
الر٨٧الة ـس  
 

لملماذا تضاذا تضطهد؟؟نىنىطهد!!  
 

(Arabic - Why do you persecute me?!) 
 

  ؟؟و موجهو موجهِلمن هِلمن ه.. .. ادادطهطهاالضاالض: هضوعمو موا اليديثنَح.. أحباِئى
 

 :ابع والرثَن الثاِليددأ العع نقراح التاِسحص األ الرسلالأعموِمن سفر 
 

""....  وفى ذهابِهابِهوفى ذهح ح دثَثَدأنه أنه اقترب شقَشقَمِِم إلى ِد إلى ِد اقتربفب فب غتة أبرغتة أبرق حق حولهولهنور ِم ِم نور ننالس الس ماء فسقط على األرض اء فسقط على األرض م
وسمِِموسععص قائالً قائالًوتاًوتاً ص له شاول شاول!!شاولشاول: :  له !!....لم لم اذا تضطهد١!.!.؟؟""نىنىاذا تضطهد  

 

 كانشاول الطرس وسىص احبم بأد..ا ذ وكانغي ٍةروح مٍةاسلمب ِهِئد..عنٍفبكّل  يتعامُل كان م ع 
وأمثاُل..رضيِهعتم عصر فى كّل شاول الطرسوسى كثيرون ..فقد ي غالى المِتِهء فىررو  غيتحِهِسمِهادِئ لمبصُل وي 
 ٍةاري انتحٍةملي فى عحياِتِه بحياًضموالعجيب أن نرى بعضهم  ..ِهبنفِس ورِه إلى اإليذاء بغي والغيرِةاسم الحبِه
ليهم العداء بال ذنٍب اقترفن الذيآخري على قضىبخالفن ناصم مِد أنّهجرفى الرأىووه ولكن لم له ن..ولألسف نجد  
 ٢.! إذا فعَل ذلك الجنة لهن وأوتُم فى سبيل اهللا ي أنهه يقنعن مائِه ورنِم
 

 سجُليالكتاب المقد سأن شاول كان م وناًشحبسم وم تعٍبصغيٍض ب..فر ينفثُينفثُ" احتهد على  على  وقتالً وقتالًداًداً تهد 
بتالميذ الربتالميذ الر"..كان ي جنج نونه ِمإذا سأناساًع يتكلم ونعن شخص ي دعى يوعسالناصرى ومان  حكم عليه الر

وبإيعاز ِموت بالمناء كهنِة رؤسالي ود هصلبوهحتى الم ِتو..ولكن تالميذ ي سوع كانوا يعلنونأنه ِم قام ن 
واتاألم..وأنه ظه رله م كمِما ألكثر نأخائِةسِم خم ..كان أكثر همباق حين كان اً شاول حي..لم فى  شاولصدقْ ي 
 عوسوا بي نادن على مه غضبىِم ح.. الحىوع بيسانه إيمعلن ي بأندقَ ص لمنحمس يا كان وم.ار تلك األخبالبدء
الحى..فس ارإلى رئيس الكهنِةع ِم وطلب نهحتى إحتى إ" ..شقِم إلى ِدائَل رسذا وذا وججدِم ِم أناساً أناساًد ننالطريق رج أو ِن أو ِناالًاالً الطريق رج سساءاء  

ييسسوقهوقهممم م وثقين إلى أوروفى ذهابِه.."شليمشليموثقين إلى أور ح دث أنهفبغتةفبغتة" ..شقِم إلى ِد اقتربأب أب رقَقَرحوله حوله نور ِم ِم نور ننالس الس مفسقط  فسقط ..اءاءم 
ا ا  أنَ أنَ::بب الر الر له له فقاَل فقاَل!.!.؟؟ددييا سا س ي ي أنتَ أنتَنن م م:: له له فقاَل فقاَل..نى؟نى؟اذا تضطهداذا تضطهدشاول شاول لمشاول شاول لم: :  له له قائالً قائالً صوتاً صوتاًععمِِموسوسعلى األرض على األرض 

ييسنتَنتَوع الذى أوع الذى أستضطهد تضطهد ههنَاِخسم فستر أن كليع بعص نَاِخسم فستر أن كليع بع٣."!! ص 
 

 يسجُل ال الرسلمأع  وكاتب سفر.. ِمن قادِة الدين المتعصبين مستغَالًوعاًخد م كان شاول أنهاكتشفَ 
 ويجر رجاالً وِنساء  ويجر رجاالً وِنساء  البيوتَ البيوتَطو على الكنيسِة وهو يدخُلطو على الكنيسِة وهو يدخُلسسوأما شاول فكان يوأما شاول فكان ي": باألصحاح الثاِمن تلك الكلماِت

 ِد على يِة الالهوتيومنه تلقى العل بأيفتخرو  الدينيِةِه وثقافِتِه بعلِموراًغر شاول مكانولقد  .."ويسلمهم إلى السجنويسلمهم إلى السجن
أشهعلِمر مِةى الشريعفى ذلك اح الثانى والعشرينف.. قِت الوحجُل باألصسسفر ي كاتب أعسلمشاولما قاله ال الر  
هل  بجاضيِه حين كانعلى متأسفاً  اليونانيين م لليهوِد عن نفِسِهِه بخالص يسوع المسيح وهو يتحدثإيمانبعد 

يضطهدين المأأ" :سيحينا رجٌلجٌلنا ري هودهود يىىو و لدىى ف فتُتُلدطر طر سسوسوسكيليكي هِِه هِذ هِذىى ف فنشأتُنشأتُ  ىى ولكنّ ولكنّ....ةة كيليكيالم تُ   ينِةينِةدِِد المتُ وتعلمعِِعوتعلمندند  
ىمقدىمقدغم ِةاالئيلاالئيل غمِة التربياماً   التربيوافقة تماماًالموافقة تملل  المشريعائنا  ةِِةشريعائناآبوكنتُ وكنتُ....آب غي هللا هللاوراًوراً غي كم أأا ا  كمنتمنتمج ج ميعكمكمميع  ْْالياليوموم....  واضطهواضطهدهذا  هذا تُتُد 

  شيخِةشيخِة الم المميعميع وج وج الكهنِة الكهنِة رئيس رئيسضاًضاًييأأ  ىى ل لددشهشها يا يكمكم  ....اءاء ونس ونساالًاالًون رجون رجججلى السلى السإإ  ماًماًسِلسِل وم ومداًداًقيقي م موِتوِت الم المالطريق حتىالطريق حتى
  ٤."!!واواعاقبعاقب ي يىى لك لكديندينقيقيشليم مشليم مورورأألى لى إإ  ناكناك ه ه بالذين بالذينىى آلت آلتتُتُببشق ذهشق ذهمِِملى ِدلى ِدإإ  ةِِةخوخو لإل لإلسائَلسائَلرر  ممنهنه ِم ِميضاًيضاًأأ  خذتُخذتُأأذ ذ إإالذين الذين 

 

 شاول كاني ىرأن واجب هأن وع تالميذ وقفَ يسود  يهفى نَظرِه وفى نَظر باقى الي مه الذينن وعامي
لم فاذا بِهى الِعديِمعكتشفُ يِع أن لمهكان ج الةه. اًستندوكان معلى س لطان رِةاء الكهنَؤسألنه مب  قادة الشع

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                          ،                           ٤ - ٣: ٩ أعمال الرسل ١
 ٣٢ – ١: ٢٦  &  ٢١ – ٦: ٢٢  &  ٣٠ - ١: ٩ل الرسل  أعما٢
        ٢٤ – ٢٢: ٢ أعمال الرسل  &  ٨ – ٥: ١٥رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس    ،       ١٦: ٣ رسالة يعقوب ٣
    ١٩: ٢٥   &  ٥ - ٣: ٢٢   &   ٣: ٨ أعمال الرسل ٤
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المسئولينذا بِهقت فإ الو فى ذلكنّ أكتشفُ يهمع ميانقاد ة عانمي..إن النور برقَظيم الذى أ العوله أزاَل حة  الغشاو
  : نن هامتيقيقتي حوأوضح أمام شاول الذى أصبح اسمه بولس.. ١ عينيهنِم
 

 َلحمتود ليفتدى البشريِة س تج.... ابن اهللا ابن اهللا هو هوسيحسيح الم الم أن يسوع أن يسوع مبِنى على مبِنى علىةةسيحيسيحي للم للمرىرىههووالمبدأ الجالمبدأ الج: : أوالًأوالً 
انَدينونة خطايا لكىال ي كّلهلك م نؤِم يبْل بِهن تكون له ة الحياة األبدي ..الثمين على الصليِبذَلب همو  داتَم 

فى اليو وقام ِفنم الثالثود..وظه لتالميذِهر   ثمِعصدإلى الس مفِمفِم"" ..اِتوننثم ثم ي قِدقِد يرأأ  رنني ي خلّصإإ  يضاًيضاًأأ  خلّصلى التمام ام لى التم
الذين يالذين يتقدتقدممونحح  ذ هوذ هوإإلى اهللا لى اهللا إإ   بِه بِهونىكّل كّلىى ف فى حين لي حين لي شفعفيهفيه  شفعمم"..  إنعظمشراءالب أصح ابالم ئاِدب مها كانتْم 

عظمتهم وبمطولته.. همأض ف ِمعنالم الِتو  يقوون على جبِهوِتر..ي موالوتون ي ِمنْ ونقومه كانوا أحتى لو نبياء 
 ونضحين يسيحي المر أن األمَل شاول أو ظن..هماِعتب أوِدهجنتشرة بمم اوا بهئ التى نادباِدمال  تبقىقدو ..الًسر وأ

  على أنزم فع..اشير بها والتبه ونشراه استبقاءونريد يمهوأنّ ..صلوباًا مهاحب صاتَىء ماِدب مجِل أن ِمهمبأنفِس
شّلياِت قدرهم..فإن استطاع اتتْ م تلكالم ئاِدبفى م ِدهاه..وج اهدستميتاً ملتحقيق م ا عزمذا بِه فإ..ِه عليكتشفُ ي 

راًأملم يكن فى ح سِهاِنب..أن تالميذ ي وع الس يجاهدونأو ي ضحونبح اِتيِمهم أجِلن م ن أجل شخص ِم بْل..ئاِدب. 
 ٢.ى حوعس ي أنهماِنر إيمهووا بج ناد لذلك..اًي ح شخصاًونعتب يم هب بْلس وحئاِدب مونعيتب  المهوأنّ

 

 ئفوج لقدشاول بأن ي ساتَوع الذى مِم قد قام نواِت األمتابعيِه  وأن يحيوبِهن وله ..وه ا هو يوع الذى س
كاني ضطهدهي سمعص وتهفى و ح النّضوار هناديِهي "شاول شاول لماذا تضطهدنىاذا تضطهدنىشاول شاول لم!". سأله مأنتَن ا ي سيف دأعلن 
الربع أناأنا":  قائالِه نفِسن  ييسوع الذى أنتَوع الذى أنتَستضطهد تضطهد هب وإذا."ه بالري حذره: "صصععببعليك عليك أن أن ترفس ترفس م اِخاِخنَنَ مسس".  ألن
ا مأصعبقوف ِض الودقّ الح..في جيب وهورتِع مدوم تحيقائالً ر :"يااي  رربب..م م اذا تريداذا تريدأن فقاَل."؟؟ أفعَل أفعَل أن له ي وعس :
"قمقمواد خِلخِل وادالم الم دينة فيقاَلقاَلدينة فيلك لك م م اذا ياذا ينبغى أنتفعل تفعلنبغى أن "َ..إن ي سوعالح ىو  هبؤِم يىالذ الربِهن الم سيحي٣.ون 
 

 نعلشاول  وعس يب الرعلن ي أنمكناً م كان....نانانَنَووطهدطهدضض الذين ي الذين يواجهواجهليلي  هِِه بنفِس بنفِس يقفُ يقفُىى الح الحوعوعسسيي: : ثانياًَثانياًَ 
 ِهالِدأو افعاً عند لشاول مرظه ي أند قصب الر ولكن.انيم إلى اإلهتقودى  أخرطريقٍةارك بب المِهشخِص

المضإذ ..طهدينو عهمدالر ب أنهلن يتركه بْلم س يكون معهاأل كّلم يام إلى انقضهراء الد وكانالر ِعب ندو ِهِدع 
زاَل اوم.ليس الجهاد فى الم سيحية هامُلو التعم األع عاء بسالِحدهم.. "فإنفإنم م صصارعتنا ليستْتْارعتنا ليسم م ععد د م ولحلسنا ."ممم ولح 

فى حرب معب بْل.اونَشر اضطهد  "ممصارعتناارعتناصم م عأجناِد أجناِدع الشر الشر الر الر وحيار التى "ةةوحياألشر ِمن قعي اء كّل شرهى ور. 
  إن."هِِهونونصصم حم حددة على هة على ه قادر قادرااولكنهولكنهة ة ديديسس ج جتْتْسس لي لييتزعمها إبليسيتزعمها إبليسالتى التى ضد قواِت الظلمِة ضد قواِت الظلمِة حاربتنا حاربتنا  م مسلحِةسلحِةوأوأ"

سالميحىفى م ِةركز القوألن الر بي دافععنه وي حاربح روبهنتِص ويرله .ى لذا تر المسيحىي باركم ني لع٤.نه  
 

 عفَرشاول أن ي سوع الذى كان يضطهدهح ى.فانض مالم ضطهدفوِف إلى صالم ضطهِمدين أجل ن 
يسقال..وع له  وعسي: "قموقفْ وقفْقم على رجليك على رجليك ألنى لهذا ظه ألنى لهذا ظه رتُتُرلك لك ..ألنتخبك داًداً وشاِه وشاِهماًماً خاِد خاِد ألنتخبكبم ا رأيتَا رأيتَ بم..وبم ا ا  وبم

سأظهسأظهررلك بِه بِه لك ..  مذاًذاًنِقنِقمإي إي اكِم ِماك ننالشع وِم وِمبِِب الشع نناألم األم م الذين أنا اآلن أرم الذين أنا اآلن أرسلكإ إسلك ليليهمهم..لتفتح لتفتح ع ع يونهيونهممكى ي كى ي رجعوا ِموا ِمرجعننظلم اٍتاٍت ظلم  
 ر ظه ثم..َ"سينسينيي القد القدعع م ما ونصيباًا ونصيباًان الخطايان الخطايان بى غفران بى غفريميمنالوا باإلنالوا باإلحتى يحتى ي  ..طان إلى اهللاطان إلى اهللالطان الشيلطان الشي س سننإلى نور وِمإلى نور وِم

الراسمِه لتلميٍذب شق ليتقابَلِما فى ِد حنانيم عشاول الذى أصب حبولس الر وقاَلول سله : "اذهاذهبب..ألن ألن هذا لى إناء هذا لى إناء   
ممختارختارلي حمَلحمَل لياسمى أم اسمى أم امامأم أم م ومسرائيلسرائيل وبنى إ وبنى إلوٍكلوٍكم وم..ألنى س أريِهأريِه ألنى سكم كم ينبغى أن ينبغى أن يتألم ِم ِم يتألم ننأجل اس مىمى أجل اس!!".  قد امتياز إنّه
 ٥."فقط بْل أيضاً أن نتألم ألجلِهفقط بْل أيضاً أن نتألم ألجلِهال أن نؤِمن بِه ال أن نؤِمن بِه .. .. وِهب لنَا ألجل المسيحوِهب لنَا ألجل المسيح"
 

 ليتكأخى تشترك الصالةعى فى هذه م : أبانا السمأ ..اوىشكرِمك نأجل الح التىِةري سيح فى الم.  وِمن
 .ة األبدياِةي بالحاألكيِد وعِدك  أجلوِمن .الضيقاتم غْالم ر أجل السوِمن .جيباء الع بالفدِة الخطيِمنتق جل الِعأ

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: من قلتَ اي حبتك فى ماثقاً و..م اسق كّلو فووع الذى هسم ي فى اسليكآتى إ
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجدساع تلك الرمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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  ١٣: ٤أعمال الرسل  ١
  ١٦ :٩رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس     ،    ٢٥: ٧  ،     الرسالة إلى العبرانيين     ١٦ :٣إنجيل يوحنا  ٢
 ١٥ :٣ تيموثاوسرسالة بولس الرسول األولى إلى                            ،    ٦: ١٤  ،         ١٧: ١إنجيل يوحنا  ٣
   ٢٠ - ١٠ :٦ أفسسالرسول إلى مؤمنى رسالة بولس   ،         ٢٠: ٢٨إنجيل متى  ٤
 ١٦ - ١١: ٩أعمال الرسل                                         ،    ٤٨ – ٤٣: ٥إنجيل متى  ٥
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