هل أفتيخوس سقط ميتا ام لم يمت وكانت نفسه
فيه ؟ اعمال  02-9 :02وملوك االول 01
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الشبهة

وحمل ميتاً .ولكن جاء في
جاء في أعمال  9: 02أن أَ ْفتِ ُ
وس سقط من الطبقة الثالثة إلى أسفلُ ،
يخ َ
9
ان َش ٌّ
وس َجالِ ًسا ِفي الطَّاقَ ِة ُمتَثَقِّالً بَِن ْوٍم
اس ُمهُ أَ ْفتِ ُ
آية  02أن بولس قال عنه إن نفسه فيه » َو َك َ
اب ْ
يخ ُ

َّ ِ َّ ِ ِ
النوم فَسقَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َس َف ُل،
ب ِخ َ
ط ًابا طَ ِويالًَ ،غلَ َ
ان ُبولُ ُس ُي َخاط ُ
َعميقَ .وِا ْذ َك َ
ط م َن الط َبقَة الثالثَة إِلَى أ ْ
ب َعلَ ْيه َّ ْ ُ َ
00
02
ِِ
ضطَ ِرُبوا! أل َّ
ص ِع َد
اعتََنقَهُ قَائِالً«:الَ تَ ْ
َو ُح ِم َل َميِّتًا .فََن َز َل ُبولُ ُس َوَوقَ َع َعلَ ْي ِه َو ْ
َن َن ْف َسهُ فيه!» .ثَُّم َ
00
ت بِ َقلِيلَ ٍة.
َو َكس ََّر ُخ ْب ًاز َوأَ َك َل َوتَ َكلَّ َم َكثِ ًا
ير إِلَى اْلفَ ْج ِرَ .وه َك َذا َخ َرَجَ .وأَتَ ْوا بِاْلفَتَى َحيًّاَ ،وتَ َع َّزْوا تَ ْع ِزَيةً لَ ْي َس ْ

«.

الرد

الحقيقه هذه الشبهة بسيطة جدا وباختصار بالفعل أفتيخوس مات في عدد  9ولكن بولس الرسول
فعل كما فعل ايليا النبي واليشع النبي بانه وقع عليه واعتنقه فعادة نفس الشاب الي الحياه مره
اخري فطمنهم قائال ان نفسه فيه ولم يقل اني اقمته من الموت تواضعا منه بالطبع

ولتاكيد هذا ندرس ببعض من التفصيل
سفر اعمال الرسل 02
 8 :02و كانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها
هم كانوا مجتمعين في عليه مرتفعة وسنعرف انها في الطابق الثالث كما يذكر العدد التالي
 9 :02و كان شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متثقال بنوم عميق و اذ كان بولس يخاطب
خطابا طويال غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة الى اسفل و حمل ميتا
الطاقه هي شباك مرتفع في القاعه ليدخل منه ضوء الشمس في النهار .فهو كان جالس فيها
وعندما غلبه النعاس سقط من هذا االرتفاع ومات بسبب السقوط من مكان مرتفع .

والبعض يعتب عليه أنه كان جالسا في الطاقة ،فلو أنه كان جالسا أرضا لما سقط ،وكان قد بقي
في أمان .لكن ربما كان له عذره في هذا فقد ازدحمت العلية بالحاضرين ،ولم يكن يوجد موضع له
ان يجلس أرضا .أما تثقله بالنوم العميق فال يعني عدم مباالته بما يقوله الرسول ،لكنه تثقل
بضعف الطبيعة البشرية ،فكان يقاوم فغفل في لحظات في نوم عميق.
وملحوظه ان موته محقق الن لوقا الطبيب هو الذي كتب ذلك وهو طبيب يعرف ان يحكم جيدا
ويتحقق من موته
 02 :02فنزل بولس و وقع عليه و اعتنقه قائال ال تضطربوا الن نفسه فيه
فنزل بولس الرسول الي المكان الذي فيه الشاب منطرح علي االرض ميتا من سقوطه
ووقع عليه اي تمدد علي جسده واحتضنه كما فعل ايليا واليشع وهي عالمه امام الرب انه يحن
بشده عليه ورغبه حارة في اعادته للحياة وبالتاكيد بدا يصلي للرب بقوه للرب لكي يستجيب له
وبعد هذا طمنهم قائال التضطربوا ان االن نفسه فيه بمعني انه بدأ يتنفس الن كلمة بسوخي
اليوناني تعني تنفس
(G-NT-TR (Steph)+) καταβας went down 2597 V-2AAP-NSM δε And 1161 CONJ ο
παυλος Paul 3972 N-NSM επεπεσεν and fell on 1968 V-2AAI-3S αυτω him

3588 T-NSM

και and 2532 CONJ συμπεριλαβων embracing 4843 V-2AAP-NSM ειπεν said

846 P-DSM

θορυβεισθε Trouble not yourselves 2350 V-PPM-2P η

3361 PRT-N

μη

2036 V-2AAI-3S

γαρ for 1063 CONJ ψυχη life 5590 N-NSF αυτου his 846 P-GSM εν in 1722

3588 T-NSF

αυτω him. 846 P-DSM εστιν is 2076 V-PXI-3S

PREP

فيقول لهم بعد ان انتهي من صالته انه االن بدا يتنفس وروحه فيه
 00 :02ثم صعد و كسر خب از و اكل و تكلم كثي ار الى الفجر و هكذا خرج
و صعد بولس إلى العلية ،وقدم له طعاما ،وليس اإلفخارستيا ،ثم عاد الرسل ليكمل أحاديثه ،ربما
تحول الموقف من مجموعة عظات يقدمها الرسل إلى حوار مشترك .بال شك أن إقامة الشاب قد
خلقت جوا أعظم من الود ،وفرصة ألحاديث وأسئلة حول الحياة اإليمانية الحية.
وفي هذا الوقت كان اسرة الشاب غالبا تعالج بعض الجراح التي نتجت بسبب السقوط فبولس
الرسول اقامه من الموت ولكن بالطبع السقوط من مكان مرتفع ترك بعض االصابات عليه
 00 :02و اتوا بالفتى حيا و تعزوا تعزية ليست بقليلة
وتعبير اتوا اي انه قرب الفجر اتوا به غالبا يسندوه فقد يكون لم يستعيد كل قواه بعد او بعض
االصابات المتبقية من السقطه
ولكن قيامته من االموات بصالة بولس الرسول اعطت تعزيه قويه وثبتت ايمان كثيرين وبدؤا
يهنؤون الشاب علي اقامته من الموت

واذكر موقفي ايليا القامة ابن االرمله واليشع القامة ابن المراه الشومنية الذي يشابه تماما ما فعله
بولس الرسول القامة الشاب من الموت
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ض ِنها وص ِع َد ِب ِه إِلَى ا ْلعلِّي ِ
يني ْاب َن ِك» .وأ َ ِ ِ
َع ِط ِ
ان ُم ِقيما ِب َها،
 09فَقَ َ
َّة الَِّتي َك َ
ال لَ َها« :أ ْ
ُ
َخ َذهُ م ْن ح ْ َ َ َ
َ
س ِر ِ
يرِه،
َوأ ْ
َض َج َع ُه َعلَى َ
ب إِل ِهي ،أَأ َْيضا إِ َلى األَرملَ ِة الَِّتي أََنا َن ِ ِ
ْت
الر ُّ
الر ِّ
ُّها َّ
ص َر َخ إِلَى َّ
ب َوقَ َ
َسأ َ
ال« :أَي َ
از ٌل ع ْن َد َها قَ ْد أ َ
َ 02و َ
َْ
ِبِإ َماتَِت َك ْاب َن َها؟»
ِ
س ه َذا ا ْل َولَِد إِلَى
الَ « :يا َر ُّ
الر ِّ
ص َر َخ إِلَى َّ
َّد َعلَى ا ْل َولَِد ثَالَ َ
ب َوقَ َ
 00فَتَ َمد َ
ب إِل ِهي ،لتَْر ْ
جع َن ْف ُ
ث َم َّراتَ ،و َ
َج ْوِف ِه».
ب لِ ِ ِ
اش.
س ِم َع َّ
س ا ْل َولَِد إِلَى َج ْوِف ِه فَ َع َ
ص ْوت إِيليَّا ،فَ َر َج َع ْت َن ْف ُ
الر ُّ َ
 00فَ َ
َخ َذ إِيلِيَّا ا ْلولَ َد وَن َز َل ِب ِه ِم َن ا ْلعلِّي ِ
ال إِيلِيَّا« :ا ْنظُ ِريْ ،اب ُن ِك َحي»
َّة إِلَى ا ْل َب ْي ِت َوَدفَ َع ُه أل ِّ
 02فَأ َ
ُم ِهَ ،وقَ َ
ُ
َ َ
ت أ ََّن َك رج ُل ِ
ب ِفي فَ ِم َك َحق».
اهللَ ،وأ َّ
الر ِّ
َن َكالَ َم َّ
ْت َعلِ ْم ُ
 04فَقَالَ ِت ا ْل َم ْأرَةُ ِإليلِيَّا« :ه َذا ا ْل َوق َ
َُ
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س ِر ِ
يرِه.
ت َوِا َذا ِب َّ
ضَ
َ 20وَد َخ َل أَلِي َ
ت َو ُم ْ
الص ِب ِّي َم ْي ٌ
شعُ ا ْل َب ْي َ
طجعٌ َعلَى َ
ِ
ب.
الر ِّ
 22فَ َد َخ َل َوأ ْ
صلَّى إِلَى َّ
َغلَ َ
ق ا ْل َب َ
س ْي ِه َما كلَ ْي ِه َماَ ،و َ
اب َعلَى َن ْف َ
ض َع فَ َم ُه َعلَى فَ ِم ِهَ ،و َع ْي َن ْي ِه َعلَى َع ْي َن ْي ِهَ ،وَي َد ْي ِه َعلَى َي َد ْي ِه،
ق َّ
اضطَ َج َع فَ ْو َ
ص ِع َد َو ْ
الص ِب ِّي َو َو َ
 24ثُ َّم َ
ِ
س ُد ا ْل َولَِد.
َوتَ َمد َ
س ُخ َن َج َ
َّد َعلَ ْيه فَ َ
ِ
اد َوتَ َم َّ
س ْب َع
س َّ
شى ِفي ا ْل َب ْي ِت تَ َارة إِلَى ُه َنا َوتَ َارة إِلَى ُه َن َ
ص ِع َد َوتَ َمد َ
 23ثُ َّم َع َ
الص ِب ُّي َ
َّد َعلَ ْيه فَ َعطَ َ
اكَ ،و َ
الص ِب ُّي َع ْي َن ْي ِه.
َم َّرات ،ثُ َّم فَتَ َح َّ

ال« :اُ ْدعُ ِ
هذ ِه ُّ
اح ِملِي ْاب َن ِك».
اهاَ .ولَ َّما َد َخلَ ْت إِلَ ْي ِه قَ َ
يح ِزي َوقَ َ
الشوَن ِميَّ َة» فَ َد َع َ
الْ « :
 23فَ َد َعا ِج ْ
ِ
س َج َد ْت إِلَى األ َْر ِ
ض ،ثُ َّم َح َملَ ِت ْاب َن َها َو َخ َر َج ْت.
سقَ َ
ط ْت َعلَى ِر ْجلَ ْيه َو َ
 21فَأَتَ ْت َو َ

واخي ار المعني الروحي
من تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال االباء
جالسا في الطاقة ،فلو أنه
افتيخوس ،معناها "سعيد الحظ" .يلومه بعض الدارسين أنه كان
ً
أرض ا لما سقط ،وكان قد بقي في أمان .لكن ربما كان له عذره في هذا فقد ازدحمت
كان
جالسا ً
ً
أرضا .أما تثقله بالنوم العميق فال يعني عدم
العلية بالحاضرين ،ولم يكن يوجد موضع له ان يجلس ً
مباالته بما يقوله الرسول ،لكنه تثقل بضعف الطبيعة البشرية ،فكان يقاوم فغفل في لحظات في نوم
عميق.
لعل عدو الخير أراد أن يسبب اضطرًابا بسقوط هذا الشاب ميتًا ،لكن اهلل بعنايته الفائقة حول
األمر لمجده وبنيان الكنيسة.
ان وال غير ٍ
 األمر المدهش أنه وهو شاب لم يكن متو ٍ
مبال ،ومع أنه شعر بأنه مثقل بالنوم لم يترك
الموضع ،وال خشي أن يسقط .لقد نعس ليس عن تو ٍ
ان ،إنما بسبب ضرورة الطبيعة .أسألكم أن
تالحظوا كيف كانوا ملتهبين بالغيرة حتى اجتمعوا في الدور الثالث إذ لم يكن لهم كنيسة بعد.
القديس يوحنا الذهبي الفم
"فنزل بولس ووقع عليه،

واعتنقه قائال:
ال تضطربوا ألن نفسه فيه"]02[ .
"وقع عليه" ،ربما تمدد عليه كما فعل أليشع مع ابن الشونمية ( 0مل  ،)33 -33 :4وهي
عالمة حنو شديد ورغبة حارة في إعادته للحياة.
 يقول" :ال تضطربوا" .لم يقل" :إنه سيقوم إلى الحياة ألني سأقيمه" ،بل الحظوا تواضعه وهو
يريحهم ،قائالً" :ألن نفسه فيه".
القديس يوحنا الذهبي الفم

والمجد هلل دائما

