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أحد العنصرة عنوان األحد

١صفحة

(رسل ٢: ١-١٢) 
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦

تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ
يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ

انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ
ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ

نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ
الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ
ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ

ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
باقي  إلى  عشر"  "األحد  عبارة  تشير  سكارى.  كانوا  الرسل  بأنَّ  االتّهام  ينفي  بطرس  بدأ 
َّه عند اإلشارة إلى جميع الرسل يُقال "االثنا عشر" (أعمال ٦:  الرسل (راجع أعمال ١: ٢٨)، ألن
هذه  كرز  بطرس  أنَّ  ل  يُحتمَ الرسل،  جميع  إلى  بكالمهم  توجَّهوا  اخرين  السَّ أنَّ  مبا   .(٢
ا أنَّ  ل أيضً املوعظة بلغةٍ واحدة، بينما كان األحد عشر يترجمونها إلى اللُّغات األخرى. يُحتمَ
بينما  الشعبيَّة،  اليونانيَّة  ا  رمبَّ اجلميع،  يفهمها  ة  عامَّ بلغةٍ  تكلَّم  الَّذي  هو  وحده  بطرس 

اجتمع حوله الرسل اآلخرون كشهودٍ.

ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ
كانت ساعات اليوم عند اليهود تبدأ عند طلوع النَّهار، أي في حوالي الساعة السادسة 
ستمعيه، ألنَّ "اليهود األتقياء" ال يأكلون وال  دة لدى مُ عتمَ ة بطرس مُ ا. كانت حجَّ صباحً
َّام األعياد. وكان معظمهم  بت أو في أي ا في يوم السَّ يشربون قبل الساعة التاسعة صباحً
ثل "عيد اخلمسني"، والبعض  أو يشرب قبل الساعة العاشرة من صباح عيدٍ مِ لم يأكل 

ا ال يأكل ابتداءً من منتصف النهار السابق. اآلخر أيضً

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

بعد ذلك، شرح بطرس أنَّ ما رآه اجلمهور وما سمعوه، لم يكن نتيجةً لسكب اخلمر، بل 
السبعينيَّة  الترجمة  ٢: ٢٨-٣٢) بحسب  (يؤ  النبيّ  بيوئيل  روح اهللا، مستشهدًا  لسكب 
َّام األخيرة" (أعمال ٢: ١٧).  (الترجمة اليونانيَّة لكتاب العهد القدمي). تكلَّم بطرس على "األي
َّة لنبوءة يوئيل (يؤ ٢: ٢٨)، بل عبارة "بعد  َّام األخيرة" في الترجمة العبري لم تَرد عبارة "األي
ذلك" أو "ثمَّ". يتَّضح أنَّ الفترة الزمنيَّة املقصودة بالعبارة "بعد ذلك" هي الفترة الزمنيَّة 
َّام األخيرة" كما استخدمها النبيَّان أشعيا وميخا (أش ٢:  نفسها املشار إليها بعبارة "األي

٢؛ ميخا ٤: ١).
َّه هذه  َّام األخيرة". كان اليهود يعتبرون أن أخبر بطرس بالوحي أنَّ يوئيل كان يتحدَّث عن "األي
لك املسيح". وكأنَّ بطرس قال في الواقع: "هذه هي اللَّحظة الَّتي كنتم  العبارة تُشير إلى "مُ
َّام األخيرة" بناءً على  َّام األخيرة". وماذا يحدث في "األي تتوقَّعونها منذ قرون. قد وصلت األي

نبوءة يوئيل؟
َّه عندما انتهى النبيُّ مالخي من الكتابة، اختفت عطيَّة التنبّؤ من  كان اليهود يعلمون أن

يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ
انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ

ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ
نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ

ة متتدُّ من الشرق (بابل وفارس) إلى الغرب (شمال أفريقيا  ذكر لوقا ستّ عشرة مقاطعة وأمَّ
هتَدون prosêlutoi" الَّذين يشدّدون على اخلتان (أعمال ٢: ١١) من  وروما). كان "اليهود الـمُ

ضمن الَّذين اجتمعوا في يوم اخلمسني.
الفكرة الرئيسيَّة لكالم الرسل باللُّغات األخرى يُشار إليها بعبارة "يتكلَّمون بألسنتنا عن 
إسطفانوس  خطاب  من  األوَّل  اجلزء  يُعطينا  وقد   .(١١  :٢ (أعمال  العظيمة"  اهللا  أعمال 
إلى  العظائم  هذه  تشير  ا  رمبَّ هذه".  العظيمة  اهللا  "أعمال  موضوع  عن  حملةً   (٧ (أعمال 
مراجعة عمل اهللا بواسطة إسرائيل (نظرة شاملة إلى تاريخ اليهود من موسى إلى داود 

وحتَّى األنبياء مبا في ذلك النبوءات الَّتي تشير إلى املسيح).

الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ
كان هناك بعض املشكّكني بني اجلمهور، كما هي عادة البشر. نحن ال نعلم يقينًا ملاذا قال 
لم  لغاتٍ  ويسمعون  اجلمهور  بني  لون  يتنقَّ كانوا  ا  رمبَّ الساخر.  الكالم  هذا  النَّاس  هؤالء 
ا أنَّ الرسل  يفهموها، فاستخلصوا أنَّ الرسل كانوا يتكلَّمون بكالم سكرٍ فارغ. إذا ظنُّوا حقًّ
َّهم لم يستفسروا مبا فيه الكفاية. ولكن يُحتَمل  كانوا "قد امتألوا سالفة"، يكون هذا ألن
كر ال  معة. السُّ َّهم كانوا يعرفون تلك اللُّغات، ومع ذلك أرادوا أن يقولوا شيئًا يشوّه السُّ أن
ملوعظة  ةً  منصَّ أعطت  الناس  هؤالء  سخرية  لكنَّ  كثيرة،  بلغاتٍ  يتكلَّم  االنسان  يجعل 

بطرس في اآليات التالية.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ امل لُوا  دَخَ َّا  وملَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة واألخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي املر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد اجلديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ األسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ ال يوجد فيها اسم "يهوذا اإلسخريوطيّ". عشر اسمً

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ

َّتة. مبا أنَّ كثيرين قطعوا آالف  ة، فإنَّ فعل "يُقيم" قد يشير إلى إقامة موق َّار من كلّ أمَّ الزو
األميال؛ ومبا أنَّ الفترة الزمنيَّة الَّتي تفصل بني عيد الفصح وعيد اخلمسني تقلُّ عن شهرَين، 
َّار يبقون عادةً في أورشليم حلضور كال العيدَين. و"الرجال األتقياء" فقط هم الَّذين  فإنَّ الزو

يقومون بهذه الرحالت الطويلة واملعرَّضة للمخاطر.
 

كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦
تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ

َّه دويُّ ريح"، أو إلى اللُّغات  وت الَّذي "كأن ا إلى الصَّ ا حدث ذلك الصوت" إمَّ تُشير عبارة "فلمَّ
الَّتي كان الرسل يتكلَّمون بها. واستجابةً لهذا الصوت، "احتشد اجلمع وأخذتهم احلَيرة، 
َّه كان هناك ممثّلون من أكثر من  ألنَّ كلَّ واحدٍ منهم كان يسمعهم يتكلَّمون بلغته". مبا أن
، أو جلميعهم، أن  َّه كان من الضروريّ لبعض الرسل على األقلّ ة، فال بدَّ من أن اثنتي عشرة أمَّ
ة (راجع أعمال ٢: ٩-١١)، واليهود  َّ ذِكر خمسَ عشرة أمَّ يتكلَّموا بأكثر من لغةٍ واحدة؛ فقد مت

ةٍ حتت السماء" (أعمال ٢: ٥). "من كلّ أمَّ

يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ
رف املستمعون أنَّ الرسل كانوا جليليّني، ألنَّ اللَّهجة أو النبرة اجلليليَّة كانت مميَّزة (خشنة  عَ
وغير جذَّابة لليهود اآلخرين). عندما كان بطرس ينتظر في فناء الدر في اللَّيل خالل محاكمة 
َّه جليليّ (راجع مر ١٤: ٧٠؛ لو ٢٢: ٥٩)، ألنَّ "لهجته تدلُّ عليه" (متَّى ٢٦:  يسوع، عرف اجلميع أن
٧٣). يشير هذا إلى أنَّ الرسل تكلَّموا بلغاتٍ مختلفة وبلهجاتٍ مناسبة. كانت اجلليل تُعتبر 
متخلّفة ثقافيًّا وأهلها غير متعلّمني (أعمال ٤: ١٣). عندما تكلَّم "هؤالء اجلليليّون" بكلّ 

بوا". لغةٍ بطالقة، "دهش اجلميع وتعجَّ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
: "كيف يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها؟". كان اليهود قد  سأل اجلميع قائالً
َّة. وكان معظم الَّذين  تشتَّتوا في جميع العالم بسبب االضطهاد الشديد واحلالة االقتصادي
َّة أو اآلراميَّة. وكان اليهوديّ العاديّ يتحدَّث  تشتَّتوا يتحدَّثون لغة اليهود القوميَّة، أي العبري
ا يتكلَّمون  َّة القدمية الَّتي كانت تُستخدَم في العبادة. وكانوا أيضً باآلراميَّة، في تباينٍ مع العبري
ت في كتابة أسفار العهد  َّام، والَّتي استُخدِمَ اليونانيَّة الشعبيَّة؛ اللغة العامليَّة في تلك األي
َّهم كانوا يتكلَّمون لغة الدولة الَّتي يعيشون فيها؛ وهذا معنى عبارة "لغته  اجلديد. كما وأن

الَّتي وُلد فيها".

ا أنَّ  ل أيضً أنَّ ذلك البيت هو البيت الَّذي كانت فيه "العليَّة" (أعمال ١: ١٣). ولكن من احملتمَ
َّه  ذلك كان يُشير رمزيًّا إلى الهيكل. فقد أشار إسطفانوس في وقتٍ الحق إلى الهيكل بأن

"بيت" في خطابه (أعمال ٧: ٤٧).

ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ
ستخدَمة هنا لتُشير إلى "ألسنة" هي glôssa في صيغة اجلمع. قد  الكلمة اليونانيَّة الـمُ
تشير هذه الكلمة إلى اللّسان باملعنى احلرفيّ أو إلى الكالم الَّذي ينطقُ به اللّسان. يُشار 
اللّسان".  glossôlalía ومعناها احلرفيّ هو "كالم  َّها  بأن التكلُّم باأللسن  عادةً إلى ظاهرة 
َّت األلسنة على  يوجد، في هذا النصّ من أعمال الرسل، أسلوب التالعب باأللفاظ. استقر
َّها من نار". هذه ليست  ٌ حقيقيَّة، بل "كأن نار الرسل، ثمَّ تكلَّموا بألسنة. لم تكن هناك 
َّة النار" الَّتي تكلَّم عليها يوحنَّا املعمدان (لو ٣: ١٦)، ألنَّ ما قصده املعمدان بـــ  "معمودي
الروح  و"سكنى  "االمتالء"  إلى  تشير  فهي  هنا  ا  أمَّ األشرار.  عقاب  هو  النَّار"  َّة  "معمودي

القدس" في االنسان.

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

َّهم يتكلَّمون نيابةً  ال تشير عبارة "بألسنةٍ أخرى" إلى كالمٍ غير مفهوم. كان الَّذين يقولون إن
َّام، يتكلَّمون ببلبلةٍ وبكالمٍ غير مفهوم. يقولون إنّ تلك هي  عن اآللهة الوثنيَّة، في تلك األي
"لغة اآللهة"، وإنَّ اآللهة تتكلَّم بواسطتهم. ليس هذا ما فعله الرسل، ألنَّ عبارة "ألسنة 
َّام: "كلُّ واحدٍ منهم (الناس) كان يسمعهم  أخرى"، تشير إلى لغاتٍ معاصرة في تلك األي
يتكلَّمون بلغته...يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها" (أعمال ٢: ٦، ٨)؛ وذلك بقوَّة 

الروح القدس.

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
ون:  املستمعُ بها  َّر  تأث الَّتي  بالكيفيَّة  القدس،  الروح  حلول  رواية  من  اجلزء  هذا  يُخبرنا 
بوا" (أعمال ٢: ٧)؛ "كانوا كلُّهم مدهوشني  "أخذتهم احلَيرة" (أعمال ٢: ٦)؛ "فدُهشوا وتعجَّ

حائرين" (أعمال ٢: ١٢).
بصفةٍ  هناك  يسكنون  كانوا  َّهم  أن بالضرورة  تعني  ال  يهود"،  أورشليم  في  "يُقيم  عبارة 
"األتقياء"  اليهود  من  الكثير  كان  هناك.  يقيمون  كانوا  َّهم  أن ببساطة  تعني  قد  دائمة. 
عندما  دائمة  بصفةٍ  هناك  ليسكنوا  أورشليم  إلى  العالم  أنحاء  جميع  من  يرحتلون 
يتقاعدون، ولكن عندما نأخذ بعني االعتبار أنَّ "يوم اخلمسني" كان يوم عيدٍ فيه آالف من 

مقدّمة
"زمن  هو  جديدًا  ليتورجيًّا  زمنًا  الكنيسة  تبدأ  القيامة،  بعد  اخلمسني"  "اليوم  في 
العنصرة". يُخبرنا الفصل الثاني من سفر أعمال الرسل عن يوم اخلمسني (عيد العنصرة) 
قه في  ة "قصد اهللا األزليّ الَّذي حقَّ بعد قيامة املسيح من بني األموات. كان ذلك اليوم قمَّ

ا للنبوءات. املسيح يسوع" (أف ٣: ١١)، وتتميمً
ا عن بداية القوَّة الرسوليّة، باإلضافة إلى بداية   تُخبرنا اآليات األولى من هذا الفصل أيضً
قوَّة"  القدس وسينالون  بالروح  دون  َّهم "سيُعمَّ بأن الرسل  الكنيسة. كان يسوع قد وعد 
ر". لقد غمرت قوَّة الروح القدس  َّة" معناها "تغطيس/غَمْ (أعمال ١: ٥، ٨). وكلمة "معمودي
الرسل. نال الرسل أكبر قدرٍ من قوَّة الروح القدس؛ فكرازتهم املوحى بها، بيّنةٌ في الفصول 
املوتى  وأقاموا  الشياطني،  وأخرجوا  املرضى،  شفوا  حيث  الرسل  أعمال  سفر  من  التالية 
(راجع أعمال ٥: ١٢-١٦؛ ٩: ٣٦-٤١)، و"ردُّوا للحقّ كلَّ األقطار بالرُّوح والنَّار" (نشيد الدُّخول في 

خدمة قدَّاس أحد العنصرة).

شرح اآليات
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

كان "يوم اخلمسني" واحدًا من األعياد الثالثة الكبيرة عند اليهود: عيد الفصح (١٤ نيسان)، 
َّل).   ويوم اخلمسني (أوائل شهر حزيران)، وعيد املظال (في شهر تشرين األو

ى بـــ "عيد األسابيع"   يُطلق على "يوم اخلمسني" عدَّة أسماء في العهد القدمي. كان يُسمَّ
َّه يقع بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح  (خر ٣٤: ٢٢؛ عد ٢٨: ٢٨؛ تث ١٦: ١٠؛ ٢ أخ ٨: ١٣) ألن
َّه االحتفال بنهاية  ا باسم "عيد احلصاد" (خر ٢٣: ١٦)، ألن (أح ٢٣: ١٥؛ تث ١٦: ٩). وكان معروفً
َّل  أو الباكورة/يوم  "يوم  أو  ت"  الغالَّ أبكار  "عيد  بـــ  ا  أيضً إليه  يُشار  وكان  عير.  الشَّ حصاد 
َّبّ في ذلك اليوم أوَّل حصاد احلنطة (خر  َّهم يقدّمون للر األثمار" (خر ٢٣: ١٦؛ عد ٢٨: ٢٦)، ألن

ني من اخلبز. ٣٤: ٢٢). من إحدى شعائر ذلك اليوم تقدمي رغيفَ
 إنتشرت اللُّغة اليونانيَّة بعد الفتوحات الَّتي قام بها االسكندر الكبير، وأصبح هذا العيد 
ي بـــ "عيد اخلمسني" ثالث  مّ ا باالسم اليونانيّ pentecostê ومعناه "خمسني". سُ معروفً
َّه  َّاتٍ في العهد اجلديد (راجع أمال ٢: ١؛ ٢٠: ١٦؛ ١ قور ١٦: ٨). وتدلُّ هذه التسمية على أن مر

ا من عيد القيامة.  كان يتمّ االحتفال به بعد خمسني يومً

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ا حقيقيَّة (لم  ن معهم صوتًا كما من هبوب ريحٍ عاصفة. لم يكن ذلك ريحً سمع الرسل ومَ
َّه دويّ ريحٍ عاصفة، ومأل كلَّ البيت حيث كانوا جالسني". يُحتمل  يهبّ الهواء)، بل "دويٌّ كأن

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل
أتى املسيح. فرحوا بكرازة يوحنَّا  َّام األخيرة" عندما  إالَّ في "األي َّةً أخرى  تأتِ مر األرض، ولم 
ع.  َّهم رأوا إحياءً للنبوءة. قال لهم بطرس إنَّ ما رأوه بطريقةٍ محدودة أخذ بالتوسُّ املعمدان، ألن

ر بحلول الروح القدس.  َّة، والتكلُّم باأللسنة، كلُّ هذا يُبشّ الدويّ، واأللسنة شبه الناري
َّام األخيرة". لكن لم يحدث كلّ ما تكلَّم عليه يوئيل  كان اهللا قد وعد بسكب روحه في "األي
َّه في  النبيّ في "يوم اخلمسني"، ألنَّ هذا اليوم كان بدايةً لتتميم نبوءة يوئيل. تنبّأ يوئيل بأن
َّام املقبلة ستُعطى عطايا عجيبة ليس لقليلٍ من اخملتارين كما كان في املاضي، بل "على  األي
َّ الوعد "للبنني  كلّ بشر" (أعمال ٢: ١٧). تُعطى هذه العطايا بغضّ النظر عن اجلنس، إذ قد مت
"للشبَّان"  بالعطايا  الوعد   َّ مت  .(١٨  :٢ (أعمال  واإلماء"  "للعبيد   ،(١٧  :٢ (أعمال  والبنات" 
املرتبة  النظر عن  ا بغضّ  أيضً العطايا  تُعطى  (أعمال ٢: ١٧)، على حدٍّ سواء.  و"للشيوخ" 

االجتماعيَّة: "للعبيد واإلماء" (أعمال ٢: ١٨).
بدأ تتميم نبوءة يوئيل في "يوم اخلمسني"، وذلك بكرازة الرسل املوحى بها من قبل الروح 

القدس. 

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ
الَّتي  املصطلحات  يوئيل.  لنبوءة  الكاملة  الصورة  ليعطي  الكلمات  هذه  بطرس  اقتبس 
ستخدَمة في نصوصٍ  استعملها يوئيل مبا يختصُّ بــ "الشمس والقمر" (أعمال ٢: ٢٠) مُ
ة ليبارك أو  كثيرة في العهد القدمي للتعبير عن احلاالت الَّتي يعمل اهللا فيها بطريقةٍ خاصَّ
يلعن (راجع أش ١٣: ٦، ١٠، ١١؛ حز ٣٢: ٢، ٧، ٨؛ عا ٥: ١٨، ٢٠). تشير هذه اللُّغة أحيانًا كثيرة 

ط اهللا اخلالصيّ. إلى حلظات الذروة في مخطَّ
َّد القول أو عمليَّة النطق باسم  َّب يخلُص" تعني أكثر من مجر إنَّ عبارة "من يدعُ باسم الر
! يدخل ملكوت السماوات، بل من  ، يا ربّ . ألنَّ يسوع قال: "ليس كلّ من يقول لي: يا ربّ َّبّ الر
أكيدٌ لذلك في  (متَّى ٧: ٢١). كما وهناك مرجعٌ  الَّذي في السماوات"  أبي  يعمل مشيئة 
باسم  داعيًا  خطاياك  من  ر  وتطهَّ واعتمد،  "قُم  لشاول:  حنانيا  قال  حيث  الرسل،  أعمال 

" (أعمال ٢٢: ١٦). َّبّ الر

خالصة روحيّة
َّ على كلّ واحدٍ منهم لسان" (أعمال  َّها من نار، واستقر "وظهرت لهم ألسنةٌ منقسمةٌ كأن
٢: ٣). هكذا وصف اإلجنيليّ لوقا حدث حلول الرُّوح القدس على اجملتمعني من رسلٍ وتالميذ 

َّبّ يسوع لهم بإرسال الرُّوح القدس املعزّي. ومن معهم، بانتظار حتقيق وعد الر

ما حصل يوم العنصرة هو هبوب روح الشجاعة في قلوب املؤمنني بيسوع، وفي طليعتهم 
َّل كرازةٍ في تاريخ الكنيسة. وقف بطرس وفنَّد دواعي اإلميان  بطرس الرَّسول الَّذي ألقى أو
بقيامة يسوع املسيح مستندًا إلى براهني وآياتٍ من العهد القدمي، كنبوءَتَي يوئيل وداود 
الواردَتني في سياق كالمه. فإن دلَّ ذلك على شيء، فهو يدلُّ على عمق فهم بطرس للعهد 
إعالن  في سياق  ببعضهما  العهدَين  ربط  وعلى  القدس،  الرُّوح  عليه  حلَّ  أن  بعد  القدمي، 

بشرى اخلالص للنَّاس. 
هذه الكرازة تذكّرنا بأنَّ "روح التنوير الَّذي ضاء ألسنًا من نار ضمَّ أصوات التبشير صوتًا مللم 
األقطار" (حلن البخور في خدمة قدَّاس أحد العنصرة)، أي إنَّ لسان االنسان بإمكانه أن ينشر 
لنار  السلبيّ، موقدًا  باملعنى  أن يكون،  ا  أيضً الروحيَّة هللا، ولكن مبقدوره  الشهادة  ًا من  نار
َّه  الفتنة واحلق، وفق ما حذَّر يعقوب الرَّسول في رسالته حني قال: "وكذلك اللّسان، مع أن
رق غابةً كبيرة. واللّسان  عضوٌ صغير، فهو يفاخر بأمورٍ عظيمة. وها إنَّ شرارةً صغيرةً حتُ
ا مميتًا" (يع ٣: ٥، ٦، ٨). فأيَّ نوعٍ من  مًّ َّه شرٌّ متقلّب، ممتلئٌ سُ إن َّه عالم اإلثم...  إن نار،  ا  أيضً

اللّسان نستخدم؟ 



(رسل ٢: ١-١٢) 
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦

تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ
يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ

انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ
ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ

نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ
الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ
ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ

ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
باقي  إلى  عشر"  "األحد  عبارة  تشير  سكارى.  كانوا  الرسل  بأنَّ  االتّهام  ينفي  بطرس  بدأ 
َّه عند اإلشارة إلى جميع الرسل يُقال "االثنا عشر" (أعمال ٦:  الرسل (راجع أعمال ١: ٢٨)، ألن
هذه  كرز  بطرس  أنَّ  ل  يُحتمَ الرسل،  جميع  إلى  بكالمهم  توجَّهوا  اخرين  السَّ أنَّ  مبا   .(٢
ا أنَّ  ل أيضً املوعظة بلغةٍ واحدة، بينما كان األحد عشر يترجمونها إلى اللُّغات األخرى. يُحتمَ
بينما  الشعبيَّة،  اليونانيَّة  ا  رمبَّ اجلميع،  يفهمها  ة  عامَّ بلغةٍ  تكلَّم  الَّذي  هو  وحده  بطرس 

اجتمع حوله الرسل اآلخرون كشهودٍ.

ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ
كانت ساعات اليوم عند اليهود تبدأ عند طلوع النَّهار، أي في حوالي الساعة السادسة 
ستمعيه، ألنَّ "اليهود األتقياء" ال يأكلون وال  دة لدى مُ عتمَ ة بطرس مُ ا. كانت حجَّ صباحً
َّام األعياد. وكان معظمهم  بت أو في أي ا في يوم السَّ يشربون قبل الساعة التاسعة صباحً
ثل "عيد اخلمسني"، والبعض  أو يشرب قبل الساعة العاشرة من صباح عيدٍ مِ لم يأكل 

ا ال يأكل ابتداءً من منتصف النهار السابق. اآلخر أيضً

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

بعد ذلك، شرح بطرس أنَّ ما رآه اجلمهور وما سمعوه، لم يكن نتيجةً لسكب اخلمر، بل 
السبعينيَّة  الترجمة  ٢: ٢٨-٣٢) بحسب  (يؤ  النبيّ  بيوئيل  روح اهللا، مستشهدًا  لسكب 
َّام األخيرة" (أعمال ٢: ١٧).  (الترجمة اليونانيَّة لكتاب العهد القدمي). تكلَّم بطرس على "األي
َّة لنبوءة يوئيل (يؤ ٢: ٢٨)، بل عبارة "بعد  َّام األخيرة" في الترجمة العبري لم تَرد عبارة "األي
ذلك" أو "ثمَّ". يتَّضح أنَّ الفترة الزمنيَّة املقصودة بالعبارة "بعد ذلك" هي الفترة الزمنيَّة 
َّام األخيرة" كما استخدمها النبيَّان أشعيا وميخا (أش ٢:  نفسها املشار إليها بعبارة "األي

٢؛ ميخا ٤: ١).
َّه هذه  َّام األخيرة". كان اليهود يعتبرون أن أخبر بطرس بالوحي أنَّ يوئيل كان يتحدَّث عن "األي
لك املسيح". وكأنَّ بطرس قال في الواقع: "هذه هي اللَّحظة الَّتي كنتم  العبارة تُشير إلى "مُ
َّام األخيرة" بناءً على  َّام األخيرة". وماذا يحدث في "األي تتوقَّعونها منذ قرون. قد وصلت األي

نبوءة يوئيل؟
َّه عندما انتهى النبيُّ مالخي من الكتابة، اختفت عطيَّة التنبّؤ من  كان اليهود يعلمون أن

يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ
انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ

ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ
نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ

ة متتدُّ من الشرق (بابل وفارس) إلى الغرب (شمال أفريقيا  ذكر لوقا ستّ عشرة مقاطعة وأمَّ
هتَدون prosêlutoi" الَّذين يشدّدون على اخلتان (أعمال ٢: ١١) من  وروما). كان "اليهود الـمُ

ضمن الَّذين اجتمعوا في يوم اخلمسني.
الفكرة الرئيسيَّة لكالم الرسل باللُّغات األخرى يُشار إليها بعبارة "يتكلَّمون بألسنتنا عن 
إسطفانوس  خطاب  من  األوَّل  اجلزء  يُعطينا  وقد   .(١١  :٢ (أعمال  العظيمة"  اهللا  أعمال 
إلى  العظائم  هذه  تشير  ا  رمبَّ هذه".  العظيمة  اهللا  "أعمال  موضوع  عن  حملةً   (٧ (أعمال 
مراجعة عمل اهللا بواسطة إسرائيل (نظرة شاملة إلى تاريخ اليهود من موسى إلى داود 

وحتَّى األنبياء مبا في ذلك النبوءات الَّتي تشير إلى املسيح).

الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ
كان هناك بعض املشكّكني بني اجلمهور، كما هي عادة البشر. نحن ال نعلم يقينًا ملاذا قال 
لم  لغاتٍ  ويسمعون  اجلمهور  بني  لون  يتنقَّ كانوا  ا  رمبَّ الساخر.  الكالم  هذا  النَّاس  هؤالء 
ا أنَّ الرسل  يفهموها، فاستخلصوا أنَّ الرسل كانوا يتكلَّمون بكالم سكرٍ فارغ. إذا ظنُّوا حقًّ
َّهم لم يستفسروا مبا فيه الكفاية. ولكن يُحتَمل  كانوا "قد امتألوا سالفة"، يكون هذا ألن
كر ال  معة. السُّ َّهم كانوا يعرفون تلك اللُّغات، ومع ذلك أرادوا أن يقولوا شيئًا يشوّه السُّ أن
ملوعظة  ةً  منصَّ أعطت  الناس  هؤالء  سخرية  لكنَّ  كثيرة،  بلغاتٍ  يتكلَّم  االنسان  يجعل 

بطرس في اآليات التالية.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ امل لُوا  دَخَ َّا  وملَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة واألخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي املر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد اجلديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ األسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ ال يوجد فيها اسم "يهوذا اإلسخريوطيّ". عشر اسمً

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ

َّتة. مبا أنَّ كثيرين قطعوا آالف  ة، فإنَّ فعل "يُقيم" قد يشير إلى إقامة موق َّار من كلّ أمَّ الزو
األميال؛ ومبا أنَّ الفترة الزمنيَّة الَّتي تفصل بني عيد الفصح وعيد اخلمسني تقلُّ عن شهرَين، 
َّار يبقون عادةً في أورشليم حلضور كال العيدَين. و"الرجال األتقياء" فقط هم الَّذين  فإنَّ الزو

يقومون بهذه الرحالت الطويلة واملعرَّضة للمخاطر.
 

كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦
تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ

َّه دويُّ ريح"، أو إلى اللُّغات  وت الَّذي "كأن ا إلى الصَّ ا حدث ذلك الصوت" إمَّ تُشير عبارة "فلمَّ
الَّتي كان الرسل يتكلَّمون بها. واستجابةً لهذا الصوت، "احتشد اجلمع وأخذتهم احلَيرة، 
َّه كان هناك ممثّلون من أكثر من  ألنَّ كلَّ واحدٍ منهم كان يسمعهم يتكلَّمون بلغته". مبا أن
، أو جلميعهم، أن  َّه كان من الضروريّ لبعض الرسل على األقلّ ة، فال بدَّ من أن اثنتي عشرة أمَّ
ة (راجع أعمال ٢: ٩-١١)، واليهود  َّ ذِكر خمسَ عشرة أمَّ يتكلَّموا بأكثر من لغةٍ واحدة؛ فقد مت

ةٍ حتت السماء" (أعمال ٢: ٥). "من كلّ أمَّ

يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ
رف املستمعون أنَّ الرسل كانوا جليليّني، ألنَّ اللَّهجة أو النبرة اجلليليَّة كانت مميَّزة (خشنة  عَ
وغير جذَّابة لليهود اآلخرين). عندما كان بطرس ينتظر في فناء الدر في اللَّيل خالل محاكمة 
َّه جليليّ (راجع مر ١٤: ٧٠؛ لو ٢٢: ٥٩)، ألنَّ "لهجته تدلُّ عليه" (متَّى ٢٦:  يسوع، عرف اجلميع أن
٧٣). يشير هذا إلى أنَّ الرسل تكلَّموا بلغاتٍ مختلفة وبلهجاتٍ مناسبة. كانت اجلليل تُعتبر 
متخلّفة ثقافيًّا وأهلها غير متعلّمني (أعمال ٤: ١٣). عندما تكلَّم "هؤالء اجلليليّون" بكلّ 

بوا". لغةٍ بطالقة، "دهش اجلميع وتعجَّ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
: "كيف يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها؟". كان اليهود قد  سأل اجلميع قائالً
َّة. وكان معظم الَّذين  تشتَّتوا في جميع العالم بسبب االضطهاد الشديد واحلالة االقتصادي
َّة أو اآلراميَّة. وكان اليهوديّ العاديّ يتحدَّث  تشتَّتوا يتحدَّثون لغة اليهود القوميَّة، أي العبري
ا يتكلَّمون  َّة القدمية الَّتي كانت تُستخدَم في العبادة. وكانوا أيضً باآلراميَّة، في تباينٍ مع العبري
ت في كتابة أسفار العهد  َّام، والَّتي استُخدِمَ اليونانيَّة الشعبيَّة؛ اللغة العامليَّة في تلك األي
َّهم كانوا يتكلَّمون لغة الدولة الَّتي يعيشون فيها؛ وهذا معنى عبارة "لغته  اجلديد. كما وأن

الَّتي وُلد فيها".

ا أنَّ  ل أيضً أنَّ ذلك البيت هو البيت الَّذي كانت فيه "العليَّة" (أعمال ١: ١٣). ولكن من احملتمَ
َّه  ذلك كان يُشير رمزيًّا إلى الهيكل. فقد أشار إسطفانوس في وقتٍ الحق إلى الهيكل بأن

"بيت" في خطابه (أعمال ٧: ٤٧).

ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ
ستخدَمة هنا لتُشير إلى "ألسنة" هي glôssa في صيغة اجلمع. قد  الكلمة اليونانيَّة الـمُ
تشير هذه الكلمة إلى اللّسان باملعنى احلرفيّ أو إلى الكالم الَّذي ينطقُ به اللّسان. يُشار 
اللّسان".  glossôlalía ومعناها احلرفيّ هو "كالم  َّها  بأن التكلُّم باأللسن  عادةً إلى ظاهرة 
َّت األلسنة على  يوجد، في هذا النصّ من أعمال الرسل، أسلوب التالعب باأللفاظ. استقر
َّها من نار". هذه ليست  ٌ حقيقيَّة، بل "كأن نار الرسل، ثمَّ تكلَّموا بألسنة. لم تكن هناك 
َّة النار" الَّتي تكلَّم عليها يوحنَّا املعمدان (لو ٣: ١٦)، ألنَّ ما قصده املعمدان بـــ  "معمودي
الروح  و"سكنى  "االمتالء"  إلى  تشير  فهي  هنا  ا  أمَّ األشرار.  عقاب  هو  النَّار"  َّة  "معمودي

القدس" في االنسان.

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

َّهم يتكلَّمون نيابةً  ال تشير عبارة "بألسنةٍ أخرى" إلى كالمٍ غير مفهوم. كان الَّذين يقولون إن
َّام، يتكلَّمون ببلبلةٍ وبكالمٍ غير مفهوم. يقولون إنّ تلك هي  عن اآللهة الوثنيَّة، في تلك األي
"لغة اآللهة"، وإنَّ اآللهة تتكلَّم بواسطتهم. ليس هذا ما فعله الرسل، ألنَّ عبارة "ألسنة 
َّام: "كلُّ واحدٍ منهم (الناس) كان يسمعهم  أخرى"، تشير إلى لغاتٍ معاصرة في تلك األي
يتكلَّمون بلغته...يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها" (أعمال ٢: ٦، ٨)؛ وذلك بقوَّة 

الروح القدس.

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
ون:  املستمعُ بها  َّر  تأث الَّتي  بالكيفيَّة  القدس،  الروح  حلول  رواية  من  اجلزء  هذا  يُخبرنا 
بوا" (أعمال ٢: ٧)؛ "كانوا كلُّهم مدهوشني  "أخذتهم احلَيرة" (أعمال ٢: ٦)؛ "فدُهشوا وتعجَّ

حائرين" (أعمال ٢: ١٢).
بصفةٍ  هناك  يسكنون  كانوا  َّهم  أن بالضرورة  تعني  ال  يهود"،  أورشليم  في  "يُقيم  عبارة 
"األتقياء"  اليهود  من  الكثير  كان  هناك.  يقيمون  كانوا  َّهم  أن ببساطة  تعني  قد  دائمة. 
عندما  دائمة  بصفةٍ  هناك  ليسكنوا  أورشليم  إلى  العالم  أنحاء  جميع  من  يرحتلون 
يتقاعدون، ولكن عندما نأخذ بعني االعتبار أنَّ "يوم اخلمسني" كان يوم عيدٍ فيه آالف من 

٢صفحة

مقدّمة
"زمن  هو  جديدًا  ليتورجيًّا  زمنًا  الكنيسة  تبدأ  القيامة،  بعد  اخلمسني"  "اليوم  في 
العنصرة". يُخبرنا الفصل الثاني من سفر أعمال الرسل عن يوم اخلمسني (عيد العنصرة) 
قه في  ة "قصد اهللا األزليّ الَّذي حقَّ بعد قيامة املسيح من بني األموات. كان ذلك اليوم قمَّ

ا للنبوءات. املسيح يسوع" (أف ٣: ١١)، وتتميمً
ا عن بداية القوَّة الرسوليّة، باإلضافة إلى بداية   تُخبرنا اآليات األولى من هذا الفصل أيضً
قوَّة"  القدس وسينالون  بالروح  دون  َّهم "سيُعمَّ بأن الرسل  الكنيسة. كان يسوع قد وعد 
ر". لقد غمرت قوَّة الروح القدس  َّة" معناها "تغطيس/غَمْ (أعمال ١: ٥، ٨). وكلمة "معمودي
الرسل. نال الرسل أكبر قدرٍ من قوَّة الروح القدس؛ فكرازتهم املوحى بها، بيّنةٌ في الفصول 
املوتى  وأقاموا  الشياطني،  وأخرجوا  املرضى،  شفوا  حيث  الرسل  أعمال  سفر  من  التالية 
(راجع أعمال ٥: ١٢-١٦؛ ٩: ٣٦-٤١)، و"ردُّوا للحقّ كلَّ األقطار بالرُّوح والنَّار" (نشيد الدُّخول في 

خدمة قدَّاس أحد العنصرة).

شرح اآليات
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

كان "يوم اخلمسني" واحدًا من األعياد الثالثة الكبيرة عند اليهود: عيد الفصح (١٤ نيسان)، 
َّل).   ويوم اخلمسني (أوائل شهر حزيران)، وعيد املظال (في شهر تشرين األو

ى بـــ "عيد األسابيع"   يُطلق على "يوم اخلمسني" عدَّة أسماء في العهد القدمي. كان يُسمَّ
َّه يقع بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح  (خر ٣٤: ٢٢؛ عد ٢٨: ٢٨؛ تث ١٦: ١٠؛ ٢ أخ ٨: ١٣) ألن
َّه االحتفال بنهاية  ا باسم "عيد احلصاد" (خر ٢٣: ١٦)، ألن (أح ٢٣: ١٥؛ تث ١٦: ٩). وكان معروفً
َّل  أو الباكورة/يوم  "يوم  أو  ت"  الغالَّ أبكار  "عيد  بـــ  ا  أيضً إليه  يُشار  وكان  عير.  الشَّ حصاد 
َّبّ في ذلك اليوم أوَّل حصاد احلنطة (خر  َّهم يقدّمون للر األثمار" (خر ٢٣: ١٦؛ عد ٢٨: ٢٦)، ألن

ني من اخلبز. ٣٤: ٢٢). من إحدى شعائر ذلك اليوم تقدمي رغيفَ
 إنتشرت اللُّغة اليونانيَّة بعد الفتوحات الَّتي قام بها االسكندر الكبير، وأصبح هذا العيد 
ي بـــ "عيد اخلمسني" ثالث  مّ ا باالسم اليونانيّ pentecostê ومعناه "خمسني". سُ معروفً
َّه  َّاتٍ في العهد اجلديد (راجع أمال ٢: ١؛ ٢٠: ١٦؛ ١ قور ١٦: ٨). وتدلُّ هذه التسمية على أن مر

ا من عيد القيامة.  كان يتمّ االحتفال به بعد خمسني يومً

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ا حقيقيَّة (لم  ن معهم صوتًا كما من هبوب ريحٍ عاصفة. لم يكن ذلك ريحً سمع الرسل ومَ
َّه دويّ ريحٍ عاصفة، ومأل كلَّ البيت حيث كانوا جالسني". يُحتمل  يهبّ الهواء)، بل "دويٌّ كأن

أتى املسيح. فرحوا بكرازة يوحنَّا  َّام األخيرة" عندما  إالَّ في "األي َّةً أخرى  تأتِ مر األرض، ولم 
ع.  َّهم رأوا إحياءً للنبوءة. قال لهم بطرس إنَّ ما رأوه بطريقةٍ محدودة أخذ بالتوسُّ املعمدان، ألن

ر بحلول الروح القدس.  َّة، والتكلُّم باأللسنة، كلُّ هذا يُبشّ الدويّ، واأللسنة شبه الناري
َّام األخيرة". لكن لم يحدث كلّ ما تكلَّم عليه يوئيل  كان اهللا قد وعد بسكب روحه في "األي
َّه في  النبيّ في "يوم اخلمسني"، ألنَّ هذا اليوم كان بدايةً لتتميم نبوءة يوئيل. تنبّأ يوئيل بأن
َّام املقبلة ستُعطى عطايا عجيبة ليس لقليلٍ من اخملتارين كما كان في املاضي، بل "على  األي
َّ الوعد "للبنني  كلّ بشر" (أعمال ٢: ١٧). تُعطى هذه العطايا بغضّ النظر عن اجلنس، إذ قد مت
"للشبَّان"  بالعطايا  الوعد   َّ مت  .(١٨  :٢ (أعمال  واإلماء"  "للعبيد   ،(١٧  :٢ (أعمال  والبنات" 
املرتبة  النظر عن  ا بغضّ  أيضً العطايا  تُعطى  (أعمال ٢: ١٧)، على حدٍّ سواء.  و"للشيوخ" 

االجتماعيَّة: "للعبيد واإلماء" (أعمال ٢: ١٨).
بدأ تتميم نبوءة يوئيل في "يوم اخلمسني"، وذلك بكرازة الرسل املوحى بها من قبل الروح 

القدس. 

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ
الَّتي  املصطلحات  يوئيل.  لنبوءة  الكاملة  الصورة  ليعطي  الكلمات  هذه  بطرس  اقتبس 
ستخدَمة في نصوصٍ  استعملها يوئيل مبا يختصُّ بــ "الشمس والقمر" (أعمال ٢: ٢٠) مُ
ة ليبارك أو  كثيرة في العهد القدمي للتعبير عن احلاالت الَّتي يعمل اهللا فيها بطريقةٍ خاصَّ
يلعن (راجع أش ١٣: ٦، ١٠، ١١؛ حز ٣٢: ٢، ٧، ٨؛ عا ٥: ١٨، ٢٠). تشير هذه اللُّغة أحيانًا كثيرة 

ط اهللا اخلالصيّ. إلى حلظات الذروة في مخطَّ
َّد القول أو عمليَّة النطق باسم  َّب يخلُص" تعني أكثر من مجر إنَّ عبارة "من يدعُ باسم الر
! يدخل ملكوت السماوات، بل من  ، يا ربّ . ألنَّ يسوع قال: "ليس كلّ من يقول لي: يا ربّ َّبّ الر
أكيدٌ لذلك في  (متَّى ٧: ٢١). كما وهناك مرجعٌ  الَّذي في السماوات"  أبي  يعمل مشيئة 
باسم  داعيًا  خطاياك  من  ر  وتطهَّ واعتمد،  "قُم  لشاول:  حنانيا  قال  حيث  الرسل،  أعمال 

" (أعمال ٢٢: ١٦). َّبّ الر

خالصة روحيّة
َّ على كلّ واحدٍ منهم لسان" (أعمال  َّها من نار، واستقر "وظهرت لهم ألسنةٌ منقسمةٌ كأن
٢: ٣). هكذا وصف اإلجنيليّ لوقا حدث حلول الرُّوح القدس على اجملتمعني من رسلٍ وتالميذ 

َّبّ يسوع لهم بإرسال الرُّوح القدس املعزّي. ومن معهم، بانتظار حتقيق وعد الر

ما حصل يوم العنصرة هو هبوب روح الشجاعة في قلوب املؤمنني بيسوع، وفي طليعتهم 
َّل كرازةٍ في تاريخ الكنيسة. وقف بطرس وفنَّد دواعي اإلميان  بطرس الرَّسول الَّذي ألقى أو
بقيامة يسوع املسيح مستندًا إلى براهني وآياتٍ من العهد القدمي، كنبوءَتَي يوئيل وداود 
الواردَتني في سياق كالمه. فإن دلَّ ذلك على شيء، فهو يدلُّ على عمق فهم بطرس للعهد 
إعالن  في سياق  ببعضهما  العهدَين  ربط  وعلى  القدس،  الرُّوح  عليه  حلَّ  أن  بعد  القدمي، 

بشرى اخلالص للنَّاس. 
هذه الكرازة تذكّرنا بأنَّ "روح التنوير الَّذي ضاء ألسنًا من نار ضمَّ أصوات التبشير صوتًا مللم 
األقطار" (حلن البخور في خدمة قدَّاس أحد العنصرة)، أي إنَّ لسان االنسان بإمكانه أن ينشر 
لنار  السلبيّ، موقدًا  باملعنى  أن يكون،  ا  أيضً الروحيَّة هللا، ولكن مبقدوره  الشهادة  ًا من  نار
َّه  الفتنة واحلق، وفق ما حذَّر يعقوب الرَّسول في رسالته حني قال: "وكذلك اللّسان، مع أن
رق غابةً كبيرة. واللّسان  عضوٌ صغير، فهو يفاخر بأمورٍ عظيمة. وها إنَّ شرارةً صغيرةً حتُ
ا مميتًا" (يع ٣: ٥، ٦، ٨). فأيَّ نوعٍ من  مًّ َّه شرٌّ متقلّب، ممتلئٌ سُ إن َّه عالم اإلثم...  إن نار،  ا  أيضً

اللّسان نستخدم؟ 



(رسل ٢: ١-١٢) 
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦

تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ
يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ

انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ
ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ

نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ
الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ
ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ

ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
باقي  إلى  عشر"  "األحد  عبارة  تشير  سكارى.  كانوا  الرسل  بأنَّ  االتّهام  ينفي  بطرس  بدأ 
َّه عند اإلشارة إلى جميع الرسل يُقال "االثنا عشر" (أعمال ٦:  الرسل (راجع أعمال ١: ٢٨)، ألن
هذه  كرز  بطرس  أنَّ  ل  يُحتمَ الرسل،  جميع  إلى  بكالمهم  توجَّهوا  اخرين  السَّ أنَّ  مبا   .(٢
ا أنَّ  ل أيضً املوعظة بلغةٍ واحدة، بينما كان األحد عشر يترجمونها إلى اللُّغات األخرى. يُحتمَ
بينما  الشعبيَّة،  اليونانيَّة  ا  رمبَّ اجلميع،  يفهمها  ة  عامَّ بلغةٍ  تكلَّم  الَّذي  هو  وحده  بطرس 

اجتمع حوله الرسل اآلخرون كشهودٍ.

ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ
كانت ساعات اليوم عند اليهود تبدأ عند طلوع النَّهار، أي في حوالي الساعة السادسة 
ستمعيه، ألنَّ "اليهود األتقياء" ال يأكلون وال  دة لدى مُ عتمَ ة بطرس مُ ا. كانت حجَّ صباحً
َّام األعياد. وكان معظمهم  بت أو في أي ا في يوم السَّ يشربون قبل الساعة التاسعة صباحً
ثل "عيد اخلمسني"، والبعض  أو يشرب قبل الساعة العاشرة من صباح عيدٍ مِ لم يأكل 

ا ال يأكل ابتداءً من منتصف النهار السابق. اآلخر أيضً

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

بعد ذلك، شرح بطرس أنَّ ما رآه اجلمهور وما سمعوه، لم يكن نتيجةً لسكب اخلمر، بل 
السبعينيَّة  الترجمة  ٢: ٢٨-٣٢) بحسب  (يؤ  النبيّ  بيوئيل  روح اهللا، مستشهدًا  لسكب 
َّام األخيرة" (أعمال ٢: ١٧).  (الترجمة اليونانيَّة لكتاب العهد القدمي). تكلَّم بطرس على "األي
َّة لنبوءة يوئيل (يؤ ٢: ٢٨)، بل عبارة "بعد  َّام األخيرة" في الترجمة العبري لم تَرد عبارة "األي
ذلك" أو "ثمَّ". يتَّضح أنَّ الفترة الزمنيَّة املقصودة بالعبارة "بعد ذلك" هي الفترة الزمنيَّة 
َّام األخيرة" كما استخدمها النبيَّان أشعيا وميخا (أش ٢:  نفسها املشار إليها بعبارة "األي

٢؛ ميخا ٤: ١).
َّه هذه  َّام األخيرة". كان اليهود يعتبرون أن أخبر بطرس بالوحي أنَّ يوئيل كان يتحدَّث عن "األي
لك املسيح". وكأنَّ بطرس قال في الواقع: "هذه هي اللَّحظة الَّتي كنتم  العبارة تُشير إلى "مُ
َّام األخيرة" بناءً على  َّام األخيرة". وماذا يحدث في "األي تتوقَّعونها منذ قرون. قد وصلت األي

نبوءة يوئيل؟
َّه عندما انتهى النبيُّ مالخي من الكتابة، اختفت عطيَّة التنبّؤ من  كان اليهود يعلمون أن

يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ
انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ

ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ
نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ

ة متتدُّ من الشرق (بابل وفارس) إلى الغرب (شمال أفريقيا  ذكر لوقا ستّ عشرة مقاطعة وأمَّ
هتَدون prosêlutoi" الَّذين يشدّدون على اخلتان (أعمال ٢: ١١) من  وروما). كان "اليهود الـمُ

ضمن الَّذين اجتمعوا في يوم اخلمسني.
الفكرة الرئيسيَّة لكالم الرسل باللُّغات األخرى يُشار إليها بعبارة "يتكلَّمون بألسنتنا عن 
إسطفانوس  خطاب  من  األوَّل  اجلزء  يُعطينا  وقد   .(١١  :٢ (أعمال  العظيمة"  اهللا  أعمال 
إلى  العظائم  هذه  تشير  ا  رمبَّ هذه".  العظيمة  اهللا  "أعمال  موضوع  عن  حملةً   (٧ (أعمال 
مراجعة عمل اهللا بواسطة إسرائيل (نظرة شاملة إلى تاريخ اليهود من موسى إلى داود 

وحتَّى األنبياء مبا في ذلك النبوءات الَّتي تشير إلى املسيح).

الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ
كان هناك بعض املشكّكني بني اجلمهور، كما هي عادة البشر. نحن ال نعلم يقينًا ملاذا قال 
لم  لغاتٍ  ويسمعون  اجلمهور  بني  لون  يتنقَّ كانوا  ا  رمبَّ الساخر.  الكالم  هذا  النَّاس  هؤالء 
ا أنَّ الرسل  يفهموها، فاستخلصوا أنَّ الرسل كانوا يتكلَّمون بكالم سكرٍ فارغ. إذا ظنُّوا حقًّ
َّهم لم يستفسروا مبا فيه الكفاية. ولكن يُحتَمل  كانوا "قد امتألوا سالفة"، يكون هذا ألن
كر ال  معة. السُّ َّهم كانوا يعرفون تلك اللُّغات، ومع ذلك أرادوا أن يقولوا شيئًا يشوّه السُّ أن
ملوعظة  ةً  منصَّ أعطت  الناس  هؤالء  سخرية  لكنَّ  كثيرة،  بلغاتٍ  يتكلَّم  االنسان  يجعل 

بطرس في اآليات التالية.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ امل لُوا  دَخَ َّا  وملَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة واألخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي املر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد اجلديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ األسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ ال يوجد فيها اسم "يهوذا اإلسخريوطيّ". عشر اسمً

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ

َّتة. مبا أنَّ كثيرين قطعوا آالف  ة، فإنَّ فعل "يُقيم" قد يشير إلى إقامة موق َّار من كلّ أمَّ الزو
األميال؛ ومبا أنَّ الفترة الزمنيَّة الَّتي تفصل بني عيد الفصح وعيد اخلمسني تقلُّ عن شهرَين، 
َّار يبقون عادةً في أورشليم حلضور كال العيدَين. و"الرجال األتقياء" فقط هم الَّذين  فإنَّ الزو

يقومون بهذه الرحالت الطويلة واملعرَّضة للمخاطر.
 

كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦
تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ

َّه دويُّ ريح"، أو إلى اللُّغات  وت الَّذي "كأن ا إلى الصَّ ا حدث ذلك الصوت" إمَّ تُشير عبارة "فلمَّ
الَّتي كان الرسل يتكلَّمون بها. واستجابةً لهذا الصوت، "احتشد اجلمع وأخذتهم احلَيرة، 
َّه كان هناك ممثّلون من أكثر من  ألنَّ كلَّ واحدٍ منهم كان يسمعهم يتكلَّمون بلغته". مبا أن
، أو جلميعهم، أن  َّه كان من الضروريّ لبعض الرسل على األقلّ ة، فال بدَّ من أن اثنتي عشرة أمَّ
ة (راجع أعمال ٢: ٩-١١)، واليهود  َّ ذِكر خمسَ عشرة أمَّ يتكلَّموا بأكثر من لغةٍ واحدة؛ فقد مت

ةٍ حتت السماء" (أعمال ٢: ٥). "من كلّ أمَّ

يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ
رف املستمعون أنَّ الرسل كانوا جليليّني، ألنَّ اللَّهجة أو النبرة اجلليليَّة كانت مميَّزة (خشنة  عَ
وغير جذَّابة لليهود اآلخرين). عندما كان بطرس ينتظر في فناء الدر في اللَّيل خالل محاكمة 
َّه جليليّ (راجع مر ١٤: ٧٠؛ لو ٢٢: ٥٩)، ألنَّ "لهجته تدلُّ عليه" (متَّى ٢٦:  يسوع، عرف اجلميع أن
٧٣). يشير هذا إلى أنَّ الرسل تكلَّموا بلغاتٍ مختلفة وبلهجاتٍ مناسبة. كانت اجلليل تُعتبر 
متخلّفة ثقافيًّا وأهلها غير متعلّمني (أعمال ٤: ١٣). عندما تكلَّم "هؤالء اجلليليّون" بكلّ 

بوا". لغةٍ بطالقة، "دهش اجلميع وتعجَّ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
: "كيف يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها؟". كان اليهود قد  سأل اجلميع قائالً
َّة. وكان معظم الَّذين  تشتَّتوا في جميع العالم بسبب االضطهاد الشديد واحلالة االقتصادي
َّة أو اآلراميَّة. وكان اليهوديّ العاديّ يتحدَّث  تشتَّتوا يتحدَّثون لغة اليهود القوميَّة، أي العبري
ا يتكلَّمون  َّة القدمية الَّتي كانت تُستخدَم في العبادة. وكانوا أيضً باآلراميَّة، في تباينٍ مع العبري
ت في كتابة أسفار العهد  َّام، والَّتي استُخدِمَ اليونانيَّة الشعبيَّة؛ اللغة العامليَّة في تلك األي
َّهم كانوا يتكلَّمون لغة الدولة الَّتي يعيشون فيها؛ وهذا معنى عبارة "لغته  اجلديد. كما وأن

الَّتي وُلد فيها".

٣صفحة

ا أنَّ  ل أيضً أنَّ ذلك البيت هو البيت الَّذي كانت فيه "العليَّة" (أعمال ١: ١٣). ولكن من احملتمَ
َّه  ذلك كان يُشير رمزيًّا إلى الهيكل. فقد أشار إسطفانوس في وقتٍ الحق إلى الهيكل بأن

"بيت" في خطابه (أعمال ٧: ٤٧).

ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ
ستخدَمة هنا لتُشير إلى "ألسنة" هي glôssa في صيغة اجلمع. قد  الكلمة اليونانيَّة الـمُ
تشير هذه الكلمة إلى اللّسان باملعنى احلرفيّ أو إلى الكالم الَّذي ينطقُ به اللّسان. يُشار 
اللّسان".  glossôlalía ومعناها احلرفيّ هو "كالم  َّها  بأن التكلُّم باأللسن  عادةً إلى ظاهرة 
َّت األلسنة على  يوجد، في هذا النصّ من أعمال الرسل، أسلوب التالعب باأللفاظ. استقر
َّها من نار". هذه ليست  ٌ حقيقيَّة، بل "كأن نار الرسل، ثمَّ تكلَّموا بألسنة. لم تكن هناك 
َّة النار" الَّتي تكلَّم عليها يوحنَّا املعمدان (لو ٣: ١٦)، ألنَّ ما قصده املعمدان بـــ  "معمودي
الروح  و"سكنى  "االمتالء"  إلى  تشير  فهي  هنا  ا  أمَّ األشرار.  عقاب  هو  النَّار"  َّة  "معمودي

القدس" في االنسان.

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

َّهم يتكلَّمون نيابةً  ال تشير عبارة "بألسنةٍ أخرى" إلى كالمٍ غير مفهوم. كان الَّذين يقولون إن
َّام، يتكلَّمون ببلبلةٍ وبكالمٍ غير مفهوم. يقولون إنّ تلك هي  عن اآللهة الوثنيَّة، في تلك األي
"لغة اآللهة"، وإنَّ اآللهة تتكلَّم بواسطتهم. ليس هذا ما فعله الرسل، ألنَّ عبارة "ألسنة 
َّام: "كلُّ واحدٍ منهم (الناس) كان يسمعهم  أخرى"، تشير إلى لغاتٍ معاصرة في تلك األي
يتكلَّمون بلغته...يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها" (أعمال ٢: ٦، ٨)؛ وذلك بقوَّة 

الروح القدس.

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
ون:  املستمعُ بها  َّر  تأث الَّتي  بالكيفيَّة  القدس،  الروح  حلول  رواية  من  اجلزء  هذا  يُخبرنا 
بوا" (أعمال ٢: ٧)؛ "كانوا كلُّهم مدهوشني  "أخذتهم احلَيرة" (أعمال ٢: ٦)؛ "فدُهشوا وتعجَّ

حائرين" (أعمال ٢: ١٢).
بصفةٍ  هناك  يسكنون  كانوا  َّهم  أن بالضرورة  تعني  ال  يهود"،  أورشليم  في  "يُقيم  عبارة 
"األتقياء"  اليهود  من  الكثير  كان  هناك.  يقيمون  كانوا  َّهم  أن ببساطة  تعني  قد  دائمة. 
عندما  دائمة  بصفةٍ  هناك  ليسكنوا  أورشليم  إلى  العالم  أنحاء  جميع  من  يرحتلون 
يتقاعدون، ولكن عندما نأخذ بعني االعتبار أنَّ "يوم اخلمسني" كان يوم عيدٍ فيه آالف من 

مقدّمة
"زمن  هو  جديدًا  ليتورجيًّا  زمنًا  الكنيسة  تبدأ  القيامة،  بعد  اخلمسني"  "اليوم  في 
العنصرة". يُخبرنا الفصل الثاني من سفر أعمال الرسل عن يوم اخلمسني (عيد العنصرة) 
قه في  ة "قصد اهللا األزليّ الَّذي حقَّ بعد قيامة املسيح من بني األموات. كان ذلك اليوم قمَّ

ا للنبوءات. املسيح يسوع" (أف ٣: ١١)، وتتميمً
ا عن بداية القوَّة الرسوليّة، باإلضافة إلى بداية   تُخبرنا اآليات األولى من هذا الفصل أيضً
قوَّة"  القدس وسينالون  بالروح  دون  َّهم "سيُعمَّ بأن الرسل  الكنيسة. كان يسوع قد وعد 
ر". لقد غمرت قوَّة الروح القدس  َّة" معناها "تغطيس/غَمْ (أعمال ١: ٥، ٨). وكلمة "معمودي
الرسل. نال الرسل أكبر قدرٍ من قوَّة الروح القدس؛ فكرازتهم املوحى بها، بيّنةٌ في الفصول 
املوتى  وأقاموا  الشياطني،  وأخرجوا  املرضى،  شفوا  حيث  الرسل  أعمال  سفر  من  التالية 
(راجع أعمال ٥: ١٢-١٦؛ ٩: ٣٦-٤١)، و"ردُّوا للحقّ كلَّ األقطار بالرُّوح والنَّار" (نشيد الدُّخول في 

خدمة قدَّاس أحد العنصرة).

شرح اآليات
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

كان "يوم اخلمسني" واحدًا من األعياد الثالثة الكبيرة عند اليهود: عيد الفصح (١٤ نيسان)، 
َّل).   ويوم اخلمسني (أوائل شهر حزيران)، وعيد املظال (في شهر تشرين األو

ى بـــ "عيد األسابيع"   يُطلق على "يوم اخلمسني" عدَّة أسماء في العهد القدمي. كان يُسمَّ
َّه يقع بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح  (خر ٣٤: ٢٢؛ عد ٢٨: ٢٨؛ تث ١٦: ١٠؛ ٢ أخ ٨: ١٣) ألن
َّه االحتفال بنهاية  ا باسم "عيد احلصاد" (خر ٢٣: ١٦)، ألن (أح ٢٣: ١٥؛ تث ١٦: ٩). وكان معروفً
َّل  أو الباكورة/يوم  "يوم  أو  ت"  الغالَّ أبكار  "عيد  بـــ  ا  أيضً إليه  يُشار  وكان  عير.  الشَّ حصاد 
َّبّ في ذلك اليوم أوَّل حصاد احلنطة (خر  َّهم يقدّمون للر األثمار" (خر ٢٣: ١٦؛ عد ٢٨: ٢٦)، ألن

ني من اخلبز. ٣٤: ٢٢). من إحدى شعائر ذلك اليوم تقدمي رغيفَ
 إنتشرت اللُّغة اليونانيَّة بعد الفتوحات الَّتي قام بها االسكندر الكبير، وأصبح هذا العيد 
ي بـــ "عيد اخلمسني" ثالث  مّ ا باالسم اليونانيّ pentecostê ومعناه "خمسني". سُ معروفً
َّه  َّاتٍ في العهد اجلديد (راجع أمال ٢: ١؛ ٢٠: ١٦؛ ١ قور ١٦: ٨). وتدلُّ هذه التسمية على أن مر

ا من عيد القيامة.  كان يتمّ االحتفال به بعد خمسني يومً

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ا حقيقيَّة (لم  ن معهم صوتًا كما من هبوب ريحٍ عاصفة. لم يكن ذلك ريحً سمع الرسل ومَ
َّه دويّ ريحٍ عاصفة، ومأل كلَّ البيت حيث كانوا جالسني". يُحتمل  يهبّ الهواء)، بل "دويٌّ كأن

أتى املسيح. فرحوا بكرازة يوحنَّا  َّام األخيرة" عندما  إالَّ في "األي َّةً أخرى  تأتِ مر األرض، ولم 
ع.  َّهم رأوا إحياءً للنبوءة. قال لهم بطرس إنَّ ما رأوه بطريقةٍ محدودة أخذ بالتوسُّ املعمدان، ألن

ر بحلول الروح القدس.  َّة، والتكلُّم باأللسنة، كلُّ هذا يُبشّ الدويّ، واأللسنة شبه الناري
َّام األخيرة". لكن لم يحدث كلّ ما تكلَّم عليه يوئيل  كان اهللا قد وعد بسكب روحه في "األي
َّه في  النبيّ في "يوم اخلمسني"، ألنَّ هذا اليوم كان بدايةً لتتميم نبوءة يوئيل. تنبّأ يوئيل بأن
َّام املقبلة ستُعطى عطايا عجيبة ليس لقليلٍ من اخملتارين كما كان في املاضي، بل "على  األي
َّ الوعد "للبنني  كلّ بشر" (أعمال ٢: ١٧). تُعطى هذه العطايا بغضّ النظر عن اجلنس، إذ قد مت
"للشبَّان"  بالعطايا  الوعد   َّ مت  .(١٨  :٢ (أعمال  واإلماء"  "للعبيد   ،(١٧  :٢ (أعمال  والبنات" 
املرتبة  النظر عن  ا بغضّ  أيضً العطايا  تُعطى  (أعمال ٢: ١٧)، على حدٍّ سواء.  و"للشيوخ" 

االجتماعيَّة: "للعبيد واإلماء" (أعمال ٢: ١٨).
بدأ تتميم نبوءة يوئيل في "يوم اخلمسني"، وذلك بكرازة الرسل املوحى بها من قبل الروح 

القدس. 

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ
الَّتي  املصطلحات  يوئيل.  لنبوءة  الكاملة  الصورة  ليعطي  الكلمات  هذه  بطرس  اقتبس 
ستخدَمة في نصوصٍ  استعملها يوئيل مبا يختصُّ بــ "الشمس والقمر" (أعمال ٢: ٢٠) مُ
ة ليبارك أو  كثيرة في العهد القدمي للتعبير عن احلاالت الَّتي يعمل اهللا فيها بطريقةٍ خاصَّ
يلعن (راجع أش ١٣: ٦، ١٠، ١١؛ حز ٣٢: ٢، ٧، ٨؛ عا ٥: ١٨، ٢٠). تشير هذه اللُّغة أحيانًا كثيرة 

ط اهللا اخلالصيّ. إلى حلظات الذروة في مخطَّ
َّد القول أو عمليَّة النطق باسم  َّب يخلُص" تعني أكثر من مجر إنَّ عبارة "من يدعُ باسم الر
! يدخل ملكوت السماوات، بل من  ، يا ربّ . ألنَّ يسوع قال: "ليس كلّ من يقول لي: يا ربّ َّبّ الر
أكيدٌ لذلك في  (متَّى ٧: ٢١). كما وهناك مرجعٌ  الَّذي في السماوات"  أبي  يعمل مشيئة 
باسم  داعيًا  خطاياك  من  ر  وتطهَّ واعتمد،  "قُم  لشاول:  حنانيا  قال  حيث  الرسل،  أعمال 

" (أعمال ٢٢: ١٦). َّبّ الر

خالصة روحيّة
َّ على كلّ واحدٍ منهم لسان" (أعمال  َّها من نار، واستقر "وظهرت لهم ألسنةٌ منقسمةٌ كأن
٢: ٣). هكذا وصف اإلجنيليّ لوقا حدث حلول الرُّوح القدس على اجملتمعني من رسلٍ وتالميذ 

َّبّ يسوع لهم بإرسال الرُّوح القدس املعزّي. ومن معهم، بانتظار حتقيق وعد الر

ما حصل يوم العنصرة هو هبوب روح الشجاعة في قلوب املؤمنني بيسوع، وفي طليعتهم 
َّل كرازةٍ في تاريخ الكنيسة. وقف بطرس وفنَّد دواعي اإلميان  بطرس الرَّسول الَّذي ألقى أو
بقيامة يسوع املسيح مستندًا إلى براهني وآياتٍ من العهد القدمي، كنبوءَتَي يوئيل وداود 
الواردَتني في سياق كالمه. فإن دلَّ ذلك على شيء، فهو يدلُّ على عمق فهم بطرس للعهد 
إعالن  في سياق  ببعضهما  العهدَين  ربط  وعلى  القدس،  الرُّوح  عليه  حلَّ  أن  بعد  القدمي، 

بشرى اخلالص للنَّاس. 
هذه الكرازة تذكّرنا بأنَّ "روح التنوير الَّذي ضاء ألسنًا من نار ضمَّ أصوات التبشير صوتًا مللم 
األقطار" (حلن البخور في خدمة قدَّاس أحد العنصرة)، أي إنَّ لسان االنسان بإمكانه أن ينشر 
لنار  السلبيّ، موقدًا  باملعنى  أن يكون،  ا  أيضً الروحيَّة هللا، ولكن مبقدوره  الشهادة  ًا من  نار
َّه  الفتنة واحلق، وفق ما حذَّر يعقوب الرَّسول في رسالته حني قال: "وكذلك اللّسان، مع أن
رق غابةً كبيرة. واللّسان  عضوٌ صغير، فهو يفاخر بأمورٍ عظيمة. وها إنَّ شرارةً صغيرةً حتُ
ا مميتًا" (يع ٣: ٥، ٦، ٨). فأيَّ نوعٍ من  مًّ َّه شرٌّ متقلّب، ممتلئٌ سُ إن َّه عالم اإلثم...  إن نار،  ا  أيضً

اللّسان نستخدم؟ 



(رسل ٢: ١-١٢) 
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦

تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ
يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ

انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ
ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ

نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ
الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ
ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ

ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
باقي  إلى  عشر"  "األحد  عبارة  تشير  سكارى.  كانوا  الرسل  بأنَّ  االتّهام  ينفي  بطرس  بدأ 
َّه عند اإلشارة إلى جميع الرسل يُقال "االثنا عشر" (أعمال ٦:  الرسل (راجع أعمال ١: ٢٨)، ألن
هذه  كرز  بطرس  أنَّ  ل  يُحتمَ الرسل،  جميع  إلى  بكالمهم  توجَّهوا  اخرين  السَّ أنَّ  مبا   .(٢
ا أنَّ  ل أيضً املوعظة بلغةٍ واحدة، بينما كان األحد عشر يترجمونها إلى اللُّغات األخرى. يُحتمَ
بينما  الشعبيَّة،  اليونانيَّة  ا  رمبَّ اجلميع،  يفهمها  ة  عامَّ بلغةٍ  تكلَّم  الَّذي  هو  وحده  بطرس 

اجتمع حوله الرسل اآلخرون كشهودٍ.

ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ
كانت ساعات اليوم عند اليهود تبدأ عند طلوع النَّهار، أي في حوالي الساعة السادسة 
ستمعيه، ألنَّ "اليهود األتقياء" ال يأكلون وال  دة لدى مُ عتمَ ة بطرس مُ ا. كانت حجَّ صباحً
َّام األعياد. وكان معظمهم  بت أو في أي ا في يوم السَّ يشربون قبل الساعة التاسعة صباحً
ثل "عيد اخلمسني"، والبعض  أو يشرب قبل الساعة العاشرة من صباح عيدٍ مِ لم يأكل 

ا ال يأكل ابتداءً من منتصف النهار السابق. اآلخر أيضً

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

بعد ذلك، شرح بطرس أنَّ ما رآه اجلمهور وما سمعوه، لم يكن نتيجةً لسكب اخلمر، بل 
السبعينيَّة  الترجمة  ٢: ٢٨-٣٢) بحسب  (يؤ  النبيّ  بيوئيل  روح اهللا، مستشهدًا  لسكب 
َّام األخيرة" (أعمال ٢: ١٧).  (الترجمة اليونانيَّة لكتاب العهد القدمي). تكلَّم بطرس على "األي
َّة لنبوءة يوئيل (يؤ ٢: ٢٨)، بل عبارة "بعد  َّام األخيرة" في الترجمة العبري لم تَرد عبارة "األي
ذلك" أو "ثمَّ". يتَّضح أنَّ الفترة الزمنيَّة املقصودة بالعبارة "بعد ذلك" هي الفترة الزمنيَّة 
َّام األخيرة" كما استخدمها النبيَّان أشعيا وميخا (أش ٢:  نفسها املشار إليها بعبارة "األي

٢؛ ميخا ٤: ١).
َّه هذه  َّام األخيرة". كان اليهود يعتبرون أن أخبر بطرس بالوحي أنَّ يوئيل كان يتحدَّث عن "األي
لك املسيح". وكأنَّ بطرس قال في الواقع: "هذه هي اللَّحظة الَّتي كنتم  العبارة تُشير إلى "مُ
َّام األخيرة" بناءً على  َّام األخيرة". وماذا يحدث في "األي تتوقَّعونها منذ قرون. قد وصلت األي

نبوءة يوئيل؟
َّه عندما انتهى النبيُّ مالخي من الكتابة، اختفت عطيَّة التنبّؤ من  كان اليهود يعلمون أن

يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ
انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ

ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ
نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ

ة متتدُّ من الشرق (بابل وفارس) إلى الغرب (شمال أفريقيا  ذكر لوقا ستّ عشرة مقاطعة وأمَّ
هتَدون prosêlutoi" الَّذين يشدّدون على اخلتان (أعمال ٢: ١١) من  وروما). كان "اليهود الـمُ

ضمن الَّذين اجتمعوا في يوم اخلمسني.
الفكرة الرئيسيَّة لكالم الرسل باللُّغات األخرى يُشار إليها بعبارة "يتكلَّمون بألسنتنا عن 
إسطفانوس  خطاب  من  األوَّل  اجلزء  يُعطينا  وقد   .(١١  :٢ (أعمال  العظيمة"  اهللا  أعمال 
إلى  العظائم  هذه  تشير  ا  رمبَّ هذه".  العظيمة  اهللا  "أعمال  موضوع  عن  حملةً   (٧ (أعمال 
مراجعة عمل اهللا بواسطة إسرائيل (نظرة شاملة إلى تاريخ اليهود من موسى إلى داود 

وحتَّى األنبياء مبا في ذلك النبوءات الَّتي تشير إلى املسيح).

الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ
كان هناك بعض املشكّكني بني اجلمهور، كما هي عادة البشر. نحن ال نعلم يقينًا ملاذا قال 
لم  لغاتٍ  ويسمعون  اجلمهور  بني  لون  يتنقَّ كانوا  ا  رمبَّ الساخر.  الكالم  هذا  النَّاس  هؤالء 
ا أنَّ الرسل  يفهموها، فاستخلصوا أنَّ الرسل كانوا يتكلَّمون بكالم سكرٍ فارغ. إذا ظنُّوا حقًّ
َّهم لم يستفسروا مبا فيه الكفاية. ولكن يُحتَمل  كانوا "قد امتألوا سالفة"، يكون هذا ألن
كر ال  معة. السُّ َّهم كانوا يعرفون تلك اللُّغات، ومع ذلك أرادوا أن يقولوا شيئًا يشوّه السُّ أن
ملوعظة  ةً  منصَّ أعطت  الناس  هؤالء  سخرية  لكنَّ  كثيرة،  بلغاتٍ  يتكلَّم  االنسان  يجعل 

بطرس في اآليات التالية.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ امل لُوا  دَخَ َّا  وملَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة واألخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي املر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد اجلديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ األسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ ال يوجد فيها اسم "يهوذا اإلسخريوطيّ". عشر اسمً

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ

٤صفحة

َّتة. مبا أنَّ كثيرين قطعوا آالف  ة، فإنَّ فعل "يُقيم" قد يشير إلى إقامة موق َّار من كلّ أمَّ الزو
األميال؛ ومبا أنَّ الفترة الزمنيَّة الَّتي تفصل بني عيد الفصح وعيد اخلمسني تقلُّ عن شهرَين، 
َّار يبقون عادةً في أورشليم حلضور كال العيدَين. و"الرجال األتقياء" فقط هم الَّذين  فإنَّ الزو

يقومون بهذه الرحالت الطويلة واملعرَّضة للمخاطر.
 

كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦
تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ

َّه دويُّ ريح"، أو إلى اللُّغات  وت الَّذي "كأن ا إلى الصَّ ا حدث ذلك الصوت" إمَّ تُشير عبارة "فلمَّ
الَّتي كان الرسل يتكلَّمون بها. واستجابةً لهذا الصوت، "احتشد اجلمع وأخذتهم احلَيرة، 
َّه كان هناك ممثّلون من أكثر من  ألنَّ كلَّ واحدٍ منهم كان يسمعهم يتكلَّمون بلغته". مبا أن
، أو جلميعهم، أن  َّه كان من الضروريّ لبعض الرسل على األقلّ ة، فال بدَّ من أن اثنتي عشرة أمَّ
ة (راجع أعمال ٢: ٩-١١)، واليهود  َّ ذِكر خمسَ عشرة أمَّ يتكلَّموا بأكثر من لغةٍ واحدة؛ فقد مت

ةٍ حتت السماء" (أعمال ٢: ٥). "من كلّ أمَّ

يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ
رف املستمعون أنَّ الرسل كانوا جليليّني، ألنَّ اللَّهجة أو النبرة اجلليليَّة كانت مميَّزة (خشنة  عَ
وغير جذَّابة لليهود اآلخرين). عندما كان بطرس ينتظر في فناء الدر في اللَّيل خالل محاكمة 
َّه جليليّ (راجع مر ١٤: ٧٠؛ لو ٢٢: ٥٩)، ألنَّ "لهجته تدلُّ عليه" (متَّى ٢٦:  يسوع، عرف اجلميع أن
٧٣). يشير هذا إلى أنَّ الرسل تكلَّموا بلغاتٍ مختلفة وبلهجاتٍ مناسبة. كانت اجلليل تُعتبر 
متخلّفة ثقافيًّا وأهلها غير متعلّمني (أعمال ٤: ١٣). عندما تكلَّم "هؤالء اجلليليّون" بكلّ 

بوا". لغةٍ بطالقة، "دهش اجلميع وتعجَّ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
: "كيف يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها؟". كان اليهود قد  سأل اجلميع قائالً
َّة. وكان معظم الَّذين  تشتَّتوا في جميع العالم بسبب االضطهاد الشديد واحلالة االقتصادي
َّة أو اآلراميَّة. وكان اليهوديّ العاديّ يتحدَّث  تشتَّتوا يتحدَّثون لغة اليهود القوميَّة، أي العبري
ا يتكلَّمون  َّة القدمية الَّتي كانت تُستخدَم في العبادة. وكانوا أيضً باآلراميَّة، في تباينٍ مع العبري
ت في كتابة أسفار العهد  َّام، والَّتي استُخدِمَ اليونانيَّة الشعبيَّة؛ اللغة العامليَّة في تلك األي
َّهم كانوا يتكلَّمون لغة الدولة الَّتي يعيشون فيها؛ وهذا معنى عبارة "لغته  اجلديد. كما وأن

الَّتي وُلد فيها".

ا أنَّ  ل أيضً أنَّ ذلك البيت هو البيت الَّذي كانت فيه "العليَّة" (أعمال ١: ١٣). ولكن من احملتمَ
َّه  ذلك كان يُشير رمزيًّا إلى الهيكل. فقد أشار إسطفانوس في وقتٍ الحق إلى الهيكل بأن

"بيت" في خطابه (أعمال ٧: ٤٧).

ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ
ستخدَمة هنا لتُشير إلى "ألسنة" هي glôssa في صيغة اجلمع. قد  الكلمة اليونانيَّة الـمُ
تشير هذه الكلمة إلى اللّسان باملعنى احلرفيّ أو إلى الكالم الَّذي ينطقُ به اللّسان. يُشار 
اللّسان".  glossôlalía ومعناها احلرفيّ هو "كالم  َّها  بأن التكلُّم باأللسن  عادةً إلى ظاهرة 
َّت األلسنة على  يوجد، في هذا النصّ من أعمال الرسل، أسلوب التالعب باأللفاظ. استقر
َّها من نار". هذه ليست  ٌ حقيقيَّة، بل "كأن نار الرسل، ثمَّ تكلَّموا بألسنة. لم تكن هناك 
َّة النار" الَّتي تكلَّم عليها يوحنَّا املعمدان (لو ٣: ١٦)، ألنَّ ما قصده املعمدان بـــ  "معمودي
الروح  و"سكنى  "االمتالء"  إلى  تشير  فهي  هنا  ا  أمَّ األشرار.  عقاب  هو  النَّار"  َّة  "معمودي

القدس" في االنسان.

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

َّهم يتكلَّمون نيابةً  ال تشير عبارة "بألسنةٍ أخرى" إلى كالمٍ غير مفهوم. كان الَّذين يقولون إن
َّام، يتكلَّمون ببلبلةٍ وبكالمٍ غير مفهوم. يقولون إنّ تلك هي  عن اآللهة الوثنيَّة، في تلك األي
"لغة اآللهة"، وإنَّ اآللهة تتكلَّم بواسطتهم. ليس هذا ما فعله الرسل، ألنَّ عبارة "ألسنة 
َّام: "كلُّ واحدٍ منهم (الناس) كان يسمعهم  أخرى"، تشير إلى لغاتٍ معاصرة في تلك األي
يتكلَّمون بلغته...يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها" (أعمال ٢: ٦، ٨)؛ وذلك بقوَّة 

الروح القدس.

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
ون:  املستمعُ بها  َّر  تأث الَّتي  بالكيفيَّة  القدس،  الروح  حلول  رواية  من  اجلزء  هذا  يُخبرنا 
بوا" (أعمال ٢: ٧)؛ "كانوا كلُّهم مدهوشني  "أخذتهم احلَيرة" (أعمال ٢: ٦)؛ "فدُهشوا وتعجَّ

حائرين" (أعمال ٢: ١٢).
بصفةٍ  هناك  يسكنون  كانوا  َّهم  أن بالضرورة  تعني  ال  يهود"،  أورشليم  في  "يُقيم  عبارة 
"األتقياء"  اليهود  من  الكثير  كان  هناك.  يقيمون  كانوا  َّهم  أن ببساطة  تعني  قد  دائمة. 
عندما  دائمة  بصفةٍ  هناك  ليسكنوا  أورشليم  إلى  العالم  أنحاء  جميع  من  يرحتلون 
يتقاعدون، ولكن عندما نأخذ بعني االعتبار أنَّ "يوم اخلمسني" كان يوم عيدٍ فيه آالف من 

مقدّمة
"زمن  هو  جديدًا  ليتورجيًّا  زمنًا  الكنيسة  تبدأ  القيامة،  بعد  اخلمسني"  "اليوم  في 
العنصرة". يُخبرنا الفصل الثاني من سفر أعمال الرسل عن يوم اخلمسني (عيد العنصرة) 
قه في  ة "قصد اهللا األزليّ الَّذي حقَّ بعد قيامة املسيح من بني األموات. كان ذلك اليوم قمَّ

ا للنبوءات. املسيح يسوع" (أف ٣: ١١)، وتتميمً
ا عن بداية القوَّة الرسوليّة، باإلضافة إلى بداية   تُخبرنا اآليات األولى من هذا الفصل أيضً
قوَّة"  القدس وسينالون  بالروح  دون  َّهم "سيُعمَّ بأن الرسل  الكنيسة. كان يسوع قد وعد 
ر". لقد غمرت قوَّة الروح القدس  َّة" معناها "تغطيس/غَمْ (أعمال ١: ٥، ٨). وكلمة "معمودي
الرسل. نال الرسل أكبر قدرٍ من قوَّة الروح القدس؛ فكرازتهم املوحى بها، بيّنةٌ في الفصول 
املوتى  وأقاموا  الشياطني،  وأخرجوا  املرضى،  شفوا  حيث  الرسل  أعمال  سفر  من  التالية 
(راجع أعمال ٥: ١٢-١٦؛ ٩: ٣٦-٤١)، و"ردُّوا للحقّ كلَّ األقطار بالرُّوح والنَّار" (نشيد الدُّخول في 

خدمة قدَّاس أحد العنصرة).

شرح اآليات
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

كان "يوم اخلمسني" واحدًا من األعياد الثالثة الكبيرة عند اليهود: عيد الفصح (١٤ نيسان)، 
َّل).   ويوم اخلمسني (أوائل شهر حزيران)، وعيد املظال (في شهر تشرين األو

ى بـــ "عيد األسابيع"   يُطلق على "يوم اخلمسني" عدَّة أسماء في العهد القدمي. كان يُسمَّ
َّه يقع بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح  (خر ٣٤: ٢٢؛ عد ٢٨: ٢٨؛ تث ١٦: ١٠؛ ٢ أخ ٨: ١٣) ألن
َّه االحتفال بنهاية  ا باسم "عيد احلصاد" (خر ٢٣: ١٦)، ألن (أح ٢٣: ١٥؛ تث ١٦: ٩). وكان معروفً
َّل  أو الباكورة/يوم  "يوم  أو  ت"  الغالَّ أبكار  "عيد  بـــ  ا  أيضً إليه  يُشار  وكان  عير.  الشَّ حصاد 
َّبّ في ذلك اليوم أوَّل حصاد احلنطة (خر  َّهم يقدّمون للر األثمار" (خر ٢٣: ١٦؛ عد ٢٨: ٢٦)، ألن

ني من اخلبز. ٣٤: ٢٢). من إحدى شعائر ذلك اليوم تقدمي رغيفَ
 إنتشرت اللُّغة اليونانيَّة بعد الفتوحات الَّتي قام بها االسكندر الكبير، وأصبح هذا العيد 
ي بـــ "عيد اخلمسني" ثالث  مّ ا باالسم اليونانيّ pentecostê ومعناه "خمسني". سُ معروفً
َّه  َّاتٍ في العهد اجلديد (راجع أمال ٢: ١؛ ٢٠: ١٦؛ ١ قور ١٦: ٨). وتدلُّ هذه التسمية على أن مر

ا من عيد القيامة.  كان يتمّ االحتفال به بعد خمسني يومً

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ا حقيقيَّة (لم  ن معهم صوتًا كما من هبوب ريحٍ عاصفة. لم يكن ذلك ريحً سمع الرسل ومَ
َّه دويّ ريحٍ عاصفة، ومأل كلَّ البيت حيث كانوا جالسني". يُحتمل  يهبّ الهواء)، بل "دويٌّ كأن

أتى املسيح. فرحوا بكرازة يوحنَّا  َّام األخيرة" عندما  إالَّ في "األي َّةً أخرى  تأتِ مر األرض، ولم 
ع.  َّهم رأوا إحياءً للنبوءة. قال لهم بطرس إنَّ ما رأوه بطريقةٍ محدودة أخذ بالتوسُّ املعمدان، ألن

ر بحلول الروح القدس.  َّة، والتكلُّم باأللسنة، كلُّ هذا يُبشّ الدويّ، واأللسنة شبه الناري
َّام األخيرة". لكن لم يحدث كلّ ما تكلَّم عليه يوئيل  كان اهللا قد وعد بسكب روحه في "األي
َّه في  النبيّ في "يوم اخلمسني"، ألنَّ هذا اليوم كان بدايةً لتتميم نبوءة يوئيل. تنبّأ يوئيل بأن
َّام املقبلة ستُعطى عطايا عجيبة ليس لقليلٍ من اخملتارين كما كان في املاضي، بل "على  األي
َّ الوعد "للبنني  كلّ بشر" (أعمال ٢: ١٧). تُعطى هذه العطايا بغضّ النظر عن اجلنس، إذ قد مت
"للشبَّان"  بالعطايا  الوعد   َّ مت  .(١٨  :٢ (أعمال  واإلماء"  "للعبيد   ،(١٧  :٢ (أعمال  والبنات" 
املرتبة  النظر عن  ا بغضّ  أيضً العطايا  تُعطى  (أعمال ٢: ١٧)، على حدٍّ سواء.  و"للشيوخ" 

االجتماعيَّة: "للعبيد واإلماء" (أعمال ٢: ١٨).
بدأ تتميم نبوءة يوئيل في "يوم اخلمسني"، وذلك بكرازة الرسل املوحى بها من قبل الروح 

القدس. 

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ
الَّتي  املصطلحات  يوئيل.  لنبوءة  الكاملة  الصورة  ليعطي  الكلمات  هذه  بطرس  اقتبس 
ستخدَمة في نصوصٍ  استعملها يوئيل مبا يختصُّ بــ "الشمس والقمر" (أعمال ٢: ٢٠) مُ
ة ليبارك أو  كثيرة في العهد القدمي للتعبير عن احلاالت الَّتي يعمل اهللا فيها بطريقةٍ خاصَّ
يلعن (راجع أش ١٣: ٦، ١٠، ١١؛ حز ٣٢: ٢، ٧، ٨؛ عا ٥: ١٨، ٢٠). تشير هذه اللُّغة أحيانًا كثيرة 

ط اهللا اخلالصيّ. إلى حلظات الذروة في مخطَّ
َّد القول أو عمليَّة النطق باسم  َّب يخلُص" تعني أكثر من مجر إنَّ عبارة "من يدعُ باسم الر
! يدخل ملكوت السماوات، بل من  ، يا ربّ . ألنَّ يسوع قال: "ليس كلّ من يقول لي: يا ربّ َّبّ الر
أكيدٌ لذلك في  (متَّى ٧: ٢١). كما وهناك مرجعٌ  الَّذي في السماوات"  أبي  يعمل مشيئة 
باسم  داعيًا  خطاياك  من  ر  وتطهَّ واعتمد،  "قُم  لشاول:  حنانيا  قال  حيث  الرسل،  أعمال 

" (أعمال ٢٢: ١٦). َّبّ الر

خالصة روحيّة
َّ على كلّ واحدٍ منهم لسان" (أعمال  َّها من نار، واستقر "وظهرت لهم ألسنةٌ منقسمةٌ كأن
٢: ٣). هكذا وصف اإلجنيليّ لوقا حدث حلول الرُّوح القدس على اجملتمعني من رسلٍ وتالميذ 

َّبّ يسوع لهم بإرسال الرُّوح القدس املعزّي. ومن معهم، بانتظار حتقيق وعد الر

ما حصل يوم العنصرة هو هبوب روح الشجاعة في قلوب املؤمنني بيسوع، وفي طليعتهم 
َّل كرازةٍ في تاريخ الكنيسة. وقف بطرس وفنَّد دواعي اإلميان  بطرس الرَّسول الَّذي ألقى أو
بقيامة يسوع املسيح مستندًا إلى براهني وآياتٍ من العهد القدمي، كنبوءَتَي يوئيل وداود 
الواردَتني في سياق كالمه. فإن دلَّ ذلك على شيء، فهو يدلُّ على عمق فهم بطرس للعهد 
إعالن  في سياق  ببعضهما  العهدَين  ربط  وعلى  القدس،  الرُّوح  عليه  حلَّ  أن  بعد  القدمي، 

بشرى اخلالص للنَّاس. 
هذه الكرازة تذكّرنا بأنَّ "روح التنوير الَّذي ضاء ألسنًا من نار ضمَّ أصوات التبشير صوتًا مللم 
األقطار" (حلن البخور في خدمة قدَّاس أحد العنصرة)، أي إنَّ لسان االنسان بإمكانه أن ينشر 
لنار  السلبيّ، موقدًا  باملعنى  أن يكون،  ا  أيضً الروحيَّة هللا، ولكن مبقدوره  الشهادة  ًا من  نار
َّه  الفتنة واحلق، وفق ما حذَّر يعقوب الرَّسول في رسالته حني قال: "وكذلك اللّسان، مع أن
رق غابةً كبيرة. واللّسان  عضوٌ صغير، فهو يفاخر بأمورٍ عظيمة. وها إنَّ شرارةً صغيرةً حتُ
ا مميتًا" (يع ٣: ٥، ٦، ٨). فأيَّ نوعٍ من  مًّ َّه شرٌّ متقلّب، ممتلئٌ سُ إن َّه عالم اإلثم...  إن نار،  ا  أيضً

اللّسان نستخدم؟ 



(رسل ٢: ١-١٢) 
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦

تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ
يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ

انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ
ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ

نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ
الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ
ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ

ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
باقي  إلى  عشر"  "األحد  عبارة  تشير  سكارى.  كانوا  الرسل  بأنَّ  االتّهام  ينفي  بطرس  بدأ 
َّه عند اإلشارة إلى جميع الرسل يُقال "االثنا عشر" (أعمال ٦:  الرسل (راجع أعمال ١: ٢٨)، ألن
هذه  كرز  بطرس  أنَّ  ل  يُحتمَ الرسل،  جميع  إلى  بكالمهم  توجَّهوا  اخرين  السَّ أنَّ  مبا   .(٢
ا أنَّ  ل أيضً املوعظة بلغةٍ واحدة، بينما كان األحد عشر يترجمونها إلى اللُّغات األخرى. يُحتمَ
بينما  الشعبيَّة،  اليونانيَّة  ا  رمبَّ اجلميع،  يفهمها  ة  عامَّ بلغةٍ  تكلَّم  الَّذي  هو  وحده  بطرس 

اجتمع حوله الرسل اآلخرون كشهودٍ.

ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ
كانت ساعات اليوم عند اليهود تبدأ عند طلوع النَّهار، أي في حوالي الساعة السادسة 
ستمعيه، ألنَّ "اليهود األتقياء" ال يأكلون وال  دة لدى مُ عتمَ ة بطرس مُ ا. كانت حجَّ صباحً
َّام األعياد. وكان معظمهم  بت أو في أي ا في يوم السَّ يشربون قبل الساعة التاسعة صباحً
ثل "عيد اخلمسني"، والبعض  أو يشرب قبل الساعة العاشرة من صباح عيدٍ مِ لم يأكل 

ا ال يأكل ابتداءً من منتصف النهار السابق. اآلخر أيضً

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

بعد ذلك، شرح بطرس أنَّ ما رآه اجلمهور وما سمعوه، لم يكن نتيجةً لسكب اخلمر، بل 
السبعينيَّة  الترجمة  ٢: ٢٨-٣٢) بحسب  (يؤ  النبيّ  بيوئيل  روح اهللا، مستشهدًا  لسكب 
َّام األخيرة" (أعمال ٢: ١٧).  (الترجمة اليونانيَّة لكتاب العهد القدمي). تكلَّم بطرس على "األي
َّة لنبوءة يوئيل (يؤ ٢: ٢٨)، بل عبارة "بعد  َّام األخيرة" في الترجمة العبري لم تَرد عبارة "األي
ذلك" أو "ثمَّ". يتَّضح أنَّ الفترة الزمنيَّة املقصودة بالعبارة "بعد ذلك" هي الفترة الزمنيَّة 
َّام األخيرة" كما استخدمها النبيَّان أشعيا وميخا (أش ٢:  نفسها املشار إليها بعبارة "األي

٢؛ ميخا ٤: ١).
َّه هذه  َّام األخيرة". كان اليهود يعتبرون أن أخبر بطرس بالوحي أنَّ يوئيل كان يتحدَّث عن "األي
لك املسيح". وكأنَّ بطرس قال في الواقع: "هذه هي اللَّحظة الَّتي كنتم  العبارة تُشير إلى "مُ
َّام األخيرة" بناءً على  َّام األخيرة". وماذا يحدث في "األي تتوقَّعونها منذ قرون. قد وصلت األي

نبوءة يوئيل؟
َّه عندما انتهى النبيُّ مالخي من الكتابة، اختفت عطيَّة التنبّؤ من  كان اليهود يعلمون أن

٥صفحة

ا، يَ س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ
انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ

ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ
نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ

ة متتدُّ من الشرق (بابل وفارس) إلى الغرب (شمال أفريقيا  ذكر لوقا ستّ عشرة مقاطعة وأمَّ
هتَدون prosêlutoi" الَّذين يشدّدون على اخلتان (أعمال ٢: ١١) من  وروما). كان "اليهود الـمُ

ضمن الَّذين اجتمعوا في يوم اخلمسني.
الفكرة الرئيسيَّة لكالم الرسل باللُّغات األخرى يُشار إليها بعبارة "يتكلَّمون بألسنتنا عن 
إسطفانوس  خطاب  من  األوَّل  اجلزء  يُعطينا  وقد   .(١١  :٢ (أعمال  العظيمة"  اهللا  أعمال 
إلى  العظائم  هذه  تشير  ا  رمبَّ هذه".  العظيمة  اهللا  "أعمال  موضوع  عن  حملةً   (٧ (أعمال 
مراجعة عمل اهللا بواسطة إسرائيل (نظرة شاملة إلى تاريخ اليهود من موسى إلى داود 

وحتَّى األنبياء مبا في ذلك النبوءات الَّتي تشير إلى املسيح).

الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ
كان هناك بعض املشكّكني بني اجلمهور، كما هي عادة البشر. نحن ال نعلم يقينًا ملاذا قال 
لم  لغاتٍ  ويسمعون  اجلمهور  بني  لون  يتنقَّ كانوا  ا  رمبَّ الساخر.  الكالم  هذا  النَّاس  هؤالء 
ا أنَّ الرسل  يفهموها، فاستخلصوا أنَّ الرسل كانوا يتكلَّمون بكالم سكرٍ فارغ. إذا ظنُّوا حقًّ
َّهم لم يستفسروا مبا فيه الكفاية. ولكن يُحتَمل  كانوا "قد امتألوا سالفة"، يكون هذا ألن
كر ال  معة. السُّ َّهم كانوا يعرفون تلك اللُّغات، ومع ذلك أرادوا أن يقولوا شيئًا يشوّه السُّ أن
ملوعظة  ةً  منصَّ أعطت  الناس  هؤالء  سخرية  لكنَّ  كثيرة،  بلغاتٍ  يتكلَّم  االنسان  يجعل 

بطرس في اآليات التالية.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ امل لُوا  دَخَ َّا  وملَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة واألخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي املر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد اجلديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ األسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ ال يوجد فيها اسم "يهوذا اإلسخريوطيّ". عشر اسمً

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ

َّتة. مبا أنَّ كثيرين قطعوا آالف  ة، فإنَّ فعل "يُقيم" قد يشير إلى إقامة موق َّار من كلّ أمَّ الزو
األميال؛ ومبا أنَّ الفترة الزمنيَّة الَّتي تفصل بني عيد الفصح وعيد اخلمسني تقلُّ عن شهرَين، 
َّار يبقون عادةً في أورشليم حلضور كال العيدَين. و"الرجال األتقياء" فقط هم الَّذين  فإنَّ الزو

يقومون بهذه الرحالت الطويلة واملعرَّضة للمخاطر.
 

كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦
تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ

َّه دويُّ ريح"، أو إلى اللُّغات  وت الَّذي "كأن ا إلى الصَّ ا حدث ذلك الصوت" إمَّ تُشير عبارة "فلمَّ
الَّتي كان الرسل يتكلَّمون بها. واستجابةً لهذا الصوت، "احتشد اجلمع وأخذتهم احلَيرة، 
َّه كان هناك ممثّلون من أكثر من  ألنَّ كلَّ واحدٍ منهم كان يسمعهم يتكلَّمون بلغته". مبا أن
، أو جلميعهم، أن  َّه كان من الضروريّ لبعض الرسل على األقلّ ة، فال بدَّ من أن اثنتي عشرة أمَّ
ة (راجع أعمال ٢: ٩-١١)، واليهود  َّ ذِكر خمسَ عشرة أمَّ يتكلَّموا بأكثر من لغةٍ واحدة؛ فقد مت

ةٍ حتت السماء" (أعمال ٢: ٥). "من كلّ أمَّ

يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ
رف املستمعون أنَّ الرسل كانوا جليليّني، ألنَّ اللَّهجة أو النبرة اجلليليَّة كانت مميَّزة (خشنة  عَ
وغير جذَّابة لليهود اآلخرين). عندما كان بطرس ينتظر في فناء الدر في اللَّيل خالل محاكمة 
َّه جليليّ (راجع مر ١٤: ٧٠؛ لو ٢٢: ٥٩)، ألنَّ "لهجته تدلُّ عليه" (متَّى ٢٦:  يسوع، عرف اجلميع أن
٧٣). يشير هذا إلى أنَّ الرسل تكلَّموا بلغاتٍ مختلفة وبلهجاتٍ مناسبة. كانت اجلليل تُعتبر 
متخلّفة ثقافيًّا وأهلها غير متعلّمني (أعمال ٤: ١٣). عندما تكلَّم "هؤالء اجلليليّون" بكلّ 

بوا". لغةٍ بطالقة، "دهش اجلميع وتعجَّ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
: "كيف يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها؟". كان اليهود قد  سأل اجلميع قائالً
َّة. وكان معظم الَّذين  تشتَّتوا في جميع العالم بسبب االضطهاد الشديد واحلالة االقتصادي
َّة أو اآلراميَّة. وكان اليهوديّ العاديّ يتحدَّث  تشتَّتوا يتحدَّثون لغة اليهود القوميَّة، أي العبري
ا يتكلَّمون  َّة القدمية الَّتي كانت تُستخدَم في العبادة. وكانوا أيضً باآلراميَّة، في تباينٍ مع العبري
ت في كتابة أسفار العهد  َّام، والَّتي استُخدِمَ اليونانيَّة الشعبيَّة؛ اللغة العامليَّة في تلك األي
َّهم كانوا يتكلَّمون لغة الدولة الَّتي يعيشون فيها؛ وهذا معنى عبارة "لغته  اجلديد. كما وأن

الَّتي وُلد فيها".

ا أنَّ  ل أيضً أنَّ ذلك البيت هو البيت الَّذي كانت فيه "العليَّة" (أعمال ١: ١٣). ولكن من احملتمَ
َّه  ذلك كان يُشير رمزيًّا إلى الهيكل. فقد أشار إسطفانوس في وقتٍ الحق إلى الهيكل بأن

"بيت" في خطابه (أعمال ٧: ٤٧).

ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ
ستخدَمة هنا لتُشير إلى "ألسنة" هي glôssa في صيغة اجلمع. قد  الكلمة اليونانيَّة الـمُ
تشير هذه الكلمة إلى اللّسان باملعنى احلرفيّ أو إلى الكالم الَّذي ينطقُ به اللّسان. يُشار 
اللّسان".  glossôlalía ومعناها احلرفيّ هو "كالم  َّها  بأن التكلُّم باأللسن  عادةً إلى ظاهرة 
َّت األلسنة على  يوجد، في هذا النصّ من أعمال الرسل، أسلوب التالعب باأللفاظ. استقر
َّها من نار". هذه ليست  ٌ حقيقيَّة، بل "كأن نار الرسل، ثمَّ تكلَّموا بألسنة. لم تكن هناك 
َّة النار" الَّتي تكلَّم عليها يوحنَّا املعمدان (لو ٣: ١٦)، ألنَّ ما قصده املعمدان بـــ  "معمودي
الروح  و"سكنى  "االمتالء"  إلى  تشير  فهي  هنا  ا  أمَّ األشرار.  عقاب  هو  النَّار"  َّة  "معمودي

القدس" في االنسان.

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

َّهم يتكلَّمون نيابةً  ال تشير عبارة "بألسنةٍ أخرى" إلى كالمٍ غير مفهوم. كان الَّذين يقولون إن
َّام، يتكلَّمون ببلبلةٍ وبكالمٍ غير مفهوم. يقولون إنّ تلك هي  عن اآللهة الوثنيَّة، في تلك األي
"لغة اآللهة"، وإنَّ اآللهة تتكلَّم بواسطتهم. ليس هذا ما فعله الرسل، ألنَّ عبارة "ألسنة 
َّام: "كلُّ واحدٍ منهم (الناس) كان يسمعهم  أخرى"، تشير إلى لغاتٍ معاصرة في تلك األي
يتكلَّمون بلغته...يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها" (أعمال ٢: ٦، ٨)؛ وذلك بقوَّة 

الروح القدس.

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
ون:  املستمعُ بها  َّر  تأث الَّتي  بالكيفيَّة  القدس،  الروح  حلول  رواية  من  اجلزء  هذا  يُخبرنا 
بوا" (أعمال ٢: ٧)؛ "كانوا كلُّهم مدهوشني  "أخذتهم احلَيرة" (أعمال ٢: ٦)؛ "فدُهشوا وتعجَّ

حائرين" (أعمال ٢: ١٢).
بصفةٍ  هناك  يسكنون  كانوا  َّهم  أن بالضرورة  تعني  ال  يهود"،  أورشليم  في  "يُقيم  عبارة 
"األتقياء"  اليهود  من  الكثير  كان  هناك.  يقيمون  كانوا  َّهم  أن ببساطة  تعني  قد  دائمة. 
عندما  دائمة  بصفةٍ  هناك  ليسكنوا  أورشليم  إلى  العالم  أنحاء  جميع  من  يرحتلون 
يتقاعدون، ولكن عندما نأخذ بعني االعتبار أنَّ "يوم اخلمسني" كان يوم عيدٍ فيه آالف من 

مقدّمة
"زمن  هو  جديدًا  ليتورجيًّا  زمنًا  الكنيسة  تبدأ  القيامة،  بعد  اخلمسني"  "اليوم  في 
العنصرة". يُخبرنا الفصل الثاني من سفر أعمال الرسل عن يوم اخلمسني (عيد العنصرة) 
قه في  ة "قصد اهللا األزليّ الَّذي حقَّ بعد قيامة املسيح من بني األموات. كان ذلك اليوم قمَّ

ا للنبوءات. املسيح يسوع" (أف ٣: ١١)، وتتميمً
ا عن بداية القوَّة الرسوليّة، باإلضافة إلى بداية   تُخبرنا اآليات األولى من هذا الفصل أيضً
قوَّة"  القدس وسينالون  بالروح  دون  َّهم "سيُعمَّ بأن الرسل  الكنيسة. كان يسوع قد وعد 
ر". لقد غمرت قوَّة الروح القدس  َّة" معناها "تغطيس/غَمْ (أعمال ١: ٥، ٨). وكلمة "معمودي
الرسل. نال الرسل أكبر قدرٍ من قوَّة الروح القدس؛ فكرازتهم املوحى بها، بيّنةٌ في الفصول 
املوتى  وأقاموا  الشياطني،  وأخرجوا  املرضى،  شفوا  حيث  الرسل  أعمال  سفر  من  التالية 
(راجع أعمال ٥: ١٢-١٦؛ ٩: ٣٦-٤١)، و"ردُّوا للحقّ كلَّ األقطار بالرُّوح والنَّار" (نشيد الدُّخول في 

خدمة قدَّاس أحد العنصرة).

شرح اآليات
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

كان "يوم اخلمسني" واحدًا من األعياد الثالثة الكبيرة عند اليهود: عيد الفصح (١٤ نيسان)، 
َّل).   ويوم اخلمسني (أوائل شهر حزيران)، وعيد املظال (في شهر تشرين األو

ى بـــ "عيد األسابيع"   يُطلق على "يوم اخلمسني" عدَّة أسماء في العهد القدمي. كان يُسمَّ
َّه يقع بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح  (خر ٣٤: ٢٢؛ عد ٢٨: ٢٨؛ تث ١٦: ١٠؛ ٢ أخ ٨: ١٣) ألن
َّه االحتفال بنهاية  ا باسم "عيد احلصاد" (خر ٢٣: ١٦)، ألن (أح ٢٣: ١٥؛ تث ١٦: ٩). وكان معروفً
َّل  أو الباكورة/يوم  "يوم  أو  ت"  الغالَّ أبكار  "عيد  بـــ  ا  أيضً إليه  يُشار  وكان  عير.  الشَّ حصاد 
َّبّ في ذلك اليوم أوَّل حصاد احلنطة (خر  َّهم يقدّمون للر األثمار" (خر ٢٣: ١٦؛ عد ٢٨: ٢٦)، ألن

ني من اخلبز. ٣٤: ٢٢). من إحدى شعائر ذلك اليوم تقدمي رغيفَ
 إنتشرت اللُّغة اليونانيَّة بعد الفتوحات الَّتي قام بها االسكندر الكبير، وأصبح هذا العيد 
ي بـــ "عيد اخلمسني" ثالث  مّ ا باالسم اليونانيّ pentecostê ومعناه "خمسني". سُ معروفً
َّه  َّاتٍ في العهد اجلديد (راجع أمال ٢: ١؛ ٢٠: ١٦؛ ١ قور ١٦: ٨). وتدلُّ هذه التسمية على أن مر

ا من عيد القيامة.  كان يتمّ االحتفال به بعد خمسني يومً

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ا حقيقيَّة (لم  ن معهم صوتًا كما من هبوب ريحٍ عاصفة. لم يكن ذلك ريحً سمع الرسل ومَ
َّه دويّ ريحٍ عاصفة، ومأل كلَّ البيت حيث كانوا جالسني". يُحتمل  يهبّ الهواء)، بل "دويٌّ كأن

أتى املسيح. فرحوا بكرازة يوحنَّا  َّام األخيرة" عندما  إالَّ في "األي َّةً أخرى  تأتِ مر األرض، ولم 
ع.  َّهم رأوا إحياءً للنبوءة. قال لهم بطرس إنَّ ما رأوه بطريقةٍ محدودة أخذ بالتوسُّ املعمدان، ألن

ر بحلول الروح القدس.  َّة، والتكلُّم باأللسنة، كلُّ هذا يُبشّ الدويّ، واأللسنة شبه الناري
َّام األخيرة". لكن لم يحدث كلّ ما تكلَّم عليه يوئيل  كان اهللا قد وعد بسكب روحه في "األي
َّه في  النبيّ في "يوم اخلمسني"، ألنَّ هذا اليوم كان بدايةً لتتميم نبوءة يوئيل. تنبّأ يوئيل بأن
َّام املقبلة ستُعطى عطايا عجيبة ليس لقليلٍ من اخملتارين كما كان في املاضي، بل "على  األي
َّ الوعد "للبنني  كلّ بشر" (أعمال ٢: ١٧). تُعطى هذه العطايا بغضّ النظر عن اجلنس، إذ قد مت
"للشبَّان"  بالعطايا  الوعد   َّ مت  .(١٨  :٢ (أعمال  واإلماء"  "للعبيد   ،(١٧  :٢ (أعمال  والبنات" 
املرتبة  النظر عن  ا بغضّ  أيضً العطايا  تُعطى  (أعمال ٢: ١٧)، على حدٍّ سواء.  و"للشيوخ" 

االجتماعيَّة: "للعبيد واإلماء" (أعمال ٢: ١٨).
بدأ تتميم نبوءة يوئيل في "يوم اخلمسني"، وذلك بكرازة الرسل املوحى بها من قبل الروح 

القدس. 

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ
الَّتي  املصطلحات  يوئيل.  لنبوءة  الكاملة  الصورة  ليعطي  الكلمات  هذه  بطرس  اقتبس 
ستخدَمة في نصوصٍ  استعملها يوئيل مبا يختصُّ بــ "الشمس والقمر" (أعمال ٢: ٢٠) مُ
ة ليبارك أو  كثيرة في العهد القدمي للتعبير عن احلاالت الَّتي يعمل اهللا فيها بطريقةٍ خاصَّ
يلعن (راجع أش ١٣: ٦، ١٠، ١١؛ حز ٣٢: ٢، ٧، ٨؛ عا ٥: ١٨، ٢٠). تشير هذه اللُّغة أحيانًا كثيرة 

ط اهللا اخلالصيّ. إلى حلظات الذروة في مخطَّ
َّد القول أو عمليَّة النطق باسم  َّب يخلُص" تعني أكثر من مجر إنَّ عبارة "من يدعُ باسم الر
! يدخل ملكوت السماوات، بل من  ، يا ربّ . ألنَّ يسوع قال: "ليس كلّ من يقول لي: يا ربّ َّبّ الر
أكيدٌ لذلك في  (متَّى ٧: ٢١). كما وهناك مرجعٌ  الَّذي في السماوات"  أبي  يعمل مشيئة 
باسم  داعيًا  خطاياك  من  ر  وتطهَّ واعتمد،  "قُم  لشاول:  حنانيا  قال  حيث  الرسل،  أعمال 

" (أعمال ٢٢: ١٦). َّبّ الر

خالصة روحيّة
َّ على كلّ واحدٍ منهم لسان" (أعمال  َّها من نار، واستقر "وظهرت لهم ألسنةٌ منقسمةٌ كأن
٢: ٣). هكذا وصف اإلجنيليّ لوقا حدث حلول الرُّوح القدس على اجملتمعني من رسلٍ وتالميذ 

َّبّ يسوع لهم بإرسال الرُّوح القدس املعزّي. ومن معهم، بانتظار حتقيق وعد الر

ما حصل يوم العنصرة هو هبوب روح الشجاعة في قلوب املؤمنني بيسوع، وفي طليعتهم 
َّل كرازةٍ في تاريخ الكنيسة. وقف بطرس وفنَّد دواعي اإلميان  بطرس الرَّسول الَّذي ألقى أو
بقيامة يسوع املسيح مستندًا إلى براهني وآياتٍ من العهد القدمي، كنبوءَتَي يوئيل وداود 
الواردَتني في سياق كالمه. فإن دلَّ ذلك على شيء، فهو يدلُّ على عمق فهم بطرس للعهد 
إعالن  في سياق  ببعضهما  العهدَين  ربط  وعلى  القدس،  الرُّوح  عليه  حلَّ  أن  بعد  القدمي، 

بشرى اخلالص للنَّاس. 
هذه الكرازة تذكّرنا بأنَّ "روح التنوير الَّذي ضاء ألسنًا من نار ضمَّ أصوات التبشير صوتًا مللم 
األقطار" (حلن البخور في خدمة قدَّاس أحد العنصرة)، أي إنَّ لسان االنسان بإمكانه أن ينشر 
لنار  السلبيّ، موقدًا  باملعنى  أن يكون،  ا  أيضً الروحيَّة هللا، ولكن مبقدوره  الشهادة  ًا من  نار
َّه  الفتنة واحلق، وفق ما حذَّر يعقوب الرَّسول في رسالته حني قال: "وكذلك اللّسان، مع أن
رق غابةً كبيرة. واللّسان  عضوٌ صغير، فهو يفاخر بأمورٍ عظيمة. وها إنَّ شرارةً صغيرةً حتُ
ا مميتًا" (يع ٣: ٥، ٦، ٨). فأيَّ نوعٍ من  مًّ َّه شرٌّ متقلّب، ممتلئٌ سُ إن َّه عالم اإلثم...  إن نار،  ا  أيضً

اللّسان نستخدم؟ 



(رسل ٢: ١-١٢) 
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦

تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ
يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ

انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ
ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ

نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ
الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ
ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ

٦صفحة

ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
باقي  إلى  عشر"  "األحد  عبارة  تشير  سكارى.  كانوا  الرسل  بأنَّ  االتّهام  ينفي  بطرس  بدأ 
َّه عند اإلشارة إلى جميع الرسل يُقال "االثنا عشر" (أعمال ٦:  الرسل (راجع أعمال ١: ٢٨)، ألن
هذه  كرز  بطرس  أنَّ  ل  يُحتمَ الرسل،  جميع  إلى  بكالمهم  توجَّهوا  اخرين  السَّ أنَّ  مبا   .(٢
ا أنَّ  ل أيضً املوعظة بلغةٍ واحدة، بينما كان األحد عشر يترجمونها إلى اللُّغات األخرى. يُحتمَ
بينما  الشعبيَّة،  اليونانيَّة  ا  رمبَّ اجلميع،  يفهمها  ة  عامَّ بلغةٍ  تكلَّم  الَّذي  هو  وحده  بطرس 

اجتمع حوله الرسل اآلخرون كشهودٍ.

ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ
كانت ساعات اليوم عند اليهود تبدأ عند طلوع النَّهار، أي في حوالي الساعة السادسة 
ستمعيه، ألنَّ "اليهود األتقياء" ال يأكلون وال  دة لدى مُ عتمَ ة بطرس مُ ا. كانت حجَّ صباحً
َّام األعياد. وكان معظمهم  بت أو في أي ا في يوم السَّ يشربون قبل الساعة التاسعة صباحً
ثل "عيد اخلمسني"، والبعض  أو يشرب قبل الساعة العاشرة من صباح عيدٍ مِ لم يأكل 

ا ال يأكل ابتداءً من منتصف النهار السابق. اآلخر أيضً

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

بعد ذلك، شرح بطرس أنَّ ما رآه اجلمهور وما سمعوه، لم يكن نتيجةً لسكب اخلمر، بل 
السبعينيَّة  الترجمة  ٢: ٢٨-٣٢) بحسب  (يؤ  النبيّ  بيوئيل  روح اهللا، مستشهدًا  لسكب 
َّام األخيرة" (أعمال ٢: ١٧).  (الترجمة اليونانيَّة لكتاب العهد القدمي). تكلَّم بطرس على "األي
َّة لنبوءة يوئيل (يؤ ٢: ٢٨)، بل عبارة "بعد  َّام األخيرة" في الترجمة العبري لم تَرد عبارة "األي
ذلك" أو "ثمَّ". يتَّضح أنَّ الفترة الزمنيَّة املقصودة بالعبارة "بعد ذلك" هي الفترة الزمنيَّة 
َّام األخيرة" كما استخدمها النبيَّان أشعيا وميخا (أش ٢:  نفسها املشار إليها بعبارة "األي

٢؛ ميخا ٤: ١).
َّه هذه  َّام األخيرة". كان اليهود يعتبرون أن أخبر بطرس بالوحي أنَّ يوئيل كان يتحدَّث عن "األي
لك املسيح". وكأنَّ بطرس قال في الواقع: "هذه هي اللَّحظة الَّتي كنتم  العبارة تُشير إلى "مُ
َّام األخيرة" بناءً على  َّام األخيرة". وماذا يحدث في "األي تتوقَّعونها منذ قرون. قد وصلت األي

نبوءة يوئيل؟
َّه عندما انتهى النبيُّ مالخي من الكتابة، اختفت عطيَّة التنبّؤ من  كان اليهود يعلمون أن

يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ
انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ

ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ
نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ

ة متتدُّ من الشرق (بابل وفارس) إلى الغرب (شمال أفريقيا  ذكر لوقا ستّ عشرة مقاطعة وأمَّ
هتَدون prosêlutoi" الَّذين يشدّدون على اخلتان (أعمال ٢: ١١) من  وروما). كان "اليهود الـمُ

ضمن الَّذين اجتمعوا في يوم اخلمسني.
الفكرة الرئيسيَّة لكالم الرسل باللُّغات األخرى يُشار إليها بعبارة "يتكلَّمون بألسنتنا عن 
إسطفانوس  خطاب  من  األوَّل  اجلزء  يُعطينا  وقد   .(١١  :٢ (أعمال  العظيمة"  اهللا  أعمال 
إلى  العظائم  هذه  تشير  ا  رمبَّ هذه".  العظيمة  اهللا  "أعمال  موضوع  عن  حملةً   (٧ (أعمال 
مراجعة عمل اهللا بواسطة إسرائيل (نظرة شاملة إلى تاريخ اليهود من موسى إلى داود 

وحتَّى األنبياء مبا في ذلك النبوءات الَّتي تشير إلى املسيح).

الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ
كان هناك بعض املشكّكني بني اجلمهور، كما هي عادة البشر. نحن ال نعلم يقينًا ملاذا قال 
لم  لغاتٍ  ويسمعون  اجلمهور  بني  لون  يتنقَّ كانوا  ا  رمبَّ الساخر.  الكالم  هذا  النَّاس  هؤالء 
ا أنَّ الرسل  يفهموها، فاستخلصوا أنَّ الرسل كانوا يتكلَّمون بكالم سكرٍ فارغ. إذا ظنُّوا حقًّ
َّهم لم يستفسروا مبا فيه الكفاية. ولكن يُحتَمل  كانوا "قد امتألوا سالفة"، يكون هذا ألن
كر ال  معة. السُّ َّهم كانوا يعرفون تلك اللُّغات، ومع ذلك أرادوا أن يقولوا شيئًا يشوّه السُّ أن
ملوعظة  ةً  منصَّ أعطت  الناس  هؤالء  سخرية  لكنَّ  كثيرة،  بلغاتٍ  يتكلَّم  االنسان  يجعل 

بطرس في اآليات التالية.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ امل لُوا  دَخَ َّا  وملَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة واألخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي املر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد اجلديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ األسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ ال يوجد فيها اسم "يهوذا اإلسخريوطيّ". عشر اسمً

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ

َّتة. مبا أنَّ كثيرين قطعوا آالف  ة، فإنَّ فعل "يُقيم" قد يشير إلى إقامة موق َّار من كلّ أمَّ الزو
األميال؛ ومبا أنَّ الفترة الزمنيَّة الَّتي تفصل بني عيد الفصح وعيد اخلمسني تقلُّ عن شهرَين، 
َّار يبقون عادةً في أورشليم حلضور كال العيدَين. و"الرجال األتقياء" فقط هم الَّذين  فإنَّ الزو

يقومون بهذه الرحالت الطويلة واملعرَّضة للمخاطر.
 

كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦
تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ

َّه دويُّ ريح"، أو إلى اللُّغات  وت الَّذي "كأن ا إلى الصَّ ا حدث ذلك الصوت" إمَّ تُشير عبارة "فلمَّ
الَّتي كان الرسل يتكلَّمون بها. واستجابةً لهذا الصوت، "احتشد اجلمع وأخذتهم احلَيرة، 
َّه كان هناك ممثّلون من أكثر من  ألنَّ كلَّ واحدٍ منهم كان يسمعهم يتكلَّمون بلغته". مبا أن
، أو جلميعهم، أن  َّه كان من الضروريّ لبعض الرسل على األقلّ ة، فال بدَّ من أن اثنتي عشرة أمَّ
ة (راجع أعمال ٢: ٩-١١)، واليهود  َّ ذِكر خمسَ عشرة أمَّ يتكلَّموا بأكثر من لغةٍ واحدة؛ فقد مت

ةٍ حتت السماء" (أعمال ٢: ٥). "من كلّ أمَّ

يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ
رف املستمعون أنَّ الرسل كانوا جليليّني، ألنَّ اللَّهجة أو النبرة اجلليليَّة كانت مميَّزة (خشنة  عَ
وغير جذَّابة لليهود اآلخرين). عندما كان بطرس ينتظر في فناء الدر في اللَّيل خالل محاكمة 
َّه جليليّ (راجع مر ١٤: ٧٠؛ لو ٢٢: ٥٩)، ألنَّ "لهجته تدلُّ عليه" (متَّى ٢٦:  يسوع، عرف اجلميع أن
٧٣). يشير هذا إلى أنَّ الرسل تكلَّموا بلغاتٍ مختلفة وبلهجاتٍ مناسبة. كانت اجلليل تُعتبر 
متخلّفة ثقافيًّا وأهلها غير متعلّمني (أعمال ٤: ١٣). عندما تكلَّم "هؤالء اجلليليّون" بكلّ 

بوا". لغةٍ بطالقة، "دهش اجلميع وتعجَّ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
: "كيف يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها؟". كان اليهود قد  سأل اجلميع قائالً
َّة. وكان معظم الَّذين  تشتَّتوا في جميع العالم بسبب االضطهاد الشديد واحلالة االقتصادي
َّة أو اآلراميَّة. وكان اليهوديّ العاديّ يتحدَّث  تشتَّتوا يتحدَّثون لغة اليهود القوميَّة، أي العبري
ا يتكلَّمون  َّة القدمية الَّتي كانت تُستخدَم في العبادة. وكانوا أيضً باآلراميَّة، في تباينٍ مع العبري
ت في كتابة أسفار العهد  َّام، والَّتي استُخدِمَ اليونانيَّة الشعبيَّة؛ اللغة العامليَّة في تلك األي
َّهم كانوا يتكلَّمون لغة الدولة الَّتي يعيشون فيها؛ وهذا معنى عبارة "لغته  اجلديد. كما وأن

الَّتي وُلد فيها".

ا أنَّ  ل أيضً أنَّ ذلك البيت هو البيت الَّذي كانت فيه "العليَّة" (أعمال ١: ١٣). ولكن من احملتمَ
َّه  ذلك كان يُشير رمزيًّا إلى الهيكل. فقد أشار إسطفانوس في وقتٍ الحق إلى الهيكل بأن

"بيت" في خطابه (أعمال ٧: ٤٧).

ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ
ستخدَمة هنا لتُشير إلى "ألسنة" هي glôssa في صيغة اجلمع. قد  الكلمة اليونانيَّة الـمُ
تشير هذه الكلمة إلى اللّسان باملعنى احلرفيّ أو إلى الكالم الَّذي ينطقُ به اللّسان. يُشار 
اللّسان".  glossôlalía ومعناها احلرفيّ هو "كالم  َّها  بأن التكلُّم باأللسن  عادةً إلى ظاهرة 
َّت األلسنة على  يوجد، في هذا النصّ من أعمال الرسل، أسلوب التالعب باأللفاظ. استقر
َّها من نار". هذه ليست  ٌ حقيقيَّة، بل "كأن نار الرسل، ثمَّ تكلَّموا بألسنة. لم تكن هناك 
َّة النار" الَّتي تكلَّم عليها يوحنَّا املعمدان (لو ٣: ١٦)، ألنَّ ما قصده املعمدان بـــ  "معمودي
الروح  و"سكنى  "االمتالء"  إلى  تشير  فهي  هنا  ا  أمَّ األشرار.  عقاب  هو  النَّار"  َّة  "معمودي

القدس" في االنسان.

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

َّهم يتكلَّمون نيابةً  ال تشير عبارة "بألسنةٍ أخرى" إلى كالمٍ غير مفهوم. كان الَّذين يقولون إن
َّام، يتكلَّمون ببلبلةٍ وبكالمٍ غير مفهوم. يقولون إنّ تلك هي  عن اآللهة الوثنيَّة، في تلك األي
"لغة اآللهة"، وإنَّ اآللهة تتكلَّم بواسطتهم. ليس هذا ما فعله الرسل، ألنَّ عبارة "ألسنة 
َّام: "كلُّ واحدٍ منهم (الناس) كان يسمعهم  أخرى"، تشير إلى لغاتٍ معاصرة في تلك األي
يتكلَّمون بلغته...يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها" (أعمال ٢: ٦، ٨)؛ وذلك بقوَّة 

الروح القدس.

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
ون:  املستمعُ بها  َّر  تأث الَّتي  بالكيفيَّة  القدس،  الروح  حلول  رواية  من  اجلزء  هذا  يُخبرنا 
بوا" (أعمال ٢: ٧)؛ "كانوا كلُّهم مدهوشني  "أخذتهم احلَيرة" (أعمال ٢: ٦)؛ "فدُهشوا وتعجَّ

حائرين" (أعمال ٢: ١٢).
بصفةٍ  هناك  يسكنون  كانوا  َّهم  أن بالضرورة  تعني  ال  يهود"،  أورشليم  في  "يُقيم  عبارة 
"األتقياء"  اليهود  من  الكثير  كان  هناك.  يقيمون  كانوا  َّهم  أن ببساطة  تعني  قد  دائمة. 
عندما  دائمة  بصفةٍ  هناك  ليسكنوا  أورشليم  إلى  العالم  أنحاء  جميع  من  يرحتلون 
يتقاعدون، ولكن عندما نأخذ بعني االعتبار أنَّ "يوم اخلمسني" كان يوم عيدٍ فيه آالف من 

مقدّمة
"زمن  هو  جديدًا  ليتورجيًّا  زمنًا  الكنيسة  تبدأ  القيامة،  بعد  اخلمسني"  "اليوم  في 
العنصرة". يُخبرنا الفصل الثاني من سفر أعمال الرسل عن يوم اخلمسني (عيد العنصرة) 
قه في  ة "قصد اهللا األزليّ الَّذي حقَّ بعد قيامة املسيح من بني األموات. كان ذلك اليوم قمَّ

ا للنبوءات. املسيح يسوع" (أف ٣: ١١)، وتتميمً
ا عن بداية القوَّة الرسوليّة، باإلضافة إلى بداية   تُخبرنا اآليات األولى من هذا الفصل أيضً
قوَّة"  القدس وسينالون  بالروح  دون  َّهم "سيُعمَّ بأن الرسل  الكنيسة. كان يسوع قد وعد 
ر". لقد غمرت قوَّة الروح القدس  َّة" معناها "تغطيس/غَمْ (أعمال ١: ٥، ٨). وكلمة "معمودي
الرسل. نال الرسل أكبر قدرٍ من قوَّة الروح القدس؛ فكرازتهم املوحى بها، بيّنةٌ في الفصول 
املوتى  وأقاموا  الشياطني،  وأخرجوا  املرضى،  شفوا  حيث  الرسل  أعمال  سفر  من  التالية 
(راجع أعمال ٥: ١٢-١٦؛ ٩: ٣٦-٤١)، و"ردُّوا للحقّ كلَّ األقطار بالرُّوح والنَّار" (نشيد الدُّخول في 

خدمة قدَّاس أحد العنصرة).

شرح اآليات
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

كان "يوم اخلمسني" واحدًا من األعياد الثالثة الكبيرة عند اليهود: عيد الفصح (١٤ نيسان)، 
َّل).   ويوم اخلمسني (أوائل شهر حزيران)، وعيد املظال (في شهر تشرين األو

ى بـــ "عيد األسابيع"   يُطلق على "يوم اخلمسني" عدَّة أسماء في العهد القدمي. كان يُسمَّ
َّه يقع بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح  (خر ٣٤: ٢٢؛ عد ٢٨: ٢٨؛ تث ١٦: ١٠؛ ٢ أخ ٨: ١٣) ألن
َّه االحتفال بنهاية  ا باسم "عيد احلصاد" (خر ٢٣: ١٦)، ألن (أح ٢٣: ١٥؛ تث ١٦: ٩). وكان معروفً
َّل  أو الباكورة/يوم  "يوم  أو  ت"  الغالَّ أبكار  "عيد  بـــ  ا  أيضً إليه  يُشار  وكان  عير.  الشَّ حصاد 
َّبّ في ذلك اليوم أوَّل حصاد احلنطة (خر  َّهم يقدّمون للر األثمار" (خر ٢٣: ١٦؛ عد ٢٨: ٢٦)، ألن

ني من اخلبز. ٣٤: ٢٢). من إحدى شعائر ذلك اليوم تقدمي رغيفَ
 إنتشرت اللُّغة اليونانيَّة بعد الفتوحات الَّتي قام بها االسكندر الكبير، وأصبح هذا العيد 
ي بـــ "عيد اخلمسني" ثالث  مّ ا باالسم اليونانيّ pentecostê ومعناه "خمسني". سُ معروفً
َّه  َّاتٍ في العهد اجلديد (راجع أمال ٢: ١؛ ٢٠: ١٦؛ ١ قور ١٦: ٨). وتدلُّ هذه التسمية على أن مر

ا من عيد القيامة.  كان يتمّ االحتفال به بعد خمسني يومً

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ا حقيقيَّة (لم  ن معهم صوتًا كما من هبوب ريحٍ عاصفة. لم يكن ذلك ريحً سمع الرسل ومَ
َّه دويّ ريحٍ عاصفة، ومأل كلَّ البيت حيث كانوا جالسني". يُحتمل  يهبّ الهواء)، بل "دويٌّ كأن

أتى املسيح. فرحوا بكرازة يوحنَّا  َّام األخيرة" عندما  إالَّ في "األي َّةً أخرى  تأتِ مر األرض، ولم 
ع.  َّهم رأوا إحياءً للنبوءة. قال لهم بطرس إنَّ ما رأوه بطريقةٍ محدودة أخذ بالتوسُّ املعمدان، ألن

ر بحلول الروح القدس.  َّة، والتكلُّم باأللسنة، كلُّ هذا يُبشّ الدويّ، واأللسنة شبه الناري
َّام األخيرة". لكن لم يحدث كلّ ما تكلَّم عليه يوئيل  كان اهللا قد وعد بسكب روحه في "األي
َّه في  النبيّ في "يوم اخلمسني"، ألنَّ هذا اليوم كان بدايةً لتتميم نبوءة يوئيل. تنبّأ يوئيل بأن
َّام املقبلة ستُعطى عطايا عجيبة ليس لقليلٍ من اخملتارين كما كان في املاضي، بل "على  األي
َّ الوعد "للبنني  كلّ بشر" (أعمال ٢: ١٧). تُعطى هذه العطايا بغضّ النظر عن اجلنس، إذ قد مت
"للشبَّان"  بالعطايا  الوعد   َّ مت  .(١٨  :٢ (أعمال  واإلماء"  "للعبيد   ،(١٧  :٢ (أعمال  والبنات" 
املرتبة  النظر عن  ا بغضّ  أيضً العطايا  تُعطى  (أعمال ٢: ١٧)، على حدٍّ سواء.  و"للشيوخ" 

االجتماعيَّة: "للعبيد واإلماء" (أعمال ٢: ١٨).
بدأ تتميم نبوءة يوئيل في "يوم اخلمسني"، وذلك بكرازة الرسل املوحى بها من قبل الروح 

القدس. 

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ
الَّتي  املصطلحات  يوئيل.  لنبوءة  الكاملة  الصورة  ليعطي  الكلمات  هذه  بطرس  اقتبس 
ستخدَمة في نصوصٍ  استعملها يوئيل مبا يختصُّ بــ "الشمس والقمر" (أعمال ٢: ٢٠) مُ
ة ليبارك أو  كثيرة في العهد القدمي للتعبير عن احلاالت الَّتي يعمل اهللا فيها بطريقةٍ خاصَّ
يلعن (راجع أش ١٣: ٦، ١٠، ١١؛ حز ٣٢: ٢، ٧، ٨؛ عا ٥: ١٨، ٢٠). تشير هذه اللُّغة أحيانًا كثيرة 

ط اهللا اخلالصيّ. إلى حلظات الذروة في مخطَّ
َّد القول أو عمليَّة النطق باسم  َّب يخلُص" تعني أكثر من مجر إنَّ عبارة "من يدعُ باسم الر
! يدخل ملكوت السماوات، بل من  ، يا ربّ . ألنَّ يسوع قال: "ليس كلّ من يقول لي: يا ربّ َّبّ الر
أكيدٌ لذلك في  (متَّى ٧: ٢١). كما وهناك مرجعٌ  الَّذي في السماوات"  أبي  يعمل مشيئة 
باسم  داعيًا  خطاياك  من  ر  وتطهَّ واعتمد،  "قُم  لشاول:  حنانيا  قال  حيث  الرسل،  أعمال 

" (أعمال ٢٢: ١٦). َّبّ الر

خالصة روحيّة
َّ على كلّ واحدٍ منهم لسان" (أعمال  َّها من نار، واستقر "وظهرت لهم ألسنةٌ منقسمةٌ كأن
٢: ٣). هكذا وصف اإلجنيليّ لوقا حدث حلول الرُّوح القدس على اجملتمعني من رسلٍ وتالميذ 

َّبّ يسوع لهم بإرسال الرُّوح القدس املعزّي. ومن معهم، بانتظار حتقيق وعد الر

ما حصل يوم العنصرة هو هبوب روح الشجاعة في قلوب املؤمنني بيسوع، وفي طليعتهم 
َّل كرازةٍ في تاريخ الكنيسة. وقف بطرس وفنَّد دواعي اإلميان  بطرس الرَّسول الَّذي ألقى أو
بقيامة يسوع املسيح مستندًا إلى براهني وآياتٍ من العهد القدمي، كنبوءَتَي يوئيل وداود 
الواردَتني في سياق كالمه. فإن دلَّ ذلك على شيء، فهو يدلُّ على عمق فهم بطرس للعهد 
إعالن  في سياق  ببعضهما  العهدَين  ربط  وعلى  القدس،  الرُّوح  عليه  حلَّ  أن  بعد  القدمي، 

بشرى اخلالص للنَّاس. 
هذه الكرازة تذكّرنا بأنَّ "روح التنوير الَّذي ضاء ألسنًا من نار ضمَّ أصوات التبشير صوتًا مللم 
األقطار" (حلن البخور في خدمة قدَّاس أحد العنصرة)، أي إنَّ لسان االنسان بإمكانه أن ينشر 
لنار  السلبيّ، موقدًا  باملعنى  أن يكون،  ا  أيضً الروحيَّة هللا، ولكن مبقدوره  الشهادة  ًا من  نار
َّه  الفتنة واحلق، وفق ما حذَّر يعقوب الرَّسول في رسالته حني قال: "وكذلك اللّسان، مع أن
رق غابةً كبيرة. واللّسان  عضوٌ صغير، فهو يفاخر بأمورٍ عظيمة. وها إنَّ شرارةً صغيرةً حتُ
ا مميتًا" (يع ٣: ٥، ٦، ٨). فأيَّ نوعٍ من  مًّ َّه شرٌّ متقلّب، ممتلئٌ سُ إن َّه عالم اإلثم...  إن نار،  ا  أيضً

اللّسان نستخدم؟ 



(رسل ٢: ١-١٢) 
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦

تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ
يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ

انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ
ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ

نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ
الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ
ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ

ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
باقي  إلى  عشر"  "األحد  عبارة  تشير  سكارى.  كانوا  الرسل  بأنَّ  االتّهام  ينفي  بطرس  بدأ 
َّه عند اإلشارة إلى جميع الرسل يُقال "االثنا عشر" (أعمال ٦:  الرسل (راجع أعمال ١: ٢٨)، ألن
هذه  كرز  بطرس  أنَّ  ل  يُحتمَ الرسل،  جميع  إلى  بكالمهم  توجَّهوا  اخرين  السَّ أنَّ  مبا   .(٢
ا أنَّ  ل أيضً املوعظة بلغةٍ واحدة، بينما كان األحد عشر يترجمونها إلى اللُّغات األخرى. يُحتمَ
بينما  الشعبيَّة،  اليونانيَّة  ا  رمبَّ اجلميع،  يفهمها  ة  عامَّ بلغةٍ  تكلَّم  الَّذي  هو  وحده  بطرس 

اجتمع حوله الرسل اآلخرون كشهودٍ.

ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ
كانت ساعات اليوم عند اليهود تبدأ عند طلوع النَّهار، أي في حوالي الساعة السادسة 
ستمعيه، ألنَّ "اليهود األتقياء" ال يأكلون وال  دة لدى مُ عتمَ ة بطرس مُ ا. كانت حجَّ صباحً
َّام األعياد. وكان معظمهم  بت أو في أي ا في يوم السَّ يشربون قبل الساعة التاسعة صباحً
ثل "عيد اخلمسني"، والبعض  أو يشرب قبل الساعة العاشرة من صباح عيدٍ مِ لم يأكل 

ا ال يأكل ابتداءً من منتصف النهار السابق. اآلخر أيضً

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

بعد ذلك، شرح بطرس أنَّ ما رآه اجلمهور وما سمعوه، لم يكن نتيجةً لسكب اخلمر، بل 
السبعينيَّة  الترجمة  ٢: ٢٨-٣٢) بحسب  (يؤ  النبيّ  بيوئيل  روح اهللا، مستشهدًا  لسكب 
َّام األخيرة" (أعمال ٢: ١٧).  (الترجمة اليونانيَّة لكتاب العهد القدمي). تكلَّم بطرس على "األي
َّة لنبوءة يوئيل (يؤ ٢: ٢٨)، بل عبارة "بعد  َّام األخيرة" في الترجمة العبري لم تَرد عبارة "األي
ذلك" أو "ثمَّ". يتَّضح أنَّ الفترة الزمنيَّة املقصودة بالعبارة "بعد ذلك" هي الفترة الزمنيَّة 
َّام األخيرة" كما استخدمها النبيَّان أشعيا وميخا (أش ٢:  نفسها املشار إليها بعبارة "األي

٢؛ ميخا ٤: ١).
َّه هذه  َّام األخيرة". كان اليهود يعتبرون أن أخبر بطرس بالوحي أنَّ يوئيل كان يتحدَّث عن "األي
لك املسيح". وكأنَّ بطرس قال في الواقع: "هذه هي اللَّحظة الَّتي كنتم  العبارة تُشير إلى "مُ
َّام األخيرة" بناءً على  َّام األخيرة". وماذا يحدث في "األي تتوقَّعونها منذ قرون. قد وصلت األي

نبوءة يوئيل؟
َّه عندما انتهى النبيُّ مالخي من الكتابة، اختفت عطيَّة التنبّؤ من  كان اليهود يعلمون أن

يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ
انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ

ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ
نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ

ة متتدُّ من الشرق (بابل وفارس) إلى الغرب (شمال أفريقيا  ذكر لوقا ستّ عشرة مقاطعة وأمَّ
هتَدون prosêlutoi" الَّذين يشدّدون على اخلتان (أعمال ٢: ١١) من  وروما). كان "اليهود الـمُ

ضمن الَّذين اجتمعوا في يوم اخلمسني.
الفكرة الرئيسيَّة لكالم الرسل باللُّغات األخرى يُشار إليها بعبارة "يتكلَّمون بألسنتنا عن 
إسطفانوس  خطاب  من  األوَّل  اجلزء  يُعطينا  وقد   .(١١  :٢ (أعمال  العظيمة"  اهللا  أعمال 
إلى  العظائم  هذه  تشير  ا  رمبَّ هذه".  العظيمة  اهللا  "أعمال  موضوع  عن  حملةً   (٧ (أعمال 
مراجعة عمل اهللا بواسطة إسرائيل (نظرة شاملة إلى تاريخ اليهود من موسى إلى داود 

وحتَّى األنبياء مبا في ذلك النبوءات الَّتي تشير إلى املسيح).

الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ
كان هناك بعض املشكّكني بني اجلمهور، كما هي عادة البشر. نحن ال نعلم يقينًا ملاذا قال 
لم  لغاتٍ  ويسمعون  اجلمهور  بني  لون  يتنقَّ كانوا  ا  رمبَّ الساخر.  الكالم  هذا  النَّاس  هؤالء 
ا أنَّ الرسل  يفهموها، فاستخلصوا أنَّ الرسل كانوا يتكلَّمون بكالم سكرٍ فارغ. إذا ظنُّوا حقًّ
َّهم لم يستفسروا مبا فيه الكفاية. ولكن يُحتَمل  كانوا "قد امتألوا سالفة"، يكون هذا ألن
كر ال  معة. السُّ َّهم كانوا يعرفون تلك اللُّغات، ومع ذلك أرادوا أن يقولوا شيئًا يشوّه السُّ أن
ملوعظة  ةً  منصَّ أعطت  الناس  هؤالء  سخرية  لكنَّ  كثيرة،  بلغاتٍ  يتكلَّم  االنسان  يجعل 

بطرس في اآليات التالية.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ امل لُوا  دَخَ َّا  وملَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة واألخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي املر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد اجلديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ األسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ ال يوجد فيها اسم "يهوذا اإلسخريوطيّ". عشر اسمً

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ

َّتة. مبا أنَّ كثيرين قطعوا آالف  ة، فإنَّ فعل "يُقيم" قد يشير إلى إقامة موق َّار من كلّ أمَّ الزو
األميال؛ ومبا أنَّ الفترة الزمنيَّة الَّتي تفصل بني عيد الفصح وعيد اخلمسني تقلُّ عن شهرَين، 
َّار يبقون عادةً في أورشليم حلضور كال العيدَين. و"الرجال األتقياء" فقط هم الَّذين  فإنَّ الزو

يقومون بهذه الرحالت الطويلة واملعرَّضة للمخاطر.
 

كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦
تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ

َّه دويُّ ريح"، أو إلى اللُّغات  وت الَّذي "كأن ا إلى الصَّ ا حدث ذلك الصوت" إمَّ تُشير عبارة "فلمَّ
الَّتي كان الرسل يتكلَّمون بها. واستجابةً لهذا الصوت، "احتشد اجلمع وأخذتهم احلَيرة، 
َّه كان هناك ممثّلون من أكثر من  ألنَّ كلَّ واحدٍ منهم كان يسمعهم يتكلَّمون بلغته". مبا أن
، أو جلميعهم، أن  َّه كان من الضروريّ لبعض الرسل على األقلّ ة، فال بدَّ من أن اثنتي عشرة أمَّ
ة (راجع أعمال ٢: ٩-١١)، واليهود  َّ ذِكر خمسَ عشرة أمَّ يتكلَّموا بأكثر من لغةٍ واحدة؛ فقد مت

ةٍ حتت السماء" (أعمال ٢: ٥). "من كلّ أمَّ

يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ
رف املستمعون أنَّ الرسل كانوا جليليّني، ألنَّ اللَّهجة أو النبرة اجلليليَّة كانت مميَّزة (خشنة  عَ
وغير جذَّابة لليهود اآلخرين). عندما كان بطرس ينتظر في فناء الدر في اللَّيل خالل محاكمة 
َّه جليليّ (راجع مر ١٤: ٧٠؛ لو ٢٢: ٥٩)، ألنَّ "لهجته تدلُّ عليه" (متَّى ٢٦:  يسوع، عرف اجلميع أن
٧٣). يشير هذا إلى أنَّ الرسل تكلَّموا بلغاتٍ مختلفة وبلهجاتٍ مناسبة. كانت اجلليل تُعتبر 
متخلّفة ثقافيًّا وأهلها غير متعلّمني (أعمال ٤: ١٣). عندما تكلَّم "هؤالء اجلليليّون" بكلّ 

بوا". لغةٍ بطالقة، "دهش اجلميع وتعجَّ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
: "كيف يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها؟". كان اليهود قد  سأل اجلميع قائالً
َّة. وكان معظم الَّذين  تشتَّتوا في جميع العالم بسبب االضطهاد الشديد واحلالة االقتصادي
َّة أو اآلراميَّة. وكان اليهوديّ العاديّ يتحدَّث  تشتَّتوا يتحدَّثون لغة اليهود القوميَّة، أي العبري
ا يتكلَّمون  َّة القدمية الَّتي كانت تُستخدَم في العبادة. وكانوا أيضً باآلراميَّة، في تباينٍ مع العبري
ت في كتابة أسفار العهد  َّام، والَّتي استُخدِمَ اليونانيَّة الشعبيَّة؛ اللغة العامليَّة في تلك األي
َّهم كانوا يتكلَّمون لغة الدولة الَّتي يعيشون فيها؛ وهذا معنى عبارة "لغته  اجلديد. كما وأن

الَّتي وُلد فيها".

ا أنَّ  ل أيضً أنَّ ذلك البيت هو البيت الَّذي كانت فيه "العليَّة" (أعمال ١: ١٣). ولكن من احملتمَ
َّه  ذلك كان يُشير رمزيًّا إلى الهيكل. فقد أشار إسطفانوس في وقتٍ الحق إلى الهيكل بأن

"بيت" في خطابه (أعمال ٧: ٤٧).

ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ
ستخدَمة هنا لتُشير إلى "ألسنة" هي glôssa في صيغة اجلمع. قد  الكلمة اليونانيَّة الـمُ
تشير هذه الكلمة إلى اللّسان باملعنى احلرفيّ أو إلى الكالم الَّذي ينطقُ به اللّسان. يُشار 
اللّسان".  glossôlalía ومعناها احلرفيّ هو "كالم  َّها  بأن التكلُّم باأللسن  عادةً إلى ظاهرة 
َّت األلسنة على  يوجد، في هذا النصّ من أعمال الرسل، أسلوب التالعب باأللفاظ. استقر
َّها من نار". هذه ليست  ٌ حقيقيَّة، بل "كأن نار الرسل، ثمَّ تكلَّموا بألسنة. لم تكن هناك 
َّة النار" الَّتي تكلَّم عليها يوحنَّا املعمدان (لو ٣: ١٦)، ألنَّ ما قصده املعمدان بـــ  "معمودي
الروح  و"سكنى  "االمتالء"  إلى  تشير  فهي  هنا  ا  أمَّ األشرار.  عقاب  هو  النَّار"  َّة  "معمودي

القدس" في االنسان.

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

َّهم يتكلَّمون نيابةً  ال تشير عبارة "بألسنةٍ أخرى" إلى كالمٍ غير مفهوم. كان الَّذين يقولون إن
َّام، يتكلَّمون ببلبلةٍ وبكالمٍ غير مفهوم. يقولون إنّ تلك هي  عن اآللهة الوثنيَّة، في تلك األي
"لغة اآللهة"، وإنَّ اآللهة تتكلَّم بواسطتهم. ليس هذا ما فعله الرسل، ألنَّ عبارة "ألسنة 
َّام: "كلُّ واحدٍ منهم (الناس) كان يسمعهم  أخرى"، تشير إلى لغاتٍ معاصرة في تلك األي
يتكلَّمون بلغته...يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها" (أعمال ٢: ٦، ٨)؛ وذلك بقوَّة 

الروح القدس.

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
ون:  املستمعُ بها  َّر  تأث الَّتي  بالكيفيَّة  القدس،  الروح  حلول  رواية  من  اجلزء  هذا  يُخبرنا 
بوا" (أعمال ٢: ٧)؛ "كانوا كلُّهم مدهوشني  "أخذتهم احلَيرة" (أعمال ٢: ٦)؛ "فدُهشوا وتعجَّ

حائرين" (أعمال ٢: ١٢).
بصفةٍ  هناك  يسكنون  كانوا  َّهم  أن بالضرورة  تعني  ال  يهود"،  أورشليم  في  "يُقيم  عبارة 
"األتقياء"  اليهود  من  الكثير  كان  هناك.  يقيمون  كانوا  َّهم  أن ببساطة  تعني  قد  دائمة. 
عندما  دائمة  بصفةٍ  هناك  ليسكنوا  أورشليم  إلى  العالم  أنحاء  جميع  من  يرحتلون 
يتقاعدون، ولكن عندما نأخذ بعني االعتبار أنَّ "يوم اخلمسني" كان يوم عيدٍ فيه آالف من 

مقدّمة
"زمن  هو  جديدًا  ليتورجيًّا  زمنًا  الكنيسة  تبدأ  القيامة،  بعد  اخلمسني"  "اليوم  في 
العنصرة". يُخبرنا الفصل الثاني من سفر أعمال الرسل عن يوم اخلمسني (عيد العنصرة) 
قه في  ة "قصد اهللا األزليّ الَّذي حقَّ بعد قيامة املسيح من بني األموات. كان ذلك اليوم قمَّ

ا للنبوءات. املسيح يسوع" (أف ٣: ١١)، وتتميمً
ا عن بداية القوَّة الرسوليّة، باإلضافة إلى بداية   تُخبرنا اآليات األولى من هذا الفصل أيضً
قوَّة"  القدس وسينالون  بالروح  دون  َّهم "سيُعمَّ بأن الرسل  الكنيسة. كان يسوع قد وعد 
ر". لقد غمرت قوَّة الروح القدس  َّة" معناها "تغطيس/غَمْ (أعمال ١: ٥، ٨). وكلمة "معمودي
الرسل. نال الرسل أكبر قدرٍ من قوَّة الروح القدس؛ فكرازتهم املوحى بها، بيّنةٌ في الفصول 
املوتى  وأقاموا  الشياطني،  وأخرجوا  املرضى،  شفوا  حيث  الرسل  أعمال  سفر  من  التالية 
(راجع أعمال ٥: ١٢-١٦؛ ٩: ٣٦-٤١)، و"ردُّوا للحقّ كلَّ األقطار بالرُّوح والنَّار" (نشيد الدُّخول في 

خدمة قدَّاس أحد العنصرة).

شرح اآليات
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

كان "يوم اخلمسني" واحدًا من األعياد الثالثة الكبيرة عند اليهود: عيد الفصح (١٤ نيسان)، 
َّل).   ويوم اخلمسني (أوائل شهر حزيران)، وعيد املظال (في شهر تشرين األو

ى بـــ "عيد األسابيع"   يُطلق على "يوم اخلمسني" عدَّة أسماء في العهد القدمي. كان يُسمَّ
َّه يقع بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح  (خر ٣٤: ٢٢؛ عد ٢٨: ٢٨؛ تث ١٦: ١٠؛ ٢ أخ ٨: ١٣) ألن
َّه االحتفال بنهاية  ا باسم "عيد احلصاد" (خر ٢٣: ١٦)، ألن (أح ٢٣: ١٥؛ تث ١٦: ٩). وكان معروفً
َّل  أو الباكورة/يوم  "يوم  أو  ت"  الغالَّ أبكار  "عيد  بـــ  ا  أيضً إليه  يُشار  وكان  عير.  الشَّ حصاد 
َّبّ في ذلك اليوم أوَّل حصاد احلنطة (خر  َّهم يقدّمون للر األثمار" (خر ٢٣: ١٦؛ عد ٢٨: ٢٦)، ألن

ني من اخلبز. ٣٤: ٢٢). من إحدى شعائر ذلك اليوم تقدمي رغيفَ
 إنتشرت اللُّغة اليونانيَّة بعد الفتوحات الَّتي قام بها االسكندر الكبير، وأصبح هذا العيد 
ي بـــ "عيد اخلمسني" ثالث  مّ ا باالسم اليونانيّ pentecostê ومعناه "خمسني". سُ معروفً
َّه  َّاتٍ في العهد اجلديد (راجع أمال ٢: ١؛ ٢٠: ١٦؛ ١ قور ١٦: ٨). وتدلُّ هذه التسمية على أن مر

ا من عيد القيامة.  كان يتمّ االحتفال به بعد خمسني يومً

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ا حقيقيَّة (لم  ن معهم صوتًا كما من هبوب ريحٍ عاصفة. لم يكن ذلك ريحً سمع الرسل ومَ
َّه دويّ ريحٍ عاصفة، ومأل كلَّ البيت حيث كانوا جالسني". يُحتمل  يهبّ الهواء)، بل "دويٌّ كأن

٧صفحة

أتى املسيح. فرحوا بكرازة يوحنَّا  َّام األخيرة" عندما  إالَّ في "األي َّةً أخرى  تأتِ مر األرض، ولم 
ع.  َّهم رأوا إحياءً للنبوءة. قال لهم بطرس إنَّ ما رأوه بطريقةٍ محدودة أخذ بالتوسُّ املعمدان، ألن

ر بحلول الروح القدس.  َّة، والتكلُّم باأللسنة، كلُّ هذا يُبشّ الدويّ، واأللسنة شبه الناري
َّام األخيرة". لكن لم يحدث كلّ ما تكلَّم عليه يوئيل  كان اهللا قد وعد بسكب روحه في "األي
َّه في  النبيّ في "يوم اخلمسني"، ألنَّ هذا اليوم كان بدايةً لتتميم نبوءة يوئيل. تنبّأ يوئيل بأن
َّام املقبلة ستُعطى عطايا عجيبة ليس لقليلٍ من اخملتارين كما كان في املاضي، بل "على  األي
َّ الوعد "للبنني  كلّ بشر" (أعمال ٢: ١٧). تُعطى هذه العطايا بغضّ النظر عن اجلنس، إذ قد مت
"للشبَّان"  بالعطايا  الوعد   َّ مت  .(١٨  :٢ (أعمال  واإلماء"  "للعبيد   ،(١٧  :٢ (أعمال  والبنات" 
املرتبة  النظر عن  ا بغضّ  أيضً العطايا  تُعطى  (أعمال ٢: ١٧)، على حدٍّ سواء.  و"للشيوخ" 

االجتماعيَّة: "للعبيد واإلماء" (أعمال ٢: ١٨).
بدأ تتميم نبوءة يوئيل في "يوم اخلمسني"، وذلك بكرازة الرسل املوحى بها من قبل الروح 

القدس. 

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ
الَّتي  املصطلحات  يوئيل.  لنبوءة  الكاملة  الصورة  ليعطي  الكلمات  هذه  بطرس  اقتبس 
ستخدَمة في نصوصٍ  استعملها يوئيل مبا يختصُّ بــ "الشمس والقمر" (أعمال ٢: ٢٠) مُ
ة ليبارك أو  كثيرة في العهد القدمي للتعبير عن احلاالت الَّتي يعمل اهللا فيها بطريقةٍ خاصَّ
يلعن (راجع أش ١٣: ٦، ١٠، ١١؛ حز ٣٢: ٢، ٧، ٨؛ عا ٥: ١٨، ٢٠). تشير هذه اللُّغة أحيانًا كثيرة 

ط اهللا اخلالصيّ. إلى حلظات الذروة في مخطَّ
َّد القول أو عمليَّة النطق باسم  َّب يخلُص" تعني أكثر من مجر إنَّ عبارة "من يدعُ باسم الر
! يدخل ملكوت السماوات، بل من  ، يا ربّ . ألنَّ يسوع قال: "ليس كلّ من يقول لي: يا ربّ َّبّ الر
أكيدٌ لذلك في  (متَّى ٧: ٢١). كما وهناك مرجعٌ  الَّذي في السماوات"  أبي  يعمل مشيئة 
باسم  داعيًا  خطاياك  من  ر  وتطهَّ واعتمد،  "قُم  لشاول:  حنانيا  قال  حيث  الرسل،  أعمال 

" (أعمال ٢٢: ١٦). َّبّ الر

خالصة روحيّة
َّ على كلّ واحدٍ منهم لسان" (أعمال  َّها من نار، واستقر "وظهرت لهم ألسنةٌ منقسمةٌ كأن
٢: ٣). هكذا وصف اإلجنيليّ لوقا حدث حلول الرُّوح القدس على اجملتمعني من رسلٍ وتالميذ 

َّبّ يسوع لهم بإرسال الرُّوح القدس املعزّي. ومن معهم، بانتظار حتقيق وعد الر

ما حصل يوم العنصرة هو هبوب روح الشجاعة في قلوب املؤمنني بيسوع، وفي طليعتهم 
َّل كرازةٍ في تاريخ الكنيسة. وقف بطرس وفنَّد دواعي اإلميان  بطرس الرَّسول الَّذي ألقى أو
بقيامة يسوع املسيح مستندًا إلى براهني وآياتٍ من العهد القدمي، كنبوءَتَي يوئيل وداود 
الواردَتني في سياق كالمه. فإن دلَّ ذلك على شيء، فهو يدلُّ على عمق فهم بطرس للعهد 
إعالن  في سياق  ببعضهما  العهدَين  ربط  وعلى  القدس،  الرُّوح  عليه  حلَّ  أن  بعد  القدمي، 

بشرى اخلالص للنَّاس. 
هذه الكرازة تذكّرنا بأنَّ "روح التنوير الَّذي ضاء ألسنًا من نار ضمَّ أصوات التبشير صوتًا مللم 
األقطار" (حلن البخور في خدمة قدَّاس أحد العنصرة)، أي إنَّ لسان االنسان بإمكانه أن ينشر 
لنار  السلبيّ، موقدًا  باملعنى  أن يكون،  ا  أيضً الروحيَّة هللا، ولكن مبقدوره  الشهادة  ًا من  نار
َّه  الفتنة واحلق، وفق ما حذَّر يعقوب الرَّسول في رسالته حني قال: "وكذلك اللّسان، مع أن
رق غابةً كبيرة. واللّسان  عضوٌ صغير، فهو يفاخر بأمورٍ عظيمة. وها إنَّ شرارةً صغيرةً حتُ
ا مميتًا" (يع ٣: ٥، ٦، ٨). فأيَّ نوعٍ من  مًّ َّه شرٌّ متقلّب، ممتلئٌ سُ إن َّه عالم اإلثم...  إن نار،  ا  أيضً

اللّسان نستخدم؟ 



(رسل ٢: ١-١٢) 
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦

تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ
يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
يَا، س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ

انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ
ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ

نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ
الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ
ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ

ي. وا إِلى كَالمِ غُ نْدَكُم، وأَصْ ا عِ لُومً عْ لِيم، لِيَكُنْ هـذَا مَ نيَ في أُورَشَ يمِ قِ الـمُ
باقي  إلى  عشر"  "األحد  عبارة  تشير  سكارى.  كانوا  الرسل  بأنَّ  االتّهام  ينفي  بطرس  بدأ 
َّه عند اإلشارة إلى جميع الرسل يُقال "االثنا عشر" (أعمال ٦:  الرسل (راجع أعمال ١: ٢٨)، ألن
هذه  كرز  بطرس  أنَّ  ل  يُحتمَ الرسل،  جميع  إلى  بكالمهم  توجَّهوا  اخرين  السَّ أنَّ  مبا   .(٢
ا أنَّ  ل أيضً املوعظة بلغةٍ واحدة، بينما كان األحد عشر يترجمونها إلى اللُّغات األخرى. يُحتمَ
بينما  الشعبيَّة،  اليونانيَّة  ا  رمبَّ اجلميع،  يفهمها  ة  عامَّ بلغةٍ  تكلَّم  الَّذي  هو  وحده  بطرس 

اجتمع حوله الرسل اآلخرون كشهودٍ.

ا. بَاحً ةُ صَ عَ ةُ هِيَ التَّاسِ اعَ ـالسَّ نُّون. فَ ا تَظُ كَارَى، كَمَ ١٥ ال، لَيْسَ هـؤُالءِ بِسُ
كانت ساعات اليوم عند اليهود تبدأ عند طلوع النَّهار، أي في حوالي الساعة السادسة 
ستمعيه، ألنَّ "اليهود األتقياء" ال يأكلون وال  دة لدى مُ عتمَ ة بطرس مُ ا. كانت حجَّ صباحً
َّام األعياد. وكان معظمهم  بت أو في أي ا في يوم السَّ يشربون قبل الساعة التاسعة صباحً
ثل "عيد اخلمسني"، والبعض  أو يشرب قبل الساعة العاشرة من صباح عيدٍ مِ لم يأكل 

ا ال يأكل ابتداءً من منتصف النهار السابق. اآلخر أيضً

ا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّبِيّ: وَ مَ ١٦ بَلْ هـذَا هُ
ُ بَنُوكُم  تَنَبَّأ يَ ر، فَ لى كُلِّ بَشَ نْ رُوحِي عَ أَنِّي أُفِيضُ مِ ولُ اهللا،  يرَة، يَقُ َخِ َّامِ األ َي ١٧ ويَكُونُ في األ

ا. المً كُم أَحْ يُوخُ لُمُ شُ ُؤًى، ويَحْ بَّانُكُم ر وبَنَاتُكُم، ويَرَى شُ
ُون. َّامِ فيَتَنبَّأ َي نْ رُوحِي في تِلْكَ األ ا أُفِيضُ مِ ائِي أَيْضً بِيدي وإِمَ لى عَ ١٨ وعَ

بعد ذلك، شرح بطرس أنَّ ما رآه اجلمهور وما سمعوه، لم يكن نتيجةً لسكب اخلمر، بل 
السبعينيَّة  الترجمة  ٢: ٢٨-٣٢) بحسب  (يؤ  النبيّ  بيوئيل  روح اهللا، مستشهدًا  لسكب 
َّام األخيرة" (أعمال ٢: ١٧).  (الترجمة اليونانيَّة لكتاب العهد القدمي). تكلَّم بطرس على "األي
َّة لنبوءة يوئيل (يؤ ٢: ٢٨)، بل عبارة "بعد  َّام األخيرة" في الترجمة العبري لم تَرد عبارة "األي
ذلك" أو "ثمَّ". يتَّضح أنَّ الفترة الزمنيَّة املقصودة بالعبارة "بعد ذلك" هي الفترة الزمنيَّة 
َّام األخيرة" كما استخدمها النبيَّان أشعيا وميخا (أش ٢:  نفسها املشار إليها بعبارة "األي

٢؛ ميخا ٤: ١).
َّه هذه  َّام األخيرة". كان اليهود يعتبرون أن أخبر بطرس بالوحي أنَّ يوئيل كان يتحدَّث عن "األي
لك املسيح". وكأنَّ بطرس قال في الواقع: "هذه هي اللَّحظة الَّتي كنتم  العبارة تُشير إلى "مُ
َّام األخيرة" بناءً على  َّام األخيرة". وماذا يحدث في "األي تتوقَّعونها منذ قرون. قد وصلت األي

نبوءة يوئيل؟
َّه عندما انتهى النبيُّ مالخي من الكتابة، اختفت عطيَّة التنبّؤ من  كان اليهود يعلمون أن

٨صفحة

ا، يَ س، وآسِ يَة، وبُنْطُ َّة، وكَبَّدُوكِ ودِي رَيْن، واليَهُ ا بَنيَ النَّهْ كَّانُ مَ يُّون، وسُ يْالمِ ادِيُّون، وعَ ْتِيُّون، ومَ ر نُ فَ ٩ ونَحْ
انِيُّونَ نُزَالء، نْ قَيْرَوَان، ورُومَ ريبَةِ مِ ر، ونَوَاحِي لِيبيَةَ القَ صْ يَة، ومِ ْفِيلِ يَة، ومبَ يْجِ ١٠ وفِرِ

ة". يمَ ظِ الِ اهللاِ العَ مَ نْ أَعْ نَتِنَا عَ َلْسِ ونَ بِأ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ رَب، نَسْ يتِيُّون، وعَ تَدُون، وكْرِ هْ ودٌ ومُ ١١ يَهُ
نَى هـذَا؟". عْ ا مَ ض: "مَ م لِبَعْ هُ ضُ ولُ بَعْ ائِرينَ يَقُ نيَ حَ وشِ دْهُ م مَ ١٢ وكَانُوا كُلُّهُ

ة متتدُّ من الشرق (بابل وفارس) إلى الغرب (شمال أفريقيا  ذكر لوقا ستّ عشرة مقاطعة وأمَّ
هتَدون prosêlutoi" الَّذين يشدّدون على اخلتان (أعمال ٢: ١١) من  وروما). كان "اليهود الـمُ

ضمن الَّذين اجتمعوا في يوم اخلمسني.
الفكرة الرئيسيَّة لكالم الرسل باللُّغات األخرى يُشار إليها بعبارة "يتكلَّمون بألسنتنا عن 
إسطفانوس  خطاب  من  األوَّل  اجلزء  يُعطينا  وقد   .(١١  :٢ (أعمال  العظيمة"  اهللا  أعمال 
إلى  العظائم  هذه  تشير  ا  رمبَّ هذه".  العظيمة  اهللا  "أعمال  موضوع  عن  حملةً   (٧ (أعمال 
مراجعة عمل اهللا بواسطة إسرائيل (نظرة شاملة إلى تاريخ اليهود من موسى إلى داود 

وحتَّى األنبياء مبا في ذلك النبوءات الَّتي تشير إلى املسيح).

الفَة!". تَألُوا سُ م قَدِ امْ َّهُ رين: "إِن اخِ ولُونَ سَ ينَ كَانُوا يَقُ رِ نَّ آخَ ١٣ لـكِ
كان هناك بعض املشكّكني بني اجلمهور، كما هي عادة البشر. نحن ال نعلم يقينًا ملاذا قال 
لم  لغاتٍ  ويسمعون  اجلمهور  بني  لون  يتنقَّ كانوا  ا  رمبَّ الساخر.  الكالم  هذا  النَّاس  هؤالء 
ا أنَّ الرسل  يفهموها، فاستخلصوا أنَّ الرسل كانوا يتكلَّمون بكالم سكرٍ فارغ. إذا ظنُّوا حقًّ
َّهم لم يستفسروا مبا فيه الكفاية. ولكن يُحتَمل  كانوا "قد امتألوا سالفة"، يكون هذا ألن
كر ال  معة. السُّ َّهم كانوا يعرفون تلك اللُّغات، ومع ذلك أرادوا أن يقولوا شيئًا يشوّه السُّ أن
ملوعظة  ةً  منصَّ أعطت  الناس  هؤالء  سخرية  لكنَّ  كثيرة،  بلغاتٍ  يتكلَّم  االنسان  يجعل 

بطرس في اآليات التالية.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ امل لُوا  دَخَ َّا  وملَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة واألخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي املر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد اجلديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ األسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ ال يوجد فيها اسم "يهوذا اإلسخريوطيّ". عشر اسمً

يعَ  مِ ود، ويَا جَ الُ اليَهُ ا الرِّجَ م قَائِالً: "أَيُّهَ بَهُ اطَ وْتَهُ وخَ عَ صَ ر، ورَفَ شَ دَ عَ َحَ عَ األ رُسُ مَ وَقَفَ بُطْ ١٤ فَ

َّتة. مبا أنَّ كثيرين قطعوا آالف  ة، فإنَّ فعل "يُقيم" قد يشير إلى إقامة موق َّار من كلّ أمَّ الزو
األميال؛ ومبا أنَّ الفترة الزمنيَّة الَّتي تفصل بني عيد الفصح وعيد اخلمسني تقلُّ عن شهرَين، 
َّار يبقون عادةً في أورشليم حلضور كال العيدَين. و"الرجال األتقياء" فقط هم الَّذين  فإنَّ الزو

يقومون بهذه الرحالت الطويلة واملعرَّضة للمخاطر.
 

كَانَ  م  نْهُ مِ دٍ  وَاحِ كُلَّ  َنَّ  أل يْرَة،  الـحَ مُ  ذَتْهُ وأَخَ عُ  مْ الـجَ دَ  تَشَ إحْ وت،  الصَّ ذلِكَ  دَثَ  حَ ا  لَمَّ فَ  ٦
تِهِ. ونَ بلُغَ م يَتَكَلَّمُ هُ عُ مَ يَسْ

َّه دويُّ ريح"، أو إلى اللُّغات  وت الَّذي "كأن ا إلى الصَّ ا حدث ذلك الصوت" إمَّ تُشير عبارة "فلمَّ
الَّتي كان الرسل يتكلَّمون بها. واستجابةً لهذا الصوت، "احتشد اجلمع وأخذتهم احلَيرة، 
َّه كان هناك ممثّلون من أكثر من  ألنَّ كلَّ واحدٍ منهم كان يسمعهم يتكلَّمون بلغته". مبا أن
، أو جلميعهم، أن  َّه كان من الضروريّ لبعض الرسل على األقلّ ة، فال بدَّ من أن اثنتي عشرة أمَّ
ة (راجع أعمال ٢: ٩-١١)، واليهود  َّ ذِكر خمسَ عشرة أمَّ يتكلَّموا بأكثر من لغةٍ واحدة؛ فقد مت

ةٍ حتت السماء" (أعمال ٢: ٥). "من كلّ أمَّ

يِّني؟ يلِ لِ م جَ هُ يعُ مِ ونَ جَ تَكَلِّمُ بُوا وقَالُوا: "أَلَيْسَ هـؤُالءِ الـمُ جَّ وا وتَعَ دَهِشُ ٧ فَ
رف املستمعون أنَّ الرسل كانوا جليليّني، ألنَّ اللَّهجة أو النبرة اجلليليَّة كانت مميَّزة (خشنة  عَ
وغير جذَّابة لليهود اآلخرين). عندما كان بطرس ينتظر في فناء الدر في اللَّيل خالل محاكمة 
َّه جليليّ (راجع مر ١٤: ٧٠؛ لو ٢٢: ٥٩)، ألنَّ "لهجته تدلُّ عليه" (متَّى ٢٦:  يسوع، عرف اجلميع أن
٧٣). يشير هذا إلى أنَّ الرسل تكلَّموا بلغاتٍ مختلفة وبلهجاتٍ مناسبة. كانت اجلليل تُعتبر 
متخلّفة ثقافيًّا وأهلها غير متعلّمني (أعمال ٤: ١٣). عندما تكلَّم "هؤالء اجلليليّون" بكلّ 

بوا". لغةٍ بطالقة، "دهش اجلميع وتعجَّ

ا؟ ةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَ اللُّغَ نَّا بـِ دٍ مِ م كُلُّ وَاحِ هُ عُ مَ ٨ فَكَيْفَ يَسْ
: "كيف يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها؟". كان اليهود قد  سأل اجلميع قائالً
َّة. وكان معظم الَّذين  تشتَّتوا في جميع العالم بسبب االضطهاد الشديد واحلالة االقتصادي
َّة أو اآلراميَّة. وكان اليهوديّ العاديّ يتحدَّث  تشتَّتوا يتحدَّثون لغة اليهود القوميَّة، أي العبري
ا يتكلَّمون  َّة القدمية الَّتي كانت تُستخدَم في العبادة. وكانوا أيضً باآلراميَّة، في تباينٍ مع العبري
ت في كتابة أسفار العهد  َّام، والَّتي استُخدِمَ اليونانيَّة الشعبيَّة؛ اللغة العامليَّة في تلك األي
َّهم كانوا يتكلَّمون لغة الدولة الَّتي يعيشون فيها؛ وهذا معنى عبارة "لغته  اجلديد. كما وأن

الَّتي وُلد فيها".

ا أنَّ  ل أيضً أنَّ ذلك البيت هو البيت الَّذي كانت فيه "العليَّة" (أعمال ١: ١٣). ولكن من احملتمَ
َّه  ذلك كان يُشير رمزيًّا إلى الهيكل. فقد أشار إسطفانوس في وقتٍ الحق إلى الهيكل بأن

"بيت" في خطابه (أعمال ٧: ٤٧).

ان. م لِسَ نْهُ دٍ مِ لى كُلِّ وَاحِ َّ عَ ر تَقَ نْ نَار، وإسْ ا مِ َّهَ َن ةٌ كَأ مَ سِ نْقَ نَةٌ مُ م أَلْسِ رَتْ لَهُ هَ ٣ وظَ
ستخدَمة هنا لتُشير إلى "ألسنة" هي glôssa في صيغة اجلمع. قد  الكلمة اليونانيَّة الـمُ
تشير هذه الكلمة إلى اللّسان باملعنى احلرفيّ أو إلى الكالم الَّذي ينطقُ به اللّسان. يُشار 
اللّسان".  glossôlalía ومعناها احلرفيّ هو "كالم  َّها  بأن التكلُّم باأللسن  عادةً إلى ظاهرة 
َّت األلسنة على  يوجد، في هذا النصّ من أعمال الرسل، أسلوب التالعب باأللفاظ. استقر
َّها من نار". هذه ليست  ٌ حقيقيَّة، بل "كأن نار الرسل، ثمَّ تكلَّموا بألسنة. لم تكن هناك 
َّة النار" الَّتي تكلَّم عليها يوحنَّا املعمدان (لو ٣: ١٦)، ألنَّ ما قصده املعمدان بـــ  "معمودي
الروح  و"سكنى  "االمتالء"  إلى  تشير  فهي  هنا  ا  أمَّ األشرار.  عقاب  هو  النَّار"  َّة  "معمودي

القدس" في االنسان.

م أَنْ  ا كَانَ الرُّوحُ يُؤْتِيهِ رَى، كَمَ نَةٍ أُخْ َلْسِ ونَ بِأ دُس، وبَدَأُوا يَتَكَلَّمُ نَ الرُّوحِ القُ م مِ تَألُوا كُلُّهُ ٤ وإمْ
وا. يَنْطِقُ

َّهم يتكلَّمون نيابةً  ال تشير عبارة "بألسنةٍ أخرى" إلى كالمٍ غير مفهوم. كان الَّذين يقولون إن
َّام، يتكلَّمون ببلبلةٍ وبكالمٍ غير مفهوم. يقولون إنّ تلك هي  عن اآللهة الوثنيَّة، في تلك األي
"لغة اآللهة"، وإنَّ اآللهة تتكلَّم بواسطتهم. ليس هذا ما فعله الرسل، ألنَّ عبارة "ألسنة 
َّام: "كلُّ واحدٍ منهم (الناس) كان يسمعهم  أخرى"، تشير إلى لغاتٍ معاصرة في تلك األي
يتكلَّمون بلغته...يسمعهم كلُّ واحدٍ منَّا باللُّغة الَّتي وُلد فيها" (أعمال ٢: ٦، ٨)؛ وذلك بقوَّة 

الروح القدس.

اء. مَ ْتَ السَّ ةٍ حتَ نْ كُلِّ أُمَّ يَاءُ مِ ْقِ َت الٌ أ ود، رِجَ لِيمَ يَهُ ٥ وكَانَ يُقيمُ في أُورَشَ
ون:  املستمعُ بها  َّر  تأث الَّتي  بالكيفيَّة  القدس،  الروح  حلول  رواية  من  اجلزء  هذا  يُخبرنا 
بوا" (أعمال ٢: ٧)؛ "كانوا كلُّهم مدهوشني  "أخذتهم احلَيرة" (أعمال ٢: ٦)؛ "فدُهشوا وتعجَّ

حائرين" (أعمال ٢: ١٢).
بصفةٍ  هناك  يسكنون  كانوا  َّهم  أن بالضرورة  تعني  ال  يهود"،  أورشليم  في  "يُقيم  عبارة 
"األتقياء"  اليهود  من  الكثير  كان  هناك.  يقيمون  كانوا  َّهم  أن ببساطة  تعني  قد  دائمة. 
عندما  دائمة  بصفةٍ  هناك  ليسكنوا  أورشليم  إلى  العالم  أنحاء  جميع  من  يرحتلون 
يتقاعدون، ولكن عندما نأخذ بعني االعتبار أنَّ "يوم اخلمسني" كان يوم عيدٍ فيه آالف من 

مقدّمة
"زمن  هو  جديدًا  ليتورجيًّا  زمنًا  الكنيسة  تبدأ  القيامة،  بعد  اخلمسني"  "اليوم  في 
العنصرة". يُخبرنا الفصل الثاني من سفر أعمال الرسل عن يوم اخلمسني (عيد العنصرة) 
قه في  ة "قصد اهللا األزليّ الَّذي حقَّ بعد قيامة املسيح من بني األموات. كان ذلك اليوم قمَّ

ا للنبوءات. املسيح يسوع" (أف ٣: ١١)، وتتميمً
ا عن بداية القوَّة الرسوليّة، باإلضافة إلى بداية   تُخبرنا اآليات األولى من هذا الفصل أيضً
قوَّة"  القدس وسينالون  بالروح  دون  َّهم "سيُعمَّ بأن الرسل  الكنيسة. كان يسوع قد وعد 
ر". لقد غمرت قوَّة الروح القدس  َّة" معناها "تغطيس/غَمْ (أعمال ١: ٥، ٨). وكلمة "معمودي
الرسل. نال الرسل أكبر قدرٍ من قوَّة الروح القدس؛ فكرازتهم املوحى بها، بيّنةٌ في الفصول 
املوتى  وأقاموا  الشياطني،  وأخرجوا  املرضى،  شفوا  حيث  الرسل  أعمال  سفر  من  التالية 
(راجع أعمال ٥: ١٢-١٦؛ ٩: ٣٦-٤١)، و"ردُّوا للحقّ كلَّ األقطار بالرُّوح والنَّار" (نشيد الدُّخول في 

خدمة قدَّاس أحد العنصرة).

شرح اآليات
كَانٍ وَاحِد. ا في مَ عً م مَ ني، كَانُوا كُلُّهُ سِ مْ َامِ اليَوْمِ الـخَ ١ وفي متَ

كان "يوم اخلمسني" واحدًا من األعياد الثالثة الكبيرة عند اليهود: عيد الفصح (١٤ نيسان)، 
َّل).   ويوم اخلمسني (أوائل شهر حزيران)، وعيد املظال (في شهر تشرين األو

ى بـــ "عيد األسابيع"   يُطلق على "يوم اخلمسني" عدَّة أسماء في العهد القدمي. كان يُسمَّ
َّه يقع بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح  (خر ٣٤: ٢٢؛ عد ٢٨: ٢٨؛ تث ١٦: ١٠؛ ٢ أخ ٨: ١٣) ألن
َّه االحتفال بنهاية  ا باسم "عيد احلصاد" (خر ٢٣: ١٦)، ألن (أح ٢٣: ١٥؛ تث ١٦: ٩). وكان معروفً
َّل  أو الباكورة/يوم  "يوم  أو  ت"  الغالَّ أبكار  "عيد  بـــ  ا  أيضً إليه  يُشار  وكان  عير.  الشَّ حصاد 
َّبّ في ذلك اليوم أوَّل حصاد احلنطة (خر  َّهم يقدّمون للر األثمار" (خر ٢٣: ١٦؛ عد ٢٨: ٢٦)، ألن

ني من اخلبز. ٣٤: ٢٢). من إحدى شعائر ذلك اليوم تقدمي رغيفَ
 إنتشرت اللُّغة اليونانيَّة بعد الفتوحات الَّتي قام بها االسكندر الكبير، وأصبح هذا العيد 
ي بـــ "عيد اخلمسني" ثالث  مّ ا باالسم اليونانيّ pentecostê ومعناه "خمسني". سُ معروفً
َّه  َّاتٍ في العهد اجلديد (راجع أمال ٢: ١؛ ٢٠: ١٦؛ ١ قور ١٦: ٨). وتدلُّ هذه التسمية على أن مر

ا من عيد القيامة.  كان يتمّ االحتفال به بعد خمسني يومً

الِسني. يثُ كانُوا جَ ألَ كُلَّ البَيْتِ حَ ة، ومَ فَ اصِ َّهُ دَوِيُّ رِيحٍ عَ َن اءِ كَأ مَ نَ السَّ تَةً دَوِيٌّ مِ دَثَ بَغْ ٢ فَحَ
ا حقيقيَّة (لم  ن معهم صوتًا كما من هبوب ريحٍ عاصفة. لم يكن ذلك ريحً سمع الرسل ومَ
َّه دويّ ريحٍ عاصفة، ومأل كلَّ البيت حيث كانوا جالسني". يُحتمل  يهبّ الهواء)، بل "دويٌّ كأن

أتى املسيح. فرحوا بكرازة يوحنَّا  َّام األخيرة" عندما  إالَّ في "األي َّةً أخرى  تأتِ مر األرض، ولم 
ع.  َّهم رأوا إحياءً للنبوءة. قال لهم بطرس إنَّ ما رأوه بطريقةٍ محدودة أخذ بالتوسُّ املعمدان، ألن

ر بحلول الروح القدس.  َّة، والتكلُّم باأللسنة، كلُّ هذا يُبشّ الدويّ، واأللسنة شبه الناري
َّام األخيرة". لكن لم يحدث كلّ ما تكلَّم عليه يوئيل  كان اهللا قد وعد بسكب روحه في "األي
َّه في  النبيّ في "يوم اخلمسني"، ألنَّ هذا اليوم كان بدايةً لتتميم نبوءة يوئيل. تنبّأ يوئيل بأن
َّام املقبلة ستُعطى عطايا عجيبة ليس لقليلٍ من اخملتارين كما كان في املاضي، بل "على  األي
َّ الوعد "للبنني  كلّ بشر" (أعمال ٢: ١٧). تُعطى هذه العطايا بغضّ النظر عن اجلنس، إذ قد مت
"للشبَّان"  بالعطايا  الوعد   َّ مت  .(١٨  :٢ (أعمال  واإلماء"  "للعبيد   ،(١٧  :٢ (أعمال  والبنات" 
املرتبة  النظر عن  ا بغضّ  أيضً العطايا  تُعطى  (أعمال ٢: ١٧)، على حدٍّ سواء.  و"للشيوخ" 

االجتماعيَّة: "للعبيد واإلماء" (أعمال ٢: ١٨).
بدأ تتميم نبوءة يوئيل في "يوم اخلمسني"، وذلك بكرازة الرسل املوحى بها من قبل الروح 

القدس. 

ان. نْ دُخَ دَةً مِ مِ ًا وأَعْ ا ونَار ل، دَمً فَ نْ أَسْ ْضِ مِ َر لى األ وْق، وآيَاتٍ عَ نْ فَ اءِ مِ مَ ائِبَ في السَّ جَ لُ عَ مَ ١٩وأَعْ
يد. جِ يمُ الـمَ ظِ ، اليَوْمُ العَ َّبّ ْتِيَ يَوْمُ الر ا قَبْلَ أَنْ يَأ رُ دَمً مَ ا والقَ المً سُ ظَ مْ لِبُ الشَّ ٢٠ وتَنْقَ

لُص. َّبِّ يَخْ مِ الر إسْ و بـِ نْ يَدْعُ يَكُونُ أَنَّ كُلَّ مَ ٢١ فَ
الَّتي  املصطلحات  يوئيل.  لنبوءة  الكاملة  الصورة  ليعطي  الكلمات  هذه  بطرس  اقتبس 
ستخدَمة في نصوصٍ  استعملها يوئيل مبا يختصُّ بــ "الشمس والقمر" (أعمال ٢: ٢٠) مُ
ة ليبارك أو  كثيرة في العهد القدمي للتعبير عن احلاالت الَّتي يعمل اهللا فيها بطريقةٍ خاصَّ
يلعن (راجع أش ١٣: ٦، ١٠، ١١؛ حز ٣٢: ٢، ٧، ٨؛ عا ٥: ١٨، ٢٠). تشير هذه اللُّغة أحيانًا كثيرة 

ط اهللا اخلالصيّ. إلى حلظات الذروة في مخطَّ
َّد القول أو عمليَّة النطق باسم  َّب يخلُص" تعني أكثر من مجر إنَّ عبارة "من يدعُ باسم الر
! يدخل ملكوت السماوات، بل من  ، يا ربّ . ألنَّ يسوع قال: "ليس كلّ من يقول لي: يا ربّ َّبّ الر
أكيدٌ لذلك في  (متَّى ٧: ٢١). كما وهناك مرجعٌ  الَّذي في السماوات"  أبي  يعمل مشيئة 
باسم  داعيًا  خطاياك  من  ر  وتطهَّ واعتمد،  "قُم  لشاول:  حنانيا  قال  حيث  الرسل،  أعمال 

" (أعمال ٢٢: ١٦). َّبّ الر

خالصة روحيّة
َّ على كلّ واحدٍ منهم لسان" (أعمال  َّها من نار، واستقر "وظهرت لهم ألسنةٌ منقسمةٌ كأن
٢: ٣). هكذا وصف اإلجنيليّ لوقا حدث حلول الرُّوح القدس على اجملتمعني من رسلٍ وتالميذ 

َّبّ يسوع لهم بإرسال الرُّوح القدس املعزّي. ومن معهم، بانتظار حتقيق وعد الر

ما حصل يوم العنصرة هو هبوب روح الشجاعة في قلوب املؤمنني بيسوع، وفي طليعتهم 
َّل كرازةٍ في تاريخ الكنيسة. وقف بطرس وفنَّد دواعي اإلميان  بطرس الرَّسول الَّذي ألقى أو
بقيامة يسوع املسيح مستندًا إلى براهني وآياتٍ من العهد القدمي، كنبوءَتَي يوئيل وداود 
الواردَتني في سياق كالمه. فإن دلَّ ذلك على شيء، فهو يدلُّ على عمق فهم بطرس للعهد 
إعالن  في سياق  ببعضهما  العهدَين  ربط  وعلى  القدس،  الرُّوح  عليه  حلَّ  أن  بعد  القدمي، 

بشرى اخلالص للنَّاس. 
هذه الكرازة تذكّرنا بأنَّ "روح التنوير الَّذي ضاء ألسنًا من نار ضمَّ أصوات التبشير صوتًا مللم 
األقطار" (حلن البخور في خدمة قدَّاس أحد العنصرة)، أي إنَّ لسان االنسان بإمكانه أن ينشر 
لنار  السلبيّ، موقدًا  باملعنى  أن يكون،  ا  أيضً الروحيَّة هللا، ولكن مبقدوره  الشهادة  ًا من  نار
َّه  الفتنة واحلق، وفق ما حذَّر يعقوب الرَّسول في رسالته حني قال: "وكذلك اللّسان، مع أن
رق غابةً كبيرة. واللّسان  عضوٌ صغير، فهو يفاخر بأمورٍ عظيمة. وها إنَّ شرارةً صغيرةً حتُ
ا مميتًا" (يع ٣: ٥، ٦، ٨). فأيَّ نوعٍ من  مًّ َّه شرٌّ متقلّب، ممتلئٌ سُ إن َّه عالم اإلثم...  إن نار،  ا  أيضً

اللّسان نستخدم؟ 


