
 ١٦٧سـالة لرا
 

ررجنَ نَلٌٌلج ظرظرالس مم السواِتاِتوم م فتوحةةفتوح  
 

(Arabic – A man saw Heaven open) 
 

 واِت مفتوحةواِت مفتوحةرجل نَظر السمرجل نَظر السم :ضوع حديِثنَا اليوم عنمو.. ىأحباِئ
 

 فر ِسوِمنأعمال الرل األسصحأ ابعاح السن نقريددالع اِدالسس والسابع بعخَ الدمسين: 
 

  تٍٍتوووا بصوا بصاحاحفصفص  ..مين اِهللامين اِهللا ي ينن ع عماًماًان قاِئان قاِئنسنس اإل اإلننة وابة واب مفتوح مفتوحواِتواِتمم الس السنظرنظرأأا ا نَنَأأا ا  ه ه::فانوسفانوساسِتاسِت  فقاَلفقاَل""
ععظيم وظيم وسسدوا آذانَوا آذانَدههممو و ههججمموا عليهِِهوا عليبنفس و اِحاِح بنفس ود١.""ةةد 
 

  كلم إنة الساِءماءكْ ِذ جرتاِب الِك ِفىاهالم أس قدربائٍةِمعوأر بعوأر بعينم ةر. وحسب المتابى وم الِكفه
السمثالثاء : السماألولىاء  ِهوىس ماءالس ِبحور والطي. والسماءِه ة الثانيىس ماءاِك الكوبوم والنج.ا  أمالسماء 
  إلههنّاء وأمى الس ِف اَهللاإن:  يقاُلكذِلِل و.اص الخَ اِهللانسِك م ِهىِةوحي الراءم السلكوِت .اِتوم الساءم فهى سثةالثاِل
الساءم.زَل نَ وقدالم ِمسيح نالس ماء وصعدإلي ها وهوو.ا فيه تسكنضاًكةالِئ المأي نَ هاك.وقد ه يأ المسيحا  فيه

ازُلنَمِل ة كثيرؤِملموالِف. بِه نينردوسش ييرضاً أيإلى الس ماء حثُيالر بي سوعو الِئالمار والِقكة األطهيسودن 
األبارر. والهة ِضاويدالس ماء وقده ط الشّبيِمطان نالس ماء إلى الهِةاويح سبم ا ج٢.تاِب بالِكاء  

 

  اكتحلتْضاًع بأن وأاء م إلى السَلصو بعضهم رشَبال ن ِم أن القديمِده بالعذكور م هْل:ٌلِئا سأُلس يقدو 
عنَيبالنَاه ظر إلياه؟ة مفتوح .اإلجنَ: ةابعم .فباألصس ِماِماح الخَحِسن جّلفر التكوين سالو حىع ِه هِذنوخَ أخْن 

اِتالكلم :وسنوخُ أخْارم اِهللاع  ولمي وجدأخَ اَهللا ألن ذه.فإلى أي ذ اُهللاأخَ نر الجحاًاِل صس ارم ع؟ه .ليأوإلى س 
اء؟السم. وبنفس السفر األصشْن والِعاح الثاِمحرين سَلجالو حىع ني أنّعقوب ه :رإ ولماًأى حذا سنْلّم مصة على وب
 نإ قاً ح:قاَل ِهِم نون ِمعقوباستيقظ ي ينحو .اهازلة علينَة وداِع صكة اِهللاالِئوذا مه و.اءمس السما يهاسض ورراأل
الرنَأ هذا المكان وى ِفبأ ا لمعلم إا هذا مال باِهللاتُي وهذا ب ابالس وبِس. اءمالثاِنلوِكفر الم ى األصالثاِناحح جّلى س 
الوحىع نِتعا وأليشَ إيلي الكِللك اِتم :وفيما هما يسيران ويإان تكلمذا مة ِمركبنَن ِميٌلخَار و نَن لتْار ففصنَ بيهام. 

ِعفصإ دىا ِفيليإ فِةاِص العلى الس٣.اِءم 
 

 لقد جل فر ِسب اءسال الرمبأعاححاألصيابع و ساِدن السقصةالس ى ا الِذاسِتفانوستْنفتحله الس واتُم 
واستمبالنظر إلىتع  الرؤى البةهي. وتبب أدِثودح لٍةشِكماألولىِة بالكنيس .وقد ستكِث يرب عنَضا حوثَدلٍةشِك م 

األولىِةبالكنيس  ماِئتسلينفَ كيي حذِلثُد ك.!فنجيب ِل وال؟ام .إن أع ضاءِة الكنيسشَ برولي ِمس نشَ البر منه و 
 .لِةشِك المحلِّحيح ِل الطريق الصرفِةع موند ة الكنيستْزجإذا ع بج الع ولكنلٍةشِك موِثد حن ِمبج العس لي.ٌلكاِم

ا هتهاجى ولة الِتشِك المتْ كانَ.ِةريشَبال ِةكمِحال إلى أوايلج ولم لِةشِك الم على حلِّنريكانوا قاِد وح اِهللا راِدبإرشَ مهإنّ
ة األولى ِهالكنيسى حوثُدر ِم تذمنونَ اليانيينعلى العب رانيين أناِم أرلهمكن غفُل يع نهى الِخ ِفندِةمالي ِةوميفد ا ع

   ٤.دواِئ ممدخْ ونَ اِهللاِةم كِلنح نَك نترى أنِضري  ال: وقالوا التالميِذورهم جرشَا عثنَاال
 

 ِةاج الحِه على هِذمهومأقاو ٍةكمس وِحوح القد الرن ِمينلوم ومم لهوداًهشْة معبة سوخْميذ إالتال بنتخَا 
وح ان والريم اإلنا ِملوم مالًج راسِتفانوسا وختارافلقد  .ِة الكلمِةمدِخ والِة على الصِةاظبولمل ِلسللر ةص الفرتتاحِل

القدتة آخَِسس وو رينأقاموهمأم امالر سل وصلوا ووضعوا عليهمىاِد األي. كان ا اسِتفانوسلومماناً إيموقو ة وكان 
صنَيعجاِئ عباٍت وآيع ى الشّ ِفٍةظيمِبع.و حثَدأن نه ضقو مم ضادوني حاورون نّ ولِكاسِتفانوسهميقِد لم روا أن 
قاوموا الِحيِةكموح الِذ والرى كانبِه يتكلم  .فدِلوا سإننَ: يقولوناٍلرج عنَِما ساهيتكلم ديٍف بكالم تجعلى م ى وس

                                                
      لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                     ،                   ٦٠ – ٥٩: ٧  سفر أعمال الرسل١
  ٢٣: ١٦  &   ٤٣ - ٤٢: ٢٣ لوقاإنجيل   ،     ٣ – ٢: ١٤  ،  إنجيل يوحنا ١١: ١ ِسفر أعمال الرسل ٢
  ١١: ٢                  ،   ِسفر الملوِك الثاِنى ١٧ – ١٢: ٢٨  &  ٢٤: ٥ِسفر التكوين  ٣
٤
  ٨ – ١: ٦سفر أعمال الرسل  
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 على دّلي. ستفيضاً مديثاً حهملي إثَد تحاك وهنَوِده اليعمجم إلى  بِها وأتوطفوهوا وخَ فقامبعوا الشّجي وه.وعلى اِهللا
عمق مبكِلِهرفِتع و اِهللاِةم أعلنقّ الحله ى شَِف الً كاِممجٍةاعاٍت وثب.فلم ِما سوا عذِلكح ْنقوا بقلوبهمو صاِنوا بأسنَرهم 

ِهعلي.ا  وأمخَ فشَاسِتفانوسصإلى الس ماء وهوِمٌئمتِل م نالر سوح القد.فر أى مجاِهللاد و يسماً قاِئوعع نمين اِهللا ي 
  ممههوا آذانَوا آذانَددسسظيم وظيم و ع عتٍٍتوووا بصوا بصاحاحفصفص  ..مين اِهللامين اِهللا ي ينن ع عماًماًان قاِئان قاِئنسنس اإل اإلننة وابة واب مفتوح مفتوحواِتواِتمم الس السنظرنظرأأا ا نَنَأأا ا هه": قاَلف
ووههججمموا عليبنفس بنفسهِِهوا علي و اِحاِح ودةٍٍةد". أخْ ثمرجخَوه ارجِةدينَ المو رجموه.كانوا ي رجمون اسِتفانوسو هوي دالًقاِئو ع: "أيأيها ا ه

الرالرببي ي سسوعاقبْل اقبْلوع ر ىىوِحوِح ر..ثم ثم   ججثا على رثا على ركبتيهِِهكبتيوص وص رخَخَربص بص وتٍٍتوع ظيمظيم ع::ي ا ا  يرربتِقتِق   ال ال..بممله له مالخَ الخَهِِه هِذ هِذم طيهذا  هذا ذ قاَلذ قاَلإإ و و..ةِِةطي 
رققرددوكان شَ شَ وكان اولُُلاور ١."هِِه بقتِل بقتِلياًياًاِضاِض ر  
 

 ِموما جاءبالو حن ى عاسِتفانوسنتعلم د نَ: عة ناِفوساًرحصها ِفرى سبٍةع: أوءءمتالمتالالالاا: : الًالًأوبالر بالر وح القدس س وح القد
 ىِه التؤِه الملك ِت ألن.ٍداِئوة ممد ِختى إذا كانح ِة بالكنيسِةمدلِخر ِلاِغالشّمكان  اللغْشْ ِلُلؤه الموه ....ةةكمكمحِِحالالوو

المِخ لكلِّ ةطلوبدٍةم ِةبالكنيس بمِخاا فيه دال ِةممأمثاُلأمثاُل: : ثانياًثانياً ..ِداِئواسِتفانوس اسِتفانوس له له ممالم الم ستوستوى الروِحوِحى الرى السفال ....ىىاِماِمى الس 
يهمهمأن ي وضوا ِفعراِكى مى نَِف زاِض أنّهار شَظر البتومألنّ..ةع همم تأكدونأن مر كزهِفم ى المسيح وليى  ِفس

اًاًثثلِِلثاثا ..المالع::  ليليسِخ ِختْتْس ددممة المة المودِِداِئاِئوإعفاء ِم ِم إعفاء ننالص وِد وِدالِةالِة الص رراسالكِل الكِلةِِةاس مةِِةم....ولكن ِة إلتاحالفر ِلِةص لمتقدبالكنيسِةمين كى  
ِخوا ِلغُيتفردالكِلِةم واجِةم تماِتاعالِتالِة الص ى ارتباطوا به.ِة   إنة الكِلماسالِةوِدرالصه ا القوتُموِم اليى 
الضرِلورى ميع ولجقد حرص اسِتفانوس عليوذِلاهم كج َلع الذينح اوروهغي قاِدر ن ريعلى مقاوِة  ِةمالِحكم

  ةٍٍةاعاعدد بو بوى فيكمى فيكماء الِذاء الِذجج الر الربِِببب س سنن ع عسألكمسألكم ي ينن م م كلِّ كلِّةِِةبباواوججمم ِل ِلماًماً داِئ داِئينينددستِعستِعمم  ::اًاًبعبعاارر ..والروح الِذى كان يتكلم بِه
وخَخَووكتبههذا ما   ....فٍٍفوب طرسالر ِفوُلس ه األولىالِتى رس. وقدكان  على ذِلاسِتفانوس كالم ى ِمستواالسِتن ع٢.اِدد 
 

إننَا : ِلرجاٍل يقولون واس د فحين....ن اسِتفانوسن اسِتفانوسمِِم  ااههنتعلمنتعلموس ِلوس ِلررع الدع الدوو أر أرننمِِمات ات الشّجاعة والثبالشّجاعة والثب: :   اًاًسساِماِمخَخَ   
 ِهاِت على ثبو هى بِق.وخَطفوه وأتوا بِه إلى المجمع ِهوا عليمجهو سِمعنَاه يتكلم بكالم تجديٍف على موسى وعلى اِهللا

 هازل وأخلى نفسى تنَ الِذب الرن ِمتعلم  فقد.الياً غَناً ثمفعدي سهنّبئ بأا عر غيريحاً صقّ الحم له وأعلنِهاعِتجوشَ
  ئئمتِلمتِل م مبقلٍببقلٍب  اسِتفانوساسِتفانوس  لََلممتحتح: : ساًساًاِداِدسس .. الصليِبتَ موتَو حتى الماس وأطاع النِّهى شب ِفراًاِئ صٍدب عةَور صذاًآِخ

بالمبالمححبةِِةبألع ألع دشُ شُ وبقلٍب وبقلٍبهِِهاِئاِئد جاع الاع الج  يتعطُلطُليتعع ع طاؤهطاؤهم م ههمما ازا ازددادادع ع نفهنفهمموقس وقس وتهوتهممعلي نفاس ر حتى األاِف غَ وبقلٍب....هِِه علي
ِةاألخير.. سرأىرأى  ::ابعاًابعاًس  اسِتفانوساسِتفانوسبع ينَينَ بعىاإل اإلى يميمان أنان أنم م ننكان كان ر هِِه بقتِل بقتِلاضياًاضياً رو و ههوشَشَ  واولُُلاوالطر الطر سوِسوِسسىريكاًريكاً شَ شَىله  ى ى  ِف ِف  له

ميراِثاِثميرالح الح ياِةاِةياألب األب ديةِِةدي....هذا ه و خَى شَ الِذاسِتفانوسإ صِهليج ميعالج ِفالسين ى المجمع ورأوا وجهه كوِهج ٣.الٍكم 
 

  رقدرقد ال نَ ال نَ لكم لكم أقوله أقولهرروذا سوذا سهه" :الونيكىتسو نثوسى كورِنؤِمم إلى  األولىِهيالتى رس ِفوُلسالر ولس بقاَل 
  اء وهكذا نكوناء وهكذا نكونووى الهى اله ِف ِفبب الر الرالقاِةالقاِة لم لمميعاًميعاً ج جطفُطفُنخْنخْ س س..وق األخيروق األخير الب البندندن ِعن ِعيي ع عى طرفِةى طرفِة ِف ِفظٍةظٍةى لحى لح ِف ِفررييا نتغَا نتغَا ولكننَا ولكننَكلنَكلنَ
 دجى مرنَ و.ة مفتوحاِتوم السننظرس ماًوا يننَأ اينَعزي ." بهذا الكالم بهذا الكالم بعضاً بعضاًكمكمضضععوا بوا بزز ع عككذِلذِللِِل  بب الر الرعع حين م حين مكّلكّل
 ِدهشْ بالممهرغي ونكثير وىاِئ الرناوح ويولس وباسِتفانوس تعاستم لقد .انَومقد راًنتِظ ماِبحلى السع وعس وياِهللا
جيِبالعاكتحلتْ و.ديع البع ونُيهبِتم لكَؤ الرى البِةهي. مإنّهر ا ا أوشَكمهدوا بما رأوا حينكانوا بالج على ِدس 

ضاألر. إند مسيح الطاِه المر هوو حدهج وازالع ور إلى ملكوِتبالس ماِتو.و ؤِمالمالِذن ى يِفشك صيرِهى م 
ِداألبىشْ يبهلطاِئاكباً ر و ِةريمُلحِهِف على كِت حقيبتهو هوِلاِخ بداه.على الطاِئَلثِق حتى ال ي ِةرح مل .اولتهَلقا قد 

بولس الرِفوُلس ِهالِتى رسِة الثانيإلى تيم نِِنألنّألنّ": وثاوسى عى عالمالمبم بم ننآم تُتُنْنْ آموم وِقوِق ومنأنّ أنّن هقاِد قاِده ررأن أن ي ي حفظ وحفظ وديعى إلى ذِلى إلى ذِلتِِتديعكك  
الياليوأِخ."ممو ؤِمى المعاِلتَ أنْهْل: ن مبم نتَنْأ  هْل.؟تَنْ آموِق مأنّن قاِده رأن ي حفظ وإلى ذِلديعتك كالي ٤.م؟و  
 

 زيزى القارئع ..ليتكتشترك ِهى هِذى ِفِع مالِة الص: انَأبا السمأ ..اوىشكرِمك نأجل م بِتحكالع ِةجيب 
 ..ِةي األبداةَيى الح ِلتَنْوضم .ا الخاطئ أنَكريمم الحقاق الدى اسِتِف ىِن إذ قبلتكشكرأ .اءمالس ابوى أب ِلتْى فتحالِت

ص ارأرفعالب وعسم ياِدقالِتى ِفى اسالص عِدكتِكالً على وقلتَ م نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
 

  :ىك ِفها ستجد ذِليرسالة أو غَإن أردتَ سماع تلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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٥٣ – ٥١: ٧سفر أعمال الرسل  ١  
  ١٥: ٣رسول األولى  رسالة بطرس ال٢
  ٥٣ – ٥١: ٧سفر أعمال الرسل  ٣
  ١٢: ١الثانية إلى تيموثاوس  ،١٧: ٤ تسالونيكى األولى إلى مؤمنى، ٥٣-٥١: ١٥ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٤
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