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األحد اخلامس من زمن العنصرة العنوان األحد

١صفحة

دعوة الرسل
(متى ١٠: ١-٧)

ونَ  فُ ة، ويَشْ سَ ْوَاحَ النَّجِ َر رُدُونَ بِهِ األ انًا يَطْ لْطَ م سُ اهُ طَ َعْ أ ر، فَ شَ ْنَي عَ يْذَهُ الٱث وعُ تَالمِ ا يَسُ ١. دَعَ
لَّة. رَضٍ وكُلِّ عِ نْ كُلِّ مَ بَ مِ عْ الشَّ

وه،  أَخُ َاوُسُ  ْدر وأَن رُس،  بُطْ ى  يُدْعَ الَّذي  انُ  عَ مْ سِ َّلُ  َو أَأل ر:  شَ عَ ْنَيْ  ٱلٱث لِ  الرُّسُ اءُ  مَ أَسْ وهذِهِ   .٢
وه، نَّا أَخُ وبُ بنُ زَبَدَى، ويُوحَ قُ ويَعْ

ى وتَدَّاوُس، لْفَ وبُ بنُ حَ قُ ار، ويَعْ شَّ تَّى العَ ا ومَ اوُس، وتُومَ ْتُلْمَ بُّسُ وبَر ٣. وفِيْلِ
وع. لَمَ يَسُ ْيُوطِيُّ الَّذي أَسْ ر خَ وذَا اإلِسْ ُ ويَهُ يُور انُ الغَ عَ مْ ٤. وسِ

يِّني، وال  ثَنِ ا إِلى الوَ يقً رِ لُكُوا طَ م قَائِالً: «ال تَسْ اهُ وع، وقَدْ أَوْصَ م يَسُ لَهُ ْسَ رَ أَر شَ ْنَا عَ ٥. هؤُالءِ الٱث
يِّني، رِ امِ ْنَةً لِلسَّ دِي لُوا مَ تَدْخُ

رَائِيل. نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ يِّ إِلى اخلِرَافِ الضَّ بُوا بِاحلَرِ ٦. بَلِ ٱذْهَ
اوَات. مَ لَكُوتُ السَّ دِ ٱقْتَرَبَ مَ ْتُم ذَاهِبُون، نَادُوا قَائِلني: لَقَ َن ا أ ٧. وفِيمَ

مقدّمة
مع األحدِ اخلامسِ تنطلقُ مرحلةٌ جديدةٌ في زمنِ العنصرةِ، وهي مرحلةُ الرَسالةِ، بعدَ هذا 
رون ببشرى  ، إلى األقطارِ االربعةِ يبشّ المِ ، مدينةِ السَ األحدِ نرى التّالميذَ ينطلقون من أورشليمَ
، وفي هذا األحدِ هناك  دون النّاسَ بإسمِ الثّالوثِ الل ويعمَ عوبَ عن طريقِ الضّ اخلالصِ ويردّون الشّ

. تركيزٌ كبيرٌ على دعوةِ الرَسلِ

شرح اآليات
متَى على عملِ  اإلرساليَةِ حيثُ يشدِّدُ  إلى نصوصِ  متَّى  اإلجنيليِّ  لدى  النَصُّ  ينتمي هذا 
ةٍ مزدوجةٍ،  لِ اإلثني عشر بالتّعاونِ معَ يسوعَ املسيحِ العملُ القائمُ على اإلرسالِ مبهمّ الرَسُ

. أرضيَةٌ وسماويَةٌ
، وسماويّةٌ ألنّها رسالةٌ ودعوةٌ للّذهابِ  رُ بامللكوتِ رُ و يبشّ نا يحضّ أرضيَةٌ ألنَّ يسوعَ على أرضِ

. إلى العمقِ وللعيشِ كأبناءٍ لآلبِ على عكسِ آدمَ األوّلِ الّذي عصى إرادةَ اآلبِ

مواتِ واكتمالِ الوعدِ  رَهم كما سبقَ اهللاُ ووعدَهم به. أي دنوُّ ملكوتِ السَّ (يو١١/١) ليبشّ
لُ  ه، و سيكتَمِ باخلالصِ ملنْ يؤمنُ. لقد بدأَ يسوعُ املسيحُ ملكوتَه على االرضِ في قلوبِ أتباعِ

. هم مع بعضٍ رِّ، ويعيشُ النَّاسُ في سالمٍ بعضُ ا ما وعندئذٍ يقضي على الشَّ هذا يومً

خالصة روحيّة
لِ شيءٍ ال نريدُ أن نفعلَه، ونستطيعُ أن  ، وهو ال يجبرُنا، على فِعْ يدعونا املسيحُ اليومَ  
نا البشريَّ عثرةً لرسالتِنا بل أنْ  ه أو أن نظلّ حيثُ نحن. املهمّ هو أالّ نضعَ ضعفَ َ أن نتبعَ نختار
يَر القدّيسني ال  ا عاديني للقيامِ بأعمالٍ خارقةٍ؛ فسِ دَمَ أناسً نؤمنَ أنّ اهللاَ سبَقَ له أنِ استخْ
ِنا وندعو  لَ املسيحِ في عامل ة. فهل نحن على استعدادٍ لنكوَن رسُ تخلو أبدًا من هذه احلقيقِ

؟   النّاسَ إلى امللكوتِ املعدِّ لهم من قَبْلِ إنشاءِ العالمِ

ونَ  فُ ة، ويَشْ سَ ْوَاحَ النَّجِ َر رُدُونَ بِهِ األ انًا يَطْ لْطَ م سُ اهُ طَ َعْ أ ر، فَ شَ ْنَي عَ يْذَهُ الٱث وعُ تَالمِ ا يَسُ ١. دَعَ
لَّة. رَضٍ وكُلِّ عِ نْ كُلِّ مَ بَ مِ عْ الشَّ

، ولم يجبرْهم، أو يطلبْ منهم  دعا يسوعُ تالميذَه االثني عشر، فهو لم يُلْقِ عليهم القرعةَ
ملا  اآليةِ موجزًا  ا في هذه  أيضً املسيحِ. كما جندُ  االختيارُ خلدمةِ  فالدَّعوةُ معناها  التَّطوعَ 
نُ أهميّةَ  ؛ يطردون األرواحَ ويشفون املرضى وهنا تَكْمُ لُ على مثالِ يسوعَ يجبُ أن يفعلَه الرَسُ
لَبَةَ على إبليسِ وما ميثلُه من  إنّهم بطردِهم لألرواحِ وشفاءِ املرضى يعلنون الغَ إذ  الرّسلِ 
ةَ إعالنِ  . فيسوعُ يسلّمُ رسلَه مهمّ مواتِ ؛ فهذا هو بدءُ إعالنِ ملكوتِ السّ ضرباتٍ للبشرِ

بشرى اخلالصِ ويوصيهم مبا يعملون ويقولون في رسالتِهم.

وه،  أَخُ َاوُسُ  ْدر وأَن رُس،  بُطْ ى  يُدْعَ الَّذي  انُ  عَ مْ سِ َّلُ  َو أَأل ر:  شَ عَ ْنَيْ  ٱلٱث لِ  الرُّسُ اءُ  مَ أَسْ وهذِهِ   .٢
وه، نَّا أَخُ وبُ بنُ زَبَدَى، ويُوحَ قُ ويَعْ

ى وتَدَّاوُس، لْفَ وبُ بنُ حَ قُ ار، ويَعْ شَّ تَّى العَ ا ومَ اوُس، وتُومَ ْتُلْمَ بُّسُ وبَر ٣. وفِيْلِ
وع. لَمَ يَسُ ْيُوطِيُّ الَّذي أَسْ ر خَ وذَا اإلِسْ ُ ويَهُ يُور انُ الغَ عَ مْ ٤. وسِ

ال تُقدِّمُ لنا قائمةُ تالميذِ يسوعَ اإلثني عشر الكثيرَ من التّفاصيلِ إذ أنّها تختلِفُ بني إجنيلٍ 
ا ١٢ ملا فيه من رمزِ هذا الرقم  ً: إنهم دومً ا كلُّها حتتَفِظُ بحقائقَ ثالثَ أال وهي: أوال وآخرَ إمنّ
خرةُ التي  ئحةِ إذ أنّه الصّ ألسباطِ إسرائيل االثني عشر، ثانيًا: بطرسُ دوماً هو على رأسِ الالّ
ذكرُ  ثالثًا: هي   . ببطرسَ بُ  امللقّ بقولِه: سمعانُ  متّى  مييّزُه  هنا  ا  إمنّ الكنيسةُ  عليها  تُبنى 
ا بأنّه هو الذي أسلَم يسوعَ  ا في آخرِ الالئحةِ وإضافةِ حاشيةٍ دومً يهوذا االسخريوطي دومً
لَتْ اليه. ولكن إذا أمعنّا النَّظر قليالً باألسماءِ فنجدُ  ةِ الّتي أوكِ للدّاللةِ على خيانَتِه للمهمّ
  .... ينيّ عبِ ومن القادِة من أغنياءٍ وفقراءٍ ومتعلّمني وأمّ ةِ الشَّ ا من عامّ بأنَّ يسوعَ دعا أُناسً
ا عاديني للقيامِ بأعمالٍ  أناسً ه فهو يستخدِمُ  فاهللاُّ يستخدمُ أيَّ إنسانٍ مهما كان ضعفُ

خارقةٍ.

يِّني، وال  ثَنِ ا إِلى الوَ يقً رِ لُكُوا طَ م قَائِالً: «ال تَسْ اهُ وع، وقَدْ أَوْصَ م يَسُ لَهُ ْسَ رَ أَر شَ ْنَا عَ ٥. هؤُالءِ الٱث
يِّني، رِ امِ ْنَةً لِلسَّ دِي لُوا مَ تَدْخُ

رَائِيل. نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ يِّ إِلى اخلِرَافِ الضَّ بُوا بِاحلَرِ ٦. بَلِ ٱذْهَ
اوَات. مَ لَكُوتُ السَّ دِ ٱقْتَرَبَ مَ ْتُم ذَاهِبُون، نَادُوا قَائِلني: لَقَ َن ا أ ٧. وفِيمَ

امرينيَ أو الوثنيني؟ الوثنيّون ليسوا  رَحُ ذاتَه ملاذا لم يرسلْ يسوعُ تالميذَه إلى السّ سؤالٌ يَطْ
بيهودٍ والسامريّون هم نتيجةُ التزّاوجِ اخملتلطِ بني اليهودِ والوثنينيِ ويسوعُ يشدِّدُ على من 
الةِ من آلِ إسرائيلَ ألنَّ البشارةَ في بداياتِها هي  أوّالً إلى اخلرافِ الضّ يرسلُهم بأن يذهبوا 
تِه"  َ "فهو أتى أوّالً إلى خاصّ روا األمم لليهودِ ملن هم من اخلرافِ الضالةِ لكي من خاللِهم يبشّ
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دعوة الرسل
(متى ١٠: ١-٧)

ونَ  فُ ة، ويَشْ سَ ْوَاحَ النَّجِ َر رُدُونَ بِهِ األ انًا يَطْ لْطَ م سُ اهُ طَ َعْ أ ر، فَ شَ ْنَي عَ يْذَهُ الٱث وعُ تَالمِ ا يَسُ ١. دَعَ
لَّة. رَضٍ وكُلِّ عِ نْ كُلِّ مَ بَ مِ عْ الشَّ

وه،  أَخُ َاوُسُ  ْدر وأَن رُس،  بُطْ ى  يُدْعَ الَّذي  انُ  عَ مْ سِ َّلُ  َو أَأل ر:  شَ عَ ْنَيْ  ٱلٱث لِ  الرُّسُ اءُ  مَ أَسْ وهذِهِ   .٢
وه، نَّا أَخُ وبُ بنُ زَبَدَى، ويُوحَ قُ ويَعْ

ى وتَدَّاوُس، لْفَ وبُ بنُ حَ قُ ار، ويَعْ شَّ تَّى العَ ا ومَ اوُس، وتُومَ ْتُلْمَ بُّسُ وبَر ٣. وفِيْلِ
وع. لَمَ يَسُ ْيُوطِيُّ الَّذي أَسْ ر خَ وذَا اإلِسْ ُ ويَهُ يُور انُ الغَ عَ مْ ٤. وسِ

يِّني، وال  ثَنِ ا إِلى الوَ يقً رِ لُكُوا طَ م قَائِالً: «ال تَسْ اهُ وع، وقَدْ أَوْصَ م يَسُ لَهُ ْسَ رَ أَر شَ ْنَا عَ ٥. هؤُالءِ الٱث
يِّني، رِ امِ ْنَةً لِلسَّ دِي لُوا مَ تَدْخُ

رَائِيل. نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ يِّ إِلى اخلِرَافِ الضَّ بُوا بِاحلَرِ ٦. بَلِ ٱذْهَ
اوَات. مَ لَكُوتُ السَّ دِ ٱقْتَرَبَ مَ ْتُم ذَاهِبُون، نَادُوا قَائِلني: لَقَ َن ا أ ٧. وفِيمَ

مقدّمة
مع األحدِ اخلامسِ تنطلقُ مرحلةٌ جديدةٌ في زمنِ العنصرةِ، وهي مرحلةُ الرَسالةِ، بعدَ هذا 
رون ببشرى  ، إلى األقطارِ االربعةِ يبشّ المِ ، مدينةِ السَ األحدِ نرى التّالميذَ ينطلقون من أورشليمَ
، وفي هذا األحدِ هناك  دون النّاسَ بإسمِ الثّالوثِ الل ويعمَ عوبَ عن طريقِ الضّ اخلالصِ ويردّون الشّ

. تركيزٌ كبيرٌ على دعوةِ الرَسلِ

شرح اآليات
متَى على عملِ  اإلرساليَةِ حيثُ يشدِّدُ  إلى نصوصِ  متَّى  اإلجنيليِّ  لدى  النَصُّ  ينتمي هذا 
ةٍ مزدوجةٍ،  لِ اإلثني عشر بالتّعاونِ معَ يسوعَ املسيحِ العملُ القائمُ على اإلرسالِ مبهمّ الرَسُ

. أرضيَةٌ وسماويَةٌ
، وسماويّةٌ ألنّها رسالةٌ ودعوةٌ للّذهابِ  رُ بامللكوتِ رُ و يبشّ نا يحضّ أرضيَةٌ ألنَّ يسوعَ على أرضِ

. إلى العمقِ وللعيشِ كأبناءٍ لآلبِ على عكسِ آدمَ األوّلِ الّذي عصى إرادةَ اآلبِ

مواتِ واكتمالِ الوعدِ  رَهم كما سبقَ اهللاُ ووعدَهم به. أي دنوُّ ملكوتِ السَّ (يو١١/١) ليبشّ
لُ  ه، و سيكتَمِ باخلالصِ ملنْ يؤمنُ. لقد بدأَ يسوعُ املسيحُ ملكوتَه على االرضِ في قلوبِ أتباعِ

. هم مع بعضٍ رِّ، ويعيشُ النَّاسُ في سالمٍ بعضُ ا ما وعندئذٍ يقضي على الشَّ هذا يومً

خالصة روحيّة
لِ شيءٍ ال نريدُ أن نفعلَه، ونستطيعُ أن  ، وهو ال يجبرُنا، على فِعْ يدعونا املسيحُ اليومَ  
نا البشريَّ عثرةً لرسالتِنا بل أنْ  ه أو أن نظلّ حيثُ نحن. املهمّ هو أالّ نضعَ ضعفَ َ أن نتبعَ نختار
يَر القدّيسني ال  ا عاديني للقيامِ بأعمالٍ خارقةٍ؛ فسِ دَمَ أناسً نؤمنَ أنّ اهللاَ سبَقَ له أنِ استخْ
ِنا وندعو  لَ املسيحِ في عامل ة. فهل نحن على استعدادٍ لنكوَن رسُ تخلو أبدًا من هذه احلقيقِ

؟   النّاسَ إلى امللكوتِ املعدِّ لهم من قَبْلِ إنشاءِ العالمِ

٢صفحة

ونَ  فُ ة، ويَشْ سَ ْوَاحَ النَّجِ َر رُدُونَ بِهِ األ انًا يَطْ لْطَ م سُ اهُ طَ َعْ أ ر، فَ شَ ْنَي عَ يْذَهُ الٱث وعُ تَالمِ ا يَسُ ١. دَعَ
لَّة. رَضٍ وكُلِّ عِ نْ كُلِّ مَ بَ مِ عْ الشَّ

، ولم يجبرْهم، أو يطلبْ منهم  دعا يسوعُ تالميذَه االثني عشر، فهو لم يُلْقِ عليهم القرعةَ
ملا  اآليةِ موجزًا  ا في هذه  أيضً املسيحِ. كما جندُ  االختيارُ خلدمةِ  فالدَّعوةُ معناها  التَّطوعَ 
نُ أهميّةَ  ؛ يطردون األرواحَ ويشفون املرضى وهنا تَكْمُ لُ على مثالِ يسوعَ يجبُ أن يفعلَه الرَسُ
لَبَةَ على إبليسِ وما ميثلُه من  إنّهم بطردِهم لألرواحِ وشفاءِ املرضى يعلنون الغَ إذ  الرّسلِ 
ةَ إعالنِ  . فيسوعُ يسلّمُ رسلَه مهمّ مواتِ ؛ فهذا هو بدءُ إعالنِ ملكوتِ السّ ضرباتٍ للبشرِ

بشرى اخلالصِ ويوصيهم مبا يعملون ويقولون في رسالتِهم.

وه،  أَخُ َاوُسُ  ْدر وأَن رُس،  بُطْ ى  يُدْعَ الَّذي  انُ  عَ مْ سِ َّلُ  َو أَأل ر:  شَ عَ ْنَيْ  ٱلٱث لِ  الرُّسُ اءُ  مَ أَسْ وهذِهِ   .٢
وه، نَّا أَخُ وبُ بنُ زَبَدَى، ويُوحَ قُ ويَعْ

ى وتَدَّاوُس، لْفَ وبُ بنُ حَ قُ ار، ويَعْ شَّ تَّى العَ ا ومَ اوُس، وتُومَ ْتُلْمَ بُّسُ وبَر ٣. وفِيْلِ
وع. لَمَ يَسُ ْيُوطِيُّ الَّذي أَسْ ر خَ وذَا اإلِسْ ُ ويَهُ يُور انُ الغَ عَ مْ ٤. وسِ

ال تُقدِّمُ لنا قائمةُ تالميذِ يسوعَ اإلثني عشر الكثيرَ من التّفاصيلِ إذ أنّها تختلِفُ بني إجنيلٍ 
ا ١٢ ملا فيه من رمزِ هذا الرقم  ً: إنهم دومً ا كلُّها حتتَفِظُ بحقائقَ ثالثَ أال وهي: أوال وآخرَ إمنّ
خرةُ التي  ئحةِ إذ أنّه الصّ ألسباطِ إسرائيل االثني عشر، ثانيًا: بطرسُ دوماً هو على رأسِ الالّ
ذكرُ  ثالثًا: هي   . ببطرسَ بُ  امللقّ بقولِه: سمعانُ  متّى  مييّزُه  هنا  ا  إمنّ الكنيسةُ  عليها  تُبنى 
ا بأنّه هو الذي أسلَم يسوعَ  ا في آخرِ الالئحةِ وإضافةِ حاشيةٍ دومً يهوذا االسخريوطي دومً
لَتْ اليه. ولكن إذا أمعنّا النَّظر قليالً باألسماءِ فنجدُ  ةِ الّتي أوكِ للدّاللةِ على خيانَتِه للمهمّ
  .... ينيّ عبِ ومن القادِة من أغنياءٍ وفقراءٍ ومتعلّمني وأمّ ةِ الشَّ ا من عامّ بأنَّ يسوعَ دعا أُناسً
ا عاديني للقيامِ بأعمالٍ  أناسً ه فهو يستخدِمُ  فاهللاُّ يستخدمُ أيَّ إنسانٍ مهما كان ضعفُ

خارقةٍ.

يِّني، وال  ثَنِ ا إِلى الوَ يقً رِ لُكُوا طَ م قَائِالً: «ال تَسْ اهُ وع، وقَدْ أَوْصَ م يَسُ لَهُ ْسَ رَ أَر شَ ْنَا عَ ٥. هؤُالءِ الٱث
يِّني، رِ امِ ْنَةً لِلسَّ دِي لُوا مَ تَدْخُ

رَائِيل. نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ يِّ إِلى اخلِرَافِ الضَّ بُوا بِاحلَرِ ٦. بَلِ ٱذْهَ
اوَات. مَ لَكُوتُ السَّ دِ ٱقْتَرَبَ مَ ْتُم ذَاهِبُون، نَادُوا قَائِلني: لَقَ َن ا أ ٧. وفِيمَ

امرينيَ أو الوثنيني؟ الوثنيّون ليسوا  رَحُ ذاتَه ملاذا لم يرسلْ يسوعُ تالميذَه إلى السّ سؤالٌ يَطْ
بيهودٍ والسامريّون هم نتيجةُ التزّاوجِ اخملتلطِ بني اليهودِ والوثنينيِ ويسوعُ يشدِّدُ على من 
الةِ من آلِ إسرائيلَ ألنَّ البشارةَ في بداياتِها هي  أوّالً إلى اخلرافِ الضّ يرسلُهم بأن يذهبوا 
تِه"  َ "فهو أتى أوّالً إلى خاصّ روا األمم لليهودِ ملن هم من اخلرافِ الضالةِ لكي من خاللِهم يبشّ



دعوة الرسل
(متى ١٠: ١-٧)

ونَ  فُ ة، ويَشْ سَ ْوَاحَ النَّجِ َر رُدُونَ بِهِ األ انًا يَطْ لْطَ م سُ اهُ طَ َعْ أ ر، فَ شَ ْنَي عَ يْذَهُ الٱث وعُ تَالمِ ا يَسُ ١. دَعَ
لَّة. رَضٍ وكُلِّ عِ نْ كُلِّ مَ بَ مِ عْ الشَّ

وه،  أَخُ َاوُسُ  ْدر وأَن رُس،  بُطْ ى  يُدْعَ الَّذي  انُ  عَ مْ سِ َّلُ  َو أَأل ر:  شَ عَ ْنَيْ  ٱلٱث لِ  الرُّسُ اءُ  مَ أَسْ وهذِهِ   .٢
وه، نَّا أَخُ وبُ بنُ زَبَدَى، ويُوحَ قُ ويَعْ

ى وتَدَّاوُس، لْفَ وبُ بنُ حَ قُ ار، ويَعْ شَّ تَّى العَ ا ومَ اوُس، وتُومَ ْتُلْمَ بُّسُ وبَر ٣. وفِيْلِ
وع. لَمَ يَسُ ْيُوطِيُّ الَّذي أَسْ ر خَ وذَا اإلِسْ ُ ويَهُ يُور انُ الغَ عَ مْ ٤. وسِ

يِّني، وال  ثَنِ ا إِلى الوَ يقً رِ لُكُوا طَ م قَائِالً: «ال تَسْ اهُ وع، وقَدْ أَوْصَ م يَسُ لَهُ ْسَ رَ أَر شَ ْنَا عَ ٥. هؤُالءِ الٱث
يِّني، رِ امِ ْنَةً لِلسَّ دِي لُوا مَ تَدْخُ

رَائِيل. نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ يِّ إِلى اخلِرَافِ الضَّ بُوا بِاحلَرِ ٦. بَلِ ٱذْهَ
اوَات. مَ لَكُوتُ السَّ دِ ٱقْتَرَبَ مَ ْتُم ذَاهِبُون، نَادُوا قَائِلني: لَقَ َن ا أ ٧. وفِيمَ

مقدّمة
مع األحدِ اخلامسِ تنطلقُ مرحلةٌ جديدةٌ في زمنِ العنصرةِ، وهي مرحلةُ الرَسالةِ، بعدَ هذا 
رون ببشرى  ، إلى األقطارِ االربعةِ يبشّ المِ ، مدينةِ السَ األحدِ نرى التّالميذَ ينطلقون من أورشليمَ
، وفي هذا األحدِ هناك  دون النّاسَ بإسمِ الثّالوثِ الل ويعمَ عوبَ عن طريقِ الضّ اخلالصِ ويردّون الشّ

. تركيزٌ كبيرٌ على دعوةِ الرَسلِ

شرح اآليات
متَى على عملِ  اإلرساليَةِ حيثُ يشدِّدُ  إلى نصوصِ  متَّى  اإلجنيليِّ  لدى  النَصُّ  ينتمي هذا 
ةٍ مزدوجةٍ،  لِ اإلثني عشر بالتّعاونِ معَ يسوعَ املسيحِ العملُ القائمُ على اإلرسالِ مبهمّ الرَسُ

. أرضيَةٌ وسماويَةٌ
، وسماويّةٌ ألنّها رسالةٌ ودعوةٌ للّذهابِ  رُ بامللكوتِ رُ و يبشّ نا يحضّ أرضيَةٌ ألنَّ يسوعَ على أرضِ

. إلى العمقِ وللعيشِ كأبناءٍ لآلبِ على عكسِ آدمَ األوّلِ الّذي عصى إرادةَ اآلبِ

٣صفحة

مواتِ واكتمالِ الوعدِ  رَهم كما سبقَ اهللاُ ووعدَهم به. أي دنوُّ ملكوتِ السَّ (يو١١/١) ليبشّ
لُ  ه، و سيكتَمِ باخلالصِ ملنْ يؤمنُ. لقد بدأَ يسوعُ املسيحُ ملكوتَه على االرضِ في قلوبِ أتباعِ

. هم مع بعضٍ رِّ، ويعيشُ النَّاسُ في سالمٍ بعضُ ا ما وعندئذٍ يقضي على الشَّ هذا يومً

خالصة روحيّة
لِ شيءٍ ال نريدُ أن نفعلَه، ونستطيعُ أن  ، وهو ال يجبرُنا، على فِعْ يدعونا املسيحُ اليومَ  
نا البشريَّ عثرةً لرسالتِنا بل أنْ  ه أو أن نظلّ حيثُ نحن. املهمّ هو أالّ نضعَ ضعفَ َ أن نتبعَ نختار
يَر القدّيسني ال  ا عاديني للقيامِ بأعمالٍ خارقةٍ؛ فسِ دَمَ أناسً نؤمنَ أنّ اهللاَ سبَقَ له أنِ استخْ
ِنا وندعو  لَ املسيحِ في عامل ة. فهل نحن على استعدادٍ لنكوَن رسُ تخلو أبدًا من هذه احلقيقِ

؟   النّاسَ إلى امللكوتِ املعدِّ لهم من قَبْلِ إنشاءِ العالمِ

ونَ  فُ ة، ويَشْ سَ ْوَاحَ النَّجِ َر رُدُونَ بِهِ األ انًا يَطْ لْطَ م سُ اهُ طَ َعْ أ ر، فَ شَ ْنَي عَ يْذَهُ الٱث وعُ تَالمِ ا يَسُ ١. دَعَ
لَّة. رَضٍ وكُلِّ عِ نْ كُلِّ مَ بَ مِ عْ الشَّ

، ولم يجبرْهم، أو يطلبْ منهم  دعا يسوعُ تالميذَه االثني عشر، فهو لم يُلْقِ عليهم القرعةَ
ملا  اآليةِ موجزًا  ا في هذه  أيضً املسيحِ. كما جندُ  االختيارُ خلدمةِ  فالدَّعوةُ معناها  التَّطوعَ 
نُ أهميّةَ  ؛ يطردون األرواحَ ويشفون املرضى وهنا تَكْمُ لُ على مثالِ يسوعَ يجبُ أن يفعلَه الرَسُ
لَبَةَ على إبليسِ وما ميثلُه من  إنّهم بطردِهم لألرواحِ وشفاءِ املرضى يعلنون الغَ إذ  الرّسلِ 
ةَ إعالنِ  . فيسوعُ يسلّمُ رسلَه مهمّ مواتِ ؛ فهذا هو بدءُ إعالنِ ملكوتِ السّ ضرباتٍ للبشرِ

بشرى اخلالصِ ويوصيهم مبا يعملون ويقولون في رسالتِهم.

وه،  أَخُ َاوُسُ  ْدر وأَن رُس،  بُطْ ى  يُدْعَ الَّذي  انُ  عَ مْ سِ َّلُ  َو أَأل ر:  شَ عَ ْنَيْ  ٱلٱث لِ  الرُّسُ اءُ  مَ أَسْ وهذِهِ   .٢
وه، نَّا أَخُ وبُ بنُ زَبَدَى، ويُوحَ قُ ويَعْ

ى وتَدَّاوُس، لْفَ وبُ بنُ حَ قُ ار، ويَعْ شَّ تَّى العَ ا ومَ اوُس، وتُومَ ْتُلْمَ بُّسُ وبَر ٣. وفِيْلِ
وع. لَمَ يَسُ ْيُوطِيُّ الَّذي أَسْ ر خَ وذَا اإلِسْ ُ ويَهُ يُور انُ الغَ عَ مْ ٤. وسِ

ال تُقدِّمُ لنا قائمةُ تالميذِ يسوعَ اإلثني عشر الكثيرَ من التّفاصيلِ إذ أنّها تختلِفُ بني إجنيلٍ 
ا ١٢ ملا فيه من رمزِ هذا الرقم  ً: إنهم دومً ا كلُّها حتتَفِظُ بحقائقَ ثالثَ أال وهي: أوال وآخرَ إمنّ
خرةُ التي  ئحةِ إذ أنّه الصّ ألسباطِ إسرائيل االثني عشر، ثانيًا: بطرسُ دوماً هو على رأسِ الالّ
ذكرُ  ثالثًا: هي   . ببطرسَ بُ  امللقّ بقولِه: سمعانُ  متّى  مييّزُه  هنا  ا  إمنّ الكنيسةُ  عليها  تُبنى 
ا بأنّه هو الذي أسلَم يسوعَ  ا في آخرِ الالئحةِ وإضافةِ حاشيةٍ دومً يهوذا االسخريوطي دومً
لَتْ اليه. ولكن إذا أمعنّا النَّظر قليالً باألسماءِ فنجدُ  ةِ الّتي أوكِ للدّاللةِ على خيانَتِه للمهمّ
  .... ينيّ عبِ ومن القادِة من أغنياءٍ وفقراءٍ ومتعلّمني وأمّ ةِ الشَّ ا من عامّ بأنَّ يسوعَ دعا أُناسً
ا عاديني للقيامِ بأعمالٍ  أناسً ه فهو يستخدِمُ  فاهللاُّ يستخدمُ أيَّ إنسانٍ مهما كان ضعفُ

خارقةٍ.

يِّني، وال  ثَنِ ا إِلى الوَ يقً رِ لُكُوا طَ م قَائِالً: «ال تَسْ اهُ وع، وقَدْ أَوْصَ م يَسُ لَهُ ْسَ رَ أَر شَ ْنَا عَ ٥. هؤُالءِ الٱث
يِّني، رِ امِ ْنَةً لِلسَّ دِي لُوا مَ تَدْخُ

رَائِيل. نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ يِّ إِلى اخلِرَافِ الضَّ بُوا بِاحلَرِ ٦. بَلِ ٱذْهَ
اوَات. مَ لَكُوتُ السَّ دِ ٱقْتَرَبَ مَ ْتُم ذَاهِبُون، نَادُوا قَائِلني: لَقَ َن ا أ ٧. وفِيمَ

امرينيَ أو الوثنيني؟ الوثنيّون ليسوا  رَحُ ذاتَه ملاذا لم يرسلْ يسوعُ تالميذَه إلى السّ سؤالٌ يَطْ
بيهودٍ والسامريّون هم نتيجةُ التزّاوجِ اخملتلطِ بني اليهودِ والوثنينيِ ويسوعُ يشدِّدُ على من 
الةِ من آلِ إسرائيلَ ألنَّ البشارةَ في بداياتِها هي  أوّالً إلى اخلرافِ الضّ يرسلُهم بأن يذهبوا 
تِه"  َ "فهو أتى أوّالً إلى خاصّ روا األمم لليهودِ ملن هم من اخلرافِ الضالةِ لكي من خاللِهم يبشّ


