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كنيسة السيدة العذراء بالفجالة



  أعمال الرسل
 

١  
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سفر أعمال الرسل مع األناجيل يمثلون األسفار التاريخية فى العهد الجديـد فاألناجيـل              

 ،وسفر أعمال الرسل يسرد قصة بدايـة الكنيـسة        . تسرد حياة الرب يسوع فى الجسد     

هت الكنيسة وعمل الروح    ونرى فيه العقبات التى واج    . ويعطينا صورة للكنيسة األولى   

نرى فيه نجاح الكنيسة وإنتشارها من أورشليم إلى اليهودية ثم إلى           . القدس فى الكنيسة  

السامرة ثم إلى كل األرض حتى روما عاصمة العالم المعروف وقتئذ تماماً كمـا أراد               

  ).٨:١أع (الرب 

 ،١٦:١٤يـو   (ونرى فى سفر أعمال الرسل تحقيق وعد الرب بإرسال الروح القـدس             

وقـد تـم هـذا يـوم      ). ١١ ،١٠:١٣مر   + ١٣ ،٧:١٦ + ٢٧ ،٢٦:١٥ + ٢٦ ،١٧

وبقوة الروح القدس وبإرشاده جال التالميذ يبشرون فى كـل          ). ٤-١:٢أع  (الخمسين  

  .األرض

  .وإن كانت األناجيل هى حياة المسيح فسفر أعمال الرسل هو المسيحية

  . فى الناساألناجيل هى اهللا فى الجسد وسفر األعمال هو اهللا

. األناجيل هى كرازة المسيح وسفر األعمال هو كرازة الرسل إمتداداً لكرازة المـسيح            

وهـو  .  هو عمل المسيح بالروح القدس فى تالميذه       ،وهذا السفر هو المسيح فى تالميذه     

  .تنفيذ ما قاله المسيح فى األناجيل وأنه معنا إلى إنقضاء األيام

  .ونرى فى سفر األعمال ميالد الكنيسة جسد المسيحنرى فى األناجيل ميالد المسيح 

نرى فى األناجيل أالم العريس ألجل عروسه وفى سفر األعمال نـرى أالم العـروس               

  . ألجل محبتها فى عريسها

فى األناجيل نرى المسيح يغسل أقدام تالميذه وفى سفر األعمال تالميذ المسيح يغسلون             

  .أقدام العالم

القدس يكَون لإلبن جسداً من بطن العذراء وفى سفر األعمال          فى األناجيل نرى الروح     

  .نراه يكَون الكنيسة جسد المسيح

  :هو سفر أعمال الروح القدس
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  -:البعض يسمى سفر أعمال الرسل بسفر أعمال الروح القدس وذلك لألتى

الروح القدس هو الذى أسس الكنيسة وأعطى الكلمة على فم الرسل وأعطاهم      

لى إحتمال األلم وأعطاهم التعزيات لذلك طلب منهم السيد المسيح أن           القوة ع 

ال يبرحوا أورشليم إلى أن يلبسوا قوة من األعالى وهذا مـا تـم فـى يـوم                  

  .الخمسين

وكانوا كلما يفعلون يمتلئون من الروح . حل الروح عليهم وهم يصلون بنفس واحدة      -١

 القدس لم يطْلَب مـرة      إذاً الروح ). ٤-١:٢ + ٥٢-٤٨:١٣ + ٣١-٢٣:٤(القدس  

بل كانت الكنيسة فى صالة مستمرة طـول        . ولم يكن اإلمتالء مرة واحدة    . واحدة

  .الحياة طالبة اإلمتالء

  ).٢٨:١٥(كان الروح القدس يقودهم فى قراراتهم حينما يجتمعون  -٢

) ٤:٢(كان الروح القدس يؤيد الرسل بالمواهب واآليات مثـل موهبـة األلـسنة               -٣

  ).١٢-٤:١٢رو (والوعظ والتعليم ) ١١-٩:٢١ + ٢٩-٢٧:١١(وموهبة النبوة 

أعطى الروح القدس للرسل سلطان فحكم بولس على باريشوع الـساحر بـالعمى              -٤

)١١-٩:١٣.(  

وبعد أن  ) ٢٩:٨(كان الروح يحرك التالميذ فقال لفيلبس أن يذهب للوزير الحبشى            -٥

 ومنـع  )١٩:١٠ + ٤٠-٢٩:٨(أتم مهمته خطف الروح فيلبس إلى مكـان أخـر           

وأعطى الرسل رؤيـا ليـذهبوا إلـى        ) ٦:١٦،٧(الروح بولس من الذهاب ألسيا      

  ).٩:١٦(مكدونية 

 + ٤١-٣٦:٩ + ١٦-١٢:٥ + ٨-٦:٣(أيد الروح القدس الرسـل بـالمعجزات         -٦

١٢-٧:٢٠ + ١٢-١١:١٩ + ٣:١٤.(  

وخلفائهم من األساقفة فيما بعـد      ( يد الرسل    ،كان الروح القدس يعطى بوضع اليد      -٧

وهذا هو التثبيت الذى يلـى سـر        ). يستمر عمل الروح القدس فى الكنيسة     لتمتد و 

  ).٧-١:١٩ + ١٧-١٤:٨ + ٣٨:٢(المعمودية 

  ).٢٠-١٩:١٠(كان الروح يعلم التالميذ كما حدث لبطرس فى قصة كرنيليوس  -٨
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  ).٤:١٣(وكان يرسلهم ) ٢:١٣(كان الروح يختار التالميذ للعمل  -٩

  ).٣١:٩(كان الروح القدس يعطى التعزية  -١٠

  ).١٨:٢٠(الروح القدس هو الذى يقيم األساقفة  -١١

لقد ظن اليهود وغيرهم من الرومان أنهم قتلوا الرب يسوع وتخلصوا منه لكنـه قـام                

وصعد إلى السموات ليرسل روحه فيؤسس الكنيسة التى هى جسده ليس فى أورشليم أو              

 المصلوب القائم من    لقد مأل . وجعل الناس خليقة جديدة   . اليهودية فقط بل فى كل العالم     

  .األموات المؤمنين بروحه فنشروا المسيحية بقوة وبسر عجيب

  :كاتب السفر

) ٢-١:١ مـع أع     ٤-١:١لـو   ( قارن   ،هو القديس لوقا كاتب اإلنجيل المعروف بإسمه      

  ).٤:١ مع أع ٥١-٥٠:٢٤لو (وقارن 

ل كمـا   وسفر األعما . فالقديس لوقا كتب السفرين إلى شخص واحد هو العزيز ثاوفيلس         

اإلنجيل هو ما إبتدأ المسيح يعلمه ويعلـم        .  موضوعه يلى موضوع اإلنجيل    ،هو واضح 

  .به على األرض واألعمال هو ما يكمله بروحه القدوس اآلن وحضوره السرى

وثاؤفيلس هو أحد وجهاء الرومان بدليل لفظ العزيز الذى يعنى صاحب العزة وهو لفظ              

  ).٣:٢٤أع (خطاب للعظماء 

ولذلك نجد فى سفر األعمال إشارات خاصة       . قا من إنطاكية عاصمة سوريا    والقديس لو 

وفى إنطاكية دعى التالميـذ مـسيحيين       . فمنها بدأت رحالت بولس الرسول    . بإنطاكية

  ).٣٥-٢٢:١٥(وقرارات مجمع أورشليم وجهت أساساً إلنطاكية . أوالً

نه دخيل إنطاكى فهـو     ونالحظ أن لوقا حين كتب أسماء الشمامسة قال عن نيقوالوس أ          

  .إذاً يعرف شعب إنطاكية باإلسم ويعرف المؤمنين والدخالء

 هم األمم الوثنيون الذين تهودوا وإختتنوا ودخلوا إلى اليهودية ولعـل لوقـا              :الدخالء  

فبولس . والرحلة بدأت من إنطاكية   ). ٤٠:١٥أع  (إنضم لبولس فى بداية رحلته الثانية       

 + ١٤-٧:٤كو  (وبولس يذكر لوقا ضمن العاملين معه       . يةأخذ معه لوقا من بلده إنطاك     

  ).٢٤فل  + ١١-١٠:١٠تى ٢
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ويبدو أن لوقا كان أممى األصل ففى رسالته لكولوسى يضعه بـولس الرسـول مـع                

  .إبفراس وديماس وليس مع ارسترخس ومرقس الذين هم من الختان

وب لوقا بالدقة العلميـة     واألطباء كانوا علماء ويتميز أسل    ). ١٤:٤كو  (وكان لوقا طبيباً    

ونالحظ فى سفر أعمال الرسل أنه يـدون     ). ١:٣،٢لو   + ١:٢،٢لو  (وتحديد التواريخ   

بدقة كل مدينة بحسب مقاطعتها فيقول برجة فى بمفيلية وإنطاكية فى بيسيدية وميرا فى              

ليكية وفيلبى فى مكدونية ولسترة ودربة فى ليكأونية وطرسوس فى كيليكية والمـوانى             

  ).٣:١لو (فهو يتتبع كل شئ بتدقيق كما قال هو بنفسه عن نفسه . نة فى كريتالحس

 ،بل أن كتاباته هى لوحات ناطقة     . وقيل أنه كان رساماً فناناً ترك رسماً للسيدة العذراء        

وهكذا كثير من قصص سـفر األعمـال        . راجع قصة تهليل المالئكة يوم ميالد المسيح      

قال .  فهى لوحة ناطقة لمؤرخ رأى الحادث بعينه       )٢٧أع  (وبالذات قصة غرق السفينة     

أحد الدارسين عن هذا اإلصحاح أن الكاتب رأى كل شئ بعينيه ووصفه بدقة ولكنه لم               

  .يكن بحاراً محترفاً فهو ال يستخدم ألفاظ البحارة

وحسب التقليد القبطى فهو قد إستشهد على يد نيـرون  . ولوقا لم يكن له زوجة أو أوالد    

ونقل اإلمبرطور قسطنطينيوس رفاته الطاهر     .  نوفمبر ١ ، بابة ٢٢كنيسة فى   وتعيد له ال  

  .إلى القسطنطينية

ويقول التقليد أن لوقا هو أحد السبعين رسوالً الذين عينهم المـسيح وأرسـلهم ويقـول       

  .التقليد أيضاً أنه أحد تلميذى عمواس لذلك لم يذكر إسمه

لس الرسول فى قيصرية وذلك باإلتـصال       ولقد كتب لوقا إنجيله فى أثناء فترة سجن بو        

ثم كتب سفر األعمـال أثنـاء       . بالتالميذ والعذراء مريم وهذا ما نفهمه من بداية إنجيله        

  .م٦٢إقامة بولس الرسول مسجوناً فى روما أيام السجن األول سنة 

  :نمو الكرازة

وا  حتى بدأوا يبشرون فى أورشليم ثم بـدأ        ،ما إن حل الروح القدس على التالميذ       -١

وسفر األعمال هو مجرد لمحات من قصة هذه الكـرازة          . ينتشرون فى كل العالم   
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مثاالً لذلك اإلنتشار وما قابله من مقاومة وإضطهاد أو قبول وفرح وما تسلح بـه               

  .الرسل من قوة سمائية وصفات روحانية

إستعمل الرسل اللغة العبرانية مع اليهود القاطنين فى اليهودية وأورشليم وهـؤالء             -٢

 وهـم يميـزون   ،المتحدثين بالعبرانية من اليهود يسمون أنفسهم باليهود العبرانيون   

أنفسهم بهذا اإلسم عن اليهود الساكنين خارج اليهوديـة الـذين كـانوا يـسمونهم               

  -:ونحن أمام طائفتين من اليونانيين). ١:٦(اليونانيين 
يـسمونهم   هـؤالء  ،اليهود الساكنين في الشتات ويتكلمـون اللغـة اليونانيـة          - أ

  ).١:٦( ويسمون اليونانيين فى الترجمة العربية Hellinistsالمتهيلنين 

  . Hellenesاليونانيين الوثنيين أو الهلينيين  - ب

والسامرة هى خليط مـن اليهـود       . بدأ الرسل باليهود ثم ذهب فيلبس إلى السامرة        -٣

  ).٨أع (وكان اليهود ال يتعاملون مع السامريين . والوثنيين

ثم ) ١١أع  (ثم فى كنيسة إنطاكية     ) ١٠أع  ( األمم فى قصة كرنيليوس      ثم بدأ قبول   -٤

إنطلق بولس وبرنابا لكل األمم إبتداء من أسيا الصغرى ثم أوروبا وأخيـراً إلـى               

  ).٨:١أع (وكان هذا ما أراده السيد المسيح . روما

تأسست كنائس كثيرة فى كل العالم حتى أنه لما إحترقت أورشليم كانت المـسيحية               -٥

  . مألت المسكونة وإنتشر ملكوت اهللا فى كل العالمقد

لم يرد فى السفر أى إشارة لما بعد وصول بولس إلى رومـا وال إلـى إضـطهاد          -٦

 ولكننا نجده   ،فالسفر ينتهى ببولس الرسول فى السجن     . م٦٤نيرون للمسيحية سنة    

 هدف وهذا هو. يكرز ويبشر وهو فى سجنه فالبشر قد يقيدون لكن كلمة اهللا ال تقيد    

المسيح أن تصل المسيحية لكل العالم وها قد وصلت إلى روما عاصـمة العـالم               

  .المعروف وقتئذ لذلك ينتهى السفر بوصول الكرازة إلى روما

-٣٠:٢٨(والكالم يقف فجأة كالقصة المبتـورة       . هذا السفر يتوقف ولكن ال ينتهى      -٧

بون الفصول التالية فيه    والكنيسة خداماً وشعباً يكت   . فهذا السفر مفتوح للتكملة   ). ٣١

 ، لذلك ال نجد السفر ينتهى بكلمة أمين كما ينتهى كل أسفار الكتاب            ،إلى نهاية العالم  



  أعمال الرسل
 

٦  

فالسفر لم ينتهى وتطبيقاً لذلك نجد الكنيسة تقرًأ كتاب السنكسار بعد سـفر أعمـال     

والسنكسار كما هو معروف هو كتاب أخبـار        . فى القداسات ) اإلبركسيس(الرسل  

  .والشهداءالقديسين 

ومن خالل قبول الكنيـسة بمؤمنيهـا للمـوت         . قاوم اليهود والوثنيون نمو الكنيسة     -٨

بل كانت محاكمات المسيحيين فرصة للكرازة أمام       . إنتشرت الكرازة فى العالم كله    

 بل أن تشتيت المسيحيين نتيجة اإلضطهاد صـار فرصـة           ،الوالة ورؤساء الكهنة  

  ).١٩:١١أع (للكرازة 

 فقد صـار هنـاك أسـاقفة        ، تأخذ شكلها كما نرى فى سفر األعمال       بدأت الكنيسة  -٩

 على أنـه فـى بدايـة        ، وصارت هناك مجامع تتخذ القرارات     ،وقسوس وشمامسة 

الخدمة كانت إختصاصات كل درجة كنسية من األساقفة والقسوس والشمامسة غير           

 + ٢٣-٢١:١٤أع  (فكان عمل األسقف متداخالً مـع عمـل القـسيس           . واضحة

فهنا نجد بولس الرسول يخاطب الكهنة على أنهم أساقفة وقسوس فى نفس            ) ٧:٢٠

 فتحدد أن األسقف هو خليفة للرسـل لـه          ،ثم ظهر التمايز بينهما بعد ذلك     . الوقت

 ومع أن اإلختصاصات كانت غير واضحة أوالً إالّ أن سـلطان            ،سلطان وضع اليد  

أع ( وحـدهم    وضع اليد كما هو واضح فى سفر األعمال كـان خاصـاً بالرسـل             

ونفس التداخل فى اإلختصاصات حدث بين القسوس والشمامسة        ). ١٧-١٢:٨،١٤

  .فنجد أن فيلبس وهو شماس كان يعمد إالّ أنه لم يكن يضع يده ليحل الروح القدس

ثـم أسـموهم    ) ٩:١٩+٢:٩(أطلق اليهود على المسيحيين أوالً إسم أتباع طريق          -١٠

) ٤٧:٢(ين فسموا أنفسهم كنيـسة      أما المسيحي ) ٢٢:٢٨(ومذهب  ) ١٤:٢٤(شيعة  

  ).٢٦:١١(وأطلق عليهم إسم مسيحيين فى إنطاكية 

سلكت الكنيسة بحكمة ورفق مع المؤمنين فنرى أن مجمع أورشليم إتخذ قـراراً              -١١

ولكن بسبب ضعف المسيحيين من أهل الختان نجد أن      . بأن الختان غير ملزم لألمم    

تيموثاوس أن يخدم بينهم وفـى       ويستطيع   ،بولس ختن تيموثاوس حتى ال يتعثروا     

وبهذا المنطق نجد بولس يقبل أن      . هذا كما قال بولس نفسه صرت لليهود كيهودى       
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 + ١٥راجـع أع    (يتطهر ويحلق رأسه أمام اليهود ليجذب على كل حـال قومـاً             

  ).٢٣-٢٠:٩كو ١ + ٣:١٦أع  + ١٠-١:٣غل  + ٢٤-١٧:٢١

  :مواهب التكلم بألسنة 

 من الذين أرسلهم للكرازة موهبة الـتكلم باأللـسنة وذلـك            أعطى اهللا للرسل ولغيرهم   

ولـذلك  ). ١١:١٤(إلنتشار الكرازة وسط الشعوب التى تتكلم بلغات ولهجات مختلفـة           

). ٤:٢،٨(وأعطى التالميذ هذه الموهبة     ). ١٨:١٤كو  ١(أعطى اهللا بولس ألسنة كثيرة      

 كـل أنحـاء األرض      وهذا ما حدث يوم الخمسين إذ كان يجتمع فى أورشليم يهود من           

. وتكلم وسطهم التالميذ بلغاتهم التى يعيشون فيها فى بالدهم        ).  أمة مختلفة  ١٥حوالى  (

  . وبهذا يعلن اهللا أنه إله األرض كلها وسيخلص كل األمم

على أن موهبة التكلم بألسنة حدثت أيضاً فى حالة كرنيليوس إذ حل الروح القدس عليه               

نائية أعلن اهللا بها قبوله لألمم حتى ينتهى شك التالميـذ           وهذه حالة إستث  (قبل المعمودية   

ولما رأى بطرس أن الروح القدس حل على األمم حتى بـدون            ). من ناحية هذا األمر   

وحينمـا حـلَّ    . تعميد فَهِم أن إرادة الرب هى قبول األمم فقام بطرس بتعميدهم فـوراً            

مع بطرس والتالميذ يـوم     الروح على كرنيليوس تكلم بألسنة وكان هذا نفس ما حدث           

 الكل صـار    ، وهذا ما أكد لبطرس أن األمم صاروا سواء بسواء مع اليهود           ،الخمسين

  .واحداً فى المسيح

وحدث هذا مرة ثانية فى أفسس حين وضع يديه على من إعتمدوا فحل عليهم الـروح                

وا  كان  إذ ،وكان هذا عالمة لهم على أن هناك عمل للروح القدس         . القدس وتكلموا بألسنة  

ولكن بعد أن صار هناك فى كـل أمـة          ). ٦-١:١٩(ال يعرفون سوى معمودية يوحنا      

وكل كنيسة من يبشر بلغة الكنيسة ويعظ بلغة أهل هذا الشعب لم يعـد هنـاك حاجـة                  

  . موهبة األلسنة ليست لإلستعراض بل للخدمة،)١٤كو١(لموهبة التكلم بألسنة 

  :مالحظات على سفر األعمال
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٨  

مال على عظات وأحاديث إلسطفانوس وبولس وبطرس وملخصها        يشمل سفر األع   -١

 ،هذه هى الرسالة المسيحية فى جوهرها وبـساطتها       . أن اهللا نزل وخلص اإلنسان    

  .وأن اإليمان بهذا المخلص هو طريق الخالص

 ، كانت كلمات موجودة فى اللغة     ،األلفاظ التى إستخدمتها الكنيسة مسميات لما فيها       -٢

  . من تعاريف محددة خاصةولكنها إتخذت مع الز

  . كان يعنى لغوياً جماعة وصار يعنى كنيسةإكليسيافلفظ   

  . يعنى لغوياً شيخ وصار يعنى قسيسبريسفيتيروسولفظ   

  . يعنى لغوياً ناظر وصار يعنى أسقفإبيسكوبوسولفظ   

  . يعنى لغوياً خادم وصار يعنى شماسدياكونوسولفظ   

 الكنسية بل إستخدمت كلمات موجـودة فـى اللغـة          الكنيسة لم تخترع ألفاظاً للمسميات    

  .وإتخذت هذه األلفاظ معانٍ كنسية خاصة

هناك لفظ إنتشر فى الكنيسة إستعماله وهو السيمونية وذلك بناء على قصة سـفر               -٣

حينما أراد سيمون الساحر أن يشترى موهبة وضـع اليـد           ) ٢١-١٨:٨(األعمال  

ى شراء الرتب الكنسية بالمـال      وصارت السيمونية ه  . بالمال من بطرس الرسول   

ثم حكمت الكنيـسة بعـد ذلـك        . وهذه قد شجبها القديس بطرس فى سفر األعمال       

ووضع بولس الرسـول شـروطاً      . بحرمان من يشترى ومن يبيع الرتب الكنسية      

  ).٣تى ١(إلختيار األسقف والشماس 

يد ويلى ذلك وضع ال   ) ٣:٦(كان أساس إخيار الشعب لرعاته عن طريق اإلنتخاب          -٤

)٦:٦ + ١٧:٢٠،٢٨ + ٢٣:١٤ + ٣-٢:١٣.(  

). ١١-٧:٢٠(صارت إجتماعات الكنيسة والقداسات يوم األحد بدالً من يوم السبت            -٥

وفى هذه القصة نجد أن المؤمنين يجتمعون عشية األحد فى التعـاليم والتـسابيح              

  .صائمين حتى القداس فجر األحد

اجيل ورسائل بولس الرسول يعتبر سفر األعمال هو الرباط الذى يربط بين األن -٦

لقد أظهر لوقا أن . فكيف كنا سنعرف بولس الرسول إن لم يكْتَب سفر األعمال
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 فالرب قد ،بولس رسول مختار مرسل من اهللا مباشرة له سلطان مثل باقى الرسل

ونرى بولس فى سفر األعمال . ظهر له وأرسله وصنع معجزات كباقى الرسل

  .على نفس قامة بطرس

  ٨:١٤  وبولس شفى األعرج  ٢:٣  ى األعرج بطرس شف

  ١٨:١٦  مناديل بولس تشفى  ١٥:٥  بطرس كان ظله يشفى

  ٦:١٣  بولس أعمى الساحر  ٢٠:٨  بطرس كشف الساحر واسكته 

  ٩:٢٠  بولس أقام ميت  ٣٦:٩  بطرس أقام ميت 

  ٢٥:١٦  بولس فتح له مالك السجن  ٧:١٢+١٩:٥  بطرس أخرجه مالك من السجن

    بولس كان رسول األمم  كرنيليوس  ه فبول األممبطرس ُأعلن ل

 ولنالحظ أن الرب يخرج بطرس من السجن ويفتح الباب لبولس فى سجنه وذلك حتى              

  .يستطيعا أن يتمما خدمتهما

فحينما نرى بولس فى سفر األعمال على هذه القامة الرسولية العالية نقرأ رسائله على              

  . عظيم كما رأيناه فى سفر األعمالأن كل كلمة فيها هى من اهللا فهو رسول 

فهناك عظات تقال لليهود كما     . هناك عظات وأحاديث مناسبة لكل من وجهت إليهم        -٧

. وعظ بطرس أمام اليهود يوم الخمسين وكما وعظ اسطفانوس أمـام الـسنهدريم            

وهناك عظات تقال لألمم كما تكلم بولس أمام األريوس باغوس فى أثينـا وهنـاك               

  .وليس ما يقال هنا يقال هناك. كما كلم بولس قسوس أفسسعظات للمسيحيين 

فاإلسكندر األكبر بفتوحاته جعل    . نالحظ عمل اهللا من خالل التاريخ لينتشر اإلنجيل        -٨

 ،اللغة اليونانية لغة سائدة وصارت هى لغة المثقفين فى كل العالم لقـرون طويلـة   

ة لهـا قـانون واحـد       والرومان جعلوا العالم دولة واحد    . وكانت هى لغة اإلنجيل   

  .وعبدوا الطرق وهذا ساعد على إنتقال الرسل عبر كل واليات الدولة الرومانية

  :دور المالئكة فى الكنيسة 

  .المالئكة يخبرون بالمجئ الثانى ١٠:١،١١

  .المالك يفتح أبواب السجن ويطلب من الرسل أن يذهبوا ويكلموا الشعب ١٩:٥،٢٠



  أعمال الرسل
 

١٠  

  . أن يذهب إلى الجنوبمالك يطلب من فيلبس ٢٦:٨،٢٧

  .مالك يظهر لبطرس فى موضوع كرنيليوس ٦-٣:١٠

  .مالك ينقذ بطرس ١٠-٦:١٢

  .مالك يضرب هيرودس ٢٣:١٢

  .مالك يظهر لبولس ليخبره بنجاته هو ومن معه ٢٥-٢٣:٢٧

  .حقاً لقد جمع المسيح السمائيين واألرضيين فى كنيسة واحدة

  :حكام الرومان

  والى هذه الحالة يسمى قد يعينهم قيصر بنفسه وفى

  نائب قنصل أو قائد رومانىقد يعينهم مجلس الشيوخ وفى هذه الحالة يسمى 

  .وإذا كانت المقاطعة صغيرة يسمى حاكم

  .٢٥:٢٥ وقيصر يسمى األغسطس ،ولكن الكل يخضع لقيصر

وكانت اإلمبراطورية مقسمة إلى واليات عليها حكام والحكام هم الصلة بـين الواليـة              

  .قيصروبين ال

واألسماء أو األلقاب التى إستخدمها لوقا للحكام جاءت فى منتهـى الدقـة فـى اللغـة                 

  .األصلية

  :الجيش الرومانى

 أقـسام   ١٠ينقسم إلى   ) فيلق(وكل لجيون   . أى فيالق ) جمع لجيون (مكون من لجيونات    

وكـل مئـة    ). سنتوريون(والكتيبة تتكون من مئات     ). كوهورت(كل منها يسمى كتيبة     

وبعض الكتائـب   . وقواد المئات تحت إدارة أمير الذى هو رئيس ألف        . ها قائد مئة  يقود

وقادة المئات الذين ذكرهم الكتاب المقـدس       ) ١:١٠،٢(لها أسماء مثل الكتيبة اإليطالية      

  .لهم ذكرى عطرة وسيرة حسنة

 ولقد كان الوالة الرومان يساعدون المسيحيين بل أنقذوا بولس من يد اليهود ولكن كان             

  .م٦٤ذلك قبل اإلضطهاد الذى أثاره نيرون ضد الكنيسة سنة 
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  :الطرق فى الدولة الرومانية 

وكـل  . وكانت توضع عليها عالمات هى المسافة إلـى رومـا         . مهدها وعبدها الجيش  

. ولذلك صارت التنقالت سـهلة    .  هو أنها تؤدى إلى روما     ،الطرق كان لها نظام واحد    

.  لذلك تنقل الرسل بسهولة من بلد إلى بلـد ،دافع عنهفكان لكل طريق حامية عسكرية ت     

  ".كل الطرق تؤدى إلى روما"ومن هنا خرج المثل 

  :اليهود 

وكـانوا  . بعد الرجوع من سبى بابل صارو مشتتين فى العالم ولهم جالية فى كل مكان             

وكانوا يرسـلون الجزيـة     . أغنياء متعصبين لهم ترابطهم ومكائدهم وكانوا ذوى تأثير       

 + ١١-٥:٢( مواسم فى أعيادهم الكبيرة إلـى أورشـليم          ٣يصعدون فى   ، و شليمألور

وكان اليهود غير راضين على حكم الرومان عليهم وكانوا يتنظرون أن يرسل            ). ٢٧:٨

 وكان مـنهم    ، وكانوا فى ثورة عنيفة ضد الرومان      ،لهم اهللا مسيا يخلصهم من الرومان     

أن إنتهت ثوراتهم بـأن حطـم الرومـان         الغيورين الذين يقاومون الرومان بعنف إلى       

حركة ثـوداس   ) ١(م ومن الحركات الفاشلة فى الثورة ضد الرومان         ٧٠أورشليم سنة   

 ولكن كان بين الشتات من اليهـود مـن قبـل            ٣٧:٥حركة يهوذا الجليلى    ) ٢( ٣٦:٥

وكـان  . وكان لليهود مجامعهم فى كل مكان فى الـدنيا        . المسيحية وقبل كرازة بولس   

وكـان الـبعض يـستجيب      .  ما يذهب إلى بلد يذهب إلى المجمع اليهـودى         بولس أول 

لكن عموماً كانت هذه المجامع فى كل مدينة        . والبعض يرفض ويثور ويدبر المؤامرات    

وكان يحضر فى مجامع اليهـود بعـض        . هى نقطة البدء فى الكرازة فى هذه المدينة       

 وهؤالء كـانوا    ،ظبون على الحضور  إلعجابهم بإله اليهود وكانوا يوا    ) األمم(اليونانيين  

وكانت ثورة اليهود ضد بولس أساسـاً بـسبب         . أكثر إستجابة لكرازة بولس من اليهود     

 ،والسبب الثانى لثورة اليهود على بـولس      . قبول األمم وهم كانواً يريدون تهويدهم أوالً      

هو أن بولس الرسـول كـان       ) من الختان (بل ثورة المسيحيين الذين من أصل يهودى        

  .ينادى بالتحرر من قيود الناموس كالختان وغيره
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  :الهللينية 

 إنتشرت الثقافة الهللينيـة أى      ،بعد اإلسكندر األكبر وغزوه لكل العالم المعروف وقتئذ       

. وغزت العالم بأدابها وثقافتها وإنتشر اإلنجيل باللغة اليونانية       . اليونانية واللغة اليونانية  

 ومن ال يعرف اليونانية قيل عنه أنه أعجمـى          ،ه مثقف ومن يعرف اليونانية قيل عنه أن     

  .أو بربرى

  :تقسيم السفر

ـ           )١ ل وصـلواته حتـى     نالحظ أن الكنيسة فى بدايتها إستمرت على عالقتهـا بالهيك

ثم بعد ذلك ظهر اإلضطهاد اليهـودى ضـد         ) ٥ ص - ١ص(إستشهاد إسطفانوس   

 ،٦ص(وكان هذا بعد محاكمة اسـطفانوس ورجمـه         ). ١٢ص-٨ص(المسيحية  

  ).٢٨ ص– ١٣ص(ثم نرى إنشار المسيحية فى كل العالم ). ٧ص

  :وقد ينقسم سفر األعمال إلى قسمين )٢

  )١٢ ص– ١ص(أعمال بطرس الرسول   )  أ

  ).٢٨ ص– ١٣ص(أعمال بولس الرسول  )  ب

  بطرس الرسول: أوالً 

  بطرس هو الرسول الظاهر

  فى هذا الجزء من السفر
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@ßìÿa@bz–fiaZ@ @

  -) :١(آية 

  .شأته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم بهالكالم األول أن

. هو إنجيل لوقا أّما الكالم الثانى فهو سفر األعمال المكمل للكالم األول            =الكالم األول   

الكالم األول هو ما إبتدأ يسوع أن يعمله وهو على األرض بالجسد والثـانى هـو مـا        

  . بقيادة الروح القدسإستمر المسيح يعمله فى كنيسته بواسطة تالميذه

  .فالكتاب موجه لكل من يحب اهللا. تعنى محب اإلله = ثاوفيلس

لقد ثبـت   . )١٩:٥مت   + ٢٢:١يع  (فاإلنجيل هو تعليم وعمل معاً      = يفعله وُيعلم به    

  ).٢٩:١١مت ( ألنى وديع ومتواضع ،تعلموا منى"المسيح أقواله بأعماله 

   -) :٢(آية 

دما أوصى بـالروح القـدس الرسـل الـذين          إلى اليوم الذي ارتفع فيه بع     

  .اختارهم

بعد قدم  = بعدما أوصى بالروح القدس     .  فهو إستمر يعلم حتى يوم صعوده      =إرتفع فيه 

عملهم اآلن هنا نسمع أن الـسيد       = رسل   وهنا يسميهم    ،وصاياه بالروح القدس لتالميذه   

  ).٢٨:١٢مت ( وقيل أنه يخرج الشياطين بالروح ،يقدم وصاياه بالروح

  -) :٣(آية 

الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهـو يظهـر لهـم               

  .أربعين يوما ويتكلم عن األمور المختصة بملكوت اهللا

ظهور المسيح لتالميذه وللمجدلية كان تثبيتاً للقيامة وقوتها ومجدها وإظهاراً لـسلطانه            

  . بكل ثقة وتأكيدوليشهد التالميذ بعد ذلك عن القيامة . على الموت

حتى ال يظنوه روحاً أكل معهم وشرب وطلب من توما أن يضع أصبعه فى              = ببراهين  

بل أن عدداً كبيراً رأوه بعد      . وبتوجيهاته إصطاد التالميذ سمكاً بعد ليله فاشلة      . جروحه

  ). ٦:١٥كو ١( أخ ٥٠٠ أكثر من ،القيامة
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 ومن يعتمـد يمـوت      ،امة أولى من يتوب تكون له قي    = األمور المختصة بملكوت اهللا     

 فإن عاش حياة التوبة مجاهـداً يكـون لـه           ،ويقوم مع المسيح وينضم إلى ملكوت اهللا      

 لكن  ،نصيب فى القيامة الثانية كما قام المسيح من األموات ويكون له مجد فى السموات             

وأن بموت المسيح وقيامته صرنا نشترك معه فى موته         . اآلالم هى الطريق لهذا المجد    

 هـذا هـو ملكـوت       ، ونقوم معه وتكون لنا حياة هى حياته       ،لمعمودية فتغفر خطايانا  با

ولهم حياة أبدية تبـدأ اآلن علـى        . السموات مؤمنين ماتوا عن العالم ليحيا المسيح فيهم       

  .األرض وتمتد فى السماء فى المجد

خالل هذه  ما بين القيامة والصعود ومن المؤكد أن المسيح سلم لتالميذه           = أربعين يوماً   

الفترة أسرار الكنيسة، المعمودية ووضع اليد واإلفخارستيا التى هى إتحاد أيـضاً مـع              

 بل أعلن شخـصه     ،فى هذه األربعين يوما لم يشفى أمراض      . المسيح فى موته وقيامته   

  . من يقتنيه يقتنى الغلبة والحياة،وإنه غالب العالم الشرير والشيطان والموت

  -) :٤(آية 

مع معهم أوصاهم أن ال يبرحوا من أورشـليم بـل ينتظـروا             وفيما هو مجت  

  .موعد األب الذي سمعتموه مني

. كان هذا اللقاء وهذا الحوار هو األخير بين المسيح وتالميذه وبعـده صـعد للـسماء               

ليس فى إسترخاء بل فى حالة صالة إلى أن يحل عليهم الروح فـالروح ال               = ينتظروا  

 فالتالميذ بعد أن فارقهم     ،طلبه فى الصالة وهذا ما حدث     يحل إالّ على من يشتاق إليه وي      

  .المسيح بصعوده فقدوا التعزية فصاروا يطلبون الروح باشتياق ليعزيهم

وال . أى الروح القدس الذى وعدهم به المسيح والذى ينبثـق مـن اآلب            = موعد األب   

 وأسماه موعد   .يمكن أن يحل الروح القدس إالّ على من ينتظره بروح الصالة والجهاد           

-٢٨:٢يـؤ   + ٣:٤٤ + ١٥:٣٢أش (األب حسب ما قال إشعياء ويوئيل أنه روح اهللا      

ووعـد  . والمسيح لم يحدد لهم موعد حلول الروح فملكوت اهللا ال يأتى بمراقبـة            ). ٣٢

  ). ١٦ ص- ١٤يو ص + ٤٩-٤٣:٢٤لو (المسيح بحلول الروح عليهم نجده فى 



  أعمال الرسل
 

٣  

  -) :٥(آية 

ما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هـذه         الن يوحنا عمد بالماء وأ    

  .األيام بكثير

وعنـد حلـول الـروح القـدس        .  وكانوا يعمدون بالماء   ،هم قبلوا سابقاً معمودية الماء    

 وهم قبلوا كتالميذ معمودية الماء ومعمودية الروح فى وقتين          ،سيقبلون معمودية الروح  

كان وضـع التالميـذ وضـع       .  اآلن  أّما نحن فنأخذهما كفعل أو كعمل واحد       ،متعاقبين

  .إستثنائى ألن الروح لم يكن قد حل بعد

  -) :٦،٧(آيات 

أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملـك              

فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا األزمنـة واألوقـات التـي            . إلى إسرائيل 

  .جعلها األب في سلطانه

 ،وا على تعلقهم بالوطن األرضى وطلبهم ملـك أرضـى         هنا نرى التالميذ كيهود مازال    

لقد تصور التالميذ أن حلول الروح القـدس        . وهذا إنتهى تماماً بعد حلول الروح القدس      

 هو بداية لملكوت أرضى وعودة      ،كما وعدهم المسيح وكما تنباً يوئيل وإشعياء من قبل        

ّما بعد حلول الروح القـدس       أ ،هذه الحيرة سببها غياب الروح القدس     . الملك إلسرائيل 

 ألم يقل لهم المسيح أن الروح يعلمكـم كـل شـئ             ،فقد فهموا معنى الملكوت السماوى    

وبنفس المفهوم األرضى للملكوت طلب يوحنا      ). ٢٦:١٤يو  (ويذكركم بكل ما قلته لكم      

أّمـا ملكـوت اهللا     . ويعقوب إبنا زبدى أن يجلسا عن يمين المسيح ويساره فى ملكوته          

فإسرائيل اهللا شمل السماء .  ولم يعد حدود إلسرائيل    ،شمل األرض كلها والسماء   فإتسع لي 

  .واألرض

األزمنة تقال على وقت أطول واألوقات على وقت أقصر ويقـال           = األزمنة واألوقات   

واهللا . أن األزمنة تعنى الزمن أّما األوقات فتعنى الحوادث الزمنية التى تصاحب ذلـك            

إن كشف األزمنة واألوقات لـيس فـى        .  الذى يشاءه هو   حر يعلن ما يشاء فى الوقت     
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٤  

ولكن علينا بثقة أن نعمل ونجاهد دون أن ننظر إلـى تحديـد             . صالح نمو ملكوت اهللا   

  .  بل بثقة ننتظر مجيئه وأنه سيأتى،مواعيد

  -) :٨(آية 

لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا فـي             

  .دية والسامرة وإلى أقصى األرضأورشليم وفي كل اليهو

المسيح أمام لهفة التالميذ لمعرفة المستقبل يطمأنهم بأنه سيكون لـديهم القـوة             = لكنكم  

فبدل اللهفة علـى معرفـة      . الكافية للشهادة للمسيح وتأسيس هذا الملكوت فى كل العالم        

  .األزمنة فليهتموا برسالتهم

  .حة فالكرازة جزء من الشهادةونحن نشهد للمسيح بأعمالنا الصال= شهوداً 

وهذه القـوة   .  قوة تصنع المعجزات، وتغير قلوب البشر      ،هى قوة فوق الطبيعة   = قوة  

وسبق السيد وشرح لهم أن ال يخافوا       . سيستمدونها من الروح القدس الذى سيحل عليهم      

لو  + ١٩:١٠مت  (حين يقفوا أمام ملوك ووالة فالروح القدس سيعطيهم ما يتكلمون به            

اليهودية / أورشليم  .والتسلسل الذى قاله المسيح هنا عن إنتشار الكرازة       ). ١٤:٢١،١٥

هو ما نراه مطبقاً وتم حسب هذه النبوة تماماً عبر سـفر            . أقصى األرض / السامرة  / 

  .األعمال

  . تغطى الشهادة فى أورشليم٧ ص– ١ص

  . تغطى الشهادة فى اليهودية والسامرة١٨:١١ – ٨ص

  .تغطى الشهادة فى كل األرض حتى روماالباقى من السفر 

والبداية كانت بأورشليم ففيها نفوس معدة ومهيأة تربـت علـى خـوف اهللا وطاعـة                

 تابوا على يد المعمدان وتتلمـذوا علـى النـاموس ال            ، نفوس كانت أمينة هللا    ،الناموس

  نفس بعظـة   ٣٠٠٠ وآمن منهم    ،هؤالء لم ولن يتركهم اهللا    . غرض لهم سوى مجد اهللا    

 المسيح هنا يلفت نظـرهم  ،إذاً عوضاً عن ملك اهللا على إسرائيل. بطرس يوم الخمسين 

  .بملكه على كل العالم
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٥  

  -) :٩(آية 

  .ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم

السحاب ) ٢٦:١٣مز   + ٣:١٠٤مز + ١٣:٧،١٤دا   + ١٠:٢٢،١١صم  ٢= (سحابة  

 لذلك فهو إعالن عن حـضور       ،ستطيع البشر أن يعاينوه   هنا هو إلخفاء المجد الذى ال ي      

  ).٣٢:١٢يو (= إرتفع . اهللا

والمسيح صـعد بـنفس   .من أخلي ذاته من قبل هو قادر أن يستعيد ما سبق وتخلي عنه     

 ١٠ :١٨مز   + ٥،٧،٨ :٤٧ مز   =الصعود ونبواته    .جسده الذى صلب ومات وقام به     

صعود المسيح أعطي التالميـذ      .١٨ : ٦٨مز + ١ :١١٠مز   + ١٠- ٧ :٢٤مز  + 

  .فكره عن أن ملكوت المسيح سماوي وليس أرضي

   -):١٠،١١(آيات 

وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجالن قد وقفـا            

ــيض   ــاس ابـــــــ ــم بلبـــــــ   .بهـــــــ

قاال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء أن            

ماء سيأتي هكذا كما رأيتمـوه      يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى الس      

  .منطلقا إلى السماء

والمالبس البيضاء هي إعالن عن قداسـتهما       .المالكان هنا هما شاهدان بصعود المسيح     

 ولقد طلب المالكان من التالميذ أن يكفوا عن البحث عما           .وطبيعتهما السمائية النورانية  

المسيح قد فارقهم بقـولهم أنـه       والمالكان يعزيان التالميذ ألن     .ال تدركه العين البشرية   

.  أي بنفس جسده الذي صلب به وقام به وصعد به=سيأتي هكذا كما رأيتمـوه      سيعود  

 سنه كمـا يظـن      ١٠٠٠والحظ أن مجئ المسيح لن يكون أرضياً ليحكم علي األرض           

 وذلـك ال لـيحكم علـي        ٣٠ :٢٤أصحاب الملك األلفي بل سيأتي علي السحاب مت         

   .١٧ : ٤ تي ٢ +٣١ :٢٤اريه معه إلي السماء مت األرض ولكن ليأخذ مخت

   -) :١٢(آية 
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٦  

حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الـذي هـو       

  .بالقرب من أورشليم على سفر سبت

 ، وبيت عنيا متاخمة لجبل الزيتـون      . يشير ألن هذا حدث في بيت عنيا       ٥ : ٢٤في لو   

  وعلي بعد حوالي 

 فهم خرجوا مع المسيح من بيت عنيا إلي جبل الزيتون ومن هنـاك              .ل كم من الجب   ٢ 

 . كم من جبل الزيتـون     ١فعادوا إلي اورشليم التي هي علي بعد مسافة         . صعد المسيح 

 ١ هي المسافة المسموح بالسفر بها خالل يوم السبت وهي تقدر بحوالي             =سفر سبت   

  .لوا علي وعد بأنه سيعود نجد التالميذ يعودون فرحين إذ حص٢٥ :٢٤ وفي لو .كم

   -) :١٣(آية 

ها بطـرس ويعقـوب     ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون في        

وفيلبس وتوما وبرثولماوس ومتى ويعقوب بن حلفـى        ويوحنا واندراوس   

  .وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب

 التالميـذ التـي     نالحظ أن بطرس دائماً إسمه يتقدم باقي التالميذ في كل قوائم أسـماء            

وردت في أناجيل متي ومرقس ولوقا وفي سفر األعمال وسمعان الغيور هو سـمعان              

 وكان يتبع جماعه الغيورين وهي جماعه متعصبة تنادي بالتحرر من الرومان            .القانوي

 ومجموعه الغيورين هذه هي التي تسببت في إشعال الحرب مع الرومان التـي              .بالقوة

  .أحرقت فيها أورشليم

  . أي الذي من قانا=لقانوى ا

 . هي غرفة فوق السطح في البيوت اليهودية تستعمل كغرفه صـالة وخلـوة             =العلية  

 وفى هـذه    .وكان هذا المنزل هومنزل مريم أم القديس مرقس كاروز ديارنا المصرية          

ويبدو أنها كانت متـسعة     . العلية أقام الرب العشاء األخير فحسبت أول كنيسة فى العالم         

  .التالميذ وغيرهمفشملت 
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٧  

   -) :١٤(آية 

هؤالء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصالة والطلبة مع النـساء            

  .ومريم أم يسوع ومع اخوته

يواظبـون وبـنفس    = نالحظ أن الروح القدس يحل علي من يصلي بحرارة ولجاجة           

لـسواعي   وكانت صلواتهم هي صلوات ا. هنا إرتباط وإتحاد في الفكر والقلب  =واحدة  

 : ٢٧مت   +٣– ١ :٨ هؤالء الذين تبعن المسيح من الجليل لو         =مع النساء   . اليهودية

   ٤ :١٥مر  + ٥٥،٥٦

وقد يكونوا أوالد يوسف من زواج سـابق        .  هؤالء لم يؤمنوا به في حياته      =مع إخوته   

وهم يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا وهم أمنوا به بعـد          . أو أوالد خالة أو عمة المسيح     

ويعقوب أخو الرب ظهر له المسيح بعد       ). ٥:٧يو   + ٥٥:١٣مت   + ٣:٦مر  (امة  القي

  ).٧:١٥كو ١(قيامته فى ظهور خاص 

   -):١٧-١٥(آيات 

وفي تلك األيام قام بطرس في وسط التالميذ وكان عدة أسماء معـا             

أيها الرجال االخوة كان ينبغي أن يتم هذا        . نحو مئة وعشرين فقال   

ح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الـذي         المكتوب الذي سبق الرو   

صار لـه   وإذ كان معدودا بيننا. صار دليال للذين قبضوا على يسوع 

  .نصيب في هذه الخدمة

 كأصغر رقم البد أن يتـوفر ألى جماعـة          ١٢٠كان اليهود يحددوا رقم      = ١٢٠نحو  

. ليد يهودى يهودية لتأخذ صفتها الجماعية ويكون لها الحق فى تدبير ذاتها وكان هذا تق            

وبطرس يشير للنبوات التى تنبأت عن يهوذا ليشرح أن خيانـة يهـوذا ليـست حـدثاً                

وواضح هنا دور بطرس    . عارضاً إنما قصة لها جذورها العميقة وبمشورة اهللا األزلية        

ونفهم أنه طالما أن الرب إختار يهـوذا فهـو إذاً كـان             . القيادى ربما لسنه أو لغيرته    

إذاً من يظن أنـه     "كنه إنحرف فيما بعد لذلك ينبه بولس الرسول         صالحاً وقت إختياره ل   

  :واختيار السيد ليهوذا فيه درسين لنا ) ١٢:١٠كو ١(قائم فلينظر أن ال يسقط 
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٨  

  .أن تقبل الكنيسة الكل وتعطى كل واحد فرصة للتوبة )١(

  .أن ال يتشبه به أحد ويحب المال )٢(

  . حساباً عنهاهى خدمة الشهادة هللا كوكالء سيقدمون= هذه الخدمة 

 + ٢٥:٢(بطرس وغيره إستخدموا نبوات العهد القديم لإلشـارة للمـسيح           = بفم داود   

فإعتبر أن أعـداء صـاحب المزاميـر هـم أعـداء المـسيا              ) ٣٢-٣١:٢ + ٣٤:٢

  .والرسل إستبدلوا كلمة عبدك بكلمة فتاك) ٢٥:٤،٢٦،٢٧(

  -) :١٨،١٩(آيات 

 على وجهه انشق من     فان هذا اقتنى حقال من أجرة الظلم وإذ سقط        

وصار ذلك معلوما عند جميع سكان      . الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها   

  .أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما اي حقل دم

لكن بطرس كنوع من اإلحتجاج     .  وهم إشتروا الحقل   ،يهوذا رمى الفضة لرؤساء الكهنة    

". ته يا يهوذا بفضة خيانتـك     ما الذى إقتني  "على عمل يهوذا نسب له شراء الحقل بمعنى         

والحقل سمى حقل دم ألن المال ثمن       . ويهوذا بعد أن شنق نفسه سقط وإنسكبت أحشاءه       

  .دم يسلَّم للموت

  -) :٢٠(آية 

ألنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا وال يكـن فيهـا سـاكن               

  .وليأخذ وظيفته أخر

ا يفكر فى شخص يتحمل     وبطرس هن ). ٨:١٠٩،١٦،١٧ + ٢٥:٦٩،٢٨(المزمور هو   

) ٢٥:٦٩(وفى  . ١٢إذاً هو يريدهم    . ١٢فهو إعتبر أن الرب إختار      . مسئولية الكرازة 

 فالكالم ليس عن يهوذا فقط بل عن رؤساء الكهنة الذين           ً.نجد اآلية لتصر دارهم خرابا    

م بـل أن    ٧٠وهذا تم بالفعل إذ خَرِب الهيكل وأوقف الكهنـوت سـنة            . صلبوا المسيح 

  .ل وذبح وأحرق الكهنة مع رؤسائهمتيطس قت

  -) :٢١،٢٢(آيات 
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٩  

فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا            

منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيـه         . الرب يسوع وخرج  

  .عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته

  :كانت الصفات التى يشترطونها فيمن يحل محل يهوذا

دخل الـرب   . أن يكون قد عاصر الرب وسمعه ورآه وعاصر موته ورأى قيامته           )١(

  .أى تعامل فيها معنا الرب يسوع بكل الفة ومحبة= رافقنا = وخرج 

وعرِفَ أنهم الرسل المختارين وعاش كمـا       معنا  = أن يكون قد إجتمع مع الرسل        )٢(

من واحـد مـن     وربما كان إختيارهم    . يعيشون فى إيمان بالمسيح وفى خوف اهللا      

  .السبعين

   -) :٢٣(آية 

  .فأقاموا اثنين يوسف الذي يدعى برسابا الملقب يوستس ومتياس

وهو بحسب تاريخ يوسابيوس فهو من السبعين وقد بـشر          . يعنى عطية يهوة  = متياس  

فيروى عنه بابياس مستنداً على     أما يوسف بارسابا    . بحسب التقليد الكنسى بالد الحبشة    

مر ( أنه شرب سم أفعى بإسم المسيح متحدياً الوثنيين ولم يصبه أذى             شهادة بنات فيلبس  

  .وهم إختاروا األكثر حكمة وتقوى) ١٨:١٦

   -) :٢٤(آية 

وصلوا قائلين أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت من هذين االثنين            

  .أيا اخترته

. تركوا اإلختيـار هللا هم إختاروا إثنين رأوا أنهم أكفاء لهذه الخدمة وبالصالة تم القرعة            

ولكن هذه أول وآخر مرة نسمع فيها عن القرعة       . وكانت القرعة عادة متبعة عند اليهود     

فبعد هذا مباشرة حل الروح القدس وصار يرشد الكنيـسة          ). العهد الجديد (فى اإلنجيل   

 وعلينـا عـدم     ،وهناك اآلن من أفراد الشعب من يلجأ للقرعة لتحديد أمر ما          . ويقودها

 بل هناك من يتشكك بعد      ،راف فى هذه الطريقة فاهللا أعطانا الروح القدس ليرشدنا        اإلس

وطوبى لمـن ال يـدين نفـسه فيمـا          . ظهور القرعة إذا جاءت غير متفقة مع رغبته       
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فعلينا أن نصلى ونفكر ماذا نريد ونتخذ قرارنا بإيمان أن اهللا           ). ٢٢:١٤رو  (يستحسنه  

  . كان ليس من اهللا فهو قادر أن يبطله وإن،سيبارك فى القرار الذى إتخذناه

  -) :٢٥(آية 

  .ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه

هى قرعة تؤدى لألالم فى طريق الخدمة الشاق ولكنـه طريـق            = قرعة هذه الخدمة    

ـ         = تعداها يهوذا   . المجد ذى بسقوطه وليذهب إلى مكانه الذى يستحقه على جريمته وال

  .إختاره بنفسه أى يموت ويهلك

  -) :٢٦(آية 

ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مـع األحـد عـشر              

  .رسوال

. حين استشهد بعد ذلك القديس يعقوب لم يختاروا أحداً مكانه فمكانه محفوظ فى السماء             

  ).١٢:٢١رؤ (ولكن يهوذا بسقوطه خسر مكانه فى السماء فإنتخبوا متياس مكانه 

 هو عدد األسباط فى العهد القديم وهو عدد التالميذ فى العهد الجديد وهو يشير               ١٢رقم  

  .لملكوت اهللا أى من هم شعب اهللا

  أى المؤمنين باهللا مثلث األقانيم فى كل العالم). كل العالم (٤× ) الثالوث (٣ = ١٢رقم 

  .الموكان هذا هو عمل التالميذ أن ينشروا اإليمان بالثالوث فى كل الع
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١  

@ôäbrÜa@bz–fiaZ@ @

  -) :١(آية 

 .و لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة
ويسمى يوم البنطيقوستى أى الخمسين وهو عيد الشكر على بركـات           = يوم الخمسين   

وصار هذا اليـوم    . وهو وافق أيضاً يوم الخمسين من أحد القيامة       . الحصاد عند اليهود  

إن مـن   "وقد يكون هذا تفسيراً لكالم السيد المسيح        . ت اهللا هو يوم تأسيس الكنيسة ملكو    

فحينما حـل   . القيام ههنا قوم ال يذوقون الموت حتى يروا إبن اإلنسان آتياً فى ملكوته            

  .الروح القدس تأسست الكنيسة جسد المسيح إبن اإلنسان وبدأ ملكوته على قلوب شعبه

ى الكنيسة أيضاً عيداً للحـصاد أى      وعيد الخمسين عند اليهود هو عيد الحصاد وصار ف        

صـار اآلن   ) ٢٤:١٢أى المسيح يو    ( فبعد أن ماتت حبة الحنطة       .دخول الناس لإليمان  

  .هو يوم ميالد الكنيسة.  نفس٣٠٠ففى هذا اليوم أمن . حصاد كثير

  -:هناك رأيان = وكان الجميع 

حاب هـذا   ويستند أص . أن الجميع المقصود بهم اإلثنى عشر ومعهم العذراء مريم         )١(

). ٢٦:١أع  (الرأى أن هذه اآلية هى إمتداد لآلية األخيرة من اإلصحاح الـسابق             

  . على الباقين حل الروح على بقية الجماعة١٢وبوضع يد الرسل الـ 

  ١٢٠الجميع هم كل الـ  )٢(

  -) :٢(آية 

مال كـل البيـت    و و صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة          

 .حيث كانوا جالسين

وهبوب الريح اآلن كـان     ). وهكذا فى اليونانية  (ح والروح فى العبرية كلمة واحدة       الري

وهذه الريح لم تكن ريحاً     ). ٨:٣يو  (ألن الروح يعبر عن طبيعته فهو يهب حيث يشاء          

والصوت الذى سمع تدركه األذان الداخلية المهيـاة لـسماع          . طبيعية وال هواء طبيعياً   

وحلول الروح تم عـن     . سماء يعبر عن الحضرة اإللهية    الروح القدس هو صوت من ال     

  :طريق 
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  . أيام١٠صالتهم لمدة  )١(

  .بنفس واحدة أى إتحاد الجماعة فى الشركة والفكر )٢(

فلنصلى ليمأل الروح القدس بيوتنا     . الروح القدس دشَّن المكان فتقدس    = ومأل كل البيت    

  . وفرح وسالموقلوبنا وبهذا يطرد كل روح شرير من المكان ونحيا فى محبة

أما التالميذ فقد كـانوا بعـد       . واآلن معمودية الروح  . ولقد سبق التالميذ وتعمدوا بالماء    

وإن كان المسيح تعمد ليكمل كل بر       ). وهكذا الكنيسة لآلن  (ذلك يعمدون بالماء والروح     

سيح علـى   بل كان التالميذ يعّمدون فى حياة الم      . فالبد أنه عمد التالميذ بالماء هم أيضاً      

  ).١:٤،٢يو (فكيف يعمدون أخرين وهم لم يعتمدوا . األرض

   -) :٣(آية 

 .وظهرت لهم السنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم

الريح تشير لطبيعة الروح القدس غير المرئية ولكنها مـؤثرة وفعالـة ولهـا صـوت                

ى سيؤديه كـروح إحـراق   والنار تكشف عن طبيعة الروح وطبيعة األداء الذ . مسموع

عـب   + ٤٩:١٢وتطهير لقلوب المؤمنين وإشعال الغيرة والحب فـى النفـوس لـو             

والنار تذكرنا بأن إلهنا نار أكلة تحرق وتبيد الخطية وتزيد البـر والقداسـة              . ٢٩:١٢

الـروح  = إستقرت على كل واحد منهم      فكٍل له موهبة غير األخر      = منقسمة  . والحب

 حولهم إلى هيكـل هللا وسـكن        ،قلوبهم وحولهم إلى كيان قدسى    إرتاح فى كيانهم وفى     

 حّل  ،وكما حّل الروح القدس على العذراء فولدت المسيح       . الروح فيهم ليعمل فيهم وبهم    

وكما حلَّ الروح   . الروح القدس على الكنيسة لتلد بالمعمودية أبناء هللا هم شعبه المقدس          

لروح القدس على كل من يعتمـد وذلـك         القدس على المسيح بعد المعمودية هكذا حلَّ ا       

أما مع المسيح فالروح القدس لم يحل بشكل نار فهو ال يحتاج تطهير مـن               . بالميرون

 ،الخطية وحل على شكل حمامة كاملة فالروح الوديع البسيط حل بكامله على المـسيح             

 أّماَ مع البشر فالروح يحل على كل واحد حسبما يحتمل وليعطيه موهبة معينـة لبنـاء               

   .الكنيسة

  -):٤(آية 
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وامتأل الجميع من الروح القدس وابتداوا يتكلمون بالسنة أخرى كما أعطاهم           

 .الروح أن ينطقوا
.  ويصير الجسد للمـسيح    ،الروح يمأل كل الكيان فيصير الكيان كله هللا       = إمتأل الجميع   

ة كانت  واأللسن. هذا عكس ما حدث فى لعنة بابل إذ تبلبلت السنتهم         = يتكلمون بألسنة   

ولكن بعـد   . ١٧:١٦ كٌل بلسانه مر     ،فائدتها أن اهللا سيستخدم التالميذ ليبشروا كل العالم       

. أن صار لكل كنيسة من يتكلم بلسانها ولغتها ما عاد هناك داع لهذه األلسنة أى اللغات               

   -:فما معنى أن نتكلم بلسان جديد وما هو تطبيق الموهبة اآلن

 وهذا ما   ،هم ما يتكلمون به إذا وقفوا أمام ملوك ووالة        قال السيد لتالميذه أنه سيعطي      . أ 

وبهذا اللسان نشهد للمـسيح     . ١٤:٢١لو   + ١٩:١٠يعطيه لهم الروح القدس مت      

  .٢٦:١٥،٢٧أمام العالم بحكمة يو 

 ،ليس كل إنسان يحتاج نفس الكالم الذى نقوله إلنسان أخر، والروح يعطى حكمـة               . ب 

 فى سفر األعمال لكل من المسيحيين ولليهود        وقارن العظات . ماذا نقوله لكل إنسان   

  . فما يقال هنا ال يقال هناك،وللوثنين فستجدها مختلفة

لـسانى قلـم    "  كما قال داود     ،الروح القدس يعطينا اللسان الذى يعرف لغة التسبيح         . ج 

  .٢٦:٨ بل يعطينا كيف نصلى رو ١:٤٥مز " كاتب ماهر

  . كالماً مصلحاً بملح ،الروح يعطينا لسان مملوء حباً وكلمات نعمة  .د 

 ، فالخاطئ المستهتر يحتاج كلمـات تـوبيخ       ،الروح يعطى فى كل مناسبة ما نقوله        .ه 

كل إنـسان   . والخاطئ اليائس يحتاج كلمات تشجيع والحزين محتاج كلمات تعزية        

  .يحتاج للسان مختلف عن اإلنسان األخر

 بطرس قوية    وكعالمة على ذلك كانت عظة     ،الروح يعطى الكلمة المناسبة المؤثرة    

الخادم المملوء من الـروح يـتكلم       .  نفس ٣٠٠٠مؤثرة فى نفوس السامعين فآمن      

  .بكلمة اهللا بالروح القدس وال تعود كلمة اهللا فارغة
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وكانت األلسنة التى تكلم بها التالميذ عالمة أن الروح هو الذى أعطاهم هذه الموهبـة               

 إذا تكلم كلمة قويـة فهـى مـن    وعلى كل خادم أن يفهم أنه. وأنها ليست من عندياتهم  

  .الروح القدس وليست من عندياته

.  بل سمعنا عدة مّرات أن التالميذ كانوا يمتلئون من الروح          ،ونحن ال نمتلئ مرة واحدة    

إضرم موهبة اهللا   : ويقول لتلميذه تيموثاوس    . لذلك يقول بولس الرسول إمتألوا بالروح     

روح يمألنا كلما يجدنا فى احتياج كلمـا         وال ٣١:٤أع   مع   ٤:٢أع   وقارن." .التى فيك 

الخ فـالمملوء مـن     . ...ولنسأل أنفسنا من الذى يقودنا ومن الذى يفرحنا ويعزينا        . شاء

الروح يحركه ويقوده الروح ولكن اإلنسان العالمى يحركه العـالم وتقـوده غريزتـه              

  . وكلما إمتألنا بالروح ال يحركنا سوى الروح. وتفرحه الماديات

 والملء  ١٦:٣كو١ الهيكل اإلنسانى لسكنى الروح وإقامته       ، هو تقديس الجسد   والميرون

ال " وهناك من يقاوم الروح فيحزنه وقد ينطفئ        . المتكرر يكون بالجهاد وحسب الحاجة    

  " ال تطفئوا الروح " " تحزنوا الروح 

   -) :٧-٥(آيات 

. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم           

فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا الن كـل واحـد كـان              

ــه  ــون بلغتــ ــسمعهم يتكلمــ ــع  . يــ ــت الجميــ   فبهــ

وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض أتري ليس جميـع هـؤالء المتكلمـين            

 .جليليين

عمل اهللا العجيب أن سمح أن يحدث هذا وقت أن إجتمع فى أورشليم يهوداً مـن كـل                  

فكانوا نوابا عن جميـع شـعوب األرض        ) و موسم حج  وه( األرض فى يوم الخمسين     

هكذا كـانوا   = يهودا رجال أتقياء    )  دولة ١٥كانوا من   . ( لينتشر الخبر فى كل العالم    

يسمون اليهود الذين يأتون للحج ألنهم قبلوا أن يتجشموا آالم السفر من بالدهـم إلـى                

وكان هؤالء  . الّ من كان تقياً   والسفر كان مكلفاً للغاية ومتعباً وال يقوى علية إ        . أورشليم

  .حينما يأتون إلى أورشليم يوزعون من أموالهم على الفقراء



  أعمال الرسل
 

٥  

كان الحجاج يأتون قبل الفصح ويقضون الخمسين يومـاً مـن            =ساكنين فى أورشليم    

  . الفصح حتى يوم الخمسين ساكنين فى أورشليم

   -) :١١-٨(آيات 

فرتيون وماديون  . افكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيه         

والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنـتس        وعيالميون  

ــيا ــصر   . واســـ ــة ومـــ ــة وبمفيليـــ   وفريجيـــ

لمـستوطنون يهـود    ونواحي ليبية التي نحو القيروان والرومانيون ا      

 .وعرب نسمعهم يتكلمون بالسنتنا بعظائم اهللاكريتيون . ودخالء

وهم أندهشوا ألنهم سمعوا أناساً يهود يتكلمون بلغـاتهم         هؤالء من اليهود أو المتهودين      

  .عن اهللا بينما اليهود فى أورشليم ال يتكلمون إال العبرانية ويحتقرون اللغات األجنبية

   -) :١٢،١٣(آيات 

. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى أن يكون هذا          

  .الفةوكان آخرون يستهزئون قائلين انهم قد امتألوا س

. يسخرون منهم ألنهم ظنوهم سكارى    = يستهزئون  . إندهشوا الترجمة األدق = إرتابوا  

  .العنب المختمر حديثاً= ُسالفة 

  خطاب بطرس الرسول

وهو استفاد من نبوة يوئيـل      . الروح القدس حرك بطرس فقدم أول شهادة عن المسيح        

ومن . تكلم الرسل باأللسنة  عن حلول الروح القدس ليفسر لهم ما رأوه وما سمعوه من            

هنا بدأ يشرح لهم كيف حلَّ الروح القدس وذلك بعد صلب وقيامة المسيح وصعوده ثم               

ولما تحرك قلب السامعين وسـألوا مـاذا يفعلـون          . إرسال الروح القدس حسب وعده    

والحـظ أن فهـم     . أرشدهم بطرس أن الطريق لحلول الروح القدس هو أن يعتمـدوا          

قها على المسيح هو من عمل الروح القدس الـذى حـل عليـه              بطرس للنبوات وتطبي  

  . والروح عمل أيضاً فى السامعين ففهموا وآمنوا

   -):١٤(آية 
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فوقف بطرس مع األحد عشر ورفع صوته وقال لهم أيها الرجـال اليهـود              

والساكنون في أورشليم أجمعون ليكن هذا معلوما عنـدكم وأصـغوا إلـى             

  .كالمي

  وهناك إحتمالين . عشربطرس تكلم عن اإلثنى 

  .أن بطرس يتكلم بلسان واحد ولكن كل واحد يفهم بلغته  .  أ

  . أن بطرس تكلم بالعبرانية وكل تلميذ يترجم باللسان الذى حصل عليه .  ب

وقارن هنا بطرس وهـو يواجـه       . المهم أن كل الحاضرين فهموا تماماً ما قاله بطرس        

   . من جارية قبل حلول الروحوبين خوفه. اآلالف بكل شجاعة بعد حلول الروح القدس

   -):١٥(آية 

  .الن هؤالء ليسوا سكارى كما انتم تظنون ألنها الساعة الثالثة من النهار

وفى األعياد الكبرى مـا كـان اليهـود يـأكلون أو     . هم ليسوا سكارى فاليوم يوم عيد  

سـعة  والوقت اآلن هو الساعة الثالثة بالتوقيت اليهودى أى التا        . يشربون حتى الظهيرة  

 ولكن لنالحظ أن مـن يحـل        .صباحاً بالتوقيت الحالى، وال أحد يسكر فى هذه الساعة        

عليه الروح القدس يمتلئ فرحاً وتهليالً وربما إختلط األمر علـى بعـض الـذين رأوا                

الفرح الذى يعطيـه الـروح والقـدوس        (التالميذ هكذا فلم يفرقوا بين الخمر الروحى        

هؤالء لم يميزوا بين    = وكان أخرون يستهزئون    ك قيل   لذل) والخمر المادية التى تسكن   

وربما أن هناك سبب أخر أن السامعين ال يعرفون كل          . الفرح الروحى والشكر بالخمر   

ولكن بطرس بذكاء روحى استغل هـذه  . اللغات التى تكلم بها التالميذ فظنوهم يخرفون    

  .مله ليشرح معنى حلول الروح القدس وع،النقطة لتكون مدخالً لعظته

   -) :٢١-١٦(آيات 

يقول اهللا ويكون في األيـام األخيـرة        . بل هذا ما قيل بيوئيل النبي     

أنى اسكب من روحي على كل بشر فيتنبا بنوكم وبنـاتكم ويـرى             

وعلى عبيدي أيضاً وامـائي     . شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحالماً    

وأعطى عجائـب فـي     . اسكب من روحي في تلك األيام فيتنبأون      
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 فوق وآيات على األرض من اسفل دما ونارا وبخـار           السماء من 

تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم           . دخان

  .ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. الرب العظيم الشهير

 هذا هو حلول الروح القدس الذى تنبأ عنه         ،الذى تظنونه سكراً وسخرتم منه    = بل هذا   

فمجئ المسيح هـو    . عنى أيام تجسد المسيح حتى مجيئه الثانى      ت= األيام األخيرة . يوئيل

فالكل واحـد   . والحظ أن الروح يحل على العبيد واإلماء      . أخر تدبير إلهى قبل الدينونة    

 هذا بالمقارنة مع حلول الروح القدس فى العهد القديم علـى الملـوك     ،فى جسد المسيح  

حل على المؤمنين حتى أيام نهاية      ويظل الروح القدس ي   . ورؤساء الكهنة واألنبياء فقط   

اً لوجود سماء جديـدة وأرض      العالم حين تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم تمهيد         

  : وتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم لها تفسيرانجديدة 

والقمـر يـشير    . الشمس تشير للنور والبر وهذا البر سيختفى أيام المسيح الدجال          )١

  . استشهاد بالدمللكنيسة وهى ستدخل عصر

هذه عالمات ستحدث حقيقة فلقد قيل أن هناك عالمات عجيبة قد حدثت قبل خراب               )٢

   -: هذه العالمات ذكرها يوسيفوس المؤرخ اليهودى،أورشليم

i. سيف ملتهب معلق فى السماء فوق المدينة .  

ii. مذنب يشير إليها بنور ساطع لمدة عام.  

iii. ى نهارنور يتوهج فوق المذبح محوالً ظالم الليل إل.  

iv. إنفتاح بوابة الهيكل الجبارة الضخمة على سعتها بدون إنسان .  

v.  فلنغادر هذا المكان " صوت يسمع من قدس األقداس"  

vi.     فظنـوه  " الويـل الويـل   "  سنوات جائالً فى كل المدينة قـائالً         ٧نبى يتنبأ لمدة

   .مجنوناً

vii. رؤيا جيوش تتصارع فى الهواء.  

viii. موجات رعد وبروق وزالزل.  
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وقد حـدثت   . ذا قد حدث قبل خراب أورشليم فماذا سيحدث قبل خراب العالم          فإن كلن ه  

 الرب هنا يقصد به الرب      =كل من يدعو بإسم الرب    . غرائب فى الطبيعة يوم الصليب    

وهذا عكس  = يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحالماً     يسوع أى كل من آمن بالمسيح       

ـ          ون فلهـم أمـانيهم وخيـالهم       الوضع الطبيعى فالمفروض أن الشبان هم الـذين يحلم

أّما الشيوخ فتخلصوا من األحالم والتخيالت وصـاروا        . ويتصورون أن أمانيهم تتحقق   

والمعنى أن الشباب بالروح القدس ينـضجون ويكونـون فـى           . يرون الرؤى الروحية  

وحينما يحل الروح القدس علـى      . والشيوخ يكتسبون النشاط والقوة   . حكمتهم كالشيوخ 

فالروح يحـل   = على كل بشر   رؤى أى تنفتح عيناه على السموات        شخص يتنبأ ويرى  

ليس أن يخبر بالمستقبل بل يعلم ويخبر بـالحق         = يتنبأ .على الجميع وليس اليهود فقط    

  . إذاً هذا للكل= بنوكم وبناتكم. اإللهى خاصة خالص المسيح واألمجاد المعدة

   -):٢٢(آية 

وال يسوع الناصـري رجـل قـد        أيها الرجال اإلسرائيليون اسمعوا هذه األق     

تبرهن لكم من قبل اهللا بقوات وعجائب وآيات صنعها اهللا بيده في وسـطكم              

  .كما انتم أيضا تعلمون

. هنا انتقل بطرس من حلول الروح القدس إلى يسوع الذى بواسطته حلَّ الروح القدس             

 يبـدأ   هنا بطرس = رجلُُ. فإنتَسب إليها  فهو أتى وسكن فى الناصرة    = يسوع الناصرى   

بقوله رجل عن المسيح بحسب ما يراه السامعين أو رأوه ثم يصل بهم أنه هو الـرب                 

  ). ٣٦راجع آية (والمسيح 

. هو نزل لمستواهم ثم ارتفع بهم وبنفس الحكمة قال أن اهللا صـنع المعجـزات بيـده                

واآليات التـى   . المسيح بمعجزاته أثبت أنه مرسل من اهللا ليؤسس ملكوت اهللا         = تبرهن

  . ا المسيح ال يصنعها سوى اهللاصنعه

   -):٢٣(آية 

هذا أخذتموه مسلما بمشورة اهللا المحتومة وعلمه السابق وبأيدي آثمـة           

  .صلبتموه وقتلتموه
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وغالبا كان من ضمن من يسمعوا بطرس اآلن من         . ٢:١بط  ١نفس ما قاله بطرس فى      

وا ما عملوه إذ    وهؤالء نخسوا فى قلوبهم إذ تذكر     ". أصلبه أصلبه " صرخ أمام بيالطس    

هذا إشارة للرومان الوثنيين فكانوا يسمون مملكـة        = بأيدى أثمة . ضللهم رؤساء الكهنة  

والمعنـى أن العـالم أممـاً       . هذا إشارة لدور اليهود    = فقتلتموه". بمملكة الشر " روما  

   .ويهود اشترك فى صلب المسيح

   -):٢٤(آية 

  .ممكنا أن يمسك منهالذي أقامه اهللا ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن 

 كما مزق شمشون    ،بمعنى يفك أو يحل قيودها أو حبالها      = ناقضاً ٢١:١بط  ١قارن مع   

وكان شمشون بهذا رمزاً للمسيح الذى قطع رباطـات المـوت       . الحبال من حوله بقوته   

مـز   + ٧،١٦-٤:١٨،٥قارن مـع مـز      (بقوة الحياة التى فيه إلتحاد الهوته بناسوته        

والـسبب أن   . أى يمسك بواسطته  =  لم يكن ممكناً أن ُيمسك منه      إذ) ٩-٧ ،٣:١١٦،٤

بل أنه هو الحياة والقيامة وهـو قـام         . ١٨:١الجسد متحد بالالهوت الحى والمحى رؤ       

  . ليقيمنا نحن فيه فهو إشترك فى موتنا لنشترك نحن معه فى قيامته

   -):٢٥،٢٦(آيات 

ين انه عن يميني    الن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل ح          

لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتـى جـسدي أيـضا           . لكي ال أتتزعزع  

  .سيسكن على رجاء

هذه تفهـم   = كنت أرى الرب أمامى   أى داود يقول فيما يخص المسيح       = داود يقول فيه  

أنها عن داود الذى يقول أنه يرى الرب معه يعينه ويساعده وأن الـرب أمامـه يقـود      

. ته ففرح داود وتهلل وكان له رجاء أن ينتصر على أعدائه           وان الرب هو قو    ،خطواته

وكـأن  . ولكن داود كرمز للمسيح وبروح النبوة نطق بهذه الكلمات على لسان المسيح           

وإذا فهمناها أنها على المسيح فهى تفيد المساواة والزمالة فى          . المسيح بها يخاطب اآلب   

ـ  = إنه عن يمينـى   . المسير فى المجد أو فى الضيق      و قـوتى التـى تحفظنـى       أى ه

وداود انتصر على أعدائه مـن األمـم أّمـا          . ٣١:١٠٩مز   + ٥:١١٠وتساعدنى مز   
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مجدى فى  (كما جاءت فى السبعينية     = لسانى. المسيح فإنتصر على الموت وعلى إبليس     

  ).العبرية

   -):٢٧(آية 

  .ألنك لن تترك نفسي في الهاوية وال تدع قدوسك يرى فسادا

مـز  = ال تدع قدوسك يـرى فـساداً      . يح هو سكن مؤقت للجسد    هنا نرى أن قبر المس    

 وهذا ألنه بـال     ٣٧-٣٥:١٣ ونفس المفهوم ورد على لسان بولس الرسول أع          ١٠:١٦

  .خطية

   -):٢٨(آية 

  .عرفتني سبل الحياة وستمالني سرورا مع وجهك

 =ستمألنى فى سروراً مـع وجهـك      . وهذا ما أبهج داود   . إشارة للقيامة = ُسبْل الحياة 

  . إشارة لصعود المسيح لألمجاد

   -):٣١-٢٩(آيات 

أيها الرجال االخوة يسوع أن يقال لكم جهارا عن رئيس األباء داود            

فإذ كان نبيا وعلـم أن      . انه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم       

اهللا حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حـسب الجـسد              

عن قيامة المسيح انـه لـم       سبق فرأى وتكلم    . ليجلس على كرسيه  

  .تترك نفسه في الهاوية وال رأى جسده فسادا

إن كان داود ال يتحدث عن نفسه بخصوص القيامة من األموات والدليل أنه مات وقبره               

إذا فهو كنبى كان يتحدث عن المسيح خـصوصاً أن اهللا أخبـر داود أن               . موجود لآلن 

  . ١٢:٧،١٣صم ٢المسيح سيكون من نسله 

وبهذا يكون داود بروح النبوة يتكلم  . ا يتكلم عن كرسى لملكة داود ثابتاً إلى األبد        فاهللا هن 

هنا أيـضاً   .عن المسيح الذى سيكون من نسله وأن المسيح لن يبقى فى القبر إلى األبد             

  .داود يتكلم بلسان المسيح

   -):٣٢(آية 
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  .فيسوع هذا أقامه اهللا ونحن جميعا شهود لذلك

ة داود عن قيامة المسيح يورد شهادته هو بانه رأى المـسيح            بعد أن ذكر بطرس شهاد    

بط ٢وهذا المنهج إتبعه فى رسالته      .  بل هو وكل التالميذ وكثيرين     ،وقد قام من الموت   

١٨:١،١٩.  

   -):٣٣(آية 

سكب هذا الـذي    وإذ ارتفع بيمين اهللا واخذ موعد الروح القدس من االب           

  .وتسمعونهانتم االن تبصرونه 

ولكن كيف يؤمن بها من يسمع عنها ولم يـرى          . وا القيامة ويشهدون بذلك   الرسل شاهد 

هنا ياتى دور الروح القدس الذى إنسكب وسينسكب على كل مـن            . المسيح بعد قيامته  

لذلك تكلم بطرس فى هذه اآليـة عـن إنـسكاب           .يؤمن ويشهد له الروح بقيامة المسيح     

  . الروح القدس

 فالمسيح بفدائـه أكمـل      ، تفيد معنى الوساطة    هذه =أخذ موعد الروح القدس من اآلب     

عمل المصالحة مع اآلب إذ غفر الخطايا وبهذا إستطاع أن يرسل الروح القـدس مـن                

بيمين . ١٣:١٦ والروح القدس يرشد إلى جميع الحق يو         ٧:١٦+٢٦:١٤عند اآلب يو    

  .  اليمين ليس مكان بل مكانة فلقد صار للمسيح بالجسد نفس مجد اآلب=اهللا

   -):٣٤،٣٥(ات اآلي

الن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي            

  .حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. اجلس عن يميني

راجع . (فهل صعد داود للسماء   . هنا يتكلم عن صعود المسيح للسموات وملكه السماوى       

عـادات  ونالحظ أن داود يشير إلى      . فبطرس إقتبس كلمات هذا المزمور    ) ١:١١٠مز  

معروفة مثل أن الملك حين يريد أن يكرم أحداً يجلسه عن يمينه فهكذا فهل سليمان مع                

وكان الملك المنتصر يدوس على رقاب المهزومين وهكـذا فعـل يـشوع             . بثشبع أمه 

وقول المزمور أن المسيح يجلس عن يمـين اآلب فهـذا دليـل             . بالملوك الذين هزمهم  
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 المثيل يخاطب المثيل وال فرق فالمـسيح رب واآلب          فهنا. المساواة فى المجدوالكرامة  

  . رب

الشيطان الذى أراد أن يضع نفس المسيح فـى الهاويـة   = أعداءه تحت موطئ قدميـه    

 بل  ،صار هو فى الهاوية والمسيح عن يمين اآلب، وصار الشيطان تحت قدمى المسيح            

). مـز إبلـيس   ر(المسيح أعطى سلطاناً لمن يؤمنوا به أن يدوسوا الحيات والعقـارب            

وبهذا فـإن بطـرس     . واليهود إذا استمروا فى مقاومة المسيح سيصيروا موطئاً لقدميه        

لقـد بـدأ بطـرس      . يوجه التحذير للسامعين أن يكفوا عن مقاومة المسيح ويؤمنوا به         

 وهو هنا ترك التواضع وقال أن المسيح هـو          ،بأسلوب متواضع قائالً أن المسيح رجل     

  .الرب

  ملخص شهادة بطرس

  ).حسب نبوة داود(ن المسيح لن يبقى فى الهاوية ولن يرى فساداً أ .١

  .بعد الموت سيعرفه طريق الحياة أى القيامة .٢

  .هنا الكالم ليس عن داود، فداود مات، إنما هو عن ابنه بالجسد .٣

  .الرسل شهود للقيامة .٤

  .المسيح سبق فوعد بإرسال القدس وهذا ما حدث اليوم الخمسين .٥

  .لمسيح للسماء وجلس عن يمين اآلبهذا حدث بعد أن صعد ا .٦

   -):٣٦(آية 

فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن اهللا جعل يسوع هذا الـذي صـلبتموه    

  .مسيحا وانتم ربا

 وبهذا يوجه اإلتهام لمن شارك فـى        ، أن يسوع هو الرب والمسيا     ،هنا النتيجة األخيرة  

  هذه عن الجسد = جعل. صلب المسيح من السامعين

   -):٣٧(آية 

فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نـصنع            

  .أيها الرجال االخوة
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فالروح القدس  . الروح القدس نخسهم فخضعوا لندائه فقادهم لطريق الحياة       = ماذا نصنع 

  .يعمل فيمن يتكلم ومن يسمع

   -):٣٨(آية 

مـسيح  فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يـسوع ال            

  .لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس

وهنا نجد بطرس يوجه    . ١٧:٤ + ١:٣،٢هذا نداء المعمدان ونداء المسيح مت       = توبوا

هى تغيير الفكر والقلب وإعادة النظر فى كـل         ) ميطانية باليونانية (والتوبة  . نفس النداء 

وبة هى المعموديـة ثـم قبـول        والخطوة الثانية بعد الت   . أوضاع الحياة خارجياً وداخلياً   

   .واإليمان أوالً ولكن لم يقل أمنوا فاإليمان سيعلنوه فى طقس المعمودية. الروح القدس

   -):٣٩(آية  

لكل الذين على بعد كل من يـدعوه الـرب           و الن الموعد هو لكم وألوالدكم    

  .إلهنا

اك من ال   الرب يدعو ولكن هن   = يدعوه الرب إلهنا  . أى حلول الروح القدس   = الموعد  

 نخسوا فـالمعنى أنهـم اسـتجابوا    ٣٧وذلك حينما قال فى آية   . يستجيب بحرية إرادته  

  . لدعوة الروح القدس وهى التوبة على ما فات

   -):٤٠(آية 

وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائال اخلصوا من هـذا الجيـل              

  .الملتوي

ولكنه ركز فـى هـذه      .  ذلك اليوم  إذا العظة المذكورة كانت جزءاً مما قاله بطرس فى        

اآليات على خطية اليهود فى صلب المسيح الذى هو الرب ولكن كان الصلب والقيامة              

   .والصعود هم الطريق إلرسال الروح القدس

   -):٤١(آية 

  .فقبلوا كالمه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثالثة آالف نفس
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هذا الفرح هو عالمـة علـى       = بفرح. مسيحقبلهم مؤمنين بال  ١٢٠فكان هناك   = إنضم  

  . حلول الروح القدس

   شكل أول كنيسة-):٤٧-٤٢(آيات 

وكانوا يواظبون علـى تعلـيم الرسـل والـشركة وكـسر الخبـز              

وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيـرة          . والصلوات

وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم       . تجرى على أيدي الرسل   

واألمالك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقـسمونها      . ركاكل شيء مشت  

وكانوا كل يوم يواظبـون     . بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج      

في الهيكل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز في البيـوت كـانوا             

ــب   ــساطة قل ــاج وب ــام بابته ــاولون الطع ــسبحين اهللا . يتن   م

 يضم إلى الكنيسة    ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم        

  .الذين يخلصون

  فى األصل اليونانى كرسوا أنفسهم أى تفرغوا وداوموا باستمرار = يواظبون

بل كان اإلنجيل شفاهى حتـى      أى اإلنجيل فلم يكن هناك إنجيل مكتوب،        = تعليم الرسل 

  .دونوه

كانت شركة فى العطاء من الغنى للفقير وشركة فى والئـم المحبـة وفـى               = الشركة

 ومن خالل الصلوات المشتركة يأتى المسيح ويعمل فـى القلـوب واألفكـار              ،ةالصال

إذا إجتمع إثنان أو ثالثة بإسـمى فأنـا أكـون فـى وسـطهم مـت                 " فيعزى ويشدد   

٢٠:٢٨+٢٠:١٨.  

  .٣٠:٢٤،٣٥هو تعبير عن سر اإلفخارستيا أى القداس لو = كسر الخبز

.  باإلضافة لصلواتهم فى بيوتهم    بدأت الكنيسة األولى بصلواتها فى الهيكل     = والصلوات

  ).٣١:٤ + ١:٣ + ١:٢(فالروح القدس حلَّ وهم يصلون فى العلية 

الـروح  ) ١٢:٢فـى  (هو خوف إيجابى ليتمموا خالصهم بخوف ورعده = صار خوف 

ينخس قلوبهم فيندموا على خطاياهم ويخافوا أن يرتكبوا خطايا تدنس الثـوب الطـاهر              
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ويشتهوا الحياة الطـاهرة المقدسـة التـى تليـق بهـم            ،الذى حصلوا عليه بالمعمودية   

هذا الخوف هو رأس الحكمة كما قال الكتاب رأس الحكمة          . كمسيحيين مات الرب عنهم   

  . وبدون خوف فال يوجد نمو أو تقدم. مخافة اهللا

. المسيح صنع عجائب وأيات والكنيسة هى استمرار لعمـل المـسيح          = بعجائب وأيات 

لقد أعطى  . نفسه عن طريق أشخاص يختارهم ليكملوا مشيئته      والروح القدس يعلن عن     

الروح القدس الطبيعة البشرية إمكانيات فوق طبيعتها تمهيـداً للحيـاة الجديـدة التـى               

كـل شـئ    . أماّ األيات فكانت لترفع الفكر والقلب للمسيح وحقيقة أنه الـرب          . تنتظرها

 بل هذا البـذل هـو   ، أحد هذا لم يفرضه الرسل على٣٢:٤راجع تفسير آية   = مشتركاً

وهم شعروا أن ممتلكاتهم ومقتنياتهم وإغـراءات       . ثمرة للحب اإللهى فى داخل قلوبهم     

المال تحول بينهم وبين محبتهم إلخوتهم وتفرق الغنى من الفقير وتزيد تعلـق الغنـى               

 أى  =والمقتنيـات األشياء الثابتة كالعقـارات      = األمالك(بالعالم وترابه فينسى السماء     

وقبل أن يـتكلم    . وكلما تخلى اإلنسان عن حب المال إزداد حبه هللا        ). شياء التى تنقل  األ

  . كانوا معاًعن الشركة فى المقتنيات تكلم عن شركة الروح والفكر والقلب فقال 

لما تفرغوا من محبة العـالم تفرعـوا لحـب اهللا           = يواظبون فى الهيكل بنفس واحدة    

  . وات بعد أن فهموا سرها وأنها تشير للمسيحوهم صلوا المزامير والنب. وللصالة

ويـسمى  . هذا عن الطعام العادى وليس سر اإلفخارستيا      = يكسرون الخبز فى البيوت   

كانوا يأكلون بعضهم مـع   . تمييزاً لها عن سر اإلفخارستيا    ) المحبة(هذا بوالئم األغابى    

 كـانوا   غالبـاً . بعض فى محبة وكانت هذه فرصة إلطعـام الفقـراء دون إحـراجهم            

= بإبتهـاج .  كل جماعة فى بيت مع أحد الرسل الذى يتكلم بلغـة الجماعـة         ،يجتمعون

لروح القدس الـذى يفـرحهم   ولماذا ال يبتهجون والمسيح قد قام وسيقيمهم وأرسل لهم ا 

  .٨:١بط ١ويعزيهم 

وبالنسبة للبشر فبساطة القلـب     . اهللا من طبعه أنه بسيط أى عير منقسم       = بساطة القلب 

وأنه يلقى بكل همه على      ،يكون هدف اإلنسان المؤمن الوحيد هو اهللا ومجد اهللا        هى أن   

وبهذا يختفى القلق بل ويتطلع اإلنـسان       . اهللا فهو ال يعرف قوة أخرى تسانده سوى اهللا        
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هنا . إلى هدف واحد هو الحياة األبدية مع اهللا ناسياً األرضيات بال خوف من المستقبل             

فال مكر وال خداع وال كراهية وال حسد وال كبرياء          . و اهللا قلب بسيط ذو إتجاه واحد نح     

 هنا يصير القلب كقلب طفل ال يوجد فيه طريقان منقسمان أو مختلطان مـع               ،وال رياء 

  .بعضهما

 هـذه روح    ،الذى يحيا فى فرح وبساطة قلب وحرية يـسبح اهللا بـالروح           = مسبحين  

  .فع النفس هللا هى عالقة الخالق بالمخلوق فى عشرة حلوة تر،العبادة

  .التسبيح هو عمل نبدأه على األرض ونكمله فى السماء وبه نشترك مع المالئكة

 مجال حى فعـال غيـر   ،النعمة اإللهية هى قوة إلهية= لهم نعمة لدى جميع الـشعب     

 فلقـد شـعر     ، واألخرين يشعرون به   ،ولكن الشياطين تشعر به فتهرب    . مرئى لإلنسان 

 وهذا أدى إليمان الكثيرين من اليهـود إذ         ،هؤالء المسيحيين اليهود غير المؤمنين بقوة     

  .رأوا عمل اهللا العجيب فى هؤالء المسيحيين

 هذا هو تأثير المسيحيين المباشر بسبب النعمة التى حصلوا عليها فى            =كان الرب يضم    

  .غير المؤمنين
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١  

@sÜbrÜa@bz–fiaZ@ @

   -) :١(آية 

  .ة الصالة التاسعةوصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساع

  دعورأينا عمل الروح القـدس      ،رأينا أن المسيح صعد وأرسل لنا الروح القدس       = وص 

 واألن نرى وجه أخر لعمل الروح فـى الكنيـسة أال وهـو عمـل                ،فى عظة بطرس  

المعجزات والهدف بناء ملكوت اهللا ونمو الكنيسة ويقول صعد فالهيكـل مرتفـع عـن               

 كانت الصلوات تقام فى الهيكل فـى الـساعات          =لتاسعة  فى ساعة الصالة ا   . المدينة

. الثالثة والسادسة والتاسعة وكانوا يقدمون الذبائح وقت الـساعتين الثالثـة والتاسـعة            

) ١٠:٦دا  (وفـى   . والمسيحيين األوائل التزموا بهذه الصلوات فى الهيكل حتى خرابه        

مـز  (ع صـلوات     مرات أما داود فحدد عـدد الـصلوات بـسب          ٣كان دانيال يصلى    

١٦٤:١١٩.(  

   -) :٢(آية 

وكان رجل اعرج من بطن أمه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل              

  .الذي يقال له الجميل ليسال صدقة من الذين يدخلون الهيكل

  .إذاً فشفائه عن طريق الصدفة مستحيل= أعرج من بطن أمه 

عنه يوسيفوس أن هذا الباب     وقال  . سمى الجميل لجمال صنعته ونقوشه    = باب الجميل   

المصنوع من البرونز الكورنثى فاق فى جماله األبـواب المنـشأة بالفـضة ومزينـة               

والحظ أن هناك تناقضاً بين جمال الباب واألعـرج         .  بل فاقها أيضاً فى قيمته     ،بالذهب

  أن يعيد لنا جمالنا وكمالنا الذى فقدناه بسبب        ،هذا ما أتى المسيح ألجله    . الموجود عنده 

 إذاً فالكل يعرف    ،ونالحظ أن هذا هو الباب الذى يدخل منه الجميع حتى الكهنة          . الخطية

  .األعرج وتكون المعجزة شهادة للجميع

  -) :٦-٣(آيات 

فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخال الهيكـل سـال ليأخـذ              

فالحظهمـا  . فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظـر إلينـا         . صدقة
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٢  

فقال بطرس ليس لي فضة وال ذهب ولكن        . خذ منهما شيئا  منتظرا أن يأ  

  .امش والذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم

 لقد صار بطرس ويوحنا فقراء فى المال        ،كان الكل قد وزع أمواله فمن أين لهما بالمال        

وة ولنالحظ أن إسم يسوع له ق     . ولكن صاروا أغنياء روحياً فلهم قوة بإسم الرب يسوع        

           لقـد صـار    . على الشفاء وقيامة األموات وهذه القوة أعطاها اهللا لتالميذه ليشهدوا لـه

  .للكنيسة كنز هو إسم يسوع المسيح

  -) :٧(آية 

  .كعباه ووامسكه بيده اليمنى وأقامه ففي الحال تشددت رجاله

اليد اليمنى للرسول توضع على الرأس ليحـل الـروح القـدس            = أمسكه بيده اليمنى    

 وهكذا لكل أسقف    ،ب الغفران وتشفى وتطرد األرواح الشريرة وتقيم أساقفة وكهنة        ولته

والحظ وصف لوقـا    . واليد اليمنى تشير للقوة التى صارت له بالمسيح       . نال وضع اليد  

  .فهو يصف أماكن الضعف التى تقوت= تشددت رجاله وكعباه كطبيب إذ يقول 

   -) :٨(آية 

 إلى الهيكل وهـو يمـشي ويطفـر      فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما     

  .ويسبح اهللا

فـالطبيعى أنـه البـد أن       . الحظ حركة األعرج التى صار لها قوة ليست قوة طبيعية         

  .يتدرب على المشى لكننا نجده يثب

  -) :٩،١٠(آيات 

وعرفوه انه هو الذي    . وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح اهللا      

يل فـأمتالوا دهـشة     كان يجلس ألجل الصدقة على باب الهيكل الجم       

  .وحيرة مما حدث له

 كيف قام   ، أن ينظر الشعب ويعرف الحقيقة ويفكر ويحتار       ،هذا هو قصد الروح القدس    

.  بل أن تالميذه يصنعون ما صنعه هـو مـن معجـزات            ،هذا بإسم من صلبوه ودفنوه    

  .الروح يشهد للمسيح ليؤمن الناس
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  -) :١١(آية 

مسكا ببطرس ويوحنـا تـراكض      وبينما كان الرجل األعرج الذي شفي مت      

إليهم جميع الشعب إلى الرواق الـذي يقـال لـه رواق سـليمان وهـم                

  .مندهشون

بروح الـشكر واإلمتنـان     = متمسكاً  . هذا هو هدف الروح القدس    = تراكض الشعب   

  .لقد صار بطرس اآلن صياداً للناس كما قال له المسيح. العميق لهما

  -) :١٢(آية 

 الشعب أيها الرجال اإلسرائيليون مـا بـالكم         فلما رأى بطرس ذلك أجاب    

تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا             

  .يمشي

أخطر ما يواجه صاحب الموهبة أن يظن فى نفسه أنه هو الـذى فعلهـا إلسـتحقاقه                 

  . وهذا لم يسقط فيه بطرس بل شهد للمسيح،وقداسته

  -) :١٣(آية 

اهيم واسحق ويعقوب اله إبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه          أن اله إبر  

  .انتم وأنكرتموه أمام وجه بيالطس وهو حاكم بإطالقه

إلـه إبـراهيم وإسـحق      . كلمات بطرس فيها إدانة لهم لينخس قلوبهم فيتوبوا ويؤمنوا        

بطرس يستخدم هذه الكلمات المعروفة لهم ليعلن أنه ال يؤمن بإلـه غيـر              = ويعقوب  

وهذه الكلمات هى صيغة مستخدمة فى صلوات الهيكل يفتتحون بها الـصلوات            . همإله

أى إبنـه   = مجد فتاه   . قائلين مبارك أنت أيها الرب إلهنا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب         

هذا بعد أن صلبوه أقامه وأصـعده للـسماء         ) ١١:١مر   + ٧:٢مز  (مولود من إمرأة    

  .وأجلسه عن يمينه

 أى إلـى    ،رهم من أعرج يشفى إلى يسوع القائم مـن األمـوات          هنا بطرس حول نظ   

وكلمة فتاه تترجم عبده أيضاً عبـده كمـا         .  فاألعرج قام بإسم المسيح    ،المعجزة األعظم 
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ففى إشعياء وردت عبـدى وفـى       ). ١٨:١٢مت(وقارن مع   ). ٤-١:٤٢أش  (جاء فى   

  .متى وردت فتاى

  -) :١٤،١٥(آيات 

. ر وطلبتم أن يوهب لكم رجـل قاتـل        ولكن انتم أنكرتم القدوس البا    

ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه اهللا من األموات ونحـن شـهود            

  .لذلك

. الكلمة اليونانية تفيد صاحب الحياة أو منـشئ الحيـاة أو مـصدرها            = رئيس الحياة   

والمسيح قال عن نفسه أنا هو القيامة والحياة ولذلك لـم يـستطع المـوت أن يمـسكه                  

  .لقد إرتكبتم جرماً غبياً إذ قتلتم من أتى ليعطيكم حياة. .ل لهموبطرس كأنه يقو

  -) :١٦(آية 

وباإليمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه واإليمان الـذي           

  .بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم

. هنا بطرس يذكر اإليمان بالمسيح مرتين ليفهموا مصدر القوة التى أقامـت األعـرج             

فإسم اهللا عند اليهود يعنى     . اإلسم عند اليهود يكشف عن هوية صاحب اإلسم       = بإسمه  

واليهود كانوا ال ينطقون بإسـم يهـوة بـل          . حضرته وشخصه وقوته وكل خصائصه    

يقولون بدالً منه أدوناى أو السيد أو يقولون عن يهوة اإلسم وفى هذا داللة على إسـم                 

 يذكر إسم المسيح مرتين إشارة ألن إسمه        وبطرس هنا . يهوة الذى ال يذكرونه بألسنتهم    

وهو يستعمل إسم المسيح بنفس األسلوب      . ويعنى حضرته وقوته هو الذى أقام األعرج      

الذى يتكلمون به عن يهوة ليفهموا أن إسم المسيح له حضور وقوة وسلطان كما يفهموا               

ة أى  فال يوجد إسم آخر لـه هـذه الخاصـي         . هم عن يهوة وبالتالى فالمسيح هو يهوة      

أعطاه إسماً  " لذلك حين قال بولس عن المسيح       . حضوره وقوته وشخصه إالَّ إسم يهوة     

  . كان بهذا يقصد أن المسيح هو يهوه٩:٢فوق كل إسم فى 

يعطـى للمـؤمن أن   ) أى قوته وحضرته(ومعنى كالم بطرس أن اإليمان بإسم المسيح     

  .يستعمل إسمه فتكون له قوة تقيم األعرج بل الميت
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٥  

أى أن إسم المسيح شـدد      . أى األعرج = هذا الذى تنظرونه    ) إسم المسيح (مه  شدد إس 

  .المسيحبإسم هذا األعرج والطريق لهذا هو اإليمان 

  -) :١٧(آية 

  .واالن أيها االخوة أنا اعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا

يا أبتـاه   "يب  ومن يؤمن يستفيد بما قاله المسيح على الصل       . هنا بطرس يالطفهم ليؤمنوا   

والجهالة هنا أنهم لم يكونوا يعرفون      بجهالة  " = إغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون      

  .أن المسيح هو اهللا المتجسد

   -) :٢٠-١٨(آيات 

فتوبوا . وأما اهللا فما سبق وأنبا به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا            

ويرسـل يـسوع    . قات الفرج من وجه الـرب     وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتى أو     

  .المسيح المبشر به لكم قبل

 إذاً كان هذا بمقتضى علـم اهللا        ،إن كل ما صنعوه بالمسيح قد سبق األنبياء وتنبأوا عنه         

والهـدف غفـران    .  اهللا سمح لهم بأن يتموا جريمتهم ففى هذا خالص العـالم           ،السابق

يؤمنوا وبالتالى يعتمدون فيغفر اهللا لهم       وهو يطلب منهم أن      ،الخطايا لمن يؤمن ويعتمد   

  .ما عملوه

= هى بركات المسيح لمن يؤمنوا به ويسكب اهللا نعمته علـيهم            = وتأتى أوقات الفرج    

ويُرسل لكم يسوع   يقول هذا ليهبهم الرجاء     . حالة فرح وسالم عوضاً عن ضيق الخطية      

اتكم أن تقبلوا المـسيح     أى إن كان قد ف    . هذه مثل إن رجعتم إلّى أرجع إليكم      = المسيح  

 فأقبلوه األن فيكون لكم رباً ومخلصاً ويغفر لكم         ،حين كان على األرض بل وصلبتموه     

 ويعود لكم سابق أزمنة الحب بينكم وبين المسيح إلهكم وينـسكب علـيكم              ،ما فعلتموه 

  .وقد تعنى أن المسيح حينما يأتى فى مجيئه الثانى يكونون فى مجده. روحه القدوس

  -) :٢١(آية 

الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنهـا اهللا               

  .بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر
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 أى تستقبله فهو ملـك الملـوك   Receive Himتقبله = الذى ينبغى أن السماء تقبله 

وهو بعد أن صعد جلس عن يمين اآلب وصار وسيطاً بـين اهللا والمـؤمنين فيـصير                 

 وهو يدير كنيسته كرأس للكنيسة ويعد لهم مكانـاً فـى الـسماء         ،نين مقبولين فيه  المؤم

والكنيسة تحيا مجاهدة منتظرة هذا اليوم قائلـة مـع يوحنـا            . ليكللهم فى نهاية األزمنة   

اليهـود  = إلى أزمنة رد كل شـئ     . ١٢:٣بط  ٢" +آمين تعال أيها الرب يسوع    "الرائى  

وهذا كان سؤال حتى التالميذ     . سرائيل على كل العالم   يفهمون هذه بأن اهللا يرد الملك إل      

لكن يفهمها المسيحيون بأن الرب يرد لهـم المجـد فـى ملكـوت              ). ٦:١أع  (للمسيح  

مل (ففى مجيئه الثانى يدين األشرار ويعطى المجد لألبرار         . السموات عند مجيئه الثانى   

إليمـان ويرجعـوا هللا     ونالحظ أنه فى األيام األخيرة أيضاً سيعود اليهـود ل         ). ١:٤،٢

والمسيح سيظل فى السماء ولن يأتى ثانية إلى نهاية األيام حين           . ويرجع لهم اهللا بمحبته   

  .منذ البداية= منذ الدهر .  فهو لن يأتى إالّ فى المجئ الثانى،تأتى أزمنة رد كل شئ

  -) :٢٢،٢٣(آيات 

فان موسى قال لألباء أن نبيا مثلي سيقيم لكم الـرب إلهكـم مـن               

ويكون أن كـل نفـس ال       . وتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به       اخ

  .تسمع لذلك النبي تباد من الشعب

وحينما سـألوا   . ولكن من الترجمة السبعينية   ) ١٩-١٥:١٨تث  (هذا النص مأخوذ من     

. كان اليهود يقصدون نبوة موسى هـذه      ) ٢١-١٩:١يو  (النبى أنت فقال ال     "المعمدان  

يو  + ٤٥:١يو   + ١٩:٤،٣٨،٣٩يو  ( على أنها على المسيح      فاليهود يفهمون هذه النبوة   

  .والمعنى أن من ال يسمع للمسيح يعصى موسى). ١٤:٦

  -) :٢٤(آية 

وجميع األنبياء أيضا من صموئيل فما بعده جميع الذين تكلمـوا سـبقوا             

  .وانباوا بهذه األيام

نت ستدوم لألبد   كانت نبوة صموئيل عن المسيح هى أنه قال لشاول الملك أن مملكته كا            

وألنه لم يسمع فصموئيل فهم أن المملكة سـتذهب         ) ١٣:١٣صم  ١(له سمع لوصية اهللا     
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راجـع أر   ( سـتدوم إلـى األبـد        ،فى شخص المسيح إبـن داود     ( ومملكة داود    ،لداود

  ).٢٦:٣٧،٢٧حز  + ٣٤-٣١:٣١

  -) :٢٥،٢٦(آيات 

ال إلبـراهيم   انتم أبناء األنبياء والعهد الذي عاهد به اهللا آباءنا قـائ          

إلـيكم أوال إذ أقـام اهللا فتـاه         . وبنسلك تتبارك جميع قبائل األرض    

  يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره

هم أوالد األنبياء ولهم كل البركات التى تنبأ بها هؤالء األنبياء ولكن ذلـك إن آمنـوا                 

الً إن أمنوا ثم ثانيـاً لألمـم        وعود األنبياء بالبركة هى لليهود أو     = إليكم أوالً   . بالمسيح

هؤالء اليهود كان لهم أن يروا المسيح بالجسد وقد أتى لهم ومن وسطهم متمنياً               . أيضاً

 وهو عمل معجزاته فى وسطهم وأمر تالميذه أن يبدأوا بأورشـليم واليهوديـة              ،إيمانهم

موس وهللا وهم   أوالً وهذا طبعاً ألنه فى أورشليم واليهودية هناك مؤمنين كانوا أمناء للنا           

أبناء األنبيـاء   . مستعدين ألن يقبلوا المسيح الذى تنبأ عنه األنبياء وكان هدف الناموس          

أى أبناء إبراهيم ولهم الوعد اإللهى      = والعهد  فالتلميد إبن لمعلمه وهم أتباع األنبياء       = 

  ).١٦:٣تك (أى بالمسيح تتبارك كل األرض = بنسلك تتبارك 
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@Êia‹Üa@bz–fiaZ@ @

   -) :١،٢(آيات 

وبينما هما يخاطبان الشعب اقبل عليهما الكهنة وقائـد جنـد الهيكـل             

متضجرين من تعليمهما الشعب ونـدائهما فـي يـسوع          . والصدوقيون

  .بالقيامة من األموات

ما ضايق رؤساء اليهود هو تبشير التالميذ بقيامة المسيح الذى صلبوه وهذا يعنى أنهم              

وقائد جند الهيكل    الكهنة من   ،يرة للقبض على التالميذ   وهذا التبشير حرك بعثة كب    . قتلة

وهو المسئول عن أمن ونظام الهيكل فى الداخل والخارج وكان كاهناً يلى رئيس الكهنة              

ومنهم رؤساء الكهنة ولهم عالقات حـسنة       = والصدوقيون  . ولم يكن ضابطاً عسكرياً   

وألنهم ال يعتقدون   . ثوراتمع السلطة الرومانية وكانوا يساعدون الرومان فى إخماد ال        

ضـف إلـى ذلـك      . فى القيامة من األموات أهاجهم بشارة التالميذ بأن المسيح قد قام          

  .خوفهم على شعبيتهم ومصادر أموالهم

  -) :٣(آية 

فالقوا عليهما األيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد ألنه كـان قـد صـار               

  .المساء

وبهذا بدأ اإلضطهاد الرسـمى     . فى السجن هذه أول مرة يقضى فيها تلميذ للمسيح ليلته         

والحظ أنهم وضعوهم فى الحبس إذ ال يجوز المحاكمة         . للمسيحية وبدأت سلسلة األالم   

 هنا إحترموا هذا القانون اليهودى أّما مع المسيح فظلت المحاكمـة طـوال              ،فى المساء 

  .الليل

  -) :٤(آية 

ـ          ال نحـو خمـسة    وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة أمنوا وصار عدد الرج

  .آالف

فاألالم ال تمنع نمو الكنيسة بـل تـساعد علـى           . فى مقابل األالم نجد أن الكنيسة تنمو      

  .نموها
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  -) :٧-٥(آيات 

. وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم         

يوحنا واالسكندر وجميع الذين كـانوا       و مع حنان رئيس الكهنة وقيافا    

ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما      . الكهنةمن عشيرة رؤساء    

  .بآية قوة وبآي اسم صنعتما أنتما هذا

. هؤالء المجتمعون هم هيئة السنهدريم أى مجلس المشورة أو إدارة وهى كلمة أراميـة             

رئيس الكهنة فيصبح العدد    +  شيخ   ٧٠(والسنهدريم هو أعلى محكمة فى إسرائيل وهم        

ومـنهم  )  كاتبـاً  ٢٢+  شـيخاً    ٢٤+  كاهناً   ٢٤هم كالتالى   وكان تقسيم . ٧١اإلجمالى  

.  على غرار نظـام الـسبعين شـيخاً أيـام موسـى            ٧٠وكانوا  . فريسيين وصدوقيين 

وإستمرت سلطاته حتى الحـرب مـع       . م. ق ٢٠٠والسنهدريم عقد أول إجتماع له سنة       

. افق الوالى وأيام الرومان كان لهم أن يحكموا باإلعدام على أن يو         . م٧٠الرومان سنة   

  .ونالحظ هنا أن اهللا رتب لرسله أن يشهدوا له داخل السنهدريم

وهم ربما ظنوا أنها قـوة      . إذاً فقد أقروا بالمعجزة فالكل رآها     = بأية قوة صنعتما هذا     

ربما تصوروا أنـه    = وبأى إسم   . سحرية أو بقوة بعلزبول كما قالوا عن المسيح سابقاً        

  . السؤال فيه صيغة السخرية=نعتما بأى قوة ص. بإسم أحد األنبياء

  -) :١٠-٨(آيات 

حينئذ أمتال بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤسـاء الـشعب             

أن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سـقيم          . وشيوخ إسرائيل 

  فلـــيكن معلومـــا عنـــد جمـــيعكم . بمـــاذا شـــفي هـــذا

وجميع شعب إسرائيل انه باسم يـسوع المـسيح الناصـري الـذي             

تموه انتم الذي أقامه اهللا من األموات بذاك وقـف هـذا أمـامكم              صلب

  .صحيحا
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لـو   + ١٩:١٠مـت   (هذا هو وعد المـسيح      = حينئذ إمتأل بطرس مع الروح القدس       

أن ال نهتم إذا وقفنا أمام ملوك ووالة فالروح القدس يعطينا فى ذلك الوقت ما               ) ١٤:٢١

 بل هو وجـه إتهامـاً       ،ما حدث لبطرس  وهذا  .  فعلينا أن ال نخاف أو ال نهتم       ،نتكلم به 

= الذى صـلبتموه    . لشيوخ السنهدريم بأنهم صلبوا من أتى ليشفيهم ويشفى كل الشعب         

. وهذا هو حكم اهللا علـى المـسيح       = الذى أقامه اهللا    هذا حكم السنهدريم على المسيح      

ـ      ،وواضح بهذا أن بطرس يريد أن يقول لقد كان حكمكم باطل           ام  فلقد أبطله اهللا بأن أق

ونالحظ أن رؤساء الكهنة ومجمـع   .  وهو يوجه لهم إتهاماً بأنهم وقفوا ضد اهللا        ،المسيح

السنهدريم حينما قال بطرس أن اهللا أقام المسيح لم يجسروا أن يقولوا له وللتالميذ أنكم               

إمـتأل  . سرقتموه والحراس نيام فهم يعلمون أنهم دفعوا رشوة للحرس ليقولـوا ذلـك            

 ولكن هذه تعنى قوة جديدة أعطاها       ، سبق وإمتأل يوم الخمسين    هو= بطرس من الروح    

هـذه  = من أجـل إحـسان      . له الروح القدس وحكمة وفهم وقوة للرد على السنهدريم        

  .سخرية من المجمع وتعنى أننى أحاكم من أجل إحسان عملته

  -) :١١(آية 

  . هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار راس الزاوية

مـر  (وقد إستخدم المسيح نفسه هذه اآلية عـن نفـسه           ). ٢٢:١١٨مز  (اإلقتباس من   

 + ٣٢:٩،٣٣رو  + ١٦:٢٨ + ١٦-١٤:٨أش  + ٤٤-٤٢:٢١مــت  + ١١-٧:١٢

فالمسيح حجر ربط بين عهدين قديم وجديـد وبـين         ). ٢٣-٢٠:٢أف   + ٥-٣:٢بط  ١

  .يهود وأمم وبين السماء واألرض

  -) :١٢(آية 

لخالص الن ليس اسم أخر تحت السماء قد أعطى بـين  وليس بأحد غيره ا  

  .الناس به ينبغي أن نخلص

وبطرس يرد أنـه ال يوجـد       . هم سألوا عن اإلسم الذى استخدمه الرسل لشفاء األعرج        

سوى إسم المسيح الذى به ال نشفى من أمراضنا الجسدية فقط بل به نخلص أى نـشفى     

  .م ليؤمنوا فيشفواما قاله بطرس هنا هو دعوة للسنهدري. روحياً
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  -) :١٣(آية 

فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا انهما إنـسانان عـديما العلـم             

  .وعاميان تعجبوا فعرفوهما انهما كانا مع يسوع

تشير لكالم بطرس بثقة وعدم إضطراب وجسارة والكلمة األصلية تـشير       = مجـاهرة   

  . للحديث بحرية وإنطالق

 ،وما أدهشهم إستخدام بطرس للنبوات    . فى مدارس الربيين  أى لم يتعلما    = عديما العلم   

ولكن اهللا يفتح الـذهن لـيفهم       ) ١٥:٧يو  (وهم يظنون أن ال أحد يفهمها سوى الربيين         

 أن يعلمنـا كـل      ،أليس هذا هو عمل الروح القدس     ). ٤٥:٢٤لو  (العامى كالم الكتاب    

  .شئ

سيطر عليها الـشعور بوجـود      المحكمة بدأ ي  .  المسيح يحيا فى رسله    =كانا مع يسوع    

  ).الجرأة والعلم والمعجزات(يسوع فتالميذه لهم نفس صفاته 

  -) :١٤(آية 

ولكن إذ نظروا اإلنسان الذي شفي واقفا معهمـا لـم يكـن لهـم شـيء            

  .يناقضون به

وكان األعرج الـذى   . ما أغلق المناقشة أن األعرج الذى شُفى هو خير شاهد لبراءتهما          

  .م يتركهما ويهربشفى جريئاً فهو ل

  -) :١٥،١٦(آيات 

قـائلين  . فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع وتأمروا فيما بينهم        

ماذا نفعل بهذين الرجلين ألنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن أيـة            

  .أن ننكرعلومة قد جرت بأيديهما وال نقدر م

ذى أخبر التالميـذ    من ال . .وهناك سؤال . .هو السنهدريم أى المحكمة العليا    = المجمع  

  .بما دار سراً فى جلسة المداولة؟ غالباً هو بولس تلميذ غماالئيل

  -) :١٧،١٨(آيات 
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ولكن لئال تشيع اكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن ال يكلما أحـدا             

فدعوهما وأوصـوهما أن ال ينطقـا   . من الناس فيما بعد بهذا االسم   

  .البتة وال يعلما باسم يسوع

ولكن كيف ينكرون الحق؟ البـد      . م ورعبهم من إسم يسوع الذى صلبوه      هنا نرى خوفه  

نالحظ = بهذا اإلسم   . أن الشيطان الذى حركهم ليصلبوا المسيح مازال مسيطراً عليهم        

  .فهم رفضوا الخالص ألنهم طلبوا مجد الناس. أنهم تحاشوا ذكر إسم يسوع رعباً منه

  -) :١٩،٢٠(آيات 

أن كان حقا أمام اهللا أن نـسمع لكـم          فأجابهم بطرس ويوحنا وقاال     

ألننا نحن ال يمكننا أن ال نـتكلم بمـا رأينـا            . اكثر من اهللا فاحكموا   

  .وسمعنا

الروح القدس أعطى التالميذ جرأة ليعلنوا إصرارهم على الشهادة بإسم يـسوع الـذى              

  .أحبوه وشاهدوا قيامته بعد صلبه

  -) :٢١،٢٢(آيات 

ذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهمـا       وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما إ    

الن . بسبب الشعب الن الجميع كانوا يمجدون اهللا على مـا جـرى           

اإلنسان الذي صارت فيه أية الشفاء هذه كان له اكثر من أربعـين             

  .سنة

. وربما هم أطلقوها حتى يستميلوهما فال يتكلما بإسم المسيح        . واضح هنا تخبط المحكمة   

  .لذين إنبهروا بالمعجزةوربما خوفاً من الجماهير ا

  -) :٢٣،٢٤(آيات 

ولما أطلقا أتيا إلى رفقائهما واخبراهم بكل ما قاله لهمـا رؤسـاء             

فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صـوتا إلـى اهللا          . الكهنة والشيوخ 

ــسماء     ــصانع ال ــه ال ــو اإلل ــت ه ــسيد أن ــا ال ــالوا أيه   وق

  .واألرض والبحر وكل ما فيها
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أى أنت ضابط الكل ولك     = اإلله الصانع السماء والبحر      ،هم يصلون لرفع القضية هللا    

السلطان المطلق على كل الخليقة بما فيها السلطات الكائنة مثـل مجمـع الـسنهدريم               

  .أى ال يعلما بإسم يسوع= ما قاله لهما رؤساء الكهنة . والرومان

  -) :٢٨-٢٥(آيات 

. لباطـل القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت األمم وتفكر الـشعوب با          

. واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه      قامت ملوك األرض    

ألنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القـدوس يـسوع الـذي مـسحته             

ليفعلوا كل ما   . هيرودس وبيالطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل      

  سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون

 المسيح الـذى أخـذه مـن        تترجم عبد أو فتى إشارة لجسد     = فتاك  . ٢اإلقتباس من مز  

. حل عليه الروح القدس وتخصص ككاهن وكذبيحة إثم عن الناس         = مسحته  . العذراء

وكما إنتـصر المـسيح     . ومعنى صالتهم أن العالم هائج على المسيح ومن يتبع المسيح         

  .ستنتصر كنيسته

  -) :٢٩،٣٠(آيات 

ـ            ك واآلن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكالم

بمد يدك للشفاء ولتجر آيات وعجائـب باسـم فتـاك           . بكل مجاهرة 

  .القدوس يسوع

هنا يرفعوا أمام اهللا قضيتهم إذ بدأ اإلضطهاد ضدهم وهم يطلبون قوة ومعونة ليكملـوا               

  .والحظ أنهم لم يطلبوا توقف اإلضطهاد ضدهم. شهادتهم عن المسيح

  -) :٣١(آية 

جتمعين فيه وأمتال الجميـع مـن       ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا م      

  .الروح القدس وكانوا يتكلمون بكالم اهللا بمجاهرة

. إعالن عن حضور الروح القدس الذى هو فوق الطبيعـة الزائلـة           = تزعزع المكان   

هـم  . وأمام عمل اهللا الحقيقى يتزعزع الباطـل      . فطبيعة المادة أنها من عدم وستزول     
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تجابة من اهللا أنه حاضر بقوته وأن العالم كلـه          طلبوا قوة اهللا وكانت زعزعة المكان إس      

  . المكان يتزعزع أما التالميذ فيمتلئون بالروح. يتزعزع أمامه

اإلنسان المؤمن صار مسكناً هللا فال يتزعزع بل اهللا من محبته يمـأله             = إمتأل الجميع   

 مثـل   ،ونحن فى حاجة إلى اإلمتالء المستمر المستمر بالـصالة بلجاجـة          . من روحه 

ونحن نسمع هنا أنهم إمتلئوا وسمعنا سابقاً أنهـم         . صباح المحتاج دائماً لملئه بالزيت    الم

) ١٦:١يو  (إذاً اإلمتالء عملية مستمرة نحصل بها على نعمة فوق نعمة           ). ٤:٢(إمتلئوا  

 هنا نرى الكنيسة تحول أالمها ومشقاتها إلى صالة تعطيها مزيداً           ،وعلى مزيد من القوة   

  .من الملء

  -) :٣٢(آية 

وكان لجمهور الذين أمنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم يكن أحد يقـول أن    

  .شيئا من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركا

لما ظهرت جسامة الخدمة ما عاد الرسل يهتمون بأمالكهم بل باعوا كل شئ ليتفرغوا              

كتهم هنا نجد أقوال السيد المسيح التى حـر       ) ٢٩:١٠،٣٠مر   + ٢٩:١٩مت  (للخدمة  

هم ذاقوا طعـم    .  فمن وجد اللؤلؤة كثيرة الثمن يبيع كل الأللئ ليشتريها         ،لترك كل شئ  

وتجردهم عن  . اإلمتالء من الروح القدس فحسبوا كل شئ نفاية وتجردوا عن ممتلكاتهم          

ممتلكاتهم سهل الكرازة لهم فى كل العالم إذ لم يعودوا مـرتبطين بأورشـليم فهـم ال                 

عموماً حينما تصل الكنيسة لمستوى الوحدة كجسد واحـد وروح          و. يمتلكون فيها شيئاً  

وكان هذا طلب المسيح فـى     . واحد تختفى الذاتية والفردية واإلحساس بالملكية واألنانية      

  . أن يصير الكل واحداً) ١٧يو (

 الذى عليه الوحدة داخـل      والنمط الذى طلبه المسيح للوحدة فى الكنيسة هو نفس النمط         

يـو  " (كل ما هو لـى فهـو لـك        "وهذه قال عنها المسيح     ). ٢١:١٧،٢٢يو  (الثالوث  

وهنـاك  . والمعنى أن كل ما هو لى يكون لآلخر وما هو لآلخر يكون لـى             ). ١٠:١٧

 + ٤:١٧يـو   (فاإلبن أتى ليستعلن مجد اآلب ويشهد لآلب ويمجـد اآلب           . مفهوم آخر 

يـو   + ٥:١٧مـت    + ١٧:٣مت   + ٥:١٧يو  (واآلب يمجد اإلبن ويشهد له      ). ٣٤:٤
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يـو   + ٢٦:١٥يـو   (والروح القـدس يـشهد للمـسيح ويمجـده          ) ٢٨:١٢،٢٩،٣٠

.  هذه هى المحبة التى يطلبهـا اهللا فينـا         ،فكل أقنوم يشهد ويمجد اآلخر    ). ١٤:١٦،١٥

  .وهذه هى الوحدة التى يطلبها فينا

  -) :٣٣(آية 

وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الـرب يـسوع ونعمـة             

  .نت على جميعهمعظيمة كا

هذا نتيجة طبيعية إلمتالئهم بالروح الذى كان ثمرة طبيعية لـصلواتهم           = بقوة عظيمة   

  .التى إستجابها اهللا

  -) :٣٤،٣٥(آيات 

اب حقـول أو    إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا الن كل الذين كانوا أصح          

ويضعونها عند أرجل   . ويأتون بأثمان المبيعات  بيوت كانوا يبيعونها    

  فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج؟ الرسل 

  . لقد صارت الكنيسة سماء على األرض،األغنياء وفروا إحتياجات الفقراء

  -) :٣٦،٣٧(آيات 

ابن الوعظ وهـو    ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم         

وضـعها   و إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم      .ألوى قبرسي الجنس  

  .عند أرجل الرسل

 وأنه باع ما يمتلكه هـو أيـضاً         ،ا نتعرف على برنابا الذى سيرافق بولس الرسول       هن

. فالالوى ال حق له أن يمتلك أرضاً فـى إسـرائيل          . وربما كانت ممتلكاته فى قبرص    

  .وغالباً كانت أمالك برنابا ضخمة تستحق اإلشارة ألنه ترك كل هذا
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ßa@bz–fiaخ@àaZ@ @

   -) :١،٢(آيات 

واخـتلس مـن الـثمن      .  وامرأته سفيرة باع ملكا    ورجل اسمه حنانيا  

  .وامرأته لها خبر ذلك وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل

وكما حـدث   . كما قدم القديس لوقا الكنيسة القوية الناجحة يقدم هنا هذه القصة المحزنة           

 هلك حنانيا   ،أيام عاخان الذى قبل الحرام فهلك وإنهزم الشعب بسبب خطيته أمام أعدائه           

لكذاب ألن الكنيسة كانت معرضة ألن تفقد إنتصاراتها ومجدها بسبب خطيـة حنانيـا              ا

الكنيسة اآلن تبدأ عهداً جديداً مع اهللا كما كانت إسرائيل تبدأ مع يشوع عهـداً               . وسفيرة

 وهذا ما   ،وليستمر عمل اهللا مع شعبه البد من عزل الخطية        . جديداً فى أرضها الجديدة   

 ويمـوت حنانيـا وتـستمر       ،يموت عاخان وتستمر إسـرائيل    . أراد اهللا أن يظهره هنا    

إذاً إستمرار الكنيسة مرهون بحفظ وصايا المسيح والمعنى أن مـن يخـالف             . الكنيسة

والقصة تشير ألن غفران الخطية بدم المسيح    . وصية المسيح يهلك ولكن الكنيسة تستمر     

يحية حتى ال يظن أحد أن      كان هذا البد وأن يحدث فى بداية المس       . ليس معناه اإلستهتار  

إذاً ما حدث   . غفران الخطايا بالدم معناه الفوضى واإلستهتار فاهللا قدوس ال يقبل الخطية          

كان لبنيان الكنيسة وكما كان بطرس حازماً هنا كـان بـولس حازمـاً مـع خـاطئ                  

 ،وهكذا فعل اهللا فى بداية اليهودية إذ أمر برجم من تعـدى علـى الـسبت               . كورنثوس

تعنـى الفوضـى    . ميع وتنتشر القداسة وال يفهم أحد أن العالقـة مـع اهللا           ليخاف الج 

  .واإلستهتار

إلخ أى فلتمت الخطية داخل قلبى قبـل        ..وهذا ما طلبه المسيح إن أعثرتك عينك فإقلعها       

ونالحظ أنه لم يكن هناك     . وهذا على المستوى الشخصى   . أن أهلك كلى وألقى فى جهنم     

إذاً خطية حنانيا وسفيرة ليسا أنهما حجبا       .  فكل واحد حر   ،إجبار ألحد أن يبيع ممتلكاته    

 وأنهما ظنا أنهما قادران على إخفاء شئ        ،جزء من المال بل خطيتهم هى الغش والكذب       

وكانا سيأخذان من الصندوق المشترك كأنهما ال يملكان شيئاً وهما يمتلكان ما            . عن اهللا 

  .أخفياه
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   -) :٣،٤(آيات 

ماذا مال الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس      فقال بطرس يا حنانيا ل    

أليس وهو باق كان يبقى لك ولما بيـع ألـم           . وتختلس من ثمن الحقل   

يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا األمر أنت لم تكذب على              

  .الناس بل على اهللا

             رديهم نالحظ أن عمل الشيطان ألن يمأل قلوب الناس بالشر ليصيروا كأدوات فى يده لي

وهنا الشيطان مأل قَلْبى حنانيا وسفيرة بالغش والخداع والريـاء والكـذب علـى        . قتلى

حنانيا بحث عن   ). ٨يو  (والشيطان هو أبو الكذاب     . نيسة وبالتالى على الروح القدس    الك

هما بحثا عـن مجـدهما   . مديح الناس والشهرة واإلكرام والتعظيم من الناس ال من اهللا   

همـا أرادا   .  وهما أرادا الكرامة من الناس بالغس فى التصرف        .جد اهللا الذاتى ال عن م   

 بل هو يطالب الكنيسة بدفع قيمة ما يوازى ثمن أرضه           ،أن يربحا السماء واألرض معاً    

هنا حنانيـا   . هنا محبة اهللا والمال معاً    . أدبياً بينما هو مختلس من ثمن األرض فى جيبه        

ومعنى أنه سمح   .  قد إمتأل سابقاً من الروح القدس      سمح للشيطان أن يمأل قلبه بينما هو      

ومن يفسد هيكل إبـن اهللا      . للشيطان أن يمأل قلبه أنه إنحاز للشيطان ضد الروح القدس         

  ).١٦:٣،١٧كو ١(يفسده اهللا 

اهللا هنا يريد بموت حنانيا وسفيرة أن يفهم كل إنسان أن الحياة مـع المـسيح ليـست                  

وأن اهللا يحاسـب    . إّما الثبات فى المسيح أو المـوت      استهتاراً وحرية خارج الوصايا ف    

  .المؤمنين على أهمال قلوبهم ونياتهم تجاه بيت اهللا

هنا اهللا أظهر أنه إله النعمة الذى يغفر ويطهر بدمه ولكنه هو إله البر والقدوس الذى ال                 

قـب  اهللا بنعمته يغفر لمن بتوبته يستحق الغفران ولكنه ال يغفر بل يعا           . يحتمل الخطية 

  ).٣١-٢٨:١٠عب (المستهتر والمستبيح 

 وكل ما تعملـه     ،الروح القدس يمأل الكنيسة ويمأل الرسل     = تكذب على الروح القدس     

وبمقارنـة آيـة    .  وكل ما يعمل ضد الكنيسة يعمل ضد الـروح         ،الكنيسة يعمله الروح  
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دس هو   فالروح القدس هو اهللا فالكذب على الروح الق        ،نرى ألوهية الروح القدس   ) ٣،٤(

  .كذب على اهللا

  -) :٥،٦(آيات 

فلما سمع حنانيا هذا الكالم وقع ومات وصار خوف عظيم على جميـع             

  .فنهض األحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. الذين سمعوا بذلك

  .هنا نرى الموت هو عقوبة للخطية ولكل من يقاوم الروح القدس

  -) :٧،٨(آيات 

امرأته دخلت وليس لها خبر ما      ثم حدث بعد مدة نحو ثالث ساعات أن         

فأجابها بطرس قولي لي أبهذا المقدار بعتما الحقل فقالت نعـم           . جرى

  .بهذا المقدار

  .واضح اإلتفاق الخاطئ بين حنانيا وسفيرة

  -) :٩،١٠(آيات 

فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب هوذا أرجـل     

فوقعت في الحـال    . خارجاسيحملونك   و الذين دفنوا رجلك على الباب    

عند رجليه وماتت فدخل الشباب ووجدوها ميتـة فحملوهـا خارجـا            

  .ودفنوها بجانب رجلها

عدم اإلستفادة  هو التمادى فى إغاظة اهللا باإلصرار على الخطية و        = تجربة روح الرب    

هو إصرار اإلنسان على خطيته وهو يعلم أنها تغـيظ          ). ٤:٢،٥رو  (من طول أناة اهللا     

وهنا حنانيا وسفيرة كأنهما يفعالن ما يفعالنه ويلزما اهللا أن          ). ٢:١٧خر  (وتغضبه  اهللا  

  .وهكذا جربت حواء اهللا وأكلت من الممنوع. ال يتحرك ضدهما ويقتص منهما

  -) :١١(آية 

  .فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك
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) ١٢:٢فـى   ( خالصهم بخوف ورعـدة      هذا هو القصد مما حدث لحنانيا أن يتمم الكل        

هنا أول ذكر لكلمة كنيسة للتعبير عن المسيحيين وهى تعنى          = الكنيسة  . فتنمو الكنيسة 

  .الجماعة

  -) :١٢،١٣(آيات 

وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الـشعب وكـان            

وآما اآلخرون فلم يكن أحد     . الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان     

  . يلتصق بهم لكن كان الشعب يعظمهممنهم يجسر أن

اليهـود  = لم يكن أحد يجـسر      ). ١٧:١٦مر  (هذا هو وعد المسيح     = آيات وعجائب   

ونالحظ أنهم لم يؤمنوا مـع أنهـم        ). ٤٣:١٢يو  (خافوا من السنهدريم ورؤساء الكهنة      

وقارن مع اآلية السابقة فاآليات والعجائب تجرى فى جـو          . عظموا الرسل والمسيحيين  

  .بنفس واحدةاسة والخوف من اهللا وأنهم القد

  -) :١٦-١٤(آيات 

حتى . وكان مؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال ونساء        

انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم علـى          

ــيم     ــرس يخـ ــاء بطـ ــى إذا جـ ــرة حتـ ــرش وأسـ   فـ

واجتمع جمهور المـدن المحيطـة إلـى        . ولو ظله على أحد منهم    

ومعذبين من أرواح نجسة وكانوا يبـراون        حاملين مرضى    أورشليم

  .جميعهم

 والروح القدس حينما يجد قلباً مستعداً يعمل        ،حركة الكنيسة نشطة بفاعلية الروح القدس     

والحظ أن بطرس بقوة الروح القدس الذى فيه كان ظله يـشفى            . معه لحساب مجد اهللا   

لطريقة كانت مآزر بولس تشفى     اهللا هنا يكرم بطرس وظل بطرس وبنفس ا       . األمراض

 كما حدث   ،وبنفس المفهوم يكرم اهللا أجساد القديسين والشهداء      ). ١٢:١٩أع  (األمراض  

 ويكرم اهللا صور وأيقونات القديسيين التـى تـصنع          ،مع عظام إليشع التى أقامت ميت     
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والروح القـدس   " أنا أكرم الذين يكرموننى   "فاهللا يكرم من يكرمه     . معجزات حتى اآلن  

  ).١:٢أع (أل من هم بنفس واحدة قارن اآلية السابقة مع يم

  -) :١٧،١٨(آيات 

فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شـيعة الـصدوقيين            

فالقوا أيديهم على الرسل ووضـعوهم فـي حـبس          . وامتالوا غيرة 

  .العامة

ـ    ،فى مقابل عمل الروح القدس يهيج الشيطان ويحرك عمالؤه         سيح  فإيمان الشعب بالم

  . يقلل دخل الهيكل

حتى ال يعظمهـم    ). ١٢:٢١لو  (الذى يوضع فيه أشر أنواع المجرمين       = حبس العامة   

  .الشعب

  -) :٢٣-١٩(آيات 

. ولكن مالك الرب في الليل فتح أبواب الـسجن وأخـرجهم وقـال            

فلما . اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كالم هذه الحياة         

 الصبح وجعلوا يعلمون ثم جـاء رئـيس         سمعوا دخلوا الهيكل نحو   

الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكـل مـشيخة بنـي إسـرائيل             

ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم      . فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم    

قائلين أننا وجدنا الحبس مغلقـا بكـل        . في السجن فرجعوا واخبروا   

نا لم نجد   حرص والحراس واقفين خارجا أمام األبواب ولكن لما فتح        

  .في الداخل أحدا

واهللا قادر أن يحـرر أوالده      . السماء مفتوحة واهللا قادر أن يحافظ على رجاله وشهوده        

 ولكنه فى بعـض     ، ولكن نالحظ أن اهللا أخرجهم ال ليهربوا بل ليكرزوا         ،فى أى لحظة  

فحينما يرى  . األحيان يسمح لهم أن يشتركوا فى صليبه وذلك أيضاً لحساب مجد إسمه           

 وهذا أصدق   ،اس الرسل محتملين األلم ألجل المسيح يعرفون محبتهم له وإيمانهم به          الن

 بل أننا رأينا عبر     ،من التصاقهم به فى حالة المعجزات واأليات التى يعملها بواسطتهم         
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هنـا رأى   . التاريخ أنه كلما زادت اإلضطهادات نمت الكنيسة وإمتدت فى العالم كلـه           

التالميذ من السجن ولكن بدالً من أن يؤمنوا زاد هياجهم    الشيوخ والكهنة معجزة خروج     

بفعل عمل الشيطان الذى أسلموا انفسهم له اهللا صنع هذه المعجزة ليؤمن اليهود أنهـم               

الكالم والبشارة التى يعظ بها التالميذ، ومن يؤمن        = كالم هذه الحياة  يحاربون اهللا نفسه    

  .تكون له حياة

   -):٢٤،٢٥(آيات 

اهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنـة هـذه األقـوال           فلما سمع الك  

ثم جاء واحـد واخبـرهم      . ارتابوا من جهتهم ما عسى أن يصير هذا       

قائال هوذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين           

  .يعلمون الشعب

 ربما شك رؤساء الكهنة فى الحراس ولكن حينما عرفوا أنهم فى الهيكل إرتابوا فالـذى             

يهرب من السجن بواسطة رشوة الحراس ال يذهب للهيكل لـيعلم ثانيـة بـل يهـرب                 

وهم إرتابوا ألن الحادثة إماّ إعجازية وهذا مما سيرفع شأن المسيحية فى نظر             . ويختفى

إذاً فالحراس صـار مـنهم مـؤمنين        . ... أو أنهم خرجوا عن طريق الحراس      ،الناس

وخروج التالميذ مـن الـسجن بهـذا        . طروكال اإلحتمالين فى نظرهم خ    . .بالمسيحية

. .األسلوب اإلعجازى أظهر أن سجنهم كان خطأ ال يوافق اهللا عليه وأنهم خدام اهللا حقاً              

  .!!ولكن من يفهم ؟

   -):٢٦(آية 

حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم ال بعنف ألنهم كانوا يخـافون             

  .الشعب لئال يرجموا

ال يخافون من قوة المسيح التى ظهـرت فـى إنقـاذ            عجيب أنهم يخافون من الشعب و     

  . تالميذه
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   -):٢٧،٢٨(آيات 

قائال أمـا   . فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة       

أوصيناكم وصية آن ال تعلموا بهذا االسم وها انتم قد مألتم أورشـليم          

  .بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا اإلنسان

وعجيب أن ال يفتح رئيس     . ا مع الحراس ليشهدوا للمسيح أمام السنهدريم      التالميذ ذهبو 

 ، ذلك ألنه أدرك أن قوة سماوية تعمل معهم       ،الكهنة معهم موضوع خروجهم من السجن     

وسؤاله للتالميذ عن كسر تعليمات السنهدريم      . واألعجب إصراره على تحدى هذه القوة     

  . مه يعاقب عليها القانون فهذه ته، القصد منه أن يسجنهم١٨:٤السابقة 

تجلبون علينا دم هذا    . هذا بالضبط ما أراده المسيح ولقد نفذه الرسل       = مألتم أورشليم   

ومعنى الكالم أنكم يا    . هذه مسرحية تعنى أنهم يبرئون أنفسهم من دم المسيح        = اإلنسان

ها  وقتل إنسان بـرئ تهمـة يـدين        ،رسل المسيح تتهموننا بأننا قتلنا المسيح وهو برئ       

  .الناموس وبهذا فأنتم تهيجون الشعب ضدنا

   -):٢٩(آية 

  .قالوا ينبغي أن يطاع اهللا اكثر من الناس والرسل وفأجاب بطرس

  لقد أظهر لهم أنهم إنما يحاربون اهللا . رد بطرس هنا مباشر ومفحم للغاية

   -):٣٢-٣٠(آيات 

هذا . هاله آبائنا أقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين إياه على خشب          

رفعه اهللا بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبـة وغفـران           

ــا ــور    . الخطايـ ــذه األمـ ــه بهـ ــهود لـ ــن شـ   ونحـ

  .والروح القدس أيضا الذي أعطاه اهللا للذين يطيعونه

إذاً حكمهـم بـصلب    . بطرس هنا يبشرهم ويشهد لهم بالقيامة وأن الذى أقامه هـو اهللا           

إلـه  . فتصبح محكمتهم الغية باطلة وضد أحكـام اهللا       المسيح أبطله اهللا بإقامة المسيح      

. إشارة ألنه يؤمن باهللا الذى يؤمن به اليهود وأنه ليس كافراً باهللا الذى يعرفونه             = أبائنا
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 .أى رئيساً على إسرائيل اهللا أى الكنيسة، فهو يملك علـى قلـوب المـؤمنين              = رئيساً

ونحـن  . مسيح إن آمنتم وتبـتم    أى اهللا مستعد لغفران خطية صلبكم لل      = غفران الخطايا 

أى الروح القدس الذى أعطاه اهللا لنـا هـو يـشهد            = والروح القدس أيضاً  . .شهود لهُ 

فاأليات التى نعملها بالروح القدس ليشهد الروح القدس أن شهادتنا عن المسيح            . للمسيح

ل إنما هى شهادة حق وأن المسيح قام حقاً من األموات وبهذه الشهادة لبطرس برأ الرس              

  . وأدان المحكمة على صلبها للمسيح وذكر القيامة هنا أثار الصدوقيين

   -):٤٠-٣٣(آيات 

فقام في المجمـع    . فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم      

رجل فريسي اسمه غماالئيل معلم للناموس مكرم عند جميع الـشعب           

يليون ثم قال لهم أيها الرجـال اإلسـرائ       . وأمر أن يخرج الرسل قليال    

احترزوا ألنفسكم من جهة هؤالء الناس في مـا انـتم مزمعـون ان              

ألنه قبل هذه األيام قام ثوداس قائال عن نفسه انه شيء الذي            . تفعلوا

التصق به عدد من الرجال نحو اربعمئة الذي قتـل وجميـع الـذين              

بعد هذا قام يهوذا الجليلي فـي       . انقادوا إليه تبددوا وصاروا ال شيء     

تتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك أيضا هلك وجميع الـذين     أيام االك 

واآلن أقول لكـم تنحـوا عـن هـؤالء النـاس            . انقادوا إليه تشتتوا  

واتركوهم ألنه أن كان هذا الرأي أو هذا العمل من النـاس فـسوف              

وأن كان من اهللا فال تقـدرون أن تنقـضوه لـئال توجـدوا              . ينتقض

 ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصـوهم      فانقادوا إليه . محاربين هللا أيضا  

  .أن ال يتكلموا باسم يسوع ثم اطلقوهم

 بل ربما كان بولس نفسه حاضراً       ٣:٢٢كان حاضراً هنا غماالئيل معلم بولس الرسول        

ونالحظ أنهم فكروا فى قتل الرسل دون أن يشيروا للتهمة التى بـسببها             . هذا االجتماع 

وغماالئيل هذا هو كبيـر معلمـى       . غاظهمولكن دفاع بطرس أمامهم أ    . يستحقون القتل 

والفريسيين أى المفرزين معروفين بدراسـة التـوراة        . الناموس وممثل الفكر الفريسى   
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وكانوا يضادون المتحررين من اليهود المتهلينين أى الـذين تحللـوا مـن             . والناموس

لين عـن  أنه منفص) فريسيين(ومعنى مفروزين . التقاليد لمعيشتهم وسط اليونانيين األمم    

وكان تأثير الفريسيين على الشعب كبيراً ولهم صوت مسموع فـى           . هؤالء المتحررين 

ويقـول التقليـد    . المجامع حتى ضد الصدوقيين بسبب شهرتهم وإحترام الشعب لهـم         

 بطرس حين وعظ يوم الخمـسين       =حنقوا. المسيحى أن غماالئيل صار مسيحياً وأمن     

 الشهادة ونفس الكلمات ولكنها تثيـر حنـق         وهنا قال نفس  . نخس السامعين فى قلوبهم   

المجمع إن إنجيل المسيح هو رائحة حياة لحياة لمن نخسوا فى قلوبهم ورائحـة مـوت                

وكانت حجة غماالئيل أن أتباع يهوذا وثوداس تبعثرا بعـد          . لموت لهؤالء الذين حنقوا   

ثـوداس  . هفلو كان المسيح ليس من اهللا سيتبعثر أتباعه بعد موت         . موت يهوذا وثوداس  

ويهوذا طالب بعـدم دفـع الجزيـة        . كانوا ثواراً قاموا بثورات ضد الرومان     = ويهوذا

غالباً هم  (ولكن قامت على تعاليمه وثورته جماعة الغيورين        . للرومان فسحقه الرومان  

وثوداس سبق بثورته ثورة يهـوذا وغالبـاً        ). من سألوا هل ندفع الجزية أم ال لقيصر       

   .م.ق٤كانت ثورته سنه 

م حينما صـارت    .ب٦أقام كيرينيوس والى سوريا اكتتاباً لليهودية سنه        = أيام اإلكتتاب 

وذلك لتحديد الجزية التى يدفعها اليهود للرومان وقـام يهـوذا   . اليهودية والية رومانية  

.  وأنها إهانة هللا ملك إسرائيل     ،بثورته ألنه إعتبر أن الجزية للرومان نوع من االستعباد        

كان منهم تلميذ المـسيح سـمعان       (  ثورته ولكن تالميذه من الغيورين       وسحق الرومان 

م أى سنة خراب أورشليم وربما كانوا هـم         ٧٠إستمروا حتى سنة    ) الغيور أو القانوى  

ولقد إدعى كل من يهوذا وثوداس أنهم المسيح الذى أتـى           . السبب فى الحرب مع روما    

 فى كلمة غماالئيل فشل هؤالء      ونالحظ. ليحرر الشعب من الرومان وصار لهم تالميذ      

وهـذا فـشل لليهوديـة ككـل        . الفريسيين فى معرفة إن كانت المسيحية من اهللا أم ال         

نحن أمام أمة إنسدت أذانها عن معرفة الحق        . فغماالئيل هو أعظم معلم فى ذلك الوقت      

 ،حقاً لقد كانت مشورة غماالئيل السبب فى اإلفراج عـن الرسـل           . وعميت أبصارهم 
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 كان عليه أن يغلـق      ،ا الدارس للناموس كان عليه دور أكبر فهو يعرف أكثر         ولكن هذ 

  . هل المسيحية من اهللا أم ال. ...الباب على السنهدريم ويدرسوا ويصلوا إلى قرار

عموماً فاهللا إستخدم غماالئيل فى إنقاذ الرسل فالرسل ما زال أمامهم عمل يؤدونه قبـل            

  . أن يستشهدوا

   -):٤١(آية 

 فذهبوا فرحين من أمام المجمع ألنهم حسبوا مستاهلين أن يهانوا           وأما هم 

  .من اجل اسمه

ولكن الروح القدس المعزى أعطـاهم      .  جلدة يسيل منها دم المضروب     ٣٩الجلد يكون   

والفرح فـى   .  ومن تألم معه يتمجد أيضاً معه      ،فرحاً إذا اشتركوا مع المسيح فى أالمه      

ونقول أن من يحـب     . ١١:٥مت   + ١:٥بط  ١لضيق عالمة من عالمات الحق راجع       ا

 كمـا   ،حقيقة يفرح بأن يشترك فى أالم من يحبه دون أن يفكر فى مجد يحصل عليـه               

  .تشتهى أالم أن تتألم مع إبنها المتألم

   -):٤٢(آية 

وكانوا ال يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيـسوع             

  .المسيح

   بل بالقوة للشهادة السم المسيحالروح أمدهم ليس بالفرح فقط
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‘†bÜa@bz–fia@ @

   -):١(آية 

وفي تلك األيام إذ تكاثر التالميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن             

  .اراملهم كن يغفل عنهن في الخدمة اليومية

 أى بينما كانوا ما يزالون يصلوا فى الهيكل وقبـل           ٤٢:٥راجعة لآلية   = فى تلك األيام  

.  أطلقت هنا على كل المـؤمنين      =التالميذ  ) ١:٨(توا بسبب اإلضطهاد العنيف     أن يشت 

هم المؤمنين من اليهود الذين يتكلمون اليونانية بسبب معيـشتهم وسـط            = اليونانيين  

هم المؤمنين من اليهود الـذين يتكلمـون العبرانيـة أو           = العبرانيين  . البالد اليونانية 

والمـشكلة  ). ٢:٢٢أع  (تضلعين فى دراسة النـاموس       فالعبرانية هى لغة الم    ،األرامية

. نشأت من أن العبرانيين يعيشون فى بالدهم ولهم بيوتهم وأراضيهم ومصادر دخلهـم            

. وكان الناموس والنظام اليهودى يعتنى باألرامل ولهم مخصصاتهم من خزينة الهيكـل           

مانهم بالمسيح فحـز    أّما اليونانيين فهم غرباء فى أورشليم وإستمروا فى أورشليم بعد إي          

  .وبولس نجده فيما بعد يهتم بالعناية باألرامل. فى نفوسهم أنه ال أحد يهتم بأراملهم

  -) :٤-٢(آيات 

فدعا االثنا عشر جمهور التالميذ وقالوا ال يرضي أن نترك نحن كلمـة             

فانتخبوا أيها االخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهـم         . اهللا ونخدم موائد  

وأمـا  .  القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجـة       ومملوين من الروح  

  .نحن فنواظب على الصالة وخدمة الكلمة

الموائد تشير الكلمة لبنك الصراف أى المهام       = نخدم موائد . أى ليس حسناً  = ال يرضى   

  .المالية من توزيع األموال على المحتاجين

دهم لم يستخدموا   وهنا نج . أى ينتخب الشعب من يريدهم دون تدخل الرئاسات       = إنتخبوا

وكان شرط اإلختيار ان يكونوا مملوئين من الـروح         . القرعة بعد أن حلَّ الروح القدس     

هذا شرط ثـانٍ أن يكونـوا       = مشهوداً لهم .  هم رقم الكمال عند اليهود     =سبعة. القدس



  أعمال الرسل
 

٢  

حتـى يـستطيعوا أن     = مملوئين حكمـة  . حسنى السيرة فهم سيعملون وسط العائالت     

ومع أن هؤالء الشمامسة كان عملهـم خدمـة         . ان يغضب أحد  يخدموا دون تقصير أو     

وكما قلنا فى المقدمة لم تكـن       . موائد إالّ أن الروح أعطاهم أيضاً خدمة الكلمة والوعظ        

درجات الكهنوت قد إتضحت فى هذا الوقت المبكر من بداءة الكنيسة فكانت وظـائف              

سقف، حتى تحدد فيما بعد     الشماس متداخلة مع القسيس ووظائف القسيس متداخلة مع األ        

وكانت سيامة هؤالء الشمامسة هى أول سيامات فى الكنيسة، لـذلك           . وظيفة كل درجة  

ورأينـا  ) ١٢:٨،٣٨(جمع هؤالء بين وظيفة الكاهن والشماس فرأينـا فيلـبس يعمـد             

إالّ أن وضع اليد كان من إختصاص الرسـل         . اسطفانوس يبشر ويكرز وفيلبس أيضاً    

 هذه اآليات أن الشعب يختار والرسل يقومون بالرسامة وذلـك           وكان واضحاً من  . فقط

  .أى نرسمهم بوضع اليد= فنقيمهموهذا معنى قول الرسل . بوضع اليد

   -):٥(آية 

 مملـوا مـن     فحسن هذا القول أمام كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجـال         

وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمـون وبرمينـاس       اإليمان والروح القدس    

  .قوالوس دخيال انطاكياوني

 وغالباً لم يكونوا يهوداً بالميالد، بـل        ،أسماء الخدام أو الشمامسة هنا هى أسماء يونانية       

. والسبب أنهم أقيموا لخدمة اليونانيين المتـذمرين وليتعـاطفوا معهـم          . هم من الشتات  

ل نيقوالوس دخي . والحظ أن هناك فيلبس من اإلثنى عشر وهو غير فيلبس الشماس هنا           

وكلمـة  . فألن لوقا من إنطاكية فهو يعرف الكثير عن إنطاكية وأهل إنطاكية          = إنطاكى

 ويقال أن نيقوالوس هذا هو صاحب       .دخيل أى أنه كان أممى من شعب إنطاكية وتهود        

وصار  وبهذا صار اسطفانوس أول شهيد للمسيحية     . ٦:٢،١٥هرطقة النيقوالويين رؤ    

  . يةنيقوالوس صاحب أول هرطقة فى المسيح

   -):٦(آية 

  .وضعوا عليهم األيادي والذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا
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٣  

  .هنا نجد طقس رسامة الشمامسة السبعة

   -):٧(آية 

وكانت كلمة اهللا تنمو وعدد التالميذ يتكاثر جدا في أورشليم وجمهور كثيـر             

  .من الكهنة يطيعون اإليمان

   ونمت الخدمة إذ تفرغ الرسل للكـرازة   هكذا حول اهللا تذمر اليونانيين إلى بركة       =تنمو

  . الكهنة اليهود آمنوا من كرازة التالميذ فى الهيكل=جمهور كثير من الكهنة

   -):٨(آية 

وأما استفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة            

  .في الشعب

ومـع أن   .به عجائب الروح القدس الذى حّل فى إسطفانوس إذ وجده مملوء إيماناً عمَل            

  .إسطفانوس كان قوياً إال أن قوته ظهرت بعد سيامته لنرى قوة عمل السيامة

   -):٩(آية 

فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمـع الليبـرتينيين والقيـروانيين             

  .واالسكندريين ومن الذين من كيليكيا وأسيا يحاورون استفانوس

وهو للعبادة دون   ) ومنها كلمة كنيسة  (برى  كنيشتا باألرامى وبيت كنيست بالع    = المجمع

والمجامع بدأت من سبى بابل حتى ال يحـرم         . أى لقراءة التوراة والتعليم   . تقديم ذبائح 

 مجمعاً  ٤٨٠وكان فى أورشليم وحدها     . الشعب من القراءة والسمع فى األسفار المقدسة      

ـ        . م٧٠قبل هدم الهيكل سنة      ى تكونـه أو    وكل مجمع له إسم خاص يخص الجماعة الت

البلد التى كَون اليهود فيها رابطة تمثلهم فى أورشليم ذاتها حيـث يجتمعـون ليـصلوا                

هم = الليبرتينيين. ويبحثوا شئونهم، وكانوا يصلون باللغة التى ولدوا فيها وعاشوا فيها         

يهود روما الذين قد اسرهم بومبى ورّحلوا إلى روما وإستعبدوا هنـاك ثـم حـررهم                

 ويبـدو أن   . عوا باألحرار أو المتحررين وكلمة ليبرتينيين تعنى المتحررين       الرومان فد
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٤  

ومنهم خـرج   ( إسطفانوس كان يحاور اليهود فى عدة مجامع منها مجمع اإلسكندريين           

وكان إسطفانوس يثبت لهم    . ومجمع كيليكية وعاصمتها طرسوس ومنهم شاول     ). ابلوس

وأن هناك إنفـصاالً تامـاً بـين        . كانهاأن اليهودية استنفذت زمانها وحلت المسيحية م      

  . وبهذه الكلمات أنار إسطفانوس بولس فيما بعد. اليهودية والمسيحية

   -):١٠(آية 

  .ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به

 والروح أعطـاه حكمـة      ،إسطفانوس كان دارساً للفلسفة فحاور هؤالء اليهود الدارسين       

  .، هو صرعهم بحكمة الروح فصرعوه بالحجارة١٥:٢١و عجيبة أفحمتهم ل

   -):١١(آية 

حينئذ دسوا لرجال يقولون أننا سمعناه يتكلم بكالم تجديف علـى موسـى             

  .وعلى اهللا

  ). ٧راجع ص(شهادة الزور تالزم اليهود فإسطفانوس فعالً لم يجدف 

   -):١٤-١٢(آيات 

ـ        وا بـه إلـى     وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأت

وأقاموا شهودا كذبة يقولون هذا الرجل ال يفتـر عـن أن            . المجمع

ــدس       ــع المق ــذا الموض ــد ه ــديفا ض ــا تج ــتكلم كالم   ي

ألننا سمعناه يقول أن يسوع الناصري هذا سينقض هذا         . والناموس

  .الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى

ونفس اإلتهام الذى وجهوه هنـا      . يهودهنا هو السنهدريم أى المحكمة العليا لل      = المجمع

وسبب الهيجان خوف كل واحد على      . ٢٧:٢١،٢٨إلسطفانوس وجهوه فيما بعد لبولس      

وغالباً كان  . أماّ الشعب فخوفهم كان على هيكلهم رمز مجدهم وعزهم وأبائهم         . مركزه

ائـف  كالم إسطفانوس أن دور الهيكل والذبائح قد إنتهى وكان هذا الكالم مثيراً لكل طو          
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٥  

. وكان كالم إسطفانوس هنا هو الذى حرك قلب شاول الطرسوسـى بالغـضب        . اليهود

لقد تتلمذ بولس فـى مدرسـة       . ولكن كان الدرس األول لبولس الرسول، رسول األمم       

   .اسطفانوس

   -):١٥(آية 

  .فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه مالك

جه إسطفانوس، كان المسيح يحيا فى إسطفانوس غـل         هنا إنعكس وجه المسيح على و     

وكـان  .  وكان وجه إسطفانوس المالئكى هو ما أقص مضجع شاول الطرسوسى     ٢٠:٢

وللعجب فقد رأى رئيس الكهنة وجـه إسـطفانوس         . له كمناخس تنخس ضميره وقلبه    

 فلو فتح رئيس الكهنة قلبه ألدرك. كوجه مالك ولم يتحرك قلبه، له عين ولكن ال يبصر         

أن اهللا ما كان يعطى إسطفانوس هذا الوجه النورانى كموسى إذا كـان يجـدف علـى                 

   .موسى وعلى الناموس
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ÊibÜa@bz–fia@ @

  :مالحظات على خطاب إسطفانوس أمام السنهدريم

لقد شعر إسطفانوس أنهم لفقوا ضده التهم، ونظر للماضى فوجد أن اليهود فعلـوا               )١

سى إذ رفضوه وهو مخلصهم، وفعلـوا هـذا         هذا مع كل األنبياء، وفعلوا هذا بمو      

  . ، وأباؤهم فعلوا جريمة بأخيهم يوسف١٨بالمسيح الذى تنبأ عنه موسى فى تث 

قد يقال ان حديث إسطفانوس هنا هو حديث مثير لليهود ولكنهم كانوا قد بيتوا النية                )٢

  .على قتله وهو أدرك هذا فوجدها فرصة للشهادة عن المسيح قبل موته

اء واألنبياء مماّ يثبت كذب تهمتهم ضده بأنه مجدف، وإتهموه بأنه ضد          هو شهد لألب   )٣

الناموس والهيكل وموسى فأظهر إكرامه لموسى وللناموس، وإتهموه بأنه تكلم عن           

خراب الهيكل، ولكنه كما نفهم من كالمه أنه لم يقل هذا مباشرة بل هو تكلم عـن                 

ن المسيحى يستطيع أن يعبد اهللا فى       نهاية دور الهيكل ودور الذبائح التى تقدم فيه وأ        

كل مكان وأى مكان بالروح والحق، وأن الذبائح كانت رمزاً للمسيح، فلمـا أتـى               

المرموز إليه إنتهى دور الرمز، فأّولوا كالمه على أنه يسئ للهيكل، والهيكل هـو              

ومالم يقله إسطفانوس لكن قاله المسيح أنه لن يبقى فى          . رمز دولتهم وأمتهم ودينهم   

الهيكل حجر على حجر وذلك إلنتهاء دوره وألن المؤمن سيصير هو الهيكل الذى             

ونالحظ أنهم تمردوا على اهللا والهيكـل موجـود فـى           . سيسكن فيه الروح القدس   

وأرمياء وجه لهم نفس المعنى إذ ظنوا       . فالهيكل لم يمنعهم من إغاظة اهللا     . وسطهم

  .٤:٧،١٤أن هيكل الرب يحميهم بالرغم من خطاياهم أر 

أراد اليهود أن يحصروا اهللا داخل دولتهم وشعبهم وهيكلهم فأرجعهم إسـطفانوس             )٤

للبداءة إذ إختار اهللا إبراهيم من خارج أرض الميعاد، وكان بال ناموس وال هيكـل               

بل أن موسى تربى غريباً فى مصر وعاش غريباً فى سيناء، وكلمه اهللا فى سيناء               

 داود بناء هيكل قال له اهللا وهل اهللا يـسكن           وحينما طلب . ولم يدخل أرض الميعاد   

بل ان اهللا إختار أوالً خيمة تطوى وتفرد وحيثما تفرد          . ٢٧:٨مل  ١فى داخل بناء    

  . ففى أى مكان إذاً يمكن أن نقدم العبادة اهللا. يقدمون العبادة فما أهمية الهيكل
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واضـع  هو بأن أبـائهم اسـاءوا لموسـى          هم إتهموه بأنه يسئ للناموس فإتهمهم      )٥

  . هنا إسطفانوس هو الذى حاكم اليهود. بل هم لم يحفظوا الناموس. الناموس

يفهم من كالم إسطفانوس أن المسيحية هى الهدف النهائى من المسيرة اليهودية أو              )٦

وأن عوائـد النـاموس والختـان       . أن مسيرة اليهود متجهة طبيعياً نحو المسيحية      

نتهى دورها حيث بدأت المـسيحية وأن       والهيكل كان لها دورها فى وقت ما ولقد إ        

  . الوعد إلبراهيم كان سابقاً للناموس والهيكل وهذا ما تلقفه منه بولس بعد ذلك

ملخص كالم إسطفانوس أن األمة اليهودية من أيام إبراهيم إلـى موسـى كانـت                )٧

متغربة فى األرض، ومن موسى إلى داود كان بيت اهللا عبارة عن خيمـة بـسبب                

فإذا كان اهللا يمكن أن يعبد فى كل مكان كما فعل األباء فما أهمية          . لالغربة والترحا 

إعتباركم ألن الهيكل هو المكان الوحيد لعبادة اهللا، أو المكان الوحيد الذى يـسكنه              

باإلضافة ألن إسطفانوس صورهم كشعب معاند هللا وللمرسلين من اهللا من أيام            . اهللا

ففـى  . اتلى األنبياء وأخيراً قتلوا ابن اهللا     يوسف ورؤساء األباء أليام موسى، وهم ق      

خطاب إسطفانوس نجد أن الشخص المرفوض من اليهود هو المعين من اهللا وكما             

  .عملوا مع يوسف ومع موسى عملوا مع المسيح يسوع

الخطاب موجه أيضاً للمسيحيين الملتزمين بحرف النـاموس والهيكـل ليتحـرروا             )٨

  . منهم

   -):١،٢(آيات 

فقال أيها الرجال االخوة    . كهنة أترى هذه األمور هكذا هي     فقال رئيس ال  

واألباء اسمعوا ظهر اله المجد ألبينا إبراهيم وهو في ما بـين النهـرين     

  .قبلما سكن في حاران

ويظهر من قوله إله المجـد      . بهذا يكون قد دحض عن نفسه تهمة التجديف       = إله المجد 

إذاً فاهللا غير ملتزم    = فيما بين النهرين  . اًأن اهللا له كل المجد والهيكل ال يضيف له شيئ         

  . بمكان أى بأمة إسرائيل فى أرض الميعاد

   -):٣،٤(آيات 
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. وقال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى األرض التي أريـك            

فخرج حينئذ من ارض الكلدانيين وسكن في حاران ومن هناك نقله بعدما            

  .اكنون فيهامات أبوه إلى هذه األرض التي انتم االن س

ولكن نفهم مـن تـك      . أن اهللا ظهر إلبراهيم فى أرض حاران      . ١:١٢الواضح من تك    

وخروج إبراهيم من   .  أن اهللا ظهر إلبراهيم أوالً فى أور ليخرجه منها         ٧:٩نح  + ٧:١٥

أور كان أول خطوة إلنسان يتبع اهللا فى خطة الخالص العظمى لتكوين شعب إسرائيل              

قصة بدأت بطاعة إبراهيم وإنتهت بطاعـة المـسيح حتـى           . الذى سيأتى منه المسيح   

وغالباً فالذى عّوق إبراهيم فى حاران هو       . وفى المقابل عدم طاعة إسرائيل هللا     . الموت

  . بعد ما مات أبوه= تارح أبوه لذلك قال

   -):٥(آية 

ولم يعطه فيها ميراثا وال وطاة قدم ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنـسله               

  . يكن له بعد ولدمن بعده ولم

وكان هناك وعـد    . واضح هنا أن الوعد بالميراث بوجود نسل إلبراهيم يرث األرض         

والنسل الذى له الوعد بالميراث هو المسيح الذى جعلـه وارثـاً            . إلبراهيم بوجود نسل  

فميراث األرض، أرض الميعاد كان رمزاً لميراث أمجـاد الـسماء لنـسل             . لكل شئ 

الحظ أنه يركز على    . مسيحيين وكان ذلك بواسطة عمل المسيح     إبراهيم باإليمان أى ال   

أن إبراهيم لم يمتلك األرض فهو يرفع أفكارهم بعيداً عن أهمية إمتالك األرض فأرض              

   .هذه هى خطة اهللا أن ينقل أوالده لمجد السماء. كنعان رمز ألرض أخرى هى السماء

   -):٦(آية 

 ارض غريبة فيستعبدوه ويـسيئوا      وتكلم اهللا هكذا أن يكون نسله متغربا في       

  .إليه أربع مئة سنة

  . هذا التغرب رمز لتغرب أوالد آدم بعد طرده من الجنة

   -):٧(آية 
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واألمة التي يستعبدون لها سادينها أنا يقـول اهللا وبعـد ذلـك يخرجـون               

  .ويعبدونني في هذا المكان

ه كان اهللا فيها يهذب ويعد      ومدة اإلستعباد هذ  . هذه الدينونة لفرعون رمزاً لدينونة إبليس     

يعبدوننى والهدف هو   . شعب إسرائيل ويفصله عن العادات الوثنية المنتشرة فى المنطقة        

واهللا يقولها عن جبل سيناء ولـيس       . ١٢:٣هذه قيلت لموسى فى خر      = فى هذا المكان  

إذاً اهللا يمكن عبادته فى كل مكان هنا نرى قوة الوعد فالشعب نما وتقوى فـى                . الهيكل

  . ونرى أيضاً أهمية الضيقات فى نمو شعب اهللا. أثناء عبوديته فى مصر

   -):٨(آية 

وأعطاه عهد الختان وهكذا ولد اسحق وختنه في اليوم الثامن واسحق ولـد     

  .يعقوب ويعقوب ولد رؤساء األباء االثني عشر

اهللا اختـار    اهللا وعد إبراهيم بالميراث له ونسله قبل أن يعطيهم عهد الختان و            ٥فى آية   

وكـان  . وبذلك يكون الوعد أثبت من الختان     . إبراهيم وهو غير مختون وأعطاه الوعد     

  .  هو ختم العهد،الختان بعد ذلك هو عالمة اإليمان

  -):٩(آية 

   .ورؤساء األباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر وكان اهللا معه

وكما صنع  . ١٠:١٥  حسد رؤساء الكهنة المسيح وصلبوه مر      ،كما حسد اإلخوة يوسف   

واهللا . اهللا من المكيدة ضد يوسف خالصاً هكذا صنع من المكيدة ضد المسيح خالصـاً             

كان مع يوسف فى أرض مصر بينما كان اإلخوة فى أرض الميعاد، فمـا معنـى مـا          

 فيوسف المحبوب مـن اهللا ملـك علـى          ،تفهموه أنتم من أن اهللا مرتبط بأرض الميعاد       

  . مصر

   -):١٠(آية 

ه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملـك مـصر             وأنقذ

ــصر    ــى مـــــ ــدبرا علـــــ ــه مـــــ   فأقامـــــ

  .وعلى كل بيته
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وكمـا ملـك    . وهكذا رفع اهللا المسيح المصلوب ليجلس عن يمينه وصار رأساً للكنيسة          

والمعنـى أن اهللا    . يوسف على المصريين خارج أرض الميعاد ملك المسيح على األمم         

  . اتهم لمجدمع أوالده ويحول ضيق

   -):١٤-١١(آيات 

ثم أتى جوع على كل ارض مصر وكنعان وضيق عظيم فكان آباؤنا            

ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباءنـا          . ال يجدون قوتا  

وفي المرة الثانية إستعرف يوسف إلى اخوته واسـتعلنت         . أول مرة 

  فأرسل يوسف واسـتدعى أبـاه يعقـوب        . عشيرة يوسف لفرعون  

  .يرته خمسة وسبعين نفساوجميع عش

الحظ أن إخوة يوسف هم الذين ذهبوا إليه جائعين مع سبق رفضهم وأذيتهم لـه فهـل                 

يفهم هذا السامعين فى المجمع ويذهبوا فى إيمان للمسيح الـذى رفـضوه والحـظ أن                

 أرض الميعاد التى يعتبرونها مقدسة بينما كان الشبع فى          ،الجوع الذى حدث فى كنعان    

لو كان المجمع قد تـرك إسـطفانوس        . رض الميعاد حيث يوسف هناك    مصر خارج أ  

يشرح ما يريد لكان قال لهم أنتم اآلن فى مجاعة لرفضكم المسيح فإذهبوا إليه تجـدون                

  . ٥٧الشبع لكنهم لألسف سدوا أذانهم آية 

. م على يد تيطس   ٧٠هذا ما سيحدث لليهود بسبب رفضهم للمسيح سنه         = وضيق عظيم 

. جاعة عظيمة أثناء الحصار ثم هالك ودمار إلصرارهم على الـرفض          وبدأ الضيق بم  

. وليتهم كانوا استفادوا من درس إسطفانوس عن إخوة يوسف الذى ذهبوا إليه ساجدين            

. هذه نبوة عن إيمان اليهود قبل المجـئ الثـانى         = وفى المرة الثانية إستعرف يوسف    

 وبنيه من الجوع بل أنقـذهم       ويفهم من كالم إسطفانوس أن أرض كنعان لم تنقذ يعقوب         

يقول أباؤنا فأباء اليهود هـم  ) ١١(وفى آية . يوسف المرفوض من خارج أرض كنعان    

 ٩+ نفس جاءوا مـع يعقـوب        ٦٦وهم  ) حسب السبعينية = ( نفساً ٧٥. أباء المسيحيين 

  . أنفس هم عائلة يوسف فى مصر

   -):١٦-١٥(آيات 
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 إلـى شـكيم     ونقلـوا . فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنـا       

ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمـور            

  .أبى شكيم

فإبراهيم إشترى مغارة المكفليه حيث دفن فيها بعض األباء،         . إسطفانوس يضغط القصة  

وواضح أن إسطفانوس دمـج القـصتين،       . ويعقوب إشترى فى شكيم حيث دفن يوسف      

 العبرانيين ويتركوا للسامع أن يمأل الفراغ فى        وهذا الدمج فى الحديث كان معروفاً عند      

ولكن اإلشارة هنا أن كل ما إمتلكه إبراهيم فى أرض الميعاد قبـر             . األحداث المعروفة 

ودليل إيمان األباء فى وعد اهللا بميراث األرض إصرارهم         . إشارة لغربتنا فى هذا العالم    

  . على دفن موتاهم فيها

   -):١٩-١٧(آيات 

وقت الموعد الذي اقسم اهللا عليه إلبراهيم كان ينمو         وكما كان يقرب    

. إلى أن قام ملك أخر لم يكن يعرف يوسف        . الشعب ويكثر في مصر   

فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنـا حتـى جعلـوا أطفـالهم              

  .منبوذين لكي ال يعيشوا

 بركة الرب جعلت الشعب ينمو، هذا الشعب الذى سيرث أرض كنعان واهللا سمح بهـذا              

الفرعون القاسى حتى يفطمهم عن قدور اللحم وعن أرض مصر فيفكروا فى العـودة              

والملك األخر هـو أحمـس الـذى طـر د           . بعد أن تمم اهللا مخططه فى جعلهم شعب       

والمعنى أن الضيق الـذى     . جعلهم يلقون بهم فى النهر    = أطفالهم منبوذين . الهكسوس

. فى نمو الكنيسة وفطامها عن أورشليم     يواجهه المسيحيين إآلن من اليهود سيكون سبباً        

  . وكل ضيقة يسمح بها اهللا ليفطمنا عن محبة العالم

   -):٢١-٢٠(آيات 

وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميال جدا فربي هذا ثالثة اشـهر             

  .ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. في بيت أبيه



  أعمال الرسل
 

٧  

 أى أن هيئة الولد كان فيهـا        ،باهللا أو نحو اهللا   األصل اليونانى جميالً    = وكان جميالً جداً  

والحـظ أن   . أدركها أبواه بل وإبنة فرعـون نفـسها       . ٢٣:١١مسحة إلهية سرية عب     

  . موسى العظيم لم يتربى فى هيكل بل فى بيت وثنى

   -):٢٢(آية 

  .فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في األقوال واألعمال

 يتدرب على أيدى علماء مصر فى كل فنون العلم واألدب فهو            لقد سمح اهللا لموسى أن    

وواضح من كالم إسطفانوس أنه ال      . سيصير ملكاً وسط شعبه، هذا إعداد إلهى لموسى       

يجدف على موسى بل يظهر عظمة موسى من يوم ميالده وفى إمكانياته ومـع هـذا                

  . رفضوه وثاروا عليه وهكذا عملوا مع المسيح

  . معجزاته وقيادته للشعب= األعمال. لذى وضعهالناموس ا= األقوال

   -):٢٨-٢٣(آيات 

ولما كملت له مدة أربعين سنة خطر على باله أن يفتقد اخوته بني             

وإذ رأى واحدا مظلوما حامى عنه وانـصف المغلـوب إذ         . إسرائيل

فظن أن اخوته يفهمون أن اهللا على يده يعطيهم نجاة          . قتل المصري 

هـم يتخاصـمون    وفي اليوم الثاني ظهر لهم و.وأما هم فلم يفهموا   

فساقهم إلى السالمة قائال أيها الرجال انتم اخـوة لمـاذا تظلمـون             

فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائال من أقامـك رئيـسا           . بعضكم بعضا 

  .أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري. وقاضيا علينا

رعون وبدأ إعـداد العـدة   ربما كان موسى يخطط لثورة عسكرية ضد ف= يفتقد إخوته 

وسط الشعب، فلما مات المصرى وصل لفرعون أن موسى يتزعم ثورة وسط اليهـود              

وهـذا إن   . لتقود هذه الثورة  = من أقامك رئيساً  وهذا اليهودى يقول له     . لذلك طلب قتله  

. دل على شئ فسيدل على انهم عشقوا العبودية والذل فى مصر من اجل قدور اللحـم               

مح بهذا ليكمل إعداد موسى ويكمله بالتواضع فيصير قائداً مثالياً يفهـم            وعموماً فاهللا س  

وأيضاً ليزداد ذل الـشعب فيـصرخ طالبـاً         . أن خالص الشعب بيد اهللا وليس بيده هو       
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 إذ كان البد لهم أن يقتنعوا بأن الخروج أنسب لهم، وبـدون هـذا               ،الخروج والخالص 

  . ربما من مسخره= اًمظلوم. الذل ما كانوا فكروا أو قبلوا الخروج

   . سنة هذه من التقليد اليهودى٤٠ مدة =لما كملت له أربعين سنة

وبـدالً مـن أن     . تدل على أن من أنقذه موسى باألمس نشر القصة        = من أقامك رئيساً  

 خلـصهم   ،وكما خلصهم يوسف بعد أن ناله منهم ضـرر        . يشكروا موسى هاجوا عليه   

وإشارة إسـطفانوس لقـول اليهـودى       . سيحوهكذا الم . موسى بعد أن نال منهم ضرر     

، ٥١لموسى من أقامك رئيساً هو تمهيد للتوبيخ الذى سيوجه لمجمع السنهدريم فى آية              

  . ٣٥وآية 

   -):٢٩(آية 

فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في ارض مديان حيث ولـد             

  .ابنين

مى إبنـه جرشـوم     وهذا ما أثر فى نفس موسى فس      . بعد أن كان أميراً   = وصار غريباً 

  . وهذا رمز للمخلص الذى أخلى ذاته أخذاً صورة عبد. بمعنى غربة

   -):٣٠(آية 

ولما كملت أربعون سنة ظهر له مالك الرب في برية جبل سيناء في لهيب              

  .نار عليقة

 صار  ٣١مالك الرب هو األقنوم الثانى فى أحد ظهوراته فى العهد القديم بدليل فى آية               

ولماّ تكلم قال أنا إلـه      . إذا المتكلم هو يهوه نفسه    . لرب تعنى يهوه  إليه صوت الرب وا   

وكما لم تحـرق    .  والنار إشارة لطبيعة اهللا فالكتاب يقول إلهنا نار آكلة         ٣٢آية  . إبراهيم

. فالعليقة إشارة للتجسد  . النار العليقة هكذا حل فى بطن العذراء دون ان تحترق العذراء          

وكان تجسد المـسيح بدايـة      .  قصة الخروج من مصر    وكان هذا الظهور لموسى بداية    

والحظ هنا أن اهللا يظهر لموسى فى سـيناء ولـيس           . قصة الخالص من عبودية إبليس    

  . فاهللا ليس مقيداً بمكان. أرض الموعد

   -):٣٣-٣١(آيات 
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تقدم ليتطلع صار   فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر وفيما هو ي         

اله إبراهيم واله اسحق واله يعقوب      أنا اله آبائك    . إليه صوت الرب  

فقال له الرب اخلع نعل رجليك      . فارتعد موسى ولم يجسر أن يتطلع     

  .الن الموضع الذي أنت واقف عليه ارض مقدسة

المعنى أنه حان وقت تنفيذ الوعود التى كانـت         = إله إبراهيم وإله أسحق وإله يعقوب     

 ويعقوب وموسـى اآلن يكمـل هـذا       فاهللا له مخطط بدأ باألباء إبراهيم وإسحق      . لألباء

أما وجهـى   .. واهللا أخبره بعد ذلك ال يرانى اإلنسان ويعيش        =فإرتعد موسى . المخطط

وهنا نرى أن   . ووجه اهللا بمعنى شخص او كيان اهللا الفائق       . ٢٣-٢٠:٣٣فال يرى خر    

والحظ أن هذه األرض كانـت هـى        = ارض مقدسة . اهللا يقدس المكان الذى يحل فيه     

 فما معنى ان تكون أورشليم فقـط أرضـاً          ،نما يحل اهللا يصير المكان مقدساً     سيناء فأي 

رمز للتخلـى عـن الخطايـا       = خلع الحذاء . مقدسة بل يمكن السجود هللا فى أى مكان       

  . فالحذاء رمز لإلحتكاك بقاذورات العالم ومحبة األمور الزمنية الميتة

   -):٣٤(آية 

معت أنينهم ونزلت ألنقذهم    أنى لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر وس        

  .فهلم االن أرسلك إلى مصر

فاهللا ال يجبر أحد على شـئ بـل         . السخرة عملت عملها والشعب اآلن مقتنع بالخروج      

اهللا موجود فى كل مكان ولكن قوله نزلت إشارة إلهتمامـة تعـالى             = نزلت. يقنعه به 

  . وفيه إشارة للتجسد. بالبشر الموجودين على األرض

   -):٣٥(آية 

هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا هـذا أرسـله اهللا            

  .رئيسا وفاديا بيد المالك الذي ظهر له في العليقة

بعد أن أظهر لهم عظمة موسى وعالقته باهللا وتكليف اهللا لـه يظهـر لهـم تـذمرهم                  

 =وفاديـاً . ورفضهم لموسى العظيم، وهكذا إستمروا فى رفضهم هللا فى شخص المسيح          

= هذا موسـى  . أى مخلصاً ومنقذاً ومع هذا رفضوه وهذا ما صنعوه بالمسيح المخلص          
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تكرار اسم موسى هنا كان للغت النظر للتشابه بين موسى والمسيح فى عملية الخالص              

. المجمع إتهم إسطفانوس بأنه يجدف علـى موسـى        . والرفض لكليهما من قبل الشعب    

  . باءكم أما أنا فأعرف قدرهوهو هنا يقول بل من تذمر على موسى هم أ

   -):٣٦(آية 

هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في ارض مصر وفي البحر األحمر وفي            

  .البرية أربعين سنة

كما صنع موسى عجائب صنع المسيح عجائب والهدف إقناع الشعب بان يـسير وراء              

  . اهللا والنتيجة دائماً عناد ورفض وتذمر لمن أحبهم وسعى لخالصهم

   -):٣٧(آية 

هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الـرب إلهكـم               

  .من اخوتكم له تسمعون

طالما أن موسى تنبأ عن المسيح إذا ال مناقضة بين موسى والمسيح هنا نرى موسـى                

         الطريـق أمامـه      . ليس مجرد رمز للمسيح بل كان شاهداً للمسيح وتنبأ عنه دعوكان ي

 إذا  ،والقصد أنه إذا أتى المرموز إليه ينتهى دور الرمز        . تى منه المسيح  بإعداد شعب يأ  

والحظ أن بقية كالم موسى فى هذه النبوة أن مـن ال            . أتى المسيح ينتهى دور موسى    

  . وبهذا فهو يدين من يحاكموه ويحذرهم مهـدداً . يسمع كالم هذا النبى فإن اهللا سيحاسبه  

  . هذا من ناحية الجسد=نبياً مثلى 

   -):٣٨(آية 

هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع المالك الذي كان يكلمه فـي               

  .جبل سيناء ومع آبائنا الذي قبل أقواال حية ليعطينا إياها

. الكنيسة هى إكليسيا باليونانية وهى ترجمة لكلمة الجماعة فى العبريـة          = فى الكنيسة 

مـع المـالك    . وسط الجماعة = ةفى الكنيسة فى البري   . أى موسى = هذا هو الذى كان   

أى اهللا نفسه يهوه أو األقنوم الثانى اإلشارة هنا لكالم اهللا مع موسى بعـد               = الذى يكلمه 

أى النـاموس  = الذى قبل أقواالً حيـة    .  فاهللا كلم األباء فى سيناء     =ومع أبائنا . الخروج
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مجدفاً علـى   فهل بهذا القول يكون إسطفانوس       (١٢:٤فكلمة اهللا دائماً حية وفعالة عب       

الحظ هنا تصوير إسطفانوس أن الكنيسة هى إجتماع اهللا مع شعبه فـى أى              ). الناموس

وهكذا المسيح فى وسط كنيسته فى غربتهـا فـى هـذا            . مكان وليس فى أورشليم فقط    

  .العالم

   -):٣٩(آية 

الذي لم يشا آباؤنا أن يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلـى              

  .مصر

وهكـذا  ) ٤،١٠-١:١٤عـد  ( ائيل أرادات رجم موسى ليعودوا إلى مصر    جماعة إسر 

أى ضـلوا وإنحرفـوا وإشـتاقت قلـوبهم         = رجعوا بقلوبهم إلى مصر   . فعلوا بالمسيح 

  . لخيرات مصر وللشهوات الحسية وأخيراً تمردوا

   -):٤٠(آية 

قائلين لهرون اعمل لنا إلهة تتقدم أمامنا الن هذا موسى الذي أخرجنا من             

  . مصر ال نعلم ماذا أصابهارض

  . األباء أرادوا لهم آلهة تتقدمهم واليهود الحاليين بقيادة قيافا قالوا ليس لنا ملك إالّ قيصر

   -):٤١(آية 

  .فعملوا عجال في تلك األيام واصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم

 لعبودية مـصر    هنا وصل إسطفانوس لتصوير تمرد األباء على اهللا ورجوعهم بقلوبهم         

  . والعجل هو تقليد للعجل أبيس اإلله المصرى. ولخطايا مصر

   -):٤٣-٤٢(آيات 

فرجع اهللا وأسلمهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب فـي كتـاب             

األنبياء هل قربتم لي ذبائح وقرابين أربعين سنة في البرية يا بيـت             

ثيل التـي   بل حملتم خيمة مولوك ونجم إلهكم رمفان التما       . إسرائيل

  .صنعتموها لتسجدوا لها فأنقلكم إلى ما وراء بابل
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 فإماّ أن يطلب اإلنسان اهللا فيعطيه ذهناً مفتوحاً ليـسير فـى طريـق               ٢٨:١راجع رو   

وهذا ما حدث إلسرائيل    . القداسة أو نترك اهللا ونعطيه القفا فينحط ذهننا وتنغلق عيوننا         

 وإسطفانوس هنا يقتـبس     ١٧:٤،١٨ان هو   إذ تركوا اهللا نجدهم وقد إنحطوا لعبادة األوث       

هى فى نظامها وكثرتها كجـيش مـنظم يـديره اهللا           = جند السماء  ٢٧-٢٥:٥من عا   

ويضبطه كضابط الكل ولها ناموس يديره اهللا ويضبطه كضابط الكـل ولهـا نـاموس               

اإلله زحل  = رمفان. وهم عبدوا الشمس والقمر والنجوم    . يديرها وضعه اهللا وال تخطئه    

SATURN هو إله بنى عمون ومولوك تعنى ملك       = مولوك. رمزوا له بصورة نجم    و

وعبده إسرائيل بعد دخولهم أرض الموعد وكان له تمثال نحاس يوقدون فيه ناراً إلـى               

  . بالتباين مع خيمة الشهادة= خيمة مولوكأن يحمر ويقدمون أوالدهم ذبائح له 

. يكم إلـى مـا وراء دمـشق       فى نبوة عاموس وردت فأسب    = فأنقلكم إلى ما وراء بابل    

وربما كان األراميـون أو األشـوريون هـم         . فعاموس قال نبوته قبل سبى بابل بكثير      

ولكن . األعداء الظاهرون وقت النبوة لذلك يشير النبى إلى السبى بقوله ما وراء دمشق            

قوله ما وراء دمشق يعنى أن السبى سيكون أبعد بكثير من دمشق، هناك بابل التى لـم                 

وألن . روفة وقت عاموس وهى أخطر بكثير من أرام وأبعد بكثير من دمـشق            تكن مع 

ولكن بعد أن أصبح معروفاً ان السبى حدث إلى   . بابل لم تكن معروفة لم يذكرها باإلسم      

ومعروف من النبوات أن السبى إلى بابل حـصل         . بابل فإسطفانوس يذكره هنا باإلسم    

  . ألوثانعلى عباداتهم ل) أى على يهوذا(لهم كعقوبة 

   -):٤٥-٤٤(آيات 

وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الـذي كلـم              

التي ادخلها أيـضا    . موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه        

آباؤنا إذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك األمم الـذين طـردهم اهللا           

  .من وجه آبائنا إلى أيام داود

وكان اهللا يجتمع مع شـعبه فـى   . ماع حيث يجتمع اهللا مع شعبه     الخيمة هى خيمة االجت   

قوله الشهادة إشـارة إلـى لـوحى        = خيمة الشهادة . البرية وفى الخيمة حتى أيام داود     
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أدخلوها ألرض كنعان حيـث     = أدخلها أباؤنا .  والتابوت سمى تابوت الشهادة    ،الشريعة

ب أرض كنعان لذاتها، فقد ملك      وهو بهذا يشير ألن اهللا ال يح      . كان ملوك األمم يملكون   

صـاروا  = إذ تخلفوا عليها  .  ولكن اهللا يحبها لو سكن فيها قديسين       ،عليها ملوك أشرار  

قوة الخيمة أنها تحمل ظل     = على المثال الذى  . خلفاء فى ملكها لألمم الذين طردوا منها      

  . السماويات

   -):٤٧-٤٦(آيات 

ولكن .  إلله يعقوب  الذي وجد نعمة أمام اهللا والتمس أن يجد مسكنا        

  .سليمان بنى له بيتا

حينما بنى داود له بيتاً فخماً أراد أن يبنى هللا بيتاً واهللا أخبره أنه من نسله من سـيبنى                   

. وكان سليمان رمـزاً للمـسيح     . وهذه نبوة عن المسيح الذى يبنى هيكل جسده       . الهيكل

 قلـوب   ،يد قلـوب تحبـه     بل اهللا ير   ،فاهللا ال يهتم أن يكون له بيت من الرخام والذهب         

 وصـار   ، وهذه أعدها المسيح كهياكل هللا بأن أرسل الروح القـدس          ،مقدسة يرتاح فيها  

داود وجد نعمـة    = الذى وجد نعمة  . المؤمنين يعبدون اهللا ويسجدون له بالروح والحق      

  .  وواضح من الكالم أن سليمان ليس األعظم من داود ومع هذا بنى الهيكل،أمام اهللا

   -):٥٠-٤٨(آيات 

. كما يقول النبـي   لكن العلي ال يسكن في هياكل مصنوعات األيادي         

واألرض موطئ لقدمي اي بيت تبنون لي يقـول         السماء كرسي لي    

  .أليست يدي صنعت هذه األشياء كلها. الرب واي هو مكان راحتي

السماء كرسى اهللا واألرض مـوطئ      . من هو فوق الكل ساكن سماء السموات      = العلّى

ال يسكن   .٢٢:٢٣ + ٣٤:٥،٣٥ وقارن مع مت     ١:٦٦،٢ه مأخوذة من إش     هذ= قدميه

وهذه اآلية رددهـا    .  فهو يمأل كل مكان وال يحده مكان       =فى هياكل مصنوعات األيادى   

 وسليمان بعد أن أتم أفخم بناء قال هل يسكن اهللا حقـاً علـى               ٢٤:١٧بطرس فيما بعد    

ل أنه يسكن مع المنـسحق      ولكن اهللا يقو  . ١٨:٦ + ٦:٢أى  ٢ + ٢٧:١٨مل  ١األرض  

إسطفانوس هنا يريد أن يقول أن اهللا ال يحده الهيكـل الـذى             . ١٥:٥٧والمتواضع أش   
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ونفهـم ان سـليمان بنـى       . تفتخرون به بل هو يقدس كل مكان يرفع فيه اإلنسان قلبه          

. ١:٦٦،٢الهيكل كمكان سكنى هللا ولكن األصح أن اهللا موجود فى كل مكان بدليل أش               

فإن كان إسطفانوس قد قال إن الهيكل له وضع مؤقت فلـه            .  لداود من قبل   وما قاله اهللا  

وهنا إسطفانوس يشرح لهم أن اهللا ال يحتـاج للهيكـل بـل             . سند فى نبوة إشعياء هذه    

 وإن فشل هيكل سليمان فى      ،اإلنسان يحتاج للهيكل ليتحول اإلنسان لمكان يرتاح فيه اهللا        

  . هذا فال داعى لوجوده

   -):٥١(آية 

ا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب واآلذان انـتم دائمـا تقـاومون             ي

  .الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك انتم

إذاً تهمـة أن الـشعب      . ٦:٩تث   + ٨:٣٤،٩ + ٣:٣٣،٥ + ٩:٣٢،١٠قارن مع خر    

هـو  ). الطاعة يكنى عنها بإحناء الرأس    ( صلب الرقبة أى غير مطيع هى تهمة قديمة         

.  حرفيتهم أغلقوا أذانهم وقلوبهم وعيونهم فلم يعرفوا المسيح وصـلبوه          يتهمهم أنهم فى  

هم إتهموه أنه يجدف على ناموس موسى فأحال التهمة عليهم وأنهم هم الذين يعـصون               

اتهمهـم  . إتهموه بالتجديف على الهيكل وكانت إجابته أن الهيكل مبنى مؤقت         . كالم اهللا 

 هـى تهمـة     =غير المختونين بالقلوب  . لبأنهم يهتمون بختان الجسد وليس بختان الق      

وغلف القلب هو نجاسـه     . ٢٦:٩ + ٤:٤أر   + ١٦:١٠تث   +٤١:٢٦أيضاً قديمة ال    

= وغلـف األذن  .  هو موقف عدائى مع اهللا     ،القلب وعدم طاعة اهللا ونقض العهد مع اهللا       

 إذاً هو أيضاً تهمة قديمة ضد اليهود ومعناها أن األذن ال تـسمع إنـذارات                ١٠:٦أر  

هذه الصفات القديمة والتى مازالت     . لرب بل تتلذذ بنجاسات العالم والمعارف الشيطانية      ا

. فيهم هى التى جعلتهم ال يسمعون كالم المسيح وال يطيعونه بل يصلبوه فهم لم يفهموه              

إن دفاع إسطفانوس كان دفاع عن المسيح والمسيحية وإلقـاء التهمـة علـى اليهـود                

والـروح  . ٩:٦٣،١٠قـارن مـع أش      = ومون الروح القدس  أنتم دائماً تقا  . المعاندين

  .القدس يشهد باألنبياء عن المسيح

   -):٥٢(آية 
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اي األنبياء لم يضطهده آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانباوا بمجيء البار            

  .الذي انتم االن صرتم مسلميه وقاتليه

بياء الذين تنبـأوا   فاليهود إضطهدوا كل األن٣٤-٢٩:٢٣هذا ما قاله المسيح عليهم مت       

  . عن المسيح

   -):٥٣(آية 

  .الذين أخذتم الناموس بترتيب مالئكة ولم تحفظوه

 ٢:٢هذا تقليد يهودى أن الناموس أعطى بواسطة مالئكة وهذا ما قاله بولس أيضاً عب               

 ، ترجمـة سـبعينية    ٤-١:٣٣تث   + ١٧:٦٨وربما فهموا هذا من مز      . ١٩:٣غل  + 

وواضح أن إسطفانوس هنا يريد أن يقول أنكم لـو          . مالئكةفالسبعينية ترجمت قديسيه ل   

وهذا هو وضع تالميذ المسيح إذ هم عرفـوه         . حفظتم الناموس لكنتم قد عرفتم المسيح     

   .وتبعوه وأحبوه إذ كانوا ملتزمين حقاً بقلوبهم بطاعة الناموس

   -):٥٤(آية 

  .فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه

            عدم لياقة الهيكل لسكنى اهللا) ١أى = هذا

  .إتهامهم بقتل األنبياء والمسيح) ٢  

   .مع أن وجهه كان كمالك أما هم فصاروا كوحوش متعطشة للدماء= حنقوا

   -):٥٥(آية 

وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد اهللا             

  .ويسوع قائما عن يمين اهللا
 ما قاله بإيمان قوى، فنقله اهللا إلى مرتبة العيان ليرى المسيح الـذى              لقد قال إسطفانوس  

. شهد عنه والذى سوف يذهب إليه بعد لحظات وكان هذا ليعطيه ثباتاً فى لحظات الشدة              
  .التعبير يشير للقوة والمجد= يمين اهللا

   -):٥٦(آية 
  .فقال ها أنا انظر السماوات مفتوحة وابن اإلنسان قائما عن يمين اهللا
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لقد أدانتـه محكمـة األرض وبرأتـه        . السموات مفتوحة لتستقبل الشهيد الشاهد األمين     
وكانت الرؤيا التى رآهـا فرصـة أخيـرة         . محكمة السماء التى يراها اآلن أمام عينيه      

والذى أخبر لوقا   . ليشهد بها أمام هذا الجمع عن يسوع إبن اإلنسان القائم عن يمين اهللا            
ولكن منظـر وجـه     . رسول والذى كان حاضراً هذه المحاكمة     بكل ما دار هو بولس ال     

وكـان مـا قالـه      ). ٢٠:٢٢أع  (إسطفانوس وكلماته صارت حيه ال تنسى من ذاكرته         
وكان اليهود يفهمون هذه    . ١٣:٧،١٤إسطفانوس هنا هو ترديد لما قاله دانيال النبى دا          

لقـول قائمـاً والقـول      ال تعارض بين ا   = قائما عن يمين اهللا   . النبوة أنها على المسيح   
فقائماً أى متواجداً، وهو متواجد فى حالة جلوس أى المـساواة فـى الكرامـة               . جالساً
  .والمجد
   -):٥٨-٥٧(آيات 

. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحـدة         
وأخرجوه خارج المدينة ورجموه والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي         

  .شاب يقال له شاول
 بل ما حدث كان حالة ثورة وهياج حركهـا          ،ه لم يصدر حكم ضد إسطفانوس     واضح أن 
وهنا رئيس الكهنة كان قد إنتهز فرصة غياب بيالطس فى قيصرية ونفذ حكـم              . إبليس

  الرجم متعلالً 
  . أنه لم يصدر حكم رسمى من المجمع بالقتل )١
   .أنها حالة هياج عام لم يستطع رئيس الكهنة أن يقاومه )٢

سـدوا  . ١٦-١٣:٢٤كما نص الناموس كعقوبة للمجدف ال    = المدينـة أخرجوه خارج   
وشرح بقية اآلية تجده فى     . حتى ال يسمعوا بقية دفاعه وشهادته فتتندس أذانهم       = أذانهم

  . حياة بولس الرسول
   -):٦٠-٥٩(آيات 

فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل          
خ بصوت عظيم يا رب ال تقم لهم        ثم جثا على ركبتيه وصر    . روحي

  .هذه الخطية وإذ قال هذا رقد
 لم يكن هنا يقلد المسيح إنمـا        ،هنا نرى إسطفانوس يقول ما قاله المسيح على الصليب        

  . ٢٠:٢كان المسيح يحيا فى إسطفانوس غل 
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 فى يـدك أسـتودع روحـى        ٥:٣١داود يقول فى مز     = أيها الرب يسوع إقبل روحى    
ونقارن هذا مع مـا قالـه       . نفهم أن إسطفانوس فهم أن يسوع هو اهللا       ويقولها هللا وبهذا    

وبهذا أيضاً نفهم أن إسطفانوس     ) ٤٦:٢٣لو  (يا أبتاه فى يديك أستودع روحى       " المسيح  
هـو  . فهم أن كل ما لآلب هو لالبن، فيمكن إذاً أن نستودع له أرواحنا كما اآلب أيضاً               

  . كان يستشهد ويموت وهو يصلى
وغفـران إسـطفانوس   . هذا دليل أن الروح الذى فيه أعطاه قوة      = يمصرخ بصوت عظ  

بـل  . لمن يرجمونه هو دليل حياة المسيح الغافر فيه ومن ال يغْفر ال يغْفَر لـه أيـضاً                
بغفرانه هذا أكمل شهادته عن المسيح، فإسطفانوس شهد للمسيح فى حياتـه كمـا فـى          

  . موته
 ١١:١١لعازر حبيبنا قد نام يـو       " امة المسيح   هذا هو اإلسم الجديد للموت بعد قي      = رقد

   .وشتان الفرق بين رقاد القديسين وهم يرون السماء مفتوحة وموت األشرار فى رعب
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æàbrÜa@bz–fia@ @

   -) :١(آية 

وكان شاول راضيا بقتله وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة            

لـسامرة مـا عـدا      التي في أورشليم فتشتت الجميع في كور اليهودية وا        

  .الرسل

ربما كان شـاول الطرسوسـى عـضواً فـى        . إذ ظن أن المسيحية قد إنتهت     = راضياً

وكان اإلضطهاد الذى بدأ سببه الثورة التى حدثت بسبب ما قاله إسطفانوس            . السنهدريم

ان الهيكل إنتهى دوره فلقد فهموا أن هناك إنفصال تام بين المسيحية واليهودية وانه ال               

تبنـى  ) بولس(فلقد أبطلت المسيحية عوائد الناموس، والعجيب أن شاول         . ينهماتعايش ب 

وما زاد فـى هيـاج اليهـود ضـد          . بعد ذلك هذا المنهج الذى جلب عليه أالماً شديدة        

إسطفانوس إتهامه الواضح لهم والجرئ بأنهم ورثة قتله األنبياء، وكان هـذا اإلتهـام              

ضطهاد العنيف الذى ثـار ضـد المـسيحيين         وبسبب اإل . موجهاً لرؤساء الكهنة أيضاً   

وكان هذا التشتيت   . وكان شاول هو قائد هذا اإلضطهاد     . إضطروا للهرب من أورشليم   

  . سبب بركة إذا إنتشر المسيحيين فى كل مكان فإنتشرت المسيحية فى كل مكان

حما اهللا الرسل ليكملوا رسالتهم وربما خافوا منهم بسبب المعجـزات           = ما عدا الرسل  

   .العجيبة التى كانوا يعملونها لذلك لم يمسهم أحد فى هذا اإلضطهاد

   -):٢(آية 

  .وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة

. ٧:٥٠،١٠،١١تعنى ضرب على الصدر وهذه العادة تعلموها من مصر تك            =مناحة

لخـروج علـى    وتقاليد اليهود لم تكن تسمح بعمل مناحة على المحكوم عليهم بـسبب ا            

ولكن إسطفانوس بوجهه المالئكى قد إجتذب عدداً كبيراً من المحبين حتى من            . الناموس

وهؤالء األتقياء لم يكونوا راضين عن قتل       . ٥:٢ راجع أع    رجال أتقياء = وسط اليهود 

وربما كانوا من   . إسطفانوس وشعروا بأن السنهدريم قد ظلمه فعملوا عليه مناحة كبيرة         



  أعمال الرسل
 

٢  

والمسيحيون عملوا هـذه    . هود الذين أحبوا أسطفانوس لوجهه المالئكى     المسيحيين والي 

  . المناحة إعالناً عن عدم خجلهم من التهمة التى وجهت إلسطفانوس بل فرحهم به

   -) :٣(آية 

وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجاال ونساء            

  .ويسلمهم إلى السجن

للكنيسة، يدخل البيوت ويغتصبها ويدمر ممتلكاتهم ويلقى       لقد صار شاول عدوا خطيراً      

أصل الكلمة يمـزق كـوحش      = يسطو. القبض عليهم للسجن بأوامر من رؤساء الكهنة      

  . ٣٤:١٠مفترس راجع عب 

   -) :٥-٤(آيات 

فانحدر فيلبس إلى مدينـة مـن       . فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة    

  .السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح

فصار المسيحيين الذين تشتتوا فى كل مكان       . الكلمة تعنى نثر البذور للزراعة     =اتشتتو

وكان هذا سبب بركة للمـسيحيين      . هم بذور لإليمان إنتشرت وأتت بثمار فى كل مكان        

هو الثانى بعـد    = فيلبس. إذ ظن المسيحيين أنهم سيظلون مرتبطين بأورشليم والهيكل       

إذاً . سامرة تماماً كما أرادها الرب يسوع أن تمتد       وهنا نرى الخدمة تمتد لل    . إسطفانوس

. هذا التشتيت وهذا اإلضطهاد انتج خيراً للكنيسة وكان بسماح من اهللا ليمتد الملكـوت             

ونالحظ أنه كانت هناك عداوة شديدة بـين        . ألن أورشليم أعلى فهى على جبل     = إنحدر

ن وهم ال يعرفـون سـوى       اليهود والسامريين فالسامريين هم خليط من اليهود والوثنيي       

ولكن المحبـة   . وكان اليهود ال يتعاملون مع السامريين أبداً      . أسفار موسى الخمسة فقط   

ونفهم مـن   . المسيحية ال تعرف أى عداوة ولهذا السبب ذهب المسيح للمرأة السامرية          

المرأة السامرية أن السامريين كانوا ينتظرون المسيا لذلك فهم يأتون فى ترتيب الكرازة             

وكمـا أوضـح إسـطفانوس نهايـة        . ٨:١أع   + ٢٥:٤،٢٦بعد اليهود وقبل األمم يو      

  .اليهودية بدأ فيلبس هذا الكرازة خارج اليهودية وأورشليم
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   -) :٨-٦(آيات 

وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم      

جـسة  الن كثيرين من الذين بهم أرواح ن      . ونظرهم اآليات التي صنعها   

كانت تخرج صارخة بصوت عظيم وكثيرون من المفلـوجين والعـرج           

  .فكان فرح عظيم في تلك المدينة. شفوا

وضع يد الرسل على الشمامسة السبعة أعطاهم قوة لعمـل العجائـب وحكمـة وقـوة                

وألن المدينة بها ساحر مشهور فكان البـد أن يـزود اهللا رسـوله فيلـبس                . للكرازة

بـنفس   وألن السامريين كانوا ينتظرون المسيا سمعوا فيلبس         .بالمعجزات ليؤمن الناس  

هذا دليل على عمل الروح القدس فيهم فالفرح مـن ثمـار            = فكان فرُح عظيم  . واحدة

الروح وعمل الروح القدس والمعجزات التى يسمح بها دائماً هى لخير الناس وتعطيهم             

  . فرح

   -) :١١-٩(آيات 

مون يستعمل الـسحر ويـدهش      وكان قبال في المدينة رجل اسمه سي      

وكان الجميـع يتبعونـه مـن       . شعب السامرة قائال انه شيء عظيم     

ــة  ــوة اهللا العظيم ــو ق ــذا ه ــائلين ه ــر ق ــى الكبي ــصغير إل   .ال

  .وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويال بسحره

 أى من آثاره ضـرر وكآبـة        ،السحر هو معجزات الشياطين ولكنه للضرر والخراب      

السحر ربما يدهش من يراه ولكنه ال       . الروح القدس الذى يسبب فرح وخير     عكس عمل   

وكان السحر منتشراً بـين الـسامريين       . يترك فى نفسه سوى الخوف والمرارة والكآبة      

ولما إتهموا المسيح بالسحر قالوا إنك سامرى       . حتى أن اليهود اسموا السحرة سامريين     

  . ٤٨:٨وبك شيطان يو 

 ويدعى أنـه حالـة      ، ويدعى العلم الغيبى   ،ربوبية بأعمال خارقة  كان يّدعى ال  = سيمون

وذكـره  . وأنه وسيط بين اهللا واإلنسان    ) نفس الفكر الغنوسى  ( وسط بين اهللا واإلنسان     

القديسين هيبوليتس ويوستينوس وذكروا هرطقاته وقوة سحره وكيف هاجم المـسيحية           
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لـسامريون أن سـيمون هـو تجـسد         لقد إعتبر ا  = هذا هو قوة اهللا العظيمة    . فيما بعد 

وقيل أن سيمون ذهب إلى روما وقـاوم بطـرس          . لأللوهية أو أن قوة اهللا قد حلت فيه       

   -:يقال. هناك ونالحظ أن عدو الخير يقاوم الكنيسة إما باإلضطهاد أو بالخداع

  . أنه طلب دفنه وأنه سيقوم فدفنوه لكنه لم يقم )١

  بصالة بطرس سقط ومات ويقال أنه سيصعد كالمسيح وإرتفع فعالً و )٢

  "إلى سيمون اهللا القدوس" ولقد أقام له كلوديوس قيصر تمثاالً كتب تحته 

   -) :١٢(آية 

ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر باألمور المختصة بملكوت اهللا وباسم 

  .يسوع المسيح اعتمدوا رجاال ونساء

ؤمنـوا ويتركـوا    الروح القدس يعمل مع فيلبس بالمعجزات وفى قلوب الـسامريين لي          

  . سيمون

   -) :١٣(آية 

وسيمون أيضا نفسه أمن ولما اعتمد كان يالزم فيلـبس وإذ رأى آيـات              

  .وقوات عظيمة تجرى اندهش

. سيمون ميز بين الزيف الذى يمارسه والقوة الحقيقية التى ينادى بها ويستعملها فيلبس            

 ليمارس سحره بطريقـة     لكن لألسف هو أراد أن يستفيد بالمعمودية بطريقة خاطئة أى         

 هو لم يتحرر تماماً من عبوديتـه        .إعتقد هو أنها أقوى من طرقه     ،مسيحية أكثر فاعلية  

 .ال ليتعلم ويتوب بل ليتعلم منه كيف يعمل هذه المعجزات         = كان يالزم فيلبس    . إلبليس

 بل كل ما كان يبحـث عنـه         ،هو لم يفتح قلبه هللا وليؤمن بكل ما يقوله فيلبس عن اهللا           

  . د من القوى السحرية التى تمجده وتزيد دخلهمزي

   -):١٧-١٤(آيات 

لت كلمـة اهللا    ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قب         

اللذين لما نزال صـليا ألجلهـم لكـي         . ويوحناأرسلوا إليهم بطرس    

ألنه لم يكن قد حل بعد على أحد مـنهم غيـر          . يقبلوا الروح القدس  
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حينئذ وضعا األيادي علـيهم     .  باسم الرب يسوع   انهم كانوا معتمدين  

  .فقبلوا الروح القدس

. كان للشمامسة السبع أن يعمدوا ولكن وضع اليد ليحل الروح القدس كان للرسل فقـط              

وياللمفارقة فقد طلب يوحنا من قبل أن تنزل        . لذلك إستلزم األمر نزول بطرس ويوحنا     

هو اآلن يضع يده لكن لتنزل نار الروح         وها   ٥٤:٩ناراً من السماء لتحرق السامرة لو       

ووضع األيادى هـو مـا      . القدس فتقدسهم ويمألهم الروح وتشتعل قلوبهم حباً للمسيح       

  . ليسكن الروح القدس فى اإلنسان) الميرون(يسمى اآلن سر المسحة 

   -) :٢١-١٨(آيات 

ولما رأى سيمون انه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم           

قائال أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتـى اي مـن           . لهما دراهم 

فقال له بطرس لتكن فضتك     . وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس     

لـيس لـك    . معك للهالك ألنك ظننت أن تقتني موهبة اهللا بدراهم        

  .ال قرعة في هذا األمر الن قلبك ليس مستقيما أمام اهللا ونصيب

والسيمونية هـى شـراء الرتـب       . حرمتههذا ما أسمته الكنيسة بعد ذلك بالسيمونية و       

وسيمون رأى أن من يحل عليه      . الكنسية بالمال والكنيسة تحرم من يبيع أو من يشترى        

 فحرمـه بطـرس إذ وجـده مـازال          ، فأراد شراء هذه الموهبة    ،الروح يصنع عجائب  

ــيس ــستعبداً إلبل ــة  . م ــة مجاني ــب كهب ــذه المواه ــى ه ــة أن اهللا يعط   والحقيق

ت تستخدم فى توزيع الميراث وسيمون بعبوديته للشيطان ما عاد          كلما= نصيب وقرعة   

   .ابناً ليرث

   -) :٢٣-٢٢(آيات 

الني . فتب من شرك هذا واطلب إلى اهللا عسى أن يغفر لك فكر قلبك            

  .أراك في مرارة المر ورباط الظلم

يفهم من كالم بطرس أنه يرى سيمون والشياطين تحيط به وهو مازال مقيد بقيود الشر               

هـذا  = مرارة المر . ولكنه مازال قادراً لو أراد أن يتوب فيهرب من رباطات الشياطين          
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األصل = رباط الظلم . هو أثر االبتعاد عن اهللا واإلرتماء فى حضن الخطية أو الشيطان          

= مـرارة   .  فهو حتى بعد أن إعتمد ظل مرتبطاً بشروره وسحره         ،اليونانى رباط الشر  

لكن الحقيقة أن كل من يبتعد عن       . وته وماله يظنه سعيداً   لقد كان من يراه فى شهرته وق      

  .اهللا يكون فى مرارة داخلية

   -):٢٤(آية 

قال اطلبا أنتما إلى الرب من اجلي لكي ال يأتي علي شيء             و فأجاب سيمون 

  .مما ذكرتما

يا ليته صلى هو وطلب ولكنه كان متردداً منقسم القلب بين اهللا وبين شـروره وبـين                 

ولكنـه خـاف مـن      .  أنه لم يقرر قراراً واضحاً أن يتوب ويعـود هللا          وواضح. سحره

تحذيرات بطرس وطلب منه أن يصلى ليرفع اهللا اللعنات عنه لكنه لم ينوى فـى قلبـه                 

  .  ولم يكن ينوى أن يصلى هو نفسه،ترك سحره

   -) :٢٨-٢٦(آيات 

ثم أن مالك الرب كلم فيلبس قائال قم واذهب نحو الجنـوب علـى              

فقـام  . منحدرة من أورشليم إلى غزة التي هـي بريـة         الطريق ال 

وذهب وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبـشة كـان            

وكـان  .  إلى أورشليم ليسجد   على جميع خزائنها فهذا كان قد جاء      

  .وجالسا على مركبته وهو يقرا النبي اشعياءراجعا 

م وهى بعيدة عـن  . ق٩٣هناك غزة قديمة خربها المكابيون سنة     = غزة التى هى برية   

 ٢,٥وكانت غزة الجديدة تبعد عن القديمـة        . ولما أعيد بناؤها بنوها على البحر     . البحر

وكانت غزة القديمة هى التى توجـد       . وقوله التى هى برية يشير للقديمة المخربة      . ميل

وهنا نرى مالك يرشد فيلبس للعمل      . على طريق مصر الذى أتى منه الخصى الحبشى       

 وهذا ما حدث مع إيليـا       ،بل بعد أن ينهى مهمته سيخطفه الروح ويعود به        المكلف به   

 ونالحظ أهمية الدور اإلنسانى فالمالك لم يشرح للخصى مباشـرة           ١٢:١٨ مل   ١فقط  

وكان ملك الحبشة يقَدس كإله وال يتدخل فى السياسة فهو شخـصية            . بل أتى له بفيلبس   
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.  وكان لقبها الدائم لكل الملكات هو كنداكـة        والذى يحكم البالد هى الملكة األم     . روحية

وهو يهـودى مهـتم     . وكان هذا الخصى وزيراً للمالية    . وكانت الحبشة تبدأ من النوبة    

وهذا يوضح أن اليهودية كانت متأصـلة       . بدراسة التوراة حتى وهو مسافر فى مركبته      

 إشعياء ثـم    ونرى أن الروح القدس يلهم الوزير الحبشى أن يقرأ فى سفر          . فى الحبشة 

. يأمر فيلبس أن يرافقه ليشرح له ما عسر عليه فهمه وذلك لتؤمن نفس واحدة بالمسيح              

  . وقد يكون هذا الوزير مبشراً للحبشة. فاهللا يهتم بنا نفساً نفساً

  . تعنى مركزاً سامياً ولم يكن شرطاً أن يكون كذلك= خصى

  

   -) :٣٥-٢٩(آيات 

فبادر إليه فيلـبس    . المركبةفقال الروح لفيلبس تقدم ورافق هذه       

فقال كيف  . وسمعه يقرا النبي اشعياء فقال العلك تفهم ما أنت تقرا         

يمكنني أن لم يرشدني أحد وطلب إلى فيلبس أن يـصعد ويجلـس             

وأما فصل الكتاب الذي كان يقراه فكان هذا مثل شاة سـيق            . معه

. إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه           

زع من  في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبر به الن حياته تنت          

وقال اطلب إليك عن مـن يقـول        فأجاب الخصي فيلبس    . األرض

وأبتدأ من  ففتح فيلبس فاه    . أم عن واحد أخر   النبي هذا عن نفسه     

  .هذا الكتاب فبشره بيسوع

حظ أنه لمجـرد    ربما توقفت المركبة بتدبير من الروح القدس ليركب فيلبس المركبة ال          

تفكير الخصى فى معنى األيات يرسل اهللا فيلبس له ليشرح المعنى ويقيناً لو رفع رئيس               

الكهنة اليهودى رأسه للسماء ليتساءل من هو المسيح ألجابه اهللا، وكل من يبحث عـن               

كانوا قديماً يقرأون بصوت عال حتى لـو فـى          = وسمعه يقول . الحق يستجيب له اهللا   

قد ورد فى إعترافات اغسطينوس عبارة تقول أنـه يتعجـب علـى             و. غرفهم الخاصة 

  . القديس امبروسيوس كيف يقرأ وهو صامت
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وهذا الفصل الذى كان يقرأه الخصى الحبشى حير اليهود وما زال يحيرهم عمن هـو               

  هذا الخروف المذبوح 

وكان هـذا اإلصـحاح ال يفهـم قبـل          )  ولكن من الترجمة السبعينية      ٧:٥٣،٨أش  ( 

غامضاً لمن أنكر الصليب ورفض المـصلوب       . وصار واضحاً بعد الصليب   . صليبال

والمعمدان أخر أنبياء العهد القديم قال عن المسيح حمل اهللا الذى يرفع خطيـة       . كاليهود

   ٢٩:١العالم يو 

  . أى خسر قضيته إذ حكم عليه الرؤساء بالصلب= إنتزع قضاؤه

  . يجد من ينتصر له فى القضاءأى فى حال وجوده فى الجسد لم= من تواضعه

تعنى أن من رأى المسيح وهو يتألم على الصليب هل يمكـن أن             = وجيله من يخبر به   

يتخيل أحد أن هذا هو المسيح وأنه ابن اهللا وأنه سيقوم ليجلس فى مجد أبيه وعن يمين                 

اهللا وأنه سيؤسس كنيسته التى هى جسده وستشمل كل العالم ويعطيها مجـده ويغفـر               

  .  هل كان احد يتصور ان تكون كنيسته بكل هذا الحجم،هاخطايا

   -) :٣٧-٣٦(آيات 

وفيما هما سائران في الطريق اقبال على ماء فقال الخصي هـوذا            

فقال فيلبس أن كنت تؤمن من كل قلبـك         . ماء ماذا يمنع أن اعتمد    

  .يجوز فأجاب وقال أنا أومن أن يسوع المسيح هو ابن اهللا

شرح للخصى أن المعمودية هى موت وقيامة مع المسيح ولننـال           من المؤكد أن فيلبس     

وال معموديـة   . فطلبها إذ رأى مـاء    .  ولننال غفران خطايانا   ،القيامة الثانية فى المجد   

   . لذلك أعلن الخصى إيمانه،بدون إيمان

   -) :٣٩-٣٨(آيات 

فأمر أن تقف المركبة فنزال كالهما إلى الماء فيلـبس والخـصي            

عدا من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبـصره          ولما ص . فعمده

  .الخصي أيضا وذهب في طريقه فرحا



  أعمال الرسل
 

٩  

ولكـن  . فهذا دليل عمل الروح القدس، كما عمل فى أهل السامرة         . الحظ فرح الخصى  

ولكـن  .  فهذه ليست من إختصاص فيلبس     ،الكتاب لم يذكر أنه نال موهبة الروح القدس       

 ،ى من المؤكد انه دبر بعد ذلك وضع اليد        الروح القدس الذى دبر كل هذا ألجل الخص       

والحظ أهمية المعمودية   . فالمعمودية بالتغطيس = ولما صعدا . فاهللا ال يترك عمله ناقصاً    

  . فلم يكتفى باإليمان

   -) :٤٠(آية 

وأما فيلبس فوجد في اشدود وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى        

  .جاء إلى قيصرية

 ميل من غزة شماالً وإستمر يبشر حتى        ٢٠دود على مسافة    الروح حمل فيلبس إلى أش    

 ،وكون الروح يحمل فيلبس فهذا يعنى أن الجسد لم تعد له السيادة بل الـروح          . قيصرية

  . هو يوجد إينما شاء الروح

ونالحظ أن فيلبس أنهى عمله إذ شرح للخصى الحبشى أن المسيح قد جاء ألن الخصى               

   وكان هذا ما ينقصه ،ارفاً كل شئ ع،الحبشى كان دارساً لألنبياء

  .أن يعرف أن المسيح قد جاء) ١

  أن يعتمد ) ٢
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   -) :٣١-١(آيات 

أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتال على تالميذ الرب فتقدم إلـى           

ا وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتـى إذ         . رئيس الكهنة 

. وجد أناسا من الطريق رجاال أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم          

وفي ذهابه حدث انه اقترب إلى دمشق فبغتة ابرق حوله نـور مـن              

فسقط على األرض وسمع صوتا قائال له شاول شاول لمـاذا           . السماء

فقال من أنت يا سيد فقال الرب أنا يـسوع الـذي أنـت              . تضطهدني

فقال وهو مرتعد ومتحير يا     .  مناخس تضطهده صعب عليك آن ترفس    

رب ماذا تريد أن افعل فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا              

وأما الرجال المـسافرون معـه فوقفـوا صـامتين          . ينبغي أن تفعل  

فنهض شاول عن األرض وكـان      . يسمعون الصوت وال ينظرون أحدا    

. لوه إلى دمشق  وهو مفتوح العينين ال يبصر أحدا فاقتادوه بيده وادخ        

وكان في دمشق تلميذ    . وكان ثالثة أيام ال يبصر فلم يأكل ولم يشرب        

فقال . ل هانذا يا رب   اسمه حنانيا فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا فقا         

اطلب في بيت    و واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم      له الرب قم    

أى فـي   وقـد ر  . يهوذا رجال طرسوسيا اسمه شاول ألنه هوذا يصلي       

فأجـاب  . رؤيا رجال اسمه حنانيا داخال وواضعا يده عليه لكي يبصر         

حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم مـن الـشرور               

وههنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنـة        . فعل بقديسيك في أورشليم   

فقال له الرب اذهب الن هذا لي       . أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك     

  حمـــل اســـمي إمـــام أمـــم وملـــوك إنـــاء مختـــار لي

فمضى . الني سأريه كم ينبغي أن يتألم من اجل اسمي        . وبني إسرائيل 

  حنانيا ودخل البيت 
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ووضع عليه يديه وقال أيها األخ شاول قد أرسلني الرب يسوع الذي            

ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ مـن الـروح              

قشور فابصر فـي الحـال      فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه       . القدس

وتناول طعاما فتقوى وكان شاول مع التالميذ الذين في         . وقام واعتمد 

وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن          . دمشق أياما 

فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذي اهلك           . اهللا

ا لهذا ليسوقهم   في أورشليم الذين يدعون بهذا االسم وقد جاء إلى هن         

  وأمـا شـاول فكـان يـزداد قـوة          . موثقين إلى رؤسـاء الكهنـة     

ولمـا  . ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح         

فعلم شاول بمكيدتهم وكـانوا     . تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه     

ه فأخذه التالميذ ليال وأنزلو   . يراقبون األبواب أيضا نهارا وليال ليقتلوه     

ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن       . من السور مدلين إياه في سل     

فأخذه . مصدقين انه تلميذ  يلتصق بالتالميذ وكان الجميع يخافونه غير       

وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه          برنابا  

فكان معهم يدخل ويخـرج     . كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع      

ــليم وي  ــي أورشـ ــسوع  فـ ــرب يـ ــم الـ ــاهر باسـ   . جـ

ا علم االخوة   فلم. وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه      

وأما الكنائس في جميع    . وأرسلوه إلى طرسوس  ه إلى قيصرية    احدرو

اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سالم وكانت تبنى وتـسير فـي            

  .خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر

  اة بولس الرسول فى قصة حي

   -) :٣٥-٣٢(آيات 

وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيـضا إلـى القديـسين             

فوجد هناك إنساناً اسمه اينياس مضطجعا علـى        . الساكنين في لده  
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فقال له بطرس يـا اينيـاس       . سرير منذ ثماني سنين وكان مفلوجا     

ورآه جميـع   . يشفيك يسوع المسيح قم وافرش لنفسك فقام للوقت       

  .لساكنين في لده وسارون الذين رجعوا إلى الربا

راجـع  (وهذا الطريق بدأ الكرازة فيه فيلبس       . على الطريق بين أشدود وقيصرية    = لدة

 الـذين   ،وها بطرس يسير فى نفس الطريق ليضع عليهم اليد ويثبت إيمـانهم           ) ٤٠:٨

رون مدينة يتاخمها سـهل شـا    = سارون.  ويجذب آخرين بمعجزات شفاء باهرة     ،آمنوا

 أن المؤمنين يـسمون     ٣٢والحظ فى آية    . وهى أرض خصبة ممتدة حتى جبل الكرمل      

  . قديسين وهذا هو هدف اإليمان بالمسيح

   -):٤٢-٣٦(آيات 

ة هذه كانـت    وكان في يافا تلميذة اسمها طابيثا الذي ترجمته غزال        

وحدث في تلك األيام    . وإحسانات كانت تعملها  ممتلئة أعماال صالحة    

وإذ كانـت لـده     . ت وماتت فغسلوها ووضعوها في علية     أنها مرض 

قريبة من يافا وسمع التالميذ أن بطرس فيها أرسلوا رجلين يطلبان           

فقام بطرس وجاء معهما فلما  . إليه أن ال يتوانى عن أن يجتاز إليهم       

وصل صعدوا به إلى العلية فوقفت لديه جميع األرامل يبكين ويرين           

فـاخرج بطـرس    .  غزالة وهي معهن   اقمصة وثيابا مما كانت تعمل    

الجميع خارجا وجثا على ركبتيه وصلى ثم التفت إلى الجسد وقال يا            

فناولهـا  . طابيثا قومي ففتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلـست        

فصار ذلك  . يده وأقامها ثم نادى القديسين واألرامل وأحضرها حية       

  .معلوما في يافا كلها فأمن كثيرون بالرب

  . ب لدة شمال غر=يافا

 .كانت خادمة فى الكنيسة للمحتاجين واألرامل كخياطة تخدم بمحبـة وإيمـان           = طابيثا

  .  عند اليهود لهذا معنى تطهير الميت بالماء=غسلوها
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هى أردية خارجية لذلك نَسمع أن فى يوم الشعانين فرشوا القمـصان أمـام              = أقمصة

وإستدعاء بطرس ليقيم طابيثا فيـه      . المسيح، أماّ اآلن فالقميص يلبس من داخل الثياب       

وبطرس فعل ما فعله المـسيح      . إيمان قوى بالمسيح وإستهتار بالموت وثقة فى بطرس       

وهم رأوا فى قيامة طابيثا سلطان المسيح القائم من األموات على ان            . ١٢:١٤تماماً يو   

  .يقيم الموتى ويحييهم

  . ة من موتهاجثو بطرس وصالته هما إستدعاء للقوة اإللهية ليقيم ميت

   -) :٤٣(آية 

  .ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ

 وكل ما فى بيت الدباغ يعتبر غيـر         ،الدباغة مهنة غير طاهرة عند اليهود     = رجل دّباغ 

 ولوقا إستلفت نظره إقامة بطـرس عنـد         ، ألن الدباغة هى لجلود حيوانات ميتة      ،طاهر

   .اليهودية بدأت تتغير ومعنى هذا أن مفاهيمه ،رجل دّباغ
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  .بعد أن إمتدت الكرازة من أورشليم إلى اليهودية ثم إلى السامرة جاء الدور على األمم

  -) :١(آية 

وكان في قيصرية رجل اسمه كرنيليوس قائد مئة من الكتيبة التي تدعى 

  .االيطالية

.  جندى١٠٠٠ - ٦٠٠ن م= والكتيبة اإليطالية.  جندى١٠٠تحت إمرته = قائد مئة 

  ٩-١:٧لو  + ٤٧:٢٣ونالحظ أن قادة المئة فى العهد الجديد سمعتهم حسنة لو 

   -) :٢(آيات 

وهو تقي وخائف اهللا مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب ويـصلي             

  .إلى اهللا في كل حين

وعبد اهللا  وقائد المئة هذا ترك وثنيته      . التقوى جاءت لألمم من معاشرتهم لليهود األتقياء      

 أى فى مواعيد صالة اليهود كان دائماً يصلى تاركـاً           =يصلى كل حين  . لكنه لم يتهود  

والحظ أنه علّـم أهـل بيتـه    .  ومثل هذا ال يتركه اهللا    ،حياة الخالعة والملذات الفارغة   

  . التقوى

   -):٦-٣(آيات 

فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار مالكـا مـن اهللا              

فلما شخص إليه ودخله الخوف قال      .  إليه وقائال له يا كرنيليوس     داخال

واالن . ماذا يا سيد فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمـام اهللا           

انه نـازل عنـد     . أرسل إلى يافا رجاال واستدع سمعان الملقب بطرس       

  .سمعان رجل دباغ بيته عند البحر هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل

صلواتك وصدقاتك  . وفيها تقدم ذبيحة المساء   . هى الثالثة بعد الظهر   = عة  الساعة التاس 

والحـظ أن   (صعدتْ كلمة تقال فى صعود البخور أو دخان ذبيحة المحرقـة            = صعدت

وهل بعد هـذه اآليـة      . ٢:١٤١مز   + ١٥:١٣،١٦عب  ) الوقت تقديم ذبيحة المحرقة   

اً فى أعماله لذلك يقوده اهللا للبر       هذا اإلنسان جاهد وكان بار    . ينكرا أحد أهمية األعمال   
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 لكن المالك لم يعلمه شـئ       ، وألنه يستحق ظهر له مالك     ،الذى فى المسيح ألنه يستحق    

  ). بطرس(فهذا عمل خدام الكلمة فى الكنيسة 

وبهذا نفهم أن الصلوات والصدقات لهـا       . هذه تقال عن تقدمه الدقيق    = تذكاراً أمام اهللا  

  . ننفس مفعول الذبائح والقرابي

  .  لذلك يقيم الدباغ عند البحر،فدباغة الجلود تحتاج لمياه كثيرة= بيته عند البحر

  -):٨-٧(آيات 

فلما انطلق المالك الذي كان يكلم كرنيليوس نادى اثنين مـن خدامـه             

واخبرهم بكل شيء وأرسلهم    . وعسكريا تقيا من الذين كانوا يالزمونه     

  .إلى يافا

هو أرسل لبطرس ليكرز    . الم يرى رؤى وأحالم ومالئكة    لقد تحققت نبوة يوئيل وها الع     

  . من فرحته أشركهم معه=أخبرهم بكل شئ. للبيت كله

  -):١٤-٩(آيات 

ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على            

فجاع كثيرا واشتهى أن يأكـل      . السطح ليصلي نحو الساعة السادسة    

فرأى السماء مفتوحة وإناء    . ه غيبة وبينما هم يهيئون له وقعت علي     

نازال عليه مثل مالءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومـدالة علـى            

وكان فيها كل دواب األرض والوحوش والزحافات وطيـور         . األرض

فقال بطرس كـال    . وصار إليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل       . السماء

  .يا رب الني لم أكل قط شيئا دنسا أو نجسا

والرؤيا التى رآها بطرس متناسبة مـع       . ميال٣٠ً يافا وقيصرية حوالى     كان بين مدينه  

ونالحظ أن اهللا يدعوه ألكل     . حالته فهى خاصة باألكل بينما هو جائع ويفكر فى الطعام         

ونالحظ أن اليهود ما كانوا يأكلون      . حيوانات هى بحكم الشريعة اليهودية تعتبر محرمة      

. نوا مضطرين لألكل من هذه اللحـوم المحرمـة        مع األمم وال يدخلون بيوتهم لئال يكو      

لـذلك  . بهذا الفكر فلو دعاه كرنيليوس ليذهب عنده فى بيت كرنيليوس لرفض بطرس           
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يطمئنه اهللا بأنه ليس هناك محرمات فى المسيحية، وهذا ما سبق المسيح وعلَّم به مـر                

فبينما جنـود   . واهللا يرتب األمور بحكمة   .  إالّ أنهم لم يدركوا هذا فى ذلك الوقت        ١٥:٧

كرنيليوس فى الطريق يرى بطرس رؤيا تشجعه على قبول األمم، بعد أن أدخله اهللا فى               

  . غيبة

قد تشمل الحيوانات المحرمة وقد تشمل الوثنيين الذين ال يعبدون اهللا وكالهما            = الدنس

 فالدنس هو ما ال يتطهر أبـداً فـى مفهـوم            ،يمتنع التعامل معه تماماً أو اإلقتراب منه      

هـو  = نجس. وكان اليهود يفهمون أنهم وحدهم الطاهرين وكل ما عداهم دنس         . اليهود

فلمس الميت مثالً نجاسة لكن من يتنجس بلمس ميت يتطهر فـى            . ما يمكن أن يتطهر   

وطبعـاً واضـح    .فالنجس هو ما لم يتطهر لكن يمكن تطهيره       . المساء بأن يستحم بماء   

هم وال قبولهم فى اإليمان لذلك يـصحح اهللا         مفهوم بطرس أن األمم ال يمكن التعامل مع       

الـسماء  .  ولوال ذلك لما قبـل التعامـل معهـم         ،لبطرس هذا المفهوم من خالل رؤيا     

أربعـة  ) = شـاول الطرسـوس   (لكل البشر حتى من كان منهم كالوحوش        = مفتوحة

  . رقم يشير إلى العمومية أى لكل العالم= أطراف

   -):١٦-١٥(آيات 

وكان هذا  . ثانية ما طهره اهللا ال تدنسه أنت      فصار إليه أيضا صوت     

  .على ثالث مرات ثم ارتفع اإلناء أيضا إلى السماء

اهللا سيقبل األمم ويطهرهم بالمعمودية التى تكتسب قوتها بدم المسيح،          = ال تدنسه أنت    

فما لم يقبله بطرس    = إرتفع اإلناء إلى السماء   . فلماذا يرفضهم بطرس ويحسبهم دنسين    

مكانها السماء والكل مدعو للسماء، واهللا لم يـدع         ) المالءة(فالكنيسة كلها   . اءقبلته السم 

وهذا ما فهمه بطرس بعـد ذلـك        . بطرس ليأكل ما هو دنس إالّ ألن اهللا قد طهره أوالً          

 ٣والتكـرار   . ٩:١٥أع  ) أى بدم المسيح  ( فقال عن األمم ان اهللا طهر باإليمان قلوبهم         

تمام اهللا، وإشارة ألن التطهير يشترك فيـه اآلب واالبـن           مّرات للتأكيد أن هذا محل إه     

  .  أى الثالوث وأن التطهير يكون بالقيامة،والروح القدس
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   -):٢٠-١٧(آيات 

وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التـي             

رآها إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كرنيليوس وكانوا قد سـألوا            

  . قفـــوا علـــى البـــابعـــن بيـــت ســـمعان وقـــد و

وبينمـا  . ونادوا يستخبرون هل سمعان الملقب بطرس نازل هنـاك        

. بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح هوذا ثالثة رجال يطلبونـك           

لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شـيء النـي أنـا قـد            

  .أرسلتهم

  ولعمل الروح مـع بطـرس مـع وصـول رجـال            ،نرى هنا التوقيت المحكم للرؤيا    

ونالحظ انه حتى اآلن فالذى يخاطب بطرس والذى يخاطـب كرنيليـوس            . كرنيليوس

والحظ أن اهللا قبل أن يرسل      . فالروح لم يحل بعد على كرنيليوس أو على األمم        . مالك

  بطــرس يقنعــه ويزيــل الــشك مــن قلبــه، ليبــدأ الخدمــة مــع األمــم بإقتنــاع 

  ).٧:٢٠أر (

   -):٢٣-٢١(آيات 

الذين أرسلوا إليه من قبل كرنيليوس وقال       فنزل بطرس إلى الرجال     

فقـالوا أن   . ها أنا الذي تطلبونه ما هو السبب الذي حضرتم ألجله         

ــائف اهللا    ــارا وخـ ــال بـ ــة رجـ ــد مئـ ــوس قائـ   كرنيليـ

ومشهودا له من كل آمة اليهود أوحـى إليـه بمـالك مقـدس أن               

فدعاهم إلى داخل واضـافهم     . يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كالما     

لغد خرج بطرس معهم وأناس من االخوة الذين مـن يافـا            ثم في ا  

  .رافقوه

واإلخوة الذين رافقوا بطرس كانوا ستة مـن        . هنا فهم بطرس معنى الرؤيا التى رآها      

مشهوداً له مـن    .وبطرس أخذهم ربما كشهود لما سوف يحدث      ) ١٢:١١(أهل الختان   

  .بل من السماء اآلن=كل أمة اليهود
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  -):٢٧-٢٤(آيات 

 دخلوا قيصرية وأما كرنيليوس فكان ينتظرهم وقـد دعـا           وفي الغد 

ولما دخل بطرس استقبله كرنيليـوس      . انسباءه وأصدقاءه االقربين  

ثم . فأقامه بطرس قائال قم أنا أيضا إنسان      . وسجد واقعا على قدميه   

  .دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين

 لهـا أخـرين وهكـذا فعلـت         من يتلقى دعوة من اهللا يفرح بأن يدعو        =دعا أنسباؤه 

وبهذا نفهم مفهوم الوحدة فى الكنيـسة       . ٤٥-٤١:١ وفيلبس أخبر نثنائيل يو      ،السامرية

فمن يتعامل معه الروح القدس يعطيه حباً لكل الناس وإشتياقاً لخالصـهم كمـا تقـول                

ونالحظ أن القائد الرومانى كانت     ) ٤:١نش  " (اجذبني وراءك فنجري    " عروس النشيد   

وبطـرس طلـب    . ية له هى أن يحنى رأسه ولكن هنا يسجد لمن أرسله اهللا           أقصى تح 

  . السجود هللا وليس له

   -):٢٩-٢٨(آيات 

فقال لهم انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتـصق             

بأحد أجنبي أو يأتي إليه وأما أنا فقد أرانـي اهللا أن ال أقـول عـن           

ون مناقـضة إذ    فلذلك جئـت مـن د     . إنسان ما انه دنس أو نجس     

  .استدعيتموني فإستخبركم ألي سبب استدعيتموني

حتـى  ) الزواج منهم أو دخول فى معاهدات معهم      (اهللا منع اليهود من التعامل مع األمم        

(  ولكى ال يأكلوا من الممنوعـات        ،ال تنتقل إليهم وثنيتهم أو عاداتهم األخالقية الرديئة       

واألمـم  . هذا بمنع أى تعامل مـع األمـم       واليهود فسروا   ) حيوانات دنسة أو مخنوقة     

ولكـن اآلن   . عموماً كانوا غارقين فى الشر سواء فى عباداتهم أو فى حياتهم وسلوكهم           

.  صار كل المؤمنين يكونون الكنيـسة الجامعـة أى المـالءة           ،بعد أن طهر اهللا الجميع    

ب ألى سـب  = وبطرس فهم أن كرنيليوس رأى هو اآلخر رؤيا وهنا يسأله ماذا رأيت             

  . إستدعيتمونى

   -):٣٣-٣٠(آيات 
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فقال كرنيليوس منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صـائما وفـي             

الساعة التاسعة كنت اصلي في بيتي وإذا رجل قـد وقـف أمـامي              

ــع  ــاس الم ــالتك    . بلب ــمعت ص ــوس س ــا كرنيلي ــال ي   وق

فأرسل إلى يافا واستدع سمعان الملقـب       . وذكرت صدقاتك أمام اهللا   

ل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر فهو متى جاء     بطرس انه ناز  

فأرسلت إليك حاال وأنت فعلت حسنا إذ جئـت واالن نحـن            . يكلمك

  .جميعا حاضرون أمام اهللا لنسمع جميع ما أمرك به اهللا

ا الرسل قبل أن    والحظ أن األمم هم الذين إستدعو     . هنا نرى أول إجتماع لكنيسة أممية     

  .يذهب الرسل لألمم

.  فى اليوم األول رأى المالك وفى اليوم الثانى وصل رسله إلى يافـا             =عة أيام منذ أرب 

وفى اليوم الرابع عادوا مـع بطـرس إلـى          . وفى اليوم الثالث إستضافهم بطرس لديه     

  .قيصرية

   -):٣٥-٣٤(آيات 

بل في  . لوجوهففتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن اهللا ال يقبل ا           

  .البر مقبول عندهويصنع كل أمة الذي يتقيه 

المعنى المحاباة لمجرد الوجه أى الشخص فى حد ذاته وذلك ألن اهللا             =ال يقبل الوجوه    

فبطرس فهم من رؤيا المالءة أنه      . يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون       

يـصنع  . ال ميزة لليهودى عن األممى وأن اهللا ال يحابى اليهودى على حساب األممـى   

  . صلوات وصدقات) مثل كرنيليوس(عمل أعماالً صالحة أى ي= البر

   -):٣٦(آية 

الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسالم بيسوع المسيح هذا هو            

  .رب الكل

اهللا أرسل الكلمة إبنه لبنى إسرائيل يبشر بأن السالم سيكون بيسوع المسيح لكـل مـن                

  . يؤمن بيسوع المسيح
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   -):٣٧(آية 

ن األمر الذي صار في كل اليهودية مبتـدئا مـن الجليـل بعـد           انتم تعلمو 

  .المعمودية التي كرز بها يوحنا

بطرس هنا يسرد قصه المسيح أول ما ظهر فى يوم عماده فى اليهودية ثم ذهابه إلـى                 

  الجليل ليبدأ كرازتة 

   -):٣٨(آية 

يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه اهللا بالروح القدس والقوة الذي جال            

  .نع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس الن اهللا كان معهيص

 فأعلن يومهـا    ،أى يوم حّل عليه الروح القدس يوم عماده       = مسحة اهللا بالروح القدس   

ثم جال المـسيح يعلـم ويـصنع        .  وسيكون مؤيداً بالروح القدس والقوة     ،اهللا انه المسيا  

ولكن يفهم أن بطرس    . ة المسيح والمذكور هنا سرد سريع مختصر جداً لحيا      . المعجزات

يكلم أناساً عارفين سيرة المسيح وقصته ولكن ألنه يكلم أمم فهو لم يستخدم النبوات فهم               

  .ال يعرفون عنها شيئاً

   -):٤٣-٣٩(آيات

يم الذي أيضا   ونحن شهود بكل ما فعل في كوره اليهودية وفي أورشل         

ليوم الثالث وأعطى   هذا أقامه اهللا في ا    . على خشبه قتلوه معلقين إياه    

ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق اهللا فانتخبهم لنا         . أن يصير ظاهرا  

  . نحن الـذين أكلنـا وشـربنا معـه بعـد قيامتـه مـن األمـوات                

ـ           ن اهللا ديانـا    وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بان هذا هو المعين م

له يشهد جميع األنبياء أن كل من يؤمن به ينـال           . لألحياء واألموات 

  .سمه غفران الخطايابا

كل تشمل إذاً األمم ويفهم من هذا أيضاً        = كل من يؤمن به ينال بإسمه غفران الخطايا       

وهنا نرى القيامة حقيقيـة وليـست خياليـة،         . أن كل من ال يؤمن ال تغفر له خطاياه        

    لهسولكن المسيح أكل وشرب ليثبت أنه له جسد وأنه ليس          . فالمسيح أكل وشرب مع ر
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ففى القيامة، فاألجساد المقامة لن تكون بحاجـة        .  كان ذلك عن دون إحتياج      لكن ،خيال

  .لألكل والشرب

األحياء هم األحياء عند مجئ المسيح واألموات هم الذين سبق       = دياناً لألحياء واألموات  

ونالحظ أن المسيح الذى صارت     . أو األحياء هم األبرار واألموات هم األشرار      . وماتوا

 فهو إبن اهللا وإبن اإلنسان فى ،رية هو الذى يدين، فهو قد شعر بضعفاتنا       له طبيعتنا البش  

 ١٨:٢وهو يشعر عن إختبار بما يستحقه اإلنسان من قضاء أو رحمة عب             . وقت واحد 

السامعين يعرفون أن لليهـود   = له يشهد جميع األنبياء   . ٣٤:٨رو   + ٢٧:٥،٢٢يو  + 

  . تحاشى بطرس ذكر النبواتأنبياء ولكنهم غير دارسين لهذه النبوات لذلك 

   -):٤٤(آية 

فبينما بطرس يتكلم بهذه األمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا            

  .يسمعون الكلمة

بشهادة بطرس تم إعداد كرنيليوس ومن معه كأنية صالحة إلنسكاب الروح القدس، إذا             

 الروح القـدس    وكما حل . أعدهم بطرس ألن يعرفوا المسيح ويؤمنوا به مخلصاً وفادياً        

وهذا . على التالميذ يوم الخمسين حلَّ على كرنيليوس ومن معه إعالناً لقبول اهللا لألمم            

 + ١٧-١٥:١١ما شهد به بطرس أن الروح القدس حلَّ من نفسه وبطرس يـتكلم أع               

واهللا فعل هذا دون وضع يد إعالناً ألنه قبل األمم وليختفى كل شك من نفـس                . ٨:١٥

وهكذا إختار اهللا بولس وظهر له وهو غيـر معمـد           . ل األمم بطرس فى موضوع قبو   

ولكن حلول الروح القدس من نفسه دون وضـع يـد، وظهـور             . ليكون رسوالً لألمم  

ومن هنا نفهـم أهميـة      . المسيح لشاول الطرسوسى لم يمنع المعمودية فى كال الحالتين        

 وضع استثنائى ليعلن    وكون الروح حلَّ على كرنيليوس دون وضع يد فهذا        . المعمودية

بل لـو كـان     . اهللا قبوله لألمم أمام رسوله الذى ما زال غير مصدقاً أن اهللا قبل األمم             

 ودون أن يرى مرافقوه الـستة       ،بطرس قد عمدهم وقبلهم دون أن ينسكب عليهم الروح        

 ربما كانوا قد خاصموا بطرس نهائياً وحدث إنشقاق فـى           ،ما حدث بعيونهم  ) ١٢:١١(

فحتى لو كان بطرس ناوياً ان يعمـدهم فأهـل          . لرفضوا التعامل معه تماماً    و ،الكنيسة
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الختان أى المسيحيين من أصل يهودى كانوا سوف يصرون على الرفض ولربما طلبوا             

  . تهودهم أوالً قبل عمادهم

   -):٤٦-٤٥(آيات 

فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس الن       

ألنهـم كـانوا    . قد انسكبت على األمم أيـضا     موهبة الروح القدس    

  .يسمعونهم يتكلمون بالسنة ويعظمون اهللا حينئذ أجاب بطرس

حلول الروح غير مرئى لكن ليعلن اهللا إنسكاب الروح على األمـم أعطـاهم موهبـة                

األلسنة كشئ مملوس وأيضاً كما حدث مع الرسل أنفسهم ليتأكد الجميـع أن اهللا قبـل                

. هذا ما كان يفعله سوى اليهود فقط      = يعظمون اهللا .  يهوداً أو أمم    والكل سواء  ،الجميع

أماّ اآلن فمن حل عليه الروح القدس يكون عمله الشهادة هللا وتمجيد إسـم اهللا وتـسبيح       

  . اهللا

   -):٤٧-٤٦(آيات 

ألنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بالسنة ويعظمون اهللا حينئذ أجـاب          

ماء حتى ال يعتمد هؤالء الذين      أترى يستطيع أحد أن يمنع ال     . بطرس

  .قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا

وهذه اآلية موجهـة لمـن      . حينما رأى بطرس ما حدث تجرأ وعمد أمميين ألول مرة         

ينكر أهمية المعمودية فى الماء فهؤالء حل عليهم الـروح القـدس لكـنهم إحتـاجوا                

  . للمعمودية

   -):٤٨(آية 

  . حينئذ سألوه أن يمكث أياماوأمر أن يعتمدوا باسم الرب

. ١٩:٢٨هو إختصار ألن المعمودية تكون بإسم الثـالوث مـت           = يعتمدوا بإسم الرب  

فإسـم  . ولكن الوقت ليس مناسباً لشرح طبيعة اهللا والثالوث أمام هؤالء المؤمنين الجدد           

ربما إمتنع بطـرس وبـولس بعـض        = أمر أن يعتمدوا  . الرب هنا ينوب عن الثالوث    

ــت أن  ــقاقات   الوق ــات وش ــدث تحزب ــى ال تح ــدوا حت ــو ١يعم    ١٤:١،١٥ك
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ليسمعوا المزيد عن المسيح ويتعلمـوا ويقـيم لهـم قداسـات            = سألوه أن يمكث أياماً   

  . ويتناولوا
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   -) :٣-١(آيات 

فسمع الرسل واالخوة الذين كانوا في اليهودية أن األمم أيـضا قبلـوا             

طرس إلى أورشليم خاصمه الـذين مـن أهـل          ولما صعد ب  . كلمة اهللا 

  قــائلين انــك دخلــت إلــى رجــال ذوي غلفــة      . الختــان

  .وأكلت معهم

أخبار قبول األمم وما عمله بطرس سبقت بطرس إلى أورشـليم فتهـيج المتعـصبون               

ولما صعد بطرس خاصموه ليس ألنه بشرهم لكن ألنه أكـل           . لليهودية من المسيحيين  

هية اليهود لألمم فبعد أن تعمد هؤالء اليهود وصـاروا          هذا يكشف عن مدى كرا    . معهم

ومن تعصبهم أرادوا وضع شرط الختان لألمـم        . مسيحيين ظلوا على تعصبهم لليهودية    

  . ليتهودوا قبل أن يصيروا مسيحيين، بل ويتبعوا كل العوائد اليهودية

  -):١٨-٤(آيات 

يافا اصـلي   أنا كنت في مدينة     . فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائال     

فرأيت في غيبة رؤيا إناء نازال مثل مالءة عظيمـة مـدالة بأربعـة              

فتفرسـت فيـه متـأمال فرأيـت دواب     . أطراف من السماء فأتى إلى 

وسمعت صوتا قائال لي    . األرض والوحوش والزحافات وطيور السماء    

فقلت كال يا رب ألنه لم يدخل فمي قط دنس          . قم يا بطرس اذبح وكل    

ي صوت ثانية من السماء ما طهـره اهللا ال تنجـسه            فأجابن. أو نجس 

. وكان هذا على ثالث مرات ثم انتشل الجميع إلى السماء أيـضا       . أنت

وإذا ثالثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسـلين             

فقال لي الروح أن اذهب معهم غيـر مرتـاب فـي        . إلى من قيصرية  

. ة فـدخلنا بيـت الرجـل      شيء وذهب معي أيضا هؤالء االخوة الست      

قائال له أرسل إلى يافا رجاال       و فاخبرنا كيف رأى المالك في بيته قائما      

وهو يكلمك كالما به تخلص أنت وكل       . واستدع سمعان الملقب بطرس   
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فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا فـي            . بيتك

ماء وأما انـتم    فتذكرت كالم الرب كيف قال أن يوحنا عمد ب        . البداءة

فان كان اهللا قد أعطاهم الموهبة كما لنـا         . فستعمدون بالروح القدس  

أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن أنا اقادر أن امنـع            

فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون اهللا قائلين إذا أعطى اهللا           . اهللا

  .األمم أيضا التوبة للحياة

أعطى اهللا التوبة   .  لكرنيليوس إعالناً لقبول اهللا لألمم      قصة ما حدث   ،هذه القصة تتكرر  

لـذلك يقـول النبـى      . إذاً اهللا يعطى لإلنسان أن يتوب فإن تاب تكون له حياة          = للحياة

وبذلك نفهم أننا ال يمكننا أن نتوب بـدون معونـة اهللا            . ١٨:٣١أرمياء توبنى فأتوب أر   

 اهللا يدعو ويعـين  ،، بل هى عمل مشتركفالتوبة ليست عمالً إنسانياً فقط، وال إلهياً فقط       

  .ويقنع بالتوبة واإلنسان يقرر طريقه

   -):١٩(آية 

أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا           

  .إنطاكية وهم ال يكلمون أحدا بالكلمة إال اليهود فقط وإلى فينيقية وقبرس

  . بعد حادثة رجم إسطفانوس= أماّ الذين تشتتوا

 لقد بدأت الكنيسة تمتد لألمم بعـد كرنيليـوس          ،تكونت فيها أول كنيسة لألمم    = إنطاكية

فبعد أن بدأت الكنيسة فى أورشليم رأينا أنها إمتدت إلى السامرة وها هى تنمـو فـى                 

وصارت إنطاكية هى الكنيسة األم الثانيـة بعـد         . إنطاكية تماماً كما قال السيد المسيح     

وإنطاكية . طاكية بعثات تبشيرية لكل اإلمبراطورية الرومانية     وخرجت من إن  . أورشليم

وبحـسب  . من حيث المساحة واألهمية تأتى فى المرتبة الثالثة بعد روما واإلسكندرية          

وفى بداية القرن الثانى كان أسـقفها هـو         . التقليد كان بطرس أول أسقف على إنطاكية      

رية وأورشليم ثم القسطنطينية    وصارت إنطاكية مع روما واإلسكند    . الشهيد إغناطيوس 

وبدأت المـسيحية   . وكانت لمدة طويلة عاصمة لسوريا    . أهم كراسى رسولية فى العالم    
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مع زيادة عدد مؤمنى   فى إنطاكية على يد المؤمنين الذين آمنوا يوم الخمسين ثم إزدادوا          

  . الشتات بعد اإلضطهاد الذى أثاره شاول الطرسوسى ضد المسيحيين فى أورشليم

   -):٢١-٢٠(ات آي

ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرسيون وقيروانيون الـذين لمـا            

. دخلوا إنطاكية كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بـالرب يـسوع         

  .وكانت يد الرب معهم فأمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب

والقيروانيـون ومـنهم سـمعان      ). ٣٦:٤،٣٧(كان أشهرهم برنابا    = رجال قبرسيون 

الوثنيون وهؤالء كان منهم أتقياء يحبون      = يخاطبون اليونانيون . ٢١:١٥مر  القيروانى  

حضور مجامع اليهود وسماع تعاليمهم وصلواتهم وهؤالء كان قبولهم للمسيحية أسـهل            

وكانت محاوالت المتهودين شديدة فى إنطاكية لتهويد المـؤمنين المـسيحيين           . وأسرع

ية مع بولس وبرنابا لبحث المـشكلة مـع         ولهذا صعد بعد ذلك ممثلين عن إنطاك      . أوالً

  .)١٥أع (الرسل فى أورشليم 

   -):٢٢(آية 

فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم فأرسلوا برنابا لكي            

  .يجتاز إلى إنطاكية

وحكمـة  . كنيسة أورشليم الكنيسة األم تشعر بمسئوليتها عن الكرازة فى كـل مكـان            

الذات فألنه من مواطنى قبرص ويسهل عليه فهـم طبيعـة           الكنيسة فى إرسال برنابا ب    

  . وإهتمام الرسل بالكنائس الوليدة كان لضمان وحدة اإليمان. اليونانيين

   -):٢٤-٢٣(آيات 

الذي لما أتى ورأى نعمة اهللا فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب             

ألنه كان رجال صالحا وممتلئـا مـن الـروح القـدس            . بعزم القلب 

  .ن فانضم إلى الرب جمع غفيرواإليما

ظَ. هذا ثمر الروح القدس   = فَرِحبرنابا تعنى إبن الوعظ وغالباً فاإلسم أعطى لـه         = وع

  . ألنه كان دائماً يتكلم ويعظ ويعزى إخوته
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  -):٢٦-٢٥(آيات 

ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول ولما وجده جاء به إلـى             

ة سنة كاملة وعلمـا جمعـا      فحدث انهما اجتمعا في الكنيس    . إنطاكية

  .غفيرا ودعي التالميذ مسيحيين في إنطاكية أوال

ترك برنابا إنطاكية ليذهب إلى طرسوس يبحث عن شاول ليساعده فـى  = خرج برنابا   

ومن هنا بـدأت    ) راجع بقية الشرح فى الجزء الخاص ببولس      . (هذه الخدمة التى تنمو   

  .الصداقة بين بولس وبرنابا

   -):٢٧(آية 

  .تلك األيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى إنطاكيةوفي 

ولكن البعض كان له موهبـة      . ٣٢:١٥المعنى العام أنهم يعظوا بكلمة اهللا أع        = أنبياء

كـو  ١وهذه موهبة من مواهب الروح القدس       ). ٢٨آية  (التنبؤ بالمستقبل مثل أغابوس     

لبس كان لـه    وفي. ٢٩:٢وهذا تصديق لنبوة يؤئيل     . ١١:٤أف   + ٢٩:١٤ + ٢٨:١٢

  ). ٨:٢١،٩أع (أربع بنات عذارى يتنبأن 

   -):٢٨(آية 

وقام واحد منهم اسمه اغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا            

  .أن يصير على جميع المسكونة الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر

  . راجع تفسير هذه اآليات فى الجزء الخاص ببولس الرسول

   -):٢٩(آية 

لتالميذ حسبما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلـى             فحتم ا 

  .االخوة الساكنين في اليهودية

وهنا نرى الشركة الحقيقة بين     . صدقت الكنيسة نبوة أغابوس وقاموا فوراً بتدبير الالزم       

  الكنائس ونرى فائدة النبوات 

  -):٣٠(آية 

  .ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول
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فالرسـل  . مشايخ تعنى كهنة فهم لم يرسلوا المعونات للرسـل        = رسلين إلى المشايخ  م

وبولس ألنه يعـرف    . يهتمون بالخدمة التبشرية أى خدمة الكلمة وليست خدمة الموائد        

رو  + ١٥-١:٨كـو   ٢ + ٤-١:١٦كـو   ١معاناة كنيسة أورشليم كان مهتماً بها دائماً        

٢٧-٢٥:١٥ .  
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‹“È@ôäbrÜa@bz–fia@ @

   -:مقدمة

لماذا يسمح اهللا بإستشهاد يعقوب على يد هيرودس ويرسل مالكاً لينقذ بطـرس؟ لكـل               

وبعد أن ينهى عمله يذهب للراحة فـى        . ١٠:٢إنسان عمل معين خلقه اهللا ليؤديه أف        

ولكن . ...ولسان حال المسيحى المؤمن لى إشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح          . السماء

فيعقوب له إشـتهاء أن     ) ٢٣:١،٢٤فى  (بقى ألزم ألجلكم    لكن أن أ  . ...بقية اآلية مهمة  

ينطلق وألنه أتم عمله نقله الرب إلى الراحة، وبطرس كان له إشتهاء ان ينطلق ولكـن                

قليس هيـرودس أو    . بطرس كان مازال أمامه عمل ليؤديه لذلك أخرجه اهللا من السجن          

مح ويحدد متى نغادر العـالم       لكن اهللا الذى يس    ،العالم هو الذى يتحكم فى حياة أوالد اهللا       

هو هيرودس أغريبـاس الحفيـد األكبـر        = هيرودس الملك . ١٩:٢١وبأى طريقة يو    

. وهو إبن شقيقة هيرودس أنتيباس الذى قطع رأس يوحنا المعمـدان          . لهيرودس الكبير 

لذلك كان له شعبية ألنه يجرى فى دمائه الدم اليهودى          . وكانت أمه من عائلة المكابيين    

 وهيرودس هذا تربى فى روما لذلك فهـو         .عائلة هيرودس أنهم أدوميين   أن  فالمعروف  

 . وملكه على ربعين   ، الذى منحه لقب ملك    ،على صلة وصداقة مع كاليجوال اإلمبراطور     

ثم أتى كلوديوس قيصر بعد كاليجوال فأعطى لهيرودس اليهوديـة والـسامرة وبهـذا              

 لذلك  .س كان يتودد لليهود كثيراً     وهذا الهيرود  .صارت مملكته كمملكة هيرودس الكبير    

 وربما كان ذلك ألن الرسل فتحـوا        . بل بدأ بالرسل أنفسهم    ،بدأ إضطهاداً ضد الكنيسة   

 وكـان يقـرأ     . وهو حاول إسترضاء اليهود بمراعاة الناموس الفريـسى        .الباب لألمم 

   .التوراة فى األعياد وإمعاناً فى هذه السياسة قتل يعقوب وحاول قتل بطرس

   -) :٢(آية 

  .فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف

 ويقال أنه أثر فى رئيس الـسجن فـأمن          .بذلك صار يعقوب هو أول شهيد بين الرسل       

 ويعقوب هذا   . واآلن بدأ اإلضطهاد على يد السلطة المدنية       .)يوسابيوس(وإستشهد معه   

  هو إبن زبدى أخو يوحنا 



  أعمال الرسل
 

٢  

   -) :٣(آية 

لى بطرس أيضا وكانت أيـام      وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض ع        

  .الفطير

 وربمـا كـان     .إمعاناً فى إرضاء اليهود أراد هيرودس قتل بطرس المتقدم فى الرسل          

 .هيرودس يجامل اليهود فى العيد كما كان بيالطس يجاملهم ويطلق لهم سجين كل عيد             

اً لذلك   وفيها ال يقتلون أحد    ، أيام بعد الفصح ال يأكلون فيها خميراً       ٧هى  = أيام الفطير   

   .كان البد من إنتهاء أيام الفطير لَيقتلوه لذلك حبسوه حتى تنتهى أيام الفطير

@ -) :٤(آية  @

ولما امسكه وضعه في السجن مسلما اياه إلى أربعة ارابـع مـن العـسكر               

  .ليحرسوه ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب

 إثنين مـنهم    . عساكر ٤  وكل نوبة  . هم أربعة نوبات يتناوبون الحراسة     =أربعة أرابع   

   .يربطان بالسالسل فى يدى بطرس وإثنين حراسة على الباب

  -) :٧-٥(آيات @

فكان بطرس محروسا في السجن وأما الكنيسة فكانت تـصير منهـا            

ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمـه       .صالة بلجاجة إلى اهللا من اجله     

 لتينكان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطـا بسلـس           

وإذا مالك الرب اقبل ونور     . كان قدام الباب حراس يحرسون السجن     و

أضاء في البيت فضرب جنب بطرس وأيقظه قائال قم عاجال فـسقطت            

  .السلسلتان من يديه

وألن اهللا مازال يـرى أن  ) ١٤ : ٥يو ١(لقد إستجيبت صلواتهم ألنها بحسب إرادة اهللا   

 والحـظ   . فإن المالك لم يره سوى بطرس       وطبعاً .لبطرس عمالً يؤديه قبل أن يستشهد     

   .نوم بطرس فى سالم بين العسكريين وهو يعلم أنه سيقتل

   -) :٩-٨(آيات 



  أعمال الرسل
 

٣  

الـبس رداءك   وقال له المالك تمنطق والبس نعليك ففعل هكذا فقال له           

وكان ال يعلم أن الذي جرى بواسطة المالك هـو          فخرج يتبعه   . واتبعني

  .حقيقي بل يظن انه ينظر رؤيا

 ، وهذا ما حدث مع بولس     .ربما ألن بطرس كان السجن غير ذى أهمية عنده        = إتبعنى  

 وربما كان بطرس فـى حالـة        .إذ حينما إنفتحت أبواب السجن لم يخرج بل ظل يسبح         

فهو شبه نـائم    تمنطق والبس نعليك    = ذهول وما يؤكد هذا أن المالك يرشده لما يفعل          

   .أو كمن فى حلم

@ -) :١٠(آية  @

المحرس األول والثاني وأتيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة           فجازا  

  .للوقت فارقه المالك وتقدما زقاقا واحدا وفانفتح لهما من ذاته فخرجا

 وكان ذلك لمن يخـشى هـروبهم        ،كان بطرس فى الحبس الداخلى وهو الحبس المشدد       

من يتبع اهللا تفتح أمامـه       =إنفتح لهما من ذاته      .وغالباً يكون للمحكوم عليهم باإلعدام    

حتى يخرج بطرس   = زقاقاً وتقدما. فال يستحيل على الرب شئ    . حتى األبواب الحديدية  

  . من محيط الخطر وحتى تنتهى منه حالة الدهشه

  -) :١١(آية 

فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه االن علمت يقينـا أن الـرب أرسـل                

  .عب اليهودمالكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار ش

  .هنا رجع بطرس لنفسه وإنتهت دهشته وحالة عدم التصديق فهو كان فى ذهول

. فى العيد من هيـرودس     الذين كانوا منتظرين رجمه كهدية     = كل إنتظار شعب اليهود   

وخالص بطرس من السجن هنا هو صورة مبسطة لما عمله المسيح إذ أخرجنـا مـن                

  . ينفتح باب الحديد وننطلق للسماءحبس الشيطان والخطية لنسير فى نوره حتى

  -):١٧-١٢(آيات 

هو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس حيث كان            و ثم جاء 

فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت      . وهم يصلون كثيرون مجتمعين   
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فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب       . جارية اسمها رودا لتسمع   

ن بطـرس واقـف قـدام       من الفرح بل ركضت إلى داخل وأخبرت أ       

ـ        . الباب د أن هكـذا هـو      فقالوا لها أنت تهذين وأما هي فكانت تؤك

وأما بطرس فلبـث يقـرع فلمـا فتحـوا ورأوه           . فقالوا انه مالكه  

فأشار إليهم بيده ليسكتوا وحدثهم كيف أخرجه الرب مـن          . اندهشوا

السجن وقال اخبروا يعقوب واالخوة بهذا ثم خـرج وذهـب إلـى             

  .موضع أخر

عن عينى  @ بطرس إلى مقر إجتماع الكنيسة ليعلمهم بما حدث ثم ذهب لمكان بعيد            ذهب

حيث (ربما كان مصر  = هب إلى موضع أخر   ذ= هيرودس الذى كان مصمماً على قتله       

واإلخوة الكثوليك  )  حيث بابل هى بابيلون مصر القديمة        ١٣:٥كان مرقس يبشرها ابط     

 وهذا مرفـوض    .ليؤسس كرسى روما  يقولون إن الموضع اآلخر هو روما حيث ذهب         

  .علمياً وتاريخياً

يعقوب هو أخو الرب وكاتب رسالة يعقوب ورئيس مجمع أورشـليم            = أخبروا يعقوب 

  وهو غير يعقوب بن زبدى أخو يوحنا الذى إستشهد بسيف هيرودس). ١٥أع(

 وربمـا   .ربما مالكه الحارس فاليهود يعتقدون أن لكل إنسان مالك حـارس           =  مالكه

  ).٣٧ : ٢٤لو (ون أنه مات واستشهد وهذه هى روحه يعن

   -) :٢٣-١٨(آيات 

فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر ترى مـاذا            

وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحـراس         . جرى لبطرس 

وأمر أن ينقادوا إلى القتل ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقـام             

طا علـى الـصوريين والـصيداويين       وكان هيرودس سـاخ   . هناك

فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بالستس الناظر على مضجع         

الملك ثم صاروا يلتمسون المصالحة الن كورتهم تقتات من كـوره           

ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس علـى          . الملك
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٥  

فصرخ الشعب هـذا صـوت الـه ال         . كرسي الملك وجعل يخاطبهم   

يعط المجـد هللا    ففي الحال ضربه مالك الرب ألنه لم        . صوت إنسان 

  .وماتفصار يأكله الدود 

  . بل مات ميتة شنيعة.اهللا لم يمهل هذا الطاغية المتكبر المغرور كثيراً

أهل صور وصيدا كانوا يحصلون على طعامهم من الجليل  = ساخطا على الـصوريين   

 ولما غضب عليهم    .ومايليه) ٩:٥امل  (وهذا من أيام سليمان الملك وحيرام ملك صور         

  .هيرودس لسبب ما منع قوافل التجار من الذهاب إليهم فجاعوا

حتى يبهر الصوريين والصيداويين الذين جاءوا إليه ويستعرض أمامهم          = يلبس الحلة 

 وجاءت القصة هنا فى سفر األعمال مطابقة تماماً لما ذكره           .عظمته فيبهرهم ويرهبهم  

يقول يوسيفوس أنه يوم تكريم كلوديوس  = معـين  فى يوم  .ودىيوسيفوس المؤرخ اليه  

وهيرودس هذا الذى مات هـو والـد        ). ربما يوم ميالده أوجلوسه على العرش     (قيصر  

   )١٣:٢٥ + ٢٤:٢٤أع (دروسال وأغريباس الصغير وبرنيكى 

يقول يوسيفوس أنه فى يوم لبس الحلة الملوكية الموشاة بالفـضة            = فصار يأكله الدود  

 أثار مجده الملوكى الدهشة والرعب فصرخوا إرحمنا        ،ن وقع عليها ضوء الشمس    وحي

 أما هو فإرتاح لإلطراء ولـم يـردعهم         ،نحن نرفعك فوق البشر وأنت لست من البشر       

 حملوه على إثره إلى القصر ومـات        . فداهمه ألم شديد فى جوفه     .على تملقهم المزيف  

عادة تأليه الحكام عند الرومان قد بـدأت         وكانت   . سنين ٧بعد خمسة أيام بعد ملك دام       

 سمح أغسطس قيصر بإقامة هياكل تكريمـاً        ٢٩ففى سنة   . فى اإلنتشار وذلك لألباطرة   

ولكن كيف  .  وهو يقبل هذا   .وهنا نجد الشعب فى تملق واضح يؤله أغريباس أيضاً        . له

  .يقبل وهو اليهودى قارئ الناموس وال يرجع المجد هللا

  -):٢٤(أية 

  .تزيد ومة اهللا فكانت تنمووأما كل
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 ومـات   .كان أغريباس ساهراً على خراب الكنيسة ولكن اهللا كان ساهراً على نموهـا            

بل نجد عبر التاريخ أن ذراع الرب تستعلن        . أغريباس ولكن الكنيسة إمتدت لكل العالم     

  .وسط الضيقات

   -) :٢٥(أية 

معهما يوحنـا   ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمال الخدمة وأخذا          

  .الملقب مرقس

 .لقد أغلقوا الهيكل فى وجه الرسل وإضطهدوا المسيحيين بل والرسل فـى أورشـليم             

 ويصير هناك مركزاً جديداً للكنيـسة فـى إنطاكيـة           .ولكن اهللا يسمح بأن تمتد الكنيسة     

 ويبـدو أن بـولس      .ورسوالً عظيماً سيمتد من إنطاكية لكل أوروبا هو بولس الرسول         

   .قاما فى بيت مرقسوبرنابا أ
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   شاول الطرسوسى-:ثانيًا
  بولس الرسول العظيم

   :من هو بولس الرسول

.  وكانت تحكم بواسطة الرومـان     ،هو شاول من طرسوس جنوب شرق أسيا الصغرى       

 وغالباً فقد أدى والده خدمات      . من اليهود المحافظين   ، فريسى إبن فريسى   ،وهو عبرانى 

بمعنـى أن   ) الرعوية الرومانية   ( للدولة الرومانية فحاز على الجنسية الرومانية        ممتازة

وأتقن بولس الرسول اليونانية    .يكون له كل إمتيازات المواطن الرومانى هو وكل أسرته        

 وأرسله والده إلى أورشليم ليتعلم فى مدرسة غماالئيل أشهر معلمى           .لغة وعلماً وفلسفة  

وكان ). كمن هو حاصل على دكتوراه فى الالهوت اآلن         (ين  اليهود ليصير من الفريسي   

 وكما  ،وعاش شاول مطيعاً للناموس    ). ٥:٢٦أع  (الفريسيين يعيشون حياة مدققة للغاية      

 وكان اليهود يعلمـون أوالدهـم       .قال هو عن نفسه أنه كان بال لوم من جهة الناموس          

 كان شخصاً   .شعر الماعز حرفة يدوية ولذلك تعلم شاول حرفة صناعة الخيام من غزل           

غيوراً على الحق الذى يراه حقاً ولذلك تعصب لليهودية والناموس وهو إسـتمع إلـى               

خطاب اسطفانوس وأدرك أنه ال معايشة بين الدين الجديد أى المسيحية وما يعرفه عن              

اليهودية فإشتعل حماساً ضد المسيحية وسفك دماء المسيحيين ولكن بعـد أن إكتـشف              

  . الذى فى المسيحية دافع عنها حتى اإلستشهادالحق األعلى

  :إعداد اهللا شاول ليصير بولس 

  .إعداده كفريسى متعمق فى الناموس واألنبياء وهم يشهدوا للمسيح -١

  . إعداده كدارس للفلسفة اليونانية فهو يبشر األمم ويقف أمام ملوك -٢

 وكان  . اليهود سمح له اهللا أن يستمع إلسطفانوس فى خطابه أمام السنهدربم الشيوخ           -٣

 فهو إلتقط   ،شهادة اسطفانوس نارية طبعت صورة التمحى من ذهن بولس الرسول         

  .صورة وجه إسطفانوس المالئكى وهو يشهد بأنه يرى الرب يسوع فى السماء

ثم يرى شاول الطرسوسى الرب يسوع من السماء لتنطبق الصورة التى سـمعها              -٤

   .من إسطفانوس على ما رآه فى السماء
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bz–fiaÊibÜa@Z@ @

   -):٥٨(أية 

وأخرجوه خارج المدينة ورجموه والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب          

  .يقال له شاول

-١٣:٢٤ال( وهم إتهموا إسـطفانوس بالتجـديف        .كان عند اليهود من يجدف يرجم     

وإذا صدر الحكـم ضـد      .  وكان األمر يحتاج لشاهدين أو ثالثة على التجديف        .)١٦

وهنا نسمع عن شـاول للمـرة       ) ٧-٦:١٧تث  (جم المجدف   المجدف يبدأ الشهود بر   

وخلع الـشهود   ). ١:٨(األولى إذ كان شاهداً على قتل اسطفانوس وكان راضياً بقتله           

 .الذين شهدوا ضد اسطفانوس ثيابهم عند قدمى شاول ليبدأوا عملية رجم اسطفانوس           

واليهـود لـم    ) ٢٠:٢٢أع  (وظل بولس الرسول حزيناً على هذا اليوم كل أيام حياته           

يكن لهم سلطان على إعدام شخص ولكن كانوا يفعلونها فى غفلة من الحاكم إذا كان               

  .متساهالً أو فى غيبة

  
@æàbrÜa@bz–fiaZ@ @

 ،كلمة راضياً تشير إلى أنه كان له دور فى اإلجراءات   : وكان شاول راضياً بقتلـه     .١

 وإسطفانوس فلقد    ولكن لوقا يربط بين شاول     . مسروراً بما حدث   ،وشريك فى الحكم  

صار شاول له نفس فكر إسطفانوس فى تحرير المسيحية من اليهودية ومن الهيكـل            

ليستمع إلى إسطفانوس ويتعرف علـى      ) بولس( لقد ساق اهللا شاول      .والناموس تماماً 

 ولكن البداية كانت حقداُ من شاول ضد إسطفانوس الذى حاور           .يديه على المسيحية  

  .ثيرينوأفحم اليهود وعمد الك

تى تسطو على جـسم اإلنـسان        الكلمة االصلية تعنى وصفاً للوحوش ال      =يسطو   .٢

ولقد كـان رؤسـاء الكهنـة       ) ٥-٤:٢٢+١١-٩:٢٦+١:٩أع  +١٣:١غل(لتمزقه  

لقـد صـار     )١٣:١اتى  +٣٤-٣٢:١٠عب  (راجع  . يعطون شاول تصريحاً بذلك   

   .شاول عبئاً اليطاق على الكنيسة
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الكنيسة هى نفسها يدخل البيوت فالكنيسة كانـت        يسطو على    =  البيوت …الكنيسة  

   هى البيوت



  أعمال الرسل
 

١  

@ÊbnÜa@bz–fiaZ@ @

   -):١،٢(آيات 

أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتال على تالميذ الرب فتقـدم إلـى               

وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد          . رئيس الكهنة 

  .إلى أورشليمأناسا من الطريق رجاال أو نساء يسوقهم موثقين 

مازال شاول مـستمراً    ،على الرغم من مضى فترة على إستشهاد إسطفانوس       = لم يزل   

 أو باألصح   ، فكان يطرد المسيحيين إلى خارج أورشليم      .فى حملته الهائجة على الكنيسة    

ثم بدأ يوسع نشاطه فى إضـطهاد       ). ١١:٢٦أع(كانوا هم يهربون من شدة اإلضطهاد       

أع (  أى الذين هربوا من أورشليم وأقـاموا خارجهـا           ،ارجالمسيحيين الذين هم من خ    

واضح أن شاول وبعد ذلك بولس كان إذا آمن بمبدأ يعمـل        ). ١١-٩:٢٦أع  +٤:٢٢،٥

  .المستحيل للدفاع عنه حتى الموت

 فكان شاول يأخذ خطابات من رئيس الكهنة فـى أورشـليم            .أى المجامع  = الجماعات

اعدوا شاول فى إلقاء القـبض علـى المـسيحيين          ويذهب للمجامع اليهودية خارجاً ليس    

 ومـن هنـا يظهـر سـلطة       . الهاربين فيعودبهم شاول إلى أورشليم للمحاكمة هنـاك       

 وشاول كان يفعل هـذا إذ       .رئيس الكهنة حتى على اليهود الذين خارج اليهودية         

   .يظن أن فيه مجد اهللا

 وسميت أيضاً   ،وديةوصف للمسيحيين وتعنى أن المسيحية فرع من اليه        = من الطريق 

   ).٥:٢٤أع ( شيعة 

   -):٥-٣(آيات 

وفي ذهابه حدث انه اقترب إلى دمشق فبغتة ابرق حولـه نـور مـن               

فسقط على األرض وسمع صوتا قائال له شاول شاول لمـاذا           . السماء

فقال من أنت يا سيد فقال الرب أنـا يـسوع الـذي أنـت               . تضطهدني

  .تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخس

  . فالكنيسة هى جسد المسيح= تضطهدنى لماذا
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غالباً هو مثل شائع معناه أن الحيوان يوضـع لـه     = صعّب عليك أن ترفس منـاخس     

مناخس ليسير فى الخط المرسوم له وإذا حاول الحيوان أن يرفس ليهـرب مـن هـذه        

 والحل أن يسير فى الطريق المرسـوم لـه فيجـد            .المناخس فسيكون هذا لزيادة أالمه    

 وإن حاول الرفض فـسيكون      ، واهللا حّدد لشاول الطرسوسى خطاً ككارز بإسمه       .سالماً

 وما هى هذه المناخس التى إستخدمها اهللا مع شاول ؟ من المؤكـد أن               .هذا لزيادة ألمه  

 بل وكل الشهداء المـسيحيين الـذين        ،وجه إسطفانوس المالئكى ظل يعذبه فى ضميره      

كان يحاول أن يسكن ضميره بأنما هـو         و ،عذبهم وهم فرحون كانت هذه الصور تعذبه      

. وكذلك كـان يـزداد ألمـاً وال يجـد هـدوءاً           ) يرفس المناخس =(يدافع عن مجد اهللا     

 هـذه   =شاول شاول   . جزء حديدى يوضع فى نهاية العصا لنخس الحيوان       = المناخس

راهيم  كما قال سابقاً إبراهيم إب     .هى طريقة اهللا إن أراد أن ينبه إنساناً أويستعلن له شيئاً          

 فى  .سمعان سمعان وتكرار اإلسم فيه تحذير مع تشجيع       / مرثا مرثا / موسى/ موسى/ 

 ويقول له أنا يسوع     ٨:١٥ كو   ١(هذه الرؤيا ظهر له المسيح يسوع القائم من األموات          

كانـت  . الذى أنت تضطهده فتنقشع كل الشكوك حول شخص يسوع الذى مات ألجلـه            

وجوه التى إرتسم عليها وجه يسوع والتى كانت        محاوالت بولس لتسكين ضميره إزاء ال     

 حتى رأى أخيراً وجه     . هى كرفس المناخس مماّ كان يزيد ألمه ويمزقه        ،تعذب ضميره 

  .يسوع نفسه فى السماء فكف عن محاوالت رفس المناخس

   -):٦(آية

فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن افعل فقال له الرب قم وادخـل                

  .لك ماذا ينبغي أن تفعلالمدينة فيقال 

 الذى يدخل فى حوار مع من يضطهده ليجذبه إليه لكنه يحوله للكنيـسة              ،عجيب هو اهللا  

بولس هنا رأى الرب يسوع فإختفى من داخله الـشك          . ليظهر أهمية الكنيسة فى التعليم    

  أنه مات وإنتهى أمره كما أشاع اليهود 
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   -) :٩:٧(آيات 

فوقفوا صامتين يـسمعون الـصوت وال       وأما الرجال المسافرون معه     

كان وهو مفتوح العينـين ال       و فنهض شاول عن األرض   . ينظرون أحدا 

وكان ثالثة أيام ال يبصر     . يبصر أحدا فاقتادوه بيده وادخلوه إلى دمشق      

  .فلم يأكل ولم يشرب

كانت هذه الرؤيا هى التى حولت مضطهد الكنيسة إلى أعظم كارز لذلك رواهـا لوقـا              

 ومرتين على لسان بولس الرسـول       ، مرة هنا على لسان لوقا نفسه      ،مرات ٣الرسول  

  .)٢٢،٢٦ص (

 والباقين وقفوا بعـد     ،وعند بداية ظهور النور سقط شاول وجميع من معه على األرض          

 هم سمعوا صوت ربما صوت بولس وهو يتكلم وربما صـوت رعـد              .زوال الصدمة 

 وهم  . )٢٨:١٢،٢٩ا له مثيل فى يو      وهذ( م يتبينوا صوت المسيح وال سمعوه       ولكنهم ل 

كـو  ١ + ٨:١٥+٩:٢٢قـارن مـع أع      (رأوا ضوء شديد ولكنهم لم يروا وجه يسوع         

 وبهذا صار بولس    ، كان ظهور المسيح هو إستعالن لشاول وحده اإلناء المختار         .)١:٩

  شاهداً على قيامة المسيح

   :لماذا فقد شاول نظره 

 إذ لم يـستطيع أن يـؤمن بالمـسيح          ،ىإعالناً ألن ماضيه ما كان سوى حالة عم        -١

 وهذا حال اليهود الذين     .بالرغم من كل النبوات التى تشهد له والتى يحفظها شاول         

  .لهم عيون لكنهم ال يبصرون

 وحتى ال تلهيه مناظر العـالم       ،هى فرصة هدوء للتأمل الباطنى فى شخص يسوع        -٢

 ليعيد حـساباته    . رآه  فيتأمل فى ماضيه ومعارفه القديمة ويقارن مع ما        .عن التأمل 

 ويفزع من أن الذى صلبوه إنما يهوه نفسه ويتساءل هل يقبلنى            .على ضوء ما رآه   

  !اهللا بعد كل ما فعلت ضده وضد كنيسته ؟

  .ربما كان هذا طبيعياً لشدة الضوء الذى رآه -٣
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 بل سـيحوله لكـارز بإسـمه        ، ليس فقط أنه غفر له     ، وكان اهللا يعد له حنانيا ليعلن له      

  .٣٧هذه الحادثة سنة وكانت 

  ولنا أن نتساءل لماذا ظهر اهللا لشاول ولم يظهر فى أورشليم للفريسيين والكهنة ؟

 ولم يكـن    ،واإلجابة أن شاول كان يحب اهللا ويبحث عن مجد اهللا ولكن بحسب مفهومه            

 أماّ الكتبة والفريسيين والكهنة فكان هدفهم هو        .له غرض سوى مجد اهللا بحسب ما يفهم       

 إذ  ، وهم أسلموا المسيح حسداً كما فهـم بـيالطس         ، وإزدياد أموالهم  ،لشخصىمجدهم ا 

   .إلتف الشعب حوله فكانت مواردهم المالية فى خطر

   -):١٦-١٠(آيات 

وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا             

 فقال له الرب قم واذهب إلى الزقاق الذي يقـال لـه             .فقال هانذا يا  

ستقيم واطلب في بيت يهوذا رجال طرسوسيا اسمه شاول ألنـه           الم

  وقـد اي فـي رؤيـا رجـال اسـمه حنانيـا داخـال               . هوذا يصلي 

فأجاب حنانيا يا رب قد سمعت مـن        . وواضعا يده عليه لكي يبصر    

. كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشـليم           

ثـق جميـع الـذين      وههنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يو        

فقال له الرب اذهب الن هذا لي إناء مختار ليحمـل           . يدعون باسمك 

الني سأريه كـم ينبغـي أن       . اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل     

  .يتألم من اجل اسمي

والحظ محبة اهللا وبساطته إذ يقبل      . الحظ أن اهللا يعطى عنوان شاول لحنانيا ليذهب له        

 ال يفاجئ شاول بشخص ال يعرفه فيتشكك بل يعطيـه           والحظ أن اهللا  . حوار حنانيا معه  

وكانت هذه دروس لشاول ليعرف أنه خرج من نطاق         . رؤيا خاصة بحنانيا ليقبل كلماته    

  .الناموس لنطاق عمل الروح

  :لماذا الشفاء على يد حنانيا
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ولكن الخالص مـن داخـل      ). ١٥:١غل  ( بل وأفرزه من البطن      ،اهللا إختار شاول   -١

 البد أن يعتمد ويحل عليه الروح القدس ويتناول من جسد الـرب             فشاول. الكنيسة

بل حينما إختاره اهللا ودعـاه ليـصير        .  وكل هذا ال وجود له خارج الكنيسة       ،ودمه

  ).٣:١٣أع ( كان هذا بوضع يد الكنيسة عليه ،رسوالً

  . إذ سيعرفْ الكنيسة بشاول فيثقوا به وال يرفضوه،حنانيا له دور ثانٍ -٢

  ).١٥:١غل (هذا ما قاله بولس نفسه فيما بعد = اء مختار هذا لى إن

ألنه قد وهب لكـم ألجـل       "وبولس نفسه قال    ). ١١كو  ٢راجع  (= كم ينبغى أن يتألم     

ولقد إفتخر بـولس    ) ٢٩:١فى  (المسيح ال أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألموا ألجله            

 وصـارت   ، بناء ونمو الكنيسة   إذ فهم أن هذه األالم عملت فى      ) ٢٤:١كو  (بأالمه هذه   

ليحل إسمى أمـام    .  بل هى عالمة رضى اهللا على خدامه       ،هذه األالم سبب تعزيات له    

وهذا ما حدث فعالً إذ كرز بولس لألمم فى كل أوروبـا            = أمم وملوك وبنى إسرائيل     

.  بل وعمد زوجة نيـرون     ،وشهد للمسيح أمام أغريباس الملك وفيلكس وفستوس الوالة       

  .ام بنى إسرائيل فى كل مكانوشهد أم

  -:تأمل 

 فها هو يعرف ويشير لحنانيا      ،ما أروع أن أفهم أن اهللا يهتم بى ويعرف إسمى وعنوانى          

ويهتم بشاول الطرسوسى ألنـه يـصلى ويطلبـه         . باإلسم ويشير بإسم يهوذا وعنوانه    

  .فيرسل له حنانيا

  -) :١٧(آية 

أيهـا األخ شـاول قـد    فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال        

أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبـصر              

  .وتمتلئ من الروح القدس

 وإعطاء الروح القدس نراه     ،هنا نرى أن إرسال حنانيا كان ليعطى الروح القدس لشاول         

  .وأن كل هذا بأمر من اهللا. مالزماً إلنفتاح أعين شاول
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نية الرب الذى هو يسوع تأكيداً لمـا رآه فـى الطريـق             جاءت باليونا = الرب يسوع   

  .والمعنى أن الرب الذى نعبده ظهر وإتضح أنه هو يسوع

  -) :٢٠-١٨(آيات 

فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فابصر في الحـال وقـام             

وتناول طعاما فتقوى وكان شاول مع التالميذ الذين فـي          . واعتمد

 المجامع بالمسيح أن هذا هو      وللوقت جعل يكرز في   . دمشق أياما 

  .ابن اهللا

هذه القشور هى تعبير عن حالة شاول فى معارفه القديمة من حرفية الناموس             = قشور  

ونالحظ أنه بوضع اليد حـلَّ      .  التى كانت حاجزة بينه وبين االيمان بالمسيح       ،والتعصب

ر الذئب   وصا ،الروح القدس على شاول فسقطت قشور الظلمة فأبصر نور العهد الجديد          

. ألم تنفتح عينيـه   . . بل كارزاً للمسيح فى المجامع أن المسيح هو إبن اهللا          ،حمالً وديعاً 

لقـد  . هذا ما حدث مع المولود أعمى إذ إنفتحت عينيه وعرف أن المسيح هو إبـن اهللا               

لقد صنع المسيح هذه المعجزة مع بـولس        . شفى بولس من عمى العينين وعمى القلب      

 لـذلك تـدخل اهللا      ،انت قشور حرفية الناموس والناموس من اهللا      ألن ما أعمى عينيه ك    

أّما اليهود والكهنة ورؤسائهم كانت القشور التى تعمى عيونهم هى          . ليزيل هذه القشور  

 ، لذلك لم يستحقوا رؤيا مثل هذه      ،محبة المال والحسد وخوفهم على مراكزهم وسلطانهم      

الطرسوسى أحب الحـق الـذى فـى         ولكن شاول    ،هم لم يحبوا الحق بل أحبوا العالم      

ونالحظ إخالص قلب بولس    . الناموس فأعلن له اهللا الحق األعلى الذى فى العهد الجديد         

  .فى محبته هللا إذ تحول سريعاً إلى كارز بعد أن إقتنع وآمن

  -) :٢١(آية 

فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الـذي اهلـك فـي               

ا االسم وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين         أورشليم الذين يدعون بهذ   

  .إلى رؤساء الكهنة
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 صار هو المبـشر     ،من كان منتظراً منه إضطهاد المسيحيين بقرار السنهدريم       = ُبهِتَ  

إن . لقد كانت معجزة تغيير شاول أكبر من معجزات شفاء األمراض         . بالمسيح إبن اهللا  

س كان عدواً تحـول لكـارز أمـا          فبول ،شهادة بولس للمسيح أقوى من شهادة بطرس      

  .وشهادة العدو أقوى. بطرس فكان صديقاً للمسيح

  -) :٢٢(آية 

وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن 

  .هذا هو المسيح

نفهم أن المسيح كان يظهر له كثيراً ليعلن له مـا           ) ١٦:٢٦أع  (قارن مع   = يزداد قوة   

  .سيح تزداد دائماً عند الذين يطلبونومعرفة الم. يقويه

إستخدم النبوات إلظهار هذا كما فعل المسيح مع تلميذى  = محققاً أن هذا هو المـسيح       

  .عمواس

  -) :٢٥-٢٣(آيات 

فعلم شاول بمكيـدتهم    . ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه      

ميـذ  فأخذه التال . وكانوا يراقبون األبواب أيضا نهارا وليال ليقتلوه      

  .ليال وأنزلوه من السور مدلين اياه في سل

ويبدوا أن دمشق كانت قد سقطت فى يد النبطيين وهى          ). ٣٢:١١،٣٣كو  ٢(قارن مع   

فى القرنين األول والثانى قبل      وهذه كانت قد إنتعشت      ،مملكة عربية وعاصمتها البتراء   

ان ملك النبطيـين     وك . وكانت مملكة النبطيين تقع فيما يحيط بسوريا وفلسطين        .الميالد

وكان الحارث متضايقاً   .  وهو عين والياً من قبله على دمشق       .)أريتاس(يسمى الحارث   

من كرازة بولس فى العربية فتضامن اليهود مع والى الحارث، فأمر الوالى بحراسـة              

يدخل فى هذه األيـام   = ولما تمت أياماً كثيرة   األبواب حتى ال يهرب بولس من دمشق        

    ).١٨ : ١( سنين قضاها بولس فى العربية غل حوالى ثالث
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   -) :٣٠-٢٦(آيات 
ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتـصق بالتالميـذ وكـان             

فأخذه برنابا وأحضره إلى    . الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ     
الرسل وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف جاهر           

يخـرج فـي أورشـليم       و  معهم يدخل  فكان. في دمشق باسم يسوع   
وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا     . ويجاهر باسم الرب يسوع   

  .علم االخوة احدروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. أن يقتلوه
 سنوات فى العربية قبل أن يـصعد        ٣نجد أن بولس قضى     ) ١٧:١،١٨غل  (قارن مع   

وربما قـضى بـولس الـسنوات       . طيينوالعربية هى صحراء مملكة النب    . إلى أورشليم 
الثالث قبل أن يذهب ألورشليم بعد أن هرب من على السور أو هو بعد عماده ذهـب                 

ولما وصـل إلـى     . للعربية ثالث سنوات بعدها ذهب لدمشق إلى أن هرب من السور          
اورشليم خاف منه المسيحيون ولم يقبلوه وسطهم ولم يصدقوا أنه تحول إلى المـسيحية              

وفى أورشليم تعـرف علـى بطـرس    . أنه يتجسس عليهم لينكل بهم اكثربل تصوروا  
. وقام برنابا بمهمة تعريفه على المسيحيين ليثقـوا بـه         ). ٢٤-١٨ : ١غل  (ويعقوب  

وله إسم أخر هو يوسف،وهو الوى قبرصى الجنس، وكان له حقل باعه وأتى             = برنابا  
شخصية مرموقة فـى    وصار  ). ٣٦،٣٧ : ٤أع  (بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل      

. لكى يرى الكنيسة  ) ٢٤-٢٢ : ١١أع  (وأرسله الرسل إلى إنطاكية     . الكنيسة وكمسئول 
كو ١(وس  وكذلك عند كنيسة كورنث   ) ١،١٣ : ٢غل  (وكان معروفاً لدى كنيسة غالطية      

وهو مؤسس كنيسة قبرص ويحـسب مـن        ) ١٠ : ٤كو  (وكذلك فى كولوسى    ) ٦ : ٩
سس كنيسة ميالن فى إيطاليا وكـان أول أسـقف عليهـا             ويقال أنه أ   ،السبعين رسوالً 

ويظن البعض أن صداقته مع شـاول الطرسوسـى         . م٦١وإستشهد فى سالميس سنة     
  . ترجع لتلمذة كليهما لغماالئيل
أى اليهود اليونانيين الذى كان إسطفانوس واحـداً مـنهم          = يخاطب ويباحث اليوانيين    

لكنه نُـسب للعبـرانيين ألنـه يـتكلم         وكان شاول بحكم أنه طرسوسى يحسب منهم،و      
وإذ هـاجم بـولس     . أماّ اليهود اليونانيين فكانوا ال يتكلمون سوى اليونانيـة        . العبرانية

وكـان هـذا   . الناموس دون أن يستطيعوا الرد عليه حاولوا قتله فهربوه إلى قيـصرية     
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س هنا  ومعنى ما قاله بول   ) [٢١-١٧ : ٢٢أع  (الهروب بناء على أمر من الرب يسوع        
لماذا يارب أترك أورشليم وأنا شاهد منهم لك، فهم يعرفون أننى           ) ٢١-١٧:٢٢أع  (فى  

ولكن كان الـرب يـسوع      ] طالما إضطهدتك واألن صرت أبشر بإسمك فشهادتى مهمة       
   .وهنا نرى شاول وقد وصل لطرسوس .يريد إرساله لألمم

   -) :٣١(آية 
امرة فكان لها سالم وكانت     وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والس      

  .تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر
   -:نرى اهللا يسمح بفترة سالم لبناء الكنيسة فى اليهودية والجليل والسامرة وهذا لسببين 

   .أن شاول الطرسوسى أعظم مضطهد للكنيسة كف عن إضطهاده )١
 لنفسه فى الهيكل فإنشغل اليهود بذلك عن أراد اإلمبراطور كاليجوال أن يقيم تمثاالً )٢

  .المسيحيين، إذ ذهبوا باكين للوالى الرومانى أال يفعل ذلك
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   -):٣٠-٢٢(آيات 

فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي فـي أورشـليم فأرسـلوا             

لما أتى ورأى نعمة اهللا فرح ووعـظ        . برنابا لكي يجتاز إلى إنطاكية    

ــب   الج ــزم القلـ ــرب بعـ ــي الـ ــوا فـ ــع أن يثبتـ   . ميـ

ألنه كان رجال صالحا وممتلئا من الروح القدس واإليمان فانضم إلى           

  .الـــــــــرب جمـــــــــع غفيـــــــــر  

ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول ولما وجده جاء به إلـى             

فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلمـا جمعـا          . إنطاكية

وفي تلـك األيـام     . ي إنطاكية أوال  غفيرا ودعي التالميذ مسيحيين ف    

وقام واحـد مـنهم اسـمه       . انحدر أنبياء من أورشليم إلى إنطاكية     

اغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير علـى            

فحـتم  . جميع المسكونة الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيـصر         

ـ             ى التالميذ حسبما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إل

ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد      . االخوة الساكنين في اليهودية   

  . برنابا وشاول

تعتبر إنطاكية ثالث أكبر مدن العالم فى ذلك الوقت بعد روما واإلسكندرية وكما رأينـا               

فأرسلت كنيسة أورشليم الكنيـسة     . أنه قد بدأت تنشأ فيها كنيسة كبيرة      ) ٢١ : ١١(فى  

معنـى  = وعـظ    وفرح برنابا بكنيسة إنطاكية ووعظ بها        .ة ليفتقدها األم برنابا إلنطاكي  

              جِـدهذا اإلسم لحبه وشغفه بالوعظ أينما و طىوإذ . إسم برنابا إبن الوعظ ويبدو أنه أع

وجد برنابا أن العمل كبير وهو يحتاج لمساعدة ذهب إلى طرسوس ليبحث عن شـاول               

وخالل السنة زار بطـرس الرسـول       . املةوعلما فى الكنيسة سنة ك    . ليأتى به ليساعده  

كنيسة إنطاكية وأخطأ فى عدم أكله مع األمم وواجهه بولس بشدة بسبب موقفـه هـذا                

  . بل أن برنابا إنقاد إلى بطرس فى هذا السلوك المرائى). ٢غل(
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ونالحظ حكمة الكنيسة األم فى إرسال برنابا إلنطاكية، فهـو مـن اليونـانيين غيـر                

وبرنابا أخذ معه بولس مـن      . إنطاكية مملوءة من األمم واليونانيين    المتعصبين وكنيسة   

نالحظ هنا وحدة الكنيسة، فكنيسة أورشليم األم       . طرسوس ألنه يعلم موقفه المنفتح لألمم     

ــا   ــن يعلمهـ ــا مـ ــل لهـ ــة وترسـ ــسة إنطاكيـ ــاً بكنيـ ــتم روحيـ   تهـ

ورشـليم إذ   ونرى إهتمام كنيسة إنطاكية المادى بكنيـسة أ       ) برنابا ثم بطرس بعد ذلك     (

 وحمل برنابا وشاول عطايا كنيـسة إنطاكيـة وذهبـوا بهـا             ،علموا أنهم فى مجاعة   

  .ألورشليم

 كانوا قبل ذلك يسمون ناصريين أوجليليين       =ُدعى التالميذ مسيحيين فى إنطاكية أوالً       

 ولقد تكونت مجموعة كبيرة من المسيحيين األمم فى         .وسماهم اليهود الطريق أو الشيعة    

 أحبوا المسيح وإنتسبوا له ورفضوا اإللتزام بشريعة موسى والدخول فيهـا أوالً      إنطاكية

 وربما يكون   . وبولس شجعهم على هذا الفكر     .بحسب فكر المسيحيين من أصل يهودى     

إسم مسيحيين قد أطلقه اإلنطاكيين الذين آمنوا على أنفسهم لمحبتهم فى المسيح أو يكون              

 ،ليهم كما سموا أتباع هيـرودس بالهيرودسـيين فمـثالً         الوثنيين أو اليهود قد أطلقوه ع     

  .وربما أطلق الوثنيون هذا اإلسم كنوع من اإلستخفاف

   هنا نرى ظهور أنبياء فـى العهـد الجديـد           =إنحدر أنبياء من أورشليم إلى إنطاكية       

والنبوة هنا هى موهبة من مواهب الروح القدس        ) ١٠:٢١+٣٢:١٥+١:١٣راجع أع   (

   -: وهى تعنى ١١:٤أف + ٢٩:١٤+٢٨:١٢كو ١نة مثل التكلم بألس

  .التنبؤ بالمستقبل كما فعل أغابوس النبى هنا -١

  ) ١٤كو ١(الوعظ وهذا هو المعنى األشمل لموهبة النبوة  -٢

 وهؤالء يختـارهم    .واألنبياء كان لهم عملهم حتى رسمت الكنيسة أساقفة كخلفاء للرسل         

يسة شيئاً من قوة نظامها اإللهى بإنتهاء        حتى ال تفقد الكن    ،الشعب ويعينهم الروح القدس   

 وأغابوس النبـى تنبـأ بمجاعـة        . فاهللا هو العامل فى األساقفة     .عصرالرسل واألنبياء 

 ٤٨ ،سـنة ٤٤ ويوسيفوس يخبرنا بأنه قد حدثت مجاعة فعالً فى أورشليم بين            .ستحدث

مـا   وكثيرون من المؤرخين أرخوا بوجود مجاعات فى هذه الفترة نفسها فى رو            .سنة
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مثـل  ( وكانت فائدة النبوة أن الكنيسة تدبر أمورها قبل أن تأتى المجاعة             .وفى اليونان 

  .وحمل برنابا وشاول عطايا كنيسة إنطاكية لكنيسة أورشليم) أيام يوسف
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‹“È@ôäbrÜa@bz–fiaZ@ @

   -) :٢٥(آية 

ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمال الخدمة وأخذا معهمـا يوحنـا             

  .قسالملقب مر

 بعد أن أكملوا خدمـة فقـراء        ،هنا نرى عودة برنابا وشاول من أورشليم إلى إنطاكية        

وكان هذا إيـذاناً    ) مار مرقس كاروز ديارنا المصرية      (  وجاء معهم مرقس     .أورشليم

 فمريم أم مرقس    .)١٠:٤كو  ( ومرقس هو إبن أخت برنابا       .بإنطالق الكرازة للعالم كله   

 وكون بولس وبرنابا يأخذان معهمـامرقس فهـذا         .لعليةهى أخت برنابا وهى صاحبة ا     

غالباً كان إلقامة برنابا وبولس فى علية مار مرقس مركز الكنيسة فى أورشليم حيـث               

  .كان يجتمع الرب مع تالميذه

م بعد موت هيرودس أغريبـاس      ٤٦وكانت عودة بولس وبرنابا ومرقس إلنطاكية سنة        

  .م٤٤بسنتيين وهذا مات سنة 

نجيل الذى يبشر   اك زيارة أخرى لبولس الرسول لكنيسة أورشليم ليعرض اإل        وكانت هن 

وبهذا تنطلق الكنيسة إلى األمم بإنجيل بولس مـصدقاً         ) ١٠-١:٢غل  (به على التالميذ    

  .عليه من التالميذ

من هذه اآلية إنطلق بولس وبرنابا ومرقس ليكرزوا للعالم كله وكان معهم لوقا ويقـال               

  . ولوقا هو كاتب سفر األعمال وإنجيل لوقا.يةأن لوقا من إنطاك
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@‹“È@sÜbrÜa@bz–fiaZ@@ @

   -):١(آية 

وكان في انطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا وسـمعان الـذي             

يدعى نيجر ولوكيوس القيرواني ومناين الذي تربى مـع هيـرودس رئـيس            

  .الربع وشاول

مسيحياً إنطلقت منه رحالت بولس وكـان       صارت إنطاكية مركزا     = كان فى إنطاكية  

وكان لقب أنبياء يطلق عموماً على من       . أى من ينطق بالروح القدس    = أنبياء يعود إليها 

يعظ فنحن سمعنا عن سيال أنه نبى ولم نسمع منه عن نبوة واحدة ولكن سمعنا أنه يعظ                 

عان سـم . كان علمهم تفسير اإلنجيل بـالروح القـدس   = معلمون ) ٣٢:١٥،٣٥أع  ( 

وغالباً هو من مدن شمال     . سمعان هو األسم اليهودى ونيجر هو اإلسم الالتينى       = نيجر

وغالباً هو سمعان القيروانى الذى حمل صـليب        ). نيجر  = نجرو( أسمر اللون    ،إفريقيا

القيروانى هى مدينة   = لوكيوس القيروانى ) ٢١:١٥مر  (المسيح وأبو الكسندر وروفس     

 وهى غير القيروان التى بناهـا       .نت تسمى قيرين أو سيرين    فى ليبيا وكا  ،شمال إفريقيا 

 هو أنتيباس إبن هيرودس الكبير الذى       =هيرودس  . العرب فى تونس فى القرن السابع     

 لوقا يضعه فى آخر القائمة إذهو بال رتبة حتى          =وشاول   .أرسل إليه المسيح للمحاكمة   

   .اآلن

  -) :٢(آية 

الروح القدس افرزوا لـي برنابـا       وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال       

  .وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه

 خدمة الشكر   ،أصلها ليتورجونتون ومنها ليتورجيا أى خدمة القداس اإللهى        = يخدمون

الخدمة تحتـاج لـسهر وأصـوام وصـلوات          = ويصومون .والتسبيح للذبيحة اإللهية  

نـرى شخـصية الـروح       ومثل هؤالء يكلمهم ويرشدهم الروح القدس وهنا         .وقداسات

 والحظ أن المسيح قـال      .إفرزو لى = القدس الذى يوجه الكنيسة فالروح القدس هو اهللا         

وهذا إشارة للوحدة بـين اإلبـن والـروح          " ٢١:٢٢أع  . ...إذهب فإنى سأرسلك  " له  
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بينما هم يـصلون   = إفرزوا لـى  .ولآلن تصوم الكنيسة قبل القداسات والتناول     . القدس

 وحتى اآلن يسام األسـاقفة والكهنـة خـالل          .لروح القدس خدامه  ويصومون يختار ا  

 = العمل الذى دعوتهما إليـه ربما ألحد األنبياء     = قال الروح القدس   .صلوات القداس 

  .وهو الكرازة لكل العالم

   -):٣(آية 

  .فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما األيادي ثم أطلقوهما

 هنا شاول صارت لـه      ، والكنيسة تضع اليد عليهم     فاهللا إختارهم  ،هنا نرى دور الكنيسة   

والحظ أنه بعد أن تكلم الروح صاموا ثانية وصلوا ليـنجح           ). األسقفية(درجة الرسولية   

 ٤٠ولذلك يصوم األسقف بعد سيامته لمدة سنة ويصوم الكاهن لمـدة            . الرب طريقهما 

  .امةهذا هو طقس السي = صلوا ووضعوا عليهما األيادى .يوماً بعد سيامته
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   : رحة بولس الرسول األولى

  - :)٤،٥(آيات 

فهذان إذ أرسال من الروح القدس انحدرا إلى سلوكية ومن هناك سـافرا    

ــرس    ــى قبـــــ ــر إلـــــ ــي البحـــــ   .فـــــ

ولما صارا في سالميس ناديا بكلمة اهللا في مجامع اليهود وكان معهمـا             

   .يوحنا خادما

ا من قبـرص وقبـرص محـور         غالباً ألن برناب   ،هم ذهبوا إلى قبرص أوالً    = قبرس  

إسـمها  .  وفيهـا اشـتق    .COPPERمواصالت بين القارات وإشتهرت بتجارة النحاس       

CYPRUS.         على سـواحل   = سالميس) ٤:١٠تك  ( وكان إسمها فى العهد القديم هو كتيم

 وكانت مجامع   . فهى مقصد اليهود فى قبرص     ،قبرص وكان بها أكثر من مجمع لليهود      

 ونالحظ أن كثيراً من األمم األتقيـاء كـانوا          . بولس الرسول  اليهود أول ما يتوجه إليه    

يتوجهون إلى هذه المجامع ويحضروا الصالة مع اليهود وهؤالء األمم إجتـذب مـنهم              

   .بولس الرسول الكثير

 وتعليم الموعـوظين أساسـيات المـسيحية        ،ربما يقوم بعمل خدمة المعمودية     = خادماً

   .كل تعاليمه وكتب إنجيل مرقصومرقس قد رأى المسيح فى بيته وسمع 

  -) :٨:٦(آيات 

ولما اجتازا الجزيرة إلى بافوس وجدا رجال ساحرا نبيا كـذابا يهوديـا             

كان مع الوالي سرجيوس بولس وهو رجل فهيم فهـذا          . اسمه باريشوع 

فقاومهما عليم الـساحر    . دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة اهللا       

   .ن يفسد الوالي عن اإليمانالن هكذا يترجم اسمه طالبا أ

 وهذا اإلسم   =عليم  يقال عنه   ) ٨( وفى آية    .يدعى معرفة الغيب   = ساحراً = باريشوع

 متعلمـاً   =رجل فهـيم     .أصله عربى ويشير لمعرفته بالغيب فهو غالباً يهودى عربى        

  وغالباً فقد أعجب الوالى بعليم     .يبحث عن المعانى واألفكار والحقائق شأن فالسفة روما       

الساحر الذى يعمل أعماله بالشياطين ولكن لم يخضع له ولما ظهر بولس وبرنابا وجد              
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 هو سمع عنهما فدعاهما ليسمع منهما فهاج عليم الـساحر           ،فيهما الحق الذى يبحث عنه    

بأن يشوس على تعاليم بولس ومحاولة أن يثبـت          = طالباً أن يفسد الوالى عن اإليمان     

  .كذبها

   -) :١١-٩(آيات 

 شاول الذي هو بولس أيضا فأمتال من الروح القدس وشـخص            وأما

وقال أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كـل              . إليه

فاالن هوذا يـد الـرب عليـك        .  تزال تفسد سبل اهللا المستقيمة     بر إال 

فتكون أعمى ال تبصر الشمس إلى حين ففي الحال سقط عليه ضباب            

  . يقوده بيدهوظلمة فجعل يدور ملتمسا من

 وشـاول   .وآخر يونـانى    إسم عبرى  ،كان هناك عادة لليهود أن يكون للشخص إسمان       

الطرسوسى كان له إسم التينى هو باولوس او بولس ومن هذه اآلية يـستخدم الكتـاب                

كرمز للتغير الذى حدث    ) ١إسم بولس بدالً من شاول الى       ) سفر أعمال الرسل  (المقدس  

تواضعاً ) ٣ون وسط األمم وإسم بولس إسم شائع وسطهم         ألن مجال خدمته سيك   ) ٢له  

  ).٩:١٥كو ١(منه استعمل إسم بولس الذى يعنى األقل أو األصغر 

 . ولكن بولس هنا يسميه بحـسب حقيقتـه        .باريشوع تعنى إبن يسوع    = يا إبن إبليس  

 ،وبار يشوع كان يـستعمل الـشياطين فـى سـحره          . وإبليس تعنى اإلفتراء والوشاية   

  .م ليدعى المعرفة ويبعد الناس عن اإليمان الحقيقىويستخدمه

إذا هو له زمان يمارس كذبه وغشه وسحره وبولس طلب له الظلمـة              = أالتزال تفسد 

أى إلـى    " إلى حين ألنه حاول إخفاء النور ليطلب من قلبه النور الحقيقى لذلك قال له             

  .ولم يقل له تصير أعمى إلى األبد. أن تؤمن

  -):١٢(آية 

  .لي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الربفالوا

   .ثبت تاريخياً أن هذا الوالى صار مسيحياً أى آمن وإعتمد

   -: )١٣(آية 
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ثم اقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بمفيلية وأمـا يوحنـا               

  .رجع إلى أورشليم وففارقهم

أى ركبـوا البحـر      = م أقلع ث .هى عاصمة مقاطعة بمفيلية فى أسيا الصغرى       = برجة

 ويقـال عـن   .هنا نرى أن بولس صار أوالً = بولس ومن معـه  .إلى مقاطعة بمفيلية  

   وهذا يشير لتواضع الباقين الذين قبلوا فى محبة تقدم بـولس            .برنابا والباقين ومن معه 

 وربما وجد أن    ، وهنا إنفصل مرقس عنهم ربما ألنه إشتاق للخدمة فى أورشليم          .عليهم

 خصوصاً أنهم قطعوا قبرص     ،يق عبر جبال آسيا مخاَطره كثيره وأمراضه كثيرة       الطر

 ، ميل ميل فى طرق صعبة ومخاطر من اليهود والـوثنيين          ٤٠٠كلها بعرضها حوالى    

 ألن مرقص قطع بعد ذلك رحلـة أصـعب   ،وربما كان مرقس وقتها متأثراً بمرض ما      

اً حلواً بعد أن كان قد إنفصل عنـه  لذلك عاد بولس وقال عن مرقس كالم . ليبشر بالدنا 

   .)١١:٤ تى ٢+١٠:٤كو (بسبب هذا الموقف 

  - ):١٦-١٤(آيات 

يـسيدية ودخلـوا    وأما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى إنطاكيـة ب         

وبعد قراءة الناموس واألنبياء أرسـل      . وجلسواالمجمع يوم السبت    

عنـدكم  إليهم رؤساء المجمع قائلين أيها الرجال االخوة أن كانـت           

قال أيها الرجال    و فقام بولس وأشار بيده   . كلمة وعظ للشعب فقولوا   

   .اإلسرائيليون والذين يتقون اهللا اسمعوا

 وقيل جازوا ألن اليونانية لـيس       . بولس وبرنابا إجتازا عبر جبال طوروس      =فجازوا  

غالباً جلسوا وسط الربيين إلعالن أنهم قـادرين علـى           = وجلسوا .فيها صيغة المثنى  

 وكانت القراءات عند اليهود على نظام تقسيم التوراة والنبـوات علـى أيـام               .الوعظ

 وغالباً كانت القراءات عن خروج شعب إسرائيل من مصر          .األسبوع والسبوت بالذات  

  .وبدأ بولس عظة من هنا

إن كان المجمع كبيراً يكون له عدة رؤساء وإن صغيراً يكون لـه              =  رؤساء المجمع 

  .رئيس واحد
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  :ة بولس الرسول االولى عظ

العظة مبنية على أن اهللا إختار إسرائيل وإعتنى بهم ليأتى منهم المسيا المخلص وأن اهللا               

أعطاهم من النبوات عن المسيح كل ما يثبت أن المسيح المخلص هو الذى أتى فعـالً                

. ح وأن آخرنبى من أنبياء العهد القديم وهو يوحنا المعمدان شهد أيضاً للمـسي             .وصلبوه

  إذاً من يرفض سيرفض المجد 

   -: أيات يشيروا للمسيح٣وإختار بولس 

  ) ٧:٢مز(أنت إبنى أنا اليوم ولدتك  .١

  ) ١١-٩:١٦مز (لن تدع قدوسك يرى فساداً  .٢

  ) ٣:٥٥اش (سأعطيكم مراحم داود الصادقة  .٣

 وحتى ال يظن أحد.فالمسيح هو الذى وِلد، هو إبن اهللا الذى أخذ جسداً ليموت به ويقوم

أن هذه النبوات عن داود قال إن داود مات ورأى فساداً ويكون المسيح هو مراحم اهللا 

وكان رفض اهللا فى . لداود وشعبه فهو غافر الخطايا لمن يؤمن ورفضه هو رفض هللا

 أن الكلدانيين سحقوا الشعب ٥:١ كما نرى فى حب ،العهد القديم له عقوبة رهيبة

ذا نرى بولس الرسول فى هذه العظة ضليعاً فى وهك. لرفضهم اهللا وعدم طاعتهم له

. ونجد هنا نبوة لبولس الرسول ضد شعب إسرائيل الرافض للمسيح. الكتاب المقدس

بولس . ٥:١ولكن الخراب اتى بيد الرومان هذه المرة وليس بيد البابليين كما فى حب 

نبوة بحوالى ولقد خرب الرومان أورشليم فعالً بعد هذه ال. رأى بالروح ما سوف يحدث

  . سنة٢٠

   -):١٧(آية 

اله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربـة فـي ارض              

  .مصر وبذراع مرتفعة أخرجهم منها

أى أزر شعبه فى أثنـاء      = ورفع الشعب فى الغربة   . إبراهيم واسحق ويعقوب  = آباءنا

  . عبوديتهم فى مصر، ورفعه أى رفع رأسهم
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٨  

  -):١٨(آية 

  .ربعين سنة احتمل عوائدهم في البريةونحو مدة أ

  .٣١:١كأب يحتمل عناد طفله المشاكس وتمرده تث = إحتمل عوائدهم

   -):١٩(آية 

  .ثم اهلك سبع أمم في ارض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرعة

  . ١:٧تث . الحظ أنه يطوى األحداث بسرعة ليصل للمسيح

   -):٢٠(آية 

  . أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبيوبعد ذلك في نحو أربع مئة وخمسين سنة

  . من دعوة إبراهيم إلى موت يشوع= عاما٤٥٠ً

   -):٢١(آية 

ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم اهللا شاول بن قيس رجال من سـبط بنيـامين               

  .أربعين سنة

  .  وشاول بنيامينى آخر بدأ كنيسة األمم،شاول البنيامينى الملك بدأ عصر الملوكية

   -):٢٢(آية 

وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا إذ قال وجدت داود بـن              ثم عزله   

  .يسى رجال حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي

لم يدم حكم شاول إذ أنه ليس حسب قلب اهللا لكنه حسب شهوة عين الـشعب، أمـاّ اهللا                   

وكان داود رمزاً للمسيح فى ملكه وفى أالمه حين طُرِد من ملكه حافيـاً              . فينظر للقلب 

وكان داود حسب قلب اهللا فى طهارته عند إختياره         ). ٣٧-١٩:٨٩مز  (ه معرى   ورأس

وفى تواضعه وإيمانه وقلبه الذى يسبح اهللا دائماً وكملك حطم عبادة األوثـان وكملـك               

وداود أيضاً حسب قلب اهللا فـى أنـه         . عادل فى حكمه وهو فى كل ذلك يرمز للمسيح        

 داود هو حسب قلب اهللا فهو الذى سيؤسس         . ويبكى نادماً  ،يعترف بخطيته حين يخطئ   

  .المملكة التى يريدها اهللا
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٩  

  -):٢٣(آية 

  .من نسل هذا حسب الوعد أقام اهللا إلسرائيل مخلصا يسوع

  .٩:٣٠ + ٥:٢٣،٦أر  + ٢٣:٣٤،٢٤حز . المسيح من نسل داود= من نسل هذا

  -):٢٤،٢٥(آيات 

ـ              عب إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعموديـة التوبـة لجميـع ش

ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنون أنى أنـا            . إسرائيل

لست أنا اياه لكن هوذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن احل حـذاء              

  .قدميه

وتركيز األناجيل وتركيز بولس هنا أن      . يوحنا كسابق للمسيح كان يهيئ القلوب بالتوبة      

ا هو المسيح وظلت هذه الـشيعة       يوحنا ليس هو المسيح كان ألن كثيرين ظنوا أن يوحن         

 نرى أن هناك مـن ال يـزال         ٥-١:١٩فى أع   ) ٥-١:١٩أع  ( موجودة ألزمنة كثيرة    

  . يعتمد بمعودية يوحنا

   -):٢٦(آية 

أيها الرجال االخوة بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون اهللا إليكم أرسلت       

  .كلمة هذا الخالص

= ومعهم بعض األمم األتقيـاء    =. براهيمبنى جنس إ  = كان يحضر فى المجامع اليهود    

وبـولس هنـا    .  إشارة لوعود اهللا إلبراهيم    =كلمة هذا الخالص  . الذين بينكم يتقون اهللا   

  . يثير اليهود ليتقبلوا المسيح ففيه تحقيق الوعد إلبراهيم أبوهم

  -):٢٧(آية 

الن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا وأقوال األنبياء التـي            

  .را كل سبت تمموها إذ حكموا عليهتق

وهؤالء حكموا على المسيح إذ لم يعترفـوا        . رؤساء الساكنين فى أورشليم   = رؤساؤهم

  .بينما أن النبوات التى تقرأ عليهم كل سبت تؤكد حقيقته. على المسيح



  أعمال الرسل
 

١٠  

   -):٢٨(آية 

  .ومع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيالطس أن يقتل

 لنجد أن بيالطس لم يجد فيه عله واحدة وفـى هـذا             ٤:١٩،٦ + ٣٨:١٨قارن مع يو    

  . يرمز خروف الفصح للمسيح، إذ أن خروف الفصح بال عيب ويذبحه اليهود

   -):٢٩(آية 

  .ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر

ـ                . سبتطلب اليهود من بيالطس أن ينزل األجساد من على الصلبان حتى ال تبيـت لل

= ووضعوه فـى قبـر    . ولكن يوسف الرامى ونيقوديموس هما اللذان أنزال جسد يسوع        

. ٣:١٥،٤كـو   ١وهذا بالتالى إثبات لقيامته     . بولس يريد أن يثبت أنه مات موتاً حقيقياً       

  . والحظ أن موت المسيح وقيامته هما السبب فى غفران الخطايا

  -):٣٠(آية 

  .ولكن اهللا أقامه من األموات

  . ٤-٢:١مة من األموات هى إثبات بنوة المسيح عند بولس الرسول رو القيا

   -):٣١(آية 

وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الـذين هـم              

  .شهوده عند الشعب

وشهود القيامة هم الذين كانوا يعرفونـه مـن قبـل، أى            .١٥كو١الظهور دليل القيامة    

  . الجليل إلى أورشليمالذين صعدوا معه من تالميذه 

   -):٣٢(آية 

  .ونحن نبشركم بالموعد الذي صار آلبائنا

  . هذه البشارة هى لكل من يؤمن

   -):٣٣(آية 

أن اهللا قد اكمل هذا لنا نحن أوالدهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في                

  .المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك
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١١  

فالقيامة . أنا اليوم ولدتك وبين قيامة السيد المسيح  بولس هنا يربط بين مزمور أنت إبنى        

فإبن اهللا له طبيعة وجوهر     . ٤-٢:١كما رأينا عند بولس هى دليل بنوة المسيح هللا رو           

وبالقيامـة  . واهللا حى ال يموت وهذه الطبيعة هى التى أقامت المسيح من األموات           . اهللا

 وِلد زمنياً ليتحد    ،إبن اهللا منذ األزل   هو  المسيح  . أعطانا المسيح حياته فنصير أوالداً هللا     

لـذلك يقـول    . بإنسانيتنا وليموت ويقوم ويعطينا حياته، فيصبح كل مؤمن معمد إبناً هللا          

أى اهللا اكمل لنا بميالد المسيح وقيامته عمل التبنـى،          = اهللا قد اكمل هذا لنا    بولس هنا   

تى أعطاها لألباء، هـو أكمـل        اهللا اكمل بقيامة المسيح كل الوعود ال       ،فصرنا أوالداً هللا  

  . بهذا خالصنا، وبهذا صرنا أوالداً هللا

  -):٣٧-٣٤(آيات 

انه أقامه من األموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد فهكذا قال             

ولذلك قال أيضا في مزمور أخر   . أنى سأعطيكم مراحم داود الصادقة    

اهللا الن داود بعدما خدم جيله بمـشورة  . لن تدع قدوسك يرى فسادا   

وأما الذي أقامـه اهللا فلـم يـر         . رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا     

  .فسادا

إكتسبها لنا بقيامته   قام من الموت وهزمه لألبد وأعطى للبشرية هذه الحياة األبدية التى            

مراحم داود الصادقة   = مراحم داود الصادقة  وهذه القيامة هى    ). ٥:٢أف  (من األموات   

مراحم داود الـصادقة هـى      . ى وعد بها داود فى المسيح     هى البركات الت  ) ٣:٥٥أش  (

. وعد اهللا الذى عوض هجرانه لشعبه سيعود ويرحمهم لمحبته الصادقة والثابتة لـداود            

لن يموت ثانية بعد ما قام كما مات لعازر الـذى            =غير عتيد أن يعود أيضاً إلى فساد      

وما قاله بـولس    . امة المسيح هذه نبوة عن قي   = ال تدع قدوسك يرى فساداً    . أقامه ثانية 

  ).٣٢-٢٥:٢أع (هنا هو نفس ما قاله بطرس فى 
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  -):٣٨،٣٩(آيات 

فليكن معلوما عندكم أيها الرجال االخوة انه بهذا ينادى لكم بغفران           

وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا            . الخطايا

  منه بناموس موسى

فموت المسيح  . لى الموت بل إنتصاراً على الخطية     قيامة المسيح لم تكن فقط إنتصار ع      

وهذا هو التبرير الذى ال يـستطيع       . وقيامته كانا لغفران خطايانا وإعطائنا حياة جديدة      

. غفران المسيح يشمل كل الخطايا حتى خطايا الـضمير الداخليـة          . الناموس أن يعمله  

  .ميتةفالمسيح القائم من األموات هو الذى يقيم من موت الخطايا الم

  -):٤٠،٤١(آيات 

انظروا أيها المتهاونون   . فانظروا لئال يأتي عليكم ما قيل في األنبياء       

وتعجبوا واهلكوا ألنني عمال اعمل في أيامكم عمـال ال تـصدقون أن             

  .أخبركم أحد به

التى قالها حبقوق كتحـذير عـن عـدم        ) ٥:١(هنا يستخدم بولس الرسول نبوة حبقوق       

نت أن أقوى قوة عسكرية فى الوجود وهى قوة بابـل وقتهـا             ونبوة حبقوق كا  . الطاعة

 هو نبوة من بولس     ،وإستخدام بولس لهذه النبوة   . ستدمر أورشليم والهيكل لعدم الطاعة    

أن أقوى قوة عسكرية فى الوجود فى أيامه وهم الرومان سيدمرون أورشليم والهيكـل              

  . سنة٢٠لسبب عدم الطاعة أى عدم قبول المسيح وهذا تم فى أقل من 

  -) :٤٢(آية 

وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل األمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهـذا             

  .الكالم في السبت القادم

فبعد . كان ترتيب الخروج من المجمع بأن يخرج اليهود أوالً ثم األمم الذين يحضرون            

.  مع بـولس أن خرج اليهود كان هناك فرصة لألمم األتقياء ليستفسروا ويتكلموا بحرية 

وتحولـت  . لكن اليهود إمتألوا نقمة ظهرت فى السبت التالى       . وفرح األمم بكالم بولس   
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 فهم رفضوا أن يقبل اهللا األمم ويـصيروا         ، والسبب هو عنصريتهم   ،إلى مقاومة علنية  

  .أوالد اهللا مثلهم

  -) :٤٣(آية 

ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخالء المتعبدين بـولس           

  .برنابا اللذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة اهللاو

يفهم من األصل اليونانى أن المسئولين عن المجمع وقد شـعروا بخطـورة             = إنفضت  

وهناك من فسر الكلمة إنفضت بأنها      . تعاليم بولس على اليهودية فضوا اإلجتماع باألمر      

الدخالء . يستفهمون منه فرحين ببشارته   فمن طُرِدوا ساروا وراء بولس      . تعنى طُرِدتْ 

أمم وثنيون أحبوا إله اليهود ورفضوا أوثانهم وكانوا يحضرون إجتماعات اليهود فى            = 

  .مجامعهم

  -) :٤٤،٤٥(آيات 

فلما . وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة اهللا         

 بـولس   رأى اليهود الجموع امتالوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله        

  .مناقضين ومجدفين

 وهذا مـا    ،األمم األتقياء نشروا هذه األخبار فى المدينة فإمتأل المجمع فى السبت التالى           

وكـانوا يجـدفون   ). ١٨:٢٧مت ( هذا هو شيطان الحسد ،جعل اليهود فى غيرة شديدة  

  . على المسيح ويحاولوا إثبات عكس ما يقوله بولس

  -) :٤٦(آية 

لمة اهللا ولكـن    اال كان يجب أن تكلموا انتم أوال بك       فجاهر بولس وبرنابا وق   

وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة األبدية هوذا نتوجـه         إذ دفعتموها عنكم    

  .إلى األمم

ولما ). ١٦:١رو  (بولس حتَّم على نفسه بأن يبدأ باليهود فهم أصحاب الوعد األساسيين            

غيـر مـستحقين    ). ٢٧:٢٨،٢٨ + ٦:١٨أع  (كان اليهود يرفضون كان يذهب لألمم       

من آمن بالمسيح وقام مع المسيح هو يحيا من اآلن الحياة األبدية مـع           =للحياة األبدية   
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نعيشها بالروح األن حتى ندركها فى الدهر األتـى حيـث نـدرك طبيعتهـا               . المسيح

إذاً كل من رفض المسيح فهو قد حكم على نفسه بأنه غير مستحق للحيـاة               . وأمجادها

  .األبدية

  -) :٤٧(آية 

الن هكذا أوصانا الرب قد أقمتك نورا لألمم لتكون أنت خالصا إلى أقـصى    

  .األرض

وأرسـل  ) ١٢:٨يـو   (ونالحظ أن المسيح هو نور العالم       ) ٦:٤٩أش  (هنا إشارة إلى    

بمقارنة هذه  . لينيروا لألمم فيكون الخالص للعالم كله     ) ١٤:٥مت  (تالميذه كنور للعالم    

نفهـم أن   . وهى اختار شـعب إسـرائيل     ) ١٧(آية  + يؤمن  كل من   ) ٣٩(آية  + اآلية  

الخالص هو لكل من يؤمن من اليهود واألمم لكن اهللا إختار إسرائيل ليأتى منهم المسيح          

  .المخلص

  -) :٤٨(آية 

فلما سمع األمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب وآمن جميع الذين     

  .كانوا معينين للحياة األبدية

 فهـو   ،وهنا لوقا قدم الفرح على اإليمان     . فتحت أعينهم ففرحوا بالخالص   الذين آمنوا إن  

إشـارة لمعرفـة اهللا   =  معينـين  .يسجل ما حدث أمامه إذ هم فرحوا ثم أعلنوا إيمانهم    

وهى تعنى أن أسماءهم مسجلة ومعروفة عند اهللا فى كتاب سـفر            ). ٢٩:٨رو  (السابقة  

  .الحياة

  -) :٤٩(آية 

  .ي كل الكورةوانتشرت كلمة الرب ف

فبـولس  ). ٦:١٦أع (راجع . إشارة لكل اإلقليم وهو إقليم فريجية وغالطية= الكـورة   

وبرنابا يعلمون ويكرزون والمسيحيون الذين يؤمنون ينشروا معهم بـشارة اإلنجيـل            

  .لقد إستخدم الروح القدس الجميع ليشعل الكرازة. ألقاربهم ومعارفهم
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  -) :٥٠(آية 

مدينة وأثـاروا   لنساء المتعبدات الشريفات ووجوه ال    ولكن اليهود حركوا ا   

  .وبرنابا وأخرجوهما من تخومهماضطهادا على بولس 

أثار اليهود نساء األمميين األتقياء المتهودات وبالتالى أثارت هؤالء النسوة أزواجهـن            

  .فنظموا حملة لطرد بولس من المدينة وإستصدروا أمراً بذلك

  -) :٥١(آية 

  .غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى ايقونيةأما هما فنفضا 

ونفض الغبار معناه أنهم أصبحوا غير مـسئولين        ) ١٤:١٠،١٥مت  (هذه وصية الرب    

  .  وأن هذه المدينة إختارت مصيرها بنفسها،عن هذه المدينة

  -) :٥٢(آية 

  .وأما التالميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس

  .التجارب يزداد فرح المؤمنينالحظ أنه مع إزدياد اإلضطهاد و

   

  
‹“È@Êia‹Üa@bz–fia@ @

  -) :١(آية 

ما حتى آمن جمهور    وحدث في ايقونية انهما دخال معا إلى مجمع اليهود وتكل         

  .واليونانيينكثير من اليهود

وكالعادة يضم المجمع مع اليهود بعض اليونانيين       . دخال المجمع اليهودى أوالً كعادتهما    

  .ونالحظ عمل اهللا رغم المضايقات. ودينوآمن كثير من الموج

   - :)٢،٣(آيات 

. ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وافسدوا نفوس األمم علـى االخـوة           

فأقاما زمانا طويال يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطـي            

  .أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما
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ين بموهبة المعجزات فعمل اهللا يكـون       فى مقابل تهييج الشيطان لليهود أمد اهللا الرسول       

جعلوهم ال يقبلون الـصالح      = أفسدوا بتعاليم منحرفة على أساس سىء       =غروا  . بقوة

إذ هم علموا تعاليم فاسدة عن المسيح حتى ال يقبل أحد اإليمان وهذا هو عمل إبليس فى      

  .كل جيل تضليل الناس

   - ):٧-٤(آيات 

.  اليهود وبعضهم مع الرسولين    فانشق جمهور المدينة فكان بعضهم مع     

فلما حصل من األمم واليهود مع رؤسـائهم هجـوم ليبغـوا عليهمـا              

شعرا به فهربا إلى مدينتي ليكاونية لسترة ودربة وإلـى          . ويرجموهما

  .وكانا هناك يبشران. الكوره المحيطة

  والرجم هو عقوبة وعادة    . هى تدبير مؤامرة لرجمهم بقرار من المجمع       =هجوم ليبغوا   

 ولقد أثار اليهود األمـم بمـؤامراتهم        . فيكون اليهود هم مد برى هذه المؤامرة       .يهودية

 فالظلمة دائماً   . ومع أن األمم ضد اليهود إالّ أنهم اتحدوا معاً ضد المسيحيين           .وأكاذيبهم

  . وهروب الرسل ليس خوفاً بل طلباً لسالم الكنيسة الوليدة.ضد النور

   -) :٨(آية 

  .ترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمش قطوكان يجلس في لس

  % ١٠٠ ما حدث هو معجزة . إذاً.هنا نحن أمام إصابة غير قابلة للشفاء تماماً

   -):٩،١٠(آيات 

. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى            

  .قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا فوثب وصار يمشي

 عرف بولس بالروح أن هذا المقعد له رغبة فى الخـالص الـذى              =ه إيمان   رأى أن ل  

وربما عـرف   .  فأراد بولس أن يعطيه صحة الجسد مع صحة الروح         .يتكلم بولس عنه  

بولس بالروح أن هذا المقعد آمن بأن المسيح له قدرة على شفاء األمراض وأن المسيح               

عنها جهاراُ أو كانت فـى داخلـه         ربما عبر    ،قادر أن يشفيه وأن هذه صارت أمنيه له       

  .وأعلنها الروح لبولس
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   .قُم هنا هى لقيامة الجسد من الشلل وقيامة الروح باإليمان) ١٤:٥( قارن مع أف =قُْم 

   -:)١١،١٢( آيات

فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قـائلين            

دعون برنابـا زفـس     فكانوا ي . أن اآللهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا     

  .وبولس هرمس إذ كان هو المتقدم في الكالم

صرخ الجميع بلهجة ليكأونية فلم يفهم بولس ما يقوله هؤالء إلى أن رآهم يأتون بالذباح               

هو اإلله األعظم بين مجمع آلهة      .وهو جوبيتر عند الرومان    ZEUS=زفس .ليذبحوا له 

 .هو إبن زفـس مـن مايـا       =  هرمس   .وهو أبو اآللهة وكل الناس    ) البانثيون(اليونان  

 وفى القصص اليونانية يظهر زفس      .ومعروف عنه أنه إله الفصاحة والبالغة والمنطق      

 لذلك قالوا عن برنابا أنه زفس ألن مظهـره وشـكله كانـاذا              .مع هرمس وسط الناس   

   .وسامة وعظمة وقالوا عن بولس أنه هرمس فهو المتكلم والنشيط

   - :)١٣(آية 

س الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند األبواب مـع           فأتى كاهن زف  

  .الجموع وكان يريد أن يذبح

كان رأيهم أنه إن كانت اآللهة قد نزلت لألرض لتكريم الناس فليكرموا هم اآللهة أيضاً               

 وكانوا يلبسون الذبائح أكاليل صوف مجدول إكراماً لآللهة ويلبـسون           .بتقديم ذبائح لهم  

 ونالحظ هنا أن الشيطان يثير اليهود ليرفـضوا المـسيح ويثيـر             .هوراآللهة أكاليل ز  

 وكـان  .هؤالء الوثنيين ليتمادوا فى عبادتهم الوثنية معتقدين بنزول اآللهة على األرض    

  .هناك إعتقاد عند هؤالء الوثنيين بأن اآللهة تنزل على األرض لتفتقد الناس

   -):١٤،١٥(آية 

 مزقا ثيابهما واندفعا إلـى الجمـع        فلما سمع الرسوالن برنابا وبولس    

وقائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا نحن أيضا بشر تحـت           . صارخين

آالم مثلكم نبشركم أن ترجعوا من هذه األباطيل إلى اإلله الحـي الـذي              

  .خلق السماء واألرض والبحر وكل ما فيها
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 وكان  . على اهللا   فهم إعتبروا ما يحدث تجديف     ،عالمة فزع مما يحدث    = مزقا ثيابهما 

   .اليهودى يمزق ثيابه إذا سمع تجديف على اهللا

 فاآللهة عند الوثنيين ال تعانى من األالم بل هى فى سعادة            .نحن بشر مثلكم   = تحت أالم 

  . عبادة آلهة صنمية ميتة=  األباطيل .دائمة

  بينمـا أن   .والحظ أن هؤالء األمم من معجزة واحدة إعتبروا الرسولين أنهمـا آلهـة            

   . سنوات رفضوه كإبن هللا٣المسيح بكل ما عمل من معجزات ولمدة 

   -):١٦،١٧(آيات 

مـع  . الذي في األجيال الماضية ترك جميع األمم يسلكون في طرقهم         

انه لم يترك نفسه بال شاهد وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطاراً             

  .وسروراأزمنة مثمرة ويمال قلوبنا طعاما و

وكثير من الحكماء إكتشفوا هذه     . فالطبيعة وخلقتها تشهد هللا   . سه بال شاهد  اهللا ال يترك نف   

رو ( لكن لما عرفوا لم يمجدوا اهللا        . باإلضافة لصوت اهللا فى الضمير     ،الحقيقة وأعلنوها 

يعطينـا  ). ٢٨:١رو ( ولكن هم رفضوا أن يسمعوا فتركهم اهللا لذهن مرفوض     .)٢١:١

وبـولس  . رف األمم اهللا من الخير الذى يعطيه       كان يمكن أن يع    =من السماء أمطاراً    

  .هنا يكلم وثنيين ال يعرفون سروراً سوى فى الطعام والشراب

  -) :١٨(آية 

  .وبقولهما هذا كفا الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما

وبجهد كبير من الرسولين كفّا عن تقديم       . واضح أن الجماعة كانت فى أقصى حماسها      

  .الذبائح لهما

  -):١٩،٢٠(آيات 
ثم أتى يهود من إنطاكية وايقونية واقنعوا الجموع فرجمـوا بـولس            

ولكن إذ أحاط به التالميـذ      . وجروه خارج المدينة ظانين انه قد مات      

  .قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة
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كان اليهود فى عملية الرجم يوجهون أكبر حجر للرأس ثم تتوالى الحجـارة إلـى أن                

لـذلك قـال بـولس      . وكان الرجم يفتت العظام ويمزق اللحم     . ل مظاهر الحياة  تخمد ك 

وغالبـاً فحادثـة    " أنا حامل فى جسدى سمات الرب يـسوع       ) "١٧:٦غل  (الرسول فى   

ويقال أنه فى غيبوبة الموت هـذه       ). ٢٥:١١كو  ٢(الرجم هذه هى التى أشار إليها فى        

.  ورأى بولس ما رآه بالروح     )٤:١٢كو  ٢(بعد أن رجموه إختطفت روحه إلى السماء        

وأحاط بـه   . وبعد عملية الرجم ظن اليهود أنه مات فجروه إلى خارج المدينة وطرحوه           

 وكـان   ، أعاد إليه روحه   ،واهللا من محبته وألن بولس كان له عمل لم يتمه بعد          . تالميذه

فى  فبفرض أنه قام فكان يلزمه فترة نقاهة لشهور ولكنه قام            ،هذا معجزة بكل المقاييس   

ويقال أن تيموثاوس هو من لسترة      ). ١٠:١كو  ٢(الغد وذهب إلى دربة ليباشر نشاطه       

وقد تعرف عليه بولس فى هذه الزيارة ونالحظ أن العالم يتغير سريعاً فبعدما إعتبـروا               

لذلك علينا أن ال نفرح بما يعطيه العالم لنا وال نحزن علـى مـا               .  رجموه ،بولس إلهاً 

  .يضيع منا

  -):٢١،٢٢(آيا 

فبشرا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين ثم رجعا إلـى لـسترة وايقونيـة         

يشددان انفس التالميذ ويعظانهم أن يثبتوا في اإليمان وانـه          . وإنطاكية

  .بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت اهللا

من شجاعة بولس أن يعود إلى لسترة إلفتقاد أوالده بعدما حدث فهو إهتم بتثبيت أوالده               

  .ضطهاد أكثر من حرصه على حياتهخالل اإل

 بل نسعى إليهـا فهـى       ،إذاً كيف نهرب من األالم    = بضيقات كثيرة ينبغى أن نخلص      

  .طريق جيد للملكوت

  .كثيرون آمنوا إذ رأوا بولس يعود بعد رجمه غير خائف= تلمذ الكثيرين 
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  -):٢٣(آية 

رب الذي  وانتخبا لهم قسوسا في كل كنيسة ثم صليا بأصوام واستودعاهم لل          

  .كانوا قد أمنوا به

  .الحظ إقتران الصالة بالصوم لنرى أهمية الصوم

  -):٢٦(آية 

ومن هناك سافرا في البحر إلى إنطاكية حيث كانا قد اسلما إلـى نعمـة اهللا                

  .للعمل الذي أكماله

  .بالعودة إلى إنطاكية تنتهى رحلة بولس الرسول األولى

   مدن فى آسيا ٧و) يس وبافوسسالم(وخالل هذه الرحلة بشروا فى قبرص 

  سلوكية فى كيليكية

  برجة وأتاليا فى بمفيلية

  )كانت تمتد لتشمل بيسيدية. (إنطاكية بيسيدية وأيقونية ودربة ولسترة فى غالطية



  أعمال الرسل
 

١  

ßa@bz–fiaخ@‹“È@àa@ @

  م٤٩أول مجمع كنسى فى أورشليم سنة 

  أسباب إنعقاد مجمع أورشليم

عريق من الطقوس اليهودية والناموس بوصـاياه       دخل اليهود للمسيحية ومعهم ميراث      

واآلن دخل األمم إلـى    . التى ال تنتهى من جهة الطاهر والنجس ومعاملة األمم كأنجاس         

  ! فكيف تتعامل الكنيسة معهم؟.. اإليمان

كنيسة لليهود المتنصرين المتعصبين،    . كان هناك خطر من ان تنشأ كنيستان منفصلتان       

بهذا تكون كنيسة اليهود ضيقة على نفسها مقفولة بال محبـة           و. وكنيسة لألمم المؤمنين  

وتكون كنيسة األمم بال أصل وال عمق الناموس والتاريخ         . للعالم فتكون نهايتها الضياع   

وكان رأى اليهود المتعـصبين     . فتدخل فى متاهات الفلسفة والنظريات مثل الغنوسيين      

 من يدخل لإليمان اليهودى خـر       ضرورة ختان من يدخل لإليمان كما كانوا يفعلون مع        

 فهم لم يكونوا قد فهموا بعد أن العهد الجديد يلغى           ،وعلى أن يحفظوا الناموس   . ٤٨:١٢

هذه الطقوس الناموسية وأن العماد حلَّ محل الختان، والفداء بالصليب حل مكان الذبائح             

يق بجملتـه   فالعماد هو خلع اإلنسان العت    . وتطهير القلب مكان تطهير اليدين والرجلين     

 وذلك تمهيداً للبس اإلنسان الجديـد الـذى سـيرث ملكـوت             ،وليس مجرد قطع غرلة   

وكان أول من تلقى درساً من اهللا بانـه ال يوجـد            . السموات وليس ميراث األرضيات   

إنسان نجس كان بطرس فى حادثة كرنيليوس ولذلك لم يطلب بطرس ختان كرنيليوس             

  . رنيليوسفبطرس اعتبر أن اإليمان طهر قلب ك

 وهـؤالء   ١:١٥وكان مركز التعصب لفكرة الختان هم من اليهودية كما نرى فـى أع              

. كانوا يندسون وسط المسيحيين ويثيروا المشاكل الخاصة بالختان كـشرط للخـالص           

 وكان هذا معناه    ،حتى أن بطرس نفسه خاف من هؤالء ومنع نفسه عن األكل مع األمم            

ولنعلم أن اليهـود    . ١١:٢،١٢ بولس واجهه بشدة غل      ولكن. عدم التعامل بين الفريقين   

كانوا يعتبرون األمم كالباً أنجاس والمشكلة التى تواجهها الكنيسة وبسببها عقـد هـذا              

  .المجمع أن اليهود المتنصرين ما زالوا يريدون شق الكنيسة إلى مؤمنين وأمم
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 وهو مؤكـد كـان   وهنا نرى فى هذا المجمع أن بطرس قاوم إتجاه اليهود المتنصرين،   

         وأعلن بطرس هنـا قبولـه       ،يتذكر ما حدث فى إنطاكية من مواجهة بولس الرسول له 

غـل  ( وإنتهت بهذا تماماً المشكلة التى ثارت بينه وبين بولس من سـنوات              ،التام لألمم 

١١:٢،١٢ .(  

   -):١(آية 

وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون االخوة انه أن لم تختتنـوا حـسب              

  . موسى ال يمكنكم أن تخلصواعادة

  .ظل هؤالء القوم المتهودين ثقالً على بولس حتى نهاية أيامه

أمـاّ  . هو قطع جزء من لحم الرجل رمزاً لقطع النجاسة من كيـان اإلنـسان             = الختان

 فكيف نختن   ،المعمودية فهى ليست رمزاً بل هى خلع جسم الخطايا كله بالروح القدس           

 ونفس الموضوع كان سبب إرسال      .ار إنساناً جديداً فى المسيح    إنساناً قد تطهر كله وص    

  .  فقد نجح هؤالء المتهودين فى إفساد إيمان أهل غالطية،بولس لرسالة غالطية

  -):٢(آية 

عهـم رتبـوا أن     فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة م        

 إلى أورشليم وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ   يصعد بولس وبرنابا    

  .من اجل هذه المسئلة

يقول الدارسين أن بولس وبرنابا إستمرا فى النزاع مع المتهودين فى إنطاكيـة لمـدة               

  . سنة

   -):٣(آية 

فهؤالء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقيـة والـسامرة يخبـرونهم            

  .برجوع األمم وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع االخوة
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ونرى هنا فرحة الكنائس بقبول األمم لإليمان فهم كنـائس فيهـا   . بنانهى ل = فينيقيـة 

  . وعى وتفتح

   -):٤(آية 

ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فاخبروهم بكـل           

  .ما صنع اهللا معهم

  . أى قبلوا أن يتباحثوا فيما أتوا به من مشاكل= قبلتهم

  -):٥(آية 

 كانوا قد أمنوا من مذهب الفريسيين وقـالوا انـه           ولكن قام أناس من الذين    

  .ينبغي أن يختنوا ويوصوا بان يحفظوا ناموس موسى

هؤالء الفريسيون أرادوا أن يضيفوا المسيح القائم من األموات إلى العهد القـديم ولـم               

  . يريدوا أن يفهموا أن هناك عهداً جديداً بأكمله

   -):٦(آية 

  .ا في هذا األمرفاجتمع الرسل والمشايخ لينظرو

  . هذه المسألة تعرض أمام كنيسة أورشليم بصفتها الكنيسة األم

   -):٧(آية 

فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم أيها الرجال االخـوة انـتم              

تعلمون انه منذ أيام قديمة اختار اهللا بيننا انه بفمي يسمع األمم كلمة اإلنجيل              

  .ويؤمنون

لفريسيين المتعصبين وبين برنابا وبولس اللذان كانا يتكلمان عـن          المباحثة دارت بين ا   

ولما إحتدت المناقشة حسمها بطرس بأن أعلن أن        . قبول اهللا لألمم دون ختان أو غيره      

فهو شهد أن الروح القـدس حـل علـى          . اهللا أعلن له قبول األمم فى حادثة كرنيليوس       

   سنوات ١٠يوس حدثت منذ فحادثة كرنيل= منذ أيام قديمةكرنيليوس دون ختان 
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٤  

   -):٨(آية 

  .واهللا العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا

  . بحلول الروح القدس عليهم شهدت السماء بقبول األمم

   -):٩(آية 

  .ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر باإليمان قلوبهم

هم كرنيليوس وعائلته بالرغم من انهم      أى األمم الذين يمثل   = وبينهم. نحن اليهود = بيننا

واهللا بإيمانهم طهرهم دون ختان فلماذا نعتبـرهم نحـن          . ال يعرفوا شيئاً عن الناموس    

 وذلـك   ١٦:١٦مـر    + ٣٨-٣٦:٨نجسون اإليمان كمدخل يأتى بعده العماد حتماً أع         

 والروح القدس هو الذى يقـوده       ،مفهوم الخالص المسيحى أن المسيح يحيا فى المؤمن       

  . للخالص

   -):١٠(آية 

فاالن لماذا تجربون اهللا بوضع نير على عنق التالميذ لم يستطع آباؤنا وال             

  .نحن أن نحمله

اإليمان بالمسيح جاء ليحل مكان آالف الوصايا الناموسية لذلك فحمل المسيح هين أمـاّ              

 وكان من عادة الربيين أن يشيروا لوصايا      . ٤:٢٣ + ٣٠:١١حمل الناموس فثقيل مت     

والمقصود باإليمان أنـه    . الناموس بقولهم نير لذلك قال المسيح إحملوا نيرى فهو هين         

لماذا تضعوا نير قاس على أعناق األمـم        = تجربون اهللا مدخل للحياة والجهاد المسيحى     

  .بينما أن اهللا قبلهم كما هو واضح فى موضوع كرنيليوس دون أن يلتزموا بالناموس

   -):١١(آية 

  .ب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضالكن بنعمة الر
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٥  

وقارن مع  = نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضاً     .إن الخالص بنعمة اهللا فما الداعى للختان      

لترى التساوى المطلق للجميع أمـام اهللا       .  معطياً لهم الروح القدس كما لنا أيضاً       ٨آيه  

  . ٢٨:٣غل 

   -):١٢(آية 

ان بجميع ما صنع    رنابا وبولس يحدث  فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون ب     

  .والعجائب في األمم بواسطتهماهللا من اآليات 

وبهـذا أفحـم    . كان ملخص كالم بطرس، كيف نناقش هذا األمر واهللا إتخذ قراراً فيه           

وتبع ذلك كالم بولس وبرنابا فى إثبـات عملـى لكـالم            . بطرس الفريسيين المعاندين  

أخر ذكر للقديس بطرس فى سفر األعمال وكـأن         وكان هذا   . بطرس أن اهللا قبل األمم    

  . لوقا يود أن ينقل الكنيسة لإلنفتاح على األمم

   -):١٣(آية 

  .وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائال أيها الرجال االخوة اسمعوني

. وربما كان هو آخر من آمن بالمسيح مـن أسـرته      . ١٩:١يعقوب هو أخو الرب غل      

وكان . ٧:١٥كو  ١لها، فقد ظهر له الرب خصيصاً       وآمن بالمسيح بعد القيامة وليس قب     

معروفاً بين اليهود بالحكمة والنسك الشديد وإستمر على هذا بعد دخوله لإليمان وإستمر             

ولقبوه بالبار سواء اليهود أو فى الكنيسة واستشهد على أيـدى           . على تمسكه بالناموس  

فكـان واضـحاً    . ٢٤-١٨:٢١أع   + ١٢:٢ويبدو تمسكه بالناموس من غـل       . اليهود

 إذ كان لها تـأثير      ،ولكن هنا نجد شهادته هامة للغاية     . مماألته للغيورين على الناموس   

ولكننا هنا نجد له موقفـاً ضـد        . وكان يعقوب هو رئيس كهنة أورشليم     . رسولى قوى 

أيها الرجال اإلخوة   ونالحظ قوله هنا    . ويعقوب هذا هو كاتب رسالة يعقوب     . المتهودين

  . فهذا إذاً هو أسلوبه. لرسالة أسمعوا يا إخوتى األحباءوفى ا= إسمعونى
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٦  

   -):١٨-١٤(آيات 

سمعان قد اخبر كيف افتقد اهللا أوال األمم ليأخذ منهم شـعبا علـى              

سأرجع بعد هـذا    . وهذا توافقه أقوال األنبياء كما هو مكتوب      . اسمه

. وابني أيضا خيمة داود الساقطة وابني أيضا ردمها وأقيمها ثانيـة          

يطلب الباقون من الناس الرب وجميع األمم الذين دعي اسـمي           لكي  

معلومة عند الـرب منـذ األزل       . عليهم يقول الرب الصانع هذا كله     

  .جميع أعماله

  . ١١:٩،١٢اإلشارة هنا إلى عا 

  . إشارة لخراب الهيكل بعد سبى بابل= خيمة داود الساقطة

ولكـن  . د اهللا وسمح ببنائهمـا بعد خراب أورشليم وهيكلها بيد بابل عا = سأرجع وأبنى 

وهذا . ٢١:٢هذه النبوة تشير لما هو أبعد، أى إلى بناء الكنيسة هيكل جسد المسيح يو               

فعودة الشعب من سبى بابل لم تعيد الملك إلسرائيل وال          . البناء تم بميالد المسيح وفدائه    

ا هذا يفـسر    إنم.  فكيف يقال تبنى خيمة داود والملك لم يعود ألسرة داود          ،ألسرة داود 

.  حيث يعبد الكل فى وحـدة      ، إسرائيل الجديدة وخيمة داود الجديدة     ،على كنيسة المسيح  

نبوة عاموس تشير لقبول األمم     = وجميع األمم . ...لكى يطلب الباقون  وحدة قلب وفكر    

إذا خيمة داود الجديدة ستـشمل اليهـود        . وهذا ما رآه بطرس فى موضوع كرنيليوس      

  . واألمم

  .أسيس هذه الكنيسة من كل الشعوب هى خطة اهللا األزليةت= منذ األزل

   -):١٩(آية 

  .لذلك أنا أرى أن ال يثقل على الراجعين إلى اهللا من األمم

واضح سيطرة الروح القدس على هذا المجمع، وحتى يعقوب المتعاطف مع الغيـورين             

ونرى . لإليمانعلى الناموس نجده قد ألغى الختان والعوائد اليهودية من على الداخلين            

  . هنا أن يعقوب كان الحكَم األخير لهذا المجمع بقراره
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  -):٢٠(آية 

  بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات األصنام والزنا والمخنوق والدم

  الشروط التى وضعها يعقوب هنا هى لمنع األمم من اإلرتداد للوثنية 

  وثان ويتناولونها كبركةاللحوم والخمور المقدمة كذبائح لأل= نجاسات األصنام

 الزنــــــا
  

  كان طقس من طقوس عبادة األوثان= 

ــوق  المخنــ
  

   أى لم يذبح ويصفى دمه،هو ما يؤكل ودمه فيه= 

ــدم  الـــــ

  

ممنوع منعاً باتاً فى العهـد القـديم، والمخنـوق والـدم            = 

  ممنوع تماماً  فشرب الدم،شريعتان مكملتان لبعضهما

ا العشر مثالً ؟ السبب أن المسيحية هى بإختـصار          ولماذا لم يضف الرسول هنا الوصاي     

وهذه الممارسات الوثنية تمنع المسيح أن يحيا       . وهو يقود حياتى  " المسيح يحيا فى    " أن  

فالرسول يشدد على ما يمنع المـسيح       . ١٤:٦،١٥كو  ٢فّى فال إتفاق للمسيح مع بليعال       

 .وقة مـن الطقـوس الوثنيـة      وكان أكل الحيوانات المخن   ) أى األمم ( من أن يحيا فيهم     

فالدم محسوب  ) ١١:١٧(وبحسب الشريعة فشرب الدم ممنوع ال       , وهكذا الدم يشربونه  

ولكن اهللا أعطانا أن نشرب     .  فيمتنع علينا شرب حياة الحيوان     ،أنه الحياة والحياة هى هللا    

ية أو  وبهذا نفهم أن ما منعه يعقوب له فوائد روح        . دم إبنه الذى فيه حياته فنحيا بحياته      

وإذا كان المسيح فينا فهو سيعطينا أن نحفـظ         . باختصار ما يعطينا أن يحيا المسيح فينا      

  . الوصايا

   -):٢١(آية 

الن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكـرز بـه إذ يقـرا فـي       

  .المجامع كل سبت

يقصد يعقوب ان يقول أنه ال خوف على شريعة موسى وال خطر عليها مـن النـسيان        

.  فالقوانين الجديدة لن تجعل أحد ينسى شريعة موسـى    ،فهى تقرأ كل سبت فى المجامع     

كل سبت  .  أن اليهود الذين يسمعون شريعة موسى      -:ولكن هناك معنى آخر لهذه اآلية       

ومنذ زمن بعيد ويحفظونها لن يمكن أن يقبلوا بينهم من يشرب الدم أو يزنى أو يشترك                
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ا معكم وبدون عثرة عليكم باالمتناع عن هـذه األشـياء           فى عبادة األوثان، فحتى يأكلو    

  وهـذا نفـسه قالـه بـولس الرسـول         . حتى ال يتزعزع إيمانهم فى المسيح بـسببكم       

وهناك سبب آخر وهو ربما قال الـبعض        ) ٢٩-٢٨:١٠اكو  +١٥:١٤رو+ ٩:٨اكو   (

ة فـى   أن بناء خيمة داود قد تم واليهود عادوا ومألوا العالم وها هى المجامع المنتـشر              

ولكن يعقوب يقول ال ألن اآلية تقول أن بناء خيمـة داود الـساقطة              . العالم تشهد بذلك  

تشمل اليهود واألمم، فالنبوة ليست على اليهود فقط وهؤالء مجامعهم فى كل مكان، بل              

بل النبوة تتكلم عـن     . النبوة عن الكنيسة الجديدة، جسد المسيح وهى من اليهود واألمم         

 ملك من إسرائيل من نسل داود يملك على إسرائيل واألمـم،            .األممملك إسرائيل على    

 هذا لم يتم االّ فى المسيح الذى أسس كنيسة جديدة من اليهود واألمـم               …فأين تم هذا ؟   

أما ما نراه اآلن فيهود متفرقين فى العالم يقرأون الناموس فى مجـامعهم             . ليملك عليهم 

  .كمشتتين بال ملك

  -):٢٧:٢٢(آيات 

رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم          حينئذ  

فيرسلوهما إلى انطاكية مع بولس وبرنابا يهوذا الملقب برسابا وسيال          

وكتبوا بأيديهم هكذا الرسـل والمـشايخ       . رجلين متقدمين في االخوة   

واالخوة يهدون سالما إلى االخوة الذين مـن األمـم فـي إنطاكيـة              

قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم        إذ  . وسورية وكيليكية 

بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الـذين          

رأينا وقد صرنا بنفس واحـدة أن نختـار رجلـين           . نحن لم نأمرهم  

رجلين قد بـذال أنفـسهما      . ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس     

ـ  . ألجل اسم ربنا يسوع المسيح     لنا يهـوذا وسـيال وهمـا       فقد أرس

  .يخبرانكم بنفس األمور شفاها

وهـذا كتبيـت    . إرسال بعثة من قبل الرسل للشهادة بما إتخذ من قرارات فى المجمع           

وتحرم رسالة المجمع المتهودين الـذين      . لتعاليم بولس وبرنابا اللذان شهد المجمع لهما      
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) ٢٥(ونجد فى   . النظام خرجوا بدون إذن ونسبوا أنفسهم للرسل واعتبرتهم خارجين عن        

  .أن إسم برنابا يتقدم إسم بولس ألقدميته فى الخدمة

   سببوا لكم إرتباكاً =مقلبين أنفسكم

   -):٢٩:٢٨(آيات 

ألنه قد رأى الروح القدس ونحن أن ال نضع عليكم ثقال اكثـر غيـر               

أن تمتنعوا عما ذبـح لألصـنام وعـن الـدم           . هذه األشياء الواجبة  

ي أن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلـون كونـوا          والمخنوق والزنا الت  

  .معافين

هم كـانوا شـاعرين     = ونحن. هنا نرى تدخل الروح القدس فى أمور الكنيسة بوضوح        

هذه هى الكنيسة المرتشدة بـالروح      . بقيادة الروح القدس لهم وراضين عن كل ما قيل        

ت والـروح   هم تشاوروا وتوصلوا لهذا القـرارا     ). ٦:١٦+٢:١٣أع  (القدس ويدبرها   

إذا " فحـسنناً تفعلـون   ) ٨:٢يع(قارن مع = تفعلون حسناًالقدس أرشدهم أنها صحيحة   

  )٣٠:٢٣أع (إصطالع وداعى = كونوا معافينهذا هو أسلوب يعقوب 

  -):٣٥:٣٠(آيات

فهؤالء لما أطلقوا جاءوا إلى إنطاكيـة وجمعـوا الجمهـور ودفعـوا             

هوذا وسيال إذ كانا هما     وي. فلما قراوها فرحوا لسبب التعزية    . الرسالة

ثم بعدما صرفا زمانـا     . أيضا نبيين وعظا االخوة بكالم كثير وشدداهم      

أما . ولكن سيال رأى أن يلبث هناك     . أطلقا بسالم من االخوة إلى الرسل     

بولس وبرنابا فأقاما في إنطاكية يعلمان ويبشران مع آخرين كثيـرين           

  .أيضاً بكلمة الرب

نجدهم قد عادا للخدمة لمدة فـى       ) ٣٥( إلى إنطاكية وفى     هنا نرى عودة بولس وبرنابا    

ونالحظ . فإنطاكية كانت مركزاً لبولس الرسول تبدأ منها رحالته وتنتهى إليها         . إنطاكية

نجده يعظ فالتفسير األعم لكلمة نبى هو       ) ٣٥(قيل عن سيال أنه نبى وفى       ) ٣٢(أنه فى   

  أنه واعظ يتكلم ويشهد للمسيح بالروح القدس 
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  رحلة بولس الرسول الثانية

   -):٤٠:٣٦(آيات 

ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا             

فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنـا        . فيها بكلمة الرب كيف هم    

وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما مـن  . الذي يدعى مرقس  

فحـصل بينهمـا    . للعمل ال يأخذانه معهمـا    بمفيلية ولم يذهب معهما     

مشاجرة حتى فارق أحدهما األخر وبرنابا اخذ مـرقس وسـافر فـي         

  .البحــــــــــر إلــــــــــى قبــــــــــرس

  .وأما بولس فاختار سيال وخرج مستودعا من االخوة إلى نعمة اهللا

بولس رفض إصطحاب مرقس ألن لم يحتمل مشاق الرحلة األولى وعاد من منتـصف              

واهللا بحكمته  . ثانية بولس وسيال ومعهما قرارات مجمع أورشليم      وبدأ الرحلة ال  . الطريق

حول هذا الخالف لينطلق برنابا ومرقس فى طريق وبولس وسيال فى طريق فـصاروا              

ونرى حكمة اهللا الذى يخْرِج من اآلكـل        . إرساليتين لمكانين عوضاً عن إرسالية واحدة     

ولما نضج صار هذا الرسول     .  لبولس ُأكُل فلو بقى مرقس مع بولس لظل تلميذاً له تابعاً         

وبـولس شـهد   . ...حقاً فكل األمور تعمل معاً للخير. والكارز العظيم الذى بشر مصر  

وسيال له إسم سلوانس فـى رسـائل بـولس          ) ١١:٤تى  ٢+١٠:٤كو  (لمرقس بعد ذلك  

  .الرسول وكان هو أيضاً مواطن رومانى مثل بولس الرسول
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@‹“È@‘†bÜa@bz–fiaZ@ @

  -):١(آية 

لسترة وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امـرأة           و ثم وصل إلى دربة   

  .يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني

واضح من قوله تلميذ أن تيموثاوس سبق وآمن وإعتمد فى اإلرسالية األولـى خـالل               

  .رحلة بولس الرسول األولى

  -):٣(آية 

فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلـك               

  .األماكن الن الجميع كانوا يعرفون أباه انه يوناني

 وهـم   ، فتيموثاوس سـيخدم وسـطهم     ،الرسول بولس يتصرف بحكمة من أجل اليهود      

. يعتبرون أن غير المختون من اليهود هو كافر خصوصاً أن أم تيموثـاوس يهوديـة              

الحظ أن مجمع أورشليم قد أعفا األمم من الختان أماّ اليهود فلهم وضـع خـاص،                ولن

ولـنالحظ أن بـولس لـم يختنـه        . فليختتنوا ألنهم تعودوا على ذلك وليفهموا بالتدريج      

إلعتقاده أن هذا الزم للخالص كما يفكر المتهودين بل ألنـه أرادا أن يكـون لليهـود                 

فس الفكر لم يختن تلميذه تيطس فأبواه كليهمـا          وبن .كيهودى ليكسب على كل حال قوماً     

  .أمميان وكان سيخدم األمم

  -:)٤(آية 

وإذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسـل             

  .والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها

   هى قرارات مجمع أورشليم =القضايا

  -):٦(آية 

 غالطية منعهم الروح القدس أن يتكلمـوا        وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة    

   .بالكلمة في أسيا
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إجتازا فى  . هنا نرى الروح القدس الذى يقود الكنيسة ويتدخل فى توجيه مسيرة التبشير           

= ومنعهم الروح ان يتكلموا بالكلمة فى أسـيا       . شرقاً= وكورة غالطية غرباً   = فريجية

  )إتجاه أفسس فى الجنوب الغربى (

  -):٧(آية 

  . أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروحفلما

  .مرة أخرى الروح يتدخل لتوجيه المسيرة

   -):٩(آية 

وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول اعبر إلى             

  .مكدونية وأعنا

 نـرى غالبـاً     وهنا.هنا يتضح لماذا منعهم الروح فهو يريدهم أن يتوجهوا إلى مقدونيا          

وكان . ضد الشيطان والوثنيين والجهل والخطية    =  أعنا .مالك فى صورة رجل مكدونى    

. ظهور رجل يطلب معونة حتى ال يهلك من المؤكد أنه سيحرك قلب بـولس ويـذهب               

الروح القدس سمح بوجود موانع فى طريقهم األول ثم يقنعهم بهذه الرؤيا فهو ال يحرك               

  ) ٧:٢٠قنعتنى يا رب فإقتنعت ار أ(  بل يقنعهم ،أدوات صماء

  -):١٠(آية 

فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قـد              

  .دعانا لنبشرهم

ألول مرة يستخدم الكاتب ضمير الكاتب المتكلم، فمن هنـا نـرى أن بـولس               = طلبنا

يقدمها ولكن بـولس    ولكن لوقا ال يذكر إسمه أبدأ وال خدماته التى          . إصطحب معه لوقا  

  ).١٨:٨كو ٢+١١:٤تى ٢+١٤:٤كو (يذكره بكل إعجاب 

   -):١١(آية 

فأقلعنا من ترواس وتوجهنا باالستقامة إلى ساموثراكي وفـي الغـد إلـى             

  .نيابوليس

  .ميناء= نيابولبس.جزيرة متاخمة للشاطىء= ساموثراكى. ميناء= ترواس
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  -):١٣:١٢(آيات 

مدينة من مقاطعة مكدونية وهـي      ومن هناك إلى فيلبي التي هي أول        

وفي يوم السبت خرجنـا إلـى       . كولونية فاقمنا في هذه المدينة أياما     

خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صالة فجلسنا وكنا            

  .نكلم النساء اللواتي اجتمعن

ومقاطعة مكدونية مقاطعة كبرى فـى بـالد        .  هى كبرى مدن مقاطعة مكدونية     =فيلبى

وقد صيرها بولس الرسول محطاً وممراً فى رحالته من فيلبى إلى تسالونيكى            . اليونان

. أول مدينة يدخلها اإليمان   ) ٢أكبر مدينة   ) ١ = أول مدنية = ذهاباً وإياباً    ثم إلى بيرية  

 تعنى أن فيلبى كانت تحت الرعاية الرومانية مباشرة وأن للمواطنين فيهـا             =كولونية  

 كأن ال يجلدون قط وال يقبض عليهم إالّ تحـت إشـتراطات             حقوق وإمتيازات رومانية  

 ولهم الحق فى رفع شكواهم من تحت تحقيق الحكام المحليين إلى اإلمبراطـور     .خاصة

وسبب كـل   . وقوانينها هى قوانين روما نفسها أى أن فيلبى كانت روما مصغرة          . نفسه

 يكن فيها مجمـع     ولم. هذا الشرف أن أغسطس قيص إنتصر فيها بجيوشه على أعدائه         

ــصالة     ــان لل ــم مك ــن له ــددهم ولك ــة ع ــا لقل ــادة ربم ــى للعب ــود كمبن   لليه

وربما لرفض أهالى فيلبى إقامـة مجمـع        ) مصلى بجانب النهر ليسهل فيه اإلغتسال     ( 

ولقد إعتادت النسوة اإلجتماع فى هذا المكان أكثـر مـن           . لليهود داخل أسوار المدينة   

  .الرجال

   -):١٤(آية 

مرأة اسمها ليدية بياعة ارجوان من مدينة ثياتيرا متعبـدة هللا           فكانت تسمع ا  

  .ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس

وهناك عالقة تجارية بين ثياتيرا وفيلبى قائمة على شـهرة  . فى أسيا الصغرى = ثياتيرا

  .ثياتيرا فى إنتاج األصباغ

  -):١٨-١٦(آية 
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 جاريـة بهـا روح عرافـة        وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الـصالة أن       

هـذه اتبعـت    . استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها      

بولس وإيانا وصرخت قائلة هؤالء الناس هم عبيد اهللا العلي الـذين            

وكانت تفعل هذا أيامـا كثيـرة فـضجر         . ينادون لكم بطريق الخالص   

بولس والتفت إلى الروح وقال أنا أمرك باسـم يـسوع المـسيح أن              

  .تخرج منها فخرج في تلك الساعة

كانت العادة أن يستخدم عدو الخير اليهود ومجامع اليهود فى الثـورة والهيـاج علـى                

وهنا ال يوجد مجمع، فنجد عدو الخير يستخدم إمرأة بها روح شـرير إلثـارة               . بولس

وبـولس ضـجر مـن      . وهى كانت تشوش على الوعظ والخدمة بصراخها      . المشاكل

اف أن يختلط فى أذهان الناس أن المسيحية التى يبشر بها لها عالقـة              محاوالتها فهو خ  

 أوهو خاف أن يظن الناس أن المسيحية هى نـوع مـن العرافـة               ،بالعرافة الشيطانية 

ونالحظ أن الشيطان هو الذى حرك الجارية لتـصرخ باإليمـان ليـضلل             . الشيطانية

فهـى اآلن   . تحت ستار الـدين   السامعين، وهكذا يفعل الشيطان أحياناً بأن يخفى خبثه         

تشهد لبولس وللمسيحية حتى يثق الناس فيها وبعد قليل تبدأ فى تضليلهم والهجوم على              

  .المسيحية

  -):١٧(آية 

هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة هؤالء الناس هم عبيـد اهللا العلـي              

  .الذين ينادون لكم بطريق الخالص

ا ألن لوقا كان له مهمة فى مكان آخر أو هو           نجدها أخر أية بضمير المتكلم وذلك ربم      

ولكن يعود ضمير المتكلم فـى      . تخلف فى فيلبى ليكمل الرسالة وغادرها بولس وسيال       

)٥:٢٠.(  

  -):٢٤-١٩(آيات 

فلما رأى مواليها انه قد خرج رجاء مكسبهم امسكوا بولس وسيال وجروهمـا إلـى               

  . السوق إلى الحكام
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ويناديان . ا هذان الرجالن يبلبالن مدينتنا وهما يهوديان      وإذ أتوا بهما إلى الوالة قالو     

فقام الجمع معا عليهما    . بعوائد ال يجوز لنا أن نقبلها وال نعمل بها إذ نحن رومانيون           

فوضعوا عليهمـا ضـربات كثيـرة       . ومزق الوالة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي      

ــضبط    ــهما ب ــسجن أن يحرس ــافظ ال ــوا ح ــسجن وأوص ــي ال ــا ف   .والقوهم

  .وهو إذ اخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة

هيج عدو الخير أصحاب الجارية التى خرج منها الروح النجس فثاروا ضد بـولس إذ               

الـسجن  . عدوا الخير يستخدم كل الطرق ضد الكـرازة       . خسروا مصالحهم الشخصية  

  . وبه قاذورات مكان المجرمون الخطيرون وهو مظلم=الداخلى

   -):٢٥(آية 

ونحو نصف الليل كان بولس وسيال يصليان ويـسبحان اهللا والمـسجونون            

  .يسمعونهما

عجيب بولس الذى نسى أالمه المبرحة وأخذ يسبح اهللا فهو يعتبر اآلالم شركة حب مع               

 همـا كانـا     ،ولكن لنالحظ أن األجسام كانت مقيدة أماّ النفوس فمحررة        . المسيح المتألم 

  .جسد فى السجن ولكن أرواحهما كانت فى السماءبال

  -):٢٦(آية 

فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن فانفتحت في الحال           

  .األبواب كلها وانفكت قيود الجميع

والمزلزلة هى تعبير عن تواجـد المالئكـة        . اإلستجابة السمائية لبولس الرسول العظيم    

ت الزلزلة الزمة لتلفت النظر لغضب الـسماء علـى           وكان ،الذين فتحوا أبواب السجن   

 وكـان هنـاك     ، السماء تعلن حقيقة الرسولين    ،الظلم الذى وقع على الرسولين بالمبرر     

فائدة أخرى هى إيمان حافظ السجن بسبب هؤالء الذين يقبلون األالم بفـرح وحيـاتهم               

لهم، وهم فـى     بل السماء تشهد لهم وتحررهم وتزلزل المدينة ألج        ،متحررة من كل شر   

  .محبة لكل إنسان
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  -):٢٧(آية 

ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكـان            

  .مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هربوا

كان من تقليد الشرف الرومانى أن السجان الذى يخفق فى ضبط سجينه أن ال ينتظـر                

وعموماً لم يكن بديل من حكـم المـوت         . نفسهالتحقيق والعقوبة بل يقضى بنفسه على       

ونالحظ أن من بداخل السجن فى ظالم يستطيع أن يرى من فى            . لمن يهرب من سجين   

بينما من فى الخارج ال يـرى       . الخارج لذلك رأى بولس السجان وهو يوشك أن ينتحر        

من فى الداخل بسبب الظلمة فى الداخل لذلك لم يرى السجان بولس ومن معـه فظـن                 

  .هما هرباأن

   -):٣٠(آية

  .ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن افعل لكي اخلص

وربمـا  . بل لقد إرتفعا لدرجة السادة     ، بولس وسيال فى نظره لم يعودا مساجين       ياسيدى

سمع هذا السجان عن الدين الجديد والخالص الذى يبشربه بولس الرسول ولكنـه لـم               

  .ما حدث طلب خالصه الشخصىولكن بعد الزلزلة و. يصدق ولم يؤمن

   -):٣١(آية 

  .فقاال أمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك

 يعتمد اإلخوة البروتستانت على هذه اآلية إلثبات أن         = فتخلص   …آمن بالرب يسوع    

وهنا ليس مجال الرد على ذلك      . اإليمان وحده هو كافى للخالص دون أى عمل او جهد         

ولكـن الـرد    ) المفهوم األرثوذكسى لقداسة البابا شـنودة       راجع كتاب الخالص فى     ( 

 هل كان الوقت مناسباً لمثل هذا السجان الذى يطلب خالص نفسه أن يقول لـه              ،البسيط

اتـس  (صلوا بال إنقطـاع     " بولس لكى تخلص ينبغى أن تؤمن تم التكف عن الصالة           

ميت أعضاءك  وت). ٩:٢٧كو١(وتقمع جسدك وتستعبده حتى ال تصير مرفوضاً        ) ٥:١٧

وتعيش لتفكر فى السماويات فقط وتطلب ما هو فوق         ) ٥:٣كو  (التى هى على األرض     
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وتـتعلم المحبـة ومواصـفاتها كالتـالى        ) ٣:١كـو (وال تهتم بأى شئ على األرض       

كـو  ١(أن تقبل الظلم وأن يسلبك الناس وال تحاكمهم أمام المحـاكم             وعليك). ١٣كو١(

٦:٦،٧…و…و…ان الوثنى سيتحمل كل هذه التعـاليم أم يـؤثر          هل كان هذا السج   . و

لكننا نفهم من قول بولس الرسول أن اإليمـان هـو           . طريق السالمة ويترك المسيحية   

بدليل أننا نجد فى آية     . المدخل وبعد ذلك يأتى كل ما يعلمه لنا الكتاب المقدس تدريجياً          

! يكفى فلماذا عمّدهم ؟    فإذا كان اإليمان لوحده      ،أن بولس عّمد السجان وأهل بيته     ) ٣٣(

وإذا تمسكنا بالحرف فاآلية ال تفيد البروتستانت فيما يريدون ألن بولس يقول تخلـص              

طبعاً المقصود إيمانك هو الخطوة     ! أنت وأهل بيتك فهل إيمان الشخص يفيد أهل بيته؟        

  .األولى وسيأتى بعدها خطوات على طريق الخالص

   -):٣٣(آية

لليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال       فأخذهما في تلك الساعة من ا     

  .هو والذين له أجمعون

السجان غسل بولس من جراحاته الجـسدية وبـولس غـسل           = وإعتمد …وغسلهما  

  .السجان من جراحاته الروحية

   -):٣٥(آية 

  .ولما صار النهار أرسل الوالة الجالدين قائلين أطلق ذينك الرجلين

وربما عرف الوالة بحقيقة المرأة العرافة فأصـدروا     . ليالًربما أتى مالك وأفزع الوالة      

  .وربما إرتعبوا من الزلزلة خاصة حين سمعوا عن فتح أبواب السجن. أمراً باإلفراج

  -):٣٧(آية 

فقال لهم بولس ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجـالن رومانيـان             

أنفـسهم  والقونا في السجن افاالن يطردوننا سـرا كـال بـل ليـأتوا هـم                

  .ويخرجونا

بولس يعلن أنه رومانى حتى ال يعطلونه مرة أخرى عن الكرازة سواء فى هذا البلد أو                

فالحكم الذى سيصدر   . أى بلد رومانى آخر، أى أن يراعى الحكام هذه الحقيقة مستقبالً          
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وبولس إعتمد على أن الحاكم     . من حاكم رومانى سيكون سابقة يستفيد منها باقى الحكام        

وحكم عليهمـا بـدون     . والضرب كان جهراً ليذلهما   . ذ ضربهما وهما رومانيان   أخطأ إ 

  . وهذا درس أن يطالب المسيحى بحقوقه دون أن يكره أحد. محاكمه

  -):٣٩(آية 

  .فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة

م ليطلبوا خروجه وذلك    لقد أصّر بولس الرسول أن يأتى له الحكاّ       = سالوهما أن يخْرجا  

إلعالن أن القانون الرومانى لم يجد عيباً فى المسيحية والحكام وافقوا خوفاً من العقاب              

ولكن الحكام طلبـوا    . ألنهم ضربوا بولس ومزقوا ثيابه وسجنوه وهو رومانى الجنسية        

خروج بولس وسيال ألن حمايتهم من الجماهير الغاضبة ستكون صعبة لـذلك طلبـوا              

  .روجهمابأدب خ



  أعمال الرسل
 

١  

‹“È@ÊibÜa@bz–fiaZ@ @

   -):٣-١(آيات 

فاجتازا في امفيبوليس وابولونية وأتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمـع           

فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحاجهم ثالثة سبوت مـن           . اليهود

موضحا ومبينا انه كان ينبغي أن المـسيح يتـألم ويقـوم مـن              . الكتب

  . الذي أنا أنادى لكم بهاألموات وأن هذا هو المسيح يسوع

وربما بقى لوقا وتيموثاوس    . بل كان بولس وسيال فقط    . إذاً لم يكن لوقا معهم    = فإجتازا

ويـستمر معـه    ) ٥:٢٠،٦أع  (وسيعود لوقا لإلنضمام لبولس فى      . للعناية بكنيسة فيلبى  

  )١١:٤تى ٢(لحين إستشهاده 

القسطنطينية، وقد سميت على     عاصمة اإلمبراطورية اليونانية الشرقية قبل       =تسالونيكى

  . وفى هذا الوقت كانت عاصمة مقدونية. إسم أخت اإلسكندر األكبر

   -):٤(آية 

فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسـيال ومـن اليونـانيين المتعبـدين              

  .جمهور كثير ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل

ان المدينـة البـالغ سـكانها       كان فى تسالونيكى جالية يهودية ضخمة تقدر بثلث سـك         

 وكالعادة يبدأ بولس الرسول بمجمع اليهود واليونانيين الـذين يحـضرون            ٢٠٠,٠٠٠

  .وكالعادة يهيج اليهود ويثيروا الدنيا ضد بولس. المجمع

   -):٥(آية

فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجاال أشراراً من أهل الـسوق وتجمعـوا             

  .ت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعبوسجسوا المدينة وقاموا على بي

وغالباً كان بـولس وسـيال      . هنا نراهم يستأجرون رجال أشرار إلثارة فتنة فى المدينة        

عاطلين عـن   = رجال أشراء من أهل السوق    . يقيمان عند منزل ياسون رئيس المجمع     

  )مثيرى شغب وبلطجية ( العمل 

   هو يهودى آمن بالمسيح = ياسون 
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   -):٨(آية 

  .أزعجوا الجمع وحكام المدينة إذ سمعوا هذاف

الحظ الخدعة التى يستعملها اليهود أن يسوع ملك ينافس قيـصر، وبـالطبع فالحكـام               

  .والوالة يرتعبوا من وجود ثورة كهذه ضد قيصر

   -):٩(آية 

  .فاخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوهم

 للمتهمين زوراً، بل على العكـس فهـم         نرى هنا عدالة الحكام الرومان فهم لم يسيئوا       

وأطلقوا . حكموا على ياسون رئيس المجمع بدفع كفالة لضمان حسن سير سلوك بولس           

  . لذلك فقد غادر بولس تسالونيكى لمنع إحراج ياسون،اإلخوة

   -):١٢-١٠(آيات 

وأما االخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيال ليال إلى بيرية وهما لمـا            

وكان هؤالء اشرف من الذين فـي       .  اليهود وصال مضيا إلى مجمع   

تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم هل هذه           

فآمن منهم كثيرون ومن النساء اليونانيات الـشريفات       . األمور هكذا 

  .ومن الرجال عدد ليس بقليل

س وسـيال   وهنا يتجه بول  .كالعادة يتجه بولس لمجمع اليهود الذين كانوا أكثر إستجابة له         

   أصلها أرحب صدراً=أشرف.إلى بيرية وهى مدينة غرب تسالونيكى

   -):١٣(آية 

فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي انه في بيرية أيضا نادى بولس بكلمة             

  .اهللا جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا

أشرار اليهود فى تسالونيكى يتعقبون بولس الرسول مع أن المسافة بـين تـسالونيكى              

  . ميال٦٠ًوبيرية أكثر من 

   -):١٤(آية 
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فحينئذ أرسل االخوة بولس للوقت ليذهب كمـا إلـى البحـر وأمـا سـيال                

  .وتيموثاوس فبقيا هناك

أى . الترجمة األفضل لغاية البحر   = كما إلى البحر  . نجد هنا بولس يتجه بحراً إلى أثينا      

 أنهم تظاهروا أمـام     وقد تعنى . هم أرسلوا مع بولس بعض اإلخوة ليشيعوه حتى البحر        

  .اليهود أن بولس سيسافر بحراً ليبعدوهم عنه ثم يسافرون براً

   -):١٥(آية 

والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى اثينا ولما اخذوا وصـية إلـى سـيال               

  .وتيموثاوس أن يأتيا إليه بأسرع ما يمكن مضوا

ا وهو طلب مـنهم     هؤالء اإلخوة من محبتهم رافقوا بولس فى رحلته البحرية حتى أثين          

  .أن يرسلوا له سيال وتيموثاوس

   -):١٦(آية 

وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينـة مملـؤة              

  .أصناماً

يـودون كـل يـوم      . تتباهى بفالسفتها وشعرائها  . أثينا كانت عاصمة الحكمة فى العالم     

تدت روحه فيه مماً رآه مـن      وبولس الذى تربى على كراهية األصنام إح      . سماع الجديد 

وقيل أن أصنام أثينا كانت أكثر من كل أصنام بالد اليونان وقيـل             . أصنام تمأل المدينة  

  .عنها أنه األسهل أن تجد فى أثينا إلهاً عن أن تجد إنساناً

   -):١٧(آية 

فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في الـسوق كـل             

  .يوم

هود األتقياء فى المجمع ويذهب للسوق ليكلم الوثنيين فالسوق فى أثينا هـو             كان يكلم الي  

  .مكان للحوار وليس للشراء والبيع فقط

   -):١٨(آية
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ماذا يريـد   فقابله قوم من الفالسفة االبيكوريين والرواقيين وقال بعض ترى        

وبعض انه يظهر مناديا بإلهة غريبة ألنه كان يبشرهم         هذا المهذار أن يقول     

  .يسوع والقيامةب

 وهؤالء ال يؤمنون باآللهـة،  .م.ق ٣٤٢ فيلسفوهم أبيكورس ولد فى سنة     =األبيكوريين

 والعـالم   .ويقولون أن اآللهة حتى وإن وجِدتْ فهى اليهمها شىء من أمور هذا العـالم             

والجسد والروح ينتهيـان إلـى ال       . عندهم قد أوجد نفسه،أو أوجِد صدفة أو إثر حادثة        

 لذلك كانت هذه الفلسفة توصى أتباعها       ، يفنيان وال قيامة ال للجسد وال للروح       شىء أى 

 ولهم مثـل معـروف لنأكـل    ،بالبحث عن اللذة أينما وجِدت، غايتهم أن يمتعواً أنفسهم   

وهم ال يضطربون لشىء إالّ بهدوء أنفسهم ونموذجهم األعلى         . ونشرب ألننا غداً نموت   

  . فسهم وغرائزهمهو الحيوانات فى إرتياحهم ألن

 فيلسوفهم هو زينون من مواليد قبرص وتسموا رواقيون ألنهم يجتمعـون            =الرواقيون

. وكانوا يقاومون الـشر مـن حـولهم       . يؤمنون بتعدد األلهة  . فى رواق متعدد األلوان   

والعالم هو كيان نفسى عاقل أوجد كل شـىء         . يؤمنون أن اهللا هو روح أو عقل العالم       

هم متحدة بالروح أو األلوهة واهللا عندهم لم يخلـق الطبيعـة لكنـه              فالمادة عند . بنفسه

والروح عند الرواقيين مادة تحترق بالموت لتعود ويمتـصها اهللا فـى            . يدبرها فحسب 

ويعلمـون بعـدم    . لذلك فالقيامة التى بشًر بها بولس هؤالء هى منافيـة للعقـل           . نفسه

اً صالحاً واأللم فى أشد أحواله       فأى مسرة ليست شيئ    ،اإلنفعال البشرى رغم أى أحداث    

. وكل ما يتوافق مع العقل فهو حسن وما ال يتوافق مع العقـل فهـو الـشر   . ليس شراً 

 ،وهم يعتبرون أن كل إنسان هو ملك نفـسه        . والحكيم هو من يعيش وفق ما يقبله عقله       

أنه حرفياً تعنى . =هذا المهـذار  هذه الفلسفة هى مدرسة الكبرياء والتأله …بل هو إله   

  .سرق فلسفة إنسان آخر وينسبها لنفسه

   -):٢١(آية 

أما االثينويون أجمعون والغرباء المستوطنون فال يتفرغون لشيء أخـر إال           

  .الن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا



  أعمال الرسل
 

٥  

قال أحد  .كانوا يتباحثون فى الحدائق والشوارع والميادين واألسواق فى العلوم والفلسفة         

  .شخص شخصاً فى السوق سأله هل هناك شيئاً جديداًالمؤرخين انه إذا قابل 

   -):٢٢(آية 

فوقف بولس في وسط اريوس باغوس وقال أيها الرجال االثينويون أراكـم            

  .من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا

وكانت أثينا  .  يطارحون فيها األراء   . هو ساحة خاصة للقاء الفالسفة     =أريوس باغوس 

ية الرأى لذلك خرج منها بولس دون أن يهينـه أحـد أو             مثاالً للبلد الذى فيه تحفظ حر     

ونالحظ أنهم يقبلون تعدد اآللهة، ولذلك قبلـوا أن يعـيش وسـطهم             . يعذبه أو يسجنه  

واليهود ينادون باإللـه الواحـد ولقـد إعتبـر          . وكان لليهود مجمع وسط أثينا    . اليهود

ودية فتقول أن هنـاك إلـه       أما المسيحية واليه  . األثينويون أن إله اليهود هو أحد اآللهة      

واألريـوس  . إذاً ال تعايش مع تعدد اآللهـة      . واحد ال تقبل سواه وكل ما عداه شياطين       

 وكانت تعقد هناك اإلجتماعـات التـشريعية        .باغوس كان مكرساً إلله الحرب مارس     

وهم أخذوا بـولس ال     .  إذاً كان يستخدم إماّ كمحكمة أو لإلجتماعات العامة        .والقضائية

  . وه بل ليتجادلوا معه ويسمعوا منهليحاكم

  -):٢٣(آية 

ألنني بينما كنت اجتاز وانظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه            

  .إلله مجهول فالذي تتقونه وانتم تجهلونه هذا أنا أنادى لكم به

كان هناك شاعر من شعرائهم إسمه أبيمينيدس نصح بتشييد مذابح إلله مجهول فى أثينا              

. حولها، وهو فى رأيه أن هناك إله مجهول ال نعرفه وراء كل ما نراه فى العـالم                وما  

والحظ حكمة بولس الرسول أنه لم يبدأ مع هؤالء الوثنيون بأن يهاجمهم ويشتمهم على              

 بل يبدأ من نقطة إيجابية عندهم وهى إله مجهول ولكن وراء كل ما نراه فـى                 ،وثنيتهم

من أين  . م بهذا اإلله المجهول فأنا قد عرفته وأبشركم به        العالم ويقول لهم ها أنا أبشرك     

هذا الذكاء لبولس ؟ واضح أنه راجع ألتحاده باهللا المصدر الالنهائى للحكمة والـذكاء              
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لكن فى اللحظة التى نتصور أن قوتنا وذكاءنا هى منا ننفصل عن اهللا ونقع فى               . والقوة

   .حيز المحدود

   -):٢٤(آيه 

الم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء واألرض ال يسكن            اإلله الذي خلق الع   

  .في هياكل مصنوعة باأليادي

وهو أيضاً هنا نراه يهاجم فكرة إقامة هياكل        . هذا ضد رأى الفالسفة أن اهللا خلق العالم       

  .مملوءة بالتماثيل الوثنية

   -):٢٥(آية

اة ونفسا وكـل    وال يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع حي            

  .شيء

نالحظ منطق بولس الرسول، هل اإلله يحتاج للبشر، وإذا إحتاج للبشر كيف يكون إلهاً              

وهنا بولس يرد علـى     " لست أنت المحتاج إلى عبوديتى بل أنا المحتاج لربوبيتك         " …

  .منطق الفالسفة أن العالم أزلى

   -):٢٦(آية 

جه األرض وحتم   كل و وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على           

  .وبحدود مسكنهمباألوقات المعينة 

وبهذا هو يبـرىء نفـسه مـن        . أى من نفس الثنائى آدم وحواء      = صنع من دم واحد   

وأيضاً يهاجم اليونانيين الذين قسموا العالم إلى يونانيين وبرابـرة          . العنصرية اليهودية 

  .وقالوا أنهم من تربة مختلفة

   -):٢٧(آية 

 لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع انه عن كل واحـد منـا لـيس              لكي يطلبوا اهللا  

  .بعيدا
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هناك حنين طبيعى وشعور طبيعى داخل كل إنسان، وضع اهللا هذا الشعور لنلجأ إليـه               

 فمن يطلب سيجده ويكون هذا راحة لإلنسان فهو خليقـة           ، وهو ليس بعيداً   ،ونفتش عنه 

  . اهللا ونفخة من عنده

   -):٢٨(آية 

  .تحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم أيضاً ألننا أيضاً ذريتهألننا به نحيا ون

ألننا به نحيـا    ال يوجد كلمات نظير هذه تشير إلعتماد المخلوق الكلى على اهللا الخالق             

هذه مقتبسة من شعر الشاعر أبيمينيدس الذى نصح بإقامة تمثال إلله           = ونتحرك ونوجد 

قصيدة سطراً آخـر فـى رسـالته        ولقد إقتبس بولس من هذا الشاعر وهذه ال       . مجهول

لقد "وفى هذه القصيدة يخاطب الشاعر اإلله األسمى المجهول قائالً          ) ١٢:١تى  (لتيطس  

وحـوش رديـة    . صنعوا لك قبراً أيها القدوس األعلى والكريتيون دائماً كذابون وقتلة         

أنت قائم وحى ألنه بـك نحيـا ونتحـرك          . .ولكنك لست ميتاً إلى األبد    . بطون بطالة 

  .جدونو

  .قال ألننا أيضاً ذريتهوهذا . هنا يأخذ بولس إقتباساً من شاعر أخر هو أراتس= أيضاً

ونالحظ حكمة بولس فهو حين يكلم اليهود يستخدم الكتاب المقدس وهو فى هذا ضـليع               
وحـين يكلـم اليونـانيين يستـشهد        . وكان يثبت لليهود أن المسيح فيه تحقيق النبوات       

  ).١٢:١تى(اءهم أنبياء بشعرائهم وهم يعتبرون شعر
   -):٢٩(آية 

فإذ نحن ذرية اهللا ال ينبغي أن نظن أن الالهوت شبيه بـذهب أو فـضة أو                 
  .حجر نقش صناعة واختراع إنسان

 ألم يقـل    ،كيف نكون نحن أوالد اهللا ويكون اهللا خشب أو ذهب أى أقل نبالً من ذريته              
ل من ذريته أو أن ذريته تـصنعه        فهل يقبل أن يكون اهللا أق     .نبيكم أننا ذريته أى أوالده    

  . من ذهب أو خشب
   -):٣٠(أية 

فاهللا االن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عـن أزمنـة               
  .الجهل
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بهـذا يتحـدى    = يتوبـوا هنا يتهمهم بسبب أفكارهم أنهم فى جهل بالرغم من فلسفتهم           
  .الفالسفة القدريين فالتوبة تعنى المسئولية

   -):٣١(آية 
ألنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما              

  .للجميع إيمانا إذ أقامه من األموات
  .إن لم يتوبوا فهناك دينونة وسندان أمام هذا اإلله

   -):٣٢(آية 
ولما سمعوا بالقيامة من األموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنـسمع            

  .منك عن هذا أيضا
ما سمعوا عن القيامة البعض استهزأوا وإعتبروا كالم بولس كالماً تافهاً وغالباً كان             حين

أماّ الروا قيون فوجدوا فى كالمه ما يثير تفكيرهم وأن كالمـه            . هؤالء من األبيكوريين  
سنسمع منـك   = وأن كالمه جديد على أسماعهم فطلبوا أن يسمعوه ثانية        . مثيراً للجدل 
  .نى هذه العبارة السخرية من فكرة القيامة وربما تععن هذا أيضاً

  -):٣٣(آية 
  .وهكذا خرج بولس من وسطهم

خرج بولس من أثينا إذ وجد أن الوقت سيضيع فى مناقشات ال تنتهـى وذهـب إلـى                  
لم يترك أثينا هرباً من إضطهاد لكن ألن أحداً ال يريد           . كورنثوس إلى حيث وجهه اهللا    

  .أن يسمع
  -):٣٤(آية 

لتصقوا به وأمنوا منهم ديونيسيوس االريوباغي وامرأة اسمها        ولكن أناسا ا  
  .دامرس وآخرون معهما

ويبدو أن دامـرس  . يقول التقليد أن ديونيسيوس األريوباغى صار أول أسقف على أثينا   
  .كانت سيدة لها شأن إذ كانت من بين السامعين فى األريوس باغوس

أما . ب مقدونية عاصمتها كورنثوس   وبولس توجه إلى إخائية وهى مقاطعة يونانية جنو       
  .مقدونية فأهم مدنها فيلبى وعاصمتها تسالونيكى وإخائية جنوب مقدونية
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@‹“È@æàbrÜa@bz–fia@Z@ @

  -):١(آية 

  وبعد هذا مضى بولس من اثينا وجاء الى كورنثوس

 وكانت أثينا مركزاً ثقافياً بينما كانت كورنثوس مركـزاً        . كان هذا غالباً بطريق البحر    

وقيل أن الفرق بين أثينا وكورنثوس هو كالفرق بين أكاديمية علمية وسـوق             . لإلباحية

ومن كورنثوس كتب بولس الرسول أول رسالة له وهـى إلـى تـسالونيكى              . مزدحم

. وكورنثـوس لهـا مينـاءان     . ونرى فيها عواطف المحبة األبوية لهم     . الحديثة اإليمان 

  .وكانت مقر حاكم إخائية

  -):٣-٢(آية 

جد يهوديا اسمه اكيال بنطي الجنس كان قـد جـاء حـديثا مـن ايطاليـة          فو

وبريسكال امراته الن كلوديوس كان قد امر ان يمضي جميـع اليهـود مـن               

ولكونه من صناعتهما اقام عندهما وكان يعمـل النهمـا          . رومية فجاء اليهما  

  .كانا في صناعتهما خياميين

طردهم كلوديوس قيصر مـن رومـا       وجد فى كورنثوس عدد ضخم من اليهود الذين         

وكـان  . فكانوا أن المسيحية هى طائفة من اليهـود       . وقرار كلوديوس شمل المسيحيين   

فلقـد سـجل    . غالباً طرد اليهود من روما بسبب شغبهم الذى أثاروه ضد المـسيحيين           

  المــؤرخ أن اليهــود تــشاجروا بــسبب شــخص إســمه خريــستوس        

 -٤٩وكان طَرد اليهود من روما سـنة      ). صأى المسيح وهو ظن أنه إسم أحد األشخا       (

وبولس حين أتى إلى كورنثوس بحث عمن لهم نفس صناعته ليأكل مـن عمـل               . م٥٠

كان اليهود يقولون من ال يعلم إبنه حرفة كمـن يعلمـه أن             . يديه فوجد اكيال وبريسكالً   

   .إسم تصغير لبريسكا= بريسكالفكان لكل واحد حرفة مهما كان مركزه . يكون لصاً

   -):٤(آية 

  .وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين
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 بل أن رئيس مجمع اليهود قـد آمـن          ،آمن بعض اليهود من المجمع وبعض اليونانيين      

  ).٨راجع آية (

   -):٥(آية 

ولما انحدر سيال وتيموثاوس من مكدونية كان بولس منحصرا بالروح وهـو            

  .يشهد لليهود بالمسيح يسوع

. الروح القدس يدفعه للكالم بقوة ويشهد للمـسيح شـهادة واضـحة         =  بالروح منحصراً

  .وتعنى أن بولس كان خاضعاً للروح تماماً وإلرشادات الروح القدس

   -):٦،٧(آيات 

واذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسـكم            

لى بيت رجل   فانتقل من هناك وجاء ا    . انا بريء من االن اذهب الى االمم      

  .اسمه يوستس كان متعبدا هللا وكان بيته مالصقا للمجمع

  . صار بيت يوستس هذا مقراً إلجتماع المسيحيين ومقابلة بولس لهم

  -):١٠(آية 

  .الني انا معك وال يقع بك احد ليؤذيك الن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة

 فكان بولس خائفاً    ، المنتشر كانت ثورة اليهود ضد بولس شديدة باإلضافة للفساد الخلقى        

بولس لم يكن خائفاً من اإلضطهاد أو اإليذاء ولكن الرب          .من فشل خدمته فى كورنثوس    

 وأن شيئاً لـن يعـوق       ،يخبره بأنه لن يضطر لترك المدينة كما حدث فى أماكن أخرى          

  .وكان عمل اهللا عجيباً فى كورنثوس. الخدمة

   -):١٣-١٢(آيات 

خائية قام اليهود بنفس واحدة على بولس       ولما كان غاليون يتولى ا    

قائلين ان هذا يستميل الناس ان يعبدوا       . واتوا به الى كرسي الوالية    

  .اهللا بخالف الناموس
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يعبدوا اهللا  . كان الوالى رجالً حكيماً مقتدراً وهو غاليون أخو سينكا الفيلسوف المشهور          

خص بـه فـى الـشريعة       أى أنه ينشر ديناً ممنوع شرعاً وغير مر       = بخالف الناموس 

  . الرومانية التى تعترف باليهودية كدين شرعى

   -):١٦-١٤(آيات 

واذ كان بولس مزمعا ان يفتح فاه قال غاليون لليهود لو كان ظلما             

ولكـن اذا كـان     . او خبثا رديا ايها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم        

ناموسكم فتبصرون انتم الني لست اشاء       و مسئلة عن كلمة واسماء   

  .فطردهم من الكرسي. ان اكون قاضيا لهذه االمور

إكتشف غاليون أن هناك مؤامرة من اليهود ضد بولس فلم يعبأ بثورة اليهود المفتعلـة               

وكان معنى قرار وكالم غاليون أن اإلنجيل هو فرع من اليهودية الدين الذى             . وطردهم

مهمـة لحمايـة    وكان قرار غـاليون سـابقة       . تحميه الشريعة الرومانية بشكل خاص    

  . المسيحيين لمدة عشر سنوات تقريباً

   -):١٧(آيات 

فاخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسـي          

  .ولم يهم غاليون شيء من ذلك

وهؤالء كانوا متضايقين من مـؤامرات      ) ربما الوثنيون أو الذين آمنوا    (أخذ اليونانيون   

هـؤالء اليونـانيون أخـذوا      . ينة بسبب أمورهم الدينية   اليهود وإثارتهم الشغب فى المد    

ولكن هذه العلقـة كانـت      . رئيس مجمع اليهود الذى أقام القضية ضد بولس وضربوه        

  . ١:١كو ١بركة لسوستانيس هذا إذ أنه آمن بعد ذلك بالمسيح 

   -):١٨(آية 

واما بولس فلبث ايضا اياما كثيرة ثم ودع االخوة وسافر في البحـر الـى               

واكيال بعدما حلق راسه في كنخريا النه كـان عليـه           ة ومعه بريسكال    سوري

  .نذر
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وكانت مدة إقامـة بـولس      . كتب فيها الرسالة الثانية إلى تسالونيكى     = لبث أياماً كثيرة  

  ). ١١آية ( شهراً ١٨الرسول فى كورنثوس 

 ولكن اآلية ال توضـح هـل      . هذا تقليد يهودى حينما يكون أحد عليه نذر       = حلق رأسه 

ويقال إنه بولس وأنه صنع     . كان بولس أو أكيال هو الذى صنع هذا النذر وأطلق شعره          

. هذا النذر وأنه سوف يحلق شعره حين تتم شهادته فى كورنثوس وعلى أوسع نطـاق              

وحلق الرأس كان البد أن يتم عند الهيكل فى أورشليم ويحرق الشعر مع ذبيحة السالمة              

وألن األمم ال يفهمـون     ) ١٤:١١كو  ١(  عند الرجل    ولكن ألن إطالق الشعر كان عيباً     

 فتسامحت القوانين اليهودية للمقيمين خارج أورشليم وسـمحت لهـم           ،معنى هذا النذر  

بحلق رؤوسهم عند أقرب مدينة ويأخذوا معهم شعرهم إلـى أورشـليم ليحـرق عنـد        

فـشوق  وإن كان بولس هو الذى صنع هذا فهو يريد أن يكون لليهود كيهودى              . المذبح

هـى المينـاء    ) أحد المينائين (هى ميناء كورنثوس    = كنخريا. قلبه أن يذهب ألورشليم   

  . الشرقى على بحر إيجة

   -):١٩(آية 

  .فاقبل الى افسس وتركهما هناك واما هو فدخل المجمع وحاج اليهود

ولكـن  . أماّ بولس فإستقل المركب ثانية إلى سـوريا  . تخلف فى أفسس أكيال وبريسكال    

والمركب لم تمكث طـويالً فـى       . ستغل فترة توقف المركب وكرز فى المجمع      بولس إ 

  . الميناء

   -):٢٠(آية 

  .واذ كانوا يطلبون ان يمكث عندهم زمانا اطول لم يجب

بولس شعر بالروح أنه سيتوفر له الوقت ليستمر فترة أطول فى أفسس وبالفعل قـضى               

دة قضاها بولس فى مكـان      وهذه أطول م  ) ٣١:٢٠أع  (  سنوات   ٣فى أفسس بعد ذلك     

  . يكرز فيه
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  -):٢١(آية 

بل ودعهم قائال ينبغي على كل حال ان اعمل العيد القادم في اورشليم ولكن              

  .سارجع اليكم ايضا ان شاء اهللا فاقلع من افسس

وهذا العيد فيه أكبر تجمع لليهود فى أورشليم وكان يريد          . العيد غالباً هو عيد الخمسين    

  .يبشرهمأن ينتهز الفرصة و

   -):٢٢(آية 

  .ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة ثم انحدر الى انطاكية

ثم ذهب إلى إنطاكية وبهـذا      . وهو غالباً ذهب إلى أورشليم    = صعد وسلَّم على الكنيسة   

  . انتهت الرحلة الثانية

  .فالرحلة األولى بدأت من إنطاكية وإنتهت فى إنطاكية

  .إنطاكية وإنتهت فى إنطاكيةوالرحلة الثانية بدأت من 

  .والرحلة الثالثة بدأت من إنطاكية وإنتهت فى أورشليم
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  رحلة بولس الرسول الثالثة
@‹“È@æàbrÜa@bz–fia@ @

   -):٢٣(آية 

وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غالطية وفريجية يشدد            

  .جميع التالميذ

. رى بولس هنا يفتقد الكنائس التى سبق وبشر فيهـا     ون. بدء رحلة بولس الرسول الثالثة    

 مـرات،   ٤وبولس ذهب إلى كنائس غالطية      ). ٢٢:١٩(وغالباً كان يرافقه تيموثاوس     

  . مرتين فى الرحلة األولى ومرة فى الثانية ومرة فى الثالثة

   -):٢٤(آية 

ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس اسكندري الجـنس رجـل فـصيح              

  .تبمقتدر في الك

وهى عاصـمة أسـيا الـصغرى       . كانت قبل المسيح من كبريات مدن العالم      = أفسس

 لهـا   ، ذات طبيعة غنية فى أرضها وأنهارها ومينائهـا        ،وملتقى الشعوب والحضارات  

بها هيكل أرطاميس الفخم المذهب     .  مملوءة من األبنية الفخمة    ،مواصالت مع كل العالم   

وأهل أفسس كانوا يتفـاخرون بـه       ) هى ديانا أرطاميس  (وهو أحد عجائب الدنيا السبع      

. قائلين إن الشمس فى عبورها من الشرق إلى الغرب ال تجد أعظم من هيكل أرطاميس          

وكان تمثال أرطاميس له ثُدى عديدة رمزاً لخصب الطبيعة التى ترضع اإلنسان مـن              

 تبارى صناع   وقد. وكان عّبادها يعتقدون أن هذا التمثال هبط من السماء        . فيض ينابيعها 

الفضة فى عمل تماثيل مصغرة لهذه اإللهة يأخذها العباد إلى بيـوتهم، والـسياح فـى                

لقـد أسـس    . فكان هذا مكسباً للصناع وغنى ألفسس     . زياراتهم وذلك كتذكارات بركة   

لقـد  . الشيطان له مدناً وهياكل وأنظمة وفلسفات ولها صناع يرتزقون من هذه العبارة           

وأفـسس  .  قبل أن يأتى المسيح ويحطم كل هذا       ،ذا قبل المسيح  تحصن الشيطان بكل ه   

  تحوى 

  . قبر فارغ للقديسة العذراء مريم )١
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  .قبر القديس يوحنا الحبيب )٢

  . قبر تيموثاوس أول أسقف عليها بعد بولس الرسول )٣

كان يعلَم طريق الرب حتى معموديه يوحنا فقط ولكنه لم يسمع أن المسيا قـد               = أبلوس

 وبريسكال وعلماه طريق المسيح فأخذ يبشر وكان فـصيحاً مقتـدراً            وأخذه أكيال . جاء

فتحيز له بعض مؤمنى كورنثوس إالّ أنه عندما إكتشف ذلك الشقاق الذى حدث بـسببه               

ولكن كـان ألبلـوس دوراً كبيـراً فـى          . ١٢:١٦كو  ١رفض أن يذهب لهم فيما بعد       

 إحتمـاالت أن    وهنـاك عـدة   . كورنثوس حتى أن بولس قال أنا زرعت وأبلوس سقى        

أبلوس قد تتلمذ على يد يوحنا المعمدان وسمع منه أنه يعد الطريـق للمـسيا وبـسبب                 

أو هو تتلمذ على يد تالميذ يوحنا الذين كانوا         . أسفاره لم يعرف أن المسيا قد جاء فعالً       

ــسيح   ــم يعـــرف عـــن المـ ــه لـ ــشهاده ولكنـ ــد إستـ   منتـــشرين بعـ

د معجزاتـه ولكنـه لـسفرياته خـارج         أو هو رأى المسيح وشاه    . أو معمودية المسيح  

  .أورشليم لم يعرف األحداث بدقة وال عاصر تأسيس الكنيسة فى أورشليم

   -):٢٧(آية 

واذ كان يريد ان يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحـضونهم ان              

  .يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد امنوا

  . عاصمتها كورنثوسمقاطعة يونانية = إخائية
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@‹“È@ÊbnÜa@bz–fia@ @

   -):١(آية 

فحدث فيما كان ابلوس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز فـي النـواحي              

  .العالية جاء الى افسس فاذ وجد تالميذ

م والحظ أن نيرون إعتلى     ٥٧م إلى ربيع سنه     ٥٤أقام بولس فى أفسس من خريف سنه        

من أسيا الصغرى وهمـا     = لنواحى العالية ا. م٥٤عرش اإلمبراطورية فى روما سنه      

فإذ وجد  . منطقتى غالطية وفريجيه هذا فى مقابل أفسس التىفى مستوى أقل من البحر           

وبولس كتـب مـن أفـسس رسـالة         . ولكن معارفهم قليلة   هم تالميذ للمسيح  = تالميذ

  .كورنثوس األولى

   -):٧-٢(آيات 

ه وال سمعنا انه يوجـد      قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا ل         

فقـال  . فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنـا       . الروح القدس 

بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنـوا بالـذي             

. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يـسوع      . ياتي بعده اي بالمسيح يسوع    

مكم على رؤوسـكم    واذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم د        

فانتقل من هناك وجاء الى بيت رجل       . انا بريء من االن اذهب الى االمم      

  .اسمه يوستس كان متعبدا هللا وكان بيته مالصقا للمجمع

كان الرسول بولس فى نهاية الرحلة الماضية قد مر على أفسس وطلب منه اإلخوه أن               

ــم   ــه معهــــــــــ ــل إقامتــــــــــ   يطيــــــــــ

وهاهو اآلن فى مدينة أفسس عنـد أكـيال         . ليهمفوعدهم أن يعود إ   ) ٢٠:١٨،٢١أع  ( 

وأول ما قابله هناك جماعة من اإلخوة الذين كانوا يعرفون معمودية يوحنـا      . وبريسكال

( فلما بشرهم الرسول بالرب يسوع الذى تنبأ وبشر به يوحنا آمنـوا وإعتمـدوا               . فقط

لما وضـع بـولس     و).  هم من تالميذ أبلوس    ١وربما كان التالميذ الذين ذكروا فى آية        

وكان الرجال منهم نحـو     . يديه عليهم حل الروح القدس عليهم وطفقوا يتكلمون بلغات        
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وأن يوحنـا   . كانت معمودية يوحنا رمزية كسائر ممارسات العهد القـديم        . إثنى عشر 

نفسه سبق وقال أن معموديته رمزية عالمة التوبة وأما السيد المسيح فلـه معموديـة               

  ). ٣٤-٢٥:١و ي(أخرى بالروح القدس 

 ومثل بـاقى    ٥:٣ومعمودية الروح هى التى تكلم عنها الرب يسوع مع نيقوديموس يو            

) ٢-١:٤يـو   (وهذا السر من األسرار مارسوها قدامه       . األسرار علمها الرب للتالميذ   

معمودية يوحنا تشبه لعبـة     = تشبيه. وأتت فعلها فى المؤمنين عند حلول الروح القدس       

ولكنهـا  . لها ما يشبه السماعة وغير ذلك من األجزاء       ) شكل تليفون لعبة على   (التليفون  

وأما معمودية الرب قبل حلول الروح القدس هذه التـى          . مجرد لعبه يتلهى بها األطفال    

 فهى تليفون حقيقى غير أن الطاقة لم تصل بعـد         ،تكلم عنها اإلصحاح الرابع من يوحنا     

هذا التشبيه لألنبـا اثناسـيوس      . (لقدسهذه الطاقة التىوصلت يوم حلول الروح ا      . إليه

  ).أسقف بنى سويف المتنيح

ولذلك عمـدهم   . فتلك صورة فقط  . فمعمودية يوحنا ال تحل إطالقاً محل معمودية الرب       

ثم وضع يديه عليهم فى السر الثانى مـن األسـرار           . الرسول بولس بإسم الرب يسوع    

  ). لميرون اآلنسر ا(الكنسية وهو سر التثبيت فحل عليهم الروح القدس 

   -):٨(آية 

ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة ثالثة اشهر محاجا ومقنعا في مـا يخـتص               

  .بملكوت اهللا

  . كالعادة يبدأ الرسول بالمجمع اليهودى

   -):٩(آية 

ولما كان قوم يتقسون وال يقنعون شاتمين الطريق امـام الجمهـور اعتـزل              

  .ة انسان اسمه تيرانسعنهم وافرز التالميذ محاجا كل يوم في مدرس

  . الطريق هو المسيحية= شاتمين الطريق

  وهنا نرى أن بولس فصل التالميذ عن المجمع اليهودى 
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٣  

   -):١٠(آية 

وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في اسيا             

  .من يهود ويونانيين

. لكن آن األوان ليفعل   و. ٦:١٦لقد منع الروح القدس بولس من قبل أن يبشر فى آسيا            

ويضاف لها  . هى غالباً سنتين وبضعة أشهر قضاها يؤسس كنيسة أفسس        = مدة سنتين 

وربما كان لبولس زيارات تبشيريه لكنائس مجاورة       . ٨ أشهر فى المجمع اليهودى آية     ٣

ليؤسسها مثل كولوسى وغيرها أو الكنائس التى وردت أسماءها فى الكنائس السبع فى             

  ). ٣١:٢٠( سنين ٣لمهم أن مجموع المدة التى قضاها بولس هى ا. سفر الرؤيا

   -):١١(آية 

  .وكان اهللا يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة

  . كانت المقاومة غير معتادة فأعطاه اهللا أن يصنع أيات غير معتادة

   -):١٢(آية 

حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى المرضـى فتـزول عـنهم               

  . وتخرج االرواح الشريرة منهماالمراض

كان المرض الذى يعانى منه بولس غالباً هو قرحة تحتاج إلى عـصائب دائمـة غـل               

وإذا كانت العصائب التـى توضـع       ). ١١:٦هذا باإلضافة لضعف النظر غل      ( ١٤:٤

  . على جسد بولس لها مفعول الشفاء هذا فكم وكم رفات الشهداء والقديسين

   -):١٣(آية 

ن اليهود الطوافين المعزمين ان يسموا على الذين بهم االرواح          فشرع قوم م  

  .الشريرة باسم الرب يسوع قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس

. هؤالء يدعون إخـراج األرواح الـشريرة بالـسحر أو الـشعوذة           = اليهود الطوافين 

 الحظ أنهم ال    ولكن. وإستخدامهم هنا إلسم يسوع هو إعالن عن فشلهم بطرقهم السابقة         

يستخدمون إسم يسوع كمؤمنين بقوته والهوته بل يستخدمون إسم يسوع وإسم بـولس             

  . كقوة سحرية بحسب مفهمومهم
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٤  

   -):١٤(آية 

  .وكان سبعة بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا

أو هو من بيت هـرون وأقامـه   . ٢٤ربما رئيس فرقة من الفرق الـ   = رئيس كهنـة  

  . ه رئيساً لهم فى أفسس لهذه األعمال السحريةأتباع

   -):١٥(آية 

فاجاب الروح الشرير وقال اما يسوع فانا اعرفه وبولس انا اعلمه واما انتم     

  .فمن انتم

  . الروح الشرير يعترف بقوة يسوع ويعترف برسوله بولس

   -):١٦(آية 

لـيهم  فوثب عليهم االنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقـوي ع           

  .حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين

الشيطان لم يكن   .  وهاهو ينتقم منهم لسخريتهم منه     ،هؤالء بال قوة حقيقة ضد الشيطان     

  . يهدف بهذا أن يمجد اسم اهللا لكنه إذ يجد فرصته إليذاء إنسان يستغلها

   -):١٧(آية 

افسس فوقـع   وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في          

  .وكان اسم الرب يسوع يتعظمخوف على جميعهم 

  . إسم الرب يسوع يتعظم فى مقابل إندحار إسم أرطاميس حتى سقطت

   -):١٨(آية 

  .وكان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين ومخبرين بافعالهم

ولعل هؤالء أتوا لالعتراف خوفاً ممـا حـدث         . نرى هنا تطبيق عملى لسر االعتراف     

  . د سكاواألوال
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٥  

   -):٢٠-١٩(آية 

وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها         

هكـذا  . امام الجميع وحسبوا اثمانها فوجدوها خمسين الفا من الفضة        

  .كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة

ومعجزات . هنا نرى إنتشار السحر فى أفسس لذلك أعطى اهللا لبولس قوى غير عادية            

بل أن هؤالء السحرة أنفسهم آمنـوا وتركـوا         . ليواجه هذه القوى الشيطانية   ) ١١،١٢(

  . ولنالحظ أن العالم الذى ال يخضع للرب يسوع يخضع للشيطان. السحر

   -):٢١(آية 

ولما كملت هذه االمور وضع بولس في نفسه انه بعدما يجتاز في مكدونيـة          

هنـاك ينبغـي ان ارى      واخائية يذهب الى اورشليم قائال اني بعدما اصـير          

  .رومية ايضا

بولس كان يريد اإلطمئنان على أوالده فيهم خصوصاً بعـد أن سـمع بـأن عنـدهم                 

  . وكان يريد ان يذهب ألورشليم حامالً معه العطايا للفقراء. مشكالت

   -):٢٢(آية 

فارسل الى مكدونية اثنين من الذين كانوا يخدمونه تيموثاوس وارسـطوس           

  .سياولبث هو زمانا في ا

وقـد آمـن    . ٢٣:١٦رو  أو أراستوس هو خازن المدينة فى كورنثـوس         = ارسطوس

لجمع الهبات  = أرسل إلى مكدونية  ) وعثر على إسمه مسجالً فى األثار     (وصار مسيحياً   

  . والعطايا التى سيذهب بها ألورشليم

   -):٢٣(آية 

  .وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق

  . يحيةالمس= الطريق
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٦  

   -):٢٨-٢٤(آيات 

الن انسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فـضة الرطـاميس           

فجمعهم والفعلة في مثل ذلك     . كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل     

العمل وقال ايها الرجال انتم تعلمون ان سعتنا انما هي مـن هـذه              

وانتم تنظرون وتسمعون انه ليس من افسس فقط بل من          . الصناعة

اسيا تقريبا استمال وازاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائال ان التي         جميع  

فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من ان        . تصنع بااليادي ليست الهة   

يحصل في اهانة بل ايضا هيكل ارطاميس االلهة العظيمة ان يحسب           

 ال شيء وان سوف تهدم عظمتها هي التي يعبـدها جميـع اسـيا             

ا غضبا وطفقوا يـصرخون قـائلين       فلما سمعوا امتالو  . المسكونةو

  .عظيمة هي ارطاميس االفسسيين

  ديمتريوس هيج الجمع باآلتى 

  . الحرمان من المكسب المادى )١

  . فقدان كرامتهم إذا أصبحت إلهتهم أرطاميس إلهة باطلة )٢

  .تشويه صورة أرطاميس )٣

   -):٢٩(آية 

طفين فامتالت المدينة كلها اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة الى المشهد خـا          

  .وارسترخس المكدونيين رفيقي بولس في السفرمعهم غايوس 

الشعب فى ثورته عثروا على شخصين إسمهما غايوس وإرسترخس وهمـا مقـدونيى             

ودفـع اليهـود إلـى      . وأنضم إليهم اليهود  . األصل من رفقاء بولس ودفعوهما أمامهما     

من بالمـسيح ثـم     الجمع شخصاً يهودى األصل إسمه إسكندر يغلب الظن انه كان قد آ           

 ولعله كان قد إختلف مع الرسول بولس فى بعض المواقف، ولم يذعن له الرسول               ،إرتد

) ١٥-١٤:٤تـى   ٢( فترك المسيحية ونراه هنا يقاوم بولس ويسبب له متاعب كثيـرة            

هو مسرح المدينة ومـن خرائبـه       = المشهد. وكان إسكندر هذا نحاساً أى من الصياغ      



  أعمال الرسل
 

٧  

وربمـا  .  وكانوا يتسلون بإلقاء الناس للوحوسش     ٣٠,٠٠٠سع  المتبقية لآلن يتضح أنه ي    

وكانت النية إلقـاء غـايوس      . هذا ما كانوا يقصدونة إذا تمكنوا من القبض على بولس         

وأرسترخس فى المشهد للوحوش وكان هذا المسرح مكان إلجتماع الـشعب والمحفـل            

  . للفصل فى الشئون المدنية

   -):٣٠(آية 

  .يدخل بين الشعب لم يدعه التالميذولما كان بولس يريد ان 

بولس أراد أن يواجه الثائرين فى شجاعة إلنقاذ رفقائه وإثبات براءتهم فرفض التالميذ             

  . ذلك ومنعوه

   -):٣١(آية 

واناس من وجوه اسيا كانوا اصدقاءه ارسلوا يطلبون اليه ان ال يسلم نفسه             

  .الى المشهد

 ،أى الرؤساء واألثريـاء كأصـدقاء     = سياوجوه آ نرى اهللا وقد أعد لبولس بعض من        

وهؤالء أشاروا بأن ال يسلم بولس نفسه للمشهد فبالتأكيد كـانوا سـيفتكون بـه فهـو                 

  . المقصود

   -):٣٢(آية 

وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بـشيء اخـر الن المحفـل كـان              

  .مضطربا واكثرهم ال يدرون الي شيء كانوا قد اجتمعوا

  . ركه آية إثارات تح،الجمهور ال عقل له

   -):٣٣(آية 

فاجتذبوا اسكندر من الجمع وكان اليهود يدفعونه فاشار اسكندر بيده يريـد            

  .ان يحتج للشعب

 فاألفسسيين  ،اليهود دفعوا إسكندر هذا ووكلوه ليشرح للجمع أن اليهود ليسوا مسيحيين          

ءة اليهـود مـن      وإسكندر هذا أراد إثبات برا     ،كانوا ال يميزون بين اليهود والمسيحيين     

وقطعاً كان إسكندر هذا كعادتـه      . إنتماء بولس إليهم حتى ال يشمل اإلتهام اليهود أيضاً        
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٨  

ولكـن األفسـسين    ). ١٤:٤،١٥تـى   ٢( سيشتم بولس ويوجه له سيل من اإلتهامات        

 واألفسـسيون ال  ،إكتشفوا أن إسكندر هذا كان يهودياً ربما من مالبسه أو شكله أو لغته       

 وأيضاً ففى نظرهم فال فرق      ،نهم يعلمون أن اليهود ال يحترمون آلهتهم      يحبون اليهود أل  

لذلك منع الجمهور إسكندر من الكالم وظلـوا فـى صـياح            . بين المسيحية واليهودية  

  . إللهتهم

   -):٣٤(آية 

فلما عرفوا انه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحـو مـدة              

  .ساعتين عظيمة هي ارطاميس االفسسيين

 األديان الوثنية نجد فيها عباد اإللهة يدافعون عن آلهتهم ولكننا نحن الذين نعبد اهللا               هذه

  .الحى، هو الذى يدافع عنا ويحملنا

   -):٣٥(آية 

ثم سكن الكاتب الجمع وقال ايها الرجال االفسسيون من هو االنسان الذي ال             

مثال الـذي   يعلم ان مدينة االفسسيين متعبدة الرطاميس االلهة العظيمة والت        

  .هبط من زفس

وهو خاف أن الرومـان     . كاتب المدينة هو موظف كبير بها كرئيس لديوانها       = الكاتب

وكان الكاتب هو أداة اإلتـصال بـين إدارة بلديـه           . يعاقبون المدينة بسبب هذا الشغب    

وغالباً فإن أكيال وبريسكال خبئا بولس الرسول عنـدهما         . أفسس وبين الحكام الرومان   

  . ٥-٣:١٦الهياج معرضين انفسهما لمخاطر كبيرة رو وسط هذا 

إذاً لن يستطيع أحـد مـن هـؤالء         . أى من آلهة السماء   = التمثال الذى هبط من زفس    

  . اليهود أن يضره بشئ فلماذا هذا الهياج

   -):٣٦(آية 

فاذ كانت هذه االشياء ال تقاوم ينبغي ان تكونوا هادئين وال تفعلـوا شـيئا               

  .اقتحاما
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كل هذا ال يقاوم إذاً ال خطر علـى         . ومحبتكم لها ) زفس وأرطاميس (األلهة  = ال تقاوم 

  ..عبادتكم ألرطاميس أنها تضمحل بسبب اليهود

   -):٣٧(آية 

النكم اتيتم بهذين الرجلين وهما ليسا سارقي هياكـل وال مجـدفين علـى              

  .الهتكم

  . كانت خزائن الهياكل مملوءة كنوزاً وأموال= سارقى هياكل

هم يبشرون ويدعون إللههم ولم يـشتموا إلهـتكم وكانـت         =  فين على إلهتكم   وال مجد 

 فهو يعلم ويبشر بالمسيح ونور المسيح وقوته كفيلين بأن          ،طريقة بولس الرسول إيجابية   

  . يهرب ظالم األوثان

   -):٤٠(آية 

الننا في خطر ان نحاكم من اجل فتنة هذا اليوم وليس علة يمكننا من اجلها               

  .با عن هذا التجمعان نقدم حسا

  . كان الرومان ال يسمحون بهذه الفوضى أبداً

  
çì‹“ÉÜa@bz–fia@@ @

   -):١،٢( آيات 

خرج ليـذهب الـى      و وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التالميذ وودعهم      

ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكالم كثير جـاء            . مكدونية

  .الى هالس

 عباد أرطاميس غادر بولس أفسس وذهب لمكدونية      بعد ما إنتهى الشغب الذى حدث من      

وكان عطـاء كنيـسة     . ومن هناك كتب رسالة كورنثوس الثانية     ). فيلبى أشهر مدنها  (

أى اليونان وقد يشير اإلسم للجزء الواقـع بـين          = هالّس. ١٩-١٤:٤فيلبى بكرم فى    

ـ    . مكدونية وإخائية إالّ أنه يشير لبالد اليونان عموماً        أى فـى   = واحىإجتاز فى تلك الن

  . مكدونية
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١٠  

   -):٣(آية 

فصرف ثالثة اشهر ثم اذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد              

  .الى سورية صار راي ان يرجع على طريق مكدونية

هنـاك دبـر اليهـود      = ثم إذا حصلت مكيدة   . غالباً فى كورنثوس  =  أشهر ٣فصرف  

   -:مؤامرة على بولس

  . أخذها لمؤمنى أورشليملسلب األموال التى معه وسي )١

  . لإلنتقام منه فهم الزالوا يذكرون أن غاليون خلَّصه من أيديهم )٢

بقتل بولس وإلقائه فى البحر أثناء سير السفينة خـصوصاً وأن           ) ١والمؤامرة كانت إماّ    

إلقـاء القـبض عليـه      ) ٢. معظم ركاب السفينة من الحجاج اليهود الذاهبين ألورشليم       

ولما إنكشفت المؤامرة فكروا فى     .  ورجمه كمجدف على الناموس    لمحاكمته فى أورشليم  

إنطاكيـة  = سوريا) ترواس(السفر براً حتى فيلبى ثم بحراً إلى شؤاطى أسيا الصغرى           

  . التى يريد الذهاب لها فى سوريا

   -):٥(آية 

  .هؤالء سبقوا وانتظرونا في ترواس

 إنتظاره أماّ باقى المجموعة     إذاً بولس تخلف فى فيلبى لبعض الوقت حيث كان لوقا فى          

  . وهؤالء كانوا يعلمون معه ويسندونه فى مرضه. فسبقت إلى ترواس

   -):٧(آية 

وفي اول االسبوع اذ كان التالميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خـاطبهم بـولس             

  . وهو مزمع ان يمضي في الغد واطال الكالم الى نصف الليل

. إذاً نحن أمام قـداس يـوم األحـد        = خبزاًليكسروا  هو يوم األحد     =فى أول األسبوع  

وكانت الكنيسة تجتمع فى مساء السبت ويتناولون العشاء كوليمة محبة ثـم يـستمعون              

ويـأكلون  . للتعاليم ويسهرون فى التسابيح والتعليم طوال الليل وينتهون بسر الـشركة          

هذا نفهم  ومن  . وذلك ألن يوم األحد لم يكن يوم عطلة أو يوم راحة          . سوياً وينصرفون 

  . انهم كانوا ينقطعون عن الطعام طوال فترة التسبيح والتعليم وحتى بعد القداس
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   -):٨(آية 

  .وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها

 النور عالمة على حضور اهللا ومالئكته فى الكنيسة وهى دعـوة لنـا              =مصابيح كثيرة 

  . لنحيا فى النور

   -):٩(آية 

ب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متثقال بنـوم عميـق واذ كـان     وكان شا 

بولس يخاطب خطابا طويال غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثـة الـى              

  .اسفل وحمل ميتا

  . فى وجود لوقا الطبيب ما يثبت أنه تحقق من موته=ُحمِل ميتاً

   -:تأمل

  . تمن يتغافل عن كلمة اهللا وال يسهر يحكم على نفسه بالمو

   -):١٠(آية 

  .فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائال ال تضطربوا الن نفسه فيه

وأقام الولد من موته ومن تواضعه لم يقل سأقيمه بل          . بولس يكرر ما فعله إيليا وإليشع     

  نفسه فيه قال 

   -):١٣،١٤(آيات 

واما نحن فسبقنا الى السفينة واقلعنا الى اسوس مـزمعين ان ناخـذ           

فلما وافانـا   . ك النه كان قد رتب هكذا مزمعا ان يمشي        بولس من هنا  

  .الى اسوس اخذناه واتينا الى ميتيليني

ولكن بولس نفـسه    . أقلعت السفينة من ترواس ومعها كل الذين كانوا فى صحبة بولس          

تخلف فهو آثر أن يمكث مع أهل ترواس بضع ساعات ويذهب من ترواس إلى أسوس               

والطريق البحرى أطول ألنه يدور     . مجموعة من أسوس  براً ليركب المركب مع باقى ال     

أما بولس فقد فضل السير مع تالميذه أطول فترة         . حول رأس بحرى ولكن أكثر راحة     

  . عن راحته
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   -):١٦(آية 

الن بولس عزم ان يتجاوز افسس في البحر لئال يعرض له ان يصرف وقتا              

يم فـي يـوم     في اسيا النه كان يسرع حتى اذا امكنه يكـون فـي اورشـل             

  .الخمسين

لم يرد بولس الرسول أن يمر على أفسس لئال يعوقه المؤمنون عنـدهم فـإنطلق إلـى        

ميليتس ومن هناك أرسل وإستدعى كهنة أفسس ووجه لهم هذا الحديث الرعوى الفريد             

وبـولس  . الذى يحمل ملخصاً للخدمة الكنسية الرعوية بروح الرسول بولس وإصـالته          

  .  ليكرز فى يوم الخمسينيريد الوصول ألورشليم

   -):١٧(آية 

  .ومن ميليتس ارسل الى افسس واستدعى قسوس الكنيسة

  .  ميال٣٠ًالمسافة من ميليتس إلى أفسس حوالى 

   -):٣٥-١٨(آيات 

فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا كيـف              

اخدم الرب بكـل تواضـع ودمـوع كثيـرة          . كنت معكم كل الزمان   

كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد اال       . وبتجارب اصابتني بمكايد اليهود   

شاهدا لليهود واليونانيين   . واخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت      

واالن هـا انـا     . بالتوبة الى اهللا وااليمان الذي بربنا يسوع المسيح       

غيـر  . اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح ال اعلم ماذا يصادفني هناك         

ح القدس يشهد في كـل مدينـة قـائال ان وثقـا وشـدائد               ان الرو 

ولكنني لست احتسب لشيء وال نفسي ثمينة عندي حتـى          . تنتظرني

اتمم بفرح سعيي والخدمة التي اخذتها من الـرب يـسوع الشـهد             

واالن ها انا اعلم انكم ال ترون وجهي ايضا انـتم      . ببشارة نعمة اهللا  

لذلك اشهدكم اليوم هذا    . هللاجميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت ا      

الني لم اؤخر ان اخبركم بكـل مـشورة         . اني بريء من دم الجميع    
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احترزوا اذا النفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس         . اهللا

الني اعلم هذا انه    . فيها اساقفة لترعوا كنيسة اهللا التي اقتناها بدمه       

ومنكم . لى الرعية بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة ال تشفق ع        

. انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوية ليجتذبوا التالميذ وراءهم        

لذلك اسهروا متذكرين اني ثالث سنين ليال ونهارا لم افتر عـن ان             

لكلمة نعمتـه    و واالن استودعكم يا اخوتي هللا    . انذر بدموع كل واحد   

او ذهب فضة . تعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين    و القادرة ان تبنيكم  

انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذين معي       . او لباس احد لم اشته    

في كل شيء اريتكم انه هكـذا ينبغـي انكـم           . خدمتها هاتان اليدان  

تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع انـه قـال           

  .مغبوط هو العطاء اكثر من االخذ

  . مالحظات على خطاب بولس الرسول

   ة موضوع الخدم-أ

  . ٢٤آية       بشارة نعمة اهللا،البشارة المفرحة بالخالص) ١

  . ٢٥آيه              ملكوت اهللا) ٢

  .٢١آية   سبيل الملكوت التوبة إلى اهللا واإليمان بالمسيح) ٣

   األمانة فى الخدمة -ب

لم يؤخر شيئاً من الفوائد إال وأخبرهم به مع أنه لو خَباً بعض الحقائق لما أضطهده                ) ١

  .٢٠آيه               اليهود

   .٢٧آيه             يخبرهم بمشورة اهللا) ٢

  : أسلوب الخدمة) ج

  . ١٩آية    الرغم من المعجزات التى صنعهابكل تواضع ب) ١

  .١٩آية          بكل دموع وصلوات) ٢

  .٣٥-٣٣آية             لم يطلب أجراً) ٣
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  .١٩،٢٣،٢٤آيات           إحتمال للضيقات) ٤

  . ٢٤آية         لخدمةالتزام كامل بتتميم ا) ٥

  .٣١آية             اإلهتمام بكل فرد) ٦

  .٢٣آية   التسليم هللا فهو كان يعلم ما ينتظره فى أورشليم) ٧

  . ٢٠آية        )فى بيت تيرانس( التعليم جهراً ) ٨

 نجد أن الخطاب موجه لمن سماهم قسوس الكنيسة وسماهم          ١٧،٢٨قارن بين آيات    ) د

الكنيسة فى المراحل األولى لتأسيس الجماعـات       ذلك ألن   . أيضاً أساقفة فى نفس الوقت    

 وكلما  ،كانت تقيم الكاهن أسقفاً حتى يمكنه أن يباشر جميع ما يلزم الكنيسة من خدمات             

  .كثر الشعب وإتسعت الخدمة ظهرت التخصصات

   -):٢٨(آية ) هـ

احترزوا اذا النفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيهـا           

  .يسة اهللا التي اقتناها بدمهاساقفة لترعوا كن

 وأن  ،هى آية شهيرة تثبت الهـوت الـسيد المـسيح         = الكنيسة التى إقتناها اهللا بدمه    

  . فقوله بدمه تشير للمسيح المصلوب وهو يسميه هنا اهللا. المسيح هو اهللا

فالروح القدس هو الذى يقيم الكهنة واألساقفة وذلك بوضع         = أقامكم الروح القدس فيها   

  . ٦:١تى ٢ + ٢٢:٥تى ١ + ٣:١٣اليد أع 

   .٢٩،٣٠آيات  اآلالم والمشاكل والهرطقات ال بدو ستواجه الكنيسة) و

  .٣١آية   .واجب الكنيسة والرعاة السهر على الرعية حتى ال تتضل وراءهم) ز

   -):٢٢(آية 

واالن ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح ال اعلم مـاذا يـصادفني              

  .هناك

 وهو شعر ،هو يشعر أنه ال يستطيع فكاكاً من دافع الذهاب إلى أورشليم         = لروحمقيداً با 

بأن النبوات عن اآلالم التى سيقابلها فى أورشليم هى قوة ملزمة له بينما أن كـل مـن                  

، نجد أن الـروح     ٤:٢١وبالمقارنة مع أعمال  .  لم يرى أحد ذلك وكانوا يمنعونه      ،حوله
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وبذلك يبدو أن   . لس الرسول من الذهاب إلى أورشليم     القدس يرشد التالميذ أن يمنعوا بو     

هناك تناقض ظاهرى، فالروح القدس يرشد بولس أن يصعد إلـى أورشـليم ويرشـد               

وحل هذا األشكال فى أن الروح القدس يمأل بولس الرسـول بمحبـة             . التالميذ بالعكس 

يجـب أن   المسيح وهو مقيد بهذه المحبة وبولس فهم هذه المحبة بمفهومه البشرى أنـه              

عن المسيح الـذى    ) ٣:٩رومية(يصعد إلى أورشليم ليشهد لشعبه اليهودى الذين يحبهم         

تـرجم  وحينما وجد الروح القدس أن بـولس الرسـول          ) ٣٩-٣٥:٨رومية(يحبه جداً   

برغبة فى الذهاب إلى أورشليم ليستشهد هناك حبا فى المسيح أرشـده الـروح              إرشاده  

أن ال يصعد إلى أورشليم     ) ١١:٢١، أعمال أغابوس (القدس عن طريق التالميذ واألنبياء    

حقاً الروح القدس يرشد ولكننا ال يمكننا أن نلغى الفكـر           . فوقت إستشهاده لم يأتى بعد    

  .البشرى

   -):٣٥(آية ) ط

في كل شيء اريتكم انه هكذا ينبغي انكم تتعبون وتعضدون الـضعفاء            

  . اكثر من االخذمتذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء

ولكن . النص هذا غير موجود فى األناجيل األربعة      = مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ     

هذا هو روح تعليم المسيح ويظهر أن مجموعة من أقوال المسيح كانت متداولة فى ذلك               

   .الحين
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çì‹“ÉÜaì@õ†b¨a@bz–fia@@ @

   -):١،٢( آيات 

باالستقامة الى كوس وفـي     ولما انفصلنا عنهم اقلعنا وجئنا متوجهين       

فاذ وجدنا سفينة عـابرة     . اليوم التالي الى رودس ومن هناك الى باترا       

  .الى فينيقية صعدنا اليها واقلعنا

جزيـرة والـسفن التـى      = رودسجزيرة صـغيرة    = كوس. اآلن هى لبنان = فينيقية

ا وإلى هن . إستعملت حتى اآلن هى سفن صغيرة من النوع الذى يسير بجانب السواحل           

السفينة العابرة  تنتهى رحلتها والبد من سفينة كبيرة لإلبحار فى عرض البحر هذه هى             

  . إلى فينيقية

   -):٣(آية 

ثم اطلعنا على قبرس وتركناها يسرة وسافرنا الى سورية واقبلنا الى صـور             

  .الن هناك كانت السفينة تضع وسقها

  . حمولتها= وْسقها 

   -):٤(آية 

كانوا يقولون لبولس بالروح ان ال       و كثنا هناك سبعة ايام   واذ وجدنا التالميذ م   

  .يصعد الى اورشليم

وهنا نجد إنـذاراً    . هم لبثوا هذه المدة مرغمين لتفريغ الحمولة وإعادة الشحن للمركب         

  . من الروح لبولس بما ينتظره من شدائد فى أورشليم

   -):٧(آية 

ولمـايس فـسلمنا علـى      ولما اكملنا السفر في البحر من صور اقبلنا الى بت         

  .االخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا

  وهنا نرى كنيسة مسيحية تعرف بولس الرسول. عكا= بتولمايس

  ): ٨(آية 
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ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا الى قيصرية فدخلنا بيت فيلـبس              

  .المبشر اذ كان واحدا من السبعة واقمنا عنده

وقيصرية . س وقد بشر وزير كنداكة ملكة الحبشة      أحد الشمامسة السبعة رفيق إسطفانو    

  . هى التى كان فيها كرنيليوس

   -):٩(آية 

  .وكان لهذا اربع بنات عذارى كن يتنبان

 يـتكلمن   =يتنبأن. ال تعنى أنهن لم يتزوجن بل أنهن تفرغن للعبادة والخدمة         = عذارى

  .بكلمة الرب

   -):١١(آية 

فسه ورجليه وقال هـذا يقولـه       اخذ منطقة بولس وربط يدي ن      و فجاء الينا 

الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في اورشليم            

  .ويسلمونه الى ايدي االمم

  . إنذار آخر لبولس بما سيالقيه فى أورشليم

   -):١٢(آية 

  .فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن والذين من المكان ان ال يصعد الى اورشليم

كل هذه اإلنذارات لمنعه من الـصعود       . بولس من الصعود ألورشليم   صوت آخر يمنع    

وفعالً تعطل بولس الرسول    .  وألجل الكنيسة  ،ألورشليم حتى ال تتعطل الخدمة والكرازة     

  . سنوات عن الخدمة بسبب صعوده ألورشليم هذا٤

   -):١٣(آية 

فاجاب بولس ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي الني مستعد ليس ان اربط            

  .فقط بل ان اموت ايضا في اورشليم الجل اسم الرب يسوع

 ولذلك لم   ٢١:١فى  " لى الحياة هى المسيح والموت هو ربح      . " نرى شهوة بولس لآلالم   

يقتنع بولس الرسول وإعتبر النبوات إعداداً له للموقف الذى يحدث وليست تحذيراً لـه              

تمال اآلالم واإلضطهاد واهللا    وكان بموقفه الشجاع قدوة لهم على إح      . لمنعه من الذهاب  
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الذى يحول كل األمور للخير جعل وقوع بولس فى أسر اليهود ثـم الرومـان سـبباً                 

  . لوصول كلمة الكرازة لقصر قيصر فى روما

  -):١٦(آية 

وجاء ايضا معنا من قيصرية اناس من التالميذ ذاهبين بنا الـى مناسـون              

  .وهو رجل قبرسي تلميذ قديم لننزل عنده

  .الذى آمن بالمسيح. تلميذ للمسيحية من الرعيل األول= مناسون

  ):١٧(آية 

  .ولما وصلنا الى اورشليم قبلنا االخوة بفرح

  .هنا تنتهى الرحلة الثالثة فى أورشليم وكانت قد بدأت فى إنطاكية
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  بولس فى قبضة اليهود والرومان
  والرحلة األخيرة إلى روما
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   -):١٩(آية 

فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعلـه اهللا بـين االمـم                

  .بواسطة خدمته

  . ١٧:٢٤وهو أعطاهم الهبات التى أتى بها معه وجمعها لهم أع 

   -):٢٠(آية 

فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له انت ترى ايها االخ كم يوجد ربوة             

  .عا غيورون للناموسمن اليهود الذين امنوا وهم جمي

  . نرى الفرح بإنتشار اإلنجيل وسط الشعوب واألمم

 هـم آمنـوا بالمـسيح       ،يريدون أن يضيفوا المسيح إلى ناموسهم     = غيورون للناموس 

ومازالت لهم أفكارهم العنصرية السابقة فى أنهـم        . ولكنهم إلتزموا بكل عوائد الناموس    

 أو على األقل إن دخلـوا       ، للمسيحية  لذلك هم رفضوا دخول األمم     ،متميزين عن األمم  

وهؤالء المتهودين كم آثاروا من المـشاكل       . فليتهودوا أوالً ملتزمين بالناموس ويختتنوا    

                  . لبولس فى كل مكان

   ١٠,٠٠٠= ربوة 

تعنى أنه يوجد ربوات من المؤمنين آمنوا على يـد يعقـوب وبـاقى               =كم يوجد ربوة

  .الرسل

   -):٢٢(آية 

 يكون ال بد على كل حال ان يجتمع الجمهور النهم سيسمعون انك             فاذا ماذا 

  .قد جئت

  . ماذا نعمل حين يجتمع الجمهور ويثيرون المتاعب= فإذا ماذا يكون

   -):٢٣(آية 

  .فافعل هذا الذي نقول لك عندنا اربعة رجال عليهم نذر



  أعمال الرسل
 

٢  

. نهى خطة غير مقنعة لكنها ناشئة عن خوف، وهى محاولـة إلسترضـاء المتهـودي              

  . وبولس أراد أن يكسب على كل حال قوماً

   -):٢٥(آية 

واما من جهة الذين امنوا من االمم فارسـلنا نحـن الـيهم وحكمنـا ان ال                 

يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى ان يحافظوا على انفسهم مما ذبـح لالصـنام              

  .ومن الدم والمخنوق والزنا

ائد الناموس ولكـن اليهـود      رأى القديس يعقوب أن األمم غير ملزمين بالختان وال عو         

  .  أماَّ رأى بولس فهو أن الحرية للجميع،ملزمين بكل ذلك

   -):٢٦(آية 

حينئذ اخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمـال             

  .ايام التطهير الى ان يقرب عن كل واحد منهم القربان

 اليهودى نَذْراً من أجل ضيقة       إن نذَر  ٢١-١٤:٦ عد   شريعة النذير = كمال أيام التطهير  

وال يـذُقْ   .  يوماً بحساب التلمود أو أى مدة يحددها       ٣٠يترك خصل شعره تطول لمدة      

وعند إنتهـاء المـدة يـأتى       . خمراً وال مسكراً ففى هذه األيام يحتسب أنه قدوس للرب         

لذلك فإنه يلجـأ إلـى أحـد األغنيـاء          . بذبائح النذير وهى فوق طاقة أى إنسان عادى       

يقـدمون   فكـانوا ) ٢٤آيـة   (= تطهر معهم وإنفق عليهم   = يصرف عليه ليكمل نذره   ل

خروف ونعجة وكبش وسل فطير ورقائق فطير مع تقدمتها وسكائبها ويقدمها للكـاهن             

ويأخذ شعر  . ويعمل ذبيحة خطية وذبيحة محرقة ويحلق النذير لدى باب خيمة االجتماع          

وهذا النـاموس إنتهـى بالنـسبة       . السالمةإنتذاره ويجعله على النار التى تحت ذبيحة        

والحظ أن بولس لم يعارض الناموس      . للمسيحى ولكن له قيمته لمن تربى فى أحضانه       

فى ذاته بل أن يكون الناموس وسيلة أو ضرورة للخالص وبـنفس األسـلوب خـتن                

  . تيموثاوس من قبل

   -):٢٧،٢٨(آيات 



  أعمال الرسل
 

٣  

سيا في الهيكل   ين من ا  ولما قاربت االيام السبعة ان تتم راه اليهود الذ        

صارخين يـا ايهـا الرجـال       . والقوا عليه االيادي  فاهاجوا كل الجمع    

االسرائيليون اعينوا هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كـل مكـان             

ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع حتى ادخل يونانيين ايضا الـى           

  .الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس

فى يوم الخمسين حيث يجتمع فى أورشليم اليهود مـن كـل            كانت هذه األحداث غالباً     

وكان كثيرون منهم قد عرفوا بولس وقاوموه فى أسيا الصغرى          . الدنيا فهو موسم للحج   

فلما رأوه هنا بدون حماية الرومـان هجمـوا         . واليونان ألنه ال يهتم بالناموس ويقاومه     

كان األمم يدخلون فقـط للـرواق       و. وإتهموه بأنه أدخل األمم إلى الهيكل     . عليه لإلنتقام 

. وكان هذا موافقاً عليه من الرومـان      . الخارجى ومن يتعداه يقتل حتى لو كان رومانياً       

غالباً لتتميم طقس   = األيام السبعة . وهم طبعاً لم يهتموا بأن بولس يمارس شريعة النذير        

  . النذير

   -):٣٠(آية 

جروه خارج الهيكل   فهاجت المدينة كلها وتراكض الشعب وامسكوا بولس و       

  .وللوقت اغلقت االبواب

بين رواق األمم وباقى الهيكل إستعداداً لقتل بولس أو لمنع دخول أى            = اغلقت األبواب 

  .أممى كان مرافقاً لبولس أو لمنع بولس من التمسك بقرون المذبح

   -):٣١(آية 

ا قـد   وبينما هم يطلبون ان يقتلوه نما خبر الى امير الكتيبة ان اورشليم كله            

  .اضطربت

. كان يهود الشتات أكثر تعصبياً من يهود أورشليم لبعدهم عن الوطن وحنيـنهم إليـه              

ونرى هنا أن اهللا أرسل لبولس هذا األمير لينقذه فبولس ما زال أمامه أن يشهد للمسيح                

وكان هناك معسكر للرومان تعسكر فيه حامية رومانية قريب مـن           . فى أماكن أخرى  



  أعمال الرسل
 

٤  

. نيا كان مشرفاً على الهيكل يرون منه كل ما يحدث داخل الهيكل           فحصن أنطو . الهيكل

  .هو قائد ألف= أمير الكتيبة 

   -):٣٣(آية 

حينئذ اقترب االمير وامسكه وامر ان يقيد بسلسلتين وطفق يستخبر تـرى            

  .من يكون وماذا فعل

لذلك قيـده بسلـسلتين     ) ٣٨آيه  (هو ظن أن بولس هو ثائر مصرى هرب منه من قبل            

  . ال يهرب منه ثانيةحتى 

   -):٣٤(آية 

وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء اخر في الجمع ولما لم يقدر            

  .ان يعلم اليقين لسبب الشغب امر ان يذهب به الى المعسكر

 ففى أثناء الـشغب ال أحـد        ،األمير كان يسأل ماذا يحدث وال يتلقى إجابات بل صراخ         

  .يدرى لماذا الهياج

   -):٣٥(آية 

  .ا صار على الدرج اتفق ان العسكر حمله بسبب عنف الجمعولم

  . العسكر حموا بولس بل حملوه من عنف الهياج

   -):٣٩-٣٧(آيات 

واذ قارب بولس ان يدخل المعسكر قال لالمير ايجوز لي ان اقـول             

افلست انت المصري الذي صنع قبل      . لك شيئا فقال اتعرف اليونانية    

. برية اربعة االالف الرجل من القتلـة      هذه االيام فتنة واخرج الى ال     

فقال بولس انا رجل يهودي طرسوسي من اهل مدينة غير دنية من            

  .كيليكية والتمس منك ان تاذن لي ان اكلم الشعب

وهذا سيكون سبباً فى نجاته بعـد       . بولس بأسلوب مهذب وحكمة إكتسب صداقة األمير      

 من فـوق سـلم القلعـة كأحـد           وبل أذن له أن يكلم الشعب      ،ذلك من مكيدة مدبرة له    

  . العظماء
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٥  

كانوا عصابة مسلحة تغير على أورشليم وتتخذ البرية مقراً لها وتخصصوا فى            = القتلة

وتزعمهم رجُل مصرى إّدعى أنه موسى الثانى فإلتف حوله شعب كثير           . قتل الرومان 

هذا  فضربهم الرومان ضربة شديدة جداً مات فيها المئات وهرب           ،وقاموا بثورة عنيفة  

= أتعـرف اليونانيـة     . فلما سقط بولس فى يد األمير ظنه هذا المـصرى         . المصرى

واألمير حين ظن أن بولس هـو ذاك        . اليونانية هى لغة المثقفين فى كل اإلمبراطورية      

إشارة غيـر صـريحة     = مدينة غير دنية    . المصرى الهارب تعجب أنه يتكلم اليونانية     

  . لمواطنته الرومانية

   -):٤٠(آية 

لما اذن له وقف بولس على الدرج واشار بيده الى الشعب فصار سـكوت              ف

  .عظيم فنادى باللغة العبرانية قائال

بولس فى عظمة يقف ويواجه هذا الشعب العنيد، ويتكلم وهو مربـوط ويواجـه كـل                

واهللا أعطاه نعمة فالجمع صمتوا إذ وجـدوه        . طوائف الشعب ويشهد للمسيح الذى أحبه     

  .ة ليشهد لكل هؤالء عن المسيح، فكانت فرصيتكلم بالعبرانية
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١  

@çì‹“ÉÜaì@ôäbrÜa@bz–fia@ @

  -):١(آية 

  .ايها الرجال االخوة واالباء اسمعوا احتجاجي االن لديكم

العبرانية هى لغة اليهود األصلية ولغة التوراة ولغة العظماء والعلمـاء والكهنـة أمـاّ               

  .نيةالشعب فكان يتكلم األرامية ولكنهم يفهمون العبرا

  -):٣(آية 

انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية ولكن ربيت فـي هـذه المدينـة               

مؤدبا عند رجلي غماالئيل على تحقيق الناموس االبوي وكنت غيورا هللا كما            

  .انتم جميعكم اليوم

إذاً فبولس تربى   . قال التاريخ عن غماالئيل أنه آخر معلمى الناموس الكبار فى أورشليم          

  .سياً غيوراً على الشريعةفريسياً نامو

  .كان المعلم يجلس على كرسى والتالميذ على حصر يجلسون أمامه= عند رجلى

   -):٤،٥(آيات 

واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما الى السجون رجـاال           

كما يشهد لي ايضا رئيس الكهنة وجميـع المـشيخة الـذين اذ             . ونساء

دمشق ذهبت التي بالذين هناك الى      اخذت ايضا منهم رسائل لالخوة الى       

  .اورشليم مقيدين لكي يعاقبوا

  . إذاً حبه للناموس ال يقل عن أحد من الثائرين عليه

   -):٧(آية 

  .فسقطت على االرض وسمعت صوتا قائال لي شاول شاول لماذا تضطهدني

  .كأن هذا هو صوت المسيح لهؤالء اليهود المجتمعين أمام بولس اآلن

   -):٩(آية 

لكنهم لم يـسمعوا صـوت الـذي         و لذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا     وا

  .كلمني
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٢  

هل يوجد وسطنا فى الكنيسة من هـم        . فقلبهم لم يكن مستعداً كقلب بولس     = لم يسمعوا 

  .ين لكن غير مستعدين للسماعموجود

       -):١٢(آية 

ثم ان حنانيا رجال تقيا حسب الناموس ومشهودا له مـن جميـع اليهـود               

  .نالسكا

وبلس يبرز هنا حنانيا كـشخص      . يبدون أن سكان أورشليم كانوا يعرفون تقوى حنانيا       

  . ملتزم بالناموس ليقبلوه

   -):١٦(آية 

  .واالن لماذا تتوانى قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب

  . هذه الكلمات موجهة لليهود السامعين أيضاً= قم إعتمد لماذا تتوانى 

  -):٢١-١٧(آيات 
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٣  

دث لي بعدما رجعت الى اورشليم وكنت اصلي في الهيكل انـي            وح

فرايته قائال لي اسرع واخرج عاجال من اورشليم        . حصلت في غيبة  

فقلت يا رب هم يعلمون انـي كنـت         . النهم ال يقبلون شهادتك عني    

وحـين سـفك دم     . احبس واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك       

قتله وحافظا ثياب الـذين     استفانوس شهيدك كنت انا واقفا وراضيا ب      

  .فقال لي اذهب فاني سارسلك الى االمم بعيدا. قتلوه

 معناه يارب إن شهادتى لك لهـا قيمـة          ١٩ورد بولس فى    . هذا الجزء لم يرد إالّ هنا     

وهذه القصة حدثت بعد إيمـان      . لسابق معرفتهم بما عملته مع المسيحيين من إضطهاد       

  مانه بولس وزيارته األولى ألورشليم بعد إي

والحظ قوله لهم أن كرازتهم لألمم جاءت بأمر مباشر         ). ١٨:١غل   + ٣٠-٢٦:٩أع  (

               .من اهللا وهو فى الهيكل المقدس عندهم

   -):٢٢(آية 

فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا اصواتهم قائلين خذ مثـل هـذا مـن                

  .االرض النه كان ال يجوز ان يعيش

  . لسيد المسيح خذه خذه اصلبههذه مثل ما قالوه سابقاً عن ا

هم سمعوا لكل ما قيل ولكـنهم      . وسبب ثورتهم شهادة بولس أمامهم أن اهللا أرسله لألمم        

ـ  مع أن كل األنبياء تكلموا عن قبول األمم فاليهود يح          ،لم يسكتوا على قبول األمم     ون لم

 وال يحـسبون وسـط      ببأن تخضع لهم كل أمم األرض ففى نظرهم أن كل األمم كال           

  .عليهم يبقى نجساً إلى المساء ثم يتطهرومن يسلم . لبشرا

   -):٢٣(آية 

  .واذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا الى الجو

 وكانت هذه العادة عندما يسمعون      ،الترجمة الصحيحة يمزقون ثيابهم   = يطرحون ثيابهم 

يثون بـاألرض   إعالناً ألنهم مظلومون فى األرض وهم يستغ      = يرمون غباراً . تجديف

  .والسماء
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٤  

   -):٢٤(آية 

امر االمير ان يذهب به الى المعسكر قائال ان يفحص بـضربات لـيعلم الي               

  .سبب كانوا يصرخون عليه هكذا

 مجرم يستحق   جلالتمثيلية التى قام بها اليهود أمام األمير إنطلت عليه فظن أن بولس ر            

م سبب الهياج على بولس فحتى       واألمير من المؤكد أنه لم يفه      .أن يضرب ليقر بجريمته   

 لذلك فكر أن السبب هو      ،لو كان يفهم العبرانية لما فهم لماذا يريدون قتله إذ ذهب لألمم           

  .ان بولس إرتكب جريمة عظيمة ففكر أن يجلده ليعترف بها

  -):٢٥(آية 

فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة الواقف ايجوز لكم ان تجلدوا انسانا             

  . مقضي عليهرومانيا غير

وغالباً .  حكم ويصدركان ال يجوز ان يجلد رومانى دون ان يحاكم          = غير مقضى عليه  

فإن والد بولس خدم فى الجيش الرومانى وهم فى طرسوس ومن هنا نرى أنـه لـيس                 

  .خطأ أن نتمسك بحقوقنا المدنية

   -):٢٨(آية 

ولس اما انا فقد    فاجاب االمير اما انا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية فقال ب          

  .ولدت فيها

  . بالمفهوم الرومانى فهو مواطن شريف من أسرة شريفة= ُولدت فيها

   -):٣٠(آية 

وفي الغد اذ كان يريد ان يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه حلـه مـن                

الرباط وامر ان يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم فاحدر بـولس واقامـه             

  .لديهم

  . ليشهد للمسيح فى هدوء أمام رؤساء الكهنة والمجمعاهللا يوفر فرصة لبولس
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@æî‹“ÉÜaì@sÜbrÜa@bz–fia@ @

   -):١(آية 

قال ايها الرجال االخوة اني بكل ضمير صالح قد          و فتفرس بولس في المجمع   

  عشت هللا الى هذا اليوم

حتى وهو يضطهد المسيحية كان ذلك بروح الغيرة علـى          = بكل ضمير صالح    

  .مجد اهللا

   -):٢(آية 

  .فامر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده ان يضربوه على فمه

لم يعجب رئيس الكهنة أن بولس يقول أنه عاش بضمير صالح فأراد أن يعاقبه ونالحظ               

أن بولس طالما أخذ رسائل من بعض من الموجودين من رؤساء الكهنة ليلقى القـبض               

هما وصل  مف. بين رد المسيح  والحظ الفرق بين رد بولس حين لُطَم و       . على المسيحيين 

  .  كمال المسيح المطلقبجانبالكمال اإلنسانى فهو ناقص 

   -):٣(آية 

حينئذ قال له بولس سيضربك اهللا ايها الحائط المبيض افانت جـالس تحكـم              

  .انت تامر بضربي مخالفا للناموس وعلي حسب الناموس

عفونه كما لو كـان     م ولكن داخلك مملوء     خله مظهر جميل ولباس ف    = الحائط المبيض 

كانت هذه نبوة مـن بـولس       = سيضربك اهللا   . ة قذار  من اللون األبيض يخفى ما تحته    

فكان معروفاً أنه سارق يأكـل أمـوال        . الرسول بما سيحدث لرئيس الكهنة حنانيا هكذا      

ولقد ضربه اهللا بالفعل    . الحاجةالكهنة ورواتبهم ولقد إنتهت حياة كثير من الكهنة بسبب          

ختباء فـى   إل فلقد ثار ضده إبنه وحوصر فى قصره فإضطر ل         ،خمس سنوات بعد ذلك ب  

  . م٦٦ سنه هخرجوه وذبحوأبالوعة قديمة جافة ف

  .اً إلى أن تثبت إدانتهيئكان الناموس يعتبر اإلنسان بر= مخالفاً للناموس

   -):٤،٥(آية 



  أعمال الرسل
 

٢  

فقال بولس لم اكـن اعـرف ايهـا         . فقال الواقفون اتشتم رئيس كهنة اهللا     

  . انه رئيس كهنة النه مكتوب رئيس شعبك ال تقل فيه سوءااالخوة

واضح أن بولس قال ما قاله بروح النبوة ولكن كان فيه روح غضب لذلك سريعاً مـا                 

ن بب ضعف نظره المعروف وربمـا أل      س وغالباً فبولس لم يميز رئيس الكهنة ب       .إعتذر

علـى مركـزه    بولس يقول هذا تهكماً عليه فهو ال يعترف به كرئيس كهنـة حـصل               

  . ٢٨:٢٢إقتباس من خر = فيه سوءال تقل رئيس شعبك . بالرشوة

   -):٦(آية 

ولما علم بولس ان قسما منهم صدوقيون واالخر فريسيون صرخ في المجمع            

ايها الرجال االخوة انا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامـة االمـوات انـا               

  .احاكم

 يقـرون بالنـاموس     ،موات والمالئكة هم رتبة الكهنوت ينكرون قيامة األ     = الصدوقيون

يقرون بالقيامة للموتى   = الفريسيون .بعيداً عن التقاليد وسياسياً كانوا فى صف الرومان       

فريسيون يبغضون الصدوقيون ربما أكثر من بغـضتهم  الو. وبوجود المالئكة واألرواح 

ملـه عـن    وواضح ذكاء بولس الفذ فى أنه إستفاد فى موقفه بما يع          . للمسيحيين أنفسهم 

  . وإستغل هذا فى اإليقاع بينهم،بغضه ما بين الفريسيين والصدوقيينال

   -):٩(آية 

نهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصـمون قـائلين       و فحدث صياح عظيم  

لسنا نجد شيئا رديا في هذا االنسان وان كان روح او مالك قـد كلمـه فـال                  

  .نحاربن اهللا

سيح ظهر له فى الطريق لدمـشق وهـم لـم           بولس سبق وقال إن الم    = إن كان روح    

ـ    .  ويعتقدون أنه مات على الصليب     هيذكروا إسم يسوع فهم اليحبون      فـى   هإذاً مـا كلم

  .الطريق فهو روح فى نظرهم

  -):١٠(آية 
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٣  

ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى االمير ان يفسخوا بولس فامر العسكر ان            

  .ينزلوا ويختطفوه من وسطهم وياتوا به الى المعسكر

  .خشى األمير أن يمزقوه فيما بينهم شداً وجذباً

  -):١١(آية 

قال ثق يا بولس النك كما شهدت بما لـي           وفي الليلة التالية وقف به الرب     

  .في اورشليم هكذا ينبغي ان تشهد في رومية ايضا

  ) ٢٣:٢٧ + ٩:١٨( اهللا يقف بجوار أوالده فى شدتهم 

  -):١٢(آية 

هود اتفاقا وحرموا انفسهم قائلين انهـم ال        ولما صار النهار صنع بعض الي     

  .ياكلون وال يشربون حتى يقتلوا بولس

 فإذا فشلوا ذهبـوا للربـى أو الكـاهن          ، كانوا معتادين على ذلك    =صنع اليهود إتفاقاً    

  .ليحلهم من نذرهم أو عهدهم

  -):١٤(آية 

قالوا قد حرمنا انفـسنا حرمـا ان ال          و الشيوخ و فتقدموا الى رؤساء الكهنة   

  .نذوق شيئا حتى نقتل بولس

 فهم عرفوا المؤامرة ومع هـذا       ،لقد تحول رئيس الكهنة بذلك إلى رئيس عصابة للقتل        

  أن اج عنهم بعد  فر وهم ذهبوا لرئيس الكهنة حتى يتوسط فى اإل        .يستدعون بولس لُيقتل  

  . بولسواقتلي

   -):١٥(آية 

 كانكم مزمعون ان    واالن اعلموا االمير انتم مع المجمع لكي ينزله اليكم غدا         

  .تفحصوا باكثر تدقيق عما له ونحن قبل ان يقترب مستعدون لقتله

 وهكذا  ،وقتله.هأعدوا أنفسهم لمهاجمة الموكب الذى سيحضر بولس من القلعة إلختطاف         

  . تخرج المسئولية من نطاق رؤساء الكهنة وأعضاء السنهدريم

  -):١٦(آية 
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٤  

   .ل المعسكر واخبر بولسولكن ابن اخت بولس سمع بالكمين فجاء ودخ

إبن أخت بولس لم يكن شخصية معروفة، وغالباً كان مع أمه فـى زيـارة ألورشـليم                 

  .بسبب العيد

  -):١٧(آية 

فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال اذهب بهذا الشاب الى االميـر             

   .الن عنده شيئا يخبره به

  .اذ الحيطة ضد المؤامرةالمسيح أكد لبولس أنه يحميه ولكن ما المانع من إتخ

  -):١٩(آية 

فاخذ االمير بيده وتنحى به منفردا واستخبره ما هو الذي عندك لتخبرنـي             

  .به

  هنا نرى تأثير بولس فى هذا األمير إذ يتصرف بمنتهى الوداعة 

  -):٢٣(آية 

يذهبوا الى قيصرية   ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال اعدا مئتي عسكري ل          

  .ئتي رامح من الساعة الثالثة من الليلوموسبعين فارسا 

  .قيصرية هى مركز الحامية الرومانية األساسية ومركز والى المنطقة

  -):٢٦(آية 

  .كلوديوس ليسياس يهدي سالما الى العزيز فيلكس الوالي

  .أى صاحب المقام الرفيع= العزيز

  -):٢٧(آية 

بلت مع العـسكر    هذا الرجل لما امسكه اليهود وكانوا مزمعين ان يقتلوه اق         

  .وانقذته اذ اخبرت انه روماني

. هذه كذبة من ليسياس فهو أنقذه ثم عرِفَ منه أنـه رومـانى            = إذ أخبرت أنه رومانى   

  . ولكن هو يظهر غيرته على الرومان لمصلحته الشخصية

  -):٣١(آية 
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  .فالعسكر اخذوا بولس كما امروا وذهبوا به ليال الى انتيباتريس

  . الطريق بين أورشليم وقيصريةفى وسط= أنتيباترس

  -):٣٢(آية 

  .وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا الى المعسكر

ولكـن  .  فارساً لحمايته وعاد العسكر فهم أصبحوا بعيداً عن المتآمرين         ٧٠اكتفوا بعدد   

 عسكرياً لحماية أسـير     ٤٧٠فاألمر إحتاج إلى    . الحظ حالة األمن وسط هؤالء اليهود     

  . واحد

  -):٣٤(ية أ

  .فلما قرا الوالي الرسالة وسال من اية والية هو ووجد انه من كيليكية

   .سؤال متكرر حتى ال يقع فى خطأ التعدى القانونى= من أية والية

   -):٣٥(آية 

قال ساسمعك متى حضر المشتكون عليك ايضا وامر ان يحرس في قـصر             

  .هيرودس

  .فيها المذنبونفيه البالط وفيه قلعة يسجن = فى قصر هيرودس
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١  
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  -):١،٢(آيات 

وبعد خمسة ايام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسـمه            

فلما دعي ابتدا ترتلس في الـشكاية       . ترتلس فعرضوا للوالي ضد بولس    

  .قائال

ويقـال أن   .أن فيلكس كان رجالً ذا سمعة سـيئة        إذ واضح الرياء فى خطاب ترتلس،    

يلكس كان عبداً محرراً من عبيد كلوديوس قيصر، قـال عـن تاسـيتوس المـؤرخ                ف

وغالباً فإن ترتلـوس كـان      . الرومانى أن بيده سلطان األمير وفى أعماقه نفسية العبد        

وفيلكس هذا كان يعيش مع إمرأته دروسال       . رومانياً خبيراً فى القوانين فإستأجره اليهود     

والحظ حقد حنانيا وشيوخ السنهدريم     . ا وتعيش معه  فى الحرام إذأقنعها أن تترك زوجه     

  .الذين تركوا وظائفهم فى أورشليم لينالوا من بولس فى قيصرية

   -):٣(آية 

اننا حاصلون بواسطتك على سالم جزيل وقد صارت لهـذه االمـة مـصالح              

  .بتدبيرك فنقبل ذلك ايها العزيز فيلكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان

  .واضح هنا النفاق

   -):٥(آية 

فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهـود الـذين فـي                

  .المسكونة ومقدام شيعة الناصريين

 المعنى األصلى إنسان ينقـل العـدوى لآلخـرين          =مفسداً. وضح هنا التلفيق والكذب   

ـ          =مهيج فتنة   . بمبادئه الهدامة  د فتنـة    هنا يلبس وتراً حساساً لدى الوالى الذى ال يري

 اليهود الذين تجمعوا للحج مـن كـل         =المسكونة اليهود فى . بالطبع فى مجال واليته   

العالم نقلوا أخبار المشاكل التى ثارت فى مجامع أسيا واليونان، وكم ذهب بولس إلـى               

  -:ساحات القضاء ولكن فلنالحظ 

  .أن ما حدث فى أوروبا ليس من إختصاص فيلكس، ولكنها محاولة إلثارة الوالى -١
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٢  

  .لم يقل ترتلس وال اليهود أنهم هم الذين أثاروا الفتنة فى كل مكان -٢

ونالحظ أن اليهود هنا يسمون المسيحية أنها شـيعة         . فيها إستهزاء = شيعة الناصريين 

وربما سمّى المسيحيون أنفسهم بالطريق أى طريق الخالص أو طريق كمال           . أى بدعة 

  .الحق إليمان إسرائيل

  -):٧(آية 

  .اس االمير بعنف شديد واخذه من بين ايدينافاقبل ليسي

  .ليسياس لم يأتى بعنف شديد، بل هم الذين كادوا يفتكون ببولس

  -):٦(آية

وقد شرع ان ينجس الهيكل ايضا امسكناه واردنـا ان نحكـم عليـه حـسب                

  .ناموسنا

  .اإلشارة هنا إلى تروفيموس وواضح الكذب إذ أن بولس لم يدخلْه إلى الهيكل

   -):١٠(آية

فاجاب بولس اذ اوما اليه الوالي ان يتكلم اني اذ قد علمت انك منذ سـنين                

  .كثيرة قاض لهذه االمة احتج عما في امري باكثر سرور

فيلكس فعالً كان يحكم منذ ستة سنوات، وكالم بولس معناه أنك أيهاالوالى لطول مـدة               

. هم قـضيتى وأبعادهـا     لذلك ستف  ،حكمك أصبحت على دراية بقوانيننا وتقاليدنا كيهود      

رد بولس فيه رد على اإلتهامات الثالثـة        .وبهذا لم يتملق بولس الوالى كما فعل ترتلس       

  .الموجهة إليه

 ورد بولس أنه لم يبق فى أورشليم فتـرة كافيـة ليكـون حزبـاً أو      =تهمة الفتنة  -١

 يوماً منذ وصـوله     ١٢فكل الوقت الذى صرف لم يزد عن        . عصابة أو يثير فتنة   

  . أياّم فى قيصرية ويومين رحلة فى الطريق إلى فيلكس٥با قضى منها من أورو

يعترف بولس أنه مسيحى ولكنه قال أن المـسيحية تتفـق مـع             = تهمة الهرطقة  -٢

  .لذلك فيجب أن نقبلها حسناً. الناموس واألنبياء
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٣  

يؤكد أن سلوكه كان فى منتهى النظام وال يستطيع أحـد أن            = تهمة تدنيس الهيكل   -٣

  .ى مخالفةيثبت عليه أ

  -):١٤(آية 

ولكنني اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبـد              

  .اله ابائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس واالنبياء

فالقانون الرومانى يقر بـشريعة    . إذاً هو تحت حماية القانون الرومانى     = أعبد إله أبائى  

  .ة جديدة فال حماية له من السلطة أماّ لو أدخل ديان،الديانة اليهودية

فهو يعترف أنـه إنـضم      ) ٥آية(هو يردد ما قاله ترتلس أن المسيحية شيعة         =  شيعة  

  .لشيعة الناصريين ولكنه لم يهجر إله أبائه

  -):١٥(آية 

ولي رجاء باهللا في ما هم ايضا ينتظرونه انه سوف تكون قيامة لالمـوات              

  .االبرار واالثمة

  . القيامة التى يؤمنون بهافى= لى رجاء باهللا

  -):١٦(آية 

لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بال عثرة مـن نحـو اهللا                

  .والناس

إنشغلت بهذا األمر أن أحيا وفق نواميس اهللا الرغائبى وأحاول أن أجعل            = أدرب نفس 

وأحرص أال أسىء إلى ضميرى فالضمير هو ممثل اهللا فـى           . ضميرى فى سالم معى   

  .عماقاأل

  -):١٧(آية 

  .وبعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات المتي وقرابين

ربما إشارة لموضوع تطهير النذيرين أو هى        =  القرابين .إشارة للصدقات التى جمعها   

  ).١٦:١٣عب(تعنى أيضاً الصدقات 

  -):١٨(آية 



  أعمال الرسل
 

٤  

وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل ليس مع جمع وال مع شغب قـوم هـم                

  .يهود من اسيا

  .يف بعد هذا أكون عدواّ ألمتىك

   -):١٩(آية 

  .كان ينبغي ان يحضروا لديك ويشتكوا ان كان لهم علي شيء

بولس هنا ينفذ رأى ترتلس بأنه يهيج المسكونة وأن يهود أسيا يشتكون منه فيقول أيـن                

     كان يجب أن يكونوا موجودين، فهم يعرفوننى مـن         . هم يهود أسيا الذين يشتكون على

ولكنهم لم يحضروا فلـيس لـديهم       . سيا وهم شهود على ما فعلته فى الهيكل       زياراتى أل 

     وإن قالوا اننى ادخلت غرباء إلى الهيكـل فليـأتوا          . شىء حقيقى أو إتهام يوجونه إلى

  .بهؤالء الغرباء أمامك

  -):٢٠(آية 

  .او ليقل هؤالء انفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وانا قائم امام المجمع

  . أى يهود آسيا=هؤالء أنفسهم

   -):٢١(آية 

اال من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم اني مـن اجـل                

  .قيامة االموات احاكم منكم اليوم

  .يشير لقوله الذى شق به الفريسين على الصدوقيين وأن القيامة هى عقيدته

  -):٢٢(آية 

ر هـذا الطريـق   فلما سمع هذا فيلكس امهلهم اذ كان يعلم باكثر تحقيق امو        

  .قائال متى انحدر ليسياس االمير افحص عن اموركم

فيلكس كان يعلم أن المسيحية ليست بهذه الصورة البشعة التى يصورونها بها ويعلم أن              

  .إتهاماتهم باطلة



  أعمال الرسل
 

٥  

  -):٢٣(آية

تكون له رخصة وان ال يمنع احدا مـن          و وامر قائد المئة ان يحرس بولس     

  .اصحابه ان يخدمه او ياتي اليه

. فيلكس لم يطلق سراح بولس لئال يجرح مشاعر اليهود، مع أنه متـيقن مـن براءتـه     

يمكـن  = رخصة تكون له . وغالباً فألن فيلكس مرتشى فهو قد أخذ ثمن ذلك من اليهود          

 ٣وقد كان للرومـان     . إذاً فقد كان له فرصة للكرازة     . أن يدخل ويخرج ويزوره الناس    

  .أنواع من الحبس

  ما حدث لبولس وسيال فى فيلبىك= حبس داخل السجن -١

 يحـضره   ،يعهد بالسجين ألحد شيوخ الرومان ويصبح مسئوالً عنـه         = حبس حر  -٢

  .حالما يطلب للمحاكمة أو إلعادة محاكمته

.  يعهد بالسجين ألحد العسكر، وتكون حياته بديالً لحياة الـسجن          =حبس عسكرى  -٣

. ت راحة العـسكرى   ويكون هذا بالتناوب فى فترا    . ويقيد يد العسكرى بيد السجين    

ولقد كان السجين يحبس أحياناً فى الثكنات العسكرية أو يسمح له بأن يؤجر بيتـاً               

يسكن فيه على مسئولية الجندى وتحت رعايته وهذا هوا الوضع الذى أمـر بـه               

  .فيلكس والذى سيحدث فى روما بعد ذلك

  -):٢٤(آية

تحضر بـولس   ثم بعد ايام جاء فيلكس مع دروسال امراته وهي يهودية فاس          

  .وسمع منه عن االيمان بالمسيح

ربما وهى يهودية أرادت أن تسمع من بـولس عـن         = دروسال.  ربما بعد إجازة   =جاء

  .المسيح الذى سمعت عنه من قبل ودروسال هى إبنة هيرودس الذى أكله الدود
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  -):٢٥(آية

س وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة ان تكون ارتعب فيلك           

  .واجاب اما االن فاذهب ومتى حصلت على وقت استدعيك

ال نجد بولس هنا يتكلم عن قضيته وال عن العقائد المسيحية، فهو يعلم أى نـوع هـو                  

 وزوجتـه   ،فيلكس الوالى، وما الذى هو فى إحتياج إليه، فهو مرتشى قاسى شـهوانى            

ا الـوثنى فـى     اليهودية محتاجة لسماع هذا أيضاً، فهى تركت زوجها لتعيش مع هـذ           

كـم مـرة    = فإذهب أماّ اآلن . وياليت الرعب سبب توبة إذاً لخلص      = إرتعب. الحرام

يحرك الرب قلوبنا فنؤجل التوبة والفرصة قد ال تأتى ثانية كما حدث مع فيلكس هـذا                

ولم يأتى هذا الوقت أبداً ولم يتـأثر أو          = متى حصلت على وقت استدعيك    . ودروسال

وهنا نرى حكمة بولس فهو تكلم عن البر للحاكم الشهوانى          . ساليتغير ال فيلكس والدرو   

  .وعن التعفف للزوجين الزانيين وعن الدينونة العتيدة للقاضى المنحرف المرتشى

  -):٢٦(آية

وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه ولـذلك كـان يستحـضره              

  .مرارا اكثر ويتكلم معه

  . مكسب المادى وترك الكنوز الروحيةهنا نرى فيلكس المرتشى الذى طلب ال

  -):٢٧(آية

ولكن لما كملت سنتان قبل فيلكس بوركيوس فستوس خليفة لـه واذ كـان              

  .فيلكس يريد ان يودع اليهود منة ترك بولس مقيدا

 فمنع عن بولس الرخـصة التـى        ،فيلكس أراد إكرام اليهود ألنهم دفعوا له رشوة غالباً        

ولكن مع هذا إشتكاه اليهود لقيصر وعـزِل مـن          ( د  أعطاها له من قبل ليرضى اليهو     

= وتقييد بولس كان ليعطى إنطباعاً لمن يأتى بعده أن بولس يستحق هذه القيود            ). منصبه

أى يجامل اليهود حتى ال يشتكوه لقيصر= يودع اليهود منًه.  
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  -):١(آية 

  .ثة ايام من قيصرية الى اورشليمفلما قدم فستوس الى الوالية صعد بعد ثال

فستوس كوالى جديد لليهودية يريد أن يتعرف على عادات وتقاليد وطبيعة شعبه وكـان   

  .لذلك بداً بزيارة أورشليم العاصمة الدينية. أبرز الشعوب التى يحكمها هم اليهود

  -):٢(آية 

  .فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس والتمسوا منه

  .م من مرور سنتين فإن نيران حقدهم لم تنطفىءعلى الرغ

  -):٣(آية 

طالبين عليه منة ان يستحضره الى اورشليم وهم صانعون كمينا ليقتلوه فـي             

  .الطريق

وفستوس كان أنزه من فيلكس . منًه= هم كونوا صداقات مع فستوس وطلبوا منه خدمة         

  لكن هو كحاكم يريد أن يرضى اليهود ليسود األمن 

  -:)٤(آية 

فاجاب فستوس ان يحرس بولس في قيصرية وانه هـو مزمـع ان ينطلـق               

  .عاجال

ومعنى ما قالـه فـستوس، أن       . اهللا هو الذى يحفظ حياة بولس ويعمل من وراء الستار         

 وأن فيلكس سبق وحكم عليه      ، وأنه أى فستوس صاعد إلى هناك      ،بولس محبوس هناك  

أنه ال يفضل أن يحاكمـه اليهـود        بل ربما أى    . هناك فما معنى إحضاره إلى أورشليم     

  .وهو مواطن رومانى

  -):٥(آية 

وقال فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون وان كان في هذا الرجـل شـيء               

  .فليشتكوا عليه

  .قادرين على السفر وقادرين على عرض القضية وأدلة اإلتهام= مقتدرون
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   -):٧(آية 

وا من اورشـليم وقـدموا      فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدر        

  .على بولس دعاوي كثيرة وثقيلة لم يقدروا ان يبرهنوها

  .لم يقدروا أن يبرهنوا على كل إدعاءاتهم الباطلة

  -):٨(آية 

اذ كان هو يحتج اني ما اخطات بشيء ال الى ناموس اليهود وال الى الهيكـل                

  .وال الى قيصر

  .كان رد بولس عاماً أمام إتهاماتهم العجيبة

  -):٩ (آية

ولكن فستوس اذ كان يريد ان يودع اليهود منة اجاب بولس قائال اتـشاء ان               

  .تصعد الى اورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه االمور

كان ممكناً لفستوس أن يصدر حكماً مباشراً على بولس ولكن إرادة اهللا صـنعت هـذا                

لس من تهمـة الفتنـة      ونفهم أن فستوس إقتتنع ببراءة بو     . حتى يرفع شكواه إلى قيصر    

ولكن أراد أن يحاكمه اليهود على التهم التى تخصهم مثل دخـول            . والتآمر ضد قيصر  

واضح أن  ( وتكون المحاكمة تحت إشراف فستوس      . الهيكل وخالفه مثل كسر الناموس    

  )فستوس أمام هياج اليهود أراد أن يجاملهم 

  -):١٠(آية 

يث ينبغي ان احاكم انا لـم       فقال بولس انا واقف لدى كرسي والية قيصر ح        

  .اظلم اليهود بشيء كما تعلم انت ايضا جيدا

كل كراسى الحكم والقضاء فـى اإلمبراطوريـة         = أنا واقف لدى كرسى والية قيصر     

  .كانت بإسم اإلمبراطور

  -):١١(آية 
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الني ان كنت اثما او صنعت شيئا يستحق الموت فلست استعفي من الموت             

شتكي علي به هؤالء فليس احـد يـستطيع ان          ولكن ان لم يكن شيء مما ي      

  .يسلمني لهم الى قيصر انا رافع دعواي

وهو فهم أن فستوس يريـد أن يجامـل         . بولس ال يطلب الرحمة عن ذنوب لم يرتكبها       

هو تعبير قانونى يستعمله المواطن الرومانى فيه       = رافع دعواى  إلى قيصر أنا  . اليهود

وكان هذا النظام ليهرب المواطن الرومانى من       . يطالب بوقف القضية أمام الوالى فوراً     

وبهذا أيضاً أعفى فستوس من غضب اليهود عليه        . ظلم الوالة المحليين غير الرومانيين    

  .اذا حكم عليه بالبراءة

  -):١٢(آية 

حينئذ تكلم فستوس مع ارباب المشورة فاجاب الى قيصر رفعت دعواك الى            

  .قيصر تذهب

ستشارين يكونون مجلساً للشورى للبت فى األحكام وكانت        كان للحاكم مجموعة من الم    

  .هذه هى اللحظة التى يتمناها بولس ليذهب إلى روما ويشهد للمسيح هناك

   -):١٣(آية 

وبعدما مضت ايام اقبل اغريباس الملك وبرنيكي الى قيصرية ليسلما علـى            

  .فستوس

 الملك هيرودس الذى    وهم أوالد . أغريباس وبرينكى ودروسال زوجة فيلكس كلهم إخوة      

وهو الذى قتل يعقوب وألقى القبض على       ). ٢٣:١٢أع  (م بأن أكله الدود     ٤٤مات سنة   

وأغريباس تزوج أخته برنيكى سراً ضد الـشريعة،        . بطرس ليقتله وهربه مالك الرب    

ولقد أتى أغريبـاس وبرنيكـى لتحيـة فـستوس          . بعد أن تزوجت برنيكى من كثيرين     

  . وكال أغريباس وبرنيكى يهوديين.بمناسبة واليته للتهنئة

  -):١٤(آية 

ولما كانا يصرفان هناك اياما كثيرة عرض فستوس على الملك امر بـولس             

  .قائال يوجد رجل تركه فيلكس اسيرا
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  .فستوس نجده فى حيرة من أمر بولس يستشير أغريباس الملك

  -):١٦(آية 

ـ           ل ان يكـون    فاجبتهم ان ليس للرومانيين عادة ان يسلموا احدا للموت قب

المشكو عليه مواجهة مع المشتكين فيحصل على فرصـة لالحتجـاج عـن            

  .الشكوى

إذاً فستوس فهم أن تـسليم      =  أن يسلموا أحداً للموت    .نرى هنا عدالة القانون الرومانى    

  .بولس لليهود يعنى موته

  -):٢١(آية 

ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص اوغسطس امرت بحفظه الى            

  .ه الى قيصران ارسل

أعطاه مجلس الشيوخ أوالً ألوكتافيوس ثم صـار        ) جاللة(هو لقب شرف    = أوغسطس

  .واإلمبراطور الحالى كان نيرون. لقباً لكل إمبراطور رومانى

  -):٢٢(آية 

فقال اغريباس لفستوس كنت اريد انا ايضا ان اسمع الرجـل فقـال غـدا               

  .تسمعه

وقطعاً فبولس فَـرِح    . وصله بعض منها  كيهودى يريد ان يعرف عن أخبار يسوع التى         

  .إذ أنه سيشهد للمسيح أمام ملوك ووالة

  -):٢٦(أية 

وليس لي شيء يقين من جهته الكتب الى السيد لذلك اتيت بـه لـديكم وال                

سيما لديك ايها الملك اغريباس حتى اذا صار الفحص يكـون لـي شـيء               

  .الكتب

  .ض إلظهار سلطتهم على البالدلقب لإلمبراطور رفضه البعض وأحبه البع= السيد
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   -):١(آية 

فقال اغريباس لبولس ماذون لك ان تتكلم الجل نفسك حينئذ بسط بولس يـده      

  .وجعل يحتج

 وكـان ملكـاً علـى       .إذ أنه أعلى الكل مقاماً، كما أنه ضيف فستوس         = قال أغريباس 

الحظ أن بـولس    .  هذه عالمة تحية   =بسط بولس يديه  ) ١١:٢لو  (تراخونيتس وخاليس 

لكنه وجـدها  . كان يمكنه الرد على أغريباس بأنه لن يتكلم إذ هو قد رفع دعواه لقيصر 

  .فرصة للكرازة

   -):٢(آية

اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغريباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك              

  .عن كل ما يحاكمني به اليهود

  .ام ملوك ووالة كما قال عنه الرب منذ زمانسعادته ألنه يشهد للمسيح أم

  -):٣(آية

انت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود لذلك التمس منك            و ال سيما 

  .ان تسمعني بطول االناة

عهد كلوديوس قيصر ألغريباس الملك باإلشراف على الهيكل وتعيين الكهنـة وحفـظ             

  .ثل خالفات الفريسيين والصدوقيينم= المسائل التى بين اليهود. خزائن الهيكل

  -):٤(آية 

فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين امتي في اورشـليم يعرفهـا              

  .جميع اليهود

ومنذ فتح عينيه فى هـذا الوجـود كـان          . بولس لم يولد فى أورشليم لكنه تربى هناك       

  . متشبعاً بكل التقاليد اليهودية، وهو تهذب وتثقف فى أورشليم

   -):٥(آية
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عالمين بي من االول ان ارادوا ان يشهدوا اني حسب مذهب عبادتنا االضيق             

  .عشت فريسيا

والكلمة تعنى أنه يوجد بيـنهم مـن        .  لكنهم لن يقولوا الحقيقة    =إن أرادوا أن يشهدوا     

  .يعرف بولس منذ صغره

   -):٦(آية

  .واالن انا واقف احاكم على رجاء الوعد الذي صار من اهللا البائنا

 وهو يؤمن بأن المسيح هـو       ،الوعد بالمسيا حسب ما تنبأت به النبوات       = رجاء الوعد 

  .من تنبأت عنه النبوات

   -):٧(آية

نهارا فمن اجـل     و الذي اسباطنا االثنا عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليال        

  .هذا الرجاء انا احاكم من اليهود ايها الملك اغريباس

هذا = عابدينمن الشتات عادوا ليستقروا فى اليهودية       فكثيرون  = أسباطنا اإلثنى عشر  

  .هو هدفهم من عبادتهم، إنتظار المسيا

  

   -):٨(آية 

  .لماذا يعد عندكم امرا ال يصدق ان اقام اهللا امواتا

  .لماذا ال تصدقون أن المسيح قام وعندكم حالتى قيامة من األموات فى الكتاب المقدس

   -):٩(آية 

انه ينبغي ان اصنع امورا كثيرة مضادة السـم يـسوع      فانا ارتايت في نفسي     

  .الناصري

  .إشارة إلضطهاده للمسيحية

  -):١٠(آية

وفعلت ذلك ايضا في اورشليم فحبست في سجون كثيرين من القديسين اخذا            

  .السلطان من قبل رؤساء الكهنة ولما كانوا يقتلون القيت قرعة بذلك
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ولعل السنهدريم أعطاه أن يكون     . وافقتأى  = ألقيت قرعة . أى المسيحيين = القديسين

  .له صوت فكان يحكم بالموت على المسيحيين

  -):١١(آية

اضطرهم الـى التجـديف واذ       و وفي كل المجامع كنت اعاقبهم مرارا كثيرة      

  .افرط حنقي عليهم كنت اطردهم الى المدن التي في الخارج

  .ادأصلها حاولت أن أضطرهم وذلك بزيادة وقسوة اإلضطه= وأضطرهم

  -):١٢(آية 

  .ولما كنت ذاهبا في ذلك الى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة

  .٢٤هم رؤساء الفرق ال = رؤساء الكهنة

  -):١٣(آية 

رايت في نصف النهار في الطريق ايها الملك نورا من السماء افضل مـن              

  .لمعان الشمس قد ابرق حولي وحول الذاهبين معي

وما حدث لـم    . شمس البر بهاء مجد اهللا ورسم جوهره       وما هو نوا الشمس بجانب نور     

  .يكن وهماً فقد رآه من معه، والنور ليس بفعل إنسان فالشمس فى عز قوتها

  -):١٤(آية

فلما سقطنا جميعنا على االرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية           

  .شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك ان ترفس مناخس

يحاول أن يوجه شاول من قبل إلى النور، لكنه كـان يعانـد اإلرادة              اهللا كان   = مناخس

  . اإللهية بروح الغيرة العمياء

   -):١٦(آية 

ولكن قم وقف على رجليك الني لهذا ظهرت لك النتخبك خادما وشاهدا بمـا          

  .رايت وبما ساظهر لك به

  . ربما أضاف بولس هنا كالم حنانيا إلى ما سمعه من المسيح فى الطريق

   -):١٧(ية آ
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  .منقذا اياك من الشعب ومن االمم الذين انا االن ارسلك اليهم

  .واهللا أنقذه فعالً بدليل أنه مازال حياً لألن

   -):١٨(آية

لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى اهللا       

  .حتى ينالوا بااليمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين

  .رازة أن يعود العميان بالخطية إلى نور المعرفة اإللهية والقداسةهدف الك

  -):١٩(آية

  .من ثم ايها الملك اغريباس لم اكن معاندا للرؤيا السماوية

  .لقد إنتهى بالنسبة لبولس عهد رفس المناخس

   -):٢٠(آية 

رة اليهودية ثم   بل اخبرت اوال الذين في دمشق وفي اورشليم حتى جميع كو          

  .ويرجعوا الى اهللا عاملين اعماال تليق بالتوبة  يتوبوا االمم ان

  .بدون توبة لن نستفيد من المسيح شيئاً

  -):٢٢(آية 

فاذ حصلت على معونة من اهللا بقيت الى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير             

  .وانا ال اقول شيئا غير ما تكلم االنبياء وموسى انه عتيد ان يكون

 إشارة لألمير ليسياس الذى أنقذه من يد اليهـود ولكـن             =حصلت على معونة من اهللا    

  .ينسب المعونة هللا ال إلنسان

  -):٢٣(آية 

ان يؤلم المسيح يكن هو اول قيامة االموات مزمعا ان ينادي بنور للـشعب              

  .ولالمم

 كيف  =يؤلم المسيح هذا العدد يتركب من عناوين من مجموعة شهادات عن المسيا ان            

أى باكورة لنـا    = يكن هو أول قيامة األموات    األنبياء   ما نادى به  ينبغى ان يتألم وهذا     

. جميعاً وهذا ما نادى به األنبياء أيضاً وكما نادى األنبياء بأنه سـيكون نـوراً لألمـم                
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وهذه الثالثة التى نادى بها األنبياء كانت عثـرة         . فبولس ال ينادى بغير ما قاله األنبياء      

ثم قبول األمم وإشتراكهم مع اليهـود فـى بركـات           لليهود أى صلب المسيح ثم قيامته       

  . الخالص

  -):٢٤(آية 

وبينما هو يحتج بهذا قال فستوس بصوت عظيم انت تهـذي يـا بـولس               

  .الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان

الحظ أن فستوس والى أممى ال يفهم معنى القيامة، وال يفهم كيف ان األمم وهو مـنهم                 

وربما ظن أن ما رآه بولس كان خياالً، أو ألنـه           . امتهيستفيدون من موت المسيح وقي    

  .كان يوجه كالمه ألغريباس فقط وليس له وربما لحماس بولس الشديد

  -):٢٥(آية 

  .فقال لست اهذي ايها العزيز فستوس بل انطق بكلمات الصدق والصحو

يريد بولس أن يقول، هل الذى يهذى يتكلم بوقار وهدوء وصحو، هذا ما يريد بـولس                

ولكى يثبت صحوه وانه ال يهذى استشهد بأغريباس. قوله .  

  -):٢٦(آية

النه من جهة هذه االمور عالم الملك الذي اكلمه جهارا اذ انا لست اصـدق               

  .ان يخفى عليه شيء من ذلك الن هذا لم يفعل في زاوية

ومن المؤكـد فـإن     . بولس يستشهد باغريباس اليهودى، فما حدث للمسيح لم يكن سراً         

  .يباس يعرف ما حدث ويعرف أيضاً النبوات التى تكلمت عن هذاأغر

  -):٢٧(آية

  .اتؤمن ايها الملك اغريباس باالنبياء انا اعلم انك تؤمن

وبولس يفترض ان اإليمان باألنبياء يتبعـه       . بولس يحاول أن يقترب من قلب اغريباس      

  .اإليمان بالمسيح

  -):٢٨(آية 

  .ن اصير مسيحيافقال اغريباس لبولس بقليل تقنعني ا
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ورد . لألسف فإن أغريباس كان قريباً جداً من اإليمان والخـالص وفـوت الفرصـة             

أغريباس هنا كان رداً مائعاً فهو خاف أن يقول ال أؤمن فيثير اليهود إذ أنه ال يـؤمن                  

بالنبوات، وخاف أن يؤكد ويؤّمن على كالم بولس فيسخر منه فستوس الـذى قـال إن                

  .كلمات قليلة او مجهود قليلب= بقليل. بولس يهذى

  -):٢٩(آية 

فقال بولس كنت اصلي الى اهللا انه بقليل وبكثير ليس انت فقط بل ايـضا               

  .جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما انا ما خال هذه القيود

فالموضوع ليس فقط المجهود الكثيـر أو       = كنت اصلى إلى اهللا   . هذا قلب بولس المحب   

ذله يا أغريباس لكى تصير مسيحياً، بل هو عمل إلهى ودعوة إلهية وذلك             القليل الذى أب  

وأغريباس فى الحرب بين اليهود والرومان بعد ذلك بسنوات وقف          . أن ترفض أو تقبل   

  .بجانب الرومان خائناً لشعبه، وإستقر به المقام فى روما بعد ذلك

   -):٣٠(آية 

  .السون معهمفلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والج

  .القواد وكبار رجال قيصرية= الجالسون معهم

  -):٣١(آية 

وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين ان هذا االنسان لـيس يفعـل             

  .شيئا يستحق الموت او القيود

  .كان هذا قبل إنفجار اإلضطهاد النيرونى للمسيحيين

  -):٣٢(آية 

نسان لو لم يكن قد رفع      وقال اغريباس لفستوس كان يمكن ان يطلق هذا اال        

  دعواه الى قيصر

ولكننا هنا نرى أن أغريباس هـو       . لقد خرج األمر من يد الجميع وصار فى يد قيصر         

  .األعلى مقاماً واألكثر دراية بعادات اليهود
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  :الرحلة إلى روما 

جه مـشاكل فـى     وهنا نراه كمسيحى عادى يوا    . رأينا بولس من قبل ككارز والهوتى     

كما رأينـا أبونـا     . حياته العادية، هنا نراه كرجل عملى عندما تواجهة ظروف طارئة         

وهؤالء القديسين فى المـشاكل     . إبراهيم من قبل حين ذهب لينقذ لوط من كدر لعومر         

وأهمية هذه الرحلة هى إنتقـال البـشارة مـن اليهـود            . العادية نجدهم رجال الساعة   

  .عاصمة العالم األممى آنذاكالرافضين لها إلى روما 

  -):١(آية 

فلما استقر الراي ان نسافر في البحر الى ايطاليا سلموا بـولس واسـرى              

  .اخرين الى قائد مئة من كتيبة اوغسطس اسمه يوليوس

  .إذاًلوقا كان معه= نسافر. السفر فى البحر أقصر وأقل فى النفقات

  -):٢(آية 

نا مزمعين ان نسافر مـارين بالمواضـع        فصعدنا الى سفينة ادراميتينية واقلع    

  .التي في اسيا وكان معنا ارسترخس رجل مكدوني من تسالونيكي

أدرا ميتيوم أحد موانى ميسيا وكانت مركزاً لبناء السفن وطالما الـسفنية             = أدراماتينية

وخالل هذه الرحلة سـتمر علـى عـدة         . أدراماتينية، إذاً هى متجهة لميناء أدراميتيوم     

هم فى أحد هذه الموانى سيجدوا سفينة متجهة إليطاليا والحـظ ان لوقـا وار              موانى، و 

  .سترخس يرافقان بولس فى غير خجل من سلسلته

  -):٣(آية 

وفي اليوم االخر اقبلنا الى صيدا فعامل يوليوس بولس بالرفق واذن ان يذهب    

  .الى اصدقائه ليحصل على عناية منهم

وربما كـان حاضـراً     . ائد الرومانى مع بولس   ونالحظ رفق الق  . هى فى لبنان  = صيدا

ولكن معاملة بولس اللطيفة وشخصيته اللطيفة أسرت       . أثناء إلقاء خطابه أمام أغريباس    

وهذا ما سبب نجاة لبولس فى نهاية الرحلة حين رفض القائد           . قلب هذا القائد الرومانى   
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بالمعاملـة  .  أصدقائه وهنا نراه يعطى لبولس فرصة لمقابلة     . قتل األسرى لمحبة لبولس   

  .المسيحية اللطيفة للناس نكسب محبتهم

  -):٤(آية 

ثم اقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبـرس الن الريـاح كانـت                

  .مضادة

  ليحتموا بجبالها من الرياح المضادة = من تحت قبرص

   -):٥(آية 

  . ليكيةوبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية وبمفيلية نزلنا الى ميرا

وليكية هى مدينة مزدهرة على البحر وهى مركز        . هو ميناء ميرا فى ليكية    = ميراليكية

  .لتجارة القمح الوارد من مصر لروما، وهى مركز خدمة للسفن

  -):٦(آية

  .فاذ وجد قائد المئة هناك سفينة اسكندرية مسافرة الى ايطاليا ادخلنا فيها

  .لقمح يرسل فى سفن جبارةوكان ا. مصر كانت مخزن القمح إليطاليا

  -):٨(آية

ولما تجاوزناها بالجهد جئنا الى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربهـا             

  .مدينة لسائية

  .هى ميناء مازالت موجودة بنفس اإلسم= الموانى الحسنة

   -):٩(آية 

ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا اذ كان الصوم ايضا قد              

  .س ينذرهممضى جعل بول

وكـانوا يتوقعـون    . الريح المضادة زادت من زمن الرحلة     = ولما مضى زمان طويل   

هو صوم يـوم الكفـارة وهـو        = الصوم إذ كان . تغيير إتجاه الريح ولكن دون جدوى     
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 اكتوبر ولقد كان هذا أسواً موسـم        ١٠ سبتمبر،   ٢٥يتراوح أو يأتى فى الفترة ما بين        

اماّ الوقت المناسب للسفر بحراً     . البحارة وهذا يعلمه للمالحة بسبب العواصف المفاجئة     

الذى يأتى بعد يوم الكفارة مباشـرة فـى نفـس           .هو ما بين يوم الخمسين وعيد المظال      

هنا نرى بولس خبيراً فى البحـر       .  لذلك نصحهم بولس بعدم إكمال السفر بحراً       .الشهر

 لذلك إذا سادت الغيوم ال       ولم يكن اليونان والرومان يعرفون البوصلة      .من كثرة أسفاره  

  .فهم يسيرون بحذاء الشاطىء وعالماتهم هى المدن الساحلية. يستطيعون السير

  -):١٠(آية

قائال ايها الرجال انا ارى ان هذا السفر عتيد ان يكـون بـضرر وخـسارة                

  كثيـــــــــــرة لـــــــــــيس للـــــــــــشحن 

  .والسفينة فقط بل النفسنا ايضا

 ٢( وطالما جابـه أخطـاراً فيـه         ،لسفنكان لبولس خبرته فى البحر من كثرة ركوبه ل        

وكان رأى بولس أن يستمروا فى ميناء الموانى الحسنة حتى تنتهى فتـرة        ). ٢٥:١١كو

هذا رأيه الخاص وليس برؤيـا سـماوية فهـو تـصور أنهـم              = أنا أرى . العواصف

ولكن لنالحظ أن اهللا يعطى أوالده حكمـة        .  وهذا لم يحدث   بل ألنفسنا أيضاً  = سيموتون

والشيطان سد أذان الكل عن كالم بولس ليزيد من أالمـه أو            . األمور العالمية  حتى فى 

  .ليتخلص منه

   -):١١(آية

قول  لسفينة والى صاحبها اكثر مما الى     ولكن كان قائد المئة ينقاد الى ربان ا       

  .بولس

  .إنحاز قائد المئة لربان السفينة وقائد المئة هو صاحب القرار

  -):١٢،١٣(آيات 

 لم يكن موقعها صالحا للمشتى اسـتقر راي اكثـرهم ان            والن المينا 

يقلعوا من هناك ايضا عسى ان يمكنهم االقبال الى فيـنكس ليـشتوا             
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ــوب       ــو الجن ــر نح ــت تنظ ــي كري ــا ف ــي مين ــا وه   فيه

فلما نسمت ريح جنوب ظنـوا انهـم قـد ملكـوا            . والشمال الغربيين 

ــاة    ــوا المرســــــ ــصدهم فرفعــــــ   مقــــــ

  .ربوطفقوا يتجاوزون كريت على اكثر ق

هى ميناء فى كريت له مدخالن مدخل إلى        = فينكس. هى ميناء الموانى الحسنة   = المينا

أن تكـون فتـرة     ) البحـارة (وهم فضلوا   . مدخل إلى الشمال الغربى    و الجنوب الغربى 

توقفهم بسبب العواصف فى فينكس وليس فى الموانى الحسنة ربما ألن فيـنكس أكبـر              

هذه ريح مخادعة تأتى بعـد الريـاح        = يح جنوب فلماّ نسمت ر   .وبها إمكانيات أفضل  

وهى ريح هادئة لكنها مخادعـة فهـى ال تـستمر           ) ٤،٧آيات  (الشديدة التى واجهوها    

ومن ليس له خبرة يظن أن ريح الجنـوب         ). أورو كليدون (طويالً يعقبها إعصار شديد     

نه من  وهذا ما تصوره ربان السفينة الذى ظن بأن ريح الجنوب ستمك          . الهادئة ستستمر 

والشتاء هو فترة األعاصير الشديدة التـى ال        . الوصول إلى فينكس ليقضى الشتاء هناك     

  .يبحرون خاللها

  -):١٤،١٥(آيات 

فلمـا  . ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها اوروكليدون         

  .خطفت السفينة ولم يمكنها ان تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل

 وهى تهب فى كـل      ،ة تدفع السفينة هنا وهناك وتمزقها     هى ريح زوبعي  = أوروكليدون

سـلمنا  . لم يعد أحد يتحكم فى مـسارها       و الريح انتزعتها من مسارها   = خُطفَتْ. إتجاه

ولكن هذه اآلية الحلوة    . وماذا يمكنهم أن يفعلوا سوى اإلستسالم لألمواج      = فصرنا نحمل 

سلم ليد اهللا التى تحملنـا خـالل        تعزينا فى الشدائد التى نواجهها وال نجد لها حالً فنست         

  ولكن هو تسليم فى يد اهللا الحنون وليس إستسالم فى يد أقدار ال ترحم . الشدائد

  -):١٦(آية

  .فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي وبالجهد قدرنا ان نملك القارب
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وبالجهد إستطاعوا التحكم فيه    . هو قارب النجاة وهو يعلق على جانب السفينة       = القارب

يرفعوه، ولم يستطيعوا رفعه إلى السطح إالّ بجهد جهيد وكان رفع القارب مهم لتحزيم              ل

وهم إستطاعوا التحكم فى القارب عندما مروا تحـت جزيـرة           . السفينة بالحبال القوية  

كلودى وربما كان ذلك بسبب أن جبالها خفضت من حدة الرياح فإستطاعوا التحكم فى              

  .القارب

  

   -):١٧(آية

ه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة واذ كانوا خائفين ان          ولما رفعو 

  .يقعوا في السيرتس انزلوا القلوع وهكذا كانوا يحملون

. هى حبال قوية يربطونها عدة مرات حول السفينة حتى ال تتفكك ألواحهـا      = معونـات 

هى رمـال   = السيرتسوظلت هذه الطريقة مستخدمة حتى استخدموا الحديد فى السفن          

 وألن الرياح شديدة خافوا أن تدفعهم الرياح لهذه         ،ئبة على السواحل الشمالية إلفريقيا    سا

الرمال فتنغرس السفينة بمقدمها فى هذه الرمال ويظل مؤخرها يتأرجح وسط األمـواج         

لذلك أنزلوا القلوع حتى ال تدفعهم الرياح وإكتفوا بالدفـة          . الهائجة حتى تتحطم السفينة   

  .مال الغربىلتوجيه السفينة للش

   -):١٨(آية 

  .واذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد

 يلقون حمولة السفينة من القمح حتى ال تتفسخ السفينة مـن ثقلهـا بـسبب                =يفرغون

  .ضربات األمواج

   -):٢٠(آية

واذ لم تكن الشمس وال النجوم تظهر اياما كثيرة واشتد علينا نـوء لـيس               

  .ي نجاتنابقليل انتزع اخيرا كل رجاء ف

  .الشمس والنجوم كانوا يعطون إرشاداً قبل إختراع البوصلة
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  -):٢١(آية 

فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال كان ينبغي ايهـا              

ــي   ــذعنوا لــــــــ ــال ان تــــــــ   الرجــــــــ

  .وال تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة

  .إمكانية طهى الطعامالصوم بسبب الحالة النفسية التى يعانوا منها وعدم 

  -):٢٢(آية

  واالن انذركم ان تسروا النه ال تكون خسارة نفس واحدة منكم اال السفينة

  .هذه كانت رؤيا إلهية

   -):٢٣(آية

  .النه وقف بي هذه الليلة مالك االله الذي انا له والذي اعبده

 ليست لهـا    ولكن كل هذه األلهة   . الحظ أن الركاب وثنيين ولكل واحد إلهه الذى يعبده        

  .أنا مكرس بالكامل هللا= الذى أنا لُه. مالئكة ترسلها وال تتنبأ بالمستقبل أو تضمنه

   -):٢٤(آية 

هوذا قـد وهبـك اهللا    وقائال ال تخف يا بولس ينبغي لك ان تقف امام قيصر       

  .جميع المسافرين معك

 اهللا  وما أعجـب إسـتجابة  ،الشك أن بولس صلى لنجاته ونجاة من معه، واهللا إستجاب        

وهل يستجيب اهللا   . ولواله لهلكوا جميعاً   ،ينقذ الجميع ) وهو بولس (فهو ألجل قديس واحد     

  .لبولس وهو فى ضعف الجسد وال يستجيب له اآلن وهو فى السماء

  -):٢٥(آية

  .لذلك سروا ايها الرجال الني اومن باهللا انه يكون هكذا كما قيل لي

  .هللا واإليمان سيعطيهم سالماًهذه الرسالة التى يحتاجونها أن يؤمنوا با

   -):٢٦(آية

  .ولكن ال بد ان نقع على جزيرة

  .هذا ما قاله له المالك أنهم سيقعوا على جزيرة وليس على شاطىء أوروبا وال إفريقيا



  أعمال الرسل
 

٧  

   -):٢٧(آية

فلما كانت الليلة الرابعة عشرة ونحن نحمل تائهين في بحـر ادريـا ظـن               

  . الى برالنوتية نحو نصف الليل انهم اقتربوا

هكذا كان القدماء يلقون الجزء     = فى بحر أدريا  . الليلة الرابعة عشر منذ غادروا كريت     

  . من البحر الذى يقع جنوب شبه جزيرة إيطاليا

  . هذه خبرة البحارة إذ يعرفون أصوات األمواج المتكسرة على الشاطئ= ظن 

  -):٢٨(آية 

 ايضا فوجدوا خمـس     فقاسوا ووجدوا عشرين قامة ولما مضوا قليال قاسوا       

  .عشرة قامة

 أنهـم   ،ومعنى أن المقياس يقل   .  ومازال مستخدما لآلن   ،مقياس بحرى لقياس األعماق   

  . يقتربون من الشاطئ

   -):٢٩(آية 

واذ كانوا يخافون ان يقعوا على مواضع صعبة رموا مـن المـؤخر اربـع               

  .مراس وكانوا يطلبون ان يصير النهار

ولو رموا المراسى كالعادة من األمام      . خرى لتحطمت لو وقعت السفينة على شاطئ ص     

لذلك هم رمـوا المراسـى مـن        . لكانت السفينة قد دارت على نفسها من شدة األمواج        

دليـل شـدة    = أربـع مـراس   . وتعمل عمل الفرامل  ) هى الهلب ( والمراسى  . الخلف

هذه مالحظة شـاهد عيـان هـو لوقـا          = وكانوا يطلبون أن يصير النهار      . العاصفة

  . لرسولا

   -):٣٠(آية 

ولما كان النوتية يطلبون ان يهربوا من السفينة وانزلوا القارب الى البحـر             

  .بعلة انهم مزمعون ان يمدوا مراسي من المقدم

حاول النوتيه الهرب فى قارب النجاة لخفته فهم يتوقعون غرق الـسفينة بـين لحظـة                

  .وأخرى
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٨  

  -):٣١،٣٢(آيات 

 ان لم يبق هؤالء في السفينة فانتم ال         قال بولس لقائد المئة والعسكر    

  .حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط. تقدرون ان تنجوا

فبـدون  .  لكن لماذا ال يستخدم كل الوسائل المتاحة لينجـو         ،بولس له وعد إلهى بالنجاة    

هنا تظهر فطنة بولس الرسول ثانية فهو لم يصدق الحجة التى           . نوتيه من يوجه السفينة   

ونحن ال ينبغى أن نقف مكتوفى األيدى إذا كان هناك ما يمكـن             . ا النوتية ليهربوا  قاله

ولكن توقع إتمـام    . فاهللا يساعدنا على خالص نفوسنا إن ساعدنا أنفسنا على ذلك         . عمله

" وهذا ال يتعارض مـع      . الوعد دون القيام بمجهود من جانبنا أمر باطل ورجاء كاذب         

ولكنهم لـم يـسلموا   .  حين لم يكن أمامهم شئ يعملونه   فهم سلموا " سلمنا فصرنا نحمل    

  . منذ بدءوا الرحلة بل كانوا يعملون بجد

   -):٣٣(آية 

وحتى قارب ان يصير النهار كان بولس يطلب الـى الجميـع ان يتنـاولوا               

طعاما قائال هذا هو اليوم الرابع عشر وانتم منتظرون ال تزالون صـائمين             

  .ولم تاخذوا شيئا

  . إمتنعوا عن الطعام. ه كان فى سالم قلبى عميق أ أماّ الباقون ففى خوفهمبولس إليمان

   -):٣٤(آية 

لذلك التمس منكم ان تتناولوا طعاما الن هذا يكون مفيدا لنجـاتكم النـه ال               

  .تسقط شعرة من راس واحد منكم

  . لكى تتمكنوا من السباحة إلى الشاطئ= مفيداً لنجاتكم

  -):٣٥(آية 

  .شكر اهللا امام الجميع وكسر وابتدا ياكل وخذ خبزاولما قال هذا ا

  . هذه طريقة الرب يسوع وصار المؤمنين يتبعونها

   -):٣٧(آية 

  .وكنا في السفينة جميع االنفس مئتين وستة وسبعين



  أعمال الرسل
 

٩  

العدد حتى يعرف القائد المفقودين عند الوصول للشاطئ خصوصاً أن بينهم سجناء مثل             

  .بولس، وهم عهدة فى يد القائد

  -):٣٨(آية 

  .ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر

  .حتى ال تصطدم بالشاطئ الصخرى بل تظل خفيفة طافية فتصل للشاطئ بسهولة

  -):٣٩(آية 

ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون االرض ولكنهم ابصروا خليجا له شاطئ            

  . امكنهمفاجمعوا ان يدفعوا اليه السفينة ان

 فهم لم يقتربوا مـن مينـاء بـل          ،التى شاهدوها من بعد   = لم يكونوا يعرفون األرض     

  .وصلوا إلى شاطئ عادى لذلك لم يميزوا هذه الجزيرة

  -):٤٠(آية 

فلما نزعوا المراسي تاركين اياها في البحر وحلوا ربط الدفة ايضا رفعـوا             

ــة  ــريح الهابـــــــــ ــا للـــــــــ   قلعـــــــــ

  .واقبلوا الى الشاطئ

وكان لكل سفينة أكثر من     ). الهلب= المرسى  (بتركها فى البحر    = ا المراس   لما نزعو 

 ،المقصود بالدفة هنا مجدافين كبيرين من شمال السفينة ويمينها        = حلوا ربط الدفة  . هلب

أو يفكوا ويستخدموا كمجدافين كما حدث هنا حتى يمكن         . ويستخدموا كدفة بأن يربطوا   

  . توجيهها بالمجدافين إلى الشاطئ

  -):٤١(آية 

واذ وقعوا على موضع بين بحرين شططوا السفينة فارتكز المقدم ولبـث ال             

  .يتحرك واما المؤخر فكان ينحل من عنف االمواج

  .هذا يعنى لسان من الرمال يدخل فى قلب المياه= بين بحرين 

  -):٤٢(آية 

  .فكان راي العسكر ان يقتلوا االسرى لئال يسبح احد منهم فيهرب
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١٠  

  .سرى أن القائد مسئول عن عدد األسرىسبب قتل األ

  -):٤٣(آية 

ولكن قائد المئة اذ كان يريد ان يخلص بولس منعهم من هذا الراي وامـر               

  .ان القادرين على السباحة يرمون انفسهم اوال فيخرجون الى البر

. كان قائد المئة قد أحب بولس وأعجب به مّما رآه من فى قصر فستوس وعلى السفينة               

 المئة لبولس ثم محبة أهل مالطة الوثنيين له بعد ذلك كان لها تعزيات كبيرة               محبة قائد 

حقاً شماله تحت رأسـى ويمينـه       . فى نفس بولس فى مقابل اضطهاد شعبه اليهودى له        

  . تعانقنى



  أعمال الرسل
 

١  

@çì‹“ÉÜaì@æàbrÜa@bz–fia@ @

  -):١(آية  

  .ولما نجوا وجدوا ان الجزيرة تدعى مليطة

. ا للخريطة سنجد أن السفينة قد سارت مـسافة طويلـة          ولو نظرن . أو مالطا  =مليطة  

  . واهللا فعل هذا إذ له شعب فى مالطا أرسل لهم رسوله. وكأن اهللا هو الذى قادها

  -):٢(آية 

قبلوا جميعنـا    و فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد النهم اوقدوا نارا         

  .من اجل البرد ومن اجل المطر الذي اصابنا

 بل ألن اليونانيين والرومان يقولون هذا       ،ليس فى عاداتهم أو طباعهم    = رابرة  أهلها الب 

. ولكننا نرى الرحمة فى قلوب هؤالء البرابـرة       . على من ال يتكلم اليونانية أو الالتينية      

  .  أشهر٣ولقد طالت مدة اإلقامة إلى 

  -):٣(آية 

ارة فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار فخرجت مـن الحـر            

  .افعى ونشبت في يده

واألفعـى  . مرة ثانية نجد بولس رجالً عملياً فهو يجمع قضبان ليشعل نار ليـستدفئوا            

وأهل الجزيرة بخبرتهم يعرفون   . كانت مخدرة بسبب البرد الشديد وخرجت مع الحرارة       

  . أن هذا النوع من الحيات قاتل لذلك توقعوا موت بولس

  -):٤(آية 

حش معلقا بيده قال بعضهم لبعض ال بد ان هذا االنسان           فلما راى البرابرة الو   

  .لو نجا من البحر وقاتل لم يدعه العدل يحيا

هؤالء البرابرة كان لهم ضمير حى له سلطان ويعرفون أن الخاطئ البـد أن يعاقـب،             

هم رأوا القيود فى يديه ثم هياج البحر ثم األفعى تنشب فى            . فهم يعرفون العدالة اإللهية   

وكان ينقصهم أن يفهموا أن اآلالم ليست       . وا أن خطيته كبيرة وفهموا أنه قاتل      يده ففهم 

  .دليل على شر اإلنسان
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٢  

  -):٥(آية 

  .فنفض هو الوحش الى النار ولم يتضرر بشيء ردي

 ويقول أهل مالطا أن بولس يومها لعن الحيـات،          ،بولس ألقى الحية فى النار فإحترقت     

  .ن الحيات والثعابينولذلك فجزيرة مالطا خالية تماماً م

  -):٦(آية 

واما هم فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغتة ميتا فاذ انتظـروا               

  .قالوا هو اله وراوا انه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وكثيرا

 وهذا ما حدث لبولس فى لسترة فهم قالوا عنه أنه إله ثم تحولوا              ،اإلنسان دائماً فى تقلب   

  .لمؤمن الحقيقى ال يحزن إن شتمه العالم وال يفرح إن رفعه العالملذلك فا. ورجموه

  -):٧(آية 

وكان في ما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليـوس             

  .فهذا قبلنا واضافنا بمالطفة ثالثة ايام

ولقد إكتشف فى آثار مالطة أثران الواحد باليونانية        . فى الثروة والمقام  = مقدم الجزيرة 

واألخر بالالتينية يذكر فيهما هذا اللقب الذى إختصت به الجزيرة دون سواها والذى لم              

ثلثه . بل وجدت حفائر بإسم بوبليوس مقدم الجزيرة نفسه       . يرد ذكره فى أى مكان أخر     

  . أيام لهم فى الجزيرة٣هى أول = أيام

  -):٨(آية 

يه بولس  فحدث ان ابا بوبليوس كان مضطجعا معترى بحمى وسحج فدخل ال          

  .وصلى ووضع يديه عليه فشفاه

 والمرض عبارة عن دوسنتاريا بإفراز      ،سحج إى إسهال شديد   = مصاباً بحمى وسحج    

  .والتعبير المستخدم هو تعبير طبى للوقا الطبيب. دموى
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٣  

  -):١٠(آية 

  .فاكرمنا هؤالء اكرامات كثيرة ولما اقلعنا زودونا ما يحتاج اليه

  . ية أو فى المعاملةربما ماد= إكرامات كثيرة 

  -):١١(آية 

وبعد ثالثة اشهر اقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعالمة الجوزاء كانت           

  .قد شتت في الجزيرة

  . إستغلها بولس الرسول فى خدمة سيده ونشر الكرازة فى مالطا= ثالثة أشهر 

هما أبناء  هما أخوين توأمين يتبرك بهما البحارة إسمهما كاستور وبولكس و         = الجوزاء  

  .وهم طبعاً ركبوا من ميناء مالطا وهو فاليتا وليس حيث تكسرت السفينة. زيوس

  -):١٤(آية 

حيث وجدنا اخوة فطلبوا الينا ان نمكث عندهم سبعة ايام وهكذا اتينا الـى              

  .رومية

والمـسيحية  . نفهم من هذا أنه كانت هناك كنيسة فى بوطيولى وكان فيها مجمع لليهود            

ك عن طريق جماعات المسيحيين الغيورين الذين وفـدوا علـى تلـك             وصلت إلى هنا  

لكن هو أحب بولس ولـذلك      . غريب أن يوافق قائد المئة على هذا      = سبعة أيام   . القبعة

  . يستجيب له

  -):١٥(آية 

ومن هناك لما سمع االخوة بخبرنا خرجوا الستقبالنا الـى فـورن ابيـوس              

  .هللا وتشجعوالثالثة الحوانيت فلما راهم بولس شكر ا

وصـحة  = الثالثـة حوانيـت   .  ميالً من روما   ٥١مدينة تقع على بعد     = فورن أبيوس 

وهكذا أتينا إلى روميـة  .  ميالً من روما٣٠الترجمة الثالثة حانات مدينة تقع على بعد     

لما وجد مؤمنين مشتاقين لكلمـة اإلنجيـل         =تشجع  . م٦٠كان هذا فى مارس سنه      = 

  . تشجع لخدمتهم
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٤  

  -):١٦(آية 

ولما اتينا الى رومية سلم قائد المئة االسرى الى رئـيس المعـسكر وامـا               

  .بولس فاذن له ان يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه

بولس أذن له أن يسكن فى بيت مع العسكرى المربوطة يده مع بولس وكـان المنـزل                 

 وتوصـيات   وكان هذا نتيجة تقرير فستوس    ). البريتوريوم(قريباً من البالط القيصرى     

  . قائد المئة يوليوس

  -):١٧(آية 

وبعد ثالثة ايام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود فلما اجتمعوا قال            

لهم ايها الرجال االخوة مع اني لم افعل شيئا ضد الشعب او عوائد االبـاء               

  .اسلمت مقيدا من اورشليم الى ايدي الرومانيين

هم شكوا أنه مخطـئ  = لم افعل شيئاً بب قيوده   هو يستدعيهم ولم يذهب لهم كالعادة بس      

  .وهاهو يزيل شكوكهم. فى حق الشعب إذ رأوا القيود

  -):١٨(آية 

الذين لما فحصوا كانوا يريدون ان يطلقوني النه لم تكن في علـة واحـدة               

  .للموت

إشارة لمالحظة أغريباس لفستوس وألن كال فيلكس وفستوس لم يجدوا فيـه        = يطلقونى

  . عله

  -):١٩(آية 

ولكن لما قاوم اليهود اضطررت ان ارفع دعواي الى قيصر ليس كان لـي              

  .شيئا الشتكي به على امتي

. بولس ال يريد أن يشتكى اليهود بالرغم من كل ما عملوه فيه ولكنه يدافع عـن نفـسه              

  . ولو جاء بولس ليشتكى أهله اليهود إلعتبروه خائناً
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٥  

  -):٢٠(آية 

واكلمكم الني من اجل رجاء اسرائيل موثق بهذه        فلهذا السبب طلبتكم الراكم     

  .السلسلة

  .  وقد جاء،رجاء إسرائيل هو المسيح الذى كانوا يترجون مجيئه

  -):٢١(آية 

فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية وال احد من االخـوة جـاء                

  .فاخبرنا او تكلم عنك بشيء ردي

 أى شغب حتى ال يتجدد قرار طـردهم مـن        هم أيضاً أى اليهود المجتمعين ال يريدون      

  . روما الذى سبق كلوديوس وأصدره

  -):٢٢(آية 

ولكننا نستحسن ان نسمع منك ماذا ترى النه معلوم عندنا من جهـة هـذا               

  .المذهب انه يقاوم في كل مكان

  .هم كان لهم من سعة الصدر أن يناقشوا المذهب المسيحى الذى يقاوم فى كل مكان

  -):٢٣(آية 

نوا له يوما فجاء اليه كثيرون الى المنزل فطفق يـشرح لهـم شـاهدا               فعي

بملكوت اهللا ومقنعا اياهم من ناموس موسى واالنبياء بـامر يـسوع مـن              

  .الصباح الى المساء

. كان بولس يتكلم عن ملكوت اهللا الروحى وأنه ليس ملكاً زمنياً كما يتـصوره اليهـود               

  .وأن المسيح تنبأ عنه األنبياء

  -:)٢٤(آية 

  .بعضهم لم يؤمنوا وفاقتنع بعضهم بما قيل

  . بعد كل ما قاله بولس حدث إنقسام فى صفوفهم
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٦  

  -):٢٥(آية 

هم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولس كلمة واحدة انه             و فانصرفوا

  .حسنا كلم الروح القدس اباءنا باشعياء النبي

  .حما قاله إشعياء على األباء ينطبق عليكم إذ رفضتم المسي

  -):٢٦(آية 

قائال اذهب الى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا وال تفهمون وسـتنظرون            

  .نظرا وال تبصرون

تصل ألسماعكم  . أى أن الرسالة تصل إليكم وال تقبلونها      = تسمعون سمعاً وال تفهمون     

وال تصل ألذهانكم، هذه صورة من العمى الذهنى والروحى المرتبط باإلرادة العنيـدة             

  . متمردة على الحقوالحياة ال

  -):٢٨(آية 

  .فليكن معلوما عندكم ان خالص اهللا قد ارسل الى االمم وهم سيسمعون

  . فالمسيح جاء لكل العالم،هنا يصل السفر لغايته أن الكرازة ستصل لألمم

  -):٣٠(آية 

كان يقبل جميع الذين     و واقام بولس سنتين كاملتين في بيت استاجره لنفسه       

  .يدخلون اليه

أماّ إيجار البيـت    . كتب خالل السنتين رسائل أفسس وفليمون وكولوسى وفيلبى       بولس  

ولكنه أقام فى هذا البيت وهو مربوط بسلـسلة         . دفعه بولس من كرم وعطايا الفيليبيين     

  .٢٠:٢٨مع جندى أع 

  -):٣١(آية 

  .كارزا بملكوت اهللا ومعلما بامر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بال مانع

وفـى  . يدى بولس مقيدتين لكن كلمة اهللا ال تقيـد        . إذاً كلمة اهللا تنتصر   = بكل مجاهرة   

وعن طريق زوجـة نيـرون      . التقليد أنه عمد زوجة نيرون التى قتلها نيرون بعد ذلك         

  . ١٣:١فى  + ٢٢:٤جذب كثيرين من أسرة نيرون فى 
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٧  

 كنيـسته   والسفر ال ينتهى بكلمة آمين وال يختمه أحد فالروح القدس ما زال يعمل فـى              

والحظ أن السفر يبدأ بالمسيحية فى أورشليم وينتهى بالمسيحة فى روما مركز العـالم              

ثـم كـل     األممى كما أراد الرب فعالً أن تبدأ الكرازة بأورشليم ثم اليهودية ثم السامرة            

   .األرض

  لماذا إستمرت المحاكمة سنتين؟

وهؤالء غالباً  . رشليمكان ال يمكن محاكمة بولس قبل أن يصل المدعين عليه من أو            .١

  .قد تباطئوا إذ علموا بموقف فستوس وأغريباس

وكان النظام الرومانى يقضى بـالتحقيق فـى كـل تهمـة            .  تهم ٣بولس موجه له     .٢

 ١٢وقد تؤجل المحاكمة للتهمة الثانية لمدد تصل إلـى          . منفصالً عن التهمة الثانية   

  .شهراً

  .بولس فى نظره يمكن تأجيلهانيرون قد يكون مهتماً بالقضايا الكبيرة وقضية  .٣

فقد كانـت القـوانين   . ربما صرف اليهود النظر عن القضية لضمانهم براءة بولس   .٤

ويمكن أن خـصوم    .  أى اإلتهامات الباطلة   ،الرومانية شديدة ضد المقاضاة الطائشة    

  . وسقطت القضية بعد سنتين،بولس رأوا أن األسلم أن يتركوا الموضوع

  وماالمحيطين ببولس وهو فى ر

ــا.١   لوقـــ
  

  ٢٤فل  + ١٤:٤الطبيب الحبيب كو

ــاوس.٢   تيموث
  

  )اإلبن الصريح فى اإليمان (١:١فى  + ١:١كو  + ١فل

  تيخـــيكس.٣
  

  ٢١:٦أف  + ٧:٤األفسسى رفيق محبة وسهر على حاجاته كو

  مـــرقس.٤
  

  ١١:٤ تى ٢ إبتعد قليالً عنه وعاد إليه ٢٤النافع للخدمة فل 

  ارسترخس.٥
  

  

  ٢٤فل  + ٢:٢٧أع  + ٢٩:١٩أع  + ١٠:٤ كو زميل سجن وقيود

ــراس.٦   ابفـ
  

   وهو من تسالونيكى٢٣فل  + ٧:١زميل سجن وقيود وخادم للمسيح كو 

  أنـــسيمس.٧
  

  .العبد الهارب

  حياة بولس الرسول بعد نهاية سفر األعمال
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  .قضى بولس سنتان فى األسر فى روما ثم حصل على البراءة .١

وربما ذهب إلى   . ن حراً ينتقل بين الكنائس    حصل على حريته بعد ذلك وقضى سني       .٢

ويقول التقليد اإلنجليزى أن بولس وصـل إلـى   . ٢٨:١٥أسبانيا كما كان يريد رو  

والقـديس  . والقديس إكليمنضس يقول أن بولس وصل إلى أقصى الغرب        . إنجلترا

  .يوحنا ذهبى الفم يقول أنه ذهب إلى أسبانيا

ويقـال أنهمـا    ) تيموثاوس األولى وتيطس  (خالل هذه الفترة كتب رسائله الرعوية        .٣

 ٣:١تـى   ١م ومن الرسائل الرعوية نعلم أنه زار مكدونية وأفـسس           ٦٦كتبتا سنه   

وزار .  وهـى جنـوب أفـسس      ٢٠:٤تـى   ٢ وزار ميليتس    ٥:١وزار كريت تى    

  .١٣:٤تى ٢ وزار ترواس ١٢:٣نيكوبوليس تى

ل حبسه األخير   وفى خال . م٦٨أخيراً زار روما ليقبض عليه نيرون ويستشهد سنه          .٤

وقد إستشهد بالسيف ألنـه رومـانى       . فى روما كتب الرسالة الثانية إلى تيموثاوس      

وكـان  . القديس بطرس مصلوباً)  يوليو١٢ - أبيب٥(وإستشهد معه فى نفس اليوم  

إستشهاد بولس خارج أسوار روما حيث بنيت كنيسة القديس بولس خارج األسوار            

ومن المعروف أن نيرون كـان قـد        . د القديس وبناها قسطنطين الملك حيث استشه    

ولما ثار الناس عليـه     . أشعل الحريق فى روما ليبنى روما الجديدة وقصرة الجديد        

فكان اليهود يصطادون المسيحيين ويقدمونهم للعذاب      . ألقى بالتهمة على المسيحيين   

وكـان  . ١٤:٤تى  ٢وغالباً من وشى ببولس الرسول هو إسكندر النحاس         . والقتل

وكان معـه لوقـا     . ١٦:١،١٧تى  ٢يسيفورس مهتماً ببولس وسط هذه الظروف       ان

 .وتيخيكس أيضاً
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