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  الحلقة األربعون        سلسلة أعمال الرسل                             برنامج أنوار كاشفة        
  

ابع اليوم دراستنا لألحـداث المثيـرة التـي    تالجديد من برنامج أنوار كاشفة. نأهال ومرحبا بك صديقي المستمع في هذا اللقاء 
    ر أعمال الرسل. المقدسة في سفرافقت تأسيس الكنيسة المسيحية، وذلك من خالل كلمة اهللا

  
في يوم ودية التالميذ من الروح القدس. وانضمام ثالثة آالف شخص إلى الكنيسة وكنا قد علمنا أن الكنيسة المسيحية بدأت بمعم

وبالرغم من ذلك فقد انتشرت المسـيحية فـي    تشهد استفانوس، وتشتت المؤمنون.ضطهاد عظيم واسالواحد. ثم تعرضت الكنيسة 
ن آمن الكثيرون بالمسيح، رغـم  ي مدن تركيا واليونامناطق عديدة وتأسست كنائس كثيرة. ونتيجة لرحالت الرسول بولس الثالث ف

ثم قبض اليهود على الرسول بولس في الهيكل بأورشليم، الذي تحدث لهم عن سيرته وكيف  ضطهادات الشديدة التي تعرض لها.الا
  يحاكم أمام الوالي فيلكس.وعندما حاك بعض اليهود مؤامرة لقتل بولس، أرسله القائد الروماني إلى قيصرية، ل أصبح مسيحيا.

  
تهامات له: أنه يهودي مرتد يحرض اليهود فـي  اي ترتلس ممثل رؤساء اليهود ثالث وعند محاكمة الرسول بولس، وجه المحام

تهامـات،  الد هـذه ا فنّأما الرسول بولس فلقد كل العالم، وانه قائد شغب وتمرد لبدعة دينية غير معترف بها، وأنه قد دنس الهيكل. 
فبرهن أنه لم يحرض اليهود، وأنه لم يدنّس الهيكل، لكنه يعبد اهللا ويؤمن بالكتب المقدسة، بحسب مذهبه. وعنـدها أرجـأ الحـاكم    

  فيلكس إصدار الحكم، ووضع بولس تحت الحراسة.   
  

وكان الوالي فيلكس يستدعيه بين وقت وآخـر،  ويخبرنا سفر أعمال الرسل أنه مضت سنتان والرسول بولس على هذه الحال. 
ثم فقد فيلكس وظيفته كحاكم، وتـم اسـتدعائه   ولس كان يبشّره بالمخلص المسيح. طامعا أن يدفع له بولس رشوة لكي يطلقه. لكن ب

يلكس ترك الرسول بولس ميالدية. لكن ف ٦٠أو أوائل عام  ٥٩إلى روما. وتعين بوركيوس فستوس حاكما خلفا له، في أواخر عام 
  مسجونا لكي يكسب رضا اليهود.  

  
وبعد ثالثة أيام لتولي فستوس منصبه، ذهب من قيصرية إلى أورشليم. فجاءه رئيس الكهنة ووجهـاء اليهـود وعرضـوا لـه     

لكـنهم كـانوا قـد    ) ٢٥ األصحاح الرسل (أعمال دعواهم ضد بولس. وطلبوا منه بإلحاح أن يكرمهم بإحضار بولس إلى أورشليم.
  ا بعد فترة  ـود إليهـنصبوا له كمينا على الطريق ليغتالوه. فأجابهم فستوس بأن بولس سيبقى محتجزا في قيصرية وأنه هو سيع
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ليذهب معي أصحاب النفوذ منكم، فإن كان على هذا الرجل ذنب ما فليتهموه به أمامي. وقضى فسـتوس  « : تابع قائالقصيرة. و

  ال تزيد على الثمانية أو العشرة، ثم عاد إلى قيصرية.في أورشليم أياما 
  

وفي اليوم التالي لوصوله جلس على منصة القضاء، وأمر بإحضار بولس. فلما حضر اجتمع حوله اليهود الذين جاءوا مـن  
لم أرتكب ذنبـا فـي حـق     حتها. فدافع بولس عن نفسه قائال:أورشليم، ووجهوا إليه تهما كثيرة وخطيرة عجزوا عن إثبات ص

شريعة اليهود، أو الهيكل، أو القيصر. ومع ذلك فقد أراد فستوس أن يكسب رضا اليهود، فسأل بولس: هل تريد أن تذهب إلـى  
فأجاب بولس: أنا ماثل اآلن في محكمة القيصـر، وأمامهـا يجـب أن    أورشليم حيث تجري محاكمتك بحضوري على هذه التهم؟ 

كمتي. لم أرتكب ذنبا في حق اليهود، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت ارتكبت جريمة أستحق عليها عقوبة اإلعدام، لما تجري محا
ولكن ما دامت تهم هؤالء لي بال أساس، فال يحق ألحد أن يسلمني إلـيهم ليحـاكموني. إنـي أسـتأنف     كنت أهرب من الموت. 

دمت قد استأنفت دعواك إلى القيصر، فإلى القيصر  مر مع مستشاريه، ثم قال لبولس: مادعواي إلى القيصر. وتداول فستوس األ
    .)١٢-٥:٢٥(أعمال الرسل» تذهب
  

كان لكل مواطن روماني الحق في رفع دعواه إلى القيصر، وليس معنى هذا أن يستمع القيصر إلـى الـدعوى، بـل إن هـذه     
تهامات الموجهة إليه مـن  الالرسول بولس يعلم أنه بريء من اوكان كمة في اإلمبراطورية الرومانية. القضية ستنظر بها أعلى مح

اليهود، ويعرف حقوقه كمواطن روماني، وأنه يمكنه استئناف دعواه إلى محكمة القيصر. وقد تحمـل بـذلك مسـؤولياته كإنسـان     
اب لروما العاصمة ، للتبشير ببشارة الخـالص  وكان في نفس الوقت يدرك تماما أن دعواه هذه ستتيح له الفرصة إلى الذهروماني. 

أما بالنسبة للوالي فستوس فقد رأى في استئناف بولس المفرحة. فالذهاب إلى روما كسجين، أفضل من عدم الذهاب على اإلطالق. 
  ستأنف دعواه أمام القيصر.  لدعواه طريقة إلبعاده عن البالد وتهدئة اليهود. ولذلك استجاب لطلب بولس بأن يذهب إلى روما، وي

  
وبعد بضعة أيام من محاكمة بولس أمام الوالي فستوس، جاء الملك أغريباس وأخته برنيكي إلى قيصرية ليسلما على فسـتوس.  

بن هيرودس أغريباس األول وحفيد هيرودس الكبيـر.  كان الملك أغريباس هو هيرودس أغريباس الثاني اومكثا هناك أياما عديدة. 
وكان للملك أغريبـاس  قبل الميالد.  ٤٠وكان أغريباس الثاني آخر ملوك أسرة هيرودس، التي حكمت أجزاء من فلسطين منذ عام 

رنيكـي فهـي أخـت الملـك     الثاني سلطان على الهيكل، كما كان يتحكم في خزانة الهيكل، وكان يعين ويعزل رئيس الكهنة. أما ب
  ا  ـم إقليميهمـوكان الملك أغريباس والوالي فستوس يشتاقان للتعاون معا في حكأغريباس الثاني، وكانت في نفس الوقت خليلته. 
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المتجاورين. إذ كان الملك أغريباس يحكم على شرق فلسطين وشمالها، أما الوالي فستوس على وسط فلسطين، وكالهما يخضـعان  

  ما.  لرو
  
وأثناء الزيارة عرض فستوس على الملك أغريباس قضية الرسول بولس قائال: هنا رجل تركه فيلكس سجينا. ولما ذهبت « 

فقلت لهم إنه ليس من عادة الرومان أن يصـدروا  إلى أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة والشيوخ، وطالبوا بإصدار الحكم عليه. 
ل أن يواجه الذين يتهمونه، لتتاح له فرصة الدفاع عن نفسه. فلما جاءوا إلى هنا أسرعت فـي اليـوم التـالي    حكما على أحد قب

وأمرت بإحضار المتهم، فلما قابله متهموه لم يذكروا ذنبا واحدا مما كنت أتوقع أن يتهموه به، وعقدت جلسة للنظر في القضية. 
وعرضت على المـتهم   برجل اسمه يسوع، مات وبولس يقول إنه حي، فحرت في األمر.بل جادلوه في مسائل تختص بديانتهم و

أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك، إال أنه استأنف دعواه إلى جاللة القيصر ليحاكم في حضرته. فأمرت بحراسته حتى أرسـله  
    ).  ٢٢-١٤:٢٥(أعمال الرسل» اب: غدا تسمعهإلى القيصر. فقال أغريباس لفستوس: أحب أن أسمع ما يقوله الرجل. فأج

  
وفي اليوم التالي جاء الملك أغريباس وبرنيكي، واستُقبال باحتفال باذخ، إذ دخال قاعـة اإلسـتماع يحـيط بهمـا القـادة      « 

غريبـاس، والسـادة   أأيها الملـك  ار بولس. فلما ُأحضر قال فستوس: العسكريون ووجهاء المدينة. وأمر الوالي فستوس بإحض
هنا جميعا: أمامكم هذا الرجل الذي شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم، وهم يصرخون أنه يجـب أال يبقـى    الحاضرون

ولكنه استأنف دعواه إلى جاللة القيصر، فقررت أن أرسله إليه. ولكن ليس لـي  حيا. وتبين لي أنه لم يفعل ما يستحق اإلعدام. 
حتى إذا تم النظـر  ر بشأنه. لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أيها الملك أغريباس. شيء أكيد أكتبه إلى جاللة القيص

(أعمـال   »نا دون تحديد التهم الموجهـة إليـه  في قضيته أجد ما أكتبه. فمن غير المعقول، كما أرى أن أرسل إلى القيصر سجي
  ).  ٢٧-٢٣:٢٥الرسل
  

سالة اإلنجيل للملك أغريباس واخته برنيكـي وللقـادة العسـكريين    م ركانت هذه بالطبع فرصة عظيمة للرسول بولس لكي يقد
    ولوجهاء المدينة. وسنستعرض كلمة الرسول بولس أمامهم في لقاء األسبوع القادم إن شاء اهللا.   

  
       

  


