
 


�	 ـَ�ـ���ا ١٣٠ 
 

الذينبشّالذينالوا مبشّ تشتتوا جالوا متشتتوا ج رينرين  
 

(Arabic – Those who were scattered preached the Word) 
 

 .رينرينبشّبشّالوا مالوا مججوو تشتتوا  تشتتوا الذينالذين: ن عموا اليديثنَ حوعضوم.. أحباِئى
 

 : ابعلر واثَن الثاِليددأ الع نقراألصحاح الثاِمن سل الرالمأع وِمن سفر
 

 ""وأما شَا شَوأماولََلاوفكان فكان ي ي سسطو على الكنيسةِِةطو على الكنيسوه وه و يو يدخُلخُلدالبي وتَوتَ البيوي وي ججرررج وِن وِناالًاالً رج سساءاءوي وي سلمسلمههمإلى  إلى م 
السالسجننج....فالذين تشَ تشَ فالذين تتوا جتتوا جالوا مالوا مبشّشّبرينِةرينِة بالكلم١."" بالكلم 

 

 قاُلين النّ عأنّ األبرس هحين ي رخَاى أفرهالص ةَغيرقد استم أِترح اةَياِع النّشّ العام الِذم والطعى أِتى ي
إليها دونالٍب تع  نتِظيكثيراًر علي ها بل يكرحاآلِمشّ الع ن.فينتاب اخَ األفرالص غيرة إحسنّ بأاسهلم ي عدشّ الع 
هو المكانناِس الملالب ار فيِهستقر.وي فى طستجيب وخٍُةاع وع للنّضاألبر سِهو وهينَاحو  يبِسط جأخُيا ذهان نَبح
نغالبا على مِملهحكب ويِهيعيداً بع شّن العئاِف الد.م دباًرإي اها على الطيستخْاان والتحليق برداام م وهبِما اُهللاه ن 

قداٍتر.لتح يالم الفسيحا فى الع.ولتقوم بد وى ِما الِذرهقتِْل خُِه أجلن..هثُلذا المعلُل يا مج األب اءصن اح الثاِمح
 .راًاء قسسال والنّج الرر وجين األوائل المسيحيؤمنين الموِتيام ب واقتحِةطو على الكنيس سن ِم.أعمال الرسلبسفر 
  ٢.شليم أورارجى خَن وقردتتوا فى م تشَ..ِهاِع وأتبَلاوى شَِد أيركه تد لمن وم.ونج السابو أبهم عليلتغلقَ

 

 دأتْبشليم  األولىة الكنيسفى أورستمِت معة بحئٍة هاِداٍةيم اًٍةئنَطمبيِنس .واِظ يبعلى االون اع فى الهيكِلجتم 
اِحبنفس ويكِس.ٍةد رالخُون بزفى الب ويتنَوِتي اولون الطعاماج  بابتهوبقلٍباطِةس م سباهللاحين .وله ِنم عمة لدميع ى ج

 المسيح الحى وعس يبخَالص اس النّونربشِّ يسُل الر وكان.ونخلص ي الذينِة إلى الكنيسمض يب الر وكان.ِبعالشّ
  ىىطِِط أع أع قد قداِءاِءممت الست الس تح تحرر آخَ آخَمم اس اسسس لي لي ألن ألنالصالص الخَ الخَرِهرِهيي غَ غَدٍٍد بأح بأحسسليلي" :هأنّ معلنين أمام اليهود .اِتو األمن ِمى قامالِذ
بيناس بِهاس بِه النّ النّبيني نْنْ يبغِِغبى أنخْخْ نَ نَى أنلصون من . "لصوكثيرالذينِم سعِةوا الكلمنوا آم.وص ارع ددالر حو خَال نَجم٣. آالٍفِةس   

 

 إنم جاهةَرب طرسوحنا ويع ني سوعىالح أد تْشَهالي هود.وأد شَههأنّ مهمانَا إنسان عا الِعديملم وعان امي
 وهدج وِهاِئفَ ِشدع وب.قةد صأَلس لييكِل الهاِب بدنْم ِعو ي كّلهونَعض كانوا يَجرجل أعاء رفَ فى ِشبا الرمهمداستخْ

َلاِخداله فاًاِقيكل وم عهام.!فلم شَ يكن ىءاِقنَ يضبِهون فد وعها م"وأووأوصصوهوهمما أنال الا أن   يوال والتةتةقا البقا البطِِطنْنْي   ييعلمعلما باسم م ا باس
ييسسوعوع..فأج فأج اباااب::إن إن كان كان ح قاًقاً حأم أم اماِهللا اِهللاام أن نَ نَ أن سسممععلكم لكم أكثر ِم ِم أكثر ناِهللا اِهللان فأحكم اشتعلتْف ."واوا فأحكمِةهنَ رئيس الك قلوبوج ميع الذين 
معغَه يوقداًة وِحر ألقوا أيديهمعلى الر سل ووضعوهمفى ح سب.ولكن ال مكالر بفتح أب وابجن وأخْ السرجهم 
  ٤."وجعلوا يعِلمونوجعلوا يعِلمون  نَحو الصبحنَحو الصبح  يكِليكِلوا إلى الهوا إلى الهبب فذه فذهاِةاِةيي الح الحهِِهميع كالم هِذميع كالم هِذيكل بجيكل بج فى اله فى الهببععوا الشّوا الشّوا وكلموا وكلمبباذهاذه": الًئقا
 

 عادالي هودوقب ضوا عليهموأح ضروهمإلى الم جف ..عمسألهمِة الكهنَ رئيس :أمأما أوا أوصصينَنَياكمةاكمصية وصيو أن ال ال أن   
تعلمتعلموا بهذا االس؟؟مموا بهذا االس.فأج ابطرو س بسل وقالواالر :ينبغِِغينبى أنى أني ي طاعاُهللا اُهللاطاع أكثر ِم ِم أكثر نوو  ..اساس النّ النّنكانكان  لجمهور الذين آمنوا مهور الذين آمنوا لج
قلبواِح واِحقلب دد  ولمولميكن يكن أح أح دشَ يقوُل يقوُلد شَ إن ِم ِميئاًيئاً إن ننأم هِِهواِلواِل أمله بْلبْل.. ..  له  كاننْنْ ِع ِعكانددههمشَ شَ كّل كّلم ىءٍٍءىم شتركاًشتركاً م..وأص وأص ححابابالح قوِلقوِل الحوالب والب يوِتوِتي  

  .اجاجيي احت احت له لها يكونا يكون كم كمدٍٍداِحاِح و وا على كّلا على كّلوهوهععوزوزسل ليسل ليجل الرجل الر أر أرددنْنْا ِعا ِعاهاه إي إيعينعيناِضاِض و واِتاِتبيعبيعان المان الما بأثما بأثما وأتوا وأتووهوهاعاع ب بممههنْنْمِِم
 

 كاناستفانوس ِمداًاِح و التالميِذن ر الًجم ملوءاناً إيموقو ة وكاني نَصعع اِئجباٍت وآيع فى الشٍّةظيم ِبع. 
ضنهقو ِمم نالم جل عميحونَاورهفلم يقِدا لم روا أنوا الِح يقاومكمة والرالِذوح ى كانخَِه ب يتكلم طفوهإلى بِه ا وأتو 

                                                
– ٣: ٨الرسل سفر أعمال  ١

．
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع    ،                                            ٤ 

  ٢ – ١: ٨  ،       سفر أعمال الرسل              ١١:  ٣٢ سفر التثنية ٢
  ٢٢ – ٥  &  ٤ – ١: ٤    & ٤٧ – ٤٢: ٢سفر أعمال الرسل  ٣
  ٤٢ – ٢٨: ٥سفر أعمال الرسل  ٤
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المجعمواند ساٌل رجونَ يتهمبأنّه هي جفُدعلى م ى وعلى اِهللاوس.وأم ِة رئيس الكهنَامقد مديثاً حستفيضاً مأثار  
  أعلن فحين.مين اِهللا على يماً قاِئوعسي و اِهللادجأى ماء فرم إلى السصخَ شَثُدتح يا كانم وبينَ.مغينته وضمهقدِح

ذلكأم امهمس وا آذانَدهموه جمِهوا عليوأخر جخَوه ارجِةدينَ المور جموقبَل.وه أن ي ِلسمالر وحج ثا على رِهكبتي 
وصخَربص ٍتوظيم ع: "ََيااي  رربتِقتِق   ال البممله له مالخَ الخَهِِه هِذ هِذم طيوإذ قاَل وإذ قاَلةِِةطي هذا ر هذا ر قدقدوكان اوُلاوُل شَ شَ وكانر ١."هِِهقتِلقتِل ب باضياًاضياً ر  

 

 ثم حثَداضطه ادع ظيمِة على الكنيسشليم فتشتتَ فى أورالج ميعفى م دن اليوِدهِةياِم والسِةرا م دا ع
سلالر.وي جُلسالكتاب  :اوُلا شَوأمفكان ي سِةطو على الكنيس.وه ُلدخُو يالب وتَيوي جروِناالً رج ساءسِل ويمهإلى م 
السنج. فالذينفالذينتشتتوا ج تشتتوا ج الوا مبشّبشّالوا مرينرينبالكلم ةِِة بالكلم.م تْضفتر ن لتالميِذ اآلِمشّة العالر بشليم فى أور.وع رفوا أن 
شيئة اِهللاموإر ادتهال أن ي شّبقوا فى العاخاً أفرص ة الغير وَلحله بْل .ةا وال قو هالنّم ورالم والِم للعلحض  لألر

وقدح الوقتُان لي سطعنور همم بوللِم. الظالمداًد لح أني وضكالِم فى عهمالنّذوقَ لي اسوي نظروا ما أطيبالر ٢.ب  
 

الم  بالعمطهبرا ي م وكّل.متلكاتهموا ماع وبقَبس قدف  اِهللا فى ملكوِتمِلة للعدع مؤمنين الم قلوبتْكانَ 
  أواٍة بحي اِهللاجيدو تم هفُد الهار ص.شليمر أوري فى غَشليم أووا فى أوراشُ عان فسي. قلوبهمن ِموهعى انتزالفاِن
بمٍتو.طة اِهللا ِختْ كانَ لقدأن ي درجِن األباِشة النَحئة على الطيف .ان والتحليقرالنّ تخلقْلم ساش تبقى فى أعشَ لور
أوكانَ .غلقٍة اقفاص م تْوإنتد يطان  الشّاتُبيرالقصنْ ِمدا الشّهقاِد فاُهللا. اِهللا ألوالِدر رأن الشّحيَل ي يرِه لخَرو .م أن
يحفظهم ويعضدهمإلتم شيئِتام مهالص ِةالح.فم كتوب:  نعلم ننَح نعلم ننَحأنكّل كّلأن األشي األشي اء تعمُلمُلاء تعم عاًعاً مللخي رر للخيللذين للذين ي ي حبحبون٣. اَهللا اَهللاون  

 :ةامور هة أمعب أرصستخِل األولى نَِةلكنيس ااِتاراختب نوِم
 

 أوالًالًأو::  إنإنالم الم ججدفَفَدالم الم ضضطهدطهدالم الم فترىالِذالِذ  فترىى نرى نراهاهالي الي ووممع ع ددووا لدلصليِب لصليِبوداًوداًا لد الم سيحسيح الم....قد داً غَ يكونِمطالً ب ن 
أبانطال اإليم. شَكان اول يسِةطو على الكنيسوي خُلدالب وتَيوي جروِناالً رج ساءسِل ويمهمقاَل.جن إلى الس ب عد 
ِهديِدتج "وقدأص بحم عوفاًرم باسولس ب"ِهالِت فى رسى كنتُى كنتُا الِذا الِذأنَأنَ: وثاوس إلى تيمقب الًالً قبم م ججدفاًفاًدو و ممضطهداّطهداّضوم فترياًفترياً وم  

سيح سيح ى فى المى فى المة الِتة الِتببححان والمان والميميم اإل اإلعع م ما جداًا جداًبنَبنَة رة رممعع ِن ِن وتفاضلتْ وتفاضلتْ....انانيميم إ إممددهل فى عهل فى ع بج بجى فعلتُى فعلتُ ألنّ ألنّ....تُتُممحِِح ر رِنىِنىولكنّولكنّ
ييسسوعوع....ص قة ِهقة ِهاِداِد صى الكلمى الكلمة وة ومقة كّلقة كّلستِحستِحمقب قب ول أنول أنالم الم سيحسيحي ي سسوعوعج ج اءاءإلى الع المالم إلى الع....لي خَخَ ليلصطاِةطاِة الخُ الخُلصالذين الذين أو أو لهلهم٤.اا أنَ أنَم 
 

وق ند لص أميناًى كان الِذىوِطيرخَسوذا اإلهيك ....ةٍٍةسسقدقد م مررييغَغَة ة ديدديدة شَة شَررييغَغَ  مملهله   الذين الذين إبليس إبليسستغّلستغّليي: : ثانياًثانياً 
أول جمٍةاعطتْ ارتببالر بِمداً واِح وكان تالميِذ نِد و.سيح الميو وتريفسِمكان نأع ضِةاء الكنيساألولى كتب  
وُلوحنا اليسرنْ عالًِئقا ه: ِدولكن يالِذوتريفس ى كانِح يبأن يكون بينََل األو همراًاِذ هنَ عليبيثٍةال خَا بأقو.و  وإذ ه
 نأ ر آخَداِح و ظننإ: اوُلشَ وقاَل .ِة الكنيسن ِممهدطر ويونريد ي الذينعنَم ويةوخْ اإليقبُل  الِه بهِذكتٍف مريغَ

 ىاِنر عبامين بنيبِط سن ِمسرائيَلإس  جنْن ِم.نوم الثاِم اليى فختونتان م الِخِة جهنِم ا باألولىنَأ فِدس على الجَليتِك
 ٥.م بال لوشَريعِةال ى فى الِذ البرِة جهنِم ِة الكنيسطهدض مِةري الغَِة جهنِم ىيِسر ِفشَريعِة الِة جهنِم ينانير العبنِم
 

 حتى ال همعلي جومهيواِلى هو  .... حيله حيلهى عليهمى عليهم وال تنطِل وال تنطِلهههلون أفكارهلون أفكارجج اِهللا ال ي اِهللا ال يأن أوالدأن أوالد  إبليسإبليس  رفُرفُععيي  ::ثالثاًثالثاً 
يونستردم ا سلبِم هألجلها  التىنفوسال ن سيحاتَ الممو ضاهموغَ..ِهملكِت إلى م مايته تحريرا ِمهنِهلطاِن س.  
 

 رابعاًابعاًر : :ييسسممحاُهللا اُهللاح أح أح ياناًاناًيللع اآلِم اآلِمشّشّ للع ن أنن أني ي هتزهتز.... خْ السِتذلكدام ماِهونَ كاِمباٍتة وقدرم ٍةطلعمَل لتعلم ِهِدج. 
  .ِه لمجِدااره الستثمباِسنَم  الوقتُ واآلن.اٍت قدربكهوو اٍتنَز ويكد ين بيعض وب الرإن: أخى

 

 ترفأخى ليتك عمشتركاً  قلبكىِع مالِة فى الص :انَأبا السماوى..أشكرك  لحى اقبلِن .ظيرىئ نَاِط لخَبك
اجعاًرغ طالباً إليك فرأشْ.انك قْربنورك على قلبى ليتب دظالم فيِه كّلد .ج ددبِنه مِتعك. استلمح اِتيى كرنّسها لك 

 .ه خَارجاًمن يقبْل إلى ال أخْرج: مستِنداً على وعِدك القائل . البارأرفع صالِتى فى اسم يسوع ..كِدجى لممِنِدواستخْ
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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  ٦٠ – ٥٤: ٧      &     ١٥ – ٥: ٦سفر أعمال الرسل  ١
  ٨: ٣٤            ،      سفر المزامير ١٦ – ١٣: ٥إنجيل متى  ٢
  ٢٨: ٨رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية                &      ٢٠: ٥٠سفر التكوين  ٣
  ١٧ – ١٣: ١ الرسول األولى إلى تيموثاوس رسالة بولس ٤
  ٦ – ٤: ٣    ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ١٠&٩    ،     رسالة يوحنا الرسول الثالثة ٦ – ٤: ١٢إنجيل يوحنا  ٥
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