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1-انتشار المسیحیة :عنوان الدرس

les_hi_2:كود الدرس

األنبا دیسقورس:كاتبال

تمھید
فدیھا ، بدون رعایة ، بل اختار إثنى عشر تلمیذًا ، وسبعین رسوًال وقال یبعد أن صعد السید المسیح إلى السماء ، لم یترك خلیقتھ التى آتى ل

أذھبوا وتلمذوا جمیع األمم وعمدوھم باسم اآلب " ، ) 49: 24لو " ( تلبسوا قوة من األعالى أقیموا فى مدینة أورشلیم ، إلى أن" لھم 

) .20–19: 27مت " ( واإلبن والروح القدس ، وعلموھم جمیع ما أوصیتكم بھ ، وھا أنا معكم كل األیام وإلى إنقضاء الدھر 

" دة على الصالة والطلبة مع النساء ــس واحــون بنفــوكانوا یواظب) " مار مرقس ت ــبی( وقد بقى الرسل فى أورشلیم وصعدوا إلى العلیة 

) .14–13: 1أع ( 

وفى یوم عید الخمسین ، الذى كان فیھ یھود قد حضروا من كل الدول ، حل الروح القدس على الرسل مثل ألسنة من نار ، وطفقوا یعظون 

.بلغات مختلفة ، حتى تعجب الیھود الغرباء 

، نحو ثالثة آالف نفس ، وجرت على أیدى الرسل آیات وعجائب كثیرة –فى ذلك الیوم –ومن نتیجة ذلك أن آمن كثیرون ، وعمد التالمیذ 

ومنھم ) 7: 6أع ( ثر التالمیذ واتسعت الخدمة ، عین الرسل معھم سبعة شمامسة كان منھم اسطفانوس أول شھید من المسیحین كاولما ت

) . 8أع ( الشماس الذى بشر فى السامرة وبشر الخصى الحبشى أیضا فیلبس 

) لباوس الملقب تداوس ( كسمعان بطرس واندراوس إبنا یونا ، ویعقوب الكبیر ویوحنا ابنا زبدى ، ویھوذا : خوة وأما الرسل فمنھم األ

بطرس وسمعان القانوى ، ویعقوب الكبیر بن زبدى ، ومنھم من یشترك فى التسمیة مع آخر ، كسمعان ) كلوبا ( ویعقوب البار ابنا حلفى 

. ومتى وتوما ) نثنائیل ( ویعقوب البار بن حلفى ، ویھوذا بن حلفى ویھوذا االسخریوطى ، ومنھم من یستقل بإسمھ كفیلبس وبرثولوماوس 

: وینقسم الرسل واإلنجیلیون بحسب أشھر مناطق تبشیرھم إلى الفرق االتیة 

:الفرقة األولى 

ولبطرس ( بطرس ویعقوب البار ومتیاس الذى حل محل یھوذا اإلسخریوطى : ، وتتكون من الرسل التى عملت فى الیھودیة وتخومھا

) . رسالتان ولیعقوب رسالة 

: الفرقة الثانیة 

) .خیر إنجیل وثالث رسائل وسفر الرؤیا ولأل( وتتكون من الرسل فیلبس وبرثولوماوس ویوحنا التى عملت فى آسیا الصغرى وما حولھا 
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: الفرقة الثالثة 

) .ولیھوذا رسالة ( والھند وتتكون من الرسل یھوذا وسمعان القانوى وتوما ) إیران ( التى ذھبت إلى بالد العجم 

: الفرقة الرابعة 

ولبولس أربعة عشر رسالة وللوقا ( لس ولوقا اإلنجیلى التى ذھبت إلى أقالیم أوربا المختلفة وتتكون من الرسل اندراوس ویعقوب الكبیر وبو

) .إنجیلھ وسفر أعمال الرسل 

:الفرقة الخامسة 

) .ولكل منھما إنجیلھ ( التى ذھبت إلى مصر وأثیوبیا بأفریقیا ، وتتكون من اإلنجیلیین متى ومرقس 

یا غربًا ،إلى الھند شرقًا ، ومن البحر األسود شماًال ، إلى أحراش لم ینتھ الجیل األول ، حتى انتشرت المسیحیة ، على أیدى الرسل من أسبان

على افریقیا جنوبًا ، ولم یستخدم الرسل سالحًا ، أو یجردوا حمالت عسكریة ، إلجبار الناس على اعتناق المسیحیة ، أو یفرضوا ضرائب

لى أخرى ، وتجردوا من أمالكھم ومقتنیاتھم ومات أكثرھم من یرفض اعتناقھا ، بل على العكس احتملوا الجلد والسجن والطرد من بلدة إ

.1نفایة لیربحوا المسیح وھم أمثلة لكل المؤمنین فى كل زمان ومكانمذبوحا أو مصلوبًا ، وكل ھذا حسبوه 
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