
 ٣٣٩سـالة لرا
 

صليكَانَا يصليا....انانكَانَا يمونَهعمسي ونُونجسا والممونَهعمسي ونُونجسوالم   
 

(Arabic – The prisoners were listening to them) 
 

 ون يسمعونَهماون يسمعونَهما والمسجون والمسجون....انانيصلييصلي  كَانَاكَانَا :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 ِسوِمنفر أعمال الراح  لسحااألصشَرِدسالسع ددأ العال  نَقرخَاِمسوالِعشْرين   : 
 

 ١."امهونَعمس يونونجس والم.ان اَهللاحسبان ويصلي وسيال يولس ب الليل كانِفص ِنوحونَ "
 

 أمامأب اِبوالس جةن الفوالذيِف غلقة الموقفَ. فيلبىِةدينَى م  بال  وسيالولسحكوممه عليما بالسِمنج نالِة و 
ةدينَالموكان ي صطحبها جنِدمىر ومانىدينَة بتكليٍف بِتلكالِة المو ة ِمنهمالم  .اِمالتها ببلبلِةهمِةدينَ الموم اِتنادا هم
بعاِئودال ي جِلوز لمشتكينعلي همأن ا يقبلوه.وال أن  يعا إذ أنّملوا بهم هروموقبَل. ونانياِل إرسهما إلى السجزقَن م 
الوالة ثياب بوسيالولس .وأم روا أني ضرِصا بالِعبى.فو ضعوا عليهما ضراٍتبة كثير .وبعقليل فِتد تْحأب واب 
السجالخَن فدقتْ أغِل ثماألب واب .وألقاهمِفاا حظ السجِهِلاِخن بد.وكان الو الة قدأو صاو اِفحجنظ السأن ي حرسها م
بضطب.و هإذ أخَو ذ وِهثل هِذة ِمصيألقاه ا ِفمى السجِلاِخن الدى وضبط أرجلهى الِما ِفم٢.ِةقطر   

 

 رأى المسجِمونون نِفاٍت فتح ى الحواجز ابتسامة الودِةاع رتِسمِم كلٍّىفتة على شَم نالر ن القاِدجليمن ي
وهام بوسيالولس .ذِل وكان كسنظر بالِن المِلِةب لمسجعلى غَونين ير ما تعودوه .وبعدأن استقر  بى  ِف وسيالولس

المكان المعدله ما راالثنَفع ان وجهيهوِف .ا إلى أعلىمى هوٍءدقد مكر ِهللا شُالةَا ص .ويبدو أنّها كانَما متجاورني .
 .ةالن إلى الصا ذاهبيا كانَمنَ بيام استقبلتهوقد .افةر ِعوحا ر بهكان ى الِتةَِاري الجِةص ِقاثَدان أحجعسترا يميلهوأتخَ

وحأنّثَد ها اتبتْع بوسيالولس  وصهؤالء النّهؤالء النّ" :لة قاِئتْخَراساسه ه ممع ع بيداِهللا اِهللابيد الع لِِل العىىالذين الذين ي نَنَ يادادونونلكم بطريق  بطريق  لكم 
  سيح أنسيح أن الم الموعوعسسم يم ي باس باسككررا آما آمأنَأنَ": وح وقاَل إلى الر والتفتَولس بجرام ض أيةَد ِعا تفعله متْرا كرولم. "الصالصالخَالخَ
 ولسبسكوا  أمِببلهذا الس. اهافِتروح ِع رن ِملة طاِئواالً أمونب كانوا يكس الذيناُلجرالاغتاظ . "ججرر فخَ فخَااههنْنْ ِم ِمججررتخْتخْ

 ٣.جنالسى ا ِفهم بإلقاِئ ثمىِصا بالِعبهمروا بضر أم الذين.كاموق إلى الحا إلى السموهروج وسيال
 

    كان بوسيالولس م توجعيِمن نالض راِتبنيفِة الع بالِعِصىعلى ج سدينّأل .اهمهما ضا ربعرين ِمانين 
الِتاِبالثي ى مزا ِمقوهنع لياهم.ِتتْ تركَ وقد نيفِة  لكاِت العبرالضآثارها جوحاًرد امية على ظهرياهم .ولكنم ع 
 امهأنّ: امله أو.نبيبس ِلاهميأل قلبمي هنْع ربع ال يراِم غَحوفر ،اض فيجيب عالم س كاناهميلخ جلدا بآالم تسمورِهعشُ

 نر ِماِش العِددذكور بالع المبسح  اِهللان ِماٍدى بإرشَبان إلى فيِل االثنَاء ج فلقد.امة لهومسر المطة اِهللاذان خُنِف ياكانَ
نفس األصإل و.اححتمِهشيئِتام ماِل الصِفِةح ى حنْ ِم كلِّاِةيهام .ثانيهام :تأييدالر ِخ ِلبمِتدباهم عِلمم عةجز. م فباس

الربي سوعسيح  الما إخْاستطاعرة تْى كانَالِتجس وح النَاج الراريالج ِتلكم قيقلنَ .ة بِهدا أن با  كانَ وسيالولس
وهما بالسجن متمتعين بسجيٍبالم عوفر غْح يمرقلبي هل و.امقاَلقد ي عقوبِهالِت برساألص أأأعلى أعلى ": ساِماح الخَححدٍٍدح  

بينكمبينكمم شقاتٌشقاتٌ مفلي فلي صلِّلِّص . .أمأمسسررورأأ  ورححددفلي فلي روبِس. "لْْلتِِترفر أعمال الراح ل سحشَر األصاِدس عمكالستوبع ن بولس 
 .نجى ِسا ِفمها أنّسينَ ."ااممههونَونَععممسس ي يونونونونججسس والم والمان اَهللاان اَهللاححسبسبان ويان ويصليصلي وسيال ي وسيال يولسولس ب ب الليل كان الليل كانفِِفصص ِن ِنووححونَونَ" :وسيال
فعرِف اوى مذِلى ِفل الليِفنتص ِسال كنج الصو اِتلوالتسوعو اتبيحمسٍت مو٤.بص 

 

 ر هؤالء  نظ لفتَلقدالمسيونجنم ا رأوى  ِفهبيال وِسولسوم ِما سعنْ ِموههم.وص وا ِفارى حيِمٍةر  نر  أم
نهذي المسونجنياللذي ن جال ِمعنالس جن بتَيالٍة صوعب ةاد. ودى ِفواِبى رحالس جن لحنتس هللاجيٍدبيح وتم  .لم 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                     ٢٥: ١٦سفر أعمال الرسل  ١
– ١٩: ١٦ سفر أعمال الرسل ٢

．
 ٢٤  

– ١٦ :١٦سفر أعمال الرسل  ٣
．

  ١٣: ٥رسالة يعقوب   ،     ١٠: ١٦سفر أعمال الرسل      ،    ١٨ 
         ٢٥ – ٢٣: ١١رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  ٤
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يقوا أِدصنفسهِفم ى مالليِفنتص ْلل هه ِفم ى حأميل لم جِهم ىأنغَقاً ح ٍةكَ مالِئامه طتْبعلي ِمهم نالس ِه الفتقاِداِءمم 
 . لهمجيِب العِهالِص أجل خَنوس ِم القدم اِهللا السِدم الشكر والحاِتول صنع  وسيالولسب  يتوقفْولم. ؟مِهوِدى قيِف
 

 اتُاس أستْعزع فتز.ةظيمغتة زلزلة ع بثتْدبيح حتى ح والتسالِةن الص ع وسيالولسب  يتوقفْلم .معنَ 
السجِفتْن وانفتح األ الى الحبوابا وانفكتْ كلهقي ودميع الج. ولماِفا استيقظ حظ السجأأى ن وربوابجن  الس

ة استّلمفتوحس و.يفه كانأ عاًزِم ميقتَلن نفس أ اً ظانّهنالم سجونينقد ه رواب. فنادى بولسوٍت بصال :ظيم قائالً ع 
 ثم .درتِع موه وسيال ور لبولسخَل واِخلى دإ فع واندءاًو ضفطلب .انَها هنَميع جن أل.دياً رئاًي شَك بنفِستفعْل

ل هأ وتَنأ سيح فتخلص الموعس يب بالرن آِم:فقاال .؟لصخْأ ىك ِلفعَلأ نأ ىاذا ينبِغ م.ىديا س ي:وقاَلا مهجرخْأ
 دم واعت.اتاح الجرنا ِممسلهغَل و اللين ِمِةاع السلك ِتىا ِفمذهخَأف .ب الرِةم بكِلِهِتي بى ِفن مميع وجاهوكلم .كبيِت

 ١. باهللان آم قدذ كانإ ِهِتيبميع  جع مة وتهلَلداِئا مم لهم قدِهِتيلى بإا مهدعصأا ولم .ونعم اج له والذينوال ه الحىِف
 

س اِماح الخَحى األص فِف.ار االنتشَنا ِمهِعنْ وم اِهللاِةم كِل على تقييِدُلم العى ِهالتْا ز ومطة إبليس خُتْكانَ 
مكتوب :فسألهمقائالً ِة الكهنَ رئيس:أا  أموصنَياكمو أة صيال تعلن م؟موا بهذا االس .أا وهنتمقد م أ ألتمورشليم 

أ ف؟بتعليمكمجاببطر سأ ى ينبِغ: وقالواسُل والرني أ  اُهللاطاعِمكثر إ .اس النّنلهأا نَاِئ آبقام يسأ ى الِذوعنتمقتلتم وه 
عِلمإ قينيشَ على خَاهٍةب. هذا رفعاُهللاه ِهميِن بيئيساً رصاًخِل وملي إ ىِطعسائيَلرة وغُ التوبفرونَ .اان الخطايحشُن هود 
األِه بهِذله ورم.فلم ِما سععلوا يتشَوا حنقوا وجاوأون رنيقتلوه م. ودعا والرَلسوج لدوهأ وموصوهأ منوا  ال يتكلم

باسم يسوعأ  ثمطلقوهأو .مما همفذه بِموا فرحين أ نمام المجنّع ألمهمح سبوا مِهأتسأ لينني انوا ِمهأ ن٢.ِهِمجل اس 
 

  إنالةَ صوتس بيح بفت وسيالولس حا البِلاب سيِةادوح الرس على المكان الِذ القدى تواجا فيِهد.و وَلح 
 :ى ثالثةا ِفه نوجزوساًر دنتعلمى ن فيلبج ِسِةى قصل ِف وبالتأم.ود القيمنيرِ رتحِلل ٍةنيس إلى كَاِتيرلح ايِدقيت ِلاًنجِس
 

  أوالًالًأو : :سيسيادادة الرة الروح القدوح القدس تحس تحولُُلوالس الس ججنإلى كَ إلى كَن نيستت ِل ِلةٍٍةنيسماسم اهللا اسم اهللاجيِدجيِدم  .. ..لقدتُ قمبزي اٍتارع ِلٍةديد لسون ج
معم تطوِلعين ِل اِهللاالِةتقديم رس لتوالص والخَِةب .وواسِتتُجد جة ِمابنِم كثيرين نالم سونينج .إنتأثير سي ِةاد 

الروح القدصنَس يعالع اِئجالِتِةنَفاأللِس. ب غَرفُى ال تع يالشتاِئر م والساِببن والكِل واللعاِتمتتغَبتذلِة الم ير 
 ةنَ ألِس. والشكر هللاِدم الحاِتم كِلري غَرفُ ال تع.سيحم الم بدتْرة تطهديدة جنَألِسا هكانَ ملُّ وتِح. وتبطُلوتتوقفُ

تباركوترفع وتع ضدى وتشَ وتقوة تصِلنَألِس.  على الفضيلةجعى وتسبحِظ وتعمالر وتشْب هِن ِلدعِهالِص وخَِهِتم. 
 

  زلزلٍةوثُد ح يكن لم....اتاتجزجزععا الما الم فيه فيهجرى اُهللاجرى اُهللاييسيادة الروح القدس تحوُل السجن إلى كَنيسٍة سيادة الروح القدس تحوُل السجن إلى كَنيسٍة : : ثانياًثانياً 
عى ِسِف ٍةظيمجن فيلبى محضِهبْل دفٍة ص ىم ةعجز .ولمخَ يكن الصس جوتهللى ان فيلبهم عج ِهِتيميع ب محض 

إنّدفٍةص ها معأِخ. ةجزى القارئ المحوب هْلباختب ِتتَر لكالم عة وِهجزخَى الصِمك خَن طاياكوتح ِمريرك ن 
وِدقيهْل. ؟ إبليس امتأل قلبِمك نالم اِهللا سجيِب العوتح َلوبيتك إلى ب ِتيالٍة صوتس بيح وعبٍةادلك ِتي وألهل ب؟ك. 
 

ى  ِف الذينس لي....ةةقيقيقيقية الحة الحييررا الحا الح فيه فيه النفوس النفوسطلبطلبتتسيادة الروح القدس تحوُل السجن إلى كَنيسٍة سيادة الروح القدس تحوُل السجن إلى كَنيسٍة : : ثالثاًثالثاً 
السجون همو  حدهمِف الذين ى موِحاٍةانَع  ران ِممن حِتاريهم .رتُأيِف كثيرين ى السجون اختبروا الحريةة الحقيقي .
ِمسعوا كالمالح اِةياألب ِمِةدي نو اٍظعانَ أموتء وا تَابوبقة ِماِدة صالقلب كلِّن  .شْوالمرفونعلي همشْ يهدونله أنّم هم 
 ونج السارج خَون كثيرِفالألسوي. مهع مكثيرينة ِلبة طيو قدمه و.ل الكاِمريرِه وتحِهاِنفر وغُ اِهللاالصالوا خَنَ

 على ٍةطور خُردص ممهو. س والجناِتردخَور والممخين والخُان التدم بإدمهدى قي الِذل إبليسالِس بسكبلون ممهولكنّ
 ."كمكما أريحا أريح وأنَ وأنَا إلىا إلىالوالوتعتع": ى قاَل الِذى ذاك ِفاءج ردوج يولكن. ِهع بأكمِلجتم الم علىئ بْلالجيل الناِش

 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..أشكركي ا قدير.ي ا منتستطيع  
أنتح ررتو  األسيرفكقي ودوت .هِبوى القل ِفثَِدحالم بالخَِةثلو اً رييا تغْطاياًجيبع.وتم األهالماً سحاً وفرور جاء . 

 .  قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق على وعِدكمتِكالً.  فادينا البار ِفى اسم يسوعأرفع صالِتى
 

 :ىيرها ستجد ذلك ِفسالة أو غَأردتَ سماع تلك الرإن .. زى القارئ العزيأِخ
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– ٢٥: ١٦ سفر أعمال الرسل ١

．
 ٤٠      

– ٢٨: ٥  سفر أعمال الرسل٢
．

  ١٠: ٦  رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس   ، ٣٠ – ٢٨: ١١ إنجيل متى    ،    ٤٣ 
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