
 ٢٧٧سـالة لرا
 

  لُُلاواو شَ شَا واألخُا واألخُانيانينَنَلميذ اسمه حلميذ اسمه حتِِت
 

(Arabic – A disciple named Ananias and Brother Saul.) 
 

  ا واألخُ شَاوُلا واألخُ شَاوُللميذ اسمه حنَانيلميذ اسمه حنَانيتِِت :موضوعه حديثنَا اليوم.. ىأحباِئ
 

 لوِمنسال الرماح ِسفر أعحأالتاِسع األصنَقر  دالع دشَرع ابعالس  : 
 

"فمضنَى حانيخَلا ودالب تَي.و وضعلى شَع َلاوي دوقاَلِهي له :أي شَا األخُه ُلاو.  قدسلِنأرى الربي سى  الِذوع
ظهركَ ِل. فيِهى جئتَيق الِذى الطر ِف لكىِص تبرِمَئتِل وتم نالر ١."سوح القد 
 

 اتَى م الِذرىاِص النّوعس ي أنىوِسس الطرُلاو شَقْدص ي لم،ين وفريسيٍةتب كَن ِمةِِريع الشِّءاعظم علممكَ 
واحتواهالقب ره والم ى كَ الِذاسينتِظانوا يونَرهح سبم ا جواأل بالكتِباء اءنبي.ه الهاألم رتأل غَ وامظاًيور آها بدة ع

  بأنادوننَ ين مِةمقاو على م.ىوِده اليِبعوخ الشّي وشُِةهنَاء الكَؤس رع مُلاو شَناوذا تع ِل.رىاِصا تالميذ النّهرشَنَ
 اجالً عاً تاماء قضىِض يق أناد أر.ظهر ِلتالميِذِه وى حه وأنّاِتو األمن ِمم قا قدنِف وداتَ وملبى ص الِذرىاِصالنّ

  ٢.ديهم بأيوهسولم هم بآذاِنوهعِموس هموِني بعهأو رِهامِت قيدعب مه أنّان مكَى كلِّ ِفع للرب يسووندهشْالذين يعلى 
 

 جفر  بِساءأعل األالمسالر صاح التاِسحشَع أن َلاو الطروِسسىتقد م أى  ِفِةهنَئيس الكَإلى رورشليم 
نْ ِموطلبهر قَشِْم إلى ِدَلاِئسإلى الج متخَ. اتاعُلوله ِفقّ الح ى القبؤِمض على المالِذنين يني روجخْ ألونبار قيِةام 

يساِص النّوعرىحتى إذا و جِماساً أنَد ناالً الطريق رجأو اءِنس ي سوقهمم وثقينإلى أور لقد .شليمتطو شَع ُلاو 
 باًضاطوا غَ استشَ الذينِةهنَ الكَاِءؤسة رأمني حققَ وبقَس ولقد .ابواإلره نفَ العاًم ومستخِْدساًمتح ممل العكذِل بتنفيِذ

 . القديمِده العن ِمتاِب الِكاِتو بنباله أقوماًِعد مرىاِص النّوعسيلوا هد شَ الذينن ِمداًاِح وانكَالذى  .انوسفَعلى إسِت
 ارج خَاجِهروا بإخْعرفأس ."مين اِهللامين اِهللا ي ينن ع عماًماً قاِئ قاِئوعوعسسأى يأى ية ورة ور مفتوح مفتوحاِتاِتمومو الس الس نظر نظرههأنّأنّ" : قولهِه عليمحنقه أثارو
ِةدينَالمور جموهوالشّاتَ حتى م هودخلع اوا ثيبهنْ ِعمدشَ رجلى َلاوالطر وِسسى كَ الِذىانر ٣.ِه بقتِلاًاضي  
 

 لقدتغي راُل الحب عدحتْ انفتَ أنع نَيا الطروِسسستنَا وىارقلب ه بمِةرفعكَى الِذقِّ الح ان يقاومهو.فنْ بع لقد 
ِفكتب ِهالِتى رساألولى إلى تيم تُتُى كنْى كنْا الِذا الِذأنَأنَ": ُل يقووثاوسقب الًالً قبم م ججدفاًفاًدوم وم ضطهداًطهداًضو و ممفترينِِننّنّ ولِك ولِك..اًاًفتريى رحِِحى رمى ى نِِن ألنّ ألنّتُتُم
 ال لولوه يقِت أنيكل طالبين الهارج خَوهر وجسكوه فأموِده اليام أمهار اختبأٍةر بجوأعلن. "انان إيم إيمممددى عى ع ِف ِفهٍلهٍل بج بجفعلتُفعلتُ
أننْ الجدالر وما بِهان أتوإلى األمير الر اِنومالِذى ى قيدولِك. بسلسلتينه شَن َلاوالتم نْ ِمسهيتكلم فأِذ أن ن٤. له  
 

ا ا أنَأنَ: : يكميكم لد لداجى اآلناجى اآلنوا احتجوا احتجععمم اس اساءاءة واآلبة واآلبوو اإلخْ اإلخْاُلاُلججا الرا الرههأيأي": الً قاِئارِهباختب ُلاو شَمهثدح أٍةرج وبكلِّ 
ررجلٌٌلجي ي هدِِدووهىىو ِف ِفدتُدتُلِِل و ى طرى طرسسوسولِك ولِكوس ننر ر ببيهِِهى هِذى هِذ ِف ِفتُتُيالم ةةدينَدينَ الم..م م ؤدنْنْ ِع ِعباًباًؤدددرج رج لىغَ غَلى ماالئيَلاالئيَلمم م الشّم الشّعِلعِل مريعتُتُ وكنْ وكنْ..ةةريع  
  ..اءاءسس وِن وِناالًاالًون رجون رججج إلى الس إلى الساًاًممسِلسِل وم ومداًداًقيقي م متِِتوو حتى الم حتى المهذا الطريقَهذا الطريقَ  تُتُددطهطه واض واض..مموو الي اليكمكمميعميع ج جا أنتما أنتممم كَ كَ ِهللا ِهللاوراًوراًييغَغَ
  ٥."واوااقباقبعع ي يىىكَكَ ِل ِلديندينقيقي م مشليمشليم إلى أور إلى أوراكاكنَنَ ه ه بالذين بالذين آلِتى آلِتىقَقَشْشْمِِم إلى ِد إلى ِدتُتُببوخ وذهوخ وذهيي والشُّ والشُّةِِةهنَهنَئيس الكَئيس الكَ ر رنن ِم ِملََلاِئاِئ رس رسذتُذتُأخَأخَوو
 

  قَقَررغتة أبغتة أبار بار بههلنّلنّ ا افِِفصص ِن ِنووحح نَ نَهه أنّ أنّقَقَشْشْمِِم إلى ِد إلى ِدربربققتَتَ وم ومببا ذاِها ذاِهى وأنَى وأنَ ِل ِلثَثَددفحفح": الً قاِئديثه حشَاوُل َلموأكْ 
ححوى ِمى ِملِِلوننالس الس ماِءاِءمنور نور ع ع ظيمفسقطتُ فسقطتُ..ظيم على األر على األر ض وسمِِمض وسعتُتُعص ص وشَشَ: : ىى ِل ِلالًالً قاِئ قاِئتاًتاًواوشَ شَ..لُُلاو اوِل ِل..لُُلاو مماذا تضاذا تضطهد؟؟ىىنِِنطهد..  
فأجفأجبتُتُب : :ممنتَتَ أنْ أنْني ي اساسييدأنَأنَ: : ىى ِل ِل فقاَل فقاَل..؟؟دا يا يسسوعتَتَى أنْى أنْ الِذ الِذوعتض تض طهدطهدهفقلتُ فقلتُ..ه ::م أأاذا اذا  مفعلُُلفعي اا ي  رربىى ِل ِل فقاَل فقاَل..؟؟ب::قم قم واذه واذه بب  

 ىىدِِدى بيى بينِِنور اقتادور اقتاد النّ النّاِءاِءهه أجل ِب أجل ِبنن ِم ِمررصِِص ال أب ال أبتُتُ وإذ كنْ وإذ كنْ..لََل تفع تفع أن أن لك لكتبتبا ترا ترممميع ميع  ج جنن ع ع لك لكقاُلقاُل ي ياكاكنَنَ وه وهقَقَشْشْمِِمإلى ِدإلى ِد
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                ١٧ : ٩ ِسفر أعمال الرسل ١
        ٣ : ٨ ِسفر أعمال الرسل ٢
        ٦٠ – ٥٤  & ٥٣ – ١: ٧ ِسفر أعمال الرسل ٣
          ٣٣ – ٣١ : ٢١ِسفر أعمال الرسل  ،     ١٦ – ١٣: ١ولس الرسول األولى إلى تيموثاوس  رسالة ب٤
         ٥ – ١ : ٢٢ ِسفر أعمال الرسل ٥
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الذينكَ كَالذين انوا مققشْشْمِِم إلى ِد إلى ِدى فجئتُى فجئتُعِِعانوا م..ثم إن ثم إن ح نَنَ حانيانيا را رجالًالًجتقي اًاً تقيح ح سسبالشّ الشّب ريعةِِةريع  ومشْشْومهوداًوداًهله ِم ِم له ننج ج ميع اليميع اليهوِدوِدهالس انانكَكَ الس..  
  شيئتهشيئته م معلمعلمتَتَ ِل ِلبكبكا انتخَا انتخَنَنَاِئاِئ آب آبإلهإله: :  فقاَل فقاَلهِِه إلي إليتُتُ نظر نظرةِِةاعاع الس السلكلكى ِتى ِت فِف فِف..ررصِِص أب أبلُُلاواو شَ شَا األخُا األخُههأيأي: : ىى ِل ِل وقاَل وقاَلقفَقفَ وو ووى إلىى إلىأتَأتَ
وتبصِِصوتبررالب الب اراروتس وتس ممععص ص وِم ِمتاًتاًو نألنّ ألنّ....هِِه فِم فِمن ككستكون ستكون له داًداًاِهاِهشَشَ   لهلج ميع النّميع النّ لجاس بماس بما را رأيو وتَتَأي بمبما سمِِما سع١."تَتَع وبالتأما ل فيم
حثَد مَل  األخاألخ(( عَلشَاوشَاو((.... الِذى هوب ولس روُلسر بنا يسوعسيح الم ))تلميتلميووذ اسذ اسممهاهنَانيا حنَانيح (( .. ..ندركثالثة أم ور هةام:  
 

 أوالًالًأو : :ممنني ى على اآلخَى على اآلخَعتِدعتِد يرينرينباس م الشّم الشّ باسرئِِئاارع السع السمماويةِِةاويي الشّ الشّالفُالفُخَخَ ي راِئاِئرع السع السمماويةةاوي....  بأىلى ى ععتِدق نَ ح
منا ِففنَاِلخَ يأى ونَى الرنحِلاز منناِص يإنّ. ؟انَرها إسة اءِه نفِسقِّإلى الح الفاتالِخ ِتلكنَ والمازاتع .إن َلاِطالب 
يسقط حتى لواجتم تْعقو ِهالم كِلى العلتؤيد ه.سيِح والمىالح ِضفُ يِققيقى األسلوِبد الع واِندى .حتى لوص دِمر ن 
ا هوبرة حانيومة الركياثولية الكَى الكنيساِضى الم ِفتْنّ شَ لقد.ينسيحي المني بِة القيادزركَة ومراد الصماص لهخَشْأ

ة ِضالصليببدسِل الممينوالي هى الشّ ِفودفَ .قرواقترهتلر ورج الهإب ادة جمة ِلاعيليِفوِده ى أوربا دوناعتر اض أو 
 .ةحبا الماهايى أولى وص الِتِةسيحي إلى الماء أسشاًطأ فاِح خَاناء االعتدان كَ. وقتذاكِةسيحي المِة الكنيسناج ِمجاحِت
 ىِن مؤِم إلىِهالِتى رس ِفوُلسالر ولس ب قاَللقد .انَ إلييئونس ين إلى ماألحسان  بْل.ةاء باإلسةَاء اإلسُلأال نقابو
وميةراألص اح الثاِنحشَى عا  الال" :راتجتجزووزا أحداًداًا أحع ع نشَ شَن ربشَ بشَر رال ال..ر   ييغلبغلبنكالشّ الشّنك رالشّ الشّبِِبلِِل بل اغ بل اغر ربالخَ بالخَر ي٢."رري 
 

أة فاج متْانَ كَ لقد....انانيميمى اإلى اإلديِثديِث ح حعع م ملِةلِةاِماِم الكَ الكَةِِةوووح األخُوح األخُبربر  واوااملامل يتع يتعأنأن  انانى اإليمى اإليم ِف ِفننميميتقدتقد الم الماجباجبوو: : ثانياًثانياً 
  نن ع ع كثيرين كثيريننن ِم ِمتُتُععمِِم س س قد قدببرر  اايي: الًا قاِئانينَ حض اعتر.لاو إلى شَبذه يا أنؤيى ر ِفب الر له قاَلا حينانينَحِل

هذا الرهذا الرجللج....كم ِم ِم كم نالشُّ الشُّن رور فعَلور فعَلربقد بقد يسيكى أى أ ِف ِفيسيكورورشليمشليم..هنَ وها لهس ِملطان ِقن بل رِةهنَ الكَاِءؤسأن قَوِث يج ميع 
الذيني دعونِم باسقاَل.ك له الر ب :اذهاذهببألن ى إنَى إنَ هذا ِل هذا ِل ألناءاءم م ختارختارلي َلِمحِم اسى أمامأم لوٍكم ومإى ِن وبسائيلر. 
فمضنَى حانيخَلا ودالب تَيو وضعلى شَع َلاوي دوقاَلِهي : أيأيهشَ شَا األخُا األخُه اولُُلاو..قد سلِن أرى الربي سالِذوع ى ظهرلك  
 ار ص.فعَل ورر الشّن ِم كمٌلجر .؟قُدص ين م.سوح القد الرن ِم وتمتِلَئرِص تبىكَ ِل. فيِهى جئتَى الطريق الِذِف

  ٣..وررالشُّ نص ِمخِل الموعسى بياِدنَ ير آخٍَلج إلى ر.ورر الشّ فعَلنم ُلو تحوعس يع مقابلة مدرج م.َلاو شَاألخَ
 

 مذِلمَلا أج ى نَ اللقب الِذكادنَى حشَا بِهاني َلاو .ليأس ظمِمع نأن ي سودؤِم المنين وراألخُح أو. ةوا نَلس
ا نَة ولسنا إخو أنّركندا تنَي ل.؟ب الرامدس خُاِئنَ الكَاُلا رج بهكس تمٍة دينيار بألقاٍب االفتخَنرير ِمتحال إلى ٍةاجى حِف

أكثرأقّل أو . وضع نَحاانيي دعلى شَِهي لوقِتفِل َلاوِم وقع نع يشَِهني ىأنّ كءقشُه ورفأب صِفر ى الحال وقامواعتم د. 
انَسدنَ حا أخَانيشَاه َلاووع رومكثَقَشِْمى ِد ِف بالتالميِذفه م عهمل واماً أيما جشَاء ُلاوإلى أور شليمح َلاوقَ يلتِص أن 

 رص أبفَي كَمثهدسل وح إلى الرهرضحأا وابنَر بذه فأخَ.تلميذ ه أنّدقينص مري غَهافونَخَ يميع الجان وكَ.بالتالميذ
الرى الطريق وأنّ ِفبهكلم وكَ.ه فَيج اهقَشِْمى ِد ِفرباس م يسف.وع صار معهِف مى أورشليم ياِهجرباس م الر٤.ب 
 

اح حى االصى فيلبِنؤِم إلى مِهالِتى رس ِفوُلس الرولس بكتب ....يبيب الصل الصلمَلمَل ح حزمزمتتللسيح تسيح تة المة المعيعيتبتب: : ثاًثاًثاِلثاِل 
ى  وِف."هِِهوا ألجِلوا ألجِل تتألم تتألم أن أنضاًضاً أي أي بْل بْل.. فقط فقطنوا بِهنوا بِه تؤِم تؤِمسيح ال أنسيح ال أن ألجل الم ألجل الم لكم لكمببهِِه و و قد قدههألنّألنّ": ارن اختبع  يقوُلاألول
ِهالِترسِة الثانيإلى تيم يقوُلوثاوس  :"وجوجميعميعالذين الذين ي ي ريدريدونونأن أن ي عيشُعيشُ يوا بالتقوى ِفى ِفوا بالتقوى المى المسيح يسيح يسسوعوعي ي ضضطهطهددونون". 

كذلَوكتب باألك صِمِثاح الثاِلح نِهالِت رسِنؤِم إلى مإنِّإنِّ": ى يقوُلى فيلبى أحسِِسى أحبشَ شَ كّل كّلب ىءٍٍءىأي خَ خَضاًضاً أي سسارة ِمة ِمارنأجل  أجل ن 
فضل مفضل معرفِةرفِةعالم الم سيح يسيح يسسوعوعر ر بى ِمى ِمى الِذى الِذبنسِِس خَ خَهِِه أجِل أجِلنراألشْ األشْ كّل كّلتُتُر يوأنَ وأنَاِءاِءي ا أحسِِسا أحببها نفايكَكَة ِلة ِلها نفايىىأر أر ببححالم الم سيح٥."سيح  

 

 أِخى ليتك الِةتشتركالص ِعى ِفى ِتلكم  :اوىمانَا السأ ..أبشكرِمك أجل صليِبن ر بنا يسوعاب حبِتن مك. 
 رفِةع أجل فضل منك ِمأشكر . الصليبتَو متَو الم حتى وأطاعه نفسعضو و.دب عةَور صذاً آِخازَلى تنَالِذ
 كِمفوس ِلمجِد اسح النّى رب ِفربى استخِْدمِنى .ىِد األبالِك الهنى ِماِن افتدم صليبِهى بد الِذ.ىِصخِلسيح ممال

وسالقد . أرفعارالب وعم يسالِتى ِفى اساِثقاً ِمن اسِت و.صابِتكِدىجيقلتَ. س نا مخَارجاً:  ي هيقبْل إلى ال أخْرج نم . 
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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          ٢١ – ٦ : ٢٢ ِسفر أعمال الرسل ١
  ٢١ & ١٧: ١٢مؤمنى رومية  رسالة بولس الرسول إلى      ،       ٤٨ – ٤٣: ٥إنجيل متى  ٢
  ٢٢ – ١٣ : ٩ِسفر أعمال الرسل  ٣
  ٣١ – ٢٦ : ٩ِسفر أعمال الرسل  ٤
   ٨ – ٧: ٣  &  ٢٩: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى     ،   ١٢: ٣ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس  ٥
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