
 ٢٠٩سـالة لرا
 

  انانووة األرجة األرجععاِئاِئ ب بليديةليدية
 

(Arabic – Lydia a seller of purple) 
 
ىاِئأحب ..وومضنع موديثنَا اليح ة: عةليديليديب اِئاِئ بععة األرجة األرجوانانو 
 

 سفروِمن أعمال الرسل األصحاِداح السشَس عين  رددأ العالثالثَنقرشَ عروالر ابعرشَ ع: 
 

ا ا وكنّ فجلسنَ..الة ص تكونة أناد العِتر جثُير حه نَدنْ ِعِةدينَارج الما إلى خَنَجر خَِتبوم السفى يو" 
  ففتحة ِهللادبتعا ماتير ثي مدينِةنِمان وجة أراع بيليديةا همأة اسر امعم تس فكانتْنعى اجتماِتلو الاءس الِنمنكِل
 ١."ولس ب يقولها كانى إلى مِغا لتصه قلببرال
 

 ال إننؤِممين ينالحقيقيي ستطيعون تمييز صف اِهللات ويسلكونوجبِه بم.ألن له مالح اساِدة السى  وِهةس
الحاسة الرالِتةوحي ى تميزب يناِهللاوِت ص وص ِتوالع دو. فلقدج ب اءالِةرسب ولس الرسِنؤِمول إلى مقول ىى فيلبه: 
"زحتى تميزوا األوا األحتى تميممورورالم ىىفة لكفة لكاِلاِلتخَتخَ المتكونوا م خِلخِل تكونوا مصينصينوبال ع وبال ع ثرإ إةٍٍةثر لى يلى يووم المسيحسيحم الم". ا كميستطيعؤِم المنأن ي ميز 
بينالد اِفوع الجسو ِةديِةالنفسيِمِة النابع الذاِتن ود اِفوال وح اِهللاع رف. ن فيِهِكاسالروحالقد سالِذو ه ى ينصحه 
ويعلمالطريقَه الِت الصحيح ى يف سلكهال يحيدنْ عالو .هؤِممال نيواظب حقيقىِداسترشَ واالالِة على الصاِهللاِة بكلم  .
 ال بذلك ف."ىىبيلبيل لس لس ونور ونوركك كالم كالمىى لرجِل لرجِلاجاجررسِِس":  القائُلائِة الِمدعر بشَع عتاِس الِشعاره هو ِشعار صاِحِب المزمورو
 كان لقد .ب الرن ِما أخذهر م بغي ليقِنعه نور مالِكِهب فى ِشهاء ج حتى لو.يلهيطان وِح الشَ أكاذيبِهى عليتنطِل
بولس الروُلس ال على اًصيرحسير حسطِة الخبالم وضِةوعِم له ِقن اِهللالب لح فِم. ِهاِتيسفر ن أعالمسل الر 

األصحاِداح السرشَس عرفُ نعأن الر وحالقد س لمي دعه ب يقومالتبشير فى مِةقاطعا آسيأشَ بل.  الحين فى ذلكار 
ا ِهعليوح لرفى رؤياِبا بالذهفاة إلى مكدوني ستجاب بولس الروُلسوِة اِهللاا للرؤيعد بس٢. ح   
 

  لقدذهب بولس الروُلسوم عه رفاقهإلى فيلب ى حكانتْثُي ة  تسكنليديبائع ة األرجو.انو فى ذلكالع رص 
  أنك ذِلن ِمحيتِض و.ة ثريٍة كريمائالٍت عن ِممهوا أنّرظه ليونرقتِدا المهسة يلبة نفيسوان ثمينَجة األرشَ أقِمكانتْ
 ولس بام أي وكانتْ.انونَال اليم شَموالي  تقعىالِت ى فيلبِةدينَمب  تعيشُوكانتْ. اء الثرن ِمٍباِن على ج كانتْليدية
الرولس مِهىدينة فيلب ينَدى المة الرئيسية فى مقاطعلتأمل فيوبا. ةة مقدونيماءا جع ة نليدياِئ بِةعاألرج بسفر انو 
أعسلالمالر  ى ِعنردة أمور تميزالكنيس ىالِتى ة األولى فى فيلبتأس تْسة خَنَ سمسينو. ة تقريباً ميالديالتلك ةكنيس 
اخ اتنَامكنيثال كِماذه يإنّها . بِهىقتد نموذجر ائعا ي بِهتمثُلن لو بذاح  ألساٍبب نحصر٣:تةا فى ِسه  
 

   تكون تكونة أنة أناداد الع العتْتْرر ج جحيثُحيثُ: بالقول ليدية انإيمة قص ىح الواستهّل فلقد ....الةالةصصة ة نيسنيسكككانت كانت : : أوالًأوالً 
صو .الةالةصالقصى ا وِهة التى تليهنعالج ة التى أخْاريرنْ ِمجوُل ا هسالر ولسبالرلشّ اوحاستهّل ريرالو حىقص ا ته
بعبٍةارقائالًٍة شبيه  :وحوحدثَثَدبينم ا كنّا كنّ بينما ذاهبينا ذاهبينإلى الص الِةالِة إلى الصأن أن ج ج اريارية بها رة بها روحاا استقبلتنَ استقبلتنَرافٍةرافٍة ِع ِعوح.اَهللا إن  يسب رأعضاء 

   ٤.جيِد المِهِشرع امأم دمحالشكر والو حبيتسال وجيدتمال اِتلوصب مه قلوبوارفع ي أنمهدنْة ِعاد العِتر جكنيسة
 

ى على المكان الِذا  تدلنَةامة ه واقع الرسلالمأع  سفر ذكر لقد.... رغم الصعوبات رغم الصعوباتةة ناهض ناهضةةكنيسكنيس: : ثانياًثانياً 
ِتجرالع ة أادتن فيِهقام ا إلى خَا إلى خَرجنَرجنَخَخَ: الة بالقول الصارج المنْنْ ِع ِعةِِةدينَدينَارج المدهر هر  نَ نَدججرتِِترالع الع ادادة أنة أنتكون تكون ص اة فجلسنَة فجلسنَالال ص. 

هكذا بدأ تأسيساألولىِة الكنيس .كانتْ لقد قوانين دينِة مفيلب ا تقفُى وقتهائالً حد ونعب اِهللاِةاد الح ى.فقد كان  
مكتوباً على بواِتابِمِةدينَ الم ارج أنّ الخَنه محظورخَ إدال أىعب ٍةادإلي ا ِمهنالعب غَ اِتادالر يمِفعترا به.ولذلك  

أقامب ولس وصحبه اإجتماع خَالِةلص ارجدينِة المالنهرانِب بج . ِخإن طة إبليسنذ الِق مدم أني ضعالح واجزلح ِبج 
                                                        

 ١٤: ١١لس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس رسالة بو  ،  ١٠٥: ١١٩  ،    سفر المزامير  ١٤ – ١٣: ١٦أعمال الرسل   سفر١
  ١٠: ١لس الرسول إلى مؤمنى فيلبى رسالة بو       ،     ١٤: ٥الرسالة إلى العبرانيين    ،      ١٢ – ٧: ١٦سفر أعمال الرسل  ٢
 ١٠: ٢لس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى  رسالة بو٣
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،                             ١٦&  ١٣: ١٦أعمال الرسل   سفر٤
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  من الوسائلسيلة وتركوا يم لمدنذ الِق م اِهللاالد وأو.ِهيطرِت ستَتح ِتِهملكوا فى مشُعير حتى يون البشَي عنور عالنّ
ةمشتاقال سونفال ور إلىال النّإليصلم رفِةعاالص خَو قّ الحلنفوس العِةزيز اتَالتى مالم ِمسيح أجِلن ١.اه 

 

 واجز حمهام أمفُ تِق تكنم ل ورفاقهوَلس الرولس بإن ....ءءاانسنسالال و والالرجرجِمن الِمن ال  غنية باألتقياءغنية باألتقياءة ة كنيسكنيس: : ثالثاًثالثاً 
 قاَل .م وفئاتهِسهمأجنا باختالِف ربشَ الميع طبقاِت إلى جالص الخَالِة توصيل رسون الجنس د أو البيئِةاختالِف

بولس الروُلس س غاِئ إلى كنَِهالِتفى رسةالطي :ليسي وِدهىأو اِنونَ يى.لي سع بدأو ح ر.لي سو  ذكرأنثى ألنكم 
ميعاًجو احدو. سيح فى المكنّ:  الكلماِتِه هِذالنقرأ فى سفر األعمالنّا نكلم سلو الاءاتى اجتمعي واناك .نونكلم 
 اٍت كلين ِماٍتاد على شهلونصحي نلم حنَ تمخُص وال رِةمد للِخصصا تخَقته و يكن لم.نعى اجتماِتلو الاءسالنّ
الهٍةوتيِةهنَ ِمزاولِة لمرع ائس النفوس بالكنَِةاي. كانوا ينفذونأم رالر بي سِه لتالميِذ إذ قاَلوعب عدالقي اذهبوا : ِةام

 ٢.ند ينؤِم ي لمن وملص خَد واعتمن آمن م.ا كلهوا باإلنجيل للخليقِة واكرزإلى العالم أجمع
 

 رابعاًابعاًر : :كنيسةةكنيستهتم الص النفوسالص النفوسخَخَ ب ب تهتم....لم سجْل يسفر  أعمال الرلسم ِماذا سة تْعِمليدي نب ولس الرولس. 
ولكنبالر جوع إلى أقوال بافظ الِسولس لحجن فى فيلبى ياطِةمكناإلح ا قاَل بمب وُلولسسة  الرف .لليديلقدو جه 
سجان فيلبى لبَلؤاولس وسيال هذا الس :ماذا ينبِغاذا ينبِغمى أنأفعَل أفعَلى أن لكى أخلص وو  ..؟؟ لكى أخلصأجااابابأجهآِمآِم: :  بالقول بالقولهننبالر بالر ببي ي سسوعوع  
المالمسيح فتخلصبيِت بيِت وأهُل وأهُل أنتَ أنتَسيح فتخلص كوكانتْ وكانتْ..ك النتيج ة أنّة أنّ النتيجههآمن آمن وإعتم وإعتم ددفى الح فى الح ال هال هو والذينو والذينله له أج أج ممععونبكّل تأكيٍد وهذا..ون  
مدثَا حم عة ليدي. فالكتابي ة األِه هِذجُلسارالس ارا خباأنّهِه ِه آمنتْ آمنتْأنّه ىىأي أي ضاً واعتمضاً واعتمدِه ِهتْتْد ىىوأهل ب وأهل ب يتِِتيهااه. 
 

  اِهللالطان سر ولكنشَبال لتغيير  سلطانكإنسانولس  فى كالم ب ليس.... اِهللا اِهللاوحوح ر رةِِة بقو بقومُلمُلة تعة تعكنيسكنيس  ::ساًساًاِماِمخَخَ 
وليِسس واه جيِب فى قاِدراِث التغيير العةعلى إحدشريو. النفس الب  ل  سفركاتبسال الرمأعيشيربالقول إلى ذلك  :
وفتحوفتحالر الر ببقلب قلب   ة لتصليدية لتصليديغى إلى مغى إلى ما كانا كانيقوله يقوله ب ب ولسولس.لقد استج تْابة ليديكانتْ.  اِهللاوِت لصج ادخِلة مة فى ص
اِلاستقبها لألخبار السِةارع نِة فاعليم ا دسيح للغفلمان والخَرريرالص والتب.اُهللا لذا نظر ِهاع أمِت إلى اتضوفتح  
الربقلب ها لتستقرالةة الكلمة الفعيالح فى أع مااقه.ولي سكنالر وحالقد سالقلِب فى ذلك نكِس المر أمامِهالِل ج. 

والنتيجا أنّقلنَا ة كما اهعتمِهتْد يِتى وأهل بمك.اه توبِة ال بالقدر ِةوال بالقووحى قاَل بل برر ب٣.نوِد الج 
 

 سادساًادساًس : :كنيسكنيسة شعة شعارارهها الما المحبةةحب....إن أو ضحع ٍةالمتم يزالم ؤمنينفى ع صر المِةسيحياألول أن ب وتَيهم 
بولس الرسول  افِةا فى استضه بحِقليدية تْسك تم لقد.ةملي عمحبته مكانتْ. يسين القدافِةة إلستض مفتوحكانتْ
: هذا القولسفر أعمال الرسل   كاتبسجُلوي. يتىيتىخلوا بخلوا بؤمنة فادؤمنة فاد أنى م أنى م حكمتم حكمتم قد قد كنتم كنتمإنإن: م لهتْ فقال.ورفاقِه
 نا ِموجهمر خُدع فب. ليديةتَيول وسيال بسولس الر بوَلخُ دِة الثانيِةر للمكاتب سفر أعمال الرسل ذكروي .فألزمتنافألزمتنا
ى يقوُلسجن فيلبفخَفخَ: فر الِس كاتبرجوُل وسيال((  اارجسالر ولسوُل وسيالبسالر ولسِم ِم))ب ننالسجن و السجن و ددخال عندة  خال عندةليديليديفأبص فأبص را اإلخوة ة را اإلخو

وعوعزيزياهاهممثم خَ خَ ثم رجاارج .لقدأص بحب ة تُيليديبي ِةاعاألر وان كنيجة السوِةاع اإلخْجتم.ِم كان نأكب ر العهيل وامل لتس
  تنفتح كانتان اإليمس وتقبُلوح القد الروِت لص تستجيبتْى كانَ الِت القلوبسل أنائر الر وسبولس الرسول ِةمدِخ
بمحٍةبفي ٍةاضام اِهللا لخدوالع املينو .ِهِم فى كريعطوناء ِمخَ بسأجِلن اِت احتياج القديسيناِهللامِل واإلنفاق على ع .  
 

ا به حّلولي .ة ليديتح قلبكما ف سدوح القرالب تمتلَئل نا قلوبفتح كى يب للرحا نسمليتنَ: عزيزى القارئ 
السالموال الحقيقى مال ةحبب والتثقل. للجميعقةاِدص اِهللاملع لم ِدجِهِم اسبارك المولنكو .ِه ملكوِتاِد وامتدنأس خيفى اء 
نَطاِئعا كرمانَتوزيِع فى اءللم عوزينمفتِق.  والمحتاجينديناليتام اِمى واألرل فى ضيقتهم.وح افظيننَ أنفسس نَا بال د
 ٤.ب للرانَ قلوبى فتلينرم وميننّتر م.ٍةوحي رىاِنغَأ وابيح وتساميرز بمضاًع بانَضع بينكلمم .الم العنِم
 

وكعل  أخىأدتشتركِع مى فى تلكالِة الص :انَأبا السماوى..ِم أشكرك أجل ن اِلأقوكالح إنّ .ِةيا ِشهبنفِس لعى ورة اح
 يسوع الِذىم ى فى اسالِت ص أرفع.ىعاً نفِسعاً فقط خاِداِم ال س.ككالِمالً باِمعاً عاِم سكونة ألى نعم هبِن.ىقلبل

 .ارجاً خَهرجخْ ال أ إلى يقبْلن م: قلتَنا مي كِدع على وٌلتِكم كابِت استجنِم  واثقٌأنَا و.ىلفداِئ هماذالً دى بأحبِن
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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  ٣٣ – ٢٤: ١١لس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بو١
   ١٥: ١٦     ،     إنجيل مرقس ١٦&  ١٣: ١٦أعمال الرسل  سفر        ،      ٢٨: ٣لس الرسول إلى مؤمنى غالطية رسالة بو ٢
  ٦: ٤ ،      سفر زكريا       ٣٤ – ٢٥&   ١٥ - ١٤ :١٦أعمال الرسل   سفر٣
     ١٩: ٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ،  ١٦ – ١٥: ٢ &   ٢٧  &٢٢ :١رسالة يعقوب ،   ٤٠: ١٦أعمال الرسل  سفر ٤
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