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 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.
 

 « وِح اْلقُُدسِ َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا ُدوُهْم ِباْسِم اآلِب َواالِْبِن َوالرُّ  (.91: 82مت« )َجِمٌَع األَُمِم َوَعمِّ

   :ا ُهْم َفَخَرُجوا َوَكَرُزوا  ْذَهُبوا إِلَى اْلَعالَِم أَْجَمعَ ٱ»َوَقاَل لَُهُم َواْكِرُزوا ِباإلِْنِجٌِل لِْلَخلٌَِقِة ُكلَِّها. ... َوأَمَّ
اِبَعِة. آِمٌنَ  اِت التَّ ٌَ ٌَُثبُِّت اْلَكالََم ِباآل ْعَمُل َمَعُهْم َو ٌَ بُّ   (82، 91: 91)مر« ِفً ُكلِّ َمَكاٍن َوالرَّ

 « ْْوَبِة َوَمغ « لَِذلَِك.. َوأَْنُتْم ُشُهود  لَِجِمٌِع األَُمِم ُمْبَتَدأً ِمْن أُوُرَشلٌَِم.  فَِرِة اْلَخَطاَياَوأَْن ُيْكَرَز بِاْسِمِه بِالتَّ
 ( 22 -24: 82)لو

 «(89: 82ٌو «)َكَما أَْرَسلَنًِ اآلُب أُْرِسلُُكْم أََنا 

 « ُكْم ٌْ وُح اْلقُُدُس َعلَ ًة َمَتى َحلَّ الرُّ ُكْم َسَتَنالُوَن قُوَّ ِفً أُوُرَشلٌَِم َوفًِ ُكلِّ  وَن لِي ُشُهودا  َوَتُكونُ لَِكنَّ
اِمَرِة َوإِلَى أَْقَصى األَْرِض  ِة َوالسَّ ٌَّ ُهوِد ٌَ  (2: 9أع « )اْل

 
 كذلك، نسمع بولس الرسول وهو ٌشارك قصة افتقاده ولقائه بالرب:

 « (82: 1أع« )أَْن َهَذا ُهَو اْبُن للاِ » َيْكِرُز فِي اْلَمَجاِمِع بِاْلَمِسيحِ َولِْلَوْقِت َجَعَل 

 « َت َوَسِمْعتَ  َسَتُكوُن لَُه َشاِهدا  لَِجِميِع النَّاسِ ألَنََّك ٌْ  (91: 88أع« )بَِما َرأَ

 « ٌَُْسوُع الَِّذي أَْنَت َتْضَطِهُدهُ. َولَِكْن قُْم َوِقْف َعلَى ِرج ٌُِّد؟ َفَقاَل: أََنا  ا َس ٌَ َك ألَنًِّ َفقُْلُت أََنا: َمْن أَْنَت  ٌْ لَ
ْعِب َوِمَن  ألَْنَتِخَبَك َخاِدما  َوَشاِهدا  بَِما َرأَْيتَ لَِهَذا َظَهْرُت لََك  ٌَّاَك ِمَن الشَّ َوِبَما َسأَْظَهُر لََك ِبِه ُمْنِقذاً إِ

ْرِجُعوا ِمْن ظُ  ٌَ  ًْ ٌُوَنُهْم َك ِهْم لَِتْفَتَح ُع ٌْ لَُماٍت إِلَى ُنوٍر َوِمْن ُسْلَطاِن اأْلَُمِم الَِّذٌَن أََنا اآلَن أُْرِسلَُك إِلَ
ِسٌنَ  ا َوَنِصٌباً َمَع اْلُمَقدَّ ٌَ َنالُوا ِباإلٌَِماِن ِبً ُغْفَراَن اْلَخَطا ٌَ َطاِن إِلَى للاِ َحتَّى  ٌْ  (92 -91: 81أع « )الشَّ

 
 

 « نعم قبلنا نعمة  (1: 9رو« )َجِمٌِع األَُممِ  ِفً َقبِْلَنا نِْعَمة  َوِرَسالَة  إلَِطاَعِة اإلِيَمانِ الَِّذي ِبِه ألَْجِل اْسِمِه
 الحٌاة الجدٌدة وقبلنا رسالة إلى األمم لٌؤمنوا هم أٌضاً بإنجٌل المسٌح.

  ًفمنذ بداٌة إرسالٌة المسٌح إلى العالم نجده ٌنادي بملكوت للا، ولكنه فً نفس الوقت ٌدعو أناس لك
أن حٌاتهم سوف تتغٌر وكذلك أٌضاً دورهم فً الحٌاة.  ٌتبعوه لٌصٌروا تالمٌذ له. فً هذه الدعوة، ٌؤكد لهم

 فً إنجٌل مرقس واألصحاح األول ٌقول الكتاب:



اِن َشَبَكًة ِفً اْلَبْحِر » ٌَ ْلقِ ٌُ ْمِشً ِعْنَد َبْحِر اْلَجلٌِِل أَْبَصَر ِسْمَعاَن َوأَْنَدَراُوَس أََخاهُ  ٌَ ِن. َوِفٌَما ُهَو  ٌْ اَد ٌَّ ُهَما َكاَنا َص َفإِنَّ
ٌَُسوُع: َفقَ  اَديِ النَّاسِ »اَل لَُهَما  ٌَّ  (94، 91: 9)مر« َهلُمَّ َوَرائًِ َفأَْجَعلُُكَما َتِصٌَراِن َص

  وفً رحلتهم معه سواء االثنى عشر أو السبعٌن، نجده ٌرسلهم أمامه إلى كل مكان وموضع كان هو
 هب إلٌه:مزمع أن ٌذهب إلٌه وهكذا ٌرسلنا المسٌح إلى كل موضع ومكان ٌرٌد هو أن ٌذ

ِن أََماَم َوْجِهِه إِلَى ُكلِّ مَ » ٌْ ِن اْثَن ٌْ ٌْضاً َوأَْرَسلَُهُم اْثَن بُّ َسْبِعٌَن آَخِرٌَن أَ ٌََّن الرَّ ُُ َكاَن َوَبْعَد َذلَِك َع ٌْ ِدٌَنٍة َوَمْوِضٍع َح
 ًَ أِْت ٌَ  (9: 92)لو« ُهَو ُمْزِمعاً أَْن 

 

 سان عن طرٌق اإلنسان )كما درسنا من قبل فً لقد اختار للا فً قانونه األدبً أن ٌصل إلى اإلن
باب سلطان للا ومسئولٌة اإلنسان( وهذا ما تعلمنا إٌاه كلمة للا ففً كل مرة أراد للا أن ٌصل إلى اإلنسان 
برسالة الخالص أرسل له إنساناً آخر، ولنا فً قصة كرنٌلٌوس هذا البرهان فالمالك الذي ظهر لكرنٌلٌوس 

َصلََواُتَك َوَصَدَقاُتَك َصِعَدْت »َفَقاَل لَُه: بل قال له اذهب استدع سمعان هو ٌخبرك... لم ٌكرز له بٌسوع 
ُه َناِزٌل ِعْنَد ِسْمَعاَن َرُجٍل َواآلَن أَْرِسلْ إِلَى َياَفا ِرَجاال  َواْسَتْدِع ِسْمَعاَن اْلُملَقََّب ُبْطُرسَ َتْذَكاراً أََماَم للاِ.  . إِنَّ

ُتهُ  ٌْ اٍغ َب  (.1 -2:  92)أع  «ُهَو َيقُولُ لََك َماَذا َيْنَبِغي أَْن َتْفَعلَ ِعْنَد اْلَبْحِر.  َدبَّ
 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 
 رح طرٌق المصالحة مع للا بالتوبة واإلٌمان هو دور اإلنسان. لتقبل رسالة الفداء، لكن ش

 فالمؤمن مرسل من للا برسالة ألخٌه اإلنسان البعٌد عن للا:
ِعُظ ِبَنا. َنْطلُُب َعِن اْلَمِسٌِح:  َكُسَفَراءَ إِذاً َنْسَعى » ٌَ  .(82: 1كو8)« َتَصالَُحوا َمَع للاِ َعِن اْلَمِسٌِح، َكأَنَّ للاَ 
 

وفً هذا الجزء من مدرسة المسٌح سوف نركز دراستنا على هذا الموضوع الهام والذي نسمٌه المأمورٌة 
التً سلمها لنا الرب ٌسوع، رب الكنٌسة ومخلصها لكنٌسته وتالمٌذه   Great commission العظمى 

ٌنادوا بإنجٌل محبة للا وكل من آمن به وقرر أن ٌتبعه من القلب بأن ٌحملوا هذه الرسالة إلى العالم أجمع و
 وخالص المسٌح للخلٌقة كلها. وسوف نلقً الضوء على جوانب مختلفة من هذه اإلرسالٌة العظمى.

 


