الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة
مدرسة المسيح
المأمورية العظمى
الحلقة األولى
مقدمة
فً اآلٌات التالٌة ،نسمع السٌد والمعلم ربنا ومخلصنا ٌسوع المسٌح ٌأمر وٌوصً تالمٌذه أن ٌذهبوا
باإلنجٌل أي األخبار السارة ،لكل إنسان فً هذا العالم.
س» (مت.)91 :82
ٌِع األ ُ َم ِم َو َع ِّم ُدو ُه ْم ِباسْ ِم اآل ِ
َ « ف ْاذ َهبُوا َو َت ْلم ُِذوا َجم َ
ب َوا ِ
وح ْالقُ ُد ِ
الب ِ
ْن َوالرُّ ِ
ٌل ل ِْل َخلٌِ َق ِة ُكلِّ َهاَ ... .وأَمَّا ُه ْم َف َخ َرجُ وا َو َك َر ُزوا
َ و َقا َل لَ ُه ُم« :ﭐ ْذ َه ُبوا إِلَى ا ْل َعالَ ِم أَ ْج َم َع َو ْاك ِر ُزوا ِباإلِ ْن ِج ِ
ان َوالرَّ بُّ ٌَعْ َم ُل َم َع ُه ْم َو ٌُ َثب ُ
ٌِن» (مر)82 ،91 :91
ِّت ْال َكالَ َم ِباآل ٌَا ِ
ت ال َّت ِاب َعةِ .آم َ
فًِ ُك ِّل َم َك ٍ
َ
ٌِع األ ُ َم ِم ُم ْب َتدَ أً مِنْ أُورُ َشلٌِ َمَ .وأَ ْن ُت ْم ُ
ش ُهود ل َِذل َِك»..
َ « وأَنْ ُي ْك َر َز ِب ْ
اس ِم ِه ِبال َّت ْو َب ِة َو َم ْغف َِر ِة ا ْل َخطا َيا ل َِجم ِ
(لو)22 -24 :82
َ « ك َما أَرْ َسلَنًِ اآلبُ أُرْ سِ لُ ُك ْم أَ َنا»(ٌو )89 :82
ون قُ َّو ًة َم َتى َح َّل الرُّ و ُح ْالقُ ُدسُ َعلَ ٌْ ُك ْم َو َت ُكو ُنونَ لِي ُ
ش ُهودا فًِ أُورُ َشلٌِ َم َوفًِ ُك ِّل
« لَ ِك َّن ُك ْم َس َت َنالُ َ
ض» (أع )2 :9
ْال ٌَهُو ِد ٌَّ ِة َوالسَّام َِر ِة َوإِلَى أَ ْق َ
صى األَرْ ِ
كذلك ،نسمع بولس الرسول وهو ٌشارك قصة افتقاده ولقائه بالرب:
للا» (أع)82 :1
َ « ول ِْل َو ْق ِ
يح «أَنْ َه َذا ه َُو ابْنُ ِ
ت َج َع َل َي ْك ِر ُز فِي ا ْل َم َجام ِِع ِبا ْل َمسِ ِ
س َت ُكونُ لَ ُه َ
ْت َو َسمِعْ َ
اس ِب َما َرأٌَ َ
ت» (أع)91 :88
« ألَ َّن َ
ك َ
ِيع ال َّن ِ
شاهِدا ل َِجم ِ
َ « فقُ ْل ُ
ت ٌَا َس ٌِّ ُد؟ َف َقا َل :أَ َنا ٌَسُوعُ الَّذِي أَ ْن َ
ت أَ َناَ :منْ أَ ْن َ
ْك ألَ ِّنً
ت َتضْ َط ِه ُدهَُ .ولَكِنْ قُ ْم َوقِفْ َعلَى ِرجْ لٌَ َ
ِل َه َذا َظ َهرْ ُ
ت لَ َك ألَ ْن َت ِخ َب َك َخادِما َو َ
شاهِدا بِ َما َرأَ ْي َ
ب َوم َِن
َّاك م َِن ال َّشعْ ِ
ت َو ِب َما َسأ َ ْظ َه ُر لَ َك ِب ِه ُم ْنقِذاً إٌِ َ
ُ
اآلن أرْ سِ لُ َك إِلٌَ ِْه ْم لِ َت ْف َت َح ُعٌُو َن ُه ْم َكًْ ٌَرْ ِجعُوا مِنْ ُ
ان
ظلُ َما ٍ
ٌِن أَ َنا
َ
ْاأل ُ َم ِم الَّذ َ
ور َومِنْ س ُْل َط ِ
ت إِلَى ُن ٍ
ال َّشٌ َ
ٌن» (أع )92 -91 :81
ان ْال َخ َطا ٌَا َو َنصِ ٌبا ً َم َع ْال ُم َق َّدسِ َ
ان ِبً ُغ ْف َر َ
ان إِلَى ِ
للا َح َّتى ٌَ َنالُوا ِباإلٌِ َم ِ
ْط ِ
ٌِع األ ُ َم ِم» (رو )1 :9نعم قبلنا نعمة
سالَة إلِ َط َ
« الَّذِي ِب ِه ألَجْ ِل اسْ ِم ِه َق ِب ْل َنا ن ِْع َمة َو ِر َ
اع ِة اإلِي َم ِ
ان فًِ َجم ِ
الحٌاة الجدٌدة وقبلنا رسالة إلى األمم لٌؤمنوا هم أٌضا ً بإنجٌل المسٌح.
فمنذ بداٌة إرسالٌة المسٌح إلى العالم نجده ٌنادي بملكوت للا ،ولكنه فً نفس الوقت ٌدعو أناس لكً

ٌتبعوه لٌصٌروا تالمٌذ له .فً هذه الدعوةٌ ،ؤكد لهم أن حٌاتهم سوف تتغٌر وكذلك أٌضا ً دورهم فً الحٌاة.
فً إنجٌل مرقس واألصحاح األول ٌقول الكتاب:

ْن.
ان َش َب َك ًة فًِ ْال َبحْ ِر َفإِ َّن ُه َما َكا َنا َ
ان َوأَ ْندَ َراوُ َ
ْص َر سِ مْ َع َ
ٌِل أَب َ
« َوفٌِ َما ه َُو ٌَمْشِ ً عِ ْندَ َبحْ ِر ْال َجل ِ
صٌَّادَ ٌ ِ
س أَ َخاهُ ٌ ُْلقِ ٌَ ِ
اس» (مر)94 ،91 :9
ان َ
َف َقا َل لَ ُه َما ٌَسُوعَُ « :هلُ َّم َو َرائًِ َفأَجْ َعلُ ُك َما َتصِ َ
صٌَّادَيِ ال َّن ِ
ٌر ِ
وفً رحلتهم معه سواء االثنى عشر أو السبعٌن ،نجده ٌرسلهم أمامه إلى كل مكان وموضع كان هو

مزمع أن ٌذهب إلٌه وهكذا ٌرسلنا المسٌح إلى كل موضع ومكان ٌرٌد هو أن ٌذهب إلٌه:
ُ
ٌِن َ
ان
ْن أَ َما َم َوجْ ِه ِه إِلَى ُك ِّل َمدٌِ َن ٍة َو َم ْوضِ ٍع َحٌُْ َك َ
آخ ِر َ
« َو َبعْ َد َذل َِك َعٌ ََّن الرَّ بُّ َس ْبع َ
ْن ْاث َنٌ ِ
ٌن أٌَْضا ً َوأَرْ َسلَ ُه ُم ْاث َنٌ ِ
ه َُو م ُْزمِعا ً أَنْ ٌَأْت ًَِ» (لو)9 :92
لقد اختار للا فً قانونه األدبً أن ٌصل إلى اإلنسان عن طرٌق اإلنسان (كما درسنا من قبل فً

باب سلطان للا ومسئولٌة اإلنسان) وهذا ما تعلمنا إٌاه كلمة للا ففً كل مرة أراد للا أن ٌصل إلى اإلنسان
برسالة الخالص أرسل له إنسانا ً آخر ،ولنا فً قصة كرنٌلٌوس هذا البرهان فالمالك الذي ظهر لكرنٌلٌوس
صع ْ
ِدَت
صدَ َقا ُت َك َ
صلَ َوا ُت َك َو َ
لم ٌكرز له بٌسوع بل قال له اذهب استدع سمعان هو ٌخبركَ ...ف َقا َل لَهَُ « :
جُل
از ٌل عِ ْندَ سِ مْ َع َ
َت ْذ َكاراً أَ َما َم ِ
ب ُب ْط ُر َ
اس َتدْ ِع سِ ْم َعانَ ا ْل ُملَ َّق َ
للاَ .واآلنَ أَ ْرسِ لْ إِلَى َيا َفا ِر َجاال َو ْ
ان َر ٍ
س .إِ َّن ُه َن ِ
َّاغ َب ٌْ ُت ُه عِ ْندَ ْال َبحْ ِر .ه َُو َيقُول ُ لَ َك َم َاذا َي ْن َبغِي أَنْ َت ْف َعل َ» (أع .)1 -2 : 92
دَ ب ٍ
إرسالة الخالص ال يحملها إال اإلنسان ألخيه اإلنسان.
وهنا ال نغفل بالطبع الدور اإللهً فً المساعدة فً اتخاذ القرار وعمل الروح القدس الذي ٌبكت النفس
لتقبل رسالة الفداء ،لكن شرح طرٌق المصالحة مع للا بالتوبة واإلٌمان هو دور اإلنسان.
فالمؤمن مرسل من للا برسالة ألخٌه اإلنسان البعٌد عن للا:
َ
ُ
ْ
ْ
ُْ
«إِذاً َنسْ َعى َك ُ َ
َ
َ
صال ُحوا َم َع للاِ» (8كو.)82 :1
ٌح :ت َ
ٌحَ ،كأنَّ للاَ ٌَعِظ ِب َناَ .نطلبُ َع ِن المَسِ ِ
سف َرا َء َع ِن المَسِ ِ
وفً هذا الجزء من مدرسة المسٌح سوف نركز دراستنا على هذا الموضوع الهام والذي نسمٌه المأمورٌة
العظمى  Great commissionالتً سلمها لنا الرب ٌسوع ،رب الكنٌسة ومخلصها لكنٌسته وتالمٌذه
وكل من آمن به وقرر أن ٌتبعه من القلب بأن ٌحملوا هذه الرسالة إلى العالم أجمع وٌنادوا بإنجٌل محبة للا
وخالص المسٌح للخلٌقة كلها .وسوف نلقً الضوء على جوانب مختلفة من هذه اإلرسالٌة العظمى.

