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  �ــــــــسي
  ٢٣-٢٢:  ١٥ أع

  القس سامى حنين
  

يب���دو أن نجومي���ة بولس ال�مع���ة، 
ونجاحه المنقطع النظير، وش����ھرته 
الواس������ع��ة. أخف��ت كثيرين ظھروا 
جواره ك��انوا في الحقيق���ة عظم��اء 
ي��م��ل��ك��ون ال��ق���درة ع��ل��ى ال��ن��ج���اح 
والش�������ھرة و: يقلون كثيراً عن 
بولس. لكن ظھورھم في عص������ره 

لھم الفرص�������ة أن وبجواره لم يتيح 
يظھروا وي��أخ��ذوا المك��ان��ة ال�ئق��ة 
في الص���������دارة  نوا  كو ي ھم، أو  ب
ويش��غلوا المكانة المناس��بة لھم. لكن 
ھذا لم يقلل من ش���أنھم أو عظمتھم، 
ولم يجعلھم يتكاس����لون أو يتمردون 
على الوض������ع. ب���ل على العكس، 
قدموا حياتھم بكل عطاء س�����خي واس�����تخدموا مواھبھم وقدراتھم بكل ما 

كون من قوة. بذلوا وض������حوا وتفانوا في الخدمة، وحققوا الكثير من يمل
اPنجازات التي تجعلھم أبطال إيمان وش������ھادة، وتتوجھم باKكاليل التي 

  توھب لكل مجاھد أمين. بل تضعھم وبكل قدارة في قائمة العظماء.

  

نة مع  وواحد من ھؤ:ء ھو س������ي�، التلميذ ما لذي جاھد وخدم بكل أ ا
، بولس، ورافق ه في أحد رح�ته. عاش حياة الخدمة المض������حية، عانىَّ

  اُضِطھد، ُسِجن، ...الخ
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وفي نفس الوقت ش������ھد عن المس������يح وكانت ش������ھادته عظيمة، بل كان 
ش�خص�اً متقدماً وناجحاً. رغم أنه عاش في ظل بولس وتابعاً له. وقد قبل 
ھذا دون تمرد، ولم يحاول أن يس����عى ^ي ش����ھرة أو مركز أو أن يكون 

مة بين ظ نة عظي كا حاً وم جا بت ن قة أث نه في الحقي بارزاً. إ: أ اھراً أو 
  الت�ميذ.

  لذا دعونا نتعرف عليه

 

ھو سلوانس بال�تينية، وسي� باليونانية، ويعادله شاول في  �:ـ��ـ��ـ��ـ��سي
   ٢٣-٢٢:  ١٥ العبرية وكان سي� عضواً بارزاً في كنيسة أورشليم. أع

كل الكنيس���ة أن يختاروا رجلين منھم "حينئذ رأى الرس���ل والمش���ايخ مع 
فيرس���لوھما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابا يھوذا الملقب برس���ابا وس���ي� 
رجلين متقدمين في اPخوة. وكتبوا بأيديھم ھكذا. الرس�������ل والمش�������ايخ 
واPخوة يھدون س����ماً إلى اPخوة الذين من اKمم في أنطاكية وس���ورية 

  وكيليكية".

  

كم���ا أن���ه رافق 
معظم  بولس في
ت�����������ه رح������������

شيرية الثانية  التب
 )١٨-١٥ (أع

عن���دم���ا  وذل���ك 
اف��ت��رق ب��ول��س 
عن برنابا بسبب 
ي�وح�ن���ا م�رقس 

: ١٥ ف�����ي (أع
) اخت��ار ٣٩-٣٦

ب��ول��س س��������ي��� 
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) و: نس��مع ش��يئاً ٤١-٤٠: ١٥ لمرافقته في رحلته التبش��يرية الثانية (أع
مباش��راً عن س��ي� إلى أن قبض على بولس وس��ي� في مدينة فيلبي بتھمة 

اث بلبلة في المدينة، فض�����ربوھما وألقوھما في الس�����جن وض�����بطت إحد
أرجلھما في المقطرة. وبعد أن حدثت الزلزلة وفتحت أبواب الس������جن 
ورغم ذل��ك لم يح��اول بولس وس������ي� الھروب، ھ��ذا الح��دث غير حي��اة 
الس������ج��ان واس������رت��ه. وبع��د ذل��ك غ��ادراً فيلبي واجت��ازا في أمفيبوليس 

) وفيھ��ا إلى بيري��ة، حي��ث ١: ١٧(أع وأبولوني��ة وآتي��ا إلى تس�������الونيكي
اضطر بولس أيضاً إلى مغادرتھا إلى أثينا، ولكنه ترك سي� وتيموثاوس 
ھناك. ومن أثينا أرسل بولس إليھما أن يأتيا إليه بأقصى سرعة، ولكنھما 

 ٢) وربما ٥:  ١٨ لم يلحقا ببولس إ: بعد وص������وله إلى كورنثوس (أع
  ٩:  ١١ كو

  

  خوة:سي� البارز بين ا�
يذكر س������ي� وبرس�������ابا  ٢٢:  ١٥ أع

زميل���ه إنھم���ا (رجلين متق���دمين في 
ا:خوة) وعندما يض���يف الكتاب س���ي� 
ب��أن��ه متق��دم بين ا:خوة فھ��ذا يجعلن��ا 
نرسم له صورة تحمل سمات الشخص 
الذي يأخذ مكانة كبيرة : في المركز 
بقدر ما ھي في الشھادة له. ولعل سي� 

ياً كانت كان متقدماً أو:ً في الخد مة أ
الخ��دم�ة التي أوكل��ت إلي��ه أو ربم��ا ھو 
بح��ث عنھ��ا وق��ام بھ��ا من واقع رؤيت��ه 
الخاص����ة لحاجة الكنيس����ة فالش����خص 
المتقدم بين ا:خوة ھو الشخص المقدام 
الذي : يتوانى في أي عمل يس����ند إليه 
و: ينتظر أن يوجھه ش��خص إلى عمل ش��يء في حاجة إلى ا:نجاز فھو 



٤ 

فحس������ب بل ما: يطلب منه بل ا:كثر ھو البحث  ينجز : ما يطلب منه
عن أدوار وأعمال لم يلتفت إليھا أحد بعض النظر عن ش���كلھا بمعنى إذا 

  كانت ظاھرة أو خفية.

  

ليس ص����عباً أن تكتش����ف إنس����اناً يعمل بقلبه واحاس����يس����ه بدافع الخدمة 
الحقيقية وبين ش������خص آخر يعمل ما ھو واجب أو لكي : ي�م. فطريقة 

للش���يء تظھر نواياك. ومن الواض���ح أن ما لفت انتباه الكنيس���ة إنجازك 
سلوبه  إلى سي� ھو ا
في الخدمة ودوافعه 
ما ينقص  ھذا  ھا. و ل
ك��ن���ائس��������ن���ا ال��ي��وم 
نا.  خدمت ويض������عف 
نا أص������بحنا نخدم  إن
ب���دواف��ع م��خ��ت��ل��ف���ة، 
وب���ال���ت���ال���ي ن���خ���دم 
بطريقة مختلفة ومن 
قد  نا أص������بحنا نفت ھ
ل��ل��ت��م��ي��ز وال��ت��ق���دم. 
وأص�������اب كثير من 

الرت��اب��ة  كن��ائس������ن��ا
والجمود والض���عف. 
ربما نحتاج إلى سي� 
وبرس���ابا وبولس وغيرھم رجال بارزون متقدمون في الكنيس���ة يعملون 
بقلوبھم، حتى تص������بح الخدمة والكنيس�������ة تماماً كما كانت في القرون 

  اKولى.

  

ولم يكن سي� متقدماً في الخدمة فحسب بل كان متقدماً في ع�قته بالرب 
س���لوكه المدقق فليت الخدمة والنجاح فيھا فحس���ب ھو وحياته الش���اھدة و



٥ 

الذي يجعل الكنيسة تشھد عن تقدم أعضائھا فكثيرون يخدمون ويتقدمون 
في الخدمة لكنھم يسلكون أحياناً سلوكاً يسيء للخدمة. أما الشخص الذي 
تش���ھد له الكنيس���ة ف�بد أن يكون س���لوكه وش���خص���يته وع�قته الروحية 

مش������ھود ل��ه من الجميع وھ��ذا ربم��ا م��ا جعلھم  متق��دم��ة ج��داً بمعنى أن��ه
يختاروه ليكون واحد من لوفد الذي أرس������لته الكنيس������ة إلى الكنائس في 
أنطاكية وسورية وكليكية وعندما قرر المجمع في أورشليم أن المؤمنين 

فقد كان  -من اKمم غير ملزمين بالختان
س�����ي� رج�ً متقدماً وعض�����واً بارزاً في 

لوكه أو:ً ثم خدمته الكنيس��ة من خ�ل س��
ثانياً. وعندما يش��ھد س��لوك اPنس��ان عن 
خ���دمت���ه يص������بح من الرج���ال اKتقي���اء 
البارزين. وربما رغم نجاحه في الخدمة 
وش���ھادة الكنيس���ة لس���لوكه إ: أن بروزه 
في الكنيس����ة لم يكن بقص����د الش����ھرة أو 
نة. Kنه كان نموذجاً Pنكار النفس  المكا

  والتواضع كما سنتحدث :حقاً.

  

ورغم أن س������ي� كان يتمتع بالجنس������ية 
الرومانية، إذ يظھر ھذا من حديث بولس 
في فيلبي عندما أدخل  إ: أن بروزه في 
الكنيسة لم يكن بقصد الشھرة أو المكانة. Kنه كان نموذجاً Pنكار النفس 

  والتواضع كما سنتحدث :حقاً.

  

ھذا من حديث ورغم أن س���ي� كان يتمتع بالجنس���ية الرومانية، إذ يظھر 
بولس في فيلبي عندما أدخل إلى السجن مع سي� وعوم� معاملة سيئة، 
قال لھم بولس ض������ربونا جھراً غير  عد ذلك اط�قھما (ف وأراد الو:ة ب
فا ا^ن  يان وألقونا في الس������جن. أ نا ونحن رج�ن رومان مقض������ي علي

   .٣٧:  ١٦ يطردوننا سراً. ك�! بل ليأتوا ھم أنفسھم ويخرجونا) أع
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ويظھر من ھذا الحديث أن س������ي� كان كبولس رومانياً. وھو مركز يدل 
على س������مو مكانة عائلته لكن ھذه المكانة ا:جتماعية لم تعطي لس������ي� 
المكانة المتقدمة في الكنيس�������ة بل س������لوكه وخدمته ولم يحاول ھو أن 
يل مركزه  ية في الكنيس�������ة على س������ب ماع نة اجت كا خذ م يأ ظاھر أو  يت

خدمته واتض�����اعه. فرغبة التقدم ل�مام لم تكن تس�����يطر ا:جتماعي بل ب
على س���ي�، ولم تكن ھدفاً يس���عى إليه. ولكن العظمة والمكانة جاءته من 
خدمته واتضاعه كما قال السيد المسيح (من أراد أن يكون فيكم عظيماً، 

وھ�ذا ھو الطريق والمب��دأ ال�ذي اتبع�ه  ٢٦:  ٢٠فليكن لكم خ�ادم�اً) م�ت
الخدمة على المكانة فنجح في الخدمة وعظمه الرب  س���ي� إذا أنه فض���ل

  فيھا وجعله بارزاً ومتقدماً بين ا:خوة.

  

  ٣٢:  ١٥ أع  سي� المعلم

  (ويھوذا وسي� إذ كانا نبيين وعظا اKخوة بك�م كثير شدداھم)

وكلمة نبي : تعني النبوة عن المستقبل لكن تعني الوعظ والتعليم وشرح 
المقدسة. ولذا يقول (إذ كانا ھما أيضاً نبيين وعظا ا:خوة وتفسير الكلمة 

  بك�م كثير..) أي ان النبي ھو من يقوم بالوعظ والتعليم.

  

ومن الواض������ح أن س������ي� كان مقتدراً في كلمة الوعظ. وھذا يرجع إلى 
اختيار الكنيس�����ة له لكي يقوم بش�����رح قراراتھا واقناع الكنائس بقرارات 

ن يذھب في مھمة كھذه ينبغي أن يكون مقتدرا المجمع في أورش���ليم. وم
  في القوة وله قدرة على ا:قناع بالحجة واللباقة والفصاحة.

  

اKمر ا^خر أن سي� كان واعظاً مشجعاً إذ أنه قام بتشديد ھذه الكنائس. 
وھذا ھو دور الوعظ أن يشدد ويقوي اPيمان و: ياتي ھذا إ: من خ�ل 

حي والعقيدة المس���يحية. فالوعظ ليس مجرد دراس���ة جيدة ل�يمان المس���ي
ك�م تش���جيع أجوف وإ: كان تأثيره تأثيراً وقتياً لكن الوعظ المبني على 
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العقيدة والدراس�������ة الص������حيحة للكلمة المكتوبة كلما كان مغيراً وبانياً 
  للسامعين.

  

لكن اKكثر من ھ��ذا وذاك ھو حي��اة المعلم، ف��المعلم يعظ بحي��ات��ه أو:ً 
ص����رفاته فالحياة اليومية العملية ھي الرس����الة الحية القوية وبس����لوكه وت

والمؤثرة، وعندما ترتبط حياة الواعظ بتعاليمه وتتطابق مع س������لوكه. 
تص����بح رس����الته ووعظه 
أكثر فاعلية وتأثيراً. وھذا 

فھناك ما نفتقده ھذه اKيام. 
الع���دي���د من أص������ح���اب 
ال���م���واع���ظ ال���م���ق���ت���درة 
والمن���ابر الجھورة لكن 

قرون إلى أص������ح��ابھ��ا يفت
الحياة الش������اھدة المتوافقة 
يمھم ووعظھم  ل تع���ا مع 
ومن ھن���ا تفق���د المن���ابر 
ف��اعلي��ة التغيير في حي��اة 
الن��اس. ونج��د أنن��ا نع��اني 
من فجوة كبيرة بين م���ا 
ي��ت���ع���ل���م���ه ال��ن���اس وم���ا 

  يسمعونه من عظات وتعاليم وبين ما يعيشونه في الحياة اليومية.

  

Kولى يخرج لنا سي� الشاب من قلب التاريخ ومن وسط رجال الكنيسة ا
المقتدر في الوعظ والتعليم ليقدم لنا نموذج حياة للواعظ المدقق والمعلم 

  القدوة ويخجلنا ويخجل كل واعظ ومعلم تختلف حياته عن تعاليمه.

  

إننا بحاجة إلى س��ي� الرجل الذي كان متقدماً بين ا:خوة بحياته الش��اھدة 
لمعلم القوي الحجة والفصيح اللسان وغيرته المتقدة للخدمة، والواعظ وا
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والدارس المتعمق والمش���جع والمش���دد لكل س���امعين. ورغم كل ما كان 
يتميز ب��ه من نبوة وتعليم إ: أن��ه ارتض������ى أن يكون خلف بولس، ولم 
يحاول أن يكون بارزاً ظاھراً مس���تق�ً. تاركاً المجد � والعظمة للمس���يح 

  بع لبولس.واكتفى أن يعيش في ظل نور المسيح وتا

  

  سي� رفيق ا(لم:
اختار بولس لرحلته التبش��يرية الثانية س��ي� ليكون رفيقاً له بعد أن افترق 

وذھبا ك�ھما في   ٣٩-٣٦:  ١٥ عن برنابا بس����بب يوحنا مرقس في أع
طريقھما للتبش��ير والكرازة ومن عادة بولس أنه كان دائماً في حاجة إلى 
ص���حبة ش���خص آخر ليس���اعده 

رز معه. وعندما ويش����جعه ويك
اختار بولس س����ي� معه لم يكن 
مجرد اختي��ار عش������وائي لكن 
عادة يختار اPنس����ان رفيقه لما 
يجده فيه من انسجام في الروح 
وتف���اھم وربم���ا تش���������اب���ه في 

  شخصياتھما وأفكارھما.

  

وسي� كان معيناً ورفيقاً شجاعاً 
بعيت���ه  بولس وليس معنى ت ل
لبولس أن��ه أق��ل من��ه لكن Kن��ه 

ن شخصاً موھوباً في ھكذا يكو
القيادة وآخر تابعاً. ولعل س����ي� 
بمفرده رج�ً عظيماً لكن وجوده بجوار بولس الش��خص��ية القيادية طغت 

  عليه وظھر وكأنه رج�ً عادياً لكن سي� كان رج�ً قوياً شجاعاً.
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رج�ن ممتلئان غيرة وحماس�����ة ل�يمان  -دخل بولس وس�����ي� إلى فليبي
الة رس����الة اPنجيل وانخرطا في التبش����ير المس����يحي مش����تع�ن بالرس����

والكرازة. ويبدو أنھما استطاعا معاً أن يحدثا انق�باً في المدينة. فك�ھما 
مة وعظ  له كل ناع وك�ھما  قة والحجة في ا:ق با حة والل يملك الفص�������ا
متميزة مقتنعان بالرس��الة متحمس��ان لھا فلم يفترا عن المحادثة باPنجيل. 

متاعب. فقد قبض������وا عليھما بتھمة إحداث بلبلة في وھذا جلب عليھما ال
المدينة، وض������ربوھما وألقوھما في الس������جن، وض������بطت أرجلھما في 
المقطرة. ولكن رغم ھذه المعاناة وا^:م واPھانة إ: أنھما اس���تطاعا أن 
يرس������� من قل��ب اللي��ل البھيم 
ن��وراً وم��ن وس��������ط اKح��زان 

الص���مت ابتس���امة ومن وس���ط 
الس������جن الرھي��ب في زنزان��ة 

اغنية ومن قلب اKلم فرحة. فلم 
تمنعھم���ا القيود والقض������ب���ان 
وا^ث��ار ال��دامي��ة في الجس��������د 
والحراس��ة المش��ددة عليھما في 
بح���ان هللا  الس�������جن. أن يس�������
ويمجدانه. ويبدو أن كل منھما 
ب��دون اتف��اق ش������عر ك��ل واح��د 
منھم برغبته في التعبير عن ما 
بداخله. لقد ش��عراً معاً في وقت 

ة الغامرة. إذ أنھما واحد بالسعاد
يتألمان من أجل المس��يح فما أجمل ھذا اKلم أنه ش��رف ومجد. إن كلمات 
المس��يح تتحقق (طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة 

. فقد كان لس�����ان حال كل ١٢-١١ : ٥ ش�����ريرة.. افرحوا وتھللوا..) مت
وامتياز أن  واحد منھما من أنا حتى أُھان من أجل المس������يح أنه ش������رف

بدأ التس������بيح و:  مان  تألم Kجله. ومن ھذا المنطلق وھذا اPي عاني ون ن
أدري من ال��ذي ب��دأ الترنيم ولكني أتخي��ل أن واح��د ب��دأ ي��دن��دن ب��اللحن 
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وا^خر بدأ بالكلمات ثم اش�����تركا معاً في ترنيم بص�����وت منخفض ثم بدأ 
فيھما  الص������وت يرتفع وش������عرا ك�ھما أن الترنيم يعطيھما القوة ويجدد

الحياة وينس������يھما القيود وعتامة الس������جن فبدأ يرنما بقوة وكلما علت 
الترنيمة كلما امت� بالسعادة ونسي اKلم ولم يكتفيا بترنيمة واحدة لكنھما 
بدءا يس������بحان بترنيمات وترنيمات. و: أعرف ما نوع الترنيمات التي 

ر أو تحدي أو ترنموا بھا لكني أتخيل أنھا ترنيمة شكر أو فرح أو انتصا
  كل ھذه الماني معاً. 

  

انطلقا بولس وس������ي� بالتس������بيح ولم يعرفا أن يتوقفا أو يھدأ وارتفعت 
أص�����واتھما عالية عالية حتى أن الس�����جناء بدءوا يس�����معونھم بوض����وح 
وينصتون لھذه اKصوات العزبة ويندھشون أنھا تخرج من قلب السجن 
وٮتية من زنزانة بولس وس������ي� وربما لم يس������تطيعا أن يدركا أن ھناك 

بر عن فرحة بالس������جن لكن ھذا ھو اPيمان. لقد رنما س������جيناً يرنم ويع
وس��بحا وحو: الس��جن إلى كنيس��ة وارتفعت ترنيماتھما إلى الس��ماء حتى 
ھزت السماء وھزت اKرض كلھا فحدثت زلزلة عظيمة حتى تزعزعت 
أس�����اس�����ات الس�����جن وانفتحت اKبواب كلھا وانفكت القيود. ولعل بولس 

ة Kنھما كانا ي حالة روحية عالية. وس������ي� لم يدريا بما حدث في البداي
لكنھما قدما نموذجاً حياً بحياتھما وليس فقط بكلماتھم عندما التزم اKمانة 
ولم يھربا من الس�����جن رغم الفرص�����ة المتاحة ورغم أنھما وض�����عا في 
الس�جن ظلماً. لكن الس�لوك الحي اKمين عندما يتطابق مع الكلمات النقية 

  تطيع أن يغير اعتى البشر وأكثرھم شروراً. المقدسة واPيمان العظيم يس

  

لقد تس����بب ھذا الموقف العظيم النبيل اKمين في خ�ص الس����جان وأھل 
بيته الذي أدرك أن بولس وس����ي� رج�ن تقيان يحم�ن رس����الة حية ھو 

  في حاجة إليھا.

  

ھكذا عندما تتحد العبادة بالس������لوك تنتج تأثيراً فعا:ً في حياة الناس كان 
ج�ً في إيمانه، في معاناته، في ا^:م الكثيرة. لم يكن أقل من س������ي� ر
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بولس في شيء لم يتذمر أو يتردد أو يشك ولم يخور أو يضعف بل كان 
ش��ريكاً لبولس في كل ش��يء تحية لھذا الرجل العظيم الذي عاش في ظل 

  بولس دون تذمر أو رفض بل في خضوع واتضاع.

  

نوعھا لكن س������ي� رافق بولس في  لم تكن ھذه الحادثة ھي الفريدة من
أكثر من مدينة وش������اركه العديد من اKحداث وعانى معه الكثير وتحمل 

  معه اKكثر.

  

فبعدما خرجا من الس������جن عندما عرف الحكام أنھما رومانيان (جاءوا 
 ١٦ وتض�رعوا إليھما وأخرجوھما وس�ألوھما أن يخرجا من المدينة) أع

. ف��غ���ادروا ٣٩-٣٧: 
ف�ي  ف�ل�ي�ب�ي واج�ت���ازا

أمفيبوليس وأبولوني���ة 
وأتيا إلى تس������الونيكي 

ومنھا إلى  ١:  ١٧ أع
بيرية، حيث اض�����طر 
بولس إلى مغ���ادرتھ���ا 
إلى أثين���ا، لكن���ه ترك 
س�������ي� وتيموث���اوس 

-١٤:  ١٧ ھن���اك أع
١٥  

كر  بولس ي���ذ نج���د  و
كرازته ھو وس��لوانس 
وت���ي���م���وث���اوس ف���ي 

:  ١كو ٢كورنثوس 
 تس ١نيس��ة تس��الونيكي وھو ما يتفق مع ما ذكره في رس��التيه إلى ك ١٩
  .١:  ١ تس ٢، ٢-١ : ١
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يرسل تحياته وتحياتھما أيضاً إلى كنيسة في تسالونيكي، التي كان سي� 
  ٩-١:  ١٧ رفيقاً للرسول بولس في تأسيسھا أع

  

ولم يكن س�����ي� رفيقاً لبولس فقط لكنه من الواض�����ح أنه خدم مع بطرس 
اKولى عندما قال (بيد الرس����ول ايض����اً وھذا يؤكده بطرس في رس����الته 

:  ٥ بط ١كتبت إليكم بكلمات قليلة)  -كما أظن  -س������لوانس اKخ اKمين
و: نعلم ھل كان س���ي� حام�ً للرس���الة أم أنه اش���ترك في كتابتھا أو  ١٢

قام بتدوينھا أو ص��اغھا في ھذا 
اKس�������ل��وب، ف���ال��م��ع��روف أم 
مس��جلي الرس��ائل كان لھم قدر 
كبير من الحري���ة في التعبير 

وفي ھذه  -أفكار س�������ادتھم عن
الح��ال��ة يمكن أن يكون بطرس 
ق���د وثق في س������لوانس "اKخ 
اKمين" المؤھ���ل للتعبير عن 
كار بطرس ومش�������اعره من  أف
نحو المؤمنين من اKمم في 
آسيا الصغرى خاصة أن ھناك 
تش���ابھاً في اKفكار والتعبيرات 
بين رس�����الة بطرس الرس�����ول 
اKولى والرس���������التين اKولى 

لى كنيس��ة تس��الونيكي والقرار الذي أص��دره المجمع الذي انعقد والثانية إ
في أورش����ليم من الرس����ل والمش����ايخ وكان س����ي� أحد الذين حملوه إلى 

  .كنائس اKمم

  

وKن س���ي� بما له من فص���احة ولباقة وKنه واعظ مقتدر ودارس ومعلم 
عظيم فقد كان له من المؤكد أس��لوبه الكتابي الس��لس والش��يق ومن ناحية 
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خرى فإن بطرس ص��ياداً يھودياً غير متعلم، فكيف يكتب اللغة اليونانية أ
  بمثل ھذه الب�غة والس�سة؟

  

لكن على أي حال ھذا الرأي ليس مؤكد وله ردوده ونحن لس�����نا بص�����دد 
سي� كان رفيقاً لبولس وأيضاً  شة ھذا اKمر بل إننا نود أن نقول أن  مناق

لتواض����ع والخض����وع. في قبوله لبطرس ولكثيرين وكانت خدمته مثا:ً ل
أن يكون س������واء مع بولس أو بطرس أو غيرھم تابعاً طائعاً غير طامع 
في المظھر أو المكانة أو الوص������ول لمنص������ب. وھذا ما تميز به كخادم 

  صالح أمين ليسوع المسيح.

  

  أخيراً والمجد:
: أشعر أن ھناك مجداً يضاھي أي مجد أكثر من شھادة الكلمة المقدسة 

ناً عن حيا نه أمي بأ ياً وواعظاً  -باراً  -ة اPنس�������ان  ماً بين ا:خوة نب قد مت
مش���جعاً. إن ما ناله س���ي� من تقدير ومن ش���ھادة الوحي المقدس يبرھن 
ويدلل على عظمته. فقد شھدت الكنيسة عن خدمته وثقتھا في قدرته على 
القيام بالرس��الة المكلف بھا إلى كنيس��ة أنطاكية وس��ورية وكليكية. وش��ھد 

لوقا البشير كاتب سفر اKعمال وكذلك بولس الرسول وأيضاً بطرس  له
  الرسول.

  

رجل مثل ھذا ينال كل ھذه الش����ھادة والتقدير من عظماء فھذا دليل على 
عظمته لكن اKكثر أن الش������ھادة ھي ش������ھادة الوحي المقدس. فا� دائماً 
يكافئ كل إنس������ان يخدمه بأمانة واخ�ص. وس������ي� وإن كان في خدمته 
يعيش في الظل إ: أن هللا ميزه ومنحه ما يس������تحقه من خ�ل ش������ھادة 
الوحي والرس����ل عنه فتقديراً وعرفاناً منا لھذا الرجل العظيم الذي عاش 
متواري��ا بعي��داً عن اKض������واء ولم يح��اول أن يبح��ث عن المج��د ال��ذاتي 
والش������ھرة وفض������ل أن يكون تابعاً ^خرين. رغم ما يملكه من إمكانات 

  اً عظيماً.تجعله رائد
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وھذا الفص��ل ھو تعبيراً وتقديراً من أبناء القرن الحادي والعش��رين لذاك 
الرجل الذي عاش قديماً في القرون اKولى. نعبر به عن عظمته ونعلن 
ل�ه عن تق�ديرن�ا واعتزازن�ا ب�ه وعن اKثر الب�الغ ال�ذي ترك�ه وال�دروس 

يتعلمھا كل اKجيال العظيمة التي تركھا لنا والتي نتعلم منھا إلى اليوم وس
  .القادمة

  

إننا نذكرك ولن ننس����ى كل ما فعلت وھذه لمس����ة تقدير يس����جلھا التاريخ 
  لرب سواء في اKضواء أو في الظل.لمن عاش أميناً ل


