدأ اإلضطياد الرسمى لممسيحية كبدأت سمسمة . ىذه أكؿ مرة يقضى فييا تمميذ لممسيح ليمتو فى السجف

كالحظ أنيـ كضعكىـ فى الحبس إذ ال يجكز المحاكمة فى المساء، ىنا إحترمكا ىذا القانكف الييكدل أٌما . األالـ
. مع المسيح فظمت المحاكمة طكاؿ الميؿ

 
  ".َوَكِثيُروَف ِمَف الَِّذيَف َسِمُعوا اْلَكِمَمَة آَمُنوا، َوَصاَر َعَدُد الرٍَّجاِؿ َنْحَو َخْمَسِة آاَلؼٍ 4"(:- 4)آية 

. فاألالـ ال تمنع نمك الكنيسة بؿ تساعد عمى نمكىا. فى مقابؿ األالـ نجد أف الكنيسة تنمك
 
ـَ 5"(:- 7-5)يات اآل ـُ اْجَتَمُعوا ِإَلى ُأوُرَشِمي ـْ َوَكَتَبَتُي ـْ َوُشُيوَخُي َوَحَدَث ِفي اْلَ ِد َأفَّ ُرَؤَساَءُى

َمَع َحنَّاَف َرِئيِس 6
َوَلمَّا َأَقاُموُىَما ِفي اْلَوْسِط، 7. اْلَكَيَنِة َوَقَياَفا َوُيوَحنَّا َواإِلْسَكْنَدِر، َوَجِميِع الَِّذيَف َكاُنوا ِمْف َعِشيَرِة ُرَؤَساِء اْلَكَيَنةِ 

 ".«ِبَأيَِّة ُقوٍَّة َوِبَأيٍّ اْسـٍ َصَنْعُتَما َأْنُتَما ىَذا؟»:َجَعُموا َيْسأَُلوَنُيَما
كالسنيدريـ ىك أعمى محكمة . ىؤالء المجتمعكف ىـ ىيئة السنيدريـ أل مجمس المشكرة أك إدارة كىى كممة أرامية

 24+  كاىنان 24ككاف تقسيميـ كالتالى . 71رئيس الكينة فيصبح العدد اإلجمالى +  شيخ 70)فى إسرائيؿ كىـ 
.  عمى غرار نظاـ السبعيف شيخان أياـ مكسى70ككانكا . كمنيـ فريسييف كصدكقييف ( كاتبان 22+ شيخان 

ستمرت سمطاتو حتى الحرب مع الركماف سنة . ـ. ؽ200كالسنيدريـ عقد أكؿ إجتماع لو سنة  كأياـ . ـ70كا 
كنبلحظ ىنا أف اهلل رتب لرسمو أف يشيدكا لو داخؿ . الركماف كاف ليـ أف يحكمكا باإلعداـ عمى أف يكافؽ الكالى

. السنيدريـ
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كىـ ربما ظنكا أنيا قكة سحرية أك بقكة بعمزبكؿ كما . إذان فقد أقركا بالمعجزة فالكؿ رآىا = ِبَأيَِّة ُقوٍَّة َصَنْعُتَما ىَذا
 السؤاؿ فيو صيغة =ِبَأيَِّة ُقوٍَّة َصَنْعُتَما . ربما تصكركا أنو بإسـ أحد األنبياء= َوِبَأيٍّ اْسـٍ . قالكا عف المسيح سابقان 

. السخرية
 
وِح اْلُقُدِس َوَقاَؿ َلُيـْ 8"(:- 10-8)يات اآل ِإْف 9َيا ُرَؤَساَء الشَّْعِب َوُشُيوَخ ِإْسرَاِئيَؿ، »:ِحيَنِئٍذ اْمَتأَل ُبْطُرُس ِمَف الرُّر

، ِبَماَذا ُشِفَي ىَذا،  ـْ َوَجِميِع َشْعِب 10ُكنَّا ُنْفَحُص اْلَيْوـَ َعْف ِإْحَساٍف ِإَلى ِإْنَساٍف َسِقيـٍ َفْمَيُكْف َمْعُموًما ِعْنَد َجِميِعُك
ـُ، الَِّذي َأَقاَمُو اُا ِمَف اأَلْمَواِت، ِبَذاَؾ َوَقَؼ ىَذا  ، الَِّذي َصَمْبُتُموُه َأْنُت ِإْسرَاِئيَؿ، َأنَُّو ِباْسـِ َيُسوَع اْلَمِسيِح النَّاِصِريٍّ

ـْ َصِحيًحا   ".َأَماَمُك
وِح اْلُقُدِس  أف ال نيتـ إذا كقفنا  (14:21لك  + 19:10مت )ىذا ىك كعد المسيح = ِحيَنِئٍذ اْمَتأَل ُبْطُرُس ِمَف الرُّر

كىذا ما حدث . أماـ ممكؾ ككالة فالركح القدس يعطينا فى ذلؾ الكقت ما نتكمـ بو، فعمينا أف ال نخاؼ أك ال نيتـ
= الَِّذي َصَمْبُتُموُه . لبطرس، بؿ ىك كجو إتيامان لشيكخ السنيدريـ بأنيـ صمبكا مف أتى ليشفييـ كيشفى كؿ الشعب

ككاضح بيذا أف بطرس . كىذا ىك حكـ اهلل عمى المسيح = الَِّذي َأَقاَمُو ااُ ىذا حكـ السنيدريـ عمى المسيح  كاف
. يريد أف يقكؿ لقد كاف حكمكـ باطؿ، فمقد أبطمو اهلل بأف أقاـ المسيح، كىك يكجو ليـ إتيامان بأنيـ كقفكا ضد اهلل

 لـ يجسركا أف يقكلكا لو ،كنبلحظ أف رؤساء الكينة كمجمع السنيدريـ حينما قاؿ بطرس أف اهلل أقاـ المسيح
 . س ليقكلكا ذلؾاكلمتبلميذ أنكـ سرقتمكه كالحراس نياـ فيـ يعممكف أنيـ دفعكا رشكة لمحر

وِح  متؤل يكـ الخمسيف، كلكف ىذه تعنى قكة جديدة أعطاىا لو الركح القدس = اْمَتأَل ُبْطُرُس ِمَف الرُّر ىك سبؽ كا 
ىذه سخرية مف المجمع كتعنى أننى أحاكـ مف أجؿ  = ِإْحَسافٍ  مف أجؿ. كحكمة كفيـ كقكة لمرد عمى السنيدريـ

. إحساف عممتو
 

   ".اْلَحَجُر الَِّذي اْحَتَقْرُتُموُه َأيُّرَيا اْلَبنَّاُؤوَف، الَِّذي َصاَر رَْأَس الزَّاِوَيةِ : ىَذا ُىوَ 11"(:-  11)آية 
-42:21مت  + 11-7:12مر )كقد إستخدـ المسيح نفسو ىذه اآلية عف نفسو . (22:118مز )اإلقتباس مف 

فالمسيح حجر . (23-20:2أؼ  + 5-3:2بط 1 + 33 ، 32:9رك  + 16:28 + 16-14:8أش  + 44
. ربط بيف عيديف قديـ كجديد كبيف ييكد كأمـ كبيف السماء كاألرض

 
أَلْف َلْيَس اْسـٌ آَخُر َتْحَت السََّماِء، َقْد ُأْعِطَي َبْيَف النَّاِس، ِبِو َيْنَبِ ي . َوَلْيَس ِبَأَحٍد َغْيرِِه اْلَخاَلُص 12"(:- 12)آية 

 ".«َأْف َنْخُمَص 
كبطرس يرد أنو ال يكجد سكل إسـ المسيح الذل بو ال . ستخدمو الرسؿ لشفاء األعرجإىـ سألكا عف اإلسـ الذل 

ما قالو بطرس ىنا ىك دعكة لمسنيدريـ .  بؿ بو نخمص أل نشفى ركحيان  ،نشفى مف أمراضنا الجسدية فقط
. ليؤمنكا فيشفكا
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ُبوا13"(:- 13)آية  يَّاِف، َتَعجَّ . َفَممَّا رََأْوا ُمَجاَىَرَة ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا، َوَوَجُدوا َأنَُّيَما ِإْنَساَناِف َعِديَما اْلِعْمـِ َوَعامٍّ
   ".َفَعَرُفوُىَما َأنَُّيَما َكاَنا َمَع َيُسوعَ 

نطبلؽ = ُمَجاَىَرةَ   . تشير لكبلـ بطرس بثقة كعدـ إضطراب كجسارة كالكممة األصمية تشير لمحديث بحرية كا 
كما أدىشيـ إستخداـ بطرس لمنبكات، كىـ يظنكف أف ال أحد . أل لـ يتعمما فى مدارس الربييف= َعِديَما اْلِعْمـِ 

(. 45:24لك )كلكف اهلل يفتح الذىف ليفيـ العامى كبلـ الكتاب  (15:7يك ) (معمـ= رابى ) يفيميا سكل الربييف
. أليس ىذا ىك عمؿ الركح القدس، أف يعممنا كؿ شئ

المحكمة بدأ يسيطر عمييا الشعكر بكجكد يسكع فتبلميذه ليـ نفس .  المسيح يحيا فى ريًسموً  =َكاَنا َمَع َيُسوعَ 
. (الجرأة كالعمـ كالمعجزات)صفاتو 

 
ـْ َشْيٌء ُيَناِقُضوَف ِبوِ 14"(:- 14)آية  ـْ َيُكْف َلُي   ".َولِكْف ِإْذ َنَظُروا اإِلْنَساَف الَِّذي ُشِفَي َواِقًفا َمَعُيَما، َل

ككاف األعرج الذل شفى جريئان فيك لـ يتركيما . ما أغمؽ المناقشة أف األعرج الذل شيًفىى ىك خير شاىد لبراءتيما
. كييرب

 
ـْ 15"(:- 16-15)يات اآل َفَأَمُروُىَما َأْف َيْخُرَجا ِإَلى َخاِرِج اْلَمْجَمِع، َوَتآَمُروا ِفيَما َبْيَنُي

َماَذا َنْفَعُؿ »: َقاِئِميفَ 16
ـَ َأفَّ آَيًة َمْعُموَمًة َقْد َجَرْت ِبَأْيِديِيَما، َواَل َنْقِدُر َأْف ُنْنِكرَ     ".ِبيَذْيِف الرَُّجَمْيِف؟ أَلنَُّو َظاِىٌر ِلَجِميِع ُسكَّاِف ُأوُرَشِمي

مف الذل أخبر التبلميذ بما دار سران فى جمسة .. كىناؾ سؤاؿ.. ىك السنيدريـ أل المحكمة العميا = اْلَمْجَمعِ 
. المداكلة؟ غالبان ىك بكلس تمميذ غماالئيؿ

 
َولِكْف ِلَئالَّ َتِشيَع َأْكَثَر ِفي الشَّْعِب، ِلُنَيدٍّْدُىَما َتْيِديًدا َأْف اَل ُيَكمٍَّما َأَحًدا ِمَف النَّاِس ِفيَما 17"(:- 18-17)يات اآل

  ".َفَدَعْوُىَما َوَأْوَصْوُىَما َأْف اَل َيْنِطَقا اْلَبتََّة، َواَل ُيَعمٍَّما ِباْسـِ َيُسوعَ 18. «َبْعُد ِبيَذا االْسـِ 
كلكف كيؼ ينكركف الحؽ؟ البد أف الشيطاف الذل حركيـ . ىنا نرل خكفيـ كرعبيـ مف إسـ يسكع الذل صمبكه

فيـ رفضكا . نبلحظ أنيـ تحاشكا ذكر إسـ يسكع ريعبان منو = ِبيَذا االْسـِ . ليصمبكا المسيح مازاؿ مسيطران عمييـ
. الخبلص ألنيـ طمبكا مجد الناس

 
ـْ ُبْطُرُس َوُيوَحنَّا َوَقاالَ 19"(:- 20-19)يات اآل ـْ َأْكَثَر ِمَف اِا، »:َفَأَجاَبُي ـَ اِا َأْف َنْسَمَع َلُك ِإْف َكاَف َحقًّا َأَما

ـَ ِبَما رََأْيَنا َوَسِمْعَنا20. َفاْحُكُموا   ".«أَلنََّنا َنْحُف اَل ُيْمِكُنَنا َأْف اَل َنَتَكمَّ
الركح القدس أعطى التبلميذ جرأة ليعمنكا إصرارىـ عمى الشيادة بإسـ يسكع الذل أحبكه كشاىدكا قيامتو بعد 

. صمبو
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ـْ َيِجُدوا اْلَبتََّة َكْيَؼ ُيَعاِقُبوَنُيَما ِبَسَبِب الشَّْعِب، 21"(:- 22-21)يات اآل َوَبْعَدَما َىدَُّدوُىَما َأْيًضا َأْطَمُقوُىَما، ِإْذ َل
ُدوَف اَا َعَمى َما َجَرى،  أَلفَّ اإِلْنَساَف الَِّذي َصاَرْت ِفيِو آَيُة الشٍَّفاِء ىِذِه، َكاَف َلُو َأْكَثُر 22أَلفَّ اْلَجِميَع َكاُنوا ُيَمجٍّ

  ".ِمْف َأْرَبِعيَف َسَنةً 
كربما خكفان مف . كربما ىـ أطمقكىما حتى يستميمكىما فبل يتكمما بإسـ المسيح. كاضح ىنا تخبط المحكمة

. الجماىير الذيف إنبيركا بالمعجزة
 
ـْ ِبُكؿٍّ َما َقاَلُو َلُيَما ُرَؤَساُء اْلَكَيَنِة َوالشُّرُيوخُ 23"(:- 24-23)يات اآل . َوَلمَّا ُأْطِمَقا َأَتَيا ِإَلى ُرَفَقاِئِيَما َوَأْخَبرَاُى
اِنُع السََّماَء َواأَلْرَض »:َفَممَّا َسِمُعوا، َرَفُعوا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َصْوتًا ِإَلى اِا َوَقاُلوا24 َأيُّرَيا السَّيٍُّد، َأْنَت ُىَو اإِللُو الصَّ

 "َواْلَبْحَر َوُكؿَّ َما ِفيَيا،
اِنُع السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر ىـ يصمكف لرفع القضية هلل،  أل أنت ضابط الكؿ كلؾ السمطاف = اإِللُو الصَّ

َما َقاَلُو َلُيَما ُرَؤَساُء اْلَكَيَنِة . المطمؽ عمى كؿ الخميقة بما فييا السمطات الكائنة مثؿ مجمع السنيدريـ كالركماف
. أل ال ييعمِّما بإسـ يسكع= 
 
ـُ َوَتَفكََّر الشُّرُعوُب ِباْلَباِطِؿ؟ : اْلَقاِئُؿ ِبَفـِ َداُوَد َفتَاؾَ 25"(:- 28-25)يات اآل ِت اأُلَم ِلَماَذا اْرَتجَّ

َقاَمْت ُمُموُؾ 26
َؤَساُء َمًعا َعَمى الرَّبٍّ َوَعَمى َمِسيِحوِ  أَلنَُّو ِباْلَحِقيَقِة اْجَتَمَع َعَمى َفتَاَؾ اْلُقدُّروِس َيُسوَع، 27. اأَلْرِض، َواْجَتَمَع الرُّر

ِلَيْفَعُموا ُكؿَّ َما َسَبَقْت َفَعيََّنْت َيُدَؾ 28الَِّذي َمَسْحَتُو، ِىيُروُدُس َوِبياَلُطُس اْلُبْنِطيُّر َمَع ُأَمـٍ َوُشُعوِب ِإْسرَاِئيَؿ، 
  ".َوَمُشوَرُتَؾ َأْف َيُكوفَ 
حؿ عميو  = َمَسْحَتوُ . تترجـ عبد أك فتى إشارة لجسد المسيح الذل أخذه مف العذراء = َفتَاؾَ . 2اإلقتباس مف مز

كمعنى صبلتيـ أف العالـ ىائج عمى المسيح كمف يتبع . الركح القدس كتخصص ككاىف ككذبيحة إثـ عف الناس
. ككما إنتصر المسيح ستنتصر كنيستو. المسيح

 
، َواْمَنْح َعِبيَدَؾ َأْف َيَتَكمَُّموا ِبَكاَلِمَؾ ِبُكؿٍّ ُمَجاَىَرٍة، 29"(:- 30-29)يات اآل ـْ ، اْنُظْر ِإَلى َتْيِديَداِتِي َواآلَف َياَربُّر
 ".«ِبَمدٍّ َيِدَؾ ِلمشٍَّفاِء، َوْلُتْجَر آَياٌت َوَعَجاِئُب ِباْسـِ َفتَاَؾ اْلُقدُّروِس َيُسوعَ 30

. ىنا يرفعكا أماـ اهلل قضيتيـ إذ بدأ اإلضطياد ضدىـ كىـ يطمبكف قكة كمعكنة ليكممكا شيادتيـ عف المسيح
. كالحظ أنيـ لـ يطمبكا تكقؼ اإلضطياد ضدىـ

 
وِح اْلُقُدِس، َوَكاُنوا 31"(:- 31)آية  َوَلمَّا َصمَّْوا َتَزْعَزَع اْلَمَكاُف الَِّذي َكاُنوا ُمْجَتِمِعيَف ِفيِو، َواْمَتأَل اْلَجِميُع ِمَف الرُّر

  ".َيَتَكمَُّموَف ِبَكاَلـِ اِا ِبُمَجاَىَرةٍ 
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فطبيعة المادة أنيا مف عدـ . إعبلف عف حضكر الركح القدس الذل ىك فكؽ الطبيعة الزائمة= َتَزْعَزَع اْلَمَكاُف 
ىـ طمبكا قكة اهلل ككانت زعزعة المكاف إستجابة مف اهلل أنو . كأماـ عمؿ اهلل الحقيقى يتزعزع الباطؿ. كستزكؿ

.  المكاف يتزعزع أما التبلميذ فيمتمئكف بالركح. حاضر بقكتو كأف العالـ كمو يتزعزع أمامو
كنحف فى حاجة . اإلنساف المؤمف صار مسكنان هلل فبل يتزعزع بؿ اهلل مف محبتو يمؤله مف ركحو= اْمَتأَل اْلَجِميُع 

كنحف نسمع ىنا أنيـ إمتمئكا . إلى اإلمتبلء المستمر بالصبلة بمجاجة، مثؿ المصباح المحتاج دائمان لممئو بالزيت
( 16:1يك )إذان اإلمتبلء عممية مستمرة نحصؿ بيا عمى نعمة فكؽ نعمة . (4:2)كسمعنا سابقان أنيـ إمتمئكا 

. كعمى مزيد مف القكة، ىنا نرل الكنيسة تحكؿ أالميا كمشقاتيا إلى صبلة تعطييا مزيدان مف المؿء
 

ـْ َيُكْف َأَحٌد َيُقوُؿ ِإفَّ َشْيًئا ِمْف َأْمَواِلِو 32"(:- 32)آية  َوَكاَف ِلُجْمُيوِر الَِّذيَف آَمُنوا َقْمٌب َواِحٌد َوَنْفٌس َواِحَدٌة، َوَل
ـْ ُكؿُّر َشْيٍء ُمْشَتَرًكا   ".َلُو، َبْؿ َكاَف ِعْنَدُى

 + 29:19مت )لما ظيرت جسامة الخدمة ما عاد الرسؿ ييتمكف بأمبلكيـ بؿ باعكا كؿ شئ ليتفرغكا لمخدمة 
ىنا نجد أقكاؿ السيد المسيح التى حركتيـ لترؾ كؿ شئ، فمف كجد المؤلؤة كثيرة الثمف يبيع  (30 ، 29:10مر 

. ىـ ذاقكا طعـ اإلمتبلء مف الركح القدس فحسبكا كؿ شئ نفاية كتجردكا عف ممتمكاتيـ. كؿ الآللئ ليشترييا
. كتجردىـ عف ممتمكاتيـ سىيَّؿ الكرازة ليـ فى كؿ العالـ إذ لـ يعكدكا مرتبطيف بأكرشميـ فيـ ال يمتمككف فييا شيئان 
كعمكمان حينما تصؿ الكنيسة لمستكل الكحدة كجسد كاحد كركح كاحد تختفى الذاتية كالفردية كاإلحساس بالممكية 

.  أف يصير الكؿ كاحدان  (17يك )ككاف ىذا طمب المسيح فى . كاألنانية
 ، 21:17يك )كالنمط الذل طمبو المسيح لمكحدة فى الكنيسة ىك نفس النمط الذل عميو الكحدة داخؿ الثالكث 

كالمعنى أف كؿ ما ىك لى يككف لآلخر كما . (10:17يك " )كؿ ما ىك لى فيك لؾ"كىذه قاؿ عنيا المسيح . (22
 + 4:17يك )فاإلبف أتى ليستعمف مجد اآلب كيشيد لآلب كيمجد اآلب . كىناؾ مفيـك آخر. ىك لآلخر يككف لى

كالركح  (30 -28:12يك  + 5:17مت  + 17:3مت  + 5:17يك )كاآلب يمجد اإلبف كيشيد لو . (34:4
فكؿ أقنكـ يشيد كيمجد اآلخر، ىذه ىى . (15 ، 14:16يك  + 26:15يك )القدس يشيد لممسيح كيمجده 
 .كىذه ىى الكحدة التى يطمبيا فينا. المحبة التى يطمبيا اهلل فينا

 
َوِبُقوٍَّة َعِظيَمٍة َكاَف الرُّرُسُؿ ُيَؤدُّروَف الشََّياَدَة ِبِقَياَمِة الرَّبٍّ َيُسوَع، َوِنْعَمٌة َعِظيَمٌة َكاَنْت َعَمى 33"(:- 33)آية 

، ـْ  "َجِميِعِي
كالركح  .ىذا نتيجة طبيعية إلمتبلئيـ بالركح الذل كاف ثمرة طبيعية لصمكاتيـ التى إستجابيا اهلل= ِبُقوٍَّة َعِظيَمٍة 

(. 7: 1تى 2)القدس ىك ركح القكة 
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ـْ َأَحٌد ُمْحتَاًجا، أَلفَّ ُكؿَّ الَِّذيَف َكاُنوا َأْصَحاَب ُحُقوؿ َأْو ُبُيوٍت َكاُنوا 34"(:- 35-34)يات اآل ـْ َيُكْف ِفيِي ِإْذ َل
َوَيَضُعوَنَيا ِعْنَد َأْرُجِؿ الرُّرُسِؿ، َفَكاَف ُيوزَُّع َعَمى ُكؿٍّ َأَحٍد َكَما َيُكوُف َلُو 35َيِبيُعوَنَيا، َوَيْأُتوَف ِبَأْثَماِف اْلَمِبيَعاِت، 

   ".اْحِتَياجٌ 
. األغنياء كفركا إحتياجات الفقراء، لقد صارت الكنيسة سماء عمى األرض

 
ـُ اْبَف اْلَوْعِظ، َوُىَو اَلِويٌّ ُقْبُرِسيُّر 36"(:- 37-36)يات اآل َوُيوُسُؼ الَِّذي ُدِعَي ِمَف الرُّرُسِؿ َبْرَناَبا، الَِّذي ُيَتْرَج

  ".ِإْذ َكاَف َلُو َحْقٌؿ َباَعُو، َوَأَتى ِبالدَّرَاِىـِ َوَوَضَعَيا ِعْنَد َأْرُجِؿ الرُّرُسؿِ 37اْلِجْنِس، 
ىنا نتعرؼ عمى برنابا الذل سيرافؽ بكلس الرسكؿ، كأنو باع ما يمتمكو ىك أيضان كربما كانت ممتمكاتو فى 

كغالبان كانت أمبلؾ برنابا ضخمة تستحؽ اإلشارة ألنو . فالبلكل ال حؽ لو أف يمتمؾ أرضان فى إسرائيؿ. قبرص
 .ترؾ كؿ ىذا
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الخامس

 
َواْخَتَمَس ِمَف الثََّمِف، َواْمرََأُتُو َلَيا َخَبُر ذِلَؾ، 2َوَرُجٌؿ اْسُمُو َحَناِنيَّا، َواْمرََأُتُو َسفٍّيَرُة، َباَع ُمْمًكا 1" (:-2-1)يات اآل

   ".َوَأَتى ِبُجْزٍء َوَوَضَعُو ِعْنَد َأْرُجِؿ الرُّرُسؿِ 
ككما حدث أياـ عاخاف الذل قبؿ . كما قدَّـ القديس لكقا الكنيسة القكية الناجحة يقدـ ىنا ىذه القصة المحزنة
نيـز الشعب بسبب خطيتو أماـ أعدائو، ىمؾ حنانيا الكذاب  ألف الكنيسة كانت معرضة ألف تفقد  ،الحراـ فيمؾ كا 

الكنيسة اآلف تبدأ عيدان جديدان مع اهلل كما كانت إسرائيؿ تبدأ مع . إنتصاراتيا كمجدىا بسبب خطية حنانيا كسفيرة
كليستمر عمؿ اهلل مع شعبو البد مف عزؿ الخطية، كىذا ما أراد اهلل أف . يشكع عيدان جديدان فى أرضيا الجديدة

إذان إستمرار الكنيسة مرىكف بحفظ . يمكت عاخاف كتستمر إسرائيؿ، كيمكت حنانيا كتستمر الكنيسة. يظيره ىنا
كالقصة تشير ألف غفراف . كصايا المسيح كالمعنى أف مف يخالؼ كصية المسيح ييمؾ كلكف الكنيسة تستمر

كاف ىذا البد كأف يحدث فى بداية المسيحية حتى ال يظف أحد أف . الخطية بدـ المسيح ليس معناه اإلستيتار
كما زالت الكنيسة تعانى مف ىذا )ية غفراف الخطايا بالدـ معناه الفكضى كاإلستيتار فاهلل قدكس ال يقبؿ الخط

الفكر الغريب حتى يكمنا ىذا، كىك أف دـ المسيح يغفر حتى بدكف تكبة أك إعتراؼ، بؿ كصؿ األمر أف الدـ 
 ككما كاف .إذان ما حدث كاف لبنياف الكنيسة.  (يغفر بدكف إيماف، فماذا يقكؿ ىؤالء عف مكت حنانيا كسفيرة

كىكذا فعؿ اهلل فى بداية الييكدية إذ أمر برجـ مف . بطرس حازمان ىنا كاف بكلس حازمان مع خاطئ ككرنثكس
تعنى . ، ليخاؼ الجميع كتنتشر القداسة كال يفيـ أحد أف العبلقة مع اهلل(36 – 32 : 15عد) تعدل عمى السبت
. الفكضى كاإلستيتار

إلخ أل فمتمت الخطية داخؿ قمبى قبؿ أف أىمؾ كمى كألقى فى ..كىذا ما طمبو المسيح إف أعثرتؾ عينؾ فإقمعيا
. كنبلحظ أنو لـ يكف ىناؾ إجبار ألحد أف يبيع ممتمكاتو، فكؿ كاحد حر. كىذا عمى المستكل الشخصى. جينـ

إذان خطية حنانيا كسفيرة ليسا أنيما حجبا جزء مف الماؿ بؿ خطيتيـ ىى الغش كالكذب، كأنيما ظنا أنيما قادراف 
 .ككانا سيأخذاف مف الصندكؽ المشترؾ كأنيما ال يممكاف شيئان كىما يمتمكاف ما أخفياه. عمى إخفاء شئ عف اهلل

 
وِح اْلُقُدِس َوَتْخَتِمَس ِمْف »: َفَقاَؿ ُبْطُرُس 3"(:- 4-3)يات اآل َياَحَناِنيَّا، ِلَماَذا َمأَل الشَّْيَطاُف َقْمَبَؾ ِلَتْكِذَب َعَمى الرُّر

ـْ َيُكْف ِفي ُسْمَطاِنَؾ؟ َفَما َباُلَؾ َوَضْعَت ِفي َقْمِبَؾ ىَذا 4َثَمِف اْلَحْقِؿ؟  أََلْيَس َوُىَو َباؽ َكاَف َيْبَقى َلَؾ؟ َوَلمَّا ِبيَع، أََل
ـْ َتْكِذْب َعَمى النَّاِس َبْؿ َعَمى ااِ   ".«اأَلْمَر؟ َأْنَت َل

كىنا الشيطاف مؤل . نبلحظ أف عمؿ الشيطاف ألف يمؤل قمكب الناس بالشر ليصيركا كأدكات فى يده لييردييـ قتمى
 ، فالركح القدس الذل قىٍمبىٍى حنانيا كسفيرة بالغش كالخداع كالرياء كالكذب عمى الكنيسة كبالتالى عمى الركح القدس

حنانيا بحث عف مديح الناس . (8يك )كالشيطاف ىك أبك الكذاب . يمؤل بطرس ىك الذل كشؼ لو كذب حنانيا
كىما أرادا الكرامة . ىما بحثا عف مجدىما الذاتى ال عف مجد اهلل. كالشيرة كاإلكراـ كالتعظيـ مف الناس ال مف اهلل
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ىما أرادا أف يربحا السماء كاألرض معان، بؿ ىك يطالب الكنيسة بدفع قيمة ما . مف الناس بالغش فى التصرؼ
 كمعيما يطمبكف ىنا محبة اهلل كالماؿ معان . يكازل ثمف أرضو أدبيان بينما ىك مختمس مف ثمف األرض فى جيبو

كمعنى أنو . ىنا حنانيا سمح لمشيطاف أف يمؤل قمبو بينما ىك قد إمتؤل سابقان مف الركح القدس. إعجاب الناس
كك 1)كمف يفسد ىيكؿ إبف اهلل يفسده اهلل . سمح لمشيطاف أف يمؤل قمبو أنو إنحاز لمشيطاف ضد الركح القدس

16:3 ، 17 .)
اهلل ىنا يريد بمكت حنانيا كسفيرة أف يفيـ كؿ إنساف أف الحياة مع المسيح ليست استيتاران كحرية خارج الكصايا 

. ماؿ قمكبيـ كنياتيـ تجاه بيت اهللعكأف اهلل يحاسب المؤمنيف عمى أ. فإٌما الثبات فى المسيح أك المكت
اهلل . ىنا اهلل أظير أنو إلو النعمة الذل يغفر كيطير بدمو كلكنو ىك إلو البر كالقدكس الذل ال يحتمؿ الخطية

(. 31-28:10عب )بنعمتو يغفر لمف بتكبتو يستحؽ الغفراف كلكنو ال يغفر بؿ يعاقب المستيتر كالمستبيح 
وِح اْلُقُدسِ  الركح القدس يمؤل الكنيسة كيمؤل الرسؿ، ككؿ ما تعممو الكنيسة يعممو الركح، ككؿ  = َتْكِذَب َعَمى الرُّر

نرل ألكىية الركح القدس، فالركح القدس ىك اهلل ،  (4 ، 3)كبمقارنة آية . ما ييعمؿ ضد الكنيسة ييعمؿ ضد الركح
 .كبالتالى فالكذب عمى الركح القدس ىك كذب عمى اهلل

 
ـَ َوَقَع َوَماتَ 5"(:- 6-5)يات اآل َوَصاَر َخْوٌؼ َعِظيـٌ َعَمى َجِميِع الَِّذيَف َسِمُعوا . َفَممَّا َسِمَع َحَناِنيَّا ىَذا اْلَكاَل

  ".َفَنَيَض اأَلْحَداُث َوَلفُّروُه َوَحَمُموُه َخاِرًجا َوَدَفُنوهُ 6. ِبذِلؾَ 
. ىنا نرل المكت ىك عقكبة لمخطية كلكؿ مف يقاـك الركح القدس

 
َـّ َحَدَث َبْعَد ُمدَِّة َنْحِو َثاَلِث َساَعاٍت، َأفَّ اْمرََأَتُو َدَخَمْت، َوَلْيَس َلَيا َخَبُر َما َجَرى7"(:-  8-7)يات اآل فَأَجاَبَيا 8. ُث

، ِبيَذا اْلِمْقَدارِ »:َفَقاَلتْ « َأِبيَذا اْلِمْقَداِر ِبْعُتَما اْلَحْقَؿ؟: ُقوِلي ِلي»:ُبْطُرُس  ـْ  ".«َنَع
. كاضح اإلتفاؽ الخاطئ بيف حنانيا كسفيرة

 
؟ ُىَوَذا َأْرُجُؿ الَِّذيَف َدَفُنوا َرُجَمِؾ »:َفَقاَؿ َلَيا ُبْطُرُس 9"(:- 10-9)يات اآل َما َباُلُكَما اتََّفْقُتَما َعَمى َتْجِرَبِة ُروِح الرَّبٍّ

َفَدَخَؿ الشََّباُب َوَوَجُدوَىا َمْيَتًة، . َفَوَقَعْت ِفي اْلَحاِؿ ِعْنَد ِرْجَمْيِو َوَماَتتْ 10. «َعَمى اْلَباِب، َوَسَيْحِمُموَنِؾ َخاِرًجا
  ".َفَحَمُموَىا َخاِرًجا َوَدَفُنوَىا ِبَجاِنِب َرُجِمَيا

رك )ىك التمادل فى إغاظة اهلل باإلصرار عمى الخطية كعدـ اإلستفادة مف طكؿ أناة اهلل  = َتْجِرَبِة ُروِح الرَّبٍّ 
كىنا حنانيا كسفيرة . (2:17خر )ىك إصرار اإلنساف عمى خطيتو كىك يعمـ أنيا تغيظ اهلل كتغضبو . (5 ، 4:2

كىكذا جربت حكاء اهلل كأكمت مف . كأنيما يفعبلف ما يفعبلنو كيمزما اهلل أف ال يتحرؾ ضدىما كيقتص منيما
. الممنكع

 
 .َفَصاَر َخْوٌؼ َعِظيـٌ َعَمى َجِميِع اْلَكِنيَسِة َوَعَمى َجِميِع الَِّذيَف َسِمُعوا ِبذِلؾَ 11(:- 11)آية 
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 . فتنمك الكنيسة (12:2فى )ىذا ىك القصد مما حدث لحنانيا أف يتمـ الكؿ خبلصيـ بخكؼ كرعدة 
 .ىنا أكؿ ذكر لكممة كنيسة لمتعبير عف المسيحييف كىى تعنى الجماعة = اْلَكِنيَسةِ 

 
اْلَجِميُع ِبَنْفٍس َواِحَدٍة  َوَكافَ . َوَجَرْت َعَمى َأْيِدي الرُّرُسِؿ آَياٌت َوَعَجاِئُب َكِثيَرٌة ِفي الشَّْعبِ 12"(:- 13-12)يات اآل

ـْ َيْجُسُر َأفْ 13. ِفي ِرَواِؽ ُسَمْيَمافَ  ـْ َيُكْف َأَحٌد ِمْنُي ، لِكْف َكاَف الشَّْعُب ُيَعظٍُّمُيـْ يَ  َوَأمَّا اآلَخُروَف َفَم ـْ   ".ْلَتِصَؽ ِبِي
ـْ َيْجُسُر (. 17:16مر )ىذا ىك كعد المسيح = آَياٌت َوَعَجاِئُب  ـْ َيُكْف َأَحٌد ِمْنُي الييكد خافكا مف السنيدريـ = َفَم
كقارف مع اآلية . كنبلحظ أنيـ لـ يؤمنكا مع أنيـ عظمكا الرسؿ كالمسيحييف. (43:12يك )كرؤساء الكينة 

 .ِبَنْفٍس َواِحَدةٍ السابقة فاآليات كالعجائب تجرل فى جك القداسة كالخكؼ مف اهلل كأنيـ 
 
ـْ َكاُنوا 15َوَكاَف ُمْؤِمُنوَف َيْنَضمُّروَف ِلمرَّبٍّ َأْكَثَر، َجَماِىيُر ِمْف ِرَجاؿ َوِنَساٍء، 14"(:- 16-14)يات اآل َحتَّى ِإنَُّي

ـُ َوَلْو ِظمُّرُو َعَمى  ـْ َعَمى ُفُرٍش َوَأِسرٍَّة، َحتَّى ِإَذا َجاَء ُبْطُرُس ُيَخيٍّ َيْحِمُموَف اْلَمْرَضى َخاِرًجا ِفي الشََّواِرِع َوَيَضُعوَنُي
ـَ َحاِمِميَف َمْرَضى َوُمَعذَِّبيَف ِمْف َأْرَواٍح َنِجَسٍة، َوَكاُنوا 16. َأَحٍد ِمْنُيـْ  َواْجَتَمَع ُجْمُيوُر اْلُمُدِف اْلُمِحيَطِة ِإَلى ُأوُرَشِمي

  ".ُيْبرَُأوَف َجِميُعُيـْ 
. حركة الكنيسة نشطة بفاعمية الركح القدس، كالركح القدس حينما يجد قمبان مستعدان يعمؿ معو لحساب مجد اهلل

. اهلل ىنا يكـر بطرس كظؿ بطرس . كالحظ أف بطرس بقكة الركح القدس الذل فيو كاف ظمو يشفى األمراض
كبنفس المفيكـ يكـر اهلل أجساد القديسيف . (12:19أع )كبنفس الطريقة كانت مآزر بكلس تشفى األمراض 

كالشيداء، كما حدث مع عظاـ إليشع التى أقامت ميت، كيكـر اهلل صكر كأيقكنات القديسييف التى تصنع 
كالركح القدس يمؤل مف ىـ بنفس كاحدة قارف " أنا أكـر الذيف يكرمكننى"فاهلل يكـر مف يكرمو . معجزات حتى اآلف
 (.1:2أع )اآلية السابقة مع 

 
دُّروِقيٍّيَف، َواْمَتأُلوا َغْيَرًة 17"(:- 18-17)يات اآل ـْ ِشيَعُة الصَّ ـَ َرِئيُس اْلَكَيَنِة َوَجِميُع الَِّذيَف َمَعُو، الَِّذيَف ُى َفَقا
ـْ ِفي َحْبِس اْلَعامَّةِ 18 ـْ َعَمى الرُّرُسِؿ َوَوَضُعوُى   .َفأَْلَقْوا َأْيِدَيُي

.  فى مقابؿ عمؿ الركح القدس يييج الشيطاف كيحرؾ عمبلؤه، فإيماف الشعب بالمسيح يقمؿ دخؿ الييكؿ
 .حتى ال يعظميـ الشعب. (12:21لك )الذل يكضع فيو أشر أنكاع المجرميف  = َحْبِس اْلَعامَّةِ 

 
ـْ َوَقاؿَ 19"(:- 23-19)يات اآل اْذَىُبوا ِقُفوا َوَكمٍُّموا »20: َولِكفَّ َماَلَؾ الرَّبٍّ ِفي المَّْيِؿ َفَتَح َأْبَواَب السٍّْجِف َوَأْخَرَجُي

ْبِح َوَجَعُموا ُيَعمٍُّموفَ 21. «الشَّْعَب ِفي اْلَيْيَكِؿ ِبَجِميِع َكاَلـِ ىِذِه اْلَحَياةِ  َـّ َجاَء . َفَممَّا َسِمُعوا َدَخُموا اْلَيْيَكَؿ َنْحَو الصُّر ُث
َولِكفَّ 22. َوُكؿَّ َمْشَيَخِة َبِني ِإْسرَاِئيَؿ، َفَأْرَسُموا ِإَلى اْلَحْبِس ِلُيْؤَتى ِبِيـْ  َرِئيُس اْلَكَيَنِة َوالَِّذيَف َمَعُو، َوَدَعُوا اْلَمْجَمعَ 

ـْ ِفي السٍّْجِف، َفَرَجُعوا َوَأْخَبُروا  ـْ َيِجُدوُى ـَ َلمَّا َجاُءوا َل اْلُخدَّا
 ِإنََّنا َوَجْدَنا اْلَحْبَس ُمْ َمًقا ِبُكؿٍّ ِحْرٍص،»:َقاِئِميفَ 23

ـْ َنِجْد ِفي الدَّاِخِؿ َأَحًدا ـَ اأَلْبَواِب، َولِكْف َلمَّا َفَتْحَنا َل   ".«َواْلُحرَّاَس َواِقِفيَف َخاِرًجا َأَما
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كاهلل قادر أف يحرر أكالده فى أل لحظة، كلكف نبلحظ . السماء مفتكحة كاهلل قادر أف يحافظ عمى رجالو كشيكده
، كلكنو فى بعض األحياف يسمح ليـ أف (9 : 2تى2)" فكممة اهلل ال تيقيَّد "أف اهلل أخرجيـ ال لييربكا بؿ ليكرزكا

فحينما يرل الناس الرسؿ محتمميف األلـ ألجؿ المسيح . يشترككا فى صميبو كذلؾ أيضان لحساب مجد إسمو
يمانيـ بو، كىذا أصدؽ مف التصاقيـ بو فى حالة المعجزات كاأليات التى يعمميا بكاسطتيـ،  يعرفكف محبتيـ لو كا 

متدت فى العالـ كمو ىنا رأل الشيكخ . بؿ أننا رأينا عبر التاريخ أنو كمما زادت اإلضطيادات نمت الكنيسة كا 
كالكينة معجزة خركج التبلميذ مف السجف كلكف بدالن مف أف يؤمنكا زاد ىياجيـ بفعؿ عمؿ الشيطاف الذل أسممكا 

الكبلـ كالبشارة  = َكاَلـِ ىِذِه اْلَحَياةِ . اهلل صنع ىذه المعجزة ليؤمف الييكد أنيـ يحاربكف اهلل نفسو . انفسيـ لو 
. التى يعظ بيا التبلميذ، كمف يؤمف تككف لو حياة

: َفَممَّا َسِمَع اْلَكاِىُف َوَقاِئُد ُجْنِد اْلَيْيَكِؿ َوُرَؤَساُء اْلَكَيَنِة ىِذِه اأَلْقَواَؿ، اْرتَاُبوا ِمْف ِجَيِتِيـْ 24"(:- 25-24)يات اآل
ـْ َقاِئالً 25َما َعَسى َأْف َيِصيَر ىَذا؟  َـّ َجاَء َواِحٌد َوَأْخَبَرُى ـْ ِفي »:ُث ـْ ِفي السٍّْجِف ُى ُىَوَذا الرٍَّجاُؿ الَِّذيَف َوَضْعُتُموُى

  ".«!اْلَيْيَكِؿ َواِقِفيَف ُيَعمٍُّموَف الشَّْعبَ 
ربما شؾ رؤساء الكينة فى الحراس كلكف حينما عرفكا أنيـ فى الييكؿ إرتابكا فالذل ييرب مف السجف بكاسطة 

كىـ إرتابكا ألف الحادثة إمٌا إعجازية كىذا مما . رشكة الحراس ال يذىب لمييكؿ ليعمـ ثانية بؿ ييرب كيختفى
إذان فالحراس صار منيـ مؤمنيف .... سيرفع شأف المسيحية فى نظر الناس، أك أنيـ خرجكا عف طريؽ الحراس

كخركج التبلميذ مف السجف بيذا األسمكب اإلعجازل أظير أف . ككبل اإلحتماليف فى نظرىـ خطر.. بالمسيحية
 كاهلل مف محبتو يسمح بكؿ ىذه !!.كلكف مف يفيـ ؟.. سجنيـ كاف خطأ ال يكافؽ اهلل عميو كأنيـ خداـ اهلل حقان 

. المعجزات لعؿ ىؤالء المعانديف يفيمكا ، كيكفكا عف عنادىـ ، كيتكبكف ، فيقبميـ 
 

ـْ َكاُنوا َيَخاُفوَف الشَّْعَب ِلَئالَّ 26"(:- 26)آية  ـْ اَل ِبُعْنٍؼ، أَلنَُّي ، َفَأْحَضَرُى ِحيَنِئٍذ َمَضى َقاِئُد اْلُجْنِد َمَع اْلُخدَّاـِ
  " .ُيْرَجُموا

. عجيب أنيـ يخافكف مف الشعب كال يخافكف مف قكة المسيح التى ظيرت فى إنقاذ تبلميذه
 
ـْ ِفي اْلَمْجَمعِ 27"(:- 28-27)يات اآل ـْ َأْوَقُفوُى ـْ َرِئيُس اْلَكَيَنِة . َفَممَّا َأْحَضُروُى َفَسأََلُي

ـْ »:ِقاِئالً 28 َأَما َأْوَصْيَناُك
ـَ ىَذا  ، َوُتِريُدوَف َأْف َتْجِمُبوا َعَمْيَنا َد ـْ ـَ ِبَتْعِميِمُك ـْ ُأوُرَشِمي ـْ َقْد َمأْلُت ؟ َوَىا َأْنُت َوِصيًَّة َأْف اَل ُتَعمٍُّموا ِبيَذا االْسـِ

 ".«اإِلْنَسافِ 
كعجيب أف ال يفتح رئيس الكينة معيـ مكضكع . التبلميذ ذىبكا مع الحراس ليشيدكا لممسيح أماـ السنيدريـ

. خركجيـ مف السجف، ذلؾ ألنو أدرؾ أف قكة سماكية تعمؿ معيـ، كاألعجب إصراره عمى تحدل ىذه القكة
 القصد منو أف يسجنيـ، فيذه تيمو يعاقب عمييا 18:4كسؤالو لمتبلميذ عف كسر تعميمات السنيدريـ السابقة 

.  القانكف
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ـْ ُأوُرَشِميـَ  ـَ ىَذا اإِلْنَسافِ  .ىذا بالضبط ما أراده المسيح كلقد نفذه الرسؿ=  َمأْلُت ىذه مسرحية  = َتْجِمُبوا َعَمْيَنا َد
كمعنى الكبلـ أنكـ يا رسؿ المسيح تتيمكننا بأننا قتمنا المسيح كىك . تعنى أنيـ يبرئكف أنفسيـ مف دـ المسيح

. برئ، كقتؿ إنساف برئ تيمة يدينيا النامكس كبيذا فأنتـ تييجكف الشعب ضدنا
 

 ". َيْنَبِ ي َأْف ُيَطاَع اُا َأْكَثَر ِمَف النَّاسِ »:َفَأَجاَب ُبْطُرُس َوالرُّرُسُؿ َوَقاُلوا29"(:- 29)آية 
 .لقد أظير ليـ أنيـ إنما يحاربكف اهلل. رد بطرس ىنا مباشر كمفحـ لمغاية

 
ـْ َقَتْمُتُموُه ُمَعمٍِّقيَف ِإيَّاُه َعَمى َخَشَبةٍ 30"(:- 32-30)يات اآل ـَ َيُسوَع الَِّذي َأْنُت ىَذا َرفََّعُو اُا 31. ِإلُو آَباِئَنا َأَقا

وُح اْلُقُدُس 32. ِبَيِميِنِو َرِئيًسا َوُمَخمًٍّصا، ِلُيْعِطَي ِإْسرَاِئيَؿ التَّْوَبَة َوُغْفرَاَف اْلَخَطاَيا َوَنْحُف ُشُيوٌد َلُو ِبيِذِه اأُلُموِر، َوالرُّر
 ".«َأْيًضا، الَِّذي َأْعَطاُه اُا ِلمَِّذيَف ُيِطيُعوَنوُ 

إذان حكميـ بصمب المسيح أبطمو اهلل بإقامة . بطرس ىنا يبشرىـ كيشيد ليـ بالقيامة كأف الذل أقامو ىك اهلل
إشارة ألنو يؤمف باهلل الذل يؤمف بو الييكد =  ِإلُو آَباِئَنا. المسيح فتصبح محكمتيـ الغية باطمة كضد أحكاـ اهلل

، فيك يممؾ 16 : 6 أل الكنيسة غؿ  =أل رئيسان عمى إسرائيؿ اهلل=  رئيساً .كأنو ليس كافران باهلل الذل يعرفكنو
َوَنْحُف  .أل اهلل مستعد لغفراف خطية صمبكـ لممسيح إف آمنتـ كتبتـ = ُغْفرَاَف اْلَخَطاَيا. عمى قمكب المؤمنيف

وُح اْلُقُدُس َأْيًضا فاأليات . أل الركح القدس الذل أعطاه اهلل لنا ىك يشيد لممسيح = ُشُيوٌد َلُو ِبيِذِه اأُلُموِر، َوالرُّر
التى نعمميا بالركح القدس ليشيد الركح القدس أف شيادتنا عف المسيح إنما ىى شيادة حؽ كأف المسيح قاـ حقان 

 كًذٍكٍر القيامة ىنا أثار  ،مف األمكات كبيذه الشيادة لبطرس برأ الرسؿ كأداف المحكمة عمى صمبيا لممسيح
. الصدكقييف

  
يِسيٌّ 34. َفَممَّا َسِمُعوا َحِنُقوا، َوَجَعُموا َيَتَشاَوُروَف َأْف َيْقُتُموُىـْ 33"(:- 40-33)يات اآل ـَ ِفي اْلَمْجَمِع َرُجٌؿ َفرٍّ َفَقا

ـٌ ِعْنَد َجِميِع الشَّْعِب، َوَأَمَر َأْف ُيْخَرَج الرُّرُسُؿ َقِميالً  َـّ َقاَؿ َلُيـْ 35. اْسُمُو َغَمااَلِئيُؿ، ُمَعمٍّـٌ ِلمنَّاُموِس، ُمَكرَّ َأيُّرَيا » :ُث
ـْ ُمْزِمُعوَف َأْف َتْفَعُموا ـْ ِمْف ِجَيِة ىُؤاَلِء النَّاِس ِفي َما َأْنُت ْنُفِسُك أَلنَُّو َقْبَؿ ىِذِه 36. الرٍَّجاُؿ اإِلْسرَاِئيِميُّروَف، اْحَتِرُزوا أَل

ـَ ُثوَداُس َقاِئاًل َعْف َنْفِسِو ِإنَُّو َشْيٌء، الَِّذي اْلَتَصَؽ ِبِو َعَدٌد ِمَف الرٍَّجاِؿ َنْحُو َأْرَبِعِمَئٍة، الَِّذي ُقِتَؿ، َوَجِميُع  اأَليَّاـِ َقا
ـَ َيُيوَذا اْلَجِميِميُّر ِفي َأيَّاـِ االْكِتتَاِب، َوَأزَاَغ َورَاَءُه َشْعًبا 37. الَِّذيَف اْنَقاُدوا ِإَلْيِو َتَبدَُّدوا َوَصاُروا اَل َشْيءَ  َبْعَد ىَذا َقا

ْوا َعْف ىُؤاَلِء النَّاِس : َواآلَف َأُقوُؿ َلُكـْ 38. َفَذاَؾ َأْيًضا َىَمَؾ، َوَجِميُع الَِّذيَف اْنَقاُدوا ِإَلْيِو َتَشتَُّتوا. َغِفيرًا َتَنحَّ
ْف َكاَف ِمَف اِا َفاَل َتْقِدُروَف َأْف 39أَلنَُّو ِإْف َكاَف ىَذا الرَّْأُي َأْو ىَذا اْلَعَمُؿ ِمَف النَّاِس َفَسْوَؼ َيْنَتِقُض، ! َواْتُرُكوُىـْ  َواِِإ

ـْ َأْف اَل َيَتَكمَُّموا . َفاْنَقاُدوا ِإَلْيوِ 40. «َتْنُقُضوُه، ِلَئالَّ ُتوَجُدوا ُمَحاِرِبيَف ِا َأْيًضا ، َوَأْوَصْوُى ـْ َوَدُعوا الرُّرُسَؿ َوَجَمُدوُى
َـّ َأْطَمُقوُىـْ    ".ِباْسـِ َيُسوَع، ُث

كنبلحظ .  بؿ ربما كاف بكلس نفسو حاضران ىذا االجتماع(3:22)كاف حاضران ىنا غماالئيؿ معمـ بكلس الرسكؿ 
. كلكف دفاع بطرس أماميـ أغاظيـ. أنيـ فكركا فى قتؿ الرسؿ دكف أف يشيركا لمتيمة التى بسببيا يستحقكف القتؿ
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كالفريسييف أل المفرزيف معركفيف بدراسة التكراة . كغماالئيؿ ىذا ىك كبير معممى النامكس كممثؿ الفكر الفريسى
ككانكا يضادكف المتحرريف مف الييكد المتيمينيف أل الذيف تحممكا مف التقاليد لمعيشتيـ كسط اليكنانييف . كالنامكس

ككاف تأثير الفريسييف عمى الشعب كبيران . أنيـ منفصميف عف ىؤالء المتحرريف (فريسييف)كمعنى مفركزيف . األمـ
حتراـ الشعب ليـ كيقكؿ التقميد . كليـ صكت مسمكع فى المجامع حتى ضد الصدكقييف بسبب شيرتيـ كا 

.  بطرس حيف كعظ يـك الخمسيف نخس السامعيف فى قمكبيـ=َحِنُقوا .المسيحى أف غماالئيؿ صار مسيحيان كآمف
كىنا قاؿ نفس الشيادة كنفس الكممات كلكنيا تثير حنؽ المجمع إف إنجيؿ المسيح ىك رائحة حياة لحياة لمف 

ككانت حجة غماالئيؿ أف أتباع ييكذا كثكداس تبعثرا . نخسكا فى قمكبيـ كرائحة مكت لمكت ليؤالء الذيف حنقكا
كانكا ثكاران  = ُثوَداُس وَيُيوَذا .فمك كاف المسيح ليس مف اهلل سيتبعثر أتباعو بعد مكتو. بعد مكت ييكذا كثكداس

كلكف قامت عمى تعاليمو . كييكذا طالب بعدـ دفع الجزية لمركماف فسحقو الركماف. قامكا بثكرات ضد الركماف
كثكداس سبؽ بثكرتو ثكرة ييكذا . (غالبان ىـ مف سألكا ىؿ ندفع الجزية أـ ال لقيصر)كثكرتو جماعة الغيكريف 
.  ـ.ؽ4كغالبان كانت ثكرتو سنو 

. ـ حينما صارت الييكدية كالية ركمانية.ب6أقاـ كيرينيكس كالى سكريا اكتتابان لمييكدية سنة  = َأيَّاـِ االْكِتتَابِ 
 كقاـ ييكذا بثكرتو ألنو إعتبر أف الجزية لمركماف نكع مف .كذلؾ لتحديد الجزية التى يدفعيا الييكد لمركماف

كاف منيـ تمميذ )كسحؽ الركماف ثكرتو كلكف تبلميذه مف الغيكريف . االستعباد، كأنيا إىانة هلل ممؾ إسرائيؿ
ـ أل سنة خراب أكرشميـ كربما كانكا ىـ السبب فى 70إستمركا حتى سنة  (المسيح سمعاف الغيكر أك القانكل

كلقد إدعى كؿ مف ييكذا كثكداس أنيـ المسيح الذل أتى ليحرر الشعب مف الركماف كصار . الحرب مع ركما
كىذا . كنبلحظ فى كممة غماالئيؿ فشؿ ىؤالء الفريسييف فى معرفة إف كانت المسيحية مف اهلل أـ ال. ليـ تبلميذ

نحف أماـ أمة إنسدت أذانيا عف معرفة الحؽ .  فغماالئيؿ ىك أعظـ معمـ فى ذلؾ الكقت،فشؿ لمييكدية ككؿ
حقان لقد كانت مشكرة غماالئيؿ السبب فى اإلفراج عف الرسؿ، كلكف ىذا الدارس لمنامكس كاف . كعميت أبصارىـ

ىؿ .... عميو دكر أكبر فيك يعرؼ أكثر، كاف عميو أف يغمؽ الباب عمى السنيدريـ كيدرسكا كيصمكا إلى قرار
.  المسيحية مف اهلل أـ ال

. عمكمان فاهلل إستخدـ غماالئيؿ فى إنقاذ الرسؿ فالرسؿ ما زاؿ أماميـ عمؿ يؤدكنو قبؿ أف يستشيدكا
  

ـْ ُحِسُبوا ُمْستَْأِىِميَف َأْف ُيَياُنوا ِمْف َأْجِؿ اْسِموِ 41" (:-41)آية  ـْ َفَذَىُبوا َفِرِحيَف ِمْف َأَماـِ اْلَمْجَمِع، أَلنَُّي    ".َوَأمَّا ُى
شترككا مع المسيح إكلكف الركح القدس المعزل أعطاىـ فرحان إذ .  جمدة يسيؿ منيا دـ المضركب39الجمد يككف 

 . فى أالمو، كمف تألـ معو يتمجد أيضان معو
كنقكؿ أف مف يحب حقيقة يفرح بأف . 11:5مت  + 1:5بط 1كالفرح فى الضيؽ عبلمة مف عبلمات الحؽ راجع 

 كلكف .ألـ أف تتألـ مع إبنيا المتألـايشترؾ فى أالـ مف يحبو دكف أف يفكر فى مجد يحصؿ عميو، كما تشتيى 
يجب أف نفيـ أف الفرح فى كقت أالـ اإلضطياد ىك فرح يسكبو اهلل عمى المتألـ فيكاد ال يشعر باأللـ، فالفرح 

كىذا الفرح ال يعطيو اهلل لنا اآلف لئبل ننتفخ ، لكنو يعطيو عند . الذل يعطيو اهلل يسكد كيطغى عمى األلـ



(اإلصحاح الخامس)أعمال الرسل    
 

 
46 

كلك . (19 : 10مت)تماما كما يعطى الكممة المناسبة كقت اإلحتياج عندما نقؼ أماـ ممكؾ ككالة . اإلحتياج 
كىذا ىك . لذلؾ فمف محبة اهلل أنو يعطى الفرح كالحكمة فى كقت اإلحتياج فقط. أعطانا ىذه الحكمة اآلف سننتفخ

 .السر فى فرح كتيميؿ الشيداء كىـ ذاىبكف لئلستشياد 
 

  ".َوَكاُنوا اَل َيزَاُلوَف ُكؿَّ َيْوـٍ ِفي اْلَيْيَكِؿ َوِفي اْلُبُيوِت ُمَعمٍِّميَف َوُمَبشٍِّريَف ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ 42"(:- 42)آية 
.الروح أمدىـ ليس بالفرح فقط بؿ بالقوة لمشيادة السـ المسيح
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح السادس

 
ـْ ُكفَّ 1 "(:-  1)آية  َوِفي ِتْمَؾ اأَليَّاـِ ِإْذ َتَكاَثَر التَّاَلِميُذ، َحَدَث َتَذمُّرٌر ِمَف اْلُيوَناِنيٍّيَف َعَمى اْلِعْبرَاِنيٍّيَف َأفَّ َأرَاِمَمُي

   ".ُيْ َفُؿ َعْنُيفَّ ِفي اْلِخْدَمِة اْلَيْوِميَّةِ 
شتتكا بسبب ت كقبؿ أف م، فى الييكؿف يصمكا أل بينما كانكا ما زالك42:5راجعة لآلية =  ِفي ِتْمَؾ اأَليَّاـِ 

ىـ = Hellinists   =اْلُيوَناِنيٍّيفَ  . أطمقت ىنا عمى كؿ المؤمنيف =التَّاَلِميذُ .  (1:8)اإلضطياد العنيؼ 
 = اْلِعْبرَاِنيٍّيفَ  .(راجع المقدمة) المؤمنيف مف الييكد الذيف يتكممكف اليكنانية بسبب معيشتيـ كسط الببلد اليكنانية

ىـ المؤمنيف مف الييكد الذيف يتكممكف العبرانية أك األرامية، فالعبرانية ىى لغة المتضمعيف فى دراسة النامكس 
ككاف . كالمشكمة نشأت مف أف العبرانييف يعيشكف فى ببلدىـ كليـ بيكتيـ كأراضييـ كمصادر دخميـ. (2:22أع )

أٌما اليكنانييف فيـ غرباء فى . النامكس كالنظاـ الييكدل يعتنى باألرامؿ كليـ مخصصاتيـ مف خزينة الييكؿ
ستمركا فى أكرشميـ بعد إيمانيـ بالمسيح فحز فى نفكسيـ أنو ال أحد ييتـ بأرامميـ كبكلس نجده فيما . أكرشميـ كا 

. بعد ييتـ بالعناية باألرامؿ
 
ـَ َمَواِئدَ »:َفَدَعا االْثَنا َعَشَر ُجْمُيوَر التَّاَلِميِذ َوَقاُلوا2 "(:- 4-2)يات اآل . اَل ُيْرِضي َأْف َنْتُرَؾ َنْحُف َكِمَمَة اِا َوَنْخِد
ـْ َعَمى ىِذِه 3 وِح اْلُقُدِس َوِحْكَمٍة، َفُنِقيَمُي يَف ِمَف الرُّر ـْ َوَمْمُموٍّ ، َمْشُيوًدا َلُي ـْ َفاْنَتِخُبوا َأيُّرَيا اإِلْخَوُة َسْبَعَة ِرَجاؿ ِمْنُك

اَلِة َوِخْدَمِة اْلَكِمَمةِ 4. اْلَحاَجةِ   ".«َوَأمَّا َنْحُف َفُنواِظُب َعَمى الصَّ
ـَ َمَواِئدَ . أل ليس حسنان =  اَل ُيْرِضي المكائد تشير الكممة لبنؾ الصراؼ أل المياـ المالية مف تكزيع  = َنْخِد

.  أل الخدمة اإلجتماعيةاألمكاؿ عمى المحتاجيف
كىنا نجدىـ لـ يستخدمكا القرعة بعد أف حؿَّ . أل ينتخب الشعب مف يريدىـ دكف تدخؿ الرئاسات = وااْنَتِخبُ 

.  ىـ رقـ الكماؿ عند الييكد= َسْبَعةَ  .ف يككنكا مممكئيف مف الركح القدسأككاف شرط اإلختيار . الركح القدس
يَف ِحْكَمةٍ . ىذا شرط ثافو أف يككنكا حسنى السيرة فيـ سيعممكف كسط العائبلت=  َمْشُيوًدا َلُيـْ  حتى  = َمْمُموٍّ

كمع أف ىؤالء الشمامسة كاف عمميـ خدمة مكائد إاٌل أف . ف يغضب أحدأيستطيعكا أف يخدمكا دكف تقصير أك 
ككما قمنا فى المقدمة لـ تكف درجات الكينكت قد إتضحت فى ىذا . الركح أعطاىـ أيضان خدمة الكممة كالكعظ

الكقت المبكر مف بداءة الكنيسة فكانت كظائؼ الشماس متداخمة مع القسيس ككظائؼ القسيس متداخمة مع 
ككانت سيامة ىؤالء الشمامسة ىى أكؿ سيامات فى الكنيسة، . األسقؼ، حتى تحدد فيما بعد كظيفة كؿ درجة
كرأينا اسطفانكس يبشر كيكرز  (38 ، 12:8) فرأينا فيمبس يعمد  ،لذلؾ جمع ىؤالء بيف كظيفة الكاىف كالشماس

ككاف كاضحان مف ىذه اآليات أف الشعب يختار . إاٌل أف كضع اليد كاف مف إختصاص الرسؿ فقط. كفيمبس أيضان 
. أل نرسميـ بكضع اليد = َفُنِقيَمُيـْ  كىذا معنى قكؿ الرسؿ. كالرسؿ يقكمكف بالرسامة كذلؾ بكضع اليد
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وِح 5 "(:- 5)آية  ـَ ُكؿٍّ اْلُجْمُيوِر، َفاْختَاُروا اْسِتَفاُنوَس، َرُجاًل َمْمُموًّا ِمَف اإِليَماِف َوالرُّر َفَحُسَف ىَذا اْلَقْوُؿ َأَما
    ".اْلُقُدِس، َوِفيُمبُّرَس، َوُبُروُخوُرَس، َوِنيَكاُنوَر، َوِتيُموَف، َوَبْرِميَناَس، َوِنيُقواَلُوَس َدِخياًل َأْنَطاِكيًّا

كالسبب . أسماء الخداـ أك الشمامسة ىنا ىى أسماء يكنانية، كغالبان لـ يككنكا ييكدان بالميبلد، بؿ ىـ مف الشتات
كالحظ أف ىناؾ فيمبس مف اإلثنى عشر كىك غير . أنيـ أقيمكا لخدمة اليكنانييف المتذمريف كليتعاطفكا معيـ

فؤلف لكقا مف إنطاكية فيك يعرؼ الكثير عف إنطاكية كأىؿ  = ِنيُقواَلُوَس َدِخياًل َأْنَطاِكيًّا. فيمبس الشماس ىنا
كيقاؿ أف نيقكالكس ىذا ىك صاحب ىرطقة . ككممة دخيؿ أل أنو كاف أممى مف شعب إنطاكية كتيكد. إنطاكية

سطفانكس أكؿ شييد لممسيحية كصار نيقكالكس صاحب أكؿ ىرطقة إكبيذا صار . 15 ، 6:2النيقكالكييف رؤ 
.  فى المسيحية

 
ـَ الرُّرُسِؿ، َفَصمُّروا َوَوَضُعوا َعَمْيِيـِ اأَلَياِديَ 6 "(:- 6)آية  ـْ َأَما   ".اَلَِّذيَف َأَقاُموُى

. ىنا نجد طقس رسامة الشمامسة السبعة
 

، َوُجْمُيوٌر َكِثيٌر ِمَف اْلَكَيَنِة 7 "(:- 7)آية  ـَ َوَكاَنْت َكِمَمُة اِا َتْنُمو، َوَعَدُد التَّاَلِميِذ َيَتَكاَثُر ِجدًّا ِفي ُأوُرَشِمي
  ".ُيِطيُعوَف اإِليَمافَ 

 ىكذا حكَّؿ اهلل تذمر اليكنانييف إلى بركة كنمت الخدمة إذ تفرغ الرسؿ لمكرازة   =َتْنُمو
 . الكينة الييكد آمنكا مف كرازة التبلميذ فى الييكؿ =ُجْمُيوٌر َكِثيٌر ِمَف اْلَكَيَنةِ 

 
  ".َوَأمَّا اْسِتَفاُنوُس َفِإْذ َكاَف َمْمُموًّا ِإيَماًنا َوُقوًَّة، َكاَف َيْصَنُع َعَجاِئَب َوآَياٍت َعِظيَمًة ِفي الشَّْعبِ 8 "(:- 8)آية 

كمع أف إسطفانكس كاف قكيان إال  .الركح القدس الذل حٌؿ فى إسطفانكس إذ كجده مممكء إيمانان عىمؿى بو عجائب
. أف قكتو ظيرت بعد سيامتو لنرل قكة عمؿ السيامة

 
َفَنَيَض َقْوـٌ ِمَف اْلَمْجَمِع الَِّذي ُيَقاُؿ َلُو َمْجَمُع المٍّيَبْرِتيِنيٍّيَف َواْلَقْيَرَواِنيٍّيَف َواإِلْسَكْنَدِريٍّيَف، َوِمَف الَِّذيَف 9 "(:- 9)آية 

    ".ِمْف ِكيِميِكيَّا َوَأِسيَّا، ُيَحاِوُروَف اْسِتَفاُنوَس 
أل لقراءة . كىك لمعبادة دكف تقديـ ذبائح (كمنيا كممة كنيسة)كنيشتا باألرامى كبيت كنيست بالعبرل = اْلَمْجَمِع 

ـر الشعب مف القراءة كالسمع فى األسفار المقدسة. التكراة كالتعميـ . كالمجامع بدأت مف سبى بابؿ حتى ال يحي
ككؿ مجمع لو إسـ خاص يخص الجماعة . ـ70 مجمعان قبؿ ىدـ الييكؿ سنة 480ككاف فى أكرشميـ كحدىا 

ف الييكد فييا رابطة تمثميـ فى أكرشميـ ذاتيا حيث يجتمعكف ليصمكا كيبحثكا شئكنيـ،  التى تككنو أك البمد التى كىكَّ
لدكا فييا كعاشكا فييا مكا أىـ ييكد ركما الذيف قد  = المٍّيَبْرِتيِنيٍّيفَ  .ككانكا يصمكف بالمغة التى كي سرىـ بكمبى كريحِّ

ستعبدكا ىناؾ ثـ حررىـ الركماف فديعكا باألحرار أك المتحرريف ككممة ليبرتينييف تعنى المتحرريف . إلى ركما كا 
كمجمع . (بمكسأكمنيـ خرج )كيبدك أف إسطفانكس كاف يحاكر الييكد فى عدة مجامع منيا مجمع اإلسكندرييف 
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ككاف إسطفانكس يثبت ليـ أف الييكدية استنفذت زمانيا كحمت . كيميكية كعاصمتيا طرسكس كمنيـ شاكؿ
كبيذه الكممات أنار إسطفانكس بكلس فيما . كأف ىناؾ إنفصاالن تامان بيف الييكدية كالمسيحية. المسيحية مكانيا

.  بعد
 

ـُ ِبوِ 10 "(:- 10)آية  وَح الَِّذي َكاَف َيَتَكمَّ ـْ َيْقِدُروا َأْف ُيَقاِوُموا اْلِحْكَمَة َوالرُّر   ".َوَل
، 15:21إسطفانكس كاف دارسان لمفمسفة فحاكر ىؤالء الييكد الدارسيف، كالركح أعطاه حكمة عجيبة أفحمتيـ لك 

. ىك صرعيـ بحكمة الركح فصرعكه بالحجارة
 

ـُ ِبَكاَلـٍ َتْجِديٍؼ َعَمى ُموَسى َوَعَمى ااِ »:ِحيَنِئٍذ َدسُّروا ِلِرَجاؿ َيُقوُلوفَ 11 "(:- 11)آية   ".«ِإنََّنا َسِمْعَناُه َيَتَكمَّ
(.  7راجع ص)شيادة الزكر تبلـز الييكد فإسطفانكس فعبلن لـ يجدؼ 

 
َوَأَقاُموا 13َوَىيَُّجوا الشَّْعَب َوالشُّرُيوَخ َواْلَكَتَبَة، َفَقاُموا َوَخَطُفوُه َوَأَتْوا ِبِو ِإَلى اْلَمْجَمِع، 12 "(:- 14-12)يات اآل

ـَ َكالًَّما َتْجِديًفا ِضدَّ ىَذا اْلَمْوِضِع اْلُمَقدَِّس َوالنَّاُموِس،»:ُشُيوًدا َكَذَبًة َيُقوُلوفَ   ىَذا الرَُّجُؿ اَل َيْفُتُر َعْف َأْف َيَتَكمَّ
 ".«ِإفَّ َيُسوَع النَّاِصِريَّ ىَذا َسَيْنُقُض ىَذا اْلَمْوِضَع، َوُيَ يٍُّر اْلَعَواِئَد الَِّتي َسمََّمَنا ِإيَّاَىا ُموَسى: أَلنََّنا َسِمْعَناُه َيُقوؿُ 14

كنفس اإلتياـ الذل كجيكه ىنا إلسطفانكس كجيكه فيما . ىنا ىك السنيدريـ أل المحكمة العميا لمييكد= اْلَمْجَمعِ 
أمٌا الشعب فخكفيـ كاف عمى ىيكميـ . كسبب الييجاف خكؼ كؿ كاحد عمى مركزه.  28 ، 27:21بعد لبكلس 

كغالبان كاف كبلـ إسطفانكس أف دكر الييكؿ كالذبائح قد إنتيى ككاف ىذا الكبلـ مثيران . رمز مجدىـ كعزىـ كأبائيـ
رَّؾ قمب شاكؿ الطرسكسى بالغضب. لكؿ طكائؼ الييكد كلكف كاف . ككاف كبلـ إسطفانكس ىنا ىك الذل حى

. لقد تتممذ بكلس فى مدرسة اسطفانكس. الدرس األكؿ لبكلس الرسكؿ، رسكؿ األمـ
  

  " .َفَشَخَص ِإَلْيِو َجِميُع اْلَجاِلِسيَف ِفي اْلَمْجَمِع، َورََأْوا َوْجَيُو َكَأنَُّو َوْجُو َماَلؾٍ 15 "(:- 15)آية 
ككاف كجو  (20:2غؿ ) ىنا إنعكس كجو المسيح عمى كجو إسطفانكس، كاف المسيح يحيا فى إسطفانكس

كلمعجب . ككاف لو كمناخس تنخس ضميره كقمبو. إسطفانكس المبلئكى ىك ما أقض مضجع شاكؿ الطرسكسى
فمك فتح رئيس . فقد رأل رئيس الكينة كجو إسطفانكس ككجو مبلؾ كلـ يتحرؾ قمبو، لو عيف كلكف ال يبصر

الكينة قمبو ألدرؾ أف اهلل ما كاف يعطى إسطفانكس ىذا الكجو النكرانى كمكسى إذا كاف يجدؼ عمى مكسى 
.كعمى النامكس
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح السابع

 
: مالحظات عمى خطاب إسطفانوس أماـ السنيدريـ

لقد شعر إسطفانكس أنيـ لفقكا ضده التيـ، كنظر لمماضى فكجد أف الييكد فعمكا ىذا مع كؿ األنبياء، كفعمكا  (ُ
، كأباؤىـ فعمكا 18ىذا بمكسى إذ رفضكه كىك مخمصيـ، كفعمكا ىذا بالمسيح الذل تنبأ عنو مكسى فى تث 

.  جريمة بأخييـ يكسؼ
ف حديث إسطفانكس ىنا ىك حديث مثير لمييكد كلكنيـ كانكا قد بيتكا النية عمى قتمو كىك أدرؾ ىذا أقد يقاؿ  (ِ

. فكجدىا فرصة لمشيادة عف المسيح قبؿ مكتو
تيمكه بأنو ضد النامكس كالييكؿ  (ّ ىك شيد لؤلباء كاألنبياء ممٌا يثبت كذب تيمتيـ ضده بأنو مجدؼ، كا 

تيمكه بأنو تكمـ عف خراب الييكؿ، كلكنو كما نفيـ مف كبلمو أنو  كمكسى فأظير إكرامو لمكسى كلمنامكس، كا 
لـ يقؿ ىذا مباشرة بؿ ىك تكمـ عف نياية دكر الييكؿ كدكر الذبائح التى تقدـ فيو كأف المسيحى يستطيع أف 
يعبد اهلل فى كؿ مكاف كأل مكاف بالركح كالحؽ، كأف الذبائح كانت رمزان لممسيح، فمما أتى المرمكز إليو إنتيى 

لكا كبلمو عمى أنو يسئ لمييكؿ، كالييكؿ ىك رمز دكلتيـ كأمتيـ كدينيـ كمالـ يقمو . دكر الرمز، فأكَّ
 كألف المؤمف ،إسطفانكس لكف قالو المسيح أنو لف يبقى فى الييكؿ حجر عمى حجر كذلؾ إلنتياء دكره

كنبلحظ أنيـ تمردكا عمى اهلل كالييكؿ مكجكد فى . سيصير ىك الييكؿ الذل سيسكف فيو الركح القدس
رمياء كجو ليـ نفس المعنى إذ ظنكا أف ىيكؿ الرب يحمييـ إك. فالييكؿ لـ يمنعيـ مف إغاظة اهلل. كسطيـ

. 14 ، 4:7ر إبالرغـ مف خطاياىـ 
أراد الييكد أف يحصركا اهلل داخؿ دكلتيـ كشعبيـ كىيكميـ فأرجعيـ إسطفانكس لمبداءة إذ إختار اهلل إبراىيـ  (ْ

مف خارج أرض الميعاد، ككاف ببل نامكس كال ىيكؿ بؿ أف مكسى تربى غريبان فى مصر كعاش غريبان فى 
كحينما طمب داكد بناء ىيكؿ قاؿ لو اهلل كىؿ اهلل . سيناء، ككممو اهلل فى سيناء كلـ يدخؿ أرض الميعاد

بؿ اف اهلل إختار أكالن خيمة تطكل كتفرد كحيثما تفرد يقدمكف العبادة فما . 27:8مؿ 1يسكف فى داخؿ بناء 
.  ففى أل مكاف إذان يمكف أف نقدـ العبادة هلل. أىمية الييكؿ

بؿ ىـ لـ يحفظكا . ىـ إتيمكه بأنو يسئ لمنامكس فإتيميـ ىك بأف أبائيـ اساءكا لمكسى كاضع النامكس (ٓ
.  ىنا إسطفانكس ىك الذل حاكـ الييكد. النامكس

يفيـ مف كبلـ إسطفانكس أف المسيحية ىى اليدؼ النيائى مف المسيرة الييكدية أك أف مسيرة الييكد متجية  (ٔ
كأف عكائد النامكس كالختاف كالييكؿ كاف ليا دكرىا فى كقت ما كلقد إنتيى دكرىا . طبيعيان نحك المسيحية

 بعد  الرسكؿحيث بدأت المسيحية كأف الكعد إلبراىيـ كاف سابقان لمنامكس كالييكؿ كىذا ما تمقفو منو بكلس
إذ صكَّر أف الييكد كانكا شجرة زيتكف، كبعد أف  (11رك )كشرح بكلس الرسكؿ ىذا الفكر بعد ذلؾ فى . ذلؾ

جاء المسيح إستمر مف آمف بو فى ىذه الشجرة، أما مف رفضو فكاف غصنان تـ قطعو مف الشجرة، كمف آمف 
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كىذه الشجرة بدأت حقا بإختيار إبراىيـ، كلكف . بو مف األمـ كاف كغصنان بريان تـ تطعيمو فى شجرة الزيتكف
 .جذكرىا كانت مف آدـ 

ممخص كبلـ إسطفانكس أف األمة الييكدية مف أياـ إبراىيـ إلى مكسى كانت متغربة فى األرض، كمف  (ٕ
فإذا كاف اهلل يمكف أف ييعبد فى كؿ . مكسى إلى داكد كاف بيت اهلل عبارة عف خيمة بسبب الغربة كالترحاؿ

مكاف كما فعؿ األباء فما أىمية إعتباركـ ألف الييكؿ ىك المكاف الكحيد لعبادة اهلل، أك المكاف الكحيد الذل 
باإلضافة ألف إسطفانكس صكرىـ كشعب معاند هلل كلممرسميف مف اهلل مف أياـ يكسؼ كرؤساء . يسكنو اهلل

ففى خطاب إسطفانكس نجد أف الشخص . األباء ألياـ مكسى، كىـ قاتمى األنبياء كأخيران قتمكا ابف اهلل
 ، المرفكض مف الييكد ىك المعيف مف اهلل ككما عممكا مع يكسؼ كمع مكسى عممكا مع المسيح يسكع

. كسيعممكا نفس الشئ معو
 ممتزميف بحرؼ النامكس  الداخميف لممسيحية مف الييكد، كالذيف ما زالكاالخطاب مكجو أيضان لممسيحييف (ٖ

 . كالييكؿ ليتحرركا منيـ
 
َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْخَوُة َواآلَباُء، »:َفَقاؿَ 2« َأُتَرى ىِذِه اأُلُموُر ىَكَذا ِىَي؟»:َفَقاَؿ َرِئيُس اْلَكَيَنةِ 1 " (:-2-1)يات اآل

ـَ َوُىَو ِفي َما َبْيَف النَّْيَرْيِف، َقْبَمَما َسَكَف ِفي َحارَافَ ! اْسَمُعوا     ".َظَيَر ِإلُو اْلَمْجِد أَلِبيَنا ِإْبرَاِىي
 ،كيظير مف قكلو إلو المجد أف اهلل لو كؿ المجد. بيذا يككف قد دحض عف نفسو تيمة التجديؼ= ِإلُو اْلَمْجِد 

 . كالييكؿ ال يضيؼ لو شيئان 
. كجذكر ىذه الشجرة كانت مف آدـ )لتبدأ شجرة الزيتكف بإبراىيـ  = ظير ألبينا إبراىيـ
.  إذان فاهلل غير ممتـز بمكاف أل بأمة إسرائيؿ فى أرض الميعاد = ِفي َما َبْيَف النَّْيَرْيفِ 

 
َـّ ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي ُأِريؾَ : َوَقاَؿ َلوُ 3 "(:-4-3)يات اآل َفَخَرَج ِحيَنِئٍذ ِمْف 4. اْخُرْج ِمْف َأْرِضَؾ َوِمْف َعِشيَرِتَؾ، َوَىُم

ـُ اآلَف َساِكُنوَف . َأْرِض اْلَكْمَداِنيٍّيَف َوَسَكَف ِفي َحارَافَ  َوِمْف ُىَناَؾ َنَقَمُو، َبْعَد َما َماَت َأُبوُه، ِإَلى ىِذِه اأَلْرِض الَِّتي َأْنُت
"  .ِفيَيا

ىذا كاف بداية تدبير الخبلص بعزؿ إبراىيـ عف كثنية أكر كلتككيف شجرة الزيتكف =  اْخُرْج ِمْف َأْرِضؾَ : َوَقاَؿ َلوُ 
ستمر فيمف آمف بالمسيح ، فشعب اهلل شعب كاحد كشجرة كاحدة)  .(شعب اهلل الذل بدأ بالييكد كا 

 أف اهلل 7:9نح + 7:15كلكف نفيـ مف تؾ . أف اهلل ظير إلبراىيـ فى أرض حاراف. 1:12الكاضح مف تؾ 
كخركج إبراىيـ مف أكر كاف أكؿ خطكة إلنساف يتبع اهلل فى خطة . ظير إلبراىيـ أكالن فى أكر ليخرجو منيا

نتيت بطاعة . الخبلص العظمى لتككيف شعب إسرائيؿ الذل سيأتى منو المسيح قصة بدأت بطاعة إبراىيـ كا 
كغالبان فالذل عىكَّؽ إبراىيـ فى حاراف ىك تارح أبكه . كفى المقابؿ عدـ طاعة إسرائيؿ هلل. المسيح حتى المكت

. َبْعَد َما َماَت َأُبوهُ = لذلؾ قاؿ
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ـْ َيُكْف َلُو 5"(:- 5)آية  ، َولِكْف َوَعَد َأْف ُيْعِطَيَيا ُمْمًكا َلُو َوِلَنْسِمِو ِمْف َبْعِدِه، َوَل ـْ ُيْعِطِو ِفيَيا ِميرَاثًا َواَل َوْطَأَة َقَدـٍ َوَل
  ".َبْعُد َوَلدٌ 

كمع ىذا لـ يمتمكيا بؿ عاش . وعد أف يعطييا ممكا لو =اهلل يعطى كعد إلبراىيـ أف يرث األرض ىك كنسمو 
فككف أف اهلل يعطى إبراىيـ كعدا بإمتبلؾ . متغربا فييا، بؿ إضطر أف يشترل مغارة المكفيمة ليدفف سارة زكجتو

لنسؿ الذل لو ؿ ككاف ذلؾ رمزا. األرض كمع ىذا لـ يمتمكيا، فيذا يعنى أف الكعد باألرض ىك رمز لشئ آخر
 رمزان لميراث كأيضا. (2 : 1عب)  كارثان لكؿ شئ اهلل الذل جعمو نسؿ إبراىيـ،ىك المسيحك  المجدالكعد بميراث

 كيقصد إسطفانكس بيذا.  ككاف ذلؾ بكاسطة عمؿ المسيح،أمجاد السماء لنسؿ إبراىيـ باإليماف أل المسيحييف
 كىذا نفس ما . فأرض كنعاف رمز ألرض أخرل ىى السماء، يرفع أفكارىـ بعيدان عف أىمية إمتبلؾ األرضأف

.   ىذه ىى خطة اهلل أف ينقؿ أكالده لمجد السماء( .10 – 8 : 11عب)كرره بكلس الرسكؿ فى 
 

ـَ اُا ىَكَذا6"(:- 6)آية  ًبا ِفي َأْرٍض َغِريَبٍة، َفَيْسَتْعِبُدوُه َوُيِسيُئوا ِإَلْيِو َأْرَبَع ِمَئِة َسَنٍة،: َوَتَكمَّ  َأْف َيُكوَف َنْسُمُو ُمَتَ رٍّ
"  

. ىذا التغرب رمز لتغرب أكالد آدـ بعد طرده مف الجنة
 

َوَبْعَد ذِلَؾ َيْخُرُجوَف َوَيْعُبُدوَنِني ِفي ىَذا . َواأُلمَُّة الَِّتي ُيْسَتْعَبُدوَف َلَيا َسَأِديُنَيا َأَنا، َيُقوُؿ ااُ 7"(:- 7)آية 
  ".اْلَمَكافِ 

كمدة اإلستعباد ىذه كاف اهلل فييا ييذب كيعد شعب إسرائيؿ كيفصمو . ىذه الدينكنة لفرعكف رمزان لدينكنة إبميس
ىذه قيمت لمكسى فى خر  = َوَيْعُبُدوَنِني ِفي ىَذا اْلَمَكافِ كاليدؼ ىك . عف العادات الكثنية المنتشرة فى المنطقة

إذان اهلل يمكف عبادتو فى كؿ مكاف ىنا نرل قكة الكعد فالشعب . كاهلل يقكليا عف جبؿ سيناء كليس الييكؿ. 12:3
كنرل أيضان أىمية الضيقات فى نمك . ( نفسا فصاركا بالمبلييف70كانكا ) نما كتىقىكَّل فى أثناء عبكديتو فى مصر

.  شعب اهلل
 

ْسَحاُؽ َوَلَد َيْعُقوَب، َوَيْعُقوُب . َوَأْعَطاُه َعْيَد اْلِختَاِف، َوىَكَذا َوَلَد ِإْسَحاَؽ َوَخَتَنُو ِفي اْلَيْوـِ الثَّاِمفِ 8"(:- 8)آية  َواِِإ
  ".َوَلَد ُرَؤَساَء اآلَباِء االْثَنْي َعَشرَ 

ختار إبراىيـ كىك غير مختكف إ كاهلل .نسمو قبؿ أف يعطييـ عيد الختافؿ اهلل كىعىدى إبراىيـ بالميراث لو ك5فى آية 
 – 15 : 3غؿ) ، كىذا ما كرره بكلس الرسكؿ بعد ذلؾ أيضا كبذلؾ يككف الكعد أثبت مف الختاف. كأعطاه الكعد

.  ككاف الختاف بعد ذلؾ ىك عبلمة اإليماف، ىك ختـ العيد. (17
 

  "َوُرَؤَساُء اآلَباِء َحَسُدوا ُيوُسَؼ َوَباُعوُه ِإَلى ِمْصَر، َوَكاَف اُا َمَعُو،9"(:- 9)آية 
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سىدى رؤساء الكينة المسيح كصمبكه مر  ككما صنع اهلل مف المكيدة ضد . 10:15كما حسد اإلخكة يكسؼ، حى
كاهلل كاف مع يكسؼ فى أرض مصر بينما كاف . يكسؼ خبلصان ىكذا صنع مف المكيدة ضد المسيح خبلصان 

اإلخكة فى أرض الميعاد، فما معنى ما تفيمكه أنتـ مف أف اهلل مرتبط بأرض الميعاد، فيكسؼ المحبكب مف اهلل 
.  ممؾ عمى مصر

 

ـَ ِفْرَعْوَف َمِمِؾ ِمْصَر، َفَأَقاَمُو ُمَدبٍّرًا َعَمى 10"(:- 10)آية  َوَأْنَقَذُه ِمْف َجِميِع ِضيَقاِتِو، َوَأْعَطاُه ِنْعَمًة َوِحْكَمًة َأَما
  ".ِمْصَر َوَعَمى ُكؿٍّ َبْيِتوِ 

ككما ممؾ يكسؼ عمى المصرييف خارج . كىكذا رفع اهلل المسيح المصمكب ليجمس عف يمينو كصار رأسان لمكنيسة
 كالمعنى الذل يقصده .كالمعنى أف اهلل مع أكالده كيحكؿ ضيقاتيـ لمجد. أرض الميعاد ممؾ المسيح عمى األمـ

إسطفانكس أف اهلل كاف يتعامؿ كيبارؾ ليكسؼ المحبكب البار خارج أرض الميعاد، بؿ المجاعة أتت عمى أرض 
  .الميعاد فمجأكا إلى يكسؼ فى مصر

 

َـّ َأَتى ُجوٌع َعَمى ُكؿٍّ َأْرِض ِمْصَر َوَكْنَعاَف، َوِضيٌؽ َعِظيـٌ، َفَكاَف آَباُؤَنا اَل َيِجُدوَف »11"(:- 14-11)يات اآل ُث
َؿ َمرَّةٍ 12. ُقوتًا َوِفي اْلَمرَِّة الثَّاِنَيِة اْسَتْعَرَؼ ُيوُسُؼ ِإَلى 13. َوَلمَّا َسِمَع َيْعُقوُب َأفَّ ِفي ِمْصَر َقْمًحا، َأْرَسَؿ آَباَءَنا َأوَّ

َفَأْرَسَؿ ُيوُسُؼ َواْسَتْدَعى َأَباُه َيْعُقوَب َوَجِميَع َعِشيَرِتِو، َخْمَسًة 14. ِإْخَوِتِو، َواْسَتْعَمَنْت َعِشيَرُة ُيوُسَؼ ِلِفْرَعْوفَ 
   ".َوَسْبِعيَف َنْفًسا

الحظ أف إخكة يكسؼ ىـ الذيف ذىبكا إليو جائعيف مع سبؽ رفضيـ كأذيتيـ لوي فيؿ يفيـ ىذا السامعيف فى 
المجمع كيذىبكا فى إيماف لممسيح الذل رفضكه كالحظ أف الجكع الذل حدث فى كنعاف، أرض الميعاد التى 

لك كاف المجمع قد ترؾ . يعتبركنيا مقدسة بينما كاف الشبع فى مصر خارج أرض الميعاد حيث يكسؼ ىناؾ
إسطفانكس يشرح ما يريد لكاف قاؿ ليـ أنتـ اآلف فى مجاعة لرفضكـ المسيح فإذىبكا إليو تجدكف الشبع لكنيـ 

.  57لؤلسؼ سدكا أذانيـ آية 
كبدأ الضيؽ بمجاعة . ـ عمى يد تيطس70 ةىذا ما سيحدث لمييكد بسبب رفضيـ لممسيح سف = َوِضيٌؽ َعِظيـٌ 

كليتيـ كانكا استفادكا مف درس إسطفانكس عف . عظيمة أثناء الحصار ثـ ىبلؾ كدمار إلصرارىـ عمى الرفض
ىذه نبكة عف إيماف الييكد قبؿ = َوِفي اْلَمرَِّة الثَّاِنَيِة اْسَتْعَرَؼ ُيوُسُؼ . إخكة يكسؼ الذل ذىبكا إليو ساجديف

كيفيـ مف كبلـ إسطفانكس أف أرض كنعاف لـ تنقذ يعقكب كبنيو مف الجكع بؿ أنقذىـ يكسؼ . المجئ الثانى
ىى شجرة زيتكف )  فأباء الييكد ىـ أباء المسيحييف،يقكؿ أباؤنا (11)كفى آية . المرفكض مف خارج أرض كنعاف

.   أنفس ىـ عائمة يكسؼ فى مصر9+ نفس جاءكا مع يعقكب 66كىـ  (حسب السبعينية = ) َنْفًسا75. (كاحدة
 
ـَ َوُوِضُعوا ِفي اْلَقْبِر الَِّذي 16َفَنَزَؿ َيْعُقوُب ِإَلى ِمْصَر َوَماَت ُىَو َوآَباُؤَنا، 15"(:- 16-15)يات اآل َوُنِقُموا ِإَلى َشِكي

ٍة ِمْف َبِني َحُموَر َأِبي َشِكيـَ  ـُ ِبَثَمٍف ِفضَّ   ".اْشَترَاُه ِإْبرَاِىي
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فإبراىيـ إشترل مغارة المكفيمو حيث دفف فييا بعض األباء، كيعقكب إشترل فى شكيـ . إسطفانكس يضغط القصة
ككاضح أف إسطفانكس دمج القصتيف، كىذا الدمج فى الحديث كاف معركفان عند العبرانييف . حيث ديًفف يكسؼ

كلكف اإلشارة ىنا أف كؿ ما إمتمكو إبراىيـ فى أرض . كيترككا لمسامع أف يمؤل الفراغ فى األحداث المعركفة
كدليؿ إيماف األباء فى كعد اهلل بميراث األرض إصرارىـ عمى دفف . الميعاد قبر إشارة لغربتنا فى ىذا العالـ

. مكتاىـ فييا
  
، َكاَف َيْنُمو الشَّْعُب َوَيْكُثُر 17"(:- 19-17)يات اآل ـَ ـَ اُا َعَمْيِو إِلْبرَاِىي َوَكَما َكاَف َيْقُرُب َوْقُت اْلَمْوِعِد الَِّذي َأْقَس

ـْ َيُكْف َيْعِرُؼ ُيوُسؼَ 18ِفي ِمْصَر،  ـَ َمِمٌؾ آَخُر َل َفاْحتَاَؿ ىَذا َعَمى ِجْنِسَنا َوَأَساَء ِإَلى آَباِئَنا، َحتَّى 19. ِإَلى َأْف َقا
ـْ َمْنُبوِذيَف ِلَكْي اَل َيِعيُشوا   ".َجَعُموا َأْطَفاَلُي

بركة الرب جعمت الشعب ينمك، ىذا الشعب الذل سيرث أرض كنعاف كاهلل سمح بيذا الفرعكف القاسى حتى 
كالممؾ . يفطميـ عف قدكر المحـ كعف أرض مصر فيفكركا فى العكدة بعد أف تمـ اهلل مخططو فى جعميـ شعب

ـْ َمْنُبوِذيَف . اآلخر ىك أحمس الذل طرد اليكسكس يمقكف بيـ فى ؼ  مرفكضيف مف المصرييفجعميـ= َأْطَفاَلُي
كالمعنى أف الضيؽ الذل يكاجيو المسيحييف اآلف مف الييكد سيككف سببان فى نمك الكنيسة كفطاميا عف . النير

.  ككؿ ضيقة يسمح بيا اهلل ليفطمنا عف محبة العالـ. أكرشميـ
 
. َوِفي ذِلَؾ اْلَوْقِت ُوِلَد ُموَسى َوَكاَف َجِمياًل ِجدًّا، َفُربٍَّي ىَذا َثاَلَثَة َأْشُيٍر ِفي َبْيِت َأِبيوِ »20"(:- 21-20)يات اآل
  ".َوَلمَّا ُنِبَذ، اتََّخَذْتُو اْبَنُة ِفْرَعْوَف َوَربَّْتُو ِلَنْفِسَيا اْبًنا21

عب )األصؿ اليكنانى جميبلن باهلل أك نحك اهلل، أل أف ىيئة الكلد كاف فييا مسحة إليية سرية  = َوَكاَف َجِمياًل ِجدًّا
بنة فرعكف نفسيا كىذه النعمة."ىذا إنساف كجيو فيو نعمة"كما نقكؿ اآلف  (23:11 كالحظ أف .  أدركيا أبكاه بؿ كا 

.  مكسى العظيـ لـ يتربى فى ىيكؿ بؿ فى بيت كثنى
 

 .َفَتَيذََّب ُموَسى ِبُكؿٍّ ِحْكَمِة اْلِمْصِريٍّيَف، َوَكاَف ُمْقَتِدرًا ِفي اأَلْقَواِؿ َواأَلْعَماؿِ 22"(:- 22)آية 
لقد سمح اهلل لمكسى أف يتدرب عمى أيدل عمماء مصر فى كؿ فنكف العمـ كاألدب فيك سيصير ممكان كسط 

ككاضح مف كبلـ إسطفانكس أنو ال يجدؼ عمى مكسى بؿ يظير عظمة مكسى . شعبو، ىذا إعداد إليى لمكسى
.  مف يـك ميبلده كفى إمكانياتو كمع ىذا رفضكه كثاركا عميو كىكذا عممكا مع المسيح

.  معجزاتو كقيادتو لمشعب= .اأَلْعَماؿِ . النامكس الذل كضعو = اأَلْقَواؿِ 
 

ْذ 24. َوَلمَّا َكِمَمْت َلُو ُمدَُّة َأْرَبِعيَف َسَنًة، َخَطَر َعَمى َباِلِو َأْف َيْفَتِقَد ِإْخَوَتُو َبِني ِإْسرَاِئيؿَ 23"(:- 28-23)يات اآل َواِِإ
َفَظفَّ َأفَّ ِإْخَوَتُو َيْفَيُموَف َأفَّ اَا َعَمى َيِدِه 25. رََأى َواِحًدا َمْظُموًما َحاَمى َعْنُو، َوَأْنَصَؼ اْلَمْ ُموَب، ِإْذ َقَتَؿ اْلِمْصِريَّ 
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ـْ َيْفَيُموا ـْ َفَم ـْ َنَجاًة، َوَأمَّا ُى ـْ ِإَلى السَّاَلَمِة َقاِئالً 26. ُيْعِطيِي ـْ َيَتَخاَصُموَف، َفَساَقُي ـْ َوُى : َوِفي اْلَيْوـِ الثَّاِني َظَيَر َلُي
ـْ ِإْخَوةٌ  ـْ َبْعًضا؟ . َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ، َأْنُت ِلَماَذا َتْظِمُموَف َبْعُضُك

ـُ َقِريَبُو َدَفَعُو َقاِئالً 27 َمْف َأَقاَمَؾ َرِئيًسا : َفالَِّذي َكاَف َيْظِم
؟28َوَقاِضًيا َعَمْيَنا؟    "َأُتِريُد َأْف َتْقُتَمِني َكَما َقَتْمَت َأْمَس اْلِمْصِريَّ
ربما كاف مكسى يخطط لثكرة عسكرية ضد فرعكف كبدأ إعداد العدة كسط الشعب، فمما مات = َيْفَتِقَد ِإْخَوَتُو 

َمْف َأَقاَمَؾ كىذا الييكدل يقكؿ لو . المصرل كصؿ لفرعكف أف مكسى يتزعـ ثكرة كسط الييكد لذلؾ طمب قتمو
كىذا إف دؿ عمى شئ فسيدؿ عمى انيـ عشقكا العبكدية كالذؿ فى مصر مف اجؿ . لتقكد ىذه الثكرة= َرِئيًسا 

كعمكمان فاهلل سمح بيذا ليكمؿ إعداد مكسى كيكممو بالتكاضع فيصير قائدان مثاليان يفيـ أف خبلص . قدكر المحـ
كأيضان ليزداد ذؿ الشعب فيصرخ طالبان الخركج كالخبلص، إذ كاف البد ليـ أف . الشعب بيد اهلل كليس بيده ىك

.  ربما مف مسخره = َمْظُموًما. يقتنعكا بأف الخركج أنسب ليـ، كبدكف ىذا الذؿ ما كانكا فكركا أك قبمكا الخركج
.   سنة ىذه مف التقميد الييكدل40 مدة  =َوَلمَّا َكِمَمْت َلُو ُمدَُّة َأْرَبِعيَف َسَنةً 

. كبدالن مف أف يشكركا مكسى ىاجكا عميو. تدؿ عمى أف مف أنقذه مكسى باألمس نشر القصة= َمْف َأَقاَمَؾ َرِئيًسا 
شارة . كىكذا المسيح. ككما خمصيـ يكسؼ بعد أف نالو منيـ ضرر، خمصيـ مكسى بعد أف ناؿ منيـ ضرر كا 

، 51إسطفانكس لقكؿ الييكدل لمكسى مف أقامؾ رئيسان ىك تمييد لمتكبيخ الذل سيكجو لمجمع السنيدريـ فى آية 
 .35كآية 
  

  ".َفَيَرَب ُموَسى ِبَسَبِب ىِذِه اْلَكِمَمِة، َوَصاَر َغِريًبا ِفي َأْرِض َمْدَياَف، َحْيُث َوَلَد اْبَنْيفِ 29"(:- 29)آية 
كىذا رمز . كىذا ما أثر فى نفس مكسى فسمى إبنو جرشكـ بمعنى غربة. بعد أف كاف أميران = َوَصاَر َغِريًبا 

.  لممخمص الذل أخمى ذاتو آخذان صكرة عبد
 

يَِّة َجَبِؿ ِسيَناَء ِفي َلِييِب َناِر ُعمَّْيَقةٍ »30"(:- 30)آية    ".َوَلمَّا َكِمَمْت َأْرَبُعوَف َسَنًة، َظَيَر َلُو َماَلُؾ الرَّبٍّ ِفي َبرٍّ
  ... صار إليو صكت الرب31 ىك األقنـك الثانى فى أحد ظيكراتو فى العيد القديـ بدليؿ فى آية مالؾ الرب

 ، كالنار إشارة لطبيعة اهلل32آية . كلمٌا تكمـ قاؿ أنا إلو إبراىيـ. إذان المتكمـ ىك ييكه نفسو. كالرب تعنى ييكه
. ف تحترؽ العذراءأككما لـ تحرؽ النار العميقة ىكذا حؿ فى بطف العذراء دكف . فالكتاب يقكؿ إلينا نار آكمة

ككاف تجسد المسيح بداية قصة . ككاف ىذا الظيكر لمكسى بداية قصة الخركج مف مصر. فالعميقة إشارة لمتجسد
فاهلل ليس مقيدان . كالحظ ىنا أف اهلل يظير لمكسى فى سيناء كليس أرض المكعد. الخبلص مف عبكدية إبميس

.  بمكاف
 
َب ِمَف اْلَمْنَظرِ 31" (:-33-31)يات اآل ـُ ِلَيَتَطمََّع، َصاَر ِإَلْيِو َصْوُت . َفَممَّا رََأى ُموَسى ذِلَؾ َتَعجَّ َوِفيَما ُىَو َيَتَقدَّ

لُو َيْعُقوبَ 32: الرَّبٍّ  لُو ِإْسَحاَؽ َواِِإ ـَ َواِِإ ـْ َيْجُسْر َأْف َيَتَطمَّعَ . َأَنا ِإلُو آَباِئَؾ، ِإلُو ِإْبرَاِىي َفَقاَؿ َلُو 33. َفاْرَتَعَد ُموَسى َوَل
  ".اْخَمْع َنْعَؿ ِرْجَمْيَؾ، أَلفَّ اْلَمْوِضَع الَِّذي َأْنَت َواِقٌؼ َعَمْيِو َأْرٌض ُمَقدََّسةٌ : الرَّبُّر 
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لُو َيْعُقوبَ  لُو ِإْسَحاَؽ َواِِإ ـَ َواِِإ فاهلل لو مخطط بدأ . المعنى أنو حاف كقت تنفيذ الكعكد التى كانت لؤلباء = ِإلُو ِإْبرَاِىي
سحؽ كيعقكب كمكسى  كاهلل أخبره بعد ذلؾ ال يرانى =َفاْرَتَعَد ُموَسى .  اآلف يكمؿ ىذا المخطط.باألباء إبراىيـ كا 

كىنا نرل . ك كياف اهلل الفائؽأككجو اهلل بمعنى شخص . 23-20:33أما كجيى فبل ييرل خر .. اإلنساف كيعيش
كالحظ أف ىذه األرض كانت ىى سيناء فأينما يحؿ اهلل = . َأْرٌض ُمَقدََّسةٌ . أف اهلل يقدس المكاف الذل يحؿ فيو
ف تككف أكرشميـ فقط أرضان مقدسة بؿ يمكف السجكد هلل فى أ  ما تتصكركنو أنتـ،يصير المكاف مقدسان، فما معنى

رمز لمتخمى عف الخطايا فالحذاء رمز لئلحتكاؾ بقاذكرات العالـ كمحبة األمكر الزمنية = خمع الحذاء. أل مكاف
.  الميتة

 
ْنِقَذُىـْ 34"(:- 34)آية  ـْ َوَنَزْلُت أُل َـّ اآلَف ُأْرِسُمَؾ . ِإنٍّي َلَقْد رََأْيُت َمَشقََّة َشْعِبي الَِّذيَف ِفي ِمْصَر، َوَسِمْعُت َأِنيَنُي َفَيُم

  ".ِإَلى ِمْصرَ 
اهلل مكجكد = َنَزْلُت . فاهلل ال يجبر أحد عمى شئ بؿ يقنعو بو. السخرة عممت عمميا كالشعب اآلف مقتنع بالخركج

. كفيو إشارة لمتجسد. فى كؿ مكاف كلكف قكلو نزلت إشارة إلىتمامة تعالى بالبشر المكجكديف عمى األرض
  

َمْف َأَقاَمَؾ َرِئيًسا َوَقاِضًيا؟ ىَذا َأْرَسَمُو اُا َرِئيًسا َوَفاِدًيا ِبَيِد : ىَذا ُموَسى الَِّذي َأْنَكُروُه َقاِئِميفَ »35"(:- 35)آية 
   ".اْلَماَلِؾ الَِّذي َظَيَر َلُو ِفي اْلُعمَّْيَقةِ 

بعد أف أظير ليـ عظمة مكسى كعبلقتو باهلل كتكميؼ اهلل لوي يظير ليـ تذمرىـ كرفضيـ لمكسى العظيـ، كىكذا 
 أل مخمصان كمنقذان كمع ىذا رفضكه كىذا ما صنعكه  =َوَفاِدًيا. إستمركا فى رفضيـ هلل فى شخص المسيح

تكرار اسـ مكسى ىنا كاف لمفت النظر لمتشابو بيف مكسى كالمسيح فى عممية = ىَذا ُموَسى . بالمسيح المخمص
كىك ىنا يقكؿ بؿ . المجمع إتيـ إسطفانكس بأنو يجدؼ عمى مكسى. الخبلص كالرفض لكمييما مف قبؿ الشعب

.  مف تذمر عمى مكسى ىـ أباءكـ أما أنا فأعرؼ قدره
 

يَِّة َأْرَبِعيَف 36"(:- 36)آية  ـْ َصاِنًعا َعَجاِئَب َوآَياٍت ِفي َأْرِض ِمْصَر، َوِفي اْلَبْحِر اأَلْحَمِر، َوِفي اْلَبرٍّ ىَذا َأْخَرَجُي
  ".َسَنةً 

ف يسير كراء اهلل كالنتيجة دائمان عناد أكما صنع مكسى عجائب صنع المسيح عجائب كاليدؼ إقناع الشعب ب
 .كرفض كتذمر لمف أحبيـ كسعى لخبلصيـ

  

ـْ ِمْف ِإْخَوِتُكـْ : ىَذا ُىَو ُموَسى الَِّذي َقاَؿ ِلَبِني ِإْسرَاِئيؿَ »37"(:- 37)آية  ـُ الرَّبُّر ِإلُيُك ـُ َلُك َلُو . َنِبيًّا ِمْثِمي َسُيِقي
   ".َتْسَمُعوفَ 
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 ىنا نرل مكسى ليس مجرد رمز لممسيح .طالما أف مكسى تنبأ عف المسيح إذان ال مناقضة بيف مكسى كالمسيح
كالقصد أنو إذا أتى . ككاف ييعٍِّد الطريؽ أمامو بإعداد شعب يأتى منو المسيح. بؿ كاف شاىدان لممسيح كتنبأ عنو

كالحظ أف بقية كبلـ مكسى فى ىذه النبكة أف . المرمكز إليو ينتيى دكر الرمز، إذا أتى المسيح ينتيى دكر مكسى
.  كبيذا فيك يديف مف يحاكمكه كيحذرىـ ميددان . مف ال يسمع كبلـ ىذا النبى فإف اهلل سيحاسبو

 . ىذا مف ناحية الجسد=َنِبيًّا ِمْثِمي 
 

يَِّة، َمَع اْلَماَلِؾ الَِّذي َكاَف ُيَكمٍُّمُو ِفي َجَبِؿ ِسيَناَء، َوَمَع 38"(:- 38)آية  ىَذا ُىَو الَِّذي َكاَف ِفي اْلَكِنيَسِة ِفي اْلَبرٍّ
  ".الَِّذي َقِبَؿ َأْقَوااًل َحيًَّة ِلُيْعِطَيَنا ِإيَّاَىا. آَباِئَنا

أل = ىَذا ُىَو الَِّذي َكاَف . الكنيسة ىى إكميسيا باليكنانية كىى ترجمة لكممة الجماعة فى العبرية= ِفي اْلَكِنيَسِة 
يَّةِ . مكسى أل اهلل نفسو ييكه أك األقنـك = َمَع اْلَماَلِؾ الَِّذي َكاَف ُيَكمٍُّمُو . كسط الجماعة = ِفي اْلَكِنيَسِة ِفي اْلَبرٍّ

الَِّذي َقِبَؿ َأْقَوااًل .  فاهلل كمـ األباء فى سيناء =َوَمَع آَباِئَنا. الثانى اإلشارة ىنا لكبلـ اهلل مع مكسى بعد الخركج
فيؿ بيذا القكؿ يككف إسطفانكس مجدفان عمى ) 12:4أل النامكس فكممة اهلل دائمان حية كفعالة عب = َحيًَّة 

الحظ ىنا تصكير إسطفانكس أف الكنيسة ىى إجتماع اهلل مع شعبو فى أل مكاف كليس فى أكرشميـ . (النامكس
. كىكذا المسيح فى كسط كنيستو فى غربتيا فى ىذا العالـ. فقط
 

ـْ ِإَلى ِمْصرَ 39"(:- 39)آية  ـْ َيَشْأ آَباُؤَنا َأْف َيُكوُنوا َطاِئِعيَف َلُو، َبْؿ َدَفُعوُه َوَرَجُعوا ِبُقُموِبِي    ".الَِّذي َل
ـْ ِإَلى . كىكذا فعمكا بالمسيح (10-1:14عد )جماعة إسرائيؿ أرادت رجـ مكسى ليعكدكا إلى مصر  َرَجُعوا ِبُقُموِبِي

شتاقت قمكبيـ لخيرات مصر كلمشيكات الحسية كأخيران تمردكا= ِمْصَر  نحرفكا كا  فى =  دفعوه. أل ضمكا كا 
. رفضكه  (rejected)اإلنجميزية 

 .المعنى المقصكد أنكـ شعب تعكد أف يرفض مف يأتى لخبلصو 
 
 

ـُ َأَماَمَنا، أَلفَّ ىَذا ُموَسى الَِّذي َأْخَرَجَنا ِمْف َأْرِض ِمْصَر اَل : َقاِئِميَف ِلَياُروفَ 40"(:- 40)آية  اْعَمْؿ َلَنا آِلَيًة َتَتَقدَّ
ـُ َماَذا َأَصاَبوُ     "!َنْعَم

. األباء أرادكا ليـ آلية تتقدميـ كالييكد الحالييف بقيادة قيافا قالكا ليس لنا ممؾ إاٌل قيصر
  

، َوَفِرُحوا ِبَأْعَماِؿ َأْيِديِيـْ 41"(:- 41)آية  َنـِ   ".َفَعِمُموا ِعْجاًل ِفي ِتْمَؾ اأَليَّاـِ َوَأْصَعُدوا َذِبيَحًة ِلمصَّ
كالعجؿ ىك . ىنا كصؿ إسطفانكس لتصكير تمرد األباء عمى اهلل كرجكعيـ بقمكبيـ لعبكدية مصر كلخطايا مصر

 .تقميد لمعجؿ أبيس اإللو المصرل
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ْنِبَياءِ 42"(:- 42-43 ـْ ِلَيْعُبُدوا ُجْنَد السََّماِء، َكَما ُىَو َمْكُتوٌب ِفي ِكتَاِب اأَل ـْ ِلي : َفَرَجَع اُا َوَأْسَمَمُي ْبُت َىْؿ َقرَّ
يَِّة َيا َبْيَت ِإْسرَاِئيَؿ؟    ".َبْؿ ِإَلى َما َورَاَء َباِبؿَ 43َذَباِئَح َوَقرَاِبيَف َأْرَبِعيَف َسَنًة ِفي اْلَبرٍّ

 فإمٌا أف يطمب اإلنساف اهلل فيعطيو ذىنان مفتكحان ليسير فى طريؽ القداسة أك نترؾ اهلل كنعطيو 28:1راجع رك 
كىذا ما حدث إلسرائيؿ إذ ترككا اهلل نجدىـ كقد إنحطكا لعبادة األكثاف ىك . القفا فينحط ذىننا كتنغمؽ عيكننا

سطفانكس ىنا يقتبس مف عا 18 ، 17:4 ىى فى نظاميا ككثرتيا كجيش  = ُجْنَد السََّماءِ  .  27-25:5 كا 
كىـ عبدكا الشمس .  كال تخطئو ليا كضعو اهلل، كليا نامكس يديره اهلل،ضابط الكؿفيك منظـ يديره اهلل كيضبطو 

ىك إلو بنى عمكف كمكلكؾ  = ُموُلوؾَ .  كرمزكا لو بصكرة نجـSATURNاإللو زحؿ  = َرْمَفافَ . كالقمر كالنجكـ
بىدىه إسرائيؿ بعد دخكليـ أرض المكعد ككاف لو تمثاؿ نحاس يكقدكف فيو ناران إلى أف يحمر  . تعنى ممؾ كعى

.  بالتبايف مع خيمة الشيادة = َخْيَمَة ُموُلوؾَ .  كيقدمكف أكالدىـ ذبائح لو
ـْ ِإَلى َما َورَاَء َباِبؿَ  فعامكس قاؿ نبكتو قبؿ سبى . فى نبكة عامكس كردت فأسبيكـ إلى ما كراء دمشؽ = َفَأْنُقُمُك

 لذلؾ يشير النبى إلى السبى  ،كربما كاف األراميكف أك األشكريكف ىـ األعداء الظاىركف كقت النبكة. بابؿ بكثير
،  أل إلى بابؿكلكف قكلو ما كراء دمشؽ يعنى أف السبى سيككف أبعد بكثير مف دمشؽ. بقكلو ما كراء دمشؽ

أعداء الييكد ) ىى أخطر بكثير مف أراـ كأبعد بكثير مف دمشؽك بابؿ التى لـ تكف معركفة كقت عامكس كلكف
ف السبى حدث إلى بابؿ أكلكف بعد أف أصبح معركفان . كألف بابؿ لـ تكف معركفة لـ يذكرىا باإلسـ. (القريبيف

 (أل عمى ييكذا)كمعركؼ مف النبكات أف السبى إلى بابؿ حصؿ ليـ كعقكبة .  ىنا باإلسـافإسطفانكس يذكره
 كيصير معنى كبلـ إسطفانكس تيديدا لمف يسمع أنو نتيجة لعنادكـ يا ييكد أنكـ .عمى عباداتيـ لؤلكثاف

 70 سنة كليس 2000كتشتتيـ .  ـ70ستذىبكف إلى سبى أبعد كأخطر مف سبى بابؿ أل خراب أكرشميـ سنة 
. سنة كما حدث فى سبى بابؿ 

  

ـَ ُموَسى َأْف َيْعَمَمَيا »44"(:- 45-44)يات اآل يَِّة، َكَما َأَمَر الَِّذي َكمَّ َوَأمَّا َخْيَمُة الشََّياَدِة َفَكاَنْت َمَع آَباِئَنا ِفي اْلَبرٍّ
الَِّتي َأْدَخَمَيا َأْيًضا آَباُؤَنا ِإْذ َتَخمَُّفوا َعَمْيَيا َمَع َيُشوَع ِفي ُمْمِؾ اأُلَمـِ الَِّذيَف 45َعَمى اْلِمثَاِؿ الَِّذي َكاَف َقْد َرآُه، 

ـُ اُا ِمْف َوْجِو آَباِئَنا، ِإَلى َأيَّاـِ َداُود   ".َطَرَدُى
ككاف اهلل يجتمع مع شعبو فى البرية كفى الخيمة حتى . الخيمة ىى خيمة االجتماع حيث يجتمع اهلل مع شعبو

َأْدَخَمَيا . قكلو الشيادة إشارة إلى لكحى الشريعة،  كالتابكت سمى تابكت الشيادة= َخْيَمُة الشََّياَدِة . أياـ داكد
كىك بيذا يشير ألف اهلل ال يحب أرض كنعاف . أدخمكىا ألرض كنعاف حيث كاف ممكؾ األمـ يممككف= آَباُؤَنا 

كرث الشعب = ِإْذ َتَخمَُّفوا َعَمْيَيا . لذاتيا، فقد ممؾ عمييا ممكؾ أشرار، كلكف اهلل يحبيا لك سكف فييا قديسيف
 . قكة الخيمة أنيا تحمؿ ظؿ السماكيات= َعَمى اْلِمثَاِؿ الَِّذي . ألمـ الذيف طردكا منياا األرض كخمفكا
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ـَ اِا، َواْلَتَمَس َأْف َيِجَد َمْسَكًنا إِللِو َيْعُقوبَ 46"(:- 47-46)يات اآل َولِكفَّ ُسَمْيَماَف َبَنى 47. الَِّذي َوَجَد ِنْعَمًة َأَما

  ".َلُو َبْيتًا
كىذه نبكة عف . كاهلل أخبره أنو مف نسمو مف سيبنى الييكؿ. حينما بنى داكد لو بيتان فخمان أراد أف يبنى هلل بيتان 

فاهلل ال ييتـ أف يككف لو بيت مف الرخاـ كالذىب، . ككاف سميماف رمزان لممسيح. المسيح الذل يبنى ىيكؿ جسده
بؿ اهلل يريد قمكب تحبو، قمكب مقدسة يرتاح فييا، كىذه أعدىا المسيح كيياكؿ هلل بأف أرسؿ الركح القدس، 

داكد كجد نعمة أماـ اهلل، ككاضح = الَِّذي َوَجَد ِنْعَمًة . كصار المؤمنيف يعبدكف اهلل كيسجدكف لو بالركح كالحؽ
.  مف الكبلـ أف سميماف ليس األعظـ مف داكد كمع ىذا بنى الييكؿ

 
السََّماُء ُكْرِسيٌّ 49: لِكفَّ اْلَعِميَّ اَل َيْسُكُف ِفي َىَياِكَؿ َمْصُنوَعاِت اأَلَياِدي، َكَما َيُقوُؿ النَِّبيُّر 48"(:- 50-48)يات اآل

، َوَأيٌّ ُىَو َمَكاُف رَاَحِتي؟ . ِلي، َواأَلْرُض َمْوِطٌئ ِلَقَدَميَّ  أََلْيَسْت َيِدي َصَنَعْت ىِذِه 50َأيَّ َبْيٍت َتْبُنوَف ِلي؟ َيُقوُؿ الرَّبُّر
  "اأَلْشَياَء ُكمََّيا؟

ىذه مأخكذة  = السََّماُء ُكْرِسيٌّ اا، َواأَلْرُض َمْوِطٌئ ِلَقَدَميَّ . مف ىك فكؽ الكؿ ساكف سماء السمكات = اْلَعِميَّ 
  =اَل َيْسُكُف ِفي َىَياِكَؿ َمْصُنوَعاِت اأَلَياِدي. (22:23 + 35 ، 34:5مت ) كقارف مع (2 ، 1:66إش )مف 

 كسميماف بعد أف أتـ أفخـ بناء 24:17كىذه اآلية رددىا بطرس فيما بعد . فيك يمؤل كؿ مكاف كال يحده مكاف
كلكف اهلل يقكؿ أنو يسكف مع . (18:6 + 6:2أل 2 + 27:18مؿ 1) "ىؿ يسكف اهلل حقان عمى األرض"قاؿ 

إسطفانكس ىنا يريد أف يقكؿ أف اهلل ال يحده الييكؿ الذل تفتخركف بو بؿ ىك . 15:57ش إالمنسحؽ كالمتكاضع 
، كىذا ما قاؿ اهلل لمكسى النبى فى أرض سيناء، فاهلل إذا قاؿ عف أرض يقدس كؿ مكاف يرفع فيو اإلنساف قمبو

ف سميماف بنى الييكؿ كمكاف سكنى هلل كلكف األصح أف اهلل مكجكد فى كؿ مكاف أكنفيـ . سيناء أنيا مقدسة
فإف كاف إسطفانكس قد قاؿ إف الييكؿ لو كضع مؤقت فمو . كما قالو اهلل لداكد مف قبؿ. 2 ، 1:66ش إبدليؿ 

كىنا إسطفانكس يشرح ليـ أف اهلل ال يحتاج لمييكؿ بؿ اإلنساف يحتاج لمييكؿ ليتحكؿ . سند فى نبكة إشعياء ىذه
ف فشؿ ىيكؿ سميماف فى ىذا فبل داعى لكجكده  .اإلنساف لمكاف يرتاح فيو اهلل، كا 

  
وَح اْلُقُدَس ! َيا ُقَساَة الرٍَّقاِب، َوَغْيَر اْلَمْخُتوِنيَف ِباْلُقُموِب َواآلَذافِ »51"(:- 51)آية  ـْ َداِئًما ُتَقاِوُموَف الرُّر َكَما . َأْنُت

ـْ َكذِلَؾ َأْنُتـْ     "!َكاَف آَباُؤُك
إذان تيمة أف الشعب صمب الرقبة أل غير . 6:9تث  + 9 ، 8:34 + 5 ، 3:33 + 10 ، 9:32قارف مع خر 

ىك يتيميـ أنيـ فى حرفيتيـ أغمقكا أذانيـ كقمكبيـ . (الطاعة يكنى عنيا بإحناء الرأس )مطيع ىى تيمة قديمة 
ىـ إتيمكه أنو يجدؼ عمى نامكس مكسى فأحاؿ التيمة عمييـ كأنيـ ىـ . كعيكنيـ فمـ يعرفكا المسيح كصمبكه

اتيميـ أنيـ . إتيمكه بالتجديؼ عمى الييكؿ ككانت إجابتو أف الييكؿ مبنى مؤقت. الذيف يعصكف كبلـ اهلل
تث  +41:26 ىى تيمة أيضان قديمة ال =َغْيَر اْلَمْخُتوِنيَف ِباْلُقُموِب . ييتمكف بختاف الجسد كليس بختاف القمب
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كغمؼ القمب ىك نجاسة القمب كعدـ طاعة اهلل كنقض العيد مع اهلل، ىك مكقؼ . 26:9 + 4:4ر إ + 16:10
 إذان ىى أيضان تيمة قديمة ضد الييكد كمعناىا أف األذف ال تسمع 10:6ر إ= وغمؼ األذف. عدائى مع اهلل

ىذه الصفات القديمة كالتى مازالت فييـ ىى التى . إنذارات الرب بؿ تتمذذ بنجاسات العالـ كالمعارؼ الشيطانية
إف دفاع إسطفانكس كاف دفاع عف . جعمتيـ ال يسمعكف كبلـ المسيح كال يطيعكنو بؿ يصمبكه فيـ لـ يفيمكه

لقاء التيمة عمى الييكد المعانديف  . المسيح كالمسيحية كا 
وَح اْلُقُدَس  ـْ َداِئًما ُتَقاِوُموَف الرُّر . كالركح القدس يشيد باألنبياء عف المسيح. (10 ، 9:63ش إ)قارف مع  = َأْنُت

 

ـُ اآلَف 52"(:- 52)آية  ، الَِّذي َأْنُت ؟ َوَقْد َقَتُموا الَِّذيَف َسَبُقوا َفَأْنَبُأوا ِبَمِجيِء اْلَبارٍّ ـْ ـْ َيْضَطِيْدُه آَباُؤُك ْنِبَياِء َل َأيُّر اأَل
ـْ ُمَسمٍِّميِو َوَقاِتِميِو،   "ِصْرُت

.   فالييكد إضطيدكا كؿ األنبياء الذيف تنبأكا عف المسيح34-29:23ىذا ما قالو المسيح عمييـ مت 
 

ـْ َتْحَفُظوهُ 53"(:- 53)آية  ـُ النَّاُموَس ِبَتْرِتيِب َماَلِئَكٍة َوَل   ".«الَِّذيَف َأَخْذُت
. 19:3غؿ  + 2:2 أيضان عب  الرسكؿىذا تقميد ييكدل أف النامكس أعطى بكاسطة مبلئكة كىذا ما قالو بكلس

ككاضح .  ترجمة سبعينية، فالسبعينية ترجمت قديسيو لمبلئكة4-1:33تث  + 17:68كربما فيمكا ىذا مف مز 
كىذا ىك كضع تبلميذ المسيح . أف إسطفانكس ىنا يريد أف يقكؿ أنكـ لك حفظتـ النامكس لكنتـ قد عرفتـ المسيح

.  إذ ىـ عرفكه كتبعكه كأحبكه إذ كانكا ممتزميف حقان بقمكبيـ بطاعة النامكس
 

ـْ َعَمْيوِ 54"(:- 54)آية  وا ِبَأْسَناِنِي ـْ َوَصرُّر    ".َفَممَّا َسِمُعوا ىَذا َحِنُقوا ِبُقُموِبِي
إتياميـ  (2عدـ لياقة الييكؿ لسكنى اهلل         (1أل  = ىَذا

. بقتؿ األنبياء كالمسيح
.  مع أف كجيو كاف كمبلؾ أما ىـ فصاركا ككحكش متعطشة لمدماء = َحِنُقوا

 
وِح اْلُقُدِس، َفرََأى َمْجَد اِا، َوَيُسوَع َقاِئًما َعْف 55"(:- 55)آية  َوَأمَّا ُىَو َفَشَخَص ِإَلى السََّماِء َوُىَو ُمْمَتِمٌئ ِمَف الرُّر

  ".َيِميِف ااِ 
لقد قاؿ إسطفانكس ما قالو بإيماف قكل، فنقمو اهلل إلى مرتبة العياف ليرل المسيح الذل شيد عنو كالذل سكؼ 

. التعبير يشير لمقكة كالمجد = َيِميِف ااِ . يذىب إليو بعد لحظات ككاف ىذا ليعطيو ثباتان فى لحظات الشدة
 

  ".«َىا َأَنا َأْنُظُر السََّماَواِت َمْفُتوَحًة، َواْبَف اإِلْنَساِف َقاِئًما َعْف َيِميِف ااِ »:َفَقاؿَ 56"(:- 56)آية 
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لقد أدانتو محكمة األرض كبرأتو محكمة السماء التى يراىا اآلف . السمكات مفتكحة لتستقبؿ الشييد الشاىد األميف
ككانت الرؤيا التى رآىا فرصة أخيرة ليشيد بيا أماـ ىذا الجمع عف يسكع إبف اإلنساف القائـ عف . أماـ عينيو
كلكف منظر كجو . كالذل أخبر لكقا بكؿ ما دار ىك بكلس الرسكؿ كالذل كاف حاضران ىذه المحاكمة. يميف اهلل

ككاف ما قالو إسطفانكس ىنا ىك ترديد لما . (20:22أع )إسطفانكس ككمماتو صارت حية ال تنسى مف ذاكرتو 
ال  = َقاِئًما َعْف َيِميِف ااِ . ككاف الييكد يفيمكف ىذه النبكة أنيا عمى المسيح. 14 ، 13:7قالو دانياؿ النبى دا 

فقائمان أل متكاجدان، كىك متكاجد فى حالة جمكس أل المساكاة فى الكرامة . تعارض بيف القكؿ قائمان كالقكؿ جالسان 
 .كالمجد

 
، َوَىَجُموا َعَمْيِو ِبَنْفٍس َواِحَدٍة، 57"(:- 58-57)يات اآل ـْ َفَصاُحوا ِبَصْوٍت َعِظيـٍ َوَسدُّروا آَذاَنُي

َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج 58
ـْ ِعْنَد ِرْجَمْي َشابٍّب ُيَقاُؿ َلُو َشاُوؿُ . اْلَمِديَنِة َوَرَجُموهُ    ".َوالشُّرُيوُد َخَمُعوا ِثَياَبُي

كـ ضد إسطفانكس، بؿ ما حدث كاف حالة ثكرة كىياج حركيا إبميس كىنا رئيس الكينة . كاضح أنو لـ يصدر حي
 :-كاف قد إنتيز فرصة غياب بيبلطس فى قيصرية كنفذ حكـ الرجـ متعمبلن 

.  أنو لـ يصدر حكـ رسمى مف المجمع بالقتؿ (ُ
.  أنيا حالة ىياج عاـ لـ يستطع رئيس الكينة أف يقاكمو (ِ

 . 16-13:24كما نص النامكس كعقكبة لممجدؼ ال = َأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَمِديَنِة 
كشرح بقية اآلية تجده فى حياة بكلس . حتى ال يسمعكا بقية دفاعو كشيادتو فتتدنس أذانيـ = َسدُّروا آَذاَنُيـْ 

 .الرسكؿ
ككاف األمر . (16-13:24ال)كىـ إتيمكا إسطفانكس بالتجديؼ . كاف عند الييكد مف يجدؼ ييرجـ  :-58آية 

ذا صدر الحكـ ضد المجدؼ يبدأ الشيكد برجـ المجدؼ . يحتاج لشاىديف أك ثبلثة عمى التجديؼ -6:17تث )كا 
كخمع . (1:8)كىنا نسمع عف شاكؿ لممرة األكلى إذ كاف شاىدان عمى قتؿ اسطفانكس ككاف راضيان بقتمو  (7

كظؿ بكلس الرسكؿ . الشيكد الذيف شيدكا ضد اسطفانكس ثيابيـ عند قدمى شاكؿ ليبدأكا عممية رجـ اسطفانكس
كالييكد لـ يكف ليـ سمطاف عمى إعداـ شخص كلكف كانكا . ( 20:22أع )حزينان عمى ىذا اليكـ كؿ أياـ حياتو 

 .يفعمكنيا فى غفمة مف الحاكـ إذا كاف متساىبلن أك فى غيبة
 
َـّ 60. «َأيُّرَيا الرَّبُّر َيُسوُع اْقَبْؿ ُروِحي»:َفَكاُنوا َيْرُجُموَف اْسِتَفاُنوَس َوُىَو َيْدُعو َوَيُقوؿُ 59"(:- 60-59)يات اآل ُث

ـْ ىِذِه اْلَخِطيَّةَ »:َجثَا َعَمى ُرْكَبَتْيِو َوَصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيـٍ  ـْ َلُي ، اَل ُتِق ْذ َقاَؿ ىَذا َرَقدَ . «َياَربُّر   ".َواِِإ
ىنا نرل إسطفانكس يقكؿ ما قالو المسيح عمى الصميب، لـ يكف ىنا يقمد المسيح إنما كاف المسيح يحيا فى 

.  20:2إسطفانكس غؿ 
كبيذا نفيـ أف .  فى يدؾ أستكدع ركحى كيقكليا هلل 5:31داكد يقكؿ فى مز  = َأيُّرَيا الرَّبُّر َيُسوُع اْقَبْؿ ُروِحي

( 46:23لك ) "يا أبتاه فى يديؾ أستكدع ركحى"كنقارف ىذا مع ما قالو المسيح . إسطفانكس فيـ أف يسكع ىك اهلل



(اإلصحاح السابع)أعمال الرسل    
 

 
62 

كبيذا أيضان نفيـ أف إسطفانكس فيـ أف كؿ ما لآلب ىك لئلبف، فيمكف إذان أف نستكدع لو أركاحنا كما اآلب 
.  ىك كاف يستشيد كيمكت كىك يصمى. أيضان 

كغفراف إسطفانكس لمف يرجمكنو ىك دليؿ حياة . ىذا دليؿ أف الركح الذل فيو أعطاه قكة = َصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيـٍ 
بؿ بغفرانو ىذا أكمؿ شيادتو عف المسيح، فإسطفانكس شيد . المسيح الغافر فيو كمف ال يىٍغًفر ال ييٍغفىر لو أيضان 

.  لممسيح فى حياتو كما فى مكتو
 كشتاف الفرؽ بيف رقاد (11:11يك ) "لعازر حبيبنا قد ناـ"ىذا ىك اإلسـ الجديد لممكت بعد قيامة المسيح  = َرَقدَ 

. القديسيف كىـ يركف السماء مفتكحة كمكت األشرار فى رعب
 
 

شاوؿ الطرسوسى اآليات الخاصة ب

 بولس الرسوؿ العظيـ
 

ـْ ِعْنَد ِرْجَمْي َشابٍّب ُيَقاُؿ َلُو َشاُوؿُ . َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَمِديَنِة َوَرَجُموهُ 58" (:-58)أية   . ".َوالشُّرُيوُد َخَمُعوا ِثَياَبُي
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الثامف

، . َوَكاَف َشاُوُؿ رَاِضًيا ِبَقْتِموِ 1"(:- 1)آية  ـَ َوَحَدَث ِفي ذِلَؾ اْلَيْوـِ اْضِطَياٌد َعِظيـٌ َعَمى اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي ُأوُرَشِمي
 ".َفَتَشتََّت اْلَجِميُع ِفي ُكَوِر اْلَيُيوِديَِّة َوالسَّاِمَرِة، َما َعَدا الرُّرُسؿَ 

ككاف اإلضطياد . ربما كاف شاكؿ الطرسكسى عضكان فى السنيدريـ. إذ ظف أف المسيحية قد إنتيت = رَاِضًيا
ف الييكؿ إنتيى دكره فمقد فيمكا أف ىناؾ إنفصاؿ أالذل بدأ سببو الثكرة التى حدثت بسبب ما قالو إسطفانكس 

فمقد أبطمت المسيحية عكائد النامكس، كالعجيب أف شاكؿ . نو ال تعايش بينيماأتاـ بيف المسيحية كالييكدية ك
كما زاد فى ىياج الييكد ضد إسطفانكس إتيامو . تبنى بعد ذلؾ ىذا المنيج الذل جمب عميو أالمان شديدة (بكلس)

كبسبب اإلضطياد . الكاضح ليـ كالجرئ بأنيـ كرثة قتمة األنبياء، ككاف ىذا اإلتياـ مكجيان لرؤساء الكينة أيضان 
ككاف ىذا . ككاف شاكؿ ىك قائد ىذا اإلضطياد. العنيؼ الذل ثار ضد المسيحييف إضطركا لميرب مف أكرشميـ

.   فى كؿ مكاف فإنتشرت المسيحية فى كؿ مكافكا إنتشر أف المسيحييفالتشتيت سبب بركة إذ
كممة راضيان تشير إلى أنو كاف لوي دكر فى اإلجراءات، كشريؾ فى الحكـ، مسركران بما : َوَكاَف َشاُوُؿ رَاِضًيا ِبَقْتِموِ 

سطفانكس فمقد صار شاكؿ لو نفس فكر إسطفانكس فى تحرير المسيحية مف . حدث كلكف لكقا يربط بيف شاكؿ كا 
ليستمع إلى إسطفانكس كيتعرؼ عمى يديو  (بكلس)لقد ساؽ اهلل شاكؿ . الييكدية كمف الييكؿ كالنامكس تمامان 

 .كلكف البداية كانت حقدان مف شاكؿ ضد إسطفانكس الذل حاكر كأفحـ الييكد كعىمَّدى الكثيريف. عمى المسيحية
حما اهلل الرسؿ ليكممكا رسالتيـ كربما خافكا منيـ بسبب المعجزات العجيبة التى كانكا يعممكنيا  = َما َعَدا الرُّرُسؿَ 

 .لذلؾ لـ يمسيـ أحد فى ىذا اإلضطياد
 

  ".َوَحَمَؿ ِرَجاٌؿ َأْتِقَياُء اْسِتَفاُنوَس َوَعِمُموا َعَمْيِو َمَناَحًة َعِظيَمةً 2"(:- 2)آية 
كتقاليد الييكد لـ تكف . (11 – 7:50تؾ )تعنى ضرب عمى الصدر كىذه العادة تعممكىا مف مصر  = َمَناَحةً 

كلكف إسطفانكس بكجيو المبلئكى قد . تسمح بعمؿ مناحة عمى المحككـ عمييـ بسبب الخركج عمى النامكس
كىؤالء األتقياء لـ يككنكا . 5:2 راجع أع ِرَجاٌؿ َأْتِقَياءُ = إجتذب عددان كبيران مف المحبيف حتى مف كسط الييكد

كربما كانكا مف المسيحييف . راضيف عف قتؿ إسطفانكس كشعركا بأف السنيدريـ قد ظممو فعممكا عميو مناحة كبيرة
كالمسيحيكف عممكا ىذه المناحة إعبلنان عف عدـ خجميـ مف . كالييكد الذيف أحبكا أسطفانكس لكجيو المبلئكى
 .التيمة التى كجيت إلسطفانكس بؿ فرحيـ بو

  
ـْ ِإَلى 3"(:-  3)آية  َوَأمَّا َشاُوُؿ َفَكاَف َيْسُطو َعَمى اْلَكِنيَسِة، َوُىَو َيْدُخُؿ اْلُبُيوَت َوَيُجرُّر ِرَجااًل َوِنَساًء َوُيَسمٍُّمُي

  ".السٍّْجفِ 
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أصؿ الكممة يمزؽ ككحش  ك الكممة االصمية تعنى كصفان لمكحكش التى تسطك عمى جسـ اإلنساف لتمزقو =َيْسُطو
.  كلقد كاف رؤساء الكينة يعطكف شاكؿ تصريحان بذلؾ .(5-4:22+11-9:26+1:9أع +13:1غؿ)مفترس 
.  ييطاؽ عمى الكنيسة لقد صار شاكؿ عبئان ال  (13:1تى 1+34-32:10عب )راجع 

لقد صار  .فالكنيسة كانت ىى البيكت.  يدخؿ البيوت ىى نفسيا يسطو عمى الكنيسة=  اْلُبُيوتَ  … اْلَكِنيَسةِ 
شاكؿ عدكا خطيران لمكنيسة، يدخؿ البيكت كيغتصبيا كيدمر ممتمكاتيـ كيمقى القبض عمييـ لمسجف بأكامر مف 

  .رؤساء الكينة
 

 

َفاْنَحَدَر ِفيُمبُّرُس ِإَلى َمِديَنٍة ِمَف السَّاِمَرِة َوَكاَف َيْكِرُز 5. َفالَِّذيَف َتَشتَُّتوا َجاُلوا ُمَبشٍِّريَف ِباْلَكِمَمةِ 4"(:- 5-4)يات اآل
ـْ ِباْلَمِسيحِ    ".َلُي

فصار المسيحييف الذيف تشتتكا فى كؿ مكاف ىـ بذكر لئليماف . الكممة تعنى نثر البذكر لمزراعة = َتَشتَُّتوا
ككاف ىذا سبب بركة لممسيحييف إذ ظف المسيحييف أنيـ سيظمكف مرتبطيف . إنتشرت كأتت بثمار فى كؿ مكاف

 . بأكرشميـ كالييكؿ
إذان . كىنا نرل الخدمة تمتد لمسامرة تمامان كما أرادىا الرب يسكع أف تمتد. ىك الثانى بعد إسطفانكس = ِفيُمبُّرُس 

  .نتج خيران لمكنيسة ككاف بسماح مف اهلل ليمتد الممككتأىذا التشتيت كىذا اإلضطياد 
  ،كنبلحظ أنو كانت ىناؾ عداكة شديدة بيف الييكد كالسامرييف. ألف أكرشميـ أعمى فيى عمى جبؿ= إنحدر

ككاف الييكد ال . فالسامرييف ىـ خميط مف الييكد كالكثنييف كىـ ال يعرفكف سكل أسفار مكسى الخمسة فقط
كلكف المحبة المسيحية ال تعرؼ أل عداكة كليذا السبب ذىب المسيح لممرأة . يتعاممكف مع السامرييف أبدان 

 لذلؾ فيـ يأتكف فى ترتيب الكرازة بعد ،كنفيـ مف المرأة السامرية أف السامرييف كانكا ينتظركف المسيا. السامرية
 الكرازة قككما أكضح إسطفانكس نياية الييكدية بدأ فيمبس ىذ. 8:1أع + 26 ، 25:4الييكد كقبؿ األمـ يك 
 .خارج الييكدية كأكرشميـ

 
ـُ اآلَياِت 6"(:- 8-6)يات اآل ـْ َوَنَظرِِى َوَكاَف اْلُجُموُع ُيْصُ وَف ِبَنْفٍس َواِحَدٍة ِإَلى َما َيُقوُلُو ِفيُمبُّرُس ِعْنَد اْسِتَماِعِي

ـْ َأْرَواٌح َنِجَسٌة َكاَنْت َتْخُرُج َصاِرَخًة ِبَصْوٍت َعِظيـٍ 7الَِّتي َصَنَعَيا،  َوَكِثيُروَف ِمَف . أَلفَّ َكِثيِريَف ِمَف الَِّذيَف ِبِي
  ".َفَكاَف َفَرٌح َعِظيـٌ ِفي ِتْمَؾ اْلَمِديَنةِ 8. اْلَمْفُموِجيَف َواْلُعْرِج ُشُفوا

كألف المدينة بيا ساحر . كضع يد الرسؿ عمى الشمامسة السبعة أعطاىـ قكة لعمؿ العجائب كحكمة كقكة لمكرازة
كألف السامرييف كانكا ينتظركف المسيا . مشيكر فكاف البد أف يزكد اهلل رسكلو فيمبس بالمعجزات ليؤمف الناس

ىذا دليؿ عمى عمؿ الركح القدس فييـ فالفرح مف ثمار الركح = َفَكاَف َفَرٌح َعِظيـٌ . ِبَنْفٍس َواِحَدةٍ سمعكا فيمبس 
.  كعمؿ الركح القدس كالمعجزات التى يسمح بيا دائمان ىى لخير الناس كتعطييـ فرح
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َوَكاَف َقْباًل ِفي اْلَمِديَنِة َرُجٌؿ اْسُمُو ِسيُموُف، َيْسَتْعِمُؿ السٍّْحَر َوُيْدِىُش َشْعَب السَّاِمَرِة، ِقاِئاًل 9"(:- 11-9)يات اآل
ِ يِر ِإَلى اْلَكِبيِر َقاِئِميفَ 10!. ِإنَُّو َشْيٌء َعِظيـٌ  . «ىَذا ُىَو ُقوَُّة اِا اْلَعِظيَمةُ »:َوَكاَف اْلَجِميُع َيْتَبُعوَنُو ِمَف الصَّ

ـْ َقِد اْنَدَىُشوا َزَماًنا َطِوياًل ِبِسْحرِهِ 11   ".َوَكاُنوا َيْتَبُعوَنُو ِلَكْوِنِي
 لمضرر كالخراب، أل مف آثاره ضرر ككآبة عكس ا الشياطيف كلكنوأعماؿ تبدك خارقة مف صنعالسحر ىك 

السحر ربما يدىش مف يراه كلكنو ال يترؾ فى نفسو سكل الخكؼ . عمؿ الركح القدس الذل يسبب فرح كخير
كلما إتيمكا المسيح . سمكا السحرة سامرييفأككاف السحر منتشران بيف السامرييف حتى أف الييكد . كالمرارة كالكآبة

.  48:8بالسحر قالكا إنؾ سامرل كبؾ شيطاف يك 
 )كاف يدَّعى الربكبية بأعماؿ خارقة، كيدَّعى العمـ الغيبى، كيدَّعى أنو حالة كسط بيف اهلل كاإلنساف  = ِسيُموفُ 

كذكره القديسيف ىيبكليتس كيكستينكس كذكركا ىرطقاتو كقكة . كأنو كسيط بيف اهلل كاإلنساف (نفس الفكر الغنكسى
لقد إعتبر السامريكف أف سيمكف ىك تجسد  = ىَذا ُىَو ُقوَُّة اِا اْلَعِظيَمةُ . سحره ككيؼ ىاجـ المسيحية فيما بعد
كقيؿ أف سيمكف ذىب إلى ركما كقاكـ بطرس ىناؾ كنبلحظ أف عدك الخير . لؤللكىية أك أف قكة اهلل قد حمت فيو

:-  يقاؿ. يقاـك الكنيسة إما باإلضطياد أك بالخداع
.  أنو طمب دفنو كأنو سيقـك فدفنكه لكنو لـ يقـ (ُ
رتفع فعبلن كبصبلة بطرس سقط كماتإدَّعى سيمكف أنو..كيقاؿ (ِ   . سيصعد كالمسيح كا 

". إلى سيمكف اهلل القدكس"كلقد أقاـ لو كمكديكس قيصر تمثاالن كتب تحتو 
 

ِة ِبَمَمُكوِت اِا َوِباْسـِ َيُسوَع اْلَمِسيِح، 12"(:- 12)آية  َولِكْف َلمَّا َصدَُّقوا ِفيُمبُّرَس َوُىَو ُيَبشٍُّر ِباأُلُموِر اْلُمْخَتصَّ
   ".اْعَتَمُدوا ِرَجااًل َوِنَساءً 

.  الركح القدس يعمؿ مع فيمبس بالمعجزات كفى قمكب السامرييف ليؤمنكا كيترككا سيمكف
 

ْذ رََأى آَياٍت َوُقوَّاٍت َعِظيَمًة ُتْجَرى . َوِسيُموُف َأْيًضا َنْفُسُو آَمفَ 13"(:-  13)آية  َوَلمَّا اْعَتَمَد َكاَف ُياَلِزـُ ِفيُمبُّرَس، َواِِإ
  ".اْنَدَىَش 

لكف لؤلسؼ ىك أراد أف . سيمكف مَّيز بيف الزيؼ الذل يمارسو كالقكة الحقيقية التى ينادل بيا كيستعمميا فيمبس
. يستفيد بالمعمكدية بطريقة خاطئة أل ليمارس سحره بطريقة مسيحية أكثر فاعمية،إعتقد ىك أنيا أقكل مف طرقو

ال ليتعمـ كيتكب بؿ ليتعمـ منو كيؼ يعمؿ ىذه  = َكاَف ُياَلِزـُ ِفيُمبُّرَس . ىك لـ يتحرر تمامان مف عبكديتو إلبميس
ىك لـ يفتح قمبو هلل كليؤمف بكؿ ما يقكلو فيمبس عف اهلل، بؿ كؿ ما كاف يبحث عنو مزيد مف القكل . المعجزات

.  السحرية التى تمجده كتزيد دخمو
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ـْ 14"(:- 17-14)يات اآل ـَ َأفَّ السَّاِمَرَة َقْد َقِبَمْت َكِمَمَة اِا، َأْرَسُموا ِإَلْيِي َوَلمَّا َسِمَع الرُّرُسُؿ الَِّذيَف ِفي ُأوُرَشِمي
وَح اْلُقُدَس، 15ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا،  ـْ ِلَكْي َيْقَبُموا الرُّر المََّذْيِف َلمَّا َنَزاَل َصمََّيا أَلْجِمِي

ـْ َيُكْف َقْد َحؿَّ َبْعُد َعَمى َأَحٍد 16 أَلنَُّو َل
ـْ َكاُنوا ُمْعَتِمِديَف ِباْسـِ الرَّبٍّ َيُسوعَ  ، َغْيَر َأنَُّي ـْ وَح اْلُقُدَس 17. ِمْنُي ـْ َفَقِبُموا الرُّر   ".ِحيَنِئٍذ َوَضَعا اأَلَياِدَي َعَمْيِي

لذلؾ إستمـز األمر نزكؿ . كاف لمشمامسة السبع أف يعمدكا كلكف كضع اليد ليحؿ الركح القدس كاف لمرسؿ فقط
 كىا ىك 54:9كيالممفارقة فقد طمب يكحنا مف قبؿ أف تنزؿ ناران مف السماء لتحرؽ السامرة لك . بطرس كيكحنا

ككضع األيادل . اآلف يضع يده لكف لتنزؿ نار الركح القدس فتقدسيـ كيمؤلىـ الركح كتشتعؿ قمكبيـ حبان لممسيح
.  ليسكف الركح القدس فى اإلنساف (الميركف)ىك ما يسمى اآلف سر المسحة 

 

ـَ 18"(:- 21-18)يات اآل ـَ َلُيَما َدرَاِى وُح اْلُقُدُس َقدَّ َوَلمَّا رََأى ِسيُموُف َأنَُّو ِبَوْضِع َأْيِدي الرُّرُسِؿ ُيْعَطى الرُّر
وَح اْلُقُدَس »:َقاِئالً 19 ْمَطاَف، َحتَّى َأيُّر َمْف َوَضْعُت َعَمْيِو َيَديَّ َيْقَبُؿ الرُّر َفَقاَؿ َلُو 20. «َأْعِطَياِني َأَنا َأْيًضا ىَذا السُّر

ُتَؾ َمَعَؾ ِلْمَياَلِؾ، أَلنََّؾ َظَنْنَت َأْف َتْقَتِنَي َمْوِىَبَة اِا ِبَدرَاِىـَ »:ُبْطُرُس  َلْيَس َلَؾ َنِصيٌب َواَل ُقْرَعٌة ِفي 21! ِلَتُكْف ِفضَّ
ـَ ااِ    ".ىَذا اأَلْمِر، أَلفَّ َقْمَبَؾ َلْيَس ُمْسَتِقيًما َأَما

كالسيمكنية ىى شراء الرتب الكنسية بالماؿ كالكنيسة تحـر مف . ىذا ما أسمتو الكنيسة بعد ذلؾ بالسيمكنية كحرمتو
كسيمكف رأل أف مف يحؿ عميو الركح يصنع عجائب، فأراد شراء ىذه المكىبة، فحرمو . يبيع أك مف يشترل

 .كالحقيقة أف اهلل يعطى ىذه المكاىب كيبة مجانية . بطرس إذ كجده مازاؿ مستعبدان إلبميس
.  كممات تستخدـ فى تكزيع الميراث كسيمكف بعبكديتو لمشيطاف ما عاد ابنان ليرث= َنِصيٌب َو ُقْرَعٌة 

 
أَلنٍّي َأرَاَؾ ِفي 23َفُتْب ِمْف َشرٍَّؾ ىَذا، َواْطُمْب ِإَلى اِا َعَسى َأْف ُيْ َفَر َلَؾ ِفْكُر َقْمِبَؾ، 22"(:- 23-22)يات اآل

   ".«َمرَاَرِة اْلُمرٍّ َوِرَباِط الظُّرْمـِ 
 كىك مازاؿ مقيد بقيكد الشر كلكنو مازاؿ قادران لك أراد ،ييفيـ مف كبلـ بطرس أنو يرل سيمكف كالشياطيف تحيط بو

ىذا ىك أثر االبتعاد عف اهلل كاإلرتماء فى حضف الخطية = َمرَاَرِة اْلُمرٍّ . أف يتكب فييرب مف رباطات الشياطيف
ـِ . أك الشيطاف . األصؿ اليكنانى رباط الشر، فيك حتى بعد أف إعتمد ظؿ مرتبطان بشركره كسحره = ِرَباِط الظُّرْم

لكف الحقيقة أف كؿ مف يبتعد عف اهلل يككف فى . لقد كاف مف يراه فى شيرتو كقكتو كمالو يظنو سعيدان  = مرارة
. مرارة داخمية

 
  ".«اْطُمَبا َأْنُتَما ِإَلى الرَّبٍّ ِمْف َأْجِمي ِلَكْي اَل َيْأِتَي َعَميَّ َشْيٌء ِممَّا َذَكْرُتَما»:َفَأَجاَب ِسيُموُف َوَقاؿَ 24"(:- 24)آية 

ككاضح أنو لـ يقرر . يا ليتو صمى ىك كطمب كلكنو كاف مترددان منقسـ القمب بيف اهلل كبيف شركره كبيف سحره
كلكنو خاؼ مف تحذيرات بطرس كطمب منو أف يصمى ليرفع اهلل المعنات عنو . قراران كاضحان أف يتكب كيعكد هلل

.  لكنو لـ ينكل فى قمبو ترؾ سحره، كلـ يكف ينكل أف يصمى ىك نفسو
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ـَ َوَبشَّرَا ُقرًى َكِثيَرًة ِلمسَّاِمِريٍّيفَ 25"(:-  25)آية  ، َرَجَعا ِإَلى ُأوُرَشِمي َـّ ِإنَُّيَما َبْعَد َما َشِيَدا َوَتَكمََّما ِبَكِمَمِة الرَّبٍّ   ".ُث
 
ـَ ِفيُمبُّرَس ِقاِئالً 26"(:- 28-26)يات اآل َـّ ِإفَّ َماَلَؾ الرَّبٍّ َكمَّ ـْ َواْذَىْب َنْحَو اْلَجُنوِب، َعَمى الطَِّريِؽ اْلُمْنَحِدَرِة »:ُث ُق

يَّةٌ  ـَ ِإَلى َغزََّة الَِّتي ِىَي َبرٍّ ـَ َوَذَىبَ 27. «ِمْف ُأوُرَشِمي ، َوِزيٌر ِلَكْنَداَكَة َمِمَكِة اْلَحَبَشِة، . َفَقا َذا َرُجٌؿ َحَبِشيٌّ َخِصيٌّ َواِِإ
ـَ ِلَيْسُجدَ . َكاَف َعَمى َجِميِع َخزَاِئِنَيا َوَكاَف رَاِجًعا َوَجاِلًسا َعَمى َمْرَكَبِتِو َوُىَو َيْقرَُأ 28. َفيَذا َكاَف َقْد َجاَء ِإَلى ُأوُرَشِمي

   ".النَِّبيَّ ِإَشْعَياءَ 
يَّةٌ  كلما أعيد بناؤىا . ـ كىى بعيدة عف البحر. ؽ93ىناؾ غزة قديمة خربيا المكابيكف سنة  = َغزََّة الَِّتي ِىَي َبرٍّ
. كقكلو التى ىى برية يشير لمقديمة المخربة.  ميؿ5,2ككانت غزة الجديدة تبعد عف القديمة . بنكىا عمى البحر

كىنا نرل مبلؾ يرشد . ككانت غزة القديمة ىى التى تكجد عمى طريؽ مصر الذل أتى منو الخصى الحبشى
مؿ 1)فيمبس لمعمؿ المكمؼ بو بؿ بعد أف ينيى ميمتو سيخطفو الركح كيعكد بو، كىذا ما حدث مع إيميا فقط 

ككاف ممؾ الحبشة .  كنبلحظ أىمية الدكر اإلنسانى فالمبلؾ لـ يشرح لمخصى مباشرة بؿ أتى لو بفيمبس(12:18
كالذل يحكـ الببلد ىى الممكة األـ ككاف لقبيا الدائـ لكؿ . ييقىدٍَّس كإلو كال يتدخؿ فى السياسة فيك شخصية ركحية

كىك ييكدل ميتـ بدراسة . ككاف ىذا الخصى كزيران لممالية. ككانت الحبشة تبدأ مف النكبة. الممكات ىك كنداكة
كنرل أف الركح القدس . كىذا يكضح أف الييكدية كانت متأصمة فى الحبشة. التكراة حتى كىك مسافر فى مركبتو

 ثـ يأمر فيمبس أف يرافقو ليشرح لو ما عسر عميو فيمو كذلؾ لتؤمف ،ييميـ الكزير الحبشى أف يقرأ فى سفر إشعياء
 أك أعىدَّ الطريؽ لقبكؿ  مبشران لمحبشة قد صاركقد يككف ىذا الكزير. فاهلل ييتـ بنا نفسان نفسان . نفس كاحدة بالمسيح

.  الرسكؿ الذل سيرسمو الركح القدس بعد ذلؾ
.  تعنى مركزان ساميان كلـ يكف شرطان أف يككف كذلؾ = َخِصيٌّ 

 
وُح ِلِفيُمبُّرَس 29"(:- 35-29)يات اآل ـْ َورَاِفْؽ ىِذِه اْلَمْرَكَبةَ »:َفَقاَؿ الرُّر َفَباَدَر ِإَلْيِو ِفيُمبُّرُس، َوَسِمَعُو َيْقرَُأ 30. «َتَقدَّ

ـُ َما َأْنَت َتْقرَُأ؟»:النَِّبيَّ ِإَشْعَياَء، َفَقاؿَ  ـْ ُيْرِشْدِني َأَحٌد؟»:َفَقاؿَ 31« أََلَعمََّؾ َتْفَي َوَطَمَب ِإَلى . «َكْيَؼ ُيْمِكُنِني ِإْف َل
ِمْثَؿ َشاٍة ِسيَؽ ِإَلى الذَّْبِح، »:َوَأمَّا َفْصُؿ اْلِكتَاِب الَِّذي َكاَف َيْقرَُأُه َفَكاَف ىَذا32. ِفيُمبُّرَس َأْف َيْصَعَد َوَيْجِمَس َمَعوُ 

ـْ َيْفَتْح َفاهُ  ـَ الَِّذي َيُجزُّرُه ىَكَذا َل ِفي َتَواُضِعِو اْنُتِزَع َقَضاُؤُه، َوِجيُمُو َمْف ُيْخِبُر ِبِو؟ أَلفَّ 33. َوِمْثَؿ َخُروٍؼ َصاِمٍت َأَما
ـْ : َأْطُمُب ِإَلْيؾَ »:َفَأَجاَب اْلَخِصيُّر ِفيُمبُّرَس َوَقاؿَ 34« َحَياَتُو ُتْنَتَزُع ِمَف اأَلْرضِ  َعْف َمْف َيُقوُؿ النَِّبيُّر ىَذا؟ َعْف َنْفِسِو َأ

  ".َفَفَتَح ِفيُمبُّرُس َفاُه واْبَتَدَأ ِمْف ىَذا اْلِكتَاِب َفَبشٍَّرُه ِبَيُسوعَ 35« َعْف َواِحٍد آَخَر؟
ربما تكقفت المركبة بتدبير مف الركح القدس ليركب فيمبس المركبة الحظ أنو لمجرد تفكير الخصى فى معنى 
األيات يرسؿ اهلل فيمبس لو ليشرح المعنى كيقينان لك رفع رئيس الكينة الييكدل رأسو لمسماء ليتساءؿ مف ىك 

. ، ألـ يرشد اهلل المجكس لممسيح ألنيـ يطمبكنوالمسيح ألجابو اهلل، ككؿ مف يبحث عف الحؽ يستجيب لو اهلل
غسطينكس أكقد كرد فى إعترافات . كانكا قديمان يقرأكف بصكت عاؿ حتى لك فى غرفيـ الخاصة= َوَسِمَعُو َيْقرَُأ 

.  عبارة تقكؿ أنو يتعجب عمى القديس امبركسيكس كيؼ يقرأ كىك صامت
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ش إ)كىذا الفصؿ الذل كاف يقرأه الخصى الحبشى حيَّر الييكد كما زاؿ يحيرىـ عمف ىك ىذا الخركؼ المذبكح 
كصار كاضحان بعد . ككاف ىذا اإلصحاح ال ييفيـ قبؿ الصميب ( كلكف مف الترجمة السبعينية8 ، 7:53

خر أنبياء العيد القديـ قاؿ آكالمعمداف .  غامضان لمف أنكر الصميب كرفض المصمكب كالييكد، كلكفالصميب
  29:1عف المسيح حمؿ اهلل الذل يرفع خطية العالـ يك 

.  أل خسر قضيتو إذ حكـ عميو الرؤساء بالصمب = اْنُتِزَع َقَضاُؤهُ 
. أل فى حاؿ كجكده فى الجسد لـ يجد مف ينتصر لو فى القضاء= مف َتَواُضِعِو  

 ىؿ يمكف أف يتخيؿ أحد أف ىذا ىك ،تعنى أف مف رأل المسيح كىك يتألـ عمى الصميب = َوِجيُمُو َمْف ُيْخِبُر ِبوِ 
 ، كأنو سيؤسس كنيستو التى ىى جسده، كأنو ابف اهلل كأنو سيقـك ليجمس فى مجد أبيو كعف يميف اهلل،المسيح

.  ف تككف كنيستو بكؿ ىذا الحجـأحد يتصكر أكستشمؿ كؿ العالـ كيعطييا مجده كيغفر خطاياىا، ىؿ كاف 
 
َماَذا َيْمَنُع . ُىَوَذا َماءٌ »:َوِفيَما ُىَما َساِئرَاِف ِفي الطَِّريِؽ َأْقَباَل َعَمى َماٍء، َفَقاَؿ اْلَخِصيُّر 36"(:- 37-36)يات اآل

َأَنا ُأوِمُف َأفَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح »:َفَأَجاَب َوَقاؿَ . «ِإْف ُكْنَت ُتْؤِمُف ِمْف ُكؿٍّ َقْمِبَؾ َيُجوزُ »:َفَقاَؿ ِفيُمبُّرُس 37« َأْف َأْعَتِمَد؟
    ".«ُىَو اْبُف ااِ 

مف المؤكد أف فيمبس شرح لمخصى أف المعمكدية ىى مكت كقيامة مع المسيح كلنناؿ القيامة الثانية فى المجد، 
 .كال معمكدية بدكف إيماف، لذلؾ أعمف الخصى إيمانو. فطمبيا إذ رأل ماء. كلنناؿ غفراف خطايانا

  
، َفَعمََّدهُ 38"(:- 39-38)يات اآل َوَلمَّا 39. َفَأَمَر َأْف َتِقَؼ اْلَمْرَكَبُة، َفَنَزاَل ِكاَلُىَما ِإَلى اْلَماِء، ِفيُمبُّرُس َواْلَخِصيُّر

ـْ ُيْبِصْرُه اْلَخِصيُّر َأْيًضا، َوَذَىَب ِفي َطِريِقِو َفِرًحا   ".َصِعَدا ِمَف اْلَماِء، َخِطَؼ ُروُح الرَّبٍّ ِفيُمبُّرَس، َفَم
كلكف الكتاب لـ يذكر أنو ناؿ . فيذا دليؿ عمؿ الركح القدس، كما عمؿ فى أىؿ السامرة. الحظ فرح الخصى

كلكف الركح القدس الذل دبر كؿ ىذا ألجؿ الخصى مف . مكىبة الركح القدس، فيذه ليست مف إختصاص فيمبس
كالحظ . فالمعمكدية بالتغطيس= َوَلمَّا َصِعَدا . نو دبر بعد ذلؾ كضع اليد، فاهلل ال يترؾ عممو ناقصان أالمؤكد 

.  أىمية المعمكدية فمـ يكتفى باإليماف
 

َوَبْيَنَما ُىَو ُمْجتَاٌز، َكاَف ُيَبشٍُّر َجِميَع اْلُمُدِف َحتَّى َجاَء ِإَلى . َوَأمَّا ِفيُمبُّرُس َفُوِجَد ِفي َأْشُدودَ 40"( :- 40)آية 
  ".َقْيَصِريَّةَ 

ستمر يبشر حتى قيصرية20الركح حمؿ فيمبس إلى أشدكد عمى مسافة  كككف الركح .  ميؿ مف غزة شماالن كا 
.  يحمؿ فيمبس فيذا يعنى أف الجسد لـ تعد لو السيادة بؿ الركح، ىك يكجد أينما شاء الركح

كنبلحظ أف فيمبس أنيى عممو إذ شرح لمخصى الحبشى أف المسيح قد جاء ألف الخصى الحبشى كاف دارسان 
لؤلنبياء، عارفان كؿ شئ، ككاف ىذا ما ينقصو  

. أف يعرؼ أف المسيح قد جاء (1
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. أف يعتمد (2

 

شاوؿ الطرسوسى اآليات الخاصة ب

بولس الرسوؿ العظيـ 
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، . َوَكاَف َشاُوُؿ رَاِضًيا ِبَقْتِموِ 1"(:- 1)آية  ـَ َوَحَدَث ِفي ذِلَؾ اْلَيْوـِ اْضِطَياٌد َعِظيـٌ َعَمى اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي ُأوُرَشِمي
 ".َفَتَشتََّت اْلَجِميُع ِفي ُكَوِر اْلَيُيوِديَِّة َوالسَّاِمَرِة، َما َعَدا الرُّرُسؿَ 

ـْ ِإَلى 3"(:-  3)آية  َوَأمَّا َشاُوُؿ َفَكاَف َيْسُطو َعَمى اْلَكِنيَسِة، َوُىَو َيْدُخُؿ اْلُبُيوَت َوَيُجرُّر ِرَجااًل َوِنَساًء َوُيَسمٍُّمُي
. ".السٍّْجفِ 
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح التاسع

 
ـَ ِإَلى َرِئيِس اْلَكَيَنِة 1" (:-31-1)يات اآل ، َفَتَقدَّ ـْ َيَزْؿ َيْنُفُث َتَيدُّرًدا َوَقْتاًل َعَمى َتاَلِميِذ الرَّبٍّ َأمَّا َشاُوُؿ َفَكاَف َل
ـْ 2 َوَطَمَب ِمْنُو َرَساِئَؿ ِإَلى ِدَمْشَؽ، ِإَلى اْلَجَماَعاِت، َحتَّى ِإَذا َوَجَد ُأَناًسا ِمَف الطَِّريِؽ، ِرَجااًل َأْو ِنَساًء، َيُسوُقُي

َفَسَقَط 4َوِفي َذَىاِبِو َحَدَث َأنَُّو اْقَتَرَب ِإَلى ِدَمْشَؽ َفَبْ َتًة َأْبَرَؽ َحْوَلُو ُنوٌر ِمَف السََّماِء، 3. ُموَثِقيَف ِإَلى ُأوُرَشِميـَ 
َفَقاَؿ « َيا َسيٍُّد؟ َمْف َأْنتَ »:َفَقاؿَ 5« ِلَماَذا َتْضَطِيُدِني؟! َشاُوُؿ، َشاُوؿُ »:َعَمى اأَلْرِض َوَسِمَع َصْوتًا َقاِئاًل َلوُ 

، َماَذا »:َفَقَاَؿ َوُىَو ُمْرَتِعٌد َوُمَتَحيٍّرٌ 6. «َصْعٌب َعَمْيَؾ َأْف َتْرُفَس َمَناِخَس . َتْضَطِيُدهُ  َأَنا َيُسوُع الَِّذي َأْنتَ »:الرَّبُّر  َياَربُّر
ـْ َواْدُخِؿ اْلَمِديَنَة َفُيَقاَؿ َلَؾ َماَذا َيْنَبِ ي َأْف َتْفَعؿَ »:َفَقاَؿ َلُو الرَّبُّر «ُتِريُد َأْف َأْفَعَؿ؟ َوَأمَّا الرٍَّجاُؿ اْلُمَساِفُروَف َمَعُو 7. «ُق

ْوَت َواَل َيْنُظُروَف َأَحًدا َفَنَيَض َشاُوُؿ َعِف اأَلْرِض، َوَكاَف َوُىَو َمْفُتوُح اْلَعْيَنْيِف اَل 8. َفَوَقُفوا َصاِمِتيَف، َيْسَمُعوَف الصَّ
ـْ َيْشَربْ 9. َفاْقتَاُدوُه ِبَيِدِه َوَأْدَخُموُه ِإَلى ِدَمْشؽَ . ُيْبِصُر َأَحًدا ـْ َيْأُكْؿ َوَل  .َوَكاَف َثاَلَثَة َأيَّاـٍ اَل ُيْبِصُر، َفَم

َفَقاَؿ َلُو 11. «ىَأَنَذا َياَربُّر »:َفَقاؿَ . «!َيا َحَناِنيَّا»:َوَكاَف ِفي ِدَمْشَؽ ِتْمِميٌذ اْسُمُو َحَناِنيَّا، َفَقاَؿ َلُو الرَّبُّر ِفي ُرْؤَيا10
ـُ، َواْطُمْب ِفي َبْيِت َيُيوَذا َرُجاًل َطْرُسوِسيًّا اْسُمُو َشاُوُؿ »:الرَّبُّر  ـْ َواْذَىْب ِإَلى الزُّرَقاِؽ الَِّذي ُيَقاُؿ َلُو اْلُمْسَتِقي أَلنَُّو . ُق

َفَأَجاَب 13. «َوَقْد رََأى ِفي ُرْؤَيا َرُجاًل اْسُمُو َحَناِنيَّا َداِخاًل َوَواِضًعا َيَدُه َعَمْيِو ِلَكْي ُيْبِصرَ 12ُىَوَذا ُيَصمٍّي، 
ـْ ِمَف الشُّرُروِر َفَعَؿ ِبِقدٍّيِسيَؾ ِفي ُأوُرَشِميـَ »:َحَناِنيَّا ، َقْد َسِمْعُت ِمْف َكِثيِريَف َعْف ىَذا الرَُّجِؿ، َك َوىُيَنا َلُو 14. َياَربُّر

أَلفَّ ىَذا ِلي ! اْذَىبْ »: َفَقاَؿ َلُو الرَّبُّر 15. «ُسْمَطاٌف ِمْف ِقَبِؿ ُرَؤَساِء اْلَكَيَنِة َأْف ُيوِثَؽ َجِميَع الَِّذيَف َيْدُعوَف ِباْسِمؾَ 
ـَ ُأَمـٍ َوُمُموٍؾ َوَبِني ِإْسرَاِئيؿَ  ـَ ِمْف َأْجِؿ اْسِمي16. ِإَناٌء ُمْختَاٌر ِلَيْحِمَؿ اْسِمي َأَما ـْ َيْنَبِ ي َأْف َيتَأَلَّ . «أَلنٍّي َسُأِريِو َك

َأيُّرَيا اأَلُخ َشاُوُؿ، َقْد َأْرَسَمِني الرَّبُّر َيُسوُع الَِّذي َظَيَر َلَؾ »: َفَمَضى َحَناِنيَّا َوَدَخَؿ اْلَبْيَت َوَوَضَع َعَمْيِو َيَدْيِو َوَقاؿَ 17
وِح اْلُقُدسِ  َفِمْمَوْقِت َوَقَع ِمْف َعْيَنْيِو َشْيٌء َكَأنَُّو 18. «ِفي الطَِّريِؽ الَِّذي ِجْئَت ِفيِو، ِلَكْي ُتْبِصَر َوَتْمَتِمَئ ِمَف الرُّر

ـَ َواْعَتَمدَ  َوَكاَف َشاُوُؿ َمَع التَّاَلِميِذ الَِّذيَف ِفي ِدَمْشَؽ . َوَتَناَوَؿ َطَعاًما َفَتَقوَّى19. ُقُشوٌر، َفَأْبَصَر ِفي اْلَحاِؿ، َوَقا
َفُبِيَت َجِميُع الَِّذيَف َكاُنوا َيْسَمُعوَف 21. «َأْف ىَذا ُىَو اْبُف ااِ »َوِلْمَوْقِت َجَعَؿ َيْكِرُز ِفي اْلَمَجاِمِع ِباْلَمِسيِح 20. َأيَّاًما
ـْ »:َوَقاُلوا ؟ َوَقْد َجاَء ِإَلى ُىَنا ِليذَا ِلَيُسوَقُي ـَ الَِّذيَف َيْدُعوَف ِبيَذا االْسـِ أََلْيَس ىَذا ُىَو الَِّذي َأْىَمَؾ ِفي ُأوُرَشِمي

َأفَّ »َوَأمَّا َشاُوُؿ َفَكاَف َيْزَداُد ُقوًَّة، َوُيَحيٍُّر اْلَيُيوَد السَّاِكِنيَف ِفي ِدَمْشَؽ ُمَحقًٍّقا 22. «!ُموَثِقيَف ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَيَنةِ 
ـٌ َكِثيَرٌة َتَشاَوَر اْلَيُيوُد ِلَيْقُتُموُه، 23. «ىَذا ُىَو اْلَمِسيحُ  َوَلمَّا َتمَّْت َأيَّا

ـَ َشاُوُؿ ِبَمِكيَدِتِيـْ 24 َوَكاُنوا ُيرَاِقُبوَف . َفَعِم
َوَلمَّا َجاَء 26. َفَأَخَذُه التَّاَلِميُذ َلْياًل َوَأْنَزُلوُه ِمَف السُّروِر ُمَدلٍّيَف ِإيَّاُه ِفي َسؿّ 25. اأَلْبَواَب َأْيًضا َنَيارًا َوَلْياًل ِلَيْقُتُموهُ 

ـَ َحاَوَؿ َأْف َيْمَتِصَؽ ِبالتَّاَلِميِذ، َوَكاَف اْلَجِميُع َيَخاُفوَنُو َغْيَر ُمَصدٍِّقيَف َأنَُّو ِتْمِميذٌ  َفَأَخَذُه َبْرَناَبا 27. َشاُوُؿ ِإَلى ُأوُرَشِمي
ـْ َكْيَؼ َأْبَصَر الرَّبَّ ِفي الطَِّريِؽ َوَأنَُّو َكمََّمُو، َوَكْيَؼ َجاَىَر ِفي ِدَمْشَؽ ِباْسـِ َيُسوعَ  . َوَأْحَضَرُه ِإَلى الرُّرُسِؿ، َوَحدََّثُي

ـَ َوُيَجاِىُر ِباْسـِ الرَّبٍّ َيُسوعَ 28 ـْ َيْدُخُؿ َوَيْخُرُج ِفي ُأوُرَشِمي َوَكاَف ُيَخاِطُب َوُيَباِحُث اْلُيوَناِنيٍّيَف، 29. َفَكاَف َمَعُي
ـَ اإِلْخَوُة َأْحَدُروُه ِإَلى َقْيَصِريََّة َوَأْرَسُموُه ِإَلى َطْرُسوَس 30. َفَحاَوُلوا َأْف َيْقُتُموهُ  َوَأمَّا اْلَكَناِئُس ِفي َجِميِع 31. َفَممَّا َعِم
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وِح اْلُقُدِس َكاَنْت  ، َوِبَتْعِزَيِة الرُّر اْلَيُيوِديَِّة َواْلَجِميِؿ َوالسَّاِمَرِة َفَكاَف َلَيا َساَلـٌ، َوَكاَنْت ُتْبَنى َوَتِسيُر ِفي َخْوِؼ الرَّبٍّ
  ".َتَتَكاَثرُ 

. كالخاصة ببطرس الرسكؿ  (42 – 32)شرح اآليات الخاصة ببكلس الرسكؿ يأتى بعد اآليات 
 
َوَحَدَث َأفَّ ُبْطُرَس َوُىَو َيْجتَاُز ِباْلَجِميِع، َنَزَؿ َأْيًضا ِإَلى اْلِقدٍّيِسيَف السَّاِكِنيَف ِفي ُلدََّة، 32" (:-35-32)يات اآل
َفَقاَؿ َلُو 34. َفَوَجَد ُىَناَؾ ِإْنَساًنا اْسُمُو ِإيِنَياُس ُمْضَطِجًعا َعَمى َسِريٍر ُمْنُذ َثَماِني ِسِنيَف، َوَكاَف َمْفُموًجا33

ـْ َواْفُرْش ِلَنْفِسؾَ . َيا ِإيِنَياُس، َيْشِفيَؾ َيُسوُع اْلَمِسيحُ »:ُبْطُرُس  ـَ ِلْمَوْقتِ . «!ُق َوَرآُه َجِميُع السَّاِكِنيَف ِفي ُلدََّة 35. َفَقا
  ".َوَساُروَف، الَِّذيَف َرَجُعوا ِإَلى الرَّبٍّ 

كىا بطرس يسير فى  (40:8راجع )كىذا الطريؽ بدأ الكرازة فيو فيمبس . عمى الطريؽ بيف أشدكد كقيصرية = ُلدَّةَ 
= َساُروفَ . نفس الطريؽ ليضع عمييـ اليد كيثبت إيمانيـ، الذيف آمنكا، كيجذب آخريف بمعجزات شفاء باىرة

 أف المؤمنيف يسمكف 32كالحظ فى آية . مدينة يتاخميا سيؿ شاركف كىى أرض خصبة ممتدة حتى جبؿ الكرمؿ
.  قديسيف كىذا ىك ىدؼ اإليماف بالمسيح

 
ىِذِه َكاَنْت ُمْمَتِمَئًة َأْعَمااًل . َوَكاَف ِفي َياَفا ِتْمِميَذٌة اْسُمَيا َطاِبيثَا، الَِّذي َتْرَجَمُتُو َغزَاَلةُ 36" (:-42-36)يات اآل

ْحَساَناٍت َكاَنْت َتْعَمُمَيا . َوَحَدَث ِفي ِتْمَؾ اأَليَّاـِ َأنََّيا َمِرَضْت َوَماَتْت، َفَ سَُّموَىا َوَوَضُعوَىا ِفي ِعمٍّيَّةٍ 37. َصاِلَحًة َواِِإ
ْذ َكاَنْت ُلدَُّة َقِريَبًة ِمْف َياَفا، َوَسِمَع التَّاَلِميُذ َأفَّ ُبْطُرَس ِفيَيا، َأْرَسُموا َرُجَمْيِف َيْطُمَباِف ِإَلْيِو َأْف اَل َيَتَواَنى َعْف َأْف 38 َواِِإ

ـَ ُبْطُرُس َوَجاَء َمَعُيَما39. َيْجتَاَز ِإَلْيِيـْ  َفَممَّا َوَصَؿ َصِعُدوا ِبِو ِإَلى اْلِعمٍّيَِّة، َفَوَقَفْت َلَدْيِو َجِميُع اأَلرَاِمِؿ َيْبِكيَف . َفَقا
َفَأْخَرَج ُبْطُرُس اْلَجِميَع َخاِرًجا، َوَجثَا َعَمى ُرْكَبَتْيِو 40. َوُيِريَف َأْقِمَصًة َوِثَياًبا ِممَّا َكاَنْت َتْعَمُؿ َغزَاَلُة َوِىَي َمَعُيفَّ 

َـّ اْلَتَفَت ِإَلى اْلَجَسِد َوَقاؿَ  َوَلمَّا َأْبَصَرْت ُبْطُرَس َجَمَسْت، . َفَفَتَحْت َعْيَنْيَيا« !َيا َطاِبيثَا، ُقوِمي»: َوَصمَّى، ُث
َـّ َناَدى اْلِقدٍّيِسيَف َواأَلرَاِمَؿ َوَأْحَضَرَىا َحيَّةً . َفَناَوَلَيا َيَدُه َوَأَقاَمَيا41 َفَصاَر ذِلَؾ َمْعُموًما ِفي َياَفا ُكمٍَّيا، َفآَمَف 42. ُث

   ".َكِثيُروَف ِبالرَّبٍّ 
.   شماؿ غرب لدَّة =َياَفا

يماف = َطاِبيثَا  عند الييكد ليذا  =َغسَُّموَىا. كانت خادمة فى الكنيسة لممحتاجيف كاألرامؿ كخياطة تخدـ بمحبة كا 
.  معنى تطيير الميت بالماء

ىى أردية خارجية لذلؾ نىٍسمٍع أف فى يكـ الشعانيف فرشكا القمصاف أماـ المسيح، أمٌا اآلف فالقميص  = َأْقِمَصةً 
ستيتار بالمكت كثقة فى بطرس. ييمبس مف داخؿ الثياب ستدعاء بطرس ليقيـ طابيثا فيو إيماف قكل بالمسيح كا  . كا 

كىـ رأكا فى قيامة طابيثا سمطاف المسيح القائـ مف األمكات . (12:14يك)كبطرس فعؿ ما فعمو المسيح تمامان 
. ف يقيـ المكتى كيحيييـأعمى 

.  جثك بطرس كصبلتو ىما إستدعاء لمقكة اإلليية ليقيـ ميتة مف مكتيا
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  ".َوَمَكَث َأيَّاًما َكِثيَرًة ِفي َياَفا، ِعْنَد ِسْمَعاَف َرُجؿ َدبَّاغٍ 43" ( :-43)آية 
الدباغة مينة غير طاىرة عند الييكد، ككؿ ما فى بيت الدباغ يعتبر غير طاىر، ألف الدباغة ىى  = َرُجؿ َدبَّاغٍ 

لجمكد حيكانات ميتة، كلكقا إستمفت نظره إقامة بطرس عند رجؿ دٌباغ، كمعنى ىذا أف مفاىيمو الييكدية بدأت 
. تتغير

 
شاوؿ الطرسوسى :- ثانياً 

بولس الرسوؿ العظيـ 
 : مف ىو بولس الرسوؿ

كىك عبرانى، فريسى إبف . ىك شاكؿ مف طرسكس جنكب شرؽ أسيا الصغرل، ككانت تحكـ بكاسطة الركماف
كغالبان فقد أدل كالده خدمات ممتازة لمدكلة الركمانية فحاز عمى الجنسية . فريسى، مف الييكد المحافظيف

كأتقف بكلس .بمعنى أف يككف لو كؿ إمتيازات المكاطف الركمانى ىك ككؿ أسرتو (الرعكية الركمانية )الركمانية 
كأرسمو كالده إلى أكرشميـ ليتعمـ فى مدرسة غماالئيؿ أشير معممى الييكد . الرسكؿ اليكنانية لغة كعممان كفمسفة

ككاف الفريسييف يعيشكف حياة مدققة . (كمف ىك حاصؿ عمى دكتكراه فى البلىكت اآلف )ليصير مف الفريسييف 
. كعاش شاكؿ مطيعان لمنامكس، ككما قاؿ ىك عف نفسو أنو كاف ببل لكـ مف جية النامكس. ( 5:26أع )لمغاية 

كاف . ككاف الييكد يعممكف أكالدىـ حرفة يدكية كلذلؾ تعمـ شاكؿ حرفة صناعة الخياـ مف غزؿ شعر الماعز
شخصان غيكران عمى الحؽ الذل يراه حقان كلذلؾ تعصب لمييكدية كالنامكس كىك إستمع إلى خطاب اسطفانكس 

كأدرؾ أنو ال معايشة بيف الديف الجديد أل المسيحية كما يعرفو عف الييكدية فإشتعؿ حماسان ضد المسيحية كسفؾ 
. دماء المسيحييف كلكف بعد أف إكتشؼ الحؽ األعمى الذل فى المسيحية دافع عنيا حتى اإلستشياد

: إعداد اا شاوؿ ليصير بولس 
. إعداده كفريسى متعمؽ فى النامكس كاألنبياء كىـ يشيدكا لممسيح -ُ
.  إعداده كدارس لمفمسفة اليكنانية فيك يبشر األمـ كيقؼ أماـ ممكؾ -ِ
ككانت شيادة اسطفانكس نارية . سمح لو اهلل أف يستمع إلسطفانكس فى خطابو أماـ السنيدريـ لشيكخ الييكد -ّ

طبعت صكرة التمحى مف ذىف بكلس الرسكؿ، فيك إلتقط صكرة كجو إسطفانكس المبلئكى كىك يشيد بأنو 
. يرل الرب يسكع فى السماء

ثـ يرل شاكؿ الطرسكسى الرب يسكع مف السماء لتنطبؽ الصكرة التى سمعيا مف إسطفانكس عمى ما رآه  -ْ
 .فى السماء

  
ـَ ِإَلى َرِئيِس اْلَكَيَنِة 1"(:- 2-1)يات اآل ، َفَتَقدَّ ـْ َيَزْؿ َيْنُفُث َتَيدُّرًدا َوَقْتاًل َعَمى َتاَلِميِذ الرَّبٍّ َأمَّا َشاُوُؿ َفَكاَف َل
ـْ 2 َوَطَمَب ِمْنُو َرَساِئَؿ ِإَلى ِدَمْشَؽ، ِإَلى اْلَجَماَعاِت، َحتَّى ِإَذا َوَجَد ُأَناًسا ِمَف الطَِّريِؽ، ِرَجااًل َأْو ِنَساًء، َيُسوُقُي

   ".ُموَثِقيَف ِإَلى ُأوُرَشِميـَ 
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ـْ َيَزْؿ  عمى الرغـ مف مضى فترة عمى إستشياد إسطفانكس،مازاؿ شاكؿ مستمران فى حممتو اليائجة عمى = َل
فكاف يطرد المسيحييف إلى خارج أكرشميـ، أك باألصح كانكا ىـ ييربكف مف شدة اإلضطياد . الكنيسة

ثـ بدأ يكسع نشاطو فى إضطياد المسيحييف الذيف ىـ مف خارج، أل الذيف ىربكا مف أكرشميـ . (11:26أع)
كاضح أف شاكؿ كبعد ذلؾ بكلس كاف إذا آمف بمبدأ يعمؿ . (11-9:26أع  + 5 ، 4:22أع  )كأقامكا خارجيا 

. المستحيؿ لمدفاع عنو حتى المكت
فكاف شاكؿ يأخذ خطابات مف رئيس الكينة فى أكرشميـ كيذىب لممجامع الييكدية . أل المجامع = اْلَجَماَعاتِ 

. خارجان ليساعدكا شاكؿ فى إلقاء القبض عمى المسيحييف الياربيف فيعكد بيـ شاكؿ إلى أكرشميـ لممحاكمة ىناؾ
كشاكؿ كاف يفعؿ ىذا إذ يظف أف فيو . كمف ىنا يظير سمطة رئيس الكينة حتى عمى الييكد الذيف خارج الييكدية

.  مجد اهلل
 (. 5:24أع  )كصؼ لممسيحييف كتعنى أف المسيحية فرع مف الييكدية، كسميت أيضان شيعة  = ِمَف الطَِّريؽِ 

 
َفَسَقَط َعَمى 4َوِفي َذَىاِبِو َحَدَث َأنَُّو اْقَتَرَب ِإَلى ِدَمْشَؽ َفَبْ َتًة َأْبَرَؽ َحْوَلُو ُنوٌر ِمَف السََّماِء، 3" (:-5-3)يات اآل

َأَنا »:َفَقاَؿ الرَّبُّر « َيا َسيٍُّد؟ َمْف َأْنتَ »:َفَقاؿَ 5« ِلَماَذا َتْضَطِيُدِني؟! َشاُوُؿ، َشاُوؿُ »:اأَلْرِض َوَسِمَع َصْوتًا َقاِئاًل َلوُ 
 ".«َصْعٌب َعَمْيَؾ َأْف َتْرُفَس َمَناِخَس . َتْضَطِيُدهُ  َيُسوُع الَِّذي َأْنتَ 
.  فالكنيسة ىى جسد المسيح =ِلَماَذا َتْضَطِيُدِني

غالبان ىك مثؿ شائع معناه أف الحيكاف يكضع لو مناخس ليسير فى الخط  = َصْعٌب َعَمْيَؾ َأْف َتْرُفَس َمَناِخَس 
ذا حاكؿ الحيكاف أف يرفس لييرب مف ىذه المناخس فسيككف ىذا لزيادة أالمو كالحؿ أف يسير فى . المرسكـ لو كا 

ف حاكؿ الرفض فسيككف . الطريؽ المرسكـ لو فيجد سبلمان  كاهلل حدَّد لشاكؿ الطرسكسى خطان ككارز بإسمو، كا 
كما ىى ىذه المناخس التى إستخدميا اهلل مع شاكؿ؟ مف المؤكد أف كجو إسطفانكس المبلئكى . ىذا لزيادة ألمو

ضميره، بؿ ككؿ الشيداء المسيحييف الذيف عذبيـ كىـ فرحكف كانت ىذه الصكر تعذبو، ككاف يحاكؿ يعذب ظؿ 
 كلكف .ككذلؾ كاف يزداد ألمان كال يجد ىدكءان  (يرفس المناخس)=أف يسكف ضميره بأنما ىك يدافع عف مجد اهلل 

 .يتضح أنو كاف لو ضمير حى لذلؾ كاف يتألـ، كىذا األلـ كضعو اهلل فيو ليفكر فيندـ، كبعد ىذه الرؤيا يؤمف
 ىذه ىى طريقة اهلل إف أراد  =َشاُوُؿ، َشاُوؿُ . جزء حديدل يكضع فى نياية العصا لنخس الحيكاف = الَمَناِخَس 

. سمعاف سمعاف / مرثا مرثا/ مكسى مكسى/ كما قاؿ سابقان إبراىيـ إبراىيـ . أف ينبو إنسانان أكيستعمف لو شيئان 
( 8:15كك 1)فى ىذه الرؤيا ظير لو المسيح يسكع القائـ مف األمكات . كتكرار اإلسـ فيو تحذير مع تشجيع

كانت محاكالت . كيقكؿ لو أنا يسكع الذل أنت تضطيده فتنقشع كؿ الشككؾ حكؿ شخص يسكع الذل مات ألجمو
،  بعمؿ الركح القدس فيوبكلس لتسكيف ضميره إزاء الكجكه التى إرتسـ عمييا كجو يسكع كالتى كانت تعذب ضميره

حتى رأل أخيران كجو يسكع نفسو فى السماء فكؼ عف محاكالت . ىى كرفس المناخس ممٌا كاف يزيد ألمو كيمزقو
. رفس المناخس
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، َماَذا ُتِريُد َأْف َأْفَعَؿ؟»:َفَقَاَؿ َوُىَو ُمْرَتِعٌد َوُمَتَحيٍّرٌ 6" (:-6)آية ـْ َواْدُخِؿ اْلَمِديَنَة َفُيَقاَؿ َلَؾ »:َفَقاَؿ َلُو الرَّبُّر «َياَربُّر ُق
  ".«َماَذا َيْنَبِ ي َأْف َتْفَعؿَ 

عجيب ىك اهلل، الذل يدخؿ فى حكار مع مف يضطيده ليجذبو إليو لكنو يحكلو لمكنيسة ليظير أىمية الكنيسة فى 
نتيى أمره كما أشاع الييكد. التعميـ   .بكلس ىنا رأل الرب يسكع فإختفى مف داخمو الشؾ أنو مات كا 

 
ْوَت َواَل َيْنُظُروَف َأَحًدا7" ( :-9-7)يات اآل . َوَأمَّا الرٍَّجاُؿ اْلُمَساِفُروَف َمَعُو َفَوَقُفوا َصاِمِتيَف، َيْسَمُعوَف الصَّ
. َفاْقتَاُدوُه ِبَيِدِه َوَأْدَخُموُه ِإَلى ِدَمْشؽَ . َفَنَيَض َشاُوُؿ َعِف اأَلْرِض، َوَكاَف َوُىَو َمْفُتوُح اْلَعْيَنْيِف اَل ُيْبِصُر َأَحًدا8
ـْ َيْشَربْ 9 ـْ َيْأُكْؿ َوَل   ".َوَكاَف َثاَلَثَة َأيَّاـٍ اَل ُيْبِصُر، َفَم

 مرات، مرة ىنا 3كانت ىذه الرؤيا ىى التى حكلت مضطيد الكنيسة إلى أعظـ كارز لذلؾ ركاىا لكقا الرسكؿ 
(. 26 ، 22ص )عمى لساف لكقا نفسو، كمرتيف عمى لساف بكلس الرسكؿ 

ىـ سمعكا . كعند بداية ظيكر النكر سقط شاكؿ كجميع مف معو عمى األرض، كالباقيف كقفكا بعد زكاؿ الصدمة
كىذا لو ) كربما صكت رعد كلكنيـ لـ يتبينكا صكت المسيح كال سمعكه  ،صكت ربما صكت بكلس كىك يتكمـ

 + 8:15+9:22قارف مع أع )كىـ رأكا ضكء شديد كلكنيـ لـ يركا كجو يسكع . (29 ، 28:12مثيؿ فى يك 
كاف ظيكر المسيح ىك إستعبلف لشاكؿ كحده اإلناء المختار، كبيذا صار بكلس شاىدان عمى قيامة . (1:9كك 1

المسيح 
 : لماذا فقد شاوؿ نظره 
إعبلنان ألف ماضيو ما كاف سكل حالة عمى، إذ لـ يستطع أف يؤمف بالمسيح بالرغـ مف كؿ النبكات التى  -ُ

. كىذا حاؿ الييكد الذيف ليـ عيكف لكنيـ ال يبصركف. تشيد لو كالتى يحفظيا شاكؿ
فيتأمؿ فى . ىى فرصة ىدكء لمتأمؿ الباطنى فى شخص يسكع، كحتى ال تمييو مناظر العالـ عف التأمؿ -ِ

كيفزع مف أف الذل صمبكه إنما . ليعيد حساباتو عمى ضكء ما رآه. ماضيو كمعارفو القديمة كيقارف مع ما رآه
! ىك ييكه نفسو كيتساءؿ ىؿ يقبمنى اهلل بعد كؿ ما فعمت ضده كضد كنيستو ؟

، كلكف اهلل سمح لو بحالة العمى ليعمف لو مشكمتو كىى العيف ربما كاف ىذا طبيعيان لشدة الضكء الذل رآه -ّ
 كما سمح لزكريا الكاىف أف يصمت ليعمف لو أنو لـ يقـ بدكره فى التسبيح .المغمقة التى لـ تفيـ النبكات

كالشكر إذ أعممو المبلؾ بقرب مجئ المسيا المخمص، بؿ ظؿ محصكرا فى مشكمتو أنو ليس لو كلد، فمـ 
 .يدرل كىك الكاىف المعمـ أف المبلؾ كاف كمف يقرأ لو نبكة مبلخى النبى

كارز بإسمو ككانت ىذه الحادثة إلى  حنانيا ليعمف لو، ليس فقط أنو غفر لو، بؿ سيحكلو شاكؿ ككاف اهلل ييعد ؿ
. 37سنة 

كلنا أف نتساءؿ لماذا ظير اهلل لشاكؿ كلـ يظير فى أكرشميـ لمفريسييف كالكينة ؟ 
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كاإلجابة أف شاكؿ كاف يحب اهلل كيبحث عف مجد اهلل كلكف بحسب مفيكمو، كلـ يكف لو غرض سكل مجد اهلل 
زدياد أمكاليـ، كىـ أسممكا . بحسب ما يفيـ أمٌا الكتبة كالفريسييف كالكينة فكاف ىدفيـ ىك مجدىـ الشخصى، كا 

.  المسيح حسدان كما فيـ بيبلطس، إذ إلتؼ الشعب حكلو فكانت مكاردىـ المالية فى خطر
 
. «!َيا َحَناِنيَّا»:َوَكاَف ِفي ِدَمْشَؽ ِتْمِميٌذ اْسُمُو َحَناِنيَّا، َفَقاَؿ َلُو الرَّبُّر ِفي ُرْؤَيا10" (:-16-10)يات اآل
ـُ، َواْطُمْب ِفي َبْيِت َيُيوَذا »:َفَقاَؿ َلُو الرَّبُّر 11. «ىَأَنَذا َياَربُّر »:َفَقاؿَ  ـْ َواْذَىْب ِإَلى الزُّرَقاِؽ الَِّذي ُيَقاُؿ َلُو اْلُمْسَتِقي ُق

َوَقْد رََأى ِفي ُرْؤَيا َرُجاًل اْسُمُو َحَناِنيَّا َداِخاًل َوَواِضًعا َيَدُه 12أَلنَُّو ُىَوَذا ُيَصمٍّي، . َرُجاًل َطْرُسوِسيًّا اْسُمُو َشاُوُؿ 
ـْ ِمَف الشُّرُروِر َفَعَؿ »:َفَأَجاَب َحَناِنيَّا13. «َعَمْيِو ِلَكْي ُيْبِصرَ  ، َقْد َسِمْعُت ِمْف َكِثيِريَف َعْف ىَذا الرَُّجِؿ، َك َياَربُّر

. «َوىُيَنا َلُو ُسْمَطاٌف ِمْف ِقَبِؿ ُرَؤَساِء اْلَكَيَنِة َأْف ُيوِثَؽ َجِميَع الَِّذيَف َيْدُعوَف ِباْسِمؾَ 14. ِبِقدٍّيِسيَؾ ِفي ُأوُرَشِميـَ 
ـَ ُأَمـٍ َوُمُموٍؾ َوَبِني ِإْسرَاِئيؿَ ! اْذَىبْ »: َفَقاَؿ َلُو الرَّبُّر 15 أَلنٍّي َسُأِريِو 16. أَلفَّ ىَذا ِلي ِإَناٌء ُمْختَاٌر ِلَيْحِمَؿ اْسِمي َأَما

ـَ ِمْف َأْجِؿ اْسِمي ـْ َيْنَبِ ي َأْف َيتَأَلَّ   ".«َك
كالحظ . كالحظ محبة اهلل كبساطتو إذ يقبؿ حكار حنانيا معو. الحظ أف اهلل يعطى عنكاف شاكؿ لحنانيا ليذىب لو

 ، كبنفس األسمكب أف اهلل ال يفاجئ شاكؿ بشخص ال يعرفو فيتشكؾ بؿ يعطيو رؤيا خاصة بحنانيا ليقبؿ كمماتو
. ككانت ىذه دركس لشاكؿ ليعرؼ أنو خرج مف نطاؽ النامكس لنطاؽ عمؿ الركح. يكمـ حنانيا عف شاكؿ

: لماذا الشفاء عمى يد حنانيا
فشاكؿ البد أف . كلكف الخبلص مف داخؿ الكنيسة. (15:1غؿ )اهلل إختار شاكؿ، بؿ كأفرزه مف البطف  -ُ

بؿ حينما . يعتمد كيحؿ عميو الركح القدس كيتناكؿ مف جسد الرب كدمو، ككؿ ىذا ال كجكد لو خارج الكنيسة
(. 3:13أع )إختاره اهلل كدعاه ليصير رسكالن، كاف ىذا بكضع يد الكنيسة عميو 

، إذ سييعىرٍِّؼ الكنيسة بشاكؿ فيثقكا بو كال يرفضكه -ِ . حنانيا لو دكر ثافو
(. 15:1غؿ )ىذا ما قالو بكلس نفسو فيما بعد = ىَذا ِلي ِإَناٌء ُمْختَاٌر 
ـَ  ـْ َيْنَبِ ي َأْف َيتَأَلَّ ألنو قد كيًىبى لكـ ألجؿ المسيح ال أف تؤمنكا بو فقط "كبكلس نفسو قاؿ . (11كك2راجع )= َك

إذ فيـ أف ىذه األالـ عممت  (24:1كك )كلقد إفتخر بكلس بأالمو ىذه  (29:1فى )بؿ أيضان أف تتألمكا ألجمو 
ِلَيْحِمَؿ . فى بناء كنمك الكنيسة، كصارت ىذه األالـ سبب تعزيات لو، بؿ ىى عبلمة رضى اهلل عمى خدامو

ـَ ُأَمـٍ َوُمُموٍؾ َوَبِني ِإْسرَاِئيؿَ  كىذا ما حدث فعبلن إذ كرز بكلس لؤلمـ فى كؿ أكركبا كشيد لممسيح  = اْسِمي َأَما
. كشيد أماـ بنى إسرائيؿ فى كؿ مكاف. أماـ أغريباس الممؾ كفيمكس كفستكس الكالة، بؿ كعمَّدى زكجة نيركف

:- تأمؿ 
ما أركع أف أفيـ أف اهلل ييتـ بى كيعرؼ إسمى كعنكانى، فيا ىك يعرؼ كيشير لحنانيا باإلسـ كيشير بإسـ ييكذا 

. كييتـ بشاكؿ الطرسكسى ألنو يصمى كيطمبو فيرسؿ لو حنانيا. كعنكانو
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َأيُّرَيا اأَلُخ َشاُوُؿ، َقْد َأْرَسَمِني الرَّبُّر »: َفَمَضى َحَناِنيَّا َوَدَخَؿ اْلَبْيَت َوَوَضَع َعَمْيِو َيَدْيِو َوَقاؿَ 17" ( :-17)آية 
وِح اْلُقُدسِ   ".«َيُسوُع الَِّذي َظَيَر َلَؾ ِفي الطَِّريِؽ الَِّذي ِجْئَت ِفيِو، ِلَكْي ُتْبِصَر َوَتْمَتِمَئ ِمَف الرُّر

عطاء الركح القدس نراه مبلزمان إلنفتاح أعيف  ىنا نرل أف إرساؿ حنانيا كاف ليعطى الركح القدس لشاكؿ، كا 
. كأف كؿ ىذا بأمر مف اهلل. شاكؿ

جاءت باليكنانية الرب الذل ىك يسكع تأكيدان لما رآه فى الطريؽ كالمعنى أف الرب الذل نعبده = الرَّبُّر َيُسوُع 
تضح أنو ىك يسكع . ظير كا 

 
ـَ َواْعَتَمدَ 18" (:-20-18)يات اآل َوَتَناَوَؿ 19. َفِمْمَوْقِت َوَقَع ِمْف َعْيَنْيِو َشْيٌء َكَأنَُّو ُقُشوٌر، َفَأْبَصَر ِفي اْلَحاِؿ، َوَقا

َوِلْمَوْقِت َجَعَؿ َيْكِرُز ِفي اْلَمَجاِمِع ِباْلَمِسيِح 20. َوَكاَف َشاُوُؿ َمَع التَّاَلِميِذ الَِّذيَف ِفي ِدَمْشَؽ َأيَّاًما. َطَعاًما َفَتَقوَّى
  ".«َأْف ىَذا ُىَو اْبُف ااِ »

ىذه القشكر ىى تعبير عف حالة شاكؿ فى معارفو القديمة مف حرفية النامكس كالتعصب، التى كانت  = ُقُشورٌ 
كنبلحظ أنو بكضع اليد حؿَّ الركح القدس عمى شاكؿ فسقطت قشكر الظممة . حاجزة بينو كبيف االيماف بالمسيح

ألـ .. فأبصر نكر العيد الجديد، كصار الذئب حمبلن كديعان، بؿ كارزان لممسيح فى المجامع أف المسيح ىك إبف اهلل
لقد شفى بكلس . ىذا ما حدث مع المكلكد أعمى إذ إنفتحت عينيو كعرؼ أف المسيح ىك إبف اهلل. تنفتح عينيو

لقد صنع المسيح ىذه المعجزة مع بكلس ألف ما أعمى عينيو كانت قشكر حرفية . مف عمى العينيف كعمى القمب
أٌما الييكد كالكينة كرؤسائيـ كانت القشكر التى . النامكس ، كالنامكس مف اهلل، لذلؾ تدخؿ اهلل ليزيؿ ىذه القشكر

تعمى عيكنيـ ىى محبة الماؿ كالحسد كخكفيـ عمى مراكزىـ كسمطانيـ، لذلؾ لـ يستحقكا رؤيا مثؿ ىذه، ىـ لـ 
يحبكا الحؽ بؿ أحبكا العالـ، كلكف شاكؿ الطرسكسى أحب الحؽ الذل فى النامكس فأعمف لو اهلل الحؽ األعمى 

. كنبلحظ إخبلص قمب بكلس فى محبتو هلل إذ تحكؿ سريعان إلى كارز بعد أف إقتنع كآمف. الذل فى العيد الجديد
 

ـَ الَِّذيَف َيْدُعوَف »:َفُبِيَت َجِميُع الَِّذيَف َكاُنوا َيْسَمُعوَف َوَقاُلوا21" (:-21)آية  أََلْيَس ىَذا ُىَو الَِّذي َأْىَمَؾ ِفي ُأوُرَشِمي
ـْ ُموَثِقيَف ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَيَنةِ  ؟ َوَقْد َجاَء ِإَلى ُىَنا ِليذَا ِلَيُسوَقُي    ".«!ِبيَذا االْسـِ

لقد كانت . مف كاف منتظران منو إضطياد المسيحييف بقرار السنيدريـ، صار ىك المبشر بالمسيح إبف اهلل = ُبِيتَ 
إف شيادة بكلس لممسيح أقكل مف شيادة بطرس، فبكلس . معجزة تغيير شاكؿ أكبر مف معجزات شفاء األمراض
. كشيادة العدك أقكل. كاف عدكان تحكؿ لكارز أما بطرس فكاف صديقان لممسيح

 
 ".«َأفَّ ىَذا ُىَو اْلَمِسيحُ »َوَأمَّا َشاُوُؿ َفَكاَف َيْزَداُد ُقوًَّة، َوُيَحيٍُّر اْلَيُيوَد السَّاِكِنيَف ِفي ِدَمْشَؽ ُمَحقًٍّقا 22" (:-22)آية 

كمعرفة المسيح . نفيـ أف المسيح كاف يظير لو كثيران ليعمف لو ما يقكيو (16:26أع )قارف مع  = َيْزَداُد ُقوَّةً 
. تزداد دائمان عند الذيف يطمبكف

. كما فعؿ المسيح مع تمميذل عمكاس، إستخدـ النبكات إلظيار ىذا = َأفَّ ىَذا ُىَو اْلَمِسيحُ »ُمَحقًٍّقا 
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ـٌ َكِثيَرٌة َتَشاَوَر اْلَيُيوُد ِلَيْقُتُموُه، 23" (:-25-23)يات اآل َوَلمَّا َتمَّْت َأيَّا

ـَ َشاُوُؿ ِبَمِكيَدِتِيـْ 24 َوَكاُنوا ُيرَاِقُبوَف . َفَعِم
  ".َفَأَخَذُه التَّاَلِميُذ َلْياًل َوَأْنَزُلوُه ِمَف السُّروِر ُمَدلٍّيَف ِإيَّاُه ِفي َسؿّ 25. اأَلْبَواَب َأْيًضا َنَيارًا َوَلْياًل ِلَيْقُتُموهُ 

كيبدك أف دمشؽ كانت قد سقطت فى يد النبطييف كىى مممكة عربية كعاصمتيا . (33 ، 32:11كك 2)قارف مع 
ككانت مممكة النبطييف تقع فيما يحيط . البتراء، كىذه كانت قد إنتعشت فى القرنيف األكؿ كالثانى قبؿ الميبلد

يَّفى كاليان مف قبمو عمى دمشؽ. (أريتاس)ككاف ممؾ النبطييف يسمى الحارث . بسكريا كفمسطيف ككاف . كىك عى
الحارث متضايقان مف كرازة بكلس فى العربية فتضامف الييكد مع كالى الحارث، فأمر الكالى بحراسة األبكاب حتى 

يدخؿ فى ىذه األياـ حكالى ثبلث سنيف قضاىا بكلس فى = ولما تمت أيامًا كثيرة ال ييرب بكلس مف دمشؽ 
 (.18 : 1غؿ)العربية 

  
ـَ َحاَوَؿ َأْف َيْمَتِصَؽ ِبالتَّاَلِميِذ، َوَكاَف اْلَجِميُع َيَخاُفوَنُو َغْيَر 26" (:-30-26)يات اآل َوَلمَّا َجاَء َشاُوُؿ ِإَلى ُأوُرَشِمي

ـْ َكْيَؼ َأْبَصَر الرَّبَّ ِفي الطَِّريِؽ َوَأنَُّو َكمََّمُو، 27. ُمَصدٍِّقيَف َأنَُّو ِتْمِميذٌ  َفَأَخَذُه َبْرَناَبا َوَأْحَضَرُه ِإَلى الرُّرُسِؿ، َوَحدََّثُي
ـَ َوُيَجاِىُر ِباْسـِ الرَّبٍّ َيُسوعَ 28. َوَكْيَؼ َجاَىَر ِفي ِدَمْشَؽ ِباْسـِ َيُسوعَ  ـْ َيْدُخُؿ َوَيْخُرُج ِفي ُأوُرَشِمي . َفَكاَف َمَعُي

ـَ اإِلْخَوُة َأْحَدُروُه ِإَلى َقْيَصِريََّة َوَأْرَسُموُه ِإَلى 30. َوَكاَف ُيَخاِطُب َوُيَباِحُث اْلُيوَناِنيٍّيَف، َفَحاَوُلوا َأْف َيْقُتُموهُ 29 َفَممَّا َعِم
  ".َطْرُسوَس 
كالعربية ىى .  سنكات فى العربية قبؿ أف يصعد إلى أكرشميـ3نجد أف بكلس قضى  (18 ، 17:1غؿ )قارف مع 

كربما قضى بكلس السنكات الثبلث قبؿ أف يذىب ألكرشميـ بعد أف ىرب مف عمى . صحراء مممكة النبطييف
كلما كصؿ . السكر أك ىك بعد عماده ذىب لمعربية ثبلث سنكات بعدىا ذىب لدمشؽ إلى أف ىرب مف السكر

كرشميـ خاؼ منو المسيحيكف كلـ يقبمكه كسطيـ كلـ يصدقكا أنو تحكؿ إلى المسيحية بؿ تصكركا أنو أإلى 
كقاـ برنابا بميمة . (24-18 : 1غؿ)كفى أكرشميـ تعرؼ عمى بطرس كيعقكب . كثرأيتجسس عمييـ لينكؿ بيـ 

كىك الكل قبرصى الجنس، ككاف لو حقؿ  خر ىك يكسؼ،آكلو إسـ  = برنابا. تعريفو عمى المسيحييف ليثقكا بو
كصار شخصية مرمكقة فى الكنيسة . (37 ، 36 : 4أع)باعو كأتى بالدراىـ ككضعيا عند أرجؿ الرسؿ 

ككاف معركفان لدل كنيسة غبلطية . لكى يرل الكنيسة (24-22 : 11أع )كأرسمو الرسؿ إلى إنطاكية . ككمسئكؿ
كىك مؤسس . ( 10 : 4كك)ككذلؾ فى ككلكسى  (6 : 9كك1)ككذلؾ عند كنيسة ككرنثكس  (13 ، 1 : 2غؿ)

كنيسة قبرص كيحسب مف السبعيف رسكالن، كيقاؿ أنو أسس كنيسة ميبلف فى إيطاليا ككاف أكؿ أسقؼ عمييا 
ستشيد فى سبلميس سنة  .  كيظف البعض أف صداقتو مع شاكؿ الطرسكسى ترجع لتممذة كمييما لغماالئيؿ. ـ61كا 
 الذيف كاف إسطفانكس كاحدان منيـ ككاف شاكؿ (ييكد الشتات) أل الييكد اليكنانييف = ُيَخاِطُب َوُيَباِحُث اْلُيوَناِنيٍّيفَ 

أمٌا الييكد اليكنانييف فكانكا ال . كلكنو نيًسبى لمعبرانييف ألنو يتكمـ العبرانية بحكـ أنو طرسكسى ييحسب منيـ،
ذ ىاجـ بكلس النامكس دكف أف يستطيعكا الرد عميو حاكلكا قتمو فيربكه إلى قيصرية. يتكممكف سكل اليكنانية . كا 

أع )كمعنى ما قالو بكلس ىنا فى  ](21-17 : 22أع )ككاف ىذا اليركب بناء عمى أمر مف الرب يسكع 
 ، فيـ يعرفكف أننى طالما (كييكدل متعصب سابقان ) لؾ لماذا يارب أترؾ أكرشميـ كأنا شاىد منيـ (17:22-21



(اإلصحاح التاسع)أعمال الرسل    
 

 
79 

كىنا نرل شاكؿ . كلكف كاف الرب يسكع يريد إرسالو لؤلمـ [إضطيدتؾ كاآلف صرت أبشر بإسمؾ فشيادتى ميمة
.  كقد كصؿ لطرسكس

 
َوَأمَّا اْلَكَناِئُس ِفي َجِميِع اْلَيُيوِديَِّة َواْلَجِميِؿ َوالسَّاِمَرِة َفَكاَف َلَيا َساَلـٌ، َوَكاَنْت ُتْبَنى َوَتِسيُر ِفي 31" (:-31)آية 

وِح اْلُقُدِس َكاَنْت َتَتَكاَثرُ  ، َوِبَتْعِزَيِة الرُّر    ".َخْوِؼ الرَّبٍّ
:-  نرل اهلل يسمح بفترة سبلـ لبناء الكنيسة فى الييكدية كالجميؿ كالسامرة كىذا لسببيف 

.  أف شاكؿ الطرسكسى أعظـ مضطيد لمكنيسة كؼ عف إضطياده (ُ
أراد اإلمبراطكر كاليجكال أف يقيـ تمثاالن لنفسو فى الييكؿ فإنشغؿ الييكد بذلؾ عف المسيحييف، إذ ذىبكا باكيف (2

 .لمكالى الركمانى أال يفعؿ ذلؾ
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح العاشر

 
 .بعد أف إمتدت الكرازة مف أورشميـ إلى الييودية ثـ إلى السامرة جاء الدور عمى األمـ

 

   ".َوَكاَف ِفي َقْيَصِريََّة َرُجٌؿ اْسُمُو َكْرِنيِمُيوُس، َقاِئُد ِمَئٍة ِمَف اْلَكِتيَبِة الَِّتي ُتْدَعى اإِليَطاِليَّةَ 1" (:-1)آية 
كنبلحظ أف قادة المئة .  جندل1000 - 600مف  = واْلَكِتيَبِة اإِليَطاِليَّةَ .  جندل100تحت إمرتو = َقاِئُد ِمَئٍة 

كىذا غالبا إذ كانكا رمزا لممسيح الراعى الصالح قائد  . 9-1:7لك  + 47:23فى العيد الجديد سمعتيـ حسنة لك 
  .( خركؼ100المرمكز لو بالػ )قطيعو 

 
 .َوُىَو َتِقيٌّ َوَخاِئُؼ اِا َمَع َجِميِع َبْيِتِو، َيْصَنُع َحَسَناٍت َكِثيَرًة ِلمشَّْعِب، َوُيَصمٍّي ِإَلى اِا ِفي ُكؿٍّ ِحيفٍ 2" (:-2 )ةآي
" 

ُيَصمٍّي ُكؿٍّ . كقائد المئة ىذا ترؾ كثنيتو كعبد اهلل لكنو لـ يتيكد. التقكل جاءت لؤلمـ مف معاشرتيـ لمييكد األتقياء
 أل فى مكاعيد صبلة الييكد كاف دائمان يصمى تاركان حياة الخبلعة كالممذات الفارغة، كمثؿ ىذا ال يتركو  =ِحيفٍ 
مَّـى أىؿ بيتو التقكل. اهلل .  كالحظ أنو عى
 
َفرََأى َظاِىرًا ِفي ُرْؤَيا َنْحَو السَّاَعِة التَّاِسَعِة ِمَف النََّياِر، َماَلًكا ِمَف اِا َداِخاًل ِإَلْيِو َوَقاِئاًل 3" (:-6-3)يات اآل
َصَمَواُتَؾ َوَصَدَقاُتَؾ »:َفَقاَؿ َلوُ « َماَذا َيا َسيٍُّد؟»:َفَممَّا َشَخَص ِإَلْيِو َوَدَخَمُو اْلَخْوُؼ، َقاؿَ 4. «!َيا َكْرِنيِمُيوُس »:َلوُ 

ـَ ااِ  ِإنَُّو َناِزٌؿ ِعْنَد ِسْمَعاَف 6. َواآلَف َأْرِسْؿ ِإَلى َياَفا ِرَجااًل َواْسَتْدِع ِسْمَعاَف اْلُمَمقََّب ُبْطُرَس 5. َصِعَدْت َتْذَكارًا َأَما
 ".«ُىَو َيُقوُؿ َلَؾ َماَذا َيْنَبِ ي َأْف َتْفَعؿَ . َرُجؿ َدبَّاٍغ َبْيُتُو ِعْنَد اْلَبْحرِ 

صعىدٍت كممة = َصَمَواُتَؾ َوَصَدَقاُتَؾ َصِعَدْت . كفييا تقدـ ذبيحة المساء. ىى الثالثة بعد الظير= السَّاَعِة التَّاِسَعِة 
+ 16 ، 15:13عب  (كالحظ أف الكقت تقديـ ذبيحة المحرقة)تقاؿ فى صعكد البخكر أك دخاف ذبيحة المحرقة 

ىذا اإلنساف جاىد ككاف باران فى أعمالو لذلؾ يقكده . كىؿ بعد ىذه اآلية ينكر أحد أىمية األعماؿ. 2:141مز 
اهلل لمبر الذل فى المسيح ألنو يستحؽ، كألنو يستحؽ ظير لو مبلؾ، لكف المبلؾ لـ ييعىمِّمو شئ فيذا عمؿ خداـ 

.  (بطرس)الكممة فى الكنيسة 
ـَ ااِ  كبيذا نفيـ أف الصمكات كالصدقات ليا نفس مفعكؿ الذبائح . ىذه تقاؿ عف تقدمو الدقيؽ = َتْذَكارًا َأَما

.  كالقرابيف
.  فدباغة الجمكد تحتاج لمياه كثيرة، لذلؾ يقيـ الدباغ عند البحر = َبْيُتُو ِعْنَد اْلَبْحرِ 
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ـُ َكْرِنيِمُيوَس، َناَدى اْثَنْيِف ِمْف ُخدَّاِمِو، َوَعْسَكِريًّا َتِقيًّا ِمَف 7" (:-8-7)يات اآل َفَممَّا اْنَطَمَؽ اْلَماَلُؾ الَِّذي َكاَف ُيَكمٍّ
ـْ ِإَلى َياَفا8الَِّذيَف َكاُنوا ُياَلِزُموَنُو،  ـْ ِبُكؿٍّ َشْيٍء َوَأْرَسَمُي   .َوَأْخَبَرُى

ـْ ِبُكؿٍّ . ىك أرسؿ لبطرس ليكرز لمبيت كمو. لقد تحققت نبكة يكئيؿ كىا العالـ يرل رؤل كأحبلـ كمبلئكة َأْخَبَرُى
.  مف فرحتو أشركيـ معو=َشْيٍء 

 
ـْ ُيَساِفُروَف َوَيْقَتِرُبوَف ِإَلى اْلَمِديَنِة، َصِعَد ُبْطُرُس َعَمى السَّْطِح ِلُيَصمٍَّي 9" (:-14-9)يات اآل َـّ ِفي اْلَ ِد ِفيَما ُى ُث

ـْ ُيَييٍُّئوَف َلُو، َوَقَعْت َعَمْيِو َغْيَبٌة، . َفَجاَع َكِثيرًا َواْشَتَيى َأْف َيْأُكؿَ 10. َنْحَو السَّاَعِة السَّاِدَسةِ  َوَبْيَنَما ُى
َفرََأى 11

َناًء َنازاًِل َعَمْيِو ِمْثَؿ ُماَلَءٍة َعِظيَمٍة َمْرُبوَطٍة ِبَأْرَبَعِة َأْطرَاٍؼ َوُمدَّاَلٍة َعَمى اأَلْرضِ  َوَكاَف ِفيَيا 12. السََّماَء َمْفُتوَحًة، َواِِإ
اَفاِت َوُطُيوِر السََّماءِ  ـْ َيا ُبْطُرُس، اْذَبْح َوُكؿْ »:َوَصاَر ِإَلْيِو َصْوتٌ 13. ُكؿُّر َدَوابٍّ اأَلْرِض َواْلُوُحوِش َوالزَّحَّ . «ُق

ـْ آُكْؿ َقطُّر َشْيًئا َدِنًسا َأْو َنِجًسا! َكالَّ َياَربُّر »:َفَقاَؿ ُبْطُرُس 14  ".«أَلنٍّي َل
كالرؤيا التى رآىا بطرس متناسبة مع حالتو فيى خاصة باألكؿ . ميبلن 30كاف بيف مدينو يافا كقيصرية حكالى 

كنبلحظ أف اهلل يدعكه ألكؿ حيكانات ىى بحكـ الشريعة الييكدية تعتبر . بينما ىك جائع كيفكر فى الطعاـ
كنبلحظ أف الييكد ما كانكا يأكمكف مع األمـ كال يدخمكف بيكتيـ لئبل يككنكا مضطريف لؤلكؿ مف ىذه . محرمة

لذلؾ يطمئنو اهلل . بيذا الفكر فمك دعاه كرنيميكس ليذىب عنده فى بيت كرنيميكس لرفض بطرس. المحـك المحرمة
 إاٌل أنيـ لـ يدرككا ىذا فى (15:7مر )بأنو ليس ىناؾ محرمات فى المسيحية، كىذا ما سبؽ المسيح كعمَّـ بو 

فبينما جنكد كرنيميكس فى الطريؽ يرل بطرس رؤيا تشجعو عمى قبكؿ . كاهلل يرتب األمكر بحكمة. ذلؾ الكقت
.  األمـ، بعد أف أدخمو اهلل فى غيبة

قد تشمؿ الحيكانات المحرمة كقد تشمؿ الكثنييف الذيف ال يعبدكف اهلل ككبلىما يمتنع التعامؿ معو تمامان  = الَدِنس
ككاف الييكد يفيمكف أنيـ كحدىـ الطاىريف . أك اإلقتراب منو، فالدنس ىك ما ال يتطير أبدان فى مفيكـ الييكد

فممس الميت مثبلن نجاسة لكف مف يتنجس بممس ميت . ىك ما يمكف أف يتطير= نجس. ككؿ ما عداىـ دنس
كطبعان كاضح مفيكـ بطرس أف  .فالنجس ىك ما لـ يتطير لكف يمكف تطييره. يتطير فى المساء بأف يستحـ بماء

 لذلؾ يصحح اهلل لبطرس ىذا المفيـك مف خبلؿ رؤيا، كلكال ،األمـ ال يمكف التعامؿ معيـ كال قبكليـ فى اإليماف
 . ذلؾ لما قبؿ التعامؿ معيـ

رقـ يشير = َأْرَبَعِة َأْطرَاٍؼ  = (شاكؿ الطرسكس)لكؿ البشر حتى مف كاف منيـ كالكحكش  = السََّماَء َمْفُتوَحةً 
.  إلى العمكمية أل لكؿ العالـ

 
َوَكاَف ىَذا َعَمى َثاَلِث 16« !َما َطيََّرُه اُا اَل ُتَدنٍّْسُو َأْنتَ »:َفَصاَر ِإَلْيِو َأْيًضا َصْوٌت ثَاِنَيةً 15" (:-16-15)يات اآل

َـّ اْرَتَفَع اإِلَناُء َأْيًضا ِإَلى السََّماءِ    ".َمرَّاٍت، ُث
اهلل سيقبؿ األمـ كيطيرىـ بالمعمكدية التى تكتسب قكتيا بدـ المسيح، فمماذا يرفضيـ بطرس  = اَل ُتَدنٍّْسُو َأْنتَ 

مكانيا  (المبلءة)فالكنيسة كميا . فما لـ يقبمو بطرس قبمتو السماء = اْرَتَفَع اإِلَناُء ِإَلى السََّماءِ . كيحسبيـ دنسيف
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كىذا ما فيمو . السماء كالكؿ مدعك لمسماء، كاهلل لـ يدع بطرس ليأكؿ ما ىك دنس إاٌل ألف اهلل قد طيره أكالن 
 مٌرات 3كالتكرار . 9:15أع  (أل بدـ المسيح)بطرس بعد ذلؾ فقاؿ عف األمـ اف اهلل طير باإليماف قمكبيـ 

شارة ألف التطيير يشترؾ فيو اآلب كاالبف كالركح القدس، أل الثالكث كأف  لمتأكيد أف ىذا محؿ إىتماـ اهلل، كا 
. التطيير يككف بالقيامة

  
ْذ َكاَف ُبْطُرُس َيْرتَاُب ِفي َنْفِسوِ 17" (:-20-17)يات اآل ْؤَيا الَِّتي َرآَىا؟، ِإَذا الرٍَّجاُؿ : َواِِإ َماَذا َعَسى َأْف َتُكوَف الرُّر

َوَناَدْوا 18الَِّذيَف ُأْرِسُموا ِمْف ِقَبِؿ َكْرِنيِمُيوَس، وَكاُنوا َقْد َسأَُلوا َعْف َبْيِت ِسْمَعاَف َوَقْد َوَقُفوا َعَمى اْلَباِب 
وحُ 19« َىْؿ ِسْمَعاُف اْلُمَمقَُّب ُبْطُرَس َناِزٌؿ ُىَناَؾ؟»:َيْسَتْخِبُروفَ  ْؤَيا، َقاَؿ َلُو الرُّر ُىَوَذا »:َوَبْيَنَما ُبْطُرُس ُمَتَفكٌٍّر ِفي الرُّر

ـْ َغْيَر ُمْرتَاٍب ِفي َشْيٍء، أَلنٍّي َأَنا َقْد َأْرَسْمُتُيـْ 20. َثاَلَثُة ِرَجاؿ َيْطُمُبوَنؾَ  ـْ َواْنِزْؿ َواْذَىْب َمَعُي  ".«لِكْف ُق
، نو حتى اآلفأكنبلحظ . نرل ىنا التكقيت المحكـ لمرؤيا، كلعمؿ الركح مع بطرس مع كصكؿ رجاؿ كرنيميكس

، بينما أف الركح ىك الذل فالركح لـ يحؿ بعد عمى كرنيميكس أك عمى األمـ. الذل يخاطب كرنيميكس مبلؾ
كالحظ أف اهلل قبؿ أف يرسؿ بطرس يقنعو كيزيؿ الشؾ مف قمبو، ليبدأ الخدمة مع األمـ بإقتناع . يخاطب بطرس

(. 7:20ر إ)
 

َىا َأَنا الَِّذي »:َفَنَزَؿ ُبْطُرُس ِإَلى الرٍَّجاِؿ الَِّذيَف ُأْرِسُموا ِإَلْيِو ِمْف ِقَبِؿ َكْرِنيِمُيوَس، َوَقاؿَ 21" (:-23-21)يات اآل
ـْ أَلْجِمِو؟. َتْطُمُبوَنوُ  ِإفَّ َكْرِنيِمُيوَس َقاِئَد ِمَئٍة، َرُجاًل َبارًّا َوَخاِئَؼ اِا َوَمْشُيوًدا »:َفَقاُلوا22« َماُىَو السََّبُب الَِّذي َحَضْرُت

ـْ ِإَلى 23. «َلُو ِمْف ُكؿٍّ ُأمَِّة اْلَيُيوِد، ُأوِحَي ِإَلْيِو ِبَماَلٍؾ ُمَقدٍَّس َأْف َيْسَتْدِعَيَؾ ِإَلى َبْيِتِو َوَيْسَمَع ِمْنَؾ َكاَلًما َفَدَعاُى
، َوُأَناٌس ِمَف اإِلْخَوِة الَِّذيَف ِمْف َياَفا رَاَفُقوهُ . َداِخؿ َوَأَضاَفُيـْ  ـْ َـّ ِفي اْلَ ِد َخَرَج ُبْطُرُس َمَعُي   ".ُث

كبطرس  (12:11)كاإلخكة الذيف رافقكا بطرس كانكا ستة مف أىؿ الختاف . ىنا فيـ بطرس معنى الرؤيا التى رآىا
  .أخذىـ ربما كشيكد لما سكؼ يحدث

. بؿ مف السماء اآلف  =َوَمْشُيوًدا َلُو ِمْف ُكؿٍّ ُأمَِّة اْلَيُيودِ 
 
، َوَقْد َدَعا َأْنِسَباَءُه َوَأْصِدَقاَءُه . َوِفي اْلَ ِد َدَخُموا َقْيَصِريَّةَ 24" (:-27-24)يات اآل ـْ َوَأمَّا َكْرِنيِمُيوُس َفَكاَف َيْنَتِظُرُى

، َأَنا َأْيًضا »:َفَأَقاَمُو ُبْطُرُس َقاِئالً 26. َوَلمَّا َدَخَؿ ُبْطُرُس اْسَتْقَبَمُو َكْرِنيِمُيوُس َوَسَجَد َواِقًعا َعَمى َقَدَمْيوِ 25. اأَلْقَرِبيفَ  ـْ ُق
ـُ َمَعُو َوَوَجَد َكِثيِريَف ُمْجَتِمِعيفَ 27. «ِإْنَسافٌ  َـّ َدَخَؿ َوُىَو َيَتَكمَّ   ".ُث

خريف كىكذا فعمت السامرية، كفيمبس أخبر نثنائيؿ آمف يتمقى دعكة مف اهلل يفرح بأف يدعك ليا  = َدَعا َأْنِسَباَءهُ 
كبيذا نفيـ مفيكـ الكحدة فى الكنيسة فمف يتعامؿ معو الركح القدس يعطيو حبان لكؿ الناس . 45-41:1يك 

شتياقان لخبلصيـ كما تقكؿ عركس النشيد  كنبلحظ أف القائد الركمانى كانت  (4:1نش )" جذبني كراءؾ فنجرمإ"كا 
.  كبطرس طمب السجكد هلل كليس لو.  كلكف ىنا يسجد لمف أرسمو اهلل ،أقصى تحية لو ىى أف يحنى رأسو
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ـٌ َعَمى َرُجؿ َيُيوِديٍّب َأْف َيْمَتِصَؽ ِبَأَحٍد َأْجَنِبيٍّب َأْو »:َفَقاَؿ َلُيـْ 28" (:-29-28)يات اآل ـْ َتْعَمُموَف َكْيَؼ ُىَو ُمَحرَّ َأْنُت
َفِمذِلَؾ ِجْئُت ِمْف ُدوِف 29. َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأرَاِني اُا َأْف اَل َأُقوَؿ َعْف ِإْنَساٍف َما ِإنَُّو َدِنٌس َأْو َنِجٌس . َيْأِتَي ِإَلْيوِ 

  ".«أَليٍّ َسَبٍب اْسَتْدَعْيُتُموِني؟: َفَأْسَتْخِبُرُكـْ . ُمَناَقَضٍة ِإِذ اْسَتْدَعْيُتُموِني
حتى ال تنتقؿ إلييـ كثنيتيـ أك  (الزكاج منيـ أك دخكؿ فى معاىدات معيـ)اهلل منع الييكد مف التعامؿ مع األمـ 

عاداتيـ األخبلقية الرديئة، كلكى ال يأكمكا مف الممنكعات  
كاألمـ عمكمان كانكا غارقيف فى الشر . كالييكد فسركا ىذا بمنع أل تعامؿ مع األمـ (حيكانات دنسة أك مخنكقة )

كلكف اآلف بعد أف طير اهلل الجميع، صار كؿ المؤمنيف يككنكف . سكاء فى عباداتيـ أك فى حياتيـ كسمككيـ
أَليٍّ َسَبٍب = كبطرس فيـ أف كرنيميكس رأل ىك اآلخر رؤيا كىنا يسألو ماذا رأيت . الكنيسة الجامعة أل المبلءة

. اْسَتْدَعْيُتُموِني
 
َوِفي السَّاَعِة التَّاِسَعِة . ُمْنُذ َأْرَبَعِة َأيَّاـٍ ِإَلى ىِذِه السَّاَعِة ُكْنُت َصاِئًما»: َفَقاَؿ َكْرِنيِمُيوُس 30" (:-33-30)يات اآل

َذا َرُجٌؿ َقْد َوَقَؼ َأَماِمي ِبِمَباٍس اَلِمٍع  َياَكْرِنيِمُيوُس، ُسِمَعْت َصاَلُتَؾ َوُذِكَرْت : َوَقاؿَ 31ُكْنُت ُأَصمٍّي ِفي َبْيِتي، َواِِإ
ـَ ااِ  ِإنَُّو َناِزٌؿ ِفي َبْيِت ِسْمَعاَف َرُجؿ َدبَّاٍغ ِعْنَد . َفَأْرِسْؿ ِإَلى َياَفا َواْسَتْدِع ِسْمَعاَف اْلُمَمقََّب ُبْطُرَس 32. َصَدَقاُتَؾ َأَما

َواآلَف َنْحُف َجِميًعا َحاِضُروَف . َوَأْنَت َفَعْمَت َحَسًنا ِإْذ ِجْئتَ . َفَأْرَسْمُت ِإَلْيَؾ َحاالً 33. َفُيَو َمَتى َجاَء ُيَكمٍُّمؾَ . اْلَبْحرِ 
ـَ اِا ِلَنْسَمَع َجِميَع َما َأَمَرَؾ ِبِو ااُ   ".«َأَما

. كالحظ أف األمـ ىـ الذيف إستدعكا الرسؿ قبؿ أف يذىب الرسؿ لؤلمـ. ىنا نرل أكؿ إجتماع لكنيسة أممية
كفى اليـك الثالث إستضافيـ .  فى اليـك األكؿ رأل المبلؾ كفى اليـك الثانى كصؿ رسمو إلى يافا=ُمْنُذ َأْرَبَعِة َأيَّاـٍ 

  .كفى اليـك الرابع عادكا مع بطرس إلى قيصرية. بطرس لديو
 
َبْؿ ِفي ُكؿٍّ ُأمٍَّة، الَِّذي 35. ِباْلَحؽٍّ َأَنا َأِجُد َأفَّ اَا اَل َيْقَبُؿ اْلُوُجوهَ »:َفَفَتَح ُبْطُرُس َفاُه َوَقاؿَ 34" (:-35-34)يات اآل

   ".َيتَِّقيِو َوَيْصَنُع اْلِبرَّ َمْقُبوٌؿ ِعْنَدهُ 
ف الجميع أالمعنى المحاباة لمجرد الكجو أل الشخص فى حد ذاتو كذلؾ ألف اهلل يريد  = اَل َيْقَبُؿ اْلُوُجوهَ 

لى معرفة الحؽ يقبمكف فبطرس فيـ مف رؤيا المبلءة أنو ال ميزة لمييكدل عف األممى كأف اهلل ال . يخمصكف كا 
 . يحابى الييكدل عمى حساب األممى

.  صمكات كصدقات (مثؿ كرنيميكس)أل يعمؿ أعماالن صالحة = َيْصَنُع اْلِبرَّ 
 

   ".ىَذا ُىَو َربُّر اْلُكؿٍّ . اْلَكِمَمُة الَِّتي َأْرَسَمَيا ِإَلى َبِني ِإْسرَاِئيَؿ ُيَبشٍُّر ِبالسَّاَلـِ ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ 36" (:-36)آية 
لكؿ  بيسوع المسيح سيككف السالـ  بأفنايبشرؿ ،(2 : 1عب)، ككممنا فيو بنى إسرائيؿإلى  إبنو أرسؿ الكممة اهلل

  .مف يؤمف بيسكع المسيح
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ـْ َتْعَمُموَف اأَلْمَر الَِّذي َصاَر ِفي ُكؿٍّ اْلَيُيوِديَِّة ُمْبَتِدًئا ِمَف اْلَجِميِؿ، َبْعَد اْلَمْعُموِديَِّة الَِّتي َكَرَز 37" (:-37)آية  َأْنُت
   ".ِبَيا ُيوَحنَّا

. بطرس ىنا يسرد قصة المسيح أكؿ ما ظير فى يـك عماده فى الييكدية ثـ ذىابو إلى الجميؿ ليبدأ كرازتة
 

وِح اْلُقُدِس َواْلُقوَِّة، الَِّذي َجاَؿ َيْصَنُع َخْيرًا َوَيْشِفي 38" (:-38)آية  َيُسوُع الَِّذي ِمَف النَّاِصَرِة َكْيَؼ َمَسَحُو اُا ِبالرُّر
ـْ ِإْبِميُس، أَلفَّ اَا َكاَف َمَعوُ    ".َجِميَع اْلُمَتَسمٍِّط َعَمْيِي

وِح اْلُقُدِس  نو المسيا، كسيككف أأل يكـ حٌؿ عميو الركح القدس يكـ عماده، فأعمف يكميا اهلل = َمَسَحُو اُا ِبالرُّر
كالمذككر ىنا سرد سريع مختصر جدان لحياة . ثـ جاؿ المسيح يعمـ كيصنع المعجزات. مؤيدان بالركح القدس كالقكة

كلكف ييفيـ أف بطرس يكمـ أناسان عارفيف سيرة المسيح كقصتو كلكف ألنو يكمـ أمـ فيك لـ يستخدـ . المسيح
 .النبكات فيـ ال يعرفكف عنيا شيئان 

 
الَِّذي َأْيًضا َقَتُموُه ُمَعمٍِّقيَف . َوَنْحُف ُشُيوٌد ِبُكؿٍّ َما َفَعَؿ ِفي ُكوَرِة اْلَيُيوِديَِّة َوِفي ُأوُرَشِميـَ 39" (:-43-39) ياتاآل

َلْيَس ِلَجِميِع الشَّْعِب، َبْؿ 41ىَذا َأَقاَمُو اُا ِفي اْلَيْوـِ الثَّاِلِث، َوَأْعَطى َأْف َيِصيَر َظاِىرًا، 40. ِإيَّاُه َعَمى َخَشَبةٍ 
َوَأْوَصاَنا َأْف َنْكِرَز 42. َلَنا َنْحُف الَِّذيَف َأَكْمَنا َوَشِرْبَنا َمَعُو َبْعَد ِقَياَمِتِو ِمَف اأَلْمَواتِ . ِلُشُيوٍد َسَبَؽ اُا َفاْنَتَخَبُيـْ 

ْنِبَياِء َأفَّ ُكؿَّ َمْف 43. ِلمشَّْعِب، َوَنْشَيَد ِبَأفَّ ىَذا ُىَو اْلُمَعيَُّف ِمَف اِا َديَّاًنا ِلأَلْحَياِء َواأَلْمَواتِ  َلُو َيْشَيُد َجِميُع اأَل
 ".«ُيْؤِمُف ِبِو َيَناُؿ ِباْسِمِو ُغْفرَاَف اْلَخَطاَيا

كؿ تشمؿ إذان األمـ كيفيـ مف ىذا أيضان أف كؿ مف ال يؤمف ال  = ُكؿَّ َمْف ُيْؤِمُف ِبِو َيَناُؿ ِباْسِمِو ُغْفرَاَف اْلَخَطاَيا
كلكف المسيح أكؿ . كىنا نرل القيامة حقيقية كليست خيالية، فالمسيح أكؿ كشرب مع ريسيموً . تغفر لو خطاياه

ففى القيامة، فاألجساد المقامة لف . كشرب ليثبت أنو لو جسد كأنو ليس خياؿ، لكف كاف ذلؾ عف دكف إحتياج
. تككف بحاجة لؤلكؿ كالشرب

أك األحياء ىـ . األحياء ىـ األحياء عند مجئ المسيح كاألمكات ىـ الذيف سبؽ كماتكا = َديَّاًنا ِلأَلْحَياِء َواأَلْمَواتِ 
كنبلحظ أف المسيح الذل صارت لو طبيعتنا البشرية ىك الذل يديف، فيك قد شعر . األبرار كاألمكات ىـ األشرار

بف اإلنساف فى كقت كاحد كىك يشعر عف إختبار بما يستحقو اإلنساف مف قضاء أك . بضعفاتنا، فيك إبف اهلل كا 
ْنِبَياِء . 34:8رك  + 22 ، 27:5يك  + 18:2رحمة عب  السامعيف يعرفكف أف لمييكد = َلُو َيْشَيُد َجِميُع اأَل

. أنبياء كلكنيـ غير دارسيف ليذه النبكات لذلؾ تحاشى بطرس ذكر النبكات
 

وُح اْلُقُدُس َعَمى َجِميِع الَِّذيَف َكاُنوا َيْسَمُعوَف اْلَكِمَمةَ 44" (:-44)آية  ـُ ِبيِذِه اأُلُموِر َحؿَّ الرُّر    ".َفَبْيَنَما ُبْطُرُس َيَتَكمَّ
نية صالحة إلنسكاب الركح القدس، إذ أعدىـ بطرس ألف يعرفكا آبشيادة بطرس تـ إعداد كرنيميكس كمف معو ؾ

ككما حؿ الركح القدس عمى التبلميذ يكـ الخمسيف حؿَّ عمى كرنيميكس كمف . المسيح كيؤمنكا بو مخمصان كفاديان 
-15:11كىذا ما شيد بو بطرس أف الركح القدس حؿَّ مف نفسو كبطرس يتكمـ أع . معو إعبلنان لقبكؿ اهلل لؤلمـ
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كاهلل فعؿ ىذا دكف كضع يد إعبلنان ألنو قبؿ األمـ كليختفى كؿ شؾ مف نفس بطرس فى مكضكع . 8:15 + 17
كلكف حمكؿ الركح القدس مف . كىكذا إختار اهلل بكلس كظير لو كىك غير ميعىمٍَّد ليككف رسكالن لؤلمـ. قبكؿ األمـ

كمف ىنا نفيـ . نفسو دكف كضع يد، كظيكر المسيح لشاكؿ الطرسكسى لـ يمنع المعمكدية فى كبل الحالتيف
ستثنائى ليعمف اهلل قبكلو لؤلمـ أماـ إكككف الركح حؿَّ عمى كرنيميكس دكف كضع يد فيذا كضع . أىمية المعمكدية

بؿ لك كاف بطرس قد عمدىـ كقبميـ دكف أف ينسكب عمييـ . رسكلو الذل ما زاؿ غير مصدقان أف اهلل قبؿ األمـ
ما حدث بعيكنيـ، ربما كانكا قد خاصمكا بطرس نيائيان كحدث  (12:11)الركح، كدكف أف يرل مرافقكه الستة 

ف يعمدىـ فأىؿ الختاف أل أفحتى لك كاف بطرس ناكيان . إنشقاؽ فى الكنيسة، كلرفضكا التعامؿ معو تمامان 
. المسيحييف مف أصؿ ييكدل كانكا سكؼ يصركف عمى الرفض كلربما طمبكا تيكدىـ أكالن قبؿ عمادىـ

  
وِح 45" (:-46-45)يات اآل َفاْنَدَىَش اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَف ِمْف َأْىِؿ اْلِختَاِف، ُكؿُّر َمْف َجاَء َمَع ُبْطُرَس، أَلفَّ َمْوِىَبَة الرُّر

ـْ َيَتَكمَُّموَف ِبأَْلِسَنٍة َوُيَعظٍُّموَف ااَ 46. اْلُقُدِس َقِد اْنَسَكَبْت َعَمى اأُلَمـِ َأْيًضا ـْ َكاُنوا َيْسَمُعوَنُي ِحيَنِئٍذ َأَجاَب . أَلنَُّي
  ":ُبْطُرُس 

حمكؿ الركح غير مرئى لكف ليعمف اهلل إنسكاب الركح عمى األمـ أعطاىـ مكىبة األلسنة كشئ مممكس كأيضان كما 
ىذا ما كاف  = ُيَعظٍُّموَف ااَ . حدث مع الرسؿ أنفسيـ ليتأكد الجميع أف اهلل قبؿ الجميع، كالكؿ سكاء ييكدان أك أمـ

.  أمٌا اآلف فمف حؿ عميو الركح القدس يككف عممو الشيادة هلل كتمجيد إسـ اهلل كتسبيح اهلل. يفعمو سكل الييكد فقط
 
ـْ َيَتَكمَُّموَف ِبأَْلِسَنٍة َوُيَعظٍُّموَف ااَ 46 (:-47-46)يات اآل ـْ َكاُنوا َيْسَمُعوَنُي َأُتَرى »47: ِحيَنِئٍذ َأَجاَب ُبْطُرُس . أَلنَُّي

وَح اْلُقُدَس َكَما َنْحُف َأْيًضا؟  « َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْف َيْمَنَع اْلَماَء َحتَّى اَل َيْعَتِمَد ىُؤاَلِء الَِّذيَف َقِبُموا الرُّر
كىذه اآلية مكجية لمف ينكر أىمية المعمكدية فى الماء . حينما رأل بطرس ما حدث تجرأ كعىمَّدى أممييف ألكؿ مرة
.  فيؤالء حؿ عمييـ الركح القدس لكنيـ إحتاجكا لممعمكدية

 
  ".ِحيَنِئٍذ َسأَُلوُه َأْف َيْمُكَث َأيَّاًما. َوَأَمَر َأْف َيْعَتِمُدوا ِباْسـِ الرَّبٍّ 48" (:-48)آية 

كلكف الكقت ليس مناسبان . 19:28ىك إختصار ألف المعمكدية تككف بإسـ الثالكث مت  = َيْعَتِمُدوا ِباْسـِ الرَّبٍّ 
ربما = أمر أف يعتمدوا. فإسـ الرب ىنا ينكب عف الثالكث. لشرح طبيعة اهلل كالثالكث أماـ ىؤالء المؤمنيف الجدد

  15 ، 14:1كك 1حتى ال تحدث تحزبات كشقاقات  إمتنع بطرس كبكلس بعض الكقت أف يعمدكا
 .ليسمعكا المزيد عف المسيح كيتعممكا كيقيـ ليـ قداسات كيتناكلكا = َسأَُلوُه َأْف َيْمُكَث َأيَّاًما
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الحادى عشر

 
ـَ َأْيًضا َقِبُموا َكِمَمَة ااِ 1"( :-  3-1)يات اآل َوَلمَّا 2. َفَسِمَع الرُّرُسُؿ َواإِلْخَوُة الَِّذيَف َكاُنوا ِفي اْلَيُيوِديَِّة َأفَّ اأُلَم

، َخاَصَمُو الَِّذيَف ِمْف َأْىِؿ اْلِختَاِف،  ـَ َصِعَد ُبْطُرُس ِإَلى ُأوُرَشِمي
ِإنََّؾ َدَخْمَت ِإَلى ِرَجاؿ َذِوي ُغْمَفٍة َوَأَكْمَت »:َقاِئِميفَ 3

 ".«َمَعُيـْ 
كلما . أخبار قبكؿ األمـ كما عممو بطرس سبقت بطرس إلى أكرشميـ فتييج المتعصبكف لمييكدية مف المسيحييف

ىذا يكشؼ عف مدل كراىية الييكد لؤلمـ فبعد أف .  ليس ألنو بشرىـ لكف ألنو أكؿ معيـخاصموهصعد بطرس 
كمف تعصبيـ أرادكا كضع شرط الختاف لؤلمـ . تعمد ىؤالء الييكد كصاركا مسيحييف ظمكا عمى تعصبيـ لمييكدية
.  ليتيكدكا قبؿ أف يصيركا مسيحييف، بؿ كيتبعكا كؿ العكائد الييكدية

 
ـْ ِبالتَّتَاُبِع َقاِئالً 4" (:-18-4)يات اآل َأَنا ُكْنُت ِفي َمِديَنِة َياَفا ُأَصمٍّي، َفرََأْيُت ِفي َغْيَبٍة »5: َفاْبَتَدَأ ُبْطُرُس َيْشَرُح َلُي
َفَتَفرَّْسُت ِفيِو ُمتََأمٍّاًل، َفرََأْيُت 6. ِإَناًء َنازاًِل ِمْثَؿ ُماَلَءٍة َعِظيَمٍة ُمدَّاَلٍة ِبَأْرَبَعِة َأْطرَاٍؼ ِمَف السََّماِء، َفَأَتى ِإَليَّ : ُرْؤَيا

اَفاِت َوُطُيوَر السََّماءِ  : َفُقْمتُ 8. ُقْمَيا ُبْطُرُس، اْذَبْح َوُكؿْ : َوَسِمْعُت َصْوتًا َقاِئاًل ِلي7. َدَوابَّ اأَلْرِض َواْلُوُحوَش َوالزَّحَّ
ـْ َيْدُخْؿ َفِمي َقطُّر َدِنٌس َأْو َنِجٌس ! َكالَّ َياَربُّر  ْسُو : َفَأَجاَبِني َصْوٌت ثَاِنَيًة ِمَف السََّماءِ 9. أَلنَُّو َل َما َطيََّرُه اُا اَل ُتَنجٍّ

َـّ اْنُتِشَؿ اْلَجِميُع ِإَلى السََّماِء َأْيًضا. َوَكاَف ىَذا َعَمى َثاَلِث َمرَّاتٍ 10. َأْنتَ  َذا َثاَلَثُة ِرَجاؿ َقْد َوَقُفوا ِلْمَوْقِت 11. ُث َواِِإ
ـْ َغْيَر ُمْرتَاٍب ِفي َشْيءٍ 12. ِعْنَد اْلَبْيِت الَِّذي ُكْنُت ِفيِو، ُمْرَسِميَف ِإَليَّ ِمْف َقْيَصِريَّةَ  وُح َأْف َأْذَىَب َمَعُي . َفَقاَؿ ِلي الرُّر

َفَأْخَبَرَنا َكْيَؼ رََأى اْلَماَلَؾ ِفي َبْيِتِو َقاِئًما َوَقاِئاًل 13َفَدَخْمَنا َبْيَت الرَُّجِؿ، . َوَذَىَب َمِعي َأْيًضا ىُؤاَلِء اإِلْخَوُة السٍّتَّةُ 
. َوُىَو ُيَكمٍُّمَؾ َكاَلًما ِبِو َتْخُمُص َأْنَت َوُكؿُّر َبْيِتؾَ 14َأْرِسْؿ ِإَلى َياَفا ِرَجااًل، َواْسَتْدِع ِسْمَعاَف اْلُمَمقََّب ُبْطُرَس، : َلوُ 
ـْ َكَما َعَمْيَنا َأْيًضا ِفي اْلُبَداَءةِ 15 وُح اْلُقُدُس َعَمْيِي ـُ، َحؿَّ الرُّر ـَ الرَّبٍّ َكْيَؼ َقاؿَ 16. َفَممَّا اْبَتَدْأُت َأَتَكمَّ ِإفَّ : َفَتَذكَّْرُت َكاَل

وِح اْلُقُدسِ  ـْ َفَسُتَعمَُّدوَف ِبالرُّر ـُ اْلَمْوِىَبَة َكَما َلَنا َأْيًضا 17. ُيوَحنَّا َعمََّد ِبَماٍء َوَأمَّا َأْنُت َفِإْف َكاَف اُا َقْد َأْعَطاُى
َفَممَّا َسِمُعوا ذِلَؾ َسَكُتوا، َوَكاُنوا 18. «ِبالسَِّويَِّة ُمْؤِمِنيَف ِبالرَّبٍّ َيُسوَع اْلَمِسيِح، َفَمْف َأَنا؟ َأَقاِدٌر َأْف َأْمَنَع اَا؟

ُدوَف اَا َقاِئِميفَ  ـَ َأْيًضا التَّْوَبَة ِلْمَحَياةِ »:ُيَمجٍّ   ".«!ِإًذا َأْعَطى اُا اأُلَم
إذان اهلل يعطى = .َأْعَطى اُا التَّْوَبَة ِلْمَحَياةِ . ىذه القصة تتكرر، قصة ما حدث لكرنيميكس إعبلنان لقبكؿ اهلل لؤلمـ

كبذلؾ نفيـ . 18:31رإ " فأتكب يا ربتكبنى"رمياء إلذلؾ يقكؿ النبى . لئلنساف أف يتكب فإف تاب تككف لو حياة
أننا ال يمكننا أف نتكب بدكف معكنة اهلل فالتكبة ليست عمبلن إنسانيان فقط، كال إلييان فقط، بؿ ىى عمؿ مشترؾ، اهلل 

. يدعك كيعيف كيقنع بالتكبة كاإلنساف يقرر طريقو
 

يِؽ الَِّذي َحَصَؿ ِبَسَبِب اْسِتَفاُنوَس َفاْجتَاُزوا ِإَلى ِفيِنيِقَيَة َوُقْبُرَس 19" (:-19)آية  َأمَّا الَِّذيَف َتَشتَُّتوا ِمْف َجرَّاِء الضٍّ
ـْ اَل ُيَكمٍُّموَف َأَحًدا ِباْلَكِمَمِة ِإالَّ اْلَيُيوَد َفَقطْ     ".َوَأْنَطاِكَيَة، َوُى
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.  بعد حادثة رجـ إسطفانكس= َأمَّا الَِّذيَف َتَشتَُّتوا 
تككنت فييا أكؿ كنيسة لؤلمـ، لقد بدأت الكنيسة تمتد لؤلمـ بعد كرنيميكس فبعد أف بدأت الكنيسة فى = َأْنَطاِكَيةَ 

كصارت إنطاكية . أكرشميـ رأينا أنيا إمتدت إلى السامرة كىا ىى تنمك فى إنطاكية تمامان كما قاؿ السيد المسيح
نطاكية . كخرجت مف إنطاكية بعثات تبشيرية لكؿ اإلمبراطكرية الركمانية. ىى الكنيسة األـ الثانية بعد أكرشميـ كا 

كبحسب التقميد كاف بطرس أكؿ . مف حيث المساحة كاألىمية تأتى فى المرتبة الثالثة بعد ركما كاإلسكندرية
كصارت إنطاكية مع ركما . كفى بداية القرف الثانى كاف أسقفيا ىك الشييد إغناطيكس. أسقؼ عمى إنطاكية

كبدأت . ككانت لمدة طكيمة عاصمة لسكريا. كاإلسكندرية كأكرشميـ ثـ القسطنطينية أىـ كراسى رسكلية فى العالـ
المسيحية فى إنطاكية عمى يد المؤمنيف الذيف آمنكا يـك الخمسيف ثـ إزدادكا مع زيادة عدد مؤمنى الشتات بعد 

.  اإلضطياد الذل أثاره شاكؿ الطرسكسى ضد المسيحييف فى أكرشميـ
ـْ ِرَجاٌؿ ُقْبُرِسيُّروَف َوَقْيَرَواِنيُّروَف، الَِّذيَف َلمَّا َدَخُموا َأْنَطاِكَيَة َكاُنوا 20" (:-21-20)يات اآل ـْ َقْوـٌ، َوُى َولِكْف َكاَف ِمْنُي

، َفآَمَف َعَدٌد َكِثيٌر َوَرَجُعوا ِإَلى الرَّبٍّ 21. ُيَخاِطُبوَف اْلُيوَناِنيٍّيَف ُمَبشٍِّريَف ِبالرَّبٍّ َيُسوعَ  ـْ   ".َوَكاَنْت َيُد الرَّبٍّ َمَعُي
. 21:15كالقيركانيكف كمنيـ سمعاف القيركانى مر . (37 ، 36:4)كاف أشيرىـ برنابا = ِرَجاٌؿ ُقْبُرِسيُّروَف 

 كىؤالء كاف منيـ أتقياء يحبكف حضكر مجامع الييكد كسماع تعاليميـ  ،الكثنيكف= ُيَخاِطُبوَف اْلُيوَناِنيٍّيَف 
ككانت محاكالت المتيكديف شديدة فى إنطاكية لتيكيد . كصمكاتيـ كىؤالء كاف قبكليـ لممسيحية أسيؿ كأسرع

كليذا صعد بعد ذلؾ ممثميف عف إنطاكية مع بكلس كبرنابا لبحث المشكمة مع الرسؿ . المؤمنيف المسيحييف أكالن 
(. 15أع )فى أكرشميـ 

 

، َفَأْرَسُموا َبْرَناَبا ِلَكْي َيْجتَاَز ِإَلى 22" (:-22)آية  ـَ ـْ ِفي آَذاِف اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي ُأوُرَشِمي َفُسِمَع اْلَخَبُر َعْنُي
   ".َأْنَطاِكَيةَ 

كحكمة الكنيسة فى إرساؿ برنابا .  تشعر بمسئكليتيا عف الكرازة فى كؿ مكاف ،كنيسة أكرشميـ الكنيسة األـ
ىتماـ الرسؿ بالكنائس الكليدة كاف لضماف . بالذات فؤلنو مف مكاطنى قبرص كيسيؿ عميو فيـ طبيعة اليكنانييف كا 

.  كحدة اإليماف
 
الَِّذي َلمَّا َأَتى َورََأى ِنْعَمَة اِا َفِرَح، َوَوَعَظ اْلَجِميَع َأْف َيْثُبُتوا ِفي الرَّبٍّ ِبَعْزـِ اْلَقْمِب 23" (:-24-23)يات اآل
وِح اْلُقُدِس َواإِليَمافِ 24 َـّ ِإَلى الرَّبٍّ َجْمٌع َغِفيرٌ . أَلنَُّو َكاَف َرُجاًل َصاِلًحا َوُمْمَتِمًئا ِمَف الرُّر   ".َفاْنَض
برنابا تعنى إبف الكعظ كغالبان فاإلسـ أعطى لو ألنو كاف دائمان يتكمـ  = َوَعظَ . ىذا ثمر الركح القدس = َفِرحَ 

.  كيعظ كيعزل إخكتو
 
َـّ َخَرَج َبْرَناَبا ِإَلى َطْرُسوَس ِلَيْطُمَب َشاُوؿَ 25" (:-26-25)يات اآل َفَحَدَث 26. َوَلمَّا َوَجَدُه َجاَء ِبِو ِإَلى َأْنَطاِكَيةَ . ُث

  ".ِفي َأْنَطاِكَيَة َأوَّالً « َمِسيِحيٍّيفَ »َوُدِعَي التَّاَلِميُذ . َأنَُّيَما اْجَتَمَعا ِفي اْلَكِنيَسِة َسَنًة َكاِمَمًة َوَعمََّما َجْمًعا َغِفيرًا
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. ترؾ برنابا إنطاكية ليذىب إلى طرسكس يبحث عف شاكؿ ليساعده فى ىذه الخدمة التى تنمك= َخَرَج َبْرَناَبا 
 .كمف ىنا بدأت الصداقة بيف بكلس كبرنابا

أنو قد  (21 : 11)تعتبر إنطاكية ثالث أكبر مدف العالـ فى ذلؾ الكقت بعد ركما كاإلسكندرية ككما رأينا فى 
كفرح برنابا بكنيسة . فأرسمت كنيسة أكرشميـ الكنيسة األـ برنابا إلنطاكية ليفتقدىا. بدأت تنشأ فييا كنيسة كبيرة

  . إنطاكية ككعظ بيا
ذ كجد برنابا . معنى إسـ برنابا إبف الكعظ كيبدك أنو أًعطىى ىذا اإلسـ لحبو كشغفو بالكعظ أينما كيًجدى  = َوَعظَ  كا 

مَّما فى الكنيسة . أف العمؿ كبير كىك يحتاج لمساعدة ذىب إلى طرسكس ليبحث عف شاكؿ ليأتى بو ليساعده كعى
كخبلؿ السنة زار بطرس الرسكؿ كنيسة إنطاكية كأخطأ فى عدـ أكمو مع األمـ ككاجيو بكلس بشدة . سنة كاممة

.  بؿ أف برنابا إنقاد إلى بطرس فى ىذا السمكؾ المرائى. (2غؿ)بسبب مكقفو ىذا 
كنبلحظ حكمة الكنيسة األـ فى إرساؿ برنابا إلنطاكية، فيك مف اليكنانييف غير المتعصبيف ككنيسة إنطاكية 

نبلحظ ىنا . طرسكس ألنو يعمـ مكقفو المنفتح لؤلمـ كبرنابا أخذ معو بكلس مف. مممكءة مف األمـ كاليكنانييف
برنابا ثـ بطرس بعد )كحدة الكنيسة، فكنيسة أكرشميـ األـ تيتـ ركحيان بكنيسة إنطاكية كترسؿ ليا مف يعمميا 

كنرل إىتماـ كنيسة إنطاكية المادل بكنيسة أكرشميـ إذ عممكا أنيـ فى مجاعة، كحمؿ برنابا كشاكؿ عطايا . (ذلؾ
 .كنيسة إنطاكية كذىبكا بيا ألكرشميـ

جميمييف كسماىـ الييكد ال  كانكا قبؿ ذلؾ يسمكف ناصرييف أك =ِفي َأْنَطاِكَيَة َأوَّالً « َمِسيِحيٍّيفَ »ُدِعَي التَّاَلِميُذ 
نتسبكا لوي . الطريؽ أك الشيعة كلقد تككنت مجمكعة كبيرة مف المسيحييف األمـ فى إنطاكية أحبكا المسيح كا 

كبكلس شجعيـ عمى . كرفضكا اإللتزاـ بشريعة مكسى كالدخكؿ فييا أكالن بحسب فكر المسيحييف مف أصؿ ييكدل
كربما يككف إسـ مسيحييف قد أطمقو اإلنطاكييف الذيف آمنكا عمى أنفسيـ لمحبتيـ فى المسيح أك يككف . ىذا الفكر

الكثنييف أك الييكد قد أطمقكه عمييـ كما سمكا أتباع ىيركدس بالييركدسييف فمثبلن، كربما أطمؽ الكثنيكف ىذا اإلسـ 
. كنكع مف اإلستخفاؼ

 
ـَ ِإَلى َأْنَطاِكَيةَ 27"(:- 28-27)آية  ـُ اْسُمُو 28 .َوِفي ِتْمَؾ اأَليَّاـِ اْنَحَدَر َأْنِبَياُء ِمْف ُأوُرَشِمي ـَ َواِحٌد ِمْنُي َوَقا

وِح َأفَّ ُجوًعا َعِظيًما َكاَف َعِتيًدا َأْف َيِصيَر َعَمى َجِميِع اْلَمْسُكوَنِة، الَِّذي َصاَر َأْيًضا ِفي َأيَّاـِ  َأَغاُبوُس، َوَأَشاَر ِبالرُّر
  ".ُكُموِدُيوَس َقْيَصرَ 

كلكف البعض كاف لو مكىبة التنبؤ بالمستقبؿ مثؿ . 32:15المعنى العاـ أنيـ يعظكا بكممة اهلل أع  = َأْنِبَياءُ 
  راجع.(29:2ئيؿ كم)كىذا تصديؽ لنبكة  مثؿ التكمـ بألسنة  مكىبة مف مكاىب الركح القدسالتنبؤك. أغابكس

 تعنى  كالنبكة(9 ، 8:21أع )فيمبس كاف لو أربع بنات عذارل يتنبأف ك (11:4أؼ + 29:14+28:12كك 1)
-: 
. التنبؤ بالمستقبؿ كما فعؿ أغابكس النبى ىنا -ُ
 .(14كك 1)الكعظ كىذا ىك المعنى األشمؿ لمكىبة النبكة  -2
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ـَ  كىؤالء . كاألنبياء كاف ليـ عمميـ حتى رسمت الكنيسة أساقفة كخمفاء لمرسؿ =اْنَحَدَر َأْنِبَياُء ِمْف ُأوُرَشِمي
الرسؿ  يختارىـ الشعب كيعينيـ الركح القدس، حتى ال تفقد الكنيسة شيئان مف قكة نظاميا اإلليى بإنتياء عصر

كيكسيفكس يخبرنا بأنو قد حدثت . كأغابكس النبى تنبأ بمجاعة ستحدث. فاهلل ىك العامؿ فى األساقفة. كاألنبياء
ككثيركف مف المؤرخيف أرخكا بكجكد مجاعات فى ىذه الفترة . 48  سنة  ،44مجاعة فعبلن فى أكرشميـ بيف سنة 

 كىذا حدث فى)ككانت فائدة النبكة أف الكنيسة تدبر أمكرىا قبؿ أف تأتى المجاعة . نفسيا فى ركما كفى اليكناف
 .كحمؿ برنابا كشاكؿ عطايا كنيسة إنطاكية لكنيسة أكرشميـ (أياـ يكسؼ

 

ـْ َأْف ُيْرِسَؿ ُكؿُّر َواِحٍد َشْيًئا، ِخْدَمًة ِإَلى اإِلْخَوِة السَّاِكِنيَف ِفي 29" (:-29)آية  ـَ التَّاَلِميُذ َحْسَبَما َتَيسََّر ِلُكّؿ ِمْنُي َفَحَت
   ".اْلَيُيوِديَّةِ 

كىنا نرل الشركة الحقيقة بيف الكنائس كنرل فائدة . صدقت الكنيسة نبكة أغابكس كقامكا فكران بتدبير البلـز
 .النبكات

 
  ".َفَفَعُموا ذِلَؾ ُمْرِسِميَف ِإَلى اْلَمَشاِيِ  ِبَيِد َبْرَناَبا َوَشاُوؿَ 30" (:-30)آية 

رية أل مفالرسؿ ييتمكف بالخدمة التبش. مشايخ تعنى كينة فيـ لـ يرسمكا المعكنات لمرسؿ= مرسميف إلى المشاي 
-1:16كك 1)كبكلس ألنو يعرؼ معاناة كنيسة أكرشميـ كاف ميتمان بيا دائمان . خدمة الكممة كليست خدمة المكائد

 ( .27-25:15رك  + 15-1:8كك 2 + 4
 

شاوؿ الطرسوسى ب األيات الخاصة
بولس الرسوؿ العظيـ 

 
، َفَأْرَسُموا َبْرَناَبا ِلَكْي َيْجتَاَز ِإَلى 22" (:-30-22)يات اآل ـَ ـْ ِفي آَذاِف اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي ُأوُرَشِمي َفُسِمَع اْلَخَبُر َعْنُي

أَلنَُّو َكاَف َرُجاًل 24الَِّذي َلمَّا َأَتى َورََأى ِنْعَمَة اِا َفِرَح، َوَوَعَظ اْلَجِميَع َأْف َيْثُبُتوا ِفي الرَّبٍّ ِبَعْزـِ اْلَقْمِب 23. َأْنَطاِكَيةَ 
وِح اْلُقُدِس َواإِليَمافِ  َـّ ِإَلى الرَّبٍّ َجْمٌع َغِفيرٌ . َصاِلًحا َوُمْمَتِمًئا ِمَف الرُّر َـّ َخَرَج َبْرَناَبا ِإَلى َطْرُسوَس ِلَيْطُمَب 25. َفاْنَض ُث

. َفَحَدَث َأنَُّيَما اْجَتَمَعا ِفي اْلَكِنيَسِة َسَنًة َكاِمَمًة َوَعمََّما َجْمًعا َغِفيرًا26. َوَلمَّا َوَجَدُه َجاَء ِبِو ِإَلى َأْنَطاِكَيةَ . َشاُوؿَ 
ـَ ِإَلى َأْنَطاِكَيةَ 27. ِفي َأْنَطاِكَيَة َأوَّالً « َمِسيِحيٍّيفَ »َوُدِعَي التَّاَلِميُذ  ـَ 28. َوِفي ِتْمَؾ اأَليَّاـِ اْنَحَدَر َأْنِبَياُء ِمْف ُأوُرَشِمي َوَقا

وِح َأفَّ ُجوًعا َعِظيًما َكاَف َعِتيًدا َأْف َيِصيَر َعَمى َجِميِع اْلَمْسُكوَنِة، الَِّذي  ـُ اْسُمُو َأَغاُبوُس، َوَأَشاَر ِبالرُّر َواِحٌد ِمْنُي
ـْ َأْف ُيْرِسَؿ ُكؿُّر َواِحٍد َشْيًئا، ِخْدَمًة 29. َصاَر َأْيًضا ِفي َأيَّاـِ ُكُموِدُيوَس َقْيَصرَ  ـَ التَّاَلِميُذ َحْسَبَما َتَيسََّر ِلُكّؿ ِمْنُي َفَحَت
 . ".َفَفَعُموا ذِلَؾ ُمْرِسِميَف ِإَلى اْلَمَشاِيِ  ِبَيِد َبْرَناَبا َوَشاُوؿَ 30. ِإَلى اإِلْخَوِة السَّاِكِنيَف ِفي اْلَيُيوِديَّةِ 
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الثاوي عشر
 

:-  مقدمة
لماذا يسمح اهلل بإستشياد يعقكب عمى يد ىيركدس كيرسؿ مبلكان لينقذ بطرس؟ لكؿ إنساف عمؿ معيف خمقو اهلل 

كلساف حاؿ المسيحى المؤمف لى إشتياء أف . كبعد أف ينيى عممو يذىب لمراحة فى السماء. 10:2ليؤديو أؼ 
فيعقكب لو  (24 ، 23:1فى )لكف أف أبقى ألـز ألجمكـ .... كلكف بقية اآلية ميمة.... أنطمؽ كأككف مع المسيح

ف ينطمؽ كلكف بطرس كاف أإشتياء أف ينطمؽ كألنو أتـ عممو نقمو الرب إلى الراحة، كبطرس كاف لو إشتياء 
فميس ىيركدس أك العالـ ىك الذل يتحكـ فى حياة أكالد . مازاؿ أمامو عمؿ ليؤديو لذلؾ أخرجو اهلل مف السجف

 . 19:21اهلل، لكف اهلل الذل يسمح كيحدد متى نغادر العالـ كبأل طريقة يك 
كىك إبف شقيقة ىيركدس أنتيباس الذل . ىك ىيركدس أغريباس الحفيد األكبر لييركدس الكبير= ىيرودس الممؾ

لذلؾ كاف لو شعبية ألنو يجرل فى دمائو الدـ . ككانت أمو مف عائمة المكابييف. قطع رأس يكحنا المعمداف
كىيركدس ىذا تربى فى ركما لذلؾ فيك عمى صمة كصداقة . الييكدل فالمعركؼ أف عائمة ىيركدس أنيـ أدكمييف

ثـ أتى كمكديكس قيصر بعد كاليجكال فأعطى . مع كاليجكال اإلمبراطكر، الذل منحو لقب ممؾ، كممكو عمى ربعيف
كىذا الييركدس كاف يتكدد لمييكد . لييركدس الييكدية كالسامرة كبيذا صارت مممكتو كمممكة ىيركدس الكبير

. كربما كاف ذلؾ ألف الرسؿ فتحكا الباب لؤلمـ. لذلؾ بدأ إضطيادان ضد الكنيسة، بؿ بدأ بالرسؿ أنفسيـ. كثيران 
معانان فى ىذه السياسة قتؿ . كىك حاكؿ إسترضاء الييكد بمراعاة النامكس الفريسى ككاف يقرأ التكراة فى األعياد كا 

. يعقكب كحاكؿ قتؿ بطرس
 
  "َوِفي ذِلَؾ اْلَوْقِت َمدَّ ِىيُروُدُس اْلَمِمُؾ َيَدْيِو ِلُيِسيَئ ِإَلى ُأَناٍس ِمَف اْلَكِنيَسِة،1" (:-1)آية  
 

  ".َفَقَتَؿ َيْعُقوَب َأَخا ُيوَحنَّا ِبالسَّْيؼِ 2" (:-2)آية 
ستشيد معو . بذلؾ صار يعقكب ىك أكؿ شييد بيف الرسؿ . (يكسابيكس)كيقاؿ أنو أثر فى رئيس السجف فآمف كا 
. كيعقكب ىذا ىك إبف زبدل أخك يكحنا. كاآلف بدأ اإلضطياد عمى يد السمطة المدنية

  
ْذ رََأى َأفَّ ذِلَؾ ُيْرِضي اْلَيُيوَد، َعاَد َفَقَبَض َعَمى ُبْطُرَس َأْيًضا3" (:-3)آية  ـُ اْلَفِطيرِ . َواِِإ   ".َوَكاَنْت َأيَّا

كربما كاف ىيركدس يجامؿ الييكد فى . إمعانان فى إرضاء الييكد أراد ىيركدس قتؿ بطرس المتقدـ فى الرسؿ
ـُ اْلَفِطيرِ . العيد كما كاف بيبلطس يجامميـ كيطمؽ ليـ سجيف كؿ عيد  أياـ بعد الفصح ال يأكمكف 7ىى  = َأيَّا

قتمكه لذلؾ حبسكه حتى تنتيى أياـ  ليفييا خميران، كفييا ال يقتمكف أحدان لذلؾ كاف البد مف إنتياء أياـ الفطير
. الفطير
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َوَلمَّا َأْمَسَكُو َوَضَعُو ِفي السٍّْجِف، ُمَسمًٍّما ِإيَّاُه ِإَلى َأْرَبَعِة َأرَابَع ِمَف اْلَعْسَكِر ِلَيْحُرُسوُه، َناِوًيا َأْف ُيَقدٍَّمُو 4" (:-4)آية 

  ".َبْعَد اْلِفْصِح ِإَلى الشَّْعبِ 
إثنيف منيـ يربطاف بالسبلسؿ فى يدل .  عساكر4ككؿ نكبة .  ىـ أربعة نكبات يتناكبكف الحراسة=َأْرَبَعِة َأرَابَع 

ثنيف حراسة عمى الباب .  بطرس كا 
 
َفَكاَف ُبْطُرُس َمْحُروًسا ِفي السٍّْجِف، َوَأمَّا اْلَكِنيَسُة َفَكاَنْت َتِصيُر ِمْنَيا َصاَلٌة ِبَمَجاَجٍة ِإَلى اِا 5" ( :-7-5)يات اآل

َوَلمَّا َكاَف ِىيُروُدُس ُمْزِمًعا َأْف ُيَقدٍَّمُو، َكاَف ُبْطُرُس ِفي ِتْمَؾ المَّْيَمِة َناِئًما َبْيَف َعْسَكِريَّْيِف َمْرُبوًطا 6. ِمْف َأْجِموِ 
ـَ اْلَباِب ُحرَّاٌس َيْحُرُسوَف السٍّْجفَ  َذا َماَلُؾ الرَّبٍّ َأْقَبَؿ، َوُنوٌر َأَضاَء ِفي اْلَبْيِت، َفَضَرَب 7. ِبِسْمِسَمَتْيِف، َوَكاَف ُقدَّا َواِِإ

ـْ َعاِجالً »: َجْنَب ُبْطُرَس َوَأْيَقَظُو َقاِئالً  ْمِسَمتَاِف ِمْف َيَدْيوِ . «!ُق   ".َفَسَقَطِت السٍّ

 كألف اهلل مازاؿ يرل أف (14 : 5يك 1)لقد إستجيبت صمكاتيـ ألنيا بحسب إرادة اهلل 

بطرس فى سبلـ بيف  كالحظ نكـ. كطبعان فإف المبلؾ لـ يره سكل بطرس. لبطرس عمبلن يؤديو قبؿ أف يستشيد
 . العسكرييف كىك يعمـ أنو سيقتؿ

 
. «اْلَبْس ِرَداَءَؾ َواْتَبْعِني»:َفَقاَؿ َلوُ . َفَفَعَؿ ىَكَذا. «َتَمْنَطْؽ َواْلَبْس َنْعَمْيؾَ »:َوَقاَؿ َلُو اْلَماَلؾُ 8" (:-9-8)يات اآل
، َبْؿ َيُظفُّر َأنَُّو َيْنُظُر ُرْؤَيا. َفَخَرَج َيْتَبُعوُ 9 ـُ َأفَّ الَِّذي َجَرى ِبَواِسَطِة اْلَماَلِؾ ُىَو َحِقيِقيٌّ   ".َوَكاَف اَل َيْعَم

كىذا ما حدث مع بكلس، إذ حينما إنفتحت أبكاب . ربما ألف بطرس كاف السجف غير ذل أىمية عنده = اْتَبْعِني
= كربما كاف بطرس فى حالة ذىكؿ كما يؤكد ىذا أف المبلؾ يرشده لما يفعؿ . السجف لـ يخرج بؿ ظؿ ييسىبِّح

.   فيك شبو نائـ أك كمف فى حمـَتَمْنَطْؽ َواْلَبْس َنْعَمْيؾَ 
 

َؿ َوالثَّاِنَي، َوَأَتَيا ِإَلى َباِب اْلَحِديِد الَِّذي ُيَؤدٍّي ِإَلى اْلَمِديَنِة، َفاْنَفَتَح َلُيَما ِمْف 10" (:-10)آية  َفَجازَا اْلَمْحَرَس اأَلوَّ
  ".َذاِتِو، َفَخَرَجا َوَتَقدََّما ُزَقاًقا َواِحًدا، َوِلْمَوْقِت َفاَرَقُو اْلَماَلؾُ 

كاف بطرس فى الحبس الداخمى كىك الحبس المشدد، ككاف ذلؾ لمف ييخشى ىركبيـ كغالبان يككف لممحككـ عمييـ 
. فبل يستحيؿ عمى الرب شئ. مف يتبع اهلل تفتح أمامو حتى األبكاب الحديدية = اْنَفَتَح َلُيَما ِمْف َذاِتوِ . باإلعداـ

.  حتى يخرج بطرس مف محيط الخطر كحتى تنتيى منو حالة الدىشو= َوَتَقدََّما ُزَقاًقا 
 

اآلَف َعِمْمُت َيِقيًنا َأفَّ الرَّبَّ َأْرَسَؿ َماَلَكُو َوَأْنَقَذِني ِمْف َيِد »:َفَقاَؿ ُبْطُرُس، َوُىَو َقْد َرَجَع ِإَلى َنْفِسوِ 11" (:-11)آية 
  ".«ِىيُروُدَس، َوِمْف ُكؿٍّ اْنِتَظاِر َشْعِب اْلَيُيودِ 

نتيت دىشتو كحالة عدـ التصديؽ فيك كاف فى ذىكؿرجع بطرس لنفسوىنا  .  كا 
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كخبلص بطرس مف . الذيف كانكا منتظريف رجمو كيدية فى العيد مف ىيركدس = ُكؿٍّ اْنِتَظاِر َشْعِب اْلَيُيودِ 
السجف ىنا ىك صكرة مبسطة لما عممو المسيح إذ أخرجنا مف حبس الشيطاف كالخطية لنسير فى نكره حتى ينفتح 

. باب الحديد كننطمؽ لمسماء
ٍـّ ُيوَحنَّا اْلُمَمقَِّب َمْرُقَس، َحْيُث َكاَف َكِثيُروَف 12" (:-17-12)يات اآل ـَ ُأ َـّ َجاَء َوُىَو ُمْنَتِبٌو ِإَلى َبْيِت َمْرَي ُث

ـْ ُيَصمُّروفَ  َفَممَّا َعَرَفْت َصْوَت 14. َفَممَّا َقَرَع ُبْطُرُس َباَب الدٍّْىِميِز َجاَءْت َجاِرَيٌة اْسُمَيا َرْوَدا ِلَتْسَمعَ 13. ُمْجَتِمِعيَف َوُى
ـَ اْلَبابِ  ـْ َتْفَتِح اْلَباَب ِمَف اْلَفَرِح، َبْؿ َرَكَضْت ِإَلى َداِخؿ َوَأْخَبَرْت َأفَّ ُبْطُرَس َواِقٌؼ ُقدَّا َأْنِت »:َفَقاُلوا َلَيا15. ُبْطُرَس َل

َفَممَّا َفَتُحوا َورََأْوُه . َوَأمَّا ُبْطُرُس َفَمِبَث َيْقَرعُ 16. «!ِإنَُّو َماَلُكوُ »:َفَقاُلوا. َوَأمَّا ِىَي َفَكاَنْت ُتَؤكٍُّد َأفَّ ىَكَذا ُىوَ . «!َتْيِذيفَ 
ـْ َكْيَؼ َأْخَرَجُو الرَّبُّر ِمَف السٍّْجفِ 17. اْنَدَىُشوا ـْ ِبَيِدِه ِلَيْسُكُتوا، َوَحدََّثُي َأْخِبُروا َيْعُقوَب َواإِلْخَوَة »:َوَقاؿَ . َفَأَشاَر ِإَلْيِي
َـّ َخَرَج َوَذَىَب ِإَلى َمْوِضٍع آَخرَ . «ِبيَذا   ".ُث

ذىب بطرس إلى مقر إجتماع الكنيسة لييعمميـ بما حدث ثـ ذىب لمكاف بعيد عف عينى ىيركدس الذل كاف 
 حيث بابؿ 13:5بط 1حيث كاف مرقس يبشرىا )ربما كاف مصر = َذَىَب ِإَلى َمْوِضٍع آَخرَ = مصممان عمى قتمو 

ثكليؾ يقكلكف إف اكاإلخكة الؾ ( أك مكاف فى العراؽ بابؿ فقد كاف ىناؾ جالية ييكديةىى بابيمكف مصر القديمة
. كىذا مرفكض عمميان كتاريخيان . المكضع اآلخر ىك ركما حيث ذىب ليؤسس كرسى ركما

كىك غير يعقكب . (15أع)يعقكب ىك أخك الرب ككاتب رسالة يعقكب كرئيس مجمع أكرشميـ = َأْخِبُروا َيْعُقوَب 
 .بف زبدل أخك يكحنا الذل إستشيد بسيؼ ىيركدس

كربما يعنكف أنو مات كاستشيد . ربما مبلكو الحارس فالييكد يعتقدكف أف لكؿ إنساف مبلؾ حارس = َماَلُكوُ  
(. 37 : 24لك )كىذه ىى ركحو 

 
ُتَرى َماَذا َجَرى ِلُبْطُرَس؟ : َفَممَّا َصاَر النََّياُر َحَصَؿ اْضِطرَاٌب َلْيَس ِبَقِميؿ َبْيَف اْلَعْسَكرِ 18" (:-23-18)يات اآل
ـْ َيِجْدُه َفَحَص اْلُحرَّاَس، َوَأَمَر َأْف َيْنَقاُدوا ِإَلى اْلَقْتؿِ 19 َـّ َنَزَؿ ِمَف اْلَيُيوِديَِّة ِإَلى . َوَأمَّا ِىيُروُدُس َفَممَّا َطَمَبُو َوَل ُث

ـَ ُىَناؾَ  ْيَداِويٍّيَف، َفَحَضُروا ِإَلْيِو ِبَنْفٍس َواِحَدٍة 20. َقْيَصِريََّة َوَأَقا وِريٍّيَف َوالصَّ َوَكاَف ِىيُروُدُس َساِخًطا َعَمى الصُّر
ـْ َتْقتَاُت ِمْف ُكوَرِة  َـّ َصاُروا َيْمَتِمُسوَف اْلُمَصاَلَحَة أَلفَّ ُكوَرَتُي َواْسَتْعَطُفوا َباَلْسُتَس النَّاِظَر َعَمى َمْضَجِع اْلَمِمِؾ، ُث

َفَصَرَخ 22. َفِفي َيْوـٍ ُمَعيٍَّف َلِبَس ِىيُروُدُس اْلُحمََّة اْلُمُموِكيََّة، َوَجَمَس َعَمى ُكْرِسيٍّ اْلُمْمِؾ َوَجَعَؿ ُيَخاِطُبُيـْ 21. اْلَمِمؾِ 
ـْ ُيْعِط اْلَمْجَد ِا، َفَصاَر َيْأُكُمُو 23« !ىَذا َصْوُت ِإلٍو اَل َصْوُت ِإْنَسافٍ »:الشَّْعبُ  َفِفي اْلَحاِؿ َضَرَبُو َماَلُؾ الرَّبٍّ أَلنَُّو َل

  ".الدُّروُد َوَماتَ 

. بؿ مات ميتة شنيعة. اهلل لـ يميؿ ىذا الطاغية المتكبر المغركر كثيران 
وِريٍّيَف  أىؿ صكر كصيدا كانكا يحصمكف عمى طعاميـ مف الجميؿ كىذا مف أياـ سميماف = َساِخًطا َعَمى الصُّر
منع قكافؿ التجار ، كلما غضب عمييـ ىيركدس لسبب ما . كمف أتكا بعده( 9:5مؿ 1)الممؾ كحيراـ ممؾ صكر 
. مف الذىاب إلييـ فجاعكا
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حتى يبير الصكرييف كالصيداكييف الذيف جاءكا إليو كيستعرض أماميـ عظمتو  = َلِبَس ِىيُروُدُس اْلُحمََّة اْلُمُموِكيَّةَ 
ِفي . كجاءت القصة ىنا فى سفر األعماؿ مطابقة تمامان لما ذكره يكسيفكس المؤرخ الييكدل. فيبيرىـ كيرىبيـ

كىيركدس . (ربما يـك ميبلده أكجمكسو عمى العرش)يقكؿ يكسيفكس أنو يكـ تكريـ كمكديكس قيصر = َيْوـٍ ُمَعيٍَّف 
  .(13:25 + 24:24أع )ىذا الذل مات ىك كالد دركسبل كأغريباس الصغير كبرنيكى 

يقكؿ يكسيفكس أنو فى يـك لبس الحمة الممككية المكشاة بالفضة كحيف كقع عمييا ضكء = َفَصاَر َيْأُكُمُو الدُّروُد 
الشمس، أثار مجده الممككى الدىشة كالرعب فصرخكا إرحمنا نحف نرفعؾ فكؽ البشر كأنت لست مف البشر، أما 

حممكه عمى إثره إلى القصر . فداىمو ألـ شديد فى جكفو. ىك فإرتاح لئلطراء كلـ يردعيـ عمى تممقيـ المزيؼ
ككانت عادة تأليو الحكاـ عند الركماف قد بدأت فى اإلنتشار كذلؾ .  سنيف7كمات بعد خمسة أياـ بعد ميمؾ داـ 

كىنا نجد الشعب فى تممؽ كاضح يؤلو .  سمح أغسطس قيصر بإقامة ىياكؿ تكريمان لو29ففى سنة . لؤلباطرة
. كلكف كيؼ يقبؿ كىك الييكدل قارئ النامكس كال ييرجع المجد هلل. كىك يقبؿ ىذا. أغريباس أيضان 

 
   ".َوَأمَّا َكِمَمُة اِا َفَكاَنْت َتْنُمو َوَتِزيدُ 24" (:-24)أية 

كمات أغريباس كلكف الكنيسة إمتدت . كاف أغريباس ساىران عمى خراب الكنيسة كلكف اهلل كاف ساىران عمى نمكىا
. بؿ نجد عبر التاريخ أف ذراع الرب تستعمف كسط الضيقات. لكؿ العالـ

 " وأما كممة اا فكانت تنمو وتزيد " (:-25)أية 
ضطيدكا المسيحييف بؿ كالرسؿ فى أكرشميـ كلكف اهلل يسمح بأف تمتد . لقد أغمقكا الييكؿ فى كجو الرسؿ كا 

كيصير ىناؾ مركزان جديدان لمكنيسة فى إنطاكية كرسكالن عظيمان سيمتد مف إنطاكية لكؿ أكركبا ىك بكلس . الكنيسة
 .كيبدك أف بكلس كبرنابا أقاما فى بيت مرقس. الرسكؿ

 
ـَ َبْعَد َما َكمَّاَل اْلِخْدَمَة، َوَأَخَذا َمَعُيَما ُيوَحنَّا اْلُمَمقََّب َمْرُقَس 25" (:-25)آية    ".َوَرَجَع َبْرَناَبا َوَشاُوُؿ ِمْف ُأوُرَشِمي

كجاء معيـ مرقس . ىنا نرل عكدة برنابا كشاكؿ مف أكرشميـ إلى إنطاكية، بعد أف أكممكا خدمة فقراء أكرشميـ
كك )كمرقس ىك إبف أخت برنابا . ككاف ىذا إيذانان بإنطبلؽ الكرازة لمعالـ كمو (مار مرقس كاركز ديارنا المصرية)

 فيذا ،كككف بكلس كبرنابا يأخذاف معيما مرقس. فمريـ أـ مرقس ىى أخت برنابا كىى صاحبة العيمِّيىة. (10:4
 حيث كاف يجتمع الرب مع ،غالبان كاف إلقامة برنابا كبكلس فى عمية مار مرقس مركز الكنيسة فى أكرشميـ

. تبلميذه
ـ بعد مكت ىيركدس أغريباس بسنتييف كىذا مات سنة 46ككانت عكدة بكلس كبرنابا كمرقس إلنطاكية سنة 

. ـ44
غؿ )ككانت ىناؾ زيارة أخرل لبكلس الرسكؿ لكنيسة أكرشميـ ليعرض اإلنجيؿ الذل يبشر بو عمى التبلميذ 

. كبيذا تنطمؽ الكنيسة إلى األمـ بإنجيؿ بكلس مصدقان عميو مف التبلميذ (1:2-10
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كلكقا . مف ىذه اآلية إنطمؽ بكلس كبرنابا كمرقس ليكرزكا لمعالـ كمو ككاف معيـ لكقا كيقاؿ أف لكقا مف إنطاكية
نجيؿ لكقا  .ىك كاتب سفر األعماؿ كا 

 
 
 
شاوؿ الطرسوسى اآليات الخاصة ب

بولس الرسوؿ العظيـ 
ـَ َبْعَد َما َكمَّاَل اْلِخْدَمَة، َوَأَخَذا َمَعُيَما ُيوَحنَّا اْلُمَمقََّب َمْرُقَس 25" (:-25)آية  . ".َوَرَجَع َبْرَناَبا َوَشاُوُؿ ِمْف ُأوُرَشِمي
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 عودة لمجدوؿ 12 إلي 1شاول الطرسوسي في اإلصحاحات مه 

 

شاوؿ الطرسوسى :- ثانياً 

بولس الرسوؿ العظيـ 
 : مف ىو بولس الرسوؿ

كىك عبرانى، فريسى إبف . ىك شاكؿ مف طرسكس جنكب شرؽ أسيا الصغرل، ككانت تحكـ بكاسطة الركماف
كغالبان فقد أدل كالده خدمات ممتازة لمدكلة الركمانية فحاز عمى الجنسية . فريسى، مف الييكد المحافظيف

كأتقف بكلس .بمعنى أف يككف لو كؿ إمتيازات المكاطف الركمانى ىك ككؿ أسرتو (الرعكية الركمانية )الركمانية 
كأرسمو كالده إلى أكرشميـ ليتعمـ فى مدرسة غماالئيؿ أشير معممى الييكد . الرسكؿ اليكنانية لغة كعممان كفمسفة

ككاف الفريسييف يعيشكف حياة مدققة . (كمف ىك حاصؿ عمى دكتكراه فى البلىكت اآلف )ليصير مف الفريسييف 
. كعاش شاكؿ مطيعان لمنامكس، ككما قاؿ ىك عف نفسو أنو كاف ببل لكـ مف جية النامكس. ( 5:26أع )لمغاية 

كاف . ككاف الييكد يعممكف أكالدىـ حرفة يدكية كلذلؾ تعمـ شاكؿ حرفة صناعة الخياـ مف غزؿ شعر الماعز
شخصان غيكران عمى الحؽ الذل يراه حقان كلذلؾ تعصب لمييكدية كالنامكس كىك إستمع إلى خطاب اسطفانكس 

كأدرؾ أنو ال معايشة بيف الديف الجديد أل المسيحية كما يعرفو عف الييكدية فإشتعؿ حماسان ضد المسيحية كسفؾ 
. دماء المسيحييف كلكف بعد أف إكتشؼ الحؽ األعمى الذل فى المسيحية دافع عنيا حتى اإلستشياد

: إعداد اا شاوؿ ليصير بولس 
. إعداده كفريسى متعمؽ فى النامكس كاألنبياء كىـ يشيدكا لممسيح -ٓ
.  إعداده كدارس لمفمسفة اليكنانية فيك يبشر األمـ كيقؼ أماـ ممكؾ -ٔ
ككانت شيادة اسطفانكس نارية . سمح لو اهلل أف يستمع إلسطفانكس فى خطابو أماـ السنيدريـ لشيكخ الييكد -ٕ

طبعت صكرة التمحى مف ذىف بكلس الرسكؿ، فيك إلتقط صكرة كجو إسطفانكس المبلئكى كىك يشيد بأنو 
. يرل الرب يسكع فى السماء

ثـ يرل شاكؿ الطرسكسى الرب يسكع مف السماء لتنطبؽ الصكرة التى سمعيا مف إسطفانكس عمى ما رآه  -ٖ
 . فى السماء

 
 اآليات الخاصة ببولس الرسوؿ فى اإلصحاحات السابقة
ممخص لمتابعة الجزء الثانى مف سفر األعماؿ 

والخاص ببولس الرسوؿ 
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اإلصحاح السابع 
 

ـْ ِعْنَد ِرْجَمْي َشابٍّب ُيَقاُؿ َلُو َشاُوؿُ . َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَمِديَنِة َوَرَجُموهُ 58" (:-58)أية    ".َوالشُّرُيوُد َخَمُعوا ِثَياَبُي
 

 
 اإلصحاح الثامن

 
، . َوَكاَف َشاُوُؿ رَاِضًيا ِبَقْتِموِ 1"(:- 1)آية  ـَ َوَحَدَث ِفي ذِلَؾ اْلَيْوـِ اْضِطَياٌد َعِظيـٌ َعَمى اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي ُأوُرَشِمي

 ".َفَتَشتََّت اْلَجِميُع ِفي ُكَوِر اْلَيُيوِديَِّة َوالسَّاِمَرِة، َما َعَدا الرُّرُسؿَ 
 َوَكاَف َشاُوُؿ رَاِضًيا ِبَقْتِموِ 

ـْ ِإَلى 3"(:-  3)آية  َوَأمَّا َشاُوُؿ َفَكاَف َيْسُطو َعَمى اْلَكِنيَسِة، َوُىَو َيْدُخُؿ اْلُبُيوَت َوَيُجرُّر ِرَجااًل َوِنَساًء َوُيَسمٍُّمُي
  ".السٍّْجفِ 

 
 

 اإلصحاح التاسع
 
ـَ ِإَلى َرِئيِس اْلَكَيَنِة 1"(:- 2-1)يات اآل ، َفَتَقدَّ ـْ َيَزْؿ َيْنُفُث َتَيدُّرًدا َوَقْتاًل َعَمى َتاَلِميِذ الرَّبٍّ َأمَّا َشاُوُؿ َفَكاَف َل
ـْ 2 َوَطَمَب ِمْنُو َرَساِئَؿ ِإَلى ِدَمْشَؽ، ِإَلى اْلَجَماَعاِت، َحتَّى ِإَذا َوَجَد ُأَناًسا ِمَف الطَِّريِؽ، ِرَجااًل َأْو ِنَساًء، َيُسوُقُي

   ".ُموَثِقيَف ِإَلى ُأوُرَشِميـَ 
َفَسَقَط َعَمى 4َوِفي َذَىاِبِو َحَدَث َأنَُّو اْقَتَرَب ِإَلى ِدَمْشَؽ َفَبْ َتًة َأْبَرَؽ َحْوَلُو ُنوٌر ِمَف السََّماِء، 3" (:-5-3)يات اآل

َأَنا »:َفَقاَؿ الرَّبُّر « َيا َسيٍُّد؟ َمْف َأْنتَ »:َفَقاؿَ 5« ِلَماَذا َتْضَطِيُدِني؟! َشاُوُؿ، َشاُوؿُ »:اأَلْرِض َوَسِمَع َصْوتًا َقاِئاًل َلوُ 
 ".«َصْعٌب َعَمْيَؾ َأْف َتْرُفَس َمَناِخَس . َتْضَطِيُدهُ  َيُسوُع الَِّذي َأْنتَ 

، َماَذا ُتِريُد َأْف َأْفَعَؿ؟»:َفَقَاَؿ َوُىَو ُمْرَتِعٌد َوُمَتَحيٍّرٌ 6" (:-6) آية ـْ َواْدُخِؿ اْلَمِديَنَة َفُيَقاَؿ َلَؾ »:َفَقاَؿ َلُو الرَّبُّر «َياَربُّر ُق
  ".«َماَذا َيْنَبِ ي َأْف َتْفَعؿَ 

ْوَت َواَل َيْنُظُروَف َأَحًدا7" (:-9-7)يات اآل َفَنَيَض 8. َوَأمَّا الرٍَّجاُؿ اْلُمَساِفُروَف َمَعُو َفَوَقُفوا َصاِمِتيَف، َيْسَمُعوَف الصَّ
َوَكاَف َثاَلَثَة 9. َفاْقتَاُدوُه ِبَيِدِه َوَأْدَخُموُه ِإَلى ِدَمْشؽَ . َشاُوُؿ َعِف اأَلْرِض، َوَكاَف َوُىَو َمْفُتوُح اْلَعْيَنْيِف اَل ُيْبِصُر َأَحًدا

ـْ َيْشَربْ  ـْ َيْأُكْؿ َوَل   ".َأيَّاـٍ اَل ُيْبِصُر، َفَم
. «!َيا َحَناِنيَّا»:َوَكاَف ِفي ِدَمْشَؽ ِتْمِميٌذ اْسُمُو َحَناِنيَّا، َفَقاَؿ َلُو الرَّبُّر ِفي ُرْؤَيا10" (:-16-10)يات اآل
ـُ، َواْطُمْب ِفي َبْيِت َيُيوَذا »:َفَقاَؿ َلُو الرَّبُّر 11. «ىَأَنَذا َياَربُّر »:َفَقاؿَ  ـْ َواْذَىْب ِإَلى الزُّرَقاِؽ الَِّذي ُيَقاُؿ َلُو اْلُمْسَتِقي ُق

َوَقْد رََأى ِفي ُرْؤَيا َرُجاًل اْسُمُو َحَناِنيَّا َداِخاًل َوَواِضًعا َيَدُه 12أَلنَُّو ُىَوَذا ُيَصمٍّي، . َرُجاًل َطْرُسوِسيًّا اْسُمُو َشاُوُؿ 
ـْ ِمَف الشُّرُروِر َفَعَؿ »:َفَأَجاَب َحَناِنيَّا13. «َعَمْيِو ِلَكْي ُيْبِصرَ  ، َقْد َسِمْعُت ِمْف َكِثيِريَف َعْف ىَذا الرَُّجِؿ، َك َياَربُّر
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. «َوىُيَنا َلُو ُسْمَطاٌف ِمْف ِقَبِؿ ُرَؤَساِء اْلَكَيَنِة َأْف ُيوِثَؽ َجِميَع الَِّذيَف َيْدُعوَف ِباْسِمؾَ 14. ِبِقدٍّيِسيَؾ ِفي ُأوُرَشِميـَ 
ـَ ُأَمـٍ َوُمُموٍؾ َوَبِني ِإْسرَاِئيؿَ ! اْذَىبْ »: َفَقاَؿ َلُو الرَّبُّر 15 أَلنٍّي َسُأِريِو 16. أَلفَّ ىَذا ِلي ِإَناٌء ُمْختَاٌر ِلَيْحِمَؿ اْسِمي َأَما

ـَ ِمْف َأْجِؿ اْسِمي ـْ َيْنَبِ ي َأْف َيتَأَلَّ   ".«َك
َأيُّرَيا اأَلُخ َشاُوُؿ، َقْد َأْرَسَمِني الرَّبُّر َيُسوُع »: َفَمَضى َحَناِنيَّا َوَدَخَؿ اْلَبْيَت َوَوَضَع َعَمْيِو َيَدْيِو َوَقاؿَ 17" (:-17)آية 

وِح اْلُقُدسِ   ".«الَِّذي َظَيَر َلَؾ ِفي الطَِّريِؽ الَِّذي ِجْئَت ِفيِو، ِلَكْي ُتْبِصَر َوَتْمَتِمَئ ِمَف الرُّر
ـَ َواْعَتَمدَ 18" (:-20-18)يات اآل َوَتَناَوَؿ 19. َفِمْمَوْقِت َوَقَع ِمْف َعْيَنْيِو َشْيٌء َكَأنَُّو ُقُشوٌر، َفَأْبَصَر ِفي اْلَحاِؿ، َوَقا

َوِلْمَوْقِت َجَعَؿ َيْكِرُز ِفي اْلَمَجاِمِع ِباْلَمِسيِح 20. َوَكاَف َشاُوُؿ َمَع التَّاَلِميِذ الَِّذيَف ِفي ِدَمْشَؽ َأيَّاًما. َطَعاًما َفَتَقوَّى
 ".«َأْف ىَذا ُىَو اْبُف ااِ »

ـَ الَِّذيَف َيْدُعوَف »:َفُبِيَت َجِميُع الَِّذيَف َكاُنوا َيْسَمُعوَف َوَقاُلوا21" (:-21)آية  أََلْيَس ىَذا ُىَو الَِّذي َأْىَمَؾ ِفي ُأوُرَشِمي
ـْ ُموَثِقيَف ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَيَنةِ  ؟ َوَقْد َجاَء ِإَلى ُىَنا ِليذَا ِلَيُسوَقُي    ".«!ِبيَذا االْسـِ

 ".«َأفَّ ىَذا ُىَو اْلَمِسيحُ »َوَأمَّا َشاُوُؿ َفَكاَف َيْزَداُد ُقوًَّة، َوُيَحيٍُّر اْلَيُيوَد السَّاِكِنيَف ِفي ِدَمْشَؽ ُمَحقًٍّقا 22" (:-22)آية 
ـٌ َكِثيَرٌة َتَشاَوَر اْلَيُيوُد ِلَيْقُتُموُه، 23" (:-25-23)يات اآل َوَلمَّا َتمَّْت َأيَّا

ـَ َشاُوُؿ ِبَمِكيَدِتِيـْ 24 َوَكاُنوا ُيرَاِقُبوَف . َفَعِم
  ".َفَأَخَذُه التَّاَلِميُذ َلْياًل َوَأْنَزُلوُه ِمَف السُّروِر ُمَدلٍّيَف ِإيَّاُه ِفي َسؿّ 25. اأَلْبَواَب َأْيًضا َنَيارًا َوَلْياًل ِلَيْقُتُموهُ 

ـَ َحاَوَؿ َأْف َيْمَتِصَؽ ِبالتَّاَلِميِذ، َوَكاَف اْلَجِميُع َيَخاُفوَنُو َغْيَر 26" (:-30-26)يات اآل َوَلمَّا َجاَء َشاُوُؿ ِإَلى ُأوُرَشِمي
ـْ َكْيَؼ َأْبَصَر الرَّبَّ ِفي الطَِّريِؽ َوَأنَُّو َكمََّمُو، 27. ُمَصدٍِّقيَف َأنَُّو ِتْمِميذٌ  َفَأَخَذُه َبْرَناَبا َوَأْحَضَرُه ِإَلى الرُّرُسِؿ، َوَحدََّثُي

ـَ َوُيَجاِىُر ِباْسـِ الرَّبٍّ َيُسوعَ 28. َوَكْيَؼ َجاَىَر ِفي ِدَمْشَؽ ِباْسـِ َيُسوعَ  ـْ َيْدُخُؿ َوَيْخُرُج ِفي ُأوُرَشِمي . َفَكاَف َمَعُي
ـَ اإِلْخَوُة َأْحَدُروُه ِإَلى َقْيَصِريََّة َوَأْرَسُموُه ِإَلى 30. َوَكاَف ُيَخاِطُب َوُيَباِحُث اْلُيوَناِنيٍّيَف، َفَحاَوُلوا َأْف َيْقُتُموهُ 29 َفَممَّا َعِم

  ".َطْرُسوَس 
َوَأمَّا اْلَكَناِئُس ِفي َجِميِع اْلَيُيوِديَِّة َواْلَجِميِؿ َوالسَّاِمَرِة َفَكاَف َلَيا َساَلـٌ، َوَكاَنْت ُتْبَنى َوَتِسيُر ِفي 31" ( :-31)آية 

وِح اْلُقُدِس َكاَنْت َتَتَكاَثرُ  ، َوِبَتْعِزَيِة الرُّر    ".َخْوِؼ الرَّبٍّ
 
 
 

 اإلصحاح الحادى عشر 

 
، َفَأْرَسُموا َبْرَناَبا ِلَكْي َيْجتَاَز ِإَلى 22  "(:-30-22)آيات  ـَ ـْ ِفي آَذاِف اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي ُأوُرَشِمي َفُسِمَع اْلَخَبُر َعْنُي
أَلنَُّو َكاَف َرُجاًل 24الَِّذي َلمَّا َأَتى َورََأى ِنْعَمَة اِا َفِرَح، َوَوَعَظ اْلَجِميَع َأْف َيْثُبُتوا ِفي الرَّبٍّ ِبَعْزـِ اْلَقْمِب 23. َأْنَطاِكَيةَ 

وِح اْلُقُدِس َواإِليَمافِ  َـّ ِإَلى الرَّبٍّ َجْمٌع َغِفيرٌ . َصاِلًحا َوُمْمَتِمًئا ِمَف الرُّر َـّ َخَرَج َبْرَناَبا ِإَلى َطْرُسوَس ِلَيْطُمَب 25. َفاْنَض ُث
. َفَحَدَث َأنَُّيَما اْجَتَمَعا ِفي اْلَكِنيَسِة َسَنًة َكاِمَمًة َوَعمََّما َجْمًعا َغِفيرًا26. َوَلمَّا َوَجَدُه َجاَء ِبِو ِإَلى َأْنَطاِكَيةَ . َشاُوؿَ 

ـَ ِإَلى َأْنَطاِكَيةَ 27. ِفي َأْنَطاِكَيَة َأوَّالً « َمِسيِحيٍّيفَ »َوُدِعَي التَّاَلِميُذ  ـَ 28. َوِفي ِتْمَؾ اأَليَّاـِ اْنَحَدَر َأْنِبَياُء ِمْف ُأوُرَشِمي َوَقا
وِح َأفَّ ُجوًعا َعِظيًما َكاَف َعِتيًدا َأْف َيِصيَر َعَمى َجِميِع اْلَمْسُكوَنِة، الَِّذي  ـُ اْسُمُو َأَغاُبوُس، َوَأَشاَر ِبالرُّر َواِحٌد ِمْنُي
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ـْ َأْف ُيْرِسَؿ ُكؿُّر َواِحٍد َشْيًئا، ِخْدَمًة 29. َصاَر َأْيًضا ِفي َأيَّاـِ ُكُموِدُيوَس َقْيَصرَ  ـَ التَّاَلِميُذ َحْسَبَما َتَيسََّر ِلُكّؿ ِمْنُي َفَحَت
 "  .َفَفَعُموا ذِلَؾ ُمْرِسِميَف ِإَلى اْلَمَشاِيِ  ِبَيِد َبْرَناَبا َوَشاُوؿَ 30. ِإَلى اإِلْخَوِة السَّاِكِنيَف ِفي اْلَيُيوِديَّةِ 

 
 

 اإلصحاح الثانى عشر

 
ـَ َبْعَد َما َكمَّاَل اْلِخْدَمَة، َوَأَخَذا َمَعُيَما ُيوَحنَّا اْلُمَمقََّب َمْرُقَس 25" (:-25)آية  . ".َوَرَجَع َبْرَناَبا َوَشاُوُؿ ِمْف ُأوُرَشِمي
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الثالث عشر
 

َبْرَناَبا، َوِسْمَعاُف الَِّذي ُيْدَعى ِنيَجَر، : َوَكاَف ِفي َأْنَطاِكَيَة ِفي اْلَكِنيَسِة ُىَناَؾ َأْنِبَياُء َوُمَعمٍُّموفَ 1" (:-1)آية 
ْبِع، َوَشاُوؿُ  ، َوَمَناِيُف الَِّذي َتَربَّى َمَع ِىيُروُدَس َرِئيِس الرُّر   ".َوُلوِكُيوُس اْلَقْيَرَواِنيُّر

أل  = َأْنِبَياءُ . صارت إنطاكية مركزا مسيحيان إنطمقت منو رحبلت بكلس ككاف يعكد إلييا = َكاَف ِفي َأْنَطاِكَيَة 
ككاف لقب أنبياء يطمؽ عمكمان عمى مف يعظ فنحف سمعنا عف سيبل أنو نبى كلـ نسمع . مف ينطؽ بالركح القدس

كاف عمميـ تفسير اإلنجيؿ بالركح  = ُمَعمٍُّموفَ  ( . 35 ، 32:15أع )منو عف نبكة كاحدة كلكف سمعنا أنو يعظ 
كغالبان ىك مف مدف . سمعاف ىك االسـ الييكدل كنيجر ىك اإلسـ البلتينى = ِسْمَعاُف الَِّذي ُيْدَعى ِنيَجرَ . القدس

كغالبان ىك سمعاف القيركانى الذل حمؿ صميب المسيح كأبك الكسندر . (نيجر = نجرك)شماؿ إفريقيا، أسمر المكف 
القيركانى ىى مدينة شماؿ إفريقيا، فى ليبيا ككانت تسمى قيريف أك  = ُلوِكُيوُس اْلَقْيَرَواِنيُّر  .(21:15مر )كركفس 
 ىك أنتيباس إبف ىيركدس  =ِىيُروُدَس . كىى غير القيركاف التى بناىا العرب فى تكنس فى القرف السابع. سيريف

.   لكقا يضعو فى آخر القائمة إذ ىك ببل رتبة حتى اآلف =َوَشاُوؿُ . الكبير الذل أرسؿ إليو المسيح لممحاكمة
 

وُح اْلُقُدُس 2" (:-2)آية  ـْ َيْخِدُموَف الرَّبَّ َوَيُصوُموَف، َقاَؿ الرُّر َأْفِرُزوا ِلي َبْرَناَبا َوَشاُوَؿ ِلْمَعَمِؿ الَِّذي »:َوَبْيَنَما ُى
 ".«َدَعْوُتُيَما ِإَلْيوِ 

. أصميا ليتكرجكنتكف كمنيا ليتكرجيا أل خدمة القداس اإلليى، خدمة الشكر كالتسبيح لمذبيحة اإلليية = َيْخِدُموفَ 
 كىنا .كمثؿ ىؤالء يكمميـ كيرشدىـ الركح القدس. الخدمة تحتاج لسير كأصكاـ كصمكات كقداسات = َوَيُصوُموفَ 

 كالحظ أف المسيح قاؿ لو .َأْفِرُزوا ِلي= نرل شخصية الركح القدس الذل يكجو الكنيسة فالركح القدس ىك اهلل 
كلآلف تصـك الكنيسة قبؿ . كىذا إشارة لمكحدة بيف اإلبف كالركح القدس" 21:22أع .... إذىب فإنى سأرسمؾ"

كحتى اآلف ييساـ . بينما ىـ يصمكف كيصكمكف يختار الركح القدس خدامو= َأْفِرُزوا ِلي . القداسات كالتناكؿ
وُح اْلُقُدُس . األساقفة كالكينة خبلؿ صمكات القداس  = ِلْمَعَمِؿ الَِّذي َدَعْوُتُيَما ِإَلْيوِ ربما ألحد األنبياء  = َقاَؿ الرُّر

. كىك الكرازة لكؿ العالـ
 

َـّ َأْطَمُقوُىَما3" (:-3)آية    ".َفَصاُموا ِحيَنِئٍذ َوَصمُّروا َوَوَضُعوا َعَمْيِيَما اأَلَياِدَي، ُث
. (األسقفية)ىنا نرل دكر الكنيسة، فاهلل إختارىـ كالكنيسة تضع اليد عمييـ، ىنا شاكؿ صارت لو درجة الرسكلية 

كلذلؾ يصـك األسقؼ بعد سيامتو لمدة . كالحظ أنو بعد أف تكمـ الركح صامكا ثانية كصمكا لينجح الرب طريقيما
. ىذا ىك طقس السيامة = َصمُّروا َوَوَضُعوا َعَمْيِيَما اأَلَياِديَ .  يكمان بعد سيامتو40سنة كيصـك الكاىف لمدة 
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 رحمة بولس الرسوؿ األولى
 

وِح اْلُقُدِس اْنَحَدرَا ِإَلى َسُموِكَيَة، َوِمْف ُىَناَؾ َساَفرَا ِفي اْلَبْحِر ِإَلى 4" :-(5-4)يات اآل َفيَذاِف ِإْذ ُأْرِساَل ِمَف الرُّر
   ".َوَكاَف َمَعُيَما ُيوَحنَّا َخاِدًما. َوَلمَّا َصارَا ِفي َساَلِميَس َناَدَيا ِبَكِمَمِة اِا ِفي َمَجاِمِع اْلَيُيودِ 5. ُقْبُرَس 
شتيرت ،ىـ ذىبكا إلى قبرص أكالن، غالبان ألف برنابا مف قبرص = قبرس  كقبرص محكر مكاصبلت بيف القارات كا 

تؾ )ككاف إسميا فى العيد القديـ ىك كتيـ . CYPRUSكمنيا اشتؽ إسميا .  COPPERبتجارة النحاس 
. عمى سكاحؿ قبرص ككاف بيا أكثر مف مجمع لمييكد، فيى مقصد الييكد فى قبرص = َساَلِميَس   .(4:10

كنبلحظ أف كثيران مف األمـ األتقياء كانكا يتكجيكف إلى . ككانت مجامع الييكد أكؿ ما يتكجو إليو بكلس الرسكؿ
.  ىذه المجامع كيحضركف الصبلة مع الييكد كىؤالء األمـ إجتذب منيـ بكلس الرسكؿ الكثير

 كمرقس قد رأل المسيح فى .ربما يقـك بعمؿ خدمة المعمكدية، كتعميـ المكعكظيف أساسيات المسيحية = َخاِدًما
.  بيتو كسمع كؿ تعاليمو ككتب إنجيؿ مرقص

 
َكاَف 7َوَلمَّا اْجتَازَا اْلَجِزيَرَة ِإَلى َباُفوَس، َوَجَدا َرُجاًل َساِحرًا َنِبيًّا َكذَّاًبا َيُيوِديًّا اْسُمُو َباْرَيُشوُع، 6" (:-8-6)يات اآل

َفَقاَوَمُيَما 8. َفيَذا َدَعا َبْرَناَبا َوَشاُوَؿ َواْلَتَمَس َأْف َيْسَمَع َكِمَمَة ااِ . َمَع اْلَواِلي َسْرِجُيوَس ُبوُلَس، َوُىَو َرُجٌؿ َفِييـٌ 
ـُ اْسُمُو، َطاِلًبا َأْف ُيْفِسَد اْلَواِلَي َعِف اإِليَمافِ    ".َعِميـٌ السَّاِحُر، أَلْف ىَكَذا ُيَتْرَج

 كىذا اإلسـ أصمو عربى  =َعِميـٌ يقاؿ عنو  (8) كفى آية .نبيا كذابا= يدعى معرفة الغيب = َساِحرًا = َباْرَيُشوعُ 
 . كيشير لمعرفتو بالغيب فيك غالبان ييكدل عربى

كغالبان فقد أعجب الكالى بعميـ .  متعممان يبحث عف المعانى كاألفكار كالحقائؽ شأف فبلسفة ركما =َرُجٌؿ َفِييـٌ 
 كلما ظير بكلس كبرنابا كجد فييما الحؽ الذل يبحث .الساحر الذل يعمؿ أعمالو بالشياطيف كلكف لـ يخضع لو

بأف يشكش  = َطاِلًبا َأْف ُيْفِسَد اْلَواِلَي َعِف اإِليَمافِ عنو، ىك سمع عنيما فدعاىما ليسمع منيما فياج عميـ الساحر 
. عمى تعاليـ بكلس كمحاكلة أف يثبت كذبيا

 
وِح اْلُقُدِس َوَشَخَص ِإَلْيِو 9" (:-11-9)يات اآل َأيُّرَيا »:َوَقاؿَ 10َوَأمَّا َشاُوُؿ، الَِّذي ُىَو ُبوُلُس َأْيًضا، َفاْمَتأَل ِمَف الرُّر

َفاآلَف ُىَوَذا 11َأاَل َتزَاُؿ ُتْفِسُد ُسُبَؿ اِا اْلُمْسَتِقيَمَة؟ ! َياَعُدوَّ ُكؿٍّ ِبرّ ! َيا اْبَف ِإْبِميَس ! اْلُمْمَتِمُئ ُكؿَّ ِغشٍّب َوُكؿَّ ُخْبثٍ 
َفِفي اْلَحاِؿ َسَقَط َعَمْيِو َضَباٌب َوُظْمَمٌة، َفَجَعَؿ َيُدوُر . «َيُد الرَّبٍّ َعَمْيَؾ، َفَتُكوُف َأْعَمى اَل ُتْبِصُر الشَّْمَس ِإَلى ِحيفٍ 

  ".ُمْمَتِمًسا َمْف َيُقوُدُه ِبَيِدهِ 
 الطرسكسى كاف لو إسـ شاوؿك. كاف ىناؾ عادة لمييكد أف يككف لمشخص إسماف، إسـ عبرل كآخر يكنانى

إسـ بكلس بدالن مف  (سفر أعماؿ الرسؿ) كمف ىذه اآلية يستخدـ الكتاب المقدس بولسك أالتينى ىك باكلكس 
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سـ بكلس إسـ شائع كسطيـ  (2كرمز لمتغير الذل حدث لو  (1... شاكؿ ألف مجاؿ خدمتو سيككف كسط األمـ كا 
(. 9:15كك 1)تكاضعان منو استعمؿ إسـ بكلس الذل يعنى األقؿ أك األصغر  (3

بميس تعنى اإلفتراء كالكشاية. كلكف بكلس ىنا يسميو بحسب حقيقتو. باريشكع تعنى إبف يسكع = َيا اْبَف ِإْبِميَس  . كا 
. كبار يشكع كاف يستعمؿ الشياطيف فى سحره، كيستخدميـ ليدعى المعرفة كيبعد الناس عف اإليماف الحقيقى

إذا ىك لو زماف يمارس كذبو كغشو كسحره كبكلس طمب لو الظممة ألنو حاكؿ إخفاء النكر  = َأاَل َتزَاُؿ ُتْفِسدُ 
. كلـ يقؿ لو تصير أعمى إلى األبد.  أل إلى أف تؤمفِإَلى ِحيفٍ ليطمب مف قمبو النكر الحقيقى لذلؾ قاؿ لو 

 
  ".َفاْلَواِلي ِحيَنِئٍذ َلمَّا رََأى َما َجَرى، آَمَف ُمْنَدِىًشا ِمْف َتْعِميـِ الرَّبٍّ 12" (:-12)آية 

عتمد .  ثبت تاريخيان أف ىذا الكالى صار مسيحيان أل آمف كا 
 

َـّ َأْقَمَع ِمْف َباُفوَس ُبوُلُس َوَمْف َمَعُو َوَأَتْوا ِإَلى َبْرَجِة َبْمِفيِميَّةَ 13":-  (13)آية  ـْ َوَرَجَع ِإَلى . ُث َوَأمَّا ُيوَحنَّا َفَفاَرَقُي
   ".ُأوُرَشِميـَ 
َـّ َأْقَمَع . ىى عاصمة مقاطعة بمفيمية فى أسيا الصغرل = َبْرَجةِ  ُبوُلُس . أل ركبكا البحر إلى مقاطعة بمفيمية= ُث

كىذا يشير لتكاضع الباقيف الذيف . ومف معوُ كيقاؿ عف برنابا كالباقيف . ىنا نرل أف بكلس صار أكالن = َوَمْف َمَعُو 
كىنا إنفصؿ مرقس عنيـ ربما ألنو إشتاؽ لمخدمة فى أكرشميـ، كربما كجد أف . قبمكا فى محبة تقدـ بكلس عمييـ

 400الطريؽ عبر جباؿ آسيا مىخاىًطرهي كثيرة كأمراضو كثيرة، خصكصان أنيـ قطعكا قبرص كميا بعرضيا حكالى 
ميؿ فى طرؽ صعبة كمخاطر مف الييكد كالكثنييف، كربما كاف مرقس كقتيا متأثران بمرض ما، ألف مرقص قطع 

لذلؾ عاد بكلس كقاؿ عف مرقس كبلمان حمكان بعد أف كاف قد إنفصؿ عنو . بعد ذلؾ رحمة أصعب ليبشر ببلدنا
(.  11:4 تى 2+10:4كك )بسبب ىذا المكقؼ 

 
ـْ َفَجاُزوا ِمْف َبْرَجَة َوَأَتْوا ِإَلى َأْنَطاِكَيِة ِبيِسيِديََّة، َوَدَخُموا اْلَمْجَمَع َيْوـَ السَّْبِت 14"  (:-16-14)يات اآل َوَأمَّا ُى

ـْ ُرَؤَساُء اْلَمْجَمِع َقاِئِميفَ 15. َوَجَمُسوا ْنِبَياِء، َأْرَسَؿ ِإَلْيِي َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْخَوُة، ِإْف َكاَنْت »:َوَبْعَد ِقرَاَءِة النَّاُموِس َواأَل
ـْ َكِمَمُة َوْعٍظ ِلمشَّْعِب َفُقوُلوا ـَ ُبوُلُس َوَأَشاَر ِبَيِدِه َوَقاؿَ 16. «ِعْنَدُك َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْسرَاِئيِميُّروَف َوالَِّذيَف َيتَُّقوَف »:َفَقا

  "!اَا، اْسَمُعوا
 = َوَجَمُسوا. كقيؿ جازكا ألف اليكنانية ليس فييا صيغة المثنى.  بكلس كبرنابا إجتازا عبر جباؿ طكركس =َفَجاُزوا

ككانت القراءات عند الييكد عمى نظاـ تقسيـ التكراة . غالبان جمسكا كسط الربييف إلعبلف أنيـ قادريف عمى الكعظ
كغالبان كانت القراءات عف خركج شعب إسرائيؿ مف مصر كبدأ . كالنبكات عمى أياـ األسبكع كالسبكت بالذات

.  مف ىناتوبكلس عظ
ف صغيران يككف لو رئيس كاحد = ُرَؤَساُء اْلَمْجَمعِ   . إف كاف المجمع كبيران يككف لو عدة رؤساء كا 

: عظة بولس الرسوؿ االولى 



(اإلصحاح الثالث عشر)أعمال الرسل    
 

 
103 

عتنى بيـ ليأتى منيـ المسيا المخمص كأف اهلل أعطاىـ مف النبكات عف  العظة مبنية عمى أف اهلل إختار إسرائيؿ كا 
نبى مف أنبياء العيد القديـ كىك  كأف آخر. المسيح كؿ ما يثبت أف المسيح المخمص ىك الذل أتى فعبلن كصمبكه

 سيرفض المجد  ،إذان مف يرفض. يكحنا المعمداف شيد أيضان لممسيح
ختار بكلس  :-   أيات يشيركا لممسيح3كا 

(  7:2مز)أنت إبنى أنا اليـك كلدتؾ  .ُ
(  11-9:16مز )لف تدع قدكسؾ يرل فسادان  .ِ
(  3:55ش إ)سأعطيكـ مراحـ داكد الصادقة  .ّ

ًلدى، ىك إبف اهلل الذل أخذ جسدان ليمكت بو كيقكـ كحتى ال يظف أحد أف ىذه النبكات عف  .فالمسيح ىك الذل كي
فيك غافر الخطايا لمف يؤمف ،  كيككف المسيح ىك مراحـ اهلل لداكد كشعبو ،داكد قاؿ إف داكد مات كرأل فسادان 

 أف الكمدانييف 5:1ككاف رفض اهلل فى العيد القديـ لو عقكبة رىيبة، كما نرل فى حب . كرفضو ىك رفض هلل
كىكذا نرل بكلس الرسكؿ فى ىذه العظة ضميعان فى الكتاب . سحقكا الشعب لرفضيـ اهلل كعدـ طاعتيـ لو

تى بيد الركماف ىذه أكلكف الخراب . كنجد ىنا نبكة لبكلس الرسكؿ ضد شعب إسرائيؿ الرافض لممسيح. المقدس
كلقد خرب الركماف أكرشميـ فعبلن . بكلس رأل بالركح ما سكؼ يحدث. 5:1المرة كليس بيد البابمييف كما فى حب 

.  سنة20بعد ىذه النبكة بحكالى 
 

ِإلُو َشْعِب ِإْسرَاِئيَؿ ىَذا اْختَاَر آَباَءَنا، َوَرَفَع الشَّْعَب ِفي اْلُ ْرَبِة ِفي َأْرِض ِمْصَر، َوِبِذرَاٍع ُمْرَتِفَعٍة 17"(:- 17)آية 
ـْ ِمْنَيا    ".َأْخَرَجُي

أل آزر شعبو فى أثناء عبكديتيـ فى مصر، = َوَرَفَع الشَّْعَب ِفي اْلُ ْرَبِة . سحؽ كيعقكبإإبراىيـ ك = آَباَءَنا
.  كرفعو أل رفع رأسيـ

 
يَّةِ 18" (:-18)آية  ـْ ِفي اْلَبرٍّ    ".َوَنْحَو ُمدَِّة َأْرَبِعيَف َسَنًة، اْحَتَمَؿ َعَواِئَدُى

ـْ  ( . 31:1تث)كأب يحتمؿ عناد طفمو المشاكس كتمرده = اْحَتَمَؿ َعَواِئَدُى
 

ـْ ِباْلُقْرَعةِ 19"(:- 19)آية  ـْ َأْرَضُي ـَ َلُي َـّ َأْىَمَؾ َسْبَع ُأَمـٍ ِفي َأْرِض َكْنَعاَف َوَقَس   ".ُث
.  1:7 تث  الحظ أنو يطكل األحداث بسرعة ليصؿ لممسيح

 
ـْ ُقَضاًة َحتَّى َصُموِئيَؿ النَِّبيٍّ 20"(:- 20)آية    ".َوَبْعَد ذِلَؾ ِفي َنْحِو َأْرَبَعِمَئٍة َوَخْمِسيَف َسَنًة َأْعَطاُى
.  مف دعكة إبراىيـ إلى مكت يشكع = عاماً 450

 
ـُ اُا َشاُوَؿ ْبَف َقْيٍس، َرُجاًل ِمْف ِسْبِط ِبْنَياِميَف، َأْرَبِعيَف َسَنةً 21"(:- 21)آية  َـّ َطَمُبوا َمِمًكا، َفَأْعَطاُى   ".َوِمْف َث
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.  شاكؿ البنيامينى الممؾ بدأ عصر الممككية، كشاكؿ بنيامينى آخر بدأ كنيسة األمـ
 

ـْ َداُوَد َمِمًكا، الَِّذي َشِيَد َلُو َأْيًضا، ِإْذ َقاؿَ 22"(:- 22)آية  ـَ َلُي َـّ َعَزَلُو َوَأَقا َوَجْدُت َداُوَد ْبَف َيسَّى َرُجاًل َحَسَب : ُث
   ".َقْمِبي، الَِّذي َسَيْصَنُع ُكؿَّ َمِشيَئِتي

ككاف داكد . لـ يدـ حكـ شاكؿ إذ أنو ليس حسب قمب اهلل لكنو حسب شيكة عيف الشعب، أمٌا اهلل فينظر لمقمب
ككاف داكد حسب . (37-19:89مز )رمزان لممسيح فى ممكو كفى أالمو حيف طيًردى مف ممكو حافيان كرأسو ميعىرَّل 

يمانو كقمبو الذل يسبح اهلل دائمان ككممؾ حطـ عبادة األكثاف  قمب اهلل فى طيارتو عند إختياره كفى تكاضعو كا 
كداكد أيضان حسب قمب اهلل فى أنو يعترؼ بخطيتو حيف . ككممؾ عادؿ فى حكمو كىك فى كؿ ذلؾ يرمز لممسيح

كأخذ بكلس الرسكؿ  . داكد ىك حسب قمب اهلل فيك الذل سيؤسس المممكة التى يريدىا اهلل. يخطئ، كيبكى نادمان 
مف نبكة صمكئيؿ =  َوَجْدُت َداُوَد ْبَف َيسَّى َرُجاًل َحَسَب َقْمِبي، الَِّذي َسَيْصَنُع ُكؿَّ َمِشيَئِتيقكؿ اهلل ىذا عف داكد 

 ( .28 :15صـ1 + 14 : 13صـ1)عف داكد 
 
 

ـَ اُا إِلْسرَاِئيَؿ ُمَخمًٍّصا، َيُسوعَ 23" (:-23)آية    ".ِمْف َنْسِؿ ىَذا، َحَسَب اْلَوْعِد، َأَقا
. 9:30 + 6 ، 5:23أر  + 24 ، 23:34حز . المسيح مف نسؿ داكد = ِمْف َنْسِؿ ىَذا

 
َوَلمَّا َصاَر 25. ِإْذ َسَبَؽ ُيوَحنَّا َفَكَرَز َقْبَؿ َمِجيِئِو ِبَمْعُموِديَِّة التَّْوَبِة ِلَجِميِع َشْعِب ِإْسرَاِئيؿَ 24" (:-25-24)يات اآل

ُؿ َسْعَيُو َجَعَؿ َيُقوؿُ  َمْف َتُظنُّروَف َأنٍّي َأَنا؟ َلْسُت َأَنا ِإيَّاُه، لِكْف ُىَوَذا َيْأِتي َبْعِدي الَِّذي َلْسُت ُمْسَتِحقًّا َأْف :ُيوَحنَّا ُيَكمٍّ
  ".َأُحؿَّ ِحَذاَء َقَدَمْيوِ 

كتركيز األناجيؿ كتركيز بكلس ىنا أف يكحنا ليس ىك المسيح . يكحنا كسابؽ لممسيح كاف يييئ القمكب بالتكبة
فى أع  (5-1:19أع  )كاف ألف كثيريف ظنكا أف يكحنا ىك المسيح كظمت ىذه الشيعة مكجكدة ألزمنة كثيرة 

.   نرل أف ىناؾ مف ال يزاؿ يعتمد بمعكدية يكحنا1:19-5
 

ـْ ُأْرِسَمْت َكِمَمُة ىَذا »26"(:- 26)آية  ـْ َيتَُّقوَف اَا، ِإَلْيُك ، َوالَِّذيَف َبْيَنُك ـَ َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْخَوُة َبِني ِجْنِس ِإْبرَاِىي
   ".اْلَخاَلصِ 

ـْ َيتَُّقوَف اَا، = كمعيـ بعض األمـ األتقياء = َبِني ِجْنِس ِإْبرَاِىيـَ = كاف يحضر فى المجامع الييكد  َوالَِّذيَف َبْيَنُك
كبكلس ىنا يثير الييكد ليتقبمكا المسيح ففيو تحقيؽ الكعد إلبراىيـ .  إشارة لكعكد اهلل إلبراىيـ =َكِمَمُة ىَذا اْلَخاَلصِ 

.  أبكىـ
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ـْ َيْعِرُفوا ىَذا27" (:-27)آية  ـْ َل ـَ َوُرَؤَساَءُى ْنِبَياِء الَِّتي ُتْقرَُأ ُكؿَّ َسْبٍت . أَلفَّ السَّاِكِنيَف ِفي ُأوُرَشِمي َوَأْقَواُؿ اأَل
  ".َتمَُّموَىا، ِإْذ َحَكُموا َعَمْيوِ 

بينما أف . عىرَّفكا عمى المسيحتى كىؤالء حكمكا عمى المسيح إذ لـ م. رؤساء الساكنيف فى أكرشميـ = ُرَؤَساَءُىـْ 
. النبكات التى تقرأ عمييـ كؿ سبت تؤكد حقيقتو

 
ـْ َيِجُدوا ِعمًَّة َواِحَدًة ِلْمَمْوِت َطَمُبوا ِمْف ِبياَلُطَس َأْف ُيْقَتؿَ 28"(:- 28)آية  ـْ َل   ".َوَمْع َأنَُّي

 كفى ىذا يرمز خركؼ الفصح . لنجد أف بيبلطس لـ يجد فيو عمو كاحدة6 ، 4:19 + 38:18قارف مع يك 
 .لممسيح، إذ أف خركؼ الفصح ببل عيب كيذبحو الييكد

  
  ".َوَلمَّا َتمَُّموا ُكؿَّ َما ُكِتَب َعْنُو، َأْنَزُلوُه َعِف اْلَخَشَبِة َوَوَضُعوُه ِفي َقْبرٍ 29"(:- 29)آية 

كلكف يكسؼ الرامى . طمب الييكد مف بيبلطس أف ينزؿ األجساد مف عمى الصمباف حتى ال تبيت لمسبت
كىذا . بكلس يريد أف يثبت أنو مات مكتان حقيقيان  = َوَوَضُعوُه ِفي َقْبرٍ . كنيقكديمكس ىما المذاف أنزال جسد يسكع

. كالحظ أف مكت المسيح كقيامتو ىما السبب فى غفراف الخطايا. 4 ، 3:15كك 1بالتالى إثبات لقيامتو 
  

   ".َولِكفَّ اَا َأَقاَمُو ِمَف اأَلْمَواتِ 30" (:-30)آية 
 .4-2:1القيامة مف األمكات ىى إثبات بنكة المسيح عند بكلس الرسكؿ رك 

. جسد المسيح قاـ بقكة الىكتو  = اا أقامو مف األموات
  

ـْ ُشُيوُدُه ِعْنَد الشَّْعبِ 31"(:- 31)آية  ، الَِّذيَف ُى ـَ   ".َوَظَيَر َأيَّاًما َكِثيَرًة ِلمَِّذيَف َصِعُدوا َمَعُو ِمَف اْلَجِميِؿ ِإَلى ُأوُرَشِمي
لَِّذيَف َصِعُدوا َمَعُو ِمَف اكشيكد القيامة ىـ الذيف كانكا يعرفكنو مف قبؿ، أل تبلميذه  .15كك1الظيكر دليؿ القيامة 
  .اْلَجِميِؿ ِإَلى ُأوُرَشِميـَ 

 
ـْ ِباْلَمْوِعِد الَِّذي َصاَر آلَباِئَنا،32"(:- 32)آية    "َوَنْحُف ُنَبشٍُّرُك

.  ىذه البشارة ىى لكؿ مف يؤمف
 

ـَ َيُسوَع َكَما ُىَو َمْكُتوٌب َأْيًضا ِفي اْلَمْزُموِر الثَّاِني33" (:-33)آية  ، ِإْذ َأَقا ـْ : ِإفَّ اَا َقْد َأْكَمَؿ ىَذا َلَنا َنْحُف َأْواَلَدُى
   ".َأْنَت اْبِني َأَنا اْلَيْوـَ َوَلْدُتؾَ 

فالقيامة كما رأينا عند بكلس .  كبيف قيامة السيد المسيح"أنت إبنى أنا اليـك كلدتؾ"بكلس ىنا يربط بيف مزمكر 
 كىذه الطبيعة ىى ،كاهلل حى ال يمكت. فإبف اهلل لو طبيعة كجكىر اهلل. 4-2:1ىى دليؿ بنكة المسيح هلل رك 

المسيح ىك إبف اهلل منذ . كبالقيامة أعطانا المسيح حياتو فنصير أكالدان هلل. التى أقامت المسيح مف األمكات
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ًلدى زمنيان ليتحد بإنسانيتنا كليمكت كيقكـ كيعطينا حياتو، فيصبح كؿ مؤمف معمد إبنان هلل  لذلؾ يقكؿ بكلس. األزؿ، كي
كمؿ لنا بميبلد المسيح كقيامتو عمؿ التبنى، فصرنا أكالدان هلل، اهلل أأل اهلل = اَا َقْد َأْكَمَؿ ىَذا َلَنا ىنا  الرسكؿ

.  كمؿ بقيامة المسيح كؿ الكعكد التى أعطاىا لؤلباء، ىك أكمؿ بيذا خبلصنا، كبيذا صرنا أكالدان هللأ
 
ـْ : ِإنَُّو َأَقاَمُو ِمَف اأَلْمَواِت، َغْيَر َعِتيٍد َأْف َيُعوَد َأْيًضا ِإَلى َفَساٍد، َفيَكَذا َقاؿَ 34" (:-37-34)يات اآل ِإنٍّي َسُأْعِطيُك

اِدَقةَ  ـَ َداُوَد الصَّ ـَ 36. َلْف َتَدَع ُقدُّروَسَؾ َيَرى َفَساًدا:َوِلذِلَؾ َقاَؿ َأْيًضا ِفي َمْزُموٍر آَخرَ 35. َمرَاِح أَلفَّ َداُوَد َبْعَد َما َخَد
َـّ ِإَلى آَباِئِو، َورََأى َفَساًدا ـْ َيَر َفَساًدا37. ِجيَمُو ِبَمُشوَرِة اِا، َرَقَد َواْنَض   ".َوَأمَّا الَِّذي َأَقاَمُو اُا َفَم

(. 5:2أؼ )قاـ مف المكت كىزمو لؤلبد كأعطى لمبشرية ىذه الحياة األبدية التى إكتسبيا لنا بقيامتو مف األمكات 
اِدَقةَ كىذه القيامة ىى  ـَ َداُوَد الصَّ ىى البركات التى كيًعدى بيا داكد فى  (3:55ش إ)مراحـ داكد الصادقة  = َمرَاِح

مراحـ داكد الصادقة ىى كعد اهلل الذل عكض ىجرانو لشعبو سيعكد كيرحميـ لمحبتو الصادقة كالثابتة . المسيح
َلْف . لف يمكت ثانية بعد ما قاـ كما مات لعازر الذل أقامو ثانية = َغْيَر َعِتيٍد َأْف َيُعوَد َأْيًضا ِإَلى َفَسادٍ . لداكد

، كأيضا تشير أف جسد المسيح فى القبر لـ يرل فسادا، ىذه نبكة عف قيامة المسيح = َتَدَع ُقدُّروَسَؾ َيَرى َفَساًدا
حقا مات جسديا بأف إنفصمت ركحو اإلنسانية عف جسده، لكف إستمر جسده متحدا ببلىكتو فكاف فيو حياة فبل 

(. 32-25:2أع )كما قالو بكلس ىنا ىك نفس ما قالو بطرس فى . يفسد
 
ـْ ِبُ ْفرَاِف اْلَخَطاَيا، 38" (:-39-38)يات اآل ـْ َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْخَوُة، َأنَُّو ِبيَذا ُيَناَدى َلُك َفْمَيُكْف َمْعُموًما ِعْنَدُك

َوِبيَذا 39
ُروا ِمْنُو ِبَناُموِس ُموَسى ـْ َتْقِدُروا َأْف َتَتَبرَّ ُر ُكؿُّر َمْف ُيْؤِمُف ِمْف ُكؿٍّ َما َل    ".َيَتَبرَّ
فمكت المسيح كقيامتو كانا لغفراف . قيامة المسيح لـ تكف فقط إنتصار عمى المكت بؿ إنتصاران عمى الخطية

عطائنا حياة جديدة غفراف المسيح يشمؿ كؿ . كىذا ىك التبرير الذل ال يستطيع النامكس أف يعممو. خطايانا كا 
. فالمسيح القائـ مف األمكات ىك الذل يقيـ مف مكت الخطايا المميتة. الخطايا حتى خطايا الضمير الداخمية

 
ْنِبَياءِ 40" (:-41-40)يات اآل ـْ َما ِقيَؿ ِفي اأَل ُبوا 41: َفاْنُظُروا ِلَئالَّ َيْأِتَي َعَمْيُك ُاْنُظُروا َأيُّرَيا اْلُمَتَياِوُنوَف، َوَتَعجَّ

ـْ َأَحٌد ِبوِ . أَلنَِّني َعَماًل َأْعَمُؿ ِفي َأيَّاِمُكـْ ! َواْىِمُكوا  ".«َعَماًل اَل ُتَصدٍُّقوَف ِإْف َأْخَبَرُك
كنبكة حبقكؽ كانت . التى قاليا حبقكؽ كتحذير عف عدـ الطاعة (5:1)ىنا يستخدـ بكلس الرسكؿ نبكة حبقكؽ 

ستخداـ بكلس ليذه . أف أقكل قكة عسكرية فى الكجكد كىى قكة بابؿ كقتيا ستدمر أكرشميـ كالييكؿ لعدـ الطاعة كا 
النبكة، ىك نبكة مف بكلس أف أقكل قكة عسكرية فى الكجكد فى أيامو كىـ الركماف سيدمركف أكرشميـ كالييكؿ 

.  سنة20لسبب عدـ الطاعة أل عدـ قبكؿ المسيح كىذا تـ فى أقؿ مف 
 

ـْ ِبيَذا اْلَكاَلـِ ِفي السَّْبِت 42" (:-42)آية  ـُ َيْطُمُبوَف ِإَلْيِيَما َأْف ُيَكمٍَّماُى َوَبْعَدَما َخَرَج اْلَيُيوُد ِمَف اْلَمْجَمِع َجَعَؿ اأُلَم
   ".اْلَقاِدـِ 
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فبعد أف خرج الييكد كاف ىناؾ . كاف ترتيب الخركج مف المجمع بأف يخرج الييكد أكالن ثـ األمـ الذيف يحضركف
لكف الييكد إمتؤلكا نقمة . كفرح األمـ بكبلـ بكلس. فرصة لؤلمـ األتقياء ليستفسركا كيتكممكا بحرية مع بكلس

كتحكلت إلى مقاكمة عمنية، كالسبب ىك عنصريتيـ، فيـ رفضكا أف يقبؿ اهلل األمـ . ظيرت فى السبت التالى
. كيصيركا أكالد اهلل مثميـ

 

ِت اْلَجَماَعُة، َتبَع َكِثيُروَف ِمَف اْلَيُيوِد َوالدُّرَخاَلِء اْلُمَتَعبٍِّديَف ُبوُلَس َوَبْرَناَبا، المََّذْيِف َكاَنا 43" (:-43)آية  َوَلمَّا اْنَفضَّ
ـْ َأْف َيْثُبُتوا ِفي ِنْعَمِة ااِ  ـْ َوُيْقِنَعاِنِي   ".ُيَكمٍَّماِنِي

يفيـ مف األصؿ اليكنانى أف المسئكليف عف المجمع كقد شعركا بخطكرة تعاليـ بكلس عمى الييكدية  = اْنَفضَّتِ 
فمف طيًردكا ساركا كراء بكلس . كىناؾ مف فسر الكممة إنفضت بأنيا تعنى طيًردىتٍ . فضكا اإلجتماع باألمر

أمـ كثنيكف أحبكا إلو الييكد كرفضكا أكثانيـ ككانكا يحضركف  = الدُّرَخاَلءِ . يستفيمكف منو فرحيف ببشارتو
. إجتماعات الييكد فى مجامعيـ

 
َفَممَّا رََأى اْلَيُيوُد 45. َوِفي السَّْبِت التَّاِلي اْجَتَمَعْت ُكؿُّر اْلَمِديَنِة َتْقِريًبا ِلَتْسَمَع َكِمَمَة ااِ 44" (:-45-44)يات اآل

  ".اْلُجُموَع اْمَتأُلوا َغْيَرًة، َوَجَعُموا ُيَقاِوُموَف َما َقاَلُو ُبوُلُس ُمَناِقِضيَف َوُمَجدٍِّفيفَ 
األمـ األتقياء نشركا ىذه األخبار فى المدينة فإمتؤل المجمع فى السبت التالى، كىذا ما جعؿ الييكد فى غيرة 

ككانكا يجدفكف عمى المسيح كيحاكلكف إثبات عكس ما يقكلو . (18:27مت )شديدة، ىذا ىك شيطاف الحسد 
.  بكلس

 
، »:َفَجاَىَر ُبوُلُس َوَبْرَناَبا َوَقاالَ 46" (:-46)آية  ـْ ـْ َأوَّاًل ِبَكِمَمِة اِا، َولِكْف ِإْذ َدَفْعُتُموَىا َعْنُك َكاَف َيِجُب َأْف ُتَكمَُّموا َأْنُت

ُو ِإَلى اأُلَمـِ  ـْ َغْيُر ُمْسَتِحقٍّيَف ِلْمَحَياِة اأَلَبِديَِّة، ُىَوَذا َنَتَوجَّ ـْ َأنَُّك    ".َوَحَكْمُت
كلما كاف الييكد يرفضكف . (16:1رك )بكلس حتَـّ عمى نفسو بأف يبدأ بالييكد فيـ أصحاب الكعد األساسييف 

مف آمف بالمسيح كقاـ مع  = َغْيُر ُمْسَتِحقٍّيَف ِلْمَحَياِة اأَلَبِديَّةِ (. 28 ، 27:28 + 6:18أع )كاف يذىب لؤلمـ 
نعيشيا بالركح اآلف حتى ندركيا فى الدىر اآلتى حيث . المسيح ىك يحيا مف اآلف الحياة األبدية مع المسيح

 .إذان كؿ مف رفض المسيح فيك قد حكـ عمى نفسو بأنو غير مستحؽ لمحياة األبدية. ندرؾ طبيعتيا كأمجادىا
 

، ِلَتُكوَف َأْنَت َخاَلًصا ِإَلى َأْقَصى اأَلْرضِ : أَلْف ىَكَذا َأْوَصاَنا الرَّبُّر 47" (:-47)آية   ".«َقْد َأَقْمُتَؾ ُنورًا ِلأُلَمـِ
مت )كأرسؿ تبلميذه كنكر لمعالـ  (12:8يك )كنبلحظ أف المسيح ىك نكر العالـ  (6:49ش إ)ىنا إشارة إلى 

كىى  (17)آية + كؿ مف يؤمف  (39)آية + بمقارنة ىذه اآلية . لينيركا لؤلمـ فيككف الخبلص لمعالـ كمو (14:5
نفيـ أف الخبلص ىك لكؿ مف يؤمف مف الييكد كاألمـ لكف اهلل إختار إسرائيؿ ليأتى منيـ . ختار شعب إسرائيؿإ

. المسيح المخمص



(اإلصحاح الثالث عشر)أعمال الرسل    
 

 
108 

 
ُدوَف َكِمَمَة الرَّبٍّ 48" (:-48)آية  ـُ ذِلَؾ َكاُنوا َيْفَرُحوَف َوُيَمجٍّ َوآَمَف َجِميُع الَِّذيَف َكاُنوا ُمَعيَِّنيَف . َفَممَّا َسِمَع اأُلَم

   ".ِلْمَحَياِة اأَلَبِديَّةِ 
كىنا لكقا قدَّـ الفرح عمى اإليماف، فيك يسجؿ ما حدث أمامو إذ ىـ . الذيف آمنكا إنفتحت أعينيـ ففرحكا بالخبلص

كىى تعنى أف أسماءىـ مسجمة . (29:8رك )إشارة لمعرفة اهلل السابقة  = ُمَعيَِّنيفَ  .فرحكا ثـ أعمنكا إيمانيـ
. كمعركفة عند اهلل فى كتاب سفر الحياة

 
  ".َواْنَتَشَرْت َكِمَمُة الرَّبٍّ ِفي ُكؿٍّ اْلُكوَرةِ 49" (:-49)آية 
فبكلس كبرنابا يعممكف كيكرزكف . (6:16أع )راجع . إشارة لكؿ اإلقميـ كىك إقميـ فريجية كغبلطية = اْلُكوَرةِ 

لقد إستخدـ الركح القدس الجميع . كالمسيحيكف الذيف يؤمنكف ينشركا معيـ بشارة اإلنجيؿ ألقاربيـ كمعارفيـ
 .ليشعؿ الكرازة

 
َولِكفَّ اْلَيُيوَد َحرَُّكوا النٍَّساَء اْلُمَتَعبٍَّداِت الشَِّريَفاِت َوُوُجوَه اْلَمِديَنِة، َوَأثَاُروا اْضِطَياًدا َعَمى ُبوُلَس 50" (:-50)آية 

   ".َوَبْرَناَبا، َوَأْخَرُجوُىَما ِمْف ُتُخوِمِيـْ 
أثار الييكد نساء األممييف األتقياء المتيكدات كبالتالى أثارت ىؤالء النسكة أزكاجيف فنظمكا حممة لطرد بكلس مف 

ستصدركا أمران بذلؾ . المدينة كا 
 

، َوَأَتَيا ِإَلى ِإيُقوِنَيةَ 51" (:-51)آية  ـْ   ".َأمَّا ُىَما َفَنَفَضا ُغَباَر َأْرُجِمِيَما َعَمْيِي
كنفض الغبار معناه أنيـ أصبحكا غير مسئكليف عف ىذه المدينة، كأف  (15 ، 14:10مت )ىذه كصية الرب 

.  ىذه المدينة إختارت مصيرىا بنفسيا
 

وِح اْلُقُدسِ 52" (:-52)آية    ".َوَأمَّا التَّاَلِميُذ َفَكاُنوا َيْمَتِمُئوَف ِمَف اْلَفَرِح َوالرُّر
الحظ أنو مع إزدياد اإلضطياد كالتجارب يزداد فرح المؤمنيف
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الرابع عشر
 
َوَحَدَث ِفي ِإيُقوِنَيَة َأنَُّيَما َدَخاَل َمًعا ِإَلى َمْجَمِع اْلَيُيوِد َوَتَكمََّما، َحتَّى آَمَف ُجْمُيوٌر َكِثيٌر ِمَف اْلَيُيوِد 1" (:-1)آية 

   ".َواْلُيوَناِنيٍّيفَ 
ككالعادة يضـ المجمع مع الييكد بعض اليكنانييف كآمف كثير مف . دخبل المجمع الييكدل أكالن كعادتيما

 .كنبلحظ عمؿ اهلل رغـ المضايقات. المكجكديف
 
وا َوَأْفَسُدوا ُنُفوَس اأُلَمـِ َعَمى اإِلْخَوةِ 2" :-(3-2)يات اآل َفَأَقاَما َزَماًنا َطِوياًل 3. َولِكفَّ اْلَيُيوَد َغْيَر اْلُمْؤِمِنيَف َغرُّر

  ".ُيَجاِىرَاِف ِبالرَّبٍّ الَِّذي َكاَف َيْشَيُد ِلَكِمَمِة ِنْعَمِتِو، َوُيْعِطي َأْف ُتْجَرى آَياٌت َوَعَجاِئُب َعَمى َأْيِديِيَما
وا. فى مقابؿ تيييج الشيطاف لمييكد أمد اهلل الرسكليف بمكىبة المعجزات فعمؿ اهلل يككف بقكة  بتعاليـ  =َغرُّر

جعمكىـ ال يقبمكف الصبلح إذ ىـ عممكا تعاليـ فاسدة عف المسيح  = َأْفَسُدوا  .     منحرفة عمى أساس سىء
. حتى ال يقبؿ أحد اإليماف كىذا ىك عمؿ إبميس فى كؿ جيؿ تضميؿ الناس

 
ـْ َمَع الرَُّسوَلْيفِ 4"  (:-7-4)يات اآل ـْ َمَع اْلَيُيوِد، َوَبْعُضُي َفَممَّا َحَصَؿ 5. َفاْنَشؽَّ ُجْمُيوُر اْلَمِديَنِة، َفَكاَف َبْعُضُي

ـْ ُىُجوـٌ ِلَيْبُ وا َعَمْيِيَما َوَيْرُجُموُىَما،  ِمَف اأُلَمـِ َواْلَيُيوِد َمَع ُرَؤَساِئِي
ِلْسِتَرَة : َشَعرَا ِبِو، َفَيَرَبا ِإَلى َمِديَنَتْي ِليَكُأوِنيَّةَ 6

َلى اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطةِ    ".َوَكاَنا ُىَناَؾ ُيَبشٍّرَافِ 7. َوَدْرَبَة، َواِِإ
فيككف الييكد ىـ . كالرجـ ىك عقكبة كعادة ييكدية.  ىى تدبير مؤامرة لرجميـ بقرار مف المجمع=ُىُجوـٌ ِلَيْبُ وا 

كمع أف األمـ ضد الييكد إاٌل أنيـ اتحدكا معان . كلقد أثار الييكد األمـ بمؤامراتيـ كأكاذيبيـ. مدبرل ىذه المؤامرة
. كىركب الرسؿ ليس خكفان بؿ طمبان لسبلـ الكنيسة الكليدة. فالظممة دائمان ضد النكر. ضد المسيحييف

ـْ َيْمِش َقطُّر 8" (:-8)آية  ِو، َوَل    ".َوَكاَف َيْجِمُس ِفي ِلْسْتَرَة َرُجٌؿ َعاِجُز الرٍّْجَمْيِف ُمْقَعٌد ِمْف َبْطِف ُأمٍّ
%  100ما حدث ىك معجزة . إذان . ىنا نحف أماـ إصابة غير قابمة لمشفاء تمامان 

 
ْذ رََأى َأفَّ َلُو ِإيَماًنا ِلُيْشَفى، 9"(:- 10-9)يات اآل ـُ، َفَشَخَص ِإَلْيِو، َواِِإ َقاَؿ ِبَصْوٍت 10ىَذا َكاَف َيْسَمُع ُبوُلَس َيَتَكمَّ

ـْ َعَمى ِرْجَمْيَؾ ُمْنَتِصًبا»:َعِظيـٍ    ".َفَوَثَب َوَصاَر َيْمِشي. «!ُق
فأراد بكلس .  عرؼ بكلس بالركح أف ىذا المقعد لو رغبة فى الخبلص الذل يتكمـ بكلس عنو=رََأى َأفَّ َلُو ِإيَماًنا 

كربما عرؼ بكلس بالركح أف ىذا المقعد آمف بأف المسيح لو قدرة عمى . أف يعطيو صحة الجسد مع صحة الركح
 لو، ربما عبر عنيا جياران أك كانت فى داخمو ةشفاء األمراض كأف المسيح قادر أف يشفيو كأف ىذه صارت أمني

. كأعمنيا الركح لبكلس
ـْ  .  قيـ ىنا ىى لقيامة الجسد مف الشمؿ كقيامة الركح باإليماف (14:5) قارف مع أؼ  =ُق
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ـْ ِبُمَ ِة ِليَكُأوِنيََّة َقاِئِميفَ 11" :-(12-11 )ياتاآل ِإفَّ اآلِلَيَة »:َفاْلُجُموُع َلمَّا رََأْوا َما َفَعَؿ ُبوُلُس، َرَفُعوا َصْوَتُي
ـَ ِفي اْلَكاَلِـ « َىْرَمَس »َوُبوُلَس « َزْفَس »َفَكاُنوا َيْدُعوَف َبْرَناَبا 12. «َتَشبَُّيوا ِبالنَّاِس َوَنَزُلوا ِإَلْيَنا  .ِإْذ َكاَف ُىَو اْلُمَتَقدٍّ

" 
 َزْفَس . صرخ الجميع بميجة ليكأكنية فمـ يفيـ بكلس ما يقكلو ىؤالء إلى أف رآىـ يأتكف بالذبائح ليذبحكا لو

=ZEUSكىك أبك اآللية ككؿ  (البانثيكف)ىك اإللو األعظـ بيف مجمع آلية اليكناف . كىك جكبيتر عند الركماف
كفى القصص . كمعركؼ عنو أنو إلو الفصاحة كالببلغة كالمنطؽ. ىك إبف زفس مف مايا = َىْرَمَس . الناس

لذلؾ قالكا عف برنابا أنو زفس ألف مظيره كشكمو كانا ذا كسامة . اليكنانية يظير زفس مع ىرمس كسط الناس
 .كعظمة كقالكا عف بكلس أنو ىرمس فيك المتكمـ كالنشيط

 
ـَ اْلَمِديَنِة، ِبِثيرَاٍف َوَأَكاِليَؿ ِعْنَد اأَلْبَوابِ 13" :-(13)آية   َفَأَتى َكاِىُف َزْفَس، الَِّذي َكاَف ُقدَّا
   ".َمَع اْلُجُموِع، َوَكاَف ُيِريُد َأْف َيْذَبحَ  

ككانكا . كاف رأييـ أنو إف كانت اآللية قد نزلت لؤلرض لتكريـ الناس فميكرمكا ىـ اآللية أيضان بتقديـ ذبائح ليـ
كنبلحظ ىنا أف الشيطاف يثير . يمبسكف الذبائح أكاليؿ صكؼ مجدكؿ إكرامان لآللية كيمبسكف اآللية أكاليؿ زىكر

. الييكد ليرفضكا المسيح كيثير ىؤالء الكثنييف ليتمادكا فى عبادتيـ الكثنية معتقديف بنزكؿ اآللية عمى األرض
. ككاف ىناؾ إعتقاد عند ىؤالء الكثنييف بأف اآللية تنزؿ عمى األرض لتفتقد الناس

 
َفَممَّا َسِمَع الرَُّسواَلِف، َبْرَناَبا َوُبوُلُس، َمزََّقا ِثَياَبُيَما، َواْنَدَفَعا ِإَلى اْلَجْمِع َصاِرَخْيِف 14" (:-15-14 )اتياآل

ـْ َأْف َتْرِجُعوا ِمْف ىِذِه »15: َوَقاِئِميفَ  ، ُنَبشٍُّرُك ـْ َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ، ِلَماَذا َتْفَعُموَف ىَذا؟ َنْحُف َأْيًضا َبَشٌر َتْحَت آاَلـٍ ِمْثُمُك
 "اأَلَباِطيِؿ ِإَلى اإِللِو اْلَحيٍّ الَِّذي َخَمَؽ السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َوُكؿَّ َما ِفيَيا،

ككاف الييكدل يمزؽ ثيابو إذا . عبلمة فزع مما يحدث، فيـ إعتبركا ما يحدث تجديؼ عمى اهلل = َمزََّقا ِثَياَبُيَما
.  سمع تجديؼ عمى اهلل

=  اأَلَباِطيؿِ  .فاآللية عند الكثنييف ال تعانى مف األالـ بؿ ىى فى سعادة دائمة. نحف بشر مثمكـ = َتْحَت آاَلـٍ 
.  عبادة آلية صنمية ميتة

بينما أف المسيح بكؿ ما عمؿ مف معجزات . كالحظ أف ىؤالء األمـ مف معجزة كاحدة إعتبركا الرسكليف أنيما آلية
.   سنكات رفضكه كإبف هلل3كلمدة 

 
ـْ 16" (:-17-16)يات اآل الَِّذي ِفي اأَلْجَياِؿ اْلَماِضَيِة َتَرَؾ َجِميَع اأُلَمـِ َيْسُمُكوَف ِفي ُطُرِقِي

ـْ َيْتُرْؾ 17 َمَع َأنَُّو َل
 ".«ُيْعِطيَنا ِمَف السََّماِء َأْمَطارًا َوَأْزِمَنًة ُمْثِمَرًة، َوَيْمأُل ُقُموَبَنا َطَعاًما َوُسُرورًا: َنْفَسُو ِباَل َشاِىٍد، َوُىَو َيْفَعُؿ َخْيرًا

ككثير مف الحكماء إكتشفكا ىذه الحقيقة كأعمنكىا، . فالطبيعة كخمقتيا تشيد هلل. اهلل ال يترؾ نفسو ببل شاىد
كلكف ىـ رفضكا أف يسمعكا . (21:1رك )لكف لما عرفكا لـ يمجدكا اهلل . باإلضافة لصكت اهلل فى الضمير

 (. 28:1رك )فتركيـ اهلل لذىف مرفكض 
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كبكلس ىنا يكمـ كثنييف ال .  كاف يمكف أف يعرؼ األمـ اهلل مف الخير الذل يعطيو=ُيْعِطيَنا ِمَف السََّماِء َأْمَطارًا 
. يعرفكف سركران سكل فى الطعاـ كالشراب

 
   ".َوِبَقْوِلِيَما ىَذا َكفَّا اْلُجُموَع ِباْلَجْيِد َعْف َأْف َيْذَبُحوا َلُيَما18  "(:-18)آية 

 .كبجيد كبير مف الرسكليف كفكا عف تقديـ الذبائح ليما. كاضح أف الجماعة كانت فى أقصى حماسيا
 
وُه َخاِرَج 19" (:-20-19)يات اآل يُقوِنَيَة َوَأْقَنُعوا اْلُجُموَع، َفَرَجُموا ُبوُلَس َوَجرُّر َـّ َأَتى َيُيوٌد ِمْف َأْنَطاِكَيَة َواِِإ ُث

ـَ َوَدَخَؿ اْلَمِديَنَة، َوِفي اْلَ ِد َخَرَج َمَع َبْرَناَبا ِإَلى 20. اْلَمِديَنِة، َظانٍّيَف َأنَُّو َقْد َماتَ  َولِكْف ِإْذ َأَحاَط ِبِو التَّاَلِميُذ، َقا
  ".َدْرَبةَ 

ككاف . كاف الييكد فى عممية الرجـ يكجيكف أكبر حجر لمرأس ثـ تتكالى الحجارة إلى أف تخمد كؿ مظاىر الحياة
أنا حامؿ فى جسدل سمات الرب  "(17:6غؿ )لذلؾ قاؿ بكلس الرسكؿ فى . الرجـ يفتت العظاـ كيمزؽ المحـ

كيقاؿ أنو فى غيبكبة المكت ىذه بعد . (25:11كك 2)كغالبان فحادثة الرجـ ىذه ىى التى أشار إلييا فى " يسكع
كبعد عممية الرجـ ظف الييكد أنو . كرأل بكلس ما رآه بالركح (4:12كك 2)أف رجمكه إختطفت ركحو إلى السماء 
كاهلل مف محبتو كألف بكلس كاف لو عمؿ لـ يتمو بعد، . كأحاط بو تبلميذه. مات فجركه إلى خارج المدينة كطرحكه

أعاد إليو ركحو، ككاف ىذا معجزة بكؿ المقاييس، فبفرض أنو قاـ فكاف يمزمو فترة نقاىة لشيكر كلكنو قاـ فى 
كيقاؿ أف تيمكثاكس ىك مف لسترة كقد تعرؼ عميو بكلس فى . (10:1كك 2)الغد كذىب إلى دربة ليباشر نشاطو 

لذلؾ عمينا أف ال نفرح بما يعطيو . ىذه الزيارة كنبلحظ أف العالـ يتغير سريعان فبعدما إعتبركا بكلس إليان، رجمكه
 .العالـ لنا كال نحزف عمى ما يضيع منا

 
يُقوِنَيَة َوَأْنَطاِكَيَة . َفَبشَّرَا ِفي ِتْمَؾ اْلَمِديَنِة َوَتْمَمَذا َكِثيِريفَ 21" (:-22-21)اآليات  َـّ َرَجَعا ِإَلى ِلْسِتَرَة َواِِإ ُيَشدٍَّداِف 22ُث

ـْ َأْف َيْثُبُتوا ِفي اإِليَماِف، َوَأنَّوُ   َأْنُفَس التَّاَلِميِذ َوَيِعَظاِنِي
  ".ِبِضيَقاٍت َكِثيَرٍة َيْنَبِ ي َأْف َنْدُخَؿ َمَمُكوَت ااِ 

مف شجاعة بكلس أف يعكد إلى لسترة إلفتقاد أكالده بعدما حدث فيك إىتـ بتثبيت أكالده خبلؿ اإلضطياد أكثر 
. مف حرصو عمى حياتو

. إذان كيؼ نيرب مف األالـ، بؿ نسعى إلييا فيى طريؽ جيد لمممككت = ِبِضيَقاٍت َكِثيَرٍة َيْنَبِ ي َأْف َنْدُخؿَ 
. كثيركف آمنكا إذ رأكا بكلس يعكد بعد رجمو غير خائؼ = َتْمَمَذا َكِثيِريفَ 

 
ـْ ِلمرَّبٍّ الَِّذي َكاُنوا َقْد آَمُنوا 23" (:-23)آية  َـّ َصمََّيا ِبَأْصَواـٍ َواْسَتْوَدَعاُى ـْ ُقُسوًسا ِفي ُكؿٍّ َكِنيَسٍة، ُث َواْنَتَخَبا َلُي
   ".ِبوِ 

. الحظ إقتراف الصبلة بالصـك لنرل أىمية الصكـ
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َـّ َنَزاَل ِإَلى 25. َوَلمَّا اْجتَازَا ِفي ِبيِسيِديََّة َأَتَيا ِإَلى َبْمِفيِميَّةَ 24" (:-25-24)يات اآل َوَتَكمََّما ِباْلَكِمَمِة ِفي َبْرَجَة، ُث
  ".َأتَّاِلَيةَ 

 

 .َوِمْف ُىَناَؾ َساَفرَا ِفي اْلَبْحِر ِإَلى َأْنَطاِكَيَة، َحْيُث َكاَنا َقْد ُأْسِمَما ِإَلى ِنْعَمِة اِا ِلْمَعَمِؿ الَِّذي َأْكَماَلهُ 26" (:-26)آية 
"  

. بالعكدة إلى إنطاكية تنتيى رحمة بكلس الرسكؿ األكلى
 مدف فى آسيا  7ك (سبلميس كبافكس)كخبلؿ ىذه الرحمة بشركا فى قبرص 

سمككية فى كيميكية 
برجة كأتاليا فى بمفيمية 

 .(كانت تمتد لتشمؿ بيسيدية). إنطاكية بيسيدية كأيقكنية كدربة كلسترة فى غبلطية
 
َوَلمَّا َحَضرَا َوَجَمَعا اْلَكِنيَسَة، َأْخَبرَا ِبُكؿٍّ َما َصَنَع اُا َمَعُيَما، َوَأنَُّو َفَتَح ِلأُلَمـِ َباَب 27" (:-28-27)يات اآل

 ".َوَأَقاَما ُىَناَؾ َزَماًنا َلْيَس ِبَقِميؿ َمَع التَّاَلِميذِ 28. اإِليَمافِ 
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الخامس عشر
 

ـ 49أوؿ مجمع كنسى فى أورشميـ سنة 
 أسباب إنعقاد مجمع أورشميـ

 

دخؿ الييكد لممسيحية كمعيـ ميراث عريؽ مف الطقكس الييكدية كالنامكس بكصاياه التى ال تنتيى مف جية 
!  فكيؼ تتعامؿ الكنيسة معيـ؟.. كاآلف دخؿ األمـ إلى اإليماف. الطاىر كالنجس كمعاممة األمـ كأنجاس

. كنيسة لمييكد المتنصريف المتعصبيف، ككنيسة لؤلمـ المؤمنيف. ف تنشأ كنيستاف منفصمتافأكاف ىناؾ خطر مف 
كتككف كنيسة األمـ . كبيذا تككف كنيسة الييكد ضيقة عمى نفسيا مقفكلة ببل محبة لمعالـ فتككف نيايتيا الضياع
ككاف رأل الييكد . ببل أصؿ كال عيمؽ النامكس كالتاريخ فتدخؿ فى متاىات الفمسفة كالنظريات مثؿ الغنكسييف

. (48:12خر )المتعصبيف ضركرة ختاف مف يدخؿ لئليماف كما كانكا يفعمكف مع مف يدخؿ لئليماف الييكدل 
كعمى أف يحفظكا النامكس، فيـ لـ يككنكا قد فيمكا بعد أف العيد الجديد يمغى ىذه الطقكس النامكسية كأف العماد 

فالعماد ىك . حؿَّ محؿ الختاف، كالفداء بالصميب حؿ مكاف الذبائح كتطيير القمب مكاف تطيير اليديف كالرجميف
خمع اإلنساف العتيؽ بجممتو كليس مجرد قطع غرلة، كذلؾ تمييدان لمبس اإلنساف الجديد الذل سيرث ممككت 

ككاف أكؿ مف تمقى درسان مف اهلل بانو ال يكجد إنساف نجس كاف بطرس فى . السمكات كليس ميراث األرضيات
.  عتبر أف اإليماف طيرَّ قمب كرنيميكسإحادثة كرنيميكس كلذلؾ لـ يطمب بطرس ختاف كرنيميكس فبطرس 

 كىؤالء كانكا يندسكف كسط المسيحييف 1:15ككاف مركز التعصب لفكرة الختاف ىـ مف الييكدية كما نرل فى أع 
حتى أف بطرس نفسو خاؼ مف ىؤالء كمنع نفسو عف األكؿ . كيثيركا المشاكؿ الخاصة بالختاف كشرط لمخبلص

كلنعمـ أف . 12 ، 11:2كلكف بكلس كاجيو بشدة غؿ . مع األمـ، ككاف ىذا معناه عدـ التعامؿ بيف الفريقيف
الييكد كانكا يعتبركف األمـ كبلبان أنجاس كالمشكمة التى تكاجييا الكنيسة كبسببيا عيقد ىذا المجمع أف الييكد 

كىنا نرل فى ىذا المجمع أف بطرس قاـك إتجاه الييكد . المتنصريف ما زالكا يريدكف شؽ الكنيسة إلى مؤمنيف كأمـ
المتنصريف، كىك مؤكد كاف يتذكر ما حدث فى إنطاكية مف مكاجية بكلس الرسكؿ لوي، كأعمف بطرس ىنا قبكلو 

نتيت بيذا تمامان المشكمة التى ثارت بينو كبيف بكلس مف سنكات  (.  12 ، 11:2غؿ )التاـ لؤلمـ، كا 
 

ـْ َتْخَتِتُنوا َحَسَب َعاَدِة ُموَسى، اَل »َواْنَحَدَر َقْوـٌ ِمَف اْلَيُيوِديَِّة، َوَجَعُموا ُيَعمٍُّموَف اإِلْخَوَة َأنَُّو 1"(:- 1)آية  ِإْف َل
ـْ َأْف َتْخُمُصوا   ".«ُيْمِكُنُك

. ظؿ ىؤالء القكـ المتيكديف ثقبلن عمى بكلس حتى نياية أيامو
ككاف .  كترؾ ىذا الجزء ليمكت فيصبح اإلنساف مف شعب اهلل فبل يمكتىك قطع جزء مف لحـ الرىجيؿ= الختاف
 ىك = مكت لئلنساف العتيؽ أمٌا المعمكدية فيى ليست رمزان بؿ.  فيحيا رمزان لقطع النجاسة مف كياف اإلنسافىذا

 فكيؼ نختف إنسانان قد تطيَّر كمو كصار . ككالدة إنساف جديد يككف إبنا هللخمع جسـ الخطايا كمو بالركح القدس
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كنفس المكضكع كاف سبب إرساؿ بكلس لرسالة غبلطية، فقد نجح ىؤالء المتيكديف فى . إنسانان جديدان فى المسيح
.  إفساد إيماف أىؿ غبلطية

 

، َرتَُّبوا َأْف َيْصَعَد ُبوُلُس َوَبْرَناَبا 2" (:-2)آية  ـْ َفَممَّا َحَصَؿ ِلُبوُلَس َوَبْرَناَبا ُمَناَزَعٌة َوُمَباَحَثٌة َلْيَسْت ِبَقِميَمٍة َمَعُي
ـَ ِمْف َأْجِؿ ىِذِه اْلَمْسأََلةِ  ـْ ِإَلى الرُّرُسِؿ َواْلَمَشايِ  ِإَلى ُأوُرَشِمي   ".َوُأَناٌس آَخُروَف ِمْنُي

.  يقكؿ الدارسيف أف بكلس كبرنابا إستمرا فى النزاع مع المتيكديف فى إنطاكية لمدة سنة
 

، َوَكاُنوا 3" (:-3)آية  ـْ ِبُرُجوِع اأُلَمـِ ـُ اْلَكِنيَسُة اْجتَاُزوا ِفي ِفيِنيِقَيَة َوالسَّاِمَرِة ُيْخِبُروَنُي َفيُؤاَلِء َبْعَد َما َشيََّعْتُي
 ". ُيَسبٍُّبوَف ُسُرورًا َعِظيًما ِلَجِميِع اإِلْخَوةِ 

 .كنرل ىنا فرحة الكنائس بقبكؿ األمـ لئليماف فيـ كنائس فييا كعى كتفتح. ىى لبناف = ِفيِنيِقَيةَ 
  

ـْ ِبُكؿٍّ َما َصَنَع اُا َمَعُيـْ 4" (:-4)آية  ـُ اْلَكِنيَسُة َوالرُّرُسُؿ َواْلَمَشايُ ، َفَأْخَبُروُى ـَ َقِبَمْتُي   ".َوَلمَّا َحَضُروا ِإَلى ُأوُرَشِمي
. أل قبمكا أف يتباحثكا فيما أتكا بو مف مشاكؿ = َقِبَمْتُيـُ 

 
يِسيٍّيَف، َوَقاُلوا5" (:-5)آية   ـَ ُأَناٌس ِمَف الَِّذيَف َكاُنوا َقْد آَمُنوا ِمْف َمْذَىِب اْلَفرٍّ ِإنَُّو َيْنَبِ ي َأْف ُيْخَتُنوا، »:َولِكْف َقا

 ".«َوُيوَصْوا ِبَأْف َيْحَفُظوا َناُموَس ُموَسى
ىؤالء الفريسيكف أرادكا أف يضيفكا المسيح القائـ مف األمكات إلى العيد القديـ كلـ يريدكا أف يفيمكا أف ىناؾ عيدان 

. جديدان بأكممو
  

   ".َفاْجَتَمَع الرُّرُسُؿ َواْلَمَشايُ  ِلَيْنُظُروا ِفي ىَذا اأَلْمرِ 6" (:-6)آية 
. ىذه المسألة تعرض أماـ كنيسة أكرشميـ بصفتيا الكنيسة األـ

  
ـَ ُبْطُرُس َوَقاَؿ َلُيـْ 7"(:- 7)آية  ـْ َتْعَمُموَف َأنَُّو ُمْنُذ »:َفَبْعَد َما َحَصَمْت ُمَباَحَثٌة َكِثيَرٌة َقا َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْخَوُة، َأْنُت

ـُ َكِمَمَة اإِلْنِجيِؿ َوُيْؤِمُنوفَ    ".َأيَّاـٍ َقِديَمٍة اْختَاَر اُا َبْيَنَنا َأنَُّو ِبَفِمي َيْسَمُع اأُلَم
المباحثة دارت بيف الفريسييف المتعصبيف كبيف برنابا كبكلس المذاف كانا يتكمماف عف قبكؿ اهلل لؤلمـ دكف ختاف 

فيك . كلما إحتدت المناقشة حسميا بطرس بأف أعمف أف اهلل أعمف لو قبكؿ األمـ فى حادثة كرنيميكس. أك غيره
 سنكات  10فحادثة كرنيميكس حدثت منذ = ُمْنُذ َأيَّاـٍ َقِديَمٍة شيد أف الركح القدس حؿ عمى كرنيميكس دكف ختاف 

 

وَح اْلُقُدَس َكَما َلَنا َأْيًضا8" (:-8)آية  ـُ الرُّر ـْ ُمْعِطًيا َلُي    ".َواُا اْلَعاِرُؼ اْلُقُموَب، َشِيَد َلُي
 .بحمكؿ الركح القدس عمييـ شيدت السماء بقبكؿ األمـ
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ـْ ِبَشْيٍء، ِإْذ َطيََّر ِباإِليَماِف ُقُموَبُيـْ 9" (:-9)آية   ـْ ُيَميٍّْز َبْيَنَنا َوَبْيَنُي    ".َوَل

ـْ . نحف الييكد = َبْيَنَنا نيـ ال يعرفكا شيئان عف أأل األمـ الذيف يمثميـ كرنيميكس كعائمتو بالرغـ مف = َوَبْيَنُي
اإليماف كمدخؿ يأتى بعده العماد حتمان . كاهلل بإيمانيـ طيرىـ دكف ختاف فمماذا نعتبرىـ نحف نجسكف. النامكس

 كذلؾ مفيـك الخبلص المسيحى أف المسيح يحيا فى المؤمف، كالركح القدس ىك 16:16مر  + 38-36:8أع 
. الذل يقكده لمخبلص

 
ـْ َيْسَتِطْع آَباُؤَنا َواَل َنْحُف َأْف َنْحِمَمُو؟10" (:-10)آية  ُبوَف اَا ِبَوْضِع ِنيٍر َعَمى ُعُنِؽ التَّاَلِميِذ َل  "َفاآلَف ِلَماَذا ُتَجرٍّ

اإليماف بالمسيح جاء ليحؿ مكاف آالؼ الكصايا النامكسية لذلؾ فحمؿ المسيح ىيِّف أمٌا حمؿ النامكس فثقيؿ مت 
 لذلؾ قاؿ المسيح إحممكا نيرل ،ككاف مف عادة الربييف أف يشيركا لكصايا النامكس بقكليـ نير. 4:23 + 30:11
 .  كالمقصكد باإليماف أنو مدخؿ لمحياة كالجياد المسيحى. فيك ىيف

فإلزاـ إنساف نفسو بكصايا النامكس ىك . النير ىك ما يربط حيكانيف معا ليجرا ساقية مثبل = نير المسيح ىيٍّف
أما حيف يربط اإلنساف نفسو اآلف بالمسيح، تككف كصايا المسيح سيمة التنفيذ، فالذل . نير ثقيؿ، فالكصايا صعبة

  ( . 5 : 15يك)" بدكنى ال تقدركف أف تفعمكا شيئا"يحمؿ الكصايا حقيقة ىك المسيح الذل قاؿ 
ُبوَف اَا   كاضح فى مكضكع ـ نير قاس عمى أعناؽ األمـ بينما أف اهلل قبميـ كما قفلماذا تضعك= ُتَجرٍّ

. كرنيميكس دكف أف يمتزمكا بالنامكس
 

 ". «لِكْف ِبِنْعَمِة الرَّبٍّ َيُسوَع اْلَمِسيِح ُنْؤِمُف َأْف َنْخُمَص َكَما ُأولِئَؾ َأْيًضا11"(:- 11) آية
  .إف الخبلص بنعمة اهلل فما الداعى لمختاف

لترل التساكل .  معطيان ليـ الركح القدس كما لنا أيضان 8 ةكقارف مع آم = ُنْؤِمُف َأْف َنْخُمَص َكَما ُأولِئَؾ َأْيًضا
.  28:3المطمؽ لمجميع أماـ اهلل غؿ 

 
َوَكاُنوا َيْسَمُعوَف َبْرَناَبا َوُبوُلَس ُيَحدٍّثَاِف ِبَجِميِع َما َصَنَع اُا ِمَف اآلَياِت . َفَسَكَت اْلُجْمُيوُر ُكمُّروُ 12" (:-12)آية 

  ".َواْلَعَجاِئِب ِفي اأُلَمـِ ِبَواِسَطِتِيـْ 
. كبيذا أفحـ بطرس الفريسييف المعانديف. كاف ممخص كبلـ بطرس، كيؼ نناقش ىذا األمر كاهلل إتخذ قراران فيو

خر ذكر لمقديس آككاف ىذا . كتبع ذلؾ كبلـ بكلس كبرنابا فى إثبات عممى لكبلـ بطرس أف اهلل قبؿ األمـ
. بطرس فى سفر األعماؿ ككأف لكقا يكد أف ينقؿ الكنيسة لئلنفتاح عمى األمـ

  
  ".َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْخَوُة، اْسَمُعوِني»:َوَبْعَدَما َسَكتَا َأَجاَب َيْعُقوُب ِقاِئالً 13"(:- 13)آية 
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كآمف بالمسيح بعد القيامة . كربما كاف ىك آخر مف آمف بالمسيح مف أسرتو. 19:1يعقكب ىك أخك الرب غؿ 
ستمر . 7:15كك 1كليس قبميا، فقد ظير لو الرب خصيصان  ككاف معركفان بيف الييكد بالحكمة كالنسؾ الشديد كا 

ستمر عمى تمسكو بالنامكس كلقبكه بالبار سكاء الييكد أك فى الكنيسة كاستشيد . عمى ىذا بعد دخكلو لئليماف كا 
فكاف كاضحان مماألتو لمغيكريف . 24-18:21أع  + 12:2كيبدك تمسكو بالنامكس مف غؿ . عمى أيدل الييكد
ككاف يعقكب ىك رئيس كينة . كلكف ىنا نجد شيادتو ىامة لمغاية، إذ كاف ليا تأثير رسكلى قكل. عمى النامكس

َأيُّرَيا كنبلحظ قكلو ىنا . كيعقكب ىذا ىك كاتب رسالة يعقكب. كلكننا ىنا نجد لو مكقفان ضد المتيكديف. أكرشميـ
. فيذا إذان ىك أسمكبو. سمعكا يا إخكتى األحباءإكفى الرسالة  = الرٍَّجاُؿ اإِلْخَوُة، اْسَمُعوِني

  
ـْ َشْعًبا َعَمى اْسِموِ 14" (:-18-14)يات اآل ـَ ِلَيْأُخَذ ِمْنُي َوىَذا ُتواِفُقُو 15. ِسْمَعاُف َقْد َأْخَبَر َكْيَؼ اْفَتَقَد اُا َأوَّاًل اأُلَم

ْنِبَياِء، َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ  َسَأْرجُع َبْعَد ىَذا َوَأْبِني َأْيًضا َخْيَمَة َداُوَد السَّاِقَطَة، َوَأْبِني َأْيًضا َرْدَمَيا َوُأِقيُمَيا 16: َأْقَواُؿ اأَل
اِنُع ىَذا 17ثَاِنَيًة،  ، َيُقوُؿ الرَّبُّر الصَّ ـْ ، َوَجِميُع اأُلَمـِ الَِّذيَف ُدِعَي اْسِمي َعَمْيِي ِلَكْي َيْطُمَب اْلَباُقوَف ِمَف النَّاِس الرَّبَّ
  ".َمْعُموَمٌة ِعْنَد الرَّبٍّ ُمْنُذ اأَلَزِؿ َجِميُع َأْعَماِلوِ 18. ُكمَّوُ 

.  12 ، 11:9اإلشارة ىنا إلى عا 
.  إشارة لخراب الييكؿ بعد سبى بابؿ = َخْيَمَة َداُوَد السَّاِقَطةَ 

كلكف ىذه النبكة تشير لما ىك . بعد خراب أكرشميـ كىيكميا بيد بابؿ عاد اهلل كسمح ببنائيما= َسَأْرجُع َوَأْبِني 
فعكدة الشعب . كىذا البناء تـ بميبلد المسيح كفدائو. 21:2أبعد، أل إلى بناء الكنيسة ىيكؿ جسد المسيح يك 

إنما . مف سبى بابؿ لـ تعيد الممؾ إلسرائيؿ كال ألسرة داكد، فكيؼ يقاؿ تبنى خيمة داكد كالممؾ لـ يعد ألسرة داكد
كحدة قمب كفكر . ىذا يفسر عمى كنيسة المسيح، إسرائيؿ الجديدة كخيمة داكد الجديدة، حيث يعبد الكؿ فى كحدة

نبكة عامكس تشير لقبكؿ األمـ كىذا ما رآه بطرس فى مكضكع = َوَجِميُع اأُلَمـِ .... ِلَكْي َيْطُمَب اْلَباُقوفَ 
.  إذان خيمة داكد الجديدة ستشمؿ الييكد كاألمـ. كرنيميكس
. تأسيس ىذه الكنيسة مف كؿ الشعكب ىى خطة اهلل األزلية= ُمْنُذ اأَلَزِؿ 

 
،19" (:-19)آية     "ِلذِلَؾ َأَنا َأَرى َأْف اَل ُيَثقََّؿ َعَمى الرَّاِجِعيَف ِإَلى اِا ِمَف اأُلَمـِ

كاضح سيطرة الركح القدس عمى ىذا المجمع، كحتى يعقكب المتعاطؼ مع الغيكريف عمى النامكس نجده قد ألغى 
ـٍ األخير ليذا المجمع بقراره. الختاف كالعكائد الييكدية مف عمى الداخميف لئليماف كى .  كنرل ىنا أف يعقكب كاف الحى

 
ـِ 20" (:-20)آية  َنا، َواْلَمْخُنوِؽ، َوالدَّ ، َوالزٍّ ـْ َأْف َيْمَتِنُعوا َعْف َنَجاَساِت اأَلْصَناـِ   ".َبْؿ ُيْرَسْؿ ِإَلْيِي

الشركط التى كضعيا يعقكب ىنا ىى لمنع األمـ مف اإلرتداد لمكثنية  
المحـك كالخمكر المقدمة كذبائح لؤلكثاف كيتناكلكنيا كبركة  = َنَجاَساِت اأَلْصَناـِ 

كاف طقس مف طقكس عبادة األكثاف =  الزنا
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ىك ما يؤكؿ كدمو فيو، أل لـ يذبح كيصفى دمو =  المخنوؽ
 الدـ
 

ممنكع منعان باتان فى العيد القديـ، كالمخنكؽ كالدـ شريعتاف = 
مكممتاف لبعضيما، فشرب الدـ ممنكع تمامان 

" المسيح يحيا فىَّ "كلماذا لـ يضؼ الرسكؿ ىنا الكصايا العشر مثبلن ؟ السبب أف المسيحية ىى بإختصار أف 
 ، 14:6كك 2كىذه الممارسات الكثنية تمنع المسيح أف يحيا فىَّ فبل إتفاؽ لممسيح مع بميعاؿ . كىك يقكد حياتى

ككاف أكؿ الحيكانات المخنكقة مف  (أل األمـ )فالرسكؿ يشدد عمى ما يمنع المسيح مف أف يحيا فييـ . 15
فالدـ محسكب أنو  (11:17ال  ) كبحسب الشريعة فشرب الدـ ممنكع، يشربكنو فيـكىكذا الدـ. الطقكس الكثنية

كلكف اهلل أعطانا أف نشرب دـ إبنو الذل فيو حياتو فنحيا . الحياة كالحياة ىى هلل، فيمتنع عمينا شرب حياة الحيكاف
 ىى اإلبتعاد عف الممارسات الكثنية التى كانكا يمارسكنيا كبيذا نفيـ أف ما منعو يعقكب لو فكائد ركحية. بحياتو

 يعطينا كالثبات فى المسيح. ليثبتكا فى المسيح  اإلنفصاؿ عف الكثنيةختصارإبفى اليياكؿ الكثنية لئبل يرتدكا ، ك
ذا كاف المسيح فينا فيك سيعطينا أف نحفظ الكصايا. أف يحيا المسيح فينا .  كا 

 

 ".«أَلفَّ ُموَسى ُمْنُذ َأْجَياؿ َقِديَمٍة، َلُو ِفي ُكؿٍّ َمِديَنٍة َمْف َيْكِرُز ِبِو، ِإْذ ُيْقرَُأ ِفي اْلَمَجاِمِع ُكؿَّ َسْبتٍ 21"(:- 21)آية 
ف يقكؿ أنو ال خكؼ عمى شريعة مكسى كال خطر عمييا مف النسياف فيى تقرأ كؿ سبت فى أيقصد يعقكب 

أف الييكد :- كلكف ىناؾ معنى آخر ليذه اآلية . المجامع، فالقكانيف الجديدة لف تجعؿ أحد ينسى شريعة مكسى
كؿ سبت كمنذ زمف بعيد كيحفظكنيا لف يمكف أف يقبمكا بينيـ مف يشرب الدـ أك . الذيف يسمعكف شريعة مكسى

يزنى أك يشترؾ فى عبادة األكثاف، فحتى يأكمكا معكـ كبدكف عثرة عميكـ باالمتناع عف ىذه األشياء حتى ال 
كىذا نفسو قالو بكلس الرسكؿ . يتزعزع إيمانيـ فى المسيح بسببكـ

كىناؾ سبب آخر كىك ربما قاؿ البعض أف بناء خيمة داكد قد . ( 29-28:10كك1 + 15:14رك+ 9:8كك 1 )
كلكف يعقكب يقكؿ ال ألف اآلية . تـ كالييكد عادكا كمؤلكا العالـ كىا ىى المجامع المنتشرة فى العالـ تشيد بذلؾ

تقكؿ أف بناء خيمة داكد الساقطة تشمؿ الييكد كاألمـ، فالنبكة ليست عمى الييكد فقط كىؤالء مجامعيـ فى كؿ 
بؿ النبكة تتكمـ عف ممؾ إسرائيؿ . مكاف، بؿ النبكة عف الكنيسة الجديدة، جسد المسيح كىى مف الييكد كاألمـ

 ىذا لـ يتـ ااٌل فى …ممؾ مف إسرائيؿ مف نسؿ داكد يممؾ عمى إسرائيؿ كاألمـ، فأيف تـ ىذا ؟. عمى األمـ
أما ما نراه اآلف فييكد متفرقيف فى العالـ يقرأكف . المسيح الذل أسس كنيسة جديدة مف الييكد كاألمـ ليممؾ عمييـ

. النامكس فى مجامعيـ كمشتتيف ببل ممؾ
 
، َفُيْرِسُموُىَما ِإَلى 22"(:- 27-22)يات اآل ـْ ِحيَنِئٍذ رََأى الرُّرُسُؿ َواْلَمَشاِيُ  َمَع ُكؿٍّ اْلَكِنيَسِة َأْف َيْختَاُروا َرُجَمْيِف ِمْنُي

ـْ 23. َيُيوَذا اْلُمَمقََّب َبْرَساَبا، َوِسياَل، َرُجَمْيِف ُمَتَقدٍَّمْيِف ِفي اإِلْخَوةِ : َأْنَطاِكَيَة َمَع ُبوُلَس َوَبْرَناَبا َوَكَتُبوا ِبَأْيِديِي
ِإْذ 24: اَلرُّرُسُؿ َواْلَمَشايُ  َواإِلْخَوُة ُيْيُدوَف َساَلًما ِإَلى اإِلْخَوِة الَِّذيَف ِمَف اأُلَمـِ ِفي َأْنَطاِكَيَة َوُسوِريََّة َوِكيِميِكيَّةَ »:ىَكَذا

، َوَقاِئِميَف َأْف َتْخَتِتُنوا َوَتْحَفُظوا  ـْ ـْ ِبَأْقَواؿ، ُمَقمٍِّبيَف َأْنُفَسُك َقْد َسِمْعَنا َأفَّ ُأَناًسا َخاِرِجيَف ِمْف ِعْنِدَنا َأْزَعُجوُك
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ـْ َنْأُمْرُىـْ  ـْ َمَع َحِبيَبْيَنا 25. النَّاُموَس، الَِّذيَف َنْحُف َل رََأْيَنا َوَقْد ِصْرَنا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َأْف َنْختَاَر َرُجَمْيِف َوُنْرِسَمُيَما ِإَلْيُك
َفَقْد َأْرَسْمَنا َيُيوَذا َوِسياَل، َوُىَما 27. َرُجَمْيِف َقْد َبَذاَل َنْفَسْيِيَما أَلْجِؿ اْسـِ َربٍَّنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ 26َبْرَناَبا َوُبوُلَس، 

ـْ ِبَنْفِس اأُلُموِر ِشَفاًىا   ".ُيْخِبرَاِنُك
كىذا كتثبيت لتعاليـ بكلس كبرنابا المذاف . إرساؿ بعثة مف قبؿ الرسؿ لمشيادة بما إتخذ مف قرارات فى المجمع

كتحـر رسالة المجمع المتيكديف الذيف خرجكا بدكف إذف كنسبكا أنفسيـ لمرسؿ كاعتبرتيـ . شيد المجمع ليما
. أف إسـ برنابا يتقدـ إسـ بكلس ألقدميتو فى الخدمة (25)كنجد فى  .خارجيف عف النظاـ

.  سببكا لكـ إرتباكان  =ُمَقمٍِّبيَف َأْنُفَسُكـْ 
  
ـْ ِثْقاًل َأْكَثَر، َغْيَر ىِذِه اأَلْشَياِء 28" (:-29-28)يات اآل وُح اْلُقُدُس َوَنْحُف، َأْف اَل َنَضَع َعَمْيُك أَلنَُّو َقْد رََأى الرُّر

ـْ ِمْنَيا َفِنِعمَّا 29: اْلَواِجَبةِ  ـْ َأْنُفَسُك َنا، الَِّتي ِإْف َحِفْظُت ، َواْلَمْخُنوِؽ، َوالزٍّ ، َوَعِف الدَّـِ َأْف َتْمَتِنُعوا َعمَّا ُذبَح ِلأَلْصَناـِ
 ".«ُكوُنوا ُمَعاَفْيفَ . َتْفَعُموفَ 

ىـ كانكا شاعريف بقيادة الركح القدس ليـ  = َوَنْحفُ . ىنا نرل تدخؿ الركح القدس فى أمكر الكنيسة بكضكح
ىـ تشاكركا . (6:16+2:13أع )ىذه ىى الكنيسة المرتشدة بالركح القدس كيدبرىا . كراضيف عف كؿ ما قيؿ

 .ألـ يعطى المسيح سمطاف الحؿ كالربط لمكنيسة. كتكصمكا ليذا القرارات كالركح القدس أرشدىـ أنيا صحيحة
إصطبلع كداعى  = ُكوُنوا ُمَعاَفْيفَ إذا ىذا ىك أسمكب يعقكب  "فحسنان تفعمكف"( 8:2يع)قارف مع = تفعموف حسناً 

 . (30:23أع )
 ، كىى لحـك الذبائح التى كانكا يقدمكنيا لؤلصناـ 20أسماىا نجاسات األصناـ فى اآلية = ما ذبح لألصناـ 

كالكاىف يأخذ جزءان منيا كيحرؽ جزء عمى المذبح ، كيأكؿ مقدـ الذبيحة جزء ليتبارؾ بو فيك إشترؾ فى األكؿ 
( . 21 ، 20 : 10كك1)مع الصنـ 

 

َفَممَّا َقرَُأوَىا 31. َفيُؤاَلِء َلمَّا ُأْطِمُقوا َجاُءوا ِإَلى َأْنَطاِكَيَة، َوَجَمُعوا اْلُجْمُيوَر َوَدَفُعوا الرٍَّساَلةَ 30" (:-35-30) ياتاآل
َـّ َبْعَد 33. َوَيُيوَذا َوِسياَل، ِإْذ َكاَنا ُىَما َأْيًضا َنِبيَّْيِف، َوَعَظا اإِلْخَوَة ِبَكاَلـٍ َكِثيٍر َوَشدََّداُىـْ 32. َفِرُحوا ِلَسَبِب التَّْعِزَيةِ  ُث

َأمَّا ُبوُلُس َوَبْرَناَبا 35. َولِكفَّ ِسياَل رََأى َأْف َيْمَبَث ُىَناؾَ 34. َما َصَرَفا َزَماًنا ُأْطِمَقا ِبَساَلـٍ ِمَف اإِلْخَوِة ِإَلى الرُّرُسؿِ 
  ".َفَأَقاَما ِفي َأْنَطاِكَيَة ُيَعمٍَّماِف َوُيَبشٍّرَاِف َمَع آَخِريَف َكِثيِريَف َأْيًضا ِبَكِمَمِة الرَّبٍّ 

فإنطاكية كانت . نجدىـ قد عادا لمخدمة لمدة فى إنطاكية (35)ىنا نرل عكدة بكلس كبرنابا إلى إنطاكية كفى 
( 35)قيؿ عف سيبل أنو نبى كفى  (32)كنبلحظ أنو فى . مركزان لبكلس الرسكؿ تبدأ منيا رحبلتو كتنتيى إلييا

.  نجده يعظ فالتفسير األعـ لكممة نبى ىك أنو كاعظ يتكمـ كيشيد لممسيح بالركح القدس
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رحمة بولس الرسوؿ الثانية 
 

َـّ َبْعَد َأيَّاـٍ َقاَؿ ُبوُلُس ِلَبْرَناَبا36" (:-40-36)يات اآل ِلَنْرِجْع َوَنْفَتِقْد ِإْخَوَتَنا ِفي ُكؿٍّ َمِديَنٍة َناَدْيَنا ِفيَيا ِبَكِمَمِة »:ُث
، َكْيَؼ ُىـْ  َوَأمَّا ُبوُلُس َفَكاَف 38َفَأَشاَر َبْرَناَبا َأْف َيْأُخَذا َمَعُيَما َأْيًضا ُيوَحنَّا الَِّذي ُيْدَعى َمْرُقَس، 37. «الرَّبٍّ

ـْ َيْذَىْب َمَعُيَما ِلْمَعَمِؿ، اَل َيْأُخَذاِنِو َمَعُيَما َفَحَصَؿ َبْيَنُيَما ُمَشاَجَرٌة 39. َيْسَتْحِسُف َأفَّ الَِّذي َفاَرَقُيَما ِمْف َبْمِفيِميََّة َوَل
َوَأمَّا ُبوُلُس َفاْختَاَر ِسياَل َوَخَرَج 40. َوَبْرَناَبا َأَخَذ َمْرُقَس َوَساَفَر ِفي اْلَبْحِر ِإَلى ُقْبُرَس . َحتَّى َفاَرَؽ َأَحُدُىَما اآلَخرَ 

  ".ُمْسَتْوَدًعا ِمَف اإِلْخَوِة ِإَلى ِنْعَمِة ااِ 
كبدأ الرحمة الثانية . بكلس رفض إصطحاب مرقس ألنو لـ يحتمؿ مشاؽ الرحمة األكلى كعاد مف منتصؼ الطريؽ

ؿ ىذا الخبلؼ لينطمؽ برنابا كمرقس فى طريؽ . بكلس كسيبل كمعيما قرارات مجمع أكرشميـ كاهلل بحكمتو حكن
كنرل حكمة اهلل الذل ييٍخًرٍج مف . كبكلس كسيبل فى طريؽ فصاركا إرساليتيف لمكانيف عكضان عف إرسالية كاحدة

كلما نضج صار ىذا الرسكؿ كالكارز العظيـ . اآلكؿ أيكيؿ فمك بقى مرقس مع بكلس لظؿ تمميذان لو تابعان لبكلس
( 11:4تى 2+10:4كك )كبكلس شيد لمرقس بعد ذلؾ....  تعمؿ معان لمخيرشياءحقان فكؿ األ. الذل بشر مصر

. كسيبل لو إسـ سمكانس فى رسائؿ بكلس الرسكؿ ككاف ىك أيضان مكاطف ركمانى مثؿ بكلس الرسكؿ
 

  ".َفاْجتَاَز ِفي ُسوِريََّة َوِكيِميِكيََّة ُيَشدٍُّد اْلَكَناِئَس 41" (:-41)آية 
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح السادس عشر
 

َذا ِتْمِميٌذ َكاَف ُىَناَؾ اْسُمُو ِتيُموثَاُوُس، اْبُف اْمرََأٍة َيُيوِديٍَّة ُمْؤِمَنٍة َولِكفَّ 1" (:-1)آية  َـّ َوَصَؿ ِإَلى َدْرَبَة َوِلْسَتَرَة، َواِِإ ُث
،     "َأَباُه ُيوَناِنيٌّ

عتمد فى اإلرسالية األكلى خبلؿ رحمة بكلس الرسكؿ األكلى . كاضح مف قكلو تمميذ أف تيمكثاكس سبؽ كآمف كا 
 

يُقوِنَيةَ 2" (:-2)آية    ".َوَكاَف َمْشُيوًدا َلُو ِمَف اإِلْخَوِة الَِّذيَف ِفي ِلْسَتَرَة َواِِإ
 

َفَأرَاَد ُبوُلُس َأْف َيْخُرَج ىَذا َمَعُو، َفَأَخَذُه َوَخَتَنُو ِمْف َأْجِؿ اْلَيُيوِد الَِّذيَف ِفي ِتْمَؾ اأَلَماِكِف، أَلفَّ اْلَجِميَع 3" (:-3)آية 
  ".َكاُنوا َيْعِرُفوَف َأَباُه َأنَُّو ُيوَناِنيٌّ 

الرسكؿ بكلس يتصرؼ بحكمة مف أجؿ الييكد، فتيمكثاكس سيخدـ كسطيـ، كىـ يعتبركف أف غير المختكف مف 
 األمـ مف الختاف أمٌا لكلنبلحظ أف مجمع أكرشميـ قد أعؼ. الييكد ىك كافر خصكصان أف أـ تيمكثاكس ييكدية

كلنبلحظ أف بكلس لـ يختنو . الييكد فميـ كضع خاص، فميختتنكا ألنيـ تعكدكا عمى ذلؾ كليفيمكا بالتدريج
إلعتقاده أف ىذا الـز لمخبلص كما يفكر المتيكديف بؿ ألنو أراد أف يككف لمييكد كييكدل ليكسب عمى كؿ حاؿ 

. كبنفس الفكر لـ يختف تمميذه تيطس فأبكاه كمييما أممياف ككاف سيخدـ األمـ. قكمان 
 

ـَ ِبَيا الرُّرُسُؿ َواْلَمَشايُ  الَِّذيَف ِفي 4" :-(4)آية  ـُ اْلَقَضاَيا الَِّتي َحَك ْذ َكاُنوا َيْجتَاُزوَف ِفي اْلُمُدِف َكاُنوا ُيَسمٍُّموَنُي َواِِإ
ـَ ِلَيْحَفُظوَىا   ".ُأوُرَشِمي

.  ىى قرارات مجمع أكرشميـ =اْلَقَضاَيا
 

   ".َفَكاَنِت اْلَكَناِئُس َتَتَشدَُّد ِفي اإِليَماِف َوَتْزَداُد ِفي اْلَعَدِد ُكؿَّ َيْوـٍ 5" (:-5)آية 
وُح اْلُقُدُس َأْف َيَتَكمَُّموا ِباْلَكِمَمِة ِفي َأِسيَّا6" (:-6)آية  ـُ الرُّر   ".َوَبْعَد َما اْجتَاُزوا ِفي ِفِريِجيََّة َوُكوَرِة َغاَلِطيََّة، َمَنَعُي

َوُكوَرِة غربان = اْجتَاُزوا ِفي ِفِريِجيََّة . ىنا نرل الركح القدس الذل يقكد الكنيسة كيتدخؿ فى تكجيو مسيرة التبشير
. (إتجاه أفسس فى الجنكب الغربى)= ف يتكممكا بالكممة فى أسياأكمنعيـ الركح . شرقان  = َغاَلِطيَّةَ 

 
وحُ 7" (:-7)آية  ـُ الرُّر ـْ َيَدْعُي    ".َفَممَّا َأَتْوا ِإَلى ِميِسيَّا َحاَوُلوا َأْف َيْذَىُبوا ِإَلى ِبِثيِنيََّة، َفَم

. مرة أخرل الركح يتدخؿ لتكجيو المسيرة
 

وا َعَمى ِميِسيَّا َواْنَحَدُروا ِإَلى َتُرَواَس 8" (:-8)آية    ".َفَمرُّر
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ـٌ َيْطُمُب ِإَلْيِو َوَيُقوؿُ : َوَظَيَرْت ِلُبوُلَس ُرْؤَيا ِفي المَّْيؿِ 9" (:-9)آية   .«!اْعُبْر ِإَلى َمِكُدوِنيََّة َوَأِعنَّا»:َرُجٌؿ َمِكُدوِنيٌّ َقاِئ
"  

كىنا نرل غالبان مبلؾ فى صكرة رجؿ  .ىنا يتضح لماذا منعيـ الركح فيك يريدىـ أف يتكجيكا إلى مقدكنيا
ككاف ظيكر رجؿ يطمب معكنة حتى ال ييمؾ مف . ضد الشيطاف كالكثنييف كالجيؿ كالخطية= َأِعنَّا .مكدكنى

الركح القدس سمح بكجكد مكانع فى طريقيـ األكؿ ثـ يقنعيـ بيذه الرؤيا . المؤكد أنو سيحرؾ قمب بكلس كيذىب
(. 7:20ر إأقنعتنى يا رب فإقتنعت  )فيك ال يحرؾ أدكات صماء، بؿ يقنعيـ 

  
ْؤَيا ِلْمَوْقِت َطَمْبَنا َأْف َنْخُرَج ِإَلى َمِكُدوِنيََّة، ُمَتَحقٍِّقيَف َأفَّ الرَّبَّ َقْد َدَعاَنا ِلُنَبشٍَّرُىـْ 10" (:-10)آية    ".َفَممَّا رََأى الرُّر
كلكف لكقا . ألكؿ مرة يستخدـ الكاتب ضمير الكاتب المتكمـ، فمف ىنا نرل أف بكلس إصطحب معوي لكقا = َطَمْبَنا

كك 2+11:4تى 2+14:4كك )ال يذكر إسمو أبدان كال خدماتو التى يقدميا كلكف بكلس يذكره بكؿ إعجاب 
18:8 .)

 
ْيَنا ِباالْسِتَقاَمِة ِإَلى َساُموْثرَاِكي، َوِفي اْلَ ِد ِإَلى ِنَياُبوِليَس 11" (:-11)آية     ".َفَأْقَمْعَنا ِمْف َتُرَواَس َوَتَوجَّ

. ميناء =  ِنَياُبوِليَس .جزيرة متاخمة لمشاطىء = َساُموْثرَاِكي. ميناء = َتُرَواَس 
 
ُؿ َمِديَنٍة ِمْف ُمَقاَطَعِة َمِكُدوِنيََّة، َوِىَي ُكوُلوِنيَّةُ 12" (:-12-13)يات اآل . َوِمْف ُىَناَؾ ِإَلى ِفيِمبٍّي، الَِّتي ِىَي َأوَّ

َوِفي َيْوـِ السَّْبِت َخَرْجَنا ِإَلى َخاِرِج اْلَمِديَنِة ِعْنَد َنْيٍر، َحْيُث َجَرِت اْلَعاَدُة َأْف 13. َفَأَقْمَنا ِفي ىِذِه اْلَمِديَنِة َأيَّاًما
ـُ النٍَّساَء المََّواِتي اْجَتَمْعفَ    ".َتُكوَف َصاَلٌة، َفَجَمْسَنا َوُكنَّا ُنَكمٍّ

كقد صيرَّىا بكلس . كمقاطعة مكدكنية مقاطعة كبرل فى ببلد اليكناف.  ىى كبرل مدف مقاطعة مكدكنية =ِفيِمبٍّي
يابان  ُؿ َمِديَنٍة = الرسكؿ محطان كممران فى رحبلتو مف فيمبى إلى تسالكنيكى ثـ إلى بيرية ذىابان كا  أكبر  (1= َأوَّ

 تعنى أف فيمبى كانت تحت الرعاية الركمانية مباشرة كأف  =ُكوُلوِنيَّةُ . أكؿ مدينة يدخميا اإليماف (2مدينة 
متيازات ركمانية كأف ال ييجمدكف قط كال يقبض عمييـ إاٌل تحت إشتراطات خاصة كليـ . لممكاطنيف فييا حقكؽ كا 

كقكانينيا ىى قكانيف ركما نفسيا . الحؽ فى رفع شككاىـ مف تحت تحقيؽ الحكاـ المحمييف إلى اإلمبراطكر نفسو
. كسبب كؿ ىذا الشرؼ أف أغسطس قيصر إنتصر فييا بجيكشو عمى أعدائو. أل أف فيمبى كانت ركما مصغرة

مصمى بجانب النير ليسيؿ )كلـ يكف فييا مجمع لمييكد كمبنى لمعبادة ربما لقمة عددىـ كلكف ليـ مكاف لمصبلة 
كلقد إعتادت النسكة اإلجتماع . كربما لرفض أىالى فيمبى إقامة مجمع لمييكد داخؿ أسكار المدينة (فيو اإلغتساؿ

 .فى ىذا المكاف أكثر مف الرجاؿ
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َفَكاَنْت َتْسَمُع اْمرََأٌة اْسُمَيا ِليِديَُّة، َبيَّاَعُة ُأْرُجَواٍف ِمْف َمِديَنِة َثَياِتيرَا، ُمَتَعبٍَّدٌة ِا، َفَفَتَح الرَّبُّر َقْمَبَيا 14" (:-14)آية 
  ".ِلُتْصِ َي ِإَلى َما َكاَف َيُقوُلُو ُبوُلُس 

. كىناؾ عبلقة تجارية بيف ثياتيرا كفيمبى قائمة عمى شيرة ثياتيرا فى إنتاج األصباغ. فى أسيا الصغرل = َثَياِتيرَا
( . 3 : 12كك1)ال بالركح القدس إف المسيح رب أحد يقكؿ أالرب يحاكؿ اقناع الكؿ ، فبل = َفَفَتَح الرَّبُّر َقْمَبَيا 

. لكف ىذه تعنى قبكليا لدعكة اهلل 
 

، َفاْدُخُموا»: َفَممَّا اْعَتَمَدْت ِىَي َوَأْىُؿ َبْيِتَيا َطَمَبْت َقاِئَمةً 15" (:-15)آية  ـْ َأنٍّي ُمْؤِمَنٌة ِبالرَّبٍّ ـْ َقْد َحَكْمُت  ِإْف ُكْنُت
  ".َفأَْلَزَمْتَنا. «َبْيِتي َواْمُكُثوا

 
اَلِة، َأفَّ َجاِرَيًة ِبَيا ُروُح ِعرَاَفٍة اْسَتْقَبَمْتَنا16" (:-18-16 )اتياآل َوَكاَنْت . َوَحَدَث َبْيَنَما ُكنَّا َذاِىِبيَف ِإَلى الصَّ

يَّاَنا َوَصَرَخْت َقاِئَمةً 17. ُتْكِسُب َمَواِلَيَيا َمْكَسًبا َكِثيرًا ِبِعرَاَفِتَيا ـْ َعِبيُد اِا »:ىِذِه اتََّبَعْت ُبوُلَس َواِِإ ىُؤاَلِء النَّاُس ُى
ـْ ِبَطِريِؽ اْلَخاَلصِ  ، الَِّذيَف ُيَناُدوَف َلُك وِح . َوَكاَنْت َتْفَعُؿ ىَذا َأيَّاًما َكِثيَرةً 18. «اْلَعِميٍّ َفَضِجَر ُبوُلُس َواْلَتَفَت ِإَلى الرُّر

  ".َفَخَرَج ِفي ِتْمَؾ السَّاَعةِ . «!َأَنا آُمُرَؾ ِباْسـِ َيُسوَع اْلَمِسيِح َأْف َتْخُرَج ِمْنَيا»:َوَقاؿَ 
كىنا ال يكجد مجمع، . كانت العادة أف يستخدـ عدك الخير الييكد كمجامع الييكد فى الثكرة كاليياج عمى بكلس

. كىى كانت تشكش عمى الكعظ كالخدمة بصراخيا. فنجد عدك الخير يستخدـ إمرأة بيا ركح شرير إلثارة المشاكؿ
كبكلس ضجر مف محاكالتيا فيك خاؼ أف يختمط فى أذىاف الناس أف المسيحية التى يبشر بيا ليا عبلقة 

كنبلحظ أف . ىك خاؼ أف يظف الناس أف المسيحية ىى نكع مف العرافة الشيطانية بالعرافة الشيطانية، أك
الشيطاف ىك الذل حرؾ الجارية لتصرخ باإليماف ليضمؿ السامعيف، كىكذا يفعؿ الشيطاف أحيانان بأف يخفى خبثو 

فيى اآلف تشيد لبكلس كلممسيحية حتى يثؽ الناس فييا كبعد قميؿ تبدأ فى تضميميـ كاليجـك . تحت ستار الديف
.  فيحدث تشكيش كيتشكؾ الناسعمى المسيحية

 
يَّاَنا َوَصَرَخْت َقاِئَمةً 17" (:-17)آية  ـْ »:ىِذِه اتََّبَعْت ُبوُلَس َواِِإ ، الَِّذيَف ُيَناُدوَف َلُك ـْ َعِبيُد اِا اْلَعِميٍّ ىُؤاَلِء النَّاُس ُى

 ".«ِبَطِريِؽ اْلَخاَلصِ 
يانا  كذلؾ ربما ألف لكقا كاف لو ميمة فى مكاف آخر أك ىك تخمؼ  ،خر أية بضمير المتكمـآ  ىذه ىىنجد = واِإ

(. 5:20)كلكف يعكد ضمير المتكمـ فى . فى فيمبى ليكمؿ الرسالة كغادرىا بكلس كسيبل
 
وُىَما ِإَلى 19" (:-24-19)يات اآل ، َأْمَسُكوا ُبوُلَس َوِسياَل َوَجرُّر ـْ َفَممَّا رََأى َمَواِليَيا َأنَُّو َقْد َخَرَج َرَجاُء َمْكَسِبِي

ْذ َأَتْوا ِبِيَما ِإَلى اْلُواَلِة، َقاُلوا20. السُّروِؽ ِإَلى اْلُحكَّاـِ  ىَذاِف الرَُّجاَلِف ُيَبْمِباَلِف َمِديَنَتَنا، َوُىَما َيُيوِديَّاِف، »:َواِِإ
َؽ 22. «َوُيَناِدَياِف ِبَعَواِئَد اَل َيُجوُز َلَنا َأْف َنْقَبَمَيا َواَل َنْعَمَؿ ِبَيا، ِإْذ َنْحُف ُروَماِنيُّروفَ 21 ـَ اْلَجْمُع َمًعا َعَمْيِيَما، َوَمزَّ َفَقا

َفَوَضُعوا َعَمْيِيَما َضَرَباٍت َكِثيَرًة َوأَْلُقوُىَما ِفي السٍّْجِف، َوَأْوَصْوا َحاِفَظ 23. اْلُواَلُة ِثَياَبُيَما َوَأَمُروا َأْف ُيْضَرَبا ِباْلِعِصيٍّ 
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، َوَضَبَط َأْرُجَمُيَما ِفي 24. السٍّْجِف َأْف َيْحُرَسُيَما ِبَضْبطٍ  َوُىَو ِإْذ َأَخَذ َوِصيًَّة ِمْثَؿ ىِذِه، أَْلَقاُىَما ِفي السٍّْجِف الدَّاِخِميٍّ
  ".اْلِمْقَطَرةِ 

ىيَّج عدك الخير أصحاب الجارية التى خرج منيا الركح النجس فثاركا ضد بكلس إذ خسركا مصالحيـ 
  .عدك الخير يستخدـ كؿ الطرؽ ضد الكرازة. الشخصية
.  مكاف المجرمكف الخطيركف كىك مظمـ كبو قاذكرات=الداخمى السجف

 
   ".َوَنْحَو ِنْصِؼ المَّْيِؿ َكاَف ُبوُلُس َوِسياَل ُيَصمٍَّياِف َوُيَسبٍَّحاِف اَا، َواْلَمْسُجوُنوَف َيْسَمُعوَنُيَما25" (:-25)آية 

 كالمسيح .عجيب بكلس الذل نسى أالمو المبرحة كأخذ يسبح اهلل فيك يعتبر اآلالـ شركة حب مع المسيح المتألـ
فإف كانت شمالو تحت "،  (22 : 16يك)اليترؾ خادمو المتألـ فى شدتو ، بؿ ىك يعزيو كيحكؿ حزنو إلى فرح 

 كلكف لنبلحظ أف األجساـ كانت مقيدة أمٌا النفكس فمحررة، ىما كانا بالجسد (6 :2نش)" رأسى فيمينو تعانقنى
 .فى السجف كلكف أركاحيما كانت فى السماء

 
َفَحَدَث َبْ َتًة َزْلَزَلٌة َعِظيَمٌة َحتَّى َتَزْعَزَعْت َأَساَساُت السٍّْجِف، َفاْنَفَتَحْت ِفي اْلَحاِؿ اأَلْبَواُب ُكمُّرَيا، 26" (:-26)آية 

  ".َواْنَفكَّْت ُقُيوُد اْلَجِميعِ 
كالزلزلة ىى تعبير عف تكاجد المبلئكة الذيف فتحكا أبكاب السجف، . اإلستجابة السمائية لبكلس الرسكؿ العظيـ

مبرر، السماء تعمف  ككانت الزلزلة الزمة لتمفت النظر لغضب السماء عمى الظمـ الذل كقع عمى الرسكليف ببل
حقيقة الرسكليف، ككاف ىناؾ فائدة أخرل ىى إيماف حافظ السجف بسبب ىؤالء الذيف يقبمكف األالـ بفرح كحياتيـ 

. متحررة مف كؿ شر، بؿ السماء تشيد ليـ كتحررىـ كتزلزؿ المدينة ألجميـ، كىـ فى محبة لكؿ إنساف
 

َوَلمَّا اْسَتْيَقَظ َحاِفُظ السٍّْجِف، َورََأى َأْبَواَب السٍّْجِف َمْفُتوَحًة، اْسَتؿَّ َسْيَفُو َوَكاَف ُمْزِمًعا َأْف َيْقُتَؿ 27" (:-27)آية 
  ".َنْفَسُو، َظانًّا َأفَّ اْلَمْسُجوِنيَف َقْد َىَرُبوا

كاف مف تقميد الشرؼ الركمانى أف السجاف الذل يخفؽ فى ضبط سجينو أف ال ينتظر التحقيؽ كالعقكبة بؿ 
كنبلحظ أف مف بداخؿ .  سجيفقكعمكمان لـ يكف بديؿ مف حكـ المكت لمف ييرب مف. يقضى بنفسو عمى نفسو

بينما مف فى . السجف فى ظبلـ يستطيع أف يرل مف فى الخارج لذلؾ رأل بكلس السجاف كىك يكشؾ أف ينتحر
. الخارج ال يرل مف فى الداخؿ بسبب الظممة فى الداخؿ لذلؾ لـ يرل السجاف بكلس كمف معو فظف أنيما ىربا

 

. «!أَلفَّ َجِميَعَنا ىُيَنا! اَل َتْفَعْؿ ِبَنْفِسَؾ َشْيًئا َرِديًّا»:َفَناَدى ُبوُلُس ِبَصْوٍت َعِظيـٍ َقاِئالً 28" (:-29-28)يات اآل
  "َفَطَمَب َضْوًءا َواْنَدَفَع ِإَلى َداِخؿ، َوَخرَّ ِلُبوُلَس َوِسياَل َوُىَو ُمْرَتِعٌد،29

 
َـّ َأْخَرَجُيَما َوَقاؿَ 30" (:-30) آية ، َماَذا َيْنَبِ ي َأْف َأْفَعَؿ ِلَكْي َأْخُمَص؟»:ُث  ".«َيا َسيٍَّديَّ
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كربما سمع ىذا السجاف عف  . بكلس كسيبل فى نظره لـ يعكدا مساجيف، بؿ لقد إرتفعا لدرجة السادة =َيا َسيٍَّديَّ 
كلكف بعد الزلزلة كما حدث . بو بكلس الرسكؿ كلكنو لـ يصدؽ كلـ يؤمف الديف الجديد كالخبلص الذل يبشر

. طمب خبلصو الشخصى
 

   ".«آِمْف ِبالرَّبٍّ َيُسوَع اْلَمِسيِح َفَتْخُمَص َأْنَت َوَأْىُؿ َبْيِتؾَ »:َفَقاالَ 31" (:-31)آية 
 يعتمد اإلخكة البركتستانت عمى ىذه اآلية إلثبات أف اإليماف كحده ىك كافى  = َفَتْخُمَص …آِمْف ِبالرَّبٍّ َيُسوَع 

راجع كتاب الخبلص فى المفيـك األرثكذكسى  )كىنا ليس مجاؿ الرد عمى ذلؾ . لمخبلص دكف أل عمؿ اك جيد
كلكف الرد البسيط، ىؿ كاف الكقت مناسبان لمثؿ ىذا السجاف الذل يطمب خبلص نفسو أف  (لقداسة البابا شنكدة 

كتقمع  (5:17تس 1 )"صمكا ببل إنقطاع"يقكؿ لو بكلس لكى تخمص ينبغى أف تؤمف ثـ التكؼ عف الصبلة 
( 5:3كك )كتميت أعضاءؾ التى ىى عمى األرض . (9:27كك1)جسدؾ كتستعبده حتى ال تصير مرفكضان 

كتتعمـ المحبة  (3:1كك)كتعيش لتفكر فى السماكيات فقط كتطمب ما ىك فكؽ كال تيتـ بأل شئ عمى األرض 
 ، 6:6كك 1)كعميؾ أف تقبؿ الظمـ كأف يسمبؾ الناس كال تحاكميـ أماـ المحاكـ . (13كك1)كمكاصفاتيا كالتالى 

. ىؿ كاف ىذا السجاف الكثنى سيتحمؿ كؿ ىذه التعاليـ أـ يؤثر طريؽ السبلمة كيترؾ المسيحية. كى …كى …كى …7
لكننا نفيـ مف قكؿ بكلس الرسكؿ أف اإليماف ىك المدخؿ كبعد ذلؾ يأتى كؿ ما يعممو لنا الكتاب المقدس 

أف بكلس عٌمد السجاف كأىؿ بيتو، فإذا كاف اإليماف لكحده يكفى فمماذا  (33)بدليؿ أننا نجد فى آية . تدريجيان 
ذا تمسكنا بالحرؼ فاآلية ال تفيد البركتستانت فيما يريدكف ألف بكلس يقكؿ تخمص أنت كأىؿ بيتؾ ! عمٌدىـ ؟ كا 

طبعان المقصكد إيمانؾ ىك الخطكة األكلى كسيأتى بعدىا خطكات عمى ! ؟ فيؿ إيماف الشخص يفيد أىؿ بيتو
. طريؽ الخبلص

 
  ".َوَكمََّماُه َوَجِميَع َمْف ِفي َبْيِتِو ِبَكِمَمِة الرَّبٍّ 32" (:-32)آية 
 

َمُيَما ِمَف اْلِجرَاَحاِت، َواْعَتَمَد ِفي اْلَحاِؿ ُىَو َوالَِّذيَف َلُو 33" (:-33)آية َفَأَخَذُىَما ِفي ِتْمَؾ السَّاَعِة ِمَف المَّْيِؿ َوَغسَّ
  ".َأْجَمُعوفَ 
َمُيَما   .السجاف غسَّؿ بكلس مف جراحاتو الجسدية كبكلس غسَّؿ السجاف مف جراحاتو الركحية = َواْعَتَمدَ  …َوَغسَّ

 
ـَ َلُيَما َماِئَدًة، َوَتَيمََّؿ َمَع َجِميِع َبْيِتِو ِإْذ َكاَف َقْد آَمَف ِبااِ 34" (:-34)آية    ".َوَلمَّا َأْصَعَدُىَما ِإَلى َبْيِتِو َقدَّ
 

اَلِديَف َقاِئِميفَ 35" (:-35)آية      ".«َأْطِمْؽ َذْيِنَؾ الرَُّجَمْيفِ »:َوَلمَّا َصاَر النََّياُر َأْرَسَؿ اْلُواَلُة اْلجَّ
كربما إرتعبكا مف . كربما عرؼ الكالة بحقيقة المرأة العرافة فأصدركا أمران باإلفراج. ربما أتى مبلؾ كأفزع الكالة ليبلن 

. الزلزلة خاصة حيف سمعكا عف فتح أبكاب السجف
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َفَأْخَبَر َحاِفُظ السٍّْجِف ُبوُلَس ِبيذا الَكالَّـِ َأفَّ اْلُواَلَة َقْد َأْرَسُموا َأْف ُتْطَمَقا، َفاْخُرَجا اآلَف َواْذَىَبا 36" (:-36)آية 
  ".ِبَساَلـٍ 

 
ـْ ُبوُلُس 37" (:-37)آية  َضَرُبوَنا َجْيرًا َغْيَر َمْقِضيٍّب َعَمْيَنا، َوَنْحُف َرُجاَلِف ُروَماِنيَّاِف، َوأَْلَقْوَنا ِفي »:َفَقاَؿ َلُي

ـْ َوُيْخِرُجوَنا! َأَفاآلَف َيْطُرُدوَنَنا ِسرًّا؟ َكالَّ . السٍّْجفِ  ـْ َأْنُفُسُي  ".«َبْؿ ِلَيْأُتوا ُى
بكلس يعمف أنو ركمانى حتى ال يعطمكنو مرة أخرل عف الكرازة سكاء فى ىذا البمد أك أل بمد ركمانى آخر، أل 

فالحكـ الذل سيصدر مف حاكـ ركمانى سيككف سابقة يستفيد منيا باقى . أف يراعى الحكاـ ىذه الحقيقة مستقببلن 
كحكـ . كالضرب كاف جيران ليذليما. كبكلس إعتمد عمى أف الحاكـ أخطأ إذ ضربيما كىما ركمانياف. الحكاـ

.  كىذا درس أف يطالب المسيحى بحقكقو دكف أف يىكره أحد. عمييما بدكف محاكمة
 

، َفاْخَتَشْوا َلمَّا َسِمُعوا َأنَُّيَما ُروَماِنيَّافِ 38" (:-38)آية  اَلُدوَف اْلُواَلَة ِبيَذا اْلَكاَلـِ   .َفَأْخَبَر اْلجَّ
 

 .َفَجاُءوا َوَتَضرَُّعوا ِإَلْيِيَما َوَأْخَرُجوُىَما، َوَسأَُلوُىَما َأْف َيْخُرَجا ِمَف اْلَمِديَنةِ 39" (:-39)آية 
لقد أصٌر بكلس الرسكؿ أف يأتى لو الحكٌاـ ليطمبكا خركجو كذلؾ إلعبلف أف القانكف = َسأَُلوُىَما َأْف َيْخُرَجا 

كالحكاـ كافقكا خكفان مف العقاب ألنيـ ضربكا بكلس كمزقكا ثيابو كسجنكه  . الركمانى لـ يجد عيبان فى المسيحية
كلكف الحكاـ طمبكا خركج بكلس كسيبل ألف حمايتيـ مف الجماىير الغاضبة ستككف صعبة . كىك ركمانى الجنسية

. لذلؾ طمبكا بأدب خركجيما
 

َـّ َخَرَجا40" (:-40)آية  ـْ ُث َياُى   .َفَخَرَجا ِمَف السٍّْجِف َوَدَخاَل ِعْنَد ِليِديََّة، َفَأْبَصرَا اإِلْخَوَة َوَعزَّ
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح السابع عشر
 
َفَدَخَؿ 2. َفاْجتَازَا ِفي َأْمِفيُبوِليَس َوَأُبوُلوِنيََّة، َوَأَتَيا ِإَلى َتَساُلوِنيِكي، َحْيُث َكاَف َمْجَمُع اْلَيُيودِ 1" (:-3-1)يات اآل

ـْ َثاَلَثَة ُسُبوٍت ِمَف اْلُكُتِب،  ُي ـْ َحَسَب َعاَدِتِو، َوَكاَف ُيَحاجُّر ًحا َوُمَبيًٍّنا َأنَُّو َكاَف َيْنَبِ ي َأفَّ اْلَمِسيَح 3ُبوُلُس ِإَلْيِي ُمَوضٍّ
ـُ َوَيُقوـُ ِمَف اأَلْمَواِت، َوَأفَّ  ـْ ِبوِ : َيتَأَلَّ    ".ىَذا ُىَو اْلَمِسيُح َيُسوُع الَِّذي َأَنا ُأَناِدي َلُك

. كربما بقى لكقا كتيمكثاكس لمعناية بكنيسة فيمبى. بؿ كاف بكلس كسيبل فقط. إذان لـ يكف لكقا معيـ = َفاْجتَازَا
( 11:4تى 2)كيستمر معو لحيف إستشياده  (6 ، 5:20أع )كسيعكد لكقا لئلنضماـ لبكلس فى 

 عاصمة اإلمبراطكرية اليكنانية الشرقية قبؿ القسطنطينية، كقد سميت عمى إسـ أخت اإلسكندر  =َتَساُلوِنيِكي
. كفى ىذا الكقت كانت عاصمة مقدكنية. األكبر

  
ـْ َواْنَحاُزوا ِإَلى ُبوُلَس َوِسياَل، َوِمَف اْلُيوَناِنيٍّيَف اْلُمَتَعبٍِّديَف ُجْمُيوٌر َكِثيٌر، َوِمَف 4" (:-4)آية  َفاْقَتَنَع َقْوـٌ ِمْنُي

   ".النٍَّساِء اْلُمَتَقدٍَّماِت َعَدٌد َلْيَس ِبَقِميؿ
 ككالعادة يبدأ بكلس 200000كاف فى تسالكنيكى جالية ييكدية ضخمة تقدر بثمث سكاف المدينة البالغ سكانيا 

. ككالعادة يييج الييكد كيثيركا الدنيا ضد بكلس. الرسكؿ بمجمع الييكد كاليكنانييف الذيف يحضركف المجمع
 

ُسوا اْلَمِديَنَة، 5" (:-5) آية َفَ اَر اْلَيُيوُد َغْيُر اْلُمْؤِمِنيَف َواتََّخُذوا ِرَجااًل َأْشرَارًا ِمْف َأْىِؿ السُّروِؽ، َوَتَجمَُّعوا َوَسجَّ
  ".َوَقاُموا َعَمى َبْيِت َياُسوَف َطاِلِبيَف َأْف ُيْحِضُروُىَما ِإَلى الشَّْعبِ 

كغالبان كاف بكلس كسيبل يقيماف عند منزؿ ياسكف رئيس . ىنا نراىـ يستأجركف رجاؿ أشرار إلثارة فتنة فى المدينة
 . المجمع

  .(مثيرل شغب كبمطجية)عاطميف عف العمؿ  = ِرَجااًل َأْشرَارًا ِمْف َأْىِؿ السُّروؽِ 
. ىك ييكدل آمف بالمسيح = َياُسوفَ  
 
وا َياُسوَف َوُأَناًسا ِمَف اإِلْخَوِة ِإَلى ُحكَّاـِ اْلَمِديَنِة َصاِرِخيفَ 6" (:-7-6)يات اآل ـْ َيِجُدوُىَما، َجرُّر ِإفَّ ىُؤاَلِء »:َوَلمَّا َل

ـْ َياُسوفُ 7 .الَِّذيَف َفَتُنوا اْلَمْسُكوَنَة َحَضُروا ِإَلى ىُيَنا َأْيًضا ـْ َيْعَمُموَف ِضدَّ َأْحَكاـِ َقْيَصَر . َوَقْد َقِبَمُي َوىُؤاَلِء ُكمُّرُي
   ".«!َيُسوعُ : ِإنَُّو ُيوَجُد َمِمٌؾ آَخرُ : َقاِئِميفَ 

 
ـَ اْلَمِديَنِة ِإْذ َسِمُعوا ىَذا8"(:- 8)آية     ".َفَأْزَعُجوا اْلَجْمَع َوُحكَّا

الحظ الخدعة التى يستعمميا الييكد أف يسكع ممؾ ينافس قيصر، كبالطبع فالحكاـ كالكالة يرتعبكف مف كجكد ثكرة 
. كيذه ضد قيصر
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َـّ َأْطَمُقوُىـْ 9" (:-9)آية    ".َفَأَخُذوا َكَفاَلًة ِمْف َياُسوَف َوِمَف اْلَباِقيَف، ُث

نرل ىنا عدالة الحكاـ الركماف فيـ لـ يسيئكا لممتيميف زكران، بؿ عمى العكس فيـ حكمكا عمى ياسكف رئيس 
كأطمقكا اإلخكة، لذلؾ فقد غادر بكلس تسالكنيكى لمنع . المجمع بدفع كفالة لضماف حسف سير سمكؾ بكلس

. إحراج ياسكف
 

َوُىَما َلمَّا َوَصاَل َمَضَيا ِإَلى . َوَأمَّا اإِلْخَوُة َفِمْمَوْقِت َأْرَسُموا ُبوُلَس َوِسياَل َلْياًل ِإَلى ِبيِريَّةَ 10" (:-12-10)يات اآل
َوَكاَف ىُؤاَلِء َأْشَرَؼ ِمَف الَِّذيَف ِفي َتَساُلوِنيِكي، َفَقِبُموا اْلَكِمَمَة ِبُكؿٍّ َنَشاٍط َفاِحِصيَف اْلُكُتَب ُكؿَّ 11. َمْجَمِع اْلَيُيودِ 

ـْ َكِثيُروَف، َوِمَف النٍَّساِء اْلُيوَناِنيَّاِت الشَِّريَفاِت، َوِمَف الرٍَّجاِؿ َعَدٌد َلْيَس 12َىْؿ ىِذِه اأُلُموُر ىَكَذا؟ : َيْوـٍ  َفآَمَف ِمْنُي
  ".ِبَقِميؿ

كىنا يتجو بكلس كسيبل إلى بيرية كىى مدينة  .كالعادة يتجو بكلس لمجمع الييكد الذيف كانكا أكثر إستجابة لو
.  أصميا أرحب صدران  = َأْشَرؼَ     .غرب تسالكنيكى

 
ـَ اْلَيُيوُد الَِّذيَف ِمْف َتَساُلوِنيِكي َأنَُّو ِفي ِبيِريََّة َأْيًضا َناَدى ُبوُلُس ِبَكِمَمِة اِا، َجاُءوا 13" (:-13)آية  َفَممَّا َعِم

   ".ُيَييٍُّجوَف اْلُجُموَع ُىَناَؾ َأْيًضا

.  ميبلن 60أشرار الييكد فى تسالكنيكى يتعقبكف بكلس الرسكؿ مع أف المسافة بيف تسالكنيكى كبيرية أكثر مف 
 

  ".َفِحيَنِئٍذ َأْرَسَؿ اإِلْخَوُة ُبوُلَس ِلْمَوْقِت ِلَيْذَىَب َكَما ِإَلى اْلَبْحِر، َوَأمَّا ِسياَل َوِتيُموثَاُوُس َفَبِقَيا ُىَناؾَ 14" (:-14)آية 
أل ىـ أرسمكا مع بكلس . الترجمة األفضؿ لغاية البحر = َكَما ِإَلى اْلَبْحرِ . نجد ىنا بكلس يتجو بحران إلى أثينا
.  بعض اإلخكة ليشيعكه حتى البحر

 
َوَلمَّا َأَخُذوا َوِصيًَّة ِإَلى ِسياَل َوِتيُموثَاُوَس َأْف َيْأِتَيا . َوالَِّذيَف َصاَحُبوا ُبوُلَس َجاُءوا ِبِو ِإَلى َأِثيَنا15" (:-15)آية 

  ".ِإَلْيِو ِبَأْسَرِع َما ُيْمِكُف، َمَضْوا
ىؤالء اإلخكة مف محبتيـ رافقكا بكلس فى رحمتو البحرية حتى أثينا كىك طمب منيـ أف يرسمكا لو سيبل 

. كتيمكثاكس
 

  ".َوَبْيَنَما ُبوُلُس َيْنَتِظُرُىَما ِفي َأِثيَنا اْحَتدَّْت ُروُحُو ِفيِو، ِإْذ رََأى اْلَمِديَنَة َمْمُمَؤًة َأْصَناًما16" (:-16)آية 
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كبكلس الذل . يكدكف كؿ يـك سماع الجديد. تتباىى بفبلسفتيا كشعرائيا. أثينا كانت عاصمة الحكمة فى العالـ
كقيؿ أف أصناـ أثينا كانت أكثر . تربى عمى كراىية األصناـ إحتدت ركحو فيو مما رآه مف أصناـ تمؤل المدينة

. مف كؿ أصناـ ببلد اليكناف كقيؿ عنيا أنو األسيؿ أف تجد فى أثينا إليان عف أف تجد إنسانان 
 

ـُ ِفي اْلَمْجَمِع اْلَيُيوَد اْلُمَتَعبٍِّديَف، َوالَِّذيَف ُيَصاِدُفوَنُو ِفي السُّروِؽ ُكؿَّ َيْوٍـ 17" (:-17)آية     ".َفَكاَف ُيَكمٍّ
كاف يكمـ الييكد األتقياء فى المجمع كيذىب لمسكؽ ليكمـ الكثنييف فالسكؽ فى أثينا ىك مكاف لمحكار كليس لمشراء 

. كالبيع فقط
 

َواِقيٍّيَف، َوَقاَؿ َبْعٌض 18" (:-18) آية ُتَرى َماَذا ُيِريُد ىَذا اْلِمْيَذاُر َأْف »:َفَقاَبَمُو َقْوـٌ ِمَف اْلَفاَلِسَفِة اأَلِبيُكوِريٍّيَف َوالرٍّ
ـْ ِبَيُسوَع َواْلِقَياَمةِ . «ِإنَُّو َيْظَيُر ُمَناِدًيا ِبآِلَيٍة َغِريَبةٍ »:َوَبْعٌض « َيُقوَؿ؟   ".أَلنَُّو َكاَف ُيَبشٍُّرُى

لدى فى سنة  =اأَلِبيُكوِريٍّيفَ  كىؤالء ال يؤمنكف باآللية، كيقكلكف أف اآللية حتى . ـ. ؽ342 فيمسفكىـ أبيككرس كي
ف كيًجدىٍت فيى الييميا شىء مف أمكر ىذا العالـ . أك أكيًجدى صدفة أك إثر حادثة كالعالـ عندىـ قد أكجد نفسو،. كا 

كالجسد كالركح ينتيياف إلى ال شىء أل يفنياف كال قيامة ال لمجسد كال لمركح، لذلؾ كانت ىذه الفمسفة تكصى 
أتباعيا بالبحث عف المذة أينما كيًجدىت، غايتيـ أف يمتعكا أنفسيـ، كليـ مثؿ معركؼ لنأكؿ كنشرب ألننا غدان 

كىـ ال يضطربكف لشىء إاٌل بيدكء أنفسيـ كنمكذجيـ األعمى ىك الحيكانات فى إرتياحيـ ألنفسيـ . نمكت
.  كغرائزىـ
َواِقيٍّيفَ  .  فيمسكفيـ ىك زينكف مف مكاليد قبرص كتسمكا ركاقيكف ألنيـ يجتمعكف فى ركاؽ متعدد األلكاف=الرٍّ

كالعالـ ىك كياف . يؤمنكف أف اهلل ىك ركح أك عقؿ العالـ. ككانكا يقاكمكف الشر مف حكليـ. يؤمنكف بتعدد اآللية
كاهلل عندىـ لـ يخمؽ الطبيعة لكنو . فالمادة عندىـ متحدة بالركح أك األلكىة . نفسى عاقؿ أكجد كؿ شىء بنفسو

لذلؾ فالقيامة التى بشَّر . كالركح عند الركاقييف مادة تحترؽ بالمكت لتعكد كيمتصيا اهلل فى نفسو. يدبرىا فحسب
 فأل مسرة ليست شيئان .كيعممكف بعدـ اإلنفعاؿ البشرل رغـ أل أحداث. بيا بكلس ىؤالء ىى منافية لمعقؿ

. ككؿ ما يتكافؽ مع العقؿ فيك حسف كما ال يتكافؽ مع العقؿ فيك الشر.  كاأللـ فى أشد أحكالو ليس شران ،صالحان 
 ىذه الفمسفة …كىـ يعتبركف أف كؿ إنساف ىك ممؾ نفسو، بؿ ىك إلو . كالحكيـ ىك مف يعيش كفؽ ما يقبمو عقمو

.  حرفيان تعنى أنو سرؽ فمسفة إنساف آخر كينسبيا لنفسو=ىَذا اْلِمْيَذاُر . ىى مدرسة الكبرياء كالتألو 
 

َىْؿ ُيْمِكُنَنا َأْف َنْعِرَؼ َما ُىَو ىَذا »:َفَأَخُذوُه َوَذَىُبوا ِبِو ِإَلى َأِرُيوَس َباُغوَس، َقاِئِميفَ 19" (:-20-19)يات اآل
ـُ ِبوِ  ـُ اْلَجِديُد الَِّذي َتَتَكمَّ ـَ َما َعَسى َأْف َتُكوَف 20. التَّْعِمي أَلنََّؾ تَْأِتي ِإَلى َمَساِمِعَنا ِبُأُموٍر َغِريَبٍة، َفُنِريُد َأْف َنْعَم

  ".«ىِذهِ 
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َأمَّا اأَلِثيِنِويُّروَف َأْجَمُعوَف َواْلُ َرَباُء اْلُمْسَتْوِطُنوَف، َفاَل َيَتَفرَُّغوَف ِلَشْيٍء آَخَر، ِإالَّ أَلْف َيَتَكمَُّموا َأْو 21" (:-21)آية 
  ".َيْسَمُعوا َشْيًئا َحديثًا

قاؿ أحدى المؤرخيف انو إذا قابؿ  .كانكا يتباحثكف فى الحدائؽ كالشكارع كالمياديف كاألسكاؽ فى العمـك كالفمسفة
. شخص شخصان فى السكؽ سألو ىؿ ىناؾ شيئان جديدان 

 
ـْ ! َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اأَلِثيِنِويُّروفَ »:َفَوَقَؼ ُبوُلُس ِفي َوْسِط َأِرُيوَس َباُغوَس َوَقاؿَ 22" (:-22)آية  ـْ ِمْف ُكؿٍّ َوْجٍو َكَأنَُّك َأرَاُك

   "ُمَتَديٍُّنوَف َكِثيرًا،
ككانت أثينا مثاالن لمبمد الذل فيو . يطارحكف فييا األراء.  ىك ساحة خاصة لمقاء الفبلسفة=َأِرُيوَس َباُغوَس 

كنبلحظ أنيـ يقبمكف تعدد . تحفظ حرية الرأل لذلؾ خرج منيا بكلس دكف أف ييينو أحد أك يعذبو أك يسجنو
كالييكد ينادكف باإللو الكاحد كلقد . ككاف لمييكد مجمع كسط أثينا. اآللية، كلذلؾ قبمكا أف يعيش كسطيـ الييكد

أما المسيحية كالييكدية فتقكؿ أف ىناؾ إلو كاحد ال تقبؿ سكاه . إعتبر األثينكيكف أف إلو الييكد ىك أحد اآللية
ككانت . كاألريكس باغكس كاف مكرسان إللو الحرب مارس. إذان ال تعايش مع تعدد اآللية. ككؿ ما عداه شياطيف

كىـ أخذكا . إذان كاف يستخدـ إمٌا كمحكمة أك لئلجتماعات العامة. تعقد ىناؾ اإلجتماعات التشريعية كالقضائية
.  بكلس ال ليحاكمكه بؿ ليتجادلكا معو كيسمعكا منو

 
، َوَجْدُت َأْيًضا َمْذَبًحا َمْكُتوًبا َعَمْيوِ 23 (:-23)آية  ـْ إِللٍو »:أَلنَِّني َبْيَنَما ُكْنُت َأْجتَاُز َوَأْنُظُر ِإَلى َمْعُبوَداِتُك

ـْ ِبوِ . «َمْجُيوؿ ـْ َتْجَيُموَنُو، ىَذا َأَنا ُأَناِدي َلُك   ".َفالَِّذي َتتَُّقوَنُو َوَأْنُت
كاف ىناؾ شاعر مف شعرائيـ إسمو أبيمينيدس نصح بتشييد مذابح إللو مجيكؿ فى أثينا كما حكليا، كىك فى 

كالحظ حكمة بكلس الرسكؿ أنو لـ يبدأ مع ىؤالء . رأيو أف ىناؾ إلو مجيكؿ ال نعرفو كراء كؿ ما نراه فى العالـ
الكثنيكف بأف يياجميـ كيشتميـ عمى كثنيتيـ، بؿ يبدأ مف نقطة إيجابية عندىـ كىى إلو مجيكؿ كلكف كراء كؿ 

مف أيف ىذا الذكاء . ما نراه فى العالـ كيقكؿ ليـ ىا أنا أبشركـ بيذا اإللو المجيكؿ فأنا قد عرفتو كأبشركـ بو
كاضح أنو راجع إلتحاده باهلل المصدر ك. ىك ذكاء ركحى أل الركح القدس الساكف فيو ىك أعطاه لبكلس ؟ 

لكف فى المحظة التى نتصكر أف قكتنا كذكاءنا ىى منا ننفصؿ عف اهلل كنقع فى . البلنيائى لمحكمة كالذكاء كالقكة
. حيز المحدكد

  
ـَ َوُكؿَّ َما ِفيِو، ىَذا، ِإْذ ُىَو َربُّر السََّماِء َواأَلْرِض، اَل َيْسُكُف ِفي َىَياِكَؿ 24" (:-24)آيو  اإِللُو الَِّذي َخَمَؽ اْلَعاَل

  "َمْصُنوَعٍة ِباأَلَياِدي،
. كىك أيضان ىنا نراه يياجـ فكرة إقامة ىياكؿ مممكءة بالتماثيؿ الكثنية. ىذا ضد رأل الفبلسفة أف اهلل خمؽ العالـ
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ـُ ِبَأَياِدي النَّاِس َكَأنَُّو ُمْحتَاٌج ِإَلى َشْيٍء، ِإْذ ُىَو ُيْعِطي اْلَجِميَع َحَياًة َوَنْفًسا َوُكؿَّ َشْيءٍ 25" (:-25) آية  .َواَل ُيْخَد
" 

ذا إحتاج لمبشر كيؼ يككف إليان  لست أنت المحتاج  " …نبلحظ منطؽ بكلس الرسكؿ، ىؿ اإللو يحتاج لمبشر، كا 
. كىنا بكلس يرد عمى منطؽ الفبلسفة أف العالـ أزلى" إلى عبكديتى بؿ أنا المحتاج لربكبيتؾ

 
ـَ ِباأَلْوَقاِت اْلُمَعيََّنِة 26" (:-26)آية  َوَصَنَع ِمْف َدـٍ َواِحٍد ُكؿَّ ُأمٍَّة ِمَف النَّاِس َيْسُكُنوَف َعَمى ُكؿٍّ َوْجِو اأَلْرِض، َوَحَت

، ـْ     "َوِبُحُدوِد َمْسَكِنِي
كأيضان . كبيذا ىك يبرلء نفسو مف العنصرية الييكدية. أل مف نفس الثنائى آدـ كحكاء= َوَصَنَع ِمْف َدـٍ َواِحٍد 

 .يياجـ اليكنانييف الذيف قسمكا العالـ إلى يكنانييف كبرابرة كقالكا أنيـ مف تربة مختمفة
 

ـْ َيَتَممَُّسوَنُو َفَيِجُدوُه، َمَع َأنَُّو َعْف ُكؿٍّ َواِحٍد ِمنَّا َلْيَس َبِعيًدا27" (:-27)آية    ".ِلَكْي َيْطُمُبوا اَا َلَعمَُّي
، كضع اهلل ىذا الشعكر لنمجأ إليو كنفتش عنو، كىك ليس  هلل ىناؾ حنيف طبيعى كشعكر طبيعى داخؿ كؿ إنساف

.  بعيدان، فمف يطمب سيجده كيككف ىذا راحة لئلنساف فيك خميقة اهلل كنفخة مف عنده
 

ـْ َأْيًضا. أَلنََّنا ِبِو َنْحَيا َوَنَتَحرَُّؾ َوُنوَجدُ 28" (:-28)آية  يَُّتوُ : َكَما َقاَؿ َبْعُض ُشَعرَاِئُك    ".أَلنََّنا َأْيًضا ُذرٍّ
ىذه  = أَلنََّنا ِبِو َنْحَيا َوَنَتَحرَُّؾ َوُنوَجدُ ال يكجد كممات نظير ىذه تشير إلعتماد المخمكؽ الكمى عمى اهلل الخالؽ 
كلقد إقتبس بكلس مف ىذا الشاعر . مقتبسة مف شعر الشاعر أبيمينيدس الذل نصح بإقامة تمثاؿ إللو مجيكؿ

كفى ىذه القصيدة يخاطب الشاعر اإللو األسمى  (12:1تى )كىذه القصيدة سطران آخر فى رسالتو لتيطس 
. كحكش ردية بطكف بطالة. لقد صنعكا لؾ قبران أييا القدكس األعمى كالكريتيكف دائمان كذابكف كقتمة"المجيكؿ قائبلن 

 ىذه كممات عجيب أف ينطؽ بيا .أنت قائـ كحى ألنو بؾ نحيا كنتحرؾ كنكجد.. كلكنؾ لست ميتان إلى األبد
 سنة، كلكنيا تثبت أف الركح القدس كاف يتعامؿ مع كؿ العالـ، فاهلل ال 600شاعر كثنى قبؿ المسيح بأكثر مف 

 .يترؾ نفسو ببل شاىد 
يَُّتوُ  َقاؿَ كىذا . ىنا يأخذ بكلس إقتباسان مف شاعر أخر ىك أراتس= َأْيًضا  . أَلنََّنا َأْيًضا ُذرٍّ

كنبلحظ حكمة بكلس فيك حيف يكمـ الييكد يستخدـ الكتاب المقدس كىك فى ىذا ضميع ككاف يثبت لمييكد أف 
 (.12:1تى)كحيف يكمـ اليكنانييف يستشيد بشعرائيـ كىـ يعتبركف شعراءىـ أنبياء . المسيح فيو تحقيؽ النبكات

 
ٍة َأْو َحَجِر َنْقِش ِصَناَعِة 29" (:-29)آية  يَُّة اِا، اَل َيْنَبِ ي َأْف َنُظفَّ َأفَّ الالَُّىوَت َشِبيٌو ِبَذَىٍب َأْو ِفضَّ َفِإْذ َنْحُف ُذرٍّ

  ".َواْخِترَاِع ِإْنَسافٍ 
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 .كيؼ نككف نحف أكالد اهلل كيككف اهلل خشب أك ذىب أل أقؿ نببلن مف ذريتو، ألـ يقؿ نبيكـ أننا ذريتو أل أكالده
.  فيؿ يقبؿ أف يككف اهلل أقؿ مف ذريتو أك أف ذريتو تصنعو مف ذىب أك خشب

 
   ".َفاُا اآلَف َيْأُمُر َجِميَع النَّاِس ِفي ُكؿٍّ َمَكاٍف َأْف َيُتوُبوا، ُمَتَ اِضًيا َعْف َأْزِمَنِة اْلَجْيؿِ 30" (:-30)آية 

  .ىنا يتيميـ بسبب أفكارىـ أنيـ فى جيؿ بالرغـ مف فمسفتيـ
. بيذا يتحدل الفبلسفة القدرييف فالتكبة تعنى المسئكلية= يتوبوا

 
ـَ َيْوًما ُىَو ِفيِو ُمْزِمٌع َأْف َيِديَف اْلَمْسُكوَنَة ِباْلَعْدِؿ، ِبَرُجؿ َقْد َعيََّنُو، ُمَقدًٍّما ِلْمَجِميِع ِإيَماًنا 31" (:-31)آية  أَلنَُّو َأَقا

 ".«ِإْذ َأَقاَمُو ِمَف اأَلْمَواتِ 
. إف لـ يتكبكا فيناؾ دينكنة كسنداف أماـ ىذا اإللو

 
َسَنْسَمُع ِمْنَؾ َعْف »:َوَلمَّا َسِمُعوا ِباْلِقَياَمِة ِمَف اأَلْمَواِت َكاَف اْلَبْعُض َيْسَتْيِزُئوَف، َواْلَبْعُض َيُقوُلوفَ 32" (:-32)آية 

   ".«!ىَذا َأْيًضا
عتبركا كبلـ بكلس كبلمان تافيان كغالبان كاف ىؤالء مف األبيككرييف أمٌا . حينما سمعكا عف القيامة البعض استيزأكا كا 

كأف كبلمو جديد عمى أسماعيـ فطمبكا أف . الركاقيكف فكجدكا فى كبلمو ما يثير تفكيرىـ كأف كبلمو مثيران لمجدؿ
.  كربما تعنى ىذه العبارة السخرية مف فكرة القيامةَسَنْسَمُع ِمْنَؾ َعْف ىَذا َأْيًضا= يسمعكه ثانية

 
   ".َوىَكَذا َخَرَج ُبوُلُس ِمْف َوْسِطِيـْ 33" (:-33)آية 

. خرج بكلس مف أثينا إذ كجد أف الكقت سيضيع فى مناقشات ال تنتيى كذىب إلى ككرنثكس إلى حيث كجيو اهلل
. لـ يترؾ أثينا ىربان مف إضطياد لكف ألف أحدان ال يريد أف يسمع

 
، َواْمرََأٌة اْسُمَيا َداَمِرُس َوآَخُروَف 34" (:-34)آية  ـْ ِدُيوِنيِسُيوُس اأَلِرُيوَباِغيُّر َولِكفَّ ُأَناًسا اْلَتَصُقوا ِبِو َوآَمُنوا، ِمْنُي
  ".َمَعُيَما

كيبدك أف دامرس كانت سيدة ليا شأف إذ . يقكؿ التقميد أف ديكنيسيكس األريكباغى صار أكؿ أسقؼ عمى أثينا
. كانت مف بيف السامعيف فى األريكس باغكس

أما مقدكنية فأىـ مدنيا فيمبى . كبكلس تكجو إلى إخائية كىى مقاطعة يكنانية جنكب مقدكنية عاصمتيا ككرنثكس
خائية جنكب مقدكنية  .كعاصمتيا تسالكنيكى كا 
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الثامه عشر
 

  "َوَبْعَد ىَذا َمَضى ُبوُلُس ِمْف َأِثيَنا َوَجاَء ِإَلى ُكوِرْنُثوَس،1" (:-1)آية 
كقيؿ أف الفرؽ بيف . ككانت أثينا مركزان ثقافيان بينما كانت ككرنثكس مركزان لئلباحية. كاف ىذا غالبان بطريؽ البحر

كمف ككرنثكس كتب بكلس الرسكؿ أكؿ رسالة لو . أثينا كككرنثكس ىك كالفرؽ بيف أكاديمية عممية كسكؽ مزدحـ
ككانت . كككرنثكس ليا ميناءاف. كنرل فييا عكاطؼ المحبة األبكية ليـ. كىى إلى تسالكنيكى الحديثة اإليماف

. مقر حاكـ إخائية

 

َفَوَجَد َيُيوِديًّا اْسُمُو َأِكياَل، ُبْنِطيَّ اْلِجْنِس، َكاَف َقْد َجاَء َحِديثًا ِمْف ِإيَطاِلَية، َوِبِريْسِكالَّ اْمرََأَتُو، 2" (:-3-2 )اتياآل
ـَ 3. أَلفَّ ُكُموِدُيوَس َكاَف َقْد َأَمَر َأْف َيْمِضَي َجِميُع اْلَيُيوِد ِمْف ُروِمَيَة، َفَجاَء ِإَلْيِيَما َوِلَكْوِنِو ِمْف ِصَناَعِتِيَما َأَقا

  ".ِعْنَدُىَما َوَكاَف َيْعَمُؿ، أَلنَُّيَما َكاَنا ِفي ِصَناَعِتِيَما ِخَياِميَّْيفِ 
كيجدى فى ككرنثكس عدد ضخـ مف الييكد الذيف طردىـ كمكديكس قيصر مف ركما كقرار كمكديكس شمؿ 

ككاف غالبان طرد الييكد مف ركما بسبب شغبيـ . فكانكا يعتبركف أف المسيحية ىى طائفة مف الييكد. المسيحييف
أل المسيح )فمقد سجؿ المؤرخ أف الييكد تشاجركا بسبب شخص إسمو خريستكس . الذل أثاركه ضد المسيحييف

كبكلس حيف أتى إلى ككرنثكس . ـ50- 49ككاف طىٍردي الييكد مف ركما سنة. (كىك ظف أنو إسـ أحد األشخاص
كاف الييكد يقكلكف مف ال يعمـ إبنو . كيبل كبريسكبلأبحث عمف ليـ نفس صناعتو ليأكؿ مف عمؿ يديو فكجد 

.  إسـ تصغير لبريسكا=  بريسكال. فكاف لكؿ كاحد حرفة ميما كاف مركزه. حرفة كمف يعممو أف يككف لصان 
 

  ".َوَكاَف ُيَحاجُّر ِفي اْلَمْجَمِع ُكؿَّ َسْبٍت َوُيْقِنُع َيُيوًدا َوُيوَناِنيٍّيفَ 4"(:- 4)آية 
آمف بعض الييكد مف المجمع كبعض اليكنانييف، بؿ أف رئيس مجمع الييكد قد آمف  

(. 8راجع آية )

 

وِح َوُىَو َيْشَيُد ِلْمَيُيوِد 5" (:-5)آية  َوَلمَّا اْنَحَدَر ِسياَل َوِتيُموثَاُوُس ِمْف َمِكُدوِنيََّة، َكاَف ُبوُلُس ُمْنَحِصرًا ِبالرُّر
   ".ِباْلَمِسيِح َيُسوعَ 

وِح  كتعنى أف بكلس كاف خاضعان . الركح القدس يدفعو لمكبلـ بقكة كيشيد لممسيح شيادة كاضحة= ُمْنَحِصرًا ِبالرُّر
. لمركح تمامان كإلرشادات الركح القدس
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ْذ َكاُنوا ُيَقاِوُموَف َوُيَجدٍُّفوَف َنَفَض ِثَياَبُو َوَقاَؿ َلُيـْ 6" (:-7-6)يات اآل ـْ َعَمى ُرُؤوِسُكـْ »:َواِِإ ِمَف . َأَنا َبِريءٌ ! َدُمُك
َفاْنَتَقَؿ ِمْف ُىَناَؾ َوَجاَء ِإَلى َبْيِت َرُجؿ اْسُمُو ُيوْسُتُس، َكاَف ُمَتَعبًٍّدا ِا، َوَكاَف َبْيُتُو 7. «اآلَف َأْذَىُب ِإَلى اأُلَمـِ 

  ".ُماَلِصًقا ِلْمَمْجَمعِ 
. صار بيت يكستس ىذا مقران إلجتماع المسيحييف كمقابمة بكلس ليـ

 

َوِكِريْسُبُس َرِئيُس اْلَمْجَمِع آَمَف ِبالرَّبٍّ َمَع َجِميِع َبْيِتِو، َوَكِثيُروَف ِمَف اْلُكوِرْنِثيٍّيَف ِإْذ َسِمُعوا 8" (:-9-8)يات اآل
ـْ َواَل َتْسُكْت،»:َفَقاَؿ الرَّبُّر ِلُبوُلَس ِبُرْؤَيا ِفي المَّْيؿِ 9. آَمُنوا َواْعَتَمُدوا  "اَل َتَخْؼ، َبْؿ َتَكمَّ

 
  ".«أَلنٍّي َأَنا َمَعَؾ، َواَل َيَقُع ِبَؾ َأَحٌد ِلُيْؤِذَيَؾ، أَلفَّ ِلي َشْعًبا َكِثيرًا ِفي ىِذِه اْلَمِديَنةِ 10" (:-10)آية 

كانت ثكرة الييكد ضد بكلس شديدة باإلضافة لمفساد الخمقى المنتشر، فكاف بكلس خائفان مف فشؿ خدمتو فى 
بكلس لـ يكف خائفان مف اإلضطياد أك اإليذاء كلكف الرب يخبره بأنو لف يضطر لترؾ المدينة كما  .ككرنثكس

. ككاف عمؿ اهلل عجيبان فى ككرنثكس. حدث فى أماكف أخرل، كأف شيئان لف يعكؽ الخدمة

 

ـْ ِبَكِمَمِة ااِ 11" (:-11)آية  ـُ َبْيَنُي ـَ َسَنًة َوِستََّة َأْشُيٍر ُيَعمٍّ   ".َفَأَقا

 
ـَ اْلَيُيوُد ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َعَمى ُبوُلَس، َوَأَتْوا ِبِو ِإَلى 12" (:-13-12)يات اآل َوَلمَّا َكاَف َغاِلُيوُف َيَتَولَّى َأَخاِئَيَة، َقا

   ".«ِإفَّ ىَذا َيْسَتِميُؿ النَّاَس َأْف َيْعُبُدوا اَا ِبِخاَلِؼ النَّاُموسِ »:َقاِئِميفَ 13ُكْرِسيٍّ اْلِواَلَيِة 
 . كاف الكالى رجبلن حكيمان مقتدران كىك غاليكف أخك سينكا الفيمسكؼ المشيكر

أل أنو ينشر دينان ممنكع شرعان كغير مرخص بو فى الشريعة الركمانية التى  = َيْعُبُدوا اَا ِبِخاَلِؼ النَّاُموسِ 
.  تعترؼ بالييكدية كديف شرعى

 
ْذ َكاَف ُبوُلُس ُمْزِمًعا َأْف َيْفَتَح َفاُه َقاَؿ َغاِلُيوُف ِلْمَيُيودِ 14" (:-16-14)يات اآل َلْو َكاَف ُظْمًما َأْو ُخْبثًا َرِديًّا »:َواِِإ

ـْ 15. َأيُّرَيا اْلَيُيوُد، َلُكْنُت ِباْلَحؽٍّ َقِد اْحَتَمْمُتُكـْ  ، َفُتْبِصُروَف َأْنُت ـْ . َولِكْف ِإَذا َكاَف َمْسأََلًة َعْف َكِمَمٍة، َوَأْسَماٍء، َوَناُموِسُك
ـْ ِمَف اْلُكْرِسيٍّ 16. «أَلنٍّي َلْسُت َأَشاُء َأْف َأُكوَف َقاِضًيا ِليِذِه اأُلُمورِ    ".َفَطَرَدُى

ككاف معنى قرار . إكتشؼ غاليكف أف ىناؾ مؤامرة مف الييكد ضد بكلس فمـ يعبأ بثكرة الييكد المفتعمة كطردىـ
ككاف قرار . ككبلـ غاليكف أف اإلنجيؿ ىك فرع مف الييكدية الديف الذل تحميو الشريعة الركمانية بشكؿ خاص

.  غاليكف سابقة ميمة لحماية المسيحييف لمدة عشر سنكات تقريبان 
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َـّ َغاِلُيوَف 17" (:-17 )ةآي ـْ َيُي ، َوَل ـَ اْلُكْرِسيٍّ َفَأَخَذ َجِميُع اْلُيوَناِنيٍّيَف ُسوْستَاِنيَس َرِئيَس اْلَمْجَمِع، َوَضَرُبوُه ُقدَّا
  ".َشْيٌء ِمْف ذِلؾَ 
ثارتيـ الشغب فى  (ربما الكثنيكف أك الذيف آمنكا)أخذ اليكنانيكف  كىؤالء كانكا متضايقيف مف مؤامرات الييكد كا 

. ىؤالء اليكنانيكف أخذكا رئيس مجمع الييكد الذل أقاـ القضية ضد بكلس كضربكه. المدينة بسبب أمكرىـ الدينية
 . 1:1كك 1كلكف ىذه العمقة كانت بركة لسكستانيس ىذا إذ أنو آمف بعد ذلؾ بالمسيح 

 
َـّ َودََّع اإِلْخَوَة َوَساَفَر ِفي اْلَبْحِر ِإَلى ُسوِريََّة، َوَمَعُو 18" (:-18)آية  َوَأمَّا ُبوُلُس َفَمِبَث َأْيًضا َأيَّاًما َكِثيَرًة، ُث

   ".ِبِريْسِكالَّ َوَأِكياَل، َبْعَدَما َحَمَؽ رَْأَسُو ِفي َكْنَخِرَيا أَلنَُّو َكاَف َعَمْيِو َنْذرٌ 
 18ككانت مدة إقامة بكلس الرسكؿ فى ككرنثكس . كتب فييا الرسالة الثانية إلى تسالكنيكى = َلِبَث َأيَّاًما َكِثيَرةً 

(.  11آية )شيران 
كلكف اآلية ال تكضح ىؿ كاف بكلس أك أكيبل ىك . ىذا تقميد ييكدل حينما يككف أحد عميو نذر= َحَمَؽ رَْأَسُو 

كيقاؿ إنو بكلس كأنو صنع ىذا النذر كأنو سكؼ يحمؽ شعره حيف تتـ شيادتو . الذل صنع ىذا النذر كأطمؽ شعره
كحمؽ الرأس كاف البد أف يتـ عند الييكؿ فى أكرشميـ كييحرؽ الشعر مع ذبيحة . فى ككرنثكس كعمى أكسع نطاؽ

كألف األمـ ال يفيمكف معنى ىذا النذر،  (14:11كك 1)السبلمة كلكف ألف إطبلؽ الشعر كاف عيبان عند الرجؿ 
فتسامحت القكانيف الييكدية لممقيميف خارج أكرشميـ كسمحت ليـ بحمؽ رؤكسيـ عند أقرب مدينة كيأخذكا معيـ 

ف كاف بكلس ىك الذل صنع ىذا فيك يريد أف يككف لمييكد كييكدل . شعرىـ إلى أكرشميـ ليحرؽ عند المذبح كا 
ىى الميناء الشرقى عمى بحر  (أحد المينائيف)ىى ميناء ككرنثكس  = َكْنَخِرَيا. فشكؽ قمبو أف يذىب ألكرشميـ

.  إيجة
 

  .َوَأمَّا ُىَو َفَدَخَؿ اْلَمْجَمَع َوَحاجَّ اْلَيُيودَ . َفَأْقَبَؿ ِإَلى َأَفُسَس َوَتَرَكُيَما ُىَناؾَ 19" (:-19)آية 
كلكف بكلس إستغؿ فترة تكقؼ . أمٌا بكلس فإستقؿ المركب ثانية إلى سكريا. تخمؼ فى أفسس أكيبل كبريسكبل

 .كالمركب لـ تمكث طكيبلن فى الميناء. المركب ككرز فى المجمع

  

ـْ ُيِجبْ 20" (:-20)آية  ـْ َزَماًنا َأْطَوَؿ َل ْذ َكاُنوا َيْطُمُبوَف َأْف َيْمُكَث ِعْنَدُى    ".َواِِإ
 3بكلس شعر بالركح أنو سيتكفر لو الكقت ليستمر فترة أطكؿ فى أفسس كبالفعؿ قضى فى أفسس بعد ذلؾ 

.  كىذه أطكؿ مدة قضاىا بكلس فى مكاف يكرز فيو (31:20أع )سنكات 

 

ـْ َقاِئالً 21" (:-21)آية  ـَ ِفي ُأوُرَشِميـَ »:َبْؿ َودََّعُي ـْ . َيْنَبِ ي َعَمى ُكؿٍّ َحاؿ َأْف َأْعَمَؿ اْلِعيَد اْلَقاِد َولِكْف َسَأْرِجُع ِإَلْيُك
  ".َفَأْقَمَع ِمْف َأَفُسَس . «َأْيًضا ِإْف َشاَء ااُ 
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كىذا العيد فيو أكبر تجمع لمييكد فى أكرشميـ ككاف يريد أف ينتيز الفرصة . العيد غالبان ىك عيد الخمسيف
 .كيبشرىـ

 
َـّ اْنَحَدَر ِإَلى َأْنَطاِكَيةَ 22" (:-22)آية  ـَ َعَمى اْلَكِنيَسِة، ُث    ".َوَلمَّا َنَزَؿ ِفي َقْيَصِريََّة َصِعَد َوَسمَّ

ـَ َعَمى اْلَكِنيَسةِ  .  ثـ ذىب إلى إنطاكية كبيذا انتيت الرحمة الثانية. كىك غالبان ذىب إلى أكرشميـ = َصِعَد َوَسمَّ
نتيت فى إنطاكية . فالرحمة األكلى بدأت مف إنطاكية كا 
نتيت فى إنطاكية . كالرحمة الثانية بدأت مف إنطاكية كا 
نتيت فى أكرشميـ . كالرحمة الثالثة بدأت مف إنطاكية كا 
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رحمة بولس الرسوؿ الثالثة 

اإلصحاح الثامف عشر 
 

  ".َوَبْعَدَما َصَرَؼ َزَماًنا َخَرَج َواْجتَاَز ِبالتَّتَاُبِع ِفي ُكوَرِة َغاَلِطيََّة َوِفِريِجيََّة ُيَشدٍُّد َجِميَع التَّاَلِميذِ 23" (:-23)آية 
كغالبان كاف يرافقو تيمكثاكس . كنرل بكلس ىنا يفتقد الكنائس التى سبؽ كبشر فييا. بدء رحمة بكلس الرسكؿ الثالثة

.  مرات، مرتيف فى الرحمة األكلى كمرة فى الثانية كمرة فى الثالثة4كبكلس ذىب إلى كنائس غبلطية . (22:19)
  

َـّ َأْقَبَؿ ِإَلى َأَفُسَس َيُيوِديٌّ اْسُمُو َأُبمُّروُس، ِإْسَكْنَدِريُّر اْلِجْنِس، َرُجٌؿ َفِصيٌح ُمْقَتِدٌر ِفي اْلُكُتبِ 24" (:-24)آية     ".ُث
كىى عاصمة أسيا الصغرل كممتقى الشعكب كالحضارات، . كانت قبؿ المسيح مف كبريات مدف العالـ = َأَفُسَس 

بيا . ذات طبيعة غنية فى أرضيا كأنيارىا كمينائيا، ليا مكاصبلت مع كؿ العالـ، مممكءة مف األبنية الفخمة
كأىؿ أفسس كانكا يتفاخركف  (أرطاميس ىى ديانا)ىيكؿ أرطاميس الفخـ المذىب كىك أحد عجائب الدنيا السبع 

ككاف تمثاؿ أرطاميس . بو قائميف إف الشمس فى عبكرىا مف الشرؽ إلى الغرب ال تجد أعظـ مف ىيكؿ أرطاميس
ككاف عٌبادىا يعتقدكف أف ىذا . لو ثيدٍِّل عديدة رمزان لخصب الطبيعة التى ترضع اإلنساف مف فيض ينابيعيا

كقد تبارل صناع الفضة فى عمؿ تماثيؿ مصغرة ليذه اإللية يأخذىا العباد إلى بيكتيـ، . التمثاؿ ىبط مف السماء
لقد أسس الشيطاف لو مدنان . فكاف ىذا مكسبان لمصناع كغنى ألفسس. كالسياح فى زياراتيـ كذلؾ كتذكارات بركة

ف الشيطاف بكؿ ىذا قبؿ المسيح، قبؿ . كىياكؿ كأنظمة كفمسفات كليا صناع يرتزقكف مف ىذه العبادة لقد تحصَّ
كأفسس تحكل  . أف يأتى المسيح كيحطـ كؿ ىذا

.  قبر فارغ لمقديسة العذراء مريـ (ُ
. قبر القديس يكحنا الحبيب (ِ
.  قبر تيمكثاكس أكؿ أسقؼ عمييا بعد بكلس الرسكؿ (ّ

ـٍ طريؽ الرب حتى معمكديو يكحنا فقط كلكنو لـ يسمع أف المسيا قد جاء = َأُبمُّروُس  كأخذه أكيبل . كاف يٍعمى
كبريسكبل كعمماه طريؽ المسيح فأخذ يبشر ككاف فصيحان مقتدران فتحيز لو بعض مؤمنى ككرنثكس إاٌل أنو عندما 

كلكف كاف ألبمكس دكران كبيران . 12:16كك 1إكتشؼ ذلؾ الشقاؽ الذل حدث بسببو رفض أف يذىب ليـ فيما بعد 
كىناؾ عدة إحتماالت أف أبمكس قد تتممذ عمى يد . فى ككرنثكس حتى أف بكلس قاؿ أنا زرعت كأبمكس سقى

أك ىك تتممذ .  كبسبب أسفاره لـ يعرؼ أف المسيا قد جاء فعبلن  ،يكحنا المعمداف كسمع منو أنو يعد الطريؽ لممسيا
أك ىك . عف المسيح أك معمكدية المسيح عمى يد تبلميذ يكحنا الذيف كانكا منتشريف بعد إستشياده كلكنو لـ يعرؼ

رأل المسيح كشاىد معجزاتو كلكنو لسفرياتو خارج أكرشميـ لـ يعرؼ األحداث بدقة كال عاصر تأسيس الكنيسة فى 
. أكرشميـ
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ـُ ِبَتْدِقيؽ َما َيْخَتصُّر . َكاَف ىَذا َخِبيرًا ِفي َطِريِؽ الرَّبٍّ 25" (:-26-25 )اتياآل ـُ َوُيَعمٍّ وِح َيَتَكمَّ َوَكاَف َوُىَو َحارٌّ ِبالرُّر
َفَممَّا َسِمَعُو َأِكياَل َوِبِريْسكٍّاَل َأَخَذاُه ِإَلْيِيَما، . َواْبَتَدَأ ىَذا ُيَجاِىُر ِفي اْلَمْجَمعِ 26. َعاِرًفا َمْعُموِديََّة ُيوَحنَّا َفَقطْ . ِبالرَّبٍّ 

  .َوَشَرَحا َلُو َطِريَؽ الرَّبٍّ ِبَأْكَثِر َتْدِقيؽ
 

ـْ َأْف َيْقَبُموهُ 27" (:-27)آية  وَنُي ْذ َكاَف ُيِريُد َأْف َيْجتَاَز ِإَلى َأَخاِئَيَة، َكَتَب اإِلْخَوُة ِإَلى التَّاَلِميِذ َيُحضُّر َفَممَّا َجاَء . َواِِإ
  "َساَعَد َكِثيرًا ِبالنٍّْعَمِة الَِّذيَف َكاُنوا َقْد آَمُنوا،

. مقاطعة يكنانية عاصمتيا ككرنثكس = َأَخاِئَيةَ 
 

ـُ اْلَيُيوَد َجْيرًا، ُمَبيًٍّنا ِباْلُكُتِب َأفَّ َيُسوَع ُىَو اْلَمِسيحُ 28"(:- 28)آية  .أَلنَُّو َكاَف ِباْشِتَداٍد ُيْفِح
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح التاسع عشر
 

َفَحَدَث ِفيَما َكاَف َأُبمُّروُس ِفي ُكوِرْنُثوَس، َأفَّ ُبوُلَس َبْعَد َما اْجتَاَز ِفي النََّواِحي اْلَعاِلَيِة َجاَء ِإَلى 1" (:-1)آية 
   ".َفِإْذ َوَجَد َتاَلِميذَ . َأَفُسَس 

ـ كالحظ أف نيركف إعتمى عرش اإلمبراطكرية فى 57ـ إلى ربيع سنو 54أقاـ بكلس فى أفسس مف خريؼ سنو 
مف أسيا الصغرل كىما منطقتى غبلطية كفريجيو ىذا فى مقابؿ أفسس التى  = النََّواِحي اْلَعاِلَيِة . ـ54ركما سنو 

 . فى مستكل أقؿ مف البحر
. كبكلس كتب مف أفسس رسالة ككرنثكس األكلى. ىـ تبلميذ لممسيح كلكف معارفيـ قميمة= َفِإْذ َوَجَد َتاَلِميَذ 

 
؟»:َقاَؿ َلُيـْ 2" (:-7-2)يات اآل ـْ وَح اْلُقُدَس َلمَّا آَمْنُت ـُ الرُّر وُح »:َقاُلوا َلوُ « َىْؿ َقِبْمُت َواَل َسِمْعَنا َأنَُّو ُيوَجُد الرُّر

؟»:َفَقاَؿ َلُيـْ 3. «اْلُقُدُس  ـْ ِإفَّ ُيوَحنَّا َعمََّد ِبَمْعُموِديَِّة »:َفَقاَؿ ُبوُلُس 4. «ِبَمْعُموِديَِّة ُيوَحنَّا»:َفَقاُلوا« َفِبَماَذا اْعَتَمْدُت
َفَممَّا َسِمُعوا اْعَتَمُدوا ِباْسـِ الرَّبٍّ 5. «التَّْوَبِة، َقاِئاًل ِلمشَّْعِب َأْف ُيْؤِمُنوا ِبالَِّذي َيْأِتي َبْعَدُه، َأْي ِباْلَمِسيِح َيُسوعَ 

، َفَطِفُقوا َيَتَكمَُّموَف ِبُمَ اٍت َوَيَتَنبَُّأوفَ 6. َيُسوعَ  ـْ وُح اْلُقُدُس َعَمْيِي ـْ َحؿَّ الرُّر َوَكاَف 7. َوَلمَّا َوَضَع ُبوُلُس َيَدْيِو َعَمْيِي
  ".َجِميُع الرٍَّجاِؿ َنْحَو اْثَنْي َعَشرَ 

أع ) أف يطيؿ إقامتو معيـ ةكاف الرسكؿ بكلس فى نياية الرحمة الماضية قد مرَّ عمى أفسس كطمب منو اإلخك
كأكؿ ما قابمو ىناؾ . كىاىك اآلف فى مدينة أفسس عند أكيبل كبريسكبل. فكعدىـ أف يعكد إلييـ (21 ، 20:18

فمما بشرىـ الرسكؿ بالرب يسكع الذل تنبأ كبشر بو . جماعة مف اإلخكة الذيف كانكا يعرفكف معمكدية يكحنا فقط
عتمدكا  كلما كضع بكلس يديو . ( ىـ مف تبلميذ أبمكس1كربما كاف التبلميذ الذيف ذكركا فى آية )يكحنا آمنكا كا 

كانت معمكدية يكحنا . ككاف الرجاؿ منيـ نحك إثنى عشر. عمييـ حؿ الركح القدس عمييـ كطفقكا يتكممكف بمغات
كأف يكحنا نفسو سبؽ كقاؿ أف معمكديتو رمزية عبلمة التكبة كأما السيد . رمزية كسائر ممارسات العيد القديـ

(.  34-25:1يك )المسيح فمو معمكدية أخرل بالركح القدس 
 كمثؿ باقى األسرار عمميا الرب 5:3كمعمكدية الركح ىى التى تكمـ عنيا الرب يسكع مع نيقكديمكس يك 

. كأتت فعميا فى المؤمنيف عند حمكؿ الركح القدس (2-1:4يك )كىذا السر مف األسرار مارسكىا قدامو . لمتبلميذ
ليا ما يشبو السماعة كغير ذلؾ مف  (لعبة عمى شكؿ تميفكف)معمكدية يكحنا تشبو لعبة التميفكف = تشبيو
كأما معمكدية الرب قبؿ حمكؿ الركح القدس ىذه التى تكمـ عنيا .  يتميى بيا األطفاؿةكلكنيا مجرد لعب. األجزاء

ىذه الطاقة التى كصمت يـك . اإلصحاح الرابع مف يكحنا، فيى تميفكف حقيقى غير أف الطاقة لـ تصؿ بعد إليو
. (ىذا التشبيو لؤلنبا اثناسيكس أسقؼ بنى سكيؼ المتنيح). حمكؿ الركح القدس
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ثـ . بإسـ الرب يسوع إعتمدواكلذلؾ . فتمؾ صكرة فقط. فمعمكدية يكحنا ال تحؿ إطبلقان محؿ معمكدية الرب
سر الميركف ) عمييـ فى السر الثانى مف األسرار الكنسية كىك سر التثبيت فحؿ عمييـ الركح القدس وضع يديو

.  (اآلف
 

ا َوُمْقِنًعا ِفي َما َيْخَتصُّر ِبَمَمُكوِت ااِ 8" (:-8)آية  َـّ َدَخَؿ اْلَمْجَمَع، َوَكاَف ُيَجاِىُر ُمدََّة َثاَلَثِة َأْشُيٍر ُمَحاجًّ    ".ُث
.  كالعادة يبدأ الرسكؿ بالمجمع الييكدل

 
ـْ َوَأْفَرَز التَّاَلِميَذ، 9" (:-9)آية  ـَ اْلُجْمُيوِر، اْعَتَزَؿ َعْنُي َوَلمَّا َكاَف َقْوـٌ َيَتَقسَّْوَف َواَل َيْقَنُعوَف، َشاِتِميَف الطَِّريَؽ َأَما

ا ُكؿَّ َيْوـٍ ِفي َمْدَرَسِة ِإْنَساٍف اْسُمُو ِتيرَانُّرُس    ".ُمَحاجًّ
.  الطريؽ ىك المسيحية= َشاِتِميَف الطَِّريَؽ 

  .كىنا نرل أف بكلس فصؿ التبلميذ عف المجمع الييكدل
َوَكاَف ذِلَؾ ُمدََّة َسَنَتْيِف، َحتَّى َسِمَع َكِمَمَة الرَّبٍّ َيُسوَع َجِميُع السَّاِكِنيَف ِفي َأِسيَّا، ِمْف َيُيوٍد 10"(:- 10)آية 

   ".َوُيوَناِنيٍّيفَ 
ىى غالبان  = ُمدََّة َسَنَتْيفِ . كلكف آف األكاف ليفعؿ. 6:16لقد منع الركح القدس بكلس مف قبؿ أف يبشر فى آسيا 

كربما كاف . 8 أشير فى المجمع الييكدل آية3كيضاؼ ليا . سنتيف كبضعة أشير قضاىا يؤسس كنيسة أفسس
لبكلس زيارات تبشيريو لكنائس مجاكرة ليؤسسيا مثؿ ككلكسى كغيرىا أك الكنائس التى كردت أسماءىا فى 

(.  31:20) سنيف 3الميـ أف مجمكع المدة التى قضاىا بكلس ىى . الكنائس السبع فى سفر الرؤيا
 

 "َوَكاَف اُا َيْصَنُع َعَمى َيَدْي ُبوُلَس ُقوَّاٍت َغْيَر اْلُمْعتَاَدِة،11" (:-11)آية 
.  كانت المقاكمة غير معتادة فأعطاه اهلل أف يصنع أيات غير معتادة

 
ـُ اأَلْمرَاُض، َوَتْخُرُج 12" (:-12)آية  َحتَّى َكاَف ُيْؤَتى َعْف َجَسِدِه ِبَمَناِديَؿ َأْو َمآِزَر ِإَلى اْلَمْرَضى، َفَتُزوُؿ َعْنُي

يَرُة ِمْنُيـْ    ".اأَلْرَواُح الشٍّرٍّ
ىذا باإلضافة لضعؼ ) 14:4ح تحتاج إلى عصائب دائمة غؿ ككاف المرض الذل يعانى منو بكلس غالبان ىك قر

ذا كانت العصائب التى تكضع عمى جسد بكلس ليا مفعكؿ الشفاء ىذا. (11:6النظر غؿ  ، فيذا إثبات كاؼو كا 
  . كلطالما سمعنا كرأينا معجزات مف رفات الشيداء كالقديسيف .رفات الشيداء كالقديسيفلما نعممو مف إكراـ 

 
يَرُة ِباْسـِ الرَّبٍّ 13" (:-13)آية  َفَشَرَع َقْوـٌ ِمَف اْلَيُيوِد الطَّوَّاِفيَف اْلُمَعزٍِّميَف َأْف ُيَسمُّروا َعَمى الَِّذيَف ِبِيـِ اأَلْرَواُح الشٍّرٍّ

ـُ َعَمْيَؾ ِبَيُسوَع الَِّذي َيْكِرُز ِبوِ »:َيُسوَع، َقاِئِميفَ    ".«!ُبوُلُس  ُنْقِس
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ستخداميـ ىنا إلسـ يسكع ىك . ىؤالء يىدَّعكف إخراج األركاح الشريرة بالسحر أك الشعكذة= اْلَيُيوِد الطَّوَّاِفيَف  كا 
كلكف الحظ أنيـ ال يستخدمكف إسـ يسكع كمؤمنيف بقكتو كالىكتو بؿ . إعبلف عف فشميـ بطرقيـ السابقة

سـ بكلس كقكة سحرية بحسب مفيمكميـ . يستخدمكف إسـ يسكع كا 
  

  ".َوَكاَف َسْبَعُة َبِنيَف ِلَسَكاَوا، َرُجؿ َيُيوِديٍّب َرِئيِس َكَيَنٍة، الَِّذيَف َفَعُموا ىَذا14" (:-14)آية 
أك ىك مف بيت ىركف كأقامو أتباعو رئيسان ليـ فى أفسس ليذه . 24ربما رئيس فرقة مف الفرؽ الػ  = َرِئيِس َكَيَنةٍ 

.  األعماؿ السحرية
 

يُر َوَقاؿَ 15" (:-15)آية  وُح الشٍّرٍّ ؟»:َفَأَجاَب الرُّر ـْ ـْ َفَمْف َأْنُت   ".«َأمَّا َيُسوُع َفَأَنا َأْعِرُفُو، َوُبوُلُس َأَنا َأْعَمُمُو، َوَأمَّا َأْنُت
 .الركح الشرير يعترؼ بقكة يسكع كيعترؼ برسكلو بكلس

فالشيطاف كاف مبلكا قبؿ .  أعممودرجة أعمى فى المعرفة العميقة مف أعرفو = أعممو..أعرفو، وبولس..يسوع
. كبعد سقكطو إختبر عدلو كحزمو كقداستو كرفضو المطمؽ لمخطية. ككمبلؾ إختبر محبة اهلل العجيبة. السقكط

ىك . ىك يمقى بفكره الشرير كينتظر ليرل رد الفعؿ. أما معرفتو لمبشر فيى محدكدة، فاهلل ال يكشؼ لو أفكارنا
يمانو كجياده فى كرازتو كلكنو ال يعرؼ أعماقو كال خططو كنكاياه كال حتى  يعرؼ كؿ شئ عف ماضى بكلس كا 

كفى . أفكاره، ىك اليعرؼ عف البشر سكل ما يراه مف الخارج مف تصرفات كردكد أفعاؿ لما يمقيو مف أفكار
أما أنا "حينما دخؿ رجؿ بو ركح نجس ككاف المسيح يتكمـ صرخ الركح النجس كقاؿ  (28 - 21 : 1مر)

ىك لـ يتأكد مف أف المسيح ىك اهلل، لكنو كجد أنو أماـ قكة جبارة لـ يراىا فى " . فأعرفؾ مف أنت قدكس اهلل
 كمعرفة المبلئكة كالقديسيف الذيف كلكف معرفة الشيطاف باهلل ليست . إنساف مف قبؿ، فبدأ يشؾ أنو إبف اهلل

أٌما الشياطيف فتعرفو ديانان ليا يأتي لييمكيا، كترتعب . (3:17يك)يجدكف في معرفتو فرحان كحياة كشركة أبدية 
ىـ يعرفكف اهلل . الشياطيف فمممكئيف كراىية كحقد مف يفرح بالمسيح ىك مف إمتؤل قمبو محبة، أٌما ىؤالء. منو

. لكنيا معرفة ببل حب كال رجاء، يؤمنكف كيقشعركف
 

، َحتَّى َىَرُبوا ِمْف ذِلَؾ 16" (:-16)آية  ـْ ـْ َوَقِوَي َعَمْيِي يُر، َوَغَمَبُي وُح الشٍّرٍّ ـُ اإِلْنَساُف الَِّذي َكاَف ِفيِو الرُّر َفَوَثَب َعَمْيِي
  ".اْلَبْيِت ُعرَاًة َوُمَجرَِّحيفَ 

الشيطاف لـ يكف ييدؼ بيذا أف يمجد اسـ . ىؤالء ببل قكة حقيقة ضد الشيطاف، كىاىك ينتقـ منيـ لسخريتيـ منو
. اهلل لكنو إذ يجد فرصتو إليذاء إنساف يستغميا

  

َفَوَقَع َخْوٌؼ َعَمى . َوَصاَر ىَذا َمْعُموًما ِعْنَد َجِميِع اْلَيُيوِد َواْلُيوَناِنيٍّيَف السَّاِكِنيَف ِفي َأَفُسَس 17" (:-17)آية 
ـُ الرَّبٍّ َيُسوَع َيَتَعظَّـُ  ، َوَكاَف اْس ـْ    ".َجِميِعِي
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. إسـ الرب يسكع يتعظـ فى مقابؿ إندحار إسـ أرطاميس حتى سقطت
 

،18" (:-18)آية  ـْ يَف َوُمْخِبِريَف ِبَأْفَعاِلِي  "َوَكاَف َكِثيُروَف ِمَف الَِّذيَف آَمُنوا َيْأُتوَف ُمِقرٍّ
.  كلعؿ ىؤالء أتكا لبلعتراؼ خكفان مما حدث ألكالد سكاكا. نرل ىنا تطبيؽ عممى لسر االعتراؼ

 
ـَ اْلَجِميعِ 19" (:-20-19)يات اآل . َوَكاَف َكِثيُروَف ِمَف الَِّذيَف َيْسَتْعِمُموَف السٍّْحَر َيْجَمُعوَف اْلُكُتَب َوُيَحرٍُّقوَنَيا َأَما

ةِ    ".ىَكَذا َكاَنْت َكِمَمُة الرَّبٍّ َتْنُمو َوَتْقَوى ِبِشدَّةٍ 20. َوَحَسُبوا َأْثَماَنَيا َفَوَجُدوَىا َخْمِسيَف أَْلًفا ِمَف اْلِفضَّ
ليكاجو ىذه  (12 ، 11)كمعجزات . ىنا نرل إنتشار السحر فى أفسس لذلؾ أعطى اهلل لبكلس قكل غير عادية

كلنبلحظ أف العالـ الذل ال يخضع لمرب . بؿ أف ىؤالء السحرة أنفسيـ آمنكا كترككا السحر. القكل الشيطانية
.  يسكع يخضع لمشيطاف

 
َوَلمَّا َكِمَمْت ىِذِه اأُلُموُر، َوَضَع ُبوُلُس ِفي َنْفِسِو َأنَُّو َبْعَدَما َيْجتَاُز ِفي َمِكُدوِنيََّة َوَأَخاِئَيَة َيْذَىُب 21" (:-21)آية 

، َقاِئالً  ـَ   ".«ِإنٍّي َبْعَد َما َأِصيُر ُىَناَؾ َيْنَبِ ي َأْف َأَرى ُروِمَيَة َأْيًضا»:ِإَلى ُأوُرَشِمي
ككاف .  خصكصان بعد أف سمع بأف عندىـ مشكبلتمكدونية وأخائيةفى بكلس كاف يريد اإلطمئناف عمى أكالده 

.  يريد اف يذىب ألكرشميـ حامبلن معو العطايا لمفقراء
 

ِتيُموثَاُوَس َوَأَرْسُطوَس، َوَلِبَث ُىَو َزَماًنا : َفَأْرَسَؿ ِإَلى َمِكُدوِنيََّة اْثَنْيِف ِمَف الَِّذيَف َكاُنوا َيْخِدُموَنوُ 22" (:-22)آية 
   ".ِفي َأِسيَّا
كعيًثر عمى إسمو )كقد آمف كصار مسيحيان . 23:16أك أراستكس ىك خازف المدينة فى ككرنثكس رك = َأَرْسُطوَس 

  .(مسجبلن فى األثار
.  لجمع اليبات كالعطايا التى سيذىب بيا ألكرشميـ= َأْرَسَؿ ِإَلى َمِكُدوِنيََّة 

 

 "َوَحَدَث ِفي ذِلَؾ اْلَوْقِت َشَ ٌب َلْيَس ِبَقِميؿ ِبَسَبِب ىَذا الطَِّريِؽ،23" (:-23)آية 
.  المسيحية = الطَِّريؽِ 

 
ٍة أَلْرَطاِميَس، َكاَف ُيَكسٍُّب 24" (:-28-24)يات اآل أَلفَّ ِإْنَساًنا اْسُمُو ِديِمْتِرُيوُس، َصاِئٌغ َصاِنُع َىَياِكِؿ ِفضَّ

نَّاَع َمْكَسًبا َلْيَس ِبَقِميؿ ـْ َواْلَفَعَمَة ِفي ِمْثِؿ ذِلَؾ اْلَعَمِؿ َوَقاؿَ 25. الصُّر ـْ َتْعَمُموَف َأفَّ ِسَعَتَنا »:َفَجَمَعُي َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ َأْنُت
َناَعةِ  ـْ َتْنُظُروَف َوَتْسَمُعوَف َأنَُّو َلْيَس ِمْف َأَفُسَس َفَقْط، َبْؿ ِمْف َجِميِع َأِسيَّا َتْقِريًبا، 26. ِإنََّما ِىَي ِمْف ىِذِه الصٍّ َوَأْنُت

َفَمْيَس َنِصيُبَنا ىَذا َوْحَدُه ِفي 27. ِإفَّ الَِّتي ُتْصَنُع ِباأَلَياِدي َلْيَسْت آِلَيةً : اْسَتَماَؿ َوَأزَاَغ ُبوُلُس ىَذا َجْمًعا َكِثيرًا َقاِئالً 
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َخَطٍر ِمْف َأْف َيْحُصَؿ ِفي ِإَىاَنٍة، َبْؿ َأْيًضا َىْيَكُؿ َأْرَطاِميَس، اإِللَيِة اْلَعِظيَمِة، َأْف ُيْحَسَب اَل َشْيَء، َوَأْف َسْوَؼ 
ـُ َعَظَمُتَيا، ِىَي الَِّتي َيْعُبُدَىا َجِميُع َأِسيَّا َواْلَمْسُكوَنةِ  َفَممَّا َسِمُعوا اْمَتأُلوا َغَضًبا، َوَطِفُقوا َيْصُرُخوَف 28. «ُتْيَد

   ".«!َعِظيَمٌة ِىَي َأْرَطاِميُس اأَلَفُسِسيٍّيفَ »:َقاِئِميفَ 
ديمتريكس ىيج الجمع باآلتى  

.  الحرماف مف المكسب المادل (ُ
.  فقداف كرامتيـ إذا أصبحت إليتيـ أرطاميس إلية باطمة (ِ
 .تشكيو صكرة أرطاميس (ّ

 
ـْ َغاُيوَس 29" (:-29)آية  َفاْمَتأَلِت اْلَمِديَنُة ُكمُّرَيا اْضِطرَاًبا، َواْنَدَفُعوا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة ِإَلى اْلَمْشَيِد َخاِطِفيَف َمَعُي

  ".َوَأِرْسَتْرُخَس اْلَمِكُدوِنيَّْيِف، َرِفيَقْي ُبوُلَس ِفي السََّفرِ 
رسترخس كىما مقدكنيى األصؿ مف رفقاء بكلس  الشعب فى ثكرتو عثركا عمى شخصيف إسميما غايكس كا 

كدفع الييكد إلى الجمع شخصان ييكدل األصؿ إسمو إسكندر يغمب الظف . كأنضـ إلييـ الييكد. كدفعكىما أماميما
انو كاف قد آمف بالمسيح ثـ إرتد، كلعمو كاف قد إختمؼ مع الرسكؿ بكلس فى بعض المكاقؼ، كلـ يذعف لو 

ككاف إسكندر ىذا  (15-14:4تى 2)الرسكؿ فترؾ المسيحية كنراه ىنا يقاـك بكلس كيسبب لو متاعب كثيرة 
.  نحاسان أل مف الصياغ

 ككانكا يتسمكف بإلقاء الناس 30000ىك مسرح المدينة كمف خرائبو المتبقية لآلف يتضح أنو يسع  = اْلَمْشَيدِ 
ككانت النية إلقاء غايكس كأرسترخس . كربما ىذا ما كانكا يقصدكنة إذا تمكنكا مف القبض عمى بكلس. لمكحكش

. فى المشيد لمكحكش ككاف ىذا المسرح مكاف إلجتماع الشعب كالمحفؿ لمفصؿ فى الشئكف المدنية
  

ـْ َيَدْعُو التَّاَلِميذُ 30" (:-30)آية     ".َوَلمَّا َكاَف ُبوُلُس ُيِريُد َأْف َيْدُخَؿ َبْيَف الشَّْعِب، َل
ثبات براءتيـ فرفض التبلميذ ذلؾ كمنعكه .  بكلس أراد أف يكاجو الثائريف فى شجاعة إلنقاذ رفقائو كا 

 

ـَ َنْفَسُو ِإَلى اْلَمْشَيدِ 31" (:-31)آية    ".َوُأَناٌس ِمْف ُوُجوِه َأِسيَّا، َكاُنوا َأْصِدَقاَءُه، َأْرَسُموا َيْطُمُبوَف ِإَلْيِو َأْف اَل ُيَسمٍّ
أل الرؤساء كاألثرياء كأصدقاء، كىؤالء أشاركا بأف ال يسمـ  = ِمْف ُوُجوِه َأِسيَّانرل اهلل كقد أعدَّ لبكلس بعض 

.  بكلس نفسو لممشيد فبالتأكيد كانكا سيفتككف بو فيك المقصكد
 

ـْ اَل 32" (:-32)آية  َوَكاَف اْلَبْعُض َيْصُرُخوَف ِبَشْيٍء َواْلَبْعُض ِبَشْيٍء آَخَر، أَلفَّ اْلَمْحِفَؿ َكاَف ُمْضَطِرًبا، َوَأْكَثُرُى
   "!َيْدُروَف أَليٍّ َشْيٍء َكاُنوا َقِد اْجَتَمُعوا

.  الجميكر ال عقؿ لو، تحركو أية إثارات
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َفَأَشاَر ِإْسَكْنَدُر ِبَيِدِه ُيِريُد َأْف َيْحَتجَّ . َفاْجَتَذُبوا ِإْسَكْنَدَر ِمَف اْلَجْمِع، َوَكاَف اْلَيُيوُد َيْدَفُعوَنوُ 33" (:-33)آية 
  ".ِلمشَّْعبِ 

الييكد دفعكا إسكندر ىذا كككمكه ليشرح لمجمع أف الييكد ليسكا مسيحييف، فاألفسسييف كانكا ال يميزكف بيف الييكد 
سكندر ىذا أراد إثبات براءة الييكد مف إنتماء بكلس إلييـ حتى ال يشمؿ اإلتياـ الييكد أيضان  . كالمسيحييف، كا 

كلكف األفسسيف . (14:4،15تى 2)كقطعان كاف إسكندر ىذا كعادتو سيشتـ بكلس كيكجو لو سيؿ مف اإلتيامات 
إكتشفكا أف إسكندر ىذا كاف ييكديان ربما مف مبلبسو أك شكمو أك لغتو، كاألفسسيكف ال يحبكف الييكد ألنيـ 

لذلؾ منع الجميكر . يعممكف أف الييكد ال يحترمكف آليتيـ، كأيضان ففى نظرىـ فبل فرؽ بيف المسيحية كالييكدية
.  إسكندر مف الكبلـ كظمكا فى صياح إلليتيـ

 

، َصاَر َصْوٌت َواِحٌد ِمَف اْلَجِميِع َصاِرِخيَف َنْحَو ُمدَِّة َساَعَتْيفِ 34" (:-34)آية  َعِظيَمٌة »:َفَممَّا َعَرُفوا َأنَُّو َيُيوِديٌّ
  ".«!ِىَي َأْرَطاِميُس اأَلَفُسِسيٍّيفَ 

ىذه األدياف الكثنية نجد فييا عباد اإللية يدافعكف عف آليتيـ كلكننا نحف الذيف نعبد اهلل الحى، ىك الذل يدافع 
. عنا كيحممنا

 

َـّ َسكََّف اْلَكاِتُب اْلَجْمَع َوَقاؿَ 35" (:-35)آية  ـُ َأفَّ »:ُث َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اأَلَفُسِسيُّروَف، َمْف ُىَو اإِلْنَساُف الَِّذي اَل َيْعَم
 "َمِديَنَة اأَلَفُسِسيٍّيَف ُمَتَعبٍَّدٌة أَلْرَطاِميَس اإِللَيِة اْلَعِظيَمِة َوالتٍّْمثَاِؿ الَِّذي َىَبَط ِمْف َزْفَس؟

كىك خاؼ أف الركماف يعاقبكف المدينة بسبب ىذا . كاتب المدينة ىك مكظؼ كبير بيا كرئيس لديكانيا = اْلَكاِتبُ 
كغالبان فإف أكيبل كبريسكبل .  أفسس كبيف الحكاـ الركمافةككاف الكاتب ىك أداة اإلتصاؿ بيف إدارة بمدم. الشغب

.  5-3:16خبئا بكلس الرسكؿ عندىما كسط ىذا اليياج معرضيف انفسيما لمخاطر كبيرة رك 
إذان لف يستطيع أحد مف ىؤالء الييكد أف يضره بشئ فمماذا . أل مف آلية السماء = التٍّْمثَاِؿ الَِّذي َىَبَط ِمْف َزْفَس 

 .ىذا اليياج
  

  ".َفِإْذ َكاَنْت ىِذِه اأَلْشَياُء اَل ُتَقاَوـُ، َيْنَبِ ي َأْف َتُكوُنوا َىاِدِئيَف َواَل َتْفَعُموا َشْيًئا اْقِتَحاًما36" (:-36)آية 
 .اآللية المذيف تحبكنيما، ىى آلية قكية ال يستطيع أحد أف يقاكميا  (زفس كأرطاميس)اإللية يقصد  =اَل ُتَقاَوـُ 

. إذان ال خطر عمى عبادتكـ ألرطاميس أنيا تضمحؿ بسبب الييكد
 

ـْ ِبيَذْيِف الرَُّجَمْيِف، َوُىَما َلْيَسا َساِرَقْي َىَياِكَؿ، َواَل ُمَجدٍَّفْيِف َعَمى ِإلَيِتُكـْ 37" (:-37)آية  ـْ َأَتْيُت    ".أَلنَُّك
.  كانت خزائف اليياكؿ مممكءة كنكزان كأمكاؿ = َساِرَقْي َىَياِكؿَ 

ىـ يبشركف كيدعكف إللييـ كلـ يشتمكا إليتكـ ككانت طريقة بكلس الرسكؿ إيجابية، = .َواَل ُمَجدٍَّفْيِف َعَمى ِإلَيِتُكـْ 
.   ظبلـ األكثاف أماموفيك يعمـ كيبشر بالمسيح كنكر المسيح كقكتو كفيميف بأف ييرب
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ـٌ ِلْمَقَضاِء، 38" (:-39-38)يات اآل ـُ َأيَّا ـْ َدْعَوى َعَمى َأَحٍد، َفِإنَُّو ُتَقا نَّاُع الَِّذيَف َمَعُو َلُي َفِإْف َكاَف ِديِمْتِرُيوُس َوالصُّر

ـْ َبْعًضا ـْ َتْطُمُبوَف َشْيًئا ِمْف ِجَيِة ُأُموٍر ُأَخَر، َفِإنَُّو ُيْقَضى ِفي َمْحِفؿ 39 .َوُيوَجُد ُواَلٌة، َفْمُيرَاِفُعوا َبْعُضُي ْف ُكْنُت َواِِإ
   ".َشْرِعيٍّب 

 
ـَ ِمْف َأْجِؿ ِفْتَنِة ىَذا اْلَيْوـِ 40" (:-40)آية  ـَ ِحَساًبا . أَلنََّنا ِفي َخَطٍر َأْف ُنَحاَك َوَلْيَس ِعمٌَّة ُيْمِكُنَنا ِمْف َأْجِمَيا َأْف ُنَقدٍّ

 ".«َعْف ىَذا التََّجمُّرعِ 
. كاف الركماف ال يسمحكف بيذه الفكضى أبدان 

 
 ".َوَلمَّا َقاَؿ ىَذا َصَرَؼ اْلَمْحِفؿَ 41" (:-41)آية 
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح العشرون
 
، َوَخَرَج ِلَيْذَىَب ِإَلى َمِكُدوِنيَّةَ 1" (:-2-1)يات اآل ـْ َوَلمَّا َكاَف 2. َوَبْعَدَما اْنَتَيى الشََّ ُب، َدَعا ُبوُلُس التَّاَلِميَذ َوَودََّعُي

ـْ ِبَكاَلـٍ َكِثيٍر، َجاَء ِإَلى َىالََّس،   "َقِد اْجتَاَز ِفي ِتْمَؾ النََّواِحي َوَوَعَظُي
. (فيمبى أشير مدنيا)بعد ما إنتيى الشغب الذل حدث مف عباد أرطاميس غادر بكلس أفسس كذىب لمكدكنية 

أل اليكناف  = َىالََّس . 19-14:4ككاف عطاء كنيسة فيمبى بكـر فى . كمف ىناؾ كتب رسالة ككرنثكس الثانية
خائية إاٌل أنو يشير لببلد اليكناف عمكمان  = اْجتَاَز ِفي ِتْمَؾ النََّواِحي . كقد يشير اإلسـ لمجزء الكاقع بيف مكدكنية كا 

.  أل فى مكدكنية
 

َـّ ِإْذ َحَصَمْت َمِكيَدٌة ِمَف اْلَيُيوِد َعَمْيِو، َوُىَو ُمْزِمٌع َأْف َيْصَعَد ِإَلى ُسوِريََّة، . َفَصَرَؼ َثاَلَثَة َأْشُيرٍ 3" (:-3)آية  ُث
   ".َصاَر رَْأٌي َأْف َيْرجَع َعَمى َطِريِؽ َمِكُدوِنيَّةَ 

َـّ ِإْذ َحَصَمْت َمِكيَدٌة . غالبان فى ككرنثكس = َفَصَرَؼ َثاَلَثَة َأْشُيرٍ  :-  ىناؾ دبرَّ الييكد مؤامرة عمى بكلس= ُث
.  لسمب األمكاؿ التى معوي كسيأخذىا لمؤمنى أكرشميـ (ُ
.  لئلنتقاـ منو فيـ الزالكا يذكركف أف غاليكف خمَّصو مف أيدييـ (ِ

لقائو فى البحر أثناء سير السفينة خصكصان كأف معظـ ركاب السفينة مف  (1كالمؤامرة كانت إمٌا  بقتؿ بكلس كا 
. إلقاء القبض عميو لمحاكمتو فى أكرشميـ كرجمو كمجدؼ عمى النامكس (2. الحجاج الييكد الذاىبيف ألكرشميـ

= سوريا . (تركاس)كلما إنكشفت المؤامرة فكركا فى السفر بران حتى فيمبى ثـ بحران إلى شكاطئ أسيا الصغرل 
. إنطاكية التى يريد الذىاب ليا فى سكريا

  
، َوِمْف َأْىِؿ َتَساُلوِنيِكي4"(:- 4)آية  َأَرْسَتْرُخُس َوَسُكوْنُدُس َوَغاُيوُس الدَّْرِبيُّر : َفرَاَفَقُو ِإَلى َأِسيَّا ُسوَباَتُرُس اْلِبيِريُّر

  ".ِتيِخيُكُس َوُتُروِفيُمُس : َوِمْف َأْىِؿ َأِسيَّا. َوِتيُموثَاُوُس 
  

  ".ىُؤاَلِء َسَبُقوا َواْنَتَظُروَنا ِفي َتُرَواَس 5"(:- 5)آية 
. إذان بكلس تخمؼ فى فيمبى لبعض الكقت حيث كاف لكقا فى إنتظاره أمٌا باقى المجمكعة فسبقت إلى تركاس

.  كف معوي كيسندكنو فى مرضوؿكىؤالء كانكا يعـ
 

ـْ ِفي َخْمَسِة َأيَّاـٍ ِإَلى َتُرَواَس، 6" (:-6)آية  َوَأمَّا َنْحُف َفَساَفْرَنا ِفي اْلَبْحِر َبْعَد َأيَّاـِ اْلَفِطيِر ِمْف ِفيِمبٍّي، َوَواَفْيَناُى
  ".َحْيُث َصَرْفَنا َسْبَعَة َأيَّاـٍ 
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ـْ ُبوُلُس َوُىَو ُمْزِمٌع َأْف َيْمِضَي 7" (:-7)آية  ِؿ اأُلْسُبوِع ِإْذ َكاَف التَّاَلِميُذ ُمْجَتِمِعيَف ِلَيْكِسُروا ُخْبزًا، َخاَطَبُي َوِفي َأوَّ
ـَ ِإَلى ِنْصِؼ المَّْيؿِ     ".ِفي اْلَ ِد، َوَأَطاَؿ اْلَكاَل

ِؿ اأُلْسُبوِع  ككانت الكنيسة تجتمع فى . إذان نحف أماـ قداس يكـ األحد = ِلَيْكِسُروا ُخْبزًاىك يكـ األحد = ِفي َأوَّ
مساء السبت كيتناكلكف العشاء ككليمة محبة ثـ يستمعكف لمتعاليـ كيسيركف فى التسابيح كالتعميـ طكاؿ الميؿ 

كمف ىذا . كذلؾ ألف يكـ األحد لـ يكف يـك عطمة أك يـك راحة. كيأكمكف سكيان كينصرفكف. كينتيكف بسر الشركة
.  نيـ كانكا ينقطعكف عف الطعاـ طكاؿ فترة التسبيح كالتعميـ كحتى بعد القداسأنفيـ 

 
   ".َوَكاَنْت َمَصاِبيُح َكِثيَرٌة ِفي اْلِعمٍّيَِّة الَِّتي َكاُنوا ُمْجَتِمِعيَف ِفيَيا8" (:-8)آية 

.   النكر عبلمة عمى حضكر اهلل كمبلئكتو فى الكنيسة كىى دعكة لنا لنحيا فى النكر=َمَصاِبيُح َكِثيَرٌة 
 

ْذ َكاَف ُبوُلُس ُيَخاِطُب ِخَطاًبا . َوَكاَف َشابٌّ اْسُمُو َأْفِتيُخوُس َجاِلًسا ِفي الطَّاَقِة ُمَتَثقٍّاًل ِبَنْوـٍ َعِميؽ9" (:-9)آية  َواِِإ
  ".َطِوياًل، َغَمَب َعَمْيِو النَّْوـُ َفَسَقَط ِمَف الطََّبَقِة الثَّاِلَثِة ِإَلى َأْسَفُؿ، َوُحِمَؿ َميٍّتًا

.  فى كجكد لكقا الطبيب ما يثبت أنو تحقؽ مف مكتو =ُحِمَؿ َميٍّتًا
 .مف يتغافؿ عف كممة اهلل كال يسير يحكـ عمى نفسو بالمكت:- تأمؿ

 

  .«!أَلفَّ َنْفَسُو ِفيوِ ! اَل َتْضَطِرُبوا»:َفَنَزَؿ ُبوُلُس َوَوَقَع َعَمْيِو َواْعَتَنَقُو َقاِئالً 10" (:-10)آية 
ليشع   .نفسو فيوكأقاـ الكلد مف مكتو كمف تكاضعو لـ يقؿ سأقيمو بؿ قاؿ . بكلس يكرر ما فعمو إيميا كا 

 
ـَ َكِثيرًا ِإَلى اْلَفْجرِ 11" (:-12-11)يات اآل َـّ َصِعَد َوَكسََّر ُخْبزًا َوَأَكَؿ َوَتَكمَّ َوَأَتْوا ِباْلَفَتى َحيًّا، 12. َوىَكَذا َخَرجَ . ُث

ْوا َتْعِزَيًة َلْيَسْت ِبَقِميَمةٍ    ".َوَتَعزَّ
 

َوَأمَّا َنْحُف َفَسَبْقَنا ِإَلى السَِّفيَنِة َوَأْقَمْعَنا ِإَلى َأسُّروَس، ُمْزِمِعيَف َأْف َنْأُخَذ ُبوُلَس ِمْف ُىَناَؾ، 13" (:-14-13)يات اآل
   ".َفَممَّا َواَفاَنا ِإَلى َأسُّروَس َأَخْذَناُه َوَأَتْيَنا ِإَلى ِميِتيِميِني14. أَلنَُّو َكاَف َقْد َرتََّب ىَكَذا ُمْزِمًعا َأْف َيْمِشيَ 

كلكف بكلس نفسو تخمؼ فيك آثر أف يمكث . أقمعت السفينة مف تركاس كمعيا كؿ الذيف كانكا فى صحبة بكلس
. مع أىؿ تركاس بضع ساعات كيذىب مف تركاس إلى أسكس بران ليركب المركب مع باقى المجمكعة مف أسكس

ؿ السير مع تبلميذه .  أكثر راحةقكالطريؽ البحرل أطكؿ ألنو يدكر حكؿ رأس بحرل كلكف أما بكلس فقد فضَّ
.  أطكؿ فترة عف راحتو

 
َـّ َساَفْرَنا ِمْف ُىَناَؾ ِفي اْلَبْحِر َوَأْقَبْمَنا ِفي اْلَ ِد ِإَلى ُمَقاِبِؿ ِخُيوَس 15" (:-15)آية  َوِفي اْلَيْوـِ اآلَخِر َوَصْمَنا ِإَلى . ُث

َـّ ِفي اْلَيْوـِ التَّاِلي ِجْئَنا ِإَلى ِميِميُتَس،   "َساُموَس، َوَأَقْمَنا ِفي ُتُروِجيِميُّروَف، ُث
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أَلفَّ ُبوُلَس َعَزـَ َأْف َيَتَجاَوَز َأَفُسَس ِفي اْلَبْحِر ِلَئالَّ َيْعِرَض َلُو َأْف َيْصِرَؼ َوْقتًا ِفي َأِسيَّا، أَلنَُّو 16" (:-16)آية 
ـَ ِفي َيْوـِ اْلَخْمِسيفَ    ".َكاَف ُيْسِرُع َحتَّى ِإَذا َأْمَكَنُو َيُكوُف ِفي ُأوُرَشِمي

 فإنطمؽ إلى ميميتس كمف ىناؾ أرسؿ  ،لـ يرد بكلس الرسكؿ أف يمر عمى أفسس لئبل يعكقو المؤمنكف عندىـ
ستدعى كينة أفسس  ككجو ليـ ىذا الحديث الرعكل الفريد الذل يحمؿ ممخصان لمخدمة الكنسية الرعكية بركح  ،كا 
صالتو .  كبكلس يريد الكصكؿ ألكرشميـ ليكرز فى يـك الخمسيف. الرسكؿ بكلس كا 

 

  ".َوِمْف ِميِميُتَس َأْرَسَؿ ِإَلى َأَفُسَس َواْسَتْدَعى ُقُسوَس اْلَكِنيَسةِ 17" (:-17)آية 
.   ميبلن 30المسافة مف ميميتس إلى أفسس حكالى 

 

ـْ ُكؿَّ »:َفَممَّا َجاُءوا ِإَلْيِو َقاَؿ َلُيـْ 18" (:-35-18)يات اآل ِؿ َيْوـٍ َدَخْمُت َأِسيَّا، َكْيَؼ ُكْنُت َمَعُك ـْ َتْعَمُموَف ِمْف َأوَّ َأْنُت
ـُ الرَّبَّ ِبُكؿٍّ َتَواُضٍع َوُدُموٍع َكِثيَرٍة، َوِبَتَجاِرَب َأَصاَبْتِني ِبَمَكاِيِد اْلَيُيودِ 19الزََّماِف،  ْر َشْيًئا ِمَف 20. َأْخِد ـْ ُأَؤخٍّ َكْيَؼ َل

ـْ ِبِو َجْيرًا َوِفي ُكؿٍّ َبْيٍت،  ـْ َوَعمَّْمُتُك اْلَفَواِئِد ِإالَّ َوَأْخَبْرُتُك
َشاِىًدا ِلْمَيُيوِد َواْلُيوَناِنيٍّيَف ِبالتَّْوَبِة ِإَلى اِا َواإِليَماِف الَِّذي 21

ـُ َماَذا ُيَصاِدُفِني ُىَناؾَ 22. ِبَربٍَّنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ  وِح، اَل َأْعَم ـَ ُمَقيًَّدا ِبالرُّر َغْيَر َأفَّ 23. َواآلَف َىا َأَنا َأْذَىُب ِإَلى ُأوُرَشِمي
وَح اْلُقُدَس َيْشَيُد ِفي ُكؿٍّ َمِديَنٍة َقاِئالً  َولِكنَِّني َلْسُت َأْحَتِسُب ِلَشْيٍء، َواَل َنْفِسي 24. ِإفَّ ُوثًُقا َوَشَداِئَد َتْنَتِظُرِني: الرُّر

ـَ ِبَفَرٍح َسْعِيي َواْلِخْدَمَة الَِّتي َأَخْذُتَيا ِمَف الرَّبٍّ َيُسوَع، أَلْشَيَد ِبِبَشاَرِة ِنْعَمِة ااِ  َواآلَف 25. َثِميَنٌة ِعْنِدي، َحتَّى ُأَتمٍّ
ـْ َكاِرزًا ِبَمَمُكوِت ااِ  ـْ َجِميًعا الَِّذيَف َمَرْرُت َبْيَنُك ـْ اَل َتَرْوَف َوْجِيي َأْيًضا، َأْنُت ـُ َأنَُّك ـُ اْلَيْوـَ 26. َىا َأَنا َأْعَم ِلذِلَؾ ُأْشِيُدُك

ـْ ِبُكؿٍّ َمُشوَرِة ااِ 27ىَذا َأنٍّي َبِريٌء ِمْف َدـِ اْلَجِميِع،  ْر َأْف ُأْخِبَرُك ـْ ُأَؤخٍّ ـْ َوِلَجِميِع 28. أَلنٍّي َل ْنُفِسُك ِاْحَتِرُزوا ِاًذا أَل
وُح اْلُقُدُس ِفيَيا َأَساِقَفًة، ِلَتْرَعْوا َكِنيَسَة اِا الَِّتي اْقَتَناَىا ِبَدِموِ  ـُ الرُّر ـُ ىَذا29. الرَِّعيَِّة الَِّتي َأَقاَمُك َأنَُّو َبْعَد : أَلنٍّي َأْعَم

ـْ ِذَئاٌب َخاِطَفٌة اَل ُتْشِفُؽ َعَمى الرَِّعيَّةِ  ـْ َسَيُقوـُ ِرَجاٌؿ َيَتَكمَُّموَف ِبُأُموٍر ُمْمَتِوَيٍة 30. ِذَىاِبي َسَيْدُخُؿ َبْيَنُك ـْ َأْنُت َوِمْنُك
ـْ َأْفُتْر َعْف َأْف ُأْنِذَر ِبُدُموٍع 31. ِلَيْجَتِذُبوا التَّاَلِميَذ َورَاَءُىـْ  ِلذِلَؾ اْسَيُروا، ُمَتَذكٍِّريَف َأنٍّي َثاَلَث ِسِنيَف َلْياًل َوَنَيارًا، َل

ـْ ِميرَاثًا َمَع َجِميِع 32. ُكؿَّ َواِحدٍ  ـْ َوُتْعِطَيُك ـْ َيا ِإْخَوِتي ِا َوِلَكِمَمِة ِنْعَمِتِو، اْلَقاِدَرِة َأْف َتْبِنَيُك َواآلَف َأْسَتْوِدُعُك
ـْ َأْشَتوِ 33. اْلُمَقدَِّسيفَ  َة َأْو َذَىَب َأْو ِلَباَس َأَحٍد َل ـْ َتْعَمُموَف َأفَّ َحاَجاِتي َوَحاَجاِت الَِّذيَف َمِعي َخَدَمْتَيا 34. ِفضَّ َأْنُت

َعَفاَء، ُمَتَذكٍِّريَف َكِمَماِت الرَّبٍّ 35. َىاتَاِف اْلَيَدافِ  ـْ َتْتَعُبوَف َوَتْعُضُدوَف الضُّر ـْ َأنَُّو ىَكَذا َيْنَبِ ي َأنَُّك ِفي ُكؿٍّ َشْيٍء َأَرْيُتُك
 ".«َمْ ُبوٌط ُىَو اْلَعَطاُء َأْكَثُر ِمَف اأَلْخذِ : َيُسوَع َأنَُّو َقاؿَ 

.  مبلحظات عمى خطاب بكلس الرسكؿ
موضوع الخدمة  - أ
.  24البشارة المفرحة بالخبلص، بشارة نعمة اهلل   آية  (1
.  25 ةممككت اهلل       آم (2
 .21سبيؿ الممككت التكبة إلى اهلل كاإليماف بالمسيح آية  (3
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األمانة فى الخدمة  - ب
ضطيده الييكد  إ بعض الحقائؽ لما ألـ يؤخر شيئان مف الفكائد إال كأخبرىـ بو مع أنو لك خىبَّ  (1

 .20 ة     آم

 . 27 ةيخبرىـ بمشكرة اهلل       آم (2
 

:  أسموب الخدمة (ج
.  19بكؿ تكاضع بالرغـ مف المعجزات التى صنعيا  آية  (1

 .19بكؿ دمكع كصمكات     آية  (2
 .35-33لـ يطمب أجران       آية  (3
 .19،23،24إحتماؿ لمضيقات     آيات  (4
.  24التزاـ كامؿ بتتميـ الخدمة    آية  (5
 .31اإلىتماـ بكؿ فرد       آية  (6
 .23التسميـ هلل فيك كاف يعمـ ما ينتظره فى أكرشميـ آية  (7
 .20آية (    فى بيت تيرانس) التعميـ جيران  (8
  
 نجد أف الخطاب مكجو لمف سماىـ قسكس الكنيسة كسماىـ أيضان أساقفة فى نفس 28 ، 17قارف بيف آيات  (د

ذلؾ ألف الكنيسة فى المراحؿ األكلى لتأسيس الجماعات كانت تقيـ الكاىف أسقفان حتى يمكنو أف يباشر . الكقت
تسعت الخدمة ظيرت التخصصات . جميع ما يمـز الكنيسة مف خدمات، ككمما كثر الشعب كا 

 
وُح اْلُقُدُس ِفيَيا َأَساِقَفًة، ِلَتْرَعْوا َكِنيَسَة 28" (:-28)آية  (ىػ ـُ الرُّر ـْ َوِلَجِميِع الرَِّعيَِّة الَِّتي َأَقاَمُك ْنُفِسُك ِاْحَتِرُزوا ِاًذا أَل

  ".اِا الَِّتي اْقَتَناَىا ِبَدِموِ 
فقكلو بدمو . ىى آية شييرة تثبت الىكت السيد المسيح، كأف المسيح ىك اهلل = َكِنيَسَة اِا الَِّتي اْقَتَناَىا ِبَدِموِ 

.  تشير لممسيح المصمكب كىك يسميو ىنا اهلل
وُح اْلُقُدُس ِفيَيا  ـُ الرُّر تى 1 + 3:13فالركح القدس ىك الذل يقيـ الكينة كاألساقفة كذلؾ بكضع اليد أع = َأَقاَمُك

 . 6:1تى 2 + 22:5
 

 . 30 ، 29اآلالـ كالمشاكؿ كاليرطقات ال بد كستكاجو الكنيسة آيات  (و
 

. 31آية .  كاجب الكنيسة كالرعاة السير عمى الرعية حتى ال تضؿ كراء ىؤالء(ز
 

ـُ َماَذا ُيَصاِدُفِني ُىَناؾَ 22" (:-22)آية  وِح، اَل َأْعَم ـَ ُمَقيًَّدا ِبالرُّر   ".َواآلَف َىا َأَنا َأْذَىُب ِإَلى ُأوُرَشِمي



(اإلصحاح العشرون)أعمال الرسل    
 

 
151 

وحِ  ىك يشعر أنو ال يستطيع فكاكان مف دافع الذىاب إلى أكرشميـ، كىك شعر بأف النبكات عف اآلالـ  = ُمَقيًَّدا ِبالرُّر
.  ذلؾ ككانكا يمنعكنو منيـالتى سيقابميا فى أكرشميـ ىى قكة ممزمة لو بينما أف كؿ مف حكلو، لـ يرل أحد

، نجد أف الركح القدس يرشد التبلميذ أف يمنعكا بكلس الرسكؿ مف الذىاب إلى 4:21كبالمقارنة مع أعماؿ
 يصعد إلى أكرشميـ كيرشد  الركح يرشده أف أففبكلس يقكؿكبذلؾ يبدك أف ىناؾ تناقض ظاىرل، . أكرشميـ

كحؿ ىذا األشكاؿ فى أف الركح القدس يمؤل بكلس الرسكؿ بمحبة المسيح كىك مقيد بيذه . التبلميذ بالعكس
المحبة كبكلس فيـ ىذه المحبة بمفيكمو البشرل أنو يجب أف يصعد إلى أكرشميـ ليشيد لشعبو الييكدل الذيف 

كحينما كجد الركح القدس أف بكلس الرسكؿ  (39-35:8ركمية)عف المسيح الذل يحبو جدان  (3:9ركمية)يحبيـ 
ترجـ إرشاده برغبة فى الذىاب إلى أكرشميـ ليستشيد ىناؾ حبا فى المسيح أرشده الركح القدس عف طريؽ 

حقان الركح . أف ال يصعد إلى أكرشميـ فكقت إستشياده لـ يأتى بعد (11:21أغابكس، أعماؿ)التبلميذ كاألنبياء 
 كالحظ أنو أماـ إصرار اإلنساف عمى رأيو ال يميز صكت .القدس يرشد كلكننا ال يمكننا أف نمغى الفكر البشرل

 . (كأغابكس ىنا)الركح القدس ، كحينئذ يضطر اهلل أف يرسؿ مف نسمع منو صكتو مف الخارج 
 
َعَفاَء، ُمَتَذكٍِّريَف َكِمَماِت 35" (:-35)آية  (ط ـْ َتْتَعُبوَف َوَتْعُضُدوَف الضُّر ـْ َأنَُّو ىَكَذا َيْنَبِ ي َأنَُّك ِفي ُكؿٍّ َشْيٍء َأَرْيُتُك

 ".«َمْ ُبوٌط ُىَو اْلَعَطاُء َأْكَثُر ِمَف اأَلْخذِ : الرَّبٍّ َيُسوَع َأنَُّو َقاؿَ 
كلكف ىذا ىك ركح تعميـ . النص غير مكجكد فى األناجيؿ األربعة ىذا = َمْ ُبوٌط ُىَو اْلَعَطاُء َأْكَثُر ِمَف اأَلْخذِ 

 كقد كرد ىذا النص فى الدسقكلية .المسيح كيظير أف مجمكعة مف أقكاؿ المسيح كانت متداكلة فى ذلؾ الحيف
كالذل كتب الدسقكلية ىـ تبلمبذ السيد المسيح اإلثنى عشر كمعيـ بكلس . فى الباب الثالث عشر (تعاليـ الرسؿ)

 .فكاف اإلثنى عشر ىـ المصدر الذل نقؿ عنو بكلس الرسكؿ. (مقدمة الدسقكلية)الرسكؿ نفسو 
 
 
 
ـْ َوَصمَّى36" (:-38-36)يات اآل َوَكاَف ُبَكاٌء َعِظيـٌ ِمَف اْلَجِميِع، 37. َوَلمَّا َقاَؿ ىَذا َجثَا َعَمى ُرْكَبَتْيِو َمَع َجِميِعِي

ِعيَف، َواَل ِسيََّما ِمَف اْلَكِمَمِة الَِّتي َقاَلَيا38َوَوَقُعوا َعَمى ُعُنِؽ ُبوُلَس ُيَقبٍُّموَنُو  ـْ َلْف َيَرْوا َوْجَيُو َأْيًضا: ُمَتَوجٍّ َـّ . ِإنَُّي ُث
 ".َشيَُّعوُه ِإَلى السَِّفيَنةِ 
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 عودة لمجدوؿ اإلصحاح الحادى والعشروف
ِييَف ِباالْسِتَقاَمِة ِإَلى ُكوَس، َوِفي اْلَيْوـِ التَّاِلي ِإَلى 1" (:-2-1)يات اآل ـْ َأْقَمْعَنا َوِجْئَنا ُمَتَوجٍّ َوَلمَّا اْنَفَصْمَنا َعْنُي

   ".َفِإْذ َوَجْدَنا َسِفيَنًة َعاِبَرًة ِإَلى ِفيِنيِقَيَة َصِعْدَنا ِإَلْيَيا َوَأْقَمْعَنا2. ُروُدَس، َوِمْف ُىَناَؾ ِإَلى َباَترَا
كالسفف التى إستعممت حتى اآلف ىى . جزيرة   = ُروُدَس . جزيرة صغيرة  = ُكوَس . اآلف ىى لبناف= ِفيِنيِقَيَة 

لى ىنا تنتيى رحمتيا كالبد مف سفينة كبيرة لئلبحار فى . سفف صغيرة مف النكع الذل يسير بجانب السكاحؿ كا 
.  الَسِفيَنًة الَعاِبَرًة ِإَلى ِفيِنيِقَيةَ عرض البحر ىذه ىى 

 
َـّ اطََّمْعَنا َعَمى ُقْبُرَس، َوَتَرْكَناَىا َيْسَرًة َوَساَفْرَنا ِإَلى ُسوِريََّة، َوَأْقَبْمَنا ِإَلى ُصوَر، أَلفَّ ُىَناَؾ َكاَنِت 3" (:-3)آية  ُث

   ".السَِّفيَنُة َتَضُع َوْسَقَيا
.  حمكلتيا = َوْسَقَيا

 
ْذ َوَجْدَنا التَّاَلِميَذ َمَكْثَنا ُىَناَؾ َسْبَعَة َأيَّاـٍ 4" (:-4)آية  وِح َأْف اَل َيْصَعَد ِإَلى . َواِِإ َوَكاُنوا َيُقوُلوَف ِلُبوُلَس ِبالرُّر

  ".ُأوُرَشِميـَ 
عادة الشحف لممركب كىنا نجد إنذاران مف الركح لبكلس بما ينتظره . ىـ لبثكا ىذه المدة مرغميف لتفريغ الحمكلة كا 

.  مف شدائد فى أكرشميـ
 
ـْ َجِميًعا ُيَشيٍُّعوَنَنا، َمَع النٍَّساِء َواأَلْواَلِد ِإَلى 5" (:-6-5 )اتياآل ـَ َخَرْجَنا َذاِىِبيَف، َوُى َولِكْف َلمَّا اْسَتْكَمْمَنا اأَليَّا

َوَأمَّا . َوَلمَّا َودَّْعَنا َبْعُضَنا َبْعًضا َصِعْدَنا ِإَلى السَِّفيَنةِ 6. َفَجَثْوَنا َعَمى ُرَكِبَنا َعَمى الشَّاِطِئ َوَصمَّْيَنا. َخاِرِج اْلَمِديَنةِ 
ِتِيـْ  ـْ َفَرَجُعوا ِإَلى َخاصَّ   ".ُى

 
ـْ 7" (:-7)آية  َوَلمَّا َأْكَمْمَنا السََّفَر ِفي اْلَبْحِر ِمْف ُصوَر، َأْقَبْمَنا ِإَلى ُبُتوِلَماِيَس، َفَسمَّْمَنا َعَمى اإِلْخَوِة َوَمَكْثَنا ِعْنَدُى

   ".َيْوًما َواِحًدا
كىنا نرل كنيسة مسيحية تعرؼ بكلس الرسكؿ . عكا ىى = ُبُتوِلَماِيَس 

 
َـّ َخَرْجَنا ِفي اْلَ ِد َنْحُف ُرَفَقاَء ُبوُلَس َوِجْئَنا ِإَلى َقْيَصِريََّة، َفَدَخْمَنا َبْيَت ِفيُمبُّرَس اْلُمَبشٍِّر، ِإْذ َكاَف 8" (:-8)آية  ُث

   ".َواِحًدا ِمَف السَّْبَعِة َوَأَقْمَنا ِعْنَدهُ 
كقيصرية ىى التى كاف فييا . أحد الشمامسة السبعة رفيؽ إسطفانكس كقد بشر كزير كنداكة ممكة الحبشة

.  كرنيميكس
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   ".َوَكاَف ِليَذا َأْرَبُع َبَناٍت َعَذاَرى ُكفَّ َيَتَنبَّْأفَ 9" (:-9)آية 
 . ال تعنى أنيف لـ يتزكجف بؿ أنيف تفرغف لمعبادة كالخدمة = َعَذاَرى
.  يتكممف بكممة الرب =َيَتَنبَّْأفَ 

 
  ".َوَبْيَنَما َنْحُف ُمِقيُموَف َأيَّاًما َكِثيَرًة، اْنَحَدَر ِمَف اْلَيُيوِديَِّة َنِبيٌّ اْسُمُو َأَغاُبوُس 10" (:-10)آية 
 

وُح اْلُقُدُس »:َفَجاَء ِإَلْيَنا، َوَأَخَذ ِمْنَطَقَة ُبوُلَس، َوَرَبَط َيَدْي َنْفِسِو َوِرْجَمْيِو َوَقاؿَ 11" (:-11)آية  : ىَذا َيُقوُلُو الرُّر
ـَ َوُيَسمٍُّموَنُو ِإَلى َأْيِدي اأُلَمـِ    ".«الرَُّجُؿ الَِّذي َلُو ىِذِه اْلِمْنَطَقُة، ىَكَذا َسَيْرُبُطُو اْلَيُيوُد ِفي ُأوُرَشِمي

.  إنذار آخر لبكلس بما سيبلقيو فى أكرشميـ
 

  ".َفَممَّا َسِمْعَنا ىَذا َطَمْبَنا ِإَلْيِو َنْحُف َوالَِّذيَف ِمَف اْلَمَكاِف َأْف اَل َيْصَعَد ِإَلى ُأوُرَشِميـَ 12" (:-12)آية 
كؿ ىذه اإلنذارات لمنعو مف الصعكد ألكرشميـ حتى ال تتعطؿ . صكت آخر يمنع بكلس مف الصعكد ألكرشميـ

. ألكرشميـىذا  سنكات عف الخدمة بسبب صعكده 4كفعبلن تعطؿ بكلس الرسكؿ . الخدمة كالكرازة، كألجؿ الكنيسة
 

َماَذا َتْفَعُموَف؟ َتْبُكوَف َوَتْكِسُروَف َقْمِبي، أَلنٍّي ُمْسَتِعدٌّ َلْيَس َأْف ُأْرَبَط َفَقْط، َبْؿ َأْف »:َفَأَجاَب ُبوُلُس 13" (:-13)آية 
ـَ أَلْجِؿ اْسـِ الرَّبٍّ َيُسوعَ    ".«َأُموَت َأْيًضا ِفي ُأوُرَشِمي

 كلذلؾ لـ يقتنع بكلس الرسكؿ 21:1فى " لى الحياة ىى المسيح كالمكت ىك ربح. "نرل شيكة بكلس لآلالـ
عتبر النبكات إعدادان لو لممكقؼ الذل يحدث كليست تحذيران لو لمنعو مف الذىاب ككاف بمكقفو الشجاع قدكة . كا 

ليـ عمى إحتماؿ اآلالـ كاإلضطياد كاهلل الذل يحكؿ كؿ األمكر لمخير جعؿ كقكع بكلس فى أسر الييكد ثـ 
.  الركماف سببان لكصكؿ كممة الكرازة لقصر قيصر فى ركما

 
ـْ ُيْقَنْع َسَكْتَنا َقاِئِميفَ 14" (:-15-14)يات اآل َوَبْعَد ِتْمَؾ اأَليَّاـِ تََأىَّْبَنا َوَصِعْدَنا 15. «ِلَتُكْف َمِشيَئُة الرَّبٍّ »:َوَلمَّا َل

  ".ِإَلى ُأوُرَشِميـَ 
 

، 16" (:-16)آية  َوَجاَء َأْيًضا َمَعَنا ِمْف َقْيَصِريََّة ُأَناٌس ِمَف التَّاَلِميِذ َذاِىِبيَف ِبَنا ِإَلى َمَناُسوَف، َوُىَو َرُجٌؿ ُقْبُرِسيٌّ
  ".ِتْمِميٌذ َقِديـٌ، ِلَنْنِزَؿ ِعْنَدهُ 

 .الذل آمف بالمسيح. تمميذ لممسيحية مف الرعيؿ األكؿ = َمَناُسوفَ 
 

ـَ َقِبَمَنا اإِلْخَوُة ِبَفَرحٍ 17" (:-17)آية     ".َوَلمَّا َوَصْمَنا ِإَلى ُأوُرَشِمي
. ىنا تنتيى الرحمة الثالثة فى أكرشميـ ككانت قد بدأت فى إنطاكية
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  ".َوِفي اْلَ ِد َدَخَؿ ُبوُلُس َمَعَنا ِإَلى َيْعُقوَب، َوَحَضَر َجِميُع اْلَمَشاي ِ 18" (:-18)آية 

 
بولس فى قبضة الييود والروماف 

والرحمة األخيرة إلى روما 
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اإلصحاح الحادى والعشروف 
 

ـْ َشْيًئا َفَشْيًئا ِبُكؿٍّ َما َفَعَمُو اُا َبْيَف اأُلَمـِ ِبَواِسَطِة ِخْدَمِتوِ 19" (:-19)آية  ـْ َطِفَؽ ُيَحدٍُّثُي ـَ َعَمْيِي    ".َفَبْعَد َما َسمَّ
.  17:24كىك أعطاىـ اليبات التى أتى بيا معو كجمعيا ليـ أع 

 
ُدوَف الرَّبَّ 20" (:-20)آية  ـْ ُيوَجُد َرْبَوًة ِمَف اْلَيُيوِد الَِّذيَف »:َوَقاُلوا َلوُ . َفَممَّا َسِمُعوا َكاُنوا ُيَمجٍّ َأْنَت َتَرى َأيُّرَيا اأَلُخ َك

ـْ َجِميًعا َغُيوُروَف ِلمنَّاُموسِ     ".آَمُنوا، َوُى
.  نرل الفرح بإنتشار اإلنجيؿ كسط الشعكب كاألمـ

يريدكف أف يضيفكا المسيح إلى نامكسيـ، ىـ آمنكا بالمسيح كلكنيـ إلتزمكا بكؿ عكائد  = َغُيوُروَف ِلمنَّاُموسِ 
كمازالت ليـ أفكارىـ العنصرية السابقة فى أنيـ متميزيف عف األمـ، لذلؾ ىـ رفضكا دخكؿ األمـ . النامكس

ثاركا مف أكىؤالء المتيكديف كـ .  ممتزميف بالنامكس كيختتنكا،لممسيحية، أك عمى األقؿ إف دخمكا فميتيكدكا أكالن 
.           المشاكؿ لبكلس فى كؿ مكاف

ـْ ُيوَجُد َرْبَوةً  . تعنى أنو يكجد ربكات مف المؤمنيف آمنكا عمى يد يعقكب كباقى الرسؿ = َك
 10000=   ربكة 

 
ـُ َجِميَع اْلَيُيوِد الَِّذيَف َبْيَف اأُلَمـِ االْرِتَداَد َعْف ُموَسى، َقاِئاًل َأْف اَل 21" (:-21)آية  َوَقْد ُأْخِبُروا َعْنَؾ َأنََّؾ ُتَعمٍّ

ـْ َواَل َيْسُمُكوا َحَسَب اْلَعَواِئدِ    ".َيْخِتُنوا َأْواَلَدُى
 

ـْ َسَيْسَمُعوَف َأنََّؾ َقْد ِجْئتَ 22" (:-22)آية     ".َفِإًذا َماَذا َيُكوُف؟ اَل ُبدَّ َعَمى ُكؿٍّ َحاؿ َأْف َيْجَتِمَع اْلُجْمُيوُر، أَلنَُّي
.  ماذا نعمؿ حيف يجتمع الجميكر كيثيركف المتاعب = َفِإًذا َماَذا َيُكوفُ 

 
ـْ َنْذرٌ : َفاْفَعْؿ ىَذا الَِّذي َنُقوُؿ َلؾَ 23" (:-23)آية    ".ِعْنَدَنا َأْرَبَعُة ِرَجاؿ َعَمْيِي

كبكلس أراد أف يكسب عمى . ىى خطة غير مقنعة لكنيا ناشئة عف خكؼ، كىى محاكلة إلسترضاء المتيكديف
.  كؿ حاؿ قكمان 

 
ـَ اْلَجِميُع َأْف َلْيَس َشْيٌء ِممَّا 24" (:-24)آية  ، َفَيْعَم ـْ ـْ ِلَيْحِمُقوا ُرُؤوَسُي ـْ َوَأْنِفْؽ َعَمْيِي ُخْذ ىُؤاَلِء َوَتطيَّْر َمَعُي

  ".ُأْخِبُروا َعْنَؾ، َبْؿ َتْسُمُؾ َأْنَت َأْيًضا َحاِفًظا ِلمنَّاُموسِ 
 

ـْ َوَحَكْمَنا َأْف اَل َيْحَفُظوا َشْيًئا ِمْثَؿ ذِلَؾ، 25" (:-25)آية  ، َفَأْرَسْمَنا َنْحُف ِإَلْيِي َوَأمَّا ِمْف ِجَيِة الَِّذيَف آَمُنوا ِمَف اأُلَمـِ
َنا ، َواْلَمْخُنوِؽ، َوالزٍّ ، َوِمَف الدَّـِ ـْ ِممَّا ُذبَح ِلأَلْصَناـِ   ".«ِسَوى َأْف ُيَحاِفُظوا َعَمى َأْنُفِسِي
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رأل القديس يعقكب أف األمـ غير ممزميف بالختاف كال عكائد النامكس كلكف الييكد ممزميف بكؿ ذلؾ، أماَّ رأل 
.  بكلس فيك أف الحرية لمجميع

 
ـْ َوَدَخَؿ اْلَيْيَكَؿ، ُمْخِبرًا ِبَكَماِؿ َأيَّاـِ التَّْطِييِر، ِإَلى 26" (:-26)آية  ِحيَنِئٍذ َأَخَذ ُبوُلُس الرٍَّجاَؿ ِفي اْلَ ِد، َوَتَطيََّر َمَعُي

ـُ اْلُقْرَبافُ    ".َأْف ُيَقرََّب َعْف ُكؿٍّ َواِحٍد ِمْنُي
 إف نذىرى الييكدل نىٍذران مف أجؿ ضيقة يترؾ خصؿ شعره 21-14:6 عد شريعة النذير = َكَماِؿ َأيَّاـِ التَّْطِييرِ 

كال يىذيٍؽ خمران كال مسكران ففى ىذه األياـ يحتسب أنو .  يكمان بحساب التممكد أك أل مدة يحددىا30تطكؿ لمدة 
لذلؾ فإنو يمجأ إلى أحد . كعند إنتياء المدة يأتى بذبائح النذير كىى فكؽ طاقة أل إنساف عادل. قدكس لمرب

نفؽ عمييـ= األغنياء ليصرؼ عميو ليكمؿ نذره ـْ واِإ يقدمكف خركؼ كنعجة ككبش  فكانكا (24آية )= َتَطيََّر َمَعُي
كسؿ فطير كرقائؽ فطير مع تقدمتيا كسكائبيا كيقدميا لمكاىف كيعمؿ ذبيحة خطية كذبيحة محرقة كيحمؽ النذير 

كىذا النامكس إنتيى . كيأخذ شعر إنتذاره كيجعمو عمى النار التى تحت ذبيحة السبلمة. لدل باب خيمة االجتماع
كالحظ أف بكلس لـ يعارض النامكس فى ذاتو بؿ أف . بالنسبة لممسيحى كلكف لو قيمتو لمف تربى فى أحضانو

.  يككف النامكس كسيمة أك ضركرة لمخبلص كبنفس األسمكب ختف تيمكثاكس مف قبؿ
 
َـّ، َرآُه اْلَيُيوُد الَِّذيَف ِمْف َأِسيَّا ِفي اْلَيْيَكِؿ، َفَأَىاُجوا ُكؿَّ 27" (:-28-27)يات اآل ـُ السَّْبَعُة َأْف َتِت َوَلمَّا َقاَرَبِت اأَليَّا

ـُ اْلَجِميَع ! َيا َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْسرَاِئيِميُّروَف، َأِعيُنوا»:َصاِرِخيفَ 28اْلَجْمِع َوأَْلَقْوا َعَمْيِو اأَلَياِدَي  ىَذا ُىَو الرَُّجُؿ الَِّذي ُيَعمٍّ
ِفي ُكؿٍّ َمَكاٍف ِضدًّا ِلمشَّْعِب َوالنَّاُموِس َوىَذا اْلَمْوِضِع، َحتَّى َأْدَخَؿ ُيوَناِنيٍّيَف َأْيًضا ِإَلى اْلَيْيَكِؿ َوَدنََّس ىَذا اْلَمْوِضَع 

 ".«اْلُمَقدََّس 
ككاف . كانت ىذه األحداث غالبان فى يكـ الخمسيف حيث يجتمع فى أكرشميـ الييكد مف كؿ الدنيا فيك مكسـ لمحج

فمما رأكه ىنا . كثيركف منيـ قد عرفكا بكلس كقاكمكه فى أسيا الصغرل كاليكناف ألنو ال ييتـ بالنامكس كيقاكمو
تيمكه بأنو أدخؿ األمـ إلى الييكؿ. بدكف حماية الركماف ىجمكا عميو لئلنتقاـ ككاف األمـ يدخمكف فقط لمركاؽ . كا 

كىـ طبعان لـ ييتمكا بأف . ككاف ىذا مكافقان عميو مف الركماف. الخارجى كمف يتعداه يقتؿ حتى لك كاف ركمانيان 
ـُ السَّْبَعُة . بكلس يمارس شريعة النذير .  غالبان لتتميـ طقس النذير= اأَليَّا

 
، َفَكاُنوا َيُظنُّروَف َأفَّ ُبوُلَس َأْدَخَمُو ِإَلى 29" (:-29)آية  ـْ َكاُنوا َقْد رََأْوا َمَعُو ِفي اْلَمِديَنِة ُتُروِفيُمَس اأَلَفُسِسيَّ أَلنَُّي

   ".اْلَيْيَكؿِ 
 

وُه َخاِرَج اْلَيْيَكؿِ 30" (:-30)آية  َوِلْمَوْقِت ُأْغِمَقِت . َفَياَجِت اْلَمِديَنُة ُكمُّرَيا، َوَترَاَكَض الشَّْعُب َوَأْمَسُكوا ُبوُلَس َوَجرُّر
  ".اأَلْبَوابُ 

بيف ركاؽ األمـ كباقى الييكؿ إستعدادان لقتؿ بكلس أك لمنع دخكؿ أل أممى كاف مرافقان لبكلس  = ُأْغِمَقِت اأَلْبَوابُ 
 .أك لمنع بكلس مف التمسؾ بقركف المذبح
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ـَ ُكمََّيا َقِد اْضَطَرَبتْ 31" (:-31)آية  ـْ َيْطُمُبوَف َأْف َيْقُتُموُه، َنَما َخَبٌر ِإَلى َأِميِر اْلَكِتيَبِة َأفَّ ُأوُرَشِمي    ".َوَبْيَنَما ُى

كنرل ىنا أف اهلل أرسؿ لبكلس . كاف ييكد الشتات أكثر تعصبان مف ييكد أكرشميـ لبعدىـ عف الكطف كحنينيـ إليو
ككاف ىناؾ معسكر لمركماف تعسكر . ىذا األمير لينقذه فبكلس ما زاؿ أمامو أف يشيد لممسيح فى أماكف أخرل

فحصف أنطكنيا كاف مشرفان عمى الييكؿ يركف منو كؿ ما يحدث داخؿ . فيو حامية ركمانية قريب مف الييكؿ
 .ىك قائد ألؼ = َأِميِر اْلَكِتيَبةِ . الييكؿ

! ىنا نرل عمؿ عجيب هلل ، فكيؼ لـ يمت بكلس الضعيؼ المريض كقد إلتؼ عميو ألكؼ يضربكنو بكحشية ؟
. حماية إليية عجيبة 

 
 .َفَممَّا رَأْوا اأَلِميَر َواْلَعْسَكَر َكفُّروا َعْف َضْرِب ُبوُلَس . َفِمْمَوْقِت َأَخَذ َعْسَكرًا َوُقوَّاَد ِمَئاٍت َوَرَكَض ِإَلْيِيـْ 32" (:-32)آية 
" 
 

ُتَرى َمْف َيُكوُف؟ َوَماَذا : ِحيَنِئٍذ اْقَتَرَب اأَلِميُر َوَأْمَسَكُو، َوَأَمَر َأْف ُيَقيََّد ِبِسْمِسَمَتْيِف، َوَطِفَؽ َيْسَتْخِبرُ 33" (:-33)آية 
   "َفَعَؿ؟

.  لذلؾ قيده بسمسمتيف حتى ال ييرب منو ثانية (38 ةآم)ىك ظف أف بكلس ىك ثائر مصرل ىرب منو مف قبؿ 
 

ـَ اْلَيِقيَف . َوَكاَف اْلَبْعُض َيْصُرُخوَف ِبَشْيٍء َواْلَبْعُض ِبَشْيٍء آَخَر ِفي اْلَجْمعِ 34" (:-34)آية  ـْ َيْقِدْر َأْف َيْعَم َوَلمَّا َل
  ".ِلَسَبِب الشََّ ِب، َأَمَر َأْف ُيْذَىَب ِبِو ِإَلى اْلُمَعْسَكرِ 

. األمير كاف يسأؿ ماذا يحدث كال يتمقى إجابات بؿ صراخ، ففى أثناء الشغب ال أحد يدرل لماذا اليياج
 

  "َوَلمَّا َصاَر َعَمى الدََّرِج اتََّفَؽ َأفَّ اْلَعْسَكَر َحَمَمُو ِبَسَبِب ُعْنِؼ اْلَجْمِع،35" (:-35)آية 
.  العسكر حمكا بكلس بؿ حممكه مف عنؼ اليياج

 
  ".«!ُخْذهُ »: أَلفَّ ُجْمُيوَر الشَّْعِب َكاُنوا َيْتَبُعوَنُو َصاِرِخيفَ 36" (:-36)آية 
ْذ َقاَرَب ُبوُلُس َأْف َيْدُخَؿ اْلُمَعْسَكَر َقاَؿ ِلأَلِميرِ 37" (:-39-37)يات اآل « َأَيُجوُز ِلي َأْف َأُقوَؿ َلَؾ َشْيًئا؟»:َواِِإ
يَِّة َأْرَبَعَة 38َأَتْعِرُؼ اْلُيوَناِنيََّة؟ »:َفَقاؿَ  َأَفَمْسَت َأْنَت اْلِمْصِريَّ الَِّذي َصَنَع َقْبَؿ ىِذِه اأَليَّاـِ ِفْتَنًة، َوَأْخَرَج ِإَلى اْلَبرٍّ

، ِمْف َأْىِؿ َمِديَنٍة َغْيِر َدِنيٍَّة ِمْف ِكيِميِكيَّةَ »:َفَقاَؿ ُبوُلُس 39. «اآلاَلِؼ الرَُّجِؿ ِمَف اْلَقَتَمِة؟ . َأَنا َرُجٌؿ َيُيوِديٌّ َطْرُسوِسيٌّ
ـَ الشَّْعبَ    ".«َوأَْلَتِمُس ِمْنَؾ َأْف تَْأَذَف ِلي َأْف ُأَكمٍّ

كىذا سيككف سببان فى نجاتو بعد ذلؾ مف مكيدة مدبرة لو، . بكلس بأسمكب ميذب كحكمة إكتسب صداقة األمير
.  كبؿ أذف لو أف يكمـ الشعب مف فكؽ سمـ القمعة كأحد العظماء
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كتزعميـ . كانكا عصابة مسمحة تغير عمى أكرشميـ كتتخذ البرية مقران ليا كتخصصكا فى قتؿ الركماف = اْلَقَتَمةِ 
رجؿي مصرل إٌدعى أنو مكسى الثانى فإلتؼ حكلو شعب كثير كقامكا بثكرة عنيفة، فضربيـ الركماف ضربة شديدة 

 = َأَتْعِرُؼ اْلُيوَناِنيَّةَ . فمما سقط بكلس فى يد األمير ظنو ىذا المصرل. جدان مات فييا المئات كىرب ىذا المصرل
كاألمير حيف ظف أف بكلس ىك ذاؾ المصرل اليارب تعجب أنو . اليكنانية ىى لغة المثقفيف فى كؿ اإلمبراطكرية

.  إشارة غير صريحة لمكاطنتو الركمانية= َمِديَنٍة َغْيِر َدِنيٍَّة . يتكمـ اليكنانية
 

َفَناَدى . َفَممَّا َأِذَف َلُو، َوَقَؼ ُبوُلُس َعَمى الدََّرِج َوَأَشاَر ِبَيِدِه ِإَلى الشَّْعِب، َفَصاَر ُسُكوٌت َعِظيـٌ 40" (:-40)آية 
  ":ِبالمُّرَ ِة اْلِعْبرَاِنيَِّة َقاِئالً 

بكلس فى عظمة يقؼ كيكاجو ىذا الشعب العنيد، كيتكمـ كىك مربكط كيكاجو كؿ طكائؼ الشعب كيشيد لممسيح 
كاهلل أعطاه نعمة فالجمع صمتكا إذ كجدكه يتكمـ بالعبرانية، فكانت فرصة ليشيد لكؿ ىؤالء عف . الذل أحبو
 .المسيح
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 عودة لمجدوؿ  والعشروفالثانياإلصحاح 
 

    ".«َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْخَوُة َواآلَباُء، اْسَمُعوا اْحِتَجاِجي اآلَف َلَدْيُكـْ »1" (:-1)آية 
العبرانية ىى لغة الييكد األصمية كلغة التكراة كلغة العظماء كالعمماء كالكينة أمٌا الشعب فكاف يتكمـ األرامية 

. كلكنيـ يفيمكف العبرانية
 

ـْ ِبالمُّرَ ِة اْلِعْبرَاِنيَِّة َأْعُطوا ُسُكوتًا َأْحَرى2" (:-2)آية    ":َفَقاؿَ . َفَممَّا َسِمُعوا َأنَُّو ُيَناِدي َلُي
 

َأَنا َرُجٌؿ َيُيوِديٌّ ُوِلْدُت ِفي َطْرُسوَس ِكيِميِكيََّة، َولِكْف َرَبْيُت ِفي ىِذِه اْلَمِديَنِة ُمَؤدًَّبا ِعْنَد ِرْجَمْي »3" (:-3)آية 
ـُ اْلَيْوـَ . َغَمااَلِئيَؿ َعَمى َتْحِقيِؽ النَّاُموِس اأَلَبِويٍّ  ـْ َجِميُعُك   ".َوُكْنُت َغُيورًا ِا َكَما َأْنُت

إذان فبكلس تربى فريسيان نامكسيان غيكران . قاؿ التاريخ عف غماالئيؿ أنو آخر معممى النامكس الكبار فى أكرشميـ
. عمى الشريعة
. كاف المعمـ يجمس عمى كرسى كالتبلميذ عمى حصر يجمسكف أمامو= ِعْنَد ِرْجَمْي 

 

َكَما 5َواْضَطَيْدُت ىَذا الطَِّريَؽ َحتَّى اْلَمْوِت، ُمَقيًٍّدا َوُمَسمًٍّما ِإَلى السُّرُجوِف ِرَجااًل َوِنَساًء، 4"(:- 5-4)يات اآل
ـْ َرَساِئَؿ ِلإِلْخَوِة ِإَلى ِدَمْشَؽ، َذَىْبُت  َيْشَيُد ِلي َأْيًضا َرِئيُس اْلَكَيَنِة َوَجِميُع اْلَمْشَيَخِة، الَِّذيَف ِإْذ َأَخْذُت َأْيًضا ِمْنُي

ـَ ُمَقيَِّديَف ِلَكْي ُيَعاَقُبوا   ".آلِتَي ِبالَِّذيَف ُىَناَؾ ِإَلى ُأوُرَشِمي
 .إذان حبو لمنامكس ال يقؿ عف أحد مف الثائريف عميو

 
َفَحَدَث ِلي َوَأَنا َذاِىٌب َوُمَتَقرٌٍّب ِإَلى ِدَمْشَؽ َأنَُّو َنْحَو ِنْصِؼ النََّياِر، َبْ َتًة َأْبَرَؽ َحْوِلي ِمَف السََّماِء 6" (:-6)آية 

 " .ُنوٌر َعِظيـٌ 
   "ِلَماَذا َتْضَطِيُدِني؟! َشاُوُؿ، َشاُوُؿ،: َفَسَقْطُت َعَمى اأَلْرِض، َوَسِمْعُت َصْوتًا َقاِئاًل ِلي7" (:-7)آية 

. كأف ىذا ىك صكت المسيح ليؤالء الييكد المجتمعيف أماـ بكلس اآلف
 

 .َأَنا َيُسوُع النَّاِصِريُّر الَِّذي َأْنَت َتْضَطِيُدهُ : َمْف َأْنَت َيا َسيٍُّد؟ َفَقاَؿ ِلي: َفَأَجْبتُ 8" (:-8)آية 
 

ـْ َيْسَمُعوا َصْوَت الَِّذي َكمََّمِني9" (:-9)آية  ـْ َل   ".َوالَِّذيَف َكاُنوا َمِعي َنَظُروا النُّروَر َواْرَتَعُبوا، َولِكنَُّي
ـْ َيْسَمُعوا  ىؿ يكجد كسطنا فى الكنيسة مف ىـ مكجكديف لكف غير . فقمبيـ لـ يكف مستعدان كقمب بكلس= َل

. مستعديف لمسماع
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؟ َفَقاَؿ ِلي الرَّبُّر : َفُقْمتُ 10"(:- 11-10)يات اآل ـْ َواْذَىْب ِإَلى ِدَمْشَؽ، َوُىَناَؾ ُيَقاُؿ َلَؾ َعْف : َماَذا َأْفَعُؿ َياَربُّر ُق
ْذ ُكْنُت اَل ُأْبِصُر ِمْف َأْجِؿ َبَياِء ذِلَؾ النُّروِر، اْقتَاَدِني ِبَيِدي الَِّذيَف َكاُنوا َمِعي، 11. َجِميِع َما َتَرتََّب َلَؾ َأْف َتْفَعؿَ  َواِِإ

  ".َفِجْئُت ِإَلى ِدَمْشؽَ 
 

َـّ ِإفَّ َحَناِنيَّا َرُجاًل َتِقيًّا َحَسَب النَّاُموِس، َوَمْشُيوًدا َلُو ِمْف َجِميِع اْلَيُيوِد السُّركَّافِ »12" (:-12)آية      ".ُث
 .كبكلس يبرز ىنا حنانيا كشخص ممتـز بالنامكس ليقبمكه. يبدك أف سكاف أكرشميـ كانكا يعرفكف تقكل حنانيا

 
، َوَوَقَؼ َوَقاَؿ ِلي13"  (:-15-13)يات اآل َفِفي ِتْمَؾ السَّاَعِة َنَظْرُت ِإَلْيِو، ! َأيُّرَيا اأَلُخ َشاُوُؿ، َأْبِصرْ : َأَتى ِإَليَّ
، َوَتْسَمَع َصْوتًا ِمْف َفِموِ : َفَقاؿَ 14 ـَ َمِشيَئَتُو، َوُتْبِصَر اْلَبارَّ أَلنََّؾ َسَتُكوُف َلُو َشاِىًدا 15. ِإلُو آَباِئَنا اْنَتَخَبَؾ ِلَتْعَم

  ".ِلَجِميِع النَّاِس ِبَما رََأْيَت َوَسِمْعتَ 
ـْ َواْعَتِمْد َواْغِسْؿ َخَطاَياَؾ َداِعًيا ِباْسـِ الرَّبٍّ 16" (:-16)آية    ".َواآلَف ِلَماَذا َتَتَواَنى؟ ُق

ـْ َواْعَتِمْد ِلَماَذا َتَتَواَنى .  ىذه الكممات مكجية لمييكد السامعيف أيضان  = ُق
 

ـَ َوُكْنُت ُأَصمٍّي ِفي اْلَيْيَكِؿ، َأنٍّي َحَصْمُت ِفي َغْيَبٍة، 17" (:-21-17)يات اآل َوَحَدَث ِلي َبْعَد َما َرَجْعُت ِإَلى ُأوُرَشِمي
ـْ اَل َيْقَبُموَف َشَياَدَتَؾ َعنٍّي! َأْسِرعْ : َفرََأْيُتُو َقاِئاًل ِلي18 ، أَلنَُّي ـَ ـْ : َفُقْمتُ 19. َواْخُرْج َعاِجاًل ِمْف ُأوُرَشِمي ، ُى َياَربُّر

ـُ اْسِتَفاُنوَس َشِييِدَؾ ُكْنُت 20. َيْعَمُموَف َأنٍّي ُكْنُت َأْحِبُس َوَأْضِرُب ِفي ُكؿٍّ َمْجَمٍع الَِّذيَف ُيْؤِمُنوَف ِبؾَ  َوِحيَف ُسِفَؾ َد
 ".«اْذَىْب، َفِإنٍّي َسُأْرِسُمَؾ ِإَلى اأُلَمـِ َبِعيًدا: َفَقاَؿ ِلي21. َأَنا َواِقًفا َورَاِضًيا ِبَقْتِمِو، َوَحاِفًظا ِثَياَب الَِّذيَف َقَتُموهُ 

 معناه يارب إف شيادتى لؾ ليا قيمة لسابؽ معرفتيـ بما عممتو مع 19كرد بكلس فى . ىذا الجزء لـ يرد إالٌ ىنا
 . كىذه القصة حدثت بعد إيماف بكلس كزيارتو األكلى ألكرشميـ بعد إيمانو. المسيحييف مف إضطياد

كالحظ قكلو ليـ أف كرازتو لؤلمـ جاءت بأمر مباشر مف اهلل كىك فى الييكؿ . (18:1غؿ  + 30-26:9أع )
.   المقدس عندىـ

      
ـْ َقاِئِميفَ 22" (:-22)آية  َـّ َرَفُعوا َأْصَواَتُي ُخْذ ِمْثَؿ ىَذا ِمَف اأَلْرِض، أَلنَُّو َكاَف اَل »:َفَسِمُعوا َلُو َحتَّى ىِذِه اْلَكِمَمَة، ُث

   ".«!َيُجوُز َأْف َيِعيَش 
.  ىذه مثؿ ما قالكه سابقان عف السيد المسيح خذه خذه اصمبو

ىـ سمعكا لكؿ ما قيؿ كلكنيـ لـ يسكتكا عمى قبكؿ األمـ، . كسبب ثكرتيـ شيادة بكلس أماميـ أف اهلل أرسمو لؤلمـ
مع أف كؿ األنبياء تكممكا عف قبكؿ األمـ فالييكد يحممكف بأف تخضع ليـ كؿ أمـ األرض ففى نظرىـ أف كؿ 

. كمف يسمـ عمييـ يبقى نجسان إلى المساء ثـ يتطير. األمـ كبلب كال يحيسبكف كسط البشر
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،23" (:-23)آية  ـْ َوَيْرُموَف ُغَبارًا ِإَلى اْلَجوٍّ ْذ َكاُنوا َيِصيُحوَف َوَيْطَرُحوَف ِثَياَبُي   "َواِِإ
ـْ  = َيْرُموَف ُغَبارًا . الترجمة الصحيحة يمزقكف ثيابيـ، ككانت ىذه العادة عندما يسمعكف تجديؼ= َيْطَرُحوَف ِثَياَبُي

. إعبلنان ألنيـ مظمكمكف فى األرض كىـ يستغيثكف باألرض كالسماء
 

ـَ أَليٍّ َسَبٍب َكاُنوا 24" (:-24)آية  َأَمَر اأَلِميُر َأْف ُيْذَىَب ِبِو ِإَلى اْلُمَعْسَكِر، َقاِئاًل َأْف ُيْفَحَص ِبَضَرَباٍت، ِلَيْعَم
  ".َيْصُرُخوَف َعَمْيِو ىَكَذا

التمثيمية التى قاـ بيا الييكد أماـ األمير إنطمت عميو فظف أف بكلس رجؿ مجـر يستحؽ أف يضرب ليقر 
كاألمير مف المؤكد أنو لـ يفيـ سبب اليياج عمى بكلس فحتى لك كاف يفيـ العبرانية لما فيـ لماذا . بجريمتو

ف بكلس إرتكب جريمة عظيمة ففكر أف يجمده ليعترؼ أيريدكف قتمو إذ ذىب لؤلمـ، لذلؾ فكر أف السبب ىك 
. بيا
 

ـْ َأْف َتْجِمُدوا ِإْنَساًنا ُروَماِنيًّا َغْيَر »:َفَممَّا َمدُّروُه ِلمسٍَّياِط، َقاَؿ ُبوُلُس ِلَقاِئِد اْلِمَئِة اْلَواِقؼِ 25" (:-25)آية  َأَيُجوُز َلُك
   ".«َمْقِضيٍّب َعَمْيِو؟

كغالبان فإف كالد بكلس خدـ فى . كاف ال يجكز اف ييجمد ركمانى دكف اف يحاكـ كيصدر حكـ = َغْيَر َمْقِضيٍّب َعَمْيوِ 
. الجيش الركمانى كىـ فى طرسكس كمف ىنا نرل أنو ليس خطأ أف نتمسؾ بحقكقنا المدنية

 
! اْنُظْر َماَذا َأْنَت ُمْزِمٌع َأْف َتْفَعؿَ »:َفِإْذ َسِمَع َقاِئُد اْلِمَئِة َذَىَب ِإَلى اأَلِميِر، َوَأْخَبَرُه َقاِئالً 26" (:-27-26)يات اآل

؟: ُقْؿ ِلي»:َفَجاَء اأَلِميُر َوَقاَؿ َلوُ 27. «أَلفَّ ىَذا الرَُّجَؿ ُروَماِنيٌّ   ".«َنَعـْ »: َفَقاؿَ « َأْنَت ُروَماِنيٌّ
 

َأمَّا َأَنا َفَقْد ُوِلْدُت »:َفَقاَؿ ُبوُلُس . «َأمَّا َأَنا َفِبَمْبَمٍغ َكِبيٍر اْقَتَنْيُت ىِذِه الرََّعِويَّةَ »:َفَأَجاَب اأَلِميرُ 28" (:-28)آية 
 ".«ِفيَيا

.  بالمفيـك الركمانى فيك مكاطف شريؼ مف أسرة شريفة = ُوِلْدُت ِفيَيا
، . َوِلْمَوْقِت َتَنحَّى َعْنُو الَِّذيَف َكاُنوا ُمْزِمِعيَف َأْف َيْفَحُصوهُ 29" (:-29)آية  ـَ َأنَُّو ُروَماِنيٌّ َواْخَتَشى اأَلِميُر َلمَّا َعِم

  ".َوأَلنَُّو َقْد َقيََّدهُ 

 

ـَ اْلَيِقيفَ 30" (:-30)آية  َباِط، َوَأَمَر َأْف :  َوِفي اْلَ ِد ِإْذ َكاَف ُيِريُد َأْف َيْعَم ِلَماَذا َيْشَتِكي اْلَيُيوُد َعَمْيِو؟ َحمَُّو ِمَف الرٍّ
  .َفَأْحَضَر ُبوُلَس َوَأَقاَمُو َلَدْيِيـْ . َيْحُضَر ُرَؤَساُء اْلَكَيَنِة َوُكؿُّر َمْجَمِعِيـْ 

 .اهلل يكفر فرصة لبكلس ليشيد لممسيح فى ىدكء أماـ رؤساء الكينة كالمجمع
نذارات ربما تككف األخيرة عف طريؽ بكلس الرسكؿ،  الحظ أف اهلل يرسؿ لمييكد ككينتيـ كرؤساء الكينة رسائؿ كا 

 .كذلؾ قبؿ خراب أكرشميـ
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 عودة لمجدوؿ  والعشروفالثالثاإلصحاح 
 

َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ اإِلْخَوُة، ِإنٍّي ِبُكؿٍّ َضِميٍر َصاِلٍح َقْد ِعْشُت ِا ِإَلى »:َفَتَفرََّس ُبوُلُس ِفي اْلَمْجَمِع َوَقاؿَ 1" (:-1)آية 
   ".«ىَذا اْلَيْوـِ 

. حتى كىك يضطيد المسيحية كاف ذلؾ بركح الغيرة عمى مجد اهلل = ِبُكؿٍّ َضِميٍر َصاِلحٍ 
 

   ".َفَأَمَر َحَناِنيَّا َرِئيُس اْلَكَيَنِة، اْلَواِقِفيَف ِعْنَدُه َأْف َيْضِرُبوُه َعَمى َفِموِ 2" (:-2)آية 
لـ يعجب رئيس الكينة أف بكلس يقكؿ أنو عاش بضمير صالح فأراد أف يعاقبو كنبلحظ أف بكلس طالما أخذ 

كالحظ الفرؽ بيف رد بكلس . رسائؿ مف بعض مف المكجكديف مف رؤساء الكينة ليمقى القبض عمى المسيحييف
. فميما كصؿ الكماؿ اإلنسانى فيك ناقص بجانب كماؿ المسيح المطمؽ. حيف ليًطـ كبيف رد المسيح

  
ـُ َعَميَّ َحَسَب ! َسَيْضِرُبَؾ اُا َأيُّرَيا اْلَحاِئُط اْلُمَبيَُّض »:ِحيَنِئٍذ َقاَؿ َلُو ُبوُلُس 3" (:-3)آية  َأَفَأْنَت َجاِلٌس َتْحُك

 ".«النَّاُموِس، َوَأْنَت تَْأُمُر ِبَضْرِبي ُمَخاِلًفا ِلمنَّاُموِس؟
لو مظير جميؿ كلباس فخـ كلكف داخمؾ مممكء عفكنة كما لك كاف المكف األبيض يخفى ما  = اْلَحاِئُط اْلُمَبيَُّض 
فكاف . كانت ىذه نبكة مف بكلس الرسكؿ بما سيحدث لرئيس الكينة حنانيا ىكذا= َسَيْضِرُبَؾ اُا . تحتو مف قذارة

كلقد ضربو اهلل . معركفان أنو سارؽ يأكؿ أمكاؿ الكينة كركاتبيـ بينما إنتيت حياة كثير مف الكينة بسبب الحاجة
بالفعؿ بعد ذلؾ بخمس سنكات، فمقد ثار ضده إبنو كحكصر فى قصره فإضطر لئلختباء فى بالكعة قديمة جافة 

.  ـ66فأخرجكه كذبحكه سنو 
. كاف النامكس يعتبر اإلنساف بريئان إلى أف تثبت إدانتو= مخالفًا لمناموس

 
ـُ َرِئيَس َكَيَنِة اِا؟»: َفَقاَؿ اْلَواِقُفوفَ 4" (:-5-4)يات اآل ـْ َأُكْف َأْعِرُؼ َأيُّرَيا اإِلْخَوُة َأنَُّو »:َفَقاَؿ ُبوُلُس 5« َأَتْشِت َل

 ".«َرِئيُس َشْعِبَؾ اَل َتُقْؿ ِفيِو ُسوًءا: َرِئيُس َكَيَنٍة، أَلنَُّو َمْكُتوبٌ 
كغالبان فبكلس لـ يميز . كاضح أف بكلس قاؿ ما قالو بركح النبكة كلكف كاف فيو ركح غضب لذلؾ سريعان ما إعتذر

رئيس الكينة بسبب ضعؼ نظره المعركؼ كربما ألف بكلس يقكؿ ىذا تيكمان عميو فيك ال يعترؼ بو كرئيس كينة 
.  28:22إقتباس مف خر  = َرِئيُس َشْعِبَؾ اَل َتُقْؿ ِفيِو ُسوًءا. حصؿ عمى مركزه بالرشكة

 
يِسيُّروَف، َصَرَخ ِفي اْلَمْجَمعِ 6" (:-6)آية  ـْ َصدُّروِقيُّروَف َواآلَخَر َفرٍّ ـَ ُبوُلُس َأفَّ ِقْسًما ِمْنُي َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ »:َوَلمَّا َعِم

يِسيٍّب  يِسيٌّ اْبُف َفرٍّ    ".«َعَمى َرَجاِء ِقَياَمِة اأَلْمَواِت َأَنا ُأَحاَكـُ . اإِلْخَوُة، َأَنا َفرٍّ
ىـ رتبة الكينكت ينكركف قيامة األمكات كالمبلئكة، يقركف بالنامكس بعيدان عف التقاليد كسياسيان  = الَصدُّروِقيُّروفَ 

يِسيُّروفَ . كانكا فى صؼ الركماف كالفريسيكف يبغضكف . يقركف بالقيامة لممكتى كبكجكد المبلئكة كاألركاح = الَفرٍّ
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 فى أنو إستفاد فى مكقفو بما الركحىككاضح ذكاء بكلس . الصدكقيكف ربما أكثر مف بغضتيـ لممسيحييف أنفسيـ
  ركح الحكمةمتبلئو بالركح القدسإيعممو عف البغضة ما بيف الفريسييف كالصدكقييف، كىذا الذكاء قطعا ناتج عف 

ستغؿ ىذا الذكاء فى اإليقاع بينيـ . ، كا 
 
دُّروِقيٍّيَف، َواْنَشقَِّت اْلَجَماَعُة، 7" (:-8-7)يات اآل يِسيٍّيَف َوالصَّ أَلفَّ 8َوَلمَّا َقاَؿ ىَذا َحَدَثْت ُمَناَزَعٌة َبْيَف اْلَفرٍّ

وَف ِبُكؿٍّ ذِلؾَ  يِسيُّروَف َفُيِقرُّر دُّروِقيٍّيَف َيُقوُلوَف ِإنَُّو َلْيَس ِقَياَمٌة َواَل َماَلٌؾ َواَل ُروٌح، َوَأمَّا اْلَفرٍّ   ".الصَّ
 

يِسيٍّيَف َوَطِفُقوا ُيَخاِصُموَف َقاِئِميفَ 9" (:-9)آية  َلْسَنا َنِجُد َشْيًئا »:َفَحَدَث ِصَياٌح َعِظيـٌ، َوَنَيَض َكَتَبُة ِقْسـِ اْلَفرٍّ
ْف َكاَف ُروٌح َأْو َماَلٌؾ َقْد َكمََّمُو َفاَل ُنَحاِرَبفَّ ااَ ! َرِديًّا ِفي ىَذا اإِلْنَسافِ   ".«َواِِإ

بكلس سبؽ كقاؿ إف المسيح ظير لو فى الطريؽ لدمشؽ كىـ لـ يذكركا إسـ يسكع فيـ اليحبكنو = ِإْف َكاَف ُروٌح 
. إذان ما كممو فى الطريؽ فيك ركح فى نظرىـ. كيعتقدكف أنو مات عمى الصميب

 
َوَلمَّا َحَدَثْت ُمَناَزَعٌة َكِثيَرٌة اْخَتَشى اأَلِميُر َأْف َيْفَسُخوا ُبوُلَس، َفَأَمَر اْلَعْسَكَر َأْف َيْنِزُلوا َوَيْخَتِطُفوُه 10" (:-10)آية 

ـْ َوَيْأُتوا ِبِو ِإَلى اْلُمَعْسَكرِ     ".ِمْف َوْسِطِي
. خشى األمير أف يمزقكه فيما بينيـ شدان كجذبان 

 

، ! ِثْؽ َيا ُبوُلُس »:َوِفي المَّْيَمِة التَّاِلَيِة َوَقَؼ ِبِو الرَّبُّر َوَقاؿَ 11" (:-11)آية  ـَ أَلنََّؾ َكَما َشِيْدَت ِبَما ِلي ِفي ُأوُرَشِمي
 ".«ىَكَذا َيْنَبِ ي َأْف َتْشَيَد ِفي ُروِمَيَة َأْيًضا

(  23:27 + 9:18 )اهلل يقؼ بجكار أكالده فى شدتيـ 
 

ـْ َقاِئِميفَ 12" (:-12)آية  ـْ اَل َيْأُكُموَف َواَل : َوَلمَّا َصاَر النََّياُر َصَنَع َبْعُض اْلَيُيوِد اتٍَّفاًقا، َوَحَرُموا َأْنُفَسُي ِإنَُّي
   ".َيْشَرُبوَف َحتَّى َيْقُتُموا ُبوُلَس 
 كانكا معتاديف عمى ذلؾ، فإذا فشمكا ذىبكا لمربى أك الكاىف ليحميـ مف نذرىـ أك  =َصَنَع َبْعُض اْلَيُيوِد اتٍَّفاًقا

. عيدىـ
 

  ".َوَكاَف الَِّذيَف َصَنُعوا ىَذا التََّحاُلَؼ َأْكَثَر ِمْف َأْرَبِعيفَ 13" (:-13)آية 
 

َقْد َحَرْمَنا َأْنُفَسَنا ِحْرًما َأْف اَل َنُذوَؽ َشْيًئا َحتَّى »:َفَتَقدَُّموا ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَيَنِة َوالشُّرُيوِخ َوَقاُلوا14" (:-14)آية 
  ".َنْقُتَؿ ُبوُلَس 

كىـ . لقد تحكؿ رئيس الكينة بذلؾ إلى رئيس عصابة لمقتؿ، فيـ عرفكا المؤامرة كمع ىذا يستدعكف بكلس لييقتؿ
 .ذىبكا لرئيس الكينة حتى يتكسط فى اإلفراج عنيـ بعد أف يقتمكا بكلس
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ـْ ُمْزِمُعوَف َأْف َتْفَحُصوا ِبَأْكَثِر 15" (:-15)آية  ـْ َغًدا، َكَأنَُّك ـْ َمَع اْلَمْجَمِع ِلَكْي ُيْنِزَلُو ِإَلْيُك َواآلَف َأْعِمُموا اأَلِميَر َأْنُت
   ".«َوَنْحُف، َقْبَؿ َأْف َيْقَتِرَب، ُمْسَتِعدُّروَف ِلَقْتِموِ . َتْدِقيؽ َعمَّا َلوُ 

كقتمو، كىكذا تخرج المسئكلية مف  أعدكا أنفسيـ لمياجمة المككب الذل سيحضر بكلس مف القمعة إلختطافو
.  نطاؽ رؤساء الكينة كأعضاء السنيدريـ

 

   ".َولِكفَّ اْبَف ُأْخِت ُبوُلَس َسِمَع ِباْلَكِميِف، َفَجاَء َوَدَخَؿ اْلُمَعْسَكَر َوَأْخَبَر ُبوُلَس 16" (:-16)آية 
. إبف أخت بكلس لـ يكف شخصية معركفة، كغالبان كاف مع أمو فى زيارة ألكرشميـ بسبب العيد

 

اْذَىْب ِبيَذا الشَّابٍّ ِإَلى اأَلِميِر، أَلفَّ ِعْنَدُه َشْيًئا »:َفاْسَتْدَعى ُبوُلُس َواِحًدا ِمْف ُقوَّاِد اْلِمَئاِت َوَقاؿَ 17" (:-17)آية 
 ".«ُيْخِبُرُه ِبوِ 

. المسيح أكد لبكلس أنو يحميو كلكف ما المانع مف إتخاذ الحيطة ضد المؤامرة
 

اْسَتْدَعاِني اأَلِسيُر ُبوُلُس، َوَطَمَب َأْف ُأْحِضَر ىَذا الشَّابَّ »: َفَأَخَذُه َوَأْحَضَرُه ِإَلى اأَلِميِر َوَقاؿَ 18" (:-18)آية 
   ".«ِإَلْيَؾ، َوُىَو ِعْنَدُه َشْيٌء ِلَيُقوَلُو َلؾَ 

 
 ".«َما ُىَو الَِّذي ِعْنَدَؾ ِلُتْخِبَرِني ِبِو؟»:َفَأَخَذ اأَلِميُر ِبَيِدِه َوَتَنحَّى ِبِو ُمْنَفِرًدا، َواْسَتْخَبَرهُ 19" (:-19)آية 

. ىنا نرل تأثير بكلس فى ىذا األمير إذ يتصرؼ بمنتيى الكداعة
 
ـْ »:َفَقاؿَ 20" (:-22- 20)يات اآل ِإفَّ اْلَيُيوَد َتَعاَىُدوا َأْف َيْطُمُبوا ِمْنَؾ َأْف ُتْنِزَؿ ُبوُلَس َغًدا ِإَلى اْلَمْجَمِع، َكَأنَُّي

ـْ َكاِمُنوَف َلُو، َقْد 21. ُمْزِمُعوَف َأْف َيْسَتْخِبُروا َعْنُو ِبَأْكَثِر َتْدِقيؽ ، أَلفَّ َأْكَثَر ِمْف َأْرَبِعيَف َرُجاًل ِمْنُي ـْ َفاَل َتْنَقْد ِإَلْيِي
ـْ َأْف اَل َيْأُكُموا َواَل َيْشَرُبوا َحتَّى َيْقُتُموهُ  ـُ اآلَف ُمْسَتِعدُّروَف ُمْنَتِظُروَف اْلَوْعَد ِمْنؾَ . َحَرُموا َأْنُفَسُي َفَأْطَمَؽ 22 .«َوُى

 ".«اَل َتُقْؿ أَلَحٍد ِإنََّؾ َأْعَمْمَتِني ِبيَذا»:اأَلِميُر الشَّابَّ ُموِصًيا ِإيَّاُه َأفْ 
 

َـّ َدَعا اْثَنْيِف ِمْف ُقوَّاِد اْلِمَئاِت َوَقاؿَ 23" (:-23)آية  َأِعدَّا ِمَئَتْي َعْسَكِريٍّب ِلَيْذَىُبوا ِإَلى َقْيَصِريََّة، َوَسْبِعيَف َفاِرًسا »:ُث
   ".َوِمَئَتْي رَاِمٍح، ِمَف السَّاَعِة الثَّاِلَثِة ِمَف المَّْيؿِ 

. قيصرية ىى مركز الحامية الركمانية األساسية كمركز كالى المنطقة
 
َوَكَتَب ِرَساَلًة 25. «َوَأْف ُيَقدٍَّما َدَوابَّ ِلُيْرِكَبا ُبوُلَس َوُيوِصاَلُه َساِلًما ِإَلى ِفيِمْكَس اْلَواِلي24" (:-25- 24)يات اآل

وَرةَ    ":َحاِوَيًة ىِذِه الصُّر
 

  ":ُكُموِدُيوُس ِليِسَياُس، ُيْيِدي َساَلًما ِإَلى اْلَعِزيِز ِفيِمْكَس اْلَواِلي»26" (:-26)آية 
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. أل صاحب المقاـ الرفيع = اْلَعِزيزِ 
 

ىَذا الرَُّجُؿ َلمَّا َأْمَسَكُو اْلَيُيوُد َوَكاُنوا ُمْزِمِعيَف َأْف َيْقُتُموُه، َأْقَبْمُت َمَع اْلَعْسَكِر َوَأْنَقْذُتُو، ِإْذ ُأْخِبْرُت 27" (:-27)آية 
  ".َأنَُّو ُروَماِنيٌّ 

كلكف ىك يظير غيرتو عمى . ىذه كذبة مف ليسياس فيك أنقذه ثـ عىًرؼى منو أنو ركمانى = ِإْذ ُأْخِبْرُت َأنَُّو ُروَماِنيٌّ 
.  الركماف لمصمحتو الشخصية

 
، 28" (:-30- 28)يات اآل ـْ ـَ اْلِعمََّة الَِّتي أَلْجِمَيا َكاُنوا َيْشَتُكوَف َعَمْيِو، َفَأْنَزْلُتُو ِإَلى َمْجَمِعِي َوُكْنُت ُأِريُد َأْف َأْعَم
ـْ َتُكْف َعَمْيوِ . َفَوَجْدُتُو َمْشُكوًّا َعَمْيِو ِمْف ِجَيِة َمَساِئِؿ َناُموِسِيـْ 29 َـّ 30. َولِكفَّ َشْكَوى َتْسَتِحؽُّر اْلَمْوَت َأِو اْلُقُيوَد َل ُث

َلمَّا ُأْعِمْمُت ِبَمِكيَدٍة َعِتيَدٍة َأْف َتِصيَر َعَمى الرَُّجِؿ ِمَف اْلَيُيوِد، َأْرَسْمُتُو ِلْمَوْقِت ِإَلْيَؾ، آِمرًا اْلُمْشَتِكيَف َأْيًضا َأْف َيُقوُلوا 
 ".«ُكْف ُمَعافىً . َلَدْيَؾ َما َعَمْيوِ 

 
   ".َفاْلَعْسَكُر َأَخُذوا ُبوُلَس َكَما ُأِمُروا، َوَذَىُبوا ِبِو َلْياًل ِإَلى َأْنِتيَباْتِريَس 31" (:-31)آية 

. فى كسط الطريؽ بيف أكرشميـ كقيصرية= أنتيباترس
 

   ".َوِفي اْلَ ِد َتَرُكوا اْلُفْرَساَف َيْذَىُبوَف َمَعُو َوَرَجُعوا ِإَلى اْلُمَعْسَكرِ 32" (:-32)آية 
كلكف الحظ حالة األمف كسط .  فارسان لحمايتو كعاد العسكر فيـ أصبحكا بعيدان عف المتآمريف70اكتفكا بعدد 
.  عسكريان لحماية أسير كاحد470فاألمر إحتاج إلى . ىؤالء الييكد

 
  ".َوُأولِئَؾ َلمَّا َدَخُموا َقْيَصِريََّة َوَدَفُعوا الرٍَّساَلَة ِإَلى اْلَواِلي، َأْحَضُروا ُبوُلَس َأْيًضا ِإَلْيوِ 33" (:-33)آية  
 

  "َفَممَّا َقرََأ اْلَواِلي الرٍَّساَلَة، َوَسَأَؿ ِمْف َأيَِّة ِواَلَيٍة ُىَو، َوَوَجَد َأنَُّو ِمْف ِكيِميِكيََّة،34 (:-34)أية 
. سؤاؿ متكرر حتى ال يقع فى خطأ التعدل القانكنى= مف أية والية

  
  ".َوَأَمَر َأْف ُيْحَرَس ِفي َقْصِر ِىيُروُدَس . «َسَأْسَمُعَؾ َمَتى َحَضَر اْلُمْشَتُكوَف َعَمْيَؾ َأْيًضا»:َقاؿَ 35" (:-35)آية 

 .فيو الببلط كفيو قمعة يسجف فييا المذنبكف = ِفي َقْصِر ِىيُروُدَس 
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 عودة لمجدوؿ  والعشروفالرابعاإلصحاح 
 
َفَعَرُضوا . َوَبْعَد َخْمَسِة َأيَّاـٍ اْنَحَدَر َحَناِنيَّا َرِئيُس اْلَكَيَنِة َمَع الشُّرُيوِخ َوَخِطيٍب اْسُمُو َتْرُتمُّرُس 1" (:-2-1)يات اآل

  :َفَممَّا ُدِعَي، اْبَتَدَأ َتْرُتمُّرُس ِفي الشٍَّكاَيِة َقاِئالً 2. ِلْمَواِلي ِضدَّ ُبوُلَس 
كيقاؿ أف فيمكس كاف عبدان محرران مف  .أف فيمكس كاف رجبلن ذا سمعة سيئة إذ كاضح الرياء فى خطاب ترتمس،

. عبيد كمكديكس قيصر، قاؿ عنو تاسيتكس المؤرخ الركمانى أف بيده سمطاف األمير كفى أعماقو نفسية العبد
كفيمكس ىذا كاف يعيش مع إمرأتو دركسبل . كغالبان فإف ترتمكس كاف ركمانيان خبيران فى القكانيف فإستأجره الييكد

كالحظ حقد حنانيا كشيكخ السنيدريـ الذيف ترككا كظائفيـ فى . أقنعيا أف تترؾ زكجيا كتعيش معو فى الحراـ إذ
. أكرشميـ لينالكا مف بكلس فى قيصرية

 
َفَنْقَبُؿ ذِلَؾ . ِإنََّنا َحاِصُموَف ِبَواِسَطِتَؾ َعَمى َساَلـٍ َجِزيؿ، َوَقْد َصاَرْت ِليِذِه اأُلمَِّة َمَصاِلُح ِبَتْدِبيِرؾَ »3" (:-3)آية 

   ".َأيُّرَيا اْلَعِزيُز ِفيِمْكُس ِبُكؿٍّ ُشْكٍر ِفي ُكؿٍّ َزَماٍف َوُكؿٍّ َمَكافٍ 
. كاضح ىنا النفاؽ

 
َقَؾ َأْكَثَر، أَْلَتِمُس َأْف َتْسَمَعَنا ِباالْخِتَصاِر ِبِحْمِمؾَ 4" (:-4)آية    ":َولِكْف ِلَئالَّ ُأَعوٍّ

 
ـَ 5" (:-5)آية  َفِإنََّنا ِإْذ َوَجْدَنا ىَذا الرَُّجَؿ ُمْفِسًدا َوُمَييٍَّج ِفْتَنٍة َبْيَف َجِميِع اْلَيُيوِد الَِّذيَف ِفي اْلَمْسُكوَنِة، َوِمْقَدا

 "ِشيَعِة النَّاِصِريٍّيَف،
 ُمَييٍَّج ِفْتَنٍة  . المعنى األصمى إنساف ينقؿ العدكل لآلخريف بمبادئو اليدامة =ُمْفِسًدا. كضح ىنا التمفيؽ كالكذب

  =اْلَيُيوِد الَِّذيَف ِفي اْلَمْسُكوَنةِ .  ىنا يممس كتران حساسان لدل الكالى الذل ال يريد فتنة بالطبع فى مجاؿ كاليتو=
الييكد الذيف تجمعكا لمحج مف كؿ العالـ نقمكا أخبار المشاكؿ التى ثارت فى مجامع أسيا كاليكناف، ككـ ذىب 

:- بكلس إلى ساحات القضاء كلكف فمنبلحظ 
. أف ما حدث فى أكركبا ليس مف إختصاص فيمكس، كلكنيا محاكلة إلثارة الكالى -ُ
. لـ يقؿ ترتمس كال الييكد أنيـ ىـ الذيف أثاركا الفتنة فى كؿ مكاف -ِ

كربما سمىَّ . كنبلحظ أف الييكد ىنا يسمكف المسيحية أنيا شيعة أل بدعة. فييا إستيزاء = ِشيَعِة النَّاِصِريٍّيفَ 
. المسيحيكف أنفسيـ بالطريؽ أل طريؽ الخبلص أك طريؽ كماؿ الحؽ إليماف إسرائيؿ

 
ـَ َعَمْيِو َحَسَب َناُموِسَنا6" (:-6) آية َس اْلَيْيَكَؿ َأْيًضا، َأْمَسْكَناُه َوَأَرْدَنا َأْف َنْحُك    ".َوَقْد َشَرَع َأْف ُيَنجٍّ

. اإلشارة ىنا إلى تركفيمكس ككاضح الكذب إذ أف بكلس لـ يديًخٍموي إلى الييكؿ
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 "َفَأْقَبَؿ ِليِسَياُس اأَلِميُر ِبُعْنٍؼ َشِديٍد َوَأَخَذُه ِمْف َبْيِف َأْيِديَنا،7" (:-7)آية 
. ليسياس لـ يأتى بعنؼ شديد، بؿ ىـ الذيف كادكا يفتككف ببكلس

 
ـَ َجِميَع ىِذِه اأُلُموِر . َوَأَمَر اْلُمْشَتِكيَف َعَمْيِو َأْف َيْأُتوا ِإَلْيؾَ 8"  (:-9- 8) ياتاآل َوِمْنُو ُيْمِكُنَؾ ِإَذا َفَحْصَت َأْف َتْعَم

َـّ َواَفَقُو اْلَيُيوُد َأْيًضا َقاِئِميفَ 9. «الَِّتي َنْشَتِكي ِبَيا َعَمْيوِ   ".«ِإفَّ ىِذِه اأُلُموَر ىَكَذا»:ُث
 
ِإنٍّي ِإْذ َقْد َعِمْمُت َأنََّؾ ُمْنُذ ِسِنيَف َكِثيَرٍة »:َفَأَجاَب ُبوُلُس، ِإْذ َأْوَمَأ ِإَلْيِو اْلَواِلي َأْف َيَتَكمَّـَ 10" (:-13- 10) ياتاآل

َوَأْنَت َقاِدٌر َأْف َتْعِرَؼ َأنَُّو َلْيَس ِلي َأْكَثُر ِمِف اْثَنْي َعَشَر 11. َقاٍض ِليِذِه اأُلمَِّة، َأْحَتجُّر َعمَّا ِفي َأْمِري ِبَأْكَثِر ُسُرورٍ 
ـْ َيِجُدوِني ِفي اْلَيْيَكِؿ ُأَحاجُّر َأَحًدا َأْو َأْصَنُع َتَجمُّرًعا ِمَف الشَّْعِب، َواَل 12. َيْوًما ُمْنُذ َصِعْدُت أَلْسُجَد ِفي ُأوُرَشِميـَ  َوَل

   ".َواَل َيْسَتِطيُعوَف َأْف ُيْثِبُتوا َما َيْشَتُكوَف ِبِو اآلَف َعَميَّ 13. ِفي اْلَمَجاِمِع َواَل ِفي اْلَمِديَنةِ 
الكالى لطكؿ مدة حكمؾ أصبحت عمى  فيمكس فعبلن كاف يحكـ منذ ستة سنكات، ككبلـ بكلس معناه أنؾ أييا

رد  .كبيذا لـ يتممؽ بكلس الكالى كما فعؿ ترتمس. دراية بقكانيننا كتقاليدنا كييكد، لذلؾ ستفيـ قضيتى كأبعادىا
. بكلس فيو رد عمى اإلتيامات الثبلثة المكجية إليو

فكؿ الكقت .  كرىدَّ بكلس أنو لـ يبؽ فى أكرشميـ فترة كافية ليككف حزبان أك عصابة أك يثير فتنة=تيمة الفتنة -ُ
 أيٌاـ فى قيصرية كيكميف رحمة فى 5 يكمان منذ كصكلو مف أكركبا قضى منيا 12الذل صرؼ لـ يزد عف 

. الطريؽ إلى فيمكس
لذلؾ فيجب . يعترؼ بكلس أنو مسيحى كلكنو قاؿ أف المسيحية تتفؽ مع النامكس كاألنبياء= تيمة اليرطقة -ِ

. أف نقبميا حسنان 
 .يؤكد أف سمككو كاف فى منتيى النظاـ كال يستطيع أحد أف يثبت عميو أل مخالفة= تيمة تدنيس الييكؿ -ّ

 
، ىَكَذا َأْعُبُد ِإلَو آَباِئي، «ِشيَعةٌ »َأنَِّني َحَسَب الطَِّريِؽ الَِّذي َيُقوُلوَف َلُو : َولِكنَِّني ُأِقرُّر َلَؾ ِبيَذا14" (:-14)آية 

ْنِبَياءِ     ".ُمْؤِمًنا ِبُكؿٍّ َما ُىَو َمْكُتوٌب ِفي النَّاُموِس َواأَل
فالقانكف الركمانى يقر بشريعة الديانة الييكدية، أمٌا لك . إذان ىك تحت حماية القانكف الركمانى = َأْعُبُد ِإلَو آَباِئي

. أدخؿ ديانة جديدة فبل حماية لو مف السمطة
فيك يعترؼ أنو إنضـ لشيعة الناصرييف كلكنو لـ  (5آية)ىك يردد ما قالو ترتمس أف المسيحية شيعة  = ِشيَعةٌ  

. ييجر إلو أبائو
 

ـْ َأْيًضا َيْنَتِظُروَنوُ 15" (:-15)آية     ".َأنَُّو َسْوَؼ َتُكوُف ِقَياَمٌة ِلأَلْمَواِت، اأَلْبرَاِر َواأَلَثَمةِ : َوِلي َرَجاٌء ِباِا ِفي َما ُى
 .فى القيامة التى يؤمنكف بيا= ِلي َرَجاٌء ِباِا 

 
 ِلذِلَؾ َأَنا َأْيًضا ُأَدرٍُّب َنْفِسي ِلَيُكوَف ِلي َداِئًما َضِميٌر ِباَل َعْثَرٍة ِمْف َنْحوِ 16" (:-16)آية 
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  ".اِا َوالنَّاسِ 
إنشغمت بيذا األمر أف أحيا كفؽ نكاميس اهلل ال رغائبى كأحاكؿ أف أجعؿ ضميرل فى سبلـ = ُأَدرٍُّب َنْفِسي 

. كأحرص أال أسىء إلى ضميرل فالضمير ىك ممثؿ اهلل فى األعماؽ. معى
 

  ".َوَبْعَد ِسِنيَف َكِثيَرٍة ِجْئُت َأْصَنُع َصَدَقاٍت أُلمَِّتي َوَقرَاِبيفَ 17" (:-17)آية 
ربما إشارة لمكضكع تطيير النذيريف أك ىى تعنى أيضان الصدقات  = الَقرَاِبيفَ    .إشارة لمصدقات التى جمعيا

(. 16:13عب)
 

ـْ َيُيوٌد ِمْف َأِسيَّا،18" (:-18)آية    "َوِفي ذِلَؾ َوَجَدِني ُمَتَطيٍّرًا ِفي اْلَيْيَكِؿ، َلْيَس َمَع َجْمٍع َواَل َمَع َشَ ٍب، َقْوـٌ ُى
. كيؼ بعد ىذا أككف عدكٌا ألمتى

 
ـْ َعَميَّ َشْيءٌ 19 (:-19)آية   .َكاَف َيْنَبِ ي َأْف َيْحُضُروا َلَدْيَؾ َوَيْشَتُكوا، ِإْف َكاَف َلُي

بكلس ىنا يفند رأل ترتمس بأنو يييج المسككنة كأف ييكد أسيا يشتككف منو فيقكؿ أيف ىـ ييكد أسيا الذيف 
كاف يجب أف يككنكا مكجكديف، فيـ يعرفكننى مف زياراتى ألسيا كىـ شيكد عمى ما فعمتو فى . يشتككف عمىَّ 

ف قالكا اننى . كلكنيـ لـ يحضركا فميس لدييـ شىء حقيقى أك إتياـ يكجيكنو إلىَّ . الييكؿ دخمت غرباء إلى أكا 
. الييكؿ فميأتكا بيؤالء الغرباء أمامؾ

 
ـَ اْلَمْجَمِع،20" (:-20)آية  ـٌ َأَما ـْ َماَذا َوَجُدوا ِفيَّ ِمَف الذَّْنِب َوَأَنا َقاِئ   "َأْو ِلَيُقْؿ ىُؤاَلِء َأْنُفُسُي

ـْ   . أل ييكد آسيا=ىُؤاَلِء َأْنُفُسُي
 

ـُ : ِإالَّ ِمْف ِجَيِة ىَذا اْلَقْوِؿ اْلَواِحِد الَِّذي َصَرْخُت ِبِو َواِقًفا َبْيَنُيـْ 21" (:-21)آية  َأنٍّي ِمْف َأْجِؿ ِقَياَمِة اأَلْمَواِت ُأَحاَك
ـُ اْلَيْوـَ   ".«ِمْنُك

 .يشير لقكلو الذل شؽ بو الفريسيف عمى الصدكقييف كأف القيامة ىى عقيدتو
 

ـُ ِبَأْكَثِر َتْحِقيؽ ُأُموَر ىَذا الطَِّريِؽ، َقاِئالً 22" (:-22)آية  ، ِإْذ َكاَف َيْعَم ـْ َمَتى »:َفَممَّا َسِمَع ىَذا ِفيِمْكُس َأْمَيَمُي
  ".«اْنَحَدَر ِليِسَياُس اأَلِميُر َأْفَحُص َعْف ُأُموِرُكـْ 

 .فيمكس كاف يعمـ أف المسيحية ليست بيذه الصكرة البشعة التى يصكركنيا بيا كيعمـ أف إتياماتيـ باطمة
 

َوَأَمَر َقاِئَد اْلِمَئِة َأْف ُيْحَرَس ُبوُلُس، َوَتُكوَف َلُو ُرْخَصٌة، َوَأْف اَل َيْمَنَع َأَحًدا ِمْف َأْصَحاِبِو َأْف 23" (:-23) آية
  ".َيْخِدَمُو َأْو َيْأِتَي ِإَلْيوِ 
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كغالبان فؤلف فيمكس مرتشى فيك . فيمكس لـ يطمؽ سراح بكلس لئبل يجرح مشاعر الييكد، مع أنو متيقف مف براءتو
إذان فقد كاف لو فرصة . يمكف أف يدخؿ كيخرج كيزكره الناس= رخصةتككف لو . قد أخذ ثمف ذلؾ مف الييكد

.  أنكاع مف الحبس3كقد كاف لمركماف . لمكرازة
كما حدث لبكلس كسيبل فى فيمبى = حبس داخؿ السجف -ُ
ييعيىد بالسجيف ألحد شيكخ الركماف كيصبح مسئكالن عنو، يحضره حالما يطمب لممحاكمة أك  = حبس حر -ِ

. إلعادة محاكمتو
كيقيد يد العسكرل بيد . فجي يعيد بالسجيف ألحد العسكر، كتككف حياتو بديبلن لحياة الس=حبس عسكرى -ّ

كلقد كاف السجيف يحبس أحيانان فى الثكنات . كيككف ىذا بالتناكب فى فترات راحة العسكرل. السجيف
 كىذا ىك الكضع الذل . عمى مسئكلية الجندل كتحت رعايتو،العسكرية أك يسمح لو بأف يؤجر بيتان يسكف فيو
 .أمر بو فيمكس كالذل سيحدث فى ركما بعد ذلؾ

 
َـّ َبْعَد َأيَّاـٍ َجاَء ِفيِمْكُس َمَع ُدُروسٍّاَل اْمرََأِتِو، َوِىَي َيُيوِديَّةٌ 24" (:-24) آية َفاْسَتْحَضَر ُبوُلَس َوَسِمَع ِمْنُو َعِف . ُث

   ".اإِليَماِف ِباْلَمِسيحِ 
ربما كىى ييكدية أرادت أف تسمع مف بكلس عف المسيح الذل سمعت عنو  = ُدُروسٍّالَ    . ربما بعد إجازة =َجاءَ 

. مف قبؿ كدركسبل ىى إبنة ىيركدس الذل أكمو الدكد
 

ـُ َعِف اْلِبرٍّ َوالتََّعفُّرِؼ َوالدَّْيُنوَنِة اْلَعِتيَدِة َأْف َتُكوَف، اْرَتَعَب ِفيِمْكُس، َوَأَجابَ 25" (:-25) آية َأمَّا »:َوَبْيَنَما َكاَف َيَتَكمَّ
 ".«اآلَف َفاْذَىْب، َوَمَتى َحَصْمُت َعَمى َوْقٍت َأْسَتْدِعيؾَ 

ال نجد بكلس ىنا يتكمـ عف قضيتو كال عف العقائد المسيحية، فيك يعمـ أل نكع ىك فيمكس الكالى، كما الذل ىك 
لسماع ىذا أيضان، فيى تركت زكجيا  فى إحتياج إليو، فيك مرتشى قاسى شيكانى، كزكجتو الييكدية محتاجة

كـ مرة  = َأمَّا اآلَف َفاْذَىبْ  .كياليت الرعب سبب تكبة إذان لخمص = اْرَتَعبَ . لتعيش مع ىذا الكثنى فى الحراـ
  . كالفرصة قد ال تأتى ثانية كما حدث مع فيمكس ىذا كدركسبل،يحرؾ الرب قمكبنا فنؤجؿ التكبة

كىنا . كلـ يأتى ىذا الكقت أبدان كلـ يتأثر أك يتغير ال فيمكس كال دركسبل = َمَتى َحَصْمُت َعَمى َوْقٍت َأْسَتْدِعيؾَ 
نرل حكمة بكلس فيك تكمـ عف البر لمحاكـ الشيكانى كعف التعفؼ لمزكجيف الزانييف كعف الدينكنة العتيدة لمقاضى 

. المنحرؼ المرتشى
 

ـُ َمَعوُ 26" (:-26) آية ـَ ِلُيْطِمَقُو، َوِلذِلَؾ َكاَف َيْسَتْحِضُرُه ِمرَارًا َأْكَثَر َوَيَتَكمَّ  .َوَكاَف َأْيًضا َيْرُجو َأْف ُيْعِطَيُو ُبوُلُس َدرَاِى
"  

.  ىنا نرل فيمكس المرتشى الذل طمب المكسب المادل كترؾ الكنكز الركحية
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ْذ َكاَف ِفيِمْكُس ُيِريُد َأْف . َولِكْف َلمَّا َكِمَمْت َسَنتَاِف، َقِبَؿ ِفيِمْكُس ُبوْرِكُيوَس َفْسُتوَس َخِميَفًة َلوُ 27" (:-27) آية َواِِإ
  ".ُيوِدَع اْلَيُيوَد ِمنًَّة، َتَرَؾ ُبوُلَس ُمَقيًَّدا

فيمكس أراد إكراـ الييكد ألنيـ دفعكا لو رشكة غالبان، فمنع عف بكلس الرخصة التى أعطاىا لو مف قبؿ ليرضى 
كتقييد بكلس كاف ليعطى إنطباعان لمف يأتى بعده . (كلكف مع ىذا إشتكاه الييكد لقيصر كعيًزؿ مف منصبو)الييكد 

 .أل يجامؿ الييكد حتى ال يشتككه لقيصر = ُيوِدَع اْلَيُيوَد ِمنَّةً = أف بكلس يستحؽ ىذه القيكد
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 عودة لمجدوؿ  والعشروفالخامساإلصحاح 
 

ـَ َفْسُتوُس ِإَلى اْلِواَلَيِة َصِعَد َبْعَد َثاَلَثِة َأيَّاـٍ ِمْف َقْيَصِريََّة ِإَلى ُأوُرَشِميـَ 1"(:- 1)آية   " .َفَممَّا َقِد
فستكس ككالى جديد لمييكدية يريد أف يتعرؼ عمى عادات كتقاليد كطبيعة شعبو ككاف أبرز الشعكب التى يحكميا 

.  بزيارة أكرشميـ العاصمة الدينيةألذلؾ بد. ىـ الييكد
 

  ".َفَعَرَض َلُو َرِئيُس اْلَكَيَنِة َوُوُجوُه اْلَيُيوِد ِضدَّ ُبوُلَس، َواْلَتَمُسوا ِمْنوُ 2"(:-  2)آية 
. عمى الرغـ مف مركر سنتيف فإف نيراف حقدىـ لـ تنطفىء

 
ـْ َصاِنُعوَف َكِميًنا ِلَيْقُتُموُه ِفي الطَِّريؽِ 3"(:- 3)آية  ، َوُى ـَ   ".َطاِلِبيَف َعَمْيِو ِمنًَّة، َأْف َيْسَتْحِضَرُه ِإَلى ُأوُرَشِمي

كفستكس كاف أنزه مف فيمكس لكف ىك كحاكـ يريد أف  .منَّة= ىـ ككنكا صداقات مع فستكس كطمبكا منو خدمة 
. يرضى الييكد ليسكد األمف

  
  ".َفَأَجاَب َفْسُتوُس َأْف ُيْحَرَس ُبوُلُس ِفي َقْيَصِريََّة، َوَأنَُّو ُىَو ُمْزِمٌع َأْف َيْنَطِمَؽ َعاِجالً 4"(:- 4)آية 

كمعنى ما قالو فستكس، أف بكلس محبكس ىناؾ، كأنو . اهلل ىك الذل يحفظ حياة بكلس كيعمؿ مف كراء الستار
 ال ىكبؿ ربما . أل فستكس صاعد إلى ىناؾ، كأف فيمكس سبؽ كحكـ عميو ىناؾ فما معنى إحضاره إلى أكرشميـ

. يفضؿ أف يحاكمو الييكد كىك مكاطف ركمانى
 

ـْ ُمْقَتِدُروفَ »:َوَقاؿَ 5"(:- 5)آية  ـْ َبْيَنُك ْف َكاَف ِفي ىَذا الرَُّجِؿ َشْيٌء َفْمَيْشَتُكوا َعَمْيوِ . َفْمَيْنِزْؿ َمِعي الَِّذيَف ُى  ".«َواِِإ
. قادريف عمى السفر كقادريف عمى عرض القضية كأدلة اإلتياـ = ُمْقَتِدُروفَ 

 
ـْ َأْكَثَر ِمْف َعَشَرِة َأيَّاـٍ اْنَحَدَر ِإَلى َقْيَصِريَّةَ 6"  (:-6)آية  َوِفي اْلَ ِد َجَمَس َعَمى ُكْرِسيٍّ . َوَبْعَد َما َصَرَؼ ِعْنَدُى

  ".اْلِواَلَيِة َوَأَمَر َأْف ُيْؤَتى ِبُبوُلَس 
 

، َوَقدَُّموا َعَمى ُبوُلَس َدَعاِوَي 7" (:-7)آية  ـَ َفَممَّا َحَضَر، َوَقَؼ َحْوَلُو اْلَيُيوُد الَِّذيَف َكاُنوا َقِد اْنَحَدُروا ِمْف ُأوُرَشِمي
ـْ َيْقِدُروا َأْف ُيَبْرِىُنوَىا   ".َكِثيَرًة َوَثِقيَمًة َل

. لـ يقدركا أف يبرىنكا عمى كؿ إدعاءاتيـ الباطمة
 

 ".«َأنٍّي َما َأْخَطْأُت ِبَشْيٍء، اَل ِإَلى َناُموِس اْلَيُيوِد َواَل ِإَلى اْلَيْيَكِؿ َواَل ِإَلى َقْيَصرَ »:ِإْذ َكاَف ُىَو َيْحَتجُّر 8"(:- 8)آية 
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. كاف رد بكلس عامان أماـ إتياماتيـ العجيبة
 

َأَتَشاُء َأْف َتْصَعَد ِإَلى »:َولِكفَّ َفْسُتوَس ِإْذ َكاَف ُيِريُد َأْف ُيوِدَع اْلَيُيوَد ِمنًَّة، َأَجاَب ُبوُلَس ِقاِئالً 9"(:- 9)آية 
ـَ ُىَناَؾ َلَديَّ ِمْف ِجَيِة ىِذِه اأُلُموِر؟ ـَ ِلُتَحاَك  ".«ُأوُرَشِمي

. كاف ممكنان لفستكس أف يصدر حكمان مباشران عمى بكلس كلكف إرادة اهلل صنعت ىذا حتى يرفع شككاه إلى قيصر
كلكف أراد أف يحاكمو الييكد عمى التيـ . كنفيـ أف فستكس إقتنع ببراءة بكلس مف تيمة الفتنة كالتآمر ضد قيصر

كاضح أف )كتككف المحاكمة تحت إشراؼ فستكس . التى تخصيـ مثؿ دخكؿ الييكؿ كخبلفو مثؿ كسر النامكس
. (فستكس أماـ ىياج الييكد أراد أف يجامميـ

 
ـْ َأْظِمـِ اْلَيُيوَد . َأَنا َواِقٌؼ َلَدى ُكْرِسيٍّ ِواَلَيِة َقْيَصَر َحْيُث َيْنَبِ ي َأْف ُأَحاَكـَ »:َفَقاَؿ ُبوُلُس 10"(:- 10)آية  َأَنا َل

ـُ َأْنَت َأْيًضا َجيًٍّدا   ".ِبَشْيٍء، َكَما َتْعَم
. كؿ كراسى الحكـ كالقضاء فى اإلمبراطكرية كانت بإسـ اإلمبراطكر= َأَنا َواِقٌؼ َلَدى ُكْرِسيٍّ ِواَلَيِة َقْيَصَر 

 
ـْ . أَلنٍّي ِإْف ُكْنُت آِثًما، َأْو َصَنْعُت َشْيًئا َيْسَتِحؽُّر اْلَمْوَت، َفَمْسُت َأْسَتْعِفي ِمَف اْلَمْوتِ 11"(:- 11)آية  َولِكْف ِإْف َل

  ".«!ِإَلى َقْيَصَر َأَنا رَاِفٌع َدْعَوايَ . َيُكْف َشْيٌء ِممَّا َيْشَتِكي َعَميَّ ِبِو ىُؤاَلِء، َفَمْيَس َأَحٌد َيْسَتِطيُع َأْف ُيَسمٍَّمِني َلُيـْ 
ِإَلى َقْيَصَر َأَنا رَاِفٌع . كىك فيـ أف فستكس يريد أف يجامؿ الييكد. بكلس ال يطمب الرحمة عف ذنكب لـ يرتكبيا

ككاف ىذا . ىك تعبير قانكنى يستعممو المكاطف الركمانى فيو يطالب بكقؼ القضية أماـ الكالى فكران  = َدْعَوايَ 
كبيذا أيضان أعفى فستكس مف غضب . النظاـ لييرب المكاطف الركمانى مف ظمـ الكالة المحمييف غير الركمانييف

. الييكد عميو اذا حكـ عميو بالبراءة
 

ـَ َفْسُتوُس َمَع َأْرَباِب اْلَمُشوَرِة، َفَأَجابَ 12"(:- 12)آية  ِإَلى َقْيَصَر . ِإَلى َقْيَصَر َرَفْعَت َدْعَواؾَ »:ِحيَنِئٍذ َتَكمَّ
  ".«!َتْذَىبُ 

كاف لمحاكـ مجمكعة مف المستشاريف يككنكف مجمسان لمشكرل لمبت فى األحكاـ ككانت ىذه ىى المحظة التى 
. يتمناىا بكلس ليذىب إلى ركما كيشيد لممسيح ىناؾ

 
ـٌ َأْقَبَؿ َأْغِريَباُس اْلَمِمُؾ َوَبْرِنيِكي ِإَلى َقْيَصِريََّة ِلُيَسمٍَّما َعَمى َفْسُتوَس 13" (:-13)آية    ".َوَبْعَدَما َمَضْت َأيَّا

ـ بأف أكمو 44كىـ أكالد الممؾ ىيركدس الذل مات سنة . أغريباس كبرنيكى كدركسبل زكجة فيمكس كميـ إخكة
كأغريباس تزكج . كىك الذل قتؿ يعقكب كألقى القبض عمى بطرس ليقتمو كىربو مبلؾ الرب. (23:12أع )الدكد 

كلقد أتى أغريباس كبرنيكى لتحية فستكس . أختو برنيكى سران ضد الشريعة، بعد أف تزكجت برنيكى مف كثيريف
. ككبل أغريباس كبرنيكى ييكدييف. بمناسبة كاليتو لمتينئة
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ُيوَجُد َرُجٌؿ »:َوَلمَّا َكاَنا َيْصِرَفاِف ُىَناَؾ َأيَّاًما َكِثيَرًة، َعَرَض َفْسُتوُس َعَمى اْلَمِمِؾ َأْمَر ُبوُلَس، َقاِئالً 14"(:- 14)آية 

 "َتَرَكُو ِفيِمْكُس َأِسيرًا،
. فستكس نجده فى حيرة مف أمر بكلس يستشير أغريباس الممؾ

 
ـَ َطاِلِبيَف ُحْكًما َعَمْيوِ 15" (:-15)آية    ".َوَعَرَض ِلي َعْنُو ُرَؤَساُء اْلَكَيَنِة َوَمَشاِيُ  اْلَيُيوِد َلمَّا ُكْنُت ِفي ُأوُرَشِمي
 

وَماِنيٍّيَف َعاَدٌة َأْف ُيَسمٍُّموا َأَحًدا ِلْمَمْوِت َقْبَؿ َأْف َيُكوَف اْلَمْشُكوُّر َعَمْيِو 16"(:- 16)آية  ـْ َأْف َلْيَس ِلمرُّر َفَأَجْبُتُي
  ".ُمواَجَيًة َمَع اْلُمْشَتِكيَف، َفَيْحُصُؿ َعَمى ُفْرَصٍة ِلالْحِتَجاِج َعِف الشَّْكَوى

. إذان فستكس فيـ أف تسميـ بكلس لمييكد يعنى مكتو= ُيَسمٍُّموا َأَحًدا ِلْمَمْوِت  أف .نرل ىنا عدالة القانكف الركمانى
 
َفَممَّا اْجَتَمُعوا ِإَلى ُىَنا َجَمْسُت ِمْف ُدوِف ِإْمَياؿ ِفي اْلَ ِد َعَمى ُكْرِسيٍّ اْلِواَلَيِة، َوَأَمْرُت َأْف 17" (:-20-17)يات اآل

ـْ َيْأُتوا ِبِعمٍَّة َواِحَدٍة ِممَّا ُكْنُت َأُظفُّر 18. ُيْؤَتى ِبالرَُّجؿِ  ـْ َعَمْيِو َمَساِئُؿ 19. َفَممَّا َوَقَؼ اْلُمْشَتُكوَف َحْوَلُو، َل لِكْف َكاَف َلُي
، َوَعْف َواِحٍد اْسُمُو َيُسوُع َقْد َماَت، َوَكاَف ُبوُلُس َيُقوُؿ ِإنَُّو َحيٌّ  ـْ ْذ ُكْنُت ُمْرتَاًبا ِفي اْلَمْسأََلِة 20. ِمْف ِجَيِة ِدَياَنِتِي َواِِإ

ـَ ُىَناَؾ ِمْف ِجَيِة ىِذِه اأُلُموِر؟: َعْف ىَذا ُقْمتُ  ، َوُيَحاَك ـَ  "أََلَعمَُّو َيَشاُء َأْف َيْذَىَب ِإَلى ُأوُرَشِمي
 

َولِكْف َلمَّا َرَفَع ُبوُلُس َدْعَواُه ِلَكْي ُيْحَفَظ ِلَفْحِص ُأوُغْسُطَس، َأَمْرُت ِبِحْفِظِو ِإَلى َأْف ُأْرِسَمُو ِإَلى 21"(:- 21)آية 
 ".«َقْيَصرَ 

. أعطاه مجمس الشيكخ أكالن ألككتافيكس ثـ صار لقبان لكؿ إمبراطكر ركمانى (جبللة)ىك لقب شرؼ  = ُأوُغْسُطَس 
. كاإلمبراطكر الحالى كاف نيركف

 
 ".«َغًدا َتْسَمُعوُ »: َفَقاؿَ . «ُكْنُت ُأِريُد َأَنا َأْيًضا َأْف َأْسَمَع الرَُّجؿَ »: َفَقاَؿ َأْغِريَباُس ِلَفْسُتوَس 22"(:- 22)آية 

كقطعان فبكلس فىًرحى إذ أنو سيشيد لممسيح أماـ . ف يعرؼ عف أخبار يسكع التى كصمو بعض منياأكييكدل يريد 
 .ممكؾ ككالة

 
، َوَدَخاَل ِإَلى َداِر االْسِتَماِع َمَع 23" (:-25-23)يات اآل َفِفي اْلَ ِد َلمَّا َجاَء َأْغِريَباُس َوَبْرِنيِكي ِفي اْحِتَفاؿ َعِظيـٍ

َأيُّرَيا اْلَمِمُؾ َأْغِريَباُس َوالرٍَّجاُؿ »:َفَقاَؿ َفْسُتوُس 24. اأُلَمرَاِء َوِرَجاِؿ اْلَمِديَنِة اْلُمَقدَِّميَف، َأَمَر َفْسُتوُس َفُأِتَي ِبُبوُلَس 
ـَ َوُىَنا،  َؿ ِإَليَّ ِمْف ِجَيِتِو ُكؿُّر ُجْمُيوِر اْلَيُيوِد ِفي ُأوُرَشِمي ـْ َتْنُظُروَف ىَذا الَِّذي َتَوسَّ اْلَحاِضُروَف َمَعَنا َأْجَمُعوَف، َأْنُت

ـْ َيْفَعْؿ َشْيًئا َيْسَتِحؽُّر اْلَمْوَت، َوُىَو َقْد َرَفَع 25. َصاِرِخيَف َأنَُّو اَل َيْنَبِ ي َأْف َيِعيَش َبْعدُ  َوَأمَّا َأَنا َفَممَّا َوَجْدُت َأنَُّو َل
  ".َدْعَواُه ِإَلى ُأوُغْسُطَس، َعَزْمُت َأْف ُأْرِسَموُ 
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، َواَل ِسيََّما َلَدْيَؾ َأيُّرَيا . َوَلْيَس ِلي َشْيٌء َيِقيٌف ِمْف ِجَيِتِو أَلْكُتَب ِإَلى السَّيٍّدِ 26"(:- 26)أية  ـْ ِلذِلَؾ َأَتْيُت ِبِو َلَدْيُك

  ".اْلَمِمُؾ َأْغِريَباُس، َحتَّى ِإَذا َصاَر اْلَفْحُص َيُكوُف ِلي َشْيٌء أَلْكُتبَ 
. لقب لئلمبراطكر رفضو البعض كأحبو البعض إلظيار سمطتيـ عمى الببلد = السَّيٍّدِ 

 
 ".«أَلنٍّي َأَرى َحَماَقًة َأْف ُأْرِسَؿ َأِسيرًا َواَل ُأِشيَر ِإَلى الدََّعاِوي الَِّتي َعَمْيوِ 27" (:- 27)أية 
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 عودة لمجدوؿ  والعشروفالسادساإلصحاح 
 

ـَ أَلْجِؿ َنْفِسؾَ »:َفَقاَؿ َأْغِريَباُس ِلُبوُلَس 1"(:- 1)آية    ":ِحيَنِئٍذ َبَسَط ُبوُلُس َيَدُه َوَجَعَؿ َيْحَتجُّر . «َمْأُذوٌف َلَؾ َأْف َتَتَكمَّ

لك )ككاف ممكان عمى تراخكنيتس كخاليس. إذ أنو أعمى الكؿ مقامان، كما أنو ضيؼ فستكس= َقاَؿ َأْغِريَباُس 
11:2 ) .

الحظ أف بكلس كاف يمكنو الرد عمى أغريباس بأنو لف يتكمـ إذ ىك قد رفع . ىذه عبلمة تحية = َبَسَط ُبوُلُس َيَدهُ 
. لكنو كجدىا فرصة لمكرازة. دعكاه لقيصر

 
ِإنٍّي َأْحِسُب َنْفِسي َسِعيًدا َأيُّرَيا اْلَمِمُؾ َأْغِريَباُس، ِإْذ َأَنا ُمْزِمٌع َأْف َأْحَتجَّ اْلَيْوـَ َلَدْيَؾ َعْف ُكؿٍّ َما »2" (:-2) آية

  ".ُيَحاِكُمِني ِبِو اْلَيُيودُ 
. سعادتو ألنو يشيد لممسيح أماـ ممكؾ ككالة كما قاؿ عنو الرب منذ زماف

 
ـٌ ِبَجِميِع اْلَعَواِئِد َواْلَمَساِئِؿ الَِّتي َبْيَف اْلَيُيودِ 3"(:- 3) آية ِلذِلَؾ أَْلَتِمُس ِمْنَؾ َأْف َتْسَمَعِني . اَل ِسيََّما َوَأْنَت َعاِل

  ".ِبُطوِؿ اأَلَناةِ 
اْلَمَساِئِؿ الَِّتي . عيد كمكديكس قيصر ألغريباس الممؾ باإلشراؼ عمى الييكؿ كتعييف الكينة كحفظ خزائف الييكؿ

. مثؿ خبلفات الفريسييف كالصدكقييف = َبْيَف اْلَيُيودِ 
 

ـَ َيْعِرُفَيا َجِميُع اْلَيُيوِد،4"(:- 4)آية   "َفِسيَرِتي ُمْنُذ َحَداَثِتي الَِّتي ِمَف اْلُبَداَءِة َكاَنْت َبْيَف ُأمَِّتي ِفي ُأوُرَشِمي
كمنذ فتح عينيو فى ىذا الكجكد كاف متشبعان بكؿ التقاليد الييكدية، . بكلس لـ يكلد فى أكرشميـ لكنو تربى ىناؾ

.  كىك تيذب كتثقؼ فى أكرشميـ
يِسيًّا5"(:- 5) آية ِؿ، ِإْف َأرَاُدوا َأْف َيْشَيُدوا، َأنٍّي َحَسَب َمْذَىِب ِعَباَدِتَنا اأَلْضَيِؽ ِعْشُت َفرٍّ   ".َعاِلِميَف ِبي ِمَف اأَلوَّ

. كالكممة تعنى أنو يكجد بينيـ مف يعرؼ بكلس منذ صغره.  لكنيـ لف يقكلكا الحقيقة =َيْشَيُدوا إف أرادوا أف
 

ـُ َعَمى َرَجاِء اْلَوْعِد الَِّذي َصاَر ِمَف اِا آلَباِئَنا،6"(:- 6) آية  "َواآلَف َأَنا َواِقٌؼ ُأَحاَك
. الكعد بالمسيا حسب ما تنبأت بو النبكات، كىك يؤمف بأف المسيح ىك مف تنبأت عنو النبكات= َرَجاِء اْلَوْعِد 

 
َفِمْف َأْجِؿ ىَذا الرََّجاِء َأَنا . الَِّذي َأْسَباُطَنا االْثَنا َعَشَر َيْرُجوَف َنَواَلُو، َعاِبِديَف ِباْلَجْيِد َلْياًل َوَنَيارًا7"(:- 7) آية

ـُ ِمَف اْلَيُيوِد َأيُّرَيا اْلَمِمُؾ َأْغِريَباُس    ".ُأَحاَك
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ىذا ىك ىدفيـ مف عبادتيـ،  = َعاِبِديفَ فكثيركف مف الشتات عادكا ليستقركا فى الييكدية = َأْسَباُطَنا االْثَنا َعَشَر 
. إنتظار المسيا

 
ـَ اُا َأْمَواتًا؟8" (:-8)آية  ـْ َأْمرًا اَل ُيَصدَُّؽ ِإْف َأَقا  "ِلَماَذا ُيَعدُّر ِعْنَدُك

. لماذا ال تصدقكف أف المسيح قاـ كعندكـ حالتى قيامة مف األمكات فى الكتاب المقدس
 

  ".َفَأَنا اْرتََأْيُت ِفي َنْفِسي َأنَُّو َيْنَبِ ي َأْف َأْصَنَع ُأُمورًا َكِثيَرًة ُمَضادًَّة الْسـِ َيُسوَع النَّاِصِريٍّ 9" (:-9)آية 
. إشارة إلضطياده لممسيحية

 
ْمَطاَف ِمْف 10"(:- 10) آية ، َفَحَبْسُت ِفي ُسُجوٍف َكِثيِريَف ِمَف اْلِقدٍّيِسيَف، آِخًذا السُّر ـَ َوَفَعْمُت ذِلَؾ َأْيًضا ِفي ُأوُرَشِمي

 َوَلمَّا َكاُنوا ُيْقَتُموَف أَْلَقْيُت ُقْرَعةً . ِقَبِؿ ُرَؤَساِء اْلَكَيَنةِ 
  ".ِبذِلؾَ 

كلعؿ السنيدريـ أعطاه أف يككف لو صكت فكاف يحكـ . أل كافقت= أَْلَقْيُت ُقْرَعًة . أل المسيحييف = اْلِقدٍّيِسيفَ 
. بالمكت عمى المسيحييف

 
ـْ ِإَلى التَّْجِديؼِ 11"(:- 11) آية ـْ ِمرَارًا َكِثيَرًة، َوَأْضَطرُّرُى ـْ . َوِفي ُكؿٍّ اْلَمَجاِمِع ُكْنُت ُأَعاِقُبُي ْذ َأْفَرَط َحَنِقي َعَمْيِي َواِِإ

ـْ ِإَلى اْلُمُدِف الَِّتي ِفي اْلَخاِرجِ    ".ُكْنُت َأْطُرُدُى
. أصميا حاكلت أف أضطرىـ كذلؾ بزيادة كقسكة اإلضطياد = َوَأْضَطرُّرُىـْ 

 
 "َوَلمَّا ُكْنُت َذاِىًبا ِفي ذِلَؾ ِإَلى ِدَمْشَؽ، ِبُسْمَطاٍف َوَوِصيٍَّة ِمْف ُرَؤَساِء اْلَكَيَنِة،»12"(:- 12)آية 

 .24 ػىـ رؤساء الفرؽ اؿ = ُرَؤَساِء اْلَكَيَنةِ 
 

رََأْيُت ِفي ِنْصِؼ النََّياِر ِفي الطَِّريِؽ، َأيُّرَيا اْلَمِمُؾ، ُنورًا ِمَف السََّماِء َأْفَضَؿ ِمْف َلَمَعاِف الشَّْمِس، 13"(:- 13)آية 
  ".َقْد َأْبَرَؽ َحْوِلي َوَحْوَؿ الذَّاِىِبيَف َمِعي

كما حدث لـ يكف كىمان فقد رآه مف معو،  .كما ىك نكر الشمس بجانب نكر شمس البر بياء مجد اهلل كرسـ جكىره
. كالنكر ليس بفعؿ إنساف فالشمس فى عز قكتيا

 
! َشاُوُؿ، َشاُوؿُ : َفَممَّا َسَقْطَنا َجِميُعَنا َعَمى اأَلْرِض، َسِمْعُت َصْوتًا ُيَكمٍُّمِني َوَيُقوُؿ ِبالمُّرَ ِة اْلِعْبرَاِنيَّةِ 14"(:- 14) آية

  ".ِلَماَذا َتْضَطِيُدِني؟ َصْعٌب َعَمْيَؾ َأْف َتْرُفَس َمَناِخَس 
.  اهلل كاف يحاكؿ أف يكجو شاكؿ مف قبؿ إلى النكر، لكنو كاف يعاند اإلرادة اإلليية بركح الغيرة العمياء = َمَناِخَس 
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 " .َأَنا َيُسوُع الَِّذي َأْنَت َتْضَطِيُدهُ : َمْف َأْنَت َيا َسيٍُّد؟ َفَقاؿَ : َفُقْمُت َأَنا15"(:- 15)آية 

 
ْنَتِخَبَؾ َخاِدًما َوَشاِىًدا ِبَما رََأْيَت َوِبَما 16" (:-16)آية  ـْ َوِقْؼ َعَمى ِرْجَمْيَؾ أَلنٍّي ِليَذا َظَيْرُت َلَؾ، أَل َولِكْف ُق

 "َسَأْظَيُر َلَؾ ِبِو،
 فكبلـ حنانيا، سمعو حنانيا مف المسيح .ربما أضاؼ بكلس ىنا كبلـ حنانيا إلى ما سمعو مف المسيح فى الطريؽ

  .كقالو لبكلس
 

،17" (:-17)آية  ـْ  "ُمْنِقًذا ِإيَّاَؾ ِمَف الشَّْعِب َوِمَف اأُلَمـِ الَِّذيَف َأَنا اآلَف ُأْرِسُمَؾ ِإَلْيِي
. كاهلل أنقذه فعبلن بدليؿ أنو مازاؿ حيان لؤلف

 
ـْ َكْي َيْرِجُعوا ِمْف ُظُمَماٍت ِإَلى ُنوٍر، َوِمْف ُسْمَطاِف الشَّْيَطاِف ِإَلى اِا، َحتَّى َيَناُلوا 18" (:-18) آية ِلَتْفَتَح ُعُيوَنُي

 ".ِباإِليَماِف ِبي ُغْفرَاَف اْلَخَطاَيا َوَنِصيًبا َمَع اْلُمَقدَِّسيفَ 
. ىدؼ الكرازة أف يعكد العمياف بالخطية إلى نكر المعرفة اإلليية كالقداسة

 
ْؤَيا السََّماِويَِّة،»19"(:- 19) آية ـْ َأُكْف ُمَعاِنًدا ِلمرُّر َـّ َأيُّرَيا اْلَمِمُؾ َأْغِريَباُس َل  "ِمْف َث

. لقد إنتيى بالنسبة لبكلس عيد رفس المناخس
 

، َأْف َيُتوُبوا 20" (:-20)آية  ـَ َـّ اأُلَم ـَ َحتَّى َجِميِع ُكوَرِة اْلَيُيوِديَِّة، ُث َبْؿ َأْخَبْرُت َأوَّاًل الَِّذيَف ِفي ِدَمْشَؽ، َوِفي ُأوُرَشِمي
  ".َوَيْرِجُعوا ِإَلى اِا َعاِمِميَف َأْعَمااًل َتِميُؽ ِبالتَّْوَبةِ 

. بدكف تكبة لف نستفيد مف المسيح شيئان 
 

   ".ِمْف َأْجِؿ ذِلَؾ َأْمَسَكِني اْلَيُيوُد ِفي اْلَيْيَكِؿ َوَشَرُعوا ِفي َقْتِمي21"(:- 21)آية 
 

ِ يِر َواْلَكِبيرِ 22"(:- 22)آية  ، َشاِىًدا ِلمصَّ َوَأَنا اَل َأُقوُؿ . َفِإْذ َحَصْمُت َعَمى َمُعوَنٍة ِمَف اِا، َبِقيُت ِإَلى ىَذا اْلَيْوـِ
ْنِبَياُء َوُموَسى َأنَُّو َعِتيٌد َأْف َيُكوفَ  ـَ اأَل   ":َشْيًئا َغْيَر َما َتَكمَّ

 .إشارة لؤلمير ليسياس الذل أنقذه مف يد الييكد كلكف ينسب المعكنة هلل ال إلنساف = َحَصْمُت َعَمى َمُعوَنٍة ِمَف ااِ 
 

َؿ ِقَياَمِة اأَلْمَواِت، ُمْزِمًعا َأْف ُيَناِدَي ِبُنوٍر ِلمشَّْعِب َوِلأُلَمـِ 23"(:- 23)آية   ".«ِإْف ُيَؤلَّـِ اْلَمِسيُح، َيُكْف ُىَو َأوَّ
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ف يتألـ كىذا ما أ كيؼ ينبغى  =ِإْف ُيَؤلَّـِ اْلَمِسيحُ ىذا العدد يتركب مف عناكيف مف مجمكعة شيادات عف المسيا 
َؿ ِقَياَمِة اأَلْمَواتِ نادل بو األنبياء   ككما نادل ،أل باككرة لنا جميعان كىذا ما نادل بو األنبياء أيضان  = َيُكْف ُىَو َأوَّ

كىذه الثبلثة التى نادل بيا األنبياء كانت . فبكلس ال ينادل بغير ما قالو األنبياء. األنبياء بأنو سيككف نكران لؤلمـ
شتراكيـ مع الييكد فى بركات الخبلص .  عثرة لمييكد أل صمب المسيح ثـ قيامتو ثـ قبكؿ األمـ كا 

 
ُلَؾ ! َأْنَت َتْيِذي َيا ُبوُلُس »:َوَبْيَنَما ُىَو َيْحَتجُّر ِبيَذا، َقاَؿ َفْسُتوُس ِبَصْوٍت َعِظيـٍ 24"(:- 24)آية  اْلُكُتُب اْلَكِثيَرُة ُتَحوٍّ

  ".«!ِإَلى اْلَيَذَيافِ 
ف األمـ كىك منيـ يستفيدكف مف مكت أالحظ أف فستكس كالى أممى ال يفيـ معنى القيامة، كال يفيـ كيؼ 

كربما ظف أف ما رآه بكلس كاف خياالن، أك ألنو كاف يكجو كبلمو ألغريباس فقط كليس لو كربما . المسيح كقيامتو
. لحماس بكلس الشديد

 
ْحوِ »:َفَقاؿَ 25"(:- 25)آية  ْدِؽ َوالصَّ   ".َلْسُت َأْىِذي َأيُّرَيا اْلَعِزيُز َفْسُتوُس، َبْؿ َأْنِطُؽ ِبَكِمَماِت الصٍّ

كلكى يثبت صحكه . يريد بكلس أف يقكؿ، ىؿ الذل ييذل يتكمـ بكقار كىدكء كصحك، ىذا ما يريد بكلس قكلوي 
.  ستشيد بأغريباسإنو ال ييذل أك
 

ـٌ اْلَمِمُؾ الَِّذي ُأَكمٍُّمُو ِجَيارًا، ِإْذ َأَنا َلْسُت ُأَصدٍُّؽ َأْف َيْخَفى َعَمْيِو 26"(:- 26) آية أَلنَُّو ِمْف ِجَيِة ىِذِه اأُلُموِر، َعاِل
ـْ ُيْفَعْؿ ِفي زَاِوَيةٍ    ".َشْيٌء ِمْف ذِلَؾ، أَلفَّ ىَذا َل

كمف المؤكد فإف أغريباس يعرؼ ما حدث . غريباس الييكدل، فما حدث لممسيح لـ يكف سران أبكلس يستشيد ب
. كيعرؼ أيضان النبكات التى تكممت عف ىذا

 
ـُ َأنََّؾ ُتْؤِمفُ 27"(:- 27) آية ْنِبَياِء؟ َأَنا َأْعَم  ".«َأُتْؤِمُف َأيُّرَيا اْلَمِمُؾ َأْغِريَباُس ِباأَل

. ف اإليماف باألنبياء يتبعو اإليماف بالمسيحأكبكلس يفترض . غريباسأبكلس يحاكؿ أف يقترب مف قمب 
 

 ".«ِبَقِميؿ ُتْقِنُعِني َأْف َأِصيَر َمِسيِحيًّا»:َفَقاَؿ َأْغِريَباُس ِلُبوُلَس 28"(:- 28)آية 
كرد أغريباس ىنا كاف ردان مائعان فيك . لؤلسؼ فإف أغريباس كاف قريبان جدان مف اإليماف كالخبلص كفكَّت الفرصة

خاؼ أف يقكؿ ال أؤمف فيثير الييكد إذ أنو ال يؤمف بالنبكات، كخاؼ أف يؤكد كيؤمِّف عمى كبلـ بكلس فيسخر 
. بكممات قميمة اك مجيكد قميؿ= بقميؿ      . منو فستكس الذل قاؿ إف بكلس ييذل

 
ُكْنُت ُأَصمٍّي ِإَلى اِا َأنَُّو ِبَقِميؿ َوِبَكِثيٍر، َلْيَس َأْنَت َفَقْط، َبْؿ َأْيًضا َجِميُع الَِّذيَف »:َفَقاَؿ ُبوُلُس 29"(:- 29)آية 

، َيِصيُروَف ىَكَذا َكَما َأَنا، َما َخاَل ىِذِه اْلُقُيودَ   ".«َيْسَمُعوَنِني اْلَيْوـَ
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فالمكضكع ليس فقط المجيكد الكثير أك القميؿ الذل أبذلو يا = ُكْنُت ُأَصمٍّي ِإَلى اِا . ىذا قمب بكلس المحب
كأغريباس فى الحرب . أغريباس لكى تصير مسيحيان، بؿ ىك عمؿ إليى كدعكة إليية كذلؾ أف ترفض أك تقبؿ

ستقر بو المقاـ فى ركما بعد ذلؾ . بيف الييكد كالركماف بعد ذلؾ بسنكات كقؼ بجانب الركماف خائنان لشعبو، كا 
 

،30"(:- 30)آية  ـْ ـَ اْلَمِمُؾ َواْلَواِلي َوَبْرِنيِكي َواْلَجاِلُسوَف َمَعُي  "َفَممَّا َقاَؿ ىَذا َقا
. القكاد ككبار رجاؿ قيصرية = اْلَجاِلُسوَف َمَعُيـْ 

 
ـْ َبْعًضا َقاِئِميفَ 31"(:- 31)آية  ـْ ُيَكمٍُّموَف َبْعُضُي ِإفَّ ىَذا اإِلْنَساَف َلْيَس َيْفَعُؿ َشْيًئا َيْسَتِحؽُّر اْلَمْوَت »:َواْنَصَرُفوا َوُى

 ".«َأِو اْلُقُيودَ 
 .كاف ىذا قبؿ إنفجار اإلضطياد النيركنى لممسيحييف

 

ـْ َيُكْف َقْد َرَفَع َدْعَواُه ِإَلى »:َوَقاَؿ َأْغِريَباُس ِلَفْسُتوَس 32"(:- 32)آية  َكاَف ُيْمِكُف َأْف ُيْطَمَؽ ىَذا اإِلْنَساُف َلْو َل
 ".«َقْيَصرَ 

كلكننا ىنا نرل أف أغريباس ىك األعمى مقامان كاألكثر دراية . لقد خرج األمر مف يد الجميع كصار فى يد قيصر
.بعادات الييكد
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 عودة لمجدوؿ  والعشروفالسابعاإلصحاح 
 

: الرحمة إلى روما 
كىنا نراه كمسيحى عادل يكاجو مشاكؿ فى حياتو العادية، ىنا نراه كرجؿ . رأينا بكلس مف قبؿ ككارز كالىكتى
كىؤالء . كما رأينا أبكنا إبراىيـ مف قبؿ حيف ذىب لينقذ لكط مف كدرلعكمر. عممى عندما تكاجيو ظركؼ طارئة

كأىمية ىذه الرحمة ىى إنتقاؿ البشارة مف الييكد الرافضيف . القديسيف فى المشاكؿ العادية نجدىـ رجاؿ الساعة
. ليا إلى ركما عاصمة العالـ األممى آنذاؾ

 
َفَممَّا اْسَتَقرَّ الرَّْأُي َأْف ُنَساِفَر ِفي اْلَبْحِر ِإَلى ِإيَطاِلَيا، َسمَُّموا ُبوُلَس َوَأْسَرى آَخِريَف ِإَلى َقاِئِد ِمَئٍة ِمْف 1"(:- 1)آية 

  ".َكِتيَبِة ُأوُغْسُطَس اْسُمُو ُيوِلُيوُس 
لكقا كاف معوي  = ُنَساِفرَ      .السفر فى البحر أقصر كأقؿ فى النفقات . إذا ن

 
يَف ِباْلَمَواِضِع الَِّتي ِفي َأِسيَّا2"(:- 2)آية  َوَكاَف . َفَصِعْدَنا ِإَلى َسِفيَنٍة َأْدرَاِميِتيِنيٍَّة، َوَأْقَمْعَنا ُمْزِمِعيَف َأْف ُنَساِفَر َمارٍّ

  ".َمَعَنا َأِرْسَتْرُخُس، َرُجٌؿ َمِكُدوِنيٌّ ِمْف َتَساُلوِنيِكي
أدراميتيكـ أحد مكانى ميسيا ككانت مركزان لبناء السفف كطالما السفنية أدراماتينية، إذان ىى متجية  = َأْدرَاِميِتيِنيَّةٍ 

كخبلؿ ىذه الرحمة ستمر عمى عدة مكانى، كىـ فى أحد ىذه المكانى سيجدكا سفينة متجية . لميناء أدراميتيكـ
. رسترخس يرافقاف بكلس فى غير خجؿ مف سمسمتوأف لكقا كأإليطاليا كالحظ 

 
َوِفي اْلَيْوـِ اآلَخِر َأْقَبْمَنا ِإَلى َصْيَداَء، َفَعاَمَؿ ُيوِلُيوُس ُبوُلَس ِبالرٍّْفِؽ، َوَأِذَف َأْف َيْذَىَب ِإَلى َأْصِدَقاِئِو 3"(:- 3)آية 

  ".ِلَيْحُصَؿ َعَمى ِعَناَيٍة ِمْنُيـْ 
كربما كاف حاضران أثناء إلقاء خطابو أماـ . كنبلحظ رفؽ القائد الركمانى مع بكلس. ىى فى لبناف = َصْيَداءَ 

كىذا ما سىبَّبى نجاة . كلكف معاممة بكلس المطيفة كشخصيتو المطيفة أسرت قمب ىذا القائد الركمانى. أغريباس
كىنا نراه يعطى لبكلس فرصة لمقابمة . لبكلس فى نياية الرحمة حيف رفض القائد قتؿ األسرل لمحبتو لبكلس

. طكبى لمكدعاء ألنيـ يرثكف األرض = بالمعاممة المسيحية المطيفة لمناس نكسب محبتيـ. أصدقائو
 

َياَح َكاَنْت ُمَضادَّةً 4"(:- 4)آية  َـّ َأْقَمْعَنا ِمْف ُىَناَؾ َوَساَفْرَنا ِفي اْلَبْحِر ِمْف َتْحِت ُقْبُرَس، أَلفَّ الرٍّ   ".ُث
  .ليحتمكا بجباليا مف الرياح المضادة = ِمْف َتْحِت ُقْبُرَس 

 
  .َوَبْعَد َما َعَبْرَنا اْلَبْحَر الَِّذي ِبَجاِنِب ِكيِميِكيََّة َوَبْمِفيِميََّة، َنَزْلَنا ِإَلى ِميرَا ِليِكيَّةَ 5"(:- 5)آية 
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كليكية ىى مدينة مزدىرة عمى البحر كىى مركز لتجارة القمح الكارد مف . ىك ميناء ميرا فى ليكية = ِميرَا ِليِكيَّةَ 
. مصر لركما، كىى مركز خدمة لمسفف

 
  .َفِإْذ َوَجَد َقاِئُد اْلِمَئِة ُىَناَؾ َسِفيَنًة ِإْسَكْنَدِريًَّة ُمَساِفَرًة ِإَلى ِإيَطاِلَيا َأْدَخَمَنا ِفيَيا6"(:- 6)آية

. ككاف القمح يرسؿ فى سفف جبارة. مصر كانت مخزف القمح إليطاليا
 

يُح َأْكَثَر، َساَفْرَنا ِمْف 7"(:- 7)آية ـْ ُتَمكٍّنَّا الرٍّ َوَلمَّا ُكنَّا ُنَساِفُر ُرَوْيًدا َأيَّاًما َكِثيَرًة، َوِباْلَجْيِد ِصْرَنا ِبُقْرِب ِكِنيُدَس، َوَل
   ".َتْحِت ِكِريَت ِبُقْرِب َسْمُموِني

 
  ".الَِّتي ِبُقْرِبَيا َمِديَنُة َلَساِئَيةَ « اْلَمَواِني اْلَحَسَنةُ »َوَلمَّا َتَجاَوْزَناَىا ِباْلَجْيِد ِجْئَنا ِإَلى َمَكاٍف ُيَقاُؿ َلُو 8"(:- 8)آية

. ىى ميناء مازالت مكجكدة بنفس اإلسـ = اْلَمَواِني اْلَحَسَنةُ 
 

ْوـُ َأْيًضا َقْد َمَضى، َجَعَؿ 9"(:- 9)آية  َوَلمَّا َمَضى َزَماٌف َطِويٌؿ، َوَصاَر السََّفُر ِفي اْلَبْحِر َخِطرًا، ِإْذ َكاَف الصَّ
  ".ُبوُلُس ُيْنِذُرُىـْ 

ككانكا يتكقعكف تغيير إتجاه الريح كلكف دكف . الريح المضادة زادت مف زمف الرحمة = َوَلمَّا َمَضى َزَماٌف َطِويؿٌ 
ْوـُ . جدكل  اكتكبر 10 سبتمبر، 25ىك صـك يكـ الكفارة كىك يتراكح أك يأتى فى الفترة ما بيف = ِإْذ َكاَف الصَّ

مٌا الكقت المناسب لمسفر بحران أ. كلقد كاف ىذا أسكأ مكسـ لممبلحة بسبب العكاصؼ المفاجئة كىذا يعممو البحارة
لذلؾ نصحيـ بكلس . الذل يأتى بعد يكـ الكفارة مباشرة فى نفس الشير.ىك ما بيف يـك الخمسيف كعيد المظاؿ

كلـ يكف اليكناف كالركماف يعرفكف . ىنا نرل بكلس خبيران فى البحر مف كثرة أسفاره. بعدـ إكماؿ السفر بحران 
فيـ يسيركف بحذاء الشاطىء كعبلماتيـ ىى المدف . البكصمة لذلؾ إذا سادت الغيـك ال يستطيعكف السير

. الساحمية
 

َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ، َأَنا َأَرى َأفَّ ىَذا السََّفَر َعِتيٌد َأْف َيُكوَف ِبَضَرٍر َوَخَساَرٍة َكِثيَرٍة، َلْيَس ِلمشَّْحِف »:َقاِئالً 10"(:- 10) آية
ْنُفِسَنا َأْيًضا  ".«َوالسَِّفيَنِة َفَقْط، َبْؿ أَل

ككاف رأل بكلس . (25:11كك2)كاف لبكلس خبرتو فى البحر مف كثرة رككبو لمسفف، كطالما جابو أخطاران فيو 
 ىذا رأيو الخاص كليس برؤيا سماكية =أنا أرى. أف يستمركا فى ميناء المكانى الحسنة حتى تنتيى فترة العكاصؼ

ْنُفِسَنا َأْيًضا= فيك تصكَّر أنيـ سيمكتكف كلكف لنبلحظ أف اهلل يعطى أكالده حكمة حتى فى .  كىذا لـ يحدثَبْؿ أَل
. كالشيطاف سد أذاف الكؿ عف كبلـ بكلس ليزيد مف أالمو أك ليتخمص منو .األمكر العالمية

 
َلى َصاِحِبَيا َأْكَثَر ِممَّا ِإَلى َقْوِؿ ُبوُلَس 11"(:- 11) آية   ".َولِكْف َكاَف َقاِئُد اْلِمَئِة َيْنَقاُد ِإَلى ُربَّاِف السَِّفيَنِة َواِِإ
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. إنحاز قائد المئة لرباف السفينة كقائد المئة ىك صاحب القرار
 
ـْ َأْف ُيْقِمُعوا ِمْف ُىَناَؾ 12"(:- 13-12)يات اآل ـْ َيُكْف َمْوِقُعَيا َصاِلًحا ِلْمَمْشَتى، اْسَتَقرَّ رَْأُي َأْكَثرِِى َوأَلفَّ اْلِميَنا َل

ـُ اإِلْقَباُؿ ِإَلى ِفيِنْكَس ِلَيْشُتوا ِفيَيا َوِىَي ِميَنا ِفي ِكِريَت َتْنُظُر َنْحَو اْلَجُنوِب َوالشََّماِؿ . َأْيًضا، َعَسى َأْف ُيْمِكَنُي
، َفَرَفُعوا اْلِمْرَساَة َوَطِفُقوا َيَتَجاَوُزوَف ِكِريَت 13. اْلَ ْرِبيَّْيفِ  ـْ ـْ َقْد َمَمُكوا َمْقَصَدُى َفَممَّا َنسََّمْت ِريٌح َجُنوٌب، َظنُّروا َأنَُّي

  ".َعَمى َأْكَثِر ُقْربٍ 
ىى ميناء فى كريت لو مدخبلف مدخؿ إلى الجنكب الغربى  = ِفيِنْكَس . ىى ميناء المكانى الحسنة = اْلِميَنا

أف تككف فترة تكقفيـ بسبب العكاصؼ فى فينكس كليس فى  (البحارة)كىـ فضمكا . كمدخؿ إلى الشماؿ الغربى
ىذه ريح مخادعة تأتى  = َفَممَّا َنسََّمْت ِريٌح َجُنوبٌ . المكانى الحسنة ربما ألف فينكس أكبر كبيا إمكانيات أفضؿ

كىى ريح ىادئة لكنيا مخادعة فيى ال تستمر طكيبلن يعقبيا  (7 ، 4آيات )بعد الرياح الشديدة التى كاجيكىا 
كىذا ما تصكره رباف . كمف ليس لو خبرة يظف أف ريح الجنكب اليادئة ستستمر. (أكرككميدكف)إعصار شديد 

كالشتاء ىك فترة . السفينة الذل ظف بأف ريح الجنكب ستمكنو مف الكصكؿ إلى فينكس ليقضى الشتاء ىناؾ
. األعاصير الشديدة التى ال يبحركف خبلليا

 
َفَممَّا ُخِطَفِت 15. «ُأوُروْكِميُدوفُ »َولِكْف َبْعَد َقِميؿ َىاَجْت َعَمْيَيا ِريٌح َزْوَبِعيٌَّة ُيَقاُؿ َلَيا 14"(:- 15-14)يات اآل

يَح، َسمَّْمَنا، َفِصْرَنا ُنْحَمؿُ  ـْ ُيْمِكْنَيا َأْف ُتَقاِبَؿ الرٍّ   ".السَِّفيَنُة َوَل
الريح  = ُخِطَفتِ . ىى ريح زكبعية تدفع السفينة ىنا كىناؾ كتمزقيا، كىى تيب فى كؿ إتجاه = ُأوُروْكِميُدوفُ 

 . نتزعتيا مف مسارىا كلـ يعد أحد يتحكـ فى مسارىاإ
كلكف ىذه اآلية الحمكة تعزينا فى . كماذا يمكنيـ أف يفعمكا سكل اإلستسبلـ لؤلمكاج = َسمَّْمَنا، َفِصْرَنا ُنْحَمؿُ 

كلكف ىك تسميـ فى يد اهلل . الشدائد التى نكاجييا كال نجد ليا حبلن فنستسمـ ليد اهلل التى تحممنا خبلؿ الشدائد
  .الحنكف كليس إستسبلـ فى يد أقدار ال ترحـ

 
  .َوِباْلَجْيِد َقِدْرَنا َأْف َنْمِمَؾ اْلَقاِربَ « َكَمْوِدي»َفَجَرْيَنا َتْحَت َجِزيَرٍة ُيَقاُؿ َلَيا 16"(:- 16) آية

كبالجيد إستطاعكا التحكـ فيو ليرفعكه، كلـ يستطيعكا . ىك قارب النجاة كىك يعمؽ عمى جانب السفينة = اْلَقاِربَ 
كىـ إستطاعكا التحكـ فى . رفعو إلى السطح إاٌل بجيد جييد ككاف رفع القارب ميـ لتحزيـ السفينة بالحباؿ القكية

القارب عندما مركا تحت جزيرة كمكدل كربما كاف ذلؾ بسبب أف جباليا خفضت مف حدة الرياح فإستطاعكا 
. التحكـ فى القارب

 
ْذ َكاُنوا َخاِئِفيَف َأْف َيَقُعوا ِفي 17"(:- 17) آية َوَلمَّا َرَفُعوُه َطِفُقوا َيْسَتْعِمُموَف َمُعوَناٍت، َحاِزِميَف السَِّفيَنَة، َواِِإ

  ".السٍّيْرِتِس، َأْنَزُلوا اْلُقُموَع، َوىَكَذا َكاُنوا ُيْحَمُموفَ 
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كظمت ىذه الطريقة . ىى حباؿ قكية يربطكنيا عدة مرات حكؿ السفينة حتى ال تتفكؾ ألكاحيا = َمُعوَناتٍ 
 .  ستخدمكا الحديد فى السففإمستخدمة حتى 

ىى رماؿ سائبة عمى السكاحؿ الشمالية إلفريقيا، كألف الرياح شديدة خافكا أف تدفعيـ الرياح ليذه  = السٍّيْرِتسِ 
الرماؿ فتنغرس السفينة بمقدميا فى ىذه الرماؿ كيظؿ مؤخرىا يتأرجح كسط األمكاج اليائجة حتى تتحطـ 

كتفكا بالدفة لتكجيو السفينة لمشماؿ الغربى. السفينة . لذلؾ أنزلكا القمكع حتى ال تدفعيـ الرياح كا 
 

ْذ ُكنَّا ِفي َنْوٍء َعِنيٍؼ، َجَعُموا ُيَفرٍُّغوَف ِفي اْلَ دِ 18"(:- 18)آية    ".َواِِإ
.  يمقكف حمكلة السفينة مف القمح حتى ال تتفسخ السفينة مف ثقميا بسبب ضربات األمكاج =ُيَفرٍُّغوفَ 

 
  ".َوِفي اْلَيْوـِ الثَّاِلِث َرَمْيَنا ِبَأْيِديَنا َأثَاَث السَِّفيَنةِ 19"(:- 19) آية
 

ـْ َتُكِف الشَّْمُس َواَل النُّرُجوـُ َتْظَيُر َأيَّاًما َكِثيَرًة، َواْشَتدَّ َعَمْيَنا َنْوٌء َلْيَس ِبَقِميؿ، اْنُتِزَع َأِخيرًا ُكؿُّر 20"(:- 20) آية ْذ َل َواِِإ
  ".َرَجاٍء ِفي َنَجاِتَنا

. الشمس كالنجكـ كانكا يعطكف إرشادان قبؿ إختراع البكصمة
 

ـْ َوَقاؿَ 21"(:- 21)آية  َكاَف َيْنَبِ ي َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ َأْف »:َفَممَّا َحَصَؿ َصْوـٌ َكِثيٌر، ِحيَنِئٍذ َوَقَؼ ُبوُلُس ِفي َوْسِطِي
َرِر َواْلَخَساَرةِ    ".ُتْذِعُنوا ِلي، َواَل ُتْقِمُعوا ِمْف ِكِريَت، َفَتْسَمُموا ِمْف ىَذا الضَّ

. الصكـ بسبب الحالة النفسية التى يعانكا منيا كعدـ إمكانية طيى الطعاـ
 

، ِإالَّ السَِّفيَنةَ 22"(:- 22) آية ـْ وا، أَلنَُّو اَل َتُكوُف َخَساَرُة َنْفٍس َواِحَدٍة ِمْنُك ـْ َأْف ُتَسرُّر   ".َواآلَف ُأْنِذُرُك
. ىذه كانت رؤيا إليية

 
 "أَلنَُّو َوَقَؼ ِبي ىِذِه المَّْيَمَة َماَلُؾ اإِللِو الَِّذي َأَنا َلُو َوالَِّذي َأْعُبُدُه،23(:- 23) آية

كلكف كؿ ىذه اآللية ليست ليا مبلئكة ترسميا كال تتنبأ . الحظ أف الركاب كثنييف كلكؿ كاحد إليو الذل يعبده
. أنا مكرس بالكامؿ هلل= الذى أنا لوُ    .بالمستقبؿ أك تضمنو

 
ـَ َقْيَصرَ . اَل َتَخْؼ َيا ُبوُلُس : َقاِئالً 24"(:- 24)آية  َوُىَوَذا َقْد َوَىَبَؾ اُا َجِميَع اْلُمَساِفِريَف . َيْنَبِ ي َلَؾ َأْف َتِقَؼ َأَما
  ".َمَعؾَ 
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الشؾ أف بكلس صمى لنجاتو كنجاة مف معو، كاهلل إستجاب، كما أعجب إستجابة اهلل فيك ألجؿ قديس كاحد 
كىؿ يستجيب اهلل لبكلس كىك فى ضعؼ الجسد كال يستجيب لو  .ينقذ الجميع، كلكاله ليمككا جميعان  (كىك بكلس)

.  إف تشفعنا بو فى السماءبكلساآلف ك
 

وا َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ، أَلنٍّي ُأوِمُف ِباِا َأنَُّو َيُكوُف ىَكَذا َكَما ِقيَؿ ِلي25"(:- 25) آية    ".ِلذِلَؾ ُسرُّر
. ىذه الرسالة التى يحتاجكنيا أف يؤمنكا باهلل كاإليماف سيعطييـ سبلمان 

 
 ".«َولِكْف اَل ُبدَّ َأْف َنَقَع َعَمى َجِزيَرةٍ 26" (:-26) آية

. ىذا ما قالو لو المبلؾ أنيـ سيقعكا عمى جزيرة كليس عمى شاطىء أكركبا كال إفريقيا
 

َفَممَّا َكاَنِت المَّْيَمُة الرَّاِبَعَة َعْشَرَة، َوَنْحُف ُنْحَمُؿ تَاِئِييَف ِفي َبْحِر َأْدِرَيا، َظفَّ النُّروِتيَُّة، َنْحَو ِنْصِؼ 27"(:- 27) آية
ـُ اْقَتَرُبوا ِإَلى َبرّ    ".المَّْيِؿ، َأنَُّي

ىكذا كاف القدماء يمقبكف الجزء مف البحر الذل يقع  = ِفي َبْحِر َأْدِرَيا.  منذ غادركا كريتةالميمة الرابعة عشر
.  جنكب شبو جزيرة إيطاليا

.  ىذه خبرة البحارة إذ يعرفكف أصكات األمكاج المتكسرة عمى الشاطئ = َظفَّ 
 

  ".َوَلمَّا َمَضْوا َقِمياًل َقاُسوا َأْيًضا َفَوَجُدوا َخْمَس َعْشَرَة َقاَمةً . َفَقاُسوا َوَوَجُدوا ِعْشِريَف َقاَمةً 28"(:- 28)آية 
.  كمعنى أف المقياس يقؿ، أنيـ يقتربكف مف الشاطئ. مقياس بحرل لقياس األعماؽ، كمازاؿ مستخدما لآلف

 
ِر َأْرَبَع َمرَاٍس، َوَكاُنوا َيْطُمُبوَف 29"(:- 29)آية  ْذ َكاُنوا َيَخاُفوَف َأْف َيَقُعوا َعَمى َمَواِضَع َصْعَبٍة، َرَمْوا ِمَف اْلُمَؤخَّ َواِِإ

  ".َأْف َيِصيَر النََّيارُ 
كلك رمكا المراسى كالعادة مف األماـ لكانت السفينة قد دارت . لك كقعت السفينة عمى شاطئ صخرل لتحطمت

. كتعمؿ عمؿ الفرامؿ (ىى اليمب )كالمراسى . لذلؾ ىـ رمكا المراسى مف الخمؼ. عمى نفسيا مف شدة األمكاج
 . دليؿ شدة العاصفة = َأْرَبَع َمرَاسٍ 

.  ىذه مبلحظة شاىد عياف ىك لكقا الرسكؿ = َوَكاُنوا َيْطُمُبوَف َأْف َيِصيَر النََّيارُ 
 

ـْ ُمْزِمُعوَف 30"(:- 30)آية  َوَلمَّا َكاَف النُّروِتيَُّة َيْطُمُبوَف َأْف َيْيُرُبوا ِمَف السَِّفيَنِة، َوَأْنَزُلوا اْلَقاِرَب ِإَلى اْلَبْحِر ِبِعمَِّة َأنَُّي
،  "َأْف َيُمدُّروا َمرَاِسَي ِمَف اْلُمَقدَّـِ

. حاكؿ النكتيو اليرب فى قارب النجاة لخفتو فيـ يتكقعكف غرؽ السفينة بيف لحظة كأخرل
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ـْ اَل َتْقِدُروَف َأْف »:َقاَؿ ُبوُلُس ِلَقاِئِد اْلِمَئِة َواْلَعْسَكرِ 31"(:- 32-31)يات اآل ـْ َيْبَؽ ىُؤاَلِء ِفي السَِّفيَنِة َفَأْنُت ِإْف َل
  ".ِحيَنِئٍذ َقَطَع اْلَعْسَكُر ِحَباَؿ اْلَقاِرِب َوَتَرُكوُه َيْسُقطُ 32. «َتْنُجوا

ىنا . فبدكف نكتية مف يكجو السفينة. بكلس لو كعد إليى بالنجاة، لكف لماذا ال يستخدـ كؿ الكسائؿ المتاحة لينجك
كنحف ال ينبغى أف نقؼ مكتكفى . تظير فطنة بكلس الرسكؿ ثانية فيك لـ يصدؽ الحجة التى قاليا النكتية لييربكا

كلكف تكقع . فاهلل يساعدنا عمى خبلص نفكسنا إف ساعدنا أنفسنا عمى ذلؾ. األيدل إذا كاف ىناؾ ما يمكف عممو
 " فصرنا نحمؿ ناسمـ" كىذا ال يتعارض مع . إتماـ الكعد دكف القياـ بمجيكد مف جانبنا أمر باطؿ كرجاء كاذب

.  ا الرحمة بؿ كانكا يعممكف بجدأككلكنيـ لـ يسممكا منذ بد. فيـ سممكا حيف لـ يكف أماميـ شئ يعممكنو
 

ىَذا ُىَو »:َوَحتَّى َقاَرَب َأْف َيِصيَر النََّياُر َكاَف ُبوُلُس َيْطُمُب ِإَلى اْلَجِميِع َأْف َيَتَناَوُلوا َطَعاًما، َقاِئالً 33"(:- 33)آية 
ـْ تَْأُخُذوا َشْيًئا ـْ ُمْنَتِظُروَف اَل َتزَاُلوَف َصاِئِميَف، َوَل   ".اْلَيْوـُ الرَّاِبَع َعَشَر، َوَأْنُت

.  إمتنعكا عف الطعاـ. بكلس إليمانو كاف فى سبلـ قمبى عميؽ أمٌا الباقكف ففى خكفيـ
 

، أَلنَُّو اَل َتْسُقُط َشْعَرٌة ِمْف 34"(:- 34)آية  ـْ ـْ َأْف َتَتَناَوُلوا َطَعاًما، أَلفَّ ىَذا َيُكوُف ُمِفيًدا ِلَنَجاِتُك ِلذِلَؾ أَْلَتِمُس ِمْنُك
 ".«رَْأِس َواِحٍد ِمْنُكـْ 
.  لكى تتمكنكا مف السباحة إلى الشاطئ = ُمِفيًدا ِلَنَجاِتُكـْ 

 
ـَ اْلَجِميِع، َوَكسََّر، َواْبَتَدَأ َيْأُكؿُ 35"(:- 35)آية     ".َوَلمَّا َقاَؿ ىَذا َأَخَذ ُخْبزًا َوَشَكَر اَا َأَما

.  ىذه طريقة الرب يسكع كصار المؤمنيف يتبعكنيا
 

ـْ َأْيًضا َطَعاًما36"(:- 36)آية    ".َفَصاَر اْلَجِميُع َمْسُروِريَف َوَأَخُذوا ُى
 

  ".َوُكنَّا ِفي السَِّفيَنِة َجِميُع اأَلْنُفِس ِمَئَتْيِف َوِستًَّة َوَسْبِعيفَ 37"(:- 37)آية 
العدد حتى يعرؼ القائد المفقكديف عند الكصكؿ لمشاطئ خصكصان أف بينيـ سجناء مثؿ بكلس، كىـ عيدة فى يد 

. القائد
 

 ". َوَلمَّا َشِبُعوا ِمَف الطََّعاـِ َطِفُقوا ُيَخفٍُّفوَف السَِّفيَنَة َطاِرِحيَف اْلِحْنَطَة ِفي اْلَبْحرِ 38"(:- 38)آية 
. حتى ال تصطدـ بالشاطئ الصخرل بؿ تظؿ خفيفة طافية فتصؿ لمشاطئ بسيكلة

 
ـْ َأْبَصُروا َخِميًجا َلُو َشاِطٌئ، َفَأْجَمُعوا َأْف 39"(:- 39)آية  ـْ َيُكوُنوا َيْعِرُفوَف اأَلْرَض، َولِكنَُّي َوَلمَّا َصاَر النََّياُر َل

  ".َيْدَفُعوا ِإَلْيِو السَِّفيَنَة ِإْف َأْمَكَنُيـْ 
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ـْ َيُكوُنوا َيْعِرُفوَف اأَلْرَض  التى شاىدكىا مف بعد، فيـ لـ يقتربكا مف ميناء بؿ كصمكا إلى شاطئ عادل لذلؾ  = َل
. لـ يميزكا ىذه الجزيرة

 
يِح اْلَيابَِّة، 40"(:- 40)آية  َفَممَّا َنَزُعوا اْلَمرَاِسَي تَاِرِكيَف ِإيَّاَىا ِفي اْلَبْحِر، َوَحمُّروا ُرُبَط الدَّفَِّة َأْيًضا، َرَفُعوا ِقْمًعا ِلمرٍّ

 ". َوَأْقَبُموا ِإَلى الشَّاِطئِ 
= َحمُّروا ُرُبَط الدَّفَِّة . ككاف لكؿ سفينة أكثر مف ىمب. (اليمب= المرسى )بتركيا فى البحر = َلمَّا َنَزُعوا اْلَمرَاِسَي 

المقصكد بالدفة ىنا مجدافيف كبيريف مف شماؿ السفينة كيمينيا، كيستخدمكا كدفة بأف يربطكا أك يفككا كيستخدمكا 
.  كمجدافيف كما حدث ىنا حتى يمكف تكجيييا بالمجدافيف إلى الشاطئ

 
ـُ َوَلِبَث اَل َيَتَحرَّؾُ 41"(:- 41)آية  ْذ َوَقُعوا َعَمى َمْوِضٍع َبْيَف َبْحَرْيِف، َشطَُّطوا السَِّفيَنَة، َفاْرَتَكَز اْلُمَقدَّ َوَأمَّا . َواِِإ

ُر َفَكاَف َيْنَحؿُّر ِمْف ُعْنِؼ اأَلْمَواجِ    ".اْلمَؤخَّ
. ىذا يعنى لساف مف الرماؿ يدخؿ فى قمب المياه = َبْيَف َبْحَرْيفِ 

 
ـْ َفَيْيُربَ 42"(:- 42)آية    ".َفَكاَف رَْأُي اْلَعْسَكِر َأْف َيْقُتُموا اأَلْسَرى ِلَئالَّ َيْسَبَح َأَحٌد ِمْنُي

. سبب قتؿ األسرل أف القائد مسئكؿ عف عدد األسرل
 

ـْ ِمْف ىَذا الرَّْأِي، َوَأَمَر َأفَّ اْلَقاِدِريَف َعَمى 43"(:- 43)آية  َولِكفَّ َقاِئَد اْلِمَئِة، ِإْذ َكاَف ُيِريُد َأْف ُيَخمٍَّص ُبوُلَس، َمَنَعُي
، ـْ َأوَّاًل َفَيْخُرُجوَف ِإَلى اْلَبرٍّ   "السٍَّباَحِة َيْرُموَف َأْنُفَسُي

محبة قائد المئة لبكلس . كاف قائد المئة قد أحب بكلس كأعجب بو مٌما رآه منو فى قصر فستكس كعمى السفينة
ضطياد شعبو إثـ محبة أىؿ مالطة الكثنييف لو بعد ذلؾ كاف ليا تعزيات كبيرة فى نفس بكلس فى مقابؿ 

. حقان شمالو تحت رأسى كيمينو تعانقنى. الييكدل لو
 

ـْ َعَمى ِقَطٍع ِمَف السَِّفيَنةِ 44" (:-44)آية  ـْ َعَمى أَْلَواٍح َوَبْعُضُي َفيَكَذا َحَدَث َأفَّ اْلَجِميَع َنَجْوا ِإَلى . َواْلَباِقيَف َبْعُضُي
   ".اْلَبرٍّ 
 

 :-تأمؿ
أما مياه البحر المالحة . كالبحر يرمز لمعالـ المضطرب بأمكاجو. ىذه السفينة المعذبة مف األمكاج ترمز لمكنيسة

 .ترمز لشيكات العالـ، التى إف شرب منيا أحد ييمؾ كيمكت
 :-ونرى أف ىناؾ أنواع مف البشر عمى السفينة التى تمثؿ الكنيسة 
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مف ىك مثؿ بكلس الرسكؿ الذل لو العيف المفتكحة التى ترل خبلص اهلل فبل تضطرب مف الرياح  :- األوؿ
 الذيف أعطيتنى حفظتيـ، كلـ ييمؾ منيـ أحد إال إبف"كاألمكاج بؿ ىى مطمئنة تثؽ فى كعد المسيح الذل قاؿ 

 ، 15 : 49إش" )ىكذا عمى كفى نقشتؾ...ال أنساؾً "... كتثؽ فى كعد اهلل الذل قاؿ  (12 : 17يك)" اليبلؾ
كىذا النكع بإيمانو يعطى طمأنينة لمف حكلو كما . (8 : 2زؾ" )مف يمسكـ يمس حدقة عينو"كقاؿ أيضا  + (16

ىذا النكع ىك مف قاؿ . (36آية) "فأكموا وصاروا مسروريف"عمؿ بكلس الرسكؿ ىنا كطمب مف الجميع أف يأكمكا 
 (.38 : 7يك)" مف آمف بى تجرل مف بطنو أنيار ماء حى"عنو الرب 
ىك ما زاؿ مكجكدا فى الكنيسة كلكف إيمانو .  مف ليس لو ىذه العيف المفتكحة فيضطرب كيخاؼ:-الثانى 
كمثؿ ىذا النكع يحتاج الخداـ األمناء األقكياء الذيف مف النكع األكؿ الذيف ليـ العيف المفتكحة، يسندكنو . ضعيؼ

 ".فأكموا وصاروا مسروريف"= كيعطكنو رجاء فبل يخكر 
ىؤالء مثؿ .  ىـ خداـ غير أمناء ال يبحثكف إال عمى مصالحيـ الشخصية حتى لك ىمكت الرعية:-الثالث 

جير، كليس أما الذم ىك أك"ىؤالء قاؿ عنيـ الرب . البحارة الذيف أرادكا أف ييربكا لينجكا تاركيف اآلخريف لييمككا
راعيا، الذم ليست الخراؼ لو، فيرل الذئب مقببل كيترؾ الخراؼ كييرب، فيخطؼ الذئب الخراؼ 

 (.13 ، 12 : 10يك)" جير، كال يبالي بالخراؼأاألجير ييرب ألنو ك.كيبددىا
 لماذا يا رب تترؾ سفينة الكنيسة معذبة مف أمكاج العالـ؟ ... والسؤاؿ اآلف

  :-كمعانى األرقاـ نفس 276نجد اإلجابة فى عدد راكبى السفينة 
 ىـ شعب اهلل فى 200، فيككف  (4 : 15 + 32 : 12لك) ىك رقـ قطيع المسيح الصغير 100 :- 200

 .العيد القديـ كالعيد الجديد
 .ىك رقـ السقكط فآدـ سقط فى اليـك السادس كفى الساعة السادسة    :- 6

 سنة ليؤدبيـ بسبب 70ىك رقـ سنكات سبى بابؿ لشعب ييكذا، فاهلل أسمميـ لعبكدية ممؾ بابؿ مدة   :- 70
ككعدىـ .  سنة70كلكنو أسمميـ عمى رجاء، إذ كعدىـ اهلل بالعكدة إلى أكرشميـ ثانية بعد . كثنيتيـ كخطاياىـ

 (.29 ، 25إر)أيضا بيبلؾ مممكة بابؿ 
 سنة عادكا بعدىا ألرض الميعاد، ىكذا 70أنو كما أخضع اهلل شعب ييكذا لعبكدية بابؿ لمدة  :- ويصير المعنى

(. 20 : 8رك)كلكف كاف ىذا عمى رجاء . أخضع البشر، بؿ أخضع الخميقة كميا حتى نياية األياـ إلى الباطؿ
كتسميـ الخميقة . (5 : 5كك1راجع ) فاهلل أسمميـ لمباطؿ لتأديبيـ 200أما عف قطيع المسيح المرمكز لو برقـ 

 . لمباطؿ كاف بسبب السقكط فى اليـك السادس
كفى نياية األياـ ييمؾ عدك الخير كيمقى فى البحيرة المتقدة بالنار، كينجك قطيع المسيح الصغير ليدخؿ إلى 

 سنة، يعد اهلل 70ككما كعد اهلل ييكذا بالعكدة إلى أكرشميـ بعد . أكرشميـ السمائية أرض الميعاد األبدية لشعب اهلل
شعبو بأف فترة التأديب أك فترة خضكع الخميقة لمباطؿ كعذاب السفينة مف األمكاج، ىى فترة قميمة جدا قاؿ عنيا 

فعمر العالـ منذ سقكط اإلنساف ال يتعدل عدة أالؼ . (7 : 54إش)" جمعؾألحيظة تركتؾ كبمراحـ عظيمة س"
 .مف السنيف كىى ال شئ بالنسبة لؤلبدية
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 :-كلنرل مشابيات بيف قصة السفينة التى نجا ركابيا كبيف الكنيسة ككيؼ تنجك 
كلقد قاؿ بكلس الرسكؿ عف . (12 - 10 : 6أؼ)ىذه ىى حركب عدك الخير = َىاَجْت َعَمْيَيا ِريٌح َزْوَبِعيَّةٌ *

فالرياح ىى التى تحرؾ البحر كتييج األمكاج، . (2 : 2أؼ)" رئيس سمطاف اليكاء"الشيطاف عدك الخير 
 .كالشيطاف ىك الذل يييج العالـ ضد الكنيسة، كسبؽ القكؿ أف البحر يشير لمعالـ فى الكتاب المقدس

ْذ ُكنَّا  + َطِفُقوا ُيَخفٍُّفوَف السَِّفيَنَة َطاِرِحيَف اْلِحْنَطَة ِفي اْلَبْحرِ  + َوِفي اْلَيْوـِ الثَّاِلِث َرَمْيَنا ِبَأْيِديَنا َأثَاَث السَِّفيَنةِ * َواِِإ
ماذا ينتفع اإلنساف لك ربح "لكى ينجك اإلنساف بحياتو يبيع كؿ شئ ألنو= ِفي َنْوٍء َعِنيٍؼ، َجَعُموا ُيَفرٍُّغوَف ِفي اْلَ دِ 

 كيقكؿ الرب لمشاب الغنى (26 : 16مت)" ك ماذا يعطي اإلنساف فداء عف نفسو؟أالعالـ كمو كخسر نفسو؟ 
تبعنىإ" يبيع ىنا أل ال يككف لئلنساف شئ عزيز لديو فى ىذا العالـ، . (21 : 10مر)" ذىب بع كؿ ما لؾ كا 

ف ليس أييا اإلخكة الكقت منذ اآلف مقصر لكي يككف الذيف ليـ نساء ؾأقكؿ ىذا أؼ"كىذا معنى ما قالو الرسكؿ 
كالذيف . نيـ ال يممككفأ كالذينيشتركف ؾ.نيـ ال يفرحكفأ كالذيف يفرحكف ؾ،نيـ ال يبككفأكالذيف يبككف ؾ. ليـ

 - 29 : 7كك1" )ف تككنكا ببل ىـأريد أؼ. ألف ىيئة ىذا العالـ تزكؿ.نيـ ال يستعممكنوأيستعممكف ىذا العالـ ؾ
عمكما مف يجد المؤلؤة الكثيرة الثمف، يسيؿ عميو أف يبيع ما كاف آللئ فى عينيو قبؿ أف يعرؼ المسيح . (32

 (.46 ، 45 : 13مت)المؤلؤة الكثيرة الثمف 
فالركح القدس يعيف .   المعكنة ىى النعمة عطية اهلل لمكنيسة فى العيد الجديد=َطِفُقوا َيْسَتْعِمُموَف َمُعوَناتٍ *

 (.26 : 8رك)ضعفاتنا 
ىذا عف جيادنا البلـز لتعمؿ معنا النعمة فنخمص = َفَممَّا َحَصَؿ َصْوـٌ َكِثيرٌ  + َوِباْلَجْيِد َقِدْرَنا َأْف َنْمِمَؾ اْلَقاِربَ *
(. 18 : 4بط1)" يف يظيرافأف كاف البار بالجيد يخمص فالفاجر كالخاطئ إك"
النفكس نجت ككصمت . كلكف النفكس نجت بحسب كعد اهلل لبكلس.  إشارة لنياية العالـ=والسفينة تكسرت*

 .لجزيرة، رمزا لنياية صكرة ىذا العالـ ككصكلنا إلى أكرشميـ السمائية
كيطمئنكا أف السفينة لف تغرؽ، فكيؼ تغرؽ كالمسيح   (15آية)"سممنا فصرنا نحمؿ"كعمى أكالد اهلل أف يقكلكا*

كىك أيضا لو السيطرة عمى البحر كالرياح أل عمى كؿ األحداث فيك ضابط الكؿ،  (27 - 23 : 8مت)فييا 
بؿ كبطرس سار عمى الماء ىك أيضا، . (33 - 22 : 14مت)كىذا معنى سير المسيح عمى البحر اليائج 

إذان المطمكب منا أف نثبت عيكننا عمى المسيح بكؿ ثقة فيو فيك ضابط . طالما كانت عينو مثبتة عمى المسيح
كعمينا أف ال ننظر لمبحر اليائج أل العالـ لئبل نضطرب كنفقد سبلمنا . الكؿ فنحيا فى سبلـ عمى األرض كننجك

 .فنغرؽ
 



(اإلصحاح الثامه والعشرون)أعمال الرسل    
 

 
189 

 عودة لمجدوؿ  والعشروفالثامفاإلصحاح 
   ".َوَلمَّا َنَجْوا َوَجُدوا َأفَّ اْلَجِزيَرَة ُتْدَعى َمِميَطةَ 1"(:- 1)آية 
كاهلل فعؿ . ككأف اهلل ىك الذل قادىا. كلك نظرنا لمخريطة سنجد أف السفينة قد سارت مسافة طكيمة. أك مالطا = َمِميَطةَ 

.  ىذا إذ لو شعب فى مالطا أرسؿ ليـ رسكلو
 

ـْ َأْوَقُدوا َنارًا َوَقِبُموا َجِميَعَنا ِمْف َأْجِؿ اْلَمَطِر الَِّذي 2"(:- 2)آية  ـَ َأْىُمَيا اْلَبرَاِبَرُة َلَنا ِإْحَساًنا َغْيَر اْلُمْعتَاِد، أَلنَُّي َفَقدَّ
  ".َأَصاَبَنا َوِمْف َأْجِؿ اْلَبْردِ 

ليس فى عاداتيـ أك طباعيـ، بؿ ألف اليكنانييف كالركماف يقكلكف ىذا عمى مف ال يتكمـ اليكنانية أك =  َأْىُمَيا اْلَبرَاِبَرةُ 
.   أشير3كلقد طالت مدة اإلقامة إلى . كلكننا نرل الرحمة فى قمكب ىؤالء البرابرة. البلتينية

 
   ".َفَجَمَع ُبوُلُس َكِثيرًا ِمَف اْلُقْضَباِف َوَوَضَعَيا َعَمى النَّاِر، َفَخَرَجْت ِمَف اْلَحرَاَرِة َأْفَعى َوَنِشَبْت ِفي َيِدهِ 3"(:- 3)آية 

كاألفعى كانت مخدرة بسبب البرد الشديد . مرة ثانية نجد بكلس رجبلن عمميان فيك يجمع قضباف ليشعؿ نار ليستدفئكا
.  كأىؿ الجزيرة بخبرتيـ يعرفكف أف ىذا النكع مف الحيات قاتؿ لذلؾ تكقعكا مكت بكلس. كخرجت مع الحرارة

 
ـْ ِلَبْعضٍ 4"(:- 4)آية  ـْ َيَدْعُو اْلَعْدُؿ »:َفَممَّا رََأى اْلَبرَاِبَرُة اْلَوْحَش ُمَعمًَّقا ِبَيِدِه، َقاَؿ َبْعُضُي اَل ُبدَّ َأفَّ ىَذا اإِلْنَساَف َقاِتٌؿ، َل

 ".«َيْحَيا َوَلْو َنَجا ِمَف اْلَبْحرِ 
ىـ . ىؤالء البرابرة كاف ليـ ضمير حى لو سمطاف كيعرفكف أف الخاطئ البد أف يعاقب، فيـ يعرفكف العدالة اإلليية

ككاف ينقصيـ أف . رأكا القيكد فى يديو ثـ ىياج البحر ثـ األفعى تنشب فى يده ففيمكا أف خطيتو كبيرة كفيمكا أنو قاتؿ
. يفيمكا أف اآلالـ ليست دليؿ عمى شر اإلنساف

 
ْر ِبَشْيٍء َرِديّ 5"(:- 5)آية  ـْ َيَتَضرَّ    ".َفَنَفَض ُىَو اْلَوْحَش ِإَلى النَّاِر َوَل

بكلس ألقى الحية فى النار فإحترقت، كيقكؿ أىؿ مالطا أف بكلس يكميا لعف الحيات، كلذلؾ فجزيرة مالطا خالية تمامان 
. مف الحيات كالثعابيف

 
ـْ َفَكاُنوا َيْنَتِظُروَف َأنَُّو َعِتيٌد َأْف َيْنَتِفَ  َأْو َيْسُقَط َبْ َتًة َمْيتًا6"(:- 6)آية  ـْ َيْعِرْض . َوَأمَّا ُى َفِإِذ اْنَتَظُروا َكِثيرًا َورََأْوا َأنَُّو َل

، َتَ يَُّروا َوَقاُلوا   ".«!ُىَو ِإلوٌ »:َلُو َشْيٌء ُمِضرٌّ
لذلؾ فالمؤمف . اإلنساف دائمان فى تقمب، كىذا ما حدث لبكلس فى لسترة فيـ قالكا عنو أنو إلو ثـ تحكلكا كرجمكه

. الحقيقى ال يحزف إف شتمو العالـ كال يفرح إف رفعو العالـ
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َفيَذا َقِبَمَنا َوَأَضاَفَنا . َوَكاَف ِفي َما َحْوَؿ ذِلَؾ اْلَمْوِضِع ِضَياٌع ِلُمَقدَّـِ اْلَجِزيَرِة الَِّذي اْسُمُو ُبوْبِمُيوُس 7"(:- 7)آية 
 ". ِبُماَلَطَفٍة َثاَلَثَة َأيَّاـٍ 

كلقد إكتشؼ فى آثار مالطة أثراف الكاحد باليكنانية كاألخر بالبلتينية يذكر فييما . فى الثركة كالمقاـ=  ُمَقدَّـِ اْلَجِزيَرةِ 
بؿ كجدت حفائر بإسـ بكبميكس . خرآىذا المقب الذل إختصت بو الجزيرة دكف سكاىا كالذل لـ يرد ذكره فى أل مكاف 

.  أياـ ليـ فى الجزيرة3ىى أكؿ  = َثاَلَثَة َأيَّاـٍ . مقدـ الجزيرة نفسو
 

َفَدَخَؿ ِإَلْيِو ُبوُلُس َوَصمَّى، َوَوَضَع َيَدْيِو . َفَحَدَث َأفَّ َأَبا ُبوْبِمُيوَس َكاَف ُمْضَطِجًعا ُمْعَتًرى ِبُحمَّى َوَسْحجٍ 8"(:- 8)آية 
  ".َعَمْيِو َفَشَفاهُ 

كالتعبير المستخدـ ىك . ل إسياؿ شديد، كالمرض عبارة عف دكسنتاريا بإفراز دمكلأسحج  = مصابًا ِبُحمَّى َوَسْحجٍ 
. تعبير طبى لمكقا الطبيب

 

ـْ َأْمرَاٌض ِفي اْلَجِزيَرِة َيْأُتوَف َوُيْشَفْوفَ 9(:- 9)آية  .  َفَممَّا َصاَر ىَذا، َكاَف اْلَباُقوَف الَِّذيَف ِبِي
 

ُدوَنا ِبَما ُيْحتَاُج ِإَلْيوِ . َفَأْكَرَمَنا ىُؤاَلِء ِإْكرَاَماٍت َكِثيَرةً 10"(:- 10)آية    ".َوَلمَّا َأْقَمْعَنا َزوَّ
.  ربما مادية أك فى المعاممة = ِإْكرَاَماٍت َكِثيَرةً 

 
َوَبْعَد َثاَلَثِة َأْشُيٍر َأْقَمْعَنا ِفي َسِفيَنٍة ِإْسَكْنَدِريٍَّة َمْوُسوَمٍة ِبَعاَلَمِة اْلَجْوزَاِء، َكاَنْت َقْد َشَتْت ِفي 11"(:- 13- 11)يات اآل

َـّ ِمْف ُىَناَؾ ُدْرَنا َوَأْقَبْمَنا ِإَلى ِريِ ُيوفَ 13. َفَنَزْلَنا ِإَلى ِسرَاُكوَسا َوَمَكْثَنا َثاَلَثَة َأيَّاـٍ 12. اْلَجِزيَرةِ  َوَبْعَد َيْوـٍ َواِحٍد َحَدَثْت . ُث
 "ِريٌح َجُنوٌب، َفِجْئَنا ِفي اْلَيْوـِ الثَّاِني ِإَلى ُبوِطُيوِلي،

.  إستغميا بكلس الرسكؿ فى خدمة سيده كنشر الكرازة فى مالطا=  َثاَلَثِة َأْشُيرٍ 
كىـ طبعان ركبكا مف . ىما أخكيف تكأميف يتبرؾ بيما البحارة إسميما كاستكر كبكلكس كىما أبناء زيكس = اْلَجْوزَاءِ 

. ميناء مالطا كىك فاليتا ، كليس حيث تكسرت السفينة
 

ـْ َسْبَعَة َأيَّاـٍ 14"(:- 14)آية     ".َوىَكَذا َأَتْيَنا ِإَلى ُروِمَيةَ . َحْيُث َوَجْدَنا ِإْخَوًة َفَطَمُبوا ِإَلْيَنا َأْف َنْمُكَث ِعْنَدُى
كالمسيحية كصمت إلى ىناؾ عف طريؽ . نفيـ مف ىذا أنو كانت ىناؾ كنيسة فى بكطيكلى ككاف فييا مجمع لمييكد

لكف . غريب أف يكافؽ قائد المئة عمى ىذا = َسْبَعَة َأيَّاـٍ . جماعات المسيحييف الغيكريف الذيف كفدكا عمى تمؾ البقعة
.  ىك أحب بكلس كلذلؾ يستجيب لو

َفَممَّا . َوِمْف ُىَناَؾ َلمَّا َسِمَع اإِلْخَوُة ِبَخَبِرَنا، َخَرُجوا الْسِتْقَباِلَنا ِإَلى ُفوُرِف َأبٍُّيوَس َوالثَّاَلَثِة اْلَحَواِنيتِ 15"(:- 15)آية 
عَ  ـْ ُبوُلُس َشَكَر اَا َوَتَشجَّ   ".َرآُى
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 three )كصحة الترجمة الثبلثة حانات = الثَّاَلَثِة اْلَحَواِنيتِ .  ميبلن مف ركما51مدينة تقع عمى بعد = فورف أبيوس

inns) عَ . ـ60كاف ىذا فى مارس سنة  = وىكذا أتينا إلى رومية.  ميبلن مف ركما30 مدينة تقع عمى بعد  = َتَشجَّ
. لما كجد مؤمنيف مشتاقيف لكممة اإلنجيؿ تشجع لخدمتيـ

  
ـَ 16"(:- 16)آية  ـَ َقاِئُد اْلِمَئِة اأَلْسَرى ِإَلى َرِئيِس اْلُمَعْسَكِر، َوَأمَّا ُبوُلُس َفُأِذَف َلُو َأْف ُيِقي َوَلمَّا َأَتْيَنا ِإَلى ُروِمَيَة َسمَّ

  ".َوْحَدُه َمَع اْلَعْسَكِريٍّ الَِّذي َكاَف َيْحُرُسوُ 
بكلس أيًذفى لو أف يسكف فى بيت مع العسكرل المربكطة يده مع بكلس ككاف المنزؿ قريبان مف الببلط القيصرل 

. ككاف ىذا نتيجة تقرير فستكس كتكصيات قائد المئة يكليكس. (البريتكريكـ)
  

َأيُّرَيا الرٍَّجاُؿ »:َفَممَّا اْجَتَمُعوا َقاَؿ َلُيـْ . َوَبْعَد َثاَلَثِة َأيَّاـٍ اْسَتْدَعى ُبوُلُس الَِّذيَف َكاُنوا ُوُجوَه اْلَيُيودِ 17"(:- 17)آية 
وَماِنيٍّيَف، ـَ ِإَلى َأْيِدي الرُّر ـْ َأْفَعْؿ َشْيًئا ِضدَّ الشَّْعِب َأْو َعَواِئِد اآلَباِء، ُأْسِمْمُت ُمَقيًَّدا ِمْف ُأوُرَشِمي  "اإِلْخَوُة، َمَع َأنٍّي َل

ـْ َأْفَعْؿ َشْيًئاىك يستدعييـ كلـ يذىب ليـ كالعادة بسبب قيكده  . ىـ شككا أنو مخطئ فى حؽ الشعب إذ رأكا القيكد=  َل
. كىاىك يزيؿ شكككيـ

 
ـْ َتُكْف ِفيَّ ِعمٌَّة َواِحَدٌة ِلْمَمْوتِ 18"(:- 18)آية     ".الَِّذيَف َلمَّا َفَحُصوا َكاُنوا ُيِريُدوَف َأْف ُيْطِمُقوِني، أَلنَُّو َل

.  إشارة لمبلحظة أغريباس لفستكس كألف كبل فيمكس كفستكس لـ يجدكا فيو عمة = ُيْطِمُقوِني
 

َولِكْف َلمَّا َقاَوـَ اْلَيُيوُد، اْضُطِرْرُت َأْف َأْرَفَع َدْعَواَي ِإَلى َقْيَصَر، َلْيَس َكَأفَّ ِلي َشْيًئا أَلْشَتِكَي ِبِو َعَمى 19"(:- 19)آية 
  ".ُأمَِّتي

كلك جاء بكلس ليشتكى أىمو . بكلس ال يريد أف يشتكى الييكد بالرغـ مف كؿ ما عممكه فيو كلكنو يدافع عف نفسو
.  الييكد إلعتبركه خائنان 

 
ْمِسَمةِ 20"(:- 20)آية  ، أَلنٍّي ِمْف َأْجِؿ َرَجاِء ِإْسرَاِئيَؿ ُموَثٌؽ ِبيِذِه السٍّ ـْ ـْ َوُأَكمٍَّمُك ـْ أَلرَاُك  ".«َفِميَذا السََّبِب َطَمْبُتُك

 .رجاء إسرائيؿ ىك المسيح الذل كانكا يترجكف مجيئو، كقد جاء
  

ـَ َعْنَؾ »:َفَقاُلوا َلوُ 21"(:- 21)آية  ـْ َنْقَبْؿ ِكتَاَباٍت ِفيَؾ ِمَف اْلَيُيوِديَِّة، َواَل َأَحٌد ِمَف اإِلْخَوِة َجاَء َفَأْخَبَرَنا َأْو َتَكمَّ َنْحُف َل
   ".ِبَشْيٍء َرِديٍّب 

ىـ أيضان أل الييكد المجتمعيف ال يريدكف أل شغب حتى ال يتجدد قرار طردىـ مف ركما الذل سبؽ كمكديكس 
.  كأصدره
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َولِكنََّنا َنْسَتْحِسُف َأْف َنْسَمَع ِمْنَؾ َماَذا َتَرى، أَلنَُّو َمْعُموـٌ ِعْنَدَنا ِمْف ِجَيِة ىَذا اْلَمْذَىِب َأنَُّو ُيَقاَوـُ ِفي 22"(:- 22)آية 
 ".«ُكؿٍّ َمَكافٍ 

. ىـ كاف ليـ مف سعة الصدر أف يناقشكا المذىب المسيحى الذل يقاـك فى كؿ مكاف
 

ـْ 23"(:- 23)آية  ـْ َشاِىًدا ِبَمَمُكوِت اِا، َوُمْقِنًعا ِإيَّاُى َفَعيَُّنوا َلُو َيْوًما، َفَجاَء ِإَلْيِو َكِثيُروَف ِإَلى اْلَمْنِزِؿ، َفَطِفَؽ َيْشَرُح َلُي
َباِح ِإَلى اْلَمَساءِ  ْنِبَياِء ِبَأْمِر َيُسوَع، ِمَف الصَّ    ".ِمْف َناُموِس ُموَسى َواأَل

 .كأف المسيح تنبأ عنو األنبياء. كاف بكلس يتكمـ عف ممككت اهلل الركحى كأنو ليس ممكان زمنيان كما يتصكره الييكد
 

ـْ ُيْؤِمُنوا24"(:- 24)آية  ـْ َل ـْ ِبَما ِقيَؿ، َوَبْعُضُي   ".َفاْقَتَنَع َبْعُضُي
.  بعد كؿ ما قالو بكلس حدث إنقساـ فى صفكفيـ

 
ـْ َمَع َبْعٍض، َلمَّا َقاَؿ ُبوُلُس َكِمَمًة َواِحَدةً 25"(:- 25)آية  ـْ َغْيُر ُمتَِّفِقيَف َبْعُضُي وُح »:َفاْنَصَرُفوا َوُى ـَ الرُّر ِإنَُّو َحَسًنا َكمَّ

   ".اْلُقُدُس آَباَءَنا ِبِإَشْعَياَء النَِّبيٍّ 
. ما قالو إشعياء عمى األباء ينطبؽ عميكـ إذ رفضتـ المسيح

 
  ".َسَتْسَمُعوَف َسْمًعا َواَل َتْفَيُموَف، َوَسَتْنُظُروَف َنَظرًا َواَل ُتْبِصُروفَ : اْذَىْب ِإَلى ىَذا الشَّْعِب َوُقؿْ : َقاِئالً 26"(:- 26)آية 

تصؿ ألسماعكـ كال تصؿ ألذىانكـ، ىذه . أل أف الرسالة تصؿ إليكـ كال تقبمكنيا = َتْسَمُعوَف َسْمًعا َواَل َتْفَيُموفَ 
 . صكرة مف العمى الذىنى كالركحى المرتبط باإلرادة العنيدة كالحياة المتمردة عمى الحؽ

 
ـْ َأْغَمُضوَىا27"(:- 27)آية  ـْ َسِمُعوا َثِقياًل، َوَأْعُيُنُي ـْ . أَلفَّ َقْمَب ىَذا الشَّْعِب َقْد َغُمَظ، َوِبآَذاِنِي ِلَئالَّ ُيْبِصُروا ِبَأْعُيِنِي

ـْ َوَيْرِجُعوا، َفَأْشِفَيُيـْ  ـْ َوَيْفَيُموا ِبُقُموِبِي   ".َوَيْسَمُعوا ِبآَذاِنِي
 

ـْ َسَيْسَمُعوفَ 28"(:- 28)آية  ، َوُى ـْ َأفَّ َخاَلَص اِا َقْد ُأْرِسَؿ ِإَلى اأُلَمـِ   ".«!َفْمَيُكْف َمْعُموًما ِعْنَدُك
. ىنا يصؿ السفر لغايتو أف الكرازة ستصؿ لؤلمـ، فالمسيح جاء لكؿ العالـ

 
ـْ ُمَباَحَثٌة َكِثيَرٌة ِفيَما َبْيَنُيـْ 29"- (:29)آية    ".َوَلمَّا َقاَؿ ىَذا َمَضى اْلَيُيوُد َوَلُي
 

ـَ ُبوُلُس َسَنَتْيِف َكاِمَمَتيِف ِفي َبْيٍت اْستَْأَجَرُه ِلَنْفِسوِ 30"(:- 30)آية   "َوَكاَف َيْقَبُؿ َجِميَع الَِّذيَف َيْدُخُموَف ِإَلْيِو،. َوَأَقا
أمٌا إيجار البيت دفعو بكلس مف كـر كعطايا . بكلس كتب خبلؿ السنتيف رسائؿ أفسس كفميمكف كككلكسى كفيمبى

. 20:28كلكنو أقاـ فى ىذا البيت كىك مربكط بسمسمة مع جندل أع . الفيميبييف
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  ".َكاِرزًا ِبَمَمُكوِت اِا، َوُمَعمًٍّما ِبَأْمِر الرَّبٍّ َيُسوَع اْلَمِسيِح ِبُكؿٍّ ُمَجاَىَرٍة، ِباَل َماِنعٍ 31"(:- 31)آية 

كفى التقميد أنو عىمَّدى زكجة نيركف التى . يدل بكلس مقيدتيف لكف كممة اهلل ال تقيد. إذان كممة اهلل تنتصر = ِبُكؿٍّ ُمَجاَىَرةٍ 
.  13:1فى  + 22:4كعف طريؽ زكجة نيركف جذب كثيريف مف أسرة نيركف فى . قتميا نيركف بعد ذلؾ

كالسفر ال ينتيى بكممة آميف كال يختمو أحد فالركح القدس ما زاؿ يعمؿ فى كنيستو كالحظ أف السفر يبدأ بالمسيحية 
فى أكرشميـ كينتيى بالمسيحة فى ركما مركز العالـ األممى كما أراد الرب فعبلن أف تبدأ الكرازة بأكرشميـ ثـ الييكدية ثـ 

  .ثـ كؿ األرض السامرة

لماذا إستمرت المحاكمة سنتيف؟ 
كىؤالء غالبان قد تباطأكا إذ عممكا بمكقؼ . كاف ال يمكف محاكمة بكلس قبؿ أف يصؿ المدعيف عميو مف أكرشميـ .ُ

. فستكس كأغريباس
كقد . ككاف النظاـ الركمانى يقضى بالتحقيؽ فى كؿ تيمة منفصبلن عف التيمة الثانية.  تيـ3بكلس مكجو لو  .ِ

.  شيران 12تؤجؿ المحاكمة لمتيمة الثانية لمدد تصؿ إلى 
. نيركف قد يككف ميتمان بالقضايا الكبيرة كقضية بكلس فى نظره يمكف تأجيميا .ّ
فقد كانت القكانيف الركمانية شديدة ضد المقاضاة . ربما صرؼ الييكد النظر عف القضية لضمانيـ براءة بكلس .ْ

كيمكف أف خصـك بكلس رأكا أف األسمـ أف يترككا المكضكع، كسقطت القضية . الطائشة، أل اإلتيامات الباطمة
. بعد سنتيف

المحيطيف ببولس وىو فى روما 
 24فؿ  + 14:4الطبيب الحبيب ككلكقا .1

 (اإلبف الصريح فى اإليماف) 1:1فى  + 1:1كك  + 1فؿتيمكثاكس .2
 

 21:6أؼ  + 7:4 كسير عمى حاجاتو كك،األفسسى رفيؽ محبةتيخيكس .3
 

 11:4 تى 2 إبتعد قميبلن عنو كعاد إليو 24النافع لمخدمة فؿ مرقس .4
 

 24فؿ  + 2:27أع  + 29:19أع  + 10:4زميؿ سجف كقيكد كك رسترخس أ.5
 

 كىك مف تسالكنيكى 23فؿ  + 7:1زميؿ سجف كقيكد كخادـ لممسيح كك بفراس أ.6
 

. العبد الياربأينسيمس .7
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حياة بولس الرسوؿ بعد نياية سفر األعماؿ 

. قضى بكلس سنتاف فى األسر فى ركما ثـ حصؿ عمى البراءة .ُ
كربما ذىب إلى أسبانيا كما كاف يريد رك . حصؿ عمى حريتو بعد ذلؾ كقضى سنيف حران ينتقؿ بيف الكنائس .ِ

كالقديس إكميمنضس يقكؿ أف بكلس كصؿ إلى . كيقكؿ التقميد اإلنجميزل أف بكلس كصؿ إلى إنجمترا. 28:15
. كالقديس يكحنا ذىبى الفـ يقكؿ أنو ذىب إلى أسبانيا. أقصى الغرب

ـ كمف الرسائؿ 66كيقاؿ أنيما كتبتا سنو  (تيمكثاكس األكلى كتيطس)خبلؿ ىذه الفترة كتب رسائمو الرعكية  .ّ
 كىى جنكب 20:4تى 2 كزار ميميتس 5:1 كزار كريت تى 3:1تى 1الرعكية نعمـ أنو زار مكدكنية كأفسس 

. 13:4تى 2 كزار  تركاس 12:3كزار نيككبكليس تى. أفسس
كفى خبلؿ حبسو األخير فى ركما كتب الرسالة الثانية إلى . ـ68أخيران زار ركما ليقبض عميو نيركف كيستشيد سنو 

ستشيد معو فى نفس اليكـ . تيمكثاكس القديس بطرس  ( يكليك12-  أبيب5)كقد إستشيد بالسيؼ ألنو ركمانى كا 
ككاف إستشياد بكلس خارج أسكار ركما حيث بنيت كنيسة القديس بكلس خارج األسكار كبناىا قسطنطيف . مصمكبان 

كمف المعركؼ أف نيركف كاف قد أشعؿ الحريؽ فى ركما ليبنى ركما الجديدة كقصره . ستشيد القديسإالممؾ حيث 
فكاف الييكد يصطادكف المسيحييف كيقدمكنيـ لمعذاب . كلما ثار الناس عميو ألقى بالتيمة عمى المسيحييف. الجديد
نيسيفكرس ميتمان ببكلس كسط ىذه أككاف . 14:4تى 2كغالبان مف كشى ببكلس الرسكؿ ىك إسكندر النحاس . كالقتؿ

. ككاف معو لكقا كتيخيكس أيضا.  17 ، 16:1تى 2الظركؼ 


