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األحد السادس من زمن العنصرة العنوان األحد

١صفحة

إرسال الرسل
(متى ١٦/١٠-٢٥)

اءَ كَاحلَيَّات،  كَمَ َ الذِّئَاب. فَكُونُوا حُ لُكُم كَاخلِرَافِ بَنيْ ْسِ َنَا أُر ا أ : «هَ ١٦. قالَ الربُّ يَسوعُ لِتالميذِهِ
ام. اءَ كَاحلَمَ ووُدَعَ

دُونَكُم . لِ م يَجْ هِ عِ امِ جَ َالِس، وفي مَ ونَكُم إِلى اجملَ لِمُ يُسْ م سَ َّهُ إِن ذَرُوا النَّاس! فَ ١٧. إِحْ
. م وِلِألُممَ ادَةً لَهُ هَ لي، شَ نْ أَجْ ُلُوكِ مِ اقُونَ إِلى الوُالةِ وامل ١٨. وتُسَ

ةِ  اعَ ونَ في تِلْكَ السَّ طَ تُعْ َّكُم سَ إِن ون، فَ َاذَا تَتَكَلَّمُ وا كَيْفَ أَو مبِ تَمُّ ونَكُم، ال تَهْ لِمُ َ يُسْ ١٩. وحِنيْ
ونَ بِهِ. ا تَتَكَلَّمُ مَ

ُتَكَلِّمُ فِيْكُم. وَ امل َبِيْكُم هُ ، بَلْ رُوحُ أ نيْ ُتَكَلِّمِ ْتُمُ ٱمل َن تُم أ لَسْ ٢٠. فَ
م. تُلُونَهُ م ويَقْ لى وَالِدِيْهِ َوْالدُ عَ َّدُ األ ر ْنَهُ، ويَتَمَ َبُ ٱب َوْت، واأل اهُ إِلى امل َخُ أَخَ لِمُ األ يُسْ ٢١. وسَ

لُصْ. ى يَخْ ُنْتَهَ ْ إِلى امل نْ يَصبِر ي، ومَ مِ لِ ٱسْ نْ أَجْ يْعُ النَّاسِ مِ مِ كُم جَ ضُ ٢٢. ويُبْغِ
رَ  وا آخِ أَقُولُ لَكُم: لَنْ تَبْلُغُ ٱحلَقَّ  ا. فَ هَ رُبُوا إِلى غَيْرِ َدِينَة، أُهْ دُوكُم في هذِهِ امل هَ طَ ٢٣. وإِذَا ٱضْ

ان. ْنُ اإلِنْسَ ْتِيَ ٱب تَّى يَأ رَائِيلَ حَ دُنِ إِسْ مُ
. يِّدِهِ نْ سَ بْدٌ مِ هِ، وال عَ لِّمِ عَ نْ مُ لَ مِ ٢٤. لَيْسَ تِلْميذٌ أَفْضَ

قَدْ  البَيْتِ  يِّدُ  سَ كَانَ  إِنْ  فَ  . يِّدِهِ سَ ثْلَ  مِ بْدِ  والعَ هِ،  لِّمِ عَ مُ ثْلَ  مِ يْرَ  يَصِ أَنْ  يذِ  التِّلْمِ بُ  سْ حَ  .٢٥
لُ بَيْتِهِ؟ رَى أَهْ َحْ لَ زَبُول، فَكَمْ بِاأل وْهُ بَعْ مَّ سَ

مقدّمة
في هذا األحدِ، نحتفلُ بحدثِ ارسالِ االثني عشر: بعد أنْ دعاهم ليكونوا مقرّبني إليه، وشهودَ 
َّدين مبحبَّته  م مزو ، ثم ارسلَهُ ه الّذي أخذَه هو من اآلبِ ، سلَّمهم سلطانَه نفسَ عيانٍ حقيقينيِّ
يعلنو  أن  ويطلُبُ منهم  َّاه.  إي يعطيَهم  أن  اآلبَ  الّذي سألَ  بالرُّوحِ  لهم  وتأييدِه  ه  وتشجيعِ

. موات في كلِّ مكانٍ ملكوتَ السَّ

شرح اآليات
اءَ كَاحلَيَّات،  كَمَ َ الذِّئَاب. فَكُونُوا حُ لُكُم كَاخلِرَافِ بَنيْ ْسِ َنَا أُر ا أ : «هَ ١٦. قالَ الربُّ يَسوعُ لِتالميذِهِ

ام. اءَ كَاحلَمَ ووُدَعَ

. رون باخلالصِ ياطني فقط النّهم يبشّ ها ويعتبرونهم خدامَ رئيسِ الشّ بالطريقةِ عينِ

خالصة روحيّة
ً فإذا كان يسوعُ  ً ما يطلِقُ على اخليرِ شرا ً ما جتلُبُ االضطهادَ كثيرا أنْ نحيا هللا، أمرٌ كثيرا  
ه إليهم هذه االتّهاماتُ ولكنْ ذلك  ه أن تُوَجَّ يَ شيطاناً، فال بدَّ أن يتوقّع اتباعُ الكاملُ قد دُعِ
طِ االضطهادِ يستطيعُ املؤمنُ أن يطمئنَّ ألنَّ  ، ففي وسَ يتيحُ الفرصةَ للمناداةِ ببشارةِ اخلالصِ
ه عملٌ كثيرٌ ليقومَ به  ، أمامَ َّبَّ يسوعَ قد غَلَبَ العالم (يو ٣٣/١٦). ففي هذا العالمِ ،أملؤمنِ الر
 ُ . والدَّور لَ اليهم بشرى اخلالصِ ولن ينتهي عملُنا إالّ عندما يأتي املسيحُ ثانيةً واناسٌ كُثُرٌ لتصِ
ا املبدأُ مع  االكبرُ في هذه البشارةِ وهذه الرسالةِ املدعو إليها كلُّ مسيحيٍّ هي الثَّباتُ ألنَّ دومً

  .ُ َّر يسوعَ هو "من يثْبُتُ إلى النّهايةِ يخلصُ" (متى ٢٢/١٠) فهو اّلذي يُبَر

هادةِ  رُ املعركةَ في البشارةِ والشّ الرَّسولِ يخسَ إنْ يدخلُ اخلوفُ في قلبِ  . وما  واالضطرابِ
رُ عطايا اهللاِ  ةِ املوكَلَةِ إليه. فاخلوفُ يجعلُنا نخسَ لِ املهمَّ قوطِ ولفشَ ويصبحُ عرضةً للسّ

وحضورَه.
اآلبِ  "روحَ  ألنَّ  باملساعدَةِ  تالميذَه  دَ  وعَ يسوعُ  به"  تتكلّمون  ما  ه  حينِ في  ستعطون 
لَ مع موسى في العهدِ القدميِ عندما قالَ له  ماوي" هو الّذي سيتكلَّمُ فيهم كما حصَ السّ
يجبُ  ال  لذلك  (خر١٢/٤)  به"  تتكلَّمُ  ما  ك  وأعلِّمُ ك  فمِ مع  أكونُ  فإنّي   ، فاذهبْ "اآلن  الرّبُّ 
أنفسشهم  عن  دفاعصا  مبا سيقولونه  عليهم  القبضث  أُلقشيض  متى  اخلوفُ  عليهم 
في  حدث  ما  وهذا  فيهم  سيتكلّمُ  اهللاِ  فروحُ   ، ارةِ السَّ البشرى   ، باإلجنيلِ املناداةِ  بسببش 
(أع  وتكلّموا على يسوعَ  اجمللسِ  أمام  "األميّان"  ويوحنا  وقَفَ بطرسُ  لِ عندما  الرّسُ أعمالِ 

دُسِ فيهم. لِ ما يقولون بفعلِ عملِ الرُّوحِ القُ هادةِ يُعطى للرُّسُ لِ الشّ نْ أجْ ٨/٤-١٥) فمِ

م. تُلُونَهُ م ويَقْ لى وَالِدِيْهِ َوْالدُ عَ َّدُ األ ر ْنَهُ، ويَتَمَ َبُ ٱب َوْت، واأل اهُ إِلى امل َخُ أَخَ لِمُ األ يُسْ ٢١. وسَ
لُصْ. ى يَخْ ُنْتَهَ ْ إِلى امل نْ يَصبِر ي، ومَ مِ لِ ٱسْ نْ أَجْ يْعُ النَّاسِ مِ مِ كُم جَ ضُ ٢٢. ويُبْغِ

رَ  وا آخِ أَقُولُ لَكُم: لَنْ تَبْلُغُ ٱحلَقَّ  ا. فَ هَ رُبُوا إِلى غَيْرِ َدِينَة، أُهْ دُوكُم في هذِهِ امل هَ طَ ٢٣. وإِذَا ٱضْ
ان. ْنُ اإلِنْسَ ْتِيَ ٱب تَّى يَأ رَائِيلَ حَ دُنِ إِسْ مُ

ه، هم  هذه االياتُ تعبِّر بصريحِ العبارةِ أنَّ سبَبَ التَّجاربِ واخلياناتِ هم من أهلِ البيتِ نفسِ
ةُ القضائيّةُ والواشون هم  ، "األخ يسلم أخاه واألب إبنه" إنّها املالحقَ أبناءُ العائلةِ الواحدةِ
لُ هم أمامَ عداءٍ واسعِ النَطاقِ وهذا كلُّه  . فإذا الرُّسُ لِمون الرّسلَ إلى املوتِ األقارِبُ الّذين يسْ
 . " هذا االسمُ الّذي يصبحُ مع البشارةِ منطَ حياةٍ يشهدُ به كلُّ مؤمنٍ بسببِ "اسمِ يسوعَ
ا  ، فالثّباتُ الى النِّهايةِ ليس هو طريقَ اخلالصِ إمنَّ لُ في مبدأ الثَّباتِ ونتيجةُ هذا "االسم" ندخُ
، فالثَّباتُ هو نتيجةُ احلياةِ املكرّسةِ. فأمامَ  الدّليلُ على أنَّ الرَّسولَ قد سلَّم حياتَه ليسوعَ

لٌ كثيرٌ ليقومَ به وأناسٌ كُثُرٌ لتصلَ اليهم البشارةُ وهذا عملٌ ال ينتهي. مَ الرّسولِ عَ

. يِّدِهِ نْ سَ بْدٌ مِ هِ، وال عَ لِّمِ عَ نْ مُ لَ مِ ٢٤. لَيْسَ تِلْميذٌ أَفْضَ
قَدْ  البَيْتِ  يِّدُ  سَ كَانَ  إِنْ  فَ  . يِّدِهِ سَ ثْلَ  مِ بْدِ  والعَ هِ،  لِّمِ عَ مُ ثْلَ  مِ يْرَ  يَصِ أَنْ  يذِ  التِّلْمِ بُ  سْ حَ  .٢٥

لُ بَيْتِهِ؟ رَى أَهْ َحْ لَ زَبُول، فَكَمْ بِاأل وْهُ بَعْ مَّ سَ
. نالحظُ هنا التَّشديدَ على  م املصلوبِ هِ ال ينتظرُ التّالميذُ مصيرًا يختَلِفُ عن مصيرِ معلِّمِ
دِ. ويقابلُ متّى التّلميذَ مع املعلّمِ واخلادمِ مع  املسيحِ املتألمِ أكثرَ منه على املسيحِ املمجَّ
لِ (أع١/١٢-١٢).  ةٍ في كتابِ اعمالِ الرُّسُ لِ بعدَ يسوعَ بخاصَّ يّدِ وهذا ما كانه مصيرُ الرّسُ السّ
هكذا  ياطني،  الشّ رئيسُ  زبول،  بعلُ  يطانُ"،  "الشّ بأنّه  يسوعَ  َّبَّ  الر الفريسيون  اتّهم  لقد 
التّالميذَ  وسيعاملون  اهللاِ.  نَ  مِ ال  يطانِ  الشَّ نَ  مِ هي  قدرتَه  أن  فاعتبروا   ، يسوعَ وا  سمَّ

لُ تالميذَه، وهؤالءِ  ها "اآلية ١٤" فاملسيحُ يرسِ هذه اآليةُ هي آيةٌ انتقاليّةٌ إذ ترتبطُ مبا يسبِقُ
 . ا معرضني لقساوةِ الذئابِ املرسلون لن يكونوا فقط مرفوضني من قِبَلِ النَّاسِ ولكن أيضً
على  االضطهاداتُ  حتلُّ  لهذا  العظماء،ِ  مصالحَ  جذريةً  معارضةً  يعارِضُ  امللكوتِ  فإعالنُ 
ا ستكون حاضرةً.  لُ فإنّ املساعدةَ دائمً ُرسَ ، ولكن مبا أنَّ املسيحَ هو امل الّذين يشهدون للرّبّ
َّ يدخلوا  ، وأال ألم يعدْهم هو بالرُّوحِ املعزيّ والباراقليط، شرط اال تكونَ ثقتُهم ثقةً طائشةً
يتحلوا  ان  يسوعُ  يطلبُ منهم  لذلك  ها.  نتائجِ في  املشكوكِ  الوسط"  "حلول  لعبةِ  في 

." "بحذرِ احليّاةِ ووداعةِ احلمامِ

دُونَكُم . لِ م يَجْ هِ عِ امِ جَ َالِس، وفي مَ ونَكُم إِلى اجملَ لِمُ يُسْ م سَ َّهُ إِن ذَرُوا النَّاس! فَ ١٧. إِحْ
. م وِلِألُممَ ادَةً لَهُ هَ لي، شَ نْ أَجْ ُلُوكِ مِ اقُونَ إِلى الوُالةِ وامل ١٨. وتُسَ

املبشرين  هم  أليسوا   ، اجمليدةِ االنتصاراتِ  من  سلسلةً  ستكونُ  املسيرةِ  أن  التالميذُ  ظنَّ 
ولكن  املوتى؟  أقامَ  من  هذا  أوليسَ  ؟  شخصٍ آالفِ  خمسةَ  أطعمَ  الّذي  ذاك  يسوعَ  بإسمِ 
، ليس من اخلارجِ فحسبُ بل من  ضون وقد عانوا صعابًا جمةً سرعان ما فهموا أنهم سيُبغَ
ن قِبَلِ الوثنينيّ الّذين ذهبوا  ا، صعابًا واضطهاداتٍ من قِبَلِ اليهودِ في اجملامعِ ومِ الدّاخلِ أيضً
عٍ كما يذكرُه لنا كتابُ اعمالِ  وضِ لِ في أكثرِ من مَ ي الرُّسُ ربُ واجلَلدُ كانا رفيقَ إليهم. فالضّ
ُمم يذكر في  الرُّسل (اع٤٠/٥) مع بطرسَ ويوحنَّا إذْ كانوا يُجلدون ٣٩ جلدةً وبولس رسول األ

دَ أكثرَ من مرة اربعني جلدةً إالّ جلدةً. لِ رسائله أنه جُ
إستعمالُ متّى ملقولةِ "يسوقونكم إلى احلكّامِ وامللوكِ من أجلي" ( آ١٨أ) ميكنُ فهمُ هذة 
: األوّلُ أنَّ الرسلَ سيساقون إلى احلكَّامِ احمللِّينيِّ أي احلاكمُ الرّوماني املعنيَّ من  اآلية مبعنيَنيْ
َّهم سيساقون للحكَّامِ وامللوكِ  قِبَلِ قيصر أو امللوك الّذين هم خلفاءُ هيرودوس. الثّاني إن

لدى األمم الّذين سيذهبون إليهم خارجَ إسرائيل.
ً ما جتلبُ االضطهادَ. ولكن ذلك يتيحُ الفرصةَ للمناداةِ ببشارةِ اخلالصِ  فالعشية هللا كثيرا
هادةُ من أجلِ يسوعَ تكونُ  رسميةً  عوبِ (آ١٨ب) فالشّ "لتشهدوا عندهم وعند سائرِ الشّ
هادةُ  هادة هي للجميعِ لليهودِ واالممِ الوثنييةِ وهذا لن يتمَّ ولن تثمرَ الشّ وعلنيةً وهذه الشّ
جاعةَ الكافيةَ والثّقةَ ملواصلةِ املسيرةِ والبشارةِ بقربِ مجيءِ  لِ الشّ ّ إذا وُجِد لدى الرُّسُ إال

. امللكوتِ

ةِ  اعَ ونَ في تِلْكَ السَّ طَ تُعْ َّكُم سَ إِن ون، فَ َاذَا تَتَكَلَّمُ وا كَيْفَ أَو مبِ تَمُّ ونَكُم، ال تَهْ لِمُ َ يُسْ ١٩. وحِنيْ
ونَ بِهِ. ا تَتَكَلَّمُ مَ

ُتَكَلِّمُ فِيْكُم. وَ امل َبِيْكُم هُ ، بَلْ رُوحُ أ نيْ ُتَكَلِّمِ ْتُمُ ٱمل َن تُم أ لَسْ ٢٠. فَ
اخلوفِ  وليدُ  هو  االهتمامَ  ألنَّ  شيءٍ  بأيِّ  االهتمامِ  عدمِ  على  يسوعُ  يشدِّدُ  تهتموا"  "فال 
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إرسال الرسل
(متى ١٦/١٠-٢٥)

اءَ كَاحلَيَّات،  كَمَ َ الذِّئَاب. فَكُونُوا حُ لُكُم كَاخلِرَافِ بَنيْ ْسِ َنَا أُر ا أ : «هَ ١٦. قالَ الربُّ يَسوعُ لِتالميذِهِ
ام. اءَ كَاحلَمَ ووُدَعَ

دُونَكُم . لِ م يَجْ هِ عِ امِ جَ َالِس، وفي مَ ونَكُم إِلى اجملَ لِمُ يُسْ م سَ َّهُ إِن ذَرُوا النَّاس! فَ ١٧. إِحْ
. م وِلِألُممَ ادَةً لَهُ هَ لي، شَ نْ أَجْ ُلُوكِ مِ اقُونَ إِلى الوُالةِ وامل ١٨. وتُسَ

ةِ  اعَ ونَ في تِلْكَ السَّ طَ تُعْ َّكُم سَ إِن ون، فَ َاذَا تَتَكَلَّمُ وا كَيْفَ أَو مبِ تَمُّ ونَكُم، ال تَهْ لِمُ َ يُسْ ١٩. وحِنيْ
ونَ بِهِ. ا تَتَكَلَّمُ مَ

ُتَكَلِّمُ فِيْكُم. وَ امل َبِيْكُم هُ ، بَلْ رُوحُ أ نيْ ُتَكَلِّمِ ْتُمُ ٱمل َن تُم أ لَسْ ٢٠. فَ
م. تُلُونَهُ م ويَقْ لى وَالِدِيْهِ َوْالدُ عَ َّدُ األ ر ْنَهُ، ويَتَمَ َبُ ٱب َوْت، واأل اهُ إِلى امل َخُ أَخَ لِمُ األ يُسْ ٢١. وسَ

لُصْ. ى يَخْ ُنْتَهَ ْ إِلى امل نْ يَصبِر ي، ومَ مِ لِ ٱسْ نْ أَجْ يْعُ النَّاسِ مِ مِ كُم جَ ضُ ٢٢. ويُبْغِ
رَ  وا آخِ أَقُولُ لَكُم: لَنْ تَبْلُغُ ٱحلَقَّ  ا. فَ هَ رُبُوا إِلى غَيْرِ َدِينَة، أُهْ دُوكُم في هذِهِ امل هَ طَ ٢٣. وإِذَا ٱضْ

ان. ْنُ اإلِنْسَ ْتِيَ ٱب تَّى يَأ رَائِيلَ حَ دُنِ إِسْ مُ
. يِّدِهِ نْ سَ بْدٌ مِ هِ، وال عَ لِّمِ عَ نْ مُ لَ مِ ٢٤. لَيْسَ تِلْميذٌ أَفْضَ

قَدْ  البَيْتِ  يِّدُ  سَ كَانَ  إِنْ  فَ  . يِّدِهِ سَ ثْلَ  مِ بْدِ  والعَ هِ،  لِّمِ عَ مُ ثْلَ  مِ يْرَ  يَصِ أَنْ  يذِ  التِّلْمِ بُ  سْ حَ  .٢٥
لُ بَيْتِهِ؟ رَى أَهْ َحْ لَ زَبُول، فَكَمْ بِاأل وْهُ بَعْ مَّ سَ

مقدّمة
في هذا األحدِ، نحتفلُ بحدثِ ارسالِ االثني عشر: بعد أنْ دعاهم ليكونوا مقرّبني إليه، وشهودَ 
َّدين مبحبَّته  م مزو ، ثم ارسلَهُ ه الّذي أخذَه هو من اآلبِ ، سلَّمهم سلطانَه نفسَ عيانٍ حقيقينيِّ
يعلنو  أن  ويطلُبُ منهم  َّاه.  إي يعطيَهم  أن  اآلبَ  الّذي سألَ  بالرُّوحِ  لهم  وتأييدِه  ه  وتشجيعِ

. موات في كلِّ مكانٍ ملكوتَ السَّ

شرح اآليات
اءَ كَاحلَيَّات،  كَمَ َ الذِّئَاب. فَكُونُوا حُ لُكُم كَاخلِرَافِ بَنيْ ْسِ َنَا أُر ا أ : «هَ ١٦. قالَ الربُّ يَسوعُ لِتالميذِهِ

ام. اءَ كَاحلَمَ ووُدَعَ

. رون باخلالصِ ياطني فقط النّهم يبشّ ها ويعتبرونهم خدامَ رئيسِ الشّ بالطريقةِ عينِ

خالصة روحيّة
ً فإذا كان يسوعُ  ً ما يطلِقُ على اخليرِ شرا ً ما جتلُبُ االضطهادَ كثيرا أنْ نحيا هللا، أمرٌ كثيرا  
ه إليهم هذه االتّهاماتُ ولكنْ ذلك  ه أن تُوَجَّ يَ شيطاناً، فال بدَّ أن يتوقّع اتباعُ الكاملُ قد دُعِ
طِ االضطهادِ يستطيعُ املؤمنُ أن يطمئنَّ ألنَّ  ، ففي وسَ يتيحُ الفرصةَ للمناداةِ ببشارةِ اخلالصِ
ه عملٌ كثيرٌ ليقومَ به  ، أمامَ َّبَّ يسوعَ قد غَلَبَ العالم (يو ٣٣/١٦). ففي هذا العالمِ ،أملؤمنِ الر
 ُ . والدَّور لَ اليهم بشرى اخلالصِ ولن ينتهي عملُنا إالّ عندما يأتي املسيحُ ثانيةً واناسٌ كُثُرٌ لتصِ
ا املبدأُ مع  االكبرُ في هذه البشارةِ وهذه الرسالةِ املدعو إليها كلُّ مسيحيٍّ هي الثَّباتُ ألنَّ دومً

  .ُ َّر يسوعَ هو "من يثْبُتُ إلى النّهايةِ يخلصُ" (متى ٢٢/١٠) فهو اّلذي يُبَر

هادةِ  رُ املعركةَ في البشارةِ والشّ الرَّسولِ يخسَ إنْ يدخلُ اخلوفُ في قلبِ  . وما  واالضطرابِ
رُ عطايا اهللاِ  ةِ املوكَلَةِ إليه. فاخلوفُ يجعلُنا نخسَ لِ املهمَّ قوطِ ولفشَ ويصبحُ عرضةً للسّ

وحضورَه.
اآلبِ  "روحَ  ألنَّ  باملساعدَةِ  تالميذَه  دَ  وعَ يسوعُ  به"  تتكلّمون  ما  ه  حينِ في  ستعطون 
لَ مع موسى في العهدِ القدميِ عندما قالَ له  ماوي" هو الّذي سيتكلَّمُ فيهم كما حصَ السّ
يجبُ  ال  لذلك  (خر١٢/٤)  به"  تتكلَّمُ  ما  ك  وأعلِّمُ ك  فمِ مع  أكونُ  فإنّي   ، فاذهبْ "اآلن  الرّبُّ 
أنفسشهم  عن  دفاعصا  مبا سيقولونه  عليهم  القبضث  أُلقشيض  متى  اخلوفُ  عليهم 
في  حدث  ما  وهذا  فيهم  سيتكلّمُ  اهللاِ  فروحُ   ، ارةِ السَّ البشرى   ، باإلجنيلِ املناداةِ  بسببش 
(أع  وتكلّموا على يسوعَ  اجمللسِ  أمام  "األميّان"  ويوحنا  وقَفَ بطرسُ  لِ عندما  الرّسُ أعمالِ 

دُسِ فيهم. لِ ما يقولون بفعلِ عملِ الرُّوحِ القُ هادةِ يُعطى للرُّسُ لِ الشّ نْ أجْ ٨/٤-١٥) فمِ

م. تُلُونَهُ م ويَقْ لى وَالِدِيْهِ َوْالدُ عَ َّدُ األ ر ْنَهُ، ويَتَمَ َبُ ٱب َوْت، واأل اهُ إِلى امل َخُ أَخَ لِمُ األ يُسْ ٢١. وسَ
لُصْ. ى يَخْ ُنْتَهَ ْ إِلى امل نْ يَصبِر ي، ومَ مِ لِ ٱسْ نْ أَجْ يْعُ النَّاسِ مِ مِ كُم جَ ضُ ٢٢. ويُبْغِ

رَ  وا آخِ أَقُولُ لَكُم: لَنْ تَبْلُغُ ٱحلَقَّ  ا. فَ هَ رُبُوا إِلى غَيْرِ َدِينَة، أُهْ دُوكُم في هذِهِ امل هَ طَ ٢٣. وإِذَا ٱضْ
ان. ْنُ اإلِنْسَ ْتِيَ ٱب تَّى يَأ رَائِيلَ حَ دُنِ إِسْ مُ

ه، هم  هذه االياتُ تعبِّر بصريحِ العبارةِ أنَّ سبَبَ التَّجاربِ واخلياناتِ هم من أهلِ البيتِ نفسِ
ةُ القضائيّةُ والواشون هم  ، "األخ يسلم أخاه واألب إبنه" إنّها املالحقَ أبناءُ العائلةِ الواحدةِ
لُ هم أمامَ عداءٍ واسعِ النَطاقِ وهذا كلُّه  . فإذا الرُّسُ لِمون الرّسلَ إلى املوتِ األقارِبُ الّذين يسْ
 . " هذا االسمُ الّذي يصبحُ مع البشارةِ منطَ حياةٍ يشهدُ به كلُّ مؤمنٍ بسببِ "اسمِ يسوعَ
ا  ، فالثّباتُ الى النِّهايةِ ليس هو طريقَ اخلالصِ إمنَّ لُ في مبدأ الثَّباتِ ونتيجةُ هذا "االسم" ندخُ
، فالثَّباتُ هو نتيجةُ احلياةِ املكرّسةِ. فأمامَ  الدّليلُ على أنَّ الرَّسولَ قد سلَّم حياتَه ليسوعَ

لٌ كثيرٌ ليقومَ به وأناسٌ كُثُرٌ لتصلَ اليهم البشارةُ وهذا عملٌ ال ينتهي. مَ الرّسولِ عَ

. يِّدِهِ نْ سَ بْدٌ مِ هِ، وال عَ لِّمِ عَ نْ مُ لَ مِ ٢٤. لَيْسَ تِلْميذٌ أَفْضَ
قَدْ  البَيْتِ  يِّدُ  سَ كَانَ  إِنْ  فَ  . يِّدِهِ سَ ثْلَ  مِ بْدِ  والعَ هِ،  لِّمِ عَ مُ ثْلَ  مِ يْرَ  يَصِ أَنْ  يذِ  التِّلْمِ بُ  سْ حَ  .٢٥

لُ بَيْتِهِ؟ رَى أَهْ َحْ لَ زَبُول، فَكَمْ بِاأل وْهُ بَعْ مَّ سَ
. نالحظُ هنا التَّشديدَ على  م املصلوبِ هِ ال ينتظرُ التّالميذُ مصيرًا يختَلِفُ عن مصيرِ معلِّمِ
دِ. ويقابلُ متّى التّلميذَ مع املعلّمِ واخلادمِ مع  املسيحِ املتألمِ أكثرَ منه على املسيحِ املمجَّ
لِ (أع١/١٢-١٢).  ةٍ في كتابِ اعمالِ الرُّسُ لِ بعدَ يسوعَ بخاصَّ يّدِ وهذا ما كانه مصيرُ الرّسُ السّ
هكذا  ياطني،  الشّ رئيسُ  زبول،  بعلُ  يطانُ"،  "الشّ بأنّه  يسوعَ  َّبَّ  الر الفريسيون  اتّهم  لقد 
التّالميذَ  وسيعاملون  اهللاِ.  نَ  مِ ال  يطانِ  الشَّ نَ  مِ هي  قدرتَه  أن  فاعتبروا   ، يسوعَ وا  سمَّ

٢صفحة

لُ تالميذَه، وهؤالءِ  ها "اآلية ١٤" فاملسيحُ يرسِ هذه اآليةُ هي آيةٌ انتقاليّةٌ إذ ترتبطُ مبا يسبِقُ
 . ا معرضني لقساوةِ الذئابِ املرسلون لن يكونوا فقط مرفوضني من قِبَلِ النَّاسِ ولكن أيضً
على  االضطهاداتُ  حتلُّ  لهذا  العظماء،ِ  مصالحَ  جذريةً  معارضةً  يعارِضُ  امللكوتِ  فإعالنُ 
ا ستكون حاضرةً.  لُ فإنّ املساعدةَ دائمً ُرسَ ، ولكن مبا أنَّ املسيحَ هو امل الّذين يشهدون للرّبّ
َّ يدخلوا  ، وأال ألم يعدْهم هو بالرُّوحِ املعزيّ والباراقليط، شرط اال تكونَ ثقتُهم ثقةً طائشةً
يتحلوا  ان  يسوعُ  يطلبُ منهم  لذلك  ها.  نتائجِ في  املشكوكِ  الوسط"  "حلول  لعبةِ  في 

." "بحذرِ احليّاةِ ووداعةِ احلمامِ

دُونَكُم . لِ م يَجْ هِ عِ امِ جَ َالِس، وفي مَ ونَكُم إِلى اجملَ لِمُ يُسْ م سَ َّهُ إِن ذَرُوا النَّاس! فَ ١٧. إِحْ
. م وِلِألُممَ ادَةً لَهُ هَ لي، شَ نْ أَجْ ُلُوكِ مِ اقُونَ إِلى الوُالةِ وامل ١٨. وتُسَ

املبشرين  هم  أليسوا   ، اجمليدةِ االنتصاراتِ  من  سلسلةً  ستكونُ  املسيرةِ  أن  التالميذُ  ظنَّ 
ولكن  املوتى؟  أقامَ  من  هذا  أوليسَ  ؟  شخصٍ آالفِ  خمسةَ  أطعمَ  الّذي  ذاك  يسوعَ  بإسمِ 
، ليس من اخلارجِ فحسبُ بل من  ضون وقد عانوا صعابًا جمةً سرعان ما فهموا أنهم سيُبغَ
ن قِبَلِ الوثنينيّ الّذين ذهبوا  ا، صعابًا واضطهاداتٍ من قِبَلِ اليهودِ في اجملامعِ ومِ الدّاخلِ أيضً
عٍ كما يذكرُه لنا كتابُ اعمالِ  وضِ لِ في أكثرِ من مَ ي الرُّسُ ربُ واجلَلدُ كانا رفيقَ إليهم. فالضّ
ُمم يذكر في  الرُّسل (اع٤٠/٥) مع بطرسَ ويوحنَّا إذْ كانوا يُجلدون ٣٩ جلدةً وبولس رسول األ

دَ أكثرَ من مرة اربعني جلدةً إالّ جلدةً. لِ رسائله أنه جُ
إستعمالُ متّى ملقولةِ "يسوقونكم إلى احلكّامِ وامللوكِ من أجلي" ( آ١٨أ) ميكنُ فهمُ هذة 
: األوّلُ أنَّ الرسلَ سيساقون إلى احلكَّامِ احمللِّينيِّ أي احلاكمُ الرّوماني املعنيَّ من  اآلية مبعنيَنيْ
َّهم سيساقون للحكَّامِ وامللوكِ  قِبَلِ قيصر أو امللوك الّذين هم خلفاءُ هيرودوس. الثّاني إن

لدى األمم الّذين سيذهبون إليهم خارجَ إسرائيل.
ً ما جتلبُ االضطهادَ. ولكن ذلك يتيحُ الفرصةَ للمناداةِ ببشارةِ اخلالصِ  فالعشية هللا كثيرا
هادةُ من أجلِ يسوعَ تكونُ  رسميةً  عوبِ (آ١٨ب) فالشّ "لتشهدوا عندهم وعند سائرِ الشّ
هادةُ  هادة هي للجميعِ لليهودِ واالممِ الوثنييةِ وهذا لن يتمَّ ولن تثمرَ الشّ وعلنيةً وهذه الشّ
جاعةَ الكافيةَ والثّقةَ ملواصلةِ املسيرةِ والبشارةِ بقربِ مجيءِ  لِ الشّ ّ إذا وُجِد لدى الرُّسُ إال

. امللكوتِ

ةِ  اعَ ونَ في تِلْكَ السَّ طَ تُعْ َّكُم سَ إِن ون، فَ َاذَا تَتَكَلَّمُ وا كَيْفَ أَو مبِ تَمُّ ونَكُم، ال تَهْ لِمُ َ يُسْ ١٩. وحِنيْ
ونَ بِهِ. ا تَتَكَلَّمُ مَ

ُتَكَلِّمُ فِيْكُم. وَ امل َبِيْكُم هُ ، بَلْ رُوحُ أ نيْ ُتَكَلِّمِ ْتُمُ ٱمل َن تُم أ لَسْ ٢٠. فَ
اخلوفِ  وليدُ  هو  االهتمامَ  ألنَّ  شيءٍ  بأيِّ  االهتمامِ  عدمِ  على  يسوعُ  يشدِّدُ  تهتموا"  "فال 



إرسال الرسل
(متى ١٦/١٠-٢٥)

اءَ كَاحلَيَّات،  كَمَ َ الذِّئَاب. فَكُونُوا حُ لُكُم كَاخلِرَافِ بَنيْ ْسِ َنَا أُر ا أ : «هَ ١٦. قالَ الربُّ يَسوعُ لِتالميذِهِ
ام. اءَ كَاحلَمَ ووُدَعَ

دُونَكُم . لِ م يَجْ هِ عِ امِ جَ َالِس، وفي مَ ونَكُم إِلى اجملَ لِمُ يُسْ م سَ َّهُ إِن ذَرُوا النَّاس! فَ ١٧. إِحْ
. م وِلِألُممَ ادَةً لَهُ هَ لي، شَ نْ أَجْ ُلُوكِ مِ اقُونَ إِلى الوُالةِ وامل ١٨. وتُسَ

ةِ  اعَ ونَ في تِلْكَ السَّ طَ تُعْ َّكُم سَ إِن ون، فَ َاذَا تَتَكَلَّمُ وا كَيْفَ أَو مبِ تَمُّ ونَكُم، ال تَهْ لِمُ َ يُسْ ١٩. وحِنيْ
ونَ بِهِ. ا تَتَكَلَّمُ مَ

ُتَكَلِّمُ فِيْكُم. وَ امل َبِيْكُم هُ ، بَلْ رُوحُ أ نيْ ُتَكَلِّمِ ْتُمُ ٱمل َن تُم أ لَسْ ٢٠. فَ
م. تُلُونَهُ م ويَقْ لى وَالِدِيْهِ َوْالدُ عَ َّدُ األ ر ْنَهُ، ويَتَمَ َبُ ٱب َوْت، واأل اهُ إِلى امل َخُ أَخَ لِمُ األ يُسْ ٢١. وسَ

لُصْ. ى يَخْ ُنْتَهَ ْ إِلى امل نْ يَصبِر ي، ومَ مِ لِ ٱسْ نْ أَجْ يْعُ النَّاسِ مِ مِ كُم جَ ضُ ٢٢. ويُبْغِ
رَ  وا آخِ أَقُولُ لَكُم: لَنْ تَبْلُغُ ٱحلَقَّ  ا. فَ هَ رُبُوا إِلى غَيْرِ َدِينَة، أُهْ دُوكُم في هذِهِ امل هَ طَ ٢٣. وإِذَا ٱضْ

ان. ْنُ اإلِنْسَ ْتِيَ ٱب تَّى يَأ رَائِيلَ حَ دُنِ إِسْ مُ
. يِّدِهِ نْ سَ بْدٌ مِ هِ، وال عَ لِّمِ عَ نْ مُ لَ مِ ٢٤. لَيْسَ تِلْميذٌ أَفْضَ

قَدْ  البَيْتِ  يِّدُ  سَ كَانَ  إِنْ  فَ  . يِّدِهِ سَ ثْلَ  مِ بْدِ  والعَ هِ،  لِّمِ عَ مُ ثْلَ  مِ يْرَ  يَصِ أَنْ  يذِ  التِّلْمِ بُ  سْ حَ  .٢٥
لُ بَيْتِهِ؟ رَى أَهْ َحْ لَ زَبُول، فَكَمْ بِاأل وْهُ بَعْ مَّ سَ

مقدّمة
في هذا األحدِ، نحتفلُ بحدثِ ارسالِ االثني عشر: بعد أنْ دعاهم ليكونوا مقرّبني إليه، وشهودَ 
َّدين مبحبَّته  م مزو ، ثم ارسلَهُ ه الّذي أخذَه هو من اآلبِ ، سلَّمهم سلطانَه نفسَ عيانٍ حقيقينيِّ
يعلنو  أن  ويطلُبُ منهم  َّاه.  إي يعطيَهم  أن  اآلبَ  الّذي سألَ  بالرُّوحِ  لهم  وتأييدِه  ه  وتشجيعِ

. موات في كلِّ مكانٍ ملكوتَ السَّ

شرح اآليات
اءَ كَاحلَيَّات،  كَمَ َ الذِّئَاب. فَكُونُوا حُ لُكُم كَاخلِرَافِ بَنيْ ْسِ َنَا أُر ا أ : «هَ ١٦. قالَ الربُّ يَسوعُ لِتالميذِهِ

ام. اءَ كَاحلَمَ ووُدَعَ

. رون باخلالصِ ياطني فقط النّهم يبشّ ها ويعتبرونهم خدامَ رئيسِ الشّ بالطريقةِ عينِ

خالصة روحيّة
ً فإذا كان يسوعُ  ً ما يطلِقُ على اخليرِ شرا ً ما جتلُبُ االضطهادَ كثيرا أنْ نحيا هللا، أمرٌ كثيرا  
ه إليهم هذه االتّهاماتُ ولكنْ ذلك  ه أن تُوَجَّ يَ شيطاناً، فال بدَّ أن يتوقّع اتباعُ الكاملُ قد دُعِ
طِ االضطهادِ يستطيعُ املؤمنُ أن يطمئنَّ ألنَّ  ، ففي وسَ يتيحُ الفرصةَ للمناداةِ ببشارةِ اخلالصِ
ه عملٌ كثيرٌ ليقومَ به  ، أمامَ َّبَّ يسوعَ قد غَلَبَ العالم (يو ٣٣/١٦). ففي هذا العالمِ ،أملؤمنِ الر
 ُ . والدَّور لَ اليهم بشرى اخلالصِ ولن ينتهي عملُنا إالّ عندما يأتي املسيحُ ثانيةً واناسٌ كُثُرٌ لتصِ
ا املبدأُ مع  االكبرُ في هذه البشارةِ وهذه الرسالةِ املدعو إليها كلُّ مسيحيٍّ هي الثَّباتُ ألنَّ دومً

  .ُ َّر يسوعَ هو "من يثْبُتُ إلى النّهايةِ يخلصُ" (متى ٢٢/١٠) فهو اّلذي يُبَر

٣صفحة

هادةِ  رُ املعركةَ في البشارةِ والشّ الرَّسولِ يخسَ إنْ يدخلُ اخلوفُ في قلبِ  . وما  واالضطرابِ
رُ عطايا اهللاِ  ةِ املوكَلَةِ إليه. فاخلوفُ يجعلُنا نخسَ لِ املهمَّ قوطِ ولفشَ ويصبحُ عرضةً للسّ

وحضورَه.
اآلبِ  "روحَ  ألنَّ  باملساعدَةِ  تالميذَه  دَ  وعَ يسوعُ  به"  تتكلّمون  ما  ه  حينِ في  ستعطون 
لَ مع موسى في العهدِ القدميِ عندما قالَ له  ماوي" هو الّذي سيتكلَّمُ فيهم كما حصَ السّ
يجبُ  ال  لذلك  (خر١٢/٤)  به"  تتكلَّمُ  ما  ك  وأعلِّمُ ك  فمِ مع  أكونُ  فإنّي   ، فاذهبْ "اآلن  الرّبُّ 
أنفسشهم  عن  دفاعصا  مبا سيقولونه  عليهم  القبضث  أُلقشيض  متى  اخلوفُ  عليهم 
في  حدث  ما  وهذا  فيهم  سيتكلّمُ  اهللاِ  فروحُ   ، ارةِ السَّ البشرى   ، باإلجنيلِ املناداةِ  بسببش 
(أع  وتكلّموا على يسوعَ  اجمللسِ  أمام  "األميّان"  ويوحنا  وقَفَ بطرسُ  لِ عندما  الرّسُ أعمالِ 

دُسِ فيهم. لِ ما يقولون بفعلِ عملِ الرُّوحِ القُ هادةِ يُعطى للرُّسُ لِ الشّ نْ أجْ ٨/٤-١٥) فمِ

م. تُلُونَهُ م ويَقْ لى وَالِدِيْهِ َوْالدُ عَ َّدُ األ ر ْنَهُ، ويَتَمَ َبُ ٱب َوْت، واأل اهُ إِلى امل َخُ أَخَ لِمُ األ يُسْ ٢١. وسَ
لُصْ. ى يَخْ ُنْتَهَ ْ إِلى امل نْ يَصبِر ي، ومَ مِ لِ ٱسْ نْ أَجْ يْعُ النَّاسِ مِ مِ كُم جَ ضُ ٢٢. ويُبْغِ

رَ  وا آخِ أَقُولُ لَكُم: لَنْ تَبْلُغُ ٱحلَقَّ  ا. فَ هَ رُبُوا إِلى غَيْرِ َدِينَة، أُهْ دُوكُم في هذِهِ امل هَ طَ ٢٣. وإِذَا ٱضْ
ان. ْنُ اإلِنْسَ ْتِيَ ٱب تَّى يَأ رَائِيلَ حَ دُنِ إِسْ مُ

ه، هم  هذه االياتُ تعبِّر بصريحِ العبارةِ أنَّ سبَبَ التَّجاربِ واخلياناتِ هم من أهلِ البيتِ نفسِ
ةُ القضائيّةُ والواشون هم  ، "األخ يسلم أخاه واألب إبنه" إنّها املالحقَ أبناءُ العائلةِ الواحدةِ
لُ هم أمامَ عداءٍ واسعِ النَطاقِ وهذا كلُّه  . فإذا الرُّسُ لِمون الرّسلَ إلى املوتِ األقارِبُ الّذين يسْ
 . " هذا االسمُ الّذي يصبحُ مع البشارةِ منطَ حياةٍ يشهدُ به كلُّ مؤمنٍ بسببِ "اسمِ يسوعَ
ا  ، فالثّباتُ الى النِّهايةِ ليس هو طريقَ اخلالصِ إمنَّ لُ في مبدأ الثَّباتِ ونتيجةُ هذا "االسم" ندخُ
، فالثَّباتُ هو نتيجةُ احلياةِ املكرّسةِ. فأمامَ  الدّليلُ على أنَّ الرَّسولَ قد سلَّم حياتَه ليسوعَ

لٌ كثيرٌ ليقومَ به وأناسٌ كُثُرٌ لتصلَ اليهم البشارةُ وهذا عملٌ ال ينتهي. مَ الرّسولِ عَ

. يِّدِهِ نْ سَ بْدٌ مِ هِ، وال عَ لِّمِ عَ نْ مُ لَ مِ ٢٤. لَيْسَ تِلْميذٌ أَفْضَ
قَدْ  البَيْتِ  يِّدُ  سَ كَانَ  إِنْ  فَ  . يِّدِهِ سَ ثْلَ  مِ بْدِ  والعَ هِ،  لِّمِ عَ مُ ثْلَ  مِ يْرَ  يَصِ أَنْ  يذِ  التِّلْمِ بُ  سْ حَ  .٢٥

لُ بَيْتِهِ؟ رَى أَهْ َحْ لَ زَبُول، فَكَمْ بِاأل وْهُ بَعْ مَّ سَ
. نالحظُ هنا التَّشديدَ على  م املصلوبِ هِ ال ينتظرُ التّالميذُ مصيرًا يختَلِفُ عن مصيرِ معلِّمِ
دِ. ويقابلُ متّى التّلميذَ مع املعلّمِ واخلادمِ مع  املسيحِ املتألمِ أكثرَ منه على املسيحِ املمجَّ
لِ (أع١/١٢-١٢).  ةٍ في كتابِ اعمالِ الرُّسُ لِ بعدَ يسوعَ بخاصَّ يّدِ وهذا ما كانه مصيرُ الرّسُ السّ
هكذا  ياطني،  الشّ رئيسُ  زبول،  بعلُ  يطانُ"،  "الشّ بأنّه  يسوعَ  َّبَّ  الر الفريسيون  اتّهم  لقد 
التّالميذَ  وسيعاملون  اهللاِ.  نَ  مِ ال  يطانِ  الشَّ نَ  مِ هي  قدرتَه  أن  فاعتبروا   ، يسوعَ وا  سمَّ

لُ تالميذَه، وهؤالءِ  ها "اآلية ١٤" فاملسيحُ يرسِ هذه اآليةُ هي آيةٌ انتقاليّةٌ إذ ترتبطُ مبا يسبِقُ
 . ا معرضني لقساوةِ الذئابِ املرسلون لن يكونوا فقط مرفوضني من قِبَلِ النَّاسِ ولكن أيضً
على  االضطهاداتُ  حتلُّ  لهذا  العظماء،ِ  مصالحَ  جذريةً  معارضةً  يعارِضُ  امللكوتِ  فإعالنُ 
ا ستكون حاضرةً.  لُ فإنّ املساعدةَ دائمً ُرسَ ، ولكن مبا أنَّ املسيحَ هو امل الّذين يشهدون للرّبّ
َّ يدخلوا  ، وأال ألم يعدْهم هو بالرُّوحِ املعزيّ والباراقليط، شرط اال تكونَ ثقتُهم ثقةً طائشةً
يتحلوا  ان  يسوعُ  يطلبُ منهم  لذلك  ها.  نتائجِ في  املشكوكِ  الوسط"  "حلول  لعبةِ  في 

." "بحذرِ احليّاةِ ووداعةِ احلمامِ

دُونَكُم . لِ م يَجْ هِ عِ امِ جَ َالِس، وفي مَ ونَكُم إِلى اجملَ لِمُ يُسْ م سَ َّهُ إِن ذَرُوا النَّاس! فَ ١٧. إِحْ
. م وِلِألُممَ ادَةً لَهُ هَ لي، شَ نْ أَجْ ُلُوكِ مِ اقُونَ إِلى الوُالةِ وامل ١٨. وتُسَ

املبشرين  هم  أليسوا   ، اجمليدةِ االنتصاراتِ  من  سلسلةً  ستكونُ  املسيرةِ  أن  التالميذُ  ظنَّ 
ولكن  املوتى؟  أقامَ  من  هذا  أوليسَ  ؟  شخصٍ آالفِ  خمسةَ  أطعمَ  الّذي  ذاك  يسوعَ  بإسمِ 
، ليس من اخلارجِ فحسبُ بل من  ضون وقد عانوا صعابًا جمةً سرعان ما فهموا أنهم سيُبغَ
ن قِبَلِ الوثنينيّ الّذين ذهبوا  ا، صعابًا واضطهاداتٍ من قِبَلِ اليهودِ في اجملامعِ ومِ الدّاخلِ أيضً
عٍ كما يذكرُه لنا كتابُ اعمالِ  وضِ لِ في أكثرِ من مَ ي الرُّسُ ربُ واجلَلدُ كانا رفيقَ إليهم. فالضّ
ُمم يذكر في  الرُّسل (اع٤٠/٥) مع بطرسَ ويوحنَّا إذْ كانوا يُجلدون ٣٩ جلدةً وبولس رسول األ

دَ أكثرَ من مرة اربعني جلدةً إالّ جلدةً. لِ رسائله أنه جُ
إستعمالُ متّى ملقولةِ "يسوقونكم إلى احلكّامِ وامللوكِ من أجلي" ( آ١٨أ) ميكنُ فهمُ هذة 
: األوّلُ أنَّ الرسلَ سيساقون إلى احلكَّامِ احمللِّينيِّ أي احلاكمُ الرّوماني املعنيَّ من  اآلية مبعنيَنيْ
َّهم سيساقون للحكَّامِ وامللوكِ  قِبَلِ قيصر أو امللوك الّذين هم خلفاءُ هيرودوس. الثّاني إن

لدى األمم الّذين سيذهبون إليهم خارجَ إسرائيل.
ً ما جتلبُ االضطهادَ. ولكن ذلك يتيحُ الفرصةَ للمناداةِ ببشارةِ اخلالصِ  فالعشية هللا كثيرا
هادةُ من أجلِ يسوعَ تكونُ  رسميةً  عوبِ (آ١٨ب) فالشّ "لتشهدوا عندهم وعند سائرِ الشّ
هادةُ  هادة هي للجميعِ لليهودِ واالممِ الوثنييةِ وهذا لن يتمَّ ولن تثمرَ الشّ وعلنيةً وهذه الشّ
جاعةَ الكافيةَ والثّقةَ ملواصلةِ املسيرةِ والبشارةِ بقربِ مجيءِ  لِ الشّ ّ إذا وُجِد لدى الرُّسُ إال

. امللكوتِ

ةِ  اعَ ونَ في تِلْكَ السَّ طَ تُعْ َّكُم سَ إِن ون، فَ َاذَا تَتَكَلَّمُ وا كَيْفَ أَو مبِ تَمُّ ونَكُم، ال تَهْ لِمُ َ يُسْ ١٩. وحِنيْ
ونَ بِهِ. ا تَتَكَلَّمُ مَ

ُتَكَلِّمُ فِيْكُم. وَ امل َبِيْكُم هُ ، بَلْ رُوحُ أ نيْ ُتَكَلِّمِ ْتُمُ ٱمل َن تُم أ لَسْ ٢٠. فَ
اخلوفِ  وليدُ  هو  االهتمامَ  ألنَّ  شيءٍ  بأيِّ  االهتمامِ  عدمِ  على  يسوعُ  يشدِّدُ  تهتموا"  "فال 



إرسال الرسل
(متى ١٦/١٠-٢٥)

اءَ كَاحلَيَّات،  كَمَ َ الذِّئَاب. فَكُونُوا حُ لُكُم كَاخلِرَافِ بَنيْ ْسِ َنَا أُر ا أ : «هَ ١٦. قالَ الربُّ يَسوعُ لِتالميذِهِ
ام. اءَ كَاحلَمَ ووُدَعَ

دُونَكُم . لِ م يَجْ هِ عِ امِ جَ َالِس، وفي مَ ونَكُم إِلى اجملَ لِمُ يُسْ م سَ َّهُ إِن ذَرُوا النَّاس! فَ ١٧. إِحْ
. م وِلِألُممَ ادَةً لَهُ هَ لي، شَ نْ أَجْ ُلُوكِ مِ اقُونَ إِلى الوُالةِ وامل ١٨. وتُسَ

ةِ  اعَ ونَ في تِلْكَ السَّ طَ تُعْ َّكُم سَ إِن ون، فَ َاذَا تَتَكَلَّمُ وا كَيْفَ أَو مبِ تَمُّ ونَكُم، ال تَهْ لِمُ َ يُسْ ١٩. وحِنيْ
ونَ بِهِ. ا تَتَكَلَّمُ مَ

ُتَكَلِّمُ فِيْكُم. وَ امل َبِيْكُم هُ ، بَلْ رُوحُ أ نيْ ُتَكَلِّمِ ْتُمُ ٱمل َن تُم أ لَسْ ٢٠. فَ
م. تُلُونَهُ م ويَقْ لى وَالِدِيْهِ َوْالدُ عَ َّدُ األ ر ْنَهُ، ويَتَمَ َبُ ٱب َوْت، واأل اهُ إِلى امل َخُ أَخَ لِمُ األ يُسْ ٢١. وسَ

لُصْ. ى يَخْ ُنْتَهَ ْ إِلى امل نْ يَصبِر ي، ومَ مِ لِ ٱسْ نْ أَجْ يْعُ النَّاسِ مِ مِ كُم جَ ضُ ٢٢. ويُبْغِ
رَ  وا آخِ أَقُولُ لَكُم: لَنْ تَبْلُغُ ٱحلَقَّ  ا. فَ هَ رُبُوا إِلى غَيْرِ َدِينَة، أُهْ دُوكُم في هذِهِ امل هَ طَ ٢٣. وإِذَا ٱضْ

ان. ْنُ اإلِنْسَ ْتِيَ ٱب تَّى يَأ رَائِيلَ حَ دُنِ إِسْ مُ
. يِّدِهِ نْ سَ بْدٌ مِ هِ، وال عَ لِّمِ عَ نْ مُ لَ مِ ٢٤. لَيْسَ تِلْميذٌ أَفْضَ

قَدْ  البَيْتِ  يِّدُ  سَ كَانَ  إِنْ  فَ  . يِّدِهِ سَ ثْلَ  مِ بْدِ  والعَ هِ،  لِّمِ عَ مُ ثْلَ  مِ يْرَ  يَصِ أَنْ  يذِ  التِّلْمِ بُ  سْ حَ  .٢٥
لُ بَيْتِهِ؟ رَى أَهْ َحْ لَ زَبُول، فَكَمْ بِاأل وْهُ بَعْ مَّ سَ
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يعلنو  أن  ويطلُبُ منهم  َّاه.  إي يعطيَهم  أن  اآلبَ  الّذي سألَ  بالرُّوحِ  لهم  وتأييدِه  ه  وتشجيعِ
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٤صفحة

. رون باخلالصِ ياطني فقط النّهم يبشّ ها ويعتبرونهم خدامَ رئيسِ الشّ بالطريقةِ عينِ

خالصة روحيّة
ً فإذا كان يسوعُ  ً ما يطلِقُ على اخليرِ شرا ً ما جتلُبُ االضطهادَ كثيرا أنْ نحيا هللا، أمرٌ كثيرا  
ه إليهم هذه االتّهاماتُ ولكنْ ذلك  ه أن تُوَجَّ يَ شيطاناً، فال بدَّ أن يتوقّع اتباعُ الكاملُ قد دُعِ
طِ االضطهادِ يستطيعُ املؤمنُ أن يطمئنَّ ألنَّ  ، ففي وسَ يتيحُ الفرصةَ للمناداةِ ببشارةِ اخلالصِ
ه عملٌ كثيرٌ ليقومَ به  ، أمامَ َّبَّ يسوعَ قد غَلَبَ العالم (يو ٣٣/١٦). ففي هذا العالمِ ،أملؤمنِ الر
 ُ . والدَّور لَ اليهم بشرى اخلالصِ ولن ينتهي عملُنا إالّ عندما يأتي املسيحُ ثانيةً واناسٌ كُثُرٌ لتصِ
ا املبدأُ مع  االكبرُ في هذه البشارةِ وهذه الرسالةِ املدعو إليها كلُّ مسيحيٍّ هي الثَّباتُ ألنَّ دومً

  .ُ َّر يسوعَ هو "من يثْبُتُ إلى النّهايةِ يخلصُ" (متى ٢٢/١٠) فهو اّلذي يُبَر

هادةِ  رُ املعركةَ في البشارةِ والشّ الرَّسولِ يخسَ إنْ يدخلُ اخلوفُ في قلبِ  . وما  واالضطرابِ
رُ عطايا اهللاِ  ةِ املوكَلَةِ إليه. فاخلوفُ يجعلُنا نخسَ لِ املهمَّ قوطِ ولفشَ ويصبحُ عرضةً للسّ

وحضورَه.
اآلبِ  "روحَ  ألنَّ  باملساعدَةِ  تالميذَه  دَ  وعَ يسوعُ  به"  تتكلّمون  ما  ه  حينِ في  ستعطون 
لَ مع موسى في العهدِ القدميِ عندما قالَ له  ماوي" هو الّذي سيتكلَّمُ فيهم كما حصَ السّ
يجبُ  ال  لذلك  (خر١٢/٤)  به"  تتكلَّمُ  ما  ك  وأعلِّمُ ك  فمِ مع  أكونُ  فإنّي   ، فاذهبْ "اآلن  الرّبُّ 
أنفسشهم  عن  دفاعصا  مبا سيقولونه  عليهم  القبضث  أُلقشيض  متى  اخلوفُ  عليهم 
في  حدث  ما  وهذا  فيهم  سيتكلّمُ  اهللاِ  فروحُ   ، ارةِ السَّ البشرى   ، باإلجنيلِ املناداةِ  بسببش 
(أع  وتكلّموا على يسوعَ  اجمللسِ  أمام  "األميّان"  ويوحنا  وقَفَ بطرسُ  لِ عندما  الرّسُ أعمالِ 

دُسِ فيهم. لِ ما يقولون بفعلِ عملِ الرُّوحِ القُ هادةِ يُعطى للرُّسُ لِ الشّ نْ أجْ ٨/٤-١٥) فمِ

م. تُلُونَهُ م ويَقْ لى وَالِدِيْهِ َوْالدُ عَ َّدُ األ ر ْنَهُ، ويَتَمَ َبُ ٱب َوْت، واأل اهُ إِلى امل َخُ أَخَ لِمُ األ يُسْ ٢١. وسَ
لُصْ. ى يَخْ ُنْتَهَ ْ إِلى امل نْ يَصبِر ي، ومَ مِ لِ ٱسْ نْ أَجْ يْعُ النَّاسِ مِ مِ كُم جَ ضُ ٢٢. ويُبْغِ

رَ  وا آخِ أَقُولُ لَكُم: لَنْ تَبْلُغُ ٱحلَقَّ  ا. فَ هَ رُبُوا إِلى غَيْرِ َدِينَة، أُهْ دُوكُم في هذِهِ امل هَ طَ ٢٣. وإِذَا ٱضْ
ان. ْنُ اإلِنْسَ ْتِيَ ٱب تَّى يَأ رَائِيلَ حَ دُنِ إِسْ مُ

ه، هم  هذه االياتُ تعبِّر بصريحِ العبارةِ أنَّ سبَبَ التَّجاربِ واخلياناتِ هم من أهلِ البيتِ نفسِ
ةُ القضائيّةُ والواشون هم  ، "األخ يسلم أخاه واألب إبنه" إنّها املالحقَ أبناءُ العائلةِ الواحدةِ
لُ هم أمامَ عداءٍ واسعِ النَطاقِ وهذا كلُّه  . فإذا الرُّسُ لِمون الرّسلَ إلى املوتِ األقارِبُ الّذين يسْ
 . " هذا االسمُ الّذي يصبحُ مع البشارةِ منطَ حياةٍ يشهدُ به كلُّ مؤمنٍ بسببِ "اسمِ يسوعَ
ا  ، فالثّباتُ الى النِّهايةِ ليس هو طريقَ اخلالصِ إمنَّ لُ في مبدأ الثَّباتِ ونتيجةُ هذا "االسم" ندخُ
، فالثَّباتُ هو نتيجةُ احلياةِ املكرّسةِ. فأمامَ  الدّليلُ على أنَّ الرَّسولَ قد سلَّم حياتَه ليسوعَ

لٌ كثيرٌ ليقومَ به وأناسٌ كُثُرٌ لتصلَ اليهم البشارةُ وهذا عملٌ ال ينتهي. مَ الرّسولِ عَ

. يِّدِهِ نْ سَ بْدٌ مِ هِ، وال عَ لِّمِ عَ نْ مُ لَ مِ ٢٤. لَيْسَ تِلْميذٌ أَفْضَ
قَدْ  البَيْتِ  يِّدُ  سَ كَانَ  إِنْ  فَ  . يِّدِهِ سَ ثْلَ  مِ بْدِ  والعَ هِ،  لِّمِ عَ مُ ثْلَ  مِ يْرَ  يَصِ أَنْ  يذِ  التِّلْمِ بُ  سْ حَ  .٢٥

لُ بَيْتِهِ؟ رَى أَهْ َحْ لَ زَبُول، فَكَمْ بِاأل وْهُ بَعْ مَّ سَ
. نالحظُ هنا التَّشديدَ على  م املصلوبِ هِ ال ينتظرُ التّالميذُ مصيرًا يختَلِفُ عن مصيرِ معلِّمِ
دِ. ويقابلُ متّى التّلميذَ مع املعلّمِ واخلادمِ مع  املسيحِ املتألمِ أكثرَ منه على املسيحِ املمجَّ
لِ (أع١/١٢-١٢).  ةٍ في كتابِ اعمالِ الرُّسُ لِ بعدَ يسوعَ بخاصَّ يّدِ وهذا ما كانه مصيرُ الرّسُ السّ
هكذا  ياطني،  الشّ رئيسُ  زبول،  بعلُ  يطانُ"،  "الشّ بأنّه  يسوعَ  َّبَّ  الر الفريسيون  اتّهم  لقد 
التّالميذَ  وسيعاملون  اهللاِ.  نَ  مِ ال  يطانِ  الشَّ نَ  مِ هي  قدرتَه  أن  فاعتبروا   ، يسوعَ وا  سمَّ

لُ تالميذَه، وهؤالءِ  ها "اآلية ١٤" فاملسيحُ يرسِ هذه اآليةُ هي آيةٌ انتقاليّةٌ إذ ترتبطُ مبا يسبِقُ
 . ا معرضني لقساوةِ الذئابِ املرسلون لن يكونوا فقط مرفوضني من قِبَلِ النَّاسِ ولكن أيضً
على  االضطهاداتُ  حتلُّ  لهذا  العظماء،ِ  مصالحَ  جذريةً  معارضةً  يعارِضُ  امللكوتِ  فإعالنُ 
ا ستكون حاضرةً.  لُ فإنّ املساعدةَ دائمً ُرسَ ، ولكن مبا أنَّ املسيحَ هو امل الّذين يشهدون للرّبّ
َّ يدخلوا  ، وأال ألم يعدْهم هو بالرُّوحِ املعزيّ والباراقليط، شرط اال تكونَ ثقتُهم ثقةً طائشةً
يتحلوا  ان  يسوعُ  يطلبُ منهم  لذلك  ها.  نتائجِ في  املشكوكِ  الوسط"  "حلول  لعبةِ  في 

." "بحذرِ احليّاةِ ووداعةِ احلمامِ

دُونَكُم . لِ م يَجْ هِ عِ امِ جَ َالِس، وفي مَ ونَكُم إِلى اجملَ لِمُ يُسْ م سَ َّهُ إِن ذَرُوا النَّاس! فَ ١٧. إِحْ
. م وِلِألُممَ ادَةً لَهُ هَ لي، شَ نْ أَجْ ُلُوكِ مِ اقُونَ إِلى الوُالةِ وامل ١٨. وتُسَ

املبشرين  هم  أليسوا   ، اجمليدةِ االنتصاراتِ  من  سلسلةً  ستكونُ  املسيرةِ  أن  التالميذُ  ظنَّ 
ولكن  املوتى؟  أقامَ  من  هذا  أوليسَ  ؟  شخصٍ آالفِ  خمسةَ  أطعمَ  الّذي  ذاك  يسوعَ  بإسمِ 
، ليس من اخلارجِ فحسبُ بل من  ضون وقد عانوا صعابًا جمةً سرعان ما فهموا أنهم سيُبغَ
ن قِبَلِ الوثنينيّ الّذين ذهبوا  ا، صعابًا واضطهاداتٍ من قِبَلِ اليهودِ في اجملامعِ ومِ الدّاخلِ أيضً
عٍ كما يذكرُه لنا كتابُ اعمالِ  وضِ لِ في أكثرِ من مَ ي الرُّسُ ربُ واجلَلدُ كانا رفيقَ إليهم. فالضّ
ُمم يذكر في  الرُّسل (اع٤٠/٥) مع بطرسَ ويوحنَّا إذْ كانوا يُجلدون ٣٩ جلدةً وبولس رسول األ

دَ أكثرَ من مرة اربعني جلدةً إالّ جلدةً. لِ رسائله أنه جُ
إستعمالُ متّى ملقولةِ "يسوقونكم إلى احلكّامِ وامللوكِ من أجلي" ( آ١٨أ) ميكنُ فهمُ هذة 
: األوّلُ أنَّ الرسلَ سيساقون إلى احلكَّامِ احمللِّينيِّ أي احلاكمُ الرّوماني املعنيَّ من  اآلية مبعنيَنيْ
َّهم سيساقون للحكَّامِ وامللوكِ  قِبَلِ قيصر أو امللوك الّذين هم خلفاءُ هيرودوس. الثّاني إن

لدى األمم الّذين سيذهبون إليهم خارجَ إسرائيل.
ً ما جتلبُ االضطهادَ. ولكن ذلك يتيحُ الفرصةَ للمناداةِ ببشارةِ اخلالصِ  فالعشية هللا كثيرا
هادةُ من أجلِ يسوعَ تكونُ  رسميةً  عوبِ (آ١٨ب) فالشّ "لتشهدوا عندهم وعند سائرِ الشّ
هادةُ  هادة هي للجميعِ لليهودِ واالممِ الوثنييةِ وهذا لن يتمَّ ولن تثمرَ الشّ وعلنيةً وهذه الشّ
جاعةَ الكافيةَ والثّقةَ ملواصلةِ املسيرةِ والبشارةِ بقربِ مجيءِ  لِ الشّ ّ إذا وُجِد لدى الرُّسُ إال

. امللكوتِ

ةِ  اعَ ونَ في تِلْكَ السَّ طَ تُعْ َّكُم سَ إِن ون، فَ َاذَا تَتَكَلَّمُ وا كَيْفَ أَو مبِ تَمُّ ونَكُم، ال تَهْ لِمُ َ يُسْ ١٩. وحِنيْ
ونَ بِهِ. ا تَتَكَلَّمُ مَ

ُتَكَلِّمُ فِيْكُم. وَ امل َبِيْكُم هُ ، بَلْ رُوحُ أ نيْ ُتَكَلِّمِ ْتُمُ ٱمل َن تُم أ لَسْ ٢٠. فَ
اخلوفِ  وليدُ  هو  االهتمامَ  ألنَّ  شيءٍ  بأيِّ  االهتمامِ  عدمِ  على  يسوعُ  يشدِّدُ  تهتموا"  "فال 


