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 سبورتنج -كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس

 رحلة الرسل األطهار
لهية من الرب يسوع إلقد بدأت رحلة اآلباء الرسل بوصية 

حوا من أورشليم بل ينتظروا موعد  "أوصاهم أن ال يبر

  "(. ٤:  1 )أع "اآلب
 

مدينة أورشليم إىل أن  فأقيموا ف

 (٤٩:  2٤ )لو "عاىل  ال تلبسوا قوة من 

  
 
ة أيام إىل أن  وهكذا مكث التالميذ ف علية صهيون عشر

 حل عليهم الروح القدس. 

 ستعداد للرحلة(:العشرة األيام: )اال
ة األيام:   والحكمة من االنتظار العشر

بل  ،أن ال يحس التالميذ أنهم يخدمون بذواتهم -1

يتفرغوا من  بالعكس فهم تحت أمر أال يخدموا. لك  

وهم   ،ذواتهم.. هؤالء الذين طالما قالوا من هو األعظم؟

يشفق عىل كبشر لهم دوافع رديئة ذاتية. والرب أراد أن 

يعمل الروح أن الخدمة من ذواتهم. فمنعهم منها إىل 



 للقمص بيشوي كامل - رحلة الرسل الطهار -كتاب 

2 

يرة الكامنة  ،القدس النارى فيهم   ويحرق كل الدوافع الشر
 
 ف

 نفوسهم. 

واالنتظار كما يسجله سفر األعمال كان حالة صالة  -2

"هؤالء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة بنفس واحدة 

عىل الصالة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع 

 (.1٤ : 1)أع  إخوته"

لصالة ه  الدعامة األوىل . وا.فاالنتظار هو حالة صالة

 للخدمة. 

ة أيام كانت من أجل .والصالة كانت بنفس واحدة . والعشر

 لواحدة(. اتوحيد الفكر والقلب والهدف..)النفس 

  لم يحصلوا بعد عىل الروح القدس. والخدمة  -3
 
 ف

ال يملك  الذيتقديم عطية الروح القدس. فه   المسيحية

  الروح ماذا سيقدم؟! ليست الخدمة 
 
المسيحية وعظ  ف

عطية الروح  اختبر يستطيع أن يقول إنها  الذيوكالم.. ولكن 

 عطاء الروح القدس. إالقدس.. 
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  من هنا تظهر خطورة البدء 
 
الخدمة قبل أخذ الروح  ف

  
   القدس. ألن هذا يعن 

 أنهم سيخدمون بجهدهم الذات 

 بدون روح.. وهذا خطر: 

 أو 
ا
: عىل أنفسهم ألنه ستظهر ذاتهم وينقسمون ويقعون ل

  
 
.. كاليأس..  ف ة كبشر  أخطاء كثبر

: خطر عىل 
ً
المخدومير  ألنهم سيقدمون لهم ذواتهم ثانيا

 وليس عطية الروح. 

ا
ً
ستكون خدمة ضعيفة خالية من المعونة االلهية  :ثالث

 غبر مصحوبة بعمل قوات أو معجزات.. 

 العشرة أيام:
ة لالستعداد لرحلة عظيمة وطويلة..  ه   أيام مهمة وخطبر

  
تصفية  من هنا كان صوم الرسل من الخطورة. ألنه يعن 

  نفوسنا للدخول 
 
 عمل عظيم.  ف

 :ياألمر الثان
هو هدية من كل نفس محبة لكنيسة المسيح.. هدية 

 ،من أجل آبائها  ،ا للكنيسة من أجل نجاح الخدمة وسالمته



 للقمص بيشوي كامل - رحلة الرسل الطهار -كتاب 

4 

من أجل  ،من أجل الكرازة وانتشارها  ،ومن أجل اجتماعاتها 

   وحدانية القلب
 للمحبة.. من أجل الكنيسة كلها.. الن 

 حركة رحلة الرسل األطهار:بداءة 
 
ا
 تمتاز هذه الحركة أنها كانت بنفس واحدة.  :أول

"كانوا يواظبون بنفس واحدة عىل الصالة والطلبة مع 

 (.1٤ : 1أع ) النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته"

  "كانوا كل يوم يواظبون 
 

 2)أع  الهيكل بنفس واحدة" ف

: ٤6.) 

ا إىل هللا.. 
ً
 (.2٤ : ٤)أع  ""رفعوا بنفس واحدة صوت

الروح القدس ينفخ فحركة الكنيسة كفرقة موسيقية 

  الواحد 
 
 فتنتج نغمة واحدة.  ،كل آالتها   ف

أن يعمل  . الروح القدس يشته  .هذه الكنيسة الواحدة

 :بها. ومن هنا أصبح مقياس نجاح خدمتنا اليوم هو

 هل تتحرك الكنيسة بنفس واحدة؟! 

  هل الكهنة 
 
 كنيسة واحدة يعملون بنفس واحدة؟  ف
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  هل الخدام 
 
 كنيسة واحدة يعملون بنفس واحدة؟!   ف

 !.؟.هل اآلباء الرهبان يعملون بنفس واحدة

إن وجدت هذه العالقات فهذا دليل عىل أن الروح القدس 

قائد لهذا الموكب وهذه الرحلة.. والعكس صحيح. ألن 

ل أن يخدم الروح ال ينقسم. ويصبح عمل الخادم األول قب

  أو يقدم خدمة للكنيسة أن يعمل عىل وحدانية الروح 
 
 ف

القدس ه المحدود حن  يطمي   أن نفخة الروح محيط

 جميع اآلالت.  كستحر 

  :ألن النفس الواحدة تعمل عىل

 + وحدة الهدف وهو خالص نفوس الجميع. 

  + ووحدة المنبع 
 
 الروح والتعليم والشهادة بالقيامة.  ف

 ووحدة الفكر. + 

كة.ووحدة المال+  لهم بيت واحد.. أب  :. حياة الشر

نفس واحد ينطق باسم . .. أم واحدة.. عمل واحد.واحد

 يسوع.. 
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 .... ووجود المسيح فقط.انتهاء الذات

 :هدف الرحلة
 .(التوبة)الشهادة بقيامة المسيح  -1

 المعمودية(. )عطية الروح القدس  -2

ا  "وتكونون ىل  
ً
  شهود

 
. .. اليهودية.أورشليم ف

 (.8:  1 )أع. وإىل أقىص الرض".والسامرة

 (.٤:  18)مز  "بلغت أقوالهم إىل أقطار المسكونة"

  ال بد لكل خادم  -1
 
ا  ف

ً
هذه المرحلة أن يكون شاهد

 :لقيامة الرب يسوع

  شاهد بعينه.. الشهادة واضحة 
 
 أقواله وأعماله.  ف

 شاهد حن  ولو لم يصدقه الجميع. 

  
كان   السخريوط  اعشر بدل يهوذا  حن  أن الرسول الثات 

ط اختياره   شاهد"هو أن يكون شر
ً
:  1)أع  بقيامة الرب" ا

22.) 
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ألن المسيحية مبنية عىل أساس شهادة عيان قوية مع 

 اإليمان. 

  "وكانوا متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما 
 

 ف

والقيامة ال  (.2: ٤ )أع يسوع بالقيامة من الموات"

 .يختبر التوبةالذي يستطيع أن يدركها إال 

وهذا  .أصبح عمل الرسل الول هو الدعوة للتوبةلذلك 

  ما حدث 
 
توبوا وليتعمد كل " :خطاب بطرس الرسول ف

 (.3٩:  2 )أع واحد"

 (.٤1:  2 )أع "ي"اخلصوا من هذا الجيل الملتو 

   "توبوا وارجعوا لتمىح خطاياكم لك  
أوقات الفرج  تأت 

من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم 

 (.1٩:  3 )أع قبل"

  العمل االول واألخبر ه   فالتوبة
 
نداء ه   ..الكنيسة ف

 . توبوا.. توبوا.. .توبوا :الكنيسة المستمر
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عطية الروح القدس ال يمكن أن تعىط إال للمؤمنير   -2

   . النفس.بيسوع المخلص القابل للتوبة
قبلت المسيح   الن 

"اعتمدنا لموته فدفنا كمخلص تعتمد عىل اسم المسيح. 

نسلك نحن  معه بالمعمودية حت  كما أقيم المسيح هكذا

 (.٤ ،3:  6 )رو أيضا"

 
ً
ومحبة  والروح القدس المعىط للمؤمنير  يهبهم فرحا

بألسنة.. هذه كلها عاشها  ووحدانية وعمل معجزات وتكلم

 الرسل. 

. كانوا يقدمون عطية الروح للمؤمنير  .والرسل بدورهم

فيعمدون ويضعون عليهم األيادى ويحل الروح القدس 

"حينئذ وضعا اليادى عليهم فقبلوا الروح عليهم. 

 (.17:  8)أع  القدس"

 الكرازة
. لذلك لم يهدأ بالهم إال بالكرازة .عمل مستمر ه  

  المستمرة 
 
 كل وقت.  ف
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  اكرز بالكلمة اعكف عىل ذلك "
 

وقت مناسب وغبر  ف

  2) مناسب"
  (. و2:  ٤ت 

 
  "أنا سفبر السجن  ف

 
 سالسل" ف

 (.20 : 6 فأ)

 
ا
  . وكلموا الشعب .أذهبوا :"وأمر المالك بطرس قائل

 
 ف

 .(21، 20 : 5 عأ )الهيكل بجميع كالم الحياة"

ين بالكلمة"ت"فالذين تش  (.٤:  8ع أ ) توا جالوا مبشر

  "وكانوا ال يزالون كل يوم 
 

  الهيكل و ف
 

البيوت معلمير   ف

ين بيسوع المسيح"  (.٤2 : 5 عأ ) ومبشر

  "الكرازة أصبحت عمل 
 

  دم الرسل.. " ف
 

كل الرض   ف

 )مز خرج منطقهم واىل أقطار المسكونة بلغت أقوالهم"

18 : ٤.) 

 مقومات الرحلة
إن روح يوم  .رشدمالمحرك وال هو :الروح القدس -1

  لذلك وضع الرسل  الخمسير  قاد الكنيسة. 
 
أن ال قلبهم  ف

ا إال بقيادة الرو لميع
ً
ح القدس. فسفر أعمال الرسل وا شيئ

 فر أعمال الروح القدس.. اسمه س
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  "وبينما بطرس متفكر 
 

الرؤيا قال له الروح هوذا رجال  ف

  ميطلبونك لكن قم وانزل واذهب 
أنا  عهم غبر مرتاب لت 

 (.20، 1  : 1٩ عأ ) قد أرسلتهم"

 : 8 )اع "فقال الروح لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبة"

2٩.) 

  "وبعدما اجتازوا 
 

فريجية وكورة غالطية منعهم الروح  ف

 (.6 : 16 )أع القدس أن يتكلموا.."

"فلما أتوا اىل ميسيا حاولوا أن يذهبوا اىل بيثينية فلم 

 (.7 : 16 )اع يدعهم الروح"

ا بالروح ال أعلم "واآلن ها أنا أذهب إىل أورشليم 
ً
مقيد

  
 (.22 : 20)أع  هناك" ماذا يصادفت 

 .متتلئ بهالتي  النفوس يففالروح القدس يعمل 
والصوم والصالة حياة  ،لذلك أصبحت النفس الواحدة

 طبيعية تجعل الروح يعمل باستمرار فيهم. 
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الصوم للتفري    غ من  ،طبيعة الروحه   النفس الواحدة

 يأ ،والصالة عملية امتالء وأخذ الوامر من هللا ،الذات

 اتصال بمركز القيادة والتدببر السماوى. 

دموه للناس... إنه هو ما يملكه الرسل ليق الروح القدس

 روح الحياة... 

مملوئير  من اختاروا سبعة شمامسة للخدمة المادية 

فشخص إىل  )استفانوس( وأما هو"االيمان والروح القدس 

ممتىلئ من الروح القدس فرأى مجد هللا  السماء وهو 

 .(55:  7 )اع ويسوع قائًما عن يمير  اآلب"

يقبلوا  نزال صليا لجلهم لك   لما)بطرس ويوحنا(  "اللذين

 (.15:  8)اع  الروح القدس"

"فبينما بطرس يتكلم بهذه المور حل الروح القدس 

 (.٤٤:  10 )اععىل جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة"

يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس  وبينما هم"

 (.٤ : 13 )اع برنابا وشاول" افرزوا ىل  
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 (.٤:  13 )اع ذ أرسال من الروح القدس.. "فهذان إ"

ا تدفع بالخادم للسبر  :الفرح -2
ً
  الفرح طاقة عظيمة جد

 
 ف

 ..رحلته المقدسة بقوة نارية بدون ارتباط بشكل أو مكان

 فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس"أما التالميذ "

 (.52:  13 )اع

ثم أطلقوهم. أما هم فذهبوا  ..."دعوا الرسل وجلدوهم

 لنهم حسبوا مستأهلير  أن يهانوا من أجل ...فرحير  

 (.٤1، ٤0:  5)اع  اسمه"

   والخدمة تر  "أتمم بفرح سع
أخذتها من الرب الت 

 (.2٤2٤: 20)اع  يسوع"

رسالة معلمنا بولس ه   عن الفرح إن أعظم رسالة تكلمنا 

 .  كتبها من داخل أسوار سجن رومية. يقول إىل أهل فيلنر

  "أفرحوا 
 

ا افرحوا" ف
ً

  ) الرب كل حير  وأقول أيض
 
 (.٤:  ٤ ف

  مرة. و 11بل قد كرر كلمة افرحوا حواىل 
 
موضع أخر  ف

 (.10 : 6 كو2) "كحزات  ونحن دائًما فرحون"يقول 
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نا  الذيفالفرح هو المقياس الدقيق  به نختبر صدق سبر

  مع المسيح 
 
. وعن طريق الفرح نعيش رحلتنا المقدسة ف

 .ملء السالم النفس  

 ...االيمان هو القوة المحركة للكنيسة :االيمان -3

  بأن هللا غبر المحدود  يمانا+ 
 
الرسل( )وسطهم  ف

ية الضعيفة قوة غبر   محدودة... يضيف إىل امكانياتهم البشر

ويخدم  ...يصل إىل المنته.. ايمان يغلب العالم ايمان+ 

 رغم كل الصعوبات. 

  العالم" الذيفيكم أعظم من  الذي"إن 
 

 .(٤:  ٤ يو1) ف

   الغلبةه   "هذه
 .(٤:  5 يو1) تغلب العالم ايماننا"الت 

"حاملير  فوق الكل ترس االيمان به تقدرون أن تطفئوا 

ير   (.16 : 6 . )افالملتهبة"جميع سهام الشر

ئ إال اإليمان فقطبأنه  إيمان+  اكتشاف و  ال يعوزهم شر

 عظمة القوة الكامنة فيهم. 
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هل  ..."قال لهم حير  أرسلتكم بال كيس وال مذود

  
 (.35 : 22)لو  "ءأعوزكم شر

 (.3 : 10)لو  "ها أنا أرسلكم مثل حمالن بير  ذئاب"

  إن دخولهم بقوتهم الجسدية 
 
الذئاب ألمر رصاع مع  ف

 حتم ييؤد
ً
للهزيمة. ولكن اعتمادهم عىل االيمان بقوة  ا

وحدها القادرة عىل غلبة ه   الرب يسوع الكامنة فيهم

 الذئاب وتحويلهم إىل حمالن. 

كة -٤ سالح ه   المحبة :الحب والبذل وحياة الشر

  الكنيسة 
 
الكرازة. لم يكرز التالميذ بالحكمة العقلية أو  ف

 روح الحب وروح البذل.  ...بالفلسفة ولكن بالروح القدس

  
ا" ء"وكان عندهم كل شر

ً
ك  (.٤٤ : 2)اع  مشب 

  "كانوا كل يوم يواظبون + الصالة مًعا. 
 

الهيكل بنفس  ف

 (.٤6:  2)اع  واحدة"

وبساطة كانوا يتناولون الطعام بابتهاج " :+ األكل مًعا

 (.٤6 : 2 )اع قلب"
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ا من أمواله له بل كان 
ً
"لم يكن أحد يقول أن شيئ

  
ا" ءعندهم كل شر

ً
ك  (.32 : ٤ع أ ) مشب 

باالحتياج إىل  يأ ..حساس بالفقراإل  :الفقر والغت   -5

  اإل  ..إىل نعمة ربنا ..هللا
ا حساس بأت 

ً
   ..ال أملك شيئ

 بأت 

   ..تراب
   ..ءخاط   بأت 

مع ذلك أملك المسيح مصدر  ولكن 

 .  الغن 

 الغت   الفقر

"ليس ىل  فضة وال ذهب 

)أع  ىل  فإياه أعطيك" الذي

3  :6) 

 "بإسم يسوع النارصي قم

"  
 وامشر

ين" "كفقراء"   كثبر
 "ونحن نغت 

ء لنا"  
 6كو 2) "كأن ال شر

 :10) 

ء".   
 "ونحن نملك كل شر

هذه المواهب أعطيت لهم  :المواهب السماوية -6

 
ً
.. لوعد المسيح القائل تحقيقا "هذه اآليات تتبع المؤمنير 
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بوا إو  ..يحملون حيات ..يخرجون الشياطير  باسم   ن شر

 
ً
 مميتا

ً
همشيئا رض  مويضعون أيديهم عىل ال ..ال يض 

أون" (. وه مواهب لتمجيد اسم 18، 17 : 16)مر  فيبر

فخرجوا ". م للشهادةمعجزات أو ألسنة كال هللا سواء كانت 

  وكرزوا 
 

كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكالم   ف

 (.1٩ : 16)مر  باآليات التابعة"

الكثبر من آيات الشفاء واخراج  ويذكر لنا سفر األعمال

   الشياطير  
تمجد بها هللا عىل يد رسله األطهار. منها الن 

 ( واينياس٩ -1 : 3 عأ اقامة المقعد عند باب الجميل )

  المفلوج 
 
 : ٩ع أ كذا اقامة طابيثا )  ،(3٤ –32 : ٩ عأ ) ف

"فآمن  ( من الموت. 12 -٩ : 20ع أ )وافتيخوس  ،(٤2

ون بالرب"   (. بل إن ظل بطرس كان يش٤2 : ٩ أع) كثبر
 ف 

كذلك مناديل   (16، 15 : 5 األمراض ويخرج الشياطير  )أع

عن جسده بمناديل  "كان يؤت  الرسول وعصائب بولس 

ول عنهم المراض وتخرج  وعصائب إىل المرض  فب  
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يرة منهم" (. فالمواهب هدفها 20 : 1٩ )أع الرواح الشر

 لشهادة للمسيح وليس أكبر من ذلك. ا

شهادة القيامة من  ..الشهادة :الشهادة واالستشهاد -7

شهادة  ..عىل السيطرة عىل النفسالقدرة شهادة  ..األموات

 ..شهادة النرصة ..القوة

عمل الكنيسة هو الشهادة. والعالقة بير  كلمة شهود 

ة والحياة ه   وتالميذ  بينما  الكلمة. و أن التلميذ شاهد بالسبر

هناك فرق بير  الشهادة والمحاماة.. فالشهادة تكون 

 قول الحق.. ه   ..بإيمان ..بأعصاب هادئة

روح القدس عليكم "لكنكم ستنالون قوة مت  حل ال

 شهود ن ىل  وتكونو 
ً
   ا
 

  أورشليم و ف
 

كل اليهودية والسامرة   ف

 (.8:  1)أع  وإىل أقىص الرض"

 أورشليم
ا
أن اختبار القيامة  يأ فمكان الشهادة أوال

ثم  ..ينتقل للعائلة ي.. ثم اليهودية أبالنفسوالشهادة تبدأ 

ا إىل أقىص األرض أ ..المجتمع الخارجر   يالسامرة أ ً  يوأخبر

 .المسكونةجميع أقطار إىل 
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   :االستشهاد
بل أقىص  ..حبهو  ءاالستشهاد قبل كل شر

  هو اندفاع  ..درجات الحب
 
هو حب  ..الحب حت  الدم ف

  
 
  تنفيذ وصية المسيح محبة  ف

 
من أجلك نمات  "المسيح  ف

 (.36 : 8رو ) "كل النهار

دفع بالرسل األطهار إىل تقديم  الذي عهو الدافهذا 

 يالذكليل غبر المضمحل اإلم ذبيحة حب حن  نالوا ذواته

 للشهادة. 

  وهكذا فإن الذين يجاهدون 
 
صوم الرسل يكرسون  ف

فصوم الرسل الطهار هو  ..للخدمة وللكنيسة حياتهم

صوم مقدم منا للكنيسة لجل الكرازة وانتشار ملكوت 

   . إن النفوسهللا
وصلت لالمتالء تقدم أصوامها الن 

  وصلواتها 
 
   ف

اها  انسحاق من أجل الكنيسة الن  اشب 

من أجل  ،من أجل آبائها  ،جل سالمتها أمن  :المسيح بدمه

من أجل وحدانية  ،من أجل الكرازة وانتشارها  ،اجتماعاتها 

  القلب ا
 .من أجل الكنيسة كلها  للمحبةلن 


