
 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة

 مدرسة المسيح

 المأمورية العظمى

 الحلقة الخامسة

 :ًطبيعةًاإلرساليةًأولًا
 الذهابً-3

 ( ىكذا كان فعل األمرGo)اذىبوا الى العالم أجمع 
 إلينا من سماه ومن عاله ىتأىو الذي 

 .لى مدينةإلى قرية ومن مدينة إمن قرية  اً ىو الذي جال يصنع خير 
ما أعظم الفارق بين  .نًيأتواًإليناأنًنذهبًلمناسًولًننتظرهمًأ ،مرن  نفعل نفس األأمرنا أو 

لينا، وىذا يختمف إنراه اليوم فنحن نبني الكنائس وننتظر الناس أن يأتوا  ما أراده المسيح وبين ما
ن نتواجد أعمال الرسل فكذلك عمينا أكنيسة  كانت ما( ىكسوارأ)كنيسة بال  ةرسالياإل عن فكرة

والطب والتعميم وحقوق وفي مجال العمل اإلعالم في كل قطاعات المجتمع في الرياضة و 
 لى السيد والمخمص.إب لمناس حيث ىم لندعوىم ونحمميم عمينا أن نذى ..نساناإل
 
 رسمكمًكحمالنًوسطًذئابًأ -4

 « (01:3)لو« ِمْثَل ُحْماَلٍن َبْيَن ِذَئاٍب ِاْذَىُبوا. َىا َأَنا ُأْرِسُمُكْم 
 « مت « يَّاِت َوُبَسَطاَء َكاْلَحَمامِ َفُكوُنوا ُحَكَماَء َكاْلحَ ، َكَغَنٍمًِفيًَوَسِطًِذَئابًٍَىا َأَنا ُأْرِسُمُكْم(

:11:3) 
 « ََيْكِفي التِّْمِميَذ َأْن َيُكوَن ْبُد َأْفَضَل ِمْن َسيِِّدِه. َلْيَس التِّْمِميُذ َأْفَضَل ِمَن اْلُمَعمِِّم، َواَل اْلع

 «ُبوا َربَّ اْلَبْيِت َبْعَمَزُبوَل، َفَكْم ِباْلَحِريِّ َأْىَل َبْيِتِو!َكُمَعمِِّمِو َواْلَعْبَد َكَسيِِّدِه. ِإْن َكاُنوا َقْد َلقَّ 
 .(42-142  3:)مت 



 ىذا ماجسده ىو في حياتو وخدمتو
 حمل وسط ذئاب -
 محتقر ومخذول من الناس  -
 وجاع ومختبر الحزنأرجل  -

وقد  ،في نفس الوقت حكماءًوبسطاءفعمينا أن نكون مثمو  ،ىو يرسمنا حمالن وسط ذئاب وىا
 .فصل المسيح مثالنا درسنا ىذا من قبل في دراسة شخصية المسيح في

دررناًأمامًالخنازير،ًالحكمةًوليسًالدهاء،ًالحكمةًفيًاإلجابة،ًالحكمةًالتيًلًتجعمناًنمقيً
ًًوبساطةًالحمامًالذيًلًيؤذيًأحداا،ًمعًصدقًالقولًأوًالفعل.

ما و نفشل كأفال نحبط من الداخل ومن الخارج  ةنتوقعًالصعابًوالرفضًوالمقاومن أوعمينا 
ِمْن َأْجِل َذِلَك، ِإْذ َلَنا َىِذِه اْلِخْدَمُة َكَما 1 »ىل كورنثوسألى إيقول بولس في رسالتو الثانية 

َكِمَمَة اهلِل، َبْل ُرِحْمَنا، اَل َنْفَشُل. َبْل َقْد َرَفْضَنا َخَفاَيا اْلِخْزِي، َغْيَر َساِلِكيَن ِفي َمْكٍر، َواَل َغاشِّيَن 
 (4-12:كو 4)« ِبِإْظَياِر اْلَحقِّ، َماِدِحيَن َأْنُفَسَنا َلَدى َضِميِر ُكلِّ ِإْنَساٍن ُقدَّاَم اهللِ 

 )في«ًا َأْن َتَتَألَُّموا أَلْجِموِ أَلنَُّو َقْد ُوِىَب َلُكْم أَلْجِل اْلَمِسيِح اَل َأْن ُتْؤِمُنوا ِبِو َفَقْط، َبْل َأْيض»أيضًا 
: 142). 
 
ً:والسمطانًةالمعيًوًةالرفق -5

 « ًِاأَليَّامًَِوَعمُِّموُىْم َأْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما َأْوَصْيُتُكْم ِبو ًُكلَّ ًَمَعُكْم ًَأَنا ًَوَها ِإَلى اْنِقَضاِء  .
 .(42143)مت  «الدَّْىرِ 

 « َِحيٍنًَأْفَعلُلًَملاًُيْرِيلي ًِأَلنِّي ِفي ُكللِّ  َوَلْمًَيْتُرْكِنيًاآلُبًَوْحِديلَِّذي َأْرَسَمِني ُىَو َمِعي ٱو» 
 .(142 2)يو

 إذًا فالمعية والطاعة مرتبطان معًا.
الحقول إلى عندما نذىب  ليذا فنحن نختبر حضور فائق لمطبيعة ونعمة خاصة وسمطان مميز

 1ا المسيحإلييالتي يرسمنا 



ُكْم َشْيءٌ اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ ُقوَِّة اْلعَ َىا َأَنا ُأْعِطيُكْم ُسْمَطانًا ِلَتُدوُسوا » ، َواَل َيُضرُّ )لو  «ُدوِّ
:21:3). 

ىو يؤيدنا ليذا و  ،يمان لشخصوا  س نحقق قصد اهلل ونعبر عن طاعة و لى الناإفي ذىابنا نو أل
اليوم بصورة خاصة وىذا ما شاىدناه في سفر أعمال الرسل في مواضع كثيرة وىذا ما نختبره 

  .في حقول الخدمة خارج حدودنا المعتادة
)مر   «َعةِ َوَأمَّا ُىْم َفَخَرُجوا َوَكَرُزوا ِفي ُكلِّ َمَكاٍن، َوالرَّبُّ َيْعَمُل َمَعُيْم َوُيثَبُِّت اْلَكاَلَم ِباآلَياِت التَّابِ »

61 102). 


