
  ٥٦الة الرسـ
 

  !!ا تلميذة اسمها طابيثاا تلميذة اسمها طابيثاى يافى ياف ِف ِفانانوكوك
 

(Arabic - There was a disciple named Tabitha!) 
  

  !! اسمها طابيثا اسمها طابيثاذةذةافا تلميافا تلميى يى ي ِف ِفوكانوكان: هوعضو مموا اليحديثنَ.. إحباِئى

 

  : والثالثينساِد السددأ العع نقراح التاِسح األص الرسللامأع وِمن سفر
 

"لهالهاتْ تعمتْ تعمنَنَ كاَ كاَاٍتاٍتحة وإحسانَحة وإحسانَئة أعماالً صاِلئة أعماالً صاِلتْ ممتِلتْ ممتِلنَنَ هِذِه كاَ هِذِه كاَزالةزالةجمته غَجمته غَى ترى ترا طابيثا الِذا طابيثا الِذمهمهافا تلميذة اسافا تلميذة اسى يى يان ِفان ِفوكَوكَ"
١. 

 
 سيحىكّل م إن سيح وكّلتلميذ للمم هىةسيحي و ..سيح تلميذة للمام ذكرهيلِه فى إنج متى البشير األصاح ح

 :الً فتقدم يسوع وكَلمهم قاِئ: يقوُل كتبإذ ،لتالميِذِه فى الجليل عند ظهوره الرب يسوعكلماِت  ن عرينشْلِع واناِمالث
"دفِِفدععإلى كّل كّل إلى س س لطان فى السلطان فى السمماء وعلى األراء وعلى األرض فاذهبوا وتلِمبوا وتلِمض فاذهذوا جذوا جميعميعاألم األم م وعم وعممددوهوهم باسم باسم اآلب واالبن والروح وح م اآلب واالبن والر

القدالقدس وعس وعلملموهوهم أنم أني ي حفظوا جحفظوا جميعميعم اا م  أوأوصصيتكمبِه بِهيتكم وه وه ا أنا ما أنا معكماأل األ كّل كّلعكم ييام إلى إنقضام إلى إنقضاء الداء الدهآمين آمينرره ".. ما قاله  كان
  ٢."جميع األممجميع األمم  أن يذهبوا ويتلِمذواأن يذهبوا ويتلِمذوا" :يِذِهلتالم  كانَتْ وِصية السيِد المسيحإذ.. هم إلرساليِتجنهالم  هولهم

 

 فلقد ..ين والفريسيِةة عند الكتب خاص عند اليهودقبول وقتذاكالمر سيح باألملمبا  المؤمنينتلمذةلم تكن  
 .ربص وأِهمنذ والدِتى  أعمل الذى كانجالر وع عينىس يب الرفتح  أنّه بعد أنالتاسع األصحاح جاء بإنجيل يوحنا

جاءِه إليج مة اعِمنالي وِدهين وقالوا له وكانوا فريسي: "ماذا صماذا صنعنعبك كيفَ كيفَ!.!.؟؟ بك فتح فتح عينيك ؟؟ عينيك!!".أج ابلك لكقد قلتُقد قلتُ" :مه مم  
ولمولمتس تس ممعواواع.!.!لماذا تريدون لماذا تريدون أن أن   تستسممع؟؟ أيضاً أيضاًواواع.!.!ألع ألع لكملكمتريدون تريدون أن أن تصير تصير وا له؟؟ تالميذ تالميذوا له!!".نتَنتَأأ": وه وقالوا فشتم  

تلميذ ذاكتلميذ ذاكوأم وأم ا نحنفإنّ فإنّا نحن نا تالميذ منا تالميذ موسهؤالء ."!!ىىوس يكن ال لمنوفريسيي علمونم أن وسى تنبأ عنيسوعجىء م  
  ."ىىلل   تشهد تشهدىى الت التىىوهوه  ةةبديبديأأياة ياة  لكم فيها ح لكم فيها حننأأون ون كم تظنّكم تظنّنن أل ألفتشوا الكتبفتشوا الكتب" : المسيح السيد قالقدل .!المسيح

 

 وطابيثا التى ..بايا الرم وصوهلمم وعدوهم وكثيرات وعذوا كثيرين باسم المسيح وتلمالتالميذ رقد بشّل 
ة الح صمتلئة أعماالً مها كانتْ عنها أنّ الرسللامأع فرِسسجل  ي..سيح الم تلميذاِتِمن فى يافا واحدة كانت تعيشُ

كانتْاناٍتوإحس ا تعمله.حتى أنها لم ا متْرضاتتْ ومبكاها ج ميعاِم األردينة يافال فى م.ها بل  لنفِس تعشْ لم
لغَاشتْع رهاي.التالميذ الذين فى يَل أرس لذلك افا رجلين يطلبان إلى بيتوانى بْل  الطرس أنجتاز إ يريعاًليهم س 

 : ذِة عن التلمثةثالأسئلة  نناقشُس  اآلناديثنَفى حو .تو المِمنة طابيثا  فى إقامهستخدم ي أن قادرب الرهم أنإليماِن
 

ة سيحي الموا قبلنم م هواسيح ليسميذ الم تال إن:قوُلات نط الكلمبسبأ ..ميذ المسيح؟ميذ المسيح؟ تال تالمممن همن ه: : أوالًأوالً 
 كان همهدف ألن اهو قبلنم  وليس..بس وحئاِدب مريا خَهءاِدب ما ألنهو قبلنم  وليس.. ديناًمها لهوبالوراثة واتخذ

اساًأسٍة فى جنّعاً طمِمة  ونعيم ووقاينَن إ .حيمار وجنم تعتبر الذين ذكرناهم هؤالءةسيحي م إة سيحيطالماة سميلم  
يقبلوا المسيحخلصاً مشخصي أل ..ما لهتال نميذ المسيح هم موا قبلَنالم سيحصاًخِل مونالوا الح ياة الجةديد انباإليم.  

 

  ثَ أندكثيريحن تبعوا المسيحا  حين رأوخمس خبرات وشباع خمسة آالف بعجزة إمولكن حين .كتينمس 
 ."دِِد األب األبىىيا إليا إلححأكل أحد من هذا الخبز يأكل أحد من هذا الخبز يإن إن . . ماءماء الس السننمِِم  الحى الذى نزلالحى الذى نزل  أنا هو الخبزأنا هو الخبز" :سيح المدم السي لهقاَل
تذممِِموو" .وا عليِهرننهذا الو هذا الو قت رقت رججععكثيرون مِِم   كثيروننهِِهميِذميِذ تال تالنإلى الو إلى الو رراء ولماء ولمي عودوا عودوا  يييممشونشونم م ععهه!!".ا قاَل ولمي سوع 

   كالم كالم.. نذهب نذهبننمم إلى  إلى ببرر  يايا" :طرسمعان ب ِسابهج أ"؟؟واواضض تم تم أن أن تريدون تريدون أيضاً أيضاً أنتم أنتملعلكملعلكمأأ" لإلثنى عشر تلميذاً
الحياة األبديالحياة األبدية عندكة عندك..ونحن ونحن قد آمنا وع قد آمنا وع رفنا أنكنتَنتَ أ أرفنا أنكالم الم سيحسيحابن اهللا اهللا ابن الح الح ىِههِذ "ىهى التلم قيقذة الحةيىسيح الح٣. للم  

                                                
    لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع            ،        ٣٦: ٩ سفر األعمال ١
   ٣٩: ٥&  ٢٨ – ٢٦: ٩ ،   إنجيل يوحنا  ٢٠ – ١٨: ٢٨ إنجيل متى ٢
    ٦٩ – ٦٦& ١٥ –١: ٦ إنجيل يوحنا   ، ١٧ – ١٠: ٩ ،  إنجيل لوقا  ٤٣ – ٣٠: ٦  إنجيل مرقس  ،  ٢١ – ١٤: ١٤ل متى  إنجي٤
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 إنال التلميذ الحقيقى  يِمرجع ناِء ورالر بم هتْا مرتغيواألوفُ الظر حالتلميذ..اُلو الحقيقى فى تُ يثب 
كالم الرل ..بقد أشارالسي دِهسيح لتالميِذ الم "أننْنْ ِم ِم واحداً واحداًأنههم شيطانهذا هذا قاَل قاَل....م شيطان عن سِِس   عنمعيهوذا اإليهوذا اإلان ان معسسخريوِطوِطخريىى".. 
تلم ألنذتهلم تكن وقاَل ..ثابتة فى قلبِهذور  صادقة وبال ج لهإإ": منكمنكمإن إن ثبتم فى كالمى فبالحقيقِة فى كالمى فبالحقيقِة ثبتم تكونون تكونون   

  حمُلحمُليي   ال الننوموم" :رب يسوع ال قاَلفلقد ..هاء ويأتى ورم يو كّله صليبحمُل يالذى  هوالتلميذ الحقيقى .."ىىتالميِذتالميِذ
صليبصليبههوي وي أتى وأتى وررائى فال يقدرائى فال يقدرأن أن يكون لى تلميذاً لى تلميذاً يكون ".  إنذةَالتلملم تختلفُ ىوسعن ذِة التلمل .. ابن اهللاسيح للماتَقد م 

موسى وسلكتالميذ م وسى بما جاءم بِههم ىوس..ولكن ذةَ التلمسيح للم تْليسم جردعر مفة لتعفهذا ال سيحاليم الم 
  أندب الادقة ة صسيحيياة منحيا ح ىكَِلو ..ى حسيحالمألن سيح بالمو سيح فى الم نعيشَ أن تستوجبها ولكنّ..يكفى
لوا لوا  تفع تفعأنأنون ون تقدرتقدر  ونى الونى البدبد" :بإنجيل يوحنا األصحاح الخامس عشر ِه لتالميِذ يسوعب الر قاَل.. فينا المسيحيحيا
  ١."هرهرإلى انقضاء الدإلى انقضاء الدام ام يي األ األ كّل كّلعكمعكما أنا ما أنا موهوه": بالقولن ريعشال ومنثا األصحاح الىمتبإنجيل  مهدعوو .."شيئاًشيئاً

 

 عرفُيزة التى يمة الم العالمسيح المدالسي ضحلقد أو ..كيفَ يميز الناس التلمذةَ الحقيقية للمسيح؟كيفَ يميز الناس التلمذةَ الحقيقية للمسيح؟: : ثانياًثانياً 
الجا ميعتالبه قاَلفلقد ..سيحميذ الم : "عرفُبهذا يالج ميعأنكم تالميذى إن كان لكم ح بعضاً بعض لب"..  إنمة حب

هى المأهل الع ِلقابٌلم ٍةمحبداهما آخرون أبله أم ا المحبة المسيحية فال تنتظرِه وال تتوقفُقابل المعلي ..ا ِم إنهن 
نوع مة اآلب الحبسالذى ماوىبنا فضال أح..أح بنا ونحنأ" ..طاة خُ بعدحبنا لدرنّ أِةجذَله باالبن الو لكى الحيد  
يلك كّلهم نبِه يؤمن بل تكون الحياة األ له و .."ةبديمنذا الذى ي ستطيعأن ي هذه اوفى لمحبة العة وامتيازاتهاجيب 

  ." ! اهللاأوالدى ععطانا اآلب حتى ندة أحبة مانظروا أي" :ولسالر يوحناقال  ..!التى بال نظير
 

 الم العستطيع يقابل المالتى ال تنتظر ةحب الموبتلك ..آلخريناة حبمباض  الفيم القلبسيح له تالميذ المنإ 
أني دركوي ميز نها ِمأل ..سيحتالميذ المطراز آن يأخر لم اللفه الم والع مكن يألنّهحاكاته م ِمنبعي ِنن عة مهايمنح 
   ٢.قابل المة ال تنتظرة عمليحب مآلخرينبتها لح إذ كانت م..حتذى يوطابيثا تلميذة يافا كانت مثاالً ..ِهوالِدأل اهللا

 

 عدبال  إن.النورر دص عن م هو البعدالسبب !.!.؟؟وضع شكوضع شك م مسيحسيحللمللم كثيرين  كثيرين  تلمذةَ تلمذةَاذا نالحظ أناذا نالحظ أنلملم  ::اًاًثثثاِلثاِل 
عنالر اال وبنغماسفى الع يرالم الشره ا أصل الداءم..والعالج الو حيدلهؤالء أن يغي روا مسارئم الخاطه 
 ..حبتنا على اآلخرين محبته وتفيضنا بفيض ميغمر سهِمنْ فبقربنا ..ب الرة وهو شخصحبمر الدص منتربوا ِمويق

بالطبيعِةفنحن عتمة كاألجسام المنعكس ي لننور ال إذا اقتربنا حبة ِمنّا إ المِمنشمس البر . ألن عد تؤدى إلى حالة الب
جفاف ينابيع المة فى قلوبناحب..ا إن لبعدعن ح ضرة الرببعينهوتُ هو الم ..ذا ثبتنا إ" تسرى فينا الحياة إال  ولن

بين قلٍبوشتان الفرقُ ."مة الحقيقيةفى الكر حى تصد ِمنْ ره مةة حبحار.آخر فاتر  وبينة تحب م٣.ثمرةفاترة غير م 
 

 حيث ة إلى يافا لدِمناء بطرس جو .طاءى العد قادرة عل تعها ماتت ولم طابيثا تلميذة يافا ألنّبكى األرامُل 
طابيثا  يا" :د الميت وقالس إلى الج ثم التفتَ..كبتيه وصلى جثا على ر خارجاًا أخرج الجميع ولم.طابيثا كانت
 نادى مها ث وأقامها يدفناوله" ..تْلسرت بطرس جا أبص ولم..هاعجزة وفتحت طابيثا عينيدثت الم وهنا ح.."قومى

القديسين واألرامل وأحضرأرامُل وفرحتْ."ةها حي  سيحيافا بطابيثا تلميذة الم. "الماالًمتلئة أعمص ةالح". تلميذ إن 
المسيح لهاختبار شخص ى معسيح الم..سيح يعيشُ تلميذ المبالم إتابعاً سيحسيح وفى الم اه حامالًيوبدون  .ليب الص
سيح الالمشيئاً يفعَل يقدر أن .التلميذ الحقيقى للم سيح مباأل متلىءال مالعالحةص.ي عرفهالج حبته لآلخرين ميع بم
محبضحيةة طاهرة مال تنتظر قابل الم.م صدرها نبعالم حب٤.ة الحقيقى 
 

 تل عزيز أخى الأدعوكشتركىِع مأ: صالة ال فى تلكبانا السجالِلأعترفُ.. ماوى امأم أك نم بتى فاترة ح
عيفة ضإلهى  لىفاغفر.. كة آتى إليبحالم عنبت..يا م شعَل كىقلبى بم حلت و..تكبهأبنى أن خوتى ِم إحبقلٍبن  

ةطاهر وبشد..لى  استجب تى أسنّ فإىربندِد على وعاِدقكالص .. قلتَ اي نقبْل: مي نال م أخْ إلىارجاًه خَرج. 
 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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