
 ١٦٦سـالة لرا
 

تقدتقدممور هِِه هِذ هِذقْقْــاِفاِف ورالم الم ركبةةركب  
 

(Arabic – Go to that chariot) 
 

 ةةركبركب الم المهِِه هِذ هِذقْقْــاِفاِف ور ورممتقدتقد : ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 ِسوِمنفر أعمال الراح  لسحأ  الثامناألصنقراألعدِماد شْالِعع وتاِس النرينىاِد إلى الحوالثالثين : 
 

  اءاءييعع إشَ إشَبىبىأ النّأ النّ يقر يقرههععمِِمسس و وسس فيلب فيلبهِِهليليإإ  رراداد فب فب..ةةركبركب الم المهِِه هِذ هِذقْقْاِفاِف ور ورممتقدتقد: : سس لفيلب لفيلبوحوح الر الرفقاَلفقاَل"" 
  طلِبطلِب و و..؟؟ددححأأ  ىىنِِنددشِِشرر ي ي لم لمننإإ  ىىنِننِنمِكمِك ي يفَفَ كي كي::الوزير الحبِشىالوزير الحبِشى  فقاَلفقاَل. . ؟؟أأ تقر تقرتَتَا أنْا أنْ م ممم تفه تفهألعلكألعلك: : فقاَلفقاَل
 ١.""ههعع م مسسجِلجِل وي ويددععصص ي يننأأ  سسلى فيلبلى فيلبإإ
 

 ِةسيحينوا بالم أم الذينيعِم جتشتتَ .ا األولىهاِمى أي ِفشليمورأ ى ِفى الِتِة على الكنيسادطه اضثَدحا مدنِْع 
  تالميِذن ِمداِحو وه وسيلب فردفانح .ِةم بالكِلرينبشِّالوا م تشتتوا جالذينو .َلسدا الرا ع مِةراِم والسِةوديه اليىِف

الربي سإ وعِمٍةدينَلى م نم نداِم السِةروكان يكرز له مالِذ سيح بالمِمى قام ناألم أأ  ضاًضاًاِقاِقنَنَ" اِتوووججاعاعالم الم وإإ  تِِتوذ لمذ لم  
يكنيكنم أأ  ناًناًمِكمِك منني ي مسكنْنْ ِم ِممسكهه". وكانالج موعي غُصوناِح بنفس وإ ٍةدلى ما يقوله فيلبنْ ِعسداِع استمظرِه ونَهمماِت اآلي 
 ن وكثيري.اهنْوا ِمررة تحجس نَاحو أر بهمتْ كانَ الذينن ِمن كثيريحتى أن  اِهللانِم ٍة بقوداًؤي م وكان.اهعنَ صىالِت
   ٢.ِةدينَ الملكى ِت ِفيمظ عح فرم عك لذِل.فاءالوا الِش نَجر والعفلوجين المنِم
 

 كان رٌلجاس مهسيم ِف ونى ِتلكِةدينَ المي ُلِمستعالس حروي شَشُِهد عباِم السِةر. قائلينهذا ه وة اِهللا قو 
العوكانوا  .ةظيميتبونَعهِن لكوهمقد هشُ اندوا زبِس طويالًاناًم رِهح. ولكنلم ا صقوا دفيلبسو هوي شِّبباألر ور م
الماِهللا بملكوِتِةختص وباس م يسوعسيح الم.اعتم دوِناالًوا رج ساء وسيمأ ونضاًينفس هآم ن.ولم ا اعتمدكان ي الزم 
فيلبإ و.سذ راٍتأى آي اٍتوقوع ٍةظيمانْىر تج دشَه. ولمِما سعالر ُلسأ ى ِف الذينورأ شليمناِم السرقبلتْة قد ة  كلم
 ىاِديا األعض وٍذحينِئ .س القدوح يقبلوا الركى ِلهمجِلا أليال صلا نز لماللذين انّوح ويسطر بهمليإلوا سرأ ..اِهللا
عليلوا  فقبهمالروحالقد و .سمذِل كلِّع النّك اح الِذجى صفَادفيلب ِت ِفىس لكالِتِةدينَ الم ى عمها الفرحالع ظيم 
  ..قمقم": الً قاِئس فيلبكلمو هالكَ مِهليإ ب الرَلس أرفلقد. ةعجشَج الماِئ والنتَاركِةب الماِت والتأثير.ِة القويس فيلبِةمدبِخ
  ٣.بذه وسفيلب  فقام.ةراِمالس  تاركاً.َ"ةةزز إلى غَ إلى غَشليمشليم أور أورنن ِم ِمةِِةرردِِدنحنح على الطريق الم على الطريق المنوِبنوِب الج الجووحح نَ نَببذهذهواوا
 

 بعذِلد كالع اجح النِّلم اِمبالسا ِةر دقصي أن بِدستخْلرم فيلبِم سنفسالص أجل خَن ال  ذِلكرالل جحشِّبى 
 على ساًاِل جأورشليم ن ِماجعاًر وكان .يكِلى اله ِفدجس ليشليمورأ إلى اء ج.ِةبشَ الحِةكَِلة مداكَنْ لكَ وزيراًكانو
ركَمِهِتبإشَفر بِسأ يقر عياء َل فقا.النَبىالر ِلوح فيلبس: "تقدتقدممور هِِه هِذ هِذقْقْاِفاِف ورالم ركَركَ المببة فبة فبادادررإلي ِف ِفهِِه إلي ى الحى أتخيُل وإنِّ."الالى الح 

سفيلببراًاِئ س مِة اذاِةحركَبالمي ِغصزير ى إلى الوشِّىبالحو هوي أ األقرصحوالخَثَ الثاِلاح مِمسين فر  ِسناءيإشَع. 
ِهوىنب اتٌو عنآالم الس ِديى البشَسيح كفاِد المِةري.لقد أد رك فيلبسح يةَرالر ل لذِلجقاَلك له  :"ألعلكألعلكتفه تفه ممم تَتَنْنْأأا ا  م  
تقرفقاَل."أ؟أ؟تقر الو زير شِّىبالح :"كيفَفَكيي نِِننُنُمِكمِك يى إنى إنلم لم ي ي رشِِشردنِِندى أحى أحد؟؟د".و ِمطلب ن سفيلبأن ي صعدجِل ويسم عه.لقد  
جاءهالر ُلجاِسنَ المِفب وإذا ب!ِباِس المنَقِتى الو شِّىبالحي وجِله سفيلبب عِقد رذِلِهِتاء الفصل الِكك تابىؤاَل هذا الس :
"ععننم م نالنَ النَ يقوُل يقوُلن بىهذا؟ هذا؟بى ..ع ع نهِِه نفِس نفِسنأم أم ع ع ننو آخَ آخَدٍٍداِحاِح و رففتَففتَ  ..؟؟رحح  سفيلبسفيلبفاه فاه ..  وابوابتدمِِمأ أ تدناِباِبتَتَ هذا الِك هذا الِكن..  فبشّشّفبررههبي بي سسوع٤."وع 
  

 وفيما همائِِا سان ِفرى الطريق أقبفقاَل.اٍءال على م الر ُلج: "ههووذا مذا ماءاء..م م اذا ياذا يمنَنَمععأن عتِمعتِمأأ   أندفقاَل."؟؟د  
سفيلب :"إنتؤِم تؤِمتَتَ كنْ كنْإن نِم ِمن نكلِّ كلِّن قلبك قلبك ي ي ججوزوز".فأج ابالوزير  شِّىبا أوِما أوِمأنَأنَ" : وقاَلالحننأن أن ي ي سسوعوعه ه وواب اب ناِهللا اِهللان ".فأم ر 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع               ،                   ٣١ – ٢٩: ٨ سفر أعمال الرسل ١
  ٢٤: ٢ &  ٤٠ – ١: ٨ سفر أعمال الرسل ٢
    ٨: ٢١سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ٣
٤
  ١٢ – ١: ٥٣سفر إشعياء  
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فَ تِقأنركَ المفنَ.ةب ال ِكزالهماِءا إلى المو عمدفيلب سالو زير شِّىبالح.ولم ِعا صا ِمدنفَِط خَاِء المر وحالر ب 
سفيلبفلم ي ِصبره الوضاً زيرأي.وذه فرحاًِهى طريِق ِفب .وأم ا فيلبسفو شْأى  ِفجددود.وب نَيا مسفيلبم جتازكان  

يشِّبرِم جيعالم دنحتى ج اءإلى قي صِةري.إن كثيرين َلاِخ دركَ مِةبالح تشتاقُاِةي نفوس هِلم مرفِةعقِّ الح علن الم
 وح الر إن.وعس يبا الريها وفاِدهِصخِل على مإلى معرفٍة حقيقيٍة عةمتطِل المهنفوس  تستنير كى المقدسبالكتاِب

القديقوُل.س بص ٍتوح لكلِّاِض وِتا نّ ِمٍداِح وخَ القواَل األلكمةسنَا يتنَ فل.ة التاليسمونَع ستجيبلص ِتو١.وح اِهللا ر  
 

 أوالالأو : :تقدتقدم وم ورهِِه هِذ هِذقْقْاِفاِفرالم ركَركَ المبة فِلة فِلبى فيهى فيها نفسمن أجلهامن أجلهاماتَ المسيح ماتَ المسيح  غالية  غالية ا نفس....  لقدضرب وعسي الربثالّ م 
عى الِذاِعن الرالِتى ترك سعة والتسخَعين وفاًرو ذهبي بثُحع ن الضال حتى وجدو .هاهتماِم بالستْى كانَ الِتِةري 

 .قِّوح والح بالروِدجن السا عثهدح وهمِح تزتْى كانَ الِتِةوع الغفيرم بالجهام اهتمعقوب بئر يدنْى ِعتستِق
وببارتيماوساألع ى الِذمى كاني صباًطاِل خُرالر حة وأوقفَم الجمينَ ِلوعوادفَفشَ هو اهأعادإلى ع يِنِهني عمة البرص. 
وقفَوزكّاعياً د شّا العى تسلقَلِذ اارالج ميألنّةَز ه كانشتاقاً مأن ي رى يسوع.زكّاَلنَ و ة الغُا هب٢.الصان والخَفر 
 

 ُلِم تحتَأنْ ....شليمشليم أور أوريكِليكِلى هى هفِِف  ههجدجد ي يلملم  خَالصاًخَالصاً  يطلبيطلب  زيراًزيراًوو  لُُلمِِم تح تحفهىفهىة ة ببركَركَ الم المهِِه هِذ هِذقْقْاِفاِفررم وم وتقدتقد: : ثانياًثانياً 
الة ِمرسناِل الجس على العشرالس مديق ِلاوىص ميل قريٍب أوز أوارِفكعد مأح أو .ح اجتهم اسة إلى أنيفه ما  م
وال.أيقر  نمِكيذِله كإن لم ي ِشردهأح د.لقد و جدالو زير شِّىبخَالصاً الحلم ي جدِفه يكِلى هأور شليم.و جطريقَ  د

 ىِه ى الِتن الثمةَ كثير اللؤلؤةَدجو لقد . فرحاًِهى طريِق ِفب فذهصخِل الموعسم ي باسس فيلبهرشّ ب حيناألبديِةالحياِة 
ن ِمأثمخَ ناِئزملكِةن المإ ِداِئ العلياه.لنتقد ونرافقْم م اٍتركبنفوساًُلِم تح اِئ جكِلة ِلعِةمالح اِةي.ى ِلطشَ عاِءلمالح ٣.ى  
 

 مو يمو الي ألن....بباِساِسنَنَر مر ميي غَ غَقٍتقٍتوو و وبٍٍباِساِسنَنَ م مى وقٍتى وقٍتح النفوس ِفح النفوس ِفربرب ِل ِلاعياًاعياًسسة ة ببركَركَ الم المهِِه هِذ هِذقْقْاِفاِفررم وم وتقدتقد: : ثاًثاًثاِلثاِل 
 تْاع ضتَي توانَ فإن.اليينركة لم بتْارا صمب رسيح للماهحبة ترداِح و نفساً إن.وٌلقب م وقتٌقتَالص والوخَ
فرصة لنتتكر ر.وح رِم نفساًتَم نالس عِةادو ِة األبديسفَون ِم تطلبة  .كركَباِفقْ هِذِه المرِمال تهبكة  الق الشّ.اله
ستجدص داًي.تكلم ع ني سوعولي ِسس واه.فلي ساس آخَم رتَ تحالس اِءمقد ِط أعىب ياس بِه النّني ِغنبنَى أن ٤.خلص 
 

  رابعاًابعاًر : :تقدتقدم وم ورهِِه هِذ هِذقْقْاِفاِفرالم ركَركَ المبوال تكتفىوال تكتفىة ة ب  بأنّكبأنّكفز بنَ بنَتَتَ فز جى ِخى ِخاح ِفاح ِفجدمِتمِتدككالس ابقةابقة الس.... إن فيلبسر نفوساًبح  
ِفةكثير اِمى السِةر.ولكن الر بسَل أرِه إليالكَ مالً قاِئهنوِب: لهالج ونَح بواذه قم  ِة ِمنِدرنحعلى الطريق الم 

 ن ِم فتحققْ.ا فيه لكى تسلكلك اهد وأع اُهللاقَب سطة قد خُاكنَهأيها المؤِمن  .فيلبس وذهب فقام .أورشليم إلى غَزةَ
  بْل.كليلك إدذ أحأخُئال ي ِلّلال تِك .ةايه النِّو هساح لي نجن ِمهحققتا مو .ِهِمى كرل ِفمى العوع ِفر الشّ قبَل اِهللاطِةخُ
دعنج احكالس وِلابق ينَد أ احاًجعاًق الِحظم. ألن الربي ريدأن الج ميعي خلصونوإلى م رفِةعقِّ الح٥. يقبلون  
 

 دمه لتخْسلكأرو كد أعنمى  ِفمؤِمن الأِخى ثقْ ....ككعِفعِفضضر ِلر ِلظِِظاا نَ نَررييغَغَة ة ببكَكَرر الم المهِِه هِذ هِذقْقْاِفاِفررم وم وتقدتقد: : ساًساًاِماِمخَخَ 
مين  بيدتكضع ونتكعأ ودتك أي قد.كلهإ ىنِّأل  ال تتلفتْ.كع مىنِّ ألفْال تخَ .؟رسلتكأا أم:  لك يقوُلو فهعجتشَ
نَأ ىنِّأل .ىبرا الرإ بلهكالم ِسمكميِن بيُل القاِئ.كأ .فْ ال تخَ لكسعينك أوسعنْ ِع كالماًطيكاح فِم افتتَدقاَل.ك  
الربي سوع: وا كَفال تهتمأ فَيبِمو ا تتكلمنّأل ونكمتع طوِتى ِفن لكالس ِةاعم ا تتكلمأل . بِهوننأ  لستمنتمتكِل الممين 
  ٦."وعوعسس بي بيررشِّشِّ وب وباِباِبتت هذا الِك هذا الِكنن ِم ِمئئابتِدابتِد".كِدنْ ِعن ِم كالماًم تقد أنكن ِمطلوباً مسلي . فيكميتكلم ى الِذبيكمأ وح ربْل
 

 زيزى القارئع.. أدعوك كى تشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص: انَأبا السمأ ..اوىشكركر بى نتِنى إذ ائتم
الالِةعلى رس حةاِةياألبدي كى أقد مها للنفوس العاليِة الغَِةزيزعلى قلبك ِح الموى نِّ أِع.بِشارعِل .ىِندكَىِنم فَيأتكلم  
كالمك.مُل وأع عمِم وأتَ.لكمم ِف الصالحةشيئتك ى حىاِتي.ع كَ ىفِنرفَيأكون للنفوس حكيماًابحاً ر .. الِتى  أرفعص

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  متِكالً على وعِدك الصاِدق يا من قلتَى اسم يسوع البارِف
 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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                  ٦: ١٤إنجيل يوحنا   ١
 ١٠ - ١: ١٩  ،  إنجيل لوقا ٥٢ – ٤٩: ١٠   ،    إنجيل مرقس     ٢٤: ٤ إنجيل يوحنا        ،     ٤: ١٥إنجيل لوقا  ٢
  ٨: ٧  &   ١٤ – ١٣: ٤    ،    إنجيل يوحنا  ١: ١ة يوحنا الرسول األولى     ،     رسال٤٦: ١٣إنجيل متى  ٣
       ١٢: ٤سفر أعمال الرسل     ،    ٨: ٣٣ ،  سفر حزقيال   ٢: ٦رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  ٤
  ٤: ٢   ،    رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ١١: ٣سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ٥
  ١١: ١٣  ،  إنجيل مرقس ٢٠: ١٠  ،  إنجيل متى ١٠: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس    ، ١٣ &  ١٠: ٤١ سفر إشعياء ٦
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