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  (األخيرة)الحلقة الرابعة واألربعون          سلسلة أعمال الرسل               برنامج أنوار كاشفة        
  

نتهينا في اللقاء الماضي مـن دراسـة سـفر    اوار كاشفة. الجديد من برنامج أن أهال ومرحبا بك صديقي المستمع في هذا اللقاء
وفي هذا اللقاء سنعود ونسـتعرض بسـرعة   يحية، وتأسيس الكنائس المسيحية. أعمال الرسل، الذي تحدث لنا عن بدء انتشار المس

ة التي دونت لنا في هذا السفر. وكما الحظنا فإن اهللا بواسطة روحه القدوس، كان هو العامل الرئيسي فـي بـدء   المحطات الرئيسي
  ضطهادات الشديدة.  الع، بالرغم من اوانتشارها الواس المسيحية

  
ت، لمدة أربعين يوما. حيـث  بدأ سفر أعمال الرسل بالحديث عن ظهور المخلص المسيح إلى تالميذه، بعد قيامته من بين األموا

ثم صعد المسيح إلـى السـماء أمـام أعـين     منهم انتظار موعد الروح القدس.  أكد لهم أنه حي، وتكلّم لهم عن ملكوت اهللا، وطلب
 تالميذه. وبعد عشرة أيام من صعوده حّل الروح القدس عليهم. وقد رافق حلوله صوت كأنه دوي ريح عاصفة. وظهرت لهم ألسنة

     كأنها من نار، وأخذوا يتكلمون بلغات عديدة.    
  

يوضح لهم أن ما حصل هـو إتمـام   وقد أثار هذا الحادث العجيب سكان مدينة أورشليم، فوقف الرسول بطرس يخطب فيهم، و
ة عظته أن آمن ثالثة آالف شـخص،  وكانت نتيجقام حيا، وجعله اهللا ربا وملكا. ات العهد القديم. وأن المسيح الذي صلبوه قد بوءلن

واعتمدوا وانضموا إلى الكنيسة. وهكذا بدأت الكنيسة المسيحية وتأسست في يوم واحد. وأخذ المؤمنون يواظبون على تعليم الرسـل  
ي كل يوم كـان  وأجرى الرسل العجائب الكثيرة، وكان كل شيء مشتركا عند المؤمنين األوائل. وفوالصالة والشركة وكسر الخبز. 

  أناس جدد يؤمنون وينضمون إلى كنيسة المسيح الفتية.  
  

وهذا مما أثار دهشة الجمهور في الهيكـل. فشـرح لهـم الرسـول     ويوحنا رجال كسيحا منذ والدته.  وشفى الرسوالن بطرس
المخلص الذي تنبأ  ات. وأن المسيح هوبطرس أن هذه األعجوبة قد حصلت بقوة الرب يسوع المسيح، الذي أقامه اهللا من بين األمو

وكانت نتيجة ذلك أن آمن الكثيرون بالمسيح وصار عدد الرجال نحو خمسة آالف. لكن الذي حصـل أثـار غضـب    عنه األنبياء. 
المرضـى يـأتون مـن    وأخذ الناس رؤساء اليهود، فاعتقلوا الرسولين بطرس ويوحنا، ثم عادوا وأخلوا سبيلهما بعد أن هددوهما. 

المدن المحيطة بأورشليم أيضا، لكي يشفيهم الرسل. فقام رؤساء اليهود باعتقال كل الرسل. وعند المحاكمة واجـه الرسـل رئـيس    
ـ اهللا.  قامهاوا له أن المسيح هو المخلص الذي الكهنة، وأكد طـالق  ام، قـرروا  ـولما لم يستطيع رؤساء اليهود أن يفعلوا شيئا معه

  سراحهم بعد أن جلدوهم.  
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لكن اليهـود قتلـوا   المسيحية من كتب العهد القديم.  ثم ألقى اليهود القبض على استفانوس، الذي ألقى عظة، حاول فيها إيضاح

استفانوس رجما، وصار بذلك أول شهيد في المسيحية. وحصل بعدها اضطهاد شديد على المسيحيين في أورشليم، فشتت الجميع ما 
لكن الذين تشتتوا أخذوا يبشرون ببشـارة المسـيح فـي كـل      المسيحيين ويسلّمهم إلى السجون.عدا الرسل. وكان شاول يضطهد 

المناطق التي ذهبوا إليها. وبشّر فيلبس أهل السامرة حيث آمن الكثيرون من السامريين في المسيح. وهكذا لم تعد تقتصر الكنيسـة  
ضطهاد أدى إلى انتشار المسيحية، بدل القضاء عليها. ثم حصلت أعجوبة إيمـان  الوهنا نجد كيف أن افقط. المسيحية على اليهود 

    ، هو الرسول بولس.  عظيماً هد الكنيسة مبشراًشاول عندما ظهر له المسيح على طريق دمشق. فأصبح شاول مضطّ
  

ئد المئة الروماني مع أهل بيته بالمسيح. وهكذا صار الباب مفتوحـا لكـل   أما التطور الهام فقد حصل عندما آمن كرنيليوس قا
ولم يكن األمر سهال على المسيحيين األوائـل  اليهودية تقتصر على اليهود فقط. البشر لكي يؤمنوا بالمخلص المسيح، بعد أن كانت 

ل برؤيا مع الرسول بطرس، أوضح له فيها أن البشر جميعا واحـد  وكانوا كلهم من اليهود. لهذا مهد اهللا لهذا الحدث الهام، بأن تعام
وأن خالص اهللا عن طريق المخلص المسيح، مقدم للجميع من دون استثناء. ثـم أخـذت   أمامه، ال يوجد فرق بين يهودي وأممي. 

  طاكية  بسورية.  المسيحية تنتشر في سورية ولبنان وقبرص. وآمن عدد كبير من اليونانيين بالمسيح في أن
  

املة، وكان انضـم  مان ويعظان في الكنيسة هناك لمدة سنة كواجتمع الرسوالن برنابا وبولس في مدينة أنطاكية، حيث أخذا يعلّ
ـ     . ولقد دعي المؤمنون مسيحيين ألول مرة في أنطاكية. كبير إلى الكنيسة جمع ول وفي ذلك الوقت قتـل الملـك هيـرودس الرس

يعقوب. ثم اعتقل الرسول بطرس ليقتله، لكن اهللا أرسل مالكه وأنقذه من السجن. وضرب اهللا الملك هيرودس فمات. وكانت بشارة 
  الخالص تنتشر باستمرار.  

  
يل في البلدان المجـاورة. فـذهبا أوال إلـى    وفي انطاكية قررت الكنيسة فرز الرسولين برنابا وبولس لكي ينطلقا ويبشرا باإلنج

ثم ذهبا إلـى أيقونيـة ولسـترة    جة بمفيلية ثم انطاكية بيسيدية. جزيرة قبرص حيث آمن الوالي. ثم سافرا إلى تركيا فدخال مدينة بر
بـالرغم مـن    كل تلك المنطقة،وانتشرت كلمة الرب في ، ودربة، وكانت النتيجة أن آمن بالمسيح عدد كبير من اليهود واليونانيين

وعادا إلى أنطاكية منهيان بذلك رحلتهما التبشيرية األولى. ونتيجـة للخـالف علـى    ضطهاد الشديد الذي أثاره ضدهما اليهود. الا
ـ     ي موضوع الختان أو التطهير بين بعض المؤمنين من أصل يهودي، والرسولين بولس وبرنابا، عقـد المجمـع األول للكنيسـة ف

  وتقرر في هذا المجمع عدم فرض التطهير على المؤمنين من أصل أممي.  أورشليم. 
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ثم أنطلق الرسول بولس مع سيال في الرحلة التبشيرية الثانية، فذهبا أوال إلى المدن التـي سـبق أن زاروهـا فـي رحلتهمـا      

ينة فيلبي، حيث نجاهما اهللا من السجن، وآمن حافظ السجن مع أهل بيتـه.  ومن تركيا ذهبا إلى اليونان، فدخال مدالتبشيرية األولى. 
وفي أثينـا ألقـى الرسـول    ثم ذهبا إلى مدينتي تسالونيكي وبيرية، حيث آمن عدد كبير من اليونانيين رغم مقاومة اليهود الشديدة. 

ونصف فآمن الكثيرون. وفي طريق عودته إلى انطاكيـة،  بولس خطابا في ساحة المدينة، ومنها ذهب إلى كورنثوس حيث أقام سنة 
  مر على مدينة أفسس. وبذلك انتهت الرحلة التبشيرية الثانية.  

  
وبعدما أمضى الرسول بولس بعض الوقت في أنطاكية، بدأ رحلته التبشيرية الثالثة فزار الكنائس في مدن تركيا. ومكـث فـي   

ثم سافر إلى مقدونية واليونان حيـث  األصنام.  ورة، وحصل اضطراب فيها أثاره صانعثيأفسس لمدة سنتين حيث أجرى عجائب ك
بقي هناك ثالثة أشهر. وفي طريق عودته إلى أورشليم توقف الرسول بولس في ميليتس بتركيا، واستدعى قسوس كنيسـة أفسـس،   

ة يمر فيها يحذره المؤمنون بالروح القدس من السفر إلـى أورشـليم،   وكان في كل مدينحيث قدم لهم بعض النصائح والتحذيرات. 
  ستماع لتحذيراتهم، وأعلن استعداده للموت من أجل الرب يسوع المسيح.  الهود يريدون اعتقاله. لكنه رفض األن الي
  

خل القائد الروماني الـذي أحالـه   وهذا الذي حصل فعال، فبينما كان الرسول بولس في الهيكل بأورشليم قبض عليه اليهود. وتد
لكن وبسبب ضغوط اليهود علـى الـوالي،   لم يجدا شيئا ليتّهما بولس به.  إلى المحاكمة أمام الوالي فيلكس ثم الوالي فستوس، اللذين

ره بحرا إلى روما، لكي يحاكم بولس في أورشليم أمامه، قرر الرسول بولس أن يرفع دعواه إلى القيصر في روما. وعندها تم تسفي
وفي روما شهد الرسول بولس لوجهاء اليهود، حيث اقتنع البعض مـنهم. وانتهـى    ثناء العاصفة.من الموت غرقا ا  حيث أنقذه اهللا

 سفر أعمال الرسل بالحديث عن إقامة الرسول بولس تحت الحراسة، في منزل استأجره لنفسه لمدة سنتين كاملتين، حيث كان يبشر
  ص المسيح.    المخلّب دائما

  
كما دونهـا لنـا    ظم أنحاء االمبراطورية الرومانية،مستمعي العزيز، كانت هذه القصة المثيرة لبداية المسيحية وانتشارها في مع

المسيحية، والحفـاظ عليهـا    ومنها نجد كيف أن روح اهللا القدوس كان هو العامل الرئيسي في تأسيس الكنيسةسفر أعمال الرسل. 
لكن، هل توقف األمر هنا؟ بالطبع كال. فلقد كانت هذه هي البداية. إذ بعدها وعلى مـدار  ي تعرضت له. ضطهاد الشديد الذالرغم ا

سنوات التاريخ الطويلة انتشرت المسيحية ومازالت تنتشر في كل أنحاء العالم. وسنقوم في سلسلتنا هذه بتقديم لمحة مـوجزة عـن   
  ميالدية األولى.  انتشار المسيحية، السيما في القرون ال


