
ـالة الر١٥١س 
 

ممألوا أورألوا أورشليمهمهمعليِمعليِم بتَ بتَشليم  
 

 (Arabic - They filled Jerusalem with their teaching) 
 

 همهمعليِمعليِم بتَ بتَشليمشليممألوا أورمألوا أور: حديثنَا اليوم موضوعه.. أحباِئى
 

 فر ِسوِمنأعماحال الرحاِمالخَ سل األصيددأ العس نقرن السوالثاِمابع نب عدالِعشْرين  : 
 

 " فلمفلما أحا أحضضرروهوهممأوقفوه أوقفوه مِف ِفم ى المى المججمفِس فِس..ععم ألهألهممرئيس الًالً قاِئ قاِئةِِة الكهنَ الكهنَ رئيس : :أمأما أوا أوصصينَنَياكماكمو و صيصية أنال الة أن   تعلموا بهذا وا بهذا تعلم
االس؟؟مماالس..وه اا وه  أنتمأنتمقد قد م م ألتم أورألتم أورشليمبتعليِم بتعليِمشليم كمكم.!.!وتريد وتريد ون أنون أنتجلب وا علينَوا علينَ تجلبا دا دممهذا اإلنس ١. "!!ان؟ان؟ هذا اإلنس  

 

 ِف تُأقرِةحيفَى ص Sun Vancouver اختبار Marlin Richard بِعان نو"القوغَة الميةر"اخ فَ وكيتْتبر 
السيةد ارلينمالس المالحقيقى .ب عدأن كانَتْ قد  ى االنِت ِفتْفكرارحلم اِتانَعا ِمهالضيق وال ننفِسئاٍبأس واكِتي ى 

 .اة لهورسي متْى كانَ الِتِةالمي العلذاتُا الم قلبهاغَأل فر تملمو .اينْتاع الد من ِمءىشَ مارلين كن ينقصلم ي .شَديٍد
 الًى قاِئابو التععد يفهو .وعس يبالرب باإليمان اءج ردوجه يأنّب ٍةارار سب بأخْاِتنَؤِمى المدإح اهليإ تْاءج ما يوماً
"تعتعالوإإا ا الولىوأنَ وأنَلى ا أريحا أريحكمقبلتْ ف"كمالد عبثقٍةةَو ان وإيم وتعى على فتْرابريح التعالتْنَ فمر احالماًة وسجيباً ع.إن  

 ِةام عنِم واِءب واألداِءلماهير العشَم وِةبي األولماِبوم األلعنج واِلم األعالض رجعبن  ِماهريغَومارلين  السيدة
  حياٍةنوا ِمسِئ ي أندعبهذا  . الطاِهرِهِما بداه افتدنمل ِل بالكاِمهماِتي بتسليم ح األفضَلاةَيوا الحر اختبقد .ِبعالشّ

ا  بهمهد قيوٍد بقينو مكبلمهى وِضم يرم العفوا أناكتشَو .ِةرهال والشّم الاءرى وعس وواٍتهشَ ولذاٍتى م ِفأنفقوها
ا .إبليسفاآلن  أميِتستمعونبالح رِةيِة الحقيقيب عداِط ارتبهمبالم حروغيرهم .ظمر األع ونكثيرله ماال  نفس٢.ارختب   

 

ميع  جاِد اتحنئة ِمين هيوعبى أسدعلى م "يرِةالقوِة المغَب"ة اص الخّاِتارر االختب نشِْةسئولي بمتْقام لقدو 
 ساِئ الكنَنل ِم كاِميٍدِض بتعٍةالمي إعملٍة بح تقوما أنقهاِت على عتْعض ولقدف  British Columbiaِةقاطع مساِئكنَ
المعو .ِةنيبالعاِدمل الجِفاِد الهِدستخْ مة كّلمسيلٍة والن لإلعالم ِم واإلعنص ٍفحوم ٍة والٍتجوتليفزإذاع وني. 
 ونرفع يملِة الحِه هِذاءر ونينؤِم المن ِم وآالفٌ"ييرة للتغْقوchange  Power to" ملِة الحلك ِتارعِش كانو

لواِتالصالِة إلزق الِتواِئ العضى يعها عدالخَو ير أماماعِخل مل اِهللا عا دايحالالض مهدقي الشّذين طان يليمهعِِدبع ن 
 .نترنيت اإل أوةيون تليفزيجاِمر ب طريقن ع بهمال االتصَلاِئس وملِة الحنِِ عسئولون المرسََّا ي كم.الصخَطريق ال

للحصٍبول على كتيم اِنجوى Cassetteأو  C.Dَيريط فوشديو عنح اِةي وعسيسيح الم.والكتي بي حوى اختباٍتار 
لبعض المؤمنين وأجشرح و لٍة ألسِئٍةوبِةكيفيالنم ِفو نَالقِتى عا ماِهللاع .ولة ِف وجوحنّى إنجيل يا للتعِفرعلى الر ب 
يسوعوا.ن اهللاِِ اب لمتطوعِفون ى جميع المن كادنإع دادهطِة بواِسمقاد ة أتقياء لهمخب رة بالعمل التبشيرى.وقد  
جِتتْاء لكملِة الحالتب ة بنتاِئشيريج اِئرةعولم ي ضمعلي ها أسبوعإذ استج اب كثيرِلون مأوا ا قروِمسشَووا عاه٣.واد   
 

وا دنّ جكيفَ .امى عنذ ألِف األولى مِة الكنيسِنعسل ال الرمأعفر ِسب اءا جة بمملة التبشيري الحلكِتذكرتِنى  
 ِةارار السبخْصيل األتو و.نجيلر اإلشْ بنَم لهب الرِةوع دِة تلبيهمتِقاوا على ععضو وهممتلكاِتوا ماعب ومهنفسأ

والخَ بالذنوِبواِتلألم طايا ليحالالص وخَاللوا على صحاأل اِةيِدبِةي.لم الطريقُ يكن أم امهم معداًب.كانوا  وإن 
ضعِففاء اِتى ذوولكنّهم هنَم ة ِمالوا قونى اِل األعفصارطاالًوا أبوا  واستطاعإعالنبشَقِّ الح جٍةاعغْ رمى  القو
المضتْى كانَة الِتادِضمُل تع دهإليقاِفم همو نْمِمع تقدهم. فلقدج اءباألص س ِماِماح الخَحذِلن أنّ السفرك هحين  

قبضوا على الرسل وجاءوا بهمأم امئيس الكهنِة رفى أور قاَلشليم له ا ": مالأم ة أنصيو نَاكميصالأو ة أنصيو نَاكميصوا بهذا   أووا بهذا تعلمتعلم
  ٤."اساس النّ النّنن ِم ِم أكثر أكثر اُهللا اُهللاطاعطاع ي يى أنى أنغِِغنبنبيي":  وقالواسُل والرسطر باب فأج ؟؟شليم بتعليِمكمشليم بتعليِمكمأنتم قد مألتم أورأنتم قد مألتم أور   وها وهااالسماالسم

                                                
  إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع              ،                     ٢٨ – ٢٧: ٥ سفر أعمال الرسل ١
  ١٤: ١٠سالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ر٢
  ١٣: ٢٨سفر األمثال  ٣
  ٥ – ١: ٢سالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ر        ،      ٨: ١ سفر أعمال الرسل ٤

http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

 وبالتأمل فيما جاءع بِس األولىِةن الكنيس فر أعمسلال الر.ي تبادرنَاِن إلى أذهلٍةِئا ثالثة أس.س اوُلنح 
ناقشَمتها على ضِءواستخْى الِتاليِب األس دمهس سُلا الروح القدبإرشَاِد الرلم عِةالجا الموههاجشَاِكل الِتى و: 
 

 الساألوُل األوُلؤاُلؤاُلالس  : :مما الما المؤهالِت الِتالتُالتُؤه ى تلزى تلزممالم تجنِّتجنِّ المددللتب للتب شير بالكلم؟؟ةِِةشير بالكلم....ي جُلسالو حسل  ىال الرمبِسفر أع
 ِةهودي الينواِحىى  ِفميع الجتتَ فتشَ.شليمى أورى ِف الِتِة على الكنيسظيم عادهِط اضثَد حه أنّثامناح الحصاأل

اِموالسِةرا م عدسلا الر. والذينتشتتوا ج بشّالوا مرين.الذين تشتتوا لم يكونوا ح اصلينعلى د رِعاٍتج ٍةلميأو  
ٍةالهوتيبالض رِةور.ولكن م ا يؤكدِسه سل فرال الرمأنّأع همقد ح ٍةصلوا على قوِه هِذ.ٍة علويالقو ة تتجدعلى د 

الدى ثقٍة ِفإلى اهللا الِةوام بالصِم كانوا .ان وإيمر حين آلخَن يهددِمون نأع اِءدالر ال أ ببالبتة والنِطقواي  وايعلم 
باسم يسوع.سجُل وي ِسفرال الرماح الخَاِمس سل أعحباألص رتالميِذعل  ِفدالر ِع بتهديِدند الع دوله م :"فلما ا فلم
سمِِمسععوا رفعوا رفعوا بنفس واِحاِحوا بنفس ودةٍٍةدص ص ووقالوا وقالوا.. إلى اِهللا إلى اِهللاتاًتاًو  : :واآلنواآلني اا ي  ررببانظر انظر إلى ته ديداِتديداِت إلى تههموامنَ وامنَ..هم ححع ع بيدكبيدكأن أن يتكلم وا وا  يتكلم

  ١."سسوح القدوح القد الر الرنن ِم ِمميعميعتأل الجتأل الج وام وام.. فيِه فيِهعينعينجتِمجتِمى كانوا مى كانوا م الِذ الِذ المكان المكانععززععلوا تزلوا تزا صا ص ولم ولم..ةٍٍةرراهاهجج م م بكّل بكّلككبكالِمبكالِم
 

 كانسيح تالميذ المون بكالم اِهللا يتكلمبم جاهٍةر.و يجُلس ِه هِذالكتاباِت الكلم عاِمن السعلى لكالم اِهللا عين 
ا مرفوه فع!وابج تع.انياملم وعا الِعديما عمهوا أنّدجو و.بطرس ويوحنّا جاهرةَما أوا ر فلم:انّوح ويسطران بسِل
وح  الرن ِمِمْلء )٢( .وعس يبة بالرصيخْالقة شَع )١( :شيرة للتبطلوبالت المؤِه المإن .سوع يعا ما كانَمهأنّ

ِح  )٣( .سالقدق ِم نازلة ِمةكمفو نِدنْ ِعن٢.ار أبى األنو 
 

 واِت نبنِم و اِهللاِة كلمن ِممه تعليمكان  ....؟؟شليمشليم أور أورسُلسُل الر الر بِه بِهألألى مى متعليم الِذتعليم الِذالال  عع نو نواذا كاناذا كانمم: : ىى الثاِن الثاِنالسؤاُلالسؤاُل 
العالقديمِده . كّل ِمن  وا همو مكتوبيشيرإلى الر بي سوعأنه ه وخِل المصالم سيحالر ب.وأن م على وته 

 دع بهأنّ أعمال الرسل ِسفر يذكر و.نؤِم ين م لكّلِة األبدياِةيان الحمضرير وِلا للتبم هاِتو األمن ِمِهامِت وقيالصليِب
  اُلاُلججا الرا الرهه أي أيععصنَصنَاذا نَاذا نَمم" :سلر الراِئ ولسسطر وقالوا لب.ى قلوبهم ِفونعاِم السس نِخس لبطرٍة تبشيريظٍةأول ِع

وح وح ة الرة الرطيطيا فتقبلوا عا فتقبلوا عطايطايان الخَان الخَ لغفر لغفروعوعم يسم يس على اس على اسدٍٍداِحاِح و و كّل كّلددعتِمعتِم ولي ولي..واواتوبتوب"" :سطر بم له فقاَل."!!؟؟ةةخوخواإلاإل
القدسسالقد".فقبلوا كالم هبفرح واعتم واد. "وانضوانضمى ذِلى ذِل ِف ِفمككالي الي وومنَ نَم ححو٣."سس نف نف آالِف آالِف ثالثِة ثالثِةو 

 

 م قواوَل ح لقد....؟؟سس المقد المقدجل بالكتاِبجل بالكتاِبسسسل المسل الم على تعليم الر على تعليم الرررافة تعليم آخَافة تعليم آخَإضإض  وزوزجج ي يهْلهْل: : ثُثُ الثاِل الثاِلالسؤاُلالسؤاُل 
أيسل إدخَام الرال تعةاليم غريب.ا وم زال حتى اليوم مني خَحاول إدال تعلةضِلاليم م.و يا نَحذرالوحعلى ِلى ان س
ب اوحنّيا الالهوِتوحنّسفر رؤيا يبالقولى : "إنإنكان كان   أحأحددي ي زيدزيدعلى هذا ي على هذا ي زيداُهللا اُهللازيد علي هِِه عليالض الض رباِتاِتربالمكتوب ى هذا ى هذا ة ِفة ِف المكتوب

 ."ةِِةسسقدقد الم المةِِةدينَدينَ الم المننمِِم و واِةاِةيي سفر الح سفر الحنن ِم ِمهه نصيب نصيب اُهللا اُهللافُفُ يحِذ يحِذةِِةوو النب النبهِِه هِذ هِذال كتاِبال كتاِب أقو أقونن ِم ِمفُفُحِذحِذ ي يدد أح أح كان كانإنإن و و..الكتاِبالكتاِب
وعِلين وحنّيا الرِفوُلس الثِهالِتى رس ألنّألنّ": ِةانيههد خَلخَل دإلى الع إلى الع الم مالم مضلونضلونكثير كثير ونون".و يشير بطروُل ِفى  سسالر

  ٤."سسوح القدوح القد الر الرنن ِم ِموقينوقينسس م مونونيسيس القد القد اِهللا اِهللااساس أنَ أنَ تكلم تكلم بْل بْلانان إنس إنسشيئِةشيئِةة قط بمة قط بم نبو نبوأِتأِت ت ت لم لمههألنّألنّ": بالقولرسالِتِه الثانيِة 
 

 كان بيالشّن ِفِبع ى العرصِة األول للكنيسأنبي اءة كذب.كم ِف ا سيكونِةمنَى األزِة األخيرضاً أيعِل ممون 
ف.ةكذب بولسالر ِف يقوُلوُلس و�� إ�� ��ُ� ِهالِتى رس�وَسا��� :"ولكنولكنالر الر وحيقوُل يقوُلوح ص نّنّ إ إريحاًريحاً صهِف ِفه ى األزةِِةنَنَمِِمى األزاألخير ةِِة األخير  

ييررتدتدقو قو ممع ن اإلن اإل عيمانانيم..تابعين تابعين أر أر واحاًاحاًوم ضِِض ملة وتعلة وتعاليمشَ شَاليم يياطينِف ِف..اطين ى ريأقواٍل أقواٍلاِءاِءى ري كاذب ةٍٍة كاذبم م ووسسومومة ضة ضماِئاِئمررههم٥."..م  
 

 زيزى القارئع ..أدعكى  وكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمنَ .اوىشكرِمك نى  الِذقّ أجل الح
  بكّلك كالم لنتكلم.وس القدكوِح رن ِملئاً ِمك عبيدنحا نَنَ امنح. بِهمَلع ونَقِّ الحبس حسيرة لنَمعا ِن هبنَ.ا لنَهأعلنتَ

مجاهِل.ٍةر مِدجِم اسولخَك الص النفوس العزيزالتنَا ..ة على قلبكص الِذ ِفنَرفع وعسم يى اسانَى افتدالثمينِهِما بد  .
تِكلينمعِدكاِدق على وقلتَ الص نا مي  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى . 

 

 :ىك ِفها ستجد ذِلري أو غَسالِةلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زأخى القارئ العزي
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  ٣٥ – ٢٤: ٤ & ٤ – ١: ٨ ِسفر أعمال الرسل ١
٢مأع سل  ِسفر١٧: ٣ & ١٧ & ٥: ١    ،    رسالة يعقوب ١٣: ٤ال الر  
   ٤١ – ٢٧: ٢ & ١٢: ٤ & ٢٦ – ٢٠: ٣ & ٣٦ – ١٦ :٢ ِسفر أعمال الرسل ٣
   ٢١: ١ثانية  الرسول البطرسرسالة   ،   ٧ثانية  الرسول اليوحنارسالة     ،    ١٩ – ١٨: ٢٢ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤
   ٣ – ١: ٤ول األولى إلى تيموثاوس  رسالة بولس الرس٥
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