لماذا قسى هللا علي حنانيا وسفيرة ؟
اعمال 5
Holy_bible_1

الشبهة

لماذا روح الرب قتل من ابقي لنفسه شيئ من امالكه مثل حنانيا في اعمال 5 :5

الرد

ما حدث مع حنانيا
سفر اعمال الرسل 5
 1 :5و رجل اسمه حنانيا و امراته سفيرة باع ملكا
هذه القصه تمثل خيانة هلل وشعبه في بداية تاسيس كنيسة او شعب هللا التي ممكن ان تخرب هذا
التاسيس مثل خطية عخان بن كرمي الذي سرق الحرام فهلك وإنهزم الشعب بسبب خطيته أمام
أعدائه ،هلك حنانيا الكذاب ألن الكنيسة كانت معرضة ألن تفقد إنتصاراتها ومجدها بسبب خطية
حنانيا وسفيرة .الكنيسة اآلن تبدأ عهدا جديدا مع هللا كما كانت إسرائيل تبدأ مع يشوع عهدا جديدا

في أرضها الجديدة .وليستمر عمل هللا مع شعبه البد من عزل الخطية ،وهذا ما أراد هللا أن يظهره
هنا .يموت عاخان وتستمر إسرائيل ،ويموت حنانيا وتستمر الكنيسة .إذا إستمرار الكنيسة
مرهون بحفظ وصايا المسيح والمعنى أن من يخالف وصية المسيح يهلك ولكن الكنيسة تستمر.
والقصة تشير ألن غفران الخطية بدم المسيح ليس معناه اإلستهتار .كان هذا البد وأن يحدث في
بداية المسيحية حتى ال يظن أحد أن غفران الخطايا بالدم معناه الفوضى واإلستهتار فاهلل قدوس ال
يقبل الخطية .إذا ما حدث كان لبنيان الكنيسة وكما كان بطرس حازما هنا كان بولس حازما مع
خاطئ كورنثوس .وهكذا فعل هللا في بداية اليهودية إذ أمر برجم من تعدى على السبت ،ليخاف
الجميع وتنتشر القداسة وال يفهم أحد أن العالقة مع هللا .تعنى الفوضى واإلستهتار.
ونالحظ أنه لم يكن هناك إجبار ألحد أن يبيع ممتلكاته ،فكل واحد حر .إذا خطية حنانيا وسفيرة
ليسا أنهما حجبا جزء من المال بل خطيتهم هي الغش والكذب علي هللا وحب التظاهر والشك في
عمل الروح القدس ،وأنهما ظنا أنهما قادران على إخفاء شيء عن هللا .وكانا سيأخذان من
الصندوق المشترك كأنهما ال يملكان شيئا وهما يمتلكان ما أخفياه.
 2 :5و اختلس من الثمن و امراته لها خبر ذلك و اتى بجزء و وضعه عند ارجل الرسل
تعبير اختلس انوسفيساكو ومعناه سلب بالفعل يقابل ما حدث مع عاخان ُ .وجد حنانيا ومعه
زوجته سفيره يكذبان على الروح القدس ،ويختلسان من ثمن الحقل الذي كان في وسعهما  -إن
أرادا  -أال يقدما ثمنه.
 3 :5فقال بطرس يا حنانيا لماذا مال الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس و تختلس من ثمن
الحقل
لم يقل له" :قد جربك الشيطان" أو "أوحى إليك بالشر" ،إنما يقول" :قد مأل قلبك" ،مما يشير
إلى أن حنانيا قد فتح القلب لعدو الخير وألفكاره مرة ومرات ،وتركه يدخل ويملك تماما ،فمأل
القلب ،ولم يعد للروح القدس موضع فيه.
نالحظ هنا الصراع ليس بين بطرس وحنانيا ولكن بين روح هللا القدوس الذي يمالء قلب بطرس
وبين الشيطان الذي يمالء قلب حنانيا .فالروح القدس يريد ان يحمي الكنيسة المولوده حديثا
والشيطان يريد ان يفسد هذا المولود الجديد .بل اول مره يظهر لقب كنيسة في هذا االصحاح

هنا بطرس الرسول يوضح ان هذا عمل الشيطان من خالل حننيا وهنا الشيطان مأل َق ْل َب ْى حنانيا
وسفيرة بالغش والخداع والرياء والكذب على الكنيسة وبالتالى على الروح القدس .والشيطان هو
أبو الكذاب (يو  .)8حنانيا بحث عن مديح الناس والشهرة واإلكرام والتعظيم من الناس ال من هللا.
هما بحثا عن مجدهما الذاتى ال عن مجد هللا .وهما أرادا الكرامة من الناس بالغش في التصرف.
هما أرادا أن يربحا السماء واألرض معا ،بل هو يطالب الكنيسة بدفع قيمة ما يوازى ثمن أرضه
أدبيا بينما هو مختلس من ثمن األرض في جيبه .هنا محبة هللا والمال معا .هنا حنانيا سمح
للشيطان أن يمأل قلبه بينما هو قد إمتأل سابقا من الروح القدس .ومعنى أنه سمح للشيطان أن
يمأل قلبه أنه إنحاز للشيطان ضد الروح القدس .ومن يفسد هيكل ابن هللا يفسده هللا (1كو
.)11:3،11
هللا هنا يريد بموت حنانيا وسفيرة أن يفهم كل إنسان أن الحياة مع المسيح ليست استهتارا وحرية
خارج الوصايا فإ ّما الثبات في المسيح أو الموت .وأن هللا يحاسب المؤمنين على أهمال قلوبهم
ونياتهم تجاه بيت هللا.
هنا هللا أظهر أنه إله النعمة الذي يغفر ويطهر بدمه ولكنه هو إله البر والقدوس الذي ال يحتمل
الخطية .هللا بنعمته يغفر لمن بتوبته يستحق الغفران ولكنه ال يغفر بل يعاقب المستهتر والمستبيح
(عب .)31-28:12
ومالحظة ان موت حنانيا ليس معناه انه اشر انسان ولكن قد يترك الرب بعض السراق والزناه
فتره اما حنانيا فهو كمثال اول من حاول ان يخدع الروح القدس في الكنيسة االولي
 4 :5اليس و هو باق كان يبقى لك و لما بيع الم يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا
االمر انت لم تكذب على الناس بل على هللا
كرهن لألرض ،وال معه أوالد لينفق عليهم ،وكان يمكنه إن أراد
لم يكن على حنانيا التزام مادي
ٍ
أن يترك ما يشاء حتى المبلغ كله ،فليس من ضرورة ُتلزمه بهذا التصرف .ألن المعطي بسرور
يحبه هللا ( ٢كو  .)٧ :٩وحينما طلب القديس بولس من فليمون أن يقدم عفوا عن عبده
أنسيموس الهارب لم يرد أن يكون ذلك قسرا بل بكامل حرية إرادته (فل  ،)٤١فإن هللا ال يطلب
العطية بل القلب .إنه ال يقبل أن يسكن في القلب المنقسم بين ملكية هللا عليه وملكية إبليس ،إذ ال
ُيسر باعوجاج الطرق ،وأنصاف الحلول .فحنانيا كان ممكن ان يعلن انه احتفظ بجزء وال يوجد اي

اشكال في هذا االمر ولكنه فضل ان يكذب علي الروح القدس فعقابه ليس علي االحتفاظ بجزء بل
الكذب وايضا كالم بطرس الرسول يؤكد ان مبدأ بيع الممتلكان كان مبدأ شخصي لمن يريد وليس
عن اوامر او اجبار او حتي وصيه ولكن حرية ارادة كامله وهذا يؤكد ان ال يوجد اي تشابه في
هذا االمر مع الشيوعية.
تو ّقع حنانيا أن يسمع مديحا من الرسل ومن المجتمعين حولهم ،إن لم يكن عالنية فخالل نظراتهم
باتهام موجه ضده ،مع صدور حكم من الروح القدس ُينفذ فورا! لم ُيطلب
وحركاتهم ،لكنه فوجئ
ٍ
منه دفاع وإثبات سواء لخطيته أو لتبرئته ،ألن الحكم لم يصدره إنسان ،بل الروح القدس فاحص
القلوب.
فالروح القدس يمأل الكنيسة ويمأل الرسل ،وكل ما تعمله الكنيسة يعمله الروح ،وكل ما ُيعمل ضد
الكنيسة ُيعمل ضد الروح .وبمقارنة آية ( )3،4نرى ألوهية الروح القدس ،فالروح القدس هو
هللا ،وبالتالى فالكذب على الروح القدس هو كذب على هللا.
كان يمكن للقديس بطرس أن يتحدث معه على انفراد ،ويسأله أن يعترف هو وزوجته بما ارتكباه
من كذب ،وأن يحزم حنانيا وسفيرة األمر بتوبتهما بغض النظر إن كانا يأخذا هذا المال ثانية أو
يقدما كل المبلغ أو يعترفا أمام الجميع أنه ليس بكامل الثمن ،لكن الروح القدس يعلم أن قلبيهما
امتأل شرا ،ولعل هذا الحدث جاء لملء كأس شر عاشا فيه زمانا ،ولم تعد هناك فرصة للتوبة
وروح هللا يعلم انه حتي لو ترك له فرصه للتوبه لن يتوب الن قلبه مملوء بالشيطان فقط وهو
باختياره اختار الشيطان.
ولهذا عبر بكلمة مأل الشيطان قلبك اي ان الروح القدس يعرف هل له فرصه للتوبه ام ال ووجد
انه ال يوجد له فرصه للتوبه النه سلم ملئ قلبه للشيطان وحتي اعطاؤه وقت لن يفيد شيئ في
خالصه ولهذا قرر الروح القدس ان يموت في الحال ليكون عبره لمن يخون الروح القدس عن
قصد وعمد واصرار ورفض للتوبة.
 5 :5فلما سمع حنانيا هذا الكالم وقع و مات و صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك
يرى البعض أن صدور هذا الحكم الذي يبدو لنا أنه سريع كان بسبب مركز حنانيا فهو مثل يهوذا،
إذ يرى اليتفوت Lightfootأنه كان من المائة والعشرين الذين حضروا يوم الخمسين ،وكان له

فعال للشهادة ،لكن قلبه لم يكن مستقيما ،وال تجاوب مع الروح القدس .هنا تظهر خطورة
دور ّ
القائد في الكنيسة ،متى نال موهبة الخدمة بالروح القدس ،لكنه لم يسلك بروح هللا.
حينما يخطيء اإلنسان ،أيا كانت خطيته ،فإن أبواب الرجاء مفتوحة أمامه ،يقوده إليها الروح
القدس بالتوبة .أما من يكذب على الروح القدس في تصميم وتنفيذ عملي ،فإنه يعطي ظهره
للروح القدس الذي يبكت على خطية ،فال تجد التوبة لها موضعا فيه .خطية الكذب تفسد اإلنسان،
وتنقله من البنوة هلل إلى البنوة إلبليس الكذاب وأب الكذابين (يو )١١ :٨
فالعهد الجديد يكلمنا عن االيمان العامل برجاء المحبة في مخافة هللا فبالطبع نحب الرب ونعمل
الجله ولكن ال ننسي مخافة هللا

فمن هذا تاكدنا ان العطاء وبيع الممتلكات لم يكن اجبار او وصيه ولكن بدافع المحبه فقط وال
يتشابه هذا باي حال من االحوال مع الشيوعية وايضا ما حدث مع حنانيا ليس عقاب النه احتفظ
ببعض المبلغ ولكنه النه خان الروح القدس نفسه

واخيرا بعض المعاني الروحية
من تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال االباء
v

"الشيطان" ومعناه "مخاصم"؛ وفي العبرية معناه "يجول ذهابًا وإيابًا" .يقول عنه الرسول

بطرس" :يجول ملتمسًا من يبتلعه" 1( .بط  )8 :5ولما سأله هللا من أين أتى أجاب" :من الجوالن
في األرض ومن التمشي فيها"( .أي )7 :1
v

ً
أجسادا لهم (الشياطين) حينما تقبل نفوسنا أفكارهم المظلمة
ينبغي أنتعرفوا بأننا نصير

الشريرة ،وعندما يصيرون هم ظاهرين بواسطة جسدنا الذي نسكن فيه].[242
v

تعمل الشياطين خفية ،ونحن نجعلهم ظاهرين بواسطة أعمالنا].[243

القديس أنبا أنطونيوس الكبير
لما كان عدو الخير ال يهدأ من الجوالن في األرض ليحطم النفوس ،فإن هللا في محبته يبحث عن
هذه النفوس حتى ال تهلك ،إذ "أعين الرب الجائلة في األرض كلها" (زك  ،)11 :4وجاء رب
المجد "يجول يصنع خيرً ا"( .أع )88 :11
v

خطط إبليس ال أن يسحبنا من البركات التي لدينا ،إنما يحاول أن يسحبنا إلى جرف صخري

أكثر اندفاعً ا .لكن هللا في محبته لم يفشل في االهتمام بالبشرية.
لقد أظهر إلبليس كيف أنه غبي في محاوالته .لقد أظهر لإلنسان عظم العناية التي يظهرها هللا له،
فإنه بالموت وهب اإلنسان الحياة األبدية .لقد سحب إبليس اإلنسان من الفردوس ،قاده هللا إلى
السماء .فإن النفع أكثر بكثير من الخسارة].[244
القديس يوحنا الذهبي الفم
v

لم يوبخ القديس بطرس حنانيا ألنه لم يقدم المبلغ كله ،إنما وبخه على الغش والكذب .لقد قدم

جز ًء من الثمن على أنه ثمن الحقل كله ،وبهذا يتمكن من أن يأخذ من الصندوق العام ما هو لمعيشته
هو وأسرته ،فأراد أن يقتني المال مع المديح وينهب مما ال حق له فيه.
لعل حنانيا وسفيرة ظنا أنهما أحكم من كل الموجودين ألنهما يقدمان نصيبًا مما لديهما ويحجزا ما
تبقى خفية خشية األيام الصعبة أو االحتياج .لم يثقا في كلمة هللا ووعده وعنايته بهما ،فانقسم قلب
كل منهما بين خدمة هللا واالهتمام بالزمنيات.
خطيتهما أنهما ظنا بأنهما قادران أن يخدعا الرسل وكل الكنيسة بأنهما تقيان ،قدما كل ما عندهما،
ولم يعلما أنهما إنما وجها هذا العمل ضد الروح القدس قائد الكنيسة الذي ال ُتخفى عنه القلوب.
بعدما تمتع حنانيا بالروح القدس فتح باب قلبه للشيطان حتى يمأله ويملك عليه ،فانحاز للشيطان ضد
الروح القدس.

v

يوجد فرق بين األنبياء القدامى واألنبياء الحديثين هكذا :تنبأ القدامى عن خالص إسرائيل،

ودعوة األمم ،وتجسّد المسيح ،بينما يتنبّأ األنبياء المحدثون عن أمور معيّنة أو شعب معيّن كما تنبّأ
بطرس عن حنانيا كمثال].[245
v

هل غضب بطرس ،طالبًا موت حنانيا وسفيرة؟ قطعً ا ال ،إنما أراد هللا أال يهلك اآلخرون

باقتدائهم بهما].[246
v

لقد هلك ألنه خدع ،وكان يمكنه أال يقدم شي ًئا بالمرة دون ممارسة الخداع .لكنه إذ دخل

بالخداع إلى العمل لم ينتفع بحريته بل دفع ثمن خداعه].[247
القديس أمبروسيوس
لم تكن خطية حنانيا في احتفاظه بجزء من المبلغ ،بل في كذبه وريائه حيث أراد أن يظهر
كمن كرس حياته وممتلكاته بالكامل هلل ،بينما يحتفظ في قلبه بمحبة المال وملكية عدو الخير عليه.
إنها خطية التكريس الصوري المزيف ،إذ كذب على هللا فاحص القلوب.
v

كان حنانيا فقيرً ا عندما باع أرضه وقدم المال للرسل ،إذ لم يكن قادرً ا أن يفي بالدين بل شغل

نفسه باألكثر (بالمال) .وكانت األرملة غنية ،هذه التي قدمت فلسين في الخزانة ،التي قال عنها
المسيح" :هذه األرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع" (لو .)8 :11فإن هللا ال يطلب ماالً بل
إيما ًنا].[248
القديس أمبروسيوس
v

يجب على كل أحد أن يعطى اهتمامًا عظيمًا لئال يسلبه "الكذب" ،ألن الكذاب ال يتحد مع ّ
هللا.

الكذاب غريب عن ّ
هللا .ويقول الكتاب المقدس بأن الكذاب هو من الشيطان إذ هو "كذاب وأبو
الكذاب" (يو .)44:8
هكذا ُدعي الشيطان أبو الكذاب ،أما الحق فهو ّ
هللا ،إذ يقول بنفسه" :أنا هو الطريق والحق والحياة"
(يو .)4:14

أما ترون إذن كيف أننا نصير غرباء عن ّ
هللا بالكذب وبمن نتحد (عن طريقه)؟! لذلك إن أردنا بحق
أن نخلص ،يلزمنا أن نحب الحق بكل قوتنا وكل غيرتنا ،ونحرس أنفسنا من كل كذب ،حتى ال
يفصلنا عن الحق والحياة.
األب دوروثيؤس
v

وعد حنانيا هللا أن يعطيه كل أمواله مترجيًا أن ينال ً
مجدا من الناس .لكن بحجزه جزء من

يجن سوى غضب هللا ،من خالل كذبه على بطرس الرسول ،ولم يكن في قلبه
ثمن بيعه لممتلكاته لم ِ
مكان للتوبة].[249
القديس باسيليوس الكبير
لم تشغل قلوب الرسل كميات األموال التي تقدم عند أرجلهم ،لكن ما كان يشغلهم الحب الذي في
قلوب المؤمنين .لهذا فبروح القوة أراد الرسول أن ينتزع قناع الرياء الذي ارتداه حنانيا ليخفي محبة
العالم التي سيطرت على قلبه .لم يشغله المال ،بل النفوس لئال تهلك حتى ولو قدمت أمواالً كثيرة
للخدمة الكنسية في أية صورة من صورها.
v

جاءت كلمة "اختلس" هنا في اليونانية ذاتها التي ترجمت "خان" بالنسبة لعخان بن كرمي (يش

.)1 :7
v

من يبيع ممتلكاته ألنه يحتقرها ويطلب جحد العالم يمكنه أال تكون رغبته في بيعها كما لو

ً
عزيزا لديه .لتعتبر ما تنفقه على ثوب عرسك كمن يقتني ماالً.
كانت أمرً ا
يوجد قول قديم أن البخيل يفقد بقدر ما يحتفظ به من مال كأنه ال يملكه.
المؤمن يملك عالم الغنى كله ،وغير المؤمن ليس لديه فلس واحد.
لنحيا دومًا كمن ال يملك شي ًئا ،ونحن نملك كل شيء ( 1كو .)11 :4
القوت والكسوة هما ثروة المسيحي ( 1تي .)8 :4

إن كانت ممتلكاتك في سلطانك بعها ،وإن لم تكن فأطردها].[250
القديس جيروم

والمجد هلل دائما

