
 

  وســـــــــــــــاستفان
  قوة غفران

  ٧-٦أعمال 

  

  القس سامى حنين
  

  

  

قاس نجاح المرء وما يتركه من أثر فى حياة الناس من حوله � يُ 
بطول أو قص'''ر حياته. فكثيرون يعيش'''ون طوي$ً ولكن ما يفعلونه 

 نلكنھم يتركو ،كون ض''عيفاً وآخرون يعيش''ون قلي$ً به ي نويؤثرو
  تأثيراً عظيماً. 

  

اس''تطاع أن يؤثر فى أمة بأكملھا فيوحنا المعمدان فى س''تة أش''ھر 
ويقدم رسالته كاملة ويعيش فى قلوب وذاكرة الناس عبر التاريخ، 
والمسيح فى ث$ث سنوات غيَّر م$مح اIنسانية كلھا فكراً وإيماناً 

  وكل أوجه الحياة و�زال تأثيره وسيظل إلى انتھاء التاريخ.

  



 

وات كسيده، وھذا ھو استفانوس الرجل الثالث الذى خدم ث$ث سن
واZكثر من ذلك أن خدمته لم تكن كخدمة الرس'''''''ل، فھو لم يكن 

ف بھا لم تكن الكرازة والتبش''ير لكنھا لِ رس''و�ً والمس''ئولية التى كُ 
ظل، دور خلف  مة فى الخفاء، عمل فى ال خد ماعية،  مة اجت خد
اZض''واء. ومع ذلك كان لخدمته ولحياته أثراً أكبر بكثير من فترة 

  رسالته.خدمته ومن نوع 

  

انه الرجل الذى ارتض''''''ى بالقليل فأقامه هللا على الكثير. الرجل 
الذى أراد العمل فى الخفاء، فوضعه هللا فى العلن، وصنع به ومن 

  نط$قة للخدمة والشھادة فى كل المسكونة.إل وخ$له نقطة تحوِّ 

  

اس''''''تفانوس يتميز بأن موته لم يكن أقل قوة من حياته، بل ربما 
ق على حياته. فبس''بب اس''تش''ھاده تغير حال الكنيس''ة، وانطلقت تفوَّ 

من دائرة اليھود إلى كل اZرض، ولم تعد قاص''''''رة فى خدمتھا 
على ش''عب أو أمة بل على الجميع، إن اس''تش''ھاد اس''تفانوس، كان 
الش'''رارة التى اندلعت لتعلن عن رس'''الة المس'''يح المخلص لجميع 

  الشعوب.

  

أعماقھا لنعرفھا، ونتعرف ھذه الش''خص''ية تس''تحق أن نغوص فى 
على الدور الذى قامت به، والرس'''''''الة التى أدتھا، لنتعلم ما نحن 

  بحاجة إليه فى أيامنا وعصرنا الحاضر.

  



 

  استفانوس

ا�سم يعنى (إكليل أو تاج) ويقول القس إلياس مقار تعليقاً على ھذا 
من جنود المسيح فاز بالتاج  يالمعنى أن استفانوس كان أول جند

  كليل عند استشھاده.Iأو ا

  

ھو واحد من اليھود  يكان اس'''''تفانوس من يھود الش'''''تات، وبالتال
الغرباء الذين زاروا أورشليم وقبلوا المسيحية. ويقول البعض أنه 
كان واحد من الس''''''بعين تلميذ الذين اختارھم المس''''''يح للتبش''''''ير 
والخدمة وآخرون يقولون أنه جاء للمسيح يوم الخمسين من خ$ل 

  طرس.عظة ب

  

أنھم  يورغم أن اZس''''ماء الس''''بعة أس''''ماء يونانية لكن ھذا � يعن
 ييونانيون، Zنه كان لكثيرين من اليھود اس''''''مان، أحدھما يونان

نانيين، لكيواvخر عبران  ي، واZرجح أن أكثرھم من اليھود اليو
سبيل إلى التذمر. وأما اليونانيين ھؤ�ء فھم المؤمنون  � يبقى من 

يتكلمون باليونانية اض''''''طراراً بس''''''بب طول حياتھم  اليھود الذين
  Zجيال كثيرة وسط الب$د اليونانية.

  

   



 

  استفانوس وخدمته المتواضعة

  

اختير اس''تفانوس لخدمة الش''موس''ية وھى خدمة الفقراء واZرامل  
والمحتاجين، ونس''''تطيع أن نس''''ميھا بلغتنا المعاص''''رة ھى العمل 

ل وأطعمة وم$بس لتوزيع المخص''''''ص''''''ات من أموا يا�جتماع
وك''ل أعواز الحي''اة. لكن ھ''ذه الخ''دم''ة لم تكن منظم''ة، وب''دأت 
الش''''كوى من ھذه الخدمة . فبدأت الكنيس''''ة فى تنظيم الخدمة على 

أس'''اس إعادة النظر فى ھيئة الخدام 
  الذين ظھر الخلل من خ$لھم.

  

ونس'''''''تطيع أن نقول أن خ'''دم'''ة 
الشموسية كانت تختص بكل المھام 

ع الم''الي''ة، كيف تُج َمع، وكيف توزَّ
وكيف تخص''''''ص لzكل  والملبس 
ية  مال ما  وكل ش''''''ئون الحياة، طال
الكنيس''ة أص''بحت مش''تركة بين كل 

  أفراد الكنيسة.

  

كان اس'تفانوس له ملكات ومھارات 
يرة  ث يرة وك ب ك خرى  ومواھ'''ب أ
معجزات  ل يم وا ل ع ت ل لوعظ وا ك'''ا

وغيرھا وسوف نتحدث عنھا فيما بعد بالتفصيل، ورجل بمثل ھذه 
كانيات ويخص''ص لخدمة اجتماعية ربما يش''عره ھذا ا�ختيار ا�م

يه مس''''''ؤولية  ند إل بعدم تقدير مواھبه وعدم الثقة فيه حتى تس''''''
اجتماعية، وھو يملك ما يملكه الرسل تقريباً من مواھب وقدرات. 

ل الخدمة بِ ولكن اس''''''تفانوس لم ينظر لھذا اZمر على ا�ط$ق وقَ 
ولم يحاول أن يثبت للرس''ل  واعتبرھا ش''رف وامتياز � يس''تحقه.

ته التى تؤھله لخدمة أفض'''''''ل أو أقوى كخدمة الكلمة أو  يا امكان
ز وھذا التبش''ير. بل بكل تواض''ع وحب قبل الخدمة. وھذا ھو التميُّ



 

لذى ينبغى أن يكون خلف كل خدمة، وھو خدمة هللا  لدافع ا ھو ا
كما يرى هللا والروح القدس، وكما ترى الكنيس'''ة احتياجھا، وليس 

ما يظھرن يكما يحلو ل عار  يأو  كان ش'''''' قد  أو أى ھدف آخر. ل
ماذا يريد الرب من فانوس ھو  ياج  ياس''''''ت عل؟ وما ھو احت أن أف

ھميتھا ودورھا فى أالكنيس''ة؟ ولم يبحث عن نوعية الخدمة ومدى 
  الكنيسة.

  

ومن المھم أن نعرف أن ش''روط اZش''خاص الذين اختاروھم لھذه 
صفات دقيقة وھامة جداً.  يبل ھالخدمة  ليست بسيطة أو سھلة، 

فى الظل غالباً ما تحتاج  يمما يدل على أن الخدمة البس''''''يطة الت
إلى ش''''خص''''يات خاص''''ة جداً. Zنھا تس''''توجب اZمانة والحكمة 
 –والتقوى وغيرھا من السمات اIيمانية الحية. ولن$حظ الشروط 

  ؟يما ھ

  

 –مملوءين من الروح الق---دس  –مش------ھوداً لھم من الجميع "

". وھذه الص''فات تحتاج أن نتوقف أمامھا إذ مملوءين من الحكمة
فما ھو  –انھا توافرت فى اس''''''تفانوس موض''''''وع ھذا الفص''''''ل  

  مدلولھا؟

  

  مشھوداً له من الجميع -١

من ذا الذى يس''''''تطيع أن يجمع آراء الناس جميعاً على الثقة فيه، 
 والتقدير وا�حترام وا�عتراف بص''''''$حه وإيمانه، وع$قته با�

  والناس.

  

إن ھذه النوعية من البش''''''ر نادرة الوجود  فليس س''''''ھ$ً أن تجد 
ع الناس على حس'''ن س'''يرته وس'''لوكه وأخ$قه، Zنه مِ جْ ش'''خص'''اً يُ 

غالباً ما تجد البعض يكون له بعض التحفظات أو المآخذ. لكن أن 
تجد شخصاً ينال شھادة الجميع بحسن السير والسلوك، فھذا يعنى 

Iنجيل المس''''''يح، متش''''''بھاً بس''''''يده الذى كان  أنه يعيش كما يحق



 

نموذجاً للحياة اZمينة، التى لم تعرف خطية، وحفظ ما قاله الس'''يد 
   تعلموا منى 9نى وديع ومتواضع القلب ..""

 يھو حياة وس'''لوك، وأن كل مس'''يح يوأدرك أن اIيمان المس'''يح
أن يكون ش'''ھادة حية للمس'''يح فيرى الناس أعماله الحس'''نة  يينبغ

  ويمجدوا اZب السماوى.

  

لكنه كان يعيش  –لم يكن اس''تفانوس يقص''د أن ينال ش''ھادة الناس 
ويس''''لك أميناً مع إلھه فكانت النتيجة أنه جذب اZنظار نحوه ونال 

  شھادتھم.

  

ويبدو أن وص''ف اس''تفانوس بأن وجھه كوجه م$ك، يدل على أن 
الناس، وارتقت إلى مص'''''''اف فاته وحياته تجاوزت مظھر ص''''''

. وكان �بد لھذه الص''''''فة فى المختارين لھذا العمل Zنھم الم$ئكة
ويتص'''''رفون فى أموال  –س'''''يعملون وس'''''ط العائ$ت واZرامل 

  الكنيسة وتوزيعھا باZمانة.

  

  ممتلئاً من الروح القدس -٢

الجميع له أنه  وھذا ھو السر فى استقامة حياة استفانوس وشھادة
ممتلئ من الروح القدس. وا�مت$ء بالروح القدس يعنى تكريس 
الفرد ونفسه �، وإعطاءه الحرية الكاملة للعمل فيه وبه، فالروح 
القدس يعمل فينا بالقدر الذي نسمح نحن له به. فبقدر ما يكون 
اIنسان منفتحاً على عمل روح هللا، وقريباً من شخص هللا، 

ختبر ارشاده، مصغياً لصوت الروح، كلما ع نصحه وإمتجاوباً م
حياة الملء والبركة فيغدو سلوكه مستقيماً. ولكن كيف يعرف 

يقول اZب متى المسكين  :ناس أن ھذا ممتلئ من الروح القدسال
  أن الروح نفسه يشھد عن نفسه.



 

  

والممتلئ من الروح الق'''دس رج'''ل متق'''د 
غيور في عمل الخير، والش'''''ھادة للمس'''''يح 
بالقول والس''''''لوك، وھو دؤوب � يكل في 

  اع$ن المجد للمسيح.

  

  

  

  ممتلئ من الحكمة -٣
  

والحكمة ھي ص''''فة من ص''''فات الروح القدس، فھو روح الحكمة 
ر لنا فيه كل كنوز خَّ ذَ والنص'''''ح. وكذلك ھي س'''''مة المس'''''يح، إذ مُ 

الحكمة والمعرفة والفھم. وبالتالي الممتلئ من الحكمة ھو ش''خص 
لي بالمس''''يح وله ش''''ركة وع$قة مقدس''''ة وخاص''''ة، متحد اتحاد ك

منفتح على عمله وروحه متش''''''بھاً به، يتعلم منه، يتمثل به، يفعل 
شموسية،  ضاً لعمل ال شيئته. وا�مت$ء من الحكمة أمراً �زماً أي م

ب الش'''ماس أن يحكم بالعدل ويزكي اZض'''عف وينحاز طالَ حيث يُ 
، وبين المغالي للمظلوم ويميز بين الص'''''''ادق في دعواه والمدعي

  في الطلب والخجول. يتجنب التبذير ويقتصد في القليل.

  

وليس ذلك فقط، لكن في كل شئون الحياة يستطيع اIنسان الحكيم 
أن يتخذ القرارات الص''''''حيحة في الوقت الص''''''حيح بالص''''''ورة 
المناس''''بة والحكمة ھي فلس''''فة الحياة، وھي فھم اZمور بص''''ورة 

  يرى ما خلف اZحداث واZمور.صحيحة واIنسان الحكيم ھو من 

  

يقول بعض العلماء أن اس''''تفانوس تخرج من مجمع ا�س''''كندرية 
س فيه اللغة اليونانية وأقوال الف$س''''''فة والحكماء، رَّ دَ الذي كانت تُ 

وقد تخرج منھا أبلوس أيض'''''''اً. ويدللون على ذلك بذكر الحكمة 
  التي يتصف بھا وقد تكررت أربع مرات في سيرته. 



 

ال أنھم لم يق''دروا أن يق''اوموا الحكم''ة التي يتكلم بھ''ا، وحينم''ا يق''
فة كعلم ومنھج، وھي طبعاً في ثقافتھا تفوق  فالمقص''''''ود الفلس''''''
مستوى جماعة يھود أورشليم المتعصبين. أضف إلى ذلك حكمة 
هللا النازلة من فوق عندما تص'''''بغ الحكمة اZرض'''''ية لتحولھا إلى 

مقاً، وھذا وض'''''ح كل حكمة روحانية كم يكون اIنس'''''ان قوياً متع
الوض''''''وح في دفاع اس''''''تفانوس وحججه وعظته ال$ھوتية التي 
ية،  قدم عمق الحكمة واZفكار ال$ھوت ھا أن ي اس''''''تطاع من خ$ل
والمفھوم الصحيح ل�يمان إذ جعل اIيمان المسيحي على مستوى 

  كل الناس والعالم.

  

قة  ته العمي فانوس قوة إذ زاد فوق دراي وھكذا غدت حكمة اس''''''ت
بالفلس''فة قوة الروح القدس، فص''ارت حكمة مس''يحية � تض''ارع. 
ولك أن تتخيل عزيزي القارئ فيلس''وفاً متعمقاً في حكمته ودرايته 
بأصول الك$م والحوار، وإعطاء البيان والبرھان والتضييق على 
المقاوم والمكابر، ثم أض''''''ف إلى ذلك نعمة الروح القدس وحكمة 

نطق الكلم''ة يخرج معھ''ا نوراً  الروح الوديع الھ''ادئ، ال''ذي في
وس''''''يفاً معاً، نوراً إلھياً يكش''''''ف الباطل، وس''''''يفاً يخترق النفس 
المماحكة ويوقعھا ص''ريعة أمام الحق تتلوى وتختبئ في ض''$لھا 

  وكذبھا.

  

  مملوءاً إيماناً  -٤

وھذه الصفة خص بھا البشير لوقا استفانوس دوناً عن الشمامسة 
لنفس المھمة، وأضاف أيضاً كلمة الستة اvخرين، الذين اختيروا 

  القوة وصنع اvيات والعجائب على يديه.

  

وكلمة إيمان تش''ير إلى اIيمان بالرب يس''وع المس''يح، واس''تيعابه 
اس''''''تيعاباً ص''''''حيحاً (للعقيدة) فكلمة اIيمان تعني الثقة بص''''''دق 
اIنجيل وص''''''حته، وبالتالي ممتلئ غيرة وش''''''جاعة في تعريض 

ان مؤس''''''س على معرفة، وان امت$ءه نفس''''''ه للخطر كما أنه إيم



 

ب''اIيم''ان يعني امت$ءه ب''الحجج عن اIيم''ان التي  افحم''ت ك''ل 
  السامعين وكل المجادلين.

  

وھن'''ا ينبغي أن نش'''''''''دد على 
ض'''''''رورة ال'م'ع'رف'''ة وال'ف'ھ'م 
سة الجادة والمدققة لكلمة  والدرا
هللا، التي بھا يس''''تطيع الفرد أن 
يكون راس''''''خاً في عقيدته وفي 

ارات فكري'''ة مواجھ'''ة أي تي'''
أخرى. ف''اIيم''ان � يقف عن''د 
بارية  حد المعرفة اZولى ا�خت
مة  للمس''''''يح، وھي رائع'ة وھ'ا
واس''''''اس''''''ية. لكنھا ھي البداية 

لرحلة من المعرفة المدققة للمس'''يح والكلمة المقدس'''ة التي ترس'''خ 
  وتؤسس ھذا اIيمان.

  

ستفانوس  أما القوة فقد تعود على اIيمان القوي، أو على شخص ا
ممتلئ قوة وحماسة وشجاعة في مواجھة اvخرين، أضف إلى أنه 

كل ھذا اvيات والعجائب التي أيد بھا هللا ش'ھادة اس'تفانوس، ولعل 
ھذه الصفات تظھر بوضوح في خطبة استفانوس وفي دفاعه عن 

  نفسه أمام التھم التي وجھت له.

  

  

  استفانوس وعظمة شھادته

  

ما وجدوا أنه يبش'ر بقوة، لقد اتھموا اس'تفانوس اتھامات عديدة عند
وأن له حكمة وفلس''فة ومعرفة واس''عة، وله روح مغامرة مخلص''ة 
خ''اص'''''''ة عن''دم''ا عجزوا عن مواجھت''ه، ولم يق''دروا أن يق''اوموا 

  الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. فقد اتھموه باvتي:



 

  

  ف على موسى وعلى هللا.جدّ إنه يُ  -١

  أنه تحدث ضد الھيكل (الموضع المقدس) -٢

  الناموس أو شريعة موسى.أنه ھاجم  -٣

  

الحقيق'''ة تكمن في أن  –ھ'''ذه ھي ا�دع'''اءات لكن أين الحقيق'''ة 
اس''''''تف''انوس ق''دم مجموع''ة من الحق''ائق التي ص''''''''دم''ت اليھود 
والمعتقدات اليھودية فما كان منھم إ� إنھم اتھموه ھذه ا�تھامات 

  الباطلة. فما ھي تلك الحقائق؟

  

 ًCيمان ھبة من هللا بواس''''طة :أوIيس''''وع المس''''يح للعالم كله  أن ا
  وليس لليھود فقط.

  

  أن الحصول على الخ$ص باIيمان بيسوع المسيح. :ثانياً 

  

ھذه الحقائق كفيلة أن تھدم الكثير من معتقدات اليھود Zنھا تقول 
بص''''''ورة أخرى أين موس''''''ى؟ أين الناموس؟ وأين الھيكل؟ وأين 

ان واZھل'ة، العب'ادات الطقس''''''ي'ة وال'ذب'ائح؟ وأين العوائ'د؟ والخت'
  والسبت، واZعياد؟

  

م ضد الناموس أو موسى والمشكلة أن استفانوس كان أول من علَّ 
لخ. على عكس الرس'''ل جميعاً فلم يھاجموا العبادة اليھودية إ…أو 

  واعتبروا أن المسيحية امتداداً لليھودية.

  

م تعاليم المس'''يح بالنص، فأعلن أما اس'''تفانوس فكان أول كارز يعلِّ 
المس''''يح ھو أعظم من موس''''ى والھيكل وأنه ھو واvب واحد، أن 

  وأنه يجلس اvن في يمين العظمة في اZعالي.

  



 

نه رجل مُ  يدل على إ فانوس  ع ودارس للعھد لِ طَّ إن خطاب اس''''''ت
استطاع أن يربط  -القديم دراسة مدققة، وإنه صاحب فكر مستنير

التاريخ،  اZحداث معاً ليص''ل في النھاية إلى غاية التاريخ، وھدف
وخطة هللا العظمى للخ$ص بيس''''وع المس''''يح، بتدرج وفص''''احة 

  وحكمة وشجاعة وفكر منظم.

  

عتبره ع''دد كبير من المفس''''''رين أن''ه أول �ھوتي في اول''ذل''ك 
خ العقيدة الجديدة المسيحية يضع اZسس والمبادئ المسيحية ويرسِّ 

ح للكنيسة وقد سبق الرسل في ذلك. وھو أول من فھم تعاليم المسي
المواجھة لمفاھيم اليھود الخاطئة عن الناموس، كما أنه أول من 
فجر قض''''''ية دخول اZمم إلى المس''''''يحية على أس''''''اس ان موت 
المس''''''يح كان من أجل الجميع. فقد جاء للعالم كله دون تفرقة بين 

  لخ بمفرده.إ …شعب أو جنس أو لسان أو 

  

تماماً عن  فقد فتح الباب على مص'''راعيه لzمم الذين كانوا بعيدين
هللا، ف''اص''''''بح لھم نفس الحق ال''ذى لليھود فى اقترابھم الى هللا 

  بيسوع المسيح.

  

ھذه المفاھيم تعلن  لنا عن ھذا الرجل الذى فھم جيداً فكر المس''''يح 
واس'''''تخلص بحكمة واس'''''تنارة وفھم عميق، ھدف هللا من التاريخ 
ن وغاية الناموس واZنبياء، ومجىء المس''يح فى ملء الزمان ليكو

ھو الحقيقة التى تبطل كل شبه وكل مثال، ويعيد ھو ھدف الخليقة 
حد غيره  بأ نه ليس  ھا، وا ھا ومخلص'''''' فادي ھا، Zنه ھو وحده  كل
الخ$ص ھ'''ذا ھو المفھوم ال$ھوتى العميق والعظيم ال'''ذي عبر 
عنه واس'''س'''ه من واقع فھمه لتعاليم المس'''يح ولعمل المس'''يح. ھذا 

  الرجل العظيم استفانوس.

  

  

  



 

  ستفانوسخطاب ا

نحن لس''نا بص''دد دراس''ة نص الخطاب رغم أنه يس''تحق الدراس''ة 
والتأمل عن جدارة، لكنه ليس مجالنا ھنا. أما ما سنفعله ھو تحليل 

  النص الخطابى لنخرج منه ببعض سمات شخصية استفانوس.

  

ف'''الك$م ھو التعبير الحقيقى عن 
الشخص نفسه فك$مك يظھرك.  لقد 

Zح'''د  ق'''ال ذات يوم أح'''د العلم'''اء
ط$ب''ه (تكلم حتى أعرف''ك) إذ ك''ان 
ھذا الش''اب ص''امتاً دائما فلم يس''تطع 
المعلم أن يكتش'''''ف ش'''''خص'''''ية ھذا 
الطالب، فما كان منه إ� أن دعاه أن 
يح'''دد  تطيع أن  تكلم حتى يس''''''' ي
ش'''''خص'''''يته. فالك$م ھو الذى يعبر 
عن ص''احبه. لذا نس''تطيع أن نعرف 

  ة مختصرة.الكثير عن استفانوس من خ$ل خطابه. ولكن بصور

  

قة للعھد  -أ لدقي ته ا مة والش-------املة ومعرف تا كاملة وال ته ال دراي
   :القديم

ستفانوس يتاريخ يفالخطاب نص دين  ستطاع ا أن يحكى تاريخ  ا
نذ دعوة هللا �براھيم مروراً بموس''''''ى، ثم  به م له بش''''''ع ع$قة ا
اZنبياء، ثم الھيكل والذبائح، إلى ش''''''خص المس''''''يح.  ومن يقرأ 

Zعمال يستطيع أن يتبين ذلك بوضوح صحاح الساZابع من سفر ا
.  فانھا قدرة خاص'''ة ومعرفة واس'''عة أن يش'''مل العھد القديم يكاف

  كله فى كلمات قليلة ومختصرة ولكنھا وافية.

  

  :نظمصاحب فكر مُ  -ب

فنحن نجد استفانوس يضع اZحداث ليس فى تسلسلھا التاريخى    
فقط ، لكن أيض''''ا بحس''''ب ارتباطھا بنوع الع$قة والتدرج فى 



 

IاIللش''''عب.  ثم التركيز باس''''تفاض''''ة على أجزاء  يلھع$ن ا
والتلميح Zجزاء أخرى ثم العودة Zھمي'''ة الھيك'''ل فق'''د ك'''ان 

القارىء يمل صاحب سرد منظم لzحداث � يجعل السامع أو 
  أو يشت منه.

  

  سع الرؤى بعيد النظر:مستنير متَّ  يCھوت -ج

    Zحداث كقص''''ة وانما يس''''ردھا بص''''ورة تخدم فھو لم يس''''رد ا
الھدف الذى يس'''''عى له وقدمھا بقراءة عص'''''رية جديدة بحيث 

Zحداث القديمة من رموز ظھر ما تحتويه ھذه النص''''''وص وا
فانوس قدم النص ش'''ارة لzحداث الجارية المعاص'''رة. فاس'''تإو

القديم بقراءة معاص''''''رة فى ض''''''وء ا�حداث الجارية، وھى 
ھو موض''''وع  يء المس''''يح إلى العالم وموته وقيامته، الذيمج

قدرة  يدة وال جد ھذه القراءة ال له، ف بأكم قديم  تاريخ. والعھد ال ال
على التحليل وربطه اZحداث وا�س''''''تنارة الفكرية والروحية 

رجل ص''''احب رؤى وبص''''يرة عظيم، و يتدل على أنه �ھوت
  روحية عالية.

  

  قناع بالغة:إقتناع واقوة  -د

ا برسالة المسيح متشبع بفكر المسيح مؤمن كان استفانوس ممتلئً    
بدوره، أن ينير اZذھان المظلمة والمنغلقة التى �زالت تنظر 
إلى المسيح على أنه نبي عادي، وأنھا � زالت ترى أن نبوات 

لم تتحقق بعد، ولش'''''دة قناعته ومعرفته، اZنبياء عن المس'''''يح 
اس'''''تطاع أن يقدم حجج وبراھين وقوة ممتزجة بالص'''''دق ھذا 
ال$ھوت الجديد بص''''''ورة لم يس''''''تطع أحد أن يقاوم حكمته. 
فعندما تكون مقتنعاً بش''''''يء من المؤكد انك تقنع اvخرين به، 
أض'''''ف إلى ذلك قوة اس'''''تفانوس في الحجة وا�قناع والبرھنة 

  مة مذھلة.على رأيه بحك

  

  



 

  قة:لَ طْ شجاعة مُ  -و

به بكل جرأة أوقف     بداً الكلمات التي ختم بھا خطا � ننس''''''ى أ
  :اليھود أمام أنفسھم قائ$ً 

قَاِب َوَغْيَر اْلَمْختُونِيَن بِاْلقُ يَ «" اةَ الرِّ وِب َوا[َذاِن أَْنتُْم َدائِماً لُ ا قُس----َ
اَن آب--َ  ا ك--َ ُدَس. َكم--َ وَح اْلق--ُ اِوُموَن الرُّ َك أَْنتُْم. ك--َ  ُكمْ اؤُ تُق--َ يُّ أَ َذل--ِ

بَقُوا فَأَْنبَأُوا  طَِھْدهُ آبَاُؤُكْم َوقَْد قَتَلُوا الَِّذيَن س------َ ا9َْنبِيَاِء لَْم يَض------ْ
لِِّميِه َوقَاتِلِيهِ بَِمِجيِء اْلبَارِّ الَِّذي أَْنتُُم ا[َن ص------ِ  ِذيَن الَّ ْرتُْم ُمس------َ
   »."َولَْم تَْحفَظُوهُ؟ أََخْذتُُم النَّاُموَس بِتَْرتِيِب َمiَئَِكةٍ 

  ).٥٣ –  ٥١:  ٧(أعمال 

  

كانت مواجھة قوية  .إن ھذه الكلمات كانت قاس''''''ية لكنھا حقيقية
لكنھا ص'''''ادقة. كانت تش'''''ير إلى أن ثمة اض'''''طھاد س'''''يوجه إلى 
اس''''''تفانوس. ولكن لم يھاب أحد ولم يعبأ بالنتائج بقدر ما أراد أن 
يواجه ھؤ�ء بخطاياھم وتاريخھم الغير مش''رف. وأنا � أعتقد أن 

لص'''''اق التھم بالش'''''عب اليھودى. بقدر ما إقص'''''د اس'''''تفانوس ھو 
عوا فى نفس خط''أ آب''ائھم، وأن يح''ذرھم من يح''ذرھم من أن يق

ماد تل  يالت لذى قتلوه وق ياء من آفى رفض المس''''''يح ا بائھم اZنب
قبلھم، ولكن اvن فرص''''''ة للتوجه وإدراك الحقيقى والرجوع إلى 

  هللا.

  

نفس  يولعل ھذه الكلمات التى ختم بھا اس''''''تفانوس خطابه، تحو
فى نھاية  المعنى الذى قدمه المس''''''يح عندما نظر إلى أورش''''''ليم

  خدمته وقال: 

لِيمُ يَ " لِيُم يَا قَاتِلَةَ ا9َنْ  ا أُوُرش----َ لِيَن رْ مُ بِيَاِء َوَراِجَمةَ الْ يَا أُوُرش----َ س----َ
ٍة أََرْدُت أَْن أَْجَمعَ يْ إِلَ  َما تَْجَمُع ال أَْوCَ َھا َكْم َمرَّ اَجةُ فَِراَخَھا جَ دَّ َدِك َك

ْحتَ  يُدوا. نَ جَ  تَ َھا َولَْم تُِر باً!"رَ ْيتُُكْم يُْتَرُك لَُكْم خَ بَ َوَذا ھُ اَحْي (متى  ا
٣٨ - ٣٧:  ٢٣.(  



 

فلعلى ھدف اس'''تفانوس  ھو نفس ھدف المس'''يح لقد بكى المس'''يح 
على أورش''''ليم و�بد أن اس''''تفانوس كان يتمزق من أجل قس''''اوة 

  شعبه،  وھذا ھو دافع مواجھتھم.

  

  

  استفانوس واستشھاده

  

وش''''''ھادته بكل قوتھا ن تأثير حياة اس''''''تفانوس ودوره وتعليمه إ
وحماس''''''تھا ش''''''ىء آخر أكبر وأعظم. فبعد أن أنھى اس''''''تفانوس 
خطابه غض''''بوا منه وحنقوا عليه ودبروا لقتله، وبالفعل تم رجمه 

  بالحجارة حتى لفظ أنفاسه.

  

، موت اس''''''تفانوس ھو تش''''''ابھه مع س''''''يده والجليل والعظيم فى
الغفران والتشابه فى رد فعل استفانوس عل قاتليه فكما طلب سيده 

لص'''''البيه، طلب اس'''''تفانوس الغفران لراجميه، وھذه ھى العظمة 
  الحقيقية أن نغفر لمن يسيئون إلينا ويضطھدوننا.

  

إن استشھاد استفانوس كان له عظيم اZثر، وأھمية بالغة فى حياة 
  كل من شاول الذى تغير إلى بولس، وفى حياة الكنيسة نفسھا.

  



 

 ًCفى حياة شاول:  أو:  

ر اZعمال أن الذى نفذ عملية الرجم �ستفانوس شاب يذكر لنا سف
اس'''''مه ش'''''اول كان واقفاً يحرس ثياب الذين رجموا اس'''''تفانوس. 
ويقول لوقا البش'''ير أن ش'''اول كان راض'''ياً بقتله. ويبدو أن مش'''ھد 
قتل اس''''تفانوس واس''''تقباله للموت ببش''''اش''''ة وفرح دون خوف أو 

  اعر. ضعف، أثار فى نفس شاول الكثير من اZفكار والمش

  

إن موقف اس''''''تش''''''ھاد  كد كثير من المفس''''''رين وال$ھوتيينويؤ
اس''''تفانوس كان دافعاً قوياً وتأثيره كان ش''''ديداً. وله دور فعال فى 
تغيير حياة شاول إلى بولس، Zنه ھو نفسه يشھد فيما بعد ويقول: 
أنه كان عنيداً وكان مض''''''طھداً للكنيس'''''''ة، ولقد كان جانياً على 

موقف لم يفارق ذھن ش'''''اول وكان بمثابة اس'''''تفانوس. لكن ھذا ال
بالمس''''''يح، وأعدته �س''''''تقبال  الھزة اZولى التى قادته ل�يمان 
الص''''وت الذى ناداه أن يكف عن ا�ض''''طھاد، وأن يتألم من أجل 

  اسم المسيح.  

  

Zص''''حاح التاس'''ع وھذا الحدث كان تالياً لموت اس''''تفانوس، ففى ا
ته، وكان تغييره مباش'''''رة تمت مقابلة ش'''''اول بالرب وتغيرت حيا

فانوس. ومن ثم كان بولس  بة الثمرة التى أنتجھا موت اس''''''ت بمثا
المتغير س'''بباً فى خ$ص الكثيرين، وو�دة العديد من الكنائس فى 

  ب$د عديدة وانتشار المسيحية فى المسكونة.

  

  كان لموت استفانوس تأثيره الكبير فى الكنيسة:: ثانياً 

حدث اض''طھاد عظيم على  فبعد موت اس''تفانوس وبس''بب تعاليمه
  الكنيسة فى أورشليم، فتشتت الجميع فى كور اليھودية والسامرة.

  

والذين تش'''تتوا جالوا مبش'''رين بالكلمة، ومنذ تلك اللحظة خرجت 
الكنيس'''ة إلى العالم ولم تعد محص'''ورة فى أورش'''ليم لكنھا انطلقت 
إلى الس'''''امرة وإلى أقص'''''ى اZرض. وكان موت اس'''''تفانوس ھو 



 

التى أطلقت الكنيس''''''ة للعالم، تكرز للجميع بالبش''''''ارة الش''''''رارة 
  والخ$ص.

  

خدم المس''''يح فى عاش ي يھذا ھو اس''''تفانوس الش''''ھيد العظيم الذ
، ولكن الرب اس'''''تخدمه أعظم اس'''''تخدام، خدمة خفية متواض'''''عة

وبارك اتض''''اعه ورفعه إلى مس''''توى الرس''''ل أنفس''''ھم، وغيَّر به 
كما  للمس'''يحيين وأرس'''ى به قواعد العقيدة. يم$مح الفكر ال$ھوت

اس'''''تخدمه فى التبش'''''ير والكرازة، واZكثر من ذلك انه اس'''''تخدم 
  استشھاده فى انط$ق الكنيسة للعالم. 

  

نعم لقد كان عظيماً فى صفاته ومواھبه 
ونوع خدمته، واستخدام هللا له فى حياته 

 ينه نال أول إكليل كجندأ يوفى مماته ويكف
  له. اً لمسيح فتقديراً واحترامصالح ليسوع ا

 


