
 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة

 مدرسة المسيح

 المأمورية العظمى

 الحلقة الخامسة عشر

ًرسل:ًالمًُرابعاًً
 
 (39; 32)مت  «اْلَيْوَم اْعَمْل ِفي َكْرِمي َيا اْبِني اْذَىبِ »
َيا ِبَكْم َصَنَع ِبِو َفَمَضى َوُىَو ُيَناِدي ِفي اْلَمِديَنِة ُكم  «. ِبَكْم َصَنَع اهلُل ِبكَ  َوَحدِّثً اْرِجْع ِإَلى َبْيِتَك »

 (:4; 9)لو  «َيُسوعُ 
ِسلًَِإنَّ اْلَحَصاَد َكِثيٌر َوَلِكنَّ اْلَفَعَمَة َقِميُموَن. َفاْطُمُبوا ِمْن َرب  اْلَحَصاِد »َفَقاَل َلُيْم; » ًُير  َفَعَمًة ِإَلى  َأن 

 (3; 21)لو «اِدهِ َحصَ 
َسَمُهمًًَُوَبْعَد َذِلَك َعيََّن الرَّبُّ َسْبِعيَن آَخِريَن َأْيضاً  َماَم َوْجِيِو ِإَلى ُكل  َمِديَنٍة اْثَنْيِن اْثَنْيِن أَ  َوَأر 

 (2; 21)لو َوَمْوِضٍع َحْيُث َكاَن ُىَو ُمْزِمعًا َأْن َيْأِتَي.
ً
ًحقمهًىرهاًفيًالشخصًالذيًيرسمهًالربًإلهيًالشروطًالواجبًتوافًما

وماىي  ؟العالم الضائعًإلىماذا عمميم يسوع بحياتو وكمماتو حتي يصبحون رسل المسيح 
 ؟المالمح التي رسميا السيد ليكونوا نافعين لمخدمة

 لى الحقول المبيضة لمحصاد لكن;إالرب يرسمنا أن نا بوضوح ىنسمع 
 
 
 
 



 الدافعًالحقيقيًلمخدمةًهوًالحب (2
  ;ولى والعظمى والثانية التي ىي مثميا ىيفالوصية األ

ُكل  َنْفِسَك َوِمْن ُكل  ِفْكِرَك. َىِذِه ِىَي اْلَوِصيَُّة اأُلوَلى ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَيَك ِمْن ُكل  َقْمِبَك َوِمْن »
«. مُُّو َواأَلْنِبَياءُ َواْلُعْظَمى. َوالثَّاِنَيُة ِمْثُمَيا; ُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسَك. ِبَياَتْيِن اْلَوِصيََّتْيِن َيَتَعمَُّق النَّاُموُس كُ 

 (:4 -48; 33)مت
 ;قال لو ،بطرسسمعان عد القيامة مع ففي لقاء المسيح ب ،ةونفس الوصية عن الخدم

َقاَل «. َنَعْم َيا َربُّ َأْنَت َتْعَمُم َأن ي ُأِحبُّكَ »َقاَل َلُو; « َأْكَثَر ِمْن َىؤاَُلِء؟ َأُتِحبُِّنيَيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا »
 .«ر َعًِخَراِفي»ٱَلُو; 

 «؟َأُتِحبُِّنياُن ْبَن ُيوَنا َيا ِسْمعَ »َقاَل َلُو َأْيضًا ثَاِنَيًة; 
 «.ر َعًَغَنِمي»ٱَقاَل َلُو; «. َنَعْم َيا َربُّ َأْنَت َتْعَمُم َأن ي ُأِحبُّكَ »َقاَل َلُو;  

اَل َلُو; َفَحِزَن ُبْطُرُس أَلنَُّو َقاَل َلُو َثاِلَثًة; َأُتِحبُِّني؟ َفقَ « ؟َأُتِحبُِّنيَيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا »َقاَل َلُو ثَاِلَثًة; 
 «.َيا َربُّ َأْنَت َتْعَمُم ُكلَّ َشْيٍء. َأْنَت َتْعِرُف َأن ي ُأِحبُّكَ »

 (28 -26; 32)يوًر َعًَغَنِميٱَقاَل َلُو َيُسوُع; 
إن كنت ُتحبني » ;نجيل والبحث عن الضالين دافعو الوحيد ىو الحب هللفالخدمة والمناداة باإل

 عندي"حقًا افعل ىذا من أجمي فيم أغمى ما 
 .لى الحياةإحقًا فستسعى لتستردىم من اليالك نك إن كنت تحبيم أل نخريالحب لآلكذلك ىو و 

 .واجب نؤديو إلرضاء اهلل بل ىي عمل المحبة تالخدمة ليس
 
 
 
 
 
 
 



ًاالبنعقميةًالفرقًبينًعقميةًاألجيرًًو (2
 (39; 32)مت «اْلَيْوَم اْعَمْل ِفي َكْرِمي اْذَىبِ  َياًاب ِني»

 بناء وليس لمعبيدلؤلالخدمة ىي نداء 
  ;نجيل يوحناإولقد شرح المسيح ىذا بوضوح في 

َراَف َوَأمَّا الَِّذي ُىَو َأِجيٌر َوَلْيَس َراِعيًا الَِّذي َلْيَسِت اْلِخَراُف َلُو َفَيَرى الذ ْئَب ُمْقِباًل َوَيْتُرُك اْلخِ »
; 21)يو «يٌر َواَل ُيَباِلي ِباْلِخَرافِ أَلِجيُر َيْيُرُب أَلنَُّو َأجِ ٱوَ َوَيْيُرُب َفَيْخَطُف الذ ْئُب اْلِخَراَف َوُيَبد ُدَىا. 

23) 
لن  ،لو وظيفة وعمل بالنسبة الذي الخدمة جره عن عمموأالخادم المأجور الذي يتقاضى 

 زيستطيع أن ُيضحي بحياتو من أجل الخراف
ميس أجير بل ىو أما االبن ف ،جير ىو الذي يعمل عند صاحب الحقل أو صاحب القطيعاأل

 .مالك وشريك لو نفس قمب الراعي الصالح الذي يضع نفسو عن الخراف
  ;االبن ال يعمل عند صاحب الحقل لكنو يعمل مع والده وىذا ما يقولو بولس الرسول

 (:; 4كو2) «َفاَلَحُة اهلِل ِبَناُء اهللِ  َوَأْنُتمْ  َعاِماَلِنًَمَعًاللًَِفِإنََّنا َنْحُن »
أو أن أقوم بالخدمة والعمل معو  بقدراتيًوامكانياتيجمو ألفرق ىنا عظيم أني أقوم بعمل من وا

 أي أني ال أخدم اهلل لكن أخدم مع اهلل بروحو.. بقوتو.. بحكمتو. ،بقدراتهًوامكانياته
ْن َكاَن َيْخِدُم َأَحٌد َفَكَأق َواِلًاللًِِإْن َكاَن َيَتَكمَُّم َأَحٌد ( »22; 5بط 2أيضًا في ) َنُحَهاًاللًُ، َواِ  ًُقوٍَّةًَيم  ، َفَكَأنَُّهًِمن 

َد اهلُل ِفي ُكل  َشْيٍء ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َلُو اْلَمْجُد وَ  ْمَطاُن اِلَكْي َيَتَمجَّ   «ِإَلى َأَبِد اآلِبِديَن. آِمينَ لسُّ

 المرسلًخادم (3
 داؤه كخادمدافعو ىو الحب وموقفو ىو ابن لكن أ

لكننا رأينا ىذا  ،جير أو عبدأبن وليس انو أل وىمة متناقض مع المبدأ الثاني و قد يبدو ىذا أل
لى إحبنا أب والذي بدي المحبوب من اآلزلي األبوضوح في المسيح نفسو االبن الوحيد األ

 ;المنتيى
ِدمًََكَما َأنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َلْم َيْأِت ِلُيْخَدَم َبْل »  (39; 31)مت «َوِلَيْبِذَل َنْفَسُو ِفْدَيًة َعْن َكِثيِرينَ  ِلَيخ 



ًَخاِدماًًَفاَل َيُكوُن َىَكَذا ِفيُكْم. َبْل َمْن َأَراَد َأْن َيُكوَن ِفيُكْم َعِظيمًا َفْمَيُكْن » َوَمْن َأَراَد َأْن َيُكوَن  َلُكم 
ًَعب داًًِفيُكْم َأوَّاًل َفْمَيُكْن   (38 ،37; 31)مت« َلُكم 

ْم َأْرُجَل َبْعٍض َفِإْن ُكْنُت َوَأَنا السَّي ُد َواْلُمَعم ُم َقْد َغَسْمُت َأْرُجَمُكْم َفَأْنُتْم َيِجُب َعَمْيُكْم َأْن َيْغِسَل َبْعُضكُ 
 (25; 24)يو

فكتب يقول في الرسالة الثانية الى أىل  ،الرسول بولس ىذه الحقيقة من السيد ، تعممأيضاً 
ًَلُكمً ًَوَلِكْن ِبَأْنُفِسَناَفِإنََّنا َلْسَنا َنْكِرُز ِبَأْنُفِسَنا، َبْل ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َرّبًا، »; ثوسنكور  ِمْن َأْجِل  َعِبيدًا

 (6; 5كو3) «َيُسوعَ 
ْن ُكْنُت ُكمََّما ُأِحبُّكُ  ُأن ِفُقًَوأُن َفقًَُوَأمَّا َأَنا َفِبُكل  ُسُروٍر » ! َفْمَيُكنْ ْم َأْكثَ أَلْجِل َأْنُفِسُكْم، َواِ  « َر ُأَحبُّ َأَقلَّ
 (27، 26; 23كو3)

ىو  لننفق وُننفق من أجميم كما فعل ، بلفنحن مرسمين من المعمم لنخدم الناس ال لنسود عمييم
 .ثر خطواتوإتاركًا لنا مثااًل لكي نتبع 

 هوًالرسالةًالمقرؤةًوالمنظورةً (4
 فحياتو كانت رسالة وليست مجرد كممات وتعاليم  ،وىذا ما عاشو السيد نفسو

ُل َأْنَشْأُتُو َيا َثاُوِفيُمُس َعْن َجِميِع » َيُسوُعًاْلَكاَلُم اأَلوَّ  (2;2)أع «َوُيَعمُِّمًِبهًًَِيف َعُمهًَُماًاب َتَدأًَ
 نجيل ليس مجرد كممات لكنو ىوفاإل ،خريينواًل أي يجسده لكي يراه الناظر ثم يعممو لآلأيفعمو 
 .الحياة

 ;يكتب بولس الى أىل كورنثوس
ًِرَساَلُتَنا» ًَوَمق ُروَءةًً، َمْكُتوَبًة ِفي ُقُموِبَنا، َأن ُتم  ًِرَساَلُةًًَظاِهِرينًَِمْن َجِميِع النَّاِس.  َمع ُروَفًة َأنَُّكم 

، ال َمِسيحًِ ي َأْلَواِح اَل ِفي َأْلَواٍح َحَجِريٍَّة َبْل فِ ، َمْخُدوَمًة ِمنَّا، َمْكُتوَبًة اَل ِبِحْبٍر َبْل ِبُروِح اهلِل اْلَحي 
 (4 ،3; 4كو3) «َقْمٍب َلْحِميَّةٍ 
تب عن لكنيا بشر يعيشون في العالم وىذا ما كُ  ،نجيل ليست كممات عمى ورقفرسالة اإل
 ; ولىالكنيسة األ

ًالشَّع بًُِمَسب ِحيَن اهلَل » ًَجِميِع ًَلَدى ًِنع َمٌة ُكلَّ َيْوٍم َيُضمُّ ِإَلى اْلَكِنيَسِة الَِّذيَن  . َوَكاَن الرَّبُّ َوَلُهم 
 .(58; 3)أع« َيْخُمُصونَ 


