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األحد السابع من زمن العنصرة العنوان األحد

١صفحة

إرسال التالميذ االثنني والسبعني
(لو ١/١٠-٧)

دِينَةٍ  هِ إِلى كُلِّ مَ هِ امَ وَجْ ِ أَمَ ْنَنيْ ِ ٱث ْنَنيْ مُ ٱث لَهُ ْسَ ين، وَأَر رِ نيَ آخَ بْعِ ْنَنيِ وَسَ َّبُّ ٱث َ ٱلر نيَّ دَ ذلِكَ عَ ١. بَعْ
بَ إِلَيه. ا أَنْ يَذْهَ عً ْمِ ز عٍ كانَ مُ وْضِ وَمَ

لةً  عَ جَ فَ رِ ادِ أَنْ يُخْ نْ رَبِّ ٱحلِصَ لُبُوا إِذًا مِ يلُون. أُطْ لِ قَ لةُ فَ عَ ا ٱلفَ ادَ كَثِير، أَمَّ م: «إِنَّ ٱحلِصَ ٢. وَقالَ لَهُ
. ادِهِ إِلى حِصَ

َ الذِّئَاب. النِ بَنيْ لُكُم كَاحلُمْ ْسِ ا إِنِّي أُر بُوا. هَ ٣. إِذْهَ
يق. رِ دٍ في الطَّ لَى أَحَ وا عَ لِّمُ ذَاءً، وَال تُسَ ا، وَال زَادًا، وَال حِ لُوا كِيسً ْمِ ٤. ال حتَ

المُ لِهذَا البَيْت. ً: أَلسَّ َّال وه، قُولُوا أَو لْتُمُ ٥. وأَيَّ بَيْتٍ دَخَ
عُ إِلَيْكُم. يَرْجِ َّ فَ لَيه، وَإِال رُّ عَ تَقِ كُم يَسْ المُ المٍ فَسَ نَاكَ ٱبْنُ سَ إِنْ كَانَ هُ ٦. فَ

وَال  رَتَهُ.  أُجْ قُّ  تَحِ يَسْ لَ  اعِ الفَ َنَّ  أل م،  نْدَهُ عِ َّا  ممِ رَبُونَ  وَتَشْ ْكُلُونَ  تَأ البَيْتِ  ذلِكَ  في  وا  وَأَقيمُ  .٧
نْ بَيْتٍ إِلَى بَيْت. لوا مِ تَنْتَقِ

مقدّمة
 ، بعني وإرسالِهم عالوةً على إرسالِ اإلثني عشرِ لُ هذا األحدَ بدعوةِ التّالميذِ االثنني والسَّ يُحتفَ
عوبِ الوثنيَّةِ كما هو التّقليدُ في التّوراةِ، وهذا يعني أنَّ  فالعددُ سبعون إشارةٌ الى عددِ الشّ
ا على االثني عشر فقط، وأنّ التّبشيرَ في فلسطني مقدمةٌ  تْ وقْفً الِّرسالةَ االجنيليَّةَ ليسَ

ر في العالمِ الوثنيِّ. للتّبشيِ

شرح اآليات
دِينَةٍ  هِ إِلى كُلِّ مَ هِ امَ وَجْ ِ أَمَ ْنَنيْ ِ ٱث ْنَنيْ مُ ٱث لَهُ ْسَ ين، وَأَر رِ نيَ آخَ بْعِ ْنَنيِ وَسَ َّبُّ ٱث َ ٱلر نيَّ دَ ذلِكَ عَ ١. بَعْ

بَ إِلَيه. ا أَنْ يَذْهَ عً ْمِ ز عٍ كانَ مُ وْضِ وَمَ
لُ مجموعةً  يُرْسِ اآلياتِ  وهو في هذه   ، بكثيرٍ االثني عشرَ  أكثرَ من  أناسٌ  يَتْبعُ يسوعَ  كان 
أولَئك  يكنْ  ولم  بعدُ.  فيما  هو  يزورَها  حتّى  املدنِ  بعضِ  إلعدادِ  ا  شخصً سبعون  ها  قوامُ
ا أو أسما مركزًا أو  التَّالميذُ متميِّزين في صفاتِهم ومؤهالتِهم، فلم يكونوا أفضلَ تعليمً
 ، لهم لهذه اإلرساليّةِ، هو إدراكُهم ووعيُهم بسلطانِ يسوعَ أعلى في قدراتِ التّعليمِ وما أهّ

ثِ عن  وباإلضافةِ إلى ذلك فإنَّ بقاءَ التَّالميذِ في موضعٍ وأحدٍ يجعلُهم ال ينشغلون بالبَحْ
لَتْ  َّغون ألداءِ املهمةِ الَّتي جاؤوا من أجلِها والَّتي أُوْكِ ، بل يستقرّون ويتفر مكانٍ آخرَ أفضلَ

  . إليهم أالَ وهي البشارةُ بامللكوتِ

. 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

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

خالصة روحيّة
مِّ جدًّا أنْ يكرِّسَ كلَّ  ُهِ نَ امل لٌ للبشارةِ ومِ رْسَ عفِ البشريِّ، فإنَّ كلَّ مسيحيٍّ مُ رغمَ الضُّ  
إمكانيّاتِه ومهاراتِه مللكوتِ اهللاِ؛ واألهمُّ أنْ يكونَ له خبرةٌ وعالقةٌ شخصيةٌ مع يسوعَ متكِّنُه 
ا في هذه الرِّسالةِ مساندةُ جهودِ كلِّ  مُّ أيضً ُهِ . وامل ا يريدُ عملَه في العالمِ من رؤيةٍ واضحةٍ عمّ
رفعِ  أو من خاللِ  م  لِهِ لعمَ ديرِ  التّقَ عن  التَّعبيرِ  إنْ من خاللِ  الكنيسةِ  في  َّبَّ  الر يخدِمُ  نْ  مَ

م في الرِّسالةِ.  هِ هم في مهامِ عُ َّا يشجِّ املعنويّاتِ مم

. ورؤيتِهم للوصولِ إلى النّاسِ
أرسل يسوعُ تالميذَه إثنني إثنني، كما جرَتِ العادةُ أنْ يقومَ بذلك يسوعَ في مدنِ اجلليلِ وهذا 
، جمليئه، ويعدُّون  م يتقدَّمونه يسبِقونه، يهيِّئون النَّاسَ ما هو واضحٌ في لوقا(١/٩-٦) أرسلَهُ

ْعِ اجلَيِّدِ لتَكوْنَ االرضُ مثمرةً. َّر التُّربةَ إلستقبالِ الز

لةً  عَ جَ فَ رِ ادِ أَنْ يُخْ نْ رَبِّ ٱحلِصَ لُبُوا إِذًا مِ يلُون. أُطْ لِ قَ لةُ فَ عَ ا ٱلفَ ادَ كَثِير، أَمَّ م: «إِنَّ ٱحلِصَ ٢. وَقالَ لَهُ
. ادِهِ إِلى حِصَ

َ الذِّئَاب. النِ بَنيْ لُكُم كَاحلُمْ ْسِ ا إِنِّي أُر بُوا. هَ ٣. إِذْهَ
يق. رِ دٍ في الطَّ لَى أَحَ وا عَ لِّمُ ذَاءً، وَال تُسَ ا، وَال زَادًا، وَال حِ لُوا كِيسً ْمِ ٤. ال حتَ

نْ ليْسَ له عملٌ في مجالِ خدمةِ  ليسَ هناك بطالةً في خدمةِ املسيحِ، أي إّنّه ال يوجدُ مَ
ادُ يدُلُّ على دينونةِ اهللاِ، فإنّ اهللاَ لديه عملٌ كافٍ لكلِّ إنسانٍ فال جنلِسُ لنُراقِبَ  املسيحِ. احلَصَ

عيُ للعملِ في احلصادِ. اآلخرين وهم يعملون لكن يجبُ السّ
" فعليهم إذًا، أن يحترِسوا فإنّهم ال بدَّ أن يواجهوا  طَ الذّئابِ أرسلَ التّالميذَ "كحمالنٍ وَسَ
ا  بُ مواجهةَ األعداءِ والعدوانِ ليس بالعداءِ والعنفِ إمنّ ، لذا يجبُ اإلحتراس كما يجِ مقاومةً

لْبِ.  نا من كلِّ القَ بُ أنْ يكونَ التزامُ ، ورُغْمَ خطورةِ رسالتِنا يجِ باحملبّةِ والتّضحيةِ والعطاءِ
م عن  ا) كما نهاهُ (ال حتملوا) يتخلّى التَّالميذُ عنْ كلِّ ما يعيقُ مسيرتَهم (محفظة، كيسً

 . ويلِ والباطلِ ، فال حاجةَ إلى الكالمِ الطّ ويلةِ، ألنّ ساعةَ العملِ دقّتْ احملادثاتِ الطَّ

المُ لِهذَا البَيْت. ً: أَلسَّ َّال وه، قُولُوا أَو لْتُمُ ٥. وأَيَّ بَيْتٍ دَخَ
عُ إِلَيْكُم. يَرْجِ َّ فَ لَيه، وَإِال رُّ عَ تَقِ كُم يَسْ المُ المٍ فَسَ نَاكَ ٱبْنُ سَ إِنْ كَانَ هُ ٦. فَ

الّذي  املسيحِ  بسالمِ  متنّ  وهذا  والبركةِ  عادةِ  والسّ ةِ  حّ بالصّ متنٍّ  هو  المُ  السَّ تسلّموا)  (ال 
 . يحملُه اإلجنيلُ

إليه  لُ  مَ يُحْ الَّذي  الم  السَّ يتقبّلُ  هو   ، سالمٍ إبنُ   : احلرفيَّةُ والتَّرجمةُ   ( المَ السَّ بُّ  يحِ نْ  (مَ
ويتجاوَبُ معه.

وَال  رَتَهُ.  أُجْ قُّ  تَحِ يَسْ لَ  اعِ الفَ َنَّ  أل م،  نْدَهُ عِ َّا  ممِ رَبُونَ  وَتَشْ ْكُلُونَ  تَأ البَيْتِ  ذلِكَ  في  وا  وَأَقيمُ  .٧
نْ بَيْتٍ إِلَى بَيْت. لوا مِ تَنْتَقِ

لِ  )، إنّ أمرَ يسوعَ إلى تالميذِه بالبقاءِ في بيتٍ وأحدٍ وعدمِ التَّنقّ (ال تنتقلوا من بيتٍ إلى بيتٍ
. فاإلنتقالُ من بيتٍ إلى بيتٍ  ها يجنّبُهم مشاكلَ معيّنةً إلى بيوتٍ أخرى في املدينةِ نفسِ
يسيءُ إلى البيتِ األوّلِ الذي نزلوا فيه. وقد يظنُّ أحدُ النَّاسِ إنّه غيُر صالحٍ لسماعِ الرّسالةِ 

ألنّهم لم ينزلوا عندَه. 

الخوري جورج أبو متري



إرسال التالميذ االثنني والسبعني
(لو ١/١٠-٧)

دِينَةٍ  هِ إِلى كُلِّ مَ هِ امَ وَجْ ِ أَمَ ْنَنيْ ِ ٱث ْنَنيْ مُ ٱث لَهُ ْسَ ين، وَأَر رِ نيَ آخَ بْعِ ْنَنيِ وَسَ َّبُّ ٱث َ ٱلر نيَّ دَ ذلِكَ عَ ١. بَعْ
بَ إِلَيه. ا أَنْ يَذْهَ عً ْمِ ز عٍ كانَ مُ وْضِ وَمَ

لةً  عَ جَ فَ رِ ادِ أَنْ يُخْ نْ رَبِّ ٱحلِصَ لُبُوا إِذًا مِ يلُون. أُطْ لِ قَ لةُ فَ عَ ا ٱلفَ ادَ كَثِير، أَمَّ م: «إِنَّ ٱحلِصَ ٢. وَقالَ لَهُ
. ادِهِ إِلى حِصَ

َ الذِّئَاب. النِ بَنيْ لُكُم كَاحلُمْ ْسِ ا إِنِّي أُر بُوا. هَ ٣. إِذْهَ
يق. رِ دٍ في الطَّ لَى أَحَ وا عَ لِّمُ ذَاءً، وَال تُسَ ا، وَال زَادًا، وَال حِ لُوا كِيسً ْمِ ٤. ال حتَ

المُ لِهذَا البَيْت. ً: أَلسَّ َّال وه، قُولُوا أَو لْتُمُ ٥. وأَيَّ بَيْتٍ دَخَ
عُ إِلَيْكُم. يَرْجِ َّ فَ لَيه، وَإِال رُّ عَ تَقِ كُم يَسْ المُ المٍ فَسَ نَاكَ ٱبْنُ سَ إِنْ كَانَ هُ ٦. فَ

وَال  رَتَهُ.  أُجْ قُّ  تَحِ يَسْ لَ  اعِ الفَ َنَّ  أل م،  نْدَهُ عِ َّا  ممِ رَبُونَ  وَتَشْ ْكُلُونَ  تَأ البَيْتِ  ذلِكَ  في  وا  وَأَقيمُ  .٧
نْ بَيْتٍ إِلَى بَيْت. لوا مِ تَنْتَقِ

مقدّمة
 ، بعني وإرسالِهم عالوةً على إرسالِ اإلثني عشرِ لُ هذا األحدَ بدعوةِ التّالميذِ االثنني والسَّ يُحتفَ
عوبِ الوثنيَّةِ كما هو التّقليدُ في التّوراةِ، وهذا يعني أنَّ  فالعددُ سبعون إشارةٌ الى عددِ الشّ
ا على االثني عشر فقط، وأنّ التّبشيرَ في فلسطني مقدمةٌ  تْ وقْفً الِّرسالةَ االجنيليَّةَ ليسَ

ر في العالمِ الوثنيِّ. للتّبشيِ

شرح اآليات
دِينَةٍ  هِ إِلى كُلِّ مَ هِ امَ وَجْ ِ أَمَ ْنَنيْ ِ ٱث ْنَنيْ مُ ٱث لَهُ ْسَ ين، وَأَر رِ نيَ آخَ بْعِ ْنَنيِ وَسَ َّبُّ ٱث َ ٱلر نيَّ دَ ذلِكَ عَ ١. بَعْ

بَ إِلَيه. ا أَنْ يَذْهَ عً ْمِ ز عٍ كانَ مُ وْضِ وَمَ
لُ مجموعةً  يُرْسِ اآلياتِ  وهو في هذه   ، بكثيرٍ االثني عشرَ  أكثرَ من  أناسٌ  يَتْبعُ يسوعَ  كان 
أولَئك  يكنْ  ولم  بعدُ.  فيما  هو  يزورَها  حتّى  املدنِ  بعضِ  إلعدادِ  ا  شخصً سبعون  ها  قوامُ
ا أو أسما مركزًا أو  التَّالميذُ متميِّزين في صفاتِهم ومؤهالتِهم، فلم يكونوا أفضلَ تعليمً
 ، لهم لهذه اإلرساليّةِ، هو إدراكُهم ووعيُهم بسلطانِ يسوعَ أعلى في قدراتِ التّعليمِ وما أهّ

ثِ عن  وباإلضافةِ إلى ذلك فإنَّ بقاءَ التَّالميذِ في موضعٍ وأحدٍ يجعلُهم ال ينشغلون بالبَحْ
لَتْ  َّغون ألداءِ املهمةِ الَّتي جاؤوا من أجلِها والَّتي أُوْكِ ، بل يستقرّون ويتفر مكانٍ آخرَ أفضلَ

  . إليهم أالَ وهي البشارةُ بامللكوتِ

. 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

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

خالصة روحيّة
مِّ جدًّا أنْ يكرِّسَ كلَّ  ُهِ نَ امل لٌ للبشارةِ ومِ رْسَ عفِ البشريِّ، فإنَّ كلَّ مسيحيٍّ مُ رغمَ الضُّ  
إمكانيّاتِه ومهاراتِه مللكوتِ اهللاِ؛ واألهمُّ أنْ يكونَ له خبرةٌ وعالقةٌ شخصيةٌ مع يسوعَ متكِّنُه 
ا في هذه الرِّسالةِ مساندةُ جهودِ كلِّ  مُّ أيضً ُهِ . وامل ا يريدُ عملَه في العالمِ من رؤيةٍ واضحةٍ عمّ
رفعِ  أو من خاللِ  م  لِهِ لعمَ ديرِ  التّقَ عن  التَّعبيرِ  إنْ من خاللِ  الكنيسةِ  في  َّبَّ  الر يخدِمُ  نْ  مَ

م في الرِّسالةِ.  هِ هم في مهامِ عُ َّا يشجِّ املعنويّاتِ مم

٢صفحة

. ورؤيتِهم للوصولِ إلى النّاسِ
أرسل يسوعُ تالميذَه إثنني إثنني، كما جرَتِ العادةُ أنْ يقومَ بذلك يسوعَ في مدنِ اجلليلِ وهذا 
، جمليئه، ويعدُّون  م يتقدَّمونه يسبِقونه، يهيِّئون النَّاسَ ما هو واضحٌ في لوقا(١/٩-٦) أرسلَهُ

ْعِ اجلَيِّدِ لتَكوْنَ االرضُ مثمرةً. َّر التُّربةَ إلستقبالِ الز

لةً  عَ جَ فَ رِ ادِ أَنْ يُخْ نْ رَبِّ ٱحلِصَ لُبُوا إِذًا مِ يلُون. أُطْ لِ قَ لةُ فَ عَ ا ٱلفَ ادَ كَثِير، أَمَّ م: «إِنَّ ٱحلِصَ ٢. وَقالَ لَهُ
. ادِهِ إِلى حِصَ

َ الذِّئَاب. النِ بَنيْ لُكُم كَاحلُمْ ْسِ ا إِنِّي أُر بُوا. هَ ٣. إِذْهَ
يق. رِ دٍ في الطَّ لَى أَحَ وا عَ لِّمُ ذَاءً، وَال تُسَ ا، وَال زَادًا، وَال حِ لُوا كِيسً ْمِ ٤. ال حتَ

نْ ليْسَ له عملٌ في مجالِ خدمةِ  ليسَ هناك بطالةً في خدمةِ املسيحِ، أي إّنّه ال يوجدُ مَ
ادُ يدُلُّ على دينونةِ اهللاِ، فإنّ اهللاَ لديه عملٌ كافٍ لكلِّ إنسانٍ فال جنلِسُ لنُراقِبَ  املسيحِ. احلَصَ

عيُ للعملِ في احلصادِ. اآلخرين وهم يعملون لكن يجبُ السّ
" فعليهم إذًا، أن يحترِسوا فإنّهم ال بدَّ أن يواجهوا  طَ الذّئابِ أرسلَ التّالميذَ "كحمالنٍ وَسَ
ا  بُ مواجهةَ األعداءِ والعدوانِ ليس بالعداءِ والعنفِ إمنّ ، لذا يجبُ اإلحتراس كما يجِ مقاومةً

لْبِ.  نا من كلِّ القَ بُ أنْ يكونَ التزامُ ، ورُغْمَ خطورةِ رسالتِنا يجِ باحملبّةِ والتّضحيةِ والعطاءِ
م عن  ا) كما نهاهُ (ال حتملوا) يتخلّى التَّالميذُ عنْ كلِّ ما يعيقُ مسيرتَهم (محفظة، كيسً

 . ويلِ والباطلِ ، فال حاجةَ إلى الكالمِ الطّ ويلةِ، ألنّ ساعةَ العملِ دقّتْ احملادثاتِ الطَّ

المُ لِهذَا البَيْت. ً: أَلسَّ َّال وه، قُولُوا أَو لْتُمُ ٥. وأَيَّ بَيْتٍ دَخَ
عُ إِلَيْكُم. يَرْجِ َّ فَ لَيه، وَإِال رُّ عَ تَقِ كُم يَسْ المُ المٍ فَسَ نَاكَ ٱبْنُ سَ إِنْ كَانَ هُ ٦. فَ

الّذي  املسيحِ  بسالمِ  متنّ  وهذا  والبركةِ  عادةِ  والسّ ةِ  حّ بالصّ متنٍّ  هو  المُ  السَّ تسلّموا)  (ال 
 . يحملُه اإلجنيلُ

إليه  لُ  مَ يُحْ الَّذي  الم  السَّ يتقبّلُ  هو   ، سالمٍ إبنُ   : احلرفيَّةُ والتَّرجمةُ   ( المَ السَّ بُّ  يحِ نْ  (مَ
ويتجاوَبُ معه.

وَال  رَتَهُ.  أُجْ قُّ  تَحِ يَسْ لَ  اعِ الفَ َنَّ  أل م،  نْدَهُ عِ َّا  ممِ رَبُونَ  وَتَشْ ْكُلُونَ  تَأ البَيْتِ  ذلِكَ  في  وا  وَأَقيمُ  .٧
نْ بَيْتٍ إِلَى بَيْت. لوا مِ تَنْتَقِ

لِ  )، إنّ أمرَ يسوعَ إلى تالميذِه بالبقاءِ في بيتٍ وأحدٍ وعدمِ التَّنقّ (ال تنتقلوا من بيتٍ إلى بيتٍ
. فاإلنتقالُ من بيتٍ إلى بيتٍ  ها يجنّبُهم مشاكلَ معيّنةً إلى بيوتٍ أخرى في املدينةِ نفسِ
يسيءُ إلى البيتِ األوّلِ الذي نزلوا فيه. وقد يظنُّ أحدُ النَّاسِ إنّه غيُر صالحٍ لسماعِ الرّسالةِ 

ألنّهم لم ينزلوا عندَه. 



إرسال التالميذ االثنني والسبعني
(لو ١/١٠-٧)

دِينَةٍ  هِ إِلى كُلِّ مَ هِ امَ وَجْ ِ أَمَ ْنَنيْ ِ ٱث ْنَنيْ مُ ٱث لَهُ ْسَ ين، وَأَر رِ نيَ آخَ بْعِ ْنَنيِ وَسَ َّبُّ ٱث َ ٱلر نيَّ دَ ذلِكَ عَ ١. بَعْ
بَ إِلَيه. ا أَنْ يَذْهَ عً ْمِ ز عٍ كانَ مُ وْضِ وَمَ

لةً  عَ جَ فَ رِ ادِ أَنْ يُخْ نْ رَبِّ ٱحلِصَ لُبُوا إِذًا مِ يلُون. أُطْ لِ قَ لةُ فَ عَ ا ٱلفَ ادَ كَثِير، أَمَّ م: «إِنَّ ٱحلِصَ ٢. وَقالَ لَهُ
. ادِهِ إِلى حِصَ

َ الذِّئَاب. النِ بَنيْ لُكُم كَاحلُمْ ْسِ ا إِنِّي أُر بُوا. هَ ٣. إِذْهَ
يق. رِ دٍ في الطَّ لَى أَحَ وا عَ لِّمُ ذَاءً، وَال تُسَ ا، وَال زَادًا، وَال حِ لُوا كِيسً ْمِ ٤. ال حتَ

المُ لِهذَا البَيْت. ً: أَلسَّ َّال وه، قُولُوا أَو لْتُمُ ٥. وأَيَّ بَيْتٍ دَخَ
عُ إِلَيْكُم. يَرْجِ َّ فَ لَيه، وَإِال رُّ عَ تَقِ كُم يَسْ المُ المٍ فَسَ نَاكَ ٱبْنُ سَ إِنْ كَانَ هُ ٦. فَ

وَال  رَتَهُ.  أُجْ قُّ  تَحِ يَسْ لَ  اعِ الفَ َنَّ  أل م،  نْدَهُ عِ َّا  ممِ رَبُونَ  وَتَشْ ْكُلُونَ  تَأ البَيْتِ  ذلِكَ  في  وا  وَأَقيمُ  .٧
نْ بَيْتٍ إِلَى بَيْت. لوا مِ تَنْتَقِ

مقدّمة
 ، بعني وإرسالِهم عالوةً على إرسالِ اإلثني عشرِ لُ هذا األحدَ بدعوةِ التّالميذِ االثنني والسَّ يُحتفَ
عوبِ الوثنيَّةِ كما هو التّقليدُ في التّوراةِ، وهذا يعني أنَّ  فالعددُ سبعون إشارةٌ الى عددِ الشّ
ا على االثني عشر فقط، وأنّ التّبشيرَ في فلسطني مقدمةٌ  تْ وقْفً الِّرسالةَ االجنيليَّةَ ليسَ

ر في العالمِ الوثنيِّ. للتّبشيِ

شرح اآليات
دِينَةٍ  هِ إِلى كُلِّ مَ هِ امَ وَجْ ِ أَمَ ْنَنيْ ِ ٱث ْنَنيْ مُ ٱث لَهُ ْسَ ين، وَأَر رِ نيَ آخَ بْعِ ْنَنيِ وَسَ َّبُّ ٱث َ ٱلر نيَّ دَ ذلِكَ عَ ١. بَعْ

بَ إِلَيه. ا أَنْ يَذْهَ عً ْمِ ز عٍ كانَ مُ وْضِ وَمَ
لُ مجموعةً  يُرْسِ اآلياتِ  وهو في هذه   ، بكثيرٍ االثني عشرَ  أكثرَ من  أناسٌ  يَتْبعُ يسوعَ  كان 
أولَئك  يكنْ  ولم  بعدُ.  فيما  هو  يزورَها  حتّى  املدنِ  بعضِ  إلعدادِ  ا  شخصً سبعون  ها  قوامُ
ا أو أسما مركزًا أو  التَّالميذُ متميِّزين في صفاتِهم ومؤهالتِهم، فلم يكونوا أفضلَ تعليمً
 ، لهم لهذه اإلرساليّةِ، هو إدراكُهم ووعيُهم بسلطانِ يسوعَ أعلى في قدراتِ التّعليمِ وما أهّ

٣صفحة

ثِ عن  وباإلضافةِ إلى ذلك فإنَّ بقاءَ التَّالميذِ في موضعٍ وأحدٍ يجعلُهم ال ينشغلون بالبَحْ
لَتْ  َّغون ألداءِ املهمةِ الَّتي جاؤوا من أجلِها والَّتي أُوْكِ ، بل يستقرّون ويتفر مكانٍ آخرَ أفضلَ

  . إليهم أالَ وهي البشارةُ بامللكوتِ

. 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

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

خالصة روحيّة
مِّ جدًّا أنْ يكرِّسَ كلَّ  ُهِ نَ امل لٌ للبشارةِ ومِ رْسَ عفِ البشريِّ، فإنَّ كلَّ مسيحيٍّ مُ رغمَ الضُّ  
إمكانيّاتِه ومهاراتِه مللكوتِ اهللاِ؛ واألهمُّ أنْ يكونَ له خبرةٌ وعالقةٌ شخصيةٌ مع يسوعَ متكِّنُه 
ا في هذه الرِّسالةِ مساندةُ جهودِ كلِّ  مُّ أيضً ُهِ . وامل ا يريدُ عملَه في العالمِ من رؤيةٍ واضحةٍ عمّ
رفعِ  أو من خاللِ  م  لِهِ لعمَ ديرِ  التّقَ عن  التَّعبيرِ  إنْ من خاللِ  الكنيسةِ  في  َّبَّ  الر يخدِمُ  نْ  مَ

م في الرِّسالةِ.  هِ هم في مهامِ عُ َّا يشجِّ املعنويّاتِ مم

. ورؤيتِهم للوصولِ إلى النّاسِ
أرسل يسوعُ تالميذَه إثنني إثنني، كما جرَتِ العادةُ أنْ يقومَ بذلك يسوعَ في مدنِ اجلليلِ وهذا 
، جمليئه، ويعدُّون  م يتقدَّمونه يسبِقونه، يهيِّئون النَّاسَ ما هو واضحٌ في لوقا(١/٩-٦) أرسلَهُ

ْعِ اجلَيِّدِ لتَكوْنَ االرضُ مثمرةً. َّر التُّربةَ إلستقبالِ الز

لةً  عَ جَ فَ رِ ادِ أَنْ يُخْ نْ رَبِّ ٱحلِصَ لُبُوا إِذًا مِ يلُون. أُطْ لِ قَ لةُ فَ عَ ا ٱلفَ ادَ كَثِير، أَمَّ م: «إِنَّ ٱحلِصَ ٢. وَقالَ لَهُ
. ادِهِ إِلى حِصَ

َ الذِّئَاب. النِ بَنيْ لُكُم كَاحلُمْ ْسِ ا إِنِّي أُر بُوا. هَ ٣. إِذْهَ
يق. رِ دٍ في الطَّ لَى أَحَ وا عَ لِّمُ ذَاءً، وَال تُسَ ا، وَال زَادًا، وَال حِ لُوا كِيسً ْمِ ٤. ال حتَ

نْ ليْسَ له عملٌ في مجالِ خدمةِ  ليسَ هناك بطالةً في خدمةِ املسيحِ، أي إّنّه ال يوجدُ مَ
ادُ يدُلُّ على دينونةِ اهللاِ، فإنّ اهللاَ لديه عملٌ كافٍ لكلِّ إنسانٍ فال جنلِسُ لنُراقِبَ  املسيحِ. احلَصَ

عيُ للعملِ في احلصادِ. اآلخرين وهم يعملون لكن يجبُ السّ
" فعليهم إذًا، أن يحترِسوا فإنّهم ال بدَّ أن يواجهوا  طَ الذّئابِ أرسلَ التّالميذَ "كحمالنٍ وَسَ
ا  بُ مواجهةَ األعداءِ والعدوانِ ليس بالعداءِ والعنفِ إمنّ ، لذا يجبُ اإلحتراس كما يجِ مقاومةً

لْبِ.  نا من كلِّ القَ بُ أنْ يكونَ التزامُ ، ورُغْمَ خطورةِ رسالتِنا يجِ باحملبّةِ والتّضحيةِ والعطاءِ
م عن  ا) كما نهاهُ (ال حتملوا) يتخلّى التَّالميذُ عنْ كلِّ ما يعيقُ مسيرتَهم (محفظة، كيسً

 . ويلِ والباطلِ ، فال حاجةَ إلى الكالمِ الطّ ويلةِ، ألنّ ساعةَ العملِ دقّتْ احملادثاتِ الطَّ

المُ لِهذَا البَيْت. ً: أَلسَّ َّال وه، قُولُوا أَو لْتُمُ ٥. وأَيَّ بَيْتٍ دَخَ
عُ إِلَيْكُم. يَرْجِ َّ فَ لَيه، وَإِال رُّ عَ تَقِ كُم يَسْ المُ المٍ فَسَ نَاكَ ٱبْنُ سَ إِنْ كَانَ هُ ٦. فَ

الّذي  املسيحِ  بسالمِ  متنّ  وهذا  والبركةِ  عادةِ  والسّ ةِ  حّ بالصّ متنٍّ  هو  المُ  السَّ تسلّموا)  (ال 
 . يحملُه اإلجنيلُ

إليه  لُ  مَ يُحْ الَّذي  الم  السَّ يتقبّلُ  هو   ، سالمٍ إبنُ   : احلرفيَّةُ والتَّرجمةُ   ( المَ السَّ بُّ  يحِ نْ  (مَ
ويتجاوَبُ معه.

وَال  رَتَهُ.  أُجْ قُّ  تَحِ يَسْ لَ  اعِ الفَ َنَّ  أل م،  نْدَهُ عِ َّا  ممِ رَبُونَ  وَتَشْ ْكُلُونَ  تَأ البَيْتِ  ذلِكَ  في  وا  وَأَقيمُ  .٧
نْ بَيْتٍ إِلَى بَيْت. لوا مِ تَنْتَقِ

لِ  )، إنّ أمرَ يسوعَ إلى تالميذِه بالبقاءِ في بيتٍ وأحدٍ وعدمِ التَّنقّ (ال تنتقلوا من بيتٍ إلى بيتٍ
. فاإلنتقالُ من بيتٍ إلى بيتٍ  ها يجنّبُهم مشاكلَ معيّنةً إلى بيوتٍ أخرى في املدينةِ نفسِ
يسيءُ إلى البيتِ األوّلِ الذي نزلوا فيه. وقد يظنُّ أحدُ النَّاسِ إنّه غيُر صالحٍ لسماعِ الرّسالةِ 

ألنّهم لم ينزلوا عندَه. 


