
 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة

 مدرسة المسيح

 المأمورية العظمى

 الثانيةالحلقة 

ً:ًطبيعةًاإلرساليةًأولًا
 

ففي أكثر من موضع نجد أن  ،ليا جذور عميقة في فكر الرب يسوعرسالية فكرة إن فكرة اإل
رسل من اهلل وفي نفس الوقت يوازي ويساوي بين كونو ىو م   الرب يسوع يؤكد أنو ىو شخصيا  

 شخصيا  مرسل من عند اآلب وبين إرادتو ىو أن يرسمنا نحن ككنيسة. 
 (81:81)يو« َأَنا ِإَلى اْلَعاَلمِ  َأْرَسْمُتُيمًًِْإَلى اْلَعاَلمِ  َأْرَسْمَتِنيًَكَما»

 (18:12يو « ) َأَنا ُأْرِسُمُكمًْ اآلب   َأْرَسَمِنيًَكَما»َفَقاَل َلي ْم َيس وع  َأْيضا : 
وجو أىي  فما ،رسالية االبن لمكنيسةا  رسالية اآلب لالبن و إلمسيح ىذه المقابمة الرائعة بين وضع ا

 الشبو بين االثنين؟
ًفيماًيميًنستعرضًأوجوًالشبوًبينًالرساليتين:

 اليدفًوالغاية -1
 .ىمكقد  الذي جاء من أجمو المسيح ىو لكي يطمب ويخمص ما اليدف - أ
 (82:81)لو  «أَلنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َقْد َجاَء ِلَكْي َيْطم َب َوي َخمَِّص َما َقْد َىَمكَ »
 :أن يخمصون ىوًيريدًجميعًالناسوفي الوقت نفسو  -ب
َلى »    (2:1تيمو 8) «َمْعِرَفِة اْلَحقِّ ي ْقِبم ونَ الَِّذي ي ِريد  َأنَّ َجِميَع النَّاِس َيْخم ص وَن، َواِ 

  :فيو ال يسر بموت الخاطي واليشاء أن ييمك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة
َأْن َيْيِمَك  اَل َيَتَباَطأ  الرَّبُّ َعْن َوْعِدِه َكَما َيْحِسب  َقْوٌم التََّباط َؤ، َلِكنَّو  َيَتَأنَّى َعَمْيَنا، َوى َو اَل َيَشاء  »

 (1:9بط 1) «َلى التَّْوَبةِ اْلَجِميع  إِ  أ َناٌس، َبْل َأْن ي ْقِبلَ 



 :والوعدًىو - ج
اْلَبْحرًَ» ًَكَماًُتَغطِّيًاْلِمَياهًُ ًاأَلْرَضًَتْمَتِمُئًِمْنًَمْعِرَفِةًَمْجِدًالرَّبِّ  (82:1)حب « أَلنَّ
َكَما ت َغطِّي  اَل َيس وؤ وَن َواَل ي ْفِسد وَن ِفي ك لِّ َجَبِل ق ْدِسي، أَلنَّ اأَلْرَض َتْمَتِمئ  ِمْن َمْعِرَفِة الرَّبِّ »

 (1:88ش إ« )اْلِمَياه  اْلَبْحرَ 
ً:رساليةًىيواإًل -ًد

وا ِباإِلْنِجيِل ِلْمَخِميَقِة ك مَِّيا»َوَقاَل َلي م :   (81:81)مر  «اْذَىب وا ِإَلى اْلَعاَلِم َأْجَمَع َواْكِرز 
ْنَتَيىَوي ْكَرز  ِبِبَشاَرِة اْلَمَمك وِت َىِذِه ِفي ك لِّ اْلَمْسك وَنِة َشَياَدة  » )مت  «ِلَجِميِع األ َمِم. ث مَّ َيْأِتي اْلم 

82:12   )          
 ن نفرق بين عناوين وتعريفات مختمفةأوىنا عمينا 

 ( أو  لييالحمم اإلالرؤية)الوعد 
 (82:1)حب  «ا ت َغطِّي اْلِمَياه  اْلَبْحرَ أَلنَّ اأَلْرَض َتْمَتِمئ  ِمْن َمْعِرَفِة َمْجِد الرَّبِّ َكمَ »
  ةنو سوف يتحقق ألسباب كثير أما يتمناه اهلل لكنو لم يعدنا 

َلى »   (2:1تيمو 8) «َمْعِرَفِة اْلَحقِّ ي ْقِبم ونَ الَِّذي ي ِريد  َأنَّ َجِميَع النَّاِس َيْخم ص وَن، َواِ 
  الكنيسة  ةدعوcalling 
 ىذا الكوكب ووج ىنسان عمإلكل  ةنوصل الرسالو بصورة واضحة مفيوم نأ
 

 


